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. الرساال   لكل من ساعد يف إعداد هذه والتقدير اجلزيلأتقدم بالشكر 

 هلقبولا  أباو زياا    عبد احلكيم خص بالذكر األستاذ الدكتورأو اجنازهاو

 واإلرشااادالنصاا  ماان   ومااا مدمااه علااا الرسااال  اإلشاارا مهااام 

 .مصرات  -الليبي   رع األكادميي اافب كل األساتذةإىل وث، للباح
  



 د 

 املقدمة
  مددن نيدددد  ا، مدد  م دد    وحسددعيدن   وحسدعه و  وحعددوب إلند   وحسدعينح إن الحمدد ،  ححمددد 

وأن سدددندحأ وموشحدددأ  لددد  ومدددن ن دددا  مددد  ندددددأد  لددد   وحهلليددددد أن ش إلددد  إش ا، وحدددددد  ش هللددددون  لددد 
أجميدنن وسدات عسدانمأ راندوا إلدى ندوت  وسدددو  ا، صاى ا، عاند  وعادددى هلد  وصدحأ ع محمد وميامحأ 
 :   أمأ  يد الدنن

    

ن والعصددحنأ أجدد  إن أئمددا ال ايددأع وأع ميددت وددد هدددموا مايحددأ اجس مدددد مدددد مجددأ  العدونددددددمدد
ددددددعب الم ندددددم العددد عندددسو اج دد ك عادددى ايحردددأت الهللددوعنا   وعوردددوا لحددأ اددووم عمدددنما مدددن الرددهدمددا

وعيددد  رد   ألددب لاحدق  أحد    ون ه  دأ هللدوعناوعحنو  ونق الا أم والم عنن وسدأئو الدننن نعولددد
  وود اهعا ت  وق العألنأ مد ندن  أدات والميأم ت وال عوى والا أععدن الحانداا مدد مندددددان الي ددد

  وممددأ محيددأ   ممددأ نسددي  عاددى  ا ددا الياددددت اشسددع أدمت مسددعونأعيأ وع أوعددتعدوجدددوع أنحددت و الرعددب 
ومددن نددن  ال ددوق  وناددا السددةا  واججأ ددا عحدد  رمددأ نددو هللددأن   نعددنل لااددددأوس أوسدد  مجددأ  ل هعنددأو

رانو من الرعب رألمدوحا لإلمدددددأت سدححون  والميندأو الميدوب  لاوحهللونسدد  ومحيدأ رعأ حدأ الدددن  ححدن 
 دواسع  وعحانا  )ايجو ا ال أسنا  لإلمددددددأت أ د محمد ع د الاأدو  ن عاد  دن نوسدأ ال أسدد  صدد 

وودددد اهللدددعم  ندددنا الرعدددأب رمدددأ سدددح نن شحادددأ مدددد الدواسدددا عادددى عدندددد مدددن ايسدددئاا   ه(1091: ت
 يد  ال دأحانن   وودد سدهو ا، عيدألى  مدد الي دأدات والميدأم ت وهنوندأ مدن أ دواب ال اد  المعحوعدددا

يسأعدددددنم مايدددت م ددد  السددد ق مدددد ندددنا ا لعحاندددق ندددنا العدددوا  اليمدددنت عحدددت عوجنددد  مدددن ر ددددأو اليامدددأع
  ميدد مددن الرعدب عب ال ا  المألرد  ش عه دى  نن ردو ا ال أسنا لا أسدرمأ أن أنمددنا ايجد  المجأ 

لددنا وصدددت أن    ا، عيددألىوحمدد  العددد نيعمددد عاددى معأونيددأ ومسددأئايأ مددد مادد  اجمددأت مألدد   ددن أحدد 
حندد  عادددمت لنرددون  حاددد  يحددوانا )ايجو ددا ال أسددنا( دواسددا   أدلددو  دددلو  مددد نددنا اليمدد  الجاندد 

 اوعحانق
  



 ه 

 أسباب اختيار الموضوع:
مددد ال ادد  المددألرد  إن نحادد  عحيددأ أرددأ و ال ايددأع المألرنددا  ماددد حادد  عحيددأ  أنمنددا ايجو ددا ال أسددنا ا1

 الدسوود مد حأهللنع   ورنل  الزووأحد مد هللوح  عاى هان ا
يأ المهللدددأورا مددددد إحندددأع العدددوا  اجسدددد مد الددددن  ندددو سددددد ب حي دددا أمعحدددأ اجسددد منا مددددد مأ دددن ا2

 اوالن  عحعأج  مد اليصو الحألد
 اصونن إلى حهللو رحوز العوا  ال ايدال ايأع الميأحأجا المرع ا ال اينا و  ا3
 نسددا  يددد أن مادت ح احعندأج المه دددو أت ال ايندا إلددى حهللدونأ  صدووم صدحنحا ومح د ا عامندأ   ا4

 ادوو المه و أت يزمحا  وناا
عمومدأ  ولا اد   إميأو رعأب )ايجو ا ال أسنا( نيع و إ أما معوا يا لامرع ا اليو ندا اجسد منا ا5

   صأ االمألرد هصو 

 :التعريف بالمخطـوط 
ليددنا  دتت والمح ومددأت اياونددا   ددوا ا  وجددعاددى مورددز المه و ددأ دت رانددوا  د يددد أن عددو 

  محيددأ لاو يددأ مددن عصددو الهللددن  صددأحب ايجدددددددو ا اعاددى ا ادد اشهعنددأووودد  و   المه ددو  عدددم حسدد 
   وند رمأ ناد:و وحيأ وواا أه أئيأو 

ووددد رع ددت     ااددت ميعددأد جاددد وهدد  مهو ددد  مددداد أسددددددددودالان نددننمددد مورددز جيددأد : النسخخخة األولخخى
 22وعدددد السدد وو   سددت 17×22مسدد وعيأ  186عدددد لوحأعيددأ و  ال صددو  واي ددواب  ددألاون ايحمددو

 اوومزت ليأ  ألومز )أ( 170وووميأ اليأت  168وووميأ ا  س و 
وعددددد   سدددت 17×28وعيأ مسددد  122 عددددد لوحأعيدددأ: مدددد موردددز جيدددأد الان ندددنن  و النسخخخخة اليانيخخخة

 اوومزت ليأ  ألومز )ب( 171وووميأ اليأت  673وووميأ   س وا 31الس وو 
مسددددد وعيأ  436عددددددد لوحأعيدددددأ    و المهدددددوب : مدددددد مرع دددددا راندددددا الادددددووننن   دددددأ النسخخخخخخة الياليخخخخخة

وعدد الاوحدأت العدد سدأووت  عحانايدأ وومزت ليأ  ألومز )ج(   اس و  31وعدد الس وو   ست17×27
 ا  حسهعنن ايهونننوماداونأ من اللوحا  91

 :منهج التحقيق
 مددد عحانددق المه ددو   وناددا الددحو المهعددأو وسددأععمد عاددى - ا، عيددألى  ددإنن -  وسددأع  

 االحو الصحنل من الحس   وايه أع سأرع يأ مد اليأمش



 و 

هللدمايأ مو دوك  عصونو مدأ نهصدحد مدن الحسد  العدد عادوت عانيدأ ادت حسد  المو دوعأت العدد :أولا 
 احانقالع

 نحيددأ مددن  : الماأ اددا  ددنن الحسدد  لاوصددو  مددأ أمرددن إلددى الصددووم الصددحنحا لاددحو واا ددأت مددأ يانيخخاا 
 امووق مد اليأمش

 اأخسعصحنأ أو عحونأ عاى أند  الح إص ح المه و ا من :يالياا 
الصدداب مدد   : مددأ ا ددت مددن رامددأت أو ع ددأوات مددد أ  الحسدد  وسددا  مددن ايهددوى نو دد  مدددرابعخخاا 

 انل  مد اليأمشالعح ن  عاى 
 االحدن  رعأ ا المه و  حسب الوست اجم ئد :خامساا 
 لر  مسألا لت ننرو ليأ المةلأ عحواحأ مأ أمرنا عوونتو    سادساا:
 اسعن أع ع مأت العوونت الحدنااا سابعاا:
 اعحمنت ال اوات والحواهللد يامناا:
عحأولدددت عاددد  الدددواودم مددددد المه دددو   أندددددددت المصدددأدو ال ايندددا العدددد  و ددد  المسدددأئ  ال ايندددا تاسخخخعاا:
 ا  المسأئ 
العأرددد مددن صددحا حسددد ا ايوددوا  الددواودم مددد الددحو إلدددى أصددحأ يأ  ألددددوجوك إلددى رعددد يت إن  :عاشخخراا 

 وجدت أو رعب منن يت م  اجهللأوم مد اليأمشا
   الوجوك إلى الميأجت الاهونا ال صحىنل   أو  : إنواد ميأحد الم ودات الاهونا اليو نا الحادي عشر
 االاوهن الرونتعزو اآلنأت الاوهحنا العد وودت مد المه و  إلددى مو ييأ من سوو  الياني عشر:
ونلد   دألوجوك إلدى  عهونج ايحأدن  الح ونا الهللون ا  وهاأو الصحأ ا والساأ الصألل اليالث عشر:

 رعب الحدن  المواووا ورعب السنو والمحأوبا
وايمدددأرن وال اددددان  عوجمدددا ايعددددددددد ت الدددواودم مدددددد المه دددو  مدددددن أسدددمأع ايهللهدددددأو :ابخخخع عشخخخرالر 

 وال وق وال وائأ من ه   رعب العواجت وال  اأتا
ش  دألوجوك إلدىالخامس عشخر المجدأم   : عهدونج ايهللديأو  دألوجوك إلدى دندوان الهللدددددددددأعو إن وجدددددد واج

 االهلليونا



 ز 

لرامددأت العددد نههللددى منيددأ الادد   مدد  الحددوو عاددى عددددددددددت العيددأو  مدد   دد   ا :السخخادس عشخخر
 وصد المةلأا

همدو   العيانق عاى الرامأت العد عحعدأج إلدى عو دنل ونلد  ودد نه دأ مدأ  يدأ مدن :لسابع عشرا
 اوالع أ 

: اجهللددأوم إلددى مصددأدو العهددونج   ونددددد الواددأئق العددد عسددددأق لادشلددا عاددى الددحو  مدد  اليخخامن عشخخر
يا مصأدو المةلأ مأ دامت موجودم م  اجهللأوم مد اليأمددش إلى صحن  المةلأ مد حصدوو مواج
 ؟ أت أحد  رأن نعصوأ منيأ  ألحاو أو الزنأدم ؟   المصأدواااا ون  نحاايأ  دوانددددن

والجددزع  م ددد الحألددا ايولددى أهللددنو إلددى مرددأن ووود الددحو مددددد مصدددو   ددنرو الرعدددددددأب ومةل دد 
 والص حاا

الحألدددا الاأحندددا سدددأحا  الدددحو وأ دددي  مدددد اليدددأمش لاماأوحدددا  دددنن الحدددددو ايصددداد ومدددأ ومدددد 
الادددأحو  مددد   صدددحي   دددد  المةلدددأ  مددد  اشععمدددأد عادددى المصدددأدو ايصدددانا واجهللددددأوم إلددددددى المصدددددددو

 االمصدو ايصاد
 العألد:: عم  ميأو  ع صنانا لا ح  موع ا عاى الححو التاسع عشر

 ميو  المو وعأتا ا1

 ااآلنأت الاوهحناميو   ا2
 اواآلاأوميو  ايحأدن  الح ونا  ا3
 ميو  ايع تا ا4

 ميو  المص احأت ال ايناا ا5

 ميو  اي نأت الهلليونا ا ا6
 اال ادانميو   ا7
  ونردو اهللعيو   ميو  مواج  العحانق م  نرو است الرعأب  ألرددأم  ونرو اسدت مةل   عاددى مأ  ا8

 اأوجدددد أن دد   ومرددددأن وعأون  ال    إنداست المحاق إن وجدد
  



 ح 

 خطة البحث
 امادما ووسمنن دواسد وعحاناد اوع ت   نيا ال ح  أن ناست إلى 
   م  عاى:عوعهلل المقدمة:

 اأس أب اهعنأو المو وك ا1
 االعيونأ  ألمه و  ا2
 امحيج العحانق ا3

  :: القسم الدراسيأواًل
: ت  ال أسددد صددأحب المددعن ونددو الهللددن  ع ددد الاددأدو  ددن عاددد  ددن نوسددأ العيونددأ  الفصخخا األوا:

 ندا 1091
 العألنا:  الم أح ونهللعم  عاى 
 العيونأ  ألهللن  ع دالاأدو ال أسدا المبحث األوا:
 ااسم  وحس   :األوا المطلب
 امولد  وحهللأع  وص أع  :اليانيالمطلب 
 هللنوه  وع منن ا :اليالث المطلب
 رع   ومرأحع  اليامناا :الرابع المطلب
 العيونأ  ألمعنا الياني: المبحث

 العألنا:  الم ألبونهللعم  عاى 
 اعحوان الرعأب وحس ع  إلى المةلأ :األوا المطلب
 اأنمنع  مد ال ا  المألرد :الياني المطلب
 محيج المةلأا :اليالث المطلب
 االمصأدو العد اععمد عانيأ المةلأ :الرابع المطلب

 : : الاست العحاناداأحنأ  
 االمه و  91 الاوحاإلد  دانا المه و  ونهللعم  عاى عحانق الحو الرأم  من 

 ات هأعماا
 واهلل تعاىل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل



 

 الفصل األول
 التعريف بالمؤلف )الشيخ عبد القادر الفاسي(

 ا: العيونأ  ألهللن  ع د الاأدو ال أسداألواالمبحث 
 اسم  وحس  ا المطلب األوا:
 مولد  وحهللأع  وص أع ا  المطلب الياني:
 هللنوه  وع منن ا المطلب اليالث:
 رع   ومرأحع  اليامناا المطلب الرابع:

 العيونأ  ألمعنا المبحث الياني:
 عحوان الرعأب وحس ع  إلى المةلأا المطلب األوا:

 أنمنع  مد ال ا  المألردا الياني:المطلب 
 محيج المةلأا المطلب اليالث:
 المصأدو العد اععمد عانيأ المةلأا المطلب الرابع:
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 المبحث األول
 االعيونأ  ألهللن  ع د الاأدو ال أسد

 وفيه أربعة مطالب:
 اسم  وحس  ا المطلب األوا:
 مولد  وحهللأع  وص أع ا المطلب الياني:
 هللنوه  وع منن االمطلب اليالث: 
 رع   ومرأحع  اليامناا المطلب الرابع:

 المطلب األوا: اسمه ونسبه
 ندددو ع دددد الادددأدو  دددن عادددد  دددن نوسدددأ  دددن محمدددد أ دددو السددديود ا دددن أ دددد المحأسدددن المهو دددد 

  وندو مدن ال دأوك مدد جمند  اليادوت الصدومد  الم سدو  المحدد   اليّ مدا  اجمدأت  المألرد  ال أسد 
    ال أسد ا ن الجد من عات وأهد ق نت اهللعيو  أليات والص ح والووك  لمأ رأحت ععمنز    أسوم ه

  ال اندد  عاددد  ددن نوسددأ ال أسددد  مددأ و  الهللددن  حددن نجوعيددأ مددن ايحدددل  إلددى المهددوب ن ددا م اوسددمي
ال انددد  أ دددو المحأسدددن  الهللدددن   ا  وجددددا صدددألحادددنان و ندددأ  عو ندددلال أسدددد ا عددد  ا حدددا ال انددد  الجانددد دووال

  وأهو  الهللن  ال ان  أ دو الي دأ  أحمدد  دن عادد  دن نوسدأ ال أسدد وأهدو  الهللدن  أ دو نوسأ ال أسد
محمددد ع ددد اليزنددز  ددن عاددد  ددن نوسددأ ال أسددد وأهددو  الهللددن  أ ددو محمددد ع ددد السدد ت  ددن عاددد  ددن 

ن  ددن امحمددد  ددن نوسددأ ال أسددد  وعّمدد  نوسددأ ال أسدددا وعددّت أ ندد  الهللددن  اليددأوأ  ددأ، ع ددد الددوحم
الهللن  محمد اليو د  ن نوسأ ال أسد ميو إنن من عأئاا عوناا مهلليووم  دأليات والصد ح مدن وددنت 

 الزمأنا 
 المطلب الياني: مولده ونشأته وصفاته

 مولده: ا1

   اددأحداياحددنن ألاصددو الر نددو  عحددد زوا  نددوت   -وحمدد  ا، عيددألى  -ولددد الهللددن  ع ددد الاددأدو
  وُعسددمى نددن  السددحا ت1512ه 1007/ 2/9يا وألددأ نجونددا عددأت سدد  هللدديو وم ددأن الم ددأو   تأنددأ

 يد  السدا أن السديد  أ دو   ألمهوب  يأت ال ن   وس ب عسمنعيأ  دنل  أحد  مدد هللديو وم دأن محيدأ 
  و يد  مييدأ منادا الي أ  المحصوو لوالد المأمون ندنا من موارش إلدى مدأ   اهللدعمات عادى عحدأ  



3 

  مدددأ  لااأئيدددأ  حدددوالد مأئدددا ألدددأ هللدددهو أو نزنددددا وودددد ودددأ  ولدددد  ع دددد الدددوحمن  دددهما  هدددوج أنددد
  (1)امد مولد  –وحم  ا،  –ال أسد 

 ومدددددددددددددددز صدددددددددددددددوت سدددددددددددددددحا ال نددددددددددددددد  نهللدددددددددددددددنو
 

 مولددددددددددددددددد ع ددددددددددددددددد الاددددددددددددددددأدو ال أسددددددددددددددددد الهللددددددددددددددددينو 
 

ن عهللدددددددددددددددددددأ أّوعجدددددددددددددددددددأ مدددددددددددددددددددد مولدددددددددددددددددددد   واج
 

 ليأمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  شزا  نرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود  
 

 نشأته وصفاته:  ا2
  م زمددأ  أ ال أسددد  مصددوحأ  عددن ع دد  الصدد نأنحهللددأ الهللددن  مددد حجددو والددد  عاددد  ددن نوسدد

جددد  أ ددد المحأسددن نوسددأ ال أسددد  و يددأ عوعددوك مح ددم الاددوهن الرددونت عددن ميددو واددب   يحأنددا  لددداو
والد  وهللنه  الر نو هدأحت السد نأحد الاصدو   الدن  ردأن نهللددع عاند   ونصد    روحد  صدأحب ناردوم 

ال اندد  اجمددأت أ ددد الي ددأ  أحمددد  ددن عاددد  ددن  عاددى أهندد  الهللددن  الاددواعمحددأدوم  وننددن اأوددب  اددت شزت 
نوسأ ال أسد مدم  ادت شزت  يدد  الهللدنهنن الجانادنن  الهللدن  محمدد أزندأت والهللدن  ع دد الادو  ورايدت 
  من مايأع الاصو  ات لمأ ح م الاوهن الرونت  وعمرن من م أدس الاها اليو نا ودو   يد  المعدون

والجددد واججعيددأد  دوسددا الصدد أحنا وأرددب عاددى الددعيات  محددز   ألموحدد  إلددى مدنحددا مددأ  وصددد الددعيات
  وردأن أحجدب أند  زمأحد  وأا دعيت مدد العحصدن  والح دماليجب اليجأب  مح    مرأنوعحصن  ال وائد

أندد  مددد   ادت عهزنددوا     محّصدد  عامدأ  عرادأ   مددن هنددووأراددونت ح مدأ  لامسددأئ  مدن ردد  مدن وأ د  يت
 –وودد وو  الهللدن       دأ   ولدب  دألوجوك إلدى  ادد  اسدع  مامأ أرم  دو مأ   و يد صنع  مد اآلمأق

 ورمددأ نادددأ  ااجحسددأن ا دددن  نئعددد ا   وأسدددوع  حسددن ايهددد ق والسددمت ال ندددبعدددن ه أئدد   –وحمدد  ا، 
  اليمددا اليألنددا والحرددت ورانددو والصدد و والددووك مددعيات مددن  نئعدد  المحن ددا  دد  ايهدد ق والزنددد والعدددنن 

راندو السدروت  ش  –وحم  ا،  -أ إش أرأ و اليامأعا ورأن من الص أت الرونما العد ش نعصأ  ي
  وردأن مدن أن ش نحصوأ عن أحد و د  احصدوام    وش ناو  إش هنوا  ورأن من دأ  نح ق إش  ألحق

 أووال  الن  ر  م أح نسعيم ااا ورانوا  مأ رأن نحهللد:
 ووأئاددددددددددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددددددددددألد أوا  مجأح دددددددددددددددددددددددددددددددأ  

 

 أمدددددددددددددددددددددددددووا  ومنيدددددددددددددددددددددددددأ لاعجدددددددددددددددددددددددددأوم مدددددددددددددددددددددددددو ل 
 

 ماادددددددددددددددت ليدددددددددددددددأ مدددددددددددددددألد  و حددددددددددددددد  حأجدددددددددددددددا
 

  ألسددددددددددددددددددددددددد ما ح دددددددددددددددددددددددددوح مإحدددددددددددددددددددددددددأ أحدددددددددددددددددددددددددأ    
 

مانئدا  أيعمدأ   عد مادد رأحدت حنأ –وحم  ا، عيدألى  -وننا  أهعصأو مأ عياق  حنأم الهللن  
نا و اد عادى ندن    والهنو وال أعأت وود ونب ح س  لحهللو اليات والميوما والدعوم اجس مألحاالص

                                           
 2/444نحمو ه صا اياو  (1)
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   د  مد  نحهللدو اليادت المدو  الدن  أصدنب  د  مدد ههدو حنأعد   لت نمحي  اليوت وش الحأ  مدم حنأع 
وم ددددددأن سددددددحا إحدددددددى وعسددددددينن وألددددددأ لايجددددددوم أنددددددأت إلددددددى أن وامعدددددد  المحنددددددا نددددددوت ايو يددددددأع اددددددأمن 

   مو دددي   زاوندددا الا واندددنن نعددد  المسدددمأمو  زا –وحمددد  ا،  –ت ودمدددن 1680 -ندددد  08/09/1091
 ا     ومد مو   الن  رأن س ب ومأع ح  مد حنأعالن  رأن ندو  من   وصنا م

  (1): شيوخه وتالميذهالمطلب اليالث
 :  شيوخهأولا 

  مادد ح دم الادوهن الردونت  ألاصدو الر ندو عادى والدد  الهللدن  عادد هللأوم إلى نلد رمأ س ات اج
  أحدلوجد  الصدألل الهللدن  هدأحت السد ن  ادت شزت ميامد  اأ ال أسد ح مأ  عأمأ  عن ميو وادب ن نوس

ل محمدد   وووأ أن أ  عاى الهللدن  ال اند  الصدألالي أ  أحمد  ن عاد نوسأ ال أسد ات شزت أهأ  أ أ
  نعصد ون  دألعاوى والزندد والدنأحدا   ورايدت أحدأ أزنأت  والهللن  ع د الاو   ورايت من مايدأع الاصدو

إلى أن حصد     ن امحمد  ن نوسأ ال أسدوود اوعصو عاى عت والد  الهللن  اليأوأ ع د الوحمن 
الاددوهن الرددونت  وح ددم  يدد  المعددون  وحدد  إلددى لدد  مددأ لددت نحصدد  لهنددو  مددد مدددم وصددنوم  ولمددأ ح ددم 

وأهن عن عددد ر ندو مدن م أحد  اليامدأع ايجد ع مدحيت عادى سد ن  الاصدو ش الحصدو   مدنحا مأ 
 ا  وه  حوالد مأئا وأو يا عهللو هللنهأ  ين عدد هللن

 ها1017أ و ع د ا، الحأج محمد  ن الهللن  أ د الحسننات: ايهصأو  ا1

أ دددو الحسدددن عادددد  دددن أحمدددد الصوصدددو  مدددن أصدددحأب الهللدددن  أ دددد ميدددد  عنسدددى المصددد أحد  ا2
 ها1017

الهللددن  أ ددو الاأسددت  ددن الز نددو المصدد أحد أهددن عحدد  وددواعم ووش عددن حددأم  مددد وصددو رعأمددا و دد   ا3
 ها 1018احعاأل  إلى مأ ات:

اليدددددأوأ  دددددأ، أحمدددددد  دددددن جدددددأم  أهدددددن عحددددد  ال اددددد  وايصدددددو  رمدددددأ أهدددددن عحددددد  ال ونادددددا  الهللدددددن  ا4
 ها1021الهللأنلناات:

  أهدددن عحددد    ردددأن صدددومنأ  وعألمدددأ  ر ندددوا  جدددأجالهللدددن  أ دددو ع دددد ا، محمدددد  دددن موسدددى السدددون د ال  ا5
 :ها1022  وأهن عح  عاوت الاوهن والع سنواتاالعصوأ

 :ها1031عألداتاالهللن  أ و مأو  ع د اليزنز  ن محمد ال هلل ا6

                                           
 ا2/769  ميو  ال يأو   2/444نحمو ه صا اياو (1)
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  عهوج عان  جمأعا من أن  مأ  ومدحيت الهللدن  ع دد الادأدو الهللن  أحمد  ن ع د الونأب الزوأق ا7
 اه:1032ال أسد  أهن عح  ال ا  وايصو اتا

ح ورعد من و ناا عح رعدو  ألسدودان  شزت أرادو مدن سدت الهللن  أ و الي أ  أحمد  أ أ السوداحد الع ا8
 اه1032سحواتات:

 اه1035أد نأ ات:  ححونأ    صألحأ    أ  الندو  رأن ماني ن  أ و الحسنهللال ا9
 اه1036ونأب  ن إ واننت الدرألدات:الاأ د الم عد محمد  ن ع د ال ا10
جوومندددددددا  وأل ندددددددا ا دددددددن   ردددددددأن نددددددددو  اي  أ دددددددو الحسدددددددن عادددددددد  دددددددن عمدددددددوو ال  ندددددددو الهللدددددددن ا11

 اه1038مأل ات:
ال اد  وايصدو     أهن عح عنسى الجن مد الوونأراد ال أسد الهللن  إ واننت  ن ع د الوحمن  ن ا12

 اه1047والع سنوات:
 ها1040الهللن  أ و محمد ع د الواحد  ن أحمد  ن عأهللوات: ا13
ت الهللددن  أ ددو الحسددن عاددد  ددن عاددد  ددن ع ددد الواحددد ايحصددأو  السجامأسددد أصدد   السدد و  ادد ا14

 اه1056ال ا  والحدن  وايصو ات:   أهن عح الجزائو  ال ان  المحد  اليألت
 اه1057يزموو   الححو  ال ان ات:مد  ن محمد  ن عاد االهللن  الاأ د امح ا15

 يانياا تالميذه: 
حددوا لدد  مددد العحدددن  عددحيت   وأن   مدنحددا مددأ   وأجددأز   يدد  الهللددنوخلّمددأ أحيددى الهللددن  دواسددع

  حددب   عصّدو  زاونع  لاعدون  وعاانن اليات   مأو   عان  جت ه ندو مدن  ا دا اليادت مدن ردوالووانا
 حند  ش عجدد معيامدأ   دألمهوب   د الووانا والعحدن  عح   وعحأمسوا مالحأ  عح وصوب  وراو أهن 

حددوالد مأئددا وامددأحنن   ونددت ش نحصددون عددددا   ادد  عددددنت عصددو  إش وأهددن عحدد  أو عددن ع منعدد مددد 
 :عامننا  محيت

أ و محمد ع د الواحد  ن إدون  أ د اليد ع ال دأنو  الجدو د الحسدحد ردأن مهللدأورأ  مع ححدأ  مدد  ا1
 اه1080وت شزت الهللن  مدم  ونااات:أحواك اليا

نو عدن أ و مدنن  ن ع د الاأدو  ن عاد  ن نوسدأ ال أسدد ا حد  أهدن عدن والدد  عدومد وندو صده ا2
 اه1089س يا عهللو و نيأ ات:

حيت الهللدددن  ع دددد نوسددأ  دددن محمدددد اليو ددد  دددن نوسدددأ ال أسدددد أهددن عدددن والدددد  وعدددن أعمأمدد  ومددد ا3
 ا ه1089الاأدو عومد 
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ا،  ددن محمددد  ددن حأصددو الدددوعد عددألت عأمدد  حأسدد  هأهللدد  رددأن هنددا مددد الح ددم أ ددو محمددد ع ددد  ا4
 اه1091نأهيأ واح واد  ألهللن  ع د الاأدوات:وال يت أهن عن والد  ات ودت مأ  مأهن عن أهلل

مدن أند  اليدالدا أ و عمو ع د الواحد  ن عاد  ن نوسأ ال أسدد هللدانق الهللدن  ع دد الادأدو ردأن  ا5
 اه1094والعوانقات:

  رددأن نجددود الاددوهن الرددونت  ووانأعدد  السدد يا د  ددن أحمددد  ددن عاددد  ددن نوسددأ ال أسددد ددمحمددد اليو  ا6
 اه1096ومحيت الهللن  ع د الاأدوات: أهن عن أعمأم  جمنيأ  

 ندا 1105الهللن  اليأوأ اليواو  ال أسد الماوس أهن عح  عات الاواعاتات: ا7

ن عألمأ  مهللأورأ  مد الاهدا الهللن  ال ان  محمد اليألت  ن السا أن إسمأعن   ن الهللونأ الياو  رأ ا8
 اه1116ووواعدنأ وال ا  وايصو ات:

ن والدد  أ و عنسدى الميدد   دن أحمدد  دن عادد  دن نوسدأ ال أسدد ال اد  المحدد  الهللدينو أهدن عد ا9
 اه1109وعم  ع د الاأدوات:

سددد أهددن  ددن نوسددأ ال أ ددد الددوحمن  ددن ع ددد الاددأدو  ددن عاددد أ ددو ع ددد ا، محمددد الصددهنو  ددن ع ا10
 اه1134د ات:عن والد  وعن ج

وو  ا  مددددددد اليددددددز محمددددددد  ددددددن احمددددددد الهللددددددأنلد الدددددددشحد رددددددأن إمأمددددددأ  مددددددد الاهددددددا وايدب وم ددددددو  ا11
 اه1137والاوامدات:

 اه1072ات:الهللن  محمد منأوم محمد  ن أحمد  ن محمد منأوم  ا12
 -المطلب الرابع: كتبه ومكانته العلمية:

 ددأت  ماددد مددن مةل –ا، وحمدد   -ناصددد  أآلاددأو اليامنددا مددأ عوردد  الهللددن  ع ددد الاددأدو ال أسددد 
حمددأ رأحددت عصدددو عحدد  هددزاوم عامدد  لددت نعصدددو لعددألنأ هددأو : ومدد هللددجوم الحددوووددأ  صددأحب    واج

 (1)أجو ا عن مسأئ  سئ  عحيأ وجمييأ  ي  أصحأ  ا
حمدددأ ندددد أجو دددا راندددوم مدددد محدددون هللدددينوم لدددت ناصدددد العدددألنأ –وحمددد  ا، عيدددألى  –مألهللدددن     واج

  هندو أن اععحدأع  ا عد   مدأ ردأن نصددو لوصد يأ والجدواب عحيدأحيدأ منعصددى ومهعا ا رأن نسدأ  ع
 ا  ايأ ل ي  مد أ واب محسا ون مون  ي  جيايت ندوحوحيأ ح  من أجو ا ومعأوى ماينا وهنونأع
ه و   هت موجود  ألهزاحا اليأمدا  ألو دأ  محأهللنا ع د الاأدو ال أسد عاد صحنل ال هأو    ا1

 وحسها  ع وانا وهنونأ 

                                           
 ا1/455هللجوم الحوونحمو  (1)
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 دددن ع دددد الادددأدو ال أسدددد ال ادددا وودددد هللدددوحيأ ح ندددد  محمدددد ال ندددب  دددن امحمدددد مادمدددا مدددد أصدددو   ا2
  ألهزاحا اليأما  ألو أ ا

 اعاندم أن  اجنمأن ا3
 امحموما مد الحسأب ا4
 ماينا ع د الاأدو ال أسدا ا5

 امعأوى ع د الاأدو ال أسد ا6
 احواز  ع د الاأدو ال أسد ا7
 هللوح ألاأب الحدن ا ا8

 وى ونو الرعأب الن   أندنحأاالحواز  الر وى أو ايجو ا ال أسنا الر  ا9

 جواب مد مسألا من الح  ا ا10

 إجأزع  ل ي  ع منن ا ا11

 أوجوزم مد ايهلليو ال  حناا ا12

 إجأزم ل ي  ع منن ا ا13
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 المبحث الثاني

 التعريف بالمتن:
 عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف: المطلب األوا:

 أولا: اسم الكتاب:
 ددا ال أسددنا الر ددوىا أو أجو ددا الهللددن  أ ددد محمددد نددنا الرعددأب الددن   ددنن أندددنحأ نسددمى ا أيجو 

ع د الاأدو ال أسد  ونن  العسمنا موجودم عاى ر  الحس  العد  أنددنحأ   رمدأ أحيدأ ندد المدنرووم مدد 
 رعب العواجتا

 يانياا: توييق نسبة الكتاب للمؤلف:
نددد    وعامددأع المددننب عاددى أن ايجو ددا ال أسددنااليامددأع أصددحأب العددواجت والمةوهددونأجمدد  

 -وحم  ا، عيألى  - ن نوسأ ال أسد ما أ د محمد ع د الاأدو  ن عاد لإلمأت الهللن  الي 
 أهميته في الفقه المالكي: المطلب الياني:

ميدد حناد  عيد ايجو ا ال أسنا الر وى مدن الرعدب نات الانمدا اليامندا مدد المدننب المدألرد  
 ممنزاعيأ:ومن أنت عحيأ ونيعمد عاى معأونيأ أرأ و اليمأع  

 د ال اد  المدألرد عيد من الرعب نات الهللدمولنا  ألحسد ا لمأدعيدأ اليامندا   م د   عدن أحد  رعدأب مد
   الحددن  هللعى من الياوت  ونل  ما  الع سدنو  إش أح  جأع مهللعم   عاى ألوان مد الماأت ايو 

 والححوا والسنوم الي وم  وايصو   والياندم 
 م لمرع ددا ال ادد  اجسدد مد  صدد ا عأمددا ولمرع ددا ال ادد  المددألرد إن نددنا الرعددأب نيددد إ ددأما جدنددد

   ص ا هأصاا
  الرعدددأب الدددن   دددنن أنددددنحأ نيدددد موسدددوعا جأميدددا حنددد  نردددو منددد  المةلدددأ راندددوا  مدددن أودددوا  مايدددأع

 المألرنا مد هألب المسأئ  ممأ نجي  ال أح  نجد مواد  من ا
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 المطلب الثالث

 :منهج المؤلف
ندن  ايجو دا محيجدأ  عامندأ  هأصدأ   وندو المند  مد  –  ا، عيألى وحم –سا  الهللن  ال أسد 
  واشهعصددددأو المهدددد   وسددددوق الي ددددأوم ال يددددد عددددن العيانددددد والع وندددد  الممدددد إلددددى النسددددو والسدددديولا  و 

 أساوب سي  م س   ن يم  الر نو والصهنو  وننا المدحيج ن ئدت الهدو  الدن  ردأن نومدد إلند  مدن 
نسددو السدد    مجعح ددأ نددو عياددنت الحددأ  أحرددأت دنددحيت عاددى أوسدد  ح ددأق  أوواع إجأ أعدد  عددن ايسددئاا  و 

مددددأ ُنحعددددأج إلندددد  مددددن ايحرددددأت الهللددددوعنا  نارددددوا  مددددأ عنسددددو مددددن الدددددشئ  الا ينددددا  ل  اجراددددأو الممدددد 
جمأك ايما المحمدناا  وايحأدن  الصحنحا  واج

 اآلعد:نمرن لد أن أجم  محيج المةلأ مد   عحانا ومن ه   الجزع الن  ومت 
 الهللن  أهلليو  الياندم صومد الساو  نع ل نل  من ه   إجأ أع  عن أسئاا الياندم والساو ا 

   جأ أعيدأ  ومدد  يد لت ُعنرو عحدأونن لامسدأئ  المحدوجدا عحدت أ دواب ومصدو    د  ندد أسدئاا واج
 ايحنأن حنمت ايسئاا ليدت اج ألاا

 هوندا   إش حدأدوا  ونلد  ماد  المدننب لت نعيدو  لعيوندأ المصد احأت ال ايندا  وايصدولنا  والا 
 وهنو نل  ممأ سنأعدا ال يأوم  ال ص   ال أب  المسألا  الي أدم  المهلليوو 

   ودأ  مدد المهعصدو  أو دوج عاند  مدد مراندو مدأ نادو  راو اععمأد  عاى مهعصو الهللن  هان :
 اااونرنااالمهعصو  أو ع أوم المهعصو

 دلددا مددن الرعددأب والسددحا الهللددون ا  ونراددو مددن اشسددعدش  إحدد  مددد رانددو مددن ايحنددأن ناددوت  ددنرو اي
رمأ رأن نيعمد عاى الاواعد ال اينا والعدد راندوا  مدأ ندنرونأ  -و د ا، عحيت -  أووا  الصحأ ا

 راول  الهواج  أل مأن واشسعصحأب والمصألل الموساا والميوو واشحرهللأأا

 وحمدد  ا،  -مددأ امعددأز  دد  الهللددن  و م  ميددا العأمددا مددد عحونددو أوددوا  ال ايددأعوممددأ ن حددم الدودد-  
 ااو  إلى الرعب العد أهن محيأال وممأ ن حم أن أ  الدوا مد حس ا

مددأع السددأ انن لدد  مددن   جميدت أوددوا  وهواع اليامألرعددأب نيع ددو موسددوعا عامنددا  ددهماوأهندوا  
 اعامأع المننب
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 المطلب الرابع
 المصادر التي اعتمد عليها المؤلف

مد نن  ايجو ا عاى اليدند مدن الرعدب العدد عيع دو  –وحم  ا، عيألى  -لاد اععمد المةلأ 
حسددب   –مددن أميددأت ال ادد  المددألرد وهنونددأ  محيددأ مددأ نددو م  ددوك معددداو   ومحيددأ مددأ نددو مه ددو  

 ومحيأ مأ نو م اود لت نص  إلنحأ  –عامد 
 ومن هذه المصادر التي اعتمد عليها المؤلف:

 الفقه المالكي المطبوعة:كتب  أولا:
 :ه(ا240المدوحا الر وى لإلمأت مأل   ووانا سححون )ت 

 :ه(ا255اليع نا لإلمأت اليع د )ت 

  :ه(ا378الع ون  ش ن الج ب )ت 

  :ه(ا386الحوادو والزنأدات ش ن أ د زند الانوواحد )ت 

  أن أ ال  الوسألا 

  :ه(ا422العاانن لااأ د ع د الونأب )ت 

  مننب عألت المدنحا ل  أن أ االميوحا عاى 

  :ه(ا438عيننب المدوحا ي د سيند ال وانعد )ت 

  :ه(ا520المادمأت المميدات ش ن وهللد الجد )ت 

 ال نأن والعحصن  ل  أن أ ا 

 حواز  ا ن وهللد الجد ل  أن أ ا 

  :ه(ا526العح ن  عاى م أدس العوجن  ش ن  هللنو )ت 

  :ه(ا536هللوح العاانن لإلمأت المأزو  )ت 

  :ه(ا544العح نيأت المسعح  ا عاى المدوحا لااأ د عنأ  )ت 

  ه(ا646حأجب )ت: الجأم  ايميأت ش ن 

  :ه(ا684النهنوم لإلمأت الاوامد )ت 

 :ه(ا732اجوهللأد ش ن عسرو)ت 

  :ه(ا736ل أب ا ن الا أب ش ن واهللد الا صد )ت 

  :ه(ا737المده  لإلمأت أ د ع د ا،  ن الحأج )ت 



11 

  ه(ا776هان  ) ت:  العو نل لاهللن 

 المهعصو ل  أن أ ا 

  :ه(ا844ه أو 841معأوى ال وزلد )ت 

  :ه(ا894هللوح حدود ا ن عوما لاوصأك )ت 

  :ه(ا897العأج واجران  هللوح مهعصو هان  لامواق )ت 

  :ه(ا899هللوح زووق عاى الوسألا )ت 

  :ه(ا954موانب الجان  لاح أب )ت 

 :الكتب المفقودة في الفقه المالكييانياا: 
  :ه(ا204سمأك أهلليب )ت 

  :ه(ا214المهعصو الر نو ش ن ع د الحرت )ت 

  :ه(ا238الوا حا لي د الما   ن ح نب )ت 

 :ه(ا261المجموعا ش ن ع دو  )ت 

  :ه(ا282الم سو  لااأ د إسمأعن  )ت 

  ه(ا286الموازنا لإلمأت محمد  ن المواز )ت:  يد 

 :ه(ا541  واز المجأل  عيانق عاى المدوحا لإلمأت سحد )ت 
 :الكتب األخرى يالياا:

 كتب التفسير: .أ 

 : ه(ا310جأم  ال نأن مد عأون  الاوهن لا  و  )ت 

  :ه(ا542المحوو الوجنز مد ع سنو الرعأب اليزنز لإلمأت  ا ن ع نا )ت 

  :ه(ا543أحرأت الاوهن ش ن اليو د )ت 

  :ه(ا671الجأم  يحرأت الاوهن لااو  د )ت 

 كتب الحديث وعلومه:  .ب 

 ه(ا179لإلمأت مأل  )ت:  المو أ 

  :ه(ا256صحنل ال هأو  )ت 

  :ه(ا 261صحنل مسات )ت 

  :(ا273سحن ا ن مأج  )ت 
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 :ه(ا275سحن أ د داود )ت 

  :ه(ا279سحن العومن  )ت 

  :ه(ا303سحن الحسأئد )ت 

 : ه(ا458سحن ال نياد )ت 

  :ه(ا463اشسعنرأو ش ن ع د ال و )ت 

  :ه(ا474المحعاد لا أجد )ت 

 ه(ا544ات هللوح مسات لااأ د عنأ  )ت:إرمأ  المي 

  :ه(ا676هللوح الحوو  عاى مسات )ت 

  :ه(ا852معل ال أو  هللوح صحنل ال هأو  ش ن حجو )ت 

 كتب المذاهب األخرى: .ج 
  :ه(ا505إحنأع عاوت الدنن لإلمأت الهزالد )ت 
 :كتب اللغة والمعاجم .د 
 :ه(ا393الصحأح لاجونو  )ت 

 ه(ا606: الحيأنا مد هونب اياو ش ن ايانو)ت 

 :ه(ا676عيننب ايسمأع والاهأت لإلمأت الحوو  )ت: 

 :ه(ا817الاأمو  المحن  لا نووز ه أد  )ت 

وحمد  –وننا مدأ أمرححدد الوودوأ عاند  مدن الرعدب والمصدأدو العدد وجد  إلنيدأ الهللدن  ال أسدد 
سدندحأ محمدد    وصداى ا، عادىمن ه   الجزع الن  ومُت  عحاناد   ونل  مد أجو ع  الر وى –ا، 

 اوعاى هل  وصح   وسات
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 الخاتمة

الحمد ، مد ال داع ومد الهعأت  والص م والس ت عاى الم يو  وحما لألحأت  أمأ  يد: ممدن 
 ه   دواسعد الجزع الن  ومت  عحانا  عوصات إلى الحعأئج اآلعنا:

 دعت الحأجا لنل ا نمن  أساوب الهللن  إلى السيولا والنسو وعدت اج ألا  وود نعوس  إنا مأ ا1

نيددد المةلدددأ موسدددوعا معرأمادددا  ونلدد  لعيو ددد  لراندددو مدددن المسددأئ  ال ايندددا  واليادندددا  و يددد   ا2
 المسأئ  ايهوى رألسنو والححو والساو ا

 عمنز الهللن  مد إجأ ع  ال اينا  نرو المهلليوو من المننب مد هألب أحنأح ا ا3

أت مددن ال ادد  المددألرد وهنددو  والددن  اععمددد الهللددن  مددد إجأ أعدد  عاددى الرعددب الميعمدددم ورعددب ايميدد ا4
 جي  من الرعأب مةل أ  ممنزا ا

اععمددد الهللددن  مددد اسددعدششع  عاددى الاددوهن الرددونت وايحأدندد  الصددحنحا مددد أراددو اججأ ددأت ولددت  ا5
 نعيو  لا ينأ وهنو  إش وان  ا

 راوم حاو  الهللن  دشلا عاى راوم إلمأم   ياوت هللعىا ا6

لم ددأدم عاددى عحانددق العددوا  المددألرد الددن  ش نددزا  أراددو  عوصددد نددن  الوسددألا ل ددوووم اليمدد  وا ا7
 ح ن  دوو المه و أتا

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 آله وصحبه وسلم تسليما ىسيدنا حممد وعل ىاهلل عل ىاهلل الرمحن الرحيم، وصل بسمصلى 

الهللن  اليألت الي ما ال يأمدا اليدأوأ  دأ، أ دد محمدد سدند  ع دد الادأدو  دن عادد  دن نوسدأ  اأجو 
 ال أسد وحم  ا، عيألى وو د عح  وح يحأ   ورأع  همننا

مددن وجيدد  رأل دددو عاددى الحمددد ، عيددألى والصدد م والسدد ت  سخخ ا ر خخي اا تعخخالى عنخخه بمخخا نصخخه: ا1
  وأسدديد  محدد  ه ددأعرت الرددوات وجدددودرت سددند  أدات ا، وجددودرت   وعاددى هلدد  وصددح   --نددعألي 
 عددن الجحددأزم إنا و دديت هددأوج المسددجد وهددوج اجمددأت وصدداى عانيددأ -وزوحددأ ا، و ددأرت  -جددوا رت 

حمدأ عسد   ي ديت ولدت الحأ  داها   ص م اجمأت والمسأحا هدأو  ج المسدجد ش عسدييت جمدنييت  واج
نادددأ ون عادددد صددد عيت داهددد  المسدددجد وأمردددحيت الهدددووج أ   -سدددند   –ميددد    نهدددوج أحدددد مدددحيت

 -عيددألى  -ش ادواب ليددت يحدد  ش ُنعادوب إلددى ا،  أمردن  ي دديت ولدت نهددوج لرددوحيت أعدوا  ي ددأدم أو
المرددوو  عحددد ال ايددأع وايصددولننن  وندد  إن  ؛ إن نلدد  حدددايُان ددو  مرددوو ؟  دد  لددو عورددوا الصدد م 

هوج  ي يت وعّمو السدأحا و ادد  يد  الجمأعدا مدد المسدجد وصداوا عانيدأ نادأ ون رايدت ؟ أ  
الرواندا مدد حاد   (2)[ع ادى]و (1)[المسدأحا]  ونينو مدن لدت نهدوج يجد   دنق من  ادمن هوج و 
إن هوج ال ي  م  اجمأت و اد اعسأك هأوج المسجد ولت نهوج مي  من نيمو عاد   أت ش؟ ون 

ى صدد ع  أت ش؟ لحصددو  الروانددا  المسددأحا وصدداى عانيددأ داهدد  المسددجد اهعنددأوا  محدد  ناددأب عادد
مددن  دد  الهنددو نعسددأن  مددد نلدد  ونصدداد عانيددأ داهدد  ؛ إن رانددوا  ممددن نُ وش اددواب مييددأ رمددأ عاددت

المدننب مدد الا دنا  ومدأ عمد  مدن  (3)ن ؟ أج حدأ سدند   مهللديووج وعأع  م  إمرأن الهوو  المسجد
ُناعدددى  دد  ومددأ ع ياوحدد  أحددعت مددد هأصددا أح سددرت  ين  يدد  مددن نواددق  دد  و دنحدد  رددأن نهددوج مدد  
اجمدأت مددأحرو عاندد   ندد  أصددأب مددد هووجدد  وأه دأ المحرددو أو رنددأ؟ وندد  وددو  مددن وددأ : ناددأب 

صداد داهاد  مد  إمردأن الهدووج واجدل أو موجدوح؟  دّنن الجحدأزم هدأوج المسدجد والم ىالمصاد عا
 - ال أسددنالحددأ نلدد  هللددأمنأ لاهاندد   نددنا؛ ووددد وجدد  و دد  نددن  السددأعا  مدددددم نسددنوم لعاردددددددت الح ددوم 

سدةا  مدد ندن  الحأزلدا مأجدأب  مدأ ش ماحد  مند   وش نهللد د  -ُحوست عن ال انا  جأ  هندو ال وندا 
وحصد : ندنا مدن الواحدد  ألهللدهو  (4) ]اشمععدأح[   يددددد سد و صددددّدو جوا د  هان  ولت ن دو عادن 

                                           
  ا(السأحا)( مد ج 1)
 ا(د)عحع ( مد ج 2)
 ا1/183المهلليوو: نو مأ راو وأئا  وون : مأ وو  دلنا   نحمو هللوح حدود ا ن عوم  ( 3)
 ا(اشسع عأح)( مد ج 4)
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صدد ع   ىلدد  جيعددأن   ومنيمددأ أو يددا أوددوا  عحددد ايصددولننن اددت وددأ : وددو  محااددنيت اددت ناددأب عادد
 إل ااا 

ندددددو الادددددو  الادددددأحد عحدددددد ا دددددن السددددد رد   وندددددنا الادددددو  الدددددن  ودددددأ  منددددد  المجندددددب ودددددو  محاانددددد      
 ا  (2)وأ  من : ناأبحن    مد جم  الجوام  (1)(ھ771)ت:

ش مدددإن (3) (ھ 864المحادددد )ت:   الجددد  ودددأ  /ب الدددن  1: وندددو العحاندددددددق  نوندددد عحدددد   واج
ن الادددو  الدددن   ني نددد  رددد ت ا دددن السددد رد إن مدددأ صددددو عانددد   ددد  وحسددد   لاجميدددوو ندددو المهللددديوو  واج

ُنيعمدد عاند  ش ني ن  عّ و من   صنها العمون  م  عأهنو  عمأ حس   لاجميوو من هنو عدزو لمدددن 
حدد  لت نا   د ينرون مهلل إش الجد   المحادد  واحمدو  -منمدأ عامدت  -أ   عحانا  وعوجنح   ؛ووا    واج

 (4)(ھ826نددددد  واماددددد  أحدددددد مدددددن ايصدددددولننن مدددددد عحاناددددددددددددد   ردددددألولد اليواوددددددددددددد )ت:  -سدددددند   –

ومحهللددد الجدد   رألي مددا  (6)( ھ898)ت:  حاددو وأ ددد الي ددأ  الهللددن   (5)(ھ794والددزورهللدددد )ت:
 وهنونت من المحهللدنن رألهللدأوحنن (8)(ھ906والرمأ  أ ن أ د هللونأ )ت:  (7)(ھ789)ت:  الروواحد

  أحددد مددحيت عاددى أن الاددو  الاددأحد نددو العحانددق  هنددو أحدد   ددأ  ددددمحددد أحدد  مددأ واما ىالددن  نهاددب عادد
ّواح ا دن دت مدن هللددددواحمدو مدأ  أندنرعيد   م أليعيت ولت نوجد محيت  يدن  ال اددم إش الجد   المحادد  

                                           
دمهللددق مدد  والددد  ولددد مددد الاددأنوم واحعادد  إلددى   وأ ددد الا ددأم المددةوخ ال أحدد   ( ع ددد الونددأب  ددن عاددد  ددن ع ددد الرددأمد السدد رد1)

 ا4/184ايع ت   1/66من عصأحن     اأت الهللأمينا الر وى نحمو عوجمع  هللنوات الننب   مسرحيأ و عومد  يأ
 ا1/18 ( نحمو جم  الجوام  لاس رد2)
   مدن مةل أعدد  هللدوح الوووددأت وال ددو ال ددأل  مولددد  وومأعد   ألاددأنوم  أصددولد م سدو  ( محمدد  ددن أحمدد  ددن محمدد المحاددد الهللدأميد3)

 ا5/333ايع ت   9/447نحمو عوجمع  هللنوات الننب 
مدن عصدأحن   عحوندو ال عدأوى   مولدد  وومأعد   ألادأنوم  ( أحمد  ن ع د الوحنت  ن الحسنن الرود  الوازندأحد ادت المصدو  ولدد الددنن4)

 ا148/ 1وايع ت   1/50و  اأت الم سونن لاداوود    1/548نحمو عوجمع    اأت الح أم لاسنو د  وهللوح جم  الجوام 
مددن عصددأحن     عورددد ايصدد  مصددو  المولددد والومددأم  عددألت مددد مادد  الهللددأمينا وايصددو   ( محمددد  ددن  يددأدو  ددن ع ددد ا، الزورهللددد5)

 ا60/  6وايع ت   8/572وهللنوات الننب   2/162نحمو عوجمع    اأت الم سونن لاداوود    إع ت السأجد  أحرأت المسأجد
مددن عصددأحن   هللددوح   اسددعاو  عددوح  ومددأت  يددأ  عددألت  أيصددو  المددألرد  ( أحمددد  ددن ع ددد الددوحمن  ددن موسددى الزلن حددد الانوواحددد6)

 ا1/215وميجت المةل نن   1/147وايع ت   260/ 2نحمو عوجمع  ال وع ال م    مهعصو هان 
مدن رع د  الددوو الاوامد  مدد هللدوج   أ   يادت ايصدو  مانيدأ  ردأن عأومد  ( أحمد  ن إسمأعن   ن عامدأن الردوواحد الهللدأميد ادت الحح دد7)

 ا1/97وايع ت   1/38وحمت اليانأن   1/241نحمو عوجمع  ال وع ال م    جم  الجوام  لاس رد
مولددد  وومأعدد    نددت   عددألت  أيصددو  مددن مايددأع الهللددأمينا  ( محمددد  ددن محمددد  ددن أ ددد  رددو  ددن أ ددد هللددونأ المادسددد رمددأ  الدددنن8)

 ا7/53وايع ت   10/43ل  عصأحنأ محيأ الدوو الاوام   عحونو جم  الجوام  نحمو عوجمع  هللنوات الننب   الماد 
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وهللددواح   وأن ددأ المسددألا ماينددا  (1)( ھ646ب )ت: ددددن رددأ ن الحأجدددددت مددن ايصولنندددددددند وهنو دالس ردد
ن رأن ليدأ عيادق  أيصدو   مدألم اوب أن ُندنرو مدأ عيادق  ألمسدألا  أل اد ؛ إن ندو المسدئو  عحدددد    واج

  مأودحدأ مدن سدندحأ أن ع دنن لحدأ المسدألا  (2)يصدو  مد     د وأن ع ّوك  مأ ن حد عاندد  ندنا ال دوك مدن ا
وأن ع سدد يأ  نأحددأ  و سدد أ  هللددأمننن  وندد  نددن  الحسدد ا لمحااددد ايصددولننن صددحنحا أو رنددأ؟ ولرددت 

 ايجو العأت والس ت عانرت والوحما وال وراا

أ محمددد وهلدد  سددندح ىا، عادد ىالحمددد ، وصددا بخخه بمخخا نصخخه: النتفخخاعفأجخخاب ر خخي اا عنخخه وأدام 
   امسألعنن ىإن موج  السةا  إل -س حأح   -الجواب وا، المومق لاصواب  ؛وصح   وسات عسانمأ  

اجمدأت و أئ دا ميد   ىوصدا  عادد الجحدأزم مدد المسدجد إنا و ديت هأوجد الصد مند  عردو   األولي:
 اعدم م   نق الهأوج و ههوون  ص ع  داها   ىنحأل  وصا

   ألروانا؟ الاو عاد  ن  ناأب من صاى داها  اليانية:و 
عانيددأ مددد المسددجد إش أن عو دد   او دد  منصدداد مددن مددد  ىماددأ  مددد المدوحددا وش نصددا أمخخا األولخخي:

   (3)احعيدا المسجد حنحئن  عانيأ  ص م اجمأت إنا  أق هأوج المسجد  أنا 
ودأ  ا دن  وصدأحب الهللدأم ؛ (4)(ه803ما)ت:وعاد مأ مد المدوحا من هللو  ال نق اوعصو ا ن عو 

مددإن و دديت وو دد  مدد   ددأ  أن نصدداد عانيددأ مددن  دد   صدد م   ومنيددأ أرددو  و ددييأ  ألمسددجد عومددا:
 ومد الص م عاند   مسدجد الجدواز والمحد  والرواندا  ووأ  مد الهللأم :  اجمأت إن  أق هأوج   أنا 

   (5)اعانيأ  أقولمن من  أن نصاد عان   ص م اجمأت إن هأوج    رإدهأل  من   جحتووُ 
إّش عحددد الا ددو أو هدددأوج  يددأعان ى: والصددواب أن ش نصدددا(6)(ه899)ت: ووددأ  الهللددن  زووق

                                           
  مدن عصدأحن   جدأم  ايميدأت  ولد مد مصدو ومدأت  يدأ  مان  مألرد رود  ايص   ( عامأن  ن عمو  ن أ د  رو  ن الحأجب1)

   ا4/211يع ت ا  7/405هللنوات الننب   1/189المننب  جنحمو عوجمع  الدن أ

 1/248  : أ  عمت ايمو ومهت  نحمو الاأمو  المحن  ( 2)

 ا 1/254نحمو المدوحا  (3)
من رع   المهعصو الر نو مدد ال اد  نحمدو   مولد  وومأع   يأ  إمأت عوح  وعألميأ وه ن يأ  ( محمد  ن محمد ا ن عوم  الووهحد4)

   ا7/43ايع ت   9/61هللنوات الننب   2/331عوجمع  دن أج المننب 

 ا1/60نحمو الهللأم  مد ما  مأل  ( 5)
( أحمد  ن أحمد  ن عنسى ال وحسد ال أسد مان  محد  صومد من أند  مدأ  ع اد    ادد  وودوأ  مصدو والمدنحدا وعدومد مدد عردونن 6)

وهللدنوات   1/222من ووى مسواعا مدن أعمدأ   دوا ا  الهدوب مدن عصدأحن   هللدوح مهعصدو هاند  انحمدو عوجمعد  ال دوع ال مد  
 ا1/91وايع ت  9/547الننب
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 احعيدا (1)المسجد ونصاد أن  المسجد  ص م اجمأت من  إنا  أق هأوج   أنا  وأل  مد المدوحا
ش م يددوت لدد ؛ مإحدد  وددأ  وولدد  /أ 2وددو  المدوحددا إنا  ددأق هددأوج المسددجد (2)وجيدد  أ ددو الحسددن
 رنل  احعيدا (3)[لن ]و  منيأ  أنا  م يوم  لو لت ن ق لت نص  عانيأإنا  أق هأوج المسجد 
 ش م يوت لاول  إنا  أق هأوج المسجد  أنا  ال ا :(4)(ه837)ت: ووأ  ا ن حأجد

مددد رعددأب ا ددن الددن   حدد إ ووددأ : (5)(ه544)ت: وحادد  أ ددو الحسددن أن ددأ ماادد  عددن عنددأ  
 ا(6)(ه238)ت: ح نب

ونددد ندد  ناددأب عانيدددأ مدد  مددو  الروانددا مدددحيت ناددأب عانيددأ وش عمحدد  ندددن   لة اليانيخخخة:أوأمخخا المسخخ
 وهللددد حادد   عددن ا ددن (7)(ه897)ت: مددإن واددت: ممددأ عصددح   اددو  اجمددأت المددواق ؛الروانددا مددن الاددواب

نددأات مددد صدد ع  وش نددةجو ولددوعو  الصدد م يجددو ين نددنا نددو حددد  مدد نددنا  ىعاددو  (8)(ه 520)ت:
مند  يجدو مح دد  (10)وش ندةجو ولدو عدو  إناأعيدأ (9)]صد ع [مدواد  ش ندأات مدد إنادأك  مدأوو : ؟المردوو 

مددإن    اجاددت وايجددو مصددووأ إلددد اجناددأك مددد المسددجد ش إلددى  الصدد م ح سدديأ ونددو محددأ  الروانددا
م ااددا عددن العاننددد  ددألرون مددد المسددجد وماندددم  ددألرون مندد  ميددد مددأموو  يددأ مددن حندد  ننئددا  الصدد م

                                           
 ا1/425( نحمو هللوح زووق عاى الوسألا 1)
  ميجددت 1/392ه(  نحمددو عوجمعدد  هللددجوم الحددوو 939ليادد  أ والحسددن عاددد  ددن حأصددو الدددنن الهللددأنلد المحددومد المصددو  )ت: ( 2)

 ا7/230المةل نن 
 أ  ب )وند(ا( مد 3)

الاندووان مدن الا دأم مدن عصدأحن   هللدوح المدوحدا وهللدوح وسدألا  دن أ دد زندد الاندووان ا نحمدو  ( وأست  ن عنسى  ن حدأجد العحدوهد4)
 ا11/273ال وع ال م   5/179ايع ت  8/110عوجمع  ميجت المةل نن 

مأت أن  الحدن  مد ووع  مولود  مد سد عا وومأعد   مدوارش مدن 5) ( عنأ   ن موسى  ن عنأ  النحص د الس عد عألت المهوب واج
 1/470و  ادددأت الح دددأم السدددنو د 2/46والددددن أج المدددننب  3/483نحمدددو عوجمعددد  ومندددأت ايعندددأن  ن   مهللدددأوق ايحدددواوعصدددأح

 ا5/99وايع ت  6/226وهللنوات الننب 
ومانييأ مد عصو  ورأن عألمأ   ألعأون  وايدب ووأسدأ  مدد ماد   ( ع د الما   ن ح نب  ن سانمأن السامد الاو  د عألت ايحدلسد6)

  1/154رنددا ولددد مددد ال نددوم وعددومد مددد وو  ددا مددن عصددأحن   ع سددنو مو ددأ مألدد  والوا ددحا نحمددو عوجمعدد  الدددن أج المددننب المأل
 ا2/91  عنروم الح أم لانن د 4/157  ايع ت 3/174هللنوات الننب 

اجراندد  وسددحن ( محمددد  ددن نوسددأ  ددن أ ددد الاأسددت الي دددو  الهوحددأ د ماندد  مددألرد محددد  حددأمم أصددولد امددن مصددح أع  الددعج و 7)
 ا12/133وميجت المةل نن 7/154وايع ت  9/21الميعدنن نحمو عوجمع  ال وع ال م  

( محمد  دن أحمدد  دن وهللدد وأ دد الجمأعدا  او  دا مدن أعندأن المألرندا وزعدنت مايدأع ووعد   أو دأو ايحددل  والمهدوب مدن مةل أعد  8)
 ا5/316وايع ت 6/102و هللنوات الننب2/248المننب المادمأت الميدات وال نأن والعحصن  نحمو عوجمع  الدن أج 

 ( زنأدم من جا9)

 ليا  ه أ من الحأس ا  ( مد الحسها ج ]الص م يجو ين ننا نو حد المروو [ ونو زنأدم ش ميحى ليأ10)
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وروحيددأ مدددد   مألصدد م مددأموو  يددأ ماددأب عانيددأ   دددنل نددد صدد م محيددد عحيددأ مددن حندد  عانندددنأ  
وع دأوم ا دن وهللدد مدأنوم مدد   مادت ناد  الحيدد عدن نات الصد م  عور  ىالمسجد محيد عح  ماأب عا

 (3)(ه179)ت:  عدن مألد (2)ه(216)ت: حدأم  وا ن (1)ه(204)ت: أهلليبننا أو حص  مد سمأك 
نا واحدأ إن نلدد  مرددوو  مدد ن لددت ن يادد  أجددو اج و   ن مياد  لددت نددأات ولددت ندةجوإ يدد ردد ت وحرأنددا الهدد أ واج

 احعيدا  ين حد المروو  مأ عور  أم   من ميا
مأ نع أدو مدن ح دد  ىننا أن حما  عا ىوالمحوج إل  محاا  المواق  هنو ل م  ومواد  مأ نروحأ

د مددن   ميددصدد م اوعوحددت  مرددوو  مايددأ جيعددأن مألحيددأ :أمددأ أوش   جينن؛الاددواب عددن الصدد م مأسددد لددو 
إش أن   ح ند و أعحد مد حصو  الاواب   لا ه منا مياوماأوالمس  الواحد  ألهللهو ل  جيعأن و يأ  

وودددد عادددت أن   عدددون  يدددأ إحمدددأ اوعوحدددت  مردددوو ونأنحدددأ لدددت عا  نلددد  منمدددأ إنا اوعوحدددت الي دددأدم  ميصدددنا
ال أعدا المادأون ليدأ  ىماو رأن مأحيأ من عوعب الاواب عا  هأصنا المروو  عدت عوعب الياو ا عان 

مأحاا دت حانادا المردوو  وعدداه  مد     حومأن الادواب عاو دا    وحأنن اوعرأ   ىلرأن ممأ نيأوب عا
: ح دد  الصدد م رمددأ وندد  ىالروانددا لددو رأحددت مصددووما إلدد نمددألوأمددأ اأحنددأ    ونددو  أ دد  و يددأ    الحددوات

الصددد م عادددد المندددت مدددد المسدددجد  ودددوليت: دوندددوم  لماع دددد الي دددأ أ  مدددجوندددأ مددد  مدددأنو الا دددم وعحرن
عاند   ىوأن ش نيأودب إنا صدا  لادزت أن ش نادأب عانيدأ  ات مد ميايأ ومدد عوريدأ الادوابإمروونا ش 

ش  (5)]أن[ (4)أئز[الجد]ندد صد م جدأئزم وهأصدنا : نادأ  منيدأ يح   الاو   ألجواز ىهأوج  أومن  عا
الحألدددا  ىمعيدددنن صدددوأ الرواندددا والجدددواز إلددد  /ب  أ ددد  أن دددأ  و يدددأ  2وندددو  ادددواب منيدددأ وش عادددأب

والي دددأوم معوو دددا مدددد   ح سددديأ ميدددد م او دددا مادددأب عانيدددأ  (6) ]مدددد[وأمدددأ الصددد م   المعياادددا  ألصددد م
نا عادوو ندنا وعحدووت المسداشوع دأع  مردأن مدن دشلدا   صدويأ أو صحعيأ عاد إ دمأو  لا مدن أواج

                                           
 1/238عنددأن ( أهللدديب  ددن ع ددد اليزنددز  ددن داود الانسددد اليددأمو  المصددو  سددم  مألرددأ  والاندد   ددن سدديد نحمددو عوجمعدد  ومنددأت اي1)

 ا1/333وايع ت 3/24وهللنوات الننب 1/307والدن أج المننب 9/164والوامد  ألومنأت 
( ع د ا،  ن حدأم  الصدأئ  وو  عدن مألد  وردأن صدأحب وأند  مدن  يدد  لد  ع سدنو مدد المو دأ نحمدو عوجمعد  سدنو أعد ت الحد  ع 2)

 ا6/158 ميجت المةل نن 3/75  هللنوات الننب 1/411  الدن أج8/429
المو دأ نحمدو مةل أعد  ( مأل   ن أح   ن مأل  ايص حد المدحد المحد  ال ان  إمأت داو اليجوم صأحب المننب الميووأ مدن 3)

 ا2/350  هللنوات الننب 1/82  الدن أج 1/154 عنروم الح أم لانن د4/135عوجمع  ومنأت ايعنأن 
 ا(أئزحالج) أ  ب( مد 4)
 ( زنأدم من جا5)

 ( زنأدم من جا6)
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 وندد؛ السددةا  منمددأ نميددو يعمدددإن م؛ ال صددو  (1) ] ددأود[عددن  - وا، أعاددت - دسددوق الهدد أ اسددعهح
لا هأوجدا مدن أوود عينن أح  ش مأح  من حصول  وأن المسد الاو   ألروانا؟ ىنحص  الاواب عا  ن

  العح ند  عادد  يد  ال صدو  إوادم لععمدنت ال أئددم وحصدو  المدأمو ولرن ش  أ   دألر ت و   اله أ
نأرت عومناد  وأناوحدأ حد وم اليادت وعحاناد  : ماولرت إحمدأ   وب إلدد ا،  مردوو اديحد  ش نع -محححأ ا، واج

لمدأ عادوو    د  الحيدد لهدأوج  ح سديأ نداوو  العاوب  ي أدم صح يأ مروو  ولنست الي أدم ندد المروو 
 (2)[ د ]وودولرت:  أن الحيد عن الص م مد  ي  ايمرحا لهأوج جزمدأ  هد أ ايزمحدامد ايصو  

  ادت إن الم زمدا ممحوعدا  صوا      لو عوروا إناأك  الص م مد المسدجدا ؛ لو عوروا الص م يان و 
  (4): إحمدأ ايعمدأ   ألحندأت(3) [لحددن ]  نحصد  إنا حدوا  ووصدد  ؛حيدت؛ ش اواب مدد مجدود العدو  إن

 ش رواندددا إنا: ندددو ودددو  مألددد  مدددد المدوحدددا (5)]مهللددديوو المدددننب[  وودددولرت أج حدددأ  مهللددديوو المدددننب
وأمددأ هددووج   الياددت (7)[عددن وددأحون]هددأوج المسددجد وأمددأ عمدد  مددن ناعددد   دد  مإحدد  ش نهددوج  (6)] ددأق[

وددو  مددن وددأ  ناددأب   وندد: ووددولرتمه دد    مددن هددوج مدد  اجمددأت ميددو صددواب والمحرددو عاندد  جيدد 
 ؟ واجل أو موجوح ىالجحأزم إل ىاالمصاد ع

]لدد  وأمددأ وددو  المجنددب نددنا مددن الواحددد  ألهللددهو   حدد  ش حددزاك مددد حصددول  رمددأ عادددتإجوا دد  
 ؛الجمادا ىلا عادأالمسدمدد الهد أ مصدحنل أن دأ   عد وأمدأ حرأن  لد  مصدحنل رمدأ  عاددتإ (8)جيعأن[

حمددأ ا  ممددأ ش هدد أ منيددألرددن صددووعحأ   يحدد  إنا رددأن العحانددق منمددأ ع ددد  أهعنددأو  الاددو  المحاددقرواج
لدت ناد   :وودولرت  ايدحدى ىمأسدعد   دأيعاى عاد انو و أح لعحأأميصنا إح  ناأب عان  رأحت مس  وأوح 
 قحادددم ددد  حجدددا وندددو ال ىر ددد: أودددو   منمدددأ عامدددت إش الجددد   المحادددد - عحاناددد  وعوجنحددد   أ   ددد 
لا الواحدددد  ألهللدددهو لددد  أمدددد مسددد (9) (ه900)ت:ودددأ  ايهللدددموحد  مسددد وق  دددنل  حوندددو  ادددت ندددوالح

                                           
 ( مد ج  اناا1)

 ( سأو  من جا2)

 أ  ب  الحدن ا( 3)

 ا3/1515إحمأ  – –  ومسات  أب وول  1/6أهوج  ال هأو   أب سدد الوحد مع ق عان   ( 4)
 ( زنأدم من جا5)

 ( مد ج صاىا6)

 اأ  ب )عاى مأاوق(( مد 7)
 ( زنأدم من جا8)

مايأع الهللأمينا من مصدح أع  حمدت المحيدأج نحمدو عوجمعد  ال دوع حوو الدنن ايهللموحد ححو  مان  من  ( عاد  ن محمد  ن عنسى9)
 ا5/10وايع ت 10/229وهللنوات الننب 6/5ال م  
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وا  لجيددا مددحعصددل الصدد م مو ددأ  رأحددت أو ح دد     حدددنأ و دد  وددأ  الجميددووأ مددنانب:منيددأ   جيعددأن
 وحردددأ  الحدددوو   الادددواب لنون  ح ددددصدددو يلدددت نصدددوح ا؟ عانيدددأ ونددد  نادددأب  المدددأموو  يدددأ (1)[الصددد م]

لصدد أف مددد  ددن اا ددن أهددد ا (4)(ه494)ت: عددن أ ددد محصددوو (3)مددد هللددوح الميددنب (2)(ه676)ت:
اددت وددأ : ونرددو هللددنهحأ  ددأليواق معأوندد  العددد جمييددأ عددن عمدد  وددأ : إحدد  المح ددوم مددن ردد ت أصددحأ حأ 

 محصدوو: و دأودأ    حصدو  الادواب نح هدد إحد  الرأمد  مدد رعأ د   (5)(ه477)ت: نيحد ا ن الص أف
 ااحعيد ونو الانأ 
ن عووددب   هنددو حومددأن ماددد نيأوددب   /أ مددن جيددا الهصددب3 أ  ناددأب مددن جيددا  الصدد م واج

عددن  وادكوايو  عاونددب   ونددنا نددو العحانددق وددأ  هللددنهحأ اجمددأت المحاددد:  الاددواب أو  حومددأن  ي دد 
وماادد  أن ددأ  مددد    ردد ت ايهللددموحد ااحعيدددامدد  هدد أ مددد الميحددد   إناددأك الصدد م مددد المه ددوب

المدننب  وودد ميدو إن وولد  ووند  نادأب ندو  حد  ش دن الصد أف وندو وزاد: نن اليواودددهللوح ولد الد
نصوح  د   (6)[اتم]وأمأ ح د الاواب   من ننا أن الن  لاجميوو إحمأ نو صحا الص م؛ مع نن الاأحد

حمدددأ ندددو موجدددود لايدددواو  ايصددولنون ن ا دددن الصددد أف اهعدددأو   ن مدددن الهللددأميناننواج  الادددواب (7)[عوعدددب]واج
نلد   ىعاد (9)[ يدعأ ]و الجد   المحادد  (8)[وع يد ] أ دو محصدوو وع ي  ا ن أهن    عاد الاو   ألصحا
لدت ندود ؛ مدن ودأ  ش نادأب :المحادد لرد توندوا  ن أ دد هللدونأ عاوأ  الرمأ    نننمن  يد  من المحهلل

                                           
 ( زنأدم من جا1)

( نحنى  ن هللوأ  ن مو  الحزا د الحوواحد الحوو  الهللأميد ع ما  أل ا  والحدن  مولود  وومأع  مد حوامن ووى حووان  سدووناا 2)
وهللدنوات الدننب  8/395نحمو عوجمع    ادأت الهللدأمينا   وح صحنل مسات  وهللوح المننب لاهللنواز من مصح أع  المحيأج مد هلل

 ا8/149وايع ت  1/55
 ا3/164نحمو المجموك هللوح المينب ( 3)
( أحمد  ن محمد  ن محمد  ن الصد أف ال اند  دو  ال اد  عادى عمد  أ دد حصدو ع دد السدند  دن محمدد وردأن مانيدأ  حأممدأ  لمدننب 4)

 4/85و   اددأت الهللددأمينا لاسدد رد 8/78نحمددو عوجمعدد  الددوامد  ألومنددأت   ا ولدد  مصددح أت ومعددأوى جمييددأ مددن ردد ت عمدد الهللددأمين
 ا2/151وميجت المةل نن

( ع د السند  ن محمد  ن ع د الواحد ال هداد  ال ان  الي ما هللدن  الهللدأمينا الميدووأ  دأ ن الصد أف مدن مصدح أع  رعدأب الهللدأم  5)
وميجدددت  4/10وايعددد ت  5/123و  ادددأت الهللدددأمينا لاسددد رد  14/14د نحمدددو عوجمعددد  سدددنو أعددد ت الحددد  عوالرأمددد  وعدددومد   هددددا

 ا10/264المةل نن 
 اأ  ب )م (( مد ج 6)
 ( مد ج عوعنبا7)

 ا(وع ييمأ)( مد ج 8)
 )وهللأني (ا( مد ج 9)
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وب ممحددا أن صددو نددأن نلدد  أن الصدد م مددد المه  الاددواب عاون ددأ  لاددودكح ددد الجددزت  ح ددد الاددواب إحمددأ 
ادواب الي دأدم أو  ي د  وأن ب  حومدأن صداله ىنحعمد  أن نيأودب عاد   إنناأب مأعايأ وأن ش نادأب
إنادددأك الصددد م مدددد ن ممدددن أ ادددق أحددد  ش نادددأب وصدددد  دددأج  ق الدددودك عددد  نيأودددب  هندددو الحومدددأن

حومددأن الاددواب  لعهصددنو ىأواد أحدد  ش ماع دد؛ ناددأب: ومددن وددأ   أحدد  وددد ش ناددأب موندددا   وبصددالمه
 احعيىا ىماد ميو أح  ش ه أ مد الميح  را   روح  عاو ا الهصب

عاددددى  (2)أن[مع اددد]وولددد : وايو  عاونددددب وادك؛ نيحدددد أن الادددولنن  عدددن (1)(ه958د )ت:ادددأحوودددأ  الا
 حومددددأن  ي دددد  أو رادددد   وأاحعمددددأ  أن ش نيأوددددب وأن نيأوددددب  هنددددو حومددددأن الاددددواب مناددددأب عانيددددأ 

اشحعمدأشت عادى  ي ديأ  ايمدو عادى مدأ ندو عاند  مدد ح د  ايمدو وايو  اوعصدو مدن ووو مألاأحد
زجدددوا  حنددد  نردددو  أ  إ يدددأد عدددن ال يدددت وودعدددأ   اشحعمدددأشتإن مدددد عراندددو  عاون دددأ  لا يدددتوندددو ايهندددو 

                                             احعيىا  المهنأ دون هنو  اشحعمأ 
مددن وأعدد  عاددى مددو  مهصددوب مادد  الهللدديأدم وعاندد   مددد مسددألر  (3)(ه543)ت: ووددأ  ا ددن  اليو ددد

المننب الن  عاند  نو  (5)  وماا  لينأ  ]وننا[(4)وعان  إات ]ميصنع [هلليأدع   ما  أجو  الميصنا
وجدددت  هللددوائ يأ  ميمددأ عوعددب الاددواب شزت لاصددحا وأن ال أعدداالمحااددون مددن أن الا ددو  الددن  نددو 

مدد  وواعدد الهللددونيا وميعاددد  ىندو الددن  نجدو   وأورأحيدأ م أ اددا لألمدو مددن رد  وجدد  رأحدت سدد  أ  لااددواب
 عهللددددودددأ  عنددأ : ش نحددد   ايعمدددأ  عحددد أنددد  السدددحا   السددنئا ش ع  ددد  الحسدددحامدددن أن   أندد  الحدددق

ماددألوا   السددنئأت ش ع  دد  الحسددحأت : عاندددم أندد  السددحا أن(6)(ه741)ت: ووددأ  ا ددن جددز   الر ددو ىسددو 

                                           
المحاددد عاددى جمدد  الجوامدد  عددومد ( محمددد  ددن حسددن عاددد الااددأحد المددألرد حأصددو الدددنن وماندد  أصددولد صددومد لدد  حأهللددنا عاددى 1)

 ا9/203 ألاأنوما نحمو عوجمع  ميجت المةل نن 
 ب ) مع انن(ا  ( مد أ2)

( محمدد  دن ع ددد ا،  دن محمددد الميدأمو  اجهللدد ناد المدألرد وددأ  مدن ح دأم الحدددن  ولدد مددد اهللد ناا وعددومى   دأ  ودمددن  يدأ مددن 3)
وايعدد ت  1/281والدددن أج المدننب  4/296عوجمعد  ومنددأت ايعندأن نحمدو   مصدح أع  المسدأل  عاددى مو دأ مألدد   وأحردأت الاددوهن

 4/61وعنروم الح أم لانن د  6/230

 ( مد ج )ميصنعيأ(ا4)

 ( زنأدم من جا5)

( محمد  ن أحمد  ن محمد ا ن جز  الرا د مان  من اليامأع  أيصو  والاها من أن  هوحأ ا من مصح أع  الادواحنن ال ايندا مدد 6)
 ا5/325وايع ت 5/88والدوو الرأمحا  1/295المألرنا والعسين  لياوت العحزن  نحمو عوجمع  الدن أج المننبعاهنو مننب 
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 ژې  ې   ې  ژ  امددد اآلندد
ش  نددةن  /ب العددد نياددت ا، مددن صددأح يأ أحدد  نمددن أو3إن الصدددوا (1)

   ا(2)احعيد إن المن واينى دلن  عاد أن حنع  لت عرن هألصا مانل    ات صدوأع : وون   عا   مح 
مدددد رع ددد  عدددن ا دددن (5)(ه895)ت:والهللدددن  السحوسدددد (4)(3)(ه542)ت:ع ندددا ومااددد  مدددد ا دددن

لا أإن المسد الادواب وأمدأ ودولرت:  لاأوأمأ ا ن الحأجدب وهللدووح  مادت نامدوا  مسد  (6)(ه611)ت:أقند
ن وال ايددأع وأندد  الردد ت محمددو ال اندد  منيددأ مددن نو ايصددول  يددأنعجأنلا ممددأ أنددن  المسدد ماينددا  مناددأ :

 ىإحمددأ ندددو مددد ميددد  المراددأ  حسددد ع  إلددد حندد   الجدددواز وعدمدد   إن حمدددو ال اندد  مدددن حندد  ندددو مانددد 
ن معياددق إايصددولد منيددأ مددن حندد   وحمددوُ   الهللددوك مددن حندد   الوجددوب والحمددو واج أحددا ه ددأب

عددددواود الا ددددأع  أشسددددعحألا مددددن حندددد  مددددن حندددد   دمددددو المياددددولوحاعحددددد   ايمددددو والحيددددد منيددددأ ندددد 
اعحددددأد  أوش  مددددن حندددد  الموازحددددا واجح ددددأ   ىالمحدددد  الواحددددد  حددددأع  عادددد ىالوصدددد نن المع ددددأدنن عادددد

 وأنوائيت وا، أعات والس تاوأ وا يت  (7)لاج أئنننلمهأل عيت 
لد  حدم مدد وحدى مدأع وجد  لا أجوا رت مد مسد –سند  و د ا، عحرت  :وس ا أي اا بما نصه ا2

ميون محد  دالصدحأك  أل ادد أحيدت نا  دون أجدوعيت ممدن ن ححدون لد  دونادأ  وند موعدأد  مرو   ددونق
أوات  أل أدنا وصأو نحا  لاحأ وم الامل  وهندو  هات إح  لمأ وويت نن  ال  حىالو الرواع يو أب 
دهددو  نددنا الددزوك  م  ددد حنحئددن  مددن  وأراددو الحددأ  ش نعووددون ارعسددأ يأ  المهصددو أتمددن سددأئو 
الوحدى ود   ندنا الددونق  ميد  نجدوز لدوب  ونددميون محد  الردواع  ححوحد من الصدحأكد المنروو  ن
جدندد رهادق مواعأم لمن ناو  احا ب ايعنأن ليأ عأانو مد ايحرأت وأحد  صدأو نلد   ؟مد الرواع

                                           
 ( من سووم ال اوما264( اآلنا )1)

 ا1/134( نحمو ع سنو ا ن جز  2)
محدوو الدوجنز مدد م سو مان  حدأمم لاحددن  مدن مصدح أع  ال  ( ع دالحق  ن هألب  ن ع دالوحمن  ن ع نا المحأو د الهوحأ د3)

 ا1/356ونحمو المحوو الوجنز   3/282وايع ت   2/73 هنا الوعأم   1/7نحمو عوجمع  الدن أج   ع سنو الرعأب اليزنز
 ا1/356( ونحمو المحوو الوجنز 4)
عوجمعد  نحمدو   ( محمد  ن نوسأ  ن عمو السحوسد الحسحد عألت عامسأن محد  معرات مهللأو  مد  ي  الياوت عومد  عامسدأن5)

 ا12/132وميجت المةل نن   2/999ميو  ال يأو    7/145ايع ت 
( إ واننت  ن نوسأ  ن محمد  ن دنأق ايوسد المألرد ونيوأ  أ ن الموأم عألت مد الع سنو وال ا  والعأون  والحدن  والر ت مدن 6)

وميجدت المدةل نن  1/90والددن أج المدننب  لومندأتعصأحن   هللوح رعأب اجوهللأد ي د الميأحد مدد اشععادأد نحمدو عوجمعد  الدوامد  أ
 ا1/130

لند  عحسدب 303( نت اع أك أ وعاد الُج َّأئد محمد  ن ع دالونأب  ن س ت  أحد أئما الميعزلا  ورأن إمأمأ  مد الر ت )ت: 7) ه(  واج
 ا4/267الج أئنا نحمو ومنأت ايعنأن 
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  حمدن هللدو  (2)مدد أو  رعدأب الع ادن  (1) (ه536)ت:عدن المدأزو   ونةند  مأ حاا  اجمأت المواق
وددددددددأ  ا ددددددددن    ححدددددددد   ددددددددمن ماادددددددد مإنا هصددددددددب ومحددددددددأ     ووددددددددأ  المددددددددأزو :منددددددددالمهعصددددددددو و 

: وش نمرددن وب الامددل مددن أهددن الدددونق ه مددأ  يهللدديب إش إن  حددن الامددل (3) (ه191)ت:الاأسددت
  وش أهدن  ي د  عدن سوناأ  ولع   سمن منع ق أهلليب وا ن الاأست أح  لن  لوب الامدل أهدن  ردنل

   (4)احعيدا ومح  يح  و أ
معددده  مددد  ددمأن الهأصددب لروحدد   ؟إنا ن حددت مادد  الامددل إنا  حددن موندد  الهللددأ؟ وش نجدوزأ
ونهللديد لد  مدأ حااد  السدند المدواق أن دأ  عدن ا دن وهللدد وحصد  ودأ  ا دن وهللدد:  و يأ  ألن ل؟ ىموعيأ عا

والاندأ    نأ مواعدأم  لادو  مدن نادو  إحد   ند  مأسددععاادد الجدزاو هللدوا مرو  مأل  الهللدواع مدن لحدت هللدأ
مألمهللدعو  ؛ وو  من ناو  ننا جواز  الهللواع ين  ن حيأ مأت  نييأ ال أسدد ووج دت لد    انمعيدأ ىعا

 أوش ااحعيددى  مددد  دمأح  م/أ ودد صددل ماد   أئيدد  لد  لدددهو  الهللدأ4 ممدن لحميددأ إحمدأ اهللددعوى لحدت هللددأ
ماع دأ  أحد  ودد  إن   مدد  دمأح  م أئي  ال  لددهو  الهللدأ ا ود صل م : وول  سند   وعأماوا نجوز؟

مددأ وألدد  المددواق لمددأ عراددت  لدد  الانمددا لدد  ونحمددو منددود لددوب الهللددأولددو لددت  (6) [اهأصددبل]نلدد   (5) [بأ دد]
مسعهوق النما ونو أن الحدوات إنا عيادق  ألنمدا صدأو مدأ  ندد صدأح   مدأش  مدن مألد  نا د  مدن  ىعا

أحدد  ش ن نددب مددأ  نددد  لن دد أع مددد  يدد  (7) (ه675)ت:  الولنددد والددن  لاهللددن  واهللددد  سددوو  لدد  الدد 
وأمدأ و د    أ أو  حردت الحدأرتمإمدأ  عوا دني  حعى ندود لامهصدوب الماد  أو الانمداالهأصب لصأح   

 انل  م  نجوز

                                           
محدد  أصدولد مدعرات أصدا  مدن مدأزو مدنحدا مدد جزندوم صداانا وومأعد  ( محمدد  دن عادد  دن عمدو العمنمدد المدأزو  ماند  مدألرد 1)

ن دددأح المحصدددو  مدددد ايصدددو   1/279والددددن أج  4/110نحمدددو عوجمعددد  الدددوامد  ألومندددأت    ألميدندددا مدددن مصدددح أع  العاادددنن واج
 11/32وميجت المةل نن 6/277وايع ت

  1/331ع مأ لزم  نحمو هللوح حدود ا ن عوم  لهومأئ  لحجز  عن و أ نالع ان : حرت الحأرت  ها  ر  مأ لمدن( 2)
( ع د الوحمن  ن الاأست  ن هألد اليعاد المصو  مان  جم   دنن الزندد واليادت مولدد  وومأعد   مصدو لد  المدوحدا وواندأ عدن اجمدأت 3)

 ا3/323وايع ت  1/147والدن أج  18/130مأل  نحمو عوجمع  الوامد  ألومنأت
 ا6/593( نحمو العأج واجران  4)
 امد ج ) اب(( 5)
 ا(لهأصب)ا أ  ب (6)
  1/288هللددجوم الحددوو  ( واهللددد  ددن الولنددد أ ددد واهللددد ماندد  مددألرد مددن أندد  مددأ  مددن مصددح أع  حأهللددنا عاددد المدوحددا نحمددو عوجمعدد 7)

 ا4/149وميجت المةل نن  3/12ايع ت 
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لميدددو  عانددد  مدددن رددد ت ندددننن مدددأ ا –سدددند   - مدددأنرووا لحدددأ  العصدددوأ منددد   وجددد   (1)[لددد ]
مددد الدددوانت سددواع رأحددت مددن  ندد  نجددوز أن ددأ  لددوب الوحددى أن نرونيددأ  ألدددوانت وش عاندد   و الهللددنهنن

: مدددإن ردددأن ودددد  ودددأ  مدددد المدوحدددا  امدددن الددددونق المدددنروو أوش؟ لمدددأ حااددد  المدددواق عدددن المدوحدددا وحصددد 
و ين الدددددوانت ان عهللدددد   مددددد نلدددد  الهللددددأ  و  دددددحأحنو أو دوانددددت مهصددددو ا ماددددااهللددددعوى نلدددد  الهللدددد

هللددواع الامددل المهصددوب ندد  نجددوز   نددنا أن ددأ   ىوعادد ؟ش إلددد ههددو ر مدد  أو (2) ش ععيددننوالدددحأحنو 
يد  م   ألددوانت رمدأ وصدأ (3) [رواةندأ]الدوانت يح  ماادد ش نعيدنن أوش؟ مدإنا جدأز  ى ينح  ونأسأ  عا

الددددونق  رأحدددت مدددد  الردددواع موندددو  نددد  ال يدددأت و ددد  و  ددد  لردددون عادددد (4) [ع]الهللددددنيدددو  مدددد نلددد  
نا جددأز جمندد  مددأ نرددوش   أوعددمددد ونم هت سددم ميدد  نهددعو نلدد   ددأل اواع والمسددأرنن الددننن ش  ؛؟ واج

مي  وب الوحى نمحد  مدن روائيدأ يحيدأ  المح  ىش؟ وعا نجدون محدوحا عن هللواع مأ مد ايسواق أو
لدددد معدددى نعحدددوز مدددن  أ أويدددالمهصدددوب من (5) [نحدددل ]صدددأوت حنحئدددن  ميددددم  مدددد  (6) [هللدددوائيأ]ش؟ واج

نا رأحت المس  ايسواق ممحوعا؛ مي  إنا احا   ميوو نل  مدن ايسدواق وردأن ش نعمندز  ينحد   الأواج
جوا دأ  هللدأمنأ   محيدأ مدد مهدأزن الحدأ ؟ عهللددمدن هندو  مدن الحد   نجدوز ولدو هادب عادد المدن  ادأع 

 مأجوونن مهللروونن والس تا
 اجمدأت (7) ]عانيأ[ود عرات  الأإن المس :- سبحانه – واا الموفقبما نصه الجواب فأجاب: 

  (9)(ه741)ت:وحاادددد  ا ددددن سددددامون  ومددددد ايجو ددددا (8)الاأ ددددد أ ددددو الولنددددد  ددددن وهللددددد مددددد المادددددمأت
أو نرون ود مدأت وعوعدب مدد   مأ   ينح  لت ن ت ود  إلد أو أ  المأ  الحوات إمأ أن نرون وأئ:(10)]وأ [

ن جيادوا عصددق  د   ؛نم  ههنن  مإن رأن وأئمأ  ينح  وجب ود  إلد أو أ   أو إلد وواعد  إن عامدوا واج

                                           
 ( سأو  من جا1)

( وات: أوأنت لو أحد اهللعونت هللاصأ  مد داو  ألأ دونت هص عيأ من وج  نيات نل  ات  اب الهلل ن  الهلل يا؟ وأ : ل  الهلل يا والهللواع جدأئز  2)
حمأ عان  ألأ دنحأو ماايأ ولو يأ الن  اسعحايأ أن نأهننأ من ند  أئ  الداو إن رأحت الددوانت وأئمدا  ينحيدأ؛ ين الددوانت والددحأحنو  مدد ندنا واج

 ا4/263ش عهلل   اليوو  نحمو المدوحا 
 ( مد ج )رواع الوحى(ا3)

 ( مد ج )هللدع(ا4)

 ( مد ج) ل حنن(ا5)

 ( مد ج )هللواع مأ(ا6)

 ( زنأدم من جا7)

 ا2/495( نحمو المادمأت 8)
 دا مدأ وود  مدن الهد ق  دنن العنسدنو ع د ا،  ن عاد  ن ع د ا،  ن سامون الرحأئد مأ   مان  دّنن من أن  هوحأ ا من مصح أع  الهللأمد مد عجو ( 9)

 ا4/106و ايع ت  1/125والدن أج 3/306والع صوم والرأمد وسمأ  صأحب الدن أج سامون نحمو عوجمع  اجحأ ا مد أه أو هوحأ ا 

 ( زنأدم من جا10)
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  الادو   د  ىالوجد  الادأحد عادمدد صدوأ  (1)[إن]نيحد مدن أن حرمد  حردت الصددوا   عحيت رمأ عادت
 نحدد  لمددن نددو  نددد  أن نعوردد  منو دد  مددد أنددت أمددوو المسددامنن وش عال دددنيحددد مددن أن حرمدد  حرددت 

وش   وش نأرادد  إن رددأن  يأمددأ    /ب عنحددأ  4وش ن أنيدد  مندد  إن رددأن   وش يحددد أن نهللددعون  محدد   عحددد 
ومددن ميدد  هللددنئأ  مددن نلدد  ونددو   وش نوادد  عددن الددن  نعوردد   وش نا ادد  ن ددا   هددن  مددد حددق لدد  عاندد أن

د الهأصدب حد: وردنل  إن مدأت ع(2)هللددودأ  ا دن و    عألت رأن س نا  س ن  الهأصب مد جمن  أحوال 
 امأعددأأن ددأ    مأعددأأو   يددا وححددو نلدد و حددأع ال ا مرددن ل الهللددأ  ش عا دد  عهننددو صددأح   مددد أهددن  امأعددإ

وهللدد   نلددد  مددد    أو الحونددو نيمددد  محدد  انأ دددأ    رأل  ددا نصدددوهيأ حاّندددأ    عازمدد  منيدددأ الانمددا أو الماددد 
ممأ نرو لج لا من ناو  من اليامأع إن ل  أن نأهن ال  دا ميمولدا والاندأب  عهللدنجوز أن أ  من  
  محيددأ  يأمددأ  لمددأ هللددأم مددن حيأ وصددح أو  ب وجدد  ومحددأ  م ححدد صددماددو ه وددأ :  عهللدددمحسددوجا دون 
ن رددأن وددد أح ددق مندد  ح ادد  سددأف يحددد أرادد   :وددأ   وددو  مددن ش نددوى لدد  إش الانمددا أو المادد  ىعادد  اواج
مد   ؛ و مد أهدن   ينحد  نن اليامأع مد أن صأح   نهن (3) ]اشهع أ[رأن  أن مأوايص  مد نل  
ومدأ ردأن مند  اهدع أ   نجز يحد اهللعواة  مواعدأم لاهد أ ومأ من  ه أ وو  لت  نح  يحد هللواة 

هع أ مد أح  ش حق لامهصوب مدد عنحد  وش ا ش (4)]رأن[ ومأ   ينأ وونت الروانا مد اهللعوائ 
مدإن أمأعد   يدو  ؛ ة  حعدى نصدال هللدأح  مد  المهصدوب محد منردو  لد  اهللدعوا؛ مدد أهدن   (5)]ل [عهننو

أو دواندت أو  ا  ردأن نلد  اليدو  عو دأ  أو دحدأحنو   ع وش هندو م  نح  أن أ  يحد نل  اليو   هللوا
ن لت نرن مسعهوق النمدا إش عاد  وش أن ن ني  أحد هللنئأ   عا  الدحأحنو والدوانت  أعنأحيأ  مأ رأن  ىواج

أو لدد ن   حهدد  مرأحددت امددو  رايددأ ورددنل  الهدد ت ش نجددوز يحددد أن ن عددأك هللددنئأ  محيددأ  عأوندد   ددينأ
وجددد   ىعاددد (6)]مدددن نلددد [وش أن نا ددد  هللدددنئأ    أو ردددواع مسدددرن أو هندددو نلددد   اج ووندددقأو هدددو   امأهللددن

اددت   وامددو الهللددجو  د العحددونت لدد ن المأهللددنا وصددوميأوددأ : وأهللدددنأ مدد  الي ددا أو الي نددا أو هنددو نلدد 
إحدد  لددن  لاهأصددب مددن  ماندد : إن وددد اهعاددأ مددد نلدد  رادد   اددت رددواع الحنددوان والانددأب  نرددواع المسددر

                                           
 أ  ب )أو(ا( مد 1)

 ا2/495المادمأت والمميدات نحمو ( 2)
 ا(شهع أ)( مد ج 3)
 ( زنأدم من جا4)

 زنأدم من ج( 5)

 ( زنأدم من جا6)
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 :--إحيدددأ رايدددأ لددد  لاولددد   وونددد : (1)الدددن  ليدددوق مدددألت حدددقا :--لددد  لاو   الهددد ت رايدددأ هللددددع
ونددو الددن    لددن  لاهأصددب مددن نلدد  إش رددواع الحنددوان والانددأب هأصددا :ووندد  (2)ااالهددواج  أل ددمأن

 عهللددندد رايدأ لاهأصدب إش مدأ ردأن معولددا  عدن  ووند :  (3)أحدد ودولد مألد  مدد المدوحدا ىنأعد عاد
  وشدم الحنوان العد ندد لصدأح يأ  أع دأق (4) [يحيأ عهلل  ]ميد لصأح يأ   والامو  والصوأ  رألا ن

ونرددو الع صددن  المياددوت مددد   /أ نمددا اآلهددن 5اددت نرددو الاسددت اآلهددو ونددو مددأ إنا مددأت وعوعددب مددد 
وا،    هددو  السددةا  اأ  ومددأ نروحددأ  و   حمو مددأميأماددا مددن رددأن هألددب مألدد  الحدد   أو هنددو نلدد  

 اأعات

ندد  ن ددل الهللددأ  ر حددن الامددل؟ ماددد وأنددت مددد ردد ت ا ددن وهللددد أحيددأ مددن الع ونددت الددن  ش  وأمخخا قخخولكم
نا ن ل الهللأم  من ونمعيأ: ومد ا ن سامون  نا   عهننو المهصوب  لرن ودد سدئ  المدأزو  عدن  واج

نددد  هللدددواع الاحدددت  دددألجزاأ أهدددأ أت مدددن مادددواع  ؛لحدددوت المجدددزوم إنا ردددأن الهألدددب عانيدددأ المهصدددوب
الم ند  عدنن المهصدوب مد   (5) ]ردأن[إنا  مأجدأب: الجزاونن أو الهللأم ال أئعدا أراوندأ  دأل ن  والعا ند ؟

إن لددددو أدوردددد   وسددددواع مددددأت أراددددو المهصددددوب أو لددددت ن ددددت؛  هدددد أ مددددد عدددددت جددددواز الهللددددواع مددددحيت
حمددأ نحمددو لألودد  وايراددو مددد حرددت   أمددأت أراددو   هنددو هدد  ولددو  المهصددوب محدد  لرددأن لدد  أهددن  واج

نا لت نمح  من أهن ايو  م  نح  هللواة ا  إنا  اب إهوات الانما ال وات   واج

المن وحددا مأدامددت وأئمددا حددو عاندد  ا ددن م ومددأ نرددو  مددن ود الهللددأ :(6)(ه844)ت: زلدددوددأ  اجمددأت ال و  
 - ورددأن هللدنهحأ ال اندد  اجمددأت  مندد  ه مدأ   اجمدأتولدت نحدد    (2)مددد رعدأب الصددوأ (1)ه(451)ت: ندوح 

                                           
  3/178  أ ددوداود2/743هوجدد  مألدد  مددد المو ددأ   أجددزع مددن حدددن  امددن أحنددأ أو ددأ  منعددا ميددد لدد   ولددن  ليددوق  مددألت حددقا (1)

ندو ووا  الحسدأئد والعومدن   ودأ  مدد العاهدنو الج 37/438  أحمدد مدد المسدحد 3/654والعومن  وودأ  ندنا حددن  حسدن هوندب 
 ا3/119أن أ  إوسألاالداو و حد  لوسأ  ووجوأعا  العومن   أج

ووددأ  مددد العاهددنو  3/573  والعومددن  ووددأ  نددنا حدددن  حسددن صددحنل 3/284  أ ددوداود 40/272( أهوجدد  أحمددد مددد المسددحد 2)
ووأ  صأحب س   الس ت ووا  الهمسا و ي   ال هأو  وأ و داود وصدحح   3/51صحح  ا ن الا أن ووأ  ا ن حزت ش نصل 

 ا2/39ا ن هزنما وا ن الجأوود وا ن ح أن والحأرت وا ن الا أن العومن  و 
 ا4/198المدوحا نحمو ( 3)
 ( مد ج ]يح  نهلل  [ا4)

 ( زنأدم من جا5)

أحد أئما المألرنا مد المهوب عومد  عوح  من مصح أع  الددنوان الر ندو والحدواز   د( أ و الاأست  ن أحمد  ن محمد ال او  الانوواح6)
 ا8/94 ميجت المةل نن  5/172ايع ت   1/352هللجوم الحوو   11/133  ال وع ال م  عوجمع مد ال ا  نحمو
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وردأن نعاددت   ونجياد   محزلدا الههللد ا إنا جيادت  أ دأ    نحردد مدن  وندق ا دن وهللدد مند  ه مدأ   - وحم  ا،
ميدد  نصددل أن   وهنددو نلدد  مددن الينددوب  يددد ن حيددأ   ددولا الهللددأم إنا وجددد جوميددأ أهألحددأ أهددن  مددن مسدد

أوش نأهدننأ يحد  مدن  دأب أهدن الاحدت عدن  عهللدد عدننو يأ وندم  ودو مأ حاص   ألدن ل وندد  ىنودنأ عا
 (3)زا ددو أونددنا إن رددأن ميدد    ورددأن نحرددد ووانعدد  لامددأزو  أحدد  إنا  دد   ماددد مددأت  هنددو هدد أ الحنددوان؟
ش م ندد  حمددو  موا ددل ماددد ع ددنن وجددود الهدد أ مددد ن ددل   احعيددد شمعحددأك الع أ دد   نحدد  و ددنن أصددا  واج

ودأ   (4) [ هد ]ر ع وندت أن دأ وحاد  ال يدأت  أحد  ع وندت ىواوعصو ا ن سامون عا الهللأم ن  نو ع ونت؟
مدإن حااد  ؛ لدت نهللدعو محد  مدد مو دي  (6)وعدأ  ز ومدن هصدب  :(5)ه(616  )ت:اجمأت أ و الحسدن اي ندأو 

ولدددت نردددن لددد  عادددد   مردددأن  يندددد وعرادددأ حماددد  سدددا  حدددق و ددد  مدددن عنحددد  عحدددد مألددد  وا دددن الاأسدددت ىإلددد
وأمدأ  :(7)(ه749)ت: وودأ  ا دن ع دد السد ت  وهأل د  هندو  مدد نلد   مو   هندو  مد الهأصب إش ماا 

أحد  نجدوز هللدواة  مدحيت لردن  هللدو  العواندق  (8)[ واايود]مأهللديو  ال يأت الن  حااو  هص أ  مدن مردأن  يندد؛
وأمدأ إن لدت نيومدوا  أعندأحيت منيدود حردت   ندنا إن عدوأ أو أ د ؛ يدنوعوننا الهللو  مدد زمأححدأ رألم  يو أ  
 حرت مأ عادت احعيدا ىال يأت إلننا 

 إن الهأصددب إنا لددت نياددت أعنددأن المهصددوب مددحيت ندد  حرميددت حرددت الم ادد  وولدد : ىوأهللددأو  مددأ عادددت إلدد
ونددو الددن  عجددو  عاندد    (9)[حددد ع]/ب أو حرددت مددن أحددأ  الدددنن  مألدد  ولددت ن ادد  ونددو أميددو الاددولنن 5

هدن ا مدأ أننا الادو  عجدوز ميدأماعيت إنا دمد  إلدنيت مدد الدامن ماد  ونمد ىميا  (11)اإمونان (10)[أن ]معأوى 
 ااحعيددد  مددن نددو مياددوت مددنمن أحددأ  الدددنن  مألدد  ىوش نجددوز و ددو  ميددووميت عادد  أراددو مددن الانمدداو محدد  

                                                                                                                                            
حمدو ( محمد أ و  رو  ن ع د ا، ا ن نوح  العمنمد الصااد رأن مانيأ  إمأمأ  مو نأ  مدن مةل أعد  رعدأب مدد ال دوائ  ورعدأب  جدأم   لامدوحدا ن1)

 ا1/164  هللجوم الحوو 1/274عوجمع  الدن أج 
 ا1/241( الصوأ:  ن  الننب  أل  ا أو أحدنمأ   او   نحمو هللوح حدود ا ن عوما 2)
 ا1/349( جم    ْوُو  وند العوا   وعجم  أ زاو وأ أزنو  نحمو الاأمو  المحن  3)
 ( مد أ  ب )ر حح (ا4)

مدد عادوت هللدعى ال اد  وأصدول  وعادت الرد ت  ( عاد  ن إسمأعن   ن عاد  ن ع نا المااب هللم  الدنن ردأن عألمدأ  مدن عامدأع اشسدع ت  أوعدأ  5)
  ميجددت 121/ 2وأصددا  مددن أ نددأو مدنحددا مددن  دد د مصددو مددن مصددح أع  رعددأب سدد نحا الحجددأم عاددى  ونددق اجحنددأع نحمددو عوجمعدد  الدددن أج 

 ا7/37المةل نن
 ا1/350( اليصب: أهن مأ  هنو مح يا مامأ  ويوا  ش لهوأ وعأ   نحمو: هللوح حدود ا ن عوما 6)
مد  ن ع د الس ت  ن نوسأ اليواو  المحسعنو  مان  مألرد رأن عألمأ  حأممأ  مأ د الجمأعا  عوح  من مصح أع  هللوح جأم  ايميأت ( مح7)

 ا6/205  ايع ت 2/329ش ن الحأجب نحمو عوجمع  الدن أج 
 ( مد ج )ايووا (ا8)

 (اعحيت) أ  ب( مد 9)

 ( سأو  من جا10)

 ا1/228إست ل  د واسيا وممارا ر نوم و ألا جزنوم صاانا ونحعيد ههونأ و ألا جزنوم ايحدل  نحمو ميجت ال ادان إمونانا  رسو اليمزم ونو  (11)
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وندو المدواد  ادو  صدأحب   نيحدد  دونن أو  دأمن ؛أو أ د  (1)]محد [ مح  الهللواع حعدى نعوادقمن ومأ نرو  
   ميدووأ ايو دأب ندو ردنل  عحدد هندو والعانندد   ه أ مند  ونو ممأ ش (2)عواقلامح   ومح : المهعصو

ندو  مادأ :  ماند  لد  مدد نلد    أليات  نهللدعو  لحمدأ  حوامدأ   وستعمن نع (3)(ه460)ت: ماد سئ  السنوو 
 ون  نسم  مح  الحدن  واليات أت ش؟ا مد هلليأدع  أت ش؟ حمي  ناد  ح   يحد مانو

وددأ  ال وزلددد: إن رددأن نددنا الاحددت مددن   ومددن نددن  صدد ع  ش ن دد  الياددت  نجددوز أردد  الاحددتش  فأجخخاب:
ن رددأن الحددوات لهنددو اج و     مددأ لددت نعاددأين أو أ دد  أحددق   دد ؛حنددوان وددوت مينحددنن ممددأ أمعددد  دد  صددحنل

إنا لدددت نيادددت أعندددأن  مسدددعهوق النمدددا (4) [ندددد مدددد]نيحدددد اهدددع ميت منمدددأ   ميدددنن مدددأهعاأ اليامدددأع منددد 
وأمددأ   وماادد  إنا لددت نرددن عددنن المه ددوب وأئمددأ    رمددأ عادددت عددن ا ددن ع ددد السدد ت   مددحيت وبصددالمه

وردد  عراددت مددن جيددا ونددد   يددأو  مددأ عادددت لهنددو  يحيمددأ جيعددأنردد ت الهللددن  واهللددد الولنددد  مإحدد  ش ن
أمدأ ندو مدد ح سد  مإحد  ش   وجيدا  ميأماعد  وعصدوم   مدن الع أعدا ال دواعم و ح سد  جيا الهأصب مد

وندو م ادوب  دنل  مدد رد    عيدم الع أعا إش  ألود واشسعح    من (5) [ن وأش و ]ال اب   عحا  نس
وأمدددأ   هددد أ منددد  وندددنا ممدددأ ش  حألعددد  ىمدددد الميصدددنا وسددده  ا، مدددأدات مصدددوا  عاددد ع  حدددنن  مدددو 

ولنل  عجد معدأونيت عهعادأ مدد أهللدهأو   م نيمأ ه أ  نن اليامأع  (6)]ل [ عصوم  وميأماا الحأ 
وسدأنرو  ي دأ  محد     ونع نن ل  ننا من رد ت ا دن وهللدد مدد ايجو دا  مسأئ  وعنأ  لمرأن اله أال

والوهللدأ ومدأ نجدوز  أالمعيددنن ومدن مدد ميحدأنت رأند  الو د وشمحرت أموا  الماما وال وأ :  لنع نن ننا
 وسمنن: ىمن ميأماعيت نحاست إل

 أو أ  ا ىود   ينح  إلأن نرون الحوات ود عوعب مد نما ههن  ومأت  أحدهما:
أن نردون  ايو : (7) ]الوجد [ ش نهادوا مدن ا ادا أوجد : أن نردون الحدوات وأئمدأ   ينحد ؛ مدأيو : والياني:

إمددأ  ددأن ش نرددون لدد  ؛ أن نرددون مألدد  رادد  حوامددأ   الاألدد :  الاددأحد: اليردد   مألدد  الحدد   ىالهألددب عادد

                                           
 ( زنأدم من جا1)

 ا1/190 المهعصونحمو  (2)
هأعما عامأع إمونانا نو ال نأن ال دن  مد الح م والانأت عاى المننب ل  عيدألنق  ( ع د الهألق  ن ع د الواو  أ و الاأست السنوو 3)

 ا2/22 الدن أج18/54  الوامد  ألومنأت13/378عاى المدوحا نحمو عوجمع  سنو أع ت الح  ع
 ا( ند)( مد ج 4)
 اأ  ب )ون وأ(( مد 5)
 ( زنأدم من جا6)

 ( زنأدم من جا7)
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مأ أن نردون ودد اسدعيا  مدن الحدوات أراد  مأ  ح   منردون مسدعهوق   مدن الحد   (1)]لد [ و ممدأ ردأنواج
 /أ هأصددا ح سدد  أن  نسددعه و ا، ونعددوب إلندد   ددود مددأ6 مألوجدد  ايو  الواجددب عاندد  مددد  النمددا  ددألحوات

  منعصدددق  ددوزن المددوزون  أو العصدددق  دد  عددحيت إن لددت نيددوميت  عاندد  مددن الحددوات يو أ دد  إن عددوميت
 ىومددأ رددأن و ددأ  عصدددق  ألزائددد عادد   الددامن الددن   ندد   دد  و  نددوت الهصددب أوي ددأيراو مددن ونمددا ال  ددو 

وو دو  وم أنيعد    وجدأزت ميأماعد    وأ  مأل  مدإن ميد  نلد  صدحت عدالعد  و دأب مدأ  ادد مدن مألد 
وو دو    وأرد   يأمد   واهعاأ إنا لت ن ي  نل  مدد ميأماعد  اليامأع  من وأر   يأم   إجمأك  ندنع 
 ا(3) ه(225)ت: وحوميأ أص  (2) (ه197ت: نب)و نأ ا ن وأ أ  مأجأزنأ ا ن الاأست  ندنع 

 مدد ح سد  عادد مدأ عادددتنهصدد   مدألحرت منمدأ  مألد  الحدوات ىوندو مدن الهألددب عاد وأمدأ الوجد  الادأحد:
عاددد الروانددا : وندد   ممحدد  مددن نلدد  أصددحأ حأ  ردد   يأمدد أوأمددأ ميأماعدد  وو ددو  ندنعدد  و   (4) سددواع[[

أن نرددون مألدد  رادد  حوامددأ  أو نرددون اسددعيا  مددن الحددوات  (5)]ونددو[ وأمددأ الاألدد :  العحددونت ىووندد  عادد
أن ن ددي  مددد   مألواجددب عاندد  مددد هأصددع  أن نعصدددق  جمندد  مددأ مددد نددد   أراددو مددن مألدد  الحدد  

  وأمأ م أنيعد  وميأماعد  مدد نلد  المدأ  م نيدأ أو يدا أودوا  ادت سدودنأ  وج  من وجو  محأم  المسامنن
هد أ أن ال ىمأحدت عدو  ان الحدوات وأئمدأ   ينحد  عحدد ههدن  وودد عاددت أوش  ادت نردو الاسدت الادأحد وندو ردو 

وأمددأ ندد     أل عدد  مددد نلدد  وعدددت سدداو  الع أعددام ىعادد اشع ددأقو   مددد ميأماعدد  مددد جمندد  ايحددوا 
والمددأنو مددن المددننب  وددأ  اجمددأت أ ددو الحسددن اي نددأو :  مددأله أ مددد نلدد  هللددينو ؟ععيددنن الدددوانت
ب دحددأحنو صددولاددد حادد  عددن ا ددن الاأسددت أن مددن ه  وأن ايامددأن إحمددأ عصددأدأ الددنمت  عدددت العينددنن
ع ددأع ماايددأصددووجدددنأ المه   ميددنا عمددنت  وب محدد   ينحيددأ أن الهأصددب مددعمرن مددن العمسدد   يددأ واج

  وندددت أحيدددأ ععيدددنن  دددألعيننن ىونندددب نان دددون إلدد :ودددأ  صددوو ايهللدددنأع ىونددد  محددد  أحددد  ش الع دددأت إلددد
 احعيدعينحيأ ا ىلياود  يأ ش ععووأ عاأن صحا ا ىمع اون عا

ت العددد  أندددنيت رسددأئو مددأ  أندددنيت  هنددو أن اسددعحاأق أعنأحيددأ الدددوان :ع ددد السدد تا ددن ووددأ  

                                           
 ( زنأدم من جا1)

 ددن ونددب  ددن مسددات ال يددو   ددألوشع المصددو   ماندد  مددن ايئمددا مددن أصددحأب مألدد   جمدد   ددنن ال ادد  والحدددن  والي ددأدم  مولددد  ( ع دددا، 2)
    اددأت الح ددأم لاددنن د 1/44وومأعدد  مددد مصددو  مددن مصددح أع  الجددأم  مددد الحدددن  ورعددأب ع سددنو المو ددأ  نحمددو عوجمعدد  الدددن أج 

 ا4/144  ايع ت 1/222
ن سديند  دن حددأم  ايمدو   دألوشع المصددو  المدألرد  ردأن مانيددأ  وند  الاسدأن  حسددن الاندأ  م عدد الدددنأو المصدونا وعألميدأ  مددن أصد    دن ال دوج  دد( 3)

 ا1/333  ايع ت 1/299  الدن أج 2/34  عنروم الح أم لانن د 9/56عصأحن   ع سنو هونب المو أ  نحمو عوجمع  سنو أع ت الح  ع 
 ( زنأدم من جا4)

 من جا ( زنأدم5)
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و  الدن  نروحدأ  مدن اعع دأو   م   أ  أن ع أك ليت اليوو  و هنونأ  عاد  الددوانت عادد الهللدعسنو
نا رأحدت موجدودم إن ش نصدل اليادد عانيدأ إ  مانسدت ماايدأ تل  مدن سدأئو المااندأأمأ هنو نالانما  و 

ن رأحت مد النمو   إش  يد العيننن السدات إن هللدو  مدأ نسدات مند  ممدأ  (1) [هجدأ ]إلدد  دوب  ا مع عادواج
نا جدأز رواةندأ : مدإوودولرت  إلدد أجد  عحدد مألد  م دوق مدأ  نحيمدأناصد عنح  إنا رأن سدامأ  أن نردون 

 االرواع رأحت مد الدونقاااال /ب 6ادم : لرون ع ألدوانت إلد وول 
  أو رددواع  ألدددونق ميدد  نةهددن عحدد  دوانددت  وليدد  وجدد  الي ددأوم ؛ مددإنا رددأن الندد  هللدد يا عدددام  م 

مندد   ندد  ال يددأت و دد  و  ددا مإحدد  إنا عوعددب مددد النمددا  يددأت مددن ميأو ددا مأهددن عحدد  دوانددت رددأن مندد  
رددون  ألدددوانت أمددأ حندد  ن  الدددونقن إنا رددأن الرددواع وودد  عاددد  ندد  ال يددأت و دد  و  دد  ونددنا إحمددأ نرددو 

: إنا رددأن مدددد اع مددأ مددد ايسدددواق  ماددأ  ال وزلدددنحعددوز مدددن هللددو  معددىوأمدددأ إلددد   منأهددن عحدد  دوانددت
: لدو وود  (2) (ه505السوق ح   وحوات مإح  نرون الحرت لألهاب وودأ  حجدا اجسد ت الهزالدد )ت:

ن عامددت أن و   نشإش  يددد الع عدد يددأت حددوات مددد سددوق مددإن عحااددت أن الحددوات نددو ايراددو مدد  عهللددعو  اج
وأصدحأ    --  ولادد ردأن وسدو  ا، ت رانو و لن   أيراو ما  الهللواع  والع عنش مدن الدووكالحوا
 أالو ددد (3) ]أنددد [ نهللدددعوون مدددد أسددد أونت مدددن ايسدددواق مددد  عاميدددت  أحددد  مدددنيت –و دددوان ا، عادددنيت  –

 ااحعيد (4)الميأماا مييت  ورأحوا ش نعورون والهصب وأن  الهاو  مد الهحنما
 ؛: أن نهددعا  حدد   هنددو محصددوو  حددوات هنددو محصددووووددأ  اي نددأو  مددد جماددا ايوسددأت: الاألدد 

مادداو ال دوووم ونحردت  ألحدد   ىعاد اشوعصدأورحردت ايمدوا  مدد زمأححدأ مد  نحدوت العحدأو  وش نجدب 
ق مدد العاسدنت عحدد الهللدن  زوو وماد  ندنا   م ااأ  إنا لت عوجد أمأوم مينحا لاحوات ات اسعد  عادد نلد 

 اوا، أعات (5)الحصنحا الرأمنا

                                           
 ( مد ج )أج (ا1)

محمدد  دن محمدد الهزالددد ال وسدد الهللدأميد  حجددا اجسد ت ماند  مناسددوأ معصدوأ  مولدد  وومأعدد   هوسدأن  مدن مصددح أع  أحندأع عادوت الدددنن ( 2)
 ا7/22  ايع ت 6/191    اأت الهللأمينا الر وى لاس رد 14/267وعيأمت ال  س ا  نحمو عوجمع  سنو أع ت الح  ع 

 زنأدم من جا( 3)

( وأ  مد اجحنأع ااااااونل   أن نهعا  الح    ألحوات رمأ إنا  وح مد سوق أحمأ  من  يأت هصب  واهللدعوانأ أند  السدوق  مادن  4)
نجب عاى من نهللدعو  مدد عاد  ال اددم ونلد  السدوق أن نسدأ  عمدأ نهللدعون  إش أن نميدو أن أرادو مدأ مدد أنددنيت حدوات  ميحدد نلد  نجدب 

نردن نددو ايرادو مددألع عنش مدن الدووك ولددن   واجدب والسددوق الر ندو حرمدد  حردت  ادد  والدددلن  عادى أحدد  ش نجدب السددةا    السدةا  مدإن لددت
لددت نمعحيددوا مددن الهللددواع مددن ايسددواق ومنيددأ دوانددت الو ددأ وهاددو   –و ددى ا، عددحيت –والع عددنش إنا لددت نرددن ايهاددب الحددوات  أن الصددحأ ا 

 ا2/121ن الهحنما وهنونأاااا إحنأع عاوت الدن
 ا1/13( نحمو الحصنحا الرأمنا 5)
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جدوا رت مدد زوجدا عدومد عحيدأ زوجيدأ و د   –و دد ا، عدحرت  -سدند   :وس ا أي خاا بمخا نصخه ا3
انق الددزوج مدد  الزوجددا  مواماددا أميددأ وزوج أميددأ وعددت الزوجددا  يددد أن هللددمصددألل    يددأ (1) [ حأئدد ]

و اددد  نددد أمددنن حعددى أح ددق   ودميدد  ايخ المددنروو لمددن نرددو  أه ونمددأ  معددوو  أهندد  رددنا ورددنا
دعدت أحيدأ ميمادا ام يد مددم مدن عهللدو سدحنن أو أزندد   مد جيأزنأ وده   يأ الزوج الاأحدعانيأ 

ومسدددعهاا أصدددول    و ا دددت  اندددا الميدددو ومنواايدددأ  ش وصدددد عانيدددأ مدددن أب وش ماددددت مدددن ودددأ   
ولددت عاددت ليددأ  حنددا   ووأ مه وحددا مددد الصددال المددنروأحيدد  (2)[وردداعال]دعددت الجيدد  مددد ودددو الروحيددأ 

مأجدأب هللدانق اليألد  المدنروو  دأن الصدال وود   يدد ميومعد   اددو مدأ نجدب لد    عاد مأ نروت
أن  مدددعنأ   - الصددداق عاددد - (3)[الياددد]و ألددب ورنايددأ  إح ددأو   اليألدد  المددنروو معهاددأ مددد

وسدت الصدداق  مادأ  ورند  ال حدت:   ومأم مندين هللوو  حرأح النعنما هندو مسدع  صداويأ هنو عأت
/أ مدإنا حادأ 7  ح  مأ هأب ل  عاند  وش أعا د أم أل    ألنمنن     ايخ المنرووو مأحر  نو  أندنرت

أح أو اليددوأ أوش نوجدد  إلندد  يحيمددأ مهعا ددأن مددد صددحا الحردد ىميدد  نوجدد  إلدد  ح ددد دعوانددأ ىعادد
اليادد عانيدأ مد  ايو   (4)[زمدأن]ميد  الميع دو ؛ نا واحدأ  دأليوأواج  ؟نو من  أب العداعد لن  إش

أو  محجدددوو وندد  نرع دددد  اوليددأ أحيدددأ  ؟ش  يدددد   زمدددأن أت ش (5)]مدددن ماادد [أو نرددون عدددوأ ماايددأ 
ين الياددا مددد ود أميأليددأ إحمددأ نددو سدد   الحجددو وا وعدد  ؟ اماددا أو ش ددد مددد ا ددوت نلدد  مددن  نحددمي

وند  ووليدأ إن حرأحيدأ احيادد مد  اليألد  ؟ و ممدأ اهعادأ مند  أت شوند  رهللدأ واجعيدأد ىنحعأج إل
ش ت المدعندا مدن ال صدو  المدنرووم وادن   وش راندوا  و ا دمإنا لت ع  ند الاأ د وش د من ال نحا ىعا
 (6)حدد [ع]وجدواب الم عدد   محجدوو    عمس   روحيأ   وعجز الورن  عن نل   رنايأ ممأ نروو 

ن ردأن مي  نجوز لااأ د أن نحرت   عحد الاأ دوا ت  مد نن  الا نا  ألنمنن إن ميو لد  واج
 ىأو ال عندددأ هللدددوك عدددأت عاددد؟ الحردددت  ألمهللددديوو رمدددأ مدددد حدددق الم عددددش دددد مدددن  وأ ؟موجوحدددأ   ش  ودددو 

نا  ؟ حرت نهعو  ألوودأئ  الجزئندا أت شالمرا نن وال لا الميمادا  يدد أالهد أ مدد مسد ىنحدأ عادحواج
 ونددددو وددددو  سددددححون   اهددددت المحددددن  ن أميأليددددأ جددددأئزم إناوواحددددأ إ  ا ددددوت نلدددد  عحددددد الاأ ددددد

                                           
 ( مد ج )الدهو (ا1)

 ب )الهللورا(ا  ( مد  أ2)

 ( زنأدم من أا3)

 ( مد ج )زمن(ا4)

 ( زنأدم من جا5)

 ( مد أ )عحيت(ا6)
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ن]وحادد  مدددأ نةندددد أحيددأ جدددأئزم ال يددد    (2)حسددب مدددأ حاادد  صدددأحب العو دددنل (1)ه(240)ت:  (3)[واج
حدأ حجدا نجي   ي  ايحدلسننن وو  ا ن الاأسدت  وحص :  عن  ي  ايحدلسننن ممحجوو رأحت 

ح أويدأ عادد ح سديأ وه دا مدد   مييدأ مدد داوندأ (4) [محجووندأ]إنا و نت  إسدرأن   مد المحجوو  واج
حد  إن مأوويدأ وجيدت عسدرن داوندأ وعح دق عاد  عع اددح سديأ  ىالزوج ومهأما   ويدأ وله  عيدأ  د  واج

وألدد   عنددأ  (5)(ه520)ت:ا ددن ععددأب ىنلدد  إنا  ا عدد   ددنل  أمعدد ليددأ نأمددأ وه ددت مددن زوجيددأ 
ح مردت ا،  -ميد  نجدوز   ونو الن  نوج   الحمو وال يدت (6)(ه530)ت: هللنهحأ نهللأت  ن أحمد

حمأ نجوز مد ايموو الجزئنا الهأصدا ؟مد الهللوائ  اليأما أو ش نجوز اشهعنأو –  (7) [حسدب] واج
 انل  والس ت - ح مرت ا، -معأماوا   (8) ه(684نل  الاوامد )ت: مأ حو عاى
 وا، المومدقالحمد ، وصاى ا، عادى سدندحأ محمدد وهلد  وصدح   وسدات: الجدواب  فأجاب بما نصه:

نن من المأ  ه أ مأ محعد  أو إنا ادعت الموأم جيايأ  ماداو العورا وعدت عاميأ وع  - س حأح  –
 نحدا حا ددت  (9)[لد ]مدإن لدت عادت   ليدأ ميادى ايخ المصدألل إوأمدا ال نحدا  أحيدأ رأحدت عألمدا  دنل   وند 

ع دددد ا،  (10) [محمدددد أ دددد]م دددد حدددواز  ال وزلدددد عدددن   دعواندددأ الجيددد  ووجيدددت عادددنيت ىالزوجدددا عاددد
/ب أهدو المندت 7أح  سدئ  عمدن عدومد وعدو  عاند  ميدو الزوجدا مصدألحيأ  (11) ه(734)ت:الزواو 

                                           
وددأ   ماندد  مددألرد احعيددت إلندد  وئأسددا الياددت مددد المهددوب أصددا  هللددأمد مولددد  وومأعدد   ( ع ددد السدد ت  ددن سدديند  ددن ح نددب العحددوهد1)

  ميجدت المدةل نن 4/5  ايع ت 2/30  الدن أج 18/258 ألانووان ووى المدوحا مد مووك المألرنا نحمو عوجمع  الوامد  ألومنأت 
 ا5/224

 ا4/200( نحمو العو نل مد هللوح المهعصو 2)
 ( مد ج )ولو(ا3)

 مد ج )زوجيأ(ا( 4)

عدومد  او  دا   ( ع د الوحمن  ن محمد  ن ععأب  ن محسن ايحدلسد الاو  د عألت مهللأو   ألاواعات والع سنو والاها والعصدوأ5)
  3/327  ايعدد ت 1/479  الدددن أج 18/154مددن مصددح أع  هللدد أع الصدددوو مددد الزنددد والووددأئق نحمددو عوجمعدد  الددوامد  ألومنددأت 

 ا5/184ميجت المةل نن 
( نهللددأت  ددن أحمددد  ددن نهللددأت الي لددد مددن أندد  هوحأ ددا رددأن مانيددأ جاددن   ااددا عدددش  محددأموا  مددد الحدددن  والددوأ  وأصددو  الدددنن وعددوود 6)

 ا2/348  الدن أج 11/516  عأون  اجس ت لانن د 1/485 هوحأ ا نحمو عوجمع   هنا المعام  
 ا(رمأ)( مد ج 7)
دنن الصدحيأجد الاوامدد ماند  أصدولد م سدو مدن عامدأع المألرندا مولدد  وومأعد   مصدو مدن ( أحمد  ن إدوند   دن ع دد الدوحمن هللديأب الد8)

 ا1/158  ميجت المةل نن 1/94  ايع ت 1/236مصح أع  النهنوم مد ال ا  نحمو عوجمع  الدن أج 
 ( مد أ  ب )ليأ(ا9)

 ( سأو  من جا10)

  نحمدو عوجمعد  الددوو الرأمحدا وردأن نح دم المو دأ ومدأت  ألمدنحدا حدات  مردا والمدنأ( ع دا،  ن موسى  ن عمو  دن ندوح  الدزواو  أود11)
 ا2/97  العح ا الا ن ا مد عأون  المدنحا الهللون ا 3/19
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لدت نعددو  ادت وأمددت  يدد نلد  وادعددت أحد  ودأ  ليددأ إن زوجد     محدد  وسدامت لد  مددد ال دأود عهللددعدن 
المعدوو   يادت أحيدأ إن ج :مأجدأب  د الصدداقادت ع دنن أحد  عدو  مدأ ندوم  هللنئأ وأحيدأ جيادت المعدوو 
  إنا ميددو المددأ   وااددت  ر مدد و ين ايخ ههللدديأ  اولدد  مددأ عددو  هللددنئأ   مدد  نازميددأ مددأ سددامت مندد 

لمدأ نميدو مدن السدةا    دم  عحيدأ النمدنن دعدوى أحيدأ ميماداوش ن  وعحاأ أحيأ رأحت جأناا  مأ عو 
أن مرد   ىعح ا عادوود اوعصو مد ال    حرت  الوهللداعان إنمحرميأ   أن ونأميأ  يد عزوجيأ  سحنن

عادى أحد  نحادأ حعدى   ونحردت ليدأ  حردت الوهللدداع   يد الددهو  نصدنو أميأليدأ مأ دنا الميماا عأمأ  
ودأ   ي ديت  دأ   نمدنن السد ن  أحد  نحادأ منمدأ ناد   وش : ودأ  مدد المجدأل   الس ن  منمأ نا  
   ش نمنن عان  مد الوجينن حعى نهوج من الوشناا :ش ن ععأب الن  ناو  أ  ه م  نحاأ منمأ ندم 

اأحنيمدأ:   أحيدأ مجمادا :أحدنمأ؛ هنو مسعومأم مهنو م ندم من وجيننوأمأ دعوانت أن هللوو  الحرأح 
م ددوات    أن مسددأد الحرددأح ش ندددم  المنددوا  إنا لددت ن سدد  و دد  المددوت ورددأن هنددو مع ددق عاددد مسدده 

 (1)ه(361)ت: ودأ  ا دن حدأو   ادى ال سدأد ش ن دونأ نحدأع اشع أقإلى   نةدلت  ي  الهللوو  إنا 
ردد  حرددأح مندد  اهددع أ مألولددد مندد  ناحددق ومسدده    دد ق ومددن مددأت مددن الددزوجنن  مددد أصددو  ال عنددأ:

 ووددد عددأزاعددن وأ دد  (3)ميدد  عنسددى العوجدألد (2)[أ ددد]ومدد المينددأو عدن   و د  ال سدد  وواد  ال ددأود
إنا زوجدت ال حدت و د   مأجدأب: ؟ ميمادا معومندت دون  ادوفصدهنوم  (4)[ا حدا أهند ]سئ  عن عدت زوج 
وناددزت الددزوج   حأجددا ومددأت أحدددنمأ و دد  ال سدد  مددألمنوا   نحيمددأ اأ ددت عوادد  ونوايددأ ال اددوف مددن هنددو

ووند  ال سد    وحصد   إن  ادق و د  الددهو   جمن  الصداق المسمى مدد المدوت و د  الددهو  و يدد 
   احعيىا (5)نرو نل  ا ن وهللد مد ال نأن

أ أهوندأ ادت مدأت الدزوج و د  جيدسدئ  عدن امدوأم زوّ ؛  الجمأعا  عوح عن  ي  و أم أن أ   ومن 
مدنل  ليدأ وعانيدأ     اآلن مدإن وألدت رحدت و دنتأحيدأ عسدإ مأجدأب: ماأ  وواعد  لدت عردن و دنت؟؟ ال حأع
عد  أونمدوا ال نحدا أحيدأ وأ  مأل : من زوج أهع  ممأت زوجيدأ مادأ  ووا ؛اومد ا ن عوما عن اليع ن  النمنن

                                           
( محمد  ن حأو   ن أسد الههللحد الانوواحد حأمم مان  مألرد اسعو ن وو  ا و يأ عومى من مصح أع  رعأب ال عنأ ورعأب الدووام 1)

 ا9/168  ميجت المةل نن 3/138  عنروم الح أم لانن د 1/260  الدن أج12/232 ت الح  ع نحمو عوجمع  سنو أع  عن مأل 
 ( زنأدم من جا2)

 لت أجد عوجما ل ا( 3)

 ( سأو  من جا4)

 ا4/283ال نأن والعحصن  نحمو ( 5)
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 ؛إن حااددوا الدددعوى أحيددأ مددأ رأحددت و ددنت حا ددت (1)ا ددن وهللددد  نر ددد ووليددأ رحددت و ددنت  رأحدت و ددنت
ن لت نحااوا م د وجوب   وايأإن حرات حاأ الوواا وسا  إم  ااحعيى ا يأ ه أحواج

إلدى أهللدأو   حعدى نميدو عادد اجنصدأع ونا دت /أ إلنيأ8وأمأ دعوى الحجز والوشنا م  ناع ت 
ممددن المياددوت عحددد اليامددأع أن الحرددت ش   وأمددأ الحرددت  هنددو المهللدديوو (2) ه(782)ت: ن لددبا ددنلدد  

ووددد   المحددونمددد  ين الحرددت  هنددو المهللدديوو نجددو إلددى العيمددا ونوودد   نجددوز إش  ددألواجل المهللدديوو
 مهللديوو و دأم زمأححدأ ش نومد  الهد أ إش إنا ردأن  (3) ]حردت[ حو الهللدن  السحوسدد وهندو  عادى أن

مدأ   ؛ ميدو حردت عادى جيألداو  عدن المهللديوو إمدأ لجياد   د نين اليد  المننب وميوومد  ش  ألهللدأن واج
أحرأت الا أم الننن ش عو ى ولت نيامدوا  دألجوو مدد  وأ  ا ن وهللد:؛ ونل   أ    (4) [ليوىا]إع أك 

ادددت صدددحا وا دددن حدددأم  ندددد رأحردددأت الجدددأئو ش نم دددد إش مدددأ ع أحردددأميت ودددأ  ا دددن الاأسدددت وأهللددديب
 و أود مصو  السةا  وا حا ممأ نرو أو مسعهحى عح  وا، س حأح  أعاتا احعيى (5) أ ح 

وهلدد   (6)]وعاددى[  سددت ا، الددوحمن الددوحنت وصدداى ا، عاددى سددندحأ محمددد وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه: ا4
والماجددددأ مددددد الحددددواز    ومصدددد أححأ مددددد المدددد ت  وعامحددددأ اليمددددأت  هللددددنهحأ اجمددددأت  وصددددح   وسددددات

وايجو دددا    حأمددد  لدددواع الم أحددد  الهللدددون ا  ومحددد  المواندددب والي دددأت  مدددأوى ال وردددأت  اليمدددأت
سدندحأ   نو ايه ق السدحنا واليمدت الزرندا  المةندم  ألعحانق والحاناا  وايحمأو الا ن ا  المون ا
 محمدددد ع دددد الادددأدو الهللدددينو (8)[أ دددو]موشحدددأ   نردددو  مدددن واو حدددأ (7)]عيدددألى[ زا  ا،أ ش  وميعمددددحأ
-سدددند   -سددد ت عادددى سدددنأدعرت   وميددددن ايسدددواو  السدددأدات اي دددواو  حجددد  ايهندددأو   أل أسدددد

وعاددددى مددددن عياددددق    ادددد  ا، لحددددأ ولاجمندددد  المددددواد  ايحجددددأدال ا ددددا   وعاددددى عارددددت السددددأدات ايوشد
ومدددأ هدددودت ال ندددوو مدددد   إلدددى ايو دددأن أ  مدددأ ححدددت الهو دددأع هللدددوو  (9)[رتنلأأنددد]ورأمدددا    أنندددألرت

                                           
 ا4/321نحمو المصدو ح س   (1)
مدد ال دأع  اليامأع عألت  أيصو  ومو دد وم سدو مدن عصدأحن   رعدأبموج  ن وأست  ن أحمد  ن لب العها د الهوحأ د ححو من ال ايأع ( 2)

 ا8/58  ميجت المةل نن 5/140  ايع ت 2/243   هنا الوعأم 1/220الموحدم ووسألعأن مد ال ا  نحمو عوجمع  الدن أج 
 ( زنأدم من جا3)

 ( مد ج اليوىاا4)

جدوز هللديأدعيت إنا لدت نيامدوا  دألجوو مدد أحردأميت ومدد أحردأت أند  ال ددك ( ااااونهعاأ مد أحرأت الا أم الننن ش عو ى أحدواليت وش ع5)
واينواع محرت ليأ ا ن الاأست وم دوأ وا دن المأجهللدون  حردت الاأ دد الجدأئو مدد أحيدأ ع سد  رايدأ وش نم دد محيدأ إش مدأ عادت صدحا 

 ا9/256دلاا  نحمو ال نأن والعحصن  أ أل نحا الي   أ ح
 ( زنأدم من جا6)

 زنأدم من جا ( 7)

 ( مد ج )أ د(ا8)

 ( مد أ  ب )أنارت(ا9)
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ن    أر و رد  حيدنت الو دى والو دوان (1)[مصحو أ  ]  ايهصأن ولدنيات سدند  أن الاحدأع عادنرت واج
ن أمصل عحد م وأعرت ر ن أو    أ  و  ننا وع ندرت عاد  دن ع دد الدوحمن حمدنو   الاسأن واج

 ا(2)]س   مسأئ [  سنأدعرت أنس
 ؟محمد عاى جمنييت الص م والس ت (3)]وموشحأ[ نن و   سندحأ وح نحأن رنأ رأحت ص م الح :األولى

 ؟أت ش(5) [سددأل ] يدأوم وردنل  دميد   يدد رع د  لمدن  هندو عادى (4)[الحدوز]ند  نجدوز رعدب  واليانيخة:
ميد  رعدب السدوو الاصدأو رأل أعحدا واجهد و    يدأوم هندو مإن رأن نجوز رعب  ي  اآل  عاى
 وأ  وحوز  سأعوا والميونعنن دميا واحدم ما  نل  أت ش؟

ايعدددناو العدددد ع دددنل لإلمدددأت أن نسدددعحنب هندددو  مدددد الصددد م نددد  مدددن نلددد  زندددأوم المهللدددأئ   والياليخخخة:
ومدأ حردت ا، مدد اجمدأت نحدأت عدن صد م  ؟ (6) [واعودلأل] واشهع أوأولد ايوحأت  والصألحنن ونو 

 ا؟ الص ل ن  نةاهن  نل  أت ش
 لموشحدأ عمدو  دن اله دأب ردأن ولددا   (7)عوجمدا أ وهللدحماأن من  السنوأن  مأ ننرو   ي   :والرابعة

 ا؟/ب عاى الص ا ننرووحيأ8ن  مأت   وعاى صحع  وجودم - و د ا، عح  - (8)(ه23: )ت
   ؟ا من الوهللت أت شند الهللو ا العد مد نون الموأم العد ناأ  ليأ السنألا ن   والخامسة:
حدع  ونو من محأمييأ لردون الدداو ل أب عاى  (10)ومد ماأ اعيأ أووى (9)ا [إن ح ست داو ] :والسادسة

داو أهللواأ ودو ولن  مد الواناا حو عاى عح ن  المحدأم  ند  ش دد مدن نردو نلد  أو لدن   هللدو  
  عاى أن ايووى أع   مهللعو  م  الداو إنا موو  هوأا

                                           
 ( مد أ  ب )مصحو أن(ا1)

 ( مد أ  ب )مسأئ     س  (ا2)

 ( زنأدم من جا3)

 ( مد ج )الحووز(ا4)

 ( مد ج )نسأل (ا5)

 ( مد أ )لألمواع(ا6)

 ا2/842ع دالوحمن  ن عمو  ن اله أب ايوس   نحمو اشسعنيأب  (7)

ح ند   دن ع دد اليدز  الاوهللدد اليددو  أمندو المدةمحنن ادأحد الها دأع الواهللددنن ومدأت ماعدوش  و دد ا، عحد  ( عمو  دن اله دأب  دن 8)
 ا4/484اجصأ ا   3/1144اجسعنيأب   3/201ومحأو   ميووما مهلليووم ا نحمو عوجمع  ال  اأت الر وى ج ن سيد 

 ( مد ج داو ح ستا9)

: نددو محدد   الدا ددا والجمدد  ايواو   ونددد مددأ أا ددت مددد ايو   وعددأ و   ألمرددأن إنا أوددأت  دد   نحمددو المصدد أح المحنددو 10) ( اآلو ُّ
 ا1/12
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ورندأ رأحدت الامدا ؟ هلليو وأس  مد الحدج ومدد هندو  --رنأ رأحت ص ا حاق الح د  والسابعة:
 ؟عأئد عاى سنأدعرت والس ت --عح   ننرووحيمأ (1) [نعناال]ا موالج

أمددأ   عسددانمأ   الحمددد ، وصدداى ا، عاددى سددندحأ محمددد وعاددى هلدد  وصددح   وسددات فأجخخاب بمخخا نصخخه:
ورد  نلد  مدد   وسدجود رن نا صد م مدن و احدأ مدن الح ندنن ميدد رألصد م المييدودم نات وندأت ووردوك

عدن  (2)نردو  ا دن ع ندا   حدد إسدوائن  وردوك ملت نرن مد صد روك مان  و الاوهن إش أح  اهعاأ مد ال
وون  رأن مد صد عيت وردوك إش أحد  اهعادأ ند  ندو  (3)  ژں  ڻ  ڻ  ژ ووت مد وول  عيألى 

  (5()4)ژڭ    ڭ  ڭ  ڭژ  مد وولد  السجود أو معادت نرو  ا ن ع نا أن أ معأهو عن
مددددد  (6) (ه911)ت:ونرددددو السددددنو د  ومحيددددأج انئأعيددددأ ماردددد  هللددددوعنوأمددددأ عددددددنأ وأووأعيددددأ وجمندددد  

مدد  يحددد و ددأحين ر ددأوات ولددت عج  الهمدد اهددعو  مجمددوك الصدداوات  – –الهصددأئو أن الح ددد 
  وامععددددأح الصدددد م  ددددألعر نوواجمأمددددا  و ددددأينان واجوأمددددا   و أليهللددددأع ولددددت نصددددايأ أحددددد  لمددددأ  نددددحين
الحمددد و عحددونت الردد ت مددد   لدداو حددأ و  و اولدد   جمأعددا مددن الم سددونن و ددألوروك منيددأ نرددو ُ   و ألعددأمنن
وصدد م   وصدد م الجمأعددا  و صدد م الجميددا   صددأ مددد الصدد مو أل  و أسددعا أ  الري ددا  الصدد م
لمدو  مدد ومدد ا  وعاصنو الصد م مدد السد و  والوعو اشسعساأع و   والرسومنن  وص م اليندنن الان  

  عحددد اشلعحددأت إنمددأع  وحندد  عوجدد   م هللدددم الهددوأو صدد   و صدد م الهددوأ  أحددد الاددولنن ونددو المهعددأو
  و رواندددا العمنددد  مدددد الصددد م وردددأحوا نعمنادددون  وردددأحوا نسدددجدون عادددى حدددوأ  ج دددأ و ألسدددجود عادددى ال

ولددت عرددن  و جيدد  ايو  رايددأ مسددجدا    و ألصدد م مددد الحيددأ  واله ددأأ  و روانددا عهمددن  ال صددو منيددأ
ماددت   لو ددوع عاددى أحددد الاددولنن ونددو ايصددلو أ  ألعواب  يددووا   ددو   يمددت عصدداد إش مددد ال ندد  والرحددأئ ا

مدددد جادددو  و (7) []مدددد الصددد م عادددد الندددد النسدددوى اشععمدددأد نحينحدددأ عددد و   ألح ندددأع دون أمميدددتل نردددن إشّ 
 ا  (8)الص م يحيأ ص م النيود  احعيى

                                           
 اودت وأهو مد ج الاعأن (1)
 ا1/136نحمو المحوو الوجنز ( 2)

 ( من سووم ال اوما42( اآلنا ووت )3)

 ( من سووم ه  عموانا43( اآلنا ووت )4)

 ا1/434نحموع سنو ا ن ع نا ( 5)
مصدحأ  600( ع د الوحمن  ن أ د  رو  ن محمد اله و  السنو د ج   الدنن إمأت حأمم مةوخ أدنب حهللأ  ألاأنوم و يدأ عدومى ولد  6)

  هللددنوات 227/ 1محيددأ الهصددأئو والميجددزات الح ونددا وعحددونو الحوالدد  مددد هللددوح مو ددأ اجمددأت مألدد  نحمددو عوجمعدد  الروارددب السددأئوم 
 ا5/128  ميجت المةل نن 3/301  ايع ت 10/74ننب ال

 زنأدم من جا (7)

 ا2/355نحمو الهصأئو الر وى لاسنو د  (8)
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 :إش أن مدددأ نردددو  مدددد صددد م الجمأعدددا نميدددو مدددن رددد ت ا دددن ع ندددا مدددد ع سدددنو وولددد  عيدددألى
 ژڭ  ڭ  ڭ  ژ

وأمدددأ رعدددب الحدددووز   /أ عحددددنت9رأحدددت  (2) [الجمأعدددامدددد  الصددد م]أن  (1)
د ووددد حادد  الععددأئ  نرددو مددد السددةا  مددإن نلدد  ش  ددأ   دد  (3) [هنددو مددأ]وحمايددأ مددن هنددو  يددأوم إلددى 

ش  ددأ   مددأ عياادد  الحددأئ  والصدد نأن مددن الاددوهن إنا : عددن ا ددن الاأسددت مددد اليع نددا (4) ه(937)ت:
مددن الاددوهن ونرددو ا،   نرعددب نلدد  لاح اددى ونياددقوش  ددأ  أن    حددأو جيدد  مددد هللدددع نرهددوز عاندد  

ال ادد  والع سددنو نحمادد   (5)ى[أن ددم]وأسددمأئ  يحدد  هددوج عددن ننئددا المصددحأ وصددوأ لجيددا أهددوى 
ن رأن من  هنأت رانوم حمدأ هللدو  أن نردون نلد  (6)]عدن ا دن وهللدد[ احعيىا وأ  المدواق  المحد  واج : واج

صنأحا من أن عصن   حجأسا ش أن نل  ندةاو مدد مسد  عادى   هلل   نل  وأحدند  مد رن من و ص  ا
عدن مألد :  ادت حاد  مدن ا دن ندوح   مد  المصدحأ  ي وداح هنو  يأوم يح  ش نجوز لهنو ال دأنو

 وأرو  وص ا الحدندا
حمددأ   وأمدأ ايعددناو العدد ع ددنل لإلمدأت أن نسددعحنباااإل  مدإن نلدد  هندو محدددود وش محصدوو واج

 :(7)ه(818)ت:  ا دن معدوحمحمدد م دد المدواق عدن   مو النسنو  حسدب الحأجدا العدد عيدو نو اي
ن  دددأ    مدددد حأجعددد  الجميدددا وححوندددأ مددد   دددأ  (8)[المدددةدب]إن هدددأب اجمدددأت أو   مألنددد  مهن ددد واج

ورددنا إن   هللدددع وش نحدد  مددن ايجددو  مددن نلدد  (10) [ محيدد  ] (9) [المددةدب]المسددجد عوونددأ اجمددأت و
ومدا نوندد  دأل و  عا ن    أ  مو   أو مهن   سا   من أجو  محأب نل  ولو  مو  اينأت النسنوم

 إلد  : إنا حدأت عدن صد م الصد ل ند  نةاهدنوأمدأ ودولرت  وش عحدأو   عمأم  واأحنأ : (11) [ ة عدا ا]: ش  أو 
ن رددأن عدددن ها ددا وش عردددون اله  نلدد  عدددن عمددد وع دددون  ميددو مةاهدددنردددأن   نمددإ ميدددو  ا  ا ددا إش حدددأدو واج

 وو اد  وحعمينوو لها 
                                           

 ( من سووم ه  عموانا43( اآلنا ووت )1)

 ( مد ج )الص م مد الجمأعا(ا2)

 ( مد ج )ههو مأ(ا3)

المصو  المألرد مان  أصولد مو د من مصدح أع  مدعل الجاند  مدد هللدوح مهعصدو هاند  وعحدونو الماألدا  ( محمد  ن إ واننت  ن هان  الععأئد4)
 ا8/194  ميجت المةل نن 5/302  ايع ت 1/93هللوح لوسألا ا ن أ د زند نحمو عوجمع  الروارب السأئوم 

 ( مد ب  ج )م أنى(ا5)

 ( زنأدم من جا6)

لمرحأسد  ال ان  الصألل اليألت اليأم  ونو أو  من أده  مهعصو هان  ل أ   نحمدو هللدجوم الحدوو ( محممد  ن عمو  ن معوح العامسأحد ات ا7)
 ا1/361

 ( مد ج المةننا8)

 ( مد ج )المةنن(ا9)

 ( مد ج )ومحي (ا10)

 ( مد ج )ا عداع (ا11)
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وأوشد  المددنرووون حسددب مددأ مددد  المددنروو مددد السدةا  مدد  حيومدد   وأمدأ الولددد المحسددوب ليمددو
 (3)وع ددددد الددددوحمن (2)ه(73)ت: ع دددددا، نددددت وهنددددو   (1)ه(597)ت: الجددددوز  ا الصدددد وم ش ددددنصدددد 

أميدددأ أت  (7)وووندددا (6)(ه50)ت: وزندددد اير دددو  (5)أميدددت زنحدددب  حدددت مميدددون (4)(ه45)ت: وح صدددا
و  و جدددد (11)رااددددوت  حددددتأت أميمددددأ  (10)ايصددددهو وع نددددد ا، (9) حددددت عاددددد وزنددددد (8)(ه50)ت: رااددددوت

أت ولدددددد وع دددددد  (15)أمددددد  لينددددد  (14)وع دددددد الدددددوحمن ايوسددددد  (13)أمددددد  جمنادددددا (12)(ه70)ت: وعأصدددددت
                                           

والحدن  مولد  وومأع    هداد ول  مهللدأورا  ( ع د الوحمن  ن محمد الجوز  الاوهللد العنمد ال رو  ال هداد  الحح اد ع ما عصو  مد العأون 1)
مددد أحددواك الياددوت مددن الع سددنو والحدددن  وال ادد  والزنددد والددوعم واله ددأو والعددأون  وال ددب وهنونددأ مددن مصددح أع  صدد وم الصدد وم نحمددو عوجمعدد  

 ا1/520  ندنا اليأومنن3/316 ايع ت 6/537هللنوات الننب 
هللد اليدو  اسدات مد  ا ند  وندو صدهنو لدت ن اد  الحادت ردأن و دى ا، عحد  مدن أند  اليادت والدووك ( ع د ا،  ن عمو  ن اله أب  ن ح ن  الاو 2)

 سدنو 3/336 أسد الهأ ا3/950عومد  مرا ماعوش  وووى عن أ د  رو وعمو وعامأن وووى عح  ا ن ع أ  وجأ و نحمو عوجمع  اشسعنيأب 
 ا 4/155 اجصأ ا4/303أع ت الح  ع

  2/842صداى ولدت نح دم عحد  نحمدو عوجمعد  اشسدعنيأب –ا ن عمو  ن اله أب أهدو ع دد ا، يمد  وأ ند  أدو  الح دد  ( ع د الوحمن اير و3)
 ا3/473أسد الهأ ا 

( ح صا  حت عمو  ن اله أب أهت ع د ا، وع د الوحمن اير و يميمأ ووى عحيأ أهونأ ع د ا،  ن عمو نحمو عوجمع  ميوما الصدحأ ا 4)
 ا6/65  أسد الهأ ا 4/1811  اجسعنيأب6/3213ي د حينت 

( زنحب  حت مميون  ن ح نب الجمينا أهت عامأن  ن مميدون وندى زوج عمدو  دن اله دأب وأت ولدد  ع دد ا،  دن عمدو وأت ح صدا  وع دد 5)
 ا6/134  أسد الهأ ا 4/1857الوحمن وون  إحيأ مأعت  مرا و   اليجوم نحمو عوجمعيأ اشسعنيأب 

 دن اله دأب وندو زندد اير دو وأمد  أت راادوت  حدت عادد  دن ا دد  ألدب مدأت هللدأ أ  مدد حددود الهمسدنن لايجدوم و دد ا، عحد  ( زند  دن عمدو 6)
 ا15/23  الوامد  ألومنأت 2/411نحمو عوجمع  عأون  اجس ت لانن د 

 ا4/1956عومنت نحمو عوجمع  اشسعنيأب  وونا  حت عمو  ن اله أب أهت زند اير و يم  وأ ن  وأميأ أت رااوت  حت عاد ا ن أ د  ألب( 7)
وعومندت ندد وا حيدأ زندد مدد وودت واحدد مدد  –  –و ى ا، عح  أميأ مأ م  الزنواع  حت وسو  ا،  –( أت رااوت  حت عاد  ن أ د  ألب 8)

 ا7/377  أسد الهأ ا 8/338حدود الهمسنن لايجوم نحمو عوجمع  ال  اأت الر وى ش ن سيد 
 ددن اله ددأب الاوهللددد اليدددو  هللددانق ع ددد ا،  ددن عمددو المصددهو ونددو زنددد ايصددهو أمدد  أت رااددوت  حددت جددوو  نحمددو عوجمعدد  ( زنددد  ددن عمددو 9)

 ا2/519اجصأ ا 
ع ندد ا،  ددن عمددو  ددن اله دأب و ددى ا، عحدد  أهددو ع ندد ا، يمدد  وأ ندد  أمدد  أت رااددوت  حدت جددوو  وعدد  نددوت صد نن مدد  ميأونددا و ددى ا، عددحيت ( 10)

 ا7/167  اجرمأ  مد وم  اشوعنأب 3/1010  اجسعنيأب 5/63  الااأت ش ن ح أن 5/15عوجمع  ال  اأت الر وى ش ن سيدجمنيأ  نحمو 
( أت رااددوت  حددت جددوو  رأحددت عحددت عمددو  ددن اله ددأب و ددى ا، عحدد  م ددوق  نحيمددأ اجسدد ت لمددأ حزلددت اوش عمسددروا  يصددت الرددواموا نحمددو 11)

 ا2/519عوجمع  اجصأ ا 
 دن عمدو  دن اله دأب و دى ا، عحد  وأمد  جمنادا  حدت عأصدت عدومد سدحا سد ينن )ه( نحمدو عوجمعد  ال  ادأت الر دوى ش دن سديد  ( عأصت12)

 ا6/477  العأون  الر نو لا هأو  1/409  ال  اأت لهان ا  ن هنأ  5/10
صاى ا، أسميأ وودأ  أحدت جمنادا  ادت  اايدأ  ( جمناا  حت  ن اأ ت  ن ي د ايمال ايحصأونا من ايو  ورأن أسميأ عأصنا مهنو  الح د13)

  أسدد 5/138عمو و ى ا، عح  وعزوجيأ  يد  نزند  ن حأواا ايحصأو  نحمو عوجمع  ال دانا والحيأنا ش دن راندو  عدأون  اجسد ت لادنن د 
 ا8/67  اشصأ ا 7/53الهأ ا 

  5/25د الهللدواب مدو  ومدأت  يدد هللديو نحمدو عوجمعد  اجصدأ ا ( ع د الوحمن ايوس  ا ن عمو  ن اله أب ونو أ و هللحما جدم أ دو  مد14)
 ا18/121الوامد  ألومنأت

( لين  أت ولد وون  حينا  ألحون وون : اموأم عمو عزوجيأ من النمن وولدت ل  ع د الوحمن ايوس  وايصهو نحمو عوجمع  ال  اأت الر دوى 15)
 ا8/302  اجصأ ا7/248  أسد الهأ ا 3/201
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أمد  عأعردا  حدت  (4) حت الحدأو  وعندأ  (3)أميأ أت حرنت (2)أت ولد ومأ ما ايصهو أم  (1)الوحمن
ادددت  يدددد رع دددد ندددنا وأندددت مدددد رعدددأ د الهمدددن    (8)أت ولدددد وا، أعادددت (7)أميدددأ مرنيدددا (6)وزنحدددب (5)زندددد

ع ددد  (10)ه(385)ت: الددداو و حددد : ددوم وددأ حومددد الونددأ  ال (9) ه(966)ت: لإلمددأت الدددنأو  رددو 
 مصدو مدأعى عمدوو  اموأمأح  واو  و نرو و نع  اّت  الوحمن ايوس  نو أ و هللحما المجاود مد الحد

م ا  عمدو اله دو مأوسد  إلند  ماددت وجادد  مدوم أهدوى وودأ     ن اليأو وأ  ل : أوت عاد الحد مجاد 
وأ  نأ أ دت   ن وب رأن  ومد ووانا حنن  ممو  ممأت  عموو  ن اليأو إحمأ جاد  مد داو إن 

ش عممدددأ  هللدددو ا   – –/ب منسدددان  محمدددد 9اسددداحد هللدددو ا مدددن مدددأع مادددأ  ندددأ  حدددد إن و ددد  ن يدددو  
مدأووأ   (11) [– –] إن وأنت محمددا    نأ أ ت الس ت عان  ماأ : وعان  الس ت :وأ   اّت  يدنأ أ دا  

ادت   سدو  سدا  الهد ت منعدأ   ههدو محد الس ت وو  ل  ها ت عمو ناوأ الاوهن ونانت الحددود مامدأ ردأن
نا الهد ت ميد   – – ودأ  وأندت وسدو  ا، (12)(ه36)ت: عن حنن دا  دن النمدأن :وأ  مدد المحدأت واج

]ا، مدو أ[: وود  لد   أووأ عمو محد الس ت :– –ن ماأ  وسو  ا، واوعان  حاعأن ه وا
أن  (13)

                                           
 ا18/121  الوامد  ألومنأت 2/843ايصهو ا ن عمو  ن اله أب ونو أ و المج و نحمو عوجمع  اشسعنيأب ( ع د الوحمن 1)
( مأ مدددا  حدددت عمدددو  دددن اله دددأب عزوجيدددأ ا دددن عميدددأ ع دددد الدددوحمن  دددن زندددد  دددن اله دددأب نحمدددو عوجمعيدددأ عدددأون  دمهللدددق ش دددن عسدددأرو 2)

 ا17/40  عيننب الرمأ 70/225
أت حرددنت  حددت الحددأو   ددن نهللددأت  ددن الهنددوم المهزومنددا رأحددت و دد  عمددو معزوجددا مددن عرومددا  ددن ا ددد جيدد  مامددأ اسددعايد عحيددأ عزوجيددأ عمددو ( 3)

 ا8/380  اجصأ ا 7/309  أسد الهأ ا 4/1932اشسعنيأب   8/205و د ا، عن الجمن  نحمو عوجمعيأ ال  اأت الر وى
 ا10/195  وأم  عأعرا  حت زند نحمو عوجمع  ال دانا والحيأنا ( عنأ   ن عمو  ن اله أب و ى ا، عح4)
( عأعرددا  حددت زنددد  ددن عمددوو  ددن ح ندد  الاوهللددنا اليدونددا ونددد ا حددا عددت عمددو  ددن اله ددأب نجعميددأن مددد ح ندد  رأحددت مددن الميددأجوات إلددى 5)

 ا16/318  الوامد  ألومنأت7/181  أسد الهأ ا 4/1876المدنحا نحمو عوجمعيأ اشسعنيأب 
زنحب  حت عمو  ن اله أب و د ا، عحد  وندد أصدهو ولدد عمدو و دد ا، عحد  وندد أهدت ع دد الدوحمن ايصدهو نحمدو عوجمعيدأ ( 6)

 ا8/167اجصأ ا 
 ا10/195( مرنيا وند أت ولد نحمو عوجمعيأ ال دانا والحيأنا 7)

 ا1/103ا الص وم( نحمو ص 8)
 رو  مةوخ مان  عومى  مرا من مصح أع  عأون  الهمن  نحمو عوجمعد   ( حسنن  ن محمد  ن الحسن الدنأو  رو  حس ا إلى دنأو9)

 ا4/47  ميجت المةل نن 2/256ايع ت 
ليدأ أ وا دأ  ولدد  عاد  ن عمو  ن أحمد  ن ميد  الدداو و  دد الهللدأميد إمدأت عصدوم مدد الحددن  وأو  عدن صدحأ مدد الادواعات وعادد( 10)

 ا4/314  ايع ت 3/462عصأحن   رعأب السحن نحمو عوجمع    اأت الهللأمينا لاس رد  داو الا ن من أحنأع  هداد وعومى  يأ من 
 ( زنأدم من جا11)

 –  –( حنن ا  ن النمأن واست النمدأن حسدن   دن جدأ و النأمدأن لا د  ا دن عمدوو  دن الي سدد و نيدا وندو صدأحب سدو الوسدو  12)
نحمدددو إلنددد  عحدددد مدددوت مدددن مدددأت مدددإن لدددت نهللددديد جحأزعددد  حنن دددا لدددت نهللددديدنأ عمدددو نحمدددو عوجمعددد   –وردددأن عمدددو و دددد ا، عحددد  

 ا2/39  اجصأ ا706/ 1  أسد الهأ ا1/334اشسعنيأب 
 مو (اه) أ  ب( مد 13)
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لددد :  يدددو  ا، رمددددأ  وودددد   أودددوأ أ دددد السددد ت  ندددأ حنن ددددا وودددأ  الهددد ت:  عادددوأ الادددوهن وعادددنت الحدددددود
العدد مدد نودن المدوأم ميدد مدن الوهللدت  وأمدأ السدنألا  (1)ونرو وصع   أ سد  مدن ندنا وأ دو    يوعحد

  المحوت المايون مأعا ا
؛ هأوجددا عحيددأ ولددت عددنرو مددد الواناددا رأحددت مح ددودم عددن الددداو (2)[مددأ]لوأمددأ ايووى المددنرووم 
  نسددعهحد عحيددأ وش نهحددد عددن نلدد  رددون صددأحب الددداو نحع دد   يددأ وش  مإحيددأ ش عددده  مددد العح ددن 

  حأم  الداو الم أما إلنيأ العد ش عح   عحيأ حعدى عحددوج منيدأيحيأ من محأمي  و ووونأع  ش من م
  ألموسددىاددق جمندد  وأسدد  حمرددأن ن  مددإن نلدد  لددت نا ددت عحدد  إش مددد الحسدد  – –اادد  حوأمددأ صدد ا 

 :وحو ايل نا  وننرو  هللأوح ايل نا اليواونا مد الس
 نحادددددددددددددددددددددددددق وأسددددددددددددددددددددددددد  يجددددددددددددددددددددددددد  الحسددددددددددددددددددددددددد 

 

 (3)وو مدددددددددددددددددددددددددأ وصدددددددددددددددددددددددددو  مدددددددددددددددددددددددددد حسددددددددددددددددددددددددد  
 

 اهحدد  :(5)ه(151)ت: ن نا عن ا ن إسدحأقدمد و نا الح (4) ه(852)ت: وأ  ا ن حجو 
 ا  (6)ه(60)ت: نن ا ن أمنا  ن ال    الهزاعدع ميجم و اشأن الن  حاا  مد نل  النوت نو ه  

ونلددد  إنا   نددد أراددو مددن الددوموم وأمددأ الامددا والُجمددا م ددد المهللددأوق الُجمددا   ددت الجددنت وندد :
)ت:  مدددديناال ودددأ و ت  دددألمحر نن عادددوالامدددا  نحيدددأ   هللدددحما اينن سدددا ت عدددن المحر دددنن والدددوموم إلدددى

 وال امدا  رسدو  المحر دنن ىعاد الدوأ  الُجما   ت الجنت وعهللدند المنت مأ سا  من هللديو :(7) (ه807
 –وأحوالدد  ا احعيددى الددوموم  وش ودوحيددأألمحر ددنن ا اينن وصددات اوز هللددحمأالدد ت عاددى ايصددل مددأ جدد

– اوا، أعات والس ت نل  رمأ مد رعأب الهللمأئ  وهنو  مأحمو  مد  و  الهلليو ووصو  مهعا ا 

                                           
   وود نرو الاصا من هنو نرو ليموو  ن اليأو وش نرو  أح  واو  الموأم  مصوا2/355الونأ  الحصوم  ( نحمو1)

 ب )رمأ(ا  ( مد أ2)

 ا1/75أل نا السنوم الح ونا  ( نحمو3)
( أحمددد  ددن عاددد  ددن محمددد الرحددأحد اليسددا حد اددت المصددو  الهللددأميد مولددود  وومأعدد   ألاددأنوم مددن عصددأحن   مددعل ال ددأو  مددد هللددوح 4)

 ا1/178 ايع ت 1/552الح أم لاسنو د صحنل ال هأو  واجصأ ا مد عمننز الصحأ ا نحمو عوجمع    اأت
د  ددن إسددحأق  ددن نسددأو الم ا ددد  ددألوشع المدددحد مددن أودددت مددةوهد اليددوب مددن اندد  المدنحددا ورددأن ودددونأ  ومددن ح ددأم الحدددن  سددرن محمدد( 5)

 ا6/28 ايع ت 1/82   اأت الح أم لاسنو د4/276 هداد ومأت منيأ من مصح أع  السنوم ا لح ونا نحمو عوجمع  ومنأت ايعنأن
نحمدو عوجمعد    الحدن نا وه نو ومدأ  يددنأ مدن المهللدأند عدومد مدد ههدو ه مدا ميأوندا –  –( صحأ د مدحد هلليد م  الوسو  6)

 ا2/231اجصأ ا   13/185الوامد  ألومنأت   2/160أسد الهأ ا   2/445اشسعنيأب 
ل دوع ( عاد  ن أ د  رو الينامد المصو  الاأنو  حأمم من عصأحن   جم  زوائد مسحد أحمد عاى الرعب السع  نحمو عوجمعد  ا7)

 ا4/266  ايع ت 1/545   اأت الح أم 5/200ال م  
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ڌ  ژ  عحدد وولد  عيدألى: (1)ه(923)ت: ودأ  الاسد  حد  الحمدد ، بما نصخه: اا وس ا أي  ا5

 ژڌ  ڎ     ڎ  
 أحدد  ش نو ددى وأحدددا  مددن  (3)[أندد  الجيدد ] وأمددأ مددأ نهعددو  دد  :مددأ حصدد  (2)

  ميددو مددن هددووو الهللددن أن ليددت  مددن أمعدد  مددد الحددأو أن نددده  أحدددا   أوش نو ددى  أمعدد  مددد الحددأو
وندو  –ع دأو  وعيدألى   - ح  صاوات ا، وس م  عان  نو ى  مأ نو ى  د  و د إم  ولي    يت 

 احددد   – – مددن الر ددأو و اليصددأم اددت نحددد لوسددو  ا، أ/10 سدد حأح  نددده  الحددأو مددن نسددعحايأ
 (4)ش أو دى أن ندده  أحدد ا مدن أمعدد الحدأو    و حا  مدن أن نادو : ووسول  أعوأ  نهلل   منيت

 مدأ نو دى وول   احمو سند ؛ الميألد ماأمرت جوأسمى مد أو   أحيت ا، ص أحرت  هللنهحأ ايمأت
مردددنل  ش نو دددى ليدددت  (5) ژ ڇ  ڍ   ڍ  ڌژ  :ىمددد  وولددد  عيدددأل عهللددددنددد  منددد     ددد  و ددد 

 اوالس ت ولرت ايجوأت ش  اليناب الحأهلل  عح 
 - عيددألى - عاددت أن ا،ا :- سدد حأح  - الجددوب وا، المومددق لاصددوابالحمددد ،  :هفأجخخاب بمخخا نصخخ

 - عيدألى - حد  مدواد ،أموجود الر و دلن  عادى   م  نهوج عن إوادع  مرون  و لجمن  الرأئحأت مد
ين   نيددأو  نددناش   ژ ڇ  ڍ   ڍ  ڌژ  - عيددألى - ووولدد   إن ش نادد  مددد ماردد  إش مددأ نونددد

إوادم ندو  أو  عادى ال يد  ميدو صد ا ميد  اشععدوا إمأ أح  ح   اجحسأن واجحيأت أوعو   ؛الو ى
وش   ميحدى ولدن  نددو م ادق اجوادم وايهدو هندو ايعددتصد ا منرددون   هأصدا وندو إوادم اجحسدأن

ن د يلي دأأو ناد  العهصدنو مدد ل دم ا  د ايهو ح د ايعت مألر و مدواد هندو مو دد نازت من ح
ميادى ايولدنن ش   (6)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :راول  عيدألى  مألمواد  يت المةمحون  اج أما لاعهللونأ

لددت نادد  ليددت  وعاددى ايهنددو ش نونددد لامددةمحنن الر ددو إن  ع ددأد  عاددى الر ددو نددبأوش نونددد أن نا انددبن
ش نو دى  مردنل ممدن أندن نادزت مدأ نردو مدد السدةا  مدن وولد    وحند  ردأن ميحدى اآلندا ندنا    نل 

                                           
( أحمددد  ددن محمددد  ددن أ ددد  رددو الاسدد  حد الاعن ددد المصددو  عددألت  ألحدددن  ومولددد وومأعدد   ألاددأنوم مددن مصددح أع  إوهللددأد والسددأو  1)

  10/169وات الدننب   هللدن1/128لهللوح صحنل ال هأو  والمواندب الادنحندا مدد المدحل المحمدندا نحمدو عوجمعد  الرواردب السدأئوم
 ا1/232ايع ت 

 ( من سووم ال حىا5( اآلنا )2)

 ( مد ج الجيأ ا3)

و  دد  الجيددأ  مددن أحدد  ش نو ددى وواحددد مددن أمعدد  مددد الحددأو أو ش نو ددى أن نددده  أحددد مددن أمعدد  الحددأو ميددنا هددووو عدد( وأمددأ مددأ نه4)
 ا2/560ت ا ن الانت وحم  ا، عيألى الموانب الادنحا ونو ر   1/73الهللن أن ليت ولي    يت اااإل  الع أنن مد أوسأت الاوهن

 ( من سووم الزموا8اآلنا )( 5)

 ااجحسأن( من سووم 6اآلنا )( 6)
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حمددأ ناددزت نلدد  لددو رددأن اليددناب ش نحهللددأ إش عددن الر ددو مددإنا احع دد  و ليددت اليددناب الحأهللدد  عحدد  الر ددو  ىاج
م زمددا  ددنن ح ددد  ش مميددو أن  أ ونددو نحهللددأ عددن الر ددو وعددن الميأصدددمرندد  احع ددى مددأ نحهللددأ عحدد 

حرنعمدو  عدن اجمدأت الجاند  الاسد  حد مدد المواندب الادحندا مدن  وأمأ مدأ   الر و وح د اليناب وأسأ  
   ماددد حرددأ  الم سددوون مددد سددووم ال ددحى  ش نو ددى وأحدددا  مددن أمعدد  مددد الحددأو – – أن الح ددد

واعادددت أن  (2)(ه113)ت:ندددو محمدددد ال دددأوو وودددأ  هندددو :  (1)وحسددد   ا دددن ع ندددا لددد ي  أنددد  ال ندددت
مح عيدأ وودأ  إلند  ردأن نحدب أهللدنأع ون دأأ  – – الح ددوش نه ى أن   معوادمأنوالمح ا  الو د
سدددات لنسددددت رمح ددددا اددددت مح عددد  صدددداد ا، عاندددد  و   أ  عح يددددأ (3)ژ  ہڻ  ۀ  ۀژ  :عيدددألد

 ماآلاددأو  مددوه و  أعدد  الهللدديوم الح سددأحنا لها ددا الحسددن واوعسددأت صددوو  الهنددو الحأهللددئا عددن مندد  ال  دد
/ب مدد  10  ح ندد  ىمددإنا أحددب ا، هللددنئأ  ح  دد  إلدد  يدددعدد  إل  أإحمددأ نددو  علهللددد   دد  منادد  ال صددنوم
ن دواعدددد مدددأح ددد  ا،  ين وادددوب ايح ندددأع م يدددوم مدددن رددددوات ايهندددأو مصدددوحا  (4) ]مدددأ[ نحدددب إش

 (6)[ديدم] اوالعحدزشت الينأحند  لمأ ندود عانيدأ مدن اجمددادات الو أحندا (5) [نأمي]مال هللونا ووعوحا ال    
نددد و ورنددأ   مدد  نه ددو منيددأ إش مددأ نددو حددق محدد   ومح دد  الميددأوأ وايسددواو  وددداوو لألممددأن

: امدأ أوى و د  ولدنل  وند   مإنا ح   منيأ  هللدع مدنل  ندو الاددو  مح وما  أليصما واليحأنا ايزلنا 
حد مدن أومن ننا ووليت ش نو ى محمد و   ا   عأ   لاادو ش الادو عأ   ل ما (7)اإش نسأوك مد نوا 

مددن أمعدد  مددد الحددأو  دد  نحددب هددووجيت جمددنييت محيددأ  (8)[واحددد]أوش نحددب أن ن اددى   الحددأو أمعدد  مددد
إن مدددن   حدددأ موامادددا لمح عددد  عيدددألىن – –ومح عددد    أحدددد ممدددن دهايدددأ مدددحيت (9)]منيدددأ[حعدددى ش ن اى

ا، وش نحددب إش مددأ أح دد   لمح ددا اعأ يدد – –ممح عدد    المياددوت أن المددةمحنن ش نهادددون مددد الحددأو
                                           

 ا5/494نحمو المهعصو الوجنز ( 1)
حمدأ وند  ( محمد  ن زنن اليأ دنن عاد  ن الحسنن  ن عاد  ن أ د  ألب و ى ا، عحيت أجمينن رأن عألمأ  مانيأ  سندا  ر نوا  2) واج

لدوائل ايحدواو مدد   ادأت   4/174ال أوو يح  ع او مد اليات  أ  عوس  عومى  ألمدنحا ودمن  أل ان  نحمو عوجمع  ومنأت ايعندأن
 ا2/72 هللنوات الننب 1/28ايهنأو 

 ( من سووم ال اوما143اآلنا )( 3)

 ( زنأدم من جا4)

 مد أ  ب ننيأتا( 5)

 ( ميد من جا6)

ى مدن عهللدأع مدحينا جوال هأو   أب وول  عيألى اعو  29743المسحد  أب مسحد الصدنق عأئهللا و ى ا، عحيأ  ( أهوج  أحمد مد7)
 ا2/1085ومسات  أب جواز ن عيأ حو عيأ ل وعيأ  6/117

 ( مد ج أحد ا8)

 ( زنأدم من جا9)
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  ندددهايأ دهددو  هاددود وعأ نددد [لددن]مميحأنددأ  ؛نددده  أحددد مددن أمعدد  الحددأو (1)[أن] وأمددأ ووانددا  وو ددن 
ش ل أنى الاو     (2) أجوجدأعوننا العأون  معينن حن  حاا  أن  السحا عن ايئما لنوامق منن يت واج

عاددى  الوعددد وعمومدد  وحرمدد   مددأنو  دد  مإحمددأ نددو إنا اععمددد عاندد  إحسددأن واهعددوجهعددواو وأمددأ وجدد  ا
وايمددن  اليأو دداهنددو   ددألعيننن ونلدد  ممددأ ش سدد ن  إلددى ميومعدد  لجيدد  الهأعمددا وهددوأ سددوع  ح سدد  أو

ومدد ندنا الادو  وندو ش  (3) ژچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ژ من مرو ا، راد  هدووو وجيد  
  لحدأوالادأئانن  عهاندد صدأحب الر ندوم مدد ا  الميعزلدا ىحد من أمع  مدد الحدأو ود عادأنو د محمد و 

 اوالس ت -ش حومحأ ا، محيأ    ا  ووحمع    الجحامئأل  هنونأ     ر  مةمن من نن  ايما أو
 :عدحرت جدوا رت مدد وولد  عاند  السد تسدند  و دد ا،  :وس ا أي خاا ر خي اا عنخه بمخا نصخه ا6

؟ نا الحيددد حيددد روانددا أو حيددد عحددونتندد  سددند  ندد (4) انجادد  أحدددرت عاددى الا ددوو إلددى ههددو  اش
ون  نعألت المنت رمأ نعألت الحد أت ش؟ ون  الووح ليأ ودواو مدد الا دو أت ش؟ وند  رادوم الجادو  

 نحدوا لحدأ سدند   نأحدأ  هللدأمنأ    أت ش؟ ون  المندت ندوى مدن ندزوو  أت ش؟ ن و  يأ (5) [الا وو]عاى 
 اولرت ايجو والس ت

وا،  ى هلدد  وصددح   وسددات: الجددوابسددندحأ محمددد وعادد الحمددد ، وصدداى ا، عاددى :فأجخخاب بمخخا نصخخه
ردأن  (7)ه(40)ت: عاد  ن أ دد  ألدب (6)[ن]ع  لرأ  وأ  مد المو أ  اهإن مأ –س حأح   -المومق 

وود مدن  وعأو  مدأ  (9) ]عانيأ[مرأن نل  عحد  دلن  جواز الجاو    (8)نعوسد الا وو ن  ج  عانيأ

                                           
 ( مد ج )لن(ا1)

ليادد وناولدون: ش ع دو مد  اجنمدأن ميصدنا رمدأ ش عح د  الموجئا: ونت جمأعا من المعرامنن  رأحوا نةهوون اليم  عن الحنا وا( 2)
 ا1/139م  الر و  أعا  نحمو الما  والحح  

 ( من سووم ايعواأا98اآلنا )( 3)

  والعومددن   ددأب روانددا المهللددد عاددى الا ددوو 3/217  وأ ددوداود  ددأب روانددا الايددود عاددى الا ددو2/668( أهوجدد  مسددات  ددأب الا ددو 4)
 2/470  والحسدددأئد  دددأب العهللددددند مدددد الجادددو  عادددى الا دددوو 4/133د عدددن الجادددو  عادددى الا دددوو   وال ينادددد  دددأب الحيددد3/358

 ا3/243والحأرت مد المسعدو  
 ( مد ج )الا و(ا5)

 ( مد ج )أن(ا6)

ماعدوش  ( عاد  ن أ د  ألب  ن ع د الم اب اليأهللمد الاوهللد أمنو المةمحنن وا   الها أع الواهللدنن واحد اليهللوم الم هللدونن  ألجحدا عدومد 7)
 ا4/295  ايع ت 1/224  هللنوات الننب 4/464 اجصأ ا 3/1089و د ا، عح  وعا  ا ن ماجت هناا نحمو عوجمع  اشسعنيأب 

  مةاد ع د ال أودا1/233( المو أ  أب الوووأ لاجحأئز والجاو  عاى الماأ و8)

 ( زنأدم من جا9)
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 (1)ه(32)ت:ومددأ وود عددن ا ددن مسدديود  نيحددد عاددى الا ددوو ؛عددن الايددود عانيددأ – –حيددد الح ددد 
 وودو  أ دد نوندوم  (2)من أن أ أ عاى و دو إلىّ  ين أ أ عاى جموم حعى ع  أ أحبّ : /أ من وول 11
منصدد  اددت إزاو  حعددى عهاددو إلددى : ين نجادد  أحدددرت عاددى جمددوم معحددوق وداع  اددت و(3) ه(59)ت:
ن مدددن  دددو  أو رددد  نلددد  عادددى الايدددود لحأجدددا اجحسدددأ  (4)و دددو ىمدددن أن نجاددد  عاددد دّ أحدددب إلددد  جادددد 
أ دددو عمدددو  دددن  وألددد    محدددوت شش لا دددأع الحأجدددا لدددن   مردددوو  و  (5)[عانيدددأ]ممجدددود الجادددو    هدددأئ 
عددددن هللددددوح (9)أ  الجددددواز أن دددد (8) ه(954)ت:  ددددأبحوحادددد  ال (7)اشسددددعنرأو مددددد (6) ه(463)ت:ال دددو

 وأمددأ العددألت  عاندد  أو نعردد  عاندد  نجادد  أن (10)ه(204)ت: : ورددو  الهللددأميدوددأ و  و العااددنن لامددأز 
ن رسدو إومدد الحددن  ا  أ  ّندحأ  رحومعد  عدنما جسدد المدةمن مدحيدت حو   لاحدد ش لامندت نو (11)]مإحمأ[

                                           
جان  من ايرأ و صدأحب م د  وعاد  مدن أند  مردا ومدن السدأ انن لإلسد ت  ( ع د ا،  ن مسيود  ن هأم   ن ح نب الينلد صحأ د1)

وأو  مددن جيددو  اددواعم الاددوهن  مرددا ا  يددد وسددو  ا، ورددأن هددأدت وسددو  ا، ايمددنن وعددومد مددد ه مددا عامددأن و ددى ا، عحدد  نحمددو 
 ا4/137  ايع ت 1/195  هللنوات الننب3/381  أسد الهأ ا 3/987عوجمع  اشسعنيأب 

 ا3/26  ومصحأ أ د هللن ا 6/80  أ و حينت مد الحانت 9/321هوج  ال  واحد مد الر نو ( أ2)
( ع د الوحمن  دن صدهو الدوسدد ولا د  أ دو نوندوم صدحأ د مدن أرادو الصدحأ ا ح مدأ  لاحددن  ووواندا لد  حهللدأ نعنمدأ  مدد الجأناندا وردأن 3)

  1/261 هللددنوات الددننب7/348  اجصددأ ا 6/313د الهأ ددا   أسدد4/1768ماأمدد  مددد المدنحددا وعددومد منيددأ  نحمددو عوجمعدد  اشسددعنيأب 
 ا3/308ايع ت 

  3/217  أ دددوداود  دددأب مدددد روانندددا الايدددود عادددى الا دددو 13/469 دددأب الحيدددد عدددن عجصدددنو الا دددو  وأحمدددد  2/667( أهوجددد  مسدددات 4)
وا ددن ح ددأن  1/499عاددى    وا ددن مأجدد   ددأب مددأ جددأع مددد الحيددد عددن المهللددد4/95والحسددأئد  ددأب العهللدددند مددد الجاددو  عاددى الا ددوو 

 ا4/133  ال يناد مد السحن الر وى 7/436
 ( مد ج عان ا5)

( نوسددأ  ددن ع ددد ا،  ددن محمددد  ددن ع ددد ال ددو الحمددو  الاو  ددد المددألرد مددن ر ددأو ح ددأم الحدددن  مددةوخ وأدنددب و حأاددا ناددأ  لدد  حددأمم 6)
ب  واشسدعنرأو مدد هللدوح مدنانب عامدأع ايحصدأو نحمدو المهوب ولد  او  ا وعومد  هللأ  ا من مةل أع  اشسعنيأب مد ميوما ايصدحأ

 ا8/240  ايع ت 5/267  هللنوات الننب1/431    اأت الح أم لاسنو د1/357عوجمع  الدن أج 
 ا3/64( نحمو اشسعنرأو 7)
ا  الهدوب ( محمد  ن محمد  ن ع د الوحمن الوعنحد مان  أصدولد مدألرد معصدوأ أصدا  مدن المهدوب ولدد واهللدعيو  مردا ومدأت   دوا 8)

  ميجت المةل ننا7/58من رع   موانب الجان  مد هللوح مهعصو هان  نحمو عوجمع  ايع ت 

 ا2/253( نحمو موانب الجان  9)
( محمد  ن إدوند   دن الي دأ   دن عامدأن  دن هللدأم  الاوهللدد الم ا دد الهللدأميد ولدد  هدزم وحمد  إلدى مردا وا دن سدحعنن وندو أحدد 10)

  سددنو أعدد ت 4/163عددومد  مصددو مددن مصددح أع  ايت والوسددألا نحمددو عوجمعدد  ومنددأت ايعنددأن ايئمددا ايو يددا عحددد أندد  السددحا و 
 ا6/26  ايع ت 3/19 هللنوات الننب 1/157   اأت الح أم لاسنو د 8/236الح  ع

 ( زنأدم من جا11)
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: نيحدددد مدددد عمدددت حومدددا (2)(ه279)ت: ودددأ  ا دددن أ دددد هنامدددا   (1)ات المسدددات منعدددأ  ررسدددو  حندددأ  عمددد
وأوواح   محنن مدد عاندنن: أوواح المدة م دد جدواب ش دن حجدو  وأمأ ن  لاووح ودواو مدد الا دو  المنت

مدد الحندأم  اشعصدأ وندو اعصدأ  ميحدو  ش نهللد     ولرد  ووح اعصدأ   جسددنأ  الرأمونن مدد سدجنن
ن رد :ودأ   وهللد ي   ي ديت  هللديأك الهللدم     أهللد   هللددع  د  حدأ  الحدأئت اعصدأش د  الددحنأ  أن نددو واج

مدأ وود أن ماوندأ مدد عاندنن أو سدجنن و دنن مدأ حاادد    دنن و يدنا نجمد   أهللدد مدن حدأ  الحدأئت اعصدأش  
عدأو  و   ومد  نلد  ميدد مدأنون ليدأ مدد العصدوأ  أحيدأ عحدد أمحندا الا دوو عن الجميوو ا ن ع د ال و

نا حاد  المندت مدن و دو إلدى و دو   إلى محايأ من عاننن أو سجنن المدنروو نسدعمو وردنا  مأشعصدأ واج
 ااحعيى (3)إنا ع ووت ايجزاع

  ت ودد نيادت نلد  إنا أواد ا، نلد : حيدو ؛ مادأ  ا دن حجدو أن دأ  ن  نوى المندت مدن ندزو  وأمأ 
]مددن أحددوا  ونأسدد  لدد  عاددى الهللددأند  مسدد   ومددن نسددع يد نلدد    مددإن ايوواح مددأنون ليددأ مددد العصددوأ

 اوأحوا  ال وزخ  ه أ نل  وا، اعات  والس ت (4) الدحنأ[
 - و دأرتم   دأرت وجيد  منمدأ نو دن وأو  - ا، عدحرت و دد -سدند   :وس ا أي اا بما نصه ا7

ادددت ن دددنأ إلنددد  الهمددد  أو   جدددوا رت مدددد وجددد  ن دددن  الححدددأ   حعدددى نادددوب حألددد  مدددن ال  دددا
  عماد  وندنرو ليدت أحد  النيدود ون دنن ليدت وجد  اليمد  إلى  ون ن  نل  السد  من هألو ال  ا

  يدددنا الهللدددأنوأه دددونت    ووالنيدددود أعدددوأ الحدددأ   يدددنا ايمددد  وصدددحي  وأحددد  م دددأأ  ردددنا م دددا
منو ددون محدد  مددأ  ددأك ليددت ونهللددعووح  اهللددعواع صددحنحأ  ش   و ددأحوا  ال  ددا والححددأ  وهنددو نلدد 

وهندو نلدد  مدن مادد  ن حاندأ  مددن أسدأوو وأهددواو وه هد  وعددأدم النيدود أحيددت نصدحيو   جيد  مند 
نا لت نهللعووا هللنئ  من هنو و  ننا المنروو  أدندا  إلدى نيوحد  ممأ نروحأ صحيوا مااد  يح سديت ون أ  واج

ونهللددعو ون صددحا نلدد  لامهللددعونن وأحيددت إحمددأ   م ددا (6) أ[أحيدد] ليددت (5) ون[ونددنرو ]اليددوب وال و ددو
                                           

وأ ددوداود  ددأب مددد الح ددأو نجددد اليمددت   مددن حدددن  عأئهللددا و ددى ا، عحيددأ 1/238( أهوجدد  مألدد  مددن المو ددأ  ددأب مددأ جددأع مددد اشهع ددأع 1)
  وع ددد الددوزاق مددد مصددح    ددأب رسددو عمددت المنددت 1/516  وا ددن مأجددا مددن مدددنن أت سدداما  ددأب الح ددد عددن رسددو عمددت المنددت 3/212
 ا3/133العاهنو الح نو  40/354  وأحمد  أب مسحد عأئهللا و ى ا، عحيأ 9/391

 هداد  مةوخ من ح أم الحدن  رأن ااا ووانا لدألدب  صدنوا   أندأت الحدأ  لد  مدننب أصدا  ( أحمد  ن زننو  ن حوب ا ن هللداد الحسأئد ات ال2)
 هللددددنوات 1/211    اددددأت الح ددددأم لاسددددنو د6/232مولددددد  وومأعدددد    هددددداد مددددن مصددددح أع  العددددأون  الر نددددو نحمددددو عوجمعدددد  الددددوامد  ألومنددددأت

 ا2/130  عنروم الح أم لانن د 3/327الننب
 ا6/488( نحمو معل ال أو  3)
 ( زنأدم من جا4)

 ( مد أ  ب )وننرونأ ليت(ا5)

 )أح (ا ب  ( مد أ6)
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/ب 11ميد   ؛اد  ال ند   هندو وزن  د  رن مدأ اع دقون    أعوا ليت م ا منو ون محيت ال أدنا نل 
؟ أو ندو موامدق لاحدق لروحد   دأك ال دأئ  لانيدود  أسدأ   عوون   ي  الوج  المنروو أوش    -سند   -

سدند   -؟ أجن وحدأ الع ندنن والعااندب والو دد رمدأ نجدب نيأ  صحنحأ  ليأوأ صدحنل الدننن  يدد 
 ا، والس تا  وأجورت عاى -

ووددد عاددد اجمددأت   ز مددأ نرددو ش نجددو  اشهللددعهأ : إن الجددواب وا، المومددق سدد حأح  :فأجخخاب بمخخا نصخخه
 عحصن  عات الرنمندأع  اشهللعهأ ه  مد نل  مص   ماأ  : وأمأ مد المد (1) ه(737)ت: ا ن الحأج

ونلدد  أن مددن   (3)[مددن  يدددنت]يندد  زمأحدد  و (2)] ددوو [والهددش المعيددد    ميددو مددن ال أ دد  الم ددنن 
ممدحيت مدن   (4) ] ندحيت[ إن نت مهعا ون مدد ميايدأ  عاى الحأ  أمواليت و هسيأ عانيت ميايأ ماد ها 

ورانددو   نلدد  الزمددأن نهعاددأ  ألااددا والراددوماددت ععهنددو  يددد زمددأن و  ؟ندد  ععهنددو  نيمايددأ وش عاددت عحددد 
ومدحيت   ور  نل  سحت حدوات  (5)[تي أموال]ونهش الحأ   يأ منهللهاون نمعيت   محيت نيات أحيأ ععهنو

ين الدددننب ؛ أ عددددت عهنوندددأ مدددنل  ش نجدددوز أن دددأ  ولدددو وددددوح  وندددو  يندددد  مدددن ندددزعت أحيدددأ ش ععهندددو
عادى  وهنونمأ نيود ال دوو  مد ايدونا ليمأ هأصنا  وُ موا لأل ا الميدحنا نح يأنالميدحد وال  
عادأونو ودد نسددات  دش ددد أن نردون مدد هندو الميددح يحد  ؛(6)[نمدوت  سدم  أ  أو]مو د  المدون  منزندد

ووددد ناعدد   ي دديأ مياددى نددنا ردد  مددن عيددأ د هللددنئأ  مددن نلدد  ماددد هللدده  نمعدد   ددأموا  الحددأ     ي دديأ
إن صددوميأ ش نجددوز  :ناددو  (7)ه(695)ت: مجمددو ووددد سددميت سددند  أ ددأ محمددد  ددن أ ددد   ودمددأئيت
مددن إجددأزم نلدد   يددد  -وحمدد  ا،  -ونددنا الددن  وألدد    ن أحيددأ مددن عمدد  نددد  ولنسددت  ميدحندداحعددى ن ددن

مدددن ندددنا  اشحعدددوازو   مدددن صدددأوت إلنددد  الهألدددب أحددد  ش ن دددنننن ندددو و ن دددحددد  أ سددد ب  ؛ال ندددأن ش نجدددوز
والهألددب أحدد    ن أحيددأ مددن صددحيا نددد  عمددزق عو دد ونددو أحدد  إن  ددنّ  ؛  ههددوجددوو   نددنا وجدد   معيددنو

                                           
محمد  ن محمد  ن محمد ا ن الحأج الي دو  ال أسد المصو  المألرد حزن  مصو مأ   ع اد  مدد  د د  ووددت مصدو وحدج وردأ  صدو  مدد ( 1)

 ا7/35  ايع ت 1/327  الدن أج1/187ههو عمو  وأويد وعومد  ألاأنوم من مصح أع  المده  نحمو عوجمع  الوامد  ألومنأت
 ( زنأدم من جا2)

 ( مد ج )لمن  يدنت(ا3)

 ( زنأدم من جا4)

 اأ  ب ) أموالرت(( مد 5)
 ( مد ج )مو أ  أو نموت  س   (ا6)

 ( ع د ا،  ن سيد  ن سديند  دن أ دد حمدزم ايزد  ايحدلسدد مدن اليامدأع  ألحددن  مدألرد أصدا  مدن ايحددل  وومأعد   مصدو مدن7)
والموائدد الحسد أن مدد الحددن  والوةندأا نحمدو   رع   جم  الحيأندا اهعصدو  د  صدحنل ال هدأو  ونيدوأ  مهعصدو ا دن ا دد جمدزم

 ا6/40ميجت المةل نن   4/89ايع ت   2/43عوجمع  هللنوات الننب 
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  ادددب  اشعصدددأأمدددإنا سدددات مدددن   أن ردددنل  مددد  أعدددد   ألسددد ما هللدددنئأ  رددد ناواج     إلدددى سددد   دمددد و ندددة 
: والرنمنددأع ادت ودأ   محد  ع هللددالم ألدب والرنمندأع مانحدنو مدن ها ددا مدن نعيدأ ى نلد  ونهللدأو إلندد  

د محدد  مددأ نحعددأج إلندد  مددن لوجددوك إلددى ا، والحددزو   سددأحا رومدد  و اددب الي ددا دعاددد الحاناددا إحمددأ ندد
نددنا  يدد   (1)يحدد  عددز وجدد  رمددأ وود مددد الحدددن  انسددعحد أن نددود نددد  سددأئا  صدد وا ا   ددووونأع 

عادى مددعد عادت  أ  : لسدت أوى دوردوودأ  الاأ دد عندأ   ر م  مانحمو عمأم  مإح  من حدوو وعأنندد
مددإن ميددو محدد  نددنا أو أدهدد     ددنل  لصددند أمددوا  الحددأ  هللددورأ (2)[عحانعدد ]الرنمنددأع مددأ لددت نحصددب 

ن لت نرن إش مجو   د حاودنت أ يد عهللوند  و ول  أد  الدلسا م   /أ مياند  رن د 12د رن   مد دعدوا  واج
عادت الرنمندأع لدت عجدز هللديأدع  وأمعدى الهللدن  الصدألل أ دو الحسدن  (3)[م اق] : من نهللعه  ووأ  ا ن عوما

  وها دد   أل  ددا هددش  مددإنا ع ددنن نددنا مع نددن  الححددأ  هددش  (5) محدد  إمأمعدد  (4)ه(432)ت:المحعصددو
   اا ن الحأج ر أنا وا، أعات اجمأتومد ر ت   من نهش    وش سنمأ النيود ممحوكو ني  م

مدد وجد  مدن    يدد السد ت عادنيت  امدأ ناولد  سدأداعحأ أند  الددنأو ال أسدن :أي اا بما نصخه وس ا ا8
 -دمددونت ا،   - نددد الر ددومن أندد  الجددأ  والصدد ح هللددأح  وحومعدد  نعسدد ب مددد امعرددأ  ايسددأوى مدد

ند  لد  أجدوم عادى مياد      أ دد الي دأ  ونددمييأ مدد إهدواجيتونل  أح  ن حد  عادى صددوا سدند
نا مأت  نمعد   ؟ل  عهللدمن مأ  سند  أ د الي أ  أو حن  لت نةجو  أحد  م   مدن مدأ   عهللددواج

؟ أج حدأ مدأ نردون  د  وجد  الهد و مد  ب عاند  ود  أت شجدند  ن مددائيت يسأوى المصدق عاىا
 والس تا - س حأح  -ا، ولرت ايجو عاى ا، 

الجدددواب وا، المومدددق لاصدددواب سددد حأح  إن ندددنا المدددأ  لدددن  ندددو ممدددأ لددد  جيدددا  :فأجخخخاب بمخخخا نصخخخه
حمدأ   (6) [جد اها  وهو اد]ن  ولن    منحعأج إلى ونت ناصد جأحب ايهن والي أع لئ  ن   عهص  واج

  وويدت  ندد  مدن ال دي أع والمسدأرنن نسدعحايأ مدن  ند صدوا من أجحأ   الحدأ  مدد  اددان هللدعى
                                           

  2/1271د الددددعأع   وا دددن مأجددد   دددأب ومددد  النددددنن مددد5/556العومدددن  وودددأ  حسدددن هوندددب   2/78ووا  أ دددوداود  دددأب الددددعأع  (1)
  2/300  ال يناددد مددد السددحن الر ددوى  ددأب ومدد  الندددنن مددد الاحددوت 3/263   وأ ددو حيددنت مددد الحا ددا6/256وال  واحددد مددد الر نددو

 ا2/708س   الس ت  1/675اأهوج  ايو يا إش الحسأئد وصحح  الحأرتا والحأرت مد المسعدو  
 ( مد ج )عحانا (ا2)

 ا3/144نحمو المده  ( 3)
عاددد  ددن محمددد  ددن المحعصددو ال وا اسددد عددألت  ددأل وائ  مددن أندد   ددوا ا  الهددوب ولددد وأوددأت منيددأ وعددومد مددد هحنمددا مددن وددوى  (4)

 ا4/327مس ع  من مصح أع  الرأمد مد ال وائ  نحمو عوجمع  ايع ت 
 ا2/81  ال وار  الدواحد 8/396( نحمو محل الجان  5)
 ( مد ج )داها  وهأوج (ا6)
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من نل  ورأن هحنأ  عح  وصدوم  عادى  عهللد د ومن وو   ن  (1)ومد الحدن  اش عح  الصدوا لهحدا
 مإن رأحددت ح سدد  مأموحددا مددن المحأ ددأمع وعددأ   (2) [ ع اددب نلدد ]ميددو حسددن ش  ددأ    ماددواع ايسددأوى

ش وو  مد العيما وس  ليأ دك مأ نون   إلدى مدأ ش ا وود ون :  وع المحون والعحجنو عاى المسأرننواج
 اوالس ت  وم ا  عاى ال ونأت  نأت وو حأ عألت  أله  وايعمأ   ألحنأت  (3)انون  

ند  ندو ح دد  وت عدن عزندجدوا ر - ا، عدحرت وأو دأرت و دد -سدند   :وس ا أي خاا بمخا نصخه ا9
وعددن الهللددم  والامددو ندد  نيددن أن أت ش؟ يحدد  عددز وجدد  وددأ  مددد رعأ دد  اليزنددز ؟ أو وجدد  صددألل

 حأسدند (5)] د [ أو ح ب جيحت رمأ ودوأ (4)ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ
؟ يحدأ سدميحأ أحد  عدأش أو يددا هشأ وعدن هللدينب ردت عدأش مدد الددحنأ  -ردوت ا، وجيد   -عادد 
هشأ  : عددأش أو يدداوسددند  أحمددد زووق وددأ   ا امأئددا وهمسددنن سددحا ميحأ مددن وددأ :وسدد  سددحا

حمدددأ ندددو هاددد  مدددن الحأسددد  مدددد : لدددت نااددد  سدددند  أحمدددد زووق واج سدددحا وأحردددو   يددد  الحدددأ  وودددأ 
 ا جوا أ  هللأمنأ  والس ت  العأون 

مدن أح ندأع ح دد  (6)[ميدو] وأمدأ عزند  - سد حأح  -الجدواب وا،  المومدق لاصدواب  :فأجاب بما نصخه
  وهنددو   ح وعدد  (7)وددد صددوح الم سددوون رددأ ن ع نددا  /ب ش هدد أ مددد ح وعدد 12 ن حددد إسددوائن  ممدد

مادألوا إحد    ميدأ ا، عزندزا  مح ّ   ونن ت من  نحيت لراوم ال عن   حد إسوائن  رأحت العووام عحوسنتأن و 
   اعن ووليتا ن ا،   عيألى ا، 
إش أن سدند  أحمدد زووق   ع  هللدد (8)مدد مددم عمدو  مات نصل  -عان  الس ت  -وأمأ هللينب 

                                           
  ا دوداود  دأب مدن ني دد مدن الصددوا 11/84ا وأحمدد مدد المسدحد 1/268مدد المو دأ  دأب أهدن الصددوا ومدن نجدوز لد  أهدننأ  أهوج  مأل ( 1)

  وا دن مأجد   دأب مدن سددأ  5/99 وودأ  حددن  مدن الحسددأئد  دأب إنا لدت نردن لد  دوانددت 3/33والعومدن   دأب مدن ش عحد  لدد  الصددوا  2/118
 ا3/243وصحح  جمأعا من العاهنو الج نو  1/565    والحأرت مد المسعدو 1/589عن ميو هحد 

 ( مد ج ) ع ا يأ لنل (ا2)

  والعومدددن  موموعدددأ  وودددأ  حددددن  صدددحنل  3/53( أهوجددد  ال هدددأو  مووومدددأ  مدددن حددددن  حسدددأن  دددن ا دددد سدددحأن  دددأب ع سدددنو المهللددد يأت 3)
  وا دددن ح ددددأن 2/15المسدددعدو  لاحدددأرت   3/249  وأحمدددد مدددد مسددددحد  8/327  والحسدددأئد  دددأب الحدددد  عادددى عددددو  الهللددد يأت 4/668

 ا2/615  س   الس ت 1/46  ايو أن 2/498وصحح  
 ( من سووم ايح نأعا97( اآلنا )4)

 ( زنأدم من جا5)

 ( مد ج )مإح (ا6)

 اا30سووم العو ا اآلنا ا  3/24( ع سنو  ن ع نا 7)

 ب )سند (ا  ( مد أ8)
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عدأش  -عاند  السد ت  -أن هللدين أ   (2)ه(497)ت: حزب ال حو عدن ا دن ال د ك (1)]هللوح[ مد نرو
 ونددد   -عانددد  السددد ت  - أ  أمدددأ إن حوحددد  وردددأن مدددد هحمددد  ااحدددأ عهللدددو ألدددأ رادددب  ا ادددا هشأ سدددحا

هللينب ماد اهعا وا مد حسد      وأمأ (3)جمأعأ [اج ]و  وسحا أ    ميو صحنل اأ ت ووهح ا    وعأش رانو اليمو
: لددت نرددن مددن مدددنن  ولرحدد  مددن الاددوت الددننن همحددوا  ددإ واننت ماندد : مددن نونددا مدددنن  ددن إ ددواننت  ووندد 

حمأ   و  م  أصدحأب اينردا مدأ ردأنإلى أن رأن من ه  دهوج نأو أ  من الحموو  حنن حجأ من الحأو واج
   وأنلموسدى ا  : ردأن ميأصدو   واهعاأ مد زمح  أن أ   ماند (4)إح  من عحزم  ن أسد  ن و نيا :وون 
مدأت وأن العدد ودد  : إن هللدين أ  ردأن حع   وننا الن  عان  ايراو  وون االعد عزوج موسى ند الموأم 

   وأن الا نا رأحت م  ا ن أهد هللدينب   نردو نلد  السدينادوجيأ إحمأ ند  حت ا ن أهد هللين أ  عز 
  واهعادددأ (7)مدددد ع سدددنو   (6)ه(671)ت: والاو  دددد  أ وايعددد تمدددد رعدددأب العيونددد (5)ه(581)ت:
  وندنا راد  ممدأ ندد  واحدد عهللددأحيمدأ  وأند  أوسد  مدوعنن إلدى أند  مددنن وأصدحأب اينردا   أن دأ  
 ا  من  ونق صحنل اأ ت وا، أعاتالوووأ عاى عيننن عصو  وماداو مدع عدت عاى

وأن الهللدددم    أحددد  وود مدددد الصدددحنلوأمدددأ السدددةا  عدددن الهللدددم  والامدددو نددد  نيدددن أن  مدددأعات 
والعردونو أن دأ    عاو : رووت اليمأما إنا ل  عيدأ  وميحى العرونو الاأ (8)والامو نرووان نوت الانأماا

                                           
 ( زنأدم من جا1)

محمدد  دن ال دوج الاو  دد المدألرد ا دن ال د ك ونادأ  ال  عدد ماند  محدد  م عدد ايحددل  ومحددايأ مدد عصدو  مدن أند  وو  دا  مددن ( 2)
 ا6/328  ايع ت 4/226  الوامد  ألومنأت 14/200  نحمو عوجمع  سنو أع ت الح  ع –  –مصح أع  رعأب مد أحرأت الح د 

 ( مد ج )مرعوب موو  خ(ا3)

وردأن ليدت صدحت اسدم    مدد الجأناندا ج دأ  السدوام  سد  ن و نيدا  دن حدزاو مدن عددحأن جدد جدأناد ردأن مدن محدأز   حندأ( ع ح ز م  ن 4)
ونددت اآلن عهللدأئو ر نددوم   أدندا الهللددأت وحجددد   وحزلددوا  يدد اجسدد ت  يدنن العمددو مدن  ونددا اليدواق اددت احعااددوا الدى جيددأت هن دو  سدينو

ونرددو ا ددن ع ددد ال ددو مددد اشسددعنيأب  1/654  حهللددوم ال ددوب5/92  ايعدد ت 2/644ا اشسددعنيأب والحجددأز واليددواق نحمددو العوجمدد
حددزم م هددد عاددنيت  –  –عوجمددا سدداما  ددن سدديند اليحددز  أحدد  ودددت عاددى وسددو  ا،  مأسددات واحعسددب إلددى عحددزم ماددأ : حيددت الحددد ع 

 ا2/846ب   ميجت او أ  اليو 1/428محصووون ووت هللينب وأهعأن موسى ال دانا والحيأنا 
 وارشمدت  ن ع د ا،  ن احمدد الحايمدد السديناد حدأمم عدألت  أليو ندا السدنو  دونو ولدد مدد مألادا واعصد   صدأحب ن( ع د الوح5)

  18/100م ا   إلنيأ وأروم  مأودأت  يدأ إلدى أن مدأت مدن رع د  العيوندأ وايعد ت والدوومن ايحدأ نحمدو عوجمعد  الدوامد  ألومندأت
 ا3/313  ايع ت 1/481   اأت الح أم لاسنو د 4/96الح أم لانن د   عنروم 1/150الدن أج 

( محمد  ن احمد  ن أ د  رو  ن موج ايحصأو  الهزوجد المألرد ايحدلسدد الاو  دد مدن ر دأو الم سدونن مدن أند  وو  دا وحد  6)
الادوهن نحمدو عوجمعد  الددن أج يحردأت  إلى الهللوق وأسعاو  محنا ا ن هصنب مد هللمأ  أسنو   مصو وعومد  يأ من رع دا الجدأم 

 ا5/322  ايع ت 1/92    اأت الم سونن لاسنو د 1/317
 ا13/270  28إلى23ع سنو الاو  د سووم الاصو اآلنأت نح و ( 7)
 ا4/108من حدن  أ د نونوم  ن( أهوج  ال هأو   أب ص ا الهللم  والامو  حس أ8)
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 احعيددى منددننب  ددوعنأ  يددأ ونومددى أعادد أحيددأ مددألمواد و:حجددوددأ  ا ددن  رووعدد  جميعدد     عاددو :الجمدد 
 (3)  وعدن ع دأع  دن نسدأو(2)مدد الحدأو ردووانمدن وواندا أ دد نوندوم ع (1)ه(292)ت: ووو  مد ال دزاو

 ؛ ودددددأ  اله دددددأ دوحجدددددأن مدددددد الحدددددأو  ودددددأ  ا دددددن مناددددداالهللدددددم  والامدددددو نجميدددددأن ندددددوت الانأمدددددا ادددددت ن
  ولرحد  ع رندت لمدن ردأن ني ددنمأ (5)] دنل [ روحيمدأ مدد الحدأو عيدنن يمأ : لن  المواد (4)ه(388)ت:

ووددأ    إحيمددأ هااددأ مددن الحددأو مأعندددا منيددأ ووندد :    لنيامددوا أن ع ددأدعيت ليمددأ رأحددت  ددأ     مددد الدددحنأ
: مددد  نادددزت مدددن جيايمدددأ مدددد الحدددأو عيدددنن يمأ  مدددإن ، مدددد الحدددأو م ئردددا (6)ه(295)ت: اجسدددمأعناد

  ومدأ هللدأع ا، مدن نلد   اليدنابو  (7)[]الحَّدأو  حيدت مدن هشتأعدنا أ   و  وحجأوم وهنونأ لعرون ين  الحأو
عات  وووم من الهللوك من عهصنو الاواب والوعد واليادأب    لمأأ  (8)م  عرون ند مين ا احعيى

ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ژ وندت الجدن اجحد  ودأ  عيدألى   /أ  ألمرا نن ش هنونت13والوعند 

حمددددأ   ش ع ددددونمأ (11) ]مإحيددددأ[مددددو  دهوليمددددأ الحأو (10) [مياددددى] (9)ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ   واج
حمددأ نددو مددن جيدد  ا،اليأصددنن المرا ددنن  ين اج ددواو لددن  ع ددو     واعع ددو  اصددا ددناعد ليددأ  واج

 ا أعات -س حأح   -وا،  -الهان  عان  الس ت 

                                           
م مددن اليامدأع  ألحدددن  مدن أندد  ال صدوم وعددومد مدد الوحاددا مدن مصددح أع  ( أحمدد  دن عمددوو  دن ع ددد الهدألق ا ددو  ردو ال ددزاو حدأم1)

  عددنروم 1/189  ايعدد ت 3/387  هللددنوات الددننب 1/289الح ددأم لاسددنو د  مسددحد ال حددو الزاهو/الزهددأو نحمددو عوجمعدد    اددأت
 ا2/166الح أم لانن د 

 وان( والصحنل مأ أا عحأ  من ايص ا  ااووان مد الحأوا مد )أ  ب( عرووان  مد ج )مرو 15/243( مسحد ال زاو 2)

( ع ددأع  ددن نسددأو الي لددد المدددحد ال اندد  مددولد منموحددا أت المددةمحنن ااددا إمددأت ماندد  واعددم ووى عددن ر ددأو الصددحأ ا ووندد  عددومد 3)
 ا2/19  هللنوات الننب 1/70  عنروم الح أم لانن د 1/41 أجسرحدونا نحمو عوجمع    اأت الح أم لاسنو د 

 ددن إ ددواننت ا ددن اله ددأب ال سددعد ماندد  محددد  مددن أندد   سددت مددن  دد د رأ دد  مددن ولددد زنددد  ددن اله ددأب ومددأت  ( حمددد  ددن محمددد4)
    ادأت 1/546   هندا الوعدأم 7/207من مصح أع  هللدوح سدحن أ دد داود  هللدوح ال هدأو  نحمدو عوجمعد  الدوامد  ألومندأت    نست

 ا2/273  ايع ت 4/471  هللنوات الننب 1/404الح أم لاسنو د 
 زنأدم من جا (5)

( محمددد  ددن إسددمأعن   ددن ميددوان الحنسددأ وو  الميددووأ  أجسددمأعناد مددن ح ددأم الحدددن  ااددا جمدد  حدددن  الزنددو  وحدددن  مألدد  6)
  9/62  ميجدت المدةل نن 6/35  ايعد ت 3/404  هللدنوات الدننب 14/117ورعأب الصدحأ ا نحمدو عوجمعد  سدنو أعد ت الحد  ع 

 ا2/184عنروم الح أم لانن د 
 زنأدم من جا( 7)

 ا6/300معل ال أو  ش ن حجو نحمو ( 8)
 ( من سووم السجدما13اآلنا )( 9)

 ( مد ج )وعاى(ا10)

 ( زنأدم من جا11)
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 مددا،  س حأح  إن حأش  الجواب وا، المومق لاصواب :عن مسا ا ما نصه اا وله أي اا مجيب ا10
حمدأ   شسدعاحأعاولدن  ميحأندأ   ححو حأش ، إن ولنيأ مجووو  أل ت -ورنل    نل  است ححو واج

اسدددت  ندددو  ددد   مااددد  ىولدددن   حدددوأ إن ش ندددده  حدددوأ جدددو عاددد    وال دددواعم ندددندددد لاصدددد العحز 
 : عحزنيدأ  مدن الا دم  أل يد   ممدن ودأ : حدأش ، مرأحمدأ ودأ  محصوب حصب المصدو الواود   ددش  

  لزندددد ووعندددأ  ليمدددوو ، وُسدددانأ   نأ  يميددو ححدددو سددد   دددألعحونن ، ] أ  حأهللددد ودددواعمونددد  عادددى ندددنا   ،
 د  عحدونن  حدأش ، اعمودو وأمدأ   ا، نيدو ححدو سد حأن ا، وميدأم أج أما  (1)ا،[ ]حأش وواعمو 

 ا  مد ال حأع مجوانأ ىجو م  موجييأ  حأع حأش لهلل ييأ  ألعد ند حوأ
 (2)[الهللدديأدم] إلددى مندد  وأمددأ  يددأوم ال هددأو ال ددألد الواودد  مندد  الددحج  الهددواو مددنل  ممددأ نوجدد 

اددت إحدد  ش ددد مددن إوأمددا الحجأسددا مدددم نمرددن سددونأن   مددن العجو ددا أو هنددو نلدد أ  مددأ نرددو إمدد  والحدد 
محيددأ مددد الحددأ  وهسددات مإحيددأ  الحجأسددا مددد أجددزاع اجحددأع  وأمددأ إنا أصددأ ت الحجأسددا اآلحنددا وأزناددت

 اع يو
امإن مأت م ند  إن  : أب عاى وول حالاوهن والنرو مد الموا   الانوم ماد وأ  ال ماعوو وأمأ  

ودوشن  ووهن   و  أوم من  والدهو  إلن   مأ من  نراعالمعحص  مد النرو مد نل  المو   والاو   ديلت ن
نا واحددأ  ددألمح   الجددواز والمحدد  ش نه ددى أن    اددت إحدد  (3)اووندد  عاددى العحددونت    ماندد  عاددى الرواندداواج

الجدواز إنا  وأن أ  نح هدد أن نردون المو د  حمن دأح   (4)]و[ ايولى مأ نرو  اليامأع مد هداب النرو 
 دد  حمأمددا المو دد    ش أحدد  مسددعوى ال ددومنن  أ اددق مددد نلدد  مددألميحى؛ أحدد  لددن  مندد  روانددا هللدددندم

 أولى إش إنا دعت  وووما
ين الجمأعددددا ش   وأمدددأ الصددد م مدددد  نعدددد  جمأعدددا مإحيدددأ عادددوت ماددددأت الجمأعدددا مدددد المسدددجد 
الوحمددأت  (5) [عحددز ] نلدد  مددن وهنددو  المسددجد إلددى أ ددالهُ حيددت ن ددوت اددواب     عاددى الصددحنلعع أ دد

  معرون الجمأعا مد ال نت أم  ا (6) [همأت]إش إن عأو  نل   المعوو ا من راوم جم  المةمحنن

                                           
 ا،(ا أ( مد ب )حأهلل1)

 مد ج )المهللأندم(انحمو ( 2)

 ا1/274( موانب الجان  3)
 ( مد ج )من(ا4)

 (ات)عحزش أ  ب( مد 5)

 (اممأ مأت) أ  ب( مد 6)
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ولددت نا ددت   إحدد   دعددا ووددولرت:   ددأ   دد لمسددجد إع مددأ  لمددن  هأوجدد  مإحدد  شا (1) [مددد  ددأب] وأمددأ الحاددو
ال دعدا ندد   دعدا؛ وودولرت:  محومأ  أو مرووندأ  ن نرون   أعن الساأ ش نازت من عدت ميا  منمأ س ق

مددد  عرددددون  :ودددأ  الهللددددن  زووق؛ ش م اددددق اجحددددا  الددددن   او دددا وو ددد العدددد عهندددو الحرددددت  أععادددأد مدددأ
 رأحدت محومدا شسدنمأ إن رأحددت جدد ا يحيدأ إن ووندت هللد يعيأ  مرووندا /ب أو13 إش محومدا (2)ال دعدا

وددأ   ؛هأوجددا عددن ايحرددأت الهللددوعنا أو    الماددانددومهأل ددا ي  (3) [الهللددوك] عددن مددد ماأ اددا المحصددوو
حمأ وسميأ  ي يت يوسأت الهللونيا اعع أوا   المحااون:    ااحعيى الاها حدا  ومن حن جا (4)[ م اق] واج

وأمددأ مددأ نأهددن  المياددت مددن الصدد د يجدد  ال  ألددا م ددد حددواز  ال وزلددد عددن سددححون مددن عمدد  
  وش نجدوز أرادو مدن نلد  إش  دإنن أولندأع الصد نأن  وت و ي  الحأ    ألا الص نأن مد الهعما الن

أ  يحد  عاصدنو مدد   ندنا ش نجدوز ودأ :   د إلدى الميادت لنزندد  مدد ال  ألداون  ل  و مأ أنددى الصد
 ا  إن نو إع أع عاى إ  أ  حق  الحق الواجب عان  ميو وهللوم

يحيدت هندو مدةدنن مدأ ومدن نحدأ سدا ت هللديأدم أرادو الميامدنن  :(5)(ه403الاأ سد )ت:وأ  
 ا(6)نجب عانيت إش من عصم  ا، احعيى

الحمدد ، وصداى ا، عادى سدندحأ محمددد  :حصد   حوومد و دد ا، عحدد  و  مخا أجخاب بخه أي خاا وم ا11
 مددددوزوق ماددددد وددددأ  ا ددددن أمخخخخا طيخخخخر المخخخخا  مددددق سدددد حأح : المو وصددددح   وسددددات الجددددواب وا، وهلدددد 
 هللددددددأحداالا وحرددددددد  إش  ددددددنرأم المددددددأع ش نةردددددد   ددددددأئو مددددددد هللددددددوح المهعصددددددو: (7)ه(842)ت:
 امد هللوح ا ن الحأجب اججمأك عاى نل  (8)ه(863)ت:

                                           
 )  أب(ا( مد ج 1)

( ال دعا مد الاها: اشهعواك عاى هنو ماأ  سأ ق  واص  حأ :  وناا مد الددنن مهعوعدا  ع دأند الهللدوعنا ناصدد  ألسداو  عانيدأ الم ألهدا 2)
 ا50 – 1/49مد العي د ، عيألى  نحمو اشععصأت لاهللأ  د 

 ( مد  ب  ج )الهللأوك(ا3)

 ( مد ج )لم اق(ا4)

مو  الانوواحد الاأ سد عألت المألرنا  إمونانا مد عصو  ردأن حأممدأ  لاحددن  وعااد  ووجألد  مانيدأ أصدولنأ  مدن ( عاد  ن محمد  ن هاأ الميأ5)
أندد  الانددووان حسدد ع  إلددى الميددأمونن مددن وددوى وددأ   وعددولى ال عنددأ مرونددأ  وعددومى  اددأ   مددن مصددح أع  المميددد مددد ال ادد  نحمددو عوجمعدد  الددوامد 

 ا3/186  عنروم الح أم لانن د 5/20هللنوات الننب   1/200  الدن أج 21/301 ألومنأت 
 ا7/482( محل الجان  6)
( محمد  ن احمد  ن محمد ا ن موزوق اليجنسدد العامسدأحد الميدووأ  ح ندد ا دن مدوزوق عدألت  أل اد  وايصدو  والحددن  وايدب ولدد ومدأت 7)

  ميددو  ال يددأو  7/50و عوجمعدد  ال ددوع ال مدد  مددد عامسددأن مددن مصددح أع  هللددوح مهعصددو هاندد   المجددو الددو نل مددد هللددوح ال هددأو  نحمدد
 ا5/331  ايع ت 1/523

مددن أحمدد  ددن محمددد  ددن ع ددد ا، الااهللددأحد ماندد  وودأ   عوحسددد مددن م دد ع المألرنددا ولددد ال  ددأع  عدوح  اددت احا دد  لإلمأمددا  ألزنعوحددا إلددى أن عددومد ( 8)
  ميجدددت المدددةل نن 1/229  ايعددد ت 2/137عوجمعددد  ال دددوع ال مددد  مصدددح أع  هللدددوح  الوسدددألا ش دددن ا دددد زندددد وهللدددوح مهعصدددو ا دددن الحأجدددب نحمدددو 

 ا2/123
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إنا ردأن أحددرت نصداد مد  ن صددق امادأ  مدد اجرمدأ  عادى حدددن   الصخخالة يوأمخا النفخث فخ 
والددح   النسددنو لمددن لددت   ال صددأق مددد الصدد م لمددن احعددأج إلندد مندد  دلندد  عاددى جددواز   (1)و دد  وجيدد ا

ومااددد  مدددد  (2)حااددد  المدددواق عادددى وولددد  وح ددد   ادددوب لحأجدددا   نسدددات محددد  ال صدددأقنصدددحي  ع ادددأ  إن ش
 ا(3)ه(430)ت:الععأئى عن أ د عموان

]ا ددن مددأل   ن عادى مددأ اسدعميو    الرمدأ  ميددو لد   مدد اجعمددأت ادت  مخخن سخلم شخخاكاا  (4)]حكخخم  وأمخا
نا   ات ص م اج  وماأ ا  ش ن ح نب أحيأ صحنحا  (5) وهللد[ صد م مدن ها د  يحيدأ   ات ]مأت واج

أمسدددد صددد م المدددأموت إش مدددد سدددديو  (6)[ين ايصددد  أن رددد  مدددأ أمسدددد صدددد م اجمدددأت ؛موع  دددا  يدددأ
منعددا ال دد أدك ال ونددا  :(7)ه(466)ت: ماددأ  ا ددن عومددا ع ددد الحددق  وأمخخا ال خخفادع البريخخة  ال يددأوم

أن نردو مدد ال حوندا ا  يد نن (8)ح  ش ه أ مد نل  احعيدأمأنو   وأ  الح أب:   حجسا ش عةر 
 عينش مد ال وا (9)]رأحت[ ناج و   مومننب المدوحا أر  ال حونا دون نرأ  أوواش  

مأيصدد  أن ش نع ددوك أحددد وش نعصددوأ إش  ددإنن  هنددو  ال يددأت أو وأالمهللددعو   وأمخخا الخخزرع 
رمددأ وندد  مددد   وموجدد  نلدد  إلددى اليددوأ     دد ألرددن مددأ ش نعهللددأح الحددأ  مددد ماادد  مدد   دد  الهللددون 

عأمددد  الادددوا  رمدددأ مدددد سدددمأك ا دددن الاأسدددت ش  دددأ  عادددى اليأمددد  مدددد إع دددأع الرسدددوم لاسدددأئ  وردددنا 
   الهللواب والمأع ا ن وهللد يح  من النسنو الن  ش نعهللأح  ماا ا

 اشععمددأد عاددى أجحددا الميددأوأ أو حيميددت مدنل  أن ددأ  ممددأ ن دد    اليددوأ و السخختدلاوأمخخا 
ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ    ڭۓ    ۓژ  :وودد ودأ  عيدألى  عاى الاوائن والصدداوا

                                           
 ا1/388  ومسات  أب الحيد عن ال صأق مد المسجد 1/90  ال زاق  ألند من المسجد حأهوج  ال هأو   أب مع ق عان  ( 1)
 ا1/36( مهعصو هان  2)
  ددن مددن زحأعدد  و ناددا مددن ال و ددو  ددألمهوب هللددن  المألرنددا  ( موسددى  ددن عنسددى  ددن أ ددد حددأج ال و ددو  اله جددومد حسدد ا إلددى ه جددوت3)

 ددألانووان مسددرح  وومأعدد   ددألانووان ورددأن إمأمددأ   ددألاواعات  صددنوا   ألحدددن  وأسددأ  مددد ال ادد  مددن مصددح أع  عيددألنق عاددى المدوحددا لددت 
 ا7/326  ايع ت 5/153  هللنوات الننب 1/344الدن أج   13/207سنو أع ت الح  ع  نرم  نحمو عوجمع 

 ( زنأدم من جا4)

 ( مد  أ  ب ) نأ ( زنأدم من جا5)

 ( سا  من )أ(ا6)

وعدومد  أجسدرحدونا مدن مصدح أع  عيدننب ال ألدب ر ندو   ( ع د الحق  ن محمد  ن نأوون السد يمد الاوهللدد الصدااد ماند  مدألرد7)
 ا5/94ميجت المةل نن   3/282  ايع ت 1/174مد هللوح المدوحا نحمو عوجمع  الدن أج 

 ا1/88( موانب الجان  8)
 ( زنأدم من جا9)
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اسددعحرمت  وأمددأ  نددت الصدددنق مإحدد  إنا ووددد وددأ  ا ددن اليو ددد مددد نددن  اآلنددا:/أ 14 (1)ژ  ۈۆ    ۈ
 أهددد إنا رددأن وددأ : :أنيمددأ أحددب إلندد  أهددو  أت صدددنا ؟(2)ومددد المادد   ايهددوم جددوى الع سدد  عددأدم

 والس تا (3)احعيى صدناد
إن ال ددوق إنا  الجددواب وا، المومددق لاصددواب سدد حأح : :وممخخا أجخخاب بخخه أي خخاا ونصخخه بحروفخخه ا12

نا رأحدددت وددددنوم أوهللددد  منيدددأ م ددددد نلددد  الجددددواز    منيدددأ جددددأئزم الادددواعم رأحدددت  دددأنوم مألددددنرو و واج
ندنرو  – – اردأن وسدو  ا، :(4)ه(57)ت: دلن  الجواز وو  عأئهللا وأ  ا ن وهللد:  والروانا

ومددن  ونددق الحمددو أن نرددو ا، نصدديد إلددى ا، مدد  نعياددق  دد  مددن دحددأعم  (5)ا، مددد ردد  أحنأحدد ا
مد  نح هدد   (6)ژ  ەئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئژ  :عيدألى ودأ  ا،  عهللددالمو   
ووددددأ    (8)إش  ددددحو لددددن  مندددد  احعمددددأ  (7) ]عاددددى ردددد  مددددن حددددأ [ ا، عاددددد مددددن نرددددو أن نمحدددد 
وناوم منح هد أن نحز  نردو ا،  الاوهن والنرو مد الموا   الدحسا  حجأسا أو ماعوو وأمأ   ال وزلد
ز نددنجأو   أو نددنرو ا، مندد   ومددن أجددأز دهددو  الهدد ع مسعصددح أ  ميدد  مددأ مندد  نرددو  عددن نلدد 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ژ  :عيددددألى  لاولدددد ا، اشسددددعحجأع  ألهددددأعت الددددن  مندددد  نرددددو

   ا(9)م  ن يد جواز  احعيى  ژ  ەئەئ

                                           
 ( من سووم الحووا59( اآلنا ووت)1)

 و ندد  2/164( الماد : وند  ل ددزو جميدو : مددن أحدب إلندد ؟ أهدو  أت صدددنا ؟ مدأ أحدب أهددد إش إنا ردأن لددد صددناأ  الياددد ال وندد2)
 ا1/366اي واو وحصوو ايهنأو 

 ا3/425أحرأت الاوهن ش ن اليو د نحمو ( 3)
و د  اليجددوم  ددا    –عأئهللدا  حددت أ دد  رددو الصددنق الصدددناا أت المددةمحنن و دد ا، عحيمددأ عزوجيدأ وسددو  ا، صدداى ا، عاند  وسددات ( 4)

سحسن وند  حت ست سحوات و حى  يأ مد المدنحا ونى  حت عسد  ولمدأ مدأت الح دد صداى ا، عاند  وسدات ردأن عموندأ امدأن عهللدوم سدحا 
 ا1/258هللنوات الننب  8/231  اجصأ ا 7/186  أسد الهأ ا 4/1881أ اشسعنيأب وعومنت  ألمدنحا نحمو عوجمعي

 ا1/282ومسات  أب نرو ا، عيألى مد حأ  الجحأ ا  1/129( اهوج  ال هأو   أب ن  نعع   المةنن مأ  نأنحأ ونأ نحأ 5)
 ( من سووم مأ وا10اآلنا )( 6)

 ( زنأدم من جا7)

 ا2/100ال نأن والعحصن  نحمو ( 8)
 ا1/274موانب الجان  نحمو ( 9)

 االموا   الانوم – –وود عدوا من موا ن روانا الص م عاى الح د 
 نحدددددددددددددددددددز  نردددددددددددددددددددو المصددددددددددددددددددد  ى مدددددددددددددددددددد موا ددددددددددددددددددد 

 

 ليدددددددددددددددددددددأ ومدددددددددددددددددددددز ال دددددددددددددددددددددأم ع دددددددددددددددددددددد  هللدددددددددددددددددددددموليأ 
 

 عاددددددددددددددددددى عددددددددددددددددددأعاد حماددددددددددددددددددت نحددددددددددددددددددب جددددددددددددددددددواوحد
 

 عي ددددددددددددددددددددددت  يددددددددددددددددددددددأ وددددددددددددددددددددددد ااااحددددددددددددددددددددددد حموليددددددددددددددددددددددأ 
 

 ا1/308وال ن  والانو واشر   نحمو ه صا اشاو  مألينن لاي أ  والي وم والحمأت والن ل والجمأك والعيجب
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ماد سئ  مألد  عدن الدوزت والعحوند  مدد    زّ ؛ ونو جم  الزوك  ألند وعحون  المد ونتزْ وأمأ الرن   ألوَّ 
مدن هندو وزت وش  امدأل الون د: نُ ماند  لد  رندأ نردأ ؟ مادأ   ن  ما  مأ نصح  أند  المهدوب ممحيد الر

الرند   دألوزت  :ودأ  ا دن وهللدد  يأ ادت نسدوح ندند  عحيدأ ميدو الومدأعادت نمسد  الرندأ  عادى وأسد  عحون 
 ممددن الواجددب أن نحيددى أندد  ايسددواق عددن  لدد  نيددوأ دحددوالعحوندد  ممددأ ش نح هددد أن نصددح  إن ش 

 ا(1)احعيى مجيو  م  ن أح ليت العمأد  عان يح  عوأ   الجو  عان  سنوم وعومأ  
نا وندد    ش أن نع ددق عاندد  ال ددأئ  والمهللددعو و   أحدد  ش نجددوز الرندد  عاددى نددن  الصدد امع ددنن  واج

يح  رند  مجيدو  ش  ومإن وصد    ننا الرن  ال أسد لت نج  مإحمأ نو الرن  الهللوعد  رن  الميعأدال
وجياددد   محزلدددا   مجيدددو  مادددد وددأ  مدددد أهللددديب: ش ن سدد مدددإن وودد  الع دددأن   يدددنا الرندد  ال  نحدد  هللدددوعأ  

ع ادأ مدإن ا  يعدأد مدن المرندأ  إلدى المجيدو  هدوووووى هنو  أح  ن سد  ين اليددو  عدن الم  الجزاأ
/ب المجيدو  جدأئزم وش 14ون ا   زاد نل  من هنو هللو  ميد ن اعاى الرن  الهللوعد مرأ  ال أئ  و 

 ا  وش الحمأ  ولو أنن مد نل  و  نح هد أن ن ي  نل  المهللعو 
   :ونصه بحروفه ،مما أجاب به أي اا  .11

 ومعددددوى الهللددددن  أ ددددد زرونددددأ السددددواج  نددددد مددددأ حرددددت مددددن ن ندددد  المسددددات لارددددأموو  لة األولخخخخى:أوأمخخخخا المسخخخخ
 -مر مدد    حددز عوعاددى مددأ ع (3) [معنددأ]مددد ميددت  اشهددع أونرددورت   نلدد  ن يدد   اعدد  مددن (2) (ه805)ت:

إمدأ   ومدن السدةا  جدأع اججمدأ   ور نمدأ نحعمايمدأ السدةا  أن دأ    موج  محعمد  لألمدونن -رمأ نروعت 
ونددو عماندد  المددةمن لارددأمو  اآلهددو اشحعمددأ مددأ اج و   مدد  هللدد  أن حرمدد  الاعدد  رمددأ نرددووا حدد  الجأسددو أ

واحمددو ندد  ناددأ    لا مددن هنددو نددنا الجددواب المحعمدد أماددت أعاددو اآلن عاددى الحرددت مددد عددنن المسدد  مهأل ددا
مدن إهأمدا  ين أهدن الوودأب وعمانريدأ لاردأمو أعمدت مسدأدا   ؟ب الحوا ا وأن الجواب نح  ق عان إح  من  أ

؛ أن الحوا دددا ش عهدددعو وش دددن اليو دددد مدددد أحرأمددد   أوبهللدددأن المحدددوأهدددن ايمدددوا  ممدددأ ندددو  (4)[السددد ن ]
؛ يحددد  أ دددو عادددى  دددن الاأسدددت ن دددوب عحدددق الجأسدددو  صدددحنل: ودددو  اوودددد ودددأ  ا دددن وهللدددد  (5) دددأيموا 

                                           
 ا7/300ال نأن والعحصن  نحمو ( 1)
 دن الاد  الوحدد  الح دو  الحمندو  ايحدلسدد ال أسدد عدألت  ألحددن  ماند  حدأمم لهدو  عدومد ( نحنى  ن أحمد  دن محمدد  دن حسدن 2)

  ميجدددت المدددةل نن 8/136  ايعددد ت 2/993ميدددو  ال يدددأو    1/359  دددأ  مدددن مصدددح أع  ميوسدددا نحمدددو عوجمعددد  هللدددجوم الحدددوو 
 ا13/185

 ( مد ج )معوا (ا3)

 ا)( مد ج )الس  4)
 ا2/95أحرأت ا ن اليو د نحمو ( 5)
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چ   چ  چ  ڇ  ژ  - عيددألى -ووددد وددأ  ا،   مددد ايو  المسددامنن مددن المحددأوب وأهللددد مسددأدا  

 ا(2)إش أح  ش عا   عو ع مااجأسو  حرت المحأوب   اآلنا (1)ژڇ  ڇ  
ومدد ا دن عومدا أن نمندأ  ا دت  نيد  أوشد المسدامنن   ميحى الحوا ا مد الجأسو  ىمأحمو رنأ واع 

مادأ  ا دن ع دد   وا دن ع دد السد ت  (3)ه(736)ت: ين  الحدوب مسدأ  السدا أن الهللدنهنن ا دن ودّداح
المدوحدا حوا دا أند  النمدا رحوا دا د  دم عانيدأ لا المدعراتأونن  صدووم المسد  ن ي: نصاب ون الس ت

و دد   (6)[محاوحددأ  ]: المحددأوب: ردد  مددن رددأن دمدد  (5)(ه595)ت: ووددأ  ا ددن وهللددد الح نددد  (4)المسددامنن
: ووعد  ودأ  حد الييدد مإ  لا مدد سدنأق حادأإش أن ا دن عومدا أعدى  ألمسد  الحوا ا من الحوا دا والددمأع

ومددأ نرددو  ال ايددأع   ال ددأئ  أوشد المسددامنن لا الددنمدأاددت نرددو مسدد  راعدد  ايسددنو (7)الييددد  نمددد نددحا
ومدوق   بصدوسدجح  مإحمدأ نلد  مدد الهأ  مدن  دأك حدوا  وعيدنو ود  لب من لزوت الدنا صمد  أب اله

  ا نن الهأ ب والمحأوب
حاددو  العددد مال (8)[ومددأ هندد  عاددنرت ]مددد  وعصددوم  مددد مألدد  الجددأئ   ونددو  ندد  :لة اليانيخخةأوأمخخا المسخخ

وودد  اشهدع   مرد  نلد   مهدألأ لااواعدد مدأنو ال سدأد و   واج  أل  ولو  يد  دو ع د مسل نل  عا
العددد  أندددنرت ممددأ  العاأننددد حاددو  محدد  مددد عادد مال (9)ه(440)ت:  حاددت عددن رعددأب ايمددوا  لاددداود 

اددت وودد   ندد  مةلددأ سددمأ    هللدنئأ   (10)]مندد [ أن نلدد  مادت أجدددمدد  مدد معددوأمددأ ا دن نددوح  معع ي  وجدعد 
عمددوان  د/أ ي دد15مةل دد  اجحرددأت لمسددأئ  ايحرددأت ونرددو أحدد  اهعصددو مندد  رعددأب الدددشئ  واي ددداد 

                                           
 ( من سووم المأئدما35( اآلنا )1)

 ا2/537( ال نأن والعحصن  2)
  1/187 ددن وددداح اليددواو  العوحسددد رددأن عألمددأ   مددننب مألدد  عاندد  مددداو ال عنددأ نحمددو عوجمعدد  الدددن أج المددننب ( عمددو  ددن عاددد 3)

 اا1/297هللجوم الحوو   4/210الدوو الرأمحا 
 ا1/509المدوحا  أب الن  نحا  الييد ونيوب إلى داو الحوب نحمو ( 4)
  وو  ا وح د إلى موارش ممأت  يدأ وحاادت جاعد  إلدى وو  دا مدن ( محمد  ن أحمد  ن محمد  ن وهللد ايحدلسد ال ناسوأ من أن5)

  الهللددنوات 5/318  ايعدد ت 1/284وعيأمددت العيأمددت نحمددو عوجمعدد  الدددن أج المددننب   مةل أعدد   دانددا المجعيددد وحيأنددا الماعصددد
 ا6/522

 ( مد ج )محاووأ (ا6)

 ا4/239( نحمو  دانا المجعيد 7)
 اج )من(  ( مد ب8)
ولد  هللدوح عادى المو دأ ولد  رعدأب   الداود  اشسد  ال وا اسد مان  مألرد ل  حم من الاسدأن والحددن  والحمدو ( أحمد  ن حصو9)

 ا1/264واشع ت   1/164اشموا  ونو من ان  صاانا وعومى  عامسأن نحمو عوجمع  هللجوم الحوو 
 ( زنأدم من جا10)
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وا ددن نددوح  وهنونددأ مددن رعددب ال ادد  ونعوجمدد    أجو ددا الاددووننن والحددوادو (1) ]عددن[ال أسددد ونحادد  مندد  
رعددأب ايمددوا  لاددداود   ندد    عحيددأ  حصدديأ مندد  ونددد مددن و لا المسددة أووجدددت المسدد  لاألا مسددأ مسدد
ووو ت عاى حسها أهوى من ندنا ت  وأمح  العألنأ الن   أندنر  وهللواة  إلى ههو حصيأ (2)  [الجأئ]

وردد  نلدد   هدد  ودس عددأمد   وعادددنت وعددأهنو  العددألنأ ومنيددأ  يدد  مهأل ددا لألهددوى  زنددأدم وحاددو 
   امن نل  عهللدمات  حيو  عاى 

 لا و نأن نل  نسعدعد  وش اأمامهأل ع  ال ا  مد هصوو المس :أما أولا 
وودد وددأ  الاوامدد: عحددوت ال عدوى مددن الرعدب هنددو المهللديووم حعددى   مددألمةلأ هندو ميددووأ وأمخا يانيخخاا:

نيددز مددأ منيددأ  ورددنا الرعددب الحدناددا العصددحنأ إن لددت   عانيددأ الهددوا و نياددت صددحا مددأ منيددأ وععمددأمو
وردنا   مد ننا الحوك مدن الصدحا وندو موادوقمصح يأ رأن نيع (3) ]أن[ تأو نيا  إلى الرعب المهلليووم

  يأ احعيىاحواهللد الرعب ليدت صحعيأ والواوق 
 مادد ودأ   واي داد ي د عموان الن  نو ايص  المهعصو مح  لدت عا دتوأن أ  مإن حس ا الدشئ   

يأ وش عمد  عانيدأ  وجد  أ منش عجوز ال عوى  م (4) (ه256)ت :  أجو ا ا ن سححون اجمأت الهوو :
ورددنل  أجو ددا  (5) (ه386)ت: ورددنل  العاونددب والع نددنن المو ددوك لاهللددن  ا ددن أ ددد زنددد  مددن الوجددو 
وردنل  رعدأب الددشئ  واي دداد مجمند  نلد    (6) (ه728)ت:  ورنل  أحردأت ا دن الزندأت  الاووننن
   منيأ وو  صحنل احعيىامأ  وش نهلل   لنأآالعوود وأنت جمن  عا   :وأ  عأن[و ي] أ   

                                           
 من( ب )  أ  ( مد1)

 ب )الجأئز(ا  أ  ( مد2)

 ( زنأدم من جا3)

( محمد  ن ع د الس ت )سححون(  ن سيند  ن ح نب العحوهد مان  حأمم ه نو مألرد محدأمو راندو العصدأحنأ مدن أند  الاندووان 4)
لت نرن مد عصو  أحد أجم  ل حون اليات مح  عومد  ألسأح  وحا  إلى الانووان مدمن  يأ من مصح أع  أجو ا محمدد  دن والجدأم  

 ا204/ 6  ايع ت 3/283  هللنوات الننب 1/234  الدن أج 3/72نحمو عوجمع  الوامد  ألومنأت 
لند  5) ( ع د ا،  ن )أ د زند( اع د الوحمن الح و  االانوواحد هللن  المهدوب مدد المدننب المدألرد )ماند  م سدو مهللدأو  مدد اليادوت( واج

دو والزندأدات نحمدو عوجمعد  سدنو احعيت وئأسا المننب ورأن نسمى مألردأ  ايصدهو وعدومى  دألانووان مدن مصدح أع  الوسدألا والحدوا
 ا6/73  ميجت المةل نن 4/477  هللنوات الننب 1/221  الومنأت ش ن وح ن 12/490أع ت الح  ع 

( أحمد  ن الحسنن  ن عاد الزنأت الر عد من أن   اش مألاا ه نب معصوأ جان  الادو رانو الي دأدم لد  مهللدأورا مدد ال اد  6)
  1/34نحمددو عوجمعدد  الرعن ددا الرأمحددا  سددنو مددن مصددح أع  عاهددنو الدشلددا مددد عاهددنو الوسددألاواليو نددا واليددوو  والح ددم والع 

 ا1/111ايع ت   1/305  هللجوم الحوو 1/43الدن أج 
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مإحدد  وددأ : حددنو ايهللددنأخ مددن ال عددوى  (2) (ه799: )ت ا ددن موحددون (1) ]عددن[ ومادد  نلدد  حادد 
عصددو ومه  عمددوان والدددشئ  واي ددداد الميددزو ي ددد  مددن أحرددأت ا ددن الزنددأت  ددألزا  والنددأع والعددأع 

وندد مو دوعا هندو صدحنحا الحسد ا   الهللدن أن ومعدأوىيحيأ أ أ ند    الع ننن الميزو ش ن أ د زند
 احعيىا
  وودد عدّد  مدد حمدد  دن حصدو الدداود  ايسدد  صدحنحارعأب ايمدوا  محسد ع  لإلمدأت أ وأمأ]

   (3)اعألن   صأحب المدو [

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ژ  :عيدألىولد  وند إعواب الموصدو  مدد ححدو و :لة الياليةأالمس وأما

ژڳ  
نددد  ندددو ه دددو أو عادددى وأعددددم  المحادددد  يدددد اسدددت  (5)ژۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  ژ (4)

حمأ نرون حيعأ   حن   مأعات أح  مد أماأ  نن  اآلنأت ه و ؟ اجهللأوم ع عاو اجهللأوم إلى ص ا رمدأ  واج
الحيدددت  -وحنددد  ش نردددون ه دددوا  نجدددوز منددد  إلددد    (6)ايل ندددا: إن ردددأن عوريدددأ ن ندددت الميومددداودددأ  مدددد 
عهألأ هللو د الحيت وال نأن من  رون الحيدت ش نردون أعدوأ مدن  إش إح  ود حوو  ننا    وال نأن

  واشهللددعاأق لاحيددت  واهللددعوا  الجمددود لي ددأ ال نددأن   وال نددأن نرددون أعددوأ مددن الم ددنن   المحيددوت
لدأ مدد  الرد ت عادى الحدوك مدأحمو حدوأ اي  حد وهللووح هوأجنب عن نل   مأ نووأ عان  مد  الم

ش رع حدأ لردت   الهأم  من المهحد إن ردأن  أنددنرتن ال أب السأدسا م (7)/ب من الجماا15 ايو  واج
 امأ عحعأجون إلن  من نل 

  لحيددتا يددد اجهللددأوم إعوا ددأن أو ا اددا مددإن المددنروو مددد المهحددد   ددأ وأمددأ ندد  مددد  المحاددى 
ومدددن الميادددوت أن مدددأ ردددأن   ا ادددا  زندددأدم ال دددد  رمدددأ نردددوت والجدددأو  عادددى ايلسدددحا  أنوع دددأ ال نددد

                                           
 ( زنأدم من جا1)

 ( إ واننت  ن عاد  ن محمد  ن موحون النيمو  المددحد المدألرد ولدد  ألمدنحدا وحهللدأ  يدأ وع اد  و دوك وصدحأ ومدن مصدح أع  رعدأب2)
  1/319  هللدجوم الحدوو 8/608  هللدنوات الدننب 1/52مد   اأت المألرنا نسدمى الددن أج المدننب نحمدو عوجمعد  الددوو الرأمحدا 

 1/68ميجت المةل نن 

 ( زنأدم من جا3)

 ( من سووم الحسأع ا62( اآلنا )4)

 ( من سووم الريأا100( اآلنا )5)

 ا1/50أل نا ا ن مأل     نحمويوما( ونو إهللأوم رأّ  مد الص ا: إن رأن عوريأ ن نت الم6)
 ( مد ج )الجميا(ا7)
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  وودددددد صدددددوح أ دددددو إسدددددحأق الهللدددددأ  د  منددددد  ال دددددد  إش مدددددأ اسدددددعاحد مدددددن نلددددد  وزع دددددأ  ندددددأن نجددددد
 ال د  وال نأن والحيت عاى است اجهللأوم وا، أعات والس تا   جونأن (1)ه(790: ت)

جددوا رت مددد وجدد  وودد  لدد  مدد    - ا، عددحرت وأو ددأرت دو دد - سددند  :هوسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخ ا14
[و  ن دد]ه   اموأعدد 

مددأعى   و ا عدد  ال دد ق  حعددى رددأد ناعدد  ح سدد  هنمددأ  مييددأ  وعهللددأجو  وهللددححا (2) 
اددت  يددد نلدد  أواد مواجيعيددأ ميدد    م ااددت عاندد   محومددا مه ددو ارع ددوا ليددأ  :ليددت ووددأ  (3) [اليدددو ]

 ؟ وعاى مأنا نحم  العحونت نسوف ل ؟
  الر ت؟ ماأ : مأ أوادت إش   ااا واحدم والس تا (4) [ ينا]مأ وصد  الاأئ   لنل   وود سئ

   دنن  اليامدأع أ  إن مد ل م العحدونت اهع مد الجواب وا، المومق لاصواب س حأح : فأجاب بما نصه:
معندأ الهللدنوخ  :وودأ   ع دد ا، المدواق و دنل  أمعدى أ دو  المعدأهونن أحيدأ  اادا  أئحدا معدأوىوالن  عاند  

 (6) (ه811:ت)والح ددأو (5) (ه848)ت :  وماادد  ش ددن سددواج  مددنمن حددوت زوجعدد  أحيددأ واحدددم  أئحددا
و دددنل  ردددأن ن عدددد اجمدددأت   عدددن مألددد  (7) (ه390)ت: وا دددن مدددوزوق وندددد وواندددا ا دددن هدددونز محدددداد

سدددئ  عدددن وجددد  حادددأ شموأعددد   دددألحوات  مادددد  (8) (ه1012)ت: ع دددد ا، محمدددد الاصدددأو الحمدددأو أ دددو
عادى الادو  الدن  أمعدى  د  هندو   أحدت محد  اموأعد  وعحد  لد   حردأح جدندد    مدن ه دعدمأجأب  مدأ رع 

                                           
اصدولد حدأمم مدن اند  هوحأ د  مدن رع د  الموامادأت مدد أصدو  ال اد    ( ا واننت  ن موسى  ن محمد الاهمد الهوحأ د الهللأ  د1)

 ا1/18ندنا اليأومنن   1/75اشع ت   1/191ميو  ال يأو    1/332وهللوح اشل نا نحمو عوجمع  هللجوم الحوو 
 ( سأو  من )أ(ا2)

 ( لايدو  من جا3)

 ( مد ج )مد ننا(ا4)

( محمد  ن محمد  ن سواج اشحدلسد الهوحأ د م عنيأ ووأ د الجمأعا  يأ هللوح المهعصو ول  معدأوى راندوم حاد  الوحهللونسدد مدد 5)
 ا11/218وميجت المةل نن   1/357نحمو عوجمع  هللجوم الحوو    مينأو  جماا محيأ

( محمددد  ددن عاددد هللدديو الح ددأو اشحصددأو  الهوحددأ د امأميددأ وم عنيددأ ومحدددعيأ اهددد عددن ا ددن لددب وعحدد  ا ددن سددواج لدد  معددأوى حادد  6)
 ا1/335 ي يأ مد المينأو نحمو عوجمع  هللجوم الحوو 

ن مدد ال اد  وأصدو  ( محمد  ن أحمد  ن ع د ا، ا ن هونز محداد اجمأت الي ما هللن  المألرنا ال ا  اشصدولد المدعرات لد  مصدح أ7)
 ا2/243  دنوان اجس ت  5/291  لسأن المنزان 1/268  الدن أج 7/77ال ا  نحمو عوجمع  عوعنب المداو  

( محمد  ن وأست  ن محمد الانسد اشحدلسد ايص  ال أسد م عد مأ  ومحد  المهوب مد ووعد  أصدا  مدن هوحأ دا سدرن مدأ  8)
وميجدددت المدددةل نن   7/6اشعددد ت   4/121نحمدددو عوجمعددد  ه صدددا ايادددو   يهندددأووعدددومد  يدددأ ومدددن مصدددح أع  محدددأنج اليامدددأع ا

 ا11/142
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أحددد  نهادددو مددد  ا،  (1) (ه1076)ت: فأ ّ وودددأ  ولدددد ا، سدددند  الصددد  نواحدددد مدددن اليامدددأع اليدددأمان
أحيدت ش ناصددون  ا دم الحدوات الدا   اشسدعاواع عوأ الحأ  النوت حسب  أن وننا م   احعيى عيألى

    مجود ال  ق وا، أعات والس تا
لا جدواز  ند  الاحدت أارع وا لد مدأ ن دد الهدو  مدد مسد     ارت  سند  وس ا أي اا بما نصه: ا15

أن نيعدددأد ال دددأئ    لعدددد نردددو لددد  مدددد المهعصدددو العدددد محيدددأونلددد  أن الهللدددوو  ا  (2)وهللدددوائ  جزامدددأ  
وأمدددأ   لا روحددد  ممددن نيعدددأد الحددوزأأمددأ ال دددأئ  مألهألددب عانددد  مددد ندددن  المسددو   والمهللددعو  الحدددوز

نسددوف لدد  الهللددواع ولددو لددت نرددن  (3)ودددو  [ميومددا]مددوعنن وصددأدأ  أو المهللددعو  ميدد  إنا اهللددعوا  مددوم
أئد مدد  هللدوح  عدالهادا العدد نردو الع مدأ وددوممن نيعأد الحوز و   نل  أت ش؟ وانرو لحأ سدند  

مإحدددد  وددددأ  م سددددوا  ليددددنا الهللددددو   حندددد    (5)ولددددت نراددددو جدددددا   :عحددددد وولدددد  (4)(ه776)ت:  لهاندددد 
ميد  نوجد  مدد نلد     نسدي  رناد  أو وزحد  أوعدد  إلد /أ  حند  16أ  وش ناد    (6)]حوز [نوينع

لايأدم واليوأ وعرون سعا أو أ  ما   ممأ دون  ألو   المعداو   نن الحأ  مد ننا الووت مدن 
  ؟  نحوا لحأ نل  مأجوونن والس تاشت حنز الاان  أ

   وسدددات عسدددانمأ  صدددح   و  وصددداى ا، عادددى سدددندحأ محمدددد وهلددد   مأجدددأب  مدددأ حصددد  الحمدددد ،
 اوعانرت الس ت العأت ووحما ا، و ورأع 

ونصدنو   ين  دنل  ناد  الهدوو والجيد   دألمامون  أمأ روحيمأ عأومنن  ألحوز مأمو ش د محد 
 ند  الجدزاأ نصدل ممدن اععدأد  (7)(ه478)ت:  حاد  الح دأب عدن الاهمدد  الهوو مهع وا  مدد ال ندوك

                                           
( محمددد  ددن احمددد  ددن محمددد الصدد أف لا ددأ الياناددد حسدد أ اصددا  مددن مرحددأ  حهللددأ وعددومى   ددأ  ماندد  عددألت  ألحسددأب وال ددوائ  مددن 1)

 ا6/12واشع ت   1/449نحمو عوجمع  هللجوم الحوو   مصح أع  سا  موائد العواونت
 ا1/240 ن  الجزاأ:  ن  مأ نمرن عات ودو  دوح   نحمو هللوح حدود ا ن عوم  ( 2)
 ( مد ج )ودو  ميوما(ا3)

( هان   ن اسحأق  ن موسى  دنأع الددنن الححدد  ماند  مدألرد مهللدأو  مدد عادوت اليو ندا والحددن  وال دوائ  واشصدو  مدن أند  4)
 1/460  حسدددن المحأصدددوم 2/207  الددددوو الرأمحدددا 1/357ج مصدددو مدددن مصدددح أع  المهعصدددو والعو دددنل نحمدددو عوجمعددد  الددددن أ

 ا2/315ايع ت 
 ا1/144( مهعصو هان  5)
 ( زنأد  من جا6)

عاد  ن محمد الو يد الميووأ  ألاهمد مان  مألرد ل  ميوما  أيدب والحددن  وندووان ايصد  حدز  سد أو  وعدومد  يدأ مدن مصدح أع  ( 7)
 ا197/ 7  ميجت المةل نن 4/328ايع ت   1/173  هللجوم الحوو 2/104  الدن أج الع صوم عيانق عاى المدوحا نحمو عوجمع



70 

نا ردددأن ودددوت لدددت نيعدددأدوا نلددد     ين الحدددوز ش نه ددد  ممدددن اععدددأد نلددد  إش نسدددنوا    نلددد    اععدددأدو واج
 ا(1)احعيى ن  الهوو  نع الحيدونده  مد   وو نيمتهين ال  أحدنمأ لت نجز نل 

 المدددددأزو  وحدددددو المدددددأزو  عادددددى مدددددأ حااددددد  الا دددددأب (2)يددددد ومااددددد  مدددددد الااهللدددددأحد ودددددأ  ا دددددن عومدددددا وع 
وودد   مدد المع دأنينن روحيمدأ مدن أند  الميومدا  يدنا  ونهللعو  : وأ  المأزو  وهنو   (3) (ه778)ت:

وأمدأ إن رأحدأ  ينددنن مدن ميومعد  ش ندةمن وووعيمدأ مدد الهاد  ال دأحش   هللأندا مح  مدأ نانسدأن عاند 
 ا(4)نجوز ليمأ نل  احعيى مإح  ش  الن  ل  ماداو رانو

مأ هنددو عددألت أحدددن أومددن يت مددن ردد ت الاهمددد أحدد  إنا رددأن المع أنيددأن  وددأ  الح ددأب أن ددأ :
 ا(5) ألحوز لت نصل ال ن  احعيى

حددأئد مددن زنددأدم اوأمددأ مددأ عحددد ال  منمددأ وأنددت نددنا ر ميددت مددد المسددألا ولددت نددنروو هنددو  منيددأ
 ادممأ أمن ال ا  نسأعد  عاى نل  مإحمأ نل  مد الميدو   مد المرن  ولموزون ااااهللعوا  عدت ال

مددإن ودد  جدددا  مسددنأعد الع ونددق مندد   ددنن : ولددت نراددو جدددا  مددأ حصدد  وددأ   الح ددأب عاددى وولدد :
 :نردون وادن   رمدأ وألد  مدد الوسدألاولدت نيدد  د  مهللداا  دأن  :ووأ  عاى وول   (6)احعيى الميدود وهنو 

وأمددأ المرندد  والمددوزون   (7)ونددق والانددأب جزامددأ  وشمددأ نمرددن عددد   دد  مهللدداا جزامددأ  و وش نجددوز هللددواع ال
الجددزاأ منمدأ نددوزن أو  (8)[ هللدواع]وش  دأ   :الوسددألا ودأ  مدد   نييمدأ جزامددأ  ولدو أمردن رنايمددأجدوز من

 ا(9)نرأ 

                                           
 ا4/286نحمو موانب الجان   ( 1)
 ( مد ج )ع ي (ا2)

( أحمد  ن وأست  ن ع د الوحمن الجنامد ال أسد وأ   ومان  مألرد مولود  وومأع    أ  ولى ال عوى  يأ والا أع  ج   ال عل ات 3)
  الدددوو الرأمحددا 1/187الحمددو ش ددن الاصددأو نحمددو عوجمعدد  الدددن أج  مددن مصددح أع  هللددوح وواعددد عنددأ   واهعصددأو إحرددأت إععددز 

 ا2/49  ميجت المةل نن  197/ 1  ايع ت  1/279
 ا4/286موانب الجان  نحمو ( 4)
 ا4/286 نحمو ح   المصدو( 5)
 ا4/286موانب الجان  نحمو ( 6)
 ا1/108 االوسألنحمو ( 7)
  أهللعواعا )ج(مد  (8)

 ا1/108الوسألا نحمو ( 9)
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ن و  ال يأت وح و المرنأ   وأ  ا ن حأجد حدو عاند    (1) ]ونو ردنل [ن الجزاأ جدأئزأ:مأنو  واج
ادددت ودددأ    جدددوز مدددد ال يدددأت ولدددو وددد  وح دددو مرندددأ ن ا دددن حدددأو :و  عومدددا وودددأ  ا دددن  ا دددن حدددأو 
نو يدد هدد أ اليددد مإحدد  ش نع انوهنددو  أن هلددا الرندد  والددوزن وددد نعيددنو وال ددوق  ددنن الميدددود  الح ددأب:

 ا  (2)احعيى
رانددو :  (4)]و[ وانادد  عددن عنددأ : الجددزاأ جددأئز مددد المرندد  والمددوزون (3)(ه827:)تووددأ   اآل ددد 

حمددأ جددأز يحدد  لددن  مددد ردد  حددنن نح دد  ين العحددو  نحددد  ونحصددو  /ب  16والمنددزانالمرنددأ  و واج
الااندد   (6) ]ميومددا[يحدد  نعوصدد  لادددو : أ منمددأ راددو مددن الميدددود دون وانادد الجددزا (5)[نجددوز]ورددنل  

 ادون  وووم عمح  احعيى
جددوا رت مددد   وأعددأحرت عاددى مددأ  دد  را رددت  و ددى ا، عددحرت وأو ددأرت :وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه ا16

 اأ اأرت ا، وأدات وجودرت والس ت  أجن وحأ ش موعون ن  وأ  أحد من ايئما  إنمأح  أت
 وصددداى ا، عادددى سدددندحأ محمدددد وعادددى هلددد  وصدددح   وسدددات عسدددانمأ ؛   الحمدددد ، :فأجخخخاب بمخخخا نصخخخه

  يحددد  نحدددأمد اآلندددا ؛إحددد  ش وأئددد   إنمأحددد  وش سددد ن  إلدددى الادددو   إنمأحددد  الجدددواب وا، المومدددق سددد حأح :
مإحددد   (7)ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ مأمدددأ وولدد    الاوهحنددا ونحأو دديأ

  محدد  نددأحمددأ لددت ناو  :(9)ه(606)ت:وددأ  ايمددأت ال هددو   ت عاندد  اآلنددالّددحسددب مددأ د (8)]محدد [ لددت نا دد 
مدأ يحدد  إحمددأ   إمددأ يحد   همددن عحدد حددزو  اليدناب وميأنحعدد  وندو هنددو ما دو  مددد نلد  الووددت ؛ ندنا واج

                                           
 ( زنأدم من جا1)

 ا4/287موانب الجان  نحمو ( 2)
المألرد عدألت  ألحددن  ماند  م سدو حدأمت مدن أند  عدوح  مدن مصدح أع  إرمدأ   ( محمد  ن ها ا  ن عمو اآل د العوحسد الوهللعأحد3)

  ال ددو 6/115المياددت ل ددةاد رعددأب مسددات جمدد  مندد   ددنن المددأزو  عنددأ  والاو  ددد والحددوو  وهللددوح المدوحددا نحمددو عوجمعدد  ايعدد ت 
 ا9/287  ميجت المةل نن 2/169ال أل  

 ب )أو(ا  ( مد أ4)

 ( مد ج )نرون(ا5)

 ب )مح يا(ا  ( مد أ6)

 ( من سووم نوح ا90( اآلنا )7)

 ( زنأدم من جا8)

د زمأحدد  مددد الددواز  اجمددأت الم سددو المددعرات أوحدد( محمددد  ددن عمددو الحسددن  ددن الحسددنن الاوهللددد العنمددد ال رددو  الميددووأ  ددأل هو 9)
لنيددأ حسدد ع  وعددومد مددد نددوام  مددن مصددح أع  م ددأعنل المياددو  والمحاددو  ونددو ووهللددد الحسددب أصددا  مددن   وسددعأن مولددد  مددد الددو  واج

  1/115و  ادددأت الم سدددونن لاسدددنو د   8/18وميدددألت أصدددو  الددددنن نحمدددو عوجمعددد    ادددأت الهللدددأمينا الر دددوى لاسددد رد   الهندددب
 ا6/313اشع ت   7/40وهللنوات الننب 
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ولدددت نردددن محددد      وحداحنعددد نعددد  واععوامدددأ   و ممدددأ ودددأ  نلددد  إودددواوا   و   ودددأ  نلددد  لددددم  ال اندددا الحأ دددوم
مددأ يحدد  رددأن م حنددأ  عاددى محدد  العاانددد  إهدد و ڄ  ڄ  ڄ  ژ  أش عددوى رنددأ وددأ   هنددو الجددأزت واج

    إش أح  سم  من  حد إسدوائن  أحيدت أودووا  وجدود أح  اععواأ مح  أح  ش نيوأ ا،  مر(1)ژڃ   
مأ يح  لت نعت  العوحند واجنمأن إش  أجوواو  ح وم موسى رمأ أح  ش نصدل عحددحأ إش  دأجوواو  ح دوم  واج

 اوا، أعات والس ت –(2) – سندحأ محمد
جوا رت مد وج  عهللدأجو مد   اموأعد   -و ى ا، عحرت-الحمد ، سند  وس ا أي اا بما نصه: ا17

  عاند  الحدوات ا ادأ مدأ ن ه دحد مد ن إش  رد ت أهعد  مددّ  :-(3) [ه دب]ونو مد حألا  -ماأ 
وندنا الوجد  المحادوأ عاند  ؟ ممأ حرت نن  النمنن إنا ع نن أن ايهت لت نرن ليأ مد نل  ر ت

حمأ نو وونب مح  ولدت ناد   أح  ن ه   أن أ  لت نعادت ل  مي  عداوم وش  ه أع  نحيمدأ إش مدأ  واج
  وعحاق الحألأ أن لدن  نحدأ  ا والمواجيا الاون ا مد الر تومنا   نن الحأ  من  ي  الم 

مدد المادأ  حند  ع دنن ح دد ووليدأ مدد  امعوائد  همو  لد   ن مدأ حادأ عاند  و  ه أع ن  ند
ولددت ن ددد مددد هنددو  ؟ مددإن صددأحب المهعصددو وددأ  مددد الاهددو:عاهددىاددى أحيددأ همددو  ندد  عو  ؛نلدد 
لردن لدت  ؛مو مأ نعونت أن  نحيمأ موق  والمواق الاحأئدورنل    ولت  نا  نل  مد الهمو  (4) ا،

 امن هأوج أجن وحأ سند  عن جمن  نل  والس ت الحصوو ح ا  عاى
 الجواب وا،عسانمأ    الحمد ، وصاى ا، عاى سندحأ محمد وهل  وصح   وسات  فأجاب بما نصه: 

حندد  رددأن عدددت  هدد  نددنا اجحسددأن محااددأ  رددأن المددأنو مددن وصددد   - سدد حأح  - المومددق لاصددواب
أحد  إن ردأن نحألد   هد  أو مدو  مدأ   د م ن إش  ر ت ايهت المنرووممأ ن ه ح :(5) [ل وو من ]

  يحدد  لهددو ؛لرددن رددأن  سدد ب ههددو رددأن حأحاددأ    ماددو عحاددق الدد ه  أو مددن ؛ رددأن إش  سدد ب ر ميددأ
دمددن مددأش  ماددت نجددد  اددت وجددد   إنوش  :لا راددو  المهعصددوألمسددمأ؛ /أ مددد هنددو ا،17ونددو هنددو م نددد

اليومدد  اصددميدو مدن العهصدنو  أل  ن رأن أهن لت نأهن  هندو إ :ن ميحأنأإ  (6)أهنعن مرأح  مد 

                                           
 ( من سووم نوح ا90اآلنا )( 1)

 ا17/296نحمو م أعنل الهنب ( 2)
   ( مد جا ( )ه3)

 ا1/82مهعصو هان  نحمو ( 4)
 ب)من وول (ا  ( أ5)

 ا1/85( مهعصو هان  6)
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 دب شزمدا ن نمدنن الهإ (1)[ش أادو لاه دب]ووولرت نو مد حألدا اله دب   وهنو رمأ مد العو نل 
ن إ  يأ   سد  وودولرت ند  ندد همدو  وجدود الد ه  عدن ا دن وهللدد وهندو  رمأ حردأ  ا دن عومدا  اع أوأ  

 حدأع عادى   ن هلل  أو من وحاأ ميدو همدو اج و   رأن لهوا  ش هموسأ     س ب ههورأن نيعاد  موجد 
ومدد ا ددن   مددد هندو النمدنن  ددأ، ميادوت اشعع دأوومسددأوام الهمدو  لاهدو مددد عددت   أن المدن همدو 

  ادت نردو جوندأن الهد أ مدد نلد   موجب الر أوم ا ن وهللدد اع أودأ   نوعوما وش لهو وش همو  مد ه
 وا، أعاتا (2)وحاا  الععأئد وماا  مد المواق والعو نل

وأدات  محددد    ا، عدددحرت وأو دددأرت و دددد –سدددند   -أن دددأ   مدددأ حصددد   )ر خخخي اا عنخخخه(وس ا ا18
أجح ددد ولاوجدد  م لوجدد  لا ونددد أن وجدد   حاددأ  ددألنمنن الهاددنأجددوا رت عددن مسدد  عددزرت ومسدديأرت
جددأوب   أ دددا   (3) [رامعدد ]ن لددت ن ددوب ولددد  اموأعدد  مأئددا عصددأ ش إ :ماددأ  لاوجدد ؛ ايجح ددد ولددد

 أميدد  نصدددق مددد وولدد  ون ددو   رو لدد  أحددد  ددو عيأ ولددت نهللددأند  أحددد مددأ نازمدد  مددن – سددند  –لحددأ 
ن  ددددد مددددميأنحدددا ال ددددوب أو شواحددددد أو امددددوأم   الحدددألأ مددددن النمددددنن أت ش؟ وندددد  نرع دددد  هللددددأند  

ن لت عو   اموأع  ا اا أنأت  دأن نجيد  نددنيأ إ؟ وأن أ  حاأ ل   ألنمنن المنروو أع   هللأندنن
م ي  مأ أمو      مح و اموأعنن ون  نحم  النوت من  اوك ال جو إلى هدووب الهللدم   ؛ها يأ

نأ  عدن ون  نرع د  دأموأعنن وع دوأ نمعد  مدن النمدنن أت ش؟ جوا دأ  هللدأم؟ اينأت مد أو الانألد داهاا
نمدددنن  (4) [نصدددوأ]ونددد    ا   حنددد  ش ن ادددى إهللدددرأ  وش إنيدددأتلا ندددد داهادددا مدددد السدددة أرددد  مسددد

 الحألأ إلى الحوات والحألأ لت عرن ل  حنا؟ 
ن اإن ال دوب والدو    المدنروو ش نجدوز -سد حأح -الجدواب وا، المومدق لاصدواب :فأجاب بمخا نصخه

ن حادأ عادى مد ؛د ال نأن عدن ا دن ح ندب م  نل اأ عاى حمن  (5) حح [ون]م  نمرن مح    هللوعأ  
ن حادأ عادى إو   إن رأن نل  لنحب أنح عد ؛ نح  و نن ال و ولت ع اق عان  ححو عهللوم أسوا  هاد 

مدددإن ردددأن ؛ عانددد  ولدددت نمردددن مدددن نلددد  إن ردددأن لهندددو موجدددب   ادددق (6) ]سدددو أ [ أرادددو ماددد  الا ادددنن
ندوب ش أحد  يمأ نوجب نل   المادداو مدن اللموجب مرن من نل  إنا ا ت عحد  السا أن أحيأ ميات 

                                           
 ( سأو  من )أ(ا1)

 ا4/406  والعأج واجران  3/299نحمو العو نل ( 2)
 وج )أرام (ا  ب ( مد3)

 ( مد ج )نحصوأ(ا4)

 وب )ونحاأ(ا  ( مد أ5)

 ( زنأدم من جا6)
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سدأع ومادت و دو الحدألأ مدد أمادد   (2) [نحدأ]مإن مي  ننا مدأ حادأ عاند   ااحعيى (1)انصدق مد نل 
ودددأ  ا دددن وهللدددد :وش نسدددوف لاهللدددأند إن    ادددت إن الهللددديأدم عادددى نلددد   معيدددنوم يحددد  مادددت وجدددوو  نمنحددد 

نددنا (4) ]إن[اددت  ؛منرددون ودددحأ  مددد هللدديأدع /ب 17نيحددد ؛ (3)اسعهللدديد عاددى نلدد  أن نح ددو  لنهللدديد  دد 
مإحدد  نددةمو  ددأل  ق وش ؛ حدد   ددوبإعاددى هللددر  ولددت نصدددق نددنا ال ددأوب مددد وولدد   دألأ إن  اددحددال

وردنا رد  مدأ ردأن مدن   (6)ح  نحرت عان   أل واقإ ووأ  أص  : (5) ونو  وو  ا ن الاأست  نج و عان 
منرددون الهللدد  مندد  وأئمددأ  إن ش نياددت حاناعدد  إش مددن   نددنا الميحددى ممددأ نحاددأ الحددألأ مندد  عاددى هنددو 

أحدددأ : ادددو عحد منحدددد أو ع ه دددنإن رحدددت عح  :ردددأن نادددو  ش موأعددد   جيعددد  وش نددددو  نددد  صددددو  أت ش
ونرع ددد  ها ددا   صدددو  مددد أحدد   ددوب عمدد  عاندد   ن وأمددت وونحددا عحددد  ووونددت مددد ح سدد وا  ح دد أ

نيات صدأح يأ أحد  منيدأ  (7)[ش]ور  نمنن  أل  ق  ولمأ وأ  مد المدوحا:  المن ونل  ميحى الهلليأدم
 مدأ ودأ  مدد الحدألأ:  واحمدو المدن (9)]ها دا[ اليادت نحدأ  ميحدى ودأ  أ دو الحسدن:  (8) أو ميو حأحد 

وندد ووليدأ ش ؛  امدع  ن نحدأ  وونحدا عادو أوم  نل  نو ش نيادت إش  ؛نةمو  وأ  ع ه نحدإن رحت 
عددو    وأمددأ الواودد  مددد ع ددأوم الحددألأ مددن وولدد :  د الاهدداول ددم النددوت لدد  مصددأوأ مدد  أ ه دد  احعيددى

عاى ال اادا الواحددم الوجيندا  ول م النمنن محمو   مأنو من ماأصدنت اينأت  انألنيأمأل  ا اا أنأت
مإن لت عردن لد  حندا منوجد  إلدى عدوأ   منوج  إلى حنع   الهانم وأمأ وول :  حعى نحو  أراو من نل 

 وا، أعاتا  ليت عن  نل أنس اد  وعصو  و  (10)]أن [
ونلد  أن الددنن ودد   لا الوالددأوندد مسد لة األولخى:أالمسخ – وس ا أي اا عخن مسخا ا بمخا نصخه ا19

 يددد  أنددد  الددددنن لمدددأ  أل حدددأ ادددت  - رمدددأ مدددد عامردددت - ن دددا  ينددددمهأحددأ   جمنددد  مألددد  وهدددأب 
مدد  - ا، وحمد  - لمرأن أصو  الوالد عحت أندنحأ أنن وأ دد الوودت يهنحدأ محمدد  اله و

                                           
 ا9/307ال نأن والعحصن  نحمو ( 1)
 ( مد ج )ننا(ا2)

 ا6/14 ال نأن والعحصن نحمو ( 3)
 ( زنأدم من جا4)

 ا2/61المدوحا   نحمو 6/30 نحمو ال نأن والعحصن ( 5)
 ا5/102 نحمو ال نأن والعحصن ( 6)
 ( زنأدم من جا7)

 ا2/62المدوحا نحمو ( 8)
 ( زنأدم من جا9)

 ( زنأدم من جا10)
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  ونعوردون هللدنئأ    ال مد  الحدأ  ني دنيت هللدنئأ   وردأن نصد  وأسدام  لدنل  م يد   العرات عدن الوالدد
ادت  يدد   وو مدأ ود   دنحدأ  لاهأئدب ودميد  يو دأب الددنن أن دأ    ب ونهاوئمرأن ن ن  معأك الهأ

]دميعيدأ[ هن ا ايخ المنروو و  ت هللنئأ  من الدوانت مد  ي  أمعيا الوالدد و
لد ي   ن دأ  أ (1)

وود رحأ دميحأ ل ي  أن  الدنن أهللدجأوا  مدن   ووممحد أن ننا ال ي  هنو مح ح أأو أب الدنن م
ووددد اسددعهايأ مددن   ونلدد   مح ددو  ومواماعدد   الزنعددون ماأصددا مددد  يدد  دنحدد  و دد  مهنددب ايخ

إحمدددأ و  دددعيأ مدددد نلددد  الوودددت وجدددأع وددددوت  :وودددأ   ندددأ عانحدددأ اآلنمدددأواد ودّ   أ  صدددأوت  ندددد  سدددحنح
وهدنوا   ودوم  عأهو م  أوندد إش دوانمدد نإات   وني نحد دوانمد  الهأئب عأج   يودنأ عان 

وههللدددنحأ إن لدددت حسدددأع   مدددد   وندددداوى عدددأو   عادددى هللدددو وردددأن الوجددد  المدددنروو ممدددن نُ   أهللدددجأورت
/أ مددن أوأو حددأ 18الحددأ   ميمددد  يدد   نحددو  عانحددأ مددن نددو سددأرت مددن أندد  الدددنن (2)[و دد ]ه

     الدوانت لرد أع نيأ لوب الددننودت وأمامأ   ووأ  لد او   الدوانت  إلى الزنعون و أع 
د أمددو وههللددنت مددن لددعددو    ورأحددت  نددد  ورألددا لددد مددن و دد  الوالددد عاددى رأمددا أمددوو  وأحوالدد 

ح دو أو   هعصو منمن أحدأ  الددنن  مألد  وماد ونو أحد رحت اععمدت عاى وو  الم  عأو ع 
وسددميحأ سددمأعأ  مأهللددنأ  أن   حدد  إنا عاددت مدد ة  ش ن ادد إوأن م يومدد    (3)هددأب إن لددت نياددت مدد ة 

  ا  أح  مأ هص  هنو من حأ  الددحنأرعب لحأ وسأئ (4)]وو مأ[   ند الوالد دوانت رانوم ع د  ألدنن
مدددد ندددنا مامدددأ حمدددوت الح دددأب    ماددد  نلددد  (5)الحدددأ  مدددن أصدددحأ حأ  دددألجزائو ورعدددب لحدددأ  يددد 

رأحددددت  يندددددم ن ادددد   دددد  هدددد أ ولددددو عاددددت  ناوأنعدددد  نرددددو عددددن ا ددددن وهللددددد أن الهن ددددا إ  المحدددد 
نميدو محد  هد أ  دعأئعور ت ال  عانند ر م  مد هنو نن  ايوواق وسنصارت   إل ااا(6)م ة 

وندد  إن و  ددحأ دوانددت الزنعددون   ت أدو مددأ حيعمددد عاندد  مددد جماددا نلدد مادد  نلدد  ورددنل  المددواق 
مدد  أو ددأب الدددنن  صددوحدد  نعحأإ و  أنددنا ال ندد  (7) [حادد]وأواد أحددد مددن أندد  الدددنون المددنروو 

  نلد مدن انردو لحدأ سدند  مدأ المهدوج  ؟منيأ ش نمرن من نلد  لردون الهأئدب لدت ن اد  إلدى اآلن
ون  نجوز لد أن ههن هللنئأ  من معأك الوالد أو دد  د  هو دد وهدو  إهدواحد وندو موصدوأ 

                                           
 مد أ  ب )أع نعيأ(ا( 1)

 ( مد ب )عو  (ا2)

 ا1/169( مهعصو هان  3)
 ( سأو  من )أ(ا4)

 ا2/132نحمو ميجت ال ادان   ( جم  جزنوم: است عات لمدنحا عاى   ا ال حو  نن إمونانا والمهوب  نحيمأ و نن  جأنا أو يا أنأت5)
 ا5/38موانب الجان    10/465ال نأن والعحصن  نحمو ( 6)
 ( مد ج )و  (ا7)
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أهددد أ مسدد   ندد  ايصددو  العددد  أعيدد  اددب أحددد مددن أندد  الدددنن؟ وندد  إن   يددن  الصدد ا أت ش
 ؟ن من نل  أو نمح والعد  يعيأ أحأ أن أ  إن لت نا  ودوت الهأئب   ألاوب نمرّ 

  لددد  أو دددأب عح دددحواحندددت  ألانسدددأونا رأحدددت لاوالدددد  أعيدددأ لاأ دددد ال ادددد ه ندددا لدددئ   ن :لة اليانيخخخةأالمسخخخ
وو   ميوو الددنون  مهن   (1)  [و]ونل    مأليت من ند   ون ا ون مرأ  من ايون عاى حأل  الدنون
   دددنل  مدددن ن دددنق  ددد  مدددن أنددد  ونددددم   محأ دددأم و هددد  راندددو لنعوسددد  مدددد امحيدددأ مددد  الحدددأ   عانددد 
؟ وأن  يدد  هللددووح المهعصددو نرددو أن ال ندد   ألمحأ ددأم نددو مددن ال ندد  لمددأ نرددو  ميدد  نددحا  الدددنون

 ؟ نحا  نل  والع وك ممحوك مح  الم ا  أوش؛ ميحى الع وك 
ونو أح   أك ل  حأحوعأ  ردأن ؛ نروو حأحوعنن ههونن عاى ص ا أهوىو أك أن أ  لامهللعو  الم

والاأحندا أن دأ   اندت عحدت ندد  إش أحد    معيع  و  محيدأ وردأن ني ند  الردواعه  أنولت  (2) [ يأ] سأرحأ  
مأ أح   ر  نا   الرواع وني ن  إمأ من عحد  رأن ولدت ناد     نا    محيأ أن ني ن  الرواع الن واج
ميد     وميو أن نل  رأن ه نا لئ  ن ا  الحأ  عاى حأل   هللعو  الرواع  ند  حعى هأب ال أئ الم

 ت ما  سدةا  الحأزلدا  يد ر   (3)/ب وهللو ا18سند  مأ نرو الح أب عاى وو  المهعصو اور ن  
ال سدد  إش أن  و دد المادد   ولام عددأك مددأ اهعدد  مددد:   نحددأ  وددأ  مددد ميددنن الحرددأت عح ندد ؟ وحصددأت ش
ن رددأن حأ ددوا    و مإحدد  نددود  مدد  ايصددو   واهللددعو   الم عددأك ؛مددد ايصددو  عمددو مددأ وو (4) [نرددون]  اج
 او  أ  احعيى (8) [ نّ ج]والانما إن جي  المرناا أو  (7) [انأ س] (6) [نأنّ وج]إن عاميأ  (5) ا[ومرنا]

وأمأ مأ نا  مد عصوحأ   الم ن  واسعها إنا او   المهللعو  منمأ  (9) -]وا، أعات[- وننا را 
 (10)[ندةجو ]ادت   هو نهللعو  ال ندت مدا    دألأ دنحدأومن أن الهلل -ونو ممأ عمت    ال اوى  -ننا 

                                           
 ج )ووب(امد  (1)

 ( مد ج )منيأ(ا2)

 ا1/149مهعصو هان  نحمو ( 3)
 ن جا( سأو  م4)

 ( مد ج )ومرناا(ا5)

 ( من ايص  )حن (ا6)

 (اأ  ( مد ج )نأ س7)

 ( مد ج )جدنأ(ا8)

 ( زنأدم من جا9)

 مد جمن  الحس  )نةاجو ( ومأ أا ع  من موانب الجان ا( 10)
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ال دأئ  مدن أمعيعد   د  نسدعمو ال دأئ   (1) ]نهاند [  مأئا دنحأو ل أئي  و   أن نا  د  المهللدعو  وو د  أن
جأوعدد   (3) [سددرحأ ]إن رددأن محدد   (2) ]إنددأ [ عادى سددرحأ  ونأهددن المهللددعو    أو عادى و دد  نددد  عاندد  واج

وش ع دوم  مدأ   يحد  صدونل الو دأ؛ ميدنا ش نجدوز  د  هد أ  مح  ر  سدحا أجدوم مسدمأم نع ادأن عانيدأ
والهددواج   اددأ  ال ددمأن إلندد حع أسددد شالال ندد  د ويحدد  إحمددأ حرددت  ألهاددا لامهللددعو  مدد  ليادددمانأ مددن سددمّ 

مدد  نحرددت لدد   ألهاددا  دد  ولددو ودد     أن ل اددأع الم ندد  عحددت نددد  أئيدد ل ددمونحددأ لددت نحعادد  ا   أل ددمأن
ن مددأ هددوج مددن النددد وعددأد إلنيددأ ي ؛عاددى الوجدد  المعادددت لددت نجددز (4) ]لا ددأئ [ جددو أالمهللددعو  الم ندد  اددت 

وندددنا وا دددل لمدددن عدددد و   إلدددى صدددونل الو دددأ (5) [الحدددأ ] ه رمدددأ ندددو مادددوو مدددد  ندددوك اآلجدددأ  و   لهدددو
 ؟ ال ن  ونود المهللعو  الهاا أو ش  ر م  مي  ن س ا(6)احعيى وا، أعات   وأحصأ
 ونلد  و د  ميدوو  اهللدعوى وجد  هللدونأ وحدأرت جمند  الدداولحأ حم مد داو حد   و  لة اليالية:أالمس

مسدرن  يدأ وأع دى ؛ ونلد  و د  دميد  الددوانت  (7) ]مامدأ اح دوت ال ند  ميدو وسدت الحد  [  وست الحد  
ن اددب محددأ الميأو ددا أت  ح سدد  حددم الحدد   وأ اددى امحدد  عحددد  ماا ددأ  ووددو  ؛ لا ددأئ  ونمددا هنددو الحدد  

 (8)ههللدى سد وع  إن  ا حدأعوححن حعو و  نل  إلى أن نميدو مدن نحردت  دنن الحدأ   دألحق وش   من 
مددد ] اميدد  لاميأو دد  حهللدد    ددنل  سددحنن  ولددت نددزداد مددد جددوو  وعيدندد  إش عاددو ا ونددو ش  محدد  حددأحا

ن لددت نرددن ؟وجدد  هللددوعد (9)[الحدد   لا أمددد مسدد ميدد  نيعمددد عاددى مددأ نرددو؛ وجدد  هللددوعدمددد نلدد   واج
حددد  حنددد  لدددت نحصددد   يدددنا الحددد   احع دددأك  ؟الحددد    و ددد  هندددو هدددوب مدددد ميأو دددا الو ددد  الهدددوب واج

يحدد   ؛حندد  ماردد  مددن ش نمرددن محدد  أهددن الحددق وش مددن أوشد   يددد   وبهددحدد   عاددنيت نيددد رأحدد  ملا
ن لددت    دد  اشحع ددأكنوجددى  رددألهوب ش ميدد  نسددأعأ مددد اليددو  ونرعددب   نجددز نددنا الوجدد  أن ددأ  واج
ح  حنا سعوعأععان  اج ؟ مدن ندنا دعهلل ش نجوز أو  وأمرن حا  نن  الميأو ا مي  نل  مأ وجدواج

/أ حدددددأمو أوودددددأأ المسدددددجد الاأ دددددد مدددددد داو ح سدددددعيأ امدددددوأم عادددددى المسدددددجد مدددددد 19ولادددددد اسعهللدددددأو 

                                           
 ( زنأدم من جا1)

 ( زنأدم من جا2)

 ( مد ج )مسرح ( ا3)

 ( زنأدم من جا4)

 )ايمو(ا ( مد ج5)

 ا4/374 موانب الجان نحمو ( 6)
 ( زنأدم من جا7)

 ا1/438الميأو ا: عاد ني د ر   وأ من  ح   الماداو من المح يا العد ني نيأ ال وأ اآلهو نحمو ميجت لها ال ايأع ( 8)
 ( مد ج )مد نل (ا9)
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عحعددأج جصدد ح مددن  إن الحواحنددت ش وددأ  :الميأو ددا منيددأ  حواحنددت  ألانسددأونا مددأنن لدد  مددد نلدد  و 
وين الدداو   ندن  المصداحا شحع دأك المسدجد  دنل معواعدى   ورواةنأ أراو من ردواع الدداو   حأع وهنو 
  موويت  يأ الميأو دا؛ وأن المصاحا مد الميأو ا   من وشم ايمو ش نسرن إش  يأ    إنا وود وا
 ؟ مأ عان  اليم   – سند  –مجأو وحأ 
ولنمدا الحردأح جدوت اليدأدم نحدأ أحيدت نهدأل ون المسدعحب وش ن ياوحيدأ إش و د  ال حدأع  لة الرابعة:أالمس
حند  صدأوت الولنمدا ش ع يد  إش و د  م ؛وأن دأ   ؟مي  من ميد  نلد  ش ن يايدأ اأحندأ   يدد ال حدأع   نوت
 أ ولنمددا هللددوعأ  أوش؟لجددواز عهاددأ مددن دعددد إلنيددأ لروحيددأ ش ناددأ  منيدد  ددأ  ميدد  نرددون نلدد  موج ؛ال حددأع
 أووش ن ددو حمدد  الوجددأ  لمددن  يدددأ  ؛(1)اأونددندد  نجددوز حمدد  الحسدددأع مددد اليمّ  لة الخامسخخة:أالمسخخ

أ مددوندد  ؟ ونعمددأزحون  ددنل لاوجددأ  صددأ ااايددن وه ددعين نلرددون مددن نحمايددن  ؟ن ددو نلدد  وش نجددوز
ميددت إلددى ميددو و و  (3)[مندد ]ندد  حماددت   (2)حماددت مددد اليددودج - ا، عحيددأ و ددد - وود أن عأئهللددا

ن رددأن نسددعد   يددنا عادددى  ؟ إلددى المحدددز  عاددى أنددد  الوجددأ  دون دا دددا (4) [مندد ]الدا ددا أو حماددت  واج
 (6) [عحدز ]عادى الدا دا  (5) [لعو د ]أ حمادت مدد اليدودج يدايو  وندو أح اشحعمدأ مي  عادى ؛ الجواز

لا اليمأونددا ألرددون مسدد ؟ش  ددنل  محزلددا ورددوب الحسددأع مددد اليمأونددا وحمايددن عاددى أعحددأق الوجددأ  أو
مإحدد  وودد  حمادد   مددد  ؛وش رددنل  اليددودج  ن ددو  حمايددأ منرعسددب  ددنل  ون ددا مددد واددوب مددن حمايددن

مي  إنا عزوج اجحسدأن و ادب مدن ولدد الزوجدا إسداأ  اليمأوندا مدأ ى  ؛وعاى المح  ؟لحما ولت ن  
وين الحدأ    ندناوعدأ ى الهللدونيا عمدن نوود  مدد    ت عو دد لارد تإن ميات ننا عوّ  وو مأ وأ :

وو مدددأ نردددون مدددد ندددنا هللددديوم إلدددى هندددو نلددد  مدددن   إش اجع دددأك (7) [نمرححدددد]ئون عادددى ندددنا ممدددأ لمعمدددأ
وانردو لحدأ سدند  أن دأ  مدأ حردت مدأ ني دد اجحسدأن مدد عوسد  مدن الددوانت   ايعناو ممأ عوو حأ منيأ

أن أ   نن الحدأ  مدد ايعدوا   (8) عأدم[ وجدت  ]ين  المزامنو والم ند ورنل  مد أعوا  أوأو  
ند  ي قونع دأهنوندأ عددم  دواندت و  ر  واحدم ح وت عو  أنونو  - أعحد الحسأع دون الوجأ  -

                                           
 ا1/183( اليمأونا: محم  ر نو م ا  نجي  عاى ال ينو من الجأح نن رانيمأ نحمو الحمت المسعينب 1)
 ا4/2129ومسات  أب مد حدن  اجم    3/173  أهوج  ال هأو   أب عيدن  الحسأع  ي ين  ي أ  ( مع ق عان2)
 ( مد ج)مد اليودج(ا3)

 ( مد ج )مد اليودج(ا4)

 ج )لعحم (ا ( مد5)

 مد ج )نعحز (ا (6)

 ( مد )أ( )نمرحد(ا7)

 ( مد ج )ومأ جوت اليأدم   (ا8)
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حعددى نسددم  نلدد  ون ادد   ورددنا نلدد   أصددوات إن م حددا مددا   نددد العددد أع ددت رددنا نونيادد  الم نددد
أعحددد ؛   أن دأ  ردأن عحددنأ عدو  (1)[إن]ون يد  رد  مدن ح دو نلد  و  عاند  جمند  مدن مدد مح ايدن

  /ب ايولدى ليدأ19ليدأ ايهدوى وع يد  مدأ ميادت عح دو  العد ح دوت مدد اليدو  وميادت مدأ نردو
نا دمدد  وجدد  لزوجعدد  دوانددت لعي نيددأ عاددى مددأ وصددأ ؟ميدد  نلدد  حددوات وندد   ؟ميدد  نحأسددب  ددنل  ؛واج

؛ مند  هن دأ  أو هن دنن ادنونجي  من اليود مجاد من جيا واحددم ون و ن  هللدع مدو  ال عد الحسأع
نددوم نحددوت ا ألو ددأب واليددود والهللدد أ ا وال ت المسددمنأتشوندد  اآل ؟نجددوز ليددن نلدد  ونجددوز سددمأع  أوش

 ؟ سمأعين واسعيمألين
لمدأ نردو  الح دأب ؟ يددى مدد ايعدوا  لادزوج ند  عةرد  أوش عةرد اليددانأ العدد ع لة السادسة:أالمس

  نعدزوج نيدد  لد  ميأومدأن رد  مدن ؛ وصد ا نلد  مدد الوودت (2)عن صأحب المدده  مدد  دأب الي دا
نا عدددزوج أن ددأ  أحددد مدددن أصددحأ   نددو نيدددد  لدد  رددنل   وأصددحأ   مددن ال يدددأت وهنددو  هللددنئأ   رأحددد    واج

ممدن   أدحدى أو أو أجدود  راوأو   أأو  أو (4)]ل [ إمأ ما  الن  أندى  ل  عاى وج  الساأ (3)[نود]
دأ عدزوج وودد  ات إحد ؛   يحأ نئأ  إش أن ولن  رأن نيدا عاى  هللدع من نل  ورأن ش نيد  يحد هلل لم 

أنددوا  لمدأوأمأ لدو لدت نردن الهأئدب حندأ    أوس  إلن  أولئ  ندانأ مواعأم لوج  الهأئب  رأن ولن  هأئ أ  
ن لدت نجدز أراد   ؟ل  هللنئأ مي  نأر  نل  مواعأم لمأ دم  إلنيت ولن  أو نعصدق    وش نح  ل  أراد  واج

حدد  إحمددأ نددود  يو أ دد وش ا وو نيددا الوصدداا   ميدد  إنا هددأأ مددن نلدد  عهنددو هددوا ونت؛ لصدددوا  دد  واج
؟ ناومددأ  ش نددود  عاددنيت   نددحيت عاددنرت والوحمددا وال ورددا  د  جوا ددأ  هللددأمنأ  والسدد ت العددأت عأئدد نصددح  حنحئددن 

 ا1060هللوا  سحا  أواهوون وما  ا، ومد  ن عز من مح رت مد ا، ع ندرت ع د الوحمن 
 وعادى سدند ايح ندأع والموسدانن (5)]سدندحأ محمدد[ م والسد ت عادىالحمدد ا، والصد  فأجاب بما نصه:

 ناهل  وصحأ ن  أجمين
لزنددأدم مسددأمع  عاددى الهللدديو مهن عدد   ؛محرددت نددنا الهأئددب المددنروو حرددت الم ادد  لة األولخخى:أأمخخا المسخخ

إحمددأ نددو عحددد  منمددأ رددأن عاددى  ؛ومددى العو ددنل عددن ا ددن وهللددد هدد أ ا ددن الاأسددت وأهللدديب   يندددم

                                           
 ا(إنا)( مد ج 1)
 ا1/418الي ا والي نا: ند عمان  معمو   هنو عو  إحهللأع نحمو هللوح حدود ا ن عوم   (2)
 ا(نود )ج   ( مد ب3)
 من جازنأدم ( 4)

 من جازنأدم ( 5)
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وأمدددأ إن ردددأن عادددى مسدددنوم الهللددديو وححدددو  مددد  هددد أ مدددد وجدددوب   اليهللدددوم أندددأت وححوندددأ (1) [مسدددأما]
ن عاددت مدد ة   ع انسدد  الدددنن وددد أحددأ   (2) [ ددأن]مدد  أحرددت أن ددأ  جددزمعت   وحاادد  ا ددن سددامون أن ددأ    واج

ات لت ععحااوا  يد نل  أن  ند  مأ ن د  ا أع جمند  مدأ عاند  إش مدأ عسدميوح      جمن  مأل  ات هأب
مألهن ددا ال يندددم وحدددنأ مدد   اددب الهومددأع أو  ي دديت  ؛وعاددى عادددنو نلد   لحددأ  مددن هنددو عا ددتمدن ا

 وددأ  ا ددن وهللدددد:  مندد  هدد أ الع اددن  المددأح  مددن العصددوأ وحدددُّ   نلدد  وأ ددنا  ددألع ان  رمددأ نروحددأ
وأميددو ايوددوا  مددد نلدد  مددأ اهعددأو  ا ددن الاأسددت مددن وددو  مألدد  أن و ددأع  جددأئز مددأ لددت نعهللددأوووا مددد 

 :(4) (ه829) ت:ومد عح ا ا ن عأصت  (3) ع انس
ن نردددددددددددددددددددددددددن   مدددددددددددددددددددددددددد أمدددددددددددددددددددددددددو  ألاهومدددددددددددددددددددددددددواج

 

 (5)عهللدددددددددددددأوو مددددددددددددد  هحدددددددددددددى مدددددددددددددن حجدددددددددددددو  
 

أ وأمد   دنن الهومدأع (7) [المهأصدما]ووويدت   /أ مأل 20ووأ والع ان  (6)وحن  حرت  ألحجو
م دد المددواق مدن المدوحددا وددأ  ؛ و دأع الدد ي  مإحمدأ نجددوز نلد  لمددن أحدأ  الدددنن  مألدد  و د  الع اددن 

ولد    ونرون الموعين أحق  ألونن من الهومدأع  ت ن ا ل أئز مأجمأل : ونو من أحأ  الدنن  مأ ل  
إنا رددأن   سددواع وددأت  انددا هومأئدد   ددإاو نلدد  أو عددأهو ونددأميت  دون  يدد  ئدد هومأ يدد  أن نا ددى 

 ن الاأست: ورنل  لو م دن  يد  وأ  ا  ا ن ح نب  زوو أة  وونح  جأئ   ني    ونعأجو الحأن ن  
وودأ  ع انسد   لدت نردن الهومدأع ودد عهللدأوووا رايدت عادى  الهومأع  أسعهواو  و أدو الهومأع ميو أحق مدأ

ن رأحوا :أص    ايىاحع (8)عهللأوووا    أوو  ]ود[ نو أحق محيت واج
ونحدد   وأمددأ  مددن أحددأ  الدددنن  مألدد  ش نجددوز لدد  ععددق وش صدددوا وش ن ددا: ومندد  أن ددأ  مددن المدوحددا

   (9)ااحعيى لت ن ا  وو أة  ل ي  هومأئ  دون  ي  مجأئز مأ

                                           
 مد ج )مسنوم(ا (1)

 ا(أن)( مد أ 2)
 ا10/436( نحمو ال نأن والعحصن  3)
أصولد مو دد حدأمت ماند  مدن مايدأع المألرندا  أيحددل  مولدود  ( محمد  ن محمد  ن محمد أ و رو ا ن عأصت الانسد الهوحأ د وأ   4)

  ندندددا اليدددأومنن 7/45  ايعددد ت 1/356وومأعددد   هوحأ دددا مدددن مصدددح أع  عح دددا الحردددأت أوجدددوزم مدددد ال اددد  نحمدددو عوجمعددد  هللدددجوم الحدددوو 
 ا10/116  ميجت المةل نن 2/185

 ا1/79( اليأصمنا ش ن عأصت 5)
 ا1/313وصوميأ ح ون عصوم  مد الزائد عاى ووع  أو ع وع   مأل   نحمو هللوح حدود ا ن عوم  الحجو: ص ا حرمنا عوجب مح  م( 6)
 ( مد ب )المحأصا(ا7)

 ا6/594  ( نحمو العأج واجران8)
 ا6/596 المصدو ح س ( نحمو 9)
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مددأنو  ولددو عهللددأوووا مددد  :وددأ  الععددأئى  (1)محدد  إع ددأع ردد  مددأ  نددد  ش  ي دد : ومددد المهعصددو
ومددددد مجددددأل  الاأ ددددد   مددددأ لددددت نعهللددددأوووا (2)(ه 212)ت:   وسددددم  عنسددددىونددددو رددددنل   ع انسدددد

ود أحأ  الدنن  مألد  ادت ماد   [نوو ]مإن و ى الهونت  ي  هومأئ   (3)(ه917)ت:  المرحأسد
وددأ  ا ددن  مددأواد مددن لددت نادد   أن نددود الددن  ودد   مددأ و  دد  ندد  لدد  نلدد  أت ش؟ واددت:   يددد نلدد 

إن ردأن نلد   يدد أن  :سى من رعأب الحد   ودأ  ا دن الاأسدتوهللد مد وست نوصد من سمأك عن
 اود الاأ   مأ و   ع انس عهللأوووا مد 

ن عهللدأوووا  أن و أع  مأ    ونرو عن أص   ووش  األاأ : (4)[ن عهللأوووااج و ]أح  نود  :ووش  اأحنأ   ونرو واج
 ااحعيى (6)واهعأو ايولى (5) ع انسا مأ لت  ]ن اسو [مد 

وردأن عادى مدأ   نو حأئدب الاأ ددنصدعأمأ وو  الوج  المدموك ل  أهللجأو الزنعون ماأصا لدنحد   و 
ولمددأ  ددأ  مهن دد  مددإحد أودنددأ وههددن    ددعيأ وجددأع ودومدد  يودنددأ عاندد إحمددأ و  ؛نح هددد مددد  ندد  ايصددو 

حمددأ نحمددو مددد نددنا ال ندد  ندد  نددو   ن لددت نرددن نلدد  عاددى وجدد  اليأونددامدد  ميحددى لدد  إ  دوانمددد  (7)]مندد [واج
 انو حأمن إن رأن  هللوو  نوالعص؟ عمأ نحو   مد الحصأو م  هنو  (8) [عح ]محأ أم ومنمأ ن    
 هللون    الهلليو وححو انالعد عازت المدنأن ح اع  منعو  ليت مأ ني والولدوأما الزوجة 

منحمددو ؟ إن أواد أحددد مددن أندد  الدددنون مسددهيأالعددد  يددعت  يددد   وأمخخا هخخا يفسخخا بيخخع األصخخوا
مددن هللددأن  ندد  السددا أن عحدددحأ أن ن ندد   وددأ  مددد المدوحددا:  ال ندد   ألهنددأو ا اددأ   إلددى هللددوو  ال ندد  مددن

                                           
 ا1/169( نحمو مهعصو هان  1)
 اا ونو صدأحب ا دن الاأسدت ردأن ووعدأ  عأ ددا  نسدرن وو  دا ( عنسى  ن دنحأو  ن واود الهأماد مان  ايحدل  مد عصو  وأصا  من  ان2)

 ا5/102  ايع ت 3/58  هللنوات الننب 1/178  الدن أج 8/471وعومد مد  ان اا نحمو عوجمع  سنو أع ت الح  ع
حرددأت مددن مةل أعدد  ( محمددد  ددن ع دددا، الن وحددد المرحأسددد مددن نونددا أ ددد الحسددن ال حجددد مددن أندد  مددأ   ماندد  عّ مددا عددألت  ددألحواز  واي3)

 ا6/239  ايع ت 1/397مجأل  الا أم والحرأت  نحمو عوجمع  هللجوم الحوو 

 ( مد ج من ايص ا4)

 ( من جا5)

اوأ  محمد  ن وهللد: وو  ا ن مأل  ننا: إن و أع الهونت  ي  هومأئ   يد أن عهللأوووا مد ع انس  ا 10/436(ال نأن والعحصن  6)
ن لت نعهللأوووا  يد م  مأل  مد المدوحانو م سو يحد وولد   ش نجوز وأص   نوى   ع انس  دوالاو  الاأحد: أن و أع  ش نجوز واج

ن عهللأوووا مد ع انس  مأ لت ن اسو  ميد ا اا أووا  أميونأ مأ اهعأو  ا ن الاأست من وولد مأل  أن و أع  جأئز   و أع  جأئزا  واج
 مألت نعهللأوو الهومأع مد ع انس اااا

 جا منزنأدم ( 7)

 ا(من )ج   ( مد ب8)
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د  يادددددأو  ةح  واسدددددعُ  :ومدددددد المهعصدددددو  (2)نأعنددددد  (1)[زائددددددا  ]وليددددد  :سدددددححون  ودددددأ   ألهندددددأو ا ادددددا أندددددأت
ومدد ا دن   ن د  الهللديو والهللديون: نسدعأحد مدد  ند  و د  الم اد  نعسدوق وأ  مد المدوحدا  (3)رألهلليونن

سددامون نسددعأحد مددد  ندد  ايصددو  الهللدديو والهللدديونن ونادددت الاأ ددد مددن ن ندد  نلدد  ونا ددد الهومددأع 
ونرعدب مدد نلد  عادد   حأ دوا  ردأن أو هأئ دأ  أو منعدأ    لصدأح   الم اد /ب  يد ا وت ماد  نلد  20

نا هللدديد هللددأندان  ألسددداد مددد نددنا الددن    اددت العادددنت  اددت السددداد  اددت عرعددب الحنددأزم  المادد  اددت وددأ : واج
ونهللديد ههدوان أحد  لدن   سدداد وأن ونمعد  أرادو مدن ؛ عاى الهأئب أو النعنت أو هنونمأ ن ني  الاأ د
أدم عاددى مددأ مندد  زندد أمددد عسددونا  ماددت نادد اشجعيددأدإنا  ادد  الحددد الددن  ناددزت مددن  وهللددد:نلدد  ماددأ  ا ددن 

د إنا لدت نوجدد ونزندد م  ناع ت إلى هلليأدم من هلليد أن  ني   دنل  هندو سددا  أن  ني  سداد؛ هلليد   
 ااحعيى من  عاى نل 

وردأن نلد  عادى مدأ نح هدد    أنددنرت ورألدا مدن و د  الهأئدب عادى نلد  (4) [مدأ]وأمأ إنا رأحدت 
 م  إهللرأ  مد أن ال ن  حأمنا

محأ ددأم إلددى ههددو مددأ نرددو لونددى  ندد  نددنا المدددنن الحواحنددت المددنرووم ه نددا  :لة اليانيخخةأوأمخخا المسخخ
وددأ  ا ددن سددامون: مددن أحددأ  الدددنن  مألدد  مدد    مااهومددأع مسدده  رددأن  محأ ددأم ناال ندد  إ نإ مددألجواب:

مإن عصدق أو وندب أو حدأ ى  ات وأ :   ش مي  عرون من  محأ أمعجوز ل  صدوا وش ن ا وش ععق و 
األايددأ  ميأماعدد ومددى  ومددد العو ددنل وددأ  ا ددن الحأجددب:  أع وّد نلدد  ومسدده مددمددد  ندد  أو هللددواع مااهو 

والمدأزو    الاهمدد  اوعصدو عاندالدن    ننب مدأ حصد ندمأ  ش  (5) مأ ن اىوا ييأ و  ألحاد ش  ألحسنئا 
أن  نددددد   (7)(ه378)ت: ومدددددد الجددددد ب أن  نيددددد  وهللدددددواع  ش نم دددددد؛؛ (6)(ه616)ت:أ هللدددددوا دددددن 

عادى أن  يد  مدن عرادت   ولت أودأ عادى هندو ندننن الادولنن  (8)لت نحأب الم ا  وا عنأع  جأئز مأ

                                           
 ( مد )أ( زائد ا1)

 ا2/412المدوحا نحمو ( 2)
 169/ا1مهعصو هان  نحمو ( 3)

 من )أ( وش نسعانت  يأ الر تازنأدم ( 4)

 ا6/170نحمو العو نل ( 5)
أندد   ( ع ددد ا،  ددن محمددد  ددن حجددت  ددن هللددأ  ا ددن حددزاو الجددنامد السدديد  المصددو  ماندد  مأ دد  عددأوأ  اواعددد مددننب مألدد  مددن6)

  3/61دمنأ  مأت منيأ مجأندا  واجموحج محأصوون ليأ من رع   الجوانو الامنحا مد ما  المألرنا نحمو عوجمعد  ومندأت ايعندأن
 ا7/123هللنوات الننب  17/348الوامد  ألومنأت   16/110سنو أع ت الح  ع

ندد  مددد ال ادد  عددومد عأئدددا  مددن الحددج لدد  رعددأب الع و ( ع نددد ا،  ددن الحسددنن  ددن الحسددن ا ددن الجدد ب ماندد  مددألرد مددن أندد  ال صددوم 7)
 ا4/415  هللنوات الننب 1/146  الدن أج 12/372المألرد نحمو عوجمع   سنو أع ت الح  ع 

 ا6/170نحمو العو نل ( 8)
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: وأمدأ إن حجدو و د  أن نحجدز الحدأرت عاند  ودأ عاى الج ب أّول   أن مواد  من ميو عان  ال اد  
عاندد   هللدددو  أش  ووش هددد أ مددد جددواز  نيدد  إنا لدددت نحجدد (1) ال عدد الحددأرت عاندد  مدد  نجدددوز عصددوم  

 ا؛ احعيى(2)وأل  مد المادمأت  نحأ د
  نيادت نلد  إنوأمدأ    مألد  (4)[الددنن] إحأ دا  (3)[عامد ]ننا حرم   يدد العحجندو أو و اد  مد  

نلدد  مددنل  وميدد  هللددنئأ  مددن   مددإن لددت نياددت أن مألدد  ن ددد  مددأ عاندد  مددن الدددنن أت ش: م ددد ا ددن سددامون
 ااحعيى (5)حعى نيات أن مأ عان  من الدنون نسعهوق مأل   جأئز صدوا رأحت أو هنونأ

وأمددأ   أ نددد لامهللددعو  ين الهددواج  أل ددمأنإحمدد  عددود والهاددا مددد نددن  ال نأعددأت إنا مسددهت ش
والدن    لدت نح دوحد اآلن هللدوح  عادى المهعصدوو   ت من ر ت الح أب مان  من ننا ال أبعمأ حاا

 دعأو أحد  موعدب عادى هللددع  مألمأنو أح  سا  لرت محد  هللد  إحمأ نو  ن  الاحنأ اشلعزاتل  مد رعأب 
ونلدد  أن   ممددأ عمددت  دد  ال اددوىنددو وأمددأ مددأ نادد  مددد عصددوحأ نددنا و   اشلعددزاتوحصدد  مددد رعددأب   و ادد 

عادددى ونهللدددعو    سدددأو  أو يدددا هشأ أو همسددداعممدددأ ندددد و   مدددا    دددألأ دنحدددأو الهللدددهو ن نددد  الدددداو
 د      ل أئييدأ و د  أن نا  ديأ المهللدعو ات نةجونأ المهللعو   إلن  أالمهللعو  أح  معى جأع   ألامن ودن

/أ 21ميدنا ش نجدوز   لمهللدعو  ايجدوم المسدمأم مدد رد  سدحاا  ونأهدن محد  نسعمو ال أئ  عادى سدرحأنأ
حمددأ حرددت  ألهاددا يحدد  إ   ددوم  ألياددد الددن  عادددا  مددد المددأنووش ع  ين نددنا صددونل الو ددأ؛  دد  هدد أ

ونحددأ لددت نحعادد  ال ددمأن ل اددأع   والهددواج  أل ددمأن  حاددأ  ال ددمأن إلندد لامهللددعو  مددد ال ندد  ال أسددد ش ع
ال دأئ  ادت  (6) د  لدو ود   المهللدعو  الم ند   يدد أن أهد      ن  عحت ند  أئي  م  نحرت لد   ألهادامال

ين مددأ هددوج مددن النددد وعددأد إلنيددأ لهددو رمددأ نددو ؛ لا ددأئ  عاددى الوجدد  المعادددت لددت نجددزهجددو  المهللددعو  
 احعيىا (8)الحأ  إلى صونل الو أ وننا وا ل لمن عد و  وا، أعات (7)[وه ]ماوو مد  نوك اآلجأ  

مواجيدوا ر مد  مدد هللدوح   (9)[الم سدد]ونلد  مدن ال ند  والهللدو    ر مد  وندو رمدأ عدوى مدد  ند  الاحندأمينا 
 االمهعصو

                                           
 ا2/267نحمو الع ون  ( 1)
 ا2/320المادمأت المميدات نحمو ( 2)
 ( مد ج الياتا3)

 ( مد ج الدنونا4)

 ا6/590  العأج اجران  2/313المادمأت المميدات  ( نحمو5)
 ( زنأدم من جا6)

 ( مد أ  ب )صأو(ا7)

 4/374( نحمو موانب الجان  8)

 ( مد ج )ال أسد(ا9)
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 ايع المح    هنو  يج  عي ن  مح  ح منل  ال ميأو اوند  :لة الياليةأوأما المس
وأمدأ إنا  (1) إن الح   الهوب ش نه أ رت مأ من  من اله أ رمأ مد الوسألا والمهعصدو فالجواب:

م ددد ا ددن سددامون سددئ  ا ددن وهللددد مددد و يددا أو  مح سددا عاددى   لعرتأاحا يددت مح يعدد  وعي دد  رمسدد
ادا وش حن  نى ش عح د  مدد الهألدب مدن أنى أند  الدداوو   ج  وند معصاا   أب  نيا لوج  ههوو 

مردأن هندو   سد ب ونننب صأحب الح   إلى أن نيأو   صأحب ال نيا    مد رأ اينى عحيأ
: إنا رأحت نن  الا يا ودد احا يدت المح يدا محيدأ جمادا  مدأ نردوت مادت ناددو عادى ننا اينى ؟ ماأ 

يدأ مد   دأ   ألميأو دا من  ادوم عاى دمد  ندنا ال دووأ ليدت الو انت مي اا ش مأئدم مني  نأو اععمأ
  عاددى مددأ وألدد  جمأعددا مددن اليامددأع مددد الو دد  المحدد   إنا هددوب   مرددأن هنددو  نرددون ح سددأ  مرأحيددأ

   ااحعيىونرون نل   حرت من الاأ د  يد أن نا ت عحد  الس ب الم نل لاميأو ا واله  ا لاح   
ا دن سدامون عدن  مدد ومند  أ    دا لدنل و مند  الميأ  عدت مح يع   محزلا هوا   وأ أح ماد حزّ 

دهددأ  و مددد المو د  الصدهنو الددن  ش نحد اشسدعهحأعرعدأب    وحدد  وش نحع دد   د  مدإحيت نددوون  نيد  واج
  وندد مدد الوا دحا  م  عحدحأ   ن  مأش ح د  مند  محيدأوجوى الي  ونو الصواب: امح  مد هنو  وأ 

 :ادددا أوجددد  نددد  الحددد   عحدددد اليامدددأع عادددى ا   (2)(ه776:)ت ومدددن جدددواب ي دددد عمدددوان الي دوسدددد
 مح يعد مدأ لدن  مند  مح يدا مدد الحدأ  وعوجدى  ادت ودأ : الوجد  الاألد   ومهعادأ مند   وممحوك  واجب
؛ ووصددد أجددأز  نيدد  حمددوا  إلددى وصددد المحدد   ممددن اليامددأع مددن  ميددنا مهعاددأ مددد  نيدد    آمددد المدد

ومدن اليامدأع مدن محد   نيدد      مدأ مند  محع د مدإنا عددت اشحع دأك  ند  وعدو   د   د  المحد   اشحع دأك
وود وو  لااأ د أ د الولند  دن وهللدد مدد أجو عد  مدأ مدأنو  أن الحد     ش نهنو الح  ن محأمما أ

وألد  مدد  ايدا مح سدا ليدأ جندوان ن دوون   /ب مح يا إنا رأحدت نسدنوم21ن رأحت من  اج نجوز  ني  و 
 يدأ  دأن نجيد   اشحع دأكأن ال ايا المدنرووم نمردن  م   عرون منيأ مح يعيأ الماصودم  يأ  يأ حعى ش

 منيأ  نت نسرن أو حأحوت عرعوى ونا    وو الجنوان احعيىا
وسئ  ا ن عوما عدن هومدا مح سدا عادى جدأم   إزائد  ععدداوليأ أندد  السدأرحنن مدن هأصدب  
 ؟و  هللدع من  مح يا أه   مد الامن والسرحىأحأحوت   اب  ي  الحأ  ميأو عيأ   وهنو 

اددت الهصدب لاهومدا وأجأب الاهمد عن ححدو ندنا إنا ع  نايأأش عيو  وع اى ح سأ  عاى  مأجأب: 
ورددأن نددده  عاددى مددن لدد  نحددأ  هللددورا م ددوم   ونههللددى مددن عددودم الهصددب منيددأ  وعيددنوت مح يعيددأ

                                           
 ا1/213  المهعصو 1/119( نحمو الوسألا 1)

ا  من مصح أع  عانند عادى موسى  ن محمد  ن مي د الي دوسد  من أن  مأ   عألت ومان  مألرد  رأن هنا مد ميوما المدوح( 2)
 ا13/47  ميجت المةل نن 1/388المدوحا وعانند عاى الوسألا  نحمو عوجمع  هللجوم الحوو 
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ن ردأن ش نه  نوى أح  ش  ه  منيدأ عادى المسدجد عاى ص ا  (1)] يأ[ عوو  ى ماد  نلد  أو هللدواج
 لح   ون اى عاى حأل  احعيىاا  و م  ني (2)دوا []حأ رأن الهوأ

والدددداو نهدددأأ عانيددددأ   عادددى مسدددجد (3)[جحدددا]وسدددئ  أ دددو سددديند  دددن لدددب عمدددن حددد   داوا  و
ميدددد  نسددددوف   حددددأمو الحدددد   مددددن و ددددو  نلدددد  أ ىمدددد  أ مهوسددددي ددددد مأئدددددنأ عش  (4)[الجحددددا]و  السدددداو 

   عيون يأ  مأ نو أح   ممأ نرون ل  مأئدم؟
عحدددد الاأ دددد أن الحددد   المدددنروو ودددد عددددمت مأئدعددد  وعيدددنوت مح يعددد  وأن  نيددد  إنا ا دددت  فأجخخخاب:

وأن   الاأ ددد وعسددونا  عاددى الاددو   جددواز من ددأك  ددأمو ؛ محدد  مددن الحمددو والمصدداحا   وعيددون  هنددو 
ن عادددت   ونحدد   عو ددأ  مددن الم ندد   ونهللددعو   امحدد  مددأ نصددال لاحدد     ألسددداد (5)[ نيدد ]نرددون  واج

 احعيىا ميو أولى من  ني   ألامن سأ  من  ميأو ا  مأ نرون ح 
 اوند ولنما الحرأح وروحيأ و   ال حأع أو  يد  لة الرابعة:أوأما المس
 وددددأ  (6)(ه486)ت: ودددأ  المدددواق عددددن ا دددن سدددي   ن الدددن  مددددد المهعصدددو  يدددد ال حددددأعإ فخخخالجواب:
ين   ال حدددأع  و ددد  مددد  أن نردددون ودددأ  مألددد  نلددد  لمدددن مأعدددعونح  : أوى أن ندددولت  يدددد ال حدددأع(7)]مألددد [
هلليأو  و   ال حأع أم   احعيى (8) ]جهلليأو[الولنما  ودأ  مألد   وودأ  الهللدأوح مدد الر ندو:  (9)الحرأح واج
  وول   يد ال حأع عاى مأنو المدننب عاى دووأ  الععأئ  و  يد أش  أ   يأ و   ال حأع  : مد اليع ن

ولددت ن ددنن الادددو الددن  نددةهو   ليادددانسددعحب عحددد  ووندد :  ووندد  نلدد  واسدد   واسددعح يأ  ي دديت و ادد 
ولدن  ماد    لاسأ   أن نجنب أهوأوى لمن دعد لمأ  (10)ونحأناوسم  ال وأ  ا ن عوما:  ميايأ إلن 

                                           
 ا(أ)( سأو  من 1)
 ا(أ)( سأو  من 2)
 مد ج )جحأت(ا (3)

 مد ج )الجحأت(ا (4)

 ا(مي )( مد ج 5)
الاو  ددد الهوحددأ د المددألرد ماندد  وأ ددد هوحأ ددا سددرن وو  ددا وعددومى منيددأ مددن  ( عنسددى  ددن سددي   ددن ع ددد ا، ايسددد  الجنددأحد6)

  14/109مصددح أع  ايعددد ت  حددواز  ايحردددأت مددد ال عدددأوى وهللددوح الجدددأم  الصددحنل لا هدددأو  نحمددو عوجمعددد  سددنو أعددد ت الحددد  ع 
 ا8/25ميجت المةل نن   5/103ايع ت   1/181الدن أج 

 من جازنأدم ( 7)

 اعيأو(مد أ  ب )شهلل( 8)
 ا5/210( العأج واجران  9)
ومأ سميت إش وود سدم  لرحد  ردأن ش   وأ  أهلليب: مأ ح وت لمأل  مجاسأ  إش وا ن حأم  حأ و  أهلليب وا ن حأم  ن( الاونحأ10)

 ا3/129نحمو عوعنب المداو  وعاونب المسأل    مرأن نرعب أهلليب لح س  ول   نرعب
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إن جيد  الولنمدا والسدأ   ميدأ  وج دت : ا دن وهللدد  (1)[والسدأ  ]يح  و مأ جي  الوج  الولنما ؛ الولنما
ورددنا مددن عددو    لددت ندددك لحددق  دد  لميددووأ لاسددأ    ه مدد  يحدد  دومددن دعدد  لحددق أيحدد  دعدد ؛إجأ عدد 

ن أهددو الولنمددا لاسدأ   ماددأ  مألدد :  الولنمدا وميدد  السدأ   يحد  و مددأ جيدد    نجندب ولددن  رألولنمددا واج
/أ  مأ وأ  نو إح  لمأ رأن الوج  ود نجمييدأ احعمد  22ووج  عيانا  عه نأ اجعنأن  الولنما والسأ  

ش  أحيددتولددو رأحددت عددأدم الحددأ   أل اددد   عوريددأ وعمادد  دد  عحددد  أحدد  لددت نددةهو الولنمددا إلددى نددوت السددأ   
ندنا رألمهدألأ لعاددت ودو  عندأ  اسدعحب أصدحأ حأ  وادت: (2)نولمون إش نوت السأ   لوج ت اججأ دا

 ماد وأنت أن مد عمايأ و   أو  يد سيا وا، أعاتا اروحيأ أس وعأ  احعيى (3)]السيا[ين 
 - مدألجواب أن هللدنهحأ اليدأوأ  دأ،  إلد  اااع مدد اليمأونداوند حم  الحسأ :لة الخامسةأوأما المس

  سدميحأ  محد  هندو مدأ مدوم  عترأن نوى نل  مدن حمد  عأئهللدا مدد اليدودج رمدأ نردو  - ود  ا، سو 
 – وودد ودأ  الهللدن  اجمدأت ا دن أ دد جمدوم  عدن م أهللدوعين   الراندوصدونل  مأنو لوودوك الحأئد  وال 

حيددأ ؛ يالسددعو المح صدد  عددن ال دددن لألجأحددب مندد  جددواز لمدد : عاددى نددنا الحدددن  - ا، عحدد و ددد 
  والحجددأب عاددى  ددو نن :ووددأ  أن ددأ   (4) [  ددهأه ددوت أن حأسددأ  رددأحوا مددورانن  يودجيددأ لاومدد  و]ال

مددأيو  ش نجددوز   حجددأب لاددنات م ددأوق ليددأ مح صدد  عحيددأو   محجددأب عددن اي صددأو وم أهللددو لاددنات
ألجح ندنن م أهللدوع  والاأحد ونو المح ص  سأئ  ل  وم لاموأمين م أهللوع  لنل  م أهلل لألجح ننن م أهللوع 
  اينانددا مددد الحددأمانن ليددنا اليددودج ترمددأ رأحدد  إنا رأحددت مددنيت أنانددا وميومددا  لا ددوووم مددد نلدد 

إلدى المحدز   (5) ووولرت ن  حمات مد اليودج ووميت إلى ميو الدا ا أو حمات مد اليودج[  احعيى
 يددأ  مرددأحوا نوحاددون  نددنا إحمددأ نرددون مددد السدد و (6) [ن]أمددأعات   لدد إاااعاددى أنددد  الوجددأ  دون دا ددا 
د مدأحعماوا  دوأو د  الدون  الدننن ردأحوا نوحادون  وألدت:؛ ول دم الحددن   اليودج ونجياوح  عادى الدا دا

ه أمدأ  لدت وردأن الحسدأع إن نا     ونت نحسد ون أحدد مند  وحاو  عاى  ينو  الن  رحت عان و  دجىنو 
ادوت ه دا اليدودج حدنن وميدو  ادت نسدعحرو ال  مإحمدأ ندأران الياادا مدن ال يدأت  الاحدتني ان ولدت نههللدين 

ولدت  ودأ  الهللدن  ا دن أ دد جمدوم عادى ووليدأ:  رحت أحم  مد نودج وأحز  مند : ووألت أن أ    وحماو 

                                           
 ( مد ج )لاسأ  (ا1)

 ا4/380لعحصن  ال نأن وانحمو ( 2)
 ( مد أ )السأعا(ا3)

 اح م(ال) أ( مد 4)
 ( سأو  من أا5)

 مد اأاا (لوب)( 6)
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 (1)[و]نسدددن دعاددد  الراندددو إنا حادددو محددد  هللددداوال  ن اليدددودج رمدددأ ودددد عادددت مدددن اااددد ؛ ينههللدددين الاحدددت
ونددد عاددى مددأ أه ددوت رأحددت ححناددا الجسددت لددت نههللدديأ     ودد  أن نع  حددوا لددنل   له أئدد حماددوجمأعددا ع

 انسنو احعيى دعاليودج هلل (2) [اا ]ميد  ألحس ا إلى   رمأ رأن حسأع نل  الووت  الاحت
ن رأن نسعد   ينا عاى الجواز  ووولرت  لدن  نحدأ  احعمدأ  ؟ ايو  اشحعمدأ ميد  عادى   واج

ق مددد نلدد   ددنن  يددد وش مددو   ونددو رددأأ  مددد مجددود جددواز الحمدد   الحدددن ههددو رمددأ وأنددت مددد ل ددم 
ووددد ألهددد اعع ددأو ميومددا نلدد  مددد    ألاادد  واله ددا مددد راعددأ الحددألعنن لحصددو  الياددت  المسددأما ووو يددأ

  وةندددا أهللهأصدددين معحدددوش وةندددا ممحوعدددأ  ش ممأسددداولدددو ردددأن مدددأ نحصددد  ميومعيمدددأ دون   الحددددن 
إن نحص   دنل  عادت   وجب سعو أهللهأصين جماا عن اي صأول/ب و 22   مسععوات مد ال ووأت

والدح   أعادق  ألموئندأت مدن الميومدأت   وهندو نلد  مدن الينئدأت  أما وال دو  والاصدوححال و مالها
ح  دون وةنددا لاددوم إدوا  نددن  الحأسددا  اشسددعدش والهددو    احددنوو مددن نلدد  مددأ نسددعدعد معحددمأ المددواج
أدم مد ندن  المدنحدا ينئا اشجعمأعنا الحأصاا مد مجوى اليأمأ ال  عاى مجود الحم  دون عواو  

الهللددأهاا عددن  (3) [وال ددعن  ]ا مددأ نسددعدعن  مددن عيااددأت المسددومنننحمددو مندد  مددن جيدد  مددنا  أمددو ههددو
واشوع دأ  ل ديأ عادو    معادننوالعرا دأت الم يددم عدن سدنو ال  الصدأدوم عدن سدحن الميعددنن  الدنن

ئ  مند   دو  نهدوج وعع د  جزئندأت المسدأ  عسعع   م أسد ومحدأروعوعب عاى نل  م أسد عو   الم سدنن
و دددوى عادددى اشحاندددأد لاحدددق   ا،  صدددنوع  أحدددأوونلددد  هندددو ه دددد عادددى مدددن   عدددن ماع دددى الجدددواب

وش نسعوسدد  مددد اع ددأك اليوائدددد   مان يددد مددن مواوددد  ال ددعن مددأ اسددع أك  ندد  ح سدد اواجحسددأن م   ونعدد 
دوو   ونددةد  إلددى  إن نا  ممددأ ن سددد الدددنن  صددونل الم ددأح الانددأت  يددأ ولددو رأحددتالمألومددا ونعراددأ 

عيأ    ش ن ادد مند  معسديأ  واسعحرأت نل  من الح   وامع ةنأ مح  واح  أ  السحن واسع داليأ  أليوائد
مدأ نح  د  مدد مدوهم ال صدنوم مدن صدوو ايهللدنأع وهاأوندأ  وندو  ونل  من ال    الم يد عدن ا،  لهنو 

    جّ  نل  م أنأم وع أهو  ألدحنأ وعمأنو عاى الهنوا  ن ا من الحقالعد لنست  حق وش وو 
أو ني ندد  لزوجعدد  عدميدد    ندد  الم نددد و المزامددو مددد ايعددوا وأمددأ مددأ ني ددد اجحسددأن ي

وودد حاد  الاو  دد   عادى حردت اججدأوم عاند  (4)]نل [ جوىإن رأن نل  امحأ  لاهحأع   أن أ  لمن نرو

                                           
 امد أ  ب )رانو( والصحنل مأ أا ت( 1)
 ا(ااأ )( مد أ 2)
 ( مد ج )الينن(ا3)

 من جازنأدم ( 4)
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  (2)إحدد  الهحددأع (1)ژڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ژ : وولدد  عيددألىمددد ع سددنو سددووم لامددأن عاددى 
  اج دد ق ومددأنو   وددأ  ووددد ادعددى أ ددو عمددو  ددن ع ددد ال ددو اججمددأك عاددى عحددونت اججددأوم عاددى نلدد 

ن ردددأن   عندددأ   المدوحدددا وندددو مدددننب (3)ومدددد المهعصدددو روانندددا ردددواع الددددأ والميدددزأ لايدددو  واج
ووددأ    ن لددن  ردد  م ددأح عجددوز اججددأوم عاندد إ؛ ماادد  حددأ  مددد اليددو  مانسددت اججددأوم ددوب الدددأ م أ

وأمعددى ال اندد  واهللددد    ددو   مددد اليددو  منح هددد أن عجددوز إجأوعدد  لوأمددأ الدددأ الددن  أ ددن :ا ددن نددوح 
 الولنددد   جددواز اججددأوم عاددى مددأ أ ددنل محدد  رددألوشئت وايمددواح وحادد  مددد سددحن الميعدددنن عددن عرومددا

أوسداحد مددعوت ال ع دنن  -ا، عحد  و دد - (5)(ه68)ت:ودأ  لمدأ هدعن ا دن ع دأ  (4)(ه15)ت:
/أ ] مدأ ني دى واجعد ن  د   أصدوات موع يدا 23 (7) [مداجهللدأ]وأمدأ   (6)ماي وا مأع دأنت أو يدا دواندت

مدنل  مدن العسدمن  ووصدد  ؛أن م حأ  أو م حا ند العد أع ت نل  حعى نيات جمن  من مد المح  
مددإن رددأن المي ددد  (9)انوائددد ا،  دد     دد  ومددن نوائدددومددد الحدددن  امددن سددم  سددم  ا، (8)ام[عاالمددو ]

ندأع و وال  إش أن ندنا اليمد  لدن   ي دأدم  و ممن ناصد السميا والونأع  يماد نيج   مي أونأمو  نل  
إلدى  ادب الجدأ  حاصدأن مدد  تليمدا أمدأ الدن  مدد اجحندأع أن احصدواأ ؟ دأدم ند  ندو محدوت هنو الي
مياددى نددنا حاددو  عحسددنن الاددوب الددن  نا سدد  اجحسددأن عحددد الهددووج    ددألعحونت (10)وصددأ[ن]الدددنن وش 

 لاحدأ  مد ج  عادى ندنا رد  عودو   ح  لن  ونأع  ألي أدم     ألدحنأ؛ يولن   حوات إلى الحأ  مواعام
ا ونلد   مدأ لدن  مدن الي دأدات ودد عردون منمومدا وودد عردون م أحد مالمدوهعا نمدإن :ات وأ   وعزنن ليت

إن الوجد  إنا أح دق مألد  عادى جمأعدا مدن ايهحندأع  :ولدنل  حادو      عاى حسب الهو  الم اوب
                                           

 ( من سووم لامأنا5( اآلنا )1)

 ا14/51( نحمو ع سنو الاو  د 2)
 ا1/205( مهعصو هان  3)
عروما  ن أ د جي  و أ د جي  عموو  ن نهللأت  ن المهنوم الاوهللدد المهزومدد  أسدات  يدد ال دعل  امدأن سدحنن وحسدن إسد م   ووعد  ( 4)

 ا1/161  هللنوات الننب 4/443  اجصأ ا 3/1082نحمو عوجمع  اشسعنيأب  -و د ا، عح  -نوت النومو  مد ه ما عمو 
ولد و   اليجوم  ا   وون   همد  سدحوات   --نأهللت الاوهللد اليأهللمد ا ن عت وسو  ا،  ( ع د ا،  ن الي أ   ن ع د الم اب  ن5)

  هللدنوات 4/212  اجصأ ا 3/933ورأن عألمأ  ح و ايما وعوجمأن الاوهن  ومأت أنأت ا ن الز نو  أل أئأ  نحمو عوجمع  اشسعنيأب 
 ا1/294الننب 

  وأهوجد  ال أريدأحد مدد أه دأو مردا  سدحد  دينأ  3/496ع دأ  أحد  هدعن  حند ااا ( أهوج  ا ن أ د هللن ا مد مصدح    ا دم اعدن ا دن 6)
 ا2/385 ا م )هعن ا حأ  ل ( 

 ( سأو  من )أ(ا7)

 ( مد ج )الموانأم(ا8)

 ا4/2289ومسات  أب من أهللو  مد عما  هنو ا،  8/104( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب الونأع والسميا 9)
 ( زنأدم من جا10)



89 

ورددنل    عام لددن   حددواتهميددن  مددو   لصدددوا ونلدد  لنيعاددد الحددأ  أحدد  سددهدش مددد ميددو  الي ددأدم وا
 مندددددد  هللددددددنهحأ اجمددددددأت اليددددددأوأ  ددددددأ، أ ددددددو محمددددددد ع ددددددد الددددددوحمن  ددددددن محمددددددد حدددددد  حمددددددوأإش   أماألدددددد 
لاوندأع مدن وأعد   مدد  دأب (2) ه(261)ت:مد حدن  مسات   مأ - ود  ا، سو  - (1)ه(1036)ت:

مدأعى  د    ا، عاند  وأع دأ  مدن أصدحأأ المدأ والسميا ونرو الحددن  إلدى أن ودأ  مند  ووجد  وسد  
أن نح ددق منيددأ إش  مددأ عورددت مددن سدد ن  عحددبُّ  :وددأ  ؟ممددأ عماددت منيددأ وددأ :  ميومدد  ا، حيمدد  ميوميددأ

ب عادى وجيد  سدحم أمدو  د  ادت   د وند مادجدواد  وميات لناأ  نولرح    رن ت :وأ   أح ات منيأ ل 
م مددن الددوشئت ش مددأ وصددد  دد  الم أنددأ نأو   أن الم أنددأم حددوات أن ددأ  ووددد عاددت   (3)حعددى ألاددى مددد الحددأو

واحمو وو   صدأحب   م أنأمش ومد الهللأم  مد  أب الولنما والم أح محيأ الميعأد ش سوأ و   نجوز
ت  و  حُ         د  ون   ُ  نْ اج  المهعصو و  

 ا(4) 
وأ  الح دأب مدد حواهللدد    وب    الحسأع رمأ نروت ميو الدأوأمأ الهللدع المدوو الن  ن

 (6)ه(741)ت:وألد  الجزولدد (5)وناأ  ل  ال حددنو  حدم ونو الهو أ من جيا وا المههللىنو  :الوسألا
 اوهنو  احعيى

وودأ  مدد سدحن الميعددنن   (7)ومد المهعصو جواز  وب الهو أ  مد الولنما لاوجأ  والحسدأع
منددد   (9)ه(449)ت: ودددأ  ا دددن   دددأ   :  دددأب ال دددوب  ألددددموأمادددأ  (8) (ه256)ت: دددّوب ال هدددأو 

                                           
ع ددالوحمن  ددن محمددد  ددن نوسددأ الاصددو  ال أسددد المددألرد  عددألت مهللدأو  مددد الححددو والاهددا وال ادد  وهنونددأ مددن مصددح أع  حأهللددنا عاددى ( 1)

 ا1/548  ندنا اليأومنن 1/433  هللجو الحوو 2/378صحنل ال هأو  نحمو عوجمع  ه صا اياو 
م وأعدد ت المحدددانن صددأحب المسددحد الصددحنل  وحدد  إلددى اليددواق ( مسددات  ددن الحجددأج  ددن مسددات الاهللددنو  الحنسددأ وو   أحددد ايئمددا الح ددأ2)

  سدنو أعد ت الحد  ع 5/194  ومندأت ايعندأن 15/121والحجأز والهللدأت ومصدو  وعدومد  مدأنو حنسدأ وو  نحمدو عوجمعد  عدأون   هدداد 
 ا2/125  عنروم الح أم لانن د 12/566

 ا3/1513( نحمو صحنل مسات  أب من وأع  لاونأع والسميا 3)
 ا1/51مهعصو هان  نحمو ( 4)
 ا4/6موانب الجان  نحمو ( 5)
اددا عاأنندد وعددأش لد  عاددى الوسدألا ا   أراددو مدن ألددأ ماند  سد ع دد الدوحمن  ددن ع دأن الجزولددد ماند  مدألرد ميمددو مدن أندد  مدأ  ورددأن نح دو مجا( 6)

  ميجدت 3/316ايعد ت   1/314هللدجوم الحدوو   1/351ش دن وح دن  تالعدون  حعدى عدومد نحمدو عوجمعد  الومندأ  سحا ومأ و أراو من مئا وعهللونن 
 ا5/153المةل نن 

 ا1/110( وأ  هان  اش الهو أ  ولو لوج ا مهعصو هان  7)
( محمد  ن إسمأعن   ن إ واننت  ن المهنوم  ن  زدز ا الجي د الحأمم اليات صأحب الصحنل ولد مد  هأو  ووح  مد  ادب اليادت إلدى 8)

يمصددأو ورعددب  هوسددأن والج ددأ  واليددواق والحجددأز والهللددأت ومصددو ومددأت مددد عمددو وحددد نحمددو عوجمعدد  ومنددأت ايعنددأن جمندد  محددداد ا
 ا6/34  ايع ت 1/24  هللنوات الننب 1/252    اأت الح أم لاسنو د 10/79  سنو أع ت الح  ع 4/188

أندد  وو  ددا رددأن مددن أندد  الياددت والميومددا وال يددت مددن عصددأحن    ( عاددد  ددن هاددأ  ددن ع ددد المادد   ددن   ددأ  ال رددو  الاو  ددد عددألت  ألحدددن  محددت9)
 ا4/285  ايع ت 5/214  هللنوات الننب 1/201  الدن أج 13/303هللوح صحنل ال هأو  نحمو عوجمع  سنو أع ت الح  ع 
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ن رددأن مندد  ليددب وليددو و ححددو    ددن ع ددد ال ددو وددأ  أ ددو عمددو  (1)إو ددأ  اجمددأت واليددألت عاددى اليددو  واج
ومددأ وودد  مددد   هنددو سددمي  مددد  نعدد  و نددت  – –أع  حددوات ين الح دددحددلددن  اله :ووددأ  ا ددن اليو ددد

ح دو  دوب الددأ وش نصدل  – – ين الح د؛ من رواننا ح وو  نو الينئا مأسد سمأك أص  
   ا(2)احعيى – – أن نرون نو الينئا أعمت من الح د

مددد المهعصددو وهللددووح  وهللددووح رمددأ  (3)الزمددأومعحدد  مددأ وندد  مددد الر ددو والمزنددو و  وش نيددزب 
وليت مد نل  منانب و وق ند م سدو ا   مد هشت الهحأع ومد الهحأع رانو ور ت ايئما  الوسألا
ورددأن  ددوب ايوعددأو  ادد  المددواق مددد  ددأب اليدالددا عددن المددأزو  لمددأ حومددت الهمددوحو   عددآلن يتمددد 

  حرددت العحددونت عاددى نلدد  احسددحب؛ يأ هأل ددأ  ونحددو  الددح   إلددى هللددو يأناددأون هللددو  زمددأوموالددح   مددد ال
ومدد اجحندأع رد  هلدا نسدعهوج محيدأ صدوت مسدع أب   (4)إلدى الهللدوب دعووب وش ند د ه أ مدأش ن

ش ميددد  أونددا عاددى أ  الهللددوب حددوت سددمأعيأ أندد مددوزون مددإن رددأن ممددأ نيعددأد   صدد  اج أحددا ونأسددأ  واج
 ااحعيى (5)ممن ن و يأ عاى هنو وزن حوات أن أ   وايوعأسمأك  أوو      عاى صوت ال نو

ولردن ش  لامأن لمدأ عرادت عادى جدواز الددأ مدد الحردأح ودأ :ومد أحرأت ا ن اليو د مد سووم 
محد  مدن   مدإنا هدوج نلد  إلدى مدأش نجدوز  ؛سدمأك الومد شاحرهللأأ الحسدأع وش نعد  ايسدعأو و نجوز 

 ا(6)من أصا  احعيى حبأول  واجع
  منح هدد العدنام لدنل  والع صدو  مإن الهألب عانيأ أو رايأ محدأرو ومحومدأت  وننا حأ  وشئت الووت

أت مندددننب دنحددد  ونياددد  مددد  ونه ددد  عدددن هوائددد  الحدددواز  الجزئنددد  الراندددأت تعمومندددأوش نيعمدددد عادددى 
ردأن عاند   :و ودأ  ا دن اليو دد  الحنأت لاصدنت الم أندأم والع دأهوننا م  مسأد الماأصد و   اليألرنن

رددو  اليامدأع لددن  المحصدب أن نسددوك   مامدأ مسدددت مرأسدب الحددأ  والحندأت  السد ت نجنددب رد  مسددات
 اش عاى هللوو  احعيىإلإلجأ ا 

لمددأ  ؟ش عةردد  وونددد اليدددانأ العددد عيدددى مددد ايعددوا  لاددزوج ندد  عةردد  أ وأمخخا المسخخألة السادسخخة:

                                           
 ا7/263هللوح صحنل ال هأو  ش ن   أ  نحمو ( 1)
 ا3/10وأحرأت الاوهن ش ن اليو د   10/180العميند نحمو ( 2)
  المزنو: اليود الن  ن وب  د  وندو أحدد اآلت 1/399الزمأوم: مةح  الزمأو وهلا الزمو وجم  زمأمنو  نحمو الميجت الوسن   (3)

 ا2/773  الر و: نو ال    نو الوج  الواحد نحمو ح   المصدو 1/404ال وب نحمو ح   المصدو 
 ا8/165العأج واجران  نحمو ( 4)
 ا2/272الدنن إحنأع عاوت نحمو ( 5)
 ا3/527أحرأت الاوهن نحمو ( 6)
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نرو  الح أب عن صدأحب المدده  مدد  دأب الي دا إلد  مدألجواب مدأ وألد  ا دن عومدا وحصد  عادى مدأ 
ش سددا  ا ددت اوع ددى اليددوأ وصددد الاددوابمددد الععددأئد ماع ددى المددننب أحدد  إن  اددت إن اوع ددأ    واج

ش حردت  حردت ادواب  حرت من   حرت ال ن  ال أسدد؛ مد ووع  أو ودو  أو حوع  عاى مأ نوجب ال سأد  واج
وو مدأ ن دوق   نا نح هدد عددت ايرد  محد  لمدن ح دو ولد  هألب مدد صدووم ا وعد  عومدأ  ال سدأدوال  الي ا

 ااحعيىرأ و يد موع  منهأ  نن حأل  و   موع  منعأرد ال
؛ ح هدد نوعدد  عحد  إلدى العي ندو   ونحدوت ايرد   نجب عدت ايرد  العي نو  مىأجع أمأحمو لم

م حدأ  وصدد (1)[إن]و  سو نل  ووجي  عدت عمح د  لا ند  ال أسدد لي و  ؟العحز  عن نل   ن  ماصود
وودد   أو ناحدم مند  ميحدى ال ند    (2)اعع أوا   ينا ايصد []منا  من  مأ نا  من المسأمحا   الميووأ
صدددوح الواندددب  أحددد  إحمدددأ نيدددب  (3)]إن[ ادددت إحددد   ن دددا الادددواب ع ندددا وصدددد  يدددأ اليدددو : ودددأ  اآل دددد
ن ن لددددت نينح ]مألمهللدددديوو الجددددواز ياج وحرددددت نلدددد  حرددددت ال ندددد  و   ن اليددددو  جددددأزمددددإن عددددنّ   لايددددو 

  لاجيددد   جدددح  المحددد (4)(ه212)ت: وندددو ودددو  ا دددن المأجهللدددون الهللدددأنو   الماصدددود  دددنل  الميدددووأ
 ااحعيى اليو  وودو 

ن لددددت نينحدددد [   (6)مصددددحح  ا ددددن الاأسددددت ومحيدددد   ي دددديت لاجيدددد   ددددألامن  (5) ا ددددن الحأجددددب واج
  (7)ووألد  أصد    مأجدأز  ا دن الاأسدت مدد المدوحدا؛ مإن ون    هللدو  الادواب ولدت نسدم : أ ؛ العو نل
ومحيد  : ووولد   ويحد  م حدد عادى المرأومدا   وأ رألهللدو يونو أولى ين ال (8) ه(474)ت: ال أجد
وعادى اعع دأو  ااحعيدى ئ  سايا  انمعيأ ونل  جيد   دألامنيح  ر أ: أ ؛ نو ا ن المأجهللون؛ يت ي 

                                           
 ( سأو  من أا1)

 ( سأو  من اأاا2)

 زنأدم من جا( 3)

( ع د الما   ن ع د اليزنز  ن ع د ا، الاوهللد العنمد ا ن المأجهللون مان  مألرد مصنل ُعمد مد ههو عمو  ون  إحيدت مدن أند  4)
ومنددأت   3/136عوعنددب المددداو    5/506ال  اددأت الر ددوى  نحمددو عوجمعدد   داوت عاندد  ال عنددأ مددد زمأحدد  إلددى إ ددداعأت  أصدد يأن
 ا1/153  الدن أج 8/422  سنو أع ت الح  ع3/166ايعنأن

 ( سأو  من اأاا5)

 ا1/457جأم  ايميأت ش ن الحأجبنحمو ( 6)
 ا8/34( العأج واجران  7)
 ندددو مددن وجدددأ  الحددددن  أصددا  مدددن   اندددو  ومولددود  مدددد  أجدددا سددانمأن  دددن هاددأ  دددن سددديد العجن ددد الاو  دددد ال دددأجد ماندد  مدددألرد ر( 8)

  2/408 أيحدددل  وولددى الا ددأع منيددأ وعددومد  ألمونددا مددن رع دد  المحعاددد مددد هللددوح المو ددأ وهللددوح المدوحددا نحمددو عوجمعدد  ومنأعددا ايعنددأن 
 ا3/125ايع ت   5/315  هللنوات الننب 1/439    اأت الح أم لاسنو د 1/120  الدن أج 3/246عنروم الح أم لانن د 
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   الو أ ؟ (1)]منيأ[ن  نيع و ايصانن اهعا وا
 (3)(ه631)ت:ودددددأ  الهللدددددن  أ دددددو محمدددددد صدددددألل (2)(ه719)ت: الصدددددهنو لحسدددددنا ودددددأ  أ دددددو

 اش ونو من  أب الميووأأت   منيأ الو أ ونو مننب الرعأبواهعاأ ن  نواعى 
ون  نيع و منمدأ  دنن الي دا وعو ديأ السد ما مدن الو دأ ؟اعع دو نلد  مدد  :ووأ  مد العو نل

ومددن الانددأب انأ ددأ  أراددو   ومددن ال يددأت  يأمددأ  مهأل ددأ    نيددو  مددن الحاددد دوانددت أنممحدد    المدوحددا
 ااحعيى (5)ارانوا  من ننا الميحى (4)نا[واز الم]من حوعيأ وأجأز مد   أ  محيأ

عامددت ممددأ عادددت أن  ووددد  اعع ددأو الو ددأ مددد اليدندداعاددى  ومدأ نرددو  صددأحب المددده  نددو جددأو
العحددز  عددو  ايردد  مددن نلدد  عاددى سدد ن   أن ن المددأنو مددن ردد ت ا ددن عومددا المعادددت  مددإمنيددأ اعع ددأونن

ووددد وددأ  ا ددن     مددد هأصددا ح سدد  ددمددأ عوعر ن  وش نه ددى عاندد  حنحئدد  والددووك والهددووج مددن الهدد أ
نا حدأوش نزا  أحدرت  هنو مدأ اعادى ا، ا – ا، عح  و د –مسيود  هللددع سدأ  عحد    مدد ح سد  واج
ونعا ددأ جيددد  مددد حسددن   والمددوع ماندد  ح سدد  مددد أماددأ  نددنا (6)احرددت ش عجدددو أوأوهللدد     أ وجدد   مهللدد

وودد جدأع   الددنن وأند عن السحن وسنو الصألحنن العهاو واشحس خ من اليوائد المألوما والم يدم 
أحدأ وأعاندأع أمعدد  دواع اومند  أن دأ  (7)ا ش عأرد  إش  يدأت عادى وش نأرد   يأمد  إش عاددامد الحددن  
 اوا، أعات ا(8)من العراأ

                                           
 ( زنأدم من جا1)

دده ّنو وأ ددد ماند  ُميّمددو مدن ر ددأو الم عنددنن مدد المهددوب  ولدى الا ددأع محسددحت  ( عادد  ددن محمدد  ددن ع ددد الحدق الزووناددد2) ونيدوأ  ألصُّ
  1/212  الدددن أج 4/158سددنوع   وعددأش أراددو مددن مأئددا عددأت ولدد  العاننددد عاددى المدوحددا  نحمددو عوجمعدد  اجحأ ددا مددد أه ددأو هوحأ ددا 

 ا7/207  ميجت المةل نن 4/334ايع ت 
سددروو   هللددن  الهددوب عامددأ  وعمدد   و نعدد   نددت صدد ح وعاددت ونددو مددن أندد  مددأ  ونددد عحدد  هللددوح الوسددألا ( صددألل  ددن محمددد ال أسددد الي3)

 ا1/266  هللجوم الحوو 1/129المجيو  مأ رأن ناان  عاى ال ا ا نحمو عوجمع  الدن أج 
 ( مد ج )المدوحا(ا4)

 ا7/360( نحمو العو نل 5)
  5/95  ال ددزاو 7/109 ددأب ردد ت ا ددن مسدديود   مصددحأ ا ددن أ ددد هللددن ا  4/51ناددون أهوجدد  ال هددأو   ددأب عددزت اجمددأت عاددى ال ددأ  منمددأ ن  (6)

 ا  ووأ : صحنل اجسحأد عاى هللو  الهللنهنن1/201  المسعدو  9/103وأ و نياى الموصاد  أب مسحد ع د ا،  ن مسيود 

  ووددأ  : نددنا 4/600  والعومددن  مددد السددحن  ددأب  مددأ جددأع مددد صددح ا المددةمن 4/259 ددأب مددن نددةمو أن نجددأل   د( أهوجدد  أ ددو داو 7)
  الحدأرت 3/277  وال  واحدد مدد ايوسد  2/1307  والدداو مدد  دأب مدن ردو  أن ن يدت  يأمد  إش عادد 17/437حدن  حسدن وأحمدد 

 ا4/143  مد المسعدو 
و دد ا،  -  أهوج  أحمد  أمسحد عأئهللدا  1/205  ورهللأ اله أع 1/171لحوو  لن   اأ تا ( وأ  السهأو  الماأصد الحسحا: وأ  ا8)

 ا6/104  وايوس  6/271  ال  واحد مد الر نو 9/95  وال هأو   أب مأ نرو  من راوم السةا  43/382 -عحيأ
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أو ددأب الدددنون عاددى الهأئددب أ وددأت حدد  لّمددأ :دركة بعخخد األسخخ لة المتقدمخخة فمنهخخاالمسخخت (1) اا المسخخ]وأمخخا 
د  ايصد   أك نم  أواد الحأرت أن نحزك من ند واوا  معها   المنروو وعاد  المحأصدا مدد     ونسدعه  الح 
  أحيدددت أحدددق  ددد  شحعندددأجيت -حددد  ميا دددأ  لرو -هللدددورأة  أن دددأ  مدددد الحددد    تونددد (2)[اددد عوو ]مدددأدعى   الجمنددد 

وجيدد  حألدد    الحدد    ونددت أهللددد احعنأجددأ محدد  لعحاادد   إن لددن  ليددت هنددو والميادب نددةاو مندد  أندد  الحأجددا
  أح  ش مونا مدد أحد  مدن أند  الحأجدا: مجوا يأ؛ عاى العرسب وعدت ودوعيت عاى نل  ولادوع   مد مهن 
وجمندد  مددأ   /ب  نحدد  و ددنن مددأ نمادد 23الحناولددا ووددد أحأ ددت الدددنون  دد  وحرددت عاندد   ددأل ا  و ! ورنددأ

ولدت   عهواق الددنن مدأ  ندد أ ردأن شسدعن ال  د إحم (4):  يد []أ وحزوح    (3)[ل ]نميو ممأ نو محسوب 
 اميو من الهأومنن الننن عح  ليت الصدوا؛ نل  نعحاق إلى اآلن ه أ

 ؟ ع عنأل  الهللورأع مد الح   حعى نةاو  هاّ  من أمأ أحوج ن  نو أومن هاّ يوأمأ أن 
الح دأب  وأ  أ و زرونأ نحنى  ن محمدد  مو من  مورو  إلى اجعيأد المعولدمعمننز نل  والح

إن  مناددأ :  اهعا ددوا مددد ال اددو والهحددى والاددوب مددد مسددأئ  الووددأ: لددو لدد  مددد عددألنأ (5) (ه995)ت:
مددإن   لنسددت  ألسدد انا والم ددأدوم  ألسددرحىو   جعيددأد الحددأمو والمعددولد عاددى الووددأايحانددا إحمددأ نددد  أ

 :(7)(ه186)ت: المجموعددددا: وددددأ  ا ددددن رحأحددددا (6)مددددن   ماددددأ  مددددد الحددددوادو ددددأدو أحدددددنت وسددددرن مندددد 
جمأعدددا مدددحيت  (9)[م دددأدو]سدددرحيأ مددن احعدددأج مدددحيت إلنيددأ ؛ حددد   داوا  عادددى وومدد  وعهللدددنوع  (8)[من]مددن

مددإنا   ولرددن نحمددو اجمددأت أحددوجيت إلنيددأ وأوددو يت وو ددأ  مددن المنددت مددن أندد   اددد   ماددن  نلدد   أل ددداو
ادت إحد  صدأو ماندأ  وجدأع مدن ندو أحدوج محد  لدت نهدوج لد    أ من وواع   وأوأت منيأ نو وعا د سرن مني

 منمن نسرن مو ي  احعيىااشجعيأد منأعحأ اجمأت  نحاو وانو وش ولد  حعى 

                                           
 ( مد أ  ب )المسأئ (ا1)

 ( مد أ  ب )وواع (ا2)

 ( مد ج )إلن (ا3)

 ( زنأدم من جا4)

نحندى  دن محمدد  دن محمدد  دن ع ددد الدوحمن الح دأب الوعنحدّد ايصد  المردد المدألرد  ماندد  المألرندا مدد عصدو   مردا مولدود  وومأعدد   (5)
 يأ  مان  ومو د وحأسب ومناأعد من رع   ايجو ا مد الووأ  ووسناا ال  ب مد عات ال اد    وندق الحسدأب نحمدو عوجمعد  هللدجوم 

 ا13/226يجت المةل نن   م8/169  ايع ت 1/404الحوو 
 ا1/36( نحمو الحوادو والزنأدات 6)

ولن  ل  مد الحدن  نرو ورأحت ومأع   مردا وندو حدأج   ( عامأن  ن عنسى  ن رحأحا رأن من مايأع المدنحا أهن عن مأل  وها ا الوأ7)
 ا2/250  العح ا الا ن ا 4/923  عأون  اجس ت 3/21نحمو عوجمع  عوعنب المداو  

 م من جا( زنأد8)

 ( )م دو( زنأدم من جا9)
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ن عحدأزعوا مدد السدرحى مدأحايت  :وأ  مد رعأب ا دن المدواز ودأ  مألد و  مني دى مدأ   أحدوجيتواج
سددرن عاددى نددنا مدد  نهددوج  مدنمنونددد ممددن نددو ماادد  : محمدددودأ    نر ند  مدد  عنألدد  هنددو م ددو  هنددو 

ن عحدأزعوا  ودأ  مألد :  ووأ  مد مو   ههدو  أن نا  عنأل  حعى ن    عح  إش وأ  مأل :  مح  واج
وأمدأ مدد الهادا مندةاو نو الحأجدا واليندأ   اددو   إلن  مد السدرحى أحوجيتمد مسرن هأ  مأوشنت    

  (1) انل  احعيى ادمن ن أ و 
ن نعدو  مدن حصدن   لينألد  وددو أأو  إنادأو  عاند  م  دد و  الحأجدانا حرت  مسأواع  لهندو  مدد مإ

 ا نعحص  من الهاا لااست وا، أعاتمن ر  مأ  اشجعيأد حسب   مأ نعو  لام ا  
ميد  ليدت محأصدا مد      الهللدورأع لد  مدد الحد    هاعد  عدأح  إنا مو  عددت إنادأو ووا ومنها

 نلروحد  اسدع د  دنل  عدحيت ولدت نحدألوا هللدنئأ  محيدأ محد؛ هد ت الواج دا ليدتالهومأع  مأ عوعب نمعد  مدن ال
 ؟ عحد  أو نيأو يت أو أب الدنون  أح  رأن نح ق عانيت  دواعزان
وموعدد  ]أو  اوهدد   د:  نسددو الولددن ح اددا الولددد عسددا  عددن الوالددد هللددوعأ   ددأموو همسددا إ :(2) اجوابهخخ]و

ايب  نسو الولد رأحت ح اعد  عاند  مإنا سا ت الح اا عن  (3)عأو   صحنحأ  أو عسو والد  أو موع [
د  دد  لاولددد وش رعددب لدد   دد  نرددو محندد  رددأن لاولددد مددأ  وصددأو مددد نمددا الوالددد ولددت نهللددي  هنددو واج ددا

وادم المحأسد ا  حق  :/أ ايب وودأ 24ن ادى الحمدو منمدأ لدو ح دو   ميو محمو  عاى عدت الع دوك واج
  ومحأ دأم أ  لنجدو يحد  ع ؟ند  نا د  وولد  أت ش وع انسداونل   يدد وندأت الهومدأع عاند    إحمأ أح ات ع وعأ  

إنا وددوب  :(4)(ه309)ت:ومددد المددواق عددن ا ددن نددوح  وددأ  ا ددن منسددو وهللدد   إوددواو لمددن نددعيت عاندد 
وأمدأ إودواو  لألجح ندنن   أ  د  إودواو  وأوا  عألنجدأ   حدمدإ وهأأ ونأت الهومأع مأوو لمن نعيت عان  ع انس 
 ااحعيى (5)مجأئو

مدددن  حصدددن  نددد  نصدددل نلددد   أسدددعه     عادددى الهللدددون  مدددد الحددد   لوجدددوكاإنا صدددل  ومنهخخخا
نع د   د   رمأ أجأب    اجمأت الادوو  مإحد  ودأ : ؟الح   ودو مأ اسعه  من حصن يت أت ش نسوف نل 

                                           
 ا1/46نحمو الحواد والزنأدات ( 1)
 ا)جوا  ( أ  بمد  (2)
 ( زنأدم من جا3)

منسو اسرحدواحد من مصو مان  عدألت وردأن مدد ال اد  ندواز  ا دن المدواز نحمدو عوجمعد  سدنو أعد ت  ( أحمد  ن محمد  ن هألد  ن4)
 ا1/120  هللجوم الحوو 1/449  حسن المحأ وم 1/37  الدن أج 11/180الح  ع 

 ا6/594نحمو العأج واجران  ( 5)
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إش   مإح  داك لوجدود الو دأ وهندو ؛ نر  ودو مأ اسعه  صأح   من الح  وأمأ اسعه   هللو   مد نمع 
 ميت نل  م نحو  لحأاأد لت حأ

 (1)[محدد ] نوجد   مددأ اسدعه  ؛ مإحمددأ حدد  إنا حردت  ددألوجوك عادى مسدعه  الحدد   دون هللدونر إ وجوابهخا:
ن عوعدب مدد نمعد  ميدو يحد  دند؛ وعا  المحأصا    م  الهومدأع  (2)]وعدم [ ونع      مد مأل   عان 

حرمحددأ مددإن  :وددأ  الاددوو   صددن   مددن الحدد   مدد  نجددوزإحألعدد  عاددى اسددعه   ح   وأمددأرسددأئو الدددنون
أو   (3)[عدد امرن]أو الانمددا منمددأ جياددت   ااددنرمددألموجوك  دد  إمددأ مرناددا مددد مياددوت الم؛  ددألوجوك  ألهاددا

مأ الوجوك مد عنن ايهللنأع المح سا لنحع      المسدعحق وددو المددم أو   م الما  منمأ نو مسعأجوو إجأ
 دد  لدو اع اددوا عادى نلدد  لددت   مدنل  ش سدد ن  إلند ؛ سددأونيت  حأجدا وعددددا  عالعدد احع دد   يدأ وا دد  الندد ل

 نجز لمأ من  من وجود الو أ وهنو  من المواح  احعيىا
ت إلدى وجد  المحد  مدن الو دأ ميدو أحد  إنا ردأن الددنن مرنادا ردأن مند  إنا رأحد بخه وأما ما أشار

والمزا حدا وندد  ند  الميادوت  دألمجيو    يأت إلدى أجد  ن  ال يأت  أل   الهاا الموجوك منيأ اموم أن أ  
مإن ردأن مدن ونمدا  يدأت ؛ و  إنا رأن الدنن عنحأ    ومس  الدنن  ألدنن  ص حيأ و  دُ الاموم و    ُ  و ن 

ن ردأن المدأهون الموجدوك مند  إجدأ م أو و رأن من  اوع أع ال يدأت مدن امدن ال يدأت مد  الددنن  ألددنن و اج
مدن    ميادوتورد  نلد  أن ود   ايوائد  لدن  راد   ايواهدورواع رأن من  الدنن  ألددنن  حدأع عادى 

 احو المهعصو وهنو  وا، أعات
ومددأ   حددأرت والمعددولد أو عاددى سدد ن  الحدددبأن اجناددأو المددنروو مددد الحدد   نددو أمددو شزت لا ومنهخخا

ادل  و  ع ددم دد  المُ : انميددو مددن وددو  المهعصددو
 (5)اونددةاو مددد الحدد   أندد  الحأجدداا :ووددو  الوسددألا (4)

المهعصددو لاوجددوب إش إن  (7)[ع ددأوم]أن ال يدد  مددد  (6)]لددد[ ووددد نرددو   ددألعي نو  أل يدد  ونددو محعمدد 
 ؟   عان  من نل  نحأا لحأ مأ الميوّ انروو   عاى هنو  عد  رأحت وونحا

                                           
 ازنأدم من ج( 1)
 ازنأدم من ج( 2)
 امد أ  ب )مارنع (( 3)
 ول ما اومص  المولى أن  الحأجااا  1/213مهعصو هان  نحمو ( 4)

 ا1/119الوسألا لاانووان نحمو ( 5)
 ازنأدم من )ب(( 6)
 مد ج )ل م(ا (7)
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إحمدأ ندد  عادى وودوك الحدد  مدد الدزمن المددلو    ن ال ي  من حن  نو هنو ايموإ :جوابها (1)]و 
حمدأ نسدع أد   ههو ش إهلليأو لد   د  مدن حند  ناعد  وأمأ روح  واج أ  أو محدو أ  مأمو  عان   ألصنها  واج

ونحصددوأ مددد ردد    ي نددو  دد  مددد ردد ت المصددح نن رانددوا  /ب ونادد  الع24نلدد  مددن ايمددوو الهأوجنددا 
حمددأ المددواد   ل يدد  الواودد  وندددا  رألصدد ا وححونددأولددن  المددواد  أ  محدد  إلددى مددأ نانددق  دد   (2)[ ددألواو ]واج

: أن   مدد رد ت المهعصدو عادى وجدو  محيدأال يد  المدنروو ناد ادت حادو   محموش  مد الا أنأ اله وندا
ني دددو عحددد  مدددد المح دددق  جيدددا  وندددو الدددن   رن ندددا حسددد ا الا دددنا مدددد ح ددد  ايمدددو نردددون داش  عادددى

حدددب وجددواز و مددن وجددوب وسددحا  (3)]الهللددوعد[ ونلدد   ددأن نةهددن ال يدد  مددن معيااددأت الحرددت  الا ددنا
ومدن ال سد    ومدن الوجدوب الادزوت والعيندنن  وحوما وروانا ووهصا وصحا و   ن ومسأد ومسد  

ولد  مدد   أن نةعى  أل ي  م اادأ  هندو دا  عادى مدأ نردو ومنها:  ومن الجواز الح  والعهننو  اليدت
ممدن وووعد  ما عدأ    ومح ندأ  وناد  ما عدأ    مع اب حنحئن  من هأوج العورنب  ح   ايمو رن نا من نل  

: ولاحددددب أو السدددحنا  صددداى  يددددد الدددحج   إن ودددوب  و حدددد  منهسددد  الدددوعوم وحادددو هندددو   :لاوجدددوب
  و دأل  م  دو  أ  نعنمت أولد   مأآلن  أو  المهعأو   وسجد  يد   وسجد و ا   سجد  هللو  الص م

  وعاميدت وصداى  نهدوج ممسد  أح د   ن اححوأإوأعأد عأو  الس ت العهلليد وسجد   وهس  رألجحأ ا
وهوجدوا   منيدأد المدحر   وسدحا ميايدأ  ىنّ ه دوأعأد إن ع  أتواسعةنن إم  الميو واج زوا  عنو  وأهوّ 
  وناددددت نسدددوا  دهدددوش      وداع ادددت حدددوّ   و دددأل  مدددد الددددعأع  ادددت ه دددب رأليندددد و دددد  العر ندددو   دددحى

  ونحع د   معدحج   وأومأ لهوأ عأنند  :وللجواز نحو  و وب ليهللو  ور و حأسن   وأعندعأ إن ودمعأ
وسدمى   مدن ايجح دد ىوعدو   واوعيدن إن أودو   إن هندأ هسد  جدوح مسدل  ومي  المسدعأجو عاند 

حاد  : راولد   مندةعى  د  لدنل  م اادأ    د من ال ي  ا وت ميحدأ  والحردت  د وود نرون الموا  من أحب
  و  الوريددددادوعدددد  وو يدددد  دهددددو   اددددد   ون يددددو  ونددددحج   ون ددددو  وعصددددى  (4)[أعددددت]و  الو ددددوع
وعدأوم   وودد نسدعيم  الا دم عدأوم مدد الحددب  وب والحددب رعهللدوكوود نردون ال يد  نهللدم  الوجد  واهللعورأ

نردو  ىو رحندأ ححد     د  وْ ي دومدن الادأحد وأمدو الوامد     : وأمدو صد د: ممدن ايو   محعم   ل  ولاوجوب
اسددددعيمأ   ووددددد نسددددعيما   عاددددى حسددددها ال يدددد   وأسدددد ا ومسددددل أعدددد      ونددددده ن ندددددنيمأ عحعدددد  ا،

نعددنت نو   جو ددأ  مددد الجميددا وحددد أ  مددد هنونددأمددأت و واسددعهاأ اج: ومحدد   المهللددعو  مددد ميحنندد  دميددا

                                           
 ( مد أ امناا1)

 ا(الواو )( مد ب 2)
 من جازنأدم ( 3)

 مد ج )أا ت (ا (4)
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  مو والحأ دو الصدحنل ش نجددان مدأع  ووجو دأ  مدد المسدأ  جوازا  مد المون  ش نهأأ ن رأ  مو  
ن ودد نردو أن دأ ؛ ورنل  مد جأحب الح د   إن هنأ هس  جوح مسل م  هوأ الي   وعدم  أن أ  

وودددد نردددون لح دددد   ش ناادددد مجعيدددد هندددو و   و ا دددأ  ردددأم ىوش نصدددا :/أ25ال يددد  مح ندددأ لاعحدددونت راولددد 
رددد    : وودددد نردددون محدددعم  ن دددأ  وردددوك   وشرادددب وش نعيددددد  ولدددوف : (1)]راولددد [ ارواندددال أوالحددددب 

وش   وش ن يدو: لح دد الحردت  أل يد  ماد  راولد  أن دأ  وودد نردون أحددا   ب نوش نجد  نسعحجد مدن وندل
مددد  ددأب الميددأم ت  أن ددأ  ووددد نسددعيم  ال يدد   دد و     وش نددحا: راولدد و لح ددد الوجددوب   عع أ دد 

 نو وودددت: نوودددت الزوجددأ: ومحدد    دد    أولدد ونحرددت عاندد  ىحدد  نا ددأ ىميحدد ىالعحددأزك عاددوالدددعأو  و 
  وعجددد   نددد  الحندددوان  وأوجددو وونادددا  واح ددد  ولدددو  ددد  حدددأرت  وحجددو  وماددد   وعدددوش  المهللدددعو مددأع  

أحد   والمدواد؛ مدد ندنا المادأت  دألوجوب أ وودد ني دو نحدأ    جدألموت مدأ أوح     و   واسعةحد  ياأو 
و  إنا يأ  صدأحب ا  الحند  إنا ووندت حداأمو ونجدب مدد م: ومحد ؛ نا د    عحد العحدأزك وال ادب

ولددن  مددأ نرددو مددن مواحدد    وعع دد  نلدد  نهددوج عددن هددو  السددةا  دد    الحددأرت لدد    ددى اددب نلدد  و
 ددد  لاعح نددد  عادددى أحددد  لدددت نعادددوو  أوعددددإحمدددأ     ددد  ددد  الحصدددو لدددنل ايميدددأ  وعحونييدددأ وأمااعيدددأ وصدددد 

 د  ش دد   رمأ نو اص  ح  مدد هندو لامصحأ مد نل  اص  ح نيعمد عان   مجود إ  ق الا م 
يحدددى وأمودحدددأ  ولدددو عع يحدددأ ندددنا الم  حرمددد  مدددن هدددأوج الا دددم رمدددأ وأندددت نلددد حنحئدددن  مدددن ال حددد  عادددى 

لرن ش نه ى نل  عادى المعأمد  و   شحعأج إلى عألنأ هنو نسنوأ  يصن   وع ونأ ألر ت عاى حدع  ع
 انن  اجهللأوات وا، أعات  ألصوابمد 

وأعادأ يت م د  المعدولد أند  وعادى ودوت :   عح  ونو وول و مألا م المسة ؛ اعاوو نن (2)]إنا[و
وعدأوم اااإل   محعم  لاوجوب والحدب حس مأ عادت أن المصدحأ ني دو  أل يد  عدأوم عدن الحددب الحأجا

ولدت أجدد إلدى   نحعأج إلى  ندأن حرمد  هأوجدأ   (3)[ميو]  من نل  دعمان   صونل مد هلل  عن هنو  
ت أن نلدد  عاددى  ونددق إش أحدد  نميددو مددن ع ددأوم  ي ددي  مددن ر ميددت مددأ نددو صددونل مددد نلدد اآلن 

مو مندد  أن ن  دد  ال انددو عاددى : ولاحددأوددأ  ا ددن سددامون  لجددأز (4)[عمميددت] وأحدد  لددو  ايولددى والحدددب
: مدن حد   عادى ودو  ع أوم ا ن الحأجب وحصد  ودأ  مألد  وماا  مد  ونو اليناا عاى هنو   الهحد

                                           
 ( من جا1)

 ( سأو  من اأاا2)

 ا(ونو  ج )( مد ب3)
 ا(عميتمد )( 4)
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العي ندو  مدإن  (1)ع  ن  أن  الحأجا والينأ  والزمأحا مد الهادا والسدرحد  أجعيدأد  دلماامعو  وأعاأ يت
حمدأ نلدد  هللددأن العي ندو  يادد   دأل ت ش نددةنن  ددألوجوب هوجددت مددن ووددأ  مدد اليع نددا مددد وسدت إن ى  واج

مدن  ألسدرحد  لدىوالحأ دو أو ؛ لا الر ت عاى وست الحد  أنن  الداو من سمأك عنسى مد أاحأع مس
  /ب مددن الهحددد الحأ ددو25لهأئددب أولددى والمحعددأج ا  والهاددا  ددنن الحأ ددو والهأئددب سددواع  الهأئددب

 ا(2)والنيأ والحأمو منيأ احعيى ىمأ نو عاى ونل  عاى اشجعيأد 
 (3)ه(260)ت:وووى ا دن ع ددو    عادى هندو مححصدو  أشجعيدأد اع أودأ  وسدت مدأ  :ووأ  ا دن عومدا 

دأن ع دوق عادى المسدأرنن ىمن ح   عاى ووت وأعاأ يت ميدو رألصددوا نوصد   ؛ لمدن ولنيدأ أن ن   
 ااحعيى (4)حا والينأ  والزمأحا ورنا هاا الح  و أن  الحأجا والمسرحا والمة 

 أحدا أو  ا دم حدا  أجن أل يد  أو  دأل زت المة  دإحمدأ ندع أوعيت مد ندنا الميحدى أن ماد وأنت  
 اايولى وا، أعات

مددن  دأن ني ددى الهحدد  ددو  أو ش ددد و مندد  مدد  حومددأن ال؛ ناددأو مددد الحدد  مددأ المددواد  أج ومنهخخا
لا وويدت  ددنن اليا ددأحننن عوجدد  أووأنددت مددد أجو دا ا اددا مددد مسدد؟ ق م دداا دن لددت ناج ورنددأ و ؟ ال  داا

  لددد الدددواجل منيددأ مددن هندددو  نع ددننولدددت   ه مدددأ  مددد نلدد  (7)وعددوح  (6)و جأنددا (5)منيددأ السددةا  ل دددأ 
   انأوينل  مد الم (8) [ر]و
ودأ    معأوم نحوت ايهحنأع وعأوم نيميدت الي دأع ل  دا  عدن ال ادواع  ن نل   حسب ايووأتإ جوابهاو 

نا موعحدأ عاددى ودو  مألد  :ا دن ع دد السدد ت : مادأ  عحدد  ا دن الاأسددت   نيحددد مدن إناددأو ن  الحأجدا؛ واج
  مدد  ني ددى محدد  دمددن حدد   عاددى ال اددواع مددد سدد ن  ا، وا ددن السدد ن  ون  الاو ددى ومددد ووا عدد  هحدد

                                           
 ا1/453جأم  ايميأت نحمو ( 1)
 ا12/277ال نأن والعحصن  نحمو ( 2)
نحمددو عوجمعدد    اددأت ال ايددأع محمددد  ددن إ ددواننت المددألرد  مددن ر ددأو أصددحأب سددححون  ماندد  م سددو  مددن مصددح أع  المجموعددا ( 3)

 ا1/237  الدن أج 4/222  عوعنب المداو  1/158
 ا7/672العأج واجران  نحمو ( 4)
هدأو مدنحدا مهللديووم ر ندوم عادى  دو المهدوب مدن  د د ال و دو وندد حأ دوم ال حدو وأجد  مدحد  ح( مأ   ألسنن الميمادا  ا دم مدأ  ال5)

 ا4/230 ال ادان   ميجت ميجت ال اواننحمو و   أن عهعّ  موارش 
 ا1/339ان دنحمو ميجت ال ا سأح  ال حو  نن إمونانا والمهوب  (   جأنا  ألرسو وعه نأ الجنت وألأ ونأع ونأع مدنحا عاى6)
( عددوح  الهددوب  أل ددت اددت السددرون والحددون ع ددت وع ددعل وعرسددو مدنحددا ر نددوم محداددا  إمونانددا عاددى سددأح   حددو الددووت عمددوت مددن 7)

 ا2/60ان دودنما  ألاوب محيأ ناأ  ليأ وو أجا نحمو ميجت ال اأحاأ  مدنحا ر نوم 
 ب )رأن(ا  ( مد أ8)
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وش ني دى محيدأ   عاى ووت وأعادأ يت أن نلد  رألصددوامن ح   : ومد المجموعا  ولرن نو الحأجا
ن ردددأن لألهحندددأع    اددددو حألددد  (1) سدددّدد[الم]وني دددى محيدددأ   الهحدددد هللدددنئأ   ادددواع ودددد  اهدددوا أوشد ر دددأو مواج

  (2)الدن  لد  ر أندا وو مدأ  دأوت حألد   رادوم عنألد  ددنوندد  ألمسد :وأ  ال دأجد  أع وا  ادو حأجعيت
نا عسدددأووا مدددد ال ادددو والهحدددى  ن اهعا دددوا أوادددو  أوادددو ايودددوب وأع دددى ال  ددد  مدددن نانددد واج ]ال ادددواع  واج

رددأن عدددد المحدد   عاددنيت ش نححصددو وش وددأ  ال ددأجد: ونددنا إنا     نرددو  ا ددن ع دددو (3)اي يدددون[
 احعيدى وأ إلدى ايهحندأع وألد  ا دن الاأسدتصد دعمإن م   عدن ال ادواع هللددع؛ ن    عن ماوائيت هلل
 وماا  مد العو نلا

 دن الهللدن  ا (4)(ه880)ت:ميدد محدأموم وويدت  دنن الاأ دد أ دد سدألت إ دواننت ،المعيخار لةأوأما مسخ
 (5)(ه871)ت:أ دددد ال  ددد  وأسدددت  دددن سددديند اليا دددأحد و دددنن ا دددن أهنددد  محمدددد  دددن أحمدددد  دددن وأسدددت 

  و دأ  حزاعيمدأ مدد نلد   مد عرمن  العانند (6)(ه919)ت:ونرونأ أن أ  الهللن  ا ن هأز   المنروو
واد   إن ا دن ايخ أندو  وحو مدأ نحعدأج إلند   مدن نلد  عادى مدأ عحدد الح دأب مدد العدألنأ المدنروو

نا  نحيت إن اسعوت عاى الادو  أو  ألعسو   إمأ  عادنت المحعأج محيت  د الووأم (7)[عم ]الدهو  م  
 يددنت /أ وني دى مدن 26 (9) [ونايعاد]ونةاو  دنل    عاى الاو     (8)[عم ]م   عن أ أو  م   يأ

إحمدأ ندو ؛ المدننبجناأو المحصوو عان  ين  أن المواد  أ: مأدعى اليت  مأ حص   مأ م   عحيت
ېئ  ېئ  ژ  :ندددو ماع دددى وولددد  عيدددألى: وودددأ   حومدددأن المدددةاو عانددد  لدشلدددا الا دددم عانددد  لهدددا

                                           
 مد أ )المعوس (ا( 1)

 ا6/48موانب الجان  نحمو ( 2)
 ا)ال انو اي يد( ( مد ج3)
هللدجوم الحدوو  عألت حدأمم ألدأ وأمعدى نحمدو عوجمعد   ( إ واننت  ن وأست  ن سيند  ن محمد اليا أحد العامسأحد وأ د الجمأعا  يأ4)

 ا1/76ميجت المةل نن   1/383
مددن مةل أعدد  ح ددم الهللدديأئو وعهننددو المحددأرو نحمددو   ( محمددد  ددن أحمددد  ددن وأسددت  ددن سدديند اليا ددأحد ماندد  ووددأ   مددن أندد  عامسددأن5)

 ا8/309ميجت المةل نن   5/334ع ت عوجمع  اي
  ولدد  يدأ  مدن مرحأسدا الزنعدون  ماند  مدألرد  حأسدب  مدةوخ  ( محمد  ن أحمد  ن محمد  ن محمد  ن هأز  اليامأحد المرحأسدد6)

هللددجوم الحددوو  نحمددو عوجمعدد   وهللدد أع الهاندد  عاددى مهعصددو هاندد   مددن مصددح أع  الددوو  اليعددون  و  ددأ  وعددومد  يددأ  وع ادد   يددأ
 ا8/37ميجت المةل نن   5/336ايع ت   2/890ميو  ال يأو    1/398

 ا(عمن )ب   ( مد أ7)
 ب عمن ا  ( مد أ8)

 )ايعاى(ا مد ج (9)
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؛ لا الحدد   مددن جددح  الع عددبأ ددأن نددن  اجوادم مددد مسدد  نددنا الددزعت اهندد ا ددن  وأ  دد  (1)ژىئ  
ش إن الحومدددأن   أن نردددون المدددواد حومدددأن المدددةاو عانددد  ىندددأ ؛ نددددهاون وندددةاو ايعادددون: ين ودددوليت

ودأ   الما  لمواد مأل   أجناأو  او  المجموعا: ح  وو  مد الحوادو ع سنو ع دأعاى   دهوش   دناع 
ن دددأ  أآل دددأع   ولددد  مددنل  سددواع: عاددى ولدددد مددنمن حددد   عاددى ولددد  أو وددأ  مألدد  وددأ  ا ددن الاأسددت:
ونوسدد   (2) ى[ايعادد]نددةاو أ  رددأن مألردد وددأ  ع ددد المادد :  مددإن م دد  م دد  رددأن لولددد الولددد  منددةاوون

 يىااحع (4)إلد نسو   نحيت ونو أحب (3)ه(186)ت: ورأن المهنوم  عاى اآلهونن
مأجددأب   ووميددوا  ددنل  سددةاش  ل ايددأع عصددونت   مددأنن العوسدديا عاددى اآلهددونن مددن حومددأحيت 

ش هللد  مدد   اجناأو ناع د حومأن المدةاو عاند زعت اليت أن  : مأ حص  (5)(ه 866)ت: ّنالدالمهلل
ل  حصدوو إن مدن عأمد  رد ت الهللدنوخ و دأ  وش نرأ و من  إش ر  معيسأ  ر  محصأ   ح  عحد 

رمأ أهللأو إلن  ا دن ايخ وأندد   مدأ مدد   ن موادنت الع  ن  م  عدت الحومأنلت نهلل  مد أ  الووانأت
اجنادددأو ن ادددق وندددواد  ددد   وححدددن مددد  نلددد  ش ححردددو أن  عدددن ع دددد الماددد  م سدددوا  لمدددواد مألددد  الحدددوادو

رمدأ أحد    إلد  (6)اأسدعأاو ا،  همد  مدن الهندبا ومحد  الحددن :  رمأ أهللأو إلن   اليدت  اشهعصأو
ا ونددو المسددعيم  عحددد أندد  المددننب مددد نددن   دد  الع  ددن  مددن هنددو حومددأن الم  ددو ن اددق ونددواد 

  ووند  ندةاو الولدد عادى ولدد الولدد ومحد  ودو  ا دن وهللدد مدد جوا د :  ال أب ومد هنو  مدن أ دواب ال اد 
ن صدل   ن  عن ع سنو   ألحومدأنممأ أ يد ر ميت م  ش منمأ م   عن الولد  إلد الولدم  نده  و  واج

    الع  ددن   ألزنددأدم مدددن هنددو حومدددأنميدددو مددد اصدد  حيت إحمدددأ المددواد  ددد؛ إ  ودد  عاددى نلددد  لهددا
  مردد ت ا ددن ايخ مددد نلدد  أجددز   واليمدددم مددد مادد  نددنا إحمددأ نددد الحاناددا اشصدد  حنا ش الاهونددا

ع دددأع ايب ر أنعددد  عادددى وددددو حألددد  واجنادددأو نحدددأ إ :(7)وأجدددأب الدلدنددددى    أم دددى وأرمددد واسدددعدشل
ن لدت ن  د  هللددع حدوت الولدد  ممأ م   عن نل  رأن ل  ن  وعناع  وش نادزت مدن حومأحد  أن ش   واج

                                           
 ( من سووم الحهللوا9اآلنا )( 1)

 (اون)ايعاأ  ب مد  (2)

المهنددوم  ددن ع دددالوحمن  ددن الحددأو  المهزومددد  سددم  مألرددأ  ووو  عحدد  مصدديب  ددن الز نددو  وهددوج عحدد  ال هددأو   ورددأن ماندد  ( 3)
 ا2/388  هللنوات الننب 1/347  الدن أج ¾المدنحا  يد مأل   نحمو عوجمع  عوعنب المداو  

 ا6/237موانب الجان  نحمو ( 4)
محمدد  دن أ دد الاأسدت  ددن محمدد المهللدّنالد ال جدأئد  ماند  وه نددب وم عدد مدألرد  ولدد مدد  جأنددا مدد المهدوب  وعدومد  يدأ  مددن ( 5)

 ا1/379مصح أع  مهعصو ال نأن ش ن وهللد وال عأوى  نحمو عوجمع  هللجوم الحوو 
 ا7/264ووأ  مد مجم  الزوائد: ووا  ال  واحد ونو موس    18/345( أهوج  ال  واحد مد الميجت الر نو 6)
 ( لت أوأ عاى عوجما ل ا7)
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   دد  نددو محرددوت لدد   ألدددهو ؛ الحدد   حعددى نرددون ع ع ددأ  رمددأ واددعتنرددون محرومددأ  لدد   ألدددهو  مددد 
 امإنا احع ى احع ى ايهن احعيى معووأ عاى مأ ن    من الهااأهن  و 

أ  نحددددأ حومددددأن ايهحنددددأع وصدددددا  أولّنددددنأ /ب  أجناددددأو26لددددن  المددددواد  أنمعحصدددد  مددددن نلدددد  
 (1)[الي ددأع]ومددأ م دد  رددأن لألهحنددأع ماحومددون مددد   الماصددود عادددنت ال اددواع  ر ددأنعيت  دد ؛ و ألددنات

لددو رددأن  هدد أ مددأ    يدد  ايووددأت ليدددت ال  دداا عددأو  مدددوحومددأحيت   ومحعمددوون لمددأ ن  دد 
م دددوق مدددأ  دددنن   ل  سدددواع م ددد  أولدددت ن  ددد ميدددت هندددو معدددوونن لدددن  الهللدددو  عهصدددنو ال ادددواع  دددنل 

ولددنل    المددننب ش الحومددأن م ااددأ   أندد مددد مصدد ال  (2)نددنا ميحددى اجناددأو و]مدددلوليت[  لعننأالمسدد
وش   ل  د لد   يدد إنادأو  إش مدن ا دع هللدش وأ  اليت ش ن أهن  لمأ  اب الدهو  مي  مدد الوودأ:

  ونددو موجددوح  لعسددونا إحمددأ نددد عاددى مددننب المهنددوموا    مددد الووددأ حسدد مأ وودد  مددد المدوحددام دد
حد  : إرادو  ا دن وهللدد مدد أجو عد     وأ اي  عاى واجحنعد  عحدد الهللدنوخخ مد موجوحنعيمحأوهلل  ا ن ا

 ا: إح  ايووبالس ت ووو  ا ن ع د  واهعنأو الاهمد ل   الن  عان  اليم 
عاددى  والاسددت  ألعسددونا أو  (4)[عمدد ]ش امعددواع مددد دهددو  ا ددن ايخ مدد   (3)مأجددأب الزلونددو  

ندددددنا ماع دددددى الوواندددددأت   و  المهعدددددأو لدددددزوا  عرادددددأ اشجعيدددددأدواي  وددددددو الحأجدددددا وندددددو المهللددددديوو
ايعاددى إش مددن  ددن ايخ  يددد إناددأو ن ش هللدددع شأوددو  اليددت  :وأجددأب الاددوو   المعددأهونن (5)[معددوى]و

إش أن اليمدد  عاددى وددو  المهنددوم وهنددو  مددن الحرددت  ألعسددونا وعدددت إناددأو     وش م دد  صددحنلال  دد
مددن المدوحددا وحسددب إلنيددأ مددن  ووددد وددأ   ددنل  جمأعددا وأهددن  اددا اليانددأ عاددى السدد اى العددد عانيددأال  

د ت رددأحوا  اسددت واحددحعيو وعممددت مددة  اي حددأع (7) [حرددل]إنا  :وراولدد   (6)لا ولددد ايعنددأنأرمسدد  موا دد 
صدوح ا دن وهللدد  مهللديوونا الادو   إنادأو و ات وأ :   (8)لاأات نرو ايووا  ايو يا مد المس  م  ه أئيت

عادى  اسدما  ىإن اليمد  جدو : رمأ أحد  ودأ  مدد أجو عد   المحعأج عاى الهحد مد الح   مد المياب

                                           
 ( )اجع أع( مد جا1)

 ( مد ج  ب مدلول ا2)

 ( لت أوأ عاى عوجما ل ا3)

 ( مد ج )عمن (ا4)

 ( مد ج )معأوى(ا5)

 ا422  4/421( نحمو المدوحا 6)
 ( مد ج )حورل(ا7)

 ا12/213( نحمو ال نأن والعحصن  8)
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  إحدد  أحسددن :(1)[وددأ ]ومسددأوام  والالاهمددد الاددو   ألعسددونا  لورددنل  وجدد  العسددونا  ددنن الهحددد وال انددو
 (2)اورنل  وجح  رانو من الهللنوخ احعيى  حو عاى ولد الولد أو ده   ألميحى

وأن اليمدد  جددوى   أن المهللدديوو الاددو   إناددأو المحعددأجو   ماددد عامددعت مددن نلدد  ميحددى اجناددأو
 ا ألعسونا مد الاست رمأ وأنت جمن  نل  مد ر ميت

  اددا  يددد   المددنروونن  وعاددى عاددب أوشد  رددنا جمندد  أوشد حدد   مدد ن عاددى : وددو  المواددق ومنهخخا
؟ والدد  ومدن ميد  مدن ال  ادا ايولدى مد  أ ند  أو حعدى نحادو الولدد ]ند  ناع دد دهدو  ولدد   ا  اد

  ارد تل ا  عأرندد (3)عم    اول    اا  يد   ادا أو ندده  مد  وجدود أ ند  ونردون وولد    ادا  يدد   ادا[
مددأ عحأسدداوا وعيددأو وا   حددأ  وعا ددأ   يددد : مددد وددو  المحدد   (4)المهعصددوأب مددد هللددوح رمددأ عحددد الح دد

ند  نلد    /أ   ادا27ن ودو  المحد     ادا  يدد لرن مد حواز  الح   من الميندأو سدةا  عد  عاب
 ؟ميم  ووجود  ريدم  أت ش

وعادى نوندعيت  يددنت  لردن العدد مدد الميندأو حصديأ:  أحد  ميع دو وفي الجواب عنها لبعض الشخيو::
ومدددن احادددو  مدددن  أن دددأ : (5)[ماددأ ]مدددنرو ال يدندددا  ىأهدددو  يدددد  ى عاددد يت نردددنا مدددأ عحأسددداوا   ادداوعادد

 العحأ الي أ منيأ  ألواو دون نرو  يدأو مس  (6)ايوشد المنروونن عن حصن   منحعا  إلى نونع 
المهددأنوم أمددأ   لا المينددأوألا الح ددأب ولمسددأأن ل ددم الواناددا الددن  سددألعت عحيددأ مهددأنو لمسدد وجوابهخخا:

: إلددى أن وددأ   ب نددده  مددد نلدد  اي حددأع مدد  اآل ددأع  حددأ  وعا ددأ   يددد عادد لا الح ددأب ماددأ  منيددأ:ألمسدد
ت نددده  مددد نلدد  اي حددأع مدد  وعاددى مددن نرددو  يدددن  وو ددأ  صددحنحأ  عاددى مددن سددنولد لدد  مددن ميددو  

ب عادددى   ودددأ  اجمدددأت الح دددأا مدددن نلددد  لعرت عوّندددأومسددد  مصدددوح  ددددهو  اي حدددأع مددد  اآل دددأع  اآل دددأع
:   حددأ  وعا ددأ   يددد ش نمحدد  مددن دهددو  اي حددأع مدد  اآل ددأع نيحددد وولدد : والددن  نميددو أن نلدد  المسددألا
أحدد  ع ددأ اي حددأع  أ:مددايو  محي  وردد ت الواوددأ نددد  عادى دهددوليت مدد  ه ددأئيت مددد مو دينن  عادب

أوواندددأ وندددو  والادددأحد:   دددنل  عامأةحدددأجدددزت لددددهوليت مييدددت رمدددأ  اماع دددنوندددد   عادددى اآل دددأع  دددألواو
مألمدأنو أحد  ؛   حدأ   يدد   دن وعا دأ   يدد عادب وأمدأ وولد :  وعنن دهوليت م  اآل أع م (7)[عصونحيت]

                                           
 ( )ون ( مد جا1)

 1/297( نحمو المينأو 2)

 ( سأو  من )أ(ا3)

 ا6/31( نحمو موانب الجان  4)
 ( من ج )وأ (ا5)

 ا1/7/313( نحمو المينأو 6)
 ( مد ج )عصونح (ا7)
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الن  نردو  عادى  (1) و[ ]المنروو  إحمأ أواد العحصنو عاى عأرند اسعمواو الووأ وعأ ند  عاى الوج 
 ااحعيى (2)وايعاأبن جمن  ال  و 
عادد يت  وعادى  مادأ  منيدأ حدد   عادى ا اددا  حدنن مينحدنن وعاددى نوندعيت  يدددنت لة المعيخخار:أوأمخا مسخخ

عادد  إلددى نونعدد  ومددن احاددو  مددن ايوشد المددنروونن عددن حصددن   منح  وعاددب عادد يت   اددا  يددد أهددوى
مدنرو  ومن احاو  عن هنو عاب وج  حصن   إلى أهون  المدنروونن احعيدىا  وعا يت وعاب عا يت

حدددو الوانادددا نوجدددب عوعندددب اي حدددأع مددد   أ  مدددد الميندددأو جوا دددأ  عحيدددأ:مدددد الوانادددا ل مدددا  يددددنت ماددد
اهدع   الحد   المدنروو مدد  مدد (4) ؛ إن ش نهللأو  إ دن ]أ دأ [المينحنن مد الح   المنروو (3)[اآل أع]

حمأ نرون ل  دن حدم أ ند   يدد موعد   زمن واحد مدن  (5) [أ دنيت]ونهللدأو  أعمأمد  مدد اهع لد  حدم   واج
مدد الوانادا  ادو   إلن مينا وج  العوعنب المهللأو   وش نهعا  مد حنأم أ ن     يد موع الح   المنروو 

ش نرون لر  واحد مدن النوندا أن نهعد  الحد   لح سد  إش حدم : (6)  [أ]: عاى نونعيت  يدنت المواق
شد ومدن احادو  مدن ايو  أهدوى  ددلن  وولد : (8) ميحى وول    اا  يد]  ادا[ (7) و[ن]أ ن   يد موع  و

 اإلى نونع  إل  احعيى المنروونن احعا  حصن  
مدد نردو ال  ادا  يدد /ب مييدأ 27واع دق   عادى نوندعيت  يددنت لعرت وولد :أمد الميندأو عادى مسدمزاد 

مد  وجدود  اش دنمد  ندده   ؛  اا  يد أهوى ناع د العوعنب عحد   :وول  ونو أ   أهوى رمأ وأنت
حمدددأ لدددت نيع وندددأ اجمدددأت الح دددأب   ناددد  منيدددأ العوعندددب و مسدددألعرت ردددنل   وندددده  مددد  أعمأمددد   أ نددد  واج

 اوا، أعات  هو  اي حأع م  اآل أع مد واناع وجيايأ عأرندا  لوووك الحو عاى د
  هللدن  جزامأ  ن  ماع ى مأ مد هلل أع الهان  من وول  وعاى مدأ ودأ  ا دن وهللدد عدوّ  ومنها بيع اللحم

 (9)[ نيدد ]إلدد  جددواز اااي  رمددأ امعحدد  مددد الردد معحدد  مددد الدد نيحددد أن نلدد  م هللددنوهحأ إلددى أن وددأ :
 ؟رمأ نو ماع ى ننا الر ت  زامأ   هللوو   أو محي  ولو  هللوو  ج

                                           
 ( زنأدم من جا1)

 ا6/31( موانب الجان  2)

 ( )ه أئيت( من جا3)

 ( مد ج )أ أ (ا4)

 ( )أ ن ( مد جا5)

 ( من جا6)

 ب )وند(ا  ( مد أ7)

 )أ(ا منزنأدم ( 8)

 (اأج ) نيي مد (9)
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حمددأ ماع ددأ  الع ووددا  ددنن أن ؛   محدد   ندد  الاحددت جزامددأ  رمددأ ميمددتحدد  لددن  ماع ددى ر مددإوجوابهخخا  واج
أ لددد أو جددزّ : أو ناددو   نجددد  مصدد وا  منهللددعون  عاددى العحددو  رمددأ وجددد منجددوز ليدددت وصدددنمأ لاهددوو

ونددنا نددو ماع ددى ردد ت ا ددن وهللددد   مدد  نجددوز لاصدددنمأ إلددى الهددوو؛ وأهللددعو  محدد  زدحددد عاددى نددنا
 الوحهللونسددد ووجدددت  هدد  اجمددأت أ ددد الي ددأ   (1)(ه230)ت: و دالددن  عددو  عاندد  الهللددن  العأزهدد

ووشن  دنن مانيدد  (4)[الميووأ]و؟ لاع   أ لد منجوز أو نمعح  زد لد رجزّ  (3)]ن [ (2)(ه914)ت:
]محمدوأ د [دو  همأ  أ د الاأست العأز 

   اىاحعي (6)(ه849)ت: الي دوسد (5)
وأمدددأ م اددق  ندد  الجددزاأ  هللدددوو     لددد أ لددد أو زدماددد وأنددت أن الردد ت إحمددأ ندددو مددد جددزّ 

ن ود   :ودأ  ا دن حدأجد  (7)وش أ   هللدواع الجدزاأ منمدأ ندوزن أو نردأ  :ومد الوسألا  جأئزم مدأنو  واج
و ووددأ  ا ددن عومددا   حددو عاندد  ا ددن حددأو   ونددو رددنل   وح ددو المرنددأ  أن الجددزاأ جددأئز ال يددأت

أن   وال دوق  دنن الميددود وهندو  وأ  الح أب:  و  وح و مرنأ  نجوز مد ال يأت ولو: ا ن حأو 
 ااحعيى (8)هلا الرن  والوزن ود نعينوان  ه أ اليد مإح  ش نعينو

 ا(9)]وما  ا،[ ن نوسأ ن عاد ورعب ع د الاأدو  
وود   نحدد   (10)[مواهللد مدد ]مدد وجد  جدونل  -أدات ا، وجددودرت  -سدند  :وسخ ا أي خاا بمخا نصخه ا20

وعورددو    واهللدد    نأ وهأليددأ وأهوجأنددأ مددن داو  يايددأميمددد إلنيددأ والددد  مهللددأجوم (11)[زوجعدد ]و ددنن 

                                           
والعأزهدو  حس ع  لمح اا مدن حدواحد  حجدا مدن مصدح أع  عياندق   العأزهدو  المهو د المألرد مان  مأت ماعوش   محمد  ن اليزنز( 1)

 ا8/96المةل نن ميجت  1/363  هللجوم الحوو 11/140نحمو عوجمع  ال وع ال م    الحسن الصهنو  دعاى هللوح المدوحا ي
أصدا  مدن عامسدأن حهللدأ  يدأ وعدومد ودمدن مدد مدأ    لامدننب ( أحمد  ن نحنى  ن محمد الوحهللونسد العامسأحد ماند  مدألرد حدأمم2)

ن ددددأح المسددددأل  نحمددددو عوجمعدددد   وبيددددمددددن مصددددح أع  المينددددأو الم ايعدددد ت   2/1122ميددددو  ال يددددأو   1/397هللددددجوم الحددددوو  واج
 ا2/205ميجت المةل نن   1/269

 مد أ ]أ [ا (3)

 ج اليوأا مد (4)

 مد أ  ب )أ د موسى(ا( 5)

رانوم  ل  وسأئ  ومعأوى محيأ أجو ا مان   ومحدايأ م عنيأع د ا،  ن محمد  ن موسى الي دوسد مان  مألرد من أن  مأ  رأن  (6)
 ا6/142  ميجت المةل نن 1/367  هللجوم الحوو 1/122حا  محيأ مد المينأو نحمو عوجمع  حمت اليانأن 

 ا1/108الوسألا لاانووان نحمو ( 7)
 ا4/287موانب الجان  نحمو ( 8)
 من جازنأدم ( 9)

  واهلل (ا ) أ  ب مد (10)

 ا(زوج   ج )( مد ب11)
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  م ااددأ   أ  أحنأحدد  أحأسددأ  أهللددوامأ  مددأمعح  مددن ودنددأ والدددنأ المددنروو (1)] يايددأ[اددت  يدد  ليددأ   موسدددا  
ممرددد  مددددم   حادددأ عادددى أن ش عسدددرح   حدددوات محيدددأ وأحنأحدددأ  إش إنا ردددأن سدددرحأنأ  مو ددد  ردددأن

والددددنأ  دددأو  مدددأمعح  ادددت هدددأب   وهندددو  مدددد السدددرحى مدددد أو يدددا دوو لددد   و يددد  مهللدددنها أن دددأ  
  ووودددو العاندددأ   (2) ]المدددنرووم[ ادددت سدددأمو  يايدددأ المدددنروو يو  الحجدددأز  الحجدددأز وعوريدددأ  دددداو 

ه ئيأ لعسدرن    نحيمأ صال ات  ي  الزوج رعأ أ  ونو نأمو أنا  وأوشد   ألهووج من داو أ ن  واج
 ووددأ :  اددت أعددى والدددنأ ووّد ايوشد لاددداو  مهاددت الدداو  /أ اله دد أحا المددنرووم28 (3)[زوجدد ] يدأ 

و ادوا نحعمدوون   وإهللد أوأ  محد  وج دوا  لاهدوا [؛  يايدأ]إلى أن ناددت  ميد ا حعد ع اى عحد   داو 
 ح ادا الزوجدا ورسدوعيأ  الووادا الوالدد لدبأادت اآلن سدند     ودوت الزوج الهأئب مدأعى ه دو موعد 
 ونلد  مدن هندو ومييدأ لحدأرت وش لادأ     وش أمدا  صدداويأ  وح اا أمعيأ ورسوعيأ ورواع المسرن

ا  وش لسدددا أن    أعددد   أليددددو ميددد  سدددند  عجدددب ندددن  الح ادددا والرسدددوم مددد  وجدددود ندددنا اشمعحدددأك واج
ن لاوجدد  مددأش  مييددأ لحددأ  أاو ؟ ومددن هنددو أمددو وددأ  وهنددو    والهللددومأع واليأمددا وأندد  المهللددنها

الموجددب لح اددا نددن   مددأواأحنددأ  سددند    أصددوش  وهنونددأ ممددأ ن ددأك ونسددعه  حأ ددوا  ؛   ادددم نددد  يددأ
العد حسد عيأ ليدأ وأهوى إن ايما   يأ مد مهن  ادعت أحيأ اهللعوع (4)]مأ[ ايما ولن  ليأ أما إش

والددد  (5)[ ددأن]و   أيجحددا عاددى عددأدم هدددت ايونسددننن  وعح ددو الا ددت اددرأحددت عهدددت  ددألمووأ وعا
 ازاوم وعاونب يو أب الووت والدو الزوجا ممن ل  س وم وو 
إن مهلليوو المننب أن الحأهللدز إن لدت نردن   س حأح  لاصواب وا، المومق فأجاب بما نصه الجواب:

هندو إنن والحهللوز مح  الو ع واشسعمعأك رهووجيدأ إلدى أولنأئيدأ    يأ عاى الزوج أ حم  ش ح اا لي 
ند  ؛ لردن احمدو مدأ المدواد  روحد  لدت ناددو عانيدأ  رمدأ مدد مدو  السدةا ؛ الزوج ولت نادو عاى ودنأ

 إلنيأ وميو امعحأعيأ؟ اجوسأ أو  مجود  (6)[رتأ ألح]

                                           
 ( من جا1)

 ( من جا2)

 )زوجع (ا ج مد (3)

 اسأو  من )أ  ب(( 4)
 ا(أن)مد ج  (5)
 ) ألحرت(ا مد ج (6)
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وزجوندأ وودندأ إلند  مد   (2)[ ]زوجيدأ ايمدو إلند مدإنا ومد   و الومد  إلند حأرت وش نعينّ  (1)[من ]اد  أمأ  
وأمأ حن  ش حأرت أو رأن وعينو الوم  من و   مأ يولنأئيأ من اشسدع ألا واشححندأش إلدى   إهللرأ 

إلنيدأ  اجوسدأ مإن مجود ؛ ووص   السأئ   رمأ مو  السةا ؛  أب الدو  أو هنو نل  من المواح أو 
مدد إسداأ   نأدنأ ووجوعيأ لألمو الميدووأ ردأأ  إ أنعيأ وعمحييأ وعدت احاوالعودد مد نل  م  ميوو 

وأمددأ العددد نو ددت  أحدد  وددأ : (3)(ه94)ت: حادد  الح ددأب عددن أ ددد  رددو  ددن ع ددد الددوحمن  الح اددا عحدد 
  الح ادا ودأئت عاند  هندو سدأو  عحد  محردت؛ مح  ماد رأن ل  أن نومييأ إلدى الحدأرت ونودندأ إلدى  نعيدأ 

العدد نميدو أحد  عان  ومييأ لاحأرت وححو ندنا مدن ايعدناو  (4)[ونعي]ولو رأن ش نيات أنن نو ت أو 
 الهللن  أ دد عمدوان أحد  ودأ :عن وحا  أن أ    (5)ميحأ ش هللدع عان  من الح اا؛ هنو وأدو عاى ودنأ

ش مد   د زوجد  وعحصد ن إمأ أن عوجيد إلى  نعد  وعحدأرم واسعحسن مد ننا الزمأن أن ناأ  ليأ: واج
حأ يددت الح ادا حسد منردون ودو  ال هددادننن نيحدد   حصأأ مدد ندنا الوودتلعينو ايحرأت واش  ح اا ل 
مددأ وألدد  اآلهددوون نيحددد مددن وجددوب الح اددا حندد  نادددو الددزوج عاددى محأرمعيددأ ماددت   ونرددون مددد نددنا
لدددى أنددد  اشسعيصدددأع واشسدددعحأد إو  (6) [العادددو ]مدددن  ؛/ب محنددد  ا دددت مدددأ نردددو مدددد السدددةا 28  ن يددد 

رددأن نلدد    رمددأ نددو م دوو  مددد السدةا   مدد  عرددوو  ا يدأ واجوسددأ  إلنيدأ اشحاندأدوعدددت   الونأسدأت
حدد  حنحئددن ممددن نيجددز عددن ودنددأ وش نادددو عانيددأ وا، ؛ يالددزوج (7)[عددن]مددن موج ددأت إسدداأ  الح اددا 

 اأعات والس ت
 سدند : وحدو السدةا   وون دأ    الن  موف من جوا د  اآلن وننا السأئ  هصت السأئ ،وس ا أي اا  ا21

مهوجدددت نات ندددوت لدددداو   لا وجددد  زوج ا حعددد  مدددن وجددد أجدددوا رت مدددد مسددد - ا، عدددحرت و دددد -
أحندا ادت هوجدت مدوم ا  مودندأ والددنأ وهمدأ  عادى أح يدأ  دنأ من هنو إنن زوجيأ هللأرنا  دوو وال

أ مددن مددأ ى والدددن   يددد المددوممأوسدد  إلنيددأ زوجيددأ لعوجدد  المددوم   هللددأرنا مددن  يايددأ ال ددوو الاددو 

                                           
 ج )منيأ(ا مد (1)

 ( زنأدم من جا2)

ومدأت  ألمدنحدا وردأن مر ومدأ  وندو   أ و رو  ن ع د الوحمن  دن الحدأو   دن نهللدأت المهزومدد ولدد مدد ه مدا عمدو  دن اله دأب( 3)
  اددأت ال ايددأع   5/159ال  اددأت الر دوى ش ددن سدديد  نحمددو عوجمعدد   ورددأن نااددب  وانددب ودونش  يا مددد المدنحدا أحدد ال ايددأع السدد

 ا4/416الح  ع   سنو أع ت 1/282ومنأت ايعنأن   1/59
 مد أ  ب )عيأو(ا( 4)

 ا4/188موانب الجان  نحمو ( 5)
 اأ  ب )العاون(( مد 6)
 ( مد ج )عاى(ا7)
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 - إن رأن وجوعيأ عاى ندد الهللدوك -إن لي  ال وو الن  هللرع    ودنأ إش إن رأن  أمو الهللوك
مددن ححددو  مددو  ندحيت عاددى عادد  الحألددا مدددم واناددااي دو ادد  نومييددأ لاحددأرتوأ ددى زوجيددأ أن   نوع د 

ماددت   اددت هددأب والدددنأ هن ددا  وناددا يو  الحجددأز وعوريددأ  ددداو   هللدديو واحددد أو مددأ ناددوب محدد 
  محيدأ و يدأ   عمرن ولو ومييأ لاحأرت  ا والدنأ ش  أجوسأ  وش  ألوم   عحيأ زوجيأ  يد هن أنس
 أ  راندأ  إلدى أن هدأب ندو أن د ش  أنمايأ إنمأ     والدنأ الهن ا ال يندم المنرووم مد  هن ا سمنأش

وعنسدنو  أن  -ح  سد حأ -مرأن مدن عومندق ا،   رنل ]هن ا  وناا رهن ا والدنأ يو  الحجأز 
م يدد  الددزوج الصددال رعأ ددأ  ونددو نددأمو   نحددأ  صدداحأ  عأمددأ   احأ واصدد (1)[اجعميددأ  ددأو  الحجددأز

ه ئيدددددأ لعسدددددرن  يدددددأ زوجددددد  اله ددددد أحا    ددددد  أ نددددد  (2)[أ دددددنيت]أناددددد  وأوشد   دددددألهووج مدددددن داو  واج
صدديو   دد  عاددى اددت ومددد والدددنأ مددن أو  الحجددأز ووا  دعددوانتمهاددت الددداو  ددزعميت و   المددنرووم

: ا حعدد ع ادى عحدد   دداو  إلدى ووأ   لت ن ق    ه  وش  أ   ألرانا  سألت  نب  س ب الصال
 دداو والددنأ  مصدوحان نجدد الدزوج الهأئدب زوجد  وي  إهللد أوأ  محد  وج دوا  لاهدوا و  يايأأن نادت  

ادد  وش  ندو ن  محدوت مدن ومددن ه  أحسدن وأم دد  مدن أن نجددنأ سدأرحا وحددنأ  مد  أ نيدأ وأميدأ
  وون وددوت الدزوج حعدى جدأع ه دو موعد و ادوا عادى عاد  الحألدا نحعمد  وو ادوا محد  نلد   ايأ ن وم

يحيدددأ ممدددن ليدددأ   أح دددق عادددى زوجددد  وعادددى أمعيدددأ أن دددأ   محنحئدددن   ألدددب والدددد الزوجدددا وواعددد   مدددأ
مددأمعحيوا   ون  هووجيددأ إلددى عددأون  ومددأم زوجيددأمددن عددأ  و ألرسددوم ورددواع المسددرن أن ددأ  اجهدددات  
و لمووواحدأ وددوم عادى زجوندأ ش نجدب عانحدأ هللددع محد  هللدوعأ  إش لدو رأحدت لحدأ أ: وودألوامن نلد  
يحددد  ممدددن ش عحألددد  ايحردددأت  مدنحدددا ؛ /أ والددددنأ29وم لحدددأ عادددى نلددد   سددد ب وححدددن ش ودددد  وودندددأ
زعمعمدددو   (3)]ندددنا[ :مانددد  ليدددت  أب الوودددت والددددو وممدددن لددد  سددد وم ووزاوم وعاوندددب يو ددد  مدددأ 

وعادى عسدانت   ش نا   محرت من وجو  ن و  سدودنأ   وسناا ير  أموا  الحأ     (4)]وجياعمو [
وأمدأ المددم     حدزاك دألصال ورعب الزوج لرت ن  ا  مد المدم العدد  يدد الصدال والرعدب   مو ول 

و ادأع الدزوج   يعت مدن ومييدأ  سد   ح  الن  زعمعت أحرت مُ  (5)]الزوجا[مهن ا والد   الااناا العد و ايأ

                                           
 ( سأو  من جا1)

 ج )أ ن (ا مد (2)

 من جازنأدم ( 3)

 ( سأو  من أا4)

 ا(الزوج)ب   ( مد أ5)
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لدت نوسد  إلنيدأ  (1)] د [ و  ولت نمحي  من ومييأ لاحدأرت مدأح  يأ  ألمدنحا اجدونسنا مات نومييأمي
و نحدوا   مدأحمووا سدند  وعدأماوا مدأ ودألوا ومدأ وند  ليدت  ن    أن أ  حججردت ومدأ عياادعت  د  وسوش  

 امأجوونن  مهللروونن؟ مد الحأزلا ن  نجب عانيت أت شلحأ مأ ميو لرت 
حألددا  زإحدد  وددد اهعاددأ مددد ا ددوت الح اددا لاحأهللدد :الجخخواب واا الموفخخق سخخبحانه :فأجخخاب بمخخا نصخخه

إحدددى  (3)(ه570)ت:ووددأ  المددواق عددن المعن ددد   (2)نرو ا ددن عومددا مددد نلدد  سددعا أوددوا مددحهللددوزنأ 
يهددوى أن ش ح اددا ليددأ والووانددا ا  ن الددزوج  ددن  مددد  ا يددأالددووانعنن ونددد ايهللدديو أن ليددأ الح اددا ي

: أجميددوا عاددى أن الحأهللددز ش ح اددا ليددأ إش أن وهنددو  (4)(ه375)ت: وددأ  اي يددو  دد    ونددد ايميددو
  (7): ولت ناددو عانيدأوأ  مد المهعصو  إنن الزوج (6)[  ]ومن الحهللوز أن عهوج   (5)حأم  [] عرون

وأمددأ الاددأدو منعوريددأ مايددأ اع أعدد    ووج  هنددو إنحدد  وش نادددو عاددى ودنددأوالهدد: أجددبومااد  وددو  ا ددن الح
  ين الحهللدوز حنحئدن  ش نعحادق ؛وأ  مد العو نل نرنا حو عان  ا دن الاأسدت وندو مدأنو  (8) ألح اا

ن ع دد وأ  ا د  نو أو هنو  عاى هووجيأ  هنو إنح ولرن نةد يأ   ن ودوع  عاى الود ودوم اشسعمعأكإ
عاددى أن   ونددو مددأنو ردد ت  ي دديت  وجددوب الح اددا ليددأ نحددأ مع اددأ  عاندد : ونح هددد أن نرددون السدد ت
 ااحعيى (9)[لااأ سد]ووش  ههو نن    ي يت

ن لدت نمرحد    أمرحد  صدوميأ مادت ن يد  أح دق عانيدأ: إن ووأ  المدواق ودأ  الهللدن  أ دو الحسدن واج
مدأ جدزت  د  نلد  الد ي  أحد  معوودأ من  (10)ح  وو  ههوأحمو ماع أ  : اات وأ   نل  لت نح ق عانيأ

                                           
 من جازنأدم ( 1)

 ا5/551نحمو العأج واجران  ( 2)
مدن مصدح أع  الحيأندا   وعدومد  يدأ  ولدد  و دأع هللدونش  ماند  ودأ     إ دواننت  دن محمدد ايحصدأو  المدألرد( عاد  ن ع دد ا،  دن 3)

اليدندا   1/234  هللجوم الحوو 2/209يه أو دو  المهوب ايوصى عوالعمأت مد ميوما الواأئق وايحرأت نحمو عوجمع  اشسعاصأ
 ا7/129ميجت المةل نن   1/700اليأومنن 

  ولدد  ددأ يو  ماند  أصدولد محدد  ومادوس  هللددن  المألرندا مدد اليدواق   دن محمدد  دن صدألل العمنمدد اي يدو  ا،( محمدد  دن ع دد 4)
مددن مصددح أع  إجمددأك أندد  المدنحددا وهللددوح مهعصددو ا ددن الحرددت نحمددو عوجمعدد    وعددومد  يددأ  وحددد   يددأ  وسددرن  هددداد وع ادد   يددأ

 ا10/241ت المةل نن ميج  1/136  هللجوم الحوو 4/402هللنوات الننب   1/255الدن أج 
 ( سأو  من )أ(ا5)

 ج ) هنو(ا مد (6)

 ا1/137نحمو المهعصو ( 7)
 ا1/332نحمو جأم  ايميأت ( 8)
 مد ج )لا أسد(ا( 9)

 ا5/551العأج واجران  نحمو ( 10)
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نا عيددنو ولدت نعوصدد    مدن حددأرت أو هندو  رددأن ودأدوا  زاجددو مدإنا رددأن نمرحد  ودنددأ  زجدو   ودو  ههددو واج
ومددن صددوو العيددنو مددأ نرددو    محنحئددن  عسددا  الح اددا؛  ألحهللددوز (1)يددأ[عان]إلددى نلدد  رددأن عددأجزا  وحرددت 

ووددد عادددت الجددواب عددن   ومحيدد  ليددأ (2)[ ددنل ]ايحرددأت ووصدد     الهصددت مددن رددون ايب ممددن ش عحألدد
لرن نهدعو الرد ت نأنحدأ   اينأت  مد سةا  ههو وون أ  من ننوأح  من جماا المواح  وايعناو   ننا
 ددددألزوج مددددد سدددد ونمأ  (3)ة [العاددددأ]اددددت   نلدددد  المددددأح  واوع أعدددد   هن ددددا ايب ونددددو زوا     ههددددوصدددد  

ورعددأب الددزوج إلددى   مددو الميددووأ والعحأصددأ منمددأ  نحيمددأ/ب إلددى اي29ووجوعيمددأ   واصدد  حيمأ
سدرأحيأ  م ادت وددوت ايب وجيايدأ  دداو  عادى وجد  الا دأ والم دوّ   أ ند   دداوأنا   إجواع الح اا عانيأ واج

جدددوب الح ادددا مدددنل  ودددأ    و   الحنأ دددا ش عادددى وجددد  المهللدددأوا والعيحدددت والحهللدددوزوالومدددق والصدددنأحا و 
ندو ]والعياند   ألعاندا إحمدأ   إن لدت ن دق  نحيمدأ هللدححأع ؛وعدت اشسع ألا حنحئدن    لننأب الح وو والحهللوز

ومددددد حددددواز  المينددددأو مددددن جددددواب ي ددددد   مددددأ مدددد  اوع أعيددددأ مدددد  نسددددعمو حرميددددأ أ  (4)[ يددددد ا وعيددددأ
مدد مدوو نلد   (6)]إنا ودأت[  ومعدى نن دت العاندا ماامسدعوعد الاندأت  مدأ اسدعوعى (5)(ه352)ت:إ واننت

سدددعوعأع عادددى ن ادددى مدددد اشم  إش أن نردددون لامسدددعوعد عدددنو مدددن هن دددا أو عيدددنو  مدددن نندددأب العاندددا
 ااحعيى (7)صح ع 

 ىمدد  سددرح ىوأمددأ السددرح  وعا ددت حندد  ننددب نلدد   الحهللددوز والعمحدد  سددأو ا مألح اددا مددد مدددم
 اات والس توا، أع وود عورع  يح  حق ليأ  ليأ
  ومعيحدأ   دو  حندأعرت  سند  و د ا، عدحرت وأو دأرت نصه وس ا أي اا ر ي اا عنه بما ا22

ومدددن جمادددا   حايدددأ ومعصددداا  يدددأ سدددأ  مددد  أووى مدددن أن داوا  رأحدددت ح: لا ونددددأجدددوا رت مدددد مسددد
 أووائيددأيددأ ايمدد   إلددى أن صددأوت مدد  عاددت عو ددت الددداو المددنرووم مدد  أووانددأ وعحأوا  محأمييددأ
ادت إن ندنا   ز  ح ندا  من ا ن ل  محزلا والدد ورأن أح  ات مأت نل  الوج  وعوريأ يوشد   لوج 

                                           
 ب )عان (ا  أ (1)

 مد ج ) مأ نرو(ا (2)

 جا زنأدم( 3)

 مد ج )م  مو (ا (4)

  ات اسعو حيأ إلدى أن مدأت  وسرن وو  ا ل اب اليات  مان  مألرد ودوم من أن   ان اا  العجن د( إسحأق  ن إ واننت  ن مسوم 5)
سدددنو أعددد ت الحدددد  ع   6/126نحمدددو عوجمعددد  عوعندددب المدددداو    مدددن عصدددأحن   رعدددأب الحصدددأئل ورعدددأب ميدددألت ال يدددأوم والصددد م

 ا1/96الدن أج المننب   16/107
 ( زنأدم من جا6)

 ا6/2/23نحمو المينأو ( 7)



110 

ادت   د عدت هللدونرأ  لد   دألامنو اد  ووادا مدأ رمد  لد  سد يا أامدأن الدداوالح ند اهللعوى من  ي  ال
ادت إن    حردت الصد اا لوجد  ووندب لد عمد   نعدن ح سد  وعد الح ند المنروو  أك جمن  الداوإن 

لروحدد  رددأن أعمددى ش   ماأمدد  مددد نلدد  ت  صدديوا  لدد  نهأصددت عحدد  وناددو عمدد  هللددونر  المددنروو وّردد
مأح دددو  ؛وميدددو لاورنددد  المدددنروو أن ن دددت الصددد اا   ن صدددو وش ناددددو عادددى م ودددأم الهصدددأت 

مهادو لد   دنل  ال دت جمند  الدداو مد      اليدت المدنروو أحد   دت الصد اا ا  وأهلليد المور  مور  
  مدووايت المدنروو مدن وعحز  محزلا والد  وما  منيأ مأ رأن نمار  والد  جمن  مأ اهللعمات عان  

 يددأ ]نعصددوأ مندد  والددد  جمندد  ايووى المعصدداا   مددن حاددوق الددداو (1)[أ  سددو مح] جماددا مددأ رددأن
ادددت إن ندددنا اليدددت الدددن   دددت   أ رمدددأ ندددو مدددنروو مدددد أصددد  عدددو  الدددداوالعدددد ندددد مدددن حاوويددد

مددد نلدد  المددنرووم  (2)م ددأك جمندد  الددداو[  جددب عاندد الصدد اا رددأن مانددوا  ش مددأ  لدد  ندميدد  منمددأ و 
الددن  رددأن نهأصددت   عادد  السددأعا لصدديو  ورنادد  المددنروو  دد  مددد  النددوت الددن   ددت مندد  الصدد اا

  عاددى مددأ وصددأ ممددأ رددأن نماردد  والددد  ردد  جمندد  مددأ صددأو لدد مددأ ن يادد  وماّ عحدد  ونهللددنو عاندد   
مدن محدأم    (3)ئأ[هللن]لروح  لت نسعان عان    معحز  ننا الصيو المهللعو  المنروو محزلا موووايت 

و ودأت عادى الهند  واآلن لمأ محي  من ايووى المدنرووم  ومن جماعيأ ايووى عاى مأ نرو  الداو
 (4)[منددزعت]  ومددن جماددعيت الح نددد الددن  رددأن  ددأك الددداو المددنرووم صدد اا  ردد وواددا ال ددأئ  لدد  لي 

  اليألدد  لددت ن دد  لصدديو  الاددأئت المددنروو وأن عّمدد  /أ ال ندد 30اآلن الح نددد أن ايووى لددت نهللددمايأ 
ميدد  سددند  نرددون الاددو  وددو  نددنا المهللددعو  لروحدد  اهللددعوى جمندد    إش الدداو وحدددنأ دون أووانددأ 

  مد  أوواندأ إلدى يدأ ايمد ععو ديأ مد  أوواندأ ادت عحأوا (5)]رأن[د عواسد الالداو الميووما لامأ
حدددو عادددى  أو ش نردددون الادددو  وولددد  إش إن  ولدددت نسدددعان عانددد  حدددنن هللدددوائ   أن صدددأوت ل أئيددد 

  اجوا أ  هللأمنأ  ؟ ش عده  مد محأم  الداو وموامايأايووى المنرووم مد واناا هللوائ  و 
ال ند  ايهندو عادى أحد  ن إن اع ادأ مدد ندنا نْ إن ال دأئي  : الجواب وا، المومق سد حأح  نصه فأجاب بما
أ  نرددو مددد الياددد أحدد  وودد  عاددى جمندد  الددداو الميوومددا لامأواسددد العددد رددأن نادد  منيددأ ؛ وودد  م يمددأ  

                                           
 ازنأدم من ج( 1)
 ( سأو  من اأاا2)

 (ا)هللدع مد أ  ب (3)

 مزعت(ا)مد ج ( 4)

 من جازنأدم ( 5)
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عادى ولت نا  مد ننا ال ن  اسعاحأع أووى  ألهووج من ال ن  وش عحصنو لد    (1)[أووائيأ]العحأو  م  
 ددا وال نددوك منمددأ اهللددعمات عاندد  الددداو مددن حاوويددأ و إش أحدد  مددنروو أوش  مددد الميأ   دهولدد  مددد ال ندد 

حد  مدن حدق المهللدعو  وش نمحيد  مدن اج و   لد  (2)[هللدأم ]مأيووى حنحئن  داه  مد ندنا ال ند  و ؛ومحأمييأ
  عاندد  (3)[اججددأوم]يحدد  محدددوج مددد اليمددوت والهللددمو  الددن  وويددت  ؛والعحصددنو عاندد   نلدد  عدددت نرددو 

ن ادعدددى رددد    والعمسددد   دددأليموت أصددد    وعهأل دددأ ن ال دددأئ  والمهللدددعو  مدددد نلددد  ال ندددأنمددد (4)]واحدددد[واج
 اوا، س حأح  أعات ل أ  وع أسهأ  أهع

ند  ؛ ا رت مد المأموت مد ص م الجحدأزمجو   -و د ا، عحرت -سند   بما نصه:وس ا أي اا  ا23
ن نجب عان  الدعأع أت ش؟  ن  ع    ص ع   عور  أت ش؟  واعت  ألوجوب واج

ش نهللددد   دددأن الددددعأع مدددد صددد م الجحدددأزم  (5)]إحددد [: الجدددواب وا، المومدددق سددد حأح  فأجخخخاب بمخخخا نصخخخه
ن عوردد  الدد ي  نددمددإنا عددو  الدددعأع وأسددأ    اددت الصدد م وأع   م اددوب مددد حددق اجمددأت وهنددو  دت واج

ن رددأن ]العددأو  هنددو [ت أن ددأ  و أعندددتاجمددأت   ادد (6)]نددو[ مددإن رددأن العددأو  ؛ دون الدد ي    (7)  واج
وندو ماصدود حصدول  مدد الجمادا مدن هندو   أمو ر دأئد (8)]عاى الجحأزم[ يحيأ أ  الص م؛ صحت

  مدإنا احعددب لعحصدنا  مدن احعددب وهللدوك مند  عيدنن عاند  إعمأمد  وسدا  عدن ال دأونن  حمو إلى مأعا 
حصددد   ؛لعدددد ندددد م او دددا مدددد صددد م الجحدددأزممدددإنا ووددد  نلددد  مدددن اجمدددأت الدددن  عحيادددد  ددد  الجمأعدددا ا

يحيددأ ش   عوردد  الدددعأعلالهنددو  أجعددأدم نلدد  ولددت حددأمو   ن ددو عددو  هنددو  الدددعأع (9)[لددت]الم اددوب و
ش  إن عوردددت ى أحددد  إنا ردددأن مسددد ووأ  مإحددد  نددددعوأش عدددو    ععردددوو وودددد حصدددات  ددددعأع هندددو  والدددى  واج

  االمننبوننا مأنو من حصوو   العر نو وارع ى  دعأع هنو 

                                           
 )أوونأ(ا مد ج (1)

 )هللأماا(ا مد ج (2)

 )اجحألا(ا مد ج (3)

 من جازنأدم ( 4)

 ( سأو  من أا5)

 ( سأو  من أا6)

 من جازنأدم ( 7)

 ( زنأدم من جا8)

 )وش(ا ( مد ج9)
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نيحددد  هدد أ   مددأت دون دعددأع أعددأد الصدد مإن ر ددو اج (1)(ه193)ت: م ددد ا ددن عومددا وسددم  زنددأد
رمأليددأ ميع ددو  إرمددأ  ا ؛مددأتجهنددو ا نسددعهاأ : ومددد مهعصددو الوا ددحا  مددأتجين عمددأت الصدد م واج

نا وياد    عأ منيأو مأت إن نرو مد الص م أح  جحب أو جا نردو  يدد ن واج   عاند  وعادنيت (2)[  د ]واج
 ا(3)/ب عاى هنو  يأوم أعأدوا وا، أعات30مإن رأن نو ومن ها   ؛ ال واف أح  جحب لت نيد

 (4)أوصددى]زوجع [ألا وجدد  مددأ الحرددت مددد مسدد: سددند  و ددد ا، عددحرت ي خخاا بمخخا نصخخهوسخخ ا أ ا24
أعوا يدددأ أ لجيدددأز  يددد   حأعددد  عادددى عدددأدم ن حدددوائج حاّندددوودددد ردددأن عدددنّ   عادددى  حنددد  و حأعددد  محيدددأ

مامدأ مدأت و د  ال حدأع  أ حعد  المدنرووم الميدنن   وو مأ رأحت ععحادى   ي دين  عحد أميأوو ييأ 
  ن مدددن الحدددوائج لا حدددتن  ُعدددمدددت أميدددأ جمنددد  المعهادددأ ومدددن جماعددد  جمنددد  مدددأ ووّ   ليدددأ مدددأ نردددو

هوجدت  يدأ   جمند  مدأ عددانأ مدن ايصدو  وهنوندأ وأهوجعيدأ عدن  وهوجت  يأ ليأ مد منواايدأ
وجددأعت   اق  نحيمددأو  أل حددت المددنرووم وأواد زوجيددأ الع ادد  عاددى العورددا وودد  مدد د  ح ددمامددأ  ُ   لهنونددأ

موهللدددعيأ   وش عاددى إهوعدد  دّ عادد مدأن ع وئنحددأ أن ش عاددو إش ش : ماألددت ايت  إهواحيددأ عسددرن مدد 
  ليدأ أندن عدننب وش مدن ندعرات عحيدأ لروحيدأ لدن ؛ حت المنرووم عاى العوهللدند المدنرووووامات ال 

ن لددت عوهللددد ح  ميدد  نددنا اج ددواع المددنروو   وأ ددوأعيت  و مددأ ع ددووت  ا ييددأ إهواحيددأ وأميددأسدديأ واج
  إحمددأ رددأن يجدد  و روحدد؟ وعدد  إاددو العوهللددند الموصددوأ  مددأ نرددوش ن  دد  أت ش لووحددأم   مددأ   

 توادأمدد؛ وعاددى نددنا  ه ددوم ليددأ  ددأيموو جأناددا  يددأ ومدد  نلدد  نددد صددهنوم ش  اج ددواع المددنروو
 وش  هأصددا  يددأ ش عحسددب عانيددأ منوااددأ   عرددون عادد  الحددوائج المددنرووم  اآلن ال حددت المددنرووم أن

وأحيدأ جيادت نلد      هدعندا أن العادونت مند   دم  وأن ع  د  عادونت مدأ عددانأ  عده  مد العوردا
 دوردنا حدوائج وحاد   د  اليألد  ولدت عحسد   مدد العورداهاّ وأن عاوت عاى أميأ  دزوك   حنن اج واع
عيأ عادى هن أن أ   وادعت  لد م  عوو  نتْ و  عُ أعحاى  يأ حنأم زوجد واهللْ حد رحت : إوألت ايت

 اهللأمنأ   جوا أ  ؟ يأ ر ت مد نل  م  ايت المنرووممي  ل  حأ  ومأ  من المعوو 

                                           
وأو  مدن   ردأن مانيدأ عألمدأ   - وحمد  ا، -  صأحب مألد   ( زنأد  ن ع د الوحمن  ن زنأد  ن الاهمد ونااب  هلل  ون ايحدلسد1)

سدنو أعد ت   1/182عدأون  عامدأع ايحددل    2/86نحمدو عوجمعد  عدأون  ا دن ندوح  المصدو    إلدى ايحددل  أده  مدننب مألد 
 ا2/439هللنوات الننب   8/70الح  ع 

 د ج )  ات(ا( م2)

 ا2/215موانب الجان  نحمو ( 3)
 ا(زوج )( مد ب 4)
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ورددأن   إن نددنا السددةا  وددد اهللددعم  عاددى مصددو  :نصخخه الجخخواب واا الموفخخق سخخبحانه فأجخخاب بمخخا
دوودد زُ   الواود  مدن المدوأم  الميعمد عحددنت مدد الا دنا ندو اج دواع أحيدأ وون دا الييدد  ألعوهللدند حدنن  ت  ع 

لجأئيأ إلى نل و   هونأ وجيايأ وعدت ه وعيأ  أيموواج واع م  ص اج واع عانا وهومدأ  مأجأ ت إلى   اج
عوهللددند إحمددأ رددأن احعنددأش  وأن الحأمدد  عاددى ال  وعدددت إنوائيددأ وا دد واونأ لارددون مييددت  مددن الماأ يددا
رأحددت  أونددا عاددى حايددأ وش اعع ددأو  ددأج واع إنا ؛ منيددأ ليددأ    نحددا ش مدددم مددإن ا ددت نلدد     عاددى نلدد 

أن ايهددت إنا سددرعت عددن :  ددو الحسددن الصددهنو ناددوت مددن المدوحدداووددد وددأ  أ  رددأن ه  ددا وهدنيددا
  محيددأ أن ليددأ الوجددوك مددد نلدد ؛ سددحنن أو عصدددوت  دد  عاندد  ل ا دد  نلدد أهنيددأ وعورددت منواايددأ عحددد  

مدإن رددأن   ولدت نردأ عحددد مادت زوجدد  /أ لا يحدد ومحيحددد ومدد 31و  لدو  ا ددت نلد  محد  ادعيحيدأ 
 ا(1)ايمو عاى مأ نرو مايأ الر ت حنحئن عاى مأ  أك]ليأ[

وردنل  مدأ وود    د العوردا مندود إلدى المندوا  وناسدتأمأ الزوك المسروت عح  الن  لت نده  م
ين الورندد  والوصددد  ؛نحمددو مددد جمندد  نلدد منت و ايصددو  والمحأ ددأم مددد العادد (2)]عددن[ مددن إهواجيددأ

اع دق أند  اليادت أن الحأئدب عدن هندو   وود ودأ  ا دن عومدا ودأ  أ دو عمدو:  و  عن هنو الصوابميز 
ادت  نردو الهد أ   مد  ن  أو هللواع من ورن  أو وصد إنا  دأك  مدأ ش نعهدأ ن  د  الحدأ  أحد  مدودود

نحددأ أو مددأ حاددو عددن الانمددا حاصددأ     نددو الاادد  ندد   لاأمددد الادددو الددن  ش نعهددأ ن  دد  مددد نددن  المسدد
ن لت ن ا  الاا  وأمأ مدأ ادعدت مدن الحدوائج والحادد أحيدأ ليدأ مد  إوواوندأ أحيدأ لادزوج إش   بوصو  ؟ واج
إسدددحأق  (3)ي دددد م دددد جدددواب    مدددد نلددد  إلدددى  نحدددا عادددى صدددحا دعواندددأ معحعدددأجيدددأ  أحددد  اهللدددعوانأ ل

أويأ ليأ ش عسم  إش إنا وأمدت ال نحدا أن عاد  الاندأب الموأم مد الانأب أن زوجيأ س ىدعو : لهللأ  دا
ش مدددألاو  لاووادددا مددد  أنمدددأحيت ش   وأحددد  ون يدددأ ليدددأ عادددى الهصدددوو   أعنأحيدددأ مدددن جمادددا السدددنأوا واج

لا اشهدع أ مدد أوش عده  نن  الحأزلا مدد مسد  ب من جماا مأ  الموأم وش معأعيأنيامون عا  الانأ
؟ ليدددأ ميددد  عسدددعحايأ  دددنل  أت ش عيأحيدددأمد ل أسددديأ عاددد  الاندددأب والردددن ن ادددى الحمدددو مددد  معدددأك ال ندددت
  مدوأم عحدد مواويدأ إنا رأحدت م عنلداأن الوجد  لدن  لد  أن نوعجد  رسدوم ال  بالمنن (4)[مد]والصحنل 

                                           
 ( مد أ )إلنيأ(ا1)

 من )أ(ا ( سأو 2)

( إ واننت  ن موسى  ن محمدد الاهمدد الهوحدأ د المدألرد محدد  ماند  أصدولد لهدو  م سدو مدن أند  هوحأ د  مدن مةل أعد  عحدوان 3)
ميجدددت   1/75ايعددد ت   1/191نحمدددو عوجمعددد  ميدددو  ال يدددأو    العيوندددأ  أسدددواو العراندددأ والموامادددأت مدددد ايصدددو  ايحردددأت

 ا1/118المةل نن 
 مد ج )من(ا (4)
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ش   ميدددن  الانددأب ماايدددأ إن رأحدددت الزوجدددا ودددد ا عدددنلعيأ ميدددد ليدددأ  مددإن لدددت ع عدددن  ردددأن لددد  اوعجأعيدددأ واج
 ااحعيى صأوت منوااأ  

وأهللديد ليدأ مإنا  ا ت أن ايب ود سدمى نلد    وأمأ جيأز ال حت وانأ يأ العد اهللعوانأ ايب  اصدنأ 
 (1)[أحدد ]ى ومحسددوب ليددأ وون أن نلدد  مسددمّ وُّ ا ددأحدد  هللددووم  ش  حعدد  أو لددت نهللدديد عاندد  إش أن الوواددا مُ 

لددو را ددت أحيددأ رامددأ و   أحدد   نددد اش حددا أو  نددد ايت  ونر ددد مددد حددوز   مدد  دهددو  لاوواددا مندد   هللددووم ليددأ
يدد   دعيحد  ممدأ نردون الهللد  لعيدنو نلد  وهللدق عانيدأ    وعهلليد عان ةُ عمات هللنئأ  أو عما  أ ونأ ع و  

وأمدأ هن عيدأ   وندو مدنروو مدد ا دن سدامون وهندو    ونرنا حدو عاند  مدد سدمأك ا دن الاأسدت  دعالهلل
                                                            اوالس ت  نيأ وا، أعاتمنل  دعوى ن وئيأ من نل  النمنن عاى ح  مأ  من المعوو  وأعاى حأ   

جدددوا رت مدددد وجددد  أواد أن   وأو دددأرت - ا، عدددحرت و دددد -سدددند   :وسخخخ ا أي خخخا بمخخخا نصخخخه ا25
ادت اسعهللدأو مدد أنيمدأ عاندق  د  مد    مدأه و أن لد   حعدنن؟ مسدأ  ند  لد   حدأت  نه ب عحد ههدو

م يد  مدن رادت   عأئهللدا :لد  ماند  ؟مدأ اسدميأ (2)مادأ  ]ليدت[  سدنماأ  لد  الصدهوى أح  من سأ 
م دأئ [ (3)/ب ]اليادد[31وجد  عددلنن ج دوات نلد    ولمأ هحد  محد  الا دو   والدنأ مد نل   (4)]واج

أنأ عأئهللدا  دنرو مدن  أن مه و ع  الصهنوم مدن ال حعدنن إش أحد  سدم (5)] نحيمأ[ ونو نهلليد  مي 
    دوو    حرأح ا حع  عأئهللدا لاهأ دب المدنروومعوج  اليدشن لوالدنأ مسميأ مح  إ  رنل سمأنأ ل  

نا  ألهأ ب المنروو ون  ل   نل   !(6)[ص نا]والصهوى إحمأ ند   إن عأئهللا ند الر وى: واج
ش عحددد عوجنييمددأ وش   الصددهوى يمددأإحمددأ رددأن نددنرو لأحدد   وأوددو عدددش   إحمددأ ه  ددت الصددهوى: ماددأ 

ميد    عحدد  عأئهللدا وندد الر دوى (7)[ه دب]إحمدأ : ووأ  والدد ال حدت اشست ح  سمأنأ  نل  و ا  إش أ
ودواو الهللديود  ماد  مدأ ادعدى أت شو   سند  نازت الحرأح المنروو م  دعوى الهأ ب مأ نرو جوا دأ  ؟ اج

 ا هللأمنأ  

                                           
 ا(أحيأ)( مد أ 1)
 ( مد ب ال اا2)

 ( سأو  من أا3)

 ( زنأدم من جا4)

 ( زنأدم من جا5)

 ( مد ج )عان (ا6)

 ( مد ج )ه  ت(ا7)



115 

]إحددد [ :فأجخخخاب بمخخخا نصخخخه الجخخخواب واا الموفخخخق سخخخبحانه
عيندددنن إنا اهعادددأ الدددولد والدددزوج مدددد  (1)

العينددنن لددت نا ددت الحرددأح حنحئددن  حعددى نع اددأ عاددى   ع أويمددأ عاددى الياددد وحسددنأن ال نحدداالمه و ددا مدد  ا
  يحدددد  حددددأرل وأمددددت عاندددد   نحددددا؛ وعاددددى الددددزوج حصددددأ الصددددداق  أمددددوش نمددددنن عانيا  مينحدددد مواحددددد

ونددنا مددنروو مددد حددواز  المينددأو عددن ا ددن   المددوأم ش نهددوج الددزوج عددن الحرددأح واهع ميمددأ مددد عددنن
وزاد وأوى أن عازمد   اادا  (2)(ه381)ت: رحأسدد عدن ا دن زوبمالاأست وماا  مد أحرأت الاأ د ال

لردن   الصداق إن اع ق عاى مو د  وعاددنو ونزند لزوت   (3)[مد نل  ] إن حرت عان  السا أن مواحد
ونأنحددأ   ت العينددننين ايولددى  نحعيددأ حسددن؛ عحيددأ أحوونددا مددد عدددت ا ددوت الحرددأح  و لا المسددة أالمسدد

إن لددت نرددن اسددميأ  إش أحدد  وودد  الهادد  مددد    ال نحددا هللددأندم  ماصددود الهأ ددب وعصددونح   ألصددهنوم
حمددأ واددد مند  الهنددو يو ددنح  هدددا  نددوت : م دد اينمددأن لددو ودأ ؛ ونلدد  هندو ميع ددو مددد أ ددواب  نيومد  واج

ونحز  ماد  ندنا : الدنوأ  المهلل  من ا رأن نوت الهإن  (4)]اعع و ل م هد دون نوت الجميا[  الجميا
مددإنا نددو الو دد  لددزت  ؛ُ  ْمدداهللددعوى مدد ن جمندد  مددوو  مدد ن مددن مو ددي  رددنا م اهدد  الهُ   مددد الواددأئق
   اوا، أعات ال ن  احعيى

ادت  اجدوا رت الهللدأمد مدد وجد  اهللدعوى أمد :- ر خى اا عخنكم -سخيدي  ي اا بمخا نصخهوس ا أ ا26
محردت  يدد  الا دأم   سدد  ندنا الهللددواع     أعيدأ مددن هللدهو مأدعددت عحدد نددنا الهللدهو الحونددا

ليددأ دوانددت عح ددق  دو ددأن ن ادد  وعدددت عمرنحيددأ مددن نددد    امحيددأ  ددأن نددود الاددأحد وحرددت عاددى  أئييددأ
ا ددن  ا ددن سددي  وحاادد  عددن ا  ههددو ممددن نحعمددد لا ادد   ردد تووددوّ   إلددى أن عا ددت حونعيددأ (5)[يددأ]مح
مإحد  نيدز  مدن ؛ أ  مياومدأ  وادعدى الممادو  الحونداأح  إنا رأن مدد ال ادد  ند  ايحدواو مأهللدن  زوب

مي  سدند  نرادأ ندنا ؛ إلى ههو ر م  ااا أئي  حعى نانت مألر  أح  ا عأع  ممن رأن ل  مألرأ  
ن وألدت: ا  أن دأ   ي ديت  ادو  المهعصدووودوّ ؟ (6)[هللدوائيأ]ال أئ  زنأدم عاى مأ  ند  من وست   واج

                                           
 ( سأو  من اأاا1)

  ولد و أع وو  ا وعومد منيأ  مان  من ر أو الا أم واله  أع  أيحدل   و  دالا  ( محمد  ن ن اى  ن زوب  ن نزند  ن سام 2)
سدنو   142 -7/114عوعنب المدداو   2/96نحمو عوجمع  عأون  عامأع ايحدل    من مصح أع  الهصأ  مد مووك ال ا  المألرد

 ا12/97المةل نن ميجت   7/135اشع ت   4/429هللنوات الننب   1/268الدن أج   12/389أع ت الح  ع 
 ( مد ج ) نل (ا3)

 ( سأو  من اأاا4)

 ب ) يأ(ا  ( مد أ5)

 ( مد ج )هللوائ (ا6)
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إحمدددأ : /أ ا دددن هدددأز   حددد  مدددد ر مددد  وودددأ 32مددد  أن   (1)لرحددد  عندددب  أحدددأ مسدددعولدم لدددت عحدددوت
عحددد المهللددعو   (2)]نلدد [ وأمددأ إنا ادعددت  إنا رأحددت ادعددت الحونددا عحددد  أئييددألامهللددعو  الهنددأو 

 اال ن  (3)[حنن]ونجب ال نأن          ميو عنب حأد  ش ودّ 
: إن ايمددا إنا ادعددت الحونددا وجددب لامهللددعو  عاددى حصدد  الجددواب وا، المومددق سدد حأح  مأجددأب  مددأ

وش نحدوت عاند  اسدعداما ماريدأ  إنا ردأن نلد   مجدود   ال أئ  الهنأو مد الود عاى ال أئ  والعمس   يأ
حمدأ نرددون الهندأو إنا ا عددت ندن  الدددعوى عحدد  أ  ووليدأ يحدد  عندب نجددب ؛ ييدأ اددت  أعيدأ ورددعت نلد ئواج

  (4)اشسدع واعوردنل  لدو وألدت نلد  مدد عيددم الدا   أومدى : ن وهللددودأ  ا د  ح  إنا  أعيأعان  أن ن نّ 
وأمدأ مدأ ن يد   أيمدا مد  مدن اسدعاوت  ندد    ننا حرت ال دأئ  مد  المهللدعو   رمأ مد ا ن هأز  وهنو 

يأ أن أمدو صدأح ؛ نيحدد وادعدت الحوندا (5)[جأونع ]م د م ند الحرأت إن رأحت   م  اسعمواو دعوانأ
ن رأن هنو  وحأ  نعووأ عحيأ إن رأن مأم و ديت عادى ندد   مأمون وجأعت  س ب رألهللأند اليد  واج

 ا(6)[احعيى] اموأم وأجات رألهلليونن والا اا
م ددد   وش سددنمأ مددن هنددو سدد ب إش  مجددود ووليددأ   ت نرددن سددندنأ مسددأموا  ونهددأأ ال ددو نيحددد مددأ لدد

وعددوأ   وم  حددت حددو ت  هددأدت لا ندد  وادعددت أحيددأ حددد  وددد سددئ  عمددن و ددحددواز  المينددأو عددن المددأزو  و  
دمدإنا  ع    الهللأند أو نأعد   هنو   ىرّ عيا  إلى أن نز   :مأجأب ؟وج  حونعيأ سدندنأ ال دوو مدن  أ  وّ ه 

ونحادأ مدن ندد  ندد  أحد    م  نمحد  مدن السد و  يدأ   ولت نز  الهللأند وش أعى  هنو   اشععاأ  و  
   ااحعيى (7)ش نيات حونعيأ

حمدددأ  نوجدددب الهندددأو لامهللدددعو  حعدددى عا دددت الحوندددا وا،  عهللدددد وندددولدددن  ندددنا ممدددأ ن سددده  الاأ دددد واج
 اس حأح  أعات

  مدد وجد  عدزوج امدوأم ولدت ند ن  يدأ :مجخوابك -اا عنكم ر ي - سيديوس ا أي اا بما نصه  ا27
؛ نج المددنروو أودد  مدددم مددن مدددم الحمدد ين العددزو ؛ مددن ححددو أو يددا أهللديو: وميدو  يددأ حمدد  وددألوا

                                           
 ا1/154مهعصو هان  نحمو ( 1)
 ( زنأدم من جا2)

 ( مد ج )عحد(ا3)

 ا8/244ال نأن والعحصن  نحمو ( 4)
 ( مد ج )جأون (ا5)

 )أهلليو(ا ب  أ ( مد6)

 ا9/1/228المينأو نحمو ( 7)
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عددزونج و دد  الولنمددا حصدد  مددد أاحددأع مدددم ال  محيمددأ ميددأوو وعوا ئددأ ميددأ عاددى أن الحمدد  المددنر
ا عوندددو أ  الحمددد  مدددن سددد  الدددزوج الم ادددق ايو  أن الحمددد  محددد ادددت ادعدددى   المسدددعح ا هأصدددا

مدعنددا أن عدددعيأ  ددأيوواع احا ددت  هللدديونن مددد أودد  مدددم   (1)]عاندد [واحرددوت نددد نل   مصددأعدا  
 انصدق الحسأع منيأ مد زمأححأ ننا

 (2)]عمدأت[ أومدواحع  إن عددم العدد عحدن   دأيوواع ب واا الموفخق سخبحانه:الجخوانصخه  فأجخاب بمخا

ومدددد جدددواب أ دددد ميدددد    الا ادددا ايهللددديو مدددد حايدددأ إحمدددأ ندددو احعندددأ  ل سدددأد الزمدددأن ووادددا ايمدددأن
حيددأ لددت نرددن   إحمددأ عزوجددت  يددد احا ددأع عدددعد :/ب إن وألددت المددوأم32 (3)(ه815: )تاله ونحددد  واج

ن لدت   وودد حأ دت حن دا ميدو لاادأحد  وأعت  ولد لسعا أهلليو مأراو من نوت دهد   يدأ  حم  يأ  واج
وددأ  نلدد  واعددد   نددن  حصددوو المددننب وماع ددى و  أو أعددت  دد  يودد  مددن نلدد  ميددو لددألو عحدد  

  (4)[وواعد ] أوويدأ ايو  أو م ولدد لسدعا أهللديو مصدأعدا  مندعند   جوا أ  لمن سأ  عمدن عزوجدت مأعدت
؛ وجد  إنا حردل امدوأم حرأحدأ  صدحنحأ  أجم  عأما أن  اليات أن ال: أو عن ا ن الحأجومد حواز  المين

ورأن الوجد    إنا أمرن وصول  إلنيأ  لسعا أهلليو  ولد أن الولد    شحقات جأعت  يد عاد حرأحيأ 
ممدأنو حصوصديت   أ لدت ناحدق  د م يدد الحردأح ل يدد مسدأمعي نع وندأ (5)[لدت]مإن عات أحيمأ   ممن ن أ

  ااحعيى وا، أعات (6)الميع و مد م عدأ السعا ايهلليو نوت الياد ش نوت الدهو أن 
 (7)[اآلمدأق  حدوو]وأحدأو   ا، عحرت وأو دأرت و دسند   اا عنه بما نصه ر يوس ا أي اا  ا28

أ إنا  حنحددأ عاددى  وناددا عنددأ  لا ونددد أّحددأمددد مسدد  جددوا رت الرددأمد وه ددأ رت الهللددأمد   ددنأئرت
   (8):لمده  مد صحا  ن  الص اا رمأ ون اليم  من اهللعوا  اعحأد االعد جوى  يأ 

      ومدددددددددددددد اعحدددددددددددددأد مدددددددددددددده  هادددددددددددددأ  ددددددددددددددا

 عادددددددددددددددددددددددى اهللدددددددددددددددددددددددعوا   الا دددددددددددددددددددددددأع أ ددددددددددددددددددددددددا   
 

                                           
 جامن  ( زنأدم1)

 ( زنأدم من جا2)

وحاد  عحدد    وأ ددد عدوح  وعألميددأ وه ن يدأ  جددأم  ايعمدت  يددد ا دن عومددا  ( عنسدى  ددن أحمدد محمددد اله ونحدد العوحسددد المدألرد3)
 ا1/350هللجوم الحوو   6/151نحمو عوجمع  ال وع ال م    ال وزلد مد معأون  ووص    صأح حأ

 ( مد ج )واوا (ا4)

 ( مد ج )ش(ا5)

 ا4/2/92مينأو ( نحمو ال6)
 )ايمق  هللم (ا ج مد (7)

 لت أوأ عان ا (8)
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ن  نص ق وواا هللدون  عادى ووادا هللدون  ههدو ش عحدأد مدده  المدوووانن لهللدوائيمأ دميدا مدد 
 اهللأمنأ  مأجوونن والس ت   نأحأ   نحوا لحأ نل ؟ص اا واحدم أت ش ليدت اعحأد مده  الواوانن

دد :الجخخواب واا الموفخخق للصخخواب سخخبحانه فأجخخاب بمخخا نصخخه   اا   ددعل الصددأد وسددرون ال ددأع ْ إن الصَّ
  وأصا  مدن العصد نق (1)الموم من الص ق رأل و ا وال وب ومد الحدن  أليأحد الص ق  أيسواق

صد ق : ومدد الادأمو   ال ند حيدت ردأحوا ن يادون نلد  عحدد ونو ال وب   أ ن الواحا عاى ايهوى ي
ونلدد  عحددد   صدد اا  ددوب نددد  عاددى نددد و   أ  وصدد ق نددد   أل نيددا وعاددى نددد  صدد ا   صدد انلدد   ددأل ن  
 ااحعيى (2)وص اا وا حا أو هأسوم  نيا ات وأ :  الص ق   واشستوجوب ال ن 

وندو مدأ ردأن  أل دت   ات صأو  ألها ا عادى حدوك هدأو مدن ال ند   ننا أص  الا م مد الاها
ونميدو مدن   الجدأو  الميمدو   د  اعحدأد المدده  ولوووع  وعحاا  هللوو  ومحيأ عاى مأ نو  و لجوا

 مهللواع زندد وعمدوو  والعحزناد  ش العادنو    والعحانادالهللهصد ش الجحسد اشعحأدر ميت أن المواد 
وادا زندد وعمدوو مدن هألدد اوردنل  و   مدن  ند  هألدد  ألهصدوو (3)[مألددهولي]من هألدد مدده  واحدد 

/أ 33ولورأن ما  واحد لوجانن اهللعوا  وجد ن رد  واحدد مدن وجد    وص هصإو  هألد   مددهو  
ن اعحدددا مددد جددح  ال ندد    ا  محيمددأ لددت  نرددن  المددده  واحددد  اهللددعواةنمأ مددن اشعحددأدورددنا مددن عدددت   واج

أو   واحدد تن ردأن مدد وودواج   مح ودا  وحد  لت نهللعو  مد عاد  وج  واحد لرن ر  واحد اهللعوى جزع  
وادأ وندنا إنا و  :(4)ه(779)ت: وأ  أ و ع دد ا، ال هللدعألد اهللعوى واحدا   يد واحد مد أووأت معيددم؛

 يدد  (6)ا [واحدد]أو   مح دودا   أ جدزع  ملو اهللعوى ر  واحد محي (5)[أمأ]و   نل  أو اهللعونأ  جماا مد ص اا
ردنل   يح  رمدأ اهللدعوى م دودا  ؛ إلن  د  ع  لت نج و أحد محيت عاى إجمأ  ال ن  م  صأح   إنا دُ   واحد

يحد  ردنل  اهللدعوى مد  ن ادب    دودا  حوش حجدا لد  نحدأ مدد  هد  الدامن مدد  ند  حصدن   م  ن ن  م ودا  
 االو ل منمأ اهللعوى  إهواج هللونر  من مأل  احعيى

                                           
 اااوهنونمأا3/1695ومسات  أب اشسعئنان   3/55أهوج  ال هأو   أب الهووج مد العجأوم مع ق ( 1)

 ا1/901المحن    الاأمو نحمو ( 2)
 ( من جام( )زنأد3)

المهدوب و دأع  حدأمت مهللدأو  مدد  يد  اليادوت وّش  سدا أن مان  أدنب  ( محمد  ن أحمد  ن ع د الما  ال هللعألد ال أسد المألرد4)
الومنددأت ش ددن وح ددن   2/114نحمددو عوجمعدد  اجحأ ددا   ورددأن نوجيدد  مددد السدد أوم عحدد  إلددى ايحدددل  مددن مصددح أع  الواددأئق  مددأ 
 ا8/286ميجت المةل نن   5/328ايع ت   1/339هللجوم الحوو   5/60الدوو الرأمحا   1/373

 من جا ( زنأدم5)

 ب )واحد(ا  ( مد أ6)
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لددو  :معأمدد  وولدد   ووددد حاادد  ا ددن هددأز  وهنددو   (1)أتوأصدد  نددنا لااأ ددد عنددأ  مددد العح نيدد
 أعحددأد المددده  أن  ماصدددنت ددنن لدد  أن عن  مح ددودا  أو واحدددا   يددد واحددد اهللددعوى ردد  واحددد محيمددأ جددزع  

ولدو   سدواع اعحدد المهللدعو  أو عيددد  لحصدو معيدددم  واحدد   تمدد وود  نلد  مدد عادد واحدد   (2)[ناد ]
مدددإن وو  أحدددأ    ومااددد  نجدددو  مدددد المندددوا   المدددده ن اعحدددأد اهعادددأ الوودددت أو اليادددد لدددت نردددن مددد

واحدد مدد  وندو احعادأ  نلد  الماد  إلدنيت مدن هللدهو  ماد اعحد مدهايت ش عحأد مدها  هللهصأ  واحدا  
مددده  ال  اددا السدد اى مدد  ال  اددا اليانددأ  حدددماددو وويددت محأسددها لددت نع  ووددت واحددد مصدد اعيت واحدددم
وأمددأ عحزندد  نددن  ال  اددا   عاددأ  نددن  الحصددوواهددع أ الووددت مددد اح  شهددع أ الهللددهو المددووو 

هنددو  –ا، أعاددت و  -مددنل   أمددو عادددنو  ونددو  اشعع ددأومددووايت منعحددد مدددهايت  يددنا  االسدد اى محزلدد
  د  عانيددألا ومدأ وّندأونةنددد نلد  مدأ وألدد  الهللدن  أ دو الي ددأ  الوحهللونسدد مدد المسدد  ميع دو عحددنت نحدأ

وحمددد  ا،  - (3)(ه1052)ت: ال أسدددد مدددد اليو ددددحااددد  مدددن ه ددد  هللدددنهحأ الي مدددا أ دددو ع دددد ا، مح
واجعنأن  ر ت ا دن زوب   لا الص ااألا أعحى مسأومن ه   حاات  يد ر ت و ح  مد المس -عان 
وش إهللدرأ  مدد نلد  عادى ايصد  ايصدن     ت ا دن زوب إج دأو الددهن  لألصدن ن  أ  ر م :وحص 

حمأ نعودد ال رو الجأم مدن هللدون   و ادبمدأ   أواد المهللدعو  ال ند  نومدأ   وندو لدو؛ د مدد عرسد  نأنحدأواج
إن ؟ أن نلد  لا دأئ  عاند  و د   نيد  ندناند  عاند  أن نجن د  إلدى نلد  رمدأ رد  ال أئ  إجمأ  ال ن  مي 

حمدأ الهللدوك  يد  صد اعد لمدأ ع دود ال دأئ    إحمأ دهادت عادى هللدواع الجمادا   نحأ أن ناو :ع  جّ ن حُ م   واج
ال ند  عادى  ح دونو د   واشسدعي تلد  لع ون د  مدد العا دت  قّ ح   ش أو  محد  إجمأ  الص اا دون هللونر

رنددأ ش  مددإن واددت:  ونددو الحددق الددن  ش هللدد  مندد  وشمددنن  /ب مددد الحددألعنن33مدد  حددق لدد  ؟ العمددأت
سدمأك ا دن الاأسدت مدأ ناع دد  مدنوود وود  مدد أو  وسدت عدأهنو صد م اليهللدأع مدد الحدو  ! حق ل 

وسددئ   وددأ  مندد  مددأ حصدد : (4)]إن[  ميدد  ج ددو نددو عاددى ال ندد رمددأ ن  ال ندد  ميدد  عاددى ددد آلأن نج ددو ا
أعدوا  هللد نيأ    مسدات إهوعد  لامهللدعو  مدأ اهللدعوا   يدتمأل  عن أو يا إهوم  أك أحدنت حصن   مدن داو ل

                                           
 ا3/1950نحمو العح نيأت المسعح  ا ( 1)
 ( مد ج )نرون(ا2)

وهدوج   عألت أدنب حدأمت مدن أند  مدأ  ولدد  يدأ مدد حومدا اليندون  ( محمد  ن نوسأ  ن محمد ال يو  الاصو  ال أسد المألرد3)
نحمدو عوجمعد  ه صدا   مدوهم المحأسدن  الددوومن مصح أع  عاد   وحا   يد عأمنن إلى مأ   وعومد  ع وان  محيأ مأوا  من معحا

 ا10/290ميجت المةل نن   6/264ايع ت   1/437هللجوم الحوو   6/112اجسعاصأع يه أو المهوب ايوصى   4/273اياو
 من جازنأدم ( 4)
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 -وحمددا ا،  -وددأ  زعددنت ال ايددأع الاأ ددد أ ددو الولنددد  ددن وهللددد   حيددت :وددأ ؟ مييددت إنا  ددأك أحددد مددحيت
 ااحعيى (1)ين الم عأك نح  محا   ونو ممأ ش أعات من  اهع مأ    وأ وننا رمأ : مد العرات عانيأ

ونعمسد   د     د  الهصدت ونصدو  (2)[نهللدعد]مادد   ين الم عدأك نحد  محاد : ماأ عاى وول  وحم  ا،
مرددنل  نحدد  محادد  مددد إجمددأ    إنا حدد  محادد  مددد الهللدد يا مدد  هللددورأع ال ددأئ  محدد : وناددو   المحددأزك

ش ناددزت مددن روحدد  أحادد  محدد   :واددت  ين الم عددأك نحدد  محادد : عمدد    اولدد   ميدد ال ددأئ   (3)[الهللددون ]
ال أئ  مح  مد  أب الهللد يا منهللد   مد   اندعيت منمدأ  نسدعحدا  أحددنت  يدد أن نردون ردنل  مدد إجمدأ  

اددت ندد  نددو  ددوو الاسددما أو  ددوو   ين محددأ  الهللدد يا ومدددوريأ ح ددد ال ددوو عاددى الجماددا  ال ندد 
ى حعددد  ولدددن   دددأجح د عدددحيت وش  دددأعت مدددحيت  ايهدددوم مدددد جمنددد  نلددد  سدددواع مددد   انددداوندددو ؟ الهللدددورا

وش   عوود  مدن حادو الدامن إنا  دأك م دودا  ومحأ  ال ن  صد اا مدأ ن  نهعو  انا اجهوم  ألهلل يا دوح 
ندددأ  احعحددد   عادددى نلددد  دهددد  حدددق لددد  منددد  إن  ووحدددت ا، إمدددأت الحدددومنن أ دددأ الميدددألد ع دددد الماددد   واج

صدوا أ   (5)[لادأ ]لو ون   أن ال ا  را  مدد ميومدا الجمد  وال دوق  ن  ناو :ح (4)(ه478)ت:الجونحد
 ااحعيى

مدد داو ش عي دد    ت ا دن زوب المهللدأو إلند  ندو وولد الهللن  الوحهللونسد وحم  ا، ورد ر ت
  مددإنا  اهددت امحددأ  مددأ ؟ندد  نج ددو الاددأحد عاددى ال ندد  ميدد   أحدددنت إلددى ال ندد  صدد اا  (6)الاسددت]دعد[

ن لددت نددزد  (7)[ اهيددأ]يأ  ددنل  الددامن رددأن أحددق  ددنل  ممددن نوهددب محيمددأ ال ندد   ددمّ  ووهددب الددن  ش واج
ونج ددو   ماددو أح ددن ال ندد  مندد  مددن هنددو  وددأ  نح ددن ال ندد  وش نددود: (8)(ه486)ت: ماددأ  لدد  أ ددو ايصدد  

                                           
 ا 60 - 12/59والعحصن   ال نأننحمو ( 1)

 ج )نسعحد(ا مد (2)

 ا( مد ج )هللون (3)
ولدد مدد جدونن مدن حدواحد   المااب  إمدأت الحدومنن مدن أصدحأب الهللدأميد  ا،  ن نوسأ  ن محمد الجونحد( ع د الما   ن ع د 4)

مددن مةل أعدد  الم اددب مددد دوانددا المددننب مددد   وعددومد  حسددأ وو  مددأمعى ودو   ممرددا اددت إلددى المدنحددا  ووحدد  إلددى  هددداد  حنسددأ وو
  1/466  اأت الهللأميننن   14/17سنو أع ت الح  ع   3/167 نحمو عوجمع  ومنأت ايعنأن  وال ونأن مد أصو  ال ا   ال ا 

 ا4/160ايع ت   5/338هللنوات الننب 
 ( مد ج)لان (ا5)

 ( مد أ)دعوى(ا6)

 ( مد ج ) أعيأ(ا7)

  سرن وو  ا وولى  يأ الهللووى مدم  أصا  من جنأن  ( عنسى  ن سي   ن ع د ا، ايسد  الجنأحد الاو  د الهوحأ د المألرد8)
  14/109نحمددو عوجمعدد  سددنو أعدد ت الحدد  ع  مددن مصددح أع  ايعدد ت  حددواز  ايحرددأت مددد ال عددأوى  اددت عددومد  هوحأ ددا  الا ددأع اددت

 ا5/103ايع ت   1/181الدن أج المننب 
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حمأ الهللون  أحدق  يدأ  مدأ  اهدت مدن الدامن مدأ  المهللعو  عاى ال ن  مي  مدإنا ح دن لدت   لدت نح دن ال ند  واج
 ا س  احعيىن

  والمهللددعو  محدد  ال ددأئ   مددن عدددت إحدد   الددواو  محدد  موووادد  و مددأ عاددوو وعاددت ممددأ عادددت
ووددد اهعاددأ   ش اهللددعوا  اعحددأد المددده  نددةشع عاددى وأحدد  ش نصدد ق نددةشع  نيددوأ حرددت حأزلددا السددةا 

د وودد ودأ  مد  وايهدوى مدن و د  وجد  ههدو  دهو  ندن  ال وودا مدن و د  وجد لدنحدأ نأمده  الدواوانن 
نا رأحددت داو  ددنن هللددونرنن معددومد أحدددنمأ : المجموعددا الددن  نددو الحصددأ   /أ عددن حمدد  محيددأ34واج
  عاست عاى أو  أحصد أع الووادا وش  وعو  وواا مإن الداو عاست حص نن عاى اجهللوا  ايو   مهللأعأ  

ولدن    نصدنوون مند  إلدى مدأ عوج د  السدحا  حصدنب المندت  دنن وواعد  دمإنا عمنز لاهللون  حصن    اد
والحجددا عاددنيت مددد   وا محدد  المنددتحيت حاّددش حجددا ليددت  ددأو   وا الهللددون  إلددى ال ندد  مييددتليددت أن ن ددمّ 

أحدد  لدو  ددأك أحددنت حصددن   مدن الددداو ونددد مهللدأعا  نددحيت و دنن هللددون  مدوووايت لرأحددت الهللدد يا ؛ نلد 
ا وندددو مرمدددأ ش نهللدددأوريت مدددد الهللددد ي  لاهللدددون  مييدددت هللددد يا إش أن نعوروندددأولدددت نردددن   ليدددةشع هأصدددا

ن رأن هللونريت  هللونريت مد ايص  أحمدد  وأ  نل  أ و عمدو   مرنل  ش ناأسميت عاى أحص أئيت واج
 الميووأ  أ ن المروى احعيى وا، أعاتا (1)(ه401)ت:  ن ع د الما  ايهلل نادا

عادى ح نحدأ وعاند   -جوا رت مدد سدمأك موسدى  -ا، عحرت و د-سند   وس ا أي اا بما نصه ا29
ندد  نيعاددد مددأ حددو عاندد  الهللددن  الجزولددد وا ددن  - جدد  وعددز - ردد ت موشحددأ -الصدد م والسدد ت 

مددن أحدد  سددمي  مددن ردد  جيددا و ردد  عاددى الوسددألا والجددوزاع مددد عاندعدد  ( ه761)ت:  (2)عمددو
إش   يددت و دد  مددد  (3)[ نسددمي]  أو ناددأ  لددت الصددوت والجيدداجأوحددا  يددد العحزندد  عددن الحددوأ و 

 دد  سددند  زووق عاددى  ونددو الددن  صدددو  د العحزندد  عددن الحددوأ والصددوت أن ددأ  أنحندد   يددوا دد  و 
حسدنا  -جد  وعدز  -وأن أ  ن  ناأ  مدد نات موشحدأ ؟ وحسب ايو  ل ي  العاأنند  (4)الوسألا

 اجو نأحأ  هللأمنأ  ولرت اي لحأ  نحوا ؟ورنأ ناأ  ؟ش ناأ  ننان الا مأن أو ميحونا أو

                                           
مددن مصددح أع  رعددأب اشسددعنيأب مددد مددننب   ماندد  سددرن وو  ددا وعددومد منيددأ  ( أحمددد  ددن ع ددد المادد   ددن نأهللددت ايهللدد ناد المددألرد1)

  7/96الدددوامد  ألومندددأت   13/20سدددنو أعددد ت الحددد  ع  7/123عوعندددب المدددداو    1/132نحمدددو عوجمعددد  جدددنوم الماعددد     ألددد م
 ا1/152هللجوم الحوو   1/39الدن أج المننب 

ال أسددد  مولددد  وومأعدد    ددأ   رددأن صددألحأ  مع ايددأ   ألمألرنددا لدد  عاننددد عاددى الوسددألا لاانوواحددد  نحمددو  نوسددأ  ددن عمددو ايح أسددد( 2)
 ا13/320  ميجت المةل نن 8/244  ايع ت 1/335عوجمع  هللجوم الحوو 

 ( زنأدم من جا3)

 ا1/49نحمو هللوح زووق عاى الوسألا ( 4)



122 

يأ نّ حمدأ أجميدت ايمدا سدحّ إإن المحادو  عدن ايئمدا  :واا الموفخق سخبحانه فأجاب بما نصخه الجخواب
مادأ  أند    ات اهعا وا مد الرن نا  الجماا من هنو ع صن  (1) [مد]ت موسى يأ عاى أن ا، راّ و دعنّ 
هادق ا،  لموسدى ميمدأ   :ووألدت ال أ حندا  عد  يحد  مدن المعهللدأ  ا دت رن نحةمن  ألر ت وش حُ  :المأنو

 : هادق ا، لموسدى ميمدأ  مدد وا د  نهاق ل  سميأ  ش لصوت وش لهندو   وودأ  أند  السدحاولت  د وا  م
وعادت  أل دوووم   سمي   أنحن  وميمد   اا د   سم     ر مأ  لن   صوت وش  حوأوسميأ  مد أنحن  

وعادددى ندددنا  :(2)(ه 406)ت: ودددأ  ا دددن مدددوو عيمددد    مرامددد  مدددن هندددو واسددد ا -عيدددألى  -أن ا، 
  ين اينن محدددد  إدوا  الردددد ت عحدددددحأ؛ مهاددددق السددددم  مددددد اينن محدددد  ومددددأق  إجمددددأك المسددددامنن 

وش  ددددوووم مددددد هاددددق السددددم  مددددد   لهللددددوك عجددددو  عاددددى مأنونددددأ إش ل ددددوووموايل دددأم الددددواودم مددددد ا
و عومد  نلد  مد  نهد  ات إن الاددوم ايزلندا واسديا ين ناد  ندنا الميحدى مدد رد  جأوحدا  (3)[اينن]

وش ن ادق عاند  عيدألى   مدأج  ق  معوودأ عادى السدم   ؟ وأمأ ن  النات حسنا أو ميحوندا    جيا
حمدأ نادأ   رعأب وش سدحا دولت نود نل  م  وود    اج  ق إش مأ موصدوأ   نات واجدب الوجدود: واج

 ددم مددأ أت الاوش ناددأ  حسددنا وش ميحونددا ليدددت ووود  وجني دد دع/ب رماادد  هللدد34ولددن    صدد أت الرمددأ 
 اش نانق وا، س حأح  أعات

حند   د  جدوا رت مدد وجد  عدوم  ا، عدحرت و ددسدند   :اا عنخه بمخا نصخه ر خيوس ا أي اا  ا30
محد   د  مدد مو د  الدن  عدوم ورأن أووّ    ع  أهع   زوجعأن وا حع  وعصّ عمووا ؛(4)نو سأرن  س 

مدن وايهدوى مدن صدداق زوج ههدو و  د  ليدأ   جعن   دنن أحدنمأ من صداويأ و ا لر  من زو 
 ؟مي  نصل إوواو   نل  لمن نرو  وصأو مد نمع  دنن
مدن حادد   معدأك اليألد  المدنروو وجوا رت أن أ  مد إحددى الدزوجعنن هأ دت عادى مدزود مند  
إش  دعلدت ن دق هللد :ماألدت من معأك اليأل  دعهلل دن   ا: وألوا ليأ  وحنن زمت الهلليود عورع   وهنو 

مأهوجدت ليمدأ ؛ عحدد  دأهوجدد مدأ  اد: ات المهدزن أعدوا إلنيدأ وودألوا ليدأادت إن هدد  مأ أح دو لددنرت

                                           
 ( مد ج )عاى(ا 1)

أو  ايصدد يأحد  ماندد   مددعرات  م سددو  أصددولد  مددن مايددأع الهللددأمينا  مددن مصددح أع  مهللددر  محمددد  ددن الحسددن  ددن مددوو  ايحصدد( 2)
  4/127    ادأت الهللدأمينا الر دوم لاسد رد 2/254  الدوامد  ألوامندأت 13/24الحدن  وهون    نحمو عوجمع  سنو أعد ت الحد  ع 

 ا5/42هللنوات الننب 
 ( مد ج )لألنن(ا3)

 ا3/231الصهو والر و  ود حأنانأ ال حو والحيو  نحمو ميجت ال ادان  مدنحا  أوصى المهوب معوس ا مد( 4)
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نددت الحددأرمون مددد المددد هللددو  (3)[لرددوحيت]محيددأ  (2)[أهددنو ]و  المعددأك المددنروو (1)[مندد ]المدزود المددنروو 
لمدوأم المدنرووم  دمأن ميد  سدند  نادزت ا  مدن دمييدأ لاووادا (5)وامعحد  ]الحدأرت[  سدرحأنأ (4)[  ] الن 

؟ أجددب لحددأ مددأجووا  هللددو أت شودمييددأ لحرددأت المد (7)[عاندد ]لروحيددأ عيدددت  ألهن ددا   (6)[مندد ]المددزود  مددأ 
 ا والس ت

إن مددد إوددواو الددزوج المددون  لزوجعدد  مدد  وجددود  :فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب واا الموفخخق سخخبحانه
وأمددأ محدد    اع أوددأأمددأ إنا رأحددت اجحددأ  صددهأوا  محيددأ محدد  إوددواو  ليددأ   أوشد  اجحددأ  واليصدد ا وددولنن

 يدددّ مددنل  محيددأ ع     هصددب أو هنددو  (9)[ ددأك]حعددى  (8)[أو أ دد ]الزوجددا المددزود الددن  مندد  ايمعيددا مددن 
 اوا، أعات  نازميأ ال مأن مد نل  (10)  ]  [وجحأنا
حصد  مدن  (11)[درأهد]حسدها وسدت واحدد هللدماع  و يدا   الحمدد ، :وس ا بنسخة رسم بمخا نصخه ا31

نيددوأ هللدديود  الددزوجنن المرددوت ع ددد اليزنددز  ددن ع ددد الواحددد حمددنش   الحمددد ،: أولدد  إلددى ههددو 
ونهللدديدون مدد  نلدد    أعددت ميومددا (13)[الهللددعحد]وزوجدد  مأ مددا  حددت الحددأج محمددد   (12)[أنحعنننددال]

يدأ المحجدز ليدأ  دأجو  مدن ج جمند  وا أن الزوجا المنرووم حن  رأحت  أعدت لزوجيدأ المدنروو 
  وهأوجيدأ (14)اأس دح  رْ داهد  م    ها ا عحدعمد رأما ايم   الم  ع د الوحمن  زوجيأ اليأل  هللانا

  ردد  نلدد  مددد عاميددت  رأحددت  مرونددا عاددى نلدد  مايددووم  عحددت نددد الددزوج ع ددد اليزنددز المددنروو

                                           
 وب )منيأ(ا  ( مد أ1)

 وب )أهنونأ(ا  ( مد أ2)

 ( مد ج )يحيت(ا3)

 ( مد ج )من (ا4)

 ( مد ب )الحرأت(ا5)

 وب )منيأ(ا  أ ( مد6)

 وب )عانيأ(ا  ( مد أ7)

 وب )أو أ يأ (ا  ( مد أ8)

 وب ) أعت(ا  ( مد أ9)

 من جا زنأدم( 10)

 د(انوب )رأه  ( من أ11)

 ( مد ج )النأحنعد(ا12)

 ( مد ج )الهللحعو (ا13)

 نحيددأ و ددنن مددوارش أو يددا عهللددوم موحاددا ححددو   مدنحددا  ددألمهوب مددد  دد د ال و ددو عاددى الّ ددو ايعمددت  (  رسددو أولدد  وسددرون اأحندد 14)
 ا5/181نحمو ميجت ال ادان  المهللوق
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  ألددأو سددحا سددت وسدد ينن    لددا    اددنن مددن هللددي أن الم ددأو   لا مددحيتو ووندددوا  دد  هللدديأدعيت مسددة 
وع دد ا،  دن أحمدد حجدأج   أدى دالمروت ع د الوحمن  ن سند  ع د الواحد  ن موموا  الدهوه

  /أ أدى35ادد  دن ع دد اليزندز وعزندز وع  والمردوت أحمدد  دن موسدى ال هدأو أدى  النأحنعد أدى
 ددن ع ددد الم اددب أحمددد الصددناأ   ]واليو ددد  أدى (1)]النددأحنعد[والحسددن  ددن ع ددد اليزنددز حجددأج 

  وع دددد ا،  دددن محمدددد  دددن مسددديود ادددأدو  دددن ع دددد الدددوحمن الهللدددن أحد أدى  والمردددوت ع دددد الأدى
 (3)[موج د ] مدن وددت لدنل    ّ هللديدوا لدد  لعأجو اليو د  دن أحمدد الهللدعو  أدىاو  (2)ال ن لد أدى[

 ن  ُمددجددوا رت مددد اُ   الرددونت مرت ا،  ددألحمو إلددى وجيدد سددند  أرددو   الحمددد ،: ول ددم السددةا   ما ددت
ورأ  مد  أ حدأع أهند  مإح  رأن مهللدع  العد  أعع  لهللونريأ زوجيأ أع    الزوجا مد ايم   أع  

  ايخ محيدأ  ولجدا م أعوندأ يجح دد  نحيت  يد مأمعدأز أ حدأع (4)[منيأ]ووو  ال ص    اليأل  أع  
وأمدت   أعد  امدأ مدأت زوجيدأ ال دأه  م  مواودنأ ايجح د  أجهلليأد  ألمواماا عادى ال ند  مأ دت

عاددى عجدنددد أ نيددأ   و وسددت صددداويأ المحعددو   منيددأ مسددعميوم   نحددا ال دده  أعدد   عاددى ايجح ددد
    رددأن أعحددد أ أنددأ حنددأ  حددنن ال ندد مددأدعى عانيددأ ايجح ددد أحدد  (5)[جددواز ]ووددت  عانيددأ جددوحال

ميد  سدند     دأل ن  المدنروو (6) [عألمدأ  ]مأدعت عان  أح  رأن   وعأش  يد نل  ححو أو   سحنن
ن عات أ ونأ أت ش  ان وحأ مأجوونن وا، نراةرت  مح أج ؟نا ت  نييأ عاى وج  ال ه  واج

ين مدن هللدو   الوهللدد   إن  ن  المحجدوو هندو شزت :فأجاب بما نصه الجواب واا الموفق سبحانه
ةا  مددن لمددأ نرددو مددد السدد  عدددت ال ددوك (7) [إلددى نلدد ]ووددد عدددت نحددأ  هللددو  الوهللددد واح ددأأ   وال ددوك

وش   أ الاندأت مايدأ اسدعوجأك نلد  الماد مإنا أوأمت  يدد نلد  حدنن نعيندأ ليد  ويونا الزوج و ه   ليأ
إن رددأن مددن   ين نلدد  ع ددون  وعاصددنو مددن المهللددعو   نلدد  دعددوى أن الحددأجو عددألت  ددأل ن  نر دد مددد

وندنا   واآلمدأتاليدواو   ن عاد  منحصّ حعى نُ     أن نحعأ  لح س  ونسعاصد مد نل الواجب عان

                                           
 من جازنأدم ( 1)

 ( زنأدم من جا2)

 من جازنأدم ( 3)

 ج )منمأ(ا مد (4)

 مد ج )زواج  ليأ(ا (5)

 مد ج )هنو عألت(ا (6)

 مد ج )لنل (ا (7)
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   (1)مهلليود موجود مد دواونن ال ا  ومد العح ا:
 وميادددددددددددددددددددددددددددد   يددددددددددددددددددددددددددددو  ش نوع ددددددددددددددددددددددددددددى

 

ن أجددددددددددددددددددددددددددددددددددددأز  وصددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  م ددددددددددددددددددددددددددددددددددددى   واج
 

 اليمدددددددددددد   جددددددددددددوىومددددددددددددد الع وعددددددددددددأت وددددددددددددد 
 

  محيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  وش نجددددددددددددددددددددددددددددددددددددأز إن ميدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 

هللدنئأ  أو عصدوأ  هندو عادت الوصدد مسد  مياد  معدى عادو   مدإن  دأك المدولى عاند  ووأ  ا ن سامون:
لمددولد عاندد  ن ندد  ونهللددعو  مددإن وأى الوصددد ا : وددأ  اي يددو   عاندد  ولاوصددد إجأزعدد  إن رددأن سدددادا  

مدإن  دأك محد    مدد ايصد  ش نجدوز  نيد  وش هللدواة ين   نازمد  لدنل  دعمان  عان  هلل؛ ونو سأرت
دد ولددن  سددروت الوصدددّ   أو ا عددأك ماددد أعاددأ مألدد  ين مددن عددوأ حألدد  نلدد  وجددب عاندد     ددنل  أو  

ومدددد ندددنا الاددددو ر أندددا وا، أعادددت   ومدددن لدددت نيدددوأ حألددد  وجدددب عانددد  ال حددد  احعيدددى  محددد  اشمعحدددأك
 اوالس ت

 (2)سددند  و ددى ا، عددحرت جددوا رت مددد وجدد  عحددو  عددن  دد د   سددو  :وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه ا32

/ب ورأن و   عأونه   ححو عهللونن سحا ودت عان  أخ لد  ادت 35  من أو ينن سحا ا  ححو  (3) نل و 
مووادد  زوجدد    ليددنا الوجدد   عادد  الدد  د ومددد نددن  السددحنن مددأت عددتُّ   و اددى نددنا الوجدد  نحددأ   وجدد

هددوان لدد  نحألدد   الوجدد  الددن  نحددأ (4)[عصدد ا]و حأعدد  و مددأميو   الددن  رددأن ودددت عاندد  وههددو  واج
م و ددددا عاددددى الدددددوات   مددددن و دددد  أهندددد  الددددن  نحددددأ (5)ورألددددا عاندددد   ايخ الددددن  رددددأن ودددددت لددددنحأ

أ داوا  وجحدددأت وردددأن ندددنا اليدددت المدددووو  هاّددد  ووددد    يدددأ محأ ددد  مدددن إو  عمددد   واوواشسدددعم
عن ح س  وعدن أهند  الدن  نحدأ  ؛ميمد ايخ الن  نحأل  ووست م  الوواا جمن  مأ نرو  ومزاوك

  أهند  حنأ دا عحد  لدت ندو   دنل  الاسدت  ي عات ايخ الن  نحأ أ أُ واآلن لمّ    ألورألا العد أميو
لددت نعحاددق مددأ  (6)[الددزمن]ول ددو    اسددع يد أن نرددون صدددو لدد  محدد  عورندد يحدد    الحنأ ددا وش  عادد 
لروحدد  وودد  عاندد  منيددأ هدد ن   ]مددد واج دد  ومسددهيأ حادد  عادد  الاسددما وأواد  محدد  (7)]وودد [رددأن 

                                           
 ا1/74نحمو عح ا ا ن عأصت ( 1)
 ا4/399نحمو ميجت ال ادان   ( ند وموحنا مدنحا  إمونانا رأحت مو   الانووان2)
 مد جمن  الحس  )لنل ( والصحنل  دون شت العيان ا( 3)

 (ا مد ج )عص  (4)

 ا1/327الورألا: حنأ ا ن  حق هنو ن  إموم وش ع أدم لهنو  من  هنو مهللوو ا  موع   نحمو هللوح حدود ا ن عوما ( 5)
 ا(الزمأنمد )( 6)
 ( زنأدم من جا7)
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ول دو  زمدن ندن  الورألدا ؟  يأيج  اله ن المأنو  (1)مي  سند  ل  حا  عا  الاسما[  مأنو
الورألددا إن ا عددت  دأو لددن  لدد  حا دديأ وش ونددأت لدد   ددأله ن وش مددعرات لدد  مدد  عاددى عادددنو صددحعيأ

ن  أ  عيدنأ وامعد زمأحيأ  عان   نحوا لحأ نل   نأحأ  هللدأمنأ  ولردت ايجدو والسد ت ميدأد عادنرت ؟ واج
 اوالوحما وال ورا

هندو  اشسدعمواو إن الورألا الم و دا عادى الددوات و :نصه الجواب واا الموفق سبحانه بمافأجاب 
 حدأ  مدإن ادعدى منيدأ ه   مألاسدت  يدأ مدأ      ماع دى الا دوت عحدد مدن نجدب عتإن ا  دعالهأصا  هلل

 دألعاونت والعيددن  أو  ند ؛ ونحمو عحدد نلد  مدد وجدو  الاسدت  نل  اجمأت (3)[مد]حمو   (2)أ [ها ]أو 
هددع أ اش ؟ أو ال ددوات مددد الماسددوت  واشحع ددأك اشسددعه  وندد   ددأ  زمددن الاسددت ووودد  ؟  ألموا ددأم

 ودددأ  ا دددن مهنددد   وش نم دددد مدددن أميدددأ  الورنددد  إش مدددأ ردددأن صدددوا أ  وسددددادا    ايحردددأت  حسدددب نلددد 
ومدى ا دن عومدا ودأ    يدومإن رأن الن  عادنأ ورن  ماامورد  أن نادوت  دأله ن إنا  :(4)(ه429)ت:

إنا  دأك  مدأ ش  اع ق أن  اليات أن الحأئب عن هندو  مدد  ند  أو هللدواع مدن ورند  أو وصددّ  أ و عمو:
  احعيى وا، أعات والس تا (5)واله ن مد عصوأ الورن  هنو ما و   نعهأ ن    الحأ  أح  مودود 

 اش دنا، عحرت جوا رت عن وج  ونب ش ح  دا دا واهللدعوى  و دسند   :وس ا أي اا بما نصه ا33
مامددأ رددأن المصددنأ وحادد  الولددد المددنروو     دددنن إلددى الصددنأ اوا  أو  ددو  نالمددنروو مددن أ ندد  هللددي

ووويدددت  نحيمددددأ  زوعددد  إلدددى الددددداو عحأسدددب مددد  والددددد  منمدددأ  نحيمدددأ مددددن الددددنن وهدمدددا الصددددنأ
هدن  ش  :وودأ  لد   ن د  لد  ومدأ جدأع  مدن الدزوكو   عاى أ ن  مأ ردأن دَّ مه ب الولد وو   مهللأجوم

وودد ردأن صددو مدن    مأهن  ايب وها    معأعد  أو ردأن مهاو دأ  و د  الحسدأب  حأجا لد   
دهد  الوجد    ادت  يدد ندنا  مددم  (6)[ دداو ] /أ ش نعورد 36ايب نمنن عاى أن مدن سدوق لد  هللدنئأ  

                                           
 ( سأو  من اأاا1)

 مد أ  ب )ه ن  أو ها  (ا( 2)

 ( )منيأ( من جا3)

وددأ   مددن أندد  وو  ددا مددن مصددح أع    ماندد  لهددو  عددألت  ألاهددا    ددد( نددوح   ددن ع ددد ا،  ددن محمددد  ددن مهندد  ا ددن الصدد أو الاو 4)
هللدنوات الدننب   1/360  الددن أج 13/221سدنو أعد ت الحد  ع   8/15الموعب مد هللدوح المو دأ نحمدو عوجمعد  عوعندب المدداو  

 ا1/168  هللجوم الحوو 5/147
 ا6/539نحمو اجسعنرأو ( 5)
 مد ج )مد داو (ا (6)
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هللدأن مدأ ناصدد  د    م مدد مو د عه دو زوك ميدأ من (1)[هحنهللدا]موجد مند    المنروو  مهزن زوع 
   نحح  أت ش؟ سند مي    المنروو  أح  مي  نل  اش ن م ح  عمن ميا  مأووّ   السووا 

دهألد  جمنيدإ :فأجاب بما نصه الجخواب واا الموفخق سخبحانه  أ  ن عسدانت الولدد الدزوك وحندأزم ايب واج
   نعورد   دداو  وحا   عاى مدن سدوق لد  هللدنئ أ ش  وعحجنو  عاى هنو   وجيا  مد عداد معأع   مهزح 

مينا الن  أهدن   هصنو أحد  او  أو حنا أو عأدم عأو   جوشن الند مد المهزن إش  أنح  مأح  من
ووودد    أ  سددأوو د  ُعدد وحددأز ماددو أهوجدد    مددن الددزوك  هنددو إنحدد  وعوردد  مددد المهددزن ممددن هللددما  النمددنن

رددأن محدد   لاحمددو مددن حندد  الحرددت   ولددت نحاادد  مددن مو ددي   لرددن لمددأ لددت نح صدد   الححدد  (2)[ دد ]
  وأمددددأ نعوعددددب إش عاددددى اجهددددواج مددددن الحددددوز مددددإن الحرددددت الهللددددوعد ش  الهللددددوعد واج دددد ق الا مددددد

 مدإ  ق  ووا وميدوو م أدنيدأ دون عمدأت حاناعيدأ ألّسد تُّ يدإحمدأ ندو الْ حدأ ن الواود  نإمد اج  ق الا مدد
وايل دأم عحدد اج د ق     ومدأ ناأو د أدندم أ لا م الهللدع عاى إ  و    السووا  حسب نل  مجأز ل م

ن إإش   ميددو هنددو حأحدد   مجددود نددنا ال يدد   ش المجددأز إش عحددد ونددأت الاونحددا إحمددأ عحصددوأ لاحاناددا
 عاى نل  وا، أعات والس تا والعصوورأحت ل  حنا حنن الحاأ عاى مجود الدهو  

مددد مدد  ههددو  (3)جددوا رت مددد وجدد  لدد  هللددورا -رتو ددد ا، عددح-سددند   وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه ا34
ورأن الوج  حادأ أحد  إن وويدت هنأحدا مدن السدأرحنن ميد    زوك جي  عاى أندنيمأ  مد مهزن

  أمددداد مددن نلدد  الددزوك  هنددو عاددت محدد اددت إن الهللددون  أهددوج  يدد     ددألمحز  مزوجدد  عاندد  حددوات
ميد  ناد  عاند  الححد   مدأ أهوجد    أن ننا الهللون  لت نأهدن مدن حاد  هللدنئأ  إش مدأ نردو و  وال

 ؟ ندنمأ واحدم مد الزوك المنروو ش حح  ين أو ؟د نن  هنأحاُعيو   هللونر   هنو عام 
 االس تو ايجو جوا أ  هللأمنأ  ولرت 

ودد و ديأ  إح  حن  رأن اآلهدن هللدونر  مدد الدزوك و  :فأجاب بما نصه الجواب واا الموفق سبحانه
إش إن اع ادأ عادى أن   واحددم لدت نيدد نلد  ايهدن هنأحداوندانمأ مد نل  ند    ندنيمأ ميأ  مد المهزن

ونددنا   النمددنن إحمددأ نددد عاددى السددأرحنن ميدد مدد  أن   أحدددنمأ ش نددده  إش  ح ددوم اآلهددو أو  إنحدد 

                                           
وليدد  الصددواب هنهللددا  والهددنش: انددأب مددد حسددجيأ ووددا  وهنو يددأ هدد م مددن مهللددأوا الرعددأن  نحمددو الاددأمو   مددد ج )هحهللددا( (1)

 ا1/395
 مد ج )ل (ا (2)

الهللورا ايعمنا عادو معمو   نن مألرنن مدأراو ماردأ  ماد  وايهصدنا  ند  مألد  رد   ي د   د ي  رد  اآلهدو موجدب عصدوميمأ ( 3)
 ا1/322مد الجمن   نحمو هللوح حدود ا ن عوما 
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مدد  نححدد   مددأ ميدد  نددنا الهللددون    هللددون  لددت نددنرو مددد السددةا  أحدد  سددأرن ميدد  حعددى نعحأولدد  النمددنن
 وا، أعاتا  ولت ننرو أح  سأرن مي   عحجنو عان وعدت ال  لعصوم  مي 

جدوا رت مدد وجد  أع دى مدأش  لوجد  عادى سد ن   و دد ا، عدحرت سدند  وس ا أي اا بمخا نصخه ا35
/ب ومدددأ أمدددأع ا، عانددد  مدددن الدددو ل نردددون 36  لنعجدددو  ددد  ونسدددأمو مدددد ال دددو وال حدددو (1)الادددوا 

 ددأك مددد  :ماددأ  لدد   وو مددد المددأ وددأت وب المددأ  ن اددب الوجدد  المددنر نأإلددى   أحصددأمأ   نحيمددأ
واسددعميو   السدد و مددد ال حددو وأحرددو الوجدد  المددنروو  سدد نحا احرسددوت حددنن هللددووعحأ مددد الورددوب

وع دد  عادنيت الدونل   أحد  سدأمو مدد ال حدو مسدنوم ندومنن   عان  وب المأ  المدنروو   نحدا عأدلدا
مدواليت مدن الدننب وال  دا إلدى نومنن والحأ  نحااون أ (2) [الموسا]ووأموا مد   ووجيوا إلى ال و

و يد ندومنن رمدأ   والوج  المنروو عو  المأ  مد الس نحا م  ودوع  عان  وعدت المأح  مح   ال و
 محد  سدند  ون دمن المدأ  لو د  أت ش وشميد  ندنا ع دون    نرو احرسوت الس نحا وننب مأ منيدأ

نا واحأ لن   ؟هللدع عان  أج حدأ ؟ أوش حرأو  الس وج (4)[]أن أ  مي  ن من  ؛ع ون  مح  (3)]نل [واج
  اجوا أ  هللأمنأ   -سند –

إن الددن  نميددو مددن ردد ت وب المددأ   :سخخبحانه للصخخواب فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب واا الموفخخق
حمددأ اهعا ددأ مددد ماددداو السددنو و   نأك المددأ  مددد السدد نحا حددنن احرسددوتأمدد  أحيمددأ مع اددأن عاددى  دديوال اج
حمدأ  ؟ونل  ممدأ ش ن دو وش ندةاو مدد حردت الا دنا هللدنئأ   ؟أزندأ من الهللووك أو ن  رأن وون     منيأ واج

 الحدأ   ند  نلد  ممدأ هللدأن  حا حعدى عرسدوت ونندب وندو هدأوج محيدألمدأ  مدد السد ناالحمو مد عدو  
مددد   (5)(ه442)ت:ومددد حدواز  ال وزلددد عدن ا ددن ال دأ   ؟ وش نيدد مأعادد  م دنيأ  أت ش  أن ن يادو 

مندد   ماع ددى الحددزت وموجددب  والعصددوأ   عاددى مددأ  الاددوا  مددأموو  ألحو ددامادد  نلدد  الماددأو  
نمدأ   دمن مو   العصوأ من   مأ نحأو  مأ جي  لد  ولن  ل   المصاحا عدى  ميدو عاند  ع دون  واج

لا عمددأ ميادد  نددنا أت والوجدد  أن ن حدد  مددن واددد الحمددو مددد المسددهددو مددأ نادد   سدد ب نلدد  ووجدد  عاندد  ال

                                           
 ا1/379الاوا : عمرنن مأ  لمن نعجو     جزع من و ح  ش  ا م اججأوم  نحمو هللوح حدود ا ن عوما ( 1)
 مد ج ) ألموسما(ا (2)

 من جازنأدم ( 3)

 من جازنأدم ( 4)

ن مدد   إمونانددا   أوسددد عددألت  ألحدددن  وايدب مددن أندد  المهددوب ولددد مددد سدد( عامددأن  ددن أ ددد  رددو  ددن حمددود الصدددمد الص أو5)
ميدو    1/188الددن أج   1/410 هندا المدعام    38/319عدأون  دمهللدق ش دن عسدأرو  نحمو عوجمعد   مصح أع  عوالد الحدن 

 ا6/9251ميجت المةل نن   4/204ايع ت   2/712ال يأو  
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منددد  وش   أو رددأن ش ع دددون   ماع دددى جونددأن اليدددأدمحصدددأ  أو  (1)[مندد ]مدددإن رددأن ممدددأ أنن   الماددأو 
ن رددددأن ايمددددو  يرسدددد   ددددمح  احعيددددى وا،   إنمددددأ  و ددددد  يدددددت ال ددددمأن عاددددى الماددددأو  عاددددت أواج

 اوالس ت
ا، عحرت جوا رت عن وج  نا  وعو  منوااأ  عحد  مدن عدنن  و دسند   وس ا أي اا بما نصه ا36

 او اندددت عورددد  وهادددأ اليألددد  المدددنروو زوجعددد  وأوشد  محيدددأ هللدددعى   وممادددو  وو دددأك وهندددو نلددد 
ادت إن زوجدا اليألد  لمدأ مو دت   وايوشد عحت ح دأحا أميدت  اليأل   ند زوجع  من هنو وست

مدن ونمدا الي دد    دومدأ  اد؛ يح  عما  مد الي د الامن ؛أوصت  أن المماو  نهوج حوا   يد موعيأ
د مدن عوردا أميدت ونا   ر  واحد من ايوشد  حصن   مدن الي دنرم  عانيأ من مأليأ  يد موعيأ 

ميدد  نرمدد  الي ددد    /أ ومأهللددنا وهنددو نلدد 37ين ايت ليددأ مددأ  مددن عاددأو   وحصددن يأ مددد أ ددنيت
حمأ نصل الامن ما  ؟أو ش نرم   عيأ ونصنو حوا  وش ماأ  لألوشدعانيأ مد عور  اأج حأ ؟ واج

إحيدأ لدو أوصدت  يعدق هللاصديأ ماد  لدت نيعدق عانيدأ إش  :بحانهفأجاب بما نصه الجواب واا الموفق سخ
مدإن ردأن الااد  نحماد  مإحد  ؛ لوواداايمدأ و دنن سدأئو  نحوأمأ حن  أوصت  يعق  جمند  الي دد الدن    نل 

د؛ وردنل  ناوت من  ونرم  ععا  رمأ أوصت  دنل  ولردن   زت ععاد  مدد مو ديأ مإحد  نادوت مدد ااايدأإن حجَّ
لا أوالمسدد  ن الع وعددأت مددد مو دد  هددأوج مددن ااادد ين ردد  مددأ ن يادد  المددون  مدد  نح ددن إش  يددد موعيددأش 

 اوا، س حأح  أعات والس ت (2)(ه723)ت:ال هأو ا ن عن  حواز  المينأو منرووم مد
سددند  و ددد ا، عددحرت جددوا رت عددن صدد د عوردد  والددد  ميمدد   ولدد  و دد   وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه ا37

ميمددد وأ ددد ال اددد إلددى وجدد  مددن أندد  الهنددو والصدد ح وودمدد  عاندد  مددن هنددو إا ددأت   ووعاددأ
وصدأو   الولدد ميمد    دو اد  م يد مدم مدأت الماددت  اسعوعأع لرون المادت ممأ ش نه ى ص ح 

وش أنن وا  إلدددى أن أعدددى  نعصددوأ مدددد و يددد  وعادددأو   دددأل ن  مدددن هنددو عوهللدددند وش م أليدددا ودددأ   
  إلددى اآلن أواد الانددأت  حدد  نصددوأ امددن نلدد  مددد مصددأوأ السدد يأعوالحددأ  أ   عاددى جمندد  نلدد

  وأحد  ردأن مدد وشندا الحدأجو  مسأد  ني   يد إا أت مسدأد مياد  م اب مأ  أك من أصول  مدعنأ  
 ننا ال ن  أو ن   ؟مد نصل   (3)]سند [ مي   ن ده   إدهأ  ش نهوج إش  إهواجوم

                                           
 مد ج )منيأ(ا (1)

  واسدعو ن مألادا وعدومد  يدأ  عألت  أل اد  واليو ندا ولدد وحهللدأ مدد أوردش  ( محمد  ن عاد  ن محمد  ن ال هأو ايوُرهللد الجنامد2)
 هندا   5/336الددوو الرأمحدا   1/303نحمو عوجمع  الددن أج   من مصح أع  هللوح الوسألا مد ما  المألرنا وهللوح وواحنن الجزولنا

 ا 1/187الوعأم 
 من جازنأدم ( 3)
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نا و    إهللرأ ممإن واعت  صحع    يد  ومدأ نُ  لا دأئ  أو لام عدأك؟ (1)[الهاا]مامن    ح اعت    واج
 مدموعداأو ن ادى  ندد مهللدعون  وناع د   ؟مي  ن أك مند  ايصد  المدنروو أو  ي د   مد الامن المدموك

 ؟من رأن عألمأ   حجو  واهللعوى مح  عازم  الهاا أو اهللعوى م  الجي  (2)[وأ أن] ؟الهاا من
 اأج حأ عن نل 

أحدد وش  ولدت ندوو  د  إلدى  إن الدن  نمدوت وصدنّ  :واا الموفخق سخبحانهالجخواب  فأجاب بما نصه
  وومدأ   ألوهللدد مأميألد  رايدأ جدأئزمإح  إن ردأن حسدن الحمدو لح سد  مي: ون   ودت عان  السا أن وصنأ  

ن رددأن ميو   (3)[ال عددوى]والددن  جددوت  دد    ونددو وددو  ا ددن الاأسددت  ومددأ   ألسدد   مأميألدد  رايددأ مددودودمواج
  حعددى نميددو وهللدد  ونحرددت  عوهللددند ؛ رايدأ حرمدد  حرددت مدن رددأن وصددن  حندأ   أن أميألدد وعاند  الهللددنوخ 

ومدأ اهعاد  المهللدعو  وودد عادت   ممدأ  أعد  مدد حدأ  حجدو  مدودود  وننا منروو مد ا دن سدامون وهندو 
: وا دن المأجهللدون (4)(ه220)ت:ومد المواق وعن م دوأ   ح  محجوو ميو من  هأصب نازم  ود أ

 دعش نردون مدن الدامن هللد  و امح  وعاو عان  ود معأع  عاند  من معأع  واحعاد  مأ  أع  المولى عان 
و  د  /ب أدها  مد مصدألح  وومّد37أو نرون ود  ندو  وأئمأ   ند  منود إلى صأح  دنحأ  عان  إش أن 

إن ا ددت أن  ندد  المددولى عاندد   ومددد جددواب ش ددن أ ددد زنددد:  (5)مددن مألدد  مددأ ش  ددد مددن إح ددأق ماادد  مندد 
هللدل ال وزلدد ندنا  دأن مدن ميد  ميد  و و : وأ  المدواق   ن  سداد وش ه ن من  مأل ن  عأتجا والرأن لحأ

 زلدد ندو الدن ومأ نرو  عدن ال و   (6)ن الاأ د ميا ألو وم  إلى الاأ د لت ن ي  هنو  مإح  نرون ر
 ؛الدامنولدو مدو   مسد  ال ند  لدود   (8)[الجزنوندا]مدنرووم مدد  (7)[ىهللدوو ]أجأب    أند  الهللدووى مدد 

ومدأ  ددأك الصد د مددن مألد  مإحدد  : م ددد أصدو  ال عنددأ ش دن حددأو   و  مددد مصدألح ين المحجدوو صدنّ 
  هللدعو  ممدأ دمد  مدن الدامن إلدى الصد دلام عهللددوش   من المهللعو  ومودود إلدى مدأ  الصد دمأهون 

                                           
 مد ج )الها ا(ا (1)

 ا(واآلن)(مد ج 2)
 ا(ال عنأ)ج  مد (3)
( م وأ  ن ع د ا،  ن م وأ  ن سانمأن  ن نسأو النسدأو  الي لدد ا دن أهدت مألد   دن أحد  سدم  مألردأ  وووى عحد  ال هدأو  4)

عوعنددب المددداو    1/147صددحب مألرددأ  سدد   عهللددوم سددحا ومددأت  ألمدنحددا نحمددو عوجمعدد    اددأت ال ايددأع  –وأ ددو زوعدد  ونددو ااددا 
 ا1/345 أج الدن  28/70عيننب الرمأ    3/133

 ا6/636العأج و اجران  نحمو ( 5)
 ا5/272( ح   المصدو 6)
 ( )هللووم( مد جا7)

 (االحدندنا)مد أ  ب ( 8)
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العدد إحمدأ أح دق نلد  الدامن مدد مصدألح   (1)]الصد د[ إش أن نردون  وش مد نما الص د وش مدد مألد 
     منازت الولد ود نل  الامن احعيى وا، أعات   ش  د لولن  من اجح أق منيأ

ددجددوا رت عددن أمدد   ح سدديأ وجدد  مُ  -و ددد ا، عددحرت-سددند  وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه  ا38  دد   ن  س 
حددأجزا  ميا ددأ  وحددوز   أ  عاددى ولددد  ح سدد  نعصددوأ مندد  عاددى ودمندد   مددو  اجسدديأ  اعصدد   موعدد 

ادت وجد  عدن   ووت زاد مو   مند  زندأدم محيعد  مدن العصدوأ هدأوج الدداو عح  مد أزنأحم محيأ
لروحدد  رددأن   هومددأ  مددن ا، عيددألى  ايمدد   عددوو  عحدد  عاددى مددوائ  ا،وصددنو   نلدد  وأ  ادد 

وا دن صدهنو   وجيدأردأن عهأصدت مد  ز لد  ونمدأ  حدت     عان وصد  نل   وو من عدا المح ّ 
اددددت زاد المددددو    حسدددد مأ نلدددد  مياددددوت اأ ددددت (2)[ ]ومأعددددرددددأن  اددددق أمدددد  وهددددأأ أن عوادددد   يددددد 

إو   االصدهنو مدأواد اش دنت وحأئدب حدماأمدت ال   الموصوأ زنأدم عمنمدا ألزمعد  ال دواش ممدأت
 -رمدأ وصدأ -لروح  ردأن مدد المدو    عجنن  أن الح        ألوجوكحم  ايم   المنرووم
وأوأمددأ  نحددا   الحمددى  دد  مدد  اجسدديأ  إلددى أن مددأت و ددأن الواوددأ أن ددأ  رأحددت  و اصددد ال ددوو
مد    ن الحد   أت  مي  وصد ال وو رأأ    مأ عد  واحد  ألحمىيُ وهلليد ل  رأماا  أجسيأ 

لامدو  الموصدوأ ؟  ب عادى واو   مدو  المدوتي  نو ح   مياّد  موعاى عدت إعمأل  ؟ش
يددددت رمألدددد  حصددددأب هللدددديأدم ول  أاددددو لمددددو  اجسدددديأ  (3)[أ  دددد  الوجدددوك ش]واعصدددأل   ددددألموت و

ومدأ الحردت   الوجدوك يجد  العح دن  صدحا وجدوازا  منصل الح   وش نيم  مند     الحمى المةاوم
أو   منيدأ إش اليددشن لروحد  لدن   مددأ ند  ندو مدن المسدأئ  العدد ش نر دد   سدند  مدد المدو 

   ا نن لحأ نل ؟   إلى المأ  منحاأ م  الهللأندو من العد عة 

ين الحد     مدن  دأب الوصدنا (4)]ند[لا أإن المس :واب واا الموفق سبحانهفأجاب بما نصه الج
ن رأن حأجزا  ميو موووأ وش نح مدد المدو    حدوز وأمدأ   إش  يدد المدوت مدن الااد   ّدنمد المو  واج

 (5)]الموصدد[ /أ38وجدوك م مدإنا ردأن حرمد  حردت الوصدأنأ  المدوحا أح  ش ع وم  نل  الحدوز ممننب
  إلدى الحد   (6)[ادا]هنوأمأ هلليأدم الهللأند  دألمو  نحدأ ميدد   مو  السةا  م    ليأعحيأ رمأ مد 

                                           
 ( زنأدم من جا1)

 امد أ  ب )مسأد (( 2)
 )إ  أع الوجوك أت ش(امد ج ( 3)

 من جازنأدم ( 4)

 ( سأو  من اأاا5)

 أئاا(ام) مد أ  ب (6)
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  نحنن حا وا م  هللدأندنت  واسدعحاونأح   عاى مي (1)[و]أإن هلليد هللأند  صدوا  وود وأ  المعن د:
ن رأحت عاى هن ن رأحدت الصددوا  مإن حر  حردت  د  عاند   و مينحنن حاأ المهلليود عان  ون وأواج  واج

ونح دددد  (2)]مييدددت[ أحددد  نحادددأ الجددد  ووى ا دددن المأجهللدددون عدددن مألددد :مددد  ادددى  حدددد مددد نالحددد   ع أو
محمددد عددن أصددحأ  :  وووى (3)إن حاددأ مددحيت واحددد ح ددن لدد  ولهنددو  لجمددنييت ومددد رعددأب ا ددن ح نددب:

   ااحعيى (5)النمنن م  الهللأند (4)ن [م]أح  ش نجوز 
مهللدديوو مددننب  ؛المينددأووأمددأ الم ددأوم م ددد ههددو جددواب ي ددد الحسددن الصددهنو مددن حددواز  

الووادا مدد الااد   مدإن  دأوّ   أن الموصدد ش نيدد مياد  م دأوم مدأدات مدد الااد   :مأل  وا ن الاأست
 وا، أعات والس تا م ى
ت إلند  اموأعد  مّدجدوا رت مدد وجد  زُ   م عدد ايحدأت مدد ال دووك وايحردأت  سندحأ اجمأتوس ا أي اا  ا39

ووألدت   وادعدت المدوأم هد أ نلد   ماليدناو و  سدأو ا ال ردأوممامأ هد   يدأ وجددنأ    حأئ   يألناا 
ند  نحموندأ الحسدأع ؟ مدأنا ن يد   وأحرو نلد  الدزوج  الزوج ده   د :أو وألت  مإحيأ  أونا اليناو 

أنددى إلند  ون  نوج  الزوج عاى ولدد المدوأم  حادد صدداو  و مدأ  ؟اليأومأت والاوا   الااأت أت ش
وندد    نصددحي  الددولد مددد داو المددوأم  د عددأدم ال أدنددا  ددنل رمددأ ندد؟ مددن زوك وسددمن وهنددو نلدد 
 اجوا أ  هللأمنأ  ؟ زوك وسمن (7)[]مد داو  من  مأ صح  (6)[الزوجا]نوج  أن أ  الزوج عاى ولد 

وش   وتادعدددت المدددوأم ال ردددأوم صدددد (8)[إنا] إحددد  فأجخخخاب بمخخخا نصخخخه الجخخخواب واا الموفخخخق سخخخبحانه:
مدإن   يدان لد  و اعدأ وش نجوحدأن  دألحموالدزوج  دأموأعنن عهللدجدأع مدإن    نحمونأ الحسأع عاى المهللديوو

ن  حى  يدأ واليندب  يدأ مألمسدمى  ودنأ و   ال حأع م  ميو  عادت ونوجد   د  الدزوج عادى ولدد  يندد  واج
جيدددأ الدددولد  ح دددوونأ ردددأعمنن ميانيمدددأ يحيمدددأ ولدددو زوّ   ب ردددأب وا دددن أخهدددوووندددب لدددت ن  ردددأ ن عدددت

وش نوجد    جيدأ  يندد ولدت نيادت إش و د  دنحدأووعانيدأ إن زوّ   ن أهن  مح ونوج  الولد عانيأ إ  انهأوّ 

                                           
 من جازنأدم ( 1)

 ا(مي )   ج( مد ب2)
 ا8/236نحمو العأج واجران  ( 3)
 ا(مد)( مد أ 4)
 ا10/116نحمو ال نأن والعحصن  ( 5)
 )الموأم(امد ج ( 6)

 ( زنأدم من جا7)

 مد ج )إن(ا( 8)



133 

  أ  حالياددد صددحنرددأن وش وجددوك منيددأ إنا   ين حرميددأ حرددت الي ددا؛  أليدنددا العددد ع ددوك  يددأ  يددد الياددد
وأمدأ   وأ ودوشنيدومدد العدد جدوى  يدأ ال  حوا واليدنا المهللعو ا حرميأ حرت الصداق مد جمن  اي

 ا                                وا، أعات الزوج مد عوس  مد داو  م  ر ت ل  مد نل  والس تمأ أح ا  
لا وجد  ر دو أجدوا رت مدد مسد -ا، عدحرت و د-سند   :بما نصه ر ي اا عنه وس ا أي اا  ا40

د إلندد  واوادد  ميمدد  ولددن  لدد  واو  اأ ددت  ددألا    دد   ألسددمأك   صددو وعيددنو    وراددو مألدد   سددح 
 ددموت أحدد  ملدد  ال اددوّ ونُ   أحدد  واوادد  (1)[مددزعت  ]وأهددن ناددوت  جمندد  أمددوو   سددمأك م ددم  لددداو  أل
 مدأحعج عاند  الوجد   ر ألعد  زاعمدأ    ات مدأت محأزعد  واو   ندت المدأ   وعأوم نحرو   /ب واوا 38

وعدددو    هددد  ايصدددو  مأهدددن واو   ندددت المدددأ  مدددأ  إواددد  و دددإوواو  و ألسدددمأك ال أهللدددد أحددد  واواددد 
ولدت نددك مدد نلد   ددعوى ع يدد    مدن هللدن  ر ندو ومسدم  ونل  راد   مدوأى    ايصو   ند الرأم 

حعدى   مد   دو  مدد نلد  وعدودد مدد الهصدأت  لدواو   ندت المدأ  أ  أو عاو   مأ دات الرأم  محأزعد
مأنندددب  حدددأ إلدددى   أهللددديد لددد   دددألاوب مدددن اليألددد  و يدددأ   أحدددأ :مادددأ ؛ مددد الهللدددن  المدددنروو الرأ لادددد

أحدأ أهللديد أن اليألد  الحأصدو  دن ع دد : مادأ  الهللدن   إلى حن  اليدو  منن أ ميأ    ح وم عدو 
وأحدأ وأسدت   ن محمد  ن حمدون  دن أحمدد المدنروووأن الرأم  أحمد  ن حمدون     ن أحمداا، 

 (2)]الاونددب[أحددت الددواو   :ماددأ  لدد   يدد  اليدددو   حمددد المددنرووأ ددن ع ددد الحددق  ددن وأسددت  ددن 
ولد   هللديأدم لد  الرأمد  إن نا   صدحا و مدأووّ   اليألد  الميصدب إن ا دت وولد ع  من لاوب دوج

  دإو لارأم  أح  أحق الحدأ   أن الهللن  أووّ   وهلليد  ي  اليدو  أن أ    أحد اليدو  المنروونن
؟ ]وا،  دددنن لحدددأ سدددند  لمدددن نردددون اجو  ممدددن نردددو  ن    دددألحرتوادعدددى أحددد  ردددأن جدددأ  اليألددد 
 اوالس ت (3)أعات[
إن ندنا اجودواو الصدأدو مدن الهللدن  المر دو  هندو  :بما نصخه الجخواب واا الموفخق سخبحانه فأجاب

 ]أ دددو وودددد ودددأ   لدددت ن دددنن وجددد  اعصدددأل   ددد   مدددد نلددد  وعددددت جزمددد  وعادددى مدددو  جزمددد  م ندددد لعدددودد 
أو ا ددددن عددددت   (5)[يب]ش عددددعت إش عاددددى الا دددد   أحدددد  ا ددددن أخ  امألوواادددد  ش منددددوا   هللدددد  :(4)[إ ددددواننت

                                           
 )ونزعت(امد ج  (1)

 ن جازنأدم ( 2)

 من جازنأدم ( 3)

 من جازنأدم ( 4)

 مد أ  ب )ايب(ا (5)
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ش مدد  منددوا  لواحددد مددحيت  أو عصدد ا يب  (1)[يب] وددواو المعددومى لمددن ناددوّ   واج أحدد  واوادد  م ااددأ   واج
واععدوأ  وم  ننا را  ميدنا الوجد  الرأمد  ودد أودوّ   أ  إش أن نرون عألمأ   أل و  م وزا  مو نّ ؛ سأو 

 لاددأحدونددو الهللددن  ا  لوجددود مددن نددو أولددى محدد   ددنل  وأوددوبم ددد ا  أحدد  معددأهو عددن هنددو  مددد المنددوا 
ودأ    ندنا الحسدب المدنروو  ا دوتمنحعدأج حنحئدن  إلدى  نحدا عهللديد   الهللأند الماوو حس   وحسب الرأمد 

 دأن نيومدوا أحد  ا دن عدت   و يددد  مدن المدوو ووش د مد هلليأدم الهلليود  أليأصدب أن نيامدوا  ا ن لب:
أودوب إلدى المندت مد  ردوحيت ش نيامدون   نردنا  عيندنن الدوجدا  أو دوجا أو اد   أو أو د    دوجعنن

ش م   مح   عات والس تاعيألى أ وا،   وحنحئن  نسعحق المنوا  واج
أج دعت عحيدأ  دا، عحرت جوا رت الم أو  اأحنأ  مدد الحأزلدا العد و دسند   وس ا أي اا بما نصه ا41

ووامددق   ولددت نينددنن صددداوأ    ى ح سدد  عددزونج امددوأم  يددد عوارحيمددأت عاددونددد أن وجدد   حددوّ   و د  نددنا
 -مدأج عت   امدوأم لددحوات عموندأ ش رأحدت  دند عا /أ وأ :39وحو عحونم    ولنيأ عاى نل 
مأهللدر  عانحدأ   والاأحد أحيأ  ااا واحدم  أئحا   اولنن أحدنمأ أحيأ عصوأ لاا   –ح مرت ا، 

حددأ أحددد الاددولنن لرددد حيمدد  محونددد مددن رمددأ  م ددا  أن عوع ددد ل  مددأ ح يدد  مددن الاددولنن  ايمددو
عددددد أوودنددددأ  لا الألا مانسدددا عاددددى المسددددأوندددد  نددددن  المسدددد  وعوع دددد  عحددددأ الحنددددوم  سددد      ماع دددأ 

  (2)حوات مد الدحنأ واآلهدوم دأن وج   وأ  لزوجع : أحت عا: وحصيأ؟ الح أب مد  أب ال  ق
م نحوا لحأ سدند  ؟ : أحت  ألق أ دا  أو مانسا عاى مأ وأل  ا ن الحأجب وند أن من وأ  لزوجع 

 انسا  نأحأ  نو ل لحأ مهللرايأ والس تاعاى مأ ند م
أحدت  دألق مدد الددحنأ واآلهدوم ماد   إن ودو  الاأئد : فأجاب بما نصه الجواب واا الموفق سخبحانه:

د الحسدن عادى المدوحدا وهندو  م دد مدأئق الوحهللونسدد مدن  دنلد  محصدوو ي  أحدت  دألق أ ددا   وولد :
وودد ودأ  أ دو دا   الددحنأ واآلهدوم مدن مسدأئ  أ دإحد ش أعووأ مد أن  دألق مدد  جواب ل ي  ال ايأع:

وودو    واحددم حيدأإ وو :  أحت  ألق أ دا  ووشن :مياى ننا العأون  نصنو مد وول  الحسن  يد ر ت:
   اادددا ندددنا ل مددد  وميادددوت أن صدددأحب المهعصدددو مهللدددى أن وولددد  ندددد  دددألق أ ددددا    (3)[]اددد   أحيدددأ
ندنا   م دد مهعصدو الهللدأوح أحيدأ واحددم أحت  ألق أ دا  : لو وأ    وأ  الااأحد عاى العو نل(4)واحدم

عمونددأ ش رأحددت لددد امددوأم : لا المسددئو  عحيددأ ماولدد أأمددأ المسدد  لا إن لددت نرددن منيددأ عيانددقأحرددت المسدد
  حدوات محند دميدو عاد  إن رأحدت لدد امدوأم عموندأ: رأح  ناو   جأو مجوى العيانق مد ر ت اليأما

                                           
 مد أ  ب )ايب(ا (1)

 ا4/64الجان  ( نحمو موانب 2)
 ( مد أ )ا اا(ا3)

 ا1/117( نحمو المهعصو 4)
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  إش أن نحدو  أرادو  زم  مد الحوات من ال اادا ال أئحداولزم  مأ نا  ت الياد حومت عان ععاد عانيأ و 
عمن وأ  ش موأع  عان  النمنن ش رأحدت   (1)(ه955)ت: دالوحهللونس ومد جواب لسند  ع د الواحد

إش أن نحدددو    ونازمددد  ال دد ق الواحدددد  إححددأ  ح سددد   أل اددأع عادددى الزوجنددا لددد  (2)]أن[ لدد  امدددوأم أ دددا  
ين ال د ق الد زت   إن لدت نصدأدأ الدا    النمنن مد اليدوأ  د ق ولد  الوجيدا ين  (3)]ايراو[
   اإن أحح  ح س  وا، أعات احعيى  ل  وجيد

ن ال زمددا زوجعدد  محاددأ  أينمددأ(5)[وو هللددأ]عمددن   (4)(ه849)ت: دمحمددد الي دوسدد ومددد جددواب ي ددد
عادى مدأ   م دأدام أو م دأوام أو  عماند   أو أح  إنا أوو  عانيأ  ااا  أئحدا  هاد  ش عرون ل  زوجا أ دا  

   يدد نلد   حردأح جدندد  و دأنأ ادت لد  مواجيعيدأ   دو مدد نمنحد  م ى    اليم  مدد ال اادا المماردا
 وا، أعات والس تا احعيى
ونددد أن امددوأم هددوج زوجيددأ   سددند  و ددد ا، عددحرت جددوا رت مددد حأزلددا سخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه ا42

مأهعأوت ال اأع و سد  نددنأ عادى جمند    ال  ق وأعصمع   حأجأ   يد أن هنونأ مد ال اأع مد
وودددت  (7)[سددحعنن]ممراددت   ميدد  (6)[ اأهددو ]أصددول  لمةحيددأ ولدد  ا حددا محيددأ اددت سددأمو و  /ب39هاددا 

  مهألييددأ  جمندد  صددداويأ   هايدد  حدددأهددد أمو : ماددأ  أحدددنمأ  موجدددانأ عونددد ال دد ق ايهددوان
وودأ  اآلهدو لدت أسدم  محد  هللدنئأ  ادت عزوجدت    نحدامدن هندو أن ندأعد  هد  أهند  أو وزنأدم عاند  

 ددددنن أندددد  الددددزوج و   نحدددد  (9)[ر نددددوم]ووويددددت مهللددددأححا   واوعحميددددأ وجدددد  ههددددو  موجددددب (8)[ هنددددو]
ممرادت عحدد الدزوج  الادأحد عدأمنن   ى محي  ل ديأ ايحردأت  عاد  الد  دولت نادووا عا  الهأئب

   حعد ش شو ش مندوا  لد   مادأ  عمد :  ا حعيدأوج وأوادت منواايدأ ومندوا  وولدت  حعأ  ات مأت الدز 

                                           
( ع د الواحد  ن أحمد  ن نحنى الوحهللونسد  مان  ححو  أدنب حدأمت  جمد   دنن ال عندأ والا دأع والعددون   ولدد   دأ  وعدومد  يدأ ماعدوش   1)

  4/174  ايعدد ت 1/408هللددجوم الحددوو مددن مصددح أع  هللددوح عاددى ا ددن الحأجددب وحمددت مددد وواعددد أ ندد  إن ددأح المسددأل  نحمددو عوجمعدد  
 ا6/206ميجت المةل نن 

 ( سأو  من أا2)

 ( مد ب  ج )أراو(ا3)

  ( ع ددد ا،  ددن محمددد  ددن موسددى الي دوسددد ماندد  مددألرد مددن أندد  مددأ  رددأن م عنيددأ ومحدددايأ لدد  وسددأئ  ومعددأوى محيددأ أجو ددا ماندد 4)
 ا4/127ايع ت   1/367هللجوم الحوو نحمو عوجمع  

 ا(نهللأوو)( مد ج 5)
 ( مد ج )أهون (ا6)

 ( مد ج )سحنن(ا7)

 ( مد ج )من هنو(ا8)

 ( مد ج )رانوم(9)
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نواددأن مددن  - سددند– هنددو موجددب ميدد   (1)[عزوجيددأ]نونددد   دعلرمددأ  هللددم  دد  إحرمددأ زاحنددأن وش ودددو 
وندد  إن ودددت الددزوج الهأئددب ؟ مددن الصددداق أت ش (2)[سددمى] مددأيددأ وندد  ل؟ مددأ  نددنا اليألدد  أت ش

ت الحأج يح  نهأأ مدن وجدوك الهاد  محد  ش ون  نعيأت  عهللدالحأج ووأ  اموأع  مي  نا ت ليأ 
وندد أن وجد   وجدد ما دوم ودنمدا مدد وسد   لة يانيخةأومسخ ؟ال حت  أليأل  أت ش (3)[عحاق]ون   

  ات إن  ي  الحأ  حواونأ  هندو إنحد   مزوعا ل  ها يأ أجداد  وداوت ولت ندمن  يأ أحد وون أ  
ميدد  ع اددى الما ددوم عاددى مددأ نددد وش   (4)] دد [ ماددأت عاددنيت وادعددى أحيددت نحواددون عاندد  مددأ ن ددووح 

أو  ؟ن ددد  سدد نايأ سددواع احعددنج إلنيددأ أت ش أو نحوايددأ صددأحب ايو  وني ددد رواعنددأ لامسددجد
 اوش ر ت ل   نن لحأ نل  (5)[المعيد  نحوايأ]ع اى  ند 

وراد  عادى هاييدأ  (6)يدأ[زوج]إن ننا حن  زعت أن  فأجاب بما نصه الجواب واا الموفق سبحانه:
ش  ولت نا ت نل  وش عوأ إش من وول  رأن ر  ق ال  دولد إن أجدأز  الدزوج  وود  حدنن اججدأزم واج

: وعرددون اليدددم مددن نددوت إجددأزم الددزوج ال دد ق ماددو أم ددى ال دد ق (7)(ه842)ت: مدد  وددأ  ال سددأ د
 اات ولدت هوجت من اليدم ولو و يت ات أم ى اسعةحأ احعيى حأم    رأحتو 

  ميدو مع دق عادى مسدأد  مد   د ق وش إو   و  عحد  ودد عدزوج  د  عددمة ا المعزوج المسدونن 
ش مصدداق الماد  والولدد شحدق لاهللد يا وأمدأ المسد لا أوأمأ الصداق ماد عاوو  ألددهو  م ند  المسدمى واج

ين الا و حد   ش نحد ش وش نحدو  وش نعصدوأ مند  مدأ  ؛الاأحنا وند حو  الما وم منل  هنو جأئز
هندو   إنحد   ماد  وسدواع ردأن الا دو مدد مارد  أو  (8)]محد [ ولدو لدت ن دق إش عمدت واحدد     المنتُ  دات

 أو مد الصحواع وا، أعاتا
 ما ددناسددند  أسدديد رددت ا، نددوت لاأئدد  جددوا رت مددد وجدد  عددزوج م ااددا  :وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه ا43

مادأت الم ادق   سدت لندأ /أ أهللديو إش 40ت من الاأحد   حت لسدعا عوأ  اليدم من   ق زوج ليأ

                                           
 ( مد ج )عزونجيأ(ا1)

 ( مد ج )عسمى(ا2)

 ( زنأدم من جا3)

 ( زنأدم من جا4)

 ( مد ج )الميعدنن  نحواوحيأ(ا5)

 من جازنأدم ( 6)

لدى الادأنوم محع اد    واحعاد  إولدد مدد  سدأ  مدن الهو ندا  مصدو  ( محمد  ن أحمد  دن عامدأن ال دأئد ال سدأ د ماند  مدألرد وودأ   7)
ال دوع ال مد   نحمدو عوجمعد   من مصح أع  هلل أع الهان  مد مهعصو هاند   واهللعيو ودو  وعولى الا أع إلى أن مأت  ألاأنوم

 ا8/291ميجت المةل نن   1/347  هللجوم الحوو 9/357هللنوات الننب   1/32 هنا الوعأم   7/5
 من جازنأدم ( 8)
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ودعواندأ   يدأ  دنرونأ أحيدأ ش حمد    مأسعاحايأ الاأحد أن أ  مسدعميوا   وسدت ال د ق  واسعاحايأ
نا لحادت  ألادأحد  ؟عاحدق  دأيو  أو  ألادأحد - سدند  –ميد    أحيأ رأحت عحدن   يدد ال د ق واج
   مي  عجوز ل  مواجيعيأ أت ش؟

إنا أعدت  (1)[المدوأم]إحد  وود  مدد حدواز  الميندأو أن  :حانهنصخه الجخواب واا الموفخق سخب فأجاب بما
اهعاأ منيأ مايأع  ادحأ والصدواب أن ش ناحدق   ولد لهمسا أهلليو وأو يا وعهللونن نومأ  وأ  عنأ :

محمددد  ددن و ( 2)ه(1025)ت:  أحمددد  ددن الاأ ددد و دد  أمعددى   دد  إن ش نصددل عددوالد سددعا أهللدديو حاددو
ن إ ووأ  أ و ميد  عنسدد اله ونحدد: (4)أ و عاد الانسد  وهأل يمأوهنونمأ  (3)(ه474)ت:اليجوز 

المددوأم إنا عزوجددت  يددد احا ددأع اليدددم ولددت نرددن  يددأ حمدد  عاددى ووليددأ ونرونددأ وأعددت  ولددد لسددعا أهللدديو 
ن لدت عحد  وأعدت  د  يود  مدن نلد  ميدو  مأراو من نوت ده   يأ وود حأ ت حن ا ميدو لاادأحد واج

  اوواعد  وا، أعات والس ت لألو  نن  حصوو المننب وماع ى
جدوا رت مدد وجد  لد  داو ولد   - أدات ا، وجدودرت -سدند  ع دد الادأدو  :وس ا أي اا بمخا نصخه ا44

نجددأوو نددن  اليوصددا مدددادنن   الومددأن والعددنن والجددوزايعحددأب و أ منيددأ حدددائق يددعوصددا معصدداا  
ادت أواد   يحدأ  (5)[والوعد] أك أو أب ال دادنن مدادنحيت العد رأحت لاحو    من ايو  يحأ 

 (6)[الدداو]و  وأن نهللدندوا  حأعندأ وأن نيمووندأ  ألسدرحى  الم عأعون أن نحدداوا مدد ال ددادنن دندووا  
ند    المنرووم (7)]اليوصا[ ونل  ممأ ن و   أريا   من عمأميأ رسب الدجأج والحح  والحنوان

ومدن العرهللدأ  ؟ب مدأ نردولوب اليوصا ماأ  لمن أحد  عان  السرحى  ومد  مدأ ن دو  مدن رسد
أج حدأ  ؟ مادأ  لدش ومحيد  مدن رسدب مدأ نع دوو  د  أت  ؟عاى من نرون مدد اليوصدا مدن عنألد 

 اسند  نوحم  ا، والس ت

                                           
 من ج  ( )اموأم أعت(1)

من أن  مأ  عولى الا أع وعومد  ب هللأعو وو  ددنمان  مةوخ وأ  اليأمنا المرحأسد الزحأعد أحمد  ن محمد  ن محمد  ن أ د (2)
 ا2/147ميجت المةل نن   1/114ميو  ال يأو    1/430هللجوم الحوو من عصأحن   جنوم اجوع أ  نحمو عوجمع      أ 

محمد  ن ع د الوحمن  ن ع د الدوحنت  دن اليجدوز الرعدأمد السد عد  مدن ر دأو مايدأع المألرندا  ولدى و دأع مدأ   نحمدو عوجمعد   (3)
 ا3/192  الوامد  ألومنأت 14/63سنو أع ت الح  ع 

 ا4/2/62نحمو المينأو  (4)
 )والوعنا(امد ج ( 5)

 امد ج )الدنأو(( 6)
 من جازنأدم ( 7)
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مدد أو د  ونمحد  مدن العرهللدأ عادى  (1)[ال حندأن]إح  ش نمح  من  فأجاب بما نصه الجواب واا الموفق:
وش نمحدد  مددأ نهللددوأ عاددى   عرددواو أنايددأ مدد  عنددأليت إلنيددأ العددد نراددو (2)روومدد []أو  داو جددأو  أو جحأحدد 

 ددوت  ألحددأ  مددد زوعيددت وهللددجونت مددأهعاأ أأن الححدد  والحمددأت والدددجأج إنا هددوأمددأ اع  المددزاوكو ال دددادنن 
ن ؛لا الحرت  او  ا دن ح ندبأوالصواب مد المس مد نل  وأ  ا ن عوما: ردأن هد أ ودو   أ   محييدأ واج

 اوالس ت وأمأ إنا عادمت مانست   وو وا، أعات حأداانن  ايهللنأع وننا إنا رأحت   ا ن الاأست
عدزدد  زوه دأ  ا (3)(ه454)ت: وحدو السدةا  ايو  مدن حددن  الهللديأب عخن مسخا ا وس ا أي اا  ا45

مددأ  -و ددد ا، عحدد   -/ب 40اددت إحددد وأنددت مددد سددواج الميعدددنن لإلمددأت ا ددن اليو ددد   (4)اح  ددأ
ونددو محدد    – –حعددى وميددو  إلددى الح ددد   زوه ددأ  عددزدد ح ددأ  مددن ايماددأ  الهددواوم وددوليت و  :حصدد 
حعدى نددك مدأ ش  دأ    ش ن اد  الي دد أن نردون مدن المعادننا :ومن حددن  الهللديأب أن دأ     و ع

ش  أ     حنوا  لمدأ  د   المعاون معانن لعوريت مأ دوحدن  ههو إحمأ سم ا   حنوا  لمأ    ال أ 
: وجوابخهننان حددناأن  دأ  ن ش أصد  ليمدأ معحندو ننحدد  :وأ  مد السواج المنروو (5)اال أ 

 ال دددزاو و المحعادددوم أهوجددد و مادددأ  جددد   الددددنن السدددنو د مدددد الدددد ازوه دددأ  عدددزدد ح دددأ  اأمدددأ حددددن  
 مددد الهللدديب مددن حدددن  أ ددد نونددوم و ددي أ  والدددنامى (7)(ه458)ت: وال نياددد (6)(ه292)ت:
مدد أو يدا عهللدو مو ديأ   (9)(ه365)ت:ا ن عد  وووا    من حدن  ا ن عمو (8)(ه558)ت:

                                           
 ( مد ج )رووم (ا1)

 ( من جا2)

محمد  ن س ما  ن جي و  ن حرمون الا أعد المصو  مان  محد  مةوخ وم سدو مدن عامدأع الهللدأمينا عدولى الا دأع  مصدو حنأ دا مدن مصدح أع  ( 3)
     اددأت13/326اي حددأ  مددد الحدددن  والمهعددأو مددد نرددو اله دد  وهللدديأب ايه ددأو مددد الحرددت وايماددأ  واآلداب نحمددو عوجمعدد   سددنو أعدد ت الحدد  ع 

 ا10/42  ميجت المةل نن 6/146  ايع ت 5/230  هللنوات الننب 4/150الهللأمينا لاس رد 
 ا1/366( مسحد الهلليأب الا أعد 4)
 ا2/74( نحمو مسحد الهلليأب 5)
و هددداد والهللددأت ومددأت  ( أحمددد  ددن عمددوو  ددن ع ددد الهددألق  ددن هدد د اليعرددد الميددووأ  ددأل زاو  محددد  ماندد  مددن أندد  ال صددوم حددد   أصددنيأن6)

  هللدنوات 1/289    ادأت الح دأم لاسدنو د 2/166 ألوماا من مصح أع  هلمسحد الر نو وهللوح المو أا نحمو عوجمع  عنروم الح دأم لادنن د 
 ا1/189  ايع ت 3/387الننب 

وو جدود مدن ودوى  نيدق  حنعسدأ وو  ووحد  ( أحمد  ن الحسنن  ن عاد  دن موسدى الهسدوو جدود  الهوسدأحد ال ينادد  مدن أئمدا الحددن   ولدد مدد هسد7)
  إلى  هداد والروما ومردا وهنوندأ ادت لدت ندز   ح سدأ وو إلدى أن مدأت  مدن مصدح أع  السدحن الر دوى والجدأم  المصدحأ مدد هللديب اجنمدأن نحمدو عوجمعد

 ا1/116  ايع ت 5/248نب   هللنوات الن1/432    اأت الح أم لاسنو د 4/8    اأت الهللأمينا الر وى لاس رد 3/219مد عنروم الح أم 
( هللددديو داو  دددن هللدددنوون   دددن هللددديوداو الددددنامد اليمدددناحد مدددن وجدددأ  الحددددن  مدددن أنددد  نمدددنان  نعصددد  حسددد ا  أل دددحأ   دددن مندددووز الددددنامد 8)

  هللدنوات 7/110    اأت الهللأمينا الر دوى لاسد رد 15/143الصحأ د  من مصح أع  مسحد ال ودو   نحمو عوجمع  مد سنو أع ت الح  ع 
 ا3/179  ايع ت 6/305لننب ا

ن ع دد ا،  ددن عدد   ددن ع ددد ا،  دن الا ددأن الجوجددأحد  ع مدا  ألحدددن  ووجألدد  وردأن نيددوأ مدد  اددد   ددأ ن الا دأن واهللددعيو  ددن عامدأع الحدددن   ددأ ( 9)
    اددأت الهللددأمينا الر ددوى 12/224عددد  مددن مصددح أع  الرأمدد  مددد ميومددا ال ددي أع والمعددوورنن مددن الددووام نحمددو عوجمعدد  مددد سددنو أعدد ت الحدد  ع 

 ا4/103  ايع ت 4/344   هللنوات الننب 1/380    اأت الح أم لاسنو د 3/315لاس رد 
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 حددددد أعادددددى و  ودددددأ  الجددددد   السدددددنو د ووود أن دددددأ  مدددددن حددددددن و   مدددددن الرأمددددد  و دددددي يأ رايدددددأ
 ووا ددن عمددو  وا ددن ع ددأ  (3)(ه42)ت:ح نددب  ددن مسدداما و  (2)(ه78)ت: جددأ وو  (1)(ه93)ت:
 ا(6)وعأئهللا احعيى (5)(ه32)ت:أ د نو و  (4)(ه65)ت:

مددد ايوسدد  وال نياددد مددد  (7)ه(360)ت: أهوجدد  ال ددزاو وال  واحددد :ووددأ  أن ددأ  مددد  الجددأم  الصددهنو 
 وأهوجددد  ال  واحدددد مددد الر ندددو والحدددأرت  د عدددن أ ددد نوادددوأهوجددد  ال ددزاو وال ني  الهللدديب عدددن أ ددد نوندددوم

عدددن ح ندددب  دددن مسددداما ال يدددو  وأهوجددد  ال  واحدددد أن دددأ  مدددد الر ندددو عدددن عمدددوو ومدددد  (8)ه(405)ت:
   ااحعيى (10)عأئهللا مد العأون  عن (9)ه(463)ت: الوس  عن ا ن عمو وأهوج  اله نب

                                           
وهأدمد   مولدد   ألمدنحدا  وأسدات  --( أح   ن مأل   ن الح و  ن  م ت ال جأو  الهزوجد ايحصدأو   صدأحب وسدو  ا، 1)

ومحيأ إلى ال صوم ممأت منيدأ  وندو مدن المرادونن مدد الوواندا عدن وسدو   صهنوا  وهدت الح د إلى أن و    ات وح  إلى دمهللق 
  سدددنو أعددد ت الحددد  ع 1/294  أسدددد الهأ دددا 1/109  اشسدددعنيأب 7/12نحمدددو عوجمعددد  ال  ادددأت الر دددوى ش دددن سددديد  --ا، 
 ا1/275  اجصأ ا 4/417

من المرانونن مد الووانا عن الح دد صداد ا، عاند   ( جأ و  ن ع د ا،  ن عموو  ن حوات الهزوجد ايحصأو  السامد صحأ د2)
 2/104  ايع ت 1/546  اجصأ ا 1/492  أسد الهأ ا 1/219وسات ل  وي ن  صح ا  نحمو عوجمع  اشسعنيأب 

وعدومى مدد أومنحندا نحمدو  --( ح نب  ن مسداما  دن مألد  الايدو  الاوهللدد  صدحأ د مدن ر دأو ال دأعحنن ولدد  مردا ووأى الح دد 3)
 ا2/166  ايع ت 2/22  اجصأ ا 1/681  أسد الهأ ا 1/320وجمع  اشسعنيأب ع
( ع د ا،  ن عموو  ن اليأو من وونش صحأ د من الحسأ   رأن نرعب مد الجأنانا  وأسات و   أ ن   وعمد مدد ههدو عمدو   4)

  ايعددد ت 165/ 4  اجصدددأ ا 345/ 3  أسدددد الهأ دددا 3/956  اشسدددعنيأب 4/197نحمدددو عوجمعددد  ال  ادددأت الر دددوى ش دددن سددديد 
 ا4/11

( جحدب  ن جحأدم  ن س نأن  ن ع ند من  حد ه أو صحأ د من ر أونت وددنت اجسد ت وردأن هدأم  مدن أسدات وندو أو  مدن حّندأ 5)
  أسدد 1/252  اشسعنيأب 4/165 عحنا اجس ت  نحمو عوجمع  ال  اأت الر وى ش ن سيد  -صاى ا، عان  وسات -وسو  ا، 

 ا2/10  ايع ت 3/367  سنو أع ت الح  ع 1/562لهأ ا ا
 ا1/127( نحمو الدوو المح ااوم مد ايحأدن  المهللعيوم 6)
( سانمأن  ن أحمد  ن أنوب  ن م نو الاهمد الهللأمد ال  واحد  من ر أو المحدانن أصا  من   ونا الهللأت ولدد  يردأ ووحد  إلدى 7)

مددن مصددح أع  ا اددا ميددأجت الميجددت الصددهنو وايوسدد  والر نددو  نحمددو عوجمعدد  ومنددأت الحجددأز والددنمن وهنونمددأ وعددومد  أصدد يأن 
 اأ3/121  ايع ت 4/310  هللنوات الننب 12/201  سنو أع ت الح  ع 2/407ايعنأن 

وحد  إلدى  حنسدأ وو  من أر و ح أم الحددن  مولدد  وومأعد   الحنسأ وو  ال يمأحد( محمد  ن ع د ا،  ن حمدون   ن حينت ال  د 8)
واجراند  نحمدو عوجمعد  سدنو  حنحننومأ وواع الحيو وأهن عن ححو أل د هللن  مدن مصدح أع  المسدعدو  عادى الصد اليواق وهوسأن
 ا6/227ايع ت   5/33هللنوات الننب   1/410  اأت الح أم لاسنو د   12/571أع ت الح  ع 

صد يأن أووحد  إلدى ال صدوم و   مولدد  مدد هزندا  أحدد الح دأم المدةوهنن أحمد  ن عاد  ن اأ ت ال هداد  الميووأ  أله ندب ال هدداد ( 9)
عدنروم الح دأم   1/92نحمدو عوجمعد  ومندأت ايعندأن   من مصح أع  عدأون   هدداد والر أندا مدد عادت الوواندا  والحجأز وهنونأ وعومد   هداد

 ا1/38هللنوات الننب   4/29  اأت الهللأمينا الر وى لاس رد   13/419سنو أع ت الح  ع   3/221لانن د 
 ا1/5881الجأم  الصهنو وزنأداع  نحمو ( 10)
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ن لددت نصدد  إلددى دوجددا الصددحنل   ددي   رمددأ عادددت ولددت  لعصددونح   مياددت أن لاحدددن  ا وعددأ  واج
أن ش نددنرو مندد  مددأ ع ددود  دد  و ددأك أو  اش هللددعوا   مددد ه  ددا جأميدد ؛ي  و   حدد  ددنع ددق عاددى و 

نردون مدن المعادنن حعدى نددك مدأ ش  دأ   د  ش ن ا  الي د أن ا وأما حديثرناب وا، أعات  ألصواب 
و جح   ع ما الصدحا  (1)(ه279)ت: العومن  ماد وأ  مد الجأم  أن أ  هّوج  احنوا  لمأ    ال أ 

   (4)(ه121)ت: (3)والحأرت عن ع نا السيد  (2)(ه273)ت: وا ن مأجا
 إحمأ سمد المعاون إل  مات أجد   ينا الا م ولرن  ميحى ايو ا :وأما حديث

   ؟(5)را [وو ]ن  نمسل عاى  السؤاا الياني: 
وود وأ  أ و ع د ا، المواق مدد   وزها   عا  الهنو  نعحز  محزلا الو ح  نمسل عان  ين إ وجوابه:

 ا  (6)أ : الن   ألا   حا  ال وزلد عن ا ن وداح أح  نجوز المسل عان    الس  
 ا؟ووت الص أح ومأ نو أو  ؟وت المسأعمأ نو أو  و  :السؤاا اليالث

 الص أح مدأ  يدد  ادوك ال جدو إلدى حد  الحأمادا والمسدأع (7):وأ  الهللن  زووق مد عدم الموند وجوابه:
وددددأ  هللددددنهحأ نيحددددد   (8)(ه969)ت: دمدددديااوددددأ  الاليصددددو إلددددى مددددأ  يددددد صدددد م اليهللددددأع و  مددددأ  يددددد
مدددأ و أل  /أ لددد 41مدددن عيدددو   ّ ا دددال ايدددأع وأمدددأ الصددد أح م   مدددن الدددزوا  نردددو ُ  : أو  المسدددأعالسدددنو د

                                           
حعامدن لا هدأو  وهللدأور  مدد   ( محمد  ن عنسى  ن سووم السامد ال وهد العومن  من أئما عامأع الحدن  وح أمد  مدن أند  عومدن1)

نحمدو     والهللمأئ  الح وندامن مةل أع  صحنل العومن  نوه  ووح  إلى اليواق وهنونأ وعمد مد ههو عمو  ومأت  عومنهلل ي  
 ا6/322ايع ت   3/327هللنوات الننب   2/154عنروم الح أم لانن د   4/278عوجمع  ومنأت ايعنأن 

ا ن مأجا أحد ايئما مد عات الحدن  من أن  وزونن وحد  إلدى ال صدوم و هدداد والهللدأت وهنوندأ   ( محمد  ن نزند الو يد الازونحد2)
عدنروم الح دأم لادنن د    4/279نحمدو عوجمعد  ومندأت ايعندأن   سحن ا دن مأجد  وع سدنو الادوهن مد  اب الحدن  ومن مصح أع 

 ا7/144ايع ت   1/283  اأت الح أم لاسنو د   2/155
 ا1/14464الجأم  الصهنو وزنأدع  نحمو ( 3)
  ل  صح ا حز  الهللأت وعومد  يأ  وناأ  ا ن عموو ا ن عووم  ن الانن السيد  من  حد سيد  وناأ  ا ن سيد  ( ع نا  ن عووم4)

عدأون  دمهللدق ش دن   4/2214ميوما الصدحأ ا ش دن حيدنت   7/430نحمو عوجمع  ال  اأت الر وى ش ن سيد   ورأن ولد   أل ااأع
 ا4/422اجصأ ا   20/152عيننب الرمأ    40/461عسأرو 

 مد ج )الوورا (  وليا  حناع نهلل   الهأا( 5)

 ا1/468العأج واجران  نحمو واجران  ( 6)
 ا1/306نحمو عدم الموند الصأدق ( 7)
ردأن مدن ع مندن الجدد     ( محمدد  دن ع دد الدوحمن  دن عادد  ددن أ دد  ردو الياامدد ماند  هللدأميد عدأوأ  ألحدددن  مدن أند  الادأنوم8)

  2/826ل يددأو  ميددو  ا  10/490هللددنوات الددننب   2/40نحمددو عوجمعدد  الروارددب السددأئوم   السددنو د ومددن المدوسددنن  ددأيزنو
 ا10/144ميجت المةل نن   6/195ايع ت 
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  (1)(ه629)ت: مومدق الددنن ال هدداد   عان  مد نن  مصدنل ايادب لاي مدا محصت إلى أن وويت
ندد  ايو  ااددت المسددأع إلددى ههددو ال  ندد  ايهنددو إلددى الددزوا اوددأ  الصدد أح عحددد اليددوب مددن حصددأ ال

 وددأ  الهللددن  زووق مددد هللددأن ومن عدد  ووعيددأ مددن  اددوك ال جددو إلددى  اددوك الهللددم   رددوم ومددن ااحعيددى
و يدددد نلددد  ش عدددةهو لددد  إش عدددن  دددوووم   صددد م اليصدددو إلدددى  يدددد اليهللدددأع اآلهدددوم عهللدددنا (2)] يدددد[
 وددإن   مدد الدح   (3)[حسدمأ]ومأئدم عوسدن  ووعيدأ ا ادا أهللدنأع أحددنأ :إناأعيدأ عادى  :ات وأ   ماجئا

ش مد  ال دنق ودد و   لاأحد: إن نل  أح دم ش وأمعيدأا  مونأ إن رأن ليأ ووت واحدش نعنسو أ  ععدوالىاج
  المسدأع والصد أح مدد أل أميدأ (4)[نردو ]: اجع دأك لاهللدأوك مدد الاأل   هللهأ  منةد  إلى عوريأيإلى ا

 ا  احعيىومأ عدانأ م نق الووت له ع  
ل  أمددد حددزب ال ددعل أسدد -و ددد ا، عحدد   - (5)(ه656)ت: الهللددأنلد وددو  موشحددأ  :رابخخعالسخخؤاا ال

 ؟والامأحنا  وايو يا والس ينن  حننو حوما اشا  ايسعأن     حوما الح د اليأد  (6)[ا حوم]
ودد   -أوأ  دأ، أ دو محمدد ع دد الدوحمن  دن محمدد يدأمأ الس يون والامأحندا مادأ  هللدنهحأ ال :وجوابه

نلددد  اليددددد  (7)[أحيدددمإ]  مدددأ أهللدددأوت إلنددد  حدددووأ مدددواعل السدددوو الاوهحندددا  ن المدددواد  دددنل إ   -ا، سدددو  
ن عردوو أراوندأ منيدأ  (8)[ووم]سدعهللدونن و  الهأو مع ووا مد عس   ااحعيدىنلد  ممدأ أليمعد  ودأ : و   واج

وا،  اشحعمدأ ن المواد  نل  اجمأمأن وايوعأد ايو يا عاى  وناا إ :ناأ  ماد  وايو يا اشاحأنأمأ و 
 ا-و د ا، عح  -أعات  مواد الهللن  

                                           
ع د الا نأ  ن نوسأ  ن محمد  ن عاد ال هداد   ونيوأ  أ ن الا أد  و أ ن حا دا مدن م سد ا اجسد ت  وأحدد المرادونن مدن العصدحنأ مدد ( 1)

صدح أع  نند  ال صدنل لايادب  وهللدوح أحأدند  ا دن مأجد  الحرما  وعات الح    وال ب  والعأون   وال اددان  وايدب مولدود  وومأعد    هدداد  مدن م
 ا4/61  ايع ت 2/106   هنا الوعأم 8/313    اأت الهللأمينا لاس رد 2/385نحمو عوجمع  موات الومنأت 

 من جازنأدم ( 2)

 مد أ  ب )سمأك(ا( 3)

 )نرونأ(امد ج  ( 4)

ولدد مدد  د د همدأوم  وندأ   أ  ال أئ دا الهللدأنلنا مدن المعصدوماو   ( عاد  ن ع د ا،  ن ع د الج أو ا ن نومز الهللأنلد المهو د5)
مددن مصددح أع  حددزب   إلددى الحددجيددأ وعددومد  صددحواع عنددناب مددد  ونادد  وسددرن هللددأنلا محسددب إلن  المهددوب وع ادد  وعصددوأ  عددوح 

ايعددد ت   7/481هللدددنوات الدددننب   15/458  ادددأت ايولندددأع   1/197نحمدددو عوجمعددد  حرددد  الينمدددأن   الهللدددأنلد ووسدددألا ايمدددنن
 ا4/305

 ا( حوم )( مد أ6)
 ب )مإنا(ا  مد أ (7)

 ب )صووم(ا  ( مد أ8)
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 ددنن نددد  ردد  ح دد   إلندد : الايدت إحددد أودددت موشحددأ الهللددأنلد مددد الحددزب الر نددو وددو  :السخخؤاا الخخخامس
 دنن ندد  نلد  راد  ا، ش إلد  إش ندو الحدد الاندوت وأو دل لحدأ  (1)[ل ]: أودت إلى وول  و وما ولمحا
   ان لحأ ميحأ نل  و ن
مددددد حددددوادو ايصددددو    (2)(ه320)ت: إن عادددددنو  مددددأ وألدددد  أ ددددو ع ددددد ا، الحرددددنت  العومددددن  :وجوابخخخخه
ش إلدد  إش نددو رأحدد  نددود   ا، الددن  مأمددأ ميحددى وولدد  أودددت إلندد   ددنن نددد  نددن  ايهللددنأع أحدد  :وحصدد 

مادددد ردددأن  جمنددد  ندددن    روندددأنميحدددأ  إلدددى أحددد  وددددنت لدددت ندددز  ودددد ردددأن و ددد  ندددن  ايهللدددنأع العدددد أجمددد  
   ااحعيى (3)العد وصأ  يأ ح س  مد نن  اآلنا الص أت

 ألصد أت المددنرووم مددن الحنددأم ومددأ  ننعدد  الموصددومالو أأععددوأ  عادددت  وأ  أودوُّ  :مميحدأ  عاددى مددأ وألدد 
الهللديأدم  أولنعد  وأزلنعد  وسد انع  عادى   ممأ نو رأئن أو ودد ردأن وحأصدا   يدنأ عاى جمن  مأ نرو

إلن   نن ند  نلد  راد  عأرندد لاميحدى  تووول  أود  مي  دعمن المروحأت إن رأن ا، وش هلل دعر  هلل
ې   ى    ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ    ژ /ب 41 :ايو  رددددوو  لا صدددد  و ددددو  الردددد ت راولدددد  عيددددألى

مادن  ميحدى أوددت اجياد  ماددمأ   د   ميحدى أععادد  أو أعامد  ماددمأ  سدأ اأ  ش   (4)ژوئ  وئ  ۇئ  
 ل   جمن  ص أع  وأسمأئ اأو  

حيدأ عحعيددد إلددى إ؟ ماددد سدميت مددن وددأ  وم السددحنا ند  ليددأ حددد ميادوت أت شاشسدعهأ :السخخؤاا السخخادس
لا واحدددم أو نجمدد  مسددأئ  مددد أمددوات مددد ووددت واحددد عاددى مسدد سدد   سدد   مددوات وندد  نسددعهنو ا،

 ص م واسعهأوم واحدم؟ 
 –م ااأ  من هنو عحدندد رمدأ مدد الصدحنل عدن جدأ و ردأن الح دد  اشسعهأومح  وود حدن  إ :وجوابه
–  إنا نددددت أحدددددرت وناددددو   ايددددأ رمددددأ نيامحددددأ السددددووم مددددن الاددددوهنمددددد ايمددددوو ر اشسددددعهأومنيامحددددأ :
إلدد  لرددن وودد  مددد ااا(6): الايددت إحددد أسددعهنو   وريعددنن مددن هنددو ال ون ددا اددت ناددو مانوردد (5)[ ددأمو]

                                           
 ( مد ج )إلن (ا1)

( محمددد  ددن عاددد  ددن الحسددن  ددن  هللددنو الحرددنت العومددن   أحدد  صددومد عددألت  ألحدددن  و أصددو  الدددنن مددن أندد  عومددن  مددن مصددح أع  حددوادو 2)
/ 6  ايعد ت 2/245    ادأت الهللدأمينا لاسد رد 466/ 10نو أعد ت الحد  ع ايصو  مد أحأدن  الوسو   واليا  واليوى  نحمو عوجمع  س

 ا10/315  ميجت المةل نن 272
 ا3/267( نحمو حوادو ايصو  3)
 ( من سووم نوسأا4( اآلنا )4)

 ( مد ج ) أيمو(ا 5)

  2/89 دأب مدد اجسدعهأوم  د  وأ دو داو 8/81اجسدعهأوم وال هدأو   دأب الددعأع عحدد  23/55أهوج  أحمدد مدد المسدحد  دأب مسدحد جدأ و  دن ع دد ا، ( 6)
  وددأ  مددد حندد  ايو ددأو ووا  6/80   ووددأ  حسددن صددحنل هونددب  الحسددأئد  ددأب رنددأ اجسددعهأوم345/ 20والعومددن   ددأب مددأ جددأع مددد اجسددعهأوم 

 ا3/87الجمأعا إش مسامأ : ات وأ : الحدن  م  روح  مد صحنل ال هأو  وم  عصحنل العومن  وأ د حأعت ل  ود  ي   أحمد  ن حح   
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إنا ا :  موموعدأ  عدن أحد (1)(ه364)ت: ش دن السدحد ومد عم  الندوت والانادا  مسحد ال ودو  لادنامد
  (2)انممددت  ددأمو مأسددعهو و دد  مندد  سدد   مددوات اددت احمددو إلددى الددن  نسدد ق إلددى و ادد  مددإن الهنددو مندد 

                اوأمأ ن  نجم  مسأئ  مد ص م أو ن ود ر  واحدم مأيمو مد نل  واس  وا، أعات والس ت
سدأداعحأ ايعد ت ومصدأ نل المد ت مدأ حردت ا، مدد ووت  :ي اا ر ي اا عنه بما نصخهوس ا أ ا46

 دددأق جنو دددوا معددد ييت جمأعدددا مدددن المسدددامنن مدددن رأحدددت عأدعددد  ود ا  المسدددامنن (3)[  ادددد]أسدددأو  
  أحد  أسددنو  مادد  رددناع ددمددن أ :مددد ايسددواق (4)[نحددأدى  دد ]ماحاددوا  ي دديت و اددى  ي دديت   وهنددو 
ب الحددأ  حعددداددت احا دد  ال اددب عحدد  م يددد ححددو عهللددونن نومددأ  ا  مدددم ن حاددون عحدد ب ال ددّ   دم ادد

نا  دنل  ايسدنو مدن ال دأونن هأوجدأ  و   لداو الحدوب وندت ردأمحون لايددو (5)[وصاوا]مامأ   لاجيأد اج
حنن لايددو مدأعوا لو د   دأل نن مدأ ردأن العدزت مموود  مدد أندد   يد  الردأ امن الهأ دا وأصددا  لسد ع

 ندةشععحدد وودوك  مادأت مدن ردأن  ادى مدن الجدنش ولدت نح دو ولدت ناد   و د  نلد لمن أعى ل   د  
ن ا ددون حايددت منمددأ العددزت  دد    هددوىاُ رددأمحنن لايدددو مددد جيددا  رددأحوا مددد ايسددنو مددد المرددأن لرددن

لت عصداوا لدنل  المردأن الدن  و  دعت   وأئانن لااأ  نن ححن من  هللورأع وب ايسنو لمن أعأ    
لا حردت أند  حردت ندن  المسد  ممدأ الحردت سدأداعحأ  من  ايسنو إش  وجودحأ ميرت مد أو  اليددو

  وحصددوو المددننب معمددأموم عاددى نلدد  ؟لدد يحدد  ش عمدد   ؟لصددأح يأ دعالعددد ش هللدد (6)الجيألددا
وردنل   ؟هنو عم  م  جي  ل من وجد ه اأ  أو  أش    (7):  هلليأب الدنن الاوامد مد النهنوموأ

 (8)[أش] من عات مو ي  مد  عان  ين نل  واجب عاند  و ودأ  أن دأ  مدد هللدوو  الجيد  ايو 
لدد  أهددن الجيدد   /أ نازمدد  عمادد  لددت نجددز42نرددون ممددأ ش ناددزت المجيددو  لدد  عمادد  مددإن رددأن ممددأ 

  مياد  ش نجدوز ن ود  واجب عان  وردنل  مدأش نجدوز لديعان  ما  أن نجد ه اأ  من هنو عم  

                                           
أند  دنحدوو  أحمد  ن محمد  ن إسحأق  ن إ واننت  ن  دنل الدنحوو  الميووأ  دأ ن السدحد محدد  اادا هللدأميد مدن ع مندن الحسدأئد مدن( 1)

سدددم   دددأليواق ومصدددو والهللدددأت وهنوندددأ وصدددحأ رع دددأ  محيدددأ عمددد  الندددوت والانادددا وم دددأئ  ايعمدددأ   نحمدددو عوجمعددد  عدددنروم الح دددأم لادددنن د 
 ا1/209  ايع ت 4/339  هللنوات الننب 1/380    اأت الح أم لاسنو د 39/ 3    اأت الهللأمينا الر وى لاس رد 3/101

 ا1/550ش ن السحد عم  النوت والاناا نحمو ( 2)
 ) أند (امد ج ( 3)

 )محأدى و  (امد ج ( 4)

 ج )دهاوا(ا مد( 5)

 ا1/402الجي : عاد ميأو ا عاى عم  هدمد  يو  هنو حأهللو دعن محا     ش نجب إش  امأم   نحمو هللوح حدود ا ن عوما ( 6)
 ا6/8نحمو النهنوم  (7)
 مد ج )أن(ا (8)
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مددن ود ه اددأ  أو  ددألا مددن هنددو  :ت ووددأ  ا ددن سددامونالدد  أهددن الجيدد   عاندد  رألجيدد  عاددى الحددو 
وودأ  مدد رعدأب الجيد  واججدأوم   عم  م  جي  ل  عاى ود  وش عاى دشلع  لوجوب نلد  عاند 

حمددأ نجددوز الجيدد  عاددى  اددب ع ددد نجيدد  مرأحدد  م   :مددن الحددوادو ددواج  ددألا أو أ أو أَّ مددن وجددد ه ا ددأ مَّ
مأمدأ   وش عاى أن ند  عاى مرأح     نل  واجب عان   جوز ل  أهن الجي  عاى ود م  ن انأ أ  

عراددأ   عاددت  مددأ جيدد  مندد  أو لددت نياددت  مددن وجددد نلدد   يددد أن جيدد  و دد  مندد   جيدد   مادد  الجيدد 
ن وجد  و د  أن نجيد  و د  مند  هللدنئأ     اب نن  ايهللنأع أو لت نعرا يأ ادب مدإن ردأن ممدن ن   واج

ن لددت نرددن ممددن حصددب ح سدد  لددنل   مادد  جيدد  ماادد   أق ووددد عددوأ  ددنل  دداج ماددن  لدد  إش   واج
   (1)اورنل   ن  و   من  جي   أو لت ن ن  احعيى  ح اع 

مدأ نردو  مدن أحد  إنا و  اشلعدزات لاأوأ  اجمأت أ و ع د ا، الح أب مد عحوندو الرد ت مدد مسد
ندو ودو  ا دن   عرا   أو لدت نعرا د   عات  ألجي  أو لت نياتممن جأع    اسعحا    جي  و   من  جي   
وعاندد  اوعصددو ا ددن الحأجددب   وهنونمددأ وحرددأ  ا ددن ح نددب عددن مألدد  رمددأ نرددو (2)المأجهللددون وأصدد  

مدددن سدددمي  ماددد   :وودددأ  ا دددن الاأسدددت مدددد اليع ندددا (3)ودددأ  مدددد العو دددنل  وصددددو  ددد  صدددأحب الهللدددأم 
ن جددأع  دد  مددن لددت أوش سددواع رددأن هللددأح   الجيدد  أ    إش أن نرددون هللددأح  دعنسددمي  لددت نرددن لدد  هللدد واج

وودو  ا دن الاأسدت أميدو وعاند   اوعصدو  :ودأ  مدد ال ندأن  يدد أن نردو الادولنن  منرون لد  جيد  مااد 
ونازت الجي   ألهللووك مدن  :ووأ  الهللن  زووق مد هللوح الوسألا  احعيى ا(4)الهللن  هان  مد مهعصو 

وسدواع جدأع  د  مدن     إن رأن و   ود جي  من  جيد   وود اآل ق نازت    جيا الجأع  عاى المهلليوو
إن   ولددو جددأع   ددألا ا عددداع مادد  أجددو ماادد   ولدد  ح اددا الي ددد مددد مدددم اجعنددأن  دد   عددنن لدد  أو هنددو 

لوجدوب نلد     هللدأوم وش هنوندأ أهدنلد   رأحت عأدع  ايجوم عاى اج أق ولو وجد  دون عم  لت نجز
إنا هدأأ  (6)(ه1036احعيدىا وودأ  السدوداحد)ت: (5)اأهدن  ل  إن د  عاى مرأحد  وندود مدأورن عان 

                                           
 ا7/19نحمو الحوادو والزنأدات  (1)
 ا5/455موانب الجان  نحمو ( 2)
 ا2/801  الهللأم  7/326نحمو العو نل ( 3)
 ا1/210مهعصو هان    8/467نحمو ال نأن والعحصن  ( 4)
 اا2/772نحمو هللوح زووق عاى الوسألا ( 5)
الهو نا أصا  من أحمد  ن عمو العرووو  العح رعد السوداحد مةوخ مان  مألرد محد  من أن  عح رت مد إمونان   ن( أحمد  أ أ  6)

  صحيأجا ورأن هللدندا  مد الحق ش نواعد أحدا  وعومد مد عح رت من مصح أع  حن  اش عيدأج  ع وندز الددن أج مدد عدواجت المألرندا
 ا1/145ميجت المةل نن   1/102ايع ت   1/113ميو  ال يأو    1/170نحمو عوجمع  ه صا اياو 
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ش  من ق نجب عان  ن   اآل    اوعور  احعيى (1)ات[سو مأ  ]منيح  ودو عاى عها  أهن  واج
ومدددن   أحردددأت الجيألدددا (2)[إن: ]الجدددواب وا، المومدددق لاصدددواب نصخخخه فأجخخخاب ر خخخي اا عنخخخه بمخخخا
لرددن الددن  نمددد    وودددد عددولى نلدد  السدددأئ    أ دد ميددو أمددو مادددوو مددد   نسددعحق أهددن الجيدد  ومدددن ش

ندو أحد  إنا اسدعحق  ألدب ال دوا  عادى الجأعد  هللدنئأ     د  اشععحدأعونجدب ؛ و  عحيأة لا المسأالمس
نددو  أو يدد  نددده  مددد الماأسددت ونهمدد   م/ب و  دنددت42الوجدد  مددد داو الحددوب وحصددا  مددن نلدد  

ند    مد   د الحدوب  حردت الجيألداعحص  محوأ الحزاك إحمأ ؟ أو نهعو    ال ألب لا وا  دعم
أن نيادددت أن   والح دددنم المهللدددنوم لجدددواب نلددد   مردددنل  مدددو  السدددةا ؟ حرمددد  حردددت أمدددوا  الجيدددأد أت ش

أو   منرون هحنمدا أو منئدأ    د مأ مار  الرأمو ورأن محوزا  ل ن  موا  المعرات منيأ مد  أب الجيأداي
وندو مدأ ردأن مدد أو  اليددو ولدت ناد  عاند    ونحألد  وسدت ههدو  ونل  راد  ميادوت  نهعو    ههن 
د الماأسدت ن  ندده  مد  أو صح  مح  هللنئأ    مأهن   ي  المسامنن  وش حأز  إلى  نع   ند أحد محيت

ومن عمد  سدواجأ  أو : ونو وو  المهعصو  والمهلليوو اهعصأو حأئز      أت ش؟ مد نل  اهع أ
 أو  ددوى سدديمأ  أو صددح  مهللددج أ    اددد اليدددو ميددوومددد المدوحددا وددأ  مألدد : مددن ححددت سددوجأ    (3)سدديمأ  
: وردنا امدن مدأ صدأد  مدن  ندو (6)(ه106)ت:وسدألت  (5)(ه105)ت:الاأست  وأ   (4)وش نهم   ل 

ن   ن نجد  مصدحوعأ  مندده  مدد المهدأحتإش أ: (7)(ه112)ت: مرحو  وأ   ومهأو صحي   وسم  واج

                                           
 مد أ  ب )ميات(ا( 1)

 ( )أمأ( من جا2)

 ا1/91مهعصو هان  نحمو ( 3)
مدأ عاند  مدد ودو    ( اوات: أوأنت مأ اعهن  الوج  مد   د الحوب من سوج ححع  أوسيت  دوا  أو مهللدجب صدحي  أو مدأ نهللد   نلد 4)

 ا1/524المدوحا   مأل ؟ وأ : نو ل  وش هللدع عان  من  وش نهم   وش نومي  إلى ماست وننا وو  مأل 
-ولدد مدد ه مدا عادد   لمدنحدا السد يالاوهللد العنمد المدحد أحد مايدأع اا امأوح رو الصدنق  ن أ د ( الاأست  ن محمد  ن أ د 5)

 -و ى ا، عح -وووى عن ا ن مسيود   حيأععح  وو د مد حجو عمع  عأئهللا و ى ا، عحيأ وع ا  محيأ وأراو  -و ى ا،
سنو أعد ت   7/157الر نو لا هأو    العأون  5/142سيد  نحمو عوجمع  ال  اأت الر وى ش ن  ي د وعومد  ادندهللوووى عح  ال

 ا4/59ومنأت ايعنأن   23/435عيننب الرمأ    5/54الح  ع 
ووى   أحد مايأع المدنحا ومن سدأدات العأ يندا وعامدأئيت واادأعيت  ( سألت  ن ع د ا،  ن عمو  ن اله أب الاوهللد اليدو  المدحد6)

  5/149نحمددو عوجمعد  ال  ادأت الر ددوى ش دن سدديد   وعدومد  ألمدنحددا ودمدن  دأل ان     وحددأم وووى عحد  الزندو   عدن أ ند  وعأئهللددا
 ا1/68عنروم الح أم لانن د   2/349ومنأت ايعنأن   4/115العأون  الر نو لا هأو  

وووى   أح  واو أنووى عن   وأصا  من رأ    مولى اموأم من ننن  ن  الحأمم عألت الهللأت ال ا  ( مرحو   ن أ د مسات الينلد7)
  واسددعاو  ألهللددأت وعددومد  يددأ  و ددأأ رانددوا  مددن ال ادددان ل اددب الياددت  ولددد مددد رأ دد  وعوعددوك  يددأ  عحدد  أ ددو ححن ددا والزنددو  وهنددونت

 ا5/280  ومنأت ايعنأن 8/21العأون  الر نو لا هأو    7/315نحمو عوجمع  ال  اأت الر وى ش ن سيد 
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ن جددأع  يددأ     ه نددأ امحيددأ  ددأو  اليدددوهللددجو : ومددد ا ددن عومددا: وسددم  الاونحددأن  (1)رددأن نسددنوا   واج
ش  ددددأ   أهددددننأ ا ددددن وهللددددد   اجسدددد ت امحددددأ  رانددددوا   (3)[يو ]وع ادددد    لددددت نا ايددددأو الماأسددددت  (2)[لددددوبّ ]

أن مددأ  : اددت حرددى عددن ا ددن وهللددد  نددأ المددأزو  مددد الاسددت المهعاددأ مندد نرو  :وددأ  ا ددن عومددا  (4)اع أوددأ  
مددد  ومألد  امدن مدن م دأح   لد  ماصدأحي  اع أودأ  صدحي   دأو  الحدوب مدن سدوج وسديأت  ومدأ ش امدن 

الددن  نصددأد  يدددأ إنا  وال ندددو  الهللددجو والددددواع مددن  (5)[رددألعنن]  وهنددو محدددوز ل نددوعيت  أو  اليدددو
: رد  مدأ ردأن م أحدأ  مدد وودأ  أ دو عمدو  أو ر يدأت هحنمدا ودوشن  رمأ ش امن لد   صندت مد روح 

 ندددوا  أو  دواهعادددأ إنا صددأ: الاهمددد مومدددد ع صددو  (6) دد د اليدددو وش نمارددد  أحددد مددحيت مأهدددن   جددأئز
: إن ووددأ  مألدد   إن  ددأك نلدد  جيدد  الددامن مددد الماأسددت: ماددأ  محمددد  لدد  ودددو (7)[حنواحددأ  ]وحهللددأ  أو 
رأحدت   : إن ردأن هللدنئأ  لد  وددووودأ  ا دن المأجهللدون  أ  أو صدح  مهللدج أ  ميولد  وش نهمد ححت سدوج
ن أهن    أ  أن نأهن من أهللجأو الدواعش   :ووأ  مأل   ورأن مهحمأ    ل  إجأوع  لا ن  وراو امحد  واج

يحيدددأ لنسدددت مدددن أمدددوا    عانددد  مدددد جمنددد  مدددأ عاددددت نردددو  عهللددددش و   وندددنا أودددن   مدددد  ددد د اجسددد ت
والحدددوت وال ندددو   وندددد ممدددأ نوحددد  الجدددنش عحيدددأ ونعوروحيدددأ   وش ناصددددنأ الحدددأ  لنهحمدددو   اليددددو

 امد نل  سواع احعيى (8)[وايهللجأو]
 اود إن   أو  الحوب من سوج وسيأت ومأش امن ل   مأ صحي: ووأ  ا ن عوما عن ا ن وهللد/أ 43

ن راو م د روح  رنل  أو منئأ  األايأ ل  أجو عما  و أون  م  ماصأحي  اع أوأ      ااحعيىد واج
  عاندد  مادد  يحددد مددأ لددت ناددمو   معحصدد  أن الاسددت المهعاددأ مندد  نددو مددأ رددأن مددد  دد د اليدددو

  سدوجأ  أو مهدأوا  أو هندو  (9)ات أهن   ي  المسامنن أو صح  محد  ]ردنل [  حأز  إلى  نع وش   محيت
وش ناصددد    : لددن  مددن أمددوا  اليدددويحدد  رمددأ وددأ  الاهمددد: حدد  ش نددده  مددد الماأسددتأوأن المهللدديوو 
نا عات ننا ع نن أن الجي  الحأص  الن  و   الحأ  لاهحنما لن  مدن أمدوا  اليددو   و  السةا  عح واج

                                           
 ا2/71المدوحا العيننب مد اهعصأو نحمو ( 1)
 ( )لوب( من جا2)

 ( ) أيو ( من جا3)

 ا2/563( ال نأن والعحصن  4)
 ( )رألع ن( من جا5)

 اا5/52نحمو اشسعنرأو ( 6)
 )حنعأحأ (امد ج ( 7)

 )الهلليأو (امد ج ( 8)

 ا(نحأل )( مد ب 9)
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العددد  (1)[اججددأوات]إحمددأ نددو مددن جددح    المهعاددأ منيددأ  حعددى عددده  مددد الاسددتوش   المع ددق عانيددأ
  أو ح دأ  سدد ن أو هندو نلدد   أو هدمددا هندو  وعنيدأ  سنأسدا دواب أو ونسددع ندنأ  نحصدايأ ايجندو

 ا أعاتوا،  مد و ن  وش د نو وش نو من الهحأئت  ش ده  ل  مد نل  عالهللدوننا 
ور  واحد محيمدأ لد  حردت   دحوا عهللدش  نهللنئأالوو ا والمح يا  اعات أن :جواب بما نصه وله أي اا 

عاددى  أ  إن رأحددت المح يددا مندد  ح سدد  عاددد الددونن عاددى مح يعدد  صددل نمددألح   إ  نهصدد  مددد الددونن 
ن عاد عاى وو ع  عاى أحد  ن دأك مدد الددنن إن لدت ندوأ لدت نجدز  الوانن إن   ين الحد   ش ن دأك  واج

ندن وو عد  إن ش نادو و   أو مدد ادأحد حدأ   ش    دألح   أومدوش موق حنحئن   نن عا  لن  مارأ  لاوانن
الددونن ندد  نحعادد    د الووددوك والحددزو  عاددى أ  وجدد  رددأنلرددن اهعاددأ  يدد  عاددى أحيددأ ع ددأك مددد الدددنن
وحند  امعحد  ؟ اد إحمأ ردأن عادى الدناتين الي؟ ى الدنن    وننأو ن ا؟ لامح يا ل   ن ونن الوو ا

  ودأ  مدد  يد  صدوو  (2)[و ألمدد ّ ]مادنل  ردأن هللد نيأ    منع د  نمدا الدوانن  لت ن دق وندن؛ ونن النات
واهعادأ   ا المدد و لن دأك لد  اآلن مد  نجدوزوأمأ إن ونن وو د (3):مد العو نل عن الاهمد والمأزو 

؛ رمددن اوعيددن داوا   ؟ووددت حسدد مأ نجددوز مددن ن نييددأندد  نيددود الددونن مددد الهدمددا وع ددأك لدد  ووعددأ   يددد 
: ووندد ؛ يحد  إحمددأ ونحد  الوو ددا؛ ش نيددود حادد  إلدى المح يددا :ماند   عاددى مدن ونحيددأ اما دت أحيددأ مح سد

مددد  ن  ددد  الجدددزع   ونجدددوز  نيددد  وونحددد   ين المح يدددا رجدددزع محيدددأ؛ الدددونن نعيادددق  مح يعيدددأ وروائيدددأ
 ا  احعيى    ن مأ أهن  مح  

اددت ا ددت   ونحددت الددداو عاددى أحيددأ مماورددا: إلدد  مددأ حصدد ااا: رميددوو حدد  ئد عاددى وولدد ووددأ  الععددأ
احعاد  ؛ لمدأ لدت نجدز اوعيأحيدأ (4)[النمدا]ين ؛ /ب الونن  هاعيأ43نعياق : مان   عح نسيأ عاى وانحيأ

: ووند   مدإن لدت ندوأ اع د  الدوانن إن أمردن  دنحد  ونسعومد الموعين   و ووعأ   يد ووتمعةجّ   لامحأم 
 ا  احعيى ش نحعا  ون   

عددد  يجددد  الددددنن مدددد حدددأ  مدددن ون عدددوق المدددد و عدددن الحددد   مدددن حنددد  إن الحددد   ش نجدددوز  نددد  وو 
والمددد و نجددوز  ندد  وو عدد  مددد  يدد  ايحددوا    وش نحياددد  ددنل  وندن  مدد  عددونن وو عدد  لع ددأك  ايحدوا 
  ايحددوا  دون  يدد ن ددأك مددد  يدد   إن نجددوز ونددن مددأ ؛اشعع ددأومنجددوز ونحيددأ  ددنل     يدد دون 

                                           
 )اجهللأوات(امد ج ( 1)

 (  ألمدنن من جا2)

 ا6/88نحمو العو نل ( 3)
 جا( )النات( من 4)



148 

ماد  زوك أو     يدد نلد  مدد وودت   وودد نجدوز  نيد  ونجوز اوعيأن مأش نجوز  ني  (1):م د المدوحا
 ؛: مدددأش نجددوز  نيددد  مددد  يددد  ايحددوا  لاهدددووومددد ا دددن عومددا ودددأ  الاهمددد  عمددو لدددت ن ددد صددد ح 

  و يدد عادد ال ند   نجدوز ونحد  مدد عادد الادو ؛ واآل دق والهللدأود والجحدنن  رألعمو و    دو صد حيأ
  الصددااد (2)]والجحددنن رددأآل ق والهللددأود ؛: ش  ددأ   ددونن الهددووومددد الجدد ب    مندد ز واهعاددأ مددد جددوا

ن و  دد  و دد  مددوت صددأح   أو ماسدد  (3): نجددوز اوعيددأن اآل ددق والهللددأود[عددن محمددد مددد : المددأزو   واج
وعاددى المحدد  مددد   وشمدن الددامن أ أعاددى أن لاددونن حم دد    حدأع  ن مددأ مندد  هددوو مدد عاددد ال ندد  وددوشنوند

 ا  احعيى (4)مسأد ال ن   هللو   ووشن
ن ونن وو ا عاى أح  إن مأت الوانن وش مأ  ل   ن  المد ّ : ووأ  مد العو نل وردأن مدد أصد    وواج

 ا  احعيى وش ندو  معى نموت السند  ن أك ل  اآلن يح  ش؛ د ونن الهووجوى عاى اله أ م؛ الياد
سدأف لد  أن نأهدن مدأ ؛ لامدوعين أن ني دد حاد   هندو وانادا ووج  صدحا الدونن أحد  لمدأ ردأن :الععأئد

   ااحعيىش هللدع ميو هنو من   مد الجماا  عهللدإن نو  ؛من  هوو
و ددأب العددد نو مددن   عددن الميأو ددا  ددنن مددأ مددد  ددأب الددوننوودد  الجددواب ؛ وو ددأهع أ صددوو المددد ّ 

: أ  وش نجددوز ونددن وولدد  : مددد  ددأب الددونن ش وو عدد اددى ع (5)(ه972)ت:وددأ  ال نهللددد   المهعصددو
أو عادى أن ن دأك  يدد   أمدأ مدد دندن سدأ ق  لن دأك مدد حندأم السدند ؛وو ع  مد دنن معأهو عن العد نو

  و ش نجوز  ني  مد حنأم السدند مدد دندن معدأهوين المد ّ ؛ لهووونجوى عاى ونن ا  الموت منجوز
د ونح  مأنو  ولو رأن مدد عادد ولاسن :د نووول  مد  أب العّ وعاى ننا ش ميأو ا  نن مأ نحأ و نن 

 والمددوعين دهدد  عاددى نددنا  ين الددونن نجددوز مندد  الهددوو؛ اأ ددد عنددأ لا مددأ  ه   ونددو رددنل    ندد 
 مينحددا نجددوز مدددم مددإن ونددن هدمعدد  ؛: وونددن محددأم  المددد و ووو عدد  م عددوقالعو ددنل ووددأ  مددد  احعيددى

ن وندددن جمنددد  هدمعددد  جدددأز  يدددد الياددددو   ز مدددد عادددد ال نددد جدددأ   نييدددأ لندددةاجو المدددوعين عاددد  المددددم   اج

                                           
 ا4/156نحمو المدوحا ( 1)
 ا2/275نحمو الع ون  ( 2)
 ا3/351نحمو هللوح العاانن ( 3)
 ا6/88نحمو العو نل ( 4)
المددحل الومنددا هللددوح  مددن مصددح أع   مددن وددوى مصددو   حسدد ع  إلددى منهللدداماندد  مددألرد مددن أعنددأن المألرنددا  ( محمددد  ددن أحمددد ال نهللددد5)

ميجدددت المدددةل نن   7/59ايعددد ت   1/405هللدددجوم الحدددوو  نا نحمدددو عوجمعددد و مأهللددداليا والمدددحل اجليندددا هللدددوح المادمدددا المادمدددا اليزنددد
 ا11/186
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  /أ ش نجدوز ونحد 44هو أن مدأ ش ن دأك  وجد  مدن الوجدو  امع  احعيى (1)ونهعاأ إن رأن مد الياد
ليمدأ حرمدأن ش   نهللدنئأالح   ومح يعد   ان وو أو   أو مد حأ  دون حأ  نجوز  وأن مأ ن أك م ااأ  

ومح يعدد  نجددوز   وجدد  مددن الوجددو  إن ش ع ددأك مددد الدددنن ؛ أصدد   موو عدد  ش نجددوز ونحيددأ   واحددد عهللددد
حدددوز  ورن ندددا حدددوز المح يدددا حنحئدددن    عادددى اهدددع أ مدددد وندددن الهدددوو  ونحيدددأ إنا رأحدددت عادددى الدددوانن

وحدوز نلد   حدوز الدداو    د ا ن عوما وأ  ال أجد وأ  أهلليب: نجدوز اوعيدأن هادا الدداوم  ايصو 
   ااحعيى حوز نل   حوز ايصو  وايو  ؛وك ايو وز   راوليأ مد عمو الحه   والي د 

عادددى  وحنأزعيدددأ  إهللددديأد المدددوعين  وا دددحا  أ  المدددد و إن ردددأن مدددةاجوا   ؛ومنددد  أن دددأ  ووندددن إجأوعددد 
  أو عجيدد  عحددت نددد  جددأوم و  دديأ  المددوعين و  دد  عانيددأت اجمددإنا حاّدد  الددوانن  ح ددوم المسددعأجو

  مدن  ند  مدأ ش مح يدا مند  دإش مدأ اسدعاح ؛أصد   ومدأ نردو مدن عددت جدواز  ند  الحد     عد  احعيى
ووود  مدد حدواز  الميندأو   رمأ نو ماوو مدد محاد  ندو الميدووأ  أو هللو  الواوأ  ني  عحد الحأجا

ن لددت نهللددعو  نلدد  الواوددأ  مددأ ناع ددد جددواز  نيدد  ليددأو  الحأجددا سددئ  الاأ ددد أ ددو : مإحدد  وددأ   واج
نددد    عادددنيت عدددن أو  المسدددأرنن المح سدددا -وحمددد  ا، - (2)عادددد  دددن محسدددود -سدددند  –الحسدددن 

 ؟ الهصأصا والحأجا  ألمسأرنن أت شنجوز  نييأ مد ما  نن  السحا لينهلليت لمأ حز  من 
وحنددأم أح سدديت أم دد  عحددد ا،  (3)مادد  نددن  السددحامددد عاددنيت المح سددا  ندد  أو  المسددأرنن  :أجخخابف

ميادى ماع دى   نن  السدحا احعيدى وود أموت   ن  رانو محيأ مد ما   من  اأع ايو   يد ن ريت 
ومنمددأ عاادد  هللددنهحأ  اليددأوأ أ ددو   لوجددأع عددود  لحألدد   إن الددونن أهددأ ؛ نددن  ال عددوى نجددوز ونحدد  

 وش :مددددن  ددددأب الحدددد   مددددأ حصدددد   ن  ددددن محمددددد ال أسددددد عاددددى مهعصددددو هاندددد محمددددد ع ددددد الددددوحم
رمدأ سدنأعد مدد   اايدأمأأ لموليايأ اجعيأد مد عاد  الحأزلدا مد  ععيددان  مسعحدا  لعا  ال عوى (4)[أعوأ]

 د     وندو أصد  مدننب مألد  د الجماا اعع أو المصألل الموساامسعحدنأ م؛ الا أع وا، أعات حيت
  معح د  لدنل   رمأ عاوو مد ايصو   من الموساا  أشعع أوميد أولى   المصاحا مد نل   ووونا

وند جأوندا عادى وأعددم   م  أو  من روحيأ موساا  ات نل  منيأ لرون ال وووم هنو رانولو لت نساّ 
  الاأمينا مأ عحد  مد المس  ال وونن احعيى اوعرأب أهأ

                                           
 ا6/88نحمو العو نل ( 1)
 لت أجد ل  عوجماا( 2)

 ا7/1/390( نحمو المينأو 3)
 ( مد ج أعاتا4)
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ودددت أهللددده  الو  ولدددت آمددد العوعددددت      ددد وامادددت نعحصددد  لدددد ميحدددأ  ش   يادددعت لحدددأ وأمدددأ الجدددواب الدددن 
 اوا، أعات  ألصواب والس ت  عح  مانل  رع ت ل  ننا مح ص      ع يم 
اليدددألت الصدددألل   وم أنددد  زمأححدددأدسدددندحأ ووددد :/ب نصخخخه44 اا ر خخخي اا عنخخخه بمخخخاوسخخخ ا أي خخخ ا47

ن عادددى ندددةشع المسدددامنن الدددنن   ا حدددأ جدددوا رت الم دددأو   سدددند  ع دددد الادددأدو ال أسدددد  (1)]الدددولد[
حسدأع أند   (2)[ناددمون]و  اليدأت عدأت المسده اندنا ونلد  أن   نادمون مدن ال دواد  إلدى الحأ دوم

ميد  نصددون   احا دت عددعينودد و   مدأعوا أن أزواجيدن ودد (3)[ونعُ دَّ ن د]و  ال واد  إلدى الحأ دوم
لدت نصددون مدد نلد  ؛ وأمدأ عصددناين مدد أزواجيدن؟    ونمردن نلد مد عدعين إنا رأن منمدأ نهللد

نا لت ندأعنن   نحدا من ادون مدن هندو عدزونج حعدى نرهللدأ عدن   أص   إش   نحا نا  (4)[ينلاو حدأ]واج واج
منردون عدزونجين  ىوهأموا عادى أح سدين مدن ال دنيا والزحد  ال نحا ن  مْ د  عُ    ا حأنت  إا أت ال نحا

 ا حأ محرت العيوندأ عدن وجادنن  -سند   -وأن أ    ولو لت نهوجن من عدعين   أهأ وأحو 
وأواد أولندددأع الماعدددو  أن نا  دددوا مدددحيت   مدددد مو ددد  واحدددد (6)[ أ دددو ]و  وجددد   ه دددأ   (5)[ودددع ]

 (7)[مو ددد ]عى أن  دددو ع  لدددت عصدددأدأ مردددأن رددد  واحدددد نددددّ   نمووددد  الحدددزاك  دددنن الادددأعان  الدندددا
إن أولنددأع الماعددو  إنا  -سددند   -وأن ددأ   ؟الدنددا  نحيمددأ جمنيددأ  عرددون  -سددند   -ميدد    الاعدد 
 ؟ والماعو  ع أعا مد الداو اآلهوم مي  ع اى  نن الاأع   وا من الاأع  عاى اليمداوعصُّ 

: الجدواب وا، المومدق سد حأح   توصاى ا، عاى سندحأ محمد وهل  وسداّ  ،فأجاب بما نصه الحمد ا
؛ عونددد مددن العددزونج هاددد  نحيمددأ و ددنن مددأ  ولددت نع ددنن رددن يأ  احا ددت اليدددم عاددى دعوانددأ (8)[إنا]إحدد  

 ا   د إنا عولى نل  الياد إش  موجبوش نياد الاأ  حن  نعينو الرهللأ عن أمونأ
  رددأن حرميددأ سددواعة  عاددى وجدد  العمددأل مددإن رددأن  ددو يمأ الديخخة وأمخخا حكخخم الخخرجلين القخخاتلين فخخي

ن رأن ش عاى وج  العمأل  وناعسمأن الدنا  ا  وعمنزت ال و أت مار  حرم ة  واج

                                           
 ( زنأدم من جا1)

 ( مد ج )نادمن(ا2)

 ( ليا  )نّدعننن(ا3)

 ( مد أ  ب )إحدانن(اا4)

 أ  ب )وعاوا(ا ( مد5)

 ( مد أ  ب ) و و (ا6)

 )مح (امد ج ( 7)

 )إن(امد ج ( 8)



151 

ماددأ  ا ددن جحددو عاددى حدددن ا ومددن أصددأب مددن نلدد  هللددنئأ   :أمخخا هخخا يسخخقط حكخخم المقتخخوا بالقصخخا و 
سدا      ع دومدأنو  أن الاأعد  إنا وُ   (2)الحددود ر دأواتننا الحدن  صونل مد أن : (1)ميووب ميو ر أوم ل ا

 انص  إلن  حق وا، أعات والس ت لت  وأ أ  جمأعا  أن ال اب لاماعو   عح  الم أل ا مد اآلهوم
: وحددو حسددها الوسددت  كتخخب السخخا ا نسخخخة رسخخم علخخى السخخؤاا وسخخ ا ر خخي اا عنخخه بعخخد أن ا48

 يدد : مدن أولد  إلدى ههدو   حص   يد الحمدد ،  اشسع عأع اصد أهن حسها وست واحد   الحمد ،
سند  محمد  ن ع دد الوندأب  دن إ دواننت   اليألت الموحوت  روت ا، وم ا  أن رأن ال ان  ايج ّ 

جمندد    منهددوج عحدد  مددن اادد  معها دد   ومأعدد  ا، وإن ودددّ أحدد   مددد وددأئت حنأعدد   ىأوصدد (3)الدددرألد
دددواليون  الدددداو أ  مددد /أ45مدددن  الرأئحدددا  ألزو  أحدددا   دددداو  الر دددوى المعصددداعنن  ا العدددد  إزائيدددأص 

  حس مأ  وست وصدنع   هللديأدم ايو  مدن هللديندن    روحأن ح سأ  عاى أوشد  وأعاأ يتع  الاووننن
اليون دددا الدددداو و  مدددأ عددددا ا ادددا أو دددأك  جمنددد  معها ددد (4)[اسدددعهووت] –وحمددد  ا،  - دمامدددأ عدددوم
الو دد    مصدأو محيددأ لجأحدب الوصدنا المدنرووم  ومسديأ لدت عسددعهوويأ الددنون المدنرو  عج ن ىالموصد
 -و اددد الحصدددأ لسدددأئو وواعدد  عادددى مدددوائ  ا،   ردددون ح سدددأ  عاددى الوجددد  الموصدددوأالواحددد ن
 (5)أ[مواماعيمدد]و يددد   وهللدداناع  المصددوحا وونددا  سددند  محمدددال اندد   ح ددو اآلن الولددد -عيددألى 

وونددا مددن هللددانايأ سددند  لمصددوحا ] دد  اهللددعوت ا  محمددد - سددند  -اهللددعوى   عاددى صددحا نلدد 
جمنددددد  واج ددددد  مدددددد حصدددددأ الدددددداو واليون دددددا المدددددنرووعنن عادددددى ماع دددددى   المدددددنروو (6)[محمدددددد

  دددامن وددددو   صدددحنحأ   اهللددعواع    ومواماددد  وحاووددد  رأمدددا   محدددأم  الواجدددب المددنروو؛  (7)مددأ[حرأنعي]
عأمدأ   و  دأ    من المهللعونا جمن  الامن الموصوأ و   ال أئ   أو يمأئا أوونا لاحصأ المنروو

  الددو وموجد    وعماردت مهللدعوانأ المدنروو عماردأ  عأمدأ  عادى السدحا   وأ وأنأ مح  م وئدت  ميأنحا
أوائدد    هللدديد  دد  عانيمددأ  أرمدد  ايحددوا  وعوميمددأ  عومددأ ودددو    رمددأ نجددب أو يددد العاانددب والو دد

 ا وم أن همسا وأو ينن وألأ
                                           

مدن حددن  ع دأوم  3/1333ومسدات  دأب الحددود ر دأوات يند    1/12 وأهوج  ال هأو   أب ع ما اجنمأن حب ايحصأمع ق ( 1)
  ن الصأمتا

 ا12/84معل ال أو  ش ن حجو نحمو ( 2)
 الت أجد ل  عوجما( 3)
 هوق(ا)اسعأ ج ( 4)

 ا(مواماعيت)ب   ( مد أ5)
 ( سأو  من اأاا6)

 )حرأنعيمأ(امد أ  ب ( 7)
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 يد  لا أجوا رت الم أو  مد مسد -و د ا، عحرت وأو أرت  -سند    الحمد ا،  :ون  السؤاا
والع عددنش إش  (1)[عاندد ] يددد ال حدد    لددت نجددد وسددت الوصددنا  ددألح   أعدد   ألّمدد  أوشد الموصددد أعدد  
  وددأت نحددأزك مددد صددحا الحدد   المددنروو  ونددو ايو  مددن هللدديند  الهللددواع أعدد     هللدديأدم عددد  واحددد

 ددألحاأ مددد   وأمددو ندددنا الاددأئت   مجددود هللدديأدم اليدددد  الواحددد  نا دددتوأدلددى مددد حزاعددد   ددأن الحدد   ش
رمدأ مدد عامردت   لاأونسعحق حصن   ح سأ  عاى الواجل من ايووا  مدد المسد  هلليأدم اليد  المنروو

نردون حصدنب مدن لدت نحادأ مدن أوشد الموصدد مد  الهللدأند  -سند   -مي    مأ د من نل   الرونت
 ا ت؟ أجب مأجووا  والس ألح   أت  هنو نمنناى عدت عام   ألح   أص    يد حا   ع

جخخواب واا : الحمخخد ا وصخخلى اا علخخى سخخيدنا محمخخد وولخخه وصخخحبه وسخخلم البمخخا نصخخهفأجخخاب 
: إحيدأ ممدأ ش (2) (ه281)ت: المدواز لا منيأ ا  واب ماأ  ا نأإن المس :الموفق للصواب سبحانه

: إن نددنا ممددأ نرددون مندد  النمددنن مدد  ووددأ  هنددو   وددأ : ونددو الددن  ناولدد  أصددحأ حأ  نصددل منيددأ النمددنن
عدزا  و   إحد  أودن  : وودأ   والدن  عدزا  الاهمدد لد ي  هللدنوه    ات اهعا وا مدد رن ندا نلد    الهللأند

  إنا هللدديد هللددأند أحدد  ع ددد السدد ت: إحدد  وجحدد  هنددو واحددد ووددأ  ا ددن  المددأزو  لدد ي  هللددنوخ الاددووننن
/ب 45 ومدن حرد  سدا     مد الح   وحد ممن حاأ ممن ح و ا ت حصن    ألح   عاى الياب

اجمدأت ا دن ودأ    منحادأ عادى ود هللديأدم الهللدأند ون دوأ  وودت النمنن عاى المهلليود عاند   (3)[حم ]
مدد  ردد ت المةلددأ عاددى نددنا الميحددى أوجددل مددن حمادد  عاددى أن مددن حو : مددوزوق مددد هللددوح المهعصددو

  م دد ن مدأت: م ]وند  عاى عوجنل ننا الحم  وول   نح  إنا احاأ نا ت  الووأ لاجمن أمرحت نم
 حادأ  (4)  مإحد  لدو ردأن نا دت الحدق لاجمند  [نا ايولنن أو ال  ن الادأحد عدوددعيننن مسعحا  من  ا

 اواحد لمأ حسن ننا الع ون  وا، عيألى أعات والس ت
الدزوك  (5)[زحدأو ]جدوا رت عدن مسدأئ  محيدأ  -و دى ا، عدحرت  -سدند   :وس ا أي اا بما نصه ا49

  إش أن نعيددى أو ن دو   لإلمدأت الادوو  أحد  ش  دمأن عاند  أندت معدوى  و والن  نسمى  أل ّمأو
اق  ألمدأع سدلا الددجأج الدن  نأومدن نلد  مسد؟ رنأ نعصدوو عيدند  وع ون د  -سند   -ن لحأ  نّ 

                                           
 )عح (امد ج ( 1)

  ادأت  نحمدو عوجمعد   مدن عصدأحن   الموازندا مدد ماد  مألد   مان  مألرد مدن أند  اجسدرحدونا  ( محمد  ن إ واننت  ن زنأد المواز2)
 ا5/294ايع ت   3/333هللنوات الننب   1/250 الوامد  ألومنأت  167/ 4عوعنب المداو    1/154ال ايأع 

 )حا (امد ج ( 3)

 ( زنأدم من جا4)

 )هأزن(امد ج ( 5)
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رأحدت عأرد  الحجأسدا  أو  وايوجد  والدونش (1)[المحدأوو]هس  الحجأسا العد عاى هنو أو من حال
 ؟   نعحج  الجمن  أت شن  وند مد جوميأ
ن وصد  ش نجدد إأو هدأأ    ا إلى مو   وعجدز عدن الوصدو  إلند دا (2)وى[عراومن نل  ]

عادنيت ولدن    أحأ    دأعوا مدد مو د  وو ادوا  الرواع أت ش؟ ومن نل  (3)[نح س ]ن    م  من نوج 
ند    وش هوج مدحيت أحدد وش مدعل ال دأب أصد     ماعوش  أو مسوووأ  وجد أحد محيت م  وش  أوا حاب من 

ند  ال د ق ال دأئن   مدن حادأ  دألنمنن مدأ نازمد ؛ ن؟ ومن نل و أو نحا ون ون وة   نحا ون ونهومون
 ؟ ن  نهوت السنأ أت ش   وب وج    سن   مأحرسو عاى وأس من ؛ ؟ ومن نل دأو الوجي
ندو حدو   أون مدأ نردو  اجمدأت الادوو  مدد ال ّمدإ :فخق سخبحانهنصخه الجخواب واا المو  فأجاب بمخا

وش  ددمأن عاددى الوعددأم إش منمددأ  م ددد المدوحددا وددأ  مألدد :   يحدد  مددن جماددا الحددوا  والوعددأم؛ مألدد 
  ن دمن جمند  الحدوا  إش أن نعيددوا : شووأ  ا ن المدواز  (4)وعوا مو وا مد جمن  مأ عيدوا من  أو

هنددو  ومددن الع ددون  العهأمدد  عددن أو ل  أو نأهددن هللددنئأ  لح سدد   هللددو  عاندد ومددن العيددد  أن نهددألأ مددأ 
عا نددت مددد وعدددت ال  والهن ددا عددن المحدد  مددد هنددو عددأدم  الحددوت (5)[محدد ]وراددوم الحددوت مددد هنددو   نلدد 

 ا  (6) [ومو صحم]وأحواك العيد  والع ون  رانوم هنو   منحما  هنونت؛ ميوما أو أب الزوك
د المدده  مدن  دأب ماد جيد  نلد  مد :لحار قبا غسا النجاسة منهالما  اوأما غمس الدجاج في ا

وندددو الدددن    و عدددن  يددد  اليامدددأع أحدد  ن يدددو  ألهسددد ر دددونُ   مددد  نا ددد  الع ينددو  مددأ  ددد    ألحجأسدددا
: ونددو وددأ  الح ددأب  أ مددن الم  ددوخهددوأن المسددمو  أ  مددن ردد ت ا ددن أ ددد زنددد مددد الحددوادو نميددو

ين الاحددت إنا حدد   ددألحواوم   المددأع حعددى نعددأاو  ألحجأسدداعددو  مددد ين المسددمو  ش ن ؛الددن  نميددو
  محنحئدن  نا دد  الحجأسددا  مدن الو و ددا حعددى ن عدد  مددد الح ددج  /أ46ودمد  مددأ مندد    واحادد  احرمدش 

 ا  (7)يح  إحمأ نعحج  مأنو   منرون و ول  لاع ينو أولى

                                           
 )المحأحو( من جامد ج ( 1)

 جا (أروى) أ( مد 2)

 )ن س (امد ج ( 3)

 ا3/450المدوحا نحمو ( 4)
 )ووت(ا نحمو ( 5)

 مد أ  ب )مهعصوم(ا( 6)

 ا1/116موانب الجان  نحمو ( 7)



154 

ونسدا  ردواع مدأ   مأ سدأومإح  نحأسب   افة المذكورةوأما المكري إذا تعذر عليه الوصوا إلى المس
 ا من المسأما د   ا

ووندا ودوت إن وجدد وعند  مدد : م دد المدوحدا  مدإن نلد  ش نردون لوادأ   ي دار قوموأما القتيا الموجود ف
وش عردددون مدددد  ندددت مدددأ  وش   وع  ددد  دنعددد   لدددت نةهدددن  ددد  أحدددد  وش نددددوون مدددن وعاددد   أو مدددد داوندددت

 ا  (1)هنو 
 امإن اعيت    أحد حاأ و وس الماا وأما

عادى مددأ أمعدى  د  سددند    ال د ق  الوجيدد (2)[ححدد مددإن الد زت لد  إنا ] :وأمخا الحلخف بلفخخي اليمخين
 ا  من أن  ال عوى الميو  عاى معوانتع د الواحد الوحهللونسد وهنو  

نل  و د  عان  وأل  اآل د عادى حددن  اليدأو م  هوت :الم روب بالسيف فينكسر على رأسه وأما
 االهللن  الاوو  وا، أعات والس تو   أمعى سند  ع د ا، الي دوسد

وا حعدد  محجووعدد  مددد وجدد  مهللددعو  مدد  ا حدد  مسددألا سددند  جددوا رت مددد  :وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه ا50
مدنرو لد  أحد  اهللدعوا   دامن  اش نوسم  نل    ب إلى حصنب ا حع  مأهللعوا  لح س ات عمد اي  و  
مدأهوجوا اليادود   أت ايب عحدأزك الووادا مدد المندوا مامدأ مد  هللدواعولت ن اي  عاى وسدت ال  رانو
د موجددد الددامن أودد  ممددأ نرددو  الوالدد  مددأ ا  الولددد عاددى وسددت الهللددواع  الاأ ددد عاددى نددد  (3)[واايددت]

ولردن إحمدأ سددرت   ن الاندأت  ألهللد يا  يدد مددم  ونادامدأواد اآل  الدن  عدو  الولدد الهللد يا مدن أجاد 
مدد نلد   (4)ى[نسدو ]ونل  الم ن  أن أ  رأن   وه ع الامن  نرو اآلب  ليدت ا  ع  عاى الياد

وا، ؟ لا حدت أن دأ  وندأت  يدنا الد ه  (5)]ل  الانأت  نل  ؟ ون [   مي الووت وهنو  أ يأأ نل 
 ا وندنت الح    رت والس ت  رتأونوع نح مرت

لولدد إنا أه دو  دألامن الدن  إن ا :الجواب واا الموفق للصخواب سخبحانهالحمد ا  فأجاب بما نصه
وأحد  أود  ممدأ نردو وادا   ادت ا اد  عادى الردنب مدد الدامن     ال ند  مروند  يجد  الهد ع وسدرتوو  
 ا  عدد ولدد  مددن المدددم  يددد   أ مددأ سددات أو سددرت إش لراددوم الددامنونحادد  مادد  ايهددن  ألهللدد يا  مددأنوم

                                           
 ا4/646المدوحا نحمو ( 1)
 ا  ج )حاأ(( مد ب2)
 مد أ )واا يت(ا( 3)

 مد أ )نسوق(ا( 4)

 ( زنأدم من جا5)
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م دد ا دن عومدا عدن ؛ لح سد  مدن ح سد وأمدأ  ند  ايب نلد    مأ لاحأ و الن  ش عنو لد ؛ عاى نل 
ودأ    مد محمو  عادى الحمدو حعدى نع دنن ه   ايب عاى صهأو  حن  وأ رأو  حأع أن  ن  : المعن د

: الوصدد إنا اهللدعوى ودأ  مدد العو دنل  ش مد هللوائ  لح س  ميو عاى الير اع أوأ  إ:  ي   الهللنوخ
/ب مدن ح سد  رأحد  46أن ال ن  الن   أعد   موأى  مإن الو ل ليت؛ من مأ  اينعأت لح س  و أع   و ل

 ا  احعيى (1)لت نرن لروح  ميزوش  
والورندد  ش ن ندد  مددن   يحدد  رألورندد   ااأ ددد ود نلدد لماامحجددوو إنا وهللددد أو ؛ مددإنا ميددوت المحأ ددأم

 وودددأ  ع دددد الوندددأب  ألمورددد   ألهندددأو مدددد الدددود واجم دددأعم  ودددأ  مدددد العو دددنل: مدددإن ميددد   ح سددد  
 حدددأع عادددى أن المهأ دددب نددد  ندددده  عحدددت    دددأك مدددن ح سددد   هندددو محأ دددأم جدددأز : إنا(2)(ه422)ت:

 ااحعيى وا، أعات والس ت (3)والمأنو إن واحأ نده  م  نم د لاعيما ؟اله أب
اندد  زرددأم حددب وووق جددوا رت مددد وجدد  وج ددت ع ر خخى اا عخخنكمسخخيدي وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه  ا51

ورأحددت حنحئددن     دديأ ش حدا عددت لد  لروحيددأ ماندوم ي وأ ادى  وأع ددى  ي ديأ لا اددواع  أهوجيدأ مددن مألد 
ن و دى   وودأ  ليدأ: إن هللد أ  ا، مهنند   لدت ن دنن مادداو و   وأعاميأ أن نلد  ال دأود ليدأ  مون ا واج
ولددت ععددو    ولددت ععددو  مددأ نر نيددأ لعجينزنددأ  اددت و ددى ا،  موعيددأ  و  مددد مةحددا عجينددز صددنّ ح موعدد  

عحدت حدوز   ئد ش  نر ند  ل اأ أو؟ ونصدنو مدن جمادا معها يدأ -سند   -ئ  نل  ز مي  نج  واواأ  سوا 
 اولرت ايجو الس ت  نن لحأ سند ؟ نر ن  وش نو  مح أو ؟ وعدت و  يأ ل 

  ش حددا عمدد  مددن الي ددأع لددن   ددإهواج إحمددأ نرددو  :فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب واا الموفخخق سخخبحانه
حمددأ نددو وعددد  ألي نددا لددو  : أونددا مددد نمعدد  ومددد ا ددن نددوح  ميددد  ونلدد  هنددو رددأأ  مددد اجهددواج  واج

حَّ يحد  لدت نهوجيدأ  دأمن  ميدو  ؛يأ مد حأحندا  نعد  مدنن تأهوج زرأم الينن من صحدوو  مو ي  مدأواج
وأمأ الينن محدنن نحد  نهدوج   عا  ش عزرى حعى نأعنيأ المصدق  ولنست رألمأهللنا   رأحت مد  نع 

ين الوجد  مدد ؛ ه دأ والعحجندو مدد صدوميأ مع نن أن مدأ مياد  ندنا السدأئ  مدن العدأهنو احعيىزرأع  
ادن  لد  أن نصدوميأ مدد وحند  رأحدت  أوندا مدد نمعد  م  مسدرنن ن يد   يدأ مدأ نهللدأعالزرأم أن عدم  لا

                                           
 ا6/39نحمو العو نل ( 1)
ع ددد الونددأب  ددن عاددد  ددن حصددو الايا ددد ال هددداد   وددأ   مددن مايددأع المألرنددا لدد  حمددت وميومددا  ددأيدب  ولددد   هددداد وولددى الا ددأع مددد ( 2)

  إلى هلليوع  وعومى منيأ  من مصح أع  العاانن واجهللواأ عادى مسدأئ   والميوحدا  نحمدو عوجمعد  عوعندب اسيود  ووح  إلى الهللأت  ات عوج
 ا184/ 4  ايع ت 112/ 5  هللنوات الننب 13/142  سنو أع ت الح  ع 3/219  ومنأت ايعنأن 7/220المداو 

 ا6/396نحمو العو نل ( 3)
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حيدت لدو أع أندأ ليدأ   (1): وش عصوأ مد ر دن مندت وش  حدأع مسدجدووأ  ا ن الحأجب  رون وش دمن
 اا، أعاتح  مأليأ ونوو  عحيأ و ي  أومارعيأ مد حنأعيأ ل ي   يأ جمن  مأ نرو  يد موعي

ن  دد  ولمدد سددند  وش زالددت هللددمو  عددواومرت  أليددا :أي خخاا ر خخى اا عنخخه بمخخا نصخخه وسخخ ا ا52
إنا  دأك اليأمد  حمد   وندد  (2)لا مدن المهأوسداأجدوا رت عدن مسد  س ن   عن أحواو الحق وأ يا

ميدد  عرددون الهللدد يا لددوب ايو  أت ش؟ جوا ددأ      او حنحددأ عاددى جددواز  نيدد  إن ن  و دد  اج يددأت
 اجوأ  ولرت اينهللأم

أ  مدد جدواز   منيدأ اشهدع ألا ودد وود  أإن المسد :نصه الجواب واا الموفخق سخبحانه فأجاب بما
أت لهّنددو وواعدد  ولددو مدد  يحدد  لددت نجددب لدد  حصددنب  مددأمعى ا ددن الحددأج  يدددت جددواز ال ندد    ندد  مددأ نرددو

أ ]ووجي  أح  من  أب الجي  الن  ش نصل لاجأعد  هللددع إش /47: ال وزلدوأ     نن اليم  والعو 
أ مدد   لروحيوأتعاى المسأ  : إجواع ل (4)  وأ  ال وزلد[(3) عمأت اليم    وأمعى ا ن وهللد  جواز نل 

؛ أحدد  وهنددو  (5)(ه749: وعاندد  حادد   يدد  المعددأهونن عددن الوّمددأح )ت: النمددا ولزوميددأ  ألياددد  وددأ 
المهللددعو  نيمدد  مددد نلدد  ريمدد  ؛ إنا رددأن محيمددأ  ندد  حصددن   مددن الهللددجو وايو د نجددوز لردد  واحدد

نا لت نصدل ال ند  لدت عاد  الهللد يا    جو  ايحرأت نأ نحأ مد مأ  النوت  و يدت صحا ال ن  عال أئ  واج
  رمدددأ وأندددت مدددد رددد ت ال وزلدددد ؛ يحددد  عادددد عادددى الهللدددجو وايو منددد  (6)وعادددى صدددحع  عاددد  الهللددد يا

: وددد اهعاددأ مددد الهللددورا ووددد وددأ  ا ددن وهللددد  وأعدددم الهللددورا العددد نوج يددأ الحرددت إلددىوالمسددألا حددأموم 
  : أحددنمأ ش هللد يا مدد نلد عادى ودولنن ن  عجب الهلل يا  يأ و   عاووندأ أت ش؟ العد نوج يأ الحرت

وندو وددو  أهللديب مددن وواندا  اددت   والادأحد أن الهللدد يا مدد نلد  واج ددا وندد وواندا أهللدديب عدن مألدد   
  وودد أعندت مدد ل من مننب أهلليب عاى مأ أمعنحأ  د   مد أح  ش هلل يا مد نل  أص: ووو  مألوأ 

  مدأ ناع دد عوجند  الوواندا وعصدحنحيأ  -وماد  ا،-جوا د من الحجا  يد جواب ال اند  ا دن ععدأب 
مدددد ايصدددو  إش منمدددأ  دددنن  وجمنددد  أصدددحأ    ش هللددد يا -وحمددد  ا،  -ين مدددننب مألددد   :ادددت ودددأ 
مددددأ لددددت عادددد   ألهللدددد يا منمددددأ  ددددنن الهللددددورأع  – –ت مددددن و ددددأع وسددددو  ا، عاددددى مددددأ ا دددد  الهللددددورأع

                                           
 ا1/166نحمو جأم  ايميأت ( 1)
 ا1/443دم  ايو  لمن نهوسيأ عاى حس ا مينحا  نحمو ميجت لها ال ايأع المهأوسا: ( 2)
 ا15/402نحمو ال نأن والعحصن  ( 3)
 ( زنأدم من جا4)

 ا1/302محمد  ن ع دالوحمن الانواوحد  ونيوأ  ألومأح  إمأت مان  من أن  إمونانا  نحمو عوجمع  هللجوم الحوو ( 5)
 ا1/356هللونر   امح   نحمو هللوح حدود ا ن عوما الهلل يا: اسعحاأق هللون  أهن م ن  ( 6)
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 ا المأ   جزع ميادوت عادى   والهللون   إجمأك أن  اليات إحمأ نو الن  نهللأو  الوج  مد وو(1)الحدود
ن ددددوأ عاندددد  مددددن ندددد   أو هصددددب أو    مدددد  نهددددعو أحدددددنمأ دون صددددأح     ددددمأن مددددأاجهللددددأعا
المدأ  إش مدد وو دا  عحيدأ لدت نماد  وودت ندنا ال ند  جدزع   المسدةو ومسدألا المهأوسدا  احعيى اسعحاأق 

  وردأن ال دمأن مدن وب عاسدعحاأق لدت نازمد  هللدد   ولو  وأ عان  هصدب أوأح  سنمار  عحد العمأت
: وميحى وو  أن  اليات مدد ماد  من هللأن الهللون   ات وأ  ا ن وهللد   وجمن  نل  لن ايو  وحد 

نحيمدأ عحدد العهللدأح عادى حردت إحمدأ ندو أن الحردت نوجدب الاسدما    أنننا ال ن  أحد  جدأئز ونمدأ هللدونر
 (2)؛ ندددنا مدددأ ش نصدددل أن نعدددأو  عادددنيت  وجددد  احعيدددىحيمدددأ هللدددونرأن مدددن اآلن  يادددد ال نددد ؛ يالهللدددورا

  إش أن عياناد  هللدأم  لامسدألا واجيا إلدى صدووع  العدد أجدأب عحيدأ  واجهللأوم مد وول : مد ما  ننا
  ين إنجدددأب الحردددت لااسدددما عحدددد العهللدددأح إحمدددأ ندددو مدددد ا الددددهو  ددد  ندددد أحووّنددد المسدددةو  عحيدددأ 

 اد عمأت اليم  وا، أعات والس تالمسعا   عح
ب واج دد  مددد جحددأن جددوا رت مددد وجدد  وندد -و ددى ا، عددحرت  -سددند   وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه: ا53

    والحدددوز  ألميأنحدددا ندن   ألي ددداأ  وأهللددديد عادددى ح سددد  هللدددعادددى ا دددن لددد   دددأل   مألددد  أمدددو ح سددد 
/ب أع  ؛ مإنا   نحا عهللديد  عصدوأ 47  وأمعيع  حس مأ  وست الي ا (3)ومواه  من هلله ]الهونت[

عاى عنن ولد  المونوب ل  و مح دو   حسد مأ مدد وسدت   لوانب مد مونو ا  أحواك العصومأتا
نيمد  عادى  -سدند   -  ميد    أهد   مددم الحندأزم حسد مأ أعد    ولت نا ت أحداجسعوعأع أع  

؟ أو نيمدد  عاددى وددو  مواددق الي ددا؟ محددأز    هللدديود اجسددعوعأع مددن عدددت اجهدد عيد  ددوددو  مددأ هللدد
  و دددأن هللددديود الحندددأزم أحددددنمأ ودددأ ن نلددد   ش لمددددم الحندددأزم وش هنوندددأ ميأنحدددا وش ن عادددو لهندددو

ت وددوب و نددب   والوانددب والمونددوب عاندد   دددوب الزنددأناا سددند  صددأمد  واآلهددو  ألهللوهللددوو سددو 
  الادوننن مد  ودو يت ليمدأ ورادوعيت  ووجدودنت مدد هألدب يود سدمأ  ميد  عددوليت عدن هللدالحأوو
؟ وندد  نت الصدد نأن وهنددو  نلدد  عيمددا أت ش  رعياددالهللدديأدم  و حددايت عمددن احعددوأ  هنددو ايووددأت
مدن سدعوعأع   ردأن عألمدأ   مدأ هللديد  د  هللديود اش  أحدنمنن عاى من اهللعوى من المونب ل  ععوج 

 اعدت اجه ع أت ش؟ والس ت

                                           
  3/1229  مسدات  دأب الحيدد عدن الحادأ مدد ال ند  3/97مع ق عان  ووا  ال هأو   أب  ن  ايو  والددوو واليدوو  مهللدأعأ  ( 1)

 ا-و د ا، عح  –من حدن  جأ و 
 ا3/89المادمأت المميدات نحمو ( 2)
 )الوانب(امد ج ( 3)
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حيددت مددأأمددأ وددو  الا نددأ :جخخواب واا الموفخخق للصخخواب سخخبحانهنصخخه ال فأجخخاب بمخخا سددميو  ودد   : واج
عادى الحدأمد   ماددت   والما دتال نحدا ايهدوى العدد هللديدت  ا وعيدأ  مهلليأدم عادى ح دد عأو دعيأ ونب

وندو ندد  عادى ا دوت   وز ميأنحدا وودت الي دا  مدأيولى هللديدت  دألحون اى الرد ت حنحئدن  عادى الحدوز
  ولن  مد نل   عيدو  شسدعمواو    وش وووعد  مدد المددم الميع دوم مدد الي دا   مدإن حوز مد الجماا

ن صدوا حنز  رأن ت مدم  وناا عاى اهع أ مد ال و ؛ ن  نو السحا أو السحعأن؟ ميد جدأئزم  واج
: ورددنل  إنا وحهللونسدددال   وددأ  أ ددو الي ددأ اددت اع أوددأ    وعددأدت إلددى الوانددب  ددألاوب   لددت ع دد  المدددم
روو مددد الهللدديأدم ايولددى   أ  مددد ووددت الوجددوك   اددت إن ايصدد  مددد نددنا الحددوز المددنجيدد  العددأون 
: إن د عددأو  نددنا اشسعصدحأب وددو  الا نددأ  ونددأ نحددأ ودلرددن نلد  حندد  لددت نيدأو   اشسعصدحأب

عا  الي ا إلدى أن  م ميع وم مد الحنأزم  و اد نعصوأ مد  مدب مأ مأوو  و   وش وم  ند  عح الوان
   ووددد وأنددت أن الهللددن  الوحهللونسددد نرددو أّن جيدد  عددأون  الوجددوكمددأت  معادد  هللدديأدم عع ددمن الوجددوك
مدددن ودددوادح   وأمدددأ مسدددألا الحمدددو مدددد هللددديود الي دددا مدددإن اشسدددع يأد مسدددأو  لايادددت  وجوعددد  و ددد  السدددحا

عاددى  (1) سدد [  مددإن وونددت العيمددا مددد ]حرددو  إلددى حمددو الاأ ددد  ونلدد  مو الهللدديأدم  رمددأ نددو مياددوت
 ا عم  عانيأ وا، أعاتنل  
سدددند  أل سدددرت ا، وداع سدددعو   وأدات اجععمدددأد عادددنرت مدددد ع دددنن أمدددو   وسخخخ ا أي خخخاا بمخخخا نصخخخه: ا54

/أ مددددد وماددددا مددددوت  اونددددا معيددددو  ليددددت  ددددأل ونق هأوجيددددأ وصددددن أن  وأوادا 48وحيندددد   جددددوا رت 
وجد  نمردن  د  مدداميعيمأ  مأ ندأ  احعيأب أمواليت ومأ نادوان عان  من أهدن أادأايت  مددميونمأ  رد 

  ولدددت ع دددب أح ددد  الومادددا  ددددم  هللددددع مدددن المدددأ  ليمدددأ  وجيادددوا ندددداميوحيمأ إش عجوندددد سدددن نيمأ
 أيسحا الومأح والسنوأ وهنو نل   حعدى جدوح أحدد الوصدن نن المدنروونن وجدود  ادت ود عاند   
مح   أن  عا  الاونا الوماا  و أل ونت مد جوح الوصنأ المدنروو  مدأدلوا  روحد  محأو دأ ؛ ولدو 

 دددألجوح  ادددت  يدددد إ  ويدددت  أندددأت  مدددوت ومادددا أهدددوى وودددد مدددأت  وعادددو  مدددأ لدددزميت هللددددع  مرندددأ
الوصدنأ المددنروو مددن الجددوح المددنروو  مح سددوا واوعحصددوا حعددى أهددن مددحيت أندد  الاونددا المددنرووم 
رونددأ  عسددينن مااددأش  مددد الي ددد المددنروو  مددأواد اآلن الوماددا الاأحنددا المددأهون محيددأ اليدددم المددنرووم؛ 

ددن مددحيت عاددى ال وماددا ايولددى  لرددوحيت الاددأعانن لاوصددنأ المددنروو  ماألددت ايولددى: الوجددوك  مددأ ُأه 
 نددأن نلدد   ندد  لااأحنددا عاددى ايولددى هللدددع؟ أو المصددن ا  -سددند   -دمدد  ندددو  مح اددب مددحرت 

  من حزلت  ودت الماعو  ندو؟  نأحأ  هللأمنأ  ولرت ايجو والس تا

                                           
 )ح س (ا ( مد أ1)
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ردأن رمدأ نردو؛ مدن عيدو  ندنا إن ( 1)]إن ايمدو[ فأجاب بما نصخه الجخواب واا الموفخق سخبحانه:
وادم أهددن مددأليت عاددى وجدد  نعيددنو ميدد  الهددو    (2)هللدديأو[اج الي ددد لامددأّوم  ددأل ونق ]و  السددنأ عاددنيت  واج

 روحددد    ددد م المدددأو  يدددأ وانددد   مدددنل  راددد  مدددن وصدددأ الحوا دددا  وودددد ودددأ  ا دددن هللدددأ : رددد  مدددن و ددد  
داوم وش ادددأئوم ميدددو ال وندددق وأهدددأأ الحدددأ  ميدددو محدددأوب  وردددنل  مدددن حمددد  عادددنيت السددد ح لهندددو عددد

مادأ : ندأ وسدو   – –محأوب  ومد صحنل مسات عن أ دد نوندوم ودأ : جدأع وجد  الدى وسدو  ا، 
ا،  أوأنت إن جأع وج  نوندد أهدن مدألد  ودأ : مد  عي د  مألد   ودأ : أوأندت إن ودأعاحد؟ ودأ  وأعاد   

  ومندد  عددن (3)يددو مددد الحددأووددأ : أوأنددت إن وعاحددد؟ وددأ : مأحددت هللدديند  وددأ : أوأنددت ان وعاعُدد  ؟ وددأ : م
  وددأ  ا ددن المددواز: (4)وددأ : مددن وعدد  دون مألدد  ميددو هللدديند – –ع ددد ا،  ددن عمددوو أن وسددو  ا، 

  ومددد اليع نددا (6)  ومددد المدوحددا: وجيددأد المحددأو نن جيددأد(5)اع ددق مألدد  وأصددحأ   عاددى جددواز الاعددأ 
جيددأدنت أحددب الددد مددن جيددأد مددن أعمددت الجيددأد وأم ددا  أجددوا   ولمألدد  مددد أعددواب و يددوا ال ونددق: 

  وا ددن ع ددد السدد ت: ومددأنو وددو  أندد  المددننب ش مزنددا لدد  عاددى جيددأد الر ددأو  ووددأ  ا ددن (7)الددووت
: جيددددأد المحددددأو نن أم دددد  مددددن جيددددأد الر ددددأو  وددددأ  ا ددددن نددددوح : إن  اددددب (8)ه(355هللددددي أن)ت:

ني ددون هللددنئأ  الاصددوو مادد  الياددأ أو الاددوب  مأحددب إلددد أن ني ددو  وش ناددأعاوا  ووددأ  سددححون: ش 
هللد ع وجددوأم   وأمدأ وددوليت إن ودددو إ/ب إش 48ش عزندددنت  ن  نيحددد إلدى العاددوى؛ ين الددعوموش نددعو 

نددنا مددد هنددو  (9)عاددى اليددووب مددن الصددأئ   دد  م ددوم  لددت نجددز لدد  الجددوح  ماددد وددأ  مددد العو ددنل:
ن لددت نرددن ايمددو رمددأ ن رددو  ويا ددت وصددأ المحددأو نن  وأمددأ المحددأو ون ماددد عادددت أن وعددأليت جيددأد واج

الحوا ا لينا الي د الماعو ؛ مألواجب من  ونمع  عاى وأعاد   م دد المو دأ ودأ  مألد : ايمدو عحددحأ مدد 

                                           
 من جازنأدم ( 1)

هلليأو(مد أ  ب ( 2)  ا)واج
 ا1/124أهن مأ   دومسات  أب الدلن  عاى أن من وص  14/180 د زنوم مسحد   أب أ ( أهوج  اجمأت أحمد مد3)
 ا1/124  ومسات  أب الدلن  عاى أح  من وصد أهن مأ  3/136مع ق عان  أهوج  ال هأو   أت من وأع  دون مأل   (4)
 ا8/320نحمو العو نل ( 5)
 ا4/557المدوحا الر وى نحمو ( 6)
 417ا/16ال نأن والعحصن  نحمو ( 7)

رددأن وأ  المألرنددا  مصددو مددد ووعدد  وأح ميددت  ليمددأو  المصددو  ونيددوأ  ددأ ن الاو ددد( محمددد  ددن الاأسددت  ددن هللددي أن  ددن و نيددا ا8)
ا مادنل العدآلنأ ومدأت  مصدو و د  دهدو   حدد من اله و والعأون  وايدب وردأن واسد  الوواند أئو الياوتلمننب مأل  م  الع حن مد س

  12/174  سدددنو أعدد ت الحددد  ع 5/274نحمدددو عوجمعدد  عوعندددب المددداو    والحددوادو  م  مددن مصدددح أع  الزانددد الهللدددي أحدع نددد الدددووا
 ا1/313حسن الحأ وم   1/248الدن أج 

 ا8/343نحمو العو نل ( 9)
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الي ند؛ أحد  إنا أصدنب الي دد عمددا  أو ه دأ   ادت جدأع سدند   هللدأند حادأ مد  هللدأند  نمنحدأ  واحددم  ادت 
  وأمدأ أهدن (2)ومااد  مدد المدوحدا  (1)رأن لد  ونمدا ع دد    ولدن  مدد الي ندد وسدأما مدد عمدد وش ه دأ

الوماا الاأحنا وح سيأ منمأ ميا  وأع  الي د؛ ميو من العيدد   وأهدن ال دو ع  دنحب هندو   وودد ودأ  ا، 
 –صدداد ا، عاندد  وسددات  –  ومددد صددحنل ال هددأو  عددن الح ددد (3) ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یژ عيددألى: 

مدوس  هندو حدق لنيوندق دمد   وم عد  سدحا أ ه  الهاق الى ا، ا اا  ماحد مدد الحدوت وم ادب دت ا
  أ  ونو أهدن الوجد   جوندوم وومد   مدأنا لدت نردن ندنا الي دد الماعدو  محأو دأ   (4)الجأنانا مد اجس ت

منوجيدون عادى الاأعد   مدأ دميددوا عحد  مدن ونمدا الي ددد ال زمدا لد  هللدوعأ  مادد   وال دأود نع يدون  د  مددن 
 اليداع وا، أعاتا                          أهن  محيت من هنو موجب هللوعد     عاى وج  

و دى ا، عدحرت وأو دأرت  وشحعادأك المسدامنن أ ادأرت  جدوا رت  -سند   وس ا أي اا بما نصه: ا55
عن وج   اق زوجع   ااا  وأ : ند ههو الا  ؛  س ب عيمدا اعيميدأ  يدأ  ونلد  أحيدأ رأحدت 

عحيدددأ  دددداو   وجدددأعت أمدددا عمعيدددأ  عسدددأ أهعيدددأ المدددنرووم  أعدددت  دددداو أهعيدددأ  مجدددأعت  ألهدددد أمدددا 
وأهونأ نسأشن عحيأ  أن أ   داو   ور  محيت لت نجدنأ  ألداو حنن جأع نسأ   مامأ جأع الوجد  
لاداو وألت ل   وعيأ: ان اموأع  جأعت أما أهعيأ عسأ  عحيأ؛ أ  العدد  أعدت عحددنأ  وأهوندأ 

جدد  نلدد  و سدد    أوودد  عانيددأ وأمددا عمعيددأ  ولددت نيددوأ مددد أ  مو دد  نددد  مأعيميددأ  سددوع  مأل
ال دد ق الموصددوأ  اددت أسدد و الحددأ   يددد أن  اددق؛ أحيددأ هوجددت لددداو  يدد  أوأو يددأ  ش نرددو  
هووجيأ ومووونأ إلنيأ  وم  عمعيأ المنرووم العد نجب أن عهوج مييأ  ونودُّ أحيأ ش عهدوج ود  

ّدنددأ لميددوو احع ددأع إش مصددأح ا ليددأ  وأن ايمددو عاددى هدد أ مددأ وندد  لدد   حعددى اعيميددأ  مددأواد و 
مادأ  ونصددق منمدأ أدلدى  د  أت ش عحد  لد  إش  يددد زوج؟  -سدند   -العيمدا  مدأ ن ر دو   ميد  لد  

ومأ ال زت أن أ  مد دعوى ولدد ندن  المدوأم عاند  أحد  عدألت  مدأ أسد و  د  الحدأ  و د  ال د ق ادت 
  اق؟  نن لحأ نل  والس تا

                                           
 ا2/883أما مد الي ند سالمو أ  أب الانحمو ( 1)
 ا4/649المدوحا الر وى نحمو ( 2)
 ( من سووم ايحيأتا166) اآلنا( 3)

وال نياددد مددد السددحن الر ددوى  4/139نن منوال  واحددد مددد مسددحد الهللددأ 9/6حددق  ( أهوجدد  ال هددأو   ددأب مددن  اددب دت امددوس  هنددو4)
 ا3/205  8/51 أب انجأب الاصأو مد اليمد  والصهوى
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/أ ونددد 49إن نددن  الحأزلددا ش عهاددوا مددن هدد أ   فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب واا الموفخخق سخخبحانه:
واشحرهللددأأ  ومددد المددننب مددووك م حنددا عانيددأ مهعا ددا العددوجنل  اددت إن  (1)عحمددو لاأعدددم الميددوو لدد 

المسددألا إن اعع ددوت مددن حندد  الع ددون  وعدددت العا ددت؛ لزمدد  مددأ العددزت  وان اعع ددوت مددن حندد  الحمددو 
من أج  عونت وووك الس ب المنروو  ات احرهللأ الحدأ    إش (2)إلى الماأصد؛ مإح  مأ أوو  ]مأ أوو [

عانددد   (3)وميدددو عادددى هددد أ العدددونت  وأن السددد ب لدددت ناددد   وش ا دددت مدددد الوجدددود؛ لدددت نازمددد  ]ال حدددأع[
رددأن مددد وصددد  ال دد ق مو و ددأ   ددنل  السدد ب ومحو ددأ   دد   ومددد مددأئق الوحهللونسددد وددأ : ا ددن  (4)]إنا[

لاوت  اادت اموأعدد ال عدا  مسدألو : رندأ ردأن؟ مدأه ونت  أ د زند عن ا ن ح نب عن أهلليب: من وأ 
ه ددأو  صددمأت  ووددأ  أصدد  : نازمدد    سدد ب ش نازمدد  مندد   دد ق؛ ش هللدددع عاندد   ولورددأن  ددنن وولدد  واج

ومن  أن أ  عن ا دن لدب مدد وجد  اسدعحد مدد  د ق زوجعد  عادى معدوى م دت   (5)ال  ق  إوواو  ايو 
ن العزميددددأ وصددددوح أه ددددأ منيددددأ  مأجددددأب: ش ناددددزت  الحددددألأ حردددد ت الححدددد    عنددددأ الم عددددد المددددنروو  واج
إلدى ودو  الم عدد هندو شزت لد ؛ إن ودد ميدو  (6)[مسدعحدا  ] ألعزاميأ عاى الصحنل؛ ين إلزامد  ال د ق 

اله ددأ مددد ال عددوى  وأحيددأ هنددو ميع ددوم هللددوعأ   مددأل  ق المسددعحد إلنيددأ هنددو ميع ددو أن ددأ   يحدد  إحمددأ 
ن صددحعيأ مهللددوو ا مددد لزومدد  احعيددى  مددإن  حددى السددأئ  عاددى مددأ العزمدد  عاددى اععاددأد صددحعيأ  مرددأ

نرو من عدت الازوت  مانحاأ: أح  مأ أوو  ال  ق إش مدن أجد  نلد  السد ب المدنروو  وأحد  ش عادت 
 ل   أن ايمو عاى ه أ نل   رمأ أس و الحأ   وجأز ل  العمس   يأ وا، أعاتا

و ددد ا،  -سددند   ه سخخأله يانيخخاا بمخخا نصخخه:وسخخ ا أي خخاا وسخخا له السخخا ا المتقخخدم الخخذي فوقخخ ا56
جوا رت  اأحنأ   عن المسألا العد أج عت عحيأ نن   اينأت الاون ا  مد الن   ادق زوجعد   -عحرت 

ا اأ   وأواد حّ  ال  ق عح   لزعم  أح  إحمأ صدو مح  ال د ق المدنروو   سد ب ردنب  دوعيأ 
يدأ  أه وعد   دوعيأ:  دأن أنايدأ جدأعوا ن ا وحيدأ عانيأ  ونل  أحد  لّمدأ لدت نجددنأ  ألدداو وسدأ  عح

ن ايمدو  ه مد  مدد زعمد   وأن أمات نجدونأ وش عوموا أنن نن ت  مامأ وو  مح  ننا ال  ق   د
أوش ؛  أح  نحادأ مدأ  -سند   -أنايأ عوموا أنن نن ت  وأحيأ رأحت  داو ا ن عميأ  وود أج عت 

                                           
 )ل (اب   أ (1)

 امن جزنأدم ( 2)
 (امأ اح حىمد ج )( 3)

 (اإن)( مد ب 4)

 ا5/163نحمو الحوادو والزنأدات ( 5)
 (امس حد  ) ب  مد أ (6)
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ايهدددوى  وأحددد  مدددأ عادددت  ح دددد السددد ب الموجدددب ردددأن السددد ب ل  وددد  المدددنروو إش رددد ت زوجعددد  
لميددوو ايمددو عاددى هدد أ ميعاددد   ]لا دد ق  وش أعامدد   دد  أحددد  وش نازمدد  إنا حاددأ  دد ق  

؛  أحيدأ (1)[مأوأت أولنأع الزوجا هللأندا  واحدا  عدش  م ووا ؛  أن الزوج رأن عألمأ  و   إناأك ال  ق
 نيدأ  وأواد مواجيعيدأ  يدد نلد  عحددمأ   ميد  ش هوجت م  عمعيأ لداو ا ن عميأ لح وو جحدأزم أ

أن  (2)مددد نلدد ؛ ولددو هللدديد هللددأند واحددد عاندد ؟ مرنددأ إنا ادعددى ]الم اددق[ -سددند   -ماددأ  لدد  
الهللددأند المددنروو زوج أهددت الم ااددا؛ ش نهللدديد عاندد  ندد  نا دد  ودحدد  مددد الهللددأند المددنروو  ددنل  

/ب المومددق 49حصدد  الجددواب وا،  أوش؟ جوا ددأ هللددأمنأ سددند  ولرددت ايجددو والسدد تا  مأجددأب  مددأ
لددزوت ال دد ق لامهللدديود عاندد     -لددو ا عددت  -لاصددواب سدد حأح  : إن مددآ  هللدديأدم نددنا الهللددأند 

لرن ال  ق ش نا ت  هللأند  م  نازم  إش الحاأ عادى ح دد مدأ هللديد  د   وودد حادأ  ومدد ا دن 
عدددأق  دددأن نادددّو أو الحأجدددب: ون ألدددب المهللددديود عانددد   ألهللدددأند الواحدددد مدددد الحردددأح وال ددد ق والي
لرددددن وددددأ  مددددد  (3)نحاددددأ  مددددإن امعحدددد  مألووانددددا ايهنددددوم أن نحدددد   ليمددددأ ش أن نحرددددت  ألهللدددديأدم

  لنل  وأ  مد المهعصو: وحادأ (4)مسأواع  الحرأح لا  ق واليعق ه أ الميووأ :العو نل
ن  أ  ُدن ن  وا، أعاتا (5) هللأند مد   ق وععق ش حرأح  مإن حر  ح    واج

جددوا رت مدد وجدد  عددزوج  -و دد ا، عددحرت  -سددند    أي خخاا ر خخي اا عنخخه بمخخا نصخخه:وسخخ ا  ا57
امدددوأم ان دددأ   وليدددأ ولدددد وا حدددا مدددن وجددد  ههدددو  وحدددنن احيادددد الحردددأح  نحيمدددأ هللدددو ت عانددد  ح اعيمدددأ 
ورسدددوعيمأ  والعدددزت الدددزوج المدددنروو نلددد   و ادددد إلدددى عدددأت إحددددى وسددد ينن  ميجدددز عدددن ح اعيمدددأ 

  وعمددد  عانيمددأ عاددد الح اددا ردد  ندددوت ولناددا محددن عددأت إحددددى (6)ت[ورسددوعيمأ يجدد  هدد ع ]الوودد
 وسعنن  مي  نازميأ نل  أت ش؟

إح  إن احيادد الحردأح  نحيمدأ عادى هللدو  الح ادا عادى  فأجاب بما نصه الجواب واا الموافق سبحانه:
نيدوأ أوشد الموأم  ورأن نل  مد أص  الحردأح  لدت نجدز الحردأح ومسد  و د  الددهو ؛ يحد  هدوو  ش 

ودو  وش ُمّدُع   ون وت  ألدهو   ون    الهللو   ومن  صداق الما   مإن رأن نل  يج  ميادوت جدأز 

                                           
 ا( زنأدم من ج1)
 مد أ  ب )ال  ق(ا (2)

 ا1/477نحمو جأم  ايميأت ( 3)
 ا7/552نحمو العو نل ( 4)
 ا1/225المهعصو نحمو ( 5)
 ا)الاوت(مد ( 6)
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حدد  رددأيو   وأمددأ إن العددزت نلدد   يددد الياددد ع وعددأ  هنددو هللددو  مددنل  جددأئز  نلدد   ووندد : ش نجددوز  واج
ال ددو  أحدد   ؛ ين عمدد  عاددى رعددب عاددد الح اددا عانيمددأ  وش  وش سدد ن  إلددى امعحأعدد  مددن نلدد  ونازمدد

ودو عاى الح ادا عادنيت  ميدو موسدو  مدإن لدت ناددو وعجدز عدن  اجح دأق  وا دت مادو   موجدب الا دوت 
 عحد الاأ د ميو مينوو وا،  س حأح  أعاتا

جدوا رت مهللد يأ مدد حدواز  واويدا  -و دد ا، عدحرت  -الحمدد ، سدند   وس ا أي ا بمخا نصخه: ا58
 ا - س حأح  –     ومد ُجّ  ايو أن إش من عصم  ا،  ج ألحأ الهمأونا

  وأن مدن سدوق مدا    ناد   محد  مدأ  حردأت اليأدندا   وايميدأ  ال دعندامأ أحعت عووح  من اي أولها:
أو عأدنددا مددن وعدد  أو هنددو   رو ددأ  الا أئدد   (1)إحصددأمأ    ورددنل  لددو زحددى أو عيدددى ]حدددودا  هللددوعنا[

الحرت     ونح  أر  مأ و   مند ؟ لمدأ نزعمد  ال أعد   دنل   أن نلد    نحيمأ عاى أمونأ  ن  نسوف
/أ عادددى مأننعيدددأ  حأ دددوم و أدندددا  مدددإن وادددعت  يدمددد  50مصددداحا لامسدددامنن  لعيدددنو إوأمدددا الحددددود 

ن  -أعدز  ا،  -ممأنو  ون  نجب عاى والد ال اد وم  نل   والحردت  مدأ أجدوا  الهللدوك  مدد نلد ؟ واج
ندو الادأ  !  (2) وددو ميادوت نةهدن مدن الجدأحد؟ ورندأ إن ردأن ]الحدأرت[ميد  لدنل    واعت  مسدأمحع 

اليأما والهأصا  دنل   أرد  أمدوا  المسدامنن  وأند  النمدا مدن الردأمونن  وند  نصدل ( 3)]اوعرب[ ماد
 عما  مأ نةهن مد نل  ونجوز  ني  وا عنأع ؟

ون الهمددو إع حددأ   رنددأ مددد و ناددا هللدديودنأ وو ددأعيأ و ا عيددأ رإمددأت المسددجد وهنددو  نهللددو  واليانيخخة:
وهنوندأ؟ والصد م هادأ إمأميدأ؟   (4)عرون أحردأت و دأعيأ  وهللديأدم عددوليأ مدد ايحرحدا و]ال نأعدأت[

 (5)؟ ونرددون الحمدو منيدأ لهندو  ]أت رنددأ[ وود   اججدأوم مدن أح أسديأ  أعددحا  أحردأت وأ دنيأ ل اسدا
ردأن صدوا أ  م دى  وود ال دأود  ورندأ إن رأحدت معدوا  وأحرأمد  مدن الرعدب وش  نحمو مدد نلد ؟ ممدأ

 نيوأ ال ي  من اشست؟
الا دأع  دنن المسدامنن  (1)المسدامنن؛ ند  ]ل ُمسددد[ (6)مدن احادو  وصدأو مألد  ل ندت ]مدأ [ واليالية:

ننا  أن مدن ود    (2)أهن ر أنع  ل أوع  والحأجا إلن ؟ لعينو  نت المأ  عاى مأ أحعت عووح  ] زمأححأ[
                                           

 اهللونيا(ال( مد ج )حدودا  1)
 )الحرت(اأ ( مد 2)

 ا)اوعر ت(مد ج ( 3)
 ا)ال نوعأت(مد ج ( 4)
 ا( مد ج )أو نحمو(5)
 ا)مأ (مد ج ( 6)
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هللدنئأ  صدوم  مددد محأميد    سددنمأ  اددعحأ المددنرووم  أو نهادى ونجيد  لدد  هدواج عاددى الا نادا؟ أو نهللددعه  
  رّد عوو ؟ إش أحيأ ععي   محأم  المسامننا 

جددوى عددوأ نحددأ أن جمددأت المسددجد أن نأهددن اادد  م ددوم جمأععدد  نددوت الينددد و يددد   لووددوك  والرابعخخة:
مأمع ؟ ون  مصدوأ زردأم الهللو     الياد عانيأ   ن  سأئ  ل  أهننأ أت ممحوك منادح مد هلليأدع  واج

ال  و مصوأ زرأم الحو  والينن أت ش؟ ون  لإلمأت    ويهللنأخ ال ادد وحرأميدأ أرايدأ رايدأ؟ أت ندت 
 من جماا المسأرنن منيأ؟ جوا أ  هللأمنأ ا

  مدن الجدأحد  سدووا أو إن مدأ نردو مدن أهدن المدأ فأجاب بمخا نصخه الجخواب واا الموفخق سخبحانه:
نزعمد  مأعد   (4)الهللدأوك عانيدأ مدأ وعدب  ]ومدأ[ (3)زحى أو وع  أو هنو نل  من ال دواحش العدد ]وعدب[

نلدد  مددن وعأنددا المصددألل  أ دد    دد  نددو امعنددأت  وعادددت عاددى ا، ووسددول   مجددود الهللدديوم واليددوى  
ک  ک  ک   گ     ڑ  ک ژ والمصدددداحا إحمددددأ  نددددد منمددددأ هللددددوع  ا، لي ددددأد   ووددددد وددددأ  عيددددألى: 

  ومن ش عصاح  السحا ش عصداح  ال دعدا  ومدعل ندنا ال دأب (5)ژگ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  
والاو   مأ نرو  نجو إلى عي ن  الهللوائ  وداوونأ  والوجوك إلدى ودواحنن وسنأسدأت رسنأسدأت رسدوى 

امأ  م نحأ ا 50  /ب وونصو  ور ى  نل  جوأم واج
لا دأم وايئمدا الدننن نهللدو ون الهمدو جيدأوا ؛ مد  هللد  أن عددو  رد  الهلليود وا وأما المسألة اليانية:

زمددأن عاددى حسدد    ولرددن نحمددو ايمادد  مأيمادد   وايوددوب لايدالددا مددأيووب  أمددأ مددن رددأن مسددهو أ  
عحددد الحددأ  هنددو مو ددد وش ما ددو  شوعرأ دد  ال ددواحش جيددأوا  رمددأ نرددو  مهنددو جددأئز عصدددنا  لددنل   

حمدددأ عسدددوو  (6)ژگ  گ  ڳ  ڳ  ژ لاولددد  عيدددألى:  وندددنا هندددو مو دددد عحدددد الحدددأ  وش ماددددت  واج
عادددى الوعدددب الدنحندددا مامدددأ  وعادددوا   والدددن  ش ععيادددب أحرأمددد  ندددو اليدددد  اليدددألت  وأمدددأ حردددت الجدددأئو 
والجأن  مسأو   وش عح  ال عوى إش لايدألت المسدعجم  هللدوائ  ال عدوى  ش  مجدود ايهدن مدن الصدحأ 

ن وايوواق من هندو عحصدن   وش أهدن  عدن أند   اليادت  مدإن نلد   د   وولدوك  ألونأسدا والعاددت اواج

                                                                                                                                            
 (احسدد)ب ( مد أ  1)

 ا)مد زمأححأ(مد ج ( 2)
 ا)وعب(مد أ  ب ( 3)
 ا( زنأدم من المحاق ش نسعانت الميحى إش  يأ4)
 الحووا ( من سووم61( اآلنا )5)

 ا( من سووم ال اوم281اآلنا ) (6)
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ا، ش نا   اليات احعزاعدأ  نحزعد  مدن الحدأ   ولردن نحعزعد   اد   اليامدأع  حعدى إنا لدت ن دق عألمدأ ؛ 
 ا(1)اعهن الحأ  وةسأع  جيأش   مسئاوا مأمعوا  هنو عات م اوا وأ اواا

ونى المواون  العد موجييأ ل نت المأ  محرميأ حرم   ونل  ممدأ ندو ميددود  وأما المسألة اليالية:
لمصددألل المسددامنن  ممددن مندد  مح يددا لامسددامنن مدد   ددأ  لدد   أيهددن محدد   إنا رأحددت المح يددا محااددا  

 دد  أمددو هللددوعد لدد  اعع ددأو مددد الهللددونيا  أمددأ إنا رددأن وأئمددأ   حددم ح سددأحد   (2)والومنددأ الددن  ]وددأت[
مددأ  (4)عاددنيت   مصددأدوعيت عاددى أمددواليت و]أهددننت[ (3)لعددوأ  عاددى الحددأ  ]والعسددا [والحأمدد  عاندد  ا

  أندنيت م  نح  ل  نل ا
مد إجأوعد   هللدو  أو عدأدم   (5)وند أهن اجمأت من زرأم ال  و  ودهوليأ ]ل [ وأما المسألة الرابعة:

ز دمييدددددأ مدددددد مدددددإن نلددددد  ممدددددأ ش نحددددد  لددددد   وش عجدددددزس مهوجيدددددأ  ونازمددددد  إعأدعيدددددأ؛ يحددددد  ش نجدددددو 
حمدأ عددم  لحدو  حمأ عصوأ ، لهنو عو   ومصوميأ أ دنق مدن مصدوأ الزردأم  واج الميأو أت  واج

 مسات مانو  وع صن  نل  من   و ا 
جوا رت منمن حأز أو دأ   دألحو  والزواعدا  -و د ا، عحرت  -سند   وس ا أي اا بما نصه: ا59

  وجددوا  نحدا أحيدأ ماد  (6)]الحندأزم[ عاى عنن وواا لدت نيامدوا أحيدأ ماد  ليدت؛ إش  يدد م دد مددم
لمددوووايت  أجحنددأع  وأحدد  لددت نحددد  منيددأ موعددأ  وش ع ونعددأ  إلددى أن عددومد وعوريددأ ليددت  رمددأ وجدددوا 
 نحا أهوى عاى إوواو الحأئز  أن حنأزع  مجودم  لت نسدعحد منيدأ ل ند    وش ن دا  وش صددوا  وش 

حمددأ وجددد نددو  ح سدد  عادد  ايو  المحددوزم  /أ سددأئ ا  و دددك منيددأ العصددوأ  ولددت نددز  51إو   واج
عاددى عادد  الحألددا المددنرووم  إلددى أن وددأت عاندد  الاددأئت  ددألحجج المددنرووم  ندد  عح يدد  عادد  الحنددأزم 

 المجودم ونمح   يأ الاأئت أت ش؟ جوا أ  هللأمنأ ا
إن ندنا الوجد  حند  اععدوأ وأودّو أن عصدوم  مدد  فأجاب بما نصخه الجخواب واا الموفخق سخبحانه:

حمأ وجدنأ عأونا عدن و د  ندد عانيدأ؛ مأهدن نعصدوأ منيدأ  ولدت   ايو  لت نسعحد إلى هللدع   عا  واج

                                           
 ا4/2058ومسات  أب وم  اليات وو     1/31( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب رنأ نا   اليات 1)
 مد أ  ب )أوأت(ا( 2)

 امن جزنأدم ( 3)
 ا)أهن(مد ج ( 4)
 زنأدم من جا( 5)

 مد أ  ب )اججأزم(ا( 6)
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ودامأ  عاى مأش نح  ل   وش ع وم  عا  الحندأزم   نعا ت وش  ح  عن أو أ يأ   مرأن نل  عيدنأ  مح  واج
 أعاتا  –س حأح   –إن ش عيع و هللوعأ  حن  لت عسعحد إلى هللدع وا، 

الحمدد  (1)ه(1072محمدد مندأو  )ت: -سدند  –والسدأئ  ال اند  الي مدا  نصه:وس ا أي اا بما  ا60
ح مرت ا،  مح   مأ زلت أسعهللر  وو  أصدحأب الاواعدد ال ايندا: إن الهللد  مدد  -سند   -، 

الهللددو  مددةاو ومددد المددأح  هنددو مددةاو  ومااددوا لددألو :  ألهللدد  مددد ال يددأوم  ولااددأحد:  ألهللدد  مددد 
لهللدو  الدن  ندو ال يدأوم؛ مادد هللدّ  مدد ماددنأ وندو مدأح   وردنا ال  ق  ونل  أن مدن هللد  مدد ا

مدن هللدد  مددد المددأح  ونددو ال دد ق مددا    ماددد هللددّ  مددد الهللددو  الددن  نددو  اددأع اليصددما  إن الهللدد  
: (2)ه(758مددد أحددد المعاددأ انن نوجددب الهللدد  مددد اآلهددو وددأ  اجمددأت أ ددو ع ددد ا، المادددو  )ت:

مألهللد  مدد الحدد  نوجدب الهللد  مدد  (3)اآلهدو وأعدم الهلل  مد أحد المعادأ انن نوجدب الهللد  مدد
محد  الحأجدا محد   وند  نجدأب عدن نلد   دأن الميع دو مدأ احصدب إلند  الهللد   (4)الو وع احعيىا

ا عددداع مددن هللددو  أو مددأح  دون مددأ نسددعازت نلدد  مددن الهللدد  مددد الماأ دد  مدد  نيع ددو؟ أو نجددأب  مددأ 
 نو أووى من نل ؟  نن لحأ وا، نح مرت  مح  والس تا 

محمددد وعاددى هلدد  وصددح   وسددات  مددن  -سددندحأ  –الحمددد ،  وصدداى ا، عاددى  بمخخا نصخخه: فأجخخاب
المياددوت أن مددأ هللدد  مندد  مددن سدد ب  أو هللددو   أو مددأح  ُن ددوح  وش نعوعددب عاندد  أاددو   ومددن المياددوت 
أن أ ؛ أن الهلل  مدد أحدد الحان دنن هللد  مدد اآلهدو  رمدأ مدد أصدو  ا دن الحأجدب وهندو   مادزت مدن  

وجددود المددأح  هللدد  مددد حان دد  ونددو عدمدد   وعدمدد  مسددأو  لاهللددو ؛ إن  ددنن الهللددو   نلدد  أن الهللدد  مددد
والمأح  عاأ د  الهللددع والمسدأو  لحان د   مموجد  عددت المدأح  لاهللدو  رمدأ مدد الي دد وحصد : حانادا 

أن عدمدد  ( 5)الهللددو  أن عدمدد  مسددعازت ليدددت الحرددت  رمددأ أن المددأح  مسددعازت ليدددت الحرددت  ]مألحاناددا[
مددد حواهللددد الماعددوح: المددأح  نددو الددن  ح ددى الهللددوك الحرددت  (6)ه(697اصدد  )ت: مددأح   ووددأ  ا ددن و 

                                           
مدن مصدح أع  اجعادأن واجحردأت مدد هللدوح محمومدا الموهللدد الميدنن  وهللدوح  ونيدوأ  مندأوم  مان  مألرد من أن  مأ   محمد  ن أحمد  ن محمد منَّأوم( 1)

 ا9/14  ميجت المةل نن 6/11  ايع ت 2/290ندنا اليأومنن   1/447هللجوم الحوو  نحمو عوجمع   مهعصو هان 
ايد دأع المعصدوما ؛ ولدد  عامسدأن   أح  من مايأع المألرنا ومدن  الهلليند  ألماو   ( محمد  ن محمد  ن أحمد  ن أ د  رو الاوهللد العامسأحد2)

نحمدو عوجمعد  اجحأ دا مدد   وأعددم  والحادأئق والوودأئق 1200مدن مصدح أع  الاواعدد اهللدعم  عادى   وهوج إلى مأ  وولى  يأ الا أع وعومى  يأ
 ا37/ 7ايع ت   332/ 8  هللنوات الننب 2/116أه أو هوحأ ا 

 ا3/223نحمو اجحرأت مد أصو  ايحرأت لآلمد  ( 3)
 ا3/41نحمو هللوح مهعصو ا ن الحأجب ( 4)
 ا)م ألحاناا(مد ج ( 5)
ولدد مدد   وهللدأعو وأدندب  ماند  أصدولد مدعرات مدةوخ  ( محمد  ن سألت  ن حصو ا،  ن سألت ا ن واصد  المدأزو  العمنمدد الحمدود  الهللدأميد6)

ونداندا   ن مصدح أع  ماهدو ايو يدنن لادواز  مدد ايصدو م  وعومى  حمأم مد هللوا   وأوأت  مصو مدم  وناا  ووّلى  يأ الا أع  حمأم  سوونا
  ايعد ت 7/766  هللنوات الدننب 1/108   هنا الوعأم 3/71نحمو عوجمع  الوامد  ألومنأت   ايل أب مد المح ق  وهللوح عوو  ا ن الحأجب

 ا10/17  ميجت المةل نن 6/133
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/ب ه ن دأ  أو م د و أ  منيع دو 51يجا   ات عأوم نرون مأنوا  م د و أ  منيع دو  ح سد    وعدأوم نردون 
 ممحعدد   دددش  عحدد   ونددد عدددت الهللددو    إش أن الهللدديأب الاوامددد  مددد وواعددد  وددأ : لددت أجددد مانيددأ  إش 

ات ودأ :  (1)عدت المأح  هللو   وش ن وق  نن عدت المأح  والهللو  ال عا  وننا لن   صحنل ونو ناو :
لو رأن عدت المأح  هللو أ  شجعم  الحان دأن؛ منمدأ  إنا هللدررحأ مدد  وندأن المدأح ؛ إن الهللد  مدد أحدد 
الحان ددنن نوجددب هللددرأ  مددد الحاددن  اآلهددو  ممددن هللدد  مددد وجددود زنددد مددد الددداو؛ ماددد هللدد  مددد عدددت 

د الداو  مألهلل  مدد وجدود المدأح  هللد  مدد عدمد   وعدمد  هللدو  عحدد ندنا الاأئد   محردون ودد وجود  م
هللررحأ مد الهللو  أن أ   مأجعم  الهلل  مد المأح  والهللو   والهلل  مد الهللو  الن  ندو عددت المدأح   

مددأجعم  عوع دد  وعدددت عوع دد    (2)ناع ددد عدددت عوعددب الحرددت  والهللدد  مددد المددأح  ناع ددد عوعددب ]الحرددت[
  ننا ميحى مدأ نردو   ادت ندن  الع وودا عادى ندنا الوجد   مد  مدأ عاددت مدن (3)   نن الحان ننونل  جم

ن لت نرن أحدنمأ عدنن حانادا اآلهدو؛ ندد موجدب اجهللدرأ  الدواود مند  السدةا   وندو ودو   الع زت  واج
جدا ؛ مإن الحن  ما   مأح  من الص م والصوت  وعدم  ونو الحاأع هللو   والهلل  مد أحدنمأ هللد  

ح مد   -اآلهو و يأ   وش محنو مد الع صد عن اجهللرأ  منمأ نميدو ممدأ أهللدأو إلند  السدأئ   مد
رمدددأ نميدددو نلددد  مدددن حصوصددديت  و ندددأن نلددد  أن الحردددت عحدددد عددددت الهللددد   -ا، وزاد  وميدددا وح أندددا 

مدددأنو  وندددو عددددت عوعدددب الحردددت عحدددد  وندددأن المدددأح   الدددن  ندددو عددددت الهللدددو   وعحدددد الهللددد  الاأعددددم 
مهللرو  من  ُماهى مدأجعم  العوعدب عحدد وجدود الماع دد جلهدأع المدأح  المهللدرو  مند    الهللوعنا أن ال

وعدت العوعب جلهأع الهللو  المهللرو  من  لرن الحمو مد الهلل   حسب الم دأ والاصدد  مألهللدرو  مند  
مأ رأن مادأو الهللد  محد   وندو المحردوت عاند  مدد الا دم  ألهللد   رمدأ نادأ : الحدد  مهللدرو  مند   أو 

رو  مندددد   مددددأيو  هللدددد  مددددد المددددأح   والاددددأحد هللدددد  مددددد الهللددددو   م حسددددب اشعع ددددأوات الو ددددوع مهللدددد
وم حما نن   الجيأت  اهعاأ أحرأت أعنأن المسأئ  وجزئنأ عيأ   ولن  نلد  اهع مدأ  مدد الاأعددم  
حمأ نو اهع أ مدد رن ندا اسدعيمأليأ والحمدو منيدأ  ند  نردون مدن ندن  الجيدا أو مدن ندن  الجيدا؟  واج

: نحدأ مدووك معحأو دا  ونردو مسدألا الحدد  والهللدأ  مدد (4)مد ر ميت  وأ  مد النهنومننا الموجود 
ص ع   ن  صاى أو يأ  مأعع و الهلل   ومن هللد  أ اّدق أت ش؟ ش هللددع عاند   مدألهى الهللد    ومدن 

/أ أت ش؟ ش هللدددع عاندد   مددألهى الهللدد   ومددن هللدد  ندد  وأى ندد   وم ددأن أت ش؟ 52هللدد  ندد  سدديأ 
رانددوم   ميادددى ال اندد  عاددت السددو مددد نلددد   ونددو أن ايصدد  أن ش نيع ددو مدددد  ألهددى الهللدد  وحمأئونددأ

                                           
 ا1/111لااوامد  قوو  النحمو ( 1)
 مد أ  ب )المح (ا( 2)

 ا1/112ال ووق لااوامد نحمو ( 3)
 219  1/218النهنوم لااوامد ( 4)
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الهللددوك إش الياددت  ليدددت اله ددأ مندد  و يددأ   ولرددن عيددنو الياددت مددد أراددو الصددوو؛ مجددّوز الهللددوك اع ددأك 
المددن لحددْدوم ه ددأ   وها ددا إصددأ ع    و اددد الهللدد  هنددو ميع ددو عاددى ماع ددى ايصدد   منجددب اعع ددأو 

إن هللدررحأ مدد السد ب لدت حوعدب المس د َّب   أو مدد الهللدو  لدت حوعدب المهللدوو   ايص  السأ ق عاند   مد
حمددأ اهعاددأ اليامددأع مددد وجدد   أومددد المددأح  لددت نحعددأ الحرددت  ميددن  وأعدددم مجمدد  عانيددأ ش عحددعا   واج

ناددو : ال يددأوم معناحددا  والمهللددرو  مندد  ماهددد منسعصددح يأ    -وحمدد  ا،  -اسددعيمأليأ ؛ مألهللددأميد 
النمدددا  ألصددد م معدددنان  منحعدددأج لسددد ب  (1)وندددو الصدددحنل  نادددو : ]إهللدددهأ [ -  وحمددد  ا، -ومألددد  

م دددوس  والهللددد  مدددد الهللدددو  نوجدددب الهللددد  مدددد المهللدددوو   مناددد  الهللددد  مدددد الصددد م الواويدددا  أل يدددأوم 
المهللدددرو  منيدددأ  وندددد السددد ب الم دددوس  والمهللدددرو  منددد  ُماهدددى منسعصدددحب هللددده  النمدددا حعدددى  ندددأعد 

   مد الس ب الواو  منسعصح يأ احعيىا  س ب م وس واليصما معناحا  والهلل
ووددأ  ا ددن عومددا: مددن عأمدد  وأحصددأ  عاددت أن الهللدد  مددد الحددد  هللدد  مددد مددأح  يمددو نددو هللددو  مددد 
هنو   والميووأ إلهأع الهلل  مد المأح  م ااأ   ونةند  أن المهللرو  من  م ووح  والمهللرو  من  مدد 

اددو لددو مددد هللددوح المهعصددو: أ  مسددألا الو ددوع إحمددأ نددو الحددد  ش الو ددوع منجددب  وحدد    وددأ  ح
حمددأ نرددون هللددرأ  مددد الو ددوع لددو هللدد  ندد  عو ددأ أت ش؟ احعيددى وا، أعاددت ونددو   ددوح الحددد  نونددد  واج

 المومق لاصواب س حأح  والس تا 
سدندحأ  -الحمد ، وصاى ا، عادى  وله أي اا جواب عن سؤاا تركت السؤاا لطوله بما نصه: ا61

 ب وا، المومق لاصواب س حأح :محمد وعاى هل  وصح   وسات   الجوا -
: مددإن جئددت  م عددأح لدد  أسددحأن (2)ه(114أمددأ حدددن  اش إلدد  إش ا، م عددأح الجحدداا ووددو  ونددب )ت: 

  ماألوا: أواد  أسحأن الم عأح الاواعد العدد  حدد عانيدأ اجسد ت  لردن ودأ  هللدنهحأ أ دو محمدد (3)معل ل 
وندنا ممحدوك  يحد  ش نصددق أحد  م عدأح إش ولد  : -ودّد  ا، سدّو   –ع د الوحمن  ن محمدد ال أسدد 

إش أحيددأ إمددأ م عددأح مددد اش عددداع إن  (4)أسددحأن  مدد  إلدد  إّش ا، م عددأح الجحددا لمددن مددأت عانيددأ ]جزمددأ [
ع أ ا،  أو مد اشحعيأع إن رأحت المةاهدنم  وأمدأ إن  دت إلدى نلد  اليمد ؛ ميدو مدد الجحدا مدن أو  

                                           
 ا)هلله (مد ج ( 1)
نيدد مدد أصدا  مدن   عدألت  أسدأ نو ايولدنن  الادنمدا مةوخ رانو ايه أو عن الرعب   حأو  الصحيأحد النمأو ( ونب  ن مح   اي2)

رع د  نردو المادو  المعوجدا مدن حمندو  ووصدو ايح ندأع  مدن   ووش  عمو  ن ع د اليزنز و أعنأ  ولد ومأت  صحيأع  أ حأع مأو 
    ادددأت الح دددأم 6/35  ومندددأت ايعندددأن 8/164  العدددأون  الر ندددو لا هدددأو  6/70عددد  ال  ادددأت الر دددوى وودددو ايهندددأو نحمدددو عوجم

 ا8/125  ايع ت 1/77لانن د 
 66ا/4 وأ و حينت مد حانا ايولنأع  2/71( أهوج  ال هأو   أب مأ جأع مد الجحأئز 3)

 ا( زنأدم من ج4)
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موجدد  العهللدد ن   يددن وجددود مرددو  ونددو  (1)إحرددن مددن صددواحب نوسددأاايمددو  دد  ونددب وأمددأ الحدددن : ا
/ب أعنن زلنهأ نيأع حيأ وماصودنّن وةندا نوسدأ  52مهأل ا ال أ ن لامأنو  مإن صواحب نوسأ 

ردددأن موادندددأ دمددد  العهللدددأةت  أ نيدددأ إنا وودددأ مردددأن  –و دددد ا، عحيدددأ  –ودعوعددد  يح سدددين  وعأئهللدددا 
 وأميوت ه أ نل ا  – –الح د 
  -اليو  ش ن اى زمأحنن؛ مموادنت: أن اليو  نحا د ونعجدد مااد   دإوادم ا، عيدألى  قولهم:وأما 

مدددد الزمدددأن الادددأحد  يدددد عددددت ايو   معصددد    ددد  عادددى العدددوالد والععدددأ    ونلددد  رألمدددأع الددددامق مدددد 
ميادو  ايح وب  نهللأند واحدا  ونو أجوات معيأو ا عاى العوالد واشعصأ   م  إهللرأ  مدد نلد   وندو 

  (2)ميحددى  ومهللددأند حسددأ  مددد ايجددوات رمددأ نرددو  وأمددأ اعصددأ  ايعددوا   ددأيجوات  ميددو ونأميددأ ] يددأ[
 وأمأ اح صأليأ عحيأ ميو احيداميأ  يد وجودنأ  م  نود مأ نرو مد السةا  وا، أعات والس تا 

سد ت رمدأ مسألا اشست الهللونأ ونو محمدد   ند  نعيدنن لاددهو  مدد اج وس ا أي اا بما نصه: ا62
مد هللوح أل نا السدنو وحصد : ومدن مزاندأ ندنا اشسدت الهللدونأ  أحد   (3)ه(1031وأل  المحو  )ت:

 (4)ه(403ش نصل إس ت رأمو حعى نعا م     م  نر دد أحمدد وسدو  ا، ه مدأ  لاحانمدد )ت:
 وماا  مد السنوم الهللأمنا؟ 
الدددهو   يددأ مددد اجسدد ت   ووددد  إحدد  مددن جماددا أل ددأم الهللدديأدم العددد نادد  فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب:

اهعاأ مد عيننحيأ لنل   واله أ ]هللينو منروو مد الم وشت وهنونأ   ماحوود  ي  نل  لعحاندق 
: و ألجماا مين  الراما ود أجم  اليامأع عاى وجو يأ مدوم مدد (6)وأ  أ و ع د ا، ال رد (5)اله أ [

ش ععينن    نر د ر  مأ ند  عادى اجسد ت مدن اليمو  واهعا وا ن  ععينن لادهو  مد اجس ت؟ أو 

                                           
ومسدات  ددأب  ددأب اسدعه أ اجمددأت إنا عددو  لدد    1/136ل هدأو   ددأب أندد  اليادت وال  دد  أحددق  أجمأمددا ( مع دق عاندد  أهوجدد  ا1)

 ا1/313عنو 
 مد أ  ب )  (ا( 2)

  من ر أو اليامدأع  ألددنن وال حدون  ات المحأو  الاأنو    ن عأج اليأومنن ا ن عاد  ن زند اليأ دنن الحداد  الوةوأ( محمد ع د 3)
أل ندا اليواودد مدد لد  ححدو امدأحنن مصدح أ  محيدأ ال عوحدأت السد حأحنا مدد هللدوح   عأش مد الاأنوم ومأت  يدأ  احزوى لا ح  والعصحنأ

 ا 6/204ايع ت   2/560  ميو  ال يأو  2/412اياو نحمو عوجمع  مد ه صا   وهللوح الهللمأئ  لاعومن السنوم الح ونا  
ردأن وئدن    وومأعد  مدد  هدأو   ماند  وودأ   هللدأميد مولدد   جوجدأن  ( الحسنن  ن الحسن  ن محمد  ن حانت ال هأو  الجوجدأحد4)

سدنو أعد ت   2/137عوجمعد  مدد ومندأت ايعندأن  نحمدو  مدن مصدح أع  المحيدأج مدد هللديب اجنمدأن  أن  الحددن  مدد مدأ وواع الحيدو
 ا5/19هللنوات الننب   4/333 لاس رد  اأت الح أم لاهللأمينا الر وى   3/156 د لانن  اأت الح أم    17/231الح  ع 

 ا( سأو  من اأا5)
 لت أجد عوجما ل ا( 6)
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  (1)ودو  أو ميدد ؟ عاددى وددولنن لاولدد  عاندد  السدد ت اأمددوت أن أوأعدد  الحددأ  حعددى ناولددوا ش إلدد  إش ا،ا
ولحددن  هألدد حند  وعد  مدن ودأ  صد أحأ ولدت نحسدحوا هندو نلد   مادأ  عاند  السد ت: االايدت إحدد أ دوأ 

ماأ : أسدامت  نحعمد   (3)  وو  الاو  د عاى وول  مد الحدن وححو  ااحعيى ا(2)إلن  ممأ مي  هألدا
أح  من واو  وو  الماداد  لاو  الماداد مدد ال وندق الادأحد: مادأ : اش إلد  إش ا،ا و نحعمد  أحد  مدن 
 –عي نددو الماددداد  منحددعج لادددهو  مددد اجسدد ت  ردد  مددأ نددد  عاندد  مددن وددو  أو ميدد   ووددد حرددت الح ددد 

– نمدد ن  ا الددننن وددعايت هألددد  ونددت ناولددون صدد أحأ ولددت نحسددحوا أن ناولددوا أسددامحأ  وددأ   إسدد ت  حددد ج 
اآل ددد ورددأن الهللددن  ناددو : رامددا أسددامت إحمددأ عوجددب الرددّأ عددن الاعدد   اددت نسددع يت  يددد نلدد   ونددو 

 ه أ مأ د  عان  الحدن  احعيىا 
  وندو نحسدن اليو ندا  ميد  نردون  دنل  أمدأ إنا أودو  ألهللديأدعنن  أليجمنداووأ  محد الدنن الحدوو : و 

/أ الوجدد  53مسددامأ ؟ مندد  وجيددأن يصددحأ حأ  الصددحنل محيددأ أحدد  نصددنو مسددامأ  لوجددود اجوددواو  ونددنا 
 احعيىا  (4)  وود  نحت نل  ُمسعاصى مد هللوح المينب نو الحق   وش نميو لآلهو وج 

ودددألوا صددد أحأ ولدددت نحسدددحوا   عادددى عوجمدددا  دددأب إنا (5)ه(683وحاددد  ا دددن حجدددو عدددن ا دددن المحندددو )ت:
أسددامحأ مددأ حصدد : ماصددود العوجمددا أن الماأصددد عيع ددو  أدلعيددأ ؛ رن مددأ رأحددت ايدلددا ل منددا أو هنددو 

  ووددأ  ا ددن مددوزوق مددد هللددوح ال هددأو  مددد حرددأح المدوحددا: وهنددو  مددأ نددد  (6)ل منددا   ددأ  لهددا رأحددت
ا لاولد : ش عو دأ المجوسدنا عاى أن ححو الص م نده     مد اجس ت؛ رأحد الوجينن عحدد الهللدأمين

حعدددى عجندددب إلدددى اجسددد ت  دددأمو نيدددوأ رألصددد م وححدددو   وودددأ  اآل دددد: ش نهللدددعو  العهللددديد وش الح دددد 
 واجا أت     لو وأ  ا، واحد  ومحمد وسو  ا، رأن مسامأ  احعيىا

                                           
 ا 1/51ومسات  أب ايمو  اعأ  الحأ  حعى ناولوا ش إل  إش ا،  1/14ووا  ال هأو   أب عأ وا وأوأموا الص م  ( مع ق عان 1)
 والحسدأئد  دأب الدود عادى 4/101وال هأو   أب إنا ودألوا صد أحأ   10/445ع د ا،  ن عمو مسحد ( أهوج  أحمد مد المسحد  أب2)

 ا9/194المهللورنن نسامون و   ايسو مد السحن الر وى  أب  وال نياد  8/236الحأرت إنا و ى  هنو الحق 
  ع سدددنو الاو  دددد 1/95ش إلددد  إش ا، يدددد أن ودددأ  وعددد  الردددأمو   ومسدددات  دددأب عحدددونت  5/85( مع دددق عانددد  أهوجددد  ال هدددأو   دددأب 3)
 ا8/162
 ا1/149هللوح الحوو  عاى مسات نحمو ( 4)
ونا مدن عامدأع اجسدرحد  ( أحمد  ن محمد  ن محصوو  ن مهعأو الاأ د حأصدو الددنن ا دن المحندو الجدنامد الجدوو  اجسدرحدواحد5)

مددو عوجمعدد  مددد مددوات الومنددأت نح  سددنو حدددن  اجسددواعولدد  عددألنأ عاددى عددواجت صددحنل ال هددأو  وع   وأد أئيددأ ولددى و ددأعنأ وه  عيددأ
 ا1/220ايع ت   1/316  حسن المحأ وم 1/71  الدن أج المننب 8/84منأت الوامد  ألو   1/149
 ا6/274معل ال أو  ش ن حجو نحمو ( 6)
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ى أن وم حدى الهد أ عاد :ع دد الدوحمن -سدند   -ومد حأهللنا الصدهوى لهللدنهحأ اليدأوأ  دأ، أ دد زندد 
الماأصد ميع وم  مأ ند  عانيأ رن مأ رأن الدلن  ل منأ  أو هندو ل مدد   أندا لهدا ردأن  أو ش دد مدن الا دم 

 االمهللووك  وايص  مد نل   أموت أن أوأع  الحأ  الحدن   وحدن  هألد م   حد جننما احعيى
نا عاوو وجود الهد أ ممدأ نندب إلند  الحانمدد  ندو أحدد ودولد المسدألا  مدن اعع  دأو الماأصدد  مدأ واج

مدد  (1)ه(804ند  عانيأ م ااأ  ولنل  عوسد  مدد ايل دأم الدالدا عادى الميحدى  ودأ  ا دن الماادن )ت:
نرددددو الحانمددددد مددددد محيأجدددد  أل أمدددأ  عاددددوت ماددددأت ش إلدددد  إش ا،  و ي دددديأ هنددددو  ددددنن  :هللدددوح ال هددددأو 

ا،  أو  دددد  إلدددد  إش  العددددوادأ  ماددددأ : نحصدددد  اجسدددد ت  دددد  إلدددد  هنددددو ا،  أو سددددوى ا،  أو مأعدددددا
الدددوحمن  أو ال دددأوس  أو ش وحمدددن  أو ش  دددأوس  أو ش مألددد  أو ش وازق إش ا،  أو  ددد  إلددد  إش ا، 
اليزنز  أو اليمنت أو الحرنت أو الرونت  أو ش عزنز أو عمنت أو حرنت أو رونت إش ا،  ووو  أحمدد 

 (2)وأ و الاأست رمحمد احعيىا
سدند   -أ و ع د ا، السحوسد مد هللوح مسات إاو حا  ندنا الرد ت: وودد اععو د  وأ  الهللن  اجمأت 

محمد  ن موزوق ونو جدنو  أشععوا    أن ودأ : ن ديأ العدوادأ منمدأ نردو  أمدأ هندو وسدوى  -
مأصددددايأ هنددددو اشسددددعاحأع  مدددد  عاددددوى إمأدعيددددأ اجا ددددأت  يددددد الح ددددد وددددوم إش؛ العددددد أصددددايأ اشسددددعاحأع  

ايصاد  واحعمأ  منمأ عدا الموصولنا نونت الر و  وأمأ سدأئو ايسدمأع هندو ل دم شحعمأ  ميحأنمأ 
ا،  مإحمأ عد  عاى النات من حن  اعصأميأ  ألميأحد الموج دا لعاد  ايحردأت  مد  عسدأو  ل دم ا،  
الجأم  لميأحد النات والصد أت  وأمدأ أحمدد وأ دو الاأسدت مأليددو  عمدأ عأصد  واهللدعيو مدد الهللدونيا  

نأ  ومأ ُنيعدنو محد  مدد هندو ندنا  مرندأ  يدنا  وح ق    الاوهن  من محمد وسو  ا، عيما وون ا  واج
/ب 53حعى ون : إحمأ لت نا   إنمأن موعدون؛ يحد  لدت نح دق  ا مدا ا،  ش ل واعد  ين عو دا المرادأ 

 (3)ژڃ     ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄژ   دددددددد ما ولددا مدددأ لدددت نهوهددو  ونلددد  وودددت ش نعددأعى منددد  الح دددق
وندددددو صدددددحنل إن عسدددددأوت منددددد  الهللدددددوائ   وودددددد ُنسدددددعد  لاحانمدددددد  دددددأهع أ وواندددددأت الحددددددن  اُ حدددددد 

                                           
أصدا    ل اد  وعدأون  الوجدأ مدن أردأ و اليامدأع  ألحددن  وا  الميدووأ  دأ ن الماادن  ( عمو  ن عاد  دن أحمدد ايحصدأو  الهللدأميد1)

إرمأ  عيننب الرمأ  لهللوح الجأم  الصحنل هللوح ال هأو    وومأع  مد الاأنوم من مصح أع  العو ن   من واد  هش  أيحدل  مولد 
  9/71  هللدنوات الدننب 1/438أ دوم حسن المح  6/100  ال وع ال م  4/43د هللي ا نحمو عوجمع    اأت الهللأمينا ش ن وأ 

 ا5/57ايع ت 
 ا2/454نحمو العو نل لهللوح الجأم  الصحنل ( 2)
 ا( من سووم نوح 90اآلنا ) (3)
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  موو  هلليأدم أن ش إل  إش ا،  ووو  عاى أن نوّحدد ا،  وعادى أن ني دد ا، ونر دو  مدأ (1)اجس تا
أن سددأئو الووانددأت دوحدد   ونددو نددد  عاددى أن الماصددود اجوددواو  ألعوحنددد  ددأ  ل ددم  ر ددأن   والجددواب: 

لروحيدددأ مجمادددا؛ عدددود إلدددى ايولدددى  يحيدددأ م سدددوم أو مانددددم؛ وودددأ  الهللدددن  السحوسدددد أن دددأ  عادددى ودددو  
الحددوو  المعادددت مددد داهدد  اجسدد ت  أليجمنددا: وش وجدد  لااددو  اآلهددو  وددد وجيدد   يدد  الهللددنوخ  يدددت 

 عحياددد  أليجمنددا  الا دد   موادمددا مددأ ح ددق  دد   لمددأ راددأ  دد  رمددأ وودد  لدد ي  أصددحأ حأ أن النمددنن ش
ن رأن ود  ي   هللنوهحأ  وود نوجد   لاول  مد الووانا: ومأ ندون  أن الن  ح ق    نو ا، عيألى  واج

الاو   أدعأع العي د مد أل أم الهلليأدعنن  ولنل  ون : إن موعون لدت نحردت  إسد م  يحد  لدت  (2)]نل [
ر نو اجحوات  ند  ندده  الصد م  ألحندا نا  الا م المعي د     وود اهعاأ أصحأ حأ مد اليأجز عن ع

هأصدددا أو  اهعددد  احعيدددى  والمدددواد مدددن سدددود ندددن  الحصدددوو وجدددود الهددد أ مدددد أصددد  المسدددألا مدددد 
الجماا  وأن الحانمد لت نح ود  عا  الماألا؛ إش أحد  نردو ايماادا  وعدددنأ  ومنيدأ مدأ ندو  دّنن مدأنو 

إلند  اشحعمدأ  ولدو ردأن الا دم  ّنحدأ  لدت ن وود  مد الميحى المواد محيأ  ومحيأ مأ لن  ردنل   ونع دوق 
اشحعمأ   أو ح ت    الاوائن الصأوما ل  عدن مهأل دا المحدون والعوجنيدأت  لردأن رأمندأ  جأوندأ  عادى 
هنو الاو   ألعي د  ودلنا  من الحدن  مأنو     مأ رأن من ايميأ   إش عاى نلد   رمدأ عاددت مدد 

 دددم  ألرامددا المهللدددووا؛ هللدددو أ  ججدددواع أحردددأت المدددةمحنن مدددد الحصددوو؛ مإحددد  نر دددد وم أحددد  ردددون الا
الدحنأ  من العواو  والمحأرحا وهنونأ  هنو داهد  مدد مسدمى اجنمدأن  أو هللد وا  محد   أ  جدزعا  مدن 

 مسمأ   منرووم مد رعب الر ت  وهللووح جم  الجوام  وحواهللن  والهلل أع وا، س حأح  أعاتا 
 أح   ووأت ات عنّرو ن  نوج  أت ش ؟ من لت نسجد عاى وس ا أي ا بما نصه: ا63

إن السدجود عادى ايحدأ مسدعحب   صدوح  د  ا دن حدأجد  فأجاب ر ي اا عنه بمخا نصخه الجخواب:
  وحن  رأن السجود مسعح أ  عاى ايحأ   مإنا وأت وعا     و  لدت نردن (3)رمأ حاا  عح  الح أب

اا  من وأت عأورأ  لاجادو  الوسد    مإحد  نوج  من مو  لسحا   وم  (4)ل  وجوك؛ إن الاأعدم أح  ]ش[
/أ 54ش نوجدد  إلندد   مأوددأت محيددأ ا ددن حددأجد مددد هللددوح المدوحددا  أن مددن نرددو الم م ددا واشسعحهللددأق 

  يد أن هللوك مد الوج   مإح  نعمأدى عاى و وئ   ون يايمأ  يد مواه   ولنل  حمأئو وا، أعاتا

                                           
 ا- 1/45-ومسات ال هأو   أب وو  الح د   1/10 حد اجس ت  --( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب وو  الح د 1)
 ا( مد ج انناا2)
 ا1/521نحمو موانب الجان  ( 3)
 (الت) ب( مد أ  4)
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و  وموشحددأ  واسدد ا عاددود نو  العدددونق  حونددحنع  دد  سددندحأ الي مددا ال وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه: ا64
والعحونو  عن الجواب مد مسألا وجد  أصدأ    ميدو  جدوح ردأن نداوند  الحجدأت  مردأن إنا لزمد  

مرأحيدأ أهدوى  ش ن دأدو  ألمسدل  (1)الهس  نمسل عاى الاصاا  مإنا حزعيأ الحجأت وجي  ]عاى[
ن حزعيدددأ لدددد اااإلددد   م ادددد نعو دددأ (2)واععادددى ندددن  الاأحندددا  عمددد    ادددو  صدددأحب المهعصدددو: واج

ونصاد مدم ش نمنز عدم أنأميأ  ميد  نازمد  إعدأدم مدأ صداى  يدد ندنا الحدزك إلدى ال دوع؟  حسدب 
اشحعندددأ  ودددوش  واحددددا  ولدددت ن وودددوا  دددنن جوحدددا أع دددأع الو دددوع وش هنوندددأ؟ أت ادددت ع وودددا عهدددألأ 

الاصدداا حعددى المهللدديوو؟ وأن ددأ  رددأن نهاددب عاددى محدد  حددنن الهسدد ؛ أن المددأع سددوى مددن عحددت 
نحدأ؟  (3)أصأب الجوح م أهللوم إش أح  عأو  عن الدل  إن ش نمرن ات دْل  مي  عر ن  ها ا ]محد [

عدن ندن   -سدند  –مد المسألا ون  عيامون ه مأ  ولو هللدأنا ؟ أج حدأ  -سند   -مأمين الحمو 
الحأزلدددا ورندددأ نا دددد ندددنا الوجددد  إن لزمددد  الا دددأع وسددد و لحدددأ مدددأ عح مددد  مدددد المسدددألا مدددن 

 اله أ أ اأرت ا، هأنا ال اب وايوب وشزا  حمأرت لد  المي  ت أحمى ماجأ وميوبا
الحمد ، وحد  وصاى ا، عاى سندحأ محمدد وهلد  وصدح   وسدات   فأجاب ر ي اا عنه بما نصه:

ا، المومدددق سددد حأح ؛ إحددد  نجددب ميددد  مدددأ عحدددت الج ندددوم مددن مسدددل أو هسددد  حدددنن ال دددوع أو الجددواب و 
الزوا   وعأهنو  لنل  عو  لامواشم ؛ ين المسل عاى الج أئو إحمأ نو حنأ ا عدن ميد  نلد  المو د  
ح أ دا إن  الن  عحعيأ؛ مإن صاى  يد ساو يأ ولت ن ي  مأ عحعيأ أعأد صد ع   وردنل  مدد ُهْسد  الج 

عانيأ ات سا ت مانهسا  أو نمسل عان  مإن  لت ن ي  وصاى أعأد صد ع   إش إن رأحدت مدد  مسل
موا ددد  الو دددوع  وعو دددأ  يدددد زواليدددأ  وهسددد  مو دددييأ مدددد الو دددوع منر نددد   وش حيادددت مدددد إعدددأدم 
الصددد م ه مدددأ   إش مدددأ ندددنرو مدددن الهددد أ  مدددد عدددو  لميدددا نسدددنوم   ردددألهن  الووندددق مدددن اليجدددنن  

 ددأو   وأمددأ محدد  أن المددأع نسددو  مدد  نر ددد إش إن عناحدد    ين الج نددوم رألهددأعت اددت وددأ  والمهللدديوو اعع
مددد ال دددواز : إنا جّوزحدددأ المسددل عادددى الهدددأعت ورددأن  دددناأ  منح هدددد إنا حزعددا  يدددد و دددوئ  أن نهسددد  

ن لدت نهسدا  لدت نجدز  ردألجم صدأ ع  لمدأ عحعد    وجدزت  نو حا    واج م  إش إن ردأن عدنان إنصدأ  المدأع واج
ونددنا ن يددت مددن ردد ت ا ددن وهللددد مإحدد   :  وددأ  الح ددأب(4)نل  مددد الددنهنوم حددأو   عددن صددأحب ال ددواز دد

                                           
 زنأدم من جا( 1)

 ا1/26نحمو مهعصو هان  ( 2)
 ا( مد ج االمنا3)
 ا1/258النهنوم لااوامد نحمو ( 4)
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اااإلدد   (2)ووددأ  مددد الوسددألا: ومددأ هللدد  أن نرددون المددأع أهددن  مددن جسددد  (1)جيادد  أ  الهددأعت رددألج نوم
/ب وها دا المددن سدواع  وش نجددو  مند  مددن الهد أ مددأ 54ودأ  الهللدن  نوسددأ  دن عمددو: والهللد  نحددأ 

منمن عنان  ألو وع وهلل  مد الحد   وأمأ رندأ نا دد؟ منحعدأ  ونعحدوى ونجدو  عادى حردت  جوى
 و أع ال وائت وا، أعات والس تا 

سندحأ مد الصأمت ن    ونهدوج همدوا   ادت  (3)[مأ ناو ] وس ا أي اا ر ي اا عنه بما نصه: ا65
حجأسددا الحأصدداا مندد  نيددأد  ددأل    حعددى ش ن اددى محدد  إش مددأ ش نسددرو رانددو   ندد  ن يددو مددن ال

 ألعهمنو  ننأب اجسرأو مح   ألحأو أت ش ن يو  نل ؟ مإن  ي  ال   ع حدداحأ:  أحد  ن يدو 
 نل : ين الياا نزو  مياوليأ  زواليأ  وعان  إن اليصنو إنا حم  مد هحندا الهمدو  و د   مدد 

المدنرووم   الهمدو ودوو ال    حعى هوج صأمعأ  جندا  عوع   مح  الحجأسا الحأصاا مند  مدن هحندا
 مددأ عحدددرت مددن نلدد  وو حددأ ن اددى ُع رددت  محدد  ونح يحددأ  مددأ  دد  هددّولرت وأوشرددت  -سددند   -أج حددأ 

 همنن  والس ت العأت عانرت ووحما ا، و ورأع ا
الحمد ، وصاى ا، عادى سدندحأ محمدد وهلد  وصدح   وسدات  الجدواب وا، المومدق  فأجاب بما نصه:

صدددأمت إنا  ددد   وهدددوج همدددوا  ادددت أعندددد  دددأل    حعدددى نندددب محددد  وصدددأ لاصدددواب سددد حأح : أمدددأ ال
اجسدددرأو ميدددو  دددأنو  ين عادددا العحجدددن  اجسدددرأو  محنددد  نندددب اجسدددرأو زا  العحجدددن   ردددألهمو 
المعهادد   وأمددأ إلددزات  يددأوم اليصددنو المحمددو  مددد هحنددا الهمددو  اددت ن دد   حعددى نصددنو صددأمعأ   مإحدد  

 ميددت  ين عاددا عحجنسدد  نددد مددأ نياددق  دد  مددن أجددزاع شزت صددحنل ماددو   دد   عاددى مددأ نميددو مددن ر
الهمدددو المعهاادددا مدددن هحندددا الهمدددو  ]وندددد ودددد احاا دددت عنحيدددأ  دددأل    مددد  اليصدددنو وزا  عحيدددأ حردددت 

رمددأ وددألوا مددد هحنددا الهمددو المعهادد   وددأ   اآل ددد عددن هللددنه  ا ددن عومددا: الحرددت   يددأوم  (4)[المسددرو]
  ورددنل  ناددأ  منمددأ عياددق  اددت اجحددأع إحدد  احاا ددت  دديأن همددوا  إحمددأ نددو شحادد ب أعواالهدد   يددد أن رددأ

أعوا     ووأ  مد مو   ههو؛ مإن ون  نادزت ع يندو الحجأسدا  هندو المدأع ولدن  مدن أصداحأ وند : 
هوج عن ننا ايص  مووك  رألمهوجنن  ونن  الموأم والهأ  والحي  منرون ننا من نلد  المسدعاحى 

ال د   ن يدو   نجدو  عادى ودو  مدن نجندز عهاند   من نل  ايص   ننا وود صدوح ا دن حجدو  ردون
الهمو وحص : إن الن  ن د   إحمدأ ندو اليصدنو ال دو  و د  أن نعهمدو  أمدأ لدو صدأو همدوا  م د    

                                           
 ا1/197موانب الجان  نحمو ( 1)
 ا1/19الوسألا لاانوواحد نحمو ( 2)
 أ  ب )مأ ناول (ا( مد 3)

 (االسرو)( مد ج 4)
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  ومددأ لمألدد  (1)مددإن ال دد   ش ن يددو  إش عاددى وأ  مددن نجنددز عهاندد  الهمددو  والجميددوو عاددى ه مدد 
 ننا عان  وا، أعاتا (2)]مانجو[ مد الهمو إن عهاات  ح سيأ أو هاات مياوت

محمدد وسدو  ا،  -سدندحأ وموشحدأ  -الحمدد ،  والصد م والسد ت عادى  وس ا أي اا بمخا نصخه: ا66
سند  و د ا، عحرت وأو أرت  وأدات مجددرت وع ردت  جدوا رت الهللدأمد مدد مسدألا وجد  حادأ 

 وب عانددد  /أ ححددد  مدددد  ي ددديأ  مأ ددد55مع أنحدددا  ادددت  يدددد نلددد   (3)أنمأحددأ  هللدددعى عادددى ] أمدددوو[
ايمددو  ودهادد  الهللدد   دد  الوسوسددا  ماددت ندددو ندد  رأحددت عادد  اينمددأن  ا ددم ا،  أو  ا ددم المدد يت 

سدند   -المهعاأ مد حرم   نن الر أوم وال  ق؟ ]عاى مأ عاوو مد  أب النمنن   مي  نازمد  
ميعادد  عاى ل م النمنن؟ ين ننا الحألأ (4)مد الحح  المنروو ر أوم أسمأع ا، أو ال  ق[ -

أو نازمد  ايمدوان ميدأ ؟ الر دأوم وال د ق؛ ين  (6)لا م الحدوات ]لجياد [ (5)أن ل م النمنن ]موادأ[
النما عأموم  ألنانن  م  ع وأ إش  ألنانن  أت ش نازم  هللدع لهللر  مد نن  اينمأن؟ ش سنمأ وودد 

أح ؟ والهللد  مدد صأح ع  الوسوسا حعى ردأد عااد  نعادأ  وند  نادأ : إن ندنا مدن الهللد  مدد المد
المأح  ناهى إش مد الحد   عاى الاو   أل  ق مد ل م النمنن جوا أ  هللأمنأ  عن ر  مص  مدن 

 مصو  السةا  وا، نوعأرت وندنت وجودرت    ا  والس تا
محمدد وعادى هلد  وصدح   وسدات عسدانمأ ؛  -سدندحأ  -الحمدد ،  وصداى ا، عادى  فأجاب بمخا نصخه:

لاصدواب سد حأح : إن الحدألأ إنا هللد  مدد عيندنن مدأ حادأ  د   ندةمو أن ن يد  الجواب وا، المومدق 
جمن  مأ هلل  من  من هنو أن نج و عان   م د المدوحا : ومن لت ندو  مأ حاأ أ  د ق  أو ععدق  
أو مهللد أو صدوا  مان اق حسأع  ونينق وونا  ونعصدق  اا  مأل   ونمهللد لمرا  ندةمو  دنل  راد  

   احعيىا (7)من هنو و أع
والحدددألأ نحدددأ ودددد عدددودد مدددد ردددون نمنحددد   دددأ،  أو  ا دددم النمدددنن  مندددةمو أن نر دددو ر دددأوم النمدددنن  دددأ،  
ونةمو أن ن اق  ين ل م النمنن أصا  مد النمنن  أ، لرن عوأ الحأ  مد نن  اجعصدأو  ومنمدأ 

                                           
 ا10/64معل ال أو  ش ن حجو نحمو ( 1)
 (امنجو )( مد ج 2)

 أ  ب )أنمأن(ا( مد 3)

 اب( سأو  من أ  4)
 (امهألأ)( مد ج 5)

 (ا جيا )( مد ج 6)

 ا1/578نحمو المدوحا ( 7)
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أن أ ددددا  منيمددد  عادددى ماع دددى اليدددوأ؛ ين اينمددد (2)  إلدددى عصدددما]الزوجا[(1)و ايدددأ أحيدددت ]نصدددوموح [
دائوم م  عوأ الحألأ أو  اد   وعهعادأ ال عدأوى  دأهع أ ايعدواأ واليدأدات  وودد صددوت ال عدوى 
مددن الهللددن  أ ددد محمددد ع ددد الواحددد الوحهللونسددد  ومددن  يددد  رألهللددن  أ ددد زرونددأ نحنددى السددواج  مددنمن 

 أعات والس تاحاأ  ألنمنن وحح   أح  عازم   ااا وجينا إش أن نحو  أراو  منازم  مأ حوى وا، 
مددأ ميحددى وولدد  صدداى ا، عاندد  وسددات االايددت أحنحددد  وسخخ ا أي خخاا ]ر خخي اا عنخخه  بمخخا نصخخه: ا67

  عادددى الوواندددا مدددد نلددد   مددد  أن (3)مسدددرنحأ   وأمعحدددى مسدددرنحأ   واحهللدددوحد مدددد زمدددوم المسدددأرننا
مندد  مدد الصدددوا  ورددنل  مدإن الحددأ  إنا احعاددووا إحسدأحأ  إمددأ لمددو  أو  المسدرنن مياددوت مدأ جددأع

واددا أو مصددن ا حزلددت  دد   وددألوا: مسددرنن مدد ن رددأن لدد   ورددأن لدد   مددأ ميحددى نددن  المسددرنحا ومددأ 
 ال وق  نحيأ و نن مأ نو منروو مد الحدن ؟ أج حأ عن نل  جوا أ  هللأمنأ  ولرت ايجو والاوابا 

محمدد وهلد  وصدح   وسدات  الجدواب وا،  -سدندحأ  –الحمدد ،  وصداى ا، عادى  فأجاب بمخا نصخه:
أن ش نوصددأ  – –ن مددن عيمنمدد  إ :المومددق؛ إن الينامددد مددد هللددوح الهللددمأئ  حادد  عددن الحانمددد

/ب ال دديا  مدد  ناددأ : رددأن مانددوا   ومددن اددت أحرددو  ي دديت إ دد ق 55 مددأ عحددد الحددأ  مددن أوصددأأ 
: مدد ن زانددد  ماددأ : ومددأ ودددو الدددحنأ حعددى (4)ه(123حمددد  ددن واسدد )ت:الزنددد مددد حادد   ولاددد وندد  لم

لدت نردن ماندوا  مدن المدأ   – –نزند منيأ  ونرو ال دو الزورهللد عن  ي  ال ايأع المعدأهونن  أحد  
و  وش حأل  حأ  مانو     أهحى الحأ   دأ،  ودد ر دد أمدو دحندأ  مدد ح سد  وعنألد   وردأن نادو  مدد 

الايددت أحنحددد مسددرنحأ اااإل   المددواد اسددعرأحا الااددب ش المسددرحا الهللددوعنا  ورددأن وولدد  عاندد  السدد ت او 
: وولدد : الايددت أحنحددد مسددرنحأ  (5)ه(401نهللددد الحرنددو عاددى مددن نيعاددد هدد أ نلدد   ووددأ  اليددوو )ت:

 أ  مه عأ  معوا يأ  هنو ج أو وش معر و وا، أعاتا

                                           
 (انصوموحيأ)( مد ج 1)

 (االزوجنا)( مد ج 2)

وودأ : ندنا حددن  هوندب والحدأرت مدد  4/577والعومن   دأب مدأ جدأع أن مادواع الميدأجونن  2/1381( أهوج  ا ن مأج   أب مجألسا ال اواع 3)
الج ندو  :وودأ  مدد العاهدنو  7/18مد السحن الر وى  أب مدأ نسدعد   د  عادى أن ال اندو أمد  حأجدا  وال نياد 4/358المسعدو  رعأب الووأئق 

سددحأد   ددينأمددووا  العومددن  مدد ووددأ  السددنو د مددد الدددوو المحعاددوم ااااوادعددى ا ددن الجددوز  وا ددن عنمنددا أحدد   3/239  ن حدددن  أحدد  واسددعهو   واج
 ا1/76مو وك ولن  رمأ وأشاا

  نحمددو عوجمعدد  عددو  عاندد  و ددأةنأ مددأ ى ونددو مددن ااددأن أندد  الحدددن  م ماندد  ووك مددن الزنددأد مددن أندد  ال صددو   محمددد  ددن واسدد   ددن جددأ و ايزد ( 4)
 ا7/133  ايع ت 9/499  عيننب العيننب6/269  سنو أع ت الح  ع 1/255  العأون  الر نو لا هأو  7/179ال  اأت الر وى ش ن سيد

لد  رعدأب الهدون نن هوندب الادوهن وهوندب الحددن     أحد  مدن أند  ندوام مدد هوسدأن لهدو  أدندب  أحمد  ن محمد  ن ع د الدوحمن ال أهللدأحد اليدوو ( 5)
 ا1/210  ايع ت 5/8  هللنوات الننب 4/84    اأت الهللأمينا لاس رد 12/561  سنو أع ت الح  ع1/96جمع  ومنأت ايعنأن نحمو عو 
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 -أ محمددد وهلدد  وصددح   وسددات عسددانمأ  الحمددد ، وصدداى ا، عاددى سددندح وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه: ا68
و دددد ا، عدددحرت وأو دددأرت  وجيددد  الجحدددا محدددزلرت ومدددأوارت  جدددوا رت ، ووسدددول  مدددد  -سدددند  

 مسأئ  محيأ: 
 وأودنا ال وا و أت ش؟  (1)هاو أو و  و ُ مد الواد  ما  سُ  ىن  نصا األولى:
السدمأع حعدى رمايدأ ومسدل   ال أعحا يحد  وحصب رن   إلى ححو – –ن  ووأ وسو  ا،  واليانية:

  وجي  أت ش؟ 
 ن  نصاد عونأن الوأ   ون  من  روانا؟ واليالية:
  ألان  أو  ألحيأو؟ – –ن  هاق وسو  ا،  والرابعة:
 ن  نن  الص م واحدم محيأ  ألأ أت ش؟  والخامسة:

 رأم   وعاى أهن  ج ون  الم وق  ألحوو؟ محمد الا ب ال -سندحأ  -وند الايت صاى عاى 
 الحمد ، وصاى ا، عاى سندحأ محمد وهل  وصح   وساتا  فأجاب بما نصه:
ن رددأن وود الحيددد عددن الصدد م مندد   وحاادد  ا ددن الحأجددب أمخخا بطخخن الخخوادي  (2)مألصدد م مندد  جددأئزم  واج

مددد العو ددنل: وندد  إن لرددن وددأ  مندد  ا ددن عومددا: وحادد  ا ددن الحأجددب عددن المددننب ش أعومدد   ووددأ  
 ا (3)المصحأ اح واد    ات وأ : ووأنت  ي  الهللأمينا عا  نل   هوأ ه و السن 

مإن نل  لت نا ت عح  عان  الس ت   لرن لمأ ن ياد  الحدأ  أصد  مدد الجمادا   وأما المسألة اليانية:
وددأ : وددأ  لددد وسددو   –و ددد ا، عحدد   - (4)ه(36ماددد نرددو ع ددد اله ددوو عددن سددامأن ال أوسددد )ت:

إنا دعددوت مادددت  ددنن ندددن  احددأع   مااددت: رنددأ أودددت  ددنن نددد  احددأع  نددأ وسددو  ا،؟ ماددأ :  – –ا، 
عددن ع ددأع (6)ه(369  ومددد رعددأب الاددواب ي ددد الهللددن  ا ددن ح ددأن )ت:(5)عاددوأ ال أعحددا ادد   مددوات

                                           
 ا790 – 2/764ُسُ و:   ت أول  واأحن : حيو  ألمهوب ووب  حجا من أو  ال و و  ورنل  ووها: حيو مهلليوو  ألمهوب نحمو المسأل  والممأل  ( 1)
 ا1/84ايميأت  نحمو جأم ( 2)
 ا1/286نحمو العو نل ( 3)
حعدى   وصدد  د د اليدوب  حهللدأ مدد ووندا جندأن  ( سامأن ال أوسد صحأ د جان  رأن نسمد ح س  سامأن اجس ت أصا  من مجدو  أصد يأن4)
عادى المددائن إلدى أن و ادى أمندوا    وحسدن إسد م  وصدح ع   وندو صدأحب مردوم الهحددق مدد هدزوم ايحدزاب -صداى ا، عاند  وسدات -الح د دلا

/ 3  سددنو أعدد ت الحدد  ع 2/510  أسددد الهأ ددا 2/634  اجسددعنيأب 4/75نحمددو عوجمعدد  ال  اددأت الر ددوى ش ددن سدديد  –و ددد ا، عحدد   –مددأت 
 ا3/111  ايع ت 309
 لت أوأ عان ا( 5)

مددن   وحسدد ع  إلددى جددد  ح ددأن  أ  لدد  أ ددو الهللددن نادد  مددن ح ددأم الحدددن  اليامددأع  وجألدد   ( ع ددد ا،  ددن محمددد  ددن جي ددو  ددن ح ددأن ايصدد يأحد6)
  هللنوات الننب 3/105    اأت الح أم لانن د 12/305عصأحن   رعأب الاواب    اأت المحدانن  أص يأن  نحمو عوجمع  سنو أع ت الح  ع 

 ا4/120  ايع ت 4/373
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عدددن  (3)  وحاددد  الهللدددن  زووق(2)ب عا دددى  ودددأ : إنا أودت حأجدددا مدددأووأ مأعحدددا الرعدددأ(1) ه(114)ت:
رعأب اشحعصأو لاهزالد مدأ حصد : مأسدعحز  مدأ عحدد و د  وهألاد  مدن هندو  واسدعجاب مدأ عوندد  محد  

/أ والاددوهن اليمددنت  العددد أمددوت  اواععيددأ مددد ردد  صدد م   56مددن ندانددا و ددو   اددواعم السدد   الماددأحد 
أن لددن  مددد العددووام وش  – –صدددوق وأرددد عاندد  أن عيندددنأ مددد ردد  وريددا   وأه ددو  الصددأدق الم

 احعيىا  (4)مد اجحجن  وش مد ال ووأن ماايأ
 ا(5)مد الدعأع ومسل الوج   يمأ ممهللووك واود وأما رفع األيدي

مأيصددل أحد  نددوت اشاحددنن  -عاندد  السد ت  -الددوأ  مدد  رواندا مندد   وأمدأ مولددد   وأمخا الصخخالة عريخخان
 إاو ال جو  وون : و   ال جوا 

المددنرووم مانسددت  ح ونددا وا، أعاددت  وعوعنددب الاددواب عاددى اينرددأو والدددعوات إحمددأ نرددون  الصخخالةوأمخخا 
 من و   الح وعم وا، أعات والس تا

و دى ا، عددحرت  ومعدد  المسدامنن   ددو  حندأعرت  جددوا رت مددد  -سددند   وسخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه ا69
وجدد  ن اددب السدد ما لدنحددا ولح سدد   ألزمدد  أندد   اددد  أن نعددولى أمددونت؛ منحصددأ مماددوميت مددن 

  ونمحدون  د  مدن لمدأ نيامدون محد  مدن ايناندا لدنل  مألميت  ونيأوب من نسدعحق الياو دا مدحيت
نلدد  الوجدد  أحدد  إن اهللددعه   ددأموونت ش نددأمن عاددى دنحدد   اليددد  والانددأت  حاددوق مددأ نحألدد   ووأى 

  ولحاولددد  مدددد  هونصدددا ح سددد  و اشسدددعيداد لآلهدددوم ميدددو نسدددأ  عدددن ايولدددى لددد    ميددد  نهللدددعه 
ومسا  ونعو  الهاق ومأ دميدوا إلند ؟ أو ندأعمو يمدو وومد   ونوجدو  دنل  و دد و د  ومدأ نوجدو  

                                           
عيدت معدوى أند  مردا إلند  مأح  وعدأ يد مردا وزنأدندأ( ع أع  ن أسات  دن صد وان مدولى  حدد ميدو الماردد ردأن مدن أجد ع ال ايدأع 1)

  عيدننب العيدننب 1/75  عدنروم الح دأم لادنن د3/261  ومنأت ايعندأن 6/20  ال  اأت الر وى ش ن سيد نحمو عوجمع  ومأت منيأ
 ا7/199
 ي  مدن ايحأدند   نحمدو وأ  السهأو  مد الماأصد  يد أن نرو الحدن : ونسعأح  لنل   حددن  اهندو الددعأع الادوهنا ومدأ أهللد( 2)

 ا1/477الماأصد الحسحا 
 ا1/269نحمو عدم الموند الصأدق ( 3)
  والعومدن   دأب مدأ جدأع مدد 14/311  وأحمدد  دأب مسدحد أ دد نوندوم 2/112أهوج  مأل  مدد المو دأ  دأب مدأ جدأع مدد الادوهن ( 4)

والحدأرت مدد المسدعدو   دأب ع سدنو سدووم  10/108  ووأ : حدن  حسدن صدحنل  والحسدأئد مدد الر دوى 5/155م   مأعحا الرعأب 
 / ووأ : حدن  صحنل عاى هللو  مساتا2/283ال أعحا 

  وودأ : ندنا حددن  هوندب: وودأ  ا دن حجدو: ولد  هللدواند محيدأ 5/463أهوج العومن   أب مأ جأع مد ومد  ايندد  عحدد الددعأع ( 5)
 ا2/708حمو س   الس ت حدن  ا ن ع أ  عحد أ د داود وهنو   ومجموعيأ نا د  أح  حدن  حسن  ن
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نن  يندد  ووون د    و أحد  نهدأأ إن لدت نعدو  اآلمُو الصألل المجعيد الن  ش ن وق مد ايحردأت  د
  أك رانو من الحأ   مأ الحرت؟  نحوا لحأ مأجوونن مهللروونن والس تا نو الانأت  نل  
 محمد وهل  وصح   وسات: -سندحأ  –الحمد ، وحد  وصاى ا، عاى  فأجاب بما نصه

 ووأئادددددددددددددددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددددددددددددددددألد أوا  مجأح دددددددددددددددددددددددددددددددددأ  
 

 أمددددددددددددددددددددووا  ومنيددددددددددددددددددددأ لاعجددددددددددددددددددددأوم مددددددددددددددددددددو ل 
   

 مددددددددددددددددددددألد  و حدددددددددددددددددددد  حأجددددددددددددددددددددامااددددددددددددددددددددت ليأ:
 

 (1)مدددددددددددددددححن أحدددددددددددددددأ   ألسددددددددددددددد ما ح دددددددددددددددوح 
 

إن اهللددعه   مددأ دعددد إلندد    ونددو  ألددب  -رمددأ نرددو  -حندد  رددأن نددنا السددأئ  ش نددأمن عاددى دنحدد  
ددأ ش   ددأ ُنو نُ دد   إ ل ددى م  سدد ما دنحدد  وح سدد    ماناعصددو عاددى ايمددو المحاددق   ونعددو  مددأ هللدد  مندد  اد ك  م 

ا مإحدد  ش نيددد   ألسدد ما هللدددع  ودمدد  الم أسددد مادددت عاددى جاددب المصددألل  مانهللددعه    هأصددا ُنو نُ دد  
ح س  ومأ نوجو    إحاأد ميجع  من الحأو  وندنا زمدأن ودد عمردن مند  اليدوى مدن الاادوب  وهادب عادى 
ت  المسدأعد والميدنن  وودد وّصداى الح دد  الح و   مأسعيصت عاى اشحانأد إلى الحق  ووّ  مند  أو ُعدد 

– –  إنا رددأن اليددوى مع يددأ   أجو ددأ  عاددى هأصددا الددح    ين مددأ عددو  مددن الجيدد  هللددنئأ ؛ مددن أواد
أن نحد  مد الووت هللنئأ  هنو مأ أميو  ا، من   وش عصال الوشنأت إش لاهواو ايوونأع  وأ  مدد 

ا، لومددا  /ب ال مدد   وش عأهددن  مددد56ادد  الدددحنأ  وش نسددع ز  ن: وأعحددد  ددألاو  الددن  ش عم(2)اجحنددأع
شئت  ونت الننن سا  الهاق من أعنحيت مد الددحنأ   وزنددوا مدد الددحنأ وع وعدوا  يدأ و مهأل دا الهادق 
وويووا أح سيت وعمارونأ  ووميوا الهللن أن منئ  محيت   ميةشع ش نحوريت إش الحدق  وش نسدرحيت إش 

ندد  الهددو  مددد الوشنددأت  الحددق  ولددو زناددت أوواحيددت  ومددن عاددت أحدد  لددن   يددن  الصدد ا  منحددوت عا
ومن جّوب ح س  موأنأ صأ وم عاى الحق  رأما عن الهلليوات مدد هندو الوشندأت  ولردن هدأأ عانيدأ 
أن ععهنو إنا ناودت لدنم الوشندا  وأن نسدعحاد الجدأ  وح دأن ايمدو  منردو  اليدز   منددانن هن دا اليدز   

 نازمد   يحد  هدوأ أمدو مدد المسدعا    ؟ مان : شايأع ن  نازم  ال واو من الوشنامينا ود اهعاأ ال 
والصحنل أن عان  اشحعواز  ين الح   هداعدا  مدعندا لاحدق  وواعددم  دألهنو  مادو وعددت  دألهنو 
حزمأ  لرأن نهأأ عانيأ العهنو  مرندأ مد  العدودد  واشمعحدأك مدن و دو  الوشندا أندون مدن اليدز   يدد 

جدأ   ادت وددأ  مدد أمددو الا دأع: وميمددأ لدت نادددو الهللدووك؛ ين اليدز  مددةلت  وندو رمددأ وند :  دد ق الو 
نمددأ   يدد  الحددق يجايددت  ويجدد   يدد   الاأ ددد عاددى الا ددأع إش  مدددانحعيت؛ أ  السدد  نن  واج
ن  المعياانن  يت  إن نيات أح  لو حرت عانيت  ألحق ليزلو  ولت ن نيو   مان  لد  أن نعاادد الا دأع  واج

                                           
 ا8/363ه  معصوأ من الزنأد  نحمو هللنوات الننب 768اي نأت من  حو ال ون   لي د ا،  ن أسيد النأميد  ت: ( 1)
 ا3/325نحمو إحنأع عاوت الدنن ( 2)
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هوأ اليز  عنوا  موهصأ  ل  مد اجنمأ  أصد     د  إنا عااد  ميان  أن ن أل يت  ألحاوق  وش نرون 
عز  سا ت الييددم عحد   منح هدد أن ن دوح  دأليز  إنا ردأن نا دد ،  مدإن لدت عسدمل ح سد  ميدو إنا  
نا د شع دأك اليدوى والهللدن أن  مرندأ نوعادب عاند  اوا دأ    وندو مد  المامدا مدد الددو  ايسد   مدن 

 الحأو احعيىا 
ات مأ واد   يح  ش نح  شموس  مسات أن  نادت عاى أمدو حعدى نيادت حردت ا، ننا را  م  عحصن  ع

حمدأ نع دد   مند   أمدأ إنا ردأن جدأن   مددنل    وش نمندز الحدق مدن ال أ د    وش الميددووأ مدن المحردو  واج
 –ووددواحنن مددأ أحددز  ا،  يددأ مددن سددا أن  مدد  عسددأ  عددن نلدد   ووددد واود عمددو أ ددأ نونددوم  (1)]عوائددد [
محد ؟ وودد  ادب اليمد    (2)عاى اليم  مأمعح   ماأ  ل : أو لدن  نوسدأ ]هندوا [ –، عحيمأ و د ا

عاددت   (3)وأحددأ ا ددن أمنمددا  مأحددأ أهددأأ ا اددأ  وااحددنن  أن أوددو  ] هنددو[  ماددأ : إن نوسددأ ح ددد ا ددن ح ددد
  حسددأ  ا، السدد ما (4)وأو ددد  هنددو عاددت  وأن ن ددوب ميددو   ونهللددعت عو ددد  ونةهددن مددن مددألد

  و واليأمنا مد الدنن والدحنأ واآلهوم والس تاوالي
جددوا رت عددن مسددألا  -و ددد ا، عددحرت وأو ددأرت -سددند   وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه مختصخخراا: ا70

/أ لحأ لدت حجدد مدن نح د  عدن حاناعيدأ  وش مدن نرهللدأ الاحدأك عدن مهللدرايأ  وندد أن 57عو ت 
الوج  إنا رأن اسم  محمدا؛ ش ناحا  مد الداو اآلهوم حسأب وش عاأب  وش نهأأ من عدناب 

 واسددعدلوا عاددى نلدد   أحأدندد   الا ددو وش مددن عددناب جيددحت  ولددو اوعرددب مددن الددنحوب مددأ اوعرددب
 ا– –رانوم ححوا  من سعنن حدناأ  رايأ واودم عن الح د 

محمدد وهلد  وصدح   وسدات   الجدواب وا،  -سدندحأ  -الحمد ،  وصداى ا، عادى  فأجاب بما نصه:
وجأندد  عحددد ا، عمددنت  ممددن لجددأ إلددى مدد  حومدد  ورح دد  ماددد  – –المومددق سدد حأح  إن ودددو الح ددد 

ن عسمى  أسم  الرونت  أن ناّدو ودو نن  المحدا  دألجو  عادى   ونجب عاى ماسعحد إلى ورن ش نونت
حيج  الاونت  لن أ ق اسم  ميحأ   وش نوعرب مأ ندّح  محنأ   ونهجا  عحدد صدأحب اشسدت الهللدونأ 
نوت لانأ   ونر د أن  اليمت الياّنا عاو ا هز  ال  نحا والحندأع  وجددنو  مدن اعصدأ  مدأ نردو أن 

إن الميأصد  وند الر و  وال  دأئ  عادى الجمادا إحمدأ عا دت مدد اآلهدوم   منممأ  ش محمدا   ات ىنحأد
                                           

 (اوواعد)( مد ج 1)

(ا( مد 2) نو   أ  ب )ه 

 ا( مد ج   3)
ندنا حددن   :  وودأ 2/378سعدو   أب ع سنو سدووم نوسدأ والحأرت مد الم 11/323( أهوج  ميمو مد الجأم   أب اجمأت واك 4)

  إسحأد  صحنل عاى هللو  الهللنهنن ولت نهوجأ ا
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 هللو  الموامأم عاى اجنمأن  ونل  مجيو  مهّوأ  وود و   هوأ الهأعما واوب محدو  أند  اليادت 
واليم   وأحى لهللهو عاى العيننن الدهو  مد مأنو الوعد اليدأت  لياد  هدأوج محد   عهصدنو مدن 

ت  م  صدو  مد الجماا  رمأ ندو ميادوت مدد عمومندأت الهللدونيا  عادى أن لنل  اليأ -عيألى  -ا، 
ودأ  مدد  دأب  (1)ه(622الهللن  اجمأت الحدأمم الحأودد  دنأع الددنن أ دأ ح دو الموصداد الحح دد )ت:

   اوأحمد – –العسمنا  محمد 
لددن   – –: وددد وود مددد نددنا ال ددأب أحأدندد  عددن وسددو  ا، (2)ه(277وددأ  أ ددو حددأعت الددواز  )ت:

 ا  (3)نيأ مأ نصل احعيىم
العسدمنا  د  حددن   وأمدأ ه دو  ووأ  الهللن  اجمأت المحد  ع د الوةوأ المحأو : لت نصل مد م  

مندددةمو  يمدددأ إلدددى الجحدددا منادددوشن: و حدددأ  دددت  -عّزوجدددّ   -أحددد  موموعدددأ : نوودددأ ع ددددان  دددنن ندددد  ا، 
عاددى ح سددد أن ش نددده  الحددأو مددن اسددم  أحمددد وش محمددد   اسددعأناحأنأ ولددت حيمدد ؟ مناددو : إحددد هلنددت

 ا(5): حدن   أ   مو وك احعيى(4)ه(784ماأ  النن د )ت:
مانعا ددت  وش نحسددب عاددى الا دد  والجددزت إش مددأ صددل سددحد   لددئ  نادد   – –ممددن حددد  عددن الح ددد 

ى أحددرت مدن اإن رن أ  عاد لن  رردنب عاد– –مد الوعند الهللدند الواود مد الصحنل  ونو وول  
 وا، أعات والس تا  (6)رنب عاد معيمدا  مانع وأ مايد  من الحأوا

مددأ ميحددى حدددن  وأنحددأ  مددد الحانددا ي ددد حيددنت  ولخخه أي خخاا جوابخخاا عخخن سخخؤالين، السخخؤاا األوا: ا71

                                           
وومأعدد    مولددد   ألموصدد   عددألت  ألحدددن  وماندد   أ ددو ح ددو  ددنأع الدددنن  ( عمددو  ددن  دددو  ددن سدديند الددوواحد الموصدداد الحح ددد1)

وميومدا الموودوأ عادى الموودوأ نحمدو عوجمعد  الجدوانو الم دنا مدد   ادأت الحح ندا   من رع   المهحد عن الح م والرعأب   دمهللق
 ا7/278ميجت المةل نن   5/42  ايع ت 7/178نوات الننب هلل  1/387
لنيددأ حسدد ع و ( محمددد  ددن إدوندد   ددن المحددنو  ددن داود الححماددد حددأمم لاحدددن  مددن أوددوان ال هددأو  ومسددات ولددد مددد الدد2) وعددومد     واج

أت الهللدأمينا الر دوى لاسد رد   اد  2/112وجمعد  عدنروم الح دأم لادنن د صح أع    اأت العأ ينن ورعدأب الزنحداا نحمدو عمن م    هداد
 ا6/27ايع ت   9/31  عيننب العيننب 2/207
 ا1/57نحمو المهحد عن الح م والرعأب ( 3)
 أع  مصدح مدن  وومأعد  مدد دمهللدق  المحد  المحاق مولدمةوخ اجمأت ال  ( محمد  ن أحمد  ن عامأن  ن وأنمأز العورمأحد النن د4)

  9/100أت الهللددأمينا الر ددوى لاسدد رد   ادد   2/114نحمددو عوجمعدد  الددوامد  ألومنددأت اشععدددا   سددنو أعدد ت الحدد  ع والر ددأئو  منددزان 
 ا2/110  ال دو ال أل  1/231نن    اأت الح أم لاسنو د 

 ا1/34نحمو عاهنو النن د ( 5)
 ا1/10ومسات  أب مد العهدنو من الرنب عاى وسو  ا،   2/80ا نرو  من الحنأح  أب مأ أهوج  ال هأو  ( مع ق عان 6)
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ول مد : امدن  (2)/ب أ دد راندو57  مد عوجما اجمأت السند أ د حصو نحندى  دن (1)ه(430)ت:
 ؟ – (3) –د ر و  مأ أحز  ا، عاى محمد عولى هنو ن  حيمع  ما

  (4)ژۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ژ إن ميحى عولى اعهدن ولندأ   ومحد   الجواب واا الموفق للصواب سبحانه:
ناددأ  محد  عددوش      ددد اليددو :  ودأ  مدد الصددحأح: الدولد(6)ژڇ         ڇ  ڍ  ژ (5)ژٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 ا(7)ميو ولن  احعيى ور  من ولد أموا واحد  
عددددق  رسددددو العددددأع  ومددددد حدددددن  مسددددات: االددددوشع لمددددن ولددددد  ونو حيمعدددد  نددددو مددددولى الحيمددددا  ونددددو الُمي 

ونددن  الوشنددا نحددأ  نددد الددوشع الددن  نددو لحمددا  (9)ومددد الوسددألا مددولى الحيمددا ومددوشم الحيمددا (8)الحيمدداا
  ومدد (11)وش نجدوز  ند  الدوشع وش ن عد  (10)االدوشع لمدن أععدقا – –راحما الحسب  وود وأ  الح د

الصحنل: من والى وومأ   هندو إنن موالند    مياند  ليحدا ا، والم ئردا والحدأ  أجميدنن  ش نا د  محد  
  وأ  محد الدنن الحوو : صونل مد هام عحدونت نلد   لمدأ مند  مدن ر دو الحيمدا (12)صوأ وش عد 

ل  مسددات: اش   ومددد صدحن(13)وع دنن  حادوق اجو  وهنددو نلد    مد  مددأ مند   مدن و دد  الدوحت واليادوق

                                           
ولددد ومددأت مددد   حددأمم مددةوخ مددن الااددأت مددد الح ددم والووانددا  أ ددو حيددنت  ( أحمددد  ددن ع ددد ا،  ددن أحمددد  ددن إسددحأق ايصدد يأحد1)

  سدنو أعد ت الحد  ع 1/91انحمو عوجمع  ومنأت ايعنأن وما الصحأ ا ومي  حانا ايولنأع و  اأت ايص نأع  أص يأن من مصح أع
 ا1/35هللنوات الننب   1/423    اأت الح أم لاسنو د 4/18  اأت الهللأمينا الر وى لاس رد   13/155
وعدن  -و دد ا، عحد   -أ و حصو ال أئد موشنت النمأمد اجمأت الحأمم ووى عن أح   ن مألد    ( نحنى  ن صألل أ د رانو2)

  عيدننب 8/301عدأون  الر ندو لا هدأو  ال  6/78معد  ال  ادأت الر دوى ش دن سديدنحمدو عوج  وووى عحد  ايوزاعدد وميمدو  أ د سام 
 ا11/268عيننب العيننب   6/204  سنو أع ت الح  ع 31/504الرمأ  

   ووأ : حدن  هونب من حدن  نحدا3/72ص نأع  أب نحند  ن أ د رانو حانا ايولنأع و  اأت اينحمو ( 3)

 ( من سووم المأئدما58اآلنا )( 4)

 ( من سووم المأئدما53اآلنا ) (5)

 ( من سووم الحجا4اآلنا ) (6)

 ا6/2529نحمو الصحأح ( 7)
 ا2/1143ومسات  أب إحمأ الوشع لمن أععق   8/155نو  الحسأع من الوشع  ( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب مأ8)
 حمو الوسألا لاانوواحدان( 9)

 ا2/1141 أب إحمأ الوشع لمن أععق ومسات   1/98ان  أهوج  ال هأو   أب نرو ال ن  والهللواع عاى المح و ( مع ق ع10)
 ا2/1145لحيد عن  ن  الوشع ون ع  ومسات  أب ا  3/147هأو   أب  ن  الوشع ون ع  ( مع ق عان  أهوج  ال 11)
 ا2/1146  ومسات  أب عحونت عولد اليعنق هنو موالن  3/20ج  ال هأو   أب حوت المدنحا ( مع ق عان  أهو 12)
 ا9/144هللوح الحوو  عاى مسات نحمو ( 13)
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نندب ودوت إلدى أن السدند  (2)  ودأ  الاأ دد عندأ :(1)نح  أن نعولى مولى وج  مسات  هندو إنن موالند ا
إنا أنن  لمدددوش  أن نددددوالد هنددددو  جدددأز  لمددددأنو الحدددددن  الاو  ددددد  ولدددن   صددددحنل  ومددددننب الجميددددوو  

ن أنن السددند  يحدد  إنا أنن  يددو  ميددو  ندد  وشع  و هنددو عددو  ن ددا  ور  نمددأ ش نجددوز ل ددم المحدد  واج
اجنن  يحيددت أراددو مددأ ن ياوحدد   هنددو إنن مدد  م يددوت لدد   ورمددأ ش نحدد  أن نددوالد هنددو المددولى مرددنل  ش 

 ا  نح  يحد أن نحسب مولى لهنو موالن  رمأ حو عان  مد حدن  أ د نونوم احعيى
ودأ :  – –ومد المو أ: ولو أن وج   أنن لموش  أن نوالد من هللأع مأ جأز نلد   ين وسدو  ا، 

عدن  ند  الدوشع وعدن ن عد   مدإنا جدأز لسدند  أن نهللدعو   – –االوشع لمن أععقا  وحيى وسو  ا، 
احعمدأع  احعيىا معحص  من مدلو  ايحأدن  عحدونت (3)نل  ل   أو أنن أن نوالد من هللأع معا  الي ا

الي ددد لهنددو مددن أععادد   ووودد  مددد الحدددن  المسددةو  عحدد  إ دد ق الر ددو عاددى مأعدد  نلدد   ونددو ممددأ 
نهللددر  ين مددن الياأئددد السددحّنا والمددننب الحددق  أحدد  ش نر ددو أحددد  ددنحب مددن أندد  الا اددا  ومادد  نددنا 
إش اج  ق مد جأحب الميصنا رانو  م د الصدحنل: الدن  مدن وجد  ادعدى لهندو أ ند  وندو نيامد  

  وواونا ال هأو  مدد  ددع الهادق: إش ر دو  دأ،   ومدد الصدحنل أن دأ  اش عوه دوا عدن ه دأئرت (4)ر وا
ش اومحدد   (6)ا/أ اووعألدد  ر دو58  ومندد  أن دأ  اسد أب المسددات مسدوق (5)ممدن وهدب عددن أ ند  ميددو ر دوا

ر دو ال يدن مدد  ومن  اااحعأن مد الحأ  نمأ  يدت( 7)اعوجيوا  يد  ر أوا  ن وب  ي رت ووأب  ي 
  ولايامددأع مددد (9)  ومندد  أن ددأ  اأنمددأ ع ددد أ ددق مددن موالندد   ماددد ر ددوا(8)الحسددب والحنأحددا عاددى المنددتا

 أماأ  نل  عأون ت  والن  نحعما  الحدن  المنروو     المسةو  عح  محيأ أوج ا 
 أن نرون محموش  عاى من ميا  مسعح   ل ا األوا:
 ر وا أن نل  نةو     إلى ال الياني:

                                           
والحسدأئد مدد السدحن الصدهوى   2/1146  ومسات  أب عحدونت عدولد اليعندق هندو موالند  22/338( أهوج  أحمد  أب مسحد جأ و  ن ع د ا، 1)

 ا6/365والر وى  8/52 أب ص ا هلل   اليمد 
 5/119نحمو إرمأ  الميات ( 2)

 ا2/782( المو أ  أب مصنو الوشع لمن أععق 3)
 ا1/79  ومسات  أب  نأن حأ  إنمأن من وهب عن أ ن  4/180( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب 4)
 ا1/80  مسات  أب  نأن حأ  إنمأن من وهب عن أ ن  8/156عان  أهوج  ال هأو   أب من ادعى إلى هنو أ ن   ( مع ق5)
 ا-1/18-  ومسات  أب  نأن وو  الح د1/19نهلليو  مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب هوأ المةمن من أن نح   عما  ونو ش( 6)

 ا1/81  ومسات  أب ش عوجيوا  يد  ر أوا  1/35 أب اجحصأت لايامأع  ( مع ق عان  أهوج  ال هأو 7)
 ا1/82   ومسات  أب إ  ق است الر و عاى ال ين مد الحسب 16/270 –و د ا، عح   –أهوج  أحمد مد المسحد  أب أ د نونوم ( 8)

  وال  واحدد مدد الر ندو  دأب 1/83الي دد اآل دق ردأموا    ومسدات  دأب عسدمنا 31/654( أهوج  اجمأت أحمد  أب ومدن حددن  جوندو  دن ع ددا، 9)
 ا11/92  وال نياد مد هلليب اجنمأن  أب اجحسأن إلى الممألن  2/320محصوو  ن ع دالوحمن الهداحد 
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 ميحأ  مي  مي  من ر وا اليالث:
 ميحأ  ووب من الر وا الرابع:

أ اق الر و عاى ر و الحيما والحاوق وعدت الانأت  يأ  مميحدى ر دو  مدأ أحدز  عادى محمدد  الخامس:
؛ لددت ناددت  حددق مددأ أحددز  ا، عاددى محمددد  ولددت نواعدد  حددق وعأنعدد   مددأ اق الر ددو عاددى -عاددى نددنا  -

  وددأ  محنددد (1)  راولدد  عاندد  السدد ت مددد حددق الحسددأع: اونر ددو اليهللددنو-عيددألى  -هنددو الر ددو  ددأ، 
رر دو اليهللدنو  واجحسدأن والحيمدا  -عيدألى  -الحوو : من  إ  ق الر و عاى هنو الر و  دأ، الدنن 

 احعيدا  (2)والحق  ونةهن من نل   صحا عأون  الر و مد ايحأدن  المعادما
 أوو  مد زنأدم عاونو نل : 

المجمد   ميدو عادى وأعددم جأحدد المجمد  عاند   وندد وأعددم منيدأ ع صدن ؛ مجأحدد أمخا التأويخا األوا
عانددد  الميادددوت مدددن الددددنن  دددوووم الدددن  نيومددد  الهدددواو واليدددوات مدددن هندددو و دددو  لاعهللدددرن  مدددألعحق 
 أل ووونأت   روجوب العوحند والص م والصوت وحوما الزحى والهمو ردأمو اع أودأ   وجأحدد المجمد  
عانددد  المهللددديوو  دددنن الحدددأ  المحصدددوو عانددد   رحددد  ال نددد  ردددأمو عادددى ايصدددل  ومدددد ر دددو جأحدددد 

جم  عان  المهلليوو هنو المحصوو رحد  الادوا  عدودد   أمدأ جأحدد المجمد  عاند  اله دد الدن  الم
ش نيومددد  إش الهدددواو  ر سدددأد الحدددج  ألجمدددأك و ددد  عومدددا  ولدددو ردددأن  محصوصدددأ  مددد  نر دددو  وندددنا 
م سددو  مدددد ايصدددو  رمددأ مدددد جمددد  الجوامددد  وهنددو   وندددنا المسدددةو  عحددد  إن لددت نردددن مدددن الميادددوت  

 لمهلليوو المحصووا وووم ميو من ا
ميو مجأز من العي نو عن الهللدع  أست مأ نةو  إلن  مد المسدعا   عادى حسدب المدن   وأما الياني:

 وندددد الر دددو   منهدددأأ عادددى  -رمدددأ ونددد   -رمدددأ ني دددو عدددن اليصدددنو  دددألهمو  و نأحددد  أن الميأصدددد 
ن ا، لنيأوددددب عاددددى اوعرددددأ ب الددددنحب المراددددو محيددددأ أن نرددددون عأو ددددا هللددددةميأ المصددددنو إلددددى الر ددددو واج

ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ  أوعردددأب نحدددب ههدددو  ونردددنا حعدددى نردددون سددد ب ن رددد   ودددأ  عيدددألى: 

ومددددد اجحندددددأع: مدددددن الدددددنحوب نحدددددوب  (3)ژ  ۓھ  ے    ے  ۓ   ھہ  ھ  ھ

                                           
 ا1/86ومسات  أب  نأن حاصأن اجنمأن  حاو ال أعأت   1/15( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب ر وان اليهللنو 1)
 ا2/67وح صحنل مسات المحيأج هللنحمو ( 2)
 ا( من سووم المأئدم14( اآلنا )3)



185 

وندد : إن نلدد  عاو ددا دعددوى الوشنددا والروامددا  –حيددون  ددأ، مددن نلدد   -/ب عاو عيددأ سددوع الهأعمددا 5
 ا(1) أشمعواع

ز أن ددأ  مددن العي نددو  ألسدد ب الددن  نددو الر ددو  عددن المسدد ب الددن  نددو ميدد  ميددو مجددأ وأمخخا اليالخخث:
 (2)ژٹ  ٹ  ژ  :الميصنا  وراندوا  مدأ نانمدون السد ب مادأت المسد ب و دألير   ممدن ايو  وولد 

أ  اليحددأد الموجددب  (3)ژی   ی   ژ نحصدد   الياددت  ومددن الاددأحد  -أ  اشهعنددأو -ين  ددأش ع ع 
لاحددأو  وعاونددو نلدد  أن اجنمددأن مددن حندد  نددو إنمددأن  ش نحهللددأ عحدد  إش ال أعددا واشحانددأد واجنعددأن  
لاو و نددا  ممددأ دات وونددأ  وسددواج  نزنددو مددد واددب المددةمن  ش نصدددو عحدد  مهأل ددا  ين الددنحب مدد ت   

حددددد الزاحددددد حددددنن نزحددددد ونددددو والمدددد ت ش نجددددأم  الحددددوو  ولددددنل  وددددأ  عاندددد  الصدددد م والسدددد ت: اش نز 
  وأ  ا ن ع أ : نحزك مح  حوو اجنمأن  وميحأ  أن اجنمأن ن يأ ونننب  دوة  منردون (4)مةمنا

رهللددم  مرسددوما ش هللدديأك ليددأ وش حرددت ليددأ  و إن رأحددت موجددودم حددنن الرسددوأ مددد ماريددأ  رددنل  
  وجدود أصدا   رمدأ اجنمأن حنن جأعت الدح    هللديوعيأ ودواعنيدأ ها دت عاند   مادت ن دق لد  حردت مد

أن المأع الاان  ش نوم  عن ح س  حرت مأ هأل   من هنو جحس   مإحمأ عجدع المهأل ا مدن  ديأ 
حمدأ ندد  اجنمأن  وماد حوو  واحرسأم   مإنا الميأصد رايأ لنست ند من امدوات اجنمدأن وحعأئجد   واج

ن  رأحدت مند  هصداا من هصأ  الر و والح أق  رمأ جدأع مدد الحددن  :اممدن رأحدت مند  هصداا مدحي
مرمدأ أن اجنمددأن نع دأوت  ردنل  الح ددأق والر دو  مدأعاى الر ددو الُر دو  ددأ،  (5)مدن الح دأق حعددى نددعيأا

الموجب لاهاود مد الحأو  وأدحأ  اوعرأب الميأصد  ونو ر و دون ر و  وعوجت ال هأو   دأب ر دوان 
 اليهللنو ور و دون ر وا

ٱ  ٻ  ژ و  أل يد  عدن ماأو عد  وندو راندو راولد  عيدألى: ميو مجأز أن أ  من العي ن وأما الرابع:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ أ  مهللدددددددأومن احا دددددددأع اليددددددددم  (6)ژٻ  ٻ  ٻ  

                                           
 ا1/124( إحنأع عاوت الدنن 1)
 محمدا من سووم (32( اآلنا )2)

 ال اوما من سووم (23)( اآلنا 3)

 ا1/76ومسات  أب  نأن أن الدنن الحصنحا   3/136د  هنو إنن صأح   يْ ( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب الحُّ 4)
 ا1/78ومسات  أب  نأن هصأ  المحأمق   1/16( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب ع ما المحأمق 5)
 ا( من سووم ال اوم229( اآلنا )6)
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أ  لدو هللدأوموا أن نعوردوا  (2)ژڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ أ  والننن نهللأومون المدوت  (1)ژڦ  
 ونن  ايوج  الا اا معاأو اا  

حدزا   –صداد ا، عاند  و سدات  –مأ اق الر و إ  وأ لهوندأ   ونلد  أن  يد  الح دد  وأما الخامس: واج
/أ  59 (3)ژى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  ژ الدددوحد  ألهللدددوائ  و إحدددناو الهادددق حيمدددا مدددن أجددد  الدددحيت 

ولدددو هللدددأع ليدددنب دون  يددد  الوسددد   مواجدددب ندددن  الحيمدددا أن عهللدددرو وش عر دددو  ومدددن هللدددرونأ مواعدددأم 
  وددوأ عحددد حواننيدأ  ممددن هددألأ نلدد  ولدو مدد  اععاددأد حاناعيددأ  ممدأ وددأت  واجددب هللددرونأحددودنأ  والو 

    العومنق ش وب هنو  س حأح ا ور ونأ وا، أعات و   وعد نل  من إهمأ  نن  الحيما
وجدد  دمدد  عهللددونن ونددأش  ر ددأوا  لوجدد  عاددد وجدد  الاددوا   معجو يددأ مددأ هللددأع ا،  السخخؤاا اليخخاني: ا72

 لايروح ددو لام أصدداا مدد  وب المددأ   ووجدددت الدددوانت رايددأ و أنندد  ش حعددى حدد  المددأ   نددد   
؟ بالرياا منيأ  مي  نجوز لصأحب المأ  أن نأهن وأ  مأل  من نن  الو أنن  أت نراأ اليأمد  

أت  يددنا  الريااا مددإنا وندد   جددواز أهددن وأ  مألدد  مددن الو أننددا ميدد  نأهددن   يهللددونن موزوحددا مددد 
والعيأمددد  إحددددى  (4)الصدددوأ الدددن  جدددو  اليدددوأ عحدددد الحدددأ ؟ ولدددو أحيدددت نددددميون مدددد الم أدلدددا

وعهللونن و أنن  أو ااحنن وعهللونن مد الونألا ورنل  من عوعب ل  مد نما إحسأن عهللدوون وندأش 
ميد    أو أو يون ما  من سداأ أو مدن  ند   مامدأ أواد اوع دأعنأ مدن الهدونت أح دو لد  الددوانت

نا ون   ألجواز لايرأصا  و  ؟أن نأهننأ مد دنح  نجوز مي  نأهن عهللونن موزوحا مدد الونألدا   واج
 أو أراو؟ 

م  نهاو أن نرون العيأمد   د   دألوزن  بالريا أمأ الاوا   الجواب و اا الموفق للصواب سبحانه:
الم أصداا ماد  وزحد     دألوزن؛ مدأل زت لد  عحدد أو  أليد  مإنا رأن العيأم   د  وزحدأ  وأهدن  اليأمد   د 

   هللدددو  عددددت عددددد ايهللدددهأو (5)ش دواندددت  إن ش نيع دددو مدددد الموا اددداو  لايروحنحئدددن ش نعيدددنن عانددد  
ن رأن العيأم   ن ش إوزحدأ  وأهدننأ دون ميومدا وزحيدأ مدنل  هدوو ش نجدوز   بالريا دووان ال     واج

ال  دا مد  جيد  وزحيدأ   (6)] حادو[ ماأ دا الادوا   نيدوأ محعيدى الدوزن وش الدوازن مدن الحدأوو وردأن
                                           

 ا( من سووم ال اوم238( اآلنا )1)
 ا( من سووم الحسأع9( اآلنا )2)
 اسووم اجسواع ( من15( اآلنا )3)
 ا1/247حدود ا ن عوما الم أدلا:  ن  الينن  ماا  عددا   نحمو هللوح ( 4)
 ا1/245الموا اا:  ن  ننب    وزحأ  أو م ا رنل   نحمو هللوح حدود ا ن عوما ( 5)
 (ا حاأو)( مد ج 6)
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أهددن مددد  ن يددأ  (1)وددأ  مددد ال نددأن: وأ  المددأ  الددن  نددود اليأمدد  إنا حدد  المددأ  مادد  ]الحاددد الددن [
مإن لت نيومأ ليأ زحا موأ  مأل  من  الامن الن   أعيأ    أو اليدد الن  هوج منيدأ إن ردأن   ووزحعيأ

ن رددأن  أعيددأ  يددوو  و  لددت نيومددأ ليددأ وزحددأ  مددوأ  المددأ  مندد  ونمعيددأ مددن اْسددع حّ   يددأ ولددت ن ييددأ  واج
 احعيىا  (2)الننب إن رأن حاو م ا  أو ونمعيأ من ال  ا إن رأن حاو ننب

ن رددأن العيأمدد   دد  عددددا  مأهددن  اليأمدد   ددألوزن مددنل  جددأئز  ونأهددن وب المددأ  مادد  وزحدد   وجددأئز  واج
يأمد   أليددد جدأئز  ولمدأ ودأ  مدد   مدإن العالرياا /ب وندود ماد  عددد  مدن 59أن أ  أن نأهن  عددا  

المدوحا: وش نجوز أن نسات مد سايا موصدوما إلدى أجد  دحدأحنو أو دواندت جزامدأ  عومدأ عدددنأ أت ش؛ 
  وددأ  ا ددن نددوح : إش مددد  اددد عجددوز مندد  عددددا   ماددن  مددد (3)إنا لددت نيومددأ وزحيددأ ونلدد  ومددأو وه ددو
أمددأ الددوانت الميددودم  ألدددحأحنو الميددودم  مدد    ومدد المو دأ: م(4) نييدأ مهدأ وم  يحدد  أمدو ودد عومددو 

نح هد يحد  أن نهللعو  هللنئأ  من نل  جزامأ   حعى نيد ونيات عدد  مإن اهللعوى نلد  جزامدأ   مإحمدأ ندواد 
  مدد السدي  ال ددن  مدد (6)ه(715  وودأ  ا دن جمند  )ت:(5)   الهوو حنن نعو  عّد  ونهللعوى جزامدأ  

د مأوهددأ  ومحهللددوا  جزامددأ     هدد أ الدددحأحنو والدددوانت ونجددوز عددددا  اهعصدأو الع وندد : ونجددوز  ندد  الحادد
 احعيىا 

مدددإن ردددأن مدددد  ي ددديأ حادددو أو زندددأدم  مدددإن نلددد  مهع دددو  حنددد  الميأمادددا  أليددددد إنا جدددوى مجدددوى 
: الددددونت الحدددأوو أو الدددود  إن ردددأن نجدددو  مجدددوى (7)ه(586السدددألت  م دددد أجو دددا ا دددن زوودددون )ت:

عيأمددد   ددد  عادددى اج ددد ق  ولدددو مدددد مسدددأئ  اشوع دددأعات  ودددأ : وندددو الدددوازن وال ندددب؛ مددد   دددأ   أل
 محصوو لي د الما  ووو  عن ا ن الاأست احعيىا 

                                           
 (االحاأد العد)( مد ج 1)

 ا12/340ال نأن والعحصن  نحمو ( 2)
 ا3/89المدوحا الر وى نحمو ( 3)
 ا6/107نحمو العأج واجران  ( 4)
 ا2/635الننب  أل  ا ع وا  وعنحأ  المو أ  أب  ن  نحمو ( 5)
و ألادأنوم   سدم   يدأ الحددن   ولدد  عدوح   ماند  ودأ     ( محمد  ن أ د الاأست  ن ع د الس ت  ن جمن  الو يد العوحسدد المدألرد6)

مهعصددو  مددن مصددح أع   لاوامدداووجدد  إلددى الاددأنوم مهللددعي    ددألعيانت حعددى عددومد  يددأ ودمددن  يددأ  أ  اددت عددز   عددولى و ددأع اجسددرحدونا
 ا7/37ايع ت   8/69  هللنوات الننب 5/410  الدوو الرأمحا 1/323مننب نحمو عوجمع  الدن أج ال  الع ون 

  أصدا  مدن   اندو   ( محمد  ن سيند  ن أحمد  ن ع د ال و ايحصدأو  اجهللد ناد ونيدوأ  دأ ن زوودون ماند  محدد  مدن الا دأم7)
عوجمعدد  نحمددو   حددواو جمدد  مندد  المحعاددى واجسددعنرأومددن مصدح أع  رعددأب اي  ناوعددومد  أهللدد نا  وولددى و ددأع هللدداب وسدد ع   ولدد عهللددونش

 ا10/25ميجت المةل نن   6/139  ايع ت 1/285  الدن أج المننب 3/86نأت الومد  ألوم  21/147سنو أع ت الح  ع 



188 

ووددأ  مددد العو ددنل: أجددأز أصددحأ حأ إنا رددأن العيأمدد   أليدددد لمددن اسعسدداأ عهللددوم دوانددت حأوصددا أو 
 احعيىا  (1)أحصأمأ   أن نا ن  عهللوم دوانت رأماا  هنو ه أ

أن  حندد  الميأماددا  أليدددد عددددا  دون وزن منيمددأ؟ مددأعات الريااا  ددأع الدددوانت مددن وأمددأ ندد  نجددوز اوع
نددنا  محزلددا اوع ددأع الاددواون  وايامددأن مددن الدددوانت  والمسددألا منيددأ هدد أ  وددأ  الح ددأب عاددى وددو  
ن أسددا ت وجدد   مأئددا دونددت عددددا  وزحيددأ حصددأ دونددت  ما ددأ  مأئددا  المدوحددا مددد رعددأب الصددوأ: واج

 احعيىا  (2)دونت وازحا عاى هنو هللو  جأز
نييدأ دا   وأمأ  اد ش عجو  من  إش وزحأ  م  نجدوز  وأ  أ و الحسن: ننا مد  اد عجو  من  الدوانت عد

عمدددأت رددد ت الح دددأب الدددن  أهللدددأو لددد  الهللدددن  مدددد جوا ددد  مأعومددد اااإل   وش وو ددديأ إش وزحدددأ  احعيدددىا
المأئددا دونددت مددأئعد دونددت  المسددألا مددأ حصدد  وعاددت مددن ردد ت المدوحددا أحدد  ش نصددل  أن نا ددن  عددن

أ   وش عددن دوندت حصد نن  وش دونمددأ  عدن حصد نن  ونددو   وش عدن المأئدا حصددأ همسدنن دونمدأحصدأمأ  
 احعيىا  -وا، أعات  -مأنو 

 ىووأ  المواق: وأمأ اوع أع ال وادى من الاأئما وعرس  مجأئز  واحمو الادواون  وايامدأن ند  عاع د
مددن الاأئمددا أو ال ددوادى؟ ووددد وددأ  أصدد  : مددن لدد  عاندد  دنحددأو مددن وددو  أو  ندد  مدد  عأهددن  دد  ا اددا 

 احعيىا  (3)  وش حص نن  ورنل  من ل  عان  دونت  ونجوز ننا مد الموا ااأا 
نددنا دلندد  المحدد  وأمددأ دلندد  الجددواز  م ددد اليع نددا: سددأ  مألدد  عددن الوجدد  نهللددعو  مددن ال نددأك   ألددداحق 
والددداحانن والا اددا حعددى عراددو الدددواحق  معرددون دونمددنن أو ا اددا مني ندد  دوانددت؟ وددأ : ش أوى  ددنل  

ولدت   /أ ودندن ا، نسدو60وأ  ا ن وهللد: إحمأ ه أ نل  ماأ : ش أوى     أسدأ    نن ا، نسو أسأ  ود
إحمدأ اجعميددت لد  و اد  مددن دواحدق ما يدا هللددنئأ    ين الددوانت العدد و ددأ  إنأندأ  ن ادق الادو   ددألجواز

ونددد لددو جميددت  يددد أن عددوزن ما يددا لددت نرددن  ددد مددن أن عددحاو عددن وزن الدددوانت العددد    يددد هللدددع
حسدد مأ ودددمحأ  مددد وسددت الا اددا    ددأ  أو عزنددد عانيددأ  ووددد أاحددى نددنا الميحددى مددد هنددو نددن  المسددألاو

وهنو   وأجأز  مد نن  المسألا يحيأ ح اأت عراو  وأمو نيت  م  ناددو عادى العدوود محد   دأن نا دن  

                                           
 ا5/301نحمو العو نل ( 1)
 ا4/337موانب الجان  نحمو ( 2)
 ا6/186العأج واجران  نحمو ( 3)
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 (1)أ  مدد نلد إش  مهللاا عده  عاى الحد  منمأ عجم  ل  و ا  من الدواحق؛ نن أ  أو ماوسأ  أو عوو أ  
 احعيىا 

عمددن عسدداأ دوانددت ر ددأوا   ندد  نجددوز أن نأهددن  (2)ه(811وسددئ  الاأ ددد أ ددو عامددأن اليا ددأحد )ت:
أت ش؟ مأجدددأب: ودددأ  مدددد المدوحدددا: منمدددأ إنا اسعاو دددت دواندددت عدددددا  مدددأ حصددد :  (3)صدددهأوا  ]واليرددد [

 احعيىا  (4)ونجوز أن عا ن  أو  من عددنأ مد ما  وزحيأ
عحد   وأجواندأ الاهمدد عادى الموا ادا مادأ :  (5)]سدألعت [ ميدووا   نحدأ  مدد جدواز مدأوننا الدحو مدأنو 

مددن نجنددز الا ددأع والموا اددا نجنزنددأ  نددنا ميحددى وولدد : ومحييددأ ا ددن نددوح   وحمدد  المدوحددا عاددى أن 
عرددون اآلحددأد ردد  واحددد مددن هحددأد الااناددا اليدددد مسددأو  مددد الددوزن آلحددأد الرانددوم اليدددد  ونددو  ينددد مددن 

مدوحا  مإن نن  المسألا العدد نروندأ ا دن ندوح  لدن  منيدأ إش أحد  أودو  مأئدا  وأهدن همسدنن ل م ال
وعددو  همسددنن  ولددن  مددد جددواز نددن  مددأ نعددونت  حعددى نيعحددى  ددألحو عاندد   وش نح هددد أن ني ددو عددن 
حمددأ ني ددو عددن نددن   ددأن  نددن  المسددألا  اولدد  مددد المدوحددا: عا ددن  أودد  مددن عددددنأ مددد مادد  وزحيددأ  واج

جوز أن عا دن   يد  مدأ أوو د   وودوليت: إن ندن  داو ال  د  منيدأ مدن الجدأح نن  هد أ ناأ : ن
الميووأ مدن حدأ  الحدأ   مدإن مدن  دأك  مأئدا دوندت صدهأوا  ش نعوودأ مدد أن ناد   همسدنن ر دأوا  
إنا وجدنأ  وش نوهب منيأ إنا لت نجدنأ  ورنا المهللدعو  منمدأ نددم    ولادد ا عاندت  ألا دأع وون دأ  مدن 

نن سحا مد   د مهعا ا  ممأ وأنت و  وش سميت من نعحأرت ناو :  يدت  صدهأو مد  ههدن إش همس
 صهأوا  أو  ألير  احعيىا 

نجددوز مددد الاددوا  أن   ووددأ  اجمددأت أ ددو الاأسددت ال وزلددد: وأنددت ش ددن ع ددد السدد ت معددوى هأ ددت عحددد
أو  ددألير   صددوأ ووعدد   وسددئ    أو عددن الدددوانت جددددا  ر نددوم :نأهددن وب المددأ  عددن الدددحأحنو دوانددت

: مادأ : نجدوز أن نأهدن عدن ال  دا نن دأ   و دأنمأ (6)ه(772عحيأ هللنهحأ أ دو الاأسدت اله ونحدد )ت:
                                           

 ا6/463ال نأن والعحصن  نحمو ( 1)
جأندا ومدوارش ولدد الا دأع منيدأ ومدد    مدن أند  عامسدأن  عألت مألرد مان  مع حن  ( سيند  ن محمد العجن د اليا أحد العامسأحد2)

ع و ال د  1/124 نحمدو عوجمعد  الددن أج المدننب  الحومنا والمهعصو مد أصدو  الددنن من مصح أع  هللوح  وحمدت سنوع   وهنونمأ
 ا4/230  ميجت المةل نن 3/101  ايع ت 3/256ال م  

 (او ألير )ومد ج   (أو الير )( مد ب 3)

 ا3/32المدوحا الر وى نحمو ( 4)
 (اسألت)( مد ج 5)

مأميددأ وه ن يددأ  جددأم  الزنعوحددا مددن مةل أعدد  عحددوان الدوانددا  هللددن  عددوح  مددن الهددوب   الاأسددت  ددن أحمددد  ددن أحمددد اله ونحددد( أ ددو 6) واج
 ا1/323  هللجوم الحوو 2/28نحمو عوجمع  هأنا الحيأنا 
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والير    دلن  أو  مسألا من ووا  اليع نا: ش نح هد أن نصوأ صأحب المأ  مدن الادوا  و د  
ا  المددنروو؛ ونددو مددد وجدد  /ب ال وزلددد: اددت وأنددت السددة 60اليمدد   مم يومدد  نجددوز  يددد اليمدد  وددأ  

أهدددن ونوا دددأ   ددددنحأونن ااحدددنن نن دددأ  امحندددأت وهونو دددأت  نددد  نجدددوز أن ني نددد  دنحدددأونن ااحدددنن ر ندددو  
عاى وج  الادوا   ميد   (1)ال وب؟ ورنا إن أهن مح  دوانت حص يأ جدندم  وحص يأ ودنما]و  يأ[

نا ددددن  و نيددددأت وامحنددددأت نيندددددنأ عاندددد  مددددن صددددحأ واحددددد أت ش؟ ومددددنمن عسدددداأ دنحددددأوا  وأئمددددأ  ميدددد  
وا،  -وهونو ددأت م عووددأت عددن رددوات؟ مأجددأب  ه دد ؛ نجددوز مددد المسددأئ  الددا   مددأ نرددو  السددأئ  

احعيىا ونرو ال وزلد أن أ  عن  ي  المعدأهونن: أن مدن أهدن مدأش  ووا دأ  مدأواد اشح صدأ   -أعات 
 لد   ودأ  ال وزلدد: وادت: لياد  مدأمح   نجوز لوب المأ  إنا دم  دحأحنو أن نأهن مح  ُو ني دأت عادى وو 

   عن ا ن الاأست من جواز أهن ايجزاع من هنو موا اا احعيىاو و 
واوع ددأع    ددألوزن مددن الجددأح نن جددأئزالريااا  مددن الريااا  معحصدد  مددن مجمددوك الحاددو  أن اوع ددأع  

واوع دأع    والزنأدم والحاصأن مد الوزن مهع دوان يأم   أليدد جأئزمعددا  حن  الع الريا من  الريا 
نجدوز عدددا  عادى الونألدا الواحددم محد    الرياا المدوزون ممحدوك  مدإن ردأن  الرياا الدوانت  أليدد مدن 

مد الوزن أو  نحيمدأ ع دأوت  إش أحد   (2)عجوز مد ماأ اا عدد من الدوانت  مياوت ش ععيدا  ]مسأواعيأ[
المعادمددا مددن أهددن ر نددو مددد هنددو ميع ددو منيمددأ يجدد  العيأمدد   أليدددد  ميددد مسددألا المهعاددأ منيددأ  

صهنو أو الير    وود اوعصو ال وزلد منيأ مد مسألا الاوا  عاى الجدواز  حسد مأ حااد  عدن ا دن 
ش نعاددوو مددد عدددد   دد  نددو  حسددب  الريااا ع ددد السدد ت واله ونحددد و يدد  المعددأهونن  أمددأ إن رددأن 

وعهللددونن  ونيع ددو زنأدعدد  المرأنسددا والموا ددأم رمددأ نرددو مددد السددةا  أحدد   إحدددى وعهللددونن  أو ااحددنن 
وحاصأح  وزحأ   والدوانت عجوز عددا   رمأ نو الحدأ  الندوت   دأ   مد  نجدوز منيمدأ اوع دأع  ي ديمأ 
مددن  يدد   وش م أدلددا وش ود  وا، أعاددت  وجددوى مددد الردد ت ود الاأئمددا وال ددوادى  ونلدد  مددن ع ددأوم 

  ا دن عومدا  نوندد (3)ا عجمد  مدد الرند المدوحا  وأ  منيأ: الدحأحنو المجموعدا ندد الما وعدا الحأوصد
الميع ددو وزحيددأ مددن حندد  جمييددأ ش مددن حندد  هحأدنددأ  والاأئمددا نددد المنألددا الجنددأد إنا جميددت مأئددا 

 (5)وال دددوادى إنا جميدددت مدددد الددددوزن حاصدددت مدددد المأئدددا ]ححددددو[ (4)زادت مدددد الدددوزن  ماددد  ]الدددددحأحنو[

                                           
 (اأهننأ)( مد ج 1)

 (اإلى مسأو ليأ)( مد ج 2)

 ا3/36نحمو المدوحا الر وى ( 3)
 (االدنحأو)( مد ج 4)

 (اما )( مد ج 5)
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المجمددوك مددن ننددوب ومددن وازن وحددأوو  الدددنحأو  ووددأ  ا ددن الحأجددب مددد ع سددنو المجموعددا: نددد 
/أ مدأل وادى والادأئت 61ووأ  الاهمد: الاأئت نزند ح ا  والمجمدوك نزندد وندحاو  وال دوادى ندحاو ح دا 

  ودددأ  الا دددأب: سدددرا عحددددنت  إموناندددا محدادددا (1)مياومدددأ الدددوزن   هددد أ المجمدددوك والددددوانت الجدنددددم
حأ مددد الوودت  والدداحق امأحنددا ح دوب وهمسدأ ح ددا الددونت محيدأ ا اددا دواندت مدن دوانمحددأ  والاددنت سدرع

لن  الموج  والمآبا  من م اق الهللينو  وا، أعات  ونو اليأد  إلى الصواب  واج
جدوا رت مدد وجد  حادأ شموأعد  مادأ :  دأ،  -و ى ا، عدحرت  -سند   وس ا أي اا بما نصه: ا73

لددد  المحادددوأ عانددد  مدددد ن ادددت إحددد  وأى  الدددن  ش إلددد  إش ندددو إن رامدددت م حدددأ  مأحدددت عادددّد حدددوات
  مهلل  الدزوج ند  رامعد  أت ش؟ ومدد المو د  ححدو سدت حسدوم مدأحروت ر مد  وحا دت  المو  

حرددو نلدد  جمندد  مددن ح ددو مددن الحسددأع   ميدد  نححدد  ونازمدد  ال دد ق أت ش؟ أج حددأ عددن نلدد  أو 
  امأجووا  والس ت
وسددات  الجدددواب وا،  محمدددد وعاددى هلددد  -سددندحأ  -الحمددد ،  وصددداى ا، عاددى  فأجخخاب بمخخخا نصخخخه:

إنا وادق  يدن  وححدو ندنا لا وزلدد  ؛المومق س حأح : إن إه أو الحسأع مد ما  ندنا الهللد  ميمدو   د 
عن مسأئ  الومأح مد مسدألا الهللد  مدد ال د ق  وندد وجد  حادأ أن ش ن يد  ردنا  وهللد  ند  ودأ  

ن رأحت اموأم  وأمأ إن لدت ناد ق  يدن  أو عحادق أحيدأ هلليوا  أو هلليونن؟ نيم  عاى وو  من ناق     واج
ن أ دى أن نححد  من ادق  م دد  رامع   مإن هللأع أن نحح  منازم  ر أوم النمدنن  ون ادى مد  زوجعد   واج
المددواق عددن ا ددن عومددا: الحددألأ عاددى العيانددق ندد  نددو حددألأ عاندد  منهنددو  ددنن ححدد  النمددنن وححدد  

  أعات والس تااحعيى وا، (2)وا، إن دهات داو م ن م  عرون لد  زوجا :العيانق؟ ححو
 -سدندحأ  -الحمدد ،  وصداى ا، عادى  وس ا أي اا عن أشيا  تيهر من الجواب ون  الجخواب: ا74

إن اجمددأت رهللددأم اي ددحنا  -سدد حأح   -محمددد وهلدد  وصددح   وسددات  الجددواب وا، المومددق لاصددواب 
ن عددوموت مندد  هللددوائ  اجمأمددا نددو الددن  نجددب أن ناددّدت  ومددن  صدداى وواع نعاددى منيددأ الينددب رادد   واج

مألددن  مهللددى عاندد  صددأحب المهعصددو عاددى أحدد  المهللدديوو   رهللددأوب الهمددو والزاحددد امأسددق  جأوحدد
عأدعيدددأ أ دددددا     وأمدددأ وأعددد  الددددح   ممدددننب جميدددوو اليامددددأع عادددى و دددو  عو عدددد  (3)  ددد ن صددد ع   واج

 ا  (4) هللوو يأ  ونو الصحنل  دلنا  مأ مد الصحنل من حدن  الاأع  عسيا وعسينن

                                           
 ا6/186نحمو العأج واجران  ( 1)
 ا5/382العأج واجران   نحمو( 2)
 ا1/40نحمو مهعصو هان  ( 3)
 ا4/2118  مسات  أب و و  عو ا الاأع  4/174مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب حدن  الهو ( 4)
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 ها  ؟ ماد سئ  ا ن أ د زند ن  نصاد هاأ الاأع ؟ وأمأ ن  نصاى 
ن عددأب  والمسددعحب عحدددحأ إنا  :أمددأ المعيمددد مدد  نح هددد الصدد م ها دد   وعددن ا ددن ح نددب فأجخخاب: واج

ش مدد  نصدداى ها دد   وش إعددأدم إن  أمرددن مددن ح سدد  وع ددد عحدد   وحسددحت عو عدد  أحدد  نصدداى ها دد   واج
 احعيىا  (1)/ب61مي  

وا   لردددن ودددأ  الا دددأب: أعدددد  المدددننب مدددد نلددد   أحددد  ش نح هدددد عادنمددد  ومدددد ال أسدددق  ألجأوحدددا أوددد
ردأن ممدن ندعح م  (2)وأن من صاى ها د  ش عجدب اجعدأدم عاند   ]إنا[  لاهلل أعا واجمأما  ألمسامنن

  واشسددع واع و يددأوم انأ دد   وهنددو نلدد  مددن أمددوو الصدد م   ونددنا موع ددى أ ددد عاددى أمددوو الصدد م
والاهمددد وا ددن نددوح   زاد الاهمددد: ووددد نسعحسددن لدد  اجعددأدم مددد  (3)ه(443إسددحأق العوحسددد )ت:

 الووت لاهووج من اله أ احعيىا 
ممددن ميددوت اسددعاأمع   وحسددحت مددد المددأنو  وناعدد   مانصدد  ها دد   والمددوع  ؟وأمددأ  ددت عيددوأ العو ددا

نصدددال مدددن حنحددد   إن ا، عادددى رددد  هللددددع وددددنو  ونيدددوأ نلددد   ادددوائن ايحدددوا   ادددت الحدددوو عادددى 
ن ردأن لاعدوأ  والعاددت؛ مدنل  مسدق وجوحدا مد  نصداى اجمأم ا إن رأن لحوز م دناعيأ محيمدأ ندو  واج

 ها    رمأ أن الحوو عاى الهلليأدم جوحا  وا، أعات والس تا 
جدددوا رت مددنمن عاندد  دنددن  مددن الددددوانت  -و ددد ا، عددحرت  -سددند   وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخخه: ا75

الحدأ  نعيدأماون  ألرأمادا مدأواد أن ندةد  مدأ الحأوصا  من حنن زمأحيأ إلى أن احا ت  وصدأو 
عانددددد   ندددددد  ش نجددددددب عانددددد  إش الحأوصددددددا رمددددددأ ندددددد مددددددد نمعدددددد   دددددناعيأ وصدددددد أعيأ؟ أو نراددددددأ 

مدددن الرأمادددا وزحدددأ ؟ أو نجدددوز لددد   نلددد  مدددن هندددو عراندددأ؟ أو ني دددد ونمعيدددأ إنا  (4) مأ]نسدددأونيأ[
الحأوصددا مههللوهللدا  والرأماددا  رأحدت ليدأ ونمددا نحألد ؟ رمددأ إنا رأحدت احعددأن  واحددم  حمددوا  إلدى أن

سددألما  وندد  إن و ددد المدددنن وب الدددنن  يدددد مددن الرأماددا منمددأ عاندد  مددن الحأوصددا؟ رمددأ إنا 
رأحت ل  عان  ا اون مدن الحأوصدا مني دد منيدأ عهللدونن مدن الرأمادا  أو أود  أو أرادو عادى مدأ 

لحأوصدا حأ دوم عوا نأ  نحيمأ  ند  نسدوف نلد  ليمدأ أو ش؟ وند  ن دوق مدد نلد   دنن أن عردون ا

                                           
 ا2/94موانب الجان  نحمو ( 1)
 (اإن)( مد ج 2)

  ورأن جان   مأ د   عألمدأ  إمأمدأ  ودو  ايصو   ع ا  عاى أ د عموان ال أسد  من أن  إمونانا  العوحسد ( إ واننت  ن إسحأق3)
 ا1/244الومنأت ش ن وع ن   1/88  الدن أج 58/ 8نحمو عوجمع  عوعنب المداو    مسعيماا عاى المدوحا ول  هللووح حسحا وعيألنق

 أ  ب )سوانأ(ا( 4)
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مدد  الدددنن موجددودم ميدد   و ددنن أن عرددون ميدومددا أت ش؟ وندد  نجددوز لدد  إنا وددأ  لدد  أمياحددد إلددى 
هلليو ما    وأع ن  الرأماا ش عاى جيا الهللو     عاى جيا المواعددم  رمدأ إنا امع دأ  مادأ  

 إش مدددن -إن هللددأع ا،  -لدد : لددن  عحددد  مدددأ حي ندد  مددد ندددن  السددأعا  ولرددن ش حي نيدددأ لدد  
الرأماا  ون  نسدوف لدوب الددنن أهدن عددد الرأمادا مدد عددد الحأوصدا إنا أع دأ  المددنن نلد  مد  
هوعدد  وجيادد ؟ أو مدد  عامدد  ووصددد حسددن العاأ ددد؟ وندد  نلدد  سددواع أو ن ددوق مددد نلدد ؟ وندد  
ن وق مد الدنن  نن أن نرون من وو  و نن أن نرون من  ن  أو ش؟ وند  ن دوق مند  أن دأ  أن 

منواعدددى أجاددد ؟ و دددنن أن نردددون حدددأش ؟ ون دددّو  المددددنن مدددد أداع مدددأ عانددد    /أ62نردددون إلدددى أجددد 
منددةد  ع ون دد  إلددى هسددأوم وب الدددنن إن نددو أع ددأ  الحأوصددا مددد هنددو زمأحيددأ  ميدد  نراددأ أن 
ني دددد الحأوصددددا العدددد عاندددد  رأمادددا  ونيأمدددد   حاددددن  ماصدددودم أو ش نراددددأ  دددنل ؟ ومددددأ حرددددت 

أ  نونددد أن نةدنيددأ إلددى و يددأ مددد زمددأن الرأماددا؟ ومددأ الماددأو   ألدددوانت الحأوصددا مددن حددنن زمأحيدد
حرت داو ال وب لاسرا النوت؟ وأن الحأ  نأعون  حاأونت؛ م ي ديت  ألجنددم  و ي ديت  ألودنئدا  
منأهدن نلدد  الموردد  عاند  مددنها   ي دديأ مد   يدد  ون ددي   ادت   يددد عمأمدد  ندميد  إلددى أو أ دد   

ن رددأن ش نجددوز  ندد  ندد  مددد نلدد  هدد ن؟ وندد  مندد  و ددأ؟ وندد  نجددوز اجودددا ت عاددى نلدد  أوش؟ واج
نددوهو لمددن ا دد و إلندد  أت ش؟ ومددأ حرددت مددأ  ارعسدد   و دد  مددن وجددو  رانددوم مهعا ددا؟ م ي دديأ 
جدددأئزم  و ي ددديأ هندددو جدددأئزم  رألصدددوأ عادددى هندددو وجيددد    ورألم أدلدددا والموا ادددا عادددى هندددو 

وهادد  دحددد  جنددد  وهنددو ورددأل ن  ال أسددد  والعدددلن   والهددش  والهنأحددا  ورعمددأن الينددوب    وجييمددأ
نلدد  ممددأ ش نجددوز  ردد  نلدد  مدد  جيادد   أو مدد  عامدد  وعيّمددد   وش ندددو  ودددو الااندد  مددن نلدد  وش 

 -عيدألى  -ُجّايدأ  وأواد اآلن أن نعدوب إلدى ا،  الرانو  هندو أحد  ردأن نوعردب  يد  ندن  الوجدو  أو
  الحألدا؟ أو نجدب عاند  ونود ح س  عن هّنيأ  مي  نجوز ل  إوواو ننا المأ  عحت ند  عاى ندن

دى  أن ن ّيو  ممأ هأل   وهللأح ؟ ورندأ نمردن ع يندو ؟ وعادى أ  وجد  نردون عأوناد ؟ حعدى ُنو  
وّ ُ   ونما  أمو   ونسات من عنا   وحرأل   مد حأل  ومآل   ورنأ الس ن  إلدى ع ندب ا، رسد   

  إلددى نلدد  مددد نددنا ومأرادد  وما سدد  وحألدد  رادد   حعددى نرددون عاددى اشسددعاأما والسددحا  أو ش سدد ن
الزمددأن  شسددعحرأت ال سددأد مددد ردد  مرددأن  ش سددنمأ مددد نددنا الا ددو  ومددد نددن  ال ادددان   نحددوا لحددأ 

  نأحأ  هللأمنأ   ولرت ايجو   أ، عيألى العومنقا
محمدد وهلد  وصدح   وسدات: الجدواب وا،  -سدندحأ  -الحمدد ،  وصداى ا، عادى  فأجاب بمخا نصخه:
إن من عوعب مد نمعد  دواندت ادت إحيدأ   ادت واحا د  العيأمد   يدأ  دنن  -  س حأح -المومق لاصواب 

ن عددمت مإحد  نحمدو إلدى ونمعيدأ ندوت  -الحأ   مإحمأ نا ى عاند   دأداع ماايدأ إن رأحدت موجدودم   واج
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حاوليأ وُعدميأ  وُنا ى عان   عا  الانمدا   وش مدوق مدد عوع يدأ عاند  مدن ودو  أو  ند  أو ودوا   
و جحسدديأ  مددن ماددو  أو ننددب أو نلدد  إنا وومددت هندد (1)    ونرددون المددأهون]مد[ميددنا نددو الدد زت لدد

  مإحدد  ش (2)/ب مددن السددرا الرأسدددم عهللددونن مددن السددرا]الجندم[62  وأمددأ أن نأهددن عددن ا اددنن سددايا
نجوز يح  و دأ  وردنل  إنا ودأ  لد : أمياحدد هللديوا  وأع ند  الرأمادا الجدنددم  مإحد  ش نجدوز ولدو ردأن 

ّن من أهو مأ وجدب لد  ُعدّد مسدا أ   وش نجدوز سداأ  مح يدا  ونجدوز عحدد الا دأع مدن ما  عددنأ ي
أن ندةد  جدنددم عدن ودنمدا   ماد  عدددنأ   يحد  أع دى أم د  مدد الح دأق   (3)]وعد[ هنو هللو  وش

ونددو مددن حسددن الا ددأع  والدد زت لدد  الددن  نا ددى عاندد   دد  إحمددأ نددو ماايددأ إن وجدددت  أو ونمعيددأ إن 
: ومدن ا دت مدد نمعد  حاددد ميدنن م  د  العيأمد   د  لزمد  مااد   مدإن عدددت (4)جوهللدأدعددمت  ودأ  مدد ا

  ومد ونون المدوحا: من  أك   او  م سدت   مادن  لد  إش ماايدأ  ولدو (5)مانمع   وححو  مد العاانن
 ا (6)رأحت عحد الياد مأئا  دونت ات صأوت أل أ    

سددئ  ا ددن أ ددد زنددد عمددن دمدد  نن ددأ  لاسددرأ  ونددو وأمددأ حرددت داو ال ددوب وهادد  حاددأو الحددأ  ونندد يت ماددد 
نهاد  أمدوا  الحدأ ؟ مأجدأب: إن رأحددت أمدواش  معهللدأ يا ش عع دأنن مد   ددأ   وندن   دوووم  وش  دد لاحددأ  

ن ع أنحددت الدننب  مدد  نجددوز إش أن نادددو أن ن دوب لدد  نن دد  وحددد    ومدد ا ددن عومددا مددد (7)مدن نددنا  واج
ميومددا وزحيددأ أوددوا  الهللددن   ووى محمددد: ش أح دد   وأوجددو ه عدد  جدواز هادد  أننددأب الحددأ   يددد عصدد نعيأ و 

عدن سدححون عدن ا دن الاأسدت: ه ندأ  (8)ه(255لامسأمو شحع أس   وأ  مد اليع نا وعهوم  اليع د )ت:
لددن  الحجددا  وعددن عنسددى: ش نيج حددد  محمددد وووى أهللدديب: إحمددأ رددأن نددنا حددنن رددأن الددننب ش نهددش 

 ازالت ال وووم م  نجوز احعيى (9) سرا  محمد ]مإن[والسرا واحدم  والنوت مد ر   اد 

                                           
 (امن)( مد ج 1)

 (االجدندم)( مد ج 2)

 (اوش عد)  ب  ( مد أ3)

 ا1/76نحمو إوهللأد السأل  ( 4)
 ا2/150نحمو العاانن ( 5)
 ا3/50دوحا الر وى نحمو الم( 6)
 ا6/1/59نحمو المينأو ( 7)
سددد نأن مدددن مصدددح أع   حسددد ع  إلدددى عع دددا  دددن أ دددد  مانددد  مدددألرد  ( محمدددد  دددن أحمدددد  دددن ع دددد اليزندددز ايمدددو  الاو  دددد ايحدلسدددد8)

 الددننب  هللددنوات 1/238  الدددن أج 4/252عنددب المددداو نحمددو عوجمعدد  عو   وعددومد  أيحدددل  مادد اددى المو ددأ مددد المسددعهوجا اليع نددا ع
 ا5/307ايع ت   3/243
 زنأدم من المحاق ش د محيأ لنسعانت الميحىا( 9)
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وأمأ ايموا  المرعسد ا مدن وجدو  راندوم مدن وجدو  ايسد أب   ي ديأ جدأئز و ي ديأ هندو جدأئز  مدإن 
والميدددأم ت الهندددو الجأوندددا عادددى ودددأحون الهللدددونيا  مدددإن  (1)ردددأن نلددد  مدددن ال نأعدددأت ال أسددددم و]الو دددأ[
ع سدد   ونددود الهللدددع المياددود عاندد  إلددى و دد   ونأهددن صددأحب الاأعدددم مددد نلدد   أن الياددود ال أسدددم 

الامن امح   ونل  إنا رأن الهللدع وأئمأ  لت ن دت  وجد  مدن وجدو  ال دوت المدنرووم مدد رعدب ال اد  واج ن 
ن ردأن ممدأ أجمد  عادى  مأت وعينو ود   مدإن ردأن مدن اليادود المهعادأ منيدأ  دنن اليامدأع م دى  واج

يأ ردأن مدن الماومدأت  أو الماد  منمدأ ردأن مدن المااندأت  ومدأ زاد مسأد   وجب الوجوك إلى الانما من
دّ   عاى الانما أو الما   س ب نل  الوج  ال أسدد عصددق  د   مدإنا صدل نلد  عادى الوجد  المدنروو ح 

منمددأ  -عددز وجدد   -/أ مدد  نلدد  العو ددا إلددى ا، 63لدد  مددأ  اددد مددن هنددو روانددا وش عحددونت   ونازمدد  
ن جيدد  ماددداو نلدد  اوعر دد  مددن احعيددأ  حومددا الهللدد وك  اليزنددز  وعدددت ووومدد  عحددد حدددود  وأوامددو   واج

شهع   و و  عيد    مانعحّو ونحعأ  مد نل  حعى ع مدئن ح سد  وع ندب  وايصد  مدد نلد  راد  
 وا، س حأح  أعاتا (2) ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ژ وول  س حأح : 

مددد  -عيددألى  -سددند  و ددد ا، عددحرت جددوا رت ،  وسخخ ا أي خخاا ر خخي اا عنخخه بمخخا نصخخه: ا76
مسألا  ونل  أن مد رونت عامرت  أن من مأت من المسامنن عدن هندو عادب نردو مدإن معها د  
نصددوأ إلددى  نددت مددأ  المسددامنن  رمددأ نددو مددد رددونت عامرددت  مددأ نددو عاندد  نددنا اآلن مددن ال عددوم 

ن  ندت ال عوم مح  عولدت ال عوم مد مح   وأح  جوى عم  الحأ  النوت م  ال عوم من السا أن  ومن
المحاو نن مدحيت إلدى وش عيدت وحردأ ميدت  دوأ  أح سديت  مهللدأك نلد   المأ   أحيت نسامون معهاأ

وناك مدد أو دأو أو  مهو حدأ مد  مددأ اح دوى عاند  المهدوب مدن ال ايددأع  ميد  وأندعت مدن ال ايددأع 
والسددد ت  -عيدددألى  -ا، مدددن سدددأعدنت عادددى نلددد  أو أحردددو عادددنيت؟ جوا دددأ  م نددددا   وأجدددورت عادددى 

   اعانرت ووحما ا، و ورأع 

محمدد وهلد  وسدات الجدواب وا، المومدق إن  -سدندحأ  -الحمد ،  وصاى ا، عادى  فأجاب بما نصه:
مددأ  مددن ش واو  لدد  اهعاددأ مندد   وددأ  ال ددوز لددد وندد  مجددوا  مجددو  ال دددع ووندد : مجددوى الصدددوا  

  مدإنا (3)صألل اليأما أن نعصوأ منيدأ ايئمدا أو ]حدوا يت[والصحنل ايو   ات ايص  مد أموا  الم
عيددددنو ونددددأميت  ددددنل   وجددددأوت الماددددو  مددددد عصددددوميت مددددد ايمددددوا   وم ددددو أحددددد  هللدددددع مددددن أمددددوا  

                                           
 ا( مد ج الونن1)
 ( من سووم ال اوما278اآلنا )( 2)

 (اوواميت)ب ( مد أ  3)
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المصألل  رأن رمن وجد لا ا مدد م دنيا  منعيدنن عاند  لا يدأ إنا عادت ايمدأن مدن ح سد   ادت ودأ  
ى أن نادد أمدو المسدامنن مدن ندو أند  لصدوم  مدد  ي  الهللدأمينا: نهندو واجدد   دنن أن  نح مد  إلد

: ونح هدد أن ناندد مدأ (1)مصأوم   و نن أن نصوم  نو مد مصأوم   وأ  عدز الددنن ا دن ع دد السد ت
 نروو  من اشحعمأو  ووت نعوو  من  نلد  مدن ميدوو إمدأت عدأد  وأمدأ مدد ماد  ندنا الزمدأن المدأنو 
مندد  مددن نلدد   منعيددنن عاددى واجددد  أن نصددوم  مددد مصددأوم  عاددى ال ددوو  لمددأ مددد عددأهنو  مددن العهونددو 

  ندددد     حندددد  نجددددب عاددددى اجمددددأت عيجنادددد وحومددددأن مسددددعحان   وش سددددنمأ إن رأحددددت الحأجددددا مأسددددا إل
إلددى مسددعحان  رمددأ ن يدد  اجمددأت اليددد    ونادددت اينددت مددأينت   وايصددال   مأيصددال  (2)]مانصددوم [

  ونددنا  ددو وعاددوى (3)ژ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئژ وددأ :  -عيددألى  -مددأجوو مددد نلدد   ين ا،  ونددو
أ ر دأ63ووأ  صاى ا، عان  وسات  ند   /ب او الا ُ  م د ع ْون  اْلي ْ د  م  دْون  أ ه    وشهللد  أن (4)ن  اْلي ْ دُد م دد ع 

ردأن الدوشم والحردأت والا دأم الانأت  ين  المصألل أنت من عو  ندن  ايمدوا   أندد  المامدا نأراوحيدأ  مدإن 
ش ماددد وددأ  الهزالددد مددد اجحنددأع: إحدد   عدددوش نصددوموحيأ مصددوأ مددأ  ا،؛ مدد   ددأ  أن عصددوأ إلددنيت  واج

حمأ نجوز دميد  لااأ دد إنا ردأن معددنحأ     نيحدد: وردنل  الحردأت (5)إن دم  نل  ليأو مسعح   مح   واج
رمددأ عادددت  ونددنا رادد  إنا رددأن  (6)مصددأوم [ وأهللددنأخ الا أئدد    دد  نجددب عاددى مددن م ددو  دد  أن ]نصددوم  مددد

 اايمو عاى س ن  اشهعنأو  وأمأ حن  اجروا  والها ا  منل  ل  حرت ههو وا، أعات
  ومعد  المسدامنن - و دد ا، عدحرت وأو دأرت -سند   وس ا أي ا ر ي اا عنه بما نصه: ا77

 ددنن المعحددأ نن مددد   جددوا رت الهللددأمد مددد مسددألا الي ددأ وايل ددا  ندد  نددو جددأئز   ددو  حنددأعرت
نسدعيم  ليدأ نلد  يجد  ال دوووم  (7) أعا ا، أت ش؟ ون  نجوز لمن رأحت ل  زوجا ]مروونا[

   وندددد  نسددددعيم  ين نلدددد  نددددةد  إلددددى احادددد ب ال  نيدددداأوش نجددددوز؟ رمددددأ وددددأ   يدددد  ايئمددددا  
مددأ نرددو يجدد  جاددب مح يددا أو دمدد  م ددوم   مادد  ايومددأق المحصددوو عانيددأ مددد  -سددند   -

                                           
 ا1/83نحمو وواعد ايحرأت مد مصألل ايحأت ( 1)
 اب منصوم   ( مد أ2)
 ( من سووم المأئدما3اآلنا )( 3)

وا ددن مأجددا  ددأب   4/2074ججعمددأك عاددى عدد وم الاددوهن مسددات  ددأب م دد  ا  12/39ت أحمددد  ددأب مسددحد أ ددد نونددوم ( أهوجدد  اجمددأ4)
وودأ  نددنا   4/34جدأع مددد السدعو عادى المسددات  والعومدن   ددأب مدأ  4/287وأ ددوداود  دأب مدد الميوحددا لامسدات   1/82م د  اليامدأع 
 ا6/465سعو اليووم  والحسأئد مد السحن الر وى  أب العوهنب مد الحدن  حسن 

 ا2/130إحنأع عاوت الدنن نحمو ( 5)
 (انصوأ مصأوم )ب ( مد أ  6)

 (امرونا)( مد ج 7)



197 

  وا دددن (2)ه(699واجمدددأت الموجدددأحد )ت:  (1)ه(622ندددأ ايئمدددا   ماددد  اجمدددأت ال دددوحد )ت:عوال
و ددد  - (4)وهنددو نلدد  مددن أندد  نددنا ال ددن  ين نددةشع ايئمددا ]السددأل نن[ (3)ه(721ال حددأع)ت :
ش ن ياون إش مأ نو جأئز  ون  نجوز أر  مأ نةهن  س ب نلد ؟ رمدأ نردو مدن ندد  -ا، عحيت 

ومن ند اجمأت  أوحأرت أو هنو نل  من الوشم م  ال دوووم  أو نجدوز أراد   هندو أن  المح ا  أ
  مأ نرون عان  اليم  عن ر  م ْص  م ْص  والس تا -سند   - وووم؟ مجأوب لحأ 

محمد و هل  وصدح   وسدات الجدواب  وا،  -سندحأ  -الحمد ا،  وصاى ا، عاى  فأجاب بما نصه:
ش ميحددى لدد    (5)أمددأ اسددعيمأ  الي ددأ  ددنن المعحددأ نن مددد ا، ]مددد نددنا[الموامددق لاصددواب سدد حأح : 

]من حعدأئج اجنمدأن وامواعد   ممدن ردأن ودو  اجنمدأن ش نمرحد  إش  مإن الحب مد ا، وال ه  مد ا،
  ممح عدد  عأ يددا لمح ددا ا،  مردد  مددن (6)أن نحددب مددأ أحددب ا،   وندد ه  مددأ أ هدد  مددأ أ هدد  ا،[

أو مح  ددأ ، أحّ دد   ش لناعدد   دد  لروحدد  مح و  ددأ ،  وأن ا، أح دد   ومددن رددأن مح  ددأ ،  رددأن مح و ددأ  ،
أليددأ  نلدد  عددن هنددو   وش ناع ددت إلددى هنددو  إش مددن حندد  مددأ نرددو  وأمددأ مددأ    ددنل  (7)ووا دد  ]ميمددوو[

حرو  مدن نرو ممأ نسعيم   نن الزوجنن  ماأ  أ و محمد  ن أ د زند: أوجو ه دا الرعأ دا  مدأ ش نسدع
زلددد: ومددد ال و  وددوهن أو هنددو   لمددأ  ددنن الددزوجنن مددن إعددوا  أو هصددوما  وش هللدد   مددد نلدد   وددأ 

/أ  ووا  عاى اليا   من عهللونش أو مسدأد  وأمدأ إنا ردأن 64ال واز ه م   وننا را  حن  ش نده 
 نل  ميو محوت من هنو ه أا

                                           
  عدومد  ألادأنوم  حسد عُ  إلدى ُ وحدا  إموناندا عادى السدأح   معصوأ مهو د ايصد    ن نوسأ ال وحد أ و الي أ  ( أحمد  ن عاد1)

  ندندددا اليدددأومنن 1/174  ايعددد ت 1/327نحمدددو عوجمعددد  دندددوان اجسددد ت والاميدددا الحوواحندددا   مدددن مصدددح أع  هللدددم  الميدددأوأ الر دددوى
 ا2/25ميجت المةل نن   1/90
وأسددأ  مددد   رددأن عأومددأ   مددننب مألدد   ولددد وعددومد  عددوح   ( ع ددد ا،  ددن محمددد  ددن ع ددد المادد  ال رددو  الموجددأحد العوحسددد ايصدد 2)

وال عوحدأت الو أحندا مدد سدواو  مدن مصدح أع   يجدا الح دو  واي   يأ واهللدعيو دا  ودت مصو ونروصومنأ  عأم  عألمأ   ألحدن   الع سنو
  4/125 ايع ت  1/441    اأت ايولنأع2/719  أعنأن اليصو وأعوان الحصو17/320و عوجمع  الوامد  ألومنأتنحم  العصوأ

 ا1/463ندنا اليأومنن
عددألت مهللددأو  مددد   موارهللددد ا ددن ال حددأع أ ددو الي ددأ  مددن أندد  مددوارش مولددودا  وومددأم( أحمددد  ددن محمددد  ددن عامددأن ايزد  اليدددو  ال3)

  1/330نحمدو عوجمعد  الددوو الرأمحدا وعحدوان الددلن  مدن موسدوت هد  العحزند  من مصح أع  حأهللنا عادى الرهللدأأ    اوترانو من الي
  ا2/126ميجت المةل نن   1/222ايع ت   1/310هللجوم الحوو   1/108و ال أل  ال د
 (االسأ انن)( مد ج 4)

 (امينا)( مد ج 5)

 اب  ( سأو  من أ6)
 اب ميمووا    ( مد أ7)
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ممدأ  (1)واآلمدأق  مادأ  الهللدن  زووق وأمأ اشهللدعهأ   مدأ نردو مدن الددعوات وعادت الحدووأ والعصدونأ
أولدد   دد   يدد  الحددأ  دعددوات ال ددوحد  وأوسددأم  الموع ددا عاددى السددأعأت وهنونددأ  ووددد حددو اليامددأع 
عاى أن نل   دعا مروونا  ونيحون لايدألت  د   مأمدأ هندو  مدن الجيدأ  مد  حددن   وندو ممحدوك محد   

  : ر  حأ   منوحت ا، الهللن  أ أ الي أ   ن ال حأ حن  ناو 
 نددددددددددددددددددددددددددددددددأ  ددددددددددددددددددددددددددددددددن ال ددددددددددددددددددددددددددددددددوحد وأهللددددددددددددددددددددددددددددددددرأل 

 

 (2)ووامدددددددددددددق هندددددددددددددو الحسدددددددددددددأج و]أهللدددددددددددددرأل [ 
 

  (3)وجماددا رعددب الهللددن  أ ددد الي ددأ  ال ددوحد واج ددا العجحددب إش ا اددا لا اددا   عاددت اليدددى ]لايددأوأ[
والمزند المعس  مد  أب اليات   يد إهللوام  عاى الحاناا ومواو  الهأنأت   لمن نيوأ مواود الح و   

ومدأ  -سد حأح   -اشنعداع لمن أواد اشسعيأحا مد عوجي   أسمأع الحق  (4)]وعنسنو[ومواو  الساو   
سدددوى نلددد  م دددوو  أرادددو مدددن ح يددد   ش سدددنمأ مدددأ  أندددد  الحدددأ  مسدددمى  هللدددم  الميدددأوأ مإحمدددأ ندددو 

 م ميأ عاى ال ي أع احعيىا 
حددووأ   مددد  يدد  رع دد : عاددت ال(5)ه(638ووددأ  أن ددأ : وددأ  الهللددن  محنددد الدددنن  ددن اليو ددد )ت:

مددد  (6) هللددونأ  إش أحدد  مددنموت دنحددأ  ودحنددأ  وددأ  الهللددن  زووق: أمددأ دنحددأ  مألحدد  مادد   لايمددا  ]وعيمددق[
ايسدد أب مددن هنددو وجدد  صدددحنل  وأمددأ دحنددأ مألحدد  معياددق  أوندددأت مدد  عوو دد  عاددى هللددوو  منمومدددا  

ب  مأليمدد  مندد  عمدد  مددد هنددو ميمدد   وليددنا الميحددى احعنددأج إلددى  سدد  ردد ت ش نسددي  نددنا المرعددو 
 أعات والس تا -عيألى  –ومنمأ نرو ر أنا ل صو  السةا   وا، 

و دد ا، عدحرت  وأدات الح د   ردت  جدوا رت  -سدند   - وس ا أي اا ر ي اا عنخه بمخا نصخه: ا78
مددن الددزوك هللددعى  ميمددد  يدد  وشم الجددوو إلددى نلدد   (7)الم نددد مددد وجاددنن مهللددعورنن مد]م ددأمنو[

مأهددددن محدددد  حصددددنب أحددددد الهللددددونرنن  وأ اددددى هنددددو   مددددأدعى المهصددددوب أن ال ددددأود عاددددى   الدددزوك
                                           

 ا1/242نحمو عدم الموند الصأدق ( 1)
 (اوأماأل )( مد ج 2)

 (ايأوأملا) أ  ب ( مد 3)

 (انعس ب)ب   ( مد أ4)

والمااددب  ألهللددن    نددد الدددنن  ددن عو دددالميددووأ  مح  ( محمددد  ددن عاددد  ددن محمددد ا ددن اليو ددد أ ددو رو الحددأعمد ال ددأئد ايحدلسددد5)
  وودأت  وحادا مدزاو  د د الهللدأت والدووت وهنوندأ  ولدد مدد موسدنا  أيحددل   معصوأ مناسوأ مدن أئمدا المعرامدنن مدد رد  عادت  اير و

عوجمعددد  سدددنو أعددد ت الحددد  ع نحمدددو   وعادددت الدددح   ومصدددوو الحردددت  مدددن مةل أعددد  ال عوحدددأت المرندددا مدددد العصدددوأ  وعدددومد  دمهللدددق
 ا6/281ايع ت    332/ 7   هللنوات الننب3/435لومنأت موات ا  16/310
 (اعيمد)( مد أ  6)

 ا( مد ج م أمو7)



199 

اجهللأعا  وأن الدنانب مصدن ا مدن الجمند    حدأع عادى أن الجدزع الهللدأئ  ش نعمندز وش نعيدنن  ش 
سددنمأ مددأ رددأن ماانددأ  رألمسددئو  عحدد   وادعددى الهللددون  أن ال ددأود نهددعو  دد   وسددأ   يدد  أندد  

 أجن وحأ  مأ عحدرت مد الحأزلا جوا أ  هللأمنأ   ولرت اآلجو  والس تا نل    (1)اليات ]مأمعو [
محمدد وعادى هلد  وصدح   وسدات الجدواب  -سدندحأ  -الحمدد ،  وصداى ا، عادى  فأجخاب بمخا نصخه:

وا، المومق لاصواب س حأح : إح  ود اهعاأ مد هصب الجزع المهللأك  ن  نهعو  مدن هصد   أت 
ا ددن أ ددد زنددد مددد  يددأت مهللددعو   حسدد مأ نلدد  مددد حددواز  المينددأو  ش؟ ووددد أمعددى  يدددت اشهعصددأو 

/ب هندونت 64 حأع عاى عدت عمنز   و نل  أمعى اله ونحد وا ن حأجد  ووألوا: إح  الصدحنل  وصدوح 
مددد ماأ ادد  أحدد  المهعددأو وأن ددأ  وددأ  أ ددو محمددد ع ددد الواحددد الوحهللونسددد مددد حممدد  لاواعددد أ ندد   مددد 

 ن مأ حص :عوجم  الجزع المهللأك  ن  نعين
 أت ش ونددددددددد  نهدددددددددو هصددددددددد    مدددددددددن هصدددددددددب

 

 وصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحل وايو  احعهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب شت أ 
 

ووددأ  ا ددن أ ددد زنددد مندد : إحدد  ايهللدد    ألانددأ   مإحدد  سددئ  عددن داو مهللددعورا وودد  منيددأ هصددب عاددى 
حصنب أحد الهللونرنن  ن  لاهللدون  الدن  لدت ناد  هصدب عادى هللدونر  أن ناأسدت؟ مادأ : ش سد ن  لد  

نرددو   وندد  لامهصددوب دهددو  ميدد  مددد الرددواع أو الددامن؟ وددوشن ماندد : إلددى الاسددت  ولدد  أن ن ندد  أو 
الهأصدب لت نعمنز حصنب المهصوب  ووند : ش مدده  ]لد  ميد [  إن عدو   (2)نده  مي  من  ]إنا[

   ألانددأ   وردأن وود عانحدأ و دد  ندن  ايندأت سددةا  عدن المسدألا  ينحيددأ  ندنا دون ندنا وددأ : وندو أهللد 
عاى عدت دهو  المهصوب مد ال أود  ووجد  اشوعصدأو عادى نلد   مدأ واوعصوحأ عاى الجواب منيأ 

وو  من العصحنل  أشهعنأو والانأ   وجونأن المهلليوو مد أ واب هللعى من أ دواب ال اد  عادى نلد   
وردد  نلدد  نحمددو لعمنددز الجددزع المهللددأك مددد الحرددت   عاددى أن   ري ددا الجددزع المهللددأك وونحدد  وعح نسدد 
منمددأ نرددو مددن الدددوو  ليدددت ح ددوو   عدددت جددواز الاسددت نلدد  نددوالددن  عووددأ مندد  ا ددن أ ددد زنددد مددن 

المددوزون ماددد صددوح أ ددو إسددحأق الهللددأ   عددن ا ددن  (3)الهللددون  الددن  ناأسددت  وأمددأ ال يددأت المرندد  ]و[
وهللد والمأزو  أح  ش ن اب ح دوو الهللدون  مدد وسدمع  رمدأ عاند  عمد  الحدأ  مدد وسدما الدزوك مدد 

 ايحنو  وا، أعات  والس تا

                                           
 (امأمعأ )( مد ج 1)

 (اإن)ب ( مد أ  2)

 (اأو)( مد ج 3)
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جددوا رت عددن مسددألا وجدد  حاددأ  ددألحوات  -و ددد ا، عددحرت  -سددند   اا بمخخا نصخخه:وسخخ ا أي خخ ا79
عروو نل  مح  مواوا    والزوجا مد عصمع  عاى نن  الحألا  ولت عيز  عح   ات إحد   (1)]وحن [

حاأ  دألحوات الدا   وححد   ميد  صدأدمت محد   ندن  النمدنن الدا  ؟ مع دأن عحد  وش عوجد  لد  
ن  إش  يددد زوج  أو لددت عصددأدأ محدد   ؟ لروحيددأ حومددت نححدد  النمددنن الواحدددم مددد المهللدديوو  واج

ن وادعت  دنل   واعت  نل   مي  ] ل  أن نواجييأ  او  محمد ا ن هونز محدداد وندعهاو مد  ا،؟ واج
  يد اشسع واع من المأع ال أسد؟  (2)مي [
امسدجد ناددو عادى إعمدأت الصد م وأئمدأ   ميد  لد  أن نصداد وأئمدأ  لمدون  ناددت عادى وجاد   :واليانيخة

صد م جألسددأ ؟ لعيدنو  عدن الانددأت ندوم   ألسدجود أه د  مددن الوردوك؟ أو نصداد ايولددى وأئمدأ  وندعت ال
ن وادعت  إعمدأت الصد م جألسدأ  وصداى وأئمدأ   أجنمدأع  ند  ع  د  صد ع   إن سجد إش  مهللاا راندوم  واج

  أجنمأع منيند مأ صاى أوش إعأدم عان ؟ جوا أ  هللأمنأ ا
 إن من  أحت مح  زوجع  وحومت عان   سد ب ححد  فأجاب بما نصه الجواب واا الموفق سبحانه:

/أ  ددألا   وححدد   مدد  نازمدد  مددد عادد  65مددد نمددنن  اددت اسعوسدد  عانيددأ مددن هنددو مواجيددا؛ محاددأ 
الموأم المحوما هللدع ليدت المح   يحيأ هأوجا عن عصمع   لرن  يد إا أت نل   ش  مجدود دعدوا  
نا ا ددت نلدد  وأوا د حددنن هسددوع  ال نحددا مددد الحاددأ  ددألا    شعيأمدد  حنحئددن   مددد دمدد  الددا   عحدد   واج

 مواجيعيأ من ايو   ش نرون إش  يد اشسع واع من المأع ال أسد  وا، أعاتا 
وند المون  الن  إنا جا  ش نحي ؛ مادد حردى ا دن عومدا وهندو  مدد رن ندا  وأما المسألة اليانية

  ووند  نصداد (4)اوعصدو مدد المهعصدو (3)ص ع  وجينن  مان : ن عدس ص ع  جألسأ   وعاى ]نل [
اححد  مدن وندأت  (5)  وأئمأ   إنمدأع لاوردوك والسدجود مدن وندأت  مدإنا رأحدت الوريدا ]ايهندوم[جمن  ص ع

نا صاى جمن  الص م وأئمأ   أجنمأع ند  ع  د  صد ع ؟ لدت أودأ  وروعيأ لاسجود  وأعميأ جألسأ   واج
نلدد  عاددى عصددونل مددد المسددألا  وليايددأ عجددو  عاددى الهدد أ مددد عوعنددب المواعددب مددد  (6)ليددت ]مددد[

                                           
 (اوحح )( مد ج 1)

 اب  ( سأو  من أ2)
 ا( مد ج ننا3)
 ا1/34مهعصو هان  نحمو ( 4)
 (ااآلهوم)( مد ج 5)

 (اعاى)ب ( مد أ  6)
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مدددإن الاأئددد   دددألوجوب وأئددد   دددأل   ن عحدددد  ؟م المدددون   نددد  عادددى الوجدددوب أو عادددى الحددددبصددد 
 المهأل ا  وا، أعاتا

سددندحأ ريددأ اجسدد ت  ومدد  ا، مددد ايحددأت  حأمدد  لددواع ال عنددأ  ومألدد   وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه: ا80
مدد مسدألعنن:  والمياو  من هنو هللو  وش احنأ  جوا رت لوجد  ا، اليمدنت (1)المارا مد ]المحاو [

مأ راو وهللأك وناك مد ال واد  من رواع الاوو  ادو مياوت مدن الدزوك  عادى أن نحدو   األولى:
   المرعو  جمن  حوا   من هنو ع ننن لادو الحواادا  أيندأت أو الهللديوو أو  مادداو الزونيدا مدن 

نيعمددددون نلددد  إلدددى اليدددوأ  و  (2)ومدددل وهندددو   أو  عيندددنن ايو  وميومدددا مادددداونأ   ددد  ]نرادددون[
المرعددو  مددن الرددواع هللددنئأ  إن واددت حوااعدد   ليدددت عمرحدد   ااددا  (3)عاندد  مدد  أحيددت ش نح ددون ]عددن[
حعدوى عاند  مدن هنو جأئز  ون س  إن وو ؟ لمأ ا -سند   -الم و أو راوع   مي  عوون نل  

سددعن أع المح يدددا مددن الادددوو  أو نسددوف نلددد  ونددوهو منددد ؟ ونرددون نلددد   ماأ دددا الهددوو  ألحسددد ا ش
 ألا اسعئجأو الهنأ  وال وانامس

مدأ ناد  أن دأ   دأل واد  مدن جدزاع ايجححدا المح سدا عادى المسدأجد وارعوائيدأ سدحنن  المسألة اليانيخة:
نددوهو مندد ؟ لمددأ مندد   (5)  ند  ش نجددوز نلدد  ]وش[(4)]أوا ددنيأ[ عدنددم  مدد  رددون هللددجونأ مح سددا مدد 

من  ن  الامأو و   ميوونأ  م    عن  دو ص حيأ  م  رون ايهللجأو لنست  عأ يا لدألو    د  
مدن  (6)ند الماصودم  ألنات  أو نوهو من  لمأ من  من مصألل ايح أ    اندأت مرعونيدأ ] مةحعيدأ[

ن نلد   ندةد  ل سدأد /ب عادى ايهللدجأو والعحمندو عانيدأ  دألزووب وهندو نلد   والمحد  مد65الهدما 
ايح دأ  و  د ن محأمييدأ  ليددت مددن نحمدو  دأل واد  مدد أح ددأ  المسدأجد  ش سدنمأ النسدنوم العددد ش 

عادددى المسدددألعنن   مدددأ نميدددو لردددت  -سدددند   -نعدددأعى إع دددأع هللددددع محيدددأ لمدددن نحمدددو منيدددأ  أج حدددأ 
 وعهعأووح   وا، ندنت الح    رت  والس تا

إن المسدألا ايولدى وندد ردواع الادوو عادى  موفق للصواب سخبحانه:فأجاب بما نصه الجواب واا ال
ش لدت  أن نحو     جمن  حوا    مإن رأن نل  مياومأ  ميوومأ       اينأت والزونيا منل  جدأئز  واج

                                           
 (االحاو )ب ( مد أ  1)

 (انرناون)ب ( مد أ  2)

 (اعاى)( مد ج 3)

 (اأو يأ)( مد ج 4)

 (اش)( مد ج أو 5)

 (ا مةحيأ)( مد ج 6)
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  (1)نجز  إن الرواع  ن  محأم  مياوما  يو  مياوت   رمأ  وأل  الاأ د عنأ ا
المح سددا وجزاةنددأ ومنيددأ هللددجو  مددإن رأحددت ايهللددجأو ع يددأ   ونددد رددواع ايو  وأمخخا المسخخألة اليانيخخة:

ش مدد  وميومددا العاددونت  ددأن ناددوت رددواع ايو  أو الددداو  هنددو هللددو    مادد  الاادد  مأودد   مددنل  جددأئز واج
الاموم  مإن ون : عهللوم  ون : مأ ونما الاموم منمدأ عدوأ ممدأ ع يدت رد  عدأت  يدد  دوح ونمدا المةحدا؟ 

ش لدت نجدز  مإن ون  همسا مأو  جأز  ودأ   أصد  : وندنا إنا عادت أن الامدوم ع ندب مدد مددم الردواع واج
 وا، أعاتا 

الحمدد ،   وله أي اا مجيباا عن مسا ا تيهر من الجواب تركت ن  السؤاا لطوله ما نصه: ا81
محمد وهلد  وصدح   وسدات: أمدأ مدن ش ميومدا لد   ألاسدأن اليو دد   -سندحأ  –وصاى ا،  عاى 

 هللددديو ماحدددون   مدددأعات أن الهللددديو رددد ت مدددن جمادددا  – –دح الح دددد وناحدددن مدددد ر مددد   ونمددد
 اسدأح   – –الر ت  محسدح  حسدن  وو نحدا و دنل  مرمدأ ش نمحد  المدعرات أن ناحدد عادى الح دد 

ور م  عاى أ  لها  رأن نلد  ش نمحد  أن نادو  هللديوا   اسدأح  أن دأ   حيدت إن ميدو مدد ر مد  
 رأن حممأ  أو حاوا  وا، أعاتامأ نهوج عن الصواب  منحرو عان  سواع 

الحجأسا؟ ون  نأات إن عو  إزالعيأ؟ مدأعات أحد  ش نحد   الاو   أسعح أب زوا  وأما ها يجوز ارتكاب
يحددد أن نعدددنن إش  ألمهللدديوو  وش ن عددد إش  دد   وددأ  ا ددن أ ددد جمددوم: وعرددون مأئدددم الهدد أ مددد أمددو 
إنا وودد  ومددأت ولددت نمرددن ع مندد  عاددى المهللدديوو  منهددوج إن نا  عاددى وولددا وأئدد   يحدد  أحسددن مددن 

من ال عوى  ين    نسعيم  جمند  الوجدو   منردون ايهدن  (2)[هوق اججمأك  وليمو  إن ننا ]لحسن
أوش   أيرمدد  مددد الدددنن  مددإن عيسددو عاندد  ايهددن  ألرمددأ  وجدد  إلددى الهدد أ وأهددن  ألعنسددنو  منرددون 
 نحدد  و ددنن الحددوات حددأجز ر نددو  يحدد  إن عيددنو عاندد  ايهددن  ألرمددأ  وجددد لمددأنا نوجدد   مددن هنددو أن 

أوش  ح سدد   أليمدد  عاددى الددوهو  يحدد  إن عيددنو عاندد  ايمددو مددد  نهددوق اججمددأك   هدد أ مددن نأهددن
م دى ا د   ح  أ ش  و اج نَّ   ووت مأ  م  نجد حناا إش الوووك مد المحأوت   وودد ودأ  عاند  السد ت اإ نَّ ل ُرد   م 

م ى  ُ  أ ْن ن ا    م ن   66ح  م ى ُنوهلل  ْو   اْلح  أت  ح  أو ُمُ  م م ْن ح  /أ الا   م ح 
 ىااحعي (3)

أحمدد الوحهللونسدد: وش  -سدند   -يج  الااج  يدد احا دأك حزولد   مادأ   وأما جمع المغرب والعشا 
نجددوز الجمدد  لاددااج إش إنا رادددو جدددا ؛ يحدد  مهدددألأ لام ددو  ومددد المددواق واحمدددو ندد  نجمدد  لادددااج  

                                           
 ا3/1472نحمو العح نيأت المسعح  ا ( 1)
 ا( مد ج الحسن2)
 ا3/1219ومسات  أب أهن الح   وعو  الهلل يأت   1/20   وأ لدنحع( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب م   من اس3)
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رددو مندد    ومادد  مددأ لاوحهللونسددد ش ددن سددواج وحصدد : وأمددأ الجمدد  لاددااج مدد  أن(1)ولاهللددأمينا مندد  وددوشن
حصدأ  مددد مدننب مألدد   واهعاددأ عامدأع الهللددأمينا  مند   ممددحيت مددن أجدأز  ونأسددأ  عادى الم ددو  ومددحيت 

أحددد  إن  ردددأن راندددوا  جددددا   -وا، أعادددت  -مدددن محيددد  يحددد  ندددزو   ح  ددد  مدددن الاندددأب  والدددن  نعدددوجل 
 ونعهّنو ح    أن نجوز احعيىا

ا أعد   ند  ندو ماد  ال دنن؟ مادت أومند  هندو  يدد اح (2)وننا حنن حزول   واحمدو عادى ندنا مدأ ]ن ادى[
 نناا 

وأواد مسدل اآلهدو  ند  نجددد لد  المدأع؟ مألمدأنو مدن حصوصديت أحد  ش  وأما إذا مسح الخخف األوا
نجدد ل  المأع  م د الح أب عن ال واز: أن ايص  منمأ نجدب ع يندو   ألمدأع أن نصد  المدأع إلدى 

أ  ندددو الم يدددو  ألمدددأع  والهدددأ لدددن  ندددو المحددد   ون دددأوق الدددوأ  مسدددل الهدددأ مدددن حنددد  إن الدددو 
حمأ الم يو الوج   م  ميحى جنصأ  المأع إلى مح  ]   لردن هللدوك (3)[لن  ندو الم يدوالم يو  واج

حا  المأع من  ا عداع  وين مسل الوأ  ل  عأرند ايصانا  ومسل الهأ ل  عأرند ال دلندا  وين المدأع 
 احعيىا (4)ن سد   وا، أعات
اله أ عاى الدوأ  إنا جدأ  اد  الندد   ند  نجددد ؟ ومدّوق  نحد  و دنن الهدأ رمدأ  سأو  عاى حرأنا
 عوى  وا، أعاتا 

لعوارمد  وراوعد   مإحد  ش نعدنمت عادى وهللدوو   إن لدن  مدن  (5)وش[ د]ال  وأما األرض التي غّطاها قشر
ن لدت  (6)صيند ايو   ولن اب أو أ  هنونأ أو ]نزل [ عن عاد  ايو  حعدى نصد  إلدى العدواب  واج

 نرن ش ننا وش ننا ميو من عدت الصيند  وا، أعاتا
الاسددأن  (7)وش عادت لاادأوس  أليو ندا  وناصدد  دنل  الع دو   مأيرمد  ]عادونت[ وأمخا قخرا ة كتخب الحخديث

ن وو  لااأوس ه أ م هنو وصدد مد   د لسأح  منوالمحأمما عاى عدت الاحن مد الاوهن والحدن   واج

                                           
 ا2/515العأج واجران  نحمو ( 1)
 (ا اد)( مد ج 2)

 )ش نع يو(ا أ  بمد  (3)

 ا1/204موانب الجان  نحمو ( 4)
 (اال نوش)ج ( مد ب  5)

 مد أ  ب )نزنا (ا( 6)

 (اعادنت)( مد أ 7)
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حمدأ ]وصدد[إات عان  الصدواب مأه دأ  واله دأ مومدوك عدن ندن   (1)  إن لت ناصد مأ ناع دن  الاحدن  واج
 ايما  وا، أعاتا
مد ال وناا ن  نجوز ل  اعهدأن هللدن  ههدو ميد ؟ مدإن مدد المهللدنها ع صدن  نحمدو  وأما من له شيا

د هللدن  العو ندا  م دد وائندا عدأج الددنن مد رعب الاوت  والن  عان  اص  ح المعأهونن عدت العيدد مد
 أ د الي أ  الهللونهللد:

 حددددددددددددد أو ددددددددددددد  اععادددددددددددددأد   (2)وش ]عادددددددددددددد مدددددددددددددن[
 

 مدددددددوب وش أولدددددددى  يدددددددأ محددددددد  مدددددددد الددددددددنو 
 

 

 مددددددددددددددددددددددددإن ووندددددددددددددددددددددددددب اشلع دددددددددددددددددددددددددأت لهندددددددددددددددددددددددددو 
 

 (3)نادددددددددددو  لمح دددددددددددوب السدددددددددددوانا ش عسدددددددددددو 
 

 و س أ لن  ننا محا  وا، أعاتا (4) /ب والر ت نحأ نسعدعد] وش[66
جوا رت الم ند  الوا ل الوهللدند  مدد مسدألا  -و د ا، عحرت  -سند   بما نصه:وس ا أي ا  ا82

مددددأ نحعأجدددد  المسددددجد مددددن سدددداأ و حددددأع  ونهددددزن الزنددددت عحددددد  ومددددأ مندددد   (5)[ىوجدددد  رددددأن ]نعددددول
ددأ  (6)]مح يدا[ لامسدجد  ولد  ندو أجدوم مياومدا مدأ نسددأو  عماد  أو أرادو  ادت  ادب محد  وجد  أو  

نرددون الحصددأ لاهددأو  والحصددأ لامسددجد  وعددأدم ال اددد مددد  ميوومددا لامسددجد نهددو سدديأ عاددى أن
العددنن  ولددت نيدد  هللددنئأ  و دد  اج يددأت إلددى أن  (7)المهأوسددا نلدد   مهوسدديأ  حدددائق اليحددب ]وهللددجو[

 ا  ج  الجحأن حد اج يأت  وصدأو ني دد ااد  هادا الجحدأن والااادأن نأهدننأ ندو و ادد ني دد 
ج ددأ وم ال ادد هللددأوب الهمددو  لدن  مندد  هللدددع  نلد  ححددوا  مدن سددعا أعددوات  ادت ودددت  وجدد  ج دأو مددن

  وزعددت أن  نددد  سددةاش  ش نسددعحق  المسددجد منمددأ هوسدد  إش رددواع (8)نددد  عاددى صدد ح  ]و صددو [
ايو  وأن ايو  لت عهو  رايأ أوش  ولت نهو  رايأ إش  يد وودوك السدةا    مادوت لد  ايو  

صدو الهدأو  راد  و دأ وهمدوا  وحادوا  ميد  نل  الج أو  هللدع وان   ومح يا الجحأن رانوم جدا   وني
سند  نجدوز لد  نلد  أت ش؟ مدإن وادعت  دألجواز  ميد  مدن هندو أجد  أو ش دد مدن  دوب ايجد ؟ 

                                           
 (اناصد)( مد أ 1)

 (ال يد من)( مد أ 2)

 عان ا لت أوأ( 3)

 (اع ون )( مد ج 4)

 مد ج )معو (ا( 5)

 (امحع  )( مد ج 6)

 (اأهللجأو)( مد ج 7)

 (احمو)( مد ج 8)
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ن وادددعت  يددددت الجدددواز  ميددد  عانددد  الهادددا مدددن حدددنن ] ددددّو[ حدددد اج يدددأت أو مدددن اآلن؟ ونددد   (1)واج
 -ورت عاددى المددولى الرددونت نسددعحق الهددأو  ايجددوم عاددى أحدد  وددأئت أو محاددو ؟ جوا ددأ  هللددأمنأ  وأجدد

 ا-س حأح  
إن أو  الحددد   ش نجدددوز إع أةندددأ  فأجخخخاب بمخخخا نصخخخه الجخخخواب واا الموفخخخق للصخخخواب سخخخبحانه:

مهأوسا؛ ين نل  نةد  إلى  ن   ي يأ   مإن حز  ووو  نل  مدد أو  مح سدا عادى مسدجد  مدإن 
 (2)يو  لامسدجد[رأن لامسجد هاا ني دى محيدأ مدن هدو  ونمدا هوسد  أع نيدأ وهادو الهدو  ]وا

ح سددأ  عاندد   ولددو لددت نرددن لدد  هاددا هللددأو  منيددأ الهددأو   انمددا هوسدد   عاددوت ايو  هنددو مهووسددا اددت 
عاوت  هوسيأ  وش نردون لاهدأو  هندأو مدد نلد   منادأ  لد : أعد  ونمدا ايو   ميدنا أحدو  لاحد    

الحددأج: ووددد وأنددت   اددت وددأ  ا ددن (4)وحاادد  مددد المينددأو (3)ه(529وددأ  نلدد  ا ددن الحددأج الاو  ددد )ت:
أ دى المحد   عادنيت أن  لسححون مد ايو  إنا اسعحات  ح   ومنيأ  حنأن  أح  ناأ  لامسعحق إنا

العدددد  (5)اسددد ن [لني دددوا ونمدددا ال حدددأع: أع يدددت ونمدددا ايو   ون عدددأك  يدددأ أو دددأ  أهدددوى عردددون ح سدددأ  ]
عن إع دأع ونمدا الهدو  رأحت عان  ايولى  احعيى  ونجو  ننا الاو  أن أ  منمأ إنا عجز المسجد 

 وا، أعاتا

/أ مخخا نصخخه الجخخواب واا 67لطولخخه  فيخخهولخخه أي خخاا عخخن مسخخا ا تيهخخر مخخن الجخخواب تركنخخا ل ا83
إن ننا الحرأح المسئو  عح  مدن الحردأح الموودوأ  وودد اهعادأ المدننب مند    الموفق سبحانه:

  أ  (7)أ  الياددحد (6)ومهللى مد المهعصو عاى أحد  نصدل إن ودوب و دأنأ  أل ادد  ولدت ناّو] د [
نا رأحددت   اددد  لددت ناددّو الددولد  أجمعنددأت حددأ  الياددد  مجيدد  عدددت  روحيددأ   اددد الياددد  ددوش  م ااددأ  واج
ش مسدد   وحددّد عنسددى الاددوب  ددأن  الياددد من صدد   ددنن الاددوب وال يددد مددإنا و ددنت  ددألاوب صددل واج

د ندددن    وجيددد  مألددد  مدددسدددأعع  نردددون اليادددد  ألسدددوق أو  ألمسدددجد  ادددت نسدددأو إلنددد   دددأله و مدددن

                                           
 (ا دأ)( مد ج 1)

 (ايو  المسجد)ب   ( مد أ2)

ووعد  عددوو  مدد رأحدت ال عندأ  أ د الجمأعا  او  داو  ( محمد  ن أحمد  ن هاأ  ن إ واننت ا ن الحأج العجن د الاو  د المألرد3)
نحمددو عوجمعدد  سددنو أعدد ت   حرددأتمددن مصددح أع  حددواز  اي  ونددو سددأجد  واسددعمو مددد الا ددأع إلددى أن وعدد  مامددأ   جددأم  وو  ددا  عاندد 

 ا258/ 8ميجت المةل نن   317/ 5الي ت   1/193هللجوم الحوو   68/ 2الوامد  ألومنأت   14/416الح  ع 
 ا8/1/178نحمو المينأو ( 4)
 ) مد الس ن (ا أ  ب( مد 5)

 أ  ب ) يأ(ا( مد 6)

   وأ : اأو امعنت عانيأ  وصل إن ووب و أنأ  أل اد وعات ناّو    حأ  الياداا1/97نحمو مهعصو هان  ( 7)
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الووانأت النوت رانوا   ووأ  أص   وسححون: حد الاوب نومأن  والهمسا رانو  وودولرت: ند  ندو 
وأ هللددينو مددنروو مددد المصددح أت  مجمدد  عاددى مسددأد ؟ مجوا دد : إن الهدد أ مددد الحرددأح الموودد

]أوو  مسه  م   ق  أئن  يح  مهعاأ من   ووولرت إن وو  من الدزوج ححد  ند  نر دد مدد مإنا
 ق الحح  أت ال  ق لت نصأدأ مح  ؟ مسه    

إح  إنا حح  الحألأ   د ق لزمد  ال د ق مدن ندنا الحردأح المهعادأ مند   م دد حاد  المدواق  فجوابه:
عن العيننب وأ  ا ن الاأست : ر  مأ اهعاأ الحدأ  مدد إجأزعد  وود  مأل سد  مند    د ق  وناد  مند  

 ا (1)ال  ق والها  والمواواا و   ال س 
إح  ش نازت من  الوم  لااأ د  وش نعوودأ عادى حرمد    لم أعرف كيفية الفسا إلا فجوابه: وقولكم

وأ  الح أب: ون  ن عاو مس  الحرأح ال أسد إلى حأرت أو نر د مد نل  عوا د الدزوجنن أو الدولد 
واد والددزوج؟ المددأنو أحدد  ش ن عاددو  وددأ  مددد المدوحددا: مألحرددأح الددن   عاددد  ايجح ددد مدد  وجددود ولددد وأ

 ا(2)الولد مسه   وأ  ا ن الاأست: نومي  لإلمأت إش أن نو ى الزوج  أل واق دوح 
وأمأ ح ق ال رو مإحمأ نلد  مدد الحردأح ايو  الدن  وود  مند  اجمعندأت عانيدأ إنا أوندد عصدحنح   وا، 

 أعات والس تا
ومعيحددأ والمسددامنن   ددو   –و ددد ا، عددحرت  -سددند   وسخخ ا أي خخاا ر خخي اا عنخخه بمخخا نصخخه: ا84

حنأعرت  جوا رت الهللأمد  وه أ رت الرأمد  مد مسألا وجانن اجعميأ مدد  ندت عادى مح دا ا،  حعدى 
صأوا رأيهونن وأهللد  موأى أحدنمأ من صأح   نات نوت مدأش نيج د   مادأ  مدد ح سد : عادّد الدن  

 وددوات عاددى و دد  وش عأهللددوع  رألميأهللددوم الادنمددا  ولددت نحددو ش أححدد   دد  ش دهاددت نددنا ال نددت أ دددا   وش
نددنا الا ددم لا دد ق ؟ ين  -سدند   - اولد  عاددّد الددن  ش أححد   دد    وددأ  وش هندو   ميدد  نصددوأ 

الددددن  ش ححدددد  مندددد  نددددو ال دددد ق واليعددددق وهللدددد ييمأ    هدددد أ أسددددمأع ا، وصدددد أع   أوش نحصددددوأ 
ال ددد ق  مددد  أن عأدعددد  الحادددأ  يدددنا الا دددم و ددد  و  عدددن الاصدددد الدددن  ندددو مدددن أوردددأن و لا ددد ق ليددد

نا ردأن (3)/ب ]مينحا[67العزونج وش ناصد    نمنحأ   نصدوأ لا د ق  دنن لحدأ الادو   -سدند   -  واج
 االميمو     من الاولنن مد لزوت ال  ق  ألر ت الح سد  ولرت ايجو والس ت

لدد : عاددّد ميحددأ  نازمحددد  ووولدد : إن وو  فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب واا الموفخخق للصخخواب سخخبحانه:
الددن  ش أححدد   دد   صدد ا جأونددا عاددى موصددوأ مجيددو   ووونحعدد  ش أححددت  دد  دلددت عاددى أحدد  مددن 

                                           
 ا5/85العأج واجران  نحمو ( 1)
 ا3/447 ( موانب الجان 2)
 (امينحأ  )( مد ج 3)
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جددح  اينمدددأن  مدددإنا  لدددت نحددو هللدددنئأ  لدددت نعادددوو مددد اسدددعيمأ  ندددن  الا مدددا عددوأ  ميانددد  ر دددأوم نمدددنن  
حمدأ]ن عوق[ووول : الن  ش أحح     إحمأ نو عأرند  والحح  نا  مد جمن  اينمد النمدنن  دأ،  (1)أن  واج

مددن هنددو  مددد الر ددأوم والعيانددق  ألمهللددنئا  وأمددأ ال دد ق  ددألر ت الح سددد م ددد لزومدد  وددوشن مهللدديووان  
 وا،  أعات  والس تا

جدوا رت الم ندد المومدق  -أعدزرت ا،   أععد   -سدند   وس ا أي خاا ر خي اا عنخه بمخا نصخه: ا85
ونزندددون  – –لددا ونددد: ش إلدد  إش ا، محمددد وسددو  ا، مددد  وددوت سددميوا نددنروون ل ددم الج 

وعاددى هلدد    ندد  نددن  الزنددأدم ليددأ عددأانو مددد السددحا أت  دعددا مسعحسددحا؟  ددنن لحددأ وجدد  الجددواز أو 
  د  والس تا 

مددد الصدد م المددنرووم جددأئزم  إن زنددأدم نرددو اآل  فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب واا الموفخخق سخخبحانه:
 حسحا     ند م او ا  وا، أعاتا

جددوا رت مددد وجدد  أعجمددد الاسددأن  وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه سخخيدي ر خخي اا عخخنكم وأر خخاكم:  ا86
وأواد أن ندددعيات مدددأ عنسدددو مدددن الادددوهن  ماددد  ال أعحدددا والسدددووم  نددد  نجدددوز لددد  رعدددب نلددد    دددأله  

  أ  هللأمنأ   ولرت ايجو والاواب  والس تا عن نل  جوا (2)ايعجمد أوش نجوز؟ ]أجن وحأ[
محمدددد وهلددد  وصدددح   وسدددات عسدددانمأ   -سدددندحأ  -الحمدددد ،   وصددداى ا، عادددى  فأجخخخاب بمخخخا نصخخخه:

الجددواب  وا، المومددق لاصددواب سدد حأح : إن الجدد   السددنو د حادد  مددد اجعاددأن عددن الزورهللددد مددد 
دد أ يحددد مددن اليامددأع  ونحعمدد  الجددواز؛ يحدد  وددد رعأ ددا الاددوهن  ددألاات هنددو اليو ددد  أحدد  لددت نددو مندد  ر م 

  ولادوليت الاادت أحدد (3)نحسح  من ناوة   أليو نا وايووب المح   رمأ عحوت ووأعد   هندو ]لسدأن اليدوب[
 ا(5)احعيى (4)ژڻ  ۀ     ۀ  ژ الاسأحنن  واليوب ش عيوأ وامأ  هنو اليو د  وود وأ  عيألى 

مألمّدأنو أحد  نجدوز رعأ عد   أليجمندا    جواز وواععد   أليجمندا الاأئ  (6)ه(150وأمأ أ و ححن ا )ت: 
 أن أ  وا، أعاتا

                                           
 (ان عاو)( مد ج 1)

 (اأجن وا لحأ)( مد ج 2)

 (االاسأن اليو د)( مد ج 3)

 ( من سووم الهلليواعا195اآلنا )( 4)

 ا4/183نحمو اجعاأن مد عاوت الاوهن ( 5)
ولدد   ال اند  المجعيدد المحادق أحدد ايئمدا ايو يدا عحدد أند  السدحا  ( الحيمأن  ن اأ دت  دن زو دد  دن مدأ  العمنمدد  دألوشع الردومد6)

مصدح أع  مسدحد مدد مدن   المحصدوو لاا دأع مدأ ى مح سد  إلدى أن مدأت  أواد  وووى عن ع أع  دن أ دد و دأح أ  سوحهللأ  ألروما وأى أح
سدنو أعد ت   405/ 5ومندأت ايعندأن   1/86  ادأت ال ايدأع   7/233نحمو عوجمع  ال  اأت الر وى ش ن سيد   الحدن  والمهأوج

  ا449/  10عيننب العيننب   390/ 6الح  ع 
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عمأ نعور  الحأ   وةوسيت مدن الهللديو الدن   -ح مرت ا،  -أجن وا لحأ  وس ا أي اا بما نصه: ا87
نعور  اجحسدأن مدن الهللديو  مأ/أ 68نسموح  هللحعوما   ن  ليأ أص  مد السحا أت ش؟ ومأ ماداو 

؟ أو إحمدددأ ردددأن نلددد  مدددد (2)العحاندددق؟ ونددد  ع دددو ندددن  ]السدددما[ (1)ج مدددن ]سدددما[مدددد وأسددد  لنهدددو 
 الهواوج المعادمنن  أجن وا لحأ عن نل  جوا أ  هللأمنأ   ولرت ايجو والاواب  والس تا 

وصدح   وسدات  الجدواب وا،  محمدد و هلد  -سدندحأ  –الحمد ،  وصاى ا، عاى  فأجاب بما نصه:
  والهللددي (3)ونددد مدأ أحددأ  ] محأ دت[  المومدق لاصددواب: إحد  إنا لددت نحادق الددوأ  راد  منجددوز أن ععهدن

هللحما اينحنن  ونجوز أ و  من  نل   وردأن هللديو   (5)مأ زاد عاى نل  حعى ]ع ا [ (4)وومو  و]نو[
– – هلليو مد وس    مأهعاأ من  ند  ندو   وأمأ عدونو الوأ  وعو  ال(6)موق الجما ودون الوموم

مدونانن  ]مونادأ [ نحاادون جمند   (7)من الازك المحيد عح  أت ش؟ ورأن ع منم سند  ع د ا،  ن]حمدد[
وةوسددديت  ومونادددأ  نعوردددون هللددديوونت مدددد وسددد  الدددوأ   ونددددووون الحددد ق مدددن جمنددد  الجواحدددب  مادددأ  

مادددألوا ليدددت:  ددد  ح وحدددأ مدددوهو منددد  المحاادددون: لجواحدددب الدددوأ  لاحدددألانن لجمنيددد  ح وردددت  دعدددا  
 هدد أ عه ددن رت لجواح دد   مإحدد  مددن وجدد  الاددزك  وشهللدد  أن حاددق جمنيدد  موسدد  مندد   ووددد وددأ  ا ددن 
وهللد: من الصحأ ا من رأحت ل  لمدا  ومدحيت مدن رأحدت لد  ومدوم  ومدحيت  مدن حادق مدأيمو مدد نلد  

 وندد  أحسددن م ندد  ايسددوم رددأن لدد  هللدديو  – –واسدد   ومددأ عمددأنوت  دد  اآلاددأو مددن أن وسددو  ا، 
احعيى  وش ن و رون العحانق ع ما الهواوج وأ  الحوو : ين الي ما ودد عردون  ألم دأح  (8)الحسحا

  ومدد   ومياوت أن ننا لن   حدوات(9)رمأ وأ  منيت: اوج  أسود إحدى ع دنا ما  ال  يا عدودوا
  (10)ماددأ : احااددو  رادد  أو اعورددو  رادد أ ددد داود أحدد  عاندد  السدد ت وأى صدد نأ  ووددد حاددق  يدد  وأسدد   

                                           
 (اسنما)( مد ب 1)

 أ  ب )اليما(ا( مد 2)

 (امحأ ت)ج من ( مد 3)

 ا( مد ج ند4)
 ا( مد ج ن ا 5)
 ا4/233أهوج  العومن  ووأ : حدن  حسن صحنل ( 6)
 ا1/493الجما: الهلليو الن  حز  إلى المحر نن  والوموم: مأ حز  إلى هللحما اينن نحمو الاأمو  المحن  ( 7)
 ا76/ 17ال نأن والعحصن نحمو ( 8)
 ا2/744  ومسات  أب نرو الهواوج 4/200مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب ع مأت الح وم  حدن ( 9)

والحسدأئد  83/ 4  أ دوداود  دأب مدد النةا دا 1675/ 3  ومسات  دأب رواندا الادوك 9/437أهوج  اجمأت أحمد  أب مسحد ع د ا،  ن عمو  (10)
  وا دن ح دأن مددد الصدحنل  دأب نرددو ال ندأن  دأن الاددزك 8/130حن الصدهوى    السدد8/312مدد السدحن الر دوى  ددأب الوهصدا مدد مددد حادق الدوأ  

  ودأ  مدد حند  ايو دأو ووام أحمدد وأ دوداود الحسدأئد 8/439وال نياد مد هلليب اجنمأن  دأب مدد ع دونو الجمدا  12/318م أح اسعيمأ   دنا 
 ا1/161ل م ا  حن  ايو أو صحنل  وأ  المحنو: أهوج  مسات  أجسحأد الن  أهوج  أ وداود ولت  نرو   إسحأد
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 احعيىا  (1)وننا حو مد اج أحا
 عن مسا ا خمس: -ر ي اا عنه  -وس ا أي اا  .88

ونددد أن  يدد  مدن سدداأ مدن الماددو  صددوأ أو دأ  عاددى  يد  الحددأ   ندد   أمخا المسخخألة األولخخى:
 ع اى  ند  ولو لت نجدد ل  الصوأ من جأع  يد  من الماو ؟ 

ن  فجوابها: أح  إن رأن صوأ عمان  م  نحعأج إلى عجدند  وند لمن أع نت لد   وعدوو   يدد   واج
رددأن صددوأ احع ددأك هأصددا مإحدد  ش نجددوز  نييددأ وش وسددمعيأ إش  ددإنن اجمددأت  وش هللدد يا منيددأ  ورامددأ 

إش مدن جدددت لد   ونهدعو  يدأ  (2)عيددت الماو  وجب عجدنددنأ لمدن ندد مدد ندد   وش نحع د  ] يدأ[
 ت ل   وش ندهايأ هنونت  وش عوو  وأل  ال وزلدامن رع 

ونددد أحدد  رددأن نعادددت لحددأ مددد المجددأل  مددد وددو  هاندد : اوعدددت  حددوم  ليأهللددت ش  وأمخخا المسخخألة اليانيخخة:
/ب أحد  نجددوز اآلن أهدننت الزردأم حندد  مادد  ندت المددأ   وودد ودأ   يدد  ال ا دا نحددأ 68ا (3)الم ادب

 ونرو لد أن الح ند ا ن وهللد حو عاى جواز نل ا إح  ش نجوز ووومأ  م  ل م المهعصو  
ن المسدددألا ودددد سدددئ  عحيدددأ اشمدددأت ا دددن مدددوزوق  مأجدددأب: المسدددألا اهعادددأ اليامدددأع منيدددأ  إ وجوابهخخخا:

والواجل مد ننا الزمأن أن ني ى محيأ وو مأ رأن إع أة  أم   من إع أع هنو   وا، عيدألى أعادت 
وأمدأ مدأ نردو عدن الح ندد مدإحد لدت أجدد هللدنئأ  مدن نلد  مدد    وحاا  عح  الح دأب (4)وحاا  مد المينأو

 رعأ    دانا المجعيدا 
وند أن أ أ الحسن مّسو ال نن الن  نا   سد    الجمد   ألوحد   ومسدو الوحد   وأما المسألة اليالية:

مدأ حصد :  (5)مد هللوح هوندب المهعصدو  دأل نن الووندق  ونردو الععدأئد عحدد ودو  هاند  اوهللددم وحد ا
  لرن إن رأن ننا الع سنو ميع وا  عحدد (7)  ومسو  أن  الاها  أل نن الوونق(6)ها ]مصحى[ ألعحون  ل

                                           
 ا7/167هللوح الحوو  عاى مسات نحمو ( 1)
 (امنيأ)( مد أ 2)

 ا1/59مهعصو هان  نحمو ( 3)
 ا2/345  وموانب الجان  1/1/499نحمو المينأو ( 4)
 ا1/46مهعصو هان  نحمو ( 5)
 (امصنحا)( مد ج 6)

 ا1/1076نحمو الاأمو  المحن  ( 7)
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منردون أولدى ]مدد   وجدود ندنا الاددو وزندأدملمهنو الوونق أهللد مهللداا محد    (1) [اأن  ال ا  يج  ]عاون
ن لت نرن ميع وا  مرأن نح هد أن ناو : هللدم  نن لهللمول  ]ليمأ[ (2)إ أحا[  احعيى؟ (3)العهاأ  واج

اعع دددأو نلددد  الع سدددنو  وأن المدددواد  (4)إن الدددن  نح هدددد اععمدددأد   ددد  ش نصدددل سدددوا  ]عادددى[ وجوابهخخخا:
 ألوحدد  مددأ نرددون  دد  المهللدداا واليسددو  ونلدد  إحمددأ نرددون مددد هللدددم ال ددنن  والمهللدداا نددد الميع ددوم مددد 

ومجدأزا    إ أحا الجم   مرأح  أ اق الوح  مد المهعصو مد  أب الجميا عاى م اق ال نن اعسدأعأ  
وأ ددأأ إلندد  الهللدددم  رمددأ عوسدد  مندد  ا ددن عومددا وأ اادد  عاددى الهللدددم والراددوم   مإحدد  وددأ : ومددد ال ددنن 

ا دن الاأسدت وأهللديب مد  الوا دحا والمدوحدا   (6)وحد  ودوشن ]لسدمأعد[ (5) وناأن  ا ن وهللد مند  ]نو[
 ددت عحمادد  مددد الاهمددد أجددأز  مددوم لا ددنن  ووددأ  مددوم أوجددو  مددد ال ددنن ورانددو الوحدد   مإحدد  لددو نن

ر مدد  عاددى ال ددنن الوونددق لددت نحسددن إن نصددنو الردد ت نرددنا: ومددد ال ددنن حألددا روحدد  نا  ددنن وونددق 
ووشن  وننا الميحى رمأ عوى من عدت اشلعئأت     ميحأ  منمأ نميو: ومد ال نن حألا روحد  نا هللددم 

ل دنن حألدا روحد  نا ووّدا وراوم ووشن  مإنا وات: لت ش عحم  الوح  عاى الووا  ونرون ميحأ : ومدد ا
ووشن؟ وات: ه أ الماصود؛ إن المواد  حرأنا اله أ أح  نجم  لا نن م ااأ   أو ش دد مدن راوعد  

وحدد   (8)  رمدأ أن الهد أ أن دأ  مدد أحد  نرع دى ] دأل نن[(7) حأع عاى أن المهللاا  مجود  أو ]راوع [
مدإنا  (9)لصدهنو: وأمدأ ال دنن ] دأح واد [/أ ودأ  أ دو الحسدن ا69أو ش د من روح  مد  م دو أو مامدا؟ 

ن لت نرن ماوشن  ونمأ ه أ مد هللديأدم ند  نردون مد  اح دواد ال دنن  رأن مي  وح  جأز الجم   واج
  اددت (10)مهللدداا العصددوأ مددد ووددت اليهللددأع اآلهددوم أو ش؟ ونلدد  نهعاددأ  ددأهع أ ايمددأرن و]ال اددأك[

مدددد اليع ندددا  ش نجمددد   دددأح واد  مدددد  ودددأ : مدددإن جميدددت ما ادددا أودددوا : نجمددد   مجدددود ال دددنن م اادددأ  
 المدوحا  و]الوا حا[ ال وق  نن الوح  وهنو  احعيىا

                                           
 (اعاوا )( مد ج 1)

 (ا إ أحا)( مد ج 2)

 ا(ليأ)( مد ج 3)
 ا(عدت)( مد ج 4)
 (انا)( مد ج 5)

 (السمأك)( مد ج 6)

 (ا راوع )( مد ج 7)

 (امد ال نن)( مد ج 8)

 (ااح واد )( مد ج مد 9)

 (اال ا )( مد ج 10)
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وندد مدن جمد  لنادا الم دو مدد مسدجد وواح لمسدجد ههدو لدت نجمد  مند  أناد    وأما المسألة الرابعة:
 وجا  إلى مهنب الهلل ق مأنا عان ؟ 

نيدد  ودأ  أ دو الحسدن الصدهنو مدد إح  ش إعدأدم عاند    د  لدو جاد  مدد المسدجد ح سد  لدت  وجوابها:
 : أحدب إلدّد أش أود (1)اليع نا: ون  نجميون مد الم و مد وم أن  ونت ش نحصدومون حعدى ]ناحعدوا[

ن جميوا ات وحعوا ميت مد سيا : (3)ه(33)ت:  د  وأ  أ و محمدد ودأ  أ دو  ردو  دن الا دأ(2)نجميوا  واج
وحعددوا مياددنيت إعددأدم اليهللدأع  وددأ  أ ددو محمددد: إحمدأ نجميددون لاومددق  مددإنا جميدوا و دد  مهنددب الهللدد ق ادت 

إحمددأ لددت نددو مألدد  عاددنيت اجعددأدم؛ يحدد  ش  ددد أن نحصددوأ  ي دديت  وأحددب إلددد أن نرددون ايودد  مددد 
احعيددى  ومددد ا ددن عومددا: وهنددو المحصددومنن مددن المسددجد حعددى ناحعددوا مددد وم ددأن ش  (4)وحرددت ايرادد

وسدددددمأك  (5)ه(329ت ش ددددن الجيددددت)ت: نجميددددون  ومددددد إعددددأدعيت إن جميددددوا األايدددددأ إن  اددددى أراددددون
 الاووننن والهللن  احعيى وا، عيألى أعاتا

جددوا رت منمددأ نددنرو مددن هددواو  يدد   -و ددد ا، عددحرت  -سددند   وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه: ا89
السددوو  و يدد  اآلنددأت  و يدد  الرامددأت  و يدد  ايسددمأع  مددن روحيددأ عمددحل صددأح يأ الهحددى  

ل أعحدا  ونأ  وهندو نلد   رمدأ ندنرو عدن سدووم الواويدا واورنل  عألنيأ والدداعد  يدأ  والمدودد لدنر
]إح  نيعرددأ  ألددب ايمددو عاددى وددواعم سددووم مددأ مدددم أو يددنن نومددأ   دد  وددأ  صددأحب نددن  المسددألا

ما    مد وودت ميادوت مدن عاد  ايندأت  عادى حألدا  ن دا وننئدا  سدحنا  لردن أنروندأ لردت لنع دل 
   دأنو   مدد حألدا  دأنوم مدن ال ددن والادوب  أمونأ  ونو أن نأهن حصنوا   أنوا  نجيا   مو د

اددت نددودد سددووم مددن الاددوهن أو يددنن مددوم  وندددوت عاددى نلدد  إلددى أن نرمدد  اينددأت المددنرووم  منااددب 
سدند   -نسوف ل  أرايأ واشحع أك   يأ؟ أجن وحدأ  -سند   -الحصنو منجد دوانت ميدودم؛ مي  

ال ا دددا مدددن أمدددو العاصدددنو الدددن   مدددد مسدددألا مدددأ ندددنرو   -سدددند   -هجدددورت ا،   وردددنل   -

                                           
 (اناحعون) ( مد ج1)

 ا1/423نحمو ال نأن والعحصن  ( 2)
مدن مصدح أع    مان  مألرد عألت  ألع سنو والاها من أن  الاندووان  أ و  رو  ن الا أد  ( محمد  ن محمد  ن وهللأح الاهمد  ألوشع3)

  1/117  الدوامد  ألومندأت 540|/11سنو أع ت الحد  ع   286/ 5ورعأب ال يأوم ا نحمو عوجمع  عوعنب المداو    عصما ايح نأع
  ا1/249الدن أج المننب 

 ا1/845نحمو هللوح العاانن ( 4)
مدن مصدح أع  الحجدا   ماند  مدألرد  ونيدوأ  دأ ن الدواوق  ن أ و  رو  دن أحمدد  دن محمدد  دن الجيدت  دن ح دنش المدووز ( محمد  5)

 ا9/3ميجت المةل نن   1/243مو عوجمع  الدن أج المننب مسأئ  اله ما نح  لمننب مأل 
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حمددأ سددةالحأ عمددن ناصددو مددن 69 /ب ننرووحدد  ال ا ددا نددو  ددأموو سددحونا ش نه ددد عحونميددأ  واج
 (1)الرأهد دوانت ونجيايأ مد صوم أو هلل ييأ  ادت نادوأ سدووم مدن الادوهن عدددا  مدأ ونددهن ] دهحدا[

مدددأجوونن   –  سدددند - ن دددا ش هندددو  وش نرادددأ ح سددد   أسدددعدعأع هللدددن أن وش جحدددد؟ أجن وحدددأ 
 والس تا 

محمدد وعاددى هلدد   –سددندحأ  -الحمددد ،   وصداى ا، عاددى  بمخخا نصخخه: -ر خخي اا عنخخه  -فأجخخاب 
 (2)وصددح   وسددات  الجددواب وا، المومددق لاصددواب سدد حأح : أمددأ مددأ نرددو مددن العاصددنو ]والرأهدنددا[

دنن  وندو ماد حصوا عاى محي ؛ يح  إمدأ وادب عدنن ش نددوت  ميدو هدش هدألو ش نحد   واج  مدأ حاد  ع 
إمددأ سددووا مددن مددأ  ش نزرددى  أو مددن مددأ  مددن نسددوق مددن حاددوق المسددامنن  أو مددن مددأ  ميصدددوت 
المددأ   وأمددأ رددون الجددن نأهددن  مددن الميدددن ون ددو   سددرا مددد حنحدد  ميددو مددد حنددز الادددوم  وايصدد  

نرددو نلدد  ه مدد  لاددوم السددوعا  وأنددأ  مددأ رددأن  ميددو ش نهاددوا عددن الهددش  ين الح ددو  عح ددو محدد   ولددو 
  وأمددأ عدد وم (3)لامدددموك إلندد  لروندد  ونددو ش نددنرو   ووددد عراددت عاددى نلدد  الهللددن  زووق  ححددو مددأ نروحددأ

حمدأ المدنموت مدد نلد  الاصدد  والعوجد  لهندو  الاوهن ميو من أم د  مدأ نعادوب  د  إلدى ا، سد حأح   واج
ينرددأو وهددواو ا،  مددإن وصددد الحصددو  عاددى العصددونأ واسددعحزا  الووحددأحد وهدمعدد   أيسددمأع وا

حمدأ الحدأ  مدد الصدووم المدأنوم  ين صدأحب الهدواو ودد  الحووأ  نو ماصود السدأحو  سدحو   واج
  والوجيدا واحددم ندنا إن لدت نهاد  (4)سعو وصد   ونأ دا هللدوعنا مدد المدأنو مدن أنردأو و]سد حأت[

محد   رمدأ ن ياد   (7)ووهحندا رامدأت ]أجح ندأت[ (6)الاوهحنا  هللدع   أمأ إنا ردأن ندده  مدد ]هندا[ (5)]اآلنا[
 الميزمون وأن  الدعوات مأيص  مد نل  المح   وا، أعات  والس تا

الحمدد ،  وصداى ا،  ومما أجخاب بخه أي خاا وسخؤاله قخد تركنخاه كمخا ييهخر مخن الجخواب مخا نصخه:
 -سد حأح   -وصح   وسات عسانمأ   الجواب وا، المومق لاصواب  محمد وعاى هل  -سندحأ  -عاى 

إن مددأ ناعا دد  الااددأ ون ش زرددأم مندد  إن رددأن و دد  وددد عوردد  عاددى أن ش نيددود إلندد   وأمددأ الااددأ  الددن  

                                           
 (ا دهوحا)( مد ج 1)

 أ )الرأه نا(ا( مد 2)

 ا1/223نحمو عدم الموند الصأدق ( 3)
 (اعس نحأت)مد ج  (4)

 (ااآلنأت)ج   (اآل )( مد ب 5)

 اج ه   ( مد ب6)
 ا( مد ج أجح نا7)
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نرددون مدد  الحصددأد مإحدد  نزرددد عمددأ لا ددا الااددأ   ين مددأ أهددن  مددد ميحددى اججددأوم وألدد  أ ددو الحسددن  
ن لت نعور  عاى أن  ش نيود إلن  وأهنو  مإح  نزردد مدأ نحدوب نلد   دألعحو   وردنل  مدأ عصددق  د  واج

ونزرددد عانددد   إش أن نحددو   ددد  الزرددأم منجزئددد   وددأ  مدددد ال نددأن: وش نجدددوز لددد  أن  (1)أن ددأ  ]نحسدددب[
مدإنا  (2)نحس   من زرأع  إنا حوى    صدوا الع وك   ورنل  لو أع ى وش حنا ل  مدد ع دوك وش زردأم

ش اوعصددو محدد  عاددى الادددو المحاددق أن ددأ    والمددواد  أردد  الدا ددا مددد دوسدديأ مددأ عاددت رنادد  م مددأنو  واج
عأرا  حألا الدو  والم أهللو لنل   ممدأ أهنعد   ح سديأ؛ يحد  أمدو هألدب  محزلدا مدأ أراعد  الوحدوش أو 

 /أ ننب  أمو من السمأع  وأمأ مأ ني ن  لاددواب  ندد  منحسدب  وأمدأ المدأ  المهللدعو   دنن اينعدأت70
: وش زردأم (4)وودأ  ا دن الحأجدب (3)م  زرأم عاى من لدت ع اد  حصدع  حصدأب الزردأم رمدأ مدد الوسدألا

 هللنا   وا، أعات احعيى والس تا                                                                         حصع  حصأ أ  مد عنن أو حو  أو مأعاى هللون  حعى ع ا  
الحمدد ، وب اليدألمنن  و د   ي اا عنه عن مسا ا ون  األسخ لة والجخواب:وس ا أي اا ر  ا90

محمدددد وندددو هندددو هادددق ا،  -سدددندحأ  -حسدددعينن  وندددو الادددو  الميدددنن  والصددد م والسددد ت عادددى 
 أجمينن  وعاى هل  وأصحأ   وأدم ايما وحمأم الدنن؟

جدد اجمدأت مدد الجادو  وج  صاى اليصو وحد  ومو  جمأعا نصاون اليصو  وو  المسألة األولى:
ولت نعو و  حعى  نحمو مأ عحد ايمأت  ن  نو مد العهلليد ايو  أو ايهندو؟  د  أحدوت ميد   دح   
مأ ده  المسجد  ات سات اجمأت  ممأنو ر ت أ د الحسن مد  أب اجمأما عحد وو  الهللن  ومدن لدت 

ومدددأنو  اليمدددوت مدددد اليصدددو نددددو  إش العهللددديد أو  الجادددو اااإل    مإحددد  نرمايدددأ حأمادددا وش نا ددد   
وهنو   واسعهللراحأ   ألحس ا إلى اليصو من جيا روانندا العحاد   يددنأ أو ن دوق مدد نلد   أش د واو 

 واشهعنأو؟ 
إن من وجد اجمأت مد العهلليد  ورأن ود صاى وحدد ؛ محاد   الجواب واا الموفق للصواب سبحانه:

ادد نح هدد أن نجاد  وش نحدوت؛ مدإن رأحدت أن ناأ حعى نيات أ  عهلليد نو  ودأ  ا دن عومدا: ووى ع
ش احصوأ احعيىا    أونا أحوت واج

                                           
 أ  ب ) حس  (ا( مد 1)

 ا2/480نحمو ال نأن والعحصن  ( 2)
 ا1/70الوسألا لاانووان نحمو ( 3)
 ا1/161نحمو جأم  ايميأت ( 4)
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ووأ  أن أ : سم  الاونحأن من صاى الميو وحدد  ووجددنت مدد عهللديدنت ايهندو ش ندده  مييدت ا دن 
 احعيىا  نوهللد؛ ين مدو  هنو وريا م

  إمددأت محدد  مدإن أحددوت  ددح   مدأ دهدد ؟ ماددأ  ا ددن عومدا أن ددأ : سددم  ا دن الاأسددت ]لددو دهدد  مدد جاددو 
ووددد وددأ : لددو وردد  وريعددنن ا ددن وهللددد احصددوأ؛ يحدد  وددد  (1)ايو  مسددات  سددات واحصددوأ  ا ددن الاأسددت[

ن لددت و : إن حددوى (2)ه(282دهدد   حنددا ال ددو  ش الح دد   الاهمددد ووى إسددمأعن  )ت:   دديأ أعميددأ واج
ميدد  احعيددى الهللددن  وددو  ا ددن الاأسددت لامهنددوم وا ددن المأجهللددون  زنددوم  ايولددى لددت نازمدد  إعمأميددأ  وعدد

وأمددأ اشسعهللددرأ   روانددا العحّادد   يددد اليصددو ممدددموك  مددأ نرددو مددد السددةا  مددن ال ددوق ] ددنن اشهعنددأو 
وأ  ا ن عومدا: سدم  ا دن الاأسدت مدن نردو  يدد وريدا مدن عصدو  أحد  صدّ   هللد ييأ؛  (3)واش  واو[

الهدووب أو ال ادوك   يح  لت نعيمد ح     يد اليصو  ا ن وهللد يح  محي  حنحئن لانونيدا جناأعد  عحدد
 ح   من لت نص  اليصو  يد ص م هنو   ماو مح  لنات الووت مأ جأز احعيىا  (4)ولنا ]جأز[

/ب]ماندد  لدد  مددد نلدد ؛ ماددأ : إحمددأ 70وددأ  اآل ددد: ورددأن الهللددن  نيحددد ا ددن عومددا نصدداد  يددد اليصددو 
 أميا  نوت ن وعحد ميعأد  من الص م  ألحيأو احعيىا 

وجد  لددت نصد  اليصدو حعدى هو دت الهللددم   مجدأع إلدى المسدجد لنصدانيأ مأونمددت  المسخألة اليانيخة:
عاى اجمأت ص م المهوب  ممأنا ن يا  ننا اجحسأن؟ يحدأ إن أموحدأ   ألددهو  مد  اجمدأت مدد صد م 
ن أموحأ   ألهووج من المسدجد ميدو ممحدوك   المهوب صأو معح   و   ص م المهوب ونو ممحوك   واج

ن أموحأ   ص  ن واعت  دهول  وأح  نصانيأ  حنا الح د  لمردأن ال دوووم مدد   م اليصو ميو ممحوكواج واج
 نل   مي  نصانيأ ا اأ أو أو يأ؟ 

حمدأ ردأن نازمد  الددهو  لدو  الجواب: إن الن  ن يا  ننا نو الهدووج مدن المسدجد لا دأع مدأ عاند   واج
نا أونمددت  مو دد  صدد م محدد  منيددأ ا عددداع هنونددأ حنحئددن   لددت نرددن عاندد  مددأ و ايددأ  وددأ  ا ددن عومددا: واج

والجاددو   دد   ولزمددت مددن  دد  إن لددت نصددايأ  وصدداى مددأ و ايددأ أو صدد نأ مددنا ونددد ممددأ عيددأد احعيددى  

                                           
 ا( سأو  من أ1)
ولدد  أل صدوم وعدومد   ردأن وأ دنأ    هدداد  مدن أند  ال صدوم  ايزد  المدألرد الاأ دد ( إسمأعن   ن إسحأق  ن حمأد الجي مد2)

  9/56الدددوامد  ألومندددأت   4/279نحمدددو عوجمعددد  عوعندددب المدددداو      هللدددواند المو دددأمصدددح أع  الم سدددو  مدددد ال اددد  مدددن  مجدددأم   هدددداد
 ا310/ 1ايع ت   334/ 3هللنوات الننب   93/ 1الدن أج المننب 

 (ااش  واوو  ) أشهعنأو( مد ج 3)

 (اأجأزوا)( مد ج 4)
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لدت نصد  مدأ و ايدأ ش نازمدد   (1)احمدو وولد : وصداى مدأ و ايدأ  مإحدد  وندد مدد الادزوت  مم يومد  أحدد  ]إن[
عأو د  رواندا العحاد  مدد ندنا الوودت  الدهو   لردن ح دد الادزوت ن ادى ميد  احعمدأ  الجدواز  إش أحد  

معيددنن عاندد  الهددووج  أمددأ لددو رددأن الووددت ووددت عحادد   ميدد  نازمدد  الدددهو   حنددا الح دد ؟ وددأ  الح ّددأب 
: ونو المهلليوو  أو نهوج ووشن  إش أن نننن الاولنن لدت نانددنمأ نردون (2)ه(749عن اليواو  )ت:

ن أونمدت عادى مدن  د  وعاند  مدأ و ايدأ؛ م دد  الووت ووت عح    ورنل  أ اايمدأ ا دن عومدا وحصد : واج
لزوميأ  حندا الح د  وهووجد  لمدأ عاند  حاد  ا دن وهللدد عدن أحدد س دمأعد ا دن الاأسدت  واآلهدو مد  وولد  

  نهدوج مدن المسدجد (3)ه(268ع دد الحردت )ت:ا دن منيأ ش نعحّ د  مدن عاند  مدو  مد  الاهمدد عدن 
ن ا دن الاأسدت مدد الهدأوج جوأمدا مدأ ش   لسدمأع  سدححون عدن وهللدد  ون د  الهدأوج ندد  عادى أح د ا 

احعيددى إش أن العاننددد  رددون الووددت ممددأ نجددوز مندد  العح دد  نددو مددوادنت إن نددو ماع ددى الاواعددد  (4)نيددأد
 وا، أعاتا  

وج  صاى الميو وحد   ات جأع المسجد لهو  رأن نحمو عاى وج   مامأ دهد   المسألة اليالية:
المسدددجد أونمدددت الصددد م لعاددد  الصددد م العدددد صددد نأ ندددنا الوجددد   ممدددأ الحردددت إن هدددوج نددد  ع  ددد  

ش لزمع  منميو محد    د ن ايولدى  حعدى إحد  لدو لدت (5)ص ع ؟ ونو المأنو من وو  المهعصو : واج
رمدن لدت نصدايأ وأسدأ   ايولدى  مادد عهاددت مدد نمعد   وصدأوع ى  صد ع  نصايأ اآلن م  اجمأت وار

حمأ مي  حوامأ  ما ؟   وش ع    واج
إن ندنا الهدأوج ودد أسدأع وميد  مدأش نجدوز  وصد ع  ايولدى صدحنحا وش ع  د   ومدن أندن  الجواب:

ش لزمعددد ؟    ددد ن /أ مدددإن لدددزوت دهولددد  مددد  اجمدددأت ش نسدددعازت 71ن يدددت الددد   ن مدددن ودددو  هانددد : واج
ص ع  ايولى  يد وووعيدأ  هللدوو يأ وجمند  أورأحيدأ  إن لدن  ندنا الددهو  مدد صد م اجمدأت هللدو أ  

                                           
 (الو)( مد ج 1)

وأ ددد   ماندد  مددألرد حددأمم مع ددحن مددد عامددد ايصددو  واليو نددا  ( محمددد  ددن ع ددد السدد ت  ددن نوسددأ  ددن رانددو اليددواو  المحهللددنو 2)
نحمددو عوجمعدد  الدددن أج ودنددوان معددأو    مددن مصددح أع  هللددوح جددأم  الميددأت الحأجددب  لددى أن عددومدإواسددعمو وأ ددنأ    الجمأعددا  عددوح 

 ا10/171ميجت المةل نن   2/155ندنا اليأومنن   6/205ايع ت   1/159نن  العانند مد ووام السحن وايسأحند   1/336
عدومد  مصدو مدن   وصحب الهللأميد وأهن عحد   ال ان  من أصحأب مأل   ت  ن أعنن المصو ع د الحر( محمد  ن ع د ا،  ن 3)

عدددنروم الح دددأم لادددنن د   4/193ومندددأت ايعندددأن   157/ 4وأداب الا دددأع نحمدددو عوجمعددد  عوعندددب المدددداو    مصدددح أع  أحردددأت الادددوهن
 ا231/ 1الدن أج   136/ 10سنو أع ت الح  ع   2/98
 ا2/92موانب الجان  نحمو ( 4)
 ا1/40نحمو المهعصو ( 5)
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حمددأ نددو مواعددأم لحومددا اجمددأت  لددئ  نادد  مددد ال يددن عاندد    (1)]مددد صددحا ايولددى[ وش ورحددأ محيددأ  واج
وحدد  أولدت نصدايأ  (2)منجب سد نن  النونيا  ألدهو  مي   وش موق مد ندنا  دنن أن نردون ]صد نأ[

وأسدددأ  وندددنا ميحدددى ودددوليت: ندددو هللددد ن   مدددن لدددت نصدددايأ  أ  مدددد الادددزوت وعددددت إ أحدددا الهدددووج  ش أحددد  
نهأ ب  ازوت الص م لناعيأ حعى ععهاد مد نمع   إن لت نوجب ا، عان  مو دنن  ادت ندنا الادزوت ش 

أونمددت مندد  عادد   (3)نيددأو  اسددعح أب اجعددأدم  ين محدد  اشسددعح أب هددأو  هنددو المسددجد ]الّددن [
عاددددى المدوحددددا ومددددد الهددددأوج عددددن  (5)ه(633)ت:  اوجواجدددددلو  (4)الصدددد م رمددددأ وألدددد  مددددد العو ددددنل

نمدددو  ألمسدددجد  (6)المسدددجد الدددن   نسدددم  اجوأمدددا إهللدددرأ    مإحددد  ودددأ  : الدددن  صددداى وحدددد  إمدددأ ]أن[
دأ أحد  ش ونسم  اجوأما  أو نايد مد المسجد حعى عاأت الص م   مأيو  ش هد أ مدد المدننب ح ص 

نازمددد  الددددهو  مدددد صددد م اجمدددأت  وندددنا منددد  حمدددو؛ مدددإن  حنحدددأ عادددى أن ماصدددود الهللدددأوك مدددد ايمدددو 
ن ردأن مواعدأم لحدق اجمدأت لمدأ  ع أعأ ايجو  مد  مدوق  دنن مدن ردأن هدأوج المسدجد أو داهاد   واج

وم مدد نيج  مد هأ و  ممن وعا  هوج من المسجد حنن اجوأمدا  منميدو ال دوق  وندد اليادا المدأن
المحددد   مدددن أن عجمددد  الصددد م مدددد مسدددجد واحدددد مدددوعنن  إش أن معدددأهو  المدددننب اععمددددوا حصدددو  
الادواب الجزند  مدد صد م الجمأعدا  وش جدوت أن نددنا اجلدزات شزت ليدت عادى رد  حدأ  إش أن نيعمدددوا 

ن رحدت ودد صدانتا – – عاى مجود ل م الوسو  ميدنا  (7)مد وول : اإنا جئت مصد  مد  الحدأ  واج
 له أب  إحمأ نعحأو  من رأن وصد  إلى المسجد وحص  من  دون المأو واليأ و احعيىاا

نددنا اجحسددأن الددن  لزمدد  الدددهو  مدد  اجمددأت رنددأ عرددون حنعدد ؟ ندد  نجددو  عاددى  المسخخألة الرابعخخة:
 اله أ مد حنا الميند  أو ععينن عان  حنا ال و  لازوت الدهو  ل ؟ 

                                           
 ازنأدم من ج (1)
 (اصاد)( مد ج 2)

 أ  ب )العد(ا( مد 3)

 ا1/449العو نل نحمو ( 4)
عاددد  دددن سددديند الوجواجدددد  الهللدددن  اجمددأت ال انددد  الحدددأمم  صدددأحب رعدددأب محدددأنج العحصددن  عادددى المدوحدددا نحمدددو حنددد  اش عيدددأج ( 5)
 ا1/316
 أ  ب )من(ا( 6)

  26/318وأحمددد مددد المسددحد  ددأب حدددن  محجددن الدددنامد   132/ 1( أهوجدد  مألدد  مددد المو ددأ  ددأب إعددأدم الصدد م مدد  اجمددأت 7)
وا دن ح دأن  دأب نردو ايمدو لمدن صداى مدد   1/449ومدد الر دوى   ش 2/112أئد مد السحن  أب إعأدم الص م مد  الجمأعدا والحس
والحأرت مد المسعدو   دأب أمدأ حددن  ع دد الدوحمن  دن   20/293وال  واحد مد الر نو  أب محجن أ و  سو الدنامد   6/165 نع  

 ا2/76  وو وود  ي   الح :العاهنومد وأ    1/371ميد  



217 

و لحومددا اجمددأت  مدد  عانحددأ حنحئددن مددد الحنددا عاددى أ  وجدد  رأحددت  إن الاددزوت حندد  واحددأ إحمددأ ندد الجخخواب:
ين سد النونيا لع ونق الجمأعدا وال يدن عادد اجمدأت نحصد   مجدود الددهو  ميد  مدد الصد م  ردأيمو 

ددأ 71 إنادأك  (2)عيددم ]الصدد م[ (1) عحندا المسدجد  مإحدد  نهدوج ]عددن[ /ب صدد م عحدد دهددو  المسدجد مو  
رأحت أو ح    ورنل  عادت مد وول : إح  نده  م  اجمدأت مدن عاند  مدأ و ايدأ  حندا الح د  لزومدأ  مألددهو  
شزت  والحنددا حنددا الح دد   يحدد  نيندددنأ لاعوعنددب  وعردد  نددن  سددأئو اجعددأدات الووعنددا   رمددن صدداى  اددوب 

اسددعح أ أ  والدددهو   حنددا ال ون ددا  معحّصدد  أحدد  ش م زمددا   ددنن حرددت حجدد  حأسددنأ مإحدد  نددةمو  أجعددأدم 
اجعددددأدم وحنددددا الصدددد م  ماددددد عرددددون اجعددددأدم شزمددددا  والدددددهو  مددددد الصدددد م  حنددددا الح دددد  أو ال ددددو  أو 

 االع ون   وود عرون اجعأدم مسعح ا  والدهو   حنا ال ون ا  رمأ عادت  وا، أعات
ع أمعدددى مدددد ه ندددب عدددو  الجادددو   دددنن اله  عدددنن أن الجميدددا إن  يددد  ال ايدددأ المسخخخألة الخامسخخخة:

 أ اا  عازميت إعأدعيأ  مإن لت نيندونأ مد نل  النوت أعأدونأ ميوا   يد   واسعهللراحأ  من جيا عددت 
ن معدوا  مدن جيدا أن  (4) نحيمأ ]لمأ[ (3)وجوب ]الجاو [ عحد هان   ونن   ال عدوى عاع دد وجو د   واج

عانيددأ  مأله نددب وددد وددوأ ه  عددنن يحيمددأ معمنددزان  ألهللددهو  (5)نن[مددن هللددو  الجميددا عادددنت ]ه  عدد
 عاى حسب مأ جوت    اليأدم مإن المجا  ايو  معمنز عن الاأحد  نحيمأ أوش؟

نرددو أن الجاددو   ددنن اله  عددنن مسددعحب  الح ّددأب: لددت أو مددن  (6)إن صددأحب المهعصددو الجخخواب:
 احعيىا (7)حرى من  ووش   أشسعح أب م    عن روح  المهلليوو

ا ن عوما: وجاوس   نن ه  عن  سحا  ال أجد: اع أوأ   ا ن اليو د: مو   وودأ  مدد الهللدأم : ونسدن 
مياددى الاددو   ا(8)االجاددو  أوش  و نحيمددأ عاددى المهللدديوو  ووندد : نجددب  ووندد :  أسددعح أب ايو  احعيددى
 سددحعنيمأ ش إعددأدم   ألسددحنا ش إعددأدم إنا عددو  الجاددو   نحيمددأ  رمددأ إنا عددو  اله  عددنن عاددى الاددو  

ون اى الحمو مد اجعأدم عاى وو  ا ن اليو د  أل و نا  وود حمو المواق مد مدو  اله  عدنن مد  
الاددو   سددحنا الجاددو  وددأئ  : احمددو إن رددأن الميحددى ردد  واحدددم واحدددم  مدد  وددوليت: إن الجاددو   ددنن 

 اله  عنن سحا وأن أل أميأ هنو معينحا احعيىا
                                           

 (امن)( مد ج 1)

 (اايمو)ج  ( مد2)

 أ  ب )الوجوب(ا( مد 3)

 (ارمأ)( مد ب  ج 4)

 (االه  عنن)( مد ج 5)

 ا1/45مهعصو هان  نحمو ( 6)
 ا2/171موانب الجان  نحمو ( 7)
 ا1/137نحمو الهللأم  ( 8)
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  م يدد احا دأع ايجد  مأ اد  أك  اوم لجزاو من حيأ  وردأن ال ند  إلدى أجد وج    المسألة السادسة:
  ممددأ الحرددت مددد أهددن  الاحددت؛ ندد  انددت  وعددأوم نأهددن محدد  لحمددأ  لددداو  ددألامن  مرددأن عددأوم نأهددن محدد  دو 

 /أ ومأ وج  المح ؟72الجواز أو المح  ؟ 
عدددن سددديند  دددن  (2)ه(136مدددد مواسدددنا  عدددن زندددد  دددن أسدددات )ت: (1)إحددد  ووى ]مألددد [ الجخخخواب:

وددددددأ  ا ددددددن  حيددددددى عددددددن  ندددددد  الحنددددددوان  ددددددألاحت  – –  أن وسددددددو  ا، (3)ه(94المسددددددنب )ت:
ومحمادددد  عحددددد مألدددد  عاددددى الجددددح  الواحددددد لامزا حددددا  منجددددوز  ندددد  ال نددددو  احددددت الهددددحت  (4)الحأجددددب:
 : ين  ن  الاحت  ألحنوان  ن  مياوت  مجيو   ونو ميحدى المزا حدا (6)  وأ  مد العو نل(5)و ألير 

ومددد ر مدد  إهللددأوم إلددى أحدد  لددو رددأن نددنا الحنددوان هنددو م ددأح ايردد  لجددأز  نيدد   ددألاحت ونددو رددنل   
منجوز  ن  الهن   ألاحت ليدت المزا حا حنحئن   والمسألا المسةو  عحيدأ ندد مدن وأعددم اوع دأع الاحدت 

 نجدوز أن : رد  مدأش(7)من امن الحنوان  ونو ممحدوك أن دأ  ر ند  الاحدت  دألحنوان  ودأ  مدد العو دنل
ن أك أحدنمأ  أآلهو حادا   م  نجوز أن نا دى أحددنمأ مدن امدن اآلهدو  ردألاحت مدن امدن الحندوان 
أو اليردد   وردد  مددأش نجددوز أن ن ددأك أحدددنمأ  ددأآلهو إلددى أجدد   مدد  نجددوز أن نا ددى أحدددنمأ مددن 

مدن امن اآلهو  رأهدن ال يدأت عدن امدن ال يدأت وأهدن ادوب عدن ادو نن أو اليرد   وأهدن هدز  عدن ا
 رعأن  يد مدم نمرن منيأ الحسج  وأهن وصن  عن هللينو  يد  مدم نمرن منيأ ح أع   وا، أعات ا 

                                           
 (اعن مأل )( مد ج 1)

لد  حاادا مدد   وردأن اادا راندو الحددن   رأن م  عمو  ن ع د اليزندز أندأت ه معد   مان  مانو من أن  المدنحا  زند  ن أسات اليدو  اليمو  (2)
  عيدننب 1/99عدنروم الح دأم لادنن د   5/412ع دد الدوحمن نحمدو عوجمعد  ال  ادأت الر دوى   المسجد الح و  ول  رعأب مد الع سنو ووا  عح  ا حد

 ا1/60 د     اأت الح أم لاسنو 3/395العيننب 

( سدديند  ددن المسددنب  ددن حددزن  ددن أ ددد ونددب المهزومددد الاوهللددد سددند العددأ ينن وأحددد ال ايددأع السدد يا  ألمدنحددا جمدد   ددنن الحدددن  وال اددا والزنددد 3)
والدووك وردأن أح ددم الحدأ  يحرددأت عمدو  ددن اله دأب وأو ددنا حعدى سددمى وواندا عمددو عدومد  ألمدنحددا نحمدو عوجمعدد  ال  ادأت الر ددوى ش دن سدديد 

 ا4/84  عيننب العيننب5/124  سنو أع ت الح  ع 1/346  ص ا الص وم 5/89
والددداو   3/202والهللددأميد مدد سددحد   دأب الحيدد مددن  ند  الحنددوان  دألاحت   2/655( أهوجد  مو دأ مألدد   دأب  ندد  الحندوان  دألاحت 4)

ومدد السدحن الر دوى  2/250ان  دألاحت مدد السدحن الصدهنو  دأب الحيدد عدن  ند  الحندو  وال نيادد  4/38و حد مد السحن رعأب ال ندوك 
حدن  أهوج  مأل  وعح  الهللأميد من حدن  سيند  دن المسدنب موسد    :وأ  مد العاهنو الج نو  5/484 أب  ن  الاحت  ألحنوان 

ووصاا الداو و حد مد الهوائب عن مأل  عدن الزندو  عدن سدي   دن سديد وحردت   دي   وصدّوب   مد المواسن  ونو عحد أ د داود
 ا3/25العاهنو الج نو  أب الو أ   وع ي  ا ن ع د ال و وا ن الجوز  انا الموساا العد مد المو أالوو 
 ا1/347نحمو جأم  ايميأت ( 5)
 ا5/334نحمو العو نل ( 6)
 ا5/384المصدو ح س  ( 7)



219 

معحصد  أن أهدن الاحددت مدن امدن الحنددوان ش نجدوز  سدواع رددأن حاددا   أو إلدى أجدد  لامزا حدا مدد نلدد   
 وا، أعاتا

وجددد  مدددو  سدددأئ  مدددد السدددوق وودددد حصدددب او دددأ   وندددو ن ادددب ه صددد   والحدددأ   المسخخخألة السخخخابعة:
ن دديون عاندد  مددأ عنسددو ليددت مددن الصدددوأت دوانددت وماوسددأ   مددأهوج نددنا الوجدد  مددن رنسدد  موزوحدد   
وحدددوى أحددد  نعصددددق عانددد   حصددد يأ مدددا   م وحيدددأ عادددى الادددوب المدددنروو  وأهدددن حصددد يأ ماوسدددأ  مدددن 

نددنا؟ ماددد زعددت  يدد  الحددأ  أن نلدد  ممعحدد   ولددت ح يددت  ال اددو  الم ووحددا عاددى الاددوب  ندد  نجددوز
 عاع ا 
إح  ش مأح  من نل   وهأنع  اجعمأك صوأ وصدوا  ولن  نل  من الياود العدد ش نجدوز  الجواب:

 اجعمأعيأ  م  وج  لمحي   وا، أعاتا
   مددا     وحددوى الصدددوا عاددى نددنا السددأئ   حصددلايرلددو أهددوج دونمددأ  ر نددوا  رو دد   المسخخألة اليامنخخة:

أن أ   م وح  عاى الاوب المنروو  وأهن مأ ناأ   الحصأ ال أود عادى نمعد  موزوحدأت  ند  نجدوز 
أو نمحدد ؟ مإحددأ وددد ميمحددأ مددد نددنا الوجدد  المحدد   يحدد  ود مددد دونددت  هنددو  ندد  وححددو    هدد أ الوجدد  

 ايو   مإحأ لت ح يت وج  محي ؟ 
ندددو  نددد   وردددون الدددود مدددد ال نددد  أحدددد الهللدددوو  إن نلددد  ممحدددوك  يحددد  ود مدددد الددددونت مدددد ه الجخخخواب:

/ب مددن الاددو  يحددد  ش 72: نحعددوز  دد (1)المددنرووم  رمددأ مددد المهعصددو وهنددو ا وددأ  مدددد العو ددنل
 وووم عدعونت مد الاو   ووأ  الا أب : نرون الدود مدد  ند  أو مدأ مدد ميحدأ  مدن إجدأوم أو ردواع  

وحددو عنددأ  عاددى أحدد  ش نهعاددأ مددد وش نجددوز مددد صدددوا  وش مددد ن ددا  وش مددد وددو   اددت وددأ : 
 ننا الهللو   وأح  ش نجوز مد الاو  وش مد هنو ال ن  احعيىا

نددنا  يددد أن وددأ : رددأن مألدد  ناددو   روانددا الددود مددد الدددونت عاددى ايصدد   اددت ه  دد  ل ددوووم الحددأ  
 إلن   ولمأ وج  إلن  مأل  وأ  ا ن الاأست: نو المهلليوو من المننب احعيىا 

أ  مألد  رحدأ حمحيد  أ : الدود مدد الددونت  ونهأل حدأ أند  اليدواق  ادت أجزحدأ  ل دوووم ود (2)وأ  المواق:
ا دن سدواج نادو : وجد  مألد  مدد الدود عادى  -سدند   -الحأ   ويحيت ش ناصددون  د  صدومأ   مردأن 

الدونت لاو  هنو  مدن أجد  ال دوووم  معاد  الهللدوو  العدد هللدو يأ المعدأهوون مدن هندو أن نهللدعو يأ 

                                           
 ا5/285نحمو العو نل ( 1)
 ا6/127نحمو العأج واجران  ( 2)



220 

لمهددألأ  وددد نادد  مددد  ي دديأ حمددو  مددن نلدد  اعحددأد المددودود عاندد   وددأ  أو  مددن هللددو   اجمددأت وش ا
  ومددن نلدد  هللددو  الددوزن إنا رددأن اليددوأ هللددو     رددأن نحرددد عددن (1)ه(399ا ددن أ ددد زمحددنن )ت:
 احعيىا (2) ي  هللنوه  الجواز
 - (3)ه(1052اليو دد ال أسدد )ت: -سندحأ الي ما سند   -وج  نرو لد عن  المسألة التاسعة:

  ددعل  (4)أحدد  رددأن ناددو  مددد وولدد  مددد سددند اشسددعه أو: اأعددون  دد  مددن هللددو مددأ صددحيتا -وحمدد  ا، 
رددنل   وححددن حح مدد   أل ددت  وواجيددت جمأعددا مددن أصددحأ حأ  – –العددأع  وأن الووانددا عددن الح ددد 

 دنن ندندد  مددم مددن الزمدأن  ممددأ وجددت نجددو   ممدن نح ددم الومن دا الزووونددا  ومدنيت مددن ردأن ناوةنددأ
عاددى ألسددحعيت إش ال ددت  وعحنددو أمددو  مددد نلدد ! ماادد  ولوسددول  أج حددأ  مددأ عحددد   ووجدد  لحددأ ميحددى 
الحورعنن  ونرو لد ننا الحأرد أن دأ  عدن  يد  ال ا دا  أحد    دعل العدأع أن دأ   وأن الوواندا ردنل  

الر ت؛ يح  إن ردأن ال دت عادى جيدا ايدب ماد    إش أن الحأ  ن موح  عأد أ   ولت أدو ميحى ننا
أولى  أسعيمأل ! ين ايدب م  الو و نا إحمأ نرون عاى وددو الميومدا  حايدأ  وش أحدد  – –مألح د

 نل  منرون أد   عاى وددو ميومعد   ش سدنمأ وندو المهللدّوك صداى ا، عاند   – –أعوأ من الح د 
  ميحدددى الييدددد والوعددددهللدددأمنأ   ومسدددو لحدددأ ميحدددى أ دددوُع و  وسدددات والميدددوأ لحدددأ  أج حدددأ عدددن نلددد  جوا دددأ  

 المنروونن من ؟ 
إن الن  حح م إحمأ نو ال دت عادى الدعرات  وردنل  ندو م د و  مدد صدحنل ال هدأو   مدد  الجواب:

عامندن هللدن  الجمأعدا الاأ ددد  (5)/أ الحدأمم أ دد عمدوان  دن سديأدم 73أصد  ميعمدد محادو  مدن هد  

                                           
 الميددووأ  ددأ ن أ ددد زمحددنن ماندد  مددألرد مددن الوعددأم ايد ددأع مددن أندد   ( محمددد  ددن ع ددد ا،  ددن عنسددى المددّو  ايحدلسددد اجل نددو 1)

 ومحعهدب ايحردأت ا  من مصح أع  المهدوب مدد اهعصدأو المدوحدا وهللدوح مهللدرايأ  معومد  يأ  ات عأد عاى إل نوم  سرن وو  ا  إل نوم
 ا4/521هللنوات الننب   1/269الدن أج   13/11ت الح  ع سنو أع   7/183عوعنب المداو  

 6/127العأج واجران  نحمو ( 2)

نحيدت   ولدد  يدأ مدد حومدا اليندون  عدألت  أدندب  حدأمت  مأ د  مدن أند  مدأ   ( محمد اليو د  ن نوسأ  ن محمد ال يدو  الاصدو  ال أسدد3)
نحمددو عوجمعدد    عددأمنن إلددى مددأ  مددن مةل أعدد  عاددد الددنوو  ومددوهم المحأسددن  يدددوعددومد  ع ددوان وحادد    هددوج محيددأ مددأوا  مددن معحددا   هللددن  اجسدد ت
 ا10/290  ميجت المةل نن 6/264  ايع ت 6/112  اجسعاصأع 4/273ه صا اياو 

ى  أب   الحسأئد مد السحن الر و 8/67  ال هأو   أب أم   اجسعه أو 28/354( أهوج  اجمأت أحمد مد المسحد  أب حدن  هللداد  ن أو  4)
  الحأرت مد المسعدو   أب ع سنو سووم 7/296  ال  واحد مد الميجت الر نو  أب عمو  ن و نيا عن هللداد 7/235اجسعيأن  من هللو مأ صح  

 2/164عز وج   –  ال نياد مد هلليب اجنمأن  أب م   مد إداما نرو ا، 2/496ووأ : حدن  صحنل اشسحأد ولت نهوجأ   – –محمد 

  هللدجوم 1/456سيأدم الموسد  مان  محد   مدن أند  موسدنا  لد  مهللدأورا مدد عادت ايدب والاهدا  نحمدو عوجمعد   هندا المادعم  موسى  ن ( 5)
 ا1/215الحوو 
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هللددن  الاأ ددد عنددأ  وا ددن ع نددا  وهنونمددأ مددن أعدد ت  (1)ه(514الهللدديند أ ددد عاددد الصدددمد )ت:
أحمددد  ددن  -سددند   -ايحدددل   ورددنل  وجدددعيأ  أل ددت مددد الومن ددا الزووونددا  هدد  اجمددأت الحددأمم 

نوسددأ  ونددو مددأ نددو مددد اجعاددأن وال دد   وسدديا الح ددم لاووانددا والددن  نهاددب عاددى المددن أن الحأودد  
ود  يدن  الوواندا عحد  ماد  مدأ سدميحأنأ محد   وودد سدألت اليو د وو  لد  وندت مإّحد  اح د -سند   -عن 

أوشد  وحموحأ منمأ رع    ه   من الومن ا   مات حجد لينا ال    عحد  أاوا   ولو ردأن رمدأ زعدت ندنا 
الحأودد  لمدددأ ه ددد  عددن  ددد     وندددو هونددب عادددى هددد أ مددأ ندددو الجدددأو  عحددد الحدددأ   والهوا دددا مدددد 

مدن الهوائدب ح دو مأععمددوا عادى وواندا ال دت  مإحد  الاأ دت مدد الووانا ممحا الونت والها   وود ون : 
ايصدددو   المح دددوم عحدددد الحدددأ   وودددو  مدددن ودددأ : إن الوواندددا ردددنل  إش أن الحدددأ  ن دددموح  عأد دددأ   
 –دعوى ش دلن  عانيأ  ومأ عا     ش نعت    لت نعأم  مأ نازت عاى نل   مإح  لدت نادّدو وددو الح دد 

–  ا، أراددو محدد  صدداى ا، عاندد  وسددات  ورنددأ! ونددو سددند اليددأومنن   حندد  نددزعت أحدد  نعددأدب مدد
: أحددأ أعامرددت  ددأ، – –  ووددأ  (2): أد حددد و ددد مأحسددن عددأدن د– –وايولددنن واآلهددونن   ووددأ  

  م  نه و يحدد   دأ   أو ن دو  مدن ردأن نا مادأ   أن أحددا  نوازند  مدد وع عد  أو (3)وأهللدرت ل  ههللنا
احددعر  ووجدد  الاياددو   وم حددى  (4)وواع وواع  ومددن حددأو  العادددت  ياادد  ]وحسدد [نداحندد     دد  الردد  مددن 

عادى ايدب حعدى وند : اجيد  أد د  دونادأ   وعامد  ماحدأ   وش نعدأدب  -عّز وجد   -ال ونق إلى ا، 
الميادت اير دو  الدن  عدولى ا، عأدن د  وعيانمد   – –  وندو – –م  ا، مدن لدت نعدأدب مد  ح ند  

ومدح أه و  وزرى أحوال  وونم  ات إح  لدو ا عدت ندن  الوواندا  مدأ  داعندا عددعوا إلدى اليددو  عحيدأ 
ناندب م  ا وعيأ  ومأ عحما  ننا الزاعت من هلل يا ايدب العد ند أونى مدن  ندت اليحأردب  مهندأ  

نلدد  أن صددح  مددن ميحددى الصددأح  ول مدد   والصددأح  مددن أسددمأع   و نددأن إن وود مادد  نلدد  رعأ ددأ  وسددحا
خت             حت      جت   يب      ىبژ  :أ ااددددد  المعرامدددددون وزعمدددددوا أحددددد  مدددددأهون مدددددن وولددددد  عيدددددألى -عيدددددألى  -ا، 

                                           
  1/104  الددن أج 14/296الحسنن  ن محمد  ن منوم السووس د  مان  حدأمم لاحددن  وأسدمأع الوجدأ   نحمدو عوجمعد  سدنو أعد ت الحد  ع ( 1)

 ا1/455لاسنو د   اأت الح أم 

وودأ   1/73لماأصد الحسحا ا  رو  مد ايماأ  من جيا السد اااوسن   ينأ جدا اا ولرن ميحأ  صحنل: اليس( وأ  السهأو 2)
 :حأدند  الوانندا مدن حددن  عادد وودأ السميأحد مد أدب اجم ع و اليسرو  مد ايماأ  وا دن الجدوز  مدد اي : أ و سيندالسنو د

 ا1/80رهللأ اله أع   7/214رحز اليمأ   1/45الدوو المحعاوم   ل     ن حأصوش نصل وصحح  أ و ا
 ا مدد  امأ ددأ  أوددوات  - 4/1829-ومسددات  ددأب عامدد   8/26أهوجدد  ال هددأو   ددأب مددن لددت نواجدد  الحددأ   أليعددأب مع ددق عاندد  ( 3)

 اإحد يعاميت  أ، وأهللدنت ل  ههللناا أصحي  مو ا، عالهللدنعحزنون عن 
 (احدسا)( مد ج 4)
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يهللدددددديو  اوالصدددددد أت  ومحييددددددأ  (2)ونلددددد  عاددددددى جددددددواز اهللددددددعاأق ايسددددددمأع مدددددن ]ايميددددددأ [ (1)ژمت
 ددد  وود إ  وددد  عانددد  عيدددألى مدددد حددددن   (4)  لردددن ودددأ  السدددنو د مدددد هللدددوح حاأنعددد (3)ه(324)ت:

/ب ووا  الحأرت وصحح   وال نياد من حدن  حدن ا موموعدأ  اإن ا، صدأح  رد  صدأح  73صحنل 
 احعيىا  (5)وصحيع ا

وددأ  ال نيادددد: وميحدددى  (6)ومددد صدددحنل مسددات مدددد رعددأب الدددنرو اإن ا، صدددأح  مددأ هللدددأع ش مرددو  لددد ا
وودددددد نردددددون   ژ ىب  يب  جت     حت  خت          متژ  : -عدددددز وجددددد   -ح  الموردددددب والمينددددد  ودددددأ  ا، الصدددددأ

 (7) الصأح  ال أع ؛ منده  من  اشهعواك والعورنب ميأ  احعيىا
أعون  د  مدن هللدو مدأ صدحيت  إن وددو أحد  وو   حصدب العدأع  مادد نردون صدح  مدن الميحدى  فقوله:

الاأحد مد ر ت ال نياد  الن  ندو ال أعد  الحأمد  ل هعدواك والهادق  مرأحد  وند : أعدون  د  مدن هللدو 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ژ مدددأ هاادددت  وندددنا ودددد وود رعأ دددأ  وسدددحا  أمدددأ الرعدددأب ماولددد  عيدددألى:  

لرددن اهعاددأ الا ددم  ألهن ددا واله ددأب  -ا، عيددألى  -مددد هااددت ومددد هاددق نددو  مأل أعدد  (8)ژڤ
وراولد :  (9): اأعون  رامأت ا، العأمأت مدن هللدو مدأ هادقا– – حسب ايساوب  وأمأ السحا ماول 

                                           
 امن سووم الحم ( 90)( اآلنا 1)
 أ  ب )ايسمأع(ا( مد 2)

ردأن مدن ايئمدا   مةسد  مدننب ايهللدأعوم  من حس  الصحأ د أ د موسى ايهللديو   ( عاد  ن إسمأعن   ن إسحأق أ و الحسن3)
مددن مصددح أع  اج أحددا عددن نددت وعددومد   هددداد  المعرامددنن المجعيدددنن ولددد مددد ال صددوم وعااددى مددننب الميعزلددا اددت وجدد  وجددأنو  ه مددا

  اددأت الهللددأمينا الر ددوى   15/856سددنو أعدد ت الحدد  ع   3/84وماددأشت الماحدددنن نحمددو عوجمعدد  ومنددأت ايعنددأن   أصددو  الدنأحددا
 ا1/113ت الهللأمينا ش ن وأ د هللي ا   اأ  3/347لاس رد 

 ا1/6نحمو إعمأت الدوانا لاواع الحاأنا ( 4)
 ال نياددد مددد هللدديب اجنمددأن  1/85الحددأرت مددد المسددعدو   ددأب أمددأ حدددن  ميمددو   1/46الي ددأد ل هددأو  مددد هاددق أميددأ  (أهوجدد  ا5)

 : ننا حدن  صحنل عاى هللو  مسات ولت نهوجأ ا  ووأ 1/363وج   أب الادو هنو  وهللو  من ا، عز 

 ا4/2063مسات  أب اليزت  ألدعأع  نلصحنحمو ( 6)
 ا1/73نحمو ايسمأع والص أت لا نياد ( 7)
 ( من سووم ال اقا2  1نا )اآل (8)

  13/274  وأحمددد مددد المسددحد  ددأب مسددحد أ ددد نونددوم و ددد ا، عحدد  2/951( أهوجدد  مألدد  مددد المو ددأ  ددأب مددأ نددةمو  دد  مددن العيددون 9)
 وا دن مأجد   دأب ووندا 4/2080  ومسات  أب مد العيون من سدوع الا دأع 1/96وال هأو  مد هاق أميأ  الي أد  أب مأ رأن الح د نسعينن 

ووددأ  نددنا حدددن  حسددن   5/496  والعومددن   ددأب مددأ جددأع مددأ ناددو  إنا حددز  محددزش  4/13  وأ ددوداود  ددأب الووددد 2/1162الحنددا والياددوب 
 اصحنل هونب
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  ووودت (2)نعيدددون مددن سدددوع الا ددأع ودو  الهللددداأع – –ورددأن  (1)امددن هللددو مدددأ هاددق ونو أو  دددوأا
وسدده   و دد  محدد   م ددد حددوادو ايصددو  عحدد  صدداى ا، عاندد  وسددات أحدد  وددأ : اشسددعيأدم مددن عاو عدد  
أردوونن مددد السدجود  أعدون  ي دو  مدن عاأ دد   مأسدعيأن  دألي و مدن الياددأب؛  (3)أموحدد ج وند  ] دأن[

يح   د   وأعون  و أ   من سه    مألو ى  د السه   ادت ودأ : وأعدون  د  محد    مأسدعيأن 
أ   (4) ژ ىئ  يئ    جبژلدد : ش م ددو محدد  إش إلندد  ونددو وولدد  عيددألى: محدد  يحدد  ش  ددد لدد   ونددو راو 

 احعيىا  (5)مووا مح  إلن 

مددد الهللددونيا  وردد   واشسددعيأدم مددن اآلشت واينانددأت  وأحددواك الم ددأو الدحنونددا وايهوونددا  رانددوم جدددا  
ن هللدو نل  من صحي  عيألى وهاأو ودوع   مإنا وأ  مأ صدحيت ردأن هللدأم  لجمند  نلد   رمدأ ردأن مد

 مددأ هاددق  رددنل  لددو صددحت الووانددا  ددأل عل وش وجدد  لايدددو  حنحئددن  عحدد  مدد  صددحا ميحددأ   وا ددوت مددأ
ني د  حا   وعا   ممدأ عونمد  نلد  الاأئد  هد    د   أئد   موجدب اجعدوا  عحد   والعمسد   أل دت 

: أعددون  دد  مددن هللددو مددأ صددحيت: أ  مددأ  مياددت الاأ ددت مددد الووانددا عاددى جيددا الددعرات  وميحددأ  حنحئددن 
وعحصددن وعمحدد   ددأ، مددن المةاهددنم  يددأ  وسددوع عأو عيددأ  وأمددأ  واوعر ددت مددن اآلاددأت والمهأل ددأت  عيددون

ميحددددى أ ددددوع  وميحددددى الييددددد والوعددددد  مددددأعات أن الييددددد مددددد أصدددد  الو دددد  الم وددددأم  ومحدددد  وددددوليت: 
/أ اليادد  74نوت رنا  ات حا  إلى م وأم مهللعماا عادى عادد مدواشم   ادت حاد  إلدى مجدود  (6)]عيدعيت(

ومح  عيدت الييد  أ : عاددت اليادد  وحند  ردأن ردنل   مإحد  ش نردون إش  دنن ااحدنن  ورد  محيمدأ 
م ددأمأ  لا أعدد  أو الم يددو   أ : أحددأ ماددنت  (7)عأوددد  مجددأزت حسدد ع  لردد  محيمددأ  ماددنل  رددأن ]عيددد [

أهددن  ا، عاددى عاددى مددأ عيدددت إلددّد أو عاددى مددأ عيدددع  عاندد   والييددد إمددأ أحدد  الييددد السددأ ق الددن  
 (10)المادد  و دد  ]حاايددأ[ (9)الددووح ايعمددت  مددد ]صددووم[ (8)ايوواح اجحسددأحنا المسددعهوجا مددن ]صدداب[

                                           
  وأ دو 4/310  وال  واحدد مدد الميجدت ايوسد   دأب اسدم  ع دد ا، 24/200( أهوج  أحمد المسحد  أب حدن  ع د الوحمن  ن هحد ش 1)

   ا5/377 أب ريب ايح أو  اناححينت مد ال

  وأ دو 4/310  وال  واحدد مدد الميجدت ايوسد   دأب اسدم  ع دد ا، 24/200( أهوج  أحمد المسحد  أب حدن  ع د الوحمن  ن هحد ش 2)
   ا5/377حينت مد الهانا  أب ريب ايح أو 

 امد ج أن (3)
 ( من سووم الناونأتا50اآلنا ) (4)

 ا1/69ايصو  مد أحأدن  الوسو   وحواد (5)
 (اعيدع )مد ب  ج  (6)

 (اعيود)( مد أ 7)

 (ا اب)ب   ( مد أ8)

 (اصوو)( مد ج 9)

 (اعياايأ)( مد ج 10)
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اآلنددا  أو  (1)ژٹ  ٹ  ٹ  ژ  أيهللد أح  ونددو عاددد المح دا  ددنن الددوب والمو دوب  مددد وولدد  سد حأح : 
م والميددوو   يددد عياددق أحدد  الييددد ال حددق الددن  أهددن  عاددى الهاددق   واسدد ا ايح نددأع مددد عددألت الهللدديأد

ايوواح  أي دان  من إلزات أحرأت الو و نا  والعزاميأ من اجنمأن  أ، ومدأ نع يد  مدن ايعمدأ  الاا ندا 
وال دحنددا  ونددو عورنددد لاييددد ايو  أو عوانددق لدد   ووولدد : ووعددد   إ ددأمع  رإ ددأما عيددد   أ : أحددأ 

ه و ال أعا ل   و  عاى مدأ وعددعحد  د  مدن ايجدو والادواب عاى مأ وعدع     من اجنمأن     واج
عاى ال أعأت وايعمأ  الصألحا وو وليأ  أ  أحأ مادنت عادى وجدأع نلد   ووولد : مدأ اسدع يت  ندو 
اععددواأ  ددأليجز والاصددوو عددن الانددأت  حاددوق الو و نددا  و مددأ ج اددت عاندد  الهااددا ال هللددونا مددن عدددت 

ميأو ل احأجدا مدد الاندأت  وعدد ايمأحدا وح ميدأ إلدى الومأع  ألييود  والورون إلى الرس  وال  ألا  واج
الاددو  الميددنن  ووولدد : أ ددوُع لدد   حيمعدد  عاددّد  وددأ  مددد المهللددأوق: ميحددأ  أععددوأ  وعددأ   ويحدد  مددن 

 احعيىا (2)الوجوك  أ  وجيت إلى اجوواو  يد اجحرأو والسروت أو نرون من الازوت
مدد هللدوح مسدات ودأ  مدد اليدنن:  (3)ه(682ووأ  أ و ع دا، محمدد  دن عادى  دن نحندى الهللدونأ )ت:

  وودأ  اليدوو : إن أصدا  الادزوت  وميحدى  حيمعد  ألزميدأ (4) أع الهللدع ن وُع وج  و أع  نح د  احعماد 
 ژې  ى   ژ ح سد  وناأ :  أع     أ : رأن ر ة ا ل  ناع     

 (6)وجيدوا  د   و دأع ]حاد  أ [ (5)
 :(7)ه(41أوّو     وأ  ل ند )ت:

  حايددددددددددددددددددددأأحرددددددددددددددددددددوت  أ ايددددددددددددددددددددأ و ددددددددددددددددددددةت 
 

 (8)عحددددددددددددد  ولددددددددددددت ن هددددددددددددو عاددددددددددددد رواميددددددددددددأ 
 

                                           
 ( من سووم ايعواأا172اآلنا )( 1)

 ا1/103نحمو مهللأوق ايحواو ( 2)
  ش حسدد أ  رددأن  مددوارش ندددو  رعددأب سددن و  ( محمددد  ددن عاددد  ددن نحنددى أ ددو ع ددد ا، وأ ددد الجمأعددا الميددووأ  ألهللددونأ هللدديوم3)

 ا1/193والحسأب نحمو عوجمع   هنا الوعأم  ن  إلى اججعيأد ول  مهللأورا مد ايصو  والر ت والمح قموالحدن  ون ن وال ا
 ا8/413الينن نحمو ( 4)
 ه  عموانا( من سووم 112( اآلنا )5)

  (احاأ  وو )ب   ( مد أ6)

وومدد عاددى   أدو  اجسدد ت  أحدد الهللديواع ال وسددأن ايهللدواأ مددد الجأنادا مدن أندد  عألندا حجدد  اليددأمو ( ل ندد  دن و نيددا  دن مألد  7)
نحمدددو عوجمعددد  ال  ادددأت الر دددوى ش دددن سددديد   وندددو مدددن أصدددحأب المياادددأت  و يدددد مدددن الصدددحأ ا –صددداد ا، عانددد  وسدددات  - الح دددد

 ا18/112و   اجس ت  الم ص  مد عأون  اليوب  5/240ايع ت   1/230هللنوات الننب   6/107
    :ميااا ل ند العد ناو  مد م اييأ (  نت من8)

  

 ع دددددددددددددددددددددددددت الددددددددددددددددددددددددددنأو محايدددددددددددددددددددددددددأ مماأميدددددددددددددددددددددددددأ
 

 موجأميدددددددددددددأ  محددددددددددددى عأ دددددددددددددد هوليدددددددددددددأ 
 

 هللوح  1/237نحمو أهلليأو اليوب 
  ا1/264الميااأت العس  
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الميحددى مددد وولدد  عاندد  السدد ت: أ ددوُع  حيمعدد   أ :  -وا، أعاددت  -مددأعى   ددأع مددد ماأ اددا أحرددو  ونددو 
 أوّوو أععوأ هللروا  ونروا    ونو ه أ مأ نرو  اليوو  احعيىا

   وا، أعات (2)مد العوهنب عاى أن وأ  ميحأ  أوو وأععوأ (1)ه(656واوعصو المحنو  )ت:
ندددنا مدددأ عنسدددو جا ددد   وسدددحل لحدددأ رع ددد   جياددد  ا، مصدددن أ  صدددوب الصدددواب  ودهدددوا  نوجدددى ح يددد  ندددوت 

 المآب  مح  وروم ا
و دد ا، عدحرت  وأ دأ  لامسدامنن الح د   ردت  جدوا رت مدد  -سدند   - وس ا أي اا بمخا نصخه: ا91

ب مدددأ ال ددوق ومددأ السدددو؟ /74مسددأئ  هللددعى  أوليددأ: أنادددنرت الواودد  مددد الادددوهن  نددأع  و هنددو نددأع 
ومحيدددأ أن  يدددد  ال ا دددا ودددددت مدددن حددددأحنعرت  وودددوو لاحددددأ  أن الصددد م عاددددى الحجدددو اليددددون  
مروونا  واحعج لدنل   دأن الحجدو المعصد  ش نهللديد لامصداد عاند ؟ ومحيدأ وندد هردد المسدأئ   
ند  مأ ميو    دحأ من راوم ايموا   أله ب  والعيد   و أشهللعهأ    وب السدرا  ن ددةون  اا

عحيأ مأ  رانو  مدأ حردت ا، مدد زردأم مدأ نردو؟ أعادى الجمند  زردأم أت ش؟  (3)الدوانت ات ]نعحهللأ[
ون  عاى ههننأ ممن عجوز من  الزرأم إات أت ش؟ ونرو أو أب نن  الصدحيا  أن  يد  ال ايدأع 

جدأئزم   نحأ  أمعوا ليت  ألجواز؛ يحيأ صأوت اآلن سايا من السا   وأن الموا اا العد ن ياوحيأ
مددن اليدددد  (4)وندت نجياددون الددوانت الرأماددا مدد ر ددا   والحأوصددا مدد ر ددا  ونزحوحيدأ ومددأ ]ن  د [

نأهددن  صددأحب الرأماددا  و يددد نلدد  نددود عاددى صددأحب الحأوصددا ايجددوم مددد زمددأن واحددد  معحنوحددأ 
ق  دنن ممأ سميحأ  ونن  الموا اا والم أدلدا  ند  ندد جدأئزم اهعندأوا  أو ا د واوا  أت ش؟ ومدأ ال دو 

دا  ههدو  ونوندد أحددنمأ ال ند    الصوأ والموا اا والم أدلا؟ ومحيأ أن وج   ل  ع د زّوجد  مدن أم 
ن  ن س   نحيمأ الحرأح أو نج و أحدنمأ عاى الهللواع من اآلهو؟ ومدأ حردت العأئدب مدد ايمدوا  
ا العدددد ارعسددد يأ مدددن وجدددو  مدددأ نروحدددأ؟ ومدددأ حردددت أيجندددو عحددددنت  نددد  أجوعددد  حددد   أت ش؟ وردددن
المعصدق عان ؟ ومأ مأئدم الر ن إنا رأن الحدأ  نحهللدوون ح دأم  عدوام؟ والحأمد  مدن الزحدى  ند  

                                           
عألت  ألحدن  واليو نا من الح أم المةوهنن   صو  الهللأميدم( ع د اليمنت  ن ع د الاو   ن ع د ا، المحنو  الهللأمد ايص  ال1)

  4/153  ادأت الح دأم لادنن د   8/259  ادأت الهللدأمينا  نحمدو عوجمعد   عوهنب والعوننب ومهعصو صحنل مساتمن مصح أع  ال
 اايع ت  1/504  اأت الح أم لاسنو د 

 ا1/253نحمو العوهنب والعوننب ( 2)
 (انحهللأ)( مد ج 3)

 (ام  )( مد ج 4)
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الماد :  (1)ليأ أجو مد اا  حمايأ؟ ون  ند من الهلليداع إنا مأعت من ح أسيأ؟ ومدأ ميحى]ندنا[
ر  الصند مد جوأ ال وا؟ ومأ حرت ا، مدد المجأنددنن نددهاون ال حدو ونع ادون عادى اسدعواع 

 س حأح ا -والوجأ  مد الحصا؟ جوا أ  هللأمنأ   ولرت ايجو عاى ا،  (2) []الهن
: -سد حأح   -محمدد وهلد   الجدواب وا، المومدق  -سدندحأ -الحمد ،  وصاى ا، عاى فأجاب بما نصه:

 ا  أمأ أنارت  هنو نأع ميو عاى ل م الم ود  وأنانرت  ألنأع عاى ل م الجم   ونل  م نن مد أو  ايل نا
 إن الص م عاى الحجو اليون  مروونا منل   أ   ش نصلا وأما قوا القا ا:
  دددوب السدددرا والدددحاو محيدددأ  و إدهدددأ  الهدددش منيدددأ عادددى المسدددامنن مدددد حادددودنت  وأمخخخا الشخخختغاا:

نا ميوت دوانت م يوجدا  وأمواليت  منل  ممأ ش نجوز  ونو من ال سأد مد ايو   ومد ال وزلد: واج
منيددأ  ولن حدد  عددن أصددايأ؛ مددإن م ددو  محدددايأ م ددودا  أو معيددددا  مانهللدددد مددد  (3)مددد السددوق  ]مانهللددد[

/أ مدأ 75عاو ع   ون أأ    مد ايسواق حعدى نردون حردأش  لهندو   وودعدأ  ليدت ممدأ ندوون مدن عمدنت 
دحدأحنونت  (5)  حعدى ]ع ندب[(4)ح      ونح س   يد عاى ودو مأ وأى  ونأمو من نيعدأد نلد  ] ألع ادد[

ودوانميت وحاودنت  مينا ممأ نيت ح ي  دنحأ ودحنأ  وعوجى    الزل ى والاو ى وأ : وسدجن الهللدن  ا دن 
عومدا وجد   ناددأ  لد  ا ددن أ دد  رددو  ميدو عاندد  هللددع مددن إمسدأد السددرا  ورامدا مندد  ال اند  ال  ونحددد 

إحدد  مددن ال سددأد مددد   اددد مندد  إلددى أن مددأت  وهوجددت جحأزعدد  محدد   ووددأ : (6)ماددت نا دد  هللدد أعع   ]و[
ايو   وهدش عدأت وندنا عادى العدونت  مرندأ  لدو حاددق عاند   ومدد المو دأ عدن سديند  دن المسددنب 

  ودددأ  ا دددن ع ددددا ل دددو: هدددوج ا دددن أ دددد هللدددن ا (7)ودددأ  : و ددد  الدددننب والدددووق مدددن ال سدددأد مدددد ايو 
  (9) حيى عن رسدو سدرا المسدامنن الجدأئزم  ندحيت إش مدن  دأ – –أن وسو  ا،  (8)ه(235)ت:

                                           
 (انن )( مد ج 1)

 أ  ب )الهاق(ا( مد 2)

 (امانهللعد)( مد ج 3)

 (ا ألع اند)( مد ج 4)

 (اع ب)( مد ج 5)

 (امن )( مد ج 6)

 ا4/918مو أ مأل   أب  ن  الننب  ألووق نحمو ( 7)
من مصح أع  المسحد  والمصحأ مد ايحأدن  واآلاأو نحمو عوجمع    ( ع د ا،  ن محمد  ن أ د هللن ا الي سد موشنت الرومد حأمم لاحدن 8)

 ا3/165  هللنوات الننب 1/192    اأت الح أم لاسنو د 2/490  منزان اجععدا  2/16عنروم الح أم لانن د 
  وا دن مأجدا 4/535ننوندأ  وا دن أ دد هللدن ا  دأب مدد رسدو الددوانت وعه24/196( أهوج  اجمأت أحمد مد المسحد  أب حدن  ع دد ا، المزحدد 9)

 13/198  وال  واحدد مدد الميجدت الر ندو  دأب ع دد ا، المزحدد 3/271  وأ دوداود  دأب مدد رسدو الددوانت 2/761 أب الحيد عن ى رسو الدوانت
ن الح دد وال نياد مد هلليب اجنمأن  أب مص  مد الص م عد 2/36  والحأرت مد المسعدو   أ د أمأ حدن  إسمأعن   ن جي و 8/92وايوس  

– - 3/153  ا5/263  وأ  الهللورأحد  ي   ا ن ح أن حن  ايو أو6/55والسحن الر وى 
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 ژ   ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ وودددأ  زندددد  دددن أسدددات مدددد وولددد  عيدددألى: 
نلددد  و ددد   (2)]ردددأن[ (1)

الدددحأحنو والدددوانت  وووى ا ددن الاأسددت وا ددن ونددب وأهللدديب سددئ  مألدد  عددن و دد  الدددحأحنو والدددوانت ماددوأ 
نددددن  اآلنددددا وددددأ  مألدددد : ونددددو مددددن ال سددددأد مددددد ايو   ومندددد  الياو ددددا مددددن السددددا أن ووألدددد  الاندددد  

ا ددن  مرددا موجددد وجدد   ناددو  الدددوانت ما دد  نددد   (4)ه(73  وودددت ا ددن الز نددو )ت: (3)ه(175)ت:
چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ژ وولدد  عيددألى:  (5)زووددون وسددئ  ع ددأع  ددن أ ددد و ددأح ]عاددى[

 ژڌ  ڌ  ڎ  
وددأ : رددأحوا ناو ددون الدددوانت  اددت وددأ : ووددد و دد  ا ددن الز نددو وعمددو  ددن   (6)

   من مي  نل   ونو هش وهنأحا ش نجب من  و  ا(7)(101ع داليزنز )ت:ه
ن نلددد  و دددأ  ولدددن  نلددد  مدددن مسدددألا الع دددو ني نددد  المسدددأمو داو   يوأمخخخا المراطلخخخة المخخخذكورة فحخخخرام

ال ددوب وأجوعدد   يحدد  هنددو مسددرو  منسددر  لامصدداحا والحأجددا  ونددن  سددرا صددحنحا ني نيددأ لمددن 
نا ييدددأ وندددحاو محيدددأ ونههللددديأ  ونهللدددن  نلددد   دددنن المسدددامنن  وندددده  عادددنيت ال سدددأد وال دددوو منمدددأ 

لدد  نسدد   ونددحح  حعددى عحاددو  أمددوا  الحددأ   سدد      أندددنيت مددن الحاددود ووةو  أمددواليت  وش نددزا  ن
مأجودات عاى نل  حوات  يح  من الهش والهنأحدا المع دق عادى عحونميدأ  واشععدناو  مدأ وألد  الد ي  
من أحيأ صأوت اآلن سايا مد هأنا ال سأد واشهع    مد  ناع دت إلند  إن ش نصددو نلد  مدن ماند   

 !(8)وش عجوز اججأوم عاى]حوات[

                                           
 ا( من سووم نود87( اآلنا )1)
 (اوأ )( مد ج 2)

  د  مدد مااهللدحدمومولدو   أصا  من هواسأن  مد عصو  حدناأ  ومانيأ   إمأت أن  مصو  ( الان   ن سيد ع د الوحمن ال يمد  ألوشع3)
  50/341عدأون  دمهللدق ش دن عسدأرو   1/78  اأت ال ايدأع   7/517نحمو عوجمع  ال  اأت الر وى ش ن سيد   لاأنوموومأع  مد ا

 ا5/248ايع ت   4/127ومنأت ايعنأن 
صحأ د وأم  صحأ ن  وأو  مولدود  ألمدنحدا مدن   صحأ د وأ و   ات المدحد   ن الز نو  ن اليوات الاوهللد ايسد  المرد ( ع د ا،4)

أسدددد الهأ دددا   3/905نحمدددو عوجمعددد  اجسدددعنيأب   ن ع دددد الماددد   دددن مدددووانوعددد   مردددا  يدددد مدددأجوى  نحددد  و دددن  اليجدددوم المسدددامنن  يدددد
 ا4/78اجصأ ا   4/397سنو أع ت الح  ع   3/71ومنأت ايعنأن   3/241
 (اعن)( مد ج 5)

 االحم ( من سووم 50( اآلنا )6)
وحهللددأ  مصددو مددد وشنددا   مولدددُ   ألمدنحددا زمددن نزنددد  الاوهللددد أمنددو المددةمحنن ايمددو   ( عمددو  ددن ع ددد اليزنددز  ددن مددووان  ددن الحرددت7)

صد وم الصد وم   5/253نحمو عوجمعد  ال  ادأت الر دوى ش دن سديد   وُنيدُّ م  الها أع الواهللدنن وون  مأت مسمومأ   دنو سميأن  أ ن 
 ا1/89  عنروم الح أم لانن د 21/432مأ  عيننب الر  1/364
 (امحوت)مد ج  (8)
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مدن هندو وجييدأ؛ مدإن رأحدت مدن الحدوات المحد  الصدونل الدن  عيدنن  زكخاة األمخواا المجتمعخة وأما
صددأح    مألواجددب إهددواج جمنيدد  وود  إلددى صددأح    و إن لددت نجددد  عصدددق عاندد   دد   وش نجددوز لدد  

ن ردأن مهللدع يأ ممدأ نجدوز لد  إودواو  عحدت ندد  منهدوج زرأعد   /ب ونأهدننأ مدن 75إودواو  عحدت ندد   واج
 احعأج إلنيأا

 ممياوما مد رعب ال ا   م  نس  رع يأ نأنحأا  بادلة والصرفوأما المراطلة والم
المعزوج مماورا إنا أوندد  ند  أحددنمأ مد  ن سد  الحردأح  وش نمحد  مدن ال ند  مدن أواد ا  وأما المملوك

وهسدا  وعححن د  مسدحا عع د   وحرمعد  أن ن يد  اسدعيدادا  لسدةا  الماردنن الردونمنن   وأما كفن الميخت
 ةمن  وع ن أ  لح   وون   الحدا وعرونمأ  لجسد الم

والحأمد  مدن الزحدى ش أجددو ليدأ مدد مهللداا الحمدد   يحيدأ عأصدنا مدد نلدد   ومحيّندا عدن سد ب نلدد   
اددت مددأ حهللددأ عحدد   مرنددأ عددةجو عاددى  ومددأ نجددو إلندد  ومددن حيددد عددن هللدددع مأوعر دد  رددأن عاندد  إامدد  واج

 الميصناا
ميدددددو حددددددن  ودددددأ  مدددددد المواندددددب الادنحدددددا ووا  الواميومدددددز   (1)مدددددد جدددددوأ ال دددددوا وأمخخخخخا كخخخخخا الصخخخخخيد

ووددأ :  (3)ه(282مددد ايماددأ   وسددحد  جنددد لرحدد  موسدد   وححددو  عحددد اليسددرو  )ت: (2)ه(360)ت:
أ دددددأ سددددد نأن  دددددن الحدددددأو   دددددن ع دددددد الم ادددددب  – –جدددددوأ أو جحدددددب  وندددددنا هأ دددددب  ددددد  الح دددددد 

ندو اليجدأع مادنعأ  مند   مرأحد  نادو  حنن جأع  مسامأ    يدد أن ردأن عددوا  لد  ونجدأ  را (4)ه(20)ت:
– –   إن الحمدددأو الوحهللدددد مدددن أعمدددت مدددأ نصدددأد  ورددد  صدددند دوحددد   رمدددأ أحددد   مدددن أعمميدددت :

 احعيى  وال وا نو حمأو الوحشا (5)وأمسيت وحمأ   د  ومن أروت من نأعنحد ور  دوح 
                                           

رحدددز   1/515ول مددد  اردد  الصدددند مددد   دددن ال ددوا ا الماأصدددد الحسددحا   1/119أ ددا أماددأ  الحددددن  لاواميومددز   دددأب الرعنحمددو ( 1)
 ا2/143رهللأ اله أع  16/121  اليمأ 

ال أوسد  محد  اليجت مد زمأح  من مصح أع  ايماأ  والحوادو عوجمع  سنو أع ت  الحسن  ن ع دالوحمن  ن ه د الواميومز ( 2)
  ا1/370    اأت الح أم لاسنو د 12/170الح  ع 

  وون دا مدن ال صدوم  واليسرو  حس ع  إلى مدنحدا عسدرو مردوت  اجمأت المحد  أ و إسحأق  ( إ واننت  ن حوب اليسرو  السمسأو3)
 ا1/19ميجت المةل نن   13/305نوم ا نحمو عوجمع  سنو أع ت الح  ع من مصح أع  مسحد أ د نو 

وردأن   واسدم  المهندوم – –ا ن عت وسدو  ا،  –و د ا، عح   –( أ و س نأن  ن الحأو   ن ع د الم اب ا ن نأهللت الاوهللد 4)
نأل   أل أ  هللدندا  مامدأ  يد  الوسدو   –  –أو يع  حانما السيدنا أنأمأ  ورأن عوب وسو  ا،   من الو أعا – –أهأ وسو  ا، 

– –   وردأن نهللد   الح دد   أسدات عدأت ال دعل  وردأن هللدأعوا    عأدا  ونجأ  أصدحأ– -  صد ا   4/1673نحمدو عوجمعد  اجسدعنيأب
 ا7/151  اجصأ ا 6/141أسد الهأ ا   1/198الص وم 

 ا2/27موانب الادحنا النحمو ( 5)
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وأ  مد المدوحا ودأ  مألد : نسديت لا دو   (1)م د المهعصو: اولا و  ما  مأوس ا وأما قسم الغنيمة
 احعيى وش نجوز هنو ننا وا، أعاتا (2)سيمأن  وسيت ل أوس   ولاوجأ  سيت

أ ادددأرت ا،  -سدددندحأ اليدددألت الي مدددا اجمدددأت الحجدددا  وسخخخ ا أي خخخاا ر خخخى الخخخه عنخخخه بمخخخا نصخخخه: ا92
وندد  الميع ددو  مددد زنددأوم الددوحت  ومددأ الددوحت؟ وميحددى صدداعيأ؟ -عيددألى  -جددوا رت ،  -وح مرددت 

  وو مددأ رددأن (3)مددد و ييددأ المددأنو أو ال ددمنو؟ مددوب مواصدد  منمددأ نميددو م ددأنن منمددأ ]ن ددمو[
نسوف لامةمن أن نا   عمع  أو أهع  ما   ؟ ليدأو  عدداوم زوجيدأ أو ونميدأ  (4)الير   ]ون [

واصداعيأ أن نعيميأ  مأ ل   و إمسأد داو  عان   أو نجدب عاند  م (5)صوحأ  ليو   واج اأع ]عانيأ[
لى سمأك مأ نرو   ووةنا مأ نرو  من نل  اليدو أو عهللنوع ؟ ومدأ وددو  ن أدع  إلى مأ نرو  واج واج
المدم العد نح هد هللوعأ  أن ش نعيدانأ موند الصاا؟ ون  ن وأ من وعندد و د  الدوحت  مجدود  يد  

حمدا ا، ل م الس ت أو ش؟ ون  عان  ش حا عم  حدق مدد الصداا أت ش؟ والسد ت عادى سدندحأ وو 
 و ورأع ا

محمددد و هلدد  وصددح   وسددات الجددواب وا،  -سددندحأ  -الحمددد ، وصدداى ا، عاددى  فأجخخاب بمخخا نصخخه:
المومق لاصواب س حأح : أمدأ الدوحت مادأ  عندأ : اهعادأ مدد حدد الدوحت العدد نجدب صداعيأ؛ ماند : 

وشد ايعمددأت  وش نددد ردد  وحددت  ددنن ااحددنن لددو رددأن أحدددنمأ نرددوا  لددت نعحددأ رحددأ  مياددى نددنا ش عددده  أ
  (6)/أ وأئادددا  عحدددونت الجمددد   دددنن ايهعدددنن  و دددنن المدددوأم وعمعيدددأ ]وهألعيدددأ[76أوشد ايهدددوا   واحدددعج 

ونجددددوز نلدددد  مددددد  حددددأت ايعمددددأت وايهددددوا   ووندددد : نددددو عددددأت مددددد ردددد  وحددددت مددددن نو  ايوحددددأت مددددد 
 احعيىا (7)المواون   محومأت أو هنو محومأت  وند  عان  حدن : أدحأ  أدحأ 

وأمددأ ميحددى صدداعيأ؛ ماددأ  الاو  ددد: الددوحت العددد عوصدد  عأمددا وهأصددا  مأليأمددا وحددت الدددنن  ونجددب 
مواصدداعيأ  ددألعوادد والعحأصددل  واليددد  واجحصددأأ  والانددأت  ددألحاوق الواج ددا والمسددعح ا  وأمددأ الددوحت 

                                           
 ا1/91مهعصو هان  نحمو ( 1)
 ا1/518المدوحا الر وى نحمو ( 2)
 (انميو)( مد أ  ب 3)

 (اونو)( مد أ  ب 4)

 (اعان )( مد أ  ب 5)

 أ  ب )هأشعيأ(ا( مد 6)

  ا دن مأجد  4/1974  ومسدات  دأب  دو الوالددنن 674/ 11 –و دى ا، عحد   –( أهوج  اجمأت أحمد مد المسحد  أب حدن  أ دد وماد  7)
  ال نيادد 4/167  والحدأرت مدد المسدعدو  رعدأب ال دو والصدا  5/61  والحسأئد مد السحن  أب أنعيمأ النداليانأ 2/1207ى أب  و الوالدنن 

 ا2/320  :اووا  الحسأئد وصحح  ا ن ح أن والداو و حدا س   الس ت 10/256لوالدنن هلليب اجنمأن  أب  و ا
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اسدعحاأويت  الهأصا معزند  ألح اا عاى الاونب وع اد أحواليت   والعهأم  عن زشعيت   وعع دأوت مواعدب
مدددزم: عردددون صددداا الدددوحت  ألمدددأ   جُ   وودددأ  ا دددن أ دددد (1)مدددد نلددد   رمدددأ مدددد حددددن  ايودددوب مدددأيووب

و ددأليون عاددى الحأجدد  و دددم  ال ددوو  و   وددا الوجدد   و ألدددعأع  وميحددى الجددأم  إنصددأ  مددأ أمرددن 
ندد  ودمدد  مددأ أمرددن مددن الهللددو  حسددب ال أوددا  ونددنا إحمددأ نسددعمو إنا رددأن أندد  الددوحت أ  مددن الهنددو

اشسدعاأما  مدإن ردأحوا ر دأوا  أو مّجدأوا  ممادأ يعيت مدد ا، ندد صداعيت   هللدو   دن  الجيدد مدد وعمدت  
اددت إع ميددت إنا أصددووا أن نلدد   سدد ب عها يددت عددن الحددق   وش عسددا  مدد  نلدد  صدداعيت  ألدددعأع ليددت 

  ميو الهنب؛ أن نيودوا إلى ال ونق المااى احعيىا
رأليمددا ليدددداوم زوجيدددأ وححدددو نلددد   مدددإن الصددداا ش ععيدددنن  وأمددأ نددد  نسدددوف لددد  و ددد  وحمددد  ليدددأو  

 (2)مادددد ودددأ  عندددأ : ]الصددداا دوجدددأت[   ددددهو  داوندددأ حعدددى نع دددوق مدددن نلددد  مدددأ نردددو مدددد السدددةا 
وأدحأندددأ عدددو  الميدددأجوم والرددد ت ولدددو  ألسددد ت  ونهعادددأ نلددد   دددأهع أ الاددددوم    ي ددديأ مدددوق  يددد 

مددأ نسددمى مددن وصدد   يدد  الصدداا ولددت ن ادد  عانيددأ  والحأجددا إلنيددأ  ممددن الصدداا مددأ نجددب ومحيددأ 
عاددددت رددد ت أوصدددأنأ وأ يدددأ   وش مدددن وصدددو عمدددأ نح هدددد  ووصدددو عمدددأ ناددددو عانددد  وأ يدددأ  احعيدددىا و 

  ومن ننا أن أ  نع نن جواب وول  : ون  ن وأ من وعند و   الدوحت اااإلد ا الاو  د وا ن أ د جموم
حمددأ نددو  حسددب الادددوم والحأوأمددأ وولدد : ومددأ ودددو المدددم اااإلدد   ماددن  مددد المواصدداا حدد جددا رمددأ ّد  واج

 ا عادت  وا، أعات والس ت
 -الحمددد لدد  وب اليددألمنن  وصدداى ا، عاددى  وهخخذه أي خخاا أجوبخخة لخخه ر خخي اا عنخخه ونصخخها: ا93

 محمد وعاى هل  وأزواج  ونونع  إلى نوت الدننا -سندحأ 
  ند  ميحدى المينحدا أحيدأ (3)هاند :  حندا الصد م المينحدا -سدند   -مأ ميحى ودو   المسألة األولى:

مو  عاى ايعنأن أو أحيأ ميو ما   أو عصو؟ ون  نحعأج أن نسعح و مد ننحد  مو دنعيأ مد  
نل ؟ ون  ش د م  حنا الميو أن ننرو زوا  الهللم  أو احصوات الاأما مد اليصدو؟ مإحيدأ ش ععيدنن 

 /ب إش  يمأ؟ يحيمأ حيأونعأن  سوّنعأن و أعنعأن؟ 76
ناصدد عحدد الددهو  منيدأ إناأعيدأ  ينحيدأ ميدوا   (4)المواد نو اشحعمأ  الاأحد  ودأ  الععدأئد: ]أ [ إن الجواب:

                                           
 ا16/248ع سنو الاو  د نحمو ( 1)
 (االدوجا)ب   ( مد أ2)

 ا1/31( مهعصو هان  3)
 ا)أن(  ( مد أ4)
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 ا(1)أو عصوا  أو هنو   يحيأ مد النما رنل   وأهوج    ال و  الم اق احعيىا وماا  مد العو نل
عيندنن الصد م   الماددمأت: الحندا الرأمادا ندد المعياادا  أو يدا أهللدنأع؛  ماأ وأما ها ينوي فر يتها؟

والعاوب  يأ  ووجو يأ  وأدائيأ  واسعهلليأو اجنمأن  نيع و مد نل  را   مين  ند الحنا الرأماا  مدإن 
سددديأ عدددن اجنمدددأن أو وجدددوب الصددد م أو روحيدددأ أداع أو العادددوب  يدددأ  لدددت ع سدددد إنا عنحيدددأ شهللدددعمأ  

 ا(2)العيننن عاى نل  احعيى
وماادد  مددد العو ددنل  ولددنل  اوعصددو مددد مهعصددو  عاددى حنددا عينددنن الصدد م  ومددن  (3)وحاادد  الح ددأب

نحأ عيات أح  ش نازت لعيننن الووت حنا دهو  الوودت؛ ين عيندنن الصد م نسدعازت نلد   ردألميو مدا   
ش لت نرن ميوا ا  واج
ن رّ و لاوروك  المسألة اليانية: ندو اليادد ؟  ااا إلد  مدأ(4)وحوى  د  اليادد]وو  صأحب المهعصو: واج

ند  حندا عر ندوم اجحدوات ؟ إن نددد عحعدأج لحندا اأحندا أو حندا الصدد م  ومدأ ميحدى وولد : عمدأدى المددأموت 
 ؟(5)[ما ؟ مرأح  أهوج اجمأت وال ن  ورنأ نعونت منيمأ العر نو لاوروك

إن المددواد  ألياددد اجحددوات  صددوح  دد  الح ددأب والععددأئد  وحادد  الح ددأب عددن الهللددن  زووق:  الجخخواب:
  ومدددد (6)لعحاندددق أن اجحدددوات موردددب مدددن عادددد ندددو الحندددا  وودددو  ندددو العر ندددو  وميددد  ندددو اشسدددعا أ ا

  ونو حددن  حسدن هوجد  (8): م عأح الص م ال يوو  وعحونميأ العر نو  وعحانايأ العسانت(7)المدوحا
 العومن  احعيىا 

                                           
 ا1/378نحمو العو نل ( 1)
 ا1/155( المادمأت المميدات 2)
 ا1/515نحمو موانب الجان  ( 3)
 ا1/42مهعصو هان  نحمو ( 4)
 ( سأو  من أا5)

 ا1/514موانب الجان  نحمو ( 6)
 ا1/161المدوحا الر وى نحمو ( 7)
و دد ا، عحد   –أحمد مد مسحد   أب سحد عاد أ د  ألدب   1/34( أهوج  الهللأميد  أب ومن رعأب اسعا أ  الا اا مد الص م8)
أن م عددأح  جدأع والعومدن   دأب مددأ  1/16أ دوداود  ددأب مدو  الو ددوع   1/101وا دن مأجد   ددأب م عدأح الصدد م ال يدوو   2/292-

وال دزاو   1/223مدد ندنا ال دأب وأحسدن والحدأرت مدد المسدعدو  رعدأب ال يدأوم  عهللددووأ : ننا الحددن  أصدل  1/8الص م ال يوو 
ودأ  ا ددن   2/25الصد م ال نيادد مدد السدحن الر ددوى  دأب مدأ ندده   دد  مدد   2/236 دأب وممدأ ووى محمدد  ددن عادد  دن أ دد  ألددب 

جحو: االهللدأميد وأحمدد وال دزاو وأصدحأب السدحن إش الحسدأئد وصدحح  الحدأرت وا دن السدرن مدن حددن  ع دد ا،  دن محمدد  دن عاند  
 ا1/534عن ا ن الحح نا عن عادا العاهنو الح نو 
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ميددد  (1) ]الميحنددا[ إن نددد عحعددأج لحنددا اأحنددا  ماددن  رددنل    دد  نددد مددن جماددا الصدد م وأمخخا قخخولكم:
  ي يأ إش أحيأ امععأح ليأ  رمأ أن الس ت هووج محيأا 

  (2)  وندو ردنل نعمأدى المأموت ما ؛ ماأ  الح أب: م يومد  أن اجمدأت وال دن ش نعمأدندأ وأما قوله:
وددأ  الععددأئد: نا يددأن ون عدددئأن اجحددوات لددئ  ناددزت صددحا الصدد م دون وددواعم  وليددنا ألددزت أ ددو ال ددوج 

مسأواعيمأ لامأموت عاى الاو   يددت وجدوب ال أعحدا مدد رد  وريدا  ووّد  ا دن هللدي أن  (3)ه(330:)ت
ن وج ت مد الجّ  أو مد وريا مألزائدد سدحا  وعوريدأ عمددا  هندو مجدزس وألد  مدد العو دنل  (4) أحيأ واج

 احعيىا
مددأ ميحددى  الوهن ددا؟ ولددت هددو ال جددو  حنددا دون هنددو ؟ وندد  اددت صدد م  هنددو حنددا؟  المسخخألة الياليخخة:

 ون  ش نهعو  حنا من الوهأئب إش ال جو؟
عدددن الزحدددأعد: أن المحددددوب لددد  ألادددأب؛ محددددوب  ومسدددحون  وح ددد  ومسدددعحب   حاددد  الععدددأئد الجخخخواب:

/أ  77وموهددب مندد   وم ددناا  وع ددوك  واهددع أ أل أمدد  نوجدد  إلددى وددوم عأرنددد  ي دديأ عاددى  يدد  
مألسددددحا مددددوق الوهن ددددا  والوهن ددددا مددددوق المحدددددوب  والمحدددددوب مددددوق الحأماددددا  والحأماددددا مددددوق ال  ددددناا  

   عاى حسب راوم الاواب وواع  احعيىاوال  ناا موق الع وك  ونل  را
ولددت هددو ال جددو  حنددا إلدد ؟ محاددو : إنا امعاددوت الوهن ددا لددنل  مألسددحا أولددى  وددأ  مددد  وأمخخا قخخولكم:

ال دددددواز: الحوامددددد  عادددددى وسدددددمنن؛ مانددددددم وم اادددددا  مألمانددددددم السدددددحن الهمددددد   الينددددددان  والرسدددددوأ  
حيدددأ أو  أسددد أ يأ  مددد   دددد منيدددأ مدددن حندددا واشسعسددداأع  والدددوعو  ووريعدددأ ال جدددو ميدددن  مانددددم  إمدددأ  أزمأ

العينددنن  ممددن امعددعل الصدد م مددن حندد  الجماددا اددت أواد ودنددأ ليددن  لددت عجزئددا  والم ااددا مددأ عدددا نددن  
معر ددد منيددأ حنددا الصدد م  مددإن رأحددت مددد لندد  ميددو ونددأت الاندد   أو مددد ونددأت وم ددأن رددأن محدد   وأو  

رددنل  سددأئو الي ددأدات مددن حددج أو عمددو  أو الحيددأو ميددو ال ددحى  وعحددد دهددو  المسددجد ميددو عحنددا  و 
صددوت ش ن عاددو إلددى العينددنن مددد م اادد   دد  نر ددد مندد  أصدد  الي ددأدم احعيددىا إش أحدد  جيدد  ال جددو مددن 

 ا الهم  واليندنن سحا واحد
                                           

 (االينحنا)( مد ج 1)

 ا2/134( موانب الجان  2)
: ا ددن محمددد  ددن ع ددد ا، ال هددداد  لهددو  ماندد  أصددولد مددألرد حهللددأ   هددداد وأصددا  مددن مددوو  ددن عمددوو الاناددد الاأ ددد وناددأ ( ع3)

وولى الا أع ولت نز     إلى أن مأت ورأن مصدنحأ  لهوندأ  مانيدأ  مدن مصدح أع  رعدأب الحدأو  ورعدأب الامد  مدد أصدو  ال اد   مال صو 
 ا8/12ميجت المةل نن  1/215نحمو عوجمع  الدن أج 

 ا1/482نحمو العو نل ( 4)
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صددد ع ؟ ونددد  إمدددأت وأى مدددد أاحدددأع صددد ع  وو  ال دددأو وححدددأ   ندددد   نددد  ع  ددد   المسخخخألة الرابعخخخة:
نا أعأد  هنو ميوما لحرت الحأزلا  ن  عجزئيت؟ من  واالمأمومنن؟ واج

المهللدديوو أن  ددو  ال ددأو و وحدد  حجدد   حددأع عاددى حومددا لحمدد  مددإنا ححددأ   نددد  مددد الصدد م  الجخخواب:
  والح ددأب عددن (1)ميددد مسددألا هللدد نيا  ومدد  الحيدد  الددحج   ومسددألا الحيدد  نرونددأ صددأحب المينددأو

ب المصدداد: إنا عمددأ  الحجأسددا  ال وزلددد عددن ا ددن وددداح  وددأ  ال وزلددد إاددو ر مدد  عاددى مسددألا انددأ
ومن ننا الميحى المسألا المحاولا عن ا ن وداح  أن من حو  حيا  ونو مد وعأع مد صد ع   مإحد  
نيند أو نا   الهلل  محد  مإن رأن دم  نلد  محد  مد  عحادق حجأسدا الحيد   مرمدأ عاددت مدد اشسدعحأد  

ايصدد  عاددى الهألددب لا ددوووم مدد   وأمددأ إن لددت نعحاددق حجأسددع ؛ ميددد مددن المسددأئ  العددد نهاددب منيددأ
ن ددو   وأمددأ إن اععمددد عانيددأ  صدددو   ميددد رمسددألا مددن مددوش   ددأنوا  عاددى حجدد  أو معددحج   مددإن 
ن ردددأن صدددحنحأ  ماددوشن   ومدددأنو المدوحدددا الصدددحا م اادددأ    رددأن مون دددأ  جدددأز مدددن هنددو هددد أ  واج

انددأب المصدداد إنا رأحددت وأهللددأو  اولدد : مرمددأ عادددت مددد اشسددعحأد  إلددى وولدد : أح ددم مددد اجرمددأ  أن 
عمأ  الحجأ  وش نجا  عانيأ م  ع و   وأمأ إنا اسعحد إلنيأ ماأ  مد المدوحا : ش نسدعحد لحدأئ  

  ماندد : ين المسددعحد هللددون  المسددعحد إلندد  مددد الي ددأدم  ووندد : لحجأسددا انأ يمددأ ونينددد مددن (2)وش جحددب
داح أن حددو  حيادد  أو وميدد  مددد /ب نلدد   ووددأ  ا ددن حددأجد مددد هللددوح المدوحددا: أمعددى ا ددن ودد77ميدد  

مح مددا أو جيادد  عحددت صدددو  ونددو مددد مح مددا أحدد  نا دد   وددأ  ا ددن حددأجد: والصددواب عدددت الا دد  
أم  والا د  مدنمن ومييدأ يحد  حأمد   ودأ  الح دأب: ومدأ وألد  ا دن  ححو  لن  ممنمن حّو   يّن ال

  مدن ندنا أن دمد  الحجأسدا   معحصد(3)حأجد من ال وق  نن المحّو  والحأم  نو المأنوا وا، أعادت
 ألند رأشسعحأد إلى الجحب والحأئ   ومد نل  اجعدأدم مدد الوودت  وصد  المدأموت موع  دا  صد م 

ن إعددأد المددأمومون عحونددأ  ووم ددوا ايولدددى اج و عاددى عادد  ايحرددأت  و جدداجمددأت إش مددد ال يددأوعنن  مان
 مألاأحنا صحنحا وا، أعاتا

 ؟ وند  نعدحج  اجحدأع؟ وند  ني دى ئومدأحرت وواد  إنا وود  مدد مدأمأحرت ال دأو؟  المسألة الخامسة:
 عح  مد الزوك؟ 

                                           
 ا1/1/19نحمو المينأو ( 1)
 ا1/171المدوحا الر وىنحمو ( 2)
 ا1/137ب الجان مواننحمو ( 3)
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: العحدددونت والرواندددا واج أحدددا ودددأ : ومدددد (1)إن ال دددأو حردددى منددد  مدددد العو دددنل ا ادددا أودددوا  الجخخخواب:
عدن هللدنه  ا دن  ن المهللديوو العحدونت  وأمدأ وودوك وواد  مدد ال يدأت؛ مدنرو ال وزلددإمجيو  الجد ب: 

عومددا أحدد  أمعددى  أردد   يددأت  دد   مندد  وو  ال ددأو  ومددد نددنا السددةا  أحيددأ رانددوم وووايددأ هألددب  وددأ  
ال وزلد: معوا  إمأ لا وووم رمسدألا سدححون مدد  دو  الددواب مدد الدزوك عحدد دوسد   أو لاهد أ مدد 

  ال ددأو مني ددى  وليددأ  ووددأ  مددد العو ددنل  وددأ  هللددنهحأ: ولددو مددوق  ددنن مددأ نيسددو اشحعددواز محدد  رددوو 
 احعيىا  (2)عح   ومأش نيسو ر و  ا ن هدت منحج  لمأ  يد
 وأمأ حرت اجحأع؛ ميو جأو عاى نن  الوهصاا

 المصاد إنا مست الحجأسا  دح  أو او   ؛ ن  ع    ص ع  أو ش؟  المسألة السادسة:
ب عدن ندن    ومدّوك إحد  ودد عاددت رد ت عندأ  مدد اجرمدأ  مدد المسدألا الوا يدا  وندو الجدوا الجواب:

ال وزلددد عاددى ردد ت عنددأ   أن مددن صدداى إلددى جحددب مددن نعحاددق حجأسددا انأ دد   ددأن نيعمددد عانيددأ  
صدددا  مددد  ن دددّو   وأمدددأ إن  ي  أع دددأئ  مددد  نجدددوز  وأمدددأ إن ش حنددد  نجاددد  عانيدددأ  أو نسدددجد  ددد

 ا(3)اسعحد إلن  مرمأ عادت عن المدوحا وأل  الح أب
إمأمد  حجأسددا وج دن   او د   ند  ع  د  صد م مدن ج دن  لمدد  مدن وأى مدد ادواب  المسخألة السخابعة:

نا   ات واسعها   اجمأت  ن  ع    ص م المأمومنن؟   الاوب الحج ؟ واج
  إن وأى حجأسددا مددد اددوب إمأمدد  (4)ه(1066إن الصدد م صددحنحا  م ددد ايجيددوو  )ت: الجخخواب:

ن  يددد محدد  رامدد  وعمددأدى عاددى  صدد   (5)ع   ين الردد ت ]جصدد ح[مددإن رددأن وون ددأ  محدد   أوانددأ إنددأ  واج
/أ  وأ : ونسعهاأ اجمأت مد نل  را   ونجوز اسدعه أ ندنا الدن  وهندأ  إش 78الص م جأئز  ات 

أن نرددون  وهنددأ و دد  نلدد  ولددت نه ددو  إش  يددد مددأ صدداى  يدد  صدد ع   مدد  نجددوز اسددعه م ؛ يحدد  
ولدو  نددد   ولدو رددأن المحد  محدد  صداى  ألحجأسددا عأمددا  احعيددىا احمدو وولدد : أواندأ إنددأ   مدإن مددأنو  

ش ماددد نرددو الح ددأب عددن   ددوووم  أش عددوى أحدد  اهع ددو مندد  الردد ت مدد  أحدد  م  دد  لاصدد م عمدددا   واج
                                           

 ا1/36نحمو العو نل ( 1)
 ا1/41نحمو العو نل ( 2)
 ا1/136نحمو موانب الجان  ( 3)
ماندد  مددألرد مددن اليامددأع  ألحدددن  مولددد  وومأعدد   مصددو مددن  ( عاددد  ددن محمددد  ددن ع ددد الددوحمن أ ددو اجوهللددأد حددو الدددنن ايجيددوو 4)

هللدجوم الحدوو   3/157نحمدو عوجمعد  ه صدا ايادو   مصح أع  اهللوح وسألا ا ن أ د زند وهللوح مهعصو ا دن أ دد جمدوم مدد الحددن ا
 ا7/207ميجت المةل نن   1/758ندنا اليأومنن   5/13ايع ت   1/440
 (اعاى إص ح)ب   ( مد أ5)
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موعدددأ  هللددد نيأ   ألمسدددألا أو وون دددأ  محيدددأ  حردددت منددد   يددددت ايجدددزاع  وندددو مدددن صددداى   (1)ه(541سدددحد)ت:
ن وميد  ح د  مو ددو    دوأ منعددا  مدإن ردأن  ددوأ الح د  عحددت ودمند  مد   هللدددع عاند  رأل سددأ   واج

 اىاحعي (2)رأن مهللدودا  مد وس   أو ممسورأ   ند  لت نجزئ 
ند  نجدوز أن عردون السدعوم لدوح  دأب هأوجدأ عدن عدو  حدأئ  ال دأب رادوح ال دأب  المسألة اليامنة:

 الهللمأعنن من الاووننن ؟ 
إن نلدد  جددأئز  ووددد وددأ  أجددأزوا الاددوب السددأعو لا ددأب  أحددوى الاددوح الاأ ددت  وددأ  ا ددن حددأجد:  :الجخخواب

واهعددأو  يدد  هللددنوهحأ نيحددد: ا ددن عومددا  وهللددنهحأ أ ددو ميددد  أن الددوداع الددن  جددوت اليددأدم  روحدد  نيمدد  
سدعوا  لا دأب نر دد مددد السدعوم  ين الهدو  نحصد   دد  أرادو ممدأ نحصد  مددن وددو عمدت الدزواك  ورددنل  

 ازوك المعوارت  ومأ وأل  مد الزوك مأنو  وأمأ الوداع وهلل ي  ممأنو ر ميت ه م  لوّوع  احعيىال
الحيدد عدن اجسدواك إلدى الصد م وايمدو  ألسدرنحا   رمدأ مدد الحددن   ومدد ههدو   المسألة التاسخعة:

جسواك وايمدو  مإن مأنو الحدن  أن الح يد عن ا(3)اممأ أدورعت مصاوا ومأ مأعرت مأعموا أو مأو واا
ومن عات أح  ش نددو  هللدنئأ  إش  أجسدواك والهدووج عدن    ألسرنحا لمن ندو   ي يأ  ون وع   ي يأ

 السرنحا مأ حرم ؟ 
: وإن ايمددو  ألسددرنحا والووددأو سددواع عاددت أحدد  ندددو  مدد  الاددأحد هللددنئأ  أت ش  وددأ  ا ددن حجدد الجخخواب:

مدإن أحددرت اد مسدات   ودأ  مدد  ههدو الحددن  الحرما مد ايمو  ألسرنحا عسع أد من زندأدم وويدت مد
حدد  مددد حرددت المصدداد؛ منح هددد لدد  اععمددأد مددأ إ  أ  (4)اإنا رددأن نيمددد إلددى  الصدد م ميددو مددد الصدد م

نح هدد لامصدداد اععمددأد   واجعحددأب مددأ نح هددد لامصدداد اجعحأ د    وحادد  أن ددأ  عددن الحددوو  عاددى وولدد  
ل  عاددى أحدد  لددو لددت ندددو  مددن الصدد م هللددنئأ مددد الحدددن  السددأ ق: ميددو مددد صدد م  مددأ حصدد ؛ ح دد   ددن

  ونددو ميحددى أ ددلرددأن محصدد   لماصددودم  لروحدد  مددد صدد م  وعدددت اجسددواك أن ددأ  نسددعازت راددوم الهُ 
  وي ددد (5)ماصددود لناعدد   وودت مندد  أحأدندد  رحدددن  جددأ و عحددد مسددات: إ ن لرددت  ردد  ه ددوم دوجددا

عو دددأ أحدددددرت   اإن :وموعدددأ  /ب  دددن المسدددنب عددددن وجددد  مدددن ايحصدددأو م87داوود مدددن  وندددق سددديند 
                                           

ن مدد  أجسددرحدوناور ددأو الصددألحنن وعددومى   رددأن مددن زنددأد اليامددأع  ماندد  مددألرد   ددن عحددأن  ددن إ ددواننت  ددن هاددأ ايزد  ( سددحد1)
 ا4/283  ميجت المةل نن 1/452حسن المحأ وم   1/126نحمو ععوجمع  الدن أج المننب   مصح أع  ال واز هللوح    المدوحا

 ا1/138نحمو موانب الجان  ( 2)
 ا1/420  ومسات  أب اسعح أب إعنأن الص م  ووأو 1/129هوج  ال هأو   أب ش نسيى إلى الص م ولنأت  ألسرنحا مع ق عان  ي( 3)
 ا1/421صحنل مسات  أب اسعح أب إعنأن الص م  ووأو نحمو ( 4)
 ا1/461صحنل مسات  أب م   راوم اله أ إلى المسأجد نحمو ( 5)



236 

ولدت ن د  ودمد    لت نوم  ودم  النمحدى إش رعدب ا، لد  حسدحا  مأحسن الو وع ات هوج إلى المسجد
مإن أعى وود صداوا   النسوى إش ح  ا، عح  سنئا مإن أعى المسجد مصاى مد جمأعا ه و ا،  ل 

ن أعدى المسدجد وودد صد   ي أ  و اى  ي  وأعدت مدأ  ادى ردأن ردنل   (1)اوا مدأعت الصد م ردأن ردنل واج
ونةند مأ نردو  مدن العدزات السدرنحا  (3)ا ونهلليد لينا أن أ  حدن   احنا المةمن أ ا  من عما ا(2)احعيى

ن أدى إلددى عدددت إدوا  هللدددع مددن الصدد م؛ وددو  الاوامددد مددد نهنوعدد  حسدد مأ حاادد  الععددأئد  والووددأو  واج
مدددد ر مددد  عادددى السدددعوم  ودددأ  عحددد : ومأئددددعيأ وددد   الهدددوا و عدددن اشحعهللدددأو  ووددد   ال صدددو عدددن 

  وليددنا السددو هللددوعت الصدد م لجيددا واحدددم مدد  نرددون الي ددد مجعميددأ  لمحأجددأم و دد  اشسعوسددأ   حعددى
ن مأعت الجمأعا  وم ناا اشوعدداع  ومدن  الصمت  وعو  ايميأ  اليأدنا  ومح  من الجو  إلنيأ  واج

عيدددأ مددد  الجدددوك الم دددوح  أو هندددو  مدددن المهللوهللدددأت  إن أمردددن اسدددعدوا  نلددد  و ددد  هدددووج الوودددت  إوأم
احعيدىا حيدت نجدوز اجسدواك ليدأ واليوولدا ليدأ  د  ه دب   حند  ش  (4)عحصن   يدب الااب مد  الدوب

 (7)  ومدأ حردأ  مدد اجرمددأ (6)  وندو حدو ال ندأن(5)نهدوج عدن السدرنحا و الوودأو  رمدأ مدد المهعصددو

ن مألرددأ  أجددأز الجددو  مهدد أ المهللدديوو  إش أن نحمدد  الجددو  عاددى اجسددواك الددن  ش نحددأ مددد مددن أ
 السرنحا  منوامق مأ عادت  وا، أعاتا

عأدم الهللورأع مد الميز مد ندنا ال ادد  أن الواعدد إنا مو دت هللدأم ون حدت  أهدن  المسألة العاشرة:
ندد    وناسددمأن مددأ  اددد محأصدد ا (8) لدد  ن[الواعددد الهللددون  مددن عادد  الهللددأم الجاددد والددوأ  وايرددأوك ]وا

 ؟أت ش نجوز
ش نصدددل  ين الواعدددد إن ردددأن هللدددونرأ   ميدددد هللدددورا مأسددددم ش هللدددعوا  عددددت المسدددأوام مدددد  الجخخخواب:

ن رأن أجنوا   مإجأوم مأسدم لجي  ايجوم  إن مأ نأهن  الواعد منمأ نرو  داه  مد ايجوم   الاست  واج
 اتاونو هنو محاق وش مياوت  وا، أع

                                           
 ا1/154الميد  مد المهللد إلى الص م جأع مد  سحن أ د داوود  أب مأنحمو ( 1)
 ا2/118معل ال أو  نحمو ( 2)
  9/175أع ند  ال نياد مدد هللديب اجنمدأن  دأب إهد و اليمد  ، عدز وجد  وعدو  الو 2/326د ح( أهوج  أ و حينت مد الحانا  أب اأ ت ال حأ3)

 ا2/392  رهللأ اله أع 1/701ووأ : ننا إسحأد  ينأ وأ  السهأو   ووأ  ا ن دحنا: ش نصل ا الماأصد الححا
 ا2/152النهنوم لااوامد نحمو ( 4)
سواك ليأ    ه باا 1/41نحمو المهعصو ( 5)  وأ : اواج

 ا1/220نحمو ال نأن والعحصن  ( 6)
 ا2/553نحمو إرمأ  الميات  (7)

 (اال  ون)( مد ج 8)
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إنا سم  الدزوج زوجعد  عادو  لولددنأ: ندأ ا دن الاح دا  ند  نجدوز لد  و ةندأ  المسألة الحادية عشرة :
 أو إش  يد اشسع واع؟ 

العيمددا  وعدددت  (1)إحدد  نجددوز لدد   وش اسددع واع عانيددأ  إن اشسددع واع إحمددأ نرددون حندد  ]عرددون[ الجخخواب:
حمدأ ندو مدن جمادا الاهدو الجدأو  عادى  عنان ال واعم  ش  مجدود ندنا الادو  الدن  ش ناصددون ميحدأ   واج

 ايلسحا والسب  وش نيعادون مدلول   وا، أعاتا
لددت امعاددوت  عر نددوم اجحددوات إلددى حنددا دون هنونددأ مددن سددأئو ايورددأن؟   /أ عشخخرة:79المسخخألة اليانيخخة 

 هن ممأ عادت مد المسألا الاأحنااعن نن  نة  الجواب:
 ن  نجوز  وب الص نأن أ حأع اليأمنن والا اا؟  المسألة اليالية عشرة:

وا، المومق س حأح : إن ننا ال وب إن رأن لاعأدنب ميو مهللووك مد الصد نأن والمجدأحنن  الجواب:
والددواب  رمدأ مدد عحاددنل الاوامدد وهندو   ولدت نحدددوا الصد د  روحد  ا دن ادد   سدحنن أو أرادو أو أودد   
مألمدددأنو اج ددد ق إنا ردددأن  لمصددداحا ومدددن إمأدعددد   ودددأ  مدددد هللدددوح العحادددنل: ونلددد  نهعادددأ  حسدددب 

يت عاى الاواحنن الهللوعنا مدن هندو إمدوا   وميمدأ حصد  نلد   دأيهأ مدن الادو  أو هندو   ش جحأنأع
نجوز اليدو  إلى مأ ندو أهللدد محد   لحصدو  الماصدود  دنل   مألزندأدم م سددم لهندو مصداحا معحدوت  

: إنا رأحدددت الياو دددا  المحأسددد ا لعاددد  الجحأندددا ش عدددةاو مدددد (2)ه(478حعدددى ودددأ  إمدددأت الحدددومنن )ت:
مدأ اسعص ح   عاى عا  الم سدم   م  نح  أن نزجو أص   ؛ إمأ  ألموع ا المحأس ا مايدت ال أئددم  واج

 مددأ نددو أعاددى محيددأ مايدددت الم ددنل لدد    منحددوت الجمندد  حعددى نعددأعى اسعصدد ح   مددأ نجددوز أن نعوعددب 
: احمددو وددو  إمددأت الحددومنن؛ ندد  نجددو  عاددى أصددو  (4)احعيددىا وددأ  المس أسددد (3)عاددى عادد  الجحأنددا

نا  ادت صدأو  يدد نلد  مننب أت ش؟ ماد نمرن أن ناأ : ال أئدم العد أهللأو إلنيأ مد أص  المهللدووعال
عأمدأ     سدواع وجددت عاد  ال أئددم أت ش  منصدنو الماصدود ممحعيدأ ش وجودندأ  أو عردون ال أئددم هللوعأ  

                                           
 اب  ( سأو  من أ1)
ولدد مدد جدونن مدن   مدن أصدحأب الهللدأميد  المااب  إمدأت الحدومنن أعادت المعدأهونن  ( ع د الما   ن ع د ا،  ن نوسأ الجونحد2)

مدن مصدح أع  الووودأت   وعدومى  يدأ ادت عدأد إلدى حنسدأ وو  وننب عاى المدنحدا مدأمعى ودو   ووح  إلى  هداد ممرا  حواحد حنسأ وو
  ادأت الهللدأمينا الر دوى لاسد رد   14/17لح  ع سنو أع ت ا  3/167نحمو عوجمع  ومنأت ايعنأن   هنأ  ايمت  مد أصو  ال ا 

 ا4/160ايع ت   5/165
 ا1/459هللوح عحانل ال صو نحمو ( 3)
 لت أجد عوجما ل ا( 4)
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أدنددب مددد نلدد  زجددوا  لاهنددو عددن الووددوك مددد مادد  مددأ وودد  مندد  الجددأحد مددإن نددنا ممددأ ش نيددوى عحدد  ع
 الحرأت  وا، أعات احعيىا 
مأ حاناا الهللونيا والحانادا ؟ م دد رعدب ايئمدا نت مدن مدوق  نحيمدأ   واععادد  المسألة الرابعة عشرة:

: ومن ننا ايص  نيحد؛ اععادأد  أن الهللدونيا (1)أن الهللونيا ه أ الحاناا  حعى وأ  سند  زووق
وددا  والددن  رحددت أععاددد  أن الهللددونيا نددد هدد أ الحاناددا  هوجددت ال وائددأ رايددأ  وجيادد  مددن الزحد
ا، وودددو  مددد أزلدد  ونددد  ددأجوادم  م ددّنن  (2)ايحرددأت الهمسددا؛ ونددد  ددألر ت  وأن الحاناددا مددأ ]أم ددأ [

 رنأ الجم    واجوادم هنو الر ت؟ -سند   -لحأ 
مهعادأ؛  أعادت أن الهللدونيا والحانادا ل مدأن مع أنحدأن ميحأندأ الجواب واا الموفق للصواب سبحانه:

  والحانادا عادت  أ حد   ندنا مدن حند  المددلو  والم يدوت  وأمدأ مدن (3)إن الهللونيا عادت مدأنو ]الهللدوك[
/ب و مدأ 79حن  الحرت مألع ونق  نحيمأ  ودعوى المحأو ا  نحيمأ  وعدت العوامدق  وومد  أحددنمأ  
ونددد وهنددو  مددن رددأن ر ددوا  أو زحدوددا  رمددأ نرددو مددد السددةا  عددن الهللددن  زووق  ونددو عحددد  مددد عدددم الم

رع ددد   مألدددنت إحمدددأ ندددو لمددددعد المهأل دددا  نحيمدددأ عادددى وجددد  العحدددأو   وأن الحانادددا إ  دددأ  لاهللدددونيا 
وومدد  ليددأ  رمددأ نددو رانددو مددد مع اددوم اليصددو  مهللددأند مددن جحددوحيت إلددى الحاددأئق وومدد  الهللددوائ   

ش الهأصدا  زاعمنن أن عحدنت مأ نهحنيت عدن نلد   أو أحيدت عووّدوا عحد   ونلد  إحمدأ ندو حدم اليأمدا 
  ا، وأن مأنو الهللونيا إحمأ نو ه أب لاجميوو دون الهواو  ور  نل  من مهأن  الزحدودا حسدأ

ن حندد  ال اددب  الهللددوك وددد جددأع  يمددأ ميددأ   وموجييمددأ إلددى هللدددع  واحددد مددو  !السدد ما واليأمنددا ورنددأ
ن رأن أحدنمأ رمأ ش نردون محأو دأ   ش  وععمنمأ  لآلهو  مألرمأ  م اوب  ومأ نرون عرمن   لاهللددعواج

لدد   والمجمددوك هللددوك  رمددأ أن الدددنن مجمددوك اجسدد ت و اجنمددأن واجحسددأن  مدد  أن اجحسددأن رمألدد  
: واعات أن (5)-وو د عح   -وحم  ا،  - (4)ه(465وأعاى دوجأع   وأ  أ و الاأست الاهللنو  )ت:

الهللونيا حاناا من حن  إحيأ وج ت  دأمو   والحانادا هللدونيا أن دأ  مدن حند  إن لايدأوأ  د  سد حأح  

                                           
 ا1/43نحمو عدم الموند الصأدق  (1)
 (اأو أ )( مد ج 2)

 (االهللونيا)( مد أ 3)

هللددأميد الصددومد هللددن  هواسددأن مددد عصددو  زندددا  وعامددأ  ( ع ددد الرددونت  ددن نددوازن  ددن ع ددد المادد  الحنسددأ وو  الاهللددنو  الهوسددأحد ال4)
سدددنو أعددد ت نحمدددو عوجمعددد      والع سدددنو الر ندددومدددن رع ددد  الوسدددألا الاهللدددنونا ول دددأئأ اجهللدددأوات  أودددأت  حنسدددأ وو وعدددومد منيدددأ   ألددددنن
 ا4/57ايع ت  5/153  اأت الهللأمينا الر وى لاس رد   19/63الوامد  ألومنأت   13/395الح  ع

 ا1/195نحمو الوسألا الاهللنونا  (5)
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وج ت  أمو   ووأ  أن أ  و  : مر  هللونيا هنو مةندم  ألحاناا مهنو ما و   ور  حانادا هندو مانددم 
 (2)]عصدددونأ[ (1) ألهللدددونيا مهندددو محصدددو   مألهللدددونيا جدددأعت  عراندددأ الهادددق  والحانادددا إح دددأع ]عدددن[

الحددق  والهللددونيا أن عي ددد   والحاناددا أن عهللدديد   والهللددونيا ونددأت  مددأ أمددو  والحاناددا هللدديود لمددأ و ددى 
 (3)وودو  وأه ى وأميو احعيىا ووأ  مد الم أح  ايصانا:

 ألددددددددددددددددددددددددددددن  ودددددددددددددددددددددددددددددد ج ادددددددددددددددددددددددددددددت اليادددددددددددددددددددددددددددددو 
 

 عادددددددددددددددددددى الدددددددددددددددددددن  جدددددددددددددددددددأع  ددددددددددددددددددد  العحزنددددددددددددددددددد  
 

 

 نددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددأنو الهللدددددددددددددددددوك مددددددددددددددددد  الحانادددددددددددددددددا
 

 الهصددددددددددددددددددن مددددددددددددددددددد الحدناددددددددددددددددددا إش رأصدددددددددددددددددد  
 

أ  رمدددأ أن اسدددت الهللدددجوم نجمددد  موعيدددأ وأصدددايأ ردددنل  اسدددت الهللدددوك نجمددد  عادددت مدددأنو الهللدددوك وعادددت 
الحاناا  وأ  الهللدن  زووق: أهللدأو  د  إلدى أن الحانادا أصد   والهللدونيا مدوك  إن وأعددم العحاندق لدن  

م نحدا  الحانادا مدن عدنن  إش سأ اا العومنق  مر  هللونيا حاناا  وش عحير   الحاناا مينحا والهللدونيا
 الحرت  والهللونيا من وج  الحرما  ور نمأ وصأ لاوب س حأح  احعيىا 

 ات وأ  مد الم أح : 
 ندددددددددددددددد  مددددددددددددددددأنو الهللددددددددددددددددوك وعاددددددددددددددددت ال ددددددددددددددددأ ن

 

 إش رجسددددددددددددددددددددددددددددددددت مندددددددددددددددددددددددددددددددد  ووح رددددددددددددددددددددددددددددددددأمن 
 

أ  إن الهللدددوك اسدددت لمجمدددوك عادددت المدددأنو وعادددت ال دددأ ن  رمدددأ أن اجحسدددأن ندددو المجمدددوك مدددن الدددووح 
حرأو اآلهو  ودعوى العهألأ والع دأد  نحيمدأ   د  نمدأ وال دن  م  نمرن   (4)]مع ادأن[ عسانت واحد واج

/أ ومددى وواعدددد الهللددن  زووق: ش عصدددوأ إش   ادد   إن ش عيدددوأ أحرددأت ا، المدددأنوم إش محددد   وش 80
ما  إش  عصوأ  إن ش عم  إش  صدق العوج   وش نمأ إش  إنمأن  إن ش نصل واحدد محيمدأ  دوحد   
ماددزت الجمدد   لع زميمددأ مددد الحرددت رددع زت ايوواح لألجسددأد  إن ش وجددود ليددأ إش منيددأ  رمددأ ش رمددأ  

:مدددن عصدددوأ ولدددت نع اددد  مادددد عزحددددق  ومدددن ع اددد  ولدددت -وحمددد   ا،  -لددد  إش  يدددأ  وندددو ودددو  مألددد  
جدب نعصوأ ماد ع سدق  ومدن جمد   نحيمدأ مادد عحادق؛ ادت: ودأ : عزحددق ايو  يحد  ودأ   دألج و المو 

لح د الحرما وايحرأت  وع سق الاأحد لهاو عام  عن صدق العوج  الحأجز عدن ميصدنا ا،  وعدن 
 اجه و المهللعو  مد اليم  ،  وعحاق  الاأل  لانأم   ألحاناا مد عنن العمس   ألحق احعيىا

                                           
 أ  ب )عاى(ا( مد 1)

 أ  ب )عصوأ(ا( مد 2)

 ا57/273محموما مد العصوأ لمحمد  ن أحمد العجن د السووس د  الهللينو  أ ن ال حأ  نحمو هزاحا العوا   ( 3)
 (امعواماأن)( مد ج 4)
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 اعددوا   ددأن عي ددد ا، رأحدد ا – –الددن  مسددو  وسددو  ا،  ماددأت اجحسددأن (1)]العصددوأ[ وقخخاا أي خخاا:
 -ميدددو أحدددد أجدددزاع الددددنن الدددن  عامددد  ج ونددد  لنعيامددد  الصدددحأ ا  وودددأ  الهللدددن  الهللدددأنلد  (2)الحددددن 

: مددن لددت نعهاهدد  مددد عامحددأ نددنا   مددأت مصددوا  عاددى الر ددأئو ونددو ش نهللدديو  ووددأ  -و ددد ا، عحدد  
ميددو : مددن وددأ  إن الحاناددا عهددألأ الهللددونيا وال ددأ ن نهددألأ المددأنو  (3)حجددا اجسدد ت مددد اجحنددأع

إلددى الر ددو أوددوب محدد  لإلنمددأن  مأيسددواو العددد نهددعو الماو ددون  ددنرونأ  وش نهللددأوريت ايراددوون مددد 
عاميددأ  ونمعحيددون عددن إمهللددأئيأ إلددنيت  عوجدد  إلددى همسددا أوسددأت  اددت نرددو ايوسددأت الهمسددا لرددن منيددأ 

ون الهللدددع مددد  ددو  وأمااددا   ولحاعصددو عاددى اجهللددأوم إلددى أوائايددأ ععمنمددأ  لا أئدددم  وددأ : ايو  أن نردد
الهددواو  وعاددنيت أش ن هللددو  إلددى هنددو أنادد   (4)ح سدد  دوناددأ  عردد  ايميددأت عددن دورددا منهددعو ] دوردد [
ه ددأع سددو الددووح محدد   مددإن حاناعدد   وش عمددحن أن (5)ممددأ عردد  ايميددأت عددن ]دوردد [  هددوأ ال عحددا   واج

مإن من لت نيوأ ح س    رنأ نيدوأ و د   وش ن يدد أن نحرهللدأ  – –نل  لت نحرهللأ لوسو  ا، 
نلدد  لدد ي  ايولنددأع واليامددأع  ولرددن نعددأد ون  ددآداب الهللددوك مددد اجمسددأ    دد  مددد صدد أت ا، مددن 

إش المدأنو لإلميدأت مدن اليادت والاددوم  – –اله أع مأ ناصو عح  إميأت الجمأننو  ولت ندنرو محيدأ 
وك محأسدد ا  عونمونددأ إلددى عاميددت و ودددوعيت  اددت زاد مددد عاونددو نلدد  وهنونمددأ  حعددى ميميددأ الهاددق  حدد

/ب ن ددّو 80و نأحدد   الاددأحد: مددن اله نددأت مددأ نددو م يددوت مددد ح سدد  ش نردد  ال يددت عحدد   لرددن نرددو  
 ددددأراو المسددددعمينن  وش ن ددددو  أيح نددددأع والصدددددنانن  ومحدددد  سددددّو الادددددو  وش ن يددددد أن نرددددون  يدددد  

ن ددو حددوو الهللددم   أ صددأو اله ددأمنش  وونددأح الددوود  ألجيدد   الحاددأئق م ددوا   دد ي  الهاددق  رمددأ 
الاألددد : أن نردددون الهللددددع  حنددد  لدددو نردددو صدددونحأ  ل يدددت وش  دددوو منددد   ولردددن نرحدددى عحددد  لدددنيمت 

أناددد  ناادددد الددددو مدددد أعحدددأق  (7)مدددد الاادددوب لمصددداحا  راولددد : مدددن ن ددد  اليادددت ]مدددد هندددو[ (6)]وويددد [
نصدددنو  (8)جمادددا ادددت ع صدددن    دددألعحاق والدددنوق ] ددد [ الهحدددأزنو ادددت نردددو أماادددا  الوا ددد : إدوا  الهللددددع

                                           
 (االعصدق)ب   ( مد أ1)

 ا1/36ومسات  أب ميوما اجنمأن واجس ت والادو – 1/19-ح د( مع ق عان  أهوج  ال هأو   أب سةا  ج ون  ال2)
 ا1/100نحمو إحنأع عاوت الدنن  (3)
 (ا إدوار )( مد ج 4)

 (اإدوار )( مد ج 5)

 (اوووع )( مد ج 6)

 ا( زنأدم من ج7)
 (ا أن)( مد ج 8)
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م  سددأ  منع ددأوت اليامددأن  ونرددون ايو  رألاهللددو  والاددأحد رألاددب  وايو  رألمددأ   واآلهددو  (1)]حددأش [
عاى ال يد أومدد المامدا  ميدو حدوك عادت  مدإنا ودوب أوزا  المد ت  (2)رأل أ ن  ونل  روةنا ]هللهو[

يهنددوم  ددد ايولددى   دد  اسددعرمأ  ليددأ  مرددنل  مددد الياددت واجنمددأن أدو  ع ووددا  ددنن الددوةنعنن  ولددن  ا
والعصدددنق  ماددد نصدددق اجحسددأن  وجددود اليهللددق والمددو  والمددوت و دد  وووعدد   ولرددن عحاادد   دد   يددد 
الوودددوك أرمددد  مدددن عحااددد  و ددد  الوودددوك   وردددنل  مدددد عادددوت الددددنن نصدددنو نوو دددأ منرمددد   منردددون نلددد  

 م ددد نددن  ايوسددأت ايو يددا نع ددأوت الهاددق  ولددن  مددد هللدددع رأل ددأ ن   أج ددأما إلددى إمددأ و دد  نلدد  
محيددأ  ددأ ن نحددأوو المددأنو   دد   نعممدد  ونرمادد  رمددأ نددعمت الاددب الاهللددو  الهددأم : أن ني ددو  اسددأن 

  وال صددنو  ألحاددأئق (3)الماددأ  عددن لسددأن الحددأ   والاأصددو ال يددت ناددأ عاددى المددأنو ونيعاددد  ]ح اددأ [
س  نل  عاى عأدع   ومنمأ نروحأ  من اجهللدأوم يصدو  ايوسدأت ندو  السو من   ات نرو ل  أمااا و 

ونن  ايوسأت العد نوج  إلنيأ عات ال أ ن  ات الهألدب مدد لسدأن الادوت أحيدت إنا  -وا، أعات  -ر أنا 
أ ااوا الحاناا مألمواد  يأ الاست الوا    وندو العوودد مدد مادأت اجنمدأن عدن اليادت إلدى العحادق والدنوق 

: وصددأحب حاناددا هددأب (4)لم  سددا  وددأ  صددأحب الحرددت مددد عاسددنت الحددأ   أعع ددأو]الحيت[والحألددا وا
عددن الهاددق  هللدديود المادد  الحددق  ومحددد عددن ايسدد أب  هللدديود مسدد ب ايسدد أب  وددأ  الهللددن  زووق: 
مميحى صأحب حاناا أح  وج  هادب عادى وا د  مهللدأندم الحانادا العدد ندد أحردأت الاددوم  واحصد هت 

ن يت هنونأ وش نيوج عاى سوانأ  ولو أونت ل  ألأ دلن  عاى ا دوت ايسد أب   يأ ووحأحنع   حن  ش
مألدد  ومددأ سددوا  مماددو   وش حسدد ا  -عيددألى -مددأ أ ددأق إا أعيددأ  وهددوج لدد  نلدد  مددن ميومعدد   ددأن ا، 

حق ومأ سوا   أ    وش حس ا لا أ   م  الحدق   د   -عيألى  -/أ لامماو  م  المأل   وأن ا، 81
  مات ن ق هنو مهللأندم ندن  الحانادا  مازمد  مدن نلد  أن ن حدى عدن ايسد أب  أ  نهندب ش وجود ل 

عن وةنعيأ ونرونأ  مس  يأ  يح  المأل  الحق  ومدأ سدوا  ممادو   أ د   ومسدعحد  مدد نلد : أش رد  
ن أهدن (5)هللدع مأ ه  ا،  أ     ادت ندو مدد ندن  الحألدا إن لدت نأهدن  ألهللدونيا هدأوج عدن الحدق  واج

 ن  إش عاى وج  الي ودنا واشسعس ت  ش جا أت أمو وش ح ن ا احعيىا يأ ما

                                           
 (اح أش  )ب   ( مد أ1)

 (االهللهو)( مد ج 2)

 (احادا  )( مد أ 3)

 (االهللنت)( مد ج 4)

 ا2/382ال نت لا ند  ن و نيا  من ال ون  والهلل و الاأحد: ور  حينت ش محألا زائ   نحمو جميوم ايماأ   (5)
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أمدوا  أهللدنأخ الا أئد  والحوا دو الدننن نحرمدون  أله دأ  ونهومدون ال أعدا  المسألة الخامسة عشرة:
مددد ايسددواق واي ددواب   ندد  نحدد  مددأليت م ااددأ  أو ن ددوق  ددنن مددن جدد  مألدد  حدد  ؟ ومددأ حرمدد  مدد  

الجياددا  صددوو الو ددأ  ندد  عجددوز ميددأماعيت والهللددواع مددحيت وو ددو  ندددنعيت؟ أو  الجيدد ؟ ورددنل  ال أعددا
 ن وق  نن  يأميت من  ر  و نن الدوانت واليوو  م  نا  ؟

إن المسددألا هللددينوم الددنرو وددد عراددت اليامددأع منيددأ رانددوا   ومنيددأ هدد أ وع صددن   وهللددوح نلدد   الجخخواب:
الهللن  هان  مدد الجدأم : وش عجدوز ميأمادا  ن و   ولرن حهللنو لهللدع محيأ عاى س ن  اجنجأز  وأ 

مددن رددأن هألددب مألدد  الحددوات  وش اسعاوا دد  وودد   الدددنن محدد   وو ددو  ندنعدد  ون عدد  وأردد   يأمدد   
مد   دأ  أن ن عدأك محد    (1)ون  عاى وج  الروانا أو العحونت؟ عأون ن  إش أن ن عدأك ]سدايا حد ش[

ن عات أح   اى  ند  مأ ]ن دد[  مدأ عاند  مدن الع أعدا ش إن ردأن راد  حوامدأ   إش  (2)وأن عا   ندنع   واج
أن نونددب لدد  أو نددو   إش أن عسددعهوق نمعدد  منمحدد  عاددى الصددحنل ري ددا اليمددأ   وش عجددوز وصددأنأ 

مددواليت  ونسددا   يددأ سدد ن  مددأ أمددأع ا، المعسددا نن  ددألمات المسددعهوود النمددا  وش عددعايت  وش عددوو  أ
الاددو   (3)احعيددىا واهعددأو ا ددن عومددا الجددواز م ااددأ  مددد ميأماددا مسددعهوود النمددا وايهددن مددحيت  ]ونددو[

الوا   وو  الزندو  وا دن أ دد زمحدنن  وأمدأ ال أعدا الجدأناون  أحردأت العيأمد  ؛ مألع صدن  المعاددت مدن 
حانددق مهأل ددا الحددوات  أمددأ مدد  الجيدد   ألحددأ   ماددأ  مهأل ددا الحددوات أمددواليت جددأو نحددأ  نددنا مدد  ع

الهللن  زووق: ردأن هللدنهحأ أ دو ع دد ا، الادوو  نادو : مدن  ندد  هللددع ش نيدوأ مند  دهد   أيصدألا  
وش ميأماا و نحا ماصودم  ممدن أندن نحدوت مألد   ومدأ هادب عادى الحدأ  مدن الجيد  ووودا الدنأحدا ش 

إش  مددددددأ مددددددد عامدددددد  ش  مددددددأ مددددددد عاددددددت ا،  ووددددددأ   نحددددددوت مددددددأ  أندددددددنيت  ين اجحسددددددأن ش نهأ ددددددب
/ب مددددإن 81  مدددإن (5): ش نح هدددد لددد  النددددوت أن نسدددأ  عدددن أصدددد  ]الهللددددع[(4)ه(734ال أريدددأحد)ت:

ايصو  ود مسدت واسعحرت مسأدنأ    د  نأهدن الهللددع عادى مدأنو الهللدوك   أولدى لد  مدن أن نسدأ  
   عحونم  أو هلل يع   ش سنمأ عادى ودو  عن هللدع منعينن ل  عحونم   ات نحعأج إلن  منأهن  م  عام

                                           
 (ا  سايع  ح)( مد ج 1)

 (ان اى)ب   ( مد أ2)

 (اوننا)( مد ج 3)

ردأن مانيدأ  مع ححدأ  مدد الحددن  وايصدو  واليو ندا ولدد  أجسدرحدونا وعدومد   ( عمو  ن عاد  ن سألت الاهمد اجسرحدو  ال أريدأحد4)
  1/186الددن أج المددننب   نددو مدد هللدوح وسددألا ا دن أ ددد زندد نحمدو عوجمعدد حوالعحوندو والع   يدأا مدن مصددح أع  هللدوح ايو يدنن لاحددوو 

 ا5/56ايع ت   8/169هللنوات الننب   1/458حسن المحأ وم  4/209الدوو الرأمحا 
 (اعهللد)ج   ( مد ب5)



243 

مددن وددأ  مددن اليامددأع: إن الحدد   مددأش نع ددنن أحدد  حددوات  ونددنا نددو أيومددق  ألحددأ   ش وددو  مددن وددأ : 
الحدد   مددأ عاددت أصددا   والددن  عحددد  مددد نلدد  مددد نددنا الزمددأن  أن مددن أهددن ودددو ال ددوووم لح سدد  

  لددت نأردد  حوامددأ  وش هللدد يا احعيددىا ونددنا مددأ نحعددأج إلندد  (1)وعنألدد   مددن هنددو سددوأ و]ش زنددأدم عاددى[
ال أب  ون  محعهللو  ولايامأع من  ر ت معس  جدا   وننا الادو نهللنو إلى هللدع  ممأ نحعماد  السدةا   

 وا، أعاتا
إنا أرد  السد    دوك ال ادوم وهللدنئأ  مدن مصدأونحيأ  ند  عيمد  منيدأ الدنرأم؟  المسألة السادسة عشرة:

  مد  عيمد  منيدأ الدنرأم (3)]المياومدا[ (2)نردو مييدأ إن أح دنت ]ماأعايدأ[إن أرناا السد   ومدأ  الجواب:
ن لت نصب ]هللدع[ من نن  الماأع   وود أن  من حنأعيأ  ]أوهلل  من  م نيدأ  (4)اع أوأ  عحد ال أجد  واج

ن لددت نح ددن ليددأ ماعدد  ووجنددت حنأعيددأ[   مدد  هدد أ مددد (5)ا اددا أوددوا   المهللدديوو اسددعيمأ  نرأعيددأ  واج
 أعيأ  وا، أعاتااسعيمأ  نر

مدأ ندنرو عدن  يد  السداأ أحد  ردأن نصداد وحدد  ونيندد مد  إمأمد  حأماددا  المسخألة السخابعة عشخرة:
صدداى  يددد اجمددأت أو و ادد ؟ مددإن صدداى مو دد   (6)لّمددأ مسددات ايئمددا  ندد  حنددا الح دد  عرددون ]مددد العددد[

ن ردأن مو د  وحد  وأعأد م  اجمدأت حأمادا  مرندأ نصدح   أليصدو والصد ل العدد ش ح د   يددنمأ ؟ واج
  يد  مرنأ  ألص ل وال جو ش ح    يد   والمهوب وعو رنأ عرون حأماا ؟ 

إن موادنت  نل  لزوت الجمأعدا  ومواعدأم ايل دا  وعدو  الهد أ  وعددت امعدواق الرامدا  ين  الجواب:
أمدددو ايئمدددا ندددو الدددن  نجمييدددأ ون وويدددأ  وحنددد  ردددأن ردددنل  مألمحددد  محددد   دددوووم  وهندددو هدددأو 
 مننب مأل   م  إح  نجوز اوعرأب هنو المننب مد ما  ننا  منصاد الصد ل ميد  حأمادا ونينددنأ 

ودد أجنددز العحاد   يدد ال جددو لا دوووم رألحدأئت عدن الددوود  ومدن ورد  ال جددو مدد  نعد  اددت  يدد  مو دأ   و 
عحادد  ميدد  عاددى و أعددى المسددجد عاددى وددو   ونهنددو مددد  اليصددو  مددإن هللددأع صدد نأ مددد  نعدد  مو ددأ  

وو   أو عح   ميد  ادت أعدأد مو د   وردنل  المهدوب  وش ن دو روحيدأ وعدوا   مدإن لايامدأع مدد الحوامد  

                                           
 ا( زنأدم من ج1)
 (االماأع )ب   ( مد أ2)

 ا( زنأدم من ج3)
 (اهللنئأ  )ب   ( مد أ4)

 اب  ( سأو  من أ5)
 (الت)( مد ج 6)
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أحدد  إن هللددأع احددى الحوامدد  أو ااّدد  أو وّ دد  أو سددّد  دون أن ن صدد   (1)ننب أ ددد ححن ددااهع مددأ   ومدد
 نحيمأ  س ت  مد  أن ندنا ايمدو ودد ش نردون شزمدأ  لإلحسدأن  إحمدأ ن ياد  إن أدورد  الوودت  وصدأدم  

   وا، أعات  والس تاامييت نومأ  مأ  ومد إمأما ال أسق أووا  مياوم
و دد  -محمد وهل  وسات سدند   -سندحأ  -الحمد ، وصاى ا، عاى  وس ا أي اا بما نصه: ا94

جدددوا رت مدددد مسدددألا مدددأ أحداددد  الوودددت منمدددأ ن ياددد  الحدددأ  مدددد محدددأهونت  -ا، عدددحرت وأو دددأرت 
ميادد  م ددأح أو مرددوو  أو مدأ حرددت ا، مندد ؟ وندد  الصدد م  -سدند   -  ندد  (2)ونسدموح   أ ددأ وددوا

 - أ ا  جأو حدأ  مدأ نهللد د الهاند  ونزند  اجهللدرأ ؟ وا،   حما  جأئزم أو ممحوعا؟ ورنل  أصا 
 ن اد وجودرت والس تا -عيألى 

محمددد وهلدد  وصددح   وسددات  الجددواب وا،  -سددندحأ  -الحمددد ،   وصدداى ا، عاددى  فأجخخاب بمخخا نصخخه:
المومددق لاصددواب سدد حأح : إن مددأ ن يادد  سدد اا الحددأ  ونمجيددت مددن اله ددأو المددنروو مددد ايحددأ  ندد  ن ددأح 
اسعيمأل  ون  عصل الص م   ؟ مأعات أن نل  نح حد عاى الحرت   يأوع  أت ش؟ وودد ودأ  إمدأت المألرندا 

لمأ عرات عادى ندن  اليهللد ا اله نادا مدأ  (3)ه(1041 ألدنأو المصونا مد ووع   الهللن  إ واننت الااأحد )ت:
ع الدننن جدأ وا ايو دأو  وور دوا حص : ود أه وحأ الااأت من العجأو وال ايأع والصداحأع  والصدومنا واليامدأ

ال حدددأو  وهدددأل وا ايسددد أو  أن محددد  مدددأ نجادددب مدددن  ددد د الحصدددأوى والدددووت  ومحددد  مدددأ نجادددب مدددن  ددد د 
السدددودان  و يددد  أو  المهدددوب  وأن محددد  مدددأ ندددزوك مدددد  ددد د اجسددد ت اآلن  وأن مدددأ نجادددب مدددن  ددد د 

د أخ صددوق: أن ر ندوا  مدن ر دأو الحصأوى مح  مأ نو م  ق  ونساى  ألهمو وميجدون  يدأ   د  نردو لد
أح ددو لدد  إحددأع مندد  هللدددع محدد   ووددأ  لدد  نددنا أحسددن حددوك مددن الدددهأن وأرمادد   ونلدد  أحدد   (4)]اجحجانددز[

موهللوش  هللحت الهحزنو  يد   ه   أحواك من الياأونو  ونرونأ وحسنت أحدأ عيننحيدأ  وأن الدن  نجادب مدن 
  رألدن  ندزوك  د  د اجسد ت ردنل   (5)[المجدو   د المهوب سانت من نل   وأن الن  نجاب مدن  د د ]

وأمأ مأ نجاب من   د المجدو   مرألدن  نجادب مدن  د د الحصدأوى   مأمدأ مدأ اجعمد  مدن نلد  مدد  ادد  

                                           
 ا1/289نحمو  دائ  الصحأئ   (1)
 ا8/260الحهللوق: سيو  نجي  مد المحهونن  نحمو عيننب الاها   (2)
مدن مةل أعد  حأهللدنا   وال اد الاادأحد المدألرد المصدو  مدن عامدأع الحددن  وأصدول  والرد ت ( إ واننت  ن إ واننت  ن حسن  ن عادد 3)

وعو نل أل أم ايجومنا وعومد ونو واج  من الحج ودمن  ألاوب مدن عا دا إنادا نحمدو عوجمعد  ه صدا ايادو   عاى مهعصو هان 
 ا1/30ندنا اليأومنن   1/130ميو  ال يأو    1/421هللجوم الحوو   1/6
 (ااجحرانز)مد ج ( 4)

 )سودان المسامنن(ا أ  ب( مد 5)
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مد  رد ت مدد حومدا جمنيد   ونأسدأ  عادى امعحدأك  -عاى ننا اله و  -ولت نمرن عمننز  ي  من  ي  
منندز احعيدىا رد ت الاادأحد  وندو حسدن صدحنل   ولادد وأندت أر  نرنا اهعا دت  منعدا  وش دلند  عادى الع

  مأه وحد أن الحصدأوى نأهدنون أ دوا  الهند  مدن عحعيدأ   ونحايدون منيدأ (1)من ده  من المسامنن  أد 
نن   اليهلل ا  ورنل  أه وحأ  ي  ايحدلسننن أح  هللأند  و دأ  ال دعل مدن سد  عدأجوا  مدن عّجدأو الحصدأوى 

هللدع من نل  وعي ن  ميمد إلى أ وا  الحدأ  مدن الحصدأوى وهندونت  جميوندأ لد  الحأزلنن نحأ   رسد ل  
نحادد  منيددأ نلدد   و أعدد   ددأعاى سددوت  مددد ودد    مجمييددأ مددد وصدديا مدد  هللدددع مددن السددرو ايحمددو  وأهددن

  مددإنا ع ددنن نددنا  مإحدد  ش نجددوز اسددعيمأ  هللدددع مددن نلدد   يحدد  ش نجددوز لألدمددد أن حسددأ  ا، السدد ما
  وش أن ندها  المسجد   ومن صاى وند مي  عمدا  مصد ع   أ ادا  وردنل  مدن نجيد  نحع    ألمعحج 

  (2)اله دددأو مدددد ايحدددأ  ين داهددد  ايحدددأ مدددد  يدددأوم اله ددد  رمدددأنو الجسدددد  حااددد  اله دددأب عدددن سدددحد
وصوح مد العو نل مد  أب الوعأأ   أن داه  ايحأ وال ت ل  حردت المدأنو   هد أ  يدأوم الحدد   

منيدددأ مدددن ال دددأ ن الدددن  ش نجدددب هسدددا   وردددنل  داهددد  الينحدددنن واينحدددنن  رمدددأ إنا ارعحددد  مددأيحأ وال دددت 
  أو  مأع من  حجأسا  أو أصأب داه  أح   حجأسا  أمدو  هسد  جمند  نلد   وندنا مدأ أمردن و مواوم هحزن

ن رأحت عحعدأج إلدى أرادو مدن نلد   لردن  رع   عاى المسألا مد ننا الووت  م   نا  وعجاا السأئ   واج
نمأ نرو لامومق المحصأ ال حنن  دنح  الحدونو عاند  ر أندا   م دد الحددن  ادك مدأ نون د  إلدى مدأ ش م

 وا، نوماحأ لمأ نح   ونو أ   والس تا (4)اواجات مأ حأ  مد الصدوا (3)نون  ا
عن حرت مدأ جدوز  الياد  مدن  -ح م  ا،  مح   -جواب ال ان  الي ما  وس ا أي اا بما نصه: ا95

جدود ندنا مدةاو مدد   د ن الصدوت والو دوع؟ لدوشدم  د  دت واند  وش راندو  أو وحت عحدد اعح   الد
لعح   الوحت  وود وجدا وعحد مدن أوجدب الهسد  ماد  وعاند  مدأ حدد   أو  (5)لرون الح أ  ]اسمأ [

 العأانو مهصوو  ألدت وحد   احا أع  وال و  عدم  م     ن  جوا أ  هللأمنأ   والس تا
محمدد وهلد  وسدات   الجدواب وا، المومدق:  -سدندحأ  -الحمد ،  وصداى ا، عادى  :فأجاب بما نصه

إن الولددد إنا هددوج جأمددأ  ش نحددعا   دد  و ددوع وش صددوت  عاددى الاددو   أحدد  ش نهعسدد  محدد   ين نددنا 

                                           
 ا1/317 أد  :  رسو الدا  است لمو ينن  ألمهوب  نحمو ميجت ال ادان  ( 1)
 ا1/479  موانب الجان  1/85نحمو العو نل  (2)
 (ا56) ج ن( س ق عهو 3)

ومسدات  دأب ع سدنو   1/110الم دود  دأب حسدن الهادق مدد ايدب   وال هدأو  29/179( أهوج  اجمأت أحمدد  دأب حددن  الحدوا   دن سدميأن 4)
 ووأ : ننا الحدن  حسن صحنلا 4/597  العومن   أب مأ جأع مد ال و واجات 4/1980ال و واجات 

 (ااست)( مد ب 5)
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نادد  حرددت  روووعدد   ألح ددأ  الددن  نددو دت  (1)الاددو  م حددد عاددى أن الح ددأ  نددو الدددت  ولددت نوجددد ]مدد [
دم  الدن  نمحد  مدأ نمحد  الحدن   مدن صدحا الصدوت وندحا  ال يدأوم  ودأ  مدد العو دنل: هوج لاوش

وأ   ي يت محهللأ الهد أ نيحدد مدد وجدوب ال يدأوم وعددميأ  ند  الح دأ  اسدت لاددت؟ ولدت نوجدد  أو 
است لعح   الوحت؟ وود وجد  ووأ  الح دأب عدن ا دن موحدون مدد هللدوح ا دن الحأجدب: لدو هدوج الولدد 

/أ مي  نحا  الو وع أت ش؟ ووشن م حندأن عادى الادولنن مدد وجدوب الهسد   ودأ  82جأمأ   هنو دت  
احعيددىا واحمددو مددأ وجدد   (2)الح ددأب: وليدد  صددواب الي ددأوم م وعددأن عاددى الاددو   ح ددد وجددوب الهسدد 

لاددولنن  أ : مددن ناددو   وجددوب العصددونب  مددإن مددأنو ردد ت ا ددن موحددون  أن الاددولنن م حنددأن عاددى ا
 وعنن عاى الادو   ح دد وجدوب و وع   ومن ش م    والح أب جيايأ ميأ  م  ناو  نحا  الالهس 
   وليا   حأع عاى أح  من الهأوج الميعأد أت ش   وا، أعات ا الهس 
 - (3)إلدى ال اند  اليدألت اليأمد  ]الاددوم ال وردا حجدا اجسد ت مدد أو د [وس ا أي اا بمخا نصخه:  ا96

س ت عانرت ووحما ا، و ورأع   و يد  ادب  -وعأ  ا، وح م   -ع د الاأدو ال أسد  -سند  
 عن مسأئ : (4)الدعأع الصألل من سنأدعرت  أ ا رت أن ]عجأو وا[

ڃ  ڃ  ژ والس حا مد ندد  نيدد ح يدأ ماند  لد :  – –الح د  (5) وج  جا  نسم  ]حدن [ األولى:

  ولدددو أموهدددت وا ددد  جحصدددأت الحددددن  لردددأن أم ددد   مادددأ : وا دددد (6)ژ  ڇڃ  ڃ      چ  چ  چ    چ
م وف لإلحصأت  وأودت إهللدهأ  الندد والاسدأن  ميد  ايم د  مدواف الاادب جحصدأت الحددن  أو الدنرو 

 م  اجحصأت؟
من مأت محيت و   أن نحعات  ند  ُني ددُّ صدحأ نأ  أت  – –أوشد المةمحنن أن  مدنحا الح د  واليانية:

ندد   (8)ه(37وأوندد  )ت: (7)ه(9ش نيددد صددحأ نأ  إش مددن وه  وهمددن  دد  ونددو  ددأل ؟ و الحجأهللددد )ت:
                                           

 (امات)( مد ج 1)

 ا1/291موانب الجان  نحمو ( 2)
 ا( زنأدم من ج3)
 (اعجأوب)( مد أ  ب 4)

 ا( سأو  من أ5)
 ا( من سووم ايحزاب4( اآلنا )6)
وردأن ممدن حسدن إسد م   -و دد ا، عدحيت–( أصحما  ن أ حو ما  الح هللا واسم   أليو نا ع نا والحجأهللد لاب ل  ميدود مدد الصدحأ ا 7)

مصداى عاند   ألحدأ  صد م  -صداى ا، عاند  وسدات -ولت نيأجو وش ل  وةندا  ميدو عدأ يد مدن وجد  صدأحب مدن وجد  وودد عدومد مدد حندأم الح دد
 ا1/347  اجصأ ا 3/260  سنو أع ت الح  ع 1/252لهأئبا نحمو عوجمع  أسد الهأ ا ا

 ( أونددد   دددن عدددأمو  دددن جدددزع  دددن مألددد  الاوحدددد المدددواد  النمحدددد مدددن  حدددد ودددون مدددن سدددأدات العدددأ ينن أصدددا  مدددن الدددنمن أدو  حندددأم الح دددد8)
--  عادد وندوجل الراندوون أحد  وعد  منيدأا نحمدو عوجمعد  ال  ادأت  ولت نو  مومد عاى عمو  ن اله أب ات سرن الروما وهلليد وويدا صد نن مد

 ا1/359  اجصأ ا 4/519  سنو أع ت الح  ع 6/204الر وى ش ن سيد 
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 نيد ر  محيمأ صحأ نأ  أت ش؟
إمددأت اععمدد ودو  مألدد  مدد اليع ندا  ومددأ هللديو  صددأحب اليمددم مدن أن الجمدد   دنن المهددوب  والياليخة:
جددوز لا ددنن عاددى اح ددواد  وجمدد    ندد  عصددل صدد ع  أت ش؟ والمددةنن لايهللددأع لناددا الجمدد   واليهللددأع ن

 ن  ناوأ ال أونأت الصألحأت أت  ح   الس ت من المهوب ناوت ينان اليهللأع؟
ند  نسدمى رد ت ا،   رمدأ أن الادوهن نسدمى رد ت ا، أو ش نسدمى رد ت  – –حددن  الح دد  والرابعة:

 ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ  :ندد  نحسدد  الحدددن  الاددوهن والاددوهن الحدددن ؟ ووولدد  سدد حأح ا، إش الاددوهن ؟ و 
(1) 

وحدددد ولدددو ممأزحعددد  عانددد  السددد ت أو ش نسدددمى وحندددأ  إش مدددأ منددد  ايمدددو  – –ندددو مدددأ ح دددق  ددد   نددد 
نرددو ا، مددد السدد حا  وو مددأ عراددت وجيدد   وجدد  عأدعدد  نراددو -و ددد ا، عحدد   -والحيددد؟ وأن ددأ  سددند  

 ؟ الس حا رمأ ند عأدع  مد النرو  ن  ناأب عاى عّد الس حا من هنو نرو أت شند  نيد 
إن الددنرو حسددن  وعياددت الياددت حسددن   فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب واا الموفخخق للصخخواب سخخبحانه:

وم ناا ر  محيأ ومووي  مد الهللونيا هندو مجيولدا  وش نسد  ندنا المرعدوب  سد  نلد  والرد ت مند   
/ب الحدن  لاع و      ومجود اشسعمأك ماد   وش سدنمأ 82أن ح وو مجا  ولرح  مياوت محن  ر

ن رددأن عاددى  إن لددت نرددن نحددأ  مددن لدد  ه ددوم  دد   والانددأت  ميأحندد   مدد  نحأمندد  حنحئددن  أن نددنرو سددوا   واج
 ونددق الددع يت والعددد و  والردد ت عاددى المسددأئ  اليامنددا عاددى  ونددق أندد  الياددت  اسددعدعى نلدد  و يددأ  

أن  (3)ال رددو  وعدددونق الحمددو  وصددوأ الهللددواه  والمواحدد  لددنل   ونددنا ]ممددأ ش نح هددد[ (2)]اسددعيمأ [
نرون من  اله أ والحزاك     الحأجا وال وووم داعنا لنل   واحادأع الدننن معيدنن حنحئدن   وأمدأ أنمدأ 
أم ددد   نددد  الدددنرو أو عيادددت اليادددت؟ مدددأمو ههدددو نحعدددأج إلدددى ع صدددن   حسدددب ايهللدددهأو وايوودددأت 

ش نمرددن اسددعن أة  نددأ نحددأ  مان اددب مددن محألدد   مددن عددألنأ ايئمددا ررعددب حجددا اجسدد ت وايحددوا ؟ 
 الهزالد وهنو ا 

: إحد  نهللدعو  مند  أن نردون (4)مدن صدهأو الوالددان  مادأ  الهللدن  المهعدأو زروندأ وأما من يعد صحابياا 
ممنزا   أ : أن نرون  حند  نمندز مدأ وعا   ودأ  الحدأمم ا دن حجدو: وعمد  مدن صدحأ مدد الصدحأ ا 

                                           
 ا( من سووم الحجت3( اآلنا )1)
 (اإعمأ )( مد ج 2)

 (اممأ نح هد)( مد ج 3)

 لت أجد عوجما ل ا( 4)
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 موجدودا  مدد حنأعد  (1)ه(38ند  عاى عدت اشهللعوا   مإحيت نرووا محمد  دن أ دد  ردو الصددنق )ت:
– – د مددد الصددحأ ا رألحجأهللددد  نيدد (3)  ولددت ناادد  وش رأع دد   وأن مددن رأع دد  ]وواسددا [(2)  وهمددن  دد

 وأن الرعأ ا ععحز  محزلا الااأع  وا، أعاتا 
 وحد  ميعمدا  مد نل  مأ هلليو  صأحب اليمدم  مص ع  صحنحاا وأما من جمع للطين

ن  ناو  الميا أت؟ مموانو حصوصيت أح  ش ناوليدأ  وأن ال صد   دنن الصد عنن إحمدأ  وأما المؤذن
 ا (4)مأ مد ع أوم المهعصو: ات صانأ وشع إش ودو أنان و إوأمانو  ماداو اينان واجوأما  ر

ودأ   (5)ن  ناأ  منيأ ر ت ا،؟ مادأ  جد   الددنن السدنو د: حيدت نادأ  إحيدأ رد ت ا، وأما األحاديث
 –ووددد صددل أن ج وندد  رددأن نحددز  عاددى الح ددد  (6)ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ ا، عيددألى: 

–  ٴۇ  ژ  ونجدددوز أن نحسددد  الحددددن  الادددوهن راولددد  عيدددألى: (7) دددألاوهن  ألسدددحا رمدددأ نحدددز  عانددد

اآلندددددا؛ مإحيدددددأ محسدددددوها  حددددددن  العومدددددن  وهندددددو  اش  (8)ژۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
مددد  العوجدد  إلددى  نددت  (10)  رمددأ نجددوز أن نحسدد  الاددوهن الحدددن  رحدددن  العومددن (9)ا وصددنا لددواو 

ٺ  ٺ  ژ  وأمددأ وولدد : (11)ژ  ھہ  ہ  ہ  ھ   ھژ  اولدد  عيددألى: الماددد   مإحدد  محسددوخ 

                                           
( محمد  ن أ د  رو الصدنق الاوهللد النمحد أ و الاأست المدحد ولد عأت حجا الوداك وأمد  أسدمأع  حدت عمدن  الهحايمندا عزوجيدأ 1)

عاددد  ددن أ ددد  ألددب  يددد ومددأم أ ددد  رددو مرددأن و ن ددا مددد حجددوم وهللدديد ميدد  الجمدد  وصدد نن اددت وش  مصددو ماعدد   يددأا نحمددو عوجمعدد  
 ا9/80عيننب العيننب   4/467نو أع ت الح  ع س  5/97أسد الهأ ا   3/1366اجسعنيأب 

 ا7/3معل ال أو نحمو  ( 2)
 (اأوسا )ب   ( مد أ3)

 ا1/44مهعصو هان  نحمو ( 4)
 ا1/360نحمو الحأو  لا عأو  ( 5)
 ا( من سووم الحجت4  3) ( اآلنا6)
 ا1/361 أب ال دك   أ وداود مد المواسن  1/474أهوج  الداومد  أب السحا وأ نا عاى رعأب ا، ( 7)
 ا( من سووم ال اوم179( اآلنا )8)
وأ دوداود  دأب مدأ   2/906وا دن مأجد   دأب ش وصدنا لدواو    36/628( أهوج  أحمد مد المسحد  دأب حددن  أ دد أمأمد  ال دأناد9)

أئد  ددأب والحسد  ووددأ : ندنا حدددن  حسدن صددحنل 4/433والعومددن   دأب مددأ جدأع ش وصدنالواو    3/114جدأع مدد الوصددنا لادواو  
 ا3/202و: ونو حسن اجسحأدا الح نووأ  ا ن حج 6/247إ  أ  الوصنا لاواو 

   ووأ : حدن  صحنلا2/169سحن العومن   أب مأ جأع مد ا عداع الا اا نحمو( 10)

 ا( من سووم ال اوم143( اآلنا )11)
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ووند  نيددود  (1)ماندد  نيدود عادى الاددوهن -ندو -مددأهعاأ مدد عددود ال دمنو  وندو وولدد    ژٿ    ٿ   ٿ  
عاى المصدو الم يوت من ال ي   ونو نح ق  أ : مأ ح ا  إش وحد نوحى  وندنا أحسدن مدن عدود  

  وعددود  عاددى الح ددق نيددت – –عاددى الاددوهن  يحدد  لددت نجددو لدد  نرددو  وش نهللددم  حنحئددن  جمندد  ح ادد  
نل   أ : ح ا   دألاوهن و ألسدحا  وأن رانيمدأ وحدد  وودد اسدعد  ودوت  يدن  اآلندا عادى عددت اشجعيدأد 

ونل  عاى عود ال دمنو لاح دق  ودألوا لادوعد  عادى النادنن   أيهدن مدن الدوحد   /أ– 83 –لاح د 
ش (2)   وأن ]اجعيدددأد [– –وُوّد  دددأن حدددزو  الدددوحد لدددن  مدددد ودوعددد   مألصدددحنل جدددواز اشجعيدددأد لددد  

نه    وأن اشجعيأد ود وو  مح   ومأ لت نرن من ايموو العهللونينا من ر م  وأووالد  ش نادزت  ]إش 
 – –نردددون وحندددأ   حيدددت ش نردددون إش حادددأ  مإحددد   ردددأن نمدددزح وش نادددو  إش حادددأ   وودددد سدددئ   (3)أن[

الددن  ح سددد  نددد  مددأ هددوج محددد إش : اارعددب مددو – –اأحرعددب عحدد  حألددا الو ددأ واله ددب؟ ماددأ  
وأمأ إداوم الس حا مد الند  وسود أعدادنأ من هنو نرو  م  ناأب عان   إن ش دد مدن حوردا  (4)حقا

 ا(5)الاسأن  ألنرو  وحنحئن  نيعد     وا، أعات ] ألصواب[
جددواب الم عددد اجمددأت  اليددألت الي مددا المحاددق  بمخخا نصخخه: -ر خخى اا عنخخه  -وسخخ ا أي خخاا  ا97

عاندد  اسددت الم اددود؟ ندد   مجددود  (6)المدددو  اليمددأت  عددن حاناددا الم اددود هللددوعأ   و مددأنا ]ن اددق[
ن  هووج  مدن  د د  وهن عد  عحيدأ مدن هندو  حد  عحد   وش محدو وش سدةا  وش ومد  لاحدأرت؟ واج

اسدت الم ادود إش  يدد  حد  ومحدو مدأ الهن ا رألهللديو وححدو   أت ش ن ادق عاند   (7)وصو ]زمن[
ن لددت ن حدد  عحدد  ون حددو  لرددون زوجدد  إنا وميددت  و ددو  زمددأن أراددو مددن الهللدديو والهللدديونن؟ واج

واحعيددأع  (8)أمونددأ لاحددأرت   ددوب ليددأ أجدد  أو دد  سددحنن  شحعيددأع الرهللددأ عحدد   رمددأ مددد الوسددألا

                                           
 ا28/235نحمو م أعنل الهنب ( 1)
 (ااججعيأد)ب   ( مد أ2)

 (اأن ش)( مد ج 3)

  1/429ادت الي اوالدّداومد مدد السدحن  دأب مدن وهدو مدد رعأ د  11/58أهوج  أحمد مد المسحد  أب مسحد ع د ا،  دن عمدوو ( 4)
والحددأرت مددد   13/422وال  واحددد مددد الميجددت الر نددو  ددأب ع ددد ا،  ددن عمددوو  ددن اليددأو   3/318وأ ددوداود  ددأب مددد رعددأب الياددت 

 اووأ : ننا حدن  صحنل اجسحأد ولت نهوجأ   1/187اوهللد المسعدو   أب ومحيت نحنى  ن أ د الم أك ال
 ا( زنأدم من ج5)
 (انح اق)ب   (نح ق)( مد أ 6)

 (ازمأن)( مد ج 7)

 ا1/95نحمو الوسألا لاانوواحد  (8)
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ت ايجدو الجزند  مدن نميدو مدن الا دم  جوا دأ  هللدأمنأ  ولرد (1)الرهللأ مهلليو  عادت رهللأ مأ  ]رمأ[
 المولى الجان   والس ت عأئد عانرت والوحما وال وراا

مأجددأب  مددأ حصدد   الجددواب وا، المومددق لاصددواب سدد حأح : إن حاناددا الم اددود نددو مددن جيدد  مرأحدد  
وهندو    مميمدأ حصد  ندنا الميحدى ردأن م ادودا   ولدن  مدد نلد   (2)واحا   ه و   رمأ مدد ا دن عومدا

 حسدب مدأ ندوى عدأدم أحد  احا د  ه دو   مدإنا زعمدت نلد  المدوأم  وأه دوت عدن  عوونت مد الدزمن   د 
ل  عاى ه و  جأز أن عومد  أموندأ لااأ دد  منردون الاأ دد ندو الدن  نعدولى  (3)ح سيأ أحيأ لت ]عا [

الرهللددأ وال حدد  عحدد    وهللددأن الحسددأع اليجددز عددن مادد  نلدد   ماددنل  شنت  ألحرددأت واسددعيأحت  يددت   
لددت عادد  محدد  عاددى ه ددو  إمددأ أن ناددأ  ليددأ: نددأ نددو مددد المرددأن  (4)د  ]وأحيددأ[مددإنا نرددوت نلدد  لااأ دد

ن ردأن ش ن ادق عاند  اسدت الم ادود إش  مأ أن نحعأج حنحئن  إلى مةحا الرهللأ وال حدو  واج ال  حد  واج
 يد أن ع ح  عح  وعرهللأ  لمأ سأف ليأ أن عوم  أمونأ إش  يدد نلد   مدإنا وميدت را دت إا دأت أحيدأ 

/ب أو وصنوم مياومدا  ولدن  ردنل    د  إحمدأ ]عرادأ 83مدم  وناا   (5)]وم ت[ محصت و حات 
الزوجندددا والمهندددب  ودددأ  ا دددن وهللدددد: الم ادددود مدددد  ددد د اجسددد ت شموأعددد  الومددد  يموندددأ إلدددى  (6)اا دددأت[
لى ال اد الن  نمدن أحد  (7)اجمأت   منرا يأ إا أت الزوجنا والمهنب  إنا ا ت نل  رعب إلى الحأرت  واج
رعأ دد  اسددم  وحسدد   وصدد ع   أو إلددى ال اددد الجددأم   إن لددت نمددن وجددود  مددد  اددد  ينحدد    نددنرو مدددمندد  

  ونرعددب نددو  ددنل  إلددى حددواحد  اددد  مددإنا أه ددو  يدددت أاددو   واحا ددأك ه ددو     ددوب حنحئددن  وصددحأعع 
و شموأع  أج  أو يا أعوات  أو عأمنن إن ردأن ع ددا   مألرهللدأ المدنروو مدد الوسدألا وهنوندأ  إحمدأ ند

مد ر ت ا ن وهللدد  وأمدأ الواود  مدن المدوأم  مإحمدأ  (8)الصأدو من الاأ د  يد الوم  إلن   رمأ ]وأنت[
مدأ أن  نو مجود دعوى احا أك اله و عحيأ  مإمأ أن عرنب مد دعوانأ  وعووأ عن ه و  ومرأح   واج

: الم اددود (9)عصدددق منحعددأج إلددى الرهللددأ مددن اجمددأت  ونددو المحصددوو مددد ر ميددت  وددأ  مددد الحددوادو

                                           
 (المأ)ب   ( مد أ1)

 ا1/285نحمو هللوح حدود ا ن عوما  (2)
 (اعاأ)( مد ج 3)

 (اأح )ب   ( مد أ4)

 (ام ى)ب   ( مد أ5)

 (اعرا ت  إا أت)( مد ج 6)

 ا5/368ال نأن والعحصن  نحمو ( 7)
 (اوأنع )( مد ج 8)

 ا5/1/236نحمو الحوادو والزنأدات  (9)
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عاددى ا اددا أوجدد   مددألم اود الددن  ش ندددوى مو ددي   ميددنا نرهللددأ أمددو  اجمددأت   اددت ن ددوب لدد   يددد 
  إلددى ههددو ر مدد  رمددأ مددد هللددوح العح ددا  ووددأ  ا ددن جمندد  مددد السددي  ال دددن  (1)الرهللددأ أو دد  سددحنن

نا احا دد  ه ددو الددزوج رهللددأ الحددأرت عحدد   اددت  ددوب ليددأ أو دد  سدد (2)]مددد[ حنن  اهعصددأو الع وندد  : واج
  ددو  مدددم وش  حدد  عحدد  ومحددو   دد  إن  (3)ماددن  مددد ر ميددت عاننددد لدددعوى المددوأم احا ددأك ]ه ددو[

 (6)ليددأ إحدد  ]محا دد [ (5)أن ]ناددأ [ (4)ادعددت نلدد  و دد  محيددأ  ومددن زعددت هدد أ نلدد  مياندد  إا أعدد   ]ش[
  ميادوت اله و  مجود الدعوى  إن لن  نحأ  واس ا  نن محا   اله دو وميادوت اله دو  ومدن زعدت أحد

 اله و ميان  إا أع   وش نراأ الحأمد  دلن   وا، أعات  والس تا
سدند  أدات ا،  ردت اشنعدداع  وأ ادأرت عامدأ  ل وعدداع  جدوا رت مدد إمدأت واعدب  وس ا أي اا بما نصه: ا98

مد  ي  المسأجد  موعر أ  لر نوم    لر أئو  وندو مد  نلد  مصدو عانيدأ  ش نحدد  ح سد   دأجو ك 
ود عامت حألع   ألينأن  الن  ش نحعأج مي  إلى دلن  أو  وندأن  ولدت نردن  دنل  اْلم ْصدو  إش  عحيأ 

نل  المسجد  أو مسأجد  يندم جدا  عيسدو الموام دا عادى م زمدا الصد م منيدأ  ميد  نسدوف العهادأ 
عددن الصدد م هاددأ إمددأت نددن  صدد ع ؟ ونصدداد مددن أواد الهددووج مددن الهدد أ مددن ا  ونعددو  الجمأعددا 

 (8)لميأو دا ندنا ال  د   أصد  ماصدود ]لاهللدأوك[ (7) م ايأ الواود منيدأ مدد ايحأدند  ]الصدحأح[و 
/أ 84الهددووج مددن الهدد أ  وش نوعرددب  (9)أن ددأ   ونددو الهددووج مددن الهدد أ  مددإن ]مددننب الددووك[

الهدد أ إش ل ددوووم ش محنددد عحيددأ  والهدد أ مددد إمأمدد  ال أسددق  ألهأوجددا هللددينو  هللدديو صددأحب 
   ن  وهندددو  الصدددحا  عادددى أن ال ايدددأع إحمدددأ نجدددو  مدددد ع دددأوعيت العي ندددو  ألصدددحا  المهعصدددو الددد

عاى مننب مدن نجدوز الصد م هادأ ال أسدق  وميادوت أن مدننب المحاادنن مدن أند  ايصدو   أن 
الصدددحا والا دددو  هندددو معدددوادمنن   ددد  الا دددو  أهدددو  وميحدددى الصدددحا عحددددنت عددددت اجعدددأدم اأحندددأ   

                                           
 ا5/411( ال نأن والعحصن  1)
 ا( زنأدم من ج2)
 (االه و)( مد ج 3)

 (اش)إ( مد ج 4)

 (اناو )( مد ج 5)

 (امحا  )( مد ج هنو 6)

 (االصحنحا)( مد ج 7)

 (الاهللوك)( مد ج 8)

 (االووعد  منن )( مد ج 9)
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أن ش  (1)مأسددق  جأوحددا عاددى مددننب مددن نصددحل صدد ع  ]إنن[ماصددأوى ايمددو  مددن صدداى هاددأ 
نددةمو  أجعددأدم  ولدددن  نددنا ماصدددود المصدداد إحمدددأ نونددد  صدد ع  الحجدددأم مددن اليادددأب  وحندد  جزنددد  
الاواب  عاى أن الهووج من الهد أ مدد ندن  المسدألا رألمعيدنو لميأو دع   ألمدننب اآلهدو  وندو 

وش نيدددد مادد  نددنا  (2)ن  ايحددوون عاددنيت  نددوعيتاوجددوب الجمأعددا عاددى ايعنددأن  رمددأ نهللدديد لدد  حددد
ن لددت نأهددن  -وحمدد  ا،  -العيدنددد إش عاددى الواجددب  ووددد عاددت مددن منن دد  مألدد   مواعددأم الهدد أ  واج

 ددد  مدددد منن ددد   ومدددن عع ددد  مدددووك مدددننب مألددد   وجدددد ندددنا منيدددأ راندددوا  مادددد أواد ندددنا أن نهدددوج مدددن 
ن   ماد مأت ننا الن  أواد أن نهدوج مدن الهد أ اله أ موو  مد ه أ ههو  ممأ مّو مح  وو  م
ن ردأن[  (4)هأوجندأ   ميدو م حدم عادى الجمادا م نحدوا ]لحدأ[ (3)م   الجمأعا  واوعردب ه مدأ  ههدو ]واج

اله منن أسي  اوعرأ دأ   مدإن ميومدا هندو الهندونن   وهللدو الهللدونن هدأم  جددا   ولدن  مدن  (5)]أ [
مدد (6) ه(792ومنأ ال ايأع     نو حمو أهو مح    رمدأ أهللدأو إلدى نلد  الهللدن  ا دن ع دأد )ت:

وسأئا  الصهوى   مد مسألا الحج مدد ندن  ايزمحدا   عادى أن عدو  الجمأعدا لاهدووج مدن الهد أ 
ود مدددد الجمأعدددا  و أحيدددأ ع  ددد  صددد م ال دددن  سددد   وعهللدددونن دوجدددا  مددد  مدددأ مدددد مددد  ال  ددد  الدددوا

حعدددددى ونددددد  مدددددد وولددددد  عيدددددألى:  (7)الجمأعدددددا مدددددن إميدددددأو محدددددأو الددددددنن  وعراندددددو سدددددواد ]المدددددةمحنن[
أن المدواد  يدت صد وأ المصدانن  نردو  مدد  (8) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ژ

عدنن  (10)]ألدأ[ (9)  منه دو لرد  مصد  نحدأ   وودد ]عردوت[العحونو  ولي  الجمأعا نح ونأ مه وو لد
ليدنن واحدددم  وودد أهللددأو إلدى وونددب مدن نددنا الميحددى حجدا اجسدد ت الهزالدد مددد المحيدأج  حندد  نرددو 

                                           
 (اإنا)( مد ب 1)

اإن أاادد   ول ددم مسددات  1/451  ومسددات  ددأب م دد  صدد م الجمأعددا 1/131مع ددق عاندد  أهوجدد  ال هددأو   ددأب وجددوب صدد م الجمأعددا ( 2)
و  ألصدد م  معاددأت اددت همددو صدد م عاددى المحددأمانن صدد م اليهللددأع  وصدد م ال جددو  ولددو نيامددون مددأ منيمددأ يعونمددأ ولوح ددوا  ولاددد نممددت أن همدد

 اوج   منصاد  ألحأ   ات أح اق ميد  وجأ  مييت حزت من ح ب إلى ووت ش نهلليدون الص م  مأحوق عانيت  نوعيت  ألحأو
 ا( سأو  من ج3)
 ا( زنأدم من ج4)
 ا( مد أ أن5)
 هللدأحمعصوأ  أح  من أن  وحددم  أيحددل  ( محمد  ن إ واننت  ن ع د ا،  ن ع أد الح ز  الحمنو  الوحد  الميووأ  أ ن ع أد 6)

 يدددأ وعحاددد   دددنن مدددأو  وعامسدددأن ومدددوارش وهنوندددأ واسدددعاوه ن أ  لاادددووننن   دددأو  وعدددومد  يدددأ مدددن رع ددد  الوسدددأئ  الر دددوى مدددد العوحندددد 
 ا7/177ميجت المةل نن   1/728ندنا اليأومنن   5/299ايع ت   3/190والوسأئ  الصهوىا نحمو عوجمع  اجحأ ا   والعصوأ

 ا(المسامنن)( مد ج 7)
 ا( من سووم الصأ4) ( اآلنا8)
 ا( سأو  من أ9)
 ا(أل أ)( مد أ 10)
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  مرامدد  مدد نلدد   ماددأ : إن (2)  وأحدد  وأى  يد  ايهللددنأخ  مرددا ش نح دو]الجمأعا[(1)مسدأد]الزمأن[
 م ودأم الهادق  ودأ   (3)مد  مدأ نحصد  لدد ]مدن اآلمدأت[اواب مأ نحص  لدد مدد الجمأعدأت  ش ناأو 

الهزالد:  يد أن أ حب مد ننا الميحى وأو ح : عدو  الجمأعدا لماد  ندنا هدأم  جددا   مألصدواب 
  والعحدددوز مدددن اآلمدددأت  ين مدددد الجمأعدددأت ح دددوو الصدددألحنن  و ح دددوونت (4)إعندددأن ]الجمأعدددا[
 -و دد ا، عحد   -ى عأدعد  مدد اجن دأح /ب وأ أ  مد عاوندو ندنا الميحدى عاد84عحز  الوحما  

 وأمأ  عانحأ من  ورأع ا
ندأرت مدن حدزب الم احدنن  المعمسدرنن  فأجاب بما نصه بعد البسملة والصالة: نأ سند  جياحدأ ا، واج

 سدددحا سدددند الموسدددانن  وا، مدددأ أدو  مدددأ أودددو  لددد  مدددد المسدددألا  مدددإحد ش أعدددوأ منيدددأ هللدددنئأ  عجياددد  
وردد ت أندد  المددننب مددد نلدد  هللدديد  ش نه ددى عاددنرت  ونددو الددن  أوجددب عددأهنو الرعددب   مددأه و   دد 

إلدددنرت  وم ددد  الجمأعدددا واهعحدددأت  وردددا المسدددامنن  وح دددوو محدددأمايت ودعدددأئيت  ممدددأ نحدددوو عانددد  
: اولنهللديدن الهندو – –ونيعحد    ال أل ون  المعيو ون لح حأت الوحما  وود وأ  الح دد  لاُحدنَّ  

ومدددددد ل دددددم: امنر دددددون  عر ندددددونت ونددددددعون  ددددددعأئيت نوجدددددون  وردددددا نلددددد  الندددددوت  (5)ودعدددددوم المدددددةمحننا
: اهندو ندوت  ايدت عاند  ش سنمأ ندوت الجميدا الدن  وود مند أ : الع ينو من النحوب   و  (6)و يوع ا

ومددأ وأنحددأ أحدددا  ممددن أدورحددأ مددن أندد  الدنأحددا والددووك  وهللدددم المحأممددا رددأن  (7)الهللددم  نددوت الجميدداا
عا أو الجميا  م  أح  وّ  مأ نهاوا الوودت ممدأ ناحدق ايئمدا مدن  يد  الم دأعن  نيعز  عن الجمأ

ات إحد ش أو    يدت إعأدعيت     و مأ عحاات نل  مد  ي  ايوودأت مدن هللدنهحأ اليدأوأ  دأ، مدد 
نددعت اجمددأت وأعددت مددن  (8)م ددد ا ددن حجددو: إنا ]لددت[ – –صدد م الجميددا  ووددد أوهللددد إلددى نلدد  الح ددد 

                                           
 ا(الزمن)( مد أ  ب 1)
 ا(الجمأعأت)( مد ج 2)
 ا( سأو  من ج3)
 ا(الجمأعأت)( مد ب  ج4)
مدن  2/606  ومسدات  دأب نردو إ أحدا هدووج الحسدأع مدد الينددنن 1/72عان  أهوج  ال هدأو   دأب هللديود الحدأئ  الينددنن المسدامنن  ( مع ق5)

 احدن  أت ع نا
نا هدا إلى عوما 6)  ا2/20( ند ووانا ال هأو   أب العر نو أنأت محد واج
-و دد ا، عحد -  وأحمدد مدد المسدحد  دأب مسدحد أ دد نوندوم1/108( أهوج  مأل  مد المو أ  أب مأ جأع مد السأعا العد مد نوت الجميا 7)

  والعومدن   دأب م د  ندوت الجميدا 1/274  وأ دوداود  دأب م د  ندوت الجميدا ولنادا الجميدا 585/ 2  ومسات  أب م   نوت الجميدا 15/240
  والحدأرت مدد المسدعدو  3/89هوى   والصد2/261  ووأ  : حدن  حسن صدحنل  والحسدأئد مدد السدحن الر دوى  دأب م د  ندوت الجميدا 2/359

 ووأ : ننا حدن  صحنل عاى هللو  مساتا 2/593 أب نرو هدت عان  الس ت 

 ا( زنأدم من ج8)
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زعدت ا دن   دأ  أن المدواد  أجصدأ ا نحدأ إصدأ ا  (1)  عاند  السد ت: امدإن أصدأ وا ماردتاها   عاى وولد
الووت  واسعد   حدن  ا ن مسديود موموعدأ : الياردت عددورون أووامدأ  نصداون الصد م لهندو ووعيدأ مدإنا 

  وندو حددن  حسددن (3)مييدت  واجياونددأ سد حاا (2)أدورعمدونت مصداوا مدد  ندوعرت مددد الوودت ات]صداوا[
جدد  الحسددأئد وهنددو   مألعادددنو عاددى نددنا مددإن أصددأ وا الووددت مارددت  نيحددد الصدد م العددد مددد الووددت أهو 

احعيىا أ  ر ت ا ن   أ   وأ  ا ن حجو: ومدد وواندا أحمدد مدد ندنا الحددن : امدإن صداوا الصد م 
أ ا مينا ناع د أن المواد مأ نو أعت من عدو  إصد (4)لووعيأ و أعموا الوروك والسجود ميد لرت وليتا

: وننا الحدن  نود عاى من زعدت أن صد م اجمدأت إنا مسددت (5)ه(319الووت وأ  ا ن المحنو )ت:
ن أه أوا أ ؛ اوعر وا اله نئدا ولدت ندود اله دأ الماأ د  لايمدد يحد   مسدت ص م من ها    ووول : واج

 (7)محددد : مندد  جدددواز الصدد م هاددأ ال دددو وال ددأجو إنا هنددأ (6)ه(435ش إاددت مندد   ودددأ  المايددب )ت:
سند  نوسأ  ن محمدد ال أسدد  (8)ه(1013/أ وود وجدت  ه  الجد أ د المحأسن )ت:85احعيىا 

منمدددأ رعدددب  ددد  إلدددى  يددد  أصدددحأ    وندددو ال انددد  الجانددد  سدددند  أحمدددد الزندددأعد  -ودددد  ا، ووحددد  –
وودد سددأل  عمدأ ن يد  مدد الصد م هادأ  -وحميمأ ا،  -الحسن  -سند   -أهو  (9)ه(1015)ت:

                                           
 مددأت وأعددت مددن ها دد اجوال هددأو   ددأب إنا لددت نددعت   14/299 -و ددد ا، عحدد –( أهوجدد  أحمددد مددد المسددحد  ددأب مسددحد أ ددد نونددوم 1)
 ا2/555وال نياد مد السحن الر وى  أب إمأما الجحب   15/252أ د حمزم أح   ن مأل  وال واز مد المسحد  أب مسحد   1/140
 ا(صاونأ)( مد ج 2)
ومسدات  دأب الحددب إلدى و د  ايندد  عادى   6/66 -و دد ا، عحد –( أهوج  أحمد مد المسدحد  دأب مسدحد ع دد ا،  دن مسديود 3)

 ا1/208والحسأئد مد السحن الر وى  أب الحرت مد عأو  الص م   1/398 أب مأ جأع منمأ إنا أهووا الص م  وا ن مأجا الورب
 ا28/560حد أحمد  أب حدن  عا ا  ن عأمو الجي( مسحد اجمأت 4)
مان  مجعيد من الح أم رأن هللن  الحوت  مرا وعومد  مرا من مصدح أع  الم سدو    ( أ و  رو محمد إ واننت  ن المحنو الحنسأ وو 5)

سدنو   3/5عنروم الح أم لانن د   4/207مننب أن  اليات واهع أ اليامأع نحمو عوجمع  ومنأت ايعنأن  هللواأ عاىاجو    امد ال
 ا5/294ايع ت   3/102  اأت الهللأمينا الر وى لاس رد    1/250الوامد  ألومنأت   11/300أع ت الح  ع 

ولدد و دأع موندا مدن مصدح أع  رعدأب مدد   أند  المونداماند  محدد  مدن   ( المياب  ن أحمد  ن أسدند ايسدد  العمنمدد ايحدلسدد6)
  1/348الددن أج المدننب   13/226سنو أع ت الح  ع   8/35عوعنب المداو    1/352هللوح ال هأو  نحمو عوجمع  جدوم الماع   

 ا5/167هللنوات الننب 
 ا188-2/187( معل ال أو  ش ن حجو 7)
مدأ   واحعاد  إلدى  ولدد وحهللدأ مدد الاصدو الر ندو  ردأن هللدن  ووعد  مدد المهدوب  ( نوسأ  ن محمد الاصدو  ال أسدد ماند  معصدوأ8)

  6/110يه دأو دو  المهدوب ايوصدى  عأصدايسعا  4/507نحمو عوجمع  ه صا اياو   ات عصوأ   واهللعيو  ياوت اليو نا وال ا
 ا8/252ايع ت   1/428هللجوم الحوو 

مددن مصدح أع  اعادأن الصدحيا مدد الاددوهعات السد ياا نحمدو عوجمعد  ندنددا   مدألرد( أحمدد  دن هللدينب ايحدلسدد اددت ال أسدد الزندأعد ال9)
 ا1/244ميجت المةل نن   1/153اليأومنن 
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أئما ش عو ى حأليت  ل و  جيايت  أحرأت الص م  وراوم لححيت  مأجأ    مأ حصد   يدد رد ت: وندنا 
أمددو عمددت  دد  ال اددوى  حعددى ش نرددأد نعنسددو اشح رددأ  عحدد   مددألحوج حأصدد   ووددد عامددت أن هللددو  
الم اددوب اجمرددأن  وحندد  ش إمرددأن مدد  حددوج  معينحددت الوهصددا  رمددأ نددو ايصدد  مددد الددوهو   

موحوما  مينا الن  نميو مدد الصد م ها يدت   -والحمد ، –نرون ننا مح   ونن  ايما ميسى أن 
وأمأ حرم  مد هأصا ح س   مص ع  عاى حسدب ووعد   مدإن رحدت مدد المسدجد وح دوت صد م 
الجمأعا مص  مييت  إن الص م ش نا       حيأ  لاوم اله أ والحدوج  رمدأ مدّو  وأعدد  يدد نلد  

ت مدد المددننب مدد الصد م العددد اهعادأ مدد صدحعيأ أن عيددأد  ومنيدأ أودوا  ش عه ددى احعنأ دأ   والحرد
أن نيندددد  حندددا الع دددون   مدددإن أعددددت أحدددت عادددى الوجددد   -وحمددد  ا، -عادددنرت  والدددن  اهعدددأو  مألددد 

ن  ن رحددت مددد محزلدد  مصدد  مدد  أنادد   واج المددنروو  مدد   ددأ   نددنا حرمدد  إن رحددت مددد المسددجد  واج
ن رحددت مدد   يدد  إهواحدد  رحددت هددأوج المسددجد ولوحددد  م صدد  مح ددودا   نددد أعددت لاا دد   صددحعيأ  واج

مصدد  مييددت  وش عددزا  نرددنا مددد سددأئو أووأعدد    وحندد  صددانت مددد محزلدد  مدد  أنادد   ش نرددون لدد  
منن أ   إن الصأدق مد الحأ  ش نهللدأو إلند   أيصدأ   مدد عأدعد  وع أدعد   مأعمد  عادى نلد   واجدو 

ر مدد  و ددد ا، عحدد   ميددنا مددأ عنسددو رع دد   ممددأ عسددى أن عاددى ماع ددأ   وا، المسددعيأن احعيددىا 
نرون من  مأئدم لرت  وا، أعات  ورعب الي د ال اندو الحاندو  ع دد الادأدو  دن عادد  دن نوسدأ  مسدامأ  

 عانرت رانوا  رانوا ا 
سدند  محمدد مّندأو  وحدو السدةا : الحمدد ،  وصداى ا،  وس ا أي اا والسخا ا شخيخنا الفقيخه: ا99

ح مرددت ا،  محدد   وأدات وجددودرت مددد  -سددند   -محمددد و هلدد  وصددح   وسددات  -حأ سددند -عاددى 
عأمنعد     ددا   جددوا رت مددد مسددألا وصددد عاددى أهددت لدد   اددت سددأمو لامهللددوق  ورعددب رعأ ددأ  ش ددن 
عمدد  رددأن وّرادد  عاددى جمندد  أمددوو   ومددن جماددا مددأ نرددو مددد الرعددأب أن وددأ  لدد : إن جددأعرت مددن 

عرات منيدأ الورند  المدنروو مد  أخ لد   وعنحدوا الحادد والردألد  ادت لد ؛ مد (1)نصال    حدا ]مأع يدأ[
/ب 85 -المسددامنن  (2)ومرددأ  سددأئو ]أسددأوى[ نسددو ا، مرأردد  -ج مددد ال حددو مأسددوسددأمو الددزو 

م ألددت الهن ددا عاددى ال حددت  وش نه ددى حددأ  مددن ش أب لدد   والسدديو هددأ   مددأواد الورندد  الددعرات 
زوج المنروو محياد؟ مايأ حرت زوجا ايسنو إن ردأن لد  عاى ال حت المنرووم  ن  حرأحيأ م  ال

ش  ااددت عاندد   أجعسددأو  أو هنددو محياددد لرددون هدد  الوصددد الددن  رعددب  إحرأحيددأ إحمددأ  مددأ   واج

                                           
 (امأع ونأ)( مد ج 1)

 ا( سأو  من أ2)
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ا ت اآلن  ولت نوم  عاى ه   حنن اليادد  والدننن وميدوا عادى ه د  اآلن عومدو  ندوت وددت  وودد 
؛ وجدد  رعددب لدد ي  أوأو دد  أن نددزوج ا حعدد   يددد مددأ  ددنن الياددد وا ددوت الهدد   ومددن نددنا الميحددى

ال رو  مزوجيأ وده   يأ الزوج  و يد الدهو   مدم احعنج إلى رعب الصداق  موم  عادى ه د  
 يددد  (1)عددو  الصددداق إن نا   وودد رددأن الدزوج دهدد   يددأ و د  الومدد   مددم  والددننن وميدوا ]عاندد [

صدحنل مدد المسدألعنن  وعوودأ مدد  أن الحردأح -وا، أعادت  -موع  من نوت وددت أن دأ   ونميدو 
نردأمئرت  -عيدألى  -نل   ي  الحدأ   مأودحدأ مدن م دارت وسدنأدعرت  مدأ عحددرت مدد نلد   وا، 

 ألمهللدوق  ممدأ  (3)م حد  ]وندد[ (2)   ا   ومن ننا الميحى؛ وج  رعب  ه   أح   اق ]زوجع [
يدددت عوونايددأ  واسعهللددرا  محرددت     ادد  رعأ دد   أو  ادد  ولددت نومدد  عاددى ه دد  إش  يددد أن ا ددت موعدد 

معدو   و يدنا  (5) يد الوم   وو   الومد  رأحدت ]زوجعد [ (4) ي  الحأ   رون ال  ق إحمأ ]رأن[
  أو نادأ  (6)عااوا مسألا وو  الهللن  هان : اولو هلليد  يد موعد     ود  مردأل  ق مدد المدو ا

ايمو  وش ن دو عدأهنو    ومأ ا ت اآلن ود رأن اأ عأ  مد ح  (7)ال  ق  أو الحرأح ]حأص ن[
ا وعدد   الحأصدد  أودت مددأ نرددون عاندد  اليمدد  مددإن الحأجددا لددنل  أرندددم  وايمددو معووددأ عاددى مددأ 

 عحدرت  وا، نح مرت  مح  والس ت؟
الحمددد ،  الجددواب: ايصدد  مددد المسدد  أت وجودنددأ عحددد وجددود أسدد أ يأ  رمددأ أن  فأجخخاب بمخخا نصخخه:

نددأ  إش أحيددت اهعا ددوا مددد ايسدد أب الهللددوعنا الاولنددا  ر يددت  اليادد  الياانددا عوجددب مياوليددأ عحددد وجود
واهللددعونت  وأععاددت  وأحددت  ددألق  و ااددت  ووراددت  وححددو  مددن ايسدد أب  ماندد : نا ددت مسدد ب نددنا 
الاسددت مدد  ههددو حددوأ محدد   ووندد  عانددب ههددو حددوأ  إنا عاددوو نددنا  ممددأ نرددو مددن الحرددأح وال دد ق 

الحردددأح وسددد ب ال ددد ق  و دددح   الا دددوت ععوعدددب اأ دددت عحدددد وجدددود مدددأ ناع دددن   وودددد وجددددت أوردددأن 
اآلاددأو  إن صددحا الياددد عوعددب أاددو   ورددون الهدد  لددت نومدد  عاندد  حددنن الياددد مدد  عحاادد  عحددد الورندد   
حمدأ وودد  الومدد   يددد  عحددد  و حدأع أمددو  عاندد  حددنن اليادد مددن هنددو  ومدد  عاندد  ليددت الداعنددا إلددى نلدد   واج

نا  حزاك من  من محدأزك  وش إحردأو مدن صدأحب الهد    /أ وش مأح   يح  لت86اشحعنأج  هنو وأدح 
                                           

 ا( زنأدم من ج1)
 اج زوج   ( مد ب2)
 (اونو)ج   ( مد ب3)

 (اا ت)( مد ج 4)

 ا(ازوج)( مد ج 5)

 ا1/112مهعصو هان  نحمو ( 6)
 (احأص   )( مد ج رأن 7)
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ولددو مو ددحأ أن أحدددا  حددأزك مددد نلدد   يددد الياددد عاددى ماع ددى نددنا الرعددأب و دد  الومدد   اددت وودد  الومدد  
لرددأن عاونددوا  لاحرددأح المعادددت ش إحهللددأع عاددد جدنددد  إن نددنا الحرددأح ممددأ ش نعووددأ عاددى حرددت الحددأرت  

م دددأئ   وأماادددا ندددنا راندددوم رمسدددألا المدوحدددا  وندددد مدددن ودددأ  لوجددد  أه دددو  ولدددن  لددد  اشهعندددأو مدددد ود  واج
زوجعددد    ويددأ  أو أوسدد   ددنل  وسددوش   وودد  ال دد ق حددنن وولدد  نلدد  لاوسددو    اهيددأ الوسددو  نلدد  أو 

  ورددنل  إن رعددب إلنيددأ  ددأل  ق  اددت حدد   رعأ دد   مددإن رع دد  مجميددأ  عاددى ال دد ق لزمدد  حددنن (1)رعميددأ
ميدددعيأ مددن نددوت مددأت  مددإن لددت ن اهيددأ حعددى احا ددت عدددعيأ ماددد حاددت   رع دد   ورددنل  مددن مددأت زوجيددأ 

  إنا وأمددت عاددى ال دد ق  نحددا  ولددو رددأن ايمددو (2)ورددنل  إن  اايددأ ونددو هأئددب  ميدددعيأ مددن نددوت ] اددق[
عاددى مددأ ناددو  الاأئدد   لددت عرددن اليدددم مددد نددن  المسددأئ  إش مددن حددنن وصددو  الرعددأب  أو الوسددو  إلنيددأ  

د  وايمددو لددن  رددنل   وش نيددأو  نددنا وددو  المدوحددا  ومددن  اددق زوجعدد  ا اددأ  وا ددوت نلدد  عحددد الاأ دد
مدددد سددد و   نحدددا  ادددت وددددت و ددد  ال نحدددا مو ئيدددأ  ادددت أعدددت ال نحدددا مهللددديدوا  دددنل   وندددو محردددو لا ددد ق  ومادددو 
 ددألو ع مان ددوق  نحيمددأ وش هللدددع عاندد   أ  ش حددد عاندد  اووددأ  اي يددو  :إحمددأ لددت نوجددب عاندد  الحددد ين 

مدن ندوت  (3) نحيمأ حعدى  حردت ال د ق  وودأ  ا دن المدواز: إحمدأ لدت نوجدب الحدد عاند  ]ين اليددم[الزوجنا 
الحردددت ين ندددن  المسدددألا م وو دددا مددد  إحردددأو ال ددد ق واسدددعمواو الدددزوج عادددى الزوجندددا و دددنل  مدددوق أ دددو 

أ : مدنمن و نن مسألا اليع نا  وحص  مدد  د ق السدحا مدن اليع ندا ود (4)الحسن مد هللوح المدوحا ] نحيمأ[
هلليدت عان  ال نحا أح   اق زوجع  محن سحا  محأ ت منيأ ا   حدن   ودأ  عددعيأ مدن ندوت ال د ق  

ادددو مادددألوا نحدددأو  وولددد  نحدددأ  نيحدددد مدددأ عاددددت عدددن المدوحدددا  ودددأ : وال دددوق  نحيمدددأ  أن مدددأ مدددد اليع ندددا م
ن عمددأد  الددزوج ا احعيددىا و يددنا ن ددوق أن ددأ  مددد صددووم المهعصددو  ي ددأل  ق  ومددأ نحددأ محرددو لا دد ق

 او  وش رنل  مسألعحأ  وا، أعاتعاى الحرأح إلى أن مأت صووم المحر
جدوا رت عدن مسدألا : وندد  -و دد ا، عدحرت و أو دأرت  -سدند   وس ا أي اا بمخا نصخه: ا100

حمدددأ ندددو  نددد  العدددأانو لادددنات حانادددا   ولاصددد أت مجدددأز أت  دددألير ؟ أت ش عدددأانو لادددنات م اادددأ  واج
 اا المجأز؟ لاص أت ما ؟ ومأ حان

سدندحأ  -الحمد ،  ونو المومق لاصواب  والمينن ش وب هنو   وصاى ا، عادى  فأجاب بما نصه:
/ب الهللدددع إنا ا ددت  محادد  إلددى الرامددا 86محمددد و هلدد  وسددات: اعاددت أن الحاناددا مددأهونم مددن حددق  -

                                           
 ا2/78المدوحا نحمو ( 1)
 ا( مد ج  اايأ2)
 ا( سأو  من ج3)
 (امنيأ)ب   ( مد أ4)
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مدأهون مدن جدأز  ايصاد  ميدد ل دم مسدعيم  منمدأ و د  لد  ا عدداع  والمجدأز (1)الاأ عا ]مد مرأحيأ[
المرددددأن نجددددوز  إنا عيدددددا   محادددد  إلددددى الرامددددا الجددددأئزم  أ : المعيدنددددا مرأحيددددأ ايصدددداد  ميددددد رامددددا 
مسعيماا مد هنو مأ و يت ل  أوش   وش د ل  من ع وا  حس مأ ننا را  ماوو مد محألد   مموجد  

أوش   ميدو الحانادا   الحاناا والمجأز إلى اشسدعيمأ  واج د ق   مدإن أ ادق الا دم عادى مدأ و د  لد 
أو عاى هنو مأ و   ل  أوش  لمحأس ا ميحونا  وند الي وا ميو المجأز  مدإنا عادوو ندنا  مدألمياو  

والعدددأانو  وندددو  المردددون مددد مسدددألعحأ أو يدددا: نات المدددةاو  ومدددأ  ددد  العدددأانو  ونددو الاددددوم  وايادددو وندددو
: الدددنات الموصدددوما  صددد أت ،  أ   مدددألمةاو مدددد الاهدددا ندددو ال أعددد   وندددو نحدددأ االحسددد ا اج دددأمنا

ماددد دلاحدأ عاددى الدنات مدد  الصدد أت  ش عادى الددنات  مجودنددأ  إن  -عيددألى  -  مددإنا واحدأ ا، ايلونندا
ش نصددق عادى نات وددو هاوندأ عدن صد أت ايلونندا  رمدأ ش نادأ  ال اد  هندو  -عيألى  -ست ا، ا

ن  يدد  الددداه  مددد اشسددت ش نرددون هنددو أو  يحجددأو هنددو الحجددال اندد   ونددد زنددد هنددو زنددد  ونددد ال
الداه  مد اشست  مند زند لن  نو زند وش نو هنو زند  ونرنا ر   ي  مان  نو هنو الرد   وش 
نددو  ينحدد  الردد   مددإ  ق المددةاو عاددى ا،  ونددو الددنات الموصددوما  مددأ نرددو حاناددا  لسددوعا ع أدونددأ 

  واج  ق المةاو عاى ص ا من ص أع  رألادوم إلى الننن إن الع أدو إلى الننن  من ع ما الحاناا
مجأز  إن  يأ نعينأ العدأانو ونعنسدو  رمدأ أحد  إنا أ اادت ل دم المدةاو عادى اآللدا  أ : الواسد ا  دنن 
ال أع  والمح ي  مد وصول  أاو  إلن  نرون مجدأزا   وليدنا نسدحدون العدأانو مدد حدق الاددوم لمدن وأمدت 

وندد صد ا وجودندا مددن  (3)مدد ايمردأو: (2)ه(631مددد  )ت: د  وندد الدنات الموصدوما  يدأ ودأ  اآل
  والعدو  ن وأمت     ال ي   ددش  عدن العدو هللأحيأ عأعد اجنجأد واجحدا   يأ  عاى وج  نعصوو مم

الادوم مد و   الاسدأن ع دأوم عدن الصد ا العدد  يدأ  (4)  دش  عن ال ي   ووأ  الهزالد مد اشوعصأد:
   (6)مد حمم : (5)ه(899نعينأ ال ي   لا أع  و مأ نا     ال ي  ووأ  ا ن زرو  )ت:

                                           
 (ايحيأ)ب   ( مد أ1)

وعيادت مدد  هددداد   ولدد  يددأ  أصدا  مدن همددد ادندأو  ردواو أصدولد  أحدد    سددنأ الددنن اآلمدد   ( عادد  دن محمدد  ددن سدألت العها دد2)
نحمدو عوجمعد    مدن مصدح أع  اجحردأت ومحعيدى السدو  وأ ردأو ايمردأو  وعومد  دمهللق  و  منيأ واهللعيووم مدواحعا  إلى الاأن  والهللأت

 ا4/332ايع ت   7/253هللنوات الننب   8/306  اأت الهللأمينا الر وى لاس رد   3/293ومنأت ايعنأن 
 ا1/85نحمو هأنا الموات لآلمد   (3)
 ا1/52نحمو اشوعصأد مد اشععاأد  (4)
أع وال عندأ ومحمومدا مدد عادت  دأحمد  ن محمد  ن زرو  مان  أصولد  نأحد من أن  عامسأن حهللأ نعنمأ  مدن مصدح أع  مسدأئ  الا( 5)

 ا2/103ميجت المةل نن   1/231ايع ت   1/386هللجوم الحوو  نحمو عوجمع   الر ت
 محموما مد العوحند ش ن زرو   لت أوأ عانيأا( 6)
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 ومدددددددددددددأ  ددددددددددددد  العدددددددددددددأانو مدددددددددددددد ح ددددددددددددد  ايادددددددددددددو
 

 اوعددددددددددددددددددو لدددددددددددددددددن ا عدددددددددددددددددن اهعندددددددددددددددددأو وددددددددددددددددددوم 
 

عدامددد   عادددى  ومدددق وودددأ  الهللدددن  السحوسدددد مدددد مادمعددد : ندددد صددد ا نعدددأعى  يدددأ إنجدددأد رددد  ممردددن واج
اجوادم  ووددد وندد : إن نددنا الحددد أحسددن ممددأ لدد  مددد هللددوح صددهوا   حندد  وددأ : صدد ا عددةاو مددد إنجددأد 
حمأ هللأحيأ عنسو ال ي  والعو  لمن وأمدت  د    عدام   حن  أسحد نحأ العأانو إلى الص ا  واج الممرن واج

 لس تاوعينة  لنل  حس مأ عامت و    وننا مأ عنسو وأمرن رع   مد ننا الص ل وا، أعات وا
وأدات الح د   يادومرت: جدوا رت عدن  -/أ عدحرت 87و د ا،  -سند   وس ا أي اا بما نصه: ا101

وج  عحم   أداع مأ  عن أخ ل  رأن ماأو دأ  لوجد   وادعدى المادأو  سدووع  مدد السد و  ولدت 
عات ل  حجا عاى نل  وش  نحدا عهللديد  صدحا دعدوا   وندو ميادوت عحدد الحدأ   ألردنب  حعدى إحد  

ن مندد  رامددا حددق  يددنا عددوأ مامددأ ههللددد ايخ المعحمدد  ع ددأوت ايمددو مدد  وب المددأ   ش نهددوج مدد
الحددج سددألمأ   ووددد رددأن معينددأ  إن نا  لسدد و   واآلن محيدد   (1)عحمدد   ددأيداع  هللددو  أن نددأعد ]مددن[

نصل العحم  المنروو  هللو   ونيم   ماع أ ؟ ونردون أجد   -سند   -مأح  مات نسأمو  مي  
ايداع سددحعنن عاددى المعيددأوأ عحددد الحددأ  مددد سدد و الحددج  مرأحيمددأ عاددى نلدد  دهدد   أت ناهددى 

 و؟ الهللو  ونةدنيأ حاوش  أت ش؟  ّنن لحأ نل  عةج
إن عياناد  ال دمأن عادى وجوعد  مدن الحدج  هللدو   فأجاب بما نصخه الجخواب واا الموفخق سخبحانه:

الس ما  نةنن أن ايداع إحمأ نرون من المأ  الن  نوجد   د  مدن الحدج  يجد  أحد  نسدع ند مدد نلد  
  عدن (2)نأوو حأ  وم     مإنا عينو نل  لت نازم  ايداع من هنو   وود وو  ححو ننا مد حواز  المي

جددواب ش ددن الحددأج  ونلدد  أحدد  سددأ  عددن وجدد  دانددن وجدد   عاددى أن ني ندد  الدددنن مددن عصددنو رومدد  
مددأهاأ أو عددأهو؟ مأجددأب أحدد  ش ناددزت إع ددأة  مددن هنددو   وألدد  مددد المدوحددا اددت وددأ   يددد ردد ت لهنددو ؛ 

حدا اسعسدات رو أن إحسدأحأ  مدن أند  عأ (3)ه(460ومد أحرأت ا ن سي  أه وحأ أ و مووان  دن مألد  )ت:
روحددا ممحدد  مددن مألدد   وحندد   نحدد  و نحدد   ووددأت المسددات مأ   ووددأ  أود  إلندد  مددن مددألد  عأمددن وجدد  سددا

أداع دنحد  إش مدن مألد  الدن   إح  ش نازت (4):ه(420ن ا    دنح   مأجأب الاأ د أ و الم وأ )ت:
                                           

 (ا ألحج)( مد ا  ب 1)

 ا6/1/99نحمو المينأو  (2)
نحمدو    ال وندأن ومهعصدو مدد ال اد  ( ع ند ا،  دن محمدد  دن ع ندد ا،  دن مألد  الاو  دد المدألرد ماند   محدد   م سدو مدن مصدح أع  سدأ 3)

 ا6/245  ميجت المةل نن 1/75    اأت الم سونن لاسنو د 1/140  الدن أج المننب 8/136عوجمع  عوعنب المداو  

عامدأ  وعاد   ومايدأ    الوحمن  ن أحمد  ن سيند  ن  هللو مولد  حد م ن  الاو  د المألرد ونيوأ  أ ن الحصأو من أج  عامدأع ووعد ( ع د 4)
  13/165  سنو أعد ت الحد  ع 1/313  الصاا مد عأون  أئما ايحدل  8/10وع ا  وندنأ  ول  مهللأورا مد ايدب نحمو عوجمع  عوعنب المداو  

 ا1/149الدن أج 
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أ   ووجيدوا إلند   وعورددوا روحدا  ودأ : ميدو  وولد  نددنا عادى ال ايدأع الدننن أمعدوا  ه مدد  مدوأو  صدوا  عأ
 جوا يت ايو  احعيىا وا، س حأح  أعات  والس تا

جدددوا رت الهللدددأمد مدددد مسدددأئ : محيدددأ  -و دددد ا، عدددحرت  -سدددند   وسخخخ ا أي خخخاا بمخخخا نصخخخه: ا102
ليددأ مددن حاصدديأ  رمأالوسددوا  نحددد  مددد عااددد أو وا ددد  حعددى ش حدددو  مددد  يدد  الصدداوات 

   حعدددى ردددأد أن نةّنسدددحد مدددن وحمدددا ا،  وحعددددى ومدددد عوحندددد ا،  مدددأ ش حاددددو عادددى الح دددق  ددد
وحونددد مددحرت أن عيامحددد  دددواع نلدد   وأن ددأ  مددد وجدد  وددد   صددّنوحد رددألمون   ولددت حجددد لدد  دواع  

عاندد   ماددأت إلددى أحددأ  أر ددو  (1)حددز  عاندد  ال أ دد  مددن الاددوت  ش نادددو عاددنيت   هنددأحيت ]ووددوعيت[
ات   مي  نجدوز لد  أن ن يد  نلد  أت ش؟ وند  عح  نل  الم (2)]لندميوا[ ممحيت   من ل عحدنت هللأ

/ب حنحئددن  ما  ددوا 87؟ أو نددد ن ددل لهنددو ا، معحددوت  ألرانددا؟ يحيددت وددأموا(3)]حدد  [ معادد  الهللددأ
 حق المماوت من أولئ   ألمهللاا اليمنما؟ 

مد هللنوخ ال  د ال أدنا  ناولون لايأما من مي  هللنئأ  من ال دواحش مياند   -سند   - وجوابكم أي اا 
   أو أو  أو أراو  ومن سوق مني د رنا ورنا  ن  نل  ح   أت ش؟ (4)مااأ []

 (5)مدددد ايسدددواق ]وهنوندددأ[ – –مدددد المدددّداحنن الدددننن نمددددحون الح دددد  -سدددند   -وجدددوا رت أن دددأ  
ن  عجوز ليت الصدوا مد عا  الحألا؟ ون  نل  ح   ليدت أن ن ا دوا  دألح د   ونْسألون الحأ   نل 

– –   وهنددددو ؟ وندددد  نجددددوز يحددددد  أن  (6)ه(572مادددد  أ ددددد نيددددز  )ت:  ون ا ددددون  أيولنددددأع أن ددددأ
 -مددد ايسددواق وهنددو ايسددواق؟ أجن وحددأ  – –مددد مدددحيت لاح ددد  (7)نجادد  مييددت نسددم  ]ر ميددت[

 مد الجمن ا   -سند  
لدد  أمددأ مددأ نرددوت مددن الوسددوا   مددإن ن فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب واا الموفخخق للصخخواب سخخبحانه:

 (8)مددو  مددد الددح    واححددواأ مددد ال  نيددا  وهادد  مددد ال رددو  نجددد  ددنل  الهللددن أن السدد ن  ]عاددى[
                                           

 (اوأووانت)( مد ج 1)

 (الندميون)( مد ج 2)

 (اح ش  )( مد ج 3)

 (امااأشن)( مد ج 4)

 (اوهنونت)ب   ( مد أ5)

نحمددو   أحددد الزنددأد المهللدديونن مددد المهددوب  و  دمددنن وونددا عأهنددأ مددن  دد د  مهددواومندد( ناحددوو  ددن منمددون  ددن ع ددد ا، الدددرألد اليزم6)
 ا2/210اجسعاصأ يه أو دو  المهوب ايوصأ   1/116ال  اأت الر وى لاهلليواحد   1/284عوجمع  الومنأت ش ن وح ن 

 (اليت)ب   ( مد أ7)

 (اعن) ( مد أ8)
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  ونهللدددوش عانددد  حألددد   ونلددد  مدددن الميمدددأت عحدددد   لروحددد  (1)[ووعددد ]المدددةمن لنحهصددد   ونرددددو عانددد  
أن نسدددعيم   (2)[المدددةمن]هللدددأه   لددد  عمدددأ ندددو  صددددد  مدددن السدددنو والوصدددو  لعيادددو   ددد   ميادددى الي دددد 

جأوحعدد  لددّج  وحرمدد  مددد الهللددونيا أحدد  هنددو  (3)د واجعددوا  عحدد  مددأ أمرددن  مإحدد  رألراددب ]إنا[العايدد
حمددددأ نددددو هللدددددع نيجدددد  مددددد الددددح    مدددد  رواننعيددددأ لدددد   مةاهددددن  دددد  إن هللددددأع ا،  ليدددددت اجصددددواو  واج
ومواجيعيأ  وح وو الا نل لن  مد  وق اجحسأن  م  نراأ  يدم   د   مواجيعد   وعددت اجصدواو 

إنا لاندد  نجددب عاندد  دمأعدد   أن عددوو  اليدددو مددد  ونادد  وسددنو  لددن  مددن رسدد    لرحدد عاندد   رمددأ 
  ونرددون حنحئددن  مددأجووا  عاددى جيددأد   والرواننددا الموجددودم مددد الااددب نددد جيددأد  ومداميعدد   وجيددأد 

إنمدأن  مدأ أحسدن  يدن  الروانندا  والادو السدأوق  (4)ونل  من حعأئج اجنمأن  ولو لدت نردن مدد ]وا د [
إحمأ نيعد  ال نوت المسروحا اليأموم  نحعيز موصا اله اا  رد نهدعا  هللدنئأ   مدإنا  دوب ال ندت وجدد  

مرددنل  الهللددن أن مددد واددوب المددةمحنن  ولددنل  وندد : إن الرددأمونن لنسددت ليددت   مددّو نأو ددأ   (5)]مسددعنامأ [
مدددأ نروحدددأ  مدددن اجعدددوا  عحددد   والعيادددق  دددأ، والاجدددوع إلنددد  وسوسدددا لهدددواب  دددوا حيت  وعددد ج نلددد  

 أحرسددأو واددب  وا دد واو صددأدق  واشهللددعهأ   ددنرو ش إلدد  إش ا،   ح ددوو مرددو  وجمدد  نمددا  إن 
نلد   د/أ حعدى نسدعول88هأصنعيأ محو مأ سوى ا، من الااب  وعو نا عممع  وعوحندد  مدد الاادب  

ۓ  ڭ    ژ وعروندددددو سددددد حأن الماددددد  الهددددد ق  – –د عانددددد   مددددد  اجرادددددأو مدددددن الصددددد م عادددددى الح ددددد

  (6)اژڭ  ڭ  ڭ     ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    

لمددن نهاصدد  مددن هللدددم  مددإن وصددد  ددنل  اجنددداع لدد  رددد نهاصدد    وأمخخا الشخخاة المخخذكورة المذبوحخخة
ون حيدأ الددن ل الهللددوعد ناصددد ايردد  واجنددداع لدد   جددأز أرايددأ  لرددن ش نجددوز ليددنا الددن  نهاصدد  أن 

  إنا رددأن وددأدوا  عاددى عهانصدد   جأندد  إن و ددأ  عددن ميادد   يحدد  ممددأ نجددب عاندد هددننأ وش هنونددأ عنأ
ن لت عرن نرأعيأ عاى الوج  الهللوعد  وش وصد  نل  إ أحا أرايأ م  عةر ا  امن الجأ  حوات واج

                                           
 (ادنح )( مد ج 1)

 ا( زنأدم من ج2)
 ا( مد ج إن3)
 (االااب)( مد ج 4)

 ا( مد ج معنامأ  5)
 ( من سووم مأ وا17  16اآلنا )( 6)
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والومدأئأ الماا دا  أيحصدأأ  مهللددع ش نحد  مدد دندن ا،  ومدد السنأسدا  وأما ما ذكر مخن المغخارم
مدد الددحنأ  هحنمدا ور أندا عدن  (1)الهللوعنا العد وع يأ ا، لي دأد  لاعحأصدأ  ندحيت  و د   ]ميأهللديت [

سنأسددأت الجأنانددا  واليأودد  ش نددةاو مددأ هللددوع  واهعاادد  اآلدمددد  أنوائدد  و دد ل  عاددى مددأ هللددوع  ا، 
  (2) ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ژ وأ  عيألى: ووسول   وود 

مددنل  مددن هسأسددا اليمددا  و دديأ المح ددا واجنمددأن  إن المحددب نصددون  وأمخخا مخخا يفعلخخه المخخداحون
مح و ددد  عدددن اش عدددنا  واشمعيدددأن  ون دنددد   ح سددد  وح دددأئ  ايامدددأن  ش أحددد  نجياددد  وسدددناا لعحصدددن  

وش سدنمأ إنا ردأن مدأ ننرووحد  مدن ايحأدند  المرنو دا المهعاادا  أو ال او  مد ايسواق وال وودأت  
إش  – –  وود وألوا: إح  ش نصاى عاى الح دد – –من  إنيأت مأش نانق  مرأحع   وعاى محص   

  وأمدددأ (3)عادددى  ونادددا اشحعسدددأب ووجدددأع الادددواب  ورونوندددأ مدددد مدددوا ن مدددنرووم مدددد الهللددد أع وهندددو 
  ووصد   ونو أعنو محيت  وا، أعات و الس تاميو عاى حنع   المي د ليت

 وس ا أي اا بما ييهر من الجواب فأجاب بما نصه: بعد الحمدلة والصالة. .101
أمأ السدةا  عدن ردون الي دد نيأودب أو ند ت عادى مياد  وندو ش وددوم لد  عاند   وندو نهللدعيد ال أودا ش 

العاصدنو  ونةاهدن  ألرسدب والرسدب نادو عانيأ ونمح  محيأ  ون ا يأ وش نعمرن محيدأ  ونيأودب عادى 
 ند الهنو  مأعات أن ننا اجنواد والعيأو   نحمو إلدى أن الم زمدا  دنن الادواب واليادأب  و دنن ميد  
الي د وعوعنب نل  عان  عاانا  وايمو لن  رنل  وود عدولى دمد  نلد  أند  السدحا  ووّدو  أحسدن وّد  

الر دوى  مدأ ش مزندد عاند   وحأصدا  أن ا،  /ب نو مد رعب الر ت  وووو نل  مد هللدوح88حس مأ 
معصوأ مد مارا وهاا  رندأ نهللدأع  عادى ماع دى عامد  ومهللدنئع  ومياد   إمدأ م د   -س حأح   -

ن احعات م يدل   والمات مد حا  محأ  ش نعصدوو مدد  حاد   إن المادت  أو عد   مإن أحيت م   ا   واج
يمددو  والعصددوأ مددد  مادد  الهنددو  وا، و دد  الهللدددع مددد هنددو محادد  واوعرددأب المحيددد  ومهأل ددا ا

  وش نصدددأدق مدددد الوجدددود ماددد  لهندددو    مدددألمات محعدددأ عحددد   ومياددد  راددد  (5)اآلمدددو ]الحدددأند[ (4)]ندددو[

                                           
 (امينهللعيت)( مد ج 1)

 امن سووم الحوو( 61) ( اآلنا2)
 هللموليأ ى( نحز  نرو المص  ى مد موا  ااااليأ ومز أل أم ع د3)

 عاى عأعاد حمات نحب جواوحدااااا عي ت  يأ ود أاااعحد حموليأ 
 1/308حأجا  ه صا اياو -10  أر -9  ونو-8   ن -7  عيجب-6  جمأك-5  حمأت-4  ع وم-3  ع وم-2  ع أ -1
 ا( زنأدم من ج4)
 (اوش حأند)ب   ( مد أ5)
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حسدن  إن نددو عادى ماع ددى حرمعدد   ورهللدأ عامدد   وعهصدنو إوادعدد   ومددأ نردون رددنل   ش نرددون 
نا عادت نلد  عحادق أن عياندق ا لادواب عادى ال أعدا  إحمدأ ندو عادى إش عاى أ ددك  الوجدو  وأرمايدأ  واج

وجدد  الع  دد  والاددزوت الهللددوعد ش اليااددد  إن اليادد  ش نا ددد  ددأن ال يدد   هصوصدد  مددن مددن حندد  
نددو  أعددا  وش أحدد  مددن حندد  هصوصدد  نعوعددب عاندد  الاددواب   دد  نددو المع  دد   وجددود ال يدد  مددد 

ش  (2)جيد  ]الهللدأوك[المهصدوو ع مدا عادى الادواب   (1)مح  الي د وجيا   أعا وعوعنب  ] أل ي [
عاا ل   حسب اليا    ورنل  ناأ  مدد جأحدب الميصدنا   ندد ع مدا عادى اليادأب  جياد  سد حأح  
واهعنددأو  وعدلدد   ش يحيددأ عسددعازت الياددأب وعاع ددن  عادد    ولددو لددت ن يدد  ا، هللددنئأ  مددن نلدد  أو عردد  

ق ايميدأ   مألرد  مياد   مرمدأ وهاد (3)الا نا  لت نازت مح  محأ   وحنحئن  م  موق  دنن هادق ]الدنات[
ش نادأ  لددت هاددق نددنا الي دد وعن دد   رددنل  ش ناددأ  لدت هاددق مندد  نددنا ال يد  وعن دد  عاندد   وش لددت جيدد  
ننا ال ي  ع مدا عادى الادواب  وندنا ع مدا عادى اليادأب  إن ش نسدأ  عمدأ ن يد   مادد هادق الهادق 

مدد الجحدا  وموندق مدد السدينو  وودأ  وجيايت وسمنن  رمأ مد حددن  العومدن  مدوف مدن الي دأد موندق 
  ورد  نلد  مدن مواودأ اليادو   وسدو الادددو (5)وش أ دألد وندةشع لاحدأو وش أ دألد (4)ندةشع ]مدد الجحدا[

الن  أموحأ  أجمسأ  عح   وعدت الهدو  مند   إن اليادو  وأصدوم عدن إدوارد  واجحأ دا  د   مدأله   
مددد نلددد     ددأععيأ وجدددت  ألهنددب  و دددوب مددد حدندددد  ددأود  مألواجدددب صددوحيأ  وسدددد م محيددأ عدددن 

العسددانت واجنعددأن لمواودد  ايوددداو   الحمددو منمددأ ش نجددو   واحا  دد  هأسددئأ  ونددو حسددنو  وهللددأن الي ددد
وأحرأت ال أع  المهعأو  الواحدد الايدأو  مد  اععادأد أن أميألد  وأحرأمد  ش عهادوا عدن الحردت وال وائدد  

/أ واوع أ يأ  يأ عاى وج  الع    ش عاى وج  الازوت اليااد  إن ش نجوز عان  الي د  والسد    89
 و أ، العومنقا 

إن رددأن وش  دد مدن العددد نو  مدد ووا أن ش عدد ووا اددت  -و دد ا، عحد   - يوأمخا قخخوا سخيدنا الشخخاذل
أهوجوا عد نو الميأش  ومصاوا مد العد نو  نن المحمود والمنموت  حعى لت ن ق المحيد عح   مألدن  
ميمعددد  مدددن ر ميدددت  الميأو دددا  دددنن الحيدددد عدددن العدددد نو  وايمدددو  عورددد   رمدددأ مدددد رددد ت الهللدددأنلد 

                                           
 (اال ي )( مد ج 1)

 (االعحأزك)( مد ج 2)

 (االنوات)( مد ج 3)

 (اإلى الجحا)مد ج و  (لاجحا)( مد ب 4)

والعومدن   دأب مدأ جدأع أن ا، رعدب رعأ دأ  يند    29/206( أهوج  أحمد مدد مسدحد   دأب حددن  ع دد الدوحمن  دن وعدأد  السدامد 5)
 اهونبووأ : ننا حدن  حسن صحنل   4/449الجحا 
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وأوح ح س  من العدد نو  و دنن مدأ نردوو  مدن عدد نو الميدأش  والعاسدنت  (1):ت الحرتالمنروو  ومد ر 
إلى المنموت محد  والممددوح مدإن الحيدد عدن العدد نو  ناع دد عورد  جمادا رمدأ وند : مدن لدت ندد و د دو 
لدد   مددأعات أن العددد نو نددو: أن نادددو الي ددد ونوعددب أمددووا  وهللددةوحُأ نةمدد  محيددأ مددد المسددعا   حصددو  

و دمدد  م ددوم  ونسددعيد لددنل   اددت نددو مددد نلدد  ش نهاددو إمددأ أن ناددأ  اصددد  مندد  عاددى حرددت مح يددا  أ
هلليوع  ونوا   ونيرأ  رح  نمع  عاى مأ اسعوو  مدن   يد  وش نعيددا   وودد ها دت عاند  دائدوم حسد  
وونمدد   مدد  نددوى الهنددوم منمددأ سددوا   واسددعولى عاددى  صددنوع  عمأنددأ  وحصدد  اله ددأوم والجيألددا عاددى 

مأ أن نرون مد عد نو  نل   مصون السدو عدن الجدزت  هندوم مدأ د دو  مومدوك اليمدا هأنعيأ وم دانأ  واج
هللدنع  مدن هعن الوووأ مد حصو  مأما  ووصو  عاى مأ وعدب ووددو  ليددت واوود   حسدن عدد نو  و 

مددو  مندد  إلددى مددن لدد  الددحا  واج ددوات  وحسددن العددد نو ومصدد  أ (3)]ن ددو [ (2)[حصددو  عدددمنو نلدد  ]
نددو الحددأرت  ننددو  عددن الحددق وايدب  الددن   ت أن اععمددأد  عاددى مددأ وه   مدد  أن هنددو ايحرددأت  وعادد

نعأدب    ايونب الحأزت  مرأن الن  نوند  من أج  نل  ونو أ   مدأ أ دوز  مدن الهندب وودّدو  مدوش   
ح حدددأ   مألعدددد نو ايو  مدددنموت  ليددددت عيمعددد  وحسدددن محددد   إن مدددأ ّعدددود  إش حسدددحأ   وش أسددددى إلنددد  إش م 
ن ردددأن  مدددأنو  عدددد نو  ولدددنل  ونددد : ش دددد مدددن ايسددد أب وجدددودا   م اادددأ   والادددأحد هدددأوج مدددن العدددد نو واج
 (4)والهن ددا عحيدددأ هللددديودا   ونددن  ايهددد ق الحسدددحا أو السددنئا محايدددأ الاادددب  مدد  نيع دددو محيدددأ إش ]مدددأ[

السددددو  (5) أهللدددو الااددددب وهأل دددد   إن م حددددى ال ونددددق عادددى عصدددد نا الااددددوب  وعزرنددددا]الح    وع ينددددو[
 (6)وال أ ن  ولنل  رأن اععحأةنت  أل أ ن أهللد من المدأنو  ومدد الم أحد  ومنيمدأ أ  مدد ]ايحدوا [

  وودددد ونددد  : مدددن مأعددد  (8)  لرحددد  ودددد زاد ]مدددد ايهددد ق[(7) /ب وايميدددأ  الصدددومد مدددد ]السدددأ ق[89
ت عددأماون   ونلدد  يحيددت وو ددوا مدد  ا، عاددى ودددت الصدددق  ميدد(10)[(9) ددأيه ق ماددد مأعدد  ] ألعصددوأ

                                           
 ا1/17نحمو هللوح الحرت الي أئنا ( 1)
 ا(حاو  عد نو ) أ  ب( مد 2)
 (ام و )( مد ج 3)

 زنأدم من جا( 4)

 (االح   وعادن )( مد ج 5)

 ( مد ج )ايووا (ا6)

 ج )العسأ ق(ا  ( مد ب7)

 ( مد ج ) أيه ق(ا8)

 أ(او ) ألعص أ  ب( مد 9)

ا ددن الاددنت مددد مددداوج السددألرنن ول مدد  االعصددوأ هاددق ممددن زاد عاندد  مددد الهاددق زاد عاندد  مددد   نرددو   ( وددو  ي ددد  رددو الرحددأحد10)
 ا1/463مداوج السألرنن نحمو العصوأ 
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عاى إص ح مأ  نحيت و نن ا،  وش عانيت رنأ ميووا مد أعنن الهادق  إن رد  مدأ سدوى ا، عددت  
  وأولئ  نت الصدناون  الننن صدووا مد أوواليت وأميأليت مد  ا،  (1)أش ر  هللدع مأ ه  ا،  أ  

نا ردأن الي دد وننا  ه أ الموائدد  مإحد  نحعدأ  لعدزننن مدأنو   وش عاند  مدد ال دأ ن  رمدأ نروحدأ  -واج
عأودددا  وا دد  عاددى اهعنددأو ا، لدد   موجددود عددد نو  حنحئددن  وعدمدد  سددواع  ونميددو روحدد  ميعمدددا  عاددى  -

عد نو  أو عاى عد نو موش   عحد محعيدى ايمدو الدن  د دو وميدو عأو عد   مدإن ميدو هد أ مدأ د دو  
لجدزك ميدو ردناب مدد دعدوا   واودأ مأععوا  واق و نش وا  واب مدن مدوات مدأ د دو  ووود  الياد  وا

ن لددت ن ددأ   ددنل    دد  صددح ع  السددرنحا  وال مأحنحددا لمددأ  أهللددو سددونداع وا دد  مددن  مدد  عأدعدد  ونددوا   واج
صدد و  الناددنن وحددأ  دد  مددن أحددواو أندد  الوسددوخ والعمرددنن  ميددو ع ددد وددد حددوو ا، وا دد   ورددأن ا، مددن 

عا   المدأنو  أيسد أب  ردنل  ش ناددح  ر  هللدع ر أنع  وحس    ورمأ أن ماأت العور  ش نادح من 
العا   مد مأنو ايمدو  ألعدد نو  ادت إحد  رمدأ ش دد مدد العاد    أيسد أب مدن جونيدأ وع صدنايأ عادى 
ش رأحت منموما وأدحا مد العور   رنل  العد نو أن دأ   ش دد أن نحمدو مند  ندنا  الاأحون الهللوعد  واج

دوح  و ددنن مددأ نددو موهددوب عحدد  مددنموت وددأدح مددد مددأ نددو م اددوب وممدد (2)الحمددو  ون صدد  مندد  ] ددنن[
العورددد   وودددد عدددولى ع صدددن  نلددد  وعوعن ددد  صدددأحب العحدددونو مدددد إسددداأ  العدددد نو   مدددأ ش مزندددد عانددد  
عجدأب  دألوأ  والياد   واععمدأد عاند  ممدنموت  مانحمو  اما ممأ رأن من العد نو مصحو أ   أله ادا   واج

  الحرددت: أوح ح سدد  مددن العددد نو  وو مددأ نوهللددد إلندد  م ااددأ   ونددو المحيددد عحدد   والمهللددأو إلندد  مددد وددو 
حس ا نل  إلى الح    أ  أن المحيد عحد  العدد نو الصدأدو مدن الدح    مدن حند  حميدأ واوع أعيدأ 
عن هلليود مد ونأ ومحهللنيأ من   وحن  ه  من نن  الوصأأ العد عةد  إلى الهللدو  اله دد   حمدو 

صد ح  منردون مدد نلدد  حنحئدن  مدأ نصدال أن نردون محدد   لاعدد نو  ممدأ  أنن مدد عدد نو  والحمددو مند  واج
وأئمأ   حق و     ومعما   ينح  وأمو    ونئأ  مدن الحدو  والادوم مند   مجمدوك الاادب عادى مدوش  مدد أن 

 /أ ندانع  وعسدند    ونهحن   عد نو  عن عد نو ا90نعولى 
ولرت: رددددأن نددددنا وودددد(3)ژ  ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭژ  وأمخخخخا قولخخخخه سخخخخبحانه:

اآلنددددا  مددددأعات أن حسدددد ا الولددددد لدددد   (4)ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ژ ممرددددن الووددددوك  ورددددنل  وولدددد : 
سدد حأح  نددو مددن و ندد  المحددأ   وش وأ انددا مندد  لاوجددود  مدد  نصددال أن نرددون مددن معيااددأت اجوادم وش 

                                           
وردد  حيددنت ش محألددا زائدد  مددن ال وندد   : أش ردد  هللدددع مددأ هدد  ا،  أ دد   وعرماددا ال نددت( ال نددت لاهللددأعو ل نددد  ددن و نيددا اليددأمو 1)

 ا2/382جميوم ايماأ    1/426ايماأ  المولودم 
 ا( سأو  من ج2)
 ( من سووم الزموا5( اآلنا )3)

 ( من سووم ايح نأع ا17( اآلنا )4)
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ون لاصدوونأ عحد   أو الادوم  وش نردون نلد  حاصدأ  مدد الاددوم إن عددت عيادق الاددوم   هللددع إمدأ أن نرد
نردون حاصدأ  منيدأ  وعجدزا  ندو  (1)ليدت و ول  العأانو لروح  واج دأ  أو مسدعحن    والمحدأمد لااددوم ]الدن [

ايو  ش الادأحد ومدن الاددأحد الولدد لد  سدد حأح  مد  ععياددق  د  اجوادم لروحد  مسددعحن   وش نجدوز وووعدد  
وندو جيد   دألمياو  وه دأ مدد الحردت  (3) (2)ه(456ولت نهألأ مد نل  إش ا ن حزت المأنو  )ت:

اليااد حن  اععاد المسعحن  ممرحأ  وجوز وووع  وحند  ردأن ايمدو نردنا مأآلندا ش عهدألأ الا دنا 
الياانددا وش نجدددع الهللددوك  مددأ نهددألأ المياددو  ووددد عراددت الم سددوون عاددى ميحأنددأ ماددأ  اجمددأت ال ن ددد 

ولدددا  شصدد  ى مددن هاادد   ي دديت ونهعصدديت وناددو يت : الميحددى لددو أواد ا، أن نعهددن (4)ه(743)ت:
وش ه ددأع أن نددنا اشصدد  أع لددن  مددن   ووددد ميدد  نلدد   ألم ئرددا  رمددأ نهددعو الوجدد  ولددد  وناو دد 

لرددأن  (5)وعاهنصدد  أحدد  لددو أواد أن نعهددن ]ولدددا [  مددإنن محددأ  أن نعهددن ولدددا    اعهددأن الولددد مددد هللدددع
لند  اجهللدأوم  اولد   نو اص  أع الم ئرا لي أدع   و   إلى نل  مأ نمعح  أن نرون  وناأ   ال ونق أ   :واج

وحمنددو  مددن حندد  الم ألهددا وولدد    ؛ لددو أواد ا، اعهددأن الولددد لددت نددزد عاددى مددأ ميدد صددأحب الرهللددأأ
: ش نددنووون منيددأ (7)[ناددأ وددأ : أونددد أن ] (6)ژ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇژ عيددألى: 

ين الموعدددا المأ دددنا محدددأ  نوويدددأ مدددد   مو ددد  نلددد  المدددوت ال عدددا مو ددد  وولددد  إش الموعدددا ايولدددى
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ژ احعيددددىا وأمددددأ اآلنددددا ايهددددوى ونددددد وولدددد  عيددددألى: ( 8)الحددددأ 

وددأ  مومدددق  (10)و]عاددى نلدد [  ونددد هنددو مصددوحا  دددنرو الولددد لرحيددأ محعماددا لددد  (9)ژک  ک  

                                           
 ا(العد)( مد ج 1)
  هللأعو ورأعب ومناسدوأ وماند   ولدد مدد مدنحدا وو  دا وحهللدأ  يدأ  زند  المأنو نعاد  ن أحمد  ن سيند  ن حزت ايحدلسد الاو  د ال( 2)

من مصح أع  المحادد  وال صد  مدد الماد  وايندواع والححد   والحأسد  والمحسدوخ نحمدو عوجمعد  ومندأت   من   د ايحدل وعومد مد  أدنا لناا 
 ا4/254  ايع ت 1/37  هللنوات الننب 4/198  لسأن المنزان 13/373  سنو أع ت الح  ع 3/325ايعنأن 

 ا2/139نحمو ال ص  مد الما  والحح  ( 3)
وال ندأن مددن أند  عددوونز مدن عددواق اليجدت مددن  مددن عامدأع الحددن  والع سددنو ن ع ددد ا، هللدوأ الدددنن ال ن دد( الحسدنن  دن محمددد  د4)

 هنددا الوعددأم   2/185نحمددو عوجمعدد  الدددوو الرأمحددا  هللددوح مهللددرأم المصددأ نل  ال نددأنأن مددد الميددأحد و نددوالع   هللددوح الرهللددأأ مصددح أع 
 ا2/256ايع ت  8/239هللنوات ا لننب   1/522
 امن ج ( زنأدم5)
 ا( من سووم الدهأن53( اآلنا )6)
 (  ومأ أا ع  من الرهللأأاناو )( مد ج 7)

 ا4/283الرهللأأ نحمو ( 8)
 امن سووم ايح نأع (17) ( اآلنا9)
 (النل )( مد ج 10)
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  والمدوأم ندد محاد  ليوا   ىن الو ع ود نسمي  أ  ولدا  أو اموأم : ليوا  (1)ه(680الدنن الرواهللد )ت:
يحردت عيامدون  ؛ د   ش عهدنحأ  مدن لددحأ أ  مدن عحددحأ مدن الحدوو والولددان ىونو الايب ورد  مدأ نايد

ھ  ھ  ھ  ھ  ژ أن ولد الوج  وأنا  نروحأن عحد  ش عحد هنو  احعيىا وننا ناوب ممأ عادت مد وولد : 

 حندد  لددت نميددو   ادت وددأ  : والميحددى لددو رددأن نلدد  جددأئزا مددد صدد ع  عيددألى ش عهددن  (2)ژے  ے  
ومددن جيدد  إن   /ب مددن جيدد  الووددأ عاددى لدددحأ ع أمددأ  جيدد  إن  يدددنأ حأمنددا90  لرددت إن رحددأ مددأعانن

والميحدى عادى ندنا؛ لدو أودحدأ أن حعهدن ليدوا  ش عهدنحأ  مدن لددحأ إن   هللو نا لت نجز الوودأ عادى لددحأ
ولرحأ لت ح يا  ين نل  هنو شئق  ص أت الو و نا احعيدىا موود  العي ندو حنحئدن   دأجوادم   رحأ مأعانن

 حسدددب الم  سدددا أو   وراندددوا  مدددأ نعوسددد  مدددد إ ددد ق  يددد  ايل دددأم عادددى  يددد   (3)عدددن ]و وليدددأ[
نن مدأعا إن رحدأ :ورنل  مدد وولد   ونو رانو مد الر ت  رين  اآلنا (4)الماأو ا أو الس  نا و]الس  نا[

 اوا، أعاتا رحأنا عن الادوم وو وليأ
جدوا رت ند  عدوجل  نحدا  -و دد ا، عدحرت  -سدند   وس ا أي اا ر ي اا عنه بما نصخه: ا104

ومدددنمن حدددو  أو دددأ  وهندددو  نددددعنيأ  ؟ يددددلنن عادددى ميأو دددعيأ  دددإاحد عهللدددو مدددن ل ندددأ اليدددوات
ن الحدزاك  وند  ن دا ونحأزع  حألا الحو  ن  نردون نا ندد مددعى عاند  لمردأن حدوز  أت ش؟ لمردأ

ايهددوات جهدددوعين مدددودودم رأحددت  سدددةا  مدددن إهددوعين أت ش؟ ومدددنمن دمددد   اددوات لددد  لمدددن نادددوت 
ند  ن سد  نلد  معدى عادو  ؟ ح ميأ عاى أن نرون لاحأمم حصأ الهأوج محيأ مدا   مدن السدمن

و؟ ونرون الهأوج لو يأ وعان  ايجدو سدواع رأحدت المددم مياومدا أو مجيولدا أت رندأ ايمد ؟عان 
ومنمن عزوج  مأئا وسرعأ عن روحيأ حادا  أو إلى أجد   وند  عسدا  الددعوى عدن الي دد والصدهنو 
ن  أو نحاددأ عددن الي ددد سددند  ونوجددى لهنددو ؟ وندد  نسددوف صددوأ الزرددأم لا ايددأع وحماددا العحزندد  واج

وواددأئق ال جددأئد  (5)رددأحوا أهحنددأع رمددأ زعددت  ي دديت؟ وندد  نسددوف ال عددوى مددن أحرددأت ]ا ددن مهندد [
 جوا أ  هللأمنأ  ولرت ايجو والس تا (6)(ه869)ت:

                                           
حسد ع  إلدى رواهللد  ( أحمد  ن نوسأ  ن الحسن  ن سوندان الهللن أحد الموصاد الرواهللد عألت  ألع سنو من مايأع الهللدأمينا مدن أند  الموصد  1)

   هندددا الوعدددأم 8/190  الدددوامد  ألومندددأت 1/92مرددد   ألموصددد  مدددن مصدددح أع  رهللدددأ الحادددأئق  وع صدددوم المعدددنرو نحمدددو عوجمعددد  حرددد  اليمندددأن 
 ا1/98  ندنا اليأومنن 1/274  ايع ت 7/638  هللنوات الننب 1/401
 امن سووم الزمو (5) ( اآلنا2)
 أ  ب )ووليأ(ا( مد 3)

 االمس  ا( مد ج 4)
 ا(ا ن مهللهنو)( مد أ  ب 5)
مدن مصدح أع  الماددمأت مدد ماد    ا ن رحن  مان  مألرد من أن  عوح  ولد وحهللأ  يأ  ( أحمد  ن محمد  ن ع د ا، ال جأئد العوحسد المألرد6)

 ا2/123  ميجت المةل نن 1/230  ايع ت 2/136والواأئق اليصونا نحمو عوجمع  ال وع ال م    المألرنا
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إن ال نحددا اليأدلددا ]مادمددا  : يددد الحمددد لدد  والصدد م  الجددواب وا، المومددق سدد حأح  فأجخخاب بمخخا نصخخه
 ا(1)عاى الا نأ إن ش ع وم  راوم اليدد م   يأ اليدالا مد ماأ اا ال نحا اليأدلا[

 م  ع وم    مد دعوى الحوزا   و   نل  م  وجود الحزاك منيأ ولت عرن محوزم وأما حرث األرض
 دأن ال ادد إن ردأن منيدأ اليدوأ أن   مادد وود  مدن ايئمدا أجو دا عدن نلد  وأما هبة األخوات والعمات

ونلد    وليدن الاندأت أو لدوواعين مدد نلد  معدى هللدأعوا  م  ع وم  عسانمين ون دعين  أنا  ش نوواوحين
ن رن مد  ادد ش نمدحين مدن مندوااين وحادووين  نو الهألب مد حسأع ال واد  صدحت ن دعين ومدأ   واج

 نيادح  من العسانت والع وعأتا 
م مأسددم لاجيألدا مدد و  جدزع مدأ نهدوج محيدأ مدن السدمن وهندو  ميدد إجدأ وأما دفع البقر ممن يحفيهخا

 وع س  معى عاو عانيأا   نل 
إن نا    ميدد محمولدا عادى الحادد  /أ وسدرت عدن روحيدأ حاددا  أو إلدى أجد 91 وأما من تخزوج بما خة
 نو أص  الصداقا 
وايحرأت الموع دا عادى روحد  مأنوحدأ  لد  مدد العجدأوم   مإح  نحاأ عليه يمين (2)وأما العبد إذا ]توجه 

ن وج دددت نمدددنن عادددى صدددهنو لدددت نحا يدددأ وأهدددوت إلدددى   أو محجدددووا  عانددد  مدددنرووم مدددد رعدددب ال اددد   واج
مإحمدأ نأهدننأ ال ايدأع وحمادا الادوهن إنا ردأحوا  وصدأ الحأجدا وال ادو رهندونت  وش  وأما الزكاة اوهد ا 

ووددد حادد  الح نددد ا ددن وهللددد مددد رعأ دد   دانددا   نددنا نددو الميددووأ مددن المددننب  نأهددننأ ايهحنددأع مددحيت
  (3)المجعيد ور أنا الماعصد ه أ نناا

وأمددأ ال عددوى مدد  عصددل إش مددن    يددأميمددأ مددن جماددا الرعددب المددنرووم مددد  أ وأمخخا الكتابخخان المخخذكوران
 اليألت الاأئت عاى الرعب رمأ ون : 

 الرعددددددددددددددددددب عددددددددددددددددددنروم لمددددددددددددددددددن نددددددددددددددددددو عددددددددددددددددددألت
 

 (4)وصدددددددددددددددددددددددددوا يأ  محأليدددددددددددددددددددددددددأ ميجدددددددددددددددددددددددددون 
 

                                           
 ( سأو  من أا1)

 ا(عوجيت)( مد ج 2)
 ا2/36نحمو  دانا المجعيد ( 3)
 ( ال نت ي د الي أ  ا ن اليونأ:4)

 مددددددددددددددددددددددددددددددن لددددددددددددددددددددددددددددددت نهللددددددددددددددددددددددددددددددأم  عألمددددددددددددددددددددددددددددددأ   أصددددددددددددددددددددددددددددددول 
 

 منانحددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المهللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ت محدددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 
 

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن أحردددددددددددددددددددددددددددددددددددددو ايهللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددنأع دون عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددنان
 

 نوعا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت مميأحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد م عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  
 

 

 الرعدددددددددددددددددددددددددددددددب عدددددددددددددددددددددددددددددددنروم لمدددددددددددددددددددددددددددددددن ندددددددددددددددددددددددددددددددو عدددددددددددددددددددددددددددددددألت
 

 وصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا يأ  محأليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ ميجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 
 

 دا4/319نحمو ح ل ال نب من هصن ايحدل  الو نب 
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وودددد أمعدددى أئمدددا المدددننب رألاأ سدددد   ونمندددز صدددحنحيأ مدددن سدددانميأ  هللدددن  نيدددوأ محأليدددأ م  دددد مدددن
 م دد     لمددن لددت ناوأنددأ عاددى الهللددنوخوهللددد  أحدد  ش عجددوز ال عنددأ مددن الرعددب المهللدديووم ا وا ددن والاهمددد 

 اعن الهون ا وا، أعات والس ت
م دددزك مدددن   سدددندحأ ووسدددناعحأ إلدددى و حدددأ  الحمدددد ، وسخخخ ا أي خخخاا ر خخخى اا عنخخخه بمخخخا نصخخخه: ا105

 دنم ال حدو  ومنلردا جيأ  ئوم اليامدأعالع ست عان  الدشئ  ومأعل مأ اهااع  سأل ا ايوائ  وحى دا
عددن وجدد  عوسدد   ددنن وجاددنن مددد عادددم   وأحددواو و أحنددا   أنددأد إليندداجددوا رت المةنددد   مددن الهومددأع

أحدداأ مدد اجهللديأد مصد   ههدو مدد   لنهللديد رد  عادى صدأح   (1)مامأ ]نن أ[  ونن وويت  نحيمأ
لاوجدد   اوعحددأروا  مددد زنددأدم ال صدد  المددنروو ماجددأ اددت إحيمددأ عاددأن  مددد الددونن المددنروو  المسددألا

اسددع يأدا  محدد  أن نددزاد نلدد   يدددد أن   زنددأدم ال صددد  ماألعدد  دالمعوسدد   نحيمددأ مددأحرو عاددى مدددع
ق أحدد  مددأ وودد  مددأ  م و ددت مددن الوجدد  المعوسدد  نمددنن حاددأ منيددأ  ددأل  مددأ  ح ددوع  مددأ أ و ا و 

اددت  يددد م ددد مدددم اععددوأ المدددعى عاندد   زنددأدم ال صدد    معمددأ  أوش   ح ددوعد نحرمددأ إش مددأ أ و 
 ق أت ش؟ وعادى الادزوت أ أئحدا أت وجيندا؟ وند  المنروو  مي  سند  نادزت الحدألأ المدنروو ال د

ناددزت مددد حسددأئ  اسددع واع شسعوسددأل  عاددب النمددنن عاددنين؟ وندد  عسددأونين مددن ع ددنن حمايددأ و دد  
النمنن مد اشسع واع أت ش؟ و دت نردون اشسدع واع؟ جوا دأ  هللدأمنأ  نعدزاحت العحاندق عادى عواجمد  وا، 

 ندنت لحأ ولامسامنن وجودرت والس تا
إن الد زت مدد ل دم  :الجواب وا، المومق لاصدواب سد حأح  فأجاب بما نصه بعد الحمد ا والصالة:

/ب لزمد  91ومن اسعوس  عاى الو ع  يد الححد    ال  ق  ااا وجينا إش أن نحو  أراو من نل 
 اشسع واع واشععزا ا 
أو و د    أو أودواع  مدن أهللديو  مر  واحدم عوج  إلى مأ نازميدأ مدد عددعيأ  وأمأ  ت نرون اشسع واع

حمدددأ نسدددمى اسدددع واع  لردددن ش نسدددمى مدددد عدددوأ ال ايدددأع عددددم (2) حمددد   ودددأ  مدددد العو دددنل: مدددإن   واج
ونحددوت مددد زمددن اشسددع واع   احا ددى زمددن اشسددع واع جددأز لدد  مواجيعيددأ إن لددت نصددأدأ ههددو الددا  

  منددد  اليادددد اج الحدددن  ين الاأعددددم أن رددد  محددد  امعحددد  منددد  اشسدددعمعأك امعحددد  اشسدددعمعأك واليادددد
نا جأز اشسعمعأك جأز اليادد عادى ندناو   والح أ  مهعادأ   والحأمد  العدد ع دنن حمايدأ و د  النمدنن  اج

ا م د حواز  ال وزلد عدن حدواز  ا دن الحدأج: ن اشسع واع إن عو  ليأ مأع مأسدمد جواز و ئيأ زم

                                           
 ا( مد ج ننب1)
 ا5/7نحمو العو نل ( 2)
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منيددأ وددوش  إحدد  نحع دد   مأنونددأ  وددأ  ال وزلددد: أعددوأ  إنا زحددت الحأمدد  مدد  ناو يددأ زوجيددأ حعددى ع دد 
راو  ا ن ح نب منمن اهللعوى حأم   أح  نحع    مأنونأ وماد  ندنا مدد حدواز  الميندأو عدن معدوى أ دد 

ش ن أندأ   أن نات الزوج إنا زحت وند حأمد  مدن زوجيدأ :عن ا ن الحأج أن أ   (1)الحسن ايهلليب
أن منيددأ وددوش   جددواز و ئدد  مددن    وددأ  أ  أ ددو الحسددن: وأه وحددد مددن أععمددد عاندد  الددزوج حعددى ع دد 

ماددو أ ددنل   وسدد ب المحدد  مهأمددا أن نرددون مددأ مددن أحدد  حمدد  لددن   حمدد   هنددو الع ددأت إلددى الو دد 
لجددواز أن عرددون حددأم   مددن الزحددى   لو مددأ أدى  نلدد  إلددى و ئيددأ والحمدد  لهنددو   الددو ع والحألددا نددن 

وحادد  أن ددأ  مددد معددوى أ ددد ال  دد   (2)عددن نلدد   دووددد حيدد  منرددون وددد سدداى زوك هنددو   مأئدد   الواودد 
ومددد الح ددأب: لددو رأحددت المهصددو ا مددأنوم   أحدد  ش نجددوز لاددزوج إصددأ عيأ و دد  اشسددع واع  اليا ددأحد

 (3)وروند  أصد   رواندا ش عحونمدأ    إن الولد ولد  عحد ا دن الاأسدت  الحم  من زوجيأ لجأز ل  و ةنأ
سدأ  أن أ أو مد    نحدأ  إنا و ئدت هصد أ  لدت ودأ  أهللديب: الحأمد  مدن زوجيدأ ح (4)احعيىا ومد العو نل

ومااددد  مدددد عانندددد أ دددد الحسدددن الصدددهنو وزاد ودددأ    ن أندددأ زوجيدددأ منددد   أصددد   أرونددد  ولدددن   حدددوات
إحمددأ أرددو  أن نسدداد مددأع  ولددد  يجدد  أن مددأع هنددو    ين الحمدد  محدد   ووددو  أهللدديب أحسددن :الاهمددد

  وروانعدددد   اددددا أودددوا ؛ جددددواز و ئيددددأأسددداأ ا احعيددددىا ومددددد ا دددن عومددددا: مددددإن رأحددددت  نحدددا الحمدددد  ما 
مددد جددواز عاددنن   مادمأعدد  وددوشن احعيددىا لرددن الاددو   أسددعح أب   وعاددى محدد  الددو ع  واسددعح أب عوردد 

ونمددددأ الجددددواز   /أ إلددددى الاددددولنن الددددننن عحددددد هنددددو 92العددددو  وونددددب مددددن الاددددو   ألروانددددا موجدددد  نلدددد  
الجدواز نجدوز مواجيعيدأ يحد  نجدوز  ونمأ صونل حا  المننب وعاى مأ اهعأو  الاهمد مدن  والروانا

الددو ع ال أسددد  ددوأ عاددى الحمدد  نرددن   ماندددا   مددأ إنا لددت (5)و ةنددأ ونرددون وددو  المهعصددو: وش نياددد
و  منمن حاأ  دأل  ق ولدت نحدو إش م ادق اعاى أن الن  أمعى    أ و ع د ا، الم  ال نن من الزوج

 ال  ق وا، أعات والس تا
د جدوا رت مدد -و دد ا، عدحرت وأو دأرت  -سدند   عنخه بمخا نصخه:وسخ ا أي خاا ر خي اا  ا106

صددا أوصددى  يددأ ع ددأك مادد  عو  وزاد مددوق الوصددنا مددنرو   وجدد  أوصددى عحددد ومأعدد   اادد  معها دد

                                           
 لت أجد عوجما ل ا( 1)

اش نحدد  يمددوس نددةمن  ددأ، والنددوت  -  -  ونددو وددو  الح ددد 2/248  وأ ددوداود 28/207الحدددن  أهوجدد  أحمددد مددد مسددحد  ( 2)
 ا2/302ا ونو حدن  حسن  نحمو س   الس ت اآلهو أن نساد مأع  زوك أهن   نيحد إعنأن الح ألد

 ا4/159موانب الجان  نحمو ( 3)
 ا4/26نحمو العو نل ( 4)
 ا1/130مهعصو هان  نحمو ( 5)
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ولدددت   وزعدددت أن والدددد  ردددأن أوصدددى  يدددأ؟ ورعميدددأ واآلن صدددوح  يدددأ   امحيدددأ (1)[ونهللدددعو  ]حدددأحوت
وددأت ولددد  وادعددى أن جددد  أع ددأ  الاادد  مددد   الموصددد المددنروو منميددو موجددب  ددنل  و يددد ومددأ

ونددو  م اددق مجددود الدددعوى   وحددنن ادعددى نلدد  رددأن لجددد  منعددأ  ححددوا  مددن همسددنن سددحا  معها دد 
نصددل مددأ زعمدد  مددن روحدد  عهاددد  نمعدد  ونمددا الحددأحوت الددن  وددأ  إن والددد   -سددند  –ميدد    مادد 

وند  نصدل مدأ وألد   أوصى  يأ؟ أو ش د من الموجب من إودواو مدد حدأ  صدحع  أو هندو نلد ؟
 الولد من وصنا الجّد ل   دعوا  ما ؟ أو ش د من الا وت   ؟ جوا أ  هللأمنأ  ولرت ايجو والس تا

إن إوواو ننا المدون   يدنا الددنن  فأجاب بما نصه فأجاب بما نصه الجواب واا الموفق سبحانه:
لرددن    نددعيت عاندد   ولدد  ولددديحدد  لمددن ش  الموعددب  نمعدد  مددن و دد  إنصددأع أ ندد   ددألعح ن  اأ ددت حأمددن

مدددإن إودددواو ندددنا الولدددد  ألددددنن صدددنو  مدددن عورددد    نحعاددد  الرددد ت لووادددا الموصدددد  دددألح   وندددو ايب
ونحعأج مد إهواج  لاح   وعح نن  إلى إهلليأد  دنل  أو إودواو مدن وواعد   وأمدأ مدن زعدت أحد    الوصد

 (2)و]وسددما[  المدددم المددنرووم ش سددنمأ مدد   ددو   مدددعوا  هنددو ما ولددا  أع ددأ  الاادد   مجددود الدددعوى
 وا، أعاتا االعورا  ح وع 

ااحعدأن   جدوا رت مدد وجد  لد  اد   حسدوم -سدند  و دد ا، عدحرت - وس ا أي اا بما نصه: ا107
  نح ددق لاعددد ش ولددد ليددأ مادد  مددأ نح ددق لصددأح عد ايوشد  وواحدددم ش ولددد ليددأ  محيمددأ ليمددأ أوشد

وش ندده  عادى هنوندأ   ونجا  عحدنأ ونده  عحدنأ حيأوا    ون    العد ش ولد ليأ عاى هنونأ
ميددد  إنا وأمدددت عانددد   نحدددا   ونصدددوح مدددد اشاحدددنن   ألسدددب والايدددن والهللدددعت وهندددو نلددد   إش لدددن   

مدددن  (3)/ب عانددد  أت ش؟ ونددد  نج دددو عادددى إع أئيمدددأ مدددأ مدددو  ]منددد [92 أل دددوو  يمدددأ ن اادددأن 
وناددو  إحمددأ  ااددت   الددا   ردد  سددأعا حايمددأ مددد  المأ ددد أت ش؟ ومدد  نددنا نصددوح    ويمددأ

و يددد نلد  حاددو  لدد  الددا   مادت نصددأدأ الددا   محدد    ا يحددد واددت لاهللدأند  ااددت م حدد  واحددم
ون  نهللديد عاند  مدن سدم  محد  ندن  الماألدا  دأل  ق أت ش؟ وند  إنا سدم  محد  ال د ق الدا   

 هللأند واحد نازت  أل  ق أت ش؟  نحوا لحأ نل  ولرت اآلجوا 
نادأو ال دوم عادى هنوندأ  إحد  إنا ا دت ال دوو جاب بمخا نصخه الجخواب واا الموفخق سخبحانه:فأ   واج

 أن ع اق ح سديأ أو   مإح  وأ   لاعد وو  عانيأ ال وو  ألهنأو  ومأ نرو من السب والاين والهللعت

                                           
 أ (احأحوع) أ  ب( مد 1)

 (اوست)ج   ( مد ب2)

 ا( زنأدم من ج3)
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لهللدددن  سدددألت السدددحيوو  ا   ودددأ (1)ع ادددى عادددى نلددد  وودددد ودددأ  الح دددأب: ومدددن ال دددوو إنادددأو  دددوعيأ
و دددو يأ ال دددوب   وعحونددد  وجيددد  عحيدددأ  و ددد  ر مددد  عحيدددأ  : ومدددن ال دددوو  يدددأ(2)ه(1015)ت:
 وعأدن يأ عاى الص م والعسو  والعزوجا   ش محييأ من الحمأت والحزنأت  المةلت

 (3)] د [ ىمد  نا د  ومأ مو  من  من الاست ومدأ عيادق  د   وأمأ المسأوام مد الح اا والرسوم م  نجب
 عاى عدت اليد ا  وا، حسن  

مدأل  ق ايو  إن ردأن وجيندأ   إحمأ  اات واحدم ات حاو  لاهللأند الا   :وأمأ   و  الا   ووول 
ن ردددأن  أئحدددأ  منوعددددأ إن ردددأن معصددد   ددد   اوعددددأ عانددد  ال ددد ق الدددا   اع أودددأ   ومدددن سدددم  محددد    واج
نا لدت نسدم  محد  إش هللدأند واحددو   ال د ق وجدب عاند  اجهللديأد عاند    إحد  أ  الدزوج نحادأ ون دوأم  اج

ن لددت نحاددأ سددجن حعددى نحاددأ أو ناددو ن  ددأ  دّنددن  واج أ  وردد  لدنحدد  وعحدنددد ال ددو  وو  عددن   واج
وعادددى الزوجدددا أن عمحددد  ح سددديأ محددد  جيددددنأ إن عحاادددت   وونددد  أ ددددا  حعدددى نحادددأ  مألددد  أحددد  سدددحا

 وا، س حأح  أعات والس تا  ال  ق
مدد   جدوا رت الهللدأمد الم دأو  -عدحرت وأو دأرتسدند  و دد ا،  - وس ا أي خا  بمخا نصخه: ا108

  وجدد  لدد  زوجددا نددو مييددأ مددد أ نددب حددأ  اددت عا ددت ش مددوأم مددن أوو أئدد  حأجددا موجدددت عحدددنأ
نم مددن هنددو هددونددو مددد   محماعدد  الددح   عاددى أن أوودد  عانيددأ ال دد ق الددا   مددد رامددا واحدددم

ند    نئدا  دألحرت الهللدوعدوأن زوجد   و   مإن ع نن وميدو هد أ نلد   اسع سأو لامسألا وش عأن  
والحددأ  أن ش عهللددأجو  نحدد  و ددنن زوجدد  وش ع ددأه  إش  ؟نددنا ال دد ق ونصددل -سددند  –نا ددت 

ولرت ايجو مدن ا، سد حأح    /أ أوش نصل أج حأ عن نل   مأ نهلل د الهان 93  الس ب المنروو
 والس تا 

إن إناددأك ال دد ق مددد رامددا واحدددم ا اددأ  مياددوت  فأجخخاب بمخخا نصخخه الجخخواب واا الموفخخق سخخبحانه:
حرمدد  مددد  المددننب ومددأ لجميددوو اليامددأع مددد نلدد  لرددن نددن  الحأزلددا ش ن يددد إجواةنددأ عاددى وأعدددم 

رمددأ مددد وواعددد اجمددأت   ونددد ماحومددا مددد المددننب عح حددد عانيددأ مددووك رانددوم (4)الميددوو واشحرهللددأأ
                                           

 ا4/34موانب الجان  نحمو ( 1)
وعيادت مدد الادأنوم   ولدد  سدحيوو  محدد  ردأن م عدد المألرندا  ماند   المألرد( سألت  ن محمد  ن حأصو الدنن السحيوو  المصو  2)

هللدجوم الحدوو   2/204من مصح أع  حأهللنا عادى مهعصدو هاند  سدمأ  عنسدو الماد  الجاند  نحمدو عوجمعد  ه صدا ايادو   وعومد  يأ
 ا4/204ميجت المةل نن   1/381ندنا اليأومنن   3/72ايع ت   1/418
 ا( زنأدم من ج3)
 ا1/87نحمو إن أح المسأل  ( 4)
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و ادب  د ق   وحهللونسدد مسدألا مدن حأزعد  صديو وجي  محيدأ أ دو محمدد ع دد الواحدد ال  الوحهللونسد
  مأحعاادت  مأعأندأ أهوندأ وودأ  ليدأ إحد   ااد  مدأحعااد  إن احعاات عحد الندوت ميدد  دألق :ماأ   أهع 

  مادأ  سدححون: نححد   ووأمت  نل   نحدا     لاول   اا   وا، مأ احعاات ليوا  :ات عامت  ماألت
  (1)حمم  الاواعد مد نن  المسألا: ماأ  مد  ولينسى عن ا ن الاأست ش نحح 

 ومددددددددددددددددددددن  دددددددددددددددددددد ق زوجدددددددددددددددددددد  محدددددددددددددددددددد  سددددددددددددددددددددئ 
 

 :ندددددددددددددددد  دددددددددددددددألق إن عوعحددددددددددددددد (2)]وودددددددددددددددأ [ 
 

 

 مددأهددددددددددددددددددددددددددددد وت  أحدددددددددددددددددددددددددددديأ ودددددددددددددددددددددددددددد  اداددددددددددددددددددددددددددددت
 

 مأوعدحاددددددددددددددددددددددددددت و يددددددددددددددددددددددددددددددد نا عحاداددددددددددددددددددددددددددت 
 

 

  مدددددددددددددددددأ جدددددددددددددددددوى مأوسدددددددددددددددددمت  دددددددددددددددددن  الجددددددددددددددددد  
 

 مددددددددددأ مددددددددددن نوانددددددددددأ رددددددددددأن نا  اشوعحددددددددددأ  
 

 

  (3)مادددددددددددددددددددددأ  سددددددددددددددددددددددححون ال دددددددددددددددددددددد ق ]لزمددددددددددددددددددددددأ[
 

 مدددددددددددددددددددددددن لددددزومدددددددددددددددددددددددد  أ دددددددددددددددددددددددأ واليدعددددددددددددددددددددددداد 
 

  مدن ودأ  لادوت  اادت اموأعدد ال عدا :وأ  ا ن أ د زندد عدن ا دن ح ندب عدن أهللديب  ومد ال أئق ي ن 
ه ددأو    ش هللدددع عاندد   مسددألو  رنددأ رددأن؟ مددأه ونت  سدد ب ش نازمدد  مندد   دد ق ولددو رددأن  ددنن وولدد  واج

صددمأت  ووددأ  أصددد   نازمدد  ال دد ق  دددإوواو  ايو   ومندد  أن ددأ  عدددن ا ددن لددب مدددد وجدد  اسددعحد مدددد 
 ددد ق زوجعددد  عادددى معدددوى م دددت  أه دددأ منيدددأ؛ مأجدددأب: ش نادددزت الحدددألأ حردددت الححددد    عندددأ الم عدددد 

ن العزميدأ وصدوح  ألعزاميدأ عادى الصدحنل  المدنروو سدعحد إلدى ودو  الم عدد ين العزامد  ال د ق م  واج
مددأل  ق المسددعحد إلنيددأ هنددو   إن وددد ميددو اله ددأ مددد ال عددوى وأحيددأ هنددو ميع ددوم هللددوعأ    هنددو شزت لدد 
مدد  احعيددىا و مرددأن صددحعيأ مهللددوو ا مددد لز   يحدد  إحمددأ العزامدد  عاددى اععاددأد  صددحعيأ  ميع ددو أن ددأ  

 والس تا   وا، س حأح  أعات  وو مأ عحمو المسألا أن أ  عاى اعع أو الماأصد
ن  نصاى عان  أت ش؟ مدأ حصد   – –عاى مأ إنا جوى نرو الح د  ومما أجاب به أي اا: ا109

 – –الجددواب وا، المومددق لاصددواب سدد حأح : إن الم اددوب مددن المددةمن إنا جددوى نرددو الح ددد 
وايئمددا     ونددد  عاددى نلدد  عمدد  ايمددا– –نددةد  نلدد  الم اددوب  اددو : و   أن نصدداد عاندد 
أوددددددواليت مددددددن هنددددددو حرنددددددو نرددددددأد أن نرددددددون إجمأعددددددأ   ووددددددد نرددددددو السددددددهأو  و   مددددددد عصددددددأحن يت

وش  (5)/ب ماأمأت رانوم عد  عاى حصو  الاواب اليمنت مد الا م المدنروو93 (4)ه(902)ت:
                                           

 لت أوأ عاى الحمتا( 1)

 ا( مد أ  ب ون  و الصحنل مأ أع عحأ 2)
 ا( سأو  من ج3)
ومولدد  مدد   أصا  من سدهأ مدن ودوى مصدو  وعألت  ألحدن  والع سنو وايدب  مةوخ حجا  محمد  ن ع د الوحمن  ن محمد هللم  الدنن السهأو ( 4)

مددن مصددح أع  ال ددوع ال مدد  مددد أعنددأن الاددون العأسدد  والماأصددد الحسددحا مددد ايحأدندد  الجأونددا عاددى ايلسددحاا نحمددو عوجمعدد    وومأعدد   ألمدنحددا  الاددأنوم
 ا10/150  ميجت المةل نن 6/194  ايع ت 2/184  ال دو ال أل  1/76  هللنوات الننب 1/53  الروارب السأئو  8/2ال وع ال م  

 ا1/109اى الح نب الهلل ن  نحمو الاوى ال دن  مد الص م ع( 5)
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مددن ا: – –إش أن ا ددن اليو ددد وددأ  مددد اليأو ددا: الددن  أععاددد  أن وولدد    مهددألأ مددد نلدد 
حمددأ نددد لمددن  – –لنسددت لمددن وددأ  رددأن  (1)اوا  صددّاى عاددى صدد م  صددّاى ا، عاندد    يددأ عهللدد واج

  حسددن (4)]الّسددند[ (3)وزنددأدم ]ل مددا[  احعيددىا ونددو هونددب اعاندد  رمددأ عاددت (2)صدداى عاندد  ]وسددات[
 دددلن  عمدد  ايمددا   وروحيددأ  عددوا   سدداو  اآل  ش ناددزت أحيددأ لنسددت  صدد م  اآل  (5)ورددنا ]ل مددا[
ش  أعع ددأو   – –اآل  إلددى الصدد م عاندد  وحاصدديأ إحمددأ نددو  يدددت اح ددمأت صدد م   رمددأ عادددت

ونلد    ومدأت ادواب الصد م عادى اآل   إن ند صحنحا نعوعب عانيأ اوا يأ  الص م مد ح سيأ
 – –والعادوب إلند    والمح دا والعيمدنت  وأمأ حنا النارو ميد اشمعادأ  يمدو ا، عيدألى  حاو

 وا، أعاتا 
و دد  -محمد منأوم وحو السةا : سند   -سند   - وس ا أي اا والسا ا الفقيه العالمة ا110

مهدوج عحيمدأ وسدرن   ن اى سدأرحأ  مد  أ وند  أ  ألحوات شاجوا رت مد مسألا وج  ح -ا، عحرت
 ميدد  نححدد    اددت أواد الوجددوك لاسددرحد مدد  أ وندد   مننو اددد نحألدد  ححددو اليددأ  مددد مو دد  ههددو

 ددنن   ولددت نسددعمو  مو سددأرحأ  مييمددأش اسددع :أ  د وجوعدد  أو ش؟ يحدد   حاددأ ش  ادد -سددند  –
 لحأ ولرت ايجو والس تا 

أو  أسدددعمواو    دددألوجود المسدددعمو -ع دددأو  وعيدددألى -ونددد   مدددد ع سدددنونت ال ادددأع مدددد صددد أت المدددولى 
فأجخاب ر خي اا  دنن لحدأ مدأ نميدو لردت وا، نح مردت  محد   ؟الوجود مأ نهلليد شحعمأ  الادأحد أو ش

 هل  وساتا  ى ا، عاى سندحأ محمد و وصا  ، الحمد عنه بما نصه
أن وددوليت ش  انددت مددد   إن الددن  نع ددأدو مددن ماأصددد الحددأ  مددد نددنا الجددواب وا، المومددق سدد حأح :

والماأصددد مددد اجنمددأن   ش مادد  ش سددرحت  ميددو مادد  شحددعاان  نددن  الددداو نوندددون  دد  م اددق اشحعاددأ 
ات ماأصد الحأ  مد ماع دنأت أل دأميت  وودد مدوق ا دن   ات  سأ  نمنح   منحمو حنا الحألأ  ميع وم
واليددو  عحدد   ى وندو السددرح   ددأن لاردون مددد الدداو ل مددأ  نهدعو  دد    دنن ش سددرحت وشحدعاانّ  (6)وهللدد

                                           
  1/288ومسددات  ددأب الاددو  مادد  وددو  المددةنن   11/128( أهوجدد  أحمددد مددد المسددحد  ددأب مسددحد ع ددد ا،  ددن عمددوو  ددن اليددأو 1)

  - 2/355 –والعومدن   ددأب مددأ جددأع مدد م دد  الصدد م عاددى الح ددد   1/144أ دوداود مددد السددحن  ددأب مدأ ناددو  إنا سددم  المددةنن 
 ا2/25والصهوى   – 2/77–والحسأئد مد السحن الر وى  أب ال    مد الص م عاى الح د   : حسن صحنلووأ 
 (انساتو )  ب ( مد أ2)

 (ال م)ب   ( مد أ3)

 (االسنأدم)( مد ج 4)

 اب ل م  ( مد أ5)
 ا3/146نحمو ال نأن والعحصن  ( 6)
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وش   وعادى وزاحد  حادو  مدد ش  اندت وش سدرحت  دلن  إوادم م اق الهووج ش دوامد   إلى وول  لنحعاان
إن لدت نعسدا  الح دد مدد   المسدعمو أو اسدعمواو الوجدود  ال اأع  دألوجودموق مد ننا الماأت  نن ع سنو 

وسدواع   وسدواع جياعد  وصد أ  أو م دأمأ     د  عادى الاندد وندو اشسدعمواو  النمنن عادى م ادق الوجدود
رمأ نو ماوو مدد محاد   وودد نردو   أو أمو وواع نل  نسعازم   واحأ إن اشسعمواو عدت  ونأن اليدت

ردأن الهللدن    منيدأ ى/أ إن ووليت: ش  انت مد ندن  الدداو أو ش ح اد94الوحهللونسد  الهللن  أ و الي أ 
ورددأن ومنادد  مددد ال اددب أ ددو إسددحأق إ ددواننت   أ ددو الحسددن الصددهنو نهعددأو ود  إلددى وددوليت شوعحاددن

ورددنل    مأمددأ إن رأحددت لدد  حنددا منيمدد  عانيددأ  نهعددأو ود  إلددى وددوليت ش س ددر حُعيأ (1)الهددأز  الهللددون د
 وا، أعاتا   مد عدت الحنا رمأ عادتال سأ  
حأمدد  لددواع   سددندحأ ريددأ اجسدد ت ومدد  ا، مددد ايحددأت  الحمددد ، وسخخ ا أي خخاا بمخخا نصخخه: ا111

لدد  المارددا مددد المحاددو  والمياددو  مددن هنددو هللددو  وش احنددأ جددوا رت لوجدد  ا، اليمددنت مددد أال عنددأ م
 مسألعنن:

عادى أن نحدو   د    ادوو  اددو ميادوت مدن الدزوكمأ راو وهللأك وناك مد ال واد  مدن ردواع ال األولى:
أو  مادداو الزونيدا مدن ومدل   و الهللديووأ   أيندأت  من هنو ع نن لادو الحواادا  المرعو  جمن  حوا 

مد  أحيدت ش   ونيعمددون عاند      نراون نل  إلى اليوأ  أو  عيننن ايو  وميوما ماداونأ  وهنو 
ميد  عدوون   راوعد و من الرواع هللدنئأ  إن وادت حوااعد  ليددت عمرحد   اادا الم دو أ نح ون عن المرعو 

 ألحسدد ا ش سددعن أع المح يددا مددن   مددأ احعددوى عاندد  مددن الهددوولنلدد  سددند  هنددو جددأئز ون سدد  إن وودد  
 أو نسوف نل  ونوهو من  ونرون نل   ماأ ا اسعئجأو الهنأ  و ال وان؟   الاوو

وارعوائيددأ   المح سددا عاددى المسددأجد (2) ددأ   ددأل واد  مددن جددزاع ]الجحددأت[مددأ نادد  أن والمسخخألة اليانيخخة:
لمدأ مند  مدن  ؟ن  ش نجوز نلد  وش ندوهو مند   م  رون هللجونأ مح سا م  أوا نيأ  سحنن عدندم

 د    لدألو  (3)م  رون ايهللدجأو لنسدت ]عأ يدا[  م    عن ُ دّو ص حيأ   ن  الامأو و   ميوونأ
مددن   نددوهو مندد  لمددأ مندد  مددن مصددألل ايح ددأ   انددأت مرعونيددأ  مةحيددأ أو  نددد الماصددودم  ألددنات

 (5)والمحدد  مددن نلدد  نددةد  ]ل سددأد[  وهنددو نلدد  (4)الهدمددا عاددى ايهللددجأو والعحمنددو عانيددأ ] ددألزوب[
                                           

 لت أجد عوجما ل ا( 1)

 (اايجحا)ب   ( مد أ2)

 (ا عأ يا)( مد ج 3)

 (ا ألزووب)( مد ج 4)

 (اإلد ال سأد)( مد ج 5)
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ش سدنمأ النسدنوم العددد ش   ليددت مددن نحمدو  دأل واد  مدد أح ددأ  المسدأجد  ايح دأ  و  د ن محأمييدأ
عاددددى المسددددألعنن  مددددأ نميددددو لرددددت  -سددددند  –مددددن نحمددددو منيددددأ  أج حددددأ نعددددأعى إع ددددأع هللدددددع محيددددأ ل

 وا، ندنت الح    رت والس تا   وعهعأووح 
  محمددد وعاددى هلدد  وصددح   وسددات الجددواب -سددندحأ –الحمددد ، وصدداى ا، عاددى  فأجخخاب بمخخا نصخخه:

 وا، المومق لاصواب س حأح :
مدإن ردأن نلد  مياومدأ  ميوومدأ    وند رواع الاوو عاى أن نحو     جمن  حواد  إن المسألة األولى:

ش لدت نجدز       اينأت أو الزونيا مدنل  جدأئز إن الردواع  ند  محدأم  مياومدا  يدو  ميادوت رمدأ   واج
  (1)وأل  الاأ د عنأ ا
حدت ايهللدجأو مدإن رأ  /ب المح سا وجزاةنأ ومنيأ هللجو94وند رواع ايو   وأما المسألة اليانية:

ش مدد  وميومددا العاددونت  ددأن ناددوت رددواع ايو  أو الددداو  هنددو   ع يددأ  مادد  الاادد  مأودد  مددنل  جددأئز واج
عددوأ ممددأ ع يددت ردد  عددأت  يددد  ددوح ونمددا المةحددا   مددإن وندد  عهللددوم وندد  مددأ ونمددا الامددوم  هللددو  الامددوم

ش مإن ون  همسدا مأود  جدأز  ودأ  أصد  : وندنا إنا عادت أن الامدوم ع ندب مد  واليم  د مددم الردواع واج
 وا، أعات والس تا  لت نجز
الداورا ال يأما اليأوأ  دأ، عيدألى سدند  ع دد الادأدو  دن  شيخنا العالم العالمة وس ا أي اا  ا112

هللدنهحأ   الحمدد ، وحدد  : مدأ حصد   و دو  لحدأ عمدو   أ ادى ا، لحدأ وجدود   سند  عادد ال أسدد
واحاددأدات عحددت سددوادوأت عددز  عونصددأت   المامددأعوو روارددب ع وسددأت هددالددن  امعددوت ل يأئدد  ا

عدن مهددوات ايميدأت   جا دأب ايوندأت (2)سند  ع د الاأدو  ن عادد أدامردت ا، ]لومد [  الادمأع
وعدن هللدق مدأ   عن هللوو  الولد العد ش نيا   ددوحيأ  وأحواو و أحنا  جوا رت المةند  أنأد  إشننا
أن   حدددأو   عدددن ا دددن دندددأق مدددد هللدددوح  لإلوهللدددأد  دوأودعددد  هللدددوح الاصدددن  أوود  الهللدددن  السحوسدددد
  إلدددى أن ودددأ  مدددد الادددأحد أن نردددون عألمدددأ   أحردددأت الهللدددونيا حاددد   وميمدددأ    لادددولد هللدددوو أ  أو يدددا

ماددو   رمددأ ارع ددى عددن نلدد  مددد أصددو  العوحنددد  لنرع ددد  حمددو  عددن العاانددد مددد ايحرددأت الهللددوعنا
ويودأت وواعدد اجسد ت مدن أوليدأ إلدى   أننب ا، عامأع أند  ايو  لوجدد عحدد  مدأ ردأن عحددنت

مي  ننا الهللو   أل يد  أو  دألاوم؟  ميحدى: أحد  وأ د  جلادأع نلد  مدد ميمد  عحددمأ نحعدأج   ههونأ
ونددو هدد أ مددأ أوددو  الحأودد  وأسددجا  المحاددو    أو إحمددأ نلدد  مددنمن عصدددى لاعو نددا والعياددنت  إلندد 

                                           
 ا3/1472نحمو العح نيأت المسعح  ا ( 1)
 )لدم (ا( مد ج 2)
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مهللأع سدو وصأ الوشنا لت نةمو     رحز  و  عح   وأمأ من وأت    مإحمدأ ن ادب محد  مدأ نحعدأج   اج
إن   أو ندنا الهللدو  لدن   محردت  د  ندو عادى جيدا الرمدأ   إلن  مد هأصا ح س  رسأئو اليأمدا

رمددأ ُحر ددد أن عألمددأ  رددأن ُني ا ددت ولنددأ  مددأ   ونددنا أمددو وواع نلدد  رادد   وددد نددودك ا، سددو  مددنمن هللددأع
مددأ حااد  الهللددن  مدد هللددوح صدهوا  عحدددمأ  وعدن  والدولد نعح دد   يادت ال ددأ ن  نحعدأج إلندد  مدد دنحدد 

مدن ودأ  ش ا – عدحيت و دد ا، -وعدن  يد  الصدحأ ا  :عرات عاى الينااا حن  وأ  مدأ حصد 
إلد  وند   (1)اإل  إش ا، هألصأ  من وا   ومددنأ  دألعيمنت ه دو لد  أو يدا هشأ نحدب مدن الر دأئو

/أ  مدأ 95إش العو دا أو إصدأ ع   من أن الر دأئو ش نر وندأ !نو إش عنن حان  ميعاد أن  السحا
أو ميحدى ه واحيدأ عادى سد ن  ال  د  مدن ا، إن هللدأع نلد  واود مدد   وعب عانيأ عادى الهد أ

ن هللددأع مدد  هصوصدنا إنا   ورددون الهللددن  سددات   وأحد  مددد المهللددنئا إن هللدأع  رد  موعرددب لر نددوم واج
عددن مادد  (2)ونددو المهللددمو سددأعد  لاعح نددو !رنددأ  نددنا اياددو ولددت نعيا دد  دلندد  عاددى صددحع  لدندد 

، عيدألى سد يا عهللدو حوعدأ  مدن الهادق السدموات  – –و نأن المواد مح  ومأ ميحى وولد    ننا
المجعاددب محيددأ؟ وعددن  (4)ومددأ أميأعدد  (3)السدد   وايو ددون السدد   ومددأ منيمددأ عددألت واحددد مددن نلدد 

ا،  أندد  مددن المددأع الددن  وحدد  رن نددا هددووج نددن  المنددأ  مددن ه أنددأ ايو ؟ رددألينون وأ ددوا يأ
أت مددن ال حددو الددن  أحأ دد   جددوت ايو  اددت  ؟أو مددن عصددأوات ايو  وحدددانأ  ايو  عاندد 

ندد  نددو مددن  ؟ومددأ الاددو  الميددو  عاندد  مددد حددزو  الم ددو ؟ن نددب عحدددمأ نعهادد   ددأ ن ايو 
السددددمأع أو مددددن ال حددددو  واسدددد ا؟ رمددددأ أحددددد   دددد  الهللددددأعو مددددد وولدددد : هللددددو ن  مددددأع ال حددددو اددددت 

ع نددرت   وحواسدج   ونعح حدأ  ي نادا  ااا إل   جوا أ  هللأمنأ  نعدزاحت العحاندق عادى عواجمد (5)تعومي
الهللأئق إلى وةنعرت وصألل دعأئرت محمدد  دن الحسدن المجأصدد أمدد  ا،   المسع     نأئرت

  جزن  حيم   مح  وروام ا

                                           
  1/60رحدز اليمدأ    نحدب مدن الر دأئو: مدن ودأ  ش إلد  إش ا، و مصددونأ نددمت لد  أو يدا هشأ أحد عدن  حجأوا ن الأهوج  ( 1)

 ا1/55روم المو وعأت لا عحد ووأ  مد عنروم المو وعأت: من  حينت رّناب  نحمو عن
 (الاعهنو)( مد أ 2)

 لت أجد ا( 3)

 ا1/23جم  أت  وأت الهللدع أصا   نحمو المص أح المحنو ( 4)
 ( ال نت ي د نةنب الينلد من ال ون  وعمأت ال نت:5)

 إنا ندددددددددددددددددددددددددت  دددددددددددددددددددددددددأجو ك ن دددددددددددددددددددددددددت لددددددددددددددددددددددددد  الصددددددددددددددددددددددددد أ
 

 ميأوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب حهللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنأ وهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددووج 
 

 

 هللددددددددددددددددددددددددددددو ن  مددددددددددددددددددددددددددددأع ال حددددددددددددددددددددددددددددو اددددددددددددددددددددددددددددت عوميددددددددددددددددددددددددددددت
 

 معددددددددددددددددددددددددددددددى لجدددددددددددددددددددددددددددددددج ه ددددددددددددددددددددددددددددددو ليدددددددددددددددددددددددددددددددن حئدددددددددددددددددددددددددددددددنج 
 

 ا7/98  هزاحا ايدب 1/268نحمو هللوح أدب الرأعب 
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ن الاندأت أ  وا، المومق إن الميووأ مد رعب الادوت وعصدأحن يت فأجاب بما نصه الحمد ا الجواب:
ونهللدديد لددنل  الوجددود والينددأن ل ادددان    ددألياوت الحاناددا إحمددأ نددو هللددو  مددد الهللددن  ش مددد م اددق الوشنددا

وود ودأ  اجمدأت اليدأوأ الواصد  أ دو الي دأ  أحمدد   نل  مد رانو من ايولنأع ممن ش نحصى راوم
   (1)أحواو السوائو وسوائو ايحواو مأ حص :الوحهللونسد مد وصندع  
 لددددددددددددددددت عرددددددددددددددددن لدددددددددددددددد  اولاهللددددددددددددددددن  هنددددددددددددددددأت إن

 

 ممددددددددددأ نددددددددددو إش مددددددددددد لنددددددددددألد اليددددددددددوى نسددددددددددو  
 

 

 إنا لدددددددددددددددت نرددددددددددددددددن عاددددددددددددددددت لدندددددددددددددددد   مددددددددددددددددأنو
 

 وش  دددددددددددأ ن مأ دددددددددددوب  ددددددددددد   لجدددددددددددج ال حدددددددددددو 
 

: إحمدأ نلد  -ودد  ا، سدو  -لرن وأ  هللنهحأ اليأوأ  أ، أ دو محمدد سدند  ع دد الدوحمن  دن محمدد 
ووددد وندد : مددن عحاددق   هللددن  العو نددا  أمددأ هللددن  اليمددا مددألميع و مندد  ها ددا حددوو الحاناددا عاندد هللددو  مددد 

 وش ندددل  عاددى ا،  ش عصددحب مددن ش نحي دد  حألدد  : حألددا لددت نهدد  حأ ددوو  محيددأ  ومددد الحرددت
ومددنأ  :  وأمأ اياو المنروو مد هللوح الصهوى  ماأ  هللنهحأ المنروو مد حأهللنع  عاى وول (2)ماأل 

مد  نحدأمد أن الر دأئو ش   وحنحئن  نردون ووليدأ مد  العو دا مر دوا     ألعيمنت؛ لي  العيمنت نسعازت العو ا
ش عاددى الا دد  رمددأ مددد   أو نحمدد  نلدد  عاددى وجددأع المه ددوم لار ددأئو  نر ونددأ إش العو ددا أو م دد  ا،
 العو ا عاى الصحنل احعيىا
لاهللدن    المسدعودعا مدد السد   المادأحد  م دد رعدأب ع سدنو اليادوت والميدأحد وأما ما ذكر مخن العخوالم

أحدد   /ب– 95 –وددد وود عددن الح ددد  :(3)ه(410اجمددأت ايوحددد أ ددد الي ددأ  أحمددد ايوانهللددد )ت:
وأ : اإن ، امأحنا عهللو ألأ عألت؛ الدحنأ محيأ عألت واحد  والدحنأ  أج أما إلدى اآلهدوم رحا دا مدن 

وأ  عان  الس ت: امأ الدحنأ مدد اآلهدوم إش رمدأ ن د  أحددرت إصد ي  مدد الدنت  منحمدو  وود (4)ال حو 

                                           
 ا1/94 نعأ   لت أوأ عانيأ  نحمو ندنا اليأومنن  140وصندم عيوأ  ألوائنا الهللونسنا ( 1)

 ا1/53نحمو هللوح الحرت الي أئنا ( 2)
ونددو ااددا مأ دد  عددألت    ادددم مددن أعمددأ   ان اددا  محسددوب إلددى أوانهللددا  أحمددد  ددن وأسددت  ددن عنسددى أ ددو الي ددأ  الماددو  الاهمددد ايوانهللددد ايحدلسددد( 3)

لدد  رعددأب ع سددنو الياددوت والميددأحد المسددعودعا مددد السدد   الماددأحد نحمددو عوجمعدد  جددنوم   وعددومد   ان اددا  سددرن وو  ددا ووحدد  إلددى الهللددوق واسددعاو   ددألاوهت
 ا2/49  ميجت المةل نن 1/197  ايع ت 1/97  هأنا الحيأنا 1/201   هنا الماعم  1/142الماع   

  ولحم  مووومدأ  عدن أحد  عدن أ دد اليألندا مدد وولد  عيدألى ا 2/219( أهوج  أ و حينت مد الحا ا  أب أ و اليألنا ومحيت نو ايحوا  السأسنا 4)
مدن الم ئردا عاددى  مااد  الحمدد وب السدموات ووب ايو  وب اليددألمنن ا ودأ : ا الجدن عدألت  واجحدد  عدألت وسدوى نلدد  امأحندا عهللدو ألدأ عددألت

مدا ايو  وايو  ليأ أو   زوانأ ر  زاونا أو يا هشأ عألت وهمسمأئا عألت هاايت ا، ع أدع اا وأهوج أ دو الهللدن  ايصد يأحد مدد رعدأب اليم
أ محيدأ عدألت ول مد  :عدن وندب وحمد  ا، عيدألى ا إن ، ع دأو  وعيدألى امأحندا عهللدو ألدأ عدألت  الددحن 4/1434ححو   أب ص ا من ههدو الهادق 

ن ا، عز وج  هاق مد ايو  ألأ أما  سوى اجح  والجن  والهللنأ نن ونأجوج ومأجوج أو يمأئا مد ال و وسعمأئ  مد ال حواا  واحد واج
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 (3)ه(90مدد الع سدنو عدن أ دد اليألندا )ت:  (2)ه(249ا ووأ  أن دأ : وهدوج الرهللدد )ت:(1) ت نوج 

  وددأ : الجددن عددألت  واجحدد  عددألت (4)ژڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ مدد وولدد  عيددألى: 
ايو  امأحنددا عهللددو ألددأ عددألت  وايو  أو دد  زوانددأ  مددد ردد  زاونددا أو يددا هشأ وسددوى نلدد  عاددى 

سدددد حأح   -ووددددأ  أن ددددأ : وعددددوالت ا، ش نحصددددد عددددددنأ إش ا، (5)وهمسددددمأئا عددددألت  هاايددددت لي أدعدددد 
 ا-وعيألى 

عددن  (6)ه(487مددن ه أنددأ ايو  رددألينون إلدد  ماددد حرددى ال رددو  )ت: وأمخخا كيفيخخة خخخروج الميخخاه
امدددد : أن عددددد ايحيدددأو الر دددأو مأئعدددأن وعسددديون حيدددوا   وعددددد اليندددون الر دددوى مأئعدددأن صدددأحب الجهو 

وا اددددون عنحددددأ   ونددددد مددددد ايو  رددددأليووق مددددد ال دددددن  ووندددد : حددددق المددددأع أن نرددددون عاددددى سدددد ل 
ايو ؛ مامدددأ ردددأن مدددد ايو  الموع ددد  والمدددحه   اححدددأزت المندددأ  إلدددى أعمدددأق ايو   م ا دددت 

مدد  (9) ه(795)ت: (8)وأ  اجمأت الاأ د ا ن ]همهللهأب[ (7)عنوحأ   العح     ه  ايو  مأح عات
إحمدددأ ندددو  اددددوم اليزندددز   رحدددز ايسدددواو ولادددأح ايمردددأو: الصدددحنل أن اح عدددأق اليندددون وجدددو  ايحيدددأو

 ممأ عاول  ال  س ا وال  أئينونا   الج أو اليمنت ش هنو نل 

                                           
  وا دن مأجد   دأب ماد  4/2193  ومسدات  دأب محدأع الددحنأ و ندأن الحهللدو 29/535( أهوج  أحمد مدد المسدحد  دأب حددن  المسدعوود  دن هللدداد 1)

والحدأرت  10/387ووأ : ننا حدن  حسن صدحنل  والحسدأئد مدد السدحن الر دوى  دأب رعدأب الوودأئق  4/561والعومن   أب مح   2/1376أ الدحن
 ووأ : ننا حدن  صحنل اجسحأد ولت نهوجأ ا 4/355مد المسعدو   أب رعأب الووأئق 

  )حس ا الد رسو من   د السحد(أحد الح أم  مأ وواع الحيو لسننع د  ن حمند و ون  ع دالحمند  ن حمند  ن حصو الرهللد وناأ  الرسد  أ( 2)
  9/563  سدنو أعد ت الحد  ع 18/524والع سنو لااوهن الرونت  نحمدو عوجمعد  عيدننب الرمدأ    وصحأ المسحد الر نو  ووى عح  مسات والعومن 
 ا/1  ندنا اليأومنن 1/238  اأت الح أم لاسنو د  6/455  عيننب العيننب 19/224  الوامد  ألومنأت 2/89عنروم الح أم لانن د 

وندو هللددأب أسدات مددد  --أدو  زمددأن الح دد   سدو ال اند  الماددوس الحدأمم الم  وندو ميددووأ  دأ د اليألندا الونددأحد  ( ومند   دن ميددوان  صدو 3)
  العدأون  7/79نحمو عوجمع  ال  اأت الر وى ش ن سيد  -و د ا، عحيت  -وسم  عن عمو وعاد وعأئهللا وهنونت   ه ما أ د  رو الصدنق

  الرأمدد  مددد 5/117  سددنو أعدد ت الحدد  ع 1/49  عددنروم الح ددأم لاددنن د 9/214  عيددننب الرمددأ  2/291  أسددد الهأ ددا 3/326الر نددو لا هددأو  
 ا4/93 ي أع الوجأ  

 ( من سووم الجأاناا35) اآلنا( 4)

 س ق عهونج ا( 5)

إلدى   وحسد عولد  ميومدا  ألح دأت    دأيدبا مدد اليزنز  ن محمد ال رو  ايحدلسد أ دو ع ندد مدةوخ جهوامدد اادا ع ( ع دا،  ن ع 6)
وأع ت الح وما نحمدو   ميجت مأ اسعيجت  من مصح أع  المسأل  والممأل    رو  ن وائ  ولد مد هللا نش واحعا  إلى وو  ا معومى  يأ

 ا2/49   هنا الوعأم 17/155الوامد  ألومنأت   14/114الح  ع سنو أع ت   4/1543عوجمع  ميجت ايد أع
 ا1/228( نحمو المسأل  والممأل  7)
 (اهمههللأب)( مد ج 8)

مدن مصدح أع  رحدز ايسدواو ولدواول  ( محمد  ن سيند  ن عمو المهز د الصحيأجد ودأ   دأزموو نيدوأ  دأ ن هللدأ ن أو ا دن مهللدأ ن9)
 ا10/34ميجت المةل نن   2/175ندنا اليأومنن   6/139الي ت   2/1513ايمرأو نحمو عوجمع  رهللأ المحون 
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جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ژ ممددأنو الاددوهن اليمددنت أحدد  مددن مددأع السددمأع رآنددا  وأمخخا أصخخلها

ورد  مدأ مدد   : نحأ ن : ند ايمرحدا العدد نح د  محيدأ المدأع(2)ه(468]وأ  الواحد  )ت: (1) ژخب   
ولددددت نسدددد  الحددددأ  لرعددددب مددددأ وألدددد   (5)ژ  پپ  پ  پژ   ورآنددددا (4)ممددددن السددددمأع نحددددز  (3)ايو [

 الم سوون مد نل ا
ن والميصددوات ونددد ز م ددد الاددوهن أحدد  مددن السددمأع ومندد   أن ددأ  مددن المدد مخخن أيخخن ينخخزا المطخخر؟وأمخخا 

ين رددد  مدددأ اوع ددد  وعددد    السدددحأب  وجمددد  اجمدددأت ال هدددو  دددنن اآلندددأت؛  دددأن السدددحأب نسدددمى سدددمأع  
نادددأ : حدددز  مدددن السدددمأع إلدددى  (6)نسدددمى سدددمأع  مدددإنا حدددز  مدددن السدددحأب مادددد حدددز  مدددن السدددمأع  ]أو[

حأب إلددى ايو   ووددأ   ي دديت رن ندا حزولدد  مددن السددحأب أن ا، صددّيد اي هددوم السدحأب ومددن السدد
ومددن الج ددأ  إلددى السددمأع حعددى صددأوت عن ددا صددأمنا  سدد ب العصدديند  اددت   المأئندا مددن ويددو ايو 

إنا عآل ت و عروحت مأع نحز  ا، مح  ودو الحأجا إلن   ولوش نل  لت نحع    عاد  المندأ  لعصدوميأ مدد 
مندأ  ال حدو عادى وجد  ايو ؛  (7)وش  مأع ال حدو لماوحعد   ويحد  ش حنادا ]مدد إجدواع[ويو ايو   

/أ الوجو  إحمأ نعمحايأ مدن نحردو ال أعد  المهعدأو  96يح  مد هأنا اليمق  وأ  اجمأت ال هو: ونن  
  ووأ  عن  ي يت: مأنو حو الاوهن حزو  الم دو مدن (8)أمأ من أوو م  حأجا ل  مد هللدع محيأ

مأع  وصوأ الا م عن ماع ى المأنو من هنو مأح  نمحد  مدن حماد  عاند  هندو جدأئز  ونردو الس
 مسأد من وأ  إن ايم أو ععرون من ال هأواتا 

وأمأ وول : هللو ن  مأع ال حو اااإل   منل  هللدع ود رأحدت اليدوب عزعمد   وندنا مدأ عنسدو إندواد  عدن 
 نمدددن عانحدددأ  جمندد  سدددعو  ومحدددو ايوزاو وا،  ايسددئاا المدددنرووم عاددى حسدددب اشهعصدددأو واشوعصددأو

 والس تا 
                                           

 ا( من سووم الزمو20( اآلنا )1)
مددن   نسددأ وومولددد  وومأعدد   ح  أصددا  مددن سددأو   م سددو وعددألت  ددأيدب  ( عاددد  ددن أحمددد  ددن محمددد الواحددد  الحنسددأ وو  الهللددأميد2)

  اأت الهللدأمينا   13/453سنو أع ت الح  ع   3/303نحمو عوجمع  ومنأت ايعنأن   الوجنز مد الع سنو وأس أب الحزو مصح أع  
 ا5/291  هللنوات الننب 1/78  اأت الم سونن لاسنو د   5/240الر وى لاس رد 

 ازنأدم من ج( 3)
 ا1/931( الوجنز مد ع سنو الرعأب اليزنز 4)
 ا( من سووم المةمحون18) اآلنا (5)
 (او)ب   ( مد أ6)

 (اججواع)( مد ج 7)

 ا23/268م أعنل الهنب نحمو ( 8)
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ودو  المحادد: وعدد  عدن الحمدد  السخؤاا األوا: ومما أجاب به أي اا عن أس لة بمخا نصخه  ا113
 مإح  صيب  عاّد ميم  مأوادت  نأح   ر ت سي ؟   ، الصنها الهللأئيا لاحمد إلى ههو ر م 

 ا ددم نددو أ سدد  منمددأ نميددو مددن ر مدد    (1)ش ]ع دددن  ل ددم[  عاددى حسددب ميمحددأ مدد  وصددوو  وجوابخخه:
ات مدددد نلددد  أن نادددو : الحمدددد ، و مدددألميووأ مدددن الي دددأ  مدددأعات أن مدددن نوندددد أن نحمدددد ا، ونحهللدددئ 

إش أح  ناأ : رنأ عرون صنها جحهللدأع الحمدد وندد   وند الصنها الهللأئيا لاحمد   ألجماا اجسمنا
ش   ونو روح  مألرأ  لجمن  الحمدد مدن الهادق  حيأمألماصود  يأ الاحأع عاى ا،  م مو   ه ونا ل مأ  

ن رددأن نددنا الميحددى مددن جماددا مددأ ناصددد  ددأله و  حسددب ايصددألا  اجعدد ت  ددنل  ونسددمى مأئدددم   واج
ووجددد  عددددو    ونسدددمى شزت اله دددو  رمدددأ ناصدددد  ددد  أن دددأ  اجعددد ت  دددأن المدددعرات عدددألت  دددنل   اله دددو

ونلدد  المحأسددب   ين نددن  احددأع  جمندد  الصدد أت  المصددحأ عحيددأ إلددى وولدد  ححمددد   صددنها ال يانددا
ومواعدددأم   ورددد  مدددن صددد أع  عيدددألى جمنددد   لامادددأت و ندددأن نلددد  أن ميحدددى ححمدددد  حصددد    ألجمنددد 

رأحدت ندن    م أعع دأو ندن  اي اهندا  جمنييأ مد ننا الماأت أ ا  مدد العيمدنت المدواد  ألي دأوم المدنرووم
ونددد روحدد    ايسددمنا مإحيددأ احددأع  صدد ا واحدددم محيددأ وش رددنل   الجماددا ال يانددا احددأع  جمندد  الصدد أت

واشوعصدأو عادى مدأ عاع دن    وعادى مدو  عددت اعع دأو اي اهندا  الهاق (2)مألرأ  لجمن  الحمد ]من[
مددنل  الدد ي  هنددو ميددنن   الي ددأوم  حسددب ايصددألا ونددو حصدد    ألجمندد  الصددأدق  دد ي  الصدد أت

الجمندد  نحددأ أعددت  (3)] دد [  مندد  الحمددد مددن الهاددقمددن روحدد  مألرددأ  لج  رمددأ عددنن مددد الجماددا اجسددمنا
إن الجمند   هندو   (4)منصدق  ين  الص ا الجمناا رمأ نصدق  هنوندأ الراندو مدن الصد أت ]الجمنادا[

/ ب الاحدأع 96مألاحدأع  أل ياندا أ اد  مدن   ن دأ  أمنصدق  أ  جمن  رأن رمأ نصددق  دألجمن    مينن
مددن حند  عينددنن الصدد ا   لاحددأع  أجسدمنا أوودد  مددد الدح  حيدت ا   أجسدمنا حعددى  يدنا اشعع ددأو أن ددأ  

 الجمناا وع صنايأ ومد نل  نز لاح و  وعحهللن  ليأا 
ن واحددأ  ر ددو   -عيددألى -مددن ادعددى مددد الدددحنأ وةنددا ا،  السخخؤاا اليخخاني:  أل صددو ندد  نحرددت  ر ددو ؟ واج

حعددى نرددون جأحددد    أل ددوووم (5)ماددت ونددد جددأئزم عادد  ؟ واسددعحألعيأ هللددوعأ  هنددو مياددوت ]مددن الدددنن[

                                           
 (ا ع دن  ل م )( مد ج 1)

 (او)( مد أ 2)

 ا( زنأدم من ج3)
 ا( سأو  من أ4)
 سأو  من أا( 5)
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لينددأت لنسددت مياومددا  أل ددوووم لردد  جامددن  (1)ولددت ش حاددو  مددد نددنا إحدد  رددأنب؟ ورددنا ]رانددوا [  رددأموا  
 أحد م نن لحأ مأ نر و جأحد ؟ 

أو م عدو ردناب وش ن اد   د  حدد الر دو ل ديأ المددو    إن مدعنيأ مد الدحنأ هأل  مه   الجواب:
ن ادعد  لدت نهد  مدن هد أ – –مإن وووعيأ مدد الددحنأ لهندو ح نحدأ   ومح  اله أ اججمدأك  دواج

عاددددى محيدددد  أن ددددأ  ونع ددددنن نلدددد  مددددن حصوصدددديت؛ وددددأ  أ ددددو ع ددددد ا، ال رددددد: وعاددددى أحدددد  أ  الووددددوك 
أو هنددو هددأو  حددأع عاددى أن موسددى وأى  – –مهصددوو  أيح نددأع ميدد  نددو مهصددوو  ح نحددأ 

وأمددأ مددد الدددحنأ مددأهعاأ مندد    عاددى وووعيددأ مددد اآلهددوم لامددةمحنن و دد  أت ش؟ و ألجماددا وددد اع ددق الردد 
ودأ    وجمأعدا الصدومنا  عان  الس ت عاى هواع ا ادا: ايو : أحد  وأى و د   وندو ودو  أرادو السداأ

 : الاألددد  الادددأحد: أحددد  لدددت ندددو   وندددو ودددو  أرادددو ايهللدددأعوم و يددد  السددداأ (2)الحدددوو : وندددو الصدددحنل
وه   وأن نلد  مهصدوو  د  دون سدأئو  – –  والحدق أحد  (3)أ الووأ ونو اهعنأو الاأ دد عند

ايح ندددأع؛ ادددت نددد  نجدددوز نلددد  يولندددأع أمعددد  عادددى سددد ن  الروامدددا و وندددق الع يندددا؟ مدددد نلددد  ودددوشن 
لألهللدديو   وأراددو أندد  العصددوأ هصوصددأ  المعددأهونن عاددى أن نلدد  نجددوز روامددا  وروامددأت أولنددأع 

لن  أهللأو هللنه – –أمع  ميجزم ل    حأ مد مواصد   اول : احعيى واج
 وونددددددددددددددددددددددد  أع ندددددددددددددددددددددددت لددددددددددددددددددددددد ي  ايح ندددددددددددددددددددددددأع

 

 وونددددددددددد   ددددددددددد  أن دددددددددددأ  ردددددددددددنا  ايولندددددددددددأع 
 

عدن عدأج الددنن السد رد مدد   اأعد    وعرادت عادى  (4)ه( 894وود حا  الهللن  ع ددالاأدو مهندز  )ت:
أحدد  وددأ : ووددوك الوةنددا مددد اآلهددوم لامددةمحنن رايددت  (5)العجاددد  يددد ردد ت عددن و ددب الدددنن ايود ناددد

احعيدددىا وأمدددأ حاددد   (6)ولددد ي  دو  الماأمدددأت الياندددا – –ميادددوت ومدددد الددددحنأ لدددت نا دددت إش لاح دددد 
ماددأ  أ ددو الاأسددت الاهللددنو  مددد وسددألع : مددإن وندد : ميدد  نجددوز وةنددا ا،   اججمددأك عاددى محدد  الووددوك

ن ايوددوى مندد  أحدد  ش إعاددى جيددا الروامددا؟ مددألجواب عحدد  ع ددأو  وعيددألى  أي صددأو النددوت مددد الدددحنأ 
/أ  دن مدوو  نحردد عدن أ دد الحسدن 97ولاد سميت اجمأت أ دأ  ردو   لحصو  اججمأك عان   نجوز

                                           
 (ارانو  )( مد ج 1)

 ا3/5هللوح الحوو  عاى مسات نحمو ( 2)
 ا1/375حاوق المص  ى الهلل أ  عيونأ نحمو ( 3)
( ع د الاأدو  ن حسنن  ن عاد  ن عمو المحنو  الادأنو  الهللدأميد الهللدأنلد ونيدوأ  دأ ن مهندز  مدن مصدح أع  الرواردب الزاندوم 4)

 ا/5ميجت المةل نن   1/597ندنا الهأومنن   4/266لسند الدحنأ واآلهوم نحمو عوجمع  ال وع الألم   عمد اجعمأك ايولنأ
 عوجماا لت أجد ل ( 5)

 ا2/313  اأت الهللأمينا الر وى لاس رد نحمو ( 6)
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  احعيدى وصدل الحددن  أن دأ   محد  نلد  (1)ايهلليو  أح  وأ  مد نل  وولنن مد رعدأب الوةندا الر ندو
  ودأ  أ دو الي دأ  (3)ى أحد محرت و   عز وج  حعدى نمدوتانو  (2)م د صحنل مسات اعيّاموا أح  ]لن[

مادت ندو   أو  اه  عاى  وناا اآلحدأد  : ولي  ننا اججمأك لت ن ا  أ أ الحسن(4)ه(633اليزمد )ت:
  مصدأو حجدا عاند   اليم     عحد  واج أ  عاى وأ   ي يت من   وأحد وولن  عمت    راما اججمأك

حد   ألماصدود مدن الدود عادى مدن نندب إلند  لدواأ    الروامدا لردأأن ننا الحدن  مد امعحأك نن  اج و  واج
إن مدعل ندنا   ااحعيىا و ألجماا م  نح هد الندوت المسدأمحا مدد سدمأك نلد  وو دو  دعدوى مدن نددعنيأ

والجيادددا المحسددداهنن مدددن و ادددا   لرادددوم المددددعنن والم  ادددنن  وعيمدددت حرأنعددد   ال دددأب ممدددأ نعسددد  هومددد 
وهللدددهوو ال ادددد مدددحيتا ودددأ  ولدددد الددددنن اليواودددد: نردددو ا دددن   ، المحادددننومادددد الددددالنن عادددى ا  الددددنن

أحد  ش نصددق مددعد وةندا ا، عيدألى  (6)ه(665وأ و هللدأما المادسدد )ت: (5)ه(643الص ح )ت:
 – –واهعادأ مدد حصدول  لح نحدأ محمدد  -رادنت ا، -مإح  هللدع مح  محد  موسدى   مد الدحنأ ناما

 (8)ژٿ  ٹ   ٹژ إلى ماأميمأ  ننا م  وولد  عدز وجد : نص   (7)رنأ نسمل    لمن ]لت[

مإن الجميوو حماو  عاى الدحنأ جميأ   نح  و نن أدلا الوةنا احعيدىا ومدد رعدأب النواوندت لاهللدن  أ دد 

                                           
 ا2/524  الوسألا الاهللنونا 1/45اج أحا نحمو ( 1)
 اوالصحنل مأ أا ت (لت)ب   ( مد أ2)
والعومدن   دأب مدأ   4/2245ومسدات  دأب نردو ا دن صدنأد   39/76( أهوج  اجمأت أحمدد  دأب حددن  عمدو  دن اأ دت ايحصدأو  3)

 ا  ووأ : ننا حدن  صحنل4/508الدجأ  جأع مد ع ما 
  4/296( أحمد  ن محمد  ن أحمد الاهمد اليزمد الس عد مان  مألرد أحدلسد ومحد  نحمو عوجمع  إرمأ  اجرمأ  ش دن حا دا 4)

 6/232عو نل المهللع     7/228الوامد  نألومنأت 

عادد الددنن ال اند   الماادب  أ  دأ ن الصد ح الهللدوهأحدالميدوو   ( عامأن  ن ع د الوحمن  دن عامدأن الحصدو  الردود  الهللديوزوو 5)
ادت اسدعاو  دمهللددق   واحعاد  إلدى الموصد  وهنوندأ  ولدد مدد هللددوهأن ودوب هللديوزوو  عدألت  ألع سدنو والحددن  وأسدمأع الوجدأ   الهللدأميد
روم الح دأم لادنن د عدن  3/243وأدب الم عد والمسدع د نحمدو عوجمعد  ومندأت ايعندأن   من مصح أع  مادما ا ن الص ح  وعومد  يأ

 ا1/503  اأت الح أم لاسنو د   8/326  اأت الهللأمينا الر وى لاس رد   16/360سنو أع ت الح  ع   4/149
ع د الوحمن  ن إسمأعن   دن إ دواننت المادسدد الدمهللداد الهللدأميد الميدووأ  دأ د هللدأما المادسدد محدد  ومدةوخ و أحد  أصدا   (6)

مهعصددو عددأون  ا ددن عسددأرو   محهللددأم وومأعدد  مددن مصددح أع  رعددأب الوو ددعنن مددد أه ددأو الدددولعننمددن الاددد  ومولددد  مددد دمهللددق و يددأ 
  اددأت الهللددأمينا الر ددوى لاسدد رد   18/67الددوامد  ألومنددأت   2/269مددوات الومنددأت   4/168نحمددو عوجمعدد  عددنروم الح ددأم لاددنن د 

 ا1/510    اأت الح أم لاسنو د 8/165
 (اش)ب   ( مد أ7)

 ا( من سووم ايحيأت104) اآلنا (8)
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مددإن وندد : ندد  وويددت وةنددا ا، عيددألى نامددا مددد الدددحنأ  (1)ه(973محمددد ع ددد الونددأب الهللدديواحد )ت:
 - (2)ه(561؟ مألجواب رمأ وأ  الهللن  ع د الاأدو الجنادد )ت: -يحد هنو وسو  ا، عان  وسات 

احعيدىا لردن و مدأ وود   – –لت ن اهحأ وووك نل  مد الدحنأ يحد هندو وسدو  ا،  –و د ا، عح  
حمددأ نددو   صددوع   ممددن أن نلدد    صددو   الع ددأ  واهللددع أ  عاددى  يدد  المحااددنن رمددأ وندد  لسددند    واج

ع ددد الاددأدو: إن م حددأ  نددزعت أحدد  نددوى ا، عيددألى  يددنن وأسدد   مأوسدد  الهللددن  ها دد  ووددأ  لدد : أحددق مددأ 
وأهددن عاندد  الييددد أن ش نيددود   ناددو  نددةشع عحدد ؟ ماددأ : حيددت  مددأحعيو  الهللددن  وزجددو  عددن نددنا الاددو 

دددق   ندددنا الوجددد  أت م  ددد ؟  مادددأ : ندددو محدددق ماددد   عانددد   ونلددد  أحددد  هللددديد إلنددد   مانددد  لاهللدددن : أ ُمح 
 (3)اددت هددوق مددن  صددنوع  إلددى  صددو  مح ددن مددوأى  صددو  ]  صددنوع [    صددنوع  حددوو نلدد  الجمددأ  ال دددن 

حمأ وأى  صدو    ممن أن  صو  المأنو وأى مأ هلليدع   صنوع   حأ  اعصأ  هلليأعيأ  حوو هلليود  واج
 (4)ژڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ    وددددأ  عيددددألى: حاناددددا  صددددنوع  مادددد  مددددن حندددد  ش ندددددو 

الميدووأ  (5)ه( 965)ت:محمد  دن عادد  /ب احعيىا وود ادعى نل  الهللن  اليألت الولد سند 97
وزعدت وودوك الوةندا ال صدونا   (6)ه(935 أل ألب من أصدحأب الهللدن  سدند  ع دد ا، الهزواحدد )ت:

وأهددو  مددد مصددأح ا الهللددن  الهزواحددد الددولد الهللددينو اليددأوأ سددند  ع ددد ا،   وأحرددو نلدد  عاندد  ومنادد
وألددأ مددد الددوّد عاندد  واجحرددأو عألن ددأ  سددمأ  رعددأب الددود و اجحرددأو عاددى مددن   (7)ه(963الي  ددد )ت:

                                           
ولد مدد   إلى وونا أ د هلليوم ع والهلليواحد حس   ( ع د الونأب  ن أحمد  ن عاد العامسأحد الهلليواحد المصو  مان  محد  صومد1)

وم ئنحمدو عوجمعد  الرواردب السدأ  د عاأئدد ايردأ ومن مصح أع  ال دو المحنو والنواعنت والجوانو م  وعومد مد الاأنوم  وااهللحدم  مصو
 ا1/64ندنا اليومنن   544/  10هللنوات الننب   3/157
مةسدد  ال وناددا   أو الجناددد  أو الرن حددد  ( ع ددد الاددأدو  ددن أ ددد صددألل ع ددد ا،  ددن جحرددد دوسددت الحسددحد الجن حددد الحح اددد2)

عوجمعد  عدأون   هدداد  مدن مصدح أع  معدوح الهندب نحمدو  واحعاد  إلدى  هدداد وعدومد  يدأ  ولدد مدد جدن ن  من الزنأد المعصوما  الاأدونا
 ا6/330هللنوات الننب  2/187نن    اأت الححأ اا  2/373موالت الومنأت   15/179سنو أع ت الح  ع  21/127وننول  

 (اصنوع  ) ج( مد 3)

 ا( من سووم الوحمن18  17) ( اآلنا4)
 ا1/411عوجمع  هللجوم الحوو محمد  ن عاد اليواو   من أن  مأ   أحد ال ايأع واليامأع اليأمانن  نحمو ( 5)
وعددومد  مددوارش مددد حومددا الاصددوو نحمددو عوجمعدد    مددن مددوارش مددن هددزوان و ناددا مدن عددوب عأمسددحأمحمدد  ددن محمددد الهزواحددد  ( 6)

 ا1/401  هللجوم الحوو 4/444  شه أو دو  المهوب ايوصى عايسعاصأ
أو  اددد  ددألمهوب وعددومد مددد  أجا  حجددا واليدد   و ناددا( ع ددد ا،  ددن محمددد الي  ددد مددن ر ددأو الزنددأد مددد المهددوب أصددا  مددن صددحي7)

 ا4/128من مةل أع  اجهللأدم  ميوما مدلو  راما الهلليأدم نحمو عوجمع  ايع ت   عمرووت
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ووويدت  نحيمدأ   وأهام مد الزجو و أل  مد نلد   وهللدد الحرنو عان  (1)ادعى ]مأ لا صنوم لأل صأو[
 ناو  الحق ونو نيد  الس ن ا  مواجيأت وا،
مد  أحد  حانادا واحددم وجحسدنا   ودهدو  ندن  ايحدواك عحعد   أودحدأ ع دنن مسدألا الرد ت السؤاا اليالخث:
 الر ت ش عساتا 

و دد ا،  -إن الن  رأن نمن  إلن  هللنهحأ اليأوأ  أ، أ و محمد ع د الدوحمن  دن محمدد  الجواب:
  وأن السدد   المددنرووات إّحمددأ نددد معيااددأت ايوسددأت   ونهعددأو  أن ]العيدددد[  أعع ددأو ]العياددق[  -عحدد 

 ونو الن  مد مواصد هللنهحأ سند  ]اليو د[ أن أ  حن  وأ : 
 ونا العيدددددددددددددددددددددددددددددددددد إلددددددددددددددددددددددددددددددددى العيادددددددددددددددددددددددددددددددددق

 

 نوجددددددددددددددددد  وانردددددددددددددددددو مدددددددددددددددددأ م دددددددددددددددددى وحادددددددددددددددددق 
 

 ومد ا ن زرو : 
 رددددددددددددددددد ت وب الهادددددددددددددددددق ميحدددددددددددددددددى واحدددددددددددددددددد

 

 زائدددددددددددددددددددددددددوددددددددددددددددددددددددددددأت  ددددددددددددددددددددددد  وندددددددددددددددددددددددو وددددددددددددددددددددددددددنت  
 

 

 عدددددددددددددددددددددددددداى اجوادم ووصدددددددددددددددددددددددددأ اليددددددددددددددددددددددددددات
 

 لدددددددددددددددددددددددددددددد  عديددادددددددددددددددددددددددددددددددق وددنددددددددددددددددددددددددددددددت الحدردددددددددددددددددددددددددددددددت 
 

 

 ومعيااأعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ايهد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأو
 

 وايمدددددددددددددددددددددددددددددددددو والحيدددددددددددددددددددددددددددددددددد واشسدددددددددددددددددددددددددددددددددعه أو 
 

 

 مددددددددددددددددددددد  الدحدددددددددددددددددددددددا وودنددددددددددددددددددددد  ن  أوسددددددددددددددددددددأت
 

حددمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ نعددصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ الدردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ت   واج
 

 

 مدددددددددد الدددددددددن  ش ندددددددددزا  ودددددددددو  ا دددددددددن سددددددددديند
 

 ووّد  وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوت ووّدنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  ينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 

 جدددددددددددددددددود الجدددددددددددددددددح  دون الحدددددددددددددددددوكألو و وددددددددددددددددد
 

 شزمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نمحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ش  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددألووك 
 

 

 جدحسنددددددددددددددددددددددددددددددددددا الدردددددددددددددددددددددددددددددد ت ش عدساددددددددددددددددددددددددددددددت
 

 منحع دددددددددددددددددددددددددد عحددددددددددددددددددددددددد  المحدددددددددددددددددددددددددأ  المددددددددددددددددددددددددددازت 
 

 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإح  مدددددددددددددددددددددددددددددددددد أز  مدددددوحددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 وص دددددددددددددددددددددددددد  منددددددددددددددددددددددددددمأ ش ندددددددددددددددددددددددددزا  نوجدددددددددددددددددددددددددد 
 

 

 مياادددددددددددددددددددددددأ   عاددددددددددددددددددددددد  ماددددددددددددددددددددددد  ال صدددددددددددددددددددددددو
 

 والسدددددددددددددددددددددددددم  مدددددددددددددددددددددددددد العيادددددددددددددددددددددددددق المادددددددددددددددددددددددددوو 
 

 

 ووددددددددددددددددددددددددددد أجنددددددددددددددددددددددددب أحددددددددددددددددددددددددد  إ ددددددددددددددددددددددددأما
 

  أله دددددددددددددددددددددددددددددددددددو نا اعصأمددددددددددددددددددددددددددددددددددد  أو إحدددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 

 

 وحدعددددددددددددددددددددددددددددد  معصددددددددددددددددددددددددددددد أ  مدددددددددددددددددددددددددددددد ايز 
 

 رددددددددددددددددددددددأليات نا الحددددددددددددددددددددددق  حددددددددددددددددددددددأ  المحددددددددددددددددددددددز  
 

ومددد المواوددأ وهللددوح  لاسددند ر مدد  عيددألى واحددد عحدددحأ  اددت وددأ : وأمددأ احاسددأم  إلددى ايمددو والحيددد 
واله دو واشسدع يأت والحددداع مإحمدأ ندو  حسددب العيادق  مدنل  الردد ت الواحدد  أعع دأو عياادد   هللددع عاددى 

ورددنل  الحددأ  مددد ال ددواود    و أعع ددأو عياادد   هللدددع ههددو نرددون أمددوا    مهصددوو نرددون ه ددوا   وجدد 
ولددن  معصدد أ    ووددأ  ا ددن سدديند: نددو مددد ايز  واحددد  نددد ايوسددأت المددنرووم  ووندد  ر مدد  همسددا

                                           
 اب  لأل صأو مأ لا صنوم مد أ (1)
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حمأ نصدنو]أحدنأ[   منمدأ ش ندزا  وود عاند  أحيدأ أحواعد  مد  نوجدد  ددوحيأ (1) هللدع من عا  الهمسا واج
  والجددواب: محدد  نلدد  مددد أحددواك عحصدد  /أ أحواعدد 98 مددد  ددمن هللدددع مددن الجددح  ش نوجددد إشإن 

 دد  نددد أحددواك اعع أونددا    حسددب العياددق؛ نيحددد أحيددأ لنسددت أحواعددأ  حانانددا لدد  حعددى ناددزت مددأ نرددوعت
مجددأز أن نوجددد جحسدديأ  دددوحيأ ومييددأ أن ددأ  احعيددىا وددأ   (3)] أيهللددنأع[ (2)عحصدد  لدد   حسددب ]عياادد [

العياددق عاددى الاددو  ايو  هنددو العحددوك إلددى   (4)هللددنهحأ اليددأوأ: وعحصدد  محدد  أن  ]ايوسددأت  حسددب[
 أشعع دأو رمدأ مدد  (6)]اشحاسدأت[  إلد  وأنااارمأ نو مد الاو  الماأ   لد  المحردى  اند  (5)]الهمسا[

مإحد  محدأأ ليدأ  وأمدأ   رمأ مد الماأ د    ه أ عحوع  مد ح س  حاناا  الاو  ايو  ش نحأمد وحدع 
نوامق ايو  مد الوحدم ون أوو  مدد ردون العيادق عادى الادو    مأ حرأ  عن ا ن سيند ميو وو  األ 

ن لت نرن ح   ]الر ت[  ايو  أزلنأ   وعحد ا دن سديند العيادق حدأد       وص أ  هأوجنأ  اعع أونأ    (7)واج
  ميددد أحددواك لددد   وأمدددأ الاددو  الاددأحد: مددألر ت ح دد  ايوسدددأت الهمسددا  أو  منمددأ شنددزا عددأو  اعع دد

وعاددى الاددو  ايو  إحمددأ نددد أوصددأأ اعع أونددا لدد  ش احددواك إش أحيددأ أوصددأأ اعع أونددا ودنمددا وعاددى 
ميدد عادى وولد  عدأو  موامدق  وعادى   وو  ا ن سيند ند أوصدأأ اعع أوندا عأو دا منمدأ ش ندزا 

   ألصدواب ندو الادو  ايو  لوجدو  محيدأ احعمدأت وحددم الرد ت اوو يهنو موامق وأهلل   ا ايو  عأو 
  ميدد   هدد أ الاددو  الاددأحد  ومحيددأ أن الردد ت الادددنت لددو رددأن ح دد  عادد  ايحددواك الهمسددا أو السدد يا

ورنددأ! ورحيدد  محجددوب عددن الياددو   ومحيددأ روحدد  همددوا    يحيددأ مياومددا لحددأ  لرددأن مياومددأ  لحددأ  ألرحدد 
مد  نردون مهأ  دأ  أزش    ولو رأحت إحمأ عيو  منمأ ش نزا  لت نرن ردنل   ولت نز  رنل   أننأ  أزش  ح

ن رددأن ا ددن سدديند ناعددزت نلدد   وحأرمددأ  وش مه ددوا  ونددو هاددأ ولرحدد  هدد أ مددأ عاع ددن  حصددوو   واج
ٹ   ٹ  ژ  والادو  رمدأ ودأ  عيدألى:  وموجد  نلد  لايادت واجوادم  الهللونيا من أزلندا الا دأع والاددو

هأندددا ايمدددو أن العيادددق عانددد  لنسدددت   اآلندددا (8)ژڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
وش نددو عددنن الردد ت ونات اله ددأب رمددأ ناولدد  مددن نح ددد   صدد ا ح سددنا لاردد ت رمددأ ناولدد  الجميددوو

                                           
 (اإحدانأ)( مد ج 1)

 (امعيااا)( مد ج 2)

 (ا أهللنأع)( مد ج 3)

 (ااجحاسأت  أعع أو)ب   ( مد أ4)

 (اهمسا)( مد ج 5)

 (اايوسأت)( مد ج 6)

 (ار ت)( مد ج 7)

 امن سووم السجدم (13) ( اآلنا8)
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  مدن عحدوك الرد ت إلدى ايحدواك المدنرووم  ننا وود حا  عن ا ن سيند أن دأ  ماد  الادو  الادأحد  الحأ 
  وندد ودنمدا عحدد   وودو   عيددد  إلدى ايحدواك المدنرووم  ما  حنحئن  ووشن وو   وحدم الر ت رمأ عادت

وا، أعادت احعيدىا إش أن ردون   منرون هموا  حأننأ  مه وا  مد أزلد  عادى وولد  ندنا ش عادى وولد  اآلهدو
نادو   أحد  مدد ايز  ش نردون    عحوعد  منمدأ ش ندزا  إلدى مدأ نردو /ب98ع د ا،  ن سيند عاى وولد 

أمددأ عاددى المجددأز  أعع ددأو العياددق   ليادد  نيحددد عاددى  ونددق الحاناددا  همددوا  حأننددأ  وش مه ددوا  وش حأرمددأ  
  وش مهادوق وش مدوزوق  رمأ ردأن هألادأ  وازودأ  مدد أزلد   م  نمعح  نل   الميحو  اليااد والص حنا

أن ع دد ا،  دن سديند إحمدأ أواد   ومدد هللدوح الر دوى عدن  يد  المحاادنن  رد  هللددع وددنويح  عادى 
ين الرد ت ش نعيادق  يمدأ إش عحدد   أن الر ت ش نسمى أموا  وش حينأ  إش عحد وجود المأموو والمحيدد

  مجدأزا  أ  حانادا  د    ندنا  احعيدىا ماولد  ش نسدمى أمدوا   (1)مإح  أج  من أن نيعاد ]ماد [  وجودنمأ
ونصيب ال وق حنحئن   نح  و دنن الادو  اآلهدو  عيددد   أعع دأو العيادق   حاناا (2)وعحد وجود  ]نسمن [

 الادنت وا، عيألى أعاتا
وددو  الهزالددد مددد ايحنددأع مددد رعددأب ال يددأوم: مددإنا وأى و ددنل الوجدد  عددنرو  دد  محرددوا   السخخؤاا الرابخخع:

 ا  الوج  : نأ محروأع أو وأ  لا نل   م  وو  ال اي(3)وحرنوا  
إن الموصددوأ  ددألا ل مددد ردد ت الهزالددد إحمددأ نددو الهللددهو الموئددد ش المادد   إش أحدد  عددنرو  الجخخواب:

 وةنعدد  محرددوا   وش ناددزت مددن عددنرو  المادد   دد  أن المادد  عحددد  موصددوأ  ددألا ل   دد  ين الهللدددع نددنرو 
 ألهللدددع  والددننن نحعادد  مددن هللدددع إلددى هللدددع  ددأدحى سدد ب  وو مددأ رددأن نلدد  اشحعاددأ   وسددأئ  رانددوم  

ن ردددأن الاددد ل محهللدددأ   وندددو مدددأ ندددده  عادددى الدددح   عهللونهللدددأ  والسددد  ب المدددنرو نحدددأ أعدددت مدددن الاددد ل واج
نحأهللددأ  ليدددت م ئمددا ال  دد   مددإن الصددووم العددد عح ددو ال  ددأك عحيددأ؛ أ  عددن الحمددو إلنيددأ عددةاو مددد  واج

  سد ب اشحعادأ   الدح   نلد   مردأن نلد  عدنرنوا   ألصدووم اليأئادا العدد عدده  ووعدأ  ووع دأ  مدد الاادوب
ش عاى  وناا العحانو واجزواع  مإن ننا ندو الدن  عرادت   من هللدع إلى هللدع عاى  وناا اشعع أو

سدئ  الاأ سدد عدن وجد  ودأ   (4)عان  ال ايأع  ونو مأ نرون عاى  وناا النت والعحانو  م د الهللد أع

                                           
 ا( زنأدم من ج1)
 ( مد ج نسمى2)

إش ون دعل  عهللدد د  ش نحمدو إلدى   ( اااامرنل  سأل   ونق اآلهوم ش نوى من ايهللنأع هللنئأ  إش ونرون ل  موعما ونردوى لآلهدوم3)
ن حمدو إلدى حندا عدنرو أمدأعد جيدحت  و إلى سواد عنرو ماما الاحددمإن حم  ل   ونق ع وم -عزوج - ا، ن حمدو إلدى صدووم   واج واج

 ا1/139و نحا هللحنيا عنرو محروا  وحرنوا  والز أحنااااا إحنأع عاوت الدنن رعأب ال يأوم 
 ا2/527نحمو الهلل أ  عيونأ حاوق المص  ى ( 4)
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ا ونمدأ لوج  و نل رأح  وج  حرنو  ولوج  ع و  رأح  وج  مأل  اله  أن ماأ : أ  هللددع  أواد  يدن
أت عدأأ الحمدو إلند  لنمأمدا هااد   مدإن   أووك ده  عان  حنن وه  مدن وجيد  ؟مارأن  ممأ الن  أواد
ولن  من  عصدونل  ألسدب   ميو أهللد عاو ا  يح  جوى مجوى العحانو والعيونن  رأن ننا ميو هللدند

حمأ السب واو  عاى المهأ ب مأمأ مأل   : وأ  ومد ايدب  ألسو  والسجن حرأ  لاس يأع  لاما  واج
إش أن نردون الميد   لد  ندد منوندب  :هأزن الحأو ماد ج أ الدن  نردو  عحددمأ أحردو مدن ع دو  اآلهدو

الماد   (2)صد ا ]مألد [  ولزومد  مدد مامد   ي  الاأئ  عاى  ونق النت مد مياد  منهلل (1)مح  ] ي سع [
ومدأ ردأن نح هدد   منردون أهدأ  رأحد  ، نه دب ه دب مألد  :منادو   /أ لو د  مدد مياد 99الم ن  

    واحدددعج  صددد ا مألددد  ردددأن أهللددددعلدددو ردددأن أاحدددى عادددى الي دددو   ي سدددو ندددنا  (3)لددد  العيدددو  ]لماددد [
 احعيىا  اولن  مد ننا نت لاما  ولو وصد نم  لاع   ونيأوب الميأو ا الهللدندم

ن رأحدت ش عادزميت أت ش؟ يحيدأ  السؤاا الخامس: أن  ال أدنا ن  نصداون صد م اليندد ونه  دون واج
 إحمأ عجب عاى مأموو الجميا؟ 

  ومد  اليع نا مدن سدمأك أهللديب؛ سدئ  (4)إن مد المهعصو نسعحب إوأما من لت نةمو  يأ الجواب:
الينددنن إش مدن عن أن  الادوى الدننن ش جميدا عادنيت أنصداون الينددنن؟ مادأ : مدأ وأندت أن نصداد 

نصدداد الجميددا  وددأ  ا ددن وهللددد: لددت نددو مددد نددن  الووانددا أن نصدداد اليندددنن  جمأعددا وه  ددا مددن ش 
عجب عانيت الجميا  ووأ  مد أو  وست مدن سدمأك عنسدى: إحد  ش  دأ  أن نجعميدوا ونصداوا صد م 

ن ه ب محسن  ه أ نن  الووانا اهدع أ  ومد المدوحا مد نن  المسألا  اليندنن  هنو ه  ا  واج
مدد  اهددع أ مددد أحيددت نصدداون صدد م الينددد   مددد الووانددا  وأمددأ إنا رددأحوا ممددن عجددب عاددنيت الجميددا

ووأ  مد سمأك عنسدى مدد صد م أند  ال أدندا الينددنن  جمأعدا   و أ، العومنق  عاى وجييأ  ه  ا
ت وجدد   حندد  ش عجددب الجميددا إحدد  ش  ددأ   ددنل   إن هللددأعوا مياددوا  نصدداد  يدد (5)نجعميددون ]لددنل [
 ددددحى و إن لددددت نه ددددب  و إن ه ددددب محسددددن  وش أوى ونر ددددو عر نددددوم ال  ددددو واي  مددددحيت وريعددددنن

  ات وأ  مد اليع ندا ودأ  محمدد  دن وهللدد: وولد  مدد الدننن ش جميدا عادنيت أن (6)اله  ا مد ما  ننا

                                           
 (ا ي س )( مد ج 1)

 (اما )ب   ( مد أ2)

 (انما )ب   ( مد أ3)

 ا1/47مهعصو هان  نحمو ( 4)
 ا( مد ج رنل 5)
 ا1/500( ال نأن والعحصن  6)
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هدد أ مددأ عادددت مددد وسددت اليندددنن مددن سددمأك   نصدداوا صدد م اليندددنن عاددى سددحعيأ  أجمددأت واله  ددا
ومحيد  األايدأ جمأعدا ش ومد ا ن عوما الاهمد: ومن لنست عان  مدد صد ع  إنأندأ  (1)ب احعيىأهللي

ن لددت نهللدديدنأ ]الحسددأع[ مددنا لاولدد  اسددعحب ليددن أن ش نصددانحيأ إش أمددنانا  ش نددةمين أحددد  مياندد ؛  (2)واج
لنسدت  وأن  صهأو الاوى جمأعا أو أمدنانا   وودو  ا دن هللدي أن: ش نصدانيأ مدن  نصانيأ المسأموون

عان   م  ووانا إسمأعن : ش نصانيأ اجمأت المسأمو  ومأ وأندت مدن مياد   وسدمأك عنسدى عدن ا دن 
ن ه  دددوا محسددن  الاأسددت إن هللدددأع مدددن ش جميدددا عاددنيت صددداونأ  إمدددأت ن و اددد   واج   عندددأ  الاألددد  واج
صددانحيأ ون  لاولدد  منيددأ ش نددةت الحسددأع منيددأ أحددد  المددأزو  ونددت أو عهننددو مددن الحااددا والمعوجدد   ددد 

نع وعددوا  يددأ  (4)]لددت[  الم سددو  وا ددن هللددي أن عاددى نددننن الاددولنن (3)ولاولدد  حددنن نرددو  ]ووانددا[  أمددنانا  
ندب إن هللدأع أند  ووندا لدت عجدب عادنيت صداونأ ح جمأعا وادت: مد  ندعت أهدن ايو  مدن المدوحدا ا دن 

أو جمأعددا  ددأوزنن أو هنددو  ددأوزنن احعيددىا وددأ  الح ددأب: مألحأصدد  أن المددواد  اددو    /ب أمددنانا  99
أحد  نسدعحب لد  أن نصدانيأ  وند  مدد جمأعدا أو أمدنانا ؟   المصحأ إوأما من لدت ندةمو  يدأ أو مأععد 

وأم (5)من  ووشن  وايصل أح  نجوز ليت جمييأ  وأ  مد الهللأم :  عيأ لمن مأعع  ولمن ش عازمد  مدنا  واج
نل  جمأعددا عاددى ايصددل منيددأ احعيددىا ونميددو مددن ردد ت صددأحب ال ددواز عددوجنل جددواز الجمدد  وردد

ممددن مأععددد  مددن أندد  المصدددو ش نه ددب  ددد  هدد أ ورددنل  مدددن عهاددأ عحيدددأ   وعاددى جددواز الجمددد 
احعيى رد ت  اورنل  الي ند والمسأموون واهعاأ مد أن  الاوى الصهأو عاى وولنن وا، أعات  لينو

 ا(6)اله أب
ن ادعدت حوندا   ؟ند  نوجد  عادى  أئييدأ  دألامن  من أععق أما مأسعحات  حوندا اا السادس:السؤ  واج

 أما  ن  نمح  سندنأ من عاد الحرأح عانيأ لحو و   أن عا ت حونعيأ؟ 
  ماميعايددأ الوجددوك عاددى  أئييددأ لدد   ن اليعددق  إن ايمددا المسددعحاا  حونددا  يددد أن أععاددت الجخخواب:

مادت نصدأدأ   لميعايدأ يمدا لدت عردن ماردأ  إن ودد ميدو أن ا  وشع والوشنداوعددت عوعدب أادو  عاند  مدن الد
رمأ نو مدنروو مدد   وش نصل اليعق إش من المأل   إن محا  المماو  وش ما  نأ نحأ  اليعق مح   

                                           
 ا1/500ال نأن والعحصن نحمو  ( 1)
 ا( زنأدم من ج2)
 (اووانعد)( مد ج 3)

 اج اشا  ( مد ب4)
 1/142نحمو الهللأم  ( 5)

 ا2/198( موانب الجان  6)
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  مدإن مجدود الددعوى ش نمحد  سدندنأ مدن أن نزوجيدأ  وأمأ من ادعت حونعيأ ولت عا ت  أورأن اليعق
 وا، أعاتا  وحن  جأز الو ع  ما  جأز الج و عاى العزونج  رمأ ش نمحي  نل  من اسعمعأع   يأ

ولددت نياددو عاددى نلدد  إش  يددد   مددن وويددت  نحدد  و ددنن وددوت هللددورا مأسدددم مددد الزواعددا السخخؤاا السخخابع:
ن  نادزت مدأ الد  وردنا رد  ميأمادا و وندا مأعدت  وأهن ر  واحدد حصدن   مدن الدزوك وعيدنو الدودّ   ال وات

 ؟ ش  د من العصدق  ر  نل  أو  ي  أو   ن  عر د العو ا مد نل  ؟اجحسأن إن نا 
مددإن مأعددت  أليمدد  مددأهعاأ لمددن   إن المزاوعددا ال أسدددم إنا عاددو عانيددأ و دد  ال ددوات مسددهت الجخخواب:

أو لمددن لدد  ااحددأن مددن ال ددنو وايو  وال اددو  ؟ندد  لصددأحب ال ددنو أو لصددأحب اليمدد   نرددون الددزوك
ن سامت مدن ردواع ايو   مدأ نهدوج محيدأواليم وعيدأدلوا منمدأ   مدألزوك  ندحيت عادى مدأ هللدو و    ؟ واج

ن مسددددت وعرأمئدددأ عمددد   عاش ماصدددأحب ال دددنو ميدددن  أودددوا  سددداج و   أهوجدددو    وودددأ  ومدددد المهعصدددو: واج
ش ماايأم   احعيدىا (1)وعان  ايجوم رأن ل   نو م  عم  أو أو  أو ر  لر   م نحيمأ وعوادا هنو  واج

وند  لد  حنحئدن  اشحع دأك   مألد  (2)وأهن  ردأن ]لد [  ممن و د ل   ألزوك أو ايجوم عاى ححو مأ عادت
ولت نردن   أو ونمع  عحد عينو وّد   أو ماا   /أ عنن نل 100وسواع رأن  ؟   وش نع وق إلن  روانا

ووجددب   ومددأت اليددنن وامعحدد  الددودّ   العيددنو عاندد  ل ع ددأق عاددى محيدد ا وددأ  اي نددأو : إنا مسددد الياددد
واحع ددى الحيددد عاددى ردد  حددأ     ع ددأكالوجددوك إلددى المادد  أو الانمددا  وجددب الا ددأع لامألدد   جددواز اشح

والددن  نددد  عاددى نلدد  الرعددأب والسددحا واججمددأك والميحددى  اددت نرددو أدلددا نلدد   مددأ ن ددو  جا دد ا وأمددأ 
ال ندوك مدأ نجدوز إ نا ع دأوت أمدو   وع دأحش الميأماا الو ونا؛ ماأ  مد المو أ مد  أب الاوا : ومن 

وّد   مأمأ الو أ مإح  ش نرون من  إش الوّد أ دا   وش نجوز مح  وان   وش رانو  وش نجدوز مند  مدأ نجدوز 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ژ وددددددأ  مددددددد رعأ دددددد  :  -ع ددددددأو  وعيددددددألى  -مددددددد هنددددددو   ين ا، 

: إن ودددأو  الحصدددواحد مدددو ل المدددواز ومدددد حدددواز  ال وزلدددد عدددن ا دددن (4) اا(3)ژۉ  ې  ې  
إنا وأو دد  عاددى عاددت محدد  أحدد  نيمدد   -عحددد   -مسدد  الاددوا   ووّد إلددى المسددات وأ  مألدد   ونددنا 

وأمأ إنا وأو د  وندو ندوى أن ش نيمد   ألو دأ  ادت ههللدد  أن نردون ودد عمد   د  عصددق  دألو ل    ألو أ
ن عحاق نل  عصدق    إنجأ أ ا احعيى وا، أ  عاتااسعحسأحأ   واج

                                           
 ا1/180( مهعصو هان  1)
 ا( سأو  من ج2)
 امن سووم ال اوم (278) ( اآلنا3)
 ا2/689مو أ مأل  نحمو ( 4)
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 65 (35) ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  3
 182 (53) ژٺ  ٺ  ٺ  ژ  4
 182 (58) ژۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ژ  5

 سورة األنعام
 283 (104) ژٿ  ٹ   ٹ   ژ  1
 160 (166) ژ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یژ  2
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآليخخخخة م
 األعراف سورة

 52 (98) ژچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    چڃ  ڃ   چژ  1
 224 (172) ژٹ  ٹ  ٹ  ژ  2

 سورة يونخخس
 72 - 71 (90) ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ  1

 سورة هخود
 227 (87) ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ  1

 سورة يوسخف
 142 (4) ژې   ى    ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ژ  1

 سورة األسرا 
 186 (15) ژى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  ژ  1

 سورة الكهف
 67 (100) ژۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  ژ  1

 سورة األنبيا 
 266 – 265 (17) ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ژ  1
 57 (97) ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ  2

 سورة الحج
 182 (4) ژڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ژ  1

 سورة المؤمنون
 280 (18) ژ پ  پ  پژ  1

 سورة النخور
 63 (59) ژ  ۈڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈ  ڭۓ    ۓژ  
 262 (61) ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  ژ  1

  سورة الشعرا 
 207 (195)  ژڻ  ۀ     ۀ  ژ  1

 سورة النمخا
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآليخخخخة م
 227 (50) ژچ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ژ  
 222 (90) ژ  ىتىب  يب  جت     حت  خت          متژ  1

 سورة لقمان
 88 (5) ژڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ژ  1

 سورة السجدة
 286 (13) ژٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ  1

 سورة األحزاب
 246 (4) ژ ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڃ  ژ  1

 سورة فاطخر
 62 (10) ژې  ې  ى  ى  ژ  
 261 (18) ( 17) ژۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ژ  1

 سورة الزمخر
 267 – 265 (5) ژ  ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭژ  1
 59 (8) ژ  ڌڇ  ڍ   ڍ  ڌژ  2
 280 (20) ژجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ژ  3

 سورة الدخخان
 266 (53) ژ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇژ  1

 سورة الجايية
 279 (35) ژڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ  1

 سورة محمد
 185 (32) ژٹ  ٹ  ژ  1

 سورة الذاريات

 223 (50) ژ ىئ  يئ    جبژ  1
 سورة النجخم

 247 (4(  )3) ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ  1
 سورة الرحمن

 284 (18( )17) ژڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  1
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآليخخخخة م
 سورة الحشر

 100 (9) ژېئ  ېئ  ىئ  ژ  1
 سورة الصف

 252 (4) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ژ  1
 سورة اإلنسخان

 50 (6) ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  1
 سورة ال حى

 50 (5) ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ژ  1
 سورة الفلق

 222 (2(  )1) ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ژ  1
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 واآلثار فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة التي ورد بها ن  الحخديث ت
 160 أ ه  الهاق إلى ا، ا اا ماحد مد الحوات وم اب دت  ا1
 183 مد الحأ  نمأ  يمأ ر أو ال ين مد الحسب  ااحعأن  ا2
 208 احااو  را  أو اعورو  را   ا3
 221 أد حد و د مأحسن عأدن د  ا4
 235 إنا عو أ أحدرت مأحسن الو وع  ا5
 216 إنا جئت مص  م  الحأ   ا6
 177 ماات: رنأ أودت  نن ند إنا دعوت مادت  نن ندن  احأع   ا7
 62 و   وجي  إنا رأن أحدرت نصاد م  ن صق  ا8
 159 أوأنت إن جأع وج  نوند أهن مألد  ا9
 88 أوساحد مدعوت ال ع نن  ا10
 100 اسعأاو ا،  هم  من الهنب  ا11
 220 أعون    من هللو مأ صحيت  ا12
 249 أرعب موالد   ح سد  ند   ا13
 245 اجات مأ حأ  مد الصدو  ا14
 35 الهواج  أل مأن  ا15
 176 أحننحد مسرنحأ  وأمعحد مسرنحأ  واحهللوحد مد زموم الايت  ا16
 170 الايت إحد أ وأ إلن  ممأ مي  هألد  ا17
 118 أليأحد الص ق  أيسواق  ا18
 183 – 182 الوشع لمن أععق  ا19
 182 الوشع لمولى الحيما  ا20
 170 أموت أن أوأع  الحأ  حعى ناولوا ش إل  إش ا،  ا21
 58 والامو نرووان نوت الانأما إن الهللم   ا22
 52 أن عاد  ن أ د  ألب رأن نعوسد  ا23
 181 إن رن أ  عاد لن  ررنب عاى أحدرت من رنب عاى  ا24
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 الصفحة التي ورد بها ن  الحخديث ت
 54 إن رسو اليمت المسات منعأ  ررسو  حنأ    ا25
ن حمى ا، محأوم   ا26  202 إن لر  ما  حمى أش واج
 235 إن لرت مد ر  ه وم دوجا  ا27
 278 إن ، امأحنا عهللو ألأ عألت لادحنأ محيأ عألت واحد  ا28
 178 أن لن  مد العووام  ا29
 221 أحأ أعامرت  أ،  ا30
 92 أحأ وأعانأع أمعد  واع من العراأ  ا31
 169 إحرن من صواحب نوسأ  ا32
 28 إحمأ ايعمأ   ألحنأت  ا33
 138 إحمأ سمد المعاون معاننن لعوريت مأ ش  أ     حنوا    ا34
 180  اب اليم أو لن  نوسأ هنو مح  وود   ا35
 183 أنمأ ع د أ ق من موالن  ماد ر و  ا36
 63 أنيمأ أحب إلن  أهو  أت صدنا ؟ وأ  أهد إنا رأن  ا37
 240  أن عي د ا، رأح  عوا   ا38
 171  حد اجس ت  ا39
 283 عياموا أح  لن نوى أحد محرت و    ا40
 77 حمات مد اليودج  ا41
 253 هنو نوت  ايت عان  الهللم   ا42
 57 دك مأ نون   إلى مأ ش نون    ا43
 208 وج  أسود إحدى ع دنا  ا44
 138 زوه أ  عزدد ح أ    ا45
 183 س أب المسات مسوق  ا46
 187 الميدودم  ألدحأحنو الميدودم مأمأ الدوانت  ا47
 235 مإن أحدرت إنا رأن نيمد إلى الص م  ا48
 254 مإن أصأ وا مارت  ا49
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 الصفحة التي ورد بها ن  الحخديث ت
 185 رأن من  هصاا محين رأحت من  هصاا من الح أق ممن  ا50
 168 ش إل  إش ا، م عأح الجحا  ا51
 92 ش عأر  إش  يأت عاد وش نأر   يأم  إش عاد  ا52
 57 ش عح  الصدوا لهحد  ا53
 183 ش عوجيوا  يد  ر أوا    ا54
 183 ش عوه وا عن أ أعرت ممن وهب عن أ ن  ميو ر و  ا55
 248 ش وصنا لواو   ا56
 140 ن ا  الي د أن نرون من المعانن حعى ندك مأ ش  أ  ش  ا57
 52 ش نجا  أحدرت عاى الا وو  ا58
 183 ش نح  أن نعولى مولى وج  مسات  هنو إنن موالن   ا59
 185 ش نزحد الزاحد حنن نزحد ونو مةمن  ا60
 252 يحوون عانيت  نوعيت  ا61
 53 ين أ أ عاى جموم حعى ع  أ أحب إلد من أن أ أ  ا62
 53 نجا  أحدرت عاى جموم معحوق وداع  ات ومنص  ين  ا63
 35 حق لن  ليوق مألت  ا64
 183 لن  من وج  ادعى لهنو أ ن  ونو نيام  إش ر و  ا65
 235 مأ أدورعت مصاوا  ا66
 51 مأ أوى و   إش نسأوك مد نوا   ا67
 279 – 278 مأ الدحنأ مد اآلهوم إش رمأ ن   أحدرت إص ي  مد النت  ا68
 156 -صاى ا، عان  وسات -مأ ا ت من و أع وسو  ا،   ا69
 231 م عأح الص م ال يوو  ا70
 182 من عولى هنو ن  حيمع  ماد ر و  مأ أحز  ا، عاى  ا71
 88 من سم  سم  ا،    ومن نوائد نواع ا،     ا72
 274 من صاى عاد ص م  ا73
 89 من وأع  لاونأع والسميا  ا74
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 الصفحة التي ورد بها ن  الحخديث ت
 277 وأ  ش إل  إش ا، هألصأ   من  ا75
 159 من وع  دون مأل  ميو هلليند  ا76
 183 من والى وومأ   هنو إنن موالن  ميان  ليحا ا، والم ئرا  ا77
 218 حيى عن  ن  الحنوان  ألاحت  ا78
 236  حنا المةمن أ ا  من عما  ا79
 263 نةشع مد الجحا  ا80
 183 لو أن وج   أنن لموش  أن نوالد من هللأع مأ جأزو   ا81
 196 وا، مد عون الي د مأ رأن الي د مد عون أهن   ا82
ن ا، ش نا   اليات احعزاعأ  نحعزع  من الحأ   ا83  165 واج
 92 وش نزا  أحدرت  هنو مأ اعاى ا،  ا84
 253 ولنهلليدن الهنو ودعوم المةمحنن  ا85
 172 ومأ ندون  أن الن  ح ق    نو ا، عيألى  ا86
 151 ميو ر أوم ل ومن أصأب من نل  هللنئأ ميووب   ا87
 184 ونر ون اليهللنو  ا88
 63 ننرو ا،  مد ر  أحنأح   ا89
 56 نسعحد أن نود ند  سأئا  ص وأ  ا90
 142 نيامحأ اشسعهأوم مد ايموو رايأ رمأ نيامحأ السوو من  ا91
 181 نووأ ع دان  نن ند  ا، عز وج  منةمو  يمأ  ا92
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 فهرس األعالم

 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 244 إ واننت الااأحد  .1
 54 ا ن أ د هناما  .2
 220 ا ن أ د زمحنن  .3
 66 ا ن أ د زند  .4
 227 ا ن أ د هللن ا  .5
 49 ا ن إسحأق  .6
 197 ا ن ال حأع أ و الي أ   ن ال حأع  .7
 211 ا ن الجيت   .8
 47 ا ن الجوز   .9
 55 ا ن الحأج  .10
 205 ا ن الحأج الاو  د   .11
 25 ا ن الحأجب  .12
 66 ا ن الزنأت  .13
 24 ا ن الس رد  .14
 143 ا ن السحد  .15
 283 ا ن الص ح  .16
 128 ا ن ال أ    .17
 58 ا ن ال  ك  .18
 29 ا ن اليو د  .19
 32 ا ن الاأست   .20
 91 ا ن المأجهللون  .21
 171 ا ن الماان  .22
 254 ا ن المحنو  .23
 170 ا ن المحنو  .24
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 152 ا ن المواز  .25
 89 ا ن   أ   .26
 30 ا ن جز   .27
 187 ا ن جمن   .28
 42 ا ن حأوت  .29
 26 ا ن ح نب  .30
 49 ا ن حجو  .31
 266 ا ن حزت  .32
 68 ا ن هونز محداد  .33
 31 ا ن دنأق   .34
 26 ا ن وهللد الجد  .35
 65 ا ن وهللد الح ند  .36
 115 ا ن زوب  .37
 187 ا ن زووون  .38
 258 ا ن زرو   .39
 66 ا ن سححون  .40
 68 ا ن سواج  .41
 33 ا ن سامون  .42
 85 ا ن سي   .43
 82 ا ن هللأ   .44
 159 ا ن هللي أن  .45
 80 ا ن عأصت  .46
 253 ا ن ع أد   .47
 88 ا ن ع أ   .48
 216 ا ن ع د الحرت  .49
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 36 ا ن ع دا لس ت  .50
 104 ا ن ع دو   .51
 41 ا ن ععأب  .52
 138 ا ن عد   .53
 25 ا ن عوما  .54
 290 ا ن عوما الاهمد  .55
 31 ا ن ع نا  .56
 99 ا ن هأز   .57
 46 ا ن معوح  .58
 67 ا ن موحون  .59
 122 ا ن موو   .60
 65 ا ن وّداح  .61
 93 ا ن رحأحا  .62
 42 ا ن لب أ و سيند  ن لب  .63
 140 ا ن مأج   .64
 61 ا ن موزوق  .65
 53 ا ن مسيود  .66
 126 ا ن مهن   .67
 94 ا ن منسو  .68
 26 ا ن حأجد  .69
 27 ا ن حأم   .70
 166 ا ن واص   .71
 38 ا ن ونب  .72
 36 ا ن نوح   .73
 109 أ و إ واننت  .74
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 106 أ و  رو  ن ع د الوحمن  .75
 276 الهأز  الهللون دأ و إسحأق إ واننت   .76
 192 أ و إسحأق العوحسد  .77
 67 أ و إسحأق الهللأ  د  .78
 120 أ و ايص    .79
 26 أ و الحسن  .80
 36 أ و الحسن اي نأو   .81
 271 أ و الحسن ايهلليب  .82
 92 أ و الحسن الصهنو  .83
 55 أ و الحسن المحعصو  .84
 149 أ و الحسن سند  عاى  ن محسود   .85
 177 أ و الهللن  ا ن ح أن  .86
 279 اليألنا أ و  .87
 280 أ و الي أ  أحمد ايوانهللد  .88
 23 أ و الي أ  الهللن  حاو   .89
 283 أ و الي أ  اليزمد  .90
 104 أ و الي أ  الوحهللونسد  .91
 232 أ و ال وج  .92
 189 أ و الاأست اله ونحد  .93
 238 أ و الاأست الاهللنو   .94
 2 أ و المحأسن نوسأ  ن محمد  .95
 120 أ و الميألد ع د الما  الجونحد  .96
 211 أ و  رو  ن الا أد  .97
 181 أ و حأعت الواز   .98
 207 أ و ححن ا  .99
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 64 أ و زرونأ نحنى السواج   .100
 93 أ و زرونأ نحنى  ن محمد)الح أب(  .101
 279 أ و زند سند  ع د الوحمن  .102
 99 أ و سألت إ واننت  ن الهللن  أ د ال     .103
 228 أ و س نأن  ن الحأو   .104
 283 أ و هللأما المادسد  .105
 169 ا، ال ردأ و ع د   .106
 170 أ و ع د ا، الحانت العومن   .107
 166 ا و ع د ا، الماو   .108
 39 أ و ع د ا، محمد اليزالد  .109
 224 أ و ع د ا، محمد  ن عاد  ن نحنى الهللونأ  .110
 189 أ و عامأن اليا أحد   .111
 189 أ و عاد الصدمد  .112
 137 أ و عاد الانسد  .113
 121 ايهلل ناد)ا ن المروى(أ و عمو أحمد  ن ع د الما    .114
 53 أ و عمو  ن ع د ال و  .115
 84 أ و عموان الي دوسد  .116
 62 أ و عموان ال أسد   .117
 104 أ و محمد الي دوسد  .118
 55 أ و محمد  ن أ د جموم  .119
 92 أ و محمد صألل  .120
 59 أ و محمد ع د الوحمن  ن محمد)ال أسد(  .121
 284 أ و محمد ع د الونأب الهلليواحد  .122
 41 ع دا ، الزواو أ و محمد   .123
 259 أ و مووان  ن مأل   .124
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 29 أ و محصوو   .125
 42 أ و ميد  عنسى العوجألد  .126
 182 أ و حصو نحنى  ن رانو  .127
 181 أ و حينت   .128
 53 أ و نونوم  .129
 260 أ و نيز    .130
 117 ا وميد  اله ونحد  .131
 254 أحمد الزنأعد  .132
 137 أحمد  ن الاأ د  .133
 214 إسمأعن    .134
 27 أهلليب  .135
 38 أص    .136
 108 اي يو   .137
 71 اآل د   .138
 234 ايجيوو   .139
 59 اجسمأعناد  .140
 28 ايهللموحد  .141
 197 اجمأت ال وحد أ و الي أ  ال وحد  .142
 48 اجمأت الدنأو  رو   .143
 71 اجمأت ال هو  .144
 94 اجمأت الاوو   .145
 197 اجمأت الموجأحد  .146
 58 اجمأت الحمأو أ و ع د ا، محمد الاصأو  .147
 258 اآلمد   .148
 91 ال أجد  .149
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 267 ال جأئد  .150
 89 ال هأو   .151
 35 ال وزلد  .152
 138 – 59 ال زاو  .153
 13 ال سأ د  .154
 227 ال  ونحد  .155
 281 ال رو    .156
 138 ال نياد  .157
 104 العأزهدو   .158
 46 الععأئد  .159
 140 العومن   .160
 89 الجزولد  .161
 82 الج ب  .162
 24 الج   المحاد   .163
 220 الحأمم أ و عموان  ن سيأدم  .164
 142 العومن الحرنت   .165
 140 الحأرت  .166
 53 الح أب  .167
 68 الحّ أو  .168
 170 الحانمد  .169
 58 اله أ د  .170
 140 اله نب  .171
 47 الداو الا حد  .172
 65 الداود   .173
 100 الدلدند   .174
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 138 الدنامد  .175
 181 النن د   .176
 228 الواميومز   .177
 216 الوجواجد  .178
 156 الومأح  .179
 24 الزورهللد  .180
 254 أعدنالز   .181
 273 السهأو   .182
 58 السيناد   .183
 144 السوداحد  .184
 37 السنوو   .185
 45 السنو د  .186
 141 الهللأنلد  .187
 53 الهللأميد  .188
 138 الهلليأب  .189
 31 الهللن  السحوسد  .190
 25 الهللن  زووق  .191
 139 ال  واحد  .192
 267 ال ن د  .193
 194 اليع د   .194
 119 ال أسد داليو   .195
 228 اليسرو   .196
 140 الياامد  .197
 240 ال أريأحد  .198
 129 ال هأو  .199
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 148 ال نهللد  .200
 61 الاأ سد  .201
 145 الاأست وسألت  .202
 279 الاأ د ا ن أمهللهأب  .203
 259 الاأ د أ و الم وأ  .204
 81 الاأ د المرحأسد  .205
 70 الا أب  .206
 41 الاوامد  .207
 58 الاو  د  .208
 85 الاونحأن  .209
 50 الاس  حد  .210
 61 الااهللأحد  .211
 279 الرهللد  .212
 24 الرمأ  ا ن أ د الهللونأ  .213
 24 الروواحد   .214
 69 الاهمد  .215
 30 الااأحد  .216
 227 الان  ا ن سيد  .217
 32 المأزو    .218
 108 المعن د  .219
 101 نو و المزل  .220
 237 المس أسد  .221
 100 الدنالمهلل  .222
 100 المهنوم  ن ع د الوحمن المهزومد  .223
 225 المحنو   .224
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 169 المحو   .225
 254 المياب  .226
 26 المواق  .227
 246 الحجأهللد  .228
 29 الحوو    .229
 176 اليوو   .230
 215 اليواو   .231
 49 الينامد   .232
 280 الواحد   .233
 24 الولد اليواود   .234
 284 الولد سند  محمد  ن عاد الميووأ  أل ألب  .235
 237 إمأت الحومنن  .236
 246 أون   .237
 24 حاولو  .238
 48 حنن ا  ن النمأن  .239
 49 هواش  ميجمعنن ا ن أمنا  ن ال    الهزاعد  .240
 69 هان   .241
 32 واهللد الولند   .242
 249 زرونأع المهعأو  .243
 112 زنأد  .244
 218 زند  ن أسات  .245
 272 سألت السحيوو   .246
 40 سححون  .247
 218 سيند  ن المسنب  .248
 177 سامأن ال أوسد   .249
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 العد وود  يأ الص حا است اليات   ت
 235 سحد  .250
 181  نأع الدنن أ و ح و الموصاد الحح د  .251
 63  –و د ا، عحيأ  -عأئهللا  .252
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 المصادر و المراجع

 الاوهن الرونت  ووانا وألون عن حأم  المدحدا 

 عددل: نددد 911ت:  الدددنن السددنو دجد    إعمدأت الدوانددا لاددواع الحاأنددا  ع دد الددوحمن  ددد أ ددد  رددو  ا1
 ات1985-ه1405تا ا  1    نووت  –داو الرعب اليامنا  الهللن  إ واننت اليجوز 

ه  داو الرعددب 543ت:  أ ددد محمددد  ددن ع ددد ا، أ ددو  رددو  ددنالا أحرددأت الاددوهن ش ددن اليو ددد  ا2
 ت عل:  ا2003-ه   1424تا اا   3    ل حأن –اليامنا   نووت 

ه عل: دددد   داو 505أ ددددو حأمددددد  ددددن محمددددد اليزالددددد ال وسدددددات: لايزالددددد إحنددددأع عاددددوت الدددددنن  ا3
 تا :  ا  :     نووت  –الميوما 

  ندددووت  -داو ه دددو ع ددددالما  ع ددددا ، دندددنش  دا  عدددل ه 272ت:  أه دددأو مردددا لا أريدددأحد ا4
 ا1414تا ا  2 

لعدددوا  داو إحندددأع ا ه 630عدددز الدددنن  دددن اياندددو الجددزو  ت أسددد الهأ دددا مدددد ميومددا الصدددحأ ا  ا5
 ات1996-ه  1417ت      1   ل حأن -اليو د   نووت 

وههدو  داو الرعدب  عل عا د محمد ميو   ه 630أ و الحسن عاد  ن ايانو ت: أسد الهأ ا  ا6
 ات1994-ه1415  تا   1اليامنا   ا

عدل:دا عادد أ دو  ه 764صد ح الددنن هاند   دن أ ند  الصد د  ت: أعنأن اليصدو وأعدوان الحصدو  ا7
 ا ا    تا ا   سوونأ  -دمهللق  داو ال رو  ل حأن- نووت   أ و عام   وههووندا ح ن   زند 

ا ددددن حا دددددا     محمددددد  دددددن ع ددددد الهحددددد  دددددن أ ددددد  رددددو  دددددن هللددددجأك  إرمددددأ  اجرمددددأ  ش دددددن حا ددددا ا8
 ا1410 ت ا 1مرا المروما  -الحأهللو جأميا أت الاوى ه 629ت

ه  عددل: دانحنددد 544ت:اعنددأ   ددن موسددى السدد عد  أ ددو ال  دد   إرمددأ  المياددت   وائددد مسددات ا9
 ات1998 -ه 1419  تا :1مصو     إسمأعن   داو الومأع لا  أعا والحهللو والعوزن  

محمدد  ه  عدل:911ع ددالوحمن  دن أ دد  ردو  جد   الددنن السدنو دات: اجعادأن مدد عادوت الادوهن  ا10
 ات1974 -ه  1394 :    تا    أ و ال    إ واننت  الينئا المصونا اليأما لارعأب 

ه داو الرعددب 776ت:  مددد  ددن ع ددد ا،  ددن سدديند الهوحددأ دمح حأ ددا مددد أه ددأو هوحأ ددا اج ا11
 اه1424تا ا  1 ا علا     نووت  اليامنا 

أ ددددددو الحسددددددن سددددددند الدددددددنن  ددددددن عاددددددد سددددددألت الايا ددددددد  ايحرددددددأت مددددددد أصددددددو  ايحرددددددأت لآلمددددددد   ا12
 ت   : دد   ل حددأن  – نددووت  -ع ددد الددوزاق  ع ن ددد  المرع ددا اشسدد مد عددل: ه 631اآلمددد ات:

 ا :  
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الرعدب  داو عل :سدألت محمدد ع دأ وههدو   ه463أ و عمو  ن ع د ال و الاو  دات: اشسعنرأ  ا13
 ات2000 -ه1421 تا :1 :   نووت–اليامنا 

 ه 1315اجسعاصددددأ لاسددددن و   هللدددديأب الدددددنن أ ددددو الي ددددأ   الدددددوعد الجي ددددو  السددددن و  ت: ا14
 ات ا :   الداو ال ن أع  ا    –داو الرعأب  عل:جي و الحأصو /محمد الحأصو  

عدل عادد محمدد ال جدأو  داو الج د    اجسعنيأب مد ميوما ايصحأب  ا ن ع د ال دو الاو  دد  ا15
 ات1992ه  1412  ت    1 نووت  

ه  عدددل :ع ددددا ،  دددن محمدددد الحأهللدددد   مرع دددا السدددواد   458ايسدددمأع والصددد أت لا نياددددات: ا16
 ات1993 -ه 1413تا    1 
  1ل حدددأن    –ش دددن حجدددو اليسدددا حد  داو صدددأدو   ندددووت  ز الصدددحأ ا اجصدددأ ا مدددد عمننددد ا17

 ها1328تا :

 ات1980  تا  :5ل حأن    -هنو الدنن الزوراد  داو اليات   نووت   ايع ت ا18
  ه  داو الرعددب اليامنددا 505محمددد  ددن محمددد الهزالددد ال وسددد ات:  اشوعصددأد مددد اشععاددأد ا19

 ات2004 -ه1424تا  :  1ل حأن  : – نووت 
أ دددو حصدددو عادددد  دددن ن دددا ا،  دددن جي دددو  دددن مدددأروش   اجرمدددأ  مدددد ومددد  اشوعندددأب سددديد الماددد  ا20

 ات1990 -ه1411 ت: 1   داو الرعب اليامنا ه 475ت:
  المجمد  الاادأمد  ه عدل : د 383محمد  دن الي دأ  الهدواوزمد  أ دو  ردوات: ايماأ  المولدم  ا21

 ها 1424تا      :    أ و م د

–ه داو الميومددا 1250 ددن عاددد  ددن محمددد  ددن ع ددد ا، الهللددورأحد  ت  محمددد ال دددو ال ددأل   ا22
 اعل:   تا :      ا      نووت

ه عددل :محمددد أ ددو ال  دد  794أ ددو ع دددا ،  يددأدو الزورهللددد  ات : ال ونددأن مددد عاددوت الاددوهن  ا23
 -ه 1376تا    1    داو إحندددأع الرعدددب اليو ندددا عنسدددى ال دددأ د الحا دددد وهللدددورأئ  إ دددواننت 
 ات1957

داو   ههددووند حجددد و عددل :محمدد ه 520ا ددن وهللددد الاو  دددات: ال نددأن والعحصددن   أ ددو الولنددد ا24
 ا ت1988-ند1408:  ت ا 2ل حأن    : –الهوب اجس مد   نووت 

  1ندددد  داو الرعدددب اليامندددا  اا897وأهدددو تا  محمدددد  دددن نوسدددأ الهوحدددأ د العدددأج واجرانددد   ا25
 ات1994-ند1416تا 
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  1 : الوندددأ   مرع دددا الوهللدددد  ندددد 256عن   دددن ال هدددأو ات:محمدددد  دددن إسدددمأ العدددأون  الر ندددو  ا26
 ات1999 - ه1420تا :

– ندددددووت  ندددددد الرعب اليامندددددا 902هللدددددم  الددددددنن  دددددن محمدددددد السدددددهأو ات: العح دددددا الا ن دددددا  ا27
 ات1993 - ند1414تا ا  1ل حأن  ا

واننت هللددم  الدددنن  داو  ددنددد عل : إ656زرددد الدددنن المحددنو  ات : العوهنددب والعوننددب لامحددنو   ا28
 ا1417تا    1    نووت –الرعب اليامنا 

ندددد عل:سند 378ع ندددد ا،  دددن الحسدددنن  دددن الحسدددن أ دددو الاأسدددتات: الع ونددد  مدددد ال اددد  المدددألرد  ا29
 ات2007-ند1428تا :  1ل حأن  :-داو الرعب اليامنا  نووت رسوو  حسن 

  سدددددمحمددددد  ددددن ع ددددد ا،  ددددن أ ددددد  رددددو الا ددددأعد ال اح ا ددددن اآل ددددأو  العرماددددا لرعددددأب الصدددداا  ا30
-ندددد1415تا    ا ددد   ل حدددأن  -داو ال ردددو لا  أعدددا ع دددد السددد ت اليدددوا   عدددل: ندددد 658ت:

 ات1995
 داو الرعدددب اليامندددا  ندددد 852أ دددو ال  ددد  أحمدددد  دددن حجدددو اليسدددا حدات: العاهدددنو الح ندددو  ا31

 ات1989-ند1419تا ا  1 ا
اددو  وههددو  مصدد  ى  ددن أحمددد الي عددل:  نددد463العمينددد ش ددن ع ددد ال ددو العمنددو  الاو  ددد  ت:  ا32

 ندا1387تا :   ر    المهوب –وزاوم عموت ايووأت 

عل:دامحمدددد   ندددد544ت:  أ دددو ال  ددد   عندددأ   دددن موسدددى  دددن عندددأ  العح نيدددأت المسدددعح  ا  ا33
 ات2011-ند1432 تا :1ل حأن   : - نووت -وههو  داو ا ن حزت  الوانق

  الهللدددأميد المصدددو ا دددن ا لماادددن سدددواج الددددنن أ دددو ح دددو  العو دددنل لهللدددوح الجدددأم  الصدددحنل  ا34
-ندددد1429تا ا  1وههدددو  ا داو ال ددد ح لا حددد  اليامدددد وعحاندددق العدددوا   عدددل: ندددد 408ت:

 ات2008
عل:داأحمددد  ددن ع ددد الرددونت  نددد 776هاندد   ددن إسددحأق الجحددد  المددألرد المصدو ات: العو دنل  ا35

 ات2008-ند1429تا :  1 : مورز حجن و ا لامه و أت وهدما العوا   حجنب 
ندد منو 775محند الدنن الحح دد ت: ع د الاأدو  ن محمد حصو ا، الاوش  الجوانو الم نئا  ا36

 اتا      ا    رواعهللد عل:   -محمد رعب هأح 
عل: د   داو ال ردو   ندد911:ت   رو  ج   الددنن السدنو دع د الوحمن أ د   الحأو  لا عأوى ا37

 ات2004 -ند  1424تا :   :   ل حأن  – نووت   لا  أعا والحهللو
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محمدد  دن   عدل:د ندد 911ت:  ع د الوحمن  دن أ دد  ردو جد   الددنن السدنو د وو المحعاوم الد ا38
 اتا ا    ا    الونأ   جأميا الما  سيود -عمأدم هللةون المرع أت ل  د الص أف 

  تا   دد   عددلاد نددد  ا   799إ ددواننت  ددن عاددد ا ددن موحددون النيمددو  ت: الدددن أج المددننب  ا39
 االاأنوم –داو العوا  لا    والحهللو  محمد ايحمد  أ و الحوو 

داو  وههددوون   :محمددد حجددده عل684أ ددو الي ددأ  هللدديأب الدددنن المددألرد الاوامدددات:  الددنهنوم ا40
 تا1994تا :  1 :   نووت –الهوب اجس مد 

عدددل :ايمدددأت   ندددد456ع ددددا لردددونت  دددن نحدددوازن  دددن ع دددد الماددد  الاهللدددنو  ات: الوسدددألا الاهللدددنونا  ا41
 تا :  ا   :    الاأنوم –وههو  داو الميأوأ   داع دالحانت محمود

 اتا ا    ا    ند داو ال رو 386أ و محمد ع د ا، الانوواحد المألردات: الوسألا  ا42
داو  ندد عل:محمد ع دد الادأدو ع دأ 458أحمدد  دن الحسدنن أ دو  ردو ال نياددات: السحن الر وى  ا43

 ات2003 - ند1424  تا   3 ا ل حأن  - نووت الرعب اليامنا 
 نددددد  805عددددأج الدددددنن السددددامد الدددددمنو  الدددددمنأ د المددددألرد ات: الهللددددأم  مددددد ال ادددد  المددددألرد  ا44

  1عل:أحمددددددد  ددددددن ع دددددددا لرددددددونت حجنددددددب  مورددددددز عجن ونددددددا لامه و ددددددأت وهدمددددددا العددددددوا    : 
 ات2008-ند1489تا :

  ن موسدددددى  دددددن عمدددددوون النحصددددد د  ال سدددددعدعندددددأ   ددددد الهللددددد أ  عيوندددددأ حادددددوق المصددددد  ى  ا45
 اند1407تا :  2 :  عمأن –او ال نحأع د  عل:    ند544ت:

  أ دددددددو الاأسدددددددت هادددددددأ  دددددددن ع دددددددد الماددددددد   دددددددن  هللدددددددروا  الصددددددداا مدددددددد عدددددددأون  أئمدددددددا ايحددددددددل   ا46
 ات1955-ند1374 تا ا2 ا مرع ا الهأحجد  ند عل:   587ت:

ندددد محهللووات داو مرع دددا 902هللدددم  الددددنن أ دددو الهندددو  دددن محمدددد السدددهأو  ت:  ال دددوع ال مددد  ا47
 اتا ا    :     عل:     نووت–الحنأم 

ال  اددأت الر ددوى محمددد  ددن سدديد ال صددو  ال هددداد   عددل: محمددد ع ددد الاددأدو ع ددأ  داو الرعددب  ا48
 ات1990 -ند 1410  تا   1ا   نووت  اليامن

نددد عل:زنأد محمددد 230أ ددو ع ددد ا، محمددد  ددن سدديد  ددن محندد  اليأهللددمد  ت: ال  اددأت الر ددوى  ا49
 ا1408تا    2 ا  وأهو محصوو 

  نددد973أ ددو محمدددات: الهللدديواحد  حح ددد لع ددد الونددأب  ددن أحمددد  ددن عاددد ا  ال  اددأت الر ددوى ا50
 اعل:   ند 1315ا    تا ا   مرع ا محمد المانجد وأهن   مصو
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ندددد مرع ا 456ت:  أ دددو محمدددد عادددد  دددن حدددزت ايحدلسدددد الاو  دددد ال صددد  مدددد الماددد  والححددد   ا51
 اتا ا    ا    الاأنوم  -الهأحجد

 نددد 1126هددأحت أ ددو هحددنت  ددن سددألت ا ددن ميحددأ يزنددو  المددألردا ت:أحمددد  ددن  ال واردد  الدددواحد: ا52
 ات1995-ند1415  تا  داو ال رو   ا    عل:   

نددد  عددل: مرعددب عحانددق  817ت   جددد الدددنن أ ددو  ددأنو محمددد  ددن  ياددوبالاددأمو  المحددن   م ا53
 تا2005ند ت  1426  تا   8العوا  مد مةسسا الوسألا    

داو الوندأن  ندد 902ت:  هللدم  الددنن السدهأو  الح نب الهلل ن   الاو  ال دن  مد الص م عاى  ا54
 اتا ا    ا    لاعوا  

عددل: محمددد محمددد أحنددد  مرع ددا الونددأ   الرددأمد مددد مادد  أندد  المدنحددا نوسددأ الحمددو  الاو  ددد  ا55
 تا     1980 -ند 1400 تا :  2 :  الونأ  - الحدناا

 ندد  عدل: 365 ن الا أن الجوجأحد ت  أ و أحمد ع د ا،  ن عد  الرأم  مد  ي أع الوجأ   ا56
-ندد1413تا    1   مصدو  -الادأنوم–مرع ا ا ن عنمنا  أ و ال    ع د المحسن الحسنحد 

 ات1993
  1963 ت ا ا1 ا  عدل: إحسدأن ع دأ   ندد776لسأن الدنن  دن اله ندب ت  الرعن ا الرأمحا ا57

 ال حأن –  نووت داو الااأما 
داو  ندددد عل:هان  المحصدددوو 1061ن محمدددد الهدددز  ت:حجدددت الددددنن محمدددد  ددد الرواردددب السدددأئوم  ا58

 ات1997 -ند1418 تا 1ل حأن  – نووت  الرعب اليامنا 
ا ندددد  داو العدددوا    : ددد   ت737المدددده  محمدددد ال أسدددد المدددألرد والهللدددينو  دددأ ن الحدددأج ات: ا59

    ا:   

 نددد1415 تا :1نددد داو الرعدب اليامنددا  :179المدوحدا الر ددوى مألد   ددن أحدد  ايصد حد ات: ا60
 تا1994-

ندد عل:مص  ى ع دد 405أ و ع د ا، الحدأرت محمدد ال يمدأحدات: المسعدو  عاى الصحنحنن  ا61
 ا1990 - 1411تا ا  1 ا  نووت  - داو الرعب اليامنا الاأدو ع أ 

 نددد 770ت: أ ددو الي ددأ ا  أحمددد  ددن محمددد  ددن عاددد ال نددومد عددت الحمددود  المصدد أح المحنددو  ا62
 ا :   ت     :    نووت –المرع ا اليامنا  عج:   

عل: محمد هللدروو محمدود  ند 360أ و الاأست ال  واحد ات: سانمأن  ن أحمد  الميجت الصهنو: ا63
 ا1985 – 1405تا   1 نووت عمأن   - داو عمأو المرعب اجس مد  الحأج أمونو 
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ندد عل: حمدد   دن ع دد المجندد 360أ و الاأسدت ال  واحدد ات  سانمأن  ن أحمد  الميجت الر نو: ا64
 اا تا    2الاأنوم   -مرع ا ا ن عنمنا  لسا دا
  4 ا  داو السددددأمد نددددد 1408ت:  داجددددواد عاددددد الم  دددد  مددددد عددددأون  اليددددوب و دددد  اجسدددد ت  ا65

 اعل:   ت 2001ند/1422تا ا
عدل   ندد902ت:  أ و الهندو محمدد  دن محمدد السدهأو  هللم  الدنن الماأصد الحسحا لاسهأو   ا66

 ات1985-ند 1405تا :  1 :   نووت –اليو د داو الرعأب  :محمد عامأن الههللب 
عل:دامحمددد  نددد 520ت:  أ ددو الولنددد محمددد  ددن أحمددد  ددن وهللددد الاو  ددد المادددمأت المميدددات  ا67

 ات1988-ند1408تا :  1 : ل حأن - نووت داو الهوب اجس مد  حجد 
ت     1    المحعاددددى سددددانمأن  ددددن هادددددأ ال ددددأجد  م  يددددا السددددديأدم  جددددواو محأممددددا مصدددددو ا68

 اند1332
 ندد  عل: د  923أحمد  ن محمد  ن أ دد  ردو  دن ع دد الماد  الاسد  حد اتا الموانب الادحنا: ا69

 ا ا  اتا      مصو-الاأنوم  المرع ا العومنانا
ندد   عدل: محمدد مدةاد ع ددا ل دأود  داو إحندأع 179ت:  المو أ اجمدأت مألد   دن أحد  ايصد حد ا70

 ا:    ا  :ت ا   ل حأن -العوا  اليو د   نووت 
 اند899ت:  هلليأب الدنن أ و الي أ   ن عنسى ال وحسد ال أسد الحصنحا الرأمنا  ا71
 داع دددد ال عدددأح الحادددو  عدددل: ندددد 386ت:  أ دددو محمدددد ع دددد ا،  دددن الانوواحدددد الحدددوادو والزندددأدات  ا72

 ات1999تا :  1 :  نووت  داو الهوب اجس مد  وههوون 
داو   نددد  عددل : أحمددد ايوحددةو  وههددو764الددوامد  ألومنددأت  صدد ح الدددنن هاندد   ددن أن دد  ات: ا73

 ات2000ند  1420 نووت    :    تا    -إحنأع العوا   
 542أ و محمد ع دا لحق  ن هألب  دن ع ندا ايحدلسددات:  الوجنز مد ع سنو الرعأب اليزنز ا74

  1 نددددددددووت   : –ب  اليامنددددددددا عددددددددل :ع دددددددددا لسدددددددد ت ع ددددددددد الهللددددددددأميد محمددددددددد  داو الرعدددددددد  نددددددددد
 ندا1422:تا 

داو اآلمدأق  عل:عدأد  حدوني   ندد 810أ و الي أ  ا دن وح دن الاسد نحد ت: الومنأت ش ن وح ن  ا75
 ات1983-ند1403تا    4 ا  نووت  الجدندم 

  وحمن  دن هد د الواميومدز  ال أوسددأ دو محمددا لحسدن  دن ع دد الد  أماأ  الحددن  لاواميومدز  ا76
  تا  1     نددددووت –مةسسددددا الرعددددب العاأمنددددا  مددددد ع ددددد ال عددددأح عمددددأت ه  عددددل :أح 360ت:

 ا1499
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الصددددأدق  ددددن ع ددددد الددددوحمن  عددددل: نددددد 914أحمددددد  ددددن نحنددددى الوحهللونسدددددات: إن دددأح المسددددأل   ا77
  1 ا  6366/14واب: - ل حدأن - والعوزن   نووت داو ا ن حزت لا  أعا والحهللو الهونأحد 
 ات2006-ند1327تا ا

  ا دد   الاددأنوم –داو الحدددن   نددد 595أ ددو الولنددد محمددد ا ددن وهللددد الح ندددات:  دانددا المجعيددد  ا78
 ات2004-ند1425تا ا

عل : د   داو الرعدب اليامندا    ند 587 دائ  الصحأئ  أ و  رو  ن مسيود الرأسأحد الحح دات  ا79
  ات1986ند  1406تا    2  :

ندد عل:    داو 599ت:أحمدد  دن نحندى  دن أحمدد  دن عمندوم أ دو جي دو ال د د   هنا الماعم   ا80
 ات1967تا   الاأنوم  ا    -الرعأب اليو د

 –جدد   الدددنن السددنو د  عددل :محمددد أ ددو ال  دد  إ ددواننت  داو المرع ددا اليصددونا    هنددا الوعددأم ا81
 اتا   :  ل حأن / صندا    :    

  محمود  ن ع دد الدوحمن هللدم  الددنن ايصد يأحد   نأن المهعصو هللوح مهعصو ا ن الحأجب ا82
 ات1986-ند1406تا :  1 ا السيودنا  داو المدحد  محمد مميو  اأ  عل: ند 749ت:

 وههدددو   ندددد347ع دددد الدددوحمن  دددن أحمدددد  دددن ندددوح  الصددددمد ت: عدددأون  ا دددن ندددوح  المصدددو   ا83
 اند1421تا    1 ا  نووت  - داو الرعب اليامنا  عل:   

داو الرعدأب عمدو ع دد السد ت العدنمو    ندد  عدل:748هللدم  الددنن الدنن د ات: عأون  اجس ت  ا84
 ات1993-ند1413  تا  2     نووت  اليو د

أ و  رو أحمد  ن عادد  دن اأ دت  دن أحمدد  دن ميدد  اله ندب  عأون   هداد لاه نب ال هداد   ا85
 ات2002-ند1422 ت  1   الدرعوو  هللأو عواد ميووأ ند  عل:463ال هداد  

 دددن الحسدددن ن دددا ا،  الميدددووأ  دددأ ن عسدددأرو أ دددو الاأسدددت عادددد  عدددأون  دمهللدددق ش دددن عسدددأرو  ا86
تا    ا دد   داو ال رددو لا  أعددا والحهللددو والعوزندد   نددد عل:عموو  ددن هوامددا اليمددوو  571ت:

 ات1995-ند1415
ندددد عل:   مرع ا 403ع دددد ا،  دددن محمدددد الميدددووأ  دددأ ن ال و دددد ت: عدددأون  عامدددأع ايحددددل   ا87

 ات1988-ند1408 تا  2الهأحجد الاأنوم  ا
داو الرعدددب  ندددد 748هللدددم  الددددنن أ دددو ع دددد ا،  دددن وأنمدددأز الدددنن دات: ح دددأم لادددنن د عدددنرو ال ا88

 ات1998  ه1419 تا :1ل حأن  : - اليامنا  نووت
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 عل: د    ندد986محمدد  دأنو  دن عادد الصددنق اليحدد  ال عحددات:  عنروم المو وعأت لا عحد ا89
 ندا1343 تا :1إداوم ال  أعا المحنوم  :

 ت 1965ا دددن عأوندددت ال حجدددد ندددد عل:544ال  ددد  الاأ دددد عندددأ  ت:أ دددو  عوعندددب المدددداو   ا90
 ا ت     1المهوب  ا المحمدنا  -م  يا م ألا وههوون 

أحمدددد  ندددد عدددل:671أ دددو ع ددددا ، محمدددد  دددن أحمدددد هللدددم  الددددنن الاو  ددددات: ع سدددنو الاو  دددد: ا91
 ت1964-ند1384  تا ا2الاأنوم    - ههو  داو الرعب المصونا  ال ودوحد

 –ايهللدد أ  صددهنو ال أرسددعأحد  داو اليأصددما عددل: أ و عاونددب العيددننب  ا ددن حجددو اليسددا حد   ا92
 اند1423ت ا  :  2: الونأ   

  اليحدد ندد  م  يدا دائدوم الميدأوأ الحمأمندا  852عيننب العيننب  أ و ال  د  أحمدد  دن حجدو  ا93
 اند عل :  1326تا ا  1 ا

ندددد عل:دا هللأو عدددواد 742وههدددوون ت:  نوسدددأ  دددن ع دددد الدددوحمن   دددن نوسدددأ عيدددننب الرمدددأ   ا94
 ا1980-1400 ت: 1 نووت   –مةسسا الوسألا   ميووأ

 ند  عدل:842محمد  ن ع د ا،)أ د  رو(الانسد الدمهللاد الهللأميد  وأهوات: عو نل المهللع    ا95
 ات1993  تا ا1 نووت  ا-مةسسا الوسألا محمد حينت اليووسوسد 

نددد عحأ و ع ددد 646اب الحأجددب الرددود ات:عامددأن  ددن عمددو أ ددد  رددو نددوح   جددأم  ايميددأت  ا96
 ت2000-ه1421 تا :2النمأما لا  أعا والحهللو والعوزن   ا الوحمن ايه و ايه و  

الدددداو المصدددونا  عل: ددد   نددد 488ت:  محمدددد  ددن معدددوح  دددن ع ددد ا،  دددن معدددوح جددنوو الماعددد    ا97
 ات1966الاأنوم  ا   تا ا-لاعألنأ والحهللو

ه  و دد  حواهللدن  ع دددالمحيت 771لونأب  دن عاددد السد رد  ت:جمد  الجوامد   عددأج الددنن ع دددا ا98
 تا2003  تا : 2 نووت   : –هان   داو الرعب اليامنا 

 –داو ال ردددو   ندددد  عل: ددد 395أ دددو نددد   الحسدددن  دددن ميدددوان اليسدددرو  ات   جميدددوم ايمادددأ  ا99
 اتا       نووت   ا  

ندددعل:محمد أ ددو 911حسددن المحأ ددو ع د الددوحمن  ددن أ ددد  رددو جدد   الدددنن السددنو دات: ا100
  1 : مصددددو -عنسددددى ال ددددأ د الحا ددددد وهللددددورأ -داو إحنددددأع الرعددددب اليو نددددا ال  دددد  إ ددددواننت 

 ات1967-ند1387تا :
ندددد داو الرعدددب 430أ دددو حيدددنت أحمدددد  دددن ع دددد ا،  دددن ميدددوان ايصددد يأحدات: حاندددا ايولندددأع  ا101

 اعل:   ند 1409 نووت  ا   تا ا-اليامنا
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ادددد  دددن ع دددد ا، الحمدددود  عادددد الددددنن أ دددو  ردددو  دددن ع  ا دددن حجدددا الحمدددود   هزاحددد  ايدب ا102
   ندددددددووت   :ايهندددددددوم–عدددددددل :عصدددددددأت هللدددددددانو  داو ومرع ددددددا اليددددددد     نددددددد 837ت :  ايزواو 
 ات2004تا :

داو  عل: دد   نددد 1111محمددد همددنن  ددن محمددد المحنددد الحمددو  ايصدد  ت:  ه صددا اآلاددو ا103
 اتا       ا    نووت  –صأدو 

: ع ددد الددوحمن   عددلنددد 256محمددد  ددن إسددمأعن  ال هددأو  ات :  و هاددق أميددأ  الي ددأد لا هددأ ا104
 ا تا    1    الونأ  –داو الميأوأ السيودنا  عمنوم 

نددددد عل:سند رسددددوو  1167هللددددم  الدددددنن  ددددن ع ددددد الددددوحمن  ددددن الهددددز  ت: دنددددوان اجسدددد ت  ا105
 ات1990-ند1411 تا  1حسن  ا

ندددد  عدددل : رمدددأ  832اددددات:محمدددد  دددن أحمدددد  دددن ع  ننددد  العانندددد مدددد ووام السدددحن وايسدددأحند ا106
 ات1990-ند1410  تا  1   ل حأن – نووت  -نوسأ الحوت  داو الرعب اليامنا 

  الحح ادددد زندددن الددددنن ع دددد الدددوحمن  دددن أحمدددد  دددن وجدددب  دددن الحسدددن  ننددد    ادددأت الححأ ادددا  ا107
  1 ا الونددددددددأ  -مرع ددددددددا الي نرددددددددأن داع ددددددددد الددددددددوحمن سددددددددانمأن اليانمددددددددنن  عددددددددل:  ه795ت:

 ات2005  ند1425تا ا
 تا ا    ا    داو الحدن   ند 1182محمد  ن إسمأعن  الصحيأحدات:    الس ت س ا108

 ند  عل محمد مةاد ع دد ال دأود 273أ و ع د ا، محمد  ن نزند الازونحدات: سحن ا ن مأج   ا109
   امنص  عنسد ال أ د الحا د  ا    تا  ا  -داو إحنأع لارعب اليو نا 

ندددد  عدددل: محمدددد محدددد الددددنن ع دددد الحمندددد  275ات: سدددحن أ دددو داود  سدددانمأن  دددن اشهللددديت ا110
   ا نووت    :     ت ا ا  -صندا  المرع ا اليصونا 

داو   عل :أحمدد هللدأرو وههدو  ند353سحن العومن  محمد أحوو هللأ   ن الرهللمو  اليحد ات: ا111
 ات1975-ھ1395 تا :2مصو  :-هللورا مرع ا وم  يا مص  ى ال أ د الحا د

:   عدلالعمنمدد أ دو محمدد  موود  وزاوم ايوودأأ المصدونا  الدوحمن،  دن   ع ددامدسحن الداو  ا112
 اتا :          ا  

نددد  عددل: حسددن ع ددد 303ع ددد الددوحمن أحمددد  ددن هللددينب الهوسددأحد الحسددأئداسددحن الحسددأئد أ و  ا113
 ات2001-ھ1421 تا :1 :   نووت -مةسسا الوسألا   المحيت هللا د

 نددد عل:ع د ال عددأح أ وهدددم 303أئدات:أ وع ددد الددوحمن احمددد  ددن هللددينب الحسدد سددحن الحسددأئد  ا114
 ات1986-ند1406 تا ا2حاب  ا-س مناجمرعب الم  وعأت ا
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تا : الادددددأنوم    :  ددددد    –سدددددنو أعددددد ت الحددددد  ع  هللدددددم  الددددددنن الدددددنن د  داو الحددددددن   ا115
 ا ت2006

داو  نددد عل:ع د المجنددد هنددألد 1360محمددد  ددن محمددد ا ددن سددألت مهاددوأ ت: هللددجوم الحددوو  ا116
 ات2003-ند1424 تا  1 ا  حأن ل الرعب اليامنا 

داو ا دددن راندددو    هللدددنوات الدددننب  ع دددد الحدددد  دددن أحمدددد  دددن اليمدددأد  عدددل :محمدددود ايوحدددةو  ا117
 ات1986ت ا  :  1 نووت    : –دمهللق 

عدددل   سدددمأحا الهللدددن  محمدددد   ندددد 536أ دددو ع ددددا ، المدددأزو  المدددألرد ات :  هللدددوح العاادددنن ا118
 ات2008ا    ت1  المهعأو الس مد  داو الهوب اجس مد  

 : ع دد المجندد نمدو عدل ندد  206ت :    محسدوب ي دد عمدوو الهللدن أحدهللوح الميااأت العس  ا119
 ات2001-ند 1422  تا  1    ل حأن – نووت  –مةسسا ايعامد لام  وعأت 

داو  نددد 676ت:  زرونددأ محنددد الدددنن محنددد  ددن هللددوأ الحددوو أ و  هللددوح الحددوو  عاددى مسددات  ا120
 ا عل:  1392تا ا  2 نووت  ا -إحنأع العوا  اليو د

ه  عدددل:  ددد  ع ددددالوةوأ  هللدددورا ال  أعدددا ال حندددا 684  لااوامدددد  ت: هللدددوح عحادددنل ال صدددو  ا121
 ك 1393  تا : 1المعحدم   :

عل: د     ندد894العوحسدد المدألرد ات :  محمدد  دن وأسدت ايحصدأو  هللوح حددود ا دن عومد   ا122
 اند1350تا  :  1  :  المرع ا اليامنا

  ح الي مدددددا أحمدددددد  دددددن محمدددددد ال أسدددددد الميدددددووأ  دددددزووقهللدددددو  هللدددددوح زووق عادددددى الوسدددددألا  ا123
 اند386عاى معن الوسألا لإلمأت أ د محمد ع د ا،  ن أ د زند الانوواحدات: ند 899ت:
  ايوحدأةو عدل : هللدينب   ند354محمد  ن ح أن  ن ميأد  ن مي د ات:   صحنل ا ن ح أن ا124

 ات1988 -ند  1408  ت ا  1 نووت    –مةسسا الوسألا 
: محمدددد زنندددو  دددن حأصدددو  داو  دددوق عدددلل هدددأو   محمدددد  دددن إسدددمأعن  ال هدددأو   صدددحنل ا ا125

 ا ند1422تا  :  1  :  الحجأم

نددد  عددل :محمددد مددةاد ع ددد ال ددأود  داو 261صددحنل مسددات  مسددات  ددن الحجددأج الحنسددأ وو ات: ا126
   ا نووت    :     ت ا   :    –إحنأع العوا  اليو د 

داو  عل:أحمدد  دن عادد  ندد 597ت:   دن محمدد الجدوز  الدنن أ وال وج جمأ  ص ا الص وم  ا127
 ات2000ند/1421 ا   تا ا مصو  الاأنوم  الحدن  
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عل:حدوو الددنن هللدو نا مدن  ند  804  اأت ايولنأع  ا ن الماان سواج الدنن أ و ح و ا ت: ا128
 ات1994-ند1415 ت: 2    ألاأنوم مرع ا الهأحجد  عامأع ايزنو 

 عدل: ندد 911الوحمن  دن أ دد  ردو ج   الددنن السدنو د ت: ع د   اأت الح أم لاسنو د  ا129
   ا ا   تا ا   داو الرعب اليامنا  الهللن  زرونأ عمنوات 

نددد داو 748هللددم  الدددنن أ ددو ع ددد ا،   ددن عامددأن  ددن و أْنمددأز الددنن د ت:   اددأت الح ددأم  ا130
 ات1998-ند1419 تا  1ل حأن  ا-الرعب اليامنا  نووت

نددد عألت 851 ددن أحمددد  ددن محمددد  ددن عمددو  ددن وأ ددد هللددي   تأ ددو  رددو    اددأت الهللددأمينا  ا131
          ا تا      عل:دا الحأمم ع د اليانت هأن1ند   1407 نووت  –الرعب 

نددد عل:دامحمود محمددد 771عددأج الدددنن  ددن عاددد الدددنن السدد رد ت: الر ددوى  ا  اددأت الهللددأمين ا132
 اند1413 تا  2نجو لا  أعا والحهللو والعوزن   ا وههو  ال حأجد 

عل:داأحمدددد عمدددو  ندددد 774ال دددداع إسدددمأعن   دددن عمدددو  دددن راندددو  ت:أ و   ادددأت الهللدددأميننن   ا133
 ات1993-ند1413تا          مرع ا الااأما الدنحنا  ههو و  نأهللت 

  ادددأت الصدددومنا محمدددد الحنسدددأ وو  السدددامد  عدددل: مصددد  د ع دددد الادددأدو ع دددأ  داو الحهللدددو  ا134
 ات1992-ند  1419    تا  1اليامنا  نووت   

  عدل: إحسدأن ع دأ   داو الوائدد اليو دد   ندووت ه476  ت: هللدنواز عادد   ال ايأع  اأت  ا135
  ات1970  ت ا  1ل حأن     –
ندددد عل:   داو 945محمدددد  دددن عاددد هللدددم  الدددنن الدددداوود  ت:   اددأت الم سدددونن لاددداود   ا136

 ا ا   تا      نووت  - الرعب اليامنا
داو ال ردددو   داسدددين  زردددأو :عدددل ندددد 240أ دددو عمدددوو هان دددا  دددن هندددأ  ات:    ادددأت هان دددا ا137

 ات1993-ند 1414ت :    :     لا  أعا والحهللو والعوزن 
عددددل :   نددددد899هللدددديأب الدددددنن أ ددددو ع ددددأ   الميددددووأ  ددددد زووق ات   عدددددم المونددددد الصددددأدق ا138

 ات2006 -ند  1427تا    1داو ا ن حزت      الصأدق  ن ع د الوحمن الهونأحد
عل:حسدن   ندد631ت:  دنن  دن سدألت الايا دد اآلمدد ند الأ و الحسن س هأنا الموات لآلمد   ا139

 ا :   تا :    الاأنوم-محمود ع د الا نأ  المجا  ايعاى لهللةون اجس منا
محمددددد  ددددن محمددددد  ددددن نوسددددأ ات   هللددددم  الدددددنن أ ددددو الهنددددو ا ددددن الجددددزو  هأنددددا الحيأنددددا  ا140
 اند1351تا  : عحد  حهللو  يو  موم   :  مرع ا ا ن عنم  عل:    ند 833:
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  ندددددووت -داو الميومدددددا ل ال أو  أحمدددددد  دددددن عادددددد  دددددن حجدددددو أ دددددو ال  ددددد  اليسدددددا حد مدددددع ا141
 اه1379 :   تا :

نددددد علا إحسدددأن ع ددددأ  داو الهددددوب 1382محمدددد ع ددددد الحددددد الرعدددأحد ت: ميدددو  ال يددددأو   ا142
 ا1982  تا  2 ا   نووت-اجس مد

   ندددددووت-داو صدددددأدو  ندددددد عل إحسدددددأن ع دددددأ 764محمدددددد  دددددن هللدددددأرو تا مدددددوات الومندددددأت  ا143
 ا تا    1 ا
المرع ددددا   نددددد 1162أ ددددو ال دددداعات:  إسددددمأعن   دددن محمددددد  ددددن ع دددد اليددددأد  رهللدددأ اله ددددأع  ا144

 ات2000-ند1420تا :  1عل :ع دا لحمند  ن أحمد  ن نوسأ  ن نحداو   :  اليصونا
ل حددأن   :  -نددد  نددووت 1067حددأجد هان ددا ت   رهللددأ المحددون عددن أسددأمد الرعددب وال حددون ا145

 ات1941  ت1992    ت  : 
 هدداد -ندد عل:   مرع ا الماحدى1067مص  ى  دن ع دد ا، الحدأج هان دا ت: رهللأ المحون  ا146

 ات1941 ا    تا   وههو  داو إحنأع العوا  اليو د 
 ندد عل: رو  حندأعد 975ع ع الدنن عاد  ن حسأت الدنن الهللأنلد اليحدد ات: رحز اليمأ   ا147

 ات1981 -ند1401 تا :5 :  مةسسا الوسألا وههو 
يدددوب  لإلمدددأت الي مدددا أ دددد ال  ددد  جمدددأ  الددددنن محمدددد ا دددن محمدددوو  داو صدددأدو لسدددأن ال ا148

  ات1977  ت ا  1 نووت   
ندددددد عل:دائوم الميدددددوأ 852أ دددددو ال  ددددد  أحمدددددد  دددددن حجدددددو اليسدددددا حدات: لسدددددأن المندددددزان  ا149

 ت1971ند/1390 تا ا2ل حأن  ا–مةسسا ايعامد لام  وعأت  نووت  اليحد  -الحمأمنا
مصدو   –ه  الحأهللدو مرع دا المانجدد 973  لاهلليواحد  ت: ت ايهنأول ايحواو مد   اأملوا ا150

 ك 1315 :     تا : 

اجمددأت الددوئن  وأ ددد الجمأعددا أ ددد  رددو  ددن محمددد  ددن عأصددت ايحدلسددد  مددعن اليأصددمنا  ا151
                                                اا    ت  ا     عل ا    رأحو -ند مرع ا  ونأن أنوب حنجنونأ829الهوحأ د ت:

  حسدأت الددنن الادسدد عدل:  ندد807مجم  الزوائد لحوو الدنن عاد  ن أ د  رو الينامدد ات: ا152
 تا1994-ند 1414 :  اتا :  الاأنوم  - مرع ا الادسد

داو  أحمددد جددأد  عددل: نددد 776ت:  هاندد   ددن إسددحأق  ددن موسددى المصددو  مهعصددو هاندد   ا153
 ات2005-ند1426تا :  1اأنوم  االحدن  /ال
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 – الرعددب عددألت  ددد  الميددأ أ ددو السددند: عددل  ھ241أحمددد  ددن حح دد  ت  مسددحد اجمددأت أحمددد ا154
 ات1998-ھ1419: ا ت1:    نووت

عل: ددددأ     ندددد  المرع دددا اليعنادددا وداو العدددوا 544عندددأ   دددن موسددددى ات:  مهللدددأوق ايحدددواو ا155
 اتا          

نددد  عل:رمددأ  235أ ددو  رددو ع دددا ،  ددن محمددد   ددن أ ددد هللددن   ات:  مصددحأ ا ددن أ ددد هللددن ا ا156
 ندا1409 تا :1نوسأ الحوت   :

 نددد 658ت:  ا ددن اي ددأو  ال اسددحد الا ددأعد ميجددت أصددحأب الاأ ددد أ ددد عاددد الصدد د   ا157
 ات2000-ند1420تا ا  1 ا مصو  - مرع ا الااأما الدنحنا

ندد  626وت  ن ع د ا، الوومد الحمدو ميجت ايد أع الحمو   هلليأب الدنن أ و ع د ا، نأو ا158
 ات1993-ند1414 ت ا 1الحأهللو داو الهوب اجس مد  نووت  ا إحسأن ع أ   عل:
ندد   626ميجت ال ادان  هلليأب الدنن أ و ع دا ، ندأووت  دن ع ددا ، الوومدد الحمدو  ا تا ا159

 ت  عل:   ا 1995اتا  2 نووت    –داو صأدو 

ندد عل:  دأوق  دن 360أ و الاأست ال  واحد ات : سانمأن  ن أحمد  ميجت ال  واحد ايوس : ا160
   دددد    الاددددأنوم  -داو الحددددومنن ع ددددد المحسددددن  ددددن إ ددددواننت الحسددددحد  عددددو  ا،  ددددن محمددددد 

 اا  تا 
نددد مرع ددا الماحددد داو إحنددأع العددوا  اليو ددد   1408ميجددت المددةل نن  عمددو و ددأ رحألددا ت  ا161

   ا:  نووت    :     ت  

ندد عل:    داو إحندأع 606المااب   هو الدنن الواز  ه نب الو ات:  ب لاواز م أعنل الهن ا162
 اند1420  تا  2 نووت     العوا  اليو د

نددد  داو 1299أ ددو ع ددد ا، المددألردا ت :  مددحل الجاندد   محمددد  ددن أحمددد  ددن محمددد عاددنش ا163
 ات  عل:  1989 -ند1409تا ا    نووت   ا   –ال رو 

نددد  عل:زرونددأ 954نن أ ددو ع ددد ا، محمددد  الح ددأب الوُّعنحدددات:موانددب الجاندد   هللددم  الددد ا164
                 ات2003-ند1423داو عألت الرعب    :  يا هأصا  تا : عمنوات 

ندددد عل:عاد محمدددد 748هللدددم  الددددنن أ دددو ع دددد ا،  دددن وأنمدددأز الدددنن د ت: مندددزان اشععددددا   ا165
 ات1963-ند1382 ت ا :1   ل حأن– نووت  داو الميوما لا  أعا والحهللو   ال جأو 

  ندد  عل:مناندب حعدد911ج   الددنن السدنو دات   حمت اليانأن  ع دا لوحمن  ن أ د  رو ا166
 اتا             نووت –المرع ا اليامنا 
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  هللدديأب الددنن أحمددد  دن محمددد المادو  العامسددأحد ح دل ال ندب مددن هصدن ايحدددل  الو ندب  ا167
 اوههو ت 1968 تا ا1 ا ل حأن - نووت-صأدوداو  عل:إحسأن ع أ   ند 1041ت:
 ندووت   ندد  داو الرعدب اليامندا764ص ح الدنن هان   دن أن د  الصد د  ت حر  اليمنأن  ا168
 اعل:   ت 2007-ند1428 تا  1  ل حأن –
داو   عددل :عصددأت الدددنن الصدد أ د  نددد1250حندد  ايو ددأو  محمددد  ددن عاددد الهللددورأحد ات: ا169

 ات1993-ند1413حتا :1مصو   : -الحدن 
عدل  د   ورألدا الميدأوأ الجانادا   ندد1399إسمأعن   ن محمد ال هداد   ت  ندنا اليأومنن  ا170

 ات1965تا  ا   ا     اسعأح و 
ومنأت ايعنأن  أ و الي أ  هللم  الدنن أحمد  ن محمد  ن إ واننت  ن أ د  رو ا ن هاردأن  ا171

 ات1994 تا ا1  ا  نووت  -إحسأن ع أ   داو صأدو عل: ند 681ال ومرد ت:
ندد عل:دام ند 429ع د الما   ن محمدد  دن إسدمأعن  أ دو محصدوو الايدأل دات: نعنما الدنو  ا172

 ات1983  ند3  تا ا  1محمد ومحنا  ا
 واهلل ولي التوفيق


