
  

. 
. 

. 
ب
ج
ي
ص
چ
ي
م
 

ب
م
س
ج
 

.
.
۔
.
 

.
.
.
7
 

! ٠ ١ ١ ١ 
١ 

1 ٩ 
 !  14ا ٨
١
 

! 
/ ٧ 

٩٦٦ 1 ٢ 

١١ 
7
 0 
/
 

 ا ا ١ ١ ١ ا ٩ ١ ٦ 11

 دح ۔۔۔جحم
_... 777-- 

0 
_ 

7: 

77 -5: 8 : ---. 

 < - -. 2 ٨
-_- 2 

 ۔۔بت۔س ت _

ا
ح
 

-ا :2
 

م
و
ب
 

 ٨
 .ه

.
 

-
ب
 

. 
. 

, 
_ 

: 
, 

.
.
.
.
.
.
 

 آ
.
 

 يمن
9 

=
-
 

«
 

. 
 ب

:
س
ه
.
.
.
.
.
.
:
.
.
.
-
«
»

 

ه
ذ
ا
 

 :اللا
,} 

1
 

- 
7
 

1 
, 

1٨ 
"
 

 ج
: 

١ 
٧١7 

»
 

»
 

١ 
` 

1١ 
1 

.
 

‘٦٠ 
آ
 

! 
 :اينا٦ا

 آ
١ 

. 
٢7 

 ا
. 

١ 
١ 

 ء
ج
ر
ا
ر
 

6
 

٦
0
٩

 

.). 
 ا

\
 

5
 

 مه
) 

١
 

00 
«
 

, 
٠ 

/ 
 ١

 أأ
٢
ا
ر
.
ر
+
4
)

 

 ا٨
 ر

 م٨٨0)
 ل

س
١
ا
ر
 

 2٨٦
 :(خم٨٨٠٨٢ا(0))

ه
ه
 

/ 
 و

 ٨
ر
 

! 
ا
.
 

٨٨ 
 ٩

ي
 

ح
م
.
 

 كا
 ا

 الفلا
.
٢
 

0
 

 ٦
 ارآ

1
٣
"

 

ا
ا
ا
 

ح
ك
.
 

ا
ل
ا
 

٢
٩
٦
٧
٩
٦
7
7

 

 ارث`٨٩٦ل
7
 

/ 
4 

 ل
. 

 ن
"
١
 

. 
١ 

. 
.
:
 

. 
١ 

٢ 

5 
-
-
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣ 
 .

ر
خ
م
ه
 

- 
: 

 ك
 آ

1 
.- 

! ! 

: 

! ٦
 . 

 ا
3 

١١5 
\
 

+ 
\ 

١ 

! ١
4
  





 نازخغ:زطلس

  

  

  

 بفيلا=ر

 !يدنكلا ختهاربإنبدمحجراملا

 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

م ١٩٨٨ 7 ھ ١٤٠٨





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا بابلا

 حبذلا ةفص يف

 اهيلع هلا مسا ركذ نايسنو ةحيبذلا ىلع هلل ا مسا ركذو

 ةلبقلا لابقتساو

 نيماحلا ىلا اومدقتي نأ قافآلا ىلا زيزعلا دبع نب رمع بتك
 عخنت الو نيكسلاب اهعارك برضي الو . اهرحنم يف الإ ةاش اوحبذي آلا

 . اهمحل يف خفني الو اهقنع رسكي الو

 . هب دارأ ام يردأ الف خفنت الف هلوق امأ ى خفني الو : رثؤملا وبأ لاق

 ةرفشلا هتقبس نإف . ادمعتم اهسأر عطقي نأ "'»عخنلاو : لاق

 . اهلمكأب سأب الف اهسأر عطقناف

 يف بغريل ةنيمس اهنا بسحيف اهدي يف قرع يف خفني نأب كلذو حبذلا دعب نوكي خفنلا )١(
 . بيعلا نم كلذف اهمحل

 نع نووري ةباحصلا نم اسان تعمس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع يا نع يور : عخنلاو

 لزخلا : عيبرلا لاق . دادرتلاو عخنلاو زخولاو لزخلا هجوأ ةعبرأ نع حبذلا يف ىن هنا ةنيتم يبنلا

 دعب ةاشلا ةبقر يف ةديدحلا سأرب نعطلاو زخولاو هتلابق حبذي محللاو دلجلا تحت ةديدحلا لاخدإ

 حاضيالا يف ركذو . ه أ محللا يف ددرت يتلا ةليلكلا ةديدحلاب حبذلا دادرتلاو ةبقرلا رسك عخنلاو حبذلا

 . ه أ دادرتلاو لزخلا نود عخنلاو زخولاب ةحيبذلا ميرحت



 قيفرلا بحي قيفر هللا نا » : ةيم يبنلا نع ثيدحلا يف لاقو : ةلأسم
 . ( هتلتق نسحيلف لتق نمو 0 هتحيب ذ حريلو هترمش دحيلف حب ذ نمف

 ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذي نأ حباذلا يسن نإف : هل تلق : ةلأسم

 له . كلذ دنع هللا مسا ركذف ةطحشلا بذج يف ذخأ دقو . ركذ ىتح

 ؟ كلذ هحبذ يزجي

 ىلع هب شيعت ال احبذ ةيمستلا لبق اهحبذ دق ناك اذإ هنا ىعم : لاق

 لفسأ حبذي نأ الإ يدنع ليق ام ضعب يف ةيمستلا عفنت مل رابتعالا يف هلثم
 . ةيمستلا دعب رخآلا حبذلا دعب كرحتو هللا مسا ركذيو . كلذ نم

 حبذلا كلذ لثم ىلع ايحت نييلوألا نيتطحشلا يف تناك ناف : تلق
 ؟ لكؤت له كلذ دعب ةاشلا كرحت ملو ةثلاثلا ةبذجلا يف هللا مسا ركذ مث

 ةضيرملا ةلزنمب يدنع اهنأل لكؤت ال اهغأ ليق اميف جرخي هنا يعم : لاق

 . اهيف مدقت دق يذلا اذه

 ؟ حبذلا زوجي فيك هتلأسو : ةلأسم

 . ًازج ال ًاطحش حبذلا اولاق : لاق

 ؟ اهدسفيأ زجلاب حبذ ناف : تلق

 . اهدسفي ال نأ وجرأ : لاق

۔ - ٦١



 هللا مسا ركذي نأ يسنف حبذ لجر نع ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . ركذ مث ةطحش طحش ىتح

 احبذ ةاشلا حبذ نكي مل اذإ : ليق دقف ؟ لكؤت له هللا مسا لاقف

 حبذلا متأو هللا مسا ركذو ةيقب حبذلا نم يقاب ناكو . اهلثم هيلع ايحت ال

 نكلو ةيمستلاب عفتني الف ةاشلا هيلع ايحت ال احبذ حبذ ناك ناو كلذ زاج

 . اهلكأ زبي مل كرحت مل ناو . اهلكأ زاج

 نأ يسنو ةباد حبذ نمو ۔ هللا همحر _ دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 حبذلا عضوم ىلع ةيدملا ىرجأف كلذ دعب نم ركذ مث اهيلع هللا مسا ركذي
 ريخألا حبذلا اذه يف محللاو قورعلا نم ائيش عطق دق ناك : لاق هللا ركذو

 ينا بسحأو . لكؤت مل كرحتت مل ناو . تلكأ ريخألا حبذلا دعب نم تكرحتو

 هيلع ايحت نأ نكمي ال امم لوألا حبذلا اذه ناك اذإ فيعض يظفحو تدجو

 . ") نيملسملا لوق يلوقو لكؤت مل ةيناث حبذت مل نإ ةحيبذلا

 لبقي مل ةيمستلا يسن هنا معزف هل اهحبذيل ةاش الجر ىطعأ نمو خسنلا ضعب يف ةدايز )١(

 ىلع ايطاوت اذإ معن : لاق ؟ كلذ زوب له ةحيبذلا ىلع هللا يمسي رخآلاو حبذي اذه نا ىلع
 . ھ إ كلذ



 امم اولكأت الو > : لجو زع هلوقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم |

 : نيملسملل اولاق برعلا يكرشم نا كلذو )هله هيلع هلل مسا ركذي مل

 . ( ةتيملا نونعي ) هنولكأت الف ث هللا لتق ايف هللا نودبعت مكنأ نومعزت

 اعنص نسحأو لضفأ هللاف لالح هنا نومعزتو (حبذلا نونعي) متنأ متلتق امو

 يف كنعزاني الف هوكسان مه اكسنم انلعج ةمأ لكل : تلزنف ؟ متنأ مأ

 حبذ نإف . مارح يهف { اهيلع هللا مسا ركذي مل ةحيبذ لكف "ه رمألا

 ةحيبذلا دسفت مل ةيمستلا يف حبذلا دعب كش مث ةيمستلاب نيدي نمم حباذ

 ىلع هللا مسا ركذي مل هنا نقيتسيو ملعي ىتح ةيمستلاب نيدي نمم هنأل كشلاب

 . اهلكأي ال مث ةحيبذلا كلت

 ةداح ةرفشب هنسحي نم حبذلا ىلوتي نأ هبحن يذلاو ؛ هنمو : ةلأسم

 اهعجضأ حبذي نأ دارأ اذإف . هللا مسا ركذيو ةلبقلا لبقتسيو ةمحرو قفرو

 ىلع ةرفشلا رجيف حبذيو هللا مسا ركذي مث ةلبقلا لبقتسيو ةمحرو قفرب

 لبقتسي مل ناو . ازج زجي الو ًاطحش طحشيو هللا مسا ركذي وهو ةحيبذلا

 سانلا هيلع يذلاو . كلذ دسفت الف دمعت الب حبذلا دنع ةحيبذلاب ةلبقلا

 . (ربكأ هللاو هللا الإ هلا الو هللا مسب ) : نحن لوقنو هنولوقيو اندنع

 )١( ةيآلا ماعنالا ١٢١ .

 (٢) ةيآلا جحلا ٦٧ .



 ءاسأ دقف ةلبقلا لابقتسا ريغل دمعت ولو : ليق دقو ؛ هربغ نمو

 يبأ ىلا هعفري رثؤملا يبأ نع كلذ دجويو ى هتلا ءاش نا ةحيبذلا دسفت الو

 دنع ركذ ايب هتلا مسا ركذ اذإو ؛ ۔ هللا ايهمحر _ بوبحم نب دمحم هللا دبع

 هللاو هللا الإ هلا ال : نولوقي مهنأ سانلا هيلع يذلاو . ىفتكا دقف هحبذ

 هللا ناحبس وأ ربكأ هتنا وأ هلل دمحلا وأ هللا الإ هلا ال : لئاق لاق نإف . ربكأ

 ركذ نم اذه وحن وأ هللا مسب وأ هللا لوسر ىلع هللا ىلص وأ هللا رفغتسا وأ

 . كلذ يف راثآلا عبتت نأ بحنو هركذب يزتجا دقف هللا ركذ اذإف هلا

 ةيمستلاب رهجي مل ناو هازجأ هللا ركذب هناسل كرح اذإو ، اهريغ ىلع دمتعي الو

 تاغللا نم هللا ركذ اييأو . هتيمستب يدنع يه سيلف هسفن يف اهرساو هناسل

 ةيجنزلابو ىنهر ةيدنهلابو نابرهمو هديب سحيو ةيسرافلاب هادخ لوقي نأ لثم

 نمحرلاو هللاب ةيمستلا ىلا مهتنسلأ فرص اوفلكي ملو . كلذ هابشأو وجنلم
 ناك ناو هازجأ تاغللا نسحي ناك ناو ؛ كلذ هابشأو ميظعلاو ميحرلا

 . ةيبرعلا نسحي

 . اهلكأت الف هتحيبذ دنع ةيمستلا يسنو حبذ نم ؛ هنمو : ةلأسم

 ناسللاب )ه هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو » : ىلاعت هللا لاق

 هللا مسا ركذي مل ةحيبذ لكو 5 هللا ركذب الإ حبذلا نوكي الو ، بلقلاب سيل

 . مارح يهف اهيلع

 )١( ةيآلا ماعنألا ١٢١ .



 ناك نا هنا ةيسرافلاب يمسيو حبذ نميف : لاق نم لاق دقو : ةلأسم

 كلذب هتلا يمسي هنا ملعي ناك نا هنا اذه يف انأ بحأو . هتحيبذ تلكأ ةقث

 نوكي نأ الإ لبقي ال .3 هلوقب الإ كلذ مهفي مل ناو هتحيبذ تلكأ لوقلا

- . 

 . همب

 حبذ نمو : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 هنا ىمس دقو ديرولا الو ةبركلا عطقي ملو ، ةضيرم تناك دقو اهريغ وأ ةاش

 . ةحيبذلا تلكأ هنم شيعت ال ام جادوألا نم عطق دق

 تلكأ ةضيرم تناك اذإ حبذلا دعب نم تكرحت اذإ : يراوحلا وبأ لاق

 دعب نم كرحتت مل ناف ، حاضولا نب دايز نع ناهبن نع تظفح كلذك
 غرفتسا وأ هللا مسا ركذي ملو جادوألا عطقو حبذ ناو . لكؤت مل حبذلا

 نم لفسأ نم حبذيف تمت مل وأ تتام دق اهنا ىري وهو اهبنذ قش مث ، اهحبذ

 . لكؤتلف اهايا هحبذ دعب تكرحت ناف هللا مسا ركذيو كلذ

 حبذيف حبذملا ىلع ةيدملا يرج هنا : لاق نم لاقو ِ؛ هريغ نمو

 . هللا مسا ركذيو لكأيو ، كردأ ام

 حبذلا عضوم ىلع ةيدملا يربت نأ دعب تكرحت اذإ : لاق نم لاقو

۔ -_ ١٠



 كلذ وحنو ةرقب وأ ةاش حبذ لجر نعو باهولا دبع نب حلفأ مامالا

 باوجلا ؟ ال مأ ةاكذ كلذ نوكي له . ايسان هللا مسا ركذي ملو ءايشألا نم

 ناك نا امأو . ايسان ةيمستلا كرت امنا ناك اذإ يكذ حبذ وهو زئاج كلذ نا

 زيجي الف عيبرلا امأو : هنع هللا يضر رباج لاق اذكه لحت الف ادمعتم اهكرت

 . ملعأ هللاو هللا مسا ركذي نأ الإ ةحيبذلا

  
۔ - ١١





 ىناثلا بابلا

 عخنلاو كلذ هبشأ امو حبذلا ةفص يف

 حبذلا نأل لفسأ نم ةبقرلا غارفتسا ىلا سأرلا نم حبذم ةبقرلا لكو

 . اهلك ةبقرلا نم زوجي

 ةاكذلا هنم حصت له رحنمل ١ ريغ ف حب ذ نع هتل اسو : ةلأسم

 تءاج ةنسلا نأل : لاق ؟ حبذ دقو حصت ال مل : هل تلق . ال : لاق

 . لعف ام فالخب

 ةاكذلا » : يي ىبنلا لاق : لاق ؟ كلذ يف ةنسلا فيكو : تلق : لاق

 . ةيم يبنلا رمأ فالخب زوجي الف « رحنملاو ةبللا ف

 () !ا!طحش حبذلا : اولاق ؟ حبذلا زوجي فيك : هتلأسو : ةلأسم

 . ازج ال

 )١( عيرسلا حبذلا : هلمهملاو همجعملا نيشلاب طحشلا .

 ۔ ١٣



 . اهدسفي ال نأ وجرأ : لاق ؟ اهدسفي زجلاب حبذ نإف : تلق

 حبذلا يف زجلا نوملسملا هرك دق : لاقو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ةداح ةرقش هنسحمي نم حبذلا ىلوتي نأ هبحن يذلاو . ازج ال ابذج : اولاقو

 ةمحرو قفرب اهعجضأ حبذي نأ دارأ اذإف . ةلبقلا لبقتسيو ةمحرو قفرو

 ل ناو . ازج زجحم الو اطحش طحشيو هللا مس ا رك ذي مت . ةلبقل ا لبقتسيو

 . كلذ هدسفي الف دمعت الب حبذلا دنع ةحيبذلاب ةلبقلا لبقتسي

 ءاسأ دقف ةلبقلا لابقتسا ريغل دمعت ولو : ليق دقو ؛ هريغ نمو

 . هللا ءاش نا ةحيبذلا دسفت الو

 يذلاو . ىفتكا دقف هحبذ دنع ركذ امب هتلا مسا ركذ اذإو : ةلأسم

 . ربكأ هللاو هللا الإ هلا الو هللا مسب نحن هلوقنو هنولوقيو اندنع سانلا هيلع

 نأ بحن الو كلذ اهدسفي الف ةمئاق يهو ةاشلا حبذ نمو : ةلأسم

 . افقلا نم زوجي الف حبذلا امأو . كلذ لعفي

 نيكسلا لعجو حبذملا نم ةاش حبذي نأ دارأ لجر يف ليقو : ةلأسم

 دقو ةاشلا تفرتحاف حبذلا عضوم نم اهحبذي نأ ىلع بذجو اهقلح يف

 دارأ هنأل هجولا اذه ىلع لكؤت اهغا افقلا نم اهحبذف اهيلع نيكسلا ىرجأ

 . حبذملا

۔ ١٤ ۔



 هنا رثألا ءاج مث . اهلكأ لحي مل ةحيبذلا عخنأ نم رثألا ءاج هنا ايك

 وه ام دارأ هنا اذه يف ليق كلذك اهلكأ زاج اهعخناف نيكسلا هتقبس اذإ

 نم لفسأ نم اهحبذي نأ بحنو اهلكأ زئاج وهف نيكسلا هتقبسف . زئاج
 كلذ هل زاج اهحبذي ملو اهكرت ناو اهلكأي الو اهكرتب طاتحا تكرحت نإف كلذ

 . ةفصلا هذه ىلع ناك اذإ

 تحت نم نيكسلا لخدأو محللاو جادوألا عطقو حبذ نمو : ةلأسم

 جادوألا عطقو حبذلا نسحأو ىمس اذإف محللاو جادوألا عطقو موقلحلا

 . لكؤي مل عخن اذإو . هلكأب سأي الف

 اذإ اهلكأت الف عطق ىتح اهعفر مث ةيدملا لخدا اذإ : يراوحلا وبآ لاق

 اهعخنل دمعت ناو اهلكأي هنإف دمعتي ملو اهعخنف اهحبذ اذإو كلذب تتام

 عطقو اهعفر مث موقلحلا تحت ةيدملا لخدأ اذإو . انظفح اذكه اهلكأن مل

 نأ هلف كلذ دعب تكرحت مث قلحلا ىلع اهارجأف نيكسلا داعأ نإف جادوألا

 . اهلكأي

 هدنع امو ديرول ا عطقف اريط وأ ةب اد حب ذ لجر نعو : ةلأسم

 . هوركم وهف اهلك براوشلا رغي مل اذإ : لاق ؟ لكؤت له ةبركلا الإ
 هنودبو ةاكذلا هر عقي ىذلا حبذلا دح امو : هل تلق : ةلأسم

 ؟ ةاكذ نوكي ال

۔ ١٥ _۔



 يف ةحيبذلا هلثم ىلع ايحت ىذلا حبذلا وه : ليق دق هنا ؛ ىعم : لاق

 يذلا حبذلا وه اذهف حبذلا عضوم يف نوكي نأ دعب رابتعالاو رظنلا ىنعم

 . هيناعم تفلتخا ولو ةاكذلا هب هيلع نوكي

 ائيش معلعقي : ليق هنا ىعم اميف ؟ كردت ةفص كلذل لهف : هل تلق

 . رظنلا يف جرخي يذلا ىنعملا اذه ىلع ءيش نود

 ةحيبذلاو : تلق . عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ ةبقرلاب نوكت وأ سأرلاب ةرجنحلا نوكت

 ءيش ىلا تتاب نإف ةبركلا ىلع ةبللاب حبذلا نوكي نأ رومأملا : لاق

 . ملعأ هتلاو اييرحت كلذ يف ملعأ مل تركذ امم

 ؟ ال مأ زوجيأ ةمئاق ةاش حبذ نمو : ةلأسم

 نإف . اهحبذيو هللا يمسيو ةلبقلا ىلا اهعجضي نأ هب رومأملا : لاق

 . اهيلع هللا ىمس اذإ كلذ مرحي مل امئاق حبذ

 ؟ ةثيبخ مأ ةبيط ةحيبذ هلاشب حبذ لجر : ةلأسم

 دنع نيملسملا لاعفأ نم ةعيرشلا هب تءاج ام فلاخ دق : لوقأ

 ةنسلا ةفلاخم كلذب دري ملو . حبذلا دنع هللا يمسي ناك اذإف . مهحبذ

 . ةثيبخ نكت م
۔ ١٦ ۔-



 اهنإ : ليقف تعطقو ةحسذل سار م م ةل دمعت ,رمو : ةلاسم
 ء - و ٠ ٥ ا أ : ر

 ٠ اهلك ن ن الف ٥ 2ْ هتمس مل ز _ | | ١

 ( ر ٥ - ا -- , ١ 6 ٠ ز ٠ ُّ - ل ١ ٠ لك

 س رفشل دمعتي ں !و ؤ :1 ل

 ه . لإ توعو دربب ىتح عخنت الو ةحيبذلا سرمت الو ٠ ةلأسم كلذ , اعف نإف تومتو درمت

 : ء لصوب : و سأب الف دمع الب سأرلا نابأف هترفش هتقبس ام الإ لكؤت مل اهب

 . قنعلا رسك سرفلاو سأرلا عطق

 لدو ةاشب رمأ هنا رمع يأ نعو : ةلأسم . اهعخنف :ف تحبنذف ةاش

 . اهنم لكأي لو . اؤزه هللا هعخن اهعخن : لاق

 ذل دمعت نإ : عيبرلا لاق س نإو اهلكأت الف كلذل دمعت ن دمعتي ملو نيكسلا هتقبس ن 1

 . سأب الف كلذل

 . هللا هسرف اهسرف : ةد اتو نع ليقو

 ب ىتح عحنب الو سرمب ال : عيبرلا لاق إف دربت ىتح معخنت ه نأ لكؤت الف لعف نإف دربت

 . دمعتمريغ نيكسلا هتقبس نوكت

 م :
 - ك . 1 : - . ع ١ ا -

 7 5 - .ه .-ه ع ( ٠. ع. . . .

 . عخنلاو سرفلا

۔ -_ ١٧



 . اهسأرب ىمرف ةجاجد وأ ةاش حبذ لجر نع ابوبحم تلأس : ةلأسم

 . هيلع سأب الف ةداح نيكسلا تناك اذإ : لاق

 . اهنم عطق يذلا اهسأر ربغ اهلك : اولاق دق : مشاه لاقو

 دمعتي ملو اهسأر ناباف اطخ اهعخن اذإ ليق دقو : لاق ؛ هربغ نمو

 . لكؤت ملو تدسف كلذل دمعت نإو اهلكأب سأب الف كلذل

 يف حبذ نأ دعب كش مث ةيمستلاب نيدي نمم حباذ حبذ اذإف : ةلأسم

 تقو زواج اذإو . ةيمستلاب نيدي نمم هنأل كشلاب هتحيبذ دسمت ل ةيمستل ةلا

 ىلع هللا مسا ركذي مل هنأ نقيتسيو ملعي ىتح كشلا ىلا عجري مل حبذلا

 عديو انم ىلوأل ا ىلع يمسيف نت اشلا حب ذي لجرل او : ةلأسم

 ؟ هيزجت ىلوألا هتيمستل ىرتأ ادمع ةيناثلا ىلع ةيمستلا

 نيكسلا ىقلأو ىمسف اهحبذيل ةاش عجضأ نإف : تلق . ال : لاق

 ؟ لكؤت له ىرخأ ذخأو

 . اس ب ى ر أ ام : ل ق

۔ _ ١٨



 جرخو محللا عطقف نيكسلا ىرجأو ةحيبذلا ىلع ىمس اذإو : ةلأسم

 غرف ىتح اهقلح ىلع نيكسلا رمي مالكلا كلذ يف وهو اناسنا ملك مث مدلا

 . اهحبذ نم

 . حبذلا نسحأو ىممس اذإ اهلكأب سأب ال : لاق

 . ال م أ ىمس يردي ال ةيمستل ١ ف كشو حب ذ لجر نعو : ةلأسم

 . اهنم لكأي ال : لاق

 امأو . ةيمستلا يف كاشوهو حبذ اذإ كلذو . معن : لاق ؛ هريغ نمو

 نيدي ناك اذإ مسي مل هنا ملعي ىتح لكأ حبذلا دعب كش مث حبذ اذإ

 دهشأ : لاق وأ ركي لو هللا هللا : هتحيبذ ف لاق لجر نعو : ةلأسم

 . هللا ءاش نإ زئاج وهف هتلا لوسر ادمحم نأ

 ةلبقلا ريغل ماعنألا نم ائيش حبذ نميف لوقت ايف : تلق : ةلأسم

 ؟ املاع وأ كلذ يف ةنسلاب الهاج

 دصقت ا ذإ هنكلو اذه ىنعمب هتحيب ذ دسفت ال : ليق هنا ىعم : ل ق

 كلذ بجوي ىنعم هتحيبذ داسف يف ملعأ الو . يدنع مثأ ةنسلا فالخ ىلا

 . ملعأ هتلاو كلذ ليق هنا ملعأ الو داسفلا

۔ - _ ١٩



 ادمع وأ ايسان ةحيبذلا ىلع ةيمستلا كرت نميف لوقت ايف : هل تلق

 ؟ كلذب الهاج وأ

 ىلع ةيمستلا كرت اذإ لاح ىلع لكؤت ال اهنا : ليق هنا ؛ يعم : لاق

 . افالتخا اذه يف انباحصأ لوق يف ملعأ الو . ةحيبذلا

 تماق مث اهيلع هللا مسا ركذو ةاش عجضأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ اهيلع هللا مسا ركذي ملو اهحبذو اهعجضأف عجرف

 هللاو ايسان ةيمستلا هكرت ناكو اهنع ءىشب لغاشتي مل اذإ لكؤت : لاق

 . ملعأ

 عجري مل ام هنا يدنعف حبذلل اهيلإ ةيمستلاب دصق اذإ : ديعس وبأ لاق

 نإ كلذ هيزجيو ىلوألا ةيمستلا ليبس ىلع وهف هريغ ىلا كلذ لاح نم جرخي

 . هللا ءاش

 ؟ هتحيبذ لكؤت له حبذ اذإ مجعألا نع لئسو : ةلأسم

 . لكؤت ال اهنا ؛ يعم : لاق

 ؟ ةيب رعل ا فرعي ال ايمجع ا ناك ناف : هل ليق

. مجعالا ريغ يمجعالاو ْ لكؤت : لاق



 ؟ لكؤت له حبذو حيسملا مسا وأ هللا مسا لاق ينارصن هنا : هل ليق

 . ةيمستلا دارأ اذإ هلك اذهو لكؤت اهنإ ؛ ىعم : لاق

 ؟ ةيمستلا دقتعي ملو ناسللاب هللا ركذ نإف : تلق

 هيلع هللا بجوأ ايب ىتأ دقف اهيلع هللا مسا ركذ اذإ هنإ ؛ يعم : لاق

 . هريغلو هل اهلكأ زيجي هتيأرو

 ريغ نم ناك اذإ ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذ اذإ كرشملا يف : هل ليق

 ؟ لكؤت له باتكلا لهأ

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو لكؤت ال اهنا ؛ يعم : لاق

 عجضأ نإف : تلق . نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ لكؤت له ىرخأ ذخأو نيكسلا كلت ىقل أو ىمسو اهحبذيل ةاش

 . اس ُ ى ر ا ام : ل اق

 نيكسلا ددحو هلغشأف ناسنا هملك مث ىمس هنا ول تيأرفأ : تلق

 . ةيمستلا كلت ىلع حبذ مث ربكي ملو . رجحب

 . لإ بحأ ناك ىمس ولو اسأب ىرأ ام : لاق

۔ - ٢١



 عدتباف دحلا لاطأف © ةيمستلا دعب نيكسلا ذخأ ولو : تلق

 ؟ لوقي ايك

 . اذه هركأ : لاق

 حب ذي املاظ الجر دجو لجر نعو ۔ هللا همحر ۔ نسحلا ب أ باوج نمو

 عضوم ىلع اهارجأف ملاظلا نم ةديدحلا لجرلا ذخأف هللا مسا ركذي ملو هتباد

 . هللا مسا ركذو حبذلا

 نأ لبق ةيح يهو كلذ لعف اذإ ةفصلا هذه ىلع لحت له : تلق

 عضوم ىلع ةديدحلا ىرجأ اذإ اهلكأ هل زوجي معنف تفصو ام ىلعف ؟ تومت

 كلذكو ؟ تومت نأ لبق ةيح يهو اهيلع هللا مسا ركذو ائيش اهنم عطقو حبذلا

 لكف تمت مل ةيح يهو ملاظلا هيف حبذ يذلا عضوملا نم لفسأ نم حبذ ول

 . هللا ءاش نإ تفصو ام ىلع اهلكأ زوجيو . زئاج كلذ

 ملو حبذ مث هللا مسا ركذو حبذلل ةبادلا لجرلا عجضأ اذإو : ةلأسم

 ركذ حباذلا نكي مل اذإ هنا اذه يف فرعن يذلاف ؟ حبذلا دنع هللا مسا ركذي

 ركذ ناف اهقلح ىلع ةرفشلا عضو اذإ هللا ركذي اينإو لكؤت مل امل هحبذ دنع هللا

 . باوصلاب ملعأ هللاو مرحي كلذ َرن مل اهحبذ لبق هللا

 ةرحلا ةأرملاو بنجلا ةحيبذ زئاجو هتحيبذ لكؤت ال مجعألاو : ةلأسم

 زئاجو اهنونج تقو يف ةوكذ اهنم حصت الف ةنونجملا امأو ءافلقلاو ةكولمملاو

 مكح ريغ اهمكح نأل اسأب ءافلقلا ةحيبذ يف ملعأ الو اهتقافا ةلاح يف اهحابذ

 . لاجرلا نم فلقألا

۔ ٢٢ ۔



 ثلاثلا ب ابل

 ر وجت ال نمو هتحاب د ف هتحيب د ز وبحت نميف

 راثآلا يف كلذ دجوي دق © معنف ؟ ال مأ زوجتأ ةأرمل ةحاب ذ يف تركذو

 . زئاج ةأرملا ةحيبذ نا

 ؟ هتحيبذ لكؤتأ ماصو ىلص مالغ نعو : ةلأسم

 تلكأ ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذو حبذلا نسحأ اذإ : لاق : لاق

 . ةلبقلا لهأ دالوأ نم ناك اذإ لوقلا ضعب يف هتحيبذ

 . غلبي ىتح زوجي ال : ليقو

 اضئاح تناك ولو ةأرملا ةحيبذ لكؤت : دايز وبأ لاقو : ةلأسم

 . هللا تركذ اذإ

 ؟ لكؤت له ملكتي ال يذلاو مصألاو مكبألا ةحيبذ نعو : ةلأسم

 . هتحيبذب سأب الف هللا فرعي ناك اذإ : لاق

۔ - ٢٣



 ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ هتحيبذ زوجي هنا يعمف مصألا امأ : هريغ لاق

 يعمف مالكب حصفي الو قطني ال ناك يذلا مكبألا امأو . ملكتي باتكلا وأ

 . هتحيبذ زوجت ال : ليق دق هنا

 كلذ يف اندجو دقف ؟ لكؤت له ىبصلا ةحيبذ يف تركذو : ةلأسم

 . افالتخا

 . حبذلا نسحأ اذإ يبصلا ةحيبذ لكؤت : لاق نم مهنمف

 . لكؤت ال : لاق نم لاقو

 حبذ مث أضوت ناو بنجلا ةحيبذ زوجتو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . كلذ دسفي مل لستغي وأ اضوتي نأ لبق حبذ ناو . لإ بحأ وهف

 ةرح وأ ةمأ حبذلا تنسحأ اذإ ةأرملا ةحيبذب سأب الو ؛ هنمو : ةلأسم

 ىلا رطضا ناو . لإ بحأ وهف اسبال حباذلا ناك ناو . اضئاح تناك ناو

 . كلذب هتحيبذ دسفت مل نايرع وهو حبذي نأ

 نايرع وهو حبذو كللذ لا رطضي ولو : لاق نم لاقو ٤ هريغ نمو

 . اسبال نوكي نأ بحتسيو كلذ دسفي الف

 . ةيمستلاب ملكتي نأ الإ سرخألا ةحيبذ زوجي الو : ةلأسم

۔ ٢٤ ۔-



 ناو حبذلا نسحأو نتتخا اذإ يبصلا ةحيبذب سأب ال ؛ هنمو : ةلأسم

 هتحيبذ تزاج ةالصلا نسحي ناكو حبذلا نسحأ اذإ : لاق نم لاقو

 . نتتخي مل نإو

 . نتتخي ىتح هتحيبذ زوجت ال هنأل بحأ لوألا لوقلاو

 ولو ةلبقلا لهأ نايبص ةحيبذ لكؤت : ةيواعم وبأ لاق ؛ هريغ نمو
 . اونتتخي مل

 . اهلكأ هركي : مهضعب لاقو

 . اونتتخي ىتح مهتحيبد زوجت ال : لاق نم لاقو

 . يبصلا اهلكأيو . غلابلا اهلكأي ال : لاق نم لاقو

 مهنم مالغلا ةحيبذ نا : ليق دقف ىراصنلاو دوهيلا نم امأو ؛ هنمو

 . نتتخي مل ناو ةزئاج

 نمو ةلبقلا لهأ نم فلقألا ىبصلا ةحيبذ نا : يراوحلا وبأ لاق
 . ةزئاج باتكلا لهأ

 . زوبحت ال : اضيأ ل اق نم ل اقو

۔ . ٢٥



 ناو حبذلا تنسحأ اذإ اهتحيبذ زوجي نيملسملا نم ةأرملا كلذكو ؛ هنمو

 اهتحيبذ زوجت ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لهأ نم ةأرملا كلذكو . نتتخت مل

 مهنم ليجنالا أرقي مل نم هنا : ليق دقف ىراصنلا نم برعلا الإ نتتخت مل ناو

 . ةلبقلا لهأ نم فلقألا ةحيبذ زوجت الو هتحيبذ لكؤت مل

 ةيدملا اكسمأو اعيمج اهاكسمأ ةحيبذ ىلع اعمتجا نيلجر نعو : ةلأسم

 ادحاو اديص ايمر اذإ كلذكو . زئاج اذهف اعيمج احبذو اهيلع هللا مسا ركذو

 . لالح وهف هباصأف هللا مسا اركذو دحاو مهسب

 . لاجرلا نم ىصخلا ةحيبذ لكؤتو : ةلأسم

 . هتحيبذ لكؤت الف ركذلا قوقدم نوكي نأ الإ : ضعب لاقو

 . ةديج ةلأسم هذه : هللا دبع وبأ لاق

 . هتحيبذ لكؤت ال هنا نتتخي مل اذإ يبصلا يف لاقو : ةلأسم

 حبذ اذإ هنا : لوقأ ينا ريغ لاق نم اذه لاق دق : رثؤملا وبأ لاق

 هتحيبذ لكؤت نأ سأب الف لقاع وهو . هيلع هتلا مسا ركذو حبذلا نسحأو

 مل وأ نتتخا ةالصلا عطقي الو سجنب وه سيل يبصلا نأل نتتخي ل وأ نتتخا

 رهطي الو ةالصلا عطقي اسجن راص نتتخي ملف غلب اذإف غلبي ىتح نتتخي

 . نتتحي ىتح

۔ - ٢٦



 لكؤت له ىلصي ال هنا نظي ايبرو ىلصي ىذلا دبعلا نعو : ةلأسم

 ىتح تلكأ ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذو حبذلا نسحيو انتتخم ناك اذإف

 . يلصي ال هنا ملعي

 ؟ لكؤت له نيريغصلا ديبعلاو ءاسنلا ةحيبذ نعو : ةلأسم

 . ةالصلا اولقع اذإ معن : لاق

 . ملحلا اوغلبي نأ ريغ نم ةالصلا نولقعي مهو اولصي مل نإف : تلق

 ؟ مهتحيبذ لكؤت له

 . ال : لاق

 ؟ دبعلا نتتخي ل نإف : تلق

 . ىلص ناو هتحيبذ لكؤت الف نتتخي ملف ملحلا غلب اذإ : لاق

 لكؤت الف ىلص امبرو ةالصلا كرتي دبعلا ناك اذإ : لاقو : ةلأسم

 . ةيالا مومعل كلذ ف فالخ الو ىمعألا ةحيبذ زئاجو هتحيبذ

 ؟ لكؤت له ملكتي ال يذلا مصألاو مكبألا ةحيبذ نعو : ةلأسم

 . هتحيبذب سأب الف هتلا فرعي ناك اذإ : لاق

۔ ٢٧ _۔-



 ةزئاج هتحيبذف ةلبقلا لهأ نم ناك اذإف مصألا امأ : لاق ؛ هريغ نمو

 ©. مالكلا فورحب حصفي الو ملكتي ال يذلا مكبألا امأو . يمسي ال نأ الإ

 اهب حصفي ةيمست يمسي ال هنأل نيملسملا لوق ضعب يف هتحيبذ زوجت الف

 . ناسللاب ةيمستلا اينإو بلقلاب ةيمستلا نوكت الو ةيمستلاب مالكلا فورح

 ؟ نونجملاو ناركسلا ةحيبذ يف لوقت امو : ةلأسم

 . كلذ زوجي ال : لاق

   3 

۔ ٢٨ ۔-



 عبارلا بابلا

 ةراجحلا لثم حبذلا هب زوجي ال امو حبذلا هب زوجي ام

 فيسل او لصنل او بلخم ١ لثم لي دحلا رثت اسو رفظل او

 ؟ رفظلاب وأ فيسلاب وأ ةراجحلاب حبذلا زوبي له : تلق .

 رجحلا نا هيفو } زوجي ال رغملا ريغو . زئاج ةراجحلا نم رغملا : لاق

 زئاجو هلك رجحلاب حبذي نأ زئاجو لا بحأ ةزاجالاو ، زوجي ال رغملا ريغ
 . فيسلاب حبذلا

 ىنعم ف ملعأ هللاو ىقابلاب حبذيوربش ردق هترداب نم كرتي : ليق دقو

 . اهب زوجي الف سرضلاو رفظلا امأو . هنم ربشلا كرت

 ناك اذإ بلخملاب زوجي حابذلاف بلخملاب حبذ نميف تركذو : ةلأسم

 انقلابو ركسلا بصقو ةرذلا بصقب حبذي : ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم

 . ةراجحلا نم ورملابو رغملابو يرفي ناك اذإ

۔ -_ ٢٩



 ؟ وه ام ورملاو رغملاف : تلق

 اذه لكو . ضيبلاو رفصلا ةراجحلا لثم رانلا هنم جرخي يذلا : لاق

 . حبذلا هب زئاج

 ءارمحلا يهو ورملاب ةراجحلا نم حبذي امنإ : هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 ةرذلاب بصقلا نم حبذي انإو . ةراجحلا نم اهاوس ايب حبذي الو ءاضيبلاو

 امأو . دح هل ايب ديدحلا نم خبذي امنإو هب حبذي الف انقلا امأو غورلاو ركسلاو

 . الف دح ال ام

 . بلخللاب حابذلا نعو - هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ؟ ةرو رضل ا ريغو ةرو رضل ا ٢ كلذ زوجحم له : تلق

 نكمي ناك ا دإ ةرورضلا ريغو ةرورضلا ف زئاج بلخملاب حابذلا معنف

 بحي لجو زع هللاو ةبادلا ىلع اباذع نوكي ال ةداح هترفش تناكو هب حبذلا

 . قفرلا

 ةرفش اهل ةديدحب الإ حبذلا نوكي الو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . بصقلا طبللاو رجحلا يه ةورملاو . ةبصق وأ ةورم وأ

 نم اهدوسأب حبذي الو ءاضيبلا وأ ءارمحلا يه : لاق نم لاقو

 ناو هتحيبذ هيلع دسفت الأ ةراجحلا نم كلذ ريغب حبذي نأ وجرأو . ةراجحلا

. هيزجحي



 غورل و ركسل او ةرذلا بصقب حب ذي انإ : ليقو ؛ هنمو : ةلأسم

 . هب حبذي الف انقلا امأو

 ربش هتر د اب نم كرتي ليقو فيسل أ ةر د ابب حب ذل ١ هركو ٤ هنمو : ةل اسم

2 

 . هنم يقي ايب حبذي مث

 . هنكمأ هل نكمأ ايكو لإ بحأ ةردابلاو هب حبذي مث اربش هلصأ نم ساق ءاش نإو . حبذيو اربش هترداب نم سيقي : يراوحلا وبأ لاق

 نرقلاو نسلاو مظعلاب حبذي نأ لحي ال هنا : ليقو ؛ هنمو : ةلأسم

 . فزخلا الو ليجرنلا الو & جاجزلاو رفظلاو

 امأو . هيلع فخأ يهو روفصعلا اهب حبذي ةبصقلا : ليقو : ةلأسم

 . ةديدحلا ىرجم يرجت يهو اهريغو ةاشلا اهم حبذيف رجحلا يهو ةورملا

 الخ ام تئش امب حبذا : الاق دوعسم نبا نع ةداتق نع ؛ هريغ نمو

 . باينألاو دوعلا الو رفظلا

 ةبصقلا وأ ةورملا وأ ديدحلاب الإ حبذلا نوري اونوكي ل : عيبرلا لاقو

 ديدحلا نم هب حبذ امو . هيلع فخأ يه : لوقي ناكو ريفاصعلا اهب حبذي

 . اهب حبذي باصن ال يتلا ةيدملاو هريغ وأ بلخ نم زئاج وهف دح هل ناك اذإ

 كلذف ةرفش هل امم دلجلا عطقو مدلا ىرف ام : نايثع نب ناهبن لاقو

۔ - ٣١



 هل امم رجنخلاو ىسوملاو ةيدملا . ىرفو عطق ام حبذي اندنع كلذكو

 بيهل او ةرزنخل او نمبصخل او ض ارقم او . اهم نعطي الو هب طحشي ةرمش

 عيمجو امهل باصن ال يتلا ةيدملاو نيزربينلاو ةبرحلاو حمرلاو بلخملاو

 . ديدحلا

 بصقلا نمو . ديدحلا نم ناك ايب حبذي : دايز وبأ لاقو ؛ هريغ نمو
 . هب حبذيف ارط جرخيو ةراجحلا نم ناك ايبو رغملاب حبذيو

 كلذكو . محللا ىرفو مدلا جام ناك نم حبذي : لاق نم لاقو

 . ٍةأَي يبنلا نع ىوري

 ةورملاب منغلاو . ريطلا ةطيللاب حبذي نأ سأب ال : لاقو : ةلأسم

 . ديدحلا ىرجم اهب يرجيو

 ؟ نيصخلاب ولو حبذيأ : ىسوم تلأس : ةلأسم

 . جادوألا عطق ام لك معن : لاق

 . رفظلابو بشخلاو بصقلاو رجحلاب حبذلا نع تلأسو : ةلأسم

 . هب حبذيف رجحلا امأو اضيأ بشخلاو هب حبذي الف رفظلا امأف

 جاجزلاو . الف كلذ ىوس امأو ريطلا نم ريفاصعلا هب حبذي بصقلاو

 . ةضفلاو بهذلا ةحمصبو . هب حبذي

۔ _ ٣٢



 ةشل ١ ه 1 رفصل ١ نم ع ىشب حب ذ نمع نسح ا اب أ تل اسو : ةل 177

 لكؤتأ هتحيبىد نوكت ام كلذ نرم ىش وأ ةضفلا وأ بهذلا وأ صاصرلا وأ

 ؟ ال مأ

 . يدنع اذكه : لاق

 ةورملاو ةبصق وأ ةورم وأ ةرفش اهل ةديدحب الإ حبذلا نوكي الو : ةلأسم

 . رجحلا يه

 نم اهدوسأب حبذي الو ءارمحلاو ءاضيبلا يه : لاق نم لاقو

 . ةراجحلا

 . رسكت اهخأل ةراجحلا دوسأب حبذي ال : ليق انإو : ديعس وبأ لاق

 لثم دح اهل رابتعالا ف جرخ ناف ءارمحلاو ءاضيبلا لثم دح ام ىقبي الو

 . هللا ءاش نا اندنع كلذب سأب الف . ءارمحلاو ءاضيبلا

 تاودألا نم ريطلا هب حبذي نأ زوجي ايع ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 . هيلع فخأ وه ام هل ىرحتي هنا حبذلا هب زوجي ام لكب : ليقف

 عونمم يقابلاو بصقب وأ رجحب وأ ةديدحب الإ حبذلا زوب ال : ليقو

 . هر حبذلا يعم

۔ ٣٣ ۔



 اظعو ارفظ الإ محللا عطقو مدلا رهخأ اب حبذي : ليق هنا يعمو

 . نهب زئاج حبذلا نأ نههابشأو ءالؤه يف ملعأ الو

 . ماعنألا يف هلثمف ريطلا هب حبذي نأ زوجي ايف : تلق

 . كلذ زاج نكمأو كلذ لمتحا اذإ هنا يدنع : لاق

 رجحلاو ةديدحلاب حبذي هنا مشاه نع زرحم نب ديعس ظفح : ةلأسم

 . ةبصقلاو ةطيللاو

 رحنلاو حبذلا نوكيأ ةاكذلاب رقبلاو لبالا ف كعم زوج ايف : هل تلق

 ؟ قرف كلذ نيب مأ لصفلاو ةاكذلا يف ءاوس

 . امهدحأ وأ رحنلا وأ حبذلا ايهيف ىزجي : ليق دق هنا يعم : لاق

 نم اهيلع فاخي نأ الإ اعيمج حبذيو رحني نأ كلذ لضفأ نا ؛ يعمو

 حبذ عقوم اهنم عقي حبذلا نوكي ام دحب تراص دق اهنأ رحنلا قيرط

 ىزتجا ةدهاشملا ىنعمب كلذ نيبتيو حبذلا دعب كرحتي الف . ةضيرملا

 . لضفأ يدنع اذه ناكو ىنعملا اذهل انه اه رحنلاب يدنع

 زاج امك ريمحلاو ليخلا يف رحنلا ىنعم هبشي لهو : ليق لهو : تلق
 ؟ اهموحل لكأ زيجي نم لوق ىلع رقبلاو لبالا يف

 . ملعأ هللاو ليق اييف كلذ ملعأ ال : لاق

۔ _ ٣٤



 هل تناكو هلكأ دارأ وأ هلكأف اسرف وأ ارامح رحان رحن ناف : هل تلق

 ؟ هيف لوقلا ام ةيالو

 يدنع هبشت تناك ريمحلاو ليخلا موحل لكأ زاج اذإ هنا ؛ يعم : لاق

 ىنعم هبتشا اذإو . هبشلا يف نأضلاو زعملا ىنعم نم ةجراخو رقبلاو لبالا

 صن هيف نكي مل اذإ همكح تبثي نأ يدنع دعبي مل برقأ هيلإ ناكو ءىشلا

 . قيرفتو عنمي

 عمتجي حبذلا نأل رحن ريغب حبذلاب رمؤيو هتيالو كرتت نأ ينبجعي الو
 . عيش نود ءيش يف صاخ رحنلاو . ةاكذ هنأو ءايشألا عيمج يف هيلع

 ةزاجإ ىنعمب نأضل او رقبل ا ف رحنل ا زوجحم كعم هبشي لهف : تلق

 ؟ رقبلاو لبالا يف كلذ

 . ملعأ هللاو كلذ ىنعم ىدنع هبشي الو ليق اييف كلذ ملعأ ال : لاق

 هيلع كلذ ىلع هلكأو نأضلاو زعملا نم ائيش دحأ رحن ناو : هل تلق

 زوجحم كلذ ملعأ ال ىنأل ةباتتساا هيلع نوكي نأ ينبجعي : لاق

 . ةزاجالا ىنعم يدنع هبشي الو

 ؟ ةتيملا لكأ نم مكح همكحف : هل تلق

۔ -_ ٢٣٥



 ىلع يدنع جرخ رحنف هحبذ نم ناكمالا ىلع ناك اذإ هنا يعم : لاق

 نم رحنلا ىنعمب الإ كلذ ىلا لصي ال ناك ناو . ةتيملا ةلزنمب لوتقملا ىنعم

 . هيف فلتخم هنا ىنعملا كلذب الإ كردي ملف . هروفن وأ هنم ءىش ىدرت

 نأ الإ ماعنألا نم ءيش يف زوجي له كعم ىنعملا اذه لهو : تلق

 هيلع عقو دق ناك امم ماعنألا نم ءىش يف ىنعملا اذه يف ملعأ ال : لاق

 هحبذ لاني ال ءىش يف وأ يدرتملا ةلزنمب لزني نأ الإ اديص تبث ناو . ةكلهلا

 . كلذب الإ

 ؟ ةاكذ نوكي ال هنودبو ةاكذلا هب عقي يذلا حبذلا دح امو : هل تلق

 يف ةحيبذلا هلثم ىلع ايحي ال يذلا حبذلا وه : ليق هنا ؛ يعم : لاق

 يذلا حبذلا وه اذهف حبذلا عضوم يف نوكي نأ دعب رابتعالاو رظنلا ىنعم
 . هيناعم تفلتخا ولو ةاكذلا هب نوكت

 ؟ كر لي كل ذل لهف : هل تلق

 ىذلا ىنعملا اذه ىلع الإ يش نود ءيش عطقي : ليق هنا يعم ايف

 . رظنلا يف جرخي

 يف نيكسلا صاهغا نم رحنلا هيف زوجي اييف رحنلا دح امو : هل تلق
 ؟ كلذ عسو امو رحنملا

۔ - ٣٦



 حبذلا عضوم نم غلب اذإ يل عقي هنأ الإ ادح كلذل ملعأ ال : لاق
 هب زوجي امم . ارحن كلذ ناك رظنلا ىنعمب ةروحنملا هيلع ايحت ال ام غلبم

 . كلذ فلتخا ناو رحنل ١

 كلذب مأ ةريحنلا دسج نم ءيشب ديدحت كلذ يف ليق لهف : هل تلق

 ؟ اقلطم

 هل ايب رحنلا نوكي نأ ينبجعي هنأ الإ اديدحت كلذ يف ملعأ ال : لاق

 لثم نوكي ال : ليق هنا يدنع كلذكو . ةرفشلا وأ نيكسلا لثم عطقي دح

 . عطقي ال امم اههبشأ امو ةبرحلا

 ؟ لكؤت له تتايف هل دح ال ايب اهرحن نإف : هل تلق

 حبذلا هب زوجي ايب ناك اذإ اهداسف ىلع مدقأ الو كلذ ينبجعي ال : لاق

 ريغب . زوجي ال نأ فاخف حبذلا هب زوجي ال ام امأو . لاح ىلع هب حبذ ول نا

 ىنعم ال حبذلا ىنعم هب ديرأ امنإ هنا اذكه يدنع جرخي هنكلو . يعم ظفح

 ديدحلا ريغب ةاكذلا تبثو ةاكذ ةميهبلا يف رحنلا تبث اذإف : هل تلق

 ىنعمب جرخ امو رجحلاو بصقلا نم حبذلا هب زوجي ايب رحنلا زوبي له

 ؟ كلذ

 . هعم هريغب ةاكذلا نكمأ اذإ كلذ ىنعم هبشي هنا يعم : لاق

۔ _ ٣٧



 ةضفلا الو بهذلا الو ماخرلاب الو جاجزلاب حبذي الو : ةلأسم

 . راحملا الو فزخلا الو مظعلا الو رفظلا الو سرضلا الو رفصلا الو

 بلخملا لثم دح هل ناك اذإ ديدحلاب حبذلا زئاجو : دمح وبأ لاقو

 . ملعأ هللاو كلذ هابشأو ظارقملاو ىسوملاو فيسلاو ءاجوعلا ةيدملاو

) ٥089١ ٥ 

۔ -_ ٣٨



 ") كرشلا لهأو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا حئابذ

 مساو حيسملا مسا ةحيبذلا ىلع ركذو حبذ ينارصن نع رثؤملا ايأ تلأس

 . معن : لاق

 هركف ىراصنلا نم نتتحي ل نم ةحيبذ نع ىلعملا نبا تلأس : ةلأسم

 . اهلكأ

 نم باتكلا لهأ ةحيبذ زاجأ دقف هللا امأ : حبسملا نب دمحم لاق

 حاكنو برعل ١ ىر اصن ةحيب ذ نع نوملسمل ١ ىخ دقو . دوهيل او ىر اصنل ١

 . ليجنالا مهم أرق نرم الإ مهئاسن

 ىرتشاو ةاش ىمذلا حبذ اذإف . بسحأ ايف نسحلا يأ نعو : ةلأسم

 تمرح دق رمأ ةحيبذلا هذه ف ل ضرع يناف ىمذلا هل لاقف . ملسملا 7

 نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا نم كرشلا لهأ للمو باتكلا لهأ حئابذ يف) : ةخسن )١(

 . (سوجملاو

 ۔ _ ٢٩



 دقف تفصو ام ىلعف ؟ ملسملا لعفي ام : تلق . اهلكأ لع مرحو . ىلع

 كلذ نفديو مارح يهف ةحيبذلا لبق نم مهيلع تمرح تناك نا .: اولاق

 مهسفن أ ىلع مه اومرح ام لجأ نم تمرح تناك ناو. لكؤي الو محلل ا

 . نيملسملا ىلع لالح يهف

 دوهيلا نم غلبي مل يذلا يبصلا مالغلا ةحيبذ نا : ليق دقو : ةلأسم

 . نتتخي مل ناك ناو . ةزئاج ىراصنلاو

 لهأ نم فلقألا يبصلا ةحيبذ نا : رئؤملا يبأ نع يراوحلا وبأ لاق

 . ةزئاج باتكلا لهأ نمو ةلبقلا

 . زوبحت ال : اضيأ لاق نم ل اقو

 مهنم لاجرلا ىراصنلاو دوهيلا حبذب سأب ال : ليقو : ةلأسم

 ناو نيملسملا نم حبذلل تنسحأ اذإ اهتحيبذ زوجحم ةأرملا كلذكو . ءاسنلاو

 نم برعلا الإ نتتخت ل ناو ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لهأ نمو نتتخت ل

 . هتحيبذ لكؤت ل مهنم ليجنالا أرقي ل نم هنإ : ليق دقف ىراصنلا

 ةن ارصنل او ةيدوهيل ١ ل ١ اولوحت ن او سوجمل ١ ةحيب ذ لكؤت الو : ةلأسم

 . ةلبقلا لهأ نم فلقألا ةحيبذ الو

 لكؤت اهنإف ىراصنلاو دوهيلا ةحيبذ امأو : ةيواعم وسأ لاق ؛ هريغ نمو

. اونتتخي مل ناو



 : نينتتحع اونوكي مل اذإ دوهيلا يف ملعلا ضعب لهأ لاقو ؛ هريغ نمو

 زوجتف ىراصنلا امأو . ناتخلا هيف مزلي مهنيد نأل زوبحت ال مهتحيبذ نا

 . ناتخ مهنيد يف سيل هنأل نينتتخ اونوكي مل ولو مهتحيبذ

 . ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىلا لوحت ناو يسوجملا ةحيبذ زوجت الو : ةلأسم

 تلكأ ةيدوهيلا ىلا لوحت اذإ ينارصنلا وأ ةينارصنلا ىلا لوحت اذإ يدوهيلا امأو

 هنا هللا مهنم ةهلا ةثالث ركذي ينارصن يف رثألا يف ءاج دقو : ةلأسم

 . هيلع هللا مسا ركذ ولو . هللا ريغل حبذ ام لكؤي الو . لكؤت ال اهنا

 مهتهلآل اهدارأ ةحيبذ نيكرشملل ملسملا حبذ اذإ : اضيأ ليق دقو

 هللا مسا ركذ اذإ لإ بحأ يأرلا اذهو لكؤت اهنا ، اهيلع هللا مسا ركذو

 . مهتهلآل اهدري مل اذإ كلذكو . اهيلع

 ائيش ةحيبذلا يف اودجو مث باتكلا لهأ حبذ امو : ةلأسم

 . هب اهنومرحي

 . لالح اهنإ : رينم نع ليق

 . مهماعط نم سيل هنأل اهلكأي ال : لاقف هريغ امأو

 . لالح اهنا : رينم لوقب ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقو

۔ - ٤١



 كلذ روجح له لبالا نم ىراصنلا حبذ ع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ نيملسملل

 . اوداه نيذلا ةحيبذ نم م ارح انإو . معن : لاق

 زوجي له باتكلا لهأ دي يف ءاضعأ موحللا تناك اذإف : هل تلق
 ؟ مارح هنا ملعي مل ام ملسملل

 ىتح نيملسملا ةلزنمب مهو . مهنم كلذ زاج اميلس اوناك اذإ معن : لاق

 . مهلعف مرحي ام لثم وأ دوهيلا ةحيبذ نم لبإ وأ ريزنخ محل وأ ةتيم هنإ ملعي

 نا منغلاو رقبلا نم دوهيلا ىلع تمرح ىتلا موحشلا يف لاقو : ةلأسم

 زوجي ال امنإو باتكلا لهأ نم دوهيلا ةحيبذ نم نيملسملل زئاج كلذ
 كلذكو . دوهيلل لحت ال اهنأل دوهيلا ةحيبذ نم لبالا اولكأي نا نيملسملل

 هودجو يذلا مه نولكأي ال نيذلا دوهيلا ةحيبذ نم لكأي نأ ملسملل زوب

 . نيملسملل ةزئاج ةحيبذلا كلتف مهدنع مهيلع تمرح مهتحيبذ يف

 نم دوهيلا ىلع مرحي انا نيملسملا بتك نم باتك ف اندجو : ةلأسم

 مرح ام اولكأي نأ نيملسملل لحي ال هنإف حبذلا نم هميرحت ناكو مهحئابذ

 . حبذلا نم مهيلع

 كلذ بهذ مث نوأرقي اوناك اذإ برعلا ىراصن نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ مهحئابذ لكؤتو نوحكانيأ مهيديأ نم

۔ -_ ٤٢



 . مهنم ليجنالا أرق نم الإ . ال : لاق

 ؟ هتنبا حكنت لو هتحيبذ لكؤت ل هسفن يف وه أرقي ل نمو : تلق

 اذإف مهؤاسن امأف . حئابذلا يف كلذف مهلصأب تسيل اهنأل معن : لاق

 أرقي ةأرملا يلو ناكو أرقي مل نم مهيفو أرقي نم مهيف ةءارق لهأ تيب لهأ ناك
 . اهجوزت زوجي الف أرقي ال اهيلو ناك اذإف . اهجوزتي سأب الف

 . ةحيبذلا لثم نبجلاف : تلق

 فقو هنأ الإ كلذك سيل ةحيبذلاو السرم ءاج نبجلا . ال : لاق

 . ليجنالا أرقي مل نم نبج نع

 . ء يش هيف هعم سيل : ل اقو

 ديحوتلا لهأ لمع نم الإ لكؤي ال هنا : نبجلا يف ليق دقو : هربغ لاق

 . باتكلا له أو

 ةيده مهيلإ اودهأ وأ نيملسملا ىلع هب اوقدصت نإف : تلق : ةلأسم

 ؟ مهدنع نم هب عافتنالاو هلكأ هل زوجي له

 مهل الو نيملسملل زوجي ال دساف وهف لبالا نم اوحبذ ام امأف : لاق

 نيملسملا حئابذ وأ مهحئابذ نم رقبلاو منغلا نم موحشلا امأو . ليق اےف

۔ _ ٤٣



 مهل زوجي نمم نيملسملا نم دحأ ىلع هب اوقدصت وأ هوبهو ام زئاج هنأ يدنعف
 . مهنم كلذ

 ؟ كلذ نم مهتيده لبقي نأ نيملسملا نم ينغلل زوجيو : هل تلق

 . نيملسملا نم ينغلل مهنم ينغلا نم كلذ زوجي هنا يعم : لاق

 . نيملسملا نم ينغلل مهنم ريقفلا نم كلذ ينبجعي الو

 يمذلا ريقفلا ةيده نيملسملا نم ينغلا لبقو كلذ اولعف نإف : تلق

 ؟ كلذ ف نيملسملا نم ينغلا مزلي ام كلذ نم

 . لإ بحأ كلذ كرتو ءىش هيلع ل نيبي الف : لاق

 ؟ هتحيبذ لكؤت له ةيزجلا عنم اذإ يدوهيلا نع هتلأسو : ةلأسم

 .لكؤت ملو ةمذلا لهأ نم نكي ملو ابراحم ناك ةيزجلا عنم اذإ : لاقف
 . هتحيب ذ

 اذإ يدوهيلا نأ يلع يبأ يضاقلا نع ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم
 لوق كلذ يف ةلعلاو . اهلكأ زئاج هنا اهيلع هللا مسا ركذي ملو ةحيبذ حبذ

 : هلوق نم ىنثتسا . )ه مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو » : هللا

 . ملعأ هللاو "") ه هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو »

 )١( ةيآلا ةدئاملا ٥ .
 )٢( ةيآلا ماعنألا ١٦٢١ .

 ۔ ٤٤ ۔



 لكؤتأ ىراصنلاو دوهيلا نم نتتخي مل نم ةحيبذ نع لئسو : ةلأسم
 ؟ مهتحيبذ

 سيل اهيلع اومس اذإ مهحئابذ انل لحأ امنإ هنأل { معن : لاق

 . ناتخلاب

 ةيدوهيلا ىلا ينارصنلاو ةينارصنلا ىلا يدوهيلا لوحت نإف : هل ليق

 . معن : لاق

 ؟ هتحيبذ لكؤتأ ةينارصنلا ىلا يسوجم لوحت نإف : تلق

 مهنم فلقألا حئابذ لكأت ال دوهيلا نا ليق هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 مهيف ليق دق هنا يدنعف ىراصنلا امأو . ناتخلاب نونيدي مهغأل لاجرلا نم

 عجر اذإ مهنم فلقألا سوجملا امأو . لاجرلا نم مهنم فلقلا يف فالتخاب

 أرقو نتتخا اذإو . هتحيبذ لكؤت ال هنا يدنعف ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا ىلا

 ةزاجا عنمب هيلع يل نيبي الف ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىلا عجرو ةاروتلاو ليجنالا

 . هتحيب د

 جوزتو مهتحيبذ لكؤتأ نيئباصلا نم ءاهقفلا ضعب نعو : ةلأسم

 ؟ مهؤاسن

۔ _ ٤٥



 جوزت لح اذإف : لاق هنا ۔ هللا همحر ۔ ديز نب رباج نع دجوي : لاق

 . مهحئابذب اندنع سأب الو . مهحئابذ لكأ لح مهئاسن

 مهنا : لاق نم لاقف هيف فلت كلذ نأ راثآلا يف دجويو ؛ هريغ نمو

 . مهئاسن جوزت زوجيو مهحنابذ زوجت ىراصنلا نم ةقرف

 . باتكلا لهأ اوسيل مهنأل مهنم كلذ زوجي ال هنا : لاقو

 نيد لا نوئبصم مه انإو ىراصنلا نم اوسيل مها : لاق نم لاقو

 لهأ مهف كلذك اوناك اذإف روبزلا نوأرقيو ةرم دوهيلا نيد ىلاو ةرم ىراصنلا

 . ملعأ هللاو باتكلا

   

۔ ٤٦ ۔-



 س د اسل ب ابل

 ىبصل او طلفل او )١) بصتغم او ق ر اسل ١ ةحيب ذ ق

 بستحملاو اهبحاص يأر ريغب وأ دبعلاو ةأرملاو

 اهمحل لكأ زوجي له قراسلا ةحيبذ نع هتلأسو رنؤملا يبأ نع
 ؟ حبذ ام

 . ال : لاق

 ؟ هتحيب ذ ةسجحنف : تلق

 . معن : لاق

 اهلكأو اهنع نوملسملا يهن هنا ملعي ملو اهنم ىرتشا نمف : تلق

 . هتيناو هندبو هبايث تسمو

 . ءاملاب هنم تسم ام رهطي : لاق

 )١( (طلاغلاو بصاغلاو) : ةخسن .

 ۔ _ ٤٧



 ؟ ملعي لو ةدع ت اولص ىلص دق ناك ناف : تلق

 هللا ىلا بوتيو ىلص ام لدبيو هبايث رهطيو رهطتيلف ملع اذإ : لاق

 . ائيش هيلع ىرأ الو

 محلب قدصتي هنا ةتيم محل نم لكأ نم هنأ رذنملا نب طاير ينثدح دقو

 . لكأ ام لثم يكذ

 اهتحبذف تتامف اهل ةاش تبيصأف ىعرت تناك ةيراج نا تعمس دقو

 كلذ دعب تلأس اهنإ مث اهتكذ دق اهنا : مهل تلاقف . اهلهأ اهب تءاجف

 . امرغ اهيلع اوري ملف اهمزلي ام

 . اهنم اهتسم ام ةراهطو رافغتسالاو ةبوتلا اهيلع : لوقنو

 مهسم ام اولسغيلف اهوقدص نإف اهربغ نم محلل ا نم لكأ ام كلذكو

 . ملع أ هللاو مهيلع

 . ةفرعم ىلع ذخأف اهيف نيملسملا لوق ملع دق ناك ناف : تلق

 ؟ ةبوتلا دارأ مث

 ةرافكلا هيلعو هتالص لدبيو . اهنم هسم ام لسغيو لستغي هنإف : لاق

 . هبر رفغتسيو هللا ىلا بتيلو ةالصلل

 ؟ ةرافك ةالص لكلف : تلق

۔ -_ ٤٨



 مث . ةرافكلا نهيف همزلي تاولص هيلع يذلا نا : اولاق دق : لاق

 . ةدحاو ةرافك نهل رفكي نأ هل رفكي نأ دارأ مث . ائيش نهنم رفكي م

 وه ىلص ام لدبأ اذإ هنا وجرأف ةرافك ةالص لكل : لاق نم مهنمو

 هللا رفغتسيو هللا ءاش نا هازجأ ةدحاو ةرافك هتاولص نع رفك مث . سجنب

 . لعف ام ىلع مدنيلو

 هل اينغ ىعرت تناك بعكل ةيراج نا : ثيدحلا عفر لاقو : ةلأسم

 مث . ةورمب اهتحبذف . توملا اهيلع ةيراجلا تيشخف همنغ نم ةاش تبيصأف

 نع هلأسف ةلي هللا لوسر ىلا اهالوم ىتأف . ربخلا هتربخأف اهالوم اهب تتأ

 دح هل رجح نم ناك ام ةورملاو . اهلكأب ةي يبنلا هرمأف ةورملاب اهتحيبذ

 . يرفي

 لكؤت ال قراسلا ةحيبذ نأ ظفحأ يذلا : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . ايلصم ناكولو

 يدنج نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يأ باوج نمو : ةلأسم

 مهل بحأ الف ةحوبذم هيدي يف اهوكردأو اهحبذو اهذخأو موقل ةجاجد ىمر

 . اهيلع هللا مسا ركذ هنا اوملعي نأ الإ اهلكأ

 عضوم ف ةحوبذم هتاش دجو يذلا نعو اضيأ هباوج نمو : ةلأسم

 . اهلكأ هل بحأ الف

۔ _ ٤٩



 . تتام ىتح اهيلع هللا مسا ركذو اهدنع دعقف تمت مل نإف : تلقو

 جادوألا نم اهيف كردأو اهحبذ نوكي نأ الإ اذه ىلع اهلكأ بحأ الف

 . هحبذ دعب تكرحتو اهحبذ وه متتساو اهحبذي ام

 بوبحم دنع تنك : لاق رينم نع العلا انربخأ : لاق رثألا نم : ةلأسم

 ين إف : لجرل ١ ل اقف . لكؤت ال : ل اقف قر اسل ١ ةحيب ذ نع هل اسف لجر ىتأف

 كل لاق ايب ذخ : بوبحم هل لاقف . اهلكأب سأب ال : لاقف اهنع ارينم تلأس

 اهبحاص هعمسي ملو اهحبذف ةاش بصتغا لجرف : هل ليق : ةلأسم

 ؟ اهلكأ اهبحاصل زوجي له هللا ركذ

 زاج ةلبقلا لهأ نم ناكو . اهحبذ وأ ارصتقم ابصتغم ناك اذإ : لاق

 . هحبذ زوجي نمم وأ يعم ليق اييف . اهلكأ

 ؟ ةتيم وأ ةّيح اهتميق اهبحاصل نوكي مبف : هل ليق

 ذخأ ءاش ناو اهكرت وأ ةيح اهتميق ءاش نا رايخلا اهبحاصل يعم : لاق

 . ةّيحو ةحوبذم نيتميقلا نيب ام لضف

 ؟ ةّيح اهتميق نم رثكأ اهمحل ةميق ناك نإف : هل ليق

٥٠ _



 ينعأ ةاشلا بر كلذ راتخا اذإ بصاغلل محللا ةميق لضف : لاق

 . يدنع اميف ةّيح اهتميق راتخا

 . اهيلع هللا مسا ركذ هنا ىعداو اهحبذو ةاش قرس لجرف : هل ليق

 ؟ لكؤتو قدصي له

 . قيدصتلا عضوم ف سيل هنأل هقيدصت ينبجعي ال : لاق

 ؟ اهيلع هللا مسا ركذي هعمس نإف : هل ليق

 . اهلكأي : لاق

 له اهيلع هللا مسا ركذف توملا لبق يهو اهبر اهكردأ نإف : هل ليق

 ؟ لكؤت

 . لكؤت ال : لاق

 حبذلا عضوم ىلع نيكسلا ىرجأف ةّيح يهو اهكردأ نإف : هل ليق
 ؟ لكؤت له كلذ دعب تكرحتو هللا مسا ركذو عطق ام اهنم عطقو

 عفني مل ةميهبلا هيلع ايحت ال يتلا حبذلا قراسلا غرفتسا اذإ : لاق
 ركذ دق فرعتلا يف هلثمب تومت ال ناك نإف يدنع عضوملا نم يناثلا حبذلا

۔ _ ٥١



 اولكأت الو > : ىلاعتو كرابت هللا لاق دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 ةمأ لكلو > : هركذ لج لاقو ')ه قسفل هناو هيلع هللا مسا ركذي مل امم

 لاقو ‘"}) ه ماعنالا ةمنيهب نم مهقزر ام ىلع هللا مسا اوركذيل اكسنم انلعج

 : هلوق ىلا ""}> ه ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح » : هركذ لج

 مرح ام رئاس نم اهلكأ حابأ يتلا تاناويحلا ىلاعت مزحو م متيكذ ام الإ

 هلوق اولعجت الو « متيكذ ام الإ ت : ىلاعت هلوقل ةيكذت دعب الإ ناويحلا نم
 هنا عيمجلا لوقي نمف ةيعرشلا وأ ةيوغللا ةاكذلا هم متيكذ ام الإ » : ىلاعت

 قشلا يه ةغللا يف ةاكذلا نأل اهيلع قفاوملا ةيعرشلا دارأ انإو ةيوغللا دري مل

 . اهلهأ نم انعمس ام ىلع

 ءيش لوانت الو هلكا زجي مل هيلع فقوي مل اقش قشول هنا اوعمجأو

 لك ال . ةيعرشلا يه ةبولطملاو ةروكذملا ةاكذلا نا انملعف كلذ نم

 نأل اهيف نايصع ال امم يه نوكت نأ بجيف . ةغللا يف ةاكذلا قحتسا ام

 ةقورسملا وأ بصتغملا نيكسلاب هل سيل ام حباذلاو يصاعملاب دري ال عرشلا

 نوكي ال ، دحاو لعاف نم دحاولا دحوملا دحاولا لعفلاو حابذلا يف ابصاغ

 هلعف يف ايصاع انركذ ام ىلع لعافلا اذه لصح دقو 3 ةيصعمو ةعاط

 نأ زوجي ال ةقورسملا ةاشلا حباذوأ حبذلا يف ةبوصغملا نيكسلا لايعتساو

 ةبصتغم يهو هحبذ يذلا حبذلاو حباذلا اهب كرحت يتلا ةكرحلا كلت نوكت

 . ةعاط ةاكذلا ذإ ةعاط نوكت

 )١( ةيالا ماعنألا ١٢١ .
 )٢ ( ةيالا جحلا ٣٤ .

 (٣) ةيالا ةدئاملا ٣ .

 ۔ _ ٥٢



 لطب اذإو ناتيفانتم ةيصعملاو ةعاطلاو . ةيصعم هريغ ةاش يف يدتعملاو

 ةاكذ نوكي نأ لطب اذإو . ةيعرش ةاكذ نوكي نأ لطب دقف 5 ةعاط نوكت نأ

 . تاناويحلا لوانت اهب زجي مل ةيعرش

 بصخلا يف (ةخسن) لقعلا يف ايصاع نوكي بصاغلا : لئاق لاق نإف

 . هحبذل الطبم هنايصع نوكي الو ةقرسلاو

 ىرخأ ةيصعم حبذلا يف هلايعتساو ةيصعم هتقرس ناف اضيأ : انلق
 ىرخأ ةيصعم هل تلصح هلكأ اذإف . ةقرسلاب صاع وهف اماعط قرس لجرك

 ناك ناو . اهتقرس يف هنايصعك هلايعتساب ايصاع اهب حباذلا كلذكو لكألا ىف

 . انلق ام تبث دقف اذكه اذه

 . نيكسلا لامعتسا عنم نيكسلا نم عضوم يأب : لاق ناف

 . اهم حبذي نا هب سيل نا اعيمج سانلا عمج ا : هل ليق

 تحبذ اذإ اهلكأ عنمي ام عضوملا اذه يف يهنلا درو سيل وأ : لاق نإف

 ؟ اهلكأ نم تعنم ملف

 ةاكذلا تأي ل هنا نم هل انركذ نم مدقت 11 اهلكأ نم انعنم : هل ليق

 يعفاشلا مزلل اهلكأ عنمي ال اهب حبذ يتلا ةلآلا يف يهنلا درو ناك ولو ةيعرشلا

 . لكؤت نأ رفظلاو نسلاب حبذلا : لوقي نأ امل حيبمل

٥٢٣ _



 حبذ ام لكأ نع مالسلا هيلع لوسرلا يهنل لكؤت ال هنا : لاق املف

 نأ ةبوصغملا نيكسلاب حبذي نأ حباذلا ىهن ال كلذكو . رفظ وأ نسب

 نمم هباحص أو ةفينح اب أ اضيأ مزليو . كلذ نع هلوسرو هللا يهنل لكؤي ال

 . انفصو ام ىلع اهلكأ زاجأ

 . ةحيبذلا لكؤت مل هعضوم يف نيتباثلا رفظلاو نسلاب حبذ اذإ : لاق

 نيتباث اناك ءاوس نسلاو رفظلاب تحبذ اذإ اهلكأ زاجأف كلام امأو

 ` .. هل انركذ مدقت ام ىلع اندمتعاف نيتباث ريغ وأ

 انرمأ هيلع سيل المع لمع نم » : لاق هنا ةي يبنل ا نع يور دقو

 هيلع ةبصتغم نيكسب و أ هريغ ةاش ىلع ي دعتملا اذه لمع دقو . « دودرم وهف

 . قيفوتل ١ هللابو ازوجع نكي لو ا دودرم هلعف ناك ايهنم ناك اذإو نلع يبنلا يجن

 تفرع دقف عبس لكأ وأ . اهتوم دنع ةاش حبذ اذإ بستحملاو : ةلأسم

 . زئاج هنا

 حباذ حبذف متأم وأ سرعل ةفوقوم منغ تناك اذإو : لاق : ةلأسم

 . هيأرب

 . زئاج كلذف

 دارأ لجرل ةاش اهيفو منغ هعم لجر ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 زوجي له . أطخ اهحبذف لجرلا ةاش ىلع عقوف . ةاش همنغ نم حبذي نأ

 ؟ اهمحل نم ىرتشا نمل وأ لجرلل اهلكأ

_ ٥٤ _-



 بصاغب سيل هنأل هنم لكآلا لجرلاو ىرتشا نمل زئاج : لاق

 ةيمستلاو عوفرم اطخلاو ءعيطخ وه انإ دمعلا ىلع دتعم الو قراس الو

 أطخلا ملع وأ اهتيكذت حصف . هلام اهنا ىلع هتاكذل حبذلا دنع تعقو دق

 هب هللا هعفد يذلا أطخلا اهمرحي الو . اهنم ىرتشا نملو لالح يهف كلذ ين

 . هب ذخاؤي ملو

 هعمسي نأ الإ لكؤت ال اهنا : اهحبذيو ةاشلا قرسي يذلا ف ليقو

 . ةقث هملعي وأ اهحبذ دنع اهيلع هللا مسا ركذي اهبحاص

 هجوو بصغلا هجو امأو . ةقرسلا هجو ىلع كلذ : ليقو ؛ هريغ نمو

 مسا ركذ هنا ملعي مل ولو لكؤت متهتحيبذ نإف هريغو ناطلسلا نم ةبلغلاو رهقلا

 نإف هريغ ىلا وأ هوجولا نم هجوب هيلإ تعجر وأ اهبحاص اهدجو اذإ اهيلع هللا

 اهل ذخألاو لالدلا هجو ىلع تناك اذإ كلذكو . لالح ةزئاج مهتحيبذ

 . هللا ءاش نا زئاج كلذ لكو . عطقنم عيب الب ةمواسم وأ عيب وأ ببسب

 ؟ قراسلا ةحيبذ زوجت له : هل تلق : ةلأسم

 ماعنألا نم ائيش قرس اذإ قراسلا ةحيبذ نا : ليق هنا ؛ يعم : لاق
.- 

 . زوجت ال هتحب بذ نا هحرذو

 . اهيلع هللا مسا ركذ هنا ملعي نا الإ لوقلا يناعم ضعب يفو

 هللا مسا ركذ ولو قرس امل هتحيبذ زوجت ال هنا لوقلا يناعم ضعب يفو

. ركذي مل وأ هيلع



 ركذ اذإ قراسلا ةحيبذ زوبحت ال لاق نم انعم تبث نيأ نم : هل تلق

 ؟ هللا مسا

 اذإو . ةيصعملا ىلع تحبذ ةحيبذلا نا قيرط نم هنا يعم : لاق

 هللا مسا ركذ ولو 5 هللا ريغل تحبذ اذإ زجت مل اهكرحت مل ةيصعملا ىلع تحبذ

 اذإ اقلعتم برقأو انباحصأ لوق ىنعم يف حصأ يدنع ىنعملا اذهو . اهيلع
 نا مهقافتال يدنع اهبرقأ هجولا اذهلف زوجت ال قراسلا ةحيبذ نا انعم تبث

 ةحيبذلا لكأ ىلع مهنع ةيمستلا مسا باغولو ةزئاج ةلبقلا لهأ ةحابذ

 . مهيديأ نم

 ف هتحيبذ داسف حصي ل اذه انعم تبث اذإف باتكلا لهأ نم كلذكو

 هزنتلاو 5 هزنتلا ىنعمل ال هللا مسا ركذ هنا ملعي مل هنآل عضومل مكحلا ىنعم

 . رايتخال ين اعم ف لخدي انإو ، نيدل ١ 1 لخدي ال

 هحبذو اريط داطصا اذإ كولمملاو ايركز يبأ ماكحأ نم : ةلأسم

 . لكؤي مل

 هدنع ميتي ف ل اقو شيرق نب ديعس نع خايشأل ١ باتك نم : ةلأسم

 . ريط

 ليكو الو ىصو هل نكي مل ناف . هيصو وأ هليكو هل هحبذي : لاق

. ازئاج كلذ ناك هل هحبذو ناسنا هل بستحاف



 زجي مل لاح ريطلا ىلع ىرجف ليكولا وأ يصولا هل هحبذ نإف : تلق

 ؟ كلذ نايض مهيلع له . مهيديأ نم راط وأ همحل لكأ

 . تركذ ام ىلع مهيلع نايض ال : لاق

 . ") « ليبس نم نينسحملا ىلعام » : ىلاعت هللا لاق

 . مارح هيلع وهف هل ابيرق ناك ولو هربغ لام ىكد نمو : ةلأسم

 يدؤي نأ حباذلا دقتعا ةاكذلا هيف حلصي ال اذهو . ةزئاج ريغ ةحيبذلاو

 ريغب هريغ لام حبذ نيح لاح لك ىلع ةميقلا هيلع نأل . دقتعي مل وأ ةميقلا

 حباذلا نأل سجن يدنع اهمجحل و ازئاج اهلكا ىرأ الو ءارش الو عيب الو ةبه

 . كلذ نع لسو لعتم

 . ةاش عجضأ نمو : ةلأسم

 . اهيف هللا كراب ال : لاقو

 فلاخو كلذ هلوق يف مثا وهف هللا مسب لقي ملو هللا اهنعل : لاق وأ

 هنعل يف صاع وهو اهلكأ زئاجو . اهيلع هللا مسا ركذ دقو ةيمستلا يف لاقي ام

 . ملعأ هلللاو اهل

 . ةاكذ ةيصعملا يف بجوي ال نيملسملا ضعبو

 )١( ةيآلا ةبوتلا ٩١ .

 ۔ _ ٥٧



 لجر ةباد ذخأ ملاظ لجر نعو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو

 مسا ركذ هنا ملعي ملو اهبحاص ىلا اهملسو اهكرت مث . اهحبذو ةعارزلا نم

 . ركذي مل وأ حبذلا دنع اهيلع هللا

 تفصو ام ىلعف ؟ ةفصلا هذه ىلع ةبا۔الا هذه هل لحت له : تلق

 ملعأ هللاو اهيلع هللا مسا ركذ هنا ملعي ىتح ةبادلا هذه هل لحت الف

 . باوصلاب

 سأر ف لاقو ميهاربا نب دمح نع ةيشاحلا ف اهتدجو هذه : ةلأسم

 نيذلا هحبذف مهنم دحاو باغو هوحبذي نأ ىلع سفنأ ةسمخ هيف اوكرتشا منغ

 ؟ ال مأ ةيكذ مهتحيبذ . بئاغلا ىوس اورضح

 . ملعأ هللاو عيمجلا رمأب الإ مهتحيبذ زوبحت ال : لاق

 ينإو هيلإ كلذف ، رضاحلا حبذ اذإ هنا ةصخر هذه يف دجوي : لاقو

 . هتميق ردق هيلع

 لكأ دق اهبحاص ناكو لحي ال كلذ ناك نا تيأرأ : تلقو ( عجر )

 ناك نا تيأرأ : تلقو ؟ اهمحل نمث ذخأ هل زوجي له .سانلا ىلع عابو اهنم

 لحي ال ام مهل عاب هنا مهربخاف محللا مهل عاب نيذلا ىلا عجرف زوجي ال كلذ
 . مهدنع نم هيلإ راص يذلا نمثلا كلذ نم لحلا مهيلإ بلطو . هل

 ؟ مهيلع درلا نع كلذ هيزجي له : تلق

۔ . ٥٨



 ف ظفحن انا الإ لحلا ف ائيش اهنيعب اهيف ظفحن ملف تفصو ام ىلعف

 . درلا الإ سيلو زوجي ال هيف لحلا نا ابرلا

 اذهو ") ه هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو > : ىلاعت هللا لاقو

 اندنع درلاو هباتك يف هللا مرح ام نولحي ال سانلاو . هل لحي ال ام مهمعطأ

 . هللاب قيفوتلاو هيف رظانو لحلا اذه ىف ارثأ هل سمتلم انأو دكوأ

 نا ةبادلا بحاص هربخأ هب قثي مل نمم الجر نا ول كلذكو : تلق

 ؟ هلوقب يزتبي له : تلق . حبذلا دنع هللا مسا ركذ لجرلا كلذ

 يذلا ملاظلا نا هب قثي لجر ةبادلا بحاص ربخأ اذإف تفصو ام ىلعف

 هنمأي ناك اذإ هللا ءاش نا هلوقب ىزتجا اهيلع هللا مسا ركذي هعمس اهحبذ

 . هللا ءاش نا كلذ هلوق ىلع

 نم هتحيبذ لكؤت نمم حباذلا ناك اذإ : ليق دق يعم هنا : هريغ لاق
 . قرسلا نع عمس اذإ قراسلا الإ هتحيبذ تزاج باتكلا وأ ةلبقلا لهأ
 نإف ببسب ذخألاو ةدهاشم هذخأي يذلا وأ بصتخملاو بلغتملاو رباكملا امأو

 . هنلا مسا ركذي مل هنا ملعي مل ام ةزئاج هتحيبذ

 نا الإ لكؤت ال اهنا : اهحبذيو ةاشلا قرسي يذلا يف ليقو : ةلأسم

 . ةقث كلذب هملعي وأ اهحبذ دنع هتلا مسا ركذي اهبحاص هعمسي

 )١( ةيآلا ماعنألا ١٢١ .



 صصلتلاو سالتخالا هجو ىلع ةقرسلا يف كلذو : ليق ؛ هريغ نمو

 ةبلغلاو رهقلا هجوو بصغلا هجو ىلع امأو . لزانملا يف ماحتقالاو بقنلاو
 اهبحاص اهدجو اذإ اهيلع هللا مسا ركذ هنا ملعي مل ولو لكؤت مهتحيبذ نإف

 . لالح ةزئاج ةحيبذ يهف ث هريغ ىلا وأ هوجولا نم هجوب هيلإ تعجروأ

 عيب الب ةمواسم وأ عيب ببسب اهل ذخألاو لالدلا هجو ىلع تناك نا كلذكو

 . هللا ءاش نا زئاج كلذ لك . عطقنم

 مرحت له . هتيحض اهب حبذو ةيدم قرس نميف لوقت امو : ةلأسم

 ؟ هيلع

 مرحي مل ضعبو ةبصتغملا نيكسلاب ةحيبذلا يف سانلا فلتخا دقف

 اهلكأ اوري ملو موق اهمرحف اهب حبذو ةيدم قرس نميف همرح نم مهنمو . كلذ

 . حبذلا مرحي الو ةيدملا نايض هومزلأو نورخا مرحي ملو

ح



 عب اسلا ب ابل ١

 دولجلا ف

 . هركي هناف رومنلا دولج نعو

 ؟ هركي ءىش يأ نمف : تلق

 نإف برحلا يف الإ عابسلا دولج ىلع اوبكري نأ نوهركي : لاق

 اهنوسكيو فيفاجت اهنولعجيو جابيدلاو رومنلاب مهودعل نونيزتي نيملسملا

 . بورحلا يف جورسلا

 . اهم سأب ال : نورخا لاقو

. الف اهربغ يو برحل ١ ف جابيدل او رومنل ١ زوجت : ىسوم لاق





 نماثلا بابلا
 ةسجن ريغ وأ ةسجن تناك اذإ ةيدملاب حبذلا

 ةيدملا هذهس حبذ مث ةيدمب . ةاش حبذ نميف تركذو نسحل ١ يبأ نعو

 منغل ا هذه مرحن له : تلق . ةاش لك حب د دنع ةيدملا لسغت لو ةرثك انغ

 ؟ ةفصلا هذه ىلع

 ةيدملا هذه نا . اهيف هأطن رثأ ريغ نم هذه يف لوقنف تفصو ام ىلعف

 مل نإف ةسجن يهو اهب حبذي ال نأل هب رمألا رمؤي يذلا كلذف تلسغ نا

 ىتح لكؤت ال ةحبذملا نأل انعم كلذ زئاجو مارح هنإ لقي مل اهب حبذو لسغي

 يف . باوصلاب ملعأ هلاو ةرهاط يه وأ مد اهبو اهب حبذ نا مدلا نم لسغت

 . هريغ يفو كلذ

 مث ةيدمب حبذ يسوجم يف لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . هديب مدلا كلذ سم

۔ - ٦٣



 هتحيبذ زوجي نم حبذ اذإ زئاج كلذ نا : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 . ةسجن تناك ولو يسوجم ةيدمب تناك ولو . هيلع هللا مسا ركذو

 . اهلكأي نأ هلو هيلع اهمرحأ سيل : يراوحلا وبأ لاق

 ذخأ لجر نعو - هللا همحر _ يلع يأ نع هنا بسحأ امم : ةلأسم

 ىلع حسمي الو هللا مسا ركذيو حبذي لعجف رثكأ وأ لقأ وأ اريط نيرشع

 . مدلا حسمي مل اذإ هيلع ًاسأب ىرأ الف ادحاو ادحاو حبذف مدلا ةيدملا

 . هجول ا وهو ا ذه ليق لق معن : لاق ؛ هريغ نمو

 ةساجنب أدتبا هنال لكؤي ال يقابلاو لالح لوألا نا : لاق نم لاقو

 . ةراهطلاب الإ ةراهطلا نوكت الو

 نع لئس دقو_۔ هللا همحر _ دمح يب أ ب اوج نم هن ١ دجوي اممو ؛ هربغ نمو

 كلذ نأ ميهاربإ يبأ نع هغلب ىتح زئاج كلذ نا هعم ناك نا : لاقف كلذ

 : ءاهقفلا ضعب كلذ لاق هنا باوجلا هيلع درف كلذ يف هيلا بتكف زوجي ال

 . زوجي ال هنأ

 ىنعم ناكو ًاسأب هب ري ملف نسحلا ابأ كلذ يف تركاذ : وه لاقو

 . سأب ال هنأ وه هباوج

 نع _ هللا همحر _ يلع نب ىسوم نع دايز وبأ ركذو : ةلأسم

 ةحيبذ اهب حبذو ةيدم قرس نم نأ يندملا ةملسم نب دمحم نب نمحرلادبع
 . لكؤت ال اهنا

۔ ٦٤ ۔-



 ىمس اذا مهنع انعمس نيذلا انباحصأ كلذ ري ملو : دايز وبا لاق

 ةرج أ ن اض هيلعو اهيلع ىمس اذا لكؤت 9 الح اهن ١ لوقل ١ رثك او حب ذو

 . ملعأ هللاو ةيدملا لمعتسا ام

 لبق نم ةساجن هتيدم ف ناك نا ديعس اب أ بسحأ هنعو : ةلأسم

 ؟ ساب هيلع له اهب حبذ مث . حبذل
 . ةحيبذلا نم كلذب سأب الو دشأ يدنع اذهف

 يذلا ولدلا لثم هولعجو كلذ زوجي ال هنإ : لاق نم لاق دقو : لاق

 . رئبلا ةساجن ريغ نم سجن وه نوكيو ةسجنلا رئبلا هب عزتنا

 . رئبلا ترهط اذإ ولدلا رهطيو كلذ يزجي هنا : لاق نم لاقف

 . كلذ ف ةساجنلا تبهذو

 ىنعم ىلع هسجنت رئبلا امناو . يزجي ال كلذ نا : لاق نم لاقو

 . هلوق

 ةيدمب حئابذلا نم اهريغ وأ ةاشلا حبذ اذإ لجر نع لئسو : ةلأسم

 ؟ ال مأ مدلا نم ةيدملا لسغ هيلع له . اهريغ حبذي نأ دارأ مث

 . كلذ هيلع نأ : ليق دق هنا ؛ ىعم : لاق
- 

. كلذ هيلع سيل : ليقو



 اهيفو حئابذلا نم دارأ ام ةدحاو ةيدمب حبذلا هل زئاجف : هل تلق

 ؟ اهلسغي الو مدلا

 . لاق نم لوق ىلع كلذ زئاج هنا ؛ يعم : لاق

 . اهلسغي : لاق نم لاقو

 ؟ هب اهلسغي ءام دجي مل ناف : هل تلق

 ناك ءاملا دجي ملف ًارارطضا حباذلا اذه نم حبذلا اذه ناك نا : لاق

 يل نبي مل رايتخالا ىنعم ىلع ناك ناو . حبذيو ةيدملا برتي نأ يدنع هل

 . اهلسغ هيلع نأ لوقي نم لوق ىنعم ىلع كلذ

 ةيدمب حبذ نمعو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ؟ اهب حبذ ام لكؤي له . ةمومسم

 . تدجو ام : لاقف

 . كلذ دري ملف زوجي ال هنا تدجو : تلقف

 . اهلكأي الف ةمومسم ةيدمب حبذ نمو : ةلأسم

 هنمو ءايحألا رضي هنا فراعتلا ف مسلا نأل يدنع اذكه : هريغ لاقو

 نيعي ال ءيشب نوكي نأ الإ ةحيبذلا توم ىلع نيعي امم يدنع وهف . لتقي ام

 . ملعأ هللاو ىنعم يدنع اهميرحتل سيلف . اهتوم ىلع

۔ - ٦٦



 حبذي نأ هل له ةحيبذ حبذي يذلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 ؟ ةيدملا لسغي نأ لبق نم ىرخألا

 انباحصا نم لوقلا اذهب لاق ادحأ نأ ملعأ الو زوجي ال : ليقو

 . يكزا لهأ نم انباحصأ الإ

 مدع اذا حبذيو ةيدملا برتي نأ زوجي له . لوقلا اذه ىلعف : هل تلق

 يف رارطضالا امناو لوقلا اذه يف كلذ زوجي ال هنا هبهذم نم ناكو ءاملا

 ةتيملا ىلإ رطضي ايك ةحيبذلا كلت ىلإ رطضي ام هسفن ىلع فاخ نإف ؟ نيدلا

 . رارطضالا هجو نم كلذ لعلف

- ٧ ٦ 
_





 عس اتلا ب ايل ١

 ى لكؤيال امو حئابذلا نم لكؤي ام
 "كلذ هبشأ امو اهلعفو هلعف نم ةحيبذلل ثدحي اميفو

 كرحتت الف ماعنالا نم اههبشي ام وأ ةاش حبذ نمع رئؤملا ابأ تلأس

 ؟ لكؤتأ

 يهو اهحبذي يذلا اهعجضأ نا لوقي حاضولا نب دايز ناك : لاق

 ةضيرم يهو اهعجضأ ناو . تلكأ كرحتت ملف اهحبذف . ةحيحص

 عقيف هبيصيف لبج ىلع وهو ريطلا يمري نم تيأرأ : تلق : ةلأسم
 ؟ هلكأيأ تاف ضرأل ١ ىلع عقو ىتح ء يش هبصي لو . كلذ نم

 . معن : لاق

 ؟ ايدرتم اذه سيلأ : تلق

 )١( هيدرتملاو حبذلا دعب كرحتت مل اذا ةحيبذلا ىف ) ةخسن ( .

 ۔ _ ٦4٩



 . ال : لاق

 . يدرتملا يل رسف : تلق

 يفو ضرألا ىلع تيبلا نم وأ لبحلا نم عقي يذلا يدرتملا : لاق

 . يدرتملا كلذف { توميف يمر ريغب ىكرلا

 اهعدي ملو حبذلا دعب ةاشلا كسمأ اذإ حباذلا يف لوقت ام : تلق

 ؟ لكؤت له هدي يف يهو تتام ىتح سفرتت

 نم رثكا ةمالسلا هيف امهل ىجري ىنعمل الإ كلذ هرك دق هنا يعم : لاق

 نم يدنع وهف رابتعالا يف اهتوم ىلع نيعي امم كاسمالا كلذ ناك ناف . اهكرت

 هب غلبي الف اهتومو اهلتق ىلع نيعي ال ناك ناو اهل ةدسفملا ثادحالا

 . ملعأ هللاو يدنع داسفلا ىلا

 ريطلا نم ائيش وأ ةرقبلا وأ ةاشلا رجحلاب ىمري نميف تركذو : ةلأسم

 لحي أ : تلق . هتلتقو تب اص أ ام اهيلع يمسيو هرجح ي دهمو شوحرول ١ و أ

 ؟ مارح مأ هلتق

 اذإ رجحلا يمرب لكؤي الف يبظلاو ةرقبلاو ةاشلا امأف تركذ ام ىلعف

 لكؤي الف هيف عطقي ملو هتلتق نإف ريطلا امأو . هيكذيف هكردي ملو هتلتق
 خيشلا نأ بسحاف . ةيمرلا عم ةيمستلا عم ديدحلا عطقلا هيف تعطق ناو

 هيف تعطق اذإ اهنا كلذ نع هتلأس اميف ركذ دق ناك ۔ هللا همحر _ يراوحلا ابأ

 . باوصلاب ملعأ هتلاو يدنع اذكه

۔ -_ ٧٠



 . م ارح يهف دعب نم كرحت مث هتحيبذ بنذ قش نمعو : ةلأسم

 . ةتيملا ةلزنمب يدنع يهو لكؤت ال : لاق

 ةضيرم تناك دقو . ةحيبذلا تجلتخا اذإ : دايز وبأ لاق : ةلأسم

 .لكؤت

 ملف ةضيرم تناك دقو ةحيبذلا تحبذ اذإ : ليق دقو : لاق : ةلأسم {

 ةحيحص تناك اذإو . تلكأ تكرحت اذإو . لكؤت مل حبذلا دعب كرحتت

 نوكت نأ ًافوخ ةضيرم تناك اذإ كرحت مل اذإ لكؤت ال اهنا : ليق اينإو

 جالتخالا نأكف اهنم حبذلا هب زوجي ام لمكتسي نأ لبق وأ حبذلا لبق تتام
 . ةتيم يهو ةاشلا محل جلتخي دق هنأل ةكرح هلعجي مل اذه يف

 حبذ نميف ءاهقفلا نم لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ىمس دقو . ديرولا الو ةبركلا عطقي ملو ةضيرم تناك دقو اهريغ وأ ةاش

 . ةحيبذلا تلكأ هنم شيعت ام جادوألا نم عطق اذإ هنا

 حبذلا دعب كرحتت ل نإف حاضولا نب دايز نع تظفح اذك . تلكا

 . لكؤت م
۔ -_ ٧١



 نع ريشب يدنلجلا نب مشاه لأس : ةسبنع نب ىلع لاقو : ةلأسم

 اهنذأ تكرحف اهبنذ قش تتام دق اهنأ نظ اذا ىتح ةاش حبذ لجر
 . اهريغ وأ

 . ىقلتو لكؤت ال كلت : ريشب لاقف

 . اهقلح ىف ام اهلتق امنا اهناف : نايثع نب ناميلس هل لاقف

 . لحت ال يهف . اهمتأ كلذبف اهبنذ قش اذا : ريشب لاقف

 حبذ لجر نعو - هللا همحر _ يلع .نب ىسوم نع دجوي اممو : ةلأسم

 . ليللا هنيبو كنيب لوحي نأ الإ سأب اهلكأ يف سيل : لاق

 اهقلح ىلع نيكسلا ىرجأف ليللا ف ةباد عجضأ لجر نعو : ةلأسم

 ؟ ةأرملا لوقب لكؤتأ تكرحت ةأرما اهتأرو تكرحت اهري ملو مدلا ىأرو

 . ةقث ةأرملا نكت نا معن : لاق

 اهقورع برضف تتام دق اهن ١ نظو ةحيب ذ حب ذ نمعو : ةلأسم

 دق ةيدملا نوكت نأ الإ لكؤتلف تتام اهنا ملع اذإ ىتح اهكرتيلف تكرحتف

 . اهيف ترثأ

۔ _ ٧٢



 . مارح يهف دعب نم تكرحت مث ةحيبذ بنذ قش نمو : ةلأسم

 كرحت يهو هنم تعقوف تيب رهظ ىلع ةاش حب ذ لجر نعو : ةلأسم

 ؟ اهلكأيأ

 ىمسيو هيلع نيكسل ١ رمي ن أ جا دوأل ١ نم ءيش ىلع ردق نا : لاق

 . اهلكأي الف نيكسلا اهيلع رمي ءيش ىلع ردقي مل نإو . اهلكأ

 تسنرتف عرذأ ةتس هعفر تيب قوف ةاش حبذ لجر نع لئسو : ةلأسم

 ؟ تتام دق يهو اهقحلو ضرألا ىلإ تطقسف تيبلا قوف

 . تلكأ تطقس مث تتام وأ اهطوقس عم اهتوم ناك اذإ : لاق

 يذلا اهعضوم نم تحرط ذم اهيلع عقي ىتم طوقسلا مساف : هل ليق

 ريصت ىتح طوقسلا مس ا اهيلع عقي الو تطقس دقف تعقو اذإ : لاق

 . هيف ترقتسا ىذلا عضوملا لإ

 حبذ لجر نعو - هللا همحر _ هللا ذلبع يأ باوج هنا دجوي امو : ةلأسم

 حبذي مأ حبذملا عضوم يف ةيدملا دريأ ضكرت اهكردأف فرش نم تعرصقف ةاش

 ؟ كلذ نم لفسأ

۔ _ ٧٣



 جادوألا نم هغعرفتسي ل ءيش حبذملا عضوم نم يقب ناك نا : لوقأف

 . اهيلع هللا مسا ركذيو ةيدملا هيلع دريلف قورعلاو

 مسا ركذيو حبذملا عضوم ىلع نيكسلا يرجي : ليق دقو ؛ هريغ نمو

 . لكأيو هللا

 نم هعطقي ءىش نكي لو حبذملا عضوم ىلع ةيدملا در نا تيأرأ : تلق

 مأ اهلكأيأ اهيلع هللا مسا ركذو . محللا يف الإ قورعلا نم الو جادوألا نم

 ؟ ال

 . اهلكأي نأ بحأ ايف

 . كلذ دعب تكرحت اذإ لكؤت : ليق دقو : هربغ لاقو

 كلذ يف يدنع جرخيف لفسأ ىلإ كلذ نم تطقسف ةانج قوف وأ تيب

 . فالتخا

 اهريغ نم ناك اذإو سأب الف اهلبق نم يدرتلا ناك اذإ : لاق نم لاقف

 . لكؤت الف

 . هلاح ىلع ةيدرتم ىهف تدرت اذإ ءاوس كلذ لك : لاق نم لاقو

۔ ٧٤ ۔



 دعقف اهنم دعابت اهحبذ نم غرف املف ةاش حبذ لجر يفو : ةلأسم

 دعابتو انع وه ىحنت نا املف ةاشلا حبذ ثيح هدنع لجر ناكو . ةيحان

 لبق ةاشلا ةحبذم نم ًاقرع عطقو ةيدملا لجرلا ذخاف ةاشلا دنع دعاق لجرلاو

 . تومت نأ

 نأ دعب ًاثدح اذه اهيف ثدحأ دقو سأب اهمحل لكأ يف له : تلق

 ؟ اهنع فرصناو لجرلا اهحبذ

 هجو ىلع كلذ هنم نكي ملو . اهلتق ىلع نيعي امم ثدحلا كلذ ناك اذإف

 . هللا مسا ركذو حبذلا

 . لكؤت ال : ليق دقف

 ٠ الأ اهقثوأو اهكسمأف تب رطضاو تسفرتف ةاش حباذ حبذ اذا : تلقو

 ؟ ةحيبذلا هذه كلذ رضي له برطضت

 رمأو كلذ هركي دقف اهلتق ىلع نيعي ال كاسمالا كلذ ناك نإف

 . اهيلع هنم فاخي نكي ملو اهلتق ىلع نعي ملو لعفي مل نإف

 . اهلكأ يف سأب الف

۔ _ ٧٥



 . خايشالا باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 اتيم عقو مث . راط نأ ىلإ هكرتف اربط وأ ةجاجد حبذ نإف : تلق

 . تام مث

 . لكؤي ل اتيم عقو ن او . هلكأ هنع بغي لو اح عقو نا : ل اق

 نظأو لكؤي ل اضباق ناك ناو لكأ هيحانج ًاشراف عقو نا : موق لاقو

 . هريغ هلتق ىلع نيعي ىتح هنع بغي مل ام لكؤي هنا رثألا

 ناحبس حابذلا دنع : لاقف ةاش حبذ لجر نع هتلأسو 0 هنم : ةلأسم

 . هللا مساب لقي ملو ىلعألا يبر

 نإو . هدحو اهلكأ هلف . هللا هتداراو هلوق دنع ةين رضحأ اذإ : لاق

 . هريغ الو وه اهلكأي الف هلوق دنع ةين الب لوقلا لسرأ

 ةاش حبذي نأ دارأ لجر ۔ هنع هللا يضر - نسحلا ابأ تلأس : ةلأسم

 اهافق ىلع نيكسلا ىرجأف ةاشلا تبلقناف نيكسلا ىرجأف اهقلح نم

 ؟ لكؤت له . اهاق نم اهحبذف
 ريغ نم اهسفن تاذ نم يه تبلقناف اهقلح نم حبذلا دارأ اذا : لاق

 مسا ركذ دقف اهافق ىلع نيكسلا هتقبسف نيكسلا وه ىرجأ دقو وه هتدارإ

 لحي مل اهسأر عطقل دمعت ول هنا : اولاق مهنأل اهب سأب ال نأ وجرأ ىنإف هللا

۔ -_ ٧٦



 سأب الف اهسأر عطق ىتح نيكسلا هتقبسف اهسأر عطقل دمعتي مل نإف . اهلكأ

 . اهلكأب

 . افقلا نم حبذلا زوجي ال هنأل لكؤت ال : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . اطخ وأ ًادمع ناك ء اوسف افقلا نم حب ذلا عقو دقو

 . ذخأن اذهب : هريغ لاق

 . نيبناجلا دحأ ىلع نيكسلا هتقبس نا كلذكو : هل تلق

 . هب سأب ال نأ وجرأف كلذل دمعتي مل اذا معن : لاق

 ؟ تلكأ هنم ةحيبذلا تتام يذلا دح ايف : تلق

 كلذ نم تتام مث . هيلع ايحت ال احربذ حب اذلا اهحب ذ اذا : لاق

 . تلكأ

 ؟ جادوألا نم ائيش عطقي مل ولو : تلق

 . هب ايحت ال ًاحبذ تحبذ اذا . معن : لاق

 ؟ هيلع ايحت ام فرعي ال حباذلا ناك اذاف : تلق

 كلت هيلع ايحت ال حبذلا كلذ نأب حبذلا كلذ فرعي نم لاق اذا : لاق
 . ةقت نكي ل ولو كلذ زاج ةاشلا

۔ -_ ٧٧



 . طلغف هللا مسا ركذي نأ حباذلا دارأ نإف : هل تلق

 ؟ كلذ فيك : لاقف

 . هللا مسا ركذي دارا : تلق

 . هللا ركذ ريغ ائيش وأ نازيملا عضوو اهعفر ءايسلاو : لاقف

 . اهيلع هللا مسا ركذي مل هنأل لكؤت ال هذه : لاق

 لكأ زوب له . ةنسلألا يبمجعأ نم حباذ حبذ اذا : لئاق هل لاق

 يذلا لوقلا كلذ نا : لوقيو ةقث نوكي نأ الإ هللا ركذي عمسي مل اذا هتحيبذ

 ؟ ركذ وه هلاق

 . معن : لاق

 ناكأ برعلا ةغل ريغ تاغللا دحأب هللا مسا ركذ الجر نأ ول : تلق

 ؟ هنع ًايزجم كلذ

 . هتحيبذ لكؤت . معن : لاق

 . هتحيبذ لكأ زاج ةلبقلا لهأ نم ناك اذا هنا يعم : هريغ لاق

 نا ۔ هللا همحر ۔ رثؤملا يبأ نع : ۔ هقلا همحر ۔ يراوحلا وبأ لاقو : لاق

 . لاسمسلا ةيدنهلاب هللا مسا

۔ - ٧٨



 لاسمسلا : لاقف ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذ احباذ نأ ول : تلق

 ؟ هتحيبذ زوجتأ حبذو

 . معن : لاق

 حاب د زوجي الو . يمجعأل ا حاب د زوجي ٠ ليق لق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 . ملكتي ال يذلا مجعألا

 ىزجأ تاغللا نم ءىشب ركذ اذإف تاغللا نم ناك ام كلذكو : تلق

 . كلذ

 ةحيبذلا ىلع يمس اذا مجعألا ةحيبذ يف لوقت ايف : تلق : ةلأسم

 ؟ لكؤت له وه حبذو هريغ

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو لكؤن ال اهنا يعم : لاق

 نأ بحن الو كلذ اه دسفي الف . ةمئاق ىهو ة اش حب ذ نمو : ةلأسم

 . كلذ لعفي

 ناسأر اهل ةاش نعو دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . لكؤت اهغا : لاقف

۔ -_ ٧٩



 ؟ حبذ ريغب لكؤي نأ زوجي له رحبلا ريط نعو : ةلأسم

 . ال : لاقف

 ميلعلاو ميظعلا لثم هللا ءايسأ نم ايسا ىمس حبذ نمعو ؛ هنمو

 . ميحرلا ناحبسو ميركلاو

 نم بسحأ اميف يدنعو كلذ ىلع لكألا زوجيو . ةيمست هذه : لاقف

 ناحبس وأ ميظعلا يبر ناحبس وأ ىلعألا يبر ناحبس : لاقف ةاش حبذ

 دنع ةينلا رضحا نا . هللا مساب لقي ملو . ميحرلا ير ناحبس وأ ميركلا

 الف ةين الب الاسرا لوقلا لسرا ناو . اهلكأ هلف هللا هب دارأو اذه هلوق

 . اهلكأي

 نم تحبذف ناسأر اهب ناك اذا ةاشلا نع هتلأسو بسحأ اميف هنعو

 ؟ لكؤت له امهدحأ

 . اهلكأ زاج تتامو امهدحا نم تحبذ اذا : لاق

 ىعريو كمسلاب وذغي يذلا رحبلا ريطو بسحأ اميف هنعو : ةلأسم
 . زئاج هلكأف ءاملا

 جا دو الا عطقب دايع هللا لوسر رم أ ذقو بسحأ ايف هنعو : ةلأسم

 جرحي يذلا وه ءيرملاو . سفنلا هنم جرحي يذلا وهو موقلحلاو ءيرملاو

. ماعطلا هنم



 نسحلا نع بسحأ . ىمس دقف حبذ مث ئ هللا : لاق نمو : ةلأسم

 رابجو ريبخو ميلع لثم ىلاعت هللا ءايسا ىمسو حبذ نميف لوقت امو . دمحأ نب

 ؟ هيزبي له كلذ هابشأو

 . كلذ زاوج تدجو ينا وجرأو لس > ملعأ هللا

 من تماق مث هللا مس ١ ركذو ةاش عجض أ نمو بسحأ ايف هنعو

 ركذ عفني الو . سأب الف اهيلع هللا مسا ركذي ملف اهحبذو ةيناث اهعجضأ

 امهدحأ حبذي نأ ىلع ايطاوتي نأ الإ اهل حباذلا نم الإ ةحيبذلا ىلع هللا مسا

 . كلذ زئاجف اهيلع هللا مسا ركذي رخآلاو

 ىمسو اهكسمأف ةاش عجضأ لجر نعو بسحأ اميف هنعو : ةلأسم

 ؟ لكؤت له هريغ اهحبذو اهيلع

 . اهحبذي يذلا اهيلع يمسي نأ الإ ال : لاقف

 رئاس نوكي له تلسغ اذا ةحيبذلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 ؟ ارهاط ةاشلا نم مدلا

 كلذ ىوس ايف ةحبذملا تفظن اذا : لوقي اضعب نأ ىعم : لاق

 . رهاط

 جادوألا تلسغ اذإف . ةسجن جادوألا نا : لوقي اضعب نأ ؛ ىعمو

۔ -_ ٨١



 له ثرفلا نم ءيش اهيف بيصأ مث . شركلا تلسغ اذإف : هل ليق

 ؟ لسغ اهيلع نوكي الو اهنم ضفني نأ زوجي

 ءاملا هيلع ىرج دق ناك اذا هيف صخري اضعب نا ىعم : لاق

 . لسغي ىتح اهيف ماد ام دساف وه : لوقي ضعبو . لسغلاب

 ؟ كيل ١ بتح أ ايف : هل تلق

 دنع ةصخرلا لوبقو نكما نا طايتحالاب ذخألا علا بحأ : لاق

 . ةجاحلا

 نم تدرت مث تحبذ اذا ةحيبذلاف : هل تلق ديعس يأ نع : ةلأسم

 ؟ لكؤت له اهيدرت دعب كرحتت ملو تتايف عيفر فرش نم وأ تيب رهظ ىلع

 . اهب اهريغ لعفك اهسفنب اهلعف نا : لوقي اضعب نا يعم : لاق

 اهسفنب اهلعف نا : ىدنع هيلا بهذ اميف لوقي اضعب نا ء يعمو

 . كلذ اهب وه ديري نأ ريغ نم يه تدرت اذا اهدسفي ال

 ل رثكأ وأ لقأ وأ عرذأ ةرشع ردق تيبلا عفر ناك ولو : هل تلتق

 ؟ رخآلا لوقلا ىلع اهدسفي

 انأ امأو : لوقي هتعمسو اذه ىلع ربتعي هنا كلذك هنا يعم : لاق

 . لكؤت ال اذه ىلعف . اهب اهريغ لعفك اهسفنب اهلعف نوكي ن أ ينبجعيف

۔ _ ٨٢



 ؟ ءام اهيف رئب يف حبذلا دعب تعقو نإف : هل ليق

 تعقو دقو . اهلتق ىلع نيعي ءاملا نأل اهدسفي هنا يدنع رئبلا : لاق

 . اهكلهس هنأل اهلتق ىلع نيعي يذلا وه يدنع ءاملاف اهكلم ءيش ف

 اهذخأف داعف يشمت ترمف هيلع ايحت ال احبذ اهحبذ نإف : هل ليق

 ؟ لكؤت له . هدي يف تتامف لوألا حبذملا عضوم يف اهحبذو

 هللا مسا ركذي نأ يسنو اهلثم لتقي ال احبذ اهحبذ ناف : هل تلق

 مسا ركذو لوألا عضوملا نم اهحبذف اهذخأف داع مث . ةعاس اهكرتف اهيلع

 ؟ لكؤت له اهحبذي وهو تتامف اهيلع هللا

 مدقت ناك دقو حبذلا دعب كرحت مل اذإ امأو . لكؤت ال نأ فاخأ : لاق

 فاخي ال ناك نإو مدقتملا ضرملا لثم توملا هيف اهيلع فاخي ام حبذلا نم اهل

 وجرأف هللا مسا ركذو يناثلا حبذلا اذه حبذف هنيح نم اهيلع توملا هلثم نم

 . يدنع حبذلا وه اذه نأل لكؤت نأ

 هقوع مث هللا مسا ركذو . اهلثم لتقي ال ًاحبذ اهحبذ نإف : هل تلق
 لثم لكؤت له يناثلا حبذلا دعب كرحت ملف اهحبذف داع مث . اهكرتف رمأ
 ؟ ىلوألا

۔ _ ٨٢٣



 هنم فاخي امم ناكو اهلثم تومي ال ناك اذا لكؤت ال نا فاخأ : لاق

 يذلا . يناثلا حبذلا دعب كرحتت مل اذا اهلتق ىلع نيعيو اهيلع توملا

 . ةلأسملا هذه ربتعاو . يناثلا حبذلا وه

 حبذلا لعب اهرقف ىتح يسنو ةحيبذ حبذ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ لكؤت له . حبذلا دعي ملو تتام وأ اهرقف نأ دعب تكرحتف

 . هلعف نم اهلتق ىلع نيعي كلذ ناك اذا لكؤت الأ فاخأ : لاق

 تيبلا قوف نم تعقو مث تيبلا قوف ةاش حبذ الجر نا ولو : ةلأسم

 . اهلكأ هركي هنا

 جرخ اذاو . عوقولا دعب نم تكرحت اذا اهنأ بسحف انك : لع وبأ لاق

 . سأب الف ءاملا نم ريطلا

 امأو . اهحرط ىذلا وه نوكي نا الب اهنم كلذ ناك اذا اندنع كلذكو

 هجورخ دعب نم كرحتي مل ولو كلذ هدسفي مل ءاملا يف عقو مث ةحبذ ولف ءاملا ريط

 . هلتقي ال ءاملا نأل ءاملا نم

 ىتح اهكسميو اهيلع هدي عضي مث ةاش حبذ لجر نعو : ةلأسم

 . تومت

 نوكي نأ الإ برطضت اهعدي نكلو هوركم كلذ : يراوحلا وبأ لاق

 . ةيدرتملا ةلزنم يف ريصت عضوم يف عقت نأ اهيلع فاخي

۔ -_ ٨٤



 جورخ ي اهيلع رسيأ كلذ نأل كسمي الو اهعدي كلذ دعب : لاق مث

 . بارطضالا يعي اهحور

 ابذج اولاقو حبذلا يف اضيأ زجلا نوملسملا هرك دق : كلذ دنع لاقو

 . ازج ال

 اهبنذ قش وأ تومت نا لبق اهرعش طرق مث ةاش حبذ نمو : ةلأسم

 برضف تتام دق اهنأ نظ مث . ةحيبذ حبذ لجر نعو : ةلأسم

 ةيدملا نوكت نا الإ اهلكأيلف تتام اذا ىتح اهكرتيلف . تكرحتف اهبوقرع

 . اهيف ترثأ دق

 ناعأ نوكي نأ فاخأو . اهلكأي ال نأ بحأ : ةيواعم وبأ لاق

 . اهلتق ىلع

 . مارح يهف دعب تكرحت مث . ةحيبذ بنذ قش نمعو : ةلأسم

 . ةتيملا ةلزنمب يدنع يهو لكؤت ال : لاق
 ىلع نعي هنا نيبتي امم ةحيب ذلا ف لعف ام لك هنا : ليق دقو ٤ هربغ نمو

 دعب كذت مل مث . اهلتق ىلع نيعي هلثم نا الإ اهلتقي هلثم نكي مل ولو اهلتق
 امأو . اهريغ كلذ اهيف لعف اذا كلذو . اهلكأ زوجي الف اهتاكذ كرديو كلذ

۔ _ ٨٥



 سأب الف دحأ كلذ اهيف لعفي ملو اهتكرحو اهبارطضا نم ءيش اهعدسأ اذا

 يذلا وه اهانع يذلا نأ نيبتي نأ الإ اهتكرح نم وه امنإ كلذ ناك اذا كلذب

 . اهانع يذلا ءيشلا كلذ نم تومت يتلا ةتيملا ةيدرتملا ةلزنمب نوكتف اهلتق

 . اهنطب مرخناف تبرطضاف تحبذ ةاش نعو : ةلأسم

 . اهسفن لبق نم تيتوأ اهنأل لكؤت : لاق

 تب رطض اف ةحيب د حب ذ لجر نعو مش اه نع دجوي امم : ةل اسم

 ؟ كلذ اهدسفي له . اهسفن تجرخف

 . اهلكا ال انأ امأ : لاق

 حبذ نمع هتلأسو بوبحم نب دمحم نب ريشب نع دجوي امم : ةلأسم
 . هدي يف تتام ىتح هدي يف اهكسمأ مث ةحيبذ

 . اهلكأي نأ زوجي الف اهقلطأ نا دعب كرحتت مل اذا : لاق

 نم كرحتت ملف ةضيرم تناك نا ۔ هللا همحر ۔ : يراوحلا وبأ لاق

 . اهقلطأ نأ

 حب ذ لجر نعو - هللا همحر _ رثؤم ١ يب ا نع دجوي امو : ةلأسم

 ؟ نالكؤت له اترقتعاف ىرخألا ىلع امهادحا تسفتراف . نيتحيبذ

۔ - ٨٦



 سفترا ىتلا ترقتعا ناو . اهب سأب الف ةسفترملا ترقتعا نا : لاق

 . اهتاكذ كردي نأ الإ لكؤت مل اهيلع

 اهنطب قرخناف اهسافترا نم ترقتعاف تسفترا اذا ةحيبذلاو : لاق

 . اهتاكذ كردي نا الإ لكؤت ال اهناف فرش نم ىدرت نا الإ . اهلكأب سأب الف

 كردت نأ الإ لكؤت مل اهيف رثأف أطخ وأ ادمع اهريغ نم ءيش اهيلع عقو ناو

 . اهتاكذ

 . تعطقو ةحيبذلا سأر عطقل لمعت نمو : ةلأسم

 . اهلكأب سأب الف ةرفشلا هتقبسو دمعتي مل ناو . لكؤت ال اهخا : ليق

 . اتيم هدجوف هعبتف ماقف اريط حبذ لجر نعو هللا لدبع ي أ نع : ةلأسم

 . ليلل هنيبو كنيب لحي ل ام هلك : لاقف

 نا لبق توميف ريطلاو ةبادلا حبذي يذلا نعو ديعس يبأ نع : ةلأسم

 ؟ لكؤت له هدي نم اهقلطي

 . اهلكأ زبي مل كرحت ملو تحبذو ةضيرم تناك ناو

۔ -_ ٨٧



 ال نا وجرأف . اهنطب قرخناف تبرطضاف ةاش حبذ لجر : ةلأسم

 همحر ۔ نايثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ لاق : ةلأسم

 عقو نإف ةيمرلا دعب ىدرتف هيلع ىمسو مهسب يمر اذا ريطلا نا : ۔ هللا

 . ملعأ هللاو هلكأي مل نيحانجلا مضنم عقو ناو هلكأ نيحانجلا طسبنم

 هيلعف ةنسلا فالخ دارأ وأ ادمعتم ةلبقلا ريغ ىلا حبذ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو ةحيبذلا يف امارح كلذ ملعأ الو ةبوتلا

  

  

  

۔ ٨٨ ۔



 رشاعلا بابلا

 راهن وأ ليل يف حباذلا نع تباغ اذا ةحيبذلا يف

 . ترما لبق هنع تباغو ةحيبذ حبذ نمع لئسو

 هيف نكمي ناك اذا كلذ يف فلتخا دقف هنع تباغ اذا : لاق

 . ثدحلا

 . ثدح هيف ثدح هنا ملعي ىتح مكحلا يف هلكأ هل : لاق نم لاق

 . هلكأي الف هنع ىراوت اذا : لاق نم لاقو

 راهنلاو ليللا هنيب قرفيو ليللا هنع هيراوي ىتح : لاق نم لاقو
 . راهنلا ةبيغ يف مرحي الو ليللا ةبيغ يف همرحيف

 دجوف هنع باغ مث . هلثم هب تومي احبذ ليللا يف هحبذ نإف : هل ليق
 ؟ هلكأ هل له ايح ناك ول نا هلثم هب تومي ارثأ هيف

 . هلكأ زوجي ال : لاق

۔ -_ ٨٩



 ؟ هلكأ هل له راهنلا يف ةبيغلا هذه تناك ناف : هل تلق

 هلتق نيعي امم ثودحلاك ناك اذا يعم وهو هلكأي ال هنأ ىعم : لاق

 . هيف ةهبشلا عوقول كلت لاح يف

 له . حوبذم ريغ ناك اذا هلثم هب تومي ال رثألا ناك ناف : هل تلق

 ؟ راهنلا يف ناك اذا هلكأ هل

 . هلكأي الف حوبذملا لثم لتق ىلع نيعي رثألا ناك اذا : لاق

 يعمف اتيم هدجو مث هيدي نبب نم راطو اربط حب ذ يذل ا ام أو : ةلأسم

 نم هيلع ثدح ام يردي ال هناف هلكأي ل هتيؤر هنع تباغ اذإ ليق هنا

 . هلتقت ىتلا تاهاعلا

 . هلكأب سأب الف ليللا مالظ كنم هراوي مل ام هنا : لاق نم لاقو

 هيف فالتخالاو ريطلا لثم يدنع وه ماعنالا نم اهريغو ةاشلا كلذكو

 ملعي ملف هلتق ىلع نيعي امم ثدح كلذ نم ءيش يف تدجو اذإ امأو

 كرتف ةهبش يدنع وهف هرمأ باغ دقو توملا دعب وأ توملا لبق كلذ هضراع

 اهلكأ زجي مل توملا لبق كلذ نأ ملع نإو . هيف ةهبش ال ام ىلإ ىلوأ ةهبشلا

 . كلذب سأب الف توملا دعب هنا ملع نإو . انباحصأ لوق يف

_ ٩٠ _



 ناف : تلق . نئاهرلا باتك نم - ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 دقو اهيلا عجرو اهنع فرصناف اهدنع اهوعدي نم ءاجو ةلبقلا لاإ اهحبذ

 ؟ ال وأ اهلكأي تتام

 اهدنع نوكي الو اهدحو اهعدي نأ الإ كلذ يف ميرحتب ملعأ ال : لاق

 هريغ اهلتق ىلع ناعا نوكي نأ فاخأف عيمجلا اهنع باغو هريغ الو وه دحأ

 . ملعأ هللاو

 هريغ لمع ى ذخأ وه نا همهسب اديص ىمر لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ هريغ مأ هلتق وهأ يردي الف هنع باغو . ليللا هنجأ ىتح هعبتا مث

 . كلذب سأب الو هلكأيلف اراهن كلذ ناك ناو هلكأي ال : لاق

 ؟ اتيم عقو لق هأر ىتح هبلطي لو هرصب نع ر اوتي ل ناف : تلق

 . كل ذب س أ ال هلك : ل اق

 دقو . لجرلا هبلطيف ديصلا ىلع هبلك لسري لجرلا تي أرأ : تلق

 . هلتق دق هدجم مت ديصلاو بلكلا هنع ىراوت

 . هلكف هنم لكأي ملو هعم بلكلا ناك اذإ : لاق

 هدجوف هبلط مث هنع ىراوتف همهسب اديص ىمر الجر تي أرفأ : تلق

 . همهس ةحارج ىوس ىرخأ ةحارج هب اتيم

۔ _ ٩١



 . هلكأي ال : لاق

 . مالظ وأ ليلب هنع تر اوتو ةحيبذ حبذ نمو : ةلأسم

 . لكؤت مل : لاقف

 ةتيم هنع تباغ دقو . اهدجوف هنع تباغف ةحيبذ حبذ نمو : ةلأسم

 . اهلتق ىلع ناعأ دق ائيش لعل لكؤت مل

 دقو هدجو مث . هنع باغ ىتح هنم راطف اربط حبذ نمو : ةلأسم

 . لكؤي مل رادج فلخ نم ىراوت

 ل
} 
` 

    

 ۔ _ ٩٢



 رفعج نبا عماج نمو

 لو ةضيرم تناكو اهريغ وأ ةاش حبذ نميف ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 هنم شيعت ال امو جادوألا نم عطق اذإ هنإ ىمس دقو ديرولا الو ةبركلا عطقي

 تناك اذإ حبذلا دعب نم تكرحت اذإ : يراوحلا وبأ لاق ؛ هريغ نمو
 كرحت ل ناف . حاضولا نب دايز نع ناهبن نع تظفح اذك تلكأ ةضيرم

 غرفتساو هللا مسا ركذي ملو جادوألا عطقو حبذ ناو ؛ هنمو : ةلأسم

 نم لفسأ نم حبذف تمت ملوأ تتام دق اهنا ىري وهو . اهبنذ قش مث اهحبذ
 . لكأيلف اهايا هحبذ دعب تكرحت ناف . هتلا مسا ركذيو كلذ

 7 . قيقحتلا ىف ءاج امل اقبط ناونعلا )١(

 ۔ _ ٩٣



 كردأ ام حبذيف حبذملا ىلإ ةيدملا يرجي هنا : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 . هللا مسا ركذيو لكأيو

 عضوم ىلع ةيدملا يرجي نأ دعب نم تكرحت نا : لاق نم لاقو

 . لكأي الف كرحت مل نإو . لكأيلف حبذملا نم يقب ام حبذيف . حبذلا

 زاجاف رونس هسأر لكأ كيد يف رباج يبأ نب ىسوم نع ليقو : ةلأسم
 . هتايح اوكردأ اذإ سأرلا نود نم هقنع نم هحبذ

 هبحاص هكردأف كيد سأر عطق رونس ف يراوحلا يبأ نعو : ( ةلأسم

 ؟ لكؤي له كلذ نود نم يح وهو هحبذف

 . لكؤي اولاق دق : لاق

 . ريطلا رئاس كلذكو : هل تلق

 . ريطلا رئاس كلذكو : لاق

 كلذ نود نم اهبحاص اهحبذف بئذ اهسأر لكأ ةاش نا ولو : هل تلق

 ؟ اهلكأ زوجي ناكأ

 لفسأ نم اهاكذ اذا ماعنالا يف اضيأ كلذ نا : ليق دقو ؛ هريغ نمو

۔ _ 4٩٤



 نم حبذم ةبقرلا لكو . اهلك ةبقرلا نم زوجي حبذلا نأل تكرحتف كلذ نم

 عطق نأ دعب نم تكرحتف تحبذ اذاف لفسأ نم ةبقرلا غارفتسا ىلا سأرلا

 . اهلكأ زجي مل كرحت مل نإو . اهلكأ زاج اهسأر

 ءاملا نم هجرخأف راج ءام يف عقوف الخس حبذ يذلا يف ليقو : ةلأسم

 . لكؤي هناف هقلح ىلع ةيدملا ىرجأف كرحتف

 . حبذملا نم ءيش يقب دق ناك اذا : يراوحلا وبأ لاق ج هريغ نمو

 نأ الب اهسأر نابف ةاش حبذ يذلا يف بوبحم نبدمحم نعو : ةلأسم

 . اهيلع هللا مسا ركذي نأ يسنو اهسأر عطق ناو . سأب الف دمتعي

 سأب الف . حبذلا دعب تكرحت ناف كلذ نم لفسأ حبذلا ديعي : لاق

 فلظ حبذلا دعب ءيش اهنم كرحتي ملف ةضيرم يهو تحبذ ناو . اهم

 اضيأ تجلتخا ناو لكؤت الف كلذ ريغ ءيش الو نيع الو بنذ الو نذا الو

 . لكؤت الف كلذ ريغ ةنيب ةكرح اهنم نكي ملو

 . لكؤت له ةعضب اهنم تحلتخاف ةحيب ذ حب ذ لجر نعو : ةلأسم

 . وضع اهنم كرحتي ىتح اهلحت ةعضبلا نأ ري ملف

 كردأف كلذ ريغ وأ اهنطب بئذلا لكأ دقو هتاش كردأ نمو : ةلأسم

 . اهايا هحبذ دعب تكرحت اذا اهلكأ هل زئاجف اهتاكذ

 . اهسأر اهنم نابف هبرضب ةرقبلا وأ ةاشلا نم ناب ام : لاقو ::ةلأسم .

۔ _ ٩٥



 ؟ اتيم نوكيأ : تلق

 . معن : لاق

 ؟ لحيو لفسأ نم دسحل ا ىكذيو : تلق

 . معن : لاق

 وهف رثكوأ لق هنم ناب ام . اهترخؤم تناب ول كلذكو : هل تلق

 ؟ تيم

 . معن : لاق

 . لحت مل كرحتي مل ناو هلكأ لالح وهف كرحت ناف يقب ام يكذيو

 ىكذيو اتيم كلذ ناك ةيحان نالجرلاو ةيحان سأرلا ناب ولو : لاق
 كرحتي مل ناو لكأ كرحت ناف . حبذلا عضوم يلي يذلا كلذ رئاس نم يقب ام

 . لكؤي مل

 اهمنغ نم ةاش ىلع لزنف منغلا ىعرت ةيدابلا نم ةأرما نعو : ةلأسم :

 ؟ اهير رفغتستو ةرافك اهيلع ىرأ له . اهولكأف

 نا انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 حبذلا نم كرحتت ملف . تحبذ اذا توملا هيف اهيلع فاخي امم ءعيشب ةضرتعملا

۔ ٩٦ _۔-



 ةهبشلا نم اجورخو اطايتحا مهلوق نم يدنع كلذ جرخيو . اهتاكذ حصت مل

 . ةيكذ تناك كرحتت ملف تحبذف . ةضرتعم ريغ تناك ول اولاق دق مهنأل

 تحص دق ةايحلا نأل نايكحلاو ناينعملا ىواستي نا ىنعملا يف بجي ناك دقو

 كلذ تمتكو ةيكذ ريغ اهانعم تبث اذاف ةاكذلل نيكسلا اهيلع ىرجأ نيح اهل

 ىنعم يف ةتيم اهمكح جرخ ناف اهتكذ دق اهنا : تلاقو . اهايا مهتمعطاو

 هنا لوقلا يناعم ضعب .يف جرخي دقو يدنع كلذ نم ةبوتلا اهيلعف . قافتالا

 . ايكذ هلثمب قدصتيو ةبوتلا هيلع ناك ةتيم محل لكأ نم

 . ةبوتلا الا هيلع سيلو كلذ هيلع سيل نا لوقلا ضعب يف نا ؛ يعمو

 سجنب كلذ سيلو لكال اك معطملا نا لوقل ١ صعب ف نا ؛ يعمو

 معطملا ىلع فاخأف لكالا ىلع ةقدصلا تبث اذاو . مثالا ىنعم يف يدنع

 . لكألا لثم هل تبث معطملا نأل كلذ نم

 ؟ اهكسم ذخأي نأ هل له كرحت ملف ةاش حبذ لجر نعو : ةلأسم

 . عافتنالاب سأب الف غبد نا : لاق نم لاق دق : لاق

 ؟ فوصلاف : تلق

 . ةتيملا نم فوصلا جارخاب سأب ال : لاق

 امم ةضرتعم يهو اهحبذ اذا هنا جرخي اذه هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 لوق نم اهانعم جرخي اذه وحنف حبذلا دعب كرحت ملف هنم توملا اهيلع فاخي

۔ _ ٩٧



 مل ولو اذه اهقحلي ملعأ ملف كلذ ريغ ىلع تناك اذا امأو . يدنع انباحصأ

 . حبذلا لعب كرحتت

 تحبذف توملا اهيلع فيخف اريثك اماعط ةبادلا تلكأ اذإو : ةلأسم

 . اهمرحت ةلع عبشلا سيلو اهعيبو اهلكأ زئاجف

 فلظ حبذلا لعب كرحتي ملف . ةضيرم يهو ةاشلا تحيذ اذإو

 ملو تجلتخا ناو . لكؤت الف كلذ ريغ ءىش الو نيع الو بنذ الو نذا الو

 . لكؤت الف ةكرح نكت

    

  

  

 ۔ -_ ٩٨



 رشع يناثلا بابلا
 ةساجنلا تلكأ اذإ باودلا نم ةلالجلا سبح يف

 سبح ريغب اهلكأ نم زوجي امو اهحبذ ديراو

 كناف اهحبذ تدرأ مث { ةساجنلا لكأت ةجاجدلا ترصبأ اذإو : لاق

 تدرأ ام تقو . ةساجن تلكأ اهنا فرعت مل اذا امأو . ةليلو اموي اهسبحت

 . ةليلو اموي سبحت الو اهلكأب كيلع سأب الف اهحبذ

 حبذي من مايأ ةنالث سبحم هنا هلوب برشي يذلا دوتعلا ف اولاق دقو

 حبذو هلوب برش دقو همحل نم دحأ لكأ ناف . هلوب برشي هتيأر اذإ كلذو
 هتينا نمو هب ايث نم سم امو هنم محلل ا كلذ سم ام رهطي هناف هنيح نم

 . هيلع ع ىش الو رافغتس ال او ةبوتل ا هيلعو . ع املاب هلسغيو

 . ملعأ هللاف ةادحلاو زابلاو رقصلا امأو لاق

 لكؤي ال رقبلا نم لوقاو لبالا نم ةلالجلا نا نوملسملا لاقو : ةلأسم

 اهعم طلخت الو ةرذعلا فلتعت ىتلا ةلالجلاو . اموي نيعبرأ سبحي ىتح اهمحل

 . لوبلا تبرش وأ ةرذعلا تلكأ مث . رجشلا فلتعت تناك اذإ امأو . اهريغ

۔ _ ٩٩



 نم ناك ام امأو حبذي مث مايأ ةعبس سبحي هناف رقبلاو لبالا نم ناك ام امأف

 . حب ذي مث م ايأ ةنالث سبحم هن اف منغل ا

 اهنبل لكؤي ال لوقنو اهيلع جحي ال ةلالجلا نا : نيملسملا ضعب لاقو

 . ائيش طلخت ال ةرذعلا فلتعت انفصو ام ىلع يتلا ةلالاجلاو

 . ةرذعلا لكأت اهتيأرو اهحبذ تدرأ اذإ ةجاجدلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ سبحت مك

 . ةليلو موي : لاق

 ؟ اهلكأ زوجي له . ائيش اهسبحي ملو اهنيح نم اهحبذ ناف : تلق

 . اهلكأ لجي ال ليق دق : لاق

 . اهرئاس لكؤيو اهنطب يف ام حرطي : ليقو

 جاجدلا نم ةلالجلاو . ةلالجلا كلذ امناو اهلكأب ساب ال : ليقو
 . اهيلايلب مايأ ةثالث سبحت

 تبرش وأ ةتيملا نم ةاشلا تلكأ اذإو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 هنأل هب سأب الف اهنبل امأ : بوبحم نب دمحم لاقف امد تبرش وأ ةتيم هيف ءام
 . مايأ ةثالث دعب الا لكؤي الف . اهمحل امأو مدلاو ثرفلا نيب نم جرخي

 . ةليلو موي دعب ةجاجدلاو مايأ ةعبس دعب لمجلاو ةرقبلاو

_ ١٠١٠ _-



 يبأ نعو . اهمحل رئاس لكؤيو اهنطب يف ام ىقلي : لاق دايز يأ نعو
 كلذ تلكا ام نيح نم تحبذ اذإ هذه لثم محل دسفي ال : لاق هنا يلع

 . رجشلا طلخت الو ةرذعلا اهماعط نوكي ىتلا يهو . ةلالحلا الا

 حبذ تدرأ اذإ لاق . ةلالجلا جاجدلا نع لئسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . اهنطب ف ام بهذي هناف راجلا ءاملاو نيجعلا ةليلو اموي اهمعطأف ةلالحلا

 . حب ذت مث مايأ ةتالت سبحت : هربع ل اقو

 نب دمحم نع لضفملا نب رمع نع ظفح : دايز وبأ لاق : ةلأسم

 تسيل جاجدلا نم نيتاسبلا يعاور نا نايثع نبا نع يبجشلا مساقلا

 . ةلالجب

 . ناشلا لمسب لزني يذلا رفيج نب دذدمح نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ةاشلاو . حبذت مث اموي نيعبرأ سبحت رقبلا نم ةلالجلا نأ : رفعج وبأ لاق

 . مايأ ةثالث ةجاجدلاو حبذت مث مايأ ةعبس

 ايف . بلحتأ ةاش هتلكأ سبدلا نا راف هيف عقو سبد نعو : ةلأسم

 . اسأب اهنبلو اهمحل لكأب ىرأ

 ؟ ال مأ وه لالحا هطبري الو جاجدلا محل لكأي يذلا نعو : ةلأسم

 هماعط لك يذلا جاجدلا ةليلو اموي طبري ليق ايناو . هب سأب ال لالح وهف

 . سبحي نأ ريغ نم هلكأب سأب الف جاجدلا نم هريغ امأو . ةرذعلا

۔ _ ١٠١



 يفو . مايأ ةثالث سبحت جاجدلا نم لالجلا يف ليق دقو : هريغ لاق
 . لكؤتو ح ذت مث ةليلو اموي سبحت ةل الجب تسيلو ةرم ةساجنلا لك ت يتل ا

 نم ائيش هنم تسحل ناف اهرطش تسحو ةاشلا تجتن اذإو : ةلأسم

 . ةساجن تلكأو ةبحتان نكت ل كلذكو سجرلا

 . لماوك مايأ ةثالث ةاشلا سبحت : لاق نم لاقف

 ارقب وأ انأض وأ ازعم تناك ءاوسو عبس ىلا سبحت : لاق نم لاق

 . دحاو كلذف اليخ وأ سيماوج وأ

 ىلا اموي طاتحاو مايأ ةعست ىلا مايأ ةعبس ةاشلا سبحت : لاق نم لاقو

 . مايا ةرشع

 . هنطب يف ام ىمري : لاق هنا دايز يبأ نع مفر : لاق

 ةساجنلاو ةرذعلا نلكأي لمجلاو ةرقبلاو ةاشلاو ةجاجدلا نع هتلأسو

 ؟ كلذ ًاربتسا مك

 كلت يهف رجشلا ةرذعلل اهلكأ عم طلخت ال يتلا ةلالجلا اولاق : لاق

 . فالتخا اهئاربتسا يفو . ةلالجلا

۔ ١٠١ ۔-



 ةثالث ةاشلاو مايأ ةعبس لمجلاو ةرقبلاو ةليلو موي ةجاجدلا : : لاق

 . مايا

 وأ ةرورص نم الا هعيب زوجحم الو يحاضألا محش لكأ زوجحمو : لاق

 . ةجاحل

 له دوهيلا اههركي ىتلا منغلا يف تركذو ةبراغملا بتك نم : ةلأسم

 . كلذ نم ءىش ءارش حلصي

 هباتك نم ءيش يف انيلع همرحي مل هللا نأل كلذ يرتشي هنا باوجلاف

 انيلع هللا همرحي مل امم مهسفنأ ىلع هومرح ام سيلو ةلي هيبن ةنس يف الو
 . مارحب

 مهحئابذ نم ائيش مهوطعي نأ حلصي له دوهيلا موحش تركذو

 مه انكس مهتفايضو . مهتكراشم حلصت لهو مهعم اهولكأي مث . اهوحبذيف

 ؟ قالخألا نساحم يف ءارك ريغب وأ ءاركب مهرود يف

 اهلك رومألا هذه يف تركذ ام عيمجب سأب ال هنا هلك اذه يف باوجلاف

 مهتكراشم الا اهنم ائيش انيلع مرحي ملو . مهنم ءايشألا هذه عيمج هللا لحأ دق
 . لاومألا يف

 نم اهيف نولخدي ام الا لاومألا يف مهتكراشمب ملعن الو : هريغ لاق

 . مارحلا

۔ _ ١٠٣



 هنا مث ريزنخ محل قرحأ نميف تركذو ةبراغملا بتك نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذب كلهم له . هب رشو هقحس

 هبسنف ادامر راصف قرحا اذا محللا ناو ريزنخلا مرح هللا نا : باوجلا

 محللا ريغ وهو . ادامر راص يذلا قيرحلا ريغ وهو مرحملا محللا ريغ ىلا

 مارحلا برشي ل هنأل هنم أرىي لو هر كلهم ل براش هب رش ناف . هوركم هب رشو

 . هل لحي ال ام لعف لقو هنيعب صوصنمل |

 دنع ةرفشلا دحت نأو ةميهبلا دنع ةميهبلا حبذي نأ هركيو : ةلأسم

 نم لفسأ حبذلا عضوم دربي ىتح ةميهبلا عخني نأ هركيو ةميهبلا
 . نبيحللا

3 

۔ ١٠٤ ۔



 رشع ثلاثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو رحبلا ريطو مليغلا حبذ يف

 . هدلجب قلعت من . هجادوأ عطقو حبذ اذإ مليغلا نع هتلأسو

 اهدعب شيعت ال قلا جادوألاو موقلحلا هنم عطقو حبذ اذإ : لاق

 . لكأ . ىمسو حبذلا نسحأو

 ؟ همحل كرحتي حبذلا دعب هناف : تلق

 رقبل ١ محلو كرحتي روزج ا محل 5 همحل كرحت ف رظني ال : لاق

 . كرحتي

 . هريغ الو مليغلا نم هيف رظني الف محللا كرحت اذإ امأ : هريغ لاق

 ضعب يف دجوي هنا لاق ام ىلع نمؤي نم ضعب لاق دقف حراوجلا كرحت امأو

 دعب تكرحت ولو لكؤت مث تحبذ اذإ ماعنألا هكرتي ام ىصقأك كرتي هنا راثآلا

 . اهحراوج كلذ

 ؟ لكؤي له ربلا نم نوكي يذلا مليغلاف : تلق هنمو

 . لكأ هيلع هللا مسا ركذو حبذو ذخأ اذإ : لاق

۔ _ ١٠٥



 ؟ اهلجر وأ اهدي اوعطقي ىتح اهذخأ ىلع نوردقي ال مهناف : تلق

 اهومري ىتح اهذخا ىلع نوردقي ال اوناك ناف ديص يه : لاق

 . نابف اهنم عطقي امم نولكأي الو اهنولكأيو اهنوحبذيف اهلجرأ وأ اهدي اوعطقيف

 . اهلجر وأ اهدي اوعطقي نأ مهل سيلف ةحيحص مهيديا يف تراص ناو

 . حبذت مل اذا ةمليغلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . ربلا يف شيعت اهنأل حبذت نأ الا زوجي ال : لاق

 . دسفم اهمدف : تلق

 . ادسفم نوكي نأ فاخأ : لاق

 . اهمد يف فلتخا دق : لاق هريغ نمو

 . ةيرحب ةيرب اهنأل دسفم وه : لاق نم لاقف

 . اهمدب سأب الو ةيرحب اهنا : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 لكؤت له مليغل ا نعو دمح أ نب نسحل ا ىلع ي أ نع بسحأ : ةل .7

 ؟ حبذ ريغب

 شيعي هنأل ءازجلا هيف لعجي هحبذب لوقي ىذلاف . فالتخا هيف : لاق

 . ربلا ف

۔ -_ ١٠٦



 . كمسلا ليبس هليبسو كمسلا نم يه : ضعب 9 اقو

 ؟ مليغلا حبذ ٢ ةلعلا نع لئس : ةلاسم

 . ربلا يف شيعي ناك نا امل : لاقف

 ةكمسلا نع لئسو نسحل | نب دمحم نسحل ١ يب أ نع بسحأ : ةل اسم

 ؟ لكؤت له رحبلا يف وأ لحاسلا يف ةتيم تدجو اذا

 . معن : لاق

 ؟ ءيش اهنم الوكأم ناك ولو : تلق

 تمرو دق نوكت نأ اهترضم لجأ نم كلذ اوهرك امناو . معن : لاق
 . اهب سأب الف يه امأو هرؤس رضي ءيش اهنم لكا وأ

 له رحبلا ريط نعو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 . حبذ ريغب لكؤي نأ زوجي

 . ال : لاقف

 نم ىعريو كمسلاب ودغي يذلا رحبلا ريطو بسحأ اميف اضيأ هنعو
 . ءاملا ف شيعيو لالحلا ةتيملا نم هاذغ نأل ةيكذتلا دعب زئاج هلكأذف . ءاملا

- ١٠٧ _





 اهنطب ىف وهو هما تحبذ اذإ نينجلا يف

 كرحتي ل اذإو . لكأ حبذلا دعب نم كرحتف دلو اهيفو ةاش حبذ نمو

 . لكؤي مل

 . اهتاكذ هتاكذو اهنم ةعضب وه : اضيأ ليقو

 ةاش حبذ لجر نعو - هلل ١ همحر 7 يلع يبأ نع بسحأ اممو : ةلأسم

 ؟ لكؤت له اهنطب يف اهدلو برطضاف

 . لكأ اهتوم دعب برطضا اذإ : لاق

 ؟ لك أ رعش هيف نكي ل ولو : تلق

 . معن : لاق

 . لكأ حبذلا دعب نم كرحت اذا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

۔ _ ١٠٩



 . اهنم ةعضب وهو همأ ةاكذ : لاق نم ل اقو

 سيل هزأل ىكذيو . ايح جرحي ىتح هلكأ زوجحم ال : لاق نم ل اقو

 . اهنع نئاب الو لئاز ء يشب

 . نم جرخأف تومت نأ لبق اهنطب قرخ مث ةاش حبذ لجر نعو : ةلأسم

 محللا امأو . اسأب قانعلا يف ىرأ ايف . تومت نأ لبق اهحبذ مث . اقانع اهنطب

 . هلكأي الف

 لبق اهحبذ مث اقانع اهنم جرخأف ةاش نطب قرخ لجر نعو : ةلأسم
 . تومت نأ

 . اهمحل لكأ يف الو قانعلا يف سأب ال : لاق

 . اهحبذي نأ دعب نم تكرحت اذإ كلذو معن : لاق ؛ هربغ نمو

 يف اهدلو برطضا ةحيبذ نعو ليحرلا نب دمحم باوج نمو : ةلأسم

 اهنطب يف امو يه تلكأ بارطضالا نكسو دربت ىتح اهنع كسمأ ناف اهنطب

 ايح اهدلو جرخ مث . دربت نأ لبق اهنطب قش ناو . ةيشحو وأ تناك ةيسنإ

 . همأ الو هلكأي مل هتاكذ كردت مل ناو مألا لكؤت ملو دلولا لكأ هحبذ ناف

 . اهنطب دربي ىتح ايح كرت اذا دلولا ةاكذو : ءاهقفلا لاقو

 نم جرح او تحب ذ ا ذإ ةاشلا نع لئسو بوبحم نب دمح نعو : ةل اسم

 ؟ تيم دلو اهنطب

۔ -_ ١١٠



 . همأ ةاكذ هتاكذف رعشأ اذاف : لاقف

 . قوقع ةاش وأ ءارشع ةقان رحن نمعو

 الف الاو حابذلا دعب نم اهنطب يف كرحت هنا ملعي ناك نا : لاق

 . هحب ذي ل ءاش ن او . هحب د ءاش ن او . اهلكأي

 برطضاف تحبذ اذإ ةاشلا يف بوبحم نع هنا دجوي اممو : ةلأسم

 جرخ اف اهنطب قش ناو . اهدلو دربيو تومت ىتح تكرت ناف اهنطب يف اهدلو

 . حبذلا دعب تومت نأ لبق اهنطب قش اذا ةاشلا لكؤت ملو لكأو يكذ ايح دلولا

 . هما الو وه لكؤي ملو تامو هتاكذ كردي مل ناو

 لكؤي له اهنيح نم تحبذ مث تحتن اذا ةاشلا نع هتلأسو ٠ ةلأسم

 ؟ اهمحل

 . اهمحلب سأب الف تاساجنلا نم ائيش تضم اهنا ملعي مل نا : لاق

 جرخو تحبذو هجورخ متتسي ملو عيش اهجاتن نم جرخ ناف : هل تلق
 . معن : لاق ؟ وهو يه لكؤتأ تتام نأ دعب

 . اهتاكذ وهف اهحبذ دعب جرخ اذإ هنا : اولاق

 ؟ ءىش هنم جرخ دق اذهف : هل تلق

 . جرخي مل هنا همكحف هلك جرخي مل امو . هلك جرخي مل اذه : لاق
۔ -_ ١١١



 اذإ هلكأ زوبي له نينجلا نع لئسو ديعس يبأ نع بسحأ : ةلأسم ء
 . اهنطب نم جرخ نا دعب وأ اتيم همأ ةاكذ لعب نم جرخ

 كلذ ىوريو . ةاكذلا يف اهل عبت ماعنألا نينج نا ليق دق هنا يعم :لاق

 . هتاكذ اهتاكذ نأ ةلت ىبنلا نع

 ةميهب مكل تلحأ » : هللا باتك يف ليق هنا ليوأتلا ضعب ينو

 ىلتي ام الا » : هلوقل ةتيم تناك ناو ماعنألا نينج اذهب ديرأ "') ه ماعنألا
 . (_ (٢ 4 مكيلع

 . هلاحو همال اعبت نوكي يذلا هانعم يف اوفلتخا مهنا يعمو

 . ثيدحلا رهاظ ىنعمل لاح ىلع اهل عبت هنا لوقلا ضعب يف هنا يعمف

 ىلع ( ةخسن ) اهل عبت وهف اهتاكذ تحص اذاف . اهنم ةعضب ةلزنمب هناو

 . لاح

 . هقلخ متي مل امو . هقلخ مت اذا اهل اعبت نوكي هنا : ليقو

 ىنعم يف هقلخ مامت نم رعشلا لعلو هقلخ متيو تبني ىتح : ليقو

 . لوقلا

 )١( ةيالا ةدئاملا ١ .
 )٢( ةيآلا ةدئاملا ٢ .

 ۔ - ١١٢١



 . هرمأ ربتعي ىتح : ليقو

 ايح ناكو . حورلا هيف خفن دق ام دح يف ناك هنا هرمأ يف ةخسن يفو

 ناو . ايح نكي مل اذا ةتيملا ةلزنمب وهف الاو هيف ةاكذلا نوكت كلانه مث هسفنب

 هنا ةلعلا ىنعم ةضراع لوقلا اذه ىنعمل الا ىلوآلا ليواقألا ىناعم حصي مل

 . ةاكذلا دعب حورلا خفن دعب تومي نا نكمي دق

 نيذه يف لوألا لوقلاو . اهتوم دعب هتكرح حصت ىتح : لاق نم لاقو
 ةاكذلا دعب ةكرحلا نأل امهانعم الا تبثي مل ذا ىنعم حصأ يدنع نيلوقلا

 . ةاكذلل قاقحتساو ةايحلل ةحص

 . هسفنب ىكذيو ايح جرخي ىتح زوجي ال هلك اذه نا : لاق نم لاقو

 هنأل همأ ةاكذ هتاكذ نا ةيم يبنلا نع ليق ام ىنعم لطبي لوقلا اذه توبثو

 . اهلك ليواقألا كلتل دض

- ١١٣ _





 رشع سماخلا بابلا

 دترا مث السم ناك نمو سوجملا ديص يف

 هرجزف هيلع ىمسو . ديص ىلع ملسمل ابلك لسرأ يسوجم نع هتلأسو
 . هرجزل رجزناف ديصلا ىلع ملسم

 هناف . ملسملا رجزل ىضم مث فقو ملسملا هرجز ال ناك نا : لاقف

 هودع يف ملسملا رجز يف داز ايناو فقي مل ناك ناو . هب سأب الو .لكؤي
 . لكؤت الف

 . معن : لاق هريغ نمو

 هرم أ من ةرجزل فقوف هيلع هتلا مس ا ركذو ملسم ١ هرجز اذا كلذو

 . ملسمل ا ا ذهو يسوجمل ١ لعف ىضقن ا دقف هرم ل ىضمف

 مسا ركذو مهسب اديص ىمر لجر نع هللا دبع ابأ تلأسو : ةلأسم
 ؟ لكؤي له ديصلا ىلا لصي نا لبق مالسالا نع دترا مث . هيلع هللا

 . ( كرشلا لهأو ) ةدايز : ةخسن )١(

 ۔ _ ١١٥



 . لكؤي ال لاق نم لاق دق : لاق

 . لكؤي : لاق نم لاقو

 . لكؤي ال لاق نم لوقب ذخا انأو : لاق

 ىلع هللا مسا ركذ دق ناك اذإ لكؤي هنا هيف مكحلا نا يعم : هريغ لاق

 . فالتخا كلذ ف ل نبي الو هنيعب ديصل ا

 . هرقص الو يسوجمل ا بلك داص ام لكأي نأ زوجحم الو : ةل اسم

 لجرلا نا مث ] هيلع هللا مسا ركد دقو اديص ىمر لجر نعو : ةلأسم

 . ديصلا لا مهسلا لصي نا لبق نم مالسالا نع دترا

 . لكؤي : لاق

 هناف همهس لصي نا لبق ملسا مث ديصلا ىمر اذا دترملا نعو
 . لكؤي ال

 . دحاو ايهيف سايقلاو

۔- -_ ١١٦



 لعفل ا نأل { ادحاو اهيف سايقل ا سيلو © كلذك يعم : هريغ لاق

 . دعب الو كلذ لبق ال لعف نح عقي انا لعافل ا نم

 . نئاهرلا باتك يف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 : لاق ؟ هلكأنأ : لاق . هزابب وأ هبلكب ديصي ىسوجلملا تيأرأ : تلق

 ؟ هلكأنأ هب داصف هلسرأف ابلك يسوجملا نم ملسملا ذخأ ناف : تلق

 . يسوجملا بلك باصأ ام لكأي ال : .لاق

 ؟ مل : تلق

 . هلكأي الف هملع امو هملعي وه يسوجملا بلك نأل : لاق

 ؟ زابلا كلذكو : تلق

 . معن : لاق

 ؟ ملسملا ةلزنمب ديصلا يف امه ينارصنلاو يدوهيلا تيأرأ : تلق

 . ال : لاق

 ةلزنمب امه كمسلا نا ديصي ين ارصنل او ي دوهيل ١ تب أر 1 ث تلق

 . ملسمل ا

۔ _ ١١٧



 . معن : لاق

 ؟ لكؤس له ال وأ يمسي ىسوجملا هديصي كمسلا تيأرأ : تلق

 . معن : لاق

 ؟ هلكأيأ اهنم يقب ام بهذو ائيش كمسلا نم عطق نا تيأرأ : تلق

 . سأب ال : لاق

 ؟ هلكأيأ ءاملا يف يهو هلتقيف كمسلا برضي لجرلا تيأرأ : تلق

 . سأب ال : لاق

 ؟ هلكأيأ ءاملا يف وهو هلتق ىتح هبرض يمذ وأ يسوجم : تلق

 . هب س ن ال معن : ل اق

۔ -_ ١١٨



 رشع سداسلا بابلا

 دايصلا ىف

 ىتح ءيش بلطي ملف لجرل ةرقب هلبح يف عقو فطخي لجر نعو
 . عبسلا اهلكأ

 ؟ ءيش همزلي ال مأ ةرقبلا همزلت ىرت ام : تلق

 يف ناك اميف رامحلاو يبظلا لثم شحولل كبشب فطخي اناو : تلق
 . سانلا لاومأ فالتا كلذب دري مل اذا هيلع نايض الف حابم عضوم

 هللا هظفح دمحأ , نب نسحلا ىلع يبأ باوج نمو ث هريغ نمو : ةلأسم

 نم هنم قلطناو كبشلا عطقو غطقنا مث . كبشلا يف ديصلا عقو اذا ليق دقو

 قلطني ملو كبشلا يف مادامو كلذ دعب هداص نمل وهف دايصلا هضبقي نأ لبق

 . ( عرشلا نايب باتك ىلا عجر ) . كبشلا بحاصل وهف هنم

۔ -_ ١١٩





 كلذ هبشأ امو مهسل او بلكل ا ديص ف و ديصلا ئ

 اعاتم هماعطو رحبلا ديص مكل لحا » : ىلاعتو كرابت هنلا لاقو

 متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو > : ىلاعت هللا لاقو ") هم ةرايسللو مكل
 : لاقو "") چ اوداطصاف متللح اذاو » : ىلاعت لاقو . 0" هي امرح

 مكيديأ هلانت ديصلا نم ءيشب هللا مكنولبيل اونمآ نيذلا ايأ اي ا

 مكل لحأ لق ت : هللا لاقو () ه بيغلاب هفاخي نم هلا ملعيل مكحامرو

 امم اولكف » : لاقو . ‘}) ي نيبلكم حراوجلا نم متملع امو تابيطلا

 ذخأ ملعيو ظفحيو سبحي يذلا بلكلا وهو () هم مكيلع نكسمأ
 . ديصلا

 )١( ةيآلا ةدئاملا ٩٦ .

 )٢( ةيآلا ةدئاملا ٩٦ .
 )٣( ةيآلا ةدئاملا ٢ .

 )٤( ةيآلا ةدئاملا ٩٤ .
 )٥( ةيآلا ةدئاملا ٤ .

 )٦( ةيآلا ةدئاملا ٤ .

 ۔ - _ ١٢١١



 ‘ اونسحاف متلتق اذإو . اودحأف متحبذ اذإ ( : لاق نلع ىبنلا نعو

 . «" ناسحالا بح هللا ناف

 بتكا هللا يبن اي لاق ةلي يبنلل لاق ىشبحلا ةبلعث ابا نا ثيدحلا ءاجو

 . يضر أب ىل

 . « برح ضرأ يهو مورلاب وأ ماشلا ضرأب بتكا فيك » : لاق

 . مهيديأ نيب ام نكلمتل قحلاب كثعب يذلاو هللا يبن اي لاقف

 هباحصا ىلاو هيلا رظني لعجو ملسو ةيم يبنلا كلذ بجعأف : لاق

 . اباتك اهب بتكو

 مرحي امو كلذ نم انل لحي ايف ديص ضرأب انأ هلا يبن اي : تلقف

 ؟ انيلع

 ايف ملعمب سيل يذلا كبلك تلسرأ نإ » : ةلي هللا لوسر لاقف

 ملعملا كبلك تلسرأ اذإو هلكأت الف هتاكذ كردت مل امو هلكف هتاكذ تكردأ

 كمهس كيلع در امو & لكف لتق وأ ذخأف هيلع هللا مسا تركذو بلكملا وأ

 . « لكف

 هنم لكأي مل ام هلكف هلتق ناف بلكملا بلكلا ذخأ ام نأ انيأر كلذو

 . ةيهاركلا تءاج دقف ائيش بلكلا هنم لكأ ناف 0 ائيش بلكلا

۔ _ ١٢٢



 وهف هلتق نيحو هلتق دق هنأل هنم لكأ ولو هلكأي هنا ليق دقو ب هريغ نمو

 . مارحب سيل لالح

 لتق هنأكف لكأ اذاف 0 لتق ام كسمي ل نإ لوأل لوقل ف ةجحلا نمو

 هكذف ايح هتكردأ نإو بلكلا هنم لكأ اذإ لكؤي ال : لاق نم لاقو

 . هلكأت الف ةايح هب كردت ل نإو ا هلكو

 كناف هلكأت الف ليللا مالظ ديصلا نيبو كنيب لاح نا : ليقو

 . هريغ م ا كبلك هلتق ي ر دت ال

 . هبلك ريغ رخا بلك هعمو ديصلا ىلا لجرلا ىهتنا اذإو : ةلأسم

 . همهس عم ايهس هيف دجو نا كلذكو . هلكأت الف ليتق ايهنيب ديصلاو

 ركذي ملو ديصلا ىلع هبلك لسري يذلاف : ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلأسم

 لكأ هيلع هللا مسا ركذو هرجزل رجزناف ، بلكلا رجز اذإ هنا هيلع هتلا مسا

 . هلكأت الف رجزني ل نإو .ى ديصلا

 ىمس ديصلا نم بلكلا اند املف هبلك حرس لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . ديصلا لتقو بلكلا ذخأو

 . ذخأي نأ لبق ىمس اذإ هلكأب سأب ال : لاقف

۔- ١٢٣ _۔



 ع ع

 . ديصلا ذخأي نأ لبق ىمس اذإ هلكأب سأب ال : لاقف

 . « نئاهرلا » باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 رجزنيف يسوجملا هيلع يمسيو ملسملا هلسري بلكلا تيأرأ : تلق

 ١ . هنم هلكأي نأ هلأ ديصلا ذخأيف هتيمستب

 . ال : لاق

 ملسملا هيلع ىمس وأ لسرأ يذلا وه ىسوجملا ناك نإ تيأرأ : تلق

 ؟ هنم هلكأيأ ديصلا لتق مث هتيمستب رجزناف

 . معن : لاق

 ىلع نوردقي ال يتلا ةيشحولا ريمحلاو ديصلا يف ليق دقو : ةلأسم

 مهديدح نم ناك امو مهحامرو مهفايسأب هلتق اولان ام اولكأي نأ مهلف اهحبذ

 زجعلا يلي يذلا ناك ناو اهيلك ايهلكأ نيفصن هعطق نا : ليق دقف

 مدقملا وهو رثكأ سأرلاو قنعلا ىلا يذلا ناك ناو 0 اعيمج اضيأ مهلكف رثكأ

 . يقابلا كرتاو كلذ لكف

۔۔ ١٢٤ ۔-



 رشع نماثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو يمرل او فزخل او رححل او مهسل اب ديصلا

 ىمريو كابشلاب ذخؤيو ضارعملاب ذخؤي امو كلذ هبشأ امو () يمرلاو

 هتاكذ كردت نأ الإ تام اذا لكؤي ال كلذ لكف ةراجحلابو بشخلابو قدنبلاب

 هللا مسا ركذو مهسب اديص ىمر نمف مهسلاب ىمري ام زوجي اينإو ،“ ىكذيو

 ليلب هنع بغي ملو الوتقم هدجوو . مهسلا هباصأ اذإ هلكأ ديصلا ىلع

 . هلكأي الف هيلع هللا مسا ركذ ديصلا كلذ ريغ مهسلا باصأ ناف هريغ الو

 نم ديصلا نم لتق ام لكأ هلسرأ يذلا مهسلا ىلع هللا مسا ركذ اذإو

 . بلكلا كلذكو . اريثكو اليلق

 عقي وأ ليلب كنع بغي ل ام ديصلا نا : لاق نم لاقو 3 هريغ نمو

 هنع باغ ولو هلكأي نأ هل زاج هلتق ىلع نيعي امم ءىش هب دجوي وأ ءام يف

 . هري ملف

 عنمو هللا مسا هيلع ركذ اذإ ةيرانلا قدانبلاب يمر ام لكأ زاوجب ةيرصملا رايدلا يتفم ه هديبع دمح خيشلا ىتفأ , )١()

 حا وبا انخايشأ نم ير صملا لاعلا قفاوو هتوم لع ترثأ يتلا يه رانلا نا ةجحب هنع هةتلا يضر يملاسلا انخيش هلكأ

 نم ةصاصر !ا نوكت نأ نب اايصقت ةيبرعيلا ةلو دلا ءالع نرم يحبصلا خيشلا نع تظفحو رئازجلا ء ءالع زنرمو ميهاربا

 . ديدح

 ۔ _ ١٢٥



 حرجت نانسا تاذ حرجت امم تناك اذإ رجحلا يف اضيأ لاق نم لاقو

 ين هلكأ زاج هلتقي ام احرج هتحرجف هيلع هللا مسا ركذو ديصلا يف تحرجو
 . كلذريغ يف ملعأ هللاو ةصاخ ريطلا

 حرجت يتلا حراوجلا نم تناك اذإ : ريطلا ريغو ريطلا يف لاق نم لاقو

 لكأت الف بلكلا وأ مهسلا ىلع هللا مسا ركذي نأ يسن ناو : ةلأسم

 . هيلع هللا مسا ركذيو هيكذيف هتاكذ هكردي نأ الإ التق ام

 مهسلا هيلا لصي مل ام ديصلا ىلع هللا مسا ركذ اذإ : ليق دقو

 . لكأيف بلكلا وأ

 ؟ ٥ دجو مث هنع ب اغغف ا ديص ىمر لجر ف اضي أ رثأل | يفو : ةل 7

 هنع بيغي وأ ءاملا يف هدجي وأ همهس ريغ ارثأ هيف دجي مل ام هلكأي : لاق

 . ليل يف

 فرش و أ لبج نم ةيمرلا دعب ىدرتف اديص ىمر نمو : ةلأسم

 . هلكأي الف

 ليبسو هرقص الو يسوجملا بلك داص ام لكأي نأ زوب الو : ةلأسم

 . ديصلا ف بلكلا ليبس اندنع رقصلا

۔ - ١٢٦



 اديص هب لتقف مهسب ىمر يسوجم يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 لكؤي ال هنا مهسلا كلذ لتقف ملسم هب ىمر من كلذ ةبوطر هديب سم وأ

 . ىسوجملا ةيمر نم هيف ناك يذلا مدلا املاط مهسلا كلذ لتق ام

 عقوف ىمسف ةرجش يف اريط ىمر لجر يف يلع يبأ باوج يفو : ةلأسم

 . كلذ بحن ايف ؟ لكؤي له تايف ريطلا

 رجحلاب دجوف مهسب وأ رجحب اريط ىمر نم : ليقو : ةلأسم

 مهسلا يف الو رجحلا يف مدلا دجي مل نإو . هلكأ ىمس دقو مدلا مهسلاب وأ

 . هلكأي الف

 ء يش ل ١ دصقي لو اريثك اريط همهسب ىمر لجر نع هتل اسو : ةلأسم

 ؟ ىمس ناك دقو هلتقف اريط اهنم باصأف 7 اهنم

 . لكؤي : لاق

 كلذب دصقي مل ولو لكأ مهسلا ىلع ىمس نا ليق هنا يعم : هريغ لاق

 . باصأ ام ىلا

 ملو عمتجم ريثك ريط يف اريط همهسب ىمر لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 دقو هلتقف هيلا دصق يذلا يردي ال اريط اهنم باصأف 0 اهنم ءعىش ىلا دصقي

 ؟ ىمس ناك

 . لكؤي : لاق

۔ -_ ١٢٧



 . هوركم : ليقو

 لق بلكم بلك هل نوكي يذلاف : ءاهقفل ١ ضعب اضيأ لاقو : ةلأسم

 . ديصلا هملع

 وهو تايف كسمأ ايف هلسري نيح هيلع هللا مسا ركذف هلسرأ اذإ : لاق

 بلكلا لكأ ناو . هللا ءاش نا لكأيلف ائيش هنم بلكلا لكأي ملو هل كسمم

 ىلا عقو دقو هنكسمب هسيلو هلكأي ملو هلتق دق هدجو ناو هلكأي الف ائيش هنم

 تومي ىتح همف ىف هكرت نإو & هحبذيلف ايح هدجو ناو ، هلكأي الف ضرألا

 . هلكأي الف

 دنع هلا مسا ركذي نأ يسنو همهس وأ هبلك لسرا لجر نعو : ةلأسم

 ؟ لكؤي له هللا مسا ركذف اهعوقو لبق كلذ ركذ مث 3 ايهلاسرا

 . ال : لاق

 اتاف نأ دعب اهيلع هللا مسا ركذ اذإ هنا يعم اذكه : ديعس وبأ لاق

 . اذكه نوكي نأ الا يدنع نسحي الف

 . كلذ هيزججي هنا يعمف هسفن ديصلا ىلع هللا مسا ركذب دصق نإ امأو

 ىمري ال ديصلا نا دلاخ نب دمحم ظفحو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 الف اه دحال ةعمتجم ةديدحب لجر ىمر ول هنأل دح هل ناك ايب الا ديدحلاب

 . ةرزجملاب هلتق ام لكؤي

۔ - ١٢٨



 . ادح هل نأل زئاج : لاق

 ركذ عقي نأ مهسل ا 7 الف همهسب ىمر لجر نع هتل أسو : ةلأسم

 . هيلع هللا مسا

 . عقي نأ لبق ىمس اذإ هلكأب سأب ال : لاقف

 دق ناك ولو زاج ديصل ا ىلع ىمس نا : ليق لقو : لاق هربغ نمو

 . زوجحم الف ىمر نا لعب مهسل ا ىلع ىمس ناو ىمر

 نب يراوحلا بتك نم هنا دجوي امم نيملسملا راثا نمو : ةلأسم

 . هيلع هللا مسا ركذو ةديدح هيف سيل مهسب ىمر لجر نع هتلأسو ، دمحم

 حبذي فيكف يزجت ال ةبشخلا نأل لتق ام لكأي نأ ينبجعي ام : لاق

 . نايزجحم رجحلاو ةطيللا ناف رجحلاو ةطيللاب

 . كلذ ىلا رطضي مل ام رجحلاو ةطيللاب حبذ ناف : تلق

 . كل ذب س أ ال : 9 اق

 رجحب اشحو ىمر نمعو يلع نب ىسوم نع دجوي امبو : ةلأسم
 . مارح هناف هلكأت الف ٠ تاف

 جرخ دقو هيلع ربكو مهسب وأ رجحب اشحو ىمر لجر نعو : ةلأسم

۔ _ ١٢٩



 . هحبذيف ايح هكردي نأ الا الف رجحلا امأو . هب

 مت . هيلع هللا مسا ركذو مهسب اديص ىمر لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ديصلا لكؤي له هيلع مسي ملو رخآ ىمر

 . هلتق يذلا لوألا مهسلا نأ ملعي نأ الإ ال : لاق

 3 لاق ايك وهف مهسلا ىلع هللا مسا ركذ ناك نا : يراوحلا وبأ لاق

 . رخآلا وأ لوألا مهسلا هلتق هلكأ ديصلا ىلع هقلا مسا ركذ ناك ناو

 رجحلا ىلع هللا مسا ركذ دق وأ اديص رجحب ىمر ناو : تلق : ةلأسم

 ؟ همحل لكؤي له © ديصلا تلتقو

 ديصلا كلذ لثم لتقي احرج حرجي دح اهل رجحلا تناك اذإ : ليق دقف

 . ديصل ا كلذ لك أ زاج تحرجو تلتقو

 . لاح ىلع رجحلاب ديصلا زوجي ال : ليقو

 لثم نأل باودل ا ف زوجحم الو ربطل ا ف رجلاب ديصل ا زوجي . ليقو

 نأ الإ اهب ديصلا زوجي الف اهل دحأل رجحلا ناك اذإو ، رجحلا هلتقي ريطلا

 . اهم ديص ام ةاكذ كردت

 ديصلا ىلإ هلسرأف هارتشا وأ ىسوجغ نم ابلك راعتسا نمعو : ةلأسم

 ؟ هلتق ام لكؤي له
۔ _ ١٣٠



 . ال : لاق

 ىلع هلسرأ اذاف هارتشا وأ يسوجع نم ايلك راعتسا نمو : ةلأسم

 ؟ ديصلا

 . هميلعت دعب الا هلكأي الف : لاق

 سيلف كمسلا يقبو عطقناو لجر ضرأ يف رهنلا ضاف اذإو : ةلأسم

 . ايراج ارهغ نوكي نأ الإ هذخأ دحأل

 ديصلا ناف هلتقف هريغ هامر مث هاهوأ وأ هقثوأف اديص ىمر نمو : ةلأسم

 . ديصلا بحاص ىلع هيدعتب ناضلا رخآلا ىلعو لوألل

 رثأ دجو ناف هذخأي الف البح هيف دجوف اديص داطصا نمو : ةلأسم
 . هذخأ لبح

 ؟ ةنيفس يف تعقو ةكمس نعو : ةلأسم

 . اهذخأ نمل ىه : لاقف

 هفلخو قرخناف هبحاص هرجف لجر كبش يف كمس عقو اذإو : ةلأسم

 . لوألا كبشلا بحاصل وهف هيف لصحف . رخا كبش

 . لكؤي ال هيلع ىمسو بشخلاو رجحلاب ىمر يذلا ديصلاو : ةلأسم

۔ - ١٣١



 اديص دجو لجر نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ ال مأ هذخأ هل زوجي احيرج

 دقو . هل نيدايصلا ضعب نم هيف عقو حرجلا كلذ ملع نا : لاق

 حرجلا كلذ هباصا نم ملعي ال ناك ناف هذخأ هل زجي مل هبر ىلع حرجلا هسبح

 هذخأ هل زاج هبر تاف دقو هسبحي امم سيل حرجلا ناك ناو . هذخأ هل ناك

 . هداطصا نمل وهف هريغ هداطصاف اديص راثا نم ةياورلا نال اضيأ

 ؟ ال م أ هذخأ هل زوجع البح ديصلا ف دجو ناف : تلق

 . كلذ زوجي ال : لاق

 ؟ ال مأ هذخأ هل زوجحم لبح رثأ هدي ف دجو ناف : تلق

 وهف هريغ هدخأف اديص راثأ نم ةياورلا نأل باوجلا ىضم دق : لاق

 . ملع ا هلل او هد اص نمل

 هبلطيف هبيصيف همهسب ديصل ا ىمري لجرل ا تي ر أ : تلق هنم : ةلأسم

 لمع ىيف هذخأي الو هبلط يف ناك اذا هلكأيف تام دق هدجيف هنع ىراوتيف

 . هلكأب ساب ال : لاق

 راص ىتح ايشحو ذخأ لجر يف اوفلتخاو ديعس وبأ : ةلأسم

۔ -_ ١٣٢



 . ديص ةلزنمب وه : موق لاقف

 . مكحأو ملعأ هللاو كلملا ةلزنمب وه : نورخا لاقو

 كلذ زاج هلتقو هفيسب هبرضو ديصلا ىلع ىمس اذا : لاق : ةلأسم

 ملوأ ىمس هلكأ زوجي ال هاصعب لتق ام امأو {©=همهسو هححرب لتق ام هل زوجيو

 . مسي

۔ - ١٣٣





 رشع عس اتلا ب ابل ١

 زوجي ال اميفو همحل لكأ زوجي اميف

 برشو ليخلاو نيذاربلاو لاغبلاو ريمحلا موحل لكأب سأب ال : لاقو
 . هب ءوضولاو اهرؤس برشو اهنابلأ

 . نسحلاو رباج يأر كلذ ناك : لاق

 . عوبريلاو بلعثلاو بنرألا لكأ نعو : ةلأسم

 . بلعثلا لكأ هركاو عوبريلاو بنرألا لكأب سأب ال : لاق

 . هلكأ هركأ : لاق بضلا نعو : ةلأسم

 . انغلب ايف هلكأي ملسم ناك : هريغ لاق

۔ ١٣٥



 رمحلا محل هرك ءيش يأو حبسمو مشاه نع دجوي اممو : ةلأسم

 ناف مارحلا امأف 3 عابسلا موحل وأ بلاعنلا محل وأ لاغبلاو ليخلا محلو ةيلهألا

 همعطي معاط ىلع امرحم لا يحوأ اميف دجأ ال لق ت : ةلي هيبنل لوقي هللا

 () 4 سجر هناف ريزنخ محل وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ
 لكأ ىلا عرستي ادحأ نأ ملعي ملو ، عابسلا اههركأف هركلا امأو . ىنثتسا ام

 ىأر ةلي يبنلا نا انغلب دقف ريمحلا امأو ، مرحي نأ ريغ نم لاغبلاو ليخلا

 ؟ رودقلا هذه يف ام : لاقف ةظيرق تحتفتسا موي ةبوصنم ارودق

 كلذ ملعأ هللاف تبكف اهب رمأ ةي هنع انغلبف ريمحلا موحل .: اولاقف

 . ريمحلا لتق يلع داسفلا فاخ وأ اهولكأي نأ هركأ

 التف اههبشي امم اهريغ وأ بلاعثلا نع لئس هنا ةديبع يأ نع انغلب دقو

 . ىنثتسي ىتلا ةيآلا هذه

 ايف دجأ ال لق ت ةيآلا هذه لوأتي ةديبع وبأ ناك : ليقو : ةلأسم

 محل وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع امرحم لا يحوأ

 . مارح هنا هللا انملعأ ام الا اذه نم مرحي ال انانع كلذكو . (" ه ريزنخ

 )١( ةيآلا ماعنألا ١٤٥ .
 )٢( ةيآلا ماعنالا ١٤٥ .

 ۔ ١٣٦ ۔



 نم ناتيحلاو دارجلا لكأ لحأ نيأ نم كل لاق رظانم نعو : ةلأسم
 ؟ حبذ الب الالح ىلع ليلدلا امو . حور وذ امهو ةاكذ الو حبذ ريغ

 نامدو ناتتيم مكل تلحأ » ةي هللا لوسر نع : ليق دق هنا يعم لاق

 مل ولو « محللا مدو كمسلا مدف نامدلا امأو دارجلاو كمسلا وه ناتتيملا امأف

 ايلالحتساو ايهتحابتسا ىلع سانلا قافتا ناكل ةنسلا تبثيو ايهيف حصي

 هنأل لقع نم دنعو لقع نم ىلع ججحلا مظعأ نم فالتخاو ركانت الب
 . رجاف الو راب كلذ يف فلتخي ال

 {© هب سأب ال نأ وجري هنا بضلا رعب ف : نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 . هب سأب ال نأ وجرن ذفنقلا محلو همحل كلذكو

 ضرألا 1 هللا دونج رثكأ ( : لاق هنا ديم هللا لوسر نعو : ةلأسم

 . (( هنع يخ ا الو هلكا ( ةي اور يفو . (( همرحأ الو هلكا ال د ارحل ١

 دارجلا ناتتيملا « نامدو ناتتيم مكل لحأ » : لاق هنا هنع ةياور يفو

 . محللا مدو كمسلا مدف نامدلا امأو كمسلاو

 . لاحطلاو دبكلا مد هنا ةياور يفو

 ةراهطلا يف دارجلا ةلزنمب : لاق خارصلا نع هتلأسو دمحأ نب نسحلا

۔ ١٣٧ ۔-



 رونسلا رؤسب اسأب نوملسملا ري ملو : لاق رثؤملا ي أ نعو ؛ هنمو

 . بلعنلا كلذكو همحل لكأب سأب الو

 : لاقف بلعثلا محل لكأ نع لئاس هلأس خيشلا اريشب نأ انغلب

 سأب ال بلعثلا ةلزنمب ةتوصلاو بنرألا نا لوقاو انمعطاو دطصا

 مث ةساجن لكأ ىأر نوكي نأ الإ هرؤس دسفي مل همحل لكأ لحأ اموايهلكأب
 . هنع بيغي وأ ائيش لكأي نأ لبق ءاملا سم

 اهمحل هوركم دسالاو بئذلاو همحل هوركم سجن هناف بلكلا امأو

 . ملعأ هللاف اهنم ةساجنلا امأو

 مل هنأل ائيش ايهمحل يف لوقأ الف دسألاو بئذلا امأ : رثؤملا وبأ لاق

 لق > : لوأتي يأرلا لهأ ضعب ناك دقو & بلكلا يف ءاج ام امهيف ءعىججي

 امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع . امرحم لا يحوأ اميف دجأ ال

 . ) هه هب هللا ريغل لهأ اقسف وأ سجر هناف ريزنخ محل وأ احوفسم

 م دل او ةتيمل او ريزنخل ١ لثم سجن وهف نارقل ١ ف هلل ١ همرح ء ىش لكو

 . اذه هابشاو بصنلا ىلع حبذ امو هر هللا ريغل لهأ امو

 . ملعأ هللاف ةأدحلاو زابلاو باقعلاو رقصلا امأو : لاق : ةلأسم

 )١( ةيآلا ماعنألا ١٤٥ .

 ۔ -_ ١٣٨



 لكأب سأب الف ديصلا نم عبضلا لعج هنا ةي يبنلا نع انل ركذ

 . عبضلا محل سابع نبا ةدئام ىلع ناك هنا تعمس دقو اهمحل

 نم بان يذ لك لكأ نع ىن هنا نع يبنل ا نع ىوري دقو : لاق

 . ملع أ هللاف عابسل ا

 برشو ليخلاو نيذاربلاو لاغبلاو ريمحلا موحل لكأب سأب الو : ةلأسم

 . هب ءوضولاو اهرؤس برشو اهنابلأ

 . نسحلاو رباج يأر كلذ ناك : لاقو

 ؟ لكؤي فيك دارجلا نع هتلأسو : ةلأسم

 يف ىقليوأ . ىوشيف رانلا يف ىقليو ةاكذ دارجلا ىلع سيل : لاق

 . خبطي مث ايح ردقلا

 ؟ عادخلاو درفصلا نعو : ةلأسم

 . عاخلاب سأب الو هوركم درفصلا : لاق

 هرؤسو سجن يح وهو هلكأ نمل بلكلا محل ةزاجا يف ةلعلا نعو

 , ريزنخلا ةلزنمب نكي ملو سجن

 مهتافتالو همحل نم كلذ ىلع ملعلا لهأ نم قافتالا كلذ يف ةلعلاف

۔ -_ ١٣٩



 داسف ىلع عامجالاو . اغوبدم ةتيملا دلج اوزاجأ ايك هرؤسو هدلج ةساجن ىلع

 . معتو صخت ماكحالاو اهمحل

 . لخدم الو ةجح كلذ ف دحأل سيلو

 . يراوحلا يبأ ىلع ضورعم ملعلا لهأ ضعب نع دجوي امم : ةلأسم

 ؟ ةرشان لك محلو : تلق

 . مارحب سيلو هوركم : لاق

 . رانلا الولو . رانلا الا هحلصي الو ربلا ديص وه : لاق دارجلا نعو

 . سانلا نم ريثك هلكأي مل

 ف هرمغيو كل ذ نع نوجرحم نورخاو ر انل اب هنولتقي س انل ١ انكرد ا دقو

 . ملعأ هللاو حلملاب ءاعولا

 بلكلاو عبضلاو بلعثلاو بارغلاو بنرألا محل نعو : ةلأسم

 . درصلاو

 امأو همحل لكأب سأب الف . بلعثلاو عبضلاو بنرألا امأ : لاق

 لقن ل هلكأ نمو هوركم ء اهقفل ١ ضعب عم وهو درصل او ب ارغل او بلكل ١

 . همرحم ل ءاهقفلا صعب نأل هللا ءاش نا امارح لكأ هنا

۔ _ ١٤٠



 خيشلا طخب هنا بسحأ باتكلا ةيشاح يف هتدجو اممو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو لالح زئاج عادخلا لكأو دادم نب هللا دبع نب دمح

 يذلا ريطلاو لالح كلذ عيمج بنرألاو عوبريلاو بضلا كلذكو

 . ملعأ هللاو هميرحتب لوقلا رثكأ درصل او . لالخ ةرصرصل ا ةماعلا هيمست

 هميرحتب لوقلا رثكاو هقزخو همحل يف فالتخا هيف وضاضلاو

 . ملعأ هللاو

 . ملعأ هللاو بلاخملا

 . باتكلا لا عجر

 كلذكو ئ مارح مأ لالح هلكأ بضلا نعو ليعس يبأ نع : ةلأسم

 هميرحتب هيف لاق ادحأ نأ ملعأ ملو ديصلا نم وهف عوبريلا امأف ؟ عوبرلا

 . ميرحت ريغ نم هلكأ هركف بضلا امأو ةيهارك الو

 . خارصلا نع هتلأسو دمحأ نب نسحلا يلع يأ نع بسحأ : ةلأسم

 . لكالاو ةراهطلا ف دارجلا ةلزنمب وه : لاقف

 خارصلا نع لع ابأ تلأسو عضوم يفو

 . دارجلا ليبس هليبس نا رثالا يف دجوي هنا : لاقف

۔ - ١٤١



 زئاج بلعثلاو رمنلاو عبضلاو بئذلا محل نا ليق 3 رثأ نمو : ةلأسم

 . مارحب سيلو هوركم رافلاو درصلاو ةمحرلاو بارغلاو رونسلا كلذكو . هلكأ

 . نارقلا هيف لزن ريزنخلا نأل ريزنخلاك وه سيلو درقلا لكأ زوجي الو

 ضرألا ف هللا دونج رثكأ » ةلي هللا لوسر نع : سنأ دارجلا ف لاق

 . « هنع ىهنأ الو هلكا ال » هنع ةياورلا يفو « همرحأ الو هلكا ال دارجلا

 بوصلا الو بلعثلا الو رونسلا الو بلكلا لكأ زوجي الو : ةلأسم

 رقصلا الو لدجالا الو ب ارغل ا الو مخرل ا الو عبضل ا الو بنرأل ا الو

 . فالتخا بلعثلا ينو عدفضلا الو لوغلا الو . ةبحلا الو

 . بنرألاب سأب ال : نسحلا وبأ لاقو

 . زوجي ال : عضوم يف لاقو

 . عبضلا يف ضعب صخرو

 . هتدئام ىلع اهمحل جرخا سابع نبا نا يور

 ف ةلخاد يه « ب ن ي ذ لكو رفظ يذ لك مرح ( : ل ل اقو

 . ءاذغلاب مومعل ا دعب دلت هللا لوسر اهصخ مث . عابسل ا

 . لكؤت اهنا : ليخلا موحل يف ليقو : ةلأسم

۔ ١٤٢ ۔



 هلوق التف اههبشي امم اهريغ وأ بلعثلا نع لئسو هللا دبع يبا نعو

 نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع امرحم لإ يحوأ اميف دجأ ال لق > : ىلاعت

 . ةيآلا () ه ةتيم

 هلكأف عابسلا نم بان يذ لك » : لاق هنإ ةي يبل ا نع ةريره وبأ

 . « مارح

 نم بان يذ لكو ةيلهألا رمحلا ميرحت مالسلا هيلع هنع يورو

 ءاوس هللا دبع نب رباجو سابع نبا قيرط نم اذه ريطلا نم بلحو عابسلا
 عبضلا الإ داع ريغ مأ سانلا ىلع ايداع سيتفم ريغ وأ اسرتفم بانلا وذ ناك

 يهف ديصلا نم اهلعجو اهصخ ةي يبنلا نأب اولتعاو اهحابأ اضعب ناف
 . باينلا تاوذ ةلمج نم ةصوصخم

 افالتخا رثألا يف تدجوو لكؤي ال لدجألا : دمحم وبأ لاقو : ةلأسم

 . رونسلا محل لكأ يف

 ؟ عبضلا محل لكؤيأ : رباجل ليقو

 . معن : لاق

 )١( ةيآلا ماعنألا ١٤٥ .

 ۔ _ ١٤٣



 ؟ يه ديص : ليق

 . معن : لاق

 ؟ ةينك هلل ١ لوسر نم كل د تعمس : ليق

 . معن : لاق

 داطصاو اهب لمعت يتلا يهو ريطلا نم بلح يذ للك لكأ زوجي الو

 . بلخلملاب داطصي يتلا حراوجلا رئاسو باقعلاو زابلاو رقصلا لثم اهب
 . اهب لمعيو

 ({)هنمثو رهلا لكأ نع ىهن ةلي يبنلا نأ يورو

 رمحلا ةلي هللا لوسر مرح : لاق هللا دبع نب رباج نعو : ةلأسم
 . ريطلا نم بلخ يذ لكو عابسلا نم بان يذ لكو لاغبلاو ةيسنالا

 . ريمحلاو لاغبلاو ليخلا لكأب اسأب ىري نكي مل عيبرلا نأ انغلبو

 . نسحلاو رباج يأر وه لاقو

 سابع نبا هركو هب ءوضولاو اهرؤسو اهنابلأ برشو نيذاربلا كلذكو

 . ‘"> ه ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو ل اهيف لوأتو ليخلا

 اريزنخ عضر يذلا رطسلا امأو

 )١( هنمث لكأو درقلا ) : ةخسن ( .

 )٢( ةيآلا لحنلا ٨ .

 ۔ -_ ١٤٤

 



 نبل نم هلك هعاضر نكي مل ام كلذب سأب ال : ليق دق هنا يعمف

 . مايأ ةثالث سبحي ىتح لكؤي مل ام اهنم عضر اذإ : ليقو

 نب هللا دبع نب دمحم خيشلا طخب ةيشاحلا يف هتدجو اممو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو هليلحتب رثكالاو فالتخا هيفو ، لالح ليفلا محلو دادم

 محل لكأب سأب الو 0 ةي هللا لوسر يبنل مارح ةيلهألا رمحلا محلو

 . فالخ الب ةيشحولا رمحلا

 بنرألاو عوبريلاو بضلا محل لكأ يف لوقت ام هطخب اضيأ هنعو

 يف يذلا عأكرلاو لاعلعلاو { دولاو موبلاو دهدهلاو وضاضلاو ميتلاو لرولاو
 نم تفرع ام ىلع فالتخا هيف اذه لك ؟ كلذ يف لوقت ام روحألاو رحبلا

 مل نإ هنأ الإ ائيش هيف دجأ الف ميتلاو لاعلعلا نأ اضيأ انيفلاخم نمو انباحصأ

 . ملعأ هللاو زئاجف بلغ اهل نكي

 سأب الف ةأرما عضرتو ) ايع تناك اذإو ؟ باتكلا ىلا عجر : ةلأسم

 . هلكأو هعيب زئاجف ةبلك عضرف هما تتام اذإ يدجلاو اهلكأب

 . اهعيبو اهلكأ زاج اهنبل نم ةريغص ةباد ةأرما تعضرأ نإ كلذكو

 )١( قانع ) : ةخسن ( .

 ۔ -_ ١٤٥

 



 هلكأ اهل زاج ربك نأ ىلا اهنبل نم اريغص اشبك تعضرأ ةأرما نأ ولو كلذكو

 . هنمثب عافتنالاو

 وهو اذه لكأت : هل لاقف جاجدلا لكأي ةريره ابأ ىأر الجر نأ يورو

 ؟ رذقلا لكأي

 . ملعأ هللاو هلكأي ةلي يبنلا تيأر : لاقف

 تحت تلعج ناف اهلكأ لحي مل ةضيب اهنم تجرخو تتام اذإ ةجاجدلاو

 هب سأب الف خرف اهنم جرخف ةجاجد

 . هلكأ زوجي الف جاجدلا ريغ نم املاس ضيبلا جرخ نا كلذكو

 اهحبذ تدرأ مث ةساجنلا لكأت اهترصبأ اذإ ةجاجدلاو : ةلأسم

 . اهحبذاف تدرا ىتمف ةساجن تلكأ اهنا فرعت مل اذإو ةليلو اموي اهسبحاف

 هنا ةي يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع انيور فارشألا باتك نمو

 نباو باطخلا نب رمع ديص : لاق نمف عبضل لكأ ىف اوفلتخا دقو

 كلامو حابر يبأ نب ءاطع لاق هبو { ةريره وبأو صاقو يبأ نب دعسو سابع

 . دعس نرب ثيلل او بيسمل ١ نب ديعس كل ذ هركو ىحس او لمح أو ىعف اشل او

 يي يبنلا نع يور يذلا ثيدحلل اهلكأ حابم عبضلا : ركب وبأ لاق

 . يي هتنا لوسر باحصأ نم هنع ظفحي نم لك نأل

۔ -_ ١٤٦



 . نولوقي هب ملعلا لهأ نم رثكالاو لاق كلذك

 عبضلا يف ليقام وحن انباحصأ لوق هبشي دق هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعمل اهمحل لكأ لالح اهناو ، ديصلا نم اهنا يدنع مهلوق رثكأ رهاوظو

 ىنعم ىلا بهذي مل يبنلاب لاق نم نا ىنعمو . اهيف لوقلا صوصخ

 نم لوق ىنعم يدنع هبشي دقو مهلوق يدنع لوقلا رثكأ وهو ، ميرحتلا
 عابسلا نم اهناو بانلا تاوذ يف اهلوخدل عابسلا ةلمج نم اهنا : لاق

 . كلذ يف فلتخي الو

 نم بان يذ لك لكأ نع ىخ نع هللا لوسر ن أ تبت ئ باتكل ١ نمو

 . عابسل

 . ةريره وبأ : ربخلا اذه رهاظب لاقو

 عبضلا لتاق ىلع نوري ال حيحن يأ نباو رانيد نب ورمعو ءاطع ناكو

 . ءازج مارحالا ف

 . يعف اشل او ةداتقو سوو اط بلعنثل ١ لكأ ف صحخرو

 . مرحملا هلتق اذإ ءازجلا هيف يعفاشلا يروريو

 عبس وه بلعنلا يف لوقن ةي هللا لوسر ربخ رهاظبو : ركب وبأ لاق

 . لي لوسر اهنع ىهن يتلا عابسلا ةلمج يف لخاد

۔ ١٤٧ ۔-



 يف جرخي ههبشأ امو اذه بسح ىلع جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 . ءازخلا تبث دقف ديصلا نم هناو عبس وه بلعثلا يف انباحصأ لوق يناعم
 نم اهنا اهرمأ ةحص عم ديصلا نم اهنأ عبضلا يف تبث اذاو قانع اهنا بسحأ

 . برقأ يدنع بلعثلا عابسلا نمو بانلا تاوذ

 دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا طخب ةيشاحلا يف اضيأ هتدجو اممو

 . لدعلا لهأ لوق ىف اهلكأ زئاج لاعوألاو

 لكأب الو رونسلا رؤسب اسأب نوملسملا ري مل : رنؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . همحل

 محل لكأ نع لئاس هلأس خيشلا اريشب نأ انغلب بلعثلا كلذكو

 . بلعثلا

 ةلزنمبأ بوصلاو بنرألا نا لوقأو 5 هنم انمعطاو دطصا : لاقف
 لكأي هارت نأ الإ هرؤس دسفي مل همحل لكأ دح امو اهلكأب سأب ال بلعنلا

 . هنع ثعبي وأ ائيش لكأي نأ لبق ءاملا سمي مث ةساجنلا

 . ةالصلا عطقي همحلو { هوركم سجن بلكلاو

 مل هنأل ائيش ايهمحل يف لوقأ الف دسألاو بئذلا امأو : رثؤملا وبا لاق

 . بلكل ا ف ءاج ام اےهيف ء ىجح

 )١( (توصلا) ءابلا نم الدب ءاتلاب ةخسن يف تبتك .

 ۔ - ١٤٨



 . هلوب دسفي الو ، هلكأب سأب ال خارصلاو

 . بلكلا محلب اسأب ىرأ الو ةبلكلا نبلب سأب ال : لاقو : ةلأسم

 رونسلا لكأو درصلاو نابرغلاو مخرلا محل لكأ زئاجو : لاق

 هب سأب ال عادخلا محلو هوركم ايهمحل دسألاو بئذلا امأو . عوبريلاو
 . ملعأ هللاو هوركم درفصلاو

 . بدلاو ريزنخلاو درقلا عيب زوجي الو هعيب زوجي ال ملعملا ريغ بلكلاو

 زوجي ال عابسلا نم هريغو بئذلا عيبو هعيبو زئاج ديصللف دهفلا امأو

 . ىرتشيو عابي رونسلاو بلعثلاو ، بارغلا الو مخرلا عيب زوجي الو
 بلك الا رملاو بلكلا نمث نع ىهن ةيم يبنلا نع رباج نعو

 . )١) منغل ا

 بلحو بان يذ لك اوهرك دق لكؤي له رونسلاو بلكلا محل نعو يراوحلا يبأ نع )١(
 هنا لقن مل اهلكأ نمف رونسلا محلو بلكلا محل اوهرك دق عابسلا نم وه بانلاو ريطلا نم بلخللاو
 يلإ يحوا اميف دجأ ال لق » : هللا لوقب جتحا ۔ هللا همحر ربكألا ةديبع ابأ نا بسحاو امارح لكأ
 لهأ اقسف وأ سجر هناف ريزنخ محل وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الا همعطي معاط ىلع امرحم
 ءاج دقو عابسلا نم الو ريطلا نم اده دعب مارح الو اذه يف مارحلا اينا لوقي هنأكف (_) ي هب هللا ريغل

 . رويطلاو عابسلا نم رواسي ام وهو ريطلا نم بلحو عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ةيهاركلاب رثالا

 )١( ةيآلا ماعنألا ١٤٥ .

 ۔ -_ ١٤٩





 ._ رك اب ديصلا

 هيلع هللا مسا ركذو ديص ىلع هبلك لسرأ لجر نع ةيواعم ابأ تلأس

 . ائيش محلل ا نم لكأي لو همد نم برشو هلتقف ديصل ١ بلكل ا ذخأف

 . لكؤي الف مدلا يف جل اذا : لاق نم لاقف

 . هذخأن اذهبو محللا نم لكؤي ىتح لكؤي هنا : لاق نم لاقو

 لعب لكأ مث لكأي الو كسمي ناك دقو هلتق ا ذإ ليق لقو 3 هربغ نمو

 لكالاب فرعي ناك وأ دسف تومي نأ لبق لكأ ناو . سأب الف تام نأ

 . زوجي الف

 ىلع كسمأ اذإ لكؤي له دوسألا بلكملا بلكلا ديص نعو : ةلأسم

 . هبحاص

 ىف بالكلا نم بلكملا بلكلا ضغبي ادحأ انعمس ام : مشاه لاق

 . ملعأ هللاو ديصلا

 . ةيشحولا رمحلا موحل لكأ يفو : ةخسن )١(

 ۔ - ١٥١



 . يراوحلا يأ ىلع اضورعم رذنملا يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 ديصلا ىلع هبحاص هقلطأ مث ةتيم لكأ هتيأر ديصلا بلك نع هتلأسو

 . ةتيملا همفب حرجو لكأف

 عطقيلف هقورع يف رجي مل هنا ملعي نأ الإ هلكأي نأ بحأ ام : لاق

 . يق ة ا لكأيلو هنم لكأ ام

 هيلع هللا مس ١ ركذو ديص ىلع هرقص و أ هبلك لسر أ لجر نعو : ةل 7

 . هلكأ زوجي كلذف اكاسمإ هكسمأ نوكي نأ الإ هلكأ زوجي ال كلذف

 اضيأ كلذف تام ىتح هحبذيل هيلع هدهابي لزي ملف هكردأ اذإو

 . هلكأ زوجي

 . هب تومي احرج هحرج ناكا ذإ كل ذكو معن : ل اق : ةلأسم

 ريغ الو دوس طوطخ اهيف ال ضيبلا يه ةيشحولا ريمحلا نأ تظفحو
 . ) ةيشحولا ةرقبلا ةلزنمب ريغ

 ةريصق . اهفصو يف رهوجلا يفو خسانلا نم ةدايز ةلعل انه امو ادوس اطوطخ اهيف نأ تظفح )١(
 . روكذملا ف داوسلا اهنولو . روهظلاو بانذألا

 ۔ -_ ١٥٢



 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 رحبلا كمس دايطصا ف

 . نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ؟ هلكأيأ ءاملا ىف وهو هلتقيو كمسلا برضي لجرلا تيأرأ : تلق

 . سأب ال معن : لاق

 مث . اهنم قثوتسيو اهطبريف لجرلا اهديصي ةكمسلا تيأرأ : تلقو

 ؟ اهلكأي له تومتف ؛ توملا يف اهقلعي

 . معن : لاق

 . هيف تتامف ءام هيف بج يف اهاقلأ مث اهداص ول تيأرأ : تلق

 . سأب ال : لاق

 ؟ اسأب ءاملا برشب ىرت الو : تلق

۔ _ ١٥٢٣



 . هرذقي نأ الإ هب سأب ال : لاق

(( 
 . اهيف كمسلا لخديف كمسلا ىلع رضحي يذلا ةريضحلاف : تلق

 ؟ اهنم جرحي عيطتسي ال وهو هلكأي أ كمسلا ضعب توميف ءام اهيفو

 . هلكأيف هرذقي ل ن ١ : ل اق

 رب   

 )١( تدرو اذكه .

 ۔ _ ١٥٤



 كلذ هبشأ امو رحبلا باود نم لكؤي نأ زوجحم اےيف

 ةباد ربلا يف سيل هنا ملعأ هللاو لاقي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 . اهلثم رحبلا يف الإو

 هبلكو هدورقو رحبلا ريزنخ يف اوفلتخا دق انموق نأ كلذ نمو : لاق

 . ربلا ديص هبشي يذلا هديصو

 . رحبلاو ربلا نم ءاوس هلك كلذ نإ : مهنم لاق نم لاقف

 يف ربلا لثم هسيلو . ميرحت هباود يف سيل رحبلا نا : لاق نم لاقو

 . اذه

 ؟ اذه ف انباحص ا لوق ف جرحي ايف : هل تلق

 . ائيش اذه يف انباحصأ لوق يف فرعأ مل : لاق

 )١( دارجلاو ؛ ةدايز : ةخسن .

" ١٥6٥ _- 



 ؟ مهلوق ىنعم يف كعم هبشي ايف : هل تلق

 باود عيمج ناو اذه يف ربلا لثم هسيل رحبلا نأ يدنع هبشي : لاق

 رحبلا ديص مكل لحأ ل : ةيآلا هذه أرق مث . لالح رحبلا
 )١) ه هماعطو

 رحبلا باود نأ امهدحأ نيهجو نم دجوي رحبلا باود ليلحتو : لاق

 . لالح اهتتيمو رهاط اهمد ءاملا باودو . ءاملا باود ىه

 '_» ه هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ » : هللا لوق رخآلا هجولاو
 ؟ رحبل ا نم هسيل مليغل اف : هل ليق : هلوق ىنعم ىلع

 فلتخا كلذكو رحبلاو ربلا ف شيعي مليغلا نا : ليق هنا : يعم لاق

 . همد ين

 . سجن هنا : لاق نم لاقف

 . ره اط هنا : 9 اق نم ل اقو

 انباحصأ لوق نم قافتالا ىتعم هيف جرخي هنا يعمف هتاكذ امأو : لاق

 . هلوق ىنعم ىلع ةاكذلاب الإ هلكأ لحي ال هنا

 )١( ةيآلا ةدئاملا ٩٦ .
 )٢( ةيآلا ةدئاملا ٩٦ .

 ۔ -_ ١٥٦



 اتيم دجو اذإ لكؤيو ىكذ وهف دارجلاو هلك كمسلا امأو : ةلأسم

 . يح وهو رانلا يف حرط وأ

 لبق نم تومي ىتح رانلا يف حرطي الأ رمأي مهضعب ناك : ليقو
 رحبلا هثيلي يذلا تيملا كمسلا امأو مارح كلذ نأ لوقي نآ الب ةمحرلا

 نم هنوكرتيف هنتنل هنم اورذق ام الإ ائيش هنم نوهركي ال ءاهقفلا ناك : لاقف

 . ميرحت ريغ

 ؟ حبذيأ ")سمحا نعو : ةلأسم

 ديص نم الإ هارأ الو ربلا ديص نم هناف ربلا يف شيعي ناك نا : لاق

 . حبذي ربلا ديصو ربلا

 نا عبس وه امنإ سانلا لكأي هنأ تربخأو " مخللا نعو : ةلأسم

 . اسأب هب ىرأ الو هلك لكؤم رحبلا ديص

 . ريزنخلا محلو ةتيملاب اكمس ديصي لجر ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . ريزنخلا محلو ةتيملاب ديص ام لكؤي ال : لاقف

 )١( فحالسلا عاونأ نم اهنا دقتعيو تايئامربلا نم عون .
 )٢( ةريبكلا كايسالا نم عون وهو ديصلا نم عون .

 ۔ _ ١٥٧





 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 اكولمم ناك اذإ زابلا عيب يف

 هل فورعم وهو ماع لك هخارفأ نوذخأي زاب هلزنم يف ناك لجر نعو

 رثكأ وأ ارانيد نيعبرأ ةنس لك هتلغ تناكو . هخارفأ نوذخأي اماع. نوسمخ

 . هب بهذف لجر هداصف كلذ نم

 هذخأف لجرلا تيب يف وهو زابلا ىلا لخد لجرلا ناك نا : لاق
 بهذ دقو { لابجلا يف هذخا ناك ناو { هذخأ نمل امزال الإ همرغ ىرأ الف
 هارأ الف لبجلا ىلا يوأي ناكو هيلا عجري ملف كلذ لبق لجرلا تيب نم زابلا

 بهو وأ هارتشا هتيب يف ناك يذلا لجرلا نوكي نأ الإ هذخأ نمل الإ اديص الإ

 . لوألل هارأف هذخأ مث زابلا بهذف هدنع ناكو ريغص وهو هباصا وهو هل

 : ارعش رضنلا نب دمحأ خيشلا لاق

 دوسألا الو دورقلا عيب الو يعافألا عيب زئاجب سيلو

 ديس لكو عابسلا عيب الو يداعألل براقعلا عيب الو

۔ _ ١٥4٩





 نورشعلاو عب ارل بابل

 كلذ هبشأ امو رقبلاو رمحلا ديص يف

 ىلع ردقي ال يتلا ةيشحولا رمحلاو ديصلا نم سانلا ذخأي ام امأو

 نم ناك امو . مهحامرأو مهفايسأب هلتق اولان ام اولكأي نأ مهلف اهحبذ

 . كلذ دنع هللا مسا اوركذ اذإ مهديدح

 زجعلا يلي يذلا ناك ناو ايهيلك اهلكأ نيفصن هعطق نا : ليق دقو

 لكف مدقملا وهو سأرلاو قنعلا يلي يذلا ناك ناو اعيمج ايهلكف اضيأ رثكأ

 . يقابلا كرتاو اضيأ كلذ

 ىمس ناف نعط امدعب ىمس مث اشحو نعط يذلا يف ليقو : ةلأسم

 ةيمستلا دعب نانسلا ىضم اذإ لكؤي هناف ةنعطلاب تومي نأ لبقو عزني نأ لبق

 . هلكأ هركأ يناف ةيمستلا دعب نانسلا ضمي مل ناو

 ىتح هنعطي لعجف كبشلا يف عقو اذإ صنقلا كلذكو : لاق : ةلأسم

 مسا ركذو هاهوأ اذا ىتح هنعط ناو . هلكأي الف هنعط نم كبشلا يف تومي

 هنعطف هقحلف كبشلا يف نكي مل ناو . حبذلا دعب كرحت اذإ هلكأ هيلع هللا

۔ -_ ١٦١



 . ليللا يف هبهذي مل ام هلكأ ةنعطلا كلت نم تامف هيلع هللا مسا ركذو

 . الجر وأ ادي عطقو هيلع هللا مسا ركذو صنقلا برض اذإو : ةلأسم

 ىتلا ةحراجلا كلت تيقب اذإ كلذكو . ىقابلا لكؤيو كلذ لكؤي الف

 . هنم يقب ام لكؤيو لكؤت الف هدلجب ةقلعتم تعطقنا

 رسكف ارامح برض لجر نعو ىلع يبأ بتك نم هنا دجوي امو : ةلأسم

 ؟ هلجر

 عقي نأ فاخي ناك ناو اهلكأيلف عقت نا عمطي ناك نا : لاق
 . اهلكأي الف

 . نبت مل ام لكأي ليق دقو : لاق © هريغ نمو

 هونعطف هوحبذي نأ مهبلغف موق كبش يف عقو رامح نغو هنمو : ةلأسم

 . هوكذي ىتح نعطلا يف اوفرسي نأ كلذ بحأو . هلكأ زئاج : لاق

 هللاو لوقأف هرحن الو هحبذل او رسيتي ملف رئب ف عقو ريعب نعو : ةلأسم

 . ملعأ هللاف كلذ ىوس امأو . ةبللاو قلحلا يف الا ةاكذ ال نا ملعأ

 مث ايشحو نعط نمو هللا دبع يب أ لا يلع يب أ باوج نمو : ةلأسم

 هناف ، ةنيعطلا تومت نأ لبقو عزني نأ لبق ىمس ناف نعط امدعب ىمس

۔ -_ ١٦٢



 . هلكأ هركآ يناف نانسلا ضمي مل ناف . ةيمستلا دعب نانسلا ىضم اذإ لكؤي

 اذاف بر اهل ملعي ال ىتلا ةيشحولا رقبلاو ةيشحولا ريمحلا امأو : ةلأسم

 . اهيلع كلم ال لصألا ينو . ديصلاب ال كلمت يتلا شحولا نم اهنا حص

 حصو كلذ حصي مل امو ابر اهل نأ ملعي ىتح زئاج ديص يعم يهف

 حصي ىتح زئاجلا يدنع مكحلا يف كلذ بيطي الف شحوملاو شحولا نم نا
 . كالمالا دعب شحوتملا نم ىشحولا مكح هيلع عقي يذلا سبحلا

 ؟ هلتقف فيسب هبرضف ديصلا نم ارامح يقل لجر نعو : ةل اسم

 هتاكذ كردي لو هلتقف هيلع هللا مسا ركذ اذاف همحل لكؤي له : تلق

 . لكؤي هنا : ليق دقف حبذلاب

 اهلو ةيبظ هل تعقو لجر يف : ليق ۔ ةفاضملا ةدايزلا _ نم : ةلأسم

 . ةرصقلا بحاصل اهعباتو اهنا ، ةرصقلا يف يهو اهعبات اهعبتاف عبات

 ةيدم وأ فيسب ةاش برض الجر نأ ول لوقت ام : هل تلق : ةلأسم

 ؟ لفسأ نم اهحبذي نأ لبق اهسأر نابأف . ةرقب وأ

 : اهلكأب سأب الف

 كلتب حبذي نأ لبق ناب اذإ كلذو . مارح وهف ناب اذإ سأرلا امأو

 . ةبرضلا

۔ _ ١٦٣



 حابذلا عضوم عم اهطسو يقبو اهسأرو اهرخؤم اهنم ناب ناف : تلق

 ؟ لكؤتو حبذتا كرحتي

 اهرخؤم نم اهنم ناب دق ام امأف حبذلا دعب نم تكرحت اذا معن : لاق

 . ديصلا ريغ يف اذهو لكؤي الف . اهنم ناب دق يذلا اهسأرو اهرثكأ ناك ولو

 لكأ نيفصن هتنابأف ةبرضلا هيف تدتعا اذإ : اولاقف ديصلا امأو

 . رخؤملا لكؤي ملو مدقملا لكأ رثكأ رخؤملا ناك اذإو . اعيمج

 هعفري نسحلا نب دمحم نع ديعس نب دمحم ديعس وبأ ىور : ةلأسم

 زوجي الو & شحو رمح نامعب سيل : لاق هنا هللا ايهمحر _ يراوحلا يأ ىلا

 ال منغلاو لايجلا كلذكو { الهأ اهل نأل نايع نم ريمحلا داطصي نأ دحأل

 شحولا رقبلا امأو ، لهأ اهل سيل نا ملعي ىتح نايعب اهديص زوجي الف لهأ

 . اهنورق باصتنا اهتامالع ليقو ةيلهألا رقبلا نع اهب فرعي ةمالع اهلف

 نم يه ىتلا ةيشحولا رمحلا نعو ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 . نهديص زوجي الف نهريغ ام أو ى ضيب رمح نهنا : ليقف ديصلا

 لبح يف ايبظ دجو لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 لوق نم ظفحن يذلاف تفصو ام ىلعف ؟ هذخأ زوبي له لبحلا نمل فرعي ال

 زوجي ال اولاقف . ةبشخ هيف البحو فوطاخلا يف يبظلا دجو اذإ نيملسملا

 . هقاثو يف هنآل لبحلا بحاصل يبظلاو هذخأ

۔ - ١٦٤



 كبشلا عطقناف قلطنا مث كبشلا يف ديصلا عقو اذإ : ليقو : ةلأسم

 مادامو . كلذ دعب هداص نمل وهف دايصلا هضبقي نأ لبق نم هنم قلطناو

 . كبشلا بحاصل وهف هنم قلطني مل كبشلا

 خيشلا نع بوتكم باتكلل خسانلا ريغ طخب هتدجو اممو : ةلأسم

 تيلب دق ينأل هنوذختت اذام مرحملا رشع ديع نع يلاعسلا نسحلا نب دمحم

 ؟ ةعيشلا ضعبب

 ملعاف . كلذ ةفرعم تدرأف نيسحلا لتق لجأل هذختن انا : هلوق يفو

 موي ةنيفسلا بكر هنا حون انيبأ نع يور دق امل اديع هانذختا امنا هللا كاقبأ

 : لاقف ةنيفسلا نم مرحملا رهش نم رشاع موي هلوزن ناكو بجر نم رشاع

 يف مكنكسأو مكودع هيف هللا كلهأ دقف مكديع وه مويلا اذه نا هللا دابع

 ولو اديع هانذختا دقف اديع هلعجي نأ دارأ نمو هموصي نأ دارأ نمف ضرألا

 برقأ نم هنأل سيلبا ةنعل هعابتاو هنعلن نحنو ديزي انيلوتل : اولاق امزال ناك
 . هناوعأ

 دارأ ايب هملعاو اهسرغب هرمأو ةبحب حونل ءاج ليربج نأ يل ركذ دقو

 ةنيفسلا لمعل اهعطقب رمأ توتسا املف ةبحلا سرغف قرغلا نم هقلخ يف هللا
 . ملعأ هللاو بشخلا نم لضفو ةنيفسلا اهنم لمعف

  

۔ -_ ١٦٥





 نورشعلاو سماخلا بابلا

 بوبرم ريغ وأ ابوبرم ديص اذإ ريطلا ديص ىف

 وبأ لاق . ايركز يأ يضاقلا طخب تدجو ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم

 نوكي بوبرملا ةلزنمب نوكي كلذ نا اصوصقم اريط دجو نميف نسحلا

 . ةطقل

 ابوبرم نوكي نأ لمتحي ام عيمجو روقصلا عيمج نم ريطلا : لاقو

 ىتح ةيرقلا نم جراخو ةيرقلا يف هديص لحي هنا بوبرم ريغ نوكي نأ لمتحيو
 ىتح بوبرم هنا لاق نم لوق زجي مل اديص راصو ذخأ اذاف . بوبرم هنا ملعي
 . لدع يدهاشب كلذ حصي

 سيل هنا ملعي ىتح اديص ةيرقلا يف نوكي الف جاجدلا اهناو : لاق

 . ابوبرمب

 ناك اذا ديص وهف ۔ هللا همحر رثؤملا يبأ لوق ىلعف ةيربلا يف امأو : لاق

 . ديص هنا كلذ لمتحي

۔ - ١٦٧



 ريغ هنا ملعي ىتح بوبرم هزا جاجدلا رومأ نم بلغألا : هربغ لاق

 ف هذخأ" ف الو تويبلا ف ردسلا نم ريطلاو ديصلا ذخأب سأب الو ٨5 بوبرم

 . دري ام دعب هدراوم نم ذخؤي هنا لوقلا ضعب يف لعلو هتيبمو هدراوم

 هركيو هدراوم نم ذخؤي امنإ : لوقلا ضعب يف لعلو هتيبمو ، هريغ نمو

۔ ١٦٨ ۔-



 نورشعلاو سداسلا بابلا

 7 رمخلا : : ألا يف

 نيتاه نم رمخلا » : لاق هنا ةي يبنلا نع انل ركذ : رثؤملا وبأ لاق

 : نولوقي ءاهقفلا هيلع انكردأو لوقي يذلاو . « بنعلاو لخنلا نيترجشلا

 رمخب سيلف بيبزلاو رمتلا امأو . ديقانعلاو رسبلا نم رمخلا نا

 حارجلا نب ةديبع ابأ نأ ثيدحلا يف لإ عفر : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 نم ريثك ىلع تلوتسا دق رمخلا نأ ماشلاب وهو باطخلا نب رمع ىلا بتك

 اهميرحتب رفك نم هنا رمع هيلا بتكف مرحت مل اهنأ نومعزيو ماشلا لهأ
 نيدي وهو اهبرش نمو هلتقا لوقي . هتبقر اوبرضاف بتي مل ناف هوبيتتساف

 : لاق مهنم ارعاش نا لاقيف ةدلج نينايث هدلجاف اهميرحتي

 رداقملا عفد ءرملا عيطتسي نلو ىتفلاب رثعي رهدلا نأ رت ملأ

 رباصب اموي ءابهصلا نع تسلف يتوخا تام دقو عزفأ ملو تدلج

 رص اعملا لوح ريوكتل ١ اهم ىلخو هفقفتحب نينمؤم ١ ريمأ اه امر

۔ -_ ١٦٩



 دح هيلع سيلف عرقلاو ريقنلاو رارجلا يف لعجي يذلا ذيبنلا نعو
 . ركسي نأ الإ

 . ةساجنلا يف رمخلا نم وهو هريثكو هليلق دسفي سجن وهو : هريغ لاق
 . دحلا هيلع بجوأو اريثك وأ اليلق هنم برش يذلا رمخلا امأو

 نيتاه نم رمخلا نا : لاق هنا هللا همحر رثؤملا يبأ نع اندجو يذلاف

 وهف ىلغف ولحلا رسبلاو ديقانعلا ترصع اذاف لخنلاو بنعلا نم نيترجشلا

 الطلا وهف خبطي نأ لبق نم ثلثلا ىلا عجري نأ ىلا خبطي نأ ىلا رمخ

 . هبارشب سأب الف

 طلخي نأ ىج هزا رمع نب ١ قيرط نم ل يبنل ١ نع يورو : ةلأسم

 . رمتلاو حلبلا

 . اعيمج بيبزلاو رمتلا ذبني ال نأ ىهن هنا ةلي هنع سنأ قيرط نمو
 . اعيمج رسبلاو بطرلا ىلع الو

 . ةدح ىلع دحاو لك اوذبنا : لاقو

 بتكو . رمتلاو رسبلا طلخي نأ ىهن هنا ةلي هنع سابع نبا قيرط نمو

 . بيبزلاو بطرلا اوطلخي نا مهاهن شرج لهأ ىلا

 نيتاه نم رمخلا نا » : لاق هنا ةلي يبنلا نع انل ركذ : رثؤملا وبأ لاق

 نا نولوقي ءاهقفلا هيلع انكردأو لوقن يذلاو « بنعلاو لخنلا نيترجشلا

۔ ١٧٠ _۔



 . رمخب سيلف بيبزلاو رمتلا امأو { ديقانعلاو رسبلا رمخلا

 شحاوفلا ير مرح انإ لق : ىلاعت هللا لاق دمحم يبأ عماج نمو
 يف اهميرحت رمخلاف "» ه قحلا ريغب يغبلاو مثالاو نطب امو اهنم رهظ ام
 . ىلاعت هللا باتك

 : رعاشلا لوق كلذ ىلع لدي رمخلا نم برض مثالاو

 لوقعلاب بهذي مثالا كاذك نيلقع لض ىتح مثالا تبرش

 اهبراشو رمخلا نعل هنا ك يبنلا نع ربخلا تبثو - باتكلا نمو -

 لكآو اهعاتبمو اهعئابو هيلا ةلومحملاو اهلماحو اهرصتعمو اهرصاعو اهيقاسو

  

 )١( ةيآلا فارعألا ٣٣ .

 ۔ _ ١٧١





 نورشعل او عباسل ١ بابل ١

 ذيبنلا ىف
٠٠٠ 

 -ه

 نم لزن امل ةي حون هللا ىبن نا ثيدحلا يف لإ عفر : رنؤملا وبأ لاق

 جرخيف هب رمؤيو ةنيفسلا يف زهجي ام هيف بوتكم باتك يف رظني لعج ةنيفسلا
 هيلا اوعجرف اهودجي ملف اهوبلطف جرخت نأ اهب رمأف بنع ةبح دقتفا ىتح

 ماقف هوربخأف هيلا اوعجرف اهودجي ملف اهوبلطا : لاقف اهودجي مل مهنا هوربخأف

 اهذخأ ناطيشلا نإ هللا يبن اي : هل لاقف ةكئالملا نم كلم هيقلف ابضغم

 ىتأ نأ ىلا هعضوم يف سلجف حون عجرف هب تأي نم بهذ دقو اهب بهذو

 . ناطيشلا

 . هيف ينكرشا : ناطيشلا لاقف

 . ناثلثلا يلو ثلثلا كل : حون لاقف

 . ابنع اهلكأت كنا ال : لاقف

 . فصنلا يلو فصنلا كل : هل لاقف

۔ ١٧٣ _۔



 . ال : لاقف

 . ناثلثلا كلو ثلثلا ل : لاقف

 . ناسحلا تنأو تنسحأ ئ معن : لاقف

 اريع نأ هلابع ىلا بتك ۔ هللا همحر - باطخلا نب رمع نأ انل ركذو

 عجر ىتح بنعلا ريصع خبط دق لبالا ءالطك ىلط لمحت ماشلا نم تلبقأ

 نأ تعمس ينا بسحأو ناطيشلا حبر اهيف ناذللا ناثلثلا بهذو ثلثلا ىلا

 ىتح خبطي نأ بنعلا ريصع لالح نأ رثألا تبثأف هوذختاف هطلخ ناطيشلا

 . هب سأب ال لالح وه مث ثلنلا لا عجريو نانثلثلا بهذي

 نع ىه هنا دايع يبنلا نع يور دقو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . اعيمج بيبزلاو رسبلا ذيبن

 هللا دمحو دايع هللا لوسر ربنم دعص باطخلا نب رمع نأ ثيدحلا يفو

 نم يهو لزن موي اهميرحت لزن رمخلا نا دعب امأ لاق مث 3 هيلع ىنثاو

 . لقعلا رماخ ام رمخلاو ربلاو ريعشلاو لسعلاو رمتلاو بنعلا نم : ةسمخ

 ذبن نع ىهن هنا هللا دبع نب رباج قيرط نم ةلي يبنلا نع يورو

 دحاو لك اوذبنا » : لاقو . اعيمج رسبلاو بطرلاو . اعيمج بيبزلاو رمتلا
 . « ةدح ىلع

۔ - ١٧٤



 . اعيمج رمتلاو حلبلا طلخي نا ىهن هنا رمع نبا قيرط نمو

 . اعيمج رسبلاو رمتلا ذبني نأ ىهن هنا ةي هنع سنأ قيرط نمو

 بتكو رمتلاو رسبلا طلخي نأ ىهن هنا قي هنع سابع نبا قيرط نمو
 ريقنلاو ابدلا نع ىهنو . بيبزلاو بطرلا اوطلخي نأ مهاهني شرج لهأ ىلا

 . تفزملاو متنحلاو

 . ةلي هنع يبنلا درو موق : لاقف ربخلا اذه ليوأت يف سانلا فلتخاو

 رهاظ لامعتسا نم عنمت ةلالد موقل نأ الإ . هنع ىهن ام لك ليبس هليبسف

 . اهلقني يذلا ليلدلا مدع دنع بوجولا ىلع رماوألاو ربخلا

 نع يهنلاك بدأ يهن كلذ نع يهنلا كلذ نع يهنلا : نورخا لاقو

 شيعلا يف فرسلل محللاو نمسلا نيب عمجي نا ىهن ايكو نيبطرلا نيب عيبلا
 امهدحأ نأل فرسلل لخلاو ذيبنلا يف رمتلاو رسبلا نيب عمجلا نع يهنلا كلذ

 . ملع أ هللاو رخآلا نع يفكي

   

۔- ١٧٥





 نورشعل او نمانل بابل

 ٠ ع ٠ ( ١

 ذيبنلا لمعو ةبرشألا يف

 ريبك مثا امهيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسيو ت ىلاعت هنلا لاقو

 لو ناكملا اذه يف هللا ايهمذف ")ه اهعفن نم ربكأ ايهمثاو سانلل عفانمو
 . مهل لالح ذئمؤي يهو ايهمرحي

( 

 : امهدشأ يهو رمخلا رئاس يف ةيآلا هذه كلذ دعب هللا لزنا مث

 اوملعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي

 . (") ه نولوقت ام

 باصنالاو رسيملاو رمخلا امنا » : ةدئاملا يف يتلا ةيآلا هللا لزنأو

 نأ ناطيشلا ديري امنا » ٤ 4 هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزالاو

 نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي

 اهريثكو اهليلق ةيآلا هذه ين اهميرحت ءاجف . () هم نوهتنم متنأ لهف ةالصلا

 )١( هميرحت ببسو رمخلا يف ) : ةخسن ( .
 )٢( ةيآلا ةرقبلا ٢١٩ .

 )٣( ةيآلا ءاسنلا ٤٣ .

 )٤( ةيآلا ةدئاملا ٩٠ .

 )٥( ةيآلا ةدئاملا ٩١ .

 ۔- ١٧٧ _۔



 برش دقف اريثك وأ اليلق رمخلا نم برش نمف { ركسي مل امو اهنم ركسأ ام
 . ركسي مل نإو دحلا هيلعو 7 امارح

 ناو . دحلا هيلعف ركسف هريغ نم وأ هنع يهنملا ذيبنلا نم برش نمو

 . ( ةخسن ) هيلع دح الف ركسي مل

 ريبك مثا امهيف » : لاقف رسيملاو رمخلا مذ هللا ركذ الف ثيدحلا يفو

 وهو رامقلا يف هبيصي يذلا لضفلاو ةراجتلاو ةذللا ينعي "') هم سانلل عفانمو
 نم لجر عنصف لالح ذئموي يهو عفانملا ىلع اهنوبرشي نوملسملا ناكف رسيملا

 ممهاقسف ةلي يبنلا باحصأ نم اسانا هيلا اعدو اعينص ةلي يبنلا باحصأ

 مهرايخ نم لجر مدقت ةالصلا مهترضح املف . مهيف ذخأ ىتح بارشلا نم

 اهلوأ يف أطخاف '") ه نورفاكلا اهيأ اي لق » : ارقف برغملا ةالص يف
 : ةيآلا هذه اهتخسن ةخوسنم ةالصلا تيقاوم يف اهبارش راصف اهرخاو

 اهنوبرشي اوناكف "") هه ىراكس متنأو ةالصلا اوب رقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ن

 مهنع بهذ دقو ىلوألا ةالص ترضح اذاف نوماني مث ةادغلا ةالص دعب

 ىوش ناكو صاقو يبأ نب دعس اعدو اعينص راصنالا نم لجر عنصف ركسلا

 . اوبستناو اورختفاف مهيف ذخأف رمخلا ميرحت لبق اوبرشو اولكأف ريعب سأر

 اذاف دعس سأر هب برضف ريعبلا سأر ذخاف يراصنألا ماقف رعشلا اولاقو

 يف رمخلا ميرحت لزنف . ايدعتسم ةي يبنلا ىلا قلطناف ههجو ىلع ءامدلا

 رمخلا نا سانلا اهيأ اي » : لاق ةي هللا لوسر نا ليقو . ةدئاملا يف يتلا ةيآلا

 . ٢١٩ ةيآلا ةرقبلا )١(
 . ١ ةيآلا نورفاكلا )٢(

 )٣( ةيآلا ءاسنلا ٤٣ .

 ۔ ١٧٨ ۔

 



 اهقارهاف « اهعبي الو اهمعطي الف ءىش اهنم هدنع ناك نمف . تمرح دق

 ذئموي تناك ذا : ليقو . انامز ةنيدملا قيرط ف اهحير دجوي لعج ىتح سانلا

 ىتلا يهو رمخ مهدنع وهف رمتخا ءىش لك نومسي اوناكو رسبلاو رمتلا نم

 . انغلب اييف ذئموي تقيرها

 لوسرلا ربنم ىلع هللا همحر _ باطخلا نب رمع ماق : ليقو : ةلأسم

 ةسمخ نم يهو . لزن موي اهميرحت لزن رمخلا نإ سانلا اهيآ اي : لاقف ا
 . رمتخا ام رمخلاو ريعشلاو ةطنحلاو لسعلاو رمتلاو بنعلا نم ءايشأ

 ىأ نع : لاقف رمخلا نع رمع نبا لئاس لأس : ليقو : ةلأسم

 نم ناو ارمخل رمتلا نم ناو . ارمخل بنعلا نم نا هللاوف ينلأست رمخلا

 اهلماحو اهبراشو اهعئابو اهرصاع هللا نعل : لوقي ناكو

 . هيلا ةلومحملاو

 نيترجشلا نيتاه نم رمخلا نا » : لاق هنا ةي ىبنلا نعو : ةلأسم

 . « بنعلاو ةلخنلا

 . رمخلا نايبصلاو باودلا ىقست نأ هركيو : ةلأسم

 اذإ اهمحل لكأ ام اهتعاس نم تتام مث ةباد هتبرش ول : لاق نم لاقو

 ٠ تحب ذ

۔ -_ ١٧4٩



 رساي نب رامع ىلا هللا همحر باطخلا نب رمع بتك : ليقو : ةلأسم

 دق لبالا ءالط هناك ابارش لمحت ماشلا نم ربع انتتا هناف دعب امأ 3 ماشلاب
 ثلثلا يقبو هثفنو ناطيشلا حير امهيف ناذللا ناثيبخلا هاثلث بهذ ىتح خبط

 . هوذختي نأ كلبق نم رمأف بيطلا

 يعازخلا نيصحلا نب ورمع ثعب باطخلا نب رمع نا : اضيأ ليقو

 ىقبيو ناثلثلا بهذي ىتح مهملعي بنعلا ريصع خبطي نأ ةفوكلا ىلا

 . ثلنلا

 الف ضرألا ىلع ريصيو ةثالث ةرشعلا ريصت ىتح خبط اذا : هريغ لاق

 . اهب قلعي الو هفشنت

 ليللا نم برشيف ةودغ بيبزلا نم اقسلا يف ذبن اذا : ليقو : ةلأسم

 . ةودغ برشيف ىشعلاب ذبنيو

 وهف ١) خضفلا امأو . ايردرد هيف لعجي آلأ رمع رمأ كلذك : ليقو

 . اضيأ مارح

 دارأ اذإ اهعطقيف ةفصنملا ةرسبلاب رمأي ناك كلام نب سنأ نا : ليقو

 . ذيبنلا يف كلذ زوجي الو 0 اذيبن

 . حلصي الف رسبلا ذيبن امأو هب سأب الف لخلل رسبلا امو

 )١( اركسم ريصيو كردي ىتح رسبلا نم ذختي يذلا وه .

 ۔ -_ ١٨٠



 . هنيعب رمخلا وهو مارح وه : لاق 3 هريغ نمو

 عفتني ءاودل رضخالا رسبلا ءام فصو لجر ف يلع يأ نعو : ةلأسم

 . اسأب كلذب ىرأ ام : لاق . هب

 زوجي الو رمخلا نم وه رضخألا رسبلا ذيبن نا : لاق نم لاقو : ةلأسم

 . رثالا ءاج كلذك اكردم وأ رضخأ ناك رسبلا ذيبن

 . مارح اضيأ وهف رجلا ذيبن امأو : ةلأسم

 ءاودلل ذيبنلا يف لعجي نا سأب ال هنا : ليق يدادلا بحو : ةلأسم
 . الف ءاودلا ريغل امأو

 يدادلا اهيف لعجو حاير هنيعت ناك نا : حبسملا نب دمحم لاق
 . زوجي الف لحتسيو ذيبنلا بلصل يدادلاب ديري امنا ناك ناو سأب الف

 . ۔ هلللا همحر _ بوبحم نب دمحم يأر وه : لاقو

 . ضرألا يف ضبقي مل ام رمتلاو مركلا ريصعب سأب الو : ةلأسم

 . انعمس اميف هيف فلتخي ال اذهو ثلثلا ىلا عجري ىتح خبطي نأ الإ رسلا الو مركلا ذيبن زوجي ال : يراوحلا وبأ لاق

 . هدحو بيب زل او اعيمج رمتل او بيب زل ا ذيبنب س ب الو : ةل اسم

۔ _ ١٨١



 . ليجرانلا بارشب سأب ال ليقو : ةلأسم

 . هيلا هدري ال مويلا هيف بلجي يذلا زوكلا نا : ليقو

 . هلسغي ىتح هيلا هدري ال : ليقو © هريغ نمو

 ءاقس يف ضمح اذإ ليجرانلا بلح يف يلع يبأ نع ليقو : ةلأسم

 امأف اقسلا يف اسأب ىرن امف ايلغ اذا نابرشي له نامرلا ريصع وأ ءاقس ريغوأ

 . الف اقسلا ريغ ىف

 اذاف دبزلاب يمري نا هنايلغو لغي مل ام ريصعلا برشي : اضيأ ليقو
 . رمخ وهف الغ

 .. برعلا راصمأ يف رمخلا اولخدي نا ةمذلا لهأل سيل : ليقو

 : لاق & كلذ هابشأو رمتلاو لسعلاو نبللا نم ةبرشالا نعو :: ةلأسم

 . اكوم ءاقس ف الا يغبني ال

 اخبط اذا رسبلاو رمتلا يف هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ؟ بارشلا زوجي له خبطلا دعب رمتلا نم رسبلا جرخا مث اعيمج

 هيف خبط اذا هنأ الإ ائيش كتفص ىلع هيف ظفحن ملف تفصو ام ىلعف

 . بارشلل دساف انعم وهف هيف قلطيو جضني ىتح رسبلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو انعم زئاجف هريغو لخلل هب عافتنالا امأو

۔ -_ ١٨٢



 ين ءاودلا ريغل وأ ءاودلل ذيبنلا بارشلا لمعتسي يذلا نعو : ةلأسم

 هرك ضعبف تفصو ام ىلعف ؟ يدادلا بح هيلع حرطيو لالحلا ةيعوألا

 ركسم لك نأل اركسم نكي ملو لالحلا ةيعوألا يف اسأب هب ري مل ضعبو يدادلا

 ذيبنلا بارش زيجي نم لوق ىلع اذه يداد ريغوأ يداد هيف ناك مارح

 . هلالحي

 نع ۔ هللا همحر يراوحلا وبا خيشلا ىور اييف بسحأو تدجو دقو

 ءاودلل يدادلا بح هيف عضي ذيبنلا نع هنا بسحأ ءاهقفلا لئس نم ضعب

 . ةزاجالا ظفل بسح ىلع هنأك ركسأ وأ ببس نا لئاسلل لاقف

 تدرا ام ىلع هفورح عيمجب انا تيور ام ةزاجالا ظفل سيل كلذكو

 . ملعأ هللاو كلذ زيجي هنأك ركسي وأ لوقي هنأك ىنعملا ثيح

 العملا زرحم نب ديعس ظفحو 3 دلخ نب دمحم نب عاس نم : ةلأسم

 . ليجرانلا نم وهو فاوطالا ذيبن ف

 ءانا ف بلحاو دغلا نم بلحي الف مويل ١ هيف بلحي ام : لاق

 . لوألا ريغ

 . هنم ريثكلا برشي نم ركسي يذلا ذيبنلا نع اليمج تلأسو : ةلأسم

 ؟ ارمخ ةيمسي لهو . امارح هليلق برشي نوكي له

 . رمخ هليلقو مارح هليلق . معن : لاق

۔ _ ١٨٣



 يبنلا ىلا هوعفر هتخيشم نع هعفري رجاهم يبأ نع ليمج لاقو : ةلأسم

 بنعلاو لسعلاو رمتلا ءايشأ ةسمخ نم ذختي رمخلا انا » : لاق هنا ةلي

 . ( مارح رمخلا نأو الا رمخ ركسم لكو . ريعشلاو ةطنحلاو

 اين بيبزلا ذيبنلا يف تركذ يذلا امأو تاباوجلا ضعب نمو : ةلأسم
 لاق ارباج ناف همعطي الف ريغت اذاف ءاقسلا ف ريغتي ل ام هر ساب الف هنم كردأ

 . كلذ يل

 هنيح نم برشيو رمخي مل اذإ ليجرانلا بارش اوزاجأ دقو : ةلأسم

 برشيو ءاشع ةقسعلا سأر يف لعجي يذلا زوكلا نأ تعمس دقو

 لدت اهلك ءايشألا هذهو . ىشعلاب برشيو ةدغلاب لعجيو هنيح نم ةادغلاب

 . ةنسلاب بارش لك نم ركسأ ام برش ميرحت ىلع

 ىتح ءاقسلا يف اذيبن لمع نم اماف نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ذيبنلا لوح ناك نا امأو ، هب سأب الف لخ وأ ذيبنل ةرجلا يف لوحت مث كردي

 زوجي ىسعف ولح وهو . ةرجلا يف لغي ملو برشو ةدش هيف ثدحي مل وهو

 ناف هيف ريخ الف اركسم اذيبن راص ناف (اركسم اوبرشت الو اوبرشا) : هلوقل
 دنع رجلا ذيبن ميرحت يف تءاج يتلا ثيداحألل مارح هناف ايلاغ ةرجلا يف كرحت

 ىجن دقو . ةرجلا ذيبن ميرحت يف ةباحصلاو ؤي يبنلا نع هنوعفري اميف انباحصأ

 هبشي ركسملاو ليق ام ىلع رمخلا هبشي ايعو رمخلا برش نع ةلي يبنلا

 . مارح هذيبن انباحصأ دنع رجلاو . رمخلا

۔ ١٨٤ ۔



 اذيبن برشي ناك ةيم يبنلا نا يور دقو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 دعب هنم لضف ام بصيو ليللاب هبرش راهنلاب هل ذختا اذاو . راهنلا يف عنصي
 . ةشئاع نع يور اذكه 6 هربغ هيقسي وأ هب رش

 مهو موق ىلا لخد نمعو رفعج نب دمحم نب رهز ألا باوج نمو

 هيلع مارح تلق برشف مهنيب بارشلا نوريدي مهنا الا الالح ابارش نوبرشي

 ؟ ال مأ

 الالح بارشلا ناك اذا . مهيلع الو هيلع مارح كلذب غلبي رصبأ الف

 . كلذ نولعفي ال نوملسملاو ةيهاركلا كلذل ةرادالا يف ءاج امناو

 نا مهل زوجي الو ذيبنلا برش يف يراوحلا نب لضفلا نع : ةلأسم

 هسفنل دحاو لك بصي وأ هبرش ءاش نمف حادقلا نوعضي نكلو مهنيب هوريدي

 نم موق ناك ناو . مهقولح هنم ريغتت ابرش اوبرشي نأ ريغ نم برشيو
 نوبرشي نوملسملا هبرشي ايك هنوبرشي نيذلا ىلع نولصاوتي ناوخالا
 . كلذك ذيبنلا

 ريثك فالتخا كلذ يف ةمألا نيب عقو دق : نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 يف ذيبنلا برش انباحصأ رثكأ زاجاف . رابخألاو ثيداحألاو ةياورلا فالتخال
 . ميرحت الب اهيزنت كلذ ضعب كرتو ركسي مل ام ةيقسألاو لعاشملا نم ميدألا
 كلذ هبرش مهضعب زاجأو { هنم برش نم ركسي كلذ ناك اذإ مهضعب مرحو

 مارحلا وه هسفن ركسلا ناو ركس نم ىلع مارح هنا لوأتو هنم ركسي ناك ناف

 . ركسي مل نم مارحب سيلو . ناركسلا ىلع

۔ _ ١٨٥



 نم ةيعوالا يف ركسي ال يذلا ذيبنلا نم برش نم نا ىلع اوقفتاو

 هريثكو رمخلا ليلق ميرحت ىلع اوقفتاو ركسي ال هنال هيلع مارح ريغ هنا ميدالا

 انباحصأ قفتاو ركسم ريغ ناك ناو ميدالا ريغ ءاعو يف ذيبنلا انباحصأ زجي مو

 . ركسي مل ناو ذيبنلل لمع اذا رجلا ذيبن برش ميرحت يف

 : ارعش رضنلا نب دمحأ لاقو

 ءام نم ولو بورشم لك نم هلك مارح هوركم ركسلاو

 لاملا ركسو بابشلا ركسو بارشلا ركس وحصلا ضيقن ركسلا

 هنا الا ركس اضيأ ةقافالا دض ركسو . هتيشع توملا ركسو ناطلسلا ركسو

 . لقعلا ىشغي

 ةشئاع قيرط نم ةلي يبنلا نع يور دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 « مارح ركسم لك » : هلوق نوكي نأ ولخي الو « مارح ركسم لك » : تلاق

 . لالح وهف هنم ركسي مل امو مارح هنم ركسي امو . هريثكو هليلق ركسأ ام لك

 ركسي ال امو امارح ركسأ ام ناك ناو . رظنلا هبجوي ام وهف ركسي ام ناك ناو

 مرحي نأ لاحمو . برشي نأ لبق الالحو برشي نأ دعب امرحم راص دقف امارح

 . مولعم ريغ ءيشلا كلذ نوكيو ائيش

 دصق نمع انربخ . هبرش لاح يف ذيبنلا برش زاجأ نمل : لاقيو

 ؟ ال مأ لبق نم هيلع مرحمأ ال مأ اهنم ركسيأ يردي ال وهو هبرشل

۔ ١٨٦ ۔-



 ركسي مل ام لالح هنا هلوق كرت برشي نأ لبق هيلع مرحم : لاق ناف
 ؟ برشي نا هل نا : لاق ناف هنم

 ثدحف هل لالح وه ام برشف برشي نأ هل الالح ناك اذاف : هل ليق

 هيلع بارشلا كلذ مرحي له هفوج يف لالحلا برشلا راص نأ دعب ركسلا

 . ىلاعت هللا دنع ركسلاو هبرش دنع الالح ناك دقو . هبقع ركسلا ثودحل

 نع يهنم وهأ هبقعب ركسي ال هب ملعي ال احدق بزش نمع انربخ هل لاقيو
 ؟ هذهب ثداحلا ركسلا نع يهنم مأ هبارش

 . هلوق كرت هبارش نع يهنم : لاق ناف

 . ركسلا نع يهنم اينا : لاق ناو

 دعب هيلع امارح ريصي فيكف هبرش نع ايهنم نكي مل اذاف : هل ليق
 هللابو ؟ ثداحلا ركسلا نم ثدح ام ثودح نع يهنم لهو ث هبرش

 . قيفوتلا

 قلعم رمخلا يف ميرحتلا نأ كلذ لثمو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 لصح هيف ةدشلا تلصح اذاف لالح ريصعلا نا كلذ ىلع ليلدلاو ذيبنلاب

 . ميرحتلا عفترا الخ راصو هنع ةدشلا تلاز اذإو ميرحتلا

 همرحو ذيبنلا ب رش زاجأ نم لك عمجأو دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 . مارح هنم ركسلا نا

۔ ١٨٧ _۔



 نب دمحأ مامالا ىلا كلام نب تلصلا مامالا باوج نمو : ةلأسم

 نم ملعلا ةلمح نم تاقثلا نا خأ اي ملعاو ، تومرضح لهأ ماما ناميلس

 مل ام ءاقسلا نم ذيبنلا برشي ناك ديز نب رباج نأ انيلا اوعفر نيملسملا

 . ركسي

 نب رمع نأ مهفالسأ ضعب نع نيملسملا ضعب نع انل ظفحو

 ءايب اعدف هيلع بلصف ةوادإ وأ ءاقس نم ذيبنب ىتأ ۔ هللا همحر _ باطخلا

 . هبرش مث هب هحسف

 ىتح ءاملاب هوحسو هب اوعنصاف اذكه ذيبنلا مكيلع بلص اذإ لاقو

 . هثدح نكسي

 همحر - بوبحم هدلاو نع ةرفص ي أ نع بوبحم نب دمحم انل ىورو

 مدقف ساقف وبأ هل لاقي نيملسملا نم لجر ىلع لخد ديز نب رباج نأ ۔ هللا

 . ذيبنلا اذه انع دعاب ، ءاثعشلا وبأ لاقف ذيبنلا هيلا

 . ىدنع هبرشت تنك دقف .0 ءاثعشلا ابأ اي هنم تركنأ ام : هل لاقف
7 

 ؟ هيلع فيعي بابذلا ىرأ الو داوسلا ديدش هارأ : لاقف

 هتخبط ينا مث هخبطا الو هرصعأ تنك يناف هداوس ةدش امأ : لاقف

 بابذلا عقوف رتسلا تيخرأ نيح كلذف بابذلا امأو . دوسأ ءاقسلا ف راصف

 . ذيبنلا ىلع

۔ -_ ١٨٨



 . هاطعأف نالا تاه :: رباج لاقف

 . رباج هنم برشو اريخ الا خيبطل ١ هداز ام : لاقف

 اسأن مدالا ف هب رشب ري هنا ۔ هللا همحر _ بيبح نب عيبرلا نع ظفحو

 . هنم ركسي مل ام

 اذا ركسي مل ام اسأب مدالا يف هبرشب ىري ال ۔ هللا همحر _ بوبحم ناكو

 . هيلع يكوأ

 ناعب نيملسمل ا خايش أ نم خايش أ ن اكو . حيحص هنع ظفح ام كلذف

 . كلذ ىلع مهالوتن نحنو ةيقسألا يف هنوبرشي

 دقف هباع نمف نيملسملا ماما هللا همحر _ ديز نب رباج نا متملع دقو

 . اوبوتي يح ءارب هنم نحنف هنم ءىرب نمو . هلهأو مالسالا باع

 الو مهنم ةءارب الو هبرش نمل بيعريغ نم هبرش كرت نم نيملسملا نمو
 . هللا ءاش نا كلذ ف مهيلع سأب ال كئلواف . هل ميرحت

 لوسر ىلع لزن رمخلا ميرحت نا ثدح نم ثيدح نم تركذ ام امأو
 وه خيضفلاو حيحص اندنع اذهف خضفلا الا ذئموي ةنيدملاب امو . ةي هللا

 هليلق مارح نيملسملا دنع كلذف . الح دق يذلا لخنلا رمت نم رسبلا ذيبن

 لك ف ىلغ اذاف بطرلا بنعلا كلذكو ةينآلا نم ءانا لك يف ىلغ ا ذا هريثكو

۔ _ ١٨٩



 امنا رمخلا نا نيملسملا لوق اذهف هبرش امارح ارمخ راص دقف ةينآلا نم ءىش

 . ةصاخ ولحلا رسبلاو بنعلا نم يه

 يشعلاب برشو ةادغلاب لمع اذا ايهبرشب سأب ال : ءاهقفلا لاق دقو

 . ايلغي نأ لبق

 عجري وأ ثلثلا ىلا اعجري ىتح اخبطي نأ اضيأ سأب ال : لاقو

 هظفحنو هرثؤن يذلا اذهف . كلذب سأب الف ءالطلا وهو ثالث ىلا ةرشعلا

 ةصاخ رمخلا يف دحلا ۔ هللا همحر رمع نس امناو . نيملسملا خايشأ نع

 . اريثك وأ اليلق رمخلا برش نم للع كلذو ةدلج نينامث

 . ركس نم ىلع الإ هيف دح الف عاونألا رئاس نم يذلا ذيبنلا امأف

 - هللا همحر - باطخلا نب رمع ىلا صوصنم ثيدحلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 نم ملعأ هللاو ذيبنلل هبرشب ةنيب هيلع تماقف اذيبن برش دق لجرب يتأ هنا
 بايث ف حرط مث هنم هذخأف هئادرب رمأ ىتح دحلا هدلب ملف ءاقس نم وأ رج

 نم رانيدلا فرعي ملو هفرعي ملف بايثلا نم هبوث ذخأي : هل ليق مث . هريغ
 ىلع دحلا ماقأو دحلا دلجف كلذ دنع هب رمأف داوسلا نم ضايبلا الاو مهاردلا

 رمخلا نأ ىلع ليلدلا اذهف ركس نم ىلع اريثك وأ اليلق رمخلا نم برش نم

 . ذيبنلاريغ

 . اذيبن ذختاو ءاملا يف عقن اذإ بيبزلا نعو ديعس يأ نع : ةلأسم

 ؟ لالح وه مأ مارح وهو رمخلا ةلزنمب نوكيأ تلق

۔ _ ١٩٠



 ذختا اذإ ذيبنلا ذاختا اهيف زئاجلا يناوألا يف ناك اذا ذيبنلا ةلزنمب وهف

 . ههجو ىلع

 . ءاقس رغ وأ ءاقس ف ضمح اذإ ليجرانلا بيلح نعو : ةلأسم

 ؟ هبارش زوبي له نامرلا ريصع كلذكو

 . ءاقس ي ناك اذإ ركسي مل ام هبارش زوجي ذيبنلا لثم هنا يدنعف

 . ءاقس يف ناك اذإ ركسي مل ام هبرش زوجي ال : ليقو

 . ىلغ اذا هبرش زوجي ال : ليقو

 نع هيورم انيلا تمهانت ىلا رابخالا : دمح يأ عماج نمو : ةلأسم

 . هماكحأ يف ملعلا ىلا نيبوسنملا فالتخاو ي يبنلا

 تنك » : لاق هنا يردخلا ديعس يبأ قيرط نم ةي يبنلا نع يورو

 روبقلا ةرايز نع مكتيهنو . اورخداو اولكف يحاضألا موحل نع مكتيج

 مكل لحأ الو اوذبناف ذيبنلا نع مكتيهنو . اربع اهيف ناف ث اهوروزف

 . « اركسم

 اركسم برش نم ن أ انيلا دهع هللا نا » : لاق هنا ةلي هنع يورو

 . « لابخلا ةنيط نم هيقسي

 ؟ لابخلا ةنيط امو هللا لوسر اي : اولاق

۔ _ ١٩١



 . «رانلا لهأ ةراصع » لاق وأ « رانلا لهأ قرع » : لاق

 ريقنلا يف الو رضخلا رارجلا يف اوذبنت ال » : لاق هنا ةلي هنع يورو

 . «ركسي بارش لكو تفزملا يف الو ابدلا يف الو

 . « مارح هليلقف هريثك ركس أ ام : لاق هنا ةلي هنع يورو

 مكرمأ انأف ثالث نع مكتيهن تنك » : لاق هنا ةلي يبنلا نع يورو

 نع مكتيهنو { ةركذت اهترايز يف ناف اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن ز نهب

 نا ريغ ءاعو لك يف اوبرشاف ميدألا فورظ يف الا اوبرشت نأ ةبرشألا

 . « اركسم اوبرشت ال

 نيترجشل ا نبتاه نم رمخل ا » : ةريره يب أ قيرط نم ي هنع يورو

 . « ةلخنلاو مركلا

 نم ثيدحلا باحصأ ةهج نم ةقرفتم قرط نم رابخألا تدروو

 رمخ ركسم لكو . م ارح ركسم لك » : لاق هنا ةلت يبنل ا نع انيفلاخ

 . « هريغو بنعلا نم رمخلا ناو . مارح هنم ةوسحلاف قرفلا ركسأ ام

 . مالسلا هيلع هنع ةدراولا ةقرفتملا رابخالا ىنعم ةلمج هذه

 ىنعم : اولاق مهنا انموق ءاهقف نم هريغو يعخنلا ميهاربا نع يورو

 انباحصأ لوق اذهو ركست يتلا ةبرشلا « مارح ركسم لك » ةلي يبنلا لوق

۔ _ ١٩٢



 ركسملا نا راصمالا ماوع ءايلعلا قفتاو ميدألا يف ذوبنملا نم هبرش اوزاجأ اميف

 ٥ دلق نمو رمع نب او هعبت نمو دوعسم نب هلل ١ دبع نع ىورب ١ ذه رمخ

 . هب لوقي ريثك هريغو يعخنل او ريبج نب ديعسو يبعشل و

 ءاهقفلا نيب ناك ام امأو ، رمخلا الا زئاج ذيبنلا عيب نأ ةفينح وبأ معز

 ةفينح يبأ دنع هعيب كلذ عيمجف هميرحتو ذيبنلا ليلحت نمو فالتخا نم هيف

 . ذيبنلا عيب يف هابحاص هفلاخو . زئاج

 نولوقي اوناكف . انموق ءاهقف نم مهريغو دؤادو يعفاشلاو كلام امأو
 جتحا ناف . ركسي هريثك ناك اذإ هبراش مزلي دحلا نأو لق ناو رمخ ذيبنلا نأ
 . ذيبنلا برش زؤج نم

 : لاق هنا ةدرب يبأ قيرط نم ي هللا لوسر نع لقن : اولاقف
 . « اوركست الو اوبرشا [»

 نع ثيدحلا باحصأ لقنو . رابخالا ةلمح هلقني ربخ اذه : هل ليق

 . « اركسم اوبرشت ال » : لاق هنا ةي ىبنلا نع هيبأ نع ةدرب يأ

 ىقتساف شطعف ةبعكلاب فوطي ناك ةلي هللا لوسر نع يور دقو

 ؟ هعنصن بارش نم برشتأ : سابعلا هل لاقن

 . هيلع هبصف ءامب رمأو هبجاح بطق هبرش الف بارش اهيف ةواداب هاتأف

 . « اذكه هيف اوعنصاف مكيلع دتشا اذإ » : لاقو هبرش مث

۔ _ ١٩٣



 يبنلا نأ موق معزو . هيف تناك يتلا ةدشلل لوقلا نم هانعم اذه امأو

 همكح لقنت يتلا يه ةدشلا نأل ةدشلا رسكيل هيلع ءاملا بصب رمأ امنإ ةل

 نوكي نأ بجو ميرحتلل ةبجوملا يه تناك اذاف . ميرحتلا ىلا ليلحتلا نم

 . ميرحتلل اعفار دعبو لبق اهمدع

 امارح راصو هيف ةدشلا تثدح اذا رمخ ذيبنلا نأ ىلا بهذ نم معزو

 . نيعلا ةيقاب تناك ام اهنع ميرحتلا مكح لزي مل اهب

 نم برش نم نوكي نأ زوجي ال : لاق ةلي يبنلا نأ دؤاد معزو

 مكحب هل مكحو بارشلا يف تدجو اذإ هدنع ةدشلا نآل امرحم امارح ءاقسلا

 نم نأب جتحاو . ةلعلا عافتراب مكحلا اذه عفتري مل سيجنتلاو ميرحتلا

 فصو اذإ هقحب فرتعي الو هتليضفب فراع ريغف هتفص ريغب ةلي يبنلا فصو

 . اهميرحتب هملع دعب ءاملاب ففخي مل امارح برش ةلي يبنلا نأ

 نم هبار نم » : لاق هنا ةريره يبأ قيرط نم ةلي يبنلا نع يور دقو

 . « ءاملا هيلع نسيلف بير هبارش

 نأو . ( ءاملاب هورسكأف ( : مالسلا هيلع لاق هنا ةشئاع قيرط نمو

 بلصلا ميقي هناف ةبقسألا هذه ف ذيبنلا اذه اوب رشا : لاقو كلذ لعف رمع

 . نطبلا يف ام مضهيو

 اذإ : لاقف مهم اعط رضح دقو فيقثت نم اموق يق أ رمع نأ يورو

 دتشا اذاف ،© لالحلا ناكم دسي هناف محللا لبق ربلا اولكف محللا متلكأ

۔ - ١٩٤



 . بارعألا هوقست الو 3 ءاملاب هو رسكاف مكذيبن

 اهنوتم اوعطقاف
 ورو مكيلع تملتغا اذإ » : لاق هنا ةت م يبنلا نع ي

 مك لع دتشا ادإ ١ : لاق
 ابدلا ىف اوب رشت نأ ا هنا ةلي يبنلا نع سابع نبا قيرط نمو « ءاملاب

 ,ارس ؤ اوبرشت نأ اوبنتجا » : لاق هنا ةيَي هنعو « ءاملاب هولتقاف مكبا
 ه ٥

 . « ءاملاب هودمأف . ا ِ . 79

 . رحلا نع سابع نبا تلأس : لاق دنسي ثيدح ف رجلاو ض

 ف اوبرشاو ريقنلا يف الو تفزملا يف الو متنحلا الو ابدلا يف اوبرشت ال » يف اوبرشاو ربقنلا دفو ةي يبلا لأس نم لوأ : لاق . رمحألاو رضخألا ا دبع "

 . « ةيقسألا

 ؟ ةيقسالا تدتشا ناف : اولاق

 . ءاملا هيلع اوبصف : لاق

 ؟ دتشا ناف : اولاق

 . ءاملا هيلع اوبصف : لاق

 . ةعبارلاو ةثلاثلا يف : مهل لاق

 ركلاو رسيملاو رمخلا لع مرح دق هللا نا : لاق مث هوقيرهأ : لاق ةم كلاو رسيملاو رمخلا ةلع مرح دق ه

 مارح ركسم لكو

۔ _ ١٩٥



 ؟ يه امو يلعل تلق : لاق

 . ءالطلا : لاق

 . مارح هنم ركسلا نأ همرحو ديبنلا برش زاجأ نم لك عمجأو
 عم « مارح وهف ركسا بارش لك » : ةي يبنلا لوق ىنعم يف اوفلتخاو

 . ةياورلا حيحصت ىلع مهقافتا

 هنم ريثكلاو هنم ليلقلاو ريثكلا هنم ركسأ ام لك هنم مرحملا : موق لاقف

 . مارح

 يتلا ةبرشلا نأو ركسي ال ام نود ركسي يذلا هنم مرحملا : موق لاقف
 هب رش ليلحتب بهذ ام هيلا بهذي يذلا وه ربخألا اذهو ئ مارحلا يه ركست

 . انباحصأ نم

 حصو امهدحأ دسف نيب رض ىلع ربخلاف سانلا نيب فالتخالا ناك اذإو

 يتلا ةبرشلا نا : لاق نم لوق نأ احيحص ناك اذإ بجوي رظنلاو ، رخآلا
 . اهريغ نود ةمرحملا يه ركسلا اهعم ثدح

 لعف دعب ءيشلا ةلت يبنلا مرحي نأ لاح ذا هلاق نمم لافغا كلذ نا

 اثيش مرحي نآ زئاج ريغو هبرش لبق ركسملا برش مرح امناو . هل لعافلا
 دابعلا دجو امل كلذك كلذ ناك ول ذا مولعم ريغ مرحملا ءيشلا كلذ نوكيو

 رمأ ام كرتبو هلعفب رمأ ام لعف ىلا دصق ىتم عيطملا نأل ةعاطلا ىلا ليبسلا

۔ -_ ١٩٦



 وه رمأ ليلدب هيلع لدي الو ائيش هللا مرحي نأ زئاج ريغف هب ملاع ريغ وهو هكرتب
 ن أ انملع انرايتخا رغ ر اتخا نم دنعو اندنع انركذ ن اك ام ل احتسا الف . هب

 . ةي هيبن ناسل ىلع هريثكو ركسلا ليلق مرح هللا

 ىتلا ةبرشلا مرحملا نا : لاق نم لافغإ ىلع ليلد انرتخا ام ةحص يفو

 . ملعأ هللاو ركست

 نع ىهنيو ءيشلا كلذ نيبت دقو الإ ائيش مرحي ال هللا نأ رخا ليلدو

 ناكل هل لعافلا لعف دعب امرحم ءىشلا ناك ولو هل لعافلا ةقفاوم لبق هلعف

 انإ يهنلا ناكل كلذك كلذ ناك ولو هنع يهنم ريغ لعفلا تقو يف ءيشلا

 ايف متلعف دق اميف اولعفت ال : لوقي نأ زئاج ريغو لعف دق ام لعف نع ناك

 . لاحملا نيع كلذ نآل مكنم ىضم دق

 ةريثك ركسي برش نع ناك امنا يهنلا نأ انملع انركذ ام لاحتسا املف

 نأ كلذو ةمولعم ريغ ةلوهجم ركست يتلا ةبرشلا ذإ ركست يتلا ةبرشلا نع ال
 ركسلا نا نقيتم الو ملاع ريغ ركسلا هبقعب ثدحأ يذلا حدقلل براشلا

 ثودحب هلعف هلام لعفب ايصاع نوكيف برشي نأ هلو ةبرشلا كلت نع ثدحي

 . ةيناثلا لاحلا يف ركسلا

 هلعف ىلع بقاعي نأ زئاج ريغف هلعفف ءىشلا لعف هل ناك نم امأو

 . هنوك ىلع هل ةردق الو 3 هيف هل رايتخا ال ثداح ثودحل

 يذلا حدقلل براشلا نع انربخ انركنا ام : زاوجب لاق نمل لاقيو

۔ _ ١٩٧



 هبرش دعب ثدح ىذلا ركسلا نعوأ حدقلا نع ىهنم وهأ ركسلا هنم ثدح

 ركسلا هنع مرحملا نأل هلوق كرت حدقلا برش نع نهنم وه : لاق ناف هايا

 . ركسي ال ام ال

 لعف نم ثدح امو هل ليق . هيف ثداحلا ركسلا نع ىهبنم : لاق ناو

 . مكحلا هيلع هبقاعي هريغ

 هللابو اعاطقنا هب ىفكو هنيبو اننيب مالكلا طقس معن : لاق ناف

 . قيفوتلا

 نع انربخ هنم ةمرحملا يه ركست ىتلا ةبرشلا نا : لاق نمل لاقيو

 . هلوق وهو لالح : لاق ناف مارح مأ يه . مودعم ركسلاو ىلوألا ةب رشالا

 . ركسلا يناعم نم ىنعم اهسفنب تثدحا لهف : هل ليق

 هتيلكب ركسلا نا معزو . اكرات هلوقل ناك ىنعم تثدحا : لاق ناف

 . اهدعب ةيناثلاو ىلوألا نود ةريخألا ةبرشلا ىلع ثدحي مل

 . ركسلا نم ىنعم اهنوكب ثدحي مل ىلوألا ةبرشلا نا : لاق ناو

 ؟ ةثلاثو ةيناث برش ول كلذكو : هل ليق

 . معن : لاق ناف

۔ -_ ١٩٨



 براشلا برش ولو ركسلا ثدحي ال نأ كلصأ ىلع بجيف : هل ليق
 ىلوألا ةبرشلا مكحك ةياغلا رخآ يف ةبرشلا مكح نأل ملاعلا يف بارش لك

 لوألا برش ام لاح يف ناك حيحص وهو اهبرش دق ةريخألا ةبرشلا ال

 . احيحص

 برشيو لاح ىف ركسف ادحاو احدق لجرلا برش دق : لاق ناف

 نوكي نأ زاج اذه ىلع رمألا ناك اذاو { ركسي الف لاح يف ةريثك احادقا

 ركأ ناك نإو . ىلوألا حادقألا نم ثدحي الو . ريخألا حدقلا نم ركسلا

 ؟ رخآل ا نم

 ناركسلا لعف ركسلا نأ : لوقي نمم غاسني ال لوقلا اذه : هل ليق
 لعف ركسلا لوقي نم هدنع بارشلا نأ لبق نم هلعف ىلع بقاعي هناو
 . ركسلا نع ايهنم ن اركسل ا

 ركسلاف . احدق نيرشع نع ثدحي الو حدق نع ثدحي نأ زاج اذإو

 هنع ايهنم الو براشلل لعفب سيلف امولعم ركسلا نكي مل اذإو مولعم ريغ

 . ملعأ هللاو

 ءاملا روتعاف نارفعز ةرطق هيف رطق ءام هيف حدق نع انربخ : هل لاقيو

 ترطق مث . ةحئار الو معط الو نول اهل رهظي ملف . هيف اهنيعف ةرطقلا رخآ

 رهظأ ءاملا يف ةحئارلاو معطلاو نوللا رهظف ىلوألا نم لقأ ىرخأ ةرطق هيف
 ةريخألا ةرطقلا نم مأ اعم نيترطقلا نم ةحئارلاو معطلاو نوللا نم رهاظلا

 . هلقع رباك اهتلق عم ىلوألا نود ةريخآلا نم رهظ ناف . اهنم

۔ _ ١٩٩



 . قيفوتلا هللابو هلوق كرت اعيمج اهنم تثدح : لاق ناو

 نوللاو ةريخألا ةبرشلا نم ركسلا ثدحي نأ رداق هللا نا : لاق ناف

 ؟ انلق ام انلق كلذلف . ىلوألا نود ةريخألا ةرطقلا نم

 ةبرشلا نم ركسلا ثدحي نأ رداق هللا نا تزوج ناف : هل لاقي

 . هتيلكب برشلا نم ركسلا ثدحي نأ ارداق هللا نوكي نأ متركنأ ايف ةريخألا

 كلذ ىلع ةردقلا زاوج نم عنتماو هيلع ةضراعملا تطقس كلذ زاجا ناف

 . قيفوتلا هللابو همالك ةنوؤم تطقس

 هليلقف هريثك ركسأ ام » ةلي يبنلا نع يورملا ربخلا نا موق معز دقو
 . ريثك طلغ اذهو برشلا نود ركسلا هنع يهنملاو كلذب دارملا نا « مارح

 هكرت دبعلا ناطلس يف سيل يذلا ركسلا نع هني مل يذلا ةلي يبنلا نا كلذو

 . ملعأ هللاو هنم ركسلا ثدحي يذلا برشلا نع ىجن امناو هلعف الو

 مامالا ناسل نع بوبحم نب هللا دبع يبأ باوج نم 0 باتكلا ريغ نمو

 ةرتاوتملا ثيداحألا هذه امأو ناييلس نب دمحأ مامالا ىلا كلام نب تلصلا

 لك نا مهريغو ةشئاعو رمع نباو رمع ىلاو هريغ ىلاو ةي يبنلا ىلا عفرت يتلا

 . مارح ركسم

 الي هللا لوسر نا حص امل ليوأتو اريسفت نيملسملا دنع كلذل ناف

. اههاوفأ ىلع ثالملا ةيقسألا ف رمتلا ذيبن برش زاجأ



 مارح هسفن ركسلا نا انملع « مارح ركسم لك » نا ثيدحلا ءاج مث

 تمصو ام فرعي ال ىتح لوقعل ا فزني ن أ وه ركسل او هدحو ن اركسل ا ىلع

 كلذ ريغ هنم برش ناف . مهردلا نم رانيدلا الو داوسلا نم ضايبلا كل

 . مارح هيلع نكي مل ركسي ملف ناركسلا

 ريغ و أ ركسم هنا فرعي ىتح هبرش نمل الالح لزي ل هزا ىرت ال ا

 . ركسم

 هنم ديزي نأ امارح ناركسلا ىلع بارشلا كلذ راص هنم ركس نا املف

 رسبلا ريغ نم ةيقسألا يف ناك اذا هنم ركسي مل نم ىلع مارحب سيلو

 . بنعلاو

 نم ركس يذل ا كلذ ىلع م ارح هليلقف هرثك ركس ا ام مهلوق كل ذكو

 . هنم ركسي مل نم ىلع هريثك الو هليلق مارحب سيلو هريثك

 مهفاف نيملسملا خايشأ ضعب نع بوبحم نب دمحم ظفح اذكه
 امارح هليلق ناك بارشلا ريثك ركسا اذا ناك ولو ثيداحألا ليوأت هللا كظفح

 يلغي نأ لبق ولح وهو رصع نيح هنم برش نم ناكل سانلا عيمج ىلع

 . هريثك نم هريغ ركسأ اذإ امارح برش دقف ريغتي الو

 الف . هبرش نمل رفكم ولح وهو ركسي مل ام نوكي نأ زوجي ال ام اذهف

 مهاهنت ال يتلا مهثيداحأو فالخلا لهأ ليواقأ هللا كظفح يخأ اي كبجعت

 رقأ نم نايا مارحلا بارش صقني الو هميرحتب اورقأ ام برش نع مهظعتو

۔ _ ٢٠١



 نأ تاياورلا هذه نووريو تاداهشلا هذهب نودهشي مهف مهدنع ديحوتلاب

 مهو مارح هنم ةعرجلاو « مارح هليلقف هريثك ركسأ امو » « مارح ركسم لك »

 نوليزي الو مهل ةمئا مهنيد يف نوذختيو مارحلا كلذ برش نم نولوتي

 مهنتف نم مكاياو هللا انذاعأف . مارح لكأب الو مارح بارشب مهتي الو

 . مهلالضو

 ينيد مهنع تذخأ نيذلا تاقثلا نع ىظفح كيلا هب تبتك يذلاو

 . اداص هنع الو . ادار كلذل ننوكي الف يملع غلبمو

 يذلا ذيبنلا نع تلأسو . ينايسبلا نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 برشي فيكو 3 لمعي اممو هب لمعي فيكو وه فيك هبرش نيملسملل زوجي

 ؟ هيف ةجحلا امو برشي تقو .يأ يفو

 دقو هيف ةجحلاو هيناعم عستتو هفصو رثكي امم يدلو اي اذهف : لاق

 يف صخري ملو كلذ عيمج مرح ءاهقفلا نم ريثكف اريثك اعزانت هيف سانلا عزانت

 . اورثكأف هيف اولوأتو هنم ءىش

 ينأ ريغ هبرش زوبي فيكو فالتخاو عزانت هيف اضيأ نايع لهأ نيبو
 . هللا ءاش نا هب لدتست ائيش كل نيبأو تفرع امم كلذ نم افرط كل ركذا

 دحأ نيب هيف فالتخا الب ذيبنلا نم هبرش لالح يذلا اماف ، تبلط ام ىلع
 ين هاقلاو رصع جضن اذاف . خبطيو ردقلا يف رمتلا لعبجي نا وهف سانلا نم

 . فوعضم ريغ ادحاو اقاط ناك نا ناضلاو زعملا دولج نم ةيقسألاو لعاشملا

 . دولجلا نم كلذ ريغ يف زوجي الو

۔ ٢٠٢ _۔



 ةغللا ىف وه ديبنلاو ، اضيأ ابظلا دولج يف زوجي ليق دقو © هريغ نمو
 هللا لاق يكو لايكب يلا قلا ىنعي كل ذبناو يل ذبنأ نولوقي ايك ذابنالاو ءاقلالا

 . هانيقلا ىأ ) ءارعلاب هانذبنف « : لجو رع

 ةادغلاب هبرشيو ىشعلاب هبصيف هخبط دعب ءاملاو رمتلا ىقلأ اذإو

 هنم برشيو عامتجا الو رود هيلع نوكي الو ، يداد الو نرد هيف لعجي الو

 هافك هنم يقب امو فالتخا الب هبرش لالح يذلا ذيبنلا اذهف هلقع ريغي ال ام

 يذلاو {} هيف سانلا عزانتي يذلا وه بارشلا نم اذه ادع امو & هريغ هاقسو

 نم ميدألا يف لعجيو خبطي لوقي هناف فصولا اذه ربغ ىلع ذيبنلا برش زيجي

 زيجي الو ءاعولا سأر ىلع وأ غلبي ثيح نم هيلع دشيو ةيقسألاو لعاشملا

 هنم برش هنايلغ نكسو فقو اذاف كل تفصو ىذلا ميدألا ربغ يف هبرش

 نم ركس ناف . بعل الو برط الو وهل ىلع عايتجا الو رود الب ركسي ال ام
 نم ىلع بارشب كلذ سيلو هدنع ركس نم ىلع امارح ناك هدنع دحأ كلذ

 . ناركسلا ىلع مارحلا وه ركسلا نا هلوقو هلوق اذهف مارح ركسي

 دفو هيل ١ لصو ال هنا ك هللا لوسر نع يرور ايب كلذ ف حجتح او

 مهرارقا دعب مهيلع بجي ام مهفرعي نأ هولأس نيرحبلا نم سيقلا دبع
 نيدلاولا ربو جحلاو مايصلاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا ىوقتب مهرمأف

 . ماحرألا ةلصو

 )١( ةيآلا تافاصلا ١٤٥ .

- ٢٠٢٣ _ 

 



 مهاهنو اهلحب الا لاومألاو ءامدلا نعو مارحلا برشو مارحلا نع ىهنو

 ثالملا ميدألا يف اوبرشي نأ مهلو متنحلاو تفزملاو ريقنلاو ابدلا يف بارشلا نع

 ركسي مل ام ذيبنلا برش زاجأ نم ةجح هذهف بيبزلاو رمتلا نم ههاوفأ ىلع

 زوجي مل نم ةجحو . ركسي مل نمل كلذ زاجأو & ركس نم ىلع ركسلا مرحو
 ركسم لك » : لاق هنا ةايم يبنلا نع يور ام اركسم راص اذإ كلذ

 . « مارح هريثكف هليلق ركسأ امو » . « مارح

 ةجح هذهف مارح فكلا ءلمف هنم قرفلا ركسأ امو مارح هنم ةعرجلاو

 .. هبرش زجي مل نمل

 مهناولأ تريغت بارشلا نع مهاهن امل سيقلا دبع دفو نأب اضيأ جتحاو
 يذلا ميدألا يف هبرشب مهرماف ةريغتم مهلاوحأو ةنسلا لوح دعب هيلا اوعجرف
 . كل تفصو

 هب اصوصخ ناك كلذ نأل ةلع هب تناك نمل الإ هبرش زوجي الف

 ( . كئلوا

 ةجحلاو . دحأ نود دحأل صاخ هنا حصي ل : لوقي رخالا ةجحو

 . هتكرت

 فيكو لمعي فيك بنعلا نم يذلا ءالطلا لمعف : هل تلق

 ؟ هتزاجا ف ةجحلا امو ئ برشي

۔ ٢٠٤ ۔



 ردقلا يف لعجي بنعلا ريصع نا ليق هناف لمعي فيك امأ : لاق
 . ثلثلا ىقبيو ناثلثلا بهذي ىتح رانلاب خبطيو

 ةرشعلاو ةثالث ىلا كيكاكم ةرشعلا ريصت ىتح خبطي : نورخا لاقو

 مهدنع اذهف هفشنت مل ضرالا ىلع بصو كلذك راص اذاف . ةثالث ىلا نانمأ

 . زئاجلا ءالطلا وه

 نينمؤملا ريمأ نع ينغلب ام الإ ةجحب رثأ هيف مهل رن ملف هيف ةجحلا امأو
 هنأك ءالطلا نولمحي ماشلا ريع لصو هنا هيلع هللا ناوضر باطخلا نب رمع

 يقبو ناطيشلا حير اهيف ناذللا ناثلثلا بهذ ىتح خبط دق لبالا ءالط

 . ثلثلا

 ضعب اذهف هوذختي نا كئارو نم رمأ نا هلايع ضعب ىلا بتكو

 هموق وأ هعدف أطخ نم ناك امف اهلك ةفصلا نسحا مل يلعلو كلذ نم تفرع ام
 نأ زئاجف برشي امفيك هناف برشي فيك امأو { هللا ءاش نا كلذ تفرع نا

 ابعل الو اوهل هيلع لعجي الو زئاجف برشف ءام هيف لعج ناو ، برشي
 . مكحأو ملعأ هللاو ارود الو تاعامج الو

 ؟ همكح ام ليجرانلا نم ذختي يذلا ) فاوطألا نعو

 لعجي هنا وأ ركسي مل ام زئاجو لالح انغلب دق هناف هنم زئاجلا امأف
 ىرخأ ةرم هيف بلحي يذلا زوكلا هيلا دري الو برشيف جرخي مث كلذ يف زوكلا
 . مكحأو ملعأ هللاو هلسغي وأ هريغ لعجيو

 )١( قاوطالا ) : ةخسن ( .

 



 بيطلاو راجشألاو رمتلا نم ذختي يذلا ضراعلا ىمسي يذلا نعو

 مأ ةلعل وأ ء اودل هبرش روجح له . كردي ىتح ةرج وأ ةمرب ؟ لعجيو خبطي

 ؟ كلذ زوجي ال

 دحأ نم ولخي ال هنأل هبرش زوجي ال تفصو ىذلا اذه نا : لوقأف

 هلعلو هلوسرو هللا نم مارح امهالكو ، مرحم رمخ وأ مارح ذيبن اما ، نيهجولا

 مرح هللا نأل زوجي الف رارجلا ين امأ زئاجف . لعاشملا يف لعجي نأ لوق ىلع

 . رجلا ذيبن ةلي هللا لوسر مرحو رمخلا

 . لالح اهنم وه ام ملسي ىتح ةحابم ريغ ةروجحم ةبرشألاو

 رمتلا نمو .3 ارمخل ةرذلا نم ن أ باطخلا نب رمع نع يور دقو

 لقعل ا رم اح ام رمخل او 6 ارمخل ريعشل نمو ارمخل بنعل ١ نمو 6 ارمخل

 . هللا ءاش نا كلذ يف رظناف

 . اركسم ريصيو كردي ىتح رسبلا نم ذختي يذلا خيضفلاو : تلق

 ؟ هبرش زوجي له

 . اذه نم رمخل ١ ميرحت لزن |ناو رمخ هن ل م ارح ا ذهف : لاق

 رسبلاو بنعلا نم ذختا امم وه هللا همرح يذلا رمخلا امأو : ةلأسم

 . سجنيو مرحيو ارمخ ىمسو رمتلا نم هريغو وه مأ ةصاخ

 خيضفلا تقولا كلذ ناكو . رمحلا ميرحتب لزن هنا ليق ىذلا : لاق

۔ -_ ٢٠٦



 رمخلا نأ رمع نع كل تيور ام مدقت دقو بنعلا نم اضيأ رمخلا نأ مهبرشو

 هتيأر الو هنيعب رمخلا فرعأ تسلف انآو { لقعلا رماخ ام وهو كلذ عيمج نم

 ضعب نع هضعب ذيبنلا فاصوأ الو نيعلا ةيؤرب هفرعأ الو هريغ نم هتفرع ام

 . ةحابم ريغ ةبرشألاو ربخو فصو ىلع الإ

 . همزلي ام اريثك وأ اليلق ركسملا ينعي بارش نم برش نمف : تلق

 ؟ دودحلا نم هيلع بجع امو

 دحلا هيلعف رمخلا وه بطرلا بنعلا نم هبرش اذإ هناف رمخلا امأ : لاق

 زاجأ نم برش ناو ، ركسي مل مأ ركس اريثك وأ اليلق برش ةدلج نونامث

 نم ذيبنلا برش يف دحلا هيلعو جازملا يف هيلع دح الف بيبزلا نم ذيبنلا

 . ركسي مل ام هيلع دح الو ركس اذإ بنعلا

 ةرشع هيف نعلو هنعل هنا ةلي يبنلا نع تيور ىتلا ةياورلاف : تلق

 ؟ ال مأ ةحيحص يه امو وه ام

 نيفلكملا ريغ نعل هنا ملعأ الو تفصو يذلا وه ام ملعأ هللا : لاق

 . رمخلا براش نعل هنا ةلي يبنلا نع يور دق هنأ الإ هللا ةيصعم لهأ نم

 مرح هللا نأل كشي ال ام اذهو اهبرش ىلع ةرشع نعل هنا : ليقو

 ةنعللا هيلعف ةفرعملاو دمعلا ىلع كلذ بكر نمف لوسرلا هنع ىهنو ةرمخلا

 . ريخلا يف كشالب ةكئالملاو هلوسرو هللا نم

۔ _ ٢٠٧



 ولحلا رسبلاو بطرو بنع نم اهنا رمخلا يف ليق ام كل تفصو دقو

 . ملعأ هتلاو رمع نع ليق امو

 نعل نكلو رمخلا نعل هنا لوق أ الف ؟ مهنعلو هنعل فيكو : تلق

 . هبر اش

 ؟ ةبوت كلذ نم له : تلق

 عضوم ريغ يف اذه كتفرع دقو بنذ لك نم ةبوتلا . معن : لاق

 : هلوق نم تنأ فيكو نآرقلا كتوالتب هللا باتك نم ليلدلا كتدجوأو

 بات نمل رافغل يناو > : هلوقو . )١( ه نونمؤملا اهيأ اعيمج هللا ىلا اوبوتو ف

 . كلذ زيجيو )٢( ه نمآو

 ركسي مل وأ ركسف اريثك وأ اليلق رمتلا ذيبن نم برش نمف : تلق
 ؟ همزلي ام.

 مل ناو ةدلج نونايث هدحف ركسف اركسم برش نم مامالا دنع امأف

 . هيلع دح الف ركسي

 ولو . امارح برش دقف ايكاح نكي ملو هرهظي ملو اركسم برش نم امأو

 )١( ةيآلا رونلا ٣١ .
 )٢( ةيآلا هط ٨٢ .

 ۔ -_ ٢٠٨



 هيلع مثإ الف ركسي ملف لالحلا ذيبنلا برش ناو ةبوتلا هيلعو ركسي م
 . لالحلا برش نم ءيش همزلي الو

 لوقأف 5" نعلي ال مأ لطابلاو ةرهدلاو ركسملا نعلي نأ زوجيف : تلق

 لمع نم نعليو هب رشو ركس نم نعلي نكلو ٦ ركسم ا الو ره ذلا نعلي ال

 نم ىصع امنا ةيصعم المعي مل ةرهدلاو بارشلا نأل ةرهدلا برضو لطابلاب

 . اهلمعتسا

 نم برشلا هيف زوجي ام وأ ةبرق يف ابارش ذختا لجر نعو : ةلأسم

 . ةيعوألا

 ؟ كلذ يف ةجحلا فيكو . داسفلا هيلع تأي تقو يأ : تلق

 نوكي ام لاح وه هيف داسفلا هيف عقي ام دحلا نا : ليق دق هنا يعمف

 . ركسم لكل ميرحتلا توبثل اركسم

 ركسلا هنم دسفي امناو . لاح ىلع ادسفم نوكي ال : لاق نم لاقو

 ءامب هنم ركسلا دح هنم نمؤي ايب كلذ هلاح نع جلوع ركسلا هنم فيخ اذاف

 هيف برشلا قالطال تاءالطلا نم كلذ هبش ام وأ ريصع وأ "> دي حلموأ

 اناو © هيف برشلا قلطأ ذا هيف ماكحألا توبث يناعمب هبشأ يدنع اذه هبو

 . ركسلا عونممل

 )١( اهانعم ملعن الو لصالا يف اذك .

 ۔ _ ٢٠٩



 . كلذ هابشأو رسبلاو لسعلاو نبللا نم ةبرشألا نع لئسو : ةلأسم

 . اس ن هيلع ىر أ ال : ل اق

 ذيبنلا نم برش اذاف ذيبنلا رمأ يف تركذو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 برش دقف ركسم ذيبنلا اذه نا ملع نا : ءاهقفلا ضعب لاق دقف هنم ركسف

 ملو © « مارح ركسم لك » ةي يبنلا لوقل كلذ دمعت دحأل لحي الو امارح

 اركسم راص دقف ركسف دحأ ذيبنلا اذه نم برش اذاف مارح ركس لك لقي

 . سانلا عيمج ىلع امارح راص دقو

 دقف . كلذ هل زوجيأ يدادلاي اذيبن لمعي نأ دارأف ةلع هب لجر نعو

 زوجي الو ، رجلا يف كلذ زوجي الو أكوملا ميدألا يف ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ

 . ميدألا ف الإ

 مب ذيبنلا : تلق خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلأسم

 يف غوست ةجح لكلو 3 نوفلتخم سانلا : لاق 3 لاحلاب مأ ةينلاب قحتسي

 لوق انلوقو ةجح ىوقأ لاوحألا بحاصل ةينلاب هيلع مه ام رثكأو لقعلا
 . لخلا ىلا لاحتسا اذا اذيبن لمع ام لكأن ال نحن نيملسملا

 ؟ دحاو لك ةجح ام فالتخا هيف ناك ناو : تلق

 لاح وأ لطاب ىلع سسأ دق : لوقي همرح نم نأ الإ ملعأ هللا : لاق

 وهف ائيش مرح اذا هللاو ركسملا نع ي يبنلا ىهن ; دقو 3 هب م زوجي ال

 . رمخلا ةقاراب يبنلا رمأ دقو هلك أو هنمث مرح

۔ -_ ٢١٠



 لاوحألاب لاق نم ةجحو الالح دوعي ال كلذ ف مارحلاو ركسملا مرحو

 هيف تثدح املف ، الالح ناك قافتالاب ريصعلا لاح يف كلذ نأ ىلا بهذت

 الالح راص رخا لاح ىلا لاحتساو كلذ لاز املف ركسلا ةلعل مرح ةدشلا

 . ملع أ هللاو

 دازلا

- ٢١١ _





 نورشعلاو عساتل بابل
 ١)

 زوجي ال امو ذيبنلا لمع هيف زوجي اميف

 نبا نعو رمع نبا نع ثيدحلا ءاجو . مارح اضيأ وهف رجلا ذيبن امآو

 رجانخلا فلتخت نال : لاق ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نا : ليقو

 يمحم مقمق نم برشأ نألو ، رجلا ذيبن برشا نأ نم لا بحأ ينطب يف

 . رجلا ذيبن برش نم لإ بحأل عدو ام عديو عطق ام عطقيف

 جشألا مهيفو ي يبنلا ىلع مدق سيقلا لبع دفو نا ليقو : ةلأسم

 لو رضم رافك . رافق كنيبو اننيبو ةعيبر نرم يح انا هللا لوسر اي : اولاقف

 انلخد هب انلمع ناف انئارو نم هب وعدن رمأب رمأف مرحلا رهشأب الا كيلع ردقن

 . ةنجلا

 هللا اودبعت نأ مكرما . عبرا نع مكاهناو عبرأب مكرما » : لاقف

 اوطعاو ناضمر رهش اوموصو ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوميقاو ائيش هب اوكرشت الو
 . _ تذزملاو ريقنلاو ابدلاو متخلا نع عبرأ نع مكاهغاو . مئانغلا نم سمخلا

 )١( هفيرعت يفو هلمع نم لالحلاو هبرش نع يبنلاو رجلا ذيبن يف ) : ةخسن ( .

 ۔ _ ٢١٣



 ؟ ربقنلا ام انيردي امو هللا لوسر اي : اولاق

 نكس اذإ ىتح ءاملاو ةعيطقلا نم هيف نوفذقت مث نرت عذج : لاق

 . فيسل اب ٥ اخأ برضي مكدحأ نأ ىتح هومتب رش هر زايلغ

 . ةحارج هتباصا نم موقلا ينو : لاق

 . ةي هللا لوسر نم اهايحأ تلعجف : لاق

 ؟ برشن مبف : لاق

 لك » : لاقو . « اههاوفآ ىلع ثالي ىتلا مدألا ةيقسألا يف » : لاق

 7 مارح ركسم

 يهو لعاشملاو ةيقسألا يف الإ ذيبنلا لمع زوجي ال : ليقو :

 نم زوجي ايناو ، كلذ ريغ يف زوجي ال : ليقو ءاوس .7 زعملا دولج نم
 . ادحاو اقاط دلجلا نوكي نأ اضيأ كلذ

 نأضلا دولج يف اضيأ لعبيو حبسملا نب دمحم لاق 3 هريغ نمو

 . ءابظلا (ةخسن)

 أكويو ادحاو اقاط دلجلا نوكي نأ اضيأ كلذ زوجي ال : ليقو 5 هنمو
 . هسأر دسي لعشلملاو © ءاقسلا

 . ذيبنلا غلب ثيح نماكلا نوكي : لاق نم لاقو

۔ -_ ٢١٤



 نإ زئاج كلذ لكو هسأر نم (ةخسن) هسأر أكوي : لاق نم لاقو

 . هللا ءاش

 لاق ىذلا ؟ الالح نوكي فيك ذيبنلا ف هللا دبع يأ نعو : ةلأسم

 برشيو 5 لبقتسم وهو برشو غلب ثيح أكويو ةيقسألا يف برشي نأ اندنع

 . مارح هذيبنف أكوي ملف بارشل أ هيف روجح ءاعو لك : ليقو : ةلاسم

 نم ناك اذإ '» لعشملا يف بارشلا زوجي ال : ليق عيبرلا نع : ليقو

 لصو هيف ناك ناف { زعملا دولج نم “")افوعضم ناكو ث رقبلاو لبالا دولج

 . هب سأب الف عضوم نم عقروأ

 . هدحو بيبزلا ذيبنب سأب الو : ةلأسم

 : رضنلا نب دمحأ : لاقو

 ءاشحفلاو رجهلا ركذب الا © ءاهفسلل غوسي سيل حارلاو

 نالف لاقي . مراكملل حاتري اهبراش نأل كلذب تيمس رمخلا : حارلا

 . مرك ي ا . ةححر ا هيف

 )١( هيف ذبني { مئاوق عبرأ هل دلجلا نم عونصم .
 )٢( ىلع هضعب تلعج اذا . ءيشلا تفعض : لوقت كنال نيقاط ىلع نوكي ام وه ةغللا يف فوعضملا

 ۔ _. ٢١٥



 . ةجلاعم الب لخدي : غوسيو

 . شحف وهف هردق زوابت عيش لكو . مالكلا نم شحفلا : رجهلاو

 : رضنلا نب دمحأ : لاق

 ءالآلاو دوحجلا وذ ىهن هنع ام لكو ءانغلاو فزاعملاب وأ

 بعاللاو ةفزعم ةدحاولل لاقي . اهب برضي يتلا بعالملا : فزاعملاو
 . دوعلا ةفزعملا ليقو . ينافزعم اهم

 . هيف خفني ءيش لك : ر امزمل او

 . هب برض ءيش لك : رهزملاو

 نأ ةماعلا يف ىرجو ةمألاو دبعلا ةنيقلاو نيقلاو . ةنيق عمج : نايقلاو

 . ةفرط لاق . ةينغملا يه ةنيقلا

 دسجمو عرد نيب انيلا حورت ةنيقو موجنلاك ضيب ىيامادن

 ءالاآلاو هللا وه ءالآلاو دوجلا وذو ةينغم ريغ وأ ةينغم ةمألا : ةنيقلاو

 : ارعش رضنلا نب دمحأ لاق . ءالعف نزو ىلع ءايلأ اهدحاو معنلا

 ءاسلحجلا ىقئالخ بيطت ىتح هبارش بيطي امم ذيبنلا عدف

۔ - ٢١٦



 هانذبنف + : ىلاعت هللا لاق ىقلملا وه ذوبنملاو 6 ذوبنملا ىنعم ف ذيبنلا

 . هانيقلا ىأ )١) : ميقس وهو ءارعلاب

 ءامدنلا رئاس نم هقنتف ىقتلا اذ كنودف هب تيلتبا اذإف

 ءاشلا ميدأ نم لعاشملا ف وأ اهسوؤر ثالملا بطرولا ف هب رشاو

 . ةأكوملا اهسوؤر دودسملا ثالملاو ءاقسلا : بطرولا

 . هيف ذبني مئاوق عبرأ هل دولج نم عيش وهو لعشم عمج : لعاشملاو

 : لاقو

 .ءاكوب هيلغ غلبي ثيح نم . هصاقعب"ةفانش هيلع ددشاو

 . فانش وهف هب دشي طيخ لكو ، طيخلا : فانشلا

 صاقعلا لعج اذإ ةروراقلا تصقع لوقي ةروراقلا مايص : صاقعلاو

 . اصاقع اهيلع تلعج اذإ اهتصقعاو . اهيلع

 رقبلا دولج ف بارشلا روجم الو . نسحلا يأ باتك نمو : ةلأسم

 )١( ةيآلا تافاصلا ١٤٥ .

 )٢( فاقلاب (هقانش) ةخسن .

 ۔ ٢١٧ _۔



 . أكويو ادحاو اقاط ناك اذإ نأضلاو زعملا دولج يف مهدنع زوجي امنإ لبالاو

 ءاج ربخلا نآل لقعلا ريغي ام بارشلا نم اوزيجي ملو أكوي مل ام اومرحو
 . مارح هليلقف هريثك ركسا ام نا

 : رضنلا نبا لاق

 ءالحكلا رقابلاو ةهوركم اهناف لامجلا نم دولجلا عدو

 . ةرقبل عمج وهو ، دحاو ىنعمب هلك رقبلاو رقابلا

 نم عيطقلا لماجلاك رقبلا نم عيطقلا رقابلا { ةغللا لهأ ضعب لاقو

 . لامجلا

 : رضنل أ نب دمح أ : لاق

 ءابدلاو راخفلا يف برشلاو هلك تقزملا نع يبنلا ىهنو

 ءارضخلا متنحلا يف اوبرشي نأ هباحصأ ىهن دقف ريقنلا نعو

 بصق وأ صوخ نم ءاعو لك تفزملاو . تفزملا نع الك يبنلا ىو

 . اضيأ ريقلا وهو راقلا وهو & تفزلاب يلط بشخ وأ

 . قورحملاو رانلاب خوبطملا فزخلا رارج راخفلاو

۔ -_ ٢١٨



 نيطلا لاصلصلا ') « راخفلاك لاصلص نم ت : ىلاعت هللا لاق

 عرقلا نايع لهأ ةغلب وهو نيطقيلا ابدلاو 5 رانلا يف خبط ام راخفلاو

 . ةابد هدحاو

 . لخنلا لوصا نم لمعت ةيعوأ : ريقنلاو

 لكو دوسلا اضيأ متانحلاو . متانح اهعمجو ءارضخلا ةرحلا : متنحلاو
 : رضنل ا نب ا ل اقو . ليخنل ١ ةرضخل د اوس ق ارعلل ليقو دوس ا مه لنع رضح

 ءاهقفلا ةصخر هيفف اعقر نكت نا الإ فوعضملا نع ىو

 تلعج اذإ ءيشلا تفعض لوقت كنأل نيقاط ىلع نوكي : فوعضلا

 . ضعب ىلع هضعب

 نب دمحم هللا دبع يبأ نع (هلعل) كلام نب تلصلا مامالا باوج نمو

 لوسر نع هيوري (ةخسن) هعفري انمالعأو انخايشأ نع هرئؤي ثيدحلاو بوبحم

 ايب مهرمأي نأ هولأس نيرحبلا نم هيلا اولصو امل سيقلا دبع دفو نأ ةيو هللا
 ءاتياو ةالصلا ماقاب مهرمأف . ةنجلا مهل بجوت يتلا هتلا قوقح نم مهمزلي

 . اليبس هيل ١ عاطتسا نم م ارحل ١ تيبل ١ جحو ن اضمر رهش م ايصو ة اكزل ١

 _ ه

 )١( ةيآلا ءزج ١٤ نمحرلا ةروس نم .

 ۔ _ ٢١٩

 



 ذ ماحرالا ةلصو . نيدلاولا ربو 0 ةنايخلا كرتو . ةبانجلا نم لاستغالاو

 لطابلاب سانلا لاومأ لكأو انزلاو اهلحب الا ءامدلا نع مهاهنو دهعلاب ءافولاو
 . ابدلاو تفزملاو ريقنلاو متنحلا يف ذيبنلا برش نعو

 ءابدلاو هيف ذبنيو رقني لخنلا لوصا ريقنلاو رضخلا رارجلا متنحلاو

 بارشلا نعةأيتي هللا لوسر مهاهنف اهيف ذبنيو ريقت يتلا "لارجلا تفزملاو عرقلا
 . نههاوفأ ىلع ثالملا ةيقسألا يف هوبرشي نأ مهل نذاو ةيعوألا هذه يف ذيبنلل

 . دولجلا لكأتف ناذرجلا ةريثك اندالب نا هللا لوسر اي : اولاق

 هتلكأ ناو ناذرجلا هتلكأ ناو ناذرجلا هتلكأ ناو » : يي هللا لوسر لاق

 . ةلي هللا لوسر نع صوصنم حيحص وهف « ناذرجلا

 دفو نأ مهراثا ف انباحصأ هاور ام اماو دمحم يبأ باتك نمو : ةلأسم

 كلذ ةي يبنلا ميرحتل ذيبنلا بارش نم اوعنم امل نيرحبلا نم سيقلا دبع

 لاح ءوسب مهو لخد نم مهنم هيلع لخدو ةلبقتسملا ةنسلا ي اوعجر (
 مهلاح ركنأف ذيبنلا برشل مهتداع نم هيلع اوناك ام مهتقرافمل مهتقحل ةلع وأ
 تلتعا ذيبنلا انيلع مرح امل هنا : اولاقف مهلاح نع مهلأسف ةيم هللا لوسر
 . هانعم اذه مالك وأ انب هارت ام انقحلو انماسحأ

 اندالبب نأ : اولاقف . ميدألا يف هوبرشي نأ ةي يبنلا مه زاجف
 . ناذرجلا

 . ( موركلا ) : ةخسن )١(

 ۔ - ٢٢٠



 مهاهنو « ناذرجلا هتلكا ناو ناذرجلا هتلكأ ناو » مالسلا هيلع لاقف

 . متنحلاو ابدل او ريقنل او تفزملا ف هوذختي نأ

 دعب مهيف ةرهاظلا ةلعلل ذيبنلا برش مهل زاجأ دق ةي يبنلا ناك اذاف

 يتلا ةلعلا لجأل اصوصخ مهل ليلحتلا نوكي نأ بحنف مهيلع هايا هميرحت

 . مهللعو مهانعم يف سيل نمم مهل صخ اميف مهعم لخدي الو مهب

 لاوبأ برش نيينرعلل زاجأ هنا ة ىبنلا نع يور ام ىلا ىرت الأ

 يتلا ةلعلاو مهب ناك يذلا ءاقستسالل نيينرعلل صخر هنا يور دقو لبالا ا

 لثم يف نكي مل نم هتحاباو كلذ زاوج يف مهعم لخدي ملف مهيف تناك

 اذه ىلع سيقلا دبع دفول ذيبنلا ليلحت نوكي نأ بحن كلذكو . مهلاح

 . ملعأ هللاو مهلاح لثم يف سيل نم مهعم لخدي ال ىنعملا

 ضعبل صيصخت فصو ىلع وأ لاح ىف هبرش ازئاج ذيبنلا ناك ناف

 ةي يبنلل عنصن انك : تلاق اهنا ةشئاع نع يور ام ىلع نوكي نأ زوجيف

 يقب اذاف ليللا يف هبرشيف راهنلا يف هعنصنو 2 راهنلاب هبرشيل ليللا يف اذيبن
 . هبص وأ هريغ هاقس ءيش هنم

 نأ زوجي الو هفرعن ال نينرعلا ربخ نا : انباحصا نم لئاق لاق ناف

 . ةلع لجأل مارح وهو هلحي ةيو يبنلا نوكي

 . « مهيلع هنلا مرح اييف يتمأ ءافش هللا لعج ام » ةي لاق دقو

۔ -_ ٢٢١



 عم لبالا لوب كلذكف رطضملل ةتيملا لكأ هللا حابأ دق : مهل ليقو
 . رطضملل حابم هتراهط ف سانلا فالتخا

 . هسفن هب يبحيل هبرش رطضملل زئاجو مارحلا رمخلا برش كلذكو

 زوجي نيغلابلاو ماتيألا سانلا لاومأ نم سانلا ىلع مرح ام كلذكو
 . رارطضالا لاح ىن هلكأ

 مهرارطضا ذيبنلا مهف زاج سيقلا ديع دفو نوكي نأ زوجي كلذكو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو مهب ىتلا لاحلا ءوس نم مهسفنأ هب اويحيلو هيلا

 مهنع انيلا ىهانت ام ىلع تملع اميف انباحصأ عمجأ &= باتكلا نمو

 دراولا ربخلل ميدألا يف دختملا ذيبنلا برش ةزاجإ ىلع ةصاخ نايع لهأ نم

 . نيرحبلا نم سيقلا دبع دفول هتزاجا نم ةي هللا لوسر نع

 نم اهنع يهنملا يناوألا يف ةذختملا ةبرشألا رئاس ميرحت ىلع اوقفتاو
 حص 1 يناوألا نم اذه ىرجع ىرج امو . عرقلا ريقن وأ لخنلا ريقنو رارجلا

 . يي هللا لوسر نع ةنسلاب يهنلا نم

 ىلع اهميرحتو يلع ذيبنلا ليلحت يف ةنسلا متيعدا امل : لئاق لاق ناف

 اوركنأف سانلا نم ريثك مكفلاخ نم اذه يف مكفلاخ دقو . ارخا فصو ام

 . ل لوسر نع ةياورلا هذه

 سيلو هلهج نم هلهج ناو هسفن نم اقح نوكي دق قحلا نإ : هل ليق

۔ -_ ٢٢٢



 ولو اندنع حص امع انل اعفدو انيلع ةجح ةياورلا هذه ةحصب انفلاخ نم لهج

 يفخ ءيش ليلحتو . هميرحت ءاملعلا دنع تبث ام ميرحتب لهاجلا لهج ناك

 ةنس تفن امل حراوجلا نوكي نأ بجو مهل ةجح نوكي & مهريغ دنع كلذ

 عم اوناك املف ةفورعم ةيورم ةنسلا يف مخرلا فرعت ال اهنأ تمعزو مجرلا

 . هب ملعلا لهأ دنع حص امل مهلهج ىلا تفتلي الو نيئطخ لكلا

 نم اهلهج ناو اندنع ةتباثلا ةنسلاو ةياورلا هذه لهج نم نا انملع

 انيلع هدرو انل هتفلاحمو نايإ هتئطختب باوصلا نع بهاذ اضيأ ءع يطخم اهلهج

 . قيفوتلا هللابو انل امازلا ةنسلا نم هلهج ام لعجي نا ىأر ذإ انعم حص دق ام

 اهيف كلذ متمرح ذا لبالاو رقبلا دلج نيب قرفلا ام : لئاق لاق ناف

 ؟ نأضلاو زعملا دلج يف كلذ متزجأو

 نيذه نم الإ نوكي ال ميدألاو ميدألا يف هليلحتل درو ربخلا : هل ليق
 امناو ايبدأ ىمسي ال هناف لبالاو رقبلا دولج امأو . نأضلاو زعملا نيفنصلا

 فصولا اذه ىلع هبرش سانلل نوحيبتفا : لاق ناف () . الم ىمسي

 ؟ هب مهنورمأتو

 . هولعفي ال أ مهرمأنو هنع مه اهنن لب : لاق

 ؟ لالحلا نع متيهن ملف : لاق ناف

 )١( لصألا يف اذك .

 ۔ _ ٢٢٣



 . افرطتو هنم اهيزنت هنع مهاهنن امناو . اييرحت مهاهنن انسل : هل ليق

 ؟ هنع هنوهني نمل هللا هحابأ ايع متيهن ملف : لاق ناف

 امل هنع هزنتيو نمؤملا هكرتي نأ بحن لالحلا نم اريثك نا : هل ليق

 . هر دق نم عضيو هنم صقن

 جوزت نع ناميلا نب ةفيذح ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع ىهن دقو

 نأل اهنع هل ةبغر اهجوزت ةفيذحل حابأ دق ىلاعت هللا نأب رمع ملع عم ةيدوهيلا

 . هتلزنمو هردق نم طحو هنم صقن اهايإ هجؤزت

 | . ١
 "« رانلا ىلا نوعدي كنلوأ » : هباتك يف لاق ىلاعت هللا ناف اضيأو

 نم ثدحي امل . رانلا ىلا داق ايبر مهيفو مهيلا جوزتلا نأب لجو زع ربخاف

 ثدحي وه ىلاعت هللا ناك ناو ةثداحلا ةدوملاو ةبحملا دنع ةلياهملاو نوكرلا

 . ةدوملا

 هنع يهنن اناف الالح ناك ناو ذيبنلا بارش نع يبنلا يف انلوق كلذكو

 ركسلا هبرش نم ثدحي املو . هتبيه نم لقيو هبراش نم صقن هبرش نأل

 . ركسلل ثدحملا وه ىلاعت هللا ناك ناو دحلا هيف همزلي يذلا

 متنحلاو ريقنلاو ءابدلاو تفزملا نع ةي هللا لوسر ىهنو ، باتكلا نمو

 )١( ةيآلا ءزج ٢٢١ ةرقبلا ةروس نم .

 ۔ -_ ٢٢٤



 يدؤت ىعدا وأ هذه نال ةدشلا لجأل كلذ نع يهنلا : سانلا نم ريثك لاقف

 . ميرحتلل ةبجوملا ةدشلا ىلا

 كلذ ف رظنن نحنو ةدابع هر ذخأل او كلذب درو ىهل | : نورخآ ل اقو

 . هللا ءاش نا

 ذيبنلا برش زاوج ىلع نايع لهأ نم انباحصأ قفتاو { باتكلا نمو
 سيقلا دبع دفول زاجأ هنا ةي يبنلا نع مهدنع تبث امل ميدألا يف ذختا اذا

 اهلجأل مهركن هناو مهيف ترهظ ةلعل ميدألا يف هبرش نيرحبلا لهأ نم

 ىوس اهلك يعاوألا يف هنم ذختي ناك ام مهيلع مرح هناو اهنم . مهلاح رييغتل

 . ميدألا

 لجأل ةحابالا تناك اذا ليوأتلا لمتحي هناف احيحص ناك ناو ربخلاو

 فصو يأ ىلع ربخلا دري مل اذا ليوأتلا نم اضيأ لمتحيو مهب تناك يتلا ةلعلا

 . برعلا ةغل يف ىقلملا وه ذوبنملاو هب رش محل حيبأ ىذلا ذيبنلا كلذ

١ 
 ميقس وهو ءارعلاب هان ذبنذف ى : ىلاعتو كرابت هللا لاق 4 )١) ىأ

 هانقلا .

 وقلا يأ "") 4 مهروهظ ءارو هوذبنف إ لجو زع هللا لاقو

 . ملعأ هللاو

 )١( ةيآلا تافاصلا ١٤٥ .

 )٢( ةيآلا نارمع لا ١٨٧١ .

 ۔ _ ٢٦٢٥



 : ءارعشلا صعب لاق

 اكلاعن نم تقلخأ العن كذبنك هتذبنف هناونع ىلا ترظن

 ةدشلا هيف ثدحي مل ام وه ذيبنلا نم مهل حيبأ ام نوكي نأ زوبحي دقو

 هيف تثدح ناو ذيبنلا مهل حيبأ نوكي نأ لمتحيو © ركسلا هنم نوكيو
 . ةدشلا

 راهنلا يف هل عنصي ليللا يف اذيبن برشي ناك ةي يبنلا نع يور دقو
 هبرش دعب هنم لضفي ام بصيو ٠ ليللاب هبرش راهنلاب هل ذختا اذاو

 . هريغ هيقسي وأ

 . ةشئاع نع يور اذكه

 ولخي الو « مارح ركسم لك » : لاق ةشئاع قيرط نم ةيََي هنع يورو

 ركسي امو . مارح هليلقف هريثك ركسي ام لك مارح ركسم لك : هلوق نوكي نأ
 مارح هليلقف هريثك ركسي ام ناك ناو ، لالح وهف هنم ركسي الاو مارح هنم
 راص دقف الالح ركسي ال امو . امارح ركسي ام ناك ناو رظنلا هبجوي ام وهف

 كلذ نوكيو ءيش مرحي نا لاحمو برشي نأ لبق الالحو برش نأ دعب امرحم
 . مولعم ريغ ءىشلا

 هبرشب دصق نمع انربخ هبرش لاح يف ذيبنلا برش زاجأ نمل لاقيو

 ؟ ال مأ لعف ام هيلع مرحأ . ال مأ هنم ركسلا نأ يردي ال وهو

۔ -_ ٢٢٦



 . هنم ركسي مل ام لالح هنأل هلوق كرت برشي نأ هيلع مرحم : لاق ناف

 . برشي نأ هل نا : لاق ناو

 ثدحف هل لالح وه ام برشف برشي نأ هل الالح ناك اذاف : هل ليق

 هيلع بارشلا كلذ مرحي له . هفوج يف لالحلا بارشلا راص نأ دعب ركسلا

 ؟ ىلاعت هللا لعف ركسلاو هبرش دنع الالح ناك دقو هبيقعب ركسلا ثودحب

 وهأ هبيقعب ركسي هنإ ملعي ال احدق برش نمع انربخ : هل لاقيو

 ؟ هدعب ثداحلا ركسلا نيح يهنم مأ هبارش نع يهنم

 . هلوق كرت هبارش نع يهنم : لاق ناف

 . ركسلا نع ىجن امنإ : لاق ناو

 دعب هيلع امارح ريصي فيكف هبرش نع ايهنم نكي مل اذاف : هل ليق

 هللابو !؟ ثداحلا ركسلا نم ثدح ام ثودح نع ىهنم وه لهو ث هبرش

 . قيفوتلا

 دفو ءاج : لاق هنا سابع نبا نع ةياورلا يفو { باتكلا نمو

 عبرأ نع مهاهنو عبرأب مهرمأف هيلع اومدقو ةلي هلا لوسر ىلا سيقلا دبع
 هلللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش وه : لاقف ناميالا نع هولأس

 . ناضمر رهش موصو ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقاو

۔ _ ٢٢٧



 اوربخاو نهوظفحا » : لاق ريقنلاو متنحلاو تفزملاو ءابدلا نع مهاهنو

 .« نهب مكءارو نم

 : لاق هنا ةي يبنلا نع ثيدحلا لهأ نم انيفلاخم ضعب ةياور ينو
 اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهغ » نهب مكرما انأو ثالث نع مكتيهن تنك

 ين اوبرشاف ميدألا فرظ يف الإ ةبرشألا نع مكتيهنو { ةركذت اهترايز يف ناف

 اولكف يحاضألا موحل نع مكتيهنو 3 اركسم اوبرشت الو ثالث ريغ ءاعو لك

 . مكرافسأ ين اهب اوعتمتساو اولكو & ثالث دعب

 انباحصأ هيلع دمتعا يذلا ثيدحلا خسن دقف ثيدحلا اذه حص ناف

 نود ميدألا يف ذيبنلا مهل ةلي يبنلا ةزاجا نم سيقلا دبع دفو ثيدح نم

 . يناوألا نم هريغ

 سيقلا دبع دفو نأ مهراثآ يف انباحصأ هاور ام امأو & باتكلا نمو

 مهيلع كلذ ةلي يبنلا ميرحتب ذيبنلا برش نع اوعنتما امل نيرحبلا نم
 ةلعو لاح ءوس مهيو لخد نم مهنم هيلع لخدو ةلبقتسملا ةنسلا يف اوعجر
 كلذ نع مهلأسو ث ةلي هللا لوسر مهلاح ركنأف كلذل مهتقرافم دعب مهتقحل

 زاجف 5 هانغم اذه مالك وأ انماسجأ تلتعا انيلع ذيبنلا مرح امل هنإ : اولاقف

 . ميدألا يف اوبرشي نأ ةلي يبنلا مهل

 . ناذرجلا اندالبب نا : اولاقف

 . « ناذرجلا هتلكأ نإو { ناذرجلا هتلكأ ناو » : مالسلا هيلع لاقف

 . ءابدلاو متنحلاو ريقنلاو تفزملا يف هوذختي نأ مهاهنو

۔ ٢٢٨ ۔-



 دعب مهيف ةرهاظلا ةلعلل مهل ذيبنلا برش زاجأ ةلي يبنلا ناك اذإو

 مهعم لخدي ال اصوصحم مهل ليلحتلا نوكي نأ بحنف مهتلع ناك هميرحت
 ةني يبنلا نع يور ام ىلا ىرت الأ مهللعو مهانعم يف سيل نم صخر اميف

 . مهب ناك يذلا ءاقستسالل لبالا لوب اوبرشي نأ نيينرعلل صخر هنا

 يتلا ميدالا يف اوبرشي نأ مهرمأ : اولاقو نسحلا يبأ باتك نمو : ةلأسم
 ركسم لك » : لاق هنا ةلعل هيلا اركسم رصي مل اذإ كلذو اههاوفأ ىلع ثالت

 ناك ءاعو يأ يف يأ مارح ركسم لك نأ كلذ لدف ميدألا يف الإ . « مارح

 دولج يف مهدنع زوجي امناو رقبلاو لبالا دولج يف بارشلا نوزيجي ال مهنا عم

 اهنم اوزيجي ملو ، كوي مل ام اومرحيو أكويو ادحاو اقاط ناك اذا نأضلاو زعملا

 . « مارح هليلقف هريثك ركسا ام » نأ ءاج ربخلا نأل لقعلا ريغي ام

 ركسي م ولو ذيبنلل لمع اذا رجلا بارش ميرحت ىلع انباحصأ قفتا : ةلأسم

 . ربخلل تفزملا يف الو ءابدلا يف الو ريقنلا يف الو متنحلا يف هوزيج ملو

 برشأ نأ نم لإ بحأ ينطب يف فلتخت ةنسألل : لاق هنا رمع نعو

 عدي ام عديو عطق ام عطقيف يمحم ىلغم مقمق نم برش أأ انالو ، رجلا ذيبن

 . رجلا ذيبن برش نم لإ بحال

 رجلاو ضيبألا رجلا نع سابع نبا تلأس : لاق دنسب ثيدح يفو

 . دوسأل او رمحألاو رضخألا

۔ _ ٢٢٩



 اوبرشت ال » : لاقف سيقلا دبع دفو ةلي يبنلا لاس نم لوأ : لاق

 . « ةيقسألا ف اوبرشاو ربقنلا ف الو تفزملا ف الو متنحلا ف الو . ءابدلا ؟

 ؟ ةيقسألا يف دتشا ناف : اولاق

 مث هوقيرها ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف : مهل لاق مث ءاملا هيلع اوبصف : لاق

 لكو ( . ةمركلا رمخلاو رسيملاو رمخلا يلع مرح هللا نا : لاق

 . مارح ركسم

 حرسيو ذيبن هيف لعشم نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو

 ءاكوب ثالي ىتح نوكي سيلف { همف ىلع ءاكوب ثالي سيلو رعشلا حرسي ايك

 . ءاملاب همف لسغي هنم برشي يذلاو . ملعأ هلللاو همف ىلع

 زوجي ال : دمحم وبأ لاق يراوحلا نب لضفلا نع دجوي امم : ةلأسم

 دولجلا يف الو { رقبلا دولج يف الو لبالا دولج يف الو رجلا يف ذيبنلا برش

 اكوملا ميدألا يف ذيبنلا برش زوجي امناو 3 ناضلاو زعملا نم نيفعض ةفوعضلملا
 أكوي ءيش اهل نوكي يتلا لعاشملاو أكوت ىتلا ةيقسألا يف نأضلاو زعملا دولج نم

 نمف حدقلا يف هنوعضي نكلو مهنيب هوريدي نأ مهل زوجي الو اههاوفأ ىلع هب

 ابارش اوبرشي نأ ريغ نم برشيو هسفنل مهنم دحاو لك بصيو هبرش ءاش
 . مهلوقع هنم ريغتت

 هبرشي ايك نوبرشيو نيدلا يف نولصاوتي ناوخألا نم موق ناك اذإو

 . كلذك ذيبنلا نوبرشي © نوملسملا

۔ .٢٣



 ؟ ارمخ هيمستو م ارح وه رحل ١ ذيبن نع اليح تل اسو : ةلأسم

 مارح ركسم لكو اركسم ناك اذإ رمخ وهو ىلغ اذإ مارح وه : لاق
 لا سابع نبا ىلا هعفرو نيملسملا ةخيشم نع كلذ اوركذو . مارح رمخلاو

 . هتبطخ يف كلذ ركذ هنأ ةي يبنلا

3 

  
۔ _ ٢٣١





 نوث الثلا ب ايل ١

 ريغلا دنع نم بارشلا ين

 ةقثب وه سيلو اذيبن علع ضرع لجر ىلع هنم باوج يف يلع يبأ نعو

 ١ ؟ ال مأ برشأ ةبرق نم هنا معزو

 ناك نا بحن يذلاو " برشت نأ كلذ كل بحأ الف امهتم ناك ناف

 برشت الف ةقث ريغ ناك ناو . هلأست الو هدنع نم برشاف ةقث ذيبنلا بحاص

 ناك ناو { هبرشاف هبرش لحتسي ام ىلع هنا كملعأ ناف هلأست ىتح هذييبن

 هنا تنأ ملعت نأ الإ هذيبن برش بحي ال هنأ ىلع يبأ نع ءاج دقف امهتم

 . هب سأب ال

 دنع نمالا ذيبنلا برشي ال : لاق هنا ناهبن نع : يراوحلا وبأ لاق

 هبارش نع هلأسي له هيخأ ىلع لخدي لجرلا نع لئسو : ةلأسم
 يف ناك ناو هنم برشاف ءاقس يف ناك ناف ، هنع لئس لاق ةداتق نع ثدحف

 . برشت الف رج

 ةقث ناك ناو برشي الف ايهتم هيلع لخد ىذلا ناك نا : عيبرلا لاق

۔ _ ٢٣٢٣



 . ءىش نع هلأسي الو برشيلف همهتي ال

 ذيبنلا نع رفعج نب دمحم نب رهزألل يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نم ناك اذإو ةقث دنع نم الا برشي ال وأ ناك نم لك دنع برشيأ : تلق

 . س ب الف كلذ ملعو هنم برشيو اكوم لعشم و أ ند

 نأ وجرأف ندلا امأو { ةقثلا دنع نم الإ هبرشت الف هرمأ هنع باغ ناو

 . اكوم لعشم نم هنا لاق اذإ ناك نم دنع نم هب سأب ال

 ينيتأي لجر نع هتلأسو يراوجلا نب لضفلا نع بسحأ .: ةلأسم

 ؟ هبرشأ نأ ىل له هب قثأ الو لجرلا فرعأ ال انأو ذيبنب

 كيلع سيلو زئاج وهف زاوجلا يف امأو 3 هبحأ الف عدولا يف امأ : لاق

 . هلمع ميف نع هلأست الو ذيبنلا هدنع نم برشتف ةقثلا امأو 5 هلأست نأ

 هاقس وأ اذيبن لجر دنع نم برش لجر يفو ديعس يبأ نع : ةلأسم
 : تلق . رمخ هنا ملعي ملو ارمخ برش دق وه اذاف . رمخلا ملعي ال وهو اذيبن

 هعسي الو كلذ بوكر هل زوجي الف . كلذب رفك دق مأ كلذ لهج هل زوجي له

 . نيعلا ةمئاق رمخلا تناك اذإ رفاك وهو هلهج

 اذا : لاقو . هنع ءعىشب لصتم هنأل هللا دبع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ذيبنب يناتأ رجلا ذيبن لحتسي ال نمم يدنع وهو هنيد يف هب قثأ لجر يناتأ
 مل ءاقس نم ذيبنلا اذه نا : يل لاقو ةقث ريغ ناك ناو ، هنع لأسأ ملو هتبرش

 . رجلا ذيبن ميرحتب نيدي نمم يدنع ناك ولو هبرشأ

۔ -_ ٢٣٤



 نوثالثلاو ىداحلا بابلا
. . (( 
 ذيبنلا عيب يف

 ؟ هبرش نوزيجت ايك ذيبنلا عيب نوزيجتا : لاق ناف دمحم يبأ عماج نمو

 ؟ هبرش متللحأ ام عيب متمرح ملف : لاق ناف

 نيذابنلاو نيراهخلا لعف نومظعتسي اعيمج نيملسملا اندجو امل : ليق

 حابأ نيملسملا نم ١ دحأ لحن لو لعفلا حبقو ةسخللا ف ل اثمأل ١ مب نوب رضيو

 نا ايك حيبق هللا دنع وهف { احيبق نيملسملا دنع ناك ام نأ انملع 9 كلذ

 . نسح هللا دنع وهف ٠ انسح نيملسمل ا دنع ناك ام

 ذيبنلا برش زوج نم عيمج نأ ةضراعملا هذه طوقس ىلع لدي يذلاو
 هذه تناك ولو هيلع عامتجالا اوزيجي مل مهبهاذم فالتخاو . مهفالتخا ىلع

 برش ىلع عامتجالا زوجي ال ملف لوقي نأ لئاقل ناكل ةحيحص ةضراعملا

 ؟ هيف جاجتحالا نع عايتجالا انايعا دقو هيلع قرتفي نأ زوجي يذلا لالحلا

 _ ه

 )١) هيف دراولا يهنلاو رجلا ذيبت عيب يف ) : ةخسن ( .

 ۔ _ ٢٣٥

 



 لكألا زئاجو قافتاب زوجي ال اهموحشو كسنلا موحل عيب ناف اضيأو
 رثألا ءاج دقف اضيأو © هعيب زئاج ريغف هلكأ ازئاج ناك ام نأ تتبث دقو { اهنم

 يف هبشلا رثكيف مهنيب بسنلا فرعي الو . نوقرفتي ثيح هب باسنألا يف

 هل يذغي نم ىلع اهنبل عيب وهو اهنبلل ةعضرملا ةزاجا كلذ عم اوزاجاو حاكنلا
 . ادلو هر

 ىلوأ هتلمج ملعبو هرادقم ارهاظ بولحم وهو هعيب ناك سايقلا ناك ولو

 . مولعم الو بولج ريغ ابئاغ هعيب نم زاوجلاب

 سايقلا قيرط هقيرط سيلو ربخلا قيرط هقيرط هلاثمأو اذهب دبعتلاف
 ىلا ىصوأو نيد هيلع ناك وأ اماتيأ فلخو لجر كله ناف لاق ناف . لقعلاو

 ىلع بجاولا ام هبرش زوجي امم اهوحنو لعاشم يف اريثك اذيبن كرتو لدع يصو
 ءاضقل اذه ريغ هل لام الو لام ريغ وأ لام وه وأ هب العفي نأ مكاحلاو يصولا

 ؟ نيدلا

 هعاب الخ راص اذاف حلملا هيف حرطي نأ ىصولا ىلع بجي : هل ليق

 . نيد كلاهلا ىلع نكي مل نا ماتيألا ىلع هقفناو نيدلا يف هنمث ىضقو

 ؟ الخ ذيبنلا لوحي حلملا نا متلق ملو : لاق اذاف

 لاز اهبهذي حلملا ناكو هيف يتلا ةدشلل ذيبنلا ميرحت ناك امل : ليق

 . ةلعلا لاوزل ميرحتلا

۔ -_ ٢٣٦



 هتدش تلاز اذاف حلملا هيف حرطي نأب رمخلا يف رثألا يف ءاج دق اضيآو

 . هب عافتنالا زاج هيلع ناك ايع لقتناو

 ؟ ةمئاق نيعلاو الالح ريصت هللا اهمرح ةدحاو نيعف : لاق ناف

 ميرحتلا بجو ةمرحملا.نيعلل ال ةلعل ةمرحم تناك اذا معن : هل ليق
 مكح راصو ميرحتلا لاز تمدعو ةلعلا تلازف ةلعل ميرحتلا ناك اذاف

 . الالح مرحملا

 . «رهط دقف غبد باهإ اييأ» :لاق هنا ةلي ىبنلا نع ةنسلا تءاج دقو

 مكحل ةعفار ةغابدلا تراصو اهريغو ةتيملا دلج لوقلا اذه يف لخد دقف

 . قيفوتلا هبو © ملعأ هللاو اهلجأل ةمرحملا ةساجنلا

 نأ انغلب ه اهنع بذلاو جاجتحالا نم ةلأسملا هذه ف هانركذ يذلاو

 موصا ىلع انيرحتف مهلوق ةزاجإ ي مهيلع نعط انباحصأ يفلاخم ضعب

 . مهاياو انقيفوت هللابو مهل رذعلا بجوأ ام

  
۔ -_ ٢٣٧





 نونالثلاو ىناثلا بابلا

 "كلذ ماكحأو مهتقيقح نعو » ىلطلاو ذيبنلا فيرصت يف

 لخوأ ذيبنل ةرج يف بص من كردأ ىتح ءاقس يف ذيبنلا لمع اذإو

 . ةرجلا ف ذيبنلا دري ل ام هب سأب الف

 دعب ذيبنلا كرت اذإ بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع : يراوحلا وبأ لاق

 ينعي . برشي الف ةليلو اموي ةجيتسد يفوأ ةرجلا يف ءاقسلا يف غلب نأ

 . مرح دق

 . ةليلو اموي هكرتي ال : لاق نم لاقو

 ثبلف ةرجلا ىلا كردأ ام دعب نم لوح اذا : لاق نم لاقو © هريغ نمو

 . دسف ةليلو اموي اهيف

 ل ام دسفي الف ةرجلا ىلا لوح مث ءاقسلا ف فقو اذإ : لاق نم لاقو

 ءاقسلا ىلإ لوح مث كردي ىتح ةرج يف ىلغ ناو ذيبنلا دح نم جرخيو بلصي

 . برشي ال

 ةرشعلا عجرت ىتح : مهضعب لاقو ، ثلثلا ىلا عجري ىتح رسبلاو بنعلا نم خبطي ام وه ١١)

 هبشأ هلعلو ٤ هداوسو هنخث ف لبال ا ءالطب اهيبشت ءالط . الطلا يمسو . دودحم وهو & ةثالث لا

 . ىبرملاب مويل ا فرعي ام

 . ( هنع ىهني امو ةيعوالا نم هيف لعجي امو ذيبنلا لمع يف ) : ةخسن )٢(

 ۔ _ ٢٣٨٩

 



 دح يف راص اذا هبرشب سأب الف ةرجلا يف لخلل لمع ام كلذكو
 . ذيبنلا

 زوجي الف ةرجلا يف هلمع ساسأ ناك اذإ : لاق نم لاقو { هريغ نمو

 الخ نوكي نأ زوجي امناو اذيبن راص دق هنأل ذيبنلا دح يف راص اذإ هبرش

 زوجي الف كردي ىتح ةرجلا يف ذيبنلل لمع امو هنمو . اذيبن نوكي نأ زوجي الو
 يلغي نأ لبق هنيح نم لوح مث ةرجلا يف لمع نوكي نأ الإ الخ لعجي نأ

 . ضمحي الو

 ف هلقني مث بحل ا هيلع لعجيو ب ارشل ا ذختي يذل ١ نعو : ةلأسم

 . هل ضرعت ةلع نع ءاودلا هب ديريو هرخدا دقو لالح ءاعو

 اكوم ميدأ نم يأ اكوم لعشم ىلا اكوم لعشم نم لوح اذإ : لوقنف
 لجأل ناك اذإ هللا ءاش نا زئاجف بارشلا لمع اهيف زوجي يتلا برقلا لثم

 نم هريغ وأ جاجزلا نم كلذ ريغ ءاعو لا اكوم لعشم نم لوح ناو > ءاودلا

 . ةيعوألا

 . دساف دعب وهف اموي ثكم نا : لاق نم لاقف

 نم لوق ىلع اذهو دساف كلذ دعب وه مث ةليلو اموي : لاق نم لاقو

 . هبرش زيب

۔ ٢٤٠



 يف ىلطلا لعجي نميف تركذو 3 نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 كلذلوأ دسف ةليلو موي نم رثكأ ةجاجزلا يف ثبل نا ذيبنلا ةلزنمبو ةجيتسد
 . رخأ مكح

 ملعأ هللاو هلللا ءاش نا ساب الف جيتاسدلا ف دري ل نا : لوقنف

 . باوصلاب

 بنعلا نم خبطي يذلا وه ءالطلا نا رثألا ءاج دقو : لاق . هريغ نمو

 . ثلثلا ىلا عجري ىتح رسلاو

 الالح ناك . اذكه ناك اذاف ةثالث ىلا ةرشعلا عجرت : لاق نم لاقو

 هنم بهذ دق كلذك ةينآلا رضت ال لالحلا نأل لعج ايثيح احابم

 ` . باوصلاب ملعأ

 مث لعشم يف خبط ذيبن نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا نعو : ةلأسم
 نأ زوجي الف ةجيتسدلا يف دادزا دق ناك اذاف رهش لالخ ةجيتسد يف ىفصي

 . ةلع ريغل الو ةلعل برشي

 ىلع مهيفلاخم نم ريثك عم انباحصأ عمجأ : دمحم وبأ لاق : ةلأسم
 . هثلث ىقبو هاثلث بهذ اذإ ىلطلا برش ةزاجأ

۔ ٢٤١ ۔



 لبج نب ذ اعمو بل اط يب آ نب ىلعو باطخل ١ نب رمع نا يرور لقو

 ىلطلا برش نوزيجي اوناك مهنا حارجلا نب ةديبع ابأو يرعشألا ىسوم ابأو

 . خبطلا نم هانركذ يذلا فصرلا ىلع

 نبصحل ا نب ن ارمع ل | _ هلل ١ همحر ب اطخل ١ نب رمع ثعب : ليقو

 ىقبيو ناثلثلا بهذي ىتح مهملعي اريصع مهل خبطي نأ ةفوكلا ىلا يعازخلا

 ف لبالا ءالطب اهيبشت ءالط ءالطلا ىمسو ادودمج ءالطلاو ثلنلا

 . د اوسو هنخل

 الف ههاوفأ ىلع ثالملا ميدألا ين لمع اذا ذيبنلا نا : ليقو : ةلأسم

 يف يقب ام زئاج كلذ نا جاجزلاو رجلا نم ءانإ ىلا لوح هنايلغ دنع فقو

 هب سأب الف رجلاو جاجزلا يف ىلغ نكي مل ام اريثك وأ اليلق جاجزلاو رجلا
 . اذه ىلع

 كلذ هيف مادام لوحي ملو لعشملا يف مادام ذيبنلا برشي امنإ : ليقو
 بلصو ررشلا هنم بهذ اذاف هنايلغ نم هفوقو دعب نم هيف ريطي يذلا ررشلا

 . ةيهارك وه امناو ، ميرحت ريغ نم هبرش هرك

 بلص اذا لاق هنا هللا همحر - باطخلا نب رمع نع ليق هنا : ليقو

 . هتب الص رسكنت ىتح ء اب هوحيسف مكيلع

 ب
 ۔ _ ٢٤٢

 



 نونالثلاو ثلاثلا ب ابلا

 هنم برشي نأ دارأ مث الخ خبط نميف

 الخ هكرتيف اذيبن هلوحي وأ

 هنم برشي ن أ د ارأ مث تيبلا ف هديري الخ هلزنم ف خبط لجر نعو

 صرعي الف الخ هتيب ف خبط نرم نأ ميه ارب ١ نب ملسم نع انيورو انعمس دقف

 هل ضرعتي الف ذيبنلا دح يف لخلا اذه ناك اذاف . ذيبنلا دح يف مادام هل
 . هب سأب الف لخلا دح ىلا ذيبنلا دح نع لاز دق ناك ناو ، لجرلا

 ضرعي ملف رج ي اذيبن لمع نم ميهاربا نب ملسم نع اولاق كلذكو
 . لالح هل هنا الخ راص ىتح هل

 ءاعو يف هلمع لصأ نأل زوجي ال هنا : لوقي ملسم ريغ نع لعلو

 . باوصلاب ملعأ هللاو هيف ذيبنلا لمع زوجي ال

 بنعلا امأ : لاقف لخلا نع ۔ هللا همحر _ ايشاه تلأسو : ةلأسم

 ألمي ىتح ضعب ىلع هضعب لعجاو هرصعت الو هديقانع ف احيحص هلعجأف

 . الخ ريصي ىتح هعديو هسأر قلطيو سمشلا ف عضوي مث . ةيب خلا

۔ _ ٢٤٣



 هرمغت الو { ءاملا نم هيلع شر مث ءانإ يف هلعجاف رمتلاو بيبزلا امأو

 يئ هلعجاو هكلداو ءاملا نم هيلع بص مث ضمحيو خفتني ىتح هعدو ءاملا يئ

 . ةيباخلا

 ةيباخ يف هلعج مث ىلغف ردق يف رمتلاو بيبزلا لعج ناف : تلق

 ؟ سمشلا يف هلعجو

 . ال : لاق

 ينربخاو زئاج رمتلاو بنعلا نم لخلا نم لمع امفيك .: هريغ لاقو
 ., (١ا) . .. ...

 . عقفل بارش نومرحي اوناك مهنا لئاوو ديز يبأو عيبرلا نع ليمج

 . هبرش اوهرك نكلو هعمسا الف مارح امأ : مشاه هللا دبع وبأ لاقو

 دجوي دقف ؟ هب عفتني زوب له حلملا هيف حرط مث رمخ هنا لمع رمخ نعو

 عجري ىتح حلملاب هورادأ اذإو ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم باوج كلذ يئ

 . هب عافتنالاو هلكأ اوزاجأ دقف الخ

 . كلذ تارادم ريغل الخ راص ول ليقو 3 هريغ لاق

 راص اذه نأ ملع اذإ : بويأوبأ لاق : ىسيع وبأ لاق { هريغ نمو

 . هنم برشي نأ هعسي الف الخ رمخلا نم راص مث ارمح

 )١( ءافلا ىلع فاقلا انمدق ول كلذكو عقفلا ينعا تبن .

 ۔ - _ ٢٤٤

 



 ؟ كلذ زوبي له الخ هرصع وأ

 . هب اسأ ري ررح نب .7 نع انغلب دقو ٠ كلذ هل هركأ : لاق

 مئاق رسبلاو رسبلا خضفي ثيح كلذ ناف زرحم نب ديعس صخر ناك ناف

 اولاق مهنا نيملسملا ضعب لوق نم هنأ الإ لوقأ الو عمسن انك دقو حيحص

 (')يراق هيف ناكو ارمت خبطي نأ دارأ نم

 . هعم هطلخي الو رسبلا عطقي : اولاقف

 . ءاوس ذيبنلاو لخلا يف هنا : لوقأو

 ؟ هرسب ءاملا يف خضفنا ناف : تلق

 . هنم هلمعي الف ذيبنلاو لخلا الإ ءاش ام هب عنصيو هبشي : لاق

 طقلف عردوأ بايث ف يشمي ناك ديز نب رباج نأ انل ركذو : ةلأسم

 . كبرش مرحو ، كلكأ لحأ يذلا هلل دمحلا : لاق مث . ةرسب

 نأ زوجي له & ضمحو لخلا ىلا لوحت اذا ذيبنلا يف لوقت ام : ةلأسم

 ۔ ةخسن نم رثكأ يف اذكه )١(

 ۔ _ ٢٤٥



 هلامعتساو لاح لك ىلع لالح وهف الخ راص اذا لالحلا ذيبنلا : لاق

 . هب حلصي امم زئاج

 زاجأ نم مهنم فلتخغ هيف لوقلا ناف ركسملا ذيبنلاو مرحملا ذيبنلا امأو

 . لالحلا لخلا لاح ىلا مرحملا ذيبنلا لاح نم لاحتسا اذا هلايعتسا

 مرحملاو ركسملا ذيبنلا لاح يف راصو اذيبن لعج اذإ : نورخآ لاقو

 زوجي الو الالخ عجري الو هيلع سسأ يذلا هميرحت ىلع وهف
 . لاحب هلامعتسا

 . لخلل رسبل ١ خيبط ف فلتخم هنأ ى يعم : ديعس وب أ ل اقو

 . الخ خبطي نأ زوجي هنا : لاق نم لاقف

 . زوجي ال هنإ : لاق نم ل اقو

 لعجي نأ ديرأو رسبلا خبط نأ دعب ىقبي يذلا لسبملا ءايف : هل تلق

 ؟ زوب له الخ كلذ نم

 . هيف فلتخي لوألا لثم وه ؛ يعم : لاق

 ديري ةرج ف هحرطيو بطرل ا ذخأي نمعو ير اوحل ١ يأ نع : ةلأسم

 . اصلاخ ارسب ناك ولو ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ دقف . رسبلا هيفو & لخلا هب

 نع ىنتلأس كنا تركذو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . الخ راص ىتح كرت مث لالح ءاعو ف ذيبنل | امعتس ١ بارش

۔ - ٢٤٦



 ؟ زوبم له : تلق

 . دحأ هنم ركسي مل ام زوجي هنا يباوج يف تيأر كناف

 ىف ذيبن هنا ىلع لمعتسا دق ناك نا لوقت ايف كلذك ناك ناف : تلق

 ىلا لالحلا ءاعولا نم لوحف لخلا هب ىون مث هنم ركسي نكي ملو لالح ءاعو
 ين ناك اذا هنا ملعاف . لغي مل وأ ةرجلا يف ءالغ دادزاو لخلل هنا ىونو ةرجلا

 ىلا لوحف هتدايزو هنايلغ بهذو الخ راصف ءاعولا يف نكس اذاف لالح ءاعو

 . هللا ءاش نا زئاج كلذف لخلل لمعتسيل رخآ ءاعو

 تخبط يتلاو رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يأ باوج نمو : ةلأسم

 لخلا ناك اذاف . هبرشيل )١) يرادلا هيف حرطو اهدلو ءاجو ةرج ف الخ

 لخ هنأل هبرش نم ىلع اضيأ سأب ال نأ وجرأو اهيلع كلذ هدسفي الف ةأرملل
 . ملع أ هللاو

  

_ 

 ۔ لادلاب۔ ةخسن يف تبتكو . برعلا ناسل۔ركسي ىتح دتشيف ذيبنلا يف حرطي بح يدادلا )١(

 . (يدادلا) ءارلا لدب

 ۔ - ٢٤٧





 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 لخلا ف

 ؟ زئاج ريغ مأ زئاج رسبلا لخ يف لوقت امو : تلق

 رسبلا ناك ناو . زئاج كلذو هب سأب الف الخ هنم ءيجي ناك نا : لاق

 لاق ضعبو ضعب كلذ هرك دقف رسبلا ءام ىلع رمتلا حرط ناو زئاج هلخف
 . طلخ اذإ هيف صخر ضعبو ث رمخ هنإ

 . ركس ىتح ذيبنلا دحب وهو هنم برشف الخ خبط لجرو : ةلأسم

 ؟ كلذ هل له : تلق

 ركسلا نود برش ناو ركسي ىتح برشي نأ كلذ هل سيل : ليق دقف

 . زوجي ليق دقف اذه نم

 هنا ىلع هلعج امناو ذيبنلا دح يف وهو رمخ لخ نم برش ول : تلقو
 ؟ كلذ هل له تلق لخ

۔ _ ٢٤٩



 . كلذ هل ليق دق معنف

 يف فلتخا دقف الخ نوكي ىتح هب عنصي فيك ذيبنلا نعو : ةلأسم

 لوقل ركسي ام دحب راصو ركس اذإ لالح هيف سيل هنا ضعب بهذف هلالح
 . .« مارح ركسم لك » ةيم يبنلا

 زعملا نم ميدألا ريغ نم ىتلا ةينآلا يف ىلغ اذإ هنا انباحصأ عمجأو

 . مارح هنا هلثمو نأضلاو

 زعملا نم ههاوفأ ىلع ثالملا ميدألا ين زوجي هنا : مهنم لاق نم لاقو

 . بلص دق اربدتسم الو البقتسم ال هدوع ىلع فقو اذا ههابشأو نأضل او

 برش اذإ هنا افالتخا مهنيب ملعأ ال اوعمجاو ديزي وهو فقي مل ليق لبقتسملاو

 مل ام رئاج كلذ نا ذيبنلا هب ديرأ ناك ولو يناوألا عيمج يف يلغيو ريغتي نأ لبق
 . ركسلا دحب رصي

 ف عقو اذإ ءاوس ولحلاو رضخألا رسبلا ءام : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . رسبلا يف مارحلا عضوم

 هلعجي نأ دارأ مث ةرج ف اذيبن خبط لجر نع ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 كلذ زاج لخلا ىلا هتين لوح ىتح ةرجلا ف لغي ل اذاف اذه ؟ زوجي له الخ

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو . هللا ءاش نا

 . لخلا ىلا هل هتين لوحت نأ لبق ةرجلا يف ىلغ اذإ امأو

۔ _ ٢٥٠0



 . الخ عجري الف زوجي ال هنا : ليق دقف

 . لخلا ةين ىلع لخلا دح ىلا راص اذا زوجي ال هنا : ليقو

 خبط نمو رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 هدجو هحتف الف هر ارش ديري همتخو ةرج ف هافص مث أكوم لعشم ف ا ذيبن

 ؟ الخ هلعجي نأ زوجيأ تلق 3 الخ

 الخ زوجي الف ضمحو ةرجلا ىف اذكه داز دقو ذيبنلا هب دارأ ناك اذاف

 . ملعأ هللاو

 هئام ىلع حرط جضن املف لسبملا رسب خبط نمو ، هريغ نمو : ةلأسم

 دق ةيم يبنلا نأل لخلا يف كلذ هركأ انأو فالتخا هيفف { الخ هحرطف ارمت

 . لخلا يف لسبملاو رمتلا طلخي نأ ىجن

 ديريف ضمحي مث ذيبنلل خبطي يذلا لخلا نع احبسم تلأس : ةلأسم

 . الخ هلوحي نأ

 . كلذ زوجي ال : لاق

 زوجي ميدأ يف ذيبنلا ناك اذإ كلذ زوجي ليق دقو : لاق © هريغ نمو

 . هوجولا نم هجوب دسفي ملو هيف بارشلا

 نع ى هن ١ ي يبنل ١ نع يور دقو لمح يبأ عماج نمو ّ هريغ نمو

۔ ٢٥١ _۔.



 حرطي ال لخلا نأ ىلا انباحصأ ضعب بهذ دقو 3 اعيمج بيبزلاو رسبلا ذيبن
 . ملعأ هللاو ربخلا اذهل رسبلا هيف

 ؟ لحلا هنم ذختي رسبلا ف انباحصأ فلتخا باتكلا نمو

 هطلاخ امم الو رسبلا نم لخلا اوذختي نأ زوجي ال : مهضعب لاقف

 . رسبلا

 راتخن نحنو 0 رمتلاو رسبلا نم لخلا ذاختا زئاج : مهنم ريثكلا لاقو

 ف ادر هتدجو اممو . ربخلا كلذ ىلع هدضعو رثألا ءاح لوألا لوقلا

 . ةيشاحلا

 ؟ ابيط الخ هارتأ لسبملا هب خبطي يذلا ءاملا نعو

 يذلا لسبملا لخ يف فالتخا عقو دقو . هب سأب ال بيط وه : لاق
 . نورخا همرحو كلذ زاجأ ضعبف لخلل خبطو رمتلا هيف عقي

 اهنا ةشئاع قيرط نم دايع يبنلا نع يررو 7 باتكلا لا عجر _

 يف امهذبننو رمتلاو رسبلا نيب عمجن نأ اناهني ةي هلا لوسر ناك : تلاق
 . ءاقلالا وه ذابنالاو دحاو عضوم

 . ةدشلاب قلعم رمخلا ف ميرحتلا نأ كلذ لثمو . باتكلا نمو

 لصح هيف ةدشلا تلصح اذاف لالح ريصعلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 . ميرحتلا عفتراو لح الخ راصو هنع ةدشلا تلاز اذإو ، ميرحتلا

۔ -_ ٢٥٢



 . اهعافتراب عفتريو اه دوجوب دجوي ةدشل اب اقلعم ميرحتل ١ انيأر لقف

 رمخلا نا : انباحصأ نم ةقرفو انيفلاخم ضعب لاق {ك باتكلا نمو

 هريغ وأ حلم نم جالعب الخ لقن ناو اهايا هللا ميرحتل هب عافتنالا زوجي ال
 نأب اوجتحاو الالح لوحتت نأ زوجي ال ةمرحملا نيعلا نأب كلذ يف اوجتحاو

 يذلا ثيدحلاب اضيأ اوجتحاو . ةي يبنلا دعب مكح ىلع ترقأ دق ةعيرشلا

 ةي يبنلل اقيدص ناك دقو يفقثلا اهب لصو امل رمخلا يف ةكم حتف موي يور

 ةيوارب كلذ هقيدص هءاج ةكم مالسلا هيلع لوسرلا لخد املف ةرجهلا لبق

 . هيلا اهيدهي رمخ

 رمأف اهمرح لق هللا نأ تملع امأ نالف ابأ اي يي يبنلا لاقف

 . (( رم ب اهيف همالغ

 يبنلا رمأف . « اهعيب مرح اهبرش مرح يذلا نا » : ةلي يبنلا هل لاقف

 مل ةنئاب لاح يف هب عفتني رمخلا ناك ولف اولاق & ةكم ءاحطب يف تبصف ةلي

 هيلع لاق هناف اضيأو إ لاملا ةعاضإ نع ىهني وهو هتق اراب ةلي يبنلا رمأي

 زوجي الو « رمخلا ةقاراو ريزنخلا لتقو { بيلصلا رسكب تثعب » : مالسلا

 طلغ اذه هل لاقي اهتقارإ نود اهميرحتب هملع دعب اهكاسمإ ملسملل

 مكنم

۔ _ ٢٥٢٣



 مرح اك هلوسرو هللا همرح دق ةتيملا دلج نأ كلذو متلوأت اميف مهوتو

 عم هسبح زاجأف 3 غابدلا دعب هب عافتنالا زاج اذاف كلذ نم عنمف ، رمخلا

 جلاعي رمخلا كلذكو الالح ريصيف همكح ريغتيف 3 جلاعي لاح ىلا ميرحتلا
 نأ بجيف هيلع قفتم لصأ ةتيملا دلج ناف اضيأو 0 الالح ريصيف ريغتي ىتح

 زوجي مرحملا ةتيملا دلجك رمخلا نم هب عافتنالا نم هيف فلتخملا هيلا اودري

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو غابدلا دعب هب عافتنالا

 ف رمتلاو رسبلا نيب عيمجلا نع يبنلا نا : صعب لاقو : ةلأسم

 . رخآلا نع يفكي امهدحأ نأل فرسلا لجأ نم بدأ يجن لخلاو ذيبنلا

 . اهلقني يذلا ليلدلا مدع دنع بوجولا ىلع رماوألا نا : ليق دقو

 هلكأ هل لحي ولحلا صلاخلا رسبلا نم الخ ذختا نمعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ

 كلذكو ، لالح لخلا نأل لخلا يف كلذ لكأ هل لالح معن : لاقف

 ؟ ال مأ كلذ هل زئاج بوبحلاو رمتلاو بنعلا لخ

 . لخلا يف زئاج كلذ لك معن : لاق

 نمو ولحلا صلاخلا رسبلا نم الخ ذختا نمو نسحلا يأ نعو : ةلأسم

 . زئاج كلذ لكف بوبحلا نمو رمتلاو بطرلاو بنعلا

 لاقف لخلا هنم ذختي رسبلا يف انباحص أ فلتخا 3 هريغ نمو

۔ -_ ٢٥٤



 . رسبلا هطلاخ امم الو رسبلا نم لخلا ذختي نأ زوجي ال : مهضعب

 راتخن نحنو رمتلاو رسبلا نم لحلا ذاختا زئاج : مهنم ريثكلا لاقو

 . لوألا لوقلا

 هنا : لاق نم لاقف لخلل رسبلا خيبط ف ديعس يبأ نع .© هريغ نمو

 . الخ خبطي نأ زوجي

 . هيف فلتخم هناف اضيأ لسبملا امأو . زوجي ال : لاق نم ل اقو

 ارمت هئام ىلع حرطو رسل ١ جرخ ١ مث السبم خبط نمعو : ةل اسم

 . الخ هرصع وأ

 ناف 4 اسأن هب ري مل زرحم نب ديعس نأ انغلب دقو ٠5 كلذ هل هركأ : لاق

 . حيحص مئاق رسبلاو رسبلا خضفي ل ثيح كلذ ناف هيف صخر ديعس ناك

 ءاش ام هنم عنصيو هقيري لاق هرسب ءاملا يف خضفنا ناف : تلق |

 . هنم هلمعي الف ذيبنلاو لخلا الإ

 هطلخي الو رسبلا عطقيف نيراق هيفو ارمت خبطي نأ دارأ نمو ، هريغ نمو
 . ءاوس اذه ىف ذيبنلاو لخلاو . هعم

 ةرج يف هحرطف رسب هيفو ابطر ذخأ نمو يراوحلا يبأ نع 5 هريغ نمو
 . اصلاخ ارسب ناك ولو ءاهقفلا صعب كلذ زاجأ دقف لحلا هب ديري

۔ _ ٢0٥٥



 زئاجف لخ هنم ء يجي ناك نا : لاقف ث رسبلا لخ نعو .0 هريغ نمو

 . كلذ هرك دقف رسبلا ءام ىلع رمتلا حرط ناو

 . طلخ اذإ هيف صخر ضعبو رمخ هنا : لاق ضعبو

 بيبزلاو رسبلا ذيبن نع ىهن هنا ةليم يبنلا نع يور دقو 3 هريغ نمو

 ربخلا اذهل رسبلا هيف حرطي ال لخلا نأ ىلا انباحصأ ضعب بهذ دقو . اعيمج

 . ملع أ هللاو

 لخلاو ذيبنلا يف رمتلاو رسبلا نيب عمجلا نع يهنلا نا : ضعب لاقو
 . رخآلا نع يفكي امهدحأ نأل فرسلا لجأ نم بدأ يهن

 . اهلقني يذلا ليلدلا مدع دنع بوجولا ىلع رماوألا : ضعب لاقو

 له لخلا نع هتلأسو ىراوحلا يأ نع بسحأ ْ باتكلا ربغ نمو

 ؟ ةقثلا ريغ دنع نم هؤارش زوجي

 . ةلبقلا لهأ دنع نم هءارش زاجأ لخ هنا فرع اذإ : لاق

 لهأ دنع نم هؤارش يل زوجي له نردب هنرد هنا : لاق ناف : تلق

 . هرارقا ىلع ةلبقلا

 . م ارح نر لدب © هنرد هن ١ ملعي ىتح معن : لاق

۔ -_ ٢٥٦



 بح هيف نردي نيجعلا رمخي وأ هلخ نردي لجر نعو : ةلأسم

 . ذخأن هرو ءاهقفلا صعب يرادلا بح نرد ههرك دقف . يرادلا

 نا لوقن الف نيجعلا هب رمخو لخلا هب نرد دقو اذه ىنع دق ناك اذإو

 لوقن انا الا ءاهقفلا ضعب كلذ يف صخر دقو هب عفنتسيو مارح كلذ

 هيف لحي ءاعو يف نردلا اذه ناك اذإ ذخأن لوألا لوقلابو كلذ ىلا عجري ال

 . بارشلا

 هب داري ناك اذإ يرادلا هيف يذلا نردلا زوبحي ليق دقو : هريغ لاق

 نم ناكو هلالح نكمأ اذا كلذب سأب الف ةقث دنع نم ناك اذاف . ءاودلا

 دقو كلذ زوجي الف 5، ةقثريغ دنع نم ناك اذاو ةقث دنع نم ناك اذاو ةقث دنع

 . ءاودلا ربغل ناك اذإ هزاجأ نم يرادلا زاجأ

 هيف زوجي ال اميف بارشلا هب ديري ارمت خبط نميف تلقو : ةلأسم

 بارش هنا ىلغي نا لبق ةينلا هيلع تعقوو هريغو رجلا نم ةينآلا نم بارشلا

 . يقب ام هنم يقبو برش ام هنم برش نكسو ىلغ املف

 ذختي بارشلا نول نع لقتناو ضمح اذا يقابلاب عفتني له : تلق

 ؟ لخ هنم

 لخلا ىنعم ىلا لوحت ولو كلذ زوجي ال هنا لوقلا رثكأ يف هنا { يعمف

 . هليوحت ىلع ةينلا ىنعم ىلع ةليح ريغب وأ ةليحب

۔ _ ٢٥٧



 بارشلا لاح نع لقتناو لخلا لاح ىلا لوحت اذا زوجي هنا : ليقو

 . حالصاب كلذ ناك اذإ ركسملا مكح ىنعم هليازو ركسملا

 ليوحتلا هب دارأ اذإ يزجت ةينلا نا لوقلا ضعب يف ليق هنا 3 يعمو

 3 ركسملا هنم روجح وه اننا ىنعملا نأل ءىش حلصي ل ولو ى لوحت لخلا ىلا

 . كلذ ف رظنتو ركسملا مكحو

 ف ةليحل ا فيكو ادساف ء اعول ا عضوم نوكي الالح ناك نا تلقو

 ؟ ءاعولا نم هجارخا

 بارشلا ةين ىلع مارح وه ىذلا ركسملا لاح ف مادام هنأ . يعمف

 ناك رهاطلا لالحلا مكح ىلا لقتنا اذاف هريغ وأ ءاعو نم هسم امو دساف وهف

 لقتني هنا الا هيف ىنعملا تبث اذإ ميقتسي الو كلذ هلاح يف هسم امو . ارهاط

 . كلذ نم هل دبال هنأل هراهطلا ىنعم ىلا هايا وه

 ناك يذلا ءانالاو ارهاط نوكي هنا لوقلا ضعب ىنعم يف جرحي دفو

 . اسجن ةراهطلا ىلا لوحتي نأ لبق هيف

 نم ةجح ام كل ذكو . هلئاق ةحح اف لوقل أ ا ذهم ل اق نرمو : تلتق

 ؟ همرح

 يف الالح لصألا يف ناك هنا هزاجأو هب لاق نم جرخي هنا ، يعمف

 هب دري مل ولو بارشلا دصق ىلا هيف ةينلاب دسفو مرح انإو قافتالا ىنعم

۔ -_ ٢٥٨



 هيف ىنعم ال هنا تبث نا املف لالح رهاط هنا قافتالا ىنعمب ناك بارشلا

 نع هلوحي هنا هلثمب ةينلا ىنعم هيف هبشأ كلذ ريغ ةلعل ال ةينلا الإ هدسفي

 ةينلاب هداسف ناك ايك ةينلا ىنعمب رهاطلا ىلا سجنلاو لالحلا ىلا مارحلا لاح

 . كلذريغل ال

 امارح اسجن تبث نا امل هنا هداسفو هميرحتب لاق نم ةجح جرخ هلعلو

 تبث نأ دعب رهاطلا ىلا سجنلاو لالحلا ىلا مارحلا عجري نا لاحتسا هسفنب

 . سجن مارح هسفنب هنا قافتالا ىنعم

 عسي له هنايلغ لبق ةينلا تعقوو الخ هب دارأو ارمت خبط نم : تلق

 ؟ هنوكس دعب هنم برش نم

 زوجي ام دحب ناك اذا هنم بارشلا زوجي ال هنا دحأ لاق لهو : تلق

 ؟ براشلا ركسي مل ام لالح لصألا يف هنأل بارشلا هنم

 ركسملا دحب ناك اذا هنم بارشلا زوجحم ال ليق دق هنأ . يعمو

 . مارح ركسم لك نا قالطالل

 ميدأ نم ةاكوملا لعاشملاو برقلا يف بارشلا سانلل قلطأ نمو : تلق

 ؟ كلذ لصأ ناك فيكو نأضلاو ةاشلا

 ههاوفأ ىلع ثالملا ميدألا يف ذيبنلا برش زاجأ نم : ليق هنا & يعمف
 نيرحبلا دفول هقلطأ هنا ليق ييف كلذ ببس ناكو ةلي يبنلا نأضلاو زعملا نم

۔ _ ٢٥٩



 ىنعم يف اوفلتخا ام الا انباحصأ نع افالتخا ةياورلا ىنعم يف ملعن الو

 . اهيف ذيبنلا برش عسي يتلا لاوحألا نم كلذ ةنونيك

 نم ربصعل ا لعج اذإ هنا هيلع قفتي ام ىنعمب : ليق هنا & ىعمف

 يلغي نأ لبقف نأضلاو زعملا نم اههاوفأ ىلع ثالملا ةينآلا يف بيبزلاو رمتلا

 . افالتخا هيف ملعأ ال يذلا زئاجلا ىنعم اذهف برش ريغتيو

 . فدالتخالا ىنعم همزلي هنا 6 يعمف هلاح ريغتو ىلغ اذإ امأف

 رصع اذإو ىلغ ولو ايشع برشي ةركب رصع اذإ زوجي هنا : لاق نم لاق

 نكس اذإو هنايلغ نكسي مل ام ىلغ اذإ هبرش زوجي ال : لاق نم لاقو

 زجي مل بلصو طرفأ اذاف رامدتسالا يف ريصيو طرفي مل ام هبرش زاج هنايلغ

 . هب رس

 . ءاملاب جزم ةدشلا فيخ اذاف بلص ولو هب رش زوجي : لاق نم لاقو

 . بارشلا اهيف ةزئاجلا يناوألا يف هلايعتسا نوكي نأ دعب برشو

 له . ذيبنلا بارش هل فصوو ةلع هب تناك نميف كربخأ : تلقو

 ملعأ الف ؟ ءاودلا كلذ ديري ناك اذإ ةجيتسد وأ ةرج يف هذختي نأ هعسي

 يف مكءافش هللا لعج ام » يي يبنلا لوقل انباحصأ لوق يف ازئاج كلذ

 ريقنلاو تفزملاو ءابدلاو رجلا ذيبن برش نع ةلي يبنلا يهن توبثلو . « مارح

۔ ٢٦٠ ۔



 نم ههاوفأ ىلع ثالملا ميدالا يف ةزاجالا ىنعم ىلع هقلطأ اينإو . صنلا يئ

 نأل ىهنلا ةلمج يف لخاد انعم وهف ههبشأ امو كلذ ادع ام لكو نأضلاو زعملا

 عقي مل ولو اههبشأ فزخلاو نيطلا ىلا ةجيتسدلاو هلثم وهف ءىشلا هبشأ ام

 . يدنع يهنلا هيلع عقو املثم يهف اهنيعب يبنلا ىنعم اهيلع

 هنأل ةيعوألا يف كلذ هل زئاج هنا لوقلا اذهب لاق نم ةجح ام : تلقو

 ادحأ نأ ملعأ ملف رمخلا الإ ةلع ريغ يف ةقلطم ةبرشألا رئاسو ءاود هب دارأ

 هملعأ الو انموق لوق يناعم ضعب يف جرخي هلعلو لوقلا اذهب لاق انباحصأ نم

 . هنع ةَي يبنلا نم يهنلا توبثل لدعلا يناعم ىلع جرخي اغاسم هيف

 بارشلا هيف زوجي اموأ ةبرق يف ابارش ذختا لجر نع ينربخأ : تلقو

 . ةيعوألا نم

 ؟ كلذ ىف ةجحلا فيكو داسفلا هيلع تأي تقو يأ : تلق

 اركسم نوكي ام لاح وه هيف داسفلا عقي ام دح نا : ليق هنا ، يعمف

 . ركسم لك ميرحت توبثل هيف ركسي وأ

 اذاف ركسلا هنم دسفي امناو ، لاح ىلع ادساف نوكي ال : لاق نم لاقو

 ءاب ركسلا ةدح هنم نمؤي اب كلذ ناكو هلاخ هنع جلوع هركس فيخ

 . هبو هيف بارشلا قالطال تاراهطلا نم كلذ هبشأ ام وأ ريصع وأ ديدمب وأ

 ايناو هيف بارشلا قلطا اذإ هيف ماكحألا توبث يناعمب هبشأ لوقلا اذهو
. ركسلا عونمم



 دقف ىلغ وأ ءاقسلا يف ذيبنلا دتشا اذإ نوري انخايشأ ناكو : ةلأسم

 ابجع ايف مارح هركسو لالح هبرش نأ مويلا ءالؤه معزيو هبرش نع اوهن

 . كلذ نم

 جح دق رابكلا خئاشملا نم ناكو ليمج همسإو نسحلا ابأ تكردأ دقو
 ليمج ناكو ةرصبل ا خئاشم يقلو ناسارخ دالب نم ةجح نيرشع نم اوحن

 نم امهريغو عيبرلاو رغصألا ةديبع ابأ نظأ ةديبع يأ نع لئاسملا انل يوري

 ناسارخب ءاهقفلا مهخئاشم يقبو ملعلا مهنع ئع لمح .ناكو ةرصبلا خئاشم

 يف دتشا اذإ ذيبنلا نأ معز بعشلا لهأ نم لجر ةلأسملا هذه يف ينعزانف

 . ةلأسملا هذه ف ىنيذؤي ناك دقف ساب الف ءاقسلا

 : لاقف ةحزملا لوق اذه نا : ءاهقفلا نم اندنع نم ضعب هل لاقو

 ةكم ديري وهو مزراوخ لهأ نم ليمج نسحلا وبأ انيلع مدق ىتح كلذ لبقي ال
 همحر - ليمج نسحلا يبأ ىلإ ةلأسملا هذه يف انمكاحتف . ورم ىلع هقيرط لعجو

 ددشو هنع يهنو قر نم ركسا اذإ مارح هنم ةوسحلا ينب اي يل ليمج لاقف هللا

 نم هريغو ۔ هللا همحر هللا دبع وبأ مشاهو هلوقب ضري ملو يعسلا لجرلا ىلع

 ىلغو دتشا اذإ ءاقسلا ذبن يف مهدحأ صخري مل مهانكاردأ نم ءاهقفلا

 . هبارش اندنع زوجي الف همعط ريغت اذإ كلذكو

 زوجي يذلا ءانالا يف دجوي ذيبنلا نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 ؟ همكح نوكي ام هيف هلامعتسا

 . دجو ام نح ف هنم دجو ام همكح ن ا يعم : ل اق

۔ -_ ٢٦٢



 لمعتسي ن أ د ارأ نمعو ديعس نب دمحم ذيعس يبأ ب اوج نم : ةلأسم

 رمتلا عم راجشألا خبطي نأ فصوف هيف ةلعل بارش هل فصو وأ ءاود

 . ةبرق وأ أكوم لعشم لثم هيف برشلا زوجحم ءاعو ف هلعجتو ىرا ذلاو

 ىذلا ءاعولا يف ىلغي دعب وهو ءاودلا اذه نم برشي نأ هل له : تلق

 ؟ هيف برشلا زوجي

 نا :ليق دقف راجشألا هيف لخدي امناو اذيبن ناك ناف تفصو ام ىلعف

 . هنايلغ نم نكسي ىتح برشي ال ذيبنلا

 ربغ هيلع بلاغلاو . ءاود اذه ناك ناو كلذك الإ زوجي ال هنا : ليقو

 تاركسملا نم نكي مل اذا ءاشي فيك هبرشيف همكح بلغي ال رمتلاو ذيبنلا

 ٨ هدسفيو كلذ هرضي له ءىش هنم مسنت ةبرقلا وأ لعشملا اذه ناك ناو

 حتفلا كلذ هدسفي له فقي مل دعب ناك ولو هرظنيل هحتفي ن أ هل زوجي لهو

 ؟ . هحتف ي ذلا

 كلذ نأ يعمف . هيلع بلاغلا سيلو ايسن هيف نأ الإ اكوم ناك ناف

 ىلع بلغألا نكي مل امو قفتي ال ءايشألا ماكحأو همكح أكوملا مكح نأل زئاج

 هيناعم ضعبل هرظنل وأ ةحلاصمل هل هحتفو اهمكح ليزي الف اهفالخ ءايشألا

 هحتفل ةجاحلا تقو الإ أكوم هئاكو نم بلغألا ناك اذإ هءاكو همكح ليزي ال

 . ذيبنلا ةلاح نع ريغتو فقو وه ناو . هنم دبال كلذف

 له ، هيف برشلا زوجي يذلا ءاعولا يف الخ راص ءاودلا ةلاح نعو

۔ -_ ٢٦٣



 راصف هيف برشلا زوجي ءانإ يف ناك اذإ هب عفتني الو مرحو دسف دق نوكي

 . الخ

 لاح يف هب عفتنيو . هدسفي امم كلذ سيلو الخ هب عفتني ال الخ ناك

 . لخلل لخلا لاح ىفو ذيبنلا

 نكسي نأ دعب اهريغ وأ رضخلا رارجلا وأ جاجزلا ءاعو يف هل زوجي لهو

 هلوحي نأ زوجي هنا لاق ادحأ نأ ملعت لهو دودحم دح كلذل لهو . فقيو

 اذه ناك اذإ وه . روثي وأ ذيبنلا ةلاح نع ريغتي مل ام هريغو جاجزلا ءاعو نم

 ؟ ذيبنلا مكح همكح بارشلا

 يناوألا يف لوح مث ةزئاجلا يناوألا يف فقو اذإ هنا ذيبنلا يف : ليق دقف

 . همكح دسف ةليلو اموي يناوألا كلت يف ثبلف اهيف ذيبنلا ذاختا زوجي ال يتلا

 . ةليلو اموي اهيف ثبلي ىتح : ل اق نم ل اقو

 هيف زئاجلا ءانالا اهيف ناك يتلا هلاح نع ريغتي مل ام : ليق دقو

 ءاعولا اذه يف ددزي مل ايف اذه لوق ىلع ةليلو موي نم رثكأ دعق ولو بارشلا

 زئاج وهف ءانالا اذه يف ائيش هماكحأ نم دادزي ىتح هيلع ناك ام ريغ الاح

 . ةليوط ةدم ثالثلا نأل مايأ ةثالث نم رثكأ هيف كرتي نأ لاح ىلع بحأ الو

 وهو هنم برشف هيف برشلا زوجي يذلا ءاعولا يف روثي وهو هحتف ناو

 هدسفي له . كلذ هل نيبتي مل وأ حدقلا يف راثأ هنأ هل نيبتو هريغ وأ حدقب روني

۔ - ٢٦٤



 له ء اعو الو حدق الب روثي وهو هنم برشو هحتف ن او كلذ هل زوجحم و أ كلذ

 اولاق دق ايك . ةدوع نع فقي ىتح هبرشي ال نأ هبحأو يعم يذلاف
 ركسلا قيرط نم ةرضم لقأ يدنع كلذ ناك فقي نأ لبق هنم برش ناف هيف

 هفوقو يف غلابي املكو هركس لقأ ناك نال ايلك هنأل ركسلا هنم هركي امنإ هنأل

 . هركس فيخ برقو

 الولو كلذ اودارأ ىنعم يأل فقي ىتح برشي ال مهلوق نم يسفن يفو
 ةمألا نأل فقو اذإو هنم ةزاجا برقأ فقي نأ لبق يدنع ناكل ميلستلا ةبحم

 نم ناك اميف لالح وهف ىلغي نأ لبق برش اذإ هنا ذيبنلا ىلع تعمجا ليق اميف

 مكح فوختيو رمخلا مسا هب قحلي يذلا رايتخالا لوأ نايلغلا نأل يناوألا

 لاح كلذ ناك نكس اذاف هيف كلذ دادزا أطباو دادزا ام لك مث . ركسلا

 اناف لاحلا كلذ ادع امو هرابتخا مكح توبثو هب داري يذلا هحالص عمتجم

 . هركس ةدشو هتبالص هنم هرك

 بحاص ذيبنلا هيلع بلص ناك اذإ هنا : نيملسملا ضعب نع ليق دقو

 ءاملاب هروحس وأ ءاملا هوحس مهل لوقيو هبرشيو هتبالص نع رتفي ىتح ءاملا هيلع
 بوجوو ركسلا توبث ةيهاركلاو ميرحتلا يف ىنعملا ايناف نيتملكلا ىدحأ

 . ارايتخا دادزا ءانالا يف أطبأ ايلك ناك هنا دهشت بولقلاو مسالا يف رمخلا

 ناك اذإ قوذلا يف ابيط اذيبن نوكي هنأ الإ فقو اذإ امم هنوهأ لاح ىلع وهو

 . طالتخالاو نايلغلا نع افص اذإ اذيبن نوكي ايناو فاص ريغ اطلتخ

۔ _ ٢٦٥



 نع اوهنف فقو اذإ هبيطو هئافص ىلا اذه يف اوبهذ مهنا الإ يعم سيلو

 . ملعأ هللاو فقي ىتح الإ ذيبنلا مكح همكح نوكي ال فقي نا لبق هبرش

 وهو الالح هلصأ ناك اذإ هتفصو ام ىلع ذيبنلا رمأ نم هتركذ اممو

 . ههاوفأ ىلع ثالملا لثم هنم برشلا زوجي ءانإ يف هتراهطو

 رجلا يف ىلغ نوكي نأ الإ هلقن نم هتفصو ام عيمج زوجي كلذكو

 . هيف ذيبنلا ةين ىلع هيلا راص نأ دعب جاجزلاو

 ىلغ نا املف ءانا يف ذيبن هنا ىلع رصع رمخ ىف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 دقف فالتخاب كلذ يف : ليق هنا & لخلا لاح يف الخ راص ىتح ءانالا ي

 . ادبأ رهطي الو لطب دق هنا : لاق نم لاق

 ةينلاب الخ لوحو ةليح هيف ليتحاو ةينلا لوح نا : لاق نم لاقو
 . الالح الح راصو كللذ هازجأ حلملا هيف عصو ول هنا : ليقو ةليحلاو

 لوحي مل ولو ىلغ نأ دعب لخلا لاح ىلا راص اذإ هنا : لاق نم لاقو

 . كلذ هلاح نع لوحت دق هنأل الالح راص اذإ ةينلاب الو ةليحلاب

 ؟ هب لاق نم لوق ىلع هيف ىلغ ىذلا ءانالا لاح نوكت امو : هل تلق

 . هتر اهطب رهطيو هل عبت هنأ ى يعم : لاق

 لجر هل لاقف رمخلا ذيبن نم رمخلا لخ فرعي ال لجرف : هل تلق

۔ -_ ٢٦٦



 ملعي مل ام هلكأ هل زوجي له ذيبن لصالا يف وهو رمخ لخ اذه نا : نومأم
 ؟ رمخ هنا

 نيعلاب فرعي وهو نيعلاب ةمئاق هتجح اذه نأل كلذ هل زوجي ال : لاق

 هملعي نم عم فورعم هن ل ليق ام ىلع كل ذ هعسي الو معطل او قفو ذل او

 . هنيعب لخلا قفاوي نأ الإ هل ةجح الو

 ولح وهو . هبرشيأ ةليل هيلع ىضمف ءاملاب ءالط جزم لجر : ةلأسم

 . هبرشي الف ىلغ اذإ : لاق

 . لغي مل ام هبرشيأ هفصن بهذ ىتح اريصع خبط لجر : ةلأسم

 . برشي ال : لاق

 وهو هتعاس زم رجحل ا ف بصي موي هنم برشيأ رجل ١ ذيبن : ةلأسم

 ؟ ولح

 ةلوسغمو ةثيدح تناك ناو . هنب رشت الف ةمراص ةرحلا تناك نا : لاق

 . اولح مادام ءاش نإ هتعاس نم هنم برشي نأ هلف

 ابنع ارصع نيلجر رع هتل اسو {|" اسح أ ايف ذيعس ف أ نع : ةل اسم

 ذيبن لحب راص الف لخ هنا هتين رخال او رمح هنا امهدحأ ةينف ةرج ٤ هالعجو

۔ -_ ٢٦٧



 دسفت الو كلذ هل له .3 هنم برشي نأ لخلا ىون يذلا دارأ رمخلا

 ؟ رخآلا ةين

 رضت ال داسفلا ةين نأ يدنع جرخت ليق ام هبش ىلع هنأ وجرأ : لاق

 . هدري ل نم ىلع امرحم كلذ نوكي الو حالصل ا

 ؟ هدارأ يذلا ىلع مرحيو : هل تلق

 نأ هل تناب اذإ هتصح نوكي نأ لعبي الو هتينب مثأ هنا 94 ىعم : لاق

 هنأل لالحلا عضوم ةينلا مثإ يف الإ كلذ هرضي ال هنأ وجرأو . امارح نوكي

 . ةينلا قيرط نم رهاط هضعبو سجر هضعب اجزايتم نوكي نأ ميقتسي ال

 تناك وأ هتصح تناب ءاوس كلذ هرضي ال هنا وجري ام ىلعو : هل تلق

 ؟ ةكرتشم

 ىلع ناك ناو قحلا ىلا كلذ دعب هتين نع عجر اذإ يدنع اذكه : لاق

 هتصح ىلع قرتفا يذلا ريغ دحلا يف راص نأ ىلا هتليازم دعب كلذ دارأو هتين

 . ةينلا هذه ىلع ارمخ نوكيو هتصح هيلع دسفي ن أ فاخأف . هكيرش ةصحو

 دري ملو هتصح هل تناب نأ دعب هتين نع عجري نكي مل ناو : هل تلق

 ؟ هدري مل ام هبارش هل زئاج وهأ ائيش كلذ دعب

 . هنيد رمأ هيلع ةدسفم يدنعف هتداراو اهيلع هتماقاو هتين امأ : لاق

 هيلع مكحأ الف ببسب الالح هل ناك يذلا هلالح لاح نع لقتني مل ام امأو

۔ -_ ٢٦٨



 ىتح ريغتي ميف هرصع نيح ارمح هدارأ ول هنأل هيف كلذ ل نبي الو ميرحتب

 . هتين نع عجر

 تبث اذإ اذه هبش اذه نأ وجرأو هرضي الو كلذ : ليق دق هنا آ ىعمف

 ؟ انلق ام

 ىلع وهو دازف هتصح هل تناب ام دعب هتين نع عجري مل ناف : هل تلق

 ؟ هريغ ىلعو هيلع م ارح وه أ ةينل ا كلت

 . ملع نمم هربع ىلعو هيلع م ارح هنأ 3 يعم : لاق

 وهأ الخ راصو كلذ ىلع كردأف رمخ هنا ىلع هرصع ناف : هل تلق

 ؟ هريغ الو هيلع لالحلا ل ١ لوحت دق ذإ هيلع مرحي ال مأ هريغ ىلعو هيلع م ارح

 ىلع دساف وهف ريغت وأ رمخ هنا يمس اذإ : ليق دق هنا ى يعم : لاق

 . لالح ىلإ الو حالص ىلا هداسف دعب لقتني الو ةياغ هل سيلو ادبأ لاح لك

 زئاج هنا الخ راص ىتح جلوعف ارمخ ناكو ارمخ راص اذإ ليق دق هنأ وجرأو

 . لالح هناو

 لاح ىلا لقتنا اذإ هريغلو هل يدنع ناك لاحب هلالح تبث اذاو

 . لالحلا

 ريغب لقتنا اذإ هنا & يعمف . لالحلا لاح ىلا لقتني ةجلاعملاب ناك اذاو

۔ -_ ٢٦٩



 يف ىل نيبي الف ةرادالا ىلع لقتناو كلذ هب ديرأ دقو لالحلا لاح ىلا ةجلاعم

 هلاح نع هدسفي ال هنا ايك . ةينلاو هب داري ام دح ىلا راص اذإ قرف ةجلاعملا

 وهف مارحلا ةينب الإ جلاعي ائيش هيف لعجي مل ولو ، مارحلا ةداراب ةينلا الإ لالح

 . مارحلا ةين ىلع لالحلا لاح نع لقتنا اذإ مارح

 ىلا مارحلا لاح نع ةينلا ىلع هلاقتناف اذه تبث اذإ يدنع كلذكو

 . لالحلا مكح ىنعملا اذه ىلع يدنع هل اتبثم كلذ هب ديرأ دقو لالحلا

 نم هبهذم يف هلحتسا نم لكل لالح وهف لالحلا مكح هل تبث اذإو

 . ضرع يدنع هريغو هيأر

 رج يف الخ لمع نم هنا ميهاربا نب ملسم نع انربخأ 3 هريغ نمو

 . لخلا دح ىلا ريصي ىتح ذيبنلا دحب راص اذإ هب ضرعتي الف

 هب عفتني نأ ذيبنلا دحب راص اذإ هب سأب ال : ليق دقو © هريغ نمو
 . هرغو ب ارشلل

  

۔ -_ ٢٧٠



 آ ققحملا ةملك ر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عباسلا ءزجلا ةعجارمو قيقحت هقيفوت نسحو هلل دمحلاو ىهتنا دق

 حبذلا ماكحأ يف ءزجلا اذه ثحبيو « عرشلا نايب » باتك نم نيرشعلاو

 ةفص يفو مرحي امو اهنم لحي امو ديصلا ماكحأو مرحي امو هنم لحي امو هتافصو

 ةبرشألا ماكحأ يفو كلذ يناعمو رحبلا ديص يفو هميلعتو ديصلا بلك

 بر هلل دمحلاو كلذ يناعمو هتافصو لخلا يفو مرحي امو اهنم لحي امو

 نب دمحم نب ملاس نب رصان طخب ىلوألا : نيتخسن ىلع اضورعم . نيلماعلا
 نب دمحم نب عابس طخب ةيناثلاو ه ١١٨٨ ماع اهنم غرف يبيصخلا رماع

 . ه ١٦٩٥ ماع اهنم غرف يبايذلا ىسيع

 يثراحلا ديمح نب ناييلس نب دمح نب ملاس

 ھ ١٤٠٥ ةنس بجر ةرغ

۔ -_ ٢٧١





 باوبألا بيترت

 لوألا بابلا

 اهيلع هللا مسا ركذ نايسنو ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذ

 ةلبقلا لابقتساو

 يناثلا بابلا

 ثلاثلا بابلا

 زوجي ال نمو هحابذ زوجي نميف

 عبارلا بابلا

 هب زوجي ال امو حبذلا هب زوجي ام

 سماخلا بابلا

 كرشلا لهأو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا حئابذ

 ۔ _ ٢٧٢٣

١٣ 

٢٣ 

٢٩ 

٣٩



 سداسلا بابلا

 دبعلاو ةأرملاو يبصلاو طلغلاو بصتغملاو قراسلا ةحيبذ يف
 اهبحاص يأرريغبو

 عباسلا بابلا
 دولجلا يف

 نم اثلا ب ابل ١

 ةسجن ريغ وأ ةسجن تناك اذإ ةيدملاب حبذلا

 عساتلا بابلا

 لكؤي ال امو حئابذلا نم لكؤي ام

 رشاعلا بابلا
 راهن وأ ليل يف حباذلا نع تباغ اذإ ةحيبذلا يف

 رشع يد احلا ب ابل ١

 اهل ضراعلاو ةضيرملا ةبادلا حبذ يف

 رشع يناثلا بابلا
 ةساجن تلكأ اذإ باودلا نم ةلالجلا سبح ىف

 رشع ثلاثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو رحبلا ريطو مليغلا حبذ يف

 _۔ ٢٧٤ -

٤٧ 

٦١ 

٦٣ 

٦٩ 

٨٩ 

٩٣ 

٩٩



 اهنطب يف وهو همأ تحبذ اذإ نينجلا يف

 رشع سماخلا بابلا

 كرشلا لهأو دترا مث ايلسم ناك نمو سوجملا ديص يف

 رشع سداسلا بابلا

 دايصلا ف

 كلذ هبشأ امو مهسلاو بلكلا ديص يفو ديصلا يف

 رشع نماثلا بابل ١

 كلذ هبشأ امو يمرلاو فزخلاو رجحلاو مهسلاب ديصلا

 زوجي ال اييفو همحل لكأ زوجي اميف

 نو رشعل ١ - ابل ١

 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ رحبلا كمس دايطصا ف

 ۔ _ ٢٧٥

١٠٩ 

١١٥ 

١١٩ 

١٢١ 

١٢٥ 

١٣٥ 

١٥١ 

٥٣ ١



 نورشعلاو يناثلا بابلا

 رحبلا باود نم لكؤي نأ زوجي ايف

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 اكولمم ناك اذإ زابلا عيب يف

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 كلذ هبشأ امو رقبلاو رمحلا عيب يف

 بوبرم ريغ وأ ابوبرم ديص اذإ ريطلا ديص يف

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 هميرحتو رمخلا : ةبرشألا يف

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ذيبنلا ف

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 ذيبنلا لمعو ةبرشألا يف

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 زوجي ال امو ذيبنلا لمع هيف زوجي اميف

 ۔ _ ٢٧٦

٥ ١ 

١٩ 

١٦١ 

١٦٧ 

١٦٩ 

١٧٣ 

١٧٧ 

٢١٣



 نوثالثلا بابلا

 هريغ دنع نم بارشلا يف

 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 ذيبنلا عيب يف

 ن ونالثل او ين اثلا - ابل ١

 كلذ ماكحأو ايهتقيقح نعو ءالطلاو ذيبنلا فيرصت يف

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 الخ هكرتيف اذيبن هلوحي وأ هنم برشي نأ دارأ مث الخ خبط نميف

 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 لرخلاي

 ۔ - ٢٧٧

٢٣٢٣ 

٢٣٥ 

٢٣٩ 

٢٤٣ 

٢٤٢٩



 م ٢٥٨/ ٨٨ : عاديالا مقر

 ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةراز و : رشانلا

 م .م. ش اهتبتكمو نامع ةعبطم

 ٥٦٢٤٣٤ : فتاه _ مرقلا

نايع ةنطلس ۔ حرطم ٧٢٥٦٢ : ب . ص




