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 ميحرلا نلمحرلا هتنا مسب

 يف باب

 فلسلا قرثلا يت ةجحلاو فلسلا زاج

 فلسلا ىلع ةداهشلا و كعم سيل ام عيب و

 كلذ نم تيتي ال ام و .فلسلا يتقظانتلألا نم تبثم تيثتياسو

 .ايضلا باص نم ةثاضخملا ةدايزلا نم

 يبنلا ىهن دقو عيب وهو فلسلا زاوج بجو نيا نم لئاق لاق نإف : ةلاسم

 مل ام حبر نعو كعم سيل ام عيب نع هباحصأ ضعب ملسو هيلع هثلا ىلص
 فلسلا هل ليق .دعب هكلمي مل اكح لجرلا عيبي نأ وه فلسلاو .نمضت

 .مالسلا هيلع هيبن ناسل ىلع لجو زع هللا همرح امم ةنسلاب صوصخم
 دقو .تامرحملا ةلمج نم امرحم ناكل كلذ الولو .هزاوج ىلع ةمألا تعمجأو
 نوملسي مهو ةنيدملا مدق هنأ ملسو هيلع هثلا ىلص يبنلا نع ةياورلا تءاج

 لجا ىلإ مولعم نزو وا مولعم ليك يف ملسيلف ملسا نم نأ مهل نيبف رامثلا
 . مولعم

 هيلع دهشي ملو الجر فلسا لجر نئاهرلا باتك نم هريغ نمو : ةلاسم
 فلسلا ىلع دهشي مل اذإو .داهشإلا هب رومأملا لاق ؟ ال ما كلذ تبثيا . الودع

 .هيلع دهشي مل وا سلودع ريغ هيلع دهشا نإ تيرارا تلق .ملعا هللاو .اضيأ تبث
 ريغ ةداهش زجت مل اركانت نإو امهنيب اميف تبث معن لاق ؟ال ما كلذ تبثيا
 . دهشي مل هنأل كلذ يف رجؤي مل ملظ اذإ عئابلاو فلسملا نإ ليق دقو .لودعلا

 مهاردلا ةسمخلا هذه ذخ لجرل لاق لجر نعو : فلسلا ظفل يف : ةلاسم

 رمت نارخدمب مهاردلا ةسمخلا هذه كتيطعأ دق لاق نإف تلق . رمت نارخدمب
نارخدمب مهاردلا ةسمخلا هذه كيلإ تملس وأ كتيضق دق لاق نإف تلق .قعلب



 مل ينإف ذخ هلوق يف الإ كلذ تبثي لاق ؟ اًئباث افلس اذه نوكيا .قلعب رمت
 هذه كتيطعأ دق هلوق الإ فلسلا ظفل نم وه سيل ظفللا اذهو كلذ رصبأ
 ناك اذإ كلذب عقي كيلإ تملس وا كتيضق وا قلعب رمت نارخدمب مهارد ةسمخلا
 .ملعا هللاو .مولعم لجا ىلإ امولعم اليك
 نامثع نب يراوحلا دمحم يبأ باوج نمو : فلسلا دقع ظفل يف : ةلاسم

 تبثي ىتح كلذ يف لوقلا فيك تلق . ريعبب مهارد فلسي لجر نعو .هللا همحر
 اذكو اذك يهو مهاردلا هذه كتفلسأ دق لوقيو مهاردلا نزي نأ يدنع يذلاف

 اذك رهش ىلإ كلذ هبشي ام وأ قح امإو نوبل امإ .اذكو اذك ةنس ريعبب مهرد
 . ملعأ هللاو . اذكو اذك تقو ىلإ وا .اذكو

 هذه كل تعب دق لوقيف فلسي لجرو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 كتفلسا دق لوقي وأ ،تقو ىلإ ىمسم بح نم اذكو اذكب مهرد لك مهاردلا
 اذكب اهنم مهرد لك مهاردلا هذه كتفلسا دق لوقي فلس يذلاف تفصو ام ىلعف
 يتلا عاونألا نم عونب وأ .هعونب ىمسملا رمتلاو ىمسملا بحلا نم اذكو

 يف هفرعن يذلا اذهف عىَمسم لجا ىلإ اذكو اذك تقو ىلإ فلسلا اهيف زوجي
 .فلسلا يف هفرعن ال كلذف كل تعب اماو .فلسلا

 ام هدنع نم ذخف نالف ىلإ بهذا هل لوقيف الجر لسري لجر نعو : ةلاسم
 لوقيف هل زئاجأ .تقو ىلإ اذكو اذكب كيلع وهف هدنع نم هتذخأ مهرد لكو تتش

 اهنم مهرد اذكو اذك هفلسأ نإ هنإ ةلاسملا هذه ريغ يف اندجو ام سايق ىلع
 هل لاق وأ .اذكو اذكب ةسمخ ىلإ اهنم ةثالث لكو .اذكو اذك تقو ىلإ اذكو اذكب
 هانيار فلسلا اذه ةدقعب كيلع وهف اهنم هتذخأ ءىش لكو نالف ىلإ بهذا
 . ملعأ هللاو .ةلأسملا هذه ريغ يف لوقلا ضعب ىلع هللا ءاش نإ اًرئاج

 فلسلا هيلع ضرفي نأ لبق نم تئش ام نالف نم ذخ بهذا هل لاق نإو
 اذه ىري ال اًّضعب لعلو سفلسلا يف هدمتعن الو هركي ءيش كلذف هيلع اقفتيو
 .ملعأ هئلاو . رصبلا لها لاؤس نم ددزاو فلسلا

 دق فلسملا كلذ يف لوقيو رصتخملا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
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 اذه لحم اذكو اذك ليك وا اذكو اذك سنج نم اذكو اذكب مهاردلا هذه كتفلسا
 .مايا ةثالث فلسلا ةدم لقاو ةنسلا هذه نم ناضمر رهش فلسلا

 فلستملا ىلإ اهعفد مث مهاردلا فلسملا نزو اذإو ءايضلا نم : ةلاسم
 تناك نإف .تلبق دق ىنإ لقي ملو فلتسملا فلستف فلسلا طرش هيلع طرشو
 دقف كلذ دعب فلستملا اهضبقو طرشلا اذه طرش مث فلسملا ديب مهاردلا
 يدي ىف مهاردلا تراص دقو كلذ طرش امنإ ناك نإو هيلع فلسلا تبث
 هنم لوبق ىلع مهاردلا هذه ضبق ام هللاب نيمي فلسملا ىلعف .فلستملا
 .فلسلاب مهاردلا بحاصل

 بحب ةامسم مهاردب فلسملا لاق اذإ فلستملا ىف انفرع يذلا : ةلاسم
 كلذ ىف نإ اقفتا ام ىلع مهارد هاطعاو هنع باغ مث ىمسم لجاو ىمسم
 هب تبثي ظفلب كلذ ددجي نا الإ ضقتنم وهو تبثي ال ليقو تباث ليق .افالتخا
 نزو ىلع الواقت ولو حصي الو تبثي ال كلذف لجا اركذي ملو الواقت نإو .فلسلا
 باتك ىلإ عجر .افالتخا كلذ يف ملعن الو .هيف فلسي يذلا بحلاو مهاردلا

 .عرشلا نايب

 يف فيعض وهو املس اميتي فلس لجر نعو .نايبصلا فلس يف : ةلاسم
 ولف فلسلا هرك ميتيلا كردأ املف هدشر سنؤيو هلام هيلإ عفدي مل نم لاح
 .هلام سار الإ لجرلل سيلف هرك نإو .اًّسأب هب رأ مل . هاطعأ

 ةبلاطمب مزالم روهقم وهو هفلس نإف تلق .سوبحملا فلس يف : ةلاسم
 يف نوجسم وأ ةرطقم يف وه وأ بهذيو ءيجي مزالم ديقم وه وأ جارخ وأ نيد
 مزالملا سوبحملا عيب نإ ليق دق لاق ؟ال مأ فلسلا اذه تبثي نجس .

 .مت همتآ ناو كلذ لثم فلسلا نأ يدنعو .هضقن دارأ نإ ضقتنم ةبلاطملاب

 كلذ تبثأ دقف دلبلا يف سانلا فلستي ام رعس ردق ىلع فلسلا ناك اذإو
 ىلإ عجر .عزفلا نم عيب هنأل كلذ تبثي ال هلثمو مزالملا عيبو ءاهقفلا ضعب
 .عرشلا نايب باتك

 تلق عيبرلا نع ةرفص يبأ عماج نمو .هيف فلسي نآ زوجي اميف : ةلاسم
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 ائيش وا ابايث وأ ةيراج هنم هلام سار يطعيف ماعطلا يف ملسا نأ زوجي له
 . زئاج اذه لاق .هنيعب ماعطلاب كلذ ملسي نزوي الو لاكي ال امم ضورعلا نم
 لعف هنال لاق ؟ هتزجأ مل تلق . ال لاق .هتميقو اذه ىف هلام سأر ملعت لهف تلق

 نأ عطتسي مل ادساف اذه ناك ولو هريغ ميقتسي ال انم ناسحتسا اذهو سانلا

 ماعطب تبثي الو ةباد الو اًريجأ يرتكي نأ عطتسي ملو ةئيسن ماعطب ابوث عابي
 ملستلاو رمتب اروزج ىرتشا هنأ ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر نع انغلب دقو
 ام ملعي ال وهو مهاردلا ماعطلا يف ملسي لجرلا تيارا تلق .ءارش وه امنإ
 لاق .كلذ نزو ام ملعي الو بهذلاو ةضفلا هيف ملسيو اربت مهاردلاو اهنزو
 تذخاو سايقلاب هيف هتذخأ دق لاق ؟ اذه يف هتدسفأ مل هل تلق .دساف ملسلا

 بهذلاو ةضفلاو قرولا نزو ام ملعي مل اذإ هنأل ناسحتسالاب لوالا بابلا يف

 سأر نم ملعي ال هنأل تلق يذلا لاق هتدسفأ هجو يا نم تلق .فلسلا دسف
 ريعشو ةطنح يف مهارد ملسا الجر نأ رمع نبا نع انغلب يذلا رثألاو .هلام

 هيف تبثي فلسلا نأ انعم ديعس وبأ لاق هريغ نمو . رمع نبا كلذ هركف رمتو
 ارسفم ءاج هنأ ىنظ ىلع بلغي كلذكو ةنسلا قيرط نم ءىش هنأ بسحأو رثألا
 . .امولعم نوكي ال هنأ ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نع
 انعم نوكت ال امم مهاردلاو ريناندلاو .مولعم لجا ىلإ مولعم يف : ةلاسم

 ةفرعم عاطتسي ال ناك اذإ مولعم نزوب الإ مولعملا مكح تابثإ يف ةمولعم
 نزولا ريغ نم اهليصفت ةفرعم عاطتسي ال امم تناك اذإو نزولاب الإ اهليصفت
 اذإ هب فرعي ءيش اهيف ددعلا نأ لوقي اضعب نأ يعمف فورعملا ددعلا نم

 اهنزو فرعي مل ولو حاحص ريناندلاو مهاردلا نم عيش ددع ىلع فلسلا عقو

 يف ملسلا توبثو ددعلا ىلع اهيف ةفرعملا توبثل ملسلا هيف تبثيو ةفرعم

 نأل لاح ىلع ددعلاب اهملس تبثي ال ليق دق هنأ يعمو مولعملاب مولعملا

 الإ"نزولا ىلع اهيف عامجالاف ريناندلا ىلع تعقو اذإ عويبلا يف اهيف فراعتلا
 نأ تبث كلانه نمف مومعلا ىلع ال ةفورعملا عضاوملا نم كلذ صخ ام
 .اياصولاو تارارقالاو ملسلاو عويبلا يف اًئزو الإ نوكت ال مهاردلاو ريناندلا
 . ريناندلاو مهاردلا يف مولعملا توبث ىنعم اذهف ماكحألا نم اهيف تبثي امو

 فرعي امنإو نزولاب فرعي نأ نكمي ال:هنإف اهريغو بايثلاو ديبعلا اماو
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 هسفنب مولعم ملسلاف همولعمو هتفرعم نم فراعتملاو فورعملا وهو ناولألاب
 اذإو .فورعم هنأل ملسلا مكح هيف وه تبثأ دقو .هريغب ةفرعم ىلإ جاتحي ال

 هيف فراعتملاو نزويو لاكي اميف ينبجعيف فورعم لجأ ىلإ فورعم يف ملسا

 ضورعلا نم ءيشب ملسلا ليبس ىلع لجا ىلإ هيف عيبلا نوكي ال نأ كلذك هنا
 كلذ اوفرعي مل نإف .فورعم نزوو فورعم ليكب الإ ملسلا هيف زوجي يذلا

 هيف تبثي امم هتفرعمب ةطاحإلاو نايعلا يف مهعم امولعم عم اقازج هيلإ ملساو
 سيل هنأل اتباث ناك .فورعم لجأ ىلإ فورعم ءيشب لجأ ىلإ اًملس عيبلا
 عيمجل دقن امهنأل امهب عيبلا زوجي امنإو اهيف زوجي يذلا ريناندلاو مهاردلا
 ال ءايشألا رئاسو تباث ةفورعم ةفص ريغ ىلع امهب عيبلا نألو اهريغ ءايشألا
 نمو .ديب دي وأ فلسلا ليبس ىلع نوكي الو 4 ةفورعم ةفصب الإ هب عيبلا نوكي

 .لاكي اميف نزوي امو .نزوي اميف لاكي امم ًائيش ملسا لجر نا ول تلق باتكلا
 ناك اذإ امأف ماعطلا نم ناك اميف كلذ امنإ هتلادبع وبأ لاق .هيف ريخ ال لاق

 تلق .هب سأب الف ناعونلا فلتخا اذإ لاقو .هب سأب الف ماعط ريغب اماعط

 ال لاق .هيف ةطنحلا ملسيو ةطنحلا يف هملسي بيبزلاو لسعلاو نمسلا تيار

 وهف لطرلاب لاكي ام نأل لاق .لاكي امم بيبزلاو نمسلاو مل تلق .كلذب سأب

 .هنم عيش يف بنعلا ملسيو بنعلا يف تيزلا ملسيفا تلق .نزولا نم يدنع
 نم اذه نأل زوجي لب هللا همحر هللادبع وبأ لاق .نزو هلك اذه نأل زوجي ال لاق
 ملسي نأ زوجي له ديعس يبأل تلق هريغ نمو .ةهكافلا نم كلذو ناهدلا
 امأف لاق .كلذ نم عيش يف ةطنحلا وأ ةطنحلاو نمسلا يف لسعلاو بيبزلا
 ميقتسي الو زوجي ال يدنعف ةطنحلا يف اماو .زئاج يدنعف لسعلاو بيبزلا
 ىنعم ريغ هلعلف لسعلا اماو لاق .اًمالتخا هيف ملعأ الو بيبزلا يف يدنع
 اماو .امهيف ةطنحلاو ةطنحلا يف امه كلذكو لاح ىلع هيف ينبجعي الو ماعطلا
 .يدنع لوقلا ضعب يف نمسلا يف زئاج هنأ يعمف بيبزلاو ةطنحلاو لسعلا
 اذإ ل اق ؟ ناعونلا فلتخا اذإ عاتملا نم ضورعلا ملسيفأ تلق باتكلا نمو

 دي وا هئيسن دحاوب نينثا هب سأب الف نزوي الو لاكي ال امم ناعونلا فلتخا

برضو ضرع وأ لوط نم مولعم عرذو مولعم لجأ ىلإ ةئيسنلا تناك اذإ ديب



 .ةئيسن هيف ريخ الو ديب دي نينثاب دحاو هب سأب الف دحاو عون ناك اذإف مولعم
 ةئيسن بايثلاب بايثلا عيبرلا هركو تلق معن لاق ةئيسن يورهلا ملسيو تلق

 دي زوجيو ةئيسن بايثلا نم ءيشب بايثلا نم ءيش زوجي ال هتلادبع وبأ لاق

 لاق ؟ هلك نطق وهو مل تلق . ال لاق ةئيسن يورملاب يورهلا ملسيو تلق .ديب
 هاره ماعط يف لجرلا ىلإ ملسي لجرلا تلق .دحاو برضب سيلو فلتخم هنأل
 تزجا ملف تلق .سانلا يديا يف ىقبي ال هنألو ،زوجي ال لاق .هاره ماعطب
 لاق ؟افلتخا نيا نم تلق . ءاوس اسيل لاق ؟ةيورملاو ةيورهلا بايثلا ىف ملسلا
 كلذ ريغ مسا هل ماعطلاو يورملا كلذكو هب الإ فرعي ال همسا وه يورهلا

 امك اًّضيأ يورملاو همسا وه يورهلاو هاره ىلإو ورم ىلإ هبسنت كنكلو

 عوذجلا يف ملسلا تيارا تلق . ءاوس اسيلو ريرحلاو بتلاو ناسليطلا ىمسي

 برضو مولعم ناكم ىلإ مولعم ظلغو مولعم لوطو مولعم لجا ىلإ تناك اذإ
 ظلغو مولعم لجا هل ناك اذإ بصقلا يف ملسلاو تلق .كلذب سأب ال لاق .مولعم
 تيارا تلق .كلذب سأب ال لاق .مولعم هيفوي يذلا ناكملاو مولعم لوطو مولعم
 اذكو اذك نيتلا يف ملسلا تيارا تلق .كلذب سنب ال لاق .انزو بنعلا يف ملسلا
 هيف ريخ الف لاق . الوهجم ناك نإو هب سأب ال لاق .مولعم ليك نانيفلاو انانيف
 قالتخا هيف ملعا الف دحاو عون نم بايثلا تناك اذإ ديعس وبا لاق هريغ نمو
 نطقلاب فوصلا لثم ناعونلا فلتخا اذإ اماو .ةئيسن اضعب اهضعبب اهعيب يف
 فالتخاب هيف ليق دق هنأ هذه هابشاو نطقلاب ريرحلاو ناتكلاب نطقلاو
 | .اولعفي ال نأ ينبجعيو

 هنم لامعألا يف بطحلا يف ملسلا تيأرأ تلق باتكلا نمو : ةلاسم

 امك .اهظلغو اهضرعو اهلوط فرعي امزح ناك نإف هيف ريخ ال لاق . راقوألاو
 اًسباي ناك اذإ درولا كلذكو تلق .هب سأب الف اذكه ناك نإ لاق .بصقلا فرعي

 فونصو سمتلا نم ابطر نيحايرلا نم ناك ام تيارأ تلق .معن لاق .لاتكي
 تلق .معن لاق .ةبطرلا كلذكو تلق .هيف ريخ ال لاق .امزح ملسي نيحايرلا
 اليك هنيح يف هلجا لعجيو هنيح يف ثيدحلا درولا يف ملسي لجرلا كلذكو

 يديا يف دجوي مل املك ديعس يبأل تلق هريغ نمو .هب سأب ال لاق .امولعم
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 هناولا فلتخا ام كلذكو لاوحألا نم ةماع يف مدعيو نامزلا نم تقو يف سانلا

 اما لاق ؟ابرلا قيرط نم ما اًّضقتنم اًدساف هيف فلسلا نوكيا ةلاهجلا هتقحلو
 ررغ هنال ابرلا نم نوكي نأ فاخأف لاح يف كردي الو اًمودعم يدنع ناك ام

 الف دجويو هب فرعي تقو هلو ادبا اًمودعم نوكي الو كردي ام امأو يدنع لحلاب

 تادوجوملا اماو . ررغلا قيرط نم سيلو تاضقتنملا قيرط نم هنأ الإ نيبي
 الف ةلاهجلا هلخدتو فلتخي هنا الإ يديألا ىلع سانلا يديأ يف تاكوردملا

 اذإ متي نأ هيلع اومماتت نإ ينبجعيو ابرلا قيرط نم ادساف نوكي نأ ينبجعي
 ` .فلتخي هنا الإ كرديو فرعي دق ةفص هل ناك

 .معن لاق .نزوي وا لاكي امم ةهكاف لك كلذكو تلق باتكلا نمو : ةلاسم

 هنامز بهذيف هلجا تلعجو .هسنج ريغ نم كلذ نم عيش يف تملسأ اذإف تلق
 ءاش نإو هلام سأر ذخا ءاش نإ رايخلاب ملسلا بحاص لاق .ينيطعي نا لبق
 نادبع وبأ لاق .هنم هذخأيف هيف ملسي يذلا نيحلا كلذ ىف ىتأي ىتح هرخآ
 ام عيمج نم ناك ام هنا ىعم ديعس وبا لاق .ادوجوم ناك اذإ هب هذخأي نأ هل

 هيف فلتخي امم هيف ملسلا نأ يعمف سانلا يديأ نم عطقني ملسلا هيف زوجي
 هنأب فورعملا هتقو يف هلجا لعج اذإ تباث هنا جرخيو ضقتنم هنأ جرخيف
 . .هيف دجوي

 نإ هلام سار هيطعيو عطقنا اذإ هب دسفي ال ملو تلق باتكلا نمو : ةلاسم

 اًموي هنيح يف بطر نم زيفقب الجر رجأتسا الجر تيارا تلق .ىبا نإو ءاش

 اذه لعجي نأ اذهل نوكي ام هيطعي نأ لبق بطرلا عطقناف هدنع لمعي ليللا ىلإ
 وبا لاق هدسفي ملسلا نأ تلق امك اًدساف اذه لعجي اذهل نوكي ام ةخسن ىفو

 فراعتلا كلذبو لاح يف هكردي الو عطقني ناكو ىقبي نكي مل اذإ هنإ يعم ديعس
 يدنع فالتخالا هلخدي هنارضاح هنيعب بطر ريغب بطر نم كوكمب هرجأتساف

 اًبطر كردي ال ةلاح ىتأي هنأل ةرجلا ضقتنتو هلثم رجأ هل نوكبي نأ ىنبجعيو

 ال ةرجلا نم ناك اذإ هب ذخأي ال هنإ ليق دقو ذخأي اذامق بطرلا كردي مل اذإف

 نسحف هيلع تعقو امم هريغ اضورع الو مهارد هب ذخأي الو هرجأتسا يذلا نم

 عجريو هلثم رجأ ىلإ لمع نإ ريجألا عجريو فلسلاو ةرجألا ضقتنت نأ
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 . ملعأ هللاو . هلام سار ىلإ فلسلا

 نم زيفقو بطر نم زيفقب لجر نم ابوث عاب لجرو باتكلا نمو : ةلاسم

 هيلع لعجيأ اذه دسفيا هيطعي نأ لبق كلذ عطقناف هنيح يف نيموي ىلإ بنع
 ملسلا كلذكو هبحاص طرشأ يذلا هيلع لعجا نكلو نسحي ال اذه .بوثلا ةميق
 يف ملسلا تيارأ تلق .هرخؤي الو هلام سار ذخأي نأ هبحاص راتخي نا الإ

 هب سأب ال لاق .هيف هيفوي ناكمو مولعم ليك هنيح يف هلجاو هنيح يف ريصعلا
 ال لاق خيطبلا ىف ملسلا تيارا تلق .معن لاق .ةهكافلا ةلزنمب كدنع له تلق
 لجرفسلاو اثقلاو رايخلاو نامرلا كلذكو هردق تقو فرعي ال هنأل هيف ريخ
 لك هللادبع وبأ لاق .معن لاق ريبكلاو ريغصلاو هرذب تقو فرعي ال هنأل جرتألاو
 ملسلاو تلق .اضيأ نزوي الو ليجرانلا الو ضيبلا الو فلسلا هيف زوجي ال اذه
 هيفو زوجلاو ضيبلا تزجا ملف تلق .هلك هب لاق .اددع زوجلاو ضيبلا يف

 نامرلاو خيطبلا يف كلذ سيلو ءاوس ددعلا يف اهنأل لاق ريبكلاو ريغصلا

 هعيب زوجيو فلتخيو رتتسم بئاغ هنأل زوجي ال هتنا دبع وبأ لاق .اثقلاو رايخلاو

 هب سأب ال لاق . ريبكلاو ريغصلا اهيف سولفلا يف ملسلا تيارأ تلق . رظنلاب

 ناتكلا يقو انزو نطقلا يف ملسلا تيارأ تلق . زوجلاو ضيبلا ةلزنمب وهو

 سأب ال لاق .انزو دوعلا نم ءيشو ربنعلاو كسملاو انزو نارفعزلا يفو انزو
 اًقورعم اًّضرعو امولعم الوط ناك اذإ سيباركلا يف ملسلا تيارأ تلق .هلك هب

 نمو .كلذب سأب ال لاق .هيف هيفوي مولعم ناكمو مولعم لجاو ةمولعم ةعقرو
 لوقلا هلك ىضم اميف بجأو ىه ام سيباركلا فرعأ ال ديعس وبأ لاق هريغ
 . . اذه يف هللادبع يبأ ىلإ فاضملا

 تلق .هيف ريخ ال لاق .محللا يف ملسلا تيارأ تلق باتكلا نمو : ةلاسم
 . فلتخم الإ عيش هيف سيلو ةفلتخم يهو نوطبلا هيف فلتخم هنأل لاق ؟مل

 يف سيل ام ماظعلا نم اذه يفو بنجلل ةفلاخم لجرلاو لجرلل هيف ةفلاخم ديلا
 طرتشا نإ تيارا تلق .هيطعي كلذ يأف اذه يف سيل ام محللا ن م اذه يفو اذه

 سيل لجرلا نم وأ عيش نوطبلا نم هيف سيل بنجلا نم انيمس امحل كلذ يف
 سيل لاق ؟فورعم اذهو ملو تلق .اضيأ دساف اذه لاق ءيش نوطبلا نم اهعم
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 سأب الف امولعم انزو مهرد لكل ىمس اذإ هنلا همحر عيبرلا لاقو .فورعمب اذه

 يف ملسلا تيأرأ تلق رسك ريغب ءاش ام وأ مهرد نمت الإ رسك هنم ذخأي الو هب

 ريخ ال لاق . اليك ماعط ملسيو .اروح وأ احايب طرتشيو انزو يرطلا كمسلا
 وبأ لاق هريغ نمو .سانلا يديأ يف ىقبي الو عطقني هنأل لاق ؟ مل تلق .هيف

 اًّضعب نأ ىعمف فالتخاب فلسلا ىف يرطلا كمسلاو محللا ىف ليق دق ديعس
 هيلع لخدي امم هلعلو ماظعلا نم هيف ةلاهجلا لوخدو هفالتخال كلذ زجي مل
 فورعم كمس نم اّصلاخ امحل طرش اذإ يدنع اميف كلذ زاجا ضعبو مدعلا

 نم فورعم نزوب ماظعلا نم اصلخم ناك اذإ محللا كلذكو فورعم نزوب
 .ماعنألا نم فورعم فنص

 ملسأف يحي نيح فرعي اًنيح هل ناك نإ تيأرأ هل تلق باتكلا نمو : ةلاسم

 ال لاق .كل تركذ ام وحن ىلع عطقني نأ لبق هيف ةلصلا لعجو نيحلا كلذ ىف
 تملسا نإ تيارا تلق .اّسأب هيف رافصلاب ىرا الو نا اما لاق .اضيا هيف ريخ
 كمسلا بانذأ نم لاطرأ ةسمخب الوحو حلام كمس نم لاطرا ةسمخ يف هيلإ
 محللاو يدنع كمضلاف انأ امأف اطسو الإ كلذ نم كيطعي الو . زئاج ملسلا لاق
 سار الو بنذ هيف تلق تئش نإف .فرعي ًائيش كمسلا يف طرتشي مل اذإ ءاوس

 زئاج وهف اذكه طرتشا اذإف دحاو بنذو نيسارو سار لطر اذكو اذك تلق نإو
 اكلام الو اًيرط كمسلا يف فلسلا زوجي ال هللادبع وبا لاق .هيف ريخ الف الإو

 مولعم نزوب هيف ماظع ال مولعم محلو كمس يف هفلست نوكي نأ الإ محللا لثم

 ليإ وا مولعم زعم وأ مولعم نأض نم مولعم محل يف فلسي نأ زوجي كلذكو
 .امولعم اليك انحلا يف ملسلا تيارا هل تلق .زوجي هنإف هيف مظع ال رقب وأ
 رقبلا يف وأ لبإلا يف وأ اًَسانجأ منغلا يف ملسلا تيأرأ تلق .هب سأب ال لاق

 هنأل كلذ نم عيش يف ملسلا يف ريخ ال لاق .فئاضولاو فصولا يف وأ

 ءيشب سيلو ررغ هنأل ناويحلا يف ملسلا نع يهنلاب رثألا ءاج دقو ناويح
 تلق .هب سأب الف مولعم نسو مولعم لجا ىلإ ناك اذإ عيبرلا لاقو .فورعم
 يف مهاردلا نيتاشلا نيب نوكي دق لاق اًقورعم ًائيش منغلا نم طرش نإ تيارأ

 ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر ىهن دقو عويبلا يف ررغ اذهو .نمسلاو مظعلا
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 .اقورعم ائيش ناك اذإ عيبرلا لوقب ذخأن يراوحلا وبأ لاق . ررغلا عيبر نع

 لجأ ىلإ امولعم انزو صاصرلاو رفصلاو ديدحلا يف ملسلا تيارا تلق

 هثالث ىلإ رايخلا طرتشيو لجرلا ملسي لجرلا تيآرأ تلق . زئاج لاق .مولعم
 امف ةعاس رايخ ملسلا ىف لخد اذإ لاق .مهاردلا ذخا يذلا هيلع طرتشيو مايا

 لجرلا تيأرأ تلق .معن لاق .فرصلا كلذكو تلق .ملسلا دسف دقف اهقوف

 كلذ نم ناقرتفيو ناموي هايإ اهدقني ال مث لجأ ىلإ مهارد لجرلا فلسي
 . دساق فلسلاف دقني نأ لبق اقرتفا اذإ لاق .ناكملا

 ري يف اًبوث فلس ا ذإ ل اق . ربعش وأ ري يف ابوث فلسي لجر ىف : ةلاسم

 . اًسأب هب ىرأ الف مولعم لجا ىلإ ريعش وأ

 ناويحلاب بايتلا فلس نع بوبحم نب دمحم هللادبع ابآ تلأس : ةلاسم

 ىل ١ كلذ زوجي له . لجأ ىل ١ ةنسلا نأضل او رقيل او منغل او ريمحل او لبال ١ نم

 اذإف تلق .معن لاق .كل تفصو امم ناويحلاب مهاردلا تلق .معن لاق ؟ لجأ

 .معن لاق .مهارد ةدايزو بايث تناك

 ليجر انل او ضيبيل او زوجل ١ ىف فلسل ١ ل اق هلل ١ ديع ىبأ نعو : ةل اسم

 . ريبكلاو ريغصلا هيف نأل ضقتنم ددع ريغو اددع لجرفسلاو رايخلاو جنرتالاو

 يف فلسلا نع تلأس مهجلا نب مشاه يبأ يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 سأب الف افورعم اممرذ اهل لعج اذإ فورطلا امأف .كمسلاو اثقلاو فورطلا
 .كمسلا كلذكو فلتخي هناف اثقلا امآو كلذب

 ىف فلسلا زوجيو تلق .نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 زارحثلا عيمجو توقايلاو ؤلؤللاو ديدحلاو ةضفلاو صاصرلاو رفصلاو ربتلا
 اذإ ةضفلاو ربتلا ىف فلسلا ىف سانلا فلتخا دق لاق . ال ما كلذ هابشاو
 هزأل ملعأ هللاق توق ايل او ؤلؤلل ١ امأو . زجي مل ضعيو ز اجأ ضعيف ارقن تناك

 نايب باتك ىلإ عجر .دوجوم مولعم ريغ اضيأ وهو نزو الو ليكب مولعم ريغ
 .كلذ هبشأ امو ناويحلا ىف فلسلا ىف باب عرشلا

 جاج دلا ضيبي يرتشي لجرلا تيأرأ تلق ةرقص يبأ عم اج نمو : ةل اسم
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 ال هنأل لاق مل تلق .كلذب سأب ال لاق .ديب ادي ةضيبب نيتضيب طبلا ضيبب

 ةطب ةضيب يطعأ نيح تيأرأ تلق .دحاوب سيل فلتخم هنألو نزوي الو لاكي
 فلسلا يف ىرت ام تلق .كلذب سأب ال لاق جاجد تاضيب رشع يف ماعن ةضيبو
 يديا يف نوكيال هنأل لاق ؟هتهرك مل تلق .ةيهاركلا لاق طبلاو ماعنلا ضيب يف
 وأ طب نيتضيبب ماعن ةضيب زوجي له ديعس يبأل تلق هريغ نمو .ادبأ سانلا
 هجو نمو ضيب هلك هنأ هجو نم كلذ ةزاجإ يل نيبي ال لاق .ةئيسن هريغ
 منغ نمس يدنع زوجي الو محللاو نمسلا فالتخاك ضيبلا فالتخاو هفالتخا
 نبل وهف هنم يتأي ييذلاف هفانصأ تفلتخا نإو نبللاب نبللا كلذكو رقب نمسب

 ناتكلا الو ةيمستلا يف امنغ رقبلا نوكي سيلو يدنع ضيب وهو نمس وهو
 نوللاو مسالا قفتم اذهو نوللاو مسرا فلتخم اذهو ارعش فوصلا الو انطق

 نيتاشب ةريبك ةاش ةلزنمب يعم اذهف رفصلاو ربكلا يف فلتخي امنإو

 .ملعا هللاو اذه ةزاجإ ملعا الو نيتريغص نيترقبب ةريبك ةرقبو نيتريغص
 لجاو امولعم اليك شحولا ديدق يف ىرت امف تلق بانكلا نمو : ةلاسم

 الف عطقني ناك نإو هب سأب الف سانلا يديا يف ىقبي ناك نإ لاق .اًمولعم

 نوكي يذلا هنيح يف هيف ملسأف هيف نوكي نيح هل ناك نإف هل تلق .هيف ريخ
 تلق .كلذب سأب ال لاق .هعاطقنا لبق .هيف نوكي يذلا هنيح يف هلجا لعجو هيف
 هنمو .معن لاق .اذه يف تفصو امك وه عطقني امم نزوي وأ لاكي ام ءيش لكو

 فلتخي هنأل لاق ؟مل تلق .هيف ريخ ال لاق .ناعركلاو سورلا ىلع ملسلاف تلق
 اددع ناك اذإ اًّسأب هب ىرن ام لاق .كلذ ردق فرعي الو ضعب نم ربكأ هضعب

 .محشلا ىف ملسلا ىرت ام تلق .زوجيال هئلادبع وبا لاق . امولعم لجاو امولعم
 تفلسأف تقو هل فرعي ال ناك نإو هيف ريخ الف فرعي ال فلتخم ناك نإ لاق
 نبل يف ملسلا يف ىرت امف تلق .هب سأب الف مولعم لجأ ىلإ اًقورعم اًئزو هيف
 لجأ ىلإ مولعم ليكب زوجي هنادبع وبأ لاق .هيف ريخ ال لاق .عطقني وهو منغلا
 زوجي الف كلذ مسي مل اذإو اّصيحم وا امّميخم ىمس اذإ هب سأب الف مولعم

 رقبلا نبل كلذكو تلق كلذب سأب ب الف عطقني نأ لبق هنيح يق ملسآ نإف تلق
 هيف زوجي ال لاق .ابضلا موحل يف ملسلا يف ىرت امف تلق .معن لاق .حاقللاو
 لاق .ينادسأملاو يبارعلا نمسلا يف ىرت امف تلق باتكلا نمو .فلتخم هنأل
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 ثيدحلا نمسلا يف فلسلا تيأرأ تلق .دجوي الف عطقني هنأل هيف ريخ ال

 .نوكي ال ثيدحلا لعل لاق ؟ مل تلق .كلذ هركا لاق .ثيدحلا ماعطلاو

 ةغوبدم منغلا دولج ىف فلسلا ىف ىرت امف تلق باتكلا نمو : ةلاسم

 الو مارح يهف ةتيملا امأ لاق ؟مل تلق .هلك كلذ يف ريخ ال لاق .ةاكذم وا ةتيم
 ريبكلاو ريغصلا اهتقو فرعي ال هنأ لبق نمو اهنم ءيش يف فلسلا يف ريخ
 يذلا يبارعلا ميدألا يفو فحصلا يف فلسلا يف ىرت امف تلق .هيف ريخ ال
 اذإ ديعس وبا لاق هريغ نمو .منغلا دولج لثم اذه لك يف ريخ ال لاق .فاحلل
 ناك اذإو ادوجوم ناك ولو هيف ملسلا زوجي ال ليق دقف قفتي ال اقلتخم ناك

 .فلسلا هيف زوجي ال ليق دقف افورعم ناك ولو عطقني
 اًمولعم اردق فحصلا ىف تطرتشا نإ ىرت امف تلق باتكلا نمو : ةلاسم
 ىتلا دولجلا نم هنع كتلأس يذلا كلذكو تلق . زئاج لاق .امولعم الجاو
 فحصلا يف ميدألا تملس نإ تيأرأ تلق .معن لاق .زئاج وهف اهطرتشا
 ابرضو امولعم لجاو امولعم اهضرعو اهلوط تطرشو ميدلا يف فحصلاو

 سيل فلتخم هنإف دلج ناك نإو لاق ؟دلج وه امنإو مل تلق .زئاج لاق .اًمولعم

 نمو .ديب دي لثمب لثم كلذب سأب الو قرولاب فحصلا الو فحصلاب ميدألا
 .ءيشب هيف لوقأ الو لاق ام ىنعم فرعا مل ديعس وبا لاق هريغ

 .معن لاق . دحاو عون هنأل معن لاق . ةئيسن هركيفأآ تلق باتكلا نمو : ةلاسم

 . نزوي الو لاكيال اذهف نزولاو ليكلا هرك امنإو اًسأب ىرن ام لاق

 لاقو .محللاب فلسلا زوجي ال ضعب لاقو . رفعج نب عماج نمو : ةلاسم

 زوجيال هللادبع يبأ نعو .هب سأب الف اًموعم انزو مهرد لكل ىمس اذإو عيبرلا
 محللا يف هفلسأ نوكي نأ الإ محللا لثم اكلام الو ايرط كمسلا يف فلسلا
 فلسلا نآ انعمس دق حبسم لاق هريغ نمو .مولعم نزوب هيف ماظع الو كمسلاو

 مولعم محل يف هفلس نإ كلذكو هنمو .كمسلا لثم هعم ريطلاو كمسلا يف زوجي

 فلسلا زوجي لاقو . زوجي ال هنإف هيف ماظع الو رقب وأ لبإ وأ زعم وأ نأض نم
 مولعم ليكب مولعم لجأ ىلإ اًضيخم وأ اّضحم يمس اذإ اهريغو منغلا نبل يف
 . زوجي الف وه ام مسي مل نإو
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 ائكوكم اذكو اذكب اًنم اذكب رعش وأ فوصب فلسي نميف تركذو : ةلاسم

 . ىمسم لجا هل ناك اذإ زئاج وهف ابح

 له .قح ريعبب فلسأ لجر نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا نعو : ةلاسم
 هقح نود ذخأي نأ هلف قحلا ذخأي نأ هل له عذجب هفلس وأ اًغذج ذخأي نأ هل

 هتميق هيطعي وأ عفادلا سفن ةبيطب رثكأ ذخأي وأ يقابلا نم بولطملا ربيو
 . كلذ زوجي الف يقابلاب هبلاطيو لقألا ذخأي نآ امإو

 زوجيف فلسلا اماو ضورعلا نم ءيش يف ةبراضملا زوجت الو : ةلاسم

 فلسي وأ مولعم فورع١ ىمسم لجأو فورعم نسب ةاشب ابوث فلسي نأ

 . مولعم لجأ ىلإ مولعم عاونألا نم عيش يف مولعم نزوب ةضفلاو بهذلاب

 ليق كلذكو فورعم ءيش ىلع دولجلا يف فلسلا زوجيو هنمو : ةلاسم
 يف فلسلاو مولعم لجاو مولعم ءيش ىلع ناك اذإ فافخألاو فحصلا يف
 . فورعم فنصو مولعم لجاو نزو ىلع زئاج ناهدلا

 ىف ىقبي ال هنأل ضقتنم ابضلا ديدق ىف فلسلا هئلادبع وبأ لاقو : ةلاسم

 ريغصلاو ماظعلا هيف هنأل ضقتنم كمسلا يف فلسلا لاقو .سانلا يدي
 "ةةورعم كزيب ناك اذإ زئام كمسلا يف فلسلا نإ لاف ةم لاقي .ريزلا
 يفو بنجلل ةفلاخم لجرلاو نوطبلا هيف نأل ضقتنم محللا يف فلسلا لاقو
 .اذه يف سيل ام ماظعلا نم اذه
 نزوب موحللا نم عون نم محللا يف فلسلا نأ ليق دقو معن لاق : ةلاسم
 يديأ يف ىقبي عونلا كلذ ناك اذإ زئاج ماظعلا نم اصلخم ماظع ريغب فورعم

 . سانلا

 هيلع فلستسي نأ زوجي له . ريطلاو كمسلا ديصي لجر نعو : ةلاسم
 لأس هنأ نيملسملا نم لجر ينربخأو زوجي ال : العلا لاق ؟ لجأ ىلإ
 فلستسي نأ زوجي ال لاقف كمسب فلسا هل خا ناك دقو .كلذ نع ردتقملادبع
 زوجي كلذ نا انعمس دق حبسم لاقو . رحبلا يف كمس الو ءامسلا وج يف ريطب
 . كمسلا لثم هعم ريطلاو كمسلا يف
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 ١ ذكو ١ ذكب رعش وأ فوصي فلس نميف ترك ذو ير اوحل ١ ىبأ نع : ةلاسم

 . ىمسم لجأ هل ناك اذإ زئاج اذهف بح كوكم

 زعام منغ سأر نيرشعب مهرد ةئام الجر فلسا لجر نع لئسو : ةلاسم
 : نم لاق .كلذ يف فلتخي هنأ يعم لاق ؟اًنباث اذه نوكي لهف .فورعم نس نم

 نم لاقو .مات وهف فورعم لجاو فورعم نسو فورعم سنج نم ناك اذإ لاق
 .اهناصقنو اهتدايزو نانسألا فالتخا لجأ نم زوجي ال هنإ لاق

 عيبلا ةدقع دنع فقويو رضحي ىتح هعيب زوجي الف ناويحلا امأو : ةلاسم

 فلسلاو .فلسلا ىف زئاج مهدنع كلذ نإف ةمولعم ةفص ىلع فلسلا ىف الإ
 باودلاو ةمعطألاو ةعتمألا نم سانلا يديا يف ادوجوم ناك ام لك يف زئاج
 يف ناك امف فورعم مولعم سنجو ةمولعم ةفصب فرعي ناك اذإ قيقرلاو

 ةمولعم باودلا نم ةفصو مولعم سنجو فورعم نس ىلعف قيقرلا و باودلا

 ةفصلاو عرذلاو ضرعلاو لوطلاب فرعي ام فاصوأ نم ناك امو مولعم لجأو

 . مولعم لجأو ةمولعم ةفصو عرذيف

 ماعط يف اًبوث هيلإ ملسأ نإف تلق .بايثلاب بايثلا يف فلسلا يف : ةلاسم
 تبثي له .مولعم عضوم يف ءافولا طرشو مولعم لجأو مولعم ليك يف مولعم
 . زئاج هنإ يعم لاق ؟زوجيو كلذ

 يف لجرلا ىلإ ملسي لجرلا تيارا تلق ةرفص يبا عماج نمو : ةلاسم
 اذإ تلق . زئاج اذه لاق .مولعم لجاو ةمولعم ةفصو مولعم عرذب ريرح ةقش
 اهلبقف اميرذ رصقأ اهنأ .ريغ ةفصلا كلت ىلع ريرح ةقشب لجألا دنع هءاج
 .لضفلا هل بهو وأ هايإ هاطعأف عارذب لوطأ ناك نإف تلق . زئاج لاق .عاتبملا
 تلق . ال لاق ؟ اّسأب هب ىرت له .امهرد اهلضفب يندز لاق نإف تلق . زئاج لاق
 اهذخآ هيلع يه يذلل هل يذلا لاقف . طرتشا يذلا عرذلا نم ةصقان تناك نإف
 ال لاق .كلذب يضرف اهناصقن لجا نم لاملا سأر نم يمهارد يلع درو كنم

 سأر ضعب ذخأيو هذخأي نأ هركأف دحاو بوث هنأل لاق ؟مل تلق .اذه زوجي

 سار يه مهاردلا كلت نأ ملعن الو ضعب نم لضفأ هضعب بوثلا نالو .لاملا

 هذه نأ ريغ لوطلاو ضرعلا يف اهلثم ةقشب هءاج ول تيارا تلق .يقب ام لام
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 اًمهرد كديزاو هذه ينطعأ لاقف .ملسلا بحاص طرتشا يتلا نم ةغقر دوجأ

 لبقتسيو فلسلا ضقن ىلإ بحأ لاقو .معن لاق ؟ كلذ زوجيا .اهتدوجل
 يف زوجي ال يعم اذه ديعس وبأ لاق هريغ نمو . زئاج هللادبع وبأ لاق . ءارشلا
 هبحاص نم ةدايزلا ىلإ لصي نأ فلستملا ردقي ال هنأل ليق هنإ يدنع ام ضعب
 . نزاو هنأك ةلمجلا يف

 انزو بوثلا يف ملسلا يف ىرت امف تلق ةرفص يبا عماج نمو : ةلاسم

 ناسيلطب ناسيلط يف ىرت امف تلق .هب سأب ال لاق .مولعم لجا ىلإ امولعم
 تلق هلك اًقفوص ناك نإو لاق .هلك اًفوص ناك نإف تلق .هب سأب ال لاق .ديب ادي
 .هيف ريخال لاق ؟هيف ىرت امف تلق .ابوث راصو نزولا نم جرخ دق هنأل لاق ؟مل
 ال لاق .ديب ادي نيكسمب كسم ىرت امف تلق .دحاو عون نم هنأل لاق ؟مل تلق

 نيئاسكب زخ نم ءاسك يف ىرت امف تلق .معن لاق ؟ةئيسن هركيا تلق .هب سأب
 هيف هنأل لاق .جوسنم وهو نزوي زخلاو تلق .هب سأب ال لاق .ديب اًدي زخ نم
 لاق هريغ نمو .كلذب وهف امهدحا يف لضف نم ناك امف زخب تسيل همحلم ريغ
 ءيش امهيف لخدي مل اذإ ديب دي انباحصا دنع عويبلا نم ءيش لك ديعس وبا
 بوث زوجي الو ةئيسنلا يف ابرلا امنإو ابر اهيف عقي الف اهدسفي طورشلا نم
 ضعب ىلعو ضعب ىلع هضعب لضفي ام ماحللا نم اهيف ناك ولو زخ يبوتب زخ
 يدنع كلذكو .فالتخا كلذ يف يل نيبي الو زخ يبوثب زخ بوث زوجي ال لاح لك

 .ةئيسن زوجي الو .ادقن زوجي نيكسمب كسم

 هيلع طرتشيو ريرحلا يف فلسلا يف ىرت امف تلق باتكلا نمو : ةلاسم
 ال ناميقلا نأل هيف ريخ ال لاق .ائاميق اذكو اذك هضرعو هلوط .اًناميق اذكو اذك
 عرذب فورعم سنج نم ناك اذإ زئاج ريرحلا يف ملسلا نادبع وبا لاق .فرعي
 .فورعم

 مهارد ةرشع لجر ىلإ ملسي لجرلا يف ىرت امف تلق باتكلا نمو : ةلاسم

 لجاو ةمولعم ةعقرو اًمولعم اضرعو امولعم الوط طرتشيو نييدوهي نيبوث يف

 .مهارد ةسمخ يف ةحبارم امهنم دحاو لك عيبي نا ىرت .امهضبق مث امولعم
 فصنلا وه اذه نإ هبحاص ملعب اّضحم لاكي اذه نأل لاق ؛؟مل تلق . ال لاق
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 . ريرح ةميق امهموقي وه امنإ نزوي الو لاكي سيل نابوثلاو
 اذكو اذكب هانموق اذإو لاقو .كلذ ىلع نيبوثلا عيبي نأ ىغبني الو : ةلاسم
 هلام سأر فرعي مل اذإ هيف فلسلا دسفي يذلا امو تلق . زئاج وهف هربخاو

 نائيش ناذه نأل ريعش نم ركو ةطنح نم رك يف اًمهرد نيرشع فلسا نإف

 نايدوهيلا نابوتلاو هب دسف امهنم دحاو لك لام سأر فرعي مل اذإف نافلتخم
 اذه لثم لبق دق هنأ ىعم ديعس وبأ ل اق هريغ نمو . معن ل اق .اذه ةلزنمب اسيل

 ناك اذ ١ نافنصلا فلتخا ناك ولو هزيجي ال ضعيو هزيجي ضعيق فالتخاب

 ام ىلع ةفورعم تناك ا ذإ ريعش ركو ةطنح ركب مه اردلا هذه المجم فلسلا

 . تفصو

 بوثو يدوهي بوت يف اًمهرد نيرشع فلسا لجرو باتكلا نمو : ةلاسم

 نيبوثلا نأل هب دسفأ امهنم دحاو لك سأر ملعي مل اذإ لاق .يورمو يجنز
 لك لام سأر ملعي مل ام امهيف فلسلا دسف ناعونلا فلتخا اذإف نافلتخم

 فلسلا تزجآ كلذ ريغ وأ نزويو لاكي امم دحاو عون ناك اذإف امهنم دحاو

 لوطلا يف نيمولعم نيبوت يف مهارد ةرشع تملس اذإ كنأش امف تلق .هيف

 دحاو لك لام سأر فرعت تسلو كلذ تزجأ لجثلاو ةفصلاو ةعفرلاو ضرعلاو
 تلق . ءاوس امهتفصو ءاوس امهيف طرشلا نأل هيحاص لام سأر نم هنأل امهنم

 مل كلذ ىلع ردقي مل نف لاق .امهنم ذخأت نإ هنإ ىلع ردقت ال كنا ملعي سيلف
 يف مهارد هريغ فلسأ لجر ةلزنمب دحاو امهيف يطرش نأل ءيش ىلع دسفي

 لام سأر نأ تملع دقو .دحاو امهلجاو ةدحاو امهتفص ةطنح ميتاخم ةرشع
 سأر فرعي مل اذإ دسفي يذلا امو تلق .نابوثلا كلذكو مهرد .امهنم موتحم لك

 لام سأر فرعي ال نافلتخم امهنإف ريعش نم ركو ةطنح نم رك لثم لاق .لام
 كلذكو اذه ىف لوقلا ىضم دق ديعس وبأ لاق هريغ نمو .امهنم دحاو لك

 كلذ ىف نأ ىعمف هتفصو هضرعو هلوط فرعي امهنم بوث لك ناك اذإ بايثلا
 سأر ذخأي نأ الإ هل سيل هنأ ىعمف فلتخملا اذه ىف كلذ تبث اذإو تفالتخا
 نعو رفعج عماج نمو .دحاو لك لام سار فرعي ال هنأل هلك هفلس وأ هلك هلام
 بوثب هاتأف فورعم دحو مولعم عرذب بوث يف الجر فلسا لجر يف يلع يبأ
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 الو هلضف هيلع دريو لوطأ وه يذلا ذخأي نأ هلف اًغارذ صقنيو هبوت نم لوطأ
 نم هطرش ىلع بوثلا ناك نإ تلق .مهارد الو اضرع امئرذ دادزيو اصقان ذخأي

 لضفب هيطعيو هذخأي نأ هل له .هطرش نم دوجاو ةعقر لضفأ هنأ الإ عرذلا
 فرعي ال هنأل كلذ زوجي ال لاق نم لاق هريغ نمو .اًّسأب كلذب ىرن الف ةميقلا

 بوثلا اذه نم هقح ذخأي نا اذه ىلع ردقي الو عيب الب ضقتنيف هيف لضفلا
 بوثلا نم ضبق ضرعأ وأ هطرش نم لوطأ ناك اذإو كلذ زوجي الو عيبب الإ
 امو فلسلل ضبقي ام فورعم نوكيف بوثلا نم يقب ام هعيابو هقح رادقمب

 زوجي ال لاق نم لاق هريغ نمو .ناويحلاو ماعطلا يف كلذكو هنمو .عيبلل ضبقي
 اًعيب نوكي كلذ نأل ةميقلا دريو هنم لضفأ ذخأي نأ ماعطلاو ناويحلا ىف كلذ

 ناويحلاو ماعطلا نم هقح ذخأ ىلع ردقيال هنأل كلذ زوجي الو فلس نم ءاضقو
 نم لضفأ ذخأي نأ هل سيلو يقب ام عديو بوثلا نم هقح ذخأ ىلع ردقي امك
 مولعم عرذب ريرح ةقش يف لجر ىلإ ملسي لجرف هل تلق هنمو .فلسلا يف هقح
 ىلع ةقشب لجألا دنع هءاج اذإ تلق . زئاج لاق .مولعم لجاو ةمولعم ةفصو

 عارذب لوطا ناك نإ تلق . زئاج لاق .اهلبقف امرذ رصقا اهنا ريغ ةفصلا كلت
 يف يلع يبأ نعو هنمو .معن لاق هريغ نمو . زئاج لاق .لضفلا هل بهوو

 هيلع يذلا لبقف .اكيرب رشع ةقش ىمسو بوثب الجر فلس لجر نع هل باوج

 هيفوي لاق . الزغ يقابلا هيطعيو ،حئارب ةينامث نم ابوث هيطعي نا دارا مث بوثلا
 كلذ زوجي ال لاق نم لاقو هريغ نمو .اًسأب ىرأ الف ايضارتي نأ الإ هطرش
 ذخأي نأ هل سيلو .كلذ دارأ اذإ هقح نع ةينامث نم يذلا ذخأي نآ هل نكلو
 فرعي الو هفلسب اضورع ذخأو .هيف فلسا ام ريغ ذخأي ال هنأل الزغ لضفلاب
 . هلام سار نم يقب امل ذخأيف هلام سار نم يقب ام

 لوقيف عرذلا يف ةصقان اهدجيف ةقش ىف فلسي يذلا ىف لاقو : ةلاسم

 بوث يف زوجي ال كلذف اهناصقن لاحل لاملا سار نم امهرد يلع درو اهذخا
 سار ةيقابلا مهاردلا كلت نا ملعي الو لاملا سار ضعب ذخأيو هذخأي دحاو
 كديزأو هذه ىنطعأ لاقف . هطرش نم دوجأ ةقش ناك نإف بوتلا نم يقب ام لام

 ذخأي باودلا نم اذه لثم نم ناك ام لك كلذكو . زئاج كلذف اهتدوج لاحل
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 هل يذلا نود ذخأي الو هلضف نمث هبحاص ىلع دريو لضفأ ناك ام فلسملا

 كلذ لبقي نأ الإ دحاو عيش ىف ناك اذإ كلذ ناصقن فلستملا هيلع دريو
 يذلا ىضقنا . زئاج كلذف لضفلا نم هيربيو هئاصقن ىلع هذخأيو فلسملا
 . عماجلا نم

 فلس يف ىسوم نب دمحم نب رمع نع تظفحو لاق هريغ نمو : ةلاسم
 لاق .هضقن ىريو فيعض فلس وهف فورعم لجر عرذب نكي مل اذإ هنأ بايثلا

 اذأ نيضرألا كلذكو ضقن وهف فورعم لجر رتشي نكي مل اذإ فصولا كلذكو

 نم هلك اذهو لاق .ضقن وهف فورعم ريغ لوهجم عارذب ضرأ نم عاب

 نوكيو فورعم عرذب هلك اذإ زئاج كلذ نإ ليق دقو لاق هريغ نمو .لوهجملا
 نكي مل نإ طسو عارذ وأ كلذ ىلع مكحلا هيلإ يذلا ملاعلاو مكاحلا عارذب كلذ
 . كلذ يف امكاح

 يمسو نطق بايثب الجر فلسأ لجر نعو هللادبع يبأ نع بسحا : ةلاسم

 ةصيمغ بايث فلسملا لاقف افلتخا لجألا رضح املف اهنزوو اهلوطو اهضرعب
 نطق مسا هيلع ىرج ام لاقف نامع نطق نم لب فلستملا لاقو نيبرح وأ

 ىوزن يف بارجلاو ىوزن نم بارجب فلسا الجر نا ول لاقو .امهدالب
 نوسمخ بارجلا نإ نوملسملا لاقف اًريفق نوثالث رسلا يفو .اًريفق نوسمخ
 هنع ليقو .اًريفق نوثالتف رسلا يف فلسأ نإو .ىوزن يف فلسا نإ اًريفق
 دريو طرش امم لوطأ ذخأي فلسملا نأ بايثلا فلس ىف ىلع وبأ هنأ وجرأ
 هنأ ريغ طرش ام ىلع بوتلا ناك نإو دادزيو هطرش نم لقأ ذخأي الو هتميق
 ىرن امف ةميقلا لضف هيطعيو هذخأي نأ هل له هطرش نم دوجأو .ةعقر لضفأ
 . اًسثب كلذب

 له .ةئيسن ريرح بوثب نطق يبوث الجر فلسأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 ريرحلا بوثلاو نيمدقتم نابوثلا ناك اذإ ليق هنإ يعم لاق ؟ال مأ كلذ زوجي
 . زئاج هنأ يدنعف رخأتم

 ليق دق هنإ يعم لاق ؟ال مأ زوجي بايثلا يف فلسلا نع لئسو : ةلاسم

٢٢



 ىلإ مولعم فنص نم ةمولعم ةفصو لوطلاو ضرعلا يف مولعم عرذب ناك اذإ

 ن إف ةفصلا الإ ضقتنم وهف اذه نم ائيش تصقن نإو . زئاج وهف مولعم لجأ
 نزوب نوكي ىتح لاق نم لاقو .امهتفص ىنعم ىلع يتأي لوطلاو ضرعلا
 . مولعم

 اًدبع وأ اًيعابس هاضقف يسادس بوثب الجر فلسا لجر نعو : ةلاسم
 هيلع درو امئذج هاضقف لبإلا نم قحب هفلسا وا اَيسادس هاضقف اَيسامخ
 هقح نود ذخأي نأ امإف ءايشألا هذه لثم زوجي هنأ ىرأ لاق .مهارد فلسملا

 .كلذ ىرأ الف مهارد هيلع دريو

_ ٢٢٣



 يف باب
 ين اوألاو ديدحلاب فلسلا

 هيف زوجب ال امو فلسلا هيف زوجي ام و

 نم عطقني امم هنأل نمسل ١ الو نبجل ١ يف فلسلا زوجي ال لاق : ةلاسم

 .مدعيو سانلا يديا

 زوجي ال فلسلا نأ ملعل ١ لهآ نم دحأ ل اق هنأ ملعتي لهو تلقو : ةلاسم

 .كلذ ملعأ ال لاق .دوقنلاب الإ تبثي الو

 يف لجر ىل ١ فلسأ لج يف ىرت امف تلق ةرفص يبأ عم اج نمو : ةلاسم

 اذإ هب سأب ال لاق اهلجأو اهبرضو اهنزوو اهتعانص وأ اهنيعب ةفوصوم تسط
 القم وأ مقمق وأ زوك وأ دقن نم وحنل أ اذه نم ناك ام كلذكو تلق . فرعي ناك

 . نييروح وأ نيفخ يف ملسأ ول كلذكو تلق . معن لاق. ديدح جارس وأ دبدح

 هبحاص نع هتعنتساو الجآ اذه نم ائيش مسي مل ناك نإ تيآرأ تلق .معن لاق

 ءاش نإ رايخلاب هملسا يذلاف .هلمع نم غرف اذإ لاق .كل تفصو ام وحن ىلع

 هلك اذه نم دشأ لوق ىفو .هطعي مل هبحاص ءاش نإو هدر ءاش نإو هذخأ

 همزل ةفصلا كلت ىلع اهب ءاج اذإف لجأ ىلإ ملس سيل هنأل لاق ؟مل تلق . دساف

 وبأ لاق هريغ نمو .هآرو هنم غرف اذإ رايخلاب وه امنإو هتصعتسا وه امنإو

 زوجت الو دودرم دساف فلسلا نا ليق دق هنأ يعمف ..اًملس هامسو لجأ هيف
 دعبي الو .مت كلذ ىلع امماتت نإ هنأ ىري اميف ليق دق هنأ ىعمو .هيف ةمماتملا

 تناك اذإ ضورعلاب اهلك ضورعلا عيب نإ ليق دق هنأل .ملعأ هتناو يدنع كلذ
 وأ نطقلاب رمتلا وأ نطقلاب بحلاو بحلاب نطقلا لثم فورعم ءيش ىلع عقت

 وهو . زئاج هنإ ليق دقف فورعم لجأ ىلإ وأ ادقن مسي مل ولو بحلاب بوثلا

 هيف هعيب زوجي يذلا كلذ لثم يف ملسلا نإ اولاقو .هيف عيبلا زئاج تباث دقن
 يف كلذ ىنعم قرتفا امنإو .ملسلا لثم عيبلاو .عيبلا لثم يدنع ملسلاو زئاج

٢٤



 زوجيف ضورعلا رئاس امأو املس الإ نوكت ال اهنإف ةصاخ . ريناندلاو مهاردلا

 . يدنع اميف مكحلا يف اًملس نوكيو لجأ ىلإ هيف

 .اهنم لقثأ عرذب ديدح نم عرذ يف لوقت امف تلق باتكلا نمو : ةلاسم

 . اذه يف هلوق ينبجعي ديعس وبأ لاق .هب سأب ال لاق

 تلق .نزولا نم جرخ دق عونصم ديدحلا نم ءيش لك كلذكو تلق : ةلاسم
 سأب ال لاق .عيش امهنم دحأ عم سيل هنم لقتأ رخآپ فيس لصنب ىرت امف

 عونصم ريغو تلق .هب سأب ال لاق .عونصم ديدحلا نم ءيش لك كلذكو .هب
 وأ ماعطلا نم ءيش وأ ضورع وأ مهرد فيفخلا عمو فيقخ امهدحأو نزوب

 .هب سأب ال لاق .هريغ

 وأ تسط يف ملسأ لجر يف ىرت ام تلقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 . زئاج لاق .مولعم دحاو نزوو برضو ةفصب جارس وآ القم وأ مقمق وأ روت
 فحصلا يف ليق كلذكو . زئاج فلسلاف فورعم ءيش ىلع دولجلا يف كلذك
 . مولعم لجاو مولعم ءيش ىلع ناك اذإ فافخألاو

 هيفو زئاج ةئيسن صاصرلاب ديدحلاو ديدحلاب رفصلا ليق هنمو : ةلاسم
 . ةئيسن اًّضيأ زئاج ةضفلاو بهذلاب كلذكو .اضيأ رخآ يار

 رهوجلا طالخا يف مهاردلا لجرلا ملسي نأ سأب ال ليقو هنمو : ةلاسم
 . اهرهوج نع تلوحت دق ةضفلا نأل اذه هابشأو ساحنلاو ةضفلا نم

 اذإ زوجي له .نداعملا نم جرخي يذلا رفصلاب فلسلا نعو : ةلاسم

 لجا ىلإ ناك اذإ زئاج اذه معنف رفص نانمأ ةرشعب مهارد ةرشع هفلس
 . مولعم

. ٢٥



 يف باب
 ضرألا تتبنأ اميف فلسلا

 يف ملسلا يف فلسلا يف ىرت امف تلق ةرفص يبأ عماج نمو : ةلاسم
 طرتشا اذإ لاق ؟مل تلق .هيف ريخأل لاق .اينام وأ اًينادمه اهطرتشيو نارفعزلا
 .سانلا يديأ يف ىقبي ال هنأل نارفعزلاو ماعطلا لثم اهيمسي ةدحاو ضرا نم

 . دجوي الو عطقني اميف ملسلا يف ريخ الو ادوجوم ناك اذإ زوجي هللادبع وبأ لاق

 يف ملسلا يف ىرت امف تلق .هب سأب الف نيعونلا دحا يف طرتشا اذإ لاقو
 هلك كلذب سأب ال لاق .مولعم لجأ ىلإ امولعم اًنزو ربنعلاو كسملاو نارفعزلا
 لاق .يل تفصو امك الإ هيف ملسلا ريخ الف عطقني ناك امف تلق .عطقني نأ الإ

 .هب سأب الف مولعم لجا ىلإ امولعم انزو ناك اذإ معن
 ال لاق .هنامر ىف ريثكلا ىف ىرت امف تلق ةرفص ىبأ عماج نمو : ةلاسم
 دمحم هللادبع وبأ لاق .هتقو فرعي ال رابكو راغص هنأل لاق ؟مل تلق .هيف ريخ
 وبآ لاق هريغ نمو .فورعم لجأ ىلإ فورعم نزوو فورعم ليكب ناك اذإ
 ينبجعي الف عطقني ناك نإ امآو مدعي الو سانلا يديأ يف ىقبي ناك اذإ ديعس
 .هيف اولاق ام لصا ىلع هيف ملسلا

 اثقلا يف ملسلا يف ريخ ال ليقو رفعج نبا عماج نمو باتكلا نمو : ةلاسم

 زوجلاو ليجرانلاو ضيبلاو زوملاو لجرفسلاو جنرتألاو نامرلاو رايخلاو هلك
 امأو .اضيأ نزولا ىف بئاغ رتتسمو ددعلا دنع فلتخم هنأل اذه هبشي امو

 يف بيع نابف عيبلا دنع هنم ًائيش يرتشملا رسك نإف رظنلا ىلع زئاجف هعيب
 هنأ ىلع رسكي نأ لبق وهو هتميق نم صقن ام مرغ مهل هيلعو .هدر هلف هلخاد
 ىلع دريو هرسكب يرتشملا ىلع تبثي لاق نم لاقو هريغ نمو .بويعم مئاق

 عئابلا ىلع نوكيف اًبويعم اًملاسو .اًملاس احيحص موقيو هبيع شرا عئابلا

 ابيع هيف ثدحي نأ دعب نم هدر هل نكمي الو نيتميقلا نيب ام لضف يرتشملل
 . رخآ
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 تركذو يراوحلا يبأ نعو عماجلا يف يتلا ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 رمتلاو بحلا نأ ملعاف اًنم اذكو ًاكوكم اذكو اذك ناروشلا ىلع فلس نميف
 رمت وأ بح وأ كوكم اذكو اذك هنم ذخأ اذإف ةئيسن نطقلابو ناروشلاب زوجي

 .كلذ زاج ىمسم لجا ىلإ ناروش انم اذكو اذكب

 اليك بيبزلا يفو افورعم ةفصو انزو بنعلا يف فلسلاب سأب الو : ةللسم

 . سولفلا يف هب سأب ال كلذكو مولعم ليكب قبنلا يف كلذكو انزوو
 فنصو .مولعم لجاو نزو ىلع زئاج ناهدألا يف فلسلاو : ةلاسم

 وأ رمت لح طرتشيو .مولعم ليكو مولعم لجأ ىلإ لخلا يف كلذكو فورعم

 .بتع

 لينلا فلس يف لوقت امو دمحا نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلاسم
 سقف ىلع لينلا يف نوفلسي سانلا تكردأ دقو .ملعأ هللاو ال مأ تباث لزغلاو
 .ملعأ هللاو هلثم نوكي نأ هسيل لزغلاو اًرئاج هبسحاو فورعم
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 يف باب
 امهبم ناك اذا رمتلا و بحلا فلس

 نيدلا فلس يك و

 سنج يف نوكي نأ الإ اًمهبم ناك اذإ تبثي ال رمتلا يف فلسلاو : ةللسم
 فلسلا ذخأي الو تباث ربلا ىف فلسلاو ستباث ةرذلا ىف فلسلاو فورعم
 .هانفرع كلذك فلستملا هاطعأ ولو ىناسيم

 بحل ا امأف كلذ نم عون يأب مسي ملو بح وأ رمتي فلسي نمعو : ةلآ سم

 فلسلا زاج رمت ىلع اقفتا نإ لاق نم لاق دقف رمتلا امأو .دساف فلس كلذف
 . فلسلا ضقتنا افلتخا نإو

 رمت يف لجر ىلإ فلسي لجرلا تيأرأ تلق ةرفص يبأ عماج نمو : : ةلاسم

 مث ادح القد طرتشا نإف تلق .فلسلا دسفي لاق .اًيسراف الو 4 القد مسي الو

 .هيف ريخ ال لاق .اذكو اذك كديزاو هليك لثم .ايسراف ينطعأ لاقف .لجألا ءاج
 نإف تلق .دساف اذه لاق .مهارد ةدايزو لثمب لثم هلك رمت هنأل لاق ؟ مل تلق

 ال اذه ديعس وبأ لاق . زئاج اذه لاق .امهرد كديزأو رمت نم اًريفق ىندز لاق

 نود ناك نإف هب فلس ام ريغ ذخآ ي نآ انباحصأ لوق ضعب يف يدنع زوجي
 اذهو . زوجي ال هنأ ىعم مهلوق رثكاو كلذ ىف فلتخا دقف رمتلا نم هب فلس ام
 الو زوجي ال هنأ مهنيب افالتخا هيف ملعا الف هنم لضفأ ناك نإو ينبجعي يذلا
 هالعج امنإو ةدايزلل هايمسي نأ ريغ نم مهارد ةدايزو فلسلا ليك يف ةدايزلا
 لصألا لطب اذإ هلك يدنع كلذ لطبيو كلذ توبث ىل نيبي الو فلسلا ةلمج ىف
 . .ةدايزلا تلطب

 اليك ىسرافلا رمت ىف فلسلا ىف ىرت امف تلق باتكلا نمو : ةلاسم
 لاق .اًديج طرتشا دقو هنم وه برض يأ مسي ال هنأ الإ مولعم لجأ ىلإ امولعم
 سيل لاق ؟ ضعب نم دوجأ هضعب فلتخم يسرافلاو ملو تلق .هب سأب ال

 وهو الإ كلذ الو نزوب وأ لاكي امم ضرألا يف ءيش سيلو هفالتخا هدسفي

س ٢٨



 اًبسبر اف تيمس ١ ذ ١ رمتل او ٥. دسفي ال ام هنمو هفالتخ ٥ ١ دسفي ام هنمف . فلتخم

 .فلتخم ديجلا ماعطلاو ديج ماعط يف كيلإ ملسأ ول تيأرأ تلقو .كل وهف اًديج
 تركذ ام فالتخاك اذه فالتخا سيلو زئاج وهف ديجلا مسا هيلع عقو ام لاق
 . كل

 ىف بارجب مهارد فلسأ نمق رمتلا امآو رفعج نبا عماج نمو : ةلسم

 ملو رمتب هفلسأ اذإ هنإ لاق نم لاقو .اضيأ زئاج كلذف هذخاو فلسملا ةقدص
 بحلا لثم رمتلا رن ملو اًرمت ذخأي لاق نم لاقو .دساف كلذ نإ لقد يأ مسي
 ةدوجلا ىف فلتخم هنأ الإ دحاو فنص وه رمتلاو ةريتك بوبح بحلا نأل

 .يلإ بحاو رثكا .لقد يأ نم مسي مل اذإ دساف هنإ لوقي نم يأرو .نوللاو
 طسو رمت هل نآ لقد يأ طرتشي ملو رمتب فلس اذإ هنإ لاق نم لاقو هريغ نمو

 ناقرص ثلثلاو شق ثلثلاو قعلب ثلثلا هل نإ لاق نم لاقو .كلذ يف افلتخا نإ
 ذخأي لاق نم لاقو . رمتلا نم ءاش ام ذخأيو زئاج كلذف اقفتا نإو افلتخا اذإ
 ىلع عقي مل هنأل فلسلا ضقتنا افلتخا اذإف ءافلتخي مل ام رمتلا نم ءاش ام
 . رثكألا وه لوقلا اذهو هنيعب رمتلا نم ءيش

 سفن تباط نإف .ابيط الإ هل سيلف ،ابيط رمتلا يف طرش ناك نمو : ةلاسم
 عونلا نم ناك اذإ كلذب سأب الف طرش نود عونلا كلذ نم ذخأي نأ فلسملا
 . زوجي الف نسحأ رخآ رمتلا نم عون نم ناك نإ امآو .هيف فلست يذلا

 نإف يل زنكاو لك رمتب هبلطي لجرل لاق لجر يف يلع يبأ نعو : ةلاسم
 . ضقتنا الإو امماتت

 بولطملا كلذ هل لعف اذإ بلاطلا ىلع زئاج كلذ نإ لاق نم لاقو : ةلاسم
 رثكألا وه لوألا لوقلاو .فلسلا يف زئاج كلذ نإ لاق نم لاقو .فلسلا يف الإ
 بولطملا لاق اذإو هنمو .فلسلا يف زوجي الو فلسلا ريغ يف زوجي هنأ
 ال لاك نإو زئاجف .هل هلاك امنإ ناك اذإ هنإ ليقف رمتلا اذه كل تلك دق بلاطلل

 قحلا هيلإ هجوف فلسب ةيرق نم الجر بلطي لجر يف ليقو .هل هلكيلف هل هديري
 نم بولطملا رمأي نأ هنم نسحاو هدسقي مل لعف نإف كسفنل تنأ هلك هل لاقو

 هلاك دق ناك نإو .هل هليكي نم رمأي نأ بولطملا بلاطلا عجاريلف هل هليكي
_ ٢٦٢



 يلع نب ىسوم ل اق . يلع نب دمحم ل اقو . زوجي نأ هتلا ءاش ن ١ وجرأف هسفنل

 لجر يف هانع هنأ مكحلا نب ناورم لاق ،لاق ،ةفيذح يبأ نب العلا ينثدح

 عفرف اًرونكم ابارج هيطعي نأ دارأف ةبرجا ةسمخ ليك رمت بارج فلس هيلع
 دنلجلا نع نيملسملا خايشأ ضعب نع كلذ يف ىورف .ناسغ مامألا ىلإ كلذ

 زونكملا نم لاكي هنآ هجولا اذه ىف ىري ناك وأ مكحي ناك هنإ دوعسم نبا

 نع دجويو .. ةيرجأ ةسمخ نع كلذف . لك نم رمت ةزفقأ ةسمخو ةيرجأ ةئالث

 اًدونكم بولطملا هاطعأف اذه وحن رمت فلس هل ناك هنأ رباج ىبأ نب ىسبوم

 زئاج هنإ زونكم وهو هلبقو هقدص اذإ هنأ اندنعو يقابل ١ نم ه اريآو هل اتكاو هلكنف

 . هللا ءاش نإ

 الإ نوكي ال هنإ لاق نم لاقف فورعم ليكب فلسلا ناك اذإو لاق : ةلاسم
 نأ هل زاج اذكو اذك بارجلا اذه يف نإ هل لاقو .ةقث قلستملا ناك نإف ليلكب
 زئاج اذكو اذك هيف هنإ لاقو .ةقث دنع نم هل هارتشا نإ كلذكو .كلذ ىلع هلبقي
 كلذ ىف هل ديزي ال هنأ هنمأو كلذ ىلع هقدص اذإف .ةقت نكي مل ولو كلذ هل

 هنمأو كلذ ىلع هقدص اذإف .ةقث نكي مل ولو كلذ هل زاج هقح نم رثكا هيطعيف
 ىلع هنم هضبقي نأ كلذ هل زاج هقح نم رثكأ هيطعيف كلذ ىق هل ديزي ال هنأ

 هجو نم هقح نم رثكأ ذخأي نأ هل سيلو هقح نود ذخأي نأ هل نأل هجولا اذه
 رمت فلسب مهارد هتنبال يطعي ناك اًريشب نأ مشاه ظفح يف هنمو .فلسلا

 نم الإ هل سيل لاق هطرش نود ذخأي نأ هل زوجي له عيبرلا ريشب لأسف قعلب
 دارأ نإ هطرش نود ذخأي لب اولاقف نييكملا انخايشأ ريشب لأس مث قعلبلا

 ٠؛ لجرلا ىلإ ريشب لسرأف هقح نود ناك اذإ كلذ ريغ وأ شق وأ نافرص نم
 الإ ال لاقف عيبرلا امأو .هقح نود عاونألا كلت نم هتنبال ذخآو ةكم لهأ يأرب

 نإ ريشب لاقو .هلك اذهب ذخأ اريشب نإ مشاه لاق .يلإ بحأ كلذو قعلبلا نم

 هآرف ربلا نم هريغ عون نم ىطعأ مث ربلا نم عونب فلسآ نإف قعلبلاك ربلا

 هيطعي نآ دارأ مت رمت نم بارجب الجر فلسأ لجر يف ريشب لاقو .هلك اًرئاج

 نم ىرتشاف فلستملا عم نكي مل نإو كلذب سأب الف هب قثو اذإ لاق . اًرونكم
 خيشلا ناك هللا همحر ديعس وبأ لاق هريغ نمو . زئاج اذهو سأب الف ةقث دنع
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 بحاص ىضق ول فلستملا نأ هللا امهمحر يراوحلا يبأ نع لوقي نسحلا وبأ
 رادقم وأ هقح نود ناك اذإ كلذ زاج ريفق يف رمت وأ فلس نم اقوذع فلسلا

 نأ دعب نم اقفتا نإ كلذو ريغ لاق .هقح نم رثكأ ذخأي نأ هل زوجي الو هقح
 بطر الو رسب هيف ال فلسلا ءاضق ءاضقلا هيف زوجي ام اًكيحص اًرمت راص
 نأ هل سيلو هلثم وأ هقح نود قوذعلا تناكف ةدحاو ةبطر وأ ةدحاو ةرسب الو

 فلستملل زوجي ال قوذعلا كلت اسعأ كلذكو .كلذ زوجي الو ةدحاو ةرمت دادزي

 .كلذ يف رظنيف هانعم تبتك يراوحلا يبأ نع دجوي اذه وحنو اهذخأ

 نأ هل زوجي له رمت نم اراهب الجر فلسأ لجر نعو عماجلا نمو : ةلاسم
 داز امب ردق هنأل هل هنزيلف نزولا هيلع طرشو هفلسأ اذإف اًريفق نيسمخ هيفوي

 . سأب الف . اليك هاطعأ نإو ليكلا
 ال رمتب وأ بحب فلسلا نع هتلادبع يبآو دايز يبأ نعو هنمو : ةلاسم

 نإو زاج هنم لبقو ارمت ىطعأ نإف رمتلا اماو ، دساف بحلا نأ عون يأ ىمسي

 انفلتخا انإ داسفلا فاخنف قعلبو ضرف رمتب هفلسأ نإو ضقتنم وهف افلتخا
 بوبحم نبا لاقو .ةرمث هلك هنأل زئاج كلذ نإ اقعلبو اضرف ىطعأ نإ وجرنو

 ريعش وأ ربب هفلسأ نإ امأو . دساغ وهف افلتخا نإو زئاج وهف كلذ ىلع اقفتا نإ
 مهارد هفلسأ اذإ لاق نم لاقو هريغ نمو .ةدحاو لك نم مسي مل اذإ دساف وهف

 لك نم ناك انافرصو اَقعلبو اضرف لاقو . رمتلا نم فورعم ليك ىف ةفورعم
 اًمسو ليكلاب اًمس دق هنأل ريعشلاو ربلا كلذكو . رخآلا ىلع ثلث نهنم دحاو
 بحلاو رمتلا نم ليك يف ةفورعم مهارد هفلسأ نإ امأو .ملعأ هللاو عاونألاب
 اقفتا نإ ليق دقو .فورعم ريغ هنأل دساف كلذف نافرص وأ قعلب لاق وأ فورعم
 .بحلا كلذكو زاج امهدحأ ىلع

 راديبلا امأو بسحأ اميق نامتع نب دمحم هتلادبع ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 عيب نأل كلذك يدنع وهف زوجي ال هنإ ليقف ةطنحب رمت بارج هفلشأ يذلا
 ال كلذ نإ هل تلقو هتيقل كنأ تركذ ام امأو . ةئيسن زوجي ال ماعطلاب ماعطلا
 امكنإو كباحصأ ىلع بسحت امك فيصلا ىلإ هيلع هبسحت كل لاقف . زوجي
 هتميقب هنم ذخأي نأ زئاجف رمتلا ىلع امتقفتا نإف .ءاضقلا تقو يف امتفلتخا
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 عقو اذإ كلذ ةزاجإ ينبجعيو . زوجي ال موق لاقو .هيلع ناقفتي ام ىلع ابح
 امتفلتخا نإ امأو .اضورع وأ ابح مهاردلاب كلضقو مهارد ىلع مهنيب قافتالا

 وأ كنم هذخأ ي ذلا رمتلا لثم ارمت كيلع دري نأ هيلع ن اك رمتل ١ ىلع اقفتت ملو

 هرادقم يف لوقلا ناك هنزو فرعي ملو بارجلا يف متفلتخا نإو .هلثم ابارج

 . هنيمي عم هلوق

 نم امون مسي ملو رمت يف فلسأ نإف تلق عماجلا ريغ نمو : ةلاسم
 هرك نإو ذخأ دقف هذخأف رمتلا نم ناك ام رمتب هميرغ هءاج اذإف لاق . رمتلا
 . فلسلا ضقتنا دقف

 افلتخاو مسي ملو رمتب فلسأ نم هللا همحر بوبحم نب دمحم لاق : ةلاسم

 دق هريغ نمو .بوبحم نب دمحم لوقب ذخأن طسو لاق نم لاقو .ضقتنم وهف
 وأ دلبلا يف فلتخم كلذ ناكو ةرذلاو ربلا وأ رمتلا نم عونب مسي مل ام ليق

 هلو تبات هنإ ليقو .مت عيش ىلع امماتت نإ ليقو .ضقتنم كلذ نإ رصملا يف
 . .عونلا كلذ نم طسولا

 نم بارج فلس لجر ىلإ بلط لجر نعو هللادبع يبأ باوج نم : ةلاسم
 ام ىلع دساف فلسلا نإف بارج هنأ رخآلا دهشو قعلب بارج هنأ ىعداو رمت

 .هلام سأر ذخأيو تفصو

 وأ كلذ هل له هريغ وأ اًَنافرص ذخأف قعلب رمتب فلسأ نمعو : ةلاسم
 امون وأ ارفب وأ اًمعلب ىمس اذإف ؟كلذ هل له اًريعش وأ ةرذ ذخأف ربب فلسأ

 نم هب ىمس يذلا يف هقح نود ذخأي نأ هل امنإو هريغ امون ذخأي نأ هل سيلف
 . . ربلا وأ قعلبلا

 رمتب الجر فلسأ لجر نعو . هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ينطعأ فلسلا بحاص لاقف .مولعم ليك رمتلاو ىضقنا لجالا نا مث لجا ىلإ
 ىلع اقفتا اناك نإف تفصو ام ىلعف .اًقوذع هفلس هاطعأف .اّموذع ىفلس
 رسب اهيف ال فلسلا ءاضق هيق زوجي ام اًحضف اًرمت راص نأ دعب نم قوذعلا

 نإو ءاضقلا كلذ زاج اهيف ةدايز ال فلسلل ءافو قوذعلا كلت تناكف بطر الو
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 ةرمت ولو قحلا ىلع ةدايز اهيف تناك نإو ءاضقلا كلذ زاج قحلا نم لقا ناك
 مل ةدحاو ةرسب قوذعلا كلت يف ناك نإ كلذكو . ءاضقلا كلذ زجي مل ةدحاو
 بطرلاو رسبلا نم اصلاخ اًرمت الإ ذخأي نأ هل سيل كلذكو ءاضقلا كلذ زجي
 اليلق هقح ىلع دادزي نأ هل زوجي الو هذخا هلزوجي ال قوذعلا كلت ىسع كلذكو
 . باوصلاب ملعأ هللاو دادزي نأ هل سيلو هقح نم صقني نأ هلو اريثك الو

 فلستملا ىلع طرشو رمتب فلسأ نمعو ربخأ هنم باوج نمو : ةلاسم
 .هللا ءاش نإ تباث فلسلاف تفصو ام ىلعف ؟فلسلا كلذ تبثي له .فورصلا

 ضوخلا يف افلتخا نإف .فضغلاو صوخلا نم فورصلا يف افلتخي مل نإ
 .فلسلا ضقتنا فضفلاو

 دادزا اذإف افرص فلسي ناك الجر بلطي لجر نع هللادبع وبأ لاق : ةلاسم
 . حلصي ال كلذ لاق .هايإ هضبقيو اًفوص هل عيبب بولطملا وعدي نأ بلاطلا

 ىمسم رمتب ليك بارج فلس لجرل هيلع ناك لجر نعو هريغ نمو : ةلاسم
 ىلع هقدصو زونكم رمت نم ابارج لجر نم ىرتشا بولطملا لجرلا نأ مث
 بلاطلا هقدصف اذكو اذك بارجلا اذه يف هل لاقف فلسلا بحاص ءاج مث .هليك

 بولطملا ناك نإو كلذ زوجيا .ىرتشا امنإ و هلاك نكي ملو هلوق ىلع هذخاو
 .هلام هل ليكي ىتح كلذ زوجي ال لاق .هميرغل ليكلا دنع هوني ملو هزنكو هلاك

 قحلا بحاصل هب يوني ليكلاب بلاطلا ادب اذإ هتنا همحر يلع نب ىسوم لاقو
 نب ىسوم ظفحو .اذكو اذك اذه لاقو .كلذ زاج هقدصو هميرغ ربخا مث هلاكو
 رمت دجوي مل تقو يف هبلطف رمت ةبرجأ ةرشعب الجر بلطي ناك هنأ رباج يبأ
 ةرشع امهيف لاقو .ةيرقلا يف ناك لجر نم نيبارج هميرغ هل ىرتشاف لاكي
 كانارباو اذ كنم انذخأ هل لاقو هل اليك مت الكنف نيبارجلأي ىسوم رمأف ةيرجأ

 . يقب ام

 لجر نع هلأس هنأ مساقلا نب هللادبع ةديبع يبأ نع ةدعسم ركذو : ةلاسم

 ليكلا كلذب هنم هضبقف ءاج ىتح هلزعو هل لاكف هيلع اطبأف لجر نم فلسي
 . هزاجأف
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 هل ملعا ال الجر تيأرأ تلق فلسلا نأش نع هتلأسو هريغ نمو : ةلاسم
 يف مهارد هفلسأف .هيلع ىماعط لخاد ىلإ يرتشي نأ ىرأ ىنأ ريغ اماعط

 مل اذإ هفلسأ . ال مأ كل ىرتشا يردت ال كنأل ءيشب كيار سيل معن لاق ماعط
 تلق .ههركي اذه نأل هفلست الف كل يرتشي هنإ تملع نإف كل يرتشي هنا ملعت
 .يل ىرتشاف قلطناف هيلع لح مث . ال مأ ماعط هل يردأ ال اناو هفلسا نإ تيارا

 ثيح نم هيلع لح اذإ هب ربخأف كل يرتشي هنا تملع نإو كيلع سأب ال لاق
 هذخف كماعط ناكم هكاطعاو هيلع تطرش امم دوجا ماعطب كاتأ نإ لاقو . ءاش
 امم اأدرأ ماعطب كاتأ نإو ءىشب هذخأت الف داز نإو ءاوس امهيلك ناك اذإ هنم

 .كلذ تئش نإ ءاوس كماعط ليكو هليك نوكي نأ دعب هنم هذخف هيلع تطرش
 نإ تيأرأ تلق .ءيدر رب الو ريعش نم كماعط ليك نم ائيش ذخأت ال نكلو
 امب ينم ذخف اماعط كل دجأ ال لاقف .هضعب هيلع يقبو يماعط ضعبب يناتأ

 هذخأت ال لاق .كلذ ريغ وأ بايث نم ماعطلا ىوس اعيب كماعط نم كل قلع يقب

 نم يقب ام كل تلقف كلذ تكرت تئش نإ كنكلو لاتكي ىتح عابي ال ماعطلا نأل
 . ماعطلا نم يقب اميف كتفلسا يذلا يلام سأر يلإ درو ماعطلا

 موي ت اذ جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسبر نأ انغليو رذآل ١ نمو : ةلاسم

 بكار لجر هيقلف لمج ىلع بكار نيملسملا نم لجر هعمو لمج ىلع ابكار

 عم يذلا ملسملا لجرلا لاقف .مهئاملعو دوهيلا رابك نم لجر هعمو لمج ىلع

 ديدش دهج يف ىراصن اوناك موق دنع نم كتيتأ ينإ هللا لوسر اي :يدوهيلا
 مهلاح ددزي ملو اوملساق مكنع جرفي نأ هللا لعل اوملسا مهل تلقف ،عوجلا نم

 له نالف اي هعم ناك يذلا لجرلل ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا لاقف .ةدش الإ

 يبنلا ناكو .مهرد اهنم يقب ام قحلاب كثعب يذلاو ال لجرلا لاقف عيش كعم

 مهارد كقلسأ نأ يل له دمحم ي يدوهيلا لاقف .ةقدصلا مهارد هعم عضو دق

 هل لاقق . مولعم لجأ ىل ١ مولعم ليكي مولعم طئاح نم مولعم رمت يف ةمولعم

 نمثب ةفورعم مهارد كنم فلستأ انأ يدوهي اي الب ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا

 هفلسب بلط ام ىلإ يدوهيلا هباجأف مولعم طئاح نم هركو مولعم ليكب مولعم
 هعم ناك يذلا لجرلا ىلإ اهعفدو ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا اهضبقف مهارد
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 يدوهيلا يقل مويب قحلا لحم لبق ناك املف .كباحصا ثعأ هل لاقف .يدوهيلا

 دمحم اي هل لاقف راصنالا نم لجر ةزانج يف وهو ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا
 لاقف بثو مث رمع بضغف لطم موق بلطملادبع ينب مكنإف يقح ينضقت الا
 ذخا ىلإ جوحأ اذه رمع اي الك يبنلا لاقف هقنع برضأف يل نذإ هللا لوسر اي
 هللا ىلص ىبنلا لبقا مث .جوحأ كنم هقح هطعأ نأ ىنرمأي نأ ىلإ انأف هقح
 ناك املف . هللا ءاش نإ ادغ كقح لحم يدوهي اي لاقف يدوهيلا ىلع ملسو هيلع
 ىلص يبنلا هآر املف ملسبو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ يدوهيلا ءاج دغلا نم

 لكو انيلع يذلاب اًرمت اميص اذكو اذك هيلإ عفداف مق رمع اي لاق ملسو هيلع ذلا
 لوسر ىنرمأ يذلا هل تلكو هعم تمق رمع لاق .سما هتدعو يذلاب اذكو اذك هل
 ام ىنا اما رمع اي يدوهيلا لاق رمتلا ضبق املف .مئسو هيلع هللا ىلص هلا
 هتفص تدجو ىنكلو اهنم ءىش ىلإ ىنم ةجاح مهاردلا هذه ادمحم تفلسا
 لا الإ هلإ ال نأ دهشأو هتبرجف هبرجأ نأ تببحأف بضغي ال هنا ةاروتلا ىف

 يف يلام فصن ناو قح هب ءاج يذلا ناو ،هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشاو
 دمحم ىلع هللا ىلص ةديدش ةقر هل ىنتذخاو رمع لاق .ةقدص نيملسملا ءارقف
 . .اميلست ملسو هلآو

 لجر نعو . رفعج نب دمحم نب رهزألا نع هنا بسحا باوج نمو : ةلاسم
 نأ دارأ وأ قعلبب هفلسا وأ اًقعلب هيطعي نأ دارأف نافرص رمتب الجر فلسأ
 نإو هيف هفلسا يذلا عونلا كلذ نم هيطعي امنإ اولاق دقف اًنافرث هيارب هيطعي
 فلسلا نم لحلا ىف هلعج نإ اذه ىف لاق نم لاق دقو عونلا ,كلذ ىف هلهاس
 . زئاج كلذف هسفن ةبيطب دارأ ام اذه هاطعاو

 ىلإ رمتب فلسأ لجر نعو . هللا همحر هللادبع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 زوجي ال اذهو مهاردف اشق نكي مل نإو شقف اقعلب كعم نكي مل نإ لوقيو رمتلا
 دجي مل نإ لوقيف بارجب فلسأ لجر نعو .ابرلا طرش هيف لخدي دقو اندنع
 لجر نعو .زوجي ال اضيأ اندنع اذهف ةبرجأ ةسمخ هنم تذخأ بارج هنع

 ىرأ الف كلذ زوجي له اذكو اذك ةيرق رمت نم لاق وأ طالخأ رمت بارجب فلسأ
 . تفصو ام ىلع اًرئاج كلذ
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 فلسأ لجر نعو . هللا همحر ىلع ىبأ نع دجوي هنأ بسحأ اممو : ةلاسم

 الف كلذ ىلع اقفتا نإ لاق ةعطقلا كلت نم ذخأي نأ هل له ةعطق نم رمتب الجر
 نآ الإ ال لاق .اهريغ نم ميرغلا هيطعي له ةعطقلا لمحت مل نإف تلق .سأب
 بحأ نإ نكلو .كلذ ميرغلا هيطعي له ةعطقلا لمحت مل نإف تلق .ميرغلا ءاشي
 هركو ةعطقلا تلمح نإف تلق .هل كلذف هلام سأر ذخأي نأ قحلا بحاص
 . كلذ هل سيل لاق .اهنم هيطعي نأ ميرغلا

 نارخدم فلس لجرل هيلع لجر نعو يراوحلا يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم
 ذخأو ةقدص وأ نينم كوكم لك باسح ىلع هل نزوف ةعاسلا هب هذخأق رمت

 زجي مل انزو ناك اذإو .انزو ذخأي نأ زجي مل اليك فلسلا ناك اذإ لاق . رمتلا

 كلذ ىلع هقدصو .اًقورعم ًالوكيم نارخدم بارجلا يف ناك نإف اليك ذخؤي نأ
 ىلع اقفتا اذإ لاق نم لاقو اذه ليق دقو .معن لاق هريغ نمو .كلذ امهل زاج
 . هقح قوف ذخأي الو زاج هنم لقأ وأ هقح ردقب اًمازج وأ انزو ذخاو كلذ

 هيلع طرتشاو اًرمت الجر فلس لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 اذإ هب ذوخأملاو هيلع عمتجملاف ؟اًنافرص هنم ذخأي نأ هل زوجي له .اًقعلب

 يف دجوي دقو .امس يذلا كلذ ريغ ذخأي مل بحلاو رمتلا نم ائيش امسبو طرش
 ليق دقو .هقح نود ناك اذإ اًنافرص ذخأي نأ هل زاج اقعلب طرش اذإ هنأ رثألا

 . كلذب لوقي ناك اًريشب نإ

 دق هل لاقف الجر فلسأ لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 نم يرج لاق وأ س رمت ةزفقآ ةرشعب هدي يف يتلا ينعي مهاردلا هذه كتفلسأ

 ملو ربلاب وآ ةرذلاب هلعج نإو .اًريعش الو اًرب الو ةرذ فصي ملو زيمي ملو .بح
 مهاردلا هذهب رمتب هقلسأ اذإف تفصو ام ىلعق ةرذلا وآ ربلا نم عون يأب مسي

 فلسلاف فورعم لقد رمتب مسي مل نإ ضعب لاق دقف مهاردلا نزو افرع دقو
 الو ضقتنم فلس اذهف ريعش الو ةرذ الو ربب مسي مل اذإف بحلا اماو .ضقتنم
 ام الو ةرذلا ام مسي ملو ةرذ وأ ربب هفلسأ نإ اماو .اقالتخا اذه ىف نا ملعا

 يدامج الو يرباج يمسي نآ هيلع سيلو بحلا نم طسو ةرذلا نم هلف ربلا

 لسرم ربب هفلسأ اذإ ربلا كلذكو .ىمس ام الإ هل نكي مل ىمس نكي مل نإف
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 .هب يمسي ىتح يناسيملا الإ زئاج فلسلاو طسولا ربلا نم ءاش ام هيضقيف
 ام هلو . زئاج هنأ مسي ملو رمتب هفلس اذإ رمتلا يف ليق دقو لاق هريغ نمو

 ثلثو نافرص ثلثو قعلبلا نم ثلث هل ناك ءىش ىلع اقفتي مل نإف .هيلع اقفتا

 دق امك س ربب وأ ةرذب هامس اذإ ليق دقو . رمتلا نم طسو لاق نم لاقو .شق
 .فالتخاب رمتلا يف ليق

 لاقف هتيب يف ةرمث هدنع نم هفلسي يذلا رمتو رمتب فلس نمعو : ةلاسم
 برغم مهارد ةسمخب بارجلا باسح ىلع مهإردلا ةرشعلا هذه كتفلسأ هل

 ىلع هتذخأ برغملا رمت لصو ام كرمت لاتكاو سبق بارجب مهارد ةعبرأو
 فلسلا نوكي له باسحلا اذه ىلع بقلا رمت نم هتذخأ صقن امو هباسح

 .دساق فلس اذهف تفصو ام ىلعف ؟ امات اذه ىلع

 بحب لجر فلسأ لجر نعو هللا همحر هللادبع ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 مل نإ هل لاقو .قعلب رمتب هفلس كلذكو مهاردف ابح كعم دجأ مل نإ هل لاقو
 . ابرلا طرشلا اذهو زوجي ال اذه لاقف .مهارد وأ شقف اقعلب كعم دجأ

 فورعم بارجلاو رمت نم بارجب مهارد الجر فلس لجر يف ليقو : ةلاسم
 .ليكلاب هليك ىلع فلسملا هقدص اذإ اًرونكم ابارج هيطعي نأ هل لاق نم لاقف

 :مث هل رمتلا كلذ بارجلا يف لاك امنإ نوكي ىتح كلذ زوجي ال لاق نم لاقو

 نإف كلذ هل ناك نيلوقلا عيمج ىلع هلك كلذ يف هقدصي مل نإف زوجي كلانه

 ةسمخ ليكب ًآالويكم ارمت هل ناك اكس دجي مل نإف ليكلا هلف ليكلا بلط
 . ةزفقأ ةثالث مدهب يرج لك نم اذه ىلع ةبرجأ ةسمخ ناكم اًريفق نيثالثو

 ربلا روطمملا بحلا نع هتلاسو رثألا نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 باحصأ ىلع له ربلا نم دودملا بحلا كلذكو رطملا هباصأ اذإ ةرذلاو
 تلق .مهيلإ كلذف ،كلذ اوديري نأ الإ . ال لاق مهفلس نم هوذخأي نأ فلسلا

 ةاكز نع هازجأ هنم لكأي امنإ ناك اذإ لاق ؟رطفلا ةاكز نع كلذ يزجي لهف

 هيف لوقلا رطملا نم سيرخ اذإ رمتلا كلذكو .لكأي امم هجرخي هنأل ؛ رطفلا

 ناك اذإ لاق ؟ تارافكلاو راهظلاو ناميإلا ةرافك نع ،كلذ يزجي اذه تلق .كلذك
 تلق .هب عفتني الو ةرضم هيف نكي مل اذإ كلذ ىزجأ هب عفتني سيل 4- الطاب سيل
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 نم جرخي نأ ىرأ لاق .كلذ نم حلصأ ضعبو ةديدش ةرضم هيف اضعب نإف
 .طسولا ةميقب نودلا نم ةميقلاب جرخأ طسولا هنكمأ نإف كلذ نم طسولا

 ريغ وآ فلس نم رب وأ ةرذ بح لجر ىلع هل ناك لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ذخأي نأ هيلع له .اميسقلا ريثك رب كلذكو ساسلا ريثك ةرذ بحب هاتأف كلذ
 اًحراخ ناك نإف كلذ ذخأي نأ هيلع ناك دلبلا سبود كلذك ناك اذإ لاق ؟ كلذ

 ذخأي نأ هيلع نكي مل ةفرعملا لهأ نم لودعلا هيلإ رظن اذإف دلبلا سود نم
 نأ هل له .ىبأف كلذ ريغ ابح هيلإ بلط نإف تلق . وه ديري نأ الإ بحلا كلذ
 هملظ ديري نآ الإ ال لاق ؟ كلذب هملعيو هل حلصي ام هسفنل ذخأيو بحلا حلصي
 بحلا اذه الإ كيطعأ ال لوقيو . ركني لاق ؟ كلذ ىف هملظ دح امو تلق .كلذ هلف
 بحلا يف كلذكو .هيأرب الإ هعبتي الف هدعويو بحلاب هل رقيل ماد ام امأو
 هل لاق اذإ هقح ذخأي نأ هل نأ اذه وحن ىلع ةرذلاو ربلا نم دودملاو روطمملا
 ةريرسلا يف هقح ذخأي نآ هلف كلذ ذخأي نأ وه هيلع سيلو كلذ هيطعي ال هنأ

 .قحلا نم يقب ام ةيقب نم هيلع وهف هيلع يقب ام نوكيو هفاخي مل ن نإ هملعيو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 زنكي يتلا فورظلا هيلع طرشو رمتب الجر فلس لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 لجرف هل تلق .فلسلا ةدقع عم كلذ ناك اذإ ضقتني هنإ يعم لاق . اهيق

 .كلذ يف هل فلستملا مزلي ام رمتلا نم عون يأ نم مسي ملو رمتب الجر فلس

 نإ لاق نم لاقو . رمتلا نم طسوألا هل نوكي لوقلا ضعب يف هنآ يعم لاق
 .فلسلا ضقتنا الإو عيش ىلع امماتت

 ةثالت وأ فورعم ليك رمت بارج لجر ىلع هل لجر نع لئسو : ةلاسم

 ةتالث هيطعيو سبعب اًرونكم اًرمت هيطعي نأ بلطو ءيش هرضحي ملو ةبرج
 لاق ؟ هذخأي نأ فلسلا بحاص ىلع لهو .كلذ هل له .ةزفقأ ةسمخو ةبرجأ
 .ملعأ هللاو ءيشلا نم فصنو سمخ كوكملا ليك نم ضقني ليق دق هنأ يعم

 هل له .اًرونكم ابارج هيلإ ملسف اًقورعم اليك رمت فلس هيلع ناك اذإف هل تلق
 ىتح هنإ لاقو ،هذخأي نآ هل زاج هقدص اذإ هنأ يعم لاق ؟ هلوق ىلع هذخأي نأ

 . هل هليكب دارآ هنإ لوقي
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 اًشق هيطعي نأ هنم بلطف قعلب رمت فلس لجر ىلع هل يذلا اماو : ةلاسم

 نم فنص نم فلسلا ناك اذإ ليق هنإ يعمف .ةينامرك لوقيف ةلبنس بح وأ
 ذخأي نأ سأب الو فنصلا كلذ نم الإ ذخأي نا زجي مل ىمسم رمتلاو بحلا
 نم طسبولا هل ناك اوفلتخا نإف .هنود وأ هطساوأو هلضفأ نم ءاش ثيح نم

 هلام سار هلف الإو دجوي ىتح هلاحب ناك كلذ مدعأ ولو لودعلا رظن ىف كلذ

 فنص نم ولو هقح نود ذخأي نأ هل ناك كلذ مدع اذإ لاق نم لاقو . ءاش نإ
 لضفأ ذخأي نأ لاح ىلع زوجي الو هقح نم نودأ ناك اذإ فنصلا كلذ ريغ

 . فونصلا نم هقح نم

 زنكي يتلا فورظلا هيلع طرشو رمتب الجر فلس لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 الو فلسلا تبثي مل فلسلا هدقع دنع ناك نإ ىعم لاق ؟ كلذ تبثي له .اهيف
 فلسلا تبث فلسلا ةدقع دعب نم طرشلا ناك نإو ضقتنم هلك ناكو ءطرشلا
 .طرشلا تبثي ملو

 ةرمث نم هيطعي نا هيلع طرشو رمتب لجر فلس لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 يعم لاق ؟طرشلا اذهب فلسلا لطبي لهف .ءيش اهنم بصي ملف ةفورعم ةلخ
 . ةرمثلا هذه نم هيلع طرش اذإ فلسلا دسف هيلع اطراشت ام مدع اذإ هنإ

 مرص نم بارجب لجر دنع نم فلست لجر يف ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 اهليكي امنإ هنأ هتين يفو هزنكو رمتلا فلسلا هيلع يذلا هلاك لاملا مرص املف
 نوكيو ةينلاب تبثي هنإ نيملسملا ضعب لاق هنأ فلسلا هل يذلا اهزنكي وأ
 فلسلا بحاص اهضبقي ىتح تبثي ال لاق نم لاقو .فلسلا بحاصل بارجلا
 هلاك اذإ هنإ هتبثي نم لوق ىلعف هل تلق .فلستملا نم ضباق هل اهضبقي وأ
 مأ هرمأي وأ فلسلا بحاص كلذب هل نذأ اذإ فلسلا بحاصل هنأ هتين يفو

 تيارآ هل تلق .هل نذأيو چكلذب هرمأي ىتح هنإ يعم لاق .كلذب هل نذأي ملو هتين

 لاق . بارجلا نم نوكي ام رثكأ الو لقا الو ائالث مسي الو بارجب فلستي لجرلا

 اًيثالث ناك نإ اوفلست ام ىلع دلبلا لهأ بارج لثم بارجلا هل تبثي هنإ يعم
 تلق .لاح ىلع كلذ تبثي ال لاق نم لاقو .كلذكف رثكأ وأ لقأ ناك نإو ىثالثف

 .هيلع اوفلسي ام ىلإ اورظني امنإو دلبلا لهأ اوزنكي ام ىلإ كلذ يف رظني الو هل
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 ضعبف فلسلا يف نيفلتخم دلبلا لها ناك نإف هل تلق .يدنع اذكه لاق

 هنإ يعم لاق ؟ هل تبثي ام . رثكأب ضعبو لقأب ضعبو يثالث هفلس يمسي
 نيبي ال لاق . كلذ نم طسولا تبثي الو هل تلق . عيش ىلع اقفتي نأ الإ ضقتني

.كلذ ىل



 يف باب
 فلسلا ضعب ذخأي نأ دارأ نك

 كلذ ريغ نم هخعب و ريناند و مشا رد

 نباو نسحلاو رمع نبا نع ةداتق نع ةرفص .يبآ عماج نمو: ةلاسم

 وأ ماعط يف فلسأ لجر يف اولاق مهنأ رانيد نبا ورمعو ديز نب رباجو نيريس
 فلسأ ام الإ ذخأي ال اولاق . ضعب هدنع سيلو ضعب هدنعو لجألا ءاجو 0هريغ

 ىمس اذإ هنأ انباحصأ لوق يف جرخي هنأ يعم ديعس وبآ لاق .اهلك همهارد هيف

 هيلع اقفتا ام ذخأي نأ هضعبو ىمسم فلسلا نم ائيش فلسأ امم ءىش لكل
 . ًأذصفم كلذ نم ناك ام لاملا سأر نم كلذ نم هيلع اقفتا امو ءاًقلس كلذ نم
 .هلك هلام سأر ذخأي نأ ءاش نإ مهلوق نم هنأ ىعمف ةدحاو ةلمج كلذ ناك اذإو
 مل اذإ اذه ريغو اذه نم ذخأي نأ كلذ ريغ هل سيلو هلك فلسلا ذخا ءاش نإو

 لثم ليصفتلا نم جرخي ناك اذإ هنإ لوقلا ضعب يف هنا يعمو ى الصفم نكي
 ةطنح زيفقلا فصن ءاش نإ ذخأي نأ هل نأ ةطنح زيققب مهارد ةرشع هقلس هنأ

 لوألاو اذه ىلع عقو دق هنأ ىنعملا يف فورعم اذه نأل ةرشعلا فصن ذخأيو
 نع لئسو . رفعج نبا عماج نم ةدايزلا يفو .يلإ بحأ وهو رثكألا هنأ يعم

 يرج لك يقبو هاطعأف مهارد ةسمخب يرج لك رب نم نييرجب فلس لجر
 .كلذ زوجي هنأ يدنع لاق .يقابلا يرجلا نم هلام سأر ذخأي نأ هل له مدعاف
 مث كيكاكم ثالث هاطعأف مهبم بح نم يرجب مهارد ةسمخ هفلس نإف هل تلق
 لاق .يرجلا نم يقب ام ةميقب هلام سار دري نأ هل له . يرجلا ةيقب مدعأ
 هكلذ زوجي لاق نم لاقو .هلوق ىنعم ىلع فالتخاب كلذ ىف ليق دق هنأ ىعم

 .ملعأ هللاو كلذ زوجي ال ليقو
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 يف باب
 مهاردلا تدرأ اذإ فلسلا

 مهاردلاب فلسلا يتو

 مث عنطق نانمأ ةرشعب نيمهرد فلسي لجر نع رثؤملا ابأ تلأس : ةلاسم
 هلدبأف ءعيدر نيمهردلا نم نيتعطق هيلع درو امهبهذأو نيمهردلا ضبق دق هنأ

 ضرعيو نيمهردلا هيلع دري ىتح ضقتنم لطاب اذه لاق .امهب هفلسأ يذلا

 مهرد لطب كلذك ناك اذإف نطق نانم ةسمخب مهرد لك لاق نوكي نأ الإ هيلع
 تبث هقدصي مل نإو كلذك وهف هقدصو هعم كلذ حص اذإ اذهو مهرد تبثو
 . فلسلا

 نأ لبق كلذ ىلع اقفتاو لدبلا هنم لبقو هلدبأ اذإ لاق نم لاقو : ةلاسم
 فلستملا هنم دري مث ءىشب فلسي يذلا ىفو هريغ نمو .كلذ تبث لجألا لحي
 . . .قدصي ال هنأ هنم اذه نإ لوقيو

 مهارد لجرلا ىلإ فلسأ لجرلا تيارأ تلق ةرفص ىبأ عماج نمو : ةلاسم
 فلسلا نم لطبي الو تلق .هناكم ذخأيو هدري لاق . اًقئاز اًمهرد اهيف دجيف

 يمسي ناك نإ ليق دق هنأ يعم ديعس وبأ لاق هريغ نمو . ال لاق .كلذ باسحب
 ضقتني هنأ اقئاز فلسلا نم ناك امهرد هيلع درف اًقورعم ائيش مهرد لكل

 اقفتي مل نإف لجألا لحم لبق مهردلا هيلع دري نأ ىلع اقفتي نأ الإ مهردلا
 المجم مهردلا هيلع درت ليق هنأ يعمو .مهردلا يف فلسلا ضقتنا كلذ ىلع

 لح ىتح هلدبي مل نإو هيف فلسلا تبت هلدبأق لجألا لحم لبق هيلع هدري نإف
 اذإ اذهو . المجم هلدبيو هيلع دري ليق هنآ يعمو هيف فلسلا لطب لجألا لحم
 لمجم ناك اذإ فلسلا ةلمج يف فالتخالاو .لوقلا لخد مسي مل اذإو .يمس
 در اذإ فلسلا توبث نم يسقن يفو 4 نيمهردلاو مهردلا يف تفصو ام ىلع

 وهو لطاب هبو عيبلا دساف ءيش هتلمج يف فلسلا ناك دقو . هلدبأ وأ هيلع
 عيبلا يف ناك اذإ اولاق دقو . اذه نم اذه زيمتي ال ةدحاو ةقفص يف ةلمج
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 مارحلاب لالحلا دسق لالحو مارحو .دسافلاب زئاجلا دسق دسافو زئاج ةقفص

 عماج نم اهركذ مدقت يتلا ةلاسملا هذه يف يراوحلا وبأ لاق . كلذ يف رظنيو

 ضقتنا لجالا لحي ىتح هلدبي مل نإف لجألا لحم لبق هلدبأ اذإ ةرفص يبآ

 اًقورعم الك مهرد لكل امس اذإ انعمس اذكه مهاردلا نم دسق ام ردقب فلسننلا

 ملف ضورعلا نم ءيش يف فلسلا ناك وأ اقورعم اليك مهرد لكل مسي مل نإف

 لجرلا تيأرأ تلق باتكلا نمو .هلك فلسلا ضقتنا لجألا لح ىتح هلدت

 يف ريخ ال لاق لاكي امم ءيش يف هيلإ اهملسيف مهارد لجرلا ىلع هل نوكي
 نبا نع ءاج اذهو .لجأ ىلإ ءيش يف هل انيد ملس هنإ لاق مل هل تلق .كلذ

 ىف ىرخأ مهرد ةئامو اهملسأف مهرد ةئام هيلع هل ناك نإف هل تلق .سابع
 .مهرد ةئام اهيف دقن دق هنأل زئاجف اهنم ةسمخ امأ لاق .ةطنح راركإ ةرشع
 ةنادبع وبأ لاق هريغ نمو .هيلع اًنيد ملسأ هنأل لطابف ىرخألا ةسمخلا امأو
 فلسلا مت امولعم اليك مهرد لكل وأ امولعم اليك مهرد ةئام دحاو لكل عج اذإ
 ال ملو تلق باتكلا نمو .هلك دسف كلذ رفسي مل نإو يقابلا دسفو دقن ام

 .هتدسفأ اًدساف ناك امو ،هتزجأ اًرئاج ناك ام لاق ؟ةدحاو ةقفص ىهو اهدسفي

 . سابع نبا نع انغلب كلذكو
 نيبوث يف مهارد ةرشع فلسي يذلاو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 لثم امهنم دحاو لك سآر نآ ملع دقو زئاج كلذف دحاو عون نم نيفورعم

 نم فنص بوث لك نيفورعم نيبوث يف مهارد ةزشع فلس يذلا امأو هبحاص
 كلذكو .دساف كلذف فورعم لام سأر بوث لكل لعجي ملو رخآلا فنصلا ريغ

 .دساق كلذف عون لكل نيبي ملو ةرذو ربو رمتب اًمهرد نيثالثب فلسأ نإ

 بوث لكل لعجو نيبوث يف مه ارد ةرشع فلس اذإ هنإ ليق دقو : ةلاسم

 مهاردلا نم اًقورعم ائيش ىمس اذإ زئاج كلذ نأ ةرشعلا نم فورعم لام سأر

 وأ اهنم ليكلاب عاونألا ىمسيو ةدحاو ةفصب ىتش عاونأ نم فلسآ نإ كلذكو
 ةرشع لاق نإو عماجلا نمو . زئاج كلذف لجألاو ةفصلاو عرذلا وأ نزولا

 اذإ اهزيمي مل ولو زئاج كلذف رمتب ةرشعو ةرذب مهارد ةرشعو ريب اهنم مهارد

 زوجي ال كلذ نآ ليق دق معن لاق هريغ نمو .عونلا كلذ نم ةرشع لكل ىمس
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 زيمي ىتح اًّضيأ كلذ زوجي ال لاق نم لاقو .اذكب اهثلثو اذكب اهثلث لوقي ىتح
 فلسلا ناكو ءيدر مهرد اهيف ناك نإف هنمو .نيعلاو نزولاب هنيعب عون لكل ام

 ءيش مهرد لكل نكي مل نإو مهرد عون لك نم دسف فورعم ءيش مهرد لكب
 لاقو .اذه ليق دقو معن لاق هريغ نمو .هلدبي مل نإ هلك فلسلا دسف فورعم

 ايضارت اذإ لاق نم لاقو .اًديدج افلس هفلسي ىتح هلدبأ ولو دسفي لاق نم
 الو زاج هلدبأ اذإ لاق نم لاقو فلسلا لحم لبق هلدبأ اذإ زاج لدبلا ىلع

 . اًبضارت كلذل لعجي

 لجأ ىلإ ماعطب مهارد لجرلا فلس اذإو اضيأ عماجلا نمو : ةلاسم
 مهاردلا يف ناك نإف ىمسم ءيشب كلذ نم اذكو اذك مهرد لكل ناكو ىمسم

 نأ الإ ةضف هبحاص ىلإ هدربو سأب الف مهرد نم لقأ رسك هيلإ تراص يتلا
 .لجأ ىلإ فورعم ءيشب كلذ هفلسي

 ضرفيو لجرلا فلسي يذلا هريغو رباج يبآ نب ىسوم نعو هنمو : ةلاسم
 يلوسر ىلإ مهاردلا ملس هل لوقي ائيش هنم ضبقي ملو هلجاو ماعطلا ليك هيلع

 لجر يف يلع يبأ نعو .هلام سأر ىلإ عجريو لطاب فلسلا نآ نالف ىلإ وأ
 كتفلسآ دق ينإ هسفن ىلع دهشأ مت هيدي نيب اهنزي ملو مهارد الجر فلس

 هيدي نيب اهنزي مل اذإ ضقنلا بلط مث ،معن لاقف . اًدم اذكو اذكب مهارد ةرشع

 ىلع ردقأ الو فيعض وهف هيدي نيب اهنزي ملو هسفن ىلع دهشأ اذإ لاقف
 هريغ نمو . زوجي الف اددع مهاردلا فلس امأو سأب الف هقدص نإو .هضقن

 نع دجوي امم هريغ نمو .كلذ زاج اددع هفلسو اًكاحص تناك نإ لاق نم لاقو
 لاقف .ىمسم ليكب اددع مهاردلا لجرلا فلسي نأ زوجي لهو حبسمو مشاه

 نم لاق دقو .معن لاق هريغ نمو .يردآ ال ديلولا وبآ لاقو . زوجي هتنادبع وبأ

 زوجي الف اًحاحص تناك ولو نزوب الإ زوجي ال لاق نم لاقو .كلذ زوجي لاق
 تناك اذإ كلذ زوجي لاق نم لاقو .نزو ىلع نوكي ىتح ددعلاب اهب فلسلا
 .اقفتاو قوسلاب هربخأف اقلس لجر ىلإ بلط لجر نعو عماجلا نمو .اددع
 عجر مث مهاردلا هيلإ عفدف هلوسر هءاجف .هيلإ عفداف يلوسر كاتآ اذإ هل لاقو
 اذإ لاق .يلوسر مادق نزوت ملو تضقن مهرادلا نإف لاقف سكلذ ضقني لوألا
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 لاق هريغ نمو .هلعف يضميو هلوسر وه قدصي نأ الإ تضقتنا همادق اهنزي مل
 هفلس ناك نإو . زوجي ال كلذف لوألا لوقلا ىلع لوسرلا ىلإ هملس اذإ ناك نإ
 اًباتك لجر ىلإ بتك لجر نعو هنمو .لاق امك وهف هل اهنزي مل هنأ الإ مهاردلا

 كتفلسأ دق ينإ هيلإ بتكو مهاردلا هيلإ لسرأف رمت وأ ربب مهارد هفلسي نأ
 لاقو هريغ نمو .اصقن هري ملو يلع نب ىسوم كلذ زاجأف نيكوكمب مهرد لك
 مهاردلا بحاص رمأي وأ لوسرلا هل فلستي نأ الإ زوجي ال كلذ نأ لاق نم

 ىلإ لجر لسرأ لجر يف كلذكو .كلذ زوجي الق الإو .هل هفلسي نأ لوسرلا
 كتفلسأ دق ينإ لوسرلا لاقو . مهاردلا لوسرلا يطعيو ربب مهارد هفلسي لجر
 هضبق اذإ كلذو لاق هريغ نمو . .ارئاج ىسوم هآرف مهاردب نيكوكم ىلع

 اذكه هل هلمحي امنإ ناك نإف فلستملل فلسملا نم فلسلا هجو ىلع لوسرلا
 هيف سيل مهاردلا ضبق عم نوكي امنإ فلسلا نأل فلس كلذ سيلف لوقلا انوب

 مهاردلا ضبق نم فلسلا ةدقع عم رخأت املكو فرصلا ةلزنمب وه امنإو ريخ
 يف فلسلا ةدقع عم مهاردلا ضبق نوكي ىتح ءيشب كلذ سيلف سلجملا نم

 يارب فلسلل فلستملا نوكي وأ فلسملا وه لوسرلا نوكي وأ دحاو ماقم
 ءىش ىلإ جاتحاف اهفلسي مهارد هريغل هعم ناك لجر ىف هنعو .فلسملا

 راس ملعت نا يلإ بحأو كلذ زئاج لاق .فلسي امك ةسفن ىلع هبتكو هذخأف
 امم اذه نأل لوثلا ريغ اذه نأل زئاج كلذ نإ لاق نم لاقو هريغ نمو .مهاردلا
 هنأل كلذ تبث دقف فلسلا هسفن ىلع دقع دقو فلسلا هيف دقعي نأ وه هل لعج

 .هريغل هعيب ناك اذإ هسفن نم نزويو لاكي ام عيب زاج نم زاجأ دقو .نزوي امم
 يلع فلست لاقف هقح هل بلاطف لجرل نيد هيلع لجر يف هنعو عماجلا نمو
 نيبو هنيب عمج مث لجألا غلب ىتح هملعي ملو رخآ لجر نم هيلع فلستف
 بلطي ناك هنأ ناميلس هيخأ نع رشبم لاقو .زئاج لاق فلسلا بحاص

 هربخأو هيبأ نم فلست هنأ ناميلس معزف يلع فلست هل لاقف مهاردب اناسنإ

 هيلع بتكف معن لاقف .هلسف لجرلا ديعس يقلف نالف ىلع فلسلا نأ
 لاق هريغ نمو . زئاج ةلأسملا هذه يف ىسوم لاق .فلسلا رشبم نب ديعس

 متأ امنإو ههجو ىلع ضبق دق فلسلا ناكو اًرئاج هلصأ ناك لعف اذه نأل معن
 رخآ هجو نمو .ةدقعلا متأ امنإو ةدقع ديدجت ىلإ جاتحي الف هريغ هلعف ام اذه
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 ةلاكولاو رمألاو هرمآ هنأل هيلع تبث هيلع فلست اذإف .هيلع فلستي نأ هرمأ هنأ

 هرمأ يذلا نيب عمجي فلستملا نأ اذه لثم يف ليقو هنمو . زئاج فلسلا يف

 هنأ حصو لبقي ال ىبأ نإو . زاج لجرلا لبقو امهنيب عمج اذإف فلسملا نيبو
 يذلا يف اولاقو هنمو .معن لاق هريغ نمو .هيلع زاج هيلع فلستي نأ هرمأ

 فلس يلع يهو مهرد ةئام نالف ىلإ عفدا لوقيف لجر هيتأيف سانلا فلسي
 مهرد لك فلسلا ىلع اقفتا اذإ امأو ،اًبجاو اقلس اذه رصبن ال اولاق .هربخأو
 لاق نم لاقف نالف ىلإ اهعفدا هل اولاقو .مهاردلا ةلمج افرعو فورعم ءيشب
 ناك رشبملا نب ديعس نب ناميلس نع ليق كلذكو . زئاج كلذ نإ ءاهقفلا نم

 يعم سيل نكلو معن لاقف ينفلسأ ديعس هيبأل بولطملا لاقف قحب الجر بلطي
 هل لاقو .ناميلس ىلإ اهعفدي نأ بولطملا هرمأو فلسلا ىلع اقفاوتف مهارد

 اهبتكو ناميلس ىلإ اهعفد ديعس اهرسيأ نيحف يلع اهبتكاف هيلإ اهتعفد اذإ

 نآ لاق نم لاقو هريغ نمو . ناميلس هيخأ نع رشبم ظفح اذه .بولطملا ىلع
 قحلا هيلع يذلا فلستملا نم اهضبق قحلا هل يذلا نوكي نأ الإ زوجي ال اذه
 رمأ دق قحلا هيلع يذلا نوكيو زوجي اذه ىلعف قحلا هيلع يذلا كلذ متأ مث
 . زئاج كلذف هل فلسلا هجو ىلع هنم اهضبقف هل فلستي نأ قحلا هل يذلا
 ضبقلا نع فلس ديدجت كلانه نكي ملو ىضم دق ام هجو ىلع اهضبق اذإ امأو

 بلط لجر يف لاقو هنمو .هلام سأر ىلإ فلسملا عجريو فلسب كلذ سيلف
 كتئج دق هل لاقف ،هل ةعيض ىف وهو مهاردلاب هاتأف مهارد فلس لجر ىلإ

 اذه لغتشاو لجرلا اهعضوف .بوثلا كلذ ىلع اهعض فلستملا لاق .مهاردلاب

 مهاردلاب كتئج لاق اذإ لاق .اهدجي ملف مهاردلا ىلإ هعجر مث ‘هتعيض يف
 الو مهاردلا همزلت لاق هريغ نمو .ةمزال هل يهف اهعض هل لاقف اذكو اذك يهو
 .فلسلا هيلع ضرقي ىتح فلسلا همزلي

 .مهارد ةرشعب ضرف ريغ نم ابارج الجر فلسأ لجر نعو هنمو : ةلاسم

 اهنم.ذخأي مل وأ اهضعب اهنم ذخأف ماهذخآ ىتح كنم نوكي فلستملا هل لاقو
 فلسلا ضقتنا اًمورعم ائيش اهنم مهرد لكل مسي مل اذإف لجلا لح ىتح ًائيش

 .مهاردلا نم ذخآ ام فلس هيلع تبث افورعم ائيش مهرد لكل .ىمس نإ
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 هتمئا هيلإ تراصو مهاردلا ضبقو هفلسأ امل ناك نإو هذخأي مل ام ضقتناو
 .فلسلا هيلع تبثيو فلستملل ىهف اهيلع

 نأ لضقملا نبرمع معزو هللا همحر ناليغ نب مش اه نعو هنمو : ةلاسم

 لوقيف ماعطب مهرد ةئام هفلسي نأ ىلإ هوعديف افلس لجرلا ىلإ بلطي لجرلا
 مهرد ةئاملا عفداو فلسلا يلع ضرفأف مهرد ةئام يلع نالفل نإ فلستملا

 .اذكو اذك يلإ ماعطلا نم اذكو اذكب مهرد ةئاملا كتفلسأ دق لوقيف .نالف ىلإ
 رمع معزف هيلإ هعفدي نأ فلستملا هرمأ يذلا ىلإ مهاردلا فلسملا عفدي مث
 ىسوم ناكف ناليغ نب مشاه:لاقو .هزيجي نامتع وبآ ناكو لاق . زئاج كلذ نأ

 ىلعو معن لاق هريغ نمو .هلام سار ىلإ عجري لاقو سضقنيو كلذ ىلإ برقي ال

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبآ نع دجوي ىسوم لوق بسح

 فلس نمع هللا مهمحر بوبحم نب دمحم نب ريشب نع دجوي اممو : ةلاسم
 تضقتنا ةلمج تفلس تناك نإ لاق . ءيدر قناد اهيف اذإف رظن مث مهارد

 لاق .مهرد ىلإ هنم ضقتنا اذكو اذكب مهرد لك ىلع تفلس تناك نإو ،ةلمج
 لبق هلدبا اذإو ،لجذلا لحم لبق هلدبي مل اذإ اذه معن هللا همحر يراوحلا وبا
 . فلسلا مت لجألا لحم

 لكف ةدملا ترضح اذإ لاقو ةدم ىلإ ماعطب الجر فلس لجر نعو : ةلاسم
 تدهشاو هتلك اذإو هل ثعبأ ىتح كدنع هعضوأ اًدوهش هيلع دهشأو ماعطلا

 هدنع هعضوو هليك ىلع دهشأو ماعطلا لاكو هرمأ امك لعفف هنم تأرب دقف هيلع

 ةداهشلاو ليكلا دعب نم اًئيما راص امنإ هنأل هنم ءيرب دق لاقف ماعطلا كلهف
 . نمض كلذ لعفي مل ولو كلذ ىلع

 ام نزو فرعيو ريناندلاو مهاردلاب فلسلاو عماجلا ريغ نمو : ةلاسم

 تقو ىلإ زئاجف ماعطلا نم اذكو اذكب اوضاح الاقثم هفلس نإو كلذ نم فلسي
 نم مهرد لكو مهاردلا نم اذكو اذك هفرص لاقثملا اذه لاق نإ امآو ،مولعم

 هنإ ليقف ةعاس ولو لبق رايخ فلسلا يف لخد نإو زوجي الف اذكو اذكب كلذ
لممسيقم ٥ .



 نأ زوجيف فلسلا امأو : ضورعل ١ نم ع يشب هير اضملا زوجت الو :ةلاسم

 نزوب ةضفلاو بهذلاب فلسيو ىمسم لجاو فورعم نسب ةاشب ابوث فلسي

 ءاهقفلا هزاوج ىلع قفتا دق هنأ ال ١ لوهجم وهف فلسلا امأو هنمو : ةلاسم

 نس وا ليك وأ نزوبف ماعط نم ناك نإف دوجوم وه امم عون فلسي نأ وهو
 ناكم يف هضبقو . مولعم لجأ ىلإ بايثلا فانصا نم عرذب وأ باودلا نم
 هلف اًديج طرتشي نأ الإ هيف فلسأ امم طسولا ىلإ هودرو كلذ اوزاجأف مولعم

 يف فلسلاو ةبراضملا زوجت امنإو كلذ هبشت ةبراضملاو لودعلا يارب ديج

 . ريناندلاو مهاردلا

 نزوف مهارد الجر فلسي نا دارأ لجرف هل تلق عماجلا ريغ نمو : ةلاسم
 ١ ذك ىف مه ار ل ةسمخ اهنم كتفلس دق مه ار ل ةرشع انه هل ل اق مث مه ار د ةرشع

 يه وأ يلبق يذل ١ نيدل ا نم كل يه وأ ضرقأ كيلع يه مهارد ةسمخو اذكو

 اذه ىلع فلسلا تبثي اذه ىلع يذلا كلام سأر نم كل ىمه وآ ةاكزلا نم كل

 هل لاق مت اريتك اًبح ناكو فلسلا هيضقي نأ دارأ نإ كلذكو هل تلق . معن لاق

 اذكو ةاكزلا نم اذكو اذكو كل ىلع يذلا فلسلا نم كل هنم اذكو اذك بحلا اذه

 . معن لاق . زوجي اذهف كلذ ريغو ضرق اذكو

 لاق هنآ ريغ مهاردلا نزي ملو بحب مهارد الجر فلسأ لجر نعو : ةلاسم

 ريغ انعم كلذف نزو الب مولعم لجأ ىلإ اذكو اذكب مهاردلا هذه كتفلسأ دق

 . زئاج
 امهرد نيرشع الجر فلسأ لجر نعو س رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 . زئاج كلذف مولعم لجا ىلإ اًريعش اككوكم نيرشعب
 نع مشاه نب دمحم نع سابعلا وبآ ظفح عماجلا ريغ نمو : ةلاسم

 عجر فلستملا نآ مث مهارد الجر فلس لجر يف هللا همحر بوبحم نب دمحم

 دق معن فلسملا لاق اًسدس مهرد لك نم يل عض لاق مهاردلا بحاص ىلإ

 نع دايز ابأ تلأسبو اًّضقتنم هآر بوبحم نبا نإ سابعلا وبآ لاق .كل تعضو
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 . اضقتنم هري ملف فلسلا رمأ

 هتين ىف هدنع نم فلس يذلا ىري فلسملاو رمتب فلس لجر نعو : ةلاسم

 برقم بارجب مهارد ةسمخ باسح ىلع امهرد نيرشعلا هذه كفلسأ هل لاقف

 ىلع هتذخأ برقملا نم لصو ام كرمت لاتكاو برقم بارجب مهارد ةعبرأو
 له .باسحلا اذه ىلع برقملا باسح ىلع هتذخأ ضقن امو برقملا باسح
 . دساف فلس اذهف تفصو ام ىلعف ؟مات فلس اذه نوكي

 ىف اًقلس سفنأ ةثالث فلس لجر ىف هللا همحر هللادبع وبأ لاقو : ةلاسم

 ضبقب اضعب مهضعب رمآ وأ اضعب مهضعب لكو اذإ لاقف ةدحاو ةقفص
 كلذف هقحب مهنم ذخأ ءاش نم مهيلع دهشأ نإو فلسلا متو كلذ زاج مهاردلا

 . زئاج وهف هبحاص نم مهدحأ نمض اذإو س زئاج

 اذك مهرد لكل ىمسو ةدحاو ةقفصب اًقلس فلسأ لجر ىف لاقو : ةلاسم
 هيلإ عفدي ملو مهاردلا ضعب فلسلا هدقع دنع ةعاسلا كلتل هاطعأف اذكو
 فلسلا هيلع دقع ام عيمج هافوا ىتح ةقرفتم مايأب كلذ دعب الإ مهاردلا ضعب
 اذإ فلسلا هدقع هاطعأ ام فلسلا نم متيو زوجي ال لاق .لجألا لحم لبق

 هاطعا مث ةدحاو فلسلا ةقفص تناك نإ اماو .اذكو اذك مهرد لكل ىمس
 ددجي نآ الإ دساف فلسلاو 0 زوجي ال كلذ نإف لجألا لحم لبق ةقرفتم مهاردلا

 . زوجي كلذ نإف هيلإ هعفدي مهرد لك دنع فلسلا ةقع هل

 لجرل لاملا كلذ عابف هلام عيب يف الجر لكو لجر يف لاقو : ةلاسم
 كفلسا انأ ليكولا وهو هل عئابلا لاقف يرتشملا عم عفادلا نكي ملو مهاردب
 ال زئاج اذه نإ . هاضقو هنم فلستساف لاملا نمث نمم مهاردلا هذه يضقأو

 نإ هريغ لاق .كلذ زوجي الف هل قحلا ناك نإ امأو س هريغل قحلا ناك اذإ سأب
 . طرش هيف نأل زوجي ال اذهف قحلا اذه هيضقي نأ ىلع عقو فلسلا ناك

 فلسأ لجر نعو هللا همحر حور نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 بحلا هل ليكي مث مهاردلا نزيف تقو ىلإ مهاردب ابح هل عاب وا مهارد الجر
 اذإف تفصو ام ىلعف .مهاردلا نزو تقو يف بحلا ىري نآ ريغ نم كلذ دعي
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 امآو .تباث وهف سلوهجم ريغ مولعم تقو ىلإ لوهجم ريغ مولعم ءيش يف ناك

 امهنيب رضح اذإ هيف عيب ةدقع اوددجي نأ الإ بئاغ عيش ىلع تبثي الف عيبلا

 يذلا ىلع ناك الإو امهقافتاو امهتفرعم دعب نم امهسفنأ ىلع تبثأف كلذ
 .اهبحاص ىلإ مهاردلا در مهاردلا ضبق

 مهارد الجر فلسا لجر نعو .يلع نب ىسوم نع دجوي اممو : ةلاسم

 موي اعيمج امهعمج ءيش نع ائيش ضقني مل نافرص وأ قعلب رمت بارجب

 امهذخأيلف نافرصلاو قعلبلا نم ذخاو هدالب يف رمتلا نكي نإف هيلع دهشأ
 .ملعا هللاو هنم ذخألاب ىلوأ قعلبلاف رمتلا يف لضفأ امهدحا نكي نإو اعيمج

 طرشو مهارد هفلسأ نإ كلذكو تلق هللا همحر نسحلا باوج نمو : ةلاسم
 هيلع دري ملو هفلسبو فلسملا كلذب نمضف هدر هيلع در ام نأ فلستملا هيلع

 طرشلا ناك نإف تفصو ام ىلعف ؟زئاج تباث فلس اذه نوكي له تلق ءيش
 دري ملو توكسلاب طرشلا مالك عطقناو فلسلا ةدقع دعيو فلسلا ةدقع لبق

 ههرك طرش اذهف تفلسلا لحي نأ لبق هيلع در ام هلدبأ مث هيلع هدر وأ هيلع

 . ملعأ هللاو ًائيش اهنيعب هذه يف ظفحأ مل ةلاهجلا هيف لخدت درلا اذه نأل

 لخد اذإو فلسلا ىف الو فرصلا ىف رايخ ال هنإ ليقو دقو لاق : ةلاسم
 .سلجملا يف ةدقعلا عوقو ىلع الإ عقي ال هنأل ةدقعلا تلطب دقف رايخلا هيف
 لطبو هماكحأ عقت مل هسلجم نم نيقيرفلا دحأ جرخي ىتح هيف قلعت طرش لكو
 ال ام اذهف .هيلع دري ام هيلع دري هنأ طرش نإف رايخلا ةلزنمب وه درلا طرش
 دزي ام طرش نإ كلذكو زوجي ال اذكهو ،هيلع دري ام الو هيلع دري ىتم فرعي
 اذهو هيلع دري ال امو هيلع دري ىتم اًضيأ يردي الف دوقنلا نم دسافلا نم هيلع
 يردي الف دوقنلا نم دسافلا نم هيلع دري ام طرش نإ كلذكو . زوجي ال هلك

 زوجيال هلك اذهف .فلسلا لحم دعب الإ هيلع دري ال هلعلو .هيلع دري ىتم اضيا
 ىف تقولا يف اضيأ حصي اذهف دقنلا نم دسافلا هيلع دري نأ طرش نإو
 هنأل طرشي مل وأ طرش تباث هدرو لمعلا يف لخاد ريغ دسافلا نأل سلجملا
 عيمجلا نم ةمماتم نع الإ تباث ريغ وهف دوقنلا نم دساف ىلع دقعلا عقو اذإ

 مهاردلا ىلع عقي امنإو دساف دقن ىلع دقعني ال دقعلا نأل فلسلا لحم لبق نم

۔س ٥.٠ _



 وه امو هبشلاو رفصلاو ديدحلاو صاصرلا امأف ةفورعملا دوقنلاو ريناندلاو
 اممو هريغ نمو .باوصلاب ملعأ هللاو دقع هيلع عقي ال اذهف دقنلا نم جراخ

 هيلع طرشو رمت نم بارجب الجر فلس يذلا نعو رينم نب العم نع دجوي
 ناك ام زئاج وهف كلذ نم ناك امف هيلع اهدر مهاردلا نم هيلع دري ام فلسملا

 نبرهزألا يلع يبأ نع اذه بسح ىلع دجوي كلذكو فلسلا لحم لبق
 . . فلسلا لحم لبق ناك اذإ رفعج نب دمحم

 بلط لجر نعو هللا همحر دمحم نب هللادبع دمحم ىبأ باوج نمو : ةلاسم
 بحلا يرتشي نأ هرمأيو مهاردلا هفلسيف بحب وأ رمتب مهارد فلس لجر ىلإ
 نم يرتشت نأ ىلع فلسلا دقع دنع هيلع طرش اذإف ،هتجوز وأ هدلو دنع نم

 دنع نم يرتشي نأ هل لاق اذإو ،اًّضقتنم فلسلا ناك ىتجوز وأ يدلو دنع

 . هللا ءاش نإ كلذ هرضي مل هيلع فلسلا دقع نأ دعب نم هتجوز وأ هدلو

 اهنم اًمهرد نيثالث لجر ىلإ بلطي لجر نعو نسحلا يبأ نعو : ةلاسم

 ةرشع اهايإ هفلسو ةدحاو ةنزو هل اهنزوف ةرذب ةرشعو رمتب ةرشعو ربب ةرشع

 له تلق .ةرذ كوكم اذكو اذكبو رب كوكم اذكب ةرشعو رمت ريفق اذكو اذكب اهنم
 ربلا يف تبثت فورعم لجأ هل ناك اذإف تفصو ام ىلعق ؟فلسلا اذه زوجي

 نأ الإ ضقتنا فلتخا نإو تبث فورعم عون ىلع اقفتا نإف ةرذلاو رمتلاو

 . تبثي هنإف رمتلا نم فورعم عونب ىمسي

 ينضرقاأو مهارد ةرشع ينفلس هل لاقف لجر ىلإ لصو لجر نعو : ةلاسم
 .دسف ةعفنم رج ضرق لك ليق دقف فلسلا اذه زوجي له تلق .مهارد ةرشع

 .فلسلا دسف دقو ةعفنم رج دقف هفلسيل هضرقأ امنإ ناك نإف

 مهارد الجر فلس لجر يف تركذو نسحلا يبآ باوج نمو : ةلاسم

 مل ةنسلا نأ نظي وهو ةلبقتسملا ةنسلا نم اذكو اذك رهش ىلإ هيلع اهضرقو
 رهشلا لخد اذإ ةفلس ذخأي نأ هل زوجي له تلخد دق ةنسلا اذإو ،دعب لخدت
 رهشلا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف هؤانع هلو اهيف هفلس ىتلا ةنسلا هذه نم
 ةلخاد ىهو ةلبقتسم اهنإ اهامس ىتلا ةنسلا نم وهو دعب لخدي مل ىمس يذلا
 هل زوجي نأ انوجر هب ىمس يذلا رهشلا لخد اذإو هنم اًطلغ كلذ ناك امنإو
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 ةلاو هيلع اقفاوت وأ دقتعأ ام ىلع ذخأي نأ هلو .طلغلا نم اذه نأل ةفلس ذخأ

 اذإ خسفني كلانهف ججحلا اضقانتيو مكحلا ىلإ اعجري نأ الإ ،لدعلاب ملعا
 .ةلخادلا نم هذخأي نأ داراو ةلبقتسم اهنأ رقأ

 هذه هل لوقيف مهارد ةرشع لجر فلسي لجر ىف هنع تركذو : ةلاسم
 متت وأ هلك مات ةرشعلا هذه فلس تلق .بح نم يرجب اهنم ةعبرأ لك مهاردلا
 ريغ نيمهردلاو ةمات ةينامثلاف تفصو ام ىلعف نيمات ريغ نيمهردلاو ةينامثلا
 رايخ فلسلا يف لخد اذإ تلقو هنعو .فورعم ءيشب امهل يمسي ىتح نيمات
 فلسلا يف رايخلا ناك اذإ معنف رايخلا اذه ام تلق .دسفي هنإف ةعاس ولو

 موي ىلإ وأ نيموي ىلإ رايخلا كل نأ اذكو اذك كفلسأ لوقي نأ رايخلاو .دسف
 .اذه وحن وأ اذكو اذك ىلإ مأ

 نب مشاه ىلإ هللا همحر ديمح نب كلملادبع مامإلا باوج نمو : ةلاسم

 فلستملا نأ مت سهيلع دهشأ مث مهرد ةئام لجر نم فلست لجر نعو .مهجلا
 ضعب ىأر دقف امهيلع كلذ دسفي له سلجملا ىف فلسملا ىلع مهاردلا در
 .ساسا امهنيب كلذل نكي مل اذإ لاق نم لاقو فلسلل دسفم كلذ نأ انلبق نم
 نكي مل اذإ لاق نم لاقو اذه ليق دق لاق هريغ نمو .فلسلا دسفي ال كلذ نإف
 امم مالكلا يف ضوخ كلذ لبق ناك ولو فلسلا دسفي طرش فلسلا ةدقع يف
 طرشلا ىف كلذ نوكي ىتح فلسلا ىف دسفي سيلف هدسفأ فلسلا ىف طرشول
 ىلإ هقح هتثرو بلطو فلسملا كله نإ هنعو هنمو .فلسلا ةدقع دنع
 .هماقم نوموقي هلثم مهف فلستملا

 .هلوسبر ىطعا مك مسي ملو ماعطب مهارد لجر فلسأ لجر نعو : ةلاسم
 هامس دق ذإ فلسأ وهف نيبي مل اذإف .نسحأ نايبلا ناك دقق هربخي نآ امإف

 ةرجأب هنم ىرتشاف فلس لجر ىلع هل ناك لجر نعو .هبحاص هب يضرو اقلس
 . زوجي ال اندنع كلذف هاضقف

 لجر نع تلأسو .يدنع اميف 0 رفعج نب دمحم نب رهزألا نعو : ةلاسم
 كيلع هتددر كمهارد نم در ام نأ فلستملا هيلع طرشأو مهارد الجر فلسأ
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 دبأف لحي ملو هيلع در امو فلسلا ضقني اذه نأ يدنع سيلف كلذ هل طرشو
 ءيش مهرد لكل ناكو فلسلا لحي ىتح هلدبي مل نإو كلذب سأب الف .هل

 نأ يدنعف فورعم ءيش مهرد لكل نكي مل نإو .كلذ ردقب ضقتنا فورعم
 ناك ام ىلع هاطعأ هيضقي نأ فلستملا دارأ نإ تلقو هلك ضقتنا فلسلا
 .امهيلع كلذب سأب الف سفن ةبيطب هاطعأ امف فلسلا لصأ
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 يف باب
 فلسلا ت وبيب

 زوجي ال امو كلذ نم زوجي ام و

 يعم سيل هل لاقف مهارد ةرشع فلس لجر ىلإ بلط لجر نحو: ةلاسم
 .ابح كدنع نم امهب يرتشأ انأو امهايإ ينفلسأ هل لاقف 1 نامهرد الإ

 اذه يف ىرت ام .اذه ىلع ادقاعتف مهارد ةرشع ىفوتسأ ىتح امهفلستساوؤ

 ادقاعت اذإ هلام سأر الإ فلسملل سيلو سضقتنم فلسلا اذه لاق ؟ فلسلا

 .اذه ىلع

 لجر ىلإ بلط لجر يف هللادبع يبآ نعو 0 رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 كضرقآ مهارد يدنع نإف بلاطلا لاقف مهارد يدنع سيل لاقف مهارد فلس

 دسفي ال نأ فاخأ لاق .اهايإ هفلس مث اًضرق هنم اهذخأف اهايإ ىنفلساو اهايإ

 .ةعقنم رج ضرق اذه نأل

 وآ رمتب فلسأ لجر نعو يلع يبأ نع دجوي امم عماجلا ريغ نمو: ةلاسم
 فلسملا هل لاقف لق وأ قناد مهاردلا نم زجعف فلسلا نم كلذ ريغب وأ بحي
 مل ناك نإف .تقولا لخد ىتح فلستملا هبلطي ملو هب هتأي ملف ،هب كيتآ انأ
 نإو 6ضقتنم فلسلاف ةلمج مهاردلا تناكو تقولا لحد ىتح ناصقنلا هطعي

 انآ لاقو ائيش مهردلا كلذ نم صقنف ذف اذكو اذك مهرد لكل ةزيمم مهاردلا تناك

 .مهاردلا كلت فلس ضقتنا تقولا لخد ىتح هب هتأي ملف هب كنتآ

 لجر نعو مهجلا نب مشاه ىلإ ةفيذح يبأ نب العلا باوج نمو : ةلاسم
 . مولعم لجأو مولعم ليكو مولعم نزوب ناك اذإ زئاج كلذف ليللا يف الجر فلس
 نارصبي اران ارضح انوكي نأ الإ ضقتنم ليللا فلس نأ ليق دقو هريغ نمو
 . زئاج وهف راهنلاب مهاردلا افرع دق اناكو اضعب امهضعب نافرعيو مهاردلا اهب
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 اهلهأ دجو ةنيدملا لزن امل ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا نأ انغلبو : ةلاسم

 لجأ ىلإ امولعم اليك الإ ابر وهف ةرمث يف فلس نم لاقف رامثلا يف نوفلسي
 .مولعم

 الجر رمأ مت مهارد لجر نم فلست لجر نعو هتلادبع يبأ نعو : ةلاسم

 الإ هيلإ اهعفدي نا فلسملا ىبأ اهضبقي نأ ليكولا دار املف مهل اهضبقي نأ
 فلستملا ىلع وهو ضقتني الف فلسلا امأف هل ليقف .هيلع هل قحلا نوكي نأ
 رضحي مل اذإ تباث ريغ فيعضف فلسلاب ليكولا ةلافك امأو .فلسملل لوألا
 .اهب هيلع ةلوفكملا ةلافكلا

 بح يف مهرد ةئام الجر فلس لجر نعو دايز يبآ نع دجوي اممو : ةلاسم
 امم مهردلا اذه نإ لاقف مهاردلا نم ءيدر مهردب فلستملا لح املف

 فلستملا ىلعف هقدصي مل نإو فلسلا ضقتنا هقدص نإ لاق .ىنتفلسأ
 ام نيميلا فلسملا ىلعو ىنتفلسأ ىتلا كمهارد نم مهردلا اذه نأ ةنيبلا
 اذكب اهنم مهرد لك هفلس نوكي نأ الإ ال لاق .همهارد نم مهردلا اذه نأ ملعي
 . ءاوس مهارد فلس هنع ضقتني هنإف اذكو

 عسيأ هقدصي مل اذإف هل ليق همهارد نم مهردلا نأ نأ حص اذإ كلذو : ةلاسم

 هيلع مكحيف وه امو ملعأ هللا لاق ؟ لح اذإ بحلا اذه هيطعي نأ فلستملا
 بحاص ريخ دساف فلس كلذ نأ ملع اذإ انعم يذلا لاق هريغ نمو .كلذب
 نآ الإ كلام سأر كيطعأ نأ كيف ىنعسي يذلا هل لاق هقدصي مل نإف فلسلا

 نإف امهنيب ناك يذلاب رقأ مكاحلا ىلإ هيلع عفر نإف مكحلا يف كلذ همزلي
 هادأ نإف كلذب مكح اذإف .كلذ ءادأب مكاحلا هيلع مكح الإو هفلخ وأ هقدص

 . يلإ بحا هل ناك ىدامت اذإ هلام نم هدري مكاحلا

 اذكب مهاردلا هذه ينتفلس فلسملا لاقف افلتخا دق امهنإف تلقو : ةلاسم
 فلسملا ىلع ةنيبلا لاق اذكو اذكب مهرد لك كتفلس فلسملا لاقو امهبم اذكو
 ىلإ رجي نأ ديريو فلسلا ىلع ارراقت دق امهنأل اذكو اذكب مهرد لك فلس هنأ

. يارب ةنيبلا هيلع باوجلاب هسفن



 نزوف رمت نم بارجب مهارد ةرشع فلسأ لجر يف ليقو هريغ نم : ةلاسم

 .ديلاب هيلع دهشو ةيقابلا ةسمخلا تقولا يف نذي ملو مهارد ةسمخ هل
 هيلإ هعفدي مل طاريق يقب ولو كلذ زوجي ال لاق نم لاقف كلذ افلسأ وأ باوجلا

 لحم لبق يقب ام هيلإ عفد نإف لاقو . زوجي ال كلذ نإف اقرتفا نيح تقولا يف

 الإو مايأ ةتالثب لجألا لحم لبق كلذ هيلإ عفدي مل نإو فلسلا كلذ زاج لجلا
 .فلسلا نم هريغو ناويحلا يف كلذكو فلسلا لطب

 لثم زوجي له غوصلاو روسكلا نم ةضفلاو بهذلاب فلسلا نعو : ةلاسم
 ءيش يف فورعم نزوب ناك اذإ زوجي ليق هنآ يعم لاق ؟ ريناندلاو مهاردلا

 . ملسلا هيف زوجي امم فورعم لجأ ىلإ فورعم

 الإ حضو مهاردب فلسي لجر نع هتلأسو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 هنأ ىلع بحلا نم حضولا مهردلا مك فرع ىتح افيزم حضاولا اسح امهنأ

 هفلسف قبرم نيمهردب حضولا مهردلا فرص ناك بح كوكم قبزم مهرد لكل

 . زئاج لاقف ثلثو كيكاكم ةعبرأب حضو مهرد لك

 مهاردلا لتم زوجي له . روسكلاب ةضفلاو بهذلاب فلسلا نعو : ةلاسم

 . فورعم نزوب ناك اذإ هنآ يعم لاق ؟ ريناندلاو

 اًمارص هبسح نإف قناد صقني ريناند ةثالث الجر فلس لجر نعو : ةلاسم

 بهذلاب مسي ملو ريناند ةلمج ىلع دهشأو قناد فصن فرص مهردب ءاج وأ
 .ملعأ هنلاو ضقتنا

 لجرو وه قفتا لجر نع هتلأسو بسحأ اميف نسحلا يبآ نع : ةلاسم

 كلذ ىلع اقفتاو رثكأ وأ لقأ وأ مهارد ةسمخب بح يرج لكل هفلسي نأ ىلع
 فلسملا ىلإ فلستملا عجرف مهاردلا نم كلذ هنيح يف فلسملا رضحي ملو
 اهضبقف مهرد اذكو اذك انه اه لاقو فلسملا ىلإ اهعفدف مهاردلاب ىتأ
 ىلع اقفتا اذإ لاق ؟ةفصلا هذه ىلع اًئباث اًئلس اذه نوكي له .فلستملا
 بلطي فلسملا ىلإ فلستملا عجر مث كلذ ىلع اقرتفاو لجألا امساو فلسلا
 ةرورصم ريغ وأ ةرورصم مهارد فلستملا ىلإ فلسملا عفدق مهاردلا هنم
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 . كلذ زاج فلستملا هقدصو امهرد اذكو اذك انه اه كل تنزو دق هل لاقو

 هيلإ بلطو هل هاضتقاف نيد مهارد لجرل هيلع لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 زوجيأ ناطولخم امهو اًمهرد هاضقأف نيمهرد هل نزوف رخآ امهرد هفلسي نأ

 نم لاقو .فلسلا زوجي لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا لاق ؟ال مأ فلسلا اذه

 . فورعم ريغ هفلس نأل زوجي ال لاق

 هنأ هيلإ بتكو مهاردب هيلإ ثعبف هفلسي رخآ لجر ىلإ بتك لجر : ةلاسم
 امأ لاق ؟ فلسلا تبثي له .اهضبقو كلذب رخآلا ىضرف مهاردلا هذه هفلس دق
 هنأ يدنعف كلذ ىلع امماتت اذإ ةنانئمطالا ىف امأو يدنع تبثي الف مكحلا ىف
 ملو هيلإ راص امب دحاو لك ايضارت اذإف هل تلق .كلذ ليق دق هنأ بسحأو تبثي
 اذإ ةنانئمطالا ىف متي هنأ ىعم لاق ؟ ةمماتم هذه نوكت له ...ءىشب املكتي

 دق لاق نإف هل تلق .ضعب امهضعبل امهنم ةمماتم كلذ نأ امهبلق نئمطا
 نوكت له ..كدنع نم ىلإ تراص ىتلا مهاردلاب يدنع نم كيلإ راص ام تيضر

 .ضبقلا دعب كلذ ناك اذإ كلذك هنإ ليق هنأ يعم لاق ؟ مكحلا يف ةمماتم

 امنإ مهاردلا نأ رثألا يف تدجو لاق عرشلا نايب باتك ريغ نم : ةلاسم

 نايب باتك ىلإ عجر .ملعا هللاو فلستملا دي يف فلسلا ةدقع دنع نوكت
 .عرشلا

 فلس نمعو هللا همحر بوبحم نب دمحم نب ريشب نع دجوي اممو : ةلاسم
 اهلك تضقتنا ةلمج اهلك تفلس تناك نإ لاق ءيدر قناد اهيف اذإف رظنف مهارد

 معن يراوحلا وبأ لاق .مهرد هنم ضقتنا اذكو اذكب مهرد لك تفلس تناك نإو
 . فلسلا مت لجألا لحم لبق هلدبأ اذإو لجألا لحه لبق هلدبي مل اذإ اذه
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 يف باب
 عيبلا يف و فلسلا يف لجألا

 يف لجرلا ىلإ ملسي لجرلا تيارا تلق .ةرفص يبا عماج نمو : ةلاسم
 عيبي وأ قزرلا ىلإو ءاطعلا ىلإو ةسايرلا ىلإو داصحلا لجا ىلإ ماعطلا
 كلذ تقو فرعي ال هنأل دساف هلك اذه ال لاق .لاجآلا هذه نم لجأ ىلإ عاتملا

 ىلإ وا ناجرهملا وأ زورينلا ىلإ عاب وا ملسا نأ تيارا تلق ؟ نوكي ىتمو
 تلق .فرعي ال هنأل دساف اذه لاق . ءاتشلا ىلإ وأ فيصلا ىلإ وأ ناجروعلا

 مودق ىلإ عاب نإف تلق . زئاج هيلإ ملسلاف فرعي ناجرهملاو زورينلا ناك نإف
 نإف رخأتيو مدقتي هنأل فرعي ال اضيأ اذه لاق .ىراصنلا موص ىلإ وأ جاحلا
 . زئاج عيبلاف ةلهألا فرعي امك فرعي اذه نم ءيش ناك

 يف ةدملا لعج نميف حبسم نع ليقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 الف لعفي مل نإف امولعم اجا لعجي نا يلإ بحا لاق فيصلا ىلإ فلسلا
 ناك دق فلسملا لاق اذإ لاقو هنمو .ضقتني لاق نم لاق هريغ نمو .ضقني
 ءاهقفلا نم هريغ نع اماو .ضقتنم وهف تقو هل نكي مل رخآلا لاقو تقو فلسلل
 الجا هل انلعج دق فلسملا لاقو لجا هل لعجي مل فلستملا لاق ناك اذإ لاقف
 اذه ناك ام ةنيبلا رخآلا زجعأ نإ فلستملا ىلع نيميلاو فلسملا ىلع ةنيبلاف
 .هلجأ ىلإ وهف هيلع افلاحت وأ لجألا ةنيب تماق نإف اذكو اذك تقو ىلإ فلسلا
 بحأ يارلا اذهو ضقتنم وهف فلسلا اذه يف لجأ امهنيب نكي مل هنا رقا نإو

 ضقن يعدي فلستملا نأ لجألا ىلع فلسملا لوق لوقلا نآ هريغ نمو .يلإ
 نأ هنيمي عم فلسملا لوق لوقلاو فلسلا ضقن يف هلوق لبقي الو فلسلا
 حص دقو اعيمج فلسلاب ارراقت امهنأل اذكو اذك تقو ىلإ لجا هل ناك فلسلا
 ىعدي يذلاف .ضقتنا لجا هل نكي مل اذإ هنأو لجا ىلإ الإ نوكي ال فلسلا نأ
 تابث يعدي يذلا ىلعو كلذ ىلع ةنيبلا هيلعو يعدملا وهف لجا هل سيل هنا
 الإ فلسلا حصي ال هنأل فلستملا لوق لوقلا لاق نم لاقو .نيميلا عيبلا
 . فلسلا لطب لجألا حصي مل اذإو لجألاب
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 هل العجي نأ ايسنو هريغ وأ بحب مهارد املس هفلسأ اذإ هل تلق : ةلسم

 امهنم ركذلا نم مدقت اميف فورعم رهش ىلإ امهنيب هلجا نأ ةينلاب الإ لجا
 ىلع اماتت نإ هنأ يعم لاق ؟ اًئباث افلس نوكيو كلذ يزجي له ..ةدقعلا لبق

 تلق .ضقتنم مكحلا يف يدنع :ناك اضقانت نإو امهيزجي هنأ وجرأف كلذ

 الإ ةمماتملا نوكتال هنأ يدنع لاق هلبق وف ضبقلا دنع امهنم تبثت ةمماتملاف
 . ضبقلا ءيجي نأ ىلإ ةمماتملا ىلع امودي وأ ضبقلا دنع

 فلسلا اذه لحم لاق وأ كيلع هلاح لاقو مهارد الجر فلس نَّمعو : ةلاسم
 ام ىلعف ؟ ةفصلا هذه ىلع فلسلا اذه له تلق .مايأ ةرشع ىلإ وأ دغ ىلإ
 هدي ىف ةعلس ىلع مهارد همدق هل ةمدقتلا ىرجم يرحي انعم اذهف تفصو
 هتنياعم دعب كلذ ىلع امماتت نإ لوقنو مهاردلل مدقملا اذه اهري مل ةرضاح
 هاضقن نإو امهنيب كلذ مت لاح وهو دغ ىلإ مهاردلا هيلإ عفد يذلا كلذ

 ضعب نع ةقثلا انل عفر دقو .لاح وأ دغ ىلإ هلوق يف اذهو .ملعا هللاو ضقتنا
 ثالثلا هلقأ ناك نإو مايأ ةثالث فلسلا ىف لجألا ةدم لقأ لاق هنأ ةفرعملا لهأ
 .ملعأ هللاو تركذ ام ىلع فلسلا نأ ظفحن ملو زئاج ثالثلاو .دكوأ رشعلاف
 فلسلاوو فورعم رهش نم ىمس اذإ لجأ هنأ ىرنف مايأ ةرشع ىلإ هلوق امأو
 .كلذ يف لدعلاب ملعأ هئلاو مايأ ةرشع ىلإ هلوق يف هظفحن ظفح ريغ نم مات

 مايا ةثالث هلقأف فورعم لجا ىلإ فلسلا نكي مل ام ليق دقو لاق هريغ نمو
 مل اذإ عفر ةمدقتلا امنإو .لاملا سأر ذخأ الإ هيف مماتت ال دساف فلسلاو
 لجأ ىلإ الإ فلسلا نوكي الف فلسلا همسا عقو اذإ امأو اًقلس كلذ ىف اوركذي
 نم هنأل لجا ريغل فلسلا يف ليق دق هنأ يعمو هريغ لاق .فلسلا دسف الإو

 .مامتلا هيف يرجي يذلا ضقتنملا قيرط نم ليقو ابرلا قيرط

 فلستملا لوقيو فلسلا ىلع ارراقت اذإ فلستملاو فلسملا نعو : ةلاسم
 ىلع نيميلاف زجعأ نإو لجألاب فلسملا"ىلع ةنيبلاف ةنيبلا نم ىلعف هل لجأ ال
 نأ ليق دقو هريغ نمو .فلح اذإ ضقتنم وهو لجأ هل ناك ام فلستملا
 اًعبمج امهنا ليقو فلسملا لوق لوقلاو لجأ هل سيل هنأ ىعدملا وه فلستملا

 افلح نإف .اًعيمج افلح ازجعأ نإف يعدي ام ىلع دحاو لك ةنيبلاب نايعدي
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 .فلسلا ضقتنا

 يف لجألا لعجو رمتو ربو ةرذب مهارد الجر فلسأ لجر نعو : ةلاسم
 اوهش هلعجي ملو ظيقلا ىلإ رمتلاو فيصلا ىلإ ربلاو ةرذلا ىلإ ةرذلا

 كلذ زاجأو اّضقتنم ءاهقفلا ضعب هآر دقف ؟فلسلا ضقتني له ..امولعم

 .ظيقلا ىلإو ربلل فيصلاو ةرذلا ىلإ ناك اذإ مهضعب

 امأف اًقورعم ارهش ىمسي ال فيصلا ىلإ فلسأ لجر نعو : ةلاسم
 هيف نوري الو هنوهركي اوناك دقف انخايشأ نم فرعن ام اماو .هضقنف ىلصوملا
 .اتقو كلذل لعجي نأ بحنو ةزئاجف عويبلا اماو .ملعأ هللاو اصقن

 ىلإ وا فيصلا ىلإ وأ ظيقلا ىلإ لوقيف الجر فلسأ لجر نعو : ةلاسم
 ناقفتي وأ لجألا يف نافلتخي مث امولعم ارهش يمسي الو قحلا لجآ ينعي ةرذلا
 ةرذلا ىلإ وأ فيصلا ىلإ وأ ظيقلا ىلإ نوكي نأ هركي لاق ؟ ال مأ مات فلسلاف
 لاق .ةرذلا وأ ظيقلا وأ فيصلا ىرت ام مكاحلا ىلإ راص نإف هل تلق .مات وهو
 . ةرذلاو فيصلاو ظيقلا نكمأ اذإ

 ىلإ ماعط يف مهارد فلسأ لجر نعو تاباوجلا ضعب نمو : ةلاسم
 هيف ىرت امف ماعطلا لخدي نأ ىلإ لاق هنأ الإ اًقورعم ارهش مسي ملو زورينلا
 لجأ ىلإ كلذو ماعطلا لخدي لجأ ىلإ ىمس دقو .كلذب سأب ال هنأ ىرآ لاق
 ىرأ الف ةهكافلا حالص ىلإ نامر بحو بيبزب مهارد فلسآ لجر نعو .مولعم

 ناك ماعطلا هيف لكؤي وأ ةهكافلا هيف حلصت يذلا رهشلا ىمس ولو اسأب كلذب
 . يلإ بحا

 ربو ةرذب مهارد الجر فلسأ لجر نعو هللا همحر هللادبع يبآ نعو : ةلسم

 ظيقلا ىلإ رمتلاو فيصلا ىلإ ربلاو ةرذلا ىلإ ةرذلا يف لجألا لعجو رمتو
 ءاهقفلا ضعب هآر دقف ؟ فلسلا ضقتني له ..امولعم ارهش هلعجي ملو

 ىلإو ربلا فيص ىلإو ةرذلا كارد ىلإ ناك اذإ مهضعب كلذ زاجأو اًّضقتنم
 لوق نم انظفح يذلاف هباوج يف لاق هتنا همحر يزوجلا يبأ باوج نمو .ظيقلا

 امماتت ولو هلام سأر هلو دساف وهف لجأ هل لعجي مل اذإ فلسلا نأ ءاهقفلا
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 ضبق دنع لجألاب يمسي مث هيلإ مهاردلا دري ىتح كلذ زجي مل كلذ دعب
 .اضورع اهب ذخأي الو مهارد الإ فلسلا دسف اذإ ذخأي نأ هل سيلو مهاردلا

 امأف كلذ دارأ نإ ريناند مهاردلاب ذخأي نأ هل ليق دقو لاق رخآ هنع باوج ىفو

 دقو لاق هريغ نمو . ريناند ليق امك مهارد الإ ذخأي نأ هل سيلف ريناندلا ريغ
 اًّضورع ذخأ نإ ليق دقو . ريناند مهاردلابو مهارد ريناندلاب ذخأي نأ هل ليق

 هب ذخأي نأ زئاج كلذ نأ ليق دقو هلثمل نوعجري الو كلذ ىضم دقف مهاردب
 لاقو .دحاو انعم كلذ لك لاق نم لاقف .دسفي مل وأ فلسلا دسق اذإ اضورع

 هل زاج داسف ريغ يف هلام سأر ذخأ دارأ اذإ نوهأ ناك دسفي مل اذإ لاق نم

 . ملعأ هقلاو طقف هلام سأر الإ هل زجي مل داسف نم ناك نإو .كلذ
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 يف باب
 فلسلا يف عض وم نم ضبقلا ط و رش

 هلح ورش نم كلذ ريغ و

 دنع هيلع طرشو اًقلس الجر فلسأ لجر نع هعم انأو لئاس هلأسو : ةلاسم

 كلذ ريغ يف هنم ضبقي نأ هل زوجي له ..فورعم عضوم يف ضبقلا
 هيلع طرش اذإ كلذكو لاق .امهنيب اطرش ثيح الإ كلذ هل زوجي ال لاق ؟عضوملا

 . لايكملا كلذب الإ هنم لاتكي نأ زجي مل فورعم لايكمب
 .ةلمح يف ىركلا طرشو فلسا لجر يف رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ضبقيلف هدالب فرعي وهو الجر لجر فلسأ اذإو هنمو .دساف فلسلا نإف لاق

 مل نإ هنأ يلع يبأ نعو .اطرش اطرش انوكي نأ الإ فلسملا ينعأ هدالب نم
 دالبلا لهأ نم اناك اذإ هاطعأ ثيح هقح هافو ضبقلا ىف طرش فلسلا ىف نكي
 يذلا ناكملا مسي ملو ماعط يف فلس يذلا يف اضيأ هللادبع يبأ نع كلذكو
 نمو .فلستملا دلب نم ضبقي نأ فلسملا ىلعو مات فلسلا لاق هيف ضبقي
 .ضقتنم فلسلا نأ ضبقلا عضوم طرشي مل اذإ لاق نم لاق دقو لاق هريغ

 دالب يف لاق نم لاقو .فلسلا ةدقع تعقو ثيح ضبقلا نآ لاق نم لاقو
 نم فلستملاو فلسلا ناك نإو فلستملا دالب نم لاق نم لاقو .فلسملا

 دلب ناك اذإو دلبلا ىف ةدقعلا تعقو ثيح انعم ضبقلا ناك ةدحاو دالب
 يف ضبقلا ناك نيدلبلا دحأ يف ةدقعلا نكت ملو فلستملا دلب ريغ فلسملا
 فلستملا دلب ىف ضبقلا ناك فلستملا دلب ىق ناك نإف .فلستملا دلب

 مكاحلا دنع اناك نإف دلبلا ىف افلتخا نإف فلستملا دلب نم اندنع ضبقلاو
 ثيح دلبلا يف كلذ ناك مكاحلا ريغ دنع كلذ ناك نإو .مكاحلا دنع هقح هافوأ
 مكاحلا ىلإ هلمح يف فلستملا ىلع نوكي نأ الإ دلبلا نم فلستملا ءاش
 .هدلب نم ءاش ثيح هيلع فلسلا ضبق ناكو كلذ هيلع نكي مل ىركلا نم ررض

 هيطعي نآ فلسلا هيلع يذلل نإف هدلب يف هضبق ماعط يف هفلس نأ ليقو هنمو
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 .انيأر وهو دلبلا كلذ نم ءاش ثيح

 ليك ماعط يف لجر ىلإ ملسأ لجر يف ةرفص يبأ ظفح يف امأو : ةلاسم

 لاق .هيف هيفوي يذلا ناكملا طرتشي ملو .مولعم برضو مولعم لجأو مولعم
 يف هلعجي مل مل تلق . مولعم ناكم ريغ ىلع عقو فلسلا نأل فلسلا دسفي

 وا رحبلا يف ةنيفس يف هيف هيلإ هملس ن نإ لاق ؟هيف هيلإ هملسأ يذلا ناكملا
 ام انؤاهقف لاقف . دسف اًناكم طرتشي ثي مل اذإف اهيف هيفوي نأ يغبنيف ةريزج يف

 ضعب لاق دقو يراوحلا وبآ لاق هريغ نمو . هلقلا ءاش نإ ذخأن هبو انفصو دق

 الجا هل ناك اذإ زئاج فلسلاف هيفوي يذلا ناكملا طرتشي مل نإ ءاهقفلا
 ىلع احلطصي نأ الإ فلسلا هيلع يذلا دلب يف ءاضقلا نوكيو .امولعم
 . عضوم

 نأو هدلب ىلإ هلمحي نأ طرش هلو فلس لجر ىلع هل لجر نعو : ةلاسم

 بلطي عجر مث هنم ىفوتساو قحلا هيلع يذلا ةيرق نم هقح ذخأ قحلا بحاص
 لبق ثدح ماعطلاب ثدح نأ هنم هضبق نيح هيلع طرتشا نإ تيأرأ ..ىركلا

 هيلع عجري له .ثدح ماعطلا يف ثدحف كلام نم وهف يدلب ىلإ هب لصأ نأ

 ىلع نأ بولطملا ةيرق نم هقح ذخأ نإ هنإ ىسوم لاق ديلولا وبآ لاقف ؟هقحب

 ىلع سيلف بولطملا هيرق نم هضبق نإ هنإ ىسوم ريغ لاقو .هنالمح بولطملا
 ثدح ماعطلاب ثدح نإ هيلع طرش نإ تنآ لوقت امف هل تلق .نالمح بولطملا

 لام نم وهف ثدح ماعطلاب ثدحف كلام نم وهف يدلب ىلإ هب لصأ نآ لبق
 .فلستملا ىلع وه لاق . وه نم ىلع ىسوم لوق ىلع ىركلاف تلق .فلسملا
 ديلولا وبأ لاقو .بجو دق ىركلا نأل معن لاق .ثدح ماعطلاب ثدح نإو تلق
 لاعت هل لاقف هبحاص هاعد مث هدلب نم هقح ضبقي نأ طرش فلسملا ناك نإ
 بلط مث فلسملا ضرأ يف هقح نضبقف جرخف يضرأ يف ينم كقح ضبقاف
 تيأرأ تلق .ءيرب دقو فلستملا ىلع نالمح الف هل هلمحي نأ فلستملا ىلإ
 هرك هضيق امف كل هلمحأ انأو ىضرأ نم كقح يتم ضبقأ فلستملا لاق نإ

 .هضرأ يف هضبق اذإ هنالمح ذئنيح هيلع سيل ديلولا وبآ لاق هلمحي نأ

 يف ضيقل ١ مهيلع طرشو اًموق فلس لجر نعو ير اوحل ١ يب ا نع : ةلآ سم
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 امك هلمحاو كيلإ بحلا انم ضبقأ هل اولاق مهدلب ىلإ مهيلإ لصو املف .هدلب
 نأ مهيلع طرش ثيحو الإ ضبقلا هل نوكي الف تفصو ام ىلعف .كبح لمحت

 ىلإ اوجرخي نآ مهيلع ناك هدلب ىلإ هلمحو مهدلب نم هضبق نإف ضبقلا نوكي
 هيلع هليكيو هدلب يف الإ ضبقلا زوجي الو هدلب يف هيلع هليكي نم اورمأي وأ هدلب
 . . .هدلب يف

 مهسب لام يف لجرلا لمعتسي لحرلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 تلق .هلام سأر هلو دساف ضرقلاو فلسلا نأ هضرقيو هفلسي نأ طرش ىلع

 ام نود ذخأ نإف هل تلق .معن لاق .ملسأ ام لثم ذخأي نأ ضرقلا داسفو هل

 ملسي نآ هل سيل هنأ ضرتقملا لبق نم زيجي هتيارو ال لاق ؟كلذ زوجي له ملس
 ال لاق ؟هل زوجي له ملس ام لضفآ ضرتقملا ذخآ نإف تلق .ضبق ام نود

 عجر ٠. ملس ام لثم الإ ذخأي نأ هل سيل هنأ ضرتقمل ١ لبق نم هزيجي ال هتيأرو

 .عرشلا نايب باتك ىلإ
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 يف باب
 فلسلا ىخيبق طورش

 عويبلا طرش يف لايكملا و

 ذخف لجأ ىلإ تفلسأ اذإ عيبرلا لاقو .ةرفص ىبأ عماج نمو : ةلاسم

 تيارا تلق .ليفكلاو نهرلا ذخف اضورع تعب اذإو ءاًئهز ذخأت الو ليفك كلذب
 ملو مولعم برضو مولعم لجاو امولعم اليك ماعط يف لجر ىلإ ملسأ الجر
 ناكملا طرتشا نإف تلق .ملسلا دسفي لاق .هيف هيفوي يذلا ناكملا طرتشي
 مل تلق .فلسلا دسفي لاق .طسوأو ديجأ وه برض يأ ماعطلا فصي ملو

 دسف هيف هيفوي يذلا ناكملا طرتشي مل اذإ لاق ؟نيهجولا نيذه ىف هتدسفأ
 ماعطلا بحاص لوقيو .اذكو اذك ناكم يف ينقوأ لوقي قحلا بحاص نأل
 لاق .دحاو ناكم يف هيفوي نأ ىلع احلطصا نإف تلق . رخآ ناكم يف كيفوأ
 لاق .مولعم ناكم ريغ ىلع عقو لصألا نأل لاق ؟مل تلق .اضيأ كلذ زوجي ال

 هيف هيفوي يذلا ناكملا طرتشي مل نإ ءاهقفلا ضعب لاق دقو يراوحلا وبآ
 هيلع يذلا دلب يف ءاضقلا نوكيو .امولعم الجا هل ناك اذإ زئاج ملسلاف
 ناكملا يف هلعجي ال مل تلق باتكلا نمو .عضوم ىلع احلطصي نأ الإ فلسلا

 يف وا رحبلا يف ةنيفس يف هيلإ هملسا ناك نإ لاق ؟هيف هيلإ هملسأ يذلا
 مل نإف تلق .دسف اناكم طرتشا اذإ مق هيفوي نأ هل يغبنيا رئازجلا نم ةريزج
 طسولاو ءعيدرلاو ديجلا نيب ام نأل لاق ؟هتدسفأ مل امولعم ابرض طرتشي

 طرتشي مل اذإ ليق دق نإ ديعس وبأ لاق هريغ نمو ؟هيطعي اذه يأف توافتم

 تباث ليق دق هنأ يعمو .ضقتنم هنأ اذه فورعم عضوم نم ضبقلا فلسملا

 دلب يف ضبقلا نوكيو .اتباث نوكي هنإ ليقو فلسملا دلب يف ضبقلا نوكيو
 انفرع ام ىلع هيلإ بهذي ام رثكأ لعلو .فلسلا عقو ثيح نوكي ليقو فلستملا
 فراعتملا وه كلذ نأل فلستملا دلب يف ضبقلا زوجي لعجي هنأ فلسلا نم
 مل هضبق يف اطرش نكي مل اذإ نادلبلا نم دلب يف ضبقلا نوكي نأ اقفتا نإو
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 رثكأ هيلإ ريصيف فلسملل ةعفنم رج هيف نوكي نأ الإ اداسف كلذ يف يل نبي
 هنأل بوبحلا نم فورعم ءيش يف هفلسأ اذإ امآو .كلذ ينبجعي الف هقح نم

 كلت نم فنص يأ نم مسي ملو رمتلاو ربلاو ةرذلا لثم ةفلتخم فونص

 بهذي اضعب نأ ىعمو .لاح ىلع فلسلا ضقني اضعب نأ ىعمف .فونصلا

 ىلإ بهذي اضعب نأ يعمو .مت ءيش ىلع امماتت نإو اضقانت نإ هضقن ىلإ
 تيارأ تلق "باتكلا نمو .افلتخا نإ طسولا كلذ نم مكحلا يف هل لعجيو هتابثإ
 هايإ هيفوي نأ هيلع طرتشاو امولعم لجاو امولعم اليكو اديج اطرتشا نإ
 كيطعأ لاق ماعطلا هيلع يذلا نإف تلق .معن لاق ؟ كلذ زوجي له ..ةفوكلاب
 ماعطلا هيلع يذلا لاق .يلزنم يف هضبقأ لب ماعطلا هل يذلا لاقو يلزنم يف
 ةفوكلا طرتشا دق هنأل ةفوكلا نم ءاش ثيح هيطعي نأ ةخسن ىفو .هضبقي نأ
 نم لاق هنأ ريغ هلك طرشلا اذه طرتشا نإ تيأرأ تلق .اهنم ءاش امنيأ هلف
 نمو .سانلا يديآ يف ىقبي ال اذه نأل تلق . دساق هلك اذه لاق .يروس ماعط

 هنأ دارأ ناك نإ ديعس وبأ لاق هريغ نمو . ال مأ ائيش جرخيا ىرا ال ينإ لبق

 نإ ليق هنآ يعمف ةفورعم ضرأ ماعط نم وأ ةفورعم ضرأ نم طرتشاو هفلس
 دقني ال اهماعط نم طرتشي يتلا ضرألا نوكت نأ الإ لاح ىلع ضقتنم فلسلا
 هذه ريغ ىلع تناك نإو فراعتلا ىف كلذ نكمي الو .سانلا يديأ نم اهماعط

 ضرألا كلت ماعط نم هيطعيو فلسلا تبثي ليق هنأ يعمو .فلسلا لطب ةفصلا
 ماعطلا كلذ كردي ال هلاح تنأ اذإف .هنم هيفوي نأ هيلعو هيعدي ام كرداو يقب ام
 ضرألا كلت ماعط مدعأ ول هنأ جرخي هنأ يعمو هلام سار هل ناكو .فلسلا لطب
 نمو .فورعم ماعطلا نأل ؛اهريغ نم اماعط هيقويو فلسلا ضقتني ال هنأ

 ريغ تئش ماعط يأ نم ينطعا لاق هنأ ريغ هلك اذه طرتشا نإف تلق باتكلا
 الأ تركذ ام ءانثتسا حص نإ معن لاق ؟فلسلا اذه دسفي له .. ىروش ماعط
 ماعط يآ نم هيطعي نأ طرتشا دق هنأل لاق ؟مل تلق .هيلإ لعج دق هنآ ىرت

 دسفي له ..هلك قارعلا ماعط نم هيطعي نأ طرتشا نإ تيارا تلق .ءاش
 ام اماعط طرتشا .اًدقن ًائيدر وأ اطسو وأ اديج طرتشا هنأل ال لاق ؟فلسلا

 يف اهماعط ىقبي ال ةيرق وأ ضرأ ماعط طرتشا اذإف سانلا يديأ يف ىقبي
 ال هنأل فلسلا دسفي لاق .اًديج اماعط طرتشا اذإ تيارا تلق .سانلا يديا
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 لوقلا ىضم دق ديعس وبأ لاق هريغ نمو . ال وأ اديج نوكي له يردي
 هطرش نم عسوأ يدنع وهف .عضوم ماعطالا الإ ماعطلا نم يدنع هؤانثتساو
 .هيف لوقلا ىضم دقو سانلا يديأ يف ىقبي ال امم ناك اذإ .فورعملا ماعطلا
 وأ ةرئاح يف ةامسم ةرذ يف مهاردلا فلسا نإو . رفعج نبا عماج نمو
 سأر هلف ةفآ ةعطقلا بيصي نأ الإ زئاج وهف اذكو اذك هعطق نم لاق وأ ،اهريغ
 مث ىرخا ةرم ةرمثلا كلت لثم ةعطقلا كلت يف نوكي ىتح لاق نم لاقو .هلام

 هيطعي نأ طرتشاو بحب الجر فلسأ لجر يف اضيا يلع يبآ نعو .هيضقي
 ضبقي نأ بحلا بحاصل زوجي له اهبح تاف بحلا ساد املف ةنالف ةعطق نم

 نأ الإ زوجي ال هريغ نمو .سأب نوكي ال نأ وجرأف ةعطقلا كلت ىوس نم
 اذه يف يلع يبأ يارو .ىرخأ ةرمث نمف ةرمثلا كلت تتاف نإف اهنم ضبقي

 لاق هريغ نمو .هلام سار هلف ةفآب بحلا كلذ تاق نإ ناق نم لاقو .يلإ بحأ
 ىتلا ةرمثلا هذه نم ةفوزعم ةرمث بح ناك نإف ةعطقلا ةرمثو ةعطقلا ىف امأ
 دجي مل نإو هلام سأر هلف اهنم هفوي ملو ةرمثلا هذه تتافف ةعطقلا هذه ىف
 ةعطقلا كلت نم ىرخأ ةرمث نم ذخأي نأ هلف ةرمثلا هذه تتافف ةفورعم ةرمث
 ةعطقلا تيقب امو هلام سأر هلف ةعطقلا تحاتجاف ةفآ ةعطقلا ىلع تتأ نإف

 اذه ىف فلسلا نإ لاق نم لاقو .ةعطقلا ةرمث نم كلذ هلو تباث فلسلاف
 نم توفي ءىش كلذو سانلا يديا يف ىقبت ال ةعطقلا كلت ةرمث نأل ضقتنم
 هيف فلسلاف سانلا يديأ ىف ىقبي الام ىلع فلسلا عقو نإف ،سانلا يديا
 نمأي ال هنأ رخآ هجو نمو .هلام سأر هلف فلتت مل وأ ةعطقلا تفلت ضقتنم
 هنم وه ءىش ريغ ىلع فلسلا نوكيف اهيلع ىتأت ةفآب اهمادعإو ةعطقلا لاوز

 فلسلا امأو . ملعأ هللاو مات ريغ يف فلسلاو رذعلا كلذ يف لخديف ةقث ىلع

 نم وهو ةيلحب هالح وه امنإ هنأل تباث.هنإف ةرذلا نم يرباجلا ىدحإ يف
 . انفرع اذكه تباث هيف فلسلاو سانلا يديأ يف ةكوردملا ةدوجوملا بوبحلا

 اذه طرشو اهل ليكلا هيلع طرشو ىرخأ ةيرق نم فلسي لجر نعو : ةلاسم

 لصي نأ لبق كله نإف تلق .لوق وه لاق رمع لوقب هتربخأف رهزألا لاقو .هب
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 زاجأ هنأ ىسوم نع خيشلا ركذو .ءيرب دق لوقي هنإف رمع لوق لاق نم لاق

 ىسوم ريغ كلذ هركو نالمحلا هيلع طرشو ضبقي نأ هيلع طرشو فلس نم
 . ىركلا ىنعي مهارد هلعل ماعطب فلسلا اولاقو

 لبق نم ةالولا تعضو هب نوعيابتي اوناك كوكمب اوفلس موق نعو : ةلاسم
 فلسلا ناك نإف سدس سمخو سدس فصن نم بيرق كيكاكملا يف ديز مث
 امئاص هامسو عاصلا ىلع نامع كلايكم ناسغ مامإلا لبق نم ناك موي

 عاصلاب وهف كلذ دعب ناك نإو هب نوعيابتي سانلا ناك يذلا كوكملاب ءاضقلاف
 هنيعب ادح امهرضحي كوكمب وأ نالف كوكم هنأ هنافرعي كوكمب فلستي نأ الإ

 نمو .غاصلاب وهف هايمس انوكي مل نإو هب وهف كلذك ناك نإف هاينمسي مل نإو
 . فلسلا موي ناك يذلا كوكملا ىلع نوكي هنإ ليق دقو هريغ

 ةرمث نم هيطعي نأ هيلع طرشو الجر فلسي لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 هنأ ىعم لاق ؟طرشلا اذهب فلسلا لطبي له ..ءعىشب اهنم بصي ملف ةفورعم
 هل تلق .ةرمثلا هذه نم هيلع طرش اذإ فلسلا دسف هيلع اطراشت ام مدعأ اذإ
 اهنم بصي ملف اهريغ الو ةرمثلا هذه مسي ملو ةلخنلا هذه ةرمت نم لاق نإف

 بسحأو فالتخا اذه لثم يف دجوي هنأ يعم لاق .لجألا ىضقنا نأ ىلإ عيش

 ىتأ ىتح تبثي هنأ لوقلا ضعب يف يعمو فلسلا ضقتني هنا لوقلا ضعب يف
 نم ةرمث اهنم ءاج ام ىتم ىرخأ ةرمث نم هنم يطعيو ءيش ضرألا هذه نم
 . فلسلا اذه سنج

 زوجي له هضبق طرش اذإ فلسلا يف تلقو ديعس يبأل باوج نمو : ةلاسم
 تفصو ام ىلعف ؟ هضبق طرش ثيح الإ زوجي ال مأ رخآ دلب يف هذخأي نأ ا

 . اًقالتخا كلذ يف ملعن الو هطرش ثيح الإ ةفصلا هذه ىلع هذخأي نأ هل سيلف
 انفرع اذكه دلبلا كلذ يف الإ فلسلا ضبق نوكي نأ دلب يف طرشلا عقو اذإ
 . باوصلاب ملعأ هللاو

 نم هيطعي نأ فلستملا طرتشا اًمهارد الجر فلسأ لجر نعو : ةلاسم
 نآ قحلا بحاصل زوجي له .اهبح تافقو ةعطقلا كلت ساد املف ةنالف ةعطق

٦٨



 هنأ يعم ديعس وبا لاق .ساب نوكي ال نأ وجرأف ةعطقلا كلت ىوس نم ضبقي
 هنأل ضقتنم فلسلا اذه نأ ةلاسملا هذه يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي
 اميف فلسلا امنإو سانلا يديا نم هعاطقناو همدع نكمي ءيش يف عقو فلس
 ىفو مهعم سانلا تاداع رثكا ىف دوجوم وه اميف سانلا يديأ نم عطقني ال
 ةرمثلا هذه دح نكي ملو اهترمث نع هفلس هاطعأو امماتت نإ امهنأ لوقلا ضعب
 ضعب يفو اهترمث ريغ نم ذخأي نأ هل سيلو .ترمثأ ىتم كلذ زاج اهنيعب
 نم ذخأي نأ ىلإ اهيف ةفورعم ةرمث نم ذحي مل اذإ تباث فلسلا نأ لوقلا

 كلذ ىلع اقفتاو اهترمث ريغ نم ذخا نإ هنأ لوقلا ضعب يف نأ وجراو .اهترمث
 دعبي مل لاملا نم دودحملا اذه ةرمث يف نسحو فالتخالا اذه تبث اذإو . زاج

 ريغ ةمهبملا يف نسحي مل اذإو ةدودحم ةرمث يف اذه لثم تبثي نأ يدنع
 . يدنع ةدودحملا ةرمثلا نسحب الإ دعبي مل ةدودحملا
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 يف باب
 دحأإ نيد هل نم

 هيلع يرتشب هرما وا هبلع فلستي نا هرماق

 هريغ دنع نم هتح يف وتسبيو ض رتت وا

 لاقف نيد لجرل هيلع لجر نعو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 نم فلستف هل لاق وأ لجا ىلإ اًبح يلع هدنع نم رتشاف نالف ىلإ بهذا هل
 تلق .ىضتقاو فلس وأ بحلا هل عابو نالف ىلإ اذه بهذو ضبقاو يلع هدنع
 نيدلا بحاص ناك نإف تفصو ام ىلعف ؟ةفصلا هذه ىلع اذه زوجي له
 ةدقع هيلعو هلسرا يذلا ىلع فلسلا نأ ىلع هلسرأ يذلا نالف دنع نم فلست
 مث فلسلا ةدقع ىلع اهضبقي ىتح مهاردلا هيلإ عفديف هيلإ عجرف فلسلا
 نيدلا هل يذلا ىلع فلسلا ةدقع تناك نإو كلذ دارأ نإ هقح نم اهايإ هيضقي
 يف اذهو كلذ زاج هرمأ امك هاضتقا نإو دكوا وهف كلذب هملعا عجر نإف
 هضبقيو نالف دنع نم ابح يرتشيل هرمأف ابح هيلع هنيد ناك نإو .مهاردلا
 ةليكو ءارشلا ةليك نيتليك نم دب الو ءارشلا دعب ليكي نم هل رمأي نأ هل دب الف

 يرتشملا لاتكي نأ دعب ءاضقلا هيلع ليكي نم هرمأي نأ هل لوقيو .ءاضقلا
 لزنو فلستي يذلا بلاطي فلسملا عجرف زئاج كلذ ناك نإو تلق .ءارشلا
 ناك نإف تفصو ام ىلعف .هقح هل فلستملا مزلي له تلق .هيلإ لسرا يذلا
 مراغ وهو فلسسلل هيلا ةبلاطملاف هسفن ىلع فلسلا دقع يذلا وه لوسرلا
 امنإو ءيش هنم انا يلع سيلو نالف ىلع فلسلا امنإ فلسملل لاق ناك نإو
 ىلع لسرملا هضبقف نالف ىلع فلسلا هل ضرف وأ كلذ ىلع هفلسف لوسر انا
 ةدقعلا تناك نإو ءيش لوسرلا ىلع سيلف لوسرلا ديب فلستملا اهضرف ام
 رقأو لسرملا نيبو فلسملا نيب لوسرلا عمج مث فلستملل لوسرلا ىلع
 نم نمضي ال هنإ فلسملل لاق لوسرلا ناك دقو هيلع فلسلا نأب فلستملا
 مث فلسملا هفلس كلذ ىلعو نالف ىلع فلسلا اذه امنإو ءيش هل فلسلا اذه
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 نأ الإ كلذ نم لوسرلا ىلع سيلف .هيلع فلسلا نا لسرملا رقاو امهنيب عمج
 هل رقي ملو فلسملا اهدقع لوسرلا ىلع ةدقعلاو تومي وأ لسرملا ركني

 لام لوسرلا قحليو فلسملل مراغ لوسرلاف تام ىتح هيقل الو لسرملا
 ناك نإ فلسملل لقي ملو هسفن ىلع فلسلا دقع لوسرلا ناك نإو .لسرملا
 ينلسرأ لاق امنإو .فلسلا اذهب كل نماضب انأ سيلو ينود نالف ىلع فلسلا
 لوسرلا ىلع فلسلاف كلذ ىلع اتكسبو فلسملا هفلسو هيلع فلستا نأ نالف
 لجرل لاق لجر نعو .باوصلاب ملعأ هتناو لسرملا لوسرلا قحليو فلستملا
 كله مث امهرد اذكو اذك هفلست وأ امهرد اذكو اذك هضرقتل نالف ينلسرأ

 يف باوجلاك اذه يف باوجلاف .لوسرلا بلاطي اذه عجرو باغ وأ لسرملا
 ذوخأم لوسرلاف تام وا باغ ىتح لسرملا رقي مل اذإف اهلبق يتلا ةلاسملا
 لسرملا لام نم هلانيو لسرملا لام يف ضرقملا قح حصي نا الإ ضبق اميف
 هنم هضبق ام هنم ضبق نم ىلع دري لوسرلاف الإو لوسرلا ىلع ليبس الف

 الإو لوسرلا ىلع ليبس الف لسرملا رقي نا الإ هلسرا نم ىلإ لام وه قحليو
 الإ هلسرا نم لام وه قحليو هنم ضبق ام هنم هضبق نم ىلع دري لوسرلاف
 لسرا هنأ تومي نأ لبق وأ بيغي نأ لبق هفلس وأ هضرقأ يذلا لسرملا رقي نأ
 دنع لوسرلا ىلع ليبس الف هيلع وهف هضرقأ ام وأ هيلع هفلست ام هنأ وأ انالف
 كملعا هسضرقأ وأ هفلسأ يذلا لوسرلا لوقي نأ الإ باوصلاب ملعا هللاو كلذ
 تنأ تيقل هوجولا نم هجوب قح هنم كل يلع ,سيل ضرقلا اذهو فلسلا اذه نأ

 قح يلع كل سيلف هاقلت نأ لبق باغ وأ نالف تام وأ هقلت مل وأ كل رقاو انالف

 اذه الو ضرقلا اذه لبق نم قح يل كلبق سيل معن فلسملاو ضرقملا لاقف

 ركنأ نإو هيلع يقحف .كلذ متاو كلذب يل رقأ نإ نالف لبق هيف يقحو فلسلا
 اذهو ضرقلا اذه لبق نم هوجولا نم هجوب كيلع يل قح الف حصي ملو كلوق
 ىلع سيلف هلك لصي مل وأ ءعىش هنم ىلإ راص هللا دنع هنم ءعيرب تنآو فلسلا

 الو هتلاسر ىلع هضرقأ هل قح ةجحلا هذهو طورشلا هذه دعب ىعم لوسرلا
 ناك نإو اقداص لوسرملا ناك اذإ اذهو ةفصلا هذه بسح ىلع هفلس نمل
 بذكلاب نالفل الام ذخأ هلصأ نأل هلام ذخأ نإ طورشلا هذهب هل ةءارب الف ابذاك
 . ملعا هللاو نالف ىلع
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 قحب الجر بلطي ناك لجر نعو يلع يبأ بتك نم هنأ دجوي اممو : ةلاسم
 هريغ نمو .كلذ هل سيل لاق .كقح ىفوتساو لع فلستف كل تنذأ دق لاقف
 هقح يفوتسيو هيلع فلستي وأ هيلع ن ١ دد نأ هرمأ ١ ذإ كلذ هل نأ ليق دقو ل اق

 . هيلع نادأ وأ هيلع فلست هنأ كلذ حص اذإ هيلع تباثو زئاج كلذ نأ

 اهب ثعبيو رخآ ىلع هل مهارد هل ضبقي نأ الجر لكو لجر نعو : ةلاسم
 ىلإ مهاردلاب ثعباو لجأ ىلإ مهاردلا هذه ينفلساأ لاق هيلإ اهبلط املف هيلإ
 . ههركا ءيش اذه لاق .هفلساف لجرلا

 فلستاف .ءافو دجا مل لاقف مهاردب الجر بلطي لجر نعو : ةلاسم
 ينيضقي هنإف هضرقأ لجرلا لاقف كضرقي نم ىلع كلدا انأ لاقف كيضقاو
 هركأ لاق لجرلا ىلع اهدر مث اهايإ هفلسأ مث هاضقف هضرقأف كيلع اهدريو
 . اريمض هيف نأل فلسلا اذه

 لاقف .اهمدعأ هيلإ اهبلط املف مهاردب اعيب لجر نم عاب لجر نعو : ةلاسم
 ىرأ امنإو فلسلا اذه هركأ لاق .لعفف ،ىنضقاو بوثب ىل فلست بلاطلا
 . . هفلس نم ىلع فلسلا
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 يك ب اي

 اهتلسي هريغل مهارد دج و نه

 فلسلاب اهنم ذنأق

 فلست نأ لجر هيلإ بتكف اهفلسي مهارد هعم لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ثعبيو هعم فلستي نأ لكوي نأ هل له ..هيلإ اهب ثعبو مهرد اذكو اذك هيلع

 لجرل اهفلسي مهارد لجر عم ناك اذإ لوقأ اناو اذه زوجي ال لاق ؟لجرلا ىلإ
 امأف .سانلا فلسي ام لثمب هفلسي نم لكوي هنإف ائيش اهنم ذخأي نآ دارأف
 . اذه يف هيلع سأب الو الف كلذ نودب

 اهفلسي مهارد هريغل هعم ناك لجر يف رفعج نب عماج نمو : ةلئسم
 نأ بحاو كلذ زئاج لاق .هفلست امك هسفن ىلع هبتكو هذخأف عيش ىلإ جاتحاف
 دق امم اذه نأل زئاج كلذ نإ لاق نم لاقو هريغ نمو .مهاردلا بحاص ملعي
 كلذ تبث دقف فلسلا هسفن ىلع دقع دقو .فلسلا هيف دقعي نأ وه هل لعج
 هعيب ناك اذإ هسفن نم نزويو لاكي ام عيب زاجأ نم زاجأ دقو نزوي امم هنأل
 .مهاردلا بحاص يارب الإ زوجي ال فلسلا يف كلذ نإ لاق نم لاقو .هريغل
 سيلو .فلسلا ذخأ ءاش نإو ءهمهارد ذخأ ءاش نإ رايخلا مهاردلا بحاصلو
 رايخلا يقب امنإو ‘هسفن كلذ مزلأ دق هنأل رايخ هسفن ىلع دقاعلا فلسملل

 يف قحلا هبجوي ام ىلع هسفن ىلع فلسلا ىمس اذإ كلذو مهاردلا بحاصل
 . هيلع ةدقع هريغ رمأ وأ فلسلا

 هسفنل اهضعب ذخأف هل اهفلسيل مهارد لجر ىلإ عقد لجر نعو : ةلاسم

 هلام سأر الإ لاملا برل سيلو عنص امسنئب لاقف .سانلا ىطعأ ام لثم اهفلسي
 . هيلع فلسلاو سأب الف هذخا يذلا فلسلا ىلع ادوهش دهشأ نوكي نأ الإ

 ىطعي لجرلا ىف انعمس دلاخ نب دمحم لاق عماجلا ريغ نم : ةلاسم
 الو هسفن فلسي نأ يطعملل سيلف هل هعيبي اماعط وا هل اهفلسي مهارد لجرلا
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 مهاردلا بحاص زاجأف لعف نإف هبحاص نذإب الإ هتنامأ نم هسفنل عيبي

 ر اجأ لجرل ١ تيأرأ بوبحم ني دمحمل تلق . سأب الف كلذ هل ماعطل ١ بحاصو

 لحم لبق هل زاجأ اذإ سأب ال لاق ؟ال مأ هل زوجيا فلسلا لحم دعب كلذ هل
 . هل ليكي نم لكوي نكلو ال ل اق ؟هسفنل ليكيفأ تلق .ه دعي وأ فلسلا

 رمت وأ بحب هل اهفلسي نأ هرمأف مهارد لجر ىلإ ملس لجر نعو : ةلاسم

 املف مهارد اهنم وه ذخأو رمت وأ بحب دارأ ام فلستف اهملسي فيك هربخأو

 اهذخأ يتلا همهارد ةهج نم ابح هدنع نم هيلإ ملسو هبح هل ضبق فلسلا لح
 اذه ىلع همهارد نم ذخأي نأ كلذ هل زوجي له ..هريغ فلسي ام بسح ىلع

 هل سيل ليق دق هنأ يعم لاق .هب فلسي نأ هرمأ ام لثم اقلس هبسحيو هجولا
 تلق .مهاردلل نماض وهف الإو لعف ام مهاردلا بحاص كلذ هل متي نأ الإ كلذ
 ىلع همهارد نم ذخأ دقو هل فلسي نأ هرمأ يذلا مهاردلا بر تام نإ كلذكو
 هنآ يعم لاق .ذخأ ام لثم مهارد وأ اًبح هدعب نم هتترول همزلي امف هجولا اذه

 . زئاج وهف كلذ مامتا هيلع زوجي نمم مهو كلذ هل اومتي نأ الإ مهارد مهل همزلي
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 يف باب
 هريخ نص ى أ ريغل هن _ رق _ و فلس نم

 مه ريغ و هكيرش و أ هسقن دنع نم هل تلستنت

 ناك دقو نالفل مهاردلا هذه فلسملا لاقو فلست لجر نعو : ةلاسم

 هنإو .هفلس هل جرخي يك نالفل ىمستي امنإو هسقنل فلستي ناكو هل فلست
 قحلا هيلع عفدي نم ىلإف تلق . ركذ امك نالفل وأ هل فلسلا فرعي ملو كله
 رقأ اذإف تفصو ام ىلعف ؟ هل فلسلا نأ ركذ نيذلا ىلإ وأ كلاهلا ةترو ىلإ

 ملعي نأ بجيو هل رقأ نم ىل عفد نالفل فلسلا اذه نأ هفلس يذلل فلستملا

 هل رقأ نم ىلإ عفديو نالفل هب رقأ هنا فلسلا اذهب رقملا كلاهلا ةثرو كلذب
 نمو .باوصلاب ملعا هللاو كلذب اولمع دق اوناك ةجح هتثرو عم ناك نإف .هب

 كيرش دنع نم هل فلستف هل فلستي نأ الجر رما لجر نعو رفعج نبا عماج

 فلستي نا الجر رما لجر يف اضيا لاق نم لاقو .هملعي لاق .مهاردلا يف هل
 ملع اذإ وجرا امنإو .فلستملا همتأ ولو زوجي كلذ اوري ملف هدنع نم هفلسأف هل
 كلذب هملعأ اذإ هنإ ةثلاثلاو ىلوألا يف هريغ نمو .متي نأ همتاو فلستملا كلذب

 متي مل كلذ متي ملف هملعأ نإو كلذ زوجي الف هملعي مل نإو مت كلذ متأف

 . كلذل همامتاو هملع دعب الإ كلذ زوجي الو . ضقنتناو

 رمت نم بارجب هل فلستي نأ الجر رما لجر يف ليقو هنمو : ةلاسم

 فلستي نأ هرمأ يذلا اهريصي نا لبق نم مهاردلا تفلت مث لجرلا هل فلستف
 نأ الإ مهاردلا يف لوسرلا ئلع نامض الو رمآلا ىلع فلستملل بارجلاف هل

 يف عاضف فلسملا نم بارجلا لوسرلا ضبق نإ كلذكو اهعيض نوكي
 ناك نإو بارجلا يضقي نأ فلستملا ىلعو لوسرلا ىلع ءيش الف قيرطلا

 لوسرلا ناك وأ هسفن ىلع فلست لوسرلاو هلوسر دنع نم فلست امنإ لجرلا
 ءيرب دقف هدنع نم تفلت مث هسفنل اذه ضبق مت هلام نم بارجلا ىضق .ة
 . كلذ ريغ هيلع ءيش الو هيلإ هعفدي لوثلا
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 نم مهاردلا تفلت مث هل فلستف هل فلستي نأ الجر رما نمو هنمو : ةلاسم

 هيلع فلسلاو لسرملا لام نم يهف هلسرا يذلا ىلإ لصت نا لبق لوسرلا
 . اهنامض هيلعف اهعيض لوسرلا نوكي نأ الإ

 نأ اهجوز ترمأ ةأرما نعو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 هتيطع نع تعنتما مث اهيلع فلستف جارخلا يف اهنع يضقيو اهيلع فلستي
 هذه ةصق يف تفصو ام ىلعف .دقنلا نم اهل هيلع امب هصصاقت نا تبلطو
 نأ اهجوز ترمأ ةأرملا هذه تناك نإف تركذ ام عيمجو لجرلا اذهو ةأرملا

 ام قحلا نم اهمزل دقف اهيلع فلستف اهيأرب جارخلا نع يطعيو اهيلع فلستي
 بحلا هيلإ ملست نآ اهيلع وأ اهقح نم ةصصاقم اهل فلسلا يف سيلو ٧هترمأ

 سيلو .لجاعلا اهقح نم اهل بجي ام اهيلإ ملسي نأ وه هيلعو هل اهيلع يذلا
 تفلح نإف .هل اهيلع ءافولاف هريغ نم اهل هفلست دق ناك اذإ وه هل فلسلا اذه

 نأ هملعيف اهل هيلع يذلا اهقح اهدحجي مث وه هل فلسلا نوكي نأ الإ تثنح
 هيلع تجتحا نإف .اذكو اذك مهاردلا نم اهل هيلعو اذكو اذك بحلا نم هل اهيلع

 هل اهيلع يذلا بحلا تعاب الإو ٬هقح هيلإ ملستو اهقح اهيلإ ملسي ملو
 هيلع تجتحا نإف ،تفلح اهفلح نإف ساهقح نم تعفدو هنمث هنم تفوتساو
 ثنحت مل تفلح نإو .اهقح نم تعفرو انفصو امك تلعف عنتماو اهدحجف اذكه
 عيبت ال ضعب لاقو .هضبقو هعيبو بحلا ليك دعبو هيلع ةجحلا دعب هللا ءاش نإ
 دعب هتميقب هلام نم هب ترفظ ءيش لك ذخأتو ةميق اهيلع موقي نم وعدي نكلو
 يصوي وأ بوتي هلعل هتفوتسا دق امب هملعتو اهقح اهدحجيف هيلع جتحت نأ
 الف اهدحجي نأ دعب كلذو تركذ ام نوكي اذه بسح ىلع هنم تذخأ ام حرطيف

 سيلف ةنيب هيلع اهدنعو اهقحب اهجوز اهل فرتعا ام اذإ اماو ةنيب هيلع اهل نوكب
 اهل ناك نإ تيأرأ تلقو .امهنيب لبقي الو اهل مكحي ىتح اهديب ذخأت نآ اهل

 . اهل لحي ىتح هيلع اهل قحب هقفارت نأ اهل زوجي له لحي مل لجأ ءيش هيلع

 يلع ذخأ امنإ لاقو مهارد هتفلسأ لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم

 بحلا اذه نإف تفصو ام ىلعف هطعأ ملف اًملس ينم بلطو نالف ءاج مث نالف
 يذلا وه هيلع فلستملا ناك نإف نالف ىلع هنإ لاقو هفلس يذلا ضباقلا ىلع
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 ىصوأ دق تيملا نوكي نأ الإ مهلام نم ذخأت نأ كل سيلف .اًماتيا فلخو تام
 نم ذخأي نأ هل زوجيو .ءاش ثيح نم بحلا يتأي نأ فلستملا اذه ىلعو هب
 كل زوجي الف تيملا لام نم بحلا اذه نأ كعم رقأ اذإف هيلع فلست يذلا لام
 زاج تام يذلا وه مهاردلا كنم ضبق يذلا ناك نإف ةقث نوكي نأ الإ ذخأت نأ
 . كلذ مهفاف هلام نم كقح ذخأت نأ كل

 هل فلستي الجر لسرا نمعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 نالف ينلسرأ هيلإ لسرملل لوسرلا لاق اذيف ؟ فلسلا مسا نوكي نم ىلع
 .اذه ىلع لوسرلا ىلع فلسلا مسا ناك مهاردلا نم اذكو اذك هفلست نأ كيلإ
 . اذه ىلع ضرقلا كلذكو

 لجرلا ىلإ لصوف هل فلستي لجر ىلإ الجر لسرا لجر نعو : ةلاسم
 فلسلا نوكي نم ىلع ..هفلسف ،ىنفلست كيلإ نالف ىنلسرا هل لاقف
 الو فلستملل ائماض ناك هلسرا هنأ لسرملا رقأ اذإ هنا ىعم لاق ؟ فلسملل

 نم فلستا امنإ لوسرلا لاق نإف تلق .نامضلا نم يدنع لوسرلا كفني
 نوكيو كلذ ىلع هفلسف لع الو ىل سيلف نالف ىلع وا نالفل فلسلا اذه كدنع
 ىعم لاق .لسرملا هب رقاو كلذ حص اذإ لوسرلا نود لسرملا ىلع فلسلا
 نأ لوسرلا طرتشا اذإو .فلسلا تبث رقأ اذإ رمألا لسرملا ىلع حص اذإ هنأ
 ىف نامض يدنع هيلع نكي مل كلذ ىلع فلسملا هقلسبو لسرملا ىلع فلسلا
 ىلع حصي ملو رمألا ركنا نإف تلق .لوسرلل طرشلا اذه حص اذإ فلسلا
 ام ىلع تباث فلسلا نأ ىعم لاق ؟ فلستملا ىلع فلسلا تبثي له .. رمألا
 فلح نإف تلق .ةنيب وا رارقإب فلسلا هيلع دقعلا نم يلع حص اذإ هيلع تبثي
 وأ فلسم ءيشب لوسرلإ ىلع فلسملا عجري له .فلسلا هيلع دقع يذلا
 لاق يذلا طرشلا ىلع هفلسأ امنإ فلستملا ناك اذإ فلسلا لام سارب
 هنأل فلسلا لام سأرب الو فلسلا نم ءعىسب هقحلي ال هنأ ىعم لاق ؟ لوسرلا

 ` . هريغل هفلست هنإ لاقو هريغل ضبق

 نم هل فلسف رمتب مهارد ةرشع هل فلسي نأ لحر رمأ لجر نعو : ةلاسم
 يذلل له ..ايح ناك وا فلسلا هل يذلا تام مت مهاردلا هنم ضبقو لجر دنع
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 الو فلسلا هل يذلا ىلإ هملسي الو ،هفلسي نم ىلإ هملسي نأ فلسلا هيلع

 نكي مل هنيعب لجر دنع نم هل فلستي نأ هرمأ اذإ هنأ يعم لاق ؟ هتثرو ىلإ

 هنيعب دحأ دنع نم فلستي نأ هرمأي مل نإو هتثرو ىلإ وأ هيلإ هملسي نأ الإ هل

 يذلا ىلإ هملس ءاش نإ رايخلا يدنع هيلع هل يذلل ناك فلسلا هل يذلل حصو
 يذلا هاربآ نإ كلذكو هل تلق .هتثرو ىلإ وا فلسلا هل يذلا ىلإ ءاش نإو هفلس
 ؟ أربي له ..ةايحلا ىف وه وأ فلسلا هل نم تام دقو فلسلا اذه نم هل فلست

 ىزجي الو كلذ هل نكي مل هنيعب دحأ نم هذخأي نأ هرما ناك نإ هنا ىعم لاق
 نامضلاو هيلع هل نامضلا امنإ هنأل اربي نأ وجرأف هنيعب دحأب هرمأي مل نإو

 . هنم فلست نمل فلستملا ىلع

 ريغ ىلإ مهارد عفد نمع نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 لاق ؟ ال مأ فلسلا اذه ةبلاطم هعسي هل فلس دق هنأ هربخأ هنإ مث اهفلسي ةقث

 ىدعتي نآ هل نكي مل ركنأ نإف هبلاطيل هقح بحاص هفرعيو زئاج كلذ نأ ليق دق
 . هذخأ نمم هقح بلطيو ةجحب سيل هنأل ذخاو ةقث ريغ وه يذلا كلذ لوقب هيلع

 ضورعلا نم ءيشب مهارد ةرشعب هيلع فلستي نأ الجر رما نمو : ةلاسم
 فلسلا تويث يفن دحاو دقعب اًطلتخم رمآللو هسفنل رومأملا فلستق

 . فالتخا

 هنآ ىلع اًبح ةزفق ةتسب اًرانيد نيلجر فلس نميف ريشب نعو : ةلاسم
 . هلام سأر ىلإ عجري نأ بحاو زوجي الف امهنيب

 املف لجرل مهاردلا هذه نأ هل رقأو اًملس الجر فلسا يذلا اماو : ةلاسم
 بلط مث فلستملا هب هل رقأ يذلا ىلإ بحلا فلستملا ملس لجألا لح

 بحلا ملست نأ كرمآ مل انأ فلستملا لاقف بحلا فلستملا ىلإ فلسملا

 ركني نأ الإ فلستملل هيلع ةعبت الو ةصالخ كلذف هملس اذإف هب كل تررقأ ىذلا
 وهو .مكحلا يف هملسي نم ىلإ كلذ عفدي ذخأ لاملا برل هب رقأ ام فلسملا
 ىلإ عجر .مهاردلا بر ىلإ هملس دق هنأ ملع اذإ هللا نيبو هنيب اميف هل نماض

 .عرشلا نايب باتك
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 ىف ابح هاطعأف فلس ةزفقأ ةرشع لجرل هيلع لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ىلع هق دصو . كل ئلع يذل ١ كقحب اه ذخ ةزفقأ ةرشع انه اه هل ل اقو . ء اعو

 هليكب دصق نإ هنإ زوجي ال ليقو زوجي معن لاق .؟ امهل كلذ زوجي له ..هليك ا
 . هل هليكيو 0 زجي مل هريغل هلاك نالو زاج ةينلاب هل لوالا

 ير اوحل ١ ىبأ نع لوقي نسحل ١ وبأ خيشل ١ ن اك درعس وبأ ل اق : ةلاسم

 ىف رمت وأ فلس نم اًموذع فلسلا بحاص ىضق ول فلستملا نأ هللا امهمحر

 نم رثكأ ذخأي نأ هل زوجي الو .هقح رادقم وأ هقح نود ناك اذإ كلذ زاج زيفق

 . همح

 س اد املف بحي هلامع فلسأ لجر نع ه دنع انأو لئ اس لأ اممبو : ةلاسم

 تلق . ال ل اق ؟ كلذ حلصي له .. فلسلا نم هل مهيلع امع مهبيصن ضيق بحل ١

 اًمات كلذ نوكي له .. فلسلا نم هل مهيلع امع مهبيصن ضبق امم هوربأ ن اف هل

 .. صالخل ١ دارأو ‘ ةجحل ١ مهلانت ال اوناك نإف هل تلق . معن لاق ؟ عيمجلا ربيو

 سيلو ،هيلع هليكي نم رمأي مث هكلم نم هجرخيو هليكي لوقأ لاق ؟ كلذب هل فيك
 . ب اوصل اي ملعأ هلل او هقلس ىفوتس ١ دقو أرب دقو مهيل ١ جورخ كلذ دعي هيلع

 ةسمخ فلس لجر ىلع هل ناك لجر نع لئسو رخآ باتك نمو : ةلاسم

 بحاص ربخأ مث بارجلا رمتلا بحاص رضحي نأ ريغ نم هل لاكو رمت ةبرجأا
 ىل نبي مل ديعس وبأ لاق .سأب ال لاقف هقدصو رمتلا هل لاك دق هنأ بارجلا

 نا يعمف .فلسلا بحاص ينعأ هل هنأ كلذ دقتعاو هل لاك نإ هنأ الإ لاق ام

 رضحمب نوكي ىتح زوجي ال هنا :بهذي اًّضعب نأ يعمو .كلذ زاجأ دق اضعب

 اقداصت اذ ١ كلذ ةز اجإ ىنبجعيو . هليك مكح لكلو هليكو رضحمي وأ فلسلا

 . مكحل ١ يف
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 دنع نكي مل فلسلا لح املف رب بحب الجر فلسا لجر نعو : ةلاسم
 نم فلسملا ذخأي نأ ىلع اقفتاف فلسلا بحاص ىفوي ام رب بح فلستتملا

 يعم لاق .؟زوجي له .. ضورعلا نم هريغ وا ةرذ بح كلذ ةميقب فلستملا
 يرجب هفلس نإف هل تلق . زوجي ال اذه نأ انباحصأ لوق ىناعم ىف جرخي هنأ

 يرجلا نع ةرذ بح يرج هنم ذخأي نا ىلع اقفتا فلسلا لح املف رب بح نم
 نبا عماج نمو هريغ نمو .لوألا لثم اذه نأ ىعم لاق .؟ كلذ زوجي له .. ربلا

 ااص اذكو اذك انه اه كل تلك هل لاقف بح فلس لجر ىلع هل ناك نمو رفعج

 .هليكول وأ هل هليكي ىتح ليق دقو معن لاق باوجلا . زئاج وهف هذخاو هقدصف

 نوكي نأ الإ ضبقلا دعب هل سيل ليقف ليكلا بلطي عجر مث هضبق نإو هنمو
 معن لاق هريغ نمو .هل كلذ نإف هليك بلط عجر مث هضبق نكي ملو ليقو ةقدص
 فلسملا ىلعو هنمو .هل هليكي نأ هلف بحلاب دعي مل ام لاق نم لاقو اذه ليق دق

 مهارد فلسملا ىطعاو هعم نكي ملف بح فلس هيلع لجر نعو .هل هليكي نأ
 زئاج كلذف كيطعيو كل يرتشي ىتح مهاردلا هيلإ عفداف انالف كل تلكو دق لاقو

 لعف نإ لاق نم لاقو هريغ نمو . زوجي ال كلذف فوتساو تنأ رتشا هل لاق نإو
 ام اوحلصيو هقح ذخأ اذإ كلذ ىضم دقف هسفنل لاتكاو هسفنل ىرتشا وأ كلذ

 نم يرتشي ال لاق نم لاقو هنمو .هل لبكي نم رمأي لاق نم لاقو .اوفنأتسي

 هدنع نم رتشي نأ زوجي لاق نم لاقو .هريغو عم دجي ال نأ الإ هيفويل هدنع

 هدنع نم رتشي مل اذإ ليكب هيفويو ليكب هذخأي هريغ عم كلذ دجي ناك ولو هيفوي

 زوجي الو دقنلاب كلذ هل زوجي لاق نم لاقو هريغ نمو .هايإ هيفوي نأ طرش ىلع
 لاق نم لاقو .ةئيسنلاب الو دقنلاب كلذ هل زوجي ال لاق نم لاقو .ةئيسنلاب
 زوجي لاق نم لاقو .طرش الب هلك كلذ ناك اذإ ةئيسنلاو دقنلاب كلذ هل زوجي

 الو دقنلاب ناك اذإ هيفوي نأ ىلع كلذ زوجي لاق نم لاقو .طرش الب هلك كلذ
 ىلع زوجي ال هنأ اقالتخا كلذ يف ملعن سيلو .طرشلا ىلع ةئيسنلاب زوجي
 ىرتشا مت كلذب هملعأو هلايع ضعب هل لكو نإو هنمو . ةئيسنلاب هيفوي نأ طرش
 . سأب الف هايإ هافوأو فلسلا نع هل لاك مث طرش الب هنم
 فلستملا بهذف لجرل فلس هيلع لجر يف لاق نم لاقو هنمو : ةلاسم

 تيرتشا دقف نالف نم لتكاف بهذا .فلستملا لاق مث ابح لجر نم ىرتشاو
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 نم بحلا لاتكا دق فلستملا ناك نإف نيتليك نم دب ال لاق .هلكي ملو ابح هنم
 بهذو قبس ام رباج يبأ ىلإ بتك جرعألا نايح نإف كلذ تافو هب بهذو عئابلا
 .نيتليك نم دب ال هنإ لأق نم لاقو هريغ نمو .لبقتسا ام اوحلصاو هوكرتاف
 ملعأو هسفنل يرتشملا نم بحلا ضبقي نأ فلسملا رمأ اذإ هنإ لاق نم لاقو
 ليكلا دارأو هسفنل كلذ ضبق دارأ امنإ هنأ الإ هملعي مل وأ عئابلا فلسملا
 دقو عيبلل ةليكلا عئابلا لاك دقف فلستملا ئرتشملا كلذب هرمأ دقو ،هسفنل
 امأو .كلذ زاج دقف هل ليكي نأو هسفنل ضبقي نأ فلسملا ةين ىف كلانه ناك
 لاق امك وهف رمألاو ةينلا تناك اذه ىلعو فلستملل بحلا ضبق امنإ ناك نإ
 ةليك نم دب الف بحلا فلسملا ضبقي نأ دعب فلسلا هليك نم هل دب ال هنأل
 هسفن نم ةبيطب اريعش ذخاو ربب فلسأ يذلا ىفو ىلع ىبأ نعو هنمو .فلسلا

 هل زوجي امنإو س زوجي ال كلذ نإ لاق نم لاقو هريغ نمو .اّسأب كلذب ىرن ام
 يذلا سنجلا ريغ نم يذلا هطرش يذلا سنجلا نم هطرش نود ذخأي نأ
 . هطرش

 فلستي نأ دارأف فلسب هبلطأ لجر ىف هللا همحر ىلع ىبأ نعو : ةلئسم

 لاقو .كلذ هل سيل لاق ؟ هيلع لبقأ نأ يل له ..هب قثي ادحا دجي ملو يضقيو
 نع اًمشاه تلأس هريغ نمو .فلسلا ةمواسمب هنيعي نأ هل سيل لاق نم

 نأ هملعي الو بحلا فلسملا دنع نم يرتشيف فلسلا هيلع نوكي لجرلا
 نم هلمحي نأ بحأ مشاه لاق .كقح ينم ضبق لاق هضبق املف هايإ هيضقي
 يارف هايإ هاضقو هلمحي مل نإف تلق .كلذ دعب هايإ هضقي مث عئابلا لزنم
 نأ هيضقي نأ ديري هنأ هملعأ ول ليق دقو معن لاق هريغ نمو . ازئاج يضقلا
 لاقو . الف ةئيسنلا اماو ،دقنلا يف كلذو ٬طرش كلانه نكي مل اذإ اًرئاج كلذ

 لاق نم لاقو .ملع ولو طرش نكي مل اذإ ةئيسنلاو دقنلاب كلذ زوجي لاق نم
 نمو .كلذ زوجي الف ةئيسنلا امأو .دقنلاب ناك اذإ طرش ىلع ناك ولو كلذ زوجي

 كيكاكم نوثالث هيلع لجر يف يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم نعو .عماجلا
 نيثالثب ةلختلا_هيل عاب نإف . زوجي ال كلذ لاق ةلخن اهب هاطعأف فلس بح
 لاقو .اضعي امهضعبل ناليكيو كلذ زاج فلسلا بح طرتشي ال لسرم اكوكم
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 فلسلا هيلع يذلا عابف لجألا لحف رب بح فلس لجر ىلع هل لجر يف اضيا
 زوجي ال هنأ يارف هموي رعسب مهاردلاب بحلا ىضتقاو بحلاب هبلطي يذلل ةلخن
 يف الو فلسلا يف يضقن الو ؤهبح هيلإ عفديو ةلخنلا مث همهارد ذخأيو كلذ
 يذلا عونلا نم الإ ذخأي الو هب ضرتقي ال فلسلا نأ اندنع كلذكو .ةلخنلا عيب

 ضورع وآ لصألا يف ةعيابم ىلع اقفتي نأ الإ كلذ ريغ ذخأي الو هب هفلسأ
 . هنم ضبقي رخآلا ىلع هقح دحاو لكلف

 نميف تركذو يراوحلا يبأ نعو ،عماجلا يف يتلا ةدايزلا نمو : ةلاسم

 لاقف اكوكم اذكو اذك وهو هضبق لح دقو بح هنكمي ملو لجرل فلس هيلع ناك
 هذه الإ عيش يعم سيل لاق يقح ينطعأ قحلا هيلع يذلل قحلا بحاص
 زوجي الو زوجي ال اذهف تفصو ام لعف .اككوكم اذكو اذكب اهذخ .ةبادلا
 عجري وأ هب هفلس يذلا عونلا نم الإ هيطعي نأ هل سيلو فلسلا يف ضورعلا
 . كلذ مهفاف ريناندب هفلس ناك نإ ريناند وأ مهارد ذخأيف هلام سار ىلإ

 زوجي له .. بحب مهارد الجر فلسأ لجر نع عماجلا ريع نمو : ةلاسم

 ال نأ الإ ال لاق ؟ هايإ هيضقيو ابح هفلسأ يذلا دنع نم يرتشي نأ فلسملل
 يأرلا نرف هدنع الإ دجي ملو سانلا دنع نم بحلا مدعأ نيف هريغ دنع اح دجي
 لاق هايإ كيضقأو اًبح يل عب بولطملا لاق نإ تيأرأ ليق .هيضقيو هنم ذخأي
 . هريغ دنع دجي مل اذإ كلذب سأب ال

 دق لجر نم ابح يرتشي نأ لجرلل زوجي ال هنإ اولاق دقو لاق : ةلاسم
 دقنلاب هنم هب يرتشي نأ هل زوجيال هنأ هيضقي نأ ديري هنأ هملعأو بحب هفلسأ

 هل يذلا وه امم ىلغأ بحلا عيب ةيرقلا يف دجو نإو . زوجي الف لجأ ىلإ امأو

 نع رثألا يف دجو هنإ نيملسملا ضعب لاقو .هريغ دنع نم يرتشيلف قحلا
 كلذ دقنلاب هيضقي نأ ىلع بحلا هنم يرتشي نأ زوجي هنآ ءاهقفلا ضعب

 العف نإف لاق .كلذ العفي الف هيضقي نأ ىلع ةئيسنلابو دقنلاب ناك اذإ زئاج
 زئاج كلذف طرش الب امأو لاق .اًمارح العف وأ امارح الكأ امهنإ لقن مل كلذ

 . ةئيسنلابو دقنلاب
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 هيلع نوكي لجرلا نعو مكحلا نب ناميلس ناورم يبأ باوج نمو : ةلاسم
 يل عب نكلو يدنع سيل لوقيف قحلا هيلإ بلطي . رمتلاو بحلا نم فلسلا
 يذلا لزنم يف ماعطلا ريصي نأ دعب كلذ ىلع هيطعيو هل عيبيف .كيضقأ ىتح
 زوجي ال اذه لاق قحلا بحاص لزنم يف نيدلا ريغ يف هيضقيو قحلا هيلع
 هنأ ريغ قحلا بحاص هيضقيو قحلا بحاص ريغ دنع نم يرتشي نأ هيلعو

 ةيرقلا يف دجوي مل نإ ناليغ نب مشاه نع هب قثي نمع هربخأ حاضولا لاق
 الو دايز وبآ لاق .هايإ هاضقو نويدملا هنم ىرتشا هعم الإ دحأ عم عابي بح

 دارأ نإ مث هنم ىرتشاو كلذ هنع متكي هيضقيل هنم ىرتشا امنإ هنإ هربخي
 فلسملا دنع نم يرتشيف فلسلا هيلع نوكي نمم اًمشاه تلأسف هنم .هاضق

 مشاه لاق كقح نم يضتقا لاق هضبق املف هايإ هيضقي هنأ هملعي الو بحلا

 نإف هل تلق .كلذ دعب هايإ هيضقي مث عئابلا لزنم نم هلمحي نأ بحأ ناليغ نب

 هنإ ليق دقو .معن لاق هريغ نمو . اًرئاج ءاضقلا يارف هايإ هاضقو هلمحي مل
 ةيرقلا يف هريغ عم بحلا دجو ولو كلذ زاج هيضقي نأ ديري هنأ هملعأ نإو
 ىف كلذو .طرش كلانه نكي مل اذإ زئاج كلذ نأ هيضقي نأ ديري هنأ هملعأو
 نكي مل اذإ ةئيسنلاو دقنلاب كلذ زوجي لاق نم لاقو . الف ةئيسنلا اماو دقنلا

 امأو دقنلاب ناك اذإ طرش ىلع ناك ولو كلذ زوجي لاق نم لاقو .ملع ولو طرش
 . كلذ زوجي الف ةئيسنلاب

 هفلسأ دق لجر نم ابح يرتشي نأ لجرلل زوجي ال هنإ اولاقو لاق : ةلاسم

 لجا ىلإ اماو ،دقنلاب يرتشي نأ زوجي هنأ هيضقي نأ ديري هنأ هملعاو بحب
 قحلا هيلع هل يذلا دنع وه امم ىلغا بحلا عيب ةيرقلا يف دجو نإو . زوجي الف
 . هريغ دنع نم يرتشيلف

 هاضقو ةرجأب هنم ىرتشاف فلس لجر ىلع هل ناك لجر نعو : ةلاسم
 . اندنع زوجي ال كلذق

 وه لاق . الجاع هيطعي نأ ىلع ربب مهارد الجر ىطعأ لجر نعو : ةلاسم

 زواجتي نأ دارأو ربب فلسأ نمعو دمحم نب رهزألا باوج نمو هريغ نمو .مزال
 . كلذب سأب الف هريغو يدلاخلا ذخأيو
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 ينطعا لجرلا لاق لجألا لح املف رب لجرل فلس هيلع لجر نعو : ةلاسم
 يرتشأ انأف مهاردلا ينطعا بحلا هل يذلا لاق .بح يعم سيل لاق .يقح
 لاق .هل هتلاكو بحلا هنم ترتشاف هتارما مهاردلا ىطعاو مهاردلا هاطعأف .كل
 . زئاج كلذف تئش ام لك لاقو .ءارشلاب هل نذآ اذإ

 بح مويلا يدنع سيل لجرلا لاقف فلس لجرل هيلع لجر نعو : ةلاسم

 هاضق مت ةرجأب وأ دقنب هعيابف .كيضقأ ىتح كبح نم ينعياب نكلو كيضقأ
 الف ةرجألا امأو هعم الإ ةيرقلا ىف دجي مل اذإ زوجيف دقنلاب امأ لاق .هايإ

 ةر ذب الجر فلسأ لجر نعو . هللا همحر ىلع ىبأ نع بسحأ اممو : ةلاسم

 .يدلب ةرذ نم ذخأ امنإ فلسلا بحاص لاق .ةطنح ةرذب هاتأف لبجلا يف وهو
 . هدلب ةرذ هباشت ةرذب هيتأي نأ الإ كلذ هل لاق

 نكي مل لجألا لح املف ربب الجر فلسأ لجر نع هللادبع وبأ لئسو : ةلاسم
 نأ ىسع وأ كيضقأ يل رب بح ينعب هيلع هل يذلل لاقف رب فلستملا عم
 دساف عيبلا لاقف ةئيسنب وآ دقنب ارب هل عابف كيضقأ نأ ديرأ لاق وأ كيضقأ

 لاقو هيضقي مت يرتشملا ىلع مهاردلا دريو ربلا هيلع دريو هلاحب فلسلاو

 سأب الو زئاج عيبلاف . ةئيسنب وأ دقنب هل عابف ءاضق ركذي ملو يل عب هل لاق نإ
 . كلذب

 اذإ هل لاقو ةدم ىلإ ماعطب الجر فلسأ لجر نعو هريغ نمو : ةلاسم
 اذإو هل ثعبأ ىتح كدنع هعضو اًدوهش هيلع دهشأو ماعطلا لكف ةدملا ترضح

 ىلع دهشأو ماعطلا لاكو هرمأ امك لجرلا لعفف تئرب دقف هيلع تدهشأو هتلك

 نم اًنيمأ راص امنإ هنأل هنم ءيرب دق لاقف ماعطلا كلهف هدنع هعضو مث هليك
 . نمضلا كلذ لعفي مل ولو .كلذ ىلع ةداهشلاو ليكلا دعب

 مل لجرل فلس هيلع ن اك نميف ترك ذو ير اوحل ١ يبأ ب اوج نمو : ةلسم

 بح اص لاق . اكوكم اذكو ا ذك وهو. هضبق لح دق وهو تقول ا كلذ بح هنكمي

 اهذخ ةبادلا هذه الإ ءىش ىعم سيل لاق ىقح ىنطعا قحلا هيلع يذلا قحلا

 . ةرركم
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 لجر يف هللا امهمحر يلع نب ىسوم نع ةبقع نب حاضولا انربخأ : ةلاسم
 فلسملل لاقو .بحلا فلستملا لاك مث .اكح ةيرجأ ةسمخ فلس لجر ىلع هل
 دارا بحلا لاك نأ امل فلستملا ناك نإ ىلع وبآ لاقف كل هتلك دق كبح اذه

 ناك نإو . زئاج كلذف هقدصو هيلإ هملس مث مهيلإ هملسيل كلذ هل هليكي
 هنأ لجرلل اليك هب دري ملو هليك ملعي يكل بحلا لاك امنإ لاك ةعاس فلسستملا
 ١ . ةيناث هل ليكي نآ هيلع زوجي ال

 عضوف فلس بح يل هيلع لجر نعو يراوحلا يبآ ىلع ضورعم : ةلاسم

 هنم انأ تلكف كقح كتيب يف يذلا يبح نم بتكا لاقو اريثك ابح يتيب يف يعم
 . كريغ كلذ ليكي نأ انتبحمو زلاج كلذف .يسفنل

 مل لجرل فلس هيلع ناك نميف تركذو يراوحلا يبآ باوج نمو : ةلاسم

 بحاص لاق .اَكوكم اذكو اذك وهو هضبق لح دق وهو ستقولا كلذ بح هنكمي
 اهذخ ةبادلا هذه الإ ءيش يعم سيل لاق يقح ينطعا قحلا هيلع يذلا قحلا
 .فلسلا يف ضرقلا زوجي الو زوجي ال اذهف تفصو ام ىلعف .اككوكم اذكو اذكب
 ذخأيف هلام سأر ىلإ عجري وأ هب هفلس يذلا عونلا نم الإ هيطعي نأ هل سيلو
 . كلذ مهفاف ريناندب هفلس ناك نإ ريناند وأ مهارد

 دجي ال نأ الإ فلسملا دنع نم يرتشي ال هنإ فلستملا ىف ليقو : ةلاسم

 لدب يئاب الق هيفوب نآ ىم هنتم نم ىرتشاف همي مل اق مويغ كنع نم
 . سأب الف ءافولا طرش نإف .ءافولا طرتشي ال لاق نم لاقو

 بحلا ضبقي الوسر هيلإ لسرأف بح لجر ىلع هل ناك لجر نعو : ةلاسم
 هقدصو لوسرلا اهلمحف اككوكم نيسمخ انهاه تلك دق بحلا هيلع يذلا لاقف

 مرغيو ناصقنلا بحلا بحاصل بحلا هيلع يذلا مرغي لاقف بحلا صقنف
 بحلا هيلع يذلا فلحيو هل لاق يذلاف هقدص نيح بحلا هيلع يذلل لوسرلا
 . ائكوكم نوسمخ وهو بحلا تلمح كنأ هللاب انيمي لوسرلل

 دجأ مل لاقف هيلإ"بلطف بح فلس لجر ىلع هل ناك لجر نعو : ةلاسم
 هل لاكو ةئيسنلاب ابح هل عابف يضقاو كل عيبا انأ بحلا هل يذلا لاقف ايب
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 .؛هيف لوقلا فيك لجألا لح ىتح ىرخا ةليكب هضبقي ملو هايإ هاضق مث بحلا
 ناك اذإ مهجلا نب مشاه لاقو .هل هليكي عجريو هبح هيلع دريو تباث عيبلا لاق
 ىلع هل عاب نإف يضقأو كل عيبأ انآ هبلطي يذل ا هل لاقف بح فلس لجر ىلع

 . عيبلا ضقتن تنا اذه

 نييرجب مهارد ةرشع الجر فلس لجر نع لئسو ةيواعم يبأ نعو : ةلاسم

 الإ هيطعي نأ هل يغبنيال لاق . ريعش هطلاخي ارب هاضق لجألا لح املف رب نم

 ناك نإ لاق .كلذ ىلع الإ عطتسي ملو هاضق نإف تلق . ريعشلا نم اصلاخ ارب

 نإو اًسأب كلذب نوكي ال نأ وجرأف ريعشلا هنع زيم اذإ ليكلا يف صقني ال ربلا
 . اًرئاج هارأ الف ليكلا يف صقن زيم اذإ ناك

 ذخؤي هنأ انباحصأ هلوق يف ملعأ الف فلسلا امأو ديعس يبأ نع : ةلاسم
 لجرل ناك اذإف هن تلق .هلام سأر ىلإ عجري وأ فلسلا هيف يذلا هسنجالإ هب

 هنم هيضقيل هوعدي فلسملا ىلإ فلستملا ءاجف س رب بح فلس لجر ىلع
 لاملا نوكي له ..بحلا فلت مث نالف عم وأ كدنع هتلعجو هتيضر دق هل لاقف

 الإ هنم نماضلا يربي ال نومضم لكو لاق .يدنع اذكه لاق .؟ فلستملل

 .تاف ام الإ ىوس ام هل ضبقي نأ هرمأ نم وأ هليكو ضبقب وأ هبحاص ضبقب

 يف هلوق نم ىنعملا اذهو عيضي مل ام نيمألا ىلع نامض ال نمضي هنإف

 . فلسلا

 يغبني ال لاق . ريعش هيف ارب هاطعأو ارب الجر فلسي لجر نعو : ةلاسم
 صقني مل ريعشلا هنم ىقتنا اذإ ربلا ناك نإف كلذ الإ عيطتسي ال نأ الإ كلذ
 . زوجي الف صقني ناك نإو . زاج هليك

 لاق فلسلا لح املف ربب لجر فلس لجر يف ميهاربإ يبأ نعو : ةلاسم
 تلق .هطورش نود ذخأي نأ هل لاق .ةعيرس الإ يدنع سيل فلسلا هيلع يذلا

 الجر فلسا لجر نعو .معن لاق . ربب ذخأي نآ هل زوجيآ ةعيرس ربب هفلس نإق
 . كلذ زوجي لاق . اشق وأ اًنافرص وأ اًقعلب هقح نود هاطعأف قعلب رمتب

 لاق فلسلا يف ةضراعملا زوجت له تلق .فلس لجرل هيلع لجر : ةلاسم
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 هاضق مث هل هلاكو بح يرجب هفلس فلستملل فلسملا عاب نإف تلق . زوجي ال
 فلسلل فلستملا بهو نإف هل تلق .معن لاق . رخآ ليكب يرجلا فلستتملا

 . كلذ يف ددشف هريغ امأو ةبهلا زوجت لاق امهنيب ةطراشم الب هيلع يذلا

 ليكي نأ فلستملا هرمأ فلسلا لح املف لجر فلس لجر نعو : ةلاسم
 فلستملا نأ ىعم لاق .؟ زوجي له ..كلذ فلسملا لعفف هقح ذخأيو هسفنل
 ىعمف ذخاو هقح فلسملا لامك نإف .هقح هيلإ ملسيو فلسملل ليكي نأ رمؤي
 نانماض امهف الإو هقح فلسملا ىلإ فلستملا ملسيو ةددارملاب ارمؤي امهنأ

 ام اوحلصيو ىضم اميف كلذ زوجي هنآ لوقلا ضعب يفو . ضعب امهضعبل

 هيطعي نأ بلطو ءيش هرضحي ملف ليك رمت بارج رخآل هيلع لجر : ةلاسم
 ىلعو كلذ هل له ..ةزفقأ ةسمخ وأ ةيرجأ ةتالث هيطعيو هتفيأ اًونكم ارمت

 هنا يعم لاق .؟ هيلع سيلو هذخآ نإ زئاج كلذ مأ هذخأي نا فلسلا بحاص
 .كلذ يف رظناو ملعا هللاو ءيشلا نم فصنو سمخ زونكملا ليك نم صقني

 هليكي نا دارأ هنإ لوقي ىتح ليقو .هذخأي نأ هل زاج هقدص اذإ هنإ ليق دقو
 . هل

 كيرش اهيف هل مهاردب فلس نمو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 هتصح الإ رخآلا ىلإ فلستملا ملسي ملف عفد يذلا تام نإف امهل كلذ ناك
 هريغل الام هيلإ عفدي الف هتصح الإ هل سيل يحلا نأل هتصح رخآلا ةثرو ىلإو
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .ملعأ هتناو
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 يف باب
 فلستملا رمأ اذإ فلسملا

 فلستملا ىلع نيد نم هيلع ام يضقي نأ

 ىلع ناكو لجألا لحف فلس لجر ىلع هل ناك نميف لوقت امف تلق : ةلاسم
 هيلع يذلا فلسلا هل يذلا رمأو رخآل فلسلا سنج نم نيد فلسلا بحاص
 نيدلا هل يذلا بهذف هنيد نم نيدلاب هبلطي يذلا هنيد هيضقي نأ فلسلا هل

 اضبق نوكيو عيمجلل كلذ زوجي له ..فلسلا بحاص رمأب هقح نم هضبقف
 . عيمجلل اضبق كلذ زوجي هنأ ههبشأ امو اذه لثم نإ ليق هنأ يعم لاق .؟ اتباث
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 يف باب .
 ةلا محلا و فلسلا يف ةيل وتلا

 زوجي ..هلام سأر هاطعاو .الجر هالو مث املس الجر فلس لجر : ةلاسم
 فلسلا كلذ هالو ناك اذإ هتزاجإ بحاو زئاج كلذ نأ يور دق لاق .؟ ال مأ كلذ

 عويبلا نم برض فلسلا نأل هضبقي ىتح زوجي الف لح اذإ اماو .هلحم لبق
 . ملعأ هللاو ةزئاج عويبلا يف ةيلوتلاو
 هيلوي نأ داراف فلس لجر ىلع هل ناك لجر ىف لوقت امق هل تلق : ةلاسم

 هنا ىعم لاق .؟ كلذ زوجي له ..هلام سار هيلع دريو فلسلا لحم لبق .هريغ
 وا دمعلا ىلع ناك اذإ ابرلا ةلزنمب كلذ نوكيأ كلذ اولعف نإف تلق . زوجي ال
 نم نوكي نأ ينبجعيو ابرلا بابسأ نم هنإ يل عقي ال لاق .؟ ةلاهجلا

 فلسلا لحم دعب اومماتتي نأ هيف هجول اوملع اذإ كبجعيو تلق .تاضقتنملا
 لحم لبق هيف ةمماتملا نوكت نأ ينبجعي لاق ؟ال ما امات كلذ نوكي ناو

 زوجي الو فلستملا ىلع نومضم هنأل ءاوس هلك فلسلا لحم دعيو فلسلا

 نوكي نأ يل نبي مل ضبقلا دعب هيلع اومماتت نإ نكلو عتانومضملا عيب يدنع
 ةمماتم ريغب اوضياقتو فلسلا لحم دعب اومماتتي مل نإف هل تلق .ادساف

 ولو هيف هجولا رصبي مل اذإ مهنم مامتإ كلذ نوكي نأ كبجعي كلذ ىلع اوضمو
 مهعسي نا امرحم كلذ يف اوقفاوي مل اذإ نوكي نأ ينبجعي لاق .كلذ ىلع اوتام

 مأ ةمماتم مهيلع ةيكالهتسا دعب هجولا اورصبأ نإف تلق .اوضقانتي مل ام
 نبا عماج نمو .ةمماتملا مهل ينبجعي لاق .؟ اوضقانتي مل ام توكسلا مهعسي

 دقو معن لاق هريغ نمو .ةيلوتلاو ةلاوحلا هلحم لبق فلسلا يف زوجي الو رفعج

 لاقو .لحي ىتح لاق نم لاقو .ضبقي ىتح ةلاوحلا الو ةيلوتلا زوجي ال ليق
 . فلسملا نم زوجي الو فلستملا نم ةيلوتلا هيف زوجي لاق نم

 مهارد ىلإ جاتحا مث مهرد ةئام الجر فلسأ لجر نعو اضيأ هنمو : ةلاسم

 .هضبقي ىتح هيلوي ال لاق هلام سار ذخأيو هريغ فلسلا كلذ يلوي نأ بحاو
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 ةدملا تلح اذإف سةيلوت هيف سيلف هتدم غلبي مل ام فلسلا لاق رخآ عضوم يفو

 فلستملا لاقف ربب رخآ فلسأ لجر نع هللا همحر ىلع ىبأ نعو .ءاش نم هالو

 ال لاق .فلسلا لاح دقو لجرلا ىلع فلسلاب كليحاو يلام سار ينطعا رخآل
 . . كلذ زوجي

 له تلقو . رفعج نب دمحم نب رهزألا نع بسحأ باوج نمو : ةلاسم
 هل بهو ام هنم ضبقيو هنم هيربت نأ زوجت معنف .؟ فلسلا .ىف ةللاحملا زوجي

 . اذه وحنو ..دارأ نإ

 رخآ لاقف مهارد فلست لجر نعو يراوحلا يبأ نع دجوي امم : ةلسم

 دق لقي ملو .مهاردلا هذه كتيلو دق لاقف اهنم ًائيش وأ مهاردلا كلت ىنتيلو
 هذه فلست مكب رخآلا ملعا فلستملا اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعف .كتفلساأ

 اذهف .لجخلا نم ةفرعمو ماعطلا نم مهاردلا ةفرعم ىلع مهاردلا هالوو مهاردلا
 نكي مل نإو فلسلل عدتبملا ريغ فلسلا يف انعم ةيلوتلاو . يلوتملا ىلع تباث
 . يلوتملا ىلع هلام سأر الإ هل سيلف لجألا ىتم الو فلسلا مك هملعا

 عضوم يف دجوي كلذكو دمحا نب نسحلا يلع يبأ نع بسحا : ةلاسم
 دجويو .هلحم دعب زوجي الو هلحم لبق ةيلوتلا هيف زوجت امنإ فلسلا نا رخآ
 لوقلا نم دمتعي امف هلحم دعبالإ ةلاوحلاو ةيلوتلا هيفزوجت ال رخآ عضوم يف
 اذهف هلحم دعب الإ ةلاوحلاو ةيلوتلا هيف زوجي ال هنا انفرعو يدنع يذلا كلذ ىف
. ملعأ هللاو هب دخانو هدمتعن يذلا



 يف باب
 هيق ةصحصاقملا و فلسلا عيب

 ةامسم مهاردب هل هعاب هيلع لح املف ماعطب اجر فلس لجر نعو : ةلاسم .
 ىتح هريغلالو هل عيبلا .كلذ زوجي ال لاق .؟ ال مأ كلذ زوجيأ ..ةلجآ وا ةلجاع

 لاق ؟ال مأ كلذ زوجي اًناويح وأ الخن مهاردلا هذهب ذخأ نإف تلق .هنم هضبقي

 لغتسا نإف تلق .اضيأ ضقتنم وهو تبثي ال ءاضقلاو دساف كلذ ىف لصألا
 مل اذإف .ملعا هللا لاق ؟ ال مأ اهنم لغتسا ام درو اهدر همزلي تالغ لخنلا نم
 ضعب لوق ىلع هيلع ةلغلا در ادساف ناكو علصألا ىف اًرئاج ءاضقلا نكي

 . ملعا هللاو كلذ يف رظناف ادساف هعيب ناك ام دري مل ضعبو .ءاهقفلا

 عيب زوجيال لاق .؟ ال مأ هليكو هضبق لبق فلسلا عيب زوجيف تلق : ةلاسم
 اًمهرد نيسمخب ةطنح كوكم ةئام ىف هفلس نإق تلق .هضبق لبق فلسلا

 هيلإ عفدف يقابلا نم هارباو اًقصن هيلإ ملس لح املف ةلصفم ريغ ةلمجم
 اربا اذإ معن لاق .؟ ال ما اربي ..هنم هاربا يذلا فصن هلام سار وحنك هبحاص
 نإو ربب مهارد هطعي ملو تفصو ام ىلع اًرب هاطعأ امم هبحاص دحاو لك
 . ملعأ هقلاو اضيا زاج كلذ ىلع هحلاص

 يذلا ىلع ناكو مولعم بحب الس الجر فلسا لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 زوجت ال لاق .؟ هصصاقي نأ هل زوجي له ..بح ةرجأ فلستملل فلسأ

 ىتح كلذ يف هجولا فيكو تلق .يناث ليكو ضبقب الإ فلسلا يف ةصصاقملا
 هحلاص دق هل لاق اذإ لاق .؟ هل لوقي فيكو تلق . زاج هحلاص نإ لاق .؟ زوجي
 ال ناورم وبآ لاق .كلذ زاج يقابلا نم كتأربأ دقو قحلا نم اذكو اذك ىلع

 يف هل هعابو بحلا هل لاك مث هفلسيل اجر بلطي لجر نعو : ةلاسم
 زوجي له ..هل هعيبي مث هقح هل ليكي نأ طرشلا امهنيب ناك دقو ةئيسنب هعضوم
 لاقو . زوجي هنأ اذه لثم يف ديعس يبأ خيشلا نع تدجو ينأ يدنعف .؟ كلذ
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 . زاج هليكب هضبقو هتقو يف هل هلاك اذإ لاق نم لاقو .ةيناث هليكي لاق نم
 . طرشلا ىلع كلذ هرك اضعب نأ وجراو

 فلسب ذاجر بلطي لجر يف يلع يبا نعو . رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 نأ طرشل ١ امهنيب ن اك دقو . هئيسنل اي هعضوم يف هنم هع ايو بحل ا هل ل اك مث

 . هضقن ىلع ردقأ الو هبحا ال عيب اذه لاقف .هل هعيبي مث هقح هل ليكي

 الاح هل هعاب كوكم نمث بح يرج لجرل هيلع لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ملعا سيلو لاق . ال لاق .هب هصصاقي له .. فلس بح يرج هل لجرلا ىلعو

 ىلإ هعاب عيش لبق نم بح يرج لجرل هيلع ناك نإف تلق .اًقالتخا كلذ يف
 فلس هصصاقي له .. فلس بح يرج هل لجرلا ىلعو .فلس لبق نم وأ لجأ
 يرج هل هيلع كلذكو لاق .ضعب هزجي ملو ضعب كلذ زاجأ دق لاق .؟ فلسب
 لاق .؟ ال مأ هب هصصاقيأ .. فلس بح يرج لجرلا ىلعو ةراجإ لبق نم بح

 . هزجي مل ضعبو هزاجأ ضعب 4 ءاًّضيأ هيف فلتخا دق اذهو

 ةرشع هيلع لجر نعو هللا همحر ير اوحلا يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم

 وأ هعفارا نأ يل زوجيأ بح كيكاكم سمخب ةادس هيلإ تحرطو فلس كيكاكم
 نأل كلذب صاصقلا زاج لح دق فلسلا ناك اذإ لاق .هيطعاو يضتقي ىتح

 نأ زوجي ال فلسلا كلذكو .ابح الإ اهب ذخؤي الو زوجت ال بحلاب تاراجلا

 كلذ يف صاصقلا زاج اذكه ناك اذإف .بحلاب فلسلا ناك اذإ ابح الإ هب ذخؤي
 دقو .معن لاق هريغ نمو .كلذ زوجي الف لحي مل فلسلا ناك اذإو فلسلا لح

 نم ءيشب الو مهاردلاب الو بحلاب فلسلاب ةصصاقملا زوجت ال لاق نم لاق
 ةصصاقملا زوجت لاق نم لاقو .هميلستو لح اذإ هضبق الإ زوجي الو . ءايشألا
 ىلع فلسلا لثم تاراجالا كلذكو هسنج نم هنل فلسلاب فلسلا لح اذإ هب

 . . كلذب لاق نم لوق

 ملو ارب بح كوكم نيرشع يف مهارد ةرشع الجر فلس لجر نعو : ةلسم

 يذلا عونلا نم هل راص ىتح لمعب فلسملا هلمعتساف هيضقي رب بح هعم نكي

 لاق دقف . ال مأ كلذ زوجي له .اصصاقتيأنأ دارا مث اككوكم نيرشع هفلسأ
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 هضبق الإ زوجي الو .هوجولا نم هجوب ةصصاقملا هيف زوجي ال فلسلا لاق نم
 ةصصاقملا زوجت دق لاق نم لاقو .هريغ الو فلسب ةصصاقملا هيف زوجت الو

 فلسلاب ةصصاقملا زيجي هلعلف كلذب لوقي نم لوق ىلعف فلسلاب فلسلا يف
 فلسلاب املس زاجأ نم زاجا امنإو ابح الإ ذخأي نأ هل زوجي هنإف تاراجالاب
 كلانه نكي ملف بحب هصصاق هنأكو ابح الإ فلسلا ذخأي نأ هل زوجي ال هنأل
 ملسي ضبقلا هيف بحا امنإو فلسلاب ةصصاقملا بحأ ال انأو .ملعأ هللاو عيب
 ال تاراجالاو فلسلاو تاراجالا ىف كلذكو ءاذه ىلإ اذه ملسيو اذه ىلإ اذه
 ملعا هللاو هقح امهنم دحا و لك ضبق الإ بحأ الو كلذب ةصصاقملا بحأ
 . باوصلاب

 لجر ىلع هل نوكي لجر يف لاق نم لاقو 0 رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 اذكو اذك ىلع اقفتي ىتح هسكام لح نإف فلس بح نم يرج وآ رمت نم بارج
 لكل نوكيف رثكا وا مايأ ةثالث ىلإ هقح ردقب مهاردلا كلتب هفلسي مث كلذ نمث
 ليكيو . زاج طرش كلذ يف نكي مل نإف رخآلل ام لثم هبحاص ىلع امهنم دحاو
 . اهضبقو مهاردلا هفلس اذإ كلذو هيلع يذلا هبحاصل امهنم دحاو لك

 تاراجالا هبشأ امو فلسلاب فلسلا صصاقت زوجي ليقو : ةلاسص
 ةصصاقملا زوجت هنإ لاق نم لاقو هريغ نمو .ةصصاقملا هيف زوجي فلسلاب
 زيجي هلعلف كلذب لوقي نم لوق ىلع فلسلاب تاراجالاب فلسلا يف
 امنإو .فلسلاب ةصصاقملا بحأ ال انأو تاراجالاب فلسلا ىف ةصصاقملا
 فلسلاو تاراجالا كلذكو .اذه ىلإ ملسيو اذه ىلإ اذه ملسي ضبقلا هيف بحأ
 ضبق الإ بحأ الو كلذ ىف ةصصاقملا بحأ الو تاراجذلاو تاراجالا ىف كلذكو

 . . باوصلاب ملعا هللاو هقح امهنم دحاو لك
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 يف باب
 هيف مزلي امو زوجب فيك ضقتنملا فلسلا

 هرابتخاب ضقتني هلام سأر ىلإ عجر اذإ و

 نأ هيلع له تلق .ضقتنم هنأ ملع مث اًقلس الجر فلسأ لجرو : ةلاسم
 نإو ےكلذ الإ هل سيلف هيف قالخ ال ابر ناك اذإف .؟ ضقتنم هنأ فلستملا ربخي

 متيف هملعي ىتح ليقف .فالتخاب هلثم يف ليق دقف هيف همامتا زوجي امنإ ناك
 هاطعأف هربخي مل نإ تلقو .هنم ذخأي نأ كلذ زاج ضقني مل ام ليقو . ضقني وأ
 ضعب ىلع هل كلذ ليق دقف ؟ كلذ هل له ..هضقن مت سضقتنم هنأ ملعي وهو

 نم هيلإ راص امب بحلا اذه هيطعي نأ ىلع اقفتا مث اضقانت نإ تلقو .لوقلا
 :كلذ زوجي له تلق .كلذ زوجي تلق .عيبلا ناركذب الو عيب الب اذكه ةضفلا

 يف ليق دقف ابر ناك نإو .اقالتخا كلذ يف ملعأ الو كلذ زاج اًّضقتنم ناك نإف
 سأر ذخأي نأ بحأف العفي مل نإو العف دق اناك نإ متي نأ بحاو فالتخاب كلذ
 . هفلس امك هلام

 اًصقتنم اًقلس الجر فلسأ لجر نعو ىسوم نب دمحم باوج نمو : ةلاسم
 امهضعب اعسو اذإو لبق نم هل ناك يذلا امهنم دحاو لكلف اذه ىلع هافواو

 فلسلا ناك اذإ اذه ليق معن لاق هريغ نمو . زئاج وهف اذهب رارقإلا دعب اضعب
 دسافلا ىف زوجي الو اًّضقتنم ناك اذإ زوجي لاق نم لاقو .ادساف وأ اًّصقتنم

 اميف دجوي كلذكو .اصصاقت اذإ رثؤملا يبا نع دسافلا يف كلذ ةزاجإ ىوريو
 . رفعج نب دمحم نب رهزألا نع عفري

 ..هلام سأر درتسا هنأ مث رب وأ ماعط يف الجر فلسأ لجر نعو : ةلاسم
 .ءاش ام ذخايلف هضبق اذإو .هلام سأر الإ ذخأي ال لاق ؟ اضوع هب ذخأي له
 مدعأ اذإ اضورع هلام سأرب ذخأي نأ هل له ..ءاهقفلا انلأس ىسوم لاقو

 . كلذ هلف دجي مل نإ لاق جرعألا نايح الإ . ال لاق ؟ هبحاص
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 حيحص ريغ افلس فلسأ نمو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 هل بهوف هل لحي ال هناو دساف فلسلا نأ فلستملا فرعف هداسفب ملعف
 ارباو فلسلاب امهنم مامتا ريغ نم هيف هفلس يذلا عونلا رادقم فلستملا
 . اطرتشي مل اذإ امهل زئاج كلذف فلسملا لام سأر نم فلسلا بحاص

 ضقتنيو تباث فلسلا لصأف هبحاص ابرأف فلسلا لح اذإو : ةلاسم

 نايب باتك ىلإ عجر .امهنع ضقتنيو فلسلا ىلإ رمألا عجريو هيف ابرا يذلا
 . عرشلا
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 يف باب
 هلام سأر ىلإ عج ر اذإ فلسلا

 هنأ لوقلا رثكأف هلام سأر ىلإ عجرو طعي ملف فلست ناك نمو : ةلاسم

 ذخأ نأ لوقلا اذه بحاص دنع نأل ضورعلا نم ائيش ذخأي نأ هل زوجي ال
 كلذ هل زوجي ال ابر وهف ةدايزو هلام ذخأ هلام سار نم رثكأب هعاب مث اضورع

 . مهدنع

 فلسملا نأ مث ربب الجر فلسأ نمعو ديعس يبأل باوج نمو : ةلاسم

 ضورعلا نم ئيش همهاردب هيطعي نأ فلستملا دارأو مهارد هلام سار بلط
 ةماع يف كلذ زوجي الف ؟ كلذ هل زوجي له تلق .فلستملا كلذ بحاو عيبلاب

 الو .كلذ دري لاق نم لاق دقف لعاف كلذ لعف نإف انفرع اميف انباحصأ لوق
 تلق ةرفص يبأ عماج نمو . هللا ءاش نإ امارح لعف هنأ كلذ لعف نم لوقن

 دري نأ ناحلطصي مث ةطنح رك يف مهرد ةئام لجرلا ىلإ ملسي لجرلا تيأرأ
 تلق . ال لاق .؟ هضبقي نأ لبق ائيش هنم يرتشي نأ هل زوجي له ..هلام هيلع

 الو هلام سأر وأ هنيعب هماعط الإ ذخأي نآ هركي ملسي لام سأر هنأل لاق ؟ مل

 . كلذ ريغ ذخأي

 الّيفك هيف ذخأيف ماعط يف لجر ىلإ ملسي لجرلا تيآرأ تلق : ةلاسم
 ىلع كلذ زوجي له ..لاملا سأر ذخأي نأ ىلع ليفكلا ماعطلا بحاص حلاصو

 لجرلا ىلإ ناملسي نيلجرلا تيأرأ تلق .كلذ زوجي ال لاق .؟ هيلع لوفكملا
 ام رخآلا كلذ ىبأيو لاملا سأر نم هتصح ذخأف امهدحأ هحلاصف ماعط يف
 امك هيلع ماعطلاو .هنم ذخأ ام دريو لطاب امهحلص يف لاق .؟ كلذ يف لوقت

 رخآلا نألو همسق هنأل لاق .؟ مل تلق . رخآلا ءاضرب الإ حلصلا زوجي الو . وه
 ؟ كلذب يضر نإف تلق . ًائيش ذخأي مل وه امك رخآلاو هتصحل ايموتسم ريصي

 نمو امهنيب ماعطلا نم يقب امو امهنيب لاملا سأر نم ذخأ ام نوكي لاق

 مث اعيمج ةطنح رك يف لجر ىلإ ناملسي نيلجر يف ىرت امف تلق .باتكلا
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 احلطصاق هبحاص كلذ زاجأف ،لاملا سأر نم هتصح ىفو ةطنح امهدحأ ذخأي

 ماعطلا يف هكيرش ةصح نأ ىلعو هذخأ يذلا هتصح نم هنأ ىلعو .كلذ ىلع
 زوجي الو .امهنيب وهف لاملا سار نم ذخأ ام امأ لاق لجرلا ىلع يقب يذلا
 رخآلا يقبو هلام سار لجعت دق امهدحأ نألو ،نيد هنأ لبق نم اذه يف مسقلا
 امهنأل لاملا سأر فصن ذخأ امهيلع زاجو ةمسقلا زوجت الو نيد ماعط
 نإو ،امهنيب لاق امك هنأ يعم ديعس وبآ لاق هريغ نمو .ايضرو هيلع احلطصا
 ىقابلا ناك اعيمج امهيأرب وأ هتصح نم هنأ ىلع فلسلا فصن هيأرب ذخأ
 لاملا سأر فصن ذخأ نإو .اعيمج امهل يقب ام ناكو ذخأ اميف هكيرش امهنم
 تبثي نأل عقيو همتي نأ الإ رخآلا ىلع تبثي ال هنأ يعمف هتصح نم هنأ ىلع
 حلاصي مل يذلل نوكيو يقابلا نم هتصح هل نوكيو ضبق ام فصن اذه ىلع
 هيف نيكيرش اناك لاملا سأر ذخأ هبحاص متأ نإو ماعط اهلك هتصح يدنع

 . ماعطلا نم يقب اميف نيكيرشو ضبق اميف

 فلسلا نأ نظو املس الجر فلسأ نمو ى رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 سأر ذخأ اذإ لاق نم لاقف .تباث فلسلا نأ ملع مث هلام سار ذخأو ضقتنم
 هنم دصق ىلع هلام سأر ذخأي مل اذإ لاق هريغ نمو .فلسلا ضقتنا دقف هلام
 هلف ملع مث اذه ىلع ذخا امنإو ى زوجي ال كلذ نأ نظا امنإو فلسلا ضقنل
 كلذ نع لاملا سار ذخا اذإف مكحلا ىف امأف .امهنيب اميف كلذو هلاحب هفلس
 . . كلذ هيلع تبث دقف

 سلفأف 6هقح هيلإ بلط مث الجر فلسا لجر يف مشاه لاقو هنمو : ةلاسم
 فلسلا ضقتنا دقف الضافت امه نإ لاق .هلام سار هنم ذخأي نأ هيلإ بلطو
 الضافتو فلسلا اضقن دقف لام سار هالعج نأ ىلع اماقتسا نإ لوقي هنأك
 مايأ ةرشع يل يلام سأر تدجو نإ لاق نإف تلق .هلام سأر الإ هل سيلو
 .كيلع ىفلسق تقولا كلذ ىلإ هب ىنتأت مل نإو فلسلا كنع تضقنو هتذخأ
 دعب ضقتني ال فلسلا نا اذه لثم يف اندنع كلذكو الضافتي مل نإ اذه لاق
 . ضقتني مث هلام سار ىلإ عجريو هنم هيربيو هضقن ىلع اعمتجي ىتح هتدقع
 هلام سأر فلسملا ضبقي ىتح فلسلا ضقتني ال هنإ ليق دقو كلذك هريغ نمو
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 ضارت نع فلستملل فلسملا لوقي وآ فلسلا نع لاملا سأر لوبق ىلع

 تخسف دق وأ فلسلا اذه نم كتيربأ دق وأ فلسلا كلذ ىف كتلقأ دق امهنم
 لبقو كلذ هل لاق اذإف فلسلا كلذ نم ىلام سأر كنم تلبق وأ فلسلا كلذ كنع

 . فلسلا خسفني الف كلذ ىلع ايضارتي مل اذإو فلسلا هنع خسفنا دقف كلذ

 مث مه ار د الجر فلسأ لجر يف بوبحم نب دمحم نع ليقو هنمو : ةلاسم

 ل اقف ا لمس مهر ل لك نم ىنع عض ل اقف فلسلا بحاص ىل ١ عجر فلستملا

 نم هل طح اذإ ضقتني ال نأ بحاو اّضقتنم هارف كنع تعنمو معن فلستملا

 كلذق رعسلا اذه ىلع هيطعي عجريو لولا فلسلا لطبي ىتح هيلع ي ذلا هيح

 هريغ نمو .هيلع اقفتا ام ىلع فلسلا ددجيو مهاردلا رضحي نأ الإ زوجي ال

 . هاضقني ىتح تباث زئاج هنأ دايز يبأ نع دجوي دقو لاق

 فلستملا نم ذخأف هلام سار ىلإ عجر اذإ فلسلا ىف ليقو : ةلاسم

 نم لاقو . زوجي الو كلذ دري ضعب لاقف ملعلا لها نم لوقلا فلتخاف اضورع
 .ملعلا لها ضعب كلذ زاجأو ىضم ام كرتو لبقتسي ام حالصإب مهنم لاق

 نإ امارح لعف كلذ لعف نم نإ لوقن الو هللا همحر رينلا نبرينم نع كلذ عفرو
 . هللا ءاش

 ىل ١ عجرف دساف رمأ ن اكو ماعطب فلست لجر نعو يلع يبأ نعو : ةلاسم

 هعم نكي مل نإ يفوتسي ىتح اًّضرع لاملا سأرب هل ضرعي نأ هلف هلام سار
 . مهارد

 مهرد ةئام الجر افلس نيلجر نعو هللا همحر يلع يبأ عماج نمو : ةلاسم

 ىتح اندنع روجي ال اذه عنص يذل اف .اماعط الإ يقابل ١ هركو امهرد نيسمح

 . امهل ام سأر ذخأ ىلع اعمتجي

 ضبق ىتح فلسلا داسقب املعي مل نإ تلق يراوحلا يبا نع : ةلاسم
 ىحلا ملع مث ةديعب ةبيغ باغ وأ امهدحا تام مث هفلتاو فلسلا فلستملا
 تام دق فلستملا ناك اذإف .؟ لعفي نأ هيلع بجي اذام .. فلسلا داسقي امهنم
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 اوذخأيو هلام سار هيلع اودري نأ مهل لوقيو ةثرولا ىلإ لصي نأ اذه ىلعق

 هوفوا هوقدص نإ ناصقن ناك وأ لضف كلانه نكي مل نإف سكلذ نم لضفلا

 نم هوفوي نأ مهيلع نكي مل لام تيملل نكي مل نإف تيملا لام نم هقح
 دوعيو تومي وا بئاغلا مدقي ىتح هلاح ىلع اذهف ابئاغ ناك نإ اماو .مهلاوما

 هيلإ لصيف مئاق ليكو بئاغلل نوكي وأ كل تفصو امك لعفيف هتثرو ىلإ رمآلا

 نا اذه نكمي مل نإف .بئاغلا بح ذخأيو هلام سأر هيلع دري نأ هل لوقيو اذه
 . اذه نم اوعنتما اذإ مكاحلا ىلإ ناعفدي هتترو ىلإ وأ ليكولا ىلإ لصي

 ام ىلع هقدصي الو تيملل وأ بئاغلل هب رقي امب هذخأي نأ مكاحلا نم فاخو
 نإف .بئاغلا ليكو ىلع كلذكو .هنييو مهنيب اميف ةثرولا ىلع وه جتحا يعدي
 مث بحلا كلذ عيبي نم ىلإ هملسو هلام نم بلا وه جرخا كلذ هل اولعفي مل
 كلذ قحتسي نم ىلإ رمتلا نمو بحلا نم لضف ام دريو ،هلام سار يفوتسي
 ام مهنم كردي نأ هنكمي ملو اًماتيأ ةثرولا ناك نإ كلذكو .ثراو وأ ليكو نم
 ىلع اًدمعت كلذ اَءاوسو . باوصلاب ملعأ هتناو كل تفصو ام لعف ديري يذلا

 .ابرلا لهج عسي الو .اميثإ مظعا دمعتملا نا الإ كلذ الهج وأ فلسلا داسف

 باتك يف امرحم ناك اذإ هلهج عسي الف هتنا باتك يف ناك نإ رثؤملا وبأ لاقو
 . هللا

 ناك اذإ فلسلا يف لوقت ام . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم

 .؟ ال ما اًئباث فلسلا اذه نوكي ام ..هلام سأر ذخاو مهدحا ضقنف ةعامجل

 ءهضقن ىلع مهلك اوقفتي نأ الإ فلسلا ضقتني ال هنا تفرع ينأ بسحأف
 . ملعأ هللاو ،هلاحب فلسلاو

 لجر ىفو . دمحم ىبأ نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 فلسلاو زوجي ال لاق .لاملا سار رضحي ملو هايإ هلاقأف ،فلس لجرل هيلع
 هنم هلام سأر ذخأي نأ كلذ ىلع هأربأ نإو ‘ءيرب بحلا نم هآربآ نإف سهلاحب

 هعفديف ارضاح لاملا سأر نوكي نأ الإ هلاحب فلسلا ناكو ةءاربلا زجت مل

 . ذئنيح زوجيف هتقو نم هيلإ
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 ىلع قحلا لح املف مهارد الجر فلسأ لجر نعو نسحلا يبأ نع : ةلاسم
 هباجأف هلام سأر هب لبقي نأ فلسملا ىلإ بلطف سءاضقلا مدعا فلستملا
 كلذ امهدحأ ضقن كلذ دعب ناك املف هلام سأرب هيتأي هنأ ىلع اقفتاو كلذ ىلإ

 امهقافتا ناك نإف تفصو ام ىلعف لوألا قحلا ىلإ اعجري نأ بلطو قافتالا
 سيلف هنع هضقنأو فلسملا نع فلسلا خسف دق فلسلا بحاص نأ ىلع

 هيلع دري هنأ ىلع امهقافتا ناك نإو .هلام سأر الإ هل سيلو ةعجر امهدحأل
 نع عجر امهيأف هلام سأر هيلع دري مل امف هنع فلسلا خسقفي ملو هلام سار
 يراوحلا يبأ خيشلا در يف اندجو ام بسح ىلع اذهف ةعجرلا هل تناك كلذ

 اهيف وه هدر ناكو . بسحا اميف اذه ريغ لوق اهيف لعلو ةلأسملا هذه يف همحر
 بسحأ ناك امنإو هلام سار ضبقي مل ام فلستملا ىلع عجري نأ فلسملا نا
 .اندنع اميف هلوق يف فلسملا وه ركذي ملو ةعجرلا هل فلسلا يف هلوقو هدر يف
 نإ لوقن كلذك ةعجرلا هل نأ فلسملا يف هلاق ام بسح ىلع انلوق نحنو

 فلتخي ظفللا لعلو امهضبق نم انفصو ام بسح ىلع ةعجرلا اضيأ فلستملل
 يف خيشلا در يف فلسلا يف انباوج يف لوقلا ىنعم ىلع هنا الإ ةظفل نم
 ظفل يف فلسلا خسف يف فلسملا نكي مل ام لوقلا اذهب لوقن نحنو فلسلا
 يرج فلسلا يف ناك نإ زوجي له تلقو . باوصلاب ملعأ هللاو فلستملا نع
 نيملسملا ضعب لوق نع دجوي هلعل هنأب تفصو ام ىلع انعم يذلاف ؟ امهنيب

 مهاردلا نم ًائيش ذخأف كلذ نم ىمسم ًائيش مهرد لكل فلسلا ناك اذإ هنأ

 اهايإ ةفلس مهارد ةرشعلا تناك نإو كلذ زاج هدر ىلع اقفتا اام هيلع درو

 سأر ذخأي نأ الإ كلذ زجي مل فورعم ءيشب مهرد لكل مسي ملو ةدحاو ةقفص
 . باوصلاب ملعأ هللاو هعدي وأ هتلمجب هلام

 تبهذ مث اتباث فلسلا ناكو فلس لجر ىلع هل ناك يذلا امأو : ةلاسم

 يقبو لاملا سأر نم ائيش هنم ضبقف ءهتيزر هيلع دري نأ هيلإ بلطف ةرمتلا
 ىف هليقي وأ هلام سأر طرش ىلع ضبق ام هنم ضبقي مل ام هنأ ىعمف ءىش

 دق ىتلا ةدقعلا نم هنع طحني نوكي ظفلب وأ هيلع خسقفي وأ فلسلا كلذ

 ىلع امماتتي وأ هنم ضبق ام هيلع دري نأ هيلعو هلاحب فلسلاف هيلع تدقعنا
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 هلام سأر امهدحأ خأف نينثا نيب ناك اذإ فلسلاو هريغ نمو . هتنا ءاش نإ كلذ

 . هيلع اعمتجا ام الإ زوجي الف .هيلع فلس ام رخآلا بلطو

 . رمت وأ بحب مهارد لجر نم فلست لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم

 نأ اًعيمج الزنف ابر وه اذإو دساف فلسلا هيلع المع يذلا لصألا اذإف رظن مث

 سارب يضتقي نأ فلسملل زوجيأ تتاف دق مهاردل و هلام سأر فلسملا ذخأي

 نا هل سيل اولاق دقف تفصو ام ىلعف . اماعط وا اًناويح وا امئاتم وا لام هلام
 وا مهاردلا كلت تفلت مهارد الإ ذخأي الو ضورعلا نم ًائيش هلام سأرب ذخأي
 ريناندلا ريغ امأو .كلذ دارأ نإ ريناند مهاردلاب ذخأي هنإ ليق دقو .فلتت مل

 ىتلا مهاردلاب ذخأي نأ هل سيل كلذكو ائيش هلام سأرب ذخأي نأ هل سيلف
 . هداسفب هملعي نأ بلطو ةربدم ريناند ليق امك مهارد الإ ذخآي الو ابهذ اهفلس

 نم لاملا سأر در.ىلع اقفتا اذإ فلستملاو فلسملا نع هتلأسو : ةلاسم
 .؟ كلذ هل له .. فلسلا مامت ىلإ ةعجرلا امهدحأ دارأ مث فلسلا خسف ريغ
 فلسملا ضبق نإف تلق . خسفني وأ لاملا سأر ضبقي مل ام ةعجرلا هل نإ لاق
 ىلإ عجريو فلستملا ىلإ هدري نأ دارأ مث فلسلا خسف ريغ نم هلام سار
 سار ذخا نع هذخا اذإ كلذ هل سيل نا يعم لاق ؟ كلذ هل له .. فلسلا لصأ
 . امهقافتاب هلام

 : مولعم لجآ ىلإ بح يف الجر فلس لجر نعو خايشألا باتك نم : ةلاسم
 زوجي ال اذهف . رخا لجر هل نمضو فلسلا نم فلستملا ربأ فلسملا نأ مث

 باتك ىلإ عجر . هللا ءاش نإ فلستملا ىلع هلاحب وهو فلسملا كلذ دسفي الو
 . عرشلا نايب

 هلام سار ىلإ فلسلا بحاص عجر اذإو .رقعج نبا عماج نم : ةلاسم
 هنمو .هلام سأر الإ ذخأي الو ضورعلا نم ائيش هب ذخآي الف بابسألا ضعبب
 ريناندلا فرصب ذخأ نإف هلام سأر ىلإ عجر مث بارجب ارانيد فلسا نمو
 امهريغ ىف زوجي الو ةضفلاو بهذلا ىفالإ زوجي ال كلذو كلذب سأب الف مهارد
 ذخأي نآ ءاهقفلا نم هرك نم اًّضيا هرك دقو هيلإ عجر اذإ هلام سأرالإ ذخأي نأ
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 سأر نم ضورعلا ذخا زوجي هنأ هقلادبع يبأ نع دجويو هنمو مهارد ريناندلاب
 اًدساف ارمأ ناكو ماعطب فلسأ لجر نعو هريغ نمو . ملعأ هتناو فلسلا لام

 مل نإ يفوتسي ىتح اضرع هلام سارب هل ضرعي نأ هلف هلام سار ىلإ عجرف
 هتصح ذخآو امهدحأ حل اصخف . ماعط ىف افلس نيلجر ىف ل اقو . مه ار د هعم نكي

 هنم ذخأ ام دريو 0 لطاب امهحلص لاق . رخآلا كلذ ىبأيو لاملا سأر نم

 ذخأ ام نوكي كلذب يضر نإف رخآلا ءاضرب الإ زوجي الو وه امك هيلع ماعطلاو
 . امهنيب يقب امو امهنيب
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 يف باب
 ةليحلا يفو ليكلا

 فلسلا نم قاتيتسإلا يق و

 يف لجرلا ىلإ ملسي لجرلا تيارا تلق ةرفص يبأ عماج نمو : ةلاسم
 ام هيف هملسأ يذلا ماعطلا بر ىلإ ماعطلا ليفكلا يدؤيف ليفك ذخأيف ماعطلا
 هنم ذخأي نأ هركيفأ لاق .هلثم ماعط لاق ماعطلا هيلخ ناك يذلا ىلع ليفكلل

 نايضارتي ديب ادي ناويحلا نم وأ نزوي امم وأ ماعطلا ريغ لاكي امم رخآ ائيش
 ىلع ناك لصألاو مل تلق .انسح هارأو هزيجأ لب كلذ هركأ ال لاق .كلذب اعيمج

 ريغ يطعي نأ هيلع وه يذلا اذه ملسلا بحاصل سيلو املس لاملا بحاص
 يدؤي يذلا ىلع تلق يذلا اذه عقي امنإ لاق .هلام سأر وأ هنيعب ملسملا
 ةلزنمب امنإ ملسا يذلا هبشي سيلف هنع لفك يذلا امأف ملسأ يذلا ىلإ ماعطلا

 ءاش ام ذخأي نأ نالف نع ضرقاو ةطنح ضرق وأ ماعط هيلع لجر ةلزنم ليفكلا
 . ىفوا دقف ملسلا هبشي ال ضرقلاو ضرق هلصأ نأل تركذ ام عيمج ديب اًدي هنم

 ام ىلع لصألا هيلع يذلا ىلع حلاصي نآ هلف ليكلا يفوأ ةخسن يفو ليكلا
 . معن لاق . ةئيسن كلذ نم عيش ىلع هحلاصي نأ هل سيلو تلق . ديب اًدي ءاش
 تلق .اضيأ نيدب نيد هعيبي نأ حلصي الو هيلع نيد اذه نأل هل سيل اذه نأل
 ذخا نإ ليفكلا يف ىرت امف تلق .معن لاق .اماعط لجرلا ضرقي لجرلا كلذكو
 تلق .معن لاق ؟ كلذ بيطيا ..هيف حبرف هعابف هاضق يذلا ماعطلا لثم اماعط

 لبق لصألا هيلع يذلا ماعطلا ليفكلا ضبق نإو ةخسن يفو سضرقأ نإ تيارأ

 همهارد فصنب ىرتشاف صخر مث ئلاغ وهو هعابف بلاطلا هنم هضبقي نأ
 امأ لاق ؟ لضفلا ىف لوقت ام ..ةيقبلا لضفتساو لوفكملا هاضقف هلثم اماعط
 هجو ىلع هنع لوفكملا نم ماعطلا ذخأ ناك اذإ هل لضفلا نوكيف سايقلا يق

 هجو ىلع ذخأ وأ ءاضتقالا هجو ىلع ذخأ ناك نإف تلق .ذخأن هيو ءاضتقالا

 هيف لوقت ام ةخسن ىفو ؟ هيف لوقلا ام هل لوفكملا ىلإ هعفدي ىتح لوسر هنأ
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 لجرلا تيارأ تلق .هبحاص ىلإ هدري هنكلو ال لاق ؟ لضفلا هل بيطيا .هعاب اذإ

 اهعفدي ملو هنم ءاضتقالا هجو ىلع هنم اهضبقف مهاردلاب لجرلا ىلع لفكي

 .ليفكلل نوكي لاق ؟ لضفلا نوكي نمل اهيف حبريو لمعي ىتح هل لوفكملا ىلإ
 بحاص ىلإ قحلا عفد دق نوكي نأ الإ هل حبر الو نماض ليفكلا هللادبع وبا لاق
 ذخا لاق ؟ ماعطلا اذه قرتفا اذه نيا نم تلق .ليفكلل حبرلا نوكي هنإف قحلا
 ليفكلا ضبق اذإ لوألا لوقلا نا يعم ديعس وبأ لاق هريغ نمو . سايقلاب اذه
 لوفكملل نماض هنأ هيلع لفك ام لبق نم هل اهنأ ىلع هيلع لوفكملا نم مهاردلا

 اهب لوسر هنآ ىلع اهضبق نإو ؛هيلع لوفكملا نم ضبق اميف هل حبرلاو
 نإو ةقفص اهب ىرتشا اذإ هيلع لوفكملل حبرلاو هيلع لوفكملل هيلع نامضلاف
 نامضلاف .هل هيلع لوفكملا نم اهل اًيضتقم هل لوفكملل هيلع لوفكملا اهضبق
 ضبق نإو ناويحلاو ةطنحلاو مهاردلا يف يدنع اذه ءاوسو هل لوفكملل حبرل او

 الو هل ءاضق هب مسي مل ضبقلا نم لاسرالا ىلع زييمت ريغ ىلع كلذ نم ائيش
 .قحلا هيلع يذلل هنإ ليق دق هنأ يعمف .هب لوسر هنأ ىلع الو قحلا بحاصل

 يذلل نوكي نأ ينبجعيو ..قحلا هل يذلل هنإ ليقو ،مكحلا يف لفاكلل هنإ ليقو

 . هجولا اذه ىلع هدي نم لضافلا قحلا هيلع

 ىتح ماعطلاب فلسي يتلا ةليحلا يف تركذو نسحلا يبأ نع : ةلاسم
 يف لعجيو ةقث اليكو فلستملا ميقي نأ كلذ نمف فلستملا لام نم قثوتسي

 نمضيو هفلسأ ام اذه يفوي نأ ىلإ هيف اطلسم هلعجيو هلام نم ًائيش هدي

 دي يف نهرلا نوكي نأ زوجي الو ليكولا دي يف لاملا نوكيو كلذب ليكولا
 نإو ليكولاو سفلسلاب ليفكلاو نماضلا دي يف نهرلا نوكي نكلو فلستملا
 بحاص يضقو هلام لاملا هدي يف نم عاب هقح هبحاص فلستملا فوي مل
 ام اذهف ةلداع ةنيبو هنامض دنع ديكوتو طرش ىلع كلذ نوكيو اهقح فلسلا
. هتركذ اميق هركذ رضح



 يف باب
 نهترا اذإ ملسلا يفو ليفكلا

 اخي _ ليفكلا يتو

 هنم ذخأيف ملسلا يف لجرلا ىلإ ملسي لجرلا يف ىرت امف تلق : ةلاسم
 هدنع نهرلا كلهيف نيدلا كلذ ىوس ائهر هنع لوفكملا نم ليفكلا ذخأيف ليفك
 نم ليفكلا ذخأي هنأ ىعم ديعس وبأ لاق .ماعطلا هنع لوفكملا يدؤي مت

 ذخأ ثيح هنأل هلثم ماعطب ليفكلا عجري لاق .اضيا فلسلا يف اًئهر فلستملا
 هنع لوفكملا نم ماعطلا لبق لجر وهو ماعطلا ىفوتسا دقو هدنع كله نهرلا

 هريغ نمو .هيلإ هيدؤي ىتح ليفكلا ذخأيف هبحاص ىلإ هنع لوفكملا ىرأ مت

 وأ قحلا لثم نهرلا ناك ليفكلا دي يف نهرلا تبث اذإ هنأ يعم ديعس وبآ لاق
 فلسلا برو .فلسملل يدنع نماض هنأل هدي نم نهرلا فلت مث سهنم رثكأ
 ذخا ءاش نإو ،هيلع لوفكملا دنع ءيربو ليفكلا نم هذخأ ءاش نإف رايخلاب
 فلتل هل نماض هنأل فلسلاب ليفكلا ىلع فلستملا عجرو فلسلاب فلستملا
 نم لقأ ينعأ هنم لقأ ناك نإو .هنم رثكاو فلسلا لثم وهو هدي يف نهرلا

 هل تلق باتكلا نمو .يدنع اميف نهرلا ردقب فلسلا نم نمضي هنإف فلسلا
 هنم أرب دق لاق .هيلع ناك يذلا هدؤي ملو ملسلا بحاص ىلإ ليفكلا هدر اذإف
 نيح ىفوتسا دق هنأل ؛هنم ءيشب هنع لوفكملا ىلع ليفكلا عجري الو اًعيمج

 وهو هنهترا يذلا وه بلاطلا دي يف نهرلا ناك نإف تلق .هدي يف نهرلا كله
 ىفوتسا دق نم ةلزنمب وهف هقح لطب لاقف .هدنع كلهيف ءةضفلا يف هماعط لثم
 هلام سأر ريغو .هيف ملس ام ريغ هبحاص ذخأ دق ملس اذه سيلفأ تلق .هقح
 هريغ نمو .هلام لطب نهرلا كله نيح هنأل هتذخأ امنإ لاق .؟ كلذ نع حلاصو

 نم نأ يعمف سفلستملا دي يف اًمم فلسلاو نهرلا ناك اذإ لاق ديعس وبأ لاق

 نإف .هلام سأر ىلإ ملسملا عجريو نهرلاب ملسلا لطبي هنأ انباحصأ لوق
 يف اًئيمأ نوكيو هلام سأر هل هنأ يعم جرخي هنأ يعمف هدي يف نهرلا فلت
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 ينبجعيو لاملا سأرب هدي يف اتهر نوكي هنأ يدنع جرخيو تبثي مل هنأل نهرلا
 يف يراوحلا وبا لاق .ةلاهجب هيف الخد اذإ نهترملا قح لطبي ال هنأل اذه
 نهرلا كلهف نهترا نإف ملسلا ىف زوجي ال نهرلا اولاق دق ةمدقتملا ةلأسملا

 لوق اهيفو .هلام سأر هلو هيف نيمأ هنإ ءاهقفلا ضعب لاق دقف .بلاطلا دي يف
 .انيلإ بحأ لوألا لوقلاو .هلام سار هلو نهرلا ةميق نهترملا ىلع نأ رخآ

 . اليفك هنم دحاو ماعط يف لجر ىلإ ملسأ لجر يف ىرت امف تلق باتكلا نمو
 نم رك ىلع كحلاصاأ انأو ماعطلا اذهب كنع تلفك دق هنع لوفكملل ليفكلا لاق

 ىوس نزوي وأ لاكي امم ءيش ىلع هحلاص وأ هنم ضبقو هنع هحلاصف ريعش
 هضبقو كلذ ذخأف ناويحلا نم عيش وأ ضورعلا ىلع وأ نزولا ىلع ماعطلا
 ..كلذ دعب ماعطلا در مث هل لوفكملا ىلإ ماعطلا يدؤي نأ لبق هنع لوفكملا نم
 لبق حلاص دق هنأل لاق .؟ مل تلق . ال لاق .؟ الف لضف هذخأ يذلا هل نوكي له
 ..هلفكي نأ هل نأ ىلع هل بجو ناك امنإو .هنع لوفكملا ىلع ماعطلا هل بجي نأ

 . ملعأ هللا ديعس وبأ لاق هريغ نمو .ةلافكلا نم هكفي نأ هل نأ ىلع ةخسن ىفو

 . سأب الف ةدم ىلإ ليفكب فلسلا نع تلأس هريغ نمو
 فلسلا كلذب لجر هنع نمضو هب قثي ملو الجر لجر فلس اذإو : ةلاسم
 هبحاص ىلع ءاش نإو نماضلا ىلع هل قحلاو زئاج كلذف فلسلا ةدقع دنع
 .هقحب ذخأ ءاش امهيأ

 فلس لبق هلعل فلست لجر نع هللا همحر هللادبع ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 كسفن نع ضقاو ةبيعلاب يرتشاو يلع تفلستا لباقلل هيلع لوبقملا لوقيف
 ` .. نيما هيف وهو زئاج اذه يلام نم
 ماعطب لجر ىلع لقك لجر نع وأ وجرأ اميق يراوحلا يبآ نع : ةلاسم

 هملسأو هيلع هل لفك يذلا ليفكلا قحلا هيلع يذلا حلاصف لجأ ىلإ فلسب

 . هلحم ىلإ ليفكلا نم هضقي مل هنأ ريغ هلحم دعب وأ لجرلا قح لحم لبق
 اًسأب ىرن امق .هريغ نم وأ عونلا كلذ نم عيش ىلع هحلاص نإ تيأرأ تلقو
 الّضف كري نأ امأف .هموي رعسب عونلا كلذ ريغ نم لبق ليفكلا هنم ضرتعي نأ

 هل ناك قحلا ليفكلا ىطعأ اذإ اذه ليق دقو هريغ نمو .كلذ بحن الف هسفنل
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 ام ىلع كلذ ريغو مهاردلاو ضورعلا نم ناك ام هنع لفك يذلا نم ذخأي نأ
 نا هل سيلف قحلا هل يذلا ىلإ قحلا ليفكلا ملسي نأ لبق امأو هيلع ناقفتي
 ملو قحلا هل يذل ا اذه ذخأي امنإ هنأل فلسلا الإ قحلا هيلع يذلا نم ذخأي

 قحلا هيلع قحتسي الف هب لفك يذلا قحلا عفدي مل ام هنأل يشب هلوه نمضي
 . كلذ مهفاف .4 هسقنل قحلا قحتسي د الو قحل ا هل يذلا الإ

 الجر مدقو ماعطب الجر فلسا لجر نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ليفكلا هيلإ هملسأف ليفكلا ىلإ هماعط لجرلا بلط لجذلا لح املف .هيلع لفكي
 وأ مهارد ذخأي نأ هل وأ ىطعأ ام لثم لجرلا نم ذخأي نأ ليفكللا ..هدنع نم

 هنع ىطعأ امم رثكأ هنم ذخأي ال هنأ الإ كلذ هلف ،اناصقن وأ ةدايز وأ اناويح

 . ذخأي موي هموي قوسب ضورعلا هنم ذخأي نأ هلو

 عف د لجل ١ لح املف ماعط فلسب لجر ىلع لفك لجر نعو هنمو : ةلاسم

 نأ هيار ناكو ماعطلا عاب ليفكلا نأو هيلع هب لفك ام ليفكلا ىلإ فلستملا
 هل ىرتشا هيلإ بلط املف .هيلإ بلط اذإ هدنع نم ماعطلا بحاص ىلإ عفدي

 انيارف فلستملا نم ضبق يذلا ماعطلا نمث فصنب ماعطلا نم هقح ليفكلا
 وه ليفكلا ناك ولو ائيش هيف بلاطلل الو ليفكلل ىرن الو فلستملل لضفلا نأ
 ماعطلا ليفكلا ضبق اذإ هئلادبع وبأ لاقو .ءاوس وهف لجرلا قح ىتأ بلاطلا

 نوكي هنإف قحلا بحاص ىلإ قحلا عفد نوكي نأ الإ هل حبر الو نماض وهف

 هملس قحلا ضبق نيح ليفكلا ناك نإ لاق نم لاقو هريغ نمو .ليفكلل حبرلا
 نالفل هيلع لفك دق امم هل قحلا نأ ىلع ليفكلا ىلإ قحلا هيلع يذلا ىلإ
 هيلإ هملس ناك نإو .هيلع نامض الو هل حبرلاو ليفكلل قحلاف قحلا بحاص
 ىلع نامض الو قحل ١ هيلع ي ذلل قحل او .قحل ا هل ي ذلا ىلإ ١ هملسي نأ ىلع

 هيلع يذلل حبرلا ناك هعاب نإف هلسرا دق ام هنع يدؤي امنإ هنأل هيف ليفكلا

 هل يذلا قحلا بحاصل هنأ ىلع هيلإ هملس نإو ليفكلا ىلع نامضلاو قحلا
 قحلاف قحلا هيلع يذلا نم قحلا بحاصل قحلا ليفكلا ضبق امنإو قحلا

 نكي مل هعبي مل نإو هعاب اذإ ليفكلا ىلع نامضلاو هل حبرلا نإف قحلا هل يذلل
 قحلا هيلع يذلا هملس نإو قحلا هل يذلا ىلإ قحلا راص اذإ نامض هيلع
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 ىلإ ريصي ىتح قحلا هيلع يذلل قحلاف كلانه طرشي ملو ليفكلا ىلإ المجم
 نأ هبحن يذلاو .فالتخا كلذ ىفف هيف حبرف ليفكلا هعاب نإو .قحلا هل يذلا
 ليفكلا ىلإ هميلستب ليفكلا ةلافك نم اربيو قحلا هيلع يذلل قحلا نوكي
 ليفكلل سيلو .قحلا هيلع يذلا نم وا ليفكلا نم ذخأي نأ قحلا بحاصلو
 لفكت دقو هيلع يذلا قحلا هيلإ ملسي نا دعب نم ةعجر قحلا هيلع يذلا ىلع
 دقو . ملعأ هللاو ةلافكلا نم ءيرب دقف قحلا كلذ هيلإ ملس اذإف قحلا كلذب هنع
 هبلاطي نأ ليفكللو ةلافكلا نم كلذب أربي الو قحلا هيلع يذلل هنإ لاق نم لاق
 .هيلإ راص دق ام هل نمض هفلتا نإو .هفلتي ملو هدي نم كلذ فلت نإ ةلافكلاب
 اذه ناكو هلام نم فلتأ ام اذهل ام اذه ىلعو هب هيلع نمض ام اذهل اذه ىلعو
 كلذ نأ طرش كلانه نكي مل اذإ هنإ لاق نم لاق دقو . ملعأ هنلاو نيبأ وه لوقلا
 لاق نم لاقو .هل حبرلاو قحلا هيلع يذلل لاق نم لاقو .هنامضو هضقن ليفكلل
 . هل ضبق هنأك ليفكلا ضبق نأل قحلا هل يذلل حبرلا

 هيلإ اهبلطو ةاشب بلطي لجر نعو .ةدايزلا نم عماجلا ريغ نمو : ةلاسم

 ةاشلا بولطملا عفد لجألا لح املف }لجا ىلإ لجر اهب هيلع لفكو اهدجي ملو
 دقف .ليفكلا عم ةاشلا تجتن ىتح بلاطلا ىلإ ليفكلا اهعفدي ملف ليفكلا ىلإ
 عفدي مل ام بولطملل ةاشلا جاتن نإ لاق نم مهنم ..فالتخاب كلذ ىف ليق
 ىلع ليفكلل ةاشلا نأل ليفكلل جاتنلا لاق نم لاقو .بلاطلا ىلإ ليفكلا
 بولطملا ناك نإ ةيواعم وبآ لاقو .بلاطلل جاتنلا لاق نم مهنمو .بولطملا
 اهذخأف اهذخف اهب تلفك يتلا ةاشلا هذه لاق ليفكلا ىلإ اهعفد نيح ةاشلاب
 اهل ناك ليفكلا دي نم تفلت ول اهنأل هل جاتنلاف تجتن ىتح اهسبحف ليفكلا
 عفد نيح ناك نإو .ليفكلا ىلع تبثو بولطملا نع لاز دق قحلا نأل انتماض
 هل اهضبقف .هل اهضبقاف ساهب يلإ بلاطلا نالفل ةاشلا هذه هل لاق ةاشلا
 نيح ناك نإو .بلاطلل جاتنلاف اهضبقب ليفكلا رمأ دق بلاطلا ناكو .ليفكلا
 ..ينع هيلإ اهعفداف نالف اهب ينبلطي يتلا ةاشلا هذه هل لاق هيلإ اهعفد
 بلاطلا ىلإ ليفكلا اهعفدي ىتح هنع لزي مل قحلا نأل ةاشلا بولطملل جاتنلاف
 . ملعأ هتناو اهيف انلوق اذهف
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 ىف باب
 فلسلا يف نمه رلا

 طرش ناك اذإ دسفي امنإ فلسلا يف نهرلا نإ ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 .فلسلا لبق ناك نإو دساف فلسلا يف نهرلا نيف فلسلا ةدقع عم نهرلا

 نإف فلسلا لحم لبق فلسلا دعب ناك نإو .تباث فلسلاو لطاب نمهرلاف
 تبات نهرلا نإف فلسلا لحم دعب نهرلا ناك نإو .لطاب نهرلاو تباث فلسلا
 . تباث فلسلاو

 فلستملا نم فلسملا نهتراو الجر فلسأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ةدقع دنع نهرلا طرش اذإ هنأ انباحصأ لوق يف لاق ؟ كلذ زوجي له ..اتهر
 طرش ىلع ساسألا ناك نإف تلق .اكيمج نهرلاو فلسلا لطبي هنأ فلسلا
 يدنع هبشي اذه لاق .؟ كلذ زوجي له .. فلسلا ةدقع دنع هاركذي ملو نهرلا

 طرش ةين ىلع اضياقت اناك اذإ فلسلاو نهرلا لطبي هنأ انباحصأ لوق ىف
 لاق .؟ كلذ زوجي له .. فلسلا دعب نم اًَئهر هنم نهترا نإف هل تلق .نهرلا

 عقي الو لطبي نهرلا نأ انعم ناك يذلاف نهرلا طرش ريغ ىلع فلسلا عقو اذإ
 لعلف هلوق ىنعم ىلع بتكلا ضعب يف هيف فلتخي هنأ دجوي دقو لاق .اتهر
 . هتبثي اضعبو فلسلا لطبي اضعب

 هيلع لوفكملا نم اًَنهر ليفكلا ذخأ اذإو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 رثكأ وأ قحلا ردقب نهرلا ناك اذإ هيلع لوفكملا نم ىفوتسا دقف هدنع كلهف

 . هقح نم يقب ام هل ناك لقآ ناك نإو

 دقو يلع فلستي انالف ترمأ ينإ دهشاو هسفن ىلع رقأ لجر نعو : ةلابسم
 وهف الإو هقح هيلإ تيدأ اذإف .اذكو اذك هدي يف تنهرأو 4 اًقلس يلع فلست

 جتحاو عجر مث .هسفن نع يدؤيو ييارب هعيبي يلام نم نهرلا اذه يف طلسملا

 هيلع زئاج هرارقإ ءاهقفلا ضعب لاق .نهرلا لاحب هضعب ديزيو هل فلسلا نأ
 ىدأف نهرلا عاب نإو هدنع نم فلست يذلا مسا ركذي نأ فلستملا.ىلع سيلو
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 . كلذ هل زاج هسفن نع

 هنأ هيق نهتر أ اذ ١ فلسلا ىف هتلا همحر نسحل ١ ىبأ ب اوج نمو : ةلاسم ,

 كلذو معن لاق هريغ نمو .هلاحب فلسلاف فلسملا هضبقأ دق نهترملا نكي مل

 نأ ىلع كلذ دعب نهرلا ىلع اقفتا مث نهرلا طرش ريغ ىلع فلسلا ناك اذإ

 فلسلا ناك نإ امأو .مات فلسلاف نهرلا عقي مل امف فلسلا كلذب هدي ىف نهري

 . دساف فلسلاف نهرلا طرش ىلع عقو

 لح املف لجأ ىلإ مهردب نيكوكم ابح لجر نم عاب لجر نعو : ةلئسم
 فلسلاو هنم نهتراو كقح فوتساو يلع فلستقف بهذا لاق هيلإ هبلط لجألا

 ذخأيو هيلع فلستي نأ هرمأ ١ ذإ هريغ ل اق .همه ار ل هطعيلف دساف اذه ل اق . هيلع

 فلسلاب هيلع فلستملا هنم نهترا نإ كلذكو .هزاجأ نم كلذ زاجأ دقف هقح ٠

 نإ تيآرأ تلق هنمو .بسحأ اميف هزاجأ نم كلذ زاجأ دقف هيلع هقلس يذلا

 قحب ىنتأأ لاق لاق ءىشلا لح املف نالفل هنأ هملعأ بحلا هنم عاب موي ناك

 . ءاوس اسيلال لاق .؟ ءاوس امهأ ..هقح لجرلا فوأو نلع فلست لاقف .نالف

 نهرآو مهارد لجر دنع نم فلست لجر نعو نسحلا يبأ نعو : ةلاسم

 يف ليفكلا اماو .فلسلا دسفيو زوجي ال فلسلا يف نهرلاف اّنهر هدي يف

 دي يف اًّضوبقم اًئهر هنم نهترا اذإ فلسلا دسفي امنإو زئاجف فلسلا
 هضبق لطاب نهرلاو دساف فلسلا كلذ نإ ليق دقو لاق هريغ نمو .فلستملا
 . يلع يبأ نع هتلادبع يبأ نع دايز يبأ نع كلذ دجويو هضبقي مل وأ

 لجر نع هللا كمحر تلأس هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو ::ةلاسم

 هريغ الجر يطعيو نهرلا ذخأيف اًنهر هدي يف نهريو هفلسي لجر ىلإ بلطي
 دسقفيف نهتريو هفلسي ال نأل ةليح نهترملل مهاردلاو نهرلا بحاص هل فلسي
 دسف دقق هدي ىف نهرلاو هل فلسلا ناك اذإف تفصو ام ىلع معنف .فلسلا

 بوبحم نب دمحم هللادبع يبآ نع ةبقع نب حاضولا ظفح هريغ نمو .فلسلا
 اًنهر هنم نهتراو املس الجر فلسأ لجر يف هللا مهمحر يلع نب ىسوم نع

 لجرلا لام يف عرش ءامرقلاو ضقتنم فلسلا نأ نهرلا هنم ضبقي ملو
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 . ناورم يبأ ىلإ يلع يبأ باوج يف اذه وحن دجويو .لطاب نهرلاو

 يف ليفكل او ةقثلا نع تلأس ن اورم ىل ١ يلع يبأ ب اوج يفو : ةلاسم

 ىف زئاج هنإف ليفكلا امأو فلسلا ىق زوجي الق نهرلاو ةقثلا امف فلسلا

 لكو ةقث نهرلا كلذ ناك ضبقي ملو قحب نهرأ نإ نهرلا نإ تلقو .فلسلا

 بولطملل نكي مل اذإ ءاكرش هيف ءامرغلاو ةقثلا ةلزنمب وهف ضبقي مل نهر
 . ءافو

 فلس لجر هيلإ بلط لجر نعو يلع يبأ بتك نم هنأ دجوي اممو : ةلاسم
 نم الجر ينعي نالفف الإو يقح ينتيفزأ نإ هل لاقو هاطعأف ماعطل مهارد

 نهر كلام لاق نإف تلق . سأب ال لاق . ىنيفويو كلام نم عيبي نأ طلسم سانل ١

 . هوركم لاق .نالف دي يف ضوبقم

 يف نهرلا لاق هنا رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع رقعج نع : ةلاسم
 .هوهرك ءاهقفلا نأ ريغ ملعأ هللاف ابرلا امأ لاق .نومضملا ابرلا وه فلسلا

 ال هنإ لاقف نهرب ىتأو افلس لجر ىلإ بلط لجر نع يلع يبأ نع هريغ نمو

 لجرلا ىلإ عفدف .يقحب يل لفكيو نهرلا نالف ىلإ عفدا نكلو نهرلا زوجي
 . نهرلا نم بهذي هنإف .ليفكلا دي يف نهرلا كلهف .هيلع لفكو نهرلا

 يدي يف نمرأ هل لاقف ،مهارد هفلسي نأ لجر ىلإ بلط لجر نعو : ةلاسم

 نهترا يذلا كلذ بهذو هدي ىف نهراف يريغ دنع نم كل فلستأ ىتح اًنهر

 . هريغ دنع نم هل فلست اذإ نهرلا اذه زئاجف هريغ دنع نم هل فلست

 هفلسب اًنهر هنم ذخأي نأ هل زوجي له . . الحر فلسي نمع لئسو : ةل اسم

 زوجيف هل تلق . زوجي ال هنأ انب احصأ لوق ىف هنأ ىعم لاق. فلسلا ةدقع عم

 نم لاق .هيف فلتخي هنأ ىعم لاق .ةدقعلا عم ليفك هيلع ذخأيو هفلسي نأ هل

 ةزاجإب لوقي نم لوق ىلعف هل تلق . زوجي ال لاق نم لاقو ،كلذ زوجي لاق

 دي نم فلسلاب انهر نهتري نأ ليفكلل زوجي له .. فلسلا ةدقع عم ليفكلا
 . ليفكلا تبث اذإ كلذ هل زوجي هنأ ىعم لاق .؟ فلستملا
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 يف نهرلا ناك نإو .فلسلاو نهرلا دسفي ليق دقف اهطرشب الوصوم فلسلا
 لحم لبق ناك اذإ نهرلا ضقتناو فلسلا تبث فلسلا ةدقع مامت دعب فلسلا

 الو فلسلاو نهرلا تبث فلسلا لحم دعب فلسلا ىف نهرلا ناك نإو .فلسلا

 هتابثإ ىف صنلاب نهرلا دنع طرش اذإ فلسلا تابثإ انباحصأ لوق ىف ملعأ

 وأ يلع نب ىسوم نع ظفح لاق هنأ ملعلا لهأ ضعب نع يور دق هنآ الإ

 كلذ امو هل ليقف اذه وحن وأ رين اند نم اريخ ةلأسم ىلع نب ىسوم نع تظفح

 هانعم كلذ هل متأو فلسلا يف نهترملا فلستملا فلسملا لجآ نإ لاق لاقف

 دنع فلسلا ةز اجإ ىنعم ىري دقق فلسلا لح وأ فلسلا تيت وأ فلسلا ز اج

 . كلذ فلستملا مامتا

 مت لحي ىتح فلسلا يف نهرلا زوجي الو رفعج نبا عم اج نمو : ةل اسم

 نهترا نإف هرخآو فلسلا لوأ يف هب سأب الف ليفكلا اماو هب نهترا نإ سأب ال
 . كلذب سأب الف هيلع لوفكملا نم ليفكلا

 نيرهش دعب نم اًنهر هفلسب نهترا لجر يف اضيأ هللادبع يبأ نعو : ةلاسم

 هفلسأ اذإ ضقتني امنإو مات فلسلا نأ انلوقف .نهرلا درف كلذ داسقب ملع مث
 نم لاقو هريغ نمو .نهرلاو فلسلا ضقتنا هدعقم يف فلسلاب هنم نهتراو

 ةدقع يف اعم فلسلاو نهرلا نوكي ىتح نمرلاب فلسلا دسفي ال هنإ لاق
 دسفي كلانهف فلسلا دقع كلذ ىلع نهرلا ساسأ ىلع فلسلا نوكي وأ ةدحاو
 فلسلا ةدقع دعب نهرلا ناك اذإ امأو .اعيمج فلسلاو نهرلا ضقتنيو فلسلا

 لولح دعبو فلسلا ةدقع دعب نهرلا ناك نإو فلسلا تبثو نهرلا ضقتنا

 دقع تقو يف فلسلا دسقي نهرلا نإ ليق دقو .نهرلاو فلسلا تبث هلجأ
 ةدقع دنع فلسلا ىف زوجيف ليفكلا امأو .هلحم تقو ىلإ هدعبو فلسلا
 زوجي الو فلسلا لحم دعبو فلسلا لحم لبق فلسلا ةدقع دعبو فلسلا
 ظفح هنأ هتلا همحر ىلع ىبأ نع ليقو .فلسلا لحم دعب الإ فلسلا ىف نهرلا

 فلسملا قفتا مث .نهرلا هيف ذخأ دق فلسلا ناك اذإ هنإ ظفح نم هنع
 يف لجألا لحم لبق هنم هافعأو فلسملا لبقو .نهرلا ضقن ىلع فلستملاو
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 اذإو ىرخأ ةخسن نمو .فلسلا تبثو نهرلا ضقتنا كلذ ىلع اقفتاو فلسلا
 اًنهر نهرلا نوكي الو فلسلاو نهرلا ضقتنا دقف فلسلاو نهرلا ضقتنا

 سار عفد نهارلا ىلع نوكيو نهارلا ىلإ عجريو ضقتني نكلو لاملا سأرب

 ىف نهرلا ناك اذإ ديعس وبأ لاقو هريغ نمو .هب انهر نهرلا نوكي الو لاملا
 نإو فلسلاو نهرلا دسفي ليق دقف اهطرشب الوصوم فلسلا ةدقع عم فلسلا
 اذإ نهرلا ضقتناو فلسلا تبث فلسلا ةدقع مامت دعب فلسلا ىف نهرلا ناك
 تبث فلسلا لحم دعب فلسلا يف نهرلا ناك نإف فلسلا لحم لبق ناك
 نهرلا دنع طرش اذإ فلسلا تابثإ انباحصأ لوق ىف ملعا الو فلسلاو نهرلا
 لوقلا مدقت دق لاق هنأ ملعلا لها ضعب نع يور دق هنأ الإ هتابثإ يف صنلاب
 . ةلأسملا هذه يف
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 يف باب
 ةطقل وأ ةقوس نم هوريغ لامب رجات نم
 كلذ وحن وأ بصغ وأ ابر وأ ةنامأ وأ

 نمنانتف ةاش قرس ناكلخك و اانيش هب ىرتشا ها
 مهارد قرس نمو نسحلا يبأ عماج نمو . رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 دنع نم مهاردلا تفلت نإو .هنم ةقورسملا اهبرل حبرلاو يهف اهب رجتاو

 لاق نم مهنمو حبر ام نمضي الو قرس ام نمضي امنإ موق لاقف قراسلا
 . عيمجلا نمضي

 ةاش لجرلل عيبي لجرلا نع هتلأسو هللا همحر ةيواعم ىبأ نعو : ةلاسم

 مث ،لجا ىلإ نيرانيدب اًرانيد وأ لجأ ىلإ نيمهردب امهرد وأ لجا ىلإ نيتاشب
 مث ،لالح هل هنأ الإ ملعي الو . ابر هنأ ملعي ال وهو غهنم ضبقيو لجألا ءاج

 دري نأ هيلع لاق .ابر كلذ نأ ملعي مث .حبريف هعم منغلا جتانت وأ كلذب براضي
 امنإ هنأل هل وهف منغلا نم هعم جتانت وأ حبر ام اماو س الوأ ذخأ ام لاملا سأر
 .ةقرسلا ينعي ةنايخلا الو باصتغالا دح ىلع هذخأي ملو ،عيب ببسب هذخأ

 ۔حبرلاو لاملا يأر هيلع دري هنإ لاق نم لاقو .اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو

 لام نم تفلت تفلت نإو كلذ ردقب باودلا ىلع قفنأ ام هلو لاملا يف هؤانع هلو
 .هنم ذخأي اميف رخآلا ىلع عجري نأ هلو مهدي ىف ةنامألا ةلزنمب اهنأل لوذلا اهبر
 لوق ىلع اذهو نيقيرفلل ءيش الف تفلت دق تناك نإو .هنيعب امئاق ناك نإ
 اميف كلذ دجويو ٬ملعلا لهأ ضعب نع هظفح نم هظفحو ؛ نيملسملا ضعب

 نمم فلت كلذ فلت نإ نورخا لاقو . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع هنأ دجوي
 الو هؤانع هلو باودلا تجتانت امم ةلغلا در هيلعو ةنامألا ةلزنمب هنأل هدي ىف وه

 ةضقتنملا عويبلا يف كلذ نوكي امنإو اذه لثم تحفلا ابرلا يف كلذ نوكي
 وأ ةاش لجرلا نم قرسي لجرلاف تلق هنعو .نامضلاب امهنم ةغلا نوكتف
 اهقرس يتلا ةاشلا كلت نم هعم منغلا تجتانتو مهاردلاب رجتاف مهارد
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 كلذكو 0حبر امو لاملا سأر دري نأ هيلع لاق .؟ دري نأ هيلع ام اهبصتغاو

 لاملا كله نإف تلق .هلك كلذ در هيلع نإف "منغلا نم اهنم تجتانت امو ةاشلا

 لاق .نمضي ام تجتانت نأ دعب منغلا تكله وأ ريثك حبر هيف راص نأ دعب هلك

 منغلا كلذكو فلت دق ناك اذإ حبرلا يف هيلع نامض الو بصتغاو قرس ام

 دق نك اذإ تجتانت اميف هيلع نامض الو بصتغا وأ اهقرس يتلا ةاشلا نمضي

 اهنمتب ىرتشاو اهعابف اهعيبي ةعاضب لجر عم هجو لجر نعو : ةلاسم

 .؟ ال مأ نامض هيلع ةعاضبلا تعاض نإو ؟ حبرلا نمل اهيف حبرو ةعاضب

 نإف نامضلا هيلعو هلثم رجأ اذهلو م ةعاضبلا بحاصل حبرلاف تفصو ام ىلعف

 ةعاضب هب يرتشي نأ لبق نم نمثلا فلت وأ اهعيبي نأ لبق نم ةعاضبلا تفلت
 ةعاضبلا كلت نمثب هارتشا يذلا عاتملا فلت نإو س كلذ يف هيلع نامض الف
 هتناو هلثم رجأ نيمأللو ةعاضبلا بحاصل نامضلا هيلعف ،عاتملا نمث فلت وأ
 . باوصلاب ملعأ

 هللا همحر خيشلا ناكو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 نإ الام هل يرتشيف هريغ لام نم ذخأي وأ هبصغ وأ ائيش قرس نميف لوقي
 ..هل نوكيف لاملا بر هرمأ الو هل نوكيف هلامب رتشي مل هنأل دساف ءارشلا

 .هبصغ ام ةميق لاملا بابرأ ىلع دريو بات ولو هل سيل لاملا نإف اذه ىلعف
 .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .نمثلا نم هاطعأ ام هنم ذخأيو لوألا هبرل لاملاو

 ىتح اهب رجتف مهارد ةرشع قرس نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 لاق .تبهذ وأ مهارد ةسمخ ىلإ تراص ىتح تصقن مث .مهرد فلأ تراص

 غلب ناك يذلا لاملا ةلمج لاملا بحاصل لاق نم لاقو .ةرشعلا مهل لاق نم
 . ىلا بحأ ريخألا يأرلا اذهو .هيلإ

 حبرلا فلتأ مث اهيف حبرو اهب رجتاو مهارد قرس نم نآ دجويو : ةلاسم
 . حبرلا يف نامضلا همزلأ ادحا نا ملعن ال هنأ

 رثك ىتح ميتيل هدنع ل امي رجت ١ نميف هللا همحر يلع يبأ نعو : ةلاسم
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 نأ انيلإ بحأف .لاملا بحاص ءاج وأ ميتيلا كردأ مث اهب رجتف مهارد طقلو

 نوكيا هيلإ بلطي مث انيد هسفن ىلع هب دهشا نإ تلقو .هحبرو لاملا هيطعي
 هب ىرتشا نإ كلذكو .هل حبرلا نوكي نأ هنلا ءاش نإ وجرأف .؟ ال مأ حبرلا هل
 ذخا ءاش نإو لاملا ذخأ ءاش نإ رايخلاب كلذ ىف مهاردلا بحاصف ًآلام
 يذلا نيدلا ىضقو ٠كلذ ضرتقا مث هسفنل لاملا ىرتشا نوكي نا الإ .همهارد
 ءاج مت مهاردلاب رجتا نإو .ميتيلا ةلزنمب اذه يف ةطقللاو لاملا نمث نم هيلع

 . حبر اهيف ناك اذإ هئانع رجا هلف اهلك هيلإ تراصو اهبحاص
 نامضلاو هل حبرلاف هضرتقا نيملسملا لام نم ءيشب رجت نمو : ةلاسم

 امأو .هدي ىف كلذ نيمأ وأ ىل او وأ مامإ هايإ هضرقأ اذإ ل املا سأر ىف هيلع

 هل حبرلا لاق نم لوقب دحاو كلذ نم يسفن يفف هسفن نم وه ضرتقا نإ
 لاملا سارب هيلع نامضلاف ضرق الب هب رجت ناك نإ اماو .هيلع نامضلاو
 . حبرلا يف هيلع نامض الو نيملسملل حبرلاو

 ائيش اهب ىرتشاف اهلمحي مارح مهاردب ءاج نمو دايز وبأ لاقو : ةلاسم
 . ضقتنم عيبلاف ءهذهي يل عب لاقف

 ة اش وأ نيمهر دي اًمهر ل عاب نم نعو ير اوحل ١ يبأ ب اوج نمو : ةل اسم

 دارأ مت ،اهيف ابرآ ىتلا مهاردلا ىف حبرو منغلا تجتانت مث لجأ ىلإ نيتاشب

 ىلع ةد ايزل او حبرل ١ دريو هلام سار هل ن اف تفصو ام ىلعف كلذ نم هيوتل ١

 . اهلهأ

 منغلا امأ هريغ نمو هلهأ ىلع حبرلاو ةدايزلا دريو عضوم يفو : ةلاسم

 كلذ يف ليق دقف مهاردلا اماو إمرغو اهيف انع ام هلو كلذك وهف ناويحلاو

 ليبسلا هل لعج دق هنأل لاملا سار در هيلعو حبرلا هل نوكي نأ بحنو فالتخاب
 . لاملا نيع نم لسن ام الو لاملا نيع اذه سيلو هلام يف

 مهارد وأ لجرل ةاش قرس لجر يف هللا همحر رقصلا نب نازع نع : ةلاسم
 وأ اهقرس ىتلا ةاشلا كلت نم هعم منغلا تجتانت وأ مهاردلا ىف حيرف

 اهنم جتانت امو ةاشلا كلذكو حبر امو لاملا سار دري نأ هيلع لاق .اهبصتغا
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 هيف راص نأ دعب هلك لاملا كله نإو هلك كلذ دري نأ هيلع هريغ لاق .منغلا نم

 الو بصتغا وأ قرس ام نمضي هنإف تجتانت نأ دعب منغلا تكلهو ريثك حبر
 اهقرس يتلا ةاشلا نمضي منغلا كلذكو فلت دق ناك اذإ حبرلا ىف هيلع نامض

 ليكو رجتا اذإو .نفلت دق نك اذإ نجتانت اميف هيلع نامض الو .اهبصتغا وا
 نوكي نآ الإ نماض وهو ميتيلل حبرلاف اهيف حبرف ميتيلا مهاردب ميتيلا

 نأ دعب لاملا فلت نإو . هل حبرلاو لاملا سأرل نماض وهو هسفن نم اهضرتقا
 يف هيلع نامض الو لاملا سار در هيلع امنإف اهضرتقا نكي ملو حبر هيف راص
 يتلا هتعيدو نم ضرتقا اذإ ميتيلا لام ةلزنمب وه عدوتسملا كلذكو . حبرلا

 وهو هبرل لاملاو حبرلاف ضرتقي ملو رجت نمو .هل حبرلاو نماض وهف هدي ىف

 هيلع نامض الو لاملا سأر نماض وهف حبر نأ دعب لاملا كله نإف 4 نماض
 . حبرلا يف

 لجر نع هتلأسو .يلع نب ىسوم ىلإ مشاه نب دمحم باوج نمو : ةلاسم
 كلذ ىلع علطأ مهاردلا بحاص نأ مث ةدقع اهب ىرتشاو هتنامأ ضرقتسا

 .اضرق اهتذخأ امنإ ينأل مهاردلا كيلع درا يرتشملا لجرلا لاقف لاملا بلطف

 لاقو .نامضلا هيلعو حبرلا هل لاق نم سانلا نمو كلذ يف فلتخا لاقف

 حبرلا نا ثلاث لوقو يرتشملا ىلع نامضلاو لاملا برل حبرلا نورخآ
 لاملا برل حبرلاو لاملا نأ عبار لوقو معن لاق هريغ نمو .هب قدصتي
 ناك اذإ رثؤملا وبأ لاق .ضرقلا دح ىلع ناك اذإ هترجاو هؤانع براضمللو

 لاق .لاومألا سوؤر مهيلع دريو حبرلا هلف اضرق هسفن ىلع هبسحو هضرتقا
 هيف لاق نم لاق دقو .لاومألا سوؤر مهيلع ريو حبرلا دارأ هنأ انعم يذلا هريغ

 وأ ضرقلا هجو ىلع ناك ليواقألا هذهب هيف ليق دقف ضرقلا ريغ ىلع ذخآ نإ
 يذلا اماو ضرقتسملا يف فالتخالا امنإ لاق نم لاقو . ضرقلا هجو ريغ ىلع

 يف لاق نم لاقو .لاملا برل هلك حبرلاو لاملاف ضرقلا هجو ريغ ىلع ذخأ

 ادقع مهاردلاب ىرتشا نإ هيف فلتخاو .نامضلا هيلعو حبرلا هل ضرقتسملا
 مهاردلا هذهب لاملا اذه ةقفص لاملا اذه لاملاب ىرتشا نإ لاق نم لاقف
 ال موق لاقو .مهاردلا ذخأ ءاش نإو لاملا ذخأ ءاش نإ لاملا برل رايخلاف

 مهارد هل امنإو هل رايخ ال لاق نم لاقو .اعيمج نيهجولا يف لاملا برل رايخ
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 لاملا برل لاق نم لاقو .اهنمض دقف مهاردلا ذخأ نيح نم هنأل همهارد لثم

 لاق نم لاقو . ضرقلا هجو ريغ ىلع لاملا ذخأ اذإ اعيمج نيهجولا يف رايخلا
 ال لاق نم لاقو .ضرقلا هجو ىلع هذخأ نإو اعيمج نيهجولا ىف رايخلا هل
 هجو ريغ ىلع هذخأ وا ضرقلا هجو ىلع هذخأ نإو اعيمج نيهجولا يف هل رايخ

 ءارشلا دنع هتين تناكو ةقفص لاملا كلذب ىرتشا نإ لاق نم لاقو .ضرقلا
 هين ريغ ىلع ءارشلا ناك اذإ هل رايخ الف الإو رايخلا لاملا برلف هنم ذفني نأ
 . هنم ذفني نأ

 نأ هتثدح تلصلا مأ نأ ثراح معزو ءاثعشلا يبأ نع دجوي امم : ةلاسم
 هعدوتساف رانيد يتئامو نيسمخب ديعس نب ميمت ىلإ ثعب ريشب نب مكحلا
 نأ ميمت هركف .كل وهف حبر نم اهيف تبصأ امو چكتجاح اهيف بصأ لاقو اهايإ

 .مهرد ةئامو نيسمخ اهيف باصأف . اهبحاصل اهب برضو هسفنل اهيف برضي

 مأ تلاقف ،حبرلا يف مكحلا بتكف ميمت يفوت مث ٠مكحلا ىلإ كلذب بتكو
 نم ميمتل هنكلو حبرلا مكحلل سيل لاقف كلذ نع ءاثعشلا ابأ تلاس تلصلا
 كيرش زيزعلادبعل ناكو .ميمت ةثرول حبرلاف هريناند مكحلل نمض ائيمت نا لجا
 ىلعو هيلع نيمأ انسقنأ يف تنا اولاقف ريغص نبا هلو اريثك لام كرتو تامف
 نوكي له لاقف ءاثعشلا يبأ ىلإ قلطناف ائيش اولي نأ نم هنم اوجرحتو .هلام
 لعفف .هحبر كلو هلام ىف هقلاو هنمضا لب لاق ؟ هل حلصأو هلامب برضأ نأ ىل
 افع مأ هتفوف مهرد فلا ةئام فلخو تام ىتح هلام يف ناكو كلذ

 هذخأ لاملا باحصأ دارأ مث ميتيل لامبو ةطقلب رجتا لجر نعو : ةلاسم
 سأر دريو حيرلا هلف ةطقللا امأف لاق .؟ ءانع اهيف هل له ..هءانع مهيلإ بلطو
 امنإو حبرلا هلف رجاتو هلام نم ضرتقاف اليكو ناك نإف ميتيلا لام اماو .لاملا
 > هيق فلتخا دقف بصتقمل ١ امأو . هًؤانع هلف هض رتقي مل ن نإو ل املا سأر هيلع

 انآو ل اق .هل ء يش ال ل اق نم مهنمو . ل املا سأر دريو حبرل ا هل ل اق نم مهنمف

 . هل عيش ال لوقأ

 . اهتكرت هوركم يلع نب ىسوم ىلإ مشاه نب دمحم باوج نمو : ةلاسم

 سأر دريو حيرلا هل نأ اهبحاص اهبلط مث ةطقلب رجات لجر نعو : ةلاسم
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 نأ هتنا ءاش نإ وجرأف ،هيلإ بلطي موي انيد هسفن ىلع هب دهشأ نإو هحبرو
 . احبر هيف حبر اذإ هئانع رجأ هلف هبر ىلإ هلك لاملا راص نإف سهل حبرلا نوكي

 لجر نم بصتغا الجر نإ ميهاربإ نب ملسم نع دايز وبأ لاقو : ةلاسم
 يذلا هريغ لاق .مهاردلا هذه ينعي عئابلل لاق ناك نإف ةعلس هب ىرتشاف ائيش
 بلط نإو ،لطاب دساف عيبلاف اهب هعابف مهاردلا هذهب ينعب لاق نإ هنإ انعم
 ىتلا مهاردلا كلت نزو هنأ مث هعابف هنم مهاردلا دقن مث هعابف هل عيبي نأ
 كنإ كقدصأ ال لاق دارا ول عيبلا نأل بصتغا ام دريو حيحص عيبلاف بصتغا
 .مات عيبلا نإ اضيأ ليق دقو ة كلذ ىلع قدصي ال معن هريغ لاق .اهتبصتغا

 ةعلس اهب تيرتشا يتلا هتعلس ءاش نإو همهارد ءاش نإ رايخلا لاملا برلو

 . عيبلا متيو ةقفص

 لاقف كلذ يف فلتخا لاق .؟ ءانع هل له ابرلاب رجتا نمع هتلأسو : ةلاسم

 . ءانع هل سيل لاق نم لاقو سءانعلا هل لاق نم

 . ميتيلا كردأ مت حبرف ميتيل هدنع لامب رجتا نميف يلع يبأ نعو : ةلاسم

 بلطي موي اًنيد هسفن ىلع هب دهشأ نإف .هحيرو لاملا هيطعي نأ ىلإ بحأ امف

 ميتيلل اهلك مهاردلاب براض نإو . هل حبرلا نوكي نأ هتنا ءاش نإ وجرأف هيلإ
 اهبحاصف الام مهاردلاب ىرتشا نإ ا .حبر اهيف ناك اذإ ةاش رجأ هلف
 لاملا ىرتشا نوكي نأ الإ مهاردلا ذخأ ءاش نإو لاملا ذخا ءاش نإ رايخلاب
 يف ةطقللاو .لاملا نمث نم هيلع يذلا نيدلا يف اهاضقو مهاردلا ضرتقا مث

 . ميتيلا لام ةلزنمب اذه

 مل ناك نإف اهيف حبرف ميتيلا مهاردب ميتيلا ليكو رجتا اذإو : ةلاسم

 هل حبرلاف هسفن نم اهضرتقا ناك نإو .دؤانع هلو .ميتيلل حبرلاف اهضرتقي

 نامض الو .لاملا سار نامض هيلع امناف حبرلا هيف راص نأ دعب فلت نإو

 اذإ عدوتسملا كلذكو .اهضرتقي مل وأ مهاردلا ضرتقا ناك حبرلا يف هيلع
 . ةلزنملا هذهب وهق هتنامأي رجتأا

 هيلع لاق .هعم تجتانتف اًمنغ بصتغا وأ قرس لجر يف نازع نع : ةلأسم
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 الو بصتغا وأ قرس ام نمضي امنإف نفلت نإف ،تجتانت امو منغلا دري نأ

 نمضي مل تفلت نإف 0اهيف حبر امو اهدري مهاردلا كلذكو هعم تجتن ام نمضي
 . حبرلا نمضي الو بصتغا وأ قرس ام الإ

 حبرلا هل لاق نم لاقف حبرف بصتغا امب رجتا اذإ بصتغملا اماو : ةلاسم
 . هل ءيش ال لوقأ اناو لاق .هل ءيش ال لاق نم لاقو .لاملا سار دريو

 ىلإ نيتاشب ةاش عاب نمع هتلأسو .. هللا همحر ةيواعم ىبأ نعو : ةلاسم
 جتانتتو منغلا ضبقي مث س لالح هل هنآ الإ ملعي ال وهو ابر هنأ ملعي ال وهو لجأ
 امنإ هنأل هل وهف منغلا نم هعم جتانت ام امأو ،لاملا سأر دري نأ هيلع لاق .هعم

 دري هنإ لاق نم لاقو هريغ نمو .ةقرس الو ابصغ هذخأي ملو سعيب ببسب هذخأ

 ىلع قفنأ ام هلو عضوم يف دجويو .مرغو ينع ام هلو تجتانت امو منغلا هيلع
 لوذلا اهبر لام نم فلتت اهنإ ليق دقف باودلا تفلت نإو . كلذ ردقب باودلا
 ناك نإ هنم ذخأ اميف رخآلا ىلع عجر نإ هلو ٧ةنامألا ةلزنمب اذه دي يف اهنأل

 ضعب لوق ىلع اذهو .نيقيرفلل يش الف فلت دق ناك نإو سهنيعب امئاق
 نإ نورخآ لاقو . هنلا همحر بوبحم نب دمحم نع هنأ دجوي اميفو .نيملسملا
 امم ةلغلا در هيلعو ةنامألا ةلزنمب سيل هنأل هدي ىف وه نم فلت كلذ فلت

 يف نامضلاب ةلغلا نوكت امنإو تحب ابر اذه نأل هؤانع هلو باودلا تجتانت
 . . تحبلا ابرلا يف نوكت الو ةضقتنملا عويبلا

 ابرأ يتلا مهاردلا يف حبر مت لجأ ىلإ نيمهردب امهرد عاب نمعو : ةلاسم
 .هلهأ ىلع حبرلا دريو هلام سأر هل نأ يراوحلا يبأ نعف .ةبوتلا دارا مث .اهيف

 سأر در هيلعو حبرلا هل نوكي نأ بحنو فالتخاب كلذ يف ليق دق لاق هريغ نمو
 نم لسن ام الو لاملا نيع اذه سيلو .هلام يف ليبسلا هل لعج دق هنأل لاملا

 لجرل عيبي لجر نع لئس دقو ةيواعم يبأ نع دجوي دقو هريغ لاق .لاملا نيع

 الإ ملعي ال وهو ابر هنآ ملعي ال وهو لجأ ىلإ نيمهردب اًمهرد وأ نيتاشب ةاش

 هيلع نإ .مهاردلا يف حبريو منغلا هعم جتانتتو منغلا ضبقي مث .لالح هل هنا
 دري امنإ هنأل هل وهف منغلا نم هعم جتانت وأ حبر ام امأو لاملا سأر دري نأ

 . كلذ ردقب باودلا ىلع قفنأ ام هلو .لاملا يف هؤانع هلو هل حبرلاو لاملا سأر
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 يف باب
 ةمساقملاو هاطعي نم و حب رلا و ةب راضملا

 الام لجر ىلإ لجر عفدي نأ ةبراصملاو رقعج نب ا عماج نمو : ةلاسم

 . هيلع كلذ نم اقفتا ام هنم ءزج براضّمللف حبر نم هيف ناك امو هب رجتي

 حبر فصن ل املا برل نأ ىلع ةير اضم مهر د فلا هيل ١ عقر اذ او : ةلأسم

 ل املا سأر نم مهرد ةئام حير وأ هقصن حير وأ ل املا فصن حير وأ ل املا

 اذه حير وأ اهنيعي ةئاملا هذه حير براضملل ل اق نإو . ةزئاج هذه نإ ليقف

 طرش اذإو .هلثم رجأ هلو ةدساف ةيراضم هذه نإ لاق نم لاقف هنيعب فصنلا

 لاملا برل هلك حبرلا لاق نإو .نيد اذهو نماض لاملل وهف براضملل هلك حبرلا
 ناك نم معن لاق هريغ نمو .براضملا ىلع نامض الو لاملا برل ةعاضب هذهف

 براضمللو هلام وهف هلك لاملا برل حبرلا ناك اذإو .نامضلاب ةلغلاو نامضلاب
 . هلثم رجأ

 كلذ نم هللا قزر ام نأ ىلع ةبراضم الام لجر ىلإ لجر عفد اذإو : ةلاسم
 ىمس دق هنأ الإ رثكآ وأ لقآ وأ مهرد ةئام كلذ نم براضملل نإف ءىش نم

 عضو وأ بر اضملا حير ن اق زوجت الو ةدساف ةير اضم ه ذهق . ةمولعم مه ار ل

 نامض الف لاملا فلت ول كلذكو ى ءىش حبرلا نم هل نيلو هلثم رجأ هل امنإو

 اضرق هلوخف ةبراضم وأ ةبراضم هلوحف اضرق ناك اذإ ليقو : ةلاسم

 . دارأ امك هيل ١ دريو هنم ضبقي ىتح لوألا رمثلا ىلع امهف ةعيدولا كل ذكو

 . هوركم كلذف ةعاضب هعضبي نأ هل لاق اذإ هنمو : ةلاسم

 نامضلا براضملا ىلع لاملا بحاص طرتشا اذإو هنمو : ةلاسم
 ىنعي هريغ لاق .هيلع نامضلاو هلك براضملل حبرلا ناكو ةبراضملا تضقتنا
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 . هيلإ هملس يذلا لاملا نامض

 بهذ وأ هضعب عاضف ةبراضم الام لجر ىلإ لجر عفد اذإو هنمو : ةلاسم
 هل سيلف حبرو لاملاب برض ىتح هرمأ نم ناك اميف لاملا بحاص ربخي ملف

 بهذ امب هربخأ نإو امهنيب وهف عيش لضف نأ مث لاملا سأر لمكي ىتح حبر

 حبر ام مث كلذ ىلع اضيأ ةعيضولاف هضبق نأ دعب يقابلا هدنع لعجو عاضو
 وأ عضو وأ رسخ امب هملعأ نإ هنإ لاق نم لاقو هريغ نمو .امهنيب كلذ دعب

 نإ يقب ام ىلع بسحي امنإ لاملا سأرف كلذب برض مت يقب امب هملعأو فلت

 ىلع باسحلاف هب لمع مث كلذب هملعأ ولو لاق نم لاقو هب لمعلا نع ههني مل
 لاق هريغ نمو .ىرخأ ةرم هيلإ هعفديو لاملا بحاص هضبقي مل ولو يقب ام

 . هيلع هدريو لاملا بر هضبقي مل ام لوألا ىلع لمعلا ليق دقو

 بحاص هرمأ ام ودعي ىتح نامض براضملا ىلع سيلو هنمو : ةلاسم

 براضملل لوقي نأ الإ ءعيشب هلام سأر دعب لاملا بحاص قحلي سيلو لاملا

 ىلع وهف كيلعو يلع لاق نإف هيلع وهف .يلع وهف نيد نم ناك امو ةئيسنب ذخ
 . اطراشت ام

 يقابلاب رجتا مث امهنيب هامسقف حبر ةبراضملا يف ناك نإو : ةلاسم

 حبرلا عقوو تبسح دق ينإ هملعأ اذإ زاج دق حبرلا نإ يلع يبأ نعف رسخف
 قحل لاملا سآر صقن اذإ هنإ لاق نم لاق دقو معن لاق هريغ نمو .اذكو اذك

 ةيناث ةرم هيلإ كلذ ردقي مل ام لاملا سآر يفوتسي ىتح صقن اميف براضملا
 . لوألا نم ءايشألا ىلع لمعلاب

 هيف حبارق ةبزاضم لام هعم ناك لجر يف اضيأ راثآلا يف هنمو : ةلاسم

 سأر هاطعأو هنم قرقف لاملا بحاص لام يف يأر ىرأ لاقف لماع ىلع رمف
 .هلام سأر وهف بهذ امف حبرلا لجرلا مساق نسحلاو ةداتق لاق مدق املف هلام

 مت ءهلام سأر يفوي ىتح هخسن يفو .هيفوي ىتح هل حبر ال ديز نب رباج لاقو

 لوقلا بويأ وبأ لاقو .لاملا نم هملظ ملظ وهف بهذ امو الضف حيرلا نوكي

 . رباج لوق
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 اطورش هيلع طرتشاف ةبراضم ألام الجر ىطعأ لجر نعو هنمو : ةلاسم

 اذك رتشا لوقي ناك نإ امأف هب رطاخي الو لاملا حبري ال لوقي سابع نبا لاق
 نبا لوق انعم حصي ملو انيأر كلذكو .هل دجي نأ هل هللادبع وبأ لاق . الف اذكو

 . عبتي نأ قحأ ناكل حص ولو سابع

 هبحاص ةصح ىرتشا امهدحأ دارأ نإف ناكيرشلا مستقا اذإو : ةلاسم

 . رضح اذإ هنامسقيف سانلا ىلع ناك امو رضح امم

 لخدي نأ تيشخ نإ لاق .هب رجتي اَقفانم يلام ىطعأ تلق هنمو : ةلاسم
 نإ لاق . ناقساف امهو امأ وأ ابأ ناك نإف تلق . هطعت الف لحي ال ام كلام يف

 .كلام امهيلإ عفدت الف ابرلاب وأ مارحلاب ناعيبيو ناجرحتي الو نيتقت انوكي مل
 الف يمذلا امأو . ةقث هدنع نكي مل ولو هل رجتي نأ سأب الف كلذ ملعت مل اذإ اماو

 وه ملسملا نوكي نأ الإ ةراجت يف ملسملا هكراشي الو ملسملا لامب رجتي
 مل هنأ ملعي ىتح هنع بيغي ال ملسملا يدي نيب ةراجت نوكت وأ كلذل يلوتملا

 . مارحلا نم ءيش اهلخدي

 ةعاضب هبحاص لمحي نأ ةبراضم الام عفد نمل هركي ليقو هنمو : ةلاسم

 هركيو ةعاضب الو ةبراضم الام هيلإ عفدي نأ هركي اًّضرق اناسنإ ضرقي كلذكو
 . ةعقنم رج ضرق لك

 اميف ريناندب وا مهاردب هل رجتي الجر لجرلا يطعي نأ ةبراضملاو : ةلاسم
 . اهيف حبري امم ءزج هيف هل هنأ ىلع اجرو ىأر

 عيبلا يف هتنامأب قثي الو ةبراضم الام يطعي لجر نعو هريغ نمو : ةلاسم
 . هكراشت الو لحي ال اميف كلام لخدت ال لاق ءارشلاو

 ةبرض اهب برضف ةبراضم مهرد هئام الجر ىطعأ لجر نعو : ةلاسم
 نم بلطأ لاقف اًمهرد نيسمخ ترسخ ين ! هملعأف اًمهرد نيسمخ رسخف

 نأ هرمأف ناصقنلاب هملعأ اذإ لاق .حبرف ةبرض يناثلاب برضف هتنا لضف
 ىلع حيرلا مسق ناصقنلاب هملعي مل نإو ريخألا ىلع حبرلا ناك يقابلاب لمعي
 نأ الإ لوألا ىلع لمعلاف هب برضي نأ هرمأ ولو ليق دقو لاق هريغ نمو .لوآلا
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 . كلذ طرتشيو رخآلا ىلع حبر ال نأ ىلع هب لمعي نأ هرمأي

 نم هل ناك مهرد ةئام حبرف ةبراضم مهارد هعم لجر رثألا نمو : ةلاسم

 له ..هب بهذق ميرغلا دحجف هل ميرغ ىلع مهرد ةئام ةبراضملا مهاردلا كلت

 كلت نم هيطعي نآ مهاردلا بحاصل زوجي لهو .؟ حبر اميف بيصن براضملل

 يدؤي ىتح حبر مهارد هل ناك نمل سيل لاق .؟ ائيش حبرلا نم مهرد ةئاملا

 امإف سأرلا نم ةبراضم لاملا هيطعي مث حبرلا امسقي نأ الإ اماك لاملا سار
 نودري مهنإف ةعيضو نوكي مث حبرلا مسقيف براضملا عم لاملا نوكي نأ

 لاقو .اطرش ام ىلع امهنيب وهف ءيش هنم لضف نإف .لاملا متي ىتح حبرلا

 بساحو لاملا عمجو عاتملا عاب اذإ اذه نم نيبآ وه الوق هيف نسحلا ويأ

 رسخف هللا لضف نم بلطيو هب برضي نأ هرمآ مث حبرلا مسقو لاملا بحاص

 . حبرلا دري الو لاملا بر ىىلع نارسخلاف

 ىلع ذخألا هبحاص طرتشاو ةبراضم مهرد فالآ ةرشع ذخأ لجر : ةلاسم

 جاتحا اذإ هنأ ىلع طرتشاو مهاردلا بحاصل فصنلاو هل فصنلاف حبر ام نأ

 هنأ مت ممهاردلا بحاص هل نذأو هتصح حبرلا نم عفدي نأ مهارد ىلإ هسفنل

 لاملا بحاص ملع ريغ نم مهرد ةئامسمخ اهنم هبيصن لمحف مهرد فلأ حبر

 تبهذ مهاردلا نأ مث سضقنف لوألا طرشلا يف ذخألا دنع هل نذأ ناك هنأل

 لمح اميف براضملا ىلع ليبس لاملا بحاصل له ..حبرلاو لاملا سأر لصأ

 سأر يدؤي ىتح هل حير الو لاملا بحاص ىلع هدري ريثك وآ ليلق حبرلا نم

 حبرلا نم هبيصن ذخأي نأ لاملا بحاص هل نذأ اذإ نسحلا وبأ لاقو .لاملا
 . هل هدري وهف

 سأر الجر ىطعأ لجر نعو ناورم يبأ ىلإ يلع يبآ باوج نمو : ةلاسم

 ىرتكا مث ءارشلاب فلألا لغشف دالبلا ضعب ىلإ فلألاب جرخق مهرد فلأ لام

 لاملا سأر هاطعأ يذلا لاق مدق املف ،ملس وأ لاملا بطعف هلمحف ىرتشا امل
 نأ الإ تفصو ام ىلعف .؟ ىرك لاملا بحاص ىلع ىرت امف .ىركلا كيطعأ ال

 . هيف ىركلا نوكيف لاملا ملسي
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 هيلع مدقتي ملو اًدح هل دجي ملو الجر لام سار ىطعأ لجر نعو : ةلاسم
 يهف .ملس وأ لاملا بطع مث امئاتم ىرتشاو انيد براضملا نادأ اذإف . ارمأ

 هل نذأي نأ الإ لاملا بطع نإ ءيشب لاملا بحاص مزلي ال ىلوألا لثم اندنع

 ` .. هدقني ىتح هيف ناك لاملا ملس نإو
 ال نأ هيلع اومدقتي ملو ىتش سان نم لام سأر ذخأ لجر نعو : ةلسم
 دق ام ىوس نالفل نأ رقأ مق املف غهريغل الو هسفنل الام مهلاومأ ىف طلخي
 هتطلخ اذكو اذك لاملا اذه يف لاقو اذكو اذك هنم ذخأ امب هسفن ىلع هل دهشأ

 نا ىوقن الو زئاج اندنع هلوقف .لاملا اذه تيرتشا مث مكلاومأ سوؤر يف
 يف لاملا ناك ام اذه لثم يف هلوق لوقلا نأ جرخي هنأ يعم هريغ لاق .هلطبن

 ذئنيح لبقي الف عيش هيف هل نأ يعدي مث هيلع تبثي اًرارقإ لاملاب رقي نأ الإ هدي
 وأ اهبابرأ يار ريغب ضعبب اهضعب لاومألا طلخأ اذإف براضملا امأو .هلوق
 يعمف ائيش مهلامب طلخي ال نأ هيلع اومدقت اونوكي ملو مهيأر ريغب هلام اهب طلخ
 . نامضلا ماكحأ نم هيف جرخي ام يناعم يف هيلع كلذ نامض يف فلتخي هنأ

 نأ ىلع ةبراضم ًألام لجر ىلإ عفد لجر نع نسحلا ابأ تلأسو : ةلاسم
 برلو ثلثلا مهاردللو ثلثلا كلذ نم براضملف ةئاملا هذه حبر نم علط ام

 رجأ براضمللو اًرئاج هارأ الو ةبراضملا ليبس اذه سيل لاق .ثلثلا لاملا

 هذه نامض هيلع نكي مل تفلت نإف ءائيش ةئاملا هذه حبر نم هل نوكي الو .هلثم
 هذه ذخا يذلا ناك نإف تلق . رسخ ام نامض هيلع نكي مل رسخ نإو ةئاملا
 له .هنم اهذخأ لاملا بر دارا نإو ائيش اهيف حبري مل ليبسلا اذه ىلع ةئاملا

 ءاش نإ لاق ؟ ائيش اهيف حبري مل ناك اذإ عيش لاملا بر ىلع براضملل نوكي
 ولو هنم اهذخأ ءاش نإو سحبر اهيف علطي نأ ىلإ ةئاملا هذه هعم كرت لاملا بر

 . رسخ وأ حبر لاملا بر ىلع هؤانع هلف .ائيش اهيف رسخ دق براضملا ناك
 ةغل يف ةبراضملاو .ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 نم ضرقلاو هلام نم ةعطق لماعلل عطق دق لاملا بر نأل ؛هل ضارقلا زاجحلا
 امهنألف ةبراضملا اماو .عطقي هنأل ضارقلاو رعشلا ضرقو لاملا اذه
 يف ارفاسم اهب برضي لماعلا نأ اهلصأ ناك ليقو .حبرلا يف نابراضتي
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 . ضعبب اهضعب برضي نأب لصحت اهنإ ليقو .ضرلا
 ىه اهتغل ىف ةعيابملاو ةبساكملا برعلا ةغل ىف ةراجتلاو : ةلاسم
 . ةضواعملا

 لاملا اذه ذخ لوقي نأ اهظافلأو مظافلأب الإ دقعنت ال ةبراضملاو : ةلاسم
 نوملسملاو .اذكو اذك ىلع ةضراقم وأ ةضوافم وأ ةلماعم وأ ةبراضم
 . ظافلألا هذهب ةيراضملا ةحص ىلع نوعمتجم

 لاق اذإو ءهاضرت ام حبرل ١ نم كيطعأ لماعلل لاملا بر لاق اذإو : ةلسم

 ل اق اذإو . براضملل زجي مل كلذ ىلع دزي ملو ةيراضم مهرد فلألا هذه ذخ

 يل فصنلاف حبرلا نم اهيف ىلاعت هللا قزر ام ىلع اهب لمعاو مهاردلا هذه ذخ
 . ةدساف تناك لماعلل ام لقي ملو

 ن اق لم اعلا نييو ل املا نيب ىلخي ىتح حلصت ال ةير اضمل او : ةلاسم

 كلذ ىف ملعأ الو .ةبراضملا حصت مل كلاملا دي ىف لاملاو عابو ىرتشا
 . اًقالخ

 نظأ كلذ يف عزانت الو يمذلل ضارقلا يف لمعي نأ ملسملل زئاجو : ةلاسم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .ةبراضملا ضارقلا
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 يف باب
 زوجت ال امو ةبراضملا هب زهجت ام

 ملسو مهارد هيلإ ملسي ملف ةبراضم الام لجر ىلإ بلط لجر نعو : ةلاسم
 انباحصأ لوق ىف ضقتنم اذهف لاق .؟ اًدساف اذه نوكي له ..ائايث وأ ارمت هيلإ
 ١ . مت هيلع امماتت نإو

 لعجا لجر هل لاقف ةرقب وأ ةاش هل تناك لجر نع اًمشاه تلأسو : ةلئسم

 ال لاق .اننيب وهف مهرد ةئاملا دعب انحبر امف مهرد ةئامب اننيب كرقب وأ كتاش

 . اهيف ناكرتشيو اهفصن هعيبي نكلو كلذ زوجي

 رفعج نبا عماج نمو .ضورعلا نم ءيشب ةبراضملا زوجت الو : ةلاسم

 نوكت ليق دقو معن لاق هريغ نمو . مهاردل او ريناندلاب الإ ةبراضملا نوكت الو
 . ةضقلاو بهذلاب

 ةضف وأ ابهذ الإ يطعي الف ةبراضم ىطعأ نمو عماجلا ريغ نمو : ةلاسم
 اهفصن اهبحاصل لعجيلف ةعاضب ىطعأ نمو .هركي كلذ نإف ةعاضب يطعي الو

 لصا نم كلذ لعجي نأ ءاش نإ كلذ نم لقأ وأ اهعبر وأ اهسدس وأ اهتلت وأ

 هرما ءاش نإ لاقو .كلذب سأب الف لاملا سأر يف هكيرش نوكي ىتح عاتملا

 هريغ نمو .اضيأ كلذ ىلع دهشاو ةبراضم اهذخأ مث ةضف وأ بهذب اهعابف
 ابهذ الو ةضف نوكتالو مهارد وأ ريناند الإ ةبراضملا نوكت ال هنإ ليق دقو لاق
 . رتألا نمو »سضورعلا ةلزنمب كلذ نأل

 ال لاق نم لاقف ةبراضم لاملا سأر هب نوكي اميف فلتخا ليقو : ةلاسم
 كلذ رئاسو ريناندلاو مهاردلاب الإ ةبراضملا ماكحأ هماكحا نوكت الو كلذ تبثي
 .ةبراضملا لام سأر نوكي الف . ةعتمألا رئاسو روسكلاو ةضفلاو بهذلا نم
 نوكي الو روسكلا ةضفلاو بهذلاو مهاردلاو ريناندلاب نوكي لاق نم لاقو
 بهذلاو ريناندلاو مهاردلاب ةبراضم نوكت لاق نم لاقو .ةعتمألا نم كلذ رئاس
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 هل مكحيو لثملا هل كردي ام لثملا اهل ىتلا ةعتمألا نم كلذ رئاسبو ةضفلاو
 كردي ام عيمج نم كلذ هابشأو نطقلاو نزولاو ليكلاو رمتلاو بحلا لثم لثملاب
 هيلع يتأي ام لصأب الإ ماكحألا يف ةميقلا ىلإ عجري الو ماكحألا يف لثملاب
 يرجت ريناندلاو مهاردلاو صخرتو ولغت اهنأل ةعتمألا نم ةيهاركلا نم كلذ نم

 يف هل ةميق هريغ نوكي الو ةضفلاو بهذلاو ةعتمألا نم ءيش لك ةميق هيلع
 امئاتم هلام سأر نم ذخأي له ةبراضملا ىف لاملا بر ىف فلتخاو .ماكحألا
 ام رثكأ كلذكو .هب لمعي ام رثكا وهو ضعب كلذ زجي ملو هزاجأ نم كلذ زاجأف
 يف فالتخالاو هريغ نمو .نيع ريناندو مهارد الإ لاملا سأر نوكيال هنأ لمعن
 كراشي نأ زاج ةبراضملا هب زاج امو ةبراضملا لثم كلذ يف لوقلاو ةكراشملا

 . كلذ نم ناعونلا فلتخا ولو هب

 مهاردلا لثم زوجت له روسكلاب ةضفلاو بهذلاب فلسلا نعو : ةلاسم
 يطعي نآ زوجي كلذكو هل تلق .فورعم نزوب ناك اذإ هنأ ىعم لاق .؟ ريناندلاو

 . كلذ زوجي ال لاق نم لاقف كلذ يف فلتخي هنأ يعم لاق .ةبراضم

 ال لاق نم لاقف ةبراضم لاملا سأر هب نوكي اميف فلتخا ليقو : ةلسم
 كلذ رئاسو ريناندلاو مهاردلاب الإ ةبراضملا ماكحا هماكحأ نوكت الو كلذ تبثي
 . كلذ يف لوقلا مدقت دقو ةعتمألا رئاسو روسكلاو ةضفلاو بهذلا نم

 ةعتمأو ةاش ناسنإ هيلإ عفد لجر نع هللا همركأ ديعس ابآ تلأسو : ةلاسم

 ىلع يرتشاو اذه عب لاقو ،ةعتمألاو ضورعلا نم نزولاب عابي امم ءايشأو

 ذخأف . كنيبو ينيب وهف تحبر ام وأ هفصن كلف تحبر امو ةبراضملا بسح
 وأ مهرد فلأ هذخأ يذلا لاملا غلب نأ ىلإ هب ىرتشاو هعابو هدنع نم كلذ
 ..هدي يف هاثلت يقبو هدي يف ام ثلث لاملا بحاص ملس مث مهرد فلأ ةميق

 نم ناك ام امأ لاق .؟ هيلع بجي امو ،لاملا اذه يف فرصتلا اذهل بجي ام

 توبث انباحصأ لوق يف يل نيبي الف نزوت الو لاكت ال يتلا ضورعلا

 عاونأ نم هلثم كرديو نزويو لاكي امم ناك ام امأو ‘لاحب اهيف ةبراضملا

 . لوقلا رثكأ لعلو فالتخاب اهيف ةبراضملا يف ليق دق هنأ يعمق ضورعلا
 اوفلتخا دق مهنأ يعمو .مهاردلاو ريناندلاب الإ ةيراضملا تبثت ال هنآ مهدنع
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 يعمو . دوقنلا نم ارو ةضفلاو انيع بهذلا نوكي نأ الإ ةضفلاو بهذلا يف

 هانع هل ناك اهيف براضملا ىنع دقو ةيراضملا يف تبثت تبثت مل اذإ ليق دق هنأ

 نإ تيارأ هل تلق .لاملا برل هلك هحبرو لاملا ناكو لودعلا رظن يف
 " اًماتيأ وأ نيغلاب ةثرو كرتو هيف فرصتملا ىلإ هل عفادلا لاملا بحاص
 اذه ىلع نوكيأ ..هيف رسخيو حبريو يرتشيو عيبيو كلذب لمعي ناك وأ
 لاملا بر تام اذإ لاق .؟ ال ما رسخ اميف نامض ماتيألا لام يف فرصتملا
 دق هنأ يعمف فورعم تقو ىلإ الجا اهالعج انوكي نآ الإ ةيراضملا ت تضقتنا

 ليق دق هنا بسحاو لجخلا ىلإ اهيف لمعي ناهلو اهلجأ ىلإ ةتباث اهنا ليق
 دعب لمع اذإ هنأ ىعمو . براضملا توم وأ لاملا بر تومب لاح ىلع ضقتني

 الو اضيأ ببسب لماع وهف هل زئاج هنأ نظي ام ىلع ةلاهجلا ىلإ اهضاقتنا
 ملو نامضلا هيلع تفخ تضقتنا دق اهنأ ملعب لمع نإو اًنماض نوكي نأ بحأ

 يف لمع نإ تيارا تلق . ءانع الو لمع اميف كلذ يف رجا هل نوكي نأ ينبجعي
 هملع وأ ةبراضملا ضاقتناب ةلاهجلا ىلع لاملا بر توم دعب لاملا كلذ

 امم لحلا لاملا بر لأس مث قفناو هحير نم لصخأف اهيف حبرف اهضاقتناب
 ةاكز هيلع نوكيأ يكزي نكي ملو ةاكزلا لاملا لصأ يف بجي ناكو قفنأو لكأ
 هل تلق .لاملا بر ىلع هنأ يعم لاق .لاملا بر ىلع كلذ مأ لكاو قفنأ ام
 وه بستحاف ةبراضملا ضاقتناب هنم ةلاهجلا ىلع لاملا يف لمع نإ تيارأ
 لاملا برل يقب امم هلحاو هنم ًائيش وأ هترجأ نم لكاو قفنأ ام ىلع لاملا برو
 .؟ هترجأ ىف ةاكز براضملا ىلع نوكتأ ةاكزلا لاملا لصأ ىف بجت تناكو

 برل لاملاو اهضبقيو هترجأ قحتسي نأ دعب الإ هيلع ةاكز ال هنأ يعم لاق
 اهيربيو هترجأ نم براضملا ضبقي مل امف هل تلق .هيلع ةاكزلاو يدنع لاملا
 ةاكز ىري كلذ هل ىري نم لوق يف ةرجألا بجوتسا نآ دعب لاملا ةلمج نم
 الو براضملا ىلع يل نيبي ال لاق .براضملا ىلع مأ لاملا بر ىلع ةرجألا
 .اًميرغ لاملا ىلع نوكيو براضملا اهقحتسي ىتحالإ لاملا نم يدنع لقتني
 دي يف لاملا داز نإ تيارا هل تلق .كلذ لوقي نم لوق ىلع ةاكزلا عفريو
 كزي مل هنأ ملعن الو يكزي هنأ ملعي الو ةريثك نونس هدي يف يقبو براضملا
 تلخ نينس هدي يف ناك هنأ هل حص ثاريمب لاملا هيلإ لاز مت هريغل لاملا نأل
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 موي نم وأ لاملا قحتسا موي ذم لاملا اذه ةاكز هيلع ىرتأ هدي يف لاملاو
 كلذ نم هيربي نأ الإ لاملا قحتسا موي نم عقي لاق .؟ لاملا ةبراضملاب هذخا
 هل مكح دق ناك نإ تيأرأ هل تلق .لاملا نع هيدؤي ناك هريغ نأ حصي وأ

 لاملا بر نم ةبيغ يف وأ لاملا بر ةرضحب لاملا كلذ يف هترجأب مكاحلا
 مكاحلا كلذب هل مكحي نأ لبق لاملا قحتسا ناك هنأ حص مث اهقفناو اهضبقو
 نم اهذخأ اذإ ةاكزلا هيلع نأ ىل عقي اذكه لاق .؟ ةاكز هترجأ ىف هيلع ىرتأ

 يردي الف هنم قفني وهو هدي يف ديزي ناك لاملا نأ تيارأ هل تلق .لاملا بر
 اميف عنصي فيك ..نآلا هيكزي نأ دارأ مت سهيكزي ال وهو ةريثك نينس قفنأ ام

 هنأ يل عقي لاق .؟ كلذ ىلع دئاز مويلا وهو هملعي لصأ لاملل ناك نإ ىضم
 .طايتحالا يف بيرلا نم جرخي ىتح هفرعي امم ىضم امل هسفن ىلع طاتحي
 صقن لاملا ناك نإ تيأرأ هل تلق .حص ام الإ ءىش هيلع لوقأ الف مكحلا اماو
 هسقن ىلع ءزج هنم ضرتقي نأ هل له .. هب طاتحي ام دارآ ام ردقب هنم ىقب ىتح

 .اهريخأت هل بحتسأ الف يدنع ةاكزلا هيلع تبجو اذإ لاق .؟ كلذ هل سيل م
 . هيلع قيضي ال هنأ يعمف اهئادآ داقتعا ىلع اهنم ائيش وأ اهرخآ نإف

 وأ بهذب اهعيبي نأ الإ ال لاقف ؟ لاملا سأر ةعاضبلا زوجت لهو : ةلسم

 . نالفل ةبراضم هعم نأ هسفن ىلع دهشي مث ةضف

 لجر نم عابف 0مهرد فالآ ةتسب ةاش فلأ ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 لك يفو ةدوجلاو ددعلا يف ءاوس اهفصن يهو مهرد فالآ ةعبرأب ةئامسمخ
 لاعتف ءيش لك يف ءاوس كمنغو يمنغ نإ هعيبل لاق مث \اهرمأ نم ءيش
 لجرلا كلذ لعقف .كلذك ةعيضولاو ءاوس كنيبو ينيب حبرلاو ككرشاو اهطلخنل
 امنإ اهنإف مهرد يفلأ هلام سأر ذخأي لاقف مهرد فالآ ةرشعب منغلا اعابف
 حبرلاو .مهرد فالآ ةعبرأ هلام سار رخآلا ذخأيو مهرد يفلاب هيلع تماق
 سوؤر ىلع نكلو ءاوس امهنيب تسيلف ةعيضو تناك نإو .نافصن امهنيب
 هكرش امنإ لاق .؟ منغلاب ةكرشلا نوكت ام وأ ءاوس تناك نإف تلق .لاومألا
 نم ةاش تكله ول تيأرأ لاق .همنغ ءالغ ىف رخآلا هكرشاو همنغ صخر ىف
 تماق دق نم منغ نم تكله وأ مهرد فالآ ةعبرأب هيلع تماق يتلا لجرلا منغ
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 ةكرشلا هذه زوجت ال ليق دقو هريغ لاق .امهيلع اهنمث نكي مل وا نيمهردب هيلع
 ىنع نإو هل اذه لام نمث نمثو هل اذه لام نمو هنم ناك اذه لام نم فلت امو

 كلذ لك ةميقو كلذ درفني ملو ةقفص تعيب اذإف مهؤانع هل ناك رخآلا عم امهدحا
 . ملعأ هللاو نيفصن اهل ناك ءاوس
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 يف باب
 ةبراضملا يف ۔اكرشلا

 رخآا هرضحأ ام ريغ مهدحأ رضحأ اذا

 كلذ هبشأ ام و لاملا نم

 امهنم دحاو لك دنع نم ارجتيو ابراضي نأ ىلع اقفتا نيلجر نعو : ةلاسم

 هلام سأر رخآلا رضحأو ريناند هلام سأر امهدحأ رضحأ اذإف لام سأر

 ؟ ةبراضملا تبثت له ..ةبراضملا ليبس ىلع امئاتم كلذب ايرتشاو .مهارد
 ريناند وأ . اهلك مهاردب الإ نوكت الف ةكراشم اديري اناك نإ ليق دق هنأ يعمف
 اهسيلو دحاو فنص اهلك مهاردلاو ريناندلا نإ لوقي اضعب نأ بسحأو ۔اهلك

 . ة اكزل ١ يف اضعب اهضعب ىلع ةلومحم يه ذ ١ ضورعل ١ نم

 مهرد فلأ دحاو لك عم اكرتشا نيلجر نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم
 كنيبو ىنيب حبرلا نوكي ىتح ىضرأ الف كنم عيبلاب رصبأ انآ امهدحأ لاقف

 ةرشع هل امهطرش ىلع امه لاق . رهش لك يف مهارد ةرشعب ينلصوت نأ دعب

 . امهنيب حبرلا نم يقب امو رهش لك يف مهارد

 ام سأر نم رثكأ دحاو لك لام سأر اكرتشا نيلجر نعو هنمو : ةلاسم

 نأ اطرش انوكي نأ الإ لاوملا سوؤر ىلع امهنيد لاق .نيد امهقحلف رخآلا

 سأر ىلع ةعيضولاو امهنيب حبرلاف اطرتشا نإف ءاوس امهنيب ةعيضولاو حبرلا
 . لاملا

 امهنم دحاو لك عبتاف نيد امهنيب ناكو اقرتفا نيكيرش نعو هنمو : ةلاسم
 امهل وهف اباصأ امف .امهدحأل ىوت ام ىوتف كلذب ايضرو ءامرغلا نم ةفئاط

 . امهيلعف ىوت امو

 تعبي امق هئيسنب عيبت ال هبحاصل نيكيرشل ا دحأ ل اق اذ ا و هنمو : ةلأسم

 ىلع كلذف ةئيسنب عاب نإو امهنيب حيرلاو امهطرش ىلع امهف نماض هل تنأ
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 . عئابلا

 .كنيبو ينيب هذخفق اذكو اذك عيب نالف دنع نإ لجرل لاق لجر نعو : ةلاسم

 يقابلا مث .حبرلا نم امهنيب ةعيضولاو امهنيب حبرلاو امهنيب وهف هذخأ اذإف
 . امهنيب حبرلا نم

 حبرلا نم اذكو اذك امهدحأل نأ نيكيرشلا نيب طرشلا ناك نإو : ةلاسم

 دحأ لام سار ناك نإو ،امهطرش ىلع امهف امهنيب حبرلا نم يقابلا مت
 حبرلا نأ طرشو مهرد ةئامسمخ رخآلا لام سأرو مهرد فلآ نيكيرشلا

 ىلع امهف اطرش نكي مل نإو .امهطرش ىلع امهف .ءاوس امهنيب ةعيضولاو
 امهنيب حبرلا لاق نم لاقو هريغ نمو . ةعيضولاو حبرلاو نيدلا يف لاملا سأر
 . ملعلا لهأ نم لاق نم لاق كلذكو .اطرش ولو لاملا سأر ىلع ةعيضولاو

 نوكي نأ الإ ةراجتلا ىف ىمذلا ملسملا كراشي نأ هركيو هنمو : ةلاسم

 ` . .... كلذب سئب الف ،عيبلاو ءارشلا يلي ملسملا

 امهدحأ عابف مهرد يتئامب ةديلو ايرتشا نيلجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ىرتشا يذلل لاقو .كلذ هل لاق هبيصن رخآلا كسماو ةئامو نيسمخب هبيصن
 يبيصن عيبأ الو ككرشا ال لوقي نأ كلأس نإ هكراشي ال نأ ةئامو نيسمخب

 مهرد يتئامب ةيراجلا تماقف تلق .هعيب زوجي كيرشلا نأ ينملعت ىتح
 غلب ام لاقف ةئامثالثب اهارتشاف لجر ءاجف وحنلا اذه ىلع امهرد نيسمخو
 ةحبارم اهاعيابتي نأ الإ نيفصن امهنيب وهف ريثك وأ ليلق ءيش نم اهنمت

 نيرشع حبر امكل يرتشملا لوقيف نيتئامو نيسمخب انيلع تماق نالوقيف
 امهل نورشعلاو هلام سأر امهنم دحاو لك ذخأي نأ ىرأ لاقف .يناعبتاف اًمهرد

 انيبي نا الإ ةحبارم هذه عيب حلصي هارا ال اًّضيأ لاقو . امهلاومأ سوؤر ىلع
 امك اهفصن يقبو حبرب اهفصت عاب ..ةعيب يف نيعيب امهنأل ناك فيك امهرمأ
 حبرلا نامسقي مت ةئام اذهو ةئامو نيسمخ ذخأب لجرلا اذه نأش امو تلق . وه

 حبر لاقف ادهشو اعاب امهنأل لاق .نافصن امهنيب ةديلولاو كلذ ىلع امهنيب
 تحص لوقيف ةئامو نيرشعب تماق هتصح نأ ملع دقو ةئاملا تحصو نيرشع
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 .حبر نكي مل تتاف نإو نيرشعلاب اعيمج ايمس دقو نوسمخلاو ةئاملا

 نإ اًضيا لاقو .ائيش نيرشع حبر نع نغي ملو لاملا سأر نم تعضوو

 نيفصن امهنيب حبرلاو هلام سأر دحاو لكلف ةيوسلاب هكيرش لاقف اهيف اكرتشا
 . لاملا سأر ىلع ةعيضولاو

 نيلجر نع اًمشاه تل اسو تدجو اذك هللا همحر خيشل ١ ب اتك نم : ةلاسم

 نم امهنم دحاو لك عيبي نأ زوجي له .. اعيمج اكرتشي نأ ناديريو عاتم امهل
 . هكرشلا تزاج كلذ لعف نإ ؟ هيلع نمثلا لعجيف هبحاص نم هفصن بوت لك

 مهارد لجر ىلإ عفد لجر نعو حبسمو مشاه نع دجوي اممو : ةلاسم
 هذه فصن نأ مهاردلاب لماعلا ىلع مهاردلا بحاص طرتشاف ةبراضم

 زوجي له ..كنيبو ينيب هحبر يقابلا فصنلاو اهحبر يف كل قح ال مهاردلا
 . رثكأ وأ لقأ وأ حبرل ١ عيبر كل لوقي نأ الإ اذه زوجي الف .؟ كلذ

 رخآللو مهرد ةئامنامث لجر ىلإ عفد لجر نع هتلأسو رثألا نم : ةلاسم
 ةعيضولاو نيفصن كنيبو ينيب حبرلاو اهب لمعاف قلطنا لاقف مهرد ةئامعبرأ

 ىلع ةيعضولاو ايمس امك امهنيب حبرلا كلذ زوجي ال لاقف . ءاوس كنيبو ينيب
 كنيبو ينيب اهحبر لوقيف مهارد لجر ىلإ عفدي نأ حصي ال هنأل لاملا سأر

 . كنيبو ينيب اهعيضوو
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 يف باب
 ةلاقإ وأ عيب نم هلعف براضملل زجي ام

 رب بوكر وأ ةنؤم و ةقفنو ةرجأ و نيد وأ
 رفف اذإ نيدلا يضاقت يقت و

 كلذ دعب براض و رسخ اذإو

 ةبراضملا نم هسفنل ءيشلا هذخأ يف و

 كلذ نم طح مث اعيب براضملا عاب اذإو . رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 اعيب ذخأف .ةئيسنب ذخأن ال براضملل لاملا بحاص لاق نإو : ةلئسم

 امهنيب حبرلاف لاملا ىلع هذخأ نإ لاق .حبرف مهرد يفلاب مهرد فلأب نوكي

 هل حبرلاف هسفنل هذخأ نإو معن لاق هريغ نمو .براضملا ىلع ةعيضولاو
 هلام ىلع ذخأي نأ هرما لاملا بحاص ناك نإو هنمو . هيلع نامضلاو

 ةعيضولاو امهنيب حبرلاف هرمأي مل نإو سامهنيب حبرلاو لاملا ىلع ةعيضولاف

 رجحي مل ام لاملا ىلع نادي نآ هل ليق دقو معن لاق هريغ نمو .براضملا ىلع
 . هيلع رجحي مل ام لاملا سأر نم كلذ نوكيو لاملا بر كلذ هيلع

 ام امأو .هسفن ىلع هتنؤمو هتوسكو براضملا ةقفن ليقو هنمو : ةلئسم

 طرتشا نإو .لاملا سأر نم كلذف هتنؤم عيمجو رجلاو ىركلا نم لاملا يتعي
 نم طرتشا املك كلذكو . هل كلذف هنم هتقفن لاملا بحاص ىلع براضملا
 نأ هركيف لاملا نم هديب لمعي براضملا نإ لاق نم لاقو .اهريغ وأ ةوسك
 ىرك ذخأي نأ سأب الف هل تناك اذإ ةبادلاو لزنملا ىرك امأو كلذ رجأ ذخأي
 . هريغل نوكي امك كلذ

 : ائيش اهيف هل دجي ملو ةبراضم الام الجر ىطعأ لجر نعو هنمو : ةلاسم
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 هريغ نمو . ال لاق .؟ ءىش همزلي له ..ةعارزلا تبهذف اهب عرزف لجرلا بهذف

 نإو ٬هعضوم لهأ نم نيبراضملا لعف ريغ لعفي نأ هل سيل ليق دقو معن لاق
 . لاملا نمض كلذ ىدعت

 ضبقو هعاب مت اعيب ىرتشاف ةبراضم الام ذخأ لجر نعو هنمو : ةلئسم

 نم عاتملا قرس وأ هنمث ضبقي ملو عاتملا ضبقو امعاتم هنم ىرتشا مث هنمت

 ىرتشا يذلا ىلع ةعيضولاو لاملا سأر بهذ لاق .اعيمج مهاردلاو ليللا
 . هنمث دقني ملو عاتملا

 ىركلاب ةلمج امئاتم لاملاب براضملا ىرتشا اذإ ليقو هنمو : ةلاسم
 يلع نيدت نأ كرمآ مل لاملا بحاص لاق اذإ يرتكملا ىلع ىركلاف بطعف

 لاملا بر ىلع سيلف تقلتف لعجب غابصلا ىلإ ابايث براضملا عفد نإ كلذكو

 . نيدلاب هرمأي ىتح هلام سأر دعب ةعبت

 هنع هلطمي نأ يشخف اًعيب لجرل عاب بر اضم لجر نعو هنمو : ةلسم

 عيب ىلع هلذب ىلع اذكو اذكو اذك ىرك لجرلا لعجو هيطعي نأ ىلع هنع عضوف
 . لاملا ىلع كلذ ليقف

 هرمأو ةبراضم الام لجر ىلإ عفد لجر نعو عماجلا ريغ نمو : ةلاسم

 وه لاق .هبحاص رمآ ريغب رحبلا هب بكرف .ارحب هب بكري ال نأ لاملا بحاص
 نورخآ لاقو .هل حبر الو لاملا نمضي لوقي رباج ..حبرلا يف فلتخيو نماض

 كلذ ىلإ نورجتي نيدلا يطعي فيك رظني نورخآ لوقيو .نماض وهو حبرلا هل

 امم هيف براضملا لمع رمآ لك كلذك معن لاق هريغ نمو .هلثم يطعيف دلبلا
 لاملا هاطعأ نإ هل ليقو فالتخالاب اذكه حبرلا يف لوقلاف لاملل انماض نوكي

 اذه ىف ملعن الو رحبلا هب بكري ال نأ مزال كلذف رحبلا بكري ال نأ ىلع
 رحبلا بكري ال نأ هرمأ مث د طرش الب ةبراضم لاملا ىطعأ نإ امأو .اًالتخا
 تيثي ال لاق نم لاقو هفلاخ نإ نمضيو همزلي كلذ نإ لاق نم لاقف .هلامب
 بوكر يف هيلع مدقتي مل نإ ليقو ةدقعلا دنع طرتشي ىتح طرشلا كلذ هيلع

 طرش نماض وهو رطخ رحبلا نإ لاق نم لاقف فلتف لاملاب رحبلا بكرف رحبلا

١٢٣٦



 لبقو هيلع نامضلا لاق نم لاقو .هيارب كلذ نوكي نآ الإ طرتشي مل وأ هيلع

 دعب هيلع مدقتو هلامب عضاوملا نم عضوم ىلإ جرخي ال نأ هيلع طرتشا اذإ
 اذإ نمضي ال لاق نم لاقو .هفلاخ نإ نمضيو كلذ هل نإ لاق نم لاقف ضبقلا

 نأ مهاردلا ميلست دنع هيلع طرش نإ كلذكو .نمأم عضوم نم لاملاب ىضم
 دحاو هيف لوقلاف اًنمأم عضوملا ناك نإف هملعأ دقف اًمضوم هب ىدعتي ال

 هيلع لاق نم لاقو .لوقلا ضعب يف هيلع نامض الو دحاو هيف فالتخالاو
 اذإ اماو .نامضلا هيلعف رحبلا ةلزنمب رطخ عضوم كلذ ناك نإ امأو .نامضلا
 نإ ليق دقو .طرتشي مل وأ هيلع طرش نم نماض وهف كالهلا ىلع لمح

 رجتيو هيلع حلاصيو هضعبب لاملا يدفيو ليقتسيو ليقيو نادي براضملا

 هرمأي نأ الإ لاملا بحاص ىلع لاملا نم رثكأ رجي الو لاملا كلذ مزليو .هيف
 . هيلع وهف هيلع كلذ لعفي نآ لاملا بحاص

 توناح هلو طايخ لجر يف لاق هتنا همحر بوبحم نايفس وبآ لاقو : ةلاسم

 توناحلا ىرك عفري نأ هلف هلمع يف هعم لمعي الجر كراشيو قوسلا يف لمعي
 كلذ نم قيثولاو امهنيب ةقفنلاو هكيرش بسكو هبسك نم جرخيو طسولا نم
 . اذكو اذكب توناحلا فصن كيركأ لوقي نأ

 ىلع ىشخي امب لماعلا لاملا بر رمأ اذإو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 لام يمري نأ لجرلل سيل تعمتجا ةمألا نأل .كلذ هل زاج .هفلاخف هلعفي لاملا

 ملعأ الو نمض هفالخ هل زوجيال اميف هفلاخ نإ امإو ،هرمآ نإو رحبلا يف هريغ
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . افالتخا كلذ يف

 ىلع دئاز حبر هتبراضم يف نكي مل اذإ براضملا نع هتلأسو : ةلاسم
 براضملا ىلع سيل لاق .سانلا ىلع اًئيد لاملا سأر'راص دقو لاملا سأر

 بر ملعي نأ هيلعو . ءيش حبرلا نم هيف نكي مل اذإ لاملا كلذ يذأتسي نأ
 لاملا سار ىلع طاريق ولو ءيش حبرلا نم هيف ناك نإو لاق ءامرغلا لاملا
 مل مولعم لجأ ىلإ ةبراضملا يف طرشلا ناك اذإو لاق .هيدأتسي نأ هيلع ناك
 ةبراضملا نم ءيش يف براضملا لخد اذإ هبحاص عجري نأ امهدحأل نكي

 مولعم لجأ ريغ ىلع ةبراضملا تناك نإو . ةعجر امهل نكي مل لخدي مل نإو
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 ىلع ةعجر هل نكي مل ةبراضملا نم عيش يف براضملا لخدو لاملا بر عجرف
 نإو عاتملا نم ًائيش ريناندلاو مهاردلاب يرتشي ىتح كلذ هرك اذإ براضملا
 . كلذ يف لودعلا رظن ىلإ ناك افلتخا نإف .هعيب هنم هجورخ نكي مل

 لاملا بر بلطف ةبراضم لام سأر لجرل هدنع لجر نع لئسو : ةلاسم

 ىرتشاف .كلام سأر كيطعأ ىتح ينم يرتشا لاقف هلام سأر براضملا ىلإ
 .؟ اًرئاج اكيب اذه نوكيأ تلق .هلام سار هيلإ عفد مث نمثلا هيلإ عفدو هنم
 كلذ زوجي لاق نم لاقو .هلامب هلام يرتشي نأ هرك نم هرك دق ديعس وبأ لاق
 عاب اذإ امأو نمتلا هيلإ ملسأ اذإ كلذ زوجيف هعيب هلو بيصن هيف هل هنأل

 زجي مل هل لاملا سأر نم هدقع امب نمثلاب هصصاق مث لاملا برل براضملا
 نمثلا يرتشملا هيلإ ملسيو تباثف عيبلا امأو ءلاملا سأر ةصصاقم ىف كلذ
 . هلام سأر هاطعأ مث ،هلام سأر هيلإ عفديو

 لام سأر الجر لجر ىطعأ اذإو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 طقتلاف ةوسكلاو ةقفنلا يطعملا ىلع ناك وأ هريغ وأ رحبلا ىلإ هب جرخي

 وهف هتبيغ يف هدافتسا املكف لام هل بهو وأ رحبلا نم نمث هل ائيش يطعملا
 ةبراضملا يه ةبراضملا يف ةيواعم وبآ لاق .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .هل

 هيف نكي مل نإو هضبقي نأ براضملا ىلع ناك حبر لاملا يف ناك نإ لوقأو
 . ءامرغلا هفرعي نأ براضملا ىلعو هضبقي نآ لاملا بر ىلع ناك حبر

 لاملا بر نم يرتشي نأ براضملل سيل لاق .نيملسملا راثآ نم : ةل اسم

 دسقت ةبراضملا نأ يدنعف فرعي ملو ىرتشا نإو .ةبراضملا لامب ائيش

 . هئانع ردق براضملل نوكيبو

 ..اهتعفشب قحأ وه عابت اراد باصأف ةبراضم لام ذخأ لجر نعو : ةلاسم

 نذإب الإ يرتشي نأ هل سيل لاق .؟ ةبراضملا لام نم اهيرتشي نأ هل له
 بحاص نييو هنيب وهف حير اهيق ن اك ن او نمض ىفوتس ١ ن اف . ل املا بحاص

 . ةصاخ هيلع وهف عضو نإو ،امهطرش ىلع لاملا

 ضرا زواجت ال هيلإ عوفدملل لاقو ةبراضم ًالام لجر عفد نإ ليقو : ةلاسم
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 زواجت الا ىلع ةبراضم يلام كيلإ عفدا امنإ لاق نإف سءيشب سيلف اذكو اذك
 ` . نماض وهف طرشلا دعب زواج نإف اذكو اذك دلب
 طرشو ةبراضم ًألام لجر ىلإ عفد لجر نع تلأسو هريغ نمو : ةلاسم

 هيلإ هعفدو .ديب ديالإ عاتبي الو ارحب بكري الو اتيب يرتشي ال نأ هبحاص ىلع
 ال اولاقف .هب هرمأ يذلا ريغ ىرتشاو زواجف .اذكو اذك ضرأ زواجي ال نأ ىلع
 اذه ديعس وبا لاق .هب رمأ يذلا ريغ زواجتو ءاسأ دقو اًنماض الإ هارن

 لام سار مهرد ةئامتالث الجر ىطعأ لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلسم

 نيتيقابلا نيتئاملاب برضي هب دوعي نأ هل له .. ةئام رسخف هب برضف ةبراضم
 .اقورعم ارهش الو ةدحاو ةبرض ادح هل دح نكي مل اذإف ،اهبر نم مامتا لبق

 ام نيترخا نيتئام حبرف براض نإف تلق .هيلإ عجري مل ام براضي هنآ يعمف
 لاق .نارسخلا دعب نيتيقابلا نيتئاملا مأ ىلوألا ةئامثالثلا لاملا سار نوكي
 هتبراضم نم عيبي نأ براضملل لهف هل تلق .لوألا لاملا سأر نوكي هنأ يعم

 لاق .لاملا بر ملع الب لاملا ةلمج يف كلذ نمث لعجيو هريغل عيبي امك هسفنل
 هريغل هسفنل عيبي هنأ هريغ لام عئابلل نأ لوقي نم لوق ىلع كلذ هل نأ يعم
 . لاملا بر يارب الإ كلذ زوجي ال لاق نم لاقو نزوي وأ لاكي امم كلذ ناك اذإ

 له كلذ وه لعف نإ لاملا بر يارب الإ كلذ زيجي ال نم لوق ىلعف هل تلقف

 نأ يعم لاق . لاملا سأر نامض هيلعو حبرلا هل نوكيو ةبراضملا ضقتنت

 كل ذي بر اضو مه ار ل عاتمل ١ نم هنمض ام ةميق ةيراضمل ١ هذه ىف طلخ ن اف

 هنأ يعم ل اق .؟ كلذي ل املا بر ملسي نأ ريع نم ةيراضمل ١ متت له حيرو

 هل تلق . كلذ متي نأ توجبر هارتشا يذل ١ ءارشل ا كلذ هل متأ ناف كلذب هملعي

 ىنعأ اهطلخ اذإ عيش حبرلا نم هل نوكي لهف هل تلق .اهطلخ يتلا همهارد هل

 ىلع اهطلخ اذإ هنأ ىعم ل اق . اهطلخ ىتل ١ همهارد الإ هل سيل حآ . براضمل ١

 تركذ ام امأو . ملعأ هتناو اهرادقمب حبرلا نم نوكي هنآ يعمف لاملا نم اهنأ

١٣٩١



 نسحلا يبأ خيشلا لوق نم انفرع دقف ضرقلا نم هل زوجي امو براضملا نم

 كلذو هب براضي يذلا لاملا نم ضرتقي نأ براضملل زوجي ال هنأ هنلا همحر
 دقف ضرقأ اذإف ءاوس كلذ لكو .هب براض دق امم ىلوألا مهاردلا نم انعم

 لاملا بر يأرب هل زئاج كلذف ضرقي نأ لاملا بر كلذ هل زيجي نأ الإ نمض

 هضبقي نأ دعب نم لاملا سأر نم نوكي الف هجولا اذه ىلع ضرقأ ام لكو

 لاملا سأر دح نم جرخ دق هنأل ؛ةديدج ةقفص لاملا بر هيلإ هملسي ىتح

 لاملا ناكو هؤانع هل ناك ةلاهجب اذه ىلع هب برض نإف لاملا برل زاجو
 ضرقأ اذإ امأو لاملا بر يارب ضرقأ اذإ اذهو كلذ مهفاف .لاملا برل حبرلاو
 ضرقلا دح ىلع هسفنل هذخأ ام كلذك كلذل نماض وهف لاملا بر يأر ريغب
 ىتح كلذل نماض وهف لاملا بر يأر ريغب ضرقأ اذإ اماو لاملا بر يارب

 اذهو كلذ مهفاف ةتباث هذهف ةبراضملا هجو ىلع هيلع دريو لاملا برل هملسي
 ىرتشا وأ عاب وا فلس وأ الوا لواح وأ براضملا لاق نإ اماو . ضرقلا يف

 . كلذ مهفاف ضرقلا ليبس ىلع هسفنل ذخأ اميفو ضرقلا

 بر هيلإ بلط مث ةبراضم الام لجر ىلإ عفد لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 طلخي نأ لاملا برل له ةكرشلا لاملا بر ىلإ براضملا بلط وأ لاملا
 ىلع امهنم دحاو لك طرش اذإ لاق .ةبراضم اهعفد ىتلا مهاردلاب همهارد
 ردق ىلع امهنيب ناك احبر امف كلذ دعب اكرتشا مث عفد ام حبر هل نأ هبحاص
 نأ ىلع احبر امم هبيصن امهنم دحاو لك ذخأي امنإو مهنم دحاو لك عفد ام
 . طرشلا اذه ريغب اهتكرش نوكت الو هل وهف دحاو لك حبر

س .٤[١



 يف باب
 لاملا فلت اذا ةبراخملا

 براضملا لام يتو

 لكو براضملا اهفلتأف ةبراضم الام لجر ىلإ ملس لجر نعو : ةلاسم

 ريناند لاملا بحاص ىلع براضملا دري نأ زوجيأ تلق .مهارد لاملا لصأ

 زاج هيلع انامض تراص كلذ نمض اذإ هنأ يعمف .فرصلاب مهارد وا فرصلاب

 . هيلع ءيش الف نامض ريغب تفلت نإ امو . اًقالتخا كلذ يف ملعا الو .كلذ هل

 هللا كمحر تلأس هللا همحر حور نب دمحم هللادبع ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 براضملا هل دهشي نأ لاملا بحاص دارأف لام سار لجر ىلإ ملسأ لجر نع
 هدي يف يذلا ىلع ثدحي نأ اقوخ لاملا نم هل هدي يف امب لاملا هدي يف يذلا
 يف هلمعتسي يذلا اذه يف لاملا سار نأ ملعاف . كلذ تبثي فيك ثدح لاملا
 ىتم هنأل كلذ يف براضملا ىلع نامض ال ةنامألا ةلزنمب ةبراضم ةراجتلا

 نع يور ذآ حبر لاملا سأر برل نكي مل لاملا سأر برل كلذ براضملا نمض
 نمض نإ ءاملعلا تلاقف نامضلاب حبرلا لاق هنأ ملسو هيلع هئلا ىلص يبنلا

 يذلا لوقي نأب كلذ يف ةداهش نيذهل يأر الف هصقن هيلع امك هحبر هلف ائيش
 اذه هيلع لاق اذإ لصفلا اذه نأل لاملا اذه برل لاملا اذه هيلع نأب هدي يف
 نأ ىرا نكلو .ةبراضملا تدسف انامض كلذ ناك اذإو .اًَنماض ناك لاملا

 هيلإ بسنيو هب فرعي لام نم هدي ىف ام نأب لاملا هدي ىف يذلا اذه دهشي
 ىذلا لاملا اذهو هتوم دعبو هتايح ىف هب هل هنم اًرارقإ اذكو اذك هنم نالفلف
 كلذف هل تباث يلإ بسنيو هب فرعي لام نم يدي ىفق امم وه نالفل هب تررقأ
 هنأ حصي نأ الإ يتامم دعبو يتايح يف يلام نم يلإ بسنيو يب فرعي اميف
 اذه ىرا ةفصلا هذه ىلعف .ىلإ بسنيو ىب فرعي يذلا لاملا نم هضبق

 لام نم رقملا اذه دي ىف ام عيمج فلت ول هنأل نامضلا نم اجراخ اًئباث اًرارقإ
 . باوصلاب ملعأ هللاو هفلتا وه نوكي نأ الإ رارقالا اذه يف نامض هقحلي مل

_ ١٤١



 ةراجتلا عاونأ يف هقرفف هيف هل براضي الام الجر ىطعا لجر نعو : ةلاسم
 . ةيطع كل وهف حبر نم ناك امو يلام سار ينطعا لاقف هلام ىلإ جاتحا مث
 نأ هل سيلف همهارد نيع هيلع دري امنإو سانلا ىلع راصو هقرف ناك نإ لاق

 نكي نإو .هاطعأ اميف هيلع عجر ىونو كله ول هنأل ءيشب هلواحي الو هلوحي
 هدي يف راصو لاملا اضاقت امدعب وأ سأب الف هيلع اهدرف اهنيعب همهارد كردأ
 . هنم ءاش ام هل بهيو ذخأي نأ هلف حبرلاو لاملا سأر

١٤٢



 يف باب
 نامخلا نم براضملا هيق مزلي امع

 اذإف ادبع براضملا ىرتشاو ةبراضم آلام الجر ىطعأ لجر نعو : ةلاسم
 هوخا هنا ملع دق براضملا ناك نإ هللادبع وبأ لاق .لاملا بحاص وخأ وه

 مل نإو هب هارتشا يذلا دبعلا نمث لاملا بحاصل نمضيو قتعي هنإف هارتشاف
 . نامض ةبراضملا ىلع نكي ملو دبعلا قتع هوخأ هنأ ملعي

 هلامب لاملا سأر نم لاملا برب صصاقي ال هنإف براضملا اماو : ةلاسم
 دق نوكي نأ الإ هدي ىف ةنامأ لاملا برو نومضم لاملا بر ىلع هلام نأل وه

 هيطعي نا اماو ذئنيح ةصصاقملا هيف نوكي هنإف هنم ائيش نمض وأ هنمض
 لاملا نمض دق نوكي نأ الإ ىعم كلذ زوجي الف اًّضورعو الوصأ هلام سارب

 سار نأل هنم نمض ام وأ هيلع قفنأ ام هب هيطعي هنإف اًئيد هيلع راصو هفلتا وا
 سأر عيب هجو الإ ةصصاقم الو ءاضق هب ذخأي الو هذخأي هنإف هبرل مئاق لاملا

 امنإ لاملا سار نم ةءاربلا كلذكو .براضملل هبر نم هيف برضي وأ لاملا
 . لاملا نم مئاقلل ةيطعلاو ةبهلاو نومضم نم ةءاربلا نوكت

 برل هيلع نامض الف لاملا سار رسخ اذإ براضملا يف ليقو : ةلاسم

 ردقب نامضلا نم هيلع نوكي لهف هل ليق .يدنع هلك حبرلا هل نكي مل اذإ لاملا
 . هلوق ىنعم ىلع نامض هيلع سيل هنا يعم لاق حبرلا نم هلام
 وهف رخآ ىلإ لاملا براضملا عفد نإو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 هحبرو هلام سأر لاملا بحاصلو امهحبر نيبراضمللف حبر ناك نإو عنماض

 . ءيش رخآلا ىلع سيلو نماض لوألاف لاملا فلت نإو

 بحاص هب هرمأ ام ودعي ىتح نامض براضملا ىلع سيلو : ةلاسم
 براضملل لوقي نأ الإ عيش لاملا سأر دعب لاملا بحاص قحلي سيلو ۔لاملا

 ىلع وهف كيلعو يلع لاق نإو . هيلع وهف يلع وهغ نيد نم ناك امو ةئيسنب ذخ
 . اطراشت ام
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 يف باب
 دقنلا و نه ل ا

 ةقتلاو كلذ يت ق رثلاو

 نهترملا هضبقي يذلا وه ضوبقملا نهرلاو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 نيب ةقث وهف هضبقي مل ام اماو سءامرغلا هيف هكراشي ال كلذف هدي يف ريصيو
 هاركاو هضبق نإو . ءافو هيف مهل نوكي هريغ لام نويدملل نكي مل اذإ ءامرغلا

 نإف الجآ قحلا ناك نإف .نهرلا نم نهرلا ةلغو ضبق وهف هريغ وا هبحاص
 . قحلا نم بسحتو عفرت ةلغلا كلت

 ن اويحل او ةرضخل ١ يف ىرن سيلو يلع يبأ نعو ب اتكلا نمو : ةلاسم

 ةعارزلا ضبق سيلو ءافو بولطملل نكي مل اذإ ءاكرش هيف ءامرفلاو اًَنهر

 . هب ىلوآ نهرلاف . ذف لام هل نوكي نأ الإ اندنع ءيشب ناويحلاو

 ةقثلا نإ هب لوقأ يذلا لاق هنأ هللا همحر يلع ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 ةايح يف نهرلا امآو هريغ نمو .فالتخاب كلذ يف ليق دقو ءامرغلا اهيف عرشي
 .اًقالتخا كلذ ىف ملعن الو اًضوبقم ناك اذإ ءامرغلا هيف عرشي الف نهرملا
 . اًمالتخا كلذ ىف نأ بسحأو ءامرغلا هيف عرشي ال نهرملا توم دعب كلذكو

 كلذ ىلع ديزيو هلامب طيحي نيد نهارلا يشغ مت اتهر نهر لجرو : ةلاسم

 هنإف.هل ىقابلاب ءامرغلا كرشي له ..هقح نم ةيقب ىقبو هنهر نهترملا ذهخأف

 . هل يقب امب مهكراشي

 هل وهف ؟ ءامرغلا نود ةقث نوكي له هضبقي مل انهر ىمس نمو : ةلاسم
 . ملعأ هتناو ءامرغلا قوقح نع لاملا زجعي ىتح

 اهسبحف ةئام ىقبو هلام هاطعأف نيتئامب ةيراج ىرتشا لجرو : ةلاسم

 .ةيراجلا تتام دقو . اهب ءاجو بهذف ةيقابلا ةئاملاب عيجي ىتح عئابلا هيلع

 ةئاملا يرتشملل الو ةيقابلا ةئاملا عئابلل ال .هيلع ءيش ال امهنم دحاو لك نإ
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 هئاملا هلو اهتميق هيلعف تفلتف اهسبح نإ ليق دقو معن لاق هريغ نمو .ةيلاخلا

 هل هعيبي بارج لجرل هدنع لجرو . كلذب اتهر اهعدي نأ اقفتي نأ الإ ةيقابلا
 اًمهرد رشع ةسمخ هيلإ عفدف اًمهرد نيرشعب بارجلا هنم ىرتشاف لجر ىتأف
 ءافوب الإ هيطعي نأ عئابلا ىبأف نمتلا ةيقبب هيتأي نأ ىلإ بارجلا ذخآ بلطو

 هيلع بلغ وأ ةقرس نم بارجلا ىلع عقوف هيلع هكسمأف امهرد نيرشعلا

 نمو .هيف امب ىضم نهرلا لثم وهو هيلع نامض الف نامض هيلع له .بهذف
 ءارش لجرلا ىرتشا نإ لاقو .فالتخالا ىف اهلبق ىتلا لثم ىهو معن لاق هريغ

 يتأيل يرتشملا بهذف نمثلاب يتأت ىتح كيلإ هعفدا ال عئابلا لاقف لجر نم
 سبح ريغ نم هكرت يرتشملا ناك نإو .عئابلل عيش الف ءارشلا كلهف نمنثلاب

 نأ لبق اهنم عئابلا ارباو اهارتشا نإف هل ليق . مراغ نمثلل وهف عئابلا نم
 لام نم اهبسحأ لاق . عيش اهباصأق عئابلا باود يف اهكرتو اهضبقي

 نم ةردقم ىلع ناك اذإ اهضبقي مل ولو كلذك وهف ،اهيلع فقو اذإ يرتشملا
 يف تباث وهف قوقحلا يف ةعيابملا ةدقع دنع لاملا نم دمح ام لاقو اهضبق
 ىلع اًمالغ لجر نم عاب لجر نعو .هبحاص يضقي ىتح هيف لعج يذلا لاملا

 مث .امهنيب عيب الف هطعي مل نإ هنأ ىلع وأ هيف هقحف ةبه الو هيف عيب ال هنا
 الو مهل ىرن امف .؟ هبحاصل وه وأ دبعلا يف ءامرغلا عرشي له ..لجرلا سلفا

 له ..لجرلا قح قحلا ءافو هنمت غلبي مل نإو تلق .يفوتسي ىتح هيلع
 تام نإ تلقو .يقب اميف مهصصاحي هنإف .؟ هريغ يف ءامرغلا صصاحي
 . هدي يف تام دبعلا نأل بهذي هقح ىرن امف .؟ لجرلا قح بهذي له ..دبعلا

 كلذب ديري هلام نم ائيش يرتشملا نم ىرتشا مث لجا ىلإ اعيب عيبي يذلاو
 مل نإو ى دسف طرش كلذ ىف ناك نإف . ءامرغلا هعم لخدي نأ اًقوخ هقح ةحص
 . هتدم لحت ىتح ائيش هنم ضبقي نأ هل لحي الو دسقي مل طرش نكي
 نهرلا زوجي الف .؟ كلذ زوجي له ..اهيف اهلهأ اراد نهترا لجرو : ةلاسم

 . اضوبقم الإ

 وبأ هل لاقي ارجات بلطي ناك ميمت نب ةدعسم نأ دايز وبآ انربخأ : ةلاسم

 نم رضحمب رشبم نب ديعس هل ىضقف ثدح ٠ هل قثوف قحب يرسلا

. ١٤٥



 نب مساقلا ينربخأ دايز وبأ لاقو .نايدلا نود هل قثو امب نامثع نب ناميلس
 لاق .تامملاو ايحملا ىف ةقثلا ىف نايدلا عرشي ناسغ مامالا ناك لاق بيعش

 كلذب ىضقف نامتع يبآ نم رضحمب نايدلا لوقن ناسغ لوقب رثؤملا وبأ

 ناك دقف هل ناك ام هل قثوف هريغلو نيد هل يرسلا نبا ىلع ناك هنأ ةدعسمل

 نم رضحمب رشبم نبا هل ىضقو هل قثوف ةدعسمل قثوي نأ لبقو هريغ هبلطي
 يف عرش نايدلاف قثوملا تام اذإ اماو لاق بيعش نب مساقلا لاق .نامثع ىبآ

 ناكو كلذ ىف عجري ملف كلذ ىف انظفح ام هل انظفحف لاق .اتيم وأ ايح قثوملا

 . هتومو لجرلا ةايح يف ةقثلا يف نايدلا عرشي

 ني مش اه ىل ١ ن اميلس نب دمحمو ةفي ذح ىبأ ني العلا ب اوج نم : ةلاسم

 ناك نإف .؟ نايدلا كلذ يف ريغ نإ زوجي له ضبق ريغ نم ةقثلا نعو .مهجلا

 ءامرغلاو وه ناك ءافو هيف نكي مل نإو 0ةقثلا تزاج نايدلل ءافو هيف لام قثوملل
 مل ام ةقثلا هل نأ لجرلل قثوي يذلا يف لوقي يلع نب رهزأو . ءاوس ةقثلا يف

 . سلفي مل ام الام كرتي الو قثوملا تمي

س ١٤٦ ۔-



 يف باب

 ةشئاع تور دقو عيبلا يف زئاج نهرلاو .دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم

 . ريعش نم امئاص نيثالثب ةنوهرم هعردو يفوت ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نأ
 ىبنلا نأل ربخلا ةحصب ملعأ هللاف يدوهي عم ةنوهرم تناك عردلا نإ ليق دقو

 يفو .كلذ لبق قيضلا ناك دقو سةعسو تاقوأ نع تام ملسو هيلع هنلا ىلص

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص .هللا لوسر ىلوم عفار يبأ قيرط نم اضيأ ةياورلا
 هل عيبي وأ اًقلس هفلسيل يدوهي ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر ينثعب لاق
 لاقف ٠ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ينلسرأ امب هتربخاو هيلإ تلصوف . اعيب
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ تيتأف .نهرب الإ هتفلس الو هتعياب ال هتلاو
 هتيضقل ينفلس وا ينعياب ول هللاو مالسلا هيلع لاقف .يدوهيلا لاق امب هتربخأف
 تلزنف .هيلإ ديدحلا يعردب بهذا سضرألا يف نيمآ ءامسلا يف نيسأل هللاو ينإ

 ةرهز مهنم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت الو ايندلا نع هل ةيزعت هتنا نم

 ىلع ةلالد ربخلا اذه يفف هيقبأو ريخ كبر قزرو هيف مهنتفنل ايندلا ةايحلا
 رضحلا يف عيبلا دنع هذخأ زئاج نهرلاو باتكلا نمو .عيبلا يف نهرلا زاوج
 ىلع متنك نإو ىلاعت هلوق ىلاعت هللا باتكب هزاوجف رقسلا يف امأف رقسلاو

 عفار وبأ هاور ام وهف ةنسلاب هزاوج امأ هم&ةضوبقم ناهرف بتاك اودحت ملو رقس

 هيلع هتلا ىلص هتنا لوسر عرد هناهرإ يف ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر ىلوم

 ىلع عامجالاو اذه انباتك يف هل انركذ مدقت امب ةنيدملاب يدوهيلا دنع ملسو

 هبحاص ىلع هدر هل ناك اًبيع هب دجوف اتهر لجر نهرآ اذإو باتكلا نمو .كلذ

 هقحل ءافو نوكي وأ هنم لدبلا ميلست نهارلا ىلعو
 ملق ةعلس لجر نم يرتشي نأ ل ارآ لجر نع , دردعس وبأ لئسو : : ةل اسم :

 يعم ل اق .ء رشنا اه ةعلسلل هضيق لوصأل ١ نم ًائيش هدي يف نهرآأ ىنح هعبابي

 قحي نهرلا ن نإو لطاب نمهرلاف . عيبلا ةدقع لبق نهرلا ضيق ناك اذإ هنأ
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 هلخدي ملو اًنباث عيبلا ناك اذإ تباث ىعم نهرلاف .نهارلا ىلع تبث دق فورعم

 دقعب تباث نهرلاف ىرتشا ام يرتشملا ضبقي مل ولو هل تلق .هضقني ءيش

 . كلذك هلعجي هتيأرف عيبلا

 هل هنهري نأ هرمآو اّيلح وأ ايوت لجر ىلإ عفد لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 .؟ هدي يف اتهر نوكي له ..لاملا هيلإ عفدو هسفنب رومأملا هذخأف لجر نم

 ام هيلإ ملسو هنهرأ دقو هنهري نأ هرمأ دقو مل هل تلق .انهر كلذ نوكي ال لاق
 امف تلق .ءيشب هلعف نكي مل فلاخ نإ املف هرمأ ام فلاخ اذه لاق .؟ بلط
 . ةنامألا ليبس هليبس هدي يف نوكي لاق .؟ لاملا لاح

 ىلإ وكشي يسراف رجات لجر عاجش وبأ ناك رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم

 . فلسلا ىلع ءالفقكلا

 و

 يف هلوق الإ كرتي ًائيش عيبرلا لوق يف دجن ام نادبع وبأ لاق : ةلاسم

 كلذك هسيلو .نهرلا نمث زواجي ىتح هقح يف نهترملا لوق لوقلا نإ نهرلا
 . اندنع

 زوجي ال جارخلا لاق .؟ جارخلا يف زوجي له ليفكلاو نهرلا نعو : ةلاسم

 . معن لاق .؟ ةقدصلا يف زوجي لهف تلق .ليفك وأ نهر هيف زوجي فيكف

 كل لاقف ،هدنع اهنهرأ انالف نأ معزي متاخب هيلإ لصو لجر نعو : ةلاسم
 . متاخلا هيلإ ملسف مهارد هيلإ ملسو نالف كءاج نإف ،متاخلا هنم ضبقت نأ

 زوجي الف . هل اهب رقأ نم ريغ ىلإ اهميلستو هنم اهذخأ كل زوجي له تلق
 اهميلستب رمآ نإف . هل اهب رقا نم ريغ ىلإ اهميلست الو نهرلا هجو ىلع اهذخا
 امأو سهدي ىف انهر اهنأ ىلع لاح ىلع اهضبقي الو كلذ زاج اهب هل رقأ نم ىلإ
 تلقف متاخلا بحاص ائالف فرعت ال تنك نإ تيأرأ تلقو .سأب الف ةنامألا ىلع
 كعم رقأ دقو تلق . معن لاق . هيلإ اهملسأ مهارد يلإ ملسو لجر ينءاج اذإ

 نم مهاردلا كيلإ ملس نم ىلإ اهميلست كعسي له تلق .هدنع اهنهرأ انالف نأ
 وا وه هيلإ الإ اهملسي نأ بحأ مل اهنهرآ اًئالف رقأ اذإف .؟ تنأ هبلطت نأ ريغ
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 . وه هيلإ الإ اهملست نأ بحأ مل هفرعت مل نإف . اهب هل رقأ يذلا نالف ىلإ

 يقبو نهرلا بلطي ملو قحلا هاضق مث قحب انهر نهرأ لجر نعو : ةلاسم
 مل ام نهرلا ماكحأ يف نوكي نأ ينبجعيف فلت ىتح نهترملا دي يق نهرلا

 هيأرب هعديو نهترملا ىلإ هميلست هيلإ ضرعي وأ نهرلا نهترملا ملسي
 نآلا ءىشب نهترم سيل هنأل نهرلا مكح هنع لاز دق هنأ ليق دق هنأ بسحأو

 مث ةبه وأ عيبب هدي نم ةنامألا لازأ اذإ نهرملاف تلق . ةنامألا ةلزنمب وهو
 . نمضي هنأ يعم لاق .؟ نمضي له .. تقلتق اهجرختسا

 هنهر نهارلا بلطف نهترملا تيبب قرس مت اًنهر نهرأ لجر نعو : ةلاسم

 هتقرسب همهتا الجر حلاص نهترملا نأ مث ستيبلا نم قرس اميف قرس لاقف
 لاقف ،ينهر ردقب ةصح مكحلص يف يل لعجا نهرلا هل يذلا لاقف ،حلص ىلع
 . عيبلا نم فرس ام عيمج ردق ىلع ةصح نهرلل لعجي نأ بحتسن انإف . ال

 .هضبق نأ دعب نم نهترملا دي نم عاض اذإ نهرلا يف اوفلتخاو : ةلاسم
 وبأ . نهرلا وأ رثكأ قحلا ناك .هيف امب بهذ نهرلا عاض اذإ لاق نم لاقف
 ىلع نهرملا عجري مل رثكأ نهرلا ناك اذإ ناك اذإ لاق نم لاقو ةيواعم

 نب دمحم .هقح ةيقبب نهارلا ىلع نهترملا عجر رثكأ قحلا ناك نإو 6نهترملا
 نم لاقو رثألا نمو .نهترملا عجري الو نهرملا عجري لاق نم لاقو بوبحم

 . مشاهو رباج يبآ نب ىسوم .هقح نم يقب امب امهنم دحاو لك عجري لاق

 ضعب نمهرملا ملسأف قحلا نم رثكأ ناكو قحب ناك اذإ نهرلا يف فلتخاو

 دقع ام ىلع هيف امب نهرلا لاق نم لاقف .نهرلا فلت مت نهترملا ىلإ قحلا
 مث مهرد ةئامسمخ نهرملا ملسف مهرد فلآ يواسي نهرلا ناك نإف .هيلع
 لاح لك ىلع هيلع مرغ ال نهترملا نإ لوقي نم لوق ىلع امآف نهرلا عاض

 نم لوق ىلع امأو .هيف امب نهرلاو هيلع نامض الف لقأ وأ رثكأ نهرلا ناك
 امب نهرلا لاق نم لاقف عىضمو كلذ يف فلتخا دقف ناصصاقتي امهنإ لوقي
 .هنهر ذخأو ةلمج قحلا نهرملا ءاش ول هنأل نهترملا ىلع ةصصاقم الو هيف
 .ةئامسمخ هيف هيلع فلتأ هنأل مهرد ةئامسمخب هيلع عجري لب لاق نم لاقو

 قحلا ةيقب نم هيف امب نهرلا بهذي نأ ىلع اعيمج اعمتجاو اضيأ هيف افلتخاو
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 نهرلا نوكيو زئاج كلذ نإ لاق نم لاقف عيمجلا يف نهرلا ناك نأ دعب نم
 اًئهر كلذ نوكي ال لاق نم لاقو . كلذ ىلع اقفتا اذإ قحلا نم ىقب امب انهر

 اذإ نهرلا يف فلتخاو .فالتخالا ىلع هيف لوقلاو تباث لوألا نهرلاو .اّباث
 نم ائيش قحلا هيلع يذلا ملسو قحلا نم ءيشب نهرأف ررض ريغب ازجتي ناك
 بلطف مسقنيو نزولا وأ ليكلاب أزجتي نهرلا ناك اذإ لاق نم لاقف .قحلا

 لاق نم لاقو .كلذ هل نأ قحلا نم ىدأ ام ردقب نهرلا نم ذخأي نآ نهرملا

 .هلك قحلا يدؤي ىتح هب لقتعم قحلاف نهرلا نم يقب امو هيف امب هلك نهرلا

 ريغ نم زوجلاب مسقلاب أزجتيو نزولا وأ ليكلاب أزجتي ال نهرلا ناك اذإ امأو
 اًّضيأ كلذ يف فلتخا دقف .لودعلا رظن يف كلذ جرخيو .ررض الو نزو الو ليك

 سيل هنآ ليكلا ريغ نم أزجتي نهرلا ناك اذإ لوألا بابلا يف انعم لوقلا رثكأو
 لثم ررضلاب الإ ازجتي الو ،مسقني ال دحاو ءىشب نهرلا ناك اذإ امأو .كلذ هل
 كلذ يف ملعن الف هنم عيش ذخأ نهرملل نكمي الو هوحنو بوثلاو فيسلا
 هوجولا نم ءيشب نهرلا ميلست نهترملا ىلع نهرملا قحتسا اذإو .اقالتخا

 نهترملا لوحيف هنهر نهرملا بلطي الو نهترملا هيلإ هملسي ملف نهرلل هكف نم
 هضبق ىبأف نهرملا ىلإ نهرلا نهترملا عفد الو هايإ هعنميو هنيبو هنيب
 نهرملا بلط اذإ امأو .فالتخالا ىلع هيف لوقلاو هتلمج ىلع هلاحب نهرلاف

 هيلإ هميلست ىلع نهترملا ردقو هيدفي نأ دعب هيلإ نهرلا ميلستب نهترملا ىلإ
 نهرلا ةلمجل نماض هنإف رذع اهيف هل سيل يتلا هوجولا نم هجوب كلذ هعنمف
 قحو هجوب كلذ ناك نإ امأو نهرلا عيمجل نماض هنأ اًقالتخا كلذ يف ملعن الو
 ىلع هيف لوقلاو نهرلا لاح ىلع هلاحب وهف هيلإ هميلست يف نهترملل رذع عنم
 ريغب هضبقي نأ ىبأق نهرملا ىلإ نهرلا نهترملا ملس اذإ امأو فالتخالا

 رذع نم ضيق ىفق ةلاكولا هنكمي الو هضبق عيطتسي ال هجو كلذ يف هل رذع

 ىلع نامض الف اذكه ناك اذإف .هضبق يف ةلاكولا نعو هضبق نع زجعي

 كلذ يف ملعن الو هيف هيلع نامض الو نهترملا قح فلتي الف فلت نإو نهترملا

 ىلع نامض ال هلاحب نهرلاق نهرلا ضبق يف رذع نهرملل ناك نإو .اقالتخا
 نمو .فالتخالا ىلع هيف لوقلاو هلاحب نهرلا نوكيو نهرلا لطبي الو نهترملا
 ضبق نع هعنمي مل مت هقح نهترملا ىلإ نهرملا ملسآ ول لاق نم لاقو هريغ
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 ىلع ناك اذإ نهرلا يف فلتخاو .نهرلا فلت نإ نهترملا ىلع ءيش الف هنهر

 نهرلاو ضوبقم هنإ لاق نم لاقف ،نهترملاو نهارلا نيعيمجلا يأر نع ةقث دي

 ضوبقم نهرب سيل هنإ لاق نم لاقو .ضوبقملا نهرلا مكح همكح وهو هيف امب

 وأ هنهر ضبقب هرماو نهترملا يأرب كلذ ناك اذإ امأو .نهرملا لام نم وهو

 فالتخالاو .نهرلا ليبس ىلع نهترمل ا لام نم وهو ضوبقم نهر وهف هلكو
 نهرملا يأرب كلذ ناك نإ كلذكو .افالتخا هيف ملعن الو ىضم دق نهرلا يف

 كلذ يف ملعن الو نهرب سيلو نهرملا لام نم وهف نهترملا يآر نع نكي ملو
 ىلإ هقحب هتأي مل نإ هنأ ىلغ نهرلا ذخأ اذإ نهترملا ىف فلتخاو .ائالتخا

 لاقو .هطرش هل لاق نم لاقف هقح يفوتسيو هيآرب هعيبي نأ هل نأ اذكو اذك تقو
 .مكاحلا يأرب وأ هبحاص يأرب الإ نهرلا عيب نوكي الو كلذ تبثي ال لاق نم
 نمثلا فلت نإف هل هعيب زيجي يذلا لوقلا ىلع هعيبب نذآ دقو هيآرب هعاب نإف
 نهر وهو هسفن ىلع فلتأف هيآرب هعاب وه هنأل نهر وهف هيلإ لصي نآ لبق نم
 لوقلا اذه ىلع نمثلا يف فالتخالا نوكي امنإو دحاو هيف فالتخالاو . هيف امب

 لوق ىلع هعاب نإ امأو .نهرلا لصأ نمتلا انه اه نهرلا نوكيو نهرلا يف ال
 ءاش نإو نهرلا ءاش نإ رايخلا نهرلا بحاصلف مكاحلا يأرب الإ هزيجي ال نم

 هفلت اذإ نهرلل نماض وهو سفالتخالا ىلع هيف امب نهرلا ناكو لعف ام هل متأ
 زيجي نم لوق :ىلع نهترملا لوق نمتلاو عيبلا يف لوقلاو . اًريتك وأ اليلق ناك

 عيبلا يف هل نذآ دق نهارلا نأل قدصم وهف ريثك وأ ليلقب تعب لاق نإ هل كلذ
 نهرملل يقابلاو هقح نهترمللفف نمثلا ملس نإو .نمثلاو عيبلا يف قدصم وهو
 . هلام عيبب هل نذأ هنأل هقح ةيقب نهترملل نماض وهف ءيش صقن نإو

 نيسمخب امئاتم لجر نم نهر الجر تيأرأ تلق راثآلا ضعب نمو : ةلاسم
 ..اًمهرد نيعبرأ نهترملا نهارلا ىضقف امهرد نيعبرأ نمت عاتملاو اًمهرد

 هاضق دق ملو تلق . هقح عيمج هيفوي ىتحال لاق .؟ عاتملا ضبقي نأ هل نوكيا

 نهترملا ذخأي ىتح هذخأي الف اًمهرد نيسمخب نهر هنإ لاق .؟ نهرلا ةميق
 نمتو امتهرد نيرشعب امعاتم لجر نهرأ تيأرأ تلق . هدنع هب هنهرآ ام عيمج
 .. صرلا عاض مت مهارد ةرشع نهترملا نهارلا يضقف مهارد ةرشع عاتملا
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 دقو مل تلق .ءيشب رخآلا ىلع امهنم دحاو عجري ال لاق ؟ كلذ يف لوقلا ام

 مهارد ةرشع لضف نهارلا ىلع نهترملل ال لاق .؟ نهترملا عم نهرلا عاض
 ةرشعب نهرلا عضو هيلعو هل تناك يتلا يه نهترملا اهذخأ يتلا ةرشعلاف

 ول تيأرأ تلق .نهرلا ةميق نم رثكأ نهترملا نم بهذي الف ةرشع ةميق هنأل
 دحاو لك ماقأو امهل نهر اهنأ نالجر اعآاف نيد هيلعو اراد كرتو نهارلا تام

 ام ..هنم اهضبقو مولعم دح ىلع مهرد فلأب هنم اهنهرآ ناك هنآ ةنيبلا امهنم

 امهنم دحاو لك ذخأيو رادلا عابت هنإف ناسحتسالا امأ لاق .؟ كلذ يف لوقلا
 عم كلذ يف نوبرضي مهنيب ام ءامرغللف نمثلا نم يقب امو مهرد ةئامسمخ

 اًنهر ءامرغلا نم دحأ دي يف تناك اذإ هريغ لاق .مهقح نم يقب امي ءامرفلا

 دي يف تناك اذإ كلذك وه معن لاق هريغ نمو .هريغ نم اهب قحأ وهف اّضوبقم
 تناك نإ كلذكو .اهنم هقحب ىلوأ وهف هدي يف نهر اهنأ حصو نينهترملا دحأ

 نإو سضبقلاو اعيمج امهل نهرلا حص نإف ،كلذ حصو انهر نيميرغ دي يف

 نإف حصي مل نأو ،نهرلاب ىلوأ وهف هبحاص لبق هنهر نأ نيتنبلا ىدحإ تخرا
 اذإ مهرد فلأب اًعيمج امهيديأ يف تناك نإو .ىلوأ ةنيبف امهدحأ دي يف تناك

 دحاو لكل مهرد فلآ اهنمث يف امهلف هبحاص لبق نيتنبلا دحأ خرؤت
 كلذكو .ةنيبلاب نهرلا يف رخآلا لبق امهدحأ نأ حصي مل اذإ مهرد ةئامسمخ

 لبق امهيا حصي ملو نهرلا ضبق امهل حص دقو امهدحا دي يف نكي مل نإ
 ناعرشيو فلألا ناصصاختي ىتح مهرد فلأب انهر امهيديأ يف يهف هبحاص

 . اهريغو رادلا نمث نم ءامرغلا عم كلاهلا لام يف امهقح نم يقب امب
 نأ ىلع مهرد فلأ هميق اًنهر لجر نم نهترا لجر تلق هنمو : ةلاسم

 نهترملا نمضي لاق .ًائيش هنم ضبقي نأ لبق نهرلا كلهف مهرد فلأ هضرقي
 نهرلل نماض وهف هضرقي نأ ىلع هذخأ هنأل لاق .؟ مل تلق . نهارلل مهرد فلا

 هريغ نمو .ةنامأب سيل هنأل نسح لاق هريغ نمو .هبحاص ىلإ هدري ىتح
 هقحق هدي نم نهرلا بهذ نإ هنأ نهرملا ىلع طرش اذإ نهترملا يف فلتخاو
 لطاب اذه يف طرشلا لاق نم لاقو .هطرش هل لاق نم لاقف .نهرملا ىلع هلاحب
 جرخي مل اًئهر ناك اذإ هنأل نهر وهو نهرلا رمأ يف ىضم ام ىلع هيف لوقلاو
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 .ةنامألا هجو ىلع هذخأي مل هنأل هبحاص ىلإ هدري نأ الإ هنامض نم نهترملا

 لجأ ىلإ قحلاو مهرد فلأب اًَنهر لجر نم نهترا الجر تيأرأ تلقو هنمو
 لاق .؟ ملو تلق . ال لاق .؟ تبثيا ..هناكم رخآ نهرب ىتأي نأ نهترملا طرتشاو

 لحي ملو هلاح ام عاض نهرلا نأ تيأرأ تلق . زوجي ال لطاب طرشلا اذه نأل
 نهرلا اذه لجرلا لاق اذإو لاق . معن لاق .؟ هيلع ام نهترملا نم أربيأ .لاملا

 رخآلا ىلعو نهارلا لاق ام وهف مهرد ةئامسمخب رخآلا لاقو مهرد فلأب يديب

 ال لدع يدي ىلع اعيمج اهعضوو انهر لجر ىلإ لجر ىمس اذإ لاقو .ةنيبلا
 عجريو هبحاص ىلع وهف كلهف 0 اذه نود اذه ىلإ الو اذه نود اذه ىلإ لصي

 وهف نهارلا تام اذإو .اّضوبقم نكي مل ام نهرب سيل هنأل هلك هلامب اذه ٠

 . لضف هل نوكي ال صصحلاب

 دي يف كله اذإ نهرلا يف لوقي ىسوم ناك لاقو هريغ نمو : ةلاسم
 عجر هقح نم لقأ ناك اذإ هنأ امك لضفلا مرغي هنأ هقح نم رتكأ وهو نهترملا

 اًمشاه ينعي هبحاصل ام لثم امهنم دحاو لكل نإ هلوقو . ناصقنلاب نهارلا ىلإ
 . ىسومو

 مث اهنمث نم لقأب رفصلا رودق نم ائيش نهرأ نمو ةيشاحلا نم : ةلاسم
 فصن يوسي مل راصو ردقلا قرخناف ةيراع ادحأ هاطعأ وأ نهترملا اهلمعتسا

 متت مأ هنمث نم صقن ام لثم همهارد نم هيف امب نهرلا بهذيأ نهارلا مهارد
 . ردقلا نم صقن اميف نهترملا ىلع ةعبت الو نهارلا ىلع اهلك نهرلا مهارد
 ردقلا نمث ناصقن رادقمب هنهر نم بهذي نأ نهترملا ىلع هنأ باوجلا .؟ ال مأ

 اذه يفو رشعف رشعلا بهذ نإو نهرلا فصن بهذ نمثلا فصن بهذ نإ
 اذإ امأو دمعت ريغب قرخنا اذإ انه كل هتركذ ام هيلع لمعن يذلاو فالتخا
 اذهو هناصقن عيمج هيلعف هبحاص نم ةحابإ ريغب هلامعتسال دمعتو قرخنا

 . عجر .ملعأ هناو لوقلا رثكأ

 تلأسو مهجلا نب مشاه ىلإ ةفيذح يبأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلاسم

 قثوملل ناك نإف نايدلا كلذ يف ريغ نإ زوجي له .. ضبق ريغ نم ةقثلا نع
 ةقثلا يف ءامرغلاو وه ناك ءافو هيف نكي مل نإو ةقثلا تزاج نيدلل ءافو هيف لام

. ١٥٣



 قثوملا تمي مل ام ةقثلا هل نأ لجرل قثو يذلا يف لوقي يلع نبا رهزألاو . ءاوس

 ٠. سىلفي مل امو الام كرتي الو

 لجرل نهرآ لجر نعو مهجلا نب مشاه ىلإ يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 .كقح ذخو كنهر عب قحلا هيلع يذلا لاقف هقح هيلإ بلطف قح هيلع هلو اًنهر

 هرمأو نهرأ قحلا كلذب نهرلا ناك نإف .يقح ينطعأ نهرلاب يل ةجاحال لاقف

 ليق دقو هريغ لاق .كلذ الإ هيلع سيلف هقح يفوتسيو هنهر عيبي نأ لجرلا

 نم ءاش امب هيدفي وأ نهرملا ىلع كلذو نهرلا عيب نم نهترملا ىلع سيل

 كلذ دنع هقح ةيقلب هعبتيف هقحل ءافو نهرلا يف نكي مل نإف باوجلا نمو .هلام

 ملو هضعب هنم ضبقيف انهر لجر نم نهترا لجر نعو .نهرلا نم زجع امب

 انهر هقحب هل وه يقابلاو هيف كراشي الو ضبق ام هل زوجي امنإف اضعب ضبقي
 . ضبقي مل اميف اوكرتشا هلثم ءامرغ نوكي نأ الإ

 ىلإ نهارلا عفد مث اًنهر لجر نم نهري لجرلا تيأرأ تلق : ةلاسم
 دري لاق .؟ كلذ يف لوقلا ام نهترملا دي يف نهرلا عاض مث هقح نهترملا

 ضبق امنإو اذكه اذه راص ملو تلق .لضفلا هنم ذخأ ام نهارلا ىلع نهترملا

 ضبق نهارلا ىلإ هدري ىتح نهرلل نماض نهترملا نأل لاقف هقح نهترملا
 ءيشب ناك اذإ نهرلا يف فلتخاو .هنهر هيلع دري نأ دب الف هضبقي مل وأ هقح

 نوكي لاق نم لاقف .نهرلا عاض مث قحلا نم ائيش ميرغلا ملسف قحلا نم
 نهرلا نوكي لاق نم لاقو ةبساحملا عقت هيلعو قحلا نم يقب امب نهرلا

 يقب امب لاق نم لاقو .لصألا يف هيف لعج امب نهرلا بهذيو قحلا لصأب
 . هدق

 ةرشعلا هيلإ ىدأف اًمهرد نيرشعب لجر عم اًرانيد نهرآ لجر نعو : ةلاسم

 .نيرشعلاب رانيدلاو . رانيدلا بحاص ىلع ةرشعلا دري لاق رانيدلا عاض مت

 ىتح هل وهف ؟ ءامرغلا نود هل ةقت نوكي له ..هضبقي ملو انهر ىمس نمو

 مل اًنهر نهترا نم رثؤملا وبأ لاق . ملعأ هتناو ءامرغلا قوقح نع لاملا زجعي
 اًّضوبقم الإ نهرلا نوكي الف ةضوبقم ناهرف لوقي هللا نأل نهرب هسيلف هضبقي
 مل ام نهرلاف امماتت نإو كلذ امهلف كلذ خسف نهترملا وأ نهارلا دارأ نإف

_۔- ١٥٤٢ .



 . هاوس لام نوكي نأ الإ ءامرغلا هيف عرش ةقثلا ةلزنمب ضبقي

 ةقثلا نأ هب لوقي يذلا لاق هنأ هنلا همحر يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 يف نهرلا امأو هريغ نمو .فالتخاب كلذ يف ليق دقو لاق . ءامرغلا اهيف عرشي

 كلذ يف ملعت الو .اًّضوبقم ناك اذإ ءامرغلا هيف عرشي الف نهرملا ةايح

 كلذ يف بسحأو ءامرغلا هيف اًّضيأ عرشي ال نهرملا توم دعب كلذكو .اقالتخا

 لام يف نكي مل اذإ هنا نسحلا يبأ باوج نمو هريغ نمو . ملعأ هللاو اقالتخا

 . نهرلا يف عرش ءامرغلاف نهرملا توم دعب ءافو ميرغلا

 تمي مل وأ تامف نيدب لجرل هل الام نهرأ نمو باتكلا ةيشاح نم : ةلاسم

 فالتخا الو ىلوأ نهترملاو ءامرغلا يطعأ يقب امو هقح يفوتسي نهترملا نإف
 .باتكلا ىلإ عجر .اذه يف

 قحب نمرأ اذإ نهرلا تلقو ناورم يبأ ىلإ يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 ءامرغلاو ةقثلا ةلزنمب وهف ضبقي مل نهر لكو ةقث نهرلا كلذ ناك ضبقي ملو

 . ءاقو بولطملل نكي مل نإ ءاكرش هيف

 دي يف كله اذإ نهرلا نعو هللا همحر ةيواعم يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم

 .هقحب نهارلا ىلع نهترملا عجريو ةنامأ وه لاق نم لاق دق لاق .نهترملا
 نم ءيشب نهترملا نهارلا قحلي الو هقح بهذي نهترملا نإ لاق نم لاقو

 ىلع عجري ال نهارلا نإ لاق نم لاقو .لضف قحلا يف ناك نإ هقح لضف

 .قحلا نع لضف نهرلا يف ناك نإ هنهر لضفب نهارلا ىلع عجري .نهترملا
 نإ هنهر لضفب نهترملا ىلع عجري ال نهارلا نإ لاق نم لاقو لاق هريغ نمو

 ناك نإ قحلا لضفب نهارلا ىلع عجري نهترملاو سقحلا ىلع لضف هيف ناك

 هعيض امم عايض ريغب عاض اذإ اذهو نهرلا ةميق نع لضف قحلا يف
 دجوي اممو هريغ نمو .هدي يف لضف ام ىلع نيمأ نهترملا هريغ لاق . نهترملا
 يف نهرلا ميرحت لهجي لجرلا نع لأس لئاسو هللا همحر نسحلا يبآ نع

 لطب لاق . بطعي وأ عيضيف هنم لهج ىلع ناويحلا نم ائيش نهتريف ناويحلا
 ال هنأ رخآ عضوم يف هنعو .بطع يذلا ناويحلا ةميقب هميرحت لهج ولو هقح

۔ ١٥٥



 ةلزنمب وه امنإو هرب سيل كلذو هلاحب هقحو ائيش نهترملا قح نم لطبي

 وأ قرغ وأ قرس هنأ نهترملا اعد اذإ نهترا امب بهذي نهرلا نإ لاقو .ةنامألا

 دقو لاق هريغ نمو .هقحب نهرلا نع عجري هنأو بصتغا هنأ حصي نأ الإ قرح

 . هيلع تتآ ىتلا ةحئاجلا نم حص ولو هيف امب نهرلا بهذي ليق

 عيبلا ضعبب نالف عم اهنهرآ كتمك ينرعأ لجرل لاق لجر نعو : ةلاسم

 تيه ذ لاق . نهترمل ١ يدي نم تيه ذ ةمكلا نأ مث اهنهرآأو هراعأف هنم هذخأ

 ا,نمث ةمكلا بحاص ىلع دري نأ ريعتسملا ىلعو .نهرلا نم اهيف امب ةمكلا

 . هب اهنهترا ام در هيلع امنإو اهنمت نم لقأب اهنهر نوكي نأ الإ

 نهارلا هيلع قفنآ لدع دي ىلع ناك اذإ نهرلا نع هتلآسو : ةلاسم

 كلذ ىف انباحصأ فلتخا لاق .بهذي نَم لام نم هدنع نم عاضف نهترملاو

 نوكي نآ هب يضرو لدع دي يف لعج هرمأب هنأل نهترملا لام نم مهضعب لاقف

 نهرب سيل بهذي هنأل نهارلا لام نم نورخا لاقو .ضبقلا ةلزنمب وهف هدي يف

 نأل اضوبقم نكي مل نهترملا دي يف نكي مل اذإ اماو اضوبقم نوكي ىتح

 دي يف هنهر لعجو هيلع انيمأ هلعجي وأ هدي يف نوكي نأ هعنم نهرلا بحاص
 . هل وهف هل نيمآ

 هيف هكراشي الو نهترملا دي يف ريصي يذلا ضوبقملا نهرلاو : ةلاسم

 لام هبحاصل نكي مل اذإ هيف عرش ءامرغلاو ةقث وهف هضبقي مل امو ءامرفغلا
 ٠ نايدلا ىفوي هاوس

 هلف عيضي ال تب اث يقحقف نهرلا عاض ن ١ نهترملا طرتشا اذ او : ةلاسم

 . هطرش

 عاض نإ نهارلا ىلع نهترملا طرشو انهر نهر لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 تبتي هريغ لاق . هيف امب نهرلاو لطبي طرش هاذه لاق .بهذي ال يقحف نهرلا
 . طرشلا

 ن ا بلطف مهر ل ةئامسمخ ى دأو مهر ل فل اي اًنهر نهر لجر نعو : ةل اسم

 نهرلا فصنل اًنماض هارأ لاقف نهرلا كلهف نهترملا هركف نهرلا فصن ذخأي

. ١٥٦



 . قحلاب ملعأ هتناو هركف نهرلا فصن بلطف قحلا فصن نع ىدأ دق هنأل

 هنم ائيش الو نهرلا عفدي نأ نهرتسملا ىلع سيل لاق هريغ نمو : ةلاسم

 ال وأ ازجتي نهرلا ناك نهرلا كلذ هيف لعج يذلا هقح عيمج يفوتسي ىتح

 نم رثكأ نهرلا ناك وأ ازجتي نهرلا ناك اذإ هنإ لاق نم لاق دقو لاق . ازجتي

 نأ نهرتسملا ىلإ بلطو هقح نم اءزج نهترملا ىلع نهرملا ملسف قحلا

 اًسدس ناك نإو امعبرف اًعبر ناك نإ قحلا نم هيلإ عفد ام رادقمب هيلإ عفدي
 . أزجتي يذلا نهرلا ىف ةصاخ كلذ نم نهرملل نهرتسملا ىلع ناك اًّسدسف

 نأ نهرتسملا ىلع سيل هنأ ملعأ هيف فالتخا الف ازجتي ال يذلا نهرلا امأو

 . هقح يفوتسي ىتح هنم ائيش الو نهرلا عفدي

 امعاتم لجر عم نهرأ لجر نعو بوبحم نب دمحم هنادبع ىبأ نعو : ةلاسم

 مهرد ةئامسمخ نهترملا نهارلا ىطعاو مهرد فلاب لخن وأ اًقيس وأ اراد وأ
 لاقف هفصن تيدف دق ينأل نهرلا فصن يلإ عفدا هل لاقو هنهر نم ًاكاكف

 ضرألا اماو . دحاو هنأل هفصن كيلإ عفدأ نأ ردقأ الف فيسلا امأف ،نهترملا

 دي يف كلهو نهرلا عاض مث .هلك يقح يفوتسأ ىتح لعفأ الف رادلاو لخنلاو
 مزلي ال لاق . ةيقابلا مهردلا ةئامسمخلا ىفوتسي نأ لبق نم نهترملا

 لاملاف ائيش قحلا كلذ نم يقب امو هيف امب نهرلا بهذ دقو ءيش نهترملا
 . . هب نهر هلك

 نهرلا نهترملا عضوف هل ءيشب انهر لجر دنع نهرأ لجر نعو : ةلاسم
 هنهر هضبقأو اذكو اذك هنم نزتاف نهرلا بحاص كءاج اذإ هرمأف هريغ دنع

 هيلع يذلا ام هل نزوف نهترملا ىلإ نهارلا ءاج مث . هللا ءاش ام كلذل الخف

 لصوف هل لعجي مل وأ ةمالع هل لعجو نهرلا هدنع عضو نم ىلإ ههجوو

 نهترملا هرمأ ام هل نزي ىتح ملسي ملف نهرلا هدنع لوهجملا ىلإ نهارلا
 هيلإ هملسأ نمل نزي نأ نهترملا هرمأي ملو هنهر ضبقو كلذ نهارلا هل نزوف
 وه ذخأيو هل هنزو يذلا نهارلا ىلع دري نأ نهترملا مزلي له ..هيلإ هلسرأ نم
 هل سيلو كلذ همزلي هنأ هرمأب كلذ ذخآ اذإ هنأ يعمف نهرلا هدنع لعج نمم
 هنأ نهرلا هدنع لوعجملا ركنأ نإ تلق .كلذ ىلع دادزي الو ةدحاو ةرم هقح الإ

_ ١٥٧



 اذإ هضبق ام نهارلا ىلع دري نأ نهترملا مزلي له . .ائيش نهارلا نم نزتي مل
 مأ هل نزو ءعتح هطعي مل هنأ ىعداو هدنع لوعجملا دنع نم هنهر ذخأ هنأ رقأ

 هنزي نأ هرمأ نكي مل اذإو .ائيش نهارلا ىلع دري نأ نهترملا ىلع سيل
 الإ ،هيلإ ملسي نأ الإ نهرلا هدنع لوعجملا رمأ هنأ الإ نهرلا هيلع لوعجملل
 كلذ حصي الو ضبقلاب نهرملل هدنع لوعجملا رقي مل اذإ هنأ يعمف هل نزي نأ

 لوعجملا نأل ةحصلاب الإ نهترملا ىلع نهرملا لوق قيدصت يل نيبي الف
 . هرمأب كلذ ليق هدنع

 اذإ نهرلا نم نهترملل سيلو . ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 ناك نإو . هظفح الإ هدي يف ناك اذإ هنم هيلع الو هقحب هسبحي نأ الإ هضبق
 نهارلا ناك نإو نهارلل سيلو نهترملا دي يف اًبستحم ناك وأ نمهارلل هكلم
 نأو .ةقدص الو ةبه الو عيب نم ادح هيف ثدحي نأ ت نهترملا دي يف هل اكلم

 تام نإو . زوجي ال لطاب نهترملا دي يف وهف نهرلا يف كلذ نم لعف ام عيمج
 نهارلا تام نإ كلذكو .كلذ يف هماقم نهرلا يف نوموقي هتتروف نهترملا

 ضعب كفي فقي نأ نهرملا ةثرو نم دحاول سيلو .هماقم نوموقي هتتروف

 . هكاكفب هذخآ ىلع مهعامجإ نود ثاريملا نم هبيصنب نهرلا

 اهئطو هل زاج نم نهترملا هعنمي ملف اهأطي يتلا هتيراج نهر نمو : ةلاسم

 نايب باتك ىلإ عجر .نهرلا نم اهجرخي ال ئطولاو تبثتي نهرلاو هلام اهنأل
 . عرشلا

 لجر دي يف قثوي يذلا نعو هللادبع يبأ ىلإ يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 يح بولطملاو هلامب طيحي ةقثلا نم رثكأ نيد هيلعو قثوملا لام بهذي مت
 ةوسأ اهنأ كلذ ىف انلوقف .هل قثو نمل ىه مأ ةقثلا ىف ةوسأ ءامرغلا نوكيأ
 . فالتخاب كلذ ليق دقو ءامرغلا نيب

 عاضف نهرلا ضبقو اًئهر ةيراع يف نهرتسا لجر يف ليقو : ةلاسم
 نأ الإ ريعتسملا ىلع الو نهترملا ىلع نامض ال هنا ةيراعلا تعاض وأ نهرلا
 اذإف اهل نماض هنإف عيضتف اهدر طرتشي وأ ةيراعلا نامض ريعملا طرتشي

. ١٥٨



 . قحلا يق نهرلا ةلزنمب وهف هيف امب نهرلاف نامضلاب نهارلا ذخأ

 مث ضوبقم ريغ نهر هل 7 لجر دي يف نهرآ لجر نع تلأسو : ةلاسم

 نه ارل ١ ىلع اني ل قحل ١ نم يقب امو نهرل لطب دقق ًائيش هقح نم ه اطعأ

 قحل ١ ردقي الحأ هل لعجي وأ لودعل ١ يأرب هل ام نم قحل ١ بحاص صضرتعيو

 ناك اذإ كلذكو .ةعطقلا ريغ نم ضترعملا نم قفني ثيح ضرعلا نوكيو
 . نهرلا لطي هنم ًائيش ىضتقا اذإ اًّضوبقم

_ ١٥٦



 يك ب 7

 نمه ل ادقع ظفل

 اذكب ةينالف ةلخن كنم تنهرأ دق لوقي نأ نهرلا طرش ىف هجولاو : ةلاسم
 دعب هيف كتيصوو كماقم موقأ هيف رمألا زئاج كتايح يف كليكو اناو امهرد اذكو
 لاق .نهرلا ظفل فيك تلق .هعيب هل زوجي كلذ دنعف .اذكو اذك تقو ىلإ كتافو
 تنهرآ دق لاق نإف .تبث نهرلا طبر ظافلألا يأبو عساو نهرلا ظفل نآ يعم
 اذكو اذكب كدي ىف اذه تلعج وأ اذكو اذك ىف وأ اذكو اذكب اذكو اذك كدي ىف
 اًنهر يدنع اذه ناك .اًقورعم نهرلا ناك اذإ اذكو اذكب كدي يف نهر اذه وأ
 . ضبقلا مكح هبجوي ام ىلع هل نهرلا ضبقي مل اذإ نهرلا طرش نم ائباث
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 ىق باب
 لوصألا يق نمه رلا

 ديبعلاو ةرمتلاو ةرضخلاو ناويحلا و

 وه نهترملاو ةرذ وأ امئرز وأ اَتق وأ لقب نم ةرضخ نهترا نمو : ةلاسم
 . ءامرغلا نود نهترملا هقحتسيو ةقثلا ةلزنمب نوكيأ تلأسف مئاقلاو لماعلا

 نكي مل اذإ ءاكرش هيف ءامرغلاو اًنهر ناويحلاو ةرضخلا يف ىرن سيلف

 هل نوكي نأ الإ اندنع ءيشب ناويحلاو ةعارزلا ضبق سيلو ءافو بولطملل
 . هنهرب ىلوآ نهرلا وذق لام هل ناك نإو . لام

 زاوج ىرأ ال . ال مأ زئاج وهف ةمولعم ةداب نم ناك اذإ ءاملا نهر : ةلاسم

 لوقي رفعج يبأ نب ىسوم يلع وبآ ناك دقو . زورحم ضوبقم نهر يف الإ كلذ
 . لوصألا يف نهرلا زاوجب

 حير تتاف هل قحب اًضرأ وأ لخن هدي يف نهرأ لجر يف لوقت امو : ةلاسم
 ىرت امو كلذ يف مكحلا نوكي فيك ضرألا لمحف ليس وأ لخنلا تحرطف
 كالهب نهرلا كلهي لوقن ال ىنعملا اذه يف لئاسلا نإف هيلعو قحلا بحاصل
 زرح يف ضورعلا رئاس نم اّضوبقم اًنهر نوكي نأ الإ لوصألا نم نهرلا

 قحلا نع ةدايز هيف ناك نإف ،هردقب قحلا نم كله نهرلا كله اذإف نهترملا

 نهترملا عجر نهرلا ةميق نم رثكأ قحلا ناك نإو نيمأ لضفلا يفق نهترملاف

 . لضفلاب نهرلا بر ىلع

 نإف نهرلا بهذف ناسنإ هنهترا نإف نهتري نأ هركي ناويحلاو : ةلاسم
 . هيق امب نهرلاو هقح بهذي لب سانأ لاقو .بهذي ال لجرلا قح

 مهنمف كلذ يق سانلا فلتخا لاقف تتام مت ةباد نهترا لجر نعو : ةلئسم

 لوقيو اًئهر ناويحلا ري مل نم مهنمو .هيف امب نهرلاو نهر وه لوقي ناك نم
 . لوقلا اذهب لوقي ناك ناميلس مهدحآو بيغيو قبايو توميو بهذيو ءيجي
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 اًمارح ناك اهيلع عقي نأ نهرأ اذإ لجرلل هركيو هريغ نمو : ةلاسم

 ضوبقمل ا نهرلا يف تركذو هتنا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 علسلا هذه نم نهارلا نم نهترملا هضبق اذإف مهاردو ابايث ناك اذإ وه ام

 دهشأو هضرأ لجر هدي يف نهرأ نإ تيأرأ تلقو .ضوبقم وهف تركذ يتلا
 ةفصلا هذه ىلع اذه نوكيأ تلق .ةنوهرم يهو اهرمثيو اهعرزي ماقو كلذب
 مث 0 اهنهترا يذلا اهزوحي ىتح تفصو ام ىلعف . اهزوحي ىتح وأ ةضوبقم
 . ةضوبقم نوكت كلانه

 ةرمث نهترا لجر نعو حبسمو مشاه نع هنأ دجوي امم هريغ نمو : ةلاسم

 ىرآ ديلولا وبأ لاق .؟ كلذ زوجي له ..لخن وأ عرز نم ةكردم ريغ وأ ةكردم

 نإو اهضبقيو اهبحاص اهنم نهترملا لزتعي زئاج كلذ نإف ةكردم تناك نإ

 اهضبقي هل تلق .اهضبقيو لخنلا ردحي زوجي اضيأ هنإف ةكردم ريغ تناك

 .هريغ نمو . هتلادبع وبأ كلذ لاقو .معن لاق .اهبحاص دي نم اهلزعيو

 هيف ءامرغلاف ةريغ وأ قيقر نم ناويح نم ائيش نهترا نم لاقو : ةلاسم
 كله نإو .هنهترا دق ناك نإو ءامرغلا نود هذخأي نأ نهترملل سيل دحاو عرش

 لام نمف كله نإ هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو .نهترملا قح نهارلا ىلعف نهرلا
 كله اذإف ضقتنملا عيبلا ةلزنمب وه امنإو ةنامألا ةلزنمب سيل هنأل نهترملا

 . هدي ىق وه امم كله

 ىلإ اهعفدو اهبحاص اهغرق اذإف س معن لاق . رادلا نهر نع لئس : ةلاسم

 ريغ هيلإ اهعفدو اهغرفي مل اذإو اًئهر تناكو كلذ زاج اهضبقو ةغراف نهترملا
 الو اًّضوبقم الإ نوكي ال نهرلا نأل غرفي ىتح اًَنهر نوكي الو زوجي الف ةغرفم

 اهغرف نإ تيأرأ تلق .اضبق كلذ نوكي الو ةغرفم تسيلو اهضبقي نأ عيطتسي
 موقي وأ ضبقلاب دهشيو اهيف لخدي نأ لاق ؟ اهضبق نوكي فيك ..اهبحاص
 ىلع الو اهلخدي ملو اهباب ىلع مقي مل نإو هل تلق .ضبقلاب دهشيو اهباب ىلع

 لاق اًّضبق كلذ نوكيأ ..ةغرفم يهو اهنع بئاغ وهو كلذ ىلع دهشأو .اهباب
 ملو تلق . دهشيو اهدنع موقي وأ اهلخدي ىتح اضبق نوكي ال لاق مل تلق . ال
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 ضبقلا يف ةداهشلا زوجت ال لاق .ضبقلاب دهشأ اذإ ءاضقلا يف هيلع زوجيال

 .دوهشلا نم رضحمب اهضبقيو غرفي ثيح كلذ دوهشلا نياعي ىتح نمهرلاب
 رادلا باب دنع اهتيناوح ضعب يف ةغرفم يهو اهنم جراخ يف اًراد تيآرأ تلق

 لاق .؟ اضبق كلذ نوكيأ ضبقلا ىلع دهشاف اهدنع مئاق رادلا باب ريغ وأ

 رادلا ناهترا ىلع دهشأ اذإ هنأ نوري اوناكف انباحصأ امأ هريغ لاقو . معن

 انهر نوكي ال ليق دقو لاق هريغ نمو . انهر هوأر اهيف اهلهأ ناك ولو اهضبقو
 ضبقلاب هل نهترملا رقي وأ هريغ وأ اهبحاص اهيركي وأ نهترملا اهنكسي ىتح
 وأ ليكولا اهضبقي مل ولو اليكو اهيف لكوي وأ مكحلا يف اَرَئاج كلذ نوكيف
 كلذ نوكيف هركني الو كلذ ريغي ال وهو هنم رضحمب نهترملا نم ضبقلا يعدت

 وأ رجؤي وأ نكسي وأ ضبقي ىتحف هللا نيبو هنيب اميف امأو مكحلا يف اًرئاج

 . لكوي وأ رمعي

 نهرأ لجر يف نيملسملا بتك يف ىأر هنأ بوبحم نب دمحم لاق : ةلاسم

 رادلا نم قرتحاف مهرد يفلا يوست رادلاو مهرد فلأب هل اراد لجر دي يف

 . هفصن نهترملا قح نم بهذي لاق اهفصن

 ةلخنب مسي ملو هناتسب نم ةلخن لجر دي يف قثو لجر يف ليقو : ةلاسم

 لاقو . انيود كيطعأ قثوملا لاقف لخنلا يف افلتخا لجألا لح املف قحب اهنيعب

 هريغ لاق .هيلع وهف زجع نإف عابيف ءاش ام هيطعي لاق اًّضرف.ذخآ قثوتملا
 . هيلعو هتمذ يف نيدلاو تبثي الو نهر انعم كلذ

 يف نهرلا امنإ كلذ حلصي ال لاق ةبادلاو ةمألاو دبعلا نهر نعو : ةلاسم
 ناويحلا يف نهرلا انباحصأ هرك امنإ ديعس وبأ لاق .عاتملاو ةضفلاو بهذلا

 ال امنإو .هيف نهرلا لطبيف فلتلا هيلع فاخيو ضورعلا كلمك كلمي ال هنأ
 نمو .كلذ ريغ يف زوجيو . ملعأ هتناو ضورعلاو ةضفلاو بهذلا يفق الإ زوجي

 رثألا يف دجوي هنأ كدنعف .؟ تبثي له ناويحلاو ةرمتلا يف نهرلا نعو هريغ

 نعو باتكلا نمو . تبثي ال لاق نم لاقو تبثي لاق نم لاقف فالتخا كلذ يف
 ءاكرش هيف ءامرغلاو اًنهر ناويحلاو ةرضخلا يف ىرن سيل هتنا همحر يلع يبأ
 نأ الإ اندنع ءيشب ناويحلاو ةعارزلا ضبق سيلو . .ءافو بولطملل نكي مل اذإ
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 نهر هنأ هنمضي كلذ لاق هريغ نمو . هنهرب ىلوأ نهرلا وذف لام هل نوكي
 عمج ثالت هيلع يداني هنآ لصألا نم نهرلا ىف ناك امو باتكلا نمو . تباث

 يف ءادنلاب دحاو موي يف عابيف لوصألا ريغ يق امأف ةعبارلا يف بجيو ةيلاوتم
 لاقو .اًّضوبقم انهر لوصألا نوكت ال ليق دقو هريغ نمو .ةعمج ريغ وأ ةعمج
 يف زارحثلا نإ ليق دقو هريغ نمو .ةيطعلا يف زارحثلا ةلزنمب هضبق لاق نم

 . اذه وحنو اهيف لمعتسي وأ اهليزي وأ اهزرحيو اهضبقي نأ ةيطعلا

 ردقب : هل عفريو .هقالط زاج نهترملا اهقلطف هتجوز قالط نهرآ نمو باتكلا
 نهارلا ذخأيو بهذ دقف قادصلا نم رثكأ هقح ناك نإف .قادصلا نم هقح

 يقب امب نهارلا عجر قادصلا نم رثكأ هقح ناك نإ يراوحلا وبآ لاق .هقح

 اميف هيلع ةعبت الف اهقادص نم لقأ هقح ناك نإ يراوحلا وبأ لاق .هقح نم

 امب نهرلا بهذ هريغ لاق .ءيش الو هيلع ةعبت الو هيف امب نهرلا بهذ يقب
 اميف هيلع ةعبت الو بهذ دقف اهقادص نم لقأ هقح ناك نإو ةخسن يفو هيف
 . هيف امب نهرلا بهذ يقب

 نهترملا قلطف لجر دي يف هتارما قالط نهرآ لجرو هريغ نمو : ةلاسم

 لثم كلذ ناك نإ لجرلا قح بهذيو اهجوز ىلع ةأرملا قحو زئاج قالطلا لاقف
 . رثكأ وأ لقأ وأ ةأرملا قادص

 7 زوجي ال كلذف .؟ زوجي له . . ةب اد نهرأ لجر نعو : ةلسم

 اهقتعيف 7 نوكت ةمألا يف هتلا همحر يلع ني ىسوم ل اقو : ةلأسم

 يضقي لام هل ناك نإو نيدلا يف تعيب اهريغ هل نكي مل نإف نيد هيلعو اهديس

 ناي دل ١ اهنمثب يعستسي ء ءاهقفل ١ نم هريغو ير اوحل ١ وي ا ل اق . اهقتع ز ر اج هني دل

 . قتعت الو نيدلا يف عابت اهنإف اهقتع ناطلسلا هيلع رجح نوكي نآ الإ

 لجأ ىل ا ةئيسن قحل او هلام نم ةعطق لجر در يف نهرآأ لجرو : : ةلأسم

 تلق .كلذ هل لاق ...ةرمثلا نهترملا هيلع هركف ةعطقلا عرزي نآ نهارلا دارأو

 ىتح ةقث يدي ىلع عضتو اهترمث ضبقي لاقف نهترملا بلطف اهعرز نإ تيأرأ

 نإف تلق .هقح نم هل بسحيو لحيو نهترملا اهضبقيف قحلا لجأ لحي
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 نم ملعأ هتناو اهبسح هنأل نهترملا لام نم اهنأ بسحأ لاق .؟ ةرمثلا تعاض

 ةرمثلا موقت هتنا همحر يراوحلا وبأ لاق .تعاض نإ ابسح اهيف حرصي نأ ريغ
 تنهترا ةعطق لثم كلذو نهرلا نم نهل ام ردقب قحلا نم صقني مت ةعطقلاو

 ارانيد نيرشع اهنمث غلبي ةرمثلاو رانيد ةئام يوست يهو ريناند ةرشعب

 ةرشع وهو هسدسب نهرلا نم صقني هنإف نهترملا دي نم ةرمثلا تعاضق

 . قيناود ةعبراو رانيد قحلا نم بهذي ريناند

 وأ عرزلا توميف اممورزم امترز وأ لجر دي يف هدبع نهري لجرلاو : ةلاسم

 قبأ نإف دبعلا امإف ضوبقملا نهرلا نم كلذ نوكي له ..قبآي وأ دبعلا توميا
 تلق .دبعلا ىف ءامرغلا هكراش لاملا زجعأ نإ كلذكو .هقح لجرلل ناك كلهو
 مهف دبعلا امأف .دبعلاو عرزلا يف ءامرغلا عرشي له نهارلا تام نإ تيارأ
 عرزلا اماو .هيف اوعرشي مل ضبق اذإ عرزلا امأو .هريغ نكي مل اذإ عرش هيف
 هضبقي مل ام دحاو عرش عرزلا يف يراوحلا وبآ لاق .هيف نورظان نحنف
 . نهترملا

 عجر نإ لخن وأ هريغ وأ راد لثم هضبقي مل اًئهر نهترا نمو : ةلاسم
 . كلذ هل ىرأ الف .؟ هضبقي مل ام كلذ هل له .. نهرلا خسق بلطي نهترملا

 هل وهف ءامرغلا نود هل ةقث نوكي له هضبقي مل انهر ىمس نمو : ةلاسم

 . ملعأ هللاو ءامرغلا قوقح نع لاملا زجعي ىتح

 موق نيبو هنيب ةكرتشم ضرأ يف هل ةصح نهر نميف تركذو : ةلاسم
 ام ىلعف لخنلا يف وأ ضرألا يف تناك ةكرتشملا ةصحلا يف نهرلا روجي
 نهترملا زرحأ اذإ زئاج كلذ نإ لوقي يذلاو .فالتخاب.كلذ يف ليق دقف تفصو

 لاق نم لاق دقو .نهترملا نود كيرشلا وه هزرحأ وأ كيرشلا يأرب عيمجلا

 وبأ لئسو رخآ عضوم يفو .باوصلاب ملعأ هللاو ةضوبقم ةصحلا نوكت ال
 دق هنأ يعم لاق ؟ال مأ عاشملا لاملا يف تبثيأ نهرلا نع هللا همحر ديعس
 هيف يذلا عيمجلا زرحأ اذإ كلذ زوجي لاق نم لاق .فالتخاب كلذ يف ليق
 ءزجلا زارحا نم ةردق ىلع نوكي ىتح كلذ زوجي ال لاق نم لاقو .ةصحلا
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 ضبقي مل ولو زوجي ليق دق هنأ يعمو . نهرلا هيلع عقو يذلا ءزجلا وهو هسفن

 يفو ةبجاولا اهيف ضبقلا امنإو .عويبلا يف ضبق اهيف سيل لوصألا نأل
 هبجاو وه اهيف نهرلا يف ضبقلا كلذك عويبلا يف ضبقلا ءايشألا نم اهريغ
 يف نهرلا تابثا نوكي فيك تلقو . نهترملاو نهرملا نم هيلع قافتالاو نهرلا
 نم نهرلا يف لعفي نآ هل ضبقلا نأ يعم لاق . لوصألا يف هل ضبقلا

 لاخدا وأ لماعلا جارخا نم كلملا ىنعمب الإ اهلعفي نأ هل زوجي الام ءايشألا
 زوجي امم هسفن نهرلا ىف هلعفي ءعىش وأ هل لعفلاو كلذ ىف ةلاكولاو لماع

 نوكي الف حابم وه امم لعف ام امأو .لاملا بر نم هزاجاو كلمب الإ هيف لعافلل
 . نهرلا ضبق كلذب

 لوق ةماع يف هنإ لاق .؟ ناويحلا يف نهرلا زوجي له تلق : ةلاسم

 .ضبق اذإ زوجي ليق دق هنأ ىعمو . ناويحلا ىف نهرلا زوجي ال هنأ انباحصأ
 لوق نم فالتخا كلذ يف نأ يعم لاق .؟ فالتخا لوصألا نهر يف له تلق
 . نيملسملا

 ال ١ نهرلا نوكي الف كلذ زوجي له .. اهيق اهلهأ اراد نهترا لجر : ةل اسم

 .هقحب نهترملا هيلع عجريو زئاج قتعلاف هقتعأ مث ادبع نهرأ نمو : ةلاسم
 الف هضبقب دهشأو اتيب نهترا نمو ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ال هنإف هيف هباحصأو لفقي هلفق هنأ ولو ائدح هيف ثدحي ىتح اضبق كلذ نوكي
 اهنهر يذلا اهبحاص اهزرحأ دق هنأ دهشو اًراد هنم نهترا نإف كلذب عفتني

 ةللاو اضبق نكي مل ةرجألا ذخأي مل نإ هنأ وجراو اضبق نوكي هنإف ةرجألا ذخاو
 . ملعأ

 ناك لماع دي يف اهكرت دق هنأ دهشأو اًّضرأ لجر نم نهترا نمو : ةلاسم

 لام هل ناك نإف اهقتعأ مت ةيراج نهرأ نمو خايشآلا باتك نم : ةلاسم

 نايب باتك ىلإ عجر .نبدلا يف تعيب لام هل نكي مل نإو هقتع زاج هنيدل ءافو
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 . عرشلا

 ةيطعو عاشملا نهر يف انباحصأ فلتخا دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم

 ناك امل اولاقف عيبلاب ةوهشو كلذ زاوج ىلإ مهضعب بهذف نيلوق ىلع عاشملا
 ةتباث هيف ةيطعلاو نهرلا نوكي نأ زاج ةمألا قافتاب ارئاج عاشملا عيب
 تعقر اذإو .هنع ديلا عفر ةحص ىطعملا مهسلاو نهرلل , ضبقلا نأب اوجتحاو

 حص دقف نهترملاو نهرلا نيب لوحي لئاح الو عنام نكي ملو نهرلا نع ديلا

 باحصا نم ريثكو زاجحلا لهأ كلذ ىلع مهقفاوو ةيطعلا كلذكو نهرلا
 كلذكو زوجي ال عاشملا نهر نإ انباحصأ نم ىرخا ةقرفلا تلاقو .ثيدحلا

 انخيش ذخأي ناك ريخألا يأرلا اذهبو ةفوكلا لهأ كلذ ىلع مهتقفاوو ةيطعلا
 هتحصل اًّصضيأ اذه راتخن نحنو هراتخيو هيلإ بهذيو هنع هللا ىضر كلام وبأ

 ضبقلا ةحص مدعل زوجي ال عاشملا نهر نأ ىلع ليلدلا .هيلع ليلدلا مايقلو
 لدو هضبقب نهرلا ةحص بجوأ هنإف .ةضوبقم نهرف هركذ لج هللا لوق هيف

 نهارلا دي توبث بجوي عاشملا نهر نأ كلذو .هيف ضبقلا لطب هنالطب ىلع

 دي تتبث اذإو ،نهرلا نم غرافلا ضعبلا يف نهرلل اًضباق نهترملا دي عم
 .نهرلا نم غرافلا ضعبلا يف نهرلل اّضباق نهترملا نكي مل نهترملاو نهارلا
 لصوتي الو اًضيأ نهرلل اًضباق نهترملا نكي مل نهترملاو نهارلا دي تتبث اذإو
 ليق .دبعلا نهر يف لوقت امف لاق نإف .هدي يف نوهرملا رثكألا رادقملا ىلإ
 لاقو .ناويحلا رئاس نم مهريغو ديبعلا نهر زوجي ال انباحصأ نم رثكألا هل

 ةجحلا توبث يف ىوقأ يدنع هزاجا نم لوقو .كلذ زاوجب لقألا وهو مهضعب

 عيب زوجي امك هفصن نهر زوجت ال ملف دبعلا نهر تزوج اذإ لاق نإف .هيلع
 لبق نم الطاب دبعلا فصن نهر اندجو انأ كلذو كلذ مزلي ال هل ليق .؟ هفصت

 دي توبث بجوي فصنلا نهر زيوجت نأ كلذو ضبقلا وهو نهرلا ةحص مدع
 نا لطب قاقحتساب هنع ضبقلا لاز ىتم نهرلاو غرافلا فصنلا ىلع نهارلا

 نمهرلاو هنع نهترملا دي تلاز دقف لجر هبصغ اذإ سيلأ لاق نإف .انهر نوكي
 قحب نهترملا ضيق لاوز انطرش انأ كلذو .انتلع تكرت هل ليق .هلاح ىلع

 .كلذب عنميف قح ريغب ديلا ليزي امنإ بصاغلاو نهرلا داسفإ ببس هانلعجو
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 ليلدلا هل ليق .نهرلا نالطب بجوي ضبقلا لاوز نأ ىلع ليلدلا ام لاق نإف

 .نهرلا لطبي كلذ نأ لعفف ديب اًدي هنهرأ نهترملل لاق ول نهارلا نأ كلذ ىلع
 ال عاشملا نهر نإ انلق كلذلو نهرلا نالطب بجوي ضبقلا ناك اذه حص اذإف
 نهر اموي نوكيف .دبعلا فصن نهر يف لوقلا كلذكو هيف ضبقلا لاوزل زوجي

 نولوقت ال ملف معن لاق نإف .همدختسي هديس ضبق يف نهرلا نم اجراخ اًمويو

 ضبق سيلو .اموي اذهو اًموي اذه مدخي نأ اًرئاج نوكيف دبعلا ءارش ةلزنمب هنإ
 كيرشلا ضبق كلذكو رخآلا كلم لاوز ىلع ليلد نيمويلا دحأ ىف امهدحأ
 نأ كلذو كلذ انمزلي ال هل ليق . نهرلا نالطب ىلع لدي ال غرافلا فصنلل

 ءارشلا نم دارملاو . نهرلا لطب ضبقلا لاز اذيف ضبقلاب نهرلا نم دارملا
 توبثل ضبقب الإ حصي ال كلملا لاقي نأ زوجي الو . زاج كلملا حص اذإف كلملا

 ال ديلا لاوزو نهرلا ليزي ديلا لاوز نأل ديلا بجوي ال ضبقي مل اميف كلملا
 دق لاق ول هنأ انلق ام ةحص ىلع لدي رخآ هجوو .قيفوتلا هللابو كلملا ليزي
 دنع اًدساف اًنهر اذه ناكل كدي ىف لكلا نوكي ال نأ ىلع دبعلا فصن كتنهر
 : . عيمجلا

 نهر لجر نعو ناليغ نب مشاه نع دمحم نب يراوحلا بتك نمو : ةلاسم

 ريغ ءيش وهو لجر دي يف وهو بوت فصن وأ دبع فصن وأ تيب فصن

 نيف تلق .ضبقلاب اًّوبقم نوكي امنإ نهرلا نأل اًنهر هارأ ال لاق موسقم
 دق هنأل انهر اذه ىرأ لاق .هنهترا اذإ هضبقف نهترملا دي يف كيرشلا هملس

 ناك اذإ لاح ىلع اًَنهر نوكي ال هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو .نهرلا ضبق
 . كرتشم

 نهترملا هضبق نإف زوجي ال هنإ ناويحلا يف نهرلا يف ليقو : ةلاسم
 هقح قحلا ردقب نهترملا لام نم فلتي هنإ لاق نم لاقف فلتو هدي نم عاضف
 الو قحلا لطبي ال لاق نم لاقو .لاقتعالا ةلزنمب ةنامألا هجو ىلع نكي مل هنأل
 لثم ةكرذم ريغ ىتلا ةرمثلاو ةرضخلا كلذكو هلاحب قحلاو هنم ءىش
 . . ناويحلا
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 هباحصأ ضعب نع يروثلا نايفس لاقو . دلاخ نب دمحم لاقو : ةلاسم
 هلصأ عم نهرلا ةرمث نأ لصألا نم انهر نهر نم يف ىضق لبج نب ذاعم نإ
 نيسمخب تالخن رشع لجرل قتو لجر نعو هريغ نمو .ههابشأو ليخنلا ينعي

 لجرلا بلطو لجألا لحف لجأ ىلإ رثكأ وأ مهرد ةئام ىوست لخنلاو امهرد
 نإف ةدم ددمي نأ قحلا هيلع يذلا بلطو .هتقث ىلع يداني نأ هل قحلآ يذلا

 ةقثلا هل قثو قحلا لجأ لح اذإ ةدم هل سيل لاق .يدون الإو قحلا ىطعأ

 يف لخنلا نم اوداز نيسمخلا غلبي مل نإف نيسمخلا ردقب لاملا نم يدانيو
 بجوي مث ةثلاثلا ةعمجلا ىلإ كلذ لثم اضيأ اوداز غلبي مل نإف ةيناثلا ةعمجلا

 . ةعبارلا ىف

 لجلا لحف ،لجآ ىلإ ةامسم مهاردب ةقت هدي يف ناك لجر نعو : ةلاسم
 ضقتنت ال لاق .؟ ةقثلا ضقتنت له .. رثكأ وأ لقأ وأ هضعب هقحب هنم ضبقو

 . اريثك وأ ناك اليلق قحلا نم يقب امب اهلاحب يهو ةقثلا

 لجر ىلع هل لجر نعو ،ناسغ نب كلام ناسغ يبأ باوج نمو : ةلاسم

 يصوملا لام نم هؤادفو ةزئاج نوهرملاب ةيصولاف . اضرأ هدي يف نهرف نيد
 . . قحب انوهرم ناك اذإ
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 يف باب
 نمهارلا فلتخا اذا

 كلذ هبشأ امو نه رلا يك نهترا و

 ل اقف انهر نهر لجر نعو ةفقفي ذح يبأ ني ء العل ١ ب اوج نمو : ةل اسم

 نوملسملا فلتخا دقف .اذكو اذكب نوهرملا لاقف اذكو اذكب كتنهر نهترملا

 ىلعو قحلاب بولطملا نهرملا لاملا بر لوق لوقلا لاق نم مهنمف كلذ يف
 ناك نإ لاق نم مهنمو .نهرملا هركنأ ام لضف نم ىعدا امب ةنيبلا نهترملا

 .ةنيبلا نهترملا ىلعو نهارلا لوق لوقلاف نهترملا لوقب الإ ملعي ال نهرملا

 نهارلا لوق لوقلاف ةنيبلاب حصي نهرلا ناك نإو دارأ هنأ انعم يذلا هريغ لاق
 يعدي ناك ام نهترملا لوق لوقلا لاق نم مهنمو باتكلا نمو .نسحأ وهو
 . اندنع ليو اقألا حصأ وهو ذخأن هيو نهرل ١ نمن فافك

 يف هلوق الإ كرتي ًائيش عيبرلا لوق يف دجن ام هللادبع وبأ لاقو : ةلاسم

 كلذك هسيلو .نهرلا نمث زواجي ىتح هقح يف نهترملا لوق لوقلا نإ نهرلا
 ةنيبلا نهترملا ىلعو نهارلا لوق لوقلا نأ انعمس دلاخ نب دمحم لاق .اندنع

 نيرشعب يدنع نهرلا نهترملا لاق اذإو .ذخأن هبو لضفلا نم ىعدا امب
 . ىعدم رخآلاو ةرشعب وهف ريناند ةرشعب وه نهارلا لاقو . اًرانيد

 هيف هيلعو اًنهر هل هعم نأ لجر ىلع لجر اعدا اذإو فنصملا نم : ةلسم

 نم هي رق أ ام ىنتيطعيو ء ىش يلع هل سيل هيلع ىع دمل ١ ل اقق ة امسم مه ار د

 ىتح هب ذخؤي نهرلاب رقملا نأ مكحلاف نهرب الإ تررقأ ام رقملا لاقف نهرلا
 الإ رقي مل هنإ ل اق نإف . اذكب هعم هنهر هنأب ةنييل ١ هيلعو . هيحاص ىل ١ هملسي

 الإ هيلع سيلف ءيشب ىمس نإف ى ءاش ام يمسي ىتح هب ذخآ هب مسي مل نهرب
 هيلع ىعدملا لاقف مهرد فلأ ةميق هنهر هنأ ىعدا نإف نيميلا عم هب رقأ ام

 فلكيو هي رقأ امي ذخّؤؤى هن افق رخآل ١ ركنأو . كيل ١ هتعفد دقو كلذ ىنتنهر دق

 ىل ١ عجر .. ةحصب ال ا لطبب الف هر ارق اي نهرل ١ هيلع تيق دق هنأل ه در ىلع ةنييل ١
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 . عرشلا نايب باتك

 نهارلا لاقف لجر نم نهترا الجر تيأرأ تلق راثآلا ضعب ىفو : ةلاسم
 هرمأ يذلا كلذ ركنأو لعف دق هنأ كلذ دعب معزف .نالف ىلإ اذه ملس نهترملل
 .عاتبملا ىلع هقح عجريو ءيرب دقف هقدص نإف هضبقي نأ نهرلا بحاص

 امنإف همهتا نإف هيلع دهشي نأ هرمآ نوكي نأ الإ قدصم نهترملا هريغ لاقو

 ةلزنمب سيل نهرلا نأل نسحأ وه لوألا لوقلا لاق هريغ نمو .نيمي هيلع
 هيف يعدي قحلا نم هل يذلا ردقب هدي يف هنم نومضم وهو 6هدي يف ةنامألا

 اذإو هلك هقحب نهرملا ىلع:عجري هنإ لوقي نم لوق ىلع الإ ليواقألا ةماع ىلع
 اذإ امأو .اًقدصم انيمأ نوكي نأ اذه ىلع لوقلا هيف زوجي اذه نإف نهرلا فلت

 نالف ىلإ نهرلا عفدي نأ هرمآو قحلا هيلإ ملسبو نهرلا ضبق نهرملا قحتسا
 ملعن الو نهرملا ىلع هل قح ال نيمأ انه اه هنأل هلوق لوقلاو نيمأ اذه ىف وهف
 اذكو اذك تقو ىلإ كقح كفوأ مل نإ نهترملل نهارلا لاق اذإ هنأ اقالتخا
 . دساف عيب اذه نأل زوجي ال اذه نإ .كقحب كل نهرلاف

 دعب نم فلت وأ عاض نهرلا نأ نهترملا ىعدا اذإ ليق هريغ نمو : ةلاسم

 هلوقو .كلذ لبق هاعدإ نكي مل اذإ حصي نأ الإ كلذ يف يعدم وهف نهرملا ضبق
 قحب انهر لجر هدنع نهر نميف دايز يبأ نعو .هلوق لوقلاو كلذ يف نيمأ هنأ

 عم نهترمل؛ لوق لوقلا نإ .قرس وأ عاض نهرلا نأ نهترملا ىعداف هيلع هل
 . نهترملا ىلع ةعبت الو هيف امب نهرلا بهذيو هنيمي

 قفتاف اًنهر كلذب هنم بلطو ريناند ةرشع الجر ضرقأ لجر يف : ةلاسم
 ملسف هب ايضارت دق ةيرقلا لهأ نم لجر عم نهرلا العجي نأ اعيمج امهيأرا

 يفوتسي نأ ىلإ كدنع نهرلا اذه نوكي هل لاقو لجرلا ىلإ نهرلا بحاص
 هدنع نوهرملا لجرلا لاقف . ريناند ةرشع ضرقلا بحاص ينعي نالف
 هدارأ نإ هل لاق .هيلإ هملسأ ريناندلا بحاص نالف هبلط نإ نهرلا بحاصل
 لاقف ،هدنع نوهرملا لجرلا ىلإ ضرقملا ريناندلا بحاص عجرف هيلإ هملسف
 لاقو هيلإ هملسو هجرخأف . ال مأ يقحب موقي هرظنأ ىتح نهرلا كلذ يندأ هل
 هدر ريناندلا بحاص ضرقملا لاقف .هذخف هتدرأ نإ كنأ هبحاص ينرمأ دق هل

١٧١



 بحاص لجرلا نأ مث .دحاو كلزنمو يلزنمو يسفنل بيطأ اذهف كلزنم ىلإ

 نيتجوزلا ىدحأ تعداف نيتجوزو اُماتيأ فلخو كلت هتجرخ يف يفوت نهرلا

 نآ هعم نوهرملا ىلإ ريناندلا بحاص بلطو .ةنيب كلذب مقت ملو اهل نهرلا نأ
 يآر ىلع نهرلا نم صالخلا هعم نوهرملا بلطو هيلإ نهرلا ملسي

 بحاص ىلإ هملسي نآ نهرلا هدي يف يذلل سيلف تفصو ام ىلعف .نيملسملا
 الإ ةأرملا ىوعد زوجت الو نهرلا بحاص تام ىتح هضبقي مل هنأل ريناندلا

 ضرتقملا لام يف هريناند ريناندلا بحاصلو نهرلا بحاصل نهرلاو ةنيبلاب
 . . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ مهفاف

 هتآرم ١ ىلحب قلطن ١ لجر نع هتل اسو ن امثع ىبأ نع بسحأ اممو : ةلأسم

 تءاجف اهيلح ةأرملا تعداف لجرلا هلعل ةأرملا تفوت مث .هنهرأف اهتايح يف

 ةقفن يف هل لاقف يلحلا نهرأ ناك ميف لاقف اهيلح يلحلا نأ ةلداعلا ةنيبلاب

 . اهيلح اهيلع اودر لجرلا ىلع تيبلا ةقفن لاقف .تيبلا
 ىلإ هعفدا هل لاقو هقح هيلإ عفد لجرل نهر هعم ناك لجر نعو : ةلاسم
 ةنيبلاب يتأي نأ هيلع لاق .هضبق نوكي نأ رخآلا ركنأف ،تلعف دق لاقف نالف
 . هيلإ هعفدي نأ رمأ نم ىلإ هعفد دق هنأ

 هدب ىفق لجر ىف ترك ذو دمحم ني هللا ديع دمحم ىبأ ب اوج نمو : ةلسم

 اذكو اذك تقو ىلإ اًنهر هدي يف هلعج نالف نب نالفل ءيشلا كلذ نأ رقي عيش
 نأو .هقح يفوتسيو هعيبب نمهرل ا كلذ يف طلسملا وهف ال او هقحب هاتأ ْن او

 . الجأ هل هلعجي ملو اًَنهر هدي ىف هلعج هنأ معزو كلذ ركنأ نهرلا بحاص

 ىلع اقفتاو اَنهر هدي ىف هلعج هنأ رقأ اذإ هنأ انعم يذلا نأ هتنا كمحر ملعاف

 نهرملا ىلع ناك ةنيبلا زجعأ نإف .هقح ذخأيو هعيبي نأ هلو هتقو تقو ىلإ

 ،نهترملا ىلإ نيميلا در نإف هعيبب هرمأ الو طرشلا اذه هل طرش ام هنأ نيميلا
 نهرمل ١ ذخأو هقح ذخأ فلحي مل ن ا و هيلع فلح ام ىل ١ ريج كلذ ىلع فلحف

 نإو هؤارش هيلعف فلت نإف هيأرب نهرلا عابأ نهترملا ناك نإف ٠نهترملا ىلع
 هنهر هلف اذكو اذك تقو ىلإ نهرلا بخاص ءاج نإ هنأ يرتشملا ىلع طرش
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 هل هعاب ىذلا ءىشلا كلذ نأ اًملاع يرتشملا ناك نإف يرتشملا ىلع نمتلاو

 ملعلا اذه ىلع هارتشاف نالف نب نالفل هدي يف نهر هنآ هل رقآو هدي يف نهر

 ناك نإو هنم هقح ذخأيو نهترملا ىلإ كلذ در يرتشملا ىلعف نهرملا ركنأ مث
 ناك اذإ ىورشلا نهترملا ىلع يرتشمللف هعاب دقو هدي يف نهر هنأ ملعي
 . الوصأ

 هل هيلعو هل نهر اهيف هعم مهرد ةئام لجرل هيلع لجر يف ليقو : ةلاسم
 هيلع طرشي ملو رثكا وأ لقأ وأ مهرد ةئام هاطعأف اهيف هل نهر ال مهرد ةئام
 نهرلا اهيف يتلا ةئاملا كيلإ تملس امنإ نهارلا لاقف افلتخا مث اطرش هيف

 لاق نم لاقو .هنيمي عم نهارلا لوق لوقلا لاق نم لاقف نهترملا كلذ ركناو
 .نهر اهيف سيل يتلا نيبو نهرلا اهيف يتلا ةئاملا نيب قحلا نم ملس ام مسقي
 . رثكأ وأ لقأ قحلا ناك نإ كلذكو
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 يف باب
 نهرلا عيب

 يداني هنإف نهرلا يف لوصألا نم ناك امو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 موي يف عابيف لوصألا ريغ امآو ةعبارلا يف بجويو ةيلاوتم عمج ثالث هيلع
 . ةعمج ريغ وأ ةعمج ىف ءادنلاب دحاو

 لجثلا لح اذإ ريخأت ةقثلاو نهرلا يف سيل ليقو عماجلا ريغ نمو : ةلاسم

 نمثلا نم جرخآ امم نهرلاو: ةقثلا نويدملا لام نم عابيو ةقثلاو نهرلا يف

 وأ عبارلا هلام نمث رسكنا اذإ نويدملا رخؤي امك رعسلا نارسكب رخؤي الو
 امهيف رظني ال ةقثلاو نهرلاو .هلام عيبب ذخؤي ملو رامتلا يف هيلع ضرف ثلثلا

 .كالهتسالا امهيلع بجوأ دق امهبحاص نألو ناكلهتسم امهنأل ءالغ الو صخر

 يف يصولا الو ةثرولا لجؤت الو ءالغ الو صخر هب رظني ال كلاهلا لام كلذكو
 . انهر هلام نكي مل اذإ يحلا لاملا بر لثم يف كلذ
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 يف باب
 ةلاكولا يف نهرلا عيب

 هعيب يق رمألا و

 ىلع ءادنلاب يلاولا رمأف ةنوهرم ةلخن هدي يف ناك نم نع لئسو : ةلاسم
 قحلا ىلع ةلخنلا نمث نمثلا دازف ةعبارلا ىف بجوأو عمج ثالث ىدانف هنهر
 .قحلا ىلع نمثلا داز اذإ اًّضقتنم اكيب هارأ لاق رثكا وأ لقأ وأ مهارد ةسمخ
 نم نهترملا دجي مل نإف ،قحلا ردق ىلع نهرلا نم عيبيف عيبلا مامت دارأ نإو

 قحلا هيلع نهر يذلل ليق .هقح ردق لقأ وأ رثكأ وأ اهفصن وأ اهيثلت يرتشي

 ىتح نجسلا يف هل سبح هرك نإف هقح نهترملا طعاو تئش امب كتلخن عب

 انهر هل لعجو ةدم ىلإ مهاردب اعيب لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 عابف الإو ةدملا كلت ىلإ هافوا نإف اراد وأ اًضرا وأ لخن هريغ لجر دي يف

 هقحب لجرلا هتأي ملو ةدملا تغلب اذإ كلذب سأب ال لاقف هبحاص ىفواو لجرلا
 اذهو . رمأ كلذ يف ناطلسلل سيلو هبحاص يفويو نهرلا هدي يف يذلا عبيلف
 كلذ ريغ ىلوتي الو كلذ ىلع هنمتئا دقو هل نيمأ وهو ناطلسلا نم كلذب كلمأ
 هنأل معن لاق .؟ لاملا كلذ يف لجرلا دنع اوعرشي نا ءامرغلل لهف تلق . هريغ

 وهف هدي يف ناك امو ءاوس هيف نايدلاو وهو هريغ دي يف وه امنإ هدي يف سيل
 نهارلا لاق اذإ هنأل اًقالتخا اذه ىف ملعن الو هقح ىفوتسي ىتح هب قحأ
 زوجي ال اذه نأ كقحب كل نهرلاف اذكو اذك تقو ىلإ كقح كفوأ مل نإ نهترملل
 . دساق عيب هنأل

 ثالث هيلع ةجحلا دعب نم الإ نهرملا لام عيبي نأ نهترملل سيلو : ةلاسم
 . لدع يدهاش مادق تارم

 هيلع لخدف قحب الجر بلطي لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
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 قحلا بحاص لاق .هقح يفوتسيو هعيبي نأ ىلع هلام نم ائيش هدي يف عضوف
 يفوتساو عب لاملا بحاص لاق .يقح يفوتساو عيبأ كلام عيب يف كليكو انأ

 عيبي نأ اذهل زوجي له ..عبف قفن امب كقح فوتساو عبف قفن امب كقح
 وبأ لاق .مكاحلا يأرب الإ كلذ زوجي الف تفصو ام ىلعف .؟ هقح يفوتسيو

 يل نيبي الو هعاب ىتح هيلع عجري مل اذإ زئاج عيبلا اذه نا انعم يذلا ديعس
 . ملعأ هللاو فالتخا اذه يف

 نأ ةنيبلا هيلعف يلاولا يأرب هتعب لاقف نهر هدي يف ناك نم نعو : ةلاسم

 هعاب دق ناك نإف ،هسقن يأرب هعيبي هدي يف نهرلا نوكي نأ الإ هعاب يلاولا

 ردقي ملو تاف دق ناك نإف .نهرلا در هيلعف كلذ ىلع هنيب رضحي مل ولو زاج

 عيب يف هجولا نا يعم ديعس وبا لاق .هؤارش هلف هنيعب بصي ملو هدر ىلع
 كلذ هبشي ام وأ مكاحلا رمأب الإ نهترملا نم زوجي ال انباحصأ لوق يف نهرلا
 مكاحلا رمأب هعاب هنأ ىعدا اذإ هنأ ىعم قحلا هبجوي اميف مكاحلا مدع دنع
 قلعت نم هيربي ام حصي مل نإف كلذ يف ةحصلا هيلع ناك كلذ حصي ملو
 كردي امم ناك نإ هلثم الاو كلذ ىلع ردق نإ هدر هيلعف هفلتأ دقو نهرلل نامضلا

 يارب هعيبي نأ هل لعج دق ناك نإف .ميقلا تاوذ نم ناك نإ هتميق وأ لثملا هيف
 هيلع عجري نآ لبق هعيب ىعداو نهرملا نم رارقإ وأ ةنيبب كلذ حصو هسفن
 عم هلوق لوقلاو .كلذ يف لوبقم يدنع هلوقف كلذ هيلع ضقتني امب نهترملا
 : . . مكحلا يناعم يف هنيمي

 نإف .مولعم لجأ ىلإ نهترملا دي يف نهرملا لعج نإ هل تلق : ةلاسم
 .هقح يفوتسيو نهرلا عبيلف الإو هل هلعج يذلا مولعملا لجألا ىلإ هقحب هافاو
 هتأي مل نإ ،عيبلا يف ءانثتسالا ةدقع ىنعم يف نهرلا ناك اذإ هنأ يعم لاق
 هيلع عجري مل ام لجألا ءاج اذإ طرشلا اذهب عيبي نأ هل نأ ليق دقف .قحلاب

 نآ هل سيلو ةيونثم اهيف نأل ةلاكولا فعضب طرشلا اذه نآ ليق دقو .نهرملا

 .كلذ هل بجوت يتلا ةجحلا دعب الإ لوقلا اذه ىنعم ىلع ةلاكولا هذهب عيبي

 هرمأ عفري نأ كلذ يف ةجحلا نمف لاق .هعيب هل بجوت يتلا ةجحلا امو هل تلق

 يليو هل هيف قحتسملا قحلاب نهترملا ىلع نهرملا حصيو مكاحلا ىلإ
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 مدع نإو قحلا هبجوي ام ىلع نهارلا ىلع مكحلاب نهرلا كلذ عيبب:مكاحلا

 كلذ يف هددميو نهرلا عاب الإو هقح هيفوي نأ نهرملا ىلع وه جتحيف ماكحلا
 مكحي ام لثمب مكاحلا مدع دنع مكاحلاك ذئنيح نوكيو مكاحلا ةدم ردقب ةدم
 . كلذ يف مكحلا طئارش يف مكاحلا هل

 هذه كضقأ مل نإ هل لوقيو مهاردب انهر لجر دنع نهري يذلا ىف : ةلاسم

 ىلإ كل يلع يتلا مهاردلا هذهب كئيجأ مل نإ ,هل لاق وأ كل يلع يتلا مهاردلا
 ةرشع ىلإ كضقأ مل نإ كل ّيلع ىتلا مهاردلاب كل اذه ىنهرف مايأ ةرشع
 هتركذ يذلا طرشلا ىلع نهرلا رمأ ىف تفصو ام ىلعف .؟ اذه تبثي له ..مايا
 . . تبثي ال كلذ نأ يعمف

 اذه ردقي ملف نهرملا باغ مت اَنهر لجر نم نهترا لجر يف ليقو : ةلاسم
 اذه ردقي مل اذإ هنإ ليقف .هفرعي مل وأ نهرملا نهترملا فرع هقح ذخأ ىلع

 هعيبي نأ هنكمي مل اذإ ،هقح رادقمب نهرلا نم عيبي نأ هل ناك هقح ذخأ ىلع
 هل نكي مل هقح رادقمب نهرلا نم عيبي نأ ىلع ردق نإف هقح هيطعيو مكاحلا
 هيلع ردقي ملو كلذ هنكمي مل نإف نهرلا نم ءزج عيبي نأ كلذ نم رثكأ عيبي نأ

 ناك ءيش نهرلا نم هقح نع هدي يف لضف ولو هل قفنأ امم هقح رادقمب عاب

 .هيف هيلع نامض الو نهرلا نم يقب ام كرتيو كلذ يف هيلع نامض الو هدي يف
 . كلذ يف نامض هيلع سيلف ضرألا هتلكاو فلت ولو

 هذخأف قحب لجرل فرتعا لجر نع يراوحلا ىبأ نع بسحأ : ةلاسم

 تقو ىلإ لجر دي يف اضرا قحلاب ذوخأملا لجرلا نهرأف هقحب قحلا بحاص
 يطعاو اذكو اذكب ضرألا هذه ذخآ ينإف ضرألا نهتزا يذلا لاقو . اذكو اذك

 مهاردلا هذهب يل ضرألا الإو اذكو اذك تقو ىلإ ينتئج نإف قحلا بحاص كنع
 دلب ىلإ جرخ لجرلا نأو هيلع دهشأو .معن نهارلا لجرلا لاقو .امئوطقم ايب
 هقح لجرلا ىطعأو .هدي ىف تناك ىتلا ضرألا لجرلا عابف تقولا ىتأو رخآ
 اضاقتي قحلا بحاص ناكف لجألا ءاضقنا دعب نم هللا ءاش ام الخ ام دعب نم
 بلطف ضرألا بحاص ءاج هقح لجرلا ىطعأو اهعاب املف ضرألا هدي يف يذلا
 .اهلسف دق اهارتشا دق يذلاو هب اهتعب يذلا نمتلاب اهدرأ انأ لاقو .هضرأ يف
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 ىطعأو مكاحلا يارب اهعاب ضرالا هذه قثوي يذلا ناك نإف تفصو ام ىلعف
 ريغب اهعاب ناك نإو .كرد اهيف ضرألا بحاصل سيلو .مات عيبلاف هقح لجرلا
 لسقفلا بحاصلو .اهبحاص ىلإ ضرألا عجريو دودرم عيب اذهف مكاحلا يار

 طرش نوكي نآ الإ كردي موي هتميق ذخأ ءاش نإو هلسف ذخأ ءاش نإ رايخلا
 مات عيبلاف ةادانم الو مكاحلا يأر ريغب اهعيبي هنأ لجرلا ىلع قثوتملا اذه
 اهبحاص ىلع ةدودرم ضرألاف هسقنل ضرألا ذخأ قثوتملا ناك نإ كلذكو

 لاق .لوألا يف لوقلاك لسفلا يف لوقلاو قثوتملا هيلع مرغ ام دري نأ هيلعو

 وأ ءادنب عيبي نأ هيلع طرتشي نأ الإ اهعيب تبت اهعيب يف اليكو هلعج اذإ هريغ

 . هسقنل لاق امكف هدي يف قثو امنإ ناك نإو مكاحلا يارب

 تامف مهارد ةرشعب اقيس لجر دنع نهرأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 يف هجولا فيك ..هقح ذخأ ىلإ نهترملا جاتحاو نيفغلابو اًماتيأ فلخو نهارلا
 جتحي هنأ يعم لاق .؟ فيسلا كلذ نم صلخيو هقح ذخأ ىلإ ريصي ىتح كلذ

 نإف ليكو وأ يصو مهل ناك نإ ماتيألا يصو ىلعو ةترولا نم نيغلابلا ىلع

 نهرلا عيبي ىتح مكاح هنكمأ نإ مكاحلا ىلإ كلذ عفر الإو نهرلا اودف
 ىلإ هلصوي مكاح ىلإ كلذب غلبي ملو مكاح هنكمي مل نإو .هقح ىلإ هلصويو
 اذإ مكاحلا هل مكحي امك كلذ يف هسفنل مكحي نأ هل نإ ليق دق هنأ يعمف هقح
 اذه ردقب هنم عيبي نأ نهرلا اذه يف مكاحلا مكح نم نأ يعمو . مكاحلا مدع

 يذ ىلإ ملسيو كلذ نكميو هنم ءيش عيب ىلع ردقي وأ ازجتي ناك نإ قحلا
 يقب امو هقح قحلا يذ ىلإ ملسو نهرلا عيب كلذ نكمي مل نإو .هقح قحلا
 نم مكاح ناك ةيعرلا ىلع همكح تبثي لدع مكاح نكي مل نإف هل تلق .ةثروللف

 نونوكي اوناكو كلذ عفري الو كلذ يف هسفنل مكحي نأ نهترملل له ةربابجلا لبق

 .يدنع دحاو هيف لوقلاو اًماكح هيف نونوكي اميف ماكحلا نم مهريغك ةجح هيف

 الف ةجح هيق نونوكي الو ةربابجلا ماكح هيف مكحي نأ عسي ال امم ناك اذإو
 نأ زوجيو عسي يذلا مكحلا امو هل تلق . مهيلإ كلذ عفر توبث هيلع يل نيبي

 لاق .هيلع اومكح ام ىلع مهمكح تبثيو ماكحألا نم ةربابجلا ماكح هيف مكحي
 ةنسلاو باتكلا يف تبثي مكح لك هنأ لوقلا ضعب يف ليق دق هنأ يعم
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 اميف مهماكحو ةربابجلا مكح لوقلا ضعب يف زوجي ال ليق امنإو عامجإلاو
 دق هريغ نمو .كلذ عيمج يف مهمكح زوجي لاق نم لاقو .يارلاب هيف فلتخي
 ام كلذ ناك لاح لك ىلع ةربابجلا مكح زوجي ال لاق نم لاقف كلذ ىف فلتخا
 لاق نم لاقو .يأرلاب هيف فلتخا دق اممو عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا ىف ءاج
 مهمكح زوجي الو . عامجالاو ةنسلاو باتكلا يف ءاج دق اميف مهمكح زوجي
 ىلع جتحا دق نهترملا ناك نإ هل تلق باتكلا نمو .يارلاب هيف فلتخا دق اميف
 ليكو الو يصو ىماتيلل نكي مل امو .هدنع نم فيسلا اودفق نيغلابلا ةثرولا

 نم كلذب اربيو مهنم نيغلابلا ىلإ فيسلا ملسيو ىدفلا ذخأي نآ هل زوجي له
 نوكي نأ الإ يل نيبي ال لاق .؟ال مأ ةاقت ريغ وأ ةاقت اوناك ماتيألا ةصح

 هودفي مل نإف هل تلق .ماتيألل ليكو وأ ايصو وأ اًبستحم ةقث كلذل هل ضباقلا
 لاق . ءادنلا يف الإ زوجي ال مأ ءادنلا يف هعيبي نأ هيلعأ ةثرولا نم نوغلابلا
 يف الإ هعسي ال مكاحلاو هسفنل مكاح وه ذإ ءاذنلا يف عابي ليق دق هنأ يعم
 نوكي هجوب هنكمي ال اميف فلكي نا يل نيبي الف يدنع كلذ هنكمي نأ الإ ءادنلا
 هذخأيو هيلع ديازي نأ هل زوجي له ءادنلا ىف هعاب نإف هل تلق . رذعلا هيف هل
 هرما نمم ناك اذإ يل نيبي الف لاق .؟ال ما ءادنلا هب غلبي يذلا نمثلاب هسفنل
 هريغ ىلإ هملسي نأ هرمأو هاطعأ نإف هل تلق .هسفن نم هيرتشي ناك هنأل هعيبب
 نكي مل !ذإ ليق دق هنأ يعم لاق .؟ اذه ىلع هيلع ديازي نأ هل له ..هيلع يداني

 نمم يرتشملا فرعي الو رمآلا وأ عئابلا وه هب عيبي نم يلع عئابلا فرعي
 يف هجولا اذه ىلع هوزاجأ مهنأ بسحأف رمآلا وه هنأ فرع دق هنأ ىرتشا

 ىف ماتيألا ةصح كسمي له ..هعيب هل زوجي هجوب هعاب اذإف هل تلق .اذه لثم

 تومي وأ مهيلإ اهملسيف اوغلبي نأ ىلإ هقح يفوتسي نأ دعي ةنامأ نوكتو هدي
 نيح يف ةجاح مهنم ىأر ولو هل تلق .كلذ ليق دق هنأ يعم لاق .؟ مهل يصويف

 اوغلبي نأ ىلإ ةنامأ هدي يف اهكبسمي نأ هل زوجيآ ..يرع وآ عوج نم مهمتي
 كلذ ىنبجعي ال لاق .كلذ هعسيو ةجاحلا كلت مهنم ىأر دقو كل تفصو ام ىلع
 الو مثإ هيلع يل نبي مل كلذ لعف نإف .لدعلاب مهيلع كلذ ذافنا ىلع ردق اذإ
 هارتشا نإف هل تلق .لطابلا نم جورخلاو لدعلل ابلاطم كلذ يف ناك اذإ نامض
 له ماتيألا ةصح يقبو مهيلإ نيغلابلا ةصح ملسف هؤارش هل زوجي هجوب وه
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 ةنومضم اهكرت هعسي وأ ةنامأ هدي يف نوكتو مهل اهزيميو اهجرخي نا هيلع

 تناك اهزيم ولو .مهيلإ اهريصي ىتح هيلع يدنع ةنومضم يهف لاق .هيلع
 نأ دعب نم مهيلع نم ةوسكلا تعاضف اهب مهاسك نإف هل تلق .ةنومضم

 .نيسبال اهل اوناكو مهبونج يف تراص نيح اهنم ءيرب دق نوكي له اهوسبل
 نأ بسحأو مهتجاح تقو يف مهاسك اذإ اربي هنأ ضعب لاق دق هنأ يعم لاق
 ولو لاح ىلع هل زيجي ال كلذ هل زجي مل يذلاف هل تلق .كلذ هل زجي مل اضعب

 . يدنع اذكه معن لاق .اهولبأف اهوسبل

 اًضوبقم اًنهر اضرأ وأ لخن اًَنهر لجر دي يف نهرآ لجر نعو : ةلاسم

 ناك نإف نيملسملا يأرب مأ هيأرب هعيبيأ هقح يفوتسيو هعيب يف اطلسم هلعجو

 يدنع وهف هعيب يف اًطلسم هلعج هلوقو كلذ هل زاج هعايف هعيب يف اليكو هلعج

 لاق اذإ هللا همحر نسحلا ىبأل تلق .هل زاج هعاب نإو ةلاكولا بابسأ نم

 هعبف كقحب كتآ مل نإف اذكو اذك تقو ىلإ كدي يف نهرلا اذه نهترملل نهرملا
 ىلإ هنهر نهارلا بلط مث .نهرلا نهترملا عابف . تئش فيكو تئش امب
 نهارلا لوق حصي مل نإو .هتميق وأ نهرلا كاكف نهترملا نأ جتحاو نهترملا
 سيلو هنمث نم لقأب هعاب امو هيف ىصقتسا دق هنآ نيميلا نهترملا ىلع ناك

 .هنمث نم لقآب هعاب اذإ نهترملا هب جتحي اميف تئش امب هعب نهارلا لوق
 . ةفصلا هذه ىلع هعاب اذإ لجرلل نماض نهترملاو

 نم اذكو اذك موي ىلإ كقحب كتآ مل نإ نهترملل نهارلا لاق اذإو : ةلاسم

 يلع امي كل وهف ١ ذكو اذك موي وي ىلإ ١ كت آ هل ن نإ ا هل ل اق وأ هل تلق . هقح يفوتسيو

 .اًقالتخ ١ كلذ ل يف ملعت الو نهترملل اذ ده تيثي الف . ؟ © نهترملل اذ له تيثي له . . كل

 ء يش كمزل ن ں اف هتل ا نم فلختلا عيرس ىبقعلل ملس ا هيو .4 ذخأل ١ نسح ء افول او

 . هتلا ءاش نإ هيق فلتلا دجت فوسف ء افول ١ عم

 هدي يف نمل لوقيف مهرد ةئامب اًَنهر لجر دي يف لعجي لجر نعو : ةلاسم
 هتأي مل نإف . ىلع كلامب كل وهف الإو ،ةعمجلا موي ىلإ كقحب كيتآ نأ نهرلا

 . ال ل اق .؟ هقحب نهترملل نمهرل ١ نوكب له . . ةعمجل ا ةادغ حبصل ١ علط نأ ىل ١
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 ..كقح يفوتساو هعبف الإو .ةعمجلا موي ىلإ كقحب كتيتآ نإ هل لاق نإف هل تلق
 لوقي نم لوق ىلعف تلق . كلذ هل سيل ليقو .كلذ هل لبق دق لاق .؟ كلذ هل له
 لاق .دارأ ام ىتم ةعمجلا موي دعيو ةعمجلا موي هعيب هل زوجي كلذ ةزاجإب

 . معن
 يليكو تنأف الإو ةعمجلا موي ىلإ كقحب كتيتآ نإ لاق نإف هل تلق : ةلاسم

 كقح فوتساو هعبف هدي يف يذلا نهرلا ينعي اذكو اذك ىف ىليكو كتلعج دق و
 " رال ال لاق .؟ هعيب يف ةتباث ةلاكو نوكت له .ةعمجلا موي ناك ىتح هتأي ملف

 نهرلا يف ةلاكولا تابثإ يف ماكحألا يف ةليحلا فيكو هل تلق .ةيونثم اذه يف
 نوكي نأ كلذ يف ةليحلا نم ينرضحي يذلا لاق .؟ عيبلاب نهترملا دي يف
 كلذ دارأ نإ يلع هقح لحم يف لجا هل لعجي نأو طرش ريغب اميوطقم نهرلا
 نأ الإ ةطيرش ريغب هريغ دي وأ هدي يف نهرلا اذه عيب يف اليكو هلعجي ناو
 ال تباث يدنع اذهف اذكو اذك تقو ىلإ وأ اذكو اذك لحم ىلإ هعيبب هل نذأي
 عقت ام ىلع هيف ماكحالا ناك طورش هيف ناك نإو .فالتخالا ىنعم هيف لخدي

 .لوقلا هيف عستي ام كلذف لطبي ام طورشلا نمو غطورشلا

 هعم نهراو نمثلا ضعب هدقنف اًيوث لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 هقح هيضقي نم مدعف 0عئابلا دي يف نهرلاو يرتشملا كلهف نمثلا ةيقبب انهر

 ةبيغ تلاط نإف هل تلق .معن لاق .؟ كلاهلا ةثرول ةنامأ هدي ىف ناك لضف
 نأ هل له ..هقح ىلع وأ فلتلا نهرلا ىلع فاخو توم هل حصي ملو يرتشملا
 فاخ ا ذإ لاق .؟ انومضم هدب ىف نهرلا ناك ىقب امو هقح ذخأيو نمرل ١ عيبي

 نأ مكحلا يفف فاصنالا ىلإ غلب الو هفصني دحأ نكي ملو فلتلا نهرلا ىلع

 نم عابو كلذب هل مكاحلا مدع دنع هسقنل مكح نإف ،هيف امب عويبم نمرلا
 ول نأ هل زوجي قح هل ناك نم نأل كلذ هل زاج هقح ردقب نهرلا ناك وأ نهرلا
 مكاحلا هب هل مكحي امب همصخ ىلع هسفنل مكح مكاحلا مدعف مكاح هب مكح

 كلذكو تلق .ةقيلخلا نم دحأ مدعل لطبت ال قوقحلا نأل يدنع اًيدعتم نكي مل

 ناك نهرلا اذه يف هقحب هل مكحي نم مدعف هقح ىلإ قحلا بحاص جاتحا اذإ
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 ولو معن لاق .هب هل مكحي نأ مكاحلل ام مكحلا نم هقح ذخاو هعيبي نم هيف هل

 نهرلا يف ناك اذإ هقح نم رثكأب هنم عيبي الو هل تلق .هقح ذخا ىلإ جتحي مل
 . . كلذ ىلع ردق اذإ معن لاق .لضف

 هعيب يف هلكوو 6هيلع قحب الام لجر دي يف نهرأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 يف نهرلا ىقبيو معن لاق .؟ هدي نم ةلاكولا عزني نأ هل له ..هقح لحم دنع

 هدي يف نهرلا ناك اذإ ءاهقفلا ضعب لاق دقو لاق .هعيب هل سيلو نهترملا دي
 لاق .؟ كلذ يف ماكحألا هجو فيكو تلق .هعزن هل نكي مل هعيب يف هلكوو قحب
 ىتح ةلاكولا نم هعزني نأ هل سيلو ،عيبلاب ةلاكولا نهرلا يف نهترملا طرتشي
 .هقح يفوتسي

 تئش ام اهيف لعفا هل لاقو ةلخن لجر دي يف عضو لجر نعو : ةلاسم

 . زئاج هعيب .هنذإ ريغب اهعابق

 هدنع نهرآو ةعلس لجر دنع نم ىرتشا لجر نع ديعس وبآ لئسو : ةل اسم

 بهذف كل يلع يذلا كقحب كل وهف الإو هدح دق تقو ىلإ كتنج نإ لاقو ائهر
 لوق يف ملعأ اميف كلذ تبثي سيل لاق .؟ هقحب ذخأي نأ اذهل له .. ءيجي ملو
 . ءيش ىلع هيف اقفتي نأ الإ عضولا ةلزنمب نوكيو انباحصا
 لوصألا يف ناك امو لوصألا يف ناك امو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 يف امأو .ةعبارلا يف بجويو ٧ةيلاوتم عمج ثالت هيلع ىداني هنأ نوهرلا نم

 . ةعمج ريغ وأ ةعمج يف ءادنلاب دحاو موي يف عابيف لوصألا ريغ

 ىنعم امف لاق نإف س هللا همحز دمحم يبأ عماج نمو هريغ نمو : ةلاسم

 لبق موقلا هيلع ناك يذلا نأل هتمأل فيرعت ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا لوق
 نهرلا نهري ناك مهدحا نأ كلذو .ةلطاب نهرلا يف مهتالماعم يف مويلا كلذ
 هيلع هللا ىلص ىبنلاو .كقحب كل وهف كتآ مل نإ اذكو اذك تقو ىلإ طرشيو
 الو طرشلا اذهب هنع هبحاص كلم لطبي ال نهرلا قلغي ال لاقو كلذ لطبأ ملسو
 ال طرشلاو عيبو طرش وأ عيب يف نيطرش لثم اذهو كاكفلا يف هنع هقح لوذي
 اذإ هلوق وحنك عيبلا هجو ىلع ناك دق تقو يف هايإ هكلم اذإ رخآ هجوو .هبجوي
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 وأ نمثلا نم اذك و اذكب كل وهف ءامسلا ترطم نإو .كقحب كل وهق رادلا تلخد

 ىتم عيبلاو نمثلا نم اذكو اذكب يدبع كتعب دقف رهشلا سأر ناك اذإ هل لوقي
 همنغ هل مالسلا هيلع يبنلا لوقل زجي مل طورشلا نم هوحنو اذه ىلع عقو ام

 هيلعو همنغ هل لاق هنأل هناصقن هيلعو هتدايز هل ملعا هتناو ينعي .همرغ هيلعو

 ةدايز هبحاصل همرغ هيلعو همنغ هل مالسلا هيلع هلوق ىلإ ةعجار ءاهلاو همرغ

 عايض عم قحلا طقسي لوقلا اذه ىلإ بهذي يذلاو .نيدلا ةمارغ هيلعو نمرلا

 نماضلا ةلزنمب هقحب ةقث هدي يف نهرلاو هيف نيمأ مهعم نهترملا نأل نهرلا

 نماضلاك نهأرلاو ،قلعتم نهرلاو نهرلاب قلعتم قحلا نأو هنع نومضملا نع

 هلوقو ةمذلا يف نيدلاو نمرلا يف طورشلا نأل حصأ اندنع لوألا ليوأتلاو
 ث نم هبحاص قح عطقني ال يأ ملعأ هللاو هانعم نهرلا قلغي ال مالسلا هيلع

 بابلا اوقلغ كلذكو مالكلا موري ال نونعي قلغتم نالف لوقت برعلا نأل كاكفلا

 : ىملس يبآ نب ريهز لوق كلذ ىلع لديو هيلإ لوصولا رذعتي ال يذلا
 اقلغ اهنهر ىحضأف عادولا موي ٭ هل كاكف ال نهرب كتقرافو

 لصي ال يذلا قلغتملا نهرلاب هبشف هكاكف نم عنتماف هبلق نهترا ينعي
 . ملعأ هللاو هكاكف ىلإ هبحاص

 نإ لاقو لجر دي يف انهر نهر لجر يف هللا همحر يلع يبأ نعو : ةلاسم
 هذه لثم نع تلأسو تبثي ملف .عيب كل وهف اذكو اذك تقو ىلإ كقحب كتآ مل

 نإ لوقي هنإف .عنصي فيك هل نهرلا راص هطعي مل نإ يراوحلا ابآ ةلاسملا
 كلذكو .كلذ هلف كقح فوتساو عبف كقحب اذكو اذكو اذك تقو ىلإ كئيجأ مل

 الف كل وهف هلوق امأ اضيأ لاقو . زئاج هنأ هتنادبع ىبأ بتك ضعب ىف تدجو

 هلف هل عبف اذكو اذك تقو ىلإ كقحب كتآ مل نإ لاقو لجأ هل ناك اذإ امأو .تبثي
 عابي ال نهر وهو كلذ زوجي ال ليق دقو لاق هريغ نمو .هقح يفوتسيو عيبي نأ

 . نهر لصلا نأل كلذ هل لعج ولو مكاحلا رمأب الإ

 رهش نم اذكو اذك موي كقحب كتآ مل نإ نهترملل نهارلا لاق اذإو : ةلاسم

 وهف اذكو اذك موي ىلإ كتآ مل نإف لاق نإف تلق .هقح فوتساو هعبف اذكو اذك

 يف ملعن الو نهترملل اذه تبثي الف .؟ نهترملل اذه تبثي له..كل يلع امب كل
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 ىلإ اذه جاتحاف دلبلا نم جرخو هعيب هيلع رجح نإ تيأرأ تلق .افالتخا كلذ
 .هنم رصتني هنأ يدنع لاق .؟ هقح ذخأ ىلإ لصي ىتح عنصي فيك هقح ذخأ

 تلق .معن لاق .ةجحلا هلانت ال عضوم يف ناك اذإ راصتنالا هل زوجيف هل تلق

 اذإ مأ نامع نم اجراخ رحبلا عطقي نأ وه ةجحلا هلانت ال يذلا عضوملاف هل

 زاج مكاحلا مكحب هنم رصتني نأ اذه ردقي ملو نامع تايرق نم برقلا يف ناك

 هجحلا هلانت ال عضوم يف ناك اذإ اصاخ هيف لوقلا نوكي امنإو رصتني نأ هل
 ولو هل تلق .كلذك هنأ يدنع لاق .هنم هقح ذخا ىلع مصخلا ردقي ال نأ وهو

 هنم هقح ذخأي نأ قحلا بحاص ردقي ملو ىوزنب قحلا بحاصو الهبب ناك
 اذه تديق كلذك هنأ يعم لاق .لوقلا اذه ىلع هنم رصتني نأ هل زاج مكحلاب

 . هيف رظنيف ىنعملا

 هنإ .ةليوط ةدم هدنع هل الخو اير هل فرعي مل انهر نهترا نميفو : ةلاسم

 نم يقب امو .هقح ىفوتساو هعابو مكاحلا ماقم هسفن ماقأ مكحلا مدع اذإ

 ىلع هقرف هبحاص ةفرعم نم سيأ اذإف .ةنامألا ةلزنمب هدنع نوكي نمثلا

 . ءارقفلا

 نهرلا يف لجألا لخد اذإ ريخأت ةقثلاو نهرلا يف سيل ليقو : ةلاسم

 نارسكب رخؤي الو نمتلا نم جخرأ امب نهرلاو ةقثلا نويدملا لام نم عابيو
 يف هيلع ضرف ثلثلا وأ عبرلا هلام نمث رسكنا اذإ نويدملا رخؤي امك رعسلا

 ءالغ الو صخر يف امهيف رظني ال ةقثلاو نهرلاو هلام عيبب ذخؤي ملو رامتلا

 لام كلذكو .كالهتسالا امهيلع بجوأ دق امهبحاص نألو ناكلهتسم امهنأل

 لثم كلذ يف يصولا الو ةترولا لجؤت الو س ءالغ الو صخر هب رظني ال كلاهلا
 . انهر هلام نكي مل اذإ يحلا لاملا بر

 ةقثلا نأ هب لوقأ ىذلا لاق هنأ هتنا همحر ىلع ىبأ باوج نمو : ةلئسم

 ةايح يف نهرلا امأو هريغ نمو .فالتخاب كلذ يف ليق دقو ءامرغلا اهيف عرشي

 .افالتخا كلذ يف ملعن الو .اّضوبقم ناك اذإ ءامرغلا هيف عرشي الف نهترملا

 . افالتخا كلذ يف نأ بسحأو ءامرغلا هيف عرشي ال نهرملا توم دعب كلذكو
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 كلذب ىرج اذإ ءادنلا ىف الا عابي ال نهرل ١ نإ ددعس ويآ ل اقو : ةلسم

 فلتخي هنأ ىعمف دلبلا ءاحلص نم عامتجاب رظنلا ىلع ناك اذإ امأو مكحلا

 تنهترا دق لوقي نأ نهرلا طرش يف هجولاو .لاح ىلع ءادنلا يف الإ زوجي
 موقأ هيف رمألا زئاج كتايح ىف كليكو انأو امهرد اذكو اذكب ةينالفلا ةلخنلا كنم

 هل لعجو مهرد هئامب لجر دي يف هلام نهر نمو ءايضلا نمو : ةلاسم

 ةئاملا نم هاطعأ نإف هعيبي هنإف .مكاح الو لاو يأر الب هعيب يف ناطلسلا

 نم عيبي نكلو دحاو مهرد يقب ولو مهاردلا نم يقب امب نهر لاملاف ةرشع

 ىلع جتحي ىتح نهرلا عابي ال هتنادبع وبآ لاق .هقح هيفوي ام ردقب لاملا
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 يق باب
 هبحاص نم نف رلا عيب

 نا دارأ مث ۔اًّضوبقم اًنهر الام لجر دي يف نهر لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ال ليق دق لاق .؟ كلذ هل زوجي له .نهرلا لجأ لحم لبق ةنم ًائيش وأ هعيبي

 هل نذأي وأ هقح نهترملا يفوتسي ىتح الطاب ناك هعاب نإف . كلذ هل زوجي

 ىتمف 6،هقح يفوي نآ الإ ةجح نهترملل سيلف لاملا بر هعاب نإ ليقو .عيبلاب
 ثيح هلاحب نهرلا يف قحلا ناك هقح هفوي مل نإف .عيبلا تبثي هقح ىف وأ
 ددجي هقح هافوأ دقو عيبلا زوجي ال ليقو .هب نهرتسملل قحلا يف عابيو كردأ
 نأ الإ لاملا بر نم نهرلا عيب زوجي ال نأ ينبجعيو قحلا ءافو دعب نم عيبلا
 ةأرملا كلذكو تلق .نهرلا عيبب نهترملا نذأي وأ عيبلا لبق هقح نهترملا يفوي

 لاق اذإ .معن لاق .؟ نهرلا ةلزنمب نوكيأ اهجوز لام يف اهقح تبث اذإ
 اذإف .كقح ذخو هعب لاقف .يقح ينطعا نهرلاب يل ةجاح ال نهارلل نهترملا
 مل نإو .كلذ الإ هيلع سيلف هنهر عيبي نأ نهارلا هرمأو قحلاب ءافو نهرلا ناك
 . ملعا هللاو هقح ةيقبب هبلاط ءافو نكي

 نأ لبق نهرملا هعاب اذإ نهرلا يف فلتخاو ليق هريغ نمو : ةلاسم

 هنع دجوي نممو .هيف عيبلا زوجي ال هنإ لاق نم لاقف هقح نهترملا يفوتسي

 ىفوتسا ام ىتمف فوقوم عيبلا نإ لاق نم لاقو .بوبحم نب دمحم كلذ
 نإف هقح الإ نهترملل سيلو عيبلا زوجي لاق نم لاقو .عيبلا تبث هقح نهترملا
 هقح ىلإ لضي مل ةلاح تءاجو هقح هيلإ رصي مل نإو عيبلا مت هقح هيلإ:راص
 . هب قحأ ناكو هنهر ىلإ عجر عيبلا متأ نكي ملو هوجولا نم هجوب

 الو عيب نهرلا ىف هل سيل نهارلا نإ لوقن يذلا رثؤملا وبا لاق : ةلاسم
 لبق نهارلا اهدقع ىتلا ةدقعلاو عيبلا متي وأ هقح نهترملا يفوتسي ىتح ةبه
 نأ امك يرتشملا ىلع عئابلل ةلطاب ةدقع كلتف ؤهقح نهترملا يفوتسي نأ
 نهرلا ناك ام ءارشلا لبق نهرلا ناك اذإ اذه سةعجرلا عئابلا ىلع يرتشملل
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 هعب لاقف .يقح ينطعأ نهرلا يف يل ةجاح ال نهارلل نهرملا لاق نإو .امئاق

 الإ هيلع سيلف هنهر عيبب نهارلا هرماو قحلاب ءافو نهرلا ناك اذإف .كقح ذخو
 ىفوتسا اذإ اماو لاق . ملعا هللاو هقح ةيقبب هبلاط ءافو نكي مل نإو كلذ
 .لاملا يف ةقث هقح لاق نم لاقو مات هنإف عيبلا دعب وا عيبلا لبق هقح نهترملا

 عئابلل سيلف الإو كلذ ضقن نهترملا ديري نأ الإ زئاج عيبلا نإ لاق نم لاقو

 عئابلا ىلع زوجحم هنأل ضقتنم عيب كلذو ضقنلا عيمجلل لاق نم لاقو .ضقن

 سيلو عيبلا تبث هقح نهترملا ىلإ راص اذإ لاق نم لاقو .هكفي ىتحالإ
 . ةحابإلا لاح ىلإ راص دق هنأل هضقن مهدحأل

 ..لاملا نهارلا عاب مث هضبقي ملو لجر دي يف اَنهر نهر لجرو : ةلاسم
 يلع وبأ هنع لأس امم هنإ اذه معن لاق هريغ نمو . ال لاق .؟ هعيب زوجي له
 لاق نم لاقو .عيبلا زجي ملف بوبحم نب دمحم هثلادبع ابآ يلع نب ىسوم
 . هقح هيلإ ملس اذإ نهترملا هضبق ناك ولو هعيب زوجي

 لجر نم لاملا كلذ عاب مث هبلطي قحب الام لجر نم نهرا لجرو : ةلاسم
 ىلع عيبلا دعب جتحا مث . ءارشلاو ميلستلاو ءافولاب اباتك هل بتكو رخآ

 ةدقعلا تناكو .ةدقعلا لبق هتككف نكأ مل اًنهترم الام كتعب هل لاقو يرتشملا

 كنم يفوتسا دق نهرملا لاملا يرتشملا لاقف .نهترم لاملاو كنيبو ينيب
 تلأسف لاملا ءارش دعب نهترملا ءافو حضو كلذ ربدت املو هيلإ هقح راصو

 هلام لاملا بر عاب نإف تلق .نهرملا وأ نهترملا بلط ةتباث ةدقع كلذ ىرتا

 اذه وهو كقح كل امنإ هل لاقف عيبلاب هملعأف نهترملا ىلإ بهذ مت سلجم يف
 هكفأ مل اًنهترم الام تعب هلوقو اندنع تباث قح اذهف تفصو ام ىلعف .هضبقأف

 دق هنأل كلذ ىف اًرايغ نهترملل ىرن الو هقح نهترملا ىلإ راص اذإ زئاج هعيبف
 اًعيب حصأ اندنع وهو هلام وهو هعاب لام يف ةجح عئابلل ىرن الو هقح هرضحأ
 تعفد اذإف همهارد قحلا بحاصل امنإو هعاب دقو .هلامب كلمأ هنأل هريغ نم
 ىلإ عيبلا دعب عئابلا عجر نإ تلقو .هل ةجح الف عيبلا دعب وآ عيبلا لبق هيلإ
 نهترملا لاقو كلذ نع تعجر دقو زوجت ال ةدقع كل تدقع هل لاقف يرتشملا

 هيلع زئاج هعيب نأ كتملعأ دقف .يقح ينطعأ عيبلا تممتأ ةدقعلاب ملع نيح
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 . ةفاضملا ةدايزلا نم .هقح هيلإ عفد اذإ متي مل وأ نهترملا ممت هل ةعجر الو

 مأ تبثتي له نهرلا هيف ناك اذإ رارقالا نع لئس ةيشاحلا نم : ةلاسم

 اًجراخ اًئباث اگكييحص اًرارقإ ناك اذإ رارقالا نأ باوجلا .؟ ضقنلا هيف نوكي

 رقمللو . ريغلا هيف ناك نهر هب رقأ اميف ناكو نامضو قحب ناكو طورشلا نم
 فرتعا دق هنأل هي ةربخل ١ لهآو لودعلا ىري امب لاملا كلذ نمث ل املاب هل

 . هدري دادم ني هللادبع
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 يف باب
 نمه رلاب رمفألا

 نم هل هنهري هرمأو اًيلح وأ ايوت لجر ىلإ عفد لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 .؟ هدي يف اًنهر كلذ نوكي له ..لاملا هيلإ عفدو هسفنل رومأملا هذخأف لجر

 اذه لاق .؟ بلط ام هيلإ ملسو هنهرأ دق ملو هل تلق .انهر كلذ نوكي ال لاق
 لاق .؟ لاملا لاح امف تلق . عيشب هلعف نكي مل فلاخ نأ املف غهرمأ ام فلاخ
 نب دمحم هللادبع يبآ خيشلا طخ نم تلقن . ةنامألا ليبس هليبس هدي يف نوكي

 . عجر . ميهاربإ
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 يف باب
 نف رلا يف ةلاكولا

 .؟ نهرلا زوجيآ هنم ةلاكوب هريغ دي ىق نهرلا لعج نإف هل تلق : ةلأسم

 زوجت امك قوقحلا نم هنأل نهرلا يف ةلاكولا زوجت ليق دق هنأ يعم لاق
 له هل تلق .هرمأب لعف اذإ لكوملا لعفك ليكولا لعف نوكيو عويبلا يف ةلاكولا
 ضبق اذإ كلذ هل سيل نآ يعم لاق .ليكولا ىلع نهرلا يف عجري نآ نهترملل

 طقللا يف تباث نهرلا ناكو قحلا بر لكوملا هضبق وأ لكوملا رمأب ليكولا

 . كلذ ىلع ناقفتي وأ هب نهرملا قحلاب هكتفي ىتح قحلا هبجوي ام ىلع

 عفدو هسفن دنع هنهرف ةامسم مهاردب ابوث هل نهري نأب هلكو اذإو : ةلاسم

 مهاردلا نوكتو اًنهر نوكي ال بوثلا نإف . رمألا هل نيبي ملو رمآلا ىلإ مهاردلا

 هريغ رمأب اًناهترا يضتقي اذه يبوث نهرأ هلوق نأ لبق نم رمآلا ىلع اًّضرق
 لخدي مل نإ كلذكو .ةركنلا تحت لخدت ال ةفرعملاو ةفرعم ليكولاو ةركن هنأل
 هنهر مث هامس هل نهر يف هلكو اذإو باتكلا نمو .ةلاكولا قحب تيبلا يف هنهر

 نأ لبق نم هنهري نأ لجرلا اذهل نكي مل هكتفأ مث رخآ هل ليكو وأ ليكولا
 قحب هيف هفرصت لطب املف هيف لكوملا فرصت لطب دقف هنهر امل لكوملا
 هعاب ول هنأ كلذ ىلع لديو هرمأ نع فرصتي نم فرصت اضيأ لطب نهترملا
 دعت مل كلذ دعب هكتفأ اذإف هيف هفرصت نالطبل ةلاكولا تلطبل لكوملا تام وأ
 هللابو كلذ دعب هارتشا مث لكوملا هعاب اذإ دبعلا يف ةلاكولا دعت مل امك ةلاكولا
 . قيفوتلا

 ىنم نهترا نهترملا لاقف هل هنهري بوت ىف هلكو اذإو باتكلا نمو : ةلاسم

 هنإف اذكو اذكب اذه نهترا لاق نإو .كلذ يف مصخ مهف .نالفل اذكو اذكب اذه
 . ةموصخ هب قلعتي الو لوسر
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 يف باب
 عاض اذإ نمه رلا

 نهرلا ةميق ردقب هقح نم عيضي هيف امب وهف نهرلا عاض اذإو : ةلاسم

 سيلف عاض مت قحلا نم رثكا نهرلا ناك نإو هل ناك هقح نم عيش يقب نإف

 نمضي هنإف ؤاًدمع هفلتا نوكي نأ الإ يقابلا يف نيمأ هنأل ةعبت نهترملا ىلع
 . كلذ ردقب قحلا نم بهذ ءىش نهرلا نم عاض اذإ كلذكو .هقح ىلع يقب ام

 هبحاص ىلع امهدحأ عجري مل عاض اذإ مهضعب لاقف نهترملا دي يف عاض
 لاقو .لضفلا ناددارتي نورخآ لاقو .صقن وأ هتميق ىلع قحلا داز ءيشب

 نهرلا بحاص عجري الو نهرلا بحاص ىلع نيدلا بحاص عجري نورخأ
 مهتجحو مهنيب هيلع لمعلاو انباحصأ لج هيلع لوقلا اذهف نهرلا ةميق لضفب
 بهذ عاض اذإف هيف امب نهرلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ةرهاظ كلذ يف

 وبأ ىورو .نهرلا يقاب يف انيمأ نهترملا ناك كلذ داز نإو نهرلا ردقب هنم
 عجر عاض ١ ذإ هنأ هرايتخا ناك هنأ هيسحأآو اكب ار الوق رقصل ١ نب ن ازع ةبو اعم

 نأ ي دنعو . نهرلا يف نيمأ هنآو هقح عيمجب نه ارلا ىلع قحل ١ بحاص

 قلعتي قحل اف هقحب نم اضلاك هقفحي ةقث ه دي ىق نمهرل ١ نآ كلذ يف هتجح

 نأ قحلا بحاصلو قحلا لطبي ال امهدحأ باهذف .هنع نومضملاو نماضلاب

 نومضملا ربي مل ام رخآلا ىلع هقحب عجر امهدحأ كله نإو .امتيمج امهبلاطي
 نيب ةموصخلا تطقس نهارلا نود نهرلاب اقلعتم ناك ول قحلا نأل هنع

 .انًماض نوكي نا بحن مل هيف يدعت هنم نكي ملو نهترملا دي يف نهرلا عاض
 هيحاص ىلع هظفح اذإو ليبس نم نينسحملا ىلع ام « هركذ لج هللا ل اق

 نكي مل هيف دعتم مسا قحتسي ب ام هنم نكي مل هلعف يف نسحأ دقف هقح ىلعو
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 ىلعو هبحاص ىلع هدر هل ناك ابيع هب دجوف اًنهر لجر نهرأ اذإو . انماض

 نهرلا ةلغو رفعج نبا عماج نمو .هقحل ءافو نوكي وأ هنم لدبلا ميلست نهارلا

 نإو سقحلا نم بسحتو عفرت ةلغلا كلت نإف الجآ قحلا ناك نإف ،نهرلا نم
 بحاصلو عاض اذإ هيف امب وه سيلف قحلا بحاص ريغ ةقث دي يف نهرلا ناك
 دق هللا همحر ديعس وبأ لاق لاق هريغ نمو .نهارلا ىلع عاض اذإ هقح قحلا
 سيل لاق نم لاقو .نهر وه لاق نم لاق ةقث دي يف ناك اذإ نهرلا يف فلتخا

 وه سيلف ةقثلا دي ىلع كلذ لعجي نأ نهرملا كلذ بلط نإ ليقو نهرب وه

 نبا عماج نمو ةخسنلا هذه هريغ نمو .نهر وهف نهترملا بلط نإو .نهرب

 عاض اذإ هيف امب وه سيلف قحلا بحاص ريغ ةقث دي يف نهرلا ناك نإو رفعج
 امب بهذي نهر وه ليق دقو لاق هريغ نمو .نهارلا ىلع هقح قحلا بحاصلو

 نإو .نهرب سيلف نهارلا رايتخاب لعج ناك نإ ليقو .نهرب وه سيل ليقو هيف

 باتكلا نمو .اهرايتخاب لعج اذإ فالتخالاو .نهر وهف نهترملا رايتخاب لعج

 بحاص نم حرطي مث اًقورخمو ًاملاس موقي هنإف قارخنا نهارلا باصا اذإو

 باهذ حص اذإ ليق دقو ديعس وبأ لاق ريغ نمو .نهرلا نم صقن ام قحلا
 طرتشا نإف باتكلا نمو .نهترملا قح دارأ اذإ يدنع لطبي مل ةحئاجب نهرلا

 نهرلا بهذف بهذي الو تباث يقحف عاض نإ نهرلا نأ نهارلا ىلع نهترملا

 ةخسن يفو طرشلا هيف تبثي الو نهر هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو .تباث طرشلاف
 نمو .تبات نهرلاو اذه يف طرشلا تبثي ال ليق دقو ديعس وبأ لاق ىرخأ

 هنآ نهترملا ىلع نهرلا بحاص طرشو قحلا نم رثكأ نهرلا ناك نإو باتكلا

 هل يراوحلا وبآ لاق .كلذ يف رظنيو هطرش هلف لضفلا نامض هيلعف عاض نإ
 لاق هريغ نمو . ءاهقفلا ضعب لوق وهو لضفلا نامض هيلع اولاق مهنأل هطرش
 ديعس وبآ لاق ىرخأ ةخسن يفو نهر وهو طرشلا هيف تبثي ال ليق دقو .معن
 . هطرش هل تبثي ال ليق دقو هتنا همحر

 نهترمل ١ طرتش أ اذ او دمحم ىبأ نعو رقعج ني ١ ب اتك نم ١ ذهو : ةلأسم

 لطب عاض ١ ذإو تيثي ال طرسشل ا ا ذهو ةدساف طورش هن اف فلتقف كلذ نه ارل ١ ىلع

 حف٩ .
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 بهذ اذإ نهترملا ىلع نهارلا طرشو انهر نهرا لجرو هريغ نمو : ةلاسم
 . هقح ىلع نهرلا نم لضف ام همزلي ال هنإف نهرلا بهذف هتميق هيلعف نهرلا

 عاض نإ نهرلا نا نهترملا طرشو انهر لجر نم نهرا لجرو : ةلاسم
 ىتح اضقن مل ملعن الو تباث طرشلا لاقف .نهرلا بهذف بهذي ال تباث يقحف

7 

 . ارثأ بيصي

 ىلإ نهارلا عفد مث انهر لجر نم نهتري لجرلا تيارا تلق : ةلاسم
 دري لاق .؟ كلذ يف لوقلا ام نهترملا دي نم نهرلا عاض مث هقح نهترملا

 ضبق امنإو اذكه اذه راص ملو تلق .لضفلا هنم ذخأ ام نهارلا ىلع نهترملا

 ضبق نهارلا ىلإ هدري ىتح نهرلل نماض نهترملا نأل لاق .؟ هقح نهترملا
 . هنهر هيلع دري نأ دبالف هضبقي مل وأ هقح

 اًنهر بلاطلا دي يف بولطملا نهرأف قحب الجر بلطي لجر نعو : ةلاسم
 لاقف .هقح لجرلا ىفوتسا ام دعب نم نهرلا عاض مث هقح كلذ دعب هافوأ مث

 هبلطلي مل نإو نماض هل وهف عاضف نهترملا هسبحف هنهر نهارلا بلط نإ
 . هيلع نامض الف هيلإ

 ائيش ميرغلا ملسف قحلا نم ءيشب ناك اذإ نهرلا يف فلتخاو :ةلاسم

 هيلعو قحلا نم يقب امب نهرلا نوكي لاق نم لاقف .نهرلا عاض مث قحلا نم

 امب نهرلا بهذيو قحلا لصأب نهرلا نوكي لاق نم لافو .ةبساحملا عقت
 . هيف يقب امب لاق نم لاقو .لصألا نم هيف لعج

 الو هيلإ عفدي نأ هيلإ بلطي ملو هاطعأف لجر دنع انهر نهرا نمو : ةلاسم .
 نامض هيلع له ..هقح ضبق امدعب نهرلا فلتف كنهر نهارلل نهرتسملا لاق

 وه معن لاق هريغ نمو .هنم ضبق يذلا دري نأ هيلع سيلو هيلع نامض الف .؟
 .هنم ةردق ىلع وهو هضبق ىبأي وأ هنهر نهرملا ضبقي مل ام نهرلا ةلزنمب

 هوذخأف مهيلع هطرتخاف هبهن نوديري صوصللا ءاجف اقيس نهترا نإف هل تلق
 هيلعف فيسلا طرتخا اذإ لاق .فيسلل مهنم طارتخا ريغ نم نوذخأ وأ هدي نم
 ىدأ دقو هنم هوذخأف فيسلا مهيلع طرتخاف هلزنم هيلع اولخد نإف .نامضلا
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 بلط وأ هقح هاطعأ امل هفيس بلطي ملو هيلإ نهترملا قح فيسلا بحاص
 فيسلا طرتخا اذإف ٠تقولا كلذ هيلإ هعفد هل نكمي ملف هقح هاطعأ امل فيسلا
 . هطعي مل وأ هقح هاطعأ ناك نامضلا هبلع ناك

 نهترملل نهارلا لاق اذإف هلتلق رثألا نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 نهرتسملل قحلا بحاص ىلع نهرلا هيلإ عفداو كقح هنم ذخ نالف ىلإ بهذا

 نإف تلق . ال لاق .نهرلا بحاص ريغ ىلإ هقح بلاطي وأ نالف ىلإ بهذي نأ
 هقح ذخأي بهذي نأ هيلع ضرعو ةلاقملا هذه نهرملا لاق نأ دعب نهرلا بلط
 سيل لاق .؟ نامض كلذ يف هيلع له .نهرلا بطع ىتح ذخأي ملف نالف نم

 هيلإ ملسي نأ الإ هيلع نامض الو نهرملا ريغ نم هقح بلطي نأ نهترملا ىلع
 نإف نهرلا نمضي كلانهف هقح يفوتسي نأ دعب نم هنهر هيلع سبحي مت هقح
 . هتلمجل اًنماض ناك بطع

 نهر اذه عض لاقف هل بهذب لجر ىلإ لجر لصو اذإو ءايضلا نم : ةلاسم
 نآلا انآو ليل اذه لاق هنأ ريغ هباجأف اهمسي مل مهارد وأ مهرد ةئام ىنضرقأو

 ناك املف .نهرلا هنم ضبقو مهاردلا كضرقأل ادغ يلإ عجرا كنا ريغ لوغشم

 هيلع .نآ هللادبع يبأ نعف .هبحاص بلطف ةفاك فلت وأ نهرلا قرس ليللا يف
 نم هيلإ عفد امب نهرلا ىلع هعفد امنإف ةنامأ هيلإ هعفدي مل هنأل نامضلا
 هدنع هلام نم مهاردلا هيلإ عفدي نأ الجر رماو نهرلا نم ضبق نإف .مهاردلا
 يف اًئيمأ هارأ ال لاق .مهاردلا رومأملا لجرلا هيلإ عفدي نأ لبق .نهرلا فلتف

 يتلا مهاردلا هيلإ عفدي نأ هيلعو هيف امب نهرلا بهذيو اضيأ عضوملا اذه
 لجرلا رمأ يتلا مهاردلا نم لقأ نهرلا ةميق تناك نإف اهب نهرلا ىلع اقفتا
 ةميقلا تناك نإو .هنهر ةميق ريغ هيلإ عفدي نأ ىرأ الف هنهرب هيلإ اهعفدي نأ

 ةللاو .نهرلا ةميق لضف همزلي مل هيلإ اهعفدي نأ دارأ يتلا مهاردلا نم رثكأ
 . عرشلا نايب باتك عجر . ملعأ

 حير هيلع تتأف لخن وأ اضرأ هدي ىف نهرأ نإ تيأرأ تلق : ةلاسم
 هجوب نهرلا كله اذإ ليق دق هنأ ىعم لاق . ضرألا لمح ليس وأ لخنلا تحرطف

 بهذيو هيف ناك امم رثكأ هيف نهترملا ىلع نامضلو هيف امب وهف هوجولا نم

١٩٤



 ناك نإو .هلثم وأ نهرلا نم لقأ قحلا ناك اذإ نهترملا قح نم هيف امب نهرلا

 لاق نم لاقو .نهرلا ةميق ىلع قحلا لضفب نهرملا نهترملا قحل رثكا قحلا
 . هقح ىلع داز ام لضف نهترملا ىلع

 ةلخنلا نأ مث .هل هيلع قحب لجر دي يف ةلخن نهترا لجر نعو : ةلاسم

 امب ةلخنلا بهذت له ..نهترملا دي يف يهو اهعطقف ناطلسلا اهيلع عقو
 . تفصو ام ىلع اهيف امب ةلخنلا بهذت معنف ؟ اهيف

 لجر يف شيرق نب ديعس نطأ لاقو خايشألا باتك نم ةدايزلا نم : ةلاسم
 نهترملا هادفأف بصغ بصاغ سأرلا ىلع عقوف منغ سار لجر دي يف نهر
 نسحلا يبأ خيشلا نع تدجو لاق .؟ نهرملا كلذ مزلي له ..هلام نم ءيشب

 هيف بصغ بصاغ لامحلا يقلف . لامح ناسنإل لمح لامج يف هللا همحر
 مزلي هنأ .عاتملا بحاص يأر ريغب هدنع نم ءىشب لامحلا هادفأف لامحلا
 كتفرع دقف كلذ لثم اذه نكي نإف .هعاتم هب ادف ام ميلست عاتملا بحاص
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .دجاو ىنعملا نأ يدنعو

 ائيش ميرغلا ملسف قحلا نم ءيشب ناك اذإ نهرلا يف فلتخاو : ةلاسم

 هيلعو قحلا نم يقب امب نهرلا نوكي لاق نم لاقف نهرلا عاض مث قحلا نم

 امب نهرلا بهذيو قحلا لصأب نهرلا نوكي لاق نم لاقو .ةبساحملا عقت
 . هيف يقب امب لاق نم لاقو .لصألا نم هيف لعج

_ ١٩١٩٥



 يف باب
 ةحب ناص اذإ نه رلا
 ٠ قحلا _ . ٠٠ مت

 مث ضوبقم ريغ انهر هل اضرأ لجر دي يف نهرأ لجر نع تلاس : ةلاسم

 نهارلا ىلع نيد قحلا نم يقب امو نهرلا لطب دقف . ائيش هقح نم هاطعا

 نوكيو قحلا ردقب هل هلعجيو لودعلا يأرب هلام ننم قحلا بحاص ضرتعيو

 .اًضوبقم راص اذإ كلذكو .ةعطقلا ريغ نم ضرتعملا نم قفنت ثيح ضرعلا
 . ملعأ هللاو نهرلا لطب دقف ائيش هنم ىضتقا اذإ

 لجا ىلإ ارانيد نيرشعب الزنم لجر دي يف نهرأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 لاق .؟ نهرلا كفني له .. ريناند ةرشع هاطعأ لجألا مامت لبق ناك املف مولعم

 .هقح فوتسي مل ام نهترملا دي يف نهرلا مهضعب لاقف .فالتخا كلذ يف

 . نهرلا ضقن ضعبلا ملس اذإ مهضعب لاقو

 اًمهرد نيرشعب لجر عم اقيس نهرا نم نع اديعس وبأ لئسبو : ةلاسم
 امب بهذ لاق .فيسلا فلت مث مهرد هيلع يقبو امهرد ةرشع ةعست هاطعأف
 مهارد ةسمخ هاطعأف مهارد ةرشعب ريناند ةرشع هدي يف نمرأ اذإ امأو .هيف

 همزليأ تلق .ىبأف ريناند ةسمخ هيلإ ملسي نأ نهترملا ىلإ نهارلا بلط مث
 لاقو .كلذ هيلع لاق نم لاقو . ازجتي هنأل فالتخا هيف اذه لاق .؟ال مأ كلذ

 بهذ هيفوي نآ لبق نهرلا بهذ نإو ،هقح هيفوي ىتح كلذ هيلع سيل لاق نم
 . لق نإو هيف امب

- ١٩١٦١



 يف باب
 نم رلاب عافتنالا

 هرمأ ريغب وأ هبر رمأب

 وأ هسبلي نا نهرلا بحاص رمأو ائهر نهترا لجر نع لئس : ةلاسم
 لاق .كلهف هسبلف هل نذأ نإف هل ليق .ةريعي الو نهرلا سبلي ال لاق .هريعي

 وأ هسبلي نأ نهرلا بحاص رمأف اًنهر نهرا لجر نع لئسو : ةلاسم

 هل نذأف ليق . كلذب سأب ال هتل اديع وبأ ل اق . هريعي الو هسيلب ال ل اق . هريعي

 هراعأ وأ هسبل نإو .نيمي هيلعو كله هنأ ةنيب هيلع سيلو ،نهارلا ىلع هقحو

 . هقح نم كلذ صقني مل قرختق هسبل نم

 نيد لجر ىلع هل لجر نعو ناسغ نب كلام ناسغ يبأ باوج نمو : ةلاسم

 الجا العجي ملو كلذ ىلع اقفتاو هقح هيطعي نأ ىلإ ءاو هل اضرأ هدي ىف نهرف

 يف هل تقوي ملو 0 ءاملا ىنطيو ضرألا عرزي نأ نهترملل نهرملا نآو امهنيب
 هلام نم لغتسا امب نهترملا كردي نهرملا نإف تفصو ام ىلعف .اتقو كلذ

 وهف كلذ ريغ امأو ةرمثو ةرمث ةعارز تقو هل تقوي مل اذإ هل امنإو ةئام ءانطو

 نهرلا ةلغ نم نهترملل سيل رظانلا لاق . ءاملاو لاملا نم لغتسا امب هكردي
 . ملعأ هللاو

 ىف تلقو .دش ار ني يقشمر ىل ١ هللا همحر درعمس يبأ ب اوج نمو : ةل اسم

 هدي يف رجاتل ١ اهقلعف هدنع نم هذخأ ءيشب هل اًمتاخ رجات دنع نهربي لجر

 ىتح هدجي ملف .همتاخ هيطعيو هقح هيطعيل نهرملا بلطب معزل بهذو
 هدي يف متاخلا قلع اذإف تفصو ام ىلعف .؟ال مأ همزليأ .هدي نم تخلسنا
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 اهلمح وأ نيميلا يف اهل هسبل ناك نإو .هيلع امم هل عفريو نهرملل اهنمث هيلعف
 .هيلع مرغ الف اهل هلومح يف تعاض مث ،اهل هنم سبللا ريغ ىلع لامشلا يف

 . هيف امب نهرلا بهذيو

 كلذكو عاض وأ قرختف هسابل ىف هل نأو ايوت لجر عم نهر اذإو : ةلاسم
 يف ةخسن يفو هيلع نامض الف عبوتسملاو نهرملا هل نذا اذإ مهاردلا
 نهرملا لمعتسا اذإو هريغ نمو . ءيش هقح نم بهذي الو اهنم ضرقلا

 . نهرلا فلتي نأ الإ هلمعتسا اميف ةرجا هيلع سيلو كلذ هعسي مل نهترملا
 له ..هلمعتسي نأ هل نزاو انهر لجر دنع نهرأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 لامعتسالا ةزاجإ قالطإ يف فلتخي هنأ يعم لاق .؟ هلمعتسي نأ هل زوجي

 الو هميرغل هلح زوجي ال ميرغلا نأل زوجي ال لاق نم لاقف .نهرملا يأرب نهرلل

 ليزت هب ةطلخ امهنيب ترج نم دحب نوكي نأ الإ ةيقتلا ةلزنمب هنأل هدنع لكأي
 كلذ زوجي لاق نم لاقو . اذه ىلع زئاج كلذف ءامرغلا نيب نوكت يتلا ةيقتلا

 .كلذ ىلع روهقم الو روبجمب سيلو 0كلذب هنم ملع ىلع هلام يف هل نذأ دق هنأل
 امب نهرلا نوكي له ..هبر يأرب هلمعتسا نأ دعب نم نهرلا فلت نإف تلق
 لوقي نم لوق ىلع هلمعتسا ام ةرجأ هيلع لهف هل تلق .يدنع اذكه لاق .؟ هيف
 هل زوجي هنإ لاق نم لوق ىلعف تلق .يدنع اذكه لاق .هلامعتسا هل ربجي ال
 . يدنع اذكه لاق .ةرجا هيلع تبثت مل .؟ هلامعتسا
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 يف باب
 هئارشو دبعلا عيب

 هتمذ و هتبقر يت وه امو هنضرو

 نهترملا لاقف .دبعلا تام مث ،مهاردب اًنهر لجر دنع نهرا لجر : ةلاسم

 نم نهترملل له ..كلذ هركف ؤيقح يلإ عفراو ،كدبع يدنع نهر دبعلا ديسل

 . ال لاق .؟ دبعلا ديس يار ريغب هدي يف يذلا نهرلا نم يفوتسي نأ دبعلا

 الإ دبعلا ديس يارب الإ عيش هل سيل لاق . هب بهذيو نهرلا هيلإ عفديف تلق

 امف ةراجتل وا ةبيرضب هجرخاو هلعف هديس هل زاجأ نمم دبعلا كلذ نوكي نأ

 . نهترملل تباث وهف هنهرأ

 س انلل لمعي نوأ عاتملل قوسل ١ يف 7 نوكي م داخلا نعو : ةلأسم

 هلمعتست نأ كل زوجيا ..كلذ وحن وأ اضيأ لعجلاب مهل ىعري وأ لعجلاب

 هزربأ دق هالوم ناك اذ اف تفصو ام ىلعف .؟ هالوم ىل ١ عف دت وأ ه٥هءارك هيطعتو

 بجي يذلا ام هيلإ ملستو هديس هزربأ ام عيمج ىف هلمعتست نأ كل زاج كلذل

 . باوصلاب ملعا هللاو ضبقي يذلا ديسلا نا ملعت نأ الإ كلذ يف كيلع

 نم نهترا رجاتلا ناك:نإو هللا همحر نسحلا ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 دبعلا ةبقر يف نيدلاو مراغ رجاتلاف نهرلا عاضف هديس يار ريغب نهر دبعلا

 .هيار ريغب هدبع هنيدت ام دبعلا ديس ىلع سيلو دبعلا ديسل رجاتلا مرفيو

 ام دبعلا ديس ىلع سيلو .دبعلا ديسل رجاتلا مرغيو دبعلا ةبقر يف نيدلاو

 رجاتلا حتف ولو رجاتلا يار ريغب دبعلا عضو ام كلذكو هيار ريغب هدبع هنيدي
 ببس ريغب دبعلا هنادأ ام هنإ ليق دقو هريغ لاق .كلذ همزلي مل هل ضرتعي ملو

 نإو همزل قتع نإف هتمذ يف هيلع نوكي نكلو هتبقر يف نوكيال هنأ هديس نم
 نإف قتع ىتم هيلع وهف قتعي مل نإو همزل قتع نإف .هتمذ يف هيلع وهف قتعي مل
 وهف الإو ءيرب هريغ وأ امموطتم هديس هنع ىضق نإو هب رقأ توملا هرضح
 . هلاحب

_ ١٩١١



 هالوم هنم هذخأف هيف حبريل نيدب اًيوث ىرتشا كولمم نع هتلأسو : ةلاسم

 ىضقي ام هالوم لام نم ذخأي نأ ىلع ردقف هنم هارتشا ام ىضقي ام دجي ملف

 ام اًموي بوثلا كلذ ردق باصأ نإ هاراو اًسأب هيلع ىرا ال لاقف .لجرلا كلذ
 ينع يضقأ ام دجأ ملف بوثلا كلذ تذخأ تنك كنإ هالومل لوقي نأ رهدلا نم
 . ملعت ال ثيح كلام نم تذخأف

 زوجي ال ليقو .مهسفنأ ىلع ال ١ ديبعل ا ف ذارتع ١ زوجي ال ليقو : ةلاسم

 . هسفن ىلع دبعلا فارتعا

 ناديف ةبيرض هيلع دبعلا نعو دجوي اميف يلع يبا نع بسجأا امم : ةلاسم
 ةيقر يف نب دلا نإ انيأرزف . ؟ ني دل ١ نم ىلع هقتعي وأ هعيبي وأ ه٥هدرس هلمعتسي مث

 ٢ . كلذ قوف ديسلا عبتي ال دبعلا

 ناك نإف هللا كمحر ملعاف .ةناما لعجي وا انهر نهري دبعلا يف : ةلاسم

 عاضو هنم هنهتر ١ الو رجاتل ا هل ضرعي الو همسقن يارب ء يشل ١ عضو ديعل ١

 اًنهر دبعل ١ نم نهترا رجاتل ١ ناك ن نإو . ديعل ١ عيض ام رجاتل ١ مزلي مل ءيشل ١

 مرغيو دبعلا ةبقر يف ني دلاو مراغ رجاتلاف نهرلا عاضف هديس يار ريغب

 ام كلذكو . هيار ريغب هدبع هنيدت ام دبعلا ديس ىلع سيلو دبعلا ديسل رجاتلا
 .كلذ همزلي مل هل ضرعتي ملو هل رجاتل ١ حتف ولو رجاتل ١ يار 7 ديعل ١ عضو

 هتبقر يف نوكي ال هنأ هديس نم ببس ريغب دبعلا هنادأ ام هنأ ليق دقو هريغ لاق

 هرضح نإف قتع ىتم هيلع وهف قتعي مل نإو همزل قتع نإف هيلع نوكي نكلو

 . هلاحب وهف الإو سءيرب هريغ وأ اًموطتم هديس هاضق نإو هب رقأ توملا

 ديعل ا نع هتنا كقفو تلأس . رقعج ني دمحم ري اج يبأ ب اوج نمو : ةل اسم

 نذؤي امي كلذ يف هل ن ذأ وأ لامعألا ضعب يف ةيبرضلاب هديش هجرخأ يذل ١

 > هل نذآ ناك امك عجرو هتمدح ىلإ ٥هددمس هعجرأ مث سانل ١ ل اومآ ذخأف . هلثمل

 زوجي لهف هل تلق .نيدلا نم سانلل هب رقأ امب رقا لاحلا اذه يف راص امل هنإو

 درس نأب ةحصلا يع دملا ىلع ن ١ اذه يف لوقو . هتيقر يف كلذ نوكبو ٥هر ارق ١

 . كلذ لك ديسلا ركنأ اذإ ةلاحلا كلت ىف هيلإ ملس امبو .هل نزأ دبعلا
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 يلاولا هرمأي له .. نيدب هيلع عفري دبعلا نعو . رفصألا باتك نم : ةلاسم
 هل اًنوذأم ارجات ناك اذإ امأ هريغ نمو .كلذب سأب ال لاقف .؟ هيطعي نأ
 مكاحلا هرمأي هنإف كلذ هيلع حص وا هتراجت ىف هنادأ هنا اذهب رقأف ةراجتلاب
 . هديس ىلع مكحلاو ءيشب هيلع مكحي الف ارجات نكي مل اذإ اماو م هئادأب

 نزأ اذإو . هللادبع ىبأ نع ميمت نب نازع باتك نم بسحأ اميف : ةلاسم

 ىلع وهف دبعلا ةميق نم رثكا ايد دبعلا نادتساف ةراجتلا يف هدبعل لجر

 نم لاقو .هتبقرو دبعلا لام نم رثكأ ديسلا قحلي ال ليق دقو هريغ نمو .هديس

 .ةيانجلا يف الإ هتبقر يف نوكي ال لاق نم لاقو .هتبقر نم رثكأ قحلي ال لاق
 نايد هكراشي الو .دبعلا نايدل هتبقرو دبعلا لام ىف نوكي لاق نم لاقو

 لام فلت نإو هديسلا نايدل ناك ءيش هتبقرو دبعلا لام نم يقب نإف ،ديسلا
 نوكي لاق نم لاقو .ديسلا ءامرغ عم ةصحلاب دبعلا نايد عجر هتبقرو دبعلا
 . ةراجتلا نم هديب ام يفو دبعلا ةبقر يف دبعلا نادتسا ام

 نادتسا ام همزلي معن لاق .ًائيش نادي نأ هل نذأي مل نإ تلقو هنمو : ةلاسم

 ` مزلي ال ليق دقو هريغ نمو .اذه هيلع طرتشي مل اذإ ةراجتلا يف هل نآ اذإ هيلع
 نأل نادي نأ هل نذأي ىتح ةعانص يف وأ هجرخا ولو هدبع نادتسا ام ديسلا

 دق هديس ناك ولو هديس نذإب الإ ادبع نادي نأ دحأل سيلف دقنلاب عويبلا لصأ
 ديسلا كلذ مزلي الو .هيلع كلذ حصي وأ ةعانصلا ىف وا ةراجتلا ىف هل نادأ

 ١ . دبعلا ةبقر يف

 مأ ةراجت نم هدي ىف وأ هتبقر ىف هنادتسا ام نوكيف تلقو هنمو : ةلاسم

 هدبع داز ام همزلي ملف . اذكو اذك الإ نيدتسي ال ادح هل دح اذإو معن لاق .؟ال
 . هل دح ام نيدلا نم

 جرخ اذإو .ةراجتلا يف هكولممل لجر نزا اذإ هللادبع وبأ لاقو : ةلاسم

 نإف ٠هتبقر يف نيدلا كلذ نإف .انيد كولمملا نادتساف هيلإ اهيدؤي ةبيرض هيلع
 نأ هيلع ناك لعفي مل نإو ،هتبقر يف داز ام هيلع سيلو هل كلذف هيدفي نأ ءاش
 لاق .هنم اهنادتسا يتلا هنويد نايدلا ىلإ عفديف نيدلا كلذب هكولمم عابي
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 . ةيانج ىنج اذإ كلذكو

 لكوي نأ دبعلل زوجي له ةراجتلا يف هل نذأ اذإ دبعلا نع هتلأسو : ةلاسم

 اماو ،لكوي نا هل زوجيف ةلاكولا امأ لاق .؟ دحا ىلإ يصوي وأ هلام يف اليكو

 يذلا نيدلاو هتيانج تناك نإف تلق .هيلإ ىصوا نمل زوجي الف ةياصولا
 ءزج عاتبي ناك نإف .معن لاق .؟ عابيأ ..هالوم هدفي ملف هنمث غلبي ال هنادتسا

 هعيمج عيب ةعيمج الإ عتبي مل نإو ..كلذ عيب .ةيانجلاو نيدلا كلذ ردقب هنم

 . هديس ىلإ عفد هنمث نم لضف امو مهقوقح قوقحلا لهأ ذخاو
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 يف باب
 باتكلا ريغ نم ةبراضملا

 فا رثألا باتك نم هيلا ةفاضملا ةدايزلا و

 هنيد نأ كلذو ةبراضم لجر ىلع هل انيد لجرلا لعجي نأ زوجي ال : ةلاسم

 .كلذك وه معن ديعس وبأ لاق .هليكو وأ لاملا بر ىلإ لاملا عفدب الإ يربي ال
 حلصي ال كلام لاق .هنمثب لمعي مث هعيبل امئاتم لجر يطعي نميف باتكلا نمو
 هدري اًّضرق نوكي مث مهلثم رجا عئابلا ىطعأ ىضمي ىتح كلذ لهج نإف كلذ

 ةبراضملا نوكت الو نمثلا لوهجم هنأل نسح ديعس وبأ لاق .هلثم ضارق ىلإ
 . فورعم لام ىلع الإ

 ال نزو وأ ليكب فرع نإو ضورعلاب ةبراضملا ديعس وبأ لاق : ةلاسم
 . ىنعملا تذخأ مهاردلاو ريناندلاب الإ مهدنع تبثي الو تبثت

 نأ الإ ةضفلاو بهذلاب ةبراضملا يف اوفلتخاو ديعس وبا لاق : ةلاسم
 . دوقنلا نم اًقرو ةضفلاو اًنيع بهذلا نوكي

 لاملا نم نمضيالو هيلع نارسخ ال براضملا نا ىلع اوعمتجاو : ةللاسم
 . ملعأ هللاو .هيق دعتي مل لام .ائيش
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 ققحملا لاق

 ن ايب ب اتك نم نيعبرأل او سم اخلا ءزجل ١ ض ارعتس ا هلل دمحل او ىهنن أ دق

 ديبع نب ديعس نب دمحم طخب ىلوألا :نيتخسن ىلع اّضورعم . عرشلا
 يداحلا نرقلا ىف ميدق طخب ةيناثلاو ..ه٩١٣١ ماع اهنم غرف ،ىعويطملا

 قفوملا هللاو

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو
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 نوعبرألاو سداسلا ءزجلا
 باتك نم

 عرحشلا نايب
 عرفلاو لصألل حماجلا

  

 فل ات

ي دنكلا ميه ارد ١ نيب دمحم / خيشل ١ ليلجل ا ةمالعلا





 ميحرلا نلمحرلا هللا مسب

 يف باب
 ةذتعلا

 هللا ججح نم نا ملعاو . رفعج نب دمحم رباج يبا عماج نمو : ةلاسم

 .ةدحاو سفن نم مهقلخ نأ .هتابه ليزج نم ‘هدابع ىلع هب داع امو هتاياو

 ةنجلا يفف .ةدفاو هتنا ىلإ اهبسكب سفن لكو .ةدراو هللا ىلإ اعيمج مهسفنأو
 امإو اباوث مهب نوبسكت امإف .اباقر مكناوخإ نم مككلم مث .ةدلاخ رانلا يف وآ

 قحلاب اونوكو سحارسو مكباقرل اكاكفو . حالص هيف مكل ام ىلإ اوعراسف ءاباقع

 اوراص نأ دعب اًديبع مهدر نم نإف ءاًرايخأ ءارآلا نم مهل اوريختو .اًراصنأ

 هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو . اًرانو اباذع هلا نم قحتسا دقف .اًرارحا
 ةبغسم يذ موي يف ماعطإ وأ ةبقر كف ةبقعلا ام كاردأ امو ةبقعلا محتقا الف

 . رانلا نم هؤادف يهف ةبقر قتعأ نم ليقو . ه&ةبرتم اذ انيكسم وأ ةبرقم اذ اميتي

 ءاهقفلا ضعب لاقو . اًنمث اهالغا باقرلا لضفاو .اهنم وضعب هنم وضع لك
 .؟ هللا ليبس يف اهنمث لعجيو عابت مأ لضفأ اهقتعأ ..انز دلو نم ةيراج يف

 . لضفأ اهقتع ليقف

 هذهف .؟ هلاح ام ..اهكلم داع مث هتيراج قتعا لجر نع تلأسو : ةلاسم
 .اهوبسو نوملسملا مهبراحو نيكرشملا نم تناكو 0مالسإلا نع تدترا نإ
 اهقتعا نإ هنا يعم هريغ لاق .هل ةكولمم يهف اهقتعا ناك يذلا اهارتشاو
 نع تدترا اذإف .قتعلا اهيلع عقو ةكرشم وأ ةملسم تناك هل اكلم تناكو

 مالسالا نع تدترا مث ةرح يهو مالسإلا اهيلع بجو ناك دق ةرح يهو مالسإلا
 ضرع اهب رفظ ىتمف .نيدترملا ماكحأ اهيلعو ةدترم يهف كرشلاب تقحلو
 برعلا نم لصألا يف تناك اهيف ابس الو تلتق الإو تملسأ نإف مالسإلا اهيلع
 .ابسلا مكح هيف لطب مث رارحألا نم مالسإلا مكح هل تبت نم لكو مجعلا نم وأ
 . مالسإلا ىلع ربجلا نم نيدترملا مكح هقحلو
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 هلل ةيرحلا : ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نع يوري ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 انباحصأ لوق اذهو هلك دبع قتع دبع يف هل ةصح قتعأ نمف ٬كيرش هلل سيلو

 عمتجي ىتح قتعي ال هنأ بهذي انموق ضعب نأ يدنعو اًئالتخا هيف ملعا ال

 . اهنوتبثي ال مهلعل تلق .؟ ةياورلا يف مهاوق امف هل تلق .هقتع هقتع ىلع ءاكرشلا

 هنأ هي د لوقأ يذل ١ ل اق . ة .عوطت وأ او نت نع م ناك ءاوسو تلق . ؟ ال .ا قتعي ٢ اًّقيآ

 . كلذ نع لسو .ب اوصل اي ملعأ هلل او ت ايج اول ١ نع هيزجي الو قتعي

 "سانجأ مه امنإ جنزلاو انزلا دلو قتعب سأب ال هريغ نمو : ةلاسم
 ناك نإو 0هيزجي الف مزال نع قتعأ ناك نإ هريغ لاق .نيكرشملا نم مهريغو

 . ملعأ هللاو زوجيف عوطت نع

 لجر ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ١ ىتآ ل اق نيصحل ١ نب رمع نعو : ةلاسم

 هيلع هللا ىلص يبنل ١ ل اقف . مهلك مهقتع اف ديعأ ةتس كرتو تام اًنالف ن نإ ١ ل اقف

 ءازجأ مهولعجاف لجرلا نم هل لاقف هاعدف ءلجرلا ريدأف . هلل قتعلا ملسو

 هنم قتعأ نم هريغ نمو . ديبع مهنم ناثلثلاو مهتلت اوقتعاف مهنيب اوعرقأف

 لاق هنأ ملسو هيلع هتلا ىلص يبنلا نع ءاج دق هريغ لاقو .هلك قتع ءيش

 هلل قتعلا ناك اذإف . هل وه اميف كيرش هلل سيلو . هلل ةيرحلا لاق وأ هنل قتعلا
 هلاصقش قتعأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاجو .هل وه اميف هل كيرش الف

 ل اق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ء اجو . هكيرشل مزليو هلك ديعل ١ قتع ديع يف

 نأ انعم ي ذل و ا .أ ذكه ال ١ ميقتسي الو هلك قنع ء يش هنم هلاصقش ,ة قتعأ نم

 كلذف ثلثلا هنم قتعيف بق امهنيب عرقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ١ لوق ليوآ ات

 اكاكف ةياعسلا ناكف هتميق يثلث ةميقب ىعسيو هيف هيلع هعبت الو هتلت دحاو لك
 جرخي اذه ىلعف . ةياعسلا يف ليبسلا هيلع نأ ىرت الا ةيدوبعلا ىلع نيثلثلل
 هومتنفد دق لاقف ثيدحلا ىف داز هنأ ريغ كلذ لثم ةمامأ يبأ نعو .هلوق ىنعم

 )١( شاملا مه اينإ لصألا يف .



 عم نقديال امنإو ملعأ هللا هريغ لاق .ندملسملا عم نفد ام تملع ولو معن لاق

 كلذب ثراولا ىلع فيحلا ىلإ دصق نكلو اذهب كرشي الو نيكرشملا نيملسملا
 . فيحلاب مثا

 .ناسح نع لاق .هقتعي نأ دارأف ادبع ىرتشا لجر يف اطع نع : ةلاسم

 قفني مث اريغص هقتعي نم تلاقف .؟ لضفأ باقرلا يأ لاق ةشئاع تلأس لاق

 . ربكي ىتح هيلع
 نأ اندنع سيلف قتعي هنإف .هنم ءزج وأ هثلث هل ادبع قتعأ نمو : ةلاسم

 ال ليق دقو هريغ لاق .هسفن ىلع كلذ لخدأ يذلا وه هنأل يشب هيعستسي

 . ىلوآ وهو هيعستسي

 قتعلا دعب لحي ال يذلا هلل قتعلا نوكي فيك باتكلا ريغ نمو : ةلاسم
 هايإ هتعفنمل وأ هدنع تناك هتلزنمل سيل هتن هدبع لجرلا قتعأ اذإ لاق .هيجوزت
 ناك نإو هنم ءيشب هعفتني ال نأ يغبني يذلا كلذف هئلا هجول رح تنأ لوقيف
 . سأب الف كلذل ةأفاكم هقتعأف همدقو هتبحص لوطل هقتعأ امنإ

 هل زوجي له ..هقتعي ملو هدبع قتع ىون نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ةللاو مكح اهب عقي ال ةينلاو كلذ هل زاج ةينلا كلت نع عجر اذإف .؟ ال مأ هعيب
 . ملعأ

 بئاغلا امأ .؟ال مأ قتعي وه نيأ ملعي ال ابئاغ ادبع قتعأ نمعو : ةلاسم

 . ملعأ هتناو هيلع قاب هؤالوو هكلم نأل قتعي هنظأف بوصغملا اماو فالتخا هيفف

 الف هيلع قتع نع اقبآ وا ابئاغ هل ادبع قتعا نمو ءايضلا نمو : ةلاسم
 نإف 6هيف فلتخيف بئاغلا اماو .هضبق دعب هقتعيف هذخأي ىتح هنع قبآلا يزجي
 .هقتعيو ءيجي ىتح هيزجي ال لاق وه نيأ ملعي ال ثيح وأ برهلا هجو ابئاغ ناك
 عجريو اهيف هتبيغ زوجت ءيش وأ اهب هلسرأ ةجاح يف وأ هرمأب ابئاغ ناك نإو
 ناك نإ هنأ الإ هيزجي الف هقتع لبق تام هنأ ملعي نأ الإ زوجي هايإ هقتعيف هيلإ

 قتعلا هل حصي ىتح هتجوز ىطو هل سيل هنأل مدقي ىتح هيزجي مل راهظ نع
 هيلعف توملا دنع قتعلا كلذ ناك نإو . ملعا هللاو تام دق بئاغلا دبعلا لعل
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 هنع هلام نم قتعيف هتايح حصت مل نإو 0 رح وهف هتايح تحص نإ يصوي نأ

 اذإف ةجوزلا لحنأ اميف يه امنإف راهظلا ةرافك امأو .قتع هيلع ناك نإ ءاًدبع
 يف تام نإو .هتجوز هنم تناب اكيحص اَقتع ةعبرألا يف يه نم قتعي مل
 . هتوم دعب هيلع قتع الو ةرافكلا هنع طقس في ملو ةعبرألا
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 يف باب
 قتعلا هب عقي ام

 عقي ال امو مالكلا نم

 . هللا هجول تام اذإ هتيراج ةافولا هترضح نيح لاق لجر نعو : ةلاسم

 .اهريرحت اوزاجاو . ريرحت وهف هللا هجول ناك امق . هتنا هجول ةرح اهنإ لقي ملو

 وهف هل دبع لك لاق لجر نع بوبحم نب دمحم ركذ بتكلا ضعب يف تيأر دقو
 اهنأل معن هريغ لاق . كلذ ليوأت يف قحلاب ملعأ هللاو قتعت ال لاق .ةما هلو رح

 ثنح مث ى هللا ءاش نإ رح همالقغف اذكو اذك تلعف نإ لاق لجر ىفو : ةلاسم

 . ءانثتسا هل رن ملف
 وأ .ءاشأ ال لاق .تئش نإ رح تنأ هدبعل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم

 ولو قتعي هنأ لوقلا ضعب يف يدنع جرخي هنا يعم لاق ؟ قتعي د له .. تكس
 هنإ لوقي اضعب نآ يعمو لاق .لوقلا ىنعم ىلع ىلوأ هتوكسف 0 ءاشا ال لاق

 هنا يعمو لاق .قتعي ال هنإ لوقلا ضعب يفو . قتعيال هنإ لوقي اضعبو .قتعي
 . عقي مل ىنثتسا وه اذإ

 مهدحا كلم ديبع هلو ، رح وهف ميدق يل دبع لك لاق لجر نعو : ةلاسم

 يف اولوأتو رح وهف قوف امف ةنس هكلم دبع لكو .ةنس اولاق لاق . رخآلا لبق
 لقا هكلم دبع ناك نإف تلق .هميدقلا نوجرعلاك داع ىتح ىلاعت هلوق كلذ
 . معن لاق .قتعي الف هنس نم

 . هتلا هجول تام اذإ هتيراج ةافولا هترضح نيح لاق لجر نعو : ةلاسم

 . اهريرحت اوزاجاو 0 ريرحت وهف هتنا هجول ناك امف . هتنا هجول ةرح اهنإ لقي ملو

 زوجي له .. رح تنأف اذكو اذك ناك اذإ همالغل لاق لجر نع لئس : ةلاسم
 تقولا كلذ ءاج اذإف هبهي الو هعيبي نأ هل سيل لاق .؟ تقولا كلذ لبق هعيب هل

٢١٢



 . رح وهف هامس يذلا

 لاق لجر نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 لاقف مالغلا امأف .كلذ ءاشن ال الاقف كلذك هتارمالو تئش نإ رح تنأ همالفغل

 امأو . ءاشي امك وه لب لاق نم لاقو . رح وهو ةكلملا ءاشي نأ هل سيل لاق نم
 . قالط عقي الف كلذ ءاشت مل اذإف ةأرملا

 اذك لعف نإ لوقي لجرلا يف ىسوم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 . كلذك وهف لوقل ا دنع دبع ىلع ةينلا عقوأ ناك نإف اذهو .اذه رح همالقف اذكو

 دعب هعقوأ نم ىلع ديبعلا يف راتخا نإ يلوق يدنع تيون لاق نإ ىسومل

 .غلبي نأ لبق هنبا تامف رح يمالغف ينبا غلب اذإ لاق لجر نعو : ةلاسم
 . قتعي ال مالغلا لاق

 هل ناك ام نإ . رح وهف ميدق يل دبع لك لاق لجر نع ليقو هنمو : ةلاسم

 داع ىتح ىلاعتو كرابت هنلا لوق كلذ يف اولوأت رح وهف رثكأ ام ىلإ ةنس ذنم
 . قتعي الف ةنس نم لقأ ناك امو لاق. : ميدقلا نوجرعلاك

 مكيأ هدييعل ل اق لجر ىف ةيواعم ىبأ نع ثدحو درعس وبأ ل اق : ةلأسم

 . وه هقتعأ نم الإ نوقتعي ال لاقف .؟رح وهف هقتع هللا ءاش

 اذه ناك ول ل اقف هل ا ديع مصاخي الحر عمس لجر نع هتلأسو : ةلآسم

 مكحيف مكحلا ىف امأ لاق . هعم هلاح نوكي ام اذكو اذك لعفي نكي مل اكولمم

 اًريرحت كلذب دري مل اذإف زئاجلا يف امأو ةيرحلا الإ ةكلملا دعي الو لاق امب هيلع
 . هلوق ىنعم ىلع اًّسأب هيلع رن ملف .هل

 وأ ينبا تنأ وأ ينب اي همالقغل ل اق لجر نعو هتلادبع يبأ باوج : ةلأسم

 .؟ريرحت ىلإ اذهب غلبيأ يدلو تنأ وأ اًدلو كارأ امنإو سينبا لثم وأ ينبا كدعأ

 هلوق نم ء ىشب ىون نوكي نأ ال ١ !ريرحت ٥ ارأ ال هلك اذه ن اف تفصو ام ىلعف

 . ىون ام وهف ٧اًقتع
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 .ائيش ءاشأ ال دبعلا لاق .تئش نإ رح تنأ همالغل لاق لجر نعو : ةلاسم

 . رح وهو ةيدوبعلا ءاشي نأ هل سيل هنأ انظفح دايز وبأ لاق

 ملو هسفنل همالغ لاقو همالغ ىلع بتع لجر نعو ديعس يبآ نع : ةلاسم

 دقف هسقنل همالغ نإ لاق اذإف ءهفاصنا ةلق نم كلذ هانعم ناك قتع ىلإ دصقي

 هبلع سيلف هنا نيبو هنيب ام يف اماو مكحلا يف ارح راصو ،هسقنل مالغلاب رقأ

 و .! اذه همالغ تنا تلمعتسا اذإ لوقت امو تلق اًقتع هب ديري نأ الإ كلذ

 نإو .مكحلا يف قتع دبعلا همكاح نإف اذهب دارأ ام هلأست نا كبيلعأ اذكه لاق

 هعسي هدبع وهف ،هعم كلذك وه الو اقتع كلذب نعي مل هنإ لاقو ،همكاحي مل

 وهو دنجلا نم هيلع فاخ نإ لوقت امو تلق .هيآرب هلامعتسا كعسيو هكاسمإ
 رح انأ لقيو .كولمم كنأ لقي ال نالفل لق اذه همالغل لاقف .جاسن دنع لمعي

 . همكاحي ملو غلب مث اريغص ناك وأ دبعلا همكاحي ملو قتع ىلإ دصقي ملو

 همكاح نإ مكحلا ىف قتعي اذهف .؟ اذهب دارأ ام هلئست نأ كيلع لهف تلق
 كلذ هل عسوي اضعب لعلف ىنعم هل ناك اذإف هللا نيبو هنيب اميف امأو .دبعلا
 هل لجر يف تركذو هنعو .قتعلاب ملكت دق هنأل ةعس كلذ يف هل ىري ال اضعبو

 مالغلا ىلوم هيلع درف .؟ مالغلا اذه ام هل لاقف لجر ىلوملا ىلع رمف يجنز

 دبعلا ىلوم نا مث .كلام يلع هكلمي ال يتيراج نبا اذه نأ نالف اي يلع دهشا

 قتعي لاق .؟ ةفصلا هذه ىلع قتع دق دبعلا نوكي له تلق .ةثرو فلخو كله

 كلذكو .كلذب قتع كلام يدعب هكلمي ال لاق نإف هانفرع ام ىلع ةفصلا هذه ىلع

 . اذه وحن وأ كلام يدبع كلمي ال لاق نإ

 لاق .تم اذإ رح ىمالغ لاق وأ رح ىمالقف تم اذإ لاق لجر نعو : ةلسم

 . . . ريبدت امهالك

 نسحلا ىبأ خيشلا نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 قدصتي لاق .؟ ثلثلا نم جرخي وهو همكح نوكي ام سةقدص هدبع لاق نم تلق
 لاق نإف تلق .اهلهأ فورعم ةقدصلا نإ لاق نم لوق ىلع ءارقفلا ىلع هتميقب
 نأ الإ ءارقفلل ةقدصلا ىرجم يرجت ةقدصلا لثم ليبسلا لاق .ليبسلل هدبع

 باتك نم ليبسلا باب يف ليق ام ىلع لوهجم ليبسلا موق لاق .افالتخا هيف
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 هللا ليبس يف نوكي لاق . لييسل ١ نبا وأ هللا ليبس يف لاق نإف تلق . فراعتل ١

 نيرق ةاسملا يف هتميق نوكي ليبسل ١ نب او ء هللا ليبس وهو د اهجل ١ يف هتميق

 اول اق مهنأل بجي كلذ رصبأ ملو قتعي هنأ هللا ليبس ىف لاق اذإ لوقب ادحأ لعلو

 نكي مل نإف تلق .هل لاملاو ةميقلا جارخإ هل زاج هلام نم ءيشب قدصت نم
 قح مامإ وأ اداهج دجي ىتح عفر الإو كلذ دجو نإ داهجلا يف لعجي لاق ،مامإ

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هللا ليبس يف داهجلا يف هيلإ عفدي ىتح

 .ثنحف اذكو اذك ناك نإ نيكاسملل ىتيراج لاق لجر نع لئسو : ةلاسم

 . نيكاسملا اهنمث ىطعأو اهكسمأ ءاش نإ لاقف

 اهكسمأ ءاش نا۔ اف .نيك اسملا يف ةقدص هت ديلو لعج لجر نعو : ةلاسم

 قتعت لاق نم ل اقو اذه ليق دق معن هريغ نمو . .اهنمث نيك اسملا ىطعأو

 لاق . رح كنأ معزت كنإف لمعاف يخأ اي مق همالغل لاق لجر نعو : ةلاسم

 . كلذب هقتع ديري نأ الإ اذهب قتعي ال ليق دقو لاق هريغ نمو . رح وهف

 . رح هنإ لاقف ناطلسلا نم هيلع فاخف دبع هل ناك لجر نعو : ةلاسم

 نإ سأب الف خأ وأ يل بحاص وأ يدلو اذه لاق نإ تيأرأ تلق . قتع دق لاقف

 . ىلاعت هللا ءاش

 ةرح يه ل اقق اه ذخأي ار ايج اهيلع فاخ ةيراج هل تناك لجر نعو : ةلأسم

 لئس وأ ،اهقتع ىلإ دصقي ملو ةرح يه ال لاق كل يهأ لئس اذإ اهنع ربخي

 ام الإ قتعلا ري ملف ىسوم امأ لاق .فوخ ريغ نم ةرح ةيراج هذه لاقف اهنع
 . لوقلا اذه لثم لاق اذإ ةرح اهاري ناكف ىسوم ريغ امأو قتعملا هيلإ دصق

 لوقي اميف ضرم اهباصأ ةأرما نعو رهزألاو ديلولا يبآ نعو : ةلاسم

 هيراج اهل ناكف ناضمر يف مايصلاو ةالصلا تكرت ىتح بطلا نم هنآ سانلا
 اذإف اهيلع ىشغي مت امالك ملكت ةرح اهتيراج نأ تدهشأ تملكت اذإ تناكف
 ال يهو كلذ لوقت تناك اهنأب تجتحا اهنم بلط املف كلذ لثم تملكت تقاف

 موي لقعلا ةحيحص اهنأ نوملعي اوناك نإف مهتداهشب ملعا موقلا لاق .لقعت
 يهو اهتقتعأ ام نيمي اهيلعف مهيلع هبتشا نإف ةرح ةيراجلاف مهتدهشأ
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 . لقعلا ةحيحص

 اهسم ن ١ اهل فلحف اهيلع هتأرم ١ تبر اقق ةبر اج هل تناك لجر نعو : ةلاسم

 اهأطو نإف ،اهأطي ال لاق .؟ هتيراجو لجرلاب فيك ةأرملا تتام مت غةرح ىهف
 . تقتعأ اذإ باطخلا ىق اهجوزت ءاش نإف ثةرح ىهف

 . هلك ارح هارأ لاق . رح همالغل لاق لجر نعو : ةلأسم

 لجر نعو 0 هللا همحر يلع ني ىسوم يلع يبآ نع دجوي اممو : ةلاسم

 هل لوقي هالوم لاق .لقنلا اذه برضأ انآ لاق .اذه يدبع برضتآ لجرل لاق

 . كلذ دعب كلم هيف هل سيل قتع دقف . رح وهو لغن

 تماق اذإ ارح ىمس اذإ قتعي لاق . رح اي مق همالغل لاق لجر نعو : ةلاسم

 . ةنيبلا كلذب هيلع
 ىف همسا نإ » ارح هامس امل درسل ١ لاق نإف ءكلذ ليق دق معن لاق : ةلاسم

 انعم ةنييل ا كلذ ىف ديسل ١ ىلعف ديعل ا كلذ ركنأف ىمسي كل ذكو رح لصأل ١

 . ملعأ هللاو

 سانلا يمسي دق لاقف اًقلاط هتأرماو ارح هدبع ىمس لجر نعو : ةلاسم
 . اًقلاط يمسي ادحأ نأ فرعيالو ارح

 دق هتير اجل لوقي لجر نع بوبحم ني ١ تل اس دلاخ ني دمحم ل اق : ةل اسم

 حأ وه قتعيأ .. اذه لثم هنيصو يف لوقي وأ كتحرس دق وأ كسقن كل تيهو

 . قيتع وأ رح نالق وأ كتحرس دق وأ كتقتعأ دق لوقي ىتح ال لاق .؟ال

 تل اس ل اق هللا همحر ىلع ىبأ نع بوبحم نب دمحم ظفح : ةلسم

 اياصو ددعف .توملا ثدح نإ اياصوب ىصوأ لجر نع دلاخ نب ةملسم
 . هنيح نم قتعي هنإ لاقف . رح همالغ نالفو همالك طسو يف لاق مث اهب ىصوأ

 الو رح هب يمسي نالف هضرم يف لوقيف كيلامم هل لجر يف لاقو : ةلاسم
 . قتعي هنأ همسا ىلع مالغ هل ناك اذإ يمالغ لوقي

 .؟ قتعي له .. هتلا كقتعأ همالغل لاق لجر نع نسحلا ابآ تلأسو : ةلاسم
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 .كلذب قتعي لاق نم لاقف . هللا كتقتعأ دق لاق نإف تلق . كلذب قتعي الف لاق
 . قتعي هنإ لاق .؟ تنأ لوقت امف هل تلق .قتعي ال لاق نم لاقو

 تحت تناك ةآرما نعو . هللا همحر بوبحم نبا دمحم باوج نمو : ةلئسم

 عمسأ تنك ينإ ةأرملا تلاقف دبع هيخأو اهجوز نيبو لجرلا كله مث لجر
 تلأس ..هنم يثاريم نم هيربآ انأو .دبعلا اذه ررح دق هدلاو نإ لوقي يجوز

 نع هوثرو هتوخا نيبو اهجوز نيب دبعلا اذه ناك اذإف .؟ اهلوق زوجي له

 ينإف .دبعلا اذه ررح دق مهدلاو نإ لوقي ناك اهجوز نأ ةأرملا ترقأو ،مهدلاو

 ىعستسيو هريرحتب اهجوز رارقإ نع اهرارقإب ارح راص دق دبعلا نأ ىرأ

 . مهصصحب دبعلا اهجوز ةوخأ

 هقتع ىلإ هالوم دصق اذإ دبعلا قتعي امنإو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 .ملسم ىلع تلغ ال ليقو كلذ ىف ءىش الف قتعلاب أطخاف كلذ ريغ دارأ نإف
 طلغ ال ليق اميف لصألا امنإو قالط الو قاتع يف ملسم ىلع تلغ ال اهريغ لاق

 تلغ ال لاقف غتل هناسل يف ديز نب رباج ناك هنأ ليق اميف نكلو ملسم ىلع
 اماو باتكلا نمو . تلغ ال هناسل ىلع تمتف ملسم ىلع طلغ ال ديري ملسم ىلع
 . هيلع حص ام مكحلا يف همزل دبعلا همكاحو هقتعب ملكت اذإ

 دبعلا نأ كلذب ىنعي رح تنأ همالغل لاق لجر ىف لاق نم لاقو : ةلسم

 يف امأو ،قتعي الف اممتع كلذ يف دري مل نيف هتين ىلإ كلذ نأ .هيلع فلص
 سفن ىلإ دصق اذإ لاق نم لاق دقو هريغ لاق .هيلع كلذ حص اذإ همزليف مكحلا
 . اقتع كلذب دري مل ولو كلذب قتع ةملكلا

 فقولا كلذكو تبثت ال ثراولا ىلع ةبقرلا نأ عماجلا ريغ نمو : ةلاسم
 الف حارس وأ حيرس همالغ لاق نإو . هتلادبع ىبأ نع اذه ةيصولا هبشي هنال

 . ملعأ هللاو قتعي هنإف هئلا هجول كتحرس لاق نإو .قتعلا هب يوني نأ الإ قتعي
 ديعل ا .ت قتعي له . دبز راد لخد نإ ىونو رح يمالغ ل اق لجر يف : ةلاسم

 . ىنعمو انزو طلغ ال هانعم تلغ ال حاحصل ١ ر اتح ف لاق ) ( ١
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 . قتعلا هيلع ري مل ضعبو قتعي دبعلا نآ ىرن لاق .؟ ديز راد لخدي مل اذإ

 وأ ينب اي همالغل لوقي لجر نعو هنلا همحر هتلادبع ىبأ باوج نمو : ةلاسم
 .؟ ريرحت ىلإ اذه هب غلبيأ ..يدلو تنأ وأ ادلو كارأ وأ ىنبا كدعأ وأ ينبا تنأ
 هلوق نم ائيش ىون نوكي نأ الإ اريرحت هارا ال هلك اذه نإف تفصو ام ىلعف
 . ىون ام وهف اَّقتع اذه

 ال لاق نم لاقو .قتعت لاق نم لاقف هتيرس قلط لجر يف ليقو : ةلاسم

 .تقتع تام اذإف اهأطي الو اهمدختسي لاق نم لاقو .قتعلا ديري نأ الإ قتعي
 هريغ نمو .هتمأ يهو اهأطي ال نامتع وبأ لاقو قتعي ىسوم لاق نم لاقو

 .قتع تام اذإف اهعيبي الو اهكلمي و ليق دقو لاق هريغ نمو .اهكلمي الو اهعيبي
 ءاش نإ اهعيبيو اهأطي ال لاق نم لاقو .هتمأ يهو اهعيبيو اهكلمي لاق نم لاقو

 . اهأطي الو اهمدختسيو

 . راثآلا ن ضعب يف هدلاو نع كلذ ىورو قتع كلذب ديري نأ الإ

 هلأس لاق هللا همحر ىلع ىبأ نع بوبحم نب دمحم ظفح : ةلاسم

 ددعف توملا ثدح هب ثدح نإ اياصوب ىصوأ لجر نع دلاخ نب ةملسم
 نم قتعب هنإ لاقف 0 رح همالغ نالفو همالك طسو يف لاق مث اهب ىصوأ اياصو

 قتعيا كل كلام انا سيل .ىل كلام تنأ هدبعل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم
 ىون ناك نإف هقين لوقلا اذه يف هل نأ يعم لاق ؟ ال ما لوقلا اذهب دبعلا
 تلق .كلذ هلوق يف بذاك وهو .دبعلا قتعي مل اًقتع وني مل نإو ديعلا قتع قتعلا

 عم هديس ىلع لوقلا اذهب هل تدهش ةنيب رضحأ و ا دبعلا همكاح نإف هل
 هبشي ام يدنع اذهب نوكي ال هنا يعم لاق .؟ ال مأ هقتعب د هيلع مكحيأ مكاحلا

 ارح نوكي نأ زوجي الو هريغ هكلمي ال هلوق يف نوكي نأ نكمي هنأل قتعلا مكح
 يدنع جرخي بذك اذهو ةكلملاب هريغل رقأف .ةيرحلاب اًقورعم ناك اذإ ًاكولمم
 نم ءيش يف هل كلام هنأ ةين كلذ يف هل نوكي نآ الإ يل كلام تن تنأ هلوق يف
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 . هل اهريبدت يلي ءايشألا

 لاقو كرابم هل لاقي دبع هل ناكو هل لجر هللا همحر ديعسوبأ لاقو : ةلاسم

 هنأ يدنع ليق هنإف عمسي مل وأ دبعلا عمس هنم لوقلا كلذ حصو رح كرابم

 يف قتعي ال لاق نم لاقو دبعلا همكاح نإ كلذب هيلع مكحيو كلذب قتعي
 . مكحلا

 اهقتعأ اهجوز اهل لاقف اهتيراج قتعي نا اهجوزل تلاق يتلا اماو : ةلاسم
 وأ قتعلا كلذب ديرت ىتح كلذب يدنع ةيراجلا قتعت الف .معن تلاقف كيارب
 ةيراجل لجر لاق اذإ تلقو .هيلع كلذ يف عجري نأ لبق كلذ دعب جوزلا اهقتعي
 نوكي له تلق . هللا ةمأ ىتنأ وأ هللادبع تنأ وأ هللادبع اي هدبعل وأ هللا ةمأ اي هل
 . قتعلا هب ديري نأ الإ اقتع اذه نوكي الف .: اقتع اذه

 .كولمم وه الو كولممب سيل اذه هدبع نإ لاقف دبع هل لجر يفو : ةلاسم
 همزلي امو قتع دبعلا يف هقحلي لهو تلق .؟ لوقلا اذه يف هيلع بجي ام تلق
 ىلعو بذك هنأ جرخيف اقتع هب دري مل نإو ،قتع قتعلا كلذب دارأ نإف .؟ هيف
 هقحليف مكحلا ىف امأف .كولممب سيل هنأ هرارقإ ىف قتعي هنأ لوقلا ضعب

 امهالك هللا هجول هدبع لاق وأ هلل هدبع لاق نإف تلق .هنم كلذ حص اذإ قتعلا

 همكاحي ملو ةين كلذ يف هل ناك نإو رح وهف قتعلا هب دارأ نإ كلذب قتعيو ءاوس
 لا هجول كلذكو هلل عيش لكو هلل هب دارأ اذإ هللا نيبو هنيب اميف قتعي مل دبعلا
 مكحلا يف قتعي هنأ يعمف ةين هل نكت مل نإ امأو ةين هل ناك نإ هتين كلذ يف هل
 اذه ةكرش هيف دحأل سيلف هلل ناك امو .كيرش هلل سيل هنأل لوقلا ضعب ىلع

 . قتعب رارقالا قيرط نم

 هكلمت الو هفاع مهللا لاقف ةلع هيف دبع هل نميف يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 نم هجرخأ نإو هدبع وه لاقف اقتع وني مل ديسلا لاقو .دبعلا يفوعو دحأ ىلع
 . هرذن ةرافك هيلعف هكلم

 يلقع يعمو توملا ينرضح نإ حيحص وآ ضيرم وهو لاق نمعو : ةلاسم

 الو قتعلا ىلإ اذه هب غلبي الف تفصو ام ىلعف .يدبع حرسا وأ يدبع تحرس
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 . هيلع نكي مل لعفي مل نإو لضفأ وهف هلوق ىلع متأ نإف ريبدتلا ىلإ

 كرت دارأف اهاطي ةيراج هل تناك لجر نعو يراوحل ١ يبآ نعو : ةلاسم

 دري ملو اهيطو كرت دارأ امنإو ةدحاو وا ائالث و نيتنثا قلاط يه لاقف اهيطو
 هرضي الو هتمأ يه ءاهقفلا نم لاق نم لاقف تفصو ام ىلعف .هريغ الو اقتع اًقتع
 نع كلذ ىوريو .ءاش نإ اهعيبيو اهمدختسيو اهأطي ائيش قالطلا كلذ

 قالطلا كلذب تقتع دق اهنإ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . رباج يبأ نب ىسوم

 ءاهقفلا نم لاق نم لاقو ميمت نب ةدعسم نع كلذ ىوريو .ثنحو اهيطو اذإ
 .هتمأ يهو قتعت مل اًقتع كلذب وني مل نإو تقتع دقق اًقتع قالطلا كلذب ىنع نإ

 اهأطي ال ءاهقفلا نم لاق نم لاقو .ليحرلا نب بوبحم نع كلذ ىوريو
 هللا مهمحر نامثع نب ناميلس نع كلذ ىوريو تقتع تام اذإو .اهمدختسيو

 ءاش نإ باوص كلذ لكو نامثع نب ناميلس لوق نوبحي مهتيأر ينأكو اعيمج

 نم تسيل هذهو .مهئاسن نم نولؤي نيذلل لوقي هللا نأل ءاليإب اذه سيلو هللا
 . هئاسن

 اضيا فلخو تركذ نيدلو فلخو تام لجر نع يراوحلا يبأ نع : ةلاسم

 انالف كدلاو تعمس ينإ لاقف تيملا لجرلا يدلو دحأ ىلإ لجر ىتأف هل اًدبع
 نم تارب دقو انالف تقدص دق تيملا لجرلا دلو لاقف . رح اذه هدبع نإ لوقي
 مأ ارح دبعلا اذه ىرت امف .يدبع وهو هقدصآ ال انأ هوخأ لاقو .دبعلا اذه

 تأرب دقو انالف تقدص دق نيدلولا دحأ لوق امأف تفصو ام ىلعف .؟ اكولمم
 اميف ائالف تقدص دق لوقي ىتح دبعلا قتع بجوي امم اذه سيلف دبعلا اذه نم
 اذه تقتعاو تقدص دق لوقي وأ ريرحتلا نم دبعلا اذه ىف يدلاو نع لوقي

 كلذك لاق اذإف يدلاو نع دبعلا اذه ريرحت ىف انالف تقدص دق لوقي وأ دبعلا
 يذلا اذه كلذكو .هنمث فصنب دبعلا رخآلا دلولا اذه عبتيو دبعلا اذه قتع دق
 ىري ناك نإو دبعلا اذه قتع دقف هل اررحم هنم ىري ناك نإ دبعلا اذه نم ىرت

 رخآلا ىلع مكحي الف هخسن مل ائيش هيف لوقأ ال لاق وآ هيعدي داع مت هنم
 لجرلا قدصي مل يذلا كردي له ارح اذه ناك نإ تيأرأ هل تلق .دبعلا ريرحتب
 يذلا دبعلا ىعستسي مأ دبعلا نم هتصح ةميقب هلام يف قتعلاب دهش يذلا
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 دلولا اذه قيدصت سيلو .كولمم دبعلا مأ قتعلاب دهش يذلا لجرلا قدصي مل
 هدلاو ىلع دهاشلا دلولا قدص اذإ دبعلا ىعستسي لب قتعلا هل بجوي امم
 ادتبا اذه نكي ملو قتعي ملو هدلاو ىلع دهاشلا دلولا قدصم وه امنإ هنأل

 دبعلا عبتا رايخلاب رخآلا دلولا ناكل هسفن نم قتعلا أدتبا ولو هسفن نم قتعلا
 ةلزنمب ناك هقدص اذإ هنإ ليق دق هنأ ىعمو هريغ لاق .هاخأ عمأ ءاش نإو

 .اذه ليق دقو هقتعب تماق ةجحلا نكي ملو هقيدصت ببسب قتع امنإ هنأل قتعلا
 ءيرب انأ لاق دقو قتعلاب دهش يذلا لجرلا قدص يذلا تام نإ تيارأ تلقو

 اندلاو نإ نولوقي هدعب نم هتثرو ءاجو .لاق امب انالف قدصم انأو دبعلا اذه نم

 قيتع وه الو رح وه لقت ملو انالف قدصم اناو دبعلا اذه نم ءيرب انأ لاق امنإ
 . هقيدصتو قتعلا بجوي ام كل تنيب دقو اذه يف باوجلا ىضم دقف

 جرخي هنإ يعم لاق ؟ قتعي له ررحم همالغ لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 دق لاق نإف هل تلق .قتعلا ريغ هب دري مل ام رهاظلا ىف قتعلا ءامسأ نم هنأ
 ىنعم يف كلذكو .قتعلا هب دري مل ام هيف فلتخم هنأ يعم لاق .يدبع تحرس
 . ءاوس وهو قالطلا

 يهو هل تلاقف ساهتيراج نع اهلأسف بتاك اهاتأ ةارما نع هتلأسو : ةلاسم
 .؟ اهجوزتا فيكو ةمأ يه لاق مث .معن لاق .هذه يتيراج جوزتا هعم بعلت
 تتكسو بهذ مث .مويلا جوزتأ نأ ديرا ام لاق .ةرح يه ةما يه ام تلاقف
 كلذ دعب كلت اهتيراج تعابق \اًئيش تعنص ام اهنأ يردت ال يهو ةآرملا

 عم هنم اهجرختلو اهنم اهارتشا يذلل لاملا درتل ميظع رما اذه لاق .تئطوف
 . هللا ءاش نإ كلذ هلف .اهعيب ىلع تمدن كنأكو تبذك لاق لجرلا ءاش نإ هنأ
 اهنأل اهذقنتستف اهكلم نم جرخت ولو ناهو زع امب اهجرختست نأ ذئنيح اهيلعو
 يلام يلع اودر تلاق كلذ هل ركذ نيح لجرلا نإ لجرلا هل لاقف .ةرح تعاب
 اهتعاب يتلاف لاق .اهرقع مرغيو هنم ذخا ام هيلع دريل لاق .مكتيراج مكاهو
 ىرآ الف .يلامب تيرتشا لوقي لجرلاو ةرح تعاب اهنأل اهرقع مرغت نأ قحا

 . اهلثم رقع اهتعاب يتلا ىلع ىراو اسأب هيلع
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 يفق باب
 مالكلا نم قتعلا هب عقي ال ام

 قتعلا هب عقي امو

 .نيكاسملا يف هتمأ ةنالفف هل مالغل انالف تعب نإ لاق لجر نعو : ةلاسم

 ىون ناكو .همالغ عاب نإ رثؤملا وبآ لاق .نيكاسملا يف يهف هعاب نإ لاقف
 لقأ وا هلام ثلث رادقم تناكو مهيلع ةقدص نيكاسملا ىف اهنأ هتمأ ىف هلوقب
 ملو . ذاسرم نيكاسملا يف ةنالف هتمأل لاق ناك نإو . نيكاسملل ةقدص يهف
 . ءيشب هلوق سيلف ةين هل نكي

 كنيبو ينيبو كسفن هللا كاتأ دق هل ةكولمم هتيراجل لاق لجر نعو : ةلاسم

 هلمع رثك نم تيعا دق اهنأ هيلإ تكش اهنأل ظيغب اهل لاق امنإو .ابرغو اقرش
 اًسأب هلوق يف هيلع ىرأ الف الإو اهيدلولو اَمتع اذه هلوقب ىون ناك نإف ،تبلغو
 اقتع ىون ناك نإ رثؤملا وبأ لاق . هللا ءاش نإ قتعلا ىلإ هب غلبي اذه ىرا الو
 .:هيلع سأب الف اقتع وني مل نإو اهونبو يه تقتع دقف
 اهتنباو ةنالف يتيراج تلاق ةارما نع تلأسبو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 تناك نإف تفصو ام ىلعف .؟ اًقتع نوكيال وأ اَمتع لوقلا اذه نوكيأ تلقو . هلل
 اًمتع كلذب درت مل اهنأ ةجحب تجتحاو ةيح لوقلا اذه تلاق ىتلا ةأرملا هذه
 مث اهتوم دنع لوقلا اذه تلاق يتلا ةارملا هذه تناك نإو اهتجح اهل تناك

 .اهضرم يف كلذ ناك نإ اهلام ثلث نم اتقتعو اهتوم دعب نم اهكلمي مل تتام
 ءاكرش ةأرملل ناك نإو اهنمت يثلتب ةثرولل اًيعس امهريغ لام ةأرملل نكي مل نإو

 نكي مل نإو اهنم مهتصحب ءاكرشلل ناتيراجلا ايعس نيتيراجلا نيتاه يف

 ام ثلث نم جرخت نيتيراجلا نم ةارملل هتصح نوكت الو لزنم الو لام ةارملل
 ءيش ةارملل نكي مل اذإ اهنمث يثلثب ةثرولل ايعسي مل لزنم وأ لام نم تكرت
 ىلع سيلو .نيتيراجلا ةميق نم مهتصحب ءاكرشلل نايعسيو لاملا نم
 . باوصلاب ملعأ هللاو هثلث نم جرخت ةأرملا هذه ةصح نكل .ةكلم نيتيراجلا
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 اًيلاوتم مالغلا ىعسف ةجاح ىف همالغ لسرا لجر نع تلأسو : ةلاسم
 هارأ لاق .ادبأ ةكلم كيلع عجرت ال هنناوف بهذا لاقف .هيعس ىلوملا بجعأف
 .هلوق نيح يف هقتع دري مل اذإ مل ام اربدم

 اولاقف دلو مداخللو هنلا هجول رح اهل امداخ نأ تلاق اهنأ تركذو : ةلاسم

 مداخلا امأف . رح دلولا نأ مث تومي نأ ىلإ اهجوز ىلع ةبقر مداخلا دلو نإ
 تناك نإو اهلام ثلث نم رح مداخلاف اهضرم ىق كلذ تلاق تناك نإف رح وهف
 يذلا مداخلا دلو امأو لاملا سأر نم مداخلاف اهتحص يف لوقلا اذه تلاق
 زوجت الو لطاب ةبقرلا هذهف اهجوز تومي نأ ىلإ اهجوز ىلع ةبقر هتلعج

 جوزلا تام اذإ ربدم وهو ةثرولا نيب ةخسن ةثرولل مداخلا اذهو ثراولل ةبقرلا
 . هثاريم هنم جوزللو مداخلا قتع

 رح تنأف كتقتعأ اذإ هدبعل لاق لجر نعو دمحم ىبأ ةروثنم نم : ةلاسم

 . عجر .هقتعي ىتح قتع هيلع عقي ال لاق . كتقتعأ اذإ رح تنأ لاق وأ

 ءيش لكف اذكو اذك موي كقح كضقأ مل نإ لجرل لاق لجر نعو : ةلاسم
 امأو رارحأ مهف سأر نم هل ناك ام لاق .فلخاو ثنح مث . هللا هجول ةقدص هل
 لاق .نيكاسملل ةرشع جرخي مث لدع ةميق ماقيو ةرشع هنم جرخي هنإف هلام

 . لاملا رشعيو دبعلا دبعلا قتعي ال ليق دق هنأ يعمو هريغ

 اهكسمأ ءاش نإو نيكاسملا يف ةقدص هتديلو لعج لجر نعو : ةلاسم
 . قتعي لاق نم لاقو اذه ليق دقو معن لاق هريغ نمو .نيكاسملا اهنمث ىطعأو

 امأف . رارحأ ىناملغ وأ ىكيلامم وأ يديبع لاق نإ تيارا تلقو : ةلاسم
 انيأرف ناملغلا امأو كلذ ىف نيلخاد ديبعلاو ءامإلا نوكي نأ يرحلابف كيلامملا
 يكيلامم لاق اذإ هريغ لاق .مهنم روكذلا كلذ يف انيارف ناملغلا اماو كلذ يف
 يديبع لاق نإو اقالتخا كلذ يف ملعن الو روكذلاو ثانإلا كلذ يف لخد رارحأ

 وه امنإ لاق نم لاقو . روكذلاو ثانالا كلذ يف لخدي لاق نم لاقف رارحأ
 كلذ يف ملعن الو ناركذلا الإ كلذ يف لخدي الف يناملغ لاق نإو .ناركذلا
 . ناركذلا نود ثانإلا قتع رارحأ يراوجو رارحأ يئامإ لاق نإف .اًنالتخا
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 .؟ قتعي له .. هتلا كقتعأ همالغل لاق لجر نع نسحلا ابأ تلأسو : ةلاسم

 .كلذب قتعي لاق نم لاق لاق هللا كقتعأ دق لاق نإق هل تلق .كلذب قتعي ال لاق

 . قتعي هنإ لاق .؟ تنأ لوقت امف هل تلق

 هنأ هيبأ ةيراج نم دلوب امهدحأ رقأف نيدلو كرتو كله لجر نعو : ةلاسم
 رقأ يذلاف هب ارقأ ام اعيمج امهمزلي هنأ يدنعف .هيبأل دلو هنأ يناثلا رقأو هدلو

 ةيراج نم هدلو هنأ رقأ ىذلاو ثلتلا هتصح نم هيطعي هيبأ دلو وهو هوخأ هنأ

 . اهدلو ةصح نم قتعتف ةيراجلا امأو تام اذإ هتريو رقأ امك هرارقا همزلي هيبأ

 هنم هتلبقو ةيراج نم اريغص امالغ هل ةارما ىطعأ لجر يف لاقو : ةلاسم

 تلاق امك ءامجع تتام نإف هعيبت ال اهنإ لاقف . رح وهف ءامجع تم نإ تلاق مث

 . دبع وهف ءامجع تمت مل نإو . رح وهف

 نإ ليق هنأ يه لاق .اهقلطف اهأطي ةمأ لجر عم ناك نإف هل تلق : ةلاسم

 نم لاقف كلذ يف فلتخيف قتعلا هب دري مل نإو تقتع قتعلا قالطلا كلذب دارأ

 .تقتع تام اذإف اهيطو الو اهعيب هل زوجي نوكي ال لاق نم لاقو . قتعت لاق

 لك ىلع ةمألا ةلزنمب اهنأ ضعب لاقو اهأطي الو اهمدختسي هنأ ضعب لاقو
 . ءيش ال مالكلا كلذو ةمألا ةلزنمب يهو لاح

 بتكا هل لاقف لجر ىلإ يبارعأ ءاج لاقف لجر سلجملا رضحو : ةلاسم
 نالف نب نالف هبتك باتك اذه بتكا لاقف .بتكأ ام لاقف .هقتع اذه يدبعل
 ديعس يبأل لاق مث .ءالولا ليبس الإ هيلع ليبس ال مويلاو سمأ نالف همالغل

 اضر هنم ملعي ملف ناسنإ اضر ىلع هدبع قتعأ نإف تلق .هبشي لاقف قتعي اذه
 عقي قتعلا نإ ءاهقفلا ضعب لاقو .قتعلا عقي ال لاق .تام ىتح ةيهارك الو

 لجر يف ليق دقو هريغ لاق .كلذ يف رظناف قالطلاو قتعلا نيب قرفو دبعلاب
 هجول هلوق امأو .قتعي الف هل هلوق امأف . هتنا هجول تنأ وأ هتل تنأ همالقغل لاق

 ثنؤملا مسا اذه نأل ةرح كلذب نكت مارح تنأ هتيراجل هلوق امأو ،قتعي هنإف هنلا
 . ملعأ هللاو لاح لك ىلع قتعلا عقو اقتع كلذب ديري نأ الإ ركذملا مسا سيلو

 اويه ذف اهيلع اور اغأ اًموق نأ مث ٥ ديلو اهل تن اك ة ارم ١ نعو : ةل اسم
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 اهدرو اهيلع يل دهشأ ةرح يتديلو ةنالف نأ نالف اي لجرل تلاقف اهتديلوب
 . قتعت بوبحم نب دمحم هثلادبع وبأ لاق كلذب قتعت ال اهتمأ يه لاق . يلع

 ةربابجلا نم لجر دارأف دبع هلو ميتي اهرجح يف ةارما نع لئسو : ةلاسم
 جرخي اذه هريغ لاق . اًّسأب تأت مل بسحأ لاق هتعاب مث رح وه تلاقف هذخأ
 . رح هنإ تلاق نأ دعب هل اهعيب زوجي الف مكحلا يف اماو زئاجلا يف يعم

 رارحأ نالفو نالقو نالف يناملغ لاق لجر نعو هللادبع يبأ نعو : ةلاسم
 ىمسي نم ىنثتسا مث مهب ىمس اذإ اعيمج نوقتعي لاق .اًنالفو اًنالفو انالف الإ
 لك ديبع ةثالث هلو لاق نإ تيأرأ تلق .هب مسي مل نمم ادحأ ىنثتسي نأ الإ هل

 كلذكو ءانثتسالا هعفني الو رارحأ مهلك لاق .اًنالفو انالفو انالف الإ رارحأ يديبع

 نهلك نيعداو قلاط ةنالف لاقف دحاو نهمسا عبرأ وأ ةوسن ثالث هل ناك نإ

 دبعلا اذهو هذه تدرأ ينإ هلوق لبقي الف نهلك نقلط هنعمس اذإ لاق قالطلا

 يف لوقلا نإ لاق نم لاقو هريغ نمو .هلوق هنم لبقي مل اعيمج هومكاح اذإو
 . ديبعلاو ءاسنلا نم ةنالفو ةنالف تيون لاق اذإ هنيمي عم هلوق كلذ

 قتعت اهنأ هتيرس قلط نميف ىريال هنأ هنلا همحر هئلادبع يبأ نعو : ةلاسم

 . راثآلا ضعب يف هدلاو نع كلذ يوريو .اقتع كلذب ديري نأ الإ

 نم هل اًمالغ ينعي ائالف تقتعأ هل ليقف هيلع يمغأ لجر نعو : ةلاسم

 ريشي وهو سوؤر ةعبرأ هل ركذ ىتح معن هنأ هعبصا وأ هسأرب راشأف هناملغ
 نم رثكأ ناك نإف وحنلا اذه لثم ىلع ءالؤه كلمي نأ ىهتشأ ام لاق .معنب

 . مهنامثأ يقابب اوعسو هلام ثلث مهل بسحو اوقتعأ ثلثلا

 نأ لبق نم رح نالف همالغ لاق لجر نع هتلأسو هتلادبع يبأ نعو : ةلاسم

 نإو قتع دقف نالف مدق نإف هعيب نعو هتمدخ نع فقوي لاق . رهشب نالف مدقي
 نإو . رهشب نالف مودق لبق همدختسا يذلا رجأ هل ناك ءيشب همدختسا ناك

 هل لجر يف لاقو .هيف قتع الو كولمم وهف مدقي نأ لبق هتبيغ يف نالف تام
 مالغ هل ناك اذإف . يمالغ لوقي الو رح هب ىمسي نالف هضرم يف لوقيف كيلامم
 . قتعي هنإف همسا ىلع
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 تتامف ةرح رهشأ ةسمخ ىلإ هتيراج هتيصو يف لاق لجر نعو : ةلاسم

 اهقتعو تلق .قتعت نأ لبق تتام اهنأل اهيلاومل اهتاريم لاقف رهشأ ةسمخ لبق

 موي نم دتعت لاق .تقتع موي نم وأ ديسلا تام موي نم دتعت ىتم تمت مل نإ
 . كلذ ديسلا لاق موي ذم دتعت هريغ لاق .تقتع

 رهشا ةسمخ ىلإ ةرح يه اهأطي ناك هل ةيراجل لاق لجر نعو : ةلاسم

 ىتمو اهتدع مك تمي مل نإف تلق .ىلب لاق هتمأ يهف كلذ لبق تام نإ سيلا
 دقف رهشأ ةسمخ ىلإ ةرح تنأ لاق اذإ هريغ لاق . تعضو ام اذإ لاق .؟ دتعت

 يهف كلذ لبق تام نإو رهشأ ةسمخلا تضقنا اذإ لبقو اهنيح نم قتعت ليق
 . . هتمأ

 لاق . رح تنا لاق .نوميم هباجأف اكرابم ىعدف همالغ قتع دارأ : ةلاسم

 . اعيمج ناقتعي

 اهأطي ال نامثع وبأ لاقو قتعت ىسوم لاق هتمأ قلط لجر نعو : ةلاسم
 اهعيبي الو اهكلمي ليق دقو هريغ نمو .اهكلمي الو اهعيبي هريغ لاق .هتمأ يهو

 ال لاق نم لاقو .هتمأ يهو اهعيبيو اهكلمي لاق نم لاقو .تقتع تام اذإف

 . اهأطي الو اهمدختسيو ءاش نإ اهعيبيو اهآطي

 لاق لجر نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 لاقف مالغلا اماو .كلذ اشن ال الاقف .كلذك هتارمال وف تئش نإ رح تنا همالغل
 اماو . ءاشي امك وه لب لاق نم لاقو رح وهو ةكلملا ءاشي نأ هل سيل لاق نم
 . قالط عقي الف كلذ اشن مل نإف ةارملا

 دعب تامق سرح يمالغف ناضمر لبق تم نإ لاق لجر نعو : ةلاسم
 . كولمم دبع وهو اذه ىلع قتعي هارآ الف .ناضمر

 ةعيض ىف اهل ةيراج تهجو ةأرما نع رثؤملا يبأ نع دجوي امم : ةلاسم
 ةنالف تلاقو ةيراجلا ىلع تبضغتساو ةأرملا تظاتغاف ةيراجلا تأطبأف اهل
 امنإ تلاقف تلق ام اهل لاقف اهل جوز اهعم ناكو اهتيراج مساب تمس ةقيتع
 اهلوق تلسرأ امنإ ةرؤبلا يف ةقيتع اهنأ لقت ملو ةرؤبلا يف ةقيتع اهنأ تينع
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 تلاق امنإو ةنالف ىتيراج لقت ملو اهمسإب تمس ةقيتع ةنالف تلاق الاسرإ اذه
 .اهنع ةبئاغ وأ كلذل ةرضاح ةيراجلا تناك نإ لوقت ام تلقو .ءاوس ةنالف
 ةقيتع ةنالف تلاق نيح ثنحلا ىلإ ةقيتع اهنأ اهتين ترضحأ تناك نإ لوقأف

 اقتع اهيلع ىرأ الو قتعلا هب ديرأ ام قتعلا نأ رباج نب ىسوم نع يور دقف
 ةقيتع ةنالف تلاق تناك نإ كلذكو .ةنيب اهيلع موقتو ةيراجلا اهعزانت نأ الإ
 اهتيراج ريغ ةنالف نأ كلذ دنع هنيب ترضحأ تناك نإف اهتيراج مساب تمسو

 .ةنيب كلذب اهيلع تماق اذإ اهيلع مكح اهتيراج اهتمكاح نإو .اهتين اهلف ةقيتع

 ارذع اهل ىرأ الف ةين اهرضحت ملو ةلسرم اهتيراج مسا ةنالف تلاق تناك نإو

 لهآ نم عرولاو ملعلا لهأ لاؤس نم ددزاو ،ملعأ هللاو تقتع دق اهتيراج ىرأو
 الو .مهل عساو وه ام سانلا ىلع قيضي الو جرحتي نأ لوئسملل يغبنيو .رانآلا

 لوقلا كلذب قتعي ةيراجلا تناك اذإ لوقت ام لاقو . مهيلع قيض وه ام عسوي

 اذه لاق يذلاو نيتأرماو لجر نيب ةيراجلا هذه نأل اهئاكرشل ةأرملا مزلي ام
 نيتاللا نيتأرملاو لجرلل تقتعأ يتلا ةارملا مزلي ام ..نيتأرملا ىدحإ لوقلا
 تلق .اهتيراج ىلع فوخ ةأرملا هذه سفن يف لخد دقو تلق .؟ ائيش الوقي مل

 الإ كلذ تقو يف الو لوقلا اذه لبق نم اهتيراجل قتع ةأرملا سفن يف نكي ملو
 ام تنيب دقف ةروبلا قتع كلانه ىنعملاو بضغلا تقو يف اهناسل تلز ام
 ةرضاح ةين اهل نكي مل نإف ةرضاح ةين نكي مل نإ اهمزلي امو اهتين يف اهمزلي
 نوكيو قتعت اهنإف اهتيراج ريغ ةنالف وأ ثنحلا يف ةقيتع ةنالف اهلوق دنع

 نم مهصصح ردقب اهوعستساو ةيراجلا اوعبتا اوءاش نإ رايخلا يف اهؤاكرش

 ردقب مهتيراج يف قتعلا تلخدأ يتلا ةآرملا اوعبتا اوءاش نإو اهتميق

 . ملعأ هللاو ةيراجلا ةميق نم مهعصصح

 وأ ءاشأ ال لاقف تئش نإ رح تنأ هدبعل لاق لجر نع لئسي : ةلاسم
 ال هنإ لوقي اضعبو ،قتعي هنإ لوقي اضعب نأ يعم لاق .؟ قتعي له .. تكس
 ءاشأ ال لاق ولو ىقت قتعي هنأ لوقلا ضعب يف يدنع جرخي هنآ يعمو لاق .قتعي
 ليق ءاشي مل اذإ قتعي ال هنإ لوقلا ضعل يفو .لوقلا ىنعم ىلع ىلوا هتوكسو
 اذإ هنأ يعم لاق . ءاشي مل اذإ قتعي ال هنإ لوقي نم لوق يف كدنع ةلعلا امف هل

 . عقي مل ىنثتسا وه
٢٢٨



 يف باب
 هريغ دبع نم كلمي !ل ام قتع

 نإف يلام نم رح اذه لاق هل سيل كولممل لاق الجر نأ ول لاقو : ةلاسم

 هيلعف دبعلا تام نإف عئابلا هب رظتنيلف هالوم هل هعبي مل نإف .هيرتشي نأ هيلع

 موقي نم يصويف توملا هب ثدحي لجرلا ناك نإو هقتعيو هاورش يرتشي نأ
 هيلع سيلف هريغل ةلخنلاو يلام نم ةقدص ةلخنلا هذه لاق نإ اماو .هتوم دعب هل
 . دبعلا ةلزنمب وه سيلو عيش اذه يف

 يف هيلع له ..يلام نم رح تنآ هريغ دبعلا لاق لجر نع تلأسو : ةلاسم

 هديس نم هءارش يف لواحي نآ همزلي ءاهقفلا ضعب لاق دق لاق .؟ ءىش كلذ

 نإو .هلثم قتعي نأ هيلعف دبعلا تومي نأ ىلإ هديس هعبي مل نإف هقتعيو
 قتعيو هنيعب دبعلا كلذ هل يرتشي نأ ىصوأ هقتعي نأ لبق ةافولا هترضح
 لوألا تيملا ةثرو ىلإ نمثلا در دبعلا تومي نأ ىلإ هديس هعبي مل نإف .هنع

 يغبنيو هريغ وأ توملاب هنم سايلا دعب هلدب هنع قتعي نأ ىصوأ نوكي نأ الإ

 نم وأ لاملا ةلمج نم هب يصوي يذلا هنمت نوكيف تلق .كلذب يصوي نآ هل
 لثم وهف ةحصلا يف همزل دق ءيش اذه نأل لالا ةلمج نم نوكي لاق .ثلثلا
 دنع لاق .لاملا ةلمج نم نوكي ىتح هسفن ىلع هربد دبع اذهف تلق .نيدلا
 يف ناك ام لاق .ثلثلا نم وأ لاملا ةلمج نم نوكي ربدملاف تلق . ريدملاك

 ينإف تلق .ثلثلا نم وهف ضرملا يف ناك امو لاملا سأر نم وهف ةحصلا

 لاملا سأر نم سيل ةحصلاو ضرملا يف ريبدتلا نآ راثآلا ضعب يف تدجو

 يف اضيأ تدجو ينإف تلق . ءاهقفلا ضعب اذهب لاق معن لاق .ثلثلا نم وهو
 رح تنا هريغ بعل لوقي لجرلا يف ةلاسملا هذه يف ءاهقفلا ضعب نع رثألا
 . لوق اضيأ اذه معن لاق .هيلع ءيش ال هنآ يلام نم

 تنأ هريغ دبعل لاق لجر نعو هللا همحر نادبع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 نكي مل نإو كلاهلا لام نم يرتشي نأ دبعلل له ..لئاقلا تام مت يلام نم رح

_ ٢٢٦٢٩



 لام نم دبعلا ءارش هتثرو ىلع نكي مل لئاقلا تام اذإف .هنمث الإ لام هل
 .كلاهلا

 نم رح انالف نإ لاق لجر نع ةفيذح يبأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلاسم
 هالوم هعبي مل نإف ٠هقتعي مث هيرتشي نأ هب رمؤي يذلاف . نيرخآ موق دبعل يلام

 دبعلا تومي كلذو هئارش نم سيآ اذإف هيلع نكي مل نمتلا يف اططش هي بلط وأ

 . هلام نم هقتعيو هيرتشي نأ رمؤي هنإف هيلع ردقي ال ثيح هباهذ وأ هقتع وأ

 لاق لجر نع هللا همحر نسحلا نب دمحم نسحلا ابأ تلأسو : ةلاسم

 ىتح هكاكف ىلع ردقي ملو دبعلا كلذ عبي مل هنأ مث يلام نم رح وه هريغ مالغل
 وأ كلاهلا لام نم دبعلا كلذ نوكي فيك ..تمي مل يح دبعلاو توملا هرضح
 لاقو تمي مل ايح دبعلا ناك اذإ لاق .؟ لاملا سار نم وأ هلام ثلث نم نوكي

 ةحصلا يف هنم كلذ ناك لاملا سأر نم وهف يلام نم دبعلا اذه قتع يلع ينإ
 يأر ام لاقو ةفصلا فصوو اذكو اذك تلعف دق لاق نإو .ضرملا يف وأ
 لعفلا كلذب رقأو 0اذه وحن ا ينع هوذفنأف اذه يف ينمزل ام وآ نيملسملا

 كلذ تيأر اًئيم دبعلا ناك ناو . ايح دبعلا ناك اذإ لاملا سأر نم كلذ تيأر

 هنع قتعي ثلثلا نم جرخيو ا سأر نم هارآ الو لاملا ثلث نم لاح ىلع
 . هلام ثلث نم هلثم

 يف دبعلاو دبعل يلام نم رح نالف لاق نإو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 صبرتي نآ سأب الق هعيبي نآ هالوم هرك نإف هقتعيو هيرتشي لاق . هريغ كلم
 اهب ىرتشي تومي موي هتميقف دبعلا تومي نأ امإو هقتعيف هعيبي نآ امإف ،هب
 لاقو .ام اموي عيب نأ دبعلا نمثب هلام يف يصويف تومي نأ امإو .اهقتعيو ةبقر

 يف رظني الو هلثم لاق نم لاقو هريغ نمو .يلإ بحأ وهو لاق موي هتميق ضعب

 دبعلا ذخأ هتحص يف وهو كلذب دهش نإو .هلثم قتعي ءالغ وأ صخر ةميقلا

 ثلثلا نم كلذ ناك هضرم يف كلذب ىصوأ نإو .هلام هلمحي ناك ولو هتوم دعب
 . هاياصو عم

 نم رح تنآ هريغ دبعل لاق لجر يف هتلا همحر ديعس وبأ لاقو : ةلاسم

٢٢.



 نإف هقتعي نأ همزلي لاق نم لاقو .اذه يف عيش همزلي ال لاق نم لاقف يلام
 هعبي مل نإو .هيرتشي نأ هيلع نإف لوقلا اذه ىلع هتميق هيلع ناك قتع وأ تام

 لوقلا اذه ىلع هتميق هيلع ناك قتع وأ تام نإف .عيبلا هب رظتنيلف هالوم هل

 دبعلا تام نإف عيبلا هب رظتنيلف هالوم هل هعبي مل نإو .هيرتشي نأ هيلع نإف

 . هقتعيو هاورش يرتشي نآ هيلع نإف

 تنأ هريغ دبعل لاق نمو .خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 اميف قتع ال ملسو هيلع هتلا ىلص يبنلا ربخ نأل .هيلع ء يشالف يلام نم رح

 . عبي مل نإ أورش همزلي نأ رثألا يفو .كلمي ال

س ٢٢٣١



 يف باب
 نيكرشملا ديبع قتع

 ديبعلا ملسأ اذإ برحلا لهأ نم نيكرشملا ديبع نع هتلأسو لاق : ةلاسم

 رارحأ مه لاقف .؟ رارحأب اوسيل مأ مه رارحأ مهتلزنم نيملسملا ب اوقحل مث

 نأ تيارفأ لجرلا هل لاقف .مهيلإ اودر مهيلاوم ملسأ نإف مهيلاوم ملسي مل ام

 ةمينغ وه لاق نيملسملاب قحل دبعلا نكي ملو نيكرشملا لام عم ديبعلا يبس
 اًدبع ناك هنإف هربس ىبأ نأش ناك فيكف لجرلا هل لاقف .هلام رئاس لثم
 اميف ذئموي لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف .همالسإ هقتعاف ملسأف

 لاق ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيصو هذهف رح وهف اناتأ دبع اميا انغلب
 اذه تيارفأ هل لاقف .همالسإ هقتعي الف دبعلا اذهل ام لاق . زئاج وهف عنص امو

 نأ نيملسملل ناك يبس ىتح هيلاوم عم ماقأف مالسإلا قحلي مل ول دبعلا
 ناو هقتعي ال مالسإلا نأ ىرت الا هل لاقف .معن لجرلا هل لاقف .هيلع اومهاسي

 قحل اذإ هنع كلأسأ امنإ ينإ هل لاقف .ملسم وهو هوبسي نأ نيملسملل
 قحلي مل نإو هيلع ابس الف هقتعي يذلا وه مالسإلا ناك نإ هل لاقف .نيملسملاب
 نإف . ارح ناك نيملسملاب قحل ىتح بسي مل نإف يبسي هنكلو نيملسملاب
 اهل يضمتف كرشلا نم هتارما ملست لجرلا نأ امك هب قحأ اوناك هيلاوم ملسأ
 ىلع ءاش نإ هتارما ىهو رايخلا اهل ناك ملسأ اذإف لقأ وأ رثكأ وأ نينس عبرأ
 تيبس وأ هلام منغ يذلا ملسأ ىتح مسقي ملف يبس املك لاقو . لوألا هحاكن
 . هيلإ ليبس الف تمسق وأ هيلع تبرض دق ماهسلا تناك نإو هيلع در هتيرذ
 اوقحل وأ اوملسأ اذإ برحلا لهأ نم نيكرشملا ديبع نع هتلأسو : ةلاسم
 ملسي مل ام رارحأ مه لاقف . رارحأب اوسيل مأ رارحأ مهتلزنم ام نيملسملاب
 لام عم دبعلا يبس نإ تيأرأ هل لاقف .مهيلإ اودر اوملسأ نإف 0مهيلاوم

 . هلام رئاس لثم ةمينغ وه اولاقف نيملسملاب قحل دبعلا نكي ملو نيكرشملا
 لهأ نم كولمملا ملسأ اذإ لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

س ٢٢٢



 نمو .هدبع وهف هديس عم ملسأ نإو هيلع در هالوم ملسأ نإق . رح وهف برحلا

 هيلع ةيرح الف اًينارصن وأ ايدوهي اًدبع ملسملا قتعأ اذإ لاق نم لاقو باتكلا

 ادبع ىرتشاف نامأب مالسالا راد لخد يبرح يفو باتكلا نمو . كلذ يف رظنيف

 دبعلا قتع برحلا راد ىلإ هب بهذ اذإ لاق .برحلا راد ىلإ هب جرخو املسم
 املف هلتقيو هيبس نإو هالوم كلمي نأ هل ناك برحلا راد ىلإ هب لصو امل هنأل
 لجر نعو باتكلا نمو . ةهجلا هذه نم قتع ءايشألا هذه هالومب لعقي نآ هل ناك

 لبق برحلا راد يف هالوم هعابف برحلا راد يف كولمم هل ملسأ برحلا لهأ نم

 كولمملا نأ مت كرشم لجر نم هعايو يرتشملا ملسأف سكولمملا جرخي نأ

 ىلإ كرشلا راد نم جرخ نإ رح وهف هالوم ملسي نأ لبق برحلا راد نم جرخ
 ملسا اذإو . زئاج هؤارشف نيملسملا نم لجر هارتشا ناك نإف .مالسالا راد

 كولمملا جرخي نأ لبق هدعب هالوم ملسأ مث كولمم وهو برحلا راد يف دبعلا

 نم جرخ مث كرشم هالومو ملسأ نإو هالوم ىلع ادودرم ناك مالسال ا راد ىلإ

 دالب يف كرتي هنأ هتلا همحر هتلادبع يبأ نعف .مالسالا راد ىلإ برحلا راد

 ملسأ نإو ًاكرشم ناك اذإ هعيبب رمأ هديس هبلط نإف هيلإ دري الو نيملسملا

 . هدبعب ىلوا وهف

٢٢٢٣



 يف باب
 مزلي اميفو دلولا رمأ

 دحأ نم هثاريم نم هببسب قنتعي نم

 ىلص يبنلا نع انغلب هنإف هللا همحر بوبحم نب نايفس يبأل تلق : ةلاسم

 نعبي الو ةيصو يف نلعجي ال لاقو دالوألا تاهمأ قتعب رمأ هنأ ملسبو هيلع هتنا
 لوقلاف هلاق ناك نإف ال مأ هلاق يردنالو كلذ يف انغلب دق بوبحم لاق . نيد يف

 نمو .اهبحاص اهقتعي ىتح ةمأ دلولا مأ لوقي ناك ءاهقفلا ضعب نأ ريغ هلوق
 ناك اذإ هانعم كلذ امنإف كلذ لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك نإ لاق هريغ

 وأ اريثك ائيش اهنم كلم وأ اهدلو اهكلم اذإ قتعت اهنإف اهديس نم دلو اهل

 وأ تام اذإ اماو ًائيش اهنم اهدلو كلم اذإ ةيصو الو نيد يف لعجت الو . اليلق
 اهقتعأ ول هنأل نيدلا يف عابت اهنإف ًائيش اهنم اهدلو كلمي الو نيدلا اهقرغتسا
 طيحي نيدلا ناك اذإ هنأل قتعت مل هلامب طيحي نيد هيلعو ضرملا يف اهديس

 نم يقب ام الإ اهنم اهدلو ثري ال كلذك كلمي ال ام قتعأ هنأل قتعي مل هلامب
 نإ ةمألا كلذكو . هم نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم لجو زع هللا لوقل نيدلا
 نيدلا اهقرغتسي نأ الإ نيدلا يف عابت الف اهديس نم الماح ةمألا تناك

 ايح اًدلو تدلو نإف اهدلو رظني ىتح اهيف ثاريم الو .فقوتو لاملا قرغتسيو
 . ةمأ يهف اتيم تدلو نإو تقتع ثاريملا قحتسي

 دلولا مأ نعو هتلا همحر بوبحم نب دمحم هتلادبع يبأل باوج نم : ةلاسم

 يف عابت لاقف .هل هلام الو اهنمتب طيحي نيد هيلعو دلو اهنم هلو اهديس تومي

 ةثرولا ةيقبلو هنم اهدلو ةهجب تقتع اهنمثب طيحي ال نيدلا ناك نإو هنيد
 الام هيبأ نم ثرو نكي مل نإو الام هيبأ نم ثرو ناك نإ اهدلو ىلع مهتصح
 . اهتميق نم مهعصصحب ةثرولا ةيقب اهاعستسا

 لجر تام لاق نيدلا ىف دلولا مأ عابت نأ ىأر هنأ يلع يبأ نع : ةلاسم

 دوعسم نبا هللادبع يبأ ىلإ انقلطناف اهعيب اودارآف هل دلول امأ كرتو يحلا نم

_ ٢٢٤



 دلو مأ كرتو تام يحلا نم الجر نإ هللادبع اي تلق غرف املف ،يلصي هاندجوف
 ناك اذإ هريغ لاق .اهنبا بيصن يف اهولعجاف اهيعئاب دبالو متنك نإو لاق .هل
 كلم نم نإ ةنسلا تءاج كلذب اهيف عيب الو اهنيح نم تقتع كلاهلا نم نبا اهل
 تناك اذإف ةرح اهنأل دلول ١ مأ عابت ال امنإو هيلع قتع بسنل ١ نم هنم مرحم تاذ

 . اهعيب زجي مل ةيرحلا دح يف

 اهنإف هنم دلو اهل هتوم دعب هتيراج كرت نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ث اريم هل يقب ن اف هتصح نم تقتع هريغ هثرو هعم ن اك نإو اهكلم ١ ذإ قتعت

 اهريغ ائيش ثري مل نإف ةثرولل ةصح نم يقب ام هتاريم يف هيلع ناك اهريغ
 يف دلولا ىلع كلذ اهناو اهدلو ريغ اهنم مهعصصحب ةثرولا ةيقب اهاعستشا

 قتعي نمم هريغ الو بالل هيلع كلذ سيلو .اهدحو مألا يف ةثرولا ةيقبل هثاريم

 يف هيلع سيل ليقو .هترو نم عيمج يف كلذ هيلع ليق دقو هريغ لاق .هببسب
 . هتصحب مهنم دحاو لكل ةثرولا ةيقبل اوعسي نأ كئلوأ ىلعو .هثرو ام عيمج

 لجر نم اهقرس هنأ هتدلو هل دلو مأب توملا دنع رقأ لجر نعو : ةلاسم

 لام يف ةمألا ديس كلذ بلط نإو اهدلو نامثأ ةخسن نمت نم ىلع اهنم دلو هلو
 لاق .مهدلاو نم مهثاريم نم مهتصح يف ةمألا ينب ىلع مأ سأرلا نم مهدلاو

 لجرلا دلو نامثا ذخؤتو اهديس ىلإ درت ةيراجلا نإ حبسم هعباتو ديلولا وبأ
 . لاملا سأر نم اهنم

 نوري ال مهبهذم يعو اهأطي ةيراج دحأل ناك اذإ انموق نعو : ةلاسم

 اًتيم وا ايح ناك اهدلوب تقتع اعم مهنم تدلو اذإ امهنأ نوريو ءاربتسالا

 هبهذمب الإ اهقتعي ملو هنم دلت تناكو اهأطي ناك ةيراج فلخيو مهدحأ توميو
 يف ةكولمم يه وا هدعب ةرح هذه هتيراج نوكتأ تلق .ثراو هلو تدلو اذإ اذه
 نوكت اهنا يعم لاق .هتوم لبق اهقتعا نوكي ىتح هتثرول نيملسملا مكح
 ذئنيح قتعتف ًائيش اهنم ثري وا اهثري دلو اهنم هل نوكي وأ اهقتعي ىتح ةكولمم
 . اهنم هدلو تاريمب

 لماح ىهو توميف اهديس اهآطي يتلا ةمألا نع رثؤملا ابآ تلاس : ةلاسم
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 اهيلع له ..اًيح اًدلو تدلو نإف تلق . ثرولا ىلع لاق .؟ اهتقفن نوكت نم ىلع

 نم مهيلع درت نكلو هلك كلذ اهيلع سيل لاق .؟ ةثرولا اهيلع قفنأ ام درت نأ

 ىلع نوكي الو اهيلع نيد وهو ةترولل هب ىعست اهنم اهدلو ثاريم ردقب ةقفنلا

 مل اًيح اًدلو تدلو نإو .هلام نم اهيلع قفنأ لام اهديسل ناك نإو ءيش اهدلو

 نإف اهتمدخو اهتلغ نم هتصح اهدلو ىلع نودريو ءيش مهيلع الو اهيلع نكي

 ادلو تدلو نإف اهتلغو اهتمدخ يف اهتقفن تبسح اوقفناو لام اهديسل نكي مل

 اهتمدخ ةميق بسحت هنأل . اهتلغو اهتمدخ يف اهتقفن تلعجو تقتع ايح

 هتصح اهدلول ناك اهتمدخو اهتلغ تلضف نإو اهتقفن بسحتو اهيلع بسحتو

 تلضف نإو .ةثرولا رئاسل هب ىعست يذلا اهنمث نم اهل بسحيو كلذ نم

 اهتلغ نع اهتقفن لضفب اهدلو ةصح ردقب ةثرولل تعس اهتلغو اهتمدخو اهتقفن

 تدلو نإف تلق .اهتبقر نم مهتصح ةميق نم مهل هب ىعست ام عم اهتمدخو
 الام كلاهلا كرتي ملو اهيلع اوقفنأ نيذلا ةثرولا نم دحا هعم ثري ملف اركذ
 نم تقفنتسا ام درت نأ اهيلع له ..مهلاومأ نم ةترولا اهيلع قفنأ دقو اهريغ

 ناك اهتقفن نم رثكأ اهتلغو اهتمدخ تناك نإف .؟ لضفلا مهيلع درتو مهدنع

 يهو اهومدختسي نأ ةترولل لهف تلق .اهتقفن دعب لضف امم هتاريم اهدلول

 لاق .ةيصوب اهل يصو وآ اهل تبهوو ةلغ تلغأ نإف تلق .معن لاق .؟ لماح

 اهديس لام لثم يهف ةبهلاو ةلغلاو تءاش ام اهيف لعفت اهل يهف ةيصولا اما
 تقتع ايح ادلو تدلو نيف دلت ىتح اهديس لام فقوي امك فقويو هتلزنمب
 ىلإ عفري اهدلو ثاريم نم قتعتو اهديس ةثرول اعيمج اهلامو اهتلغ تناكو
 الام هوبأ كرتي مل نإو ساهتميق نم مهتصح هيبأ نم ثرو امم ةثرولا رئاس

 يهف دلت ملو اتيم ادلو تطقس نإ و .اهتميق نم مهتصح يف ةثرولل تعس اهريغ
 قفني لاق .ةلغ هل تناكو اهريغ لام كلاهلل نكي مل نإف تلق .هتثرول اهلامو ةمأ

 ءيش الف اًقافك ناك نإو تفقو ءيش اهتقفن ريغ لضف نإف اهتلغ نم اهيلع
 صقن ام مامت ةثرولا اهيلع قفنأ ءيش اهتقفن نع صقن نإو اهل ةثرولا ىلع
 اهديس نم لماح ىهو دحأ اهفذق وأ ادحأ تفذق نإ تيأرأ تلق . اهتلغ نم

 ارمخ تيرش نإف تلق . ال لاق .اهفذق نم اهل دحيو دحي له ايح اًدلو تدلوف

 لاق .؟ صاصق اهل نوكي له تحرج نإف تلق دحلا فصن اهيلع لاق تدلو مث
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 مل نإف تلق .اهديس لام ةلزنمب يهو ةمأ ةيد لاق .؟ اهحرج ةيد امف تلق . ال

 اهحرج حصي مل نإف تلق .ةمأ حرج وه لاق . تدلو ىتح اهحرج يف مكحي

 امدعب حرجلا داز نإف تلق .اهديس ةثرول وهو ةمأ حرج وه لاق .دلت ىتح
 نإف تلق .اهنم ةثرولل سيلو اهل يهو ةرح ةيد ةدايزلا ةيد نوكت لاق .تدلو

 اهيلعو تبتوك اذإ قتعت لاق .؟ قتعت له لماح يهو ةثرولا نم دحآ اهبتاك

 .اهيلإ هملسيو كلاهلا لام ةلزنمب نوكيو كلاهلا لام فقوي امك فقوي نمثلا

 ام اهنع لطبي لاق ؟ نمثلا ةيقب اهمزلي له تقتعف نمثلا ضعب تدأ نإف تلق

 اهيلع ءيش ال لاق .تدلو ىتح أئيش نمثلا نم دؤت مل نإف تلق .نمثلا نم يقب
 باتكلا يف هريغ لاق .ةبتاكم يهف لاق .دلت ملوأ تطتقسأ نإف تلق .نمتلا نم

 .ةثرولا ىلإ هيدؤت نمثلا اهيلعو ةبتاكم يهف لاق دارأ هنأ انعم يذلاو فارحنا
 اهدلو ةصح تدأ ام ايهلع دري ل اقف .تدلو مث هفصن وأ نمثلا تدأ نإف تلق

 صصح نم لقأب تدأ يذلا ناك نإو تدأ امم مهصصح ةثرولا رئاسل نوكيو

 نأ اهدلو ىلع سيلو هيبأ نم اهدلو ثاريم نم مهصصح مامت مهتداز ةثرولا

 نإف تلق . الام هيبأ نم ثرو ولو هدلت نأ لبق اهتبتاكم نم تدأ ام اهيلع دري
 وه يتلا ةيرقلا يف ةالصلا رصقي اهديس ناك دقو هنم لماح يهو اهديس تام

 تناك اذإ لاق .؟ متت مأ رصقتأ ةالصلا متي كلاهلا ةثرو ضعب اهيفو .اهيف تام
 نكي مل نإو .متت اهنإف مهضعب اهيف رصقيو ةثرولا ضعب اهيف متي ةيرق يف

 ةالصب يلصتو رصقت اهنإف ،اهيف نورصقي مهو ةترولا نم متي دحا ةيرقلا يف

 نإو ،اهسفن ةالص تلص ايح اًدلو تدلو نإف .اهلمح عضت ىتح ةثرولا
 مهضعبو متي مهضعب ناك نإف سةترولا ةالصب يلصت اهنإف قتعت ملو تطقسأ
 لاق ؟ هيزجتأ ..ةرافك نع ةترولا ضعب اهقتعأ نإف تلق .ىلوأ مامتلاف رصقي

 اهيف هل نكي مل نإو .ةرافكلا نع هزجي مل تطقسأ نإ ءاكرش اهيف ناك نإ
 . ةرافكلا نع هزجي مل اًيح ادلو تدلو نإو ةرافكلا نع هتزجأ دلت مل ولو كيرش

 هدلو مأ يهو ةيراج هل لجر نع نا همحر بوبحم نب دمحم تلأس : ةلأسم

 ..ةقيتع وا لصألا يف ةرح اهنأ لدع يدهاش تماقأف انزلاب اهفذقو اهبرضف
 اهلثم قادص هيلع اهلو امهنيب قرف لدع دهاش اذهب دهش اذإف .؟ همزلي ام
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 هفذقب هيلع دح الو هب هنم اهارتشا يذلا نمثلاب هنم اهعاب نم ىلع وه عجريو
 . كلذب دحلا هنع أرديو هكلم يف يهو اهفذق ناك اذإ اهايإ

 ام عيبي هل قيقر اه دلو ل اق . دالوأ اهل دلوف ٥ دلو حأ جوز لجر نعو : ةلاسم

 سابع نبا يآر كلذ نأ يورو .مهتلزنمب يهو قتعي وأ ءاش ام بهيو ءاشي

 . رباجو يلعو
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 يف باب
 قتعي نم مزلي نم

 همزلي از ام و دحا نم هثاريم ببسب

 ةترو اهلو اهديس تام اذإ دلولا مأ يف لاق ديعس يبآ نع بسحأ : ةلاسم

 كلاهلا فلخ اذإ لوقي نيملسملا ضعب نأ هلوق ىنعم ىلع لاقف . اهدلو ريغ

 . ةرح نوكتو هتاريم هتصح بهذتو ةمأ نم مهتصح رادقمب ةترولا هقحل الام

 قتعلا ببس نأل قتعلا يف هل مرح ال هنأل ءيشب هوقحلي مل الام فلخي مل نإو
 فلخ لام هل نكي مل وأ لام هل ناك هنوقحلي ال مهنا مهضعب لاقو .هريغ نم
 قتعي نأ ميقتسيال هنأل اهنم هتاريمو هببسب همأ قتعتو فلخي مل وأ الام دلاولا

 نم اررض مهيلع لخدي مل هنأل ءيش وه همزلي الو ائيش قرتسيو ءيشب اهنم
 .تقتعل هتايح يف اهقتعا ول كلاهلا نآ امك اهب دلاولا لعف نم كلذ امنإو هلعف
 ةعبت دلولا ىلع نكي مل هلعق نم كلذ ناك دلولا ببسب قتعلا اهيف لخد ول كلذك

 . هلعفب ائيش مهيلع رجي مل وهو كلذ يف ةعبت همزلت نيأ نم لاق مث

 ونب بلطف ةمأ نم اًدلوو ةرح ةأرما نم اًدالوأ كرتو كله لجر نعو : ةلسم

 هفلخ يذلا مهيبأ لام نم همأ نم هتصح ىورس مهيخأ نم اوذخأي نا ةرحلا
 ام ىلعف .ائيش يلام نم مكيطعا الو اهقتعا مل ةمذلا ينإ لاقف .مهنيب ائاريم
 لام نم .ةمألا ةميق نم مهثاريم اوذخأي نأ هتثرولو هينبل نإ اولاق دقف تفصو
 اهنمث ةيقب يف اهوعستسا الإو ءافو كلذ يف ناك نإف هيبآ نم هترو يذلا اهدلو

 . هيبا نم هثرو يذلا لاملا نم الإ اهصيلخت هيلع سيلو
 هلو همأل هتوخإو همأ ثرو لجر نعو لضفملا نب رمع باوج نمو : ةلاسم
 هتصح يف هتوخاو همأ هيلع بسحي نأ ىأرو هيبأ يف هنوتراوي هاوس ةوخأ

 لوقك ناليغ نب مشاه لاق . ةميقلب ةثرولا مهيعستسيو ثاريم هل ىقبي ال ىتح
 نم نونوكي هتوخإو همأ هيلع بسحي نأ دلولا ىلع نإ لضفملا نيرمع

 بسحي ال ليقو .همأ الإ هيلع بسحي ال ليق دق هنأ يعمو هريغ لاق .هتصح
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 نإف ريثك وأ ليلقب اهداليم لبق تامف اهديس نم لماح ةمأ نعو : ةلاسم

 هثاريم نم تقتع دلو اهديس نم اهل ناك نإف ،نيلجثلا رخآ تام موي نم اهتدع

 هخسن هثرولل تعستسا اهدلو ثاريم نم رثكأ اهنمث ناكو عيش اهيلع يقب نإف

 . اهيلع يقب امب هتثرول

 همآ قتعتأ الام هيبأ نم ثروو اصقش همأ نم ثرو لجر نعو : ةلأسم

 هيلع ىري ال نم مهنمو نيملسملا ءاهقف ضعب كلذب لاق دقف .اهصالخ هيلعو

 لاق هريغ نمو .اهنم اهنبا ةصح نم اهتميق نم لضف اميف يه ىعستو كلذ
 اهؤادف اهيلع ناك اهتميق صقشلا كلذ نغي ملف اصقش اهنم ثرو اذإ ليق .معن

 هيلع سيلف فوي مل نإو كلذب ىفو نإ ةصاخ هيبأ نم هترو يذلا لاملا كلذ نم
 .كلذ قتع اصقش هنم ثرو نم عيمج نم كلذ هيلع لاق نم لاق دقو . كلذ ريغ

 كرتو كله مث دلو اهريغ نم هل ناكو اًدلو اهنم باصأف ةيراج هل تناك لجر نعو

 نأ ىلإ ةيراجلا ةميق ةيراجلا ريغ نم وه يذلا دلولا هيلإ بلطت مل مت الام

 ينوطعأ لاقو اهتوم دعب نم بلطو ائيش تكرتو ةيراجلا تكلهو هتخا تكله

 لاق .؟ كلذ يف ىرت امف اهسنج الإ ثراو اهل سيلو ةيراجلا ةميق نم يثاريم
 . تتام ىتح كلذ بلطي مل هنأل اهل ناك اميف الو ةميق مويلا هل ىرأ ال
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 يف باب
 ةكلملاب ةمألا رارقإ

 اهسفن ىلع ترقأ ءادوس ةيجنز نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ىتح اهسفن ىلع رقت هذه اولاقو نيغلاب ريغ وأ نوغلاب دالوأ اهلو ةكولمم اهنأ

 ىلع اهرارقإ زوجي امنإف تفصو ام ىلعف .لوقت امك سيلو كيلامم نحن نوكن
 اهرارقإ لبق مهتدلو نيذلا اهدالوأ ىلع اهرارقإ زوجي الو ةيدوبعلاب اهسفن
 دالوألا ءالؤه نأو ةمأ اهنأ ةلداعلا ةنيبلا حصت ىتح رارحأ مهو ةيدوبعلاب

 ريغ وأ نيغلاب اوناك ةمألاب ةنيبلا مهل تدهش نيذلا كلم يف مهتدلو اهدالوأ

 مهل مهنم تام نم ثاريمو دالوألا ىلع ةيدوبعلا حصت مل اذإ ثاريملاو .نيغلاب

 ةيراجلا ترقأ اذإ لاق نم لاقو .قتعي نأ ىلإ اهدلو نم اهتاريم مامالا سبحيو

 كيلامم مهو يه مهمأ اهنأ نورقم نوفغلاب دالوأ اهلو نالفل ةكولمم اهنأ
 يه ترقأ نمل كيلامم نم مهمأ اهنأ اورقآ اذإ لاق نم لاقف .ةرح اهنإ نولوقيو

 اورقي نا الإ نوغلاب مهو كيلامم اهدالوأ نوكي نأ ىرت سيلو .هل ةكولمم اهنأ
 اماو .مهما اهنا اورقأ ولو رارحأ مه ليق دقو هريغ لاق .مهيلع حصت وأ كلذب
 اهالومل كيلامم مهو اهدي يف اوناك اذإ مهيف اهلوق لوقلاف نيغلابب اوسيل نيذلا

 يف مهلوق لوقلا ناك مهمأ تسيل اهنأ اوركنأو ارارحأ مهنأ اوعداف اوغلب نإف
 اذإ كلملا اوركنأ اذإ هريغ لاق .هديبع مهنأ ةنيب مهل يعدملا ميقي ىتح كلذ

 . مهمأ اهنأ اورقأ ولو قرلا مهيلع تبثي مل اوغلب

 ةبئاغ هل ةيراج قتعأ لجر نعو هلقلا همحر يلع يبآ نع بسحأ : ةلاسم
 مهتدلو رارحا مهنأ ةمألا تلاقف مهذخأ ىلوملا داراف نينس دعب دالوأب تءاجف
 اهنأ مهقرتسي نأ ديري نم ىلع ةنيبلا لاق .ةنيبلا ىلع ينتقتعأ نأ دعب نم
 . ةمأ يهو مهتدلو

 ةمألا ىلع دهش اذإف تلق خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 . هما كلمب هل دهش نمل ةيكلملا اهدالوا مزلي لاق ةكولمم ءالؤهل اهنأ موق
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 يف باب
 نتعلا يق ةداهشلا

 دق اولاقف هتيصو ىف هديبع دحأ قتعأ هنأ دوهشلا دهش اذإو : ةلاسم
 نم قتع ةثالث اوناك نإف هسن ملو مهدحأ قتعا دق اولاق وأ هانيسنو انل هامس

 دحاو لك نم مهنم قتع ةعبرأ اوناك نإو هتميق يثلث يف ىعسيو هتلث دحاو لك

 مهلقآ نم انذخأ ةفلتخم مهتميق تناك نإ هتميق عابرأ ةثالث يف ىعسيو هعبر

 .مهتميق ردق ىلع مهنيب هانمسقف هتميق ردقب ةميق مهرثكاو هتميق ردقب ةميق
 لام هل ناك نإف اذه وأ رح اذه لاق هنأ دوهشلا تدهشف نادبع هل ناك نإو

 سيلو .هفصن امهنم دحاو لك نم قتع ثلثلا نم امهنم دحاو جرخف امهريغ
 نالفل لاق هنأ دوهشلا تدهش ولو رخآلا اوكسميو امهدحأ اوقتعي نأ ةثرولل
 .اوءاش امهيأ اوطعي نأ ةترولل ناك ثلثلا نم ناجرخي امهو اذهو اذه يدبع

 وبآو بوبحم نب دمحم لاقو .اعيمج امهيف عقو دق قتعلا .قتعلاك اذه سيلو
 هل يصوملاو ةثرولاف رخآلا نم انمث رثكأ امهدحأ ناك نإ الاق امهنأ ناورم

 ىتح هيصولا يف اذه تبثي ال ليق دقو لاق هريغ نمو .نيدبعلا يف ءاكرش
 اذه ىلع امأو .نيدبعلا دحأ قتعب ةنيبلا كلذب دهشت وأ هنيعب امهدحا يمسي
 كلذ اوفرعي ملو هنيعب امهدحأب هل ىحوأ هنأ ةنيبلا تدهش نإ نكلو تبثي الف
 دهش اذإو .اذه فصنو اذه فصن هل لاق نم لاقو .لقألا لاق نم لاقف ةعاسلا
 ةثرولا دهشو ثلثلا وهو .مهرد فلآ هتميقو ملاس قتعب يصوأ هنأ نادهاش

 كلذ زيجأ ينإف .ةئامسمخ كلذ ةميقو رخا قتعب ىصوأو كلذ نع عجر هنآ

 نادبعلا قتعيو .امهسقنأ ىلإ هنارجي يذلا ملاس يف امهقدصأ الو هقتعاو

 يف نيذه هيدبع قتع هنأ نادهاشلا دهش اذإو & صصحلاب ثلثلا نم اعيمج
 لام هل سيلو .مهرد ةئامسمخ رخآلا ةميقو .مهرد فلا مهدحا ةميقو هضرم
 ىعسيو هثلث فلألا بحاص نم قتعيف ةثالث ىلع امهنيب مسقي ثلثلاف امهريغ
 امهقتعي مل نإف هيثلت يف ىعسيو هتلث ةئامسمخلا بحاص نم قتعيو هيثلت يف
 هتميقب برضي سانلا ضعب لاق لاق . رخآلاب رخآلو لجرل امهدحأب ىصوأو
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 اذإو . ءاوس سايقلا يف وهو باوجلا يف نافلتخم قتعلاو اذه نأل ال اولاق اهلك
 ىنإف تام هنأ نادهاش دهشو لتق دق هنإف لتق نأ هنيعب اًنالف ريد هنأ دهش

 هب ثدح نإ اًئالف قتعا هنأ اودهش ول كلذكو .هيثلث ىلإ هثلث نم قتعلا زيجأ
 . رفسلا كلذ ىف تام هنأ هل اودهش ول اذه هرفس ىق وأ اذه هضرم نم ثدح

 . قتعلا ةداهش زيجأ ينإف .تامف رفسلا كلذ نع عجر هنأ رخآ دهشو
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 يف باب
 ةتعلا يفطرشلا

 كلذ يف ظفللا نوكي فيكف هل اًدبع قتعي نأ دارأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 يف ةفلتخم ظافلألاف باتكلا دارا نإ يعم لاق .قتعملل ءالولاو هقتع تبثي ىتح
 اًضعب نإ كلذو . هنلا ءاش نإ ىزجأ تابثإلا ىنعم ظفللا قفاو اذإو ةريثك يناعم

 هبسن ءيطاوي ال هبسنب هبسني ينالفلا نالف نب نالف هبتك باتك اذه بتكي

 نم اهريغ ءيطاوي ال سهتيلحب هيلجيو هلزني يذلاو .هتلزنم يف هلزنيو هريغ
 يلحملاو لزنملاو بتاكلا هب فرعي امو ةدهاشملا ىنعم ىلع هليزنت يف يلحلا

 الو عودخم الو .كلذ ىلع هركم ريغ هرمأ نم زاوجو هلقعو هندب نم ةحص يف

 هنا هيلإ اهل ابيجمو .كلذ ىلإ هسفن ايعاد لب هيقت كلذ يف يقتم الو ؤعوفدم

 نالف نب نالفو ،نالف نب نالقو ،نالف نب نالف مهو .هنيمي كلم هديبع لعج دق

 اوفرعي اونوكي مل نإو .بسنلا نم نوفرعي ام ىلإ وأ ءابآب نوفرعي اوناك نإ

 ءاقتع اًرارحا مهتفرعم ىلع هب لدتسي ام ىلإ وأ مهتعنص ىلإ اوبسن مهبسنب
 تامم الو ايحم يف مهيلع سانلا نم دحأل الو هل ليبس ال ةرخآلا رادلاو هنلا هجول

 قتعلا عقو موي يف خيراتلا بتكيو يناعملا نم ىنعم الو هوجولا نم هجوب

 اذه ريغ ىنعم رضح نإو ثادحألا عوقول مهنع اهلاوزو ةجحلا ىنعم توبثب
 توبثل ىنعملا لخدي نأ دعب ظافلألا يف ديكأتلا يف ديز امو هتدايز يف رظن

 يف يرجي اذه نودو . سأب الف اذه نع صقن نأ سآب الف ةيرحلاب مكحلا
 .قتعلا دنع طرشب هملعي ال هنإ لاقف ءالولا امأو . ىلاعت هتنا ءاش نإ ظفللا ىنعم

 نمل ءالولا لاق هنأ ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نع تباث طورشم طرش وهو

 زجع قتعلا دنع ءالولا طرشو طرشلا لطب قتعأ نم ريغل ءالولا طرش ولو قتعأ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف .يدنع طراشلا نم

 عاقرلا ضعب يف دجوي امم ديعس نب دمحم ديعس يبأ ءالمإ نم : ةلاسم

 يهو ءاسنلا نم غلابلا ةئيه يف ةأرما انترضح تدجو اذكه ةبقرلا ىنعم يف

_ ٢٤٤



 اهنأ تلاقو ءاسنلا اهترضح نيح اههجو ةحفص انفرعو انعم كلذ دح يف
 نب ةفيلخ نب دمحمل اهنأ انتدهشأو اهسفن ىلع ترقأف بوعل تنبا ةسورع
 دحأل سيل يلزأ هل اكلم نامع رصم نم تولس ةيرق لزانلا مساقلا نب ديلولا

 ةعئاط كلذب اهرارقإو يناعملا نم ىنعم الو .هوجولا نم هجوب كلم اهيف هنود

 هللادبع تنب بوعل اهنإ تلاقو ةارما ترضحو ةيجرل الو ةيقتل ال .ةهركم ريغ
 تلاقو .اهتنبا يهو انترضح ىتلا ةآرملا هذه ةسورع نآ ةارملا هذه ترقأف

 بوعل تلاقو .اهتنبا هذه نإو هذه بوعل تلاق .اهمأ هذه بوعل نأ هذه ةسبورع
 يف بوسنملا اذه ةفيلخ نب دمحمل ةسورع هذه اهتنبا ةأرملا هذه نإ هذه
 دق بوعل تنب ةسورع يهو انترضح يتلا ةأرملا هذه نأ باتكلا اذه ردص
 رادلاو هتنا هجول ةرح يهف توم اهب ثدح ىتمو .اهتايح يف اهيلع ةبقر اهتلعج

 .اديهش هب ىفكو هللا دهش هوجولا نم هجوب كلامل اهيلع ليبس الو ةرخآلا
 اذه يف بوسنملا اذه ةفيلخلا دمحم نب يلع باتكلا اذه ىف ام ىلع دهشو
 ارق نأ دعب باتكلا اذه ردص يف نيتبوسنملا نيتأرملا نيتاه ىلعو باتكلا
 رهش نم اذك موي يف ةداهشلا هذهو باتكلا اذه ناكو نالف نب نالف مهيلع

 ينامث ةنس نابعش رهش نم تيقب ةليلل سيمخلا موي يف كصلا خيراتو . اذك
 هيبن انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةنس ةئامثالثو نيسمخو
 . ملسو هلآو دمحم
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 يف باب
 دبعلا نم ىوعدب وأ ةداهشب قتعلا

 لاقو .ناضمر يف تم نإ رح تنآ هل مالغل لاق لجر يف ليقو : ةلاسم

 يف تام هنأ ادهش نيدهاشب اذه ءاجف سنابعش ىف تم نإ رح تنأ رخآل
 كلذ يف ليقف .ناضمر ىف تام هنأ ادهش نيدهاشب اذه ءاجو نابعش
 هتوم حص دق هنأل نابعش يف تيم هنأ همكح نوكي هنإ لاق نم لاقف .فالتخاب
 يف تام هنأ ةنيبلا رضحأ يذلاف .ءيجي نأ هتوم حصي نأ دعب زوجي الو

 لاق نم لاقو .ناضمر يف تام هنأ ةنيبلا رضحأ يذلا قتعي الو قتعي نابعش

 ىلع لجرلا تومب مكحيو .لبقت الو ةرتاهتم ةداهشلا نأل امهدحأ قتعي ال هنإ

 . حص دقف هتوم امآو نيدبعلا دحأ قتع حصي مل ام نأو هتوم حص دق هنأل هلاح

 هضرم يف ثدح هب ثدح نإ انالف قتعأ هنأ نادهاش دهش اذإو : ةلاسم
 نم عجر هنأ نارخآ دهشو رفسلا كلذ ىف تام هنأ ادهشو اذه هرفس وأ اذه

 . قتعلا ةداهش زيجأ ينإف هلها يف تامف رفسلا كلذ

 دهشو رح تنأف اذه ىضرم ىف تم اذإ هدبعل لجرلا لاق اذإو : ةلاسم
 تام دبعلا لاقف .؟ ال مأ ضرملا كلذ يف تامأ يردن ال الاقو نادهاش كلذ ىلع
 .مهنيمي عم ةثرولا لوق لوقلاف . اربو حص لب ةترولا تلاقو ضرملا كلذ نم
 تم نإ لاق اذإو .ىعدملا وه هنأل دبعلا ةنيب تزجأ ةنيب اًكيمج امهل تماق نإف

 تام دق دبعلا لاقف . رح رخأ نالفف هنم تئرب نإو ى رح نالقف اذه يضرم يف
 . مهناميأ عم ةثرولا لوق لوقلا ناك .هنم ءيرب دق رخآلا لاقو .هنم

 نالجر دهشف قيقرلا قتعأف اًقيقرو الام هيخأ نم ثرو لجر نعو : ةلاسم

 ناك هل انك يذلا انالف كاخأ نأ ثرو امم فيصوب مهقتعأ نيذلا قيقرلا نم

 رقأ دق تيملا نأ: مهنم رقأ نم هتنادبع وبأ لاقف . هدلو هنا فيصولا اذهب رقي

 الو اًقيقر نونوكيو سمهسفنأ ىلع مهتداهش زوجتو ديبع مهنأ اورقأ دقف اذهب
 . قيقرلا نم مهريغ يف الو لاملا يف مهتداهش زوجت
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 فلحف هدبع قتعا هنأ نادهاش هيلع دهش لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 هديبع قتع يف فلتخي هنا يعمف .لطابب هيلع ادهش دقل رخآ هل دبع قتعب
 قتعي الف هقتعب هيلع دهش يذلا اذه هدبع قتعأ ام هنا فلح نإف هتجوز قالطو
 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو مكحلا يف كلذب هدبع

 ربد انالف نا دهشي امهدحأ نادهاش دهش اذإ هنأ يلع يبأ نعو : ةلاسم
 ةفلتخم اهنإ ليق دقو هريغ لاق .اربدم نوكي هنأ هقتعأ هنأ رخآ دهشو همالغ
 هب قدصت هنأ امهدحأ دهشو انالف هلام ىطعأ اًئالف نأ امهدحا دهش اذإو
 دقو هريغ لاق .ثدح اذإ ةيطع اندنع ءاوس هلك لاق هنآ نامثع ىبأ نعف .هيلع

 . ةفلتخم اهنإ ليق
 تناك اهنإ تلاقف مكاحلا عم ترضح اهنآ ءادوس ةأرما نع لئسو : ةلاسم

 اهمكح نوكي له كلذ يف اهلوق نوكي ام كلذ ديعس وبآ لئسف تقتعاو ةكولمم

 قرلاب اهسفن ىلع ةرقم كلذب ةكولمم نوكت اهنإ ليق دق هنأ يعم لاق .؟ ةكولمم

 لطبت له ..كلذب ترقأ ىتح قح اهيلع حصي مل نإف هل ليق .ةيرحلا ةيعدم
 تيأرأ تلق .كلذك هنأ هانعم ناكف .؟ كلذ اهيلع ىعدي نم نييو اهنيب ةمكاحملا

 رمأب الإ ةمكاحم اهل نكي مل ةكلملاب ترقأ اذإ اهنأ يعم لاق .اذكه ناك نإ
 . اه ددمس

 ىلع ردقي مل دهاشب ىتأف ةنيبلا فلكف ةيرحلا ىعدا دبع نعو : ةلاسم

 دهاشلا اذهب فيكو كلذ ىف مكحلا ام ..هدهاش نيع برض دبعلا نأ مث هريغ
 اهعزنف رح نيع برض اذإ لاق ؟ هيلع بجي ام هنيع عزنف دبعلا برض وه نإ
 هنأ رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ لاقو .ةيرح هل تبثت ال بع وهو هتبقر يف وهف
 دهش الجر نأ ول كلذكو .هتثرول كلذكو . رح وهو هل وهف هدهاش نيع برض اذإ
 . هلكأي نأ هل سيل هنأ لاملا كلذ ثرو مث هبصتغا هنأ لجر لام ىلع

 ٥ دحجف هدرس نم ريرحتل ١ ىعد ١ ديع نعو هللا ديع ىبآ ب اوج نمو : ةلاسم

 نيدهاش هرضحأف 4 نيدهاشب مامإلا هاعدق مامإلا ىلإ هيلع عفرف كلذ هدرس

 ةداهشل ا هل ححص ام دعي نم هدهاش نيع قف ديعل ١ نآ مت ريرحتل اي هل ادهش
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 ةئقفملا ىلإ هعفد اذإف هتيانجب هعفدي دبعلا ديس نأ كلذ يف انلوقف ريرحتلاب
 اذإف اطخ هباصأ نإو ،ادمع هباصا اذإ لجرلا ةيد يف يعسو دبعلا قتع هنيع
 هادف هنمثب هيدفي نأ دارأ نإف كل تفصو ام ىلع ناكو هعفدي نآ هديس دارأ
 هل دهش اذإ لاق هريغ نمو .هنيع ةيد ةيقبب لجرلا هبلاط دبعلا قتع ام ىتمف

 اذه ىلإ دبعلا اذه راص اذإف هنيع قفي مل وأ هنيع قف مث ريرحتلاب دهاشلا

 لام نم هقحتسا ام نيح نم قتع كلملاب هقحتساو هوجولا نم هجوب دهاشلا

 هلاح لكف ريرحتلاب هل هرارقإ عم هل هكلمب ريرحتلا عقو امنإو .هدي يف قتع نم

 نإف .قتعي سيلف هريغ كلم لاح يف ماد ام وه هدي نم قتع اهب قحتسي تءاج
 هديس هب هيدفي ام وأ هنيع ةيد ذخأو دهاشلا نيع يف مكح دبعلا اذه يف عقو

 قتع هوجو نم هجو وآ ةبه وأ عيب وأ ثاريمب كلذ دعب هيلإ دبعلا راص مث

 ريرحتلاب هرارقإب

 قالطب فلحف اًئالف همالغ ة قتعأ هنأ الدعو نالجر هيلع دهش نمعو : ةلاسم

 له ..قيقرلاو ةأرملا هتمكاحف لطابب هيلع ادهش دقل همالغ قتعو هتأرما

 .ملعأ هللاو هنم مهجرخأ نإ ىوقأ امو .كلذ يف فلتخا دقف .؟ هنم نوجرخي

 لوقلا اذهبو هؤاسن قلطتو هديبع قتعي ءاهقفلا ضعب لاق يراوحلا وبآ لاق
 . ذخأن

 مث .ةيناثلا تمتأو اهتصح امهادحأ تقتعأ دبع امهل نيتأرما نعو : ةلاسم

 دبعلا نم هثاريم اهمع نبا بلطف اهمع نباو اهتخأ تكرتو امهادحإ تكله

 .كلذب ةنيب اهعم سيلو اهتخأ ىلع ةدهاشو اهتصحل اهقتعب ةرقم ةيحلا اهتخاو

 ءيش معلا نبال انه اه سيلف ةأرملا توم لبق دبعلا قتع ملع ناك نإ لوقاف
 امهادحإ تتام نأ ىلإ مهكلم يف ناك نإو . ثاريم هل نوكي نأ لبق قتع

 هكلاهلا اهتخأ ىلع تدهشو .هنم اهتصح تقتعأ دق اهنأ امهنم ةيحلا تلاق مث

 هذه ثراولا قدصي مل اذإو رح وهف دبعلا امأف .اهتصح تقتعأ تناك اهنأ

 هنأل هتميق عبرب دبعلا يعستسي نأ هل ىرأف دبعلا يتبحاص نم ةيحلا ةارملا
 . ءيش هل نكي مل قتعلا حص نإف "كلذ فصن وه هلو هنم فصنلا ةكلاهلل امنإ
 لاقو .هل يذلا عبرلا ةميق وه هل ناكو دبعلا قتع هذه ةداهشب الإ حصي مل نإو
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 يم امنإ لاق نم لاقو .قتعلاب ترقأ يتلا هذه ىلع كلذ هل نوكي لاق نم

 ةمارغ اهيلع سيلف قتعلا عوقو دعب اهتصح يه تمتاو سىرخألا ىلع تدهش

 . يلإ بحا كلذو دبعلا ىلع وه هل كلذو

 ناكو .كيلامم قتعأ هنأ نالجر دهشف توملا هرضح لجر نعو : ةلاسم

 .هريغ رخآ لاو تحت نم وهو دلبلا يلاو ىلإ كلذ عفرو كيرش كيلامملا يف هل
 ةثرولا نع اولزعف كيلامملاب رماو اولدعف مهنع لأسو يلاولا عم ةنيبلا تماقو
 ىضقني نأ لبق نيدهاشلا دحأ عجر مث ءهالو يذلا هبحاص ىلاولا علطي ىتح
 نوكي نأ الإ هالو يذلا هبحاص ةروشم ىنثتسا هنأل عقو اًمتع ىرن امف . رمألا

 . ديبعلا ررحو مكحلا ىضم دق

 ردقي ملو دحاو دهاشب ءاجف .ةنيبلا فلكف ةيرحلا ىعدا دبع نعو : ةلاسم

 نإف رح وهف هل دبعلا راص اذإ لاق .هدهاش نيع برض دبعلا نآ مث هريغ ىلع

 اقفف دبعلا برض نإ دهاشلا ىق ىرت فيكو .كلذ هلف هنم ضيقي نأ ءاش

 ىعدا نإو . صاصقلا امهنيب راصو رح وهف هل دبعلا راص اذإ لاق .؟ هنيع
 هل دهش ناك يذلا دبعلا كلذب ءاجو دحاو دهاشب ءاجو الام دهاشلا ىلع لجر
 نأ دعب دبعلا دهش نإ لاق . .قتع هل ضمي ملو هديس كلم يف وهو رح هنأ

 الف هديس دي يف ناك ام امأو . الدع ناك ن إ ةزئاج هتداهشف قتعلاب هل يضقي

 . ةداهش هل ليقي

 نإو هعاب هعيب ىلإ جاتحا نإف همدخي هنأ همالغل دهشأ لجر نعو : ةلاسم
 ام مالغللو هسفنل طرتشا ام هلف لتق وأ تام اذإ رح هنإف هعيب ىلإ جتحي مل
 . هل طرش

 هقتعأ هنأ ىناتلا دهشو همالغ ربد هنأ نالف ىلع دهاش دهش اذإو : ةلاسم

 . . ديسلا تام اذإ قتعي ربدم هل ناك نيلدع اناك اذإف

 ال اهل تخأ اهل تلاقف هعيب تدارأ مالغ اهل ناك ةأرما نع لئس : ةلاسم

 اهدنع يهو زحل هنأو ينتنح مث هقاتع ىلع ينفلح كنأ دهشأ انآ هيعيبت

 . زئاج هكاسمإ . ىسنت مث ةقدصم نوكت دق سأب ال لاق .ةقدصم

٢٤٩



 يل لاق د مد كولمم هنأ يلوقاو ةكلملاب هفرعأ بتك نمعو : ةلاسم هنإ ىل لاق داع مث كولمم هنأ ىلوقاو ة

 . ال لاق .؟ هلامعتسا هل زوجي له تلق . رح

. ٢٥٠



 يف باب
 ةتعلاب رارقلا

 ةقتعلاب كيرتتلا ةداهش

 لك رقأ نيلجر نيب دبع نعو هتلا همحر هتلادبع يبآ ب باوج نمو : ةلاسم

 اذإ لاق .؟ كلذ يف امهمزلي ام دبعلا نم هتصح قت قتعأ هبحاص نأ امهنم دحاو

 هاعستساو ديبعلا قتع دبعلا نم هتصح قتعأ هبحاص نأ امهنم دحاو لك رقأ

 . هنم هتصح ردقب امهنم دحاو لك

 ىلع امهدحأ دهش نينثا نيب دبع نعو ديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلاسم

 لكل ىعسيو دبعلا قتعي لاقف .هيلع دوهشملا ركنأو هنم هتصح قتعأ هنآ رخآلا

 لاق .هكيرش ةصح دهاشلا اذه نمضي الو تلق .هتميق فصنب امهنم دحاو

 نيلجر نيب دبع يف هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نع دمحم نب يراوحلا
 قتعي هنأ كلذ هكيرش ركنأف دبعلا قتعأ هنأ رخآلا ىلع امهدحأ دهش

 لوقلاب ذخآ انأ هللادبع وبأ لاق . دبعلا قتعي ال لاق نم لاقو .هنايعستسيو

 . ىعستسيو قتعي هنآ لوألا

 هنأ هبحاص ىلع امهنم دحاو لك دهشف اًدبع اعاتبا نيلجر نعو : ةلاسم

 .هبحاص هيلع يعدي ام امهنم دحاو لك ركنأ نإف ،كلذك ناك نإف هبيصت قتعا

 لخدأ هنأل هبحاص ةصح امهنم دحاو لك نمضيو رح دبعلا لاق نم لاقف

 لكل دبعلا ىعسيو رح وه لاق نم لاقو .هيلع هتداهشب هبحاص ىلع قتعلا
 امهنأل دبعلا قتعي ال لاق نم لاقو .دبعلا ةميق نم هتصحب اهمهنم دحاو

 دقو هريغ لاق . قتعلا بجوي امم ءيشب نارقي ال ضعب امهضعب ىلع نايعدم

 قتع ىلع ناقفتم امهنأل هتميق فصنب اعيمج امهل ىعسيو رح دبعلا نإ ليق
 ىفو .قتعي ال هنإ لوقلا ضعب يفف .هبحاص ىلع امهدحأ دهش نإو هفصن

 دهاشلا قحلي نأ نيب رايخلا هلو هيلع دوهشملل ىعسيو قتعي هنإ لوقلا ضعب
 عجري هنأ الإ رح هنا رقي هنأل ءيشب دبعلا قحلي الو .دبعلا ىعستسي نأ نيبو

. ٢٥١



 امهنم دحاو لكل ىعسيو دبعلا قتعي لاق نم لاقو .هكيرشل مرغي امب دبعلا ىلع
 . هيف لوقلا حصأ وه اذهو هتصحب

 امهنم دحاو لك دهش مالغ امهل نيلجر نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 كلذف ثهتصح فصن دحاو لك نم قتعي لاق .هنم هبيصن قتعأ هنأ رخآلا ىلع

 ال هنإ ليق دقو هريغ لاق .يقابلا فصنلا يف امهل ىعستسيو دبعلا فصن
 لكل ىعسيو قتعي لاق نم لاقو .ضعب امهضعب ىلع نايعدم امهنأل قتعي
 دحأ دهش اذإ امأو عماجلا نمو .ةلماك ةصح وهو هتميق فصنب امهنم دحاو

 اذه نأ ىرأ ىنإف .هيلع دوهشملا ركنأو هتصح قتعأ هنأ رخآلا ىلع نيكيرشلا

 دق هبيصن نأ هسفن ىلع رقأ هنأ الإ هيلع قدصي مل رخآلا هبذك اذإ دهاشلا

 وهو .هلك قتع دق دبعلا نأ رقأ دقف هتصح قتعأ دق هكيرش نإ لاق ثيح قتع
 .هتصح ةميقب هكيرش ىلع عجريو هلك رح دبعلاف .هكيرش ىلع كلذ لخدأ يذلا
 ءاش نإ كلذ يف رثألا رظننو .تببحأ اذكهو .هلك نمثلاب دبعلا وه يعستسيو
 وه قتعلا هيلع ىعدملا نأ رثألا يف هاندجو يذلا يراوحلا وبأ لاق .ىلاعت هللا

 قتعي دبعلا نأ لوقلا ضعب ىلعو هريغ لاق .هتصحب دبعلا عيبي يذلا

 .هتصح فلتي الو دهاشلا مرغي الو هتميقب نيعيمجلل ىعستسيو

. ٢٥٢



 يف باب
 بتحصلا ضعب

 هلدع فرع نم الإ هب ذخأي ال

 قتعا هنأ امهدحأ رقأف 0نيثراو كرتو نيدبع كرتو لجر كله ولو : ةلأسم

 يذلل امهنم دحاو لك ىعسي لاق .هنيعب اذه قتعأ هنآ رخآلا رقأو .هنيعب اذه

 هتميق ثلث هل نأل هتميق ثلثب ىعسي هنإ لاق نم لاقو .هبيصن ثلث يف رقأ

 هتميق ثلثب هقتعب رقا يذلل ىعسيف ثلثلا امهنم دحاو لكل .عيمجلل ناثلثلاو
 هلك هتصح نم قتعي لاق نم لاقو .هتميق فصنب هقتع ركنأ يذلل ىعسيو
 يذلل ىعسيو هبيصن ثلث وهو .سدسلا هب رقأ يذلل ىقبيو ثلتلا هنم قتعيف

 الو هضرم يف نيدبعلا دحأ قتعأ هنأ امهدحأ رقا نإو .هتميق فصنب ركنأ

 ىعسيو امهنم دحاو لك نم رقملا بيصن ثلث قتع . رخآلا ركنأو امهيأ يردي
 .هنيعب اذه قتعأ هنأ اعيمج ادهش ولو . هتميق فصن يف رخآلل امهنم دحاو لك

 ثلثلا يف ىعسيو .هل ادهش يذلا اثلث قتعي هنإف اضيأ اذه قتعا امهدحا لاقو
 نوكي ال هلام ناك اذإ كلذو .ناثلثلا الإ قتعي مل هل حص ول امب هل ارقأ امهنأل

 رخآلا قتعو ىصوملا يف كلذو .ةميقلا يف ءاوس نادبعلاو نيدبعلا ةميق الإ

 لاقو هريغ نمو . رخآلا نم ثلثلا ألو هل اودهش يذللو هتميق عنمجب ىعسيو
 يف هعم رخآلا لخدي الو إمكحلا يف لاملا نم ثلثلا هل دهشأ يذلل تبثيو
 هنأ رخآلا دهشو هتحص يف هنيعب دبعلا اذه قتعأ هنأ امهدحأ دهش ولو .ثلثلا .

 .هتحص يف هل دهش يذلا نم دهاشلا بيصن قتع هضرم يف رخآلا هقتعأ

 ضرملا يف هل دهش يذلا بيصن اثلث قتعيو هتميق فصن يف رخآلل ىعسو

 فصن يف رخآلل ىعسيو هتميق سدس يف هل ىعسيو ٠هل دهش يذلا دبعلا نم

 .هتميق ثلث وهو هبيصن يثلثب هل دهش يذلل ىعسي لاق نم لاقو .هتميق
 . هتميق فصن وهو هلك هبيصنب ركنملا ىعسيو

 ث اريم هل نمم دح او وأ ٥ ايأ ن ١ ل اق لجر نعو ب اتكلا ريغ نمو : ةلاسم

_ ٢٥٢٣



 انمالغ دسفأ اذه ةثرولا ةيقب لاقف .هريغ كلذ ملعي ملو .انالف همالغ قتعا

 .انامض قدص نم ىلع ري مل ىسوم نا انغلبف هيلع مرغ ال لاق .همرغنلف هلوقب
 همزل هنيمي اوبلط نإو كلذب رقملا ىلع نامض ال هنأ تدجو اذكه فيضملا لاق
 . ملعأ هللاو هربد وأ هقتعأ مهتيم نأ نيميلا مهل

 .اقيقر هنم ثروو سانلا نود الام هيخأ نم ثرو لجر نعو : ةلاسم

 نم فيصوب مهقتعا نيذلا قيقرلا نم نالجر دهش مث مهٹرو يذلا مهقتعاف
 لاق .هدلو هنأ فيصولا اذهب رقي ناك هل انك يذلا ائالف كاخأ نأ ثرو يذلا
 .هدلو اذه نأ امهرارقإ ةلزنمب امهسفنأ ىلع ةزئاج ادإ امهتداهش هللادبع وبأ

 يذلا نأ دهش يذلا اذهل ناكولمم امهو .امهل هقتع امهنم خألا ثاريم لطبأف
 الو لاملا نم يقب اميف امهتداهش زوجت الو .هدلو هنأ اذهب رقي ناك هل ناك

 ىلع زوجي الو .امهيلع زئاج امهرارقإف امهسفنأ ىلع ارقأ امنإ امهنأل قيقرلا
 . امهريغ

 ةكرش هتخألو هل وهو اكولمم ادبع فلخ هابا نإ لوقي لجر نعو : ةلاسم

 لجرل ناك دبعلا اذه نإ دبعلا يف ةكيرش اهنإ تلاق يتلا هتخأ تلاق .امهنيب
 امهكيرشل امهقحليو قتعلا هقحليأ مالغلا لاح ام تلق .هقتعاف امهيبا ريغ
 الف ،امهرارقإب هنم هتصح ةميق امهيخأل .امهقحلي الو قتعلا هقحلي وأ ءيش

 يل نيبي الو ،هوجولا نم هجوب قح هيف امهل حصي نأ الإ دبعلا قتع يل نيبي

 مكح يف دبعلا قتعب ةدهاش يمهو اهيلع يعدم هنأل امهيخألو امهل كلذ موزل

 كلملا حص اذيف دبعلا نم هتصح يعدي ام نامض اهيلع يعدي اهوخاو قحلا
 ةنيب وأ هنم رارقإب كلملا حصي مل اذإو .هقتع حصي ىتح كلم وهف دبعلا يف

 . ةيرحلا هماكحأف

 يلع نب ىسوم انل ىور هطخب هبسحأ مهجلا نب مشاه باتك نمو : ةلاسم

 دبعلا ىلوم نأ رقأف ابيصن مداخ نم ثرو لجر نع نولأسي اوناك اسان نأ
 . رباج يبآ نبا لاقف .هنمت هومزلي نأ اودارأ موقلا ناكف .كلذب دهش وأ هقتعأ

 . اًمرغ هيلع ري مل هنأكف نمتلا هنومزلت متنآو رقي لجرلا مكحيو

_ ٢٥٤



 يف باب

 نيد هيلع ناك وأ ةيانج ىنج اذإ

 كلذب هزرحيل رح وه دبعلا ديس لاقف لجر نيع قف دبع نمو : ةلاسم
 يذلا ءاش نإ ءيشب هقتع سيلو دبع وه لاق .هل ءالولا نوكي ىتح هيلع عفتريو
 ىدأف نيعلا ةيد نم انمث رثكأ نوكي نأ الإ هذخأ هنيعب هذخأي نأ هنيع تأاقف

 نم لاق دق هريغ لاق . رح وهف مهمالغ اوذخأو لجرلا نيع نيعلا ةيد 7 .

 ىتح هتيانجب ملعي مل ناك نإف .ملعي مل وأ هتيانجب ملع لاح لك ىلع قتعي ةتعي لاق
 ىلعف صاصقلا هيف ناك نإف . رح وهو ديسلا ىلع ينعأ . هيلع ءيش الف هقتع ::

 لاقف كلذ دعب هقتعأف هتيانجب ملع ناك نإو هديسلا ىلعف ةيدلا ناك نإو ،دبعلا

 دبعلاو رحلا ىلع صاصقلا هيفف ادبع ناك نإ هنأل ديسلا ىلع ءيش ال لاق نم
 نأ ديسلا ىلعو قتعي لاق نم لاقو .هدنع نم هالمأ رح وهف ةيد هيف ناك نإو
 قتعملا عبتي نأ دارأ نإو .هيلع ينجملا كلذ دارأ نإ كلذ ودعت ال هتميقب هيدفي

 .لوقلا ضعي ضعب يف هنع ىعدا امب دبعلا ىلع ديسلا عجريو .هل كلذف يناجلا

 ديسلا نمضيو دبعلا قتعي لاق نم لاقو .ءيشب هيلع عجري ال لاق نم لاقو

 .ةيرحلا ىلإ قرلا نم هجزخاو هيلع ينجملا ىلع هفلتأ هنأل اهلك ةيانجلا ةيد
 ثدحملا ىلع أطخلاو .اطخلا نمضي الو دمعلا ديسلا نمضي لاق نم لاقو
 . هالمأ رح وهو

 هايأ نأ رقأف هيلع هوبأ مهفلخ دبعأ ةتالث هدي يف لجر نع هتلأسبو : ةلاسم

 اًعيمج نوقتعي لاق مهيف مكحلا فيك ثلاثلا لب رخآلا اذه ليب دبعلا اذه قتعا
 نوكي لاق .اذه وأ اذه وا هتكس دعب مهقتعأ لاق نإف تلق .مهل هنم رارقإ اذه
 رثألا ىف تدجو كلذك تلق .ثلاثلا ثلت قتعيو ىناثلا فصن قتعيو ارح لوألا

 وهف هتمدختسا وا هتبرض نإ هبحاصل امهدحأ لاقف دبع امهنيب نيلجر يف
 نإو .ءيشب فلاحلا هكيرش ىلع عجري الو رح وهف هبرض نإ لاق . رح

٢0٥0٥



 هنع هللا يضر خيشل ١ ل اق .هتصح ةميقب هكررش ىل ١ عجريو رح وهف همدختسا

 . باوجلا كلذك

 .قتعا اذإ لاق .نيد دبعلا ىلعو هل ادبع قتعأ لجر نع لئسو : ةلاسم

 . هدنع وهو هنم هالمأ ارح ناك اذإ وهو هيلع نيدلاف

 ل اق نم ل اقف . نيد هيلعو همالغ قتعأ نمو رفعج ني ١ عم اج نمو : ةلاسم

 ىلوملا رمآ لبق نم نيدلا هل نكي مل نإو هخسن يفو هالمأ رح وهو هيلع نيدلا
 ىلع هنيد هللادبع وبأ لاق .هؤادأ هيلعف قتعأ اذإو .هتمذ ىف دبعلا ىلع نيدلاف

 كلذب ديعل ١ رارقإ زوجي الو هللادبع وبأ ل اقو ةراجتل ١ ىف هل نذآ دق ناك نإ هالوم

 . لدع يدهاشب الإ هالوم ىلع عجري نيدلا

. ٢٥٦



 ىق باب
 لجولا قتعت

 اضيرم ناك وأ نيد هيلع ناك اذإ

 نيتماو نيرئب فلخو القث اق أ دص هتارمال فلخو كله لجر نعو : ةل اسم

 مأ امها دحإ قنع وأ امهقتع يضمي له امه ادحا ا وأ نيتمأل ١ قتع ًأف . اريثك اًنيدو

 ىارلا فيك اهقتعا مث اهدلوأ ىتح امهادحإ أطي ناك نإ ىرت امو هب ىلوأ نيدلا
 الف اضيرم هقتعا ناك امنإو هلام عيمج قرفتسي نيدلا ناك اذإف .كلذ ىق

 ناك نإو هقتع زاج حيحص وهو قتعأ ناك نإو .هب ىلوأ نيدلاو هقتع زوجي
 هنم يقب نإف .هلام سار نم نيدلا يضقو امهقتع زاج هلام قرغتسي ال نيدلا

 دعب نهنامثأ نم يقب ام يثلثب ةثرولل نيعسي مث نيدلا مامت يف يعس ءيش

 اهنبا ةصح نم مهبيصن نوفوتسي ةثرولا نإف دلولا مأ الإ نيدلا يف نهتياعس
 .هيق تعس ءيش اهيلع لضف نإف . يقاوبل ١ ءامال ا ةياعس نم

 هلو ثلثلا نم وهو هضرم يف هل ا دبع قتعأ ضيرم لجر يف لاق : ةلاسم

 نا هلو هسفن كلمي دبعلا نإ لاق نم لاقف ثلثلا نم هنم دبعلا جرخي لام
 قحتساو ثلثلا نم ناك كلذ هضرم نم ضيرملا تام نإف ءاش ثيح فرصتي

 ولو هلام نم لجرلا ىلع قتع حص نإو .هيلع اوقحتسا ام ذئنيح ةثرولا هيلع

 رمآ رظني ىتح جرخي نأ هل سيلو .فوقوم هنإ لاق نم لاقو . وه الإ هل نكي مل

 ناك نإو هءاش ثيح جرخ هضرم يف هتلت نم جرخي لام هلو تام نإف تيملا

 يف هتقفن نإ ليقو لاملا سأر نم قتع ضيرملا حص نإو .هيلع امب اذوخأم
 رجاؤيو هسفن ىلع اًقوقوم ناك اذإ ضيرملا لام نم لاحلا اذه يف لوقلا اذه

 وأ ل املا سأر نم هقتع حص نا۔ اف ةرجأل ١ هيقي فقوتو هترجأ نم هتقفن نوكتو

 ثلثلا نم قتع هل حصي مل نإو هلام نم لكأ دق ناكو . هل ةرجألا تناك ثلثلا نم

 . همزلي ام ةيقب نم همزلي امق ...ةرجألا ةيقب تناك لاملا سأر نم الو

 سيلف لجرل ١ دلو هقتع هقتعأف كولمم هلو نيد هيلعو لجر كله نإ ل اقو : ةلاسم

۔ ٢٥٧



 ءامرغلل كولممل ١ نأل ء امرغل ١ اونهريو نيد نم مهيبأ ىلع ام او دؤي ىنح مهل كلذ

 .مهل ام اوضبقي ىتح

 ناك نإف .لام هيلإ عفدي ملو اهقتعأف هل ةمداخ نهرأ لجر نعو : ةلاسم

 يف تناك نإف تلق .نهترملا دي نم ةيراجلا قتع زاجو .هلام هيلإ عفد ءافو هل

 ناويحلا نهر زوجي ال ليق دقو هريغ نمو .ةرح يه لاق اهقتعاف اهالوم دي

 هل ناك ةيراجلا قتع زوجيو نهرب سيل هيف مكحلاف ضبقي مل وأ ضبق ءاوسو
 . هنيد ىف هلام مكاحل ١ هيلع رجحي نأ الإ . ءافو هل نكي مل وأ ءافو

 نكي مل اذإف هقتعأف دبع الإ هل سيلو قوقح هيلع ناك لجر نعو : ةلاسم
 .اًرئاج قتعلا ناك ىلوملا ةحص يف كلذ ناكو هل يذلا هيلع رجح مكاحلا

 زوجي ال ل اق نم ل اقو . ديعل ١ ىلع ء يش الو ديعل ١ ةميقب ناي اىدلا ىعسنتسيو

 . هريغو دبعلا ةميق نم هئامرغل .ًاميرغ ديسلا قتع ناك اذإ هريغ لاق .هقتع

 نيد هيلعو توملا دنع هكولمم قتعأ نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 وهو هقتع زجي مل كولمملا كلذ ريغ لام هل نكي مل اذإ لاق نم لاقف هلامب طيحي
 هنمثب ىعستسي لاق نم لاقو .هنمث ينلث دريو قتعي لاق نم لاقو .هنيد يف

 و اليلق هتميق نم ىقبي ناك نإ ليق دق معن هريغ لاق .اندنع لوقلا رثكا وهو
 ءيش هنم ىقبي ملو كلاهلا لامب وأ نيدلا هب طاحأ نإو ىعستساو قتع اريثك

 . نيدلا يف دبعلا عيب
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 يف باب
 ةتعملاب قتعملا عافتنا

 ..هريغك ةرجألاب همدختسي نأ دارأ مث اديع قتعأ لجر نع لئسو : ةلاسم

 هجول هقتعا ناك اذإ اهريغ الو ةرجأب كلذ هل سيل ليق ىعم لاق .؟ كلذ هل له
 . هللا هجو هب دارا ناك اذإ .ايندلا رومأ نم ريثكب الو ليلقب هنم عفتني الو .هللا
 كلذ ريغ وأ هل رجألا ىنعمل قتعملل ةحلصم كلذ ناك اذإ هنأ جرخي هنأ يعمو
 ناك اذإ كلذ هل زاج .؟ ةرجأ ريغب هلمعتسا اذإ جرخي لهف تلق . سأب الف

 . دبعلا ىضرب

 الإ ريثك الو ليلقب هلمعتسي نأ هل سيلف هللا هجول اًدبع قتعأ نمو : ةلاسم
 نوكي وأ كلذب سأب الف هلمعتسي الو هرمأي نأ ريغ نم هيأر نم دبعلا لمعي نأ
 . سئب الف هترجا هيفويو هريغل لمعي امك هل لمعيف ةرجألاب لمعي نمم دبعلا
 نأ هل نكي مل رجألا هب ديري ىلاعت هللا هجول هل امالغ قتعأ نمو دايز وبآ لاقو
 . ءام نم اًكدق هدي نم برشي
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 يف باب
 هحلو دبع دلاولا قتع

 هدلاو دبع دلولا قتع يكو

 اذه هدبع قتعأ هدلاو نأ دلولا رارقإ يف و

 قتع نإ هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع دجوي اممو : ةلسم

 ةهبشلل هقتعأ اذإ قتعي هنإ لاق نم لاقو .هعزتني مل ولو زوجي هدلو دبع دلاولا

 «كيبآل كلامو تنأ » ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا لوقل قرلا نم ىلوأ ةيرحلا نأل
 هنإ لاق نم لاقو . ائيش هلام نم ذخأ وأ هلام ذخأ هابأ نأ هل ركذ لجرل لوقي

 لاق نم لاقو .كلذ وحن رثؤملا يبأ نع كلذ دجويو هعزتني ىتح هقتع زوجي ال
 هدلاو ىلإ دلاولا لام ليزي ال عازتنالا نأل هقتع زوجي الف هعزتني مل وأ هعزتنا
 امو مزلي اميف الإ سهقتع زوجي ال لاق نم لاقو .دحاو هيف لوقلاف هغلبي ىتح

 يبأ نع اذه وحن دجوي اميفو ٠هيف قتعلا ىلع ردقي الو مزال نع قتعلا هب ديري
 ديري ال اميف دلاولا مزلي اميف زوجي لاق نم لاقو هللا همحر يلع نب ىسوم يلع
 نع اًّضيأ دجيو .هلام نم لذب موقي ام هعم ناك ولو رارضالاو فالتالا هجو هب

 زئاج هقتعأ نإ هنأ هنع دجويو .هدلو مالغ قتعي نآ دلاولل سيل لاق هنأ يلع يبا
 مل نإو .هدبع نمث ردقب هلام نم هنبا يطعي نأ دلاولا رمأ لام دلاولل ناك نإف
 . مات هقتعو هنمثب دلاولل دبعلا ىعس لام دلاولل نكي

 نأ رقأف هيلع هوبأ مهفلخ دبعأ ةتالث هدي يف لجر نع هتلأسو : ةلسم

 لاق .؟ مهيف مكحلا فيك ..ثلاثلا اذه لب رخآلا اذه لب دبعلا اذه قتعأ هدلاو

 ةتكس دعب لاق مث ءاذه قتعأ لاق نإف تلق .مهل هنم رارقإ اذه ،اميمج نوقتعي
 .ثلاثلا ثلث قتعيو ىناثلا فصن قتعيو ارح لوألا نوكي لاق .اذه وأ اذه وأ
 . رثألا يف هتدجو كلذ لاق

 نأ امهدحأ رقأف اًدبع امهيبأ نم اثرو نالجرو ماكحلا باتك نمو : ةلاسم
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 لام كلاهلل سيلو هضرم ىف هقتعأ هابأ نأ رخآلا رقاو مهتحص ىف هقتعأ هابأ
 نم طقست هتحص نأل هتحص يف هقتعأ هابا نأ رقأ يذلا امأ .دبعلا ىوس

 ارح دبعلاو .هنمث ثلثب هيعستسي هضرم يف هقتعأ هابأ نأ رقأ يذلاو دبعلا
 ملعأ هللاو ثلثلا دحاو لكلف ناثلثلا هنم ىقبو بهذ دق دبعلا ثلث نأ لوقي هنا
 . ملعا هلاو دبعلا اذه ريغ لام هل نكي مل اذإ يدنع اذه هريغ لاقو . قحلاب

 زوجي له ..نبالا اهقتعأ مث هنبا ةيراج ضبق هنأ دهشا لجر نعو : ةلاسم
 دق اهنأ ىرن انإف تفصو ام ىلع .؟ قتعأ امهيأف بألا ضبق دعب نبالا قتع

 مل اذإو اهضبق ىلع دهشأ اذإ رثؤملا وبأ لاق . ملعأ هلاو تفصو ىلع تقتع
 . قتعت ال اهنأ ىرن نإف هخسن ىرنف اهضبق ىلع دهشي

 ىنثتساو قحب ادبع هنبا ىطعأ لجر نعو يلع يبأ نع بسحأ : ةلاسم
 نأ الإ هقتع زوجي ال لاق .دبعلا قتعأ توملا هرضح املف تومي ىتح هتمدخ
 . هيلإ اًجاتحم ناك وأ ،قحب هقتعأ نوكي

 مالغ قتعي نأ هل سيل لجرلا نا هللا همحر رصن نب دمحم ظفح : ةلاسم
 . هدلو

 ىلإ ناميلس نب دمحمو ةفيذح يبا نب ءالعلا باوج نمو : ةلاسم
 ددرت دقو . فالتخا كلذ ىفف هنبا دلول ادبع قتعأ لجر نعو مهجلا نب مشاه
 دبع قتعتي ال هنأ انعم يذلا هريغ لاق . رظن اهيفف اهيف رظناو ددرت نم اهيف
 وه لاق نم لاقف .فالتخاب كلذ ىف ليق دقف هنبا دلو قتع ىف امأو .هنبا دلو

 قتعأ هنأل هدلاو نم دلولا لام ىف ةرضملا زوجت الو ةرضمو دلاولا نم فالتا
 لامو كالم لبق قاتع ال» ملسو هيلع هنا ىلص ىبنلا لوق كلذو كلمي ال ام
 بوبحم نب دمحم هتنادبع يبأ نع دجوي دقو "ماكحألا يف هيبأ لام ريغ دلولا
 اذإ هنإ قتعي هنإ لاق نم لاقو .هعزني مل ولو زوجي ال هدلو دبعل دلاولا قتع نأ
 تنا " ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا لوقل قرلا نم ىلوأ ةيرحلا نأل ةهبشلل هقتعا
 ٦ هنا لاق نم لاقو .هلام ذخأ دق هابأ نأ هل ركذ دق لجرل لوقي «كيبأل كلامو
 ةعزتنا لاق نم لاقو كلذ وحن رثؤملا يبآ نع دجويو . هعزتني ىتح هقتع زوجي
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 ىتح هدلاو ىلإ دلولا لامل ليزم سيل عازتنالا نأل هقتع زوجي الف هعزتني مل وأ
 دري مل اذإ دلاولا مزلي اميف هقتع زوجي لاق نم لاقو .دحاو هيف لوقلاف هفلتي
 ال لاق نم لاقو .هلام نم كلذب نوكي ام هعم نوكي امو رارضالاو فالتالا هب

 قتعلا ىلع ردقي ال مزال نع قتعلا هب ديري امو دلاولا مزلي اميف الإ هقتع زوجي
 هنأ اضيا هنع دجويو يلع نب ىسوم يلع يبأ نع اذه وحن دجوي اميقو .هيف

 . هدلو مالغ قتعي نآ دلاولل سيل لاق

 قتع نإف هتيراج وأ هدلو مالغ قتعأ لجر نعو باوجلا ةخسن : ةلاسم

 نمت هلام نم هنبا يطعي نأ دلاولا رمأ لام دلاولل ناك نإف زئاج ةمألاو دبعلا
 . مات هقتعو هنمثب مالغلل دبعلا ىعس لام دلاولل نكي مل نإو ،هدبع

 هني ١ نم ذخآ لجر نعو يلع يبآ نع رصن نب دمحم لئ اسم نمو : ةلاسم

 . هقتع روجي ال ل اق . هنبا يأر ريغي اهقتعأ مت اًمايأ هتمدخفقف ةيراج

 هنبا تام اذإف شاع ام هنبال همالغ لاق ديز نب رباج نع رثألا نمو : ةلاسم

 دبع وه رباج لاق . ةرح ةأرما جوزتف 0 رح هنأ نظيف هنبا تام املف ى رح وهف
 . هتقراف تءاش نإو هعم ترم تءاش نإف ٨ رايخلاب هتأرماو نبالا ةثرول

 مالغل ١ عزنن ١ بأل ١ نأ مت هل قحي هل امالغ هني ١ يضق لجر نعو : ةلاسم

 لاق هريغ نمو . هقتع زوجي الف هعزنب دهشي مل نإو 6هقتع زاج دقف هتقتعأ دقو
 دلولا دنع دلاولا قتعأ اذإو هعزتني مل ولو هقتعأ اذإ قتعي هنإ لاق نم لاق دقو

 . هعزتني مل ولو قتع

 نإو .هفلتأ دقو قتع هنبا دبع قتعأ نمو رفعج نبا عماج نعو : ةلاسم
 . اضيأ قتع يألا وأ نبالا هقتعأ مث هنبا نم هعزن

 دق ه ايآ نأ امهدحأ رقأف ١ ديع امهدل او نم اثرو نيلجر نعو هنمو : ةلسم

 سأر نم قتعي ليقف . هضرم يف هررح ه ايأ 7 ا رخآل ١ رق او حيحص وهو هقتعأ

 . ثلثلا نم نوكيف ضيرم وهو هقتعأ هابأ نأ ةنيب يعدملا رضحي نأ الإ لاملا
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 هل لام ال دبعأ ةتالث هل ناك تيم يف ءاهقفلا ضعب لاقو هنمو : ةلاسم
 مهنإف ..اذه لب ال ءاذه لب ال هضرم ىف اذه ىبأ قتعا هنبا لاقف .مهريغ
 .قتعف لوألا هب رقأف . مهنم دحاول ثلثلا نا مغر هنأ لبق نم اكيمج نوقتعي
 لوذلا كلهتسا هنأل ثلاثلا قتعي مث ،لوألا كلهتسا هنأل قتعف ىناثلل هب رقأ مت

 ىلع ساقم نسح هريغ لاق .هذه يف رظنا عجرا ثلاثلا هنأ معزو يناثلاو
 لاق مث ءاذه وا لاق مث هضرم ىف اذه ىبأ قتعا لاق نإو . انباحصأ بهذم
 . ثلاثلا ثلثو يناثلا فصنو قتعي لوثلا نف ،تاتكس كلذ نيبو ءاذه وا

 قتع هدلاو نإ لاق لجر نع لئسو دمحم ىبأ نع ةلاسم رثأ ىلع : ةلاسم

 نيب عطق اذإ لاقف .نالف لب ال لاق مث .نالف لب ال لاق مث ،هديبع نم ادبع ائالف
 ثاريملا يف ءاكرشلا ركنأ نإف مهلك ةثالثلا ديبعلا قتع توكسب ظفللا اذه
 ةصح طقستو مهصصح ردقب ةثرولا مهاعستساو مهلك ةثالثلا ديبعلا قتع
 . قتعلاب رقملا
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 يف باب
 ةحصلملاب قتعي نم

 ليق هماحرا نم كلم اذإ لجرلا ىلع قتعي نم ىف فلتخاو ليق : ةلاسم
 هيلع قتع هدلو وأ هيدلاو كلم اذإ لجرلا نأ ىلع ملعلا لها نم ةمألا تعمتجاو
 لاق نم لاقو . ملعلا لهأ نم دحأ نيب كلذ ىف فالتخا ال رح وهو هكلمي الو

 ملو اوقتع اوناك ام هدلو دلوو هدلاو وأ ولعو اوناك ام هدادجأو هيدلاو كلم اذإ

 اوناك ام اًضيا هتوخا هيلع قتعي لاق نم لاقو .ماحرألا نم مهريغ هيلع قتعي
 نم هحاكن هيلع مرحي نم لك هماحرأ نم هيلع قتعي لاق نم لاقو اولسانت

 رهصلاب هحاكن هيلع مرحي نم هيلع قتعي ال هنأ ملعلا لهأ عمجاو ليقو .بسنلا
 نم هحاكن هيلع مرحي نم هكلمي نميف اوفلتخاو .كلذ يف هيلع ءيش الو

 لاقو .هكلمي الو هيلع قتع ةعاضرلا نم هاخأ كلم نم لاق نم لاقف ةعاضرلا

 نم لاقو .هعيب مت هعاب نإف هعيبي الو همدختسي نكلو هكلمب قتعي ال لاق نم

 هعيبيو همدختسي لاق نم لاقو .عيبلا در هعاب نإف ،هعيبي الو همدختسي لاق

 ةعاضرلا نم خالا عيب زوجي ال لاق هريغ نمو .ماحرألا نم وه سيل هريغك وهو

 نم يف ةبقع نب حاضولا ظفح هريغ نمو .نيدلا يف الإ اهريغ الو ةجاح يف

 سيلف نيد هيلع ناك ولو مهعيبي الو مهمدختسي لاق ،ةعاضرلا نم هتوخا كلم

 هلاخ نباو هتمع نبا كلم نم ردتقملادبع لاقو لاق هريغ نمو .عيب مهيف
 نإ هيآرب لاقف .؟ لاخلا نبا نباو معلا نبا نيأف تلق .اوعابي ملو اومدختسا

 نمضيا كيرش هيف هلو . هيلع قتعيف كلمي يذلا يف اوفلتخاو مهلثم مهلوسن
 قتعي نمم ائيش كلم اذإ هنإ لاق نم لاقف .نمضي هجو يأ نمو نمضي ال وأ

 ثاريم نم مهكلم ناك هجو يأ نم مهتصح هئاكرشل نمضو قتع هكلم اذإ هيلع

 ناك هجو يا نم نامض هيف هيلع سيل لاق نم لاقو .ةيصو وأ ءارش وآ ةبه وأ

 ةيصو نم وأ ةبه نم وأ ءارشلا نم مهل هكلم ناك نإ لاق نم لاقو . مهل هكلم

 ةيصولا يف نمضي مل لاق نم لاقو .نمضي مل ثاريم نم ناك نإو .نمض
 هل هريغ لعف نم ةبهلاو ةيصولاو ثاريملا نأل ءارشلا يف نمضيو ةبهلاو
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 الو ةبهلا لبقي ال نأ هنكمي ناك نإ لاق نم لاقو .هسفن يف هلعف نم ءارشلاو

 اًرئاج ناك دقو اًضيا اروجحم هيلع عيبلا سيل لاق نم لاقو .كلمي الو ةيصولا
 امنإو .هلثم لعف نم حابملا ريغ هنم ءارشلا ىف ةحابإ هعم نكي ملو ءارشلا هل

 مهكلم اذإ هماحرا نم دحا هيلع قتعي ال لاق نم لاقو .طقف هتصح هيلع قتعي
 كلذ نمو هيبا نم ثري اميف هئاكرش ةصح نمضي هنإف مألا الإ ثاريملاب
 كلذ نم هتصح نم رثكا نمضي الو طقف همأ هبسن نم ثرو يذلا ثاريملا
 . لاملا

 مرحي نم كلم نم لاق هنأ ردتقملادبع نع ةبقع نب حاضولا ركذ : ةلاسم

 .قتعي هنإف خألا نباو لاخلاو معلاو خألاو دلولا لتم بسنلا نم هحاكن هيلع

 مدختسي هنإف لاخلا نباو معلا نبا لثم بسنلا نم هحاكن هل لحي نم كلم نمو
 . مهعيبي الو مهمدختسا عاضرلا نم هحاكن هيلع مرحي نم كلم نمو . عابيالو

 اهب لخدو اهدلو وأ هنيعب اهدلاو ىلع ةأرما جوزت لجر يف ليقو : ةلاسم

 ةميق فصنب اهيلع عجريو هضبقي مل وا دلولا وأ دلاولا تضبق اهب لخدي مل وا
 هضبقي مل وأ هضبق دبعلا قتع دقف اهب لخدي نأ لبق اهقلط نإ امأف . دبعلا
 اهيلع عجر مهرد فلا ىوسي ناك اذإف دبعلا ةميق فصنب اهيلع عجريو
 مهرد فلا هيلإ عفدت نأ ىلع اهدلو وأ اهدلاوب اهجوزت نإف .مهرد ةئامسمخب
 عيبلاو حاكنلا لاق نم لاقف .مهرد فلا ىوسي دبعلاو .مهرد فلا اهلثم رهمو

 هنأكف ٠مهرد فلا هيلإ عفدي نأ ىلع دبعلا ىلع اهجوزت امنإ هنأل تباث اعيمج
 نإ لاق نم لاقو .دحاو دقع ىف عيبو حاكن كانه ناكف ءارش دبعلا هنم ترتشا

 عيبلا خسفناف دبعلا ىلع عقو حاكنلا نأكف تباث حاكنلاو خسفنم عيبلا
 ةئامسمخ هيلع درت نا اهيلع ناك اهب لخدي نأ لبق اهقلط نإ اهلاحب ةلأسملاو
 لاقو . قادصلا تقحتسا تتام وأ اهنع تام وأ لوخدلا لبق اهقلط نإو .هرد

 نإ لوقي نم لوق ىلعو اهلثم قادص اهل نوكيو هلك كلذ خسفني هنإ لاق نم
 تملس تناك نإف ،مهرد ةئامسمخ ىلع اعقاو حاكنلا ناكف زئاج حاكنلاو عيبلا

 نيسمخ لوخدلا لبق اهقلط ناك نإ هيلع تدر هب هل نمض يذلا فلألا هيلإ
 فلألا هيلع عفدت نا اهيلع نإف فلألا هيلإ تعفد نكي مل نإف ،مهرد يتئامو
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 ارهم مهرد فلأ هل اهيلع نأ ىلع اهجوزت نإو ليق . رهملا فصن هيلإ عفدتو
 لبق اهقلط نإو . زئاج كلذف كلذب عوطتلا هجو ىلع هيلإ اهتعفدف هل اهيلع
 اهب لخد نإف سقادص ريغ ىلع جيوزتلا عقو دق هنأل ةعتملا اهل هيلعف لوخدلا
 . اهلثم قادص هيلع اهل ناك

 كلذلو رفن ةثالث نيب دبع نع تلأسو ديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلاسم
 تكلم امل قتع دق لاقف دبعلا مأ دبعلا نم هتصح مهدحأ ىطعأف ةرح مأ دبعلا

 نوعبتي الو تلق قتعملا نم مهعصصحب ىطعملا ءاكرشلا عبتيو هنم ةفئاط همأ

 اهعاب ول نكلو يطعملا ةبهب قتع امنإ ال لاق .هتكلم امل قتعأ امنإو دبعلا ما
 . مهيلع مهل ليبس الو يه اهنوعبتي اوناك دبعلا نم هتصح

 هللا همحر باطخلا نب رمع نأ هنم مرحم اذ كلم لجر نع لئسو : ةلاسم

 نأ رباج نعو ةعيبر يبأ نع عيبرلا لاق . رح وهف هنم مرحم اذ كلم نم لاق

 وأ هابأ وأ هدلو دلو وأ هدلو ىرتشا نم لاقو س رح وهف مرحم يذ لك كلم نم
 رارحأ مهف هتلاخ وأ هتمع وأ هتخأ ةنبا وأ هيخأ ةنبا وأ هتخأ وأ هاخأ وأ همأ

 هتلاخ ينب وأ هتمع ينب ىرتشا نإف كلذ نع عجري نأ هل سيل مهيرتشي ةعاس

 نم قتعي امنإ لاقو . رباج لوق وهو ،همدخ مهف هحاكن هل لحي نم ىرتشأ وأ
 .هيلع بجاو كسن ىضق وأ نيد يفالإ هتبارق عيب هل هركيو .هحاكن هل لحي ال

 مهمدختسي لاق نم لاقو .مهعيبي الو مهمدختسي ليق دقو معن لاق هريغ نمو
 راهصألا نم هحاكن هل لحي ال ام لكو .ءاش امفيكو .ءاش اميف مهعيبيو
 . مهعيبو هتمدخو هكلم زئاج كلذف تانوتخلاو

 .؟ هبحاص هكلم اذإ قتعيأ هبحاص هلام نم ىرتشا براضم نعو : ةلاسم
 . قتعي لاق

 هيلع مرحي نم ماحرألا نم كلم نم لكو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 هدلوو خألاو اوفلس امو امهدلوو نبالاو بألا لثم كلذو هكلم ةعاس قتع هحاكن
 نم وأ لاخلا نباو معلا نبا لثم ءالؤه دالوأ كلم نمو لاخلاو معلاو اوغلب امو

 الو هتمدخو هكلم هل زوجي هنإف هحاكن هل زوجيو ماحرألا نم مهلثم مهنم ناك
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 مهمدختسيو مهكلمي لاق نم لاق هريغ نمو .مهكلم اذإ نوقتعي سيلو هعيبي

 مرحي اونوكي مل اذإ نومدختسيو نوعابي مهنإ لاق نم لاقو .مهعيبي الو

 ناك نمو ةعاضرلا نم نونبلاو ةوخالا كلذكو عماجلا نمو .بسنلا نم مهحاكن

 اذإ نوقتعي سيلو ،مهعيب هل سيلو هل اوناك نم مهكلمي هنإف هحاكن مرحي مهلتم
 اماو ةميق الب مهمسق مهلف ءاكرش ةعاضرلا نم ةوخالا كلم نإ ليقو .مهكلم
 سيل نم ءاكرشلا يف ناك نإو .كلذ هركو عيب اهنإ ءاهقفلا ضعب لاقف ةميقلا

 نم مهس يف دبعلا كلذ عقو اومسقنا مهنإف عاضر ديبعلا نم دحأ نيبو هنيب

 . هعيب هل زجي مل عاضر هنيبو هنيب

 نب لضفلا تلأس حاضيإلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 لاق .؟ قتعي له ادساف اعيب هكلم اذإ قتعي نم وأ هابأ ىرتشا نم نع يراوحلا

 ىلع رانيد ةئامب هارتشا نإف تلق .قتعي الف هب ملعي مل بيع لبق نم ناك نإ
 ملعن الو ردتقملادبع نع ليق دق لاق . رانيد ةئاملاب مهرد يفلأ هنم ذخأي نأ

 ةئاملاب ذخأي نأ ىلع مهرد ةئامب ًائيش عاب اذإ هنأل .هلوق لثم لاق هرغي نأ
 ذخآ لوقي نأ الإ عيبلا يف نيطرشلا نم سيل اذه نإو زئاج كلذ نإ ابح مهرد
 ١ . زوجي ال كلذف مهردب نيكوكم بحلا كنم
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 يف باب
 هديس لعق نم دبعلا قتعي نم

 ` هارتشا 7 هرمأ وأ هنأ

 .قتع دقف هبج نإو . دبعلا قتع هدبع يصخ نم يراوحلا وبآ لاق : ةلاسم
 ةلع نم هاوك وأ هنيع قف وأ هب هوش وأ رانلاب همداخ ىوك نمو . انظفح اذكه
 . قتعي ال لاق هيخأل وآ هتآرمال ناك نإف تلق .هيأرب نوكي نأ الإ قتعي هنإف هيف

 روعف براضلا اطخأف اهل مالغ برضب ترمأ ةأرما نأ انل ركذو : ةلاسم

 هيلإ بتكف كلذ نع هلأسي بوبحم ىلإ يتولسلا ديزي نب شيار بتكف هنيع
 نع هظفحي يذلاو لاق .اطخ هنيع باهذ ناك اذإ قتعي ال دبعلا نأ بوبحم
 اًدمع هلمانأ نم ةلمنأ وأ هنذأ عطق وأ هنيع روعف همالغب لثم نم هنأ نيملسملا

 هيف عمتجي هلثم أطخ هب لثم نمو ،قتعي ال هنإف أطخ كلذ لعف نمو .قتعي هنإف
 امم اذه هابشأ وأ هفنأ عطق وأ امهيتلك هينذأ عطق اذإو لاق .قتعي هنإف .ةيدلا

 . دبعلا قتع اطخ كلذ لعف اذإف ةيدلا هيف عمتجي

 رح وه لب .؟ ال مآ نوقتعي مهديبع نم دحأ ملسأ اذإ نوكرشملاو : ةلاسم

 فئاطلا برح يف لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور امم هتفرع اميف

 لها ملسأ املف إمالسإلا يف اولخدو ديبع هيلإ جرخف . رح وهف انيلإ جرخ نم
 ءاقتع كئلوأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ديبعلا كئلوأ يف اوملكت فئاطلا

 . قرلا ىلإ هعجري ملو . هنلا

 طخب اهتدجو . ملعأ هللاو قتعت اهنإف اهطلخف هتمأ ءيطو نمو : ةلاسم
 . عجر . هللا همحر مصألا هللادبع نب نامثع ملاعلا هيقفلا

 ملعأ ملو اهب قتعي هلثم هذه سيل .؟ ال مأ قتعيأ هدبع ءيطو لجر : ةلاسم

 . ةشحولا هذه هيف ثدح اذإ هقتع يف لوق نيملسملا نم

 لاق .هيطو نم تتام ىتح هتمأ ءيطو لجر سشيرق نب ديعس نع : ةلاسم

٢٦٨



 . تقتع اهطلخ ىتح اهيطو نإو قتعلا هيلع

 نم رمأ وأ امهينذأ امهل بقثف ريغص دبع وأ ةريغص ةمأ هل لجر : ةلاسم
 ؟ ال مأ كلذب ناقتعيا امهب ربلاو امهل نيزتلا كلذب دارا امنإو ۔امهالحو امهبقثي
 يفو رئارحلا يفو ثانالا يف زئاج اذهو .هكلم نم امهجرخي هلثم انه سيل
 . مهلثم ديبعلا ناركذ نإ لوقاو . رارحألا نم ناركذلا يف حلصي الو سءامإلا

 كلذ يف هيلع له .هيف ةلعل رانلاب هدبع ىوك لجر نع لئسو : ةلاسم

 .لقعي نمم اقلاب ناكو دبعلا يارب لعف نإف كلذب رمؤي ال هنأ يعم لاق .؟ ةعبت

 نإ اماو .قتعي ال هنأ لوقلا ضعب يفو .قتعي هنأ لوقلا ضعب يف نأ وجرأف
 ديعس وبآ لاقو .لاح لك ىلع قتعي ليق هنأ وجرأف هرمأ ريغب هيق كلذ لعق ناك

 هب لثم دقف عبصأ ةلمنا عطق ول ليق دقو لاق .قتع هدبعب لثم اذإ لجرلا يف
 . كلذ ىنعم ىلع

 له ..اهروعف هنيع ىلع هدبع برض لجر نع ديعس ابآ تلأسو : ةلاسم
 .هلثملا نم نيعلا راوع نأ يدنعو .قتع اًدماع هب لثم اذإ هنأ ىعم لاق .؟ قتعي

 رظتني هنأ يدنع امنإ لاق .مكح دق ناكو ةنس دعب هنيعب رصب اوداع نإف تلق
 . قتع الإو اهب رصبأ نإف ةنس هب

 ؟ قتعي له ..اًدماع رانلاب همالغ برض لجر ىف ديعس ىبأ نع : ةلاسم
 .قتع اريثك وا اليلق هيف ترثأو رانلاب ادمع همالغ برض اذإ ليق هنأ ىعم لاق
 ءاوس دمعلاو اذه يف أطخلا نوكي له ..ترثأف رانلاب أطخ هبرض نإف هل تلق
 ةبرضلا نوكت ىتح قتعي الف رانلاب اطخ هبرض اذإ ليق هنأ يعم لاق .؟ قتعيو
 قتعي ذئنيحف اذكه تناك اذإف .ةلماك ةيدلا اهب قحتسال رح ىف تناك ول ام ردقب
 بجوتسا رحلا ىف تناك اذإ ىتلا ةبرضلا ةفص امف هل تلق .هلوق ىنعم ىلع
 هيف نوكي ام ةبرضلاب بهذ اذإ هنأ ىعم لاق . رانلاب تناك اذإ ةلماك ةيدلا اهب
 لثم اذه وحن وأ هندب وأ هينذأ عطقي وأ هرصب بهذي هنأ لثم ةعمتجم ةيدلا
 . هلوق ىنعم ىلع جورخلا

 ةموقل او . هموق وأ حرج هيق درع نع ه دنع انآو دردعمس وبأ لئسو : ةلاسم

س ٢٦٩٢



 له ..ةدملا تعمج دقو اهرمأ هيلع داز دق تيرض اذإ هدي تماق لوقي نابرضلا
 ىعم ل اق .؟ ال حأ هل اًكالص نأ وجري امم كلذ ناك ا ذإ رانل اب بطقي نأ زوجي

 يدنع اذهو حالصل ١ هنأب وجري امم كلذ ناك اذإ رانلاب بطعي نأ زوجي هنأ

 . ىنعملا ىلع ةالسلاب سفنلاب ةجلاعملا نم نوهأ

 هقتعف هسفن قتعأ مث ارهش ثبلف هديب هدبع قتع لعج لجر نعو : ةلسم
 ٠ْ اح

 - رد ٠

 مث هتارما قلطيو هل امالغ قتعيو بهذي نأ الجر رمأ لجر نعو : ةلاسم
 ةأرملا قلطأ وأ مالغلا رومأملا قتعاو رومأملا ملعي ال ثيح نم رمألا نع عجر

 ةفرعمب رمآلا ةعجر نوكت ىتح تفصو ام ىلع اًرئاج هقالطو هقتع ىرن انإف
 هنأ يعمو هريغ نمو .قالطلاو قتعلا نم هب رمأ ام هلعف لبق نم رومثملا نم
 . قالطلاو قتعلا ديق كلذل هعازتنا حص اذإ قالط الو قتع عقي ال ليق

 ثدحلا شرا ديسلا مزلي له اهب قتع هلثم هدبعب لثم لجرف هل ليق : ةلاسم
 دادزي نأ الإ مكحلا ىف اشرأ هديس ىلع هل نأ ملعأ ال لاق .؟ دبعلا قتع اذإ

 ءيش وأ ءاودلا لكآت نم داز ام همزلي ليق هنأ يدنع هنإف قتعلا دعب نم ثدحلا
 قتعي ىتلا ةلثملا امف هل ليق . رحلا ةئد نم كلذ همزلي ليق هنأ ىعمف كلذ نم
 هحراوج عطق نم هب لثم امف دمعلا ىلع ناك اذإ ليق هنأ ىعم لاق .؟ دبعلا اهب
 وجرأف عبصأ وأ لجر وأ ديوأ نيع وأ نذأ وأ فنأ نم ةلثملا ىنعم هب هقحلي ام
 هب هل عمتجي ام هب لثمي ىتح ليق هنأ يعمف اطخلا ىلع امآو ةلمنآ ولو ليق هنآ

 .فنأ وأ اذه وحن وأ لجر وأ دي وأ نينيعلا وأ نيلجرلا وآ نيديلا لثم ةيدلا
 .؟ قتعي له ..كلذب عفنلا هل وجرن ةلع نم هندب نم عضوم يف هنشر نإف ليق
 ليق .قتعي مل هعفن ىجريو دبعلا رمأي ناك اذإ ليقو .قتعي ليق دق هنأ ىعم لاق
 .؟ ةلثملا نم هذه نوكتو قتعي له ..اهسأر رعش قلحف ةمأ هل تناك نإف هل
 هل ليق .ةلثم اهسأر قلح نإ روعشلا تاوذ نم تناك اذإ ليق دق هنأ وجرأ لاق
 هديس مزلت له ..تام نأ ىلإ قتعلا دعب هتلع تداز مث اهب قتع هب لثم نإف
 نوكي له ..مايأ ةثالث لبق تام نإف هل ليق .ةيدلا هيلع نأ ىعم ليق .؟ هتيد
 يف ةيدلا نوكت امو هل ليق .لعف يذلا ىلع دوق هيف سيل يعم لاق .؟ دوق هيف
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 نوكي نأ دمعلا ىلع ثدحلا ناك اذإ ىنبجعي لاق .؟ ةلقاعلا ىلعو لعافلا لام

 له ..هديع ءىطو نمعو يرسل ١ نسحل ١ نب دمحم هتلاديع ىبآ نع: ةلاسم

 لاقي الو هديس كلم نم دبعلا جرخي هلثم سيل اذه نأل ال لاق .؟ دبعلا قتعي

 همزلي له ..هايإ هيطو يف هرقع نإ تيارأ تلق .هب لثم دقف لجر ءيطو نم نإ
 . حالصال او ةيوتلا ال ١ هيلع ىرأ ام لاق ؟ شرآ هل

 . اهسفن تقلط من ‘ ارهش تثيلف اه ديب هتأرم ١ قالط لعج لجر نعو : ةلاسم

 نوكي نأ الإ اهسفن قلطت ملو سلجملا نم اقرتفا اذإ كلذ اهيلإ كلذ سيلف

 هدي يف هدبع قتع لعج لجر نعو هللا همحر ىلع يبأ نعو .قح اهديب هلعج

 . زئاج هقتعف هسفن قتعأ مث ارهش ثبلف
 نم ائيش وأ هدي عطق وأ هنيع قف وأ ١ دمع هديع يصخ نم ليقو : ةلاسم

 نإو .ةبقر قتع هيلعف ادمع هلتق نإو .كلذ نم ائيش هب عنص نإ هقتعيلف هلمانأ

 .قتعلا هيلع ليق دق هنأ ىعمو هريغ لاق .ائيش هيلع ىرأ الف اطخ هلتق

 دارأ هدبع معطأ نإف تلق خايشألا باتك نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 نب ةنادغ باتك نمو .قتعي هنإف هب لثم ةلثم كلذ نوكي نأ الإ ال لاق .اعفن هب

 نعو . .كلذل دمعتي نأ ال ١ الف امها دحإ امأو .قتع همالغ ينيع روع نمو ديزي

 . اضيأ ديزي ني ةنادمغ باتك نمو . كلذ دي هقتعي ل اقف همالغ يصحخ لجر

 نم اذه نوكي له ..دحلا هيب غلبف همالغ برض همالغ لجر ن نعو : ةلاسم

 اذإ رثألا نمو هريغ نمو .قتعي هارأ الو . ال لاق .؟ دبعلا هب قتعي ىذلا ةلثملا

 . دمعلا يف كلذو اهب قتعي يتل ا ةلثملا نم كلذ نأ هنس رسك وأ هتلمنا عطق

 وأ ر انل اي همداخ ىوك نمو هلل ا همحر رثؤمل ١ يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم

 .هيأرب نوكي نا الإ قتعي هنإف هيف ةلع نم هاوك وأ هنيع قف وأ هحرج وأ هب هوش
 . قتعي الف هيخأل وأ هتأرمال ناك نإو

 همداخ نيع روع لجر نع تلأسو هللا همحر يلع يبآ باوج نمو : هل اسم

 ىرن امف نمخل ١ ىدأ ١ ذإ هريغ ديع لتق وأ هلتق اذإ ةرافك هيلع وأ قتجي هرأ اطخ

س ٢٧١



 . اهنع لسو دمعلا يف ال ا قتع اندنع امف ه ديع امأو . اًقتع هيلع

 دح امف هعباصأ نم ةلمنأ عطق وأ همالغ نس رسك لجر نعو : ةلاسم

 اقف وأ كلذ لتم وآ ةلمنأ عطق وأ فنألا مرخ لاق .؟ دبعلا اهب قتعي ىتلا ةلثملا

 . كلذ لثم وأ نيع

 تامف رهشلا اذه يف كسفن قتعاف تدرأ نإ هدبعل لاق لجر نعو : ةلاسم

 .هتايح يف كلذ لعفي مل ةثرولا لاقو هسفن هيف دبعلا قتعاو رهشلا متي نأ لبق
 هريغ لاق .اتقو هيف هل لعج اميف هسفن قتعأ هنأ الإ اًرئاج هل هلوق ىرن ال لاق

 ىرا ال لاق .ةثرولا هركو هديس تامو نيترفح رفحف رفح ثالث رفحأ لاق نإو
 قتع رح تنأو رفح ثالث رفحا هل لاق اذإ هريغ لاق .كلذ هل لعج هنأل رح هنأ الإ

 . رفح هيلع سيلو هنيح نم مكحلا يف

 دادم نب هللادبع نب دمحم ملاعلا هيقفلا طخب باتكلا ةيشاح نمو : ةلاسم
 ةللاو قتعي هنإف اهلك ةفشحلا عطقو أطخاف هدبع اًنتخم ديسلا ناك اذإ كلذكو

 ديسلا نم عقو اطخ لك معن انلق أطخ اذه نإ لاقو جتحم جتحا نإف . ملعا

 عقاو قتعلا نإف اهلك رحلا ةيد وهو دبعلا نمث هيف غلبي ام هتمأو هدبع ىلع

 ةمدقتملا ةفصلا ىلع اهلك ثادحألا عيمج يف لمعن هبو دمتعن لوقلا اذهبو
 . عجر ..ملعأ هثلاو

 همالغ هجو برض نميف تركذو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 يعمو .مداخلا قتع همداخب لتم اذإ اولاق دقف .قتعي مالغلا نأ ران نم ةلعشب
 نإ لاقيو . رانلا هيف رثؤت ىتح ليق دقو معن لاق هريغ نمو .ةلثملا نم اذه نأ

 قرخف اهديس هارف هتيراج لبقي هاري ناك دبع هاتآ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 .مالغلا قتعأف ،هدجي ملف هديس ىلإ لسرأف اهركذ عطقو هفنأ مرخو هينذأ

 .ملسم لك ىلع كرصن لاق .يل صوأف برضأ نأ قرفآ ينإ هللا لوسر لاقف
 يذلا هريغ نمو .هلوسرو هللا ىلوم لاقف .؟ انأ نم ىلوم هتنا لوسر اي لاقف

 نب ورمع نع دمحأ دنع هظفلو ىنعملا ةبراقتم ظافلأب هجام ن نباو دواد وبأو دمحأ هجرخأ ثيدحلا )١(

 نأ ىلإ . .هبجو هفنأ عدجف هل ةيراج عم هل اًمالغ دجو حور ابأ امعابتز نأ هدج نع هيبأ نع بيعش

 . ثيدحلا رح تنأف بهذا ملسو هيلع هتنا ىلص هلا لوسر هل لاق
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 . ملسبو هلآو دكمحم

 امأو مهجلا نب ا © ںب مش ناه ىلإ ه أ هللا همحر يلع ني ىسوم ب اوج نمو : : ةلاسم

 . هب لثم نإ قتعي هنإ ليق دقف هنذأ وأ همالغ فنآ مرخ يذلا

 هدي عطق وأ هنيع أقف وأ هقتعيل لاق ادمع هدبع ىصخ لجر نعو : ةلاسم

 أطخ هلتق نإو .ةمسن قتع هيلعف اًدمع هلتق نإو هقتعيلف ادمع هعباصأ رئاس وأ

 . اسأب هيلع ىرأ الف
 ؟ هاضر امو تلق .هيضري لاق ةحضوم همالغ حرج لجر نعو : ةلاسم

 .ماعط نم بهذب هاضرأف همالغ برض شيار نب دايز نب هللادبع نأ ينغلب لاق
 هحراوج نم ائيش باصأ نم دبعلاب ةلثملاو لاق .نميلا لهأل لايكم بهذلاو
 هنم قرحأف رانب هامر وأ ةلمنأ وأ نذأ وأ فنأ نم هئاضعأ نم ءىش عطق نم

 غلب هنأ دجويو .قتع دقف ران ةلعشب هبرض اذإ لوقي ىسوم تعمس لاق .ائيش
 . يارلا اذهب رفاك انأ لوقت ةيداه كلذ

 مهب لثم نم لاقف فنأ مرخ وأ نذإ عطق نم هدبعب لثم نمعو : ةلاسم

 ران نم ةلعشب هدبع برض نم نأ مشاه اهركذو . اوقتع دقف كلذ نم ءيشب

 . رانلا رثؤت ىتح ىسومو رهزألا لاقو .قتع دقف

 برض لجر نع تلأسو ميمت نب نازع ىلإ هللادبع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 .هنم ةيجار وآ هلمانا نم ةلمنا عطقف دري مل وا ةلثم دارأ ادمع وأ أطخ امالغ
 نإ اماو .هيلإ كلذب دصق اذإ كلذب قتع ةيجار وأ ةلمنأ هنم عطق اذإ هنأ ملعاف

 رسك نإ تلقو .قتعي ال هنإف لدع يدهاشب كلذ حصو هباصأف هريغ دارأ ناك

 امأف . ةحئار هل تجاهف هفنأ رسك وأ هنيع نفج وأ هنذأ وأ هتفش رطش وآ هنس

 ةلخم هنأل قتع ىشخنف هنذأ رطش كلذكو .قتعي ال هنإف هفنأ وأ هنس رسك

 اذإ قتعي هنإف مئتلي مل نإف هنيع نفجأ رطش امأو .ةلماك ةيدلا هيف عمتجتو

 وأ نيش ىلع تربج مث هندب وأ هيلجر ىدحإ رسك نإ تيارآ تلقو .اهرطشأ

 لاق فيضملا لاق .هلجر وأ هدي لشي ىتح قتعي ال اذهف نيش ريغ ىلع
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 قتعي الف اهيلع يشمي ردق نإو .قتع اهيلع يشمي ردقي مل نإ شيرق نب ديعس
 قتعي ال اذهف عامجلا هنم بهذ ىتح هبرض نإ تيارأ هل تلقو .هيلع تضرع
 ىتا ام اذإ لاق نم لاق دقو هريغ لاق .قتعي هنإف اشحاف اثدح ثدحي ىتح هب
 تلقو .ةلماك ةيدلا هيف عامجلا باهذو قتع ةلماك ةيدلا هيف هل نوكت ائيش هيلإ

 اريثك وا اليلق هيف ترثآ اذإ امأف . رثؤت مل وا هيف ترثأف رانب هبرض نإ تيارأ
 هسار رعش بهذف هبرض نإ تيأرأ تلق .قتعي الف هيف رثؤت مل اذإف سقتعي هنإف
 . اتبني مل اذإ كلذب قتعي هنإف هينيع راعشأو هبجاح امأو .قتعي هنإ لوقأف هلك

 هنا يعم لاق .؟ ةعبت هيلع له رانلاب هدبع ىوك لجر نع لئسو : ةلاسم

 ضعب يف وجرأف لقعي نمم اغلاب ناكو .دبعلا يارب لعف نإف .كلذب رمؤي ال

 هرمأ ريغب كلذ هيف لعف ناك نإ امأو .قتعي لوقلا ضعب يفو قتعي مل لوقلا

 هعنمي ملف هيك ديري نم هوراش نإف تلق .لاح لك ىلع قتعي ليق هنأ وجرأف
 لاق .؟ ملسيو كلذ هعسي له .. رمألا هل حرصي نأ ريغ نم لوقلا يف هحماسبو

 . هتحماسمب كلذ لعف ناك نإو .ىهنلا ىلع مدق اذإ كلذ هعسي ال هنأ يعم

 دنهلا نم وأ ناضيبلا نم وهو همالغ سأر قلح لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 يهو هتيراج سأر قلح نإف تلق . ال لاق .مالغلا قتعي له هب لثمي كلذب ديري

 هطبسلا روعشلا تاوذ نم تناك اذإ لاق .؟ قتعي له ناضيبلا نم وأ دنهلا نم

 .معن لاق .قتعت شبحلا كلذكو هل تلق .قتعت الف دوسلا امأو .تقتع ناضيبلا

 . تقتع ةطيسبلا روعشلا تاوذ نم تناك اذإ .دنهلا نم تناك نإف تلق

 وأ اهديس اهل نذأق اهعلق تدارأو اهسبرض اهتعجوأ ةمأ هل لجر : ةلاسم

 ةمألا تبلط اذإف :باوجلا .؟ ال مأ كلذ هل زوجي له .هريغ اهل اهعلقي نمل نذأ
 امأو . رانلاب نشرلاو ىكلاو مسولا كلذكو .ىلاعت هتنا ءاش نإ زئاج كلذف كلذ
 دبعلا نإ لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دقف نشرلا اماو زوجي الف يكلاو مسولا
 هل تضرع دق ةلع قيرط نم كلذ ناك اذإ لاق نم لاقو . رانلاب نشر اذإ قتعي
 يف لجر ثدحأ اذإو .ملعأ هتناو قتعي ال هنأ ليق دق هنأ وجرأف كلذ وه بلطو

 مأ قتعي له قتعلا . ثدحلا كلذب بجي امم أطخلا ليبس ىلع ادح هل دبع
 ناك نإو .كلذب قتع دبعلا ةيد هيف همزلت امم ثدحلا ناك نإف :باوجلا ؟ال

٢٧٢٤)



 امأو . اطخلا هجو ىلع هديس نم ناك اذإو .قتعي الف دبعلا ةيد هيف مزلت ال امم
 روعو انذأ- هنم عطق اذإ قتع هتيد نم لقأ ةلثملا تناك ولو هب لثم اذإف دبعلا

 عطقب ىتحف اطخلا اماو .كلذب قتع دمعلا ىلع ةلثملا نم كلذ هبشأ ام وأ اًنيع

 . ملعأ هللاو كلذ هبشي ام وأ اعيمج هينذأ

 هديسل سانلا ضعب لاقف ضرمف كولمم هل لجرو ةيشاحلا نم : ةلاسم

 عمطل رانلاب همشوف همسوف رانلا الإ اهئربي ام هنطب يف حير هيف كمداخ نأ
 اذإف تفصو ام ىلعف .هلاح ام هيار ريغب وأ دبعلا يارب مسولا اذهو ةيفاعلا

 ليق فالتخا هيفف ببس الو هيار الب ناك نإو زئاجف ةلع نم دبعلا يارب ناك
 اذكه .ملعأ هللاو ثلثلا هتميق نم صقني ىتح ضعب لاقو .قتع رانلا ترثا اذإ

 . عجر .هل رفغو هللا همحر حرفم نب دمحأ خيشلا باوج نم هتدجو

 قتع دقف هبج نإو قتع دقف هدبع ىصخ نم يراوحلا وبآ لاق : ةلاسم
 قف وأ هحرج وأ ههوش وأ رانلاب ةمداخ ىوك نمو .انظفح اذكه اًّضيأ دبعلا

 هتارمال ناك نإف تلق .هيارب نوكي نا الإ قتعي هنإف هيف ةلع نم هاوك وأ هنيع
 أطخ وأ هسرض نم هيوكي نم ءافش هدبعب دارأ اذإ لاقو .قتعت ال لاق هتخأل وأ

 هحرج نم هيضريو .هيلع الف هحرجف هبرض وأ هحرج اذإ كلذكو .هيلع سأب الف

 . قتعي هنإف هبقرع وأ هب هوش اذإ اماو
 ول ام هب ثدحي لاقف هديس ثدح نم قتعي امب دبعلا نع هتلأسو : ةلاسم

 . ةيدلا ثلث هل ناك رح يف ثدحلا كلذ ناك

 رعشزج يف اولاق ءامالا نم رعشلا تاذ نأ ىرتالأ ديعس يبا نع: ةلاسم

 . اهرعش طقلا ءادوسلا ةمألا يف كلذ اولوقي ملو هب قتعت هلثم هنأ اهسار

 وهف دبعب لثم نم لاقي ناك لاق هؤارش لحيا هدبع فلا عطق لجر : ةلاسم
 .رح

 دنهل ١ نم وأ ن اضييل ١ نم وهو همالغ سأر قلح لجب نع هتل اسبو : : ةلاسم

 تناك اذإ لاق . ةيراج تناك نإف تلق . ال لاق دبعلا قتعي له هب لثتمي كلذب ديري

 تلق . قتعت الف . دوسل ١ امأو تقتع ناضييل ١ نم ةطيسل ١ روعشل ١ تابحاص نم
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 معن لاق شبحلا كلذكو

 هيلع قتعي نم وأ هابأ ىرتشا نمع يراوحلا نب لضفلا تلأسو : ةلاسم
 .قتعي الف هب ملعي مل بيع لبق نم ناك نإ لاق .؟ قتعي له اًدساف اكيب هكلم اذإ
 لاق . رانيد ةئاملاب مهرد ىفلأ هنم ذخأي نأ ىلع رانيد ةئامب هارتشا نإف تلق

 ةئامب ائيش عاب اذإ هنأ هلوق لثمب لاق هريغ نا ملعن ملو ردتقملادبع نع ليق دق
 نيطرشلا نم سيل اذه ناو زئاج كلذف ابح مهرد ةئاملاب ذخأي نأ ىلع مهرد
 وبا لاق . زوجي ال كلذف مهردب نيكوكم بحلا كنم ذخآ لوقي نأ الإ عيب يف
 هندب نم ائيش قرحاف هدبع ىلع أطخأ اذإ هللا هيضر ديعس نب دمحم ديعس
 اذإو دبعلا هلا قتع ةيدلا هباصأ يذلا ا اطخلا اًعيمج كلذ يف ناكو رانلا نم ءيشب
 أطخ ناك نإ تيأرأ هل تلق .كلذب قتع اريثك و ١ اليلق ةلثملا نم ءيشب هل دمعت

 لاق .؟ قتعي له هيدلا غلب كلذ عمج اذإف ىتش تاماقم ىف هدبع ىلع ديسلا

 اذإ هنأ ينبجعيف اهعطقو ءاضعألا يف امأو حورجلا شورا يف كلذ ينبجعي ال
 لثم كلذو .قتعي هنإف ةيدلا هيف تعمتجاف ءاضعألا تعطقو ةيانج هيلع ىنج
 نا اماو .اطخ رخآ ماقم يف ةيناثلا هلجر عطقيو ؤاطخ ماقم يف هدي عطقي هنأ
 مل ةيدلا هيف عمتجا اذإ ىتح اذه هابشأو ةحضوم ادغو اكضوم مويلا هحرج
 دح لاق .ةيدلا هذه دح امو هل تلق .أطخلا ىلع ناك اذإ اذهب قتعي نأ ىنبجعي
 . ىربكلا ةيدلا هيف ناك رحلا هب بيصأ وأ رحلا نم عطق اذإ نوكي ام كلذ

 ىلإ هللادبع ىبأ نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 اًنيكس نخس هن ليقف ةقرسب هل امالغ مهتا لجر نع تلأسو ركب يبأ نب ديعس
 اذإ لوقأف .كلذب قتعلا لعفي نم رما وأ لعفف هناسل ىلع هعض مث رانلا يف

 ملو هيف ترثأ وأ هيف رثؤي ملو همالك نم ريغت وا ائيش هناسل يف رانلا ترثا
 . كلذب قتعي هارأ ينإف همالك ريغتي

 دبعلا لاعفأ ىلع قتعلا لجرلا لعج اذإ لاقو هئلادبع ىبأ نعو : ةلاسم

 عيبب هليزي نأ هلف . ديسلا ينعا وه هلاعفا ىلع قتعلا لعج اذإو هعيب هل سيلف
 اذإ دبعلا لعف وأ وه هلعف ىلع هعيب هل ليق دقو هريغ لاق .ءاش ام وا ةبه وا
 نإ هل لوقي نأ الإ ةبتاكملا هجو ىلع نوكي ال ءيشب اذكو اذكب تلعف نإ لاق
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 مل نإ نأل لاح ىلع هعسي ال اذه ىلعف وه لعفي مل نإ لوقي وأ اذه لعفت مل
 كتيطو نإ هلوق يف الإ يطو رجح الو عيب رجح اهب عقي ال كلذكو . ءاليإ اهب عقي

 يف انظفح يذلا لاق هريغ نمو .ءاليالاب نيبتو يطولا رجحي هنإف قلاط تنأف
 لاقف .اًمالتخا ءاملعلا ضعب نع دبعلا لعف ينعي اذكو اذك تلعف نإ هدبعل هلوق
 لبقو لعفي نأ لبق لبق هعبي لوقلا اذه ىلعف .نيميلا عقوم عقي كلذ نإ لاق نم

 ىلعف ريبدتلا عقوم عقي كلذ نإ ءاهقفلا ضعب لاقو .نيميلا يف ثتحلا بوجو
 . قتعلا عقو هلعف ىتم لعفلا كلذ ىلع ربدملا ةلزنمب وهو هعيبي نأ زوجيال اذه
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 يف باب
 ءارشلاو جيبلاب قتعلا
 عيبلا دنع قتعلا طرشب

 هثروو دل اول ١ تام مث هن ذأ ريغي هدل اول اًدبع عاب لجر يف ل اقو : : ةلاسم

 .هقتع دعب دبعلا يف عئابلا دلولل ةعجر ال هنأ دبعلا قتعا دق يرتشملاو دلولا

 . ملعأ هللاو هيق ةعجرلا هلف ,3 قتعي مل نوكي نأ امأو

 الف ائيش ةمألا وأ ديعل ١ نم ذخأو قتعلل ةمأو ا ديع ىرتش ١ نمو : ةلاسم

 لوألا امهالوم ملعو امهيرتشي نأ لبق كلذ الجع نإو .لحي الو كلذ هل زوجي

 . كلذب سأب الف

 ةداتق ل اق هقتعب هقتعي ملف هقتعي د نأ ىلع اكولمم ىرتش ١ لجر نع لئسو :ةلاسم

 هبقر قتع هيلع ناك نإو .هسبحي نأ هل هركيو هريغ لاق .هدريلف الإو هقتعأ نإ

 . هنمت نم ةعيضوب هيرتشي نأ هرك هل مزال

 هيلإ نسحأو ةيراج لجر نم عاب لجر نعو مشاه نع دجوي اممو : ةلاسم

 نأ هيلع طرش ام همزلي لاق .اهدر وأ اهكاسمإ يف هل اديف اهقتعيل اهنمث يف

 . اهقتعب ذخؤي نأ ىرآ يذلاو هيلع تدر كلذ نكي مل نإو اهقتعي

 قتعي نأ عئابلا هيلع طرتشاو نمتثب ةيراج ىرتشا لجر يفو : ةلاسم
 بغرف هنع طحي مل وآ ائيش نمتلا نم هنع طح دقو كلذ ىلع اهارتشاف ةيراجلا

 مل نإ تيآرأ .اهقتع هركو اهريبدت وأ اهيطوو ةيراجلا سبح يف يرتشملا

 ل اقو اهيق بغر هنأ ريع اهأطي ملو اهرب دد مل ن : ١ تيأرأ . .اهقتع هركو اهرب دي

 . اهل زئاج كلذفق اهقتعي نأ الا عئابل ١ هركو نمثلا نم ا ن نم ينع طح ام يطعأ ينإ

 نأ يرتشمل ١ ملع مت هقتع هقتعأ مت لجر نم د ديع ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 ناك ن ١ ! اول اقف يرتشملا ا ا اذه نم هقتع زوجي ب له .عئابلا ا هربد ربدم ديعلا
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 لضف يف رظني مث ربدمب سيلو هلثم ميلست يفو ربدملا يف رظني نكلو هقتع

 همسن هب بصي مل نإو تقتعأ تناك ام ةنئاك ةمشن هب بيصأ نإف نينمنتلا
 ةمسن هب باصي ال يذلا لضفلا كلذب بصت مل اذإ كلذك .قتعت ةمسن يف لعج
 . هتلقل

 لاق رح وهف يمالغ تعب نإ لاق لجر نع هللا همحر اًيوبحم تلأس : ةلاسم

 هريغ نمو .هلام نم رح وهف هب هعيبي نأ ىضرب نمث ىلع ماقف دبعلاب مواس اذإ
 اذكب يمالغ كتعب دق لاق اذإف .ىمسم نمتب هعيبي ىتح قتعي ال لاق نم لاقو

 ىلع قتعي مل انمث مسي ملو يمالغ كتعب دق هل لاق ولو .قتعلا عقو دقف اذكو
 . ءاهقفلا نم هريغو هللا همحر بوبحم نب دمحم نع رثألا ءاج اذه بسح

 اذإو لاق لجر نع تلأسو ةفيذح ىبأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلاسم
 لاق هريغ نمو . هللا هجول رح وهف هارتشا اذإف هللا هجول رح وهف اًئالف تيرتشا
 . كلمي ال ام ىلع فلح هنأل قتعي ال لاق نم لاقو .اذه ليق دقو

 قتع دقف عيبلا بجو اذإ ذ اولاق دقف رح وهف انالف عاب اذإ لاق اذإو : ةلاسم
 رتشم لام هنأل قتعي ال ليق دقو هريغ لاق .يرتشملا ىلإ لصي نأ لبق
 . انيلإ بحا لولا لوقلاو

 مالغ نم هبيصن امهدحأ عاب لجر نعو هللادبع يبآ باوج نمو : ةلاسم

 مالغلا رخآلا كيرشلا ىلع دري نم .قتعلا هيف لخدف .مالغلا بآ ىلع امهنيب
 نأ عئابلا ملع اذإف .قتع رخآلا بيصن ىلع لخدي ال وأ يرتشملا وأ عئابلا وا
 عبتيو .مالغلا نم هتصح ةميق هكيرشل نمضي عئابلا نإف مالغلا بأ يرتشملا
 نإف كولمملا دلاو يرتشملا نأ عئابلا ملعي مل نإو كيرشلا ةصحب مالغلا وه
 ىتعجارم تببحأ كنأ تركذو .لودعلا يارب هتصح ةميق كيرشلل نمضي دلاولا

 لجر مهيف اذإف ،يناز اي لاقف هديبع ىلع رم لجر يف َيلِإ اهب بتك ةلاسم يف
 اردي ةهبشب اذه سيل وأ تلق .فذاقلا دح هيلع نأ كيلإ يباوج يف ناكف رح
 مث انزلاب هفرعي مل لجر فذق هنا ولو دحلا نم هل ةءارب ال لوقأف .؟ دحلا هنع
 كلذب هل رذع الف . رح وه اذإف دبع هنأ بسحأ تنك امنإو 0هفرعأ مل ينأ جتحا
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 .هل مالغ مهيقو رارحأ متنأ مهل لاق نإ تلقو . باوصلاب ملعأ هللاو دحلا هيلعو

 . قتعي مهيف يذلا همالغ نإ لوقأف

 هركيف همزل دق امل اهيرتشي نأ دارأف ةبقر قتع هيلع ناك نم ليقو : ةلاسم

 الف عيبلا دعب نم طرشلا ناك نإف اهقتعي هنأ طرش ىلع ةبقرلا يرتشي نأ هل
 . طرشلا هيف ناك نإ كلذب سأب الف مزال ريغل قتعلا ناك اذإ اماو كلذ هرضي

 مهنم ىرتشاف موق ىلإ ءاجف ةمسن قتع هيلع ناك لجر نع لئس : ةلاسم

 سأب ال معن لاق .؟ هيزجي له هقتعاف هارتشاف هقتعي نأ ىلع هيلع مهل امالغ

 هريغ لاق أطخلا لتق نم قتع نع كولمملا ملسملا انزلا دلو يزجيال هنأ معزو

 . رحب سيلف هعابق ت رح تنأف كتعب نإ هدبعل لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 . ثنح هنأل ةبجاولا نيح هلام نم قتع هعاب اذإ هنإ ليق دقو هريغ لاق

 هيلإ بلط دقو عيبلا دنع لاقف مهرد فلأب امالغ عاب لجر نعو : ةلاسم

 عضو مث 0 مهرد فلأب هعابف رح وهف كلذ نم هل عضو نإ ةعيضولا يرتشملا
 كلم يف راص امدعب مالغلا قتعي ال هنأ انيارف مالغلا قتعي له ..عيبلا نم هل

 هيراج مهنم ىرتشاف برحلا ضرأ لخد ملسم لجر نع لئسو : ةلاسم

 ماقأف نيملسملا نم لجر اهفرعف نيملسملا ضرأ اهب مدقو اهقتعاو اهلبحأف
 اهالوم دريو لوألا اهالوم ىلع درت لاق .نوكرشملا اهابس هتمأ اهنأ ةنيبلا

 ىلع دريف ةميق موقي هدلو دلولاو . ودعلا ضرأ نم هب تيرتشا يذلا نمتلا

 . ةيراجلا ىلوم

 ينقتعتو ينمث فصن كيطعأ انأو ينرتشا لجرل لاق دبع نعو : ةلاسم
 .دبعلا هاطعأ امب عئابلا ملعي ملف هنمث فصن عئابلا ىطعاو هارتشاف طرش ىلع
 ىلعو رح دبعلا نإ لوقأف .اعنص امب عئابلا ملع مث يرتشملا هقتعاف
 دبعلا ىلع يرتشملا عجريو دبعلا هاطعأ يذلا عئابلا ىلع دري نأ يرتشملا
 هاطعأ ام هلو امات دبعلا نمث عئابلل نوكيف عئابلا هعبتا يذلا فصنلا كلذب
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 عئابلا كلم يف وهو كلذ ىطعا ناك نإ معن لاق هريغ نمو .هنمت نم اضيا دبعلا

 نم هاطعأ مث هارتشا نإو .هل كلذ نأل هدبع هاطعأ ام عئابلا ىلع دري نأ هيلعف

 ارتتسم هدي يف ناك كلذ نأ ملعي مل ام دبعلا لام كلذف هكلم يف راص نأ دعب
 عيبلا يف ف عئابلا عجر نإ كلذكو . لوألا لام نم هذخأ هنأ ملعي وأ لوألا كلم يف

 عب دايل ١ كل دي ملعي ملو هنمث فصني يرتشملل نمض دق ديعل ١ ن اكو قتعل ١ ليق

 ىتح عجري مل نإف ةعجرلا هلف عيبلا لبق وأ عيبلا دعب هئاضرب كلذ نوكيو همتف
 . ىضم ام ىلع هيف لوقلاف .قتعلا عقو

 وبأ ءاجف همأ عم عيب امهدحأ ناكو ن ١ دلو اهلو هتيراج عاب لجر : ةلاسم

 نم ذخؤي الو هدلو هنإ لاق يرتشمل او عئابل ١ هنذكأف هادلو امهنأ ىعداف عئابل ١

 هتدل او 4 هميق نمخل ١ نم دلولا نمضب ا نمضيو هيبأ كلم يف يذل ١ هوخأ قنتعيو هديس

 . ةعايملا

 الف يرتشملا قتعا مث لجأ ىلإ نيديعب ادبع ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 قتعي ليق دقو هريغ لاق .عيب انهاه سيلو هيف كش ال ابر اذه نأل قتعلا زوجي
 هلثمب نولماعتيو سانلا هلهجي اذه نأل هتميق هيلع نوكيو عيبلا ببسب دبعلا
 . قتعي ال ليق دقو .هريغك سيل قتعلاو دبعلا يف هل نذا دقو

 نم قزب وأ رمخ نم قذزو مهرد هئامب ادبع ىرتشا ن ! لاق هنع : ةلاسم

 اماو عيبب كلذ سيلف رمخ نم قزب هارتشا يذلا امف يرتشملا هقتعأ مث رمخ

 عئابلا هيلع عجريو قتعي دبعلا نإف .رمخ نم قزو مهرد ةئامب هارتشا يذلا
 ابرلا ةلأسملا هذه يف قحلي دقو معن هريغ لاق .ةئاملا ىلع دبعلا ةميق لضفب

 . فالتخالا اهقحليو اضيأ

 ينأ نظت تنا امنإ لاقف هيلع بضغف مالغ هل لجر نعو رثألا نمو : ةلاسم

 خأ نم هعابق . رح تنأف اذه هلقلا ملع كتكلم نإ هتناوف كتيرتشا تعجر كتعب اذإ

 اهقتعأف اًدساف اعيب ةيراج عاب لجر نعو .قتعي هنأ ىرأ لاق .هوخأ ىفوتف هل
 بصخلا لثم اذه سيلو اهنمت در يرتشملا ىلعو زئاج قتعلاف يرتشملا
 ىلع ةميقلا تناك نمثلا نم ايمس امم رثكأ ةيراجلا ةميق تناك نإو ةقرسلاو
 . قتعملا
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 لاقو هارتشاف مهرد فلأب هاخأ هل يرتشي الجر رما لجر نعو : ةلاسم
 مهر د فل اي عئ ايل ١ ل اقو مهر ل "7 امسمخو مهر ل فل اي هتيبرتش أ رومأمل

 كلم يف راص نيح دبعلا قتعيو عئابلا لوق لوقلا نأ لوقلا يف رمآلا هقدصف
 . هيخأ

 مث رح وهف انالف يرتشي موي لاق نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 وهف انالف عاب اذإ لاق نإو .كلمي ال ام قتعي الو هنأل قتعب كلذ سيلف هارتشا

 دقو هريغ لاق . يرتشمل ١ ىل ١ لصب نأ لبق قتع عيبل ١ بجو ١ ذإ اولاق دقف رح

 . انيلإ بحأ لولا لوقلاو يرتشملا لام هنأل قتعي ال ليق

 ناكو يرتشمل ا هقتعأف لجرل هدبع لجرلا عاب ول كلذكو هنمو : ةلاسم

 نمو .هعاب يذلل نمثلا ناكو قتع هقتعأ مت بابسلا ضعب يف اّضقتنم عيبلا
 . عماجلا

 الإو هقتعأ نإ ةداتق لاق .هقتعي نأ ىلع امالغ ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 . هسبحي نأ هل هركي عيبرلا لاقو هدريلف

 رح وهف هرتشي مل ن اف نالفل اذه يمالغ اوعيبي نأ ىصوأ نمو : ةلاسم

 ىلإ رخؤي الو هتعاس نم نمتلا هبشي امب هارتشا نإف نالف ىلع مالغلا ضرعيف
 . ارح راص هرتشي مل نإو هل وهف رخا تقو

 نأ ملع دق بألا ناك نإ هنبا ىرتشا يذلا يف ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلاسم
 ملعي مل ناك نإو عئابلل هنمث نمض قتع هنبا ىرتشا اذإ هنأ ملع دقو هنبا كلذ

 . ءيشب هكردي نأ ىرأ سيلو قتع دقف هل هعاب مث دبعلا بأ وه يرتشملا

 بهذف ةيراج هب هل يرتشي نأ هرمأو الام لجر ىلإ لجر عفد اذإو : ةلاسم

 . ةرح ةيراجلاو مهاردلل نماض رومأملا نإف .بسنلا نم

 رظن املو ،مهنمث دقنو ديبع ةسمخ ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 هرتشآ مل مكنم ن اك نم ديبعلل ل اقف دديع ةتس مه ١ ذ اف > هلزنم ىل ١ مهي ىصمو
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 لاق .ديبعلا ءالؤه يف لجرلا لعفي فيك رح انأ مهنم دحاو لاقف فرصنيلف
 نكي مل .مهاوعد هذه تناكف مهارتشا نيذلا ديبعلا فرعي ال ناك اذإ هنأ يعم

 دق ذإ نيغلابلا ديبعلا نم رارقإب وا ةنيبلاب هل حصي نأ الإ مهنم دحا كلم هل
 تلق .مهاوس نم هديبع فرعي مل مت مهارتشا دق نيذلا ديبعلا نايعأ هنع باغ

 حص اذإ هنأ ىعم لاق .مهاوعد هذه تناكو ،مهارتشا نيذلا هددبع فرع نإف هل

 تحص نإف هل تلق .ةنيبلا هيلعو .مهلوق لوقلاف مهارتشا نأ الإ هل هرمأ نم
 ىلع ديبع مهنأ يعم لاق .مهارتشا هدي يف مهو ديز نم مهارتشا هنأ ةنيبلا هل

 . رارحا مهنإ دييعل ا لاقو . رارحأ مهنإ ليقو رارحأ مهنأ اوحصي نأ الإ اذه

 لوقلا ليقو رارحأ مهنأ حص نإف تلق .مهلوق لوقلاو رارحأ مهنأ يعم لاق

 هدي نمو ديز دي يف مهو ديز نم مهارتشا هنأ ةنيب حص نإف تلق .مهلوق
 دي يف اوناك ءالؤه نأ ةنيبلا تحص نإف تلق . رارحأ مهنأ مه اولاقو مهارتشا

 لجرلا اذهل مهعاب نآ ىلإ نوركني الو نوريغي ال مهو ،مهيعدي ناكو ديز

 حصي نا الإ اذه ىلع ديبع مهنإ ليق هنأ يعم لاق . رارحأ مهنأ نولوقي ديبعلاو
 مهسفنا يف ديبعلا ىلع تبثت ال ىوعدلا لاق . رارحأ مهنإ ليقو رارحأ مهنأ
 . مهسفنأ ىلع مهيعدم نم

 وهو هابأ رومأملا ىرتشاف اًدبع هل يرتشي نا الجر رمأ لجر نعو : ةلاسم
 هوبآ هنأ ملع نإو نامض يرتشملا ىلع سيلو قتعي هنأ هوبأ هنأ يردي ال

 ابأ دبعلا ناكو رومأملل ءارشلا ناك اذإ هريغ لاق .قتعلا لهج ولو نمض
 امنإ هنأل لاق امك وهف رمآلا ابأ دبعلا ناك نإو قتعي ملو عيبلا تبث يرتشملل

 . هريغل هدلو نم ءارشلاب ال كلملاب قتعي

 عئابلا ريغل ناك هنا حص مث هقتعاو ادبع ىرتشا يذلا يف لاقو : ةلاسم
 هقتعأ مث 4 اًّضقتنم وأ اًدساف وأ ًاير عيب هبر نم هارتشا نإف كلذب قتعي ال هنأ

 ناك ولو عيبلا هيلع عقو يذلا نمثلا هيلع ناكو كلذب دبعلا قتع يرتشملا
 اذه هفلتا دقو لولعم عيبلا نأل هنم هارتشا موي هتميق لاق نم لاقو .اًّضقتنم
 ناك ا اذإ نيتميقلا لضفأ هيلع نوكي امنإو ةميقلا الإ هيلع سيلف ببسب
 وأ هقتع ةلغ دبعلا لغأ نإف ةميقلا هيلع امنإف بيسب لخادلا امآو .ابصتغم
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 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل نامضلاب يرتشملل ةلعلا تناك هقتعي نأ لبق تام
 ةلغلا لاق نم لاقو .نمتلا هيلع لوقي نم لوق ىلع اذهو نامضلاب ةلغلا ملسو

 . هيلع قفنآ ام ردقب عفاريو ةميقلا هيلع ىري نم لوق ىلع اذهو عئابلل

 اًمداخ لجرل عاب لجر نعو رفعج نب دمحم رباج يبأ باوج نمو : ةلاسم
 يذلا لام نم رح هنإ لوقأف .يرتشملا هعابف رح وهف هعاب نإ هيلع طرتشاو هل
 .هلام نم رح وهف هعاب نإ رح هنأ ىلع هذخأ يذلا وه يرتشملا ناك نإ هقتعأ
 وهف يرتشملا هعاب نإ رح هنإ عيبلا هدقع دنع لاق يذلا وه عئابلا ناك نإو
 اذإ رح وهف هعاب نإ هنأ كلذ ىلع ىرتشا امنإ يرتشملا نوكي نأ الإ اضيأ رح

 . ءيشب عئابلا كردي هنأ ىرأ الو ةدقعلا تعقو

 اذه ىرتشا نإ لاق لجر نع لئسو سديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلاسم
 لاق .دبعلا كلذ ىرتشا رح وهف هكلمي دبع لكف ا دبعلا اذه يرتشي موي وأ دبعلا

 ول لاق نإ كلذكو تلق .هارتشا يذلا دبعلا قتعي الو هكلم يف دبع لك قتعي
 .ةلخنلا كلت ىرتشا مث ةقدص نيكاسملا يف هل لام لكف ةلخنلا هذه تيرتشا
 . اهارتشا يتلا ةلخنلا يف ةقدص الو هلام عيمج رشعي معن لاق

 هيراج لجر نم عاب لجر نعو هللا همحر يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 اهعيب دارأ مث معن يرتشملا لاق ةرح يهف هريغ نم اهعاب نإ هيلع طرتشاو
 .قتعت اهنإف اهدعب وأ ةدقعلا عم كلذ لاق ناك نإف .؟ ءيش هلوق يف همزليا
 قالطلا الو قاتعاا ركذي ملو معن لاق .قلاط كتارماف اهتعب نإ هل لاق نإ تلق
 همزلي هنإف قالطلا يف امأو قتعي مل ةدقعلا لبق كلذ لاق نإف قاتعلا يف امآف

 دعب وأ ةدقعلا لبق كلذ لاق نإ يراوحلا وبأ لاق .اهدعب وأ ةدقعلا لبق ناك
 قلاط هتأرما وأ ةرح ىه لاق نإف تلق .ءاهقفلا ضعب لوق يف تقتع ةدقعلا
 يهف نمثلا فالتخا يف امهو عيبلا هدقع لبق اذه هلوقو هريغ نم اهعاب نإ
 . اهلثم
 ةقفص يف نينثا ىرتشاف رح وهف هيرتشأ مالغ لوآ لاق لجر نعو : ةلاسم
 . امهدحأ قتعي ال لاق ةدحاو
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 فصن ىرتشاف رح وهف هكلمأ وأ هيرتشأ دبع لوأ لجرلا لاق اذإو : ةلاسم

 فلح ام ىلع دجوي مل ةفصلا نأل قتعي ال هنإف ءارشلا ريغ هجوب هكلم وأ دبع
 . قتعي الف دبع فصن اذهو دبع لاق هنأل

 هيلإ بلط دقو عيبلا دنع لاقف مهرد فلأب اًمالغ عاب لجر نعو : ةلاسم
 عضو مث .مهرد فلأب هعابف رح وهف كلذ نم هل عضو نإ ةعيضولا يرتشملا

 يف راص امدعب مالغلا قتعي ال هنأ انيأرف .؟ مالغلا قتعي له ..عيبلا دعب هل

 . همالغ ريغ ثنحلا عقو نيح هنل يرتشملا كلم

 فورعم هدي يف لضفف ةبيرضب هجرخأف مالغ هل ناك لجر نعو : ةلاسم
 يلع تعطق ام كل هيلع نوكي اذه ينعدخ هالومل لاق مث ادبع دبعلا ىرتشاف
 اضيا هدي يف رخآلا دبعلا لضفأف معن لاق .اضيأ هللا لضف نم بلطآ انأو

 .هنمث يلع هل نإف ينارتشا يذلا بئاغلا كدبع ىنعدخ هديسل لاقو اقورعم
 .هقتعأ ينإ دبعلا طرتشا نإ لاق .دبعلا هقتعاف هايإ هعابف هقتعأ نأ ديرأ انأف
 لبق قتعلا دبعلا بسك ام رخآلا دبعلاو .قيتع وهف هقتعأو ىرتشا كلذ ىلعو
 اعيمج نادبعلاف دبعلا قتعي مل نإو .قتعلا دعب بسك ام وهو ىلوملل وهف قتعلا
 هنم هعاب نإف ،هالوم نذإب الإ قتع دبعلل سيل عيبرلا لاقو .امهلامو امهالومل
 دعب هالوم ريغ نإ قتعي الف الإو هقتع ىضم سفنلا بيط هقتعأ نإف هقتعأ مث
 . عيبلا

 نأ دارأف ءاكرش هلو اًدبع وأ ةديلو هلها ضعب نم ثرو لجر نعو : ةلاسم

 نأ هل نوكي ال لاق .هبيصن نأ هبجعي وهو كلذ هئارشب نكي ملو هقتعيو هيرتشي

 ناك اذإ ليق دقو .نسح اذه معن لاق هريغ نمو .مهنم ءاضرب الإ هبيصن قتعي

 ةديلو نعو .كلذ يف باوثلا هل ىجريو هل كلذف اًرسبوم ناكو ائيش مهيلع فلتي ال
 ىذلا هركو هل اهعيبي نأ اهالوم هركو نمثب اهدارأف قتعلل اهعاتبي نأ لجر ةدارأ
 كاطعأ يذلا ىلع كديزآ انأ اهالومل ةديلولا تلاقف اهديزي نأ قتعلل اهديري

 اهيعستسيو هديزي نأ اهالوم كلذب يضرف رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ اًمهرد نيتس
 . سأب الف يضرو علطا نإف .كلذ ىلع اهعاتبا يذلا كلذ ىلع علطي الو اهب
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 لاقف ادبع يرتشي نأ دارا لجر نعو ءاثعشلا يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم

 الإ قدصي مل رح هنأ معز مث هيرتشي ىتح تكس نإف هيرتشي ال لاقو رح هنإ
 نإف رح هنآ ةنيبلا هل تماق مث كولمم هنأ رقأ ولو ليق دقو لاق هريغ نمو .ةنيبب

 نكلو رقي مل نإ امأو .هب هارتشا يذلا نمتثلاب يرتشملل نمضيو ىلوأ ةيرحلا
 نم لاقف ةيرحلا هل تحض مث يرتشملا هارتشا ىتح هركني ملو كلذ ريغي مل
 لوق ىلع كلذو هسفنب هرغ هنأل نامضلا هيلع لاق نم لاقو .هيلع مرغ ال لاق

 هيلع تبثي كلذ نأ ركني ملو ريغي ملف هل هنأ هسفن ىلع ىعدا ول هنإ لوقي نم
 وأ ديبعلا نم رارقالا الإ زوجي الو ديبعلا يف ىوعدلا زوجت ال لاق نم لاقو هل
 . هلام يف لاملا يذ ىلع ىوعدلاك دبعلا ىلع ىوعدلا سيلو ةنيبلا

 هيلع قتعي نم وأ هابأ ىرتشا نمع يراوحلا نب لضفلا تلأسو : ةلاسم

 الف هب ملعي مل بيع لبق نم ناك نإ لاق .؟ هيلع قتعي له ادساف اعيب هكلم اذإ
 . رانيد ةئاملاب مهرد فلأ هنم ذخأي نأ ىلع رانيد ةئامب هارتشا نإف تلق .قتعي

 ائيش عاب اذإ هنآ هلوق لثمب لاق هريغ نأ ملعن الو ردتقملادبع نع ليق دق لاق

 نم سيل اذه نأو زئاج كلذ نأ ابح مهرد ةئاملاب ذخأي نأ ىلع مهرد ةئامب
 ال كلذف مهردب نيكوكم بحلا اذه كنم ذخآ لوقي نأ الإ عيب يف نيطرشلا

 . زوجي
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 يفق باب
 ةمدخلاب قتعلا

 لبق تامف . رح تنأف ةنس ىنتمدخ اذإ هدبعل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم
 مث ةنسلا ةيقب ةثرولا مدخي ليق دق هنأ ىعم لاق .؟ قتعي له ةنسلا ءاضقنا
 لاق امك ةنس همدخي نأ لبق ديسلا تام اذإ قتعي ال هنأ ىدنع ىذلاو .قتعي
 ......هل

 ديسلا تامف برح تنأف ةنس ىنتمدخ نإ هدبعل لاق لجر ىفو : ةلاسم

 تامو رح تنأ مث ةنس ةمدخ ىل كيلع لاق اذإو .قتعي ال لاق . ةنسلا مامت لبق
 ناك نم هنأل قتع ةنسلا كلت مامت ةثرولا مدخ اذإ هنإف .ةنسلا مامت لبق ديسلا
 . هتثرو ىلإ هتوم دعب لقتنا قح دحأ ىلع هل

 هنأ ةداتق نع . رح تنأو ةنس ىنمدخا همالغل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم

 ينمدخاو رح تنأ لاق اذإ لاق هنأ ةداتق نع كلذ لثم عيبرلا لاقو هطرش هل لاق
 امهف هرخآ وأ مالكلا مدق هطرش ىلع وه عيبرلا لاقو .ذئموي رح وه لاق ةنس
 ذخآ انأ هللادبع وبأ لاق .ةعاس تكس وأ مالكلا نيب لصف نوكي نأ الإ ءاوس
 تام مث ةنس همدخقف رح تنأف نيتنس ينتمدخ اذإ همالغل لاق لجر .ةداتق لوقب

 نم لاقو .ملعأ هتنا هريغ لاق . رح وه مث ىرخأ ةنس ةثرولا مدخي لاق .هديس

 رح تنأ مث نيتنس يل كتمدخ لوقي نأ الإ نيتنس همدخي مل هنأل قتعي ال لاق
 انأ هلا همحر يراوحلا وبأ لاق .نيتنس همدخي ملو تام اذإ هنأ الإ كلذك وهف

 .رح وهو ةنس ةثرولا مدخي لاق نم لوقب ذخآ

 لاقف . رح تنأف مايألا رثكأ ينتمدخ نإ همالغل لاق لجر نعو : ةلسم

 . قتعي مت مايآ ةعبرآ همدخي

 لاق . رح تنأف رهشلا لوأ رخآ ىنتمدخ اذإ همالغل لاق لجر نعو : ةلاسم

 رخآ لوأ ىلإ ينتمدخ اذإ لاق نإ كلذكو .قتعي مث اموي رشع ةتس همدخي
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 ىذلا ملعأ هتنا لاق هريغ نمو .قتعي مث اًموي رشع ةسمخ همدخي لاق . رهشلا

 رخآ لوأو اًموي رشع ةسمخ موي نم ةعاس رخآ وه رهشلا لوأ رخآ نأ انعم

 ىلإ وه رهشلا رخآ نم موي لوأو اًموي رشع ةتس ةليل نم ةعاس لوأ وه رهشلا
 . اًموي رشع ةسمخ موي نم ةعاس لوأ

 تامف ةنس ينمدخت نأ ىلع رح تنأ همالغل لاق لجر نع تلأس : ةلاسم

 هنس ينب تمدخ اذإ لاق ولو لطاب هطرشو رح وهف ةنسلا لولح لبق نونبلا
 مث مهثارو ةنسلا مامت مدخي هنإف ةنسلا مامت لبق نم نونبلا تامف رح تنأف
 وهف ةنس مهمدخي نأ لبق هونب تام اذإ لاق نم لاقو هريغ لاق .رح وه
 . كولمم

 يأرب دبعلا همدخف ىنتمدخ اذإ رح تنأ همالغل لاق لجر نعو : ةلاسم

 همدخف كتمدختسا نإ رح تنأ هل لاق نإو قتعي هنإف دبعلا يأرب وأ ىلوملا

 لعف وأ ىلوملا هب رمأ ام لعف ىلع قتع ىلوملا هرمأ نإف .قتعي مل هيأرب دبعلا

 هيلإ ىتأف ماعطب هيلإ يتأي نأ هرمأ دق هنأك هلعف دق ناك اذإ هب هرمأ ام ريغ

 . هرمأ دق هنأل قتعيو هرمأ امل فلاخم وهف ءامب

 همدخ اذإ همالغل لاق يذلا يف لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 مامت ةثرولا مدخي لاق نم لاقف نيتنسلا لبق ديسلا تامف رح وه مت نيتنس

 جرخيو هريغ لاق . رح وهف ديسلا تام نإ لاق نم لاقو . رح وه مث نيتنسلا
 . نيتنس ديسلا مدخي مل هنأل اذه ىلع قتعي ال هنأ تالاقملا ضعب يف

 دعب دبعلا قتع رح تنأ مث نيتنس يل كتمدخ هدبعل لاق ول ليقو : ةلاسم
 . تمي مل وأ ديسلا تام نيتنسلا

 تنأو ةنس ىنمدخا همالغل لاق لجر ىف ليقو اضيأ عماجلا نمو : ةلاسم

 لاقو .هرخأ وأ مالكلا مدق هطرش هل عيبرلا لاق .ةنس ينمدخاو رح تنأ وأ رح
 لوقب ذخأن هتلادبع وبأ لاق .هطرش لطب رح تنأو ةنس ىنمدخا لاق اذإ ةداتق
 ىلع قتعي هنأ جرخي دقو هريغ لاق .نيبأ ةداتق لوق هريغ لاق .انيأر وهو ةداتق
 . رح تنأ مث ةنس ينمدخا لوقي نأ الإ ةمدخلا وأ ,قتعلا مدق لاح لك
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 ديسلا تامف س رح تنأف نيتنس ىنتمدخ نإ هدبعل لاق نمو هنمو : ةلاسم

 كتمدخ لاق نإف .هترولا همدخ هنع ينغت سيل ليقو .كولمم وهف همدخي نآ لبق
 نيتنسلا مامت ةثرولا مدخ همدخي نأ لبق ديسلا تامف رح تنأ مث نيتنس يل

 . قيتع وه مت
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 يف باب
 رادلاب و جورخلاب قتعلا

 نالف جرخ نإ رح هدبع لاق لجر نعو هتلادبع يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم
 دق لاق .جرخ مث هاهن ىتح جرخي ملف .هل نذأف هل نذأ نأ الإ رادلا هذه نم
 كلذكو تلق .هل نذآ نأ الإ وأ ىنذإب الإ لاق . ءاوس امهو دبعلا قتعي الو هل نذآ
 مث هرمأف هرمآ نأ الإو يرمأب الإ دبعلا اذه نالف عاب نإ قلاط هتارما لاق نإ
 نإف .ةخسن اعيمج نيهجولا هتأرما قلطت الو هرمأ دق معن لاقف .هعاب مث هاهن
 . قلطت الو نذأ دقف هل نذآ نأ الإ هلوق امأو ينذإب الإ هلوق نع فقوو عجر

 ميهاربإ لخدي مل نإ امهدحأ لاقف دبع امهنيب نيلجر يف ليقو : ةلاسم
 رح وهف رادلا هذه اًدغ ميهاربإ لخد نإ رخآلا لاقو . رح يدبعف رادلا هذه ادغ

 مل هنإ لاق يذلا لوق اذه يف لوقلاف .لخدي مل وأ لخد ملعي ملو دغ ىضمف

 . ةنيبلا هيلع تناك لخد دق هنإ دبعلا لاق نإف . رادلا لخدي

 تلخد اهنأ مث رح اهمالغف نالف راد تلخد نإ تلاق ةأرما نعو : ةلاسم

 ترهظأ نوكت نأ الإ دبعلا قتع دق لاق .تضقنا دق امايأ تيون تنك تلاقف

 . تفلح موي اهتين

 عاب ديسلا نأو رح تنأف نالف راد تلخد نإ هدبعل لاق لجر نعو : ةلاسم

 كلذ لخد مث هارتشاف لجرلا كلذ عجر مت .ةدع بابرأ هلوادتف هلوخد لبق دبعلا

 . قتعلا عقو دق لاق . رادلا دبعلا

 هذه لخد نإو . رح همالغف دحأ هذه ىراد لخد نإ لاق لجر نعو : ةلئسم

 نإ لاق وأ ةين هل نكت ملو ثنحي له فلاحلا اهلخدف .رح همالقف دحأ رادلا

 .ثنحي له رادلا بحاص وأ فلاحلا اهلخدف رح همالغق دحأ نالف راد لخد

 وأ يراد لاق اذإ هنإف رادلا بحاص اهلخدف دحأ هبطاخي وهو هذه يراد لاقوأ

 وأ فلاحلا وأ مالغلا اهلخدف هبطاخي وهو كراد وأ نالف راد وأ رادلا هذه

س ٢٦٩٠



 . كلذ يف ثنحي هنإف جاوزل ١ يوذ نم دحأ وأ رادل ١ بحاص

 .جرخي ملف ةرح تنأف ةكم ىلإ جرخأ مل نإ هتيراجل لاق لجر نعو : ةلاسم

 اهأطيف تلق قتعت مث تومت ىتح اهمدختسيف جرخا ال لاقو ةخسن يفو لاق
 . ةكلملا يف تناك اذإ يطولا عنمي الو ليق . ال لاق

 امالغ تدلوف ةرح تنأف امالغ هنيدلت دلو لوأ هتيراجل لاق نمو : ةلاسم

 ألوا مالغلا تعدا اذإ ةيراجلا ىلع كلذ يف ةنيبلاف آلوأ امهيأ فرعي ملو ةيراجو
 نإ لاق هنأ اذه يف دارأ هنأ انعم يذلاو ملعأ هتنا لاق هريغ نمو .ةيعدم يهو

 دلو لوأ هنأل تقتع امالغ تدلو ىتمف ةرح تنأف امالغ هنيدلت دلو لوأ لاق ناك

 . فلح ذم كلذ وه امف هتدلو

 تنأف مويلا نالف راد تلخد نإ هديس هل لاق اذإ دبعلا نع هتلأسو : ةلاسم
 مويلا كلذ يف قدصي نالف راد لخد هنأ هل هددح يذلا مويلا يف دبعلا لاقف رح
 يف نالف راد هلوخد نكمي ام رادقمب هديس نع باغ اذإ هنأ ىعم لاق .؟ال مأ
 قدصم هنإف نالف راد لخد دق هنأ مويلا كلذ يف لاقو .هل هددح يذلا مويلا
 . قتعيو كلذ يف

 اذكو اذك دلب ىلإ جرخي مل نإ لاقف ةكولمم ةما هل لجر يف تركذو : ةلاسم

 تناك نإو تلق .اهيف قتعلا همزليأ هيلع يتأي لاح يأ يف جرخي ملو ةرح يهف
 تام اذإف .اهعيبي الف كلذ لاق اذإف .كلذ ىف همزلي ام تلق اهأطي نآ ةيرس هل
 نود اميف هتمأ يهو تقتع جورخلا ىلع ردقي ال ةلاح تتأ وأ جرخي نأ لبق
 ىتح اهأطي هذهو . ءاليإلاب نيبت يتلا ةجوزلاك يه تسيلو اهأطي نأ هلو .كلذ
 . اهب قتعت ةلاح يتأت
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 يف باب
 لابحلاب قتعلا

 هلمحف . رح وهف لمحلا اذه لمح مكيأ هناملغل لاق لجر نعو : ةلاسم

 .دحاو ةميق مهلك مهنع حرطيو مهنامتأ ةيقب نوعستسيو نوقتعي لاق .مهلك

 ءيشب نوعسي الو اعيمج نوقتعي مهنأ اذه لثم يف ليق دقو لاق هريغ نمو
 . دارقنالا ىلع قتع دقف كلذ لمح مهيأف مكيأ لاق .اعيمج مهقتع نع فلح هنأل

 تنأف رئبلا اذه ترفح اذإ هل لاق اذإ اماو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 نإف .كلذ لبق ديسلا تام مث . رح تنأف نالف ىلإ باتكلا اذه تغلب اذإو رح

 . قتعي مل هلعفي مل نإو قتع هدعب نم كلذ لعف اذإ دبعلا
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 يف باب
 بقلاب ةتعلا

 ا مد درفي هل ام : ق نإف لاق مث ديقب هل امالغ دي لاق . رح تنأف كتحتف

 در دف هعيبي وآ هريغ هحتفب يدلا هبر هحتفيف . هارتشا ىذلا هحتقدىفقف
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 يف باب
 مودقلاب قتعلا
 كلذ هبشأ امو

 عيبي نأ هل له . رح يمالغف يخا مدق اذإ بئاغ هلو لاق لجر نعو : ةلاسم
 مالغلا رمأ نوكي فيك يفوت مث ضيرم مالغلا ديسو خألا مدق نإ تيارأ مالغلا
 يفوت نإف بئاغ خألاو مالغلا عيبي ال لاق .لاملا سار نم مأ بهذي ثلثلا نم

 ديسو هوخآ مدق نإف هتبيغ يف هيخأ ةافو دعب هعيب هل زاج هتبيغ يف هوخأ

 مشاه نع اذه دجويو لاملا سار نم بهذي دبعلا نإف تامف ضيرم مالغلا
 .هعيب هل سيلف هيخأ مودق ىلع هربد ناك نإ ملعأ هللا رثؤملا وبأ لاق .حبسمو

 اذك موي هوخأ مدق نإ هلوق وحنك هيخأ مودق لبق هعيب هلف امسق مسقأ ناك نإو
 هكلم يف وهو هوخأ مدق نإو هوخأ مدقي نأ لبق هعيبي نآ هلف رح همالغف اذكو
 .لعفي ىتح همالغ قتعي الف رح همالغف اذكو اذك لعف نإ لاق نإ كلذكو .قتع
 . قالطلا كلذكو كلذ هلف لعفي نأ لبق هعاب نإو

 لاق رهشب نالف مدقي نأ لبق نم رح نالف همالغ لاق لجر نعو : ةلاسم

 ءيشب همدختسا ناك نإو .قتع دقف نالف مدق نإف هعبيو هتمدخ نع فقوي
 يف نالف تام نإو . رهشب نالف مودق لبق همدختسا يذلا كلذ رجا هل ناك
 . هيف قتع الو كولمم وهف مدقي نأ لبق هتبيغ
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 يف باب
 .اضقلاو قتعلاب نيميلا

 اذك تقو ىلإ كقح كضقأ مل نإ لجرل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم .
 نوقتعي الو ديبع ناملغلا لاقف تقولا كلذ لبق يفوتف . رارحأ هناملغف
 دقف ضقي ملو تام اذإ ليق دقو هريغ لاق .مهبحاص نع اوضقي نآ هتثرو
 . ديعلا

 م لجأ ىلإ لجر نم ةيراج يرتشي لجر نعو رثألا نمو : ةلاسم

 حألا لحم لبق اهعيبي مث لجألا كلذ ىلإ اهنمت هفوي مل نإ اهقتعب فلحيو
 لو و ثنح امنأ قتعتال لاق .ةيراجلا قتعتأ ائيش هيل ١ عفدي ملق لجألا تأي

 ب يهو اهعيب زوجي الو اهعيبي ال ليق دقو هريغ لاق .هكلم يف ةيراجلا
 . تقتع ثنح اذاف ةريدملا

 عئابلا هل لاقف لجا ىلإ امالغ لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 ىلإ كقحب كتا مل نإو كفو مل نإ يرتشملا هل لاقف ينيفوت ال نأ فاخا
 اا ءالعلا لاقف .تام دق هدجوف هقحب عئابلا ىتا يرتشملا نإو رح مالغلاف
 ملا نا معزو كلذ لثم ةفيذح وبا لاق .لجلا ىلإ قحلاب ءاج اذإ كولمم
 لاف لجألا يف يلإ قحلاب ءاج اذإ خبسم لاقو . تاومالاو ءايحألا نم تسيل
 . كولمم

 يذلا لوقيف هب همزليف لام لجر ىلع هل نوكي لجر نعو : ةلاسم

 يف رهشلا كلذ ىلإ كطعا مل نإ رح يل كولمم لكو . ارهش ينرظنا قحلا
 ؛و ثناحب سيلو تام هنأل ال لاق .؟ ةبقر قتعي له .رهشلا كلذ بيق

 هب اذهو هفوي مل هنأل نوقتعي ليق دقو معن لاق هريغ نمو .هريغل قيقرلا
 ثنحلا ىف اضيأ فلتخا دقو .لوقلا ضعب ىلع عضوملا اذه يف ريبدتلا

 ا مل نإ لاق نإ كلذكو .ثنحي ال لاق نم لاقو ثنحي لاق نم لاقف توملا
 نم لاقف . رهشلا لبق قحلا هل يذلا تامف رارحا يديبعف رهش ىلإ
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 نم ااذه نأل قتع الو هتثرو يفوي لاق نم لاقو .لاق امك هفوي مل هنأل نوقتعي

 . ةايحلا ىلع سانلا فلحي امنإو توملا ىلع فلحي ال هنأل فراعتملا

 ميرغل لاق لجر نعو مهجلا نب مشاه ىلإ يلع يبا باوج نمو : ةلاسم ا
 هناملغ نإ . رهشلا لبق تامق . رارحأ ىناملغف رهش ىلإ كقح كطعأ مل نإ هل

 . . هطعي مل هنأل رارحأ

 ءيش لكف اذكو اذك موي كقح كضقأ مل نإ لجرل لاق لجر نعو : ةلاسم

 سأر نم مدخ نم هل ناك ام امأ لاق فلخاو ثنح مث هللا هجول ةقدص وهف يل

 ةرشع جرخي مث لدع ةميق موقيو ةرشع جرخي هنإف هلام امأف . رارحأ مهف

 . لاملا رشعيو ديبعلا قتعي ال ليق دق هنأ يعمو هريغ لاق .نيكاسملل

 اذكو اذك موي كقح كضقأ مل نإ لجرل لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 نوقتعي الو ديبع ناملغلا لاقف مويلا كلذ لبق لجرلا يفوتف رارحأ يناملغف

 كقح كضقآ مل نإ هميرغل لاق لجر نعو .مهبحاص نع اوضقي نأ هتترو ىلعو
 ام امأ لاق .فلخاو ثنح مث هتنا هجول ةقدص هل ءيش لكف اذكو اذك تقو ىلإ

 جرخي مث لدع ةميق موقي ةرشع جرخيف هلام امأو . رارحأ مهف مدخ نم هل ناك

 . نيكاسملل ةرشع

 هميرغل لاق لجر يف يلع يبأ باوج يفو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 هناملغ نآ ىرنف رهشلا كلذ لبق تامف رارحأ يناملغف رهش ىلإ كطعأ مل نإ
 مل ةدملا ىلإ ةثرولا ىفوأ اذإ هنأ هريغ نمو .هيطعي نأ لبق تام هنأل رارحأ

 . ءايحألا ىلع كلذ عقي امنإو تاومألا ىلع عقت ال ناميإلا نأل هناملغ قتعي

 كطعآ مل نإ هل لاقف هب هبلاطف قح لجرل هيلع لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 مهقتع يف فلتخا لاق .تقولا ءيجم لبق ميرغلا تامق اذكو اذك تقو ىلإ كقح

 . قتعلا عقي هريغ لاقو .نوقتعي ال بوبحم نب دمحم لاق
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 يف باب
 توملاو ضرملاب قتعلا

 نإ رح همالغ لاق لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 ريغ كلذ هضرم نم ربي ملو بهذيو ءيجي هضرم نم ماقو .اذه هضرم نم تام
 ناك اذإف تفصو ام ىلعف .تامف ضرملا هيلع دادزا مث 8 بهذيو ءيجي هنج

 اهنم فاخي ىتلا ضارمألا نم ضرملا كلذ ناكو هضرم نم عقترا دق اذه

 هيف نا الإ بهذيو ءيجي كلذ هضرم نم ماقف كلذ هابشأو ماسربلا لثم توملا
 ضرملا نم ناك نإو ريبدتلا كلذ لطب دقو كولمم دبعلاف .ضرملا كلذ نايع

 هابشأو ةليبدلاو نطبلاو ةحصلاو لسلا لثم بهذيو هبحاص هيف ءىجي يذلا

 ناك اذإف .هيلع دتشي ةرمو فخي ةرمف بهذيو هبحاص هيف ءيجي يذلا كلذ
 ةلزنمب ريصيو ةلعلا كلت نم اربي ىتح هلاح ىلع لاق ام ىلع ريبدتلاف كلذك
 ءيجي هنا الإ تفصو يتلا ةلعلا ىلع ناكو كلذك نكي مل اذإف .حيحصلا
 ديعلا ق قتع نوكيو .دبعلا قتع ناصقن يف وا اهنم ةدايز يف تام ىتح بهذيو
 نم دبعلا قتع هيف دبعلا ربد يذلا توملا ضرم يف تام اذإو .لاملا سار نم
 وبأ لاقو .كلذب ةنيبلا مهيلعف هتلع هنم ءيرب دق هنإ ةثرولا لاق اذإف ثلثلا

 هنأ يعمف هتحص يف اذه هدبع قتعأ ناك هنأ هضرم يف رقأ لجر يف ديعس

 هنلا نم ناك هضرم يف هقتعأ رل هنال هلام ثلك نم نيعلا اذه نوكي ليق دق
 . هلوق ىنعم ىلع هلعف هيف زوجي يذلا هضرم يف هرارقإ زوجي الو

 هنأ يعم لاق . قتعلا كلذ زوجي ةبقر هل ناك هدبع ثلت قتعأ لجر : ةلاسم

 هقتع نإ لوقي اضعب نأ يعم لاق .ضرملا يف قتعلا ناك نإف هل تلق .كلذك
 لاق .ثلثلا نم نوكي " ىنج امف هل ليق .ثلثلا نم ثلثلا هب عبتي امو
 . لاملا سأر نم

 اذإ همالغل لاق لجر نعو هلا همحر ءانعشلا يبأ نع دجوب امم : ةلاسم

 يذلا تام اذإف هذخأي لاق .دبعلا نمث غلبي الجر حرج مالغلا نإورح تنأف تم
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 ةيدل ا دخأ ءاش نإو هنم صتق ١ حورجمل ا ءاش نإو رح ديعل اف قتعل اي يمس

 اثلث كلهف ثلثلا نم جرخي وهو هضرم يف همالغ قتعأ لجر نعو : ةلاسم

 لاملا كلهي مل نإو هيثلثب ىعستسيو هثلث يضمي لاقف .تومي نا لبق لاملا
 . هبراقأ ىطعيف سهيثلثب ىعستسيو هثلث ىضمي اضيأ ءاهقفلا ضعب لاق دقف

 تم اذإ تينع امنإ لاق مث رح تنأف تم اذإ همالغل لاق لجر نعو : ةلاسم
 هلوق لبقي الو اريدم ٥ ارأ ل اق . لوأل ا همالك ىف كلذ رسفي ملو مالغ اي تنأ

 . لاق اميف ديسلا

 له ..تم اذإ رح يمالغ لاق لجر نع ةيواعم يبآ نع دجوي اميفو : ةلاسم
 قتع ديسلا تام اذإو . زئاج كلذف .؟ هتايح يف هسفن مالغلا عيبي نأ زوجي
 اذه نأ انعمس ملعأ هللا هريغ لاق .نمثلا نم هيلع ىقب امم ءيربو دبعلا

 . ةبتاكم

 اذإ اقيتع نوكي هنإف قيتع ىمالغف تم اذإ هضرم ىف لاق نم لكو : ةلاسم
 نم هنإ ليقو .هلام سأر نم رح وهف هتحص ىف هريد نإف .هلام ثلث نم تام

 هلام ثلث نم نوكي هنإف يتحص يف يمالغ تريد تنك ينأ هضرم يف ل اق

 . اضبأ

 توم ثدح يب ثدح نإ لاق لجر نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 يف ةعجرل أ هلق كلذ نع عجرو حص مت . مهرد فلا يل ام يف هلو رح يمالقف

 ثدح نإ هنإ هناسلب لاق نوكي نآ الإ مالغلا قتع يف ةعجرلا هل سيلو فلالا

 نم توم ثدح ىب ثدح نإ دح دقو ةضزملا كلت نم.حص نإف هريغ لاق

 وأ كلذ ددحي نأ الإ عجري مل وأ هيف عجر ريبدتلا ضقتنا دقف هذه هتضرم

 . ةحصلا دعي هممنتي

 هريغ هل سيلو توملا دنع كولمم نم هل ابيصن قتعأ نمو هنمو : ةلاسم

 نأ يصوملا اذه ةثرول نوكيو ءاكرشلا ةيقبل هنمثب ىعستساو دبعلا قتع

٢٦٢٩٨



 . ثلثلا هل زوجيو هنم هبصن ىثلثب هوعستسي

 ىف هيلعف هتوم دنع دبع نم هل اصقش قتعي يذلا ىق لاقو نمو : ةلاسم

 عبتيو هلام ثلث نم يهف ديعل ١ نم هتصح امأف هئ اكرشل نمضي نأ هلام سأر

 . هئاكرشل هنمض امم ثلثلا ىلع داز امب دبعلا ةترولا

 دافأ ىتح كلذ دعب حص مت تام اذإ رارحأ هقيقر لاق نمو هنمو : ةلاسم

 نأل تومي موي هقيقر قتعي لاق نم لاقف هتيصو ريغي ملو مهيلإ نيرخا اقيقر

 موي هل اوناك نيذلا هقيقر قتعي امنإ هريغ لاق .توملا دنع بجت امنإ ةيصولا
 هنأ حصي ىنح ىصوا موي هل اون اك مهنأ ديبعل ١ لوق كلذ يف لوقل او ىصوأ

 . ىلإ بحأ يأرلا اذهو دعب نم مهدافتسا

 فلأ يل ام نم ةنصو هلو رح | يمالغ نالفقف تم اذإ ل اق لجر نعو : ةلأسم

 يف كلذ لاق ناك نإو ثلثلا نم وهف هضرم ىف كلذ لاق ناك نإ لاق .مهرد
 . ثلثل ١ نم هل ةيصول او ل امل ١ سأر نم ريدم مالغل اف ةحصل ١

 يفوت مث هيلع ةيقرل رح يمالغف تم ا ذإ هتحص يف ل اق لجر نعو : ةلسم

 نم هارن ال حبسم لاق .ثلثلا نم وه وأ اريدم مالغل ا كلذ نوكي ام .. ديسل ١

 عفتني ال هنأ لوقأ امو . لاملا سأر نم وه مشاه لاقو . ريبدتل ١ نم وهو ثلثلا

 ه ارم ١ يف امهيلع هللا ةمحر ن اورم يبآ ىل ا يلع يبأ ب اوج نمو : ةلأسم

 تعجر دق اهنأ ت دهشأ مث . ةيصو ىف تومل أ دنع ةرح اهنأ اهل ةبر اجل تصوأ

 ةيصوب تصوأو يدعب م دخت ال ينير اج تل اقو اهريغ تصوأو ةيصول ا كلت نع

 نيب حلصلا ىرأو ارظن اهيف نإف قاقدلا امأو قتعتف ةيراجلا امأف .تيبلا قاقدب

 . ملعأ هللاو هتلا ءاش نإ لضفأ هل ىصوملا نيب نم ةثرولا

 ءاجف رح يدبعف اذكو اذك ناك اذإ حيحص وهو لجرلا لاق اذإو : ةلاسم

 نأل ثاريملاب ساقي ال ثلثلا نم وهف هضرم نم تامف ضيرم وهو تقولا كلذ
 نوكي هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو .هتوم دعب قلطي الو هتوم دعب قتعي لجرلا
 وهو لاق ول هنأل لاملا سأر نم وهف ةحصلا يف ريبدت هنأل لاملا سآر نم
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 نأل هترت ال ضيرم وهو كلذ عقوف اًئالث قلاط هتارماف اذكو اذك ناك اذإ حيحص
 اذك ناك اذإ اثالث قلاط تنآ ضيرم وهو لاق اذإ امأو .حيحص وهو ناك هلصأ

 نم راف وهو ضيرم وهو ناك هلصأ نأل هتثرو تامف حيحص وهو عقو اذإف اذكو
 الو ةيناثلا ةلئسملا يف اذه ىلع هثرت ال اهنإ ليق دقو لاق هريغ نمو .ثاريملا

 مث حصف اًنالث ضيرم وهو اهقلط ول كلذكو .حيحص وهو اهقلط هنأل ىلوألا ىق

 ال اهنأ انيلإ بحأ وهو هثرت ال لاق نم لاقو .هثرت لاق نم لاقف .تامف ضرم
 حيحص وهو كلذ عقوف رح تنأف اذكو اذك ناك اذإ ضيرم وهو لاق اذإو .هترت

 يذلا لجألا يتأي نأ لبق هعيبي نأ هل سيلو عجري نأ هل سيلو رح وهف تام مث

 قتع اذهو ضقتني ال ضرملا يف ريبدتلا نأل كلذك وه معن لاق هريغ نمو . تقو

 ضرم مث قتعملا حص نإف ثلثلا نم ناك ضرملا يف تام نيف ضرملا يف
 .لاملا سأر نم نوكي كلذ نإف ضيرم وهو قتعلا عقوف ضرم داع مث اضيا
 سار نم كلذ ناك تامف ضرم مث ةحصلا يف قتعلا عقو مث حص نإ كلذكو
 عجري نأ هل سيلف رح تنأف اذكو اذك ناك اذإ حيحص وهو لاق اذإو لاملا

 نسيل ليق دقو لاق هريغ نمو . تقو يذلا لجألا يتأي نأ لبق هعيبي نأ هل سيلو

 نإ لاق نإو سقتع تقولا كلذ ءاج اذيف همدختسي نكلو هعيبي الو عجري نأ هل
 تام ىتح هعبي مل نإو .هعاب هعيبي نأ ءاش نإف رح نالقف اذه يضرم نم تم
 اًّضيرم ماد امف لاق اذإ هريغ نمو .ءيش الف حص نإو . رح وهف هضرم نم

 . كلذ هلف حص نإف هعيبي نأ هل سيل هل ليق .دعب

 دهشو . رح تنأق اذه يضرم نم تم نإ هدبعل لجرلا لاق اذإو : ةلاسم
 تام دبعلا لاقف . ال مأ ضرملا كلذ نم تامأ يردن ال اولاقو نادهاش كلذ ىلع
 نإف .مهنيمي عم ةثرولا لوق لوقلاف اربو حص لب ةثرولا لاقو . ضرملا كلذ نم
 نم تم نإ لاق اذإو عىعدملا وه هنأل دبعلا هنيب تزجأ ةنيب اعيمج مهل تماق

 هنم تام دق دبعلا لاقف رح رخآ ىمالغف هنم تئرب نإو رح يمالغف اذه ىضرم
 رخآلا ماقأ نإف مهناميإ عم ةثرولا لوق لوقلا ناك .هنم ءيرب دق رخآلا لاقو

 امهالك نادبعلا معن لاق هريغ نمو .يعدم هنأل اضيأ قتع يعدي ام ىلع ةنيب
 ليللا ءاج اذإ رح تنأ هدبعل لاق اذإ امأو .اعيمج امهل ءامصخ ةترولاو نايعدم
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 بهي الو عيبي نأ هل سيلو لاق امك وهف اذه يضرم نم تم نإو دغ ىلإ وأ
 . هضرم نم أربي ىتح

 نال كلذ نم رخآل اي ذخآ ين اف عابي نأ ىصوأ من هقتعي ىصوأ ولو :ةلسم

 . ادبا ناعمتجي ال نيتيصولا نيب ام نألو لوألا يف عوجر رخآلا

 .ءاش نإ عجري نأ هلف هتحص ىف كلذ لاق اذإ ءاهقفل ١ ضعي ل اقو :ةلأسم

 هلك اندنع اذهف عابي نأ هل سيلف . رح تنأف بجر ءاج نإ لاق وأ ناضمر ءاج

 اثلث كلهف ثلثلا نم جرخي وهو هضرم يف همالغ قتعأ لجر نعو : ةلاسم

 .لاملا كله نكي مل نإو هيثلث يف ىعسيو هثلث يضمي لاق . ًآربي نأ لبق لاملا
 اذكهو هبراقأ يطعيف هيثلث ىعسيو هثلث يضمي ءاهقفلا ضعب لاق دقو
 ىلع الو قتعلا ىلع براقألا لخدي ال ليق دقو لاق هريغ لاق .نوبحتسي

 . قتعلاب ةيصرلا

 قتع زوجي ال ل اق . تامف نيد هيلعو امالغ قتعأ ضيرم لجر نعو : ةلاسم

 . نايدلل عابيو همالغ
 اذه يرفس نم وأ اذه يضرم نم تم نإ هضرم ىف ل اق ا ذإو : ةلاسم

 ام كسمي هل كولمم كولممل اف كلذ هضرم نم حص مث . رح همالغ وأ هتير اجف

 ركذي ملو توم ثدح يب ثدح نإ لاق هنآ الإ كلذ ركذي مل نإو .عيبي وآ ءاشي

 اذإف هبهي الو هعيبي نأ هل سيلف ةرح يتيراجو ارح يدبع نالفف ارفس وأ اضرم
 .` ديعلا قتع تام

 نإ هنأ ىرأ لاق .لامو ريثك قيقر هلو هدبع ثلث قتعأ لجر نعو : ةلاسم

 ةيصولا كلت نوكت ةيصوب ىصوأ نوكي نأ الإ هلك رح وهف هلام ثلثلا ردق ناك
 قتعأ ام الا رح ذئنيح هنم نوكي الف هلام ثلث ديعلا ثلث نم قتعأ يذل ا نم

 دبعلل نإف هلام ثلثب ذبعلا قتع عم نوكت اهب ىصوا يتلا ةيصولا نكت مل نإو
 باسحيف الاو هلك رح ديعل اف .هلام ثلث هلمكي هقتع ناك نإف . مهصصاحي نأ
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 وحن وأ هيثلث وأ هفصن قتعأ لجرلا لاق هلمكي ال كلذ ناك نإف مهصصاحي كلذ

 . كلذ

 اهرضحو ةافولا اهترضح ةأرما يف تركذو ديعس يبأ باوج نمو : ةلاسم
 رحلا ىلع مهتميق مدخلاو مهعمجأب مهتقتعأف مدخلا نم ةتالث اهلو دوهشلا

 ةئام ةميق الإ لاملا نم اهثراول فلخت ملو رشع ةسمخو مهرد ةئامعبراو وه
 زوجي مدخلا قتع يف لوقت ام تلق . رادقملا اذه يف اًمهرد رشع ةسمخو مهرد

 يف لاملا اندجوو لاملا ثلث نم لاح لك ىلع زئاج مدخلا قتعف . زوجي ال مأ
 وهو ثلثلا كلذ نم ديبعلل اًمهرد نيتسو ةسمخو مهرد ةئامسمخ هذه كتفص

 مهصصح ردق ىلع نوصصاحتي ناقنادو اًمهرد نونامتو ةينامتو مهرد ةئام

 دحاو لك ىعستسيو مهيلع حرطيف هتميق ردق ىلع دحاو لك ىلع هتميق نم
 . ةثرولل هيلع اًئيد نوكي هتميق نم يقب امب مهنم
 فلأ يلام نم هلو رح يمالغف تام اذإ هتحص يف لاق لجر نعو : ةلاسم

 لاق ديلولا وبأ لاقف فلألا يف ةعبت قتعلاب يصوملا ىلع لهف تامف مهرد
 نم ةزئاج يهف هتحص يف لجرلا اهب ىصوأ ربدم ةيصو لك ريشبو ىسوم

 ايبنجأ ناك نإ هل يصوملل زاج ثلثلاب توملا دنع اضيأ اهب ىصوأ نإف ثلثلا
 تناك نإف ةيصولا نم يقب ام نيبرقأللو نيثلثلا نم هب ىصوأ يذلا ثلثلا تبث
 وبأ لاقو لاق .لاملا ىثلث نم ثلثلا نم تناك اذإ تزاج نيبرقألل ةيصولا
 دارأ نإ هنأل قيقرلا ىف الإ ةحصلا ىف ربدملا ةيصولا نم زوجي ال نامثع

 نأ الإ ةعجرلا هل زاج هتيصو نع عجر ولو كلذ هل نكي مل مهريبدت دنع ةعجرلا
 ىصوأ نإو .ثلثلا نم اًميمج نوكي هضرم دنعو هتحص يف هب ىصوأ ام نوكي
 ام هب مهل ىصوأ ام نييبنجألل زئاج لاق نإو . عيشب مهنم دحأل وأ نيبرقألل

 .زاج هيف تام يذلا هضرم يف ديبعلل هريبدت ناك نإو ثلثلا ةيصولا زواجت مل
 نم ناثلثلا نيبرقأللف ءيشب نيبرقألل ىصوأ نكي مل اذإ مهتميق نم ثلثلا مهل

 مويلا نأل هنيح نم قتع رح يمالغف تومأ موي لجرلا لاق اذإو : ةلاسم

 مويف هعيبي الو همدختسي ليق دقو لاق هريغ نمو .لوهجم هيف تومي يذلا
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 ىل ١ هيق تام ي ذلا مويل ا كلذ ىف هولمعتس ا ام هلثم رجأ هلو ديعل ١ قتع تومب

 . تام نآ

 ثدح ىب ثدح نإ لاقف ىصوأ يذلا لجرلا ىق تركذ ام امآو : ةلاسم

 .؟ كلذ ىلإ جاتحا اذإ هعيبي نأ هل له كلذ دعب حص مث رح ىمالغ نالفف توملا
 لاق نوكي نأ الإ رح وهف ثدح هب ثدح اذإ ىتح همدختسيو هعيبي نأ هل سيلق

 . تومي وأ ءاش نإ هعبيلف هيف طرتشا ام وهف حص مت اذه يضرم يف تم نإ

 يلام نم هلو رح يمالغف توم ثدح يب ثدح نإ لاق لجر نعو : ةلاسم

 هضرم يف كلذ عنص ناك نإ لاق .عنص اميف عجري نأ هلآ تلقف مهرد فلآ

 ىلع ثدحي مل املف اذه نم توم ثدح يب ثدح نإ اذه تعنص امنإ لاق مت

 حيحص وهو عنص ناك نإف كلذ نم عنص اميف عجري نأ هلف هنم تعجر ءيش

 ةعجرلا هل نإ لاق نم لاق دقف رارقالا اماو هريغ لاق .عنص اميف ةعجر هل سيلف

 . هيف
 ال ينإ لاق ادبع ف يرتشي نأ دارأ لجر نع دهاش انأو لئس : ةلاسم

 لاق نإف تلق .هيرتشأ نأ ىهتشأ ام لاقف .كديرأ ال ىنإف ىنيرتشت ال كديرأ

 ثدح اذإ قيتع تنأف كتيرتشا اذإف ثدح ىب ثدح نإ كقتعأ نأ ديرأ ىنإ هل
 هل ثدحأ نوكي نا الإ هقتع زوجي ال لاق .لجرلا تام مث مالغلا يضرف توم
 لعفي مل نإف هل ثدحي نآ هيلع ثدحي نأ ىرأ لاقو .هكلم امدعب لوقلا اذه

 نأ هل سيلف تم اذإ رح تنأ لاقف هيرتشي نأ دعب هل ثدحأ نإف . رحب سيلف
 اذإف اًيح ماد ام همدخي هريغ الجر هاطعأ ءاش نإو همدخي نأ هل نكلو .هعيبي
 . رح وهق تام

 ةيراج اهل ناكو تضرم ةأرما .نامثع نب ناميلس باوج نمو : ةلاسم
 لام اهل نكي ملو .ءاقتع مهف ةضرملا هذه نم تم نإ تصوأف اهل نادلوو

 اهل اولاق اًموق نأو كلذ نم ءيش اهيلعو ريسي ءيشو اهل يلح الإ مهريغ
 تممتأو مهضعب قتع نع تعجر دق ينأ تدهشأف اهوظعوو 0كتتروب تفحجأ
 يف رظنيو كلذ اهضرم نم تتام تناك نإ ةعجر اهل ىرن امق .مهضعب قتع
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 ثلثلا مهل زوجيو نيثلثلا نم مهقحل امب نوعستسيو تكرت ام عيمجو مهتميق
 كقفوي هللاو لضفأ كلذ ىف كيأرو .ملعأ هللاو مهسفنأ نمو تكرت ام عيمج نم

 ةرضحب ناك مهضعب نأ ينغلب هنأ الإ كيلإ هب بتكن ىتح انلبق ثدحي امل
 ىلإ لاقو .مهيلإ مهيف .طابرلا مت اذإ عوجرلا يف هيار ةفرعم هيلإ اوبلط مامإلا
 نع كلذ انغلب انتعانص ىلإ انفرصنا عجري مل نإ هل اولاق دقو ريثك ريخ كلذ
 . هطابر مت اذإ عجريس الإ هارأ امو ةرذع يبأ
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 ىف باب
 قةتعلاب نيميلا

 مث اًدبع وأ ةيراج لجر ىلإ ىدهأ لجر يف تركذو ديعس يبأ نع : ةلسم
 اهلبقي مل هيلإ يدهملا ىلإ تلصو امل ةيدهلا ناو هدبع قتعب كلذ دعب فلح
 نأو ديبع هل سيل نأ هدنعو كلذ تقو فلح دقو .هيلإ اهادهأ يذلا ىلع اهدرو

 ام ىلعف .قتع امهيلع عقي له تلق .هدي نم اجرخ دق دبعلا وأ ةيراجلا هذه
 ةيدهلا رمأ ىف فالتخالا نم انفرع ام بسح ىلع اذه نم بحن يذلاف تفصو

 هثدحا ام هريغ ءيش ال كلملا كلذب هيلإ اوعجر مهنأل ديبعلا ىلع قتعلا عقي نأ
 قتع قحلي ال هنآ لوقلا ضعب ىلع هلعلو هوجولا نم هجو الو .ةبه الو عيبب

 عاب لجر ناك نإ كلذكو تلقو . باوصلاب ملعأ هتناو انيلإ بحأ لوألا لوقلاو

 ملع عئابلا ناك تلق .بيعلاب يرتشملا هدر دبعلا نأ مث قتعلاب فلح مث هدبع
 هيلع عقي له تلقو يرتشملا عم هتودح نكمي ال امم وهو ملعي مل وأ هب
 يف انفرع ام بسح ىلع كلذ يف بحن يذلاف تفصو ام ىلعف .؟ قتعلا
 قتعب فلح مث هيف بيعلا كلذ نأ ملعي ال وهو دبعلا عاب اذإ هنأ هيف فالتخالا

 ثناو قتعلا هقحل بيعلاب املاع ناك نإو قتعلا هقحلي ال هنأ هيلإ عجر مث هديبع
 . هريغ يفو اذه يف باوصلاب ملعأ

 يدبع هتآرمال لاق لجر خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم

 هللا لاق .؟ دبعلا قتعي له ..اهتدرف كدنع ىتلا مهاردلاب يدرت كنإ رح نالف
 الإ زئاج لبقتسملا لعفلا ىف ءانثتسالا نأ دمحم ىبأ خيشلا نع ظفحأ .ملعأ
 يدرت كنإ رح يدبع لاق هنأل ءانثتسا ريغ وأ ءانثتسا هنأ هلوق نع فيعض ينأ
 نإ لاق ولو ءانثتسا هارأ الو رحبلا بكرتو زبخلا يلكأت كنإ هلوق لثم مهاردلا
 . حصي ءانثتسا اذه ناكل مهاردلا يدرت مل نإ هلوق لثم مهاردلا يدرت مل

_ ٣.٥



 يف باب
 يصخلا 3 يط ولاب قتعلا

 ةيراجف نهنم ةيراج ءىطو املك لاقف راوج عبرأ هل ناك لجرو : ةلاسم
 . ةعيارل ١ اطي ملو ةلاثلا ءىطو مث ةيناثلا ءىطو مث ةدحاو ءعىطوف .ةرح نهنم

 ءيطو نإف ،ىلوألاو ةيناثلاو ةعبارلا قتعتو ارخآ ءيطو ىتلا ةثلاثلا ىقبت لاق

 نهنامثآ ثلثب ىعستسي مهضعب لاقف . ريرحتلاب يقاوبلا تجرخ ىلوألا ع يطو

 ام وأ لك وأ ءعىطو اذإ لاق اذإ اذهو هريغ لاق .كلذ ريغ نورخآ لاقو .ديسلل

 ملو ثالثلا نقتع نهنم ةدحاو ءعىطو اذإف .ةرح ةرخآلاف نهنم ةدحاو ءعىطو

 ةدح او ء يطو اذ ١ ل اق ا ذإ امآو . نقتعيو ء ىشيب نيعستسي الو ء يطو يتل ١ قتعي

 مل يتلاو ءيطو يتلا نهلك نهيلع عقي قتعلا نإف سةرح نهنم ةدحاوف نهنم

 دعب يطولا ىضمأ نإف نهنامتأ عابرأ ةثالثب نيعستسي هنإ لاق نم لاقو .اطي
 ال نهنإ لاق نم لاقو . ادبأ هيلع تمرحو قادصل ١ اهل بجو نيناتخلا ءاقتلا

 نيح اهنيعب اهفرعو ةرح هذهف لاق نوكي نآ الإ نهنامثآ نم ع يشب نيعستسي

 لك ىلع نقتعيو نهنامثأ عابرأ ةثالثب نيعستسي اذه ىلعف .اهيلع قتعلا عقوا
 ةنالقف ةنالف تئطو نإ لوقي نأ الإ ريرحتلا اهيلع عقوأ يتلا فرعي مل اذإ لاح

 ءيطو نإ ةرح اهنإ لاق يتلا فرعي ملو ةنالف ءيطو اذإف ع يطو يتلا ريغ ةرح

 يثلثب نهنم ةدحاو لك نيعستسيو ةتالتلا هجولا اذه ىلع قتعت اهنإف هذه

 فلح لجر نعو ير اوحل ١ ني اضقل ذلا ىل ١ هتلا ديدع ييأ ب اوج نمو : ةلاسم

 اهأطي نأ هعسيأ يضاقلا وأ مامألا ىلإ انالف عزاني مل نإ اهأطي هل ةيراج قتعب
 .؟ال حأ هيلع مرحت ا اهئطو ن ١ تلقو . ال حأ رك ذ امك لجرل ١ عز اني نأ لبق نم

 مامألا ىلإ لجرلا عزاني ىتح اهأطي الف هيلع تقو الو ءاليإلا نم اذه نإ لوقأف
 اهئطو هل ىرآ الف اهنطو ىتح امهدحأ ىل ١ هعزاني مل نإو . رك ذ امك يضاقل ١ وأ
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 نأ لبق نم اهئطو اذإ قتعت له تلقو .اهمدختسي هتمأ يهو .فنأتسي اميف

 نأ لبق نم تام نإف دعب نم اهأطي الو هتمأ يهو اقتع اهل ىرأ الف .؟ هعزاني
 . قتعت اهنإف هيلع فولحملا تام وأ هعزاني

 .نيترم اهئطو مت ،ةرح تنأف كتئطو نإ هتيراجل لاق لجر نعو : ةلاسم
 ماقيو مارحف ةيناثلا امأ .ةيراجلا قتعتو هيلع سأب ال هنإف ةرم لوأ امأ لاق
 بجيو ناناتخلا ىقتلي ام ردقب اهئطو اذإ لاق هريغ نمو .ملعأ هللاو دحلا هيلع

 مثأ الو هيلع ء يش الف هنيح نم عزن ن اق . اهئطو هيلع مرحو تقتع دقق لسغل ١

 ةيناث ءيطو نإو . ةهبشلاب هيلع دح الو رقعلا هيلعف يطولا ىضمأ نإو رقع الو

 اذإو ةهبش لوآلا نأل لوآلا يف الإ اهل رقع الو دحلا هيلعو ينازلا ةلزنمب اذهف
 هيلعو اهيلع دح الف ملعت مل ن او دحل ١ اهيلعق ةملاع ىهو ىن اثلا ىف هتعو اط

 . ين اتلا يطول اي دحلا هيلعو اهيلع دح الو ةرح اهلش ق ادص دح او رقع

 ىرستي امف ةرح يهف اهارستي هل ةيراج لك لاق لجر يف لاقو : ةلاسم

 مل دعب نم يرتشي امم ىرسنتتي امو ةرح يهف فلح موي يراوجلا نم كلم امم

 . قتعي

 نإ همالغل لاق لجر نع هتلأسو يلع يبأ بتك نم هنأ دجوي اممو : ةلاسم
 لبق هبهو وأ هعاب ولو هيصخي الو .هقتعي نأب ىرنف رح تنأف ادغ كصخأ مل

 هعيب هل زوجي ال هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو .قتع هيف نكي ملو كلذ هل زاج دغ
 دبعلا قتعيو قتع هصخي مل نإو قتع هاصخ نإ هنأل كصخآ مل نإ هلوق يف

 نإ لاق نإ نكلو ديسلا لام نم ناك دغ لبق دبعلا تام نإو .هصخي مل نإ
 مل نإو كتبرض نإ هلوق يف كلذكو هعيبي نأ هلف .رح تنأف ادغ كتيصخ
 . دحاو هيق فالتخال او دح او وهق كيرضأ

 عقي اذه نإف ةرح تنأف كتحكن نإ هتيراجل لاق نمو ةيشاحلا نم : ةلاسم

 . مهنيب فرعلاو سانلا دصافم ىلع اذهو عامجلا ىلع

 اهضتفاف .ةرح تنأف كتضضتقا نإ ركب يهو هتيراجل لاق نمو : ةلاسم
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 يف باب
 برضلاب قتعلا

 هتبرض نإ رخآلا لاق هبرضي نأ امهدحأ دارأ نيلجر نيب دبع نعو : ةلاسم

 فصنو رح وهف ةبرض لوأ نم تام ناك نإ لاق .هلتق ىتح هبرضف رح وهف

 هكيرش دريو هب لتقي هنإف ىلوألا ةبرضلا دعب نم ناك نإو .لتاقلا ىلع هنمت
 اذإ امأو قحب هبرض اذإ اذهو لاق هريغ نمو .هلهأ ىلع ديبعلا ةميق فصن

 نيملسملا ضعب لوق ىلع اذهو ريرحتلا اضيأ عقوأ يذلا وهف قح ريغب هبرض
 فلاحلا لام نم قتعي دبعلا نإ لوثلا لوقلاب لاق نم لاقو .ملعلا لهأ نم

 يذلا وه هنأل رح دبعلاو هكيرش ىلع عجري الف هبرض نإ لاق نم لاقو هقتعب

 لعف ىلع قتعلا بجوأ اذه نأل اًميمج امهنيب لعف هنإ هلوق ىنعم ىلعو لعف
 ىلع لوألا فلتأو هسفن ىلع فلتأ دقو قتعلل اعقوم ناك ام اذه لعفو اذه

 نإ رخآلا لاقف هبرضي نأ امهدحأ دارأ نيلجر نيب دبع نعو : ةلنسم

 رح وهف ةيرض لوأ نم تام ناك نإ لاق هلتق ىتح هبرضف . رح وهف هتبرض

 دريو هب لتقي هنإف ىلوألا ةبرضلا دعب نم ناك نإو لتاقلا ىلع هنمث فصنو
 وهف هتيرض نإ هل لاق اذإ لاق هريغ نمو .هلهآ ىلع دبعلا ةميق فصن هكيرش

 تام اهنم تام نإف .هقتغأ وه هنأل براضلا لام نم رح وهف هبرض اذإف رح
 داقي هنإف تامف كلذ دعب هبيرض نإف رارحألا هتثرول ةيدلا هيفو هيف دقو الو .ارح

 هيلع هل بجي قح ريغب هبرض اذإ اذهو .دبعلا ةميق فصن هكيرشل نمضيو هب

 برضلا كلذ نم تام نإق براضلا لام نم قتعي دبعلا نإف هوجولا نم هجوب

 هبرض ناك اذإ هيف دوق ال اطخ وهف قتعي نأ دعب نم هيلع ديسلل بجي يذلا
 رمألا يلوأ نم دبعلا يف زوجي يذلا بدألا لثم كلذو دودحلا ريغ نم قحب

 لاقو .مهيلاوم يآر ريغب ديبعلا بدؤي نآ هل زوجي نممو رمآلا يلوأ نم ناكو

 اذه ىلعو دبعلا هلام نم قتعي يذلا وه قتعلاب فلح يذلا ديسلا نإ لاق نم
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 مل هنيمي عضوم الولو قتعلاب فلح يذلا وه رخألا نأل دبعلا ىلإ ىتأ ام شر
 . دبعلا قتعي

 كنإ دبعلا لاق . رح وهف ةليللا هبرضأ مل نإ هدبعل لاق لجر نعو : ةلاسم
 مل هنإ ةنيبلا دبعلا فلكي لاق كتبرض دق ديسلا لاقو . رح انأف ىنبرضت مل

 ليق دقو هريغ لاق . هبرض هنأ هللاب هالوم فلحتسا زجعأ نإف قتعي مث هبرضي
 لوق لوقلاف ينبرضي مل دبعلا لاقو هتبرض ديسلا لاقف ةليللا ىف كلذ لاق نإ
 . ديسلا

 دبعلا لوق لوقلا ناك ةليللا كلت ءاضقنا دعب كلذ لاق ناك نإو : ةلسم

 . هبرض هنآ حصي نآ الإ هنيمي عم

 تامف رح تنأف كبرضأ مل نا همالغل لاق لجر نعو رثألا نمو : ةلاسم

 تام نيح لاق دحاو اعقوم اعيمج ثنحلاو توملا عقوف هبرضي نأ لبق ديسلا
 نم بسحي لاق .طسولا نم مأ ثلثلا نم نوكيفأ تلق .قتعلا عقو ديسلا
 ةحصلا ىف ريبدت هنأل لاملا سأر نم لاق نم لاقو .معن لاق هريغ نمو .ثلثلا

 . ةحصلا ىف كلذ ناك نإ

 مل نإ لاق وأ رح تنأف ةليللا كتبرض نإ همالغل لاق لجر نعو : ةلاسم

 مل هنإ دبعلا لوق لوقلاف هبرضي مل هنإ مالغلا لاقف رح تنأف ةليللا كبرضأ
 كتبرض لاق اذإ لاق هريغ نمو .هبرض دق هنإ لاق اذإ ةنيبلا هيلعو هبرضي

 تنأف كبرض مل نإ لاق نإو .عدم وهف هبرض هنإ دبعلا لاقف رح تنأف ةليللا
 . ةنيبلا هيلعو عدم وهف هبرض هنإ ديسلا لاقف رح

 امهدحأ لاقف دبع امهنيب نيلجر رثألا ىف تدجو ىنا هل تلقو : ةلذلسم

 عجري الو رح وهف هبرض نا لاق . رح وهف هتمدختسا وا هتبرض نإ هبحاصل

 ةميقب هكيرش ىلع عجريو رح وهف همدختسا نإو ءيشب فلاحلا هكيرش ىلع
 بجو نيأ نم تلق .باوجلا كلاذك هنع هللا يضر خيشلا لاق . هتصح

 زئاجب سيل برضلاو زئاج هل مادختسالا لبق نم لاق .نيتظفللا نيب قارتقالا
 فلتملا وهو فلاحلا وه قتعملاف ةيرحلا تعقوف هلعفي نأ هل ام هلعف اذإف هل
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 . كلذ هل نكي مل هبرض اذإف نامضلا هيلعف هتصح هكيرش ىلع

 مل نإ رح تنآ همالغل لاق لجر نعو ةيواعم يبأ نع ةعقر نمو : ةلاسم

 هبرضي ىتح أربي مل .ديز راد يف هبرض مت ،ديز راد ريغ يف نيطوس كبرضأ

 نإو . رب نيطوس ديز راد ريغ يف هبرض نإو لاق هريغ نمو .ديز راد ريغ يف

 ديز راد ريغ يف هبرض مث ديز راد يف هبرض نإو . ربي مل ديز راد يف هبرض

 . رب نيطوس

 كبرضأ مل نإ هدبعل لاق لجر يف هللادبع يبأ نع رثؤملا وبأ ظفحو : ةلاسم

 دبعلاف هبرضي نأ لبق ديسلا تام نإف هبهي الو هعيبي نأ هل سيلف رح تنأف

 نمو .هلثم قتعي نآ ديسلا ىلعف ديسلا هبرضي نآ لبق دبعلا تام نإو رح

 ريرحت هيلع عقو نكي ملو ادبع تام هنأل قتع هيلع سيل هنإ ليق دقو لاق هريغ

 . ريرحتلا هيلع عقي ملو هكسمأف

 نإ لاقف هبرضي مل نإ رح وه همالغل لاق لجر نع هثلادبع وبأ لاق : ةلاسم

 هيلع تيآر هبرضي نآ لبق نم دبعلا تام نإو قتع ديسلا تومي ىتح هبرضي مل

 . هبرضي ىتح هعيب هل سيلو .هلثم قتعي نأ

 تنأف ةليللا كبرضأ مل نإ هدبعل لاق لجر نع ةيواعم ابأ تلأسو : ةلاسم
 لاقف .ةليللا كتبرض دق ديسلا لاقو ينبرضي مل دبعلا لاق حبصا املف رح

 املف رح تنأف ةليللا كتبرض نإ لاق نإو .يعدملا وه دبعلاو ديسلا لوق لوقلا

 هيلعو يعدملا وه دبعلاف ينبرض دق دبعلا لاقو .هبرضا مل ديسلا لاق حبصأ

 لاقف رح تنأف ةليللا كيرضأ مل نإ لاق اذإ هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو .ةنيبلا
 ءاهقفلا ضعب لوق ىلعف ينبرضي مل دبعلا لاقو هتبرض دق كلذ دعب ديسلا

 برضي مل هنأل برضلا يعدملا ديسلاو دبعلا لوق لوقلا نآ نيملسملا نم
 . باوصلاب ملعأ هتلاو برض هنآ ملعي ىتح

 نإ لاق ادح هب غلبف همالغ برض لجر نع هتلأسو رثألا نمو : ةلاسم
 معن لاق .كتعجوأ لاقف هب اعد مت ادح هب غلبف اًمالغ برض رمع نب هئنادبع

 ينأ تيل لاق . اًقورعم هيلإ تيتأ دقل هؤاسلج لاقف رح تنأف بهذأ لاق . هتناو
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 هدبعب غلب نم ل اق ملسو هيلع هتلا ىلص يبنل ا نإ لاق مث ىلع الو يل ال تبلقنا

 . هقتع هترافكف ادح

 .دحلا هب غلبف همالغ برض لجر نعو ديزي نب ةنادغل باتك نمو : ةلاسم

 . قتعي هارأ الو ى ال لاق .؟ دبعلا اهب قتعي ىتلا ةلثملا نم اذه نوكي له

 امهدحأ لاق دبع يف نيكيرش نيلجر نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ىلع عجري الو رح وهف هبرض هنإف رح وهف هتلمعتسا وأ هتبرض نإ هبحاصل
 هقتعأ يذل ا وه لوألاف هل وه امي هلمعتسا نإو لعق يذل ا وه هنأل ءىشب هكررش

 ال لاق .هبرضي مل مث هبرضيل همالغ قتعب فلح نمعو هريغ نمو : ةلاسم

 . هيرض ىلع ردقي ال لاح ء يجي ىتح مالغل ا قتعي
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 يف باب
 : ياطعلاب قتعلا

 نإ رخآلا لاقو رح تنأ امهدحأ لاقف نيلجر نيب دبع نعو : ةلاسم
 .رح وهف ارسوم قتعلاب ادب يذلا ناك نإ لاقف . رح تنأف مهرد ةئام ينتيطعأ

 ' ىعستسيو قتع هفصنف ارسعم ناك نإو هكيرشل هنمث فصن هيلعو هلام نم

 نكي مل نيتئاملا نم رثكا غلبت مالغلا ةميق فصن ناك نإو فصنلاب رخآلل

 نإو .كولمم وهو هقتعأ ناك اذإ اهيلع هقتع طرش يتلا ةئاملا الإ ديسلا ىلع

 ءاش نإ ديسلل " اًرسوم وأ اًرسعم ناك قتع دقف قتعلاب أدب رخآلا ناك
 ةميقب قتعملا ذخأ ءاش نإو .اريثك وأ ليلق تناك هتميق فصنب قتعملا ذخأ
 نم رح وهو هكيرش هنم ذخأ امب هاعستساف دبعلا ىلع قتعملا عجرو دبعلا
 مهرد ةئام ينتيطعأ اذإ دبعلل لاقف دبع يف نيكيرشلا دحأ لاق نإو هنيح

 نأ لبق مهرد ةئاملا هيلإ ملس نإف ةبتاكم نكت ملو .انيمي اذه ناك رح تنأف
 نوكيو ،قتعملا لام نم ةميقلاب دبعلا قتعيو هلام نمف هكيرش دبعلا يضقي
 قتعيو .ةئاملا ىف ناكيرش امهو .هيلإ هملسي هلام هنأل ةئاملا فصن هكيرشل

 وهو . دبعلا ةميق فصن هل رخآلا كيرشلاو هقتعأ يذلل هيلع عيش الو دبعلا
 ةئاملا فصنب ديسلا بساحي الو انفصو ام ىلع دبعلاو كيرشلا نيب رايخلاب

 هبتاك ولو .هديسل دبعلا لام نأل ديسلا كلت نأل دبعلا لام نم اهقحتسا يتلا

 هتبتاكم نم هيلإ اهملس ىتلا ةئاملا تناكو ارح دبعلا ناك نيكيرشلا دحأ

 هكيرشل نماض وهو هل بتاكملا لام نم قتعي دبعلا ناكو اعيمج نيديسلل

 . رايخلاب كيرشلاو دبعلا ةميق فصن

 رح تنآ همالقل لوقي يذلا يف لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 نأ ىلع رح تنأ لاق اذإ الإ هيلع ءيش الو رح مالغلا نأ مهرد فلأ كيلعو
 ' وهو ءيش اذه يف مالغلا ىلع سيل لاق نم لاقو .هطرش هلف مهرد فلأ كيلع

 ىتمق مهرد فلأ ىنتيطعأ اذإ رح تنآ لاق اذإ رخا عضوم ىفو لوقي نأ الإ رح

 . لبقي مل وأ فلألا ىلوملا لبق قتع هايإ هاطعاو فلألاب ءاج ام
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 يف باب
 هيوزتلاطرش ىلع قتعلا

 قالطلاو جيوزتلاب و

 ىف عجرت له ..كلذ تبأف اهحاكن طرتشاو ةيراج قتعأ لجر نعو : ةلاسم

 ىلع ربجي له ..قادصب الإ يلع زوجي ال تلاقو كلذ تيضر نإ تيارأ .قرلا
 تيضر نإ يه اماو ،قرلا يف عجرت الف ةيراجلا امآ ديلولا وبآ لاق .؟ قادصلا
 .اهيلع ليبس الف هب جوزت نأ ضرت مل نإو سقادص اهلف اهب جوزت نآ اهقادص

 قتعت ال هللادبع وبأ لاق .هطرش هلو قرلا يف ةيراجلا درت ال رثؤملا وبآ لاقو

 اهقادص اهل ضرفي نأ لبق نم اهرشاب نإ هتيآرأ .هطرش هلو قرلا يف ةيراجلاو

 اذإ هيلع مرحت يهف قادص نم اهل دبال لوقي نم يأرف .؟ هيلع مرحت له
 هنإف هطرش هل لوقي نم لوق ىلع امآو ساهقادص اهل ضرفي نأ لبق نم اهرشاب

 الف اهب جوزتي نأ ىلع هسفن تاذ نم اهقتعأ نإ لاق هريغ نمو .كلذ هل زيجي

 نأ ىلع اهقتعي نأ هيلإ تبلط نوكت نأ الإ ءاشت نأ الإ اهيلع كلذ تبثي

 نإف ةلوهجم ةبتاكم هذهف هيلإ اهنم بلطمب اهجوزتي نأ ىلع اهقتعأف اهجوزتي

 ناك هب جوزت مل نإو .قادصلا نم دب الف جيوزتلاب تيضرو كلذ ىلع هتجوزت

 اهقتع نأ ىلع اهجوزتي نأ ىلع اهقتعأ ناك نإو لودعلا يأرب اهتميق اهيلع هل
 قادص اهلف اقادص اهل مسي ملو هتجوزتو كلذ ىلع اقفتاو هتجوزت اذإف اهقادص

 كلذ تبث اهقادص اهقتع نأ ىلع امماتت نإو .لودعلا يأرب اهتميق اهيلعو اهلثم
 . هيلإ تبلطو كلذ هل تنمض اذإ ةبتاكملا ىلع جرخي اذه نأل

 اهتترولو اهل وه ليقف جوزتت مل ام اذه همالغب ةنالفل ىصوأ نإو : ةلاسم

 هذه يف رظنلا بحاو لطاب هطرشو هايإ اهكلم دق هنأل جوزتت مل وأ تجوزت

 ال لاق نم لاقو . ءانثتسالا اهمدهي ةيصولا نإ ليقو لاق هريغ نمو . ةلأسملا
 دنع تصوأ ةأرما نعو هتنا امهمحر بوبحم نب دمحمل باوج يفو .اهمدهي

 رارحأ ءالؤه يديبعف ةأرما يتوم دعب يجوز جوزت نإ تلاقف ديبع اهلو اهتافو
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 ال لاق .اومسق ام دعب نم وآ ديبعلا مسقي نأ لبق اهتوم دعب اهجوز جوزتف

 امهنإف اهنم ىلعأ يتلا يفو ةلأسملا هذه يف رظنيف اهتوم دعب ثنحلا زوجي

 كلذ نوكيو نوقتعي مهنإ ليق دقو هريغ لاق . يلإ بحأ لوألا يارلاو نافلتخت
 . ريبدتلا لثم

 نيدلو تدلوف رح وهف هدلت دلو نأ ىلع ةموق ةمأ جوزت لجر نعو : ةلاسم

 . ريرحتلا لبق دلو امهيأ فرعي مل دحاو نطب يف

 هكولمم قتعي فلح لجر نعو ناورم يبأل باوج نم يلع يبآ نع : ةلاسم

 ءيشب اهحلاصو هتارباف قاقش هتجوز نيبو لجرلا نيب عقوف هتجوز قلط نإ
 دوهشلا دهشأو انالف هكيلامم ىطعأ هنأ اهيأرب لبقت نأ لبق رهشأو اهلام نم
 هنم رارقإلا الإ ةنيب مث نكي ملو هتجوز نآرب لبق مث .هتيطع ضبق دق انالف نا
 هيلع ًاكاسمإ ديرأ نكأ مل ينإ يطعملا لاقو قتعلا هكيلامم بلطو لجرلا كلهو
 تفلح ام نإ هتافو لبق جوزلا لاق نإ تلقو .ةثرولا ىلإ ىناطعأ امم تئرب دقو
 قالطلاف اهتءارب تلبقف يلام نم يلإ تاربت امنإو ،قلطا ملف تقلط نإ مهقتعب
 نا هرارقإو ديبعلا ةيطع امأو .هنم تجرخ دق اهنأل ءاوس اذه يف اندنع نآربلاو
 امم تئرب دقو . هيلع اكاسمإ ديرأ نكأ مل ينإ لجرلا لاقو ضبق دق لجرلا

 رارحأ ديبعلاو هل قح الف يتيطع ضبقأ مل ينإ لاق نإف .ةثرولا ىلإ يناطعأ

 كسمي نإو هزرحأ دق هنأل قتع الف ةثرولا ىلع در مث ضبق دق ناك نإو

 . تزرحآو يناطعأ دقل فلح هيطعي يطعملا

 .اهجوزتي نآ هل حلصي له هتجوز ءاضرل هتيراج قتعأ لجر نعو : ةلاسم
 . حلصي الف هلل اهقتعأ ناك نإو ءاش نإ هللا ريغل اهقتعأ اذإ معن لاق

 دنع تصوأ ة ارم ١ نعو هتد ا همحر بوبحم ني دمحمل ب اوج نمو : ةلاسم

 جوزتف رارحأ ءالؤه يديبعف يتوم دعب يجوز جوزت نإ تلاقف ديبع اهلو اهتوم

 زوجي ال لاق اومسق ام دعب نم وآ ديبعلا مسقي نأ لبق نم اهتوم دعب اهجوز

 لثم كلذ نوكيو نوقتعي ديبعلا نإ ليق دقو هريغ لاق .اهتوم دعب ثنحلا
 . ريبدتلا
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 جوزتف رح يمالفغف ةمأ تجوزت نإ لاق لجر يف يلع يبأ نعو : ةلاسم
 ةمألا جوزتي نأ هل زوجي ال هنأل همالغ قتعي مل ةارما هل ناك نإ لاق ةم

 . همالغ قتع دقف ا

 يجوز جوزت نإ تلاقف ديبع اهلو توملا دنع تصوأ ةأرما نعو : ةلسم

 وأ ديبعلا مسقي نأ لبق اهجوز جوزتف رارحأ ءالؤه يناملقغف ةآرما يتوم دعب
 مهنإ لوقأ ينأ ريغ مشاه دنع الو اهيف ظفح اندنع سيلف اومسق ام دعب نم

 ال مهنإ ليق دقو هريغ لاق .هدعب وأ مسقلا لبق لجرلا جوزتي موي نوقتعي
 ةتيم يهو ثنحلاو نيميلا عقو امنإو توملا دعب عقو نيميلا نأل نوقتعي
 . اهريغ كلم يف ديبعلاو

 ىلع قتعت نا هتمأل لجرلا ىضوأ اذإو جوزتي ال نأ ةيصولا باتك : ةلاسم
 مل كلذ دعب تجوزت نإو هثلث نم قتعت اهنإف جوزت ال لاق تام مث جوزتت ال نأ

 نأ ىلع ةرح يه لاق نإ كلذكو .تبث دقو اهقتع لبق نم اهتيصو كلذ لطبي
 ىلع تماقأ نإف مالسإلا نع عجرت ال نا ىلع ةرح يه وا مالسإلا ىلع تبيثت
 الو اهقتع كلذ لطبي مل كلذ دعب تدترا نإو هثلث نم ةرح يهف ةعاس مالسالا

 جوزت مل نإ لاق وأ جوزتت ال نأ ىلع مهرد فلأب هدلو مأل ىصوأ اذإو .اهتيصو
 وا لقا وأ اموي هتوم دعب اهيلع طرش ام تلعفف يدلو عم تبثت نأ ىلع لاق وأ
 .اهتيصو كلذ لطبي مل كلذ دعب تجوزت نإف هثلث نم اهل ةيصولا نإف . رثكأ
 يهو نايعستسي ىتح هتنبا عمو هنبا عم ميقت نأ هتمداخل لجرلا ىصوأ اذإو

 امهمدخت اهنإف نيريبك اناك نإف ‘ثلثلا نم جرخت يهو اهريغ هل ثراو الو ةرح
 نع هب ينغتسي امداخ هغلبي الام وأ امداخ مالغلا بيصيو ةيراجلا جوزتت ىتح
 نم تقتع اكدرأ اذإف اكردي ىتح امهمدخت اهنإف نيريغص اناك نإو .اهتمدخ

 اهتميق يثلث يف تعسو ةمدخلا دعب تقتع اهريغ لام هل نكي مل نإو هثلث
 ال ةيراجلا نإف اينغتسي نأ لبق اعيمج اتام وأ امهدحأ تام اذإو .نيثراولل
 ىلع تتبث نإ قتعلاب هل ةيراجب ينارصن ىصوأ اذإو ةيصولا لطبتو قتعت
 اموي وأ ةعاس هتوم دعب كلذ ىلع تتبثف مالسإلا ىلع وأ هتوم د دعب ةينارصنلا
 اهرضي مل ةينارصنلا كلذ دعب تملسأ نإف هثلث نم قتعت هلعل قتعت اهنإف
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 ىهو تمت ملو هتوم لبق تملسأ نإو ىضام اهقتعو ةزئاج اهتيصوو مالسالا
 ةعاس تبثي نأ انهاه اندنع توبثلاو .قتعت ال اهنإف لاق امك ةينارصنلا ىلع

 مل نإ مهرد فلأ ةيصوب هدلو مأل لجرلا ىصوأ اذإو لوقي ام ىلع هتوم دعب
 كلذ لبق تجوزت نإف لاق امك وهف اموي وأ ةنس وأ ارهش تماقأو ادبأ جوزت

 نإ ةيصوب اهل ىصوأ اذإ دارأ هنأ انعم يذلا هريغ لاق .لطاب اهتيصوف تقولا

 ىتح جوزت ال ىتح اهقحتست ال ةيصولا نإف ادبأ جوزت ملو ادبأ ةنيب عم تماقأ
 وأ تومي ىتح جوزت مل نإ لاق نإ كلذكو ةيصولا تقحتسا تتام اذإف تومت
 كلذكو .هدحام وأ اموي وأ ارهش وأ .ةنس اهتا مل نإ لاق نإ كلذكو .اهيتا ىتح

 وأ كلذ نم لقأ وأ رهش ىلإ يدلو دنع نم جرخت مل نإ اهوقتعأ هتمأل لاق اذإ

 تجرخ وآ رهشلا لبق تجوزت نإف . ارهش جرخت مل نإ ةرح يه لاق وآ رثكأ

 ىلع قتعلاب هتمأل لجرلا ىصوأ اذإف اهتيصو تلطب رهشلا لبق هدلو دنع نم
 مل كلذ دعب تجوزت نإف .هثلث نم تقتع كلذ تلعفف هنيعب انالف جوزت ال نأ

 كلذ تلعقف اًدبأ انالف جوزت ال نأ ىلع قتعلاب اهل ىصوأ اذإف .دعب كلذ اهرضي

 .ءيش اهيلع سيلف جوزت مل وأ كلذ دعب انالف تجوزت نإف .هثلث نم قتعت اهنإف
 . يراوحلا يبأ ىلع ضرع انهاه ىلإ هللا ءاش نإ حص باتكلا يف تدجوو

 هتجوز تعلتخاف رح همالقغف هتجوز قلط نإ لاق اذإ لجرلا نعو : ةلاسم
 . رح مالغلاف قالط علخلا نإ لوقي نم لوق ىلع هنأ يعم .؟ مالغلا قتعي له

 .؟ مالغلا قتعي له ..اهسقن تقلطف اهسفن قالط اهدي يف لعج نإف هل تلق
 هل تلق .اقالتخا كلذ يف ملعأ الو سقالط انباحصأ لوق يف اذه نأ يعم لاق

 لاق .مالغلا قتعي وأ اًالط اذه نوكي له اهسفن تراتخاو ةمأ اهيلع جوزت نإف
 لاق نم لاقو .قالطلاب نيبت اهنإ لاق نم لاقف اذه لثم يف فلتخي هنأ يعم

 مالسالا نع دترا نإف هل تلق .قالط ريغب ةنونيب هنم نيبتو قالطلاب نيبت ال اهنإ
 لوقي انباحصأ نم ادحأ نأ ملعأ ال لاق . ال مأ هتجوزل اًالط هدادترا نوكيف
 كلذك اهيلع مرح اذإو .مالسإلا نع هدادترا لاح يف اهيلع مرحي امنإ قلطت اهنإ
 اذه نوكي له هنم تنابق اهتعالا نإق هل تلق .ةيمستلا ىف هيلع مرحت امنإ ىعم

 نيف تلق .قالط هنم كلذ نإ نولوقي انباحصأ نأ نأ يعم لاق .؟ اهل هنم قالط
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 تلعف اهنا مث اهقلط نإ اهيلع فلح مث تقلط هتلعف نإ ءيشب اهيلع فلح ناك
 هنأ يعم لاق .؟ مالغلا قتعي له هايإ اهلعف يف اهقالط لعج يذلا ءيشلا كلذ

 لاق .ءاليإلا لثم نوكي راهطلاب هنم تنابو اهنم رهاظ نإف هل تلق .هيف فلتخي
 وا اهنم ءالآ وه نإف تلق .ءاليإلا لثم راهظلا نا انباحصا لوق يف يعم اذكه

 له مالغلا قتعب فلح نأ دعب تناب مث مالغلا قتعي فلحي نأ لبق نم رهاظ

 اهقالطب هبشا وهو قرالطلل هنم مراغب الإو ةرافكلل هكرت نإ يعم لاق .؟ قتعي
 مث مالغلا قتعب فلحي نأ لبق نم تقلط هتلعف نإ ءعيشب اهيلع فلح يذلا نم
 نع هنم ارجع راهظلا ةرافك كرت امنإ ناك نإف هل تلق .قتعلاب هنيمي دعب هتلعف

 ةداهشلاو سمللا كرتف ءاقبالا كلذك و ةرافكلا كرت اذإ هنأ ىعم لاق .ةرافكلا
 .اهنم سملي امف هل تلق تلق .كلذ ىلع ردقي ناك اذإ قالطلل هنم مرغ هنا يعمف
 . جرفلل سمللا امنإ يعم لاق

 امهنيب قرفي لاق هترتشا مث ادبع تجوزت ةرح يف لاق رثألا نمو : ةلاسم

 لحيال لاق . هللا هجو هب ديرت هتقتعا نإف تلق .اهدبع وهو مارح هيلع اهيطوو

 لالح اهجيوزتف اهعم هل تناك ةديلوب جوزتي نأ هتقتعأ نإو .هب جوزت نأ اهل
 ىلوملا جيوزت نع ىهن دق هنأ ظفحن لاق .هنم اهيلع ةدع الو ىلاعت هتنا ءاش نإ

 ههركا نإ هيارب لاقو اهيلوو هب تيضر اذإ امهنيب قرفي هب تجوزت نإف برعلا

 . برعلا نم تناك نإ هجوزت ال كلذ هلف اهيلو

 يفو لطاب هطرش كلذف اهجوزتي نأ طرش ىلع ةما قتعا نم ليقو : ةلاسم
 . اهقتع متو كلذ تبلط اذإ هب جوزتت نأ يه ءاشت نأ الإ لطبي ال ةخسن

 لطاب طرشلاو ضام قتعلاف اهجوزتي نأ طرش ىلع ةمأ قتعأ نمو : ةلاسم

 . هب جوزتت نأ يه ءاشت نأ الإ

 هب تلبقف اهجوزتيو اهقتعي نأ هتيراج ىلع طرش لجر يفو : ةلاسم
 نإف كلذ اهل سيل نأ يعم لاق .كلذ اهل هل اهب جوزتت نأ تعنتما مث اهقتعأف

 اهتميق ناك نإف رظني لاق نم لاقو لوقلا ضعب يفو اهتميق اهمزل تعنتما
 . اهلثم قادص هل اهيلع ناك اهلثم قادص نم رثكأ
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 يف باب
 اسنج قتعأ اذا

 سنجلا كلذ ريغ نم ءيش هنا ىعدا مت

 تاهمأ الإ ةرح يهف هل ةكولمم لك لاق اذإو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 مأ هذهو يدلو مأ هذه لاق نإف .هدالوأ تاهمأ الإ نهلك هيراوج تقتع .هدالوأ

 نهنم ةدحاو لك عم ناك نإف اذه ىلع قدصي مل هلوقب الإ كلذ ملعي ملو يدلو
 الو .اعيمج نقتعي يراوجلا نإف ىنم هذه دلو لاقف هكلم ىف هتدلو دق دلو
 هنم هدالوا بسن تبثيو .هنيمي دعب ءام إ نرصي الو هدالوا تاهما ىلع قدصي
 هنيمي دعب امآف هنيمي لبق نهدالوأ ىعدا ناك دق هنأ ملعي ىتح نقتعيو ٬اًعيمج

 بهذم يف جرخي وهو لاق ام نسح هريغ لاق .كلذ يف رظنيو قدصي الف

 .ةيناسارخ الإ ةرح ىهف هل ةكولمم لك لاق الجر نأ ول لاق نم لاقو .انباحصأ
 لوقلا ناك هلوقب الإ كلذ ملعي الو تايناسارخ نه عبرا وا نهنم ثالثل لاق مث
 يف يعدملا وه نوكي نأ بحأ اناو هلبق ىضم ام اذه هبشي الو هنيمي عم هلوق
 ريغ مأ نه تايناسارخ يردأ تسلو هاعدا ام حصي ىتح نقتعيو اذه

 نيبأ وه رخآلا لوقلا هريغ لاق .تايناسارخ ريغ نهنأ ملعي ىتح تايناسارخ
 هذهو ةزابخ هذه لاق مث هزابخ الإ ةرح يهف هل ةيراج لك لجر لاق ولو .انعم

 لك لجر لاق ولو .ةنيب الإ قدصي الو .رئارح نهف تازابخب نحن ام تلقو ةزابخ

 نبصآ نإف هلوق لوقلاف . راكب نه لاق مث ركب هل ةيراج الإ ةرح هل ةيراج
 ملعي ىتح راكبا يراوجلا نأ هلوق لوقلاف ينيمي دعب اذه نهباصأ لاقف تابيث
 هذهو ينم تدلو هذه لاقف ةرح يهف ينم دلت مل ةيراج لك لاقو .كلذ ريغ نهنأ
 هريغ نمو . رظن اهيفو هنم دلت مل اذإ قدصي ملو هلوق لوقلا نكي مل ينم دلت مل
 .هنيمي لبق نم تدلو اهنأ حصي نآ الإ هنم اهداليم نم ىعدا امل عدم وه لاق

 هذه لاق مث ةرح يهف ينم دلت مل ةيراج لك لاق ولو نسحلا يبا عماج يفو

 لك لاق نإ كلذكو رفعج نبا عماج نمو .ةنيبلا هيلعو قدصي مل ينم تدلو
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 هذهو هذه تيطو دق لاق مث ةرح يهف هزابخ وأ ةحرابلا اهأطي مل هل ةيراج
 امك وه معن هريغ لاق .اهيف رظناو وه هاعدا ام حصي ىتح نهلوق لوقلاف ةزابخ

 قدصي الف ينم تدلو هذه لاق مث ةرح يهف ينم دلت مل ةيراج لك لاق ولو لاق
 نالف نم اهتيرتشا ةيراج الإ ةرح يهف يل ةيراج لك لاق ولو .ةحصلاب الإ
 . ةنيبب الإ نالف نم اهارتشا هنأ ةيراج ىلع قدصي ملو نهلك هيراوج تقتع

 يهف ةحرابلا اهأطا مل ةيراج لك لاق ولو نسحلا يبا عماج يفو : ةلاسم
 ذلاو نهلوق لوقلاو ةحصب الإ قدصي مل هذهو هذه تئطو دق لاق مث .ةرح
 . ملع
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 يك باب

 نتعملا فرعي ل اذا قتعلا

 وه لبقم يأ فرعي ملو تامو رح لبقمو لبقمل لبقم لاق لجر : ةلاسم

 حرطيف دحاو لك ةميق فرعتو نوموقي مهنإف ةيرحلا مهلك ديبعلا ىعداو رحلا

 الو ططش ريغ نم قفر ىلع يدؤي ىتح يقابلاب ىعستسيو قتعيو هتميق ثلث هل

 . فيح

 ةميق نوموقي لاق .قيتع يديبع دحأ لاقف ديبع ةثالت هل لجر نعو : ةلاسم

 اذإ معن رثؤملا وبآ لاق .مهنامثأ نم نيتثلثلاب نوعستسيو مهنامثأ ثلث مهلو

 دمعتي ملو السبرم يديبع دحآ لاق اذإ امآو مهيأ هفرعي مل مت مهنم ادحاو دارأ

 . ءيشب نوعستسي الو نوقتعي مهنإف مهنم ادحاو

 . ريثك دالوا اهلو . رح كدلو هتمأل لاق لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 مهنم ادحاو تيون لاقو جتحا نإف .مهلك قتعلا اهدالوأ ىلع عقي هنأ يدنعف

 ةين ال لاق نم لاقو كلذ ىفق هتين هل لاق نم لاقف كلذ يف فلتخي هنأ يدنعف

 تدلو مث كلذ لاق نيح دالوأ اهلو رح كدلوف تدلو نإ اهل لاق نإو .كلذ يف هل
 اممو . وه مهكلمي نيذلا اهدالوأ عيمج ىلع عقي قتعلا نآ يدنع جرخي هنإف

 كدلوف ديز راد تلخد نإ اهل لاق ول هنأل كلذ لبق اهدالوأ نم نوكي اممو تدلو

 نإ هلوقو .مهكلمي نيذلا اهدالوأ نم عيمجلا ىلع قتعلا عقو تلخد اذإف . رح

 دعب تدلو ام قتعي نأ ىل نيبي الو يدنع ءاوس هلك تدلو نإو ديز راد تلخد

 هدلت دلو لوأ الإ يدنع قتعي الو هنيمي دعب تدلو امدعب قتعي الو رادلا اهلوخد
 . ثنحلا هب بجيو

 مويقو هريغل ديبعلا نم ةعامج ىلع رم لجر يف ديعس وبأ لاقو : ةلاسم

 ىتح قتعي ال لاق نم لاقو قتعي هدبع نإ ليق هنإف سرح مكدحأ لاقف هدبع

 . نم لاقو . وني مل وأ ىون قتعي لاقف ارارحأ ةعامجلا ناك اذإو .قتعلاب هدصقي

 نإ لاق نم لاقو .همساب مسي مل ام وني مل وأ قتعلاب هدصقي ىتح قتعي ال لاق

٢٢.



 رظنيف هلوق اذهو ،ىلوألا ةلأسملا نم برقأ اذهو قتعي مل هوني مل نإو قتع هاون
 . هيق

 قتعأف دبعأ ةتس كرتو تام لجر نع اًرماع اولأس ليقو رثألا نمو : ةلاسم
 مث لدع ةميق مهنم دحاو لك موقي رماع لاق .ادحأ يمسي نأ ريغ نم مهقصن

 ىتح يقابلا فصنلا يف اعيمج نوعستسي مث مهعيمج نم فصنلا مدهي
 لاملا ثلث نم مهتميق نم فصنلا جرخ نإف اعيمج نوقتعي هريغ لاق .اوقتعي

 جرخ ام مهتميق نم مهنع حرط الإو يقابلا فصنلا يف اوعستسا اياصولا عم
 . هتميق نم كلذ ردقب دحأو لك يقب اميف نوعسيو اياصولا عم هلام ثلث نم
 مث رح امكدحأ لاقف نانثا هيلع لخدف ديبع ةثالث هل لجر نعو : ةلاسم

 لك نم قتعي ليقف رح امكدحأ لاقف نيدبعلا دحأ عم يناتلا لخدو سدحاو جرخ
 دحاو لك نم قتع هضرم يف كلذ لاق نإو .هتحص ىف كلذ لاق نإ هفصن دحاو

 لام هل ناك نإف .مهنامثا ةيقبب نوعستسيو مهريغ لام هل نكي مل اذإ هثلث
 قتعي هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو .هفصن دحاو لك نم قتع ثلثلا نم نوجرخي
 لك نم نيرخآلا نم قتعيو هلك يناثلا عم اضيأ لخد مث لوألا عم لخد يذلا

 . ةحصلا يف ناك نإ هفصن دحاو

 اذإف رظن املف مهنمث دقنو ديبع ةسمخ ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 دحاو لك لاقف فرصنيلف هرتشأ مل مكنم ناك نم ديبعلل لاقف ديبع ةتس مه
 نيذلا هديبع فرعي ال ناك اذإ هنأ ىعم لاق .؟ نم لوق لوقلا . رح انأ مهنم
 ةنيبلاب هل حصي نأ الإ مهنم دحا كلم هل نكي مل مهاوعد هذه تناك و مهارتشا

 ملو مهارتشا دق نيذلا ديبعلا نايعأ هنع باغ دق ذإ مهيغلاب نم رارقالاب وأ
 اولاقو مهارتشإ هنآ ةنيبلا تحص نإف مهفرع اذإ امأو مهاوس نم هديبع فرعي

 هديز نم مهارتشا هنا حص نإف مهلوق لوقلا و رارحأ مهنأ يعمف رارحأ مهنإ

 سيلو رارحأ مهنأ يعمف رارحا مهنإ اولاقو .مهارتشا هدنع نمو هدي ىف مهو
 هدي يف مهو مهيعدي ناك اًديز نأ ةنيبلا تدهش ناف كلذ مهيلع حصي امم اذه

 هنأ يعمف رارحأ مهنإ اولاق و اذهل مهعاب ىتح نوركني الو كلذ نوريغي ال مهو

 رارحأ مهنإ ليقو رارحأ مهنأ ةنيبلا اوحصي نآ الإ اذه ىلع هديبع مهنإ ليق دق
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 . مهسفنأ ىلع مهيعدم نم مهسفنأ يف ديبعلا ىلع تيثت ال ىوعدلاو

 اذك لعف نإ لاقف ناملغ ةرشع هل لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 مهنم دحاو لك لاقف ةرشعلا هديبع عيمج ءاجف ىلاعت هللا هجولرح همالقف اذكو

 دحاو لك يعستسيو مهلك ناملغلا قتعأ دقف تفصو ام ىلعف . ينقتعأ يذلا انأ

 . هنمث رشع مهنع حرطيو هتميق راشعا ةعستب هديسل مهنم

 هل مهيفو رح مكدحا هديبعل لاق لجر نع رفعج نبا عماج نمو : : ةلاسم
 ديبع ىلع رم اذإ كلذكو .ملعي مل وأ لوقلا دنع هب ملع همالغ قتع ليقف مالغ

 . هكولمم قتع هكولمم مهيفو رارحأ متنأ لاقف

 مهنم دحاو لاقف بابلا ىلع اوفقوو كيلامم ةثالث هل لجر ىف لاقو : ةلاسم
 الف هنيعب هفرعي مل مهنم دحاو قتعا اذإ هنا يعم لاق .دارأ مهيا فرعي ملو رح
 رمؤي ال هنأ يعم لاق .؟ كلذ يف هجولا فيك هل تلق .عيمجلا قتع هيلع بجوأ

 .مهتوسكو مهتقفن هيلعف هل تلق .مهنم رحلا مدختسيالو مهنم رحلا عيبي ال نأ

 رقي ىتح هتوسكو دارفنالا ىلع مهنم دحاو لك ةقفنب ذوخأم هنأ يعم لاق

 ىعم لاق .؟ مهدحأ قتعي نأ هل له راهظلا ةرافك ٠ هيلع ناك نإف هل تلق .هقتعب

 لاق ناك نإف هل تلق .هل وه يذلا مهنم دبعلا قتع ىلإ دصق اذإ هيزجي هنأ
 دعب مهدحأ قتع راهظلا قتعل هيزجي له هنيعب دحأ ىلإ دصقي ملو رح مهدحا
 ملو .هنيعب هفرعي ملو رح مهدحأ لاق اذإ هنأ يعم لاق .لوالا قتعلا اذه
 اذإ ةراشإ مهنم هنأ دحاو لك ىلع عقي هنأ ىعمف هنيعب مهنم دحاو ىلإ دصقي

 قتعلا عقوأ نإو ةراشإ الو ةيمست الو ةينب هنيعب مهنم دحاو ىلإ دصقي مل
 رح هديبع دحأ لاق نإق هل تلق .مزال نع كلذ دعب مهدحأ زجي مل مهلك مهيلع

 اوبلطو كلذ ديبعلا ركنأو هيلإ دصقو قتعلاب هدارا يذلا وه كلذ دعب لاق مث
 سيل هنآ يعم لاق .مهدحأ قتعب هرارقإ دعب ىعدا ام هنم لبقي له .. فاصنالا

 هنيمي عم هلوق لبقي لوقلا ضعب يف لعلو لوقلا ضعب يف مكحلا يف ةين هل
 ىعدا ام هنم لبقي له .. فاصنالا اوبلطو .ديبعلا كلذ ركناو هقتعأ يذلا هنيعب
 ىلإ كلذ دعب ىعدا مت .هقتع تقو هنيعب هدصقي ملو مهدحأ قتعب هرارقإ دعب

 لوقلا ضعب يف ةين هل سيل هنأ يعم لاق .هتينب هقتعاو هيلإ دصق يذلا اذه

س ٢٣٢٢ ۔-



 اميف ةينلاب ءانثتسالا زيجي نم لوق ىلع هنيمي عم هلوق لبقي لوقلا ضعب يفو

 . هيلع ضرع هرهظأ

 نيعمتجم ديبعل لاق لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 نأ ةين هل نكي مل لاقو هدبع نثتسي ملو رارحأ ديبعلا ءالؤه لاقف هل دبع مهيفو
 هدبع نإف تفصو ام ىلعفق .؟ ارح هدبع نوكي له .. رارحأ هدبع نود ديبعلا

 مكحي هنإف . رارحا ديبعلا ءالؤه لاق اذإ ملعي ملوا مهيف ناك هدبع نأ ملع قتعي
 ناك امنإو هدبع نود مهنايعأب كئلوأل هانعم ناك نإ هنأ الإ هدبعل قتعلاب هيلع

 ءاسنلا يف كلذكو هدبع كلمي نأ هللا نيبو هنيب اميف هعسو هدبع ريغل ىنعملا
 ` .. ديبعلا يف كل انفصو امك نهيف لوقلاف نهيف هتجوز تناك ول

 لاقف رح ديبعلا ءالؤه دحأ هل دبع مهيفو ديبعل لاق نميف ليقو : ةلاسم
 نم لاقو كلذ يف هل ةين الو هدبع ىلع الإ هقتع عقي ال هنأل هدبع قتعي لاق نم
 مث مهدحا ىلع ةلاحم ال قتعلا عقيف هل مهلك ديبعلا سيل هنأل هدبع قتعي لاق

 . ملعأ هللاو نوقتعي مهلك ةهبشلاب مهيلع عقي

 لاقف اكولمم نوعبرا هل ناك لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 .؟ كلذ يف يارلا ام .مهئامسأب مسي ملو هللا هجول رارحا يديبع نم ةرشع

 ةرشع نمثلا عبر مهنع ىقليو مهنامثا يف نوعستسي اولاقف تفصو ام ىلعف
 . ديبعلا

 نوموقي لاق .قيتع يديبع دحأ لاقف .ديبع ةثالث هل لجر نعو : ةلاسم

 اذإ رثؤملا وبا لاقف .مهنامثأ نم نيثلثلاب نوعستسيو مهنامثأ ثلث مهلف ةميق

 دمعتي مل السرم رح هديبع دحا لاق نإ امأو .مهيأ فرعي مل مت مهنم ادحاو دارأ

 . ءيشب مهنم دحا ىعستسي ب الو نوقتعي مهنإف مهنم ادحاو
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 يف باب
 دلولاب قتعلا

 انل ظفحو .هخسن يفو لجر يف نامثع نب ناميلس انل لاقو : ةلاسم

 اًمالغ تدلوف رح وهف امالغ تدلو نإ هتيراجل لاق لجر يف نامثع نب ناميلس
 .كولمم رخآلاو امهنم لوألا قتعي ناميلس لاقف .دحاو نطب يف امالغ تعبتا مث

 .امهنامثآ فصنب نايعستسيو نارح امهالك ميمت نب ةدعسم لاق دايز وبأ لاق

 بحأ ةميقلاو سابعلا وبأو دايز وبأ لاق .انيلإ بحأ ةدعسم لوقو دايز وبأ لاقو

 . ذخأن ناميلس لوقي رثؤملا وبأ لاق .انيلإ

 رح وهف اًدلو تدلو اذإ هتمأل لاق لجر نع ةبواعم ابأ تلأسبو : ةلاسم

 ناقتعي لاق هنأ ميمت نب ةدعسم نع يور لاقف . دحاو نطب يف نيدلو تدلوف

 هنا نامثع نب ناميلس نع يورو .هنمث فصنب امهنم دحاو لك ىعسيو اعيمج
 دحاو نطب يف نيدلو تدلو نإف هل تلق .كولمم رخآلاو امهنم لوآلا قتعي لاق
 اعيمج ناقتعي امهنأ هيف فالتخالا اذه لاقف .هبحاص لبق دلو امهيأ ملعي ملو
 ناقتعي ليق دقو هريغ لاق .نادلوي موي هتميق فصن يف امهنم دحاو لك ىعسيو

 . امهيلع ةياعس الو

 تدلوف رح وهف هدلت دلو لوأ نأ ىلع موق ةمأ جوزت لجر نعو : ةلاسم
 الو نيرح امهارأ ينإف .هبحاص لبق دلو امهيأ فرعي مل دحاو نطب يف نيدلو

 نع هتلأسو . ريرحتلا لبق نم ائيش اهينبا ىلع الو اهيلع ةمألا بابرأل ىرأ
 قتعت له امد هتيبصف ةرح يهف ةيراج تدلو نإ لماح يهو هتيراجل لاق لجر

 هريغ لاق .تقتع امد هتبصق ةرح تنأف تدلو نإ لاق وأ الماح تناك اذإ لاق

 ءيش نابتسا اذإ ليقو .هقلخ اًئيبتسم اًدلو دلت ىتح اًدلو كلذ نوكي ال ليق دقو
 هتيصو دعب تلمحف الماح نكت مل نإف هل تلق . دلو كلذ نوكي الف الإو هقلخ نم

 .؟ قتعت له .. ةغضم وأ اًمحل هتحرط نإف تلق . ال لاق .! قتعي له امد هتبصف

 كانهق .ائيم وأ ايح ةحراج هنم نيبتست وأ اًنيبتسم لح ةح هحرطت ىتح ال لاق
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 . قتعي

 نيدلو تدلوف رح امهدحأف نيدلو تدلو نإ هتمأل ديسلا لاق اذإو : ةلاسم

 امهنم دحاو لك ىعسيو .اعيمج ناقتعي امهنإف نيدلو تدلوف رح امهدحأف
 داليملا دعب امهدحا تام نإو .امهيلع ةياعس ال لاق نم لاقو .هنمث فصنب

 قتعيو دلو هنإف قلخلا نيب تيم هنا الإ اتيم مهدحا جرخ نإو هيف لوقلا كلذكف
 . امهنم يحلا

 اًمالغ تدلوف .ةرح تنأف امالغ هنيدلت دلو لوأ هتي هتيراجل لاق اذإو : ةلاسم

 مالغلا تعدا اذإ ةيراجلا ىلع كلذ يف ةنيبلاق . الوا امهيأ ملعي ملو .ةيراجو

 نإ لاق هنا اذه يف دارأ هنأ انعم يذلاف ملعا هللا هريغ لاق .ةيعدم يهو . الوأ

 دلو لوأ هنأل ؛تقتع امالغ تدلو ىتمف ةرح تنأف امالغ هنيدلت دلو لوأ ناك

 اًمالغ كنطب يف ام تعضو نإ لاق لجر يف ليقو .فلح نم كلذ وه امالغ هتدلو
 يف ام عضت ىتح قتعت ال اهنإف نيمالغ وأ ناملغ ةثالث تعضوف ةرح تنأف

 تدلوف ةرح تنأف امالغ كنطب يف ام تدلو نإ لاق نإو . ادحاو اًمالغ كلذ اهنطب

 نيرخآلاو اكولمم لوألا نم لوألا نوكيو .دلو لوأب قتعت اهنإف ناملغ ةتالث

 لاقف نيمالغ تدلوف . رح وهف امالغ اذه كنطب يف ام يتدلو نإ لاق نإف .نيرح

 نايعستسيو .اعيمج ناقتعي لاق نم لاقو . رخآلا قتعي الو لوألا قتعي لاق نم
 اقتع امهنم لوألا فرعي مل نإو .امهنم لوألا فرع اذإ كلذو ..امهتميق فصنب

 لوأ لاق نإو .فالتخا كلذ يف سيلو ..امهتميق فصنب نايعستضنيو ءاًعيمج
 كلذ فرع اذإ رح امهنم لوألاف نينثا تدلوف رح وهف اذه كنطب ىف هنيدلت دلو
 . فالتخا اذه يف سيلو

 ثدحي نأ الإ يتنباو يتجوزل يلزنم هتوم دنع لاق رح لجر نعو : ةلاسم

 الإ تبثي الف تفصو ام ىلعف .؟ مسقي فيك مأ اذه تبثي ىرت ام تلق .ثدح
 لاق امك وهف ثدحلا كلذ ثدحي مل الامف ثدحلاب ىمس اذإف \ثدحلاب مسي نأ

 . ثاريملا ةمسقك مسقي الو مهددع ىلع مسقيو

 اهديس توم دعب تدلوف رح وهف هنيدلت دلو لك هتمأل لاق لجر نع : ةلاسم
 نا هتايح يفو هتوم دعب تدلو ام موق لاقف فالتخاب اذه يف ليق دقف هتايح وا
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 . اهنع لسو ملعأ هتناو اًرارحآ اونوكي

 تدلوف اهعابف ى رح وهف اًدلو يتدلو املك هتمأل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم
 لام نم رح وه لاق .؟ اكولمم وأ ارح دلولا اذه نوكي ام هنم يرتشملا دنع
 لام نم نوكي ال انباحصأ ليق دقو لاق .هب درت ةيراجلا يف بيع وهو عئابلا
 لماح ىهو اهعاب نوكي نأ الإ كلمي ال ام قتعأ هنأل ابيع كلذ نوكي الو .امهدحأ

 ةرح تنأف امالغ يتدلو نإ ىلبح يهو هتيراجل لجر لاق اذإ لاق : ةلسم

 مث امالغ تدلو نإو .اكولمم مالغلاو ةرح يهف .امالغ تدلو مث .ةيراج تدلوف
 . كولمم مالغلاو ةرح ةيراجلاو ةرح يهف ةيراج تدلو

 مث اتيم اًدلو تدلوف رح وهف ادلو يتدلو نإ هتمأل لاق لجر نعو : ةلاسم
 . معن لاق .؟ قتعي له .. رخآ نطب يف تدلو

 رح وهف اًدلو يتدلو نإ هتمأل لاق لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 . معن لاق .؟ قتعي له ..دحاو نطب يف ايناث تدلو مث اتيم ادلو تدلوف

 .اهعاب مت رح وهف هتمأ هدلت دلو لك لاق نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 كلذب اهدر داراو كلذب يرتشملا ملعي مل نإو تيقب ام رح وهف هدلت دلو لك ليقف

 قتعي مل تدلو مت هكلم نم تلاز اذإ اهنإ لاق نم لاقو هريغ نمو .اهدر هلف

 عقي ملو قتعلا هيلع عقيف اًيح دلولا نكي مل قتعلا نيح هنأل هريغ ىلع اهدلو

 تنأف يتدلو نإ لاق اذإو عماجلا نمو . هكلم يف يهو تفلح نيح قتعلا هيلع
 كلذ ىق رخآ تحرط نإو .كولمم كلذ اهدلوو ةرح تراص تدلو اذإف .ةرح
 كنطب يف ام تعضو اذإ لاق اذإو .ةرح يهو هتحرط اهنأل رح وهف اضيأ نطبلا
 كلذ يف مهتعضو نيذلاو .ةرح ريصت مث اهنطب يف ام عضت ىتحف ةرح تنأف

 يف ام ىون لاق مث رح كدلوف تدلو نإ هتيراجل لاق نإ ليقو .كيلامم نطبلا
 نآ فاخنف الاسرا لوقلا لسرأو ةين هل ملعي مل تام نإو .هتين هلف كلذ اهنطب

 . هتدلو دلو لك ررحتي

 نإف ةرح تنأف اًمالغ تدلو نإ هيتراجل لاق لجر يف لاق نم لاقو : ةلاسم
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 ةيراجلا نم يهو كولمم وهف .ةيراجلا لبق مالغلا ناكو ةيراجو .امالغ تدلو

 مالغلاو مالغلا تدلو اذإو ةرح يهف مالغلا لبق ةيراجلا تدلو نإو ناترح

 يهو كولمم لوألاف دحاو نطب يف نيمالغ تدلو نإو .ناكولمم ةيراجلاو
 . رارحأ يناثلاو

 رح وهف ركذ يل كونمم لك لاق لجر نعو اّضيأ عماجلا نمو : ةلاسم
 . رح وهف لاق موي حورلا هيف خفن ناك نإ لاقف . اركذ تدلوف لماح هتيراجو
 . رهشأ ةعبرأ ىلع هيف خفنت حورلا ليقو

 نطي يف ني دلو ت دلوف رح وهف هتمأ هدلت دلو لوآ ل اق نمو هنمو : ةلسم

 . امهن امثأ فصن يف ن ايعسيو اعبمح ن اقتعي ل اق . ليق امهيأ ملعي مل دحاو

 اهعاب مث رح وهف اًدلو هتمأ تدلو املك لاق لجر تلق نسحلا وبأ : ةلاسم
 تدلو اميف قتعلا هسفن ىلع بجوأ هنأل قتعي لاق ؟ همكح نوكي ام دلوب تتأو
 قتعي ال نأ بجي ناك هلام ريغ ىف تدلو اذإ هنأل لوقلا اذه فعضتسأ انأو

 هكلميف لمح اهبو ةمألا عاب نإو .كلمي ال امم اذهو .كلمي ال اميف قاتع ال هنأل
 ' كلم وهو كلمي ال اذه ناك هريغل لام يهو تلمحو اًزئاج اهل هعيب ناك اذإف
 . اهنع لسو كلذ ربدتف كلمي ال ام ىلع قاتعلا عقي الو يرتشملل

 دق تناك اذإ كلذ هلف اهنطب يف ام طرتشاو ةيراج عاب لجر نعو : ةلاسس
 . حورلا هيف تخفن

 مث ديسلا تامف ةرح يهف هتمأ تدلو اذإ لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 . ريبدتلا ماقم موقي هنأ يعم لاق . ال مأ قتع اهيلع عقي هتوم دعب ةمألا تدلو

 يذلا دلولاف تلق .تقتع هتايح يف وأ ديسلا توم دعب ةمألا هذه تدلو اذإف

 دلو لكل ناك لاق نإف هل تلق .اكولمم نوكي هنأ ىعم لاق .اكولمم وأ ارح هدلت
 . ال مأ قتع اهدالوأ قحلي ةمألا دلت نأ لبق ديسلا تامف . رح وهف هتدلو دلو
 ىنعم حص اذإ ريبدتلا ماقم اذه هلوق موقيو رح وهف هتدلو دلو لك نأ يعم لاق
 . كلذ هلوق دنع لماح ريغ وأ الماح تناك ءاوسبو لوقلا اذه

 هدنع تثكمف رح وهف هدلت دلو لك لاق ةيراج هل لجر نع هتلأسو : ةلاسم
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 اذإ هتمأ ىه ائيش اهعيب ىف هيلع نأ تملع ام .؟ اهعيبي نأ هل له .دلت مل اًنيح
 تملع ام لاق .اهعاب امدعب تدلوف اهعاب نإف تلق .لمح اهب سيل رهاط يهو عاب
 هل زاج اذإو . رارحأ مهف هكلم يف تدلو نإف فرعي ءيش ىلع ريبدتلا عقو

 . ائيش هيلع ىرأ الف ةكولمم يهو هريغ دنع يهو تدلوف اهعيب
 رح كدلو هتمأل لاق لجر ىف ديعس وبأ لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ينإ لاقو جتحا نإف مهلك قتعلا اهدالوأ ىلع عقي هنأ يدنعف ريثك دالوآ اهلو

 نم لاقو .هتين هل لاق نم لاقف .كلذ ىف فلتخي هنأ يدنعف مهنم ادحاو تيون

 كلذ لاق نيح دالوأ اهلو رح كدلوف تدلو نإ اهل لاق نإو .كلذ يف هل ةين ال لاق
 وه مهكلمي نيذلا اهدالوأ عيمج ىلع عقي قتعلا نأ يدنع جرخي لاق تدلو مت
 كدلوف ديز راد تلخد نإ اهل لاق ول هنأل كلذ لبق اهدالوأ نم نوكي امو تدلو امو

 تلخد نإ هلوقو . مهكلمي نيذلا اهدالوأ عيمج ىلع قتعلا عقو تلخد اذإف . رح

 اهولخد دعب تدلو ام قتعي نأ يل نيبي الف يدنع ءاوس هلك تدلو نإو ديز راد
 هب بجيو هدلت دلو لوآ الإ يدنع قتعي الو هنيمي دعب تدلو امدعب الو رادلا
 . . ثنحلا

 وأ نينثا تدلوف رح كدلوف يتدلو نإ هتيراجل لاق لجر نعو : ةلاسم
 لاق . رح امهدحأف نينثا تدلو لاق نإ ىرت امو تلق . رارحأ مه لاق ..ةثالث

 يف نايعستسيو هفصن امهنم دحاو لك نم قتعي هنإف ،نينتا تدلو نإف
 يراوحلا وبأ لاق .ملعأ هللاف دحاو تام اذإ امأف نادلوي موي ناموقيو فصنلا

 يحلا فصن قتع جرخ ام دعب نم تام نإو يحلا قتع ايم امهدحأ جرخ نإ
 . دلو موي هنمث فصني ىعستسي مت

 نإف رح وهف ادلو تدلو نإ هتمأل لاق نمو فنصملا باتك نمو : ةلاسم
 رثكأو رهشأ ةتسل هب تءاجف رح كدلو اهل لاق نإ امأو .قتعي هنإف اًدلو تدلو

 يق لوألا لخدي الو كلمي ال ام ىلع قتع ال هنإ لوقلا ضعب يقو .قتعي مل مل
 . ملعأ هللاو كلملا لبق قتعلا لاسبرإ نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهنو .اذه

 ريغ اًدلو تطقسأف رح وهف هنيدلت دول لوأ هتيراجل لاق لجر نعو : ةلاسم
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 ال مشاه لاق .؟ تدلو ذإ دعي ادلو قنعي وأ لوقل ا اذه نم أربي له .. حور يذ

 معن هريغ لاق .كلذ لثم حبسم لاقو . يزجي ال طقسلا اذه نأل هتءارب يزجت

 . ير اوحل ١ يبأ نع دجوي اذه وحنو

 كلذ سيل لاق .اطقس تدلوف رح كركب هتديلول لاق لجر نعو : ةلاسم

 . رح وهف امامت كلذ دعب تدلو نإف ءيشب
 لجر نعو رهزأل ١ نب دمحم ىلإ ا هللا همحر يلع يبآ ب باوج نمو : ةلاسم

 كرحتي مل وأ دلول ١ كرحت دقو اهنطب يف ام ىنتتساو لمات اح يهو هتيراج قتعا

 وأ ة هرح تنأف تدلو اذإ لماح يهو هتيراجل لجرلا ١ ل اق م نإ لاقو : ةلاسم

 . تمي مل وأ تام لاق امك زئاج كلذف . رح كدلوف تدلو نإ لاق

 تدلو نإ لماح يهو هتيراجل لاق لجر نع نسحلا ابأ تلأسو : ةلاسم

 . تقتع .امد هتببصف . رح تنأف تدلو اذإ وأ ةرح تنأف

 اذإ ليقو .هقلخ ائيبتسم ادلو دلت ىتح اًدلو كلذ نوكي ال ليق دقو : ةلأسم
 تلمحف الماح نكت مل نإف هل تلق .ادلو كلذ نوكي الف الإو هقلخ نم نابتسا
 له . .ةغضم وا ةمحل هتحرط نإف تلق . ال لاق .؟ قتعت له ..امد هتيصو دعب

 مث اًئيم وأ ايح ةحراج هنم نيبتست وأ اًنيبتسم اًدلو حرطت ىتح ال لاق .؟ قتعت
 . قتعت كانه

 ةيراجلا هذه هتدلو دلو لك لاق غلبت مل ةريغص ةيراج هل لجر نعو : ةلاسم

 ريغ يف تدلوف ةبه وأ ثاريم وأ عيبب هكلم يف يهو ةيراجلا تغلب رح وهف
 وأ تغلب امدعب هكلم نم تجرخ نإ كلذكو تلق .؟ اهدلو يف لوقلا ام ..هكلم

 هكلم ريغ يف تدلو ام امأو نوقتعي مهنإف هكلم يف تدلو ام امأف غلبت نأ لبق
 هقتع هيلع عقي فولخم دلو مث سيلو هكلم نم تجرخ اهنأل اًديبع مهارأ ينإف

 هب تءاج نإو اهدلو قتع رهشأ ةتس نم لقأب هكلم نم تجرخ نوكت نأ الإ

 . قتع يل نبي مل رثكأل

 وأ ةتالث تدلوف رح كدلوف تدلو نإ هتيراجل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم
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 لاق . رح امهدحأف نينثا تدلو نإ لاق نإ ىرت امو تلق . رارحأ مه لاق .نينثا
 فصنلا يف نايعستسيو هفصن امهنم دحاو لك نم قتعي هنإف نينثا تدلو اذإ

 انعم يذلا هريغ نمو . ملعأ هللاف دحاو تام اذإ اماو .نادلوي موي ناموقيو رخآلا

 ناقتعي امهنا نيدلو تدلو مت سرح امهدحأف نيدلو تدلو نإ اهل لاق اذإ هنأ

 ةياعس ال لاق نم لاقو .هنمث فصنب امهنم دحاو لك نايعستسيو اعيمج
 امهنم دحاو حرط نإو هيف لوقلا كلذكف داليملا دعب امهدحأ تام اذإو .امهيلع

 . امهنم يحلا قتعيو دلو وهف قلخلا نيب هنأ الإ اتيم

 لمحت مل دلو امأف .اهنطب ىف ام ىنتثتساو هتديلو قتعأ يذلا نعو : ةلاسم

 تدلو امف لماح يهو كلذ لاق ناك نإو رارحأ اهدالواو ،لطاب هؤانثتساف هب
 نم مهنمف ،نيملسملا نيب فالتخا هيفف لاق ام نيح نم رهشأ ةتس نم لقأل
 . هؤانثتسا هل نأ انخياشم هلوقو كلذ هل ىري ال نم مهنمو ،هؤانثتسا هل ىري

 دقف هتايح يف وآ اهديس توم دعب تدلوف رح وهف هتدلو دلو لك لاق نإف تلق

 ام موق لاقو .فورعم ءيش ريغ ىلع عقو هنإ موق لاق فالتخاب اذه يف ليق
 تدلو ول ام وأ ارارحأ اهدالوأ نوكي نأ ىلإ بحأو . ديبع مهف هتوم دعب تدلو

 . اهنع لسو ملعأ هللاف هتوم دعبو هتوم لبق

 تنأف كدلو يلصفت موي هتيراجل لاق نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 مامت لبقو كلذ لبق دلولا تام مت .ةرح تنأف كدلو تلصف اذإ لاق وأ ةرح
 يلع يبأ نعو باتكلا نمو .هلصفت هلصفت نا لبق تام اذإ اهقتع زوجي الف .لاصفلا
 وأ دلولا كرحت دقو ،اهنطب يف ام ىنثتساو لماح يهو هتيراج قتعأ يذلا يف
 يلع يبأ ريغ نع رخآ يار ةلأسملا يفو .اهنطب يف ام ءانثتسا هلف .كرحتي مل
 ةتسل لوألا تدلو اذإ هنلا همحر يراوحلا وبأ لاق .ىلاعت هللا ءاش نإ اهيف رظنيو
 همأل عبت دلولاف ءاهقتعأ موي ذم رهشأ ةتسل تدلو نإو ،ىنثتسا ام هلف رهشأ
 ىلع قتعي ال ليقو .نطبلا يف ام لاح ىلع قتعي ليق دقو هريغ نمو . رح وهو
 ام ىنثتساو لماح يهو هتيراج قتعأ يذلا يف يلع يبآ نع ةخسن يف .لاح

 انلوق يف ىنثتسا ام هلف اهنطب يف كرحتي مل وآ دلولا كرحت دقو ساهنطب يف

 . اهيف رظنيو يلع يبأ ىلع رخآ يار ةلاسملا يفو

_ ٢٢٣.



 دلولا تامف .ةرح تنأف كدلو تلصف اذإ هتيراجل لاق لجر نعو : ةلاسم
 . ال لاق .؟ قتعت له ..لاصفلا تقو لبق

 اهنطب يف ام ىنثتساو هل هتكولمم قتعأ لجر نعو عماجلا نمو : ةلاسم
 نأ هلف عيبلا يف امأف ،ملعأ هللا عيبرلا لاقو .نارح امهنأ نسحلا يبآ نعف

 نم لقأ ىلع دلولاب تءاج اذإ ةيونثم هل نأ انعمس هثلادبع وبآ لاقو .ينثتسي

 وهف رثكا وا رهشا ةتس ىلع هب تءاج نإو كولمم وهو اهقتعا ذم رهشأ ةتس
 نم لاق دق هللا همحر يراوحلا وبا لاق هريغ نمو .يلإ بحأ يأرلا اذهو . رح

 ولو لاق نم لاقو . رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ ىنثتسا ام هل نإ لاق

 قتعت لاق نم لاقو .ذخأن لوألا لوقلابو .قتعت مل رثكا وأ رهشأ ةتسل تعضو
 . اهنطب يفق امو يه
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 يف باب
 لعفلا ىلع نيميلاب قتعلا

 مل نإ هتيراجل لاق لجر نعو هللا همح ر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 نأ دعب نم لعف دت لعقي نأ لبق اهعاب مث هللا هجول ةرح يهف اذكو اذك لعفأ
 اهأطي نأ هل سيل اذه نإ اولاق دقف تفصو ام ىلعف . رخآلا كلم يف يهو اهعاب

 فلح ناك نإو .هلعف ىلع فلح ناك اذإ يه تومت وأ لعفي ىتح اهعيبي الو
 فلح نإو ةيراجلا تقتع لعفي ملو تام اذإف وه تومي نأ الإ كلذكو هلعف ىلع
 قتعت مل هتوم دعب نم تلعف مث وه تام ىتح كلذ يه لعفت مل نإف اهلعف ىلع

 تلعف ام ريغ اذهو لعفت مل نإ لاق اذإ اذهو تفصو اميف قرفلا مهفاف ةيراجلا

 .اهآطي نأ هل سيلف اذكو اذك لعفت مل نإ اهل لاق اذإ ةيواعم يبأ نع هريغ نمو
 هتوم دعب ءيشلا كلذ تلعف نإو .تقتع ءيشلا كلذ كله اذإف اهمدختسيو
 لاق هريغ نمو .اهقتع ىضمو تقتع هتوم دعب ءىشلا كلذ تلعف نإو .تقتع

 يمهف كلذ ةيراجلا لعفت ملو ديسلا تام اذإ هنأ يراوحلا يبأ نع انعم يذلا
 اهنأل قتعت مل ولو هكلم نم تجرخ دق اهنأل ديسلا توم دعب قتع الو ةكولمم
 ينع امنإو هلعف كرتب ةكولمم نوكت امنإو هلعفب ةكولمم نوكت امنإ لصألا يف
 نب دمحم نع هللا همحر رثؤملا وبأ ظفحو .باوصلاب ملعأ هللاو هلعف كرتب
 نأ هل سيلف . رح تنأف كيرضأ مل نإ همالغل لاق لجر نع هللا همحر بوبحم

 دبعلا تام اذإو س رح دبعلاق هبرضي نأ لبق ديسلا تام اذإف هبهي الو هعيبي

 . هلثم قتعي نأ هيلعف ديسلا هبرضي نآ لبق

 .رح تنأف ةليللا هذه رادلا هذه لخدي مل نإ هدبعل ديسلا لاق ولو : ةلاسم
 لاقف رح تنأف ماعطلا اذه لكأت مل نإو رح تنأف بوثلا اذه سبلي مل نإو

 لعفأ مل دبعلا لاقو .ماعطلا لكا وأ رادلا لخد وأ سبل دق دبعلا نإ ديسلا

 ىلع ةنيبب ديسلا يتأي نآ الإ قتعيو كلذ يف دبعلا لوق لوقلاف كلذ نم ائيش
 كلت يف كلذ لعف لاق اذيف رح تنأف اذكو اذك ةليللا تلعف نإ هل لاق نإو .هلوق
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 نا الإ هلعف ىلع ةنيبلا هيلعو عدم وهف ةليللا دعب كلذ لاق اذإو رح وهف ةليللا
 ةليللا كتأرما تيطو نإ لوقي نأ لثم هلعف ىلع ةنيبلا هيف نكمي ال امم نوكي
 ىف هلف . رح تنأف انايرع ةليللا تب نإورح تنأف ةليللا تملتحا نإو رح تنأف
 ١ . ةليللا دعبو ةليللا يف قتعيو قدصم وهو ةارملل ام كلذ
 ىرأ لاق. رح تنأف ادغ كصخا مل نإ همالغل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم

 هريغ لاق .كلذ زئاجو قتعي مل دغ لبق هبهو وأ هعاب نإف هصخي وآ هقتعي نأ
 . ريبدتلا ةلزنمب اذهو هعيبي ال ليق دق هنأ يعمو

 يتارما تقلط نإ لاق نإ تلقف هللادبع ابأ تلأس ىسوم لاق : ةلاسم
 . مالغلا قتعي لاق اهعلخ لبقو هيلإ تعلتخاف رح يمالغف

 هتيراجل لوقي لجر نع تلأس هللا همحر ةيواعم يبآ نع ةعقر نمو : ةلاسم
 لاق ام لعفت مل نإو هتمأ يهف تلعف نإ لاق .ةرح تنأف اذكو اذك يلعفت مل نإ
 اهل لاق يذلا ءيشلا كلذ كلهي ىتح اهمدختسي نأ هلو .اهأطي نأ هل سيلف
 نا هتثرول نكي ملو تقتع وه كله وا مدعو ءىشلا كلذ كله اذإف .هلعفت مل نإ
 ةرح يهف هتوم دعب هلعفت مل نإ اهل لاق يذلا ءىشلا كلذ تلعف اذإف اهوكلمي
 لعفت ملو ديسلا تام اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . وه تام اذإ اهقتع ىضم دقف
 ىتح ثنحت مل نيمي اهنأل هتوم دعب كلذ اهلعفب قتعت الو ةمأ ىهف ءىشلا كلذ

 قتعت ال اهنأل رظن ةلأسملا هذه يف هريغ نمو .هريغ ىلا كلاهلا هكلم نم تلاز
 لعف ىلع ردقي ال ةلاح تتأ ىتح كلذ لعفت مل نإ قتعت امنإو ءعيشلل اهلعفب

 يف فلتخي هنأ يعمف هريبع كلم يف ثنحل ١ عقوو تام وأ اهعاب نإق تقتع كلذ

 . كلذب قتعلا

 وهف اذكو اذك تلمع اذإ همالغل لاق لجر نعو رفصألا باتك نمو : ةلاسم
 اهبابب يهو ةأرماب لجر رم لاقف .مالغلا هلعفف لمعلا نم ةليللا ىلإ مويلا كقتع

 .ةيراجلا هذه ينيجوز اهل لاقف رباج يبأ ىسوم نمز يف اهتيراج اهدنعو
 كلذب اًّسأب ىسوم ري ملف ةرح هذه اهرمأ مظعتو اهتيراج لبنت ديرت يهو تلاق

 هيبش ثراو ةيالو يف ناكو مشاه لاقو .هيلإ دصق ىتم قتعل ا امنإ لاقو .اًسأب

 . كلذب ةكلملا نم اهوجرخأو اًقتع هوأرق لوألا لاق ام
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 . رح تنأف اذك ةيرق نم اذكو اذكب ىنتيتأ اذإ همالغل لاق لجر نعو : ةلاسم
 دوعي نأ مالغلا ىلع ينفوخا ام لاق .ديسلا تام دقو هب هءاجف مالغلا جرخف

 . قرلا ىلإ
 هرح تنأف باتكلا اذه ىل تغلب اذإ همالغل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم

 لبق ةترولل عقو دق لاق باتكلا ميلست لبق هديس يفوت باتكلاب بهذ املف
 . ملعا هللاو اكولمم الإ هارا الف هباتك ليصوت

 لجر نع رثؤملا وبأ ظفح هللا همحر رثؤملا يبأ نع رثألا:يف اندجو : ةلاسم

 لاق نإف .اهلكأي وأ هعيبي نأ هلف رح تنأف .ةزبخلا هذه تلكأ نإ همالغل لاق
 نإف ،اهلكأي ىتح هعيبي نأ هل سيلف رح تنأف ةزبخلا هذه لكأت مل نإ همالغل

 نإ هل لاق اذإ هعيبي ال ليق دقو هريغ لاق .قتع اهلكا ىلع ردقي ال هلزنم تءاج
 كلذ ناكو . دبعلا لعق ىلع كلذ ناكو دبعلا هلكأي نأ ىنعي فيغرلا اذه تلكأ

 فيغرلا لكا ىلع اهيف ردقي ال ةلاح يتأي ىتح دبعلا ىلإ قتعلا هنم اًّضيوفت
 . . هعيب هل نوكي كلانه مث

 اذك لعفت مل نإ هدبعل لجرلا لاق اذإف هللا همحر نسحلا ىبأ نع : ةلاسم
 .دبعلا وأ ديسلا تومي نآ ىلإ همدختسيو هعيبيو كولمم وهف رح تنأف اذكو
 ينبرضت مل نإ لاق نإف ،اذكو اذك لعف دارأ اذإ هنأ انعم يذلا لاق هريغ نمو
 هعيبي الف .دبعلا قتع هبرضي مل وأ همعطي ملو ديسلا تام اذإف ،ينمعطت وأ
 .رح تنأف ماعطلا اذه لكأت مل نإ هل لاق نإ كلذكو .ةلاقملا هذه هل لاق اذإ
 ىلإ جرخت مل وأ بوتلا اذه سيبلت مل نإ وآ رادلا هذه لخدت مل نإ هل لاق نإفأ

 ردقي ال ةلاح تناك نإف .هعيبي الو همدختسي وهف 0اًدح كلذ يف دحي ملو .ىوزن

 لخدت مل نإ لاق نإو .قتع كلذ لعفي ملو ديسلا تام وأ كلذ لعف ىلع ديسلا
 ديسلا لاقف رح تنأف بوثلا اذه سبلت مل نإو . رح تنأف ةليللا هذه رادلا هذه
 لعفأ مل دبعلا لاقو .ماعطلا لكأ وأ رادلا لخد وأ بوثلا سبل دق دبعلا نإ
 ىلع ةنيبب ديسلا يتآي نأ الإ قتعيو كلذ يف دبعلا لوق لوقلاف كلذ نم ًائيش
 لعف دق هنإ لاق ىتمف . رح تنأف اذكو اذك تلعف نإ همالغل لاق نإ كلذكو .هلوق
 تومي وآ قتعيف لعفي ىتح هعبي ملو كلذ هل لاق اذإو .كلذ ىلع قدصيو رح وهف
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 كلت ىف كلذ لعف اذإف رح تنأف اذكو اذك ةليللا تلعف نإ هل لاق اذإو .دبعلا

 نا الإ هلعف ىلع ةنيبلا هيلعو يعدم وهف ةليللا دعب كلذ لاق اذإو رح وهف ةليللا
 ةليللا كتارما تئطو نإ لوقي هنا لثم هلعف ىلع ةنيبلا هيف نكمي ال امم نوكي
 يف هلف . رح تنأف انايرع ةليللا تب وأ رح تنأف ةليللا تملتحا نإ وأ رح تنأف

 لاق اذإو هريغ نمو .ةليللا دعبو ةليللا يف قتعيف قدصم وهف ةأرملل ام كلذ
 لعف اذإو . هعيبي الو همدختسي هنإف دبعلا لعف ىلع اذكو اذك تلعف نإ لجرلا

 لاق اذإو ذئنيح هعيب هل زاج كلذ لعف كلمي ال ةلاح تتأ نإو قتع دبعلا كلذ
 دعب هلعف نإ فلح ام لعف ول هنأل هعسي هنإف هسفن لعف ىلع اذكو اذك تلعف نإ
 وهو .هلعف مث دبعلا لعف ىلع ناك اذإو .قتع نكي مل هكلم نم دبعلا جرخ نأ
 اذكو اذك لعفت مل نإ هل لاق اذإو هعيب زجي مل انهاه نمف دبعلا قتع هكلم يف
 ىلع ردقيال ةلاح تتأ ىتح دبعلا كلذ لعفي مل نإف اًدبأ هعيبي ال هنإف رح تنأف

 وهف دبعلا زجع نيبتي ال ةلاح يتأت نأ لبق ديسلا تام نإف هعيبي الو قتع هلعف
 . لعفي مل نإ لاق هنأل ديسلا ةترول كولمم

 ىلوملل ناك ام هدبع وهف اذكو اذك لعفي مل نإ همالغ قتعأ نمو : ةلاسم

 ام لعف ىلع ردقي ال هنأ ملعي ةلزنم ءيجت ىتح ءيشلا كلذ لعف ىلإ ليبس

 لاق .دودحم تقو كلذ يف اندنع سيلو قتعلا عقي كلذ دنعف . دبعلا هيلع قتع

 يذلا لعفي ىتح هكلم نم هجرخي وأ هعيبي نأ هل سيل هللا همحر يراوحلا وبا
 نم قتعي هنإ ليق دقف اذكو اذك لعفي هنأ هقتعا اذإ هريغ لاق .هنيعب هيلع فلح
 هنإ وا لعفي مل نإ هقتعأ اذإ معن هريغ لاق .لوألاب ليقو هلعفي مل وأ هلعف هنيح
 . هعيبي ال لوألاو هعيبي نأ هلف تلعف نإ لاق اذإ امأو .كلذك هنإف ،لعفي

 دعب مالغلا ل اقف رح تنأف اذكو اذك تلعف نإ همالغل لاق نمو : ةلاسم
 . هلوق لوقلاف تلعف دق سلجملا

 لاقو . رح تنأف اذكو اذك لعفت مل نإ همالغل لاق لجر نعو هنمو : ةلاسم
 يذلا ءيشلا نا ملعي وا رح وه مث ديسلا تومي ىتح كولمم وهف لعفأ ال دبعلا
 . ديسلا توم لبق كلذب اًّضيا قتعي هنإف هلعف تاف دقو هلعفي مل نإ هل لاق

٢٢٥



 هئاسن قالطبو هقيقر قتعي فلح نميف بوبحم نب دمحم نع هنعو : ةلاسم
 مث نهريغ فلخاو ءاسنلا ضعب قلطو قيقرلا ضعب عاب مث اذكو اذك لعفأ ال
 نم هكلم ىف ناك ام قتعيو ءاسنلا نم هلابح ىف ناك ام قلطي هنإ لاقف .ثنح
 لاق ول اماو .هوحنو بابلا اذه يف اذهو انظفح كلذكو لاقو . ثنح موي قيقرلا
 مل انالف كلم وأ ةنالف جوزت مث "رح وهف انالف كلم وا قلاط يهف ةنالف جوزت ول
 . نيمي كلم دعب الإ قتع الو حاكن دعب الإ قالط ال هنأل امهب كلذ عقي

 ىيحي وبأ لاق .ةبقر قتع يلعف اذكو اذك تلعف نإ لاق لجر نعو : ةلاسم
 لوقي ةيواعم وبأ ناك لاق اهيف تنأ لوقت امف يراوحلا يبأل تلق .انيمي رفكي

 نم لاقو رفعج نبا عماج نمو هريغ لاق .نيرهش ماص ةبقر قتع دجت مل نإ
 .نيتنسلا لبق ديسلا تامف رح وهف نيتنس همدخ اذإ همالغل لاق يذلا يف لاق

 تام اذإ لاق نم لاقو .رج وه مث نيتنسلا مامت ةثرولا مدخي لاق نم لاقف
 هنأل اذه ىلع قتعي ال هنأ تالاقملا ضعب ىف جرخيو هريغ لاق . رح وهف ديسلا

 تغلب اذإ وأ رح تنأف رئبلا هذه ترفح اذإ لاق اذإ اماو .نيتنس ديسلا مدخي مل
 كلذ لعف اذإ دبعلا نإف كلذ لبق ديسلا تام مث رح تنأف نالف ىلإ باتكلا اذه

 هعيب مل زاج كلذ لعفي نأ لبق هعاب نإف ،قتعي مل لعفي مل نإو قتع دعب نم
 ةلاسملا هذه يف رظنيو .هقتع هل زجي مل هريغ كلم يف وهو كلذ لعف اذإو
 لعج اذإ هئلا همحر يراوحلا وبأ لاق .نسح وهو اذه ليق دق هريغ لاق .اضيأ

 لعج اذإو قتعي مل هريغ كلم يف دبعلاو ثنحف هسفن لعف ىلع هدبع قتع ديسلا

 كلم يف ناك ولو قتع دبعلا لعف ام ىتمف دبعلا لعف ىلع هدبع قتع درسلا

 اذكو اذك تلعف نإ وآ اذإ هل لاق اذإ لاق نم لاقو هريغ نمو .انظقح اذكه هريغ

 لاق ول ليقو دبعلا قتع كلذ لعف اذإف هعيبي نأ هل نكي مل دبعلا لعف كلذب ينعي

 تمي مل وآ ديسلا تام نيتنسلا دعب قتع رح تنآ مث نيتنس يل كتمدخ هدبعل
 ثيح رح وهف ظيقلا ءاج اذإف هعيبي الف رح تنأف ظيقلا ءاج اذإ هدبعل لاق اذإو
 لوقي نأ لثم كلذو كلذ لبق هعيبي نأ هلف ةفصب هقتعأ اذإ لاق نم لاقو .ناك
 . كلذ لبق هعيبي نأ هلف ةنسلا تلااح اذإو ظيقلا ءاج اذإ هل

 اذك يلعفت مل نإ هتيراجل لاق لجر نع تلأسو ةيواعم يبآ نعو : ةلاسم
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 نأ هل سيلف لاق ام لعفت مل نإو ،هتمأ يهف تلعف نإ لاقف ةرح تنأف اذكو
 اذإف هلعفت مل نإ اهل لاق يذلا ءىشلا كلذ كلهي ىتح اهمدختسي نأ هلو اهأطي

 .اهوكلمي نأ هتثرول نكي مل نإو تقتع وه كله وأ تقتع مدعو ءىشلا كلذ كله
 ىضم دقو ةرح يهف هتوم دعب هلعفت مل نإ اهل لاق يذلا ءيشلا كلذ تلعف نإف
 هيلع مرح لاق ام لعفت نا لبق اهئطو نإف تلعف نكت ملو وه تام اذإ اهقتع
 اهمدختسي نأ هلف لاق ةرح تنأف اذكو اذك تلعف نإ لاق نإف تلق .ادبأ اهئطو
 نإف اهعيبي نأ هل سيلو ةرح ىهف تلعف اذإف لعفت ىتح هتمأ ىهو اهآطيو

 نال هلام نم ةرح يهف ةرح تنأف اذكو اذك تلعف نإ اهل لاق ام تلعف مث اهعاب

 هل تلق .قتعت مل اذإ اهأطي نأ هل رخآ الوق اذه يف نا بسحاو .دساف عيبلا

 هلو اهأطي نا هل سيلف لاق .ةرح هتيراجف اذكو اذك لعفا مل نإ لجرلا لاق اذإف
 كلذ كله اذإف هلعفا مل نإ اهل لاق يذلا ءيشلا كلذ كلهي مل ام اهمدختسي نأ
 .ةرح هتيراجف اذكو اذك تلعف نإ لاق نإف تلق .ةرح ىهف وه كله وأ ءيشلا

 هكلم يف يهو لعف اذإف 6لعفي مل ام اهمدختسيو اهاطي نا هل هتيراج يهف لاق
 اهيلع عقي الف اهعاب دقو لعف نإف لعفي نأ لبق نم اهعيبي نأ هلو لاق ةرح يهف
 ريرحتلا عقي مل لاق ام اضيأ لعف مث لعف نأ دعب اهارتشا داع نإف .قتعلا
 سيلف يه تلعف نإ لاق نإف لاقو ةرم لوأ هريغ كلم يف يهو لعف اذإ اهيلع
 . اهعيبي نأ هلف انا تلعف نإ لاق نإو .اهعيبي نأ هل

 كبرضا مل نإ هدبعل لاق لجر يف ةئادبع يبأ نع رثؤملا وبا ظفحو :.ةلاسم
 دبعلاف هبرضي نا لبق ديسلا تام نإف هبهي الو هعيبي نأ هل سيلف . رح تنأف

 نمو .هلثم قتعي نأ ديسلا ىلعف ديسلا هبرضي نأ لبق دبعلا تام نإف سرح
 هيلع عقو نكي مل وا اًدبع تام هنأل قتع هيلع هل سيل نإ ليق دقو لاق هريغ
 لعفت مل نإ هدبعل ديسلا لاق اذإو هنمو . ريرحتلا هيلع عقي ملو هكسمأف ريرحت
 مل نإ لاق نإ كلذكو . رح دبعلاف .هلعف ىلع ردقي ال ةلزنم تءاج مث اذكو اذك
 لاق اذإو .دبعلا قتع هلكأي نأ لبق نم محللا كلهف رح يدبعف محللا اذه لكأ
 هلف . رح تنأف اذك تلعف نإ هسفن ينعيو هدبع ينعي اذكو اذك تلعف نإ ديسلا
 معن لاق هريغ نمو .كولمم وهو دبعلا قتعي مل ديسلا تام نإو هبهيو هعيبي نأ
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 ىتح هعيبي نأ هل سيلف .رح تنأف اذكو اذك تلعف اذإ هدبعل لاق اذإ ليق دقو
 دبعلا تام نإف هيلإ كلذ لعج دق هنأل كلذ لعف ىلع دبعلا ردقي ال ةلاح يتأت

 لاق اذإو رثؤملا ىبا نع اذهو . ملعا هللاو دبعلا نع كلذ لاز دقف ديسلا وأ

 هعيبي نأ هل سيلف دبعلا لعف ينعي رح تنأف اذكو اذك لعفت مل نإ هدبعل ديسلا
 تيار هنمو .هلثم قتعي نا ديسلا ىلعف لعفي نأ لبق دبعلا تام نإف هبهي الو
 تتأ نإ هنأ انعم يذلا .؟ كلذ ىف لوقلا ام دبعلا لعفي نأ لبق ديسلا تام نإ

 نا الإ هلاحب دبعل الإو دبعلا قتع هدح يذلا ءىشلا كلذ لعف نكمي ال ةلاح
 . ملعأ هللاو ةثرولا ىلع ةعبت الف ديسلا تام دقو تام اذإف تومي

 هنإف اذكو اذك تلعف نإ هل لاق اذإ لاقو هللادبع ىبأ نع دجوي امم : ةلاسم

 نإ لاق اذإو تومي نأ الإ اَيح ناك ام ادبأ هعيب هل نوكي الو رح هنإف لعفف رح
 جوزت ال تفلح ةأرما ىفو . هكلم ريغ ىفوهو لعفيو هعيب هلف اذكو اذك انأ تلعف

 اهديبع عيبت نأ ديز نبرباج اهرمأف اهديبع قتعو اهلام ةقدصب تفطف االف
 نإو هعيب اهل سيلف دبعلا لاعفا ىلع قتعلا تلعج اذإ لاق .تءاش نإ جوزت مث
 لاق .تءاش امب وأ ةبه وأ عيبب هليزت نأ اهلف ۔اهسفنب اهلاعفأ ىلع هقتع تلعج
 اذكو اذك تلعف نإ تلاق اذإو .هلعفو اهلعف ىلع هعيبت نأ اهل ليق دقو هريغ
 لعفت مل وآ اذه لعفي مل نإ هل لوقي نأ الإ ةبتاكملا هجو ىلع نوكي ال ءيشل
 عقي ال كلذكو ءاليإ اهب عقي ال ناو مل انا هنأل لاح ىلع هعيبي ال اذه ىلعف يه

 رجحي هنإف قلاط تنآف كتئنطو نإ لوقي نأ الإ يطولا رجح الو عيبلا رجح اهب
 اذك تلعف نإ هدبعل هلوق يف انظفح يذلا لاق هريغ نمو .ءاليإلاب نيبتو يطولا
 عقي كلذ نإ لاق نم لاقف .افالتخا ءاملعلا ضعب نع دبعلا لعف ينعي اذكو

 ثنحلا بوجو لبقو لعفي نأ لبق هعيب هل لوقلا اذه ىلعف نيميلا عقوم
 ذوجي ال كلذ ىلعف ريبدتلا عقوم عقي هلعل كلذ نإ ءاهقفلا ضعب لاقو .نيميلاو

 . قتعلا عقو هلعف ىتم لعفلا كلذ ىلع ربدملا ةلزنمب وهو هعيبي نا هل
 لبق لجرلا تامف رح همالغف ًائيش لعفي مل نإ فلح لجر نعو : ةلاسم
 . لاق ام ديسلا لعفي مل اذإ مالغلا قتع دقف تفصو ام ىلعف .مايأ ةسمخ

 لعقب هدبع قتعب فلح اذإ ديسلا نع هتلآسو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
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 لعف ىلع فلح نإو هعيبي نأ هلف رح تنأف اذكو اذك لعفا مل نإ لاق هسفن
 هعابف رح تنأف تيبلا اذه تلخد نإ هدبعل لاق نإ كلذكو .هعيب هل نكي مل هدبع

 لام نم قتعي هنإف عيبلا دعب تيبلا لخد دبعلا نأ مث ،تيبلا لخدي نآ لبق

 ىلع ناك اذإو هسفن دبعلا لعف ىلع ناك نإ اذهو نمثلا دري نآ هيلعو فلاحلا
 هريغ نمو .قتعي مل هكلم نم جرخ نأ دعب نم ديسلا لعف اذإف ديسلا لعف
 هذه تلكأ نإ همالغل لاق لجر نع ظفح هنآ هللا همحر رثؤملا ىبأ نع اندجو

 هذه لكأي مل نإ هل لاق نإو .اهلكأي نأ لبق هعيبي نأ هلف رح تنأف ةزبخلا
 ىلع ردقي ال هلزنم تءاج اذإف اهلكأي ىتح هعيبي نأ هل سيلف رح تنأف ةزبخلا
 . قتع اهلكأ

 لبق هعيب هلا رح تنأف اذكو اذك ناك اذإ همالغل لاق لجر نع لئس : ةلاسم
 هامس يذلا تقولا ءاج اذإ هبهي الو تقولا كلذ لبق هعيبي نأ هل سيل لاق .كلذ

 . رح وهف
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 يف باب
 رمحبدتلاظظفل

 ريدم يم الغ لوقي لجر نعو هللا همحر ير اوحل ١ يبأ ب اوج نمو : ةلاسم

 ؛ ءاوس اذه لكف تفصو ام ىلعف . ءاوس كلذ لك ملع لوقي الو ربدم لوقي وأ يلع
 . اندنع

 ت ام ي ذلا هضرم يف ل اق لجر نع هللا كمحر تل اس هنم ب اوج نم : ةلاسم

 يمالغف ،هيف توم ثدح يب ثدح وأ يضرم نم تم نإ هيف تمي مل وأ هيف

 . هدعي نارح امهو ناديعلا

 نا ىلإ هل نيتنبا ىلع هل ادبع بقر لجر نعو رخآ هنم باوج نمو : ةلاسم
 ةبقرلا نيف تفصو ام ىلعف .كولمم مأ رح دبعلا اذه ام امهادحإ تتامف اتومي
 دق لوقي نآ الإ ريبدتب تسيلو فقو يه امنإ ةبقرلاو ،قحب الإ ثراولل زوجت ال
 تام اذإف . رح وه مت تومي نأ ىلإ هتنبا ىلعو نالف ىلع دبعلا اذه تبقرا
 هيقابلا مدخيو ىرخثلا تومت نأ ىلإ كولمم دبعلا نإف هيلع نيربدملا دحأ

 نم مهتثاريم ردقب ةثرولا مدخيو دبعلا نم اهبيصنو اهتخأ نم اهثاريم ردقب
 نم هل نإو ثراولل زوجي الف فقولاو ةبقرلا امأو . اربدم ناك اذإ اذهو .ةتيملا
 ةبقرلا نإ ليق هنأ ىعم هنإف ةلاسملا هذه ىف رظنيف هريغ لاق .هثاريم دبعلا
 تبثي قحب الإ ثراولل زوجي الف ةمدخلا ببس يف ءاوس ثراولا ىلع ريبدتلاو
 هل ىصوأ دقو مودخملا تامف ةمدخلا تتبث اذإف ءاضقلا ىنعم ىلع هل قحب
 . هتوم دعب هبر ىلإ تعجرو 0ةيصولا تلطب هتايح ةمدخب

 اودهشا ضيرم وهو هتوم دنع ل اق لجر نعو يراوحلا يبآ نعو : ةلاسم

 ملعاف ةيراجلا تتام مث بقرملا تامو نالف يدلاو ىلع ةبقر ةنالف ىتيراج نأ

 نمل سيلو ةترولل وهف ةيراجلا هذه تكرت امف ثراول زوجت ال ةبقرلاو تقولا نأ
 ةبقرلاب تعيب اذإ كلذك هنأ ةبقرلا يف يعم هريغ لاق .ةمدخلا الإ هيلع بقر
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 . ةمدخلا

 دحأ ديعلا اذه كلمي الف ةضرملا هذه نم تم نإ لاق لجر نعو : ةلاسم

 لاق . هلوق ىنعم ىلع قتعي هنإ ىعم لاق .ظفللا اذهب دبعلا قتعي له ..تام مت

 . قتعي ال هنأ رثألا يف دجويو

 ةمدخلا ديز هنم كلمي امنإ ديز ىلع ربدملا نإ ديعس وبأ لاقو : ةلاسم

 اذه تلعج دق ديسلا لاق اذإ هل ليقو . ريدملل ةيقرلاو .ةبقرلا نود ةصاخ

 دق هنإ ىعم لاق .هتمدخ هل حيبي هل اًريبدت اذه نوكي له نالف ىلع اًربدم دبعلا

 هعم كلمي ال وأ هيلع كلمي ال وأ كلمي ال همالغل لاق لجر ىف ليقو : ةلاسم

 كلمي ال اذه همالغ لوقي نأ الإ ريبدت الو قتع هب عقي ال هلك اذه نأ هوكلمي ال وأ

 نوكي اذه نإف هدعب كلام هكلمي ال وأ هتافو دعب وأ هتوم دعب كلمي ال وأ هدعب

 . ريبدتب سيل اذهف نالف هكلمي ال لاق نإف .دبعلا قتع تام اذإ اًريبدت

 نأ هلا رح يمالغف اذه يضرم نم تم نإ لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 . حصي ىتح ال لاق .هعيبي

 رانآل ١ يف نأ هللا كمحر ملعأ هللا همحر ميه اربإ ىبأ ب اوج نمو : ةلاسم

 لوقلا تبثي لوقب كلذ كلاهلل تبثي ىتح فعضا ثراولا ىلعو ةبقرلا نوفعضي
 مهيلع ةبقر اهنإ لاق كلاهلا ناك نإ هنإ ملعلا لها ضعب لاق دقو .مكحلا يف
 ت دلو امو هكولمم اهنأ انيأر ام دحأ ا ذهو لوق ريغ كلذ ىف انيأر دقق ةرح ىهو

 . ب اوصل اي ملعا هتل او ررحتي ت دلو دق امو ةرح يه مث . مهلك اوتومي ىتح

 ناك نإ لاق .يدعب نم يمالغ كلمي ال توملا دنع لوقي لجر نعو : ةلاسم
 هاري نم مهنمو .قتعلاب ىمسي ىتح اَقتع هاري ال نم سانلا نم اذه يف فلتخا

 نإو .لاق امك هدعب كلمي نأ ىرأ الف انا اماو لاق . اقتع هاري نم مهنمو .ادبع
 . هتثرو ىلع مكحي نآ هل سيلف“عابي ال لاق

 نالف تام وأ تام اذإ ةرح يه لوقي نأ وه امنإ ريبدتلا نإ لوقأف : ةلاسم

 . اذكو اذك ناك اذإ وأ
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 دحأل لاق و ةكلم يمالغ يف يثراول سيلف تم اذإ لاق لجر نعو : ةلاسم
 . اذه ىلع ارح مالغلا كلذ ناك تام اذإ هنإ ليق دقف .ةكلم هيلع سيل

 نعو هللا همحر يلع وبأ اهيق باجأ بوبحم ني دمحمل لئ اسم نمو : ةلاسم

 يدعب همدختسي ال لاق وأ يدعب يلع دحا هكلمي ال لاقو اًربدم همالغل لاق لجر
 . رح مالغلاف هديس تام اذإ هلك اذه يف ليق دقف رح وه له .كله مث

 لوقي لجر نعو يلع نب ىسوم ىلإ ناليغ نب مشاه باوج نمو : ةلاسم
 سانلا نم اذه ىف فلتخا دق ناك لاق . يدعب نم ىمالغ كلمي ال توملا دنع
 هاري نم مهنمو . ادبع هاري نم مهنمو . قتعلاب يمسي ىتح اقتع هاري ال نم
 هيلع سيلف عابي ال لاق نإو لاق امك هدعب كلمي نأ ىرأ الف انأ اماو لاق اقتع

 . هتثرو ىلع مكحي نأ

 يف هللا همحر يلع نب ىسوم نع هللا همحر بوبحم ني دمحم ل اق : ةلأسم

 . هدعب كلمي ال رح وه لاق .يدعب كلمي ال هدبعل لاق لجر

 ل اق وأ ي دعب نم دحأ هكلمي الو ريدم يمالغ هضرم يف ل اق نمو : ةلاسم

 تام اذإ هلك اذه ىف ليق دقف . رح وه له كله مث يدعب نم دحأ همدختسي ال
 . رح مالغلاف ٥هدىس

 لاق . تم اذإ رح يمالغ لاق وأ رح يمالغف تم نإ لاق لجر نعو : ةلاضنم

 . ريبدت امهالك
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 يق باب
 ةحصلاو ضرملا يف رببدتلا

 ربدملا لام يق ريبدتلاب رارقإلا و

 لاق .هنيد ءافو كرتي ملو نيد هيلعو امهربدف نامالغ هل لجر نعو : ةلاسم

 نيدلاو هتوم دنع امهربد ناك نإو امهيلع ةعبت الف ةحصلا ىف امهربد ناك نإ

 لعفي نا هل نوكي ال هنأل نايدلل امهنمث يف ايعستسا امهنمٹب وا هلامب طيحي
 ١ . سانلل نيد هيلعو ائيش

 ام دعب هل ةيراج ريبدتب رقأ لجر يف يلع يبأ نع لئاسم يفو : ةلاسم
 يف جلاعي نأ هيلعو .هلام يف هتمزل دق ةيراج هذهف هريغ كلم يف تراصو اهعاب

 نعو .هلام نم صويلف تام نإو ! ريبدتلاب ىلوا يهف كلذ كردأ نإف اهصالخ
 وهف تييح نإو رح يدبعف هذه يتضرم يف تم نإ لاق هضرم يف لاق ضيرم

 سيلو ةبقر دبعلا نوكي لاق كلذ نع تعجر دق لاق .هضرم نم حص املف ةبقر

 . حص اذإ ةعجر هيف هل

 هتمدخ هيلع ربدملل ناكو هريبدت زاج يبنجا ىلع هدبع ربد نمو : ةلاسم
 ريبدتلا حص ةثرولا ضعب ىلع هربد نإو ارح ربدملا راص تام اذإف هتايح مايا
 ربدملا تام اذإو .ةثرولا رئاسل هتمدخ تناكو هنم ثراولل ةيصولا تلطيو هيف

 نم جرخت تناك نإف هتميق تربتعا ريبدتلا طرشب ةيرحلاب ربدملا جرخيو هيلع

 ىعس ثلثلا نم جرخي مل نإو .هيلع ءيش الو ارح جرخ هل ربدملا لام ثلث
 . قيفوتلا هلابو ..لودعلا ىري ام ىلع ةصحلا ةيقبب

 ملو نيدلا هيلعو تام مث امهربد دق نامالغ هل لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ام اماو .نيثلثلا نيدلا لهأل نامرغيو ةميق نامالغلا موقي لاق .هنيد ءافو كرتي
 معن لاق هريغ نمو .ةبلط امهيلع امهدحأل سيلو نارح امهنإف هنيد ءافو كرت
 لاق نم لاقو .لوألا لوقلاب لاق نم لاقف ضرملا يف ريبدتلا ناك اذإ اذه
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 نايعستسيو ناقتعي لاق نم لاقو .نيدلا يف ناعابيو قرلا يف ناعجري
 لاملا لصأ يف ناك اذإ امأو .لاملا قرغتسي نيدلا ناك اذإ اذهو امهنامثأب

 ردقب امهل نوكيو ءامرغلل امهنامثأب نايعستسيو ناقتعي امهنإف لق ولو لضف

 يف امهتميق يف نيدلا دعب لاملا نم يقب ام ثلث نم لاملا نم لضف ام
 . اياصولا

 وهو كلذ عقوف رح تنأف اذكو اذك ناك اذإ ضيرم وهو لاق اذإو : ةلاسم

 نال كلذك وه معن لاق هريغ نمو .ثلثلا نم سيلو رح وهف تام مث حيحص

 ناك ضرملا يف تام نإف ضرملا يف قتع اذهو ضقتني ال ضرملا يف ريبدتلا

 وهو قتعلا عقوف ضرم داع مث اًضيأ ضرم مث قتعملا حص نإف ،ثلثلا نم
 اذكو اذك ناك اذإ حيحص وهو لاق اذإو .لاملا سار نم نوكي كلذ نإف ضيرم

 تقولا كلذ ءاج اذإف همدختسي نكلو هعيبي الو عجري نأ هل سيلف رح تنأف

 نإو هعاب هعيبي نأ ءاش نإف رح نالفف اذه يضرم نم تم نإ لاق نإو .قتع

 لاق اذإ هريغ لاق .ءىش الف حص نإو . رح وهف هضرم نم تام ىتح هعبي مل

 . كلذ هلف حص نإف هعيبي نأ هل سيل ليق دعب اضيرم ماد امف

 اهجوز ىلع ةربدملا ةمألاو هديس توميف لام هل ربدملا نعو : ةلاسم

 هريغ لاقو هديس تام اذإ هل ربدملا لام لاق .لاملا نمل اهديس توميف قادص

 هلام يف فلتخا دقف دبعلا قتع اذإف قتعي ىتح دبع وهو قتعملاك ربدملا
 دبعلل هنإ ليقو .ديسلا هطرتشي ىتح هل هنإ ليقف .هريغ وأ قادص نم رهاظلا
 . ديسلل وهف يفتخملا اماو رهاظلا يف اذهو هل ديسلا هطرتشي مل ام
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 يق باب
 -بدملا

 هنمث هيلع ديلول ا وبأ لاق .لتاقلا ىلع ام لجر هلتق ربدم دبع نعو : ةلأسم

 دبعلا كلذ نوكي له هلثم ادبع دجو نإ لوقت ام هل تلق .هلثم دبع هيلع وا
 .هيف هيلع ريبدت الو كولمم وهف لعفي مل نإو لعفي نا هل بحأ ينإ لاق .؟ اربدم
 ةرافكلا يف لتاقلا هب ينعي كلذ لاق هريغ نمو .ةرافك ةبقر قتع هيلعو لاق

 دقو هريغ لاق .هلثم قتعي نأ هيلعف هلتق مث همالغ ريد لجرو رثألا نمو .انعم

 دبعلا تامف هحرج نإو .هناكم هربدي اربدم نوكيو هلثم يرتشي نأ هيلع ليق
 . ديسلا لام يف هتيدو ارح تام دقف هديس توم دعب

 ةيانج دبعلا ىنجف همالغ ربد لجر يف انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلاسم

 هالوم كله مث هللا ردق ام حورجملا مدخف دبعلاب حورجملل ىضقف الجر حرج
 ىفوتسا دق حورجملا ناك نإف .هيلع هتمدخ موقتو قتعي دبعلا نإف هربد يذلا
 نم يقب ام دبعلا ىعستسا فوتسي مل ناك نإو دبعلا ىلع هل ليبس الف هحرج

 هقفنلاب هصصاقت يف لضفلا هيلع دري ربدملل لضف هعم ناك نإف هحرج ةميق
 . هالوم تومي ىتح قيتع دبعلاو

 امو كيلامم ةربدملا دالوأف .؟ كيلامم مأ رارحا ةربدملا دالوأ نعو : ةلاسم

 اهدالوأف اهقتع دعب نم تدلو امف ةقتعملا امأو .قتعت نأ لبق اهريبدت يف تدلو

 يح اهديسو اهدلو ضعب حرج ولو ليق دقو .اهقتع دعب مهتدلو نيذلا رارحأ

 ولو .ارح دلولا كلذ ناكل اهنطب نم دلولا جورخ متي نأ لبق نم اهديس تام مث

 . رح وه اهنطب يف عبصا هديس توم دعب نم يقب

 ةمدخلا ديز هنم كلمي امنإ ديز ىلع ربدملا نإ ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 . ريدملل ةبقرلاو ةبقرلا نود ةصاخ

 ريدملا لبق دلولا تامف هدلو ىلع هل اًدبع ربد لجر ديعس وبآ لاق : ةلاسم

 سيلف اذه يدلو تام اذإ لاق نإف هل تلق .يعم اذكه لاق .؟ دبعلا قتعي له
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 . ريبدت اذه نأ يعم لاق .هيلع فقو وهو ةكلم اذه يدبع يف دحال

 هتمدخ هيلع ريدملل ناكو هريبدت زاج يبنجا ىلع هدبع ربد نإو : ةلاسم

 حص هتثرو ضعب ىلع هربد نإو . ارح ربدملا راص تام اذإف هتايح مايأ

 تام اذاف ةثرولا رئاسل هتمدخ تناكو هنم ثراولل ةيصولا تلطبو هيف ريبدتلا
 تناك نإف هتميق تربتعا ريبدتلا طرشب ةيرحلاب ربدملا جرخو هيلع ربدملا
 نم جرخي مل نإو .هيلع ءيش الو ارح جرخ هربد يذلا لاملا ثلث نم جرخت
 . قيفوتلا هللابو لودعلا ىري ام ىلع ةصحلا ةيقبب ىعس ثلثلا

 هنأ يدالوأ نود نالف يدلو ىلع ربدم نالف يمالغ لوقي لجر يف : ةلاسم

 رح دبعلاف دبعلا هيلع ربدملا دلولا تام نإو .ةثرولا نود اربدم دلولل نوكي
 قحو ثراو هنأل لطاب قولخملا قحف قولخمل قحو هلل قح نيقحب ىصوأ هنأل
 هتجوز تومت مويف هتجوز ىلع هل اًدبع ربد لجر يف لوقت ام تلقو . تباث هللا
 ةجوزلا تتام اذإ قتعي معن لاق .دبعلا قتعي ةجوزلا تتام اذإف تلق . رح وهف
 ضرملا كلذ نم حص اذإ ليبس نم ةعجرلا كلذ يف اهتترول الو هتثرول سيلو

 حصو اهتبثو هتحص يف اهمتآ نإف هتحص يف اهمتي نأ الإ ةيصولا تضقنتناو
 يف لقي ملو . تومل ا ثدح يب ثدح ىتم هتصو يف لوقي نأ ال ١ تتيث كلذ

 هتنت ضقتنت ال ةتباث اهنأ ءاهقفل أ صعي نع انفرع دقق هتحص الو هضرم

 ربد نميق لوقت امو ىرسلا نسحلا نب دمحم هللادبع ىبأ نع : ةلاسم

 لتقلا ريغب تم نإ لوقي نأ الإ قتعي ال هارأ ام اولاقف هديس ربدملا لتقف هدبع
 . اهنع لسو ملعأ هللاو قتعي ال كلانهف رح يدبعف

 هٹراو هدنع رضحف ضرم لجر يف دمحأ نب نسحلا يلع يبآ نع: ةلأسم

 لاقف كلذ يف مهترواشم ديري نيدبعلا نيذه بقارأ نأ ديرأ ل اقف نادبع هلو
 نكي ملو .هنع اوقرفتف اعيمج امهيف يتبغر ال لاق نيدبعلا دحا بقر مهدحا هل
 .نيدبعلا نيذه تبقر فيك لاقق مهدحأ هدنع رضح كلذ دنعف مالكلا اذه ريغ

 نم ةثرولا عمسي ملو تام مت هقتعأف نيدبعلا دحأ وهو نالف قتع ديرأ نآلاف

 امأف .متي ال مأ هجولا اذه ىلع يقابلا دبعلا اذهل متي هانركذ يذلا تيملا اذه
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 كلذ ةثرولا مزليو امهبيقرتب هنم رارقإ !ذهف نيدبعلا نيذه بقرأ نأ ديرأ هلوق
 . هاياصو رئاس عم هلام ثلث نم ناجرخي ناك اذإ هلوق نم كلذ اوعمس اذإ

 دلو نع هنلا كمحر تركذ ام اماو هنلا همحر ميهاربإ يبا باوج نمو : ةلاسم
 هانفرعو هانظفح يذلا نأ هللا كظفح ملعاف كولمم وه وأ همأل عبت وهأ ةربدملا

 دعب امهيلع عقي ال قتعلا نأل ةربدم يهو مهتدلو اذإ كيلامم مهنأ انباحصأ نع
 . رح ذئنيح اهدلو نإف ةرح تراصف اهربدم تام اذإف

 دعب دالوا تدلوو لماح ريغ وا لماح يهو هتيراج ربد لجر نعو : ةلاسم
 وا نالف تام وا تام اذإ ةرح يه لوقي نا وه امنإ ريبدتلا نإ لوقأف . ريبدتلا
 نا دعب تدلو اذإو كيلامم مهف قتعلا لبق تدلو اذإ اذه ىلعف اذكو اذك ناك اذإ
 . رارحأ مهف قتعلا امهيلع عقي
 خيش هآر دقف دلولا فصن جرخ دقف تام مث هتمأ ربد لجر نعو : ةلاسم

 . ائيش اهيف هريغ لقي ملو رح دلولا نأ انخايشأ نم

 لاق لجر نعو هللا همحر يلع نب ىسوم يلع يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم

 يف هتدلو دلو لكف اهالوم تمي ملو تدلو مث دلو اهنطب يفو ةربدم تنأ هتيراجل
 . ملعأ هللاو دبع وهف اهديس ةايح

 هنم قتعا نإ كلذكو هلك اربدم دبعلا راص ائيش دبع نم ريد نمو : ةلاسم
 . هلك قتعأ ائيش

 جحي نأ يصوأ ينإ لاق مث مدن مث هضرم يف هتمأ ربد لجر نعو : ةلاسم

 نإ جحلاب يصرويلو .ةرح يهف هتلث نم جرخت ةمألا تناك نإ لاق .اهنمثب ينع
 ثظلا اهقتع نم اهل امنإف ثلثلا نم جرخت تناك نإ ثلثلا ةيقب يف هللا ءاش
 . اهدلول اهنمث يثلث يف ىعستستو

 وهف يتدلاو تتام اذإف يتدلاو ىلع ةبقر يمالغ لاق لجر نعو : ةلاسم
 هلام ثلثب ىصوأ اذإ كلاهلا نأ ركذو .هتيصو يهو رح وهف تتام اذإف ،رح
 بسحي امنإو يقب امب مالغلا ىعستسا ثلثلا نم جرخت مل نإف ثلثلا نم وهف
 . مالغلا قتعا اذإ كلذ
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 لوقن نحت لاق .؟ قتعي له هريد نم لتق اذإ ريدمل ا نع هتلأسو : ةلاسم

 . ءاهقفلا نم انريغ كلذ لاق دقو .قتعي ال هنإ

 لاق .؟ال مأ قتعي دبعلا هلتق مث هديس هربد اذإ دبعلا نع هتلآسو : ةلاسم

 ةيصولا ةلزنم هتلزنمو هلعفب قتعلا هسفن ىلإ رج هنأل قتعي ال هنأ ىعم
 .. ثاريملاو

 بلط نم امهيلإ بلطف دبع وأ ةيراج هل لجر وأ ةأرما يف تركذو : ةلاسم

 عقي له تلق اربدم نكي ملو ربدم هنإ لاقف هيقتي وأ هتيانج فاخت نمم هعيب
 وجراو تركذ اميف فالتخا كلذ ىفف ريبدتلا كلذب دري مل نإو .؟ اذهب ريبدتلا
 مل ام كلذ امهعسي نأ هريغ ىل ١ كلذ فرص دارأو رييدتل ١ دري مل ١ ذإ اذه نأ

 . لداع مكاح ريبدتلاب امهيلع مكحي

 نوكي نأ بحأ لاق هلثم هلع هل مرغو لتق مث همدخ ربد لجر نع : ةلاسم

 . هيف ريبدت الو هدبع وهف لعفي مل نإو هكرت نإ اربدم

 نأل هتثرول لوتقملا هلقاع ىلع ةيدلاف اطخ هديس ربدملا لتق اذإو : ةلاسم
 هلتقيو قتعي مل ادمع هلتق نإو هتلقاع ىه لوتقملا ةلقاعو ارح راص دق لتاقلا
 . ءاش نإ مدلا ىلو

 يه مت تومي نآ ىل ١ هتمأ درسل ١ ريد اذإو رقعج نيا عماج نمو : ةلاسم

 تجرخ مث جرخت مل هنم ةحراج ال ١ هتايح يف اهريب دت يف هتدلو دلو لكق ةرح

 ولو سكولمم وهف اهديس حور جرخت نأ لبق هتدلو ولو . رح وهف هتوم دعب هنم
 دعب يذلاو ءاكولمم هتايح ىف يذلا ناك هتافو دعب رخآو هتايح يف ادحاو تدلو
 . ارح هتافو

 سيل ري دملا لاق. ديسل ا كله مث ةحصلا ىف همالغ ريد لجر نعو : ةلاسم

 دبعلا ناك نإإق تلق .ثلثلا نم وهف توملا دنع هقتعأ اذإق ثلثلا ىق لخدي

 لهأل ىعس هتبقر ىق هقحل هيلع ناكو كردأ اذإف ثلثلا ىق هتقفن لاق اريغص

 سأر نم ناك هقتعأ وأ ةحصلا يف هريد اذإ ليق دقو ل اق هريغ ل اق . ل املا

 يبصلا ىلع ةياعس الو هيلع انيد لاملا سار نم هيلع نامض هتقفنو لاملا
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 الو ثلثلا نم هتقفنو ثلثلا نم وهف ضرملا يف هربد وأ هقتعأ اذإو هغولب دعب
 . . يبصلا ىلع ةياعس

 همالغ ريد هنأ نالف ىلع دهاش دهش اذإو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 . ديسلا تام اذإ قتعي اريدم هلك ناك نيلدع اناك اذإف هقتعأ هنأ يناثلا دهشو

 ثلث نم تام اذإ اًميتع نوكي هنإف قيتع يمالغف تم اذإ هضرم يف لاق نم لكو

 تنك ينإ هضرم يف لاق نإ ليقو هلام سأر نم وهف هتحص يف هربد نإو هلام

 . اًضيا هلام ثلث نم نوكي هنإف يتحص يف يمالغ تربد

 لام هل سيلو هنمثب طيحي نيد هيلعو هتحص يف همالغ ربد نمو : ةلاسم
 .ءيشب ءامرغلا هقحلي الو ارح مالغلا راص هديس تام اذإ هنأ ليق دقف هريغ

 دمحا نب نسحلا يلع وبا لاق .هنمثب ءامرغلا هاعستسا هضرم ىف هربد نإ
 . ملعا هللاو نيدلا يف عابي هنإف هضرم يف هربد اذإ ليق دقو . هنلا همحر

 نينثا. ىلع هل اًدبع ربد نمو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 تام اذإف اًعيمج اتومي ىتح قتعي الف امهدحأ تامف امهنيب هتمدخ لعجو

 لكل لعجي ملو امهمدخي امهيلع اربدم لعج هنأل امهنم يقابلل ةمدخلافقف امهدحأ

 دقف امهنم تام نمف امهتامم ىلإ امهتمدخ هيلعف .امولعم ًائيش امهنم دحاو

 . تومي نأ ىلإ امهنم يحلل ةمدخلاو هل يذلا ىضقنا

 لوألا امهالوم امهارتشاو ودعلا امهابس اذإ ةربدملاو ربدملاو : :ةلاسم

 . امهريبدت ىلع امهف
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 يف باب

 نأ ىلإ هل نيتنبا ىلع هل اًدبع بقرأ لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 نامزلا ةيقابلا مدخي فيكو .كولمم مأ رح دبعلا اذه ام امهادحإ تتامف اتومي
 قحب الإ ثراولل زوجت ال ةبقرلا نإف تفصو ام ىلعف .نامزلا فصنت وأ هلك
 ىلع دبعلا اذه تبقرآ دق لوقي نآ الإ ريبدتب تسيلو فقو يه امنإ ةبقرلاو
 امهيلع نيربدملا دحأ تام اذإف رح وه مث اتومي نأ ىلإ هيتنبا ىلع وا نالف

 اهتخأ نم اهثاريم ردقب ةيقابلا مدخيو ىرخثلا تومت نأ ىلإ كولمم دبعلا نإف
 دبعلا نم اهبيصنو اهتخأ نم مهتاريم ردقب ةثرولا مدخيو دبعلا نم اهبيصنو

 فقولاو ةبقرلا امآو اربدم ناك اذإ اذهو .ةتيملا نم مهتاريم ردقب ةثرولا مدخيو
 . هتاريم دبعلا نم هل امنإو ثراولل زوجي الف

 اودهشآ ضيرم وهو هتوم دنع لاق لجر نعو يراوحلا يبآ نعو : ةلاسم

 ةيراجلا تتام مث بقرملا تامو نالف يدلو ىلع ةبقر يه ةنالف يتيراج نأ

 عيمجل وهف ةيراجلا هذه تكرت امق ثراول زوجت ال ةبقرلاو ةفقولا نأ ملعاف
 ةثرولل وهف هذه تكرت امف ةيراجلا تتام مث ىبنجأ ىلع اهبقر ول كلذكو .ةثرولا

 . ةمدخلا الإ هيلع بقرآ نمل سيلو
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 يف باب
 كلذ هيش ام و ربدملا عيب

 لجرلا نا انعمس ام صخرا امنإو ربدملا عابي ال هننادبع وبا لاق : ةلاسم
 نأ هل زوجي هنإ .حداف نيد همزلو لام هل قبي ملو هلام فلت مث هدبع ربد اذإ
 اذإف ريبدتلا لجا غلبي نأ ىلإ هتمدخ عيبي امنإو هدلبو كلذ هعضوم يف هعيبي

 دعب يرتشملا يضر نإف الودع هريبدت ىلع دهشيو رح وهف قتعلا تقو غلي
 . كلذ هلف ريبدتلا لاحل عيبلا ضقن بلط نإو هيلإ كلذف عيبلا اذه

 نا هل زوجي له هعيب ىلإ جاتحي مث همالغ ربد لجر نع تلأسو : ةلاسم
 نا هل زوجي هنإف هيلع نيد يف نوكي نأ الإ هعيب زوجي ال ليق دق لاق .؟ هعيبي
 نأ دارأف لام هل ناك نإف تلق . الف نيد ريغ نم امأف هتايح مايأ هتمدخ عيبي

 لاق .معن لاق عيبلا ضقتنيو تلق .كلذ هل زوجي ال لاق .هتايح مايأ هتمدخ عيبي
 .كلذ هدلب يف الإ هريغ لام هل نكي ملو هيلع نيد ىف هعاب اذإ اضرأ هعيبي الو
 ضقتنم عيب اذه سيلفأ تلق باوجلا نمو نمأي ثيح ةمدخلا عيب هريغ لاق
 مل يذلا نع ناورم وبأ ىورو ىلب لاق .عئابلا ىلع هدر يرتشملا دارأ نإ

 يذلا نمث ردقب هلام يرتشي نأ دهشي نأ هربد يذلا دبعلا تام ىتح طرتشي
 . تام اذإ ارح هلام نم يرتشي يذلا ناك ربدملا تام نإف .عاب

 ةداتق نع .هعيبي نأ هل اًدبع ربد اذإ قتعملا نع لئسبو هريغ نمو : ةلاسم

 . هعيب هركيو هريغ لاق .ءيرجلا هعيبي لاق يبعشلا نع

 دنع كلذ ليق دق هنإ يعم لاق ةربدملا ةمألا عيب زوجيو تلق : ةلاسم
 نوكي ام كلذك لاق نم لوق ىلعف هل ليق .ةربدم اهنأ كلذ دنع دهشيو ةجاحلا
 تلق .ةمألا ةلزنمب عيبلا تبث اذإ هدبع نوكي ليق هنأ يعم لاق .يرتشملا دنع

 نوكي له كلذب لاق نم لوق ىلعف .هربد نم هعابف اركذ ادبع كلذ ناك اذإف هل

 مرحم اذ ناك ةأرمال عيب ول نإ كلذب لاق نم لوق ىلع عيب اذإ دبعلا ةلزنمب
 . هلوق ىنعم ىلع كلذك نوكي هنأ يعم لاق .اهنم
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 اذه يضرم نم تم نإ لاق لجر نع هتلأسو راثآلا ضعي نمو : ةلاسم

 . حصي نأ الإ ال لاق .؟ هعيبي نا هل له . رح يمالغف

 نم اهعيبي نآ هل سيل لاق .ةربدم يهو هل ةيراج عاب لجر نعو : ةلاسم

 . ثلثلا يف لخدت الو هتوم دعب ةرح يهو ةجاح ريغ الو ةجاح

 هيلإ جاتحا اذإ ربدملا نع لئسو ديزي نب ةنادغ بتك نم رثألا نمو : ةلاسم
 .هعيب هركي هريغ لاق .هعيبي لاق يبعشلا نع ةداتق نع .هعيبي نأ هلآ هديس

 لاقو .جتحي مل وأ جاتحا لاح لك ىلع هعيب زوجي ال ليق دقو لاق هريغ نمو

 نإ كلذ وه هل نكلو كلذب هيلع مكحي الو نيدلا يف الإ هعيب زوجي ال لاق نم
 دعب هنادأ نيد يف هعيب زوجي ال لاق نم لاقو . ءافو هدي يف نكي ملو نيد همزل
 نم لاقو .نيدلا يف ناك هنأل ريبدتلا لبق ةنادا نيد يف هعيب زوجيو ريبدتلا
 اهنأل هتمدخ عيب زوجي ال لاق نم لاقو .هتمدخ عيبي نأ الإ زوجي ال لاق

 ردقب رجتؤملا ىلع در ةدملا لبق تام اذإف ةفورعم نينس رجؤي نكلو ةلوهجم
 هعيب زوجي لاق نم لاقو .ىضم دقف ةفورعملا نينسلا هل ىفوأ نإو هصقن ام

 لاق نم لاقو هعيب زوجي ال لاق نم لاقو هريغ لام هل نكي مل اذإ نيدلا يف

 اذإ قتعي نأل هسفنل هعيب زوجي ليقو . زوجي ال نورخآ لاقو هقتعي نمل هعيب
 . ةترولل نمثلا ناك نمثلا ملسي نأ لبق ذيسلا تام نإف هسفن كلم

 ال لاق .همزلي ام ةبوتلا دارأ مث ةرح ةيراج عاب لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 وهو تومي وأ اهدجي ىتح رحبلاو ربلا يف اهبلط نع رذعي الو ةبوت هل ىرأ

 حص نإف هل ليق .اهلثم قتع همزليو روذعم وهف اهبلطي وهو تام نإف ساهبلطي
 اهعاب يذلا نمتلا اهتترو ىلإ عفديو اهلثم ةبقر قتعي لاق .تتام دق اهنا هعم
 لاق .؟ اهدالوأو ىه اهيدفي نأ همزلي له .. اًدالوأ تدلو دق اهدجو نإف تلق .هب

 نإف تلق .هب اهعاب يذلا نمثلا اهيلإ عفدي لاق تقتع دق اهدجو نإف تلق .معن
 . ال لاق .؟رذع هل له ..لام هل سيلو اهلثم قتعي ملو ءاهبلط يف تام

 ربدملا عيب نع هتلأسو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 دهاع هنأ اهدحأ هوجو نم لاق .؟زوجي ال نيأ نم تلق . ال لاق . ال مأ زئاج

 دنع اَتقم ريك هلوقل تقملا هيلع ىرجأو يدهعب اوفوأ لاق هنأل ءافولا هيلعف هللا
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 لاق .كلذ ىلع دهشاو ربدم هنا طرش نإف تلق .نولعفت ال ام اولوقت نا هنلا
 ملس نإف تلق .ةثرولل اكلم ريصيف يرتشملا تومو .ةنيبلا توم نكمي

 ناك نإ لاق .؟ عيبلا تبثيا ةمئاق ةنيبلاو عئابلا توم ىلإ دبعلاو يرتشملا
 نإف .لطب نيأ نم كتفرع دقو قتعل اقح اهيف ىلاعت هللا لعج دقف ةبقرلا عاب
 زاق .؟ تدلو امف تلق .ضرع ةمدخلاو فرعيال لوهجم كلذف ةمدخلا عئاب ناك
 . دالوألا هل لعجنف ئيش يرتشملل تبثن مل نحنو هل يه نمل كيلامم مه

 هديس هيلإ جاتحا اذإ ربدملا نع لئسو ديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلاسم

 هريغ نمو .هعيب هركي هريغ لاق .هعيبي لاق ىبعشلا نع ةداتق نع .هعيبي نأ هلأ

 ال لاق نم لاقو .هريغ لام هل نكي مل اذإ نيدلا يف هعيب زوجي ليق دقو لاق
 هعيب زوجي ليقو . زوجيال نورخآ لاقو .هقتعا نمل هعيب زوجي موق لاقو زوجي
 ناك نمثلا هيلإ ملسي نأ لبق ديسلا تام نإف هسفن كلم اذإ قتعي هنأل هسفنل

 ديسلا جاتحا لاح لك ىلع هعيب زوجي ال ليق دقو لاق هريغ نمو . ةثرولل نملا
 كلذب هيلع مكحي الو نيدلا يف الإ هعيب زوجي ال لاق نم ل اقو .جتحي مل وأ
 يف هعيب زوجي لاق نم لاقو . ءافو هديب نكي ملو نيد همزل نإ كلذ وه هل نكلو
 عيب زوجي ال لاق نم لاقو .هتمدخ عيبي نأ الإ زوجي الو ريبدتلا لبق هنادا نيد

 ًدر ةدملا يضم لبق تام نإف ،ةفورعم نينس رخؤي نكلو لوهجم هنأل هتمدخ
 نم لاقو .ىضم دقف نينسلا دعب هل ىفو نإو .هصقن ام ردقب رجتؤملا ىلع
 . ضقتنا كلذ اضقن نإو .مت كلذ ىلع امماتت نإف .هتمدخ عيبي لاق

 .؟ امهقتعي نمل ناعابي له ةعاضرلا نم خألاو ربدملا نع هتلأسو : ةلاسم

 نيد نع دارأ هنأ يدنع . ربدملاو ةقتعملا عابت تلاق اهنأ ةشئاع نع .معن لاق

 لاق نم لاقف ربدملا عيب يف فلتخا دق هريغ لاق .امهبحاص امهيلإ جاتحا اذإ

 يف عابي لاق نم لاقو نيدلا يف عابي لاق نم لاقو لاح لك ىلع عابي ال
 دهشيو .هيف ربد يذلا دلبلا يف هتمدخ عابي امنإ لاق نم لاقو .نيدلاو ةجاحلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاطع نع .قتع هقتع تقو ءاج اذإف هل كلذ ىلع

 . مهرد ةئامعستب ربد نع هبحاص هقتعأ ناك اًدبع عاب

 امهقتع ديري نمل امهعيب زوجي له ربدملاو ةعاضرلا نم خألا نع : ةلاسم
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 لاقو .اًّساب كلذب را مل قتع اذإف ةعاضرلا نم خألا اماو زوجي الف ربدملا امأف
 نم خألا اماو هقتع طرتشا اذإ تقولا ىف هقتعي نمل ربدملا عيب زوجي هريغ
 نوكت نا الإ ةميقلا قتعملا نمض قتعاو هعاب نإف عيبلا هيلع عقي الف ةعاضرلا
 رمأ مث اهعاب نإ تلقو .هب عاب امم رثكا عئابلل سيلف نمثلا نم رثكأ ةميقلا

 هيلع سيلف هيلع ردقي مل اذيف ةعاضرلا نم خألا امأف امهيلع ردقي ملف امهدرب
 مل اذإ عىش هيلع سيلف ربدم هنأ ىنثتساو هعاب دق ناك نإ ربدملا امأو .عيش

 ادبع قتعي هنإف هيلع ردقي ملف هعاب نيح نثتسي مل ناك نإف هدر ىلع ردقي
 .قتعت ةبقر يف لعج دبع ةميق متت مل نإف . ربدم ةميق هعاب يذلا دبعلا ةميقب

 نإف تلقو هتثرو ىلع الو هنمث لكأ اذإ هيلع سأب الف كل تفصو ام لعف اذإف
 نآ ملعاف اهقادصب هتجوز هاضق وأ ةعاضرلا نم خا هلو نيد .لجر ىلع ناك
 ضعب ىرا ينإف هاضق وأ هعاب نإف . ءاهقفلا دنع هوركم ةعاضرلا نم خألا عيب

 نإف اهقادصب اهجوز ىلع ةارملا عجرتو هنمث دريو هضقن ىلع ردق نإ كلذ
 . ءاضقلا الو عيبلا ضقن را ملف سلفا
 يف ةوخأ اوناك نإ كلذكو نيد نم ولو ربدملا عابي ال مشاه لاقو : ةلاسم

 هل وهف ةعاضر الو محر هنيبو هنيب سيل نم مهنيب يف عقو نإو .قتع لصألا
 . هعيبي هلو

 هل نإ ليق دقو هعيب هل سيلف هدبع ربد نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ربدم هنأ ىلع هعيب امأو .هريغ لام هل نكي مل اذإ هيلع نيد يف هقتعي نمل هعيب
 وهف هسفنل هعاب نإ كلذكو هريغ نمو .يرتشملا دي نم دبعلا قتع وه تام اذإف
 امنإ هنأل هتترول نمتلا ناك نمثلا مالغلا يدؤي نأ لبق ديسلا تام نإو س زئاج
 ربدملا عابي لاق ديز نب رباج نع دجوي هريغ نمو . ربدم هنآ ىلع هسفن ىرتشا

 هديسل هنمثو هنيح نم قتع هسقن ربدملا ىرتش اذإو عماجلا نمو .نيدلا ىف
 . هتثر ناك تام نإف

 هل ةيراج ريبدتب رقأ لجر يف هللا همحر يلع يبأ نع لئاسم نمو : ةلاسم
 نآ هيلعو هلام يف هتمزل دق ةيراج هذهف هريغ كلم يف تراصو اهعاب ام دعب نم

 يف صويلف تام نإو ث ريبدتلاب ىلوأ يهف كلذ كردأ نإف اهصالخ يف جلاعي
 هلام .
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 يق باب
 هناك رشل ربدملا مزلي ام

 ة3تعحملاو بتاكملا و

 عيبن نأ ديرن انإ هؤاكرش لاقف ،دبع نم هل ابيصن ربد لجر نعو : ةلاسم
 نا مهل لهف هل لام الو ميتيل ةصح هيف ناك نإف .انيلع هتدسفآ دقو انمالغ

 ناك نإف .؟ دبعلا ريد يذلا تومي ىتح كلذ مهل سيل وأ مهصصحب هوذخأي

 هموق امم ناصقنلا نم هتصح ميتيلا ىلع ربدملا در هنمث نم صقني هريبدت

 رظني لاق نم لاقف .غلاب اكردم ربدملا كيرش ناك نإو . ربدم ريغ وهو لودعلا
 . ةرضملا هيف هيلع اوار ام هلف .هريبدت لاحل ةرضم كلذ يف هيلع ناك نإ هنمث

 نأ نورخآلا داراو هبيصن مهدحأ ربدف دبع يف ءاكرش موق نعو : ةلاسم

 مهل مرغي نأ همزلي لهو .؟ هعيب زوجي له .دبعلا نمث رسكناق مهتبصنأ اوعيبي
 مهنم هارتشا هربد يذلا ءاش نإف .هعيب اودارأ نإ مهدبع نمث نم بهذ ام ردق

 هوعيبي ملو هومدختسا نإو هنمث نم رسكنا ام ردقب مهاطعأ هرتشي مل ءاش نإو
 اوربدي مل نيذلا يلاوملا ناكو دبعلا قتع ربد يذلا تام نإو .كلذ مهلف

 دبعلا ةثرو ىعستساو هلام نم ربد يذلا هتترو ىلع اوعجرأو ءاش نإ رايخلاب
 لام هل نكي مل نإو .ءيش هلام يف مهل نكي ملو دبعلا اوعستسا اوءاش نإو

 . دبعلا اوعستساو هتثرو ىلع مهل ليبس الف

 نم لاقف دبع نم هل ةصح ربد يذلا يف دمحم نب رهزألا نعو : ةلاسم

 لاقو .هتصح ةميق هلام يف هيلع هكيرشل نكي مث قتعلا عقيو تومي ىتح لاق
 نم ريبدتلا صقنا ام ةميق هكيرشل ربدملا ىلع نوكيف ةعاسلا موقي لاق نم
 ۔ هنمت

 نيدبعلا قتعأ هنأ دحأ رقأو نيثراوو نيدبع كرتو تام لجر نعو : ةلاسم
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 هتصح ثراولل نمضي هنإ لاق نم لاق دقو هريغ لاق .هتميق فصن يف رقي مل
 اذه ىلعو رخآلا امهيلع قحتسي امب نيدبعلا وه قحليو هنمضي نأ دارأ نإ
 ثراولل وه نمضيو امهتميق يثلثب نيدبعلا رقملا ىعستسي امنإف لوقلا
 ولو ضرملا يف كلذف نيدبعلا ةميق يثلثب نيدبعلا ةميق فصن هنأك هتصح
 هيف لوقلا نإف امهيأ يردي الو هضرم يف نيدبعلا دحأ قتعا هنأ امهدحأ رقأ
 مهدحأ لاقو هنيعب اذه قتعأ هنأ اعيمج ادهش ولو .دحاو هيف فالتخالاو كلذك
 اهنيب يذلا ثلثلا يف ىعسيو هب هل دهش يذلا اثلث قتعي هنإف اضيأ اذه قتعأ

 لاق . رخآلا نم ىلوأ هل اودهش يذلاو امهل هتميق يف ىعسيو رخآلا قتعيو
 يذلا امأو .اقالتخا كلذ ىف ملعن الو لاق امك وهف كلذب هل اودهش يذلا امأ هريغ

 ىعسيو هتميق فصنب ركنأ يذلل ىعسي هنإف رخآلا ركنأو امهدحأ هقتعب رقأ
 .هبيصن يثلثب هل ىعسي لاق نم لاقو .لوقلا ضعب يف هبيصن ثلثب رقأ يذلل
 . ىلوألا ةلئسملا يف كلذكو

 يف هقتعأ هابأ نأ امهدحأ رقأف اًدبع امهيبأ نم اثرو نيلجر نعو : ةلاسم

 ام لاق . دبعلا ىوس لام هل سيلو هضرم ىف هقتعأ هابأ نأ رخآلا رقأو هتحص

 هنأ رقأ يذلاو دبعلا نم طقست هتصح نإف هتحص يف قتعأ هنأ رقأ يذلا
 دبعلا ثلث نإ لوقي هنأل رح دبعلاو هنمث ثلثب هيعستسي هضرم يف هقتعأ
 . قحلاب ملعأ هللاو ثلثلا امهنم دحاو لكلف ،ناثلثلا هنم يقبو سبهذ

 ةثرولا ىلإ هكيرش بلطف هبيصن قتعأف دبع فصن هل لجر نعو : ةلاسم
 كرتي ملو مالغلا نم هتصح يف ررضلا نم تيملا هيلع لخدأ ام هوطعي نأ
 ثلث يف نوكي مأ تيملا لام سأر يف كلذ مزليأ تلأس اريسي ائيش الإ تيملا
 ردقب هلام يثلت يف هكيرشل نوكيو ةلزنمب حيحصلاو اذه يف ضيرملاف .؟ هلام
 وه امنإ ةيصولا ةلزنمب اذه سيلو هدبع هيلع دسفآ هنأل دبعلا نم هتصح

 يف هنمض فلتلا نم هجوب ضيرم وهو لجر دبع فلتأ ول هنأل ةيانجلا ةلزنمب
 ءاقو لاملا نم هتصح نم فلخ ام غلبي مل نإف هلك هلام كلهتسا ولو هلام

 ىتح قتعملا لام دعب نم هتصح نم يقب امب دبعلا كيرشلا عبت .هكيرشل
 . ىف ودسسي
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 يف هل اًبيصت ربد لجر نعو ناليغ نب مشاه نع هنا مهوتأ اممو : ةلاسم
 هيف ناك نإف انيلع هتدسفا دقو انمالغ عيبن نا ديرن انإ هؤاكرش لاقف دبع
 ىتح مهل كلذ سيل وأ ممعصصحب هوذخأي نأ مهل لهف هل لام ال ميتيل ةصح
 ميتيلا ىلع ربدملا در هنمث نم صقني هريبدت ناك نإف .دبعلا ربد يذلا تومي

 ربدملا كيرش ناك نإو ربدم ريغ وهو لودعلا هموق امم ناصقنلا نم هتصح
 لاجل ةرضم كلذ يف هيلع ناك نإ هنمث يف رظني لاق نم لاقف هعابف ًاكردم
 وبا لاق .هنمث نم هتصح هلو .ملعأ هللاو ةرضملا ةميق هيلع نأ اوار ام هريبدت
 هذخأي نأ ربد يذلا ىلع مكح دبعلا عيب ءاكرشلا دارأ نإ هللا همحر رثؤملا

 نم هولمعتسا هومدختسا نإو هيلع يداني الو لودعلا يارب هربد موي هتميقب
 ةعبت كيرشلا ىلع مهل سيلف هعيب دارأ مث هربد دق كيرشلا نآ اوملع ام دعب
 تام نإو .ةعبت هربد يذلا ىلع سيلف ربدملا لبق دبعلا تام نإف .هلاحب وهو
 ردقب هتميق يف دبعلا اوعبت اوءاش نإو رايخلاب ءاكرشلاف دبعلا لبق هربد يذلا

 ردقب دبعلا ةميق يف كلاهلا لام ىلع اوعجر اوءاش نإو نمهصصح
 نم ءاكرشلا ذخأ ام ردقب دبعلا ىلع اوعجري نأ ربد يذلا ةثرولو .مهصصح

 . هيلع مهل انيد هب دبعلا نوعستسيو مهلام

 لجر ىطعأف ةرح مأ دبعلا كلذلو ى رفن ةتالث نيب دبع نع تلأسو : ةلاسم
 عبتيو هنم ةفئاط همأ تكلم امل دبعلا قتع دق لاقف دبعلا مأ دبعلا نم هتصح

 امل قتع امنإو دبعلا مأ عبتي الو تلق دبعلا نم مهعصصحب ىطعملا ءاكرشلا

 دبعلا نم هتصح اهعاب ول نكلو .يطعملا ةبهب قتع امنإو ال لاق .يه هتكلم
 . هيلع مهل ليبس الو اهنوعبتي اوناك

 دمحم نب ىسوم هدلاو ىلع ىسوم نب دمحم اهضرع لئاسم نمو : ةلاسم
 ام امهقتعأ ينإ امهدحأ لاقف ناكيرش امهو نامالغ امهنيب نيلجر نع لئسو
 كلذ يوق اذإ همزلي هنإف ارسوم اينغ قتعأ ناك يذلا ل اقف .مرغلا نم هيلع

 .نمثلا فصن يف اعيمج نيمالغلا ىعستسا وقي مل نإو نمثلا فصن لجرلا
 نيدبعلا وه عبتي ملو هبحاصل مرغ اًرسوم وأ اًرسعم ناك نإ لاق نم لاقو
 هنم ذخأي امب نيدبعلا وه عبتيو هكيرشل هبحاص مرغ ارسعم ناك نإف ءيشب
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 ناك رايخلاب كيرشلا لاق نم لاقو هريغ نمو .نيدبعلا وه عبت ءاش نإو هكيرش

 يذلا هكيرش نمض ءاش نإو نيدبعلا عبت ءاش نإ اًرسوم وأ ارسعم هكيرش

 . هنم ذخأ امب نيدبعلا قتعملا كيرشلا قحلو ،قتعا

 .. دحاو كسميو دحاو ربدو دحاو قتعأف دبع مهنيب رفن ةثالث نعو : ةلاسم

 قتعملا ادب نإف امهتصح هيكيرشل نمض أدب مهيأ لاق .؟ هنلا كمحر ىرت ام
 اربدم هتميق نيبو اًدبع هتميق نيب ام هيكيرشل نمض ربدملا أدب نإو امهل نمض
 . ربدم ةميق هكيرشل قتعملا نمضي مث

 امهل نيتآرما نعو رقعج نب دمحم نب رهزألا يلع يبآ باوج نمو : ةلاسم
 اهتخأ تكرتو ،امهادحإ تكله مث .ةيناثلا تمتأو اهتصح امهادحإ تقتعأ دبع

 اهقتعب ةرقم ةيحلا اهتخاو دبعلا نم هثاريم اهمع نبا بلطف اهمع نباو
 دبعلا قتعب ملع ناك نإ لوقأف . ةنيب امهنيب سيلو اهتخا ىلع ةدهاشو اهتصحل
 .ثاريم هل نوكي نآ لبق قتع هنأل ءىش معلا نبال انه سيلف ةآرملا توم لبق

 تقتعأ دق اهنإ امهنم ةيحلا تلاق مث امهادحإ تتام نأ ىلإ مهكلم ىف ناك نإو
 وهف دبعلا امأف .اهتصح تقتعأ تناك ةكلاهلا اهتخأ ىلع تدهشو هنم اهتصح

 نأ ىرأف دبعلا يتبحاص نم ةيحلا ةأرملا هذه ثراولا قدصي مل نإو رح
 كلذ فصن وه هلو هنم فصنلا ةكلاهلل امنإ هنأل هتميق عبرب دبعلا ىعستسي

 دبعلا قتع تحألا ةداهشب الإ حصي مل نإو عيش هل نكي مل قتعلا حص نإف
 ترقأ يتلا هذه ىلع كلذ هل نوكي لاق نم لاقو هل يذلا عبرلا ةميق وه هل ناكو

 دعب اهتصح يه تمتأف ىرخألا ىلع تدهش يه امنإ لاق نم لاقو قتعلاب
 . يلإ بحأ كلذو دبعلا ىلع هل كلذو ةمارغ اهيلع سيلف قتعلا عوقو

 دق هنأ ىرنف هسقن نم مهدحأ ةصح ىرتشاف موق نيب دبع نعو : ةلاسم

 لوقي نم سانلا نمف .نمثبلا نم مهتصح ءاكرشلا رئاسل امنإو قرلا نم جرخ

 ملعأ هللاو هنوقحلي لاق نم مهنمو ءيشب هبتاك يذلا نوقحلي الو نوعستسي

 مهتصح ءاكرشلا رئاسل لاق نم لاقو .اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو .كلذب

 قحليو ةصحلا نمت نم مهصصح ردق ىلع دبعلا نم عئابلا ضبق اميف
 عاب يذلا نمثلا باسح ىلع ال لودعلا يأرب هتميقب يقب اميف دنعلا عيمجلا
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 . ارح راص دق هزأل ةصحلا هي

 ينتيطعأ ن زإ دبعلل لاق دبع يف نيكيرشلا دحأ لاق ولو رثألا نم : ةلاسم

 مهرد ةئاملا هيلإ ملس نإف ةبتاكم نكي ملو اًنيمي اذه ناك رح تنأف مهرد ةئام

 قتعملا لام نم ةميقلاب دبعلا قتعيو هلام نم هكيرش دبعلا قتعي نأ لبق
 ةئاملا يف ناكيرش مهو هيلإ هملسي مل ام هنأل ةئاملا فصن هل هكيرش نوكيو
 دبعلا ةميق فصن هل رخآلا كيرشلاو .هقتعأ يذلل هيلع ءيش الو دبعلا قتعيو
 فصنب ديسلا بساحي الو انفصو ام ىلع دبعلاو كيرشلا نيب رايخلاب وهو.

 ولو هديسل دبعلا لام نأل ديسلل كلت نأل دبعلا لام نم اهقحتسا ىتلا ةئاملا

 نم هيلإ اهملس يتلا ةئاملا تناكو ارح دبعلا ناك نيكيرشلا دحأ هبتاك
 نماض وهو هل بتاكملا لام نم قتعي دبعلا ناكو اعيمج نيديسلل هتبتاكم
 . رايخلاب كيرشلاو دبعلا ةميق فصن هكيرشل

 هنا هبحاص ىلع امهنم دحاو لك دهشف اًدبع اعاتبا نيلجر نعو : ةلاسم
 لاقف . هبحاص ىلع يعدي ام امهنم دحاو لك ركنأف كلذك ناك نإف هتصح قتعأ

 لاقو .هيلع هتداهشب هبحاص ةصح امهنم دحاو لك نمضيو رح دبعلا لاق نم
 لاقو دبعلا ةميق نم هتصحب امهنم دحاو لكل دبعلا ىعسيو رح هنإ لاق نم
 امم ءيشب نارقي ال ضعب امهضعب ىلع نايعدم امهنأل دبعلا قتعي ال لاق نم

 فصنب اعيمج امهل ىعستسيو رح دبعلا ليق دقو هريغ لاق .قتعلا بجوي
 يفف هبحاص ىلع امهدحأ دهش نإو هفصن قتع ىلع ناقفتي امهنأل هتميق

 .هيلع دوهشملا ىعسيو قتعي هنأ لوقلا ضعب يفو ،قتعي ال هنآ لوقلا ضعب

 دبعلا دهاشلا قحليو دبعلا عستسي نأ نيبو دهاشلا قحلي نأ نيب رايخلا هلو
 قتعي لاق نم لاقو هكيرشل مرغي امب دبعلا ىلع عجري هنأ الإ رح هنأ رقي هنال
 . هيف لوقلا حصا وه اذهو هتصحب امهنم دحاو لكل ىعسيو دبعلا

 قتعا هنأ رخآلا ىلع امهنم دحاو لك دهش مالغ امهنيب نيلجر نعو : ةلاسم
 دبعلا فصن كلذف هتصح فصن دحاو لك نم قتعي لاق .هنم هبيصت

 نايعدم امهنأل قتعي ال ليق دقو هريغ لاق .يقابلا فصنلا يف امهل ىعستسيو
 فصنب امهنم دحاو لكل ىعسيو قتعي لاق نم لاقو . ضعب امهضعب ىلع
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 . ةلماك ةصح ىهو هتميق

 ركنأو هتصح قتعأ هنأ رخآل ١ ىلع نيكيرشل ١ دحأ دهش ١ ذإو : ةلاسم

 الإ هيلع قدصي مل رخآلا هبذك اذإ دهاشلا اذه نأ ىرأ ينإف .هيلع دوهشملا

 رح دبعلاف هكيرش ىلع قتعلا لخدأ يذلا وهو .هلك قتع دق دبعلا نأ رقأ دقف

 نمثلاب دبعلا وه يعستسيو دبعلا نم هتصح ةميقب هكيرش ىلع عجريو هلك
 يراوحل ا ويآ لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىف رثألا رظننو بسحأ اذكهو .هلك

 دهاشلا مزعي الو هتميقب نيعمجلل ىعسيو قتعي دبعلا نأ رثألا يف اندجو يذلا
 نأ رتأل ١ يف ان دجو يذل ١ ير اوحل ١ وبأ ل اق ةخسن يفو .هتصح فلتت الو

 . هتصحي ديعلا عبتي ي ذلا وه قتعلا هيلع ىعدملا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رمع نبا لاق عفان نع بويأ نع : ةلاسم

 لاق .هلك هقتعي نأ هيلعف هنمث ردق لاملا نم هل ناكف ابيصن قتعأ نم لاق هنأ

 هتلث قتعيف هريغ لام هل سيلو توملا دنع هقتعأ نوكي نأ الإ معن عيبرلا

 قتعاف ائيش هنم كلمي محر اذ وأ اخأ وأ ادلو وأ ادلاو نوكي وأ يقب امب ىعسيو

 مهصصح هومرغي نأب ءاكرشلا دارآ نإ هللادبع وبأ لاق .هيلع مرغ الف هبيصن
 نمو ماكحألا باتك نمو .هؤاكرش همرغ امب دبعلا وه ىعستسيو كلذ مهل ناك

 انإ هؤاكرش لاقف دبع يف هل اًبيصن ربد لجر نعو دجوي اميف يلع يبأ باوج
 نآ مهل له ..هل لام ل اًميتي ناك وأ انيلع هتدسفأ دقو انمالغ عيبن نأ ديرن

 ناك نإ لاق دبعلا ربد يذلا تومي نيح كلذ مهل سيل مأ مهعصصحب اوذخأي
 ربدملا در هنمث نم صقني هريبدت ناك نإف دبعلا ىلع يدون اًميتي ربدملا كيرش
 ناك نإو . ربدم ريغ وهو لودعلا هموق امم ناصقنلا نم هتصح ميتيلا ىلع
 هريبدت لاحل ةرضم كلذ ىف هيلع نأ هنمث رظن نم لاقف هعابف ًاكردم ربدملا
 وبأ لاقو .دبعلا نم هتصح هلو .ملعا هللاو هيف ةرضملا هيلع نأ اوار ام هلف
 موي هتميقب هذخأي نأ هربد يذلا ىلع مكح دبعلا عيب ءاكرشلا دارا نإ رثؤملا
 ام دعب نم هولمعتسا وأ هومدختسا نإو هيلع ىداني الو لودعلا يارب هربد

 وهو ةعبت كيرشلا ىلع مهل سيلف هعيب اودارأ مث هربد دق كيرشلا نأ اوملع
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 يذلا تام نإو .ةعبت هربد يذلا ىلع سيلف ريدملا ليق دبعلا تام نإف هلاحب

 ردقب هتميق يف دبعلا اعبتا اوءاش نإ رايخلاب ءاكرشلاف دبعلا لبق هربد
 ةثرولو معصصحب دبعلا ةميق يف كلاهلا لام ىلع اوعجر اوءاش نإو مهتصح
 هنوعستسي مهلام نم كيرشلا ذخأ ام ردقب دبعلا ىلع اوعجري نأ هربد يذلا

 ميتيلا ىلع ربدملا درو لودعلا يارب دبعلا مؤق اميتي ناك نإو .هيلع مهل انيد
 . ديعلا ليق نم هتصح

 نم هتصح هكيرش بلطف امهدحأ هربد نيلجر نيب ناك مالغ نعو : ةلاسم

 ىلع ةثرولا در ربدملا تام اذإف ربدملا توم ىلإ كلذ هل سيل لاق .دبعلا

 ةصح ردقب دبعلا ةثرولا عبتيو .هتصح ردق دبعلا نمث نم هتصح لجرلا
 . لجرلا

 اذإ امهدحأ لاقو .رح تنأ امهدحأ لاق نيلجر نيب دبع نعو : ةلاسم

 رح وهف ارسوم قتعلاب ادب يذلا ناك نإ لاقف . رح تنأف مهرد ةئام ينتيطعأ
 ىعستسيو قيتع هفصنف ارسعم ناك نإو سهكيرشل هنمث فصن هيلعو ؛هلام نم
 نكي مل نيتئاملا نم رثكأ غلبت مالغلا ةميق فصن ناك نإف فصنلاب رخآلل

 . ةئاملا الإ ديسلل هيلع

 دق هنأ ىرنف هسفن نم مهدحأ ةصح ىرتشاف موق نيب دبع يفو : ةلاسم

 لوقي سانلا نمف نمثلا نم مهتصح ءاكرشلا رئاسل امنإو قرلا نم جرخ
 ملعأ هللاو هنوقحلي لاق نم مهنمو ءيشب هبتاك يذلا نوقحلي الو هنوعستسي
 مهتصح ءاكرشلا رئاسل لاق نم لاقو اذه ليق دقو معن لاق هريغ نمو . كلذب

 قحليو ةصحلا نمث نم مهصصح ردق ىلع دبعلا نم عئابلا ضبق اميف
 عاب يذلا نمثلا باسح ىلع ال لودعلا يأرب هتميقب يقب اميف دبعلا عيمجلا
 . ارح راص دق هنأل ةصحلا هب

 هللا ىلص هتلا لوسر تعمس لاق هنأ هللادبع نع عفان نع ينثدحو : ةلاسم

 يف ماقي هنأف هبيصن مهدحأ قتعأف ءاكرش نيب كولمم اميآ لوقي ملسو هيلع
 . هلام يف كلذ غلب نإ قتعيف ،لدع ةميق هقتعأ يذلا لام
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 لهأ نأ دجوي اميف اًمشاه ينعي خيشلا لاق .هدبع قتعا لجر يف : ةلاسم
 ذنادبع نب كلملادبع نبا لاقو ةيقبلاب وه هيعستسيو هنونمضي قارعلا
 هعبتي نأ هل سيل اينغ ناك نإ نولوقي قارعلاب انناوخ نإ . الف لهس نب لهسو
 عجري الو هلك قتعي ليق دقو لاق هريغ نمو . ريقفلا هيعستسي امنإو ءيشب

 قتعي ليق دقو لاق هريغ نمو . ريقفلا هيعستسي امنإو ءيشب دبعلا ىلع ديسلا
 نم ةصح قتع اذإ ديسلا عجري امنإو ءيشب دبعلا ىلع ديسلا عجري الو هلك
 . ةصحلا كلت الإ دبع نم كلمي ال دبع

 موقي لاق .هبيصن امهدحأ قتعأف نيلجر نيب ناك دبع نعو : ةلاسم

 بحا ناك نإف دبعلا ىعستسي نأ راتخي نأ الإ هنمث فصن هكيرشل قتعملا

 قتعي يذلا ذخا اذإ قيلخو هنمث فصن هكيرش ىلع هلف دبعلا ضرعي ال نأ هيلإ
 . مالغلا ىلع ليبس هل نوكي الأ نمثلا فصن

 مهدحأ قتعأاف ءاكرش نيب ناك دبع لكو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 دري نأ هئاكرش ىلع ةيرحلا لخدأ يذلا ىلعو هلك دبعلا قتع دقف هنم هبيصن

 بحأ نإف كلذب دبعلا وه ىعستسيو دبعلا نم هتصح ةميق دحاو لك ىلع
 . مهل كلذف دبعلا اوعستسي نأ ءاكرشلا
 وبأ لاق .ىليل يبأ نباو ةفينح وبأ هيف فلتخا يذلاو عماجلا نمو : ةلاسم

 اًربدم هلك دبعلا ناك هنم هبيصن امهدحأ ربدف نيلجر نيب دبع ناك نإو ةفينح
 غلب نإو . ارح دبعلا ناك تام اذإف .هتميق فصن هكيرشل هربد يذلا نمضو

 امهيأف امهل اربدم نوكيف هبيصن وه ربدف هبيصن ربد دق هكيرش نآ كيرشلا
 يبأ نبا لاقو . اًربدم هتميق فصتب يحلا هاعستساو 4 اًرح ديعلا ناك تام

 .هتميق فصن هكيرش ىلع دريو 4 الوأ هربد يذلا لام نم هلك ربدم وه ىليل

 ةميق هنم ذخأيف دبعلا ربد يذلا ىلع كيرشلا عجري هنإ انباحصأ ضعب لاقو

 امهنيب هلاحب وه مت ٧هايإ هريبدتب ررضلا نم هيف هيلع لخد هنأ لودعلا ىري ام
 هل ناك ام ةميقب كيرشلا عجر دبعلا قتعو تام اذإف هربد يذلا تومي نأ ىلإ

 نإف ةفينح وبآ لاقو .هلام نم هلك قتعو هربد د يذلا لام يف اربدم دبعلا يف
 ىلع عجري نأ هبيصن ريد يذلل نإف مهبيصت قتعأ رخآلا غلب املف امهدحأ هربد
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 عجري هنإ انباحصأ ضعب لاق .اربدم دبعلا ةميق فصنب هبيصن قتعأ يذلا
 هقتعأ يذلا لام نم دبعلا قتعيو هل ناك ام ةميقب قتعأ يذلا ىلع ربدملا

 نم هايإ هريبدت ناك نإو .دبعلا يف هرض ام ةميقب هكيرش ىلع قتعملا عجريو
 لاق .ييار كلذكو اربدم هل ناك ام ةميقب قتعملا ىلع عجري هنإف هقتعي نأ لبق
 هنع حرطتو هكيرش ةصح نمضيو قتعملا لام نم دبعلا قتعي ليق دقو هريغ
 اذه قتعأو هسفن رضأو ربد هنأل ريبدتلا اهصقنأ ام ةميق هكيرش ةصح نم

 . ريبدتلا ررض هسفن نع لازآو

 هتوم دنع كولمم نم هل اصخش قتعا نمو اًّضيأ عماجلا نمو : ةلاسم

 ىلع كلذو دبعلا يف مهل ام ةميق ءاكرشلا ةيقبل قتعملا ىلعو هلك رح كولمملاف
 . هيلع نيد هنأل هلام سأر يف ءاكرشلل كلذ ناك تام نإو هب هيعستسي دبعلا

 ىلإ كلذ عفرف كولمم يف هل اًييصن قتعأ الجر نإ ليقو هنمو : ةلاسم

 هلل سيل هنإ لاقو هلام يف هصالخ لعجف ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر

 امهنم دحاو لك دبع يف نيكيرش نع لئسو ديعس يبأ ماكحأ نمو : ةلاسم

 قتعا كلذ هغلب املف دبعلا نم هبيصن قتعا هكيرش نأ امهدحأ غلبف رصم يف

 يذلا امهنم نامضلا همزلي هنإ يعم لاق ؟ مرغ كيرشل همزلي له . هتصح وه
 . لوألاب قتعني هنأل هبحاص لبق قتعأ

 هلل سيلو هلل قتعلا نأ ربخلا يف دجوي .. هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلاسم
 هيلع ناكو هلك دبعلا قتع دبع نم ةصح ءاكرشلا دحأ دبعلا قتعأ اذإو .كيرش

 هقتع يف ررضلا مهيلع لخدا هنأل دبعلا نم معصصح ءاكرشلا ىلع دري نأ

 صصح دبعلا ةميق يف همزل امب دبعلا وه ىعستساو دبعلا نم هتصحل
 . . هئاكرش

 هعسي له رخآلا هقتعأ ا تدلو املك ةدبع امهنيب نيلجر نعو : ةلاسم
 . ةعاطلا لمع نم هنأل زئاج كلذ لاق .؟ كلذ

 ام دحاو كسمتو دحاو ريدو دح. وتعأف دبع مهنيب رفن ةتالث نعو : ةلاسم
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 قتعملا أدب نإف ؤامهتصح هكيرشل نمض أدب مهيا لاق .؟ هنلا كمحر ىرت
 .اربدم هتميق نيبو اًدبع هتميق نيب ام هكيرشل نمض ربدملا أدب نإو امهل نمض

 . اربدم هتميق هكيرشل قتعملا نمضي مث

 نمضي لهو دبعلا قتعي له هضرم يف هدبع قتعأ لجر نع لئسو : ةلاسم

 .؟ لاملا سآر نم وأ ثلثلا نم جرخي هب نمض ام نوكيأ نمض نإو سهكيرشل

 .ثلثلا نم وه هتصحو لاملا سأر نم وهو .ةيانج هكيرش ةصح نأ يعم لاق
 نم هكيرش ةصح هنع لحنت له ...قتعملا توم لبق قتعملا تام نإف هل تلق

 نإ تيأرأ هل تلق .اذه ىلع نامضلا هنع مدهني هنأ هل نيبي ال لاق .؟ نامضلا

 مزلي له .. رخآلا لبق تام امهيأ فرعي ملف دبعلا تامو تام مث هتصح ربد

 ةصح همزلت هنأ يعم لاق .؟ ةثرولا ىلع كلذب مكحيو هتوم دعب هتصح هكيرشل

 ىلع هل انماض نوكيف ريبدتلا هصقن ام رظنيو ربدم ريغو اربدم موقي هكيرش
 ىنعمب قوقحلا موزلو ىقرغلا ثيروتب لوقي نم لوق ىلعف يقب ام اماو ،لاح
 هيلع ءيش الف ديسلا لبق ايم اهيف نوكي لاح نيلاح نم هميقي هنأ يعمف اذه
 .مكحلا ىف اًدبع تام دقو ديسلا لبق تام دبعلا نأل لاحلا اذه ىلع يدنع

 ةصحل اقلتم نوكيو ٧ارح دبعلا نوكيف دبعلا لبق ايم ديسلا هيف نوكي لاحو
 نمضي نوكي نأ يدنع هبشأ ةحصلا يف كلذ ةفرعم مدعأ نإ املف هكيرش
 .كلذ حصو اعم اعيمج اتام نإف هل تلق .لاكشألا ىنعمل هكيرش ةصح فصن

 هيلع عقي مل هنألو .ادبع تام هنأ رابتعالا يفف هتومل ربد امنإ ناك اذإ لاق

 . قتعلا
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 يق باب

 لبق كل لجعأ بتاكملا لاقف موجن ىلع اكولمم بتاك لجر نعو : ةلاسم

 ىضاقتي نا هل سيل هريغ لاقو . زوجي الو كلذ هركي لاق .متهاو موجنلا
 نأ هلأسي الو هسفن نع يدؤي نأ ميرغلا بحأ نإو هلجأ ءيجي ىتح همهارد

 ىتح ائفيش هل كرتي نأ اماو سأب الف هسفن ةبيط نم ىدأف ائيش هنع طحي
 ًائيش ذخأي ال بوبحم نب دمحم لاق رثؤملا وبأ لاق كلذ زوجي الف كلذ هل لجعي

 لجثلا لحم لبق ئيش هيطعي نا دارأ نإ هنإ انأ لوقأ يذلاو هلجا لحم لبق
 لجألا ءاج اذإف اًّضرق قحلا بحاص اهضبقيو مهاردلا هذه كتضبق دق لقيلف

 . اصصاقت

 نم هسفن ىرتشا ادبع نأ ثيدحلا ىف انيلإ عفر رثؤملا وبأ لاق : ةلسم

 نا ينعي لقثم ينإ هل لاقف يرعشلا ىسوم يبأ ىلإ ءاج مت هبتاكف هالوم دنع
 ىلع هونيعي نأ سانلا ىسوم وبأ رمأف يلع سانلا ثحف هبتاكم نيد هيلع
 ىسوم يبأل لاق مث .ينيفكي لاق ىتح مهاردلا نم هوطعي اولازي ملف هتبتاكم

 هل لاق هب عنصا فيكف سانلا يناطعأ امم ىتبتاكم ءادأ نع الضف يدنع نإ

 ١ '. بتاكم نمت يف هدا ىسوم وبأ

 رقعلا اهلف اههركتسا لاق ةداتق نع .هيبتاكم ىشغ لجر نع : ةلاسم

 .اهتبتاكم نم يقب ام ىلع يهو دحلا هيلعو اهل رقع الف هتعواط نإو دحلا هيلعو
 . ةداتق لوق لتم عيبرلا لاقو

 .ةنس هتمدخو فورعم نمث ىلع بتوك اذإ بتاكملا دبعلا ىف لاقو : ةلاسم

 ذئنيح عيبلا عقو ةنسلا تضقنا اذإف ةنس ةمدخلا دعب عيبلا عقوأ ناك نإف
 عقوأ ناك نإو ةنسلا تضقنا اذإ كلذ ىلع يدنع عيبلا تبثت ةمدخلاو نمتلاب
 ليبس ىلع مادختسالا نإف عيبلا دعب ةنس همدخي نأ ىلع هتقو يف عيبلا
 زوجي الو ديسلا دنع ةنسلا كلت يف هيار كلمي ال هنأ قرلا ىنعمو ةيدوبعلا
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 ىلإ دصقلاب هتيدوبع دقع نم هلاصفناو هتيرح دعب قرلا يف هدر يدنع
 ةنسلل لثملا ةرجأو ىمسملا نمثلاب بتاكملا ىلع عيبلا عقو اذإو هتبتاكم
 ىلع ةنسلا ةرجأو عيبلا ىف ىمسملا نمثلا دري مل ام اهيف هل ةمدخلا ءانثتساب

 اذه لطب نإو .لجلا ىلإ ىمس ام تبثو ةدايزلا تلطب كلذ دادزاف دبعلا ةميق
 بوجوب ةبتاكمنا تتبث طورشلاب عويبلا تبثي نم لوق يف طرشلا لجال عيبلا
 عقو اذإف هل تلق .ملعأ هللاو اذه ىف ىنبجعي اميف هتميق بتاكملا نمضو قتعلا
 ةنسلا لبق ديسلا تامف ذئنيح عيبلا عقي مث ةنسلا ةمدخو نمثلا ىلع عيبلا
 تلاح اذإ هنأ يدنع لاق .نمثلا مهيطعيو ةنسلا ةيقب ةثرولا مدخي نأ هيلع له
 هل تلق . ريبدتلا هبشي اذه ناكو مهيلإ نمثلا هيلع ناكو س ريرحتلا عقو ةنسلا

 ةبتاكملا ضقني ال اهيف لوهجملا طرش لوخدب عويبلا تبثي ال نم لوق ىلعو
 . عويبلا لثم عيب كلذ نأل يدنع اذكه لاق .كلذ لثم اهلخد اذإ

 تلبق مالغلا لاقف كسفن كنم تعب دق همالغل لاق اذإ ىلوملا نعو : ةلاسم
 يراوحلا وبأ لاق .؟ كلذ يف لوقلا ام ادح ادحي ملو اًنمث ايمسي كملو

 . قتعيو هديسل هتميقب ىعستسي

 يضر يراوحلا يباو هللادبع يبأ ىلع ضورعم هنأ اندجو اممو : ةلاسم

 متملع نإ مهوبتاكف مكناميأ تكلم امم باتكلا نوغتبي نيذلاو هلوق امهنع هللا
 لاقو .ةنامأو اقدصو ءافو مهدنع نأ متملع نإ لاق هنأ ةداتق نع .اريخ مهيف

 ةبتاكملا نع كلام نب سنأ لأس نيريس نبا نآ ةداتق نع .كلذ لثم عيبرلا

 لوقي نأ هركي ناك هنأ ةداتق نع .هنبتاكتل هتناو لاقو هتردب رمع هلوانتف ىكبف

 لاقو .اًسأب ضورعلاب ىري ال ناكو .مكل لجعأو ينع اوعض هيلاومل بتاكملا

 نأ ةداتق نع .افصو ىلع هكولمم بتاك لجر نع لئسو .كلذ لثم عيبرلا

 لثم عيبرلا لاقو .ديب اًدي لجاع نوكي نأ كلذ هركي ناك زيزعلادبع نبرمع
 .هتبتاكم يف مهطرتشي ملو دلوو دلو مآ هلو همالغ بتاك لجر نع لئسو .كلذ
 مهف مهونثتسي ملف هدلوو هدلو ماو هلام نوفرعي هوبتاك موي هيلاوم ناك نإ لاق
 مهنآ مث هيلاوم ىلع يفخ لاملا نم ءيش ناك نإو .مهل وهف مهونتتسا نإو هل
 طرتشي مل نإ كيلامم هدلوو هدلو مأ هنلادبع وبأ لاق .مهل وهف كلذ دعب هب اوملع
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 ىلع بتاك لجر نع لئسو .ةلأسملا هذه ىف لاق ام ىلع وهف هلام امأو مهيلع
 مهدحأ تامف اعيمج مهيلع بتاكلا بتكو اعيمج اوبتاك اذإ لاق .هدلوو هسفن
 لئسو .هل مزال وهف لاملا نمضو مهوبأ مهيلع بتاك نإو .تيملا ةصح ىفلأ

 .دحلا هيلعو رقعلا اهلف اههركتسا نإ لاق ةداتق نع هتبتاكم يشغ لجر نع

 نمو .اهتبتاكم نم يقب ام ىلع يهو دحلا اهيلعو .اهل رقع الف هتعواط نإو
 اهيلع هل كلذ نأ نظت ام ىلع اهسفن هتأطوأ اذإ اهرقع اهل لاق نم لاق هريغ
 مارح كلذ نأ اهملعي نأ الإ دحلا اهنع رديو .اهل زوجي ال كلذ نآ ملعت نآ الإ

 ىلإ لجرلا بتاكي نأ حصي له ليق .ةداتق لوق لثم عيبرلا لاق زوجي الو

 يعم لاق .مهارد كلذ امنإ معن لاق .مهارد هتبتاكم فيصولا موقي مت فيصو

 يدنع كلذ تبثي الف ةئيسن امأو هنيعب افورعم فيصولا ناك اذإ زوجي ال .هنأ

 بتاك لجر نعو .هسفن ىلع هتميقب بتاكملا قتع الإو عيش ىلع اوقفتي نأ الإ
 كلذ زوجي ال لاق .يقب ام رهش لك بوث ةراصقو ةامسم مهارد ىلع هل اًئالغ
 يراوحلا وبا لاق . ملعا هللا هللادبع وبأ لاق فرعت ةدم هل سيل بونذلا نأل
 مهطرش لجأ نم هوبتاك موي هنمث نم صقني امب هنوقحليو ةبتاكملا يضمت

 هل زيجاو هنمث يف رظن توملا دنع هل ادبع لجر بتاك نإ لاقو .بوثلا ةراصقل
 . هل يذلا هنمث ةلمكت يف ىعستساو ثلثلا نم

 لجا ىلإ كلذ حلصي الف ءافصو ىلع بتاك بتاكم نعو هريغ نمو : ةلاسم
 ىلع بتاكي نأ حلصي له تلقف .سأب الف حلصلا دنع هنم لجع ام نكلو
 لاق .مهارد كلذ ربصي امنإ معن لاق .كلذ دنع مهارد ءافصولا موقي مث ءافصو
 ةميق نأ هيلع طرشو ،نيرضاح ريغ ءافصو ىلع هبتاك اذإ هنأ انعم يذلا هريغ
 دادزي ال نأ هتميق نم لقأ ءافصولا ةميق نع مهاردلا نم اذكو اذك ءافصولا

 . كلذ نم رثكأ هيلع

 لاق كلذ هل سيل لاق .هدري نأ زجع نإ هيلع طرش بتاكم نعو : ةلاسم

 ىلإ اًئيد ةميق هيلع ناك زجعأ اذإ هنأ انعم يذلاو دارأ امب ملعا هنلا هريغ
 هيلع قر الو نيد هيلع هنمث لاق . ودعلا نم هتيرتشا نإف هل تلق هروسيم
 . دحال
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 هعسي ال لاق . رسوم وهو ةبتاكملا هيلاوم هيلع ضرعي دبع نعو : ةلاسم
 . الك سانلا ىلع نوكي نأ فاخي نأ الإ بتاكي نأ الإ

 دق هنأ ىرنف هسفن نم مهدحأ ةصح ىرتشاو موق نيب دبع نعو : ةلاسم

 لوقي نم سانلا نمف نمثلا نم مهتصح ءاكرشلا رئاسل امنإو قرلا نم جرخ
 هللاو كلذب هنوقحلي لاق نم مهنمو ءيشب هبتاك يذلا نوقحلي الو هنوعستسي
 . ملعأ

 هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةشئاع نأ ةورعو باهش نبا ينثدحو : ةلاسم
 يعجرا ةشئاع اهل تلاقف ائيش اهتباتك يف اهيطعتست تءاج ةريرب نأ ملسو
 كلذ تركذف . تلعف يل كؤالو نوكيو كباتك كنع يضقأ نأ اوبحأ نإف كلها ىلإ

 . كؤالو انل نوكيو لعفتلف كيلع بسحت تءاش نإ اولاقو اوبأف اهلهأل ةربرب
 امنإف يقتعاو يعاتبا اهل لاقف ملسبو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسرل كلذ تركذف

 سانلا لاب ام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق مث ..قتعأ نمل ءالولا
 هللا باتك يف سيل اطرش طرتشا نم هللا باتك نم تسيل ءاطو تيب نوطرتشي
 . قثواو قحأ هللا طرشف ةرم ةئام طرش نإو هل سيلف

 نأ ينبجعي لاق ءافصو ام ىلع بتاك لجر نع هتلأسو رثالا نمو : ةلاسم

 نكلو يل نيبتسي ىسوم هنع هاهنأ امو ةئيسن سورد اًّسار يرتشي ال

 عطتسي مل نإف هنمث ثلثب مجن لك طرشب هدبع بتاك لجر نعو : ةلاسم
 . ارح وه راص نأ دعب قرلا يف دري نأ حلصي ال لاقو .قرلا يف در وهف

 مهدنع ناك نإ هماريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف : : ىلاعت هلوق : ةلاسم

 وهف لعفي مل نإف كلذ ردقي وأ عبرلا هنمت نم هل عضي نآ هديس ىلع قحيو لام

 . لعفي مل نإ مثأي لاقو . الوق كلذب عطقي هرا ملف .؟ربجي له تلق . مثآ

 .؟ هنيمي تكلم امم نوكيأ هتبتاكم ىدأو هدبع بتاك نميف ليقو : ةلاسم

 . رح بتاكملا نإف مهنيب يتلا سانلا هباتك هيلع بتاك اذإ لاق

 نأ ىلع كيتاكأ ل اق ه ديع بتاك لجر نعو هللا ديع يبأ باوج نمو : ةلاسم
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 اندنع ةبتاكملاف .؟ كلذ متي له يدبع تنأف اذكو اذك ىلإ يطرش ينيطعت مل

 الام كرتو بتاكملا تام اذإ دوعسم نبا لاقو .هسفن ريغل هايإ هعيب ةلزنمب

 اًمالغ رمع نبا بتاك لاق .هلثم رماع نعو .هتثرول هتلضفو هيلع ىقب ام يدؤيلف

 ينتئج لاق سانلا لأساو لمعا تنك لاق اذه تبسك نم نيأ لاق همجن املف هل
 . رح تنأ اهايأ ينعطت نأ ديرت سانلا خاسوأب

 هنإف تلق كلذ هل سيل لاق هدري نأ زجع نإ هيلع طرش بتاكم نعو : ةلاسم

 هنمث لاق .قرلا نم هيرتشا ينإف تلق . دي ام نع رسوم وه لاق . لاطب زجاع

 . دحأل هيلع قر الو هيلع نيد

 مهيلع عيبلا جرخي ىتح كيلامم مهف دالوأ اهلو هتمأ بتاك نمو : ةلاسم

 هلو هقتعأ وأ هدبع بتاك نمو . رارحأ مهف ةبتاكملا دعب نم تدلو ام امأو اضيأ

 ديسلل وهف اًيفختسم كلذ نم ناك امو دبعلل وهف ىلوملا هنثتسي مل رهاظ لام
 . اندنع رثكأ يارلا اذهو كلذ ريغ ليق دقو

 هبتاك موي رح بتاكملا نأ انباحصأ نع نسحلا يبآ باوج نمو : ةلاسم

 . رارحلا ةيانج هتيانجو

 ارح راص ديس هبتاك نيح بتاكملا امأو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 هقتعأف لجرل هدبع لجرلا عاب ول كلذكو .افيعض عيبلا ناك ولو هيلع نمثلاو
 نمثلا ناكو قتع قتعأ مث بابسألا ضعب يف اّضقتنم عيبلا ناكو يرتشملا

 هيلع بتوك ام يدؤي ىتح ارح ريصي ال بتاكملا نا رخآ يار يفو .هعاب يذلل
 جرخي ىتح كيلامم مهف هكلم يف دالوأ اهلو هتمأ بتاك نمو .كلذب ذخأت الو

 . رارحأ مهف ةبتاكملا دعب نم دلو ام امأو .اضيأ مهيلع عيبلا

 مهارد ىلع همالغ بتاك لجر يف لاق نم لاقو اضيأ عماجلا نمو : ةلاسم .

 نأ ىارو كلذ زوجي ال لاق ؟ متي له رهش لك يقب امم بوث ةراصقو ةامسم

 ةميقب هنمت هيلع عئابلل نوكي نأ بحأو ةبتاكملا تعقو نيح هقتع مالفلا
 . لوهجم عيب اذه نأل لودعلا

 ةبتاكملا ىضمت يراوحلا وبأ لاق . ملعأ هللا هادبع وبأ لاق : ةلاسم
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 لاق .بوثلا ةراصقب مهطرش لجأ نم هوبتاك موي هنمث نم صقن امب هنوقحليو
 ىف ليق ام نسحأ امهو دحاو امهانعم يراوحلا ىبأ لوقو ثلاثلا ي ارلا هريغ

 . اذه

 تكلم امم باتكلا نوغتبي نيذلاو هنلا لوق نع هتلأسو هريغ نمو : ةلاسم

 نأ يعم لاق .انهاه ةبتاكملا ىنعم ام اًريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف مكناميأ

 ىجري امم ناكو ،كلذ دبعلا لأس اذإق هديس نم هسقن دبعلا ءارش ةبتاكملا

 بجوت ةبتاكملا نأل هعنمي الو هبتاكي نأ هديس رمؤيف ىلاعت هللا لاق امك ريخ هيف
 ةيت اكملا رحأ هديع نمث درسلل لصح أذ اف قرل ١ نم لضفأ ةيرحل او . ةيرحل ١

 نأ يعم لاق . بتاك نمل دبعلا اذه ءالو نوكيف هل تلق .كلذ عنمي نأ بحن الف

 . هؤالو هلو .هل اَقتعم هدبع بتاكملاو قتعأ نمل ءالولا

 مهل ليبس الف بت اكملا تام مث ت دلوف ةبربس ىرتش ١ بت اكم نعو : ةلاسم

 لاق ءافصو ىلع بتاك نم نعو .هيلع يذلا يف ةيراجلا عابت نكلو هدلو ىلع
 حلصي لهف تلق .سأب الف حلصلا دنع هنم ديب ادي نكلو لجأ ىلإ كلذ حلصي ال

 ريصي امنإ معن لاق كلذ دنع مه ارد ءافصول ١ موقي مث 7 افصو ىلع بتاكي نأ

 ريغ ءافصو ىلع ةبتاكملا ىف عيبلا عقو نإ ديعس وبأ لاق . مهارد كلذ
 اودارأ مث ءافصولا ىلع ةبتاكملا ىلع اوقفتا نإو ةدساف ةبتاكم ىهف نيرضاح

 تدسق نإو يدنع كلذ زاج اهيلع ةبتاكملا نوكتو مهارد كلذ ةميق نورظني
 . لودعلا رظن يف هتميق هيلعو قتعي ليق دقف ةبتاكملا
 هدرس نم هسقن يرتشي نآ هل زروجي له ديعل ١ نع هتل اسو : ةلاسم

 اولعف نإ تيآرآ هل تلق .كلذب نورمأي ال مهنأ يعم لاق .؟ لجآ ىلإ نيفيصوب

 تيأرأ هل تلق . يدتع جرخي اذكه لاق .؟ ايرلا قيرط نم كلذ دسفي له كلذ

 هتميق هيلع نوكيو اًرح اًبتاكم نوكيو قتعي له كلذ ىلع مهنيب عيبلا عقو نإ
 هل تلق .اذه هيشي ام ىلع لبق هنأو يدنع اذكه ل اق .؟ عيبل ١ عقو موي ه ديسل

 نود هل نوكي له ...هذخأي ملف عئابلا هملع دق رهاظ لام نم هدي ىف ناك امق

 لام هدي يقفو دبعلا قتعأ اذا ليق هنأ يعم لاق .؟ كلذ نم هنمث يدؤيو عئابلا

 وه لاق نم لاقو قتعملل وه لاق نم لاقف .هيف نوفلتخي مهنأ يعمف رهاظ
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 . قتع مهلوق يف يدنع بتاكملاو قوتعملل

 هسفن هل عابو هبتاك اذإف هدبع بتاكي نأ زوجي له ىمعألا نعو : ةلاسم

 . هل يرتشمل ١ هقتعي نأ ال ١ كلذ زجي مل هريغل هعاب نإو زئ اج كلذف

 مكحي له هديس ىلإ ةبتاكملا بلط اذإ دبعلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلاسم
 بسحا لاق .ىلاعت هللا لاق يذلا ريخلا هنم ملع اذإ عنتما اذإ هتبتاك امب هيلع

 اميف كلذب هيلع مكحي اّضعبو قح ريغب كلذ يف هثح ىلإ بهذي اضعب نأ
 . ىضم

 اهب يرتشيل مهارد هيطعي نأ دحأل زوجي له دبعلا نع هتلأسو : ةلاسم

 ليق دق هنأ يعم لاق .ةبتاكملا مكح هل مهل بحي نأ لبق هديس دنع نم هسفن

 هديس نود هل نوكت هتيطع ناو زئاج كلذ نأ هوحن نم اذه يدنع جرخي اميف

 يهف قتعي مل نإو ةيطع هل تناك قتعأ نإو هقتع ىلإ فوقوم ليق هنأ بسحأو
 اهب ىرتشاو ضرقلا ليبس ىلع اهايإ هاطعأ نإف هل تلق .اهزرحأ اذإ ةفوقوم
 هيضقي نأ هضرقا ام هيلإ ملس يذلا هبلاط مث ةيرحلا ماكحا هل بجوو هسفن
 . قتعأ اذإ هقحلي ليق دق هنأ يعم لاق . قتعا اذإ عيش هقحلي له ..هايإ

 نأ هريغل دبع هرمأ لجر خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ريغ وأ ديسلا نم ملعب هل هديس نم هارتشاف دبعلا سفنل هديس نم هيرتشي
 عفدي نأ هدعو دبعلا ناك نإف ،نمتلا يرتشملا ىلعو س رح وهو تبات وهف ملع

 عيبلا لبق مهاردلا هيلإ عفد نإو . زئاجف هبجوتسا نأ دعب هيلإ هعفدف هيلإ
 وه اهعفد يتلا مهاردلاب هارتشا نإو نات نمث ديسلا ىلعو ديسلل مهاردلاف

 مث دبعلا سفنل وأ هسفنل هارتشا نوكي نأ الإ هديسل وهو عيبلا لطب دبع وهو
 لاق اذإ لاق .؟ ةبجاوملا عقت فيك تلق هبوجتسا نأ دعب نم مهاردلا هاضق
 هتذخا دق وأ تلبق دق يرتشملا لوقيف اذكو اذكب هسفنل هتعب وآ كل هتعب دق

 نمثلا نم اذكب كسفنل كتعب دق لوقيف هسفنل هدبع ديسلا عاب نإ امأو .كلذب
 نمثلا هيلعو ىضري نا الإ زوجيال هنأل دبعلا ضري ملوا يضر هقتع بجو دقف
 . امهيلع ةتباث ةمجانم هسفنل هعيبي نآ وه ةبتاكملاو . هل اَنيد
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 نأ وه رح بتاكملا نأ ليلدلا نأ راتآلا ىف تدجو فيضملا لاق : ةلسم

 ىف مهل لعج دقو .باقرلا ىفو هلوق ىلإ ءارقفلل تاقدصلا امنإ لاق دق هللا
 ةقدصلا ىف كيلاملل لعجي مل ىلاعت هللا نأ ىلع ةعمتجم ةمألاو امهس ةقدصلا
 . . ملعأ هللاو مهيف هلوخدل رح بتاكملا نأ لدف امهس
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 ىف باب
 بتعلا ةققن

 دالوألا نم ناك ام و

 نإ .؟ هلوع مزلي نم .. مع وأ خأ وأ دل او هلو اًببص قتعأ نم ليقو : ةل اسم

 هقتعا اذإ امأو مزاللا ىف تارافكلا ىف كلذو هئايلوأ نود هتقفن هيلع هل قتعملا

 . ءيش ىلع ردقيال ثراولا نوكي نأ الإ هئايلوأ ىلع هنإ لاق نم لاقف امموطت

 ىف اًنببص هل ا ديع قتعأ لجر نعو ىلع ىبأ نع هنأ بسحأ اممو : ةلاسم

 .ثلثلا نم لاق .ثلثلا نم وأ لاملا سأر نم تلق هلام ىق هتقفن لاق .هضرم

 . لاملا سأر نم ةقفنلاو ثلتلا نم قتعلا ليق دقو لاق هريغ نمو

 ىتح هتقفن هيلعف راهظ ريغ وا راهظ نع ايبص قتعأ نم لكو : ةلاسم
 ىلإ هتقفن نم همزلي ام لعج يبص وهو راهظ نع قتعملا تام نإف الجر ريصي
 غلبي ىتح اًيبص لوعي نأ كلذ ليق دقو قتعت ةبقر يف وأ ءارقفلا يف غلبي نأ
 نأ ىرا الف تام اذإف راهظ ريغ نع قتعي يذل ١ يبصل ا امأو . هسقن يفكي دو

 . ءيش همزلي

 ل املا سأر نم قتع ةحصلا يف اًبيص لجر قتعأ ول ليق دقو : ةلاسم

 يف يبصلا ةقفن تناك قتعملا تام اذإف هيلع قتعملا ةايح يف هتقفن تناكو
 امنإف هتوم دعب هقحتسا امف ءعىش دعب ائيش هقحتسي امنإ هنأل قتعملا لام ثلت
 هقتعأ نإف لاملا سأر نم هتقفن نوكت ليق دقو .هريغ لاق .ةيصولا عقوم عقي
 . ثلثلا نم هتقفنف ضرملا يف

 ةقفنلا نوكت نم ىلع دل او يبصللو اًبيص قتعأ لجر نع هتل اسو : ةلأسم

 . اكولمم ناك اذإ لصخلا

 دلو اهل ن اك ن اف اهسنجل اهن اريمق تتام مت تقتعأ ةآرم ١ نعو : ةلت سم
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 يف مهل سيلو اهنبا ةيابرب اهوقتعأ نيذلا اهيلاوم هذخأ ةقفنلا ىلإ جاتحي
 . اهوقتعا نيذلا ةمألا يلاوم ىلع ةنؤملاف ارح دلولا با ناك نإف ءيش اهثاريم

 قحأ هدلاو نأ ىرأ ينإف رح دلاو يبصلا كلذلو ايبص قتعا نمو : ةلاسم
 الئل هقتعا نم ىلع يبصلا ةقفن نوملسملا ىار امنإو هثراو هنأل هيلع قفني نآ
 . ملعأ هللاو هيلع قفني نأ قحا وهف ارح هوبا ناك اذإ اماو سانلا ىلع الك نوكي
 نإو هدلاو نود هتقفن هيلعف ،مزال نع هقتعأ ناك نإ ليق دقو معن لاق هريغ نمو
 يذلا ىلعف اًريقف هدلاو ناك نإو اينغ ناك نإ هتقفن هدلاو ىلعف اًمموطت ناك
 هل اًمزال ناك هنأل هدلاو نود هقتعأ يذلا ىلع هتقفن نإ ليق دقو هتقفن هقتعأ

 هنأل قتعلاب هيلع مكحيو يبصلا غلبي ىتح هنع لوزي دق هسفن نع هلازآف كلذ

 . هسقن نع اهتلازإ ديري هنأل ةقفنلا نم ًربي الو هسفن ىلع هلخدأ

 ةمألا تملسأ مت ةيمذ ةمأ نم غلبي مل اكولمم الفط ق قتعأ نمو : ةلئسم

 ىتح هقتعا نم ىلع لاح لك ىلع يبصلا ةنؤم نإف تقتعا وا ملسم اهارتشاف
 ائيش هبسك نع زجع نإو هب يفتكي ام هغولب لبق هسفن ىلع بستكي وأ غلبي

 هركف لمعيو بستكي نم دح يف يبصلا ناك نإو ،كلذ مامت هقتعأ نم ىلعف

 لمع نإف غلبي ىتح هتنؤم هقتعأ يذلا ىلعو لمعلا ىلع روبجم ريغف لمعي نآ

 لجر هارتشا نإ كلذكو .هقتعأ يذلا نع هتنؤم نم اممئوفرم كلذ ناك يش

 لاقو .لوألا ليبس هليبسو غلبي ىتح هتنؤم هيلعف بجاو نع وأ امئوطت هقتع
 ىلع ردقي ال يذلا نمزلاو ىمعألا كلذكو .هلوع هيلعف ايبص قتعا رم لع وبا

 ىلع ردقي انمز وأ ىمعا اًدبع قتعأ نإو .قتعلا بلط ولو هلوع هيلع ةبسكم

 ناك اذإ هلوع هيلع سيلف بساكملا نم كلذ ريغ وأ سانلا لاسي هبسكم

 نم هلوعي نأو سانلا لاسي ال نأ بلط نإف سسانلا لأس اذإ هيفكي ام بيصي
 اذكه هيفكي ام سانلا لاؤس نم هبيصن ناك اذإ كلذب مكاحلا هرمأي مل هقتعأ
 . لضفلا نع

 ءهغولب ىلإ هلوع هيلعق بجاو نع ايبص قتعأ نم دمحم وبأ لاقو : ةلاسم

 عفد هغولب لبق تام اذإ هلوع همزلي يذلاف فالتخا لوعلا يفف امميوطت ناك نإو

 . بجاولا ريغ يف قتعت ةبقر يف هتقفن نم يقابلا
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 وهو نيملسملا ىلع هتقفنف بجاو ريغ نم اًعوطت اًيبص قتعأ نمو : ةلاسم
 نإ نإ لاق نم لاقو .غلبي نأ ىلإ هتقفن هيلعف بجاو نع هقتعأ نإو .مهنم دحاوك
 نإ لوقا الو رذعلاب ىلوا هللاف هل لام ال ريقف قتعملاو اميوطت قتعلا ناك
 ل 0 تام نإو هيلع قفتا قتعملا ةقفن ىلع ردقي قتعملا ناك نإو ٠ ًائيش
 هللا هقزرف دلب ىلإ قتعملا جرخ نإو .هيلع ءيش ال ليق دقو . هلام يف هتنؤمب

 نا امك هيلع قفنأ نكي مل ام يبصلا ىلإ عفدي نأ هيلع سيلف اينغ راصو ًآلام
 . همادعإ توق نم ناك امل ةقفن نع زجع اذإ لجرلا

 هتقفن تناك رح يبصلا باو اًيبص قتعا لجر نأ ولو رثألا نم : ةلاسم
 . قتعملا ىلع

 مهلو اراغص هل اًديبع قتعأ لجر نعو يلع نب دمحم باوج نمو : ةلاسم

 دالوأ هلو كله دق ثراولا ناك نإ تلقو .؟ مهتقفن نم ىلع تلق رارحأ ةثرو

 كلاهلا لام يف ةنؤمو ةقفن ديبعلل ىرتأ تلق .مهيبأ نم هوثرو لام مهلو ىماتي

 رح يلو مهل ناك نإ تيارا تلقو .معنف .؟ مهسفنأ اوفكي وأ اوكردي نأ ىلإ
 يذلا لام نم كلذ يف يردأ امف تلق مهثراو ىلع وأ مهتقفن نم هيلع ىرتأ
 يذلا لام يف مهتنؤمو مهتقفن نأ ملعأ هللاو لوقأف . مهٹثراو ىلع وأ مهقتعأ
 نمو .ةقفن رارحألا مهيدلاو ىلع سيلو .مهسفنأ اوفكي وأ اوغلبي نأ ىلإ مهقتعأ

 سار نم هلام يف مهتقفنف هتحصو مهتايح يف مهقتعا نإ لاق نم لاقو هريغ
 الجر نا ول كلذكو .ملعا هللاو ثلثلا يف مهقتعف هضرم يف مهقتعأ نإو لاملا
 . قتعملا ىلع هتقفن تناك رح يبصلا بآو ايبص قتعأ

 كيلامم نعو هتلادبع يبأ نع بسحأ ناطحق يبأ ماكحا نمو : ةلاسم

 نأ كلاهلا ثراو بلطف كولممب ةجوزتم ةرح مهمأو راغص مهو مهديس مهررح

 مهتضيرف نم مهل ذخأت نأ مهمأ تبلطو اوغلبي ىتح هلزنم يف مهمعطي

 ثراو نم مهب ىلوا اهنأ ىرأ ينإف كولمملا اهجوز عم يهو اهعم نونوكيو
 لوقأف .كلذ ىف ةقفنلا فيكو تلق .لودعلا يارب مهبيصن مهل ذخأتو كلاهلا

 بلط نإ تلقو مهلثم ردق ىلع رهش فصنل وا مايا ةرشعل مهل اهيلإ اهعفدي
 .؟ كلذ يف مزلي ام . ارهش مهتدلاو تلاقو ،موي لكل مهتقفن مهيطعي نأ ثراولا
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 . موي لك هنم ذخأت نأ اهيلع سيلف

 ةثرو مهلو اراغص اًديبع قتعأ لجر نعو يلع نب دمحم باوج نمو : ةلاسم

 نآ ىلإ مهقتعأ يذلا لام يف مهتنؤمو مهتقفن نإ لوقأ .مهتقفن نم ىلع رارحأ
 يف مهقتعأ اذإ لاق نم لاقو .ةقفن مهثراو ىلع سيلو مهسفنأ اوفكيو اوغلبي

 نم مهتقفنف ضرملا يف مهقتعأ نإو لاملا سار نم مهتقفنف هتحصو هتايح

 . تام اذإ ينعي هلعل ..ملعا هللاو ثلثلا

 اهريغ وأ ةرافك لثم مزال نع هقتعأ ناك نإف ايبص قتعأ نمو : ةلاسم
 نود هيلع هتقفن لاق نم لاقف امتوطت ناك نإو يبصلا ءايلوأ نود هيلع هتقفنف
 نوكي نأ الإ همع وأ هيخأ وأ هدلاو لثم هئايلوأ ىلع هتقفن لاق نم لاقو هئايلوا
 . هقتعأ نم ىلع هتقفن تناك اريقف هثراو
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 يف باب

 4 ١ ول ا

 قتعا نمف قتعا نمل ءالولا نإ لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نم : ةلاسم
 ناك نإف أطخلا تايانج يف هنع نولقعيو مهنع لقعي هموقلو هل ىلوم وهف ادبع
 هقتعا هوبا ناك نإو بلا ىلاوم ىلإ هءالو هوبأ رج نورخآ موق هقتعأ دق بأ هل

 مهلك مهؤالو راصف اضيأ هرج هيلاوم ىلإ هيبأ ءالو ءالولا هوبأ رج نورخاأ موق

 نمل دحاو لك ءالو نإ ضعب لاقو ضعب نع مهضعب لقعي ربكألا بألا يلاومل
 ةقاتعلا ءالو لقتني الو هقتعأ نمل لك ءالو هريغ ل اق . ىل ١ بحأ يارل ا اذهو هقتعأ

 . مهمأ قتعل اوقتعأ امن ١ اوناك ا ذإ هدالوأ ءالو رجي بأل ا ءالو ن ا ليق دق نكلو

 نا الإ مهيلاومل مهؤالوو اهيلاوم ىلإ اهينب ءالو رجت مالاو هنمو : ةلاسم

 هريغ لاق .اهيلاومل اهينب ءالوو اهؤالو نوكيف ًاكولمم تامو اكولمم مهوبا نوكي
 اهؤالوو مهقتعا نمل مهؤالوف اهقتع ريغل اوقتعا اذإ امأو اهقتعب اوقتعأ اذإ كلذو
 رجي دبعلا نإ ليق دقف رح هوبأو ادبع تام دبعلا ناك نإف هنمو .اهقتعأ نمل

 قتعو بألا با دجلا قتعأ نإ هريغ لاق .هيلاومل يلاوم اونوكيف هيبأ ينبألو
 مهنايعأب مهقتعا نمف مهسفنا مهيلع تعقو هقاتع ريغل مهمأ قتعل هدالو دالوا
 ليقو لوقلا ضعب ىلع هيبأ ينب ءالو رجي ال دجلا نإف اكولمم مهوبأ تام مت
 . مهما يلاومل يلاوم نونوكي مهنإ

 نم امهنم دحاو لكو اعيمج هاقتعأف نيلجر نيب دبعلا ناك نإو : ةلاسم

 نإ كلذكو .هنع نالقعيو .اعيمج هنع نولقعي امهموقلو اعيمج امهل هؤالوف ةليبق
 .اعيمج هنع نولقعي امهموقلو اعيمج مهل هؤالو ناك هوقتعأف ةتالت اوناك
 يذلا يار يف دحاولا عم لوحتي امك هيبأ ءالو ىلإ هؤالو لوحتيو 0هنع نولقعيو
 ءالو نم ىلوأ وهو .لقتني ال انعم ةقاتعلا ءالو هريغ لاق .بذلل ءالولا نأ ىأر
 ىلوأ وهو .لقتني ال انعم ةقاتعلا ءالو هريغ لاق .بألل ءالولا نإ ليق امنإو .بشلا
 قتعي نأ لبق اهقتع ببسب اهونب قتعأ اذإ مألا ءالو نإ ليق امنإو بألا ءالو نم
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 لقتني ال ليقو مهيبأ يلاوم ىلإ دالوألا ءالو لقتني هنإف مهوبا قتعا مث مهوبا
 .اهتبصعل وهف ةآرمال ءالولا ناك نإو هنمو ،انيلإ بحا لوألا لوقلاو .هلاحب وهو

 قتعأ يذلا ناك نإو .اهتبصع نم اونوكي نأ الإ اهدالوأل كلذ سيلو اهموق مهو
 همأ قتعأ يذلا ناكو . رارحألا يف بأ هل فرعي مل نمو هموقلو هل ءالولاف اَيمذ
 ناك رح بآ هل فرعي الو اهنم اولسانت ىتح ندعب نإو همأ ةدج وأ همأ مأ وأ
 اولقعي نأ مهمزلو مهمأ وا مهتدج قتعأ يذلا ىلاوم ةمألا كلت دالوأ عيمج
 هاباو هما تقحل ولو لاحب ةكلملا هقحلت مل نم ءالولا قحلي الو هريغ لاق .مهنع
 امهيلاومل الو هيوبأ دحأل ءالو هقحلي مل وهو ةيرحلا يف وهو دلو اذإف لبق نم

 هنع لقع قتعلا يف كيرش مهل ناك نإو اوقتعأ اذإ ءالولا كيلامملا قحلي امنإو

 . نيقتعملا ردق ىلع قتعملا مهبحاص ةصح ردقب موق لك

 وهف ادبع لجر قتعأ اذإف قتعأ نمل ءالولا نأ رثألا يف ءاجو هنمو : ةلاسم
 بآ هل ناك نإو ءاطخلا تايانج يف هنع نولقعيو مهنع لقعي هموقلو هل ىلوم

 موقل بألا بأ ناك نإف ،بثلا يلاوم ىلإ هءالو هوبأ رج نورخآ موق هقتعأ دق

 مهؤالو راصف اضيأ هنبا هنبا رجو هيلاوم ىلإ هنبا ءالو بألا بأ رج نيرخآ

 مهيلاوم نع مهؤالو لازو ضعب نع مهضعب لقعي ربكألا بألا يلاومل مهلك

 لاق . ءابآلا ىلإ ءالولا عجر . ضعب نع مهضعب لقع دق ناك ولو مهوقتعأ نيذلا

 نيذلا نم دحأ نوكي ال ىتح قتعأ نمل ءالولاو لقتني ال ءالولا نإ ليق دقو هريغ

 قتعأ يذلا نأل بألا يلاوم ىلإ ذئنيح ءالولا لقتني مت مهموق نم ىلوآ اوقتعأ
 نآ الإ مهيلاوم ريغ اهيلاوم ىلإ اهينب ءالو مألا رجت الو قتعي مل نمم ىلوأ

 نمو .امهيلاومل امهينب ءالوو امهؤالو نوكيف اكولمم تام وأ اكولمم مهوبأ نوكي
 نإ امأو اهببسب مهقتع ىرج امنإو اوقتعأ مه اونوكي مل اذإ كلذو معن لاق هريغ
 اًدبع تام دبعلا ناك نإف هنمو .مهل ءالولاو مهيلاومل مهقؤالوف اوقتعأ مه اوناك

 كلذكو ،هيلاومل يلاوم نونوكيف هنبا ينب ءالو رجي دجلا نإ ليق دقف يح هوبأو
 دق اهنأل ةرح يهو مهتدلو اذإ اهينب ءالو مألا رجتو . وه كلذكو هينب ءالو رجي

 هريغ نمو . اوقتعأف ةمأ يهو تدلو امو اهينب ءالوو اهمأ يلاومل اهؤالو راص

 . اكولمم مهوبأ نوكي نأ الإ مهرجي ال لاق
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 نم امهنم دحاو لكو اعيمج هاقتعأف نيلجر نيب دبعلا ناك اذإو : ةلاسم

 .هنع نالقعيو .اعيمج امهنع اولقعي نأ امهمؤقلو اكيمج امهل هؤالوف ةليبق

 هنع نولقعيو مهنع لقعي اعيمج مهل هؤالو ناك هوقتعأف ةتالث اوناك نإ كلذكو
 ءالولا نأ ىار يذلا يار يف دحاولا عم لوحتي امك هيبا ءالو ىلإ هؤالو لوحتيو
 الا اهدالوأل كلذ سيلو اهموقلو اهتبصعل ءالولاف ةأرمال ءالولا ناك نإف بألل

 لوحت هابا ةارما تقتعاو ادبع لجر قتعا نإ كلذكو .اهتبصع نم اونوكي نأ
 هنبا ءالو رجي بألا نإف موقل ىلوم بألا ناك نإو .اهتبصعو ةأرملل هيبأ ءالو

 فرحلا اذه نع لسو لوألا يلاومل يلاوم نونوكيف هقتعا يذلا ىلوملا ىلإ
 يذلا ىلوملا ىلوم ىلإ هيبا ءالو يلاوملا ىلوم رج نم يأرب هيف تلق ينإف
 نيملسملا نع تعمس كلذكو هموقلو هل هؤالوف اًيمذ هقتعأ يذلا ناك نإف هقتعأ

 مث برعلا نم ناك نإو هقتعأ يذلا هالوم ةلقاع تلقع اطخ لتق اذإ ىلوملا نأ

 نوكي الو مهنع لقعيو هنع اولقعي نأ مهيلع ناكو هموق نم هبسن تبث قتعأ
 نم ناكو برعلا نم سيل ناك نإو .ءيشب هلقع نم هقتعأ نم مزلي ىلوم
 نا مهيلعو هتلقاع يه هيبا هلقاع ناك هوقتعأ نيذلا يلاوم هيبأ ءالو يلاوملا

 هيلاوم هنع لقع امدعب هوبا قتعأ مث وه قتعا نإف .ءالو مهل نأل هنع اولقعي

 هدج كلذكو .هنع اولقعي نأ مهمزليو هيبا يلاوم ىلإ هؤالو عجر هوقتعأ نيذلا
 مهتلقاع هتلقاعو هدج ىلإ هؤالوف ارفح ناك هدج نأ الإ اكولمم تام هوبأ ناك نإ

 يف ناك نإو .كلذ حص اذإ هدعبأ وأ عهيبأ دج كلذ نم عفرأ هدج ناك نإو

 ةدج وأ همأ مأ وأ همأ لجر قتعأف ديعب الو بيرق دحالو رارحلا يف سيل ديبعلا

 ارح با مهل فرعي ال اهنم اولسانت مث تدعب نإو همأ ةدج مث تدعب نإو همأ
 مهل فرعي مل اذإ مهمأ وأ مهتدج قتعأ نيذلا ىلاوم ةمألا كلت دالوأ عيمج ناك

 مل اذإ مهما وأ مهتدج قتعا نيذلا ىلاوم ةمألا كلت دالوأ عيمج ناك ارح بآ
 مهمأ اوقتعا نيذلل مهؤالو ناك اًدبع تامف دبع بآ مهل ناك وأ بآ مهل فرعي
 يف كيرش هل ناك نم لك ناك ىتش لئابق نم ناك نإو .هنع اولقعي نآ مهيلعو

 ددع ىلع قتعلا نم مهبحاص ةصح ردقب موق لك لقعيو .هنع لقع قتعلا

 يف ءاسن مهنم ناك نإو سوؤرلا ىلع اوناك اثانإ وأ اروكذ اوناك نإف نيقتعملا
 نمو .نيقتعملا ددع ىلع اهموق ىلع ةقتعملا ةارملا ىلع ام ناك اوقتعأ نيذلا

٣٢٧٩



 نولقعي اهتريشعل ءالولا نأ اًدبع ةأرملا تقتعأ نإ هنأ رثألا ءاج دقو لاق هريغ
 .اهدالوأل مهءالو نإ لاق نم لاق دقف تتام اذإف اهتيانج يف مهنع لقعيو هنع

 . رشبمو مشاه نع كلذو ةريشعلاو ةوخالل ءالولا نإ لاق نم لاقو

 كلذ يف فلتخي هنأ يعم لاق . ءالولا نمل املسم قتعأ كرشم نعو : ةلاسم
 نإف .نيملسملا عيمجل ءالولا لاق نم لاقو قتعأ يذلل ءالولا لاق نم لاقف
 . هيلإ ءالولا عجر قتعا يذلا كرشملا ملسأ

 لاق . هلوأ هدلاول نوكي نمل هتوم دعب اًدبع هدلاو نع قتعأ نمعو : ةلاسم

 ناك هنع هقتع تبث ببس نع كلاهلا لام نم قتعلا ناك نإ ليق دق هنأ ىعم
 ىصوأ ةيصو نع وأ كلذب امميوطتم دلولا ناك نإو هدعب هتبصعلو دلاولل ءالولا
 ةصاخ هتبصعلو دلولل ءالولاف دلاولا لام نود هلام نم دلولا قتعأف دلاولا اهب

 . هلوق ىنعم ىلع

 هل ناك ينارصن لجر نعو هيف لاق اًباتك أرقي يراوحلا ا وبآ ناكو : ةلاسم
 ينارصنلا نأ مث نيملسملل هؤالو لاق ينارصنلا هقتعاف دبعلا ملسأف دبع

 ملسأف لوألا قتعملا نم هوعابف نوملسملا هرسف برحلا ضرأب قحل
 دق ىنارصنلا ناك اذإ اذهل اذه ءالوو اذهل اذه ءالو اضيأ هقتعأف ىتارصنلا

 عجر ملسا املف اينارصن هقتعم ناك اذإ نيملسملل لوألا ءالو ناك امنإو ملسأ
 . هيلإ ءالولا

 ءالو نمل رخآلا قتعأو امهدحأ هبتاك نيلجر نيب دبع نع هتلأسو : ةلاسم

 صالخلا هيلع نأل هقتعأ نمل ءالولا ةداتق لاقو هقتعأ نمل ءالولا لاق .؟ مالغلا
 .هكيرشل نماض هنأل هبتاك نمل ءالولا نإ هللا همحر هللادبع وبأ لاق .هلام ىف

 مهدنع بتاكملا نأل انباحصأ لوق يف تبثأ يدنع هللادبع يبأ لوق هريغ لاق

 نالجر ناسغ ىلإ عزانت لاق نامثع يبأ نع يراحص لجر : ةلاسم

 امهنم دحاو لك هءاجف يبرع انأ لب رخآلا لاقو هل ىلوم رخآل ىعدا امهدحأ

 ىلوم وه العملا نب دمحم لاقو .ىبرع وه ناسغ لاقف ىعدا ام ىلع ةنيبب
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 . ىلوا ريصيو ةنيبلا هيلعف هيلع يعدم وه كلذو

 هنم دالوأ هلو قتعا اذإ دبعلا نإ حيرش لاقو رفعج نبا عماج نم : ةلاسم

 . مهءالو رجي هريغ لاقو . عيبرلا لوق اضيأ وهو مه ءالو رجي ال هنأ ةرح

 لاق . رخآلا هقتعاو دحاو هبتاك نينثا نيب دبع نعو عماجلا نمو : ةلاسم
 . هكيرشل نماض هنال هبتاك نمل هؤالو هللادبع وبأ لاقو .هقتعأ نمل هؤالو لاق نم

 كلذ يف ظفللا نوكي فيكف هل اًدبع قتعي نأ دارا لجر نع لئسو : ةلاسم

 قتعلا دنع طرتشي هنأ ملعن الف ءالولا امأ لاق .قتعملل ءالولاو هقتع تبثي ىتح
 نمل ءالولا لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تباث طورشم طرش و وهو

 يبنلا نع كلذ يف ىوريو طرشلا لطب قتعأ نم ريغل ءالولا طرش ولو قتع

 نأ ىلع ةشئاع ىلع اهيلاوم اهعاب اذإ ةريرب رمأ يف ملسو هيلع هنلا 7
 نإف اهيقتعاو اهيرتشا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف اهؤالو مهلو اهقتعت
 اًماوقأ لاب ام لاقف اًبيطخ ماق مث . هلل قتعأ نمل تباث ءالولاو لطاب طرشلا

 ذلا باتك يف سيل طرش نم ناك ام لكو هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي
 يدنع طراشملا نم زجع قتعلا دنع ءالولا طرشف قتعأ نمل ءالولا لطاب وهف
 . هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

 وبا لاقف ةاكزلا نم قتعا نم ءالو يف اوفلتخاو فارشألا باتك نم : ةلاسم
 قتعملا هكرتي ام لعجي لبنح نب دمحأو نسحلا لاقو .قتعملل ءالولا هللادبع
 نم قتعملا لعف ام لعجي نسحلا نب هللادبع لاقو .باقرلا نم ةاكزلا نم

 نيملسملا عيمجل هؤالو نوكي نا وهو عبار لوق هيفو . تاقدصلا لام يف ةاكزلا
 ىنعم يف انباحصا لوق يف يل نيبيال ديعس وبأ لاق .سنا نب كلام لوق اذه
 ةبصعلاب ءالولا نوثروي ال مهنأ انباحصأ لوق نم عامجالا نأ الإ هنيعب اذه
 نأ هبشيف ةاكزلا نم هنيعب ناسنإ هقتعا اذإ قتعملل اذه يف ءالولا توبث امنإو
 هقتع جرخ امنإو كلذب لضفتملا وه هنأل هل ءالولا توبث ىنعم يدنع نوكي

 عيمجل هؤالو نوكي نأ يدنع هبشيو .هل هؤالو تبثي نأ يدنع دعبي الف ةئيسل

 هقتع ناك نإو .نيملسملل همكح عمجي لام ببس نم هقتع جرخ اذإ نيملسملا

٢٨١



 عمجي ببس نم هقتع جرخ اذإ نيملسملا عيمجل هيلع ءالولا قيرط نم ىدعتي
 تاحكانملاو ءالولاب لقارعلا توبث ىنعمل نيملسملا عيمجل نيملسملل همكح

 دقو هريغ نمو .كلذ يف رظنيو ىنعملا اذهل هيف فرعي امكح نوكي نا هبشأف
 لاح ىلع ةنيبلا هيلع اعدو هيف مكحلا ىار نم مهنمف ءالولا يف ماكحلا فلتخا
 هيد نوكيو اهؤايلوآو كلذ يه بلطتف ةأرما جوزتي نأ الإ كلذ ري مل نم مهنمو
 هيلع عمسي هنإف .مهنم دحا اطخ اهمزل ةلقاعو هتلقاع ىلع لاجرلا تمزل

 هنأب ةنيبلا تماقو ءالولاب ةنيب هيلع تماق اذإو ناميا ءالولا يف سيلو .ةنيبلا
 نم ىلوأ ةيرحلا ةنيبو .ءالولاب هتنيب نم ىلوأ برعلا نم هنأ ةنيبف برعلا نم
 اذإو قتعأ هنأ حص امف ةقاتعلا امأف ةيبلص الو ةقاتع ءالو ءالولاو .قرلا ةنيب
 ال ناك امف ةيبلصلا اماو .مهقتعأ نمل هؤالوف هيبأ وبأ وأ هدج وأ هوبا قتعأ
 ةداهشلا ىلع ةداهشلا زوجت كلذ لك ىفو ةداهشيو رارقإب الإ هلصأ فرعي

 . ءاسنلاو لاجرلا ةداهشو

س ٣٢٨٢



 خسن ثالث ىلع ءزجلا اذه ضرع نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىهتن ا لاق

 : ةطوطخم

 غرف 4 يصقشل ا يولهبلا ديعس نب دشار نب رمع نب هللادبع طخب ىلوألا _

 . ه١ ١٢٢ ماع اهنم

 .ه٠٠٢١ ماع اهنم غرف 0 ردب لآ مداخ بيصن نب سيمخ طخب ةيناثلا _

 ماع اهنم غرف . يدنكل ا ناميلس نب دجام ني ةعيير ةطخب ةثلاثلا

 . ه ٠٠٩

 قفاوملا ها ٥ ٠ ٤ رفص ١ ١ ىف ىثراحلا ناميلس نيب دمح ني ملاس هيتكو

 .م٩١ ٥ / ١١ / ٤

_ ٢٨٢٣



 سرهفلا

 (ن وعب رألا و سماخلا ء زجلا)

 سيل ام عيبو فلسلا نيب قرفلا يف ةجحلاو فلسلا زاوج يف : لوألا بابلا
 ....................................................... كلذ ريغو ةداهشلاو كعم

 امو فلسلا هيف زوجي امو يناوألاو ديدحلاب فلسلا يف : يناتلا بايلا

 ........................................................................ زوجي ال

 ................................ ضرألا تتبنأ امم فلسلا يف : ثل اثلا بايلا

 فلس يفو اًمهبم ناك اذإ رمتلاو بحلا يف فلسلا يف : عبارلا بايلا

 ........................................... ................................ نيدلا

 ريناند وأ مهارد فلسلا ضعب ذخأي نأ دارا نميف : سماخلا بابلا
 ............................................................ كلذ ريغ نم هضعيو

 ....................................... مهاردلاب فلسلا ىف : سداسلا بايلا

 زوجي ال امو فلسلا نم زوجي امو فلسلا توبث ىف : عباسلا بابلا
 ............................ عيبلا يفو فلسلا يف لجألا يف : نماثلا بابلا
 نم كلذ ريغو فلسلا عضوم نم ضبقلا يف طرشلا يف : عساتلا بابلا

 .............. عويبلا طرش لايكملاو فلسلا ضبق طرش ىف : رشاعلا بايلا

 رمأ وأ هيلع فلستي نأ هرمأف دحأل نيد هل نميف : رشع يداحلا بايلا

 ٠ ..................... هريغ دنع نم هقح يفوتسيو ضرتقي وأ هيلع يرتشي نم

 ............ اهنم ذخأف اهفلسي هريغل اًمهارد دجو نميف : رشع يناتلا بايلا

 هل فلستي نأ هريغ نم وأ هريغل هنأ رقأو فلس نميف : رشع ثلاتلا بايلا

 ............................................. مهريغ وأ هكيرش وأ هسفن دنع نم

 ................. هفلس ريغ ذخأ يفو فلسلا يضق ىف : ريشع عبارلا بايلا

 ام يضقي نأ فلستملا رمأ اذإ فلسملا يف : رشع سماخلا بابلا
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 ٨٨ ................................................... فلستملا ىلع نيد نم هيلع

 4 ...................... ةلاحلاو فلسلا ىف ةيلوتلا ىف : ريشع سداسلا بابلا
 ٩١ ..................... هيف ةصصاقملاو فلسلا عيب يف : رشع عباسلا بابلا
 48 .................................. ضقتنملا فلسلا ىف : رشع نماثلا بابلا
 ٩٦ ................... هلام سأر ىلإ عجر اذإ فلسلا يف : رشع عساتلا بابلا
 ١٠٢ فلسلا نم قاثيتسالا ىفو ةليحلا ىفو ليفكلا ىف : نورشعلا بايلا

 يفو نهترا اذإ ملسلا يفو ليفكلا يف : نورشعلاو يداحلا بايلا

 ١٠٥ ................................................................... اضيأ ليفكلا

 ١٠٩ ........................... فلسلا ىف نهرلا ىق : نورشعلاو يناتلا بايلا

 ابر وأ ةطقل وا ةقرس يف هريغ لامب رجتا نميف : نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 ١١٤ .................. تجتنو ةاش قرس نإ كلذكو ًائيش هب ىرتشا وأ بصتغا وأ
 ١٢١ ..... ةمساقملاو ىطعي نمو حبرلاو ةبراضملا يف : نورشعلاو عبارلا بابلا

 ١٢٧ ........... زوجيال امو ةبراضملا هب زوجي ام : نورشعلاو سماخلا بابلا
 ريغ امهدحأ رضحأ اذإ ةبراضملا ىف ءاكرشلا ىف : نورشعلاو سداسلا بابلا
 ١٢٢ ....................................... كلذ هابشأو لاملا نم رخآلا هرضحأ ام

 نيدو هلاقا وأ عيب نم هلعف براضملل زوجي ام : نورشعلاو عباسلا بابلا
 دعب براضو رسخ اذإ نيدلا يضاقت يفو رحب بوكرو ةنؤمو ةقفنو ةرجأو
 ١٢٣٥ .................................... ةبراضملا نم هسفنل رسلاب هذخأ ىفو كلذ

 ١٤١ براضملا لام يفو لاملا فلت اذإ براضملا ىف : نورشعلاو نماثلا بابلا
 ٧٤٣ .......... نامضلا نم براضملا هيف مزلي اميف : نورشعلاو عساتلا بابلا
 \ ٤ .................. ةقثلاو كلذ ىف قرفلاو دقنلاو نهرلا ىف : نوثالثلا بابلا
 ١٤٧ .................................... نهرلا ىف : نوثالثلاو يداحلا بابلا
 ١٦٠ ................................. نهرلا دقع ىف : نوثالثلاو يناثلا بابلا
 ةرمثلاو ةرضخلاو ناويحلاو لوصألا يف نهرلا يف : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 ١٦١١ ......................................................................... ديبعلاو

 امو نهرلا يف نهترملاو نهارلا فالتخا يف : نوثالثلاو عبارلا بابلا
١٧٠ ...................................................................... كلذ هبشأ



 ١٧٤ ................................. نمرلا عيب ىف : نوثالثلاو سماخلا بابلا
 ١٧٥ ........ هعيب ىف رمألاو ةلاكولاب نهرلا عيب ىف : نوثالثلاو سداسلا بابلا
 ١٨٦ ................. ..... هيحاص نم نهرلا عيب ىف : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ١٨٩ .................................. نهرلاب رمألا ىف : نوثالثلاو نماثلا بايلا

 ١٧٩٠ ............................. نهرلاب ةلاكولا ىف : نوثالثلاو عساتلا بابلا
 ١٧٩١ ..................................... عاض اذإ نهرلا ىف : نوعبرألا بابلا
 ١٩٦ ......................... قحب ناك اذإ نهرلا ىف : نوعبرألاو يداحلا بايلا

 ١٩٧ ....... هرمأ ريغب وأ هبر رمأب نمهرلاب عافتنالا يف : نوعبرألاو يناثلا بابلا

 ١٩٩١ هتمذو هتبقر يف هنهرو هئارشو دبعلا عيب يف : نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 ةدايزلاو باتكلا ريغ نم ةبراضملا يف : نوعبرالاو عبارلا بابلا
 ٢٠٢٣ .............................................. فارشألا باتك نم هيلإ ةفاضملا
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 (نوعبرألاو سداسلا ءزجلا)

 ٢6٩ ................ رفعج نب دمحم رباج ىبأ عماج نمو قتعلا ىف : لوألا بابلا
 ٢١٢ ............... قتعلا هب عقي ال امو مالكلا نم قتعلا هب عقي ام : يناثلا بابلا
 ٢٢٢ قتعلا هب عقي امو مالكلا نم قتعلا هب عقي ال اميف : ثلاثلا بابلا

 ٢٢٩ ............................. هريغ ديبع نم كلمي ال ام ام قتع قتع يف : عبارلا بايلا

 ٢٢٢ ............................... ..... نيكرشملا ديبع قتع يف : سماخلا بابلا
 ٢٢٤ دحأ نم هتاريم نم ببسب قتعت نأ مزلي اميفو دلول ١ مأ ىف : : سداسل ١ بايل أ

 ٢٢٥ مزليال امو دحأ نم هثاريم ببسب قتعي نم مزلي نميف : عباسلا بايلا
 ٢٤١ ........................... دالوأ اهل نم ةكلملاب ةمألا رارقإ ىف : نماتلا بايلا

 ٢٢ .......................................... قتعلاب ةداهشلا يف : عساتلا بابلا
 ٢٤٤ ........................................... قتعلا ىف طرشلا : ريشاعلا بايلا

 ٢٤٦ .................... دبعلا نم ىوعدب وأ ةداهشب قتعلا : رشع يداحلا بابلا
 ٢٥١ ..................... قتعلاب كيرشلا ةداهشو رارقالا يف : رشع يناثلا بابلا

 ٢٥٢٣ ...................... هلدع فرع نم الإ هب ذخأي ال اميف : رشع ثلاثلا بايلا

 ٢٥٥ ........................... ةيانج ىنج اذإ دبعلا قتع قتع يف : رشع عيارلا بابلا

 ٢٥٧ اضيرم ناك وأ نيد هيلع ناك اذإ لجرلا قتع قتع يف : رشع سماخلا بايلا

 ٢٥٩ ........................... قتعملاب قتعلل عافتنالا يف : رشع سداسلا بابلا

 هدلاو دبع دلولا قتع يفو هدلو دبع دلاولا قتع قتع يف : : رشع عباسلا بابيلا

 ٢٦٠ ....................................... اذه هدبع قتعأ هدلاو نأ دلولا رارقإ يفو

 ٢٦٤ ...................................... ةكلملاب قتعي نميف : رشع نماتلا بايلا

 ٢٦٨ هارتشا وأ هرمأ وأ هديس دعب دبعلا قتعي نميف : رشع عساتلا بايلا

 ٢٧٨ عيبلا دنع قتعلا طرش وأ ءارشلاب وأ عيبلاب قتعلا : نورشعلا بابلا

 ٢٨٧ .................................. ةمدخلاب قتعلا : نورشعلاو يداحلا بابلا

 ٢٩٠ ......................... رادلاب وأ جورخلاب قتعلا : نورشعلاو يناتلا بابلا

 ٢٩٢ .................................. لامحلاب قتعلا : نورشعلاو ثلاتلا بايلا
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 .................................. ديقلاب قتعلا : نورشعلاو عب ارلا باي

 ................. كلذ هبشأ امو مودقلاب قتعلا : نورشعلاو سماخلا باب

 ....................... ءاضقلاو قتعلاب نيميلا : نورشعلاو سداسلا باي

 ..................... توملاو ضرملاب قتعلا يف : نورشعلاو عياسلا باي

 ................................. قتعلاب نيميلا : نورشعلاو نماثلا باح

 ....................... يصخل او يطول اب قتعلا : نورشعلاو عساتلا باي

 .......................................... برضلاب قتعلا نوثالثلا باح

 ................................ ةيطعلاو قتعلا : نوثالثلاو يداحلا با

 قالطلابو جيوزتلابو جيوزتلا طرش ىلع قتعلا : نوثالثلاو يناثلا بابل
 كلذ ريغ نم ىسنن هنأ ىعدا مث اًسنج قتعا اذإ : نوثالثلاو ثلاثلا بايل

 ......................................................................... سنجل
 ................... قتعملا فرعي مل اذإ قتعلا يف : نوثالثلاو عبارلا بابل
 ................................ دلولاب قتعلا : نوثالثلاو سماخلا بابل
 ..................... لعفلا ىلع نيميلاب قتعلا : نوثالثلاو سداسلا بابل
 .................................. ريبدتلا ظفل يف : نوثالثلاو عباسلا باب
 رارقالاو ضرملاو ةحصلا يف ريبدتلا يف : نوثالثلاو نماثلا بابل
 ........................................................ ربدملا لام ىف ريبدتلا
 .................................. ربدلا يف : نوثالثلاو عساتلا بابل
 ......................................... ةبقرلا يف : نوعبرألا باج
 ................... كلذ هبشأ امو ربدملا عيب يف : نوعبرألاو يداحلا باج
 قتعملاو بتاكملاو هئاكرشل ربدملا مزلي اميف : نوعبرألاو يناثلا باج
 ................................... بتاكملا ين وعبرألاو ثلاثلا باج
 ...... هدالوأ نم ناك اممو قتعملا ةقفن يف . ںوعبرألاو عبارلا باب
................................... ءالولا يف : نوعبرألاو سماخلا باب



مقر : عاديالا مق



 4 ٢٧ /٢ : ح ا رال أ دق

٦٩٩٩٧١٦٢ : نوفيلت ۔ يور ٦٨٩٦ ب.ص ۔ ةيبهذلا عباطملا




