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 ىدنكلا متم اربإنبدَمجإلاَعلا

 نوسمخلاو ثلانلا ءزجلا

 نوسمخلاو عبارلاو
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 دمحم خيشلا ليلجلا ةمالعلا فيلأت عرقلاو لصألل عماجلا

 هنع هللا يضر يدنكلا ناميلس نب ميهاربا

هاضرأو





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةنيمملا ربعو ةنيممقلا ن هدع ياك باب

 دلولا ماو ربدملاو

 ام اهيلع بجي هنإف اهجوز نهادحإ نع تامف مالبسإلا يف نك اذإ
 . ةرحلا ةأرملا ىقبت امك اهتدع يف ىقبت نأ ةملىىملا ةأرملا ىلع بجي

 ةريبكلا ىقبت نأ اهيلع سيلف اهجوز اهنع تومي يتلا ةريغصلا اماو
 رظنإو ملعأ هللاو ةريبكلا ىلع بجي ام اهيلع بجي ملو غلبت مل اهنأل
 . ضيحلا قهار دق نم الإ راغصلا حاكن زيجنإل انإف اهيف

 ابجاو كلذ نوكي نأ الب اهيوبنجي نأ اهلهأ رمؤي : ةبواعموبا لاق
 اهل ناك نإف اهديس هلعل اهجوز اهنع تام اذإف دلولا مأ امأو . اهيلع
 امك ىقبت نأ اهيلعو ًارشعو رهشأ ةعبرأ ةدع اهيلع نإف اهزرحي دلو

 اهيلع سيلو ضيح ثالث دعقت اهنإف هتوم لببق اهقتعأ نإو ةتيمملا ىقبت
 اذإ اهنأ دارأ هنأ انعم هريغ لاق ةتيمملا ىقبت امك اهتدع ىف ىقبت نأ

 . اهؤطي ناك دقو اهديس تومل هب قتعت دلو اهل ناك

 . ةدعلا اهيلعف اهجوز تثرو ةأرما لك نأ انغلب : لاقو : ةلأسم

 كل ذي ملعتالو دلو اهنطب يفو اهجوز تام ة ارم ١ نعو :: ةلاسم

 مهتت ه أرم ا تن اك نإو لم اح ` اهنأ فرعت تناك [ نإ ا 7 عضو لبقو

 عضت نأ اهتدعف ًالماح ءالؤه نم ةدحاو تناك نإو : ةلأسم
 ةنبا ةعيبس رمأ هنإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب . اهلمح

 . جوزت نأ مايأب اهجوز ةافو دعب تعضو تناكو ةيملسألا ثراحلا

 ىلع اهجوزو اهنطب يف ام تعضو ول : لاق هنأ رمع نع انغلبو
 هنأ دوعسم نبا نع انغليو جوزت نأ اهل لحو اهتدع تضقنإل هريرس
 تالوأو ) ىرصقلا ءاسنلا ةروس نإ هتهاب ءاش نم : لوقي ناك
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 رهشأ ةعبرأ دعب تلزن [ نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا
 . هريع نمو . ةرقبلا ةروس يف رشعو

 . قحلا وهف ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر هلاق امو ملعأ هللا لاق

 نع الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اذه انعم حصي مل نكلو
 رمع ىلع هللا ةمحرو هلوسر ىلع هللا ىلص دوعسم نبا نع الو رمع
 نإو هنأل هللا باتكل كلذ ةفلاخمل انعم كلذ حصي الو س دوعسم نباو

 تلزن امنإف ةرقبلا ةروس يف يتلا ةيآلا دعب تلزن ةيآلا هذه نأ حص

 يف كلذ ىلاعت هللا لاق امنإو قالطلا ةيآ ريخ رثأ ىلع ةيآلا هذه

 نأ امكف } نهلمح نعضي 1 نهلجأ لامحألا تالوأو ( قالطلا

 ضيحتال نمم وأ ضيحت نمم تناك الماح نكت مل اذإ ةتيمملا هذه

 اهيف هللا نيب دق كلذكو . رشعو رهشأ ةعبرأ ىهو ةقلطملا ةدع ريغ

 لجأ لخدأ مث راهظلا لجأو قالطلا لجأ نيبو ءاليإلا لجأ نيبو اهنيعب
 يتلا ددعلا نم ةدع خسني نأ ريغ نم ددعلا ت تاون عيمج ىلع لمحلا

 اهلمح تعضو نإ نيلجألا دعبأ لماحلا ةتيمملا ة ةدعف اهعضوم يف اهنيب

 ةعبرأ تضقنإ نإو ارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدعف ًارشعو رهشأ ةعبرأ لبق

 اذكهو اهلمح عضت نأ اهلجأف اهلمح عضت نإ لبق ارشعو رهشأ
 تضاح اهنأو لماحلا يف ةرآلا هذه خسن حصي ىتح قطانلا باتكلا

 .قحلاب ملعأ وهو هباتك ليو اتب ملعأ هللاو لماحلا ريغ يف

 ىفو قالطلا ىف جرختلق ةمأ ةأرملا تناك اذإو : باتكلا نمو

 ةملسملا ةرحلاك ءالؤه سيلو ةقلطملا دلولا مأو ةربدملا كلذكو ةافولا

 اهقلطي وأ ملسم وهو اهجوز اهنع ىفوتي باكلا لهأ نم ةأرملا كلذكو
 ام اذه يف اهيلع بجي ال ةيبصلا كلذكو ةعجرلا كلمي وأ ًانئاب قالط

 اهالوم نأل كلذ ىف اهل انعسو امنإف ةمألا امأف ةريبكلا ىلع بجي
 اهيلع بجي ملف ةيبصلا امأو هتجاح يف اهمدختسيل اهنم كلذب كلمأ
 لهأ نم ةأرملا امأو . دودحلاو ةالصلا هذه نم مظعأ وه ام دعب

 لاق هريغ نمو . اذه لعفي نأ نم مظعأ كرشلا نم هيف امف باتكلا

. هللا ءاش نا نسح



 اهتدعف ىلبح هتأرما كرتو لجرلا تام اذإو رثألا نم : ةلاسم
 ةعبرأ ا ليق اهلمح تعضو ن !و . ارشعو رهشأ ةعيبر أ ,نيلجال ا رخآ

 سفنأ اهلمح ناك نإو ارشعو رهشا ةعبرأ اهتدع تلمكأ ًارشعو رهشأ
 نب هللا دبعو بعك نب يبأ كلذب ىضق اهلمح عضت نأ اهتدعف كلذ نم
 حورلا خفنت لاق ناليغ نب مشاه نع ةبقع نب حاضولا نعو سابعلا
 . رهشأ ةعبرأ يف نينجلا يق

 نيلوي نأ نهمزلي له ةوسن عبرأ هلو تام لجر نعو : ةلأسم
 نأ ىلع ءيشب نهدحإ تعطق نإف تلق . كلذ يعم معن : لاق ؟ نهلك
 . كلذ يعم معن : لاق ؟ ءاليإلا اهمزلي له هترتال

 ں 7 ليق هتجوز نع ت ام نمو : : ةف اضمل ١ ةد ايزلا نم ا © : ةلاسم

 اهلو ماي انأ ا رشعو رهشأ ةعبرأ ا ةتىممل ا ةدع اهتدعقف اهقلطي ملو . اهي ذ روجي

 . مات قادصلاو اضيأ هنم ثاريملا

 مث اثالث نهادحإ تقلطف ناتأرما هلو لجرلا تام اذإف : ةلأسم

 ضيح ثالث ادتعي نأ اعيمج امهيلع : ليقف ؟ قلط يتلا ملعت ملو تام

 يتلا يه امهتيأ يردي ال هن أ كلذو ارشعو رهشأ ةعبرأ ا المكتسبو

 كلذ نم ذخؤيف مايألا ةبحاص يه يتلا الو ضيحلاب ةدعلا ةبحاص

 اهيلع هيف بجت هجو يف ناكو هت أرما نع تام لجر لك كلذكو ةقثلاب

 " اعيمج نبتدعلا تدتعا روهشلاب هجوو ضيحلاب ةدعلا

 مث ةيبص جوزتو ًاغلاب ةأرما جوزت اذإ يبصلا نعو : ةلأسم

 يفوتملا ةدع اهيلع له : تلق ؟ غلابلا ةأرملاب زاج دقو يبصلا تام
 همحر خيشلا باوج نم هانفرع يذلاف تفصو ام ىلعف ؟ اهجوز اهنع

 كلذك : تلق . ملعأ هللاو اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهيلع سيل نأ هللا

 كلذكو : تلق ى اهجوز اهنع يفوتملا ةدع يبصلا نم اهيلع سيل ةيبصلا

 ةخسن يف ةدايز ملعأ هللاو نيلجاألا دعبأ اعيمج نادتعي امهنأ زاجيالإ باتك يف انأ تدجوو )١(

٥ 



 : تلق هابص يف اهل زاج دقو تام مث جيوزتلا ريغف يبصلا غلب نإ
 نكي مل هنأل ةدع هنم اهيلع سيلو ىلوألا لثم هذهف ؟ ال مأ ةدع اهيلعأ

 عرشلا نإيب باتك ىلإ عجر ملعأ هللاو ةدعلا هيف اهيلع تبثي اجوز
 اهجوز موجرملا ةدعو ءاوس دبعلا نم دبعلاو رحلا نم ةرحلا ةدعو
 هللاو اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهتدع نأ بتكلا ضعب يفو ةقلطملا ةدع

 . ملعأ

 نم الجر اهسفن تطوأ ةأرما هلعل لجر نع لئسو : ةلاسم
 نم ةدعلا رادقمب ءىطولا نع اهجوز عنمت نأ اهيلع له هاركإ ريغ
 هعقدت نإ اهل بحتسي : ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ مارحلا ءىطولا

 ةجح ال هنأل قحلا نم هل اهمزلي امل حرصم عنم نم كلذ اهل نكمأ نإ
 . هسقن دنع كلذب هيلع ةروجحم سيل هلعل يهو كلذب هيلع موقت

 هذه تدجو : هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق : ةلاسم
 ينم ًاليم انهاه اهتقلعف باتكلا لوأ نم ةضيبملا ةقرولا يف لئاسملا
 اهيف نإ ةتيمملا ةدع يف لاقو : يلع يبأ يضاقلا نع نهتابثإ ىلإ

 . اهنع طقسي الف ةدعلا ىلإ دصقت ملام : لوقي نم مهنم : افالتخا
 . ملعأ هللاو مايألا رورمب طقست اهنإ ليقو

 اهجوز اهقلط ة ه أرما لك كلذكو : ضيحلا باتك نم : : ةلأسم

 رهشأ ةعبرأ اهيلع نإف اهتدع يضقنت نإ لبق تام مث اثالث ضرم يف
 امم روهشلا اهيلع انلعج امنإو ضيح ثالث كلذ يف لمكتست ارشعو

 انذخاق قالطلا نم مقو امل قالطلا ةدع اهانمزلأو ثاريملا نم تذخأ

 ةنس يف الإ ضحت مل نإو اهيلع ضيح ثالثلاف . هلك كلذ يف ةقثلاب
 . ةفينح يبأ لوق اذه

 نمو فسوي يبا لوق اذهو ضيح ثالث الإ اهيلع سيل : رخآ لوقو
 رثكالا وه رخآلا لوقلاو كلذ ليق دقو اعيمج نيلوقلا نسح لاق هريغ

.عرشلا نإيب باتك ىلإ عجر انباحصأ لوق نم انفرع اميف



 ن ١ ل اق اهجوز اهنع تام ة ةينا ,رصن ة رم ١ نع هتلأسو : ةلأسم

 ارشعو رهش ] ةعيرا دتعت أ دتعت د ن ] اهورمأ نيملسمل ١ ىلإ | اهم اكحأ تعقر

 . نيملسملا ماكحأب اهتدع يضقنت ىتح اهجوزتي نأ ملسمل زوجي سيلو

 يهو اهجوز تومي يتلا امأو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ةعبرأ يضقنت نأ لبق اهلمح تعضو نإ نيلجألا دعبأ اهتدعف لماح

 نإو ارشعو رهشأ ةعبرأ ولخت ىتح اهتدع يضقنت الف ارشعو رهشأ
 اهتدع ضقنت مل اهلمح عضت نأ لبق ارشعو رهشأ ةعبرأ اهل الخ

 . اهلمح عضت ىتح

 اهتدعف ًاثالث هتحص يف هتجوز لجرلا قلط اذإو : : باتكلا نمو
 ليق تام مث ةدحاو وأ نيتنثا اهقلط نإو هثرت الو ضيح ثالث ضيحلاب

 رهشأ ة ةعبرأ ةتيمملا ةدع يلإ تعجر صضصيحت نمم يهو اهتدع غلبت نأ

 اهتدع هترتو ررض :اذهف اثالث هضرم يف اهقلط نإو هتثروو ارشعو
 . ضيح ثالث

 اهقح نم هئربت يذلا اهجوز نم ةعلتخملا امأو : باتكلا نمو
 نإ يه كلذكو هثرت مل اهتدع يف يهو تام نإ هذهف اهسفن اهل ءىربتو
 . اهثري مل اهتدع يف يهو تتام

 وأ اهقلط اذإ اهجوز نم ةدعلا اهتمزل ةأرما لكف : باتكلا نمو

 اهرب ل يف اهئطو وأ امهنيب تعقو ةمرح ليق نم هيلع تمرح وأ اهعل اخ

 ترقأ وأ اهنياع وأ انز ىف هتنياع وأ ادمعتم اهضيح ىف وأ ادمعتم

 ملو . انزلاب اهدنع رقأ وأ اهقدصو اهرارقإ نع عجرت ملو انزب هدنع
 ةع اضرل | نم هتخأ اهنأ اهئطو امدعب ناب وأ هتقدصو هر ارق ١ نع عجري

 هر عقي اذه لك اهئطوو اهتخ أ ىلع اهجوزت وأ بسنل ا نم هتخأ وأ

 . ضيحلاب ةدعلا نهيلع ءالؤه لكو هيلع مرحتو مارحلا

 ةثالثف ضيحلا نم نسيأ دق نك نإف ضيح ثالت ضيحلاب ةدعلاو
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 نم سايإلا وهو ةنس نيتس غلبت نإ الإ ضيحلا نم نسأيي الو رهشأ
 يف اوفلتخاو رصبلا لهأ لوق نم رثألا يف اندجو دق ام ىلع ضيحلا
 نحنو سأب ال : لاق نم لاقو سايإلا دعب : لاق نم لاقف نيسمخلا
 اهتدعف ضيحلا نم ةأرملا تسيآ اذاف ى ةنس نيتس لاق ام لوقب ذخأن
 نم تسيآ دقو مدلا اهعاج اذإ : لاق نم لاقو . رهشأ ةثالث روهشلاب
 ةضاحتسملا ةلزنمب نيتالصلا عمجتو يلصتو لستقت كلتف ضيحلا

 . مدلا عطقني ىتح

 ضيحت الو ءاسنلا نم غلبت يتلا امأو : باتكلا نمو : ةلأسم
 ةدعلا تضقنإ اذإف ةدعلل ةثالثو لمحلل رهشأ ةعست ةنس اهتدع ليق دقف
 . جاوزالل تلح

 هقحل دلو وأ لمحب تتأف هتجوز لجرلا قلط اذإو : باتكلا نمو
 . جوزتت ملام نيتنس ىلإ كلذ

 الف نيتضيح وأ ةضيح ةقلطملا تضاح اذإو : باتكلا نمو
 نأ دعب مدلا اهنع عطقنإ اذإف ضيح ثالث يضقنت ىتح اهتدع يضقنت
 تضاح نإف ةثلاثلا ضيحت ىتح ةدعلا ىف دعب ىهف نببتضيح تضاح

 نأ ىلإ ةدعلا يف دعب يهف ةثلاثلا ضحت مل نإو جاوزألل تلح ةثلاثلا

 ضيحت نأ لبق نم ضيحملا نم تسيآ اذإف ضيحملا نم سأيت
 تلحو اهتدع تلخ دقف رهشأ ةتالث تدتعا اذاف روهشلاب تدتعا ةثلاثلا

 . جاوزالل

 ضيح ثالث تضاحو ةأرملا تقلط اذإو : باتكلا نمو : ةلأسم

 . لماوك ضيحت ىتح اهتدع يضقنت الف مايأ ةتالث نم لقأ ةضيح لك
 نم لاق دقف ؟ ضئاح ىهو اهجوز اهقلط اذإو . : باتكلا نمو

 ضيح ثالث اهيلعو اهتدع نم اهبسحت ال ةضيحلا كلت نإ : لاق
 . اهريغ

 اطقس تطقساق لماح ىهو ةأرملا تقلط اذإو : باتكلا نمو
 ةمحل هتحرط نإو ةدعلا هب ىضقنت ليق دقف ةحراج هب نيبتست
 اهكرديالو ةدعلا هب يضقنت ال : لاق نم لاق دقف ةحراج هب نيبتستال

٨



 نإ لوقلا ضعب يف لعلو ضيح ثالث ضيحت ىتح جوزت الو اهجوز
 نم نيتضيحو ةضيح هتلعج . مايأ ةثالث طقسلا كلذ يق مدلا اهب ماد

 لوأ نم اهل ةداع نيموي ةأرملا ضيح ناك نإو اهتدع تضقنإو هدعب
 نأ ىلإ كلذب اهسفن فرعت تضاحام لوأ نم موي وأ تضاحام
 نيموي وأ موي وه يذلا اذه اهضيح تضاح نإف تقلط مث تجوزت
 ىتح اهتدع ىضقنت الف رهشأ ةثالث ىضقنت نأ لبق اهل ةداع وه ىذلا

 اهضيح ضيحت نأ لبق رهشأ ةثالث تضم نإف رهشأ ةثالث يضمت
 ضيحت ىتح اهتدع يضقنت الف اهتداع ىلع ضيح ثالث اذه
 اهب ماد نإ اهطقس يف تدعق ةأرملا تطقسأ اذإو ءالؤه اهتاضيح
 اهتدع مايأ يضقنت ىتح اهجوز اهبرقي الو اهسافن يف دعقت امك مدلا

 دق هنأ يعم : لاق ؟ اهتدعل ةأرملا ضيح مكف : هل تلق : ةلأسم

 نأ الإ ضيحلاب ةدعلا يضقنت الو مايأ ةتالث ةدعلل ضيحلا لقأ ليق

 مل اهتداع كلتو كلذ نم لقأ اهضيح ناك نإف مايأ ةتالث اهضيح نوكي
 رهشألاب يضقنت الو رهشأ ةثالث عم ضيح ثالث يف الإ اهتدع ضقنت

 اهلو هل بحتسي هنأ بسحأو 0 رهشألا نود ضيحلاب الو ضيحلا نود
 مل ضيحلاو روهشلا نم نيتدعلا رخآ تضقنا اذإ هنأل ى طايتحإلا ىلع

 كلذ مهفاف ىرخالا ةدعلا يضقنت ىتح يه جوزت ملو اهجوز اهكردي
. هللا ءاش نإ



 ةتيمملا ةقلطملا ةدع يق باب

 يتلا اهنأ يعم لاق ؟ يهام ةدعلا يف هثرت يتلا ةقلطملاف : هل تلق

 توميف ةدعلا يف نوكت مث هيف اهتعجر كلمي ًاقالط اهجوز اهقلط

 اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو ثاريملا اهل نوكي هذهف ةدعلا يف يهو اهجوز
 دحاو موي قالطلا ةدع نم يقب دقو جوزلا تام اذإف : تلق . اهجوز

 ةدع ةينإث ةدع اهيلع نوكي وأ قالطلا نم ىلوألا ةدعلا هذه اهيزجتأ

 نإف تلق . اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهقحلي هنأ ىعم : لاق ؟ ةافولا

 ةدع هب دتعت نأ اهيلع نوكيأ جوزلا تام مث مايأ قالطلا ةدع نم يقب
 ةدع نأ يعم : لاق ؟ قالطلا ةدع لطبت مأ ةاقولا ةدع عم قالطلا

 ةدع الإ اهيلع نوكي الو اهنع لطبتو قالطلا ةدع خسنت ةافولا

 . ةافولا

 ىصقأ هتجور تدتعا ضرملا يف قلطملا تام اذإو : ةلأسم

 تدتعا ضيح ثالث نم رثكأ ارشعو رهشأ ةعبرأ ناك نإ نببتدعلا

 رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ضيح ثالث ناك نإو ارشعو رهشأ ,ةعبرأ
 . ضيح ثالث تدتعا ًارشعو

 ةدع تدتعا ةعجرلا هيف كلمي ًاقالط ناك نإ ليق دقو : هريغ لاق
 الو توملا نيح نم كلذ ءيدتبتو قالطلا ةدع اهيلع لخدي ال ةافولا
 قالطلا ةدع تدتعا ةعجرلا هيف كلمي ال ناك نإو ىضم اميف هرظنت
 تناك ضيحلاب يقوتست ىتح توملا لبق ىضم امب . ةدعلا ىلع ىنبتو
 . روهشلاب وأ ضيحلاب اهتدع

 قلط نمو ؟ ىرح ] اهقحلبو ةقيلطت هنجوز قلط نميف : ةلأسم

 مهنم ؟ ؟ فالتخا ةفق ؟ ةدعلا يف يهو اضيأ ا اهقلط مث من ا ةدح حاو هت أرم ١

 . لوأل ١ قالطل اهقلط موي نم ٥ ةدعل ١ نم ىضم امي دتعت : ل اق نم

 لوقلاب مشاه لاقو 0 رخآلا قالطلا نم ةدعلا فنأتست : نورخآ لاقو

. انأ تذخأ رخآلا



 ةنبيمملل هركبام باب

 ةدعلا يك ةقلطملل زوجيام 3

 ابوث سبلتالو دمثألاب لحتكت الو ًايلح سبلتوأ بيطت نأ هتيمملل هركيو
 هب نّيزتتل ريرحالو بصع بوثالو نإرفعز الو رفصعلاب ًاغوبصم
 .ةديبع ويأ كلذب ينثدح . . ةنيزل لحتكتالأو ةنيزل نهدت نأ اهل يغبنيالو

 ةأرمال لحيال : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلبو
 ىلع الا إ مايأ ةثالث نم رثكأ تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاي نمؤت

 نم تكش اذإ : لوقي ةديبع وبا ناكو ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز
 ةنيزلا هب يونتال راقظأو طسقب نخدت نأ اهضيح نم ترهط وأ اهنيع
 الإ اهحلصي ملو اهنيع ىلم تقاخ نإو نورزن وأ ربصب لحتكت وأ
 بوثالإ بوث اهل نكي مل نإو ةنيز ريغل اهرهط دنع هب لحتكتلق دمثألا
 اهسأر تكتشا نإو ةنيزلا هب ديرت نأ ريغ نم هسبلب سأب الف غ عوبصم
 اثالث نهلك تاقلطملا اماو . ًأنهد اهسأر ىلع بصت نأ اهيلع سأب الف

 ام سيبلتو بيطت وأ نيزت نأ اهيلع سأب الف ةعجرلا هدق كلمي ًأقالط وأ

 كلذ ريغو . سرولاو ,نإرقعزلاو رفصعلاب ةغوبصملا بايثلا نم تبحأ

 . اثالث اهقلط يذلا ظيغت وأ اهعجاري نأ اهجوز لعل
 يغتبأ : لاق هللا امهمحر ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح و

 هنم نييت ًاقالط اهجوز اهقلط اذإ باتكلا لهأ نم ةأرملا امأو كلذ اهنم

 كرشلا نم اهيف يذلا نأل بيطلا الو ىلحلا كرتت نأ اهيلع سيلف هيف
 . مظعأ هللا ضئارف نم كرتت يذلاو

 يف كلذ كرتب اهيلع سيل ةيمذلا نأ دارأ هنأ يعم يذلا هريغ لاق

 ةمألاو دلولا مأو ةربدملاو ةمألا امأو كلذ اهيلع ي ةقلطملا امأو توملا

 مالسإلا ىلع نك اذإ اهنمث ضعي يف ىعمست يهو اهضعب قتع اذإ

 نم اهتدع يف ىقبت نإ اهيلع بجي هنإف اهجوز نهادحا نع تامو

 ضعب يف ىعست لاد ةملسملا ةرحلا ىقبت ام يلحلاو بيطلاو بايثلا
 ةريغصلا امأو قالطلاو توملا يق ةرحلا ة. ةدع اهتدعو اندنع ةرح اهنمث

 مدقت دق كلذ نم ىقتت نأ اهيلع سيلف اهب لخد دقو اهجوز اهنع تومي
 نيزت اهنإف ثالث قالط نم نهلك تاقلطملا اماف . ءزجلا لوأ يف اهركذ
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 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ كلذب ينثدح ب بايثلا ن نم تعاش ام سيلتو

 ةقتعملاو دلولا مأ رضي إلاو سبلتو نيزت نأ اهل حيبأ دق لاق هنأ
 نأ ولو ًاضيأ رئارحلا الو نهلزانم ريغ يف نيبت نأ اهجوز اهنع تيملاو
 تناكو حاكنلا دسف اهارتشاو هل تدلو دق ةمأ هتأرما تناك الجر

 يقتت الو نيزت وأ فرست نأ اهيلع سأب الو نيميلا كلمب هل الالح
 ضيحت ىتح كلذ حلصي مل لجر اهجوزت ولو . ةدع اهيلع سيلو بيطلا
 بايثلاو بيطلا ىقتت الو ضيح ثالث اهيلعف اهقتعأ نإف نبتضيح

 لخدق اهالوم نذا ريقي ةمألا تجوزت اذإو . هلعل يلحلا الو ةغوبصملا

 ىقتت امم ائيش اهتدع يف يقتتالو تام نإ ةدعلا اهيلعو امهنيب قرق اهب

 حاكن يف ةدع لك كلذكو ادساف اهحاكن ناك هنأل اهجوز اهنع ىفوتملا

 نيبت يتلاو ةعلتخملا امأو تعاش ثيح جرخت نأ هتبحاصل نإف دسافق

 جورخلا الو ةنيزلاالو بايثلا الو بيطلا ىقنتتال اهنإف ءاليإلاب اهجوز نم

 ةعلتخملا ل ام ذخؤيو نجرخي مل نإو نجرخي نهنأل ةنعالملا كلذكو

 . نهنم ةدحاول ةقفنإلو

 نعو رقعج نب دمحم ني رهزأل ١ يلع يب ] ب اوج نمو: ةلاسم

 مقبل و ل اوسلاب ةغوبصم ١ ب ايكل ١ سبلأ ا : تلق اهجوز اهنع يفوتمل ١

 غبصلاو ريرحلاو بيطلا هرك امنإو هب سأبال اذه معنف ؟ ةوفلاو ةوحنو
 . هقرع بهذي ىتح لستغت نأ الإ نإروشلاو نإرفعزلا نم

 ىق تركذو : هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ةمودصملا بايثلا سيبلتو بيطتو ًايلح جرخت ملف اهجوز اهنع تام ةأرما

 دق تقصو ام ىلع ةأرما هذهف ؟ يلوت مل اذإ اهمزليام تلق ادمع

 كلذ نم رافغتسإلاو ةبوتلا اهيلعو رصبلا لهأ لوقو ث رثألا تفلاخ
 . مدنلاو

 ساي ادللا نم اهل هركب ام ةتيممل ا نع درعمببوب ١ لئس : ةلأسم

 كلذ نكمأو ضيبي بايث ناك نإ هنا إ يعم : لاق ؟؛ سبلت نأ رمؤتامو

 نأ ملعأ ال : لاق ؟ هسبل هركي لينلا غابصف : هل تلق . يلإ بحأ ناك
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 لاق ؟ ةسحلاو ةوفلاو مقبلاف : هل تلق ي هب سأبال نأ وجرأو ةيهارك هيف
 ال : اولاق امنإو : لاق س هب سأب الف ةنيزلا 0 هب درت ملام هنأ يدنع

 مل وأ ةنيزلا هب ديرأ زوجي ال اذهف رفصحعلاو نإرفعزلا الو سرولا زوجي
 لاح يف هسبلو ءاملاب لسغ رطضم كلذ ىلإ رطضا نإف دري

 . معن : لاق ؟ اهسبل زئاج ءاضيبلا نإتكلا بايثف : هل ليق . ةرورضلا
 . ريرحلا هرك امتإو

 وأ لحتكت نأ ةتيمم تناك نإ اهل هرك مل ةأرملا نعو : ةلاسم

 يف ناك كلذ نإ ليق دقو ةنسلا تاج كلذكو غبصلا سبلت وأ بيطت
 . ةنسلا كلذب تمتق ةيلهاجلا

 نم ةتيمملل هركب اميق رقعج ني دمحم ري اج وي أ : ةلآسم

 ارعش . ةقلطملل زوجيامو سابللا

 رهظي لحكب نيز عم بيطلاو رقصعم لك سبلو ريرحلا هرك
 رطعتو اهلرلح دعبي نه دل اي اه ىصفن بيطت وأ ىلحت ن ] وأ

 رذعتف ابصلل ةريغصلا الإ ةدع ىف ةتيمم لكل اذه
 رهشي نيز ريغب سابللا دنع اهبرض وأ نيعلا يف ةلع وا
 ريخأو ل ايعل اي ملع ] هلل و هزع ىف رد اق ريك ] هللاف

 ربنعلاو هظيعل نويزلا اهلف هسرع قلطي نأ امأو اذه
 رهقيو هالع نم ولعي قحل و اهم اي أ يف تاققنل و رطعل و

 اذإ ةتيمملا يق ركب يبأ نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 اهدالوأل ; عبصت كلذكو هريغو الطل و راي انغل ١ ىلإ ١ ح اتحتو اهلمح تعضو

 تقرع يذلاف ؟ ال حأ كلذ اهعسي اهدي يف هاغمتو باضخلا مهل لعفتو

 اهلعف ناك اذإ امأو ةنيزلل بايثلا نم سابللاو ةنيزلا اهل هركي ةتيمملا نأ
 اهيلع ءيشالو ةنيز ريغل يه ج اتحت ام كلذكو مهحلصيامو اهدالوأل

 . ملعأ هللاو كلذ يف
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 ىفوت اذإ ةأرملا نع هتلأسو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ريغ يف يلصت نأ اهل زوجي له ةدعلا يف تناكو اهجوز اهنع
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ةرورض نم الإ ال : لاق ؟ اهلزنم

 ًايلح سبلتو بيطت نأ اهجوز اهنع ىفوتي يتلل هركيو :
 . دمثإلاب ان لشنكنالو

 سأيالو تورزنأ وأ ربصي لحتكتف اهنيع تكش اذإ : ةديبعويا لاق

 ىلإ تجاتحا اذإ رافظأو طسقب نخدت نإ اهضيح نم اهرهط تأر نإ
 اهحلصي ملو اهنيع ىلع تفاخ اذإو . ةنيزلا كلذب ديرت الو ةلع نم كلذ
 غوبصم بوث الإ اهل نكي مل نإو . ةنيز ريغل هب لحتكتف دمثإلا إلا
 . ةنيزالب هسبلب سأبالف

 نأ سأبالف اهسأر تكش ث نإو . هسيلت من ث هلسغت : ةبواعم ىبا لاق

 كلمي ًاقالط وأ اثالث نهلك تاقلطملا امأو . ًانهد اهسأر ىلع بصت
 بايثلاو ريرحلاو يلحلا سبلتو بيطتو نيزت نأ اهيلع سأب الف ةعجرلا
 . اثالث اهقلطي يذلا ظيغت وأ اهعجاري نأ اهجوز لعل ةغوبصملا

 ةيم ذل و ةملسملا ةمأل و اهجوز اهنع ىفوتم ا ةيبصل و : ةلأسم

 ةنيزلاو سبللا نم ةملسملا ةرحلا ةأرملل هركيام نهل هركيال هنأ ةرحلا
 . بيطلاو

 ىفوت ةأرما نعو : هللا هيضر ديعس يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 يف اهتيب نم زربت وأ بيط اهيف ابايث سبلت نأ اهل له . اهجوز اهنع
 يف زربتو تيبلا نم اجراخ لسغت نإ اهل له : تلق ؟ ةجاح ريغ

 ىلع مانت نأ اهل لهو : تلق ؟ اهايند نم هيلا جاتحت امو اهجئاوح

 امأف تقصو ام ىلعف ؟ كلذ سمتو نإرفعزلا رئاسو شرفلاو بيطلا
 وأ ةجاحل اهزورب ناك كلذ اهلف اهجئاوح ءاضق يف اهتيب نم زوربلا
 يلحلاو رفصعملاو رفعزملا سبلت نأ اهل سيلف اهسبلت امآو ةجاح ريغ
 نإروشلاب ةغوبصم بايث الإ بايثلا نم اهعم نكي مل نإف بيطلاو
 غوبصملا شارفلا ىلع اهمون امأو اهتسبلو اهتلسغ نإرفعزلاو
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 كلذب ديرت نأ الإ كلذ ىلع مانت نأ اهلق نإرفعزلاب ةغوبصملا دئاسولاو
 الو هسمتو بيطلا فرعلا مشت نأ اهلو كلذ اهل سيلف ةنيزلا ماقملا
 . هي بيطت
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 تاقلطملا ةدع يف باب
 ةفاضملاةدايزلا نم اهم اكحأ و

 رفعج نبا عماج نم

 الو ءورق ةثالث نهسسقناب نصيرتي ت تاقلطملاو { : ىلإ اعت هللا لاق

 نمؤي نك ث ! نهماحرا يف هللا قلخام نمتكي نأ نهل لحي
 "إ كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوعبو رخآلا مويلاو هللاب
 وأ ربك نم ضيحت ال نمم تناك نإو . ضيح ثالث يهو ءورق ةثالثلاو
 . نئابلا قالطلا يف ةقلطملا ةرحلا ةدع هذه رهشأ ةثالثف رغص

 قلخ ام نمتكي نأ نهل لحيالو ةعجرلا جوزلا هيف كلمي يذلا قالطلاو
 . ةدعلا ءاضقنإ نم نهماحرأ يف هللا

 مث تانمؤملا متحكن اذإ ) هباتك يف ىلإعت هللا لاقو : ةلاسم

 دع نم نهيلع مكلامف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط
 قا اهتودتعت

 اهلو اهيلع ةدع الف زاوجلا لبق اهقلط مث اهجوز اهيزجي مل ةأرما لكو
 . اهقلط ام نيح نم جوزت نأ

 يف يهو تام اذ ١ اهتعجر جوزل ١ كلمي يتل ا ةقلطم و : ةلاسم

 . تام ذم اهفنأتستو ةتيمملا ةدع ىلإ تعجر ةدعلا

 ةضيحلا كلتب دتعت الف ضئاح يهو ةأرملا تقلط اذإو : ةلاسم
 كلذ دعب نم ىرخأ اهقلط نإف اهدعب ضيح ثالث اهيلعو اهتدع نم
 اهقلط يتلا ةضيحلا ريغ ضيح ثالث ىلوألا ةقيلطتلا نم اهيلع نإف
 دتعت اهنإف اهقلط مث اهدر نوكي نأ الإ جاوزالل لحت مث اهيف
 يراوحلا يبأ لوق وهو ذخأن هبو انظفح اذكه رخآلا قالطلا

 ` (٨٢٢ةيآ ): ةرقبلا ةروس )١( ا

 )٤٩( ةيآ بازحالا ةروس )٦(
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 اهيلع جوزت اذإ اهسفن ةراتخملاو ةنعالملاو ةعلتخملاو : ةلاسم
 لاح ىلع نهتدعو ت ان اي ءالؤه لكو اهسقن ر اتختف قتعت ةتعت ةمأل او ة ةمأ

 . رهشأ ةثالث وأ ضيح ثالث

 اهيلعف ملسم اهجوزو باتكلا لهأ نم ةأرملا تناك نإو : ةلاسم

 : لاق نم لاقو . ةبتاتكلا كلذكو ةملسملا ةرحلا ىلع ام لثم ةدعلا نم
 ىأرلاو ةملسملا ةرحلا ةدع ث ةدعلا نم باتكلا لهأ نم ةيمذلا ىلع
 قالط ث ةيمذلا قالط : ىراوحلا وبأ لاق . ذخآ هبو اندنع رثكأ لوألا
 . ذخان هبو ةديبع يبأ لوق وهو ةملسملا ةرحلا ةدع ث اهيلعو ةملسملا

 دارأ هنإ مث مالسالإ لهأ نم جوزت لجر ةريغ نمو : ةلأسم
 الو اهتدع يضقنت ىتح مقي ملو جرخ مث ةأرملا قرافق اهنم جورخلا
 ؟ كلذ هلأ دالبلا كلت ىلإ عوجرلا يونيال وهو ؟ ال ما لمح اهب يردي
 الماح تناك نإف هضرأو هبسن اهل بتكي نأ هل يغبني دقو معن لاق

 . كلذب دهشيو هرادو هعضوم نيأ اوملع

 نسحل ١ ىبي ] خيشل ١ نع تدجو : فيضلل ١ ل اق : ةلأسم

 ةين ريغي ضيح ثالث تدتع اف قالطل اي تملع ١ ذإ ة رم نأ ىنإايسيل ١

 دصقلاو ةينلا كرتو صبرتلاب اهل باوث الو يضقنت اهتدع نأ دصقو
 . عرشلا نإيب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو كلذل

 مث هريغب وأ علخب نإقرتقي وأ اهجوز اهقلطي ةأرملا نعو : ةلأسم
 ل اهتدع نأ معزتو ثاريملا بلطت ةأرملا ء ءيجتقف ةنس دعب جوزلا تومي

 نأ يعم : لاق ؟ هيلعو اهل نوكي امو ثاريملا اهل بجي له ضقنت
 نمم تناكو ضيحلاب دتعت تتاك اذاف اهتعجر جوزلا كلمي ىتلا ةقلطملا

 نكمأ ام ضقنت مل اهنأو اهيلع ةدعلا ءاضقنإ يف لوبقم اهلوقف ضيحت

 كلذ يف ملع أالو ليق هنأ يدنع اميق اهنيمي عم اهلوق لوقلاف كلذ

 هلو اهجوز نم ثاريملا اهلف ةدعلا يق تناكام : ليق هنأ يعمو افالتخا

 . اهنم ثاريملا
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 نإف اهنم الو ثاريم اهل ملعأ الف ةمرحب هنئابلاو ةعلتخملا اماو
 اهتدع تضقنا رهشأ ةثالث تضقنإ اذإف روهشلاب دتعت ةقلطم تناك

 لقأ يف ضيحلاب دتعت تناك نإف : هل ليق اهلوق ريغب حصي ءيش كلذو

 نوكي اهتدع ضقنت مل اهنإ جوزلا ىعداو ةنس دعب تتام مث 5 رثكأ وأ

 عم هلوق لوقلا نإ ليق هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ اهٹريو كلذ يف ًاقدصم

 "اضقنإ جوزلا ىلع اهتثرو يعداو تضقنإ دق اهتمع نأ ملعي ام هنيمي دمي

 . كلذ يف ةنيبلا مهيلع يعم ناك اهتدع

 ةدعلا يف يهو تامو اثالث هتجوز لجرلا قلط اذإو : ةلأسم

 . امهنيب ةيجوز الو ةيبنجأ اثالث ةقلطملا نأل اهيف يه يتلا اهتدع تمت
 ىلع ليلدلاو هتجوز ريغ اهنأل ةافولا ةدع اهيلع بجوي ال قلطملا تومف
 اثالث قلط اذإ هنأ ىلع مهعامجإ ةافولا ةدعال قالطلا ةدع اهيلع نأ
 تناك ولف 0 امهنيب ثاريم ال هنأل ةدعلا يف يهو تامو حيحصوفو

 كرتام فصت مكلو) ىلإعت هللا لوقل ثاريملا تقحتسا ةجوز
 .[ مكجاوزأ

 نصبرتي ًاجاوزا نورزيو مكنم نوفوتي نيذلاو ) ةدعلا يف لاقو
 ) نهسقنإب

 حيحصلا نيب قرفملاو ةافولا قيرط نم اهيلع ةدع الف ةجوز ريغ هذهو
 اثالث ةقلطملا نإ انباحصأ لاق كلذكو ليلد ىلإ جاتحم ضيرملاو
 يف نهل ثاريمال تانئاب ءالؤه لك اهسفن ةراتخملاو ةنعالملاو ةعلتخملاو
 ةثالث وأ ضيح ثالث لاح لك ىلع نهتدعو نهنم جاوزألل الو ةدعلا

 . رهشأ

 ةدعالق اهقلط مث هعيصأيب اهضتفقف ا مث ة رم ا كلم نمو : ةلأسم

 ىتح اهيلع ةدعالف جلوي مل ولو هجرفب اهجرف سم نإ كلذكو . اهيلع
 هذه ىف : رظانلا لاق > ةدعلا اهيلعف جرفلا ىلع ءاملا فذقيو جلوي

 نم ةفشحلا جرفلا نأل جرفلا اذه ىلع ءاملا فذقي وأ هلعل ةلاسملا

 )١( ةيآ : ءاسنلا ةروس )١٦٢(

 )٦٢( ةيآ ةرقبلا ةروس )١٢٣٤(
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 ءاملا فذقي مل ولو ةدعلا هي اهيلع بجي لبقلا وهو ةأرملا جرف يق ا

 أ كلذ ان ١ امأو . رست وأ جيوزت بيسي ن ل

 عجر . فالتخا تاذ يفف انز . عرشلا نإيب باتك ىلإ
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 ىتلا ةأوملا ةدع ىف باب
 اهضيح عطقنيو اهيلع طلتخت وأ ضيحن ال

 ةهركنتسملا ةدعو ةينازلا ةدع يكو

 نأ هيبأ ىلع هضرع باتك ىف دجو هنإ سابعل ١ نيب ح اضول ا لاقو

 . رهشأ ةثالث تدتعا تقلطو رهشإلا يف مدلا اهيلع طلتخا اذإ ةأرملا

 ضيحلاب دتعت يتلا ةقلعملا اماو : رقعج ني عماج نمو : 7

 مث . رهشأ ةعست صبرت : لاق نم مهنمف ضحت ملف اهضيح عفترا مث ذ
 مد ؟ ضيحل ١ نم ساي ادت ىتح : : ل اق نم مهنمو رهس نأ ةثالث روهشلاب اه دتعت

 يف تغلب اذإ : لاق نم لاقو اندنع لوقلا رثكأ وهو روهشلاب دتعت
 ١ نم تسيب ا دقف ضحت ملو ةنس نيتس ريبكل ١ ضيحمل .

 نع هتلأسو هللا همحر هللادبع ىبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 اهكردي له ضيحلاو لمحلل ةنس اهتدعو طق ضحت مل يتلا ةقلطملا
 لحت ملو هنم تنإب رهشأ ةثالث تضم اذإ ال : لاق . ةنسلا يف اهجوز
 . ةنسلا يضمت ىتح ج اوزالل

 ةأرملا نأ انعمس دلاخ نب دمحم لاق عماجلا ريغ نمو : ةلأسم
 كلذ دعب رهشأ ةثالث مث رهشأ ةعست اهتدع نأ طق ضيحت ال يتلا
 تضاح نإف هل دتعت هسبح يف اهنأل اهتدع يضقنت ىتح ةقفنلا هيلعو
 ةنس نيرشع ولو رظتنت اهنإف مدلا اهنع عطقنإ.مث نيتضيح وأ ةضيح
 اضيأ اهلو رهشأ ةثالث دتعت مث ضيحلا نم سأيت نم دحب نوكت ىتح
 ةقفنلا اهل ناك ةنسلا قالط اهقلط اذإ : دمحم لاق نكسلاو ةقفنلا

 .7 ةياش . يدو هتأرما قلط لجر نع هتلاس : .ةلاسم

 ةثالث دتعت ت اهنإفق . ..ج لاق ؟ ةقفنلا
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 ١ رهس .

 نم تسيآ دق ة أرم اق : تلق هللا ديبع يب أ نع بسحأ : ةلآسم

 ؟ عنصت فيك م دلا اهعاج مث روهشلاب دتعت تناك ضيحملا

 هريغ نمو . روهشلاب اه ال إ دتعت ت الو موصل و ةالصل ١ نع دعقت : ل اق

 لسفقت ةضاحتسملا عنصت امك ةالصل ا يف ىف عنصت : ل اق نم ل اقو

 ` . روهشلاب اهتدعو يلصتو

 ام يردتال ىتح تعفتراو اهضيح صقن يتلا امأو : ةلأسم

 مهنمو روهشلاب دتعت ة مث رهشأ ةعست صبرت : لوقي نم مهنمف اهضيح
 سأيت ىتح لاق نم مهنمو روهشلاب دتعت مث ارهش رشع انثا لاق نم
 . ضيحملا نم

 تاد ارأ مث تنثز ة أرم ا نع هللا همحر ديعسوب لئسو : ةلأسم

 نإ اهيلع نإ ليق هنأ يعم اذكه : لاق ؟ دتعت دتعت نأ اهيلع له جورتن نا نأ

 : لاق ؟ جيوزتلا اذه يف نوكي ام تجوزتو دتعت مل نإف : هل ليق .
 تيث اذإو لصألا يف ادىساق اهجبوزت ناك ةدعلا اهيلع تيث اذإ هنأ .ىم يعم

 جرخت نأ اهيلع نأ يعم : لاق ؟ دساف ىلع ميقت نأ اهل نكي مل هداسف

 تذخأ ىتح هترغ تناك نإو هريغ وأ بره نم اهنكما ام فيك هنم
 كلذب ةلهاج تناك نإ امأو ةرغلا ىلع هنم تذخأ ام در اهيلع ناك هلام

 يعمق جورخل ا تد ارأو تملع مث اهئطو ىتح اهل زئ اج ث كلذ ن ں ] نظتو

 لوق ضعب يف ءىطولاب هيلع اهجوزت يذلا اهقادص هيلع قحتستت اهنأ
 جيوزتل ا يف اهم ق ةقادص اهل لوقي اضعب ن ن ] يدنع هيشيو انباحصأ

 اهقلط ة ٥ رما ىق ا , ےق تركذ دو : درعس يب ] ب اوج نم : ةلاسم

 ضيحلا اهنع عقترا اهقلط املف اهقلطي نأ لبق ضيحت تناكو اهجوز
 هذه ةدع يضقنت ىتم : تلق ؟ ضيحت نم دحب يهو بهذو عطقنإو

 نم دحي ريصت ى ] ضيح ثالث صضيحت ىتح ليق دق هن إ يعمق ه . ة ةرمل ا

٢١



 ىضقنت لهو : تلق . رهشأ ةثالث روهشلاب دتعتف ضيحملا نم سأيت

 هنأ أ عأ لهو اهيف ضحت مل اذإ اهجوز قالط دعب رهشأ ةثالثب اهتدع

 . يل نيبيالو كلذ ملعأ الف باوصلا ىلع يدنع كلذ جرخيو كلذ ليق

 ت ةأرما لكف ؟ مك ىلإ ةأرملا ةدع يف ليق ام لقأ امو تلق

 لهأ لوق يفو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا تبثأ امك ةصاخ اهتدعب اهيلع
 نهنم لكإلا رثكأ الو لقأ كلذل سيلو اهريغ ةدعب دتعت الو ملعلا
 . ةمكح هصخام

 لمحلا ةدام عطقل صبرت اهنإ لوقي نم لوقب دحأ ذخأ نإو تلق

 يف تبيرتسا اذاق ؟ كلذ زوجي ال مأ رهشأ ةثالث دتعتو رهشأ ةعست

 ملو لمحلاو ضيحلا نم هب اهسفن دهعت تناك يتلا اهلاح تركنأو كلذ

 ملو تذتعاو ة تقصو امي اذهو اذه نع تطاتحاف يه لاح يأب ردت

 : تلق . ائيش هيف لوقأ الف اذه ريغ ىلع ناك نإو 4 لطاب هنإ لقأ

 دتعت مث ةنسب لمحلا ةدام عطقت اهنإ لوقي نم لوقب تذخأ نإ كلذكو
 يتلا لثم يدنع هذهف كلذ زوجي له ةثالثلا دعب جوزتو رهشأ ةثالث

 اهنع اهنع عطقنإ اذإ ةأرملا هذه جيوزت يف ريشم ىلعراشأ نإو : : تلق

 امأو ؟ هبلعريشأ امف ضحت نم دحي يهو ضيحلاب اهتدع ضقنت ملو

 الام ىلإ بيرلا نم جرخي 7 كلذ نم هل بحأف كلذ نم هل هبحأ ام

 ل يذلا لالحلا نم هل هللا عسو امي عستيو هيلع كلذب ريشأو هيف بير

 هنيد ىف تنعلا هسفن ىلع فاخ نإو هيلع ردق نإ فالتخا الو هيف بير

 نم هيف فلتخي ال اميف لخدي نإ هل بحأ مل كلذريغ ىلع ردقي ملو
 نم ليق دقام لثم ىف فالتخإلا نم ردقي ام عديو نيدلا ىف تنعلا

 . . نيملسملا لوق ضعب

 جيوزتل ١ تد ارأو تي ات مث ارس تنز ٥ ارم نع هتلأسو . 1 1

 ناكل تهركتسا ول اهنأل اهمحر ءىربتست معن : لاق ؟ ةدع اهيلع له

 . هللا هيضر ديعس يبأ نع بسحأ ةدعلا اهيلع

 دق : لاق ؟ ةدع اهيلع له تنز اذإ ةأرما نع هتلاسو : ةلأسم
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 تبثي ةدعلا نإ لوقي نم لوق ىلع كلذو ةدعلا ىنعم اهيلع نأ دجوي ليق
 . ءطولا نم اهمكح

 اهتدع يضقنت نأ لبق تجوزت نإ اهنأ يراوحلا يبأ نع دجويو
 ال هلعلو هريغ نع اصيخرت دجوي دقو دساف ناك حاكنلا كلذ نم

 : لوق ىلع اذه لعلو ةدعلا لامك يف ترصق اذإ كلذب حاكنلا دسقي

 ةأرما يف اولاق دق مهنأل لالح دقع نم الإ اهمكح تيثي ال لوقي نم

 رادقمب اهكرتي نأرمأ كلذب جوزلا تملعأو ءىطولا ىلع تهركا اذإ

 اميف هيلع مرحت مل ةدعلا لامك لبق اهئطو نإف محرلا ءاربتسال ةدعلا

 . ىلوألا لثم اهداسفب اولاق مهنأ ملعأ ملو ليق

 نم سأيت نم ءاسنلا نم : لوقي ةديبعوبأ ناكو : ةلأسم
 تضاح مث انإمز ضيحملا نم ةأرملا تسيأ امبرو ضعب لبق ضيحملا
 كلذ سيلو مدلا نم ء ءيشلا ىرت من 5 ضيحمل | نم تسئي دق ة ةأرما برو

 نم ةلزتمب تناك اذإو ضيحي ال ءاسنلا نم اهم ناك اذإ ضيحب
 نيأر مث روهشلاب تدتعا اذإ كئلوأ نإف اهم ضيحت دقو اهلتم ضيحت
 نسئي مث نضحي نك اذإو ضيحلاب تدتعاو روهشلا طقست ضيحلا
 . روهشلاب تدتعاو هيف نضحي نك يذلا ضيحلا طقس ضيحملا نم

 هجو ىلع ءيشلا تأر مث اهم ضيحت ال ةأرما تناك اذإ اماو
 ةرفصلا ةقلطملا تأر اذإو روهشلاب دتعتو ضيحب كلذ سيلف ضيحلا
 اذإو . اهتدع نم هب دتعت ضيح وهف اهضيح مايأ يف ةرمحلاو ةردكلاو

 ضيحب كلذ سيلق مدلا اهنع عطقنإ مث نيموي وأ اموي مدلا ةقلطملا تأر
 ام ضيح وهف اهضيح مايأ نم رثكأ مدلا ت أر اذإو ث كلذي دتعت ت الو

 ضحت تناك يتلا اهضيح مايأ ىلع ديزت نأ اهضيح مايأ نييو اهتيب

 . ةثالث وأ نيموي وأ اموي
 وهف كلذ مامت عطقنإ اذإف اهضيح مايأ يف مدلا ةأرملا تأر اذإو

 تقو ىلع تدازام ةضاحتسم يهف مايأ ةثالث ىلع تداز نإو ضيح

 مايا ةثالث
 وهف عطقنإ مث . مايأ ةثالث اهضيح مايأ يف مدلا ةأرملا تأر نإو

 نهضيح نم رصقت نم ءاسنلا نم : لوقي ةديبع وبأ ناكو : ضيح
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 . اهتدع نم هي دتعتو هلك ضيح كلذف رخأتستو مايأ ةثالث ليق

 ةديبعوبأ ناكو . رشعلا ىلإ مايأ ةثالث نم ضيحلا نأ : لاقي دقو
 هيلع ديزت من 5 تضاح ام لوأ تضاح فيك رظني هنكل ارشع تقؤي ال

 كلذ ىلع تدازو مدلا اهنع عطقني مل نإف مايا ةثالث وأ نيموي وأ أموي

 وأ ناموي وأ أموي لوألا تقو لبق اهنع عطقنإ نإو ةضاحتسم يهف
 . ضيح اضيأ وهق ةثالث

 وأ نيموي وأ اموي نهضيح لبق نم ندعقي كلذك نكي ءاسنلاو
 اهضيح مايآ يف نموي ه ةأرملا تضاح اذاو . كلذك نرخأتسيو . ةثالث

 اذهف ةثالث قأ نموي مدلا اهدواع مث من نيموي وأ ًاموي مدلا اهنم عطقنإ مث

 نم ةضيحلا هذهي دتعتو كلذ نم عطقنإامو مدلا تأر ام هلك ضيح

 . اهتدع

 ةفلتخم كلذ لبق ضيحت تناك دقو ةقلطملا ةأرملا تضيحتسا اذإو
 اهنم لرسي مدلا نوكي ال ةضاحتسملا ةأرملا نإ لوقن ة هدديع ويا ناكو

 اهضيح مايأ يف مدلا ىرت فوس اهنأل اهضيح مايأ يف ةلاح ىلع ًادبأ
 اهضيح مايأ يف رظني لوقي ناكو 4 اهتضاحتسا يف ىرت امم رثكأ

 ءاضقنإ ىلإ اهضيح تلعج مدلا ةدايز تأر اذإف ضيحت تناك يتلا
 صيح وهق كلذ دعي مايأ ةثالث ةلاح نع تداز اذإو ضحت تناكام

 رعب تلعج اضيأ اثالث كلذ دعي عطقنإ نإف اهتدع نم كلذ دعي لعجتو

 اسمخ رهشل ا يف اهضيح ة ٥ رم ١ نوكت ن ن ] هريسقتو 4 اهتدع نم كلذ

 ضيح ثالث لمكتست ىتح ةضيح لكل سمح ىضم اذ اف ًاتسو اسمخ

 . تلصو اهجوز نع ةعجرلا تضقنإ

 لخد ن ں اك دقو اهجوز اهقلط طق صضصحت مل ة ارم ١ نعو :: ةلأسم

 ًاقالط اهقلط ناك نإ اهجوز اهكردي مك يفو ج اوزألل لحت ىتم اهب
 نمم تناك اذ ا اهتدع ن ن ] ليق دق هنأ يعم لاق ؟ اهتعجر هدق ث كلمي

 ريغب اهغولب حص دق يه ا اهنأ و اهيتأي تايال هنأ هنم تسيب ا دقو ضيحتال

 . اهجوز تتافو جاوزألل تلحو

 اهس ايإ يق ةبيرلل رهشأ ةثالث ةنس هذه ةدع نأ ليق دق هنإ يعمو
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 نأ ينبجعيو هل ءاربتسا لمحلا ةبيرل رهشأ ةعستو ضيحلا نم
 يضقنت ىنح جوزتت الو رهس 7 ةثالث تضقنا ١ ا ذ ١ اهجوز اهكرديال

 دعي رت مل مد ذ ةدحاو ة هرم مدلا تأر تناك نإ تيأرأ : هل تلق . ةنسلا

 مأ ضيحلاب اهتدع نوكتأ اهي لخد ناك دقو اهجوز اهقلط مث من ائيش ث كلذ

 اضيح هتأر يذلا مدلا ناك نإ هنإ ليق دق هنإ : يعم لاق . روهشلاب
 ضيحت نمم يهف ضحصلا مسا هبلع عقي امو ضيحلا ماكحأ هدق تياثو

 مل نم ةلزنمب يهف كلذ نود مدلا كلذ ناك هنأو ضيحلاب اهتدعو

 . اهلبق يتلا يف لوقلاك اهيف لوقلاو ضيحت
 دق هنأ يعم : لاق ؟ ضيح ريغ وأ ضيح هنأ ملعت مل نإف هل تلق

 يف ضيحلا لقأ وهو ضيح وهفق مايأ ةثالث مدلا يف تدعق اذإ ليق

 دق مهلعلو . ةليلو موي ىلإ فالتخا هيفق كلذ نودامو هيلإ اويهذ ام رثكأ

 يدنع اذهبف موي نم لقأب اولاق مهنأ ملعأ الو ضيح هنأ مويلاب اولاق
 اذاف . ضيح ريغ وأ ضيح هنأ هتفصو يذل ا كلذ اهمد ىلع لدتسي

 ناك اذإف ضيحلاب اهتدعو ضيحت نمم يهف ضيح هب نوكيام اهل تبث
 . ضحت مل نم ةلزنمب يهف ضيحلا هب تبثيال اهمد

 اهل نبييت ام دعي مدلا كلذ تأر امنإ تناك نإ تيأرأ : هل تلق

 يف اهمكح نوكيأ ضيحت نمم اهريغ غولب هب نيبتي امب اهغولب
 هنأ يعم : لاق ؟ ىلوألا ةفصلا ىلع ضيحلاب اهغولب نيبت اذإ ضيحلا

 سيل هنأ هب مكحي ام ريغل وأ لمح تقو ريغ يق مدلا كلذ ءاج اذإ
 نم ضيحلا نم سأيت مل نم دح يف يهو ينإعملا نم ىنعمل ضيحب
 . هب موكحم ضيح هنأل اهغولب لوأ يف اهعاج يتلاو ءاوس وهف ربكلا

 اهل نبييت ةعقذدلا كلتيو ةدحاو ةعقد ر مدلا تأر تناك ناق : هل تلق

 مدلا كلذ نوكيأ أ اهندب يف اهل تيثي يتلا غولبل ١ تامالع عم اهغولب

 سيل ليق دق هنأ يعم : ل اق ؟ ضيحلاب د اهتدع نوكتو ًاضيح هت أر يذل ١

 : لاق ؟ ضيحلا رت مل يتلا ةدع يف يدنع ىلوألاك اهيق لوقلاو صضيحي

 . ضيحي سيل لبق دق هنأ يعم

 هل تلق ضيحلا رد ت ل يتلا ١ ةدع يف يدنع ىلوألاك اهيف لوقل او

 اهضيح نوكي هنأ دحأو اموي مدلا تأر اذإ اهنإ لوقي نم لوق ىلعق
 فيك مأ رطاق وأ لئاس مدلاو مويلا اهل متي ىتح ما كلذب اهل رقأ
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 هنأ ىعم : لاق ؟ ضيحلا هيف اهل تيبثي يذلا مويلا يف هلوق ريسفت

 توبلو ضئاح يهد ًاضيح هب نوكيام اهل متي ىتح كلذ يعم جرخي

 . لاجم ال ةرطاق وأ ةلئاس ةعفدلاو ضيحب تسيل اهنأ ةعفدلا يف مهلوق

 نم لوق يف ضيحلاب دحاولا مويلا اهل مت اذإ ءاوسو : هل تلق

 ؟ كلذ فيك مأ هنم رثكالا يف وأ موي لوأ ىف ف مدلا اهاتأ كلذب لوقي

 الق نوكي ام لقأ أموي الإ نوكي ال هنأ كلذ تبث اذإ هنإ يعمف : لاق

 هب متي ام ليللا نم هيلا هم لامكب وأ هلامكب الإ مويلأ يعم ىعم حصي

 اهيلع ىتأ دق ناك اذإ يدنع كلذو ضئاح يمو مويلا لامك ًاضئاح

 نإ ةلبقتسملا ةليللا نم كلذ مامت اهل نوكي نأ ينبجعأ ًاضئاح رثكأ

 مل اذإو هتبثي نم لوق ىلع اضئاح كلذ نوكي نأ ًاضئاح هيف تدعق

 . هرثكأ نم لقأب مويلا يل نيبي مل ًاضئاح مويلا رثكأ نكي

 مك ىلإف اهقلط مث رهشأ ةعست اهعم هلالخ دق ناك نإف : هل تلق
 قفني هنأ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ اهيلع قفني روهشلاو نينسلا نم

 دلولا اهيف ةمزليال يتلا ةلاحلا يتأت وأ اهلمح عضت نأ ىلإ اهيلع

 نإتنسلا تضقنإ اذإف اهقلط ذنم نيتنسلا عاطقنإ نإ ىلإ هنأ بسحأو
 ةقفن الف ةقحلي مل دلولاب تاج ول هنأل هيلع ةقفن ال ليق هنإ بسحأف

 . هقحلي ال وه ذإ لمحلا ةهج نم اهل هيلع

 الخ ىتح اهلمح عضت ملف لماح يهو اهقلط اذإف : هل تلق

 وأ اهلمح عضت ملام هنأ ىعمف ذ ؟ ال مأ اهدر كرديأ امهقوق امف ة ناتنس

 يف اهنأ الإ [ ىل بي الف ضيح هنإ اهماكحا تبثت ضيح ثالث ضيحت
 . . . اهتعجر كلميو ةدعلا

 كلذ دعب اهل الخ و ضيحلا نم سأيت نم دعب تراص اذإف : تلق
 اهنإ يدنع لاق لاق ؟ ال مأ اهتعجارم دارأ اذإ اهكردي له رهشأ ةثالث
 اذإف . لمحلا يف ةبيرلا يدنع تعقو دقف لاحلا اذهب تراص اذإ
 لحت ال اهنأ يعمف دلولا يف تبيرتسا دقو روهشلاب اهتدع تضقنا

 دقو تلق امك لماح اهسفن دنع اهنأل اهدري نأ هل بحأ الو جاوزالل

 تضقنإ دقو . ضيحملا نم سئيت نم دحب تراص دقو هيف تبيرتسا
 ىلع لمحلاو لماح ريغ تناك ول نأ هيف ىه ىتلا لاحلا كلذب اهتدع

 لماح اهنأ اهسقن ىلع كلذ تتبثأ اذإف هدنعام فرعي ال بارتسم اذه
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 تيرجأو اهلمح عضت ىتح جاوزألل لحت ال اهنإ لوقت ام اهيلع تبث
 تضقنإ دق ذإ اهلو اهيلع جوزلا ةعجر يف اهرمأ نم رهظ ام اهيلع
 نم تسيآ دقف ضيحلا نم تسيآ اذإ اهنأ يدنعو ةسئيملا ةدع اهتدع

 اهنطب يف برض اذإ ليق هنأل هجورخ مكحو ةمكح لازو دلولا جورخ
 دلولا جورخ ىق كلذ هل ردق اذإ جرخيف لمحت عجرت نأ الإ جرخي الف
 . ملعأ هللاو هعم وأ هب لومحملا

 نأ اهعنمو اهدر جوزلا تعنم يتلا لاحلا ىلع اهل لهف هل تلق

 اهرارقإل كلذ يل نبيبيال : لاق ؟ اهجوز ىلع انكسسو ةققن هريغب جوزت

 . اهرارقاب هنع دلولا مكح نالطبلو لماح اهنإ

 نوكيام مدلا تأر مث نينس تدعقف لماح يهو اهقلط ناف هل تلق

 يهف لماح اهنإ حص اذإ ليق هنأ يعم لاق ؟ هريغ وأ ًاضيح مدلا ا اذه

 اضئاح نوكت الو اهلمح تعضو دق اهنإ حصي نأ إلا لماح أدبأ

 دلولا ماكحا تضقنإ اذإ ليق هنأ بسحاو . دحاو لاح يق الماحو

 اهتدع نإ بهذي هلعف رهاظلا يف دبعتلا لاح يف ةماكحا مزلي اميق

 . اضيح نوكيام تضاح اذإ ضيحلاب يضقنت

 دلوب تعاجف لوقلا اذه باحصا لوق نع ليق ام ىلع تجوزت نإف

 . الماح تناك اهنإ ملع هنأل جوزلا ىلع تمرح دلولا كلذ هعم جرخف

 يف جاوزألل تلح دقف الماح تناك اهنأ مكحلا يف كلذ نيبتي مل نإو

 دلولل اهبشم ناكو ًادلو نكي مل هلعلو دلولاب ملعأ :هللاو رهاظلا مكحلا

 . لوألا ينعأ

 اهحاكن زجي مل لماح اهنأ تبث اذإ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 جوزلل نوكيأ دلوب تعاجف رخآلا لوقلا يف اهل زوجي لاح ىلع تجوزتق
 ذئنم ادعاصف رهشأ هتسل هب تاج اذإ هنا إ يعم لاق ؟ لوألا حأ رخآلا

 رثكألو كلذ نم لقأل ناك نإو هدلو دلولا نأ ليق دقف رخآلا اهب لخد

 رديو ريخألل الو لوألل ال اهدلو دلولاف لوثلا اهقلط ذئنم نيتنس نم
 . ليق هنأ يدنع اميق دحلا اهنع

 نم لوقب ذخآ انأ بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق : ةلاسم

 ةقلطملا يف الإ مايأ ةتالث هلقأو مايأ ةرشع ضيحلا رثكأ نإ لاق
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 تام يذلاو اهجوز اهقلط موي نم ةأرملا ةدع نوكت امنإ ليق : لاقو
 رهاظ موي نم رهاظ يذلاو . دقف موي نم َدقف يذلاو تام موي نم
 وأ قلط وأ تام موي نم اهتدع تضقنإ دقو كلذ اهغلب موي نم ال اهنم
 تلح دقف رفكي ملو اهنم رهاظ ذنم رهشأ ةعبرأ تضقنإ وأ دقف

 دوقفملا نأ ريغ الماح نكت مل اذإ كلذ دعب اهيلع ةدع الو جاوزألل

 ىتح جوزت نأ اهل لحي الف دقف ذنم نينس عبرأ تلخ اذإ اهجوز
 . ةتيمملا ةدع قالطلا دعب دتعتو هيلو اهقلطي

 تضاحفق ضيحلاب دتعت ت تناك اذإ ة ٥ رملاو دمحم ويأ : ةلاسم

 نبتلوئلل ةفلاخم ةثلاثلا تضاح مث مث ضيحت تدوع ام لثم نيتضيح

 نأ اهل زوجي الو لوألا جوزلا تتاف دق اهنإ اولاق دقف ةدئاز وأ ةصقان

 . فالتخا ةدايزلا يفو تابواستم ضيح ثالث اهل قفتي ىنح جوزتت

 نإ اهل لحي ال اهنإ اولاقف ةصقان ةثلاثلا ةضيحلا تناك نإ امأو

 زوجيو اهتدع تضقنإ دقف نيتلوألل ةقفاوم ةعبارلا ضيحت ىتح جوزت
 الف ةثلاثلا تقفاوو نيتلوألل ةفلاخم ةعبارلا تناك نإو جوزت نأ اهل

 ةثلاثلا ةسماخلا تققاو نإف ةسماخلا يتأت ىتح اهتدع يضقنت

 ثالثلا هذه ىلإ اهتداع تلوحت دقو اهل ة ةدع كلذ راص دقق ةعبارلاو

 ةفلاخم ةسماخلا تناك نإو نهتدع تضقنإ دقو تقفتا يتلا ضيح

 ثالث يضقنت ىتح جوزت ن أ اهل زوجيالو ةدعل ١ يف دعي يهف عيمجلل

 . دحاو لاح ىلع تايلاوتم ضيح
 اهيفق هدئاز تايلوألا ثالثلا نم ةثلاثلا اهتضيح تناك نإ اماو

 دقف ةدايز و نيتيلوألا اهتضيح لثم تضاح دقف : موق لاقف 0 فالتخا
 اهل لحي الو اهتدع تضقنإ دقو ةدايزلا اهرضتالو ةضيحلا اهل تحص

 . نإصقنإلو نهيف ةدايزال تاقفتم ضيح ثالثب نيبت ىتح جوزت نإ

 جوزت ن ] زوجيالو هنم تسإ ذام دقق اسمخ اسمخ صيح كالث تضاحق

 . هريغب
 لالح اهجيوزتف اهموي يف تدلوف هتجوز قلط نمو : ةلأسم
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 . اهساقنت نم رهطت ىنح اهجوزت ي ذلا اطي نأ لحيالو تعضو نبح

 نع تدعقف ضيحت نمم يهو اهجوز اهقلط ةأرما نعو : ةلأسم
 روهشلاب دتعت نأ اهل زوجي له : تلق ؟ رثكأ وأ نينس ثالث ضيحلا
 يدنع امدق انياحصأ لوق رثكأ يفف تاسيؤملا دحب رصن مل تناك نإو

 . ضيحملا نم سأيت نم دحب ريصت ىتح ضيحلاب اهتدع نإ
 روهشلاب تدتعا رثكأ وأ ةنس ضيحلا نع تدعق ت تناك : تلقو

 ؟ اهجوز نييو اهنيب قرفي مأ كلذ اهل زوجي له : تلقو . تجوزتو
 . اهجوز نيبو اهنيب قرفي لوقلا اذه ىلع يعمف

 له ةيالو امهل تناكو اعمتجاو كلذ نع اقرافتي مل نإو : تلق
 ال ام ىلإ ملعلا لهأ لوق نم اجرخ دق اناك اذإف مهتيالو ىلع نإنوكي
 نإو . نيملسملل امهتفلاخم ىلع ةيالو اندنع امهل سيلق هيف فالتخل
 . امهتيالو ىلع امهف ملعلا لهأ نم دحأ لوق كلذ يف اقفاو دق اناك

 . روهشلاب دتعت اهنأ ملعلا لهأ نم دحأ لاق هنأ ملعأ له : تلقو

 راثآ نم ءاج اميف ليق دق هنأ بسحاف امد رت مل ةنس اهل الخ اذإ

 لمح اهل نيبتي ملو اضيح رت ملف ةأرملا تباترا اذإ ةميدقلا انباحصأ
 ليبس ىلع ىهو ةنس تضقنا اذإ اهنإ ليق هنإ بسحأق ةبير تعقوو
 روهشلاب اهتدعو ةبارتسم ىهف لمح الو ضيح اهل نيبتي مل ةبير
 .[ رهشا ةثالث نهتدعف متبترا نإف ) ىلاعت هللا لوقل

 رهشا ةعست دتعت اهنإ : لاق نم لاقو 0 اذه ليق دق : هريغ لاق

 باطخلا نب رمعو ملسمو رباج لوق وهو روهشلاب دتعت مث لمحلا ةبيرل
 دلولا نأل نيتنس دتعت : لاق نم لاقو . مهنع دجوي اميف هللا مهمحر

 . ملعأ هللاو كلذ دعب روهشلاب دتعت مث نيتنس ىلإ قحلي

 ةسمخ اهضيح ة ٥ دع تف ذاك اذ ١ ةقلطملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ةثلاثلا تضاحو ًالماوك اسمخ نبتضيح قالطلا دعب تضاحق مايأ

 يضقنت ال ليق هنأ يعم : لاق ؟ كلذي اهتدع يضقنت له مايأ ةثالث

 يعمو . اهضيح مايأ مامت ىلع ةمات ةضيح ضيحت ىتح كلذب اهتدع
 مكح اهل مت دقف اثالث تضاح دقو اهضيح مايأ تضقنإ اذإ ليق هنأ
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 دقف سمخلا تضقنإ اذإف ادعاصف ثالثلا نم ضيحلا نأل ى ضيحلا
 . اهتدع تضقنإ

 ليق ةثلاثلا ةضيحلا نم ثالث ضيح دعي تجوزت نإف : هل تلق

 يف تجوزت اذإ : لاق ؟ امهنيب قرفي له كلذب ةلهاج سمخلا ءاضقنإ

 ةدعلا يف حاكنلا نأل امهنيب قرف هيف فالتخا الام ىنعم يف ةدعلا

 . يدنع اميق لطاب

 ددجي مأ أدبأ هيلع مرحت اذه ىلع اهب لخد دق ناك ناف : هل تلق

 يف اهئطو اذإ هنأ ملعأ ال : لاق ؟ كلذ ىلع ماقملا امهعسيو حاكنلا هل

 لوق يف هيلع دسفت اهنأ الإ هيف فالتخا ال اميف دساف حاكن

 . انباحصأ
 دعب اهئطوو سمخلا تضقنا إ ىتح اهأَطي ملو اهجوزت نإف : هل تلق

 ادساق حاكنلا ناك نإ : لاق ؟ أدبأ هيلع مرحت ل له لوألا جيوزتلاب ك كلذ

 . هيلع اهدسقي كلذ يف اهل هأطو نأ يدنع جرخيف

 هنا إ يعم لاق ؟ قافتإلا ىنعمي كدنع دساف حاكن اذهف : هل تلق

 ةضْيحلا يف اموي تضاح نإف : تلق اعيمج نيلوقلا ىنعم يف دساف

 نم لوق يف كلذب اهتدع يضقنت له سمخلا تضقنإف ترهطو ةثلاثلا

 ال لاق . اهتدع تضقنإ سمخلا تضقنإو اثالث تضاح اذإ اهنإ لوقي

 ضيحلا لقأ لوقي هنال هلوق يف لوقلا اذه بحاص عم كلذ يل نيبي

 ؟ مايأ ةثالث

 ؟ موي ضيحلا لقأ نأ لوقي نم لوق ىلع كلذ جرخيق : هل تلق

 لوقلا ىنعم ىلع كلذك يدنع ناك ث كلذ ىنعم تيث اذإ هنا إ يعم : لاق

 يف رهاط يمهو سمخلا مامت نأ رخآلا لوقلا ىنعم تيث اذإو . رخآلا

 مكح بجوم وه ام مامتب نوكي نأ دعبي الف ًاضيح نوكي نيمويلا

 الو ضيحب سيل رهطلا نأل ةدعلا ءاضقنإ اهل نوكي نإ ضيحلا
 . هب ةدعلا ىضقنت

 مكح ناك امنإف رهاظلا يف نيمويلا مامتب ةدعلا تضقنإ اذإو

 مايأ ترهط ول اهنأل ة قافتإلا ىنعمب رهطلا مايأ ال مدلا مايأ ضيحلا
 ىنعم يف ضئاحب تسيل اهنأل قافتإلا ىنعم ابجوم ناك اهلك اهضيح
. ةالصلا ىنعم يف الو ةدعلا



 ةسمخ اهل الخ دقو اهجوز اهقلط عضرم ةأرما نعو : ةلأسم

 ؟ تعضو ذنم وأ اهقلط ذنم نيلماك نيلوح متتف اهعاضر نم رهشأ
 تناك ولو جاوزالل تلح دقف ضيح ثالث تضاح اذإف تقصو ام ىلعف

 ولو اهتدع تضقنإ دقف ضيح ثالث تضاح اذإ جيوزتلا نم اهعنمي

 ضيحت ىتح جاوزالل لحت مل ضيح ثالث ضحت ملو نالوحلا ىضم
 . ضيح ثالث

 دلول ١ ن و لم اح يمهو اثالث اهجوز اهقلط ة ٥ أرم ١ نعو : 7

 يف نأ تملع اذ | : لاق جوزتت نا ] اهل لهف : تلق ؟ اهنطب يف برض

 امأ ا : ددعمس وي ] لاق . دلت ىتح أدبأ ١ جوزتت الف برض مث ادلو اهنطب

 . لوقلا رثكا يف لاق امك وهف جيوزتلا يف
 اهقلط اذإ اهتدع مك دلت الو ضيحت ال ةأرما نعو : ةلأسم

 ةثالث اهتدع : لاق نم لاقو ةنس هذه ةدع نإ : اولاق دقف ؟ اهجوز
 . ذخأن هبو انيلإ بحأ لوألا لوقلا و رهشأ

 صضصيحت نمم يهو رهشلاب اه تدتعا ة أرم ا نعو : ةلاسم

 قرفبو كلذ يف ةروذنعميب تسيل ,اهنإ : | : اول اق دقق كلذ ىلع تجوزتو

 تناك اذإ اهبزاج دق ناك اذإ أدبأ اهجوز ىلع تمرح دقو امهنيب

 تدتعاف روهشلاب اهتدع تناك وأ روهشلاب تدتعاف ضيحلاب اهتدع
 اماو . رهملا هيلع بجي مل اهبزجي مل اذإو اهل رهملا همزليو ضيحلاب
 . ملعأ هللاو ةينإث جيوزتلا

 ددعلا يف طلغلا ناك اذإ ددعلاب طلقلا يف رذعت امنإو زوجي هلعلو

 اهيل ا عجري نإ ١ ل ارأ ا © ںِ! ١ اهت لع تضقنإ ١ اذ ل ا هيلع مرحت الو امهنيب قرف

 . ديدج حاكنب

 وأ لقأ رهشأ ةعبرأ ذنم ةتجوز قلط هنأ رقأ لجر نعو : ةلأسم
 تناك نإ ةأرملا جوزتو هيف ةعجر الو ؟ اعقاو اقالط اذه نوكي له رثكأ
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 هنإ لاق يذلا تقولا ذنم ةدعلا تضقنإ اذإ جوزت وا تضقنإ دق اهتدع

 بجي اميف رقأ ذنم اهقالطب هرارقا تبثي ليق هنأ يعم لاق . هيف اهقلط

 دق هنإ يعمو 4 افالتخا كلذ يف ملعأ الو قالطلا ةحص نم وه هيلع

 اهيلع نإ ليقو هرقأ ذنم تلخ دق تناك نإ هرارقإب ةدمعلا يضقنت لق

 نإو ةدعلا اهيلعف اهقالط حص ذنمف هلل يه اهيلع امم كلذ نأل ةدعلا

 . لاح ىلع زئاج كلذ ناك ةنيبلاب حص

 اهمزلي اميف يه اهل ةجح كلذ نكي مل ةرارقإب وه امنإ ناك نإو
 لبقي له هلعب لتعاو كلذ دعب هسفن بذكا نإف هل ليق ىدنع ةدعلا نم

 نم وه همزلي اميف عجر نإ لبقي ال هنأ يعم : لاق . ال ما كلذ هنم

 يتلا ةلعلا هنم تلبقو كلذ ىلع يه هتقدص نإف : هل ليق . رارقإلا قح

 تقلط دق مكاحلا هل لاق اذإ هنأ لوقأ : لاق ؟ قالطلاب رقأ اذإ اهب لتعا

 ًاقالط اهقلط دق نوكي نأ الإ قالط اذه نإ معن : لاقف هنالف كتجوز

 . اذه لبق

 تضاحق مايأ ةسمخ اهضيح ناك ةأرما نع لئسو : ةلأسم

 تأر مث مايآ ةثالث ةثلاثلا تضاحو مامتلا ىلع مايأ ةسمخ نيتضيح
 ليق هنأ يعم : لاق ؟ جاوزالل لحتو اهتدع يضقنت له . نيبلا رهطلا
 نم لاقو لوقلا ضعب يف ةمات ةضيح ضيحت ىتح اهتدع يضقنت ال
 اهضيح مت سمخلا ىقب وأ اهضيح مايأ ةيقب تضقنإ اذإ : لاق

 قرفي له كلذ ىلع لجر اهجوزت نإف : هل ليق . اهتدع يضقنتو
 عم اذهو ةدعلا يف اهجوزت اذإ امهنيب قرفي ليق هنا إ يعم لاق ؟ امهنيب

 . ةدعلا يف جوزت لوقلا اذه بحاص

 اهجوز اهقلطو ضيحت نمم تناك اذإ ةأرملا نعو : ةلأسم

 ىتح اقرلاو ةيودألاب جلاعتت نأ اهل زوجي له . مدلا اهنع عطقنإف

 ءاد نم ناك اذإ كلذ نأ يعم : لاق ؟ ةدعلا ءاضقنتإل مدلا اهئيجي

 هللا ءاج اذإ ء اودلاب ةيفاعلا ةجلاعم اهعنما الف فراعتلا يف ضرع

 هب تضقنإ ضيح ماكحألا يف تبثي ام بسح ىلع مدلا تأرو ةيفاعلاب
 . هللا داروأ ام إلا ا رومألا نم يدنع دابعلل سيلو يدنع ةدعلا
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 الإ مدلا اهنع تعطقف ةلع اهب تثدح اهنأ ملعت مل نإف : هل تلق
 ءاضقنإو مدلا ءيجم ءاودلاب جلاعت نأ اهل زوجي ىرتأ اهنع هعاطقنإ
 تناك اذإ ةأرملا نع عطقني ال مدلا نإ لق دق : لاق ؟ال حأ ةدعلا

 4ر تتيث ًائيج مدلا اهع اجو تجلاعت ناق . ةلع وأ ريك نم ال ا صضصضيحت

 اميق اهتدع هي تضقنإو كلذ اهل زاج ةدعلا ء اضقنإو ضيحلا ماكحأ

 . يعم

 هي ترج ام ريع لييس ىلع ال | م دلا ىتأي ال ي دنع كلذكو : لاق

 ١ ذهو > ليق اميق اهل تضرع ةلعل ال ١ ةفورعم ا ة رم ١ ضيح نم ةد اعلا

 ىلع ناسنإل ا ةداع لييس فلاخ ام هنأ فرعيو رصيي د اكب ءىش

 هل صرع ضراع وه امنإ هل اوحأ عيمج نم ةفورعم ا هتداع هي ترجام

 . ربك امإو ةلع امإو

 عطقل اقرل ١ ب اي نم ةميزع لجر مزع ن ١ : هل تلق : ةلأسم

 ؟ سأب هيلع له كلذ دعب وأ كلذ عم اهنع عطقنإف ةأرملا نع ضيحلا

 هسيح يفو اهتد اع ناكو اهيأر ريعي لعف اذإ كلذ هل زوجيال : لاق

 . كلذ ينبجعي الف ررضلا اهيلع فاخي

 اهت دع تضقنا اف اهجوز اهنع ت تام ة ةأرم | نع هتلأسو : ةلآ سم .

 هنأ يعم : لاق ؟ اهتدع يضقنت ذت له ؟ اهلمح عضت ملو ة اقول ا ةدع

 تقو ىف ضيحلاب دتعت تناك ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم

 مث ضيحت تناك امك نيتضيح تضاحق اهجوز اهقلطق فورعم

 كلذب اهتدع يضقنت له مايأ ةثالث هنأ الإ كلذ نم لقأ ةثلاثلا تضاح

 يف فالتخاب كلذ يف ليق دق هن أ ىعم : ل اق ؟ اهجوز اهدري الو جوزتو

 ةديدج ةضيح صيصحت ىتح جوزت , : لاق نم لاق . ةدعلا ءاضقن | ١

 . اهضيح مايأ يضقنت ىتح ضعب لاقو ةم ت

 ةجوأ ةثالث ىلع ةدملاو س ةدمو قالط ناتلصخ ةدعلاو : ةلأسم
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 ةدملاف لمحلا عضو ةدمو ضيح وهو ء ارقإ ةدعو مايأ ددع يف ةدم

 . ملحلا غلبت مل نم ةدعو اهجوز اهنع يفوتملا ةدع مايأ ددع يه يتلا

 يئاللاو ) هركذ لجو زع هللا لوق اذه يف ةجحلاو . ةسيؤملا ةدعو
 ةثالث نهتدعف متبترا نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نستي
 . ""[ نضحي مل يئاللاو رهشأ
 . ' [ نهلمح نعضي نأ نهلجا لامحألا تالواو ) : لاقو
 ىلاعت لاق . اهجوز اهب لخدي مل يتلا يفو اهيلع ةدعال ةقلطمو

 نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي )

 "[ اهنودتعت ةدع نم نهيلع مكلامف نهوسمت نأ لبق
 هللا لوقل ارشعو رهشأ ةعبرأ مايأ ةدع يهو اهجوز اهنع ىفوتملا ةدعو
 نصيبرتي اجاوزأ نورزيو مكنم نوفقوتي نيذلاو] هركذ لج
 ."[ رشعو رهشا ةعبرا نهسفناب

 ةعبرأ رمت وأ اهلمح عضت نأ نيلجألا دعبأف الماح تناك نإو
 عضبلا نع جوزلا كلم عافتراب ةرحلا ىلع بجت ةدعلاو ارشعو رهشا
 فصنلا ىلع اهتدعو ريرحتلاو كلملا عافتراب نيئيش لجأل ةمألا ةدعو

 اهقالطو . ةدملا يف اهعم يفوتست اهنإف لماحلا الإ ةرحلا ةدع نم

 هللاو كلذ نم فصنلا ةفرعم مدعل نإتضيح ضيحلاب اهتدعو نإتنثا
 . ملعأ

 ىلإعتو كرابت هللا لاق دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 "إ ءورق ةثالث نهسفناب نصبرتي تاقلطملاو )
 لك ىلع يرجي نأ بجاولا ناكل تاقلطملا مكح نإيب انيلإ لقني مل ولف
 ةيآلا هذه ىف ركذي مل اذإو ءورق ةثالث ةقلطم مسا هيلع عقو نم
 ريغ ةخسن "لماح نم لئاح الو ةسيؤم ريغالو ةريبك الو ةريغص

 . ٤ ةيآ »: قالطلا ةروس )١(

 اضيا « ٤ ةيآ ه قالطلا ةروس )٦٢(

 « ٤٩ ةيآ ه بازحألا ةروس )٢(

 " ٢٢٨ ةيآ : ةرقبلا ةروس )٤(
 ٢٢٨ ةيآ : ةرقيلا ةروس )٥(

 لماح ريغ : ةخست يف )٦)
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 ىلاعت هللا لاق املف . اهب لوخدم ريغ نم اهب لخدم الو لماح

 متبترا نإ مكئاست نم ضيحملا نم نسئي يئاللاو )
 لامحألا تالواو نضحي مل يئاللاو رهشا ةثالث نهتدعف

 "!إ نهلمح نعضي نآ نهلجا
 نإ ليق نم نهومتقلط مث تاتمؤملا متحكت اذإ ) ىلاعت لاق

 "إ اهتودتعت ةدع نم نهيلع مكلامف نهوسمت
 . تايآلا هذه نإيبب تاقلطملا مكح نيب تايآلا هذهب هركذ لج قرقو

 تايآلا هذهو ةلمجم ةيآلا كلت نأ ىلع ليلدلا ام : لئاق لاق نإف

 هذهو ةخسان كلت نوكت وأ ةخوسنم كلت نوكت نإ نود تارسفم

 مكحأ دق ةيآ ىلع يضقي نأ زوجي : هل ليق ؟ تاخوسنم تايإلا

 . ليلد ريغب خسنب اهليزنت

 نيتس غلبت نأ لبق مدلا اهنع عطقنإ نإ ةقلطملا نع : ةلأسم

 : لاق ؟ جوزتو روهشلاب دتعت نأ اهل له ضيحت تناك نمم يهو ةنس
 نيسمخ تغلب اذإ ضيحملا نم ةأرملا سايإ دح نأ ليق دق هنأ يعم
 وجرأو س ةنس نيتس ليقو ةنس نوسمخو سمخ ليق . ادعاصف ةنس
 نم دحب نوكي اهنأ ى ةنس نيتس ىلإ نيتسلاب اهيف ليق ام رثكا هنأ
 . روهشلاب هيف دتعتو ضيحملا نم سأيت

 روهشلاب ةدعلا اهعست إلام لاح ىف روهشلاب تدتعا اذإو : هل ليق
 يف تقفاو اذإو ادساف اهجيوزت ناك تجوزتو ضيحلاب ةدعلا اهمزلتو
 لوق نم ليق ام ذخأي روهشلاب هيف دتعت نأ اهل زوجيام روهشلاب اهتدع
 نوكيو هللا ءاش نإ ةمالسلا تقفاو دقف نيملسملا نم ملعلا لهأ
 . زئاج اهجيوزت

 دعق اذإ اهنإ ليق دقف نينسلا نم اهل الخام ظفحي مل اذإ امأو
 اذإ روهشلاب دتعت نأ اهل زاج اهنم رغصا نم وا ضيحملا نم اهبارتا
 بابسأ نم إلا ةبارتسا الو ةلع ريغ نم ضيحملا نع دوعق كلذ ناك

 . ربكلا

 )١( ةيآلا قالطلا ةروس ٤

 (٢) »ةيأ: بازحالا ةروس ٤٩ «
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 ضحت ملو اجوز تجوزت ةأرما يف لوقت امف هل تلق : ةلاسم
 نيبت مث رهشأ ةثالث : لاق ؟هنم اهتدع مك : تلق ؟ اهجوز اهقلط مث

 هذه تناك نإف تلق . ةنس كلذف لمحلل رهشأ ةعست اضيأ دتعتو هنم

 : لاق ؟ ضيحملا اهنع عطقنإ مث ةدحاو ةضيح تضاح ةقلطملا ةأرملا

 . تجوزت ةنس نوتس تاهل الخ اذإ

 هضرع ب اتك يف دجو هن أ ساب انع نب ح اضولا لاقو : ةلأسم

 تدتعا تقلطو "رهشأل ١ يف مدلا اهيلع طلخا اذ إ ة ٥ أرملا نإ هبأ ىلع

 . رهشأ ةثالث

 ةثالث اهل الخ اذإو ةنس اهتدع ضيحت ال ىتلا ركبلاو : ةلأسم
 كلذكو . ةنس دتعت ىتح جوزتالو قلطملا نم تنإب تقلط ذنم رهشأ

 . اذكه نوكي اميف

 ةثالث قالطل ١ يف اهت دعو اهجرز اهقلط ة ارم ١ نعو :ا : ةلاسم {

 وأ ماظع هيق ناكام انيب اطقس تطقسأ ينإ تلاق اذا إ جوزت امنإ دلوب

 . نيب قلخ

  

 مدلا اهنع عطقني الف ت ا اذإ ةقلطملا نعو : ةلأسم

 . اهضيحم تقو ىرحتت ن أ رمؤت اهنإ اف ؟ اهتدع يضقنت ىتم اروهش
 اذإف ةالصلا هل كرتتف ناكام ىلع مدلا دازو اهضيحم تقو ءاج اذإف

 ًانإصقنإلو ةدايز فرعت ملو اهيلع هبتشا اذإو تلص ناك امك مدلا عجر

 هبتشاو مدلا اهب ماد اذإ رهشأ ةتالث اهيلع نإ نيملسملا ضعب لاق دقق

 . اهيلع

 ةسمخ ةضيح لكل لعجت نأ اهي مدلا ماد اذا : رخآ لوق اهيفو

 يق هب ذخأن يذلا هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق . اموي نيعبراو

 ماد ناق اهيق ةالصلا تكرت اهضيح مايأ فرعت تناك اذإ اهنأ اذه

 نبيتالص لكل تلسغ نيموي وأ ايموي اهضيح مايأ دعب ترظتنإ مدلا
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 رشع لح ا موي ن اك اذ ل اف ك ماي نأ ا ةرشع كلذ لعفت امهتعمجو السع

 كرتتو يلصتو لستفقت ارشع كلذ لعفقت رجفل ا ةالص تلصو تلسغ

 ناف . ,اهتدع تضقنإ ا دق ءورق ةنالث كلذ تلعق اذإو اهضيح مايأ ا ردقي

 اذ ل اف ارشع ةالصل ١ تكرت رت مث ارشع تلص اهضيح ماي ن أ فرعت مل

 ء اش ,0 ں ١ اهت دع تضقن ذا انفصو ام ىلع ضيح ثالث كلذ ل نم اهل ىضم

 . هللا

 ةفورعم ةباثإ اهل تناك ةأرما نع هللادبع ابأ تلاس : ةلاسم

 وأ مايأ ةتس ىلإ عبرأ وأ ثالث وأ نيموي و مويب اهضيح دعب اهيتأت

 نوكي ام كلذ دعب اهاتأ مث ثلاثلا ابترق يف مالا عال اطقنإ نيبو ةباثإلا
 اهيتأت ةفورعم ةباثإ اهل تناك اذإ : لاق ؟ اضقتنم وأ ًاماتأ جيوزتلا ث كلذ

 تناك نإو امهنيب قرفيو دساف حاكنلا نإف اهنع مدلا عاطقنإ دعب
 ."امهنيب قارفلا ىلع مدقتأ مل اهيتأت ال ةرمو . ةرم اهيتأت ةباثإلا

 ب اوج ىق هللا همحر هنع تدجو اميق : ىلع وبأ لاق : ةلأسم

 ضيحلا اهنع عطقنإ مث نيتضيح تضاحف تقلط ةريغص ةيراج نع
 لوق تعاش نإ جوزت مث رهشأ ةعست دتعت : لاق ؟ ضيحملا نم تسيآو
 دق تناك اذإ هذه : نسحلا نب دمحم لاق . حصأ لوألا ىسوم

 . ضيحملا نم سأيت ىتح ضيحلاب اهتدعف تضاح

 ضيحت يتلا ة ه رملا نعو : هللاديبع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 ثالثب يضقنت اهتدع نإف . ادحاو أموي وأ ةليلو اموي اهضيح نوكيف
 مل رهشاةثالك نم لقأ يف اثالث تضاح نإو . رهشأ ةتالث يف ضيح

 كئلوأ اهتاضايح ثالث ء اضقنإا دعب اهجوز اهكرديالو ةدعلا اهل ضقنت

 ريغ ةضيح تضاحفق اهجوز اهقلطف الماك ًاضيح ضحت تناك ناف

 ىتح جاوزألل لحت الو اهقلطم نم ا نيبت اهنإف 4 مايأ ةنال نم لقأ ةمات

 مايأ ةثالث تضاح اذإ : لاق ؟ هب دتعت و ًاضيح نوكي كلذ اف انركذإم

 ةداع اهل سيلق اهتداع ف كلت .ابأ ةر ةرشع نم لقأ اهرهط ناكو رثكا وأ
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 نم لقأ نيتضيحلا نيب رهطت ضيح ثالث تضاحف اهقلطو اهريغ
 ةثالث يضمت ىتح جاوزالل لحتالو اهكردي ال اهجوز نإ مايأ ةرشع

 . اهجوز اهقلط موي نم ضيح ثالث يف رهشأ

 ضيحلاب اهتدع امنإو روهشلاب تدتعا ىتلاف : تلق : ةلأسم
 تضاح نكت ملو رهشأ ةثالث تدتعاو روهشلا اهتدع نأ تنظ اهنأ ريغ

 تيارأ : تلق . امهنيب قرفي اهم يه : لاق ؟ تجوزت مث ضيح ثالث
 اذإ لاق ؟ نهل اودوعي نأ نهجاوزأل له نهجاوزا نيبو نهنيب قرف اذإ
 حاكنب نجوزتف نهوبطخاو ءاش نإف نهتدع نم نكرتام ةيقب تدتعا
 مل نإو نهرهم نهلف نهب اولخد دق اوناك نإو . ديدج رهمو ديدج
 . نهل رهم الو نهنيب قرف نهب اولخد اونوكي

 له هقلخ متي ملو اطقس تطقسأ ١ اذ ١ ةقلطم ١ نعو : ةلآسم

 ملعي انيب ًاطقس ناك اذإ هنأ انعمس يذلاف ؟ اهتدع ءاضقن ١ كلذ نوكي

 . اهتدع تضقنإ دقق دلو هنأ

 ةضيحلاب دتعت يتلا ةقلطملا : رقصلا نب نإزع لاقو : ةلاسم
 ؟ ةلاهجلاب رذعت ضيحت نمم يهو روهشلاب وأ اهيق تقلط يتلا

 اهنع يفوتملا كلذك . اهرذع لبقأو طلغلا نم يدنع وه : لاق
 لضفلا ظفحو هب رذعت امم هنأ راثآلا يف دجوي كلذكو هريغ لاق اهجوز
 هنأل اذه يف رذعتال اهنأ هللادبع يبأ نع ديعس نب رمعو يراوحلا نبا

 تضحو يتدع تممتأ ينأ تننظ لوقت نأ طلغلا امنإو هلهج اهعسيال

 . يلع يذلا ضيحلا لك

 نم زم ةأرملا ةد ةدع : تناك اذإ : لاق ةي ةيواعم يبأ نعو : ةلاسم

 ,:77”; دقو اهز اهعجارو ترهط مث مايأ ةثالث تضاحف ةثلاثلا
 :" يهف مايألا ةسمخلا يف مدلا اهعجار نإ : لاق ؟ مايألا ةثالثلا

 نإ اف ة هعجر اهيلع هل ىر ] الف م .7 ا ةسمخلا يف مدل ١ اهعج اري مل نإو
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 مل اذإ امهنيب قرفي له مايألا ةثالثلا يف اهجوز ريغ اجوز تجوزت
 ىتح رظتني نأ هل يغبني ناك دقو اقارف امهنيب ىرأ الف مد اهعجاري
 ضيحملا نم اهرهط دعب نم اهدري نأ اهجوزل سيل لاق . اهمايأ لمكت
 مايأ ولخت ىتح جوزت نأ اهل سيلو اهتباثإ لبق ةباثإ اهب تناك اذإ
 . اهتباثإ

 اهجوز اهقلط ة أرم ا نع لئسو : ير اوحل ١ نعو : ةلاسم

 ةثلاثلا ةضيحلا يف تناك املف امهيف ةباثإلا اهتتاو نيتضيح تضاحف
 لحت الو اهجوز اهدريال : لاق ؟ اهدري نأ اهجوزلأ ةباثإلا اهتأت مل
 ح . ج اوزألل

 يتلا ةقلطملا ةدع مك هتلآاسو : يراوحلا يبإ نعو : ةلأسم

 اهقلط مث ةأرما كلم لجر نعو رهشأ ةثالث : لاق؟:؟ مدلا اهي رمتسي

 نم اعجارت امهنإ مث اهرشابي هنأ رقأو ترقاف اهب لخدي نأ لبق نم
 ةدقيب اهعجاري نأ ل له ةدعلا لجأ يف ةرشابملا ىلع اقفتاف كلذ دعب

 يف تناكو اهئطو دق ناك ناق اهنم ناك امي ملعأ اهنإ لوقأف ؟ قالطلا

 اهيلع هل سيل ًائطو اهطي مل ناك نإو اهتعجر ىلع دهشي نأ هلف ةدعلا

 ديدج رهمو ديدج ح اكنب اهيلو ىلإ باطخلا يف اهبطخي هنكلو . ةعجر

 مل هنأ هلوق هيلع ظفح نإو نيتقيلطت ىلع هعم نوكتو نيدهاشو

 . نيدهاشو يلوو دبدج حاكنبالا اهيلإ عجري نأ هل نكي مل اهرشابي

 تضقنإ اذإ اثالث اهقلط دق ناك جوز ىلإ عجرت نأ اهل له : تلق

 اهئطو دق ريخألا اذه نكي مل نإف ؟ اذه نم تتاب دق اهتيار نإ اهتدع

 جوزت ىتح اثالث اهقلط دق ناك يذلا لوألا اهجوز ىلإ عجرتال اهنإف

 . اهآطيو هريغ اجوز

 ةثلاثلا ةضيحلا نم اهتدع تضقنإ ةقلطم ةأرما نعو : ةلأسم
 مل وأ مدلا اهب مادو تلستغا ءاوسو ؟ ةدعلاب فيك . دعب ةيمذ يهو
 دعب نم اهتدوع يتلا اهضيح مايأ تضقنإ اذإ : لوقاف ؟ لستغت
 نوكتو نيتالص لكل لستغت اهنإف مدلا اهب مادف ةثلاثلا ةضيحلا
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 اهضيح م امت دعي م دل ا اهنع عطقني مل ولو اهتدع يضقنتو ةض احتسم

 . اهلاستغاو

 نم سأيت نم ءاسنلا نم : لوقي ةديبع وبأ ناكو : هريغ نمو
 . ةلاسملا هذه ىف هلوق مدقت دقو ضيحملا

 ضعب وأ هقلخ نإبتسا دق ًاطقس ةأرملا تطقس اذإو : ةلاسم
 ام اهتدع ضقنت مل رخآ اهنطب يف ناك نإو ةدعلا تضقنإ دقف هقلخ
 هللادبع نع كلذ انغلبو ةديبع وبأ كلذب ينثدح ؟ءيش اهنطب يف يقب
 ذ ...... سابعلا نبا

 هتجوز نع باغ لجر نع لئسو : دييقتلا باتك نمو : ةلأسم

 ةنيب كلذ ىلع دهشأو اهقلط مث ةيجوزلا قحب هلام نم لكات اهكرتو
 نم ةقلطملا جورخ تقو ءاضقنإ دعب هقالطب ربخلا اهيلإ لصوف لدع
 حص ذنم دتعت اهنأ ىرأ : لاق ؟ تضقنإ دق اهتدع نوكت له ةدعلا

 . قالطلا اهدنع

 : لاق ؟ هيف اهقلط يذلا قالطلا تقو ذنم ةقلطم نكت مل : هل تلق

 اهيلإ ىهتنإ يذلا تقولا وهو اهقلط تقو ذنم اهسفن دنع ةقلطم يه

 دق اهتدع نإ انلق ولو . اهلعفي ةدبعتم ةدعلاو . كلذب اهل ملعلاوهو

 تقولا يف جيوزتلا اهل انزجا دق انكل ربخلا اهغلب ام تقو يف تضقنإ

 . اهتلعف نكت اهب تدبعت يتلا ةدعلاب اهرمأن ملو
 ربخلا لوصو تقو ىلإ اهقلط نأ دعب هلام نم تلكأ امف تلق

 هلام نم تلكأ دق سيلأ : تلق . ال : لاق ؟ نامض هيف اهيلع له اهيلإ

 اهلكف اهايإ هرمأبو ةيجوزلاب لكات تناك : لاق ؟ هتجوز ريغ يهو

 ناك نكلو اهقلط نكي مل ولف : هل تلق . اهقلط هنإ اهملعي نأ الإ حابم

 ناكل ارشعو رهشأ ةعبرأ كلذ الخ دقو ربخلا اهعاج مث اهنع يفقوت

 ىقوتملا ةدع نبب قرفلا امق : تلق . ال : لاق ؟ كلذ دعب ةدعلا اهمزلظت

 اهتدع ةقلطملا نأ امهنيب قرفلا : لاق ؟ ةقلطملا ةدع نييو اهجوز اهنع

 نكت مل ةقلتخم اهتدع تناك املق لمحلا عضوبو ضيحلابو مايألاب

 كلذ يف اهمزلي امب دتعت ت اهنأ دصقت نأب الإ ةدعلا تقو يف ةدبعتم
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 اهتقو ىق ةدعلا نم ضئارف ثالثلا هذه دحأب ةدبعتم هب ىهامو تقولا

 . كلذ

 مايأل ا ءاضقنإ ناك اذإق ةدودعملا مايأل ا رورمب اهتدع ةتيمملاو

 نوكت نأ بجو تضقنإ دق مايإلا تناكو ةدعلا نم اهجورخ ةدودعملا
 لوصو لبقو هت افو دعي هلام نم تلكأ امق تلق . اهت دع تضقنإ ا دق

 اهيلع تبجوأ مل : لاق معن : لاق ؟ نإمض اهيلع له اهيلا ريخل ا

 اهنع ن نا امضلا طقسب ملو ربخل ١ اهتيأي ن ں ] ليق لكات تناك دقو أن امض

 هجو يأ نم ةقلطملا رمأ ىف انلق دق : لاق ؟ ةقلطملا نع تطقسأ امك

 راصو اهجوز نع لاز دق لام نم تلكأ دق هذهو نإمضلا اهنع طقس
 وأ كلذل تدمعت هبحاص نذإ ريغب إلام اهلكاب نإمضلا اهمزليف ةثرولل
 . نومضم لاومألا ىف أطخلا نأل تأطخأ

 الف زاوجلا لبق اهقلط مث اهجوز اهبزحي مل ةأرما لكو : ةلاسم
 لبق نم اهنع تام نإف . اهقلط ام نيح نم جوزت نأ اهلو 0 اهيلع ةدع

 اهلو ارشعو رهشأ ةعبرأ ةتيمملا ةدع اهتدعف اهقلطي ملو اهل زوجي نأ
 يف يهو تام مث زاوجلا لبق اهقلط نإف 0 مات قادصلاو هنم ثاريملا
 اهل نإ : ليقف 0 جيوزتلا نع ةدعلا ردق ىلع اهسفن تسبحق ةدعلا

 اذإ ثاريملاو مات قادصلا اهل : لاق نم لاقو قادصلا فصنو ثاريملا

 هتجوز قلط لجر نعو هللادبع ع يب ] نع دجوي اممو : .ةلاسم

 يذل ١ اهجوز اهدري ال اولاقف اهنع هلقنإ ١ مث نموي ى ] امو © تضاح

 ةضيح ضيحت ىتح جوزتت الو نيمويلاو مويلا نم ترهط نيح اهقلط
 . ةلماك

 اول اقو نيسمخل ١ يف ضيحمل ١ نم ساي ات يتلا يف ١ ة اوفلتخ ١ هريغ نم

 يف تمادام : لاقف . ةقلطملاف : هل تلق . ير ىراوحلا ىبأ لوق نيتسلاب

 . طوحأ ناك ديدجلا
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 دعب هريغ اهجوزت مث ةقيلطت ةأرما قلط لجر نع لئسو : ةلأسم
 نإ لوألا جوزلل له اهقلط مث اهقلط مث اهأطي ملو اهتدع ءاضقنإ
 . يدنع اذكه : لاق ؟ ةدع اهيلع نوكي الو اهجوزتي
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 ةأرملا يف باب
 اهنطب يف اهدلو برض اذإ

 برض ةأرما نعو : هللا همحر بوبحم نبي دمحم هللادبع يبأ نع

 جوزت له ؟ كلذ نم هللا ءاشام وأ نينس رشع تثبلف اهنطب يف اهدلو

 نإف : تلق ؟ اهنطب يق ام عضت مل تمادام ةتيمم وأ ةقلطم تناك نإ
 لك نيب لستغت ةضاحتسملا ةلزنمب يه : لاق ؛ عنصت فيك تضاح

 له جوز اهل ناك نإف : تلق نيتالصلا نيب عمجتو يلصتو نيتالص

 اهؤطي ال : لاقف ؟ اهنطب يف بورضم اهدلوو مدلا اهعاج اذإ اهؤطي

 . يلصتو لستغت نأ اهيلعو

 نمو يدنع اميف نسحلا وبأ ذخأي اذهب اهؤطي مهضعب لاقو
 ملعلا لهأ ضعب نع ةفرعملا لهأ ضعب لاق دقو : لاق نم لاق ةريغ
 تجوزت نإف تجوزت ضيح ثالث تضاحو ناتنس اهل ىضم اذإ

 امهنيب قرف الماح تناك اهنأ حصو دلولا كلذ تدلو مث اهجوز اهئطوو
 ملعأ هللاو جاوزألا ىلع تمرحو لاق هنأ بسحأو

 هريخت ن ] اهلف لماح اهنأ ملعي ملو هتأرم ١ قلط نمو : ةلأسم

 رثكأ وأ لقأ وأ نينس رشع اهنطب يف دلولا ا يقب اذإ و كل ذ همتكت كت الو

 ن أ اهل لحي ملا نيتنس و ةنس ك اهنطب يف دلول ا تام ٢ ل ١ كل ذكو

 . ًاتيم وأ ناك ابح اهنطب يف ام عضت ىتح جوزت
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 هدع دع ياك باب

 غلابلاو ةبارتسملاو ةيبصلا

 ؟ ًاقادص اهل ضرفي ملو اهب لخدي ملو ةأرما جوزت لجر نع لئسو
 اهل قادص الف قادصلا امأ : لاق ؟ ى ثاريم اهلو قادص اهل له : تلق

 ؟اهجوزت امنيح ًاغلاب نكت مل نإف : تلق ةيجوزلاب اهل وهف ثاريملا امأو

 7 رهشأ ةعبرأ اهتدع : موق لاقف كلذ يف انباحصأ فلتخا : لاق

 ىتح اهيلع ةدع ال : موق لاقو 0 غولبلا دعب فلحت تجوزت تلخ اذإو

 مل ناو ثاريملا تذخأو ةدعلا اهيلع بجو تضاحفق تغلب اذاف غلبت

 . ضيح ثالث تدتعا هب ضرن

 ة أرم ١ يهو نيتنس ذنم ١) اهي ارتأ غلب دق ة رم ١ نعو : ةلاسم

 .رهش ] ةثالث مث رهش ] ةعست دتعت : ل اق ؟ طق صحت ملو تجوزتف غلاب ب

 نأ اهل له اهقلط مث اهب لخدو ةيبص ج,وزت لجر نعو : ةلاسم
 رهشأ ةثالث دتعت دتعت ىتح كلذ زوجيال هنأ يعم : لاق. اهنيح نم جوزت

 تدتعا نإف : هل تلق نضحي مل يئاللاو رهشأ ةثالث نهتدعف هللا لوقل
 يعم : لاق كلذ فيك مأ ضيحلاب اهتدع فنأتست تضاح مث نيرهش

 الو ىلاعت هللا لاق امك ضيح ثالث ضيحلاب اهتدع ءيدتبت ليق هنأ
 . روهشلا نم هب تدتعأ دق تناك امي عقتنت

 ضحت ملو تغلب مث ابصلا لاح يف نيرهشب تدتعا نإف : هل تلق
 لاح يف اهتدع نم ىضم ام ىلع ينبتأ ؟ روهشلاب اهتدع متي هب
 ةنس اهتدع نأ ضيحتال يتلا غلابلا يف ليق هنأ يعم : لاق ؟ ابصلا
 ضعب ىفق نأ كدنعف : هل تلق ةدعلل رهشأ ةثالثو لمحلل ةعست بيرلل
 ". لاقي وأ كلذ دجوي ىسع : لاق ؟ رهشأ ةثالث اهتدع نأ لوقلا

 ريع ل اق}؛ اهجوز اهقلط طق ضحت مل ة أرم ١ نعو : ةلأسم

 اهرثكأ مدقت دقو ةليوط ةلئسم هذه : هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا

 اهبراقأ وأ اهراف وأ ةثالثلا لوصالا يف )١(

 ٤٤



 ةدع باب يف ةلاسملا هذه لوأو 0 انهاه هتبتك اهنم يقعتملاو باتكلا يف

 ناف : هل تلق . اهضيح عطقني وأ اهيلع طلتخي وأ ضدحتال يتلا ةأرملا

 الخ نأ ىلإ اهي دمق هٹئ وأ هعير لذرللا نم اهيلع يقب دقو مدلا اهاتأ

 ‘ مدلا هيق اهعاج يذلا ليللا نم الخام اهموي مامت نوكي ام راهنلا

 ؟ دحاولا مويلاب اهل ضيحلا تويثي لوقي نم لوق يف ًاضئاح نوكت له

 مدب ًاضيح لرللا مد ناك راهنلاب ليللا مد لصو اذإ ليق هنأ يعم : لاق

 تلمكتساو هرخأ وأ هلوأ نم ًاضئاح راهنلا رثكأ يف تناكو راهنلا

 . اضيح لوقلا اذه ىلع نوكي نأ ينبجعأ ليللا نم كلذ مامت وحنك

 ارطاق وأ الئاس ةدحاو ةعفد راهنلا لوأ يف مدلا تأر ناف : هل تلق

 رهطلا تأر مث مويلا مامت ىلإ انيب أرهط رت ملو ًاسوبي تدجو مث

 نيبلا رهطلا رت ملام ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ ال حأ ًاضيح نوكيأ

 مدلا الإ ضيحب سيل : ليق دق هنأ يعدو ت . ضيح هماكحأف مالا اهمدقت

 مدقتملا وأ رطاقلا وأ لئاسلا مدلاب ةلصتملا ةردكلا وأ ةرمحلا وأ لئاسلا

 . لصتي مل وأ اهب لصتا اهمدقت اذإ ضيحلا مكح هي نوكي امي اهل

 قفني مك ىلإ لماح يهو اهجوز اهقلط ةأرما نعو : ةلأسم
 نإف : هل تلق عضت ىتح ليق دق هنأ يعم : : لاق ؟ نامزلا نم اهيلع

 مضت نأ ىلإ اهولع قفنب ليم دق هنأ رهم ا لاق ؟ اهيلع قفني روهشلاو
 ءاضقنا هنأ بسحأو دلولا اهيف ةمزلي ال يتلا ةلاحلا يت تأت وأ اهلمح

 ةقفن ال ليق دق هنأ بسحأو ناتتسلا تضقنا اذاف اهقللت د ذنم نيتنسلا

 لمحلا ةهج نم هيلع اهل ةقفن الف هقحلي مل دلولاب تاج ول هنأل هيلع

 . هقحليال وه اذإ

 ناتنس الخ ىتح اهلمح عضت ملو لماح يهو اهقلط اذاف : هل تلق

 وأ اهلمح عضت مل ام هنأ يعم : لاق ؛ ال مأ اهدر كردي امهقوف امق

 يف اهنأ ال ا إ يل نيي الق ضيح هنأ نهماكحأ تيثي ضيح ثالث ضصت

 نم سأيت نم دحي تراص اذإف : هل تلق اهتعجر كلميو ةدعلا

 اهتعجارم دارأ نا اهكردي له رهشأ ةنالث كلذ دعب اهل الخو ضيحملا
 يف ةبيرلا يدنع عقو دقف لاحلا اذهب تراص هنأ يعم : لاق ؟ 6ال مأ
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 هذه مامت مدقت د دق تبيرتسا دقق روهشلاب اهتدع تضقنا اذاف لمحلا

 . ضيحت ال ىتلا ةأرملا ةدع باب ىف ةلأسملا

 كلذ دعب ضحت مل مث اهغولب لوأ تضاح ةأرما نعو : ةلأسم
 اذإ هنأ يعم : لاق ؟ روهشلاب مأ ضيحلاب تقلط اذإ اهتدع نوكت ام

 ضيحلاب اهتدع تناك وأ ضيحت نمم تناك ضيحلا هب نوكيام اهل مت
 ضيحملا نم سأيت نأ ىلإ ضيحلا راظتنال اهتدع يف دعقتق : هل تلق
 اهل سيلو تقولا كلذ ىلإ ىلوألا ةضيحلا ضعب مدلا اهئيجي نأ ىلإ
 روهشلاب دتعت دتعت مث ضيحملا نم سأيت نم دحي ريصت نأ الا ةباغ

 يهف ضيحلا ماكحا اهل تبث دق تناك اذإ يعم اذكه لاق ذئنيح
 روهشلاب دتعتو ضيحملا نم سأيت نم دحب ريصت وأ ضيحت نمم
 نم سأيت نمم تراص دقق هتفلب اذإ ىذلا دحلا امو : : هل تلق

 نم سأيت نم دحب تراص دقف ةنس نيتس تفلب اذإ : لاق ؟ضيحملا
 . اهبارتأ دعق اذإ : لاق نم لاق ضيحملا

 نبي مل ةمحل تعضو ةقلطم ةأرما نع ديعس ابأ تلاس : ةلاسم
 ىضقت سيل ليق دق هنأ ىعم : لاق ؟ كلذب اهتدع ىضقنت له اهقلخ

 7" ضعب يف ةحراج ةغضملا دلت قلخ نم نيي ش كلذب اهتدع

 قلخلا نم ةحراج نيبت ولو كلذب اهتدع يضقنتال : لاق نم لاقو
 : هل تلق . هلوق ىنعم ىلع ًامات دلولا نوكيو دلولا قلخ لمكي ىتح
 ةغضم يه اهنأو ةحراج هنم نيبتم نكي مل اذإ سافنلا اذه يف دعقتف

 . هيف فلتخي هنآ يعم : لاق ةقلخم ريغ
 اذه نإ : لاق نم لاقو سافنلا اذه يف دعقت اهنأ : لاق نم لاق

 يف هب دتعت الو ةقلخ نم ءيش نيبتي مل اذإ ساقنب هسيلو ًاضيح نوكي

 ةضاحتسم مدلا اذه يف نوكت اهنإ : اضيأ لاق نم لاقو . ةدعلا
 هلعجي نم لوق ىلع ةدعلا يف اذهب دتعت دتعت ليق هنأ كدنع لهف : هل تلق

 . تدتعا نإ اهلعلو ةدعلا يف هب دتعت ة ال ليق هنأ يعم : لاق ؟ ًاضيح
 نم ىنعملا اذهو ًاضيح هتبثي شد نم لوق ىلع كلذ دعبي ال ةدعلا نم اذهب

 . هلوق
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 اهقلط ١ ذ ا اهت دع مك دلت الو صيحت ال ة ارم ١ نعو : ةلسم

 رهشأ ةثالث : لاق نم لاقو ةنس هذه ةدع نأ : اولاق دقف ؟ اهجوز

 . ذخأن هبو انيلإ بحأ لوألا لوقلاو

 ةليل لوأ اهجوز اهقلط اذإ ةأرملا يف لوقتام : هل تلق : ةلأسم

 يقبو اهلك ةليللا تضم وأ اهفصن ةليللا نم ىضم نأ دعب لالهلا نم
 هلك رهشلا تلبقتسا اذإ ةلهألاب دتعت امب وأ ةلهألاب هذه دتعتأ مويلا

 تلبقتسا امب تدتعا روهشلاب دتعت هذه تناك اذإف ؟ ةليل لوأ نم

 اهيلايلب رهشأ ةثالث متت ىتح عبارلا رهشلا نم اهيلع ىقب ام تمتأو
 . اهتاعاسو اهمايأو

 وأ ةرقص تأرق تقلط ة أرم ١ يف لوقت ام : هل تلق : ةلأسم

 امد ىرتال ضيح ثالث كلذ تأرف امد ردت ملو اهضيح مايأ يف ةردك

 اهكردي له اهضيح مايأ ةرفص مايأ ةرشع رهط دعب نم ىرت امناو
 نوكي ال ضيحلا نإ لوقي نم لوق ىلع معن : لاق ؟ لوألا اهجوز
 . مدلا همدقتي ىتح اضيح

 اهجوز اهقلط مث ةباثإ اهل تناك اذإ ةأرملا نع هتلاسو : ةلاسم
 اهتباثإ مايأ ىقبو اهضيح مايأ نم ترهط ةثلاثلاو نيتضيح تضاحف
 ؟ اهضيح مايأ و اهتباثا نيب اميف رهاط يهو اهدري نأ اهجوزلأ
 فورعم تقو ىلع ءارقا ةثالث اهل تقفتا دق اهتباثإ تناك اذإ معن : لاق

 اهتباثإو اهضيح مايأ ضقنت ملام اهجوز اهكرديو اهضيح كلذ نإف
 . اهتباثإ مايأ يضقنت ىتح جوزت نأ اهل سيلو

 أ ةثالث نم رثكأ اهؤرق ناك اذإ ةأرملا ىف اوفلتخاو : لاق

 أ ةثالث تضاح ةثلاثلاو اهؤرق ناكام ىلع نيتتباث نيتضيح تضاحق
 تضاح دق اهنأل اهتدع تضقن دقو جوزت : لاق نم لاقق ترهط مث

 ضيحت ىتح هريغ جوزت الو لوألا اهجوز اهكرديال : لاق نم لاقو
 ثالث ضيحت ىتحق اهتدم تلاط ولو ضيحت تناك امك ةمات ةضيح
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 ءارقأ ةثالث اهل متأ نإف : هل تلق ضيحت تناك ام ىلع ةمات ضيح
 هذه دعب جوزتأ مايأ ةثالث ةعبارلا تضاح مث مايأ ةثالث ضيحب ةيلاتتم

 : لاق ؟ ةمات ةضيح ضيحت ىتح جوزتال لوقي نم لوق ىلع ةضيحلا

 رقأ ةثالث اهل تضقنا اذإ ةداع اهل ثالثلا تراص دق هذه نأل معت

 ةشيحلا هذهبو نيتماتلا نيتلوألا نيتضيحلاب تدتعا مايأ ةثالث ىلع
 اهكرديال هنأل لوقلا اذه بحأ انأو : لاق ؟ اهتدع تضقنإف ةعبارلا

 . ةمات ضيح ثالث ضيحت ىتح جاوزألل لحت الو اهجوز

 اهكرت مث ةدحاو هتأرم ١ قلط نمعو ير اوحل ا يبأ نعو : ةلأسم

 نأ اهل له 0 قالطلاب اهقحلأ مايأ ةرشع اهتدع نم يقب اذإ ىتح
 قالطلا نم ةدعلا فنأتست مأ مايألا ةرشعلا ةدعلا تضقنا اذإ جوزتت

 قالطلا نم ةدعلا فنأتست : لاق نم لاق دقف تفصوام ىلعف ؟ رخآلا
 . رخآلا

 اذإ ىلوألا ةدعلا نم لوألا قالطلا نم ةدعلا : لاق نم لاق

 كلذ اهل زاجو تجوزت اهتدع نم ةيقابلا تركذ يتلا رشعلا تضما
 هب لومعملا رثكألا انعم وه لوقلا اذهو

 ةقفن ال هنأ اهجوز تومي مث ةحصلا يف ةقلطملا يف ليقو : ةلاسم

 : لاق نم لاقق الماح تناك اذإ كلذكو ةقفنلا اهل ليقو ةدعلا يف اهل

 قالطلا ناك اذإ ضيحلاب ةدعلاو ةقفنلا اهل ليق دقو هتوم دعب اهل ةقفنال

 ثاريملا اهلف رارض هنأل ضيحلاب اهتدعف ضرملا يف اثالث

 ة ]رمل نعو : بسحأ اميق ن اطحق يب ] عم اج نمو : ةلأسم

 رهشأ ةثالث ىوس ةدع اهل فرعن امف اهتدع مك ضيحتال يتلا غلابلا
 . رهشأ ةعست وأ ةنس اهتدع لعل اهنع لسو

 ل اق تام مد ث نيتقيلطت وأ ةقيلطت هت أرم ١ قلط نمعو : ةلاسم

 . ارشعو رهش ] ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتمل ا ةدع ةدعلا اهيلع
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 هتجوز تدتعا ضرملا ىف قلطملا تام اذإو هريغ نمو : ةلأسم
 ضيح ثالث نم رثكأ تدتعا رهشأ ةعبرا ناك نإ نيتدعلا ىصقأ
 . ارشعو رهشأ ةعبرأ تدتعا

 ةافولا ةدع تدتعا ةعجرلا هيف كلمي ًاقالط ناك نإو : هريغ لاق
 اميف رظنت الو توملا نبح نم كلذ ءىدتبتو قالطلا ةدع هبلع لخدتالو
 ةدعلا ىلع ينبتو قالطلا ةدع تدتعا ةعجرلا كلميال ناك نإو ىضم

 ضيحلاب اهتدع تناك ضيحلاب يفوتست ىتح توملا لبق نم ىضم امب
 تدتعا ارشعو رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ضيح ناك اذإو رهشلألاب وأ

  

 . ضيح ثالث
 لاقف ت او مدلا اهب رمتسا اذإ ةقلطملا يف فلتخا : ليقو

 يلصت مث اهضيح ماي ابأ أ كرتت مث مد ماي انصل و ةالصلا ك ا ك : ل اق نم

 لاقو اهتدع تضقنا ءورق ةثالث كلذ ىلع اهل ىضم اذإف ق مايأ ة ةرشع

 ةعست دتعت : لاق نم لاقو رهشأ ةثالث اهتدعو ةبير هذه : لاق نم

 . ضيحلل رهشأ ةثالث و لمحلل رهشأ

 ضيحت يتلا مايألا كلت تناك اذإ ةضاحتسللا نإ : لاق نم لاقو

 تناك اذإف كلذ ليق ٥ ارت نكت ملام مدلا نم اريسي ىرت اهيق

 لبق اهيف ضيحت تناك يتلا اهضيح مايأ دنع ىرت اذكه ةضاحتسملا

 مايألا ترم اذإف رهشأ ةثالث اهتدعف كلذ دعبو لبق رت ملام ىلبت نأ

 تفرعو ريثكلا كلذ اهضيح اهنع عطقنا اذإ مث اهضيح اهيف رثكي يتلا
 ىلع تضاح اذإف تلستغا ضيحب سيل كلذ دعب تأر يذلا كلذ نأ

 . اهتدع تضقنا دقف ضيح ثالث وحنلا كلذ

 ىضم دقو ةريغصل ١ هتجوز قلط نم : دمحم ىبي ] لاق : ةلأسم

 مايألا كلتو كالهلا دنع رهشلا سأر نم نوكت ةدعلاف مايأ رهشلا نم
 لاق دق هنأ الا انياحصأ دنع لوقلا رثكأ اذهو ةدعلا نم اهل نبسحي ال

 ةريبكلا ةدع كلذكو اهقلط موي نم دتعت اهنأ هيلع لمعلا سيلو مهضعب
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 ")مايألا يف ةريغصلا ةدع لثم ضيحتال يتلا
 مكلامق ىلاعت هللا لاق 1 ىلع جوزلل قح ةدعلاو : ةلاسم

 ىلع جوزلل بجت امنإ ةدعلا نأ لجو زع نيبف اهنودتعت ةدع نم نهيلع

 ضئارفلا تناك نإو ة ةريغصلا يف لوقلا كلذكو ةقوقح نم يمو ةأرملا

 توملا يف ةأرملا ىلع ضرف ةدعلاو جوزلا قوقح نم ةدعلا نأل اهمزلتال

 يف ةدعلا ليبس سيلو اهب لخدي مل نإو بجت اهنال جوزلل اهيف قحال
 ةأرملا ىلع اضرف تناك نإو قالطلا ةدع نأل توملا يف اهلييس قالطلا

 ىلع ةقفن ةتيمملل سيلو ةقفنلا نم هيلع بجي امب اقح اهيف جوزلل نأف

 . اهريغالو ةدعلا يف جوزلا

 ىلع اسايق ةلهألاب دتعت اهنأ دمحم وبأ هركذ يذلا مالسلادبع نب دمحم نب ديمس نب دمحم لاق )١(
 ةثالث بسحتو ماي اال اي دتعت اهنأ انلأس نم هي و انرصع نحن هي لمعن ىذلا او . . ضم داح يمهو ةقلطملا

 يف انفلاخ نم ء ءىطخنالو لدعأ اندتع وه ذإ ; اذهبو " اهتاقرأو اهتاعاسب تقلط نبح نم رهشأ

 . ملعأ ةللاو هللا ءاش نإ باوص نييأرلا لكو يأرلاب فالتخا وه ذإ كلذ

٥ . 

 



 اضيأ ةيبصلا ةدع يف باب

 ملو اهنع تام مث ةيبص جوزت لجر نع هللا همحر نسحلا ابأ تلاس
 املف اهب لخدي مل وأ اهب لخدو اهمنولب لبق رخآ اهجوزت مث اهب لخدي
 نم اهل نوكي ام : تلق ؟ اهنع ىقوت يذلا جوزلاب تيضر تفلب
 نا لاق ثاريم اهل لهو اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهيلع لهو قادصلا
 و لماك اهقادص اهلف اهنع تام يذلا لوألا جوزلا جيوزتب تيضر
 ناك نإ اهتعجارم رخآلا اهجوزل لهف : تلق ثاريملا اهلو ةدعلا اهيلع
 دقو اهب لخذي مل وأ اهب لخد اهتعجارم هل سيل : لاق اهب لخدي مل
 ةعجارم نع لس هريغ اجوز تحكن ولو أدبأ هل لحت الو هيلع تمرح

 يذلا حاكنلا لاح يف اهب لخدي ملام هنأ يعم : ةريغ لاق اهل جوزلا

 . ةدقعلاب اهحاكن هيلع مرحيال ًاحاكن نكي ملو هل تبثي مل

 ناك دقو جيوزتلاب تيضرو ةيبصلا تغلب اذإف : هل تلق : ةلاسم
 نم وأ تام موي نم دتعت نأ اهيلع نوكي ام اهب لخدي مل وأ اهب لخد
 جيوزتلاب اد تيضرو تقغلبي موي ذنم : لاق ؟ جيوزتلاب اد تيضرو تفلب موي

 مل تغلب املق اهئطو دق ناك ناق : هل تلق . : ٥ ةاقولا ةدع يف كلذو

 :لاق ؟ تغلب موي نم وأ اهنع تام موي نم دتعت ىتم اجوز هي ضرت

 اهي لخد ناكو اهنع تام ناق : هل تلق ةقلطملا ةدع تام موي نم

 رخآلاب اهجيوزت متي له رخآلا جوزلاب اي تيضر تغلب املق تجوزتو

 لخد نكي ملو اهنع اهنع تام ناف : هل تلق معن : لاق ؟ ةدع اهيلع نوكيالو

 جيوزتل ا تمت ت تغلب املف رخآل ١ اهي لخ دو هريغ اجوز تجوزتو اهي

 ؟ لوألا ةجوز ماكحأ اهماكحأ نوكتو رخآل ١ حاكن خسفقني له لوألا

 . معن : لاق

 ءاضقنا ليق تضاح ن اف رهش ] ةثالث ةيببصل ا ة دعو : 0 ةلأسم

 هنأ ىعم اذكه ضيح ثالث فنأتست ضيحلاب ةدعلا تناك رهشأ ةثالث

 . ليق
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 ت تامو لجر اهجوزت اذ ا .ةيبصل ا نع د ددعس وب ] لئسو : ةلاسم

 لق هنأ يعم : لاق تغلب نبح جوزت نأ اهلو اهابص يف اهتدع

 نم لاق. تغلب اذا ا جوزت نأ اهلو اهابص لاح يف اهتدع يضقنت

 . يلإ بحأ لوألاو غولبلا دعب نم تيضر نبح ةدعلا فنأتست : لاق

 ةيبصلا جوزت اذإ لجرلا كلذكو : تلق رخآ باوج ىفو : ةلأسم
 ذنم وأ اهغولب ةدعلا دعب نم نوكيو ؟ ال مأ ةدع اهيلعأ اهنع تام مث
 كلذ ىلع اهثاريمو اهتدعو اهجيوزت نإف تفصو ام ىلعف ؟ اهنع تام
 اهلو ةدعلا كلانه اهيلع ناك اجوز هب تيضر نإف تغلب اذإق فوقوم

 الف اجوز هب ضرت مل ناو اهنيمي دعب هنم ثاريملا اهلو لماك قادصلا
 هيلعف اهب لخد نوكت نأ الإ اهل ثاريم الو اهل قادص الو اهيلع ةدع
 . باوصلاب ملعأ هللاو ةأرملا ىلع ةدع الو هلام يف قادصلا

 مل ىتلا ةيبصلا تقلط اذإو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 اهكردأف رهشأ ةتالث تدتعا اهنأ ولو رهشأ ةثالث اهتدعف ضحت

 ضيحلا ةدع ىلإ تعجر رهشأ ةثالثلا نم موي رخآ يف ضيحلا
 . ضيح ثالث تدتعاق

 :هلل ا همحر درعس ني دمحم مره اربإ ١ يبأ ب اوج نمو : : ةلأسم

 هنع تتام وأ اهنع تام وأ اهقلط مث اهئطوو ةيبص جوزت لجر نعو
 تضقنا اذإفق ارشعو رهشأ ةعبرأ ليقو رهشأ ةثالث تيملا نم اهتدعف

 . ءيطولاب قادصلا اهلو جيورتلا اهل زاجو جوزت نأ اهلف اهتدع
 تيضر ايح ناك ول هنأ فلختو غلبت ىتح فوقوم كلاهلا نم ثاريملاو
 ملعأ هللاو جوز عم تناك ولو ثاريملا اهل نوكي ث مث اجوز هبآ

 اذإ يبصلا نعو : هللا هيضر ديعس يبأ باوج نم : ةلاسم
 غلابلا ةأرملاب زاج دقو يبصلا تام مث ةيبص جوزت وأ غلاب ةأرماب جوزت
 انفرع يذلاف تفصو ام ىلعف اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهيلع له تلق
 ملعأ هللاو اهنع يفوتملا ةدع اهيلع سيل نأ هللا همحر خيشلا باوج نم

٢ ٥



 . باوصلاب
 اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع يبصلا نم اهيلع سيل ةيبصلا كلذكو

 يف اهي زاج دقو تام مث جيوزتلا ريقف يبصلا غلب نا كلذكو : هل تلق

 ةدع هنم اهيلع سيلو ىلوألا لم هذهف ؟ ال مأ ةدع اهيلعأ تلق هئابص

 . باوصلا ملعأ هللاو ةدعلا هبق اهيلع تيثي اجوز نكي مل هنال

 دق ناكو اهجيوزتب يضر دقو هغولب دعب اهقلط نإ كلذكو : تلق
 ةأرملا هذه يف تفصو ام ىلعق ؟ ال مأ ةدع اهيلعأ هئايص يف اهي زاج

 نأ ليق اهقلط مث اهي يضر من مث غلاب يمهو ةئايص يق اهب لخد يتلا

 همحر نسحلا يبأ خيشلا لوق نم ه انفرع يذلاف ةغولب دعي اهب لخدي

 دعب اهب ىضر مث هئابص يف اهب لخد اذإ الماك قادصلا هيلع نأ هللا

 ضري مل نإو لماك قادصلا هيلعف اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث هغولب
 . قادص هيلع سيلف اهب

 هغولب لبق اهئطو ناك دقو هغولب دعب اهب لخدي مل اذإف ةدعلا امأو

 الف هغولب دعب اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث جيوزتلاب ىضرف غلب مث
 كلذ يف رظنلاو ةروشملا ىلع لوقأ ينا ريغ ةدعلا يف ائيش اهيف ظفحأ

 . ء اوس هعبصأو يبصلا ركذ نأ رثألا ء اج دق هزأل ةدع اهيلع سيل نأ

 يمهو اهجرف يف ةعبصأ جلوأف غلاب وهو ةأرماب لخد ًالجر نأ ولق
 مكحل ا يف ةدعلا اهيلع بجوي الوخد اهي لخدي ملو اهقلط من ةأرم ١

 اهيلع هلل اميف قدصت الو اهلام ىلع قدصت نأ اهل نوكي امم رهاظلاب
 ىلع ةدعال هيف ركذال يذلا بوبجملا نأل هعبصأ نم ةدع اهيلع ناكام
 . هتأرما

 قادصلا نببنعلا ىلعو ةدعلا هتأرما ىلع اولاقف ىصخلا امأو

 همزل امنإف ةأرملا هذهب يضرف غلب اذإ ءيبصلا كلذكو رظنلاو سلاب

 اذإ هنكلو ةدع اهيلع نكي مل حاكنلاب ضري مل نإو ءيطولاب قادصلا
 . حاكنلاب ةئاضر عم لوألا ءىطولاب قادصلا هيلع بجو حاكنلاب يضر

 مزلي دقو حاكنلاب هئاضر عم لوألا ءىطولاب قادصلا مزلي دقو

 يف ٥ ةأرملا هذه يف يدنع يذلا اذهق ة ٥ دع هيلع سيل نمل الماك قادصلا

 قلغ وأ ارتس اهيلع يخرأف هغولب دعي اهي الخ نوكي نأ الإ ةدعلا هذه

 . باوصلاب ملعأ هللاو مكحلا يف ةدعلا اهيلع نإف ًاياي اهيلع

٥٢



 نأ لبق ةقيلطت اهقلط مث اهجيوزتب ىضرو غلب نإ لوقت ام : تلقو
 ةدحاو اهقلط مث اهب زاج ينعأ : تلق ؟ هغولب لبق اهسم وأ 4 هسمي

 هذه يف باوجلا ىضم دقف ؟ ال مأ ثاريم هنم اهلأ : تلق ؟ ت ام مث

 نحنو انلق يذلا لوقلا ريغ ائيش اهيق ظفحن ال انإ انلق دقو ةدعلا

 هانلق يذلا انلوق ىلعف انفلاخو قحلا نع هيف انيمع امم هللا رفغتسن

 لبق اهب لخد امنإ ناك اذإ ةدع اهيلع سيل هنأ هانيذتحا ىذلا انليبسو

 اذإف . هغولب دعبأاهب لخذي نأ لبق اهقلطف هغولب دعب يضر مث هغولب
 هل ثاريمالو ديدج حاكنب الإ ةعجر اهيلع هل سيلف ةذع اهل سيل ناك
 نم اهم ةدع دتعتو اهسفن سبحتو اهعضوم يف اهقلطي نأ الإ اهنم
 ثاريملا اهلف نهب لوخدلا

 امأو اهب هلوخدب الماك قادصلا اهل نإ تلق دقف قادصلا امأو
 لبق اهقلط مث ةغولب دعب اهب يضر مث ةغولب لبق اهب لخد نكي مل اذإ
 اهل كاري ا الو اهيلع ةدعالو وا ذصلا فصن اهلف اهب لخدي نأ
 نوكيف كل تفصوام ىلع ضرملا يف اهقلطي نأ الإ اهيلع هل ةعجرالو
 . اهم ةدع تدتعا مث اهسفن تسبح نا هنم ثاريملا اهل

 فصن اهل لاق نم لاق الماك قادصلا اهل : لاق نم لاقو

 ىلوق كتملعأ دقف ىلوألا امأو هدجولا هذه ىف انفرع اذكه . قادصلا

 ةروشم وه امنإ هب كيلإ تبتك يذلا لكو ةروشملاو رظنلا ىلع اهيف
 ربكلا وأ ةسائرلا لامعتساو عبتا ام ىلوأ قحلاو هللا ءاش نإ رظنو
 ىلع قافشالا رظن هللا ءاش نا كلذ عيمج يف رظنإف عدوام ىلوآ

 باوج يف ترظن ينأ ملعاو هللا ءاش نإ باوصلا لثتماو يلعو كسفن
 اهجوزت يتلا ةيبصلا يف يتلا ةلاسملا تبتك نأ دعب هللا همحر خيشلا
 هئابص يف اهي لخد اذإ هنأ هنع تدجوف هئابص يف اهي لخدو يبصلا

 جيوزتلا متأ نإف فوقوم هلك هحاكنو هجيوزت نأ هئابص يق اهقلط مث مث

 اهيلع تبثت مل جيوزتلا خسف ناو ةقلطملا ةدع اهيلعف ةغولب دعب قالطلاو
 . ةدعلا

 يلعف اهيلع ةدعالو ثاريم اهل سيلف ضرت ملو اهنع تام اذإ اماو
 قالطلاو جيوزتلا متأ نإ ةدعلا اهيلع لعج دق خيشلا ناك اذإ اذه
 بجوأ ايصل ١ قالط اذه نأل بجوأ اضيأ ا ةدعلا اهيلع تنا كتلانسمف

٥٤٤



 غولبلا دعب اهب لخد نكي مل ولو غولبلا يف هب ىضر اذإ ةدعلا اهيلع
 اهقلط مث غولبلا دعب جيوزتلاب يضر مث هئابص يف اهب لخد اذإف
 ثاريملا اهلف ةدعلا اهيلع ناك اذإو ةدعلا اهيلع نوكي نأ بجوأو ىرحأف
 ءىطولاب ةدعلا اهمزلأ دق هنأل لوقلا اذه بسح ىلع ةعجرلا هيلع اهلو
 هنأ وجرأو هكرت وأ هيلع برضلا يف كيأرو لوألا لوقلا ريغأ ملو لوألا
 . هللا ءاش نإ قحلل فلاخم ريغ

 تركذام سايق ىلع لوقلا اذه لاق هللا همحر خيشلا نأ بسحأو
 اهئطو ناك دقو غولبلا دعب جيوزتلاب ىضر اذإ قادصلا همزلأ نإ كل

 اذهبو لمعتسي ام ىلوأ ظفحلاو سايقلا يف نسحي اذهو غولبلا لبق
 ناو نيملسملا راثآ يف هللا ءاش نإ هبلطي ىتح كلذ عديو ذخأن لوقلا
 . هللا ءاش نإ كيلا كلذف هريغف تئش

 ةدع مك : تلق بسحأ اميق درعس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىتح رهشلألاب اهتدع ضقنت ةذت مل ناق رهشأ ةتالث ةيبصلا ةدعق ؟ ةيبصلا

 نم ىضم دق امب دعتست الو ضيح ثالث ضيحلاب تعجر تفلب
 اهتدع تضقنا دق ناكولو ضيح ثالث ةديدج ةدع فنأتستو رهشألا

 ةعاس اهتدع نم اهيلع يقب ولو ضيحلاب ةدع اهيلع نكي مل روهشلاب
 ةدعلا ىلع تعجر تضاح ىتح روهشلا ةدع نم اهمتتست مل ةدحاو

 ملعأ هللاو كلذ مهقاق ةدعلا يف اهدري نأ اهجوزل ناكو ضيحلاب

 . باوصلاب

 اهقلط مث ءاسنلا غلابم غلبت مل ةيراج جوزت لجر نعو : ةلأسم
 دح يف تناك اذإ : هللادبع ويأ لاق ؟ اهتدع فيك ضيحت نأ لبق

 دتعت لاق فيك تلق نبيلجألا دعيأ اهتدعف اهبارتأ نضح دقو تافلابلا

 اضيأ تدتعا ةعستلا تضقنا اذإف تلمح اهلعل لمحلل رهشأ ةعست
 نأ لبق تضاح نإف : ليق ؟ جاوزألل لحت مث ةنس كلذف رهشأ ةتالث
 . ضيح ثالث دتعتق عجرتو هيف تناكام لمهت لاقق مويب ةنسلا ولخت

 ىهو تقلط اذ ا ةيبصل ١ يف ليق دق هنأ يعم : ل اقو : ةلأسم

٥ ٥



 ؟ -ج

 رهشأ ةثالثو طايتحالاب هنم ةنس اهتدع نأ تبيرتساو غلابلا دح يف
 يهو ضحت مل اذإ غلابلا ةأرملا نأ ليق دق هنأ يعم : لاقو . مكحلاب
 نإ اولاقو 4 . جاوزألل تلح دق مث ةنس اهتدعف ضيحت نم دح يف
 تلح دق مث ةنس اهتدع نا تقلط مث مث ةعفد الإ مدلا رت مل اذإ ةقلطملا

 لقأ اذه ىلع ةنس اهتدعف نيموي وأ اموي مدلا تأر ىل كلذكو جاوزالل

٥٦



 جوز وأ ديس نس ءاعمالا ةدع يف باب
 اهل نوكي مك لجأ وأ ةايح وأ توم ىلإ ةيقر نوكتأ ةريدملا ةمألا نعو

 اهتدعق ةكلملا يف تماد امف ؟ لجألاو ضيحلا يف ةدعلاو قالطلا نم

 امأو ةرحلا ةد ةدع تليقتسا ةدعلا يف يهو تقتع ع نإف ا ةمألا ةدع ع لتم

 . قالطلاب كناب دقف ةدعلا / تقتع

 تقتع مث نيتقيلطت اهجوز اهقلط اذإ ةمألا نع هتلأسو : ةلأسم

 يعم : لاق ؟ ةرحلا ةدع مأ ةمأ ةدع اهتدع متت نأ اهيلع ام ةدعلا يف

 دق تناك نإ اهتدع نم ىضم ناك ام ىلع ينبتو ةرحلا ةدع دتعت دتعت اهنأ

 . روهشلا كلذكو ةضحلا كلت عم نيتضيح تمتأ ةضيح تضاح

 نوكت مكب اهاضرب اهدرو تقتع مث ةدحاو اهقلط نا تيأرأ تلق

 : هل تلق نيتقيلطت ىلع هدنع نوكت هنأ يعم : لاق ؟ قالطلا نم هدنع
 ال : لاق ؟ درلاب اهكردي له ةدعلا يف يهو تقتعو نيتنثا اهقلط نإف

 ٥ هريغ ًأجوز حكنت ىتح كلذ يل نيبي

 اهجوز اهنع تام اذإ ةمألاو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 يتلا امأو ؟ ادبع وأ أرح اهجوز ناك مايأ ةسمخو نارهش اهتدعف
 كلمي اهتدع تناك نإف ةدعلا يف يهو اهجوز اهنع تومي مث قلطت
 ةسمخو نيرهش ةمأ تناك اذإ ةافولا ةدع لبقتست اهنإف اهتعجر اهيف
 تناك نإ امأو ارشعو رهشأ ةعيرأق ةدعلا يف تقتع تناك ناق مايأ

 ةدع الف ةمأ تناك نإف نينثا قالطلا نم ةعجرلا اهيف كلميال ةدع يف
 . عرشلا نايب ىلإ عجر قالطلا ةدع الإ لاح ىلع اهيلع

 قنعي دلو اهل سيلو هدلو م ا ] نع لجرل اتام اذ !و : ةلاسم

 مث هتوم ليق اهقتعأ ١ نإو ةمأ اهنأل ةضيح اهتدع ن نإ اف اه اد ١ هن ؟اريمي

 نمم تناك نإ رهشأ ةتالث وأ ضيح ثالث اهتدع نإف اهنع تام
 رئارحلا ةدع دتعت اهنأل ضيحتال

٥٧



 قتعت ىتح ادلو تدلوف لماح يهو هدلو مأ نع لجرلا تام اذإو
 نأ اهنيعي هذه نع هلأسأ ملو ة ٥هدييع يبا لوق سايق نإف اهايإ هثاريمي

 ةعير أ تمد ت ارشعو رهش ] ةعيبر ] لبق تعضو نإ ا نيلجأل ا رح ا اهت دع

 اهلجأو ارشعو رهشأ ةعبرأ دعب اهعضو نا ناك نإو ًأرشعو رهشأ
 . اهيف رظن و ملعأ ا هلل و اهنطب ي ام عم تقتعأ عأ اهنال اهلمح عضت ن أ

 يهف هريغ دلو اهل سيلو ًأتيم تعضوو الم اح تدب اك ناو اهلمح عضت

 . لاجرلل تلح دقف اهسافن نم ترهط اذإ ةمأ

 امن و اهجوز توم عم قتعت مل اذإ اهنأ انعم يذل ا: لاق هريغ نمو

 ىلإ اهنع اهقتع قوق وهف ةمأ تناك اهنأل اهلمح تعضو امنيح تقتع
 ةرح تراصو اه دلوب اهتدع تضقنا دقو تدلو موي ةرح يهف اهداليم

 . عجر جاوزألل لحت
 دقف همأ نطب ىف هابأ ثروي نبالا نأ كلذ ىف رظن نأ دعب لاقق

 لماح يهو بألا توم ثيح نم ةرح يهو اهنطب وهو همأ نم ثرو
 . نيلجألا دعبآ اهلجأف

 مل اهنأ ريغ اهؤطي ناك دق هل ةربدم نع لجرلا تام اذإو هنمو
 اهيلع ةدعال هنأ اهئطو دقو ةمألا عاب اذإ هنأ ىرتالا اهيلع ةدعالف دلت
 . ة دعي ء اريتس ال ا سيلو اهئريتسب ن ں ] يرتشمل ١ ىلع نكلو

 اهنيعب هذه نع هلسأ ملو ة هدريع يبأ لوق سايق يف ىرأف انأ امأو

 الإ ارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع تناك اهديس اهنع ت تام اذإ ةربدملا نأل

 ن اك دقو اه دلوي ت تقتعأ يتل ١ لثم اهنكلو ثالثل ١ نم بسحت اهنأ

 اذإو نيلجألا رخآ اهتدع ؟ اهدلوب تقتعا يتل يف لوقت اذام . اهؤطي

 هيلعف ةمأو ةرح تناك دساف حاكنو ةهبش ىلع ةتارماب لجرلا لخد

 رهشأ ةتالثوأ ضيح ثالث اهتدعق ةرح تناك نإف ةدعلا اهيلعو قادصلا

 . امهنيب قرف نإ كلذكو تام نإ ناتضيح
 نيرهش اهتدعف رغص وأ ربك نم ضيحتال نمم ةمأ تناك نإو

 ةدعي بتاكملا تام مد 5 هنذاب هالوم ةنبا بتاكملا جوزت اذإو فصتو

 هيلع ء ءافو كرتو ةيتاك يذلا ليق تام ناف . رح بتاكملا ناق هلبقوأ

٥٨



 نإو . رح وهو ةرحلا ةدع اهتدعف ءافو كرتي مل ناو ةرحلا ةدع اهتدعف
 هنم تثرو هيلع ام ءاضق دعب تام ولو . تام نإف نيد هيلع ناك

 نمل هيلع ناك يذلا نيدلا ةلزنمب اهقادصو اهجوز نم ةأرملا ثرتام
 ناف هل تدلو دقو هتأرم ١ بتاكمل ا ىرتش ١ اذإو . اهتيصع كراشق هيتاك

 ام هنع عضويو ر ارحأل ١ مزلي ام ةمزل نيد هيلع رح اندنع بت اكملا

 . ىرتشاو حكن اميف رارحالا نع عضو

 ريبخل | يف لوقت امو دمحأ نب نسحل ١ يلع يبأ نع : ةلأسم

 ؟ لئاوحلا ام ضيحت ىتح لئاوحلا ءىطو زوجي ال هنأ دجوي يذلا
 ضيحلاب اهتدع نوكتف لمح اهنطب يف سيل يتلا ءاسنلا نم لئاوحلاف
 . نيميلا كلمو ءاسنلا يف اذهو

 ناكو دلو اهديس نم اهل ناك اذإ ةمألا نع لئسو : ةلاسم

 نوكت ام هتوم ببسب تقتعف اهديس اهنع يفوت مث ديسلا اهؤطي
 ةأرملا ةدع اهيلع : لاق نم لاق 0 هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق ؟ اهتدع

 تام نإف : هل تلق ةقلطملا رحلا ةدع اهيلع ليقو اهجوز اهنع ىفوتملا

 ؟ اهتدع نوكتام دلو هنم اهل سيلو اهؤطي ناك دقو ؟ اهديس
 ةمألا يربتست امك ءاربتسالا ةدع اهيلع نأ ليق هنأ ىعم : لاق

 هتوم لبق اهاطو كرت ناك دقو دلو هنم اهلو اهديس تام ناق : هل تلق

 دق هنأ يعم : لاق ؟ اهتدع نوكت ام ءاربتسالا كلذ ىلع دهشي ملو
 : لاق نم لاق ةتيمملا ةدع اهيلع : لاق نم لاق فالتخاب اهيف ليق
 . ةقلطملا ةرحلا ةدع اهيلع

 ةدع رادقمب اهل الخ مث اهاطو كرت دق هنأ دهشأ نإف : هل تلق
 اهيق ليق دق هنأ يعم : لاق اهتدع نوكتام تام مث ءاربتسالا
 اهل الخو اهئطو كرت ىلع دهشا اذإ هنأ : لاق نم لاق فالتخاب

 ءاربتسإلا دح نم هب جرختام ردقب وأ ضيحت نمم تناك نا ناتضيح
 . اهتدع تضقنا دقف ضيحتال نمم تناك نا

 نم ىلوألا يف ىضم ام بسح ىلع ةدعلا اهيلع : لاق نم لاقو
 وأ اهاربتسا نكي ملام اهئطو كرت ىلع داهشالا اهعفني الو فالتخالا
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 دهشا ناك دقو تام نا دعب دلوب تعاج نإف : هل تلق اهعابوأ اهجوز

 لوقلا ضعب يف ليق دق هنأ يعم : لاق ؟دلولا ةقحلي له اهئطو كرتب
 يفو 4 ديسلا نم دلولا قاحل ليزي امم داهشالا كرت ىلع داهشالا نأ

 كلمي وأ اهعيبي وأ اهليزي نأ الإ دلولا قاحل ليزيال هنأ لوقلا ضعب
 . هريغ اهجرف

 مث ةدحاو ةقيلطت ةكولمم لجرلا قلط اذإو ةريغ نمو : ةلأسم
 هقاتع اهكرداق نبتقيلطت اهقلط ناو ةرحلا ةدع اهتدعف هقاتع اهكردا

 . ةعجرل ١ هيق كلمي ال ءىش قأ ةكولممل ١ ةدع اهتدعف

 امنإف اهتدع يف يهو هقاتع اهكردأو اهجوز اهنع تام اذإو
 . مايأ ةسمخ و نارهش اهتدع

 اهتدعف تقتعا مث نيتقيلطت اهقلط اذإ ليق دقو : لاق . هريغ نمو
 . ملعأ هللاو توملا ةدع يف كلذكو ةرحلا ةدع

 نإ اق ماي نأ ةسمخو ن ں ارهش ٥ ةافول نم ةمأل ١ ة دعو : هريغ نمو

 يفو ارشعو رهشأ ةعيرأ ةرحلا ةدع دتعتلق ةدعلا يف يمهو تقتعا

 ال نمم تدب ذاك ن ١ رهس أ ةئالث ق ا ضيح ثالث ةرحل ١ لثم قالطل ١

 . ضصت

 ربدق نهؤطي ناكو ءامإ ثالث هل ناك لجر نع لئسو : ةلاسم
 فيك تام مث ىرخأ قتعاو هتوم دنع هضرم يف ةدحاو قتعأو ةدحاو
 ةرحلا ةقلطملا ةدع نهنم ةقتعملا ةدع ليق هنأ يعم : لاق ؟ نددتعي

 ثالثو ربك وأ رغص نم ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةثالث ىهو
 يف اهجوز اهنع يفوتملا ةدع ةربدملا ةدعو ضيحت ال نمم ضيح
 . لوقلا ضعب

 ل ارأ مث هتمأ ىلومل ١ ءىطو اذإو رقعج نبا عماج نمو : ةلاسم

جوزلا ىلع سيلو اهجوزي مث نيتضيحب اهيربتسيلف اهجوزي ن نأ



 يفو مايألا يف ةرحلا ةدع فصن جوزلا نم ةمألا ةدعو : ةلأسم
 اهؤطي ناك دقو اهديس اهنع تومي يتلا امأو نيتضيح ضيحلا
 يتلا الإ ةرحلا ةدع ضيح ثالث هدعي نم اهتدعق هدعب نم قتعيو

 هببس نم قتعتف دلو هنم اهل نوكي وأ ريبدتلا لبق نم قتعتف اهربدي
 همأ تيقبو قتعت مل نإو ةتيمملا ةدع لثم ارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدعقف

 اهئربتسي اهذخا يذلا نإف اهؤطو هل لحي نم اهثرو وأ تعيبف

 نيتقيلطت ةمألا هتجوز لجرلا قلط اذإف : عماجلا نم : ةلأسم

 دق اهنأل ضيح ثالث ةقلطملا ةدع اهتدعف اهتدع يف تقتعاو تام مث

 ةعجرلا كلمي وهف ةدحاو اهقلط نإو نيتقيلطتب ءامإلا نيبت امك تناب
 تام نإو ةرحلا ةدع ضيح ثالث اهتدع نإف اهتدع يف تقتعا ناو
 ةرحلا ةدع اهتدعف هتوم لبق تقتع اذإو هتثرو تقتع دقو ةدعلا ىف ىهو

 . مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةتيمملا
 ىه ةمألا ىلع ةدعلاو قتعلا دعب هتراتخا اذإ : لاق نم لاقو

 ".دبعلاو رحلا نم ةرحلا ةدع دتعت ةرحلا كلذكو دبعلاو رحلا نم اهتدع

 يدنع : لاق ؟ اهتدع امو ةدع اهيلع له هببسب تقتع و اهنع تام مث

 . انياحصأ لوق رثكأ يف ةتسملا ةدع دتعت اهنأ

 اهؤطي يتل ١ ةمأل ١ ه دعو : رقعج ني ١ عم اج نمو :: ةلأسم

 اهدلوب قتعتو نبلجألا دعيأ ةتيمملا ةدع هنم لماح اهنع تام مث مث اهدرس

 ىلع نك اذإ دلولا مأو ةربدملاو عماجلا ريغ نمو : ةلاسم

 ةأرملا ىلع بجي ام اهيلع بجي هنإف اهجوز نهادحإ نع تامق مالسإلا
 . ةملسملا ةرحلا ةأرملا ىقتت امك اهتدع ىق ىقوتت نأ ةملسملا

 اهل ناك نإف اهديس اهنع تام اذإف دلولا مأ امأو : باتكلا نمو
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 امك يقتت نأ اهيلعو ارشعو رهشأ ةعبرأ ةدع اهيلع نإف اهررحي دلو
 اهيلع سيلو ضيح ثالث دتعت اهنإف هتوم لبق اهقتعأ نإو ةتيمملا يقتت
 . ةتيمملا ىقتت امك اهتدع يف ىقتت نأ

 تومل هب قتعي دلو اهل ناك اذإ اهنأ دارأ هنأ انعم : هريغ لاق

 دلو اهل 7 هدلو مأ نع لجرلا تام اذإو اهؤطي ناك دقو اهديس

 يهو هدلو حأ نع لجرلا تام اذاف ةمأ اهنأل ناتضيح اهتدعق هي قتعت

 يف امب تقتع اهنأل نيلجألا رخآ اهتدعو هب تقتع ًأدلو تدلوف لماح

 . هتوم دعب اهنطب

 اتيم تعضو اذإو اهلمح عضت نا اهتدع نإف هتايح يف اهقتعا نإو
 . جاوزألل تلح اهسافن نم ترهط اذإف همأ يهف هريغ دلو اهل سيلو

 مث همأ يهو اهجوز اهنع تام اذإ ةمألا ةدع امأ : هريغ لاق

 نإو اهقحلت ةيرحلاب ةافولا ةدع نإف ةوجولا نم هجوب ةدعلا يف تقتع
 دقو اهديس تام نإو ةرحلا ةدع اهيلعف ةرح يهو اهجوز اهنع تام

 نإ ليق دقف هنم دلو وأ ريبدتب هتومل تقتعق اهل جوز الو اهؤطي ناك
 جاوزألا نم ةافولا ةدع امنإو جوزب سيل هنال ضيح ثالث اهتدع

 لماح +: اذإف اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهتدع : لاق نم لاق
 ليقو اهلمح عضت نأ اهتدع نإ ليق دقف اهنع تامو اهديس نم
 ارشعو رهشأ ةعبرأ تضم نإق نيلجألا دعبأ اهتدعو ةافولا ةدع اهقحلت

 ىتأي ىتحف كلذ لبق تعضو نإو عضت ىتحف اهلمح عضت نأ لبق

 . ارشعو رهشأ ةعبرأ اهيلع

 مك اهديس اهنع تومي يتلا دلولا مأ نع هتلاسو : ةلاسم
 . ضحت ال نمم تناك نإ اموي نيعبرأ وأ ةضيح : لاق ؟ اهتدع

 دق اهنأل ءورق ةتالث دتعت : لاق ؟ هتوم دنع اهديس اهقتعأ نإف : تلق

 اهيلع ىرأ الو ءورق ةتالت اهتدع تناك تمي مل نإو هتايح يف تقتع

 . كلذ نم رثكأ

 ءورق ةثالث اهتدعق هتوم لبق اهديس اهقتعي يذلا : عيبرلا لاقو

 نإ امأو . اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهتدع : لاق نم لاقو هريغ نمو
 نإو اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهتدعف ريبدتب وأ دلوب هتومب تقتعأ
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 . ةقلطملا ةدع اهتدعق هتوم دعي تقتعا

 دلو هل سيلو تام مث هل ةمأ اطي لجرلا ناك اذإو : ةلاسم
 اهتدع نإ : ليقو . ةمأ اهنأل ةضيح اهتدع نإ : ليق دقف ؟ اهنم
 نمم تناك نإ أموي نيعبرأ وأ ةضيح اهتدع ليقو س ةمأ اهنأل ناتضيح

 اهئربتسيف اهؤطو هل لحي نم اهثرو وأ تعيب نا ليقو ضيحتال

 دتعت اهنأ يدنعف دلو هنم اهل سيلو هتوم لبق اهقتعأ نإ امأو
 ال نمم تناك نإ رهشأ ةثالث وف ضيحت نمم تناك ن ا ضيح ثالث
 ثالث يا ءورق ةثالث دتعت ليق دقف هتوم دنع اهقتعأ نإ امأو ضيحت

 ورق ةثالث اهتدع تناك تمي مل نإو هتايح يف تقتع دق اهنأل ضيح

 . كلذ نم رثكأ اهيلع ىرأ الو
 . ءورق ةثالث اهتدع هتوم لبق اهديس اهقتعي يتلا : عيبرلا لاقو

 مهقاق اهجوز اهنع ىقوتملا ةدع اهتدع : لاق نم لاقو 0 هريغ نمو
 . اذه

 نإ ليق دقق رييدت وأ هنم دلو لجأ نم هتومي تقتعا نا امأو

 لاق جاوزألا نم ةافولا ةدع امنإو جوزب سيل هنأل ضيح ثالث اهتدع
 . اذه مهفاف اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهتدع : لاق نم

 نأ اهتدع نإ ليق دقف اهنع تامو اهديس نم ًالماح تناك نإ امأو
 ةعبرأ اهتدعو نيلجألا دعبأ اهتدعو ةافولا ةدع اهقحلت ليقو اهلمح عضت
 كلذ لبق تعضو نإو عضن ىتحف اهلمح عضت نأ لبق ارشعو رهشأ
 . اذه مهفاف ارشعو رهشأ ةعيرا اهيلع يتأي ىتحف

 ليق دقو : هريغ نمو ةقلطملا ةدع اهتدعف هتوم دعي تقتعأ اذإ امأو

 اهنع تام مث اهنم دلو هل سيلو هتوم لبق اهقتعأ مث اهؤطي ناك اذإ
 دتعت اهنأل ضيحتال نمم تناك نإ رهشأ ةتالثوأ ضيح ثالث اهتدعق
 . قالطب هنم نبت مل اهنأل رئارحلا ةدع

 ريغ اهؤطي ناك دقو هل ةربدم نع لجرلا تام اذإو : ةلأسم

 ال هنأ اهئطو دقو ةمألا عابول هنأ ىرت الأ اهيلع ةدع الف دلت مل اهنأ
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 . ةدعيوء اريتسالا سيلو اهيربتسي نأ يرتشملا ىلع نكلو اهيلع ة هدع

 ثالث اهتدع ليقو ةتيمملا ةدع ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع :ليقو

 . ضيح
 تومي مث اهؤطي اهديس ناك يتلا ةمألا ةدع نأ ملعاو : ةلاسم

 .ةدحاو ةضيح مهضعب لاقو . ناتضيح اهتدعو ةمأ كلتف اهكرتيو اهنع

 اهت دعو ميرحتل و كلمل ١ ع افتراب اد نىئىش `سئدش دحأب ةمأل ا ة دعو : ةلأسم

 ةدعلا يف اهعم يوتستت اهنإف لماحلا الإ ةرحلا ةدع نم فصنلا ىلع
 كلذ نم فصنلا ةفرعم مدعل ناتضيح ضيحلاب اهتدعو ناتنثا اهقالطو
 . ملعأ هللاو

 اهديس اهقتعأو مويلا لوأ يف اهجوز تام اذإ ةمأل او : ةلاسم

 ةدعو . ةرحلا ةدع دتعت دتعت اهنإف اهجوز هيقف تام يذلا مويلا رخآ يف

 نورخآ لاقو مايأ ةسمخو نارهش موق لاق دبعلاو رحلا نم ةكولمملا
 . ةرحلا ةدع

 اهت دعقف تومل ١ ةضرم يف ةريب دمل او نيد نع ةقتعمل او : ةلاسم

 . أرشعو رهش أ ةعبرأ ١

 ضيح ثالث اهت دعق اهرجه مث هل ةمأ اطي ن اك نمو :: ةلأسم

 لبق اهلمح عضو ناك نإ نيلجألا دعبأ اهتدع ءامإلا نم ةتيمملاو
 هعضو ناك نإو مايأ ةسمخو نيرهش مامت اهيلعق مايأ ةسمخو نيرهش
 ء اوس ديعل و رحل ١ نم ةمأل ا ة دعو اهلمح عضو اهلجأف كلذ دعي

 . ضيح ثالث ءاوس رحلاو دبعلا نم ةرحلاو ناتضيح
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 راهظلاو ءالب.الاب ةدعلا باب

 له راهظلاو ءاليإلاب هتأرما هنم تناب نمعو : يراوحلا يبأ نعو
 كلذ دعي اهيلع ةدعالو كلذب اهتدع ضقنت معنق كلذب اهتدع ٠ ۔...

 . جاوزالل تلح دقو

 لماح يهو اهنع ىلآ نإف : تلق ديعس يبأ نع : ةلأسم

 لوقأ : لاق ؟ اهتدع يضقنت ذت له اهلمح عضت ملو ءاليإل ا ةدع تضقت تاو

 ىضقنت ال جيوزتل ا ة ه٥هدعو يضقنت ءاليإل ١ لجأ نإ
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 قيدصتلا يف باب
 هرجحي اعمو جيوزتلا زوجيام و ةدعلا يق

 دق نهنأ نقدصيأ جيوزتلا ندرأ مث نددتعاف نقلط اذإ ءاسنلا نعو
 لاقف كلذ يف اوفلتخا دق : لاق ؟ كلذ حصي ىتح مأ نهتدع تضقنا

 نقدصيام لقأ : لاق نم لاقو نيرهش ىلع نقدصيام لقأ : لاق نم
 هللا لاق دقف ًالماح تناك نإو الماح نكت مل اذإ اذه . رهش ىلع
 [نهلمح نعضي نأ نهلجا لامحألا تالوأو ) ىلاعتو كرابت
 تقلط مث اهدلو ضعب جرخ وأ ةعاسب ولو تقلط نأ دعب نم تدلو نإف
 جوزت نأ اهل زاجو اهتدع تضقنا دقف قالطلا دعب نم هجورخ متتساق
 . اهسافن نم رهطت ىتح اهؤطي الو

 ةميمت اهل لاقي ةظيرق ينب نم ةأرما نأ انل ركذ : رثؤملا وبا لاق
 نب ةعافر هل لاقي ةظيرق ينب نم لجر اهب جوزت كيتع نب بهو تنب

 هل لاقي ريظنلا ينب نم لجر اهجوزت مث اثالث اهقلط مث عومسلا
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ تعاجف اهقلط مث ريبزلا نب نمحرلادبع
 نأ اهل لهف اهب لخدي ملو اهجوزت نمحرلادبع نأ هللا لوسراي تلاقف
 : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهل لاقف لمؤمسلا نبا ةعافر ىلإ عجرت
 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ تعجر من 5 تفرصنإف كتليسع قوذي ىتح ال

 هللا ىلص يبنلا اهعنمف اهب لخد ناك دق نمحرلادبع نإ تلاقف : ملسو
 املف اهب لخدي مل هنأ ترقأ تناك دقو ةعافر ىلإ عجرت نأ ملسو هيلع
 تاج هللا همحر ركبوبأ فلختساو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىفوت
 املف كلذ ىلإ اهبرقي ملو ركبوبأ اهعنمف ةعافر ىلإ عجرت نأ بلطت هيلا
 ىلإ بلطت تعاج هللا همحر رمع فلختساو هللا همحر ركبوبا ضبق
 . كلذ ىلإ اهبرقي ملو كلذ نع رمع اهعنمف ةعافر ىلإ عجرت نأ رمع

 مث ةريثك اروهش دلبلا نم تباغف اهجوز اهقلط ةأرما : ةلاسم

 دقو اهنع تام وأ اهقلط مث اهب زاجو لجرب تجوزت اهنإ تلاقف تعاج

 كلذ زوجي

٦٦



 ردقب هنع تباغ مث اثالث هتجوز قلط نإق : هل تلق : ةلأسم

 نإف كلذ يف قدصتال لاق ؟ لوخدلا كلذ تعداو هريغ الجر جوزتام

 اهنأ ءىطرولا تعدأو اهي ةولخلا هل حصو اجوز تجوزت اهنأ حص

 . اهلوق لوقلاو كلذ يف قدصت

 اهيلو ملعي ملو ة ارما جوزتي ن أ ديري لجر نعو : ةلاسم
 مأ اهقدصي نأ هل زوجيأ ييلو اذه : هل تلاقو الجر هيلا ترضحأف
 اهقدصي نأ هل زاج همدقي نم دجي ملو ايلو اهل ملعي ناك اذإ لاق ؟ ال

 ضعب لوق ىلع كلذ زئاجف كلذ اهجوزو اهيلو هنأ اضيا وه لاق اذإ

 . نيملاعلا بر نم قيفوتلاو نيملسملا

 اهجوز نا تلاق اذإ ةأرملا نع هتلأسو : ديعس يبأ نع : ةلاسم

 جوزلا كلذ اهل ملعي ناك نمل زوجي له هنم اهتدع تضقنا دقو اهقلط

 ىلع اماو كلذ يل نيبي الف مكحلا ىلع امأ : لاق ؟ اهجوزتي نأ

 اذإ يدنع هيلع قضي مل كلذ لثم يف اهلوق يف بتري مل نإف ةنانئمطالا

 . لوقيام قدص قفاو
 نم هتعدا ام ركنأف اهجيوزتب لوألا اهجوز ملع نإف : هل تلق

 ىلع له ةشارف ىلعو ريخألا اذه دنع يهو اهترشاعم بلطو قالطلا
 اهدنع ميقي نأ هعسي الف قالطلل اهاوعدل لوألا راكناب اهكرت ريخألا

 كشال امب لوألا ينعأ اهب هجيوزت حص اذإ هنأ يعم : لاق ؟ اذه ىلع

 لوزتو هيلع ةجح كلذ هراكنإ ناك مكحلا يناعم نم ريخألا اذه هيف

 ملعأ هللاو رهاظلا ماكحأ اذكهو مكحلا تبث اذإ يدنع ةنانئمطالا

 . رئارسلاب
 اهل لوألا قاقحتساب ريخألا نم اهجيوزت مكح لطب اذإف : هل تلق

 اهيلا عجري نأ ريخلا اذهل له هل تحص دق يتلا ةيجوزلا مكحب

 ناك اذإ هنأ يعم : لاق جيوزتلا كلذب هايا اهاطعا يذلا قادصلاب

 اهتنايخ الو اهيذك حصي ملو اهقيدصت ىلع ةنانئمطالا مكحب اهي لخد

 لخد يذلا ببسلا نأل هل ةعجر اهيلع يل نيبي الف هترغ اهنأ الو هل

 يف ةقداص يه تناك نإف تلق . اهلوق نم مكحب مئاق هنأ اهعم
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 هل جيوزتلا ةحصب هيلإ ةعجرلا ىلع مكاحلا اهربجو لوألا ىلع اهاوعد

 من 5 هلك اذه اهعسي كلذ نأ تنظو هدنع تماقأو هىلا ! يه تعجر وأ اهي

 اهنأ يعم : لاق ؟ رخآلا ىلإ عجرت نأ يه اهل زوُجي له لوألا تام
 هنأ هيف فلتخي ال امم هايا اهقلط ىذلا قالطلا ناكو ةقداص تناك اذإ

 اميف كلذ اهعسي الف مكاحلا هيلإ اهدروأ هيلإ تعجرف هيلع اهمرحي
 ةئطوت نأ اهل سيلو هللا همرحأامم برهلا اهيلعو هللا نيبو اهنيب
 يف هيلع تربجو هل ةيجوزلاب رهاظلاب مكحلا اهيلع تبث ولو اهسفن
 نم لاوحألا هذه يف رخآلا ينعأ اهنم جوزلا ملعي مل نإف مكحلا

 كلذ اهدسقفي الف انزلا لاح يف هب نوكي امم لوألا جوزلا عم اهتنونيك

 نم كلذ هعسي امب اهجيوزت هل زوجيام لاح ىلإ تلاحتسا اذإ هيلع

 هللا تناخ دق تناك نإ ةبوتلا اهيلعف يه امأو ةنائمطا وأ مكح

 سيلو اهعسي الام ىلع هترشاعمو لوألا جوزلل اهنوكسب اهسفن تناخو
 ىتح اهرمأ نم هنع باغ اميف رخآلا جوزلا راضي الف تلعف نإف كلذ
 لاوحألا ضعب ىف انزلا ةلزنمب هدنع تلزن اهنأ كشيال امب هدنع حصي

 . هريغ وأ جوزلا كلذ اهسفن ةئطوت اميف
 ةيناز هب نوكت ام مكح اهنم رخآلا جوزلا ملعي مل اذإف : هل تلق

 جيوزتب ةعجرلا نوكتأ ةبوتلاب رخآلا ىلإ ةعجرلا اهل زاجو لوألا دنع

 هاوعد مكحلا يف تيث اذإ هنأ ىعم : لاق ؟2:؟ لوألا حاكنب مأ دىدج

 ىلع اهب الخو ةيجوزلا ليبس 4 هترشاعو هترشاعمب اهيلع مكحو
 ةبشأ رخآلاب اهجيوزت دعب لوخدلا اهيلعو هيلع بجو نوكي ام بسح

 يف اذه ىلع كلذ زوجيالو مكحلا يف اهحاكن خساف هنأ كلذ يدنع

 هذه يف كشي مل نإق ةنانئمطالا مكح ىلع امأو جيوزتب الإ مكحلا
 الإ جوزلاب اهتولخ لاح يف اهنأختسا الو اهقدص يف اهلك لاوحالا
 نيبي الف ةجوز ريغ تناكولو اهسفن يف اهل زوجيام هيفو هنم يتأت اهنأ
 رهاظلا مكحلا هنع لاز اذإ ةنانئمطالا نم هيف تلخدام ىنعم هل

 . كلذ فالخب

 دقو قالطلا نم هيلع هتعدا ام رخآلا جوزلا ركنأ نإف : تلق
 لوألا ىلع ةبذاك اهنأ تلاق مث ةنانئمطالا ىلع اهاوعدب رخآلا اهجوزت
 قادصلاب اهيلع عجري له رخآلا اهب لخد دقو هتجوز اهنأو ركنأ ام
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 ام امناو كلذب هترغ اهنأ ترقأ اذإ اهنأ يعم : : لاق ؟هنم هتذخأ يذلا

 كلذب هترغ يذلا قادصلا هل اهيلع نوكي نأ هبشأ هبذاك اهنأ : هل تلاق

 دق رخآلا اذه نا ترقأ نإف : هل تلق اهبذك ببسب هنم هتذخا ىتح

 الو لوألا ىلع مرحت له اهقلط نكي مل هنأ لوألا ىعداف اهب لخد
 ملو ةنايخلا ىلع تجوزت اذإ اهنأ يعم : لاق ؟ اهيلإ ةعجرلا هل زوجت
 ةبابسأ وأ قالطلا ةبشي امم اهيلا لوألا جوزلا نم ناك ببس اهل نكي
 قادص الو لوألا ىلع دسفت ليق دقف جيوزتلا يف ببس اهل نوكي يذلا
 اذإ لوألاو هيلع اهل قادصالو هترغ اذإ رخآلا ىلع دسقتو هيلع اهل

 هنأ نظ ببسب لوألا جوزلا هفرع دق ببس مث اهل ناك ناق ةتناخ

 يعمف ى رخآلا اهب لخدو كلذ ىلع تجوزتف ةكلم نم ةونيب وأ قالط
 لوقلا رثكأ لعلو ببسلا اذهب لوألاو رخآلا ىلع اهداسق ىق فلتخي هنأ

 .رخآلا ىلع دسفت اهنأ لوقلا رثكأو لوألا ىلع دسفتال اهنأ
 هيق اهداسف يف فلتخي يذلا بيسلا ىلع تجوزت اذإو : هل تلق

 مث كلذ يف هجولا اوملعي نأ لبق رخآلا ةكلم يف تتامو لوألا ىلع
 اهدسفيال نم لوق يف ثاريم اهنم لوللل له كلذ يف هجولا اوملع

 اهنأل كلذب لوقي نم لوق ىلع يدنع اذكه : لاق ؟ رخآلا ءىطوب هيلع
 . هتجوز

 هما تتام مث همأ لبق تامو ًادلو رخآلا نم تدلو نإف : هل تلق
 اذكه : لاق ؟ اهدلو نم تثرو امم ثاريم لوال له رخآلا كلم ىف
 اذإف : هل تلق اهدلو نم ثاريملاب هتقحتسا امم اهل لام هنأل يدنع
 فلتخي يذلا جيوزتلا كلذب اهب لخدو رخآلا اهب الخ ذنم دلوب تاج

 لوئلل دلولا مكح نوكيأ ادعاصف رهشأ ةتسل لوألا ىلع اهداسفق يف

 جيوزتلا ماكحأ يف ناك اذإ رخآلل نوكي هنأ يعم : لاق ؟ رخآلل مأ

 . لوألا نم ريكن ريغ ىلع هبابسأو

 اهنع باغ مث ةنالف تملك نإ هتأرما قلط لجر نعو : ةلاسم

 دق اهنإ تلاق مث لاقام نيح نم اهتملك ول نإ اهتدع يضقنت ام ردقب

 يف اهلوق لوبق هيلعو اهلوق لوقلا نوكي له اهتدع تضقناو اهتملك
 اهلوقف اهقيدصتب قالطلا بجو اذإ ليق هنأ يعم : لاق ؟ ةدعلاو قالطلا
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 . يدنع اميف ةدعلا ءاضقنا يف لويقم

 :ليقو لوبقم اهلوق نأ يعم : لاق ؟ اهيف اضيأ عضوم يف دجويو
 نم هيلع علطي نا نكميال اميف الإ اهلعف ىلع ةنيبلاب الإ اهلوق لبقي ال
 . ليق هن أ ي دنع اميق اهريغ اهلعف

 نعو هللا همحر رثؤملا ابأ تلاس : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم اهتعجارم اهجوز دارأ مث نيتقيلطت وأ ةقيلطتب اهجوز اهقلط ةأرما
 ؟لوبقم اهلوق نوكيأ هتعضوف لمح اهنطب يف ناك هذأ تعداف هموي

 .اهيلع هل ةعجر الو لوبقم اهلوقو اهتدع ىلع ةنومأم يه معن : لاق
 لمح ينطب يف نكي مل تلاقو اهسفن تبذكأق تعجر نإف : تلق

 انأو يجوز ىلإ عجرأ ال نأ تدراو تبذك نكلو المح عضا ملو

 : لاق ؟ اهتعجارم اهجوزل نوكيو اهتعجر لبقتأ كلذ نم هللا رفغتسا
 اهنأ ترقأ نأ دعب اهتعجر ىلع قدصت الو لوألا اهلوقت اهيلع بجو دق
 اهل مجر الف رارقالإ اذهب ترقأ اذإف قلخلا نيب امات ادلو تعضو

 ثاريم امهنيب الو ةقفن هيلع اهل سيلو اهدري نأ اهجوزل سيلو
 تلاق مث هتعضوف لمح ينطب يف ناك دق تلاق نإ تيارأ : تلق

 ملو ةعجرلا اهل نوكيو الوبقم اهلوق نوكيأ ةقلخ نبي مل طقس ناك امنإ
 ملو هتغضوق لمح ينطب يف ناك تلاق امنإو ادلو تدلو اهنأ ترقأ نكت

 ؟هقلخ نيبتي مل ًاطقس ناك امنإ تلاق , مث لمحلا كلذب تمس نكت

 ملو ًاطقس تطقسا اهنأ ترقأ وأ اهلمح تعضو اهنأ ترقأ اذا: لاق

 ناق اهتدع ءاضقناب اهيلع مكحي 4 هنإف هقلخ نيبتي مل طقس هنأ لقت

 مل ةمحل تعضو امناو هقلخ نيبتي مل ًاطقس تطقسا امنإ تلاقف تعجر

 تطقسأ اهرارقإ يف لوقت ىتح اهتدع ءاضقناب اهيلع مكحو اهلوق لبقي
 مات طقس الو دلوب هسيل المح تعضو لوقت وأ هقلخ نييتي ملا اطقس

 الصتم ًامات امالك اذكه تلاق اذاف ةمحل تعضو لوقت وآ قلخلا
 ءاعدا يف ةبذاك اهنأ تملع اذإ يه ماف كلذب اهتدع ضقنت مل ًارسقم

 نأ اهل لحي الف هقلخ نيبتي ل "آاطقس تطقسا اهنأ تملع وا ةدالولا

 . اهتدع تضقنا دقف مكحلا يف امأو هللا نييو اهنيب اميق جوزتت

 ولو ةعجر اهل سيلو اهتدع تضقنا دقف ادلو تدلو تلاق تناك نإو
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 دعب ةعجر اهل سيلف هقلخ نيبتي مل اطقس تطقسا امنإ تلاقف تعجر

 هل ةعجر الو اهقلط يذلا اهجوز نيبو اهنيب ثاريمالو دلولاب اهرارقإ
 . هيلع اهل ةقفنالو اهيلع

 يف تجوزت ةأرما نع لئسو 0 هللادبع يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 ةنيبلا اهيلع : لاقف ؟ اهجوز اهقدصي ملف تملع مث 5 اطخ اهتدع نم ةيقب

 لوألا اهجوز تام من 5 كلذ ىلع ةنيبلا تماقأ نإ تيأرأ تلق لوقت امي

 . معن : لاق ؟ هثرت له اهتدع نم ةيقابلا مايألا كلت يف
 نم لاق هيلع قدصت ال اهنإ اذه ليق دق معن : لاق هريغ نمو

 ريغب جرخت و ةقدصم كلذ يف تناك تأطخأ اهنإ تلاق اذإ : لاق

 ريغ نم تجرخ اهب لخد نكي مل نإو جرخت نأ تدارأ نإ قادص
 .كلذ يق اهلوق لبقي ال : لاق نم لاقو تيسن تلاق نإ كلذكو قادص

 ىبأ نب دمحم ني هللاديبع دمحم يبا باوج نمو : ةلأسم

 . رثؤملا
 عم اهل الخف هريغ تجوزت مث اهقلط مث جوز اهل ناك ةأرملا نعو

 يف تجوزت اهنإ : تلاق مث رثكأوا لقأ وأ نينس رشع ريخألا جوزلا
 هللاو لوقأف ؟ كلذ يف اهقدصي مل جوزلا ناو تأطخا اهنإو ةدملا
 دق اهنأ هتربخأف ةدعلا نع جيوزتلا لبق جوزلا اهلأس ناك نا : ملعأو
 تضقنا دق اهنإ : هل تلاقف ؟ يه مك ةدعلا اهفرعو اهتدع تضقنا

 مث ةدعلا ء ءاضقنا نع اهلاسي مل ناك نإو اهقدصي نأ هيلع سيلف اهتدع

 عنميو اهل كلذ نوكي نأ توجر ةدعلا يف تجوزت اهنأو ةلاهجلا تعدا
 . اهنم باصأ امب اهقادص اهيطعيو اهنع جوزلا

 مك اهل نيبتي مل نإف تضقنا دق اهتدع نأ هتربخأف اهلأس اذإ امأو

 امنإ اهنأل اهتدع يف تجوزت دق يه اذإف رظن مث اهجوزت مت ةدعلا

 تناك نإ نيملسملا نم : لاق نم لاقف نوملسملا دح دق اميف قدصت

 لاق اموي نيعبراو ةسمخ نم لقأ ىلع قدصت الف ضيحت نمم
 ءاضقنا تعدا دق يه اهورظن اذإف رهش ىلع قيدصت اهل نأ مهضعب

 هنم اهجورخب هيلع مكح ةلاهجلا تعداو رهش نم لقأ ىلع ةدعلا
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 هترغ اهنإ تلاق نإو . اهبزاج ناك اذإ اذه الماك هنم اهقادص تذخأو

 . ادب هل لحتالو هدلع اهل قادص الف

 اهيلع تيقب اهتدع نم مايأ يف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 العف اناك اذإ : ليق دقف ؟ كلذ يف لوقلا ام اهب لخدي مل وأ اهب لخدو
 قرفيو امهل رذع الف كلذ يف امهمزلي اميف نالهاج امهو نيدمعتم كلذ

 تجوزتو ضيح ثالث تدتعاق اهجوز اهنع تام ةأرما لثم كلذو
 هجولا نأ نانظي امهو اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع يضقنت نأ لبق نم
 ثالث ضيحت نأ لبق نم تجوزتو رهشأ ةثالث تدتعاف اهقلطو كلذك
 هملع ناك اذإ امهنيب قرفيلو كلذ لهج يف اهل رذعال هذهف ضيح
 اهجوزت امنإو اهتدع نع اهلأسي ملو هملعت مل نإو كلذ يف اهملعك
 نأ يه اهيلعو هل كلذف اهقدصي مل نإف تضقنا دق اهتدع نأ ىلع

 . هنم جرختو اهتيدف لبق نإ هنم يدتفت
 اطخ اهتدع نم تيقب تناك يتلا اهتدع ةيقب يف تجوزت اذإ امأو

 يقب هنأ تركذ تجوزت املف س اهتدع تلمكا دق اهنأ اهدنع ناكو اهنم

 لمكت مث امهنيب قرفي نأ اهيف رثألا ءاج دق هذهف اهتدع نم ةيقب اهيلع
 ناك تمت اذإف . اهتدع نم اهيلع تيقب تناك يتلا . اهتدع نم ةيقب
 اهيلو يلوو ديدج رهمو ديدج حاكنب كلذ ىلع اقفتا نإ اعجارتي نأ امهل
 اهجرف سمالو اهب لخدي مل نإو اهب لخد ناك نا لوألا اهقادص هيلع
 . اهل هيلع ءيشالف بوثلا تحت نم هيلإ رظنالو

 اهنأ تنظف اهتدع يف تطلغف نيتنثا وأ ةدحاوب ةقلطم تناك ناو
 ىقي دق ناك هنأ تركذ تجوزت املف نيتنثا تضاح امناو تالث تضاح

 تلمكأو امهنيب قرفق جوزلا كلذ ىلع يقدص اذإف ةضيح اهيلع

 اهكردي هنإف ةعجر اهيلع هل تتيث دق ن ةضصحلا ه هذه ه لمكت نأ لبق

 لخد ناك نإ الماك اهقادص رخآلا نم ذخأتو اهيلإ رخآلل ليبس الو

 دهشأ اذإا اهقلطمل سيلو بوثلا تحت نم هسموأ اهجرف ىلإ رظن وأ اهب

 يضقنت ىتح اهأطي نأ كل تفصوام ىلع اهتدع ةيقب يف اهتعجر ىلع
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 اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ وأ اهب لخد ناك نإ رخآلا نم اهتدع
 . ارتس

 ءيش اهيلع يقب دق اهنإ اهلوق ىلع ريخالا جوزلا اهقدصي مل نإو

 مث اهقدص ناو اهتيدف لبق نا هنم يدتفت نأ اهيلعو هل كلذف اهتدع نم
 ةعجرلا ىلع رخآلاو يه تقفتاو اهتدع نم ىقبام تلمكاق امهنيب قرف
 اقفتي مل نإو نيدهاشو يلوو ديدج رهمو ديدج حاكنب امهل كلذ ناك
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر اهيلع هراكلا ربجي مل ةعجرلا ىلع

 نمم يهو اهقلطو اهب لخدو لجر اهجوزت ةأرما نعو : ةلاسم
 اهكلم نا دعب تلاقف رخا لجر اهكلم مث هللا ءاشام تيقبو ضيحي

 تددتعا امنإ : تلاق وأ لوألا يجوز ينقلط نأ دعي ضحأ مل ينإ

 لخد كلذ ء اوسو تلق ؟ كلذ ىلع قدصتالو ضيحلاب دتعأ ملو روهشلاب

 . هنم نآربلا بلطت نأ اهيلعو ءاوس هلك : لاق ؟ اهب لخدي مل وأ اهب
 كلذب ترقأو اهتدع تضقنا دق اهنإ تلاق اذإ كلذو : ديعسوبأ لاق

 نم ةدعلا يف اهنأ اهماكحاف كلذي رقت مل اذا اماو اهجوزت كلذ ىلعو

 توبث امأو قارفلا يف كلذب اهلوق لبقيو هنم اهجورخ حصي ملام لوألا
 اذإ امأو ةلاهجلاب اهل تبثي امنإف رخآلا نم ءىطولاب اهل قادصلا

 . ترقأ اذإ رخآلا نم قادص اهل تبثي مل زوجي ال هنأ كلذ ملعب ترقأ

 اهقراف مث بابلا اهيلع قلغأف ةأرما لجرلا جوزت اذإو : ةلسم
 اهسمي مل هنأ ىلع اقفتا اذإ : لاق نم لاقو ؟ هتقدصو اهسمأ مل لاقو

 يلإ بحأ لوقلا اذهو ةدعلا اهيلع نإ : لاق نم لاق . اهيلع ةدعال هنأ
 اذإ : لاق نم لاقو 0 اهيلع هلل اميف قدصتالو اهل اميف قدصت اهنأل
 تلاق نإو تلاق ام لوقلاف ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ
 : تلاق نإو اهيلع ةدعالو قادصلا فصن اهلف ينبرق الو ينسمام
 ةمات ةدعلا اهيلعو هلك قادصلا اهلف ينعماج وأ ينسم

 اهنطو نكي ملو ايقلطز ارتس الع ىخر أ ٢ ] اي د ع قلغ ا مث ه رم

٧٢



 ةدعالو قادصلا هيلع اهلف بوثلا تحت هسم وأ اهجرف ىلإ رظن اذإ هنأ
 . كلذ ىلع هتقدص اذإ اهيلع

 وأ ًاباب اهيلع قلغا هنأ حص اذإ اهلوق لوقلاف اهعماج هنأ تلاق نإو

 قلغأ وأ ارتس اهيلع ىخرا اذإ : لاق نم لاقو ارتس اهيلع ىخرا
 ملو اهل اميف تقدص اهعماجي ملو اهسمي مل هنأ تلاق مث ًاباي اهيلع

 . اندنع لوقلا رثكأ اذهف ةدعلا اهيلع نوكتو اهيلع هيف يذلا يف قدصت

 " ةدع الف هسم وآ اهجرف رظن من ٹ ةأرما لجر جوزت اذإو : ةلاسم

 مل هنإ تلاق و اياب اهيلع قلغأ وأ ارتس اهيلع ىخرأ اذإ امأو اهيلع

 قدصتال : لاق نم لاقو اهيلع ةدعالو قدصت : لاق نم لاقف اهأطي
 . ةدعلا اهيلعو

 : تلاق اذإو قادصلا فصن اهلو هيف ةقدصم يهف قادصلا امأو

 وأ ًاباب اهيلع قلغأ ناف اهسمي ملو اهجرف يلإ رظني ملو اهثطي مل هنأ
 . كلذ نم ءيش نكي مل ارتس اهيلع ىخرأ

 عامجلا ينعي [ نهوسمت ملام ) : لجو زع هلوق : ةلاسم
 ةدعلا ضعب لاقو ةدعلا اهيلع مث ءاملا جلي ىتح : ةيواعم يبأ نع لاق
 الو هدلول لحت مل رظن وأ سم اذإ هنأ كلذ ىلع ليلدلاو رظنلاو سملب
 . هدلاول

 ولو ناناتخلا ىقتلاو ةفشحلا جلوأ اذإ ضعب لاقو : لاق هريغ نمو
 اهجرف ىلغ ءاملا بصي نأ كلذكو الف رظنلاو سلاب امأو ءاملا لزني مل
 هلو ةدعلا اهيلعق كلذ نم لمحت نأ الإ اهيلع ةدع الف اركب وأ تناك ايش

 . ةدعلا اهيلعف ةفطنلا جلوأ اذإ : لاق نم لاق ةعجرلا

 رهمل ١ هدلع ن نإ اف اهقلطي مث من هت أرماي اد ولخي بوبجمل ١ يفو : ةلأسم

 لزني ناك نإ ةدعلا اهيلعو هسمو جرفلا رظن دق هنإ تلاق اذإ الماك
 . اهيلع ة ه دع الق ء املا لزني ال ناك نإو ءاملا

 اثالث هتجوز لجرلا قلط اذإف : هل تلق ؛ ديعس ىبأ نع: ةلأسم
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 له رخالا اهقلطو رخآلا دنع اهانكس تيثو هريغ تجوزت اهنأ ملع مث من

 اهلحي ئطو اهئطو دق رخآلا نأ ملعي ىتح مأ اهجوزتي نأ لوئلل لحت
 اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ اذإ هنأ يعم : لاق ؟ قالطلا ذعب هل
 اريسفت ترسق اذإ كلذ يف يدنع اهلوق لوقلاف اهئطو هنأ تلاقو ارتس

 . ءىطولا يف اهلحي امم
 ىلع مادقإلا وه هل له كلذ نم ائيش يه لقت مل اذإف : هل لدق

 ةنانئمطالا ىلع الإ كلذ ملعأ ال : لاق ؟ اهلاسي نأ ريغ نم جيوزتلا

 نإ ةأرملا تلاق نإف : هل ليق كلذ يف باتري مل اذإ كلذ ةزاجإ هبشيف

 تبثي له ؟ وه ام ءىطولا فصت ملو اذكه اهئطو دق رخآلا جوزلا
 هنأ يدنعف مكحلا يف امأ : لاق ؟ اذهب اهل جيوزتلا هل زوجيو كلذ اهيلع
 ال ءىطولا نأ جرخ اذإف ةنانئمطالا ىف امأو رسفت ىتح اهنأ هبشي
 ` . زئاج كلذف لحي امب الإ جرخي

 يف فلتخي امك كلذ يف فلتخي هنأ مكحلا يف يدنعف : هل ليق

 يف ماكحألا بجوي ًائطو قلطملا يف جرخي اهئطو دق اهلوقب هنأو ةدعلا

 ال : لاق نم لاقو كلذ لوقي اضعب نأ يدنع اذكه : لاق . لالحلا
 دحلا بجويام ناك نإف ءىطولا رسفت ىتح مكحلا يف كلذب يفتكي
 ( . قلطملا ىلع لبقي الف الإو لسفلاو

 دعب ىعدا مث اهئطو هنأ هتأرما قالطب فلحول كلذكو : هل تلق
 :لاق ؟ فالتخالا هقحلي هنأ كدنعف هلجر ءىطو ءىطولاب ىنع هنأ كلذ

 بجوي يذلا ءىطولا وه ءىطولاف قلطملا ىلع امأو يدنع هبشي اذكه
 . هلوق ىنعم ىلع سم وهف هنود ناك امو دحلا

 ًاباب اهيلع قلغأ وأ ارتس اهيلع ىخرأ دقو رخآلا اهقلط ولف : تلق

 :تلاق اهجوزت املق اهئطو دق رخآلا نأ هنأنئمطإلا ىلع لوألا اهجوزتو
 هنأ يدنع : لاق ؟ جيوزتلا خسقني و اهلوق لوقلا نوكي له اهأطي مل هنإ

 خسقنيو اهلوق لوقلا نا يدنع ناك اهئطو هنأ جيوزتلا لبق رقت مل اذإ
 . اذهو اذه نكمي هنأل جيوزتلا

 بجوي ًائطو اهئطو دق رخآلا اهجوز نإ تلاقو اهلأس نإف : هل ليق
 نأ تركنأ جيوزتلا تيضرو اهجوزت املف كلذ ىلع اهجوزت مث . دحلا
 ؟ رارقإلاب جيوزتلا اهيلع تبثي له تبذك اهنأو اهئطو نكي مل رخآلا
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 اهلحي امب ترقأ اذإ تبثيأ مكحلا ىف اهقيدصت ىلع يدنع اذكه : لاق

 ؟ اهيلع ام جيوزتلا توبث دعب نم تركنأ مث هل
 الو حاكنلا خسفي له اهجوزتو كلذ ىلع اهقدص نإف : هل ليق

 هيلع تبت اذإ ا اذكه : : لاق ؟ +" نم ءيش اهل همزلي

 املف اهئطو . دق رخآل . ةنانئلالا ١ ىلع اهجوزت ولق : "هل ليق

 دقو رتسل ١ رخآل ١ اهيلع ىخرأ ن اك دقو كلذ تركن ١ جيوزتل ا تضر

 اهقادص همزليو حاكنلا غسفني له جيوزتلاب اهاضر دعب اذه اهئطو
 يف اهتجح عطقنت ملام هنأ يعم : لاق ؟ حاكنلا خسقني مأ ءيطولاب

 هيلع ناك هنأل اهلوق لوقلا نا يدنعف اهرارقإ نم ه غولب وأ هنم لاؤس
 اطوم اهنأل هتعدخو كلذ يف هترغ اهنأ يه رقت نأ الإ اهلاسي نأ

 نم ةهبشلاب قادصلا اهل بجواف هترغ اهنأ رقت مل اذإف : هل تلق

 لثملا قادص مأ هيلع اهجوزت يذلا قادصلا ؟ اهل نوكيام ءيطولا لجأ

 نأ انباحصأ لوقب اذه هبشأو 0 ءيش ىلع اهجيوزت ناك اذإ : لاق ؟

 اهجوزت يذلا قادصلا ناك اذإ هيلع اهجوزت يذلا قادصلا اهل نوكي
 ره م 4 م

 هللا مادأ ىخأ ترظن دق : ديعس يبأ باوج نم : ةلأسم

 ةمالس ةلاح يف تبتكو تلاس اميف كتمالسو كرتس كتمارك

 .ملسو هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو هدمح قح هللدمحلاو

 ةدع اهيلع سيل نأ اهنم الهج اهتدع يف نآرب نع تجوزت يتلا امأف
 امم كلذ لعلف دحلا اماو هيلع دسفقت اهنأ رخآلا جوزلا اهب لخدو

 اهجوز در امأو ةهبشلاب دحلا اهنع ردي نأ بحاو فالتخالا هيق يرجي
 بسحاق جيوزتلا اذه ىلع اهب لخد اذإ اذه دعب اهب هجيوزتو اهل "لوألا

 هنأل تلهج يه امنأو اطلغ اهجوزت نكي مل اذإ هيلع دسفت ليق دق هنأ

 نكت ملام هيلع دسقتال اهنأ جرخي هلعلو مالسالا يف لهاجت الو لهجال

 ءاش نا هباوصو كلذ لدع يق رظناو دحلا اهيلع بجيو ةينازلا ةلزنمي

 . هللا
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 مرحت اهنأ ظقحي هنأ ير اوحل ا يبأ نع اندجو يذل ا : هريغ لاق

 لثم يدنع يهف انزلاب ترقأف اهتعجر جوزلا كلمي يتلا امأو هيلع
 نإو هيلع تمرحو ةعجرالو هيلع اهل قح الو اهقدص ءاش نإ ةجوزلا
 قرفيف مكحل ١ ىف حصي مل ام كلذو هبلع ةيعدم اهنأل اهدرو اهيذك ءاش

 تلعف تنك نإ : هتأرمال لاق لجر يف هللا كمحر تركذو : هنمو

 مث هللا ءاشام هتنكاسو تلعف نكت مل اهنأ تفلحف قلاط تنأف اذكو اذك

 لعج ناك يتلا ةيقابلا ةدحاولاب اهدري نأ دارأ مث نيتقيلطت اهقلط
 دعب اهدر دارأ املف لعفت مل اهنأ اهقدصو تفلح اذإ اهيف اهقالط

 ؟ اهنيمي ىف ةبذاك تفلح امنإ اهنإو تلعف تناك اهنإ : تلاق قالطلا

 مكحلا يف اماف اهدر هل زوجي الو اهلوق لوقلا نوكي له : تلق

 يف امأو اهلوق لوقلا نوكيالو كلذ يف قدصت اهنأ يل نيبيالف
 . هيلإ كلذف ةنانئمطالا

 ًاقالط هتأرما لجرلا قلط اذإو : انموق نع بسحأ : ةلاسم
 ءاسنلا هل ضيحت ام ردق يف ضيح ثالث تضاح دق اهنأ ترقأف ًانئاب
 لقأل هب تاج نإف جوزلا مزلي مل رهشأ ةتس نم رثكأل دلوب تعاج مث
 مزلي هنإف ناتأرما و لجر وأ نالجر ةدالولا ىلع دهشف رهشأ ةتس نم
 . لوقلا اذه يف ءالؤه ةداهش نم لقأب مزليالو جوزلا

 هناف انفرع يذل ا امأو لوقل هنإو اذهب ملعأ هللا : لاق : ةريغ نمو

 وأ اهجوز اهنع تام ذنم نيتنسلا يف نيتنس نم لقأل دلوب تعاج اذإ

 جوزلا ريغب اهيلع شارفلا مكح هب لوزي جوز اهل حص نكي ملو اهقلط
 ليزمب ةدعلا ءاضقناب اهرارقإ سيل و لوألا جوزلا قحلي هنإف لوألا
 ذنم رثك ] وأ رهش ] هتسي جيوزتل دعي يتأتو جوزت مل ام ىبصل ١ ببس

 ال هنأل . لوألا جوزلا دلولا مزل كلذك نكي مل نإف ىس رخآلا اهب لخد
 رخآلا اهب لخد ذنم رهشأ ةتس نم لقأل هب تعاج نإف ةبسن عيضي
 قحلي الو اهدلو دلولاف اهنع تام وأ لوألا اهقلط ذنم نيتنس نم رثكأو
 . دحلا هنع رديو مكحلا ىف امهنم ادحاو

 نم لقأو رخآلا اهب لخد ذنم رهشأ ةتس نم لقأل هب تعاج نإف
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 لوزيالو هشارف كلذ نأل دلولا اهنع تام وأ اهقلط ذنم نيتنسلاو نيتنس

 بجوي نوكي يذلا لاحلا ءاضقناو رخآ شارفب الإ شارفلا مكح هنع
 هتدلو ةأرملا نا دلولا هب بجي اميف ةدالولا تحص اذإ هشارف مكح هيف

 . تاداهشلا نم ةحصلا لا يف كلذ ريغبو ةلباقلا ةداهشب كلذ يف

 اهي لخ ل دقو تالث اهقلط مد ةأرم ا جوزت لجر نعو :: ةلأسم

 دعي اثالث اهقلط مت 5 رثكأ أ قأ ةلدل هدنع تثيلف هيلا تلقنو هريغ تجوزتو

 لوألا اهجوزتف قادصلا تبجوتساو اهب زاوجلا ماكحأ اهيلع حص نأ
 حصي مل نإف ؟ اهب جوزتي نأ لبق اهلاسي نأ هيلع له لبق يذ نم
 اهرارقإ نم كلذ وحنو دلو لمحب هيف كشيال امب اهب رخآلا لوخد
 نع اهلاسي ىتح يعم اهجيوزت هل زوجيالف كلذ نم ءيشب وأ ءىطول ب

 ةقث ريغوأ ةقث ة ارم ١ اهيلإ ا لسرأف اهلأسي ن ںِ ١ هبلع ناك نإو : تلق

 لسفلا بجوي ًائطو اهئطو هنإ : تلاق وأ اهتليسع قاذ دق هنإ : تلاقف

 نيب ًائطو اهئطو دق هنإ : هل تلاقف ة ةقت تناك اذإف ؟ كلذ هل زوجي له

 كلذ ىف ناناتخلا ىقتلاو جرفلا ىف اهيلع جلوأ دق هنأ ظفللا كلذ

 . هللا ءاش نإ هعسي اميف هل زئاج كلذف ءىطولا

 اهنم نوكيام لقأو يدنع هنم ةجح الف نومأملاو ةقثلا ريغ امأو
 مث اهاطو دارأو اهجوزت ىتح اهلأسي مل هنأ لقأو : تلق لوقتام ىلع
 مل اذإف ؟ حاكنلا خسفني له اهآطي مل هنإ : تلاقف ءىطولا لبق اهلأس

 اذإ حاكنلا خسفقنيو اهعم ماقملا هل لحي الف هب ررقت ملو ءىطولا حصي

 . اهأطي مل هنأ 27

 هؤزجي له لسفلا بجوي ئطو اهئطو دق هنأ تلاق نإ لقو : تلق
 سقلا بجيو ناناتخلا هي اهىق هيف يقتلي ًائطو اهئطو دق هنإ تلاق اذو . كلذ

 . كلذ يف اهبذك حصي مل ام كلذ ه أزجأ

 تلاقف كلذ دعي اهلأس مث مب اهي لخد ىنح اهلأسي مل ن نإ ا لقو تلقو

 اهيذك حصي ملام مات وه معنف ؟ ؟ امات جيوزتلا نوكي له اهئطو دق هنإ

 اهأطي مل هنأ لاؤس ريغب وأ هنم لاؤسب اهئطو نأ دعب : تلاق نإ تلق
 تلاق ام بذك حصي مل اذإف ؟ اهقادص اهل نوكيو حاكنلا خسفني له
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 يهو اهسفن هئطوت نأ الإ ءعىطولاب قادصلا اهل ناكو حاكنلا خسفنا

 . مكحلا يف اهل قادص الف كلذب هترغو زوجي ال كلذ نأ هملاع

 :رثألا نم هدلاو ىلع دمحم نب ديعس ضرع اممو : ةلأسم

 : لاق ؟ اعيمج كلذ لك ارس اهعجارو ارس هتأرما قلط لجر نعو
 . هيبر ىصعو هيلع مرحت

 توبثلا اذه ليق دق يعم : لاق ؟ كلذ يف لوقتام : يدلاول تلق
 نيدهاشلا نم درلاب نيملسملا لوق نم لصألا يف ة ةأرملا ملع

 نكت مل اذإ ارس درلا زاج ارس قالطلا ناك اذإ ليق دق هنأ يعمو

 . نيدهاشب الإ ارهج الو ارس درلا نوكي الو قالطلاب تملع

 مث الجر تجوزت تناك ة رم أ نع ديعسوبأ لئسو : ةلأسم

 مث تقلط اهنأ يع دت يهو ةثلاث اهقلط مث مد اهعج ر من 5 نيتقيلطت اهقلط

 ناك يذلا لجرلا كلذ اهيلإ عجر مث تضقنا دق اهتدع نإ تلاق

 مث هللآ ءاشام اهدنع ناكو هتأرما دعب اهنإ: لاق ؟ هيلإ اهذخأف اهجوزت
 كلذل نكت مل اهنإ سانلا نم لجرل تلاقف هبراه هنم تجرخو اهكرت

 دق اهت دع ن و اهسفن اهبصغ هن و اهقلط ن ن ] دعب هجوزي لجرل ١

 لاق ؟ اذه اهلوق دعي اهجوزتي ن ن ] لجرل ا اذهل لحت له .4 تضقنإ ا

 لبقت مل قالطل ا تعدا من 5 لوألل ةيجروزل ١ اهيلع حص اذ ١ هنأ يعم

 ناكمإ هعم رهاظتي هجوب اهلوق يف باتري نأ الا مكحلا يف اهآوعد
 . ةيجوزلا توبث قيرط نم اذهف هيف باتري ال هجوب هيف اهقيدصتو كلذ

 اهداسف كلذب يل نيبي الف اهل ابصاغ ناك هنأ قيرط نم اماو
 . بصقلا هجو ىلع ءيطولاب رقا ولو ج اوزألا ىلع

 اهيتجوز تحصو هل هذه اهتفص دعي اهجوزت ن نإ ا تد د أر أ : هل ليق

 أحاكن هارتا اهل هنم بصخغلاو هنم قالطلل اهئاعداو هعم لوألا اهجوزب

 قيدصت لييس ىلع ةنانئمطال و فراعتلا مكح ىق امأ ؟ ال مأ أدساق

 تحص نمم ريكنل ١ ةجح مقت مل ام ح اكنلا كلذ داسف يل نجبيالق اهلوق

 ىتح هب هل مكحاو كلذ هل قلطأ الف مكحلا ىف امأو . اهيلع ةيجوزلا هل

 ةأرملا رارقإ نم كل هتفصو يذلا اذه امهتم ملع نم مزليف : هل ليق
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 امهيلع ريكن ريخألا اذه اهجوز نم لوألاب اهيتجوز ةحصب رارقالإو
 جوزلا نم مقت ملام هنأ يعم : لاق ؟ال مأ رهاظلا مكحلاب لوقلا ىلع

 ام قدص هعم لمتحا نم عم ةمالسلا ىلع ءاج امهرمأف ريكنلا ةجح

 تناك جوزلا نم ةجحلا تماق اذإف هيف نالخدي ام لدع وأ هنألوقي

 هل نم توبث ىلع ردق نمم اهنالطب حصي ملام عبتت نأ ىلوأ ةجحلا
 امهل حصي الو حاكنلا اذه يف امهيلع ةمهت وأ بير مث عقب وأ ةجحلا

 نمم ةمهتلاب مكحلا قيرط نم امهيلع ماقيف مهتلاو بيرلا نم ةءعارت هيف

 ءاضقلا قيرط نم ال مهتلاب مايقلا هل زوجي

 قأ رصملا نم ًايئاغ ايح وأ اتيم لوألا جوزلا ناك ءاوسبو : هل ليق

 ام لاح يف ريكن نكي مل اذإ ءاوس هنأ يعم اذكه لاق ؟ ارضاح

 مل نإ تيأرأ : هل تلق هتجح هل تناك ابئاغ ناك اذإو ادوجوم نوكي

 نم هتعدا ام الإ تعدا امك لبق جوز اهل ناك هنأ جوزلا عم حصي

 وأ رصملا نم ابئاغ اهي ةيجوز يعدي يذلا لجرلا كلذ ناكو اهلوق

 ملع نمل لحي له كلذ يف ةبذاك تناك اهنأ اهسفن تيذكأ مث ًأدوقفم

 كلذ يف ليق هنأ يعمف مكحلا يف امأ : لاق ؟ اهجوزتي نأ اهنم كلذ

 هيق اهسفن مزلت اميف ةيجوزلاب اهرارقإ اهيلع زوجي هنأ امهدحأ نالوق

 هل ةحيبم اهنأل ةيجوزلاب اهرارقإ زوجيال هنأ رخآلاو مكحلا هل

 هيق نايعدم امهو اعيمج لصألا يف امهيلع زوجحم وه ام اهرارقإب

 امهرما نم بلغألا ىلع يدنع جرخي كلذف ةنانئمطالا يف امأو

 ةنانئمطالا مكح يف ينعأ كلذب ينعملا وهو اهراكنإ نم اذه اهرارقإب

 . اهبذكو اهقدص نم هعم كلذ عقوم يف هسفنل رظانلاو

 اهنأ ةنانئمطا ىلع اهجوزتو كلذ يف اهب لخد نإ تيأرأ : هل تلق

 نكي ملو اهنم كلذ يف باترا مث ة ةيجوزلاب اهرارقا دعب اهتدع تلخ دق

 يق املع انوكي مل وأ هملعك لم نادهاشلا ناك نا تيآأرا اهب لخد

 له ,حاكنلا خسف جوزلا دارأف هيف الخد اميف امهقيدصت الإ ائيش كلذ

 تبث اذإ يدنع مكحلا يف امأ : لاق ؟ اهل ضرفام فصن اهل همزلي

 نوخأمق هيف كشي امبو هيعدي امب كلذ حصو اهل ةيجوزلا هسقن ىلع
 يدؤيو قلطي نأ امإ س ةيجوزلا ماكحأب رهاظلا مكحلا يف اهل يدنع
 هسفن ىلع رقي نأ الإ ةرشاعملاو ةوسكلاو ةققنلا امأو ى قحلا فصت
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 نم ىقب ام ماكحأب هيلع مكحو هرشاعملا عنم ةرشاعملا هعنمي امي

 . ةيجوزلا

 لوألا اهلوق ىف جوزلا بايترا دعب ةأرملا تلاق نإ تيأرأ : هل تلق

 اهرارقإ دعب اهقلط نكي مل اهجوز نأو 0 اهجوز ةدع يف دعب اهنإ
 . اهرارقإب اهيلع ةيجوزلا توبثب لوقي نم لوق يف لوألا نم ةيجوزلاب
 مل ناك اذإ قادص اهل همزليالو قالط ريغب اهكرتي نأ رخآلا جوزلل له
 هل اهمزليام مكح يف كلذ هل نأ يعم : لاق ؟ كلذ هل سيل مأ اهب لخدي

 هيلع اهل تبثت ةيجوزالو هيلع اهل قالطال هنإف اهسفن ىلع ةرقم اهنأل

 اذإ قالط كلانه سيلف اهقيدصت بجت ةلاح تبثاو وه اهقدص نإف
 . ىدنع تقصوام ىلع كلذ ناك

 هل ناك اميف اهسفن تبذكأ مث اهب لخد دق ناك نإف : هل تلق
 دق تناكو اهنم كلذ يف هباترا دعب اهب جيوزتلل اهلوق نم ةنانئمطالا

 امم هيف ةترغام در هل اهيلع له اهل ضرفام عيمج هنم تفوتسا

 اذإ اهنأ يعم : لاق ؟ كلذ اهيلع له اهب هتيجوز ببسب هنم تضبق
 نكي ملو ملعلا لهأ رظن يف هل ةراغ اهنأ هيف اهيلع تبثي رارقإب ترقأ
 . هنم تذخأ ام در اهيلع نأ يعمف ث رذع هيف اهل نوكي ببس مث اهل

 بجوي ببس مث ناك نإو هيلع اهل قادص الف هترغ اذإ : ليق دق هنأل

 كلذ ىلع اهئطوف ةهبشلا كلت ينعمل هيف تلخد امنإو ةهبشب رذعلا اهل

 سيلو ةهبشب ةأطوم لك ليق دقف مكحلا يف وأ اهل كلذ فالخ نيبت مث

 قادصلا اهلف هي تئطو ام مكح يف ال نادخألاو حافسلا تاوذ نم يه

 اهل هئطو هجو ىلع هنم كلذ ذخأ اهل لحيف : هل تلق ءيطولا كلذب
 ؟ اهيلإ هميلست جوزلا ىلع كلذ امنا ا مأ اهسفن يف تعقو دق ةهيشي

 رذعلا ليبس ىلإ كلذ يف اهدصق نكي مل اذإ كلذ اهل نأ يعم : لاق
 . كلذ اهلف

 ةأرملا رارقإك كعم وه هتجوزب هسفن ىلع جوزلا رارقإو : تلق
 ؟ قرف كلذ نيب مأ رارقإ كلذ نأب لوقي نم لوق يف جوزب اهسفن ىلع
 . ءاوس هنأ ىعم : لاق

 جتحاو كلذ يف قرف لجرلاو ةأرملا نيب نإ لئاق لاق نإف : هل تلق

 الو ةوسكلاو ةقفنلا هيف هيلع بجي مكحب هسفن ىلع رقي جوزلا نأب
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 دق امل بلطو هنم ىوعد هنأل كلذ هل تبثت ةجحب الإ ةأرملا ىلإ برقي

 يف لوقلا ام هريغلو هريغ عم هل تبثت ةجح ةحصب الإ هل لحيال ن اك

 ليق دق هنإ يعم : لاق ملعلا لهأ لوق يف هلاقام غاسني لهو كلذ
 ةوسكلاو قادصلا نم ةمزلي امي ةسقن ىلع رقم هنأ لوقي امي هببش

 ةأرملا اضيأ كلذ قحلي هنأ يعمو ٧ ةنيبلاب الإ هيف يعدم وه ام ةقفنلاو
 اهنأل ةقفنالو ةوسكالو قادص هيلع اهل نوكن ال نأ لوقيام تركنأ اذإ
 لطاب كلذف هب اهلرقأ امب هرارقإ ةركنم هذهو ةمزلي امب رقم اذهو هئم

 هب اهل رقأ ام اهل نوكيف هقدصتو كلذب اهل رقي عجري نأ الإ لصألا يف
 ىنعم انعم ملعأ الف مكحلا يف هيف نايعدم امه امم ًاعيمج ناعونممو
 ملعأ هللاو هلثم ةدعلا هيف رخآالو الإ هبحاصل هيف هرارقإ زوجي امهنم
 . كلذ يف رظنيو

 ىلع نيجوزلا نم رارقإلا توبثب لوقي نم لوق ىلعف : هل تلقو
 تبثي مأ رارقإلا كلذب ضعب امهضعب نم امهثرويأ ةيجوزلاب امهسفنأ

 هنأ يعم : لاق . ثاريملا امهعنميو ةيجوزلا مكحب ضعب امهضعبل امهل
 ةايحلا ماكحأ يف امهمزليام امهيلعو امهل تبثي هنإ ليقف اذه ليق دق

 . ثراولا ىلع نايعدم امهنألو ثاريملا يف اهلخديالو
 هللا هضرفام يفن خسف هنأل ثاريملا يف اذه تبثي هنإ ليق دقو

 ةحابإ نم ةيجوزلاب الإ هللا همرح اميف هتابثإو نيجوزلا ثاريم نم
 نم اباغ نيلجر ةداهشب ةأرملا جوزتي لجرلا تيأرأ : هل تلق ؟ جورفلا
 هامتكتسا وأ كلذ امتك وأ كلذ نيح نم اتام وأ ةدقعلا ادهش امنيح

 ةأرملا وأ ةافولا جوزلا ترضحو رصملا نم اباغ وأ اتام نأ ىلإ

 نأ كلاهلل له . كلاهلا لام يف ثاريملا امهنم يحلل نأ وأ امهعمو
 قحب هل رقا هلام نم هبجوتسي ام رادقمب هتوم دنع يحلل يصوي
 سيل نأ هيلع الو هل كلذ يل نيبيال : لاق ؟ هوحن وأ ءافوب هل هسيلو
 هعسي امل فلاخملا وهف هنم هللا هملع دق يذلل لصالا يف لاق امك

 .يدنع اعيمج هيلع بجي يذلاو

 نأ اهيلع ةأرملا كلذكو هتوم دنع هتجوز اهنأ رقي نأ هيلعف : تلق
 نم لوق ىلع هنأ يعم : لاق ؟ اهيلع سيل مأ اهتوم دنع جوزلاب رقت
 زيجي ال نم لوق ىلعف كلذ يف رارقإلا امهيلع نأ امهرارقإ تبثي
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 . لطاب انه رارقإلا نأل امهيلع كلذ تبثيال امهرارقإ
 لجرلا اذهو امهرراقت دعب ًأدلو ة ةأرملا هذه تدلو نا : هل تلق

 كلذ تبثيال نم لوق يف اهل امهاوعدو ضعب امهضعب ىلع ةجوزلاو
 هنأ يعم : لاق ؟ال مأ امهٹريو هنأثريو امهلا بيسي دلولا نم رارقالا

 نم مزلي امردقي ةيجروزلاب امهرراقت لاح يف ادولوم ناك اذإ ليق دق

 افالتخا كلذ يف ملعالو امهل ادلو ناكو كلذ امهيلع تيث امهرراقت دعي

 توبث دعب لمتحا اذإ امهسفنأل امهاوعدك ال امهريغل امهرارقإ ن .رال

 . هوجولا نم هجوب امهريغل امهزارقإ
 ةعبرأل امهدلو هنأرقأ ىذلا دلولاب ةأرملا تاج نإ تيأرا تلق

 ؟امهٹريو هنأثريو امهنم هبسن تبثي له ةيجوزلل امهرراقت دعب رهشأ
 نوكي نأ لمتحي هنأل هايإ اهتمزلأ لاح ىلع هنأ ارقا اذإ هنأ يعم : لاق

 . هيف قحلي اميقرراقتلا لبق هل ةجوزو اهل اجوز

 وه هيلع تبث ذنم رهشأ ةتس نم لقأل جوزلا هب رقي مل اذإ امأو
 يف وه هيلع كلذ تويث ث يل نبي مل هسفن ىلع هرارقإ يف ةجوزلا ىنعم

 . انياحصأ لوق يف يدنع جرخي اميف يه اهل ادلو نوكيو مكحلا

 رارقإب جيوزتلا مكح اهل تبث اذإ هنإ انموق لوق ضعب يف امأو
 اجوزت امنإ امهنأ اعمجاف امهرراقت لاح يف دلولاب تاجق هب امهنم
 رهشأ ةتس نم لقأل وهو مايألا ةدع نم دلولا هيف مزليال لاح يف
 يف دلو اذإ هل امهيفن ىلإ تفتليال : لوقي مهنم اضعب نأ يعمفق

 ناك امهجيوزت نأ ىلع هعم نارراقتم امهنأل حاكنلا دسفيو امهشارف
 ىلإ تفتليالو رارقإلا نم امهيلع تيبثي امب امهذخأيف لماح يهو
 ولو ةيجوزلاب امهرارقإ دعب جوزلا نم سيل دلولا اذه نأ ىلإ امهاوعد
 وه سيلو ىنعملا اذه ىذتحي بهذملا اذه ىلعف سمأ اهجوزت امنإ الاق
 شارفلل دلولا » : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق توبثل ديعبلل يدنع
 برق يف امهرارقإب الإ ةيجوزلا امهل حصي مل هنألو « رجحلا رهاعللو
 لظيف دلولا قح لاطبإ ىلع نيعمجم امهنأك اناك ولو . هدعب الو كلذ
 . امهمزلي اميقو امهسقنأ نم كلذ تبثيو امهاوعد نم كلذ

 ًاطلغ اهت دع نم ةبقب يف ه أرم ١ جوزت لجر نع لئسو : ةلأسم
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 ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ اهقدصي نأ جوزلا ىلع له كلذ دعب تملع مث

 . فالتخاب كلذ يف

 يق تطلغ : تلاق اذإ كلذ يف اهقيدصت هيلع نإ : لاق نم لاق

 تطلغ اهنإ تلاق اذإ كلذ يف اهقيدصت هيلع سيل : لاق نم لاقو كلذ

 . اهتدع تضقنا دق اهنأ لقت مل اذا اندنع كلذو 4 . يه لقت مل وأ

 نكي مل كلذب رارقإلا اهيلع تبثو اهتدع تضقنا دق اهنإ تلاق اذإف
 . ةدعلا هب يضقنت ام تعضو اذإ مكحلا يف قيدصت يدنع اهل

 ىلع ؟ اهتقفن نم ىلع ءىطولا دعب رخآلا اهلزتعا نإف : هل تلق
 نأ يعم : لاق ؟ رخآلا ىلع مأ هتدع نم ةيقب يف يه يذلا لوألا

 . لوألا ىلع اهتقفن
 ىلع اهتقفن نم ىلع ريخألا نم الماح تناك نإ تيأرأ : هل تلق

 اهتقفن نأ يعم : لاق ؟ لمحلا ببسب ريخألا ىلع مأ ةدعلا ردقب لوألا
 . لمحلا ببسب ريخألا ىلع

 كلذ نيبي ال : لاق ؟ هتدع رادقمب ةقفن لوألا ىلع اهل لهف : هل ليق

 ةضيح لوألا ةدع نم اهيلع يقب ناك دقو اهلمح تعضو نإف : تلق
 اهيلع نأ يعم : لاق . لوألا ةدع ةضيحلا كلت فنأتست نأ اهيلع له
 . كلذ

 يضقنت له ةدعلا يف لخدت ةدعلا نأ لوقي نم لوق ىلعف : تلق

 يف ضيحلا لخدي نأ كلذ يل نيبيال : لاق ؟ لمحلا تعضو اذإ اهتدع

 كلذ ىنعم هبشي ناك هلعل اضيح ريخألا نم ةدعلا تناك ولو لمحلا
 . ةدعلا يف ةدعلا لوخد تبث اذإ اذه كلذ ىنعم قلعتل مدقي ال هلعلف

 هنم ءاربتسالا يف هلوخدو اهل رخآلا لازتعا دعب هلك كلذ ءاضقنا ناكو
 . يدنع ملسأو مزحأ ةقثلاب ذخألاو هنم ةدعلاو

 عضو دعب اهب دتعت يتلا ةضيحلا كلتب لوألا اهكردي لهف : هل تلق
 اهكردي وهف تبث نأ يعم : لاق ؟ كلذب لوقي نم لوق ىلع لمحلا
 ضيحت ىتح لوألا اهكردي الو جوزت الا ىنعم اهقحلي نأ ينبجعيو
 . ةمات ةضيح

 ؟ ةقفن اهل همزلي له كلذ تبثي نأ اهكردي ناك اذإف : هل تلق
 اهل همزلتام تقو يف ثاريم امهنيب لهف : هل تلق يدنع اذكه : لاق
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 ةعجرلا اهيلع هل نأ تيبث اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ةدعلا بابسأب ةقفنلا
 ثاريملا امهنيب ناك

 مث رهشأ ةعبرأ تدتعاف اهجوز ةأرما نع ىقوت اذإو : ةلأسم

 جوزلا اهب زاج املف ةدعلا تلمكا دق اهنأ تنظف اهنم ًاطلغ تجوزت

 اهلزتعيف اهقدص نإف اهقدصي نأ جوزلا ىلع سيلف تطلغ اهنأ تركذ

 نا نيدهاشو يلوو ديدج رهمب اديدج جيوزت اهجوزتي مث ٹ مايأ ة ةرشع

 نهيق اهلزتعي يتلا ة ةرشعلا يف اهتقفنو قادصلا اهلو س كلذ ىلع اقفتا

 تجوزت مث نيتضيح تضاحو ةقلطم تناكو ةتيمم نكت مل نإف
 اهنإ تلاق جوزلا اهب زاج املف ضيح ثالث تضاح دق اهنأ تنظو

 اهقدص نإف اهقدصي نأ هيلع سيلف ة ةضيح اهيلع يقب اهنإو تطلغ
 دددج رهمب اديدج اجوزت اهجوزتي مث ةضيح ضيحت نأ ىلإ اهلزتعيف

 جوزلا اهلزتعا لاح يف اهتقفنو 7 ىلع اقفتا نإ نيدهاشو يلوو

 كلت يق اهيلا عجري نا لوألا جوزلا دارا نا لوألا جوزلا ىلع ريخالا

 لاح يف اهأطي نأ هل سيلو لوألا حاكنلا ىلع اهدريو كلذ هلف ةضيحلا

 . ريخألا جوزلا نم ضيح ثالث اهمحر ءىربتسي ىتح اهدرام
 نأ لبق اهدر لوألا جوزللف هنم لماح يهو ريخألا اهلزتعا نإف

 نإف هدلو دلولا نأل ريخألا جوزلا ىلع هنم لماح يهو اهتقفنو عضت

 دعب ضحت ملام اهكردي لوألا جوزلا نإف اهسافت ىضقناو تعضو
 . سافنلا

 . هللا همحر ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم ىبأ نع : ةلأسم

 توم اهعم حص دق هنأ تعدا اذإ اهجوز دوقفملا ةأرم نع هتلآسو

 ىذلا نيبو اهتيب قرفي له نيملسملا عم كلذ حصي ملو تجوزتف اهجوز
 يف ةلأسملا هذه تعقو : لاق مث كلذ يف هنمتؤم يه : لاق ؟ تجوزت

 ةأرملا تعقتراو ةمئألا ضعبل ضاق ذئموي وهو رشيم ني ديعس رصع

 مهبحاص نأ ةنيبلا مهفلكو رشبملا نب ديعس ىلإ دوقفملا اهجوز ةثروو
 . يح
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 : لاق اجوز اهل ن ں أ ملعي سيلأ كلذ مل : دمحم يبال تلق

 كلخ ام نمتكي نأ نهل لحي الو ] لوقي لجو زع هللا نأل ةنمتؤملا
 تعدا مث اهنع باغ اهجوز نأ ول كلذكو : تلق } نهماحرأ يف هللا

 كلذ يف لوقلا : لاقف تضقنا دق اهتدع نأو اهنع تام قأ اهقلط هنأ

 تجوزتول ام رادقمب هنع تباغ مث اهقلط اهجوز نأ ول : لاق مث اهلوق
 و ةدعلا ء اضقنا رادقم يو يمهو اهنع تام , رخآلا اهقلط مث .7 ًأجوز

 عجري ن أ 7 ١ اهجوزلو لوبقم كلذ يف ايلوقف يتدع تضقنا دقو ينع

 . اهيلا
 اهت اريم اهيل ملسيو ةثرول ا ىلع ل املا مسقيو دمحم يبأل تلق

 . تام هنأ حصي ىتحال : لاق ؟هنم

 يف اهلوق لبقي اولاق امنإ : لاق ؟ كلذ يف قرفلا امف : هل تلق
 اذإف : هل تلق اهيلإ ملسي مث من دوقفملا حصي ىنح ثاريملا امأو اهسفن

 هنإ لاقو اهجوزت هنأ تلاق يذلا ءاج مث ديدج حاكنب اهجوز اهيلإ عجر
 . مكاحلا ىلإ مهرمأ عجري : : لاق ؟ كلذ يف لوقلا ام . اهقلطي مل

 اهجوز ىلإ عوجرلاب : لاق ؟ مكاحلا امهنيب مكحي اذامبف تلق
 ذخأتأ : تلق . اهقلطام هنأ هنيمي عم اهقلط هنأ تعدا يذلا لوأل ١

 . اهب لخد دق ناك اذإ معن : لاق ؟ اهجوزت يذلا رخآلا نم اهقادص
 ء يش يفالو مالسإل ال ١ يف جرخي ال هن أ يعم : دردعسسبوي أ ل اق

 نم نم ال إ مكحلا رهاظ يف هيلع ىعم ىلع يعدم قيدصت ماكحألا
 ناك ًاقدصمو ماكحلا نم امكاح هيف ةلعجف كلذ نم ءيشب هللا هصخ
 . مالسالا لهأ نم وأ اركنم وأ

 لبقي نأ جوزل ةيجوزلا اهيلع دقعنت نأ دعب نم ةجوزلا نإ لقي ملو
 الو م اكحألا ىنعم يف ج اوزالل اهقالطإ يف اهقلط وأ تام هنأ يف اهلوق

 لوق نم جرخي هنأ الإ ىوعدلا لوبق اذه نأل انعم مكاحلا كلذب مكحي
 يف ال ةنانئمطالا يف هلوق لوبقزوجيف قيدصتلا ىنعم هبشي ام يعدملا
 . مكحلا

 ملو اهلوق قيدصت ىلإ روهشلاو جوزتملاو يلولا بلق نأمطا نإف
 نأ انعمس امنإو ةنانئمطالا ةزاجإ ىنعمل كلذ جرخ كلذ يف اوباتري
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 ءاج اذإ جيوزتلا ضقنب مكحي ملو ةلاسملا هذه يف لاق رشيم نب ديعس

 . مئاق جوز اهلو هيلإ اهنومصاخي ةثرولا
 حصي ىتح جيوزتلا اذه ضقنب مكحأ ال رشبملا نب ديعس لاقف

 لوبق نم اذه سيل قحلا لوصأ نم لصأ اذهو لطاب هنأ يعم
 تدقعنا دق ةدقع لح ىغبني الو اهي ىلوأ رخآلا جوزل ا نأل اهاوعد

 لوخدلاك اهلالخا حصي مل ةدقع ىلع ةدقع دقعالو اهنالطب حصي ىتح
 اذه تبثي املق لوصألا نم لصأ كلذ لكو اهلطاب حصي مل ةدقع يف
 نمو هلطابو هقح لمتحا نيقيلاب لوألا هربخ ةحص ملعي ملو جيوزتلا
 نم هلطاب حصي ىتح ةلاحب وهف لطابلاو قحلا هل لمتحي رمأ هل تبث
 . اهلك ىواعدلا رومأ

 هنأمز لهأ نم رشبم نب ديعس ريغ ءاهقفلا ةماع لاق هنأ يعمو
 ميرحتل لوألا جيوزتلا حص اذإ ههبشيامو جيوزتلا رمأ يف فيرعتلاب
 جرخي نيينعملا الكو اهلح حصي مل ةدقع لح ميرحتو نيجوز ىلع جرف
 . كل تقصوام ىلع لوصألا ىنعم ىلع يدنع

 هيشي امم اذهو ة رملا ىوعد قيدصت نم يدنع اذه جرخيالو

 ىلع الإ مكحلا يناعم يف قدصم اذه لعجي نأ يدنع طلغلا
 تويث نم كل تفصو ام ىلعو ة ةنانئمطالا يد ذاعم نم كل تقصو ام

 . ةئفاكتملا ماكحألا

 ءاملعلا نمف ؛ لطابلاو قحلا لمتحت يتلا ةيواستملا يناعملاو
 ىتح ثداحلا لاطباو لوألا لصألا ىلع لمعلا ىلإ بهذي نم ماكحلاو

 ىلإ بهذيال نم ءاملعلاو ماكحلا نمو رخآلا توبثو لوألا لاوز حصي
 حصي ىتح اهلك يواعدلا نم جرخ امم لعقالو مكحال ةدقع لاطبإ
 . هيف لامتحا ال امب كلذ لطاب

 ىواعدلا ريغ لاومألا يف ماكحألا يف ىواعدلا : ديعس وبأ لاق
 ديعس ويأ لاق 4 ىنعملا اذه يف هنمو نيدلا ماكحأ يق مالسالإ يق

 الو ( ىلاعتو كرايت هللا لوق نم ليروأتلا ىنعم تيثي امنإ : هللا همحر

 .[ نهماحرآ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل لحي
 غلبيال اميف قالطلا يف جاوزألل ةدعلا نم نهيلع هللا لعج اميف

 اهل لحي الو اهئاضقنا ريغو نهتدع ءاضقنا نم نهلوقب الإ هملع ىلإ
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 قدص نكمي اميف ةدالوب الو ضيحب تضقنا دق اهتدع نأ لوقت نأ
 ةعطاق بذكلاب اهسفنل ةملاظ نوكتف اهتدع ضقنت ملو كلذ يف اهلوق
 . اهيلع هل هللا لعج ام مكحلا ةلطبمو اهجوز قحل

 تضقنا اذإ كلذكو اهلعف نم ًاملظو ةريبك كلذ نوكيف درلا نمو

 كلذ ىلع هرشاعتو اهجوز اهدري ىتح كلذ متكت نأ اهل لحي الف اهتدع

 يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل لحيالو ) : هللا لاق الطاب

 لكو نهاوس هيلع علطي الو ةيف ةجحلاو لوقلا نهل امم [ نهماحرأ
 رجحي اميف ضيح نم ماحرألا يف نهرمأ نم نهاوس هيلع علطيال ام
 متكت نأ اهل لحي الو ةدالولا وأ هب هتدع ءاضقناو ضيحلا ءىطو هيف

 . اذه

 كلذ اهنأمتكب الطاب تكرت وأ لطاب ةجح اهيلع تبثت ىتح هلثمو
 ناف هيلع ةنومأملا هيف ةمكحملا ةدلقملا يهو ءايشالا هذه عيمج نم

 ريكنلا نم اهيلع هل تماق ول نأ امرحم جوزلا اهنم ىتأو كلذ تمتك

 امو اذهف ةمثآ ةملاظ كلذب يهو املاس رمألا رهاظ يف ناك ةجحلاو

 كلذ ىلع علطي ال ذإ مكحلا ىنعم يف ةجح هيف نوكي يذلا وه ههبشأ

 ءيشب اهرذع عطقي نأ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف ميقتسي الو اهاوس

 . اهاوس هيلع علطنال امم هيف ةجحلا اهل لعجي
 يف ةجحلا اهل لعجي نأ الإ هيلع اهاوسل عالطالا مارح وه اممو

 ةجحلا يدنع جرخي اذه هبشي ام ىنعم ىلعو اهسرغ نع كلذ فرص

 قيرط نم ءاسنلا الإ هيلع علطيال ام ىلع تدهش اذإ ةدحاولا لوقب
 . ةجحلا توبثو مكحلا ىنعم هبشي ام ىلع قيدصتلا

 تعدا وأ هنم قالطلا تعداف اهجوز اهنع باغ ول هنأ هلوق امأو

 الو مكحلا ىنعم يف جرخي اذه نيملسملا لوق يق ملغأ الف هتوم
 قيدصتلا ىنعم ىلع الإ ىوعدلا لوبق اذهو يدنع اذه ميقتسي

 ةنانئمطإلا ماكحا نم مهلاوحأ ةماع نم هيلع سأانلا امو ةنانئمطالاو
 ءاضقلا ماكحأ نود

 نكمي اميق ةدعلا ءاضقنا تعداف توم وأ قالط حص اذإ امأو

 امأو 4 اهاوس كلذ ىلع علطي ال ذإ اهلوق لوقلا نآ يعمق اهؤاضتقنا

 فلتخي اميق روهشلاب ةدعلا لثم اهاوس اهيلع علطي اهتدع تناك اذإ

٨٨



 ىنعم فلتخا فيك رظنإف ىمسملا لجألا نم لقأ يف اهلوق لبقي مل هيف
 نم اهل نكي مل رهاظلاب يضقنت ة ةدعلا يف مكحلا ناك اذإ اذه

 . هئم يف نكمي اميق الا كلذ يف قيدصتلا

 اهرمأ نم باغ اميق قدصت امنإف اضيأ لطابلا ىنعم يف كلذكو

 تباغ مث ثالث هتجوز قلط يذلا امأو اهتدع هب ي ىضقنتام لقأ ىلع

 نم رخآلا جوزلا نم اهتدع هب يضقتف اهجوز اهب ز زوجيو جوزتام ردقب
 لبقي اهلوق نإ ليق هنأ يعمف هل كلذ : تلاقف تعاج مث قالط وأ توم

 ةنانئمطالا مكحو ةنانئمطالا ىنعم ىلع الا جرخي 7 يعم كلذ يف

 مرحام ةحابإ ةيم ةبعدم : نيهجو نم ةيعدم هلك اذه يف اهنأل كلذ ريغال

 اجوز حكنت ىتح ) لوقي ىلاعت هللا نأل هلالح حصي نأ الإ هللا

 نإ اهل ه اهلوقو هملع يف لصألا يف هيلع مرحم اذهف [ هريغ
 . ةيعدم يه ذا وه هل ةجح الو ةقداص تناك

 اجوز تجوزت اهنأ ملعي نأ الإ كلذ يف قدصتال : لاق نم لاق

 يف اهنم راص وأ أرتس اهيلع ىخرأ وآ اباب اهيلع قلغأ هنأو هريغ
 يعدتف اهقلطي وأ اهنع تومي مث ةعماجملا لامتحاو ةولخلا عضوم

 ادولوم هشارف ىلع دلت وأ ةدعلاو لسقلا بجوي ئطو اهل هنم ءعىطولا

 ةجح مهدنع تناك امناو لوئلل تلح كلذ دحأ ناك اذإف هب هيلع مكحي

 اميف اهب الخ يذلا جوزلا ىلع ةقدصم يه ذإ ةولخلا يف اهلوق يف

 اهب الخ اذإف اهاوس كلذ ىلع ىلع علطي ال هنأل ءىطولا هيف هيلع يعدي

 ناك قالطلا دعب قادصلا مامت هيلع بجوي اميف ءىطولا هيلع تعداف
 ىنعم يف اذهو اهاوس هيلع علطي ال هنأل ةجح هيف اهلوق امم اذه

 . هيلع مكحلا

 تعداق ةولخلا دعب اهقلط اذإ درلا ىف ةجح اهيلع هل : ليق كلذكو

 اهنيمي عم اهلوق لوقلا ليق هنأ يعمق اهئطو هنإ وه لاقو اهأطي مل هنأ

 ىنعم ىلع ملعلا لهأ لوق نم ىأرلا ماكحأ نم ةماعو هيف ةجح يه

 وأ زئاج هنإ هي لوقيف رظنلا يف مكحلا ىنعم ىلع ال ةنانئمطالا لوق

 ىنعم ىلع كلذ ىنعم جرخيو قالطإلا ىنعم ىلع زئاج ريغ هنأ

 ءاضقلا مكحو ةنانئمطالا مكح نأل مكحلا ىنعم ىلع ال ةنانئمطالا

 الصأ امه بيرلاو ةهبشلاو 4 مارحلاو لالحلا عيمج الصأ امه
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 مارحلا مرحق قالطلا ىلع مرحملا مرحو لحملا لحأ امبرف يصاعملا
 ةزاجإلاو لالحلا جرخو بيرلا نم جورخلاو ةهبشلا ىنعم ىلع
 اذه نم فرع دق امل هيف ملكتملا هيلع فقو اذإ نيبتلا بحنو ةنانئمطالاو
 دق هنأل موزللا ىلع ال داهتجالاو يدنع رايتخالا ىنعم ىلع كلذ بجوأ
 ىنعم ىلع هرمأ ضعب جرخف يهنلاو رمألا ىلاعتو كرابت هللا نع تبثي

 . موزللا ىنعم ىلع هرمأ صضصضعيو بدأل ١

 ىنعم ىلع هيهن ضعبو ميرحتلا ىنعم ىلع هيهن جرخ اذإ كلذكو
 ميرحتو لقنو ضرف ةنسلا يف تبثي دق كلذكو 0 بدألاو ةيهاركلا
 .بداو

 يف تبث ولق يهنلاو رمألا يف عامتجالا ىنعم يف جرخي كلذكو
 عرف هلك نإ لاقيال يأرلا ناك َنإ و عورفلا يف ركني الف اذه لوصألا
 نوكي نأ لوصألا قحليام ىنعم ةقحلي نأ ركني الو ىرعتي ال هنإف
 لثم نيهجو ىلع رمألاب هيف لوقلاو نيهجو ىلع يهنلاب هيف لوقلا
 نم وأ ءاملعلا نم لئاق لاق نإف عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف تبثيام
 ىنعم يق جرخي ءيشب قالطالا ىنعم ىلع مهر اث يف مهعب ات

 . زئاج هنأ ةنانئمطالا

 ليوأتل ا جرخو كلذ دعبي مل ز روجي ال هنأ ةهبشل ١ ىنعم ىلع جرخيو

 يف ًاقلطم هيف لوقلا ءاج دق امك نيرصبملا نيليوأتلا نم قحلا ىلع
 وهف هبوكر لحي ال مارح نيهجو ىلع اهداسف ناكو ةدسافلا عويبلا
 . ًادساق ىمسيو ةهماتمل دنع متيو ضاقتنالاب دسفي ضقتنمو دساق

 رخآ لجر اهجوزتف هتأرما نع باغ لجر نع لئسو : ةلأسم
 جيوزتلا نأ حص مث كلذ ىلع اهب لخدو بئاقلا ةجوز اهنأ ىلع

 ؟ كلذب هيلع مرحت له هتافو نم اهتدع ءاضقنا دعب ناك ءيطولاو
 . اتياٹ ًاجيوزت نوكيو هيلع مرحت ال نأ ينبجعيق انأ امأ : لاق

 يذلا رثم هيلع مرحت اهنأ مهبهاذم صعي ىلع يدنع جرخيو

 : لاق اضعب نأ يعمق لصألا يف هتجوز ريغ اهنأ ىلع هتجوز ءىطو

 مل اضعب نأ يعمو _ ةدسافلا ةينلا ىلع ءىطولاب هيلع دسقت اهنإ

 نوكي له بوتي نأ لبق كلذ ىلع تام نإف : هل تلق ؟ هيلع اهدسفُ
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 . كلذ هيلع فاخأ : لاق ؟ كلاه

 يف هتجوز در لجر يف 4 هللا هنضر ديعس ايا تلاسو : ةلأسم

 وأ نادهاشلا اهملعأو ضقنت مل اهتدع نأ هعمو اهتعجر هيف كلمي قالط
 له تضقنا دق اهتدع نإ اهملعأ نمل ةبيجم تلاقف درلاب امهدحأ

 ةبيجم تضقنا دق اهتدع نإ تلاق اذإ اهنأ ىعم : لاقف ؟ اهكردي
 ىف اهلوق لوقلا نأ اهتدع ءاضقنا ىف قدصت نأ نكمي اميف نيدهاشلل

 . . ليق هنأ يعم اميف اهكردي الو كلذ
 اهملعأ ولو هدر لبق تضقنا دق اهتدع نأ اهلوق لوقلا نوكيف : هل تلق

 ةدعلا ءاضقنا يف اهلوق لوقلا نوكي امنا مأ نيموي دعب نم نادهاشلا

 ؟ ءاوس كلذ لك مأ دحاو تقو يف نيدهاشلا مالعإو اهل هدر ناك اذإ
 ماكحأ اهيلع تبثت وأ ضقنت مل اهنأب رقت ملام ءاوس هلك هنأ يعم : لاق
 . كلذ

 اهملعأو اهدر املف تتكسف كدرأ نأ ديرأ ىنإ لاق نإف : هل تلق
 ىف اهلوق لوقلا نوكي له تضقنا دق اهتدع نإ تلاق نادهاشلاو وه
 . كلذ اهلف ةدعلا يف اهنأ رقي مل ام هنأ يعم : لاق ؟ كلذ

 ىتح نادهاشلا الو وه اهملعي ملو ةدعلا يف اهدر نإف : هل تلق
 ةدعلا يف ناك درلا نأ ةدعلا دعب نادهاشلا اهل خرأو ةدعلا تضقنا

 . اهكردي ال ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ كلذ ىلع اهجوز اهكردي له
 انوكي له ةيالو امهل تناكو ملعلا دعب كلذ ىلع اماقأ نإف : هل تلق

 امأو اهكردي هنأ ملعأ الف انباحصأ لوق يف امأ : لاق ؟ امهتيالو ىلع

 بحأ الو نيدب امهالوتأ نأ بحا الو ائيش اهيف عمسا ملف امهتيالو
 امهرمأ يف همزلي ام نع امهل يلوتملا لاسي ىتح يأرب امهتيالو كرت
 امهنم بحأ امناو امهيف ًافالتخأ ملعأ مل ينأل امهتيالو يل نبي مل امناو
 دحأ وأ ءاملعأ اذإ انباحصأ لوق ضعب يف هنأل نيدلاب فوقولا ةيالو

 اهملعي مل ولو اهكردأو امهل ابيس كلذ ناك ةدقعلا يق نيدهاشلا
 ناك ولو ةدعلا ءاضقنا دعب اهاملعأ اذإ امهالك ةدعلا يف نادهاشلا

 . ةجحلاب امهل حصي دحاو ملع نكي مل لصالا يق الطاب يدنع
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 ترق ةاف اهتعجر اهجوز كلمي يتل ١ امأ او دردعس يب أ نع :: ةلاسم آ

 الو هيلع اهل قح الو اهقدص ءاش نإ ةجوزلا لثم يدنع يهف انزلاب
 مل كلذو هلع ة هيعدم اهنأل اه درو اهيذك ء اش نإو هدلع تمرحو ةعجر

 . امهنيب قرفيف مكحلا يف حصي

٩٢



 ةقلطملاو ةنيمملل ضيرعتلا يف باب

 ضيرعتنلاب سئبالو ةدعلا يف تمادام اثالث تقلط نإ ةقلطملل هركيو
 يف ة أرم ا دع او نمق ةدع .اومالب فورعمل ١ لوقلاب ا اهجوز اهنع ىقوتملل

 . ًادبأ اهجيوزت هيلع مرح دقق اهيب جيوزتلل اهتدع

 نأ اهنع هللا اهن ىتلا ةدعاوملا : هللا همحر لئاو لاق : ةلأسم

 ؟ كلذب اهل معنتو اهجيوزت ةدعلا تضقنا اذإ هدعتف اهسفن يف اهملكي
 هللا يضقي نأ بحأل ينإ لجرلا لوقي لاق ضيرعتلا فيكو هل : ليق
 وأ ىضق ءاشامو ناك هللا ءاشام يه لوقتو افورعم مكنيبو اننيب
 . بحأل ينإ هللا ملعي لوقي

 ؟ اهدسفي له ةدحاو ةقلطملل ضيرعتلاف : هل تلاق : ةلاسم

 ىنعمب روجحم وه ام عضوم يفو ةقلطملل ضيرعتل ١ ن ] ي دنع : ل اق

 . روجحم وه ام عضوم يف ةدعاوملاك ةدعلا

 ىف اوفلتخاو اهماكحأ يف ةجوزلاك ةدحاو ةقلطملا نإ ليق دقو

 دقف ةتيمملاو ةلوعبلا بابسأ كلانه نأل اثالث ةقلطملاو ةمرحلاب ةنئابلا
 لاق قافتالاب ةدعلا ىف اهتدعاوم اوعنمو قافتالاب ضيرعتلا اهل اوزاجأ

 تنك ين " لاقف تجوزت ة أرم ؟ ن ] هغلب الجر ن نإ ا ليقو : ةلاسم

 اهقرافف 0 اهجوزتأ نأ ديرأ تنك وأ \ ىوه اهيف يل : لاق وأ اهبحأ
 . اهل كلذ هلاقم نكي ملام كلذب سأبال هنأ اهنع تام وأ اهجوز

 نيب دمحم هللاديبع ايأ تلآس 0 ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هنالف اهتدع طرفت مل ةأرمال لوقي نا لجرلل زوجي له : بوبحم
 تطرف املف اهتبطخ اهتدع تطرفق اذإ وأ ةنالف بطخا انا وأ يتبيطخ
 ةركأ ينإف لوقلا كلذ اهغلب اذإ اهجيوزت لحي له اهتبطخ تدرأ اهتدع

 اهجيوزت
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 نإ كلذ ىرأ امف ميرحت امأو هللا همحر لحارلا لاق : ةلسم

 . هللا ءاش

 اهجوز وخأ اهيلع لخدف اهجوز اهنع تام ةأرما نعو : ةلأسم
 له ؟ كلذك معن : تلاقف ؟ يريغ نم هدلوو يخأ لامب قحأ ينإ : لاقف

 ‘ دسفت اهنإ لوقأ ام : لاق ؟وه ام دسقي يذلا مالكلاو دسفي ىرت

 . كلذ هبشيامو ماعنإلأو ةدعاوملا دسفت امنإو هيلع

 اهبلط يف الوسر ةأرملا ىلإ لسرأ اذإ لجرلا نعو : ةلاسم
 اهيلإ عجريف اهتدع تضقنا اذإف ةدع يف اهنأ لوسرلل تلاقف جيوزتلل

 ة دعل | ءاضقنا دعي لوسرل ١ اهيل ١ عجر مث هريخ اف لوسرل ا عجرف

 ؟ اذه ىلع اهتدع ءاضقنا دعب اهب جوزتي نأ هل زوجي له . هل تمعنأو

 اذهو جيوزتلا ىلع الو جيوزتلا يف ةدعاوم هذه نأ يل نيي ال : لاق

 امنإ اهنأ اهنم ةينلا يف نوكي نأ الإ ضيرعتلا جرخم جرخي يدنع
 . ةينلاب ةدعاوملا هبشي يدنع اذهف هجوزت وأ هل معنتل اهيلإ عجري

 : لاق ؟ لوقلاب ةدعاوملا دسفت امك دسفت ةينلاب ةدعاوملاف : هل تلق

 تاينلا تبثي نم لوق ىلع لوقلا ضعب يف كلذ جرخي هنأ يعم
 نم تبثي ام بابسأو عويبلاو ناميألا ىنعم يف اهب مكحيو تادارإلأو
 دسفت هنأ ىعمق ؟ اذه لثم ىف تاينلا تبثتال نم لوق ىلعو 0 لاعفألا

 كلذ نم لاعفالا دسفتالو ةدسافلا تاينلا نم ةبوتلا مهيلعو ةينلا
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر اهبجويالو

 اهنع يفوتملا لاق ؟ ءاسنلا نم ضرعي نمع هتلاسو : ةلأسم
 نأ بحأ اميق امأ : لاق ؟ وه امو ضيرعتلا كلذ امو : تلق . اهجوز

 :رثؤملا ىيا لاق. يغارل كيق ينإ لوقيوأ افورعم اننيب هللا لعجي

 . ارس ةدعاوم امهنيب نوكي الو هللاءاشام

 : هللا همحر ناسغ نب كلام ناسغ وبأ خيشلا لاق : ةلأسم

 افورعم اننيب هللا ىضقول بحن ةأرملل لجرلا لوقي فورعملا لوقلاف
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 مك اهل لوقي وهو ضيرعتلا هللا حابا : دمحم وبا لاق و كلذ ريغ سيلو
 ارمأ اننيب هللا قفو نإ كتدع ءاضقنا رظتنم نم مكو . كدق بغ ر نم

 . مالكلا نم ىرجملا اذه ىرجامو ناك
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 جيوزتلاب ةدعاوملا باب
 اهئاضقنا ذعب وأ ةدعلا يف

 الوق اولوقت نأ الإ ارس نهودعاوت ال نكو ( ىلاعت 4 هللا لاق

 [ افورعم
 ةأرملا بطخت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهن رثؤملا وبأ لاق
 . اهتدع يق

 هركيو ى ةبطخلاب اهل حرصف ارس نهودع اوت ال هلوقو : لاق
 ةتيمملل ضيرعتلاب سأب الو ةدعلا يف تمادام اثالث ةقلطملل ضيرعتلا
 . ةدعاوم الي فورعملا لوقلاب

 اهب مرحي يتلا ةدعاوملا ىري ال هنأ بلاط يبأ نب يلع نع ىورو
 بلط نإ امأق كلذب ةدعوتو ًاجيوزت اهسفن اهيلإ بلطي ىتح الإ جيوزتلا
 . سابالف اهرمأ يلي نم ضعب ىلإ

 هبلع مرح دقق اهي جيوزتلل اهت دع يف ة ارم ا دع و نمو : ةلأسم
 و

 . ادبأ اهجيوزت

 يتل ا ةدع اومل ١ ىري ال هن أ هللا همحر يلع يب ] نعو : ةلأسم

 . كلذب ٥هدعوتو ًاجيوزت د اهيلإ بلطي ىتح الا جيوزتلا اهي مرحي

 : لاق. اهتدع يق ةأرما دعاو لجر يف يلع يبأ نعو :: ةلاسم

 ىلع ىوقن امف اهجوزت اهتدع تلخ املق س كتجوزت كتدع تلخ اذإ
 . اهنآسلب كلذ هيطعت ىح قارفلا

 يمهو ة ارم ال لجر ل اق ن ں !و : : هللا همحر يلع يب ] نعو : ةلاسم

 ؟ هيلع اهدصقي امق : تلق هيلع دسفت لاق كسفن ينيتوفتال ةدعلا يق

 . كلذ ل ىلع ١ لقف ةاعت ,ه ںِا ا : ل اق

 دقق ةلاهجالب اهتدع يف جيوزتلل اعيمج ادعاوت اذإو : ةلاسم
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 يراوحلا يبأ لوق 0 اهجيوزت هيلع مرح

 يف ةأرمال لاق لجر نع لئس هللا همحر يلع يبأ نعو : ةلأسم

 سأبال : لاق اهجوزت مث ائيش لقت ملو كجوزتأ نأ ديرأ ينإ اهتدع

 امق تلق امهنيب قرفيال لاق : اهجوزت مث معن تلاق نإف : تلق كلذب

 الو نكلو) هللا لاق امك : لاق ؟ هيلع امهنيب قرفي يذلا لوقلا
 . [ ارس نهودعاوت

 ةدعلا يف ة ةأرملا بطخي يذلا يف ةبواعم يبأ نعو : ةلأسم

 لحيأ ةدعلا تضقنا ىح حاكنلا ةدقع دقعت ملو قادصلا ىلع اهئطاويو

 ملف اهجوزت نإف اهجوزتي الف اهجوزتي مل ناك نإف ؟ اهجوزتي نأ هل
 . امهنيب قارفلا ىلع مدقأ

 ةأرملا بطخي لجرلا نعو : ةيواعم يبأل باوج نمو : ةلأسم
 ىتح حاكنلا ةدقع دقعي ملو قادصلا ىلع اهعطاقيو ةدعلا يف يهو
 الف اهجوزتي مل ناك نإف ؟ اهجوزتي نأ هل لحيأ ةدعلا تضقنا

 ضعب لاق لاقو . امهنيب قارفلا ىلع مدقأ مل اهجوزت نإو 0 اهجوزتي
 . امهنيب قرفي نيملسملا

 ىلإ هللا همحر يلع نب ىسوم نم باوج يف تدجو : ةلأسم
 لاقو اهتدع يف ةأرما دعاو لجر نعو : هللا همحر بوبحم نب دمحم
 قرفي له اهجوزت اهتدع تلخ املف كتجوزت كتدع تلخ اذإ : اهل
 .. اهناسلب كلذ ةيطعت ىتح قارفلا ىلع ىوقن امف ؟ امهنيب

 ال اولاقف نيملسملا لاسف كتجوزت كتدع تضقنا اذإ لاق هنأ هنعو

 دق ينإف كتدعو امع نيملسملا تلاس دق ينإ : لاقف عجرف كلذ يغبني
 مث تئش نم يجوزتف ةجاح كيف يل سيلو داعيملا كلذ نع تعجر
 امف ؟ كلذ زوجي له باطخلا يف اهبطخ مث اهتدع تضقنا ىتح اهكرت
 . هيلع دسفت اهنأ ىرن
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 اهنأ ملعيوهو اهتدع يف ةأرما بلط لجر يف : لاقو : ةلاسم
 ال هنأ اهملعأو ث كلذ نم باتق اهيلإ عجر من 5 هتدعاوف ةقلطم وأ ةتيمم ةت

 هل نأ كلذ يف: لاق نم لاق هنأ ةدعلا يف كلذ نم عجر دقو اهذخأي

 توميف هريغ ًاجوز جوزتت ىتح اهجوزتيال: لاق نم لاقو اهجوزتي نأ
 . اهقلطي وأ اهنع

 مرحي ىتلا ةدعاوملا ىريال هنأ هللا همحر ىلع ىبأ نعو : ةلأسم

 نم اماف كلذ ىلع هدعاوتو اهجيوزت اهيلإ بلطي ىتح الإ جيوزتلا اهب
 يف اهملك وأ هدعوت ىتح كلذ يف اهملك وأ اهرمأ يلي نم كلذ بلط

 الإ اهجيوزت هيلع مارح هب لوقن الو كلذ هل يغبني الف هدعت ملف كلذ

 . اهنم ةدعاوملاب

 اذإ اهجيوزت هل هركو اذه لك يف ددشف يلع يبأ ريغ نع امأو

 ملع املف ةدع يف اهنأ ملعي ملو كلذ لهج نإ : ليقو س ةدعلا يف اهبلط

 هل سيلو كلذ نع عجر دقو لهجب هنم ناك يذلا نإ : لاقف اهيلإ عجر

 نأ ىسعف اهقراف وأ اضيأ تام مث هريغب تجوزت مث اهجيوزت يف يأر

 . دارأ نإ اهجوزتي نأ لوألا اذهل زوجي
 كلذ هلوق نع عجرو اهيلإ عجر مث كلذ ريغ ىلع ناك نإ امأو

 اعيمج ادعاوت اذإو اهجوزتي نأ وه هل سيلف جوز دعب جوزب تجوزتو
 يبأ لوق 0 اهجيوزت هيلع مرح دقف ةلاهج الب اهتدع يف جيوزتلل
 . ىراوحلا

 وهو هل تمعنإو اهتدع يف ةأرما دعاو لجر نع تلأسو : ةلاسم

 مث ى ةدعلا دعب الو ةدعلا هدسفتال كلذف ةلهاج يهو ةدع يفق اهنأ ملعيال

 : تلق هل ؟ تمعنأو ةدعلا يف اهدعاو هنأ اهجيوزت لبق كلذ دعب ملع

 ًالهاج وه ناك اذإ اذهب سأبال ليق هنأ وجرأف ٠ اهجيوزت هل لحي له
 . تضقنا ىتح ملعي ملو

 ةدعلا يف هل تمعنأو اهبلط هنأ ملع مث كلذ ىلع اهجوزت نإف تلقو
 . هجولا اذه كلذ ملعأ ال : لاق ؟ امهنيب قرفي له

 يه تملع مث ةدع يق تناك اهنأ اضيأ وه ملعي مل نإ : تلقو
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 ةنس يدتفت نأ اهيلع له مارح ةدعلا يف ةدعاوملا نأ اهب زاج نأ دعي

 ةدعلا يف اهدعاو هنأ اهنم ليقي مل نإ تردق نإ اهلامو اهقادص عيمجب

 تناك اذإ هعم ماقملا اهعسبو كلذ اهيلع سيل مأ ز ةدعلا يف هل تمعنأو

 امنإو اهتدعاوم رضت ال لق هنأ يعمف ؟ ةمرحلاب ةلهاج هل تمعنأ امنإ

 نهودعاوت ال نكلو ) لجو زع هللا لاق كلذك وه هتدعاوم رضت
 [ًارس
 . ملعأ هللاو هنم ملع ىلع ةدعاوملا تناك اذإ هنم وهامنإ داسفلا امنإو

 كل هللا ىضق نإ لاق مث من اثالث هتأرما قلط يذلا امأو : ةلأسم

 مث اجوز تجوزتفق 4 انعج ارت هنم جورخل ١ كل ىضقو اجوز تجوزتو

 دصقت تاهقلطمل ةلحت هر درت مل اذ ١ هن ] يعمقف اهنع تام وأ هنم تناب

 جوزلا اهب زاجو اهل زئاج ىنعمل جيوزتلا ىلإ تدصق امنإو كلذ ىلإ

 كلذب تدارأ امنإ تناك نإو 4 . لوألا اهجوزلو اهل الحم كلذ اك ريخالا ١

 يه دصقت مل اذ ل ا لوقل ١ كلذ ل عم رضي الو . روجي الف اهجوزل هلحت

 1 تلل جي ][=٠

 ليقف ةدعلا يف يمهو هتنبا جيوزت لجر ىلإ بلط نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو كلذ هرك ضعبو اهتدع ىف يه اهدعاوي مل ام هب سبال

 لجر يف لاق هنأ سابع نبا نع انل ركذ رثؤملا وبآ لاق : ةلاسم

 ؟ اهجوزتو كلذ رهظأ اهتدع تضقنا املف ارس اهتدع يف ةأرما بطخ

 الو اقرتفي نأ يلا بحأف هللا ةيصعمب امهرمأ ًايدب سابع نبا : لاق

 . ادبأ اعمتجي

 ةأرما بطخ لجر ىف لاق هنأ ىلع نب ىسوم نع انل ركذ دقو

 يذلا رمألا نا اهل لاقو اهيلإ عجر مث هتباجأو كلذ هتدعاوو اهتدع يف
 ء تئش نم يجوزتف ةدعاوم كنيبو ينيب سيلو لحيال كنيبو ينيب ناك
 همحر ىسوم نع يور دقف ؟ اهجوزت مث اهتدع تضقنا ىتح فقو مث

 . هجولا اذه ىلع كلذب سأبال : لاق هنأ هللا
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 . هيلع اقفتاو كلذ هتطعأو اهتدع ىف ةأرما دعاو لجر : ةلأسم

 هل لحت الو امهنيب قرفي : لاق ؟ اهجوزتو كلذ رهظأ ةدعلا تضقنا املف
 لاق ؟ مارح اهنم باصأام : تلق اهنم باصأ امب اهقادص اهلو ادبا
 . ال : لاق ؟ دح اهيلع بجيف : تلق معن

 جوزتأل ةدعلا يف يهو لجرل تلاقف اهجوز تام ةأرما : ةلأسم

 لقي ملو اهنع لجرلا تكسف .4 كب ينجوزي ييلول لق يتدع تضقنا اذإ

 ؟ ال مأ اهتدع ءاضقنا دعب اهب جوزتي نأ لجرلا كلذل زوجيأ ًائيش اهل

 هللابو ةدعاوم هنم نكي مل اذإ اهجيوزت يف ًاسأب هيلع ىرأ ام : لاق
 . قيفوتلا

 اهتدع يف اهجوزتي نأ لجر ىلإ تبلط ةأرما نعو : ةلاسم
 دعب اهجوزتي نأ ساب الف ؟ اهتدع تضقنا اذإ اهجوزني نأ هل له ىبأف
 تبلط اهنأ لجر ملع نإو . هللا ءاش نإ تغصوام ىلع اهتدع ءاضقنا

 اذإ اهجيوزتب هيلع سأبالف لجرلا ىبأف اهتدع يف اهجوزتي لجر ىلإ
 . هللا ءاش ن نا تقصوام ىلع اهتدع تضقنأ

 ىون لجر : خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . كلذب سأب الق ةدعلا ىف ىهو اهجوز اهنع تام دق ةأرما جوزتي نأ

 بلط مث ارشعو رهشأ ةعبرأ تدتعاف اهجوز كله ةأرما : ةلسم
 فاخأ لاق ؛ اهلمح ن ايتس و لمح اهي رهظ مث ادع اوتو اهجبوزت لجر

 . ةدعلا ىف اهدعاو ثيح اهجيوزت هل زوجيال نأ

 بلطق اهتدع ىف ة أرم ١ ثدحي ن أ د ار أ لجر : هنم : ةلأسم

 . اهجوزتيال : لاق ؟ اهجيوزت ديريال وهو هتباجأف اهتدع يف جيوزتلا اهيلإ

 يف ة رمال لجر ل اقول : ريشي ل اقو » ء اضل ا هريغ نم : ةلأسم

 . ةدعاوم يهف اذكو اذك : تلاق ؟ قادصلا نم يلع يلعجت مك اهتدع
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 هتنبا جيوزت يف ةرزع نب يلع ىلإ بتك لجر يف ليقو : ةلاسم
 ب اتكل ١ بتك وه لوسرلل ل اق هيل ا ب اتكل ا لصو املف ة دعل يف يهو

 يف بتك هنأ لجأ نم ليبس نم اهيلإام : لاق معن : لاق ؟ هديب
 . اهتدع ولخ لبق نم اهجيوزت

 يلإ اهيبلطأ ةنالف ةدع تضقنا اذإ ةأرمال لاق نمو : ةلاسم
 هذخأ ىلإ ١ اهتياجأف اهتدع يف هل اهتبلطو هرم ] تفلاخو ة ٥ رم ١ تضمق

 . اهجيوزت هل زاجأف راتخم ١ ني دمحم اهنع تلاسقف

 تلاقف كلذ اهيلإ بلطف ةأرما جوزتي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم

 كلذ يف اهركذ داع مث اهكرتو اهنع تكسف ةدع يف دعت اهنإ : هل

 هل له . اهكرتف ةدع يف اهنأ : هل تلاقف اهتدع تضقنا دق اهنأ نظو

 اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ ةفصلا هذه ىلع اهتدع تضقنا اذإ اهجوزتي نأ

 ةرخآو اهتدعب لهج هلوأ ناك امنإو ةدعلا يف اهتدعاوم ىلإ دصقي مل
 اذه لثم ىق اديدشت لوقلا ىف نأ بسحأف اهتدع تضقنا دق اهنأ نظ
 . داسف ىلإ هب بهذيالو

 يف اهنأ هملع دعب كلذ ناك اذإ داسفلا ىلإ هب بهذي اضعب لعلو

 يف ىريال اضعب نأ كدنعف : هل تلاق ؟ تضقنا اهنأ ملعي ملو ةدعلا

 هملع دعب جيوزتلا اهيلإ بلط دق هنأل كلذ ملعأال : لاق ؟ ةيهارك كلذ

 . تضقنا دق اهنأ ملعي ملو ةدعلا يق اهنأ

 يل ةجاح الف يجوزت ةدعلا يف هتربخأ ال اهل لاق ناك ناق : تلق

 لم ء اوس نوكي له ةيناثلاو ىلوألا ةرملا ىف ةدعلا ىق كجيوزت ىف

 . لوألا لثم لوقلا ضعب يف هنأ وجرأ اذكه : لاق ؟ لوألا

 كجيوزت يف يل ةجاح الف يجوزت اهل هلوق نإ لوقلا ضعب يف لعلو
 7 اهجوزتي نأ دارأ امل هنإف : هل تلاق هلوق ىنعم ىلع ًربأو دكوأ

 يف نوكي له ةدعلا يف اهنأ هل تلاقف جيوزتلا اهل ركذي ملو اهتدع نع
 . ملعأ هللاو ةيهارك عضوم اذه يق يل نيبيال : لاق سأب اذه

 اهي جوزتي ن ] اهت دع يف الجر تيلط ة أرم ١ ن ] ولف : ةلأسم
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 وه هبلطمك كلذ يه اهبلطم سيلو اهذخأ هل نإ ؟ كلذ ىلإ اهباجأف
 . لجرلل بلطملا نأل

 اهتدع يف ةأرم ا ىلإ لسرأ لجر يف يراوحل ا يبأ نع : ةلأسم

 زئاجف يتدع ضقنت مل : لوسرلل تلاقف . ضقتت مل اهتدع نأ ملعي ملو
 . اهذخأ هل زجي مل ءيجيف تضقنا اذإ تلاق نإو اهذخأ هل

 لبق ةتيممل ١ تجوزت اذا !إ يلصومل ١ ركب يب ] نع دجوبو : ةلاسم

 ىلإ ا قبسي ي ذلا ؟ اهلمح تعضو دق أرشعو رهش ] ةعير ] ولخت ن ن ]

 دعب نم حاكنلا ديدحتب كشلا يبلق يف عقو دقو اهمرحي مل هنأ يسفن

 . نيلجألا ءاضقنا

 مث ةدعلا يف اهن أ امه دنعو ة أرم ١ لجر جوزت اذ او : ةلأسم

 . العف اميف اءاسأ دقو امهيلع سأب الف تضقنا دق ةدعلا اذإف ابسح

 ادعاوتو اهتدع يف ةعلتخم ةأرما دعاو لجر نع لئسو : ةلأسم

 لوق يف ليق هنأ يعم : لاق ؟ امهنيب قرفي له كلذ ىلع اهجوزتو

 هنأ ةدعلا تناك ددعلا يأ نم ةدتعملل تعقو ةدعاوم لك نأ انباحصأ

 . امهنيب قرفي
 ؟ عامجإلاب كلذ مأ مهقافتا يف ةنس كلذ ىلع ءاجف : هل تلق

 مهلوق يف قافتالا ىنعم هبشي هنأ يعمو ةنس مهلوق يف ملعأ ال : لاق

 زاجل ةدعلا يف ةكلاهلا هتأرما تخأب لجر جوزت ول ليق دق سيلأ : تلق
 نإق : هل تلاق كلذ ريغ ىنعم اذهو يدنع اذكه لاق اهب هجيوزت

 . امهنيب قرفم هنأ ثالث قالط نع اهتدع يف اهتخأ جوزت

 قالط نم اهتدع يف كلذ يق فلتخي هنأ يعم : لاق : ةلأسم

 توملا ةدع ىلع قافتالل توملاب كلذ هبشي هلعلو اهيلع ليبسال هنأل ثالث

 . سأبال هنأ
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 ىلع متو اهتدع يف ةأرملا دعاو اذإ لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم
 . معن : لاق ؟ امهنيب قرفي له اهجوزتو اهتدع تضقنا ىتح كلذ

 ةتيمملا ةدع يف تناك ء اوسو : هل تلاق انباحصأ لوق يق كلذك

 لوق يف جرخي اذكه معن : لاق ؟ ةقلطم وأ ةعلتخم وأ ةمرح وأ

 . هتجوز نم ةدعلا لصأ ناك اذإ انباحصأ

 دق . معن : لاق ؟ هتجوز ريغ نم نوكت ةدع نا كدنعف : هل تلق

 اهنيب اميق بصغلا ىلع هءوطوملاو ةينازلا يف انياحصأ لوق يف ليق

 نم اهيلع قفتي كلذ نا كدنعق : هل تلاق . جيوزتلا تدارا اذإ هللا نيو

 قافتالاي ث كلذ سيلو هيق فلتخي هنأ نظأ ينأك : لاق انباحصأ لوق

 . ملعأ هللاو مهلوق ىنعم ىلع
 ىلع اهيف ةدعاوملا لعجي ةدعلا اهيلع تبثي نم لوق ىلعف : هل تلق

 : هل تلاق يدنع اذكه : لاق ؟ هتجوز نم ةدعلا يف ةدعاوملاك جيوزتلا

 نم اياتو زوجيال هنأ املع نبح ةدعلا ء اضقنا لبق كلذ نع اعجر ناف

 نع ةعجر الب ةدعلا ءاضقنا لبق كلذ هل له ةدعلا تضقنإف كلذ

 لبق كلذ نع اعجر نإ امأو لاح ىلع ؟ كلذ زوجي الف ةدعاوملا

 ضعب يفف كلذ يف فلتخي هنأ يدنعف ةدعلا تضقنا مث ةدعلا ء ءاضقنا

 مث هريغ ًأجوز حكنت ىتح زوجي ال لوقلا ضعب يفو زئاج هنأ لوقلا
 جوزلا كلمي ةدع يف ةدعاوملا تناك ول : هل تلق . اهجيوزت هل زوجي

 نع اعجر اذإ ىضمام ىلع فالتخالا يف ءاوس هلكف ةعجرلا اهيف
 . ءاوس كلذ نأ يدنع اذكه لاق ةدعلا ءاضقنا لبق ةدعاوملا

 اعجر مث ةدعلا تضقنا ىتح ةدعاوملا نع اعجري مل نإق : هل تلق

 لق اعجر اذإا ىضمام ىلع ءاوس فالتخالا نوكي له ةدعاوملا نع

 انقرع امنإو افالتخا كلذ يف ملعأ الو كلذ ملعأ ال لاق ةدعلا ءاضقنا

 . ةدعلا ءاضقنا لبق اعجر اذإ فالتخالا

 نوتيدي امل باكترالاو لهاجتلا ىلع ادمع ادعاوت نإف : هل تلق
 اعجرو اباتو كلذ ىلع امدن مث ةدعلا ءاضقنا لبق ةدعاوملا نم هميرحتب

 ملعلا ىلع اذه يف لهاجتلا ن نوكي له ةدعلا ءاضقنا لبق ةدعاوملا نع

 مكحلا امأو دشأ يدنع اذهف مثإلا يف امأ : لاق ؟ ملعلا ىلع لهجلاك

 . هلوق ىنعم ىلع دحاو فالتخالاو اقرف كلذ يق ملعأ الف
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 نأ ىدنع لاق اهدسفي له ؟ ةدحاولا ةقلطملل ضيرعتلاقف : هل تلق
 ةدعاوملاك ةدعلا ىنعمب روجحم وه ام عضوم يف ةقلطملل ضيرعتلا

 روجحم وه ام عضوم يف
 يف اوفلتخاو اهماكحأ يف ةجوزلاك ةدحاو !

 دقف ةتيمملاو ةلوعبلا بابسأ كلانه نأل اثالث ةقلطملاو ة ةمرحي ةنئابلا

 . قافتالاب ةدعلا يف اهتدعاوم اوعنمو قافتالاب اهل ضيرعتلا اوزاجأ
 لمتحي اباطخ ةدعاوملا عنمت ةيآلا نأب لئاق لاق نإف : هل تلق

 اندجو : هل لاقي ؟ هل باوجلا ام ؟ ميرحتلاو ىلاعت هللا نم بدألا
 ىعدا اذاف .4 . ريسقت ريغي اضيأ كلذ ميرحت بجوي ليزنتلا نم اعضوم

 هيلع ىضم امع جرخ دقف الاو ىنعم هل جرخ نإف هلوق يف رظن

 . هتنؤم هللا ىفكو نوملسلا

 ةدع ءاضقنا نع هل لاسي الجر لسرأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 تضقنا املق لسرملا نالفل هتينو هسفنل اهبلطف جوز قالط نم ةأرما

 ؟ كلذ زوجي له نالف اهجوزتف نالفل ناك امنإ بلطملا نأ اهملعأ ةدعلا
 نع كلذ نوكي نأ الإ بولطملا ىلع دسقيال بلطملا تبث نإ يعم : لاق
 راهظإ نوكيو لسرسلل بلطملا نأ هتين كلت نوكت نأ لسرملا يأر
 زوجي هنأ يدنع سيلف اذه ىلع ناك اذإف هسفنل هنأ اهل هنم بلطملا

 . اهجيوزت لسرملل

 اهبلطف جوز نم ةدع يف ةأرما نأ ملع لجر نع هتلآسو : ةلاسم

 ملع املق اهكرتف هدعوت ملق ينتدعوأ : اهل لاقف ةدع يف اهنأ : تلاقف

 كلذ يف ليق هنأ يعم : لاق ؟ اهجوزتف اهبلط تضقنا دق اهتدع نأ

 زئاج كلذ نإ: لاق نم لاق كلذ هل زوجيال هنأ: لاق نم لاقف فالتخاب

 . هل يه اهنم دعولا نكي مل اذإ

 : لاقف ؟ دوقفملا نم قالطلا ةدع يف اهدعاو نإف تلق : ةلأسم

 ةدع يف ةدعاوملا كلذكو : تلق اهجوزت نإ امهنيب قرفيو كلذ زوجيال

 لاق ؟ ءاوس هلك اذه يف اهجوز اهنع ىقوتمل ا ةدعو جوزل ا نم قالطل ١
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 ليق دق هنأ يعمو ههبشيامو اذه ليق دق هنأ يعم : درعسبويأ ألاقأ

 . دسقيالو هوركم وهف يه هدعاوت ملام هنأ ةدعلا يف ةدعاوملا يف

 ولو قيرفتلا نم هسفن يف هنأ يلع يبأ نع ءاج هنأ بسحأو

 داقتعا ريغ ىلع نيملسملا نع ءاجام ميلست ينبجعيو ةدعلا يف هتدعاو

 . قيرفتلاب نيدلا لوصأ ىدحإ نم تبثت ةجح حضاول الإ هب ةنونيد
 سابع نبا لوق نم اذهب اونخأ انباحصأ نأ ليقام لصأ امنإو

 ى م م ىم

 ىهن ىنعم يف ةدعاوملا ىنعم ىلع هنأك ةيصعملاب امهرمأ اءدب لاق هنأ

 اعدب اذإ سابع نبا لوق نم اذه وحن اعمتجي ال نأ بجوأق امهل هللا

 .ةيصعملاب امهرمأ

 داقتعالاو نادملا يف لطاب لوبقل نيدلا يف ديلقتلا زوجي الو

 امل ملسملاو هلك اذه نع لئاس هللاو باوص ليطبت الو لطاب بيوصتل

 . هباوص الو كلذ لطابب عطاقلاك سيل تاياورلا ىنعم ىلع ءاج

 رضي الف جيوزتلاب ةدعلا يف لجرلل ةأرملا ضيرعت امأو : ةلأسم
 . ةدعلا يف ضيرعتو ةدعاوم لجرلا نم نكي ملام

 نب دمحم هللادبع ابأ تلأس : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يقابو ةأرما ةبطخ ديري هيلإ لسرأ وأ لجر ىلإ بتك لجر نع بوبحم
 تطرف ىتح هيلإ لوسرملا الو هيلإ بوتكملا اهملكي ملو مايأ اهتدع نم
 مل اذإ : لاق لاق ؛ اهجيوزت يف سأب هيلع له ؟ اهملك مت اهتدع

 . ةدعلا يف امهلسرأ ولو اهجيوزتب سأب الف اهتدع تطرف ىتح اهملكي
 تطرف اذإف اذك موي اهتدع طرفت ةنالف نأ هيلإ بتك نإف : تلق

 ىف سأب هتلاسرو كلذ هلوق ىف له ةبطخلا ىق يلإ اهملك اهتدع
 " .ال : لاق ؟ اهجيوزت

 اهتدع يف ةأرما بلط لجر نعو : هلل اديع يبأ ب اوج : ةلأسم

 ىلإ اهبلط ناك نإف ؟ اهجوزتي له ةقلطم وأ ةتيمم اهنأ ملعي وهو
 اذإ سأب اهجيوزت يف هيلع سيلف اهسفن ىلإ اهبلطي ملو اهيلو
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 هل لحي مل اهتدع يف اهجوزتي نأ اهيلإ بلط اذإو اهتدع تضقنا

 ناك ةيراج نعو : بوبحم نب دمحم هللادبع ايا تلأس : ةلأسم

 ولف ةنالف يواه ينإ ةأرمال لاقف اهيوه رخآ الجر نأ مث لجر اهكلام
 اهجارخإ يف اولمعف اهلها ىلإ لوقلا كلذ غلبف اهتبطخل ةيلخ تناك
 نأ لجرلل لحي له دعب غلبت مل يهو اهجوز نم اهوجرخأ ىتح
 . ملعأ هللاو ميرحت ىلإ هب غلبأ الو كلذ هركأ لاق ؟ اهجوزتي

 ىونو ة دعلا يف يهو اهجوز كله ة أرم ا نع لئسو : ةلأسم

 ؟ ةجاحلا اهيلع ضرعي وأ ءيشلا اهدنع عفرف هسفن يف اهتبطخ لجر

 . هيلع سأبال لاق

 دق ةأرمال لاق لجر يف لوقتام : تلق مشاه نع : ةلاسم
 ؟ اهب ينيجوزف كتنبا ةدع تلخ اذإ : اهمأل لاق اهتنبا تقلط تناك
 . اهجوزتيال لاق

 ةنالف ةدع تلخ لوقي : لاق ؟ لاسي : لاق ؟ لوقي فيكو : تلق
 . معن : لاق ؟ اهجيوزت ركذيالو

 اهمأ نيبو اهنيب ةدعاوملا تناك اذإ هنأ انعمس دقو : رثؤملا وبا لاق
 اهرمأ نم كلمتال اهمأ نأل اهجيوزتب سأبالف يهو وه امهنيب نكي ملو

 ةأرما ىلإ لخد بيرغ لجر يف لوقتام : مشاهل تلاق : ةلاسم

 ةدع يف ينإ : تلاقف ًاجيوزت اهسفن اهيلإ بلطو ةدع يف اهنأ ملعي وهو
 ؟ لالح هل يهأ ؟ اجوزت اهبلط اهتدع تلخ املف جرخو اهنع تكسف

 . معن : لاق

 تضقنا اذإف اهب جوزتي نأ ةأرما ابأ دعاو لجر نعو : ةلأسم
 ال ءاهقفلا ضعب لاق دقفق ؟ ملعت مل وأ ةأرملا كلذب تملعق اهتدع
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 . يه اهدعاوي ملام اهجيوزتب سأبال نورخآ لاقو 0 اهجوزتي

 لحي له لجرل اهتدع يف ةأرما جيوزت لجر بلط اذإو : ةلاسم
 ىضرف تمعنأ نإ تيأرأ : تلق . معن : لاق ؟ اهجيوزت بلاطلل
 نأ هل بولطملل زاج تمعنأو هيأر ريغب هل اهبلط نا لاق ؟ هل بولطملا

 . اهجوزتي نأ هل لحي الف تمعنأف ةيأرب هل اهبلط ناك نإو اهجوزتي

 هتأرما تذخأ نالف تام اذإ لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 ؟ اهجوزتي نأ لجرلا اذهل له اهجوز تام مث هلوق ةأرملا تعمسو
 لثم يف اهجوزتيال هنأ انباحصأ لوق ىنعم يف ليق دق هنأ يعم :لاق
 . اذه

 هوجولا نم هجوب لجرلا اذه نم ةأرملا هذه تجرخ اذإف : هل تلق
 بوبحم نب دمحم نع ليق دق هنأ يعم : لاق اهذخأي نأ بلاطلل له

 لوألا جوزلا اهفذقي نأ الإ اهجوزتي نأ هل سيل اذه لثم ىق لاق هنأ

 . كلذ دعب اهجوزتي نأ اذهلف هنم نيبتو اهنعاليو .

 ؟كلذ ىلع دحو انزلاب لوألا جوزلا رقأ نإف : هل تلق : ةلأسم

 : لاق قرفلا امف : هل تلاق انزلاب اهل هفذق لثم هنأ كلذ يل نيبيال لاق

 هنأ هدنع نوكيام ليبس ىلع ةركنتم اهسفن هئطوت نأ نكمي هنأ يعم

 . اهمرحي نم لوق ىلع اذهو انز
 دق هنأ يعم : لاق ؟ اهريغب ةهبشتم اهسفن هئأَطْوأ نإ : هل تلق

 . هيلع مرحت ال لوقلا رثكأو هيلع مرحت اهنأ ليق
 اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ تلعف اميف ةمثآ يه نوكتف : هل تلق

 اهدصق ناك نإو مثإ كلذ يف اهيلع سيلف هنم لالحلا اهدصق يق ناك

 ةمثأ يهف كلذ هبلع لمحيو همثؤت نأ ىلاإ

 اذه ىلع اهايإ هئطو يف ملاس وأ مثا وه هلاح امف : هل تلق

 تلاق مثآ وهف انزلا هتينب دصق اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ةينلا هذهو لاحلا
 هنأ ىعم : لاق ؟ ةريغصلاوأ ةريبكلا بونذلا نم اذه همثا نوكتق : هل

 / . ةريبكلا بونذلا نم اهنإ ليق دق
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 جوز اهل سيل هنالف تناك ول : لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 اهل ناك : لاق نيحو ةجوزتم يهو كلذب يه تعمسو اهذخآ تنكل
 هنأ يعم : لاق ؟ اهذخأي نأ هل له قالطب اهجوز نم تجرخ مث جوز
 . اهذخأيال هنأ انباحصأ لوق نم ىنعملا يف جرخي

 ىم يمو كلذ داق يذل كاذ اهجوز نم تجرخ ول تيأرا : هل تلق

 : لاق ؟ اهذخأي نأ هل له اهقلطو هريغ تجوزت مث اهذخأي ملف
 . مهلوق نم يدنع جرخي اميف لوألا ىنعم هبشي هنأ

 : لاق ؟ اهذخأي نأ هل له ناعلب امهدحأ نم تجرخ نإف : هل تلق
 . اهنعال وأ اهجوز اهفذق اذإ اهذخأي هنأ ليق دق هنأ يعم

 نأ هل له كلذ لجأل اهقلطو اهقدصف انزلاب ترقأ نإف : هل تلق
 ال هنأ انباحصأ لوق نم ىنعملا ىف جرخي هنأ يعم : لاق ؟ اهذخأي

 . اهذخأي
 دعب اهجوز نم تجرخ اذإ اهذخأي نأ هل نإ ليق لهف : هل تلق

 نأ ملعأ ال توملا امأ : لاق ؟ هريغ وأ توم نم ناعللا ريغ هجوب اذه

 . ىنعملا اذه ىلع جرخي اميف ليق اميف كلذ هل
 اميف هب هنم تجرخ اذإ كلذ هل نإ ليق له قالطلا كلذك : هل تلق

 . ليق اميف كلذ هل نأ ملعأ سيل لاق ؟ ليق

 ملعأ سيل لاق ؟ ادبأ هل لحتال همرحب هنم تناب نإ كلذكو : هل تلق
 !؟ ةمرحلا هذه ام فرعأ ال ينأ الإ ليق اميف كلذ هل نأ

 يه كلذل ادمعتم لجر اهجوزت اهتدع يف ة أرما نعو : ةلأسم

 لجرلا زاجام دعب نم تضقنا دق ةدعلا اذإف اوبسح مث . وهو

 امم كلذل سيلو . ةيصعملا ىلع ادمعت دقف تفصو ام ىلعفق ؟ ةأرملاب

 . ةدعلا ءاضقنا دعب نم اجوزت امنإ اناك اذإ امهجيوزت امهيلع مرحي

 ناضمر رهش موي يف راطقإلا ىلع دمعت نميفق اولاق كلذكو

 مويلا كلذ قفاوف ادمعتم ناضمر رهش نم مويلا كلذ نأ ىلع رطفأف

 . هيلع ءيشالو ءاسأ دق اولاقف رطفلا موي

 نيبت مت ادمعتم كلذ ىلع هلتقف ام ارح لجر لتقل دمعت نم كلذكو

 هيلع ءيشالو ءاسأ دق اولاقف همد لتاقلا اذهل نم لتق هنأ كلذ دعي هل
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 . ريثك اذه هابشأو

 بئاغ لجر ةأرما وأ ةطمارقلا ءاسن نم ةأرما جوزت نم كلذكو

 تام دق لجرلا نأ زإوجلا دعي نم حص من 5 كلذ ىلع جوزلا اهي زاجو

 ةدقعلا تناك اذإا كل تفصو امك اذه نإ لوقنف ؟ اهتدع تضقنا دقو

 . ملعأ هللاو امهنيب قرفي مل ةدعلا داضقنا دعب

 هل اومعنأو اهلهأ ىلإ اهتدع يف ةأرما بلط لجر نعو : ةلأسم

 نإ ليق دق هنأ يعمف ؟ هيلع دسفت له : تلق ؟ تتكسف اهوربخأ مث

 تملع اذإ كلذ بسحاو اهسفن ىلإ اهل هبلطمك اهلهأ ىلإ اهل هبلطم

 . كلذ

 ىف اهدعاوو هتدعو اذإ اهسفن ىلإ اهبلطمب اهدسفي امنإ ضعيو

 يف دسقي امم ضيرعتلا لعلو دشأ قالطلا ةدع نا يعمو ةتيمملا ةدع
 . قالطلا ةدع

 اهجوز نم تعلتخاف كيحأ انأ ةجوزتم ة رم ال لاق نمو :: : ةلأسم

 كلذ ل نم يسفن يفو اني احصأ أ ضعب لوق ىلع اهجيوزت هل زوجريالفقف

() . 
 جرح

 ةنالفي جوزت ] نأ بحأ قأ ديرأ ينإ : لجرل لاق نمو : ةلاسم

 . عرشل ١ نايب باتك ىلإ عجر . كلذ يف سئأبالق اهتدع يف ةأرم أ ينعي

 نأو هنم تنابو اهجرخأ دق اهجوز نإ لوقت ةأرما نعو : ةلأسم
 يف رظنا : هل لوقي وأ معن : هل لوقيف لجر اهبلطيو ، تضقنا دق اهتدع
 ذلا نم اجورخ نكي مل كلذ نأ عض مث ديز ىلع رشأ وأ كلذ

 امنإ ناك نإ هنأ يعمف ؟ اهنع تومي وأ اهجرخي مث هتجوز تناك امنإو

 نأ وجراف مكحلا يف كلذ اهل حصي ملو اهقيدصت ىلع كلذ ىلإ دصق

 وأ ةدعاوم ىلإ كلذ يف دصق نكي مل هنأل زئاجلا يف هل نوكي كلذ

 . هجوزل ضيرعت

 )١( ملعأ هللاو كلذ ةزاجإ هللا همحر دادم نيا خيشلا نع دجويو : هريغ لاق .
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 ؛جيوزتلاب حرصو كلذ يف اهل ضرع مث ةدعلا يف تناك ولو : تلق
 تلاق وأ يندع يضقنت ىنح تلاق وأ يتدع تضقنا اذإ معن : : تلاقق

 هنأ لوقلا ضعب ب يف هنأ يعمف اذه وحن وأ يل حلص نإو يلإ عجرا

 عطقتو ةدعلا يف هدعاوت ىتح اهل هنم ةدعاوملا يف اهحاكن اهدسقيال

 هربخي الف كلذ ىوس امو هجوزتت اهنأ اهتدع تضقنا اذإ هنأ كلذ

 اهريغ ىلإو اهيلإ ةدعلا يف اهل هيلاطم يف كلذ يف ددش ضعبو

 . كلذ يف رظنإف ملعأ هللاو كلذب يه تملع اذإ اهلهأ نم

 وأ ةدعلا يف هبلطم ناكأ ردي ملف كشلا هيلع لخد نإ تلقو

 ناك ةدعلا ءاضقنا دعي كلذ ىف كشلا هضراع ناك نإف ؟ اهدعب

 مكحلا قيرط نم ةدعلا يف ناك هنأ ملعي ىتح زئاج هنأ يدنع مكحلا
 . كلذ ىف هبلق ىلع هبلغي اميف هيلإ كلذف هزنتلا يف امأو

 اذإف ةدعلا تضقنا نأ دعب هبلطم نإ : تلاقف اهلأس نا : تلقو
 ال هفالخب يه اهلوق ناك ةدعلا ءاضقنا مكحلا يف نوكن ارمأ بجوأ

 ىنعم يف هيق مكحلا حصي ١ حصي ملامو ةنانئمطالا يف زوجبو مكحل ا بجوي

 . هللا ءاش نإ كلذ ىف هيلإ لاوزلا

 يهو اهسفن ةمأ ىلإ بلط لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 بلطملا ناك وأ جيوزتلا هتدعاوو اهقلط وأ اهنع تام جوز نم ةدع يف

 اهجيوزت دارأ نإو سأب الف جيوزتلل ةمألا درس هدعوو اهديس ىلإ

 . ةرحلا ريغ اذه ىف ةمألاو زئاج هل اهجيوزتق

 لجر نعو : دجوي اميف هللا همحر هللادبع يبأ نعو : ةلاسم
 ائيش لقت مل وأ معن : تلاقف كب جوزتأ ينإ اهتدع يف ةأرمال لاق
 زوجي الف معن تلاق نإ : لاق ؟ اهب لخدي مل وأ اهب لخدو اهجوزتق
 يل ُرَّنسق ى اهجيوزتب سأب الف اهنأسلب كلذ هطعت مل نإو اهجيوزت
 ىلاعتو كرابت هللا نع ءيجي مل اهجيوزت نع هللا ىهن فيك هللا كمحر
 نع ةدعلا يف ةدعاوملا نع يهنلا ء اج امنإو اصن اهجيوزت نع يهن
 اقفاوت اذإ امهنأ ءاهقفلا ءاج مث س ةدعلا يضقنت ىتح حاكنلا ةدقع مزع

 . هنع هللا ىهن ام ابكر دق امهنأ لبق نم اهجيوزت لحي مل ةدعلا يق
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 ةقلطملاو ةتيمملل ضيرعتلا يف باب
 ضيرعتلاب سأبالو ةدعلا يف تمادام ثالث ةقلطملل ضيرعتلا هركيو
 يف ة أرم أ دع و نمق ةدع اومالب فورعمل ا لوقلاب اد اهجوز اهنع ىقوتملل

 . ادبأ اهجيوزت هيلع مرح دقق اهي جيوزتلل اهتدع

 نأ اهنع هللا ىهن يتلا ةدعاوملا هللا همحر لئاو لاق : ةلاسم
 تلاق كلذب هل معنتو اجيوزت ةدعلا تضقنا اذإ هدعتف اهسفن يف اهملكي

 اننيب هللا يضقي نأ بحأل ينإ لجرلا لوقي لاق ؟ ضيرعتلا فيكف : هل
 وأ ى ىضق هللا ءاشامو ناك هللا ءاشام يه لوقثو ًافورعم مكنيبو
 له ةدحاو ةقلطملل ضيرعتلاف : هل تلق . بحأل ينإ هللا ملعي : لوقي

 باتكلل فلؤملا ريغ لاق عضوم يف ضيرعتلا نأ يدنع لاق ؟ اهدسفي
 . بابلا اذه مدقت دق هيلإ فيضملاو
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 هنقلطم تخأ دعاو نم باب
 كلذ هبشأام وأ ةدعلا يف ةسماخ وأ

 :تلق اهتخا جوزتيال لاق ؟ هنم ةدع يف يهو هتقلطم تخأ ملك نمعو

 هعم ناك نإ كلذكو امهنيب قرفأ نأ ىلع مدقأ ال : لاق ؟ لعف دق هنإف
 اهيق وه يتلا ةدعلا يف ةسماخ ملك مث نهنم ةدحاو قلطو ةوسن عبرأ

 . امهنيب قرفا نأ ىلع مدقأ مل اهجوزت نإف اهجوزتيال هنإف
 كجوزتأ انأو كجوز نم يجرخأ لجرلا اهل لوقي يتلا يف لاق

 تومي وأ قلط مث جوز دعب اجوز هريغب تجوزتو جوزتي ملف جرختق
 . ىلوألاك اهلعجي ملو اهجوزتيال هنإ هلوق نم تيأر يذلاق ؟ اهجوز

 هتأرما هنم تجرخ لجر ىف هللا همحر ديعسوبأ لاقو : ةلأسم

 وزتي نأ دارأو ةعجرلا هيف كلميال جورخبوأ ثالث قالطب وأ ةمرحب
 افالتخا كلذ يف نأ يدنعف ؟ اهتدع يضقنت نا ؛ لبق اهتخأ وأ اهتمع

 يف جرخيو كلذ هل نأ جرخيف ؛ انباحصأ لوق يناعم يف جرخيام ىلع

 ببسب هنم دتعت اهنأل اهتدع يضقنت قذت , ےت ىتح كلذ هل سيل نا لوقلا ضعب

 . جيوزتلا
 ىنعم ةقحلي له ةعجرلا هيف كلمي ًاقالط ناك نإف : هل تلق

 كلمي هنأل انباحصأ لوق يف كلذ ملعأ ال لاق ؟ لوألا لثم فالتخالا

 . ةنئابلل كلملاب عمجلا ىنعم هبشي هنأكف ةعجرلا

 يف كظط تناكام اهتخأب جوزتي الق هت أرم ١ قلط نمو : ةلآاسم

 . هنيح نم اهتخاب جزتي نأ سأب الق تتام نإ امأو هنم ةدع

 رهط ن ن ] هل لحي مل هنيح نم اهتخأي جوزت نإ اق : ديعسوب ] ل اقو |

 نم ةيقب يف هتأرما تخأ جوزت نميف هللادبع وبأ لاقو : ةلاسم

 هيلع اتمرح اهب لخد ناك نإف ةرخؤملا نيبو هنيب قرفي : لاق ؟ اهتدع
 . امهنيب قرف ةرخؤملاب لخدي مل ناك نإف اهجوزتل دمعت اذإ اعيمج
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 ةرخآلا ىلإ ,عجرب نأ هلف هنم اهتدع اهقلط يتلا تلمكأ اذاف

 ناك نإو ) ةدعلا ىف وأ مهنم ًاطلغ اهب هجيوزن ناك اذإ دبدج حاكنب

 . كلذ هلف اهتدع ة ةيقب يف ىلوألا " نأ دارأف ةردخألال لخدي مل

 اهب لهخد نأ دعب نم تتام مث ةأرماب جوزت لجر نعو : ةلأسم
 نم اهتخأب جوزتي نأ سأبال : لاق ؟ هنيح نم اهتخأب جورتي نأ هل له
 اهرهطي نأ هل ىرأ الف رهطت مل يهو اهتخأب جوزت دق ناك نإف هنيح
 نيبو هنيب قرفأ امف امهسمي ملو نيجرفلا رظني ملو اهتخأب جوزت دقو

 . جوزت يتل ١

 هل زوجي له تاقيلطت ثالث هتجوز قلطي لجرلا نعو : ةلأسم
 نأ هل زوجي الف ؟ دتعت ىتح وأ اهريغ هعبار جوزتي وأ اهتخأ جوزتي نأ

 . اهتدع يضقنت ىتح اهتلاخ الو اهريغ ةعبار الو اهتخأ جوزتي

 جوزتي ن ں ] هل روجي له هتجوز ءىر ايب لجرل ١ نعو : ةلأسم

 يف تمادامو ىلوأل | لثم هذهف ؟ دتعت ىتح وأ اهريغ ةعبار وأ اهتخأ

 . كل تفصوام ىلع جوزتي الف ةدعلا

 امف اهت دع يف جيوزتل ١ اهتخ أ دع اوو ة أرم ا قلط نمو : ةلأسم

 مدقأ الف ؟ اهتخأ ةدع تضقنا ىتح جوزتي ملو دعاو نإف كلذ هل بحأ
 . ملعأ هلل او ةتيمم الو ةقلطم دع اوي مل هنال ق ارقل ١ ىلع

 اهل تخأ نم ةدع يف جيوزتلا يف ةأرما ملك نمو : ةلأسم
 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو داسف ىلإ هب غلبي الف ؟ هتأرما تناك

 « ةدعلا يف امهنم اطلغ » ةخست يف ) ( ١
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 ةدعلا يف جيوزتلا يف باب

 ءىطو نم نأ ىسوم نع مشاه نع ظفحو : رفعج نبا عماج نمو
 حاكنب اهيلإ دوعي ال مث من امهنيب قرفي هنأ جيوزتب ةدعلا يف أطخب اجرف

 . هريغالو ديدج

 نم اهتدع ةيقب يف ةأرمأ جوزت لجر يف ءاهقفلا نع يأر يفو
 يف لوألا اهدارأ نإف ؟ امهنيب قرفي هنأ كلذب نالهاج امهو اهقلطم

 عجري مل نإف . اهؤطي مث رخآلا نم اهتدع يضقنت ىتحف اهتدع ةيقب

 . ديدج ح اكنب ريخألا اهدارأف هنم اهتدع تضقنا دقو اهيلإ

 تقولا يف لاحلا ىلع اهكردي امنإو لوألا ةدع تمتأ اهدري مل نإو

 مامت يف رظني الو رخآلا امهدحأ اهذخأي نأ دعب نم كلذ ملعي يذلا

 رخآلا اهدري ملو لوألا ةدع 'هطضفقنا اذإف جوز عم يهو ةدعلا
 نوكت نأ الا . تعاش نا تجوزت مث ةمات ةدع هنم اضيأ تدتعا

 اهلمح عضت نأ لبق اهتدع تضقنا نإف لمحلا ةدعب أدبت اهنإف الماح

 ةدع يف لوألا ةدع لخدت سيلو هنم اهتدع تيقب لوألا نم دتعت مث

 ةدعب أدبت امنإو \ ضيحلا يف الو روهشلا يف الو لمحلا يف رخآلا

 دبت امنإ اهنإف رخآلا نم الماح تناك اذإف لاوحألا لك يف لوألا

 . لمحلا لوألا ةدعب

 اهتدع نأ اهعمو ريخألاب اهجيوزت ناك اذإ اذهو : يراوحلاوبأ لاق
 يقاب يه ذإ رخآلا تجوزت نأ دعي نم اورظن املق لوألا نم تمت دق

 رخآلا 7 كلذ دنعف ضيحلا نم ءيش وأ مايأ لوألا ةدع نم اهيلع

 . ةدعلا ةيقبب تملعام نبح نم

 هدنع تيقب تناك نإ ةدعلا نم يقب اميف اهعجار لوألا دارأ ناف

 الا ةدمعتم اهتدع يف ريخألاب تجوزت تناك نإو قالطلا نم ءيشب

 أدبأ لوذلل لحت الو أدبأ ريخألا ىلع تمرح دقق ةدعلاب ةلهاج اهنأ

 . انظفح اذكه

 اهكرتف هنم اطخ اهت دع يف ة أرم ا كلم لجر نعو : ةلأسم

 تضق ةخسن يف ()
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 لاق ؟ جرفلا ريغ سم ام تنبلا نم سم ام دعب نم اهمأ جوزتو
 . امهنيب قرفا نأ ىلع ىوقا امق : مشاه

 يفف تأطخأ نإف اهتدع نم ةيقب يف ه ةأرمل | تجوزت اذإو : ةلأسم

 ل ١ رهش ١أ ةثالث دتعت ة أرم ١ شم ؟ تجوزتف ضيحل او ماي ادألا نم د دعلا

 اهتدع تمت دق اهنأ تنظ كلذ وحن وأ ةثالث وأ نيموي وأ ادحاو اموي

 اهنأ تنظ من 5 نيتنثا تضاحق ضيح ثالث اهتدع تناك ذ ا كلذكو

 اه دريو رخآل ١ نيو اهنيب قرفي هن اف تملع مث مد تجوزتف اثالث تض اح دق

 دق اذه ناك ناف رخآل ا نم دنعت ىتح اهؤطي الف كلذ ملع ىتم لوال ا

 . اهب زاج
 اهجيوزت رخآلا داراو هنم اهتدع تمتا اذإف لوألا اهدري مل نإو

 اهتدع تضقنا اذإف رخآلا اهدري مل اذإف اهيلع ةدع الو ديدج حاكنب

 . تعاش نإ اهريغب تجوزت مث رخآلا نم دتعا لوألا نم

 تاباوج نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلاسم

 ة أرم ١ نع هتلأسو : هللا همحر ةكرب نب دمحم ني هللا ديع دمحم يب ]

 تنظو اهنم ًاطلغ تجوزت مث رهشأ ةعبرأ تدعتساف اهجوز اهنع ىقوت
 : لاق ؟ تطلغ اهنأ تركذ جوزلا اهب زاج املف ةدعلا تلمكأ دق اهنأ

 . اهقدصي نأ جوزلا ىلع سيل

 اديدج ًاجيوزت اهجوزتي مث مايأ ةرشع اهلزتعيلف اهقدص نإف : تلق

 . كلذ ىلع اقفتا نإ نيدهاش يلوو ديدج رهمب
 ةذه اهتقفنف : تلق معن : لاق ؟ قادص هيلع اهل لهف : تلق

 . اهسفن ىلع : لاق ؟ نوكت نم ىلع نهيف اهلزتعا يتلا ةرشعل
 تضاح مث ةقلطم تناك نكلو ةتيمم نكت مل ن ١ تي أرأ : تلق

 اهي ر اج املف ضيح ثالث تضاح دق اهنأ تنظو تجوزتو نيتضيح

 ن ] هيلع ساليل : لاق ةضيح اهيلع يقب هنإو تطلغ اهنإ ا تلاق جوزل ١

 نأ ىلإ اهلزتعيلف اهقدص نإف : لاق ؟ اهقدص نإف : تلق . اهقدصي
 نيدهاشو يلوو ديدج رهمب اديدج ًاجيوزت اهجوزتي مث ةضيح ضيحت
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 . كلذ ىلع اقفتا نإ

 ؟نوكت نم ىلع رخآلا جوزلا اهلزتعاام لاح يف اهتقفنف : تلق
 . لوألا جوزلا ىلع : لاق

 له ؟ ةضيحلا كلت يف اهيلإ عجري نأ لوألا جوزلا دارأ اذاف : تلق

 اهجوزتي وأ لوألا حاكنلا ىلع اهدريفأ : تلق . معن : لاق ؟ كلذ هل

 . لوألا حاكنلاب اهدري : لاق ؟ ديدج حاكنب
 ءىربتست ىتحال : لاق ؟ اهدريام لاح يف اهأطي نأ هل لهف : تلق

 ز ا اهلزتعا نإف : تلق ريخألا جوزلا نم ضيح ثالثب اهمحر
 : لاق ؟ عضت نأ لبق اهدر لوألا جوزلل له لماح يهو ريخألا

 يخلا جوزلا ىلع : لاق ؟ نوكت نم ىلع لماح يهو اهتقفنف : تلق
 لوألا جوزلا اهكردي له اهسافن ىضقنإو تعضو نإف هدلو دلولا نأل
 . ىضقنا ةضيح سافنلا دعب ضحت مل ام اهكردي معن : لاق

 اهجوز اهنع ىفوت ةأرملا نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 اهنطب يق دلولا كرحت اهئطو املق الجر تجوزتو :افولا ة ةدع تدتعاف
 هيلع تمرح دقف ؟ اهجوزتي نأ هل له ؟ اهتدع تضقنإو اهنع لزتعاف
 . كلذ دعي اهجيوزت هل :سيل

 كلذ ركنأف افالتخا كلذ يف نأ ضعي نع تعمس ينإف هل لاق

 . لاحلا ىلع ًاجيوزت هل ري ملو لوقلا
 ةأرما نأ انل ركذ : رثؤملا وبأ لاق عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 اهجوز بقاعو اهبقاعف اهتدع يف تجوزت باطخلا نب رمع ىلإ تعقر
 .اهنم باصأ امل قادصلاب اهل مكحف ًادبأ ناحكانتي ال : لاقو قرفو
 ةعتم الو قادص اهل نكي ملو امهنيب قرق اهب لخدي مل نإ : لوقأ انأو
 . آدبأ اهجوزتي الو ةلطاب جيوزتلا ةدقع نأل قالطلاب امهنيب قرفيو

 اهتدع يف تجوزت ةحيلط نأ رخآ ثيدح يف انل ركذ : ةلاسم

 حصأ وه لوألا ثيدحلاو امهنيب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع قرفق

 . هللا دودح نم ابكر امل امهتبوقع يف مامإلا ىأر ذخأن هبو انعم

 ملعي اهجوزت يذلاو كلذ ىلع ةدمعتم اهتدع يف ةأرملا تجوزت اذإف
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 امهنيب قرفيو مثإلا يف ءاكرش مهف كلذ نوملعي دوهشلاو اهيلوو كلذ
 . هللا ةبصعم ىلع مهنواعتل اعيمج مهتيوقع يف مامالا ىأرو

 يف نأ ملعت ملو ضيح ثالث تضاح دقو ةأرملا تجورت اذإو

 نإ لوألل رايخلا مث اهلزتعي رخآلا نإف لمحلا اهب رهظف المح اهنطب
 كسمأو قالطلا نم ءيشب هعم تيقب تناك نإ اهتعجر ىلع دهشأ ءاش

 اهئطو نم رهشأ ةتس يف تدلو نإف اهلمح عضت ىتح اهئطو نع
 ةتس نم لقأل تدلو نإو رخآلا ة ه رما يمهو رخآلا دلو دلولاف رخآلا

 دعب نم ضيح ثالث ضيحت ىتح اهؤطي الو لوللل دلولا ناك رهشأ
 . اهلمح تعضو نأ

 تجوزت مث نيتضيح وأ ةضيح تضاح لوالا اهقلط امل تناك نإو
 وأ .7 لوألا جوزلا عم تدعقف تضقنا دق اهتدع نا نظت يهو

 قرف ضيح ثالث ضيحت نأ لبق تجوزت دق اهنأ نيبت مث لقأ وأ رثكأ
 مث اهتعجر ىلع دهشا ءاش نا رايخلاب لوألا مث رخآلا نيبو اهنيب
 نا اهؤطي مث رخآلا نم ضيح ثالث ضيحت ىتح اهئطو نع كسمي
 . هتجوز يهو ءاش

 ذنم رهشأ ةتس نم لقأ يف تدلو نإف لمح اهنطب يف ناك نإو
 نإف لوألا دلو دلولاف لوألا اهقلط ذنم لقأ وأ نيتنس ىلع رخألا اهجوزت
 اهؤطيالو هتأرما يهف اهلمح عضت نأ لبق نم اهتعجر ىلع دهشأ ناك
 تدلو نإف 0 اهنطب يف ام عضت نأ دعب نم ضيح ثالث ضيحت ىتح
 : فيضملا لاق 0 لوألا ةأرما يهو رخآلا دلو دلولاف رهشأ ةتسل

 نم اهتدع لاح يف اهتقفنو لوأل أ ىلع لوألا نم اهتدع مامت يف اهتقفنو
 . عجر . رثألا يف تدجو اذك رخآلا ىلع رخآلا

 نأ هيلع سئبالف اهنطب يف ام تعضو اذإف اهتعجر ىلع دهشأ نإو
 رخآلا اهب جوزت ذنم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نإف ترهط اذإ اهأطي
 الو لوألاب قحليالو اهدلو دلولاف لوألا اهقلط ذنم نيتنس نم رثكأو
 . رخآلاب

 سأابالف ةهركتسم اهنإ اهب هنظ نسحو اهتعجارم لوألا دارأ نإف

 اهنطب يف ام اهلمح عضت ىتح دعقت اهنإف لوألا اهعجاري مل نإو هيلع
 لقأ وأ نيتنسل وا رخآلا اهجوزت ذنم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نإف
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 نأ دعب ةعجر اهيلع لوألل سيلو لوألا دلو دلولاف لوألا اهقلط ذنم
 هعم تيقي تناك نا باطخلا يف اهبطخي نأ الا اهنطب يف ام عضت

 . رخآلا نم اهتدع يضقنت نأ دعي قالطلا نم

 باطخلا يف اهبطخي نأ هل سيلف ثالثلاب اهنابأ دق ناك نإو

 هنأل هل اهلحي ال جيوزتلا اذه نأل جوزلا اذه ريغ ًاجوز حكنت ىتح
 . طلغ

 يف اهبطخي نأ رخآلا جوزلا دارأو ةعجارملا ىلع اقفتي مل نإف
 يف هيلع سأبالو ديدج رهمو ديدج حاكنب اهجوزت هب تيضرو باطخلا

 . اهئطو
 عضت نأ دعب نم ضيح ثالث ضيحت ىتح جوزت مل اقفتي مل نإو

 . هدلو دلولاف رخآلا اهجوزت ذنم رهشأ ةتسل تدلو نإف اهنطب يفام
 يتلا ةدعلا نم ىقبام ةيقب يف كلذ هلف اهعجاري نأ لوألا دارا نإو

 رخآلا ناك نإ ضيح ثالث ضيحت ىتح اهؤطي الو اهيف تطلغ تناك
 تعضو ام دعب نم اهئطو نكي مل نإو س تدلو ام دعب نم اهئطو
 ىلع دهشأ نا ترهط اذإ اهأطي نأ لوألا ىلع سأب الف اهلمح

 ضيحت ىتح جوزت نأ اهل سيلف اهتعجر ىلع دهشي مل نإو اهتعجر
 نأل تعاش نا جوزت مث لوألا نم اهتدع نم ضيحلا نم اهيلع ام ةيقب
 نأ رخآلل سيلو اهنطب ىف ام تعضو اذإ تضقنا دق رخآلا نم اهتدع

 . لوألا نم اهتدع نم ناك يذلا ضيحلا ةيقب ضيحت ىتح اهعجاري
 هنم اهتدع كلذب ضقنت مل ةيح ةئام رخآلا اذه عم تناك نإو

 نم ةدعلا نم اهيلع ام ةيقب فنأنست مث هنم لزتعتو اهطلغ فرعت ىتح
 ىف اهبطخي نأ رخآلا دارأ نإف لوألا نم اهتدع تضقنا اذإف لوألا
 ناك نإ هنم ةدع اهيلع سيلو اهجوزتي نأ هلف كلذ ىلع اقفتاو باطخلا
 نم ضيح ثالث ضيحت ىتح جوزت نأ اهل سيلف اقفتي مل نإف . اهئطو
 .اهلمح تعصوام دعب نم اهئطو ناك نإ رخآلا

 اهتدع تضقنا اذإ تجوزت نا اهيلع سأبالف اهئطو نكي مل نإو
 . لوألا نم

 هللا اهجوز اهنع تام وأ تقلط ةأرما نأ ثيدحلا يف ىلإ عفر دقو
 مث تدتعاف هنع يضرو هللا همحر باطخلا نب رمع دهع ىلع ملعأ
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 رمع عمجف رمع ىلإ . اهلمح رهظ جوزلا اهب لخد املف تجوزت
 تنكأ اهل نلقف اهرضحأف اهرمأ يف نهرواش مث تايرهدلا زئاجعلا
 ةيرت كلذ امنإ ًاضيح نكب مل كلذ نلقف نلقق معن تلاقف نيتضيحب تصيرت

 . لمحلا رهظ جوزلا لخد املق دلولا سأر ىلع تناك
 مل ضيح رشع تضاح ول لماحلا نأ هفرعن يذلا نيملسملا يأرو

 رهظف لماح اهنأ ملعت مل نإو اهنطب يف ام عضت ىتح اهتدع ضقنت
 ةتسل تدلو نإف 0 اهنطب يف ام عضت رخآل ىَتَح اهلزتعي هنإف اهلمح
 لقأل تدلو نإو ى هتجوز ىهو هدلو دلولاف رخآلا اهب لخد ذنم رهشأ
 نإف 0 اهقادص اهاطعاو امهنيب قرفو جيوزتلا كلذ لطب رهشأ ةتس نم
 هدلو دلولاف اهنع تام وأ لوألا اهقلط ذنم لقأل وأ نبتنسل تدلو تناك

 ملام مجرلاب اهيلع مكحيالو اهدلو دلولاف نيتنس نم رثكأل تدلو نإف
 . انزلاب رقت

 يف ةأرما جوزت لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلسم
 اهيلع ىخرأو اباب اهيلع قلغاو اهيلع زاج دقو ملعي مل هنأ مغرو اهتدع
 اهتدع يف اهجوزت دق هنأ ملع نإ لاق ؟ اهجوزتي مل هنأ ركنأف ارتس

 مل نإو اهب لخد ناك نا اهقادص اهيلإ عفديو اهقرافي هنإف كلذل ادمعتم

 رقي ملو ادمعتم اهتدع يف اهجوزت هنأ رقأ نإف امهنيب قرقي مل كلذب رقي
 ارتس اهيلع ىخراو اياب اهيلع قلغأ دق هنأ لدع يدهاش ماقأو ء ءىطولاب

 همزل اهئطو هنأ تفلح اذإف اهنيمي عم ءىطولا يف اهلوق لوقلاف
 . امهنيب قرفو اهقادص

 قرفن : لاق ؟ كلذ لهج اهت دع يف ة أرم ١ جوزت لجر : ةلسم

 . ةأرملا زواجي نأ الا هلك اهلام اهلو امهنيب

 ؟ كلذي املع مث اهت دع نم ةيقب يف ة ارم ١ جوزت لجر : ةلاسم

 ةيقب يف اهعجاري نأ لوألا اهجوزلو اهقادص ذخأتو امهنيب قرفي لاق
 اهنع كسمأو اهدر رخآلا اهجوز نم الماح تناك نإو هنم اهتدع

 اهب لخد رخآلا اهجوز ناك دقو الماح نكت مل نإف اهلمح عضي ىتح
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 ال نمم تناك نإو ضيحت نمم تناك نإ ءورق ةنالث هنم تدتعا

 اهنأ ملعي ملو لجر اهجوزت ةأرما نع ديعسوبأ لثسو : : ةلاسم
 اهنأ ملعت مل يه تناك اذإف ؟ اهيف لوقلاام لوخدلا دعب ملع مث ةدع يف

 زوجي ال جيوزت اذه نأ يعم : لاق ؟ وه ملعي ملو جوز نم ةدع يف
 اهنأ الو هلبق جوز اهل دل هن هنأ ملعي مل نإو اهقدصي نأ هملع نم دنع

 نكي مل هلوخدو اهي هجبوزت دعي نم كلذ دعي تعدا مث ةدع يف تناك

 . هذه اهاوعد يف اهقدصي نأ هيلع

 كلذل ةدمعتم اهتدع ىف جوزت ىتلا ىف هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 . قادصلا اهل نإف اهنم طلغب ناك نإو رخآلا ىلع اهل قادصال هنأ

 ؟ ملعي ملو اهتدع نم ةيقب يف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 ديدج حاكنب اهيلإ عجري مث ؟ ةدعلا يضقنت ىتح اهنع لزتعي : لاقف

 دتعت ملو لجرلا اهجوزتي يتلا كلت لاق ؟ هيلع مرحت يتلا امف : هل تلاق

 ال اهنأ نظت تناكف اهب لخدي نأ لبق تام مث لجر اهكلم ةأرما لثم
 ةعسيال اذهف جوزتف لجرلا كلذ نظو اهب لخد نكي مل ثيح اهيلع ةدع
 . هلهج

 نكي مل نإو امهنيب قرفو اهقادص اهاطعأ اهب لخد دق ناك نإف
 قرف دارأ هنأ ىنعملا : هريغ لاق . اهل ءيشالو امهنيب قرف اهب لخد

 اهجوزت يذلا جوزلاو اهسفن كلذ تمزلأو تدتعا دقف ىلوألا اماو

 دق اهنأ نظو لمكي مل ءيش ةدعلا نم ىقب دقو اهب لخدو اهكلم هنكلو
 عجري مث اهتدع لمكت ىتح اهلزتعيو هيلع مرحت ال هذهف اهتدع تلمكأ
 . ديدج حاكنب اهيلإ

 عجرت مث اهتدع لمكت ىتح اهلزتعيو هيلع مرحت يتلا امف : هل تلق
 . هريغ نمو ؟ اهب لخدي مل ناك نا نيدهاشو يلوو ديدج ح اكنب هيلإ
 ديدج حاكنب اهجوزت مث ةدعلا تلخ ىتح اهلزتعاف اهب لخد ولو : لاق
 دسفت ةلاهجلا امأو . هيلع دسفت: لاق نم لاقو ى زئاج كلذ نإ ليق دقف
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 نيو 7 عقو ةأرم ا يف هللا همحر ديعسوبأ لاقو : ةلآسم

 نأ نيملسملا اولاس امل اوملع مث عقو دق قالطلا نأ اونظ مالك اهجوز
 يف فلتخي هنأ يعمف ؟ رخآلا جوزلا لخد دقو قالطلا هب عقي ال كلذ
 ىلع عقو حاكنلا نأل هيلع دسفت: لاق نم لاقف لوألا ىلع اهداسف

 هيلع دسفتال اهنأ يدنع لوقلا رثكأو دسفيال: لاق نم لاقو دساف حاكن

 اهلو رخآلا ءيطو نم دتعت ىتح اهلزتعيو لوألا حاكنلاب اهيلإ عجريو
 . اهب هلوخدب رخآلا ىلع اهقادص

 يف فلتخي هنأ يعمف رخآلا اهدارأو اهقراف وأ لوألا اهقلط ناف

 . هيلع دسقت: لاق نم لاقو 4 حاكنلا توبثب اهايإ ةئطول هيلع اهداسف

 أدبأ هيلع دسفت اهنأ لوقلا رثكأو هيلع دسفتالا لاق نم لاقو

 ةلاهج وأ طلغ ببسب عقو ءىطو لك هنأ يعم : لاقو دسافلا ءىطولل

 ىنعم ىلع جيوزتلا عقوو عقو زئاج هنأ لعافلا نظي قالط وأ ةدعلا يف

 لوألا نيجوزلا ىلع ةأرملا داسف يف فلتخي هنأ يعمف 0 اذه لثم داسق

 ةأرما جوزت هنأ لثم .ب زوجيال جيوزت ىلع ءىطولا نكي ملام رخآلاو

 اوملع مث هل زئاج كلذ نأ نظو دحاو دهاش وأ نييمذ وأ نييبص مادق

 اذه يف ملعأ الو رخآلا جوزلا ىلع دسفت اهنأ يعمف كلذ يف هجولا

 . انباحصأ لوق نم افالتخا

 ةأرما نع هللا كمحر تلاس يراوحلا يبأ نم باوج : ةلأسم

 تجوزت مث ارشعو رهشأ ةثالثوأ ضيح ثالث تضاحو اهجوز اهقلط
 نم جرخيو لوألا جوزلل دلولا ناك رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تعاجق
 . هيلع مرحتالو رخآلا

 امهنم قافتاب كلذ امهل ناك ديدج حاكنب اهبطخي نأ دارأ نإف

 اهنأ تملع تناك 7 . لماح اهنأ ملعت مل ةأرملا تناك اذإ اذهو اعيمج

 هذه تناك نإو أدبأ هيلع تمرح دقف ةلاهجلا ىىلع تجوزتق لماح

 دلولاف رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تعاجف كلذ لبق جوز اهل نكي مل ةأرملا

 مل نإو اهب لخد ناك نإ اهقادص اهلو ادبأ هيلع تمرح دقو اهدلو
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 . اهل قادص الف اهب لخد نكي

 ءيش هتجوز نيبو هنيب عقو لجر يف لوقت ام : هل تلق : ةلأسم

 هعمو اهكرتف ائيش كلذب دري مل هنأ هپف لوقلا ناكف قالط وأ نآرب نم
 دارأو كلذ يف ةلاهجلا ىعدا مث مث هترضحب تجوزتف هنم تناب دق اهنأ

 ريغل ريكنلا كرت اذإا هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ ىف لوقتام اهيلإ ةعجرلا

 ام ىنعم يف هيلع هل مزليام ةلاهجلا ىوعد الإ ةجحلا هيف رهظت ىنعم
 ببس كلذ يف هل رهظيو هل قيدصتلا ىنعمل الإ كلذ هل تبثي مل هيعدي

 . كلذب هب ىعدا ام ىنعم ىلع لدتسي

 اهب كسمتف هيلإ ةعجرلا تبلطف كلذ ىلع ةأرملا هت هتقدص نإف هل تلق

 مكحي نمل 4 مكحلا رهاظ يف هريكن كرت حص دقو اهعذي ملو رخآلا

 جيوزتلا اهيلع تين ٨ جيوزتلاب تيضر اذإ لوقأ لاق ؟؛ مكحلا يف ةجوزلاب

 . مكحلا يف يدنع ىوعد لوألا اهقىدصت ناكو

 ةريرسلا يف ةنونيبلاو رخآلا نم جورخلا ىلع تردق نإف : هل تلق

 ام قدص تملع اذإ : لاق ؟ ال مأ لوألا ةجوز نوكتو كلذ اهعسي له

 مكحلا يناعم يف اهجوز وه ناك اهملع يف ةجح اهيلع هلوق ناكو هلاق
 اهلو اهمزليو اهعسي اميف الطاب ى رخآلا جيوزتلا اذه ناكو اهسفن دنع
 ىلع ةريرسلا يف وأ مكحلا يف كلذ ىلع تردق اذإ هنم جرخت نأ

 . قحلا ىنعم هبجويام
 ىف كلذ اهعسي له رخآلا دنع ةماقالا تراتخا نإق : هل تلق

 يف ةملعك اهملع ناكو لوقيام قدص تملع اذإ لاق ؟ زئاجلا وأ مكحلا
 الو 4 رخآلا حاكن راتخت نأ اهل زجي مل اهيلع هحاكن تبثيام يناعم

 . اهل زوجيو اهمزليام ىنعم يف يدنع ًاحاكن كلذ ناك

 ةيقي يق ة رم ١ تجوزت اذ ! : : رياج اج يب ] ني ىسوم لا اق : ةلاسم

 اولاقق ءاهقفلا هفلاخو 4 أدبأ هيلع تمرح اطخ وأ أدمعت اهتدع نم

 . مرحيال طلخلا

 امهيلع دحالو امهنيب قرف ةدع يق ةأرما جوزت نمو : ةلاسم
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 . كلذ ىف برضلاو بدأل ١ الا انلوق ىف

 اهي لخدو نئاب قالط نم اهتدع يف ةأرملا تجوزت اذإو : ةلاسم

 حاكنلا ن ٠رأل لوألل دلولا نإف رخآلا اهجوزت ذنم رثكأ وأ لتقا وأ رهشأ

 اهقلط ذ ذنم ءاسنلا 4 يتايام لثمي دلوب تاج اهنألو أدساق ناك رخآلا

 . لوألا
 لخد ذنم رهشأ ةتسل هي تع اج اذإ هنأ ليقو : لاق . هريغ نمو

 هدلو دلولاف ضيح ثالث دعي تجوزت تن اك ن اف هدلو دلولاق رخآل | اهب

 لبق تجوزت تناك نإف اهسافن نم رهظت ىتح اهؤطيالو هتأرما يهو
 ىق اهعج اري ن ] لوئذالو : رخآل ١ دلو دلول اق ضيحل اي ةدعلا ءاضقنا

 . ةدعلا

 لوألا اهقلط نأ تقو نم نيتنس نم رثكأل هب تاج نإ هنمو
 . رخآلل الو لوألل نكي مل رخآلا اهجوزت موي ذنم رهشأ ةتس نم لقألو
 الو . لوالل سيل هنأ انملع دقف نيتنس نم رثكأ ىق ن دلد ال ءاسننلا نال

 . رخآلا نم سيل هنأ انملع دقف رهشأ ةتس نم لقأل ندلي

 اهب لخدو رخآلا اهجوزت موي ذنم رهشأ ةتسل هب تاج اذإو
 : لاق ؟ لوذلل نوكي الو رخآلل وهف لوألا اهقلط ذنم نيتنس نم رثكألو
 . معن

 اهب لخدي نأ ليق هتأرما نع يبصلا تام اذإو : باتكلا نمو

 رظني الو ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع نإف هتوم دعب لمح اهب رهظو
 . هتوم دعب ثدح امنإو هنم سيل هنأل لمحلل

 يهو هتأرما نع تام مث يبصوهو هتوم لبق لمحلا ناك ولو

 هنأل اذه يف نسحتمسن ن أ ريغ نم ء ءاوس ساي اقلا يف لوأل و اذه

 . اهلمح عضت نأ اهلجأف لماح يمهو تام اذإ

 ىلع سيلو اهلمح عضت نأ رخآلاو لوألا لجأ : لاق هريغ نمو
 ءاربتسا ةقلطملا ةدع اهيلع امنإو ةافولا ةدع تام اذإ يبصلا ةجوز
 الماح تناك نإو ئءع الا لزني هگم ناكو اهب لخد ناك نإ ١ اهمحر
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 هتوم دعب وأ هتوم لبق لمحلا ناك لاح لك ىلع اهلمح تعضوف
 . غلابلا جوزلا نم الا ةافولا ةدع اهقحلدالو

 ءاملا هلثم لزني الو رغص نم هلثمل دلوي ال يبصلا ناك نإ كلذكو
 نأ غولب نع توميو غلبي ملام لاح لك ىلع اهتدعو دلولا ةقحلي الف
 . ةافولا لجأ اهقحلي الو اهلمح عضت

 تعضو مث الماح هتأرما كرتو تام لجر نع لئسو : ةلاسم
 له رشعو رهشأ هعبرأ : هللا لاق يذلا لجألا يضقني نأ ليق ة ١ أرملا

 لوق يف اهتدع نأ يعم : لاق ؟ جاوزألل لحتو اذه ىلع اهتدع يضقنت
 ةرشعو رهش أ ةعبر ] لبق اهلمش تعضو ن او نيلجأل ١ دعي أ انب احصأ ١

 عضت ىتحق م ابأ ١ ةرشعو رهش أ ةعبر أ تضم ن او يضقنت ىتحف م ابأ ١

 . اهلمح
 لوق ضعي يف ن أ ىعمق ذ نيلجأل ١ دعبأ ءاضقنا ليق تجوزت ناف

 لوخدلا نع "كسمأ اهب مب لخد نكي مل نإو . دىساق جيوزت هنأ انباحصأ

 . كلذ اودارأ نا اديدج ًاجيوزت اهجوزتو لجأل ا يضقني نأ ىلإ ١

 ةثالث اهت دع نم يقب دقو ة رم ١ جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 لجاعلا اهقادص اهلف اهب لخد ناك نإف . امهنيب قرفي : لاق ؟ مايأ
 اهجوز ن ن اك ن نإق . قالطلا ريغب امهنيب قرفي لخدي مل نإو 4 . لجآل او

 اهب لخد نكي مل نإو . رخآل ١ نم م اهتدم يضقنت ىنح اهي لخد رخآل ا

 اناك اذإ ء ش نإ باطخلا ىف رخآل ١ .7 مد اهتدع ن نم تيقب تناك

 . . كلذ الهج

 جوز نم اهيلع يقب ن اك دقو تحكن ة أرم أ نع هتلأسو : ةلأسم

 . اهب قحأ لوألا اهجوز : لاق ؟ ةدع اهل ناك
 انامز تثيلو اهتدع تضقنا ام دعي كلذ تركذ امن ١ اهنإاق : تلق .

 هنم يهو تحكن اذإا ةنس اهتدع نم ىضم ناك نإ : ل اق ؟ كلذ دعي
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 يهو تحكن امنإ كلذو س اهٹريو هثرتو اهدارأ نإ اهب قحأ وهف ةدع يف
 . ةعجر اهيلع هلو ةقفنلا هيلع اهل ةمصع ىف

 اهتدع تضقنا اذإ ىتح رخآلا اهجوز نم تدتعا اهديري ناك نإو .
 اهديريال ناك نإو ث اهتعجر ىلع دهشأو لوألا جوزلل تلح رخآلا نم
 تدتعا تعضو اذإ ىتح ترظتنا رخآلا نم لمح اهب ناك نإف ترظن

 رهمو ديدج حاكنب اهعجاري نأ رخآلا دارأ نإف س لوألا نم اهتدع
 . يلولا نذاب ديدج

 اهتدع ةيقب تدتعاف تأدب رهطلا ديرت تناكو لمح اهب نكي مل نإو
 نوكي نأ الإ هريغل رخآلا نم تدتعا تضقنا اذإف ى لوألا اهجوز نم
 وحنلا اذه ىرجم ىرجام كلذكو .هنم اهيلع ةدع الف اهديري وه

 . هتأرما تجوزت دقو مدق اذإ دوقفملا
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 تاجوزلا در ىلع دوفشلا باب

 الإ نهدحو ةوسنلاب زوجي الو نيتأرماو لجر ةداهشب درلا زئاجو
 اذه يف لاجرلا وأ اذه يف لجرلاو يبصلاب زوجي الو ، لجر نهعمو
 . نهريغ دجوي ملو ءاسنلاب زوجيالو ٧ زئاج ءاسنو لاجرل وأ

 اهجوز اهدر ةأرما نع لئس : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ؟ كلذ ىلع ادهشي نأ امهل زوجي له 0 اهنإفرعيال امهو نيدهاش مادق

 امأو املعي الام ىلع ادهشي نأ زوجي الف مكحلا يناعم يف امأ : لاق

 در دق نالق نب نالف نأ اهاملعأ وأ ادهش اذإف ةنانئمطالا يناعم يف

 ال اناك اذإ كدر هنأ نالوقي الو هتجوز اهنإ : الاقو 0 نالف تنب ةنالف

 نيجوزلا ءىزجيو : تلق ؟ ادهش اميف ابذكي مل اذإ امهعسيو اهنإفرعي
 . اعيمج درلاب املع اذإ ىعم اذكه : لاق ؟ كلذ

 تددر دق ينأ اودهشا : لاق ناك نم : ريشب لاق : ةلاسم
 ام ركذي ملو در وهف ؟ نالف تنب ةنالف يتجوز لاق وأ نالف تنب ةنالف
 در زوجي له : تلق ؟ ةعلتخملا ا كلذكو قادصي الو قالطلا نم ىقب

 : معن : لاق ؟ نيتأرماو لجر ةداهشب ةقلطملا

 ةداهشب درلا زئاجو : ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلسم
 زوجي الو س لجر نهعمو الإ نهدحو ةوسنلاب زوجي الو نيتآرماو لجر
 زوجي الو . زئاج ءاسنو لجرو ىلوأ اذه يف لاجرلاو يبصلاب
 . نهريغ دجوي مل ولو ءاسنلاب

 ن ] هنع هلل ١ ىضر ب اطخ ني رمع نع س ايع ني ١ : ةلآاسم

 . اهعجار مث ةصقح قلط ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 اهملع ريغب هتجوز لجرلا قلط اذإو : هللادبع وبأ لاق : ةلاسم
 اهملعي ملو ةدعلا ءاضقنا دعب درلا ادهاش اهملعأف اهملع ريغب اهدر مث
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 ادهاشو قالطلا ادهاش اهملعأ اذإو ي اهكردي هنإف كلذب قالطلا ادهاش

 قالطلا ادهاش اهملعأ اذإو 0 اهكردي هنإف اهتدع تضقنا دقو اعم درلا

 مل اهتدع تضقنا دقو كلذ دعب نم درلا ةداهش اهملعأ مث اهقرافو

 اهملعأ ىتح اهقرافي مل مث قالطلا ىلع نادهاشلا اهملعأ اذإو اهكردي
 ءاج مث تجوزتو هيلا إ عجرت نأ تهركف ةعجرلا ىلع نيده اشلا دحأ

 نادهاشلا اهملعي مل اذإ زئاج اهجيوزتف درلاب اهملعأو يناثلا دهاشلا

 نأ ليق نم دحاو تقو يف قالطلا ىلع نيدهاشلا عم اعيمج درلا ىلع

 . قالطلا ادهاش اهقراقي

 مث اهملع ريغب درلاب _ نيدهاش دهشا مث اهملعب اهقلط اذإف
 املف قدصت ملف اهتدع ولخت نأ لبق نيدهاشلا دحأ وأ وه اهملعأ

 هنإف جوزت نأ لبق نم درلا ىلع نادهاشلا اهملعأ اهتدع تضقنا

 . اهكردي
 مل نيلدع ريغ اناك نإو نيلدع نادهاشلا ناك اذإ تهرك نإو

 ريغب اهتعجر ىلع لدع يدهاش دهشأ مث اهملعب اهقلط اذإف اهكردي
 اهقلط ذنم ضيح ثالث ضيحت نأ لبق نم اهئطوف اهيلإ ءاج مث اهملع
 هنأ وه اهملعي ملو روجفلا لاح ىلع اهعم كلذو 8 اهئطو نم هتنكمو
 . اهئطو هل لحي هنإف ةعجرلا ىلع كلذ دعب نادهاشلا اهملعأ الو اهدر

 هتجوز يهو اهئطو امنإو ةينلا كلتب ءىطولا كلذ هيلع اهدسفي الو

 تملعف اهتدع يضقنت نأ لبق نم درلاب نادهاشلا اهملعأ نإ كلذو

 . ةينلا كلت اهرضت الو اهتدع يضقنت نأ لبق درلا دعب نم اهئطو اهنأ

 بهذ مث اهلام نم هتأربأو هتجوز أربأ لجر نعو : ةلأسم
 : تلق ءىطولا لبق اهملعأ مث اهيأر ريغب نيلدع نيدهاش عم اهدرف

 مٹ ى ضرت ملف نادهاشلا اهملعأ نإف : لاق ؟ درلا اذه زوجي له

 اهملعأ نإ كلذكو كلذ لحي له : تلق س اهئطوو تيضرف جوزلا اهملعأ
 ؟ كلذ لحت له جوزلا اهئطو مث نادهاشلا اهملعأ مث تيضرف جوزلا

 يف اهدر يف ةعلتخملا نذأتسي نأ رمؤي يذلاف تفصو ام ىلعف
 اهدرو كلذك اولعفي مل نإف ى درلا دعب كلذ اهنم متتسي بو درلا ليق اهتدع

 دق هنأب اهملعأفق . هنم اهتدع يف يهو جوزلا اهلا ىت ىتأ مد 5 نيدهاش عم

١٢٧



 اعد نإف هتقدصف هلوقب تيضرف اهيلإ اهدر يف يأرلا درو اهدر
 دقو اسأب كلذب رن مل كلذ دعب اهئطو مث اهل هدرب اهاملعاف نيدهاشلا
 اهملعأ مث هب ضرت ملف جوزلا اهملعأ نإف . هب اورمأ ام ءالؤه ىدعت
 . هيلع تدسف دقف اهئطو مث تيضرق نادهاشلا

 مث تهركف جوزلا اهملعأ مث تيضرف نادهاشلا اهملعا نإف

 اهجوز ىلع دسفت اهارن الو اهيلع زاج دقف اهاضر ىلع جوزلا اهئطو
 اهدرب عجري ىتح اهؤطي ال هل انلق زاوجلا عقي مل نإو زاوجلا عقو نإ
 . اهيأر ىلع

 مل اذإ قالطلاو نآربلا نم نيجوزلا نيب درلا نع لئسو : ةلاسم
 زوجي معن : لاقو ؟ هتمهفو لوقي ام هثتقل نإ هتجوز اهدري فيك فرعي
 . كلذ لعف نملو 0 امهل امهنيب درلا كلذ

 درلا يف يغبني وهو هب زوجي يذلا درلا اهنقل اذإ هنأ يعم : لاق

 . زئاج درلا كلذف هايا نقلي يذلا مالكلاب "درلا كلذي ديري

 اهقحب كتجوز تددر دق جيوزتلا ىف تلق اذإ امأو جيوزتلا كلذكو

 لثم يدنع وهف درلا كلذب ديري معن كل لاقف اهقالط نم ىقب اميف
 . جيوزتلا

 اهب زاج نكي مل نإو اهب زاج نكي مل نا هظفلب اهدري نأ ينبجعيو
 . هللا ءاش نإ درلا زاج

 ءىربت فيك ةأرملا فرعن ملف ه ادارأف نآربلل ادعق نإافق : هل تلق

 تلاقق كسقن كل تأرياام كقح نم ينتآربأ دق : اهجوز اهل لاقف لجرلا

 نآربلا عقي له كسفن كل تأربا دقو تلبق دق جوزلا لاقف . معن : ةأرملا

 نايب باتك ىلإ عجر هادارأ اذإ نآربلا عقي هنإ ليق دق هنأ يعم : لاق

 . عرشلا

١٢٨



 ةجوزلا دو يك باب

 نيتنثا وأ ةدحاو هتجوز قلط لجر نع هللا هيضر ديعس ابأ تلاس

 كلذ زوجي له كلذب مهنم الهج اهب لخدو دحاو دهاش مادق اهدرو

 يعمف ؟ اهمادق درل ١ ناك اذإا ؟ كلذ ىلع اهعم ماقمل ١ هعسبو يعسيو

 ناك ولو دحاو دهاش ىلع هدرب اهي لخد اذ ١ كلذ مهعسي ال مهنأ

 الو يدنع اميف ةكئالملا نم اكلم وأ ءايبنألا نم ايبن دحاولا دهاشلا
 . انياحصأ لوق نم فالتخا كلذ يق ملعأ

 اودهشأو ) هليوأت درلا يف مهنع تبث اميق ىلاعت هللا لاق دقو

 ملعن الو س درلا يف هنأ [ هلل ةداهشلا اوميقأو مكتم لدع يوذ

 . افالتخا كلذ يف

 اهبيغم يف وأ امهمادق دبعو لجر مادق اهدر نإف تلق نإف تلق

 لوق ةماع يف هنأ يدنعف : لاق ؟ اهعم ماقملا هعسي له اهب لخدو

 هنأ ىدنعو لطاب هنإو كلذ ىف ديبعلا ةداهش زوجت ال هنأ انباحصأ

 / . . عامجالا ىلع كلذ جرخيال
 درلل ديدجت ريغب اهب لخدو دبعلا قتع ىتح اهأطي مل نإف : تلق

 زوجي الف : لاق ؟ كلذ ىلع اهعم ماقملا هل زوجي له دبعلا قتع دعب

 . لوخدلا نيح ال درلا نيح عقي امنإ درلا نأل يدنع

 امهنيب قرفي له اهب لخدو نيقهارم نييبص مادق اهدر نإف : تلق

 لوق يف زوجت ال نايبصلا ةداهش ن ٠رأل ؟ امهنيب قرقي هنأ يعم : لاق

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو 0 انباحصأ

 لاق لجر نعو ‘ بسحأ اميف يراوحلا يبأ نع : ةلسم
 همأ رهظك هيلع يهو ةليللا تيبلا اذه نم تجرخ نإ قلاط يه هتجوزل
 لبق قالطلا نم اهدري نأ ىرتأ تلق ؟ اهنيح نم تجرخف تجرخ نإ
 نأ هل اذهف تفصو ام ىلعف ؟ لبق هراهظل رفكي وأ هراهظل رفكي نأ
 نإف 0 راهظلا ةرافك رقكي ىتح اهبرقي الو لجألا هيلعو ةدعلا ىفق اهدري
 . ءاليإلاب تناب رفكي نأ لبق لجألا ىضقنا

١٢٩



 اهدريق هتجوز هل دري نم لكوي نأ لجرلل له : ليق : ةلاسم
 زوجي هنأ ينبجعي ديعس وبأ لاق ؟ ظفح مهدنع نكي ملف هظفلب ليكولا
 امم ءيش لك يف ةزئاج ةلاكولا نإ اولاق دق مهنأل ليكولا درب كلذ

 . ي دنع هلعفك هتل اكوف هلعف هل زوجي

 ريغب دبع اهجوزت مث اثالث هتارما قلط لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 هل سيل ال لاق ؟ اهعجاري نأ اهجوزل له دبعلا اهقلط مث ةديس نذإ

 ريغي هتأرم ١ در مهتم وأ نومأم ةقث لجر يف تركذو : ةلأسم

 ىلع اهئطوو هتقدصف امهدحأ الو نادهاشلا اهربخي ملو اهترضح

 كلذ نإ لوقأ الو ةرصقم هذه : لاق ؟ كلذ اهل زوجي له : تلق ؟ كلذ
 . ةقدص يف كشي ملو هتقدص اذإ اهيلع قيضي
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 قالطلا نم دولا ظفل يف باب
 اهتعجار وأ اهتددر دق ين ذأ اودهشا لاقف هتجوز دري نأ دارأ لجر نعو

 يعم : : ل اق ؛ ةعجرل ا هل تيس ت لهف اذ ده ردغ لقي ملو اهمساب اب اه مس و

 . اهعجار وأ اهدر دق هنأ اهب ىمس اذا إ مات در وهو هل تيثي هنأ

 اودهش ] قالط نم اه در د ارأ دقو هتجوز در لجر يفو : ةلأسم

 . اهعجار دق بجاح : لاق اهتعجار دق ينا

 لاقف 0 هتجوز دري نأ دارا اذإ لجرلا نع هتلاسو : ةلأسم

 نإف : لاق ؟ زئاج لاق نالف تنب ةنالف تددر دق ىنأ اودهشأ دوهشلل

 دق لاق نإف : تلق ؟ زئاج لاق اهقحب نالق تنب ةنالف تددر دق لاق
 . زئاج : لاق ؟ اهقالط نم ىقب امب اهقحب نالف تنب ةنالف تعجار

 دهش ] ةقلعملا ةعج ارم ل ار ] ن او رقعج ني ١ عم اج نمو : ةلأسم

 يقب امب اهقحب ةنالف هتجوز در دق هنأ نيلجر نيملسم نيرح نيدهاش
 . اهقالط نم

 ملف هتجوز دري نأ دارأ لجر نع ديعسوبأ لئسو : ةلأسم

 :لاقف ؟ درلا مالك هيلع ىلتف هنالف كتجوز تددر دق رخآ لاقف 4 . فرعي

 تددر دق هل لاق نإف : هل تلاق . ال : لاق ؟ ًأدر هنم كلذ نوكي له معن

 له ا اعيمج الاق ىتح ةعبتي درلا بحاصو اذه لاقف لوقي فيك هملعو

 دو ي درلا هب دارأ اذإ در هنأ ليق هنا إ يعم : لاق ؟ أدر كلذ نوكي

 قيو | درلا هب دارا اذإ ًأدر نوكي مث درلا هي ديربو كلذ يوني نآ هل

 ريغ اذهو : لاق ؟ درلا لثم جيوزتلا كلذكو : هل ليق : ةلاسم
 دق 7 كليكو انالف تمقأ دق هل لاق ول هنإ هلوق نم ىنعملا ناكو ةلاكولا

 كلذ يف اليكو راص دقف . معن هل لاقف هلكود ل ارأ اميق كلكو ينتلعج

 . هلوق ىنعم ىلع كلذ دي ارقمو
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 يلع يبأ نع بسحأ هللا ءاش نا هيلع ضرعيو اذه يف رظنيو
 هيذؤت ةجوز هل تناك لجر ىف رثالا ىف هنإ : لاق دمحأ نب نسحلا

 نأ ىلع كدرأ نيدهاش ةرضحب اهل لاقف ةعجارملا هنم تبلطو اهقلطف
 . در وه لاقف كلذ ىلع اهئطوو معن لاقف ؟ ينيذؤت يدوعت ال

 نب ةملس رذنملا وبأ هنع لئس اميف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 يتجوز لقي ملو نالف تنب ةنالف ; لاقف در اذإ قلطملا يف لوقتام ملسم

 درلا حصيأ امهنم طلغ ظفللا ًافلاخو يتجوز درلا يف لوقي علاخملاو

 ؟ ال مأ تقصوام ىلع

 نع دجوي كلذكو ظفللا اذهب امهل درلا حصي لاق عضوم يفو
 . ملعأ هللاو سأب ال هنأ وجرأ : لاق ريشب

 . در ءعىطولا نأ ةفينح وبأ معزو رثألا نم : ةلاسم

 نأ مث ةدحاو هتأرم ا قلط لجر نع هتلأسو رثأل ا نم : ةلأسم

 ماقف ةعاسلا : لاقف لعاف ينإ لاقف اهعجاري نأ هيلع اومسقأ هباحصأ

 : اهل لاقف ؟ ينتعجار : هل تلاقف هتأرما هيلإ تجرخف بابلا ىلع دعقق

 كيصحعأ الو كدذوأ ال معن : تلاق . ينيذؤت 7 نأ ىلع كتعجار امنإ !إ ينإ

 . اهتعجار دق ينأ اودهشا لقي ملو اهيلع لح دق
 انإ ريغ اذه ليق دق : رثؤملا وبأ لاق . اهعجار دق بجاح لاقف

 ناك نإف ةنيبلاب ةعجارملاو ةدعلل قالطلا نوملسملا لاق امك لوقن
 موقلل لاق نإ لاق هريغ نمو ىنعم ىلع هلعلف اذه زاجأ دق بجاح
 يغبني الف لعاق انأو اهعجارأ ينإ لاق نإو 4 مهدهشأ دقق اهتعجار دق

 تدسق دقق لعق نإف اهتعجارم ىلع دهشي ىتح اهيلع لخدي نأ هل

 . مهدهشأ دقف كتعجار دق لاق نإو ى امهنيب قرفيو هتأرما هيلع

 قلط لجر يف شيرق ني ددعس نع خاي اسشأل ١ ب اتك نم : : ةلأسم

 تددر دق : لجر هل لاقف اهدر دارأو ةعجرلا هيف كلمي قالط هتجوز

 : لاق هنأك الإ هرأ ملف كعجارأ هلوق امأو اهعجار دق اذه يف ناكل اهتعجار دق ينأ اودهشا هريغ نمو ) 771

 . دعب لعفي ملو لعف
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 : جوزلا لاقف ى اهقالط نم يقب امب اهقحب نالف تنب ةنالف كتجوز
 امهيف تيأر دقف نيدهاشلا ةرضحب ناك اذإ كلذ زئاج : لاقف ؟ معن

 . كلذ لمع

 نبي درلا فيك هتلأسو ةكرب ني دمحم ني هللادبع نع :: ةلأسم

 اهيلع تددر دق ينأ اودهشأ لجرلا لوقي : لاق ؟ اعلاخت اذإ نيجوزلا

 لوقتو كلذب اهسفن يف اهيلع تعجر دقو هيب يلإ تعلتخا ىذلا اهلام

 يسقن تددر دقو 4 . قادصلا نم يلع هدرام تلبق دق ينأ اودهشا يه

 . كلذ ىلع هيلإ
 هنأ وجراف درلا اذهب د ارأ اذإ هنأ ىعم هللا همحر ديعسويأ لاق

 جرخي امنإو درلا ىنعم يف انباحصأ ظفل نم اذه نأ ملعأ الو ى زوجي

 عجار دق هنأ دهشي نأ نآربلاو قالطلا نم درلا نأ انباحصأ لوق يف
 . اهدر وأ نالق تنب ةنالف هتجوز

 اهأراب وأ قح نع اهقلط ناك نإ اهقحب اهتعجار لوقي هنأ بسحأو
 . اهقالط نم يقبامو اهقحب لوقيف هنع

 يف درلاب تملع اذإو انسح كلذ ناك اهقح اهيلع تددر لاق نإو

 هتلبق وأ هتمتأ وأ نآربلا نع درلاب تيضر نإو درلا تبث دقف قالطلا

 نآربلا نع درلا نوكي امنإو ة هيلع اهلو هل اهيلع اتباث كلذ ناك

 مل وأ هبي تيضر هرمأب قالطلا نع درلا اهاضر ريع هرمأيال اهئاضرب

 . درلا حص ذإ ضرت

 مث مهارد ةرشع هتجوز دقن نم هيلع يقب لجر نعو : ةلاسم

 ةنالف يتجوز تددر دق لاقف . اهيأرب علخ وأ قالط نع اهدري نأ دارأ

 نم ىقب ام ىلع درلا تبثي له ؟ اهقادصو اهقالط نم يقب امب
 مأ هلك قادصلاب درلا تيثي مأ همدقت 1 افطع واولا نوكيو ؟ ق ادصل ١

 يقبام ىلع درلا نوكي امنإ هنأ يعمف اهقادص نم يقبامو لوقي ىتح

 . ناصقن وأ ةدايز نم كلذ ريغ ىمسي نأ الإ قحلا نم مكحلا يف

 نأ دارأ مث قادصلا هنم تفوتسا دقو اهعلاخ اذإف تلق : ةلأسم

١٢٢٣



 نم مهتم فالتخا كلذ ىف : لاق ؟ امهتعجارم نوكت فيك اعجارتي
 ةيجوزلا نم هيلع انك ام ىلع هنالف ىتجوز تددر دق ىنأ اودهشأ لوقي
 . نيدهاشو يلوو ديدج حاكنب اهدري نورخآ لاقو
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 اهنع هتبيغ يف ةقلطملا در يف باب

 حلاص ني كلملادبع ىلإ بوبحم نيب دمحم هللاديبع يبأ باوج نمو

 يف اهتعجر ىلع دهشأ مث اهنع باغ مث هتجوز قلط لجر نع لئس
 نأ تركنأ اهيلإ مدق املف اهدرب نادهاشلاو يمه اهيلإ بتكو وه هتبيغ

 اهيلع ىرأ معنف ؟ نيمي اهيلع له اهتدع يف اهيلإ لصي مل باتكلا
 . كلذ يف نيميلا

 امهدهشأ هنأ اهاملعاو نادهاشلا ءاج مث ترقأو فلحت مل نإف

 نإو اهكردي هنإف ةدعلا يف تناك اهنأ يه تملع تقو يق اهتعجر ىلع
 ديدج حاكنب الإ اهدر زجي مل درلاب اهتأملعيو نادهاشلا اهرضحي مل
 . ائيش اهيف لقي مل ليبس اهيلع هل نكي مل تهرك نإو ٠ اهيأرب

 جوزت مصاع نب حادبلا "ابأ انل ركذ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 تضقنا ىتح اهدري مل مث اهقلطف يراصنأل ا راسي نب لقعم تخأب

 ىلع هترثاو هتمركاو يتميرك هتحكنا لقعم لاقف اهبطخ مث اهتدع
 هيلع هللا ىلص هيبن ىلع هللا لزنإف هيلإ اهدرأل تنكامف اهقلطف يموق
 } نهلجأ نفلبق ءامستلا متقلط اذإو ( ملسو

 نأ » نهئايلوأ رشعم « نهولضعت الف » نهتدع تضقنا اذإ : لوقي

 ةعجرلا اودارأ من 5 نهوقلطف نهعم اوناك نيذلا « نهجاوزأ نحكني

 مهنيب اوضارت اذإ نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف » نهيلإ
 كلذ . رخآلا مويلاو هللاب نمؤي مكنم ناك نم هب ظعوي كلذ فورعملاب
 نم اهنيب اميف : لوقي « نوملعتال متنأو ملعي هللاو رهطأو مكل ىكزأ
 . « هللا باتكل ًاعابتا لقعم اهجوزف نوملعتال متنأو بحلا

 هيلع تقيض يأ هيلع تلضع لوقي ريسعتلاو قييضتلا : ةلضاعملاو
 نم اهتعنم اذإ اهتْلَضَعو . املظ هديريام نيبو هنيب تلحو . هرمأ يف
 . املظ جيوزتلا

 هانررحام هياوصو ح ادحدالا ايأ لوصألا يف )()

 ١٢٥



 ملو اهتعجارم ىلع دهشأو هتارما لجرلا قلط اذإو : ةلأسم
 رهملاب تعجر تاش نإ رايخلاب يهف اهتدع تضقنا ىتح اهربخي
 . اهسفنب كلمأ يهف تهرك تعاش نإو لوألا

 قالطلاب ملعت مل مث اهتبيغ يف ةقيلطت هتأرما قلط لجر : ةلسم
 اهقلط هنأ كلذ دعب جوزلا اهملعأ مث اهئطوو اهدر ىلع دهشأ امك الو
 وأ ناك ةقث هنكاستو هقدصت نأ اهل زوجيأ . نيدهاش عم اهدر هنأو

 هقيدصت يف اهيلع مول الف هنيد يف ةقث ناك نإ باوجلا ؟ ةقث ريغ
 لبق اهدر نم همعزام حص نإف هتلاقم يف تبثت ًاقساف ناك نإو
 . دبألا ىلع مكحلا رهاظ يف لحت ملو هتليازو هتبنتجا الإو هئطو

 در مهتم وأ نومأم ةقث لجر يف هللا كمحر تركذو : ةلاسم
 امهدحأالو نادهاشلا اهربخي ملو اهملعأ مث اهترضح ريغب هتأرما

 ةرصقم هذهف ؟ كلذ اهل زوجي له : تلق ؟ كلذ ىلع اهئطوو هتق

 . هقدص يف كشت ملو هتقدص اذإ اهيلع قيضي هذه كلذ لوقأ ك الو

 ريغب اهدر مث اهملعب هتأرما قلط لجر يف ليقو : ةلأسم
 درلاب نادهاشلا اهملعي نأ لبق اهئطوو اهدر دق هنأ اهملعأ مت س اهملع
 نإق ةدعلا ىف درلاب اهاملعيف درلا ىلع نادهاشلا اهرضحي هنأ

 درلا دعب نم ناك ءىطولا نأ اخَّرأ وأ ادهشف نادهاشلا اهرضحأ
 . امهنيب قرفو هتأرما هيلع تدسف اخرؤي مل نإو هتأرما ىهف

 هتأرما هنم تناب دقو ةدعلا يضقنت ىتح نيدهاشلاب اهتأي مل نإف
 ىأ ةدعلا يف نيدهاشلاب اهاتأ ام ىتم هنأ : لاق نم لاقو امهنيب قرفو

 ىتمف كلذ ىلع هتقدصو اهئطوو اهملعأ دق ناك اذإ ةدعلا ءاضقنا دعب

 الو هتأرما يهف ةدعلا دعب نم وأ ةدعلا يف اخرأف نيدهاشلاب اهاتأام
 . هتوفت

 هلوقب اهئطوو هتقدص اذإ ليقو اذه ليق دق معن : لاق : هريغ نمو

 ءاضقنا دعب وأ ةدعلا ىق نيدهاشلاب اهيتأيو نيدهاشلا دحأ لوقيب وأ

 كلذ مت دقو ى ءاسأ دقف نيدهاشلاب اهتاي مل نإف ةدعلا
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 لجرلا اذه رمأ نم هيف تركذام تمهفو كباتك لصو : ةلأسم
 موي اهمحل نم لكاف اهل ةدعاج نم لكأ نا هتأرما قالطب فلح يذلا

 ةدعاجلا هذه محل نم لكايال فلح ناك نإف تفصوام ىلعف ىحضأل

 مالعإ يف اوكش مث اهدر دق ناك نإف قالطلا عقو دقف ائيش

 . مويلا درلاب نامليف نييح نادهاشلا ناك ناق كلذ دعي نيدهاشلا

 فلح ناك نإو ءاهقفلا لوق ضعب ىلع هتأرما يهو امهيلع سأبالو
 ىتح قالطلا عقي الق ةفقاو اهنيعب ةفورعم ةدعاجلاو ةدعاجلا لكأيال

 فلح امنإ ناك نإو كيلإ هب تبتكام مهفاف هدحو اعيمج اهمحل لكاي

 . لوألا يف كل تقصوام ىلع وهف اهمحل نم لكآيال
 كلذ نم ةأرملا سفن يف لخدي الف مويلا نادهاشلا اهملعأ اذإف

 . ملسو هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ءيش

 ىلع دهشأ مث لماح يهو اهجوز اهقراف ةأرما نعو : ةلأسم
 يف كتملعأ دقف ؟ اهلمح تعضو ىتح دوهشلا الو وه اهملعي ملو اهدر

 اهملع ريغب اهتعجر ىلع دهشأو 0 اهملعب اهقلط اذإ هنأ هذه لبق ةلاسم
 هناف تملع مث ضيح ثالث تضاح وأ اهلمح تعضو ىتح ملعت مل وأ

 . اهكردي ال

 اهملع ريغ نم اهدر ىلع دهشأو اهدرو اهملع ريغ نم اهقلط اذإو
 وأ لدع يدهاشب اهايإ ةقالط حص اذإ هنأ الإ لاح ىلع اهكرذي هنأ
 هنم لبقت ملو اهتدع ءاضقنا دعب نم درلا ىلع هقدصت ملق هرارقإب

 . اهل كلذف درلا ىلع نبلدع ريغ نيدهاش ةداهش

 لبق نم هنأخرؤي تقول درلا ىلع لدع ىدهاش ريغ هنم لبقت الو
 دولاو قالطلا يق جوزلا لوق لوقلا : لاق نم لاقو اهتدع يضقنت نأ
 اهدرو اهقلط دق هنأ جوزلا اهملعأو درلا الو اهملعب قالطلا نكي مل اذإ

 يف هيلع نكي ملو هريبعت نم الإ كلذ فرعي مل هنأل كلذ يف هلوق لوقلاف

 . ملعأ هللاو اهملعي نأ لصألا

 يف مهجل ١ ني مش اه ىل ١ هللا دبع ىب ] ب اوج ىفو : ةلأسم

 ريغ وأ نيدهاشلا دحأ وأ درلاب وه اهملعأ نأ تيأرأ : تلق ؟ ةقلطملا
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 اهل ملعملا ناك ةقث دوهشلا ريغ دنع كلذب ملع اهيلإ لصوو نيدهاشلا
 نأ ليق نم نيدهاشلا دحأ وأ وه اهملعأ اذإ لوقأف ؟ ةقث ريغ وأ

 اناكو نيدهاشلا رضحأو جوزت نأ لبق نم اهكردأ او اهتدع يضقنت
 هتقدصف نبلدع ريغ اناك نإو . درلا كلذب اهكردي نأ ىرأ ينإف نيلدع

 اهيلع زوجي ال هنإف كلذ ىلع هقدصي مل ناف ًاسأاب اهتعجرب ىرأ الف

 تقو يف اهتعجر ىلع امهدهشأ هنأ . ادهشي لدع يدهاشب الإ كلذ

 عم اهتدع يف اهلوق لوقلاف اهتدع يضقنت نأ لبق نم نوكيف هنأخرؤي
 نأ يعدتف اهقلط ىتم لدع ىدهاشب حصي نأ ال ا ضيحلا يف اهنيمي

 يف ضيح ثالث تضاح اهنأ اهلوق ليقي ال تقول تضقنا دق اهتدع

 . اموي نيرشع
 ذنم اهقلط هنأ وه ىعداو لدع يدهاشب اهايإ هقالط حصي مل نإو

 تعدا ام ىلع يه اهيلع ةنيبل ! تناك ةنس ذنم يه تلاقو مايأ ةرشع

 هنيمي عم هلوق لوقلاف ةنيبلا تزجعأ ناف

 اهلوق لبقيال فورعم تقو كلذف روهشلاب اهتدع ىتلا اماو
 . خيراتلا ىلع لدع يدهاشب الإ اهركنا اذإ يتدع تضقنا

 مث كلذ تملعو هت ارم ١ قلط لجر نعو مش اه نعو :: ةلأسم

 يدهاشب اهعاجق دعب نم كلذ يف تملكتف ةعجرلاب اهملعي ملو اهسبال

 ةلزنمب يهف اهتسبالم لبق كلذ نأ املعو كلذ لبق اهعجار دق هنأ لدع
 . ةفصلا هذه ىلع امهنيب قرفأ الق ةعجرلاب ملع نم

 . اهملع ريغب اهدر هل سيلف اهملعب هتجوز قلط نمو : ةلأسم
 اهقلط امل هنآ امهنيب قرفلا اهملع ريغب اهدر هلف اهملع ريغب اهقلط نإو
 | . ةقلطم اهنأ اهسفن دنع تناك اهملعب

 امأو قالطلاب تملع امك ةعجرلاب ملعت ىتح هل لحتال اضيا هدنعو
 امنإف ملعت ملو اهدر نإف ةجوز اهسفن دنع تناك اهملع ريغب اهقلط اذإ
 . ملعأ هللاو كلذب يه ملعت ملو وه دسفأ ام حلصأ

 ا دهاش اهتعجر ىلع دهشا من أ 5 ةقيلطت هتجوز قلط نمو : : ةلأسم
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 لوق وهو ءاهقفلا ةعامج فالخ لوق وهو زئاج هنأ ةدعسم نعف ادحاو
 . اهل هنم در وهف اهئطو اذإ هنأ انموق

 . انباحصأ دنع امهنيب قرفيو زوجيال مارح در اذه هريغ لاق

 نأ ميمت نبا ةدعسم نع دايز يبأ نع ريشي لاق : ةلاسم

 انموق امأو لاق . زئاج هنأ اهؤطي مث دحاو دهاشب هتجوز دري لجرلا
 اهدر دقف اهلبق اذإ لوقي مهضعبو اهدر دقف اهئطو اذإ نولوقيف
 هذه امأو اهدر دقف أطي ىتح دهشي مل نإف دهشي نأ هيلع نإ نولوقيو
 . عيبلا يف ةداهشلا لثم مهلوق يف ةداهشلا

 دنع بحتسم ةعجرلا ىلع داهشإالاو عيبلا دسقي مل دهشي مل نإو

 هنأ هلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو بجاوب سيلو ة 4هفينح يبأ باحصأ

 لاقو لوقلا يف زوجت امك لعفلاب ةعجارملا زوجتو لاق بجاو
 . لوقلاب الإ زوجتال يعفاشلا

 اذإ نبجوزل | نأ انباحصأ لوق ىف هلل اديع ويأ ل اقو : ةلأسم

 اودهشي نأ امهل ناك امهنيب ةعجرلا ىلع اقفتاو نآربلا امهنيب عقو
 اهصقني نأ هل سيل ةدايزب وأ . هنم هيلإ تعلتخا ىذلا قادصلاب امهيلع
 . ائيش كلذ نم

 . اهتدع ءاضقنا دعب نم الإ يلولا ىلإ كلذ يف ناجاتحي الو
 يلوو ديدج رهمو ديدج ح اكنب الإ امهل سيل نولوقيف اموق امأو

 لوقلاو اذه يف انموق لوق لثم انب احصأ لوق ضعب يفو نيدهاشو
 . ذخأن هبو اندنع هب لومعملا وه انباحصأ لوق نم لوألا

 نيدهاش اهتعجر ىلع دهشأو هتأرما قلط لجر نعو : ةلأسم
 يف هتقدصو اهئطو دقو . اهتدع تضقنا نأ ىلإ نادهاشلا اهملعي ملو

 نإ : تلقو ؟ اهتدع تضقنا نأ ىلإ اهاطي ملوأ اهعجار هنأ هلوق

 ريغ نيدهاش رضحأو ةعجرلاب اوملعي ملو قالطلاب اوملع نيملسملا
 . نيدهاشلا تقدصو ةعجرلاب ةأرملا ترقأو نيلدع

 وأ امهيلع كلذ اوركني نأ نيملسملا تلأس اهترضحب كلذ ناك اذإ
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 . امهلاح ىلع امهوعدي

 اهملعي ملو اهتدع يف اهعجار مت هايإ ةقالطب ةأرملا تملع اذإف
 هنأ اهملعأ وه ناك دقو اهتدع تضقنا ىتح اهايإ هتعجرب نادهاشلا

 نادهاشلا اهملعأ مث اهئطوو هتقدصف اهتدع يف اهتعجر ىلع دهشأ دق
 . هللا ءاش نإ مات امهرمأف اهتدع يف اهعجار هنأ

 هتعجر ىلع نادهاشلا اهملعي ىتح هقدصت الأ اهل يغبني ناك دتو
 نيدهاش عم اهملع ريغب اهعجارو اهملع ريغب اهقلط ناك نإو اهايإ
 . هل رئاج ث كلذف

 ملعت مل اذإ نادهاشلا اهملعأالو اهل هنم ةعجرلاب اهملعي مل نإو
 نا تركذام امأو لدع يدهاشب اهدنع كلذ حصي ملو قالطلاب
 امهتداهش تلبقو امهتقدص اذإف نيلدع ريغ ةعجرلا ىلع نيدهاشلا
 . امهنيب نوملسملا لحي مل نيغلاب نيرح ديحوتلا لهأ نم اناكو

 نادهاشلا انوكي مل اذإف امهلوق لبقت ملو امهقدصي مل نإ امأو
 ريغ نموأ نييبص وأ نيدبع نادهاشلا ناك نإو اهنيبو هنيب قرف نيلدع
 . امهنيب قرفو 0 اضيأ كلذ : زجي مل ددحوتلا لهأ

 ىلع دهشا مث ثأ مث اهنع باغ مث : هقيلطت هتجوز قلط نمو : ةلأسم

 ملرضحأ ىاو اهيلع ل ةعجر الو حيحص اهجيوزتف اهتدع يف اهتعجر
 . ةدعلا يف اهدر هنإب الودع ةنيب

 مث ىرخآ ةيرق يف وهو ةيرق يف ةأرما هل لجر نعو : ةلاسم
 لصي ملو قالطلا ربخ اهيلإ لصوف . اهتعجر ىلع دهشن مث اهقلط
 اهاتأ 7 رخآ اجوز تجوزتو اهتدع تضقنا ىتح درلا ريبخ اهيلإ

 رخألا جوزلا : لاق ؟ ةدعلا يف اهدر دق هنأب ةنّيب ماقأف لوألا اهجوز
 وأ نادهاشلا اهملعي وأ اهتدع ءاضقنا ليق هدري ملعت مل اذإا اهي قحأ

 . جوزت مل وأ تجوزت اهسفنب ىلوأ يهقف امهدحأ

 مث اهتيرق ريغ ةيرق يف يهو هتجوز لجرل ا قلط اذإو : ةلأسم
 ىتح درل ١ زبخ اهيل | لصي ملو قالطلا ريخ ١ خ اهيلإ ١ لصوف اهدري دهش ]
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 اهملعي مل وأ اهتدع ءاضقنا لبق هدرب ملعت مل اذإف ؟ اهتدع تضقنا

 . جوزتت مل وأ تجوزت اهسفني ىلوأ يهف امهدحأ وأ نادهاشلا

 هتجوز قالطب ثعب نمو : نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم
 امهدحأ اهملعإ نإف نادهاشلا اهملعأ اذإ تقلط نيدهاش عم اهيلإ
 الا ىرجت الف ةعجراا امأو نيدهاشلا راضحإ اهيلعف ركنأ نإو تقلط

 . . باتكلا نمو . هزجي مل امهدحأ اهملعأ نإف نيدهاشب

 ىتح اهاملعي ملو نيدهاش م اهدرو هتجوز قلط اذإو : ةلآاسم

 يف جيوزتل ١ ليق اهاملعأ نإو كلذي عقتني مل اهملعأ ١ مد ذ لجرب تجوزت

 درلا اخّرأ اذإ يلدع انوكي ىتحق ةدعلا دعب اهملعأ نإق اهكردأ ةدعلا

 . هنع لسو . ملعأ هللاو ناك ىتم

 مث هتأرما علاخ لجر نعو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 هتنكمأو هتقدصف كلذب اهملعأ وأ اهنم رضحم ريغب اهتعجر ىلع دهشأ
 ىلع دهشت ىتح اهسفن نم هنكمتال نأ اهيلع ناك لاق ؟ اهسفن نم
 الف كلذ لهج اذإف 0 اهئاضرب الإ اهدري نأ هل زوجي ال هنأل اهتعجر
 . هللا ءاش نإ اداسف ىرن

 عم اهدر مث هتجوزو وه أرابت نإف : تلق هريغ نمو : ةلاسم
 ؟ جوزل ا 7 ىنح درلاب ن ادهاشلا اهملعي ملو اه اضرب نيده اش

 اهملعأ اذإ لاق هنأ هللا همحر ىلع نب ىسوم نع ميهاربا ويأ : لاق

 . هتجوز هيلع دسفت مل ةدعلا ىف نادهاشلا

 ةأرملا ىضرب نوكي امنإ درلاو كلذ ىف ددش دقف هريغ امأو

 امأو اهاضر وه ءيطولاف درلاب تملع نأ دعب ءىطو نإف اهيأربوأ
 اهملعب اهقلط اذإو ةدعلا ىف تناكام اهدرب كلمأ وهف قالطلا يق درلا

 . اهملع ريغب اهدر اهملع ريغب اهقلط نإو اهملعي اهدر

 نم دحا نيب افالتخا هيف ملعنال يذلا رثألا ءاج دقو : ةلأسم
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 درلاب اهل هازجأ اهملع ريغب هتجوز لجرلا قلطا اذإ هنأ نيملسملا ءاهقف

 . اهملعي نأ هيلع نكي ملو اهملع ريغب
 اهدرو اهملع ريغب اهقلط نإف اهملعب درلا ناك اهملعب اهقلط نإف

 . رظنلا لهأ لوق نم افالتخا انفرع دقف كلذب اهملعأ مث اهملع ريغب
 نكي مل اذإ درلاو قالطلا ىف هلوق لوقلا نأ : لاق نم لاق دقف

 هلوق لوقلاف اهدرو اهقلط هنأ جوزلا اهملعأف درلا الو اهملعب قالطلا
 نأ لصألا يف هيلع نكي ملو هريبعت نم الإ كلذ فرعي مل هنأل كلذ يف
 اهدر مث اهملع ريغب اهقلط اذإ هنأ رثألا ءاج دق هنأ امك درلاب اهملعي
 الو اهتدع تضقنا ىتح نادهاشلا الو وه اهملعي مل مث اهملع ريغب
 . نيدهاشب درلاو قالطلا نيدهاشب اهعم حص مث كلذ يف اهئطو
 تضقنا دق تناك ولو اعم قالطلا ادهاشو درلا ادهاش ءاج اذإ اولاقف

 . اهكردي هنإف اهتدع
 الإ قالطلا يدهاش دعب درلا ادهاش اهملعأ ولو : لاق نم لاقو

 اهأطي مل مث اهملعي قالطلا ناك ولو اهكردي هنإف دحاو سلجم يق هنأ
 دعب اهملعأ مث اهتدع تضقنا ىتح نيدهاشلا دحأ الإ وه اهملعي ملو

 مهفاف اهكرديالو . هنم تناب دق 1 اميق عامجإلا ١ يف تناك كلذ

 . الصا قحلا يف هل هنإف لصفلا اذه

 : لاق نم لاقو هنع دجوي اميف يراوحلا يبأ لوق نم اذه انفرعو
 رضحي نأ هيلع ناك هتمكاح نإو هعم ماقملا اهعسو هتقدص نإ هنأ
 درلا عدمو قالطلاب رقم هنأل اهقلط هنأ رقأ دق امك درلاب نيدهاش
 . ةنيبلا كلذ ىق هيلعف

 انقرعو قالطلاب هرارقاب هيلع مكحالإو درلاب نيدهاش رضحأ نإف
 . هللا همحر نسحلا ىبأ خيشلا لوق نم اذه

 حصي نأ هيلع بجو دقف قالطلاب رقأ اذإ هنأ : لاق نم لاق دقو
 حصي ىتح كلذ اهعسي الو اعهسقن ىلإ هي رقت نأ اهل : زوجي الو درلا

 . كلذي بلاطملا وهو قالطلا اهعم حص امك درلا اهعم

 هيق رظناف رقعج ني دمحم رياج يبأ باوج نم اذه اندجو دقو

 لوقلاب كسمتلاب اسأب ىرأ امو رظنلاو ملعلا لهأ ىلع كلذ ضرعاو
 . نيرخآلا نيلوقلا نم ةجح يدنع حصأ وهو لوألا
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 قلط لجر نعو : هللا همحر ناليغ نب مشاه نع : ةلأسم
 ىتح كلوق لبقأ ال : تلاقف كتعجار دق اهل لاقف ةدعلا ىف ىتأف هتأرما
 نأ ىرأ لاق ؟ اهتدع تضقنا ىتح لعفي ملف ةعجرلاب ةنيبلا عمسأ
 دقف ةدعلا ىف تناك ةعجرلا نأ ةدعلا ءاضقنا دعب نادهاشلا دهشي

 . هتأرما يهو هتجح اهمزلأ
 وأ ةدعلا يف جوزلا اهملعأ اذإ هنأ اذه ليق دق معت لاق هريغ نمو

 مل نإو هتأرما يهف ةدعلا يف ناك درلا نأ حص من 5 نيدهاشلا دحأ

 اهكردي الف ةدعلا تضقنا ىتح نيدهاشلا دحأ وأ جوزلا اهملعي

 . ةدعلا يف درلا حصولو

 ىتح نيدهاشلا دحأ وأ وه اهملعا ولو اهكرديال : لآق نم لاقو
 . ةدعلا ىف اهؤطيالو كلذ ىف ةقدصت

 اهئطي مل وأ اهئطو نيدهاشلا دحأ وأ هقدصت ىنح : لاق نم لاق

 . ةدعلا يف درلا حص اذإ

 الف هقدصت مل وأ هتقدص ةدعلا يف اهأطي ىتح : :لاق نم لاقو

 اهكردي : لاق نم لاقو ةدعلا يف نادهاشلا اهملعي ىتح الإ اهكردي

 ةدعلا !ا يف ناك درلا نأ ناخرؤيو نيدهاشلاب اهيتأيو اهئطوو هتقدص اذإ

 كلذ ملعت مل اذإ هيلع تدسف ةدعلا يف ناك درلا نم ناخرؤي مل نإف

 اهنطو دق ناك اذإ نيدهاشلاب اهيتأي مل نإف : لاق نم لاقو

 نيدهاشلاب اهيتأي مل ولو سأب كلذ يف اهيلع سيلف ةدعلا يف هتقدصو

 اهملعأ ولو ةدعلا يف هتقدصو اهئطو ولو : لاق نم لاق هتأرما يهو
 دقق ةدعلا يف اعيمج نادهاشلا اهملعي مل امف وه وأ نيدهاشلا دحأ

 يف نادهاشلا اهملعأ مث اهئطوو هتقدص اذإ امأو اهكردي الو هتتاف

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو اهكردا دقف ةدعلا

 لجرل ا قلط اذ ا : هللا همحر بوبحم نب دمحم ل اق : ةلأسم

 هنأ لدع يدهاش دهشأ اهدري نأ ل ارأ مث نبتقيلطت وا وأ ةقيلطت هتأرم ١

 ةعجرلا يدهاش ناك نإو س نيتقيلطتب اهدر دقو ةقيلطت اهقلط ناك
 : : لالح هل وهو هيلع سئب الف نيلدعب اسيل

 يف درلا ناك و اهترضح يف اناك اذإ ليق دقو : لاق هريغ نمو
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 نأ دب الف اهتبيغ يف اناك نا اماو نيلدع ريغ ناك انا سأب الف اهتدع
 " .. درلا يف اهيلعو اهل ةجحلا اميقي نيلدع انوكي

 كلذو كلذ زاج نيلدع ريغ اناك ولو امهتقدص نإ : لاق نم لاقو
 لاق امك لدع يدهاشب الإ ةعجارملا نوكتال : لاق نم لاق ةدعلا يف

 موقي ال امك 4 لدع يدهاشب الإ هسفن درلا دقعني الو س لجو زع هلل ا

 نيلدعب الإ ةمامإلا موقت ال امكو } نيملسملا نم نيلدعب الإ ديصلا مكح
 سيلو ةطيرشب هيف لصألا نأل نيملسملا ضعب لوق يف نيملسملا نم
 ءاشام الإ هيلع عمتجملا رثألا هيف ءاج دق جيوزتلا نأل جيوزتلاك كلذ

 .هللا

 لدعلاب الإ قحلا حصيالو ةلبقلا لهأ ةداهشب زوجي جيوزتلا نأل
 ماكحأ نم تبثي اميف ماكحألا دنع ةدقعلا حصتال هيف ماكحألا كلذو

 نم لدع يدهاشب ةدقعلا ةحصب ال ا نبجوزلا نبب جيوزتلا دنع ةيجوزلا

 . نيملسملا

 ال ١ دقعني ال هنأل لدع يده اشيال ١ زوجيال هنأ اضيأ ليق دقو

 الا موقت الو مالسالإ لهأ ريغي مالسالإ يف ةدقع موقت الو نيدهاشب

 قالطلاو تابهلاو عيبلا نم دوقعلا نم هريغك كلذ سيلو مالسالإ لهأب
 ريغي مهيضارت ىلع مالسالا لهأ نبي عقي يذلا دقعلا نم كلذ ريغو

 . دوهش
 ةدايز هدقع دنع هيلع ةداهشلا امنإو دوهش كلانه رضحي مل ولو

 . هريغ يفو اذه يف باوصلاب ملعأ هللاو هديكات يف

 دارأ اذإ ناك ءاهقفلا نمز نم ىضم اميف ناك ليق دقو : لاق
 ريغ وأ ةرضاح ىه تناكو دوهشلا رضحأ هتجوزل درلا لجرلا
 اذه ناكو هيلع ديزي ال اذكه اهتددر دق ينأ اودهشا : لاق مث ةرضاح
 . مهعم ادر

 لوقب كلذ دعب موق عجرف ديكاتلا يف اوداز موق ءاج املك مث لاق

 اوعجر مث يتجوز تددر دق ينأ اودهشا مهعم لوقي نأ اورمايو اوعجر

 اوعجر مث نالق تنب ةنالف يتجوز تددر دق يد ذأ اودهشا نولوقي

 ىقي اميق اهقحب نالف تنيب هنالف يتجوز تددر دق ينأ اودهشا نولوقي

 ةنالق يتجوز تقلط تنك دق ينأ اودهشا نولوقي اوعجر مث اهلام نم

١٤٤



 وأ ةقيلطتب لوقي اهقالط نم اذكو اذكب اهتددر دقو اذكو اذك نالف تنب
 زئاج اذه لكو قحلا نم اذكو اذك هب ىمسي يذلا اهقحب نيتقيلطتب
 . ءاهقفلا عم

 رظني امك ةمالسلا بلط ةهبشلا نم ةغلابم هيف ديكاتلا اماو
 . لدعلاو قحلل قفوملا هللاو باوصلا هجو كلذ نم رظانلا
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 اهكردب ىنم و ةقلطملا در يف باب

 ؟ رخآ اهنطب يفو ادحاو تعضوف هلبح يهو هتأرما قلط لجر نعو
 . معن : لاق ؟ اهدلو عضت مل ام اهدري له

 . نيموي و ] روي دعي ت دلو مث هت أرم ١ قلط لجر نعو : ةلأسم

 الو تلح انيب المح تعضو اذا و معن : ل اق ؟ اهجبوزت هل لحي له

 . اهسافن نم رهطت ىتح اهجوزت يذلا اهؤطي

 يهف اهي لخدي نأ ليق ةقيلطت بلطت هتارما لجرلا قلط اذإو : ةلأسم

 نإ ١ اهموي نم حكنتو 0 اهيلع ى ةدع الو اهيلإ ا هل ة هعجر الو ثالث لدعت

 ناف ب اطخل ا يف اهيطخ تع ءاش ن ں او 4 اهل ضرف ام فصن اهلو تع اش

 ٠ ;تقيلطتب تقدلطتي هدنع يهف اهحكن

 اهعم ن اكو ة ارم ا كلم لجر نعو هللا ديع يب ] نعو : ةلأسم

 نأ هلأ اهقلط مث اهيلإ زوجي الو جرفلا يتاي ناك اهأطي ملو هللا ردقام
 الق تفصو ام ىلعف يلولا جيوزتو ديدج حاكنب وأ اهتعجر ىلع دهشي
 يرأو اهيأرو هيأرب يلولا جيوزتو ديدج حاكنبالإ ةعجرلا اهيلإ هل ىرن
 . ةدعلا كلذب اهيلع

 نم عم ارس اهدري نأ هل له ارس هتجوز قلط لجرو : ةلاسم
 : لاق نم لاق ي كلذ يف فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناك

 . ةلبقلا لهأ نم هتداهش : زوجت مل نيلدعب الإ ةعجارملا نوكتال

 ةداهشلا تناك اذإو رارقالإ لهأ نم لدعلاب نيرقم : لاق نم لاقو
 هيف دوهشلا فلكيال هنأل فالتخالا هيف نسحي نأ برقأ ناك ارس

 . ةأرملا مالعإ

 تضاح مث ةعجرلا هيف كلمي ًاقالط هتجوز قلط لجرو : ةلاسم
 كلمي له اهدر مث لستغت ملو ةثلاثلا نم ترهطو ضيح ثالث
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 ملام انباحصأ ضعب لوق يف اهتعجر كلمي هنأ يعم : لاق ؟ اهتعجر

 اذإ : ليقو . ةعجرلا ىنعمل اراظتنا اهتقو تاق ىتح . ةالص زواجت

 لوق نم رثكا لوألا لوقلا لعلو رهطلا ىنعمل هتتاف دقف ترهظ
 . نهنيب يذلا رهطلا وأ ضيحلا وهام : ءورقلا يف لاقو انباحصأ

 . رهطلا لوقي ضعبو ضيحلا لوقي ضعبف كلذ يف فلتخي هنأ يعمف

 ةقلطملا ةأرملا تضاح اذإو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 نأ دارأو ةعجرلا كلمي ىذلا اهقلطم نم ةدع ىف ىهو ةثلاثلا ةضيحلا

 ىه ترخأ نإو كلذ هلف ؟ ةثلاثلا ةضيحلا نم لستفت نأ لبق اهدري
 اهيلعو اهكردي الف ةالصلا تقو تاف ىتح اهدريل اهكرديل لسفلا
 معطت وأ نعياتتم نيرهش موصت اهتعيض يتل ا ةالصل ا كلت ةرافك

 . انيكسم نيتس

 اهلمح عضت نأ اهتدعف لماح يهو ةأرملا تقلط اذإو باتكلا نمو
 تضقنا دقف اهجوز هيف اهقلط يذلا اهموي نم ولو اهلمح تعضو اذإف
 جاوزالل تلح دقو هنم اهتدع

 يف يهو 0 اهدر دارأو اهتعجر كلمي ى وهو اهجوز اهكردإ نإو
 هلف جرخت مل هنم ةحر اجآل ا ا جرخ ق ] دلول ا ضعي جرخ دقو اه داليم

 . رثألا ءاج كلذك هلك دلولا جرخي مل ام كلذ دارأ نإ اهدر

 هتلأسو ةيواعم يبأ نعو : رفعج نبا عماج ريغ نمو : ةلأسم
 اهكردي له اهندب يقبو س اهسأر اهرهط رخآ نم تلستغا ةأرما
 . كلذ ىق فلتخا دق : لاق ؟ اهجوز

 نم لاق هريغ نمو اهجوز اهكردا اهندب رثكا يقب اذإ لوقأ انإو
 اهل لحت ىتح جوزت الو هتتاف دقف اهسأرو اهجرف تلسغ اذإ : لاق

 اهجوزلف ةراهطلاب ةالصلا اهل لحت ملام : لاق نم لاقو . ةالصلا
 . اهدر

 اهتدع يضقنت اهلتم يف ةدم تضمو هتجوز قلط نمو : ةلاسم

 لبقي الف يتدع تضقنا دق تلاقف س اهدر ىلع دهشأف اهيلإ ءاج مث
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 . اهلوق لوقلاف يتدع تضقنا دق . اهدري نأ لبق تلاق اذإف اهنم

 تناكل اهدر ىلع دهشي نأ لبق تلاق ول اهنأ كلذ نيب قرفلاو
 هعفدي رمأ وأ كش اهب عقي ةلع نكت مل ام ةمهتم ريغ اهسفن يف ةنيمأ

 نم اهب كلمأ راصو اهكلم دقف اهدر ىلع دهشأ اذإف لوقلا اذ ذهب

 . اهدر هلو همزلتالو لبقتال ىوعدلاو اهنم ىوعد اذه اهلوقو س اهسفن

 ًاقالط نوكي : لاق ةيدف ريغ ىلع هتجوز علاخ لجر يف : ةلاسم

 نم ةيدف ىلع اهعلاخ اذإ ًاعلخ نوكي امنإو قالطلا نم يقب امب اهدربو

 ةقفن لثم ةلوهجم ةيدف تناك نإ امأف . مولعم هيلع اهل قح وأ قادص

 ةعجرلا هدق كلمي قالط كلذ نوكبو علخ الف هردق ملعيال ءيش وأ دلو

 . هريغ اجوز جوزت ىتحف إلا و ءيش قالطلا نم امهنيب ًايقاب ناك نإ

 .. قالطلا نم ةعجارملا لثم ةدعلا يف نوكتو
 هنأ هللا همحر ديز نبا رباج نع دجوي هنأ دمحم وبآ خيشلا لاقو

 ولو نآربلاب هنم نيبت الو اعجارت ايرابت ذإ هنإو ًاقالط عقي ال نآربلا لاق

 . اهعحاري نأ هلف تارم ثالث اهأراب

 نأ لبق اثالث اهقلط مد ة أرم ١ جوزت لجر نع لئسو : ةلأسم

 لبق لوألل لحت له اهب لخدي نأ لبق اهقلطو هريغ اهجوزتف اهب لخدي
 . رخآلا اهاظي ىتح هل لحتال : لاق ؟ اهأطي نأ

 اهسأر تلسغ اذإ ضئاحلا ىق دايزوبأو هللادبعوبأ لاق : ةلأسم

 ديعسوبأ لاق هريغ نمو اهكردي ال اهجوز نأ ةثلاثلا ةضيحلا نم
 نم لاقو ةالصلا اهل لحت مل ام اهكردي هنأ ليق دق هنأ : هللا هيضر

 . اهجرقو اهسأر لسفت ملام اهكردي : لاق

 ضيح ثالث تضاحفق رقسل ١ يق هتأرما قلط لجر : ةلأسم

 نأ اهجوزل له ةالصلا ءيجت نأ لبق تمميتف ءام دجت ملف ترهطق
 ءاهسقنب كلمأ يهقف تقولا يف تمميت نإ ملعأ هللا : لاق ؟ اهعجاري

 . اهعجاري نأ ىرأ الف اهعجاري يكل مميتلا وأ لسغلا ترخا نإو
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 اهكرديال هنأ ليق دقق تمميتق ءاملا تمدع اذإ ديعسوبأ لاق

 رضحت ةالصل مميتت اهكردي ملام اهكردي ليق دق هنأ بسحأو اهجوز
 مميتلا ترخأ نإ امأو ةالصل الإ نآلا مميتلاب ةبطاخم ريغ اهنأل اهتقو
 ةالص روضحب مميتلا موزل تقو اهيلع ضمي ملام اهكردي اهجوز نإف
 . اذه ىلع اهكرديال ليق هنإف اهتقو ءاج

 دجت الو رفس يف نوكي يتلاو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 نأ اهلو . اهتدع تضقنا دقف ةثلاثلا ةضيحلا رهط نم تمميت اذإف ءاملا

 نأ دعب اهعجار نإو اهعجاري نأ لوألا اهجوزل سيلو تعاش نإ جوزت
 لسفلا وأ مميتلا ترخأ نوكت نأ الإ هل كلذف مميتت نأ لبق ترهط
 اهكر دي الف . لستغت ملو رهطل ا ت أر دقو ةالص تقو تاق ) نح

 . اهجوز
 نإف الاو ةلفان وأ ةضيرف ةالصل مميت ىتح : يراوحلا ويأ لاقو

 لاقو انظفح اذكه ةلفان وأ ةضيرق ةالصل مميت مل ام اهكردي اهجوز

 . اهكردي ال مث ةضيرف ةالصل مميتت ىتح : لاق نم

 ؟ ع امج اذه نوكي له اهقلطو عزنو رقلا ى | يف هدري "" ١ لخ داق

 يعمف لاق ديدج جيوزتب هيلا ! عجرت ن أ تاد ارآ نإ اهقلطمل ة ٥ رملا لحت

 ةلمجلا يف عامج وهف ناناتخلا ىقتلاو ةقشحلا تباغ اذإ : ليق دق هنأ

 بسحأو لحي هنأ بهذي هلعلو دحلاو لسغلا هبر بجي ًاعامج ,ناك اذإو

 هنأ ىري امنإو دحلاو لسقلا هب بجو نإو لحيال هنأ بهذي اضعب نأ

 قوذي ى ىتح هن 1 يوري . اهقلطمل ًاضيأ اهلحي ل هن 7 فذقي ي ملو عم اجقف

 رثالا ء ١ ء اج نإو هريغ نمو ةليسعلا ف اذ دقق ةوهشب اب عماج هن ا يعم

 عم اج ةوهشل ١ ف 7 ل ذاق قلخل ١ عد ؛ابط فالتخ ١ عم فالتخ ا عم
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 . اثالث هقلطمل لحي ًاعامج نوكي هنأ ىنبجعيف ةوهشلا

 تأر ةقلطم ة رم ١ يف ليقو : رقعج نب | عم اج نمو : ةلآسم

 سيلق هلك اهضيح مايا تلصو ترهط مث مد اموي ةثلاثلا ةضدحلا يف مدلا

 اهل سيل ليقو هنم اهتدع كلذب تضقنا دقو اهعجاري نأ لوألا اهجوزل
 .تعاش نإ جوزت مث لستغتو ةمات ةضيح ةثلاثلا ضيحت ىتح جوزت نأ

 اهعاجو مايأ ةرشع اهتقو يف اهضيح ناك ةقلطمو باتكلا نمو
 ةثلاثلا ةضيحلا يف كلذ ناك اذإف مايأ ةثالث اهتقو يف اهضيح يف مدلا

 ةضيح ضيحت ىتح جوزت نأ بحن الو ى اهعجاري نأ اهجوزل سيلف
 كلتب مايأ ةرشع متت نأ انأ بحأو ث تدوع امك مايأ ةرشع ةمات

 . مدلا اهعجاري نأ ةفاخم جوزت مث مدلا يف تناك يتلا ثالثلا

 كلتب مايأ ةثالث تضاح دقو ىرخأ ةضيح رظتنت نأ اهيلع سيلو
 . مدلا يف تناك يتلا ثالثلا

 تضاحف مايأ ةعست اهضيح تقو ناك ةقلطم يف مشاه نعو

 دقفق مدلا اهعجاري مل ناك نإ : لاق 0 مدلا اهنع عطقنا مث نيموي

 . ةدعلا تضقنا

 سيلف ترهط مث نيموي مدلا تأر ذإ : لاق نم لاقو باتكلا نمو
 تأر اذإ : لاق نم لاقو . ضيح وهف مايأ ةثالث نوكت ىتح ضيحب
 تطقسا ة ةأرما كلذكو . ضيح وهف اهل ةداع كلذ ناكو نيموي مدلا

 لوألا يفو اذه يفف مايأ ةثالث دعب اطقس تطقسأ مث انيب ًاطقس
 ةدعلا يف ةطاحتسالاب اذه يف ذخؤي نأ بحن نحنو ت فالتخا

 يضقنتو تلص تناك ام ىلع ترهط اذإ \ نوكي نا ةعجرلاو ةالصلاو

 الو اهعجاري نأ هل نكمي ال اهقلطم ناك نإو ى ضيحلا كلذب اهتدع

 لاحل ماي امأ ةثالث ةضيح لك ضيح ثالث صضيحت ىتح جوزت

 اهقلط يذلا لوألا طقسلا نم اهتدع نوكت كلذك . ةطاحتسلالا
 لوال ا طقسلا نم سافنلل اموي نيعبرألا يف كلذكو 0 اهدر هل نكميالو
 نم سافنلل اموي نيعبرالا يف كلذكو اهدر هل نكميالو ةالصلا لاحل

 ىضقنت ىتحف ء ءىطول و جيوزتل ام او ةالصل ١ ل احل لوال أ طقسل ١

 . رخآلا تطقسأ دنم اموي 1

١٥.



 سجن ءامب ةقلطملا تلسغ اذإو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 نأ اهيلع و اهقلط يذلا توفت اهنإ ليقف اهرهط دنع ةضيح رخآ نم
 اذإ رثؤملا وبأ لاق فيظن ءامب لسغت ىتح جوزت الو فيظنت ءامي لسقفت

 تلستغا تناك ن نإ اماو اهكردي مل سجن هنأ ملعتال يهو ءامب تلستغا
 لسفقفلا دعت ملام اهكردي وهف سجن هنأ ملعت يهو ادمع سجنلا ءاملاب

 يتل ١ ةالصل ا كلت تقو يضمي ىتح رهطل ١ دعي لسقل ١ ترخ ١ ن او

 ب اتك ىلإ | عجر كلذ دي عفتني الو هتتاف دقف اهجوز در ل احل ترضح

 . عرشلا نايب
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 اهكردب ىنم و ةقلطملا در يك باب

 هتأرما لجرلا قلطي نأ قالطلا يف ةنسلاو : رفعج نبا عماج نمو
 مث . اهعماجي نأ لبق لدع يدهاشب ضيحلا نم ترهط اذإ ةدحاو

 دهشأ ةدعلا يف اهتعجارم دارأ نإف اهتدع يضقنت ىتح اهكرتي
 يقب امب اهقحب هنالف هتجوز در دق هنأ نيرح نيملسم نيلجر نيدهاش
 . قالطلا نم

 قالطلا ناك نإو اهملعب درلا ناك اهملعب قالطلا ناك نإف
 نود قالطلا ناك نإو اهملع الب درلا نوكي نأ سأبالف اهملعالب
 ملام تهرك ولو اهدري نأ هلف اهلام نم ءيشب هنم يدتفت ملو ثالثلا

 اهيأرب الإ ليبس اهيلإ هل نكي مل اهتدع تضقنا اذإف . اهتدع ضقنت
 امي هدنع .7 نيدهاشو يلوو رهمو ديدج حاكنب نوكيو اهاضرو
 . قالطلا نم يقب

 ىتح اهدري ملو ةقيلطت هتجوز لجرلا قلط اذإو باتكلا نمو
 ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةتالث اهلالخ وأ ضيح ثالث تضاح

 هيلع اهل نوكيف ديدج رهمو ديدج حاكنب اهجوزت مث ربك وأ رغص نم
 ةدحاو ناك نإ قالطلا نم يقبامب هدنع نوكتو يناثلاو لوألا قادصلا

 نيتنثا وأ

 هريغ ًاجوز جوزت ىتح هليبس اهيلإ هل نكي مل اثالث اهقلط اذإو
 اهجوزتي نأ لوألا اذهل مث اهقراف اذإف اهتدع هنم يضقنتو اهب زوجيو
 . ليق نم تناك امك تاقيلطت ثالثب هدنع نوكتو

 ضيحلا نم تدعق دق ةأرما تناك اذإو : باتكلا نمو : ةلأسم

 رهشل ١ له اذ ١ ىتح اهكسمأ اهقالط ل ارآ اف صحت مل ةبر اج و ]

 ىتح اهنع كسمي مث 5 لدع يدهاش كلذ ىلع دهشيو ةدحاو .اهقلطيلق

 ىف اهتعج ارم ل ارأ أ اذ ل اف اهت لع ء اضقن ١ وهق رهس 7 ةتالث اهل ولخت

 ةبدق وأ ت اقيلطت ثالثب هيلع مرحت ملام تهرك نإو هبل ا كلذق ةدعلا

 ةدحاو اهقلطيلف الماح تناك نإو جاوزألل تلح رهشأ ةثالثلا تلخ اذإف
 ل ر ا اذ اف اهلمح عضت ىتح اهيرقي الو ل دع يون كلذ ىلع دهشيلو
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 ثالثب هنم نييت وأ اهلمح عضت مل ام تهرك نإو كلذ هلف اهتعجارم

 . ةيدف وأ تاقيلطت

 اهيلإ يضفي الو اهسبالي ناكو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 اهدري نأ هل له اهقلطي مث جلي الوأ هيق ءاملا جليو جرفلا ىلع فذقبو

 : ال لاق ؟ دبدج حاكن ريغ نم

 جلي جلي ماو هنم الماح تناك نا تيأرو هنم دتعت ىتح هريغي جوزت الو

 لمحت مل اذإ امأو هنم تلمح اذإ معن : لاق ؟ اهدري نأ هلأ اهقلط مث

 لخدي نأ لبق نم اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 ليق هنأ يعم : لاق ؟ يلولا نذاب الإ ةعجر امهنيب نوكت له . اهب
 اضرو قادصو نيدهاشو يلوب ديدج جيوزتب الإ امهنيب ةعجارمال
 . ةأرملا

 دق : تلاق اهديب هتجوز قالط لعج لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 كلذ يف فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ قالطلا هب عقي له يسفن تجرخأ

 . قالطلاو قارفلاو حيرستلاو جورخلل ظفللا اذه لعجي ضعيفقف

 .قالطلا هب عقي الو 0 قالطلا نم يدنع اذكه ناك كلذك ناك اذإو

 كلذي ةأرملا تادارا ولو ءيش عقي الف قالطلا هب عقيال هنأ لوقي ضعبو

 . كلذ يف اهل ةىنالو قالطلا

 عقو دق هنأ نظف قالطلا هب عقيال امالك هل تلاق نإف : هل تلق
 ةدعلا يف دعب يهو كلذ نع اهلاس هنإ مث ةيناث اهقلط مث اهدرق قالطلا

 يف اهلوق لوقلا نوكي له قالطلا هب عقيال ائيش تلاق امنإ اهنأ :تلاقف

 مث اهدر نإ تيارأ تلق كلذ يف اهلوق لوقلا نأ يعم : لاق ؟كلذ
 نوكي له 4 قالطلا هب عقي مالكب اهسفن تقلط دق اهنأ درلا دعب تلاق

 دعي لوق نوكيال در هنإ هلوق ىنعم ىلع : لاقف 4 . كلذ يف اهلوق لوقلا

 . اهيأرب الإ ةعجر اهيلع هل نكي مل نآرب رخآلا جورخلا ناك نإو كلذ
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 لاق هتجوز قلط لجر نعو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 كتشا رثكآ وأ لقأ وأ نينس عبرأ الخ املف اهدرو دارأ هلعل فيضملا

 ادهاش الإ دهشي مل مأ نيدهاش اهدر ىلع دهشأ ناكأ ةأرملاو وه

 ؟ ةيجوزلا لاح ىلع ةماقإلا امهل له درلل نوركاذ مهنأ ريغ ؟ ادحاو

 كلذ يف نيملسملا لوق ىلإ بهذي نمم وهو كلذ باغ اذإ هنأ يعمف

 . مهرومأ يف مهتريسو مهلوقب لمعيف
 كلذ فالخ حصي ىتح يدنع ىلوأ هنم درلاف هسقن فرعي كلذيو

 . اذه ىلع سانلاو

 ام لالح ىلإ مهسفنأ نورصبي ولو اذه ىلع سانلاو فيضملا لاق

 ةقيقح هيف مهرثكأل حصام لاملاو جوزلا نم لالحلا نم مهيديأ يف
 . يدنع جورفلا كلذكو هلصأ ناك فيك هيلع مهامل لالح

 قلطي لجرلا يف ردتقملادبع نع ةبقع ني حاضولا نع :: ةلأسم

 رذنملا نب ريشب لوق اومعز كلذو اهدري : لاق ؟ اهجرف سمي مث هتأرما
 . لاهجلا نم ةدروتسم ةلاسم يهو

 نحنو س بوبحم ريغ كلذ لاق دقو اهدريال لاق ابوبحم نأ ينغلبو
 . اهدري لوقن

 كلمت اهنأل هيلع تمرح دقو اهدر زجي مل ةعلتخم تناك نا ليق دقو
 ظفحأ ال : لاق ؟ ناميلس نعو ٧ هريغ و ردتقملا دنع لوق كلذو اهسفن
 . درتال اهنأ بوبحم نع ينغلبو لاق ًائيش ناميلس نع اهيف

 هنأ يعم : لاق ؟ ال م ] ًاقالط نوكيأ ا ن ريل ا نع لئسو : ةلأسم

 ىنعمب ةنونيب هنإ : لاق نم لاق قالط هن أ : لاق نم لاق هيق فلتخن

 . قالطلا
 هيق ليق امم هنإ يعم : لاق ًاقالط نآربلا ناك هجو يأ نم تلق

 ىنعمب قالطلا ماكحأ يف لخاد هللا باتك مكح يف دجو اذإ قالط هنأ

 كاسمافق ناترم قالطلا ( ىلإعتو كرايت هللا لوق يف ةصقلا

 اميف امهيلع حانجالو )لات مث [ ناسحإب حيرستوأ فورعمب
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 . قالطلا ةنونيب ىنعمب ةيجوزلل ةنيبم اهنإو ةتباث هبجاو ةيدفلا
 هلوق ىنعم دعب ناكو [ اهقلط نإف ) اذه دعب لجو زع لاق مث

 اهحابأ يتلا ةصقلا كلت ىنعمب هب قالطلا ىلع فطع هب تدتفا اميف
 . ةنونيبلا ىنعم يف قالطلا ىنعمب ناك انهاه نم : : لاقف . امهل

 اممو ت د ثالث دعي هب ةمرحل ١ ىنعمك ثالثل ١ دعي 4 ةمرحل و

 ق ؤافتالا ىنعم هيشي امب مهلوق ىنعم يف جرخي هنأ اذه ىنعم يوقي

 نآريلا ةدع يف ديدج حاكن ريغي اهاضرب اهدري نأ هل نأ لمعلا يف

 اذه يف قالطلل ًاهبشم ن اكف قالطل ١ ىنعمب ةعجر امهنيي ن ن اك ام

 عيمج يف ديدج حاكنب الإ اعجارتي نأ امهل سيل اهنأ مهفافتال هجولا
 اهيلع ةمألا جيوزت يف امهسفنل امهرايخ نم امهنيب عقت يتلا تانونيبلا
 هبشي امب ةدعلا هذه يف ةعجارملا امهل اوزاجأو . تانونيبلا رئاسو
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . قالطلا ىنعم

 : تلاقف اهتعجارم داروأ مث اهقلط نإ كلذكو : هل تلق : ةلأسم

 مل اهتدع نإ : تلاق مث هللا ءاش ام تثبل مث اهتدع تضقنا دق اهنإ

 ناك اهمهتي مل اذإ معن : لاق ؟ كلذ دعب اهتعجارم هل نوكي له ضقنت
 .اهعجاري نأ هل

 هريغب تجوزت مث اثالث هتجوز قلط لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 اهل له اهأطي ملو بابلا اهيلع ريخألا جوزلا قلغأو ةدعلا ءاضقنا دعب

 اهأطي نأ الإ كلذ زوجيال : لاق ؟ ديدج جيوزت يف لوالا ىلإ عجرت نأ

 . ريخألا

 نإف : تلق ,اهلوق لوقلا : لاق جوزلا وه ركنأف ىنئطو تلاق نإف

 اهيلعف تلق ًاضيأ اهلوق لوقلا : لاق يه تركنإو اهتئطو دق جوزلا لاق
 . معن لاق ءعىطولل تركنإو دقو هنم ةدع
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 جيوزتلا ىق باب
 اهقلطمل ةجوزلا هب لحز يذلا

 هتأرما قلط نمع نسحلا وبأ لئسو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 لحت له تلمحف اطي ملو 0 جرفلا يف ةفطنلا جلوأف هريغ تجوزتو ثالث
 كلذ . ةعقر يف ةلاسملا هذه تدجو دقو زئاج هنأ وجرأ : لاقف ؟ لوألل

 حكنتو عضت ىتح لجو : زع هللا باتك امأف تلمح اذإ اهنأ رثالا يف

 . قوذلاب ينعي هتليسع نم قوذت ىتح لوسرلا لاق ؛ هريغ ًاجوز

 ىتح اهقلط يتل ١ هتجوز عج أرب ن ن ] مرحملل ز روجي الو : ةلاسم

 نأ ىهنم هنال اهتعجارم هل نكي مل اهعلاخ نإ كلذكو همارحإ نم لحي

 هح اي ال اببس هجبوزت ن ن اك امو جيوزتل ١ هريغ ىلع الو هسقنت ىلع دقعي

 . كلذ نم عنم ء 71

 تجوزت مث هنم تنايو اثالث هنجوز قلط لجر نعو : ةلاسم

 اهجوزل لحت له اهقلط مث ادمعتم ضيحلا يف اهأطوو رخآ لجرب
 هل اهلحيال هنأ انباحصأ لوق يف هنأ يعم : لاق ؟ اهجوزتي نأ لوألا

 . دساق ءىطو مهعم وهو
 اهنأ يعم : لاق هل لحت له اطخ ضيحلا يف اهئطو نإف هل تلق

 ربدلا يف اهئطو نإف : هل تلق أطخ ريخألا ءىطولا يف لوألل لحت ال
 نكي مل اذإ لوألل لحتال اهنأ يعم : لاق ؟ لوألل لحت له لاق . اطخ
 . ةئطولا هذه الإ اهئطو

 له ادمعتم لبقلا يف ناضمر رهش يف اهئطو نإف : هل تلق

 اهدسقيال نم لوق ىلع لوألل لحتو مثآ هنأ يعم : لاق ؟ لوذلل لحت

 . لوال لحت الف ءيطولا ىلع اهدسقي نم لوق ىلعو ءىطولا ىلع
 لحت له مارحلا دجسملا يف فكتعمو وهو اهئطو نإفق : هل تلق

 رهش يق هئطو لثم ىعم فاكتعالا يف هأطو نإ يعم : لاق ؟ لوألل

 . ناضمر

 يعم : لاق ؟ لوألل لحت له اهقلط مث ةلحت اهجوزت نإف : هل تلق
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 . لوألل لحت الف ةلحت اهب هجيوزت ناك اذإ هنأ

 اهب زاجو هريغ جوز اهجوزت مث اثالث هتأرما قلط نمو : ةلاسم
 . ديدج حاكنب اهتدع تضقنا اذإ اهيلإ عجري نأ لوألا اهجوزلف

 ةعاضرلا نم اهوخأ هنأ دعب نم حص لجر وأ يبص اهجوزت نأو
 . جيوزتب كلذ سيلف اهنم مرحم وذ ق ]

 . جوز وهق هدرس يأرب ناك اذا : لاق نم لاقف ادبع ناك نإو

 : لاق نم لاق ييأر كلذو 8 ديدج حاكنب اهيلإ عجري نأ لواللو

 نم هريغ جوز اهجوزت مث اثالث هتجوز قلط لجر نعو : ةلأسم
 هللاو الب يه : تلاقو . اهتسسمام هللاو لاقو اهقلط مث اهب لخدف هدعب
 نإف ى اهجوزتيلف اهمهتي مل نإ : لاق ؟ لوألا اهجوزل لحتأ ، ينسم دقل
 . هلك رهملا اهل بجو هنأل اهمهتي ملام اهلوق لوقلا

 مث لوألا اهجوزل اهلحي نأ ىون ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 نإو > ىونو دارأ امم هير رفغتسي : لاق ؟ اهعم ميقي له كلذ ىلع مدن

 . ةدقعلا ددجيلف ءىطي مل ناك نإو س اهعم ميقيالق ءىطو دق ناك

 اجوز تجوزت اذإ اثالث ةقلطملا ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم
 مزليو ةبوقع كلذ يف اهمزلي له . اهقلط يذلا جوزلا ملعو . ةلحت
 ؟يناثلا جوزلا اذه نم اهجورخ دعب اهجوزت مث الوأ اهقلط يذلا جوزلا

 . ريزعتلاب نيقيقح يدنع اناك هفصلا هذه ىلع ناك اذإ هنأ يعم : لاق

 املع انوكي مل اذإ ا جيوزتلا ىلإ امهئاجتلا يف ادح امهيلع ملعأ الو

 . كلذ ةمرح

 اهجوز اهقلط نأ دعب ةأرملا هذه ذخأ يذلا يناثلا جوزلاو هل تلق

 لخد و اهذخأف لوألا اهجوزل اهلحيل هذخأت امنا اهنأ ملع اذإ 4 لوالا

 كلذب ملع اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ةيوقع هيلع له .4 ةفصلا هذه ىلع اهي .

 . ءاوس ةبوقعلا ىف يدنع اعيمج اوناك
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 يناثلا جوزلا اذه تذخأ اهنأ لوألا جدزلا ملعي مل ناق : هل تلق

 امنإ ةأرملا هذه تلاقف يناثلا اهقلط نأ دعب اهجوزتي نأ دارأ من 5 ةلحت

 نأ هل لحت الف اهقدصي نأ هيلع له . ةلحت يناثلا جوزلا تذخأ

 اهنإ يعم : لاق ؟ ةفصلا هذه ريغ ىلع هريغ ًأجوز جوزت ىتح اهجوزتي
 . اهذخأي نأ هل سيلو جيوزتلا لبق هيلعو اهسفن ىلع ةجح

 لخدي نأ لبق هب اهاضرو جيوزتلاا دعب اذه اهلوق ناك نإف : تلق
 الو اهلوق لبقي الو ةيعدم اهنأ يعم : لاق ؟ ال مأ ةجح نوكيأ اهب

 . كلذ يف هبلع ةجح اهل نوكت

 ةلحت ة رم | جوزتي ي ذلا كل ذكو : هللا ديع ىبأ نعو : ةلأسم

 ل اق امهريغل اهي سأبالو هل لولحمل | الو لحملل لحيال هناف قلطملل

 .يلإ بحأ اهريغ جيوزتو

 مث ةأرما جوزت لجر نع لئسو : ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 لخدي نأ لبق اهقلطو هريغ اهجوزتف 0 اهب لخدي نأ لبق اثالث اهقلط
 ىتح هل لحتال : لاق ؟ رخآلا اهطي نأ لبق لوألل لحت له . اهب
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر رخآلا اهأطي

 ةملكب اثالث اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 نإف : هل تلق . ةدحاو قلطت اهنأ انباحصأ لوق يف : لاق ؟ ةدحاو
 مث اهجوزت مث لوخدلا لبق اثالث اهقلط مث نيدهاشو يلوب اهجوزت
 . هريغ ًاجوز حكنت ىتح هل لحت ال : لاق ثالثلاب تناب ىتح اهقلط

 لحت له اهقلطو س اهبزجي ملو هريغ جوز اهجوزت نإف : هل تلق
 ضعيو هل لحت ال اهنإ لوقي ضعبف كلذ يف فلتخا دق : لاق ؟ لوألل

 هل لحتال اهنإ لوقأ : لاق ؟ تنأ لوقت امف هل ليق هل لحت اهنإ لوقي
 . رخآلا اهب زوجي ىتح

 ال اهنإ لوقي نم لوق ىلع ينمي ملو رخآلا اهبزاج نإف هل ليق
 دق أائطو اهئطو اذإ : لاق نم لاق ؟ رخآلا نم لوخدلاب الإ هل لحت

 هتيأرو ينمي ىتح : : لاق نم لاقو لوئلل تلح اهقلطو لسفلا هب بجي
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 . لوألل تلح دقف ينمي مل ولو اهب زاج اذإ هنأ بهذي

 اهقراف مث ةينارصن وأ ةيدوهي هتجوز تناك نمو : ةلأسم
 كلذ نأل اهب جوزتي عجري نأ ملسمللف اهقرافو س اهم يمذب تجوزتو
 . اهل لالح جوز

 الو ةثلاثلا ةضيحلا نم رهطت يتلا يف نسحلا وبأ لاق : ةلاسم

 ةالصل مميتت ىتح اهجوز توفتال اهنأ ديعصلاب ميتتق ءام دجت

 نحن امأو : لاق 0 تناك اَم ةالصل ميتت ىتح : لاق نم لاقو ى ةضيرف
 تتأف ديعصلاب تمميت اذإ : ليق دقف هريغ لاق ى ةضرف ةالصل لوقنف

 . اهجوز

 يذلا هقالط نم اهتدع يف ة أرم | جوزت ي يذلا امأو : ةلاسم

 جيوزتل و هت أرم ١ يهو 0 زد داج ث كلذق ا ديدج جيوزت اهتعجر هرق ف كلمي

 . لاح لك ىلع درلا نم ىوقأ

 ءىطو نإ شيرق نب ديعس لاق : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 اجوز حكنت ىتح قلطملل اهليلحت يف جوزلا ةلزنمب نوكيال هتم أ يلوملا

 . هريغ

 مث اهي لخدي نأ ليق اهقلط من ة رم ١ لجرل ١ جوزت اذ او : ةلأسم

 ثالثلاب هنم تناب تاقيلطت ثالث اهقلط ىتح اهب لخدي نأ لبق اهعجار
 اهتعجارم لوألل رئاجف يناثلا اهب لخدي ملو ‘ رخآ لجر اهجوزت مث
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر "_» زوجيال دمحم وبآ لاق

 اهب لخدي ىتح اهيلإ عج رب نأ هل زوجيال هنإ ليق دقو : دمحأ نب نسحلا يلع وبأ : : لاق هريغ لاق .()

 هب لومعملاو انعم نيلوقلا محأ وهو ! نيملسملا نم هريغو هكرب ني دمحم نب هللادبع نع دجوي كل ذو 4ِ يناثلا

 دادم ني دمحأ انخيش نع هتذخأ اذكهو

- 
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 ةقلطملا در يف باب
 اهقادص نم كرن وأ ةيطع ىللع اهقادص نودب

 ال : ل اقو > اه دري ں أ تبلطو ةقيلطت هتجوز قلط لجر يف ليقو

 ي ذلا كقادص يل يكرتت ىتحو ى مهر ل فلأي يل ينمضت ىتح ك در أ

 اهيلع زوجيال لطاب كلذف ,مهرد فلا نامض ىلع اهدر اذإ امأف ! يلع
 اهيلع زئاج كلذف اهدر مث . اهقادص هل تكرت اذإ امأو اهقادص هيلعو

 . اهل ق ا دصالو
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 قالط وأ علخ نم ةيبصلا در يف باب

 نأ لبق نم غلبت مل ةيبص يهو ةدحاو هتأرما لجرلا قلط اذإو
 اذإف . كلذ هلف ديدج رهمو ديدج حاكنب اهجوزتي نأ دارأ مث اهب لخدي

 هب اهجوزت يذلا قادصلا فصن اهل ناك لوألا حاكنلا تمتأو تفلب

 . نيتقيلطت ىلع هعم نوكت وأ ارخآ هب يذلا اهقادص 7 . الوأ

 تناب دقف اهب لخدي نأ لبق نم ةدحاو ةملكب ثالث اهقلط ناك نإو

 . هريغ اجوز حكنت ىتح اهجوزتي نأ هل سيل و 0 هنم
 ملف تغلب نإو اهقادص فصن اهل ةيلعف حاكنلا تمتأف تغلب اذإف

 اهجوزت نإف 0 اهجوزتي نأ هلو 4 ءيش هيلع اهل نكي مل حاكنلا متت
 . ت ت ثالث ىلع هعم تناك

 دقو ةيببص يهو هتأرم! لجرلا علاخ اذإو رقصلا نب نازع لاق

 . ةركنت كلذ متتف غلبت ىتح اهتكجر ىلع دهشي نأ هل سيلف اهب لخد
 متي ملو نهر نا نإو اهلام نم ىربيو علخ وهف كلذ تمتأ نإف تغلب اذإو
 دق نوكت نأ الإ اهدر كلمي ةقيلطتب هتم نيبتو هيلع اهلام اهل ناك علخلا
 . اهسقنب كلمأ يهف اهتدع تضقنا

 هعلاخ وأ اهقلط مث ةريغص ريغص ةيراج جوزت لجر نعو : ةلاسم
 اهجوزتف عجر مث 5 ةيناثلا اهقلط مث مث اهكلمف عجر مث اهيلو وأ اهوبأ
 ضمي ملو جيوزتل ١ نم كلذ لبق ناك اميو هجيوزتي تيضرف تكردأفق

 قادص اهلف 0 قادصلا نم اهلام تلاسف دعب اهقلط مث . اهيبأ علخ
 اهجرف سمو اهب لخد نوكي نأ الإ قادصلا فصنت كلم لكل فصنو

 . هيلإ رظن وأ
 ملو اهنع تام ناك نإ : تلقو . الماك اهل قادصلاف كلذ لعف نإف

 . اهب لخدي مل هنأل ةدع هنم اهيلع سيلف رهشأ ةتالث اهتدع ضقنت
 هضعب وأ اهقادص تذخأ اذإف اهجوزتي نأ هنبال وأ هيبأل له تلقو

 نأ دعب هتوم دعب تام نإ : تلقو . هنبا الو هوبأ اهجوزتي مل لجر نم
 . قادصلا فصن مهلف ؟ قح هيلع اهتترول له كردت
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 . اهغولب لبق اهقلط مث اهب لخد مث ةيبص جوزت نمو : ةلأسم
 اذاف كلذ هلف ؛ اهتدع ىضقنت نأ لبق اهتعجر ىلع دهشي نأ دارأ مث

 مل نإو ، لوألا امهحاكن ىلع امهو هتجوز يهف ًأجوز هب تيضرف تغلب
 يذلا لوألا قادصلا الا هيلع اهل سيلو هنم تجرخ اجوز هي ضرت

 املق اهغولب لبق اهتعجر ىلع دهشأ نأ دعب نم اهئطو نإف . هب اهئطو
 هداهشإ دعب اهايإ هئطوب يناث هيلع اهل قادصالف هحاكن تريغ تغلب

 . اهتعجر ىلع
 اهل ولخت نأ لبق تضاح مث اهغولب لبق اهب لخد دقو اهقلط نإف

 . ضيحلاب ةدعلا فنأتست اهنإف 0 اهقلط موي نم رهشأ ةثالث

 هل سيلف لوخدلا لبق اهقلط مث ةيبص لجر جوزت اذإو : ةلأسم
 . ديدج حاكنب الإ اهتعجر ىلع دهشي نأ
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 ديبعلا ةجوز در يك باب

 هتجوز هيلإ دري نأ دارأ مث س دبعلا ةجوز ديسلا جرخأ دبع هدنع لجرو
 هعم رخآ لجرو . لوسرل ا ةرصحي اه درق اه دريب ن ] هريغ هرل ا لسرأف

 . زئاج هنأ ددعس ويأ كلذ ىأرف

 ةقيلطت اهقلطو . جوز اهل ناك اذإ ةمألا ىف تركذو : ةلأسم
 تضقنا دق : تلاقف ة اهتعجارم دارأ مث نيتضيحب اهتدع تضقنإو

 نم لاق دقف تفصو ام ىلعف ؟ كتدع ضقنت ت مل اهديس لاقف ي يتدع

 يف امع ريعي ال اهديس نأل ةدعلا ء اضقنا يف اهلوق لوقلا : لاق

 ابيغ اهنم ملعي نأ 4 اليبس اهيلع كلذ يف اهديسل هللا لعجي ملو اهمحر

 . امثإ اهئطوي وأ
 نم ائيش كلمتال يه اهنأل اهديس لوق لوقلا : لاق نم لاقو

 مل يهو هلاوز حصي مل امكح اهسفن نع ليزت نأ ديري امنإو اهرمأ

 نم طايتحالل انيلإ بحأوه لوألا لوقلاو 4 ائيش اهسقن رمأ نم كلمت

 . جورفلا رمأ

 ملف ةتقلطم دري نم دبعلا يف سلجملا يف ةلاسم تعقو : ةلأسم

 . هديس رمأب وه اهدري نأ ينبجعي : ديعسوبأ لاقف ى ظفح مهعم نكي
 ديعلا ءىطوو ديسلا اهدرو ديعلا اهدري نكي مل ناق : لاق هنأ بسحأو

 . امهنيب قرفي الو ةدعلا يف زئاج كلذ نأ

 يأر ريغي اهدر هلف اهقلط مث 5 ةمأي رحلا جوزت اذإو : ةلأسم

 هدرس يأرب الا قالطلا دعب ةرحلاو ةمألا در هل سيلو ةدعلا يق اهدرس

 . ةدعلا دعيو ةدعلا يف

 عقي له . هت أرب و اه اريأف رح اهي جوزت ةمأ نع لئسو : ةلأسم

 نآربلا كلذ ناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ اهديس رمأ ريغب ناك اذإ نآربلا

 أربأ دق هنأ ىلع نآربلا ناك اذإو ًاقالط هنم كلذ ناك ى طرش ريغب هنم
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 هتأربا دق : تلاقف . اهقح نم ءىرب نإو اهقح نم هتأربا نإ اهسفن اهل
 نوكيال هنأل . اهقح نم ءىرب هنأ هلوق يف جرخي هنأ يعمف يقح نم

 نوكي اهقح نم هتأربا نإ : هلوق يفو 0 اهقح نم أربي مل هنأل ًانآرب
 . قالطلا نآرب
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 ةعانخملا در يك باي

 اهقادص نودب ةقلطملا و

 رثكأ وأ اهقادص نودي اهدرف ةعجرلا دآرأ مث ارايت ٥ ةأرماو لجر نعو

 وأ اهقادص نم لقأب اهتعجر ىلع دهشأ مث اهقلط ناك نإ كلذكو ٠ هنم
 . هنم رثكا

 دادزت نا اهل نأ انخويش هيلع انكردأ يذلا : ةعلتخملا لاق
 اهلو هيلع مرحت مل اهب زاج مث اهقادص نم لقأب اهدر نإف صقنتالو

 مث تي أ نإو كلذ هلف لقأل اي تيضر ناف ةقلطملا امأ او 04 مات اهق ادص

 . امات اهقادص اهل ناكو ٤ هيلع مرحت مل لقألاب اهدر

 اودهشاو ) لجو زع هلوق يف ريشب نع بسحأ : ةلاسم
 ةبقر هلوقك لدعلاب رارقإ يون ةعجارملا انعم وه [ مكتم لدع يوذ
 . ةنمؤم

 تعلتخ | مث ىمسم لخن ىلع ة ٥ أرم ١ جوزت لجر نعو : ةلاسم

 اضيأ هيلإ تعلتخا مث من ىرخأ ه ةأرما لخنلا كلتب جوزتف 4 اهلام نم هيلإ

 لاقف دحاو لاملاو اهلامب ةرخؤملا در مث اهلامب ىلوألا در مث اهلام نم
 لاملا ناك اهتبحاص ليق درام امهتيأف لاملا اذه نم ناتعظطخم امهاتلك

 . اهجوز ىرخألا عبتتو اهل

 هعم تدعقو اهنع ناب دق ةجوز هل تناك لجر نعو : ةلأسم
 كلمأ تراصو ث امهنيب يذلا عطقنإو نآرب امهنيب عقو مث هللا ءاشام

 ىلعف ؟ اهب لخدي نأ لبق نم اهقلط مث اهدر نأ هللا ىضق مث اهسفنب
 امنإو اهاطو ناك دق هنأل . الماك اهقادص ةأرملا هذهل نإف تقصو ام
 مل رتل قحلا فصن نوكي امنإو هب اهئطو ناك يذلا قحلا كلذب اهدر

 . اهجوز اهب زجي

 نم هتأربأو اهسفن اهل أربأ هتجوزو وه أرابت لجر نعو : ةلاسم
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 لاق دقف تفصوام ىلعف ةدعلا ءاضقنا لبق اعجارتي نأ ابحأ مث اهقح
 ديدج رهمو ديدج حاكنب الإ اهدري نأ هل سيل ءاهقفلا نم : لاق نم
 عم اهدري نأ هلف . ةدعلا يف مادام : لاق نم لاقو 0 نيدهاشو

 هب لومعملا وهو رثكألا وه لوقلا اذهو . يلو ريغ نم اهيأرب نيدهاشلا
 . مويلا

 مث اهدر مث نيتقيلطت هتجوز قلط لجر نع هتلآسو : ةلأسم

 نأ يعم : لاق ؟ كلذ هل نإ ليق له ؟ اهيلإ عجري نأ دارأ مث اهأراب
 . اديدج ًاجيوزت اهجوزتيو كلذ لوقي اضعب

 ؟ع اوس هلك ةدعلا ءاضقنا دعب وأ ةدعلا ىف كلذ ناك ءاوسو : تلق

 له اهسفن تقلطف اهقالط اهعباب تيأرأ هل تلق كلذك هنأ ىعم : لاق
 هنأ الإ قالط يدنع اذهو كلذ ريغ اذه نأ يعم : لاق ءاوس نوكي
 . هدحو ىنعملا اذه يف اهيأرب الإ اهدريال

 تيضر مث اهيأر ريغي اهجوز اهدر اذ ا ةعلتخملا نعو : ةلأسم

 كلذ هرك اضعب نأ بسحأ ين ذأ الا إ ملعأ هللا لاق ؟ اهفلي امل كلذب

 اهيلع هل ليبسال هنأل اهرمأيو ابو اهاضر دعي درلا نوكي ن أ هرمأيو

 تيضر اذا !ح اكنلا نال هي تيضر اذ ا كلذ زوجي هن ] لوقي صضصعيو

 هن ] ًافالتخ ا جيوزتل | يف ملعأ ا الو اهرمأب اب نكي مل ولو ء كلذ زروحي هي

 .اهرمأ دعي الا ء اسنلا جيوزت زوجي ال هنإ انموق لوق ىف ال ا زئاج

 دعب نم درلاب يه تيضرو اهيأر ريغب اهب لخدو ةعلتخملا در نإف
 ؟ داسف ريغ نم ةيهارك كلذ امنإ مأ هيلع اهدسفي دحأ نأ ملعت له

 زوجيال اميق ءىطوو زوجيال كلذ ناك نإ هنأ الا كلذ فرعأ ال : لاق

 . هبلع تدسق

 نأ ليق كلذ دعب تيضر مث اهفلب امل جيوزتلا وأ درلا تهرك نإو
 : لوقي ضعيق 0 فالتخاب كلذ يف ليق دقف جيوزتلا امآق ءىطولا عقي

 ولو ى تبثي دعي ملو حاكنلا خسفتا اهغلب نيح هتهركو اهيأرب نكي مل اذإ
 . هلطبت ةفص لوأ يف ةيهاركلا نأل هب تيضر تداع

 امق هي تضر تداع مث اهغلب نبح هتهرك اذ ١ : ل اق نم ل اق
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 نم لاق س كلذ زاج تداع ىتح هيف هتهرك يذلا اهسلجم يف تماد
 نيكسمتم دوهشلاو جوزلا مادام اهسلجم تقراف ولو كلذ اهل : لاق
 . يدنع هم وهو . جيوزتلا لثم علخلا نم درلا ناك اذإ حاكنلاب

 اه دري مث هتجوز عل اخي لجرل | يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هدرب } دعب نم اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث . لوألا اهقح ىلع ةدايزب
 ةدايزلا ريغ لوألا امأو 0 اهداز يتلا ةدايزلا كلت فصن اهل امنا اهل

 ِ . هلك اهل وهف
 اهل ليق دقف دلاخ نب دمحم نع افالتخا اهيف تدجو فيضملا لاق

 ةدايزلا فصن اهل : ليقو س ةدايزلا فصنو ى لوألا قادصلا فصن

 . عجر . ملعأ هللاو عيمجلا اهل ليقو س لوألا ةلمج هيلعو
 مامت اهيلع امنإف اهعلخ نم اهدري نأ لبق نم تضاح تناك نإو

 اهيلع : لاق نم لاقو . نيتضيح وأ تناك ةضيح اهتدع نم ئقبام
 . رخآلا قالطلا دعب ضيح ثالث

 يهو نآربلا يف هتجوز لجرلا در اذإ ليقو ةدايزلا نم : ةلاسم
 . تيضر دق ةعجارملا دعب لوقت ىتح اهترضح يزجت الف هرضاح
 : لوقاف ؟ ميرحت ىلع مدقتي ملو فوقوم اهؤطوو لقت مل اهنأب : تلق
 .عجر . ًائيش يه لقت مل نإو س در وهف اهملعو اهرمأ نم درلا ناك نإ

 لقأب اهدري نأ دارأ من ٹ هتأرماو وه علاخت لجر نعو : ةلأسم

 نعو مولعم ءيش ىلع اهاضرب ًازئاج كلذ نوكي له 0 اهقادص نم

 اهلف يه امأو هيلع ايضارت ام ىلع تباثف درلا امأف ؟ اهسفن ةبيط
 ةردقم ىلع تناكو اهدر نأ دعب نم هتكرت نإف هيف تعجر نإ اهقح
 . كلذزاج هنم

 هنم كرت دقام ذخأ ىلع ردقتال اهنأل اهيلع تبثيال هنأ ليق امنإو
 هيلع عقو لوألا حاكنلاب هتقحتسا املف س اهل سيل ام تكرت اهنأكف

 . ملعأ هللاو درلا هب زاج يذلا لوألا قادصلا

 لبق هتدعاو دقف . هيلع اهجوزت يذلا اهقادصب اهدر نإو تلقو
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 له مهرد فلأب درلا ناكو 0 مهارد ةرشع الإ اهل هيلع سيل هنأو درلا

 فلأ ىلع علخلا عقو اذإف ؟ ال مأ هللا نيبو هنيب اميف اهقادص نم ربي
 جيوزتلا كلذب ةدعلا يف اهدر مث اهقادص نم تعلتخا هنعو 0 مهرد
 لوألا حاكنلا كلذ نم تعلتخا هنع ىذلا قادصلا كلذب اهدر امنإ هنأكف

 سيل كلذل اهكرت ناك س هكلمت الو هذخأ ىلع ردقت الام تكرت املف

 تعاش نإو هتكرت تعاش نإ رايخلا اهل ناك هتكلم نأ املف ءيشب
 . كلذ مهفاف هتذخأ

 له هلك اهقادصب هتبلاطف تعجر مث كلذ ىلع هتدعو نإو : تلق
 اهل بحأ الف دعولا يف امأف ؟ ال مأ هللا نيبو اهنيب اميف كلذ اهل زوجي
 اهيلعو اهل ناك كلذ تبلط اذإ ىه امأو ءافولا ىلع تردق اذإ ءافولا الإ
 ` .. ملعأ هللاو دعولا فلخ نم ةبوتلا

 اهيلإ هنم ةئيسلا ىلع هتجوز اراب اذإ لجرلا ىف لاقو : ةلاسم

 قحالب اهدري نأ هل تمعنأف اهدري نأ اهيلإ بلط مث اهقح نم هتأربأو
 اذإ هنأ يعمفقف : لاق ث اهقح نم اهصقنأ وأ ناسحإلا اهيلع ضرع وأ

 مل مث اهقح نم لقإب وأ ءيش ريغب ةدعلا يف اهدري نأ كلذب تيضر
 نإ امأو س ة ةيقت كلانه ملعي ملام كلذ هل زوجي هنأ وجرأف هيلع عجري

 . يدنع ليق ام رثكأ يف هعجرلا اهل نأ يعمق درلا دعب كلذ نع تعجر

 نودب اهدري نأ دارأ مث هتجوزو وه ًارابت لجر نعو : ةلأسم
 نإف : تلق . صقنتالو دازت ةعلتخملا : ميهاربا وبأ لاق ؟ لوألا اهقح
 نودب تيضر اذإ كلذو معن : لاق ؟ زوجيأ لوألا اهقح نودب تيضر

 لوالا اهقح نودب اديدج ًاجيوزت اهجوزتف اهيلع لاتحا نإو لوألا اهقح
 . جيوزتلا اهيلع تبث دقف

 ىلع ةعجرل ١ يه تيلط مث من هت ارم ١ هريل ١ تعلخا ي ذل و : ةلآسم

 اهل نوملسم ا ل اق 2؛ه اهل ام تيلط مد ؟ كل ل ىلع اه درق ًامهر ل نبسمح

 . هنم تعلتخا دقو اهلام
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 ةدعلا يف اهجوز اهجوزت اذ ذا ةعلتخملا نع هتلأسو : ,ةلاسم

 نأ أ لوقلا ضعب يف هنأ يعم : لاق ؟ ا اهقح تبلط مث : اهب لخ

 اضعب نأ يعمو 0 . رخآ هيلع اهجوزت ام اهيلع تيثو ة كلذ اهل سيل

 انهاه جيوزتلاا هنع طقسي الو لوألا اهقحب عجرت نأ كلذ اهل نإ لوقي
 . 1 اهقح نم ءيش

 ؟ ةعجرلا اهلف هدعب نم وأ لوخدلا لبق نم كلذ تبلط : هل تلق
 اهي لخد حاكنلل بجوم درل ١ نأل ةعجرل ١ اهل نأ كلذ اهل نأ يعم : لاق

 . اهب لخدي مل وأ
 ال ١ ح اكنلا نوكي الو ح اكنلل بجوم هب تيضر ١ ذإ جيوزتل ١ كلذكو

 اهنع لوزي هجوب هنم قادصلا بهذي مل ىنعم ىلع ناك اذإ قادصب
 . اهيلع تبثيو

 :هللا همحر رثوملا ويأ لاق دجوي : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 تعلتخا ةأرما لجر يف لاق . هللا همحر ناليغ نب مشاه هنأ مهوتأ
 . صقنت الو دادزت نأاهل : لاقف 0 اهقادص نودب اهجوز اهدر مث هنم

 نب دمحم امأو ٧ هللا امهمحر ريشب نعو عيبرلا نع انغلب كلذكو : لاق
 ذخأن : رثؤملا ويأ لاق 4 ساب هب ري ملو كلذ زاجأف ساسج ني هللادبع

 . عيبرلا لوقب

 نآ ىلع اهجوزو يه تققتا اذإ ةعلتخملا يف لاقو : ةلأسم

 ؟ًافالتخا كلذ يف ملعأ الو تباث درلا نأ يدنعف اهدرف قح ريغب اهدري

 . كلذ اهل ناك هيف تعجر نإف قحلا امأو
 ةثرولا ىلإ صلختي نأ هيلع له هيلإ عجرت نأ لبق تتام نإف : تلق

 .درلاب قحلا تقحتسا نأ دعب نم هتأربأ تناك نإ لاق ؟ اهقح نم
 أربيال نأ فاخأف ءاوس كلذ ناك نإو هللا ءاش نإ أربي نأ وجرأف

 . كلذب اهتلاهجب

 ال لاقف هيلإ عجرت نأ هنم تبلط مث هتجوز علاخ نمو : ةلاسم
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 نإف كلذ ىلع اهدرق قادص كل ىلع نوكي ال نأ طرش ىلع الإ كدرأ

 . لوألا حاكنلا ىلع عقي امنإ درلا نأل . هيلع اهجوزت يذلا اهقادص اهل
 تبثو اهل دقع يذلا اهقادص اهل ناك لوألا حاكنلا ىلع اهدر اذإف

 . اهدر دارأو اعلاخت مث مهرد فلأ اهقادص ناك نإف . امهنيب درلا

 اهل نإف مهرد فلأ يقادص يف ينديزت نأ الإ كيلإ عجرأ ال : تلاقف

 نإف أربيال هنإف اهعلاخ مث هتجوز قلط نمو 0 اهيلع ناصقن الو ةدايزلا
 . فالتخا اهل ثاريملا يفف اهب لخد نكي ملو ضيرم وهو اهقلط

 لثم وه علخلا نم نيجوزلا نيب درلا نع هتلاسو : ةلأسم

 نأ جاتحي هنأ ريغ قالطلا لثم ليق هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ قالطلا

 . كلذ متي مل ضرت مل نإف 0 درلا دعب ىضرت
 مهلوق : هل تلق . اهيلع بجاو وهف ضرت مل وأ تيضر ةقلطملاو

 الإ هب ضرت مل ول اهنأ كلذ امنإ يعم : لاق ؟ صقنت الو دازت اضيأ

 . كلذ اهل ناك ةدايزلا ىلع

 الب اهدر نإف : تلق س كلذ يف اهاضر ىلإ جاتحي ال ةقلطملاو

 هنأ يعم : لاق ؟ كلذ متي له ؟ تيضرو اهدازف كلذب ضرت ملف ةدايز

 نأ الإ ضرت مل نإو كلذ مت تيضرو اهدزفق اهداز نإ تيضر نإ

 . ىضرت ىتح متي مل اهديزي
 نإ وأ ىندزت نأ تيضر دق تلاقف ةدايزلاب اهربخأ نإاق : تلق

 مت اهدازف ينتدز نإ تيضر دق اهلوق نأ يعم : لاق ؟ تيضر ينتدز

 نإف فوقوم اذهف تيضر ينتدز نإ : تلاق نإف 4 اضرلا عقوو كلذ

 . اضرلا عقوو . كلذ مت تيضرو اهداز

 : لاق اضرلا عقوو كلذ مت تيضرو اهدر هنأ ول ليق دقو : لاق

 مت كلذب هتبلاط نإو مت كلذب تيضرف قح ريغب اهدر هنأ ول ليق دقو
 . هيلع ناك يذلا اهقح هيلع ناكو درلا

 بجي له كلذ دعب هتبلط مث اهدرو اهقح ةقلطملا تكرت نإف : تلق
 ناك اهسقن ىلع ةيقت هل هتكرت تناك نإ اهنإ يعم : لاق ؟ كلذ هيلع

 ىلع كلذ هيلع نكي مل اهسقن نم ةبيطب هتكرت تناك نإو س كلذ هيلع

 . هلوق ىنعم
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 . ةهراك هنم تذخأ ام اهجوز ىلع ةعلتخملا تدر اذإو : ةلأسم

 اهعجارف اهتدع يف كلذو س اهنم ذخأ املك اهيلع درق ةعجرلا دارأ مث

 ءايلوألل سيلف تيضر نإ ةأرملا ىلإ كلذف كلذ اهؤايلوأ هركف ةنيبلاب
 حاكنب اهجيوزت راصق ةدعلا تضقنا اذإ يلولا نوكي امنإو 0 مالك

 ال كلذف 0 اهاطعأ ام نودب تعاش نإ هيلإ عجرتو ديدج رهمو ديدج

 : تلاق تعاش نإو داهشإلابف ةدعلا يف درلا يف امأف ى يلوب الإ نوكي

 ىنح ٥ درت مل تع اش [ ںإإ اف يسفنب كلمأ ا ينأل ين ديزت ىتح كيل ١ ! عجر ] ال

 . اهديزي

 ءىطول ا ليق نيده اشيب اهجوز اه در اذ ١ ةعلطظخملاو : ةلاسم
 ٠ © ٠

 . رد اج

 يق راهظلاوءاليإلاب ةنئابلاو اهسفنل ةراتخملاو ةعلتخملاو : ةلاسم
 .كلذ زاجأ نم مهنم 0 فالتخا ةدعلا يف نك ام نهل نهجاوزأ در

 . هيلع ناقفتي قادصو نيدهاشلاو يلولاب الإ كلذ زجي مل نم مهنمو
 . ةدعلا يف ناك ولو لوألا خسف دعب لبقتسم حاكن هنأل

 ءالؤه در اذإو . انيفلاخم ةقفاوم هيلعو انيلا بحأ لوقلا اذهو
 نهئطو نهجاوزأل 0 زئاجف لماوح نهو ةدعلا دعبو ةدعلا ىف نهجاوزأ
 وه نعضي ىتح لماوحلا ءيطو نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهنو
 يف ناءام عمجي نأ ىهن مالسلا هيلع هنع رخآ ربخل نهجاوزأ ريغل

 . دحاو محر

 الول هللا همحر بوبحم ني دمحم هللا ديع وي أ ل اق : ةلأسم

 ةدعلا يف ةعجرلا ىلع اقفتا اذإ اهجوز نم ةعلتخملا نأ رثألا هب ءاجام
 ناعجارتي ال امهل ىرأ تنكل .ي يلول ١ نود نيده اشي رئاج امهل كلذق

 ريشي لاقو ء هنم تناب دق اهنأل نيدهاشو يلولا نم دبدج حاكنب ال ا

 نوكت ال ن الوقي ميه اريإ ١ ني ملسمو العم ١ نب ن اك : دلخم ني

 . يلولا نم ديدج حاكنب الإ امهتعجارم
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 ريغب اهتعجر ىلع دهشأ مث هتأرما علاخ لجر نعو : ةلاسم
 ناك : لاق . اهسفن نم هتنكمأو هتقدصف 0 كلذب اهملعأو اهنم رضحم
 اهنم رضحمب اهتعجر ىلع دهشي ىتح اهسفن نم هنكمت ال نأ اهيلع
 ىرنال انإف ث كلذ لهج اذإ امأف اهاضرب الا اهدري نأ هل ٠ زوجي ال هنأل

 . هللا ءاش نإ اداسف

 لاقو س اهاضرو اهيأرب الإ اهدر هل سيل ةعلتخملاو : ةلأسم

 اضرو نيدهاشو يلوو ديدج حاكنب الإ ةعلتخملا در زوجي ال : نورخآ

 . ةأرملا

 : نورخآ لاقو م رضحت ىتح لاق ةعجارملا ةزاجإب : لاق نمو
 . زاج تيضر اذإف اهيأرب درلا نوكي نأ دعب نادهاشلا اهملعيو اهدري

 اهقحب ةعلتخملا درتو ءاوس ةقلطملا درو ةعلتخملا در : موق لاق

 ريغ موق لاقو . كلذ زاج ةأرملا تيضر اذإف ى اهقالط نم ىقبام ىلع
 دقو 0 هنم ىلإ تعلتخا يذلا اهلام اهيلع تددر دق لوقي هنأو . كلذ
 . كلذي اهسفن يف اهيلع تعجر

 دقو قادصلا نم يلع هتددر ام تلبق دق : هل ةبيجم يه لوقتو

 دق ينأ اودهشا لوقيف ةقلطملا امأو س كلذ ىلع كيلإ يسفن تددر

 دق لاق ءاش نإو اهقالط نم يقب امب اهقحب اهتعجأر وأ اهتددر
 نم هيلع انكام ىلع : لاق ءاش نإو 0 اهقالط نم يقب امب اهتعجار
 . ةيجوزلا

 ةنالف يتجوز تعجارو تددر دق ينآ اودهشا لوقي نأ هي رومأملاو

 ةعلتخملا امأف همزل قحلا ركذ نإو س اهقالط نم يقب امب نالف تنب

 . نئاب اهنأل يتجوز لوقي الو ةنالف تددر دق لوقيف

 يف تتافق ة هضيرم يهو هتجوز عل اخ لجر نع هتلأسبو : ةلاسم

 قادصلا هيلع : مهضعب لاقف 4 كلذ يف انباحصأ فلتخا : لاقف ةدعلا

 . هيلع ق ةقادص الو هل ث ثاريم ال نورخ ا ل اقو . ثاريم الو

 هلل اديع يبال ي أر وهو ث اريمل ١ هلو . . ق ةقادصلا هيلع نورخآ شا

 هنم ةع ارب ليق هنأ لوأل ١ ي أرل | ةجحو . هللا همحر بوبحم ني دمحم
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 لاح يف ضيرملا لعف ناك اذإ ى قح هيف اهتثرول قلعت دق قح نم
 هيف نوكت اميفو ءارشلاو عيبلاو ةيطعلاو ةبهلاب لاملا فالتإ نم هضرم
 اهنم هثاريم جوزلا ىلع لطبأف هل حلصي ال هنأ ةثرولا ىلإ عجرت ةلازإ
 . كلذي هاضرو هرايتخاو هلعف هنأل

 ام دقع خسف ىلع اقفتا دق امهنأ يناثلا يأرلا بحاص ةجحو

 . مكحلا هيف امهمزلي اقح افلتأ امهنأو ضرملاو ةحصلا يف هنأكلمي

 فالتاف مكحلا يف زوجي هضرم يف هلام نم ءيشل ضيرملا فالتإق

 . هيلع تيثي هقح حيحصلا جوزلا

 هؤارش الو هعيب زوجي ال ضيرملا نأ ريخألا يرلا بحاص ةلعو
 . اهلعف زوجي الف تطعأ وأ ترتشا دق هذهو هتيطع الو

 هنأ هللا همحر بيبح نب دمحم نب ناميلس ناورم وبأ ينربخأو
 ةأرما يف ء اهقفلا نم انظفح دق نمع ظفح : لاق وأ 4 رثالا يف دجوي

 . هيلع ينتجوزتام ىلع كتأربأ دق قارفلا ىلع اقفتا دقو اهجوزل تلاق

 اهيلع سيل : لاق ؛ى اهنم كلذ لبقف هضعب قادصلا نم تذخأ تناك دقو

 . هنم تذخأ ام درت نأ

 نإ قلاط تنأ قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر نعو : باتكلا ريغ نمو
 . هيلع تمرح فلح يذلا رهشلا يف اهئطو نإف رهش ىلإ كيلإ تيتأ
 اهئطو نإو . اهتعجارم هلو . تقلط ناناتخلا يقتلي ام ردقب نعط نإو
 تضم ىتح عماجي مل نإو قالط الو هتجوز يهف رهشلا ءاضقنا دعب
 . ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ

 وهو جحلا هيلع ناك همو ان نإ هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم

 نإو ى جحلا قطي مل نإ نيعباتتم نيرهش مايص هيلعف س هل لام ال ريقف

 . ءاليإل ب هنم تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح عم اجي مل

 ١ ذهق ةضررم ىهو اهيخأل اهق | دصي ترق ] ة رم ١ نعو :: ةلآسم

 الإ تبثيال ةحصلاو ضرملا يف قادصلاب رارقإلاو اتباث سيل رارقإ
 . هريغ دحأل تيثي الو > جوزلل
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 : لاق هنأ دمحأ نب نسحلا ىبأ نع بسحأ : ةيافكلا : ةلأسم
 هنم تبلطو اهقلط مث هيذؤت ةجوز هل تناك لجر يف رثألا يف دجو
 يدوعت ال نأ ىلع كدرأ نيدهاش ةرضحب اهل : لاقف ةعجارملا
 .. در وه : لاق كلذ ىلع اهئطوو معن تلاقف . ينيذؤت
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 ملاس طخب ىلوألا نيتخسن نع ءزجلا اذه ضارعتسا مت ققحملا لاق

 ه ١٢١٩ ماع اهنم غرف يولهبلا دمحأ نب سيمخ نبا

 اهنم غرف يسرافلا همزح نب ميلس نب ملاس نب ديمح طخب ةيناثلاو
 ه ٥ ماع

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو
 ه ١٤٠٥ ةنس رخآل ١ عيير ١٧ ىق

 م٩/١/٥٨٩١ قفاوملا

١٧٥





 سرفلا
 عرشلا نايب نم نيسمخلاو ثلاثلا ءزجلا

 بايلا ةحفصلا عموخضخولملا

 لوألا بابلا
 يناثلا بابلا
 ثلاثلا بابلا
 عبارلا بابلا
 سماخلا بابلا
 سداسلا بابلا

 عباسلا بابلا
 نماثلا بابلا
 عساتلا بابلا
 رشاعلا بابلا
 رشع ىداحلا بابلا

 رشع يناثل ا بابلا
 رشع ثلاثلا بابلا
 رشع عبارلا بابلا
 رشع سماخلا بابلا
 رشع سداسلا بابلا

 رشع عباسلا بابلا
 رشع نماثلا بابلا
 رشع عساتلا بابلا
 نورشعلا بابلا
 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 نورشعلاو ىناتلا بابلا
 نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نورشعلاو سداسلا بابلا
 نورشعلاو عباسلا بابلا

 . ةتيمملا ريغو ةتيمملا ةدع يف

 . ةتيمملا ةقلطملا ةدع يف

 ةدعلا يف ةقلطملل زوجيامو ةتيمملل هركيام
 . اهماكحأو تاقلطملا ةدع ىف

 . طلتخت وأ ضيحتال يتلا ةأرملا يف
 . اهنطب يف اهدلو برض اذإ ةأرملا يف
 . غلابلاو ةبارتسملاو ةيبصلا ةدع يف
 . اضيأ ةيبصلا ةدع ىف

 . جوز وأ درس نم ءامإلا ةدع ىف

 . راهظلاو ءاليإلاب ةدعلا يق

 هرجحي امو جيوزتلا زوجيامو ةدعلاب قيدصتلا يف
 . ةقلطملاو ةتيمملل ضيرعتلا يف
 اهئاضقنا دعب وأ ةدعلا يف جيوزتلل ةدعاوملا يف

 ةقلطملاو ةتيمملل ضيرعتلا يف
 . ةسماخ وأ هتقلطم تخأ دعاو نميف

 . ةدعلا يف جيوزتلا يف

 . تاجوزلا در ىلع دوهشلا

 . ةجوزلا در

 . قالطلا نم درلا ظفل ىف

 . اهنع ةبيغ يف ةقلطملا در يف

 . اهكردي ىتمو ةقلطملا در يف
 . ةقلطملا در ىف

 . اهقلطمل ةجوزلا هب لحت يذلا جيوزتلا يف
 كرت وأ هيطع ىلع اهقادص نودب ةقلطملا در ىف
 . اهقادص نم

 . قالط وأ علخ نم ةيبصلا در يف

 . دبعلا ةجوز در يف
 . اهقادص نودب ةقلطملاو ةعلتخملا در يف
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 ٠ ا

 حلرا

 يدنكلا ميتارإن,دم حلاملا

  

٠ 

  

نوسمخلاو عب ارل ١ ء زجلا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد ةفص يق باب

(١ 5 , 
 اذ ١ يوثل ١ نم جرخي داكىال سسأ دوسأ طيبع ضيحل ١ : مد رثؤمل ١ وي لاق

 ءىشب هتريغ رثأ هل ىقبف تلستغا اذإ تناك ةشئاع نأ ركذ دقو . لسغ
 . ملعأ هلل و ظفحن اذه . رمحأ قيقر مد ةضاحتسالا مدو . ةرقص نم

 مد هنأ فرعت مل مد اهاتأ ضيحت نمم ةأرما يف لوقأ : ةلأسم

 تدوع يتلا مايألا ردقب ةالصلا كرتت نأ اهل زوجيأ 0 هريغ وأ ضيح
 اذه رمأ اهيلع لكشأو ضيحلا مد فرعت تناك نإف ؟ ال مأ نهيف ضيحت
 اهل مث هسفنب ضيحلا مد اهل حصي ىتح ةالصلاو لسفلا اهيلعق مدلا
 مد نم هب فرعي نولو ةدايز هل ضيحلا مد نإ لاقي . ةالصلا كرت
 . ةضاحتسالا

 : تلق : ملسم نب ةملس رذنملا يبأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلآشضزم

 ضيحلا مد نع ةلئاسلل لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ربخلا

 هللاو فاقلاب وه : لاق ‘ هيضرقا وأ هيضرفأ : لاقف ؟ بوثلا بيصي

 . عرشلا نايب باتك يلإ عجر . ملعأ

 مد نم ضيحلا مد ملسو هيلع ىلص يبنلا نيب دقو : ةلاسم
 ةدايز هل نيخٹ دوسأ ضيحلا مد هلوق يف كلذ فرعو هريغو ةضاحتسالا

 لدي س قرع مد هنا ةضاحتسالا مد يف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ةحئار
 . ةمالعو ًليلد ةدابعب هيف تدبعت هارت مد ىلع لعج دق هنأ ىلع

 ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد ةفرعم ءاسنلا نم لهج نم لهج سيلو
 . هسقن يف زيمتم ريغ هنأ ىلع ليلد

 هيف ضيحلا اهيتأي ناك يذل ا تقولا يف ةردك وأ ةرقص ةأرملا تأر اذإو

 لصتا نإف انباحصأ كلذب لاق دق ناك نإو ضيحب يدنع كلذ سيلف

 مدلا مدقتي نأ الإ ًاضىح كلذ نوكي انباحصأ ضعب لاق دقق مد ةرقصلاب

 )١( (م) نتنملا سسألاز (حابصم) يرطلا صلاخلا ةلمهملا نيعلاب طيبعلا .
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 رثكأ هيلع لمعلا لوقلا اذهنف . اهتدع مايأ يف هب ةردكلاو ةرفصلا لصتتو

 اذاف ةمألا قافتاب ةرهاط يهف مدلا رت ملام ة ةأرملا نأل ىوقأ هيلع ةجحلاو

 ًاضئاح ضعب اهامسف اهمكح يف سانلا فلتخا ةردك وأ ةرقص تأر

 عقرب ةبجومل ا ثادحألا رد ؛اسك ةثدحم مهضعبو ةضاحتسم مهضعيو

 ارهاط ًادبأ يدنع يهف ةجحب الإ عامجإلل ليزم ريغ فالتخالاو ةراهطلا

 ىلع اليلد كلذ اهمد نوكبو امد ىرتو ضئاح اهنأ ىلع اوقفتي ملام

 الو نيقيب تلخد اهنأل اهضيح نم وهف ةردك وأ ةرفص تناك اذا اهضيح

 . ضيحب سيل هنأ ملعت ام زواجت ملام نيبلا ءاقنلا ىرتو . نيقيب الإ جرخت
 ضيحلا مايأ يف ةردكلاو ةرفصلا نأ ىلاإ انباحصأ نم بهذ نم امأ

 حأ نع يور . رظن هيف لوقف ضيح وهف اهب الصتم مدل ا نكي مل اذإ

 مالسإلا يف ردق اهلو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ۔ عياب نمم تناكو ةطع

 هيلعو يدنع حيحصلا وه اذهو ًاضيح ةردكلاو ةرفصلا دعن ال انك : تلاق

 ةرفصلا يف ةالصلا عدت اهنأ مهدنع فسوي وبأو يعفاشلاو ةفبنح وبأ
 تقو ةياغ غلبي نأ ىلإ اهب لصتا اذإو .اهب مدلا مدقت اذإ ةردكلاو
 .ضبحلا

١٨٤



 ةيبصلا غولب يف باب

 مث ادحاو اموي مدلا تأرو ةضيح لوأ مدلا تأر اذا ,ةيبصلا نع هتلأسو
 ةداع اهل كلذ نوكيأ هل تلق ثلاث موي مدل ١ تأر مث . يناث موي موي :ترهط

 ماي ةثالث دعب مدلا اهب رمتسا نإف .ةيناثلا ةضيحلا يف مايأ ةثالثب دتعتو
 ت أر اذا ضيح كلذ معن ل اق .تلصو تلستغا مث نيموي و ] اموي ترظتن ١

 ترمتسا مث من اموي ة هضيح لوأ مالا ت أر ول كلذكو تلق .ةرم لوأ يف خدلا

 ةرفصلل ا تمادام اهي دتعتو اهل ًاضيح كلذ نوكيأ ةر دكل و ةرقضصل ١ اهي

 نوكيام 77 رمتس ١ ول كلذكو هل تلق . .معن لاق .مدلا ةلزنمب اهيق ةردكلاو

 اذا معن لاق. اتقو تذختا دق يتلا مايأ يف وه نوكي امم ضيحلا هيف

 رت ملام كلذ ريغو ةردكلاو ةرفصلاو مالا نم ت أر امي تدتعا مدل ا اهمدقت 5

 مايأ ئف ةسويبلا لاقو .هلك كلذب دتعتف ًارهط نوكي يذلا نييبلا رهطلا
 ءاملاو .محللا ةلاسغ لثم يذلا ءاملاو .ءاملاو لوبلا هيشي امو .ضيحلا

 . ضيحلا نم بسحي ضيحلا مايأ يف كلذ لكو نيبلا رهطلا ريغ ضيبالا

 تنايو مايأ ةعست ةرم لوأ مدلا تأر ةأرما يف لوقت امف تلق : ةلأسم

 رظنت ملف .رشاع موي تحبصأ اهنأ ىرت ةردك وأ ةرفص اهب رشاع ةليل
 يه اذاف ترهطام دعب اهسفن ترصبأ ىتح ضيح مأ رهطأ اهسفن

 لوأ رظنت نا تطرف دق ذا اهؤرق اهضيح مايأ نم رشاع موي نوكي ارهاط

 امق هل تلق .رهط موي مويلا كلذ لاقف .رهط موب مويلا كلذ نوكي وأ راهنلا

 يف رظنت مل اذا تطرق دق اهنأ ولو ًاضئاح هب هيف نوكتام مويلا كلذ رت مل

 كلذ يف ًاضئاح هب نوكتام رظنت مل اذا .رهط موي مويلا كلذق .راهنلا لوأ

 . هللا ءاش نا .معن لاق .مويلا

 الإ اهغولب دنع ىرت ال ركبلا نعو هللا دبع يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 اهيلع بجيالو كلذ نم لستغت الو ضيحب هسيل كلذ ناف .ةردكلاو ةرفصلا
 نأ ءاسنلا نلق اذا ضعب لاقو .مدلا رت مل اذا غلاوبلا ىلع بجي ام
 اهيلع بجي هنإف اذه لثم ضيحلا يف نهيت ات يتلا يه ةردكلاو ةرقصلا

 . ملعأ هللاو ًاغولب نوكيو ضيح اهنم كلذ نوكي الو غلاوبلا ىلع بجيام

١٥



 ناكو مدلا تار مث غلبت مل ةيبص نع هتلاسو نسحلا يبا نع : ةلأسم

 غبصي وه امناو . ضفي ملو .رطقي د مل ة هخسن يفو عطقني مل اليلق مدلا

 تلق .يلصتو أ اضوتتو ءيشب هسيلف ضفي ملو رطقي مل اذا لاق . ةنطقلا

 ةالصلا تكرت كلذك مدلا تأر امل اهناف هل تلق .ال لاق .لسغ اهمزليفأ

 . اهبر رفغتستو تكرت ام لدبت نكلو .ال لاق ةرافك اهسزليأ

 امنا اهضيح تقو لك يف اهتداع ناك اذ ١ : هللا دبعوبأ لاق : ةلأسم

 . ضئاحلا سلجت امك سنجت .ضئاح يدنغ يهف ةرفصلا اهيتأت
 هسيل كلذ : لاق . ةردكلاو ةرفصلا الا اهغولب دنع ىرت ال ركبلا نعو
 اهيلع بجي : لاق نم لاقو 0 غلاوبلا ىلع بجي ام اهيلع بجي الو ضيحب
 . غلاوبلا ىلع بجي ام
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 كلذ هبشأ امو ةأرملا غولب يق باب

 ت أر اهنكلو امد رت ملف اهضيحم مايأ لوأ ةياش يمو تقلي ة ٥ رم ١ نعو

 ةنس نم رثكأ وأ أارهشأ عطقنت ملو ة ةرفصلا كلت اهب تماد مث مد 0 ةرقص

 . لس ملعأ هللا : : لاق > عنصت فيك

 تقو لك يف تناك اذإ : هللا همحر بوبحم ني دمحم هللا ديع وبأ لاق

 سلجت امك سلجت ضئاح يدنع يهف ةرفصلا اهيتأت اهنأ اهضيح
 . ضئاحلا

 لسغ الو يلصتو اضوتتو ضيحب سيل هنإ ليق دق : ديعس وبأ لاق
 اذه ىلع اهتداع كلت تناك اذا اهجوز اهأطي ال نأ ينبجعيو هيق اهيلع
 . لوقلا

 كلذ نإف ةردكلاو ةرفصلا الإ اهغولب دنع ىرت ال ركبلا نعو : ةلأسم

 بجي : لاق نم لاقو . غلاوبلا ىلع بجي ام اهيلع بجي الو ضيحب هسيل
 ءاسنلا هيرت لاق نم لاقو . ضيحب وه سيلو غلاوبلا ىلع بجي ام اهيلع
 . غولب وهف ضيحلا يف مدلا قحلت يتلا ةرفصلا نم ناك نإف

 ليق دقو لاق هريغ . مدلا رت مل اذا غولبب كلذ سيلف كلذك نكي مل نإف
 نم لاقو .غلاوبلا ىلع بجي ام اهيلع بجي نكلو ضيحب سيل هنأ
 ءاسنلا اهارت يتلا يه ةردكلاو ةرفصلا كلت تناك نإف ءاسنلا هيرت : لاق

 . غولبب كلذ سيلف كلذك نكي مل ناو ي غولب وهف ضيحلا تقو يف
 ضيح وه : لاق نم لاقو .مدلا اهبقعأ اذإ ضيح لاق نم لاقو

 . ضيحلا مايأ يف ضيح هنإل ةردكلاو ةرقصلاو

 مد ةرفصلا يفو ةرفص تأر اذإ ةأرملا يف لاقو : رثألا نم : ةلاسم

 .ةالصلا ث كرتت ال اهنأ مد كلذ مدقتي ملو اهئرق مايأ لوأ يق اهيق طلتخم

 ةرفصلا ىلع بلاقلا رثكألا وه طيبقلا مدلا نوكي ىتح اضيح نوكي الو

 كلذ ىلع ايلاغ ناكو رثكالا وه طيبقلا مدلا ناك اذاف ةرمحلاو ةردكلاو

 . اهضيح نم كلذ ناك
 ىلا عامجلا عضوم ليسي نيأ نم وأ لئاسلا مدلا دح ام : هل تلق
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 عضوم ىلع وأ بوثلا يف وأ نيذخفلا يف ليسي ىتح وأ جرفلا يف قشلا
 عضوم ىلإ لصي وأ نيذخفلا وأ بوثلا يف ليسي ىتح : لاق ؟ رعشلا

 الو ضئاف مد كلذ سيلف قشلا يف ًانمكم مادامو جرفلا جراخ نم رعشلا
 . لئاسلا مدلا اهمدقتي مل اذإ مدلا كلذ يف ةالصلا كرتت

 اهتتأ اذ ١ ضحت مل يتل ١ ةىراجل او : رقصلا نيبا ن نازع نعو : : ةلأسم

 نإف يلصت الف مدلا تأر نإف . ضيحب كلذ سيلو يلصتو اضوتت ةرفصلا
 ةالصل ا نم تكرت ام لدي يفو تلصو تلستغا مايأ ةثالث لبق عطقنا

 مث اموي مدلا ثكم ولو اهيلع لدب ال لوقو لدبت : ضعب لاق 0 فالتخا
 . اهيلع لدب الف عطقنا

 دعقت اهنأ ساقنلاو ضيحلل ةأدتبملا ىف انباحصأ ضعب لاق : ةلأسم
 رظنلاو . انوفلاخم كلذب لاق دقو . اهتاهمأ ةداعك سافنلاو ضيحلا يف
 هللا ا ضرف ذإ هلئاق نم لافغإ لوقلا اذه ةزاجإ يفو كلذ ريغ يدنع بجوي

 وأ ًاضئاح تناك اهمأ نأل ء اسقن وأ ضئاح اهنأل ةالصلا عدت نأ اهيلع

 لعقب مهلوقل ىنعم الف اهمأ ىلع ضرفلا ريغ اهيلع ضرفلاف ءاسقن
 اهمأ لعفك لعفت مهلوقل ىنعم الف اهمأ ىلع ضرفلا ريغ اهيلع نم فلاخ
 . قيفوتلا هللابو
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 نسلا ةريبكلا ةأرملا ضيح يق باب

 يف اهدح فيك نسلا ربك نم ضيحلا اهنع عطقنا يتلا ةأرملا نعو

 .كلذ نم رثكأو ةنس نيعبرأو سمخو ةنس نيعبرأ تنب تناك اميرق نيتسلا

 تأر اذإ ةالصلا عدت نأ اهل يغبني ال يذلا تقولا اهغولب ام ينربخأف

 امف نونسلا امأو اهبارتأ نعو ضيحلا اهنع عطقنا اذإ : لاق ؟ مدلا
 . اددع اهل ظفحأ

 نبتسلا ىق اهبارتأ دعقت امك دعقت اهنأ اذه ليق دق : ديعس وبأ لاق

 نم سئي نم دحب يهف ةنس نوتس نينسلا نم اهل الخ اذإ : ليقو
 لاقو هنعو ةنس نيسمخب : ليقو ةنس نوسمخو سمخ : ليقو ضيحملا
 . رخآ عضوم يفأهنع تدجو اذكه ةنس نيعبرأو سمخب : لاق نم

 وأ رهشأ ةتالث اهنع عطقني ضيحملا نم تربدأ ةأرما نعو : ةلأسم
 : هللا ءاش ام عطقني مث من امود ةردك وأ ةرفص اهيتأت مث من رهشأ ةعبرأ

 مث راهنلا نم تقو يف ةرفصلا كلت ىرت عطقني مث اثالث وأ نيموي اهيتأي
 عطقني مث من ةعقد مدلا ىرت دقو عطقني مث من ذغلا نم رخآ تقو ىلإ عطقني

 تلسقفق اهنع عطقنا مث راهنلا لوأ ىف مدلا تأر اهنأ وأ ارهش اهنع

 املف ةرهاط اهنأ ىرت يهو اهجوز اهسبال ليللا ناك املف تلصو رهظلل
 ىلإ كلذ غلبي ال نأ وجرأ ينإف تفصو ام ىلعف ؟ مدلا اهعجار تحبصأ

 اهاتأ اذإ هذهو هللا ءاش نإ اهلاستغاو اهرهط دعب اهئطو ناك اذإ داسف

 ترهط اذإف ةالصلا كلت تكرت ةالص تقو يضقني ىتح اهب مادق مدلا

 . هللا ءاش نإ فنأتسي اميق تلصو تلستغاو

 ماكحأ نأ ليق دقف ضيحملا نم تسيأ دق تناك اذإ : ديعس وبأ لاق
 ماحرألا ضيغ نم ةرفصلا هذهو مدلا اذه امنإو . اهنع تبهذ دق ضحصحلا

 ةرفصلا يف يلصتو اضوتتو مدلا لاح يف يلصتو لستقتو ء ادلا نم

 ةلزنمب هيف نوكت مايأ يف اهأطي ال نأ اهجوزل بحأو رهطلا ريغ ةردكلاو

 ةالصلا كرتت اهنإ ضعب لوقل اعيمج جرفلاو ةالصلل ًاطايتحا ضئاحلا

 اهأطي نأ بحأ الف ضيحلا تاقوأ يف اهعاج اذإ ضئاحلا ةلزنمي نوكتو

 . ضيحلا نم اهسايإ ةلعل ةالصلا كرتت نأ بحأ الو ةلعلا هذهل اهجوز
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 مث ضيحملا نم تسيآ اذإ ةأرملاو : رفعج نب عماج ."رمو :ةلاسم
 . ةضاحتسملا ةلزنمب يهف دعب نم مدلا احعاج

 ةريدملا زوجعلا نأ ةرقص ويأ +] ويأ لاق باتكلا نمو

 ةالصلاو مايصلا تكرت مدلا اهعجار اذإ هنم تسيآ دق يتلا ضيحلا نع

 . هيلع ق قفتم يأرب كلذ سيلو اهضيح مايأ ردقب

 تلستغا مدلا تأر اذإ : لاق نم لاقو اذه ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . ةضاحتسملا ةلزنمب تناكو تلصو

 عطقنا زوجع نعو : بوبحم نبا ىلإ هللا همحر ةرفص يبأل باوج نمو
 كلذ بسحي له ةنس نيتس دعب نم مدلا تأر مث ةنس نيتس لبق مدلا اهنع

 دق ةأرما ينإ : تلاقف بوبحم رمتعملا تنب هناشح تلأس ؟ ضيحلا نم

 ط تيأر نإف : لاق . ةرفصلا ىرأ ينإو 4 هنس نيتس نم رثكأ يلع ىتأ

 ضيحلا تقو يف ة ةرقصلا يف ةالصلا يعدف ضيحلا كدوع تقو ة ةرفصل ١

 اضوتت ليق دقو : لاق هريغ نمو . مدل ا ةلزنمب زوجعلل ةرفصلا ريص

 . زوجعلا ريغو زوجعلا يلصتو

 نوكي ام مدلا اهاتأ مث ضيحلا نم تسيأ اذإ ةأرملا نعو : ةلاسم
 . ةضاحتسملا ةلزنمب نوكي نأ ىعم : لاق ؟ مدلا اذه مكح
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 فارشألا باتك نم نيتخيحلا نيب رهطلا لقأ باب
 روث وبأ ركذو ًاموي رشع ةسمخ نيتضيحلا نيب رهطلا لقأ : يروقلا لاق
 ركي يبأو هيحاصو نامعنلا نع كلذ ىكحو 0 ملعن اميق هيف نوفلظخي ال كلذ

 . كلذ يق قاحسإو دمحأ

 رو اهتيقوت قاحسا لاقو نوكي ام ىلع نيتضيحلا نيب : دمحأ لاقو
 نودحي ال يناعم يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق لطاب ةرشع سمخلا
 جرخي امنإو كلذ يف فالتخالل ىنعم الو رهط وهف هيلع ترهط امنأو رهطلا

 مهلوق ضعي يف رهطلا لقأ ليق دقف وه ام رهطلا لقأ يف مهفالتخا يناعم

 هنأل صنلاب مهلوق يف ليق هنأ ملعأ الو . مايأ ة ةرشع لقو . اموي نورشع

 ملام مهدنع تقو ال وه امناو هلامعتساو مدلا توبث يناعم يق هل تقو ال

 اذاف ةضاحتسالاو ضيحلا نيب مهدنع هب لصقي يذلا مدلا ماكحأ تأي

 ةضاحتسم ةأرملا هيف نوكتل لقأ مهعم هل نوكي نأ .الإ نسحي مل كلذ ناك

 ضيحلا مكح توبثل هلك كلذ مكح توبثل :اضئاح كلذ ىوس امق نوكتو .

 . ةضاحتسالا يف هيوجوو هلك كلذ مكح تويثل ةالص الو موص الو

 دعب ءاج مد لك لاق نم لاقو رفعج نب عماج نمو هريغ نمو : :ةلاسم
 رهط دعب ءاج مد لك عيبرلا لاقو . ضيح وهف اموي رشع ةسمخ رهط
 . ذخآ عيبرلا يأرب هريغ نمو . ذخآ هبو ضيح وهف مايأ ةرشع

 كلام نب سنأ لاق نيملسملا ضعب بتك ىفو باتكلا نمو : ةلاسم
 .ضيح وهف مدلا اهعاج مث مايأ ةرشع ةأرملا ترهظ اذا بيبح نب عيبرلاو

 ليحرلا نب بوبحمو نسحلا نب دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأو ءاطع لاقو
 . ضيح وهف كلذ دعب اهعاج مث اموي رشع ةسمخ رهظت ىتح هللا همحر

 ةتس وأ مايأ ةسمخ اهضيح ناك ةأرملا هذه نأ ولو رفعج نب عماج نمو
 تضاحفق . مايأ ةرشع ىلا مايأ ةعست وأ مايأ ةينامث وأ مايأ ةعبس وأ مايأ
 اذإ اهتدع تلمكا دقو . ضئاح هذهف اهمايأ ةيقب ترهطو مايأ ةتالت

 نكت مل اهمايأ ةيقب ترهط مث نيموي تضاح ولو اهمايأ يف اثالث تضاح
 . ًانضئاح

 مث اموي ترهط مث اموي تضاح ولو مايأ ةثالث انعم ضيحلا لقأو
 ناك ناك اذإ ًاضئاح نكت مل ضيحلا نم رثكأ رهطلا ناك اذإف اموي تضاح
 دعقت امو اهضيح مايأ يف اذهو ضئاح تناك رهطلا نم رثكأ ضيحلا
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 . اهغولب لوأ دنع ةأرملا

 ةفئاط تلاقف هرثكأو ضيحلا لقأ يف اوفلتخاو . فارشإلا باتك نمو
 يبأ نبا اطع لوق اذه اموي رشع ةسمخ هرثكأو ةلدلو أموي ضيحلا لقأ

 ةثالث ضيحلا لقأ وهو ناث لوق هيفو . روث يبأو دمحأو يعفاشلاو حابر
 هيفو بوقعيو دمحمو نامعنلاو يروثلا لوق آذه مايأ ةسمخ هرثكأو مايأ
 يه كلذ ىوس اميقو اموي رشع ةثالث ىلإ ضيحلا نأ وهو ثلاث لوق

 . ربيج نب ددعس لوق اده ةضاحتسم

 لاقو ة ةرشع ةعست نضحي نك نهنأ الوشج ١٧ حاملا ءاسن نع ينغلب دقو

 اموي ضيحت : يعزاوألا لاقو . اموي رشع ةعست انعمس ام رثكأ : دمحأ
 هرثكال الو دح مايألاب ضيحلا لجأل سيل : ةقرف تلاقو . اثالث سقنتو
 . ٠ تفو

 لاق . هرابدإ رهطلاو ةضاحتسالا مد نم لصفملا مدلا لابقا ضيحلا

 يناعم نم لاق ام هيش ىلع جرخي انباحصأ لوق يناعم : درعس وبأ

 وأ اموي رشع ةسمخ نم رثكأ هنأ ضيحلا يف لاق نم لوق الإ فالتخالا

 ةفورعملا انباحصأ لوق ىناعم ىف يدنع دشأ اذه هنإف هل تقو ال هنأ

 . يدنع

 هيق جرخي اهل قالطإل ا يف كلذ هيشي ام مهلوق يناعم يف جرخي دقو

 مايأ ةالصلا يعد ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل مهلو مهيلع ةجحلاب

 نم رثكأ اهضيح مايأ نإ لاق ام نكميف افورعم ادح اهدحي ملو كضيح

 هذه جرخت ال نأل اذه تركذ امنإو ةداورلا ىنعم ىلع اموي رشع ةسمخ

 اذاق ء ءيشلا ىلع ضعبلا نم لوقلا قفتا نإو . نيدلا يناعم ىلع يناعملا

 نم شحف ام الإ يدنع فالتخالا نم عنمي ماو فالتخالا يناعم هيق

 نم جرخ امف . هيناعم حبقت ال نسح قحلا ن اف يناعملا يف حبقو رمألا

 مهلوق يف جرخي هنأل لطابلاب لاكشألاو بايترالا يناعم هلخد نسحلا دح
 . رهطو ةضيح رهش لكل نأ

 ضيحل ا نأ ىلع ةمعتجم ةمال ا نأ دمحم يبأ نع دعي اميف ركذو اموي رمشع ةعيس ح اضرال ا ةياور يف ) )١

 نورمشع هرثكأ نأب الوق ىكح يحبصل ١ ةمالعل ١ نأ ىتح روهشم فالخل او اموي رمشع ةسمخ نم رثك أ نوكي ال

 . ملعأ هللاو اموي
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 ةضيحلا نوكتف رهطلا نم رثكأ ضيحلا نوكي نأ مهلوق نم جرخي دقو
 نأ قالطإلا ىرعتي مل اذه تبث اذإف مايأ ة ةرشع رهطلاو ًاموي رشع ةسمخ

 هلقأ مهلوق ضعب يف رهطتلا ناك اذإ اموي رشع ةسمخ نم رثكأ نوكي

 . اموي نيرشع
 ةأرملا هتداتعا ام الإ لقأ هل سيل ضيحلاو رهطلا نإ مهلوق ضعب يفو

 ىلع اهرهط مايأ يلصتو ةداعلا ىلع اهضيح مايأ كرتتف تاقوألا يف
 يف طايتحالاب ذخألا يغبنيو 0 يدنع اميف لوقلا هيف عستي ضيحلاو ةداعلا

 اذإف ةئطختلاو ةنونيدلا ىلا جرخي اميف فالتخالا عقي ملام كلذ يناعم
 ىف فالتخالا ىنعم ىف دحأ ءىطخي ن ن ] ىدنع قرضيفقف اذه ىلع ناك

 اميف حيبقلا ىلإ نسحلا نم جرخي ام ىنعمل الإ هيف ءاج ام ةرثكل ضيحلا
 . ملعلا لهأ لوق يق جرخيال

 ضيحلا رثكا ءاهقفلا ضعب لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ساقنلا رثكأو مايأ ة ةرشع ضيحلا رثكأ عيبرلا لاقو اموي رشع ةسمخ

 نوعست ضعب لاقو اموي نوتس سافنلا يف ضعب لاقو . اموي نوعبرأ
 . اموي

 يق اذه امنإو هلك اذهب ذخأنو نيملسملا نع هلك اذه ليق دق هريغ نمو
 .. دلو لوأ دلت ىتلا راكبألا

 سيلف ترهط مث نيموي مدلا ةأرملا تأر اذإ : لاق نم لاقو باتكلا نمو
 تأر اذإ : لاق نم لاقو ضيح وه مث ةمات مايأ ةثالث نوكي ىتح ضيحب
 . ضيح وهف ةداع اهل كلذ ناكو نيموي مدلا

 اهل ث كلذ له نببموي وأ أموي اهغولب لوأ مدلا ىرت ة ارما نعو : :ةلأسم

 كلذ اهداتعي نأ ال ا ةدع الو ًأتقو اهل كلذ نوكي ال : لاق ؟ هدعي وأ تقو

 . ةداع اهل نهدعي ام ناك ضيح ثالث كلذ اهداتعا ناف . ضيح ثالث

 هللا همحر هلل ا ديع يبأ نع در هيق دجوي اممو رثأل ا نمو :: :ةلأسم

 فيك رهش كلذ ىلع ىد تأ دقو تضاح مث دعي صحت مل ةيراج نع هتلأسو

 ةرشع نم لقأ دعقت اهتخأ وأ اهمأ تناك ناف ارشع دعقت : لاق ؟ عنصت

 . تلص مث مت م ابأ ا ةرشع يه تدعق م ابأ ١
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 تلستغ ا اذ ا عيبرل ١ تلأس : بوبحم ل اقو ةرفص وي ] ل اق :ب ةلأسم

 دنع اضوتت ءيشب سيلف ؟ مايأ ةرشع لبق مدلا تأر مث ضيحلا نم ةأرملا

 . اهضيح نم م دلا تيسحو ت دعق م اي ا ةرشع تلص اذ اف يلصتو ةالص لك

 لاق نم جتحا : خايشألا باتك نم رصتخمب ةفاضملا ةدايزلا :ا :ةلاسم

 مدلا كنا دم ناف كئارقا مايأ اهل يعدف ةضيحلا تلبقأ اذا» ةلئاسلل

 ادرعاصق رشع مايال رثكأ او . «كلذ لت كيلإ دوعي نأ ال | إ يلصو يلسغاف

 لاقو . ددعلا مامت اموي رشع دحا لاقي امنا إ مسا هبلع عقي ال كلذ نأل

 لوق مهل ةجحل او اموي رشع ةسمخ هرثكأ او . ةليلو موي ضيحل ا لقأ ١ .نورخ ا

 اهل ىع دق ةضيحل ا تلبقأ ا اذ ا » : ةلئاسلل ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا

 هلقأف ةمولعم ماي انأ ىلع صني ملو »» يلصو يلستغ اف تربد أ اذ او . ةالصل ١

 نوكي ال ؛ ضيحلا ا ْن أ لح أ فلتخي ي مل ذ ا أموي رشع ةسمخ ,هرثكأ او ةليلو موي

 رهطلا وأ ضيحلا وه ام ءورقلا يف لاقو : ددرعس يبأ نعو : ةلأسم

 لوقي ضعبو ضيحلا لوقي ضعبف كلذ يف فلتخي هنأ يعمف ؟ نهنيب يذلا
 . راهطألا

 قافتا تقو ىصقأ ىلإ مدلا ىرت ام لوأ ةالصلا عدت ركبلا : ةلاسم
 . اموي رشع ةسمخ وهو هل هاهتنمو ضيحلا تقو رخآ هنأ ىلع سانلا

 اولاق انباحصأ رثكأو ناسارخ لهأ نم ةعامجو ةيواعم وبأ لوقي كلذبو
 امأو ةقينح وبأ كلذ يف مهقفاوو مايأ ةرشع هتقو ىهتنمو ضيحلا رثكأ

 . ,دؤادو يعفاشلاو كلام انياحصأ نم هي لاق نم ققاوق انلق اميف لوقلا

 دعب ارشع ةأرملا تلص اذإو . رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 يتلا رشعلا دعب نم ءاج مد لكف هنم اهتدع لامكو اهضيح نم اهرهط

 اهرهط نأ اذه ريغ لاق نم لاقو ذخأن اذهبو ضيح وهف نهيف يلصت
 . ارشع لاق نم لوقب ذخأن نحنو اموي رشع ةسمخ
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 اهعجار مدلا نم تلسغ ةأرما نعو : رفعج نبا عماج نمو :ةلاسم

 ضيحب سيل كلذ نإف ةالصلا كرتت الف ةالصلا كرتت له مايأ ةرشع لبق
 . ةضاحتسم اهنإف يلصتو لسقتلف اندنع

 اهيلإ عجري ةفورعم ةباثإ اهل تناك نإ : نسحلا نب دمحم لاق نم لاقو

 يف تكرت امك ةالصلا كرتتو ةباثإ كلتف ةضيح لك يف رشعلا يف مدلا
 . ضيحلا

 مدلا تأر مث مايأ ةرشع تلص ةأرما يف هللا دبع يبأ نع : ةلاسم

 اذإ لئاو نعو عيبرلا نع ءاج دقف ؟ ًاضيح د كلذ نوكيأ نموي وأ اموي

 موي نم لقأ ناك نإو ضيح وهف امد تأر مث مايأ ةرشع ةأرملا تلص

 مث اموي رشع ةسمخ ترهط اذإ رخآ لوق اهيفو ضيحب وه سيلف ةليلو
 لوقل ضيح وهف نيموي وأ أموي ناك نإو ًاضيح نوكي ذئنيحف امد تأر
 . ةديبع يبأ

 لقأ نولوقي ءاهقفلا ضعي ناك : دمحم ويأ خيشل ا لاق : ةلاسم

 اذإ» هتلاس يتلا ةأرملل لاق ملسيو هيلع هللا ىلص يبنلا ن رأل ةعفد ضيحلا
 ملو » يلصو يلستغ اف تريد ا اذا و ةالصلا اهل يكرت اف ةضيحل ١ تلبق ا

 ضيحلا لقأ نأ انياحصأ ضعي لاقو ة ٥ أدتيملا مكح اذهف ًأتقو اهل تقوي

 ةسمخ خ ضيحلا رثكأ او ماي اب ةنالثا ضعب ل اقو ةليلو ا صعب ل اقو موي

 نم رثكأ هنأ مهنم دحأ لقي ملف ك كلذ ددع يق اوفظخا ,نإو امو رشع

 . ًاموي رشع ةسمخ

 مدلا اهنع عطقنا مث تدلو ةأرما نأ ولو ةعاس هلقأ ساقنلا نإ : لاقو

 نم رثكأ وأ نيعبرأ اولاق امنإو يلصتو لستغت نأ اهيلع.بجو اهتقو نم
 .ةالصلا ك رتت نأ اهل سيلف اهنع عطقنا نا اماو . مدلا ىرت تناك ام كلذ

 ضيحلا لقأ : موق .لاقف ‘ ضيحلا تقو يف انباحصأ فلتخا : ةلآاسم

 ره اط هب تراصو هيف ةعفدلا تناك ىذل ا تقولا ناك عطقنا نإق هعفد

 . هعقدلا كلتي ة هضيح اهل تلعجو
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 لاقو ًاضيح نوكي ال ةليلو موي نود امو ةليلو موي هلقأ۔: مهضعب لاقو
 لقأ : مهنم روهمجلا لاقو لاق ةعاس ضيحلا لقأ ذاش لوق وهو : مهضعب

 , ةلث نم رثكأ ضيحملا لقأ نأ ىف ف اوفلتخي ملو مايأ ةثالث ضيحلا

 نولوقي مهنأك اموي رشع ةسمخ هرثكأ : موق لاقف هتقو رثكأ يف اوفلتخاو
 . اموي رشع ةسمخ ةالصلا تكرت ةأرملاب ماد اذإ مدلا نإ

 لج لاقو ةداع اهل نكت مل يتلا ء اسنلا نم ةأدتيملا مكح اذه لكو

 ملو مايأ ة ةرشع ضيحلا رثكا نأ هب لومعملاو مهنم هيلع دمتعملاو ءاهقفلا

 نم امأف اموي رشع ةسمخلا قوف هنأ فالخلاو قافولا لهأ نم دحأ فلتخي

 لهأ لوق نم كلذ ىق قفاوف انباحصأ نم ةعفد ضيحلا لقأ نأ بهذ

 موي ضيحلا لقأ نأ ىلا بهذ نمو دؤادو كلامو بيسملا نب ديعس فالخلا
 بهذ نمو زاجحلا لهأو يعفاشلا فالخلا لهأ نم كلذ يف قفاوف ةليلو

 قارعلا لهأو ةفينحابأ كلذ يف قفاوف ةليلو موي ضيحلا لقأ ىلا مهنم

 هبلع هللا ىلص يبنلا لوق ةعفد "ضيحلا لقأ نأ ىلإ بهذ نم ةجحو

 نإو ةالصلا اهل يعدف ةضدحلا تلبقأ اذإ» هنإ شيبح تنب ةمطافل ملسو

 هلوقل هعاطقنا نم رثكأ اتقو ضيحلل لعجي ملف «يلصو يلستغاف تريدأ

 مل نم ضعب جتحا دقو. «يلصو يلستقغاق تربدأ اذا او مالسلا هيلع

 اذهب اهيلإ يهتني ةدم الو افورعم أتقو الو ةمولعم ًام ايأ ضيحلل لعجي

 ةالصلا اهل يعدف ةضيحلا تلبقأ اذا إ مالسلا هيلع لاق ان : لاقو . ريخلا

 هللاو هرثكأو ضيحملا لقأل دح ال هنأ انملع أدح اهل دحي الو كئارقإ مايأ

 ١

 ةأرمال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق مايأ ةثالثلا باحصأ :

 ينإ ةركنم ةضيح تضح ينإ هللا لوسراي :ة تلاقق اهضيح نع هتلأس

 يفو . كئارقإ مايأ يدتعاف ةضيحلا تلبقا اذإ : اهل لاقف ًاجث مدلا جثأ

 ىشتحاو يلنتغاف مدلا كي دم نإف كئارقإ مايأ ةالصلا اهل يع دف : ربخ

 كيلإ دوعي نأ ىلإ يلصو يرقثتْسا لاق وأ يمجتلاو نطقلا ينعي ًافقسرك.
 مالسلا هيلع لاق املق يمَّجَتلاو يلستغا مث ربخ يقو . تقولا كلذ لثم

 ال برعلا نإو ادعاصف مايأ ةثالث مايالا نأ ملع كئارقإ مايأ ةالصلا يعد

 . اهبهاذم يف كلذ فرعت الو ثالثلا نود مايألا لقعت

١٩٦



 مت اذا رهطلا تأر ةأرما اميأ لوقي ناك هنأ عيبرلا نع انغلب : ةلاسم
 يمهو ةالصلا لدبت اهنأ مالا تأر مث مايأ ةرشع تلصق اهضيح مايأ

 . ضئاح
 اليلق ناك اهرهط مايأ يلصت ضعب لاقو اموي رشع ةسمخ هريغ لاقو

 دايز يبأ نع كلذ دجوي دقو ديعس وبأ لاق : هريغ نمو . اريثك وأ
 هفرعت تناك يذلا اهرهط مايأ يلصت اهنأ هللا همحر ةبقع نب حاضولا

 رهش لك يف نورخآ لاقو هفرعت تناك يذلا اهضيح مايأ ةالصلا كرتتو
 ءاج مد لك نأ ذخأن هبو ةماعلا هيلعو رثكألا وه عيبرلا لوقو رهطو ةضيح
 ضعب لاقو ب ضيح وهف اهضيح مايأ تضقنا اذإ مايأ ةرشع رهط دعب
 اهضيح مت اذإ سفن الو ضيح وهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك
 . ساقنلا يف كلذكو

١٩٧



 اهتقو دعب مدلا اهب رمتسا اذإ ضئاحلا يق باب

 مث ةفورعم مايأ اهل نوكت ةأرملا يف اوفلتخاو فارشالا باتك نمو
 لستغت مث لايل اهضيح مايأ دعب ثكمت اهنأ كلام لوق يفف ضيحتست تست

 مث نيموي وأ اموي اهضيح مايأ دعب رهظتست لوقي يعازوألا ناكو يلصتو
 ىأرو كلام بهذم يعفاشلا ركنأو يرصبلا نسحلا كلذكو ةضاحتسم يه
 اضوتتو يلصتو لستغت نأ نهيف ضيحت تناك يتلا مايالا تضقنا اذا
 نبا دمحأ لاق هبو اهضيح مايأ دوعت ىتح كلذك تماد ام ةالص لكل

 . انباحصأ رثكأو لبنح
 اذإ هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 رثكأ نم لقأ نم ةداع اهل يتلا اهضيح مايأو اهضيح مايأ تضقنا
 ركذ ىضم دقو ضيحلا رثكآ زواجت ملام نيمويو اموي ترظتنا ضيحلا
 لقأ وه يذلا رهطلا مايأ يلصتو لستغت مث مهلوق يناعمب ضيحلا رثكأ
 . هفالتخا يناعمب كلذ ركذن ىضم دقو مهعم ضيحلا

 مايأ ةالصلا تكرت ةضاحتسالا هذه يف رهطلا مايأ تضقنا اذإف
 هذه يق رظتنت مل مدلا اهب رمتسا نإف . اضئاح تناكو اهضيح
 امنإو ةضاحتسا كلت نأ ملع دق هنأل لبقتسي اميف الو ائيش ةضاحتسالا

 مايأ دعقت امنإو . رظتنت اهنإ ليق دق هنأ يعمو تقو لوأ يفا راظتنالا

 . رهطلا مايأ يف يلصتو لستغت مث اهضيح

 الف مدلا اهيتأي ةأرملا يف تركذو فارشألا باتك ريغ نمو : ةلأسم

 اهي دميو يضقنتف ضيحلل اهيق دعقت اهدنع ةفورعم ماي ادأ اهلو اهنع عطقني

 كلذ يق انقرع يذلاق تفصو ام ىلعف ؟ عنصت فيك تلق ؟ عطقني الو مدلا

 وأ ارطاق وأ الئاس مدلا كلذ ناكو اهضيح مايأ دعي مدلا اهب دم اذإ اهنأ

 يف دقعت كلذ يف ةريخم نموي و ] اموي ترظتنا اهي الصتم انض اف

 دقق نبعمويلا وأ مويلا قوف مدلا اهب دم نإف موصلاو ةالصلا نع اهراظتنا

 نإ نيمويلا وأ مويلا يف اهمايصو ةالصلا لدب اهيلع نإ : لاق نم لاق
 . مات امهيف تماص

١٩٨



 دعب مدلا اهب رمتسا ولو ةالصلا لدب اهيلع سيل هنإ : لاق نم لاقو
 رمتسي مل ناف نهيف تماص تناك نإ ضقتنم اهموصو نيمويلا وأ مويلا
 كلذ يف ملعن الو ةالصلا يف اهيلع ةداعإ الف نيمويلا وأ مويلا الإ إ مالا اهي

 . ةرطفم تناك وأ كلذ يف ةمئاص تنك نإ موصلا ةداعإ اهيلعو افالتخا
 اهيلعو ةالصلا ةداعإ اهيلع سيل مدلا اهب رمتسا اذإ لوقلا رثكأو

 نوكي ال لاح لك نأل امهيف تماص تناك نإ نيمويلا وأ مويلا موص ةداعإ

 ملعأ هللا كلذ مهفاف هيف اهموص متي الف ةالصلا لدب هيف اهيلع

 .باوصلاب
 كلذ يف سيلق محرل ا يف نكمملا مدلاو ةرمحلا او ةردكلاو ةرفصلا امأو

 تقصو ام ءىس ش اهب م ١ دام ف كلذ ل دعب اض وتت من ذ يلصتو لستقغتو ر اظتنا

 نم لاق دقف . انيب ارهط ترهط اذإو . اهب مادام يلصتو ةالص لكل كل

 الإ اهيلع سيل هنإ لاق نم لاقو . اديج السغ اهرهطل لستغت : لاق
 ءاش نإ هب لمع ام ىلوأ طايتحالاو انعم باوص كلذ ناكو لوألا لسفلا
 . هللا

 الئاس مدلا ناك اذإ كلذ اهل ٠ روجيو نموي وأ اموي راظتنالا هيلع امنإو

 اهمايأ نم ةعاس رخآ تمتخ نإ امأو . ضيحلا مايأب الصتم ضئافلاو

 ام نيح نم اهعجار مث مث محرلا يف نكمم مد وأ أرهط وأ ةردك وأ ةرقصب

 كل تقصو امم ءىشي ثب اهمايأ نم ةعاس رخآ تمتخ دقو ليللا يفا تلخد

 لكل تلستغا لئاس مد اهب ناك نإف ائيش رظتنت الو يلصتو لستغت هذهف
 نموي وأ اموي رظتنت كلذكو ةضاحتسملا ةلزنمب تناكو السع نيتالص

 ةلزنمب كلذ دعب نوكت كلتف نيمويلا وأ مويلا دعب مدلا اهب رمتسيو
 تناك نإ نيمويلا وأ مويلا ريغ مايأ ةرشع مامت ىلإ ةضاحتسملا

 امهترظتنا نكت مل نإو امهراظتنا كل تفصو ام ىلع اهمزلو امهترظتنا
 لستغت هذهف اهنيح نم كل تفصو ام ىلع ةالصلاو لاستغالا اهمزل امنإو
 . كلذ مهقاق اهضيح مايأ ءاضقنا دعب مايأ ةرشع ىلإ يلصتو

 لوأ ناك ةضيحلا هذه ىلع وأ اهضيح مايأ فرعت تناك اذإ اذهف
 لستفت مث ذ مايأ ة ةرشع ةالصلا نع اهضيح مايأ يق دعقت هذهق اهغولب

 دعي سيلو اهنع هللا جرفي نأ ىلإ اهيأد اذه نوكيو مايأ ة ةرشع يلصتو

 . نيموي الو موي راظتنا رشعلا

١٩٩



 الو ىتش لاوحأ ىلع فلتخم اهيتأي ضيحلا نأ تفرع دق تناك نإ امأو

 ىلع ءا رقأ ةثالث ىلع كلذ هفالتخا يف اهل قفتا هنأ اذهب اهضيح يف فرعت

 اهب دم اذإ هذهف ترهط مك ىلع اهتضاح ةضيح لوأ تفرع الو دحاو لاح

 نع نهيف دعقت تدوع يتلا اهتاقوأ ىصقأ مايصلاو ةالصلا تكرت مدلا
 يف مايأ ةرشع دعقت تناك اهنأ فرعت تناك نإ مايأ ةرشع ىلإ ةالصلا

 مايأ ةرشع ىلإ ضيحتو دعقت تدوع ام ىصقأ تدعق اهضيح مايأ ضعب
 ةرشع نم رثكأ دعقت تناك دق اهلمجم تناك ولو . مايأ ةرشعل زواجت الو
 تدعق اذإف ضيحلا نم هب بستحي امم كلذ سيلو اهنم طلغ كلذف مايأ

 ناف اهضيح مايأ يف دعقت تناك اهنا ةعاسلا تفرع ام ىصقأ ةأرملا هذه

 اهضيح مايأ دعي نم مدلا اهب رمتسا من ث مايأ ة ةرشع نم لقأ كلذ ناك

 دعب سيلق رشعلا زواجت ملام نيموي وأ اموي ترظتنا كل تفصو دق يتلا

 ةلزنمب تناكو تلصو تلستغا مدلا اهب رمتسا نإ مث راظتنا رشعلا

 لاح يف ةلأسملا لوأ يف لكل تفصو امك . مايأ ةرشع ىلإ ةضاحتسملا

 اهيتأي تدوع يتلا اهمايأ ىصقأ دعقت مث راظتنالا لاح ريغ يفو راظتنالا

 تلصو تلستغ و ائيش رظتنت مل كلذ دعب مدلا اهب دم نإف مدلا نهيف

 كرتت مث اموي رشع دحا ؛ موي نم رجفلا ةالص يلصتو . ماي ابأ ةرشع

 .اهيتأي ناك ام ىصقأ وهو كل تفصو يتاوللا اهضيح مايأ ةالصلا

 مايأ ةرشع نيلصيو نلستغي نهنإف ةالصلا يف تاضاحتسملا عيمجو

 مايأ ةالصلا كرتت مث اموي رشع دحأ موي نم رجفلا ةالص يلصتو

 مث ةضيح لوأ ترهط ام لوأ تفرع دق ةأرملا هذه تناك نإو اهضيح

 اهيلع يهف اهتضاح ةضيح لوأف اهيلع فلتخي ناكو كلذ دعب اهيلع سبتلا
 ادعاصف مايأ ثالث ةضيح لوأ يف تدعق تفرع دق تناك اذإ لمعت اهبو

 ذخأو لاح ىلع كلذ فالتخا يف (طقس) اهنأ ملعت ىتح اهلمع نوكي هيلعق

 كلذ اهعم حص اذاق رثكأ وأ هيلع تغلب تناك امم لقأ ىلع ءارقأ ةتالث

 يف انفصو ام عيمج يف هي تدتع او ىلوأل ا تكرتو ضورقلا هذه ىلاإ تعجر

 ماي ابأ ةرشع يلصتو لستغتو اهضيح ماي ايأ ةالصلا ك رتتف اهلسمغو اهتالص

 وأ مويل ا رظتنت اهيلع سيلو رشع دح ] موي نم " ا ةالص يلصتو

رمتسي ام لوأ لمعت اهيو ةداع اهل يتلا ةدودعملا اهضيح مايا دعي نيمويلا



 دعقتو اهضيح مايأ يتأي ىتح مدلا اهب رمتسا نإف ةرم لوأ يف مدلا اهب

 و اذه يف رظتنت مل اضيأ اهب رمتسي مث موصلاو ةالصلا نع نهيف

 جرفي ىتح اهضيح مايأ ةالصلا تكرتو مايأ ة ةرشع تلصو تلستغاو ائيش

 هنأ وجرأ ينإف ةأرملا هذه رمأ نم كل ترسق ام مهفاف ءاشي امب اهنع هلل ا

 . ملعأ هللاو كتلاسم نم تدرأ ام يلع يتأي

 اهيتأي ةرم اهضيح اهيلع فلتخي ناك ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم

 فرعت ملف اهيلع هبتشا مث ث مايأ ةينامث ة ةرمو مايأ ةعيس ة ةرمو مايأ ةسمخ

 اهسفنل ذخأت هذهف : لاق ؟ اهضيح مايأ ىف ف مدلا اهب مق اتقو اهسفنل

 ةسمخ وهو ضيحت تناك ام لوأ ةالصلا كرتتف ة ةالصلا يف طايتحالاب

 اهؤطيالو تلصو تلستغا مدلا اهب دم نإف نبموي وأ اموي رظتنت مث 5 مايأ

 ناف مايأ ةينامث وهو اهضيح يف دعقت تناك ام ىصقأ زواجت ىتح اهجوز

 نبمويلاو مويلا يف اهجوز اهؤطي الو تلصو تلستغا اضيأ مدلا اهب دم

 ناك هتضاح ضيح لوأ يف طايتحالاب تذخا امنإو مايأ ةينامثلا دعب نم

 لاح ىلع اهب ماد دق هنأ ملعت ىتح هنع لوحتت ال هيلع يهف مايأ ةسمخ

 هي تملع امي طايتحالا يف اهلمع هيلعو اهؤرق وهف الإو ءارقأ ةثالث هريغ

 هلعل هنأل ءىطولا كرت يف طايتحالاب اهل تذخأو نقيلاب اهلمع هيلع ناك

 يف اهئطو دق اهجوز نوكيف اهلمع نوكيو اهئرق لوأ يف مايأ ةينامث
 كرتي مايأ ةينامثلا دعب نيمويلاو مويلا يف اهل تذخأ كلذكو . اهضيح

 اهؤرق وه ةينامثلا نوكي نأ هلعل كل اهتركذ يتلا ةلعلا هذهل امهيق ءىطولا

 ةالصلل ءاربتسا كلذ نوكيق رشعلا يف نيموي وأ اموي كلذ دعب رظتنتق

 يذلا . اهلك مايألا لدبل تطاتحا موص يف كلذ ناك نإو محرلل ء ءاريتساو

 . ءىطولا نع هزنتلاب طاتحت اهنإ انلق

 ةرفص تأرو أرهط رت ملو اهتدع مايأ تمت ةأرما نعو : ةللاسم
 تقو ريع يف م دلا تأر مث ةالص لكل آاضوتت تلعجو تلصو تلستغاف

 له ةرفصلا اهدواعو مدلا اهنع عطقنا ةالصلا تقو ءا اج املف ةالص
 ةرقصلا دعب تأر نإو ةرفصلا تأر مث مدلا تأر اهنأل معن : لاق ؟ لستغت
 مدلا عضومل لسغلا اهيلع ديعس وبأ لاق اضيأ 7 لستقغتلق رهطلا

٢.١



 . ضيحلا لسغ ليبس ىلع ال ةضاحتسالا لسغل يدنع

 تلستغاق مدلا اهب ماد ةضاحتسم ةأرما نع تلأسو : ةلأسم

 نإف تلق . اهتالص دسفت لاق . تلصو ضيح مد اهيف ةقرخب تشتحاو

 يذلا كلذ نأل : لاق ؟ ءاوس ةقرخلا يف امو وه سيلفأ اهب دم يذلا مدلا

 يتلا ة ةقرخلا هذهو . يلصتو يشتحت اهنا رثألا هيق ءاج دق اهنم ءيجي

 . اهيلع دسفت يهو رثآ اهيف ءيجت مل ضيح مد اهيفو اهب تشتحا

 تناك نإف اهضيح ام ردت ملف اهمد رثك ىتلا ةقلطملا امنإو : ةلاسم
 مايأ ملعتو ضيحت مث كلذ نم رثكأ وأ رهشلا يلصت تناك ام ملعت
 . تاولصلا سمخلا يف تارم ثالث لستغت اهرهط مايأ لصتلف اهضيح
 مايأ يف ديزي مدلا نإ لاقي هناف . اهتدع كلذو اهضيح مايأ يف يلصت الو
 فلتخا دقف اهضيح مايأ الو اهرهط مايأ فرعت ال تناك ناو م اهضيح
 : كلذ ىق سانلا

 . نهضيحو نهرهط مك اهتاوخاو اهتاهمأ ىلا رظنت لاق نم مهنم
 . كلذ ريغ لاق نم مهنمو

 مدلا اهي رمتسا اذإ ةقلطملا يف ليق دق ددعس نب دمحم ديعس وبأ لاق

 ةالصلا كرتت موق لاقف رهطلا ١ مايأ او ضيحلا ا مايأ يف اهرمأ اهيلع هيتش او

 تضقنا ءارق ١ ةتالت كلذ ىلع ىضم اذاف ارشع يلصتو اهضيح ماي انأ ١

 . اهتدع

 اذإف اموي رشع ةسمخ يلصتو اهضيح مايأ ةالصلا كرتت لاق نم لاقو
 مايأ ا ةالصلا كرتت لاق نم لاقو . اهتدع وهف ء رقأ ةثالث كلذ ىلع تضقنا

 رتت ل اق نم ل اقو. ليبسل ا اذه ىلع اموي نيرشع يلصتو اهضيح

 ل ذق ء ارقأ ١ ةتالث كلذ دي ىضقن ا اد ل افق ارهش يلصتو اهضيح ماي نأ أ ةالصل ١

 مايأ ةالصلا كرتتو اهيف يلصت تدوع يتلا اهتدع لاق نم لاقو . اهتدع
 اهتدع كلتف ءارقأ ةثالث اذه ىلع ىضقن آ اذاق ف اهكرتت تناك يتلا اهضيح

 ةدعي هبشأ يدنع رهشأ ةثالثو مايأ ةسمخو رهشأ 7 لاق نم . 0
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 رهش لك رهشأ ةثالثلا ىف ىضم دقف ًاضيح كلذ ناك نإ هنأل ةبارتسملا
 رهشألا تضم دقف ضيحلا اهلياز دقو ضيحب سيل كلذ ناك نإ ةضيح
 . ضيحب سيل كلذ ناك نا ضيحت ال يتلا

 مهنمف اهضيح ام يردت ال ىتح تعفتراو اهضيح صقن يتلا امأو هنمو
 رشع انثا : لاق نم مهنمو روهشلاب دتعت مث رهشأ ةعست صبرت لاق نم
 . روهشلاب دتعت مث ضيحلا نم سأيت ىتح لاق نم مهنمو ارهش

 سأيت نم دحي ريصت ىتح ةدعلا يف رخآلا لوقلا بحأ درعمس ويأ لاق

 نسكئي يئاللاو) هللا لوقل روهشلاب دتعت دئنيح مث ربكلا نم ضيحملا نم
 مل يئالل اوررهشأ ةثالث نهتدمفمتبتر ١ نإمكئ اسننمضيحمل اح رم

 ةسمخ ةرمو أرهش ة ةرم يلصت فلتخم اهرهط مايأ يتلا امأو : ةلاسم
 ردقب ةالصلا كرتت مث اهمايأ ىصقأ غلبت ىتح يلصت اهنإف اموي نيرشعو
 . ضيحت تناك ام

 يلصت مث م اهضيح مايأ ةالصلا كرتت لاق هنأ روصنم يبأ نع اوركذو

 ناك نإو . أموي نيرشع تلص مايأ ةرشع اهضيح ناك نإ رهشلا ةيقب
 مايأ ةينامث ناك نإو . اموي رشع ةينامث رهشلا يف تلص ًاموي رشع انثا
 .ةضاحتسم تراص ناك اذا وحنلا اذه ىلعو . ًاموي نيرشعو نينتا تلص

 تضاحتسا اذا اهنا ليقو . اذه ليق دق هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 مايأ ة ةرشع نم رثكا ةالصلا نع دعقت الو ةالصلا نع اهضيح مايأ تدعق

 مايأ ةرشع ضعب لاقو . اموي رشع ةسمخ ضعب لاق يلصتو لستقت مث
 انباحصا نم لوقلاو لمعلا هيلع اندجو ام رثكا هنأل انيلا بحأ رشعلاو
 رهطلا لقأو مايأ ة ةرشع هرثكاو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نأ نوبهذي مهنأ

 لواطتيال نأل رومألا نم لقألا لمعتسا ةنحملاو لمعلا مزل اذاو مايأ ة ةرشع

 . ةالصلاو لسقلا بابسأ اهيلع

 يف لاق هنإ ليق اميف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبث املو
 ن يلصتو لستغتو اهضيح مايأ ةالصلا عدت نأ اهرما هنأ ةضاحتسملا
 نكي مل امايأ رهطلاو امايأ ضيحلا ناك اذا هنإ انباحصأ لاقف . اهرهط
 لوقت كنأل مايأ هلوقل مايأ ةرشع نم رثكا الو مايا ةثالث نم لقأ ضيحلا
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 ةثالثلا يف ماي ادألا ميس ا تيثق . ماي انأ ةثالثو نيمويو اموي رشع ةعبس

 .. مايأ ة ةرشع ىلا مايأ ةعست ىلإ مايأ ةثالث لوقتو ادعاصف

 تيثف ادعاصف اموي رشع ىدحا نم . مايألا مسا طقسف أموي رشع ىدحا

 تيثو . هزواجت الو مايأ ة ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نأ مهدنع

 اس هيل هلا نل يبنلا هب بطاخ اميف مايأ ةرشع رهطلا نأ مهدنع
 مايأ ةرشعلا يف مايألا مسا توبثل اهرهط مايأ يلصتو لستغت نأ ةأرملا

 . كلذ دعب اهلاوزو
 يتلا اهرهط مايأ لستغت نأ ةأرما لك ىلع ناكو اذكه نكي مل اذاو

 لستغت نأ اهيلع تبث ةنحملا ريغ يف اهنامز رئاس يف اهيلصت تدوع
 امل فراعتلا دح نم كلذ جورخو ررضلا اهتداع كلت تناك اذإ ةنس يلصتو

 لقألا يق رهطلاو ضيحلا نيب يواسي الو رهشألا يف ء ءارقالا نم هللا لعج

 . امهنيب يواسي ال نأل ضيحلا رثكا رهطلا لقأ لعجن انكلو رثكألاو

 رهطلاو مايأ ةرشع ضيحلا تلعج ذإ امهنيب تيواس دقف لئاق لاق ناق

 رهطلا لقأ انلعجو . ارشع هرثكأو اثالث هلقأ انلعج انإ انلق . مايأ ةرشع

 ةفلكللف امهنيب انيواس ناو . رهطلاو ضيحلا نيب واسن ملف مايأ ةرشع
 ةقشملا هيف لخدت ةالصلاو لاستغالا نم رهطلا مايأ يف مزلت يتلا ةنحملاو

 ةحصلو اهنيد رمأ يف ةأرملا ىلع رسعلاو رهطلا مايأ يف مزلت يتلا ةنحملاو

 يف ةنسلا توبثلو جرحلاو قيضلاو ىلاعتو كرابت هللا نيد نم رسعلا لاوز
 يف ةالصلا يف اهدبعت دجن ملف اهضيح مايا ةالصلا كرتت رتت اهنأ ضئاحلا

 امهاندجوو اهضيح مايأ يف ةالصلا كرتي اهديعت نم بجوأ اهرهط مايأ

 كرتب اهرمأ ذا ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا نيد يف نيئفاكتم

 ئفاكتم كلذ ناكف اهرهط مايأ يف ةالصلابو اهضيح مايأ يفق ةالصلا

 يف اهضيح فرعت مل اذإ ةهبشلا دنع رشعلا اهل انلعجفقف كلذ ناكف اندنع

 4 ًاطايتحاو اهرهط مايا فرعت نأ لبق ضيحلا نم هب اهدبعت ام لوأ

 رهطلاو ضيحملا يف رشعلاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس توبث ىلع
 . رهطلا نم لقألا ىف كلذ ةحصو ضيحلا نم رثكألا يف كلذ ةحصل

 وأ نيموي وأ اموي تلصو ترهطتف اهأرق تلمكتسا ةأرماو : ةلأسم
 تلستغا امد ناك نا ةالصلا كرتت ال اهناف ةرفص وأ امد تأر مث ةثالث

٢.٤



 اهب م اد ناق تلص مث تأضوت ةرقص ناك ناو . تلص مث نبتالص لك دنع

 كلذ ليق يلصت تناك يتلا اهمايأ غلبت ىتح يلصت اهنإف ةرقصل ١ وأ مدلا

 اموي رشع ةينامث ةرمو اموي نيرشع ةرم يلصت ًافلتخم اهؤرق ناك ناف
 رتت مد اهئرق ىصق أ غلبت ىتح يلصت اهنإ اف اموي رشع ةعيس ةرمو

 . نم كلذ لثم غلبت ىتح تلص اهب ماد ناف . مايأ ةثالث دعب ةالصلا
 . نيموي وأ اموي ةالصلا ك رتت مت اهئ ارقأ ١ ىصق أ ىلإ يلصت عيبرل الاق

 ماي انأ ةرشع يلصت دردعس وي ] ل اق ةثالث وأ نبموي ةالصلا كرتت ءاسقنل و

 م ل نم اهيف ن ں اك امو . اهيف ت اضوت ةرفص رشعل ١ يف اهيف ن ں اك امق

 ةالص لكل تلستغا عطقني ناك ناف تلصو تلستغا رطاق وأ لئاس
 دحاو لسغب نيتالصلا تعمج ًالسرتسم ناك ناو اهتقو يف اهتلصو
 ىتح نوكت اذه ىلعف اهضيح ماي انأ يف ةالصلا كرتت مث من الغ ة ةادقغل و

 . هللا ءاش نإ كلذ ىلع تومت وأ اهنع هللا جرفي

 امون نيرشع يلصت فلتخي ال اميقتسم اهؤرق ن ں اك ة ٥ أرم او : ةلأسم

 غلبت ىتح يلصت اهنإف ًأمد تأر مث مايأ ة ةرشع تلصف اهيلع فلتخيال

 دعقت افلتخم اهؤرق ناك ناف . اهئرق ردق ىلع ةالصلا كرتت مث نيرشعلا
 رثك ا ةالصلا كرتتلف ة هين امث ة ةرمو ةرشع ةرمو ةعيس ةرم اهضيح يف

 ناك نا مدلا اهنع عطقني مل اذإ يلصت رش : مايأ ةثالث هدعب دعقت مث اهئارق

 . يلصتو اضوتتلف ةرفص تن ذاك نإو ط نيتالص لك نبيب تلسستغا امد
 ناكو . اهئارقأ ءاضقنا ىلإ دعقتو نيموي وأ ًاموي دعقت عيبرلا لاقو

 وهف رشعلا نود وه امو ضيح وهف رهطلا دعب مايأ ة ةرشع تضم اذا لوقي
 امد ناك نإف . ةرفص تناك اذا يلصتو أ اضوتت ماحرأل ا ضيغ نم

 . لسغ ةادغللو نيتالص لكل تلستغا

 ناك ناف اهضيح مايأ دعقتو مايأ ةرشع يلصت اهنإ ديعس وبأ لاق

 تقو يف ء ارقأ ةثالث ريغ ىلع ماقتسا وأ اهتضاح ةضيح لوأ وهو هفرعت
 هنأ الا هدمتعت دمتعت ًاتقو كلذ نم فرعت مل ناو هلمعتستو اهؤرق وهفق دحاو

 الو ارشع ة ةرمو ًأتس ة ةرمو اسمخ ة ةرمو ثالث ة ةرم اهيلع فلتخم هنأ فرعت

 اهتاقوأ لقأ ةالصلا نع دعقت هذه ناف وه ام كلذ نم لصألا فرعت

 رخآ ىلإ يلصتو لستغت مث لصألا يف اهتقو وه هلعل وأ ةالصلل ايطايتحا
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 التخا يف هفرعت تناك يذلا اهتقو ءاضقنا ىلا اهجوز اهؤطي الو اهتاقوأ
 . اهتاقوأ

 نيموي وأ مويلا اضيأ تضاحتسا مايأ ةرشع نم لقأ كلذ ناك ناف
 نهيف يهو مايأ ةرشع تلصو تلستغاف اهجوز امهيف اهؤطيالو
 نيضقنا اذاف اهاطو اهجوز دارأ نإو . موصتو نهيف يلصت ةضاحتسم

 لقأ تفصو ام ىلع ةالصلا تكرت رشع ىدحا موي ة ادغلا ةالص تلصو

 اميف الو اذه يف رظنت الو اهتاقوأ ىصقأ ىلإ تلصو تلستغا مث اهتاقوأ

 اهليبس اذه ىلع نوكيو . اهتضاحتسال يلصتو لستغتو لبق اميف لبقتسي
 . كلذ ىلع تومت وأ اهنع هللا جرفي نأ ىلإ

 مايأ ة ةرشع رهط دعب ءاج مد لك نأ نوملسملا لاق دقو رثؤملا وبا لاق

 هنأ ا ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا ةياحص ضعب نع يوري دقو ضيح وهف

 مايأ ة ةرشع رهطلا لقأ اولاق نيذلا امأف اموي رشع ةسمخ رهطلا لقأ لاق

 ضيحلاو مايأ ة ةرشع رهطلا نولعجي مهنإف . مايأ ة ةرشع ضيحلا رثكاو

 ءاج دق ام هي ذخأ يذلا امأو . ضيحلاو رهطلا نيي اوواس دقف مايأ ة ةرشع

 اذهب تذخاف . مايأ ةرشع ضيحلا رثكأو اموي رشع ةسمخ رهطلا لقأ نأ
 . ضيحلاو رهطلا نيي يواسأ ال نأل

 اهنإف ءاسقنلا الإ ضيح وهف اموي رشع ةسمخ رهط دعب ءاج مد لكف

 اهنع عطقنا مث 5 مايأ ة ةرشع اهساقن يق تثبلق اموي نيعيرأ اهتقو ناك اذإ

 سيلق مدل ١ اا مث مد . امود رشع ةسمخ تلصو تلسستغاف ترهطو مدل ا

 . نيعبرألا مامت ىلا اهسافن نم وهو ضيحب كلذ

 مايأ مايصلاو ةالصلا نع دعقت اهنإف مدلا ة رملاب رمتسا اذاو لاق

 نيموي وأ اموي ترظتنا مايأ ةرشع نم لقأ اهضيح تقو ناك نإف اهضيح
 لكل لسغت موصتو يلصتو لستغت مث مايأ ةرشعلا زواجت ملام اهتقو دعب
 دجسم الو ىلصم يف يلصت الو . امامت نيتالصلا عمجتو ًالسغ نيتالص
 امأو . بصني مدلا ناك اذإ ةدعاق دعقتو . رهاط عضوم يف يلصت نكلو
 يفو دجسملا يق تلصو ةمئاق تلص مدلا كسمتسا ترفغتا اذإ ناك اذإ

 اموي رشعل ١ دعي رظنت مل ماي انأ ةرشع اهضيح تقو ن اك ن ناو ىلصم ا

 اهب رمتسا نإف اموي رشع ةسمخ غلبت ىتح تماصو تلصو تلستغاو
 . لعفت اذكهف اهضيح مايأ ةالصلا نم تدعق مدلا
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 هيلع ترهط ام ىلع ظفحت ال اهنإ تلاقو اهضيح مك ملعت ال تناك ناق

 اهي رمتسا مث فورعم تقو ىلع ضيح ةتالث اهل م اقتسا الو ةضيح لوأ

 يف اهضيح اهيتأي دوع ام ىصقأ مايصلاو ةالصلا نم دعقن دعقت اهنإف مدلا

 ىصقأ ناك نإق رشعلا زواجت ملام نيموي وأ اموي رظتنت مت اهفالتخا

 تلصو تلستغاو ائيش رشعلا دعي رظتنت مل مايأ ة ةرشع ناك اهضيح

 نم تدعق مالا اهب رمتسا ن اف أموي رشع ةسمخ غلبت ىتح تماصو

 ىصقأ دغب نم نيموي الوأمود رظنت الو اهضيح مايأ مايصلاو ةالصلا

 اذاف مدلا اهب رمتسي ام لوآ يف نيموي وأ أموي رظتنت امنإو اهضيح تقو

 . اهضيح مامت دعب رظتنت مل ماد

 تقو ىلع ضيح اهل ماقتسا دق ناك فورعم تقو اهل ناك اذإو لاق

 اهل تماقتسا دق اهتياتإ تناكو اهتقو دعب نم مدلا اهتباثإ ناك فورعم

 مث اهتباثإو اهضيح مايأ مايصلاو ةالصلا نم دعقت اهنإف تارم ثالث

 اهيتأت اهتباثإ ناك اذاو مايأ ةرشعلا زواجت ملام نيموي وأ اموي رظتنت

. ةباثإب اهسيلف فورعم تقو ىلع اهل مقتسي الو ةفلتخم



 مدلا اهب رمتسا اذإ ةارعلا يف باب

 وأ اهضيح تقو يف اهعاج ىتم يردت ال من مدلا اهي دمي ةأرملا نع لئسو

 يلصت ٥ ذهق : ل اق ؟ عنصت فيك ير دت الو اهيلع سبتلبو اهرهط تقو يف

 . ةهبش انهاه نأل اهجوز اهؤطي .الو رهطت ىتح مدلا اهب مادام ًادبا

 اهب جل مث . فورعم ءورق اهل ناك ةأرما نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 اموي رظتنتو اهضيح مايأ ةالصلا كرتت اهنأ يعم لاق ؟ عنصت ا فيك مدلا

 ةالصلا كرتت اهرهط مايأ تضقنا اذإف اهرهط مايأ يلصت مث نيموي وأ

 . لوألا لثم كلذ دعب راظتنا اهل نكي مل تضقنا اذإف اهضيح مايأ
 مدلا اهب مودي يتلا ضئاحلاو ءاسفنلاو : رفعج نبا عماج نفو : ةلأسم

 ناو اهتاوخأو نودعقي اهتاهمأ تناك ام ىصقأ دعقت اهيتأي ام لوأ يف
 ضيحلا يف وأ ساقنلا يف هفرعت تقو الو كلذ لبق تدلو دق يه تناك

 . ةدحاو ةرم ناك ولو يه اهل ناك يذلا وه اهتقوف
 مايأ الو اهرهط مايأ يردت ال يتلا يف سانلا فلتخاو باتكلا نمو

 نهضيحو نهرهط مك اهتاهمأ تقو ىلإ رظنت لاق نم مهنمف . اهضيح
 مايأ مك ردت مل اذا اذهو ارشع يلصتو ارشع رظتنت يراوحلا وبأ لاقف

 . نسحلا يبأ نع كلذكو اهرهط مايأ مك الو اهضيح
 ركب يهو مدلا اهب دم ضيحلا اهءاج ام لوأ ةأرما كلذكو باتكلا نم

 مك اهضيح مايأ يردت الف اهيلع بهذ هنأ ريغ كلذ لبق ضيحت تناك دقو

 ضعب فرعت وأ اهتاهمأ تقو مك فرعت الو رهشلا نم تقو يأ يف الو يه
 هذه نع تلاسف اهنع عطقني ملق مدلا اهب دم مث هضعب فرعت الو كلذ

 لهو ؟ اضئاح نوكت تقو يأو ؟ اهضيحل دعقتو ةالصلا عدت مك ةأرملا
 ؟ دتعت فيكف هذه ىف تناك ناو ؟ اهجوز اهؤطي

 مايثأك اهضيحل دعقت اهنإ لاق نم لاق دقف . اهضيحل دعقت ام اماق
 يأ يفو اهضيح مايأ تفرع ناو رخآ لوق كلذ يف لعلو اهتاهمأ ضيح
 اذإ امأو . اهضيحل دعقتو اهب ىلوأ اهتقوف رهشلا نم اهضيح نوكي تقو

 نم هب فرعي نولو ةدايز هل ضيحلا مد نإ لاق دقفأ 'اكلذ فرعت نكت مل

 )١( كلذك ةخسن .
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 رهش لك نم دعقت اهنإ لاق نم لاق دقف كلذ فرعت مل ناف ةضاحتسملا مد

 ىلا كلذ ىلع نوكتف ًاموي نيرشع يلصتو لستغت مث اضئاح مايأ ةرشع

 , مدلا اهنع عطقني نأ
 اضئاح دعقت لب لاق نم لاقو يلع نب ىسوم نع هاور نم كلذ ىورو

 رهاط اهنأك يلصتو لستغت من مث ضئاح اهيف يهف مايأ ةثالث رهش لك نم
 تناك اهنأك لستغتو عجرت مث 3 لئاوألا ةثالثلاب مايأ ة ةرشع كلذف مايأ ةعيس

 اهيلإ عجري نأ ىلإ ةضاحتسم تعجرو ضيحلا نم ترهط دق مث ًاضئاح

 . مدلا اهنع عطقني نأ ىلإ كلذ لتم هيف لعفتلف اذه اهتقو

 عدتف أدبت نأ تدارأ ناف ايطايتحا هيف ذخآ نأ بحأ لوقلا اذهيو

 رظنت اهنإف رهشلا نم نهعدت عضوم يأ نم فرعت ملف ضيحلل مايألا
 لوأ نم ضيحلا لعجت اهنإف مايأ ةرشع رهط نم مدلا اهل ءاج ناك نإف
 اهضنح مايأ فرعت مل نإو اهضيح مايأ كلذ ىلع بسحتق مدل ا اهعاج ام

 . ةضاحتسم اهيف نوكتو ارهط مايأ ة ةرشع لعجت مث مايأ ةتالثف

 ام لوأ مدلا كلذ يف يهف مايأ ة ةرشع رهط لبق اهعاج مدلا ناك نإف

 مث لبق نم ترهط ام ىلإ مايأ ة ةرشع هنم متت ىتح ةضاحتسم اعاج

 . ضيحلا لاح ىلإ عجرت

 7 تلصو تلستغا اهضيح مايأ فرعت مل اذإ يراوحلا ويا لاق

 جوز نم دتعت ناك ن او لاحلا هذه ىلع تماد ام ارشع ةالصلا تكرتو

 اذكه رهشأ ةثالث اهتدعف مدلا اهب رمتسا اذإو رهشأ ةتالث اهل ولخي ىتحف

 . رثؤملا وبا لاق
 ةضاحتسملا نأ مكحلا نب ناميلس نع تظفح دقف اهجوز ءىطو امأو

 يف اهأطي نأ هلعل هنأ كلذو اهجوز اهؤطي الف اهضيح تقو فرعت مل اذإ

 ىأر دق يذلا تقولا يف اهئطو اذإ هنأ ردغ .4 . لاق ام نسحو اهضيح تقو

 غلبي ال نأ وجرأف اهيلع داسف ال نأ وجرأف ةضاحتسم هيق اهنأ نوملسملا

 يف اهئطو اذإ هللا همحر يراوحلا وبا لاق . كلذ نع لئسو داسق ىلإ كلذ
 يف أطي نأ هل هركيو هتأرما هيلع دسفت مل يلصتو هيف لستغت يذلا تقولا
 اذكه نهيف يلصت يتلا مايألا يف هيلع دسفت مل اهئطو نإف لئاسلا مدلا

 : هللا همحر نسحلا ىبأ نع كلذكو انظفح

٢.٩



 ذم دتعت اهنإف جوزت نأ تدارأ نإ اهنإ لاق نم لاق دقف ةدعلا اماو

 ةسمخ مث اهرهطل مايأ ةرشعو اهضيحل أموي رشع ةسمخ مدل ا اهعاج

 اذهو جوزلل اهتدع تضقن 7 اهرهطل ماي ايأ ةرشعو اهضيحل أموي رشع

 نب دمحم يور كلذكو اموي رشع ةسمخ ضيحلا رثكا نأ ىري نم يأر
 يف لعلو يأرلا اذهب ذخأي هنا لاقو امهيلع هللا همحر هدلاو نع بوبحم

 . رهشأ ةثالث اهتدع نإ لوقي نم لوقي نأ ىسع رخآ ايأر كلذ
 لاق اذكه رهشأ ةتالث تدتعا م.:!ا اهب رمتسا اذإ يراوحلا وبا لاق

 (رهشأةثالثنهتدعفمتبترانإ) ىلاعت هللا لاقو . هللا همحر رثؤملا وبا
 ةالصلا كرتت لاق نم لاق دقف ضيحلا امأو هيف باتري امم اذه لاقو

 ةالصلا كرتت لاق نم لاقو . اموي رشع ةسمخ يلصتو اموي ةرشع ةسمخ
 مايأ ة ةرشع ةالصلا كرتت لاق نم لاقو . مايأ ة ةرشع يلصتو مايأ ة ةرشع

 ضيحلا لعج ادحأ نأ فرعأ الو . اموي رشع ةسمخ يلصتو لستفتو
 . رهطلا نم رثكا

 مأ رمأ هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبأ انل لاق يذلاو

 اموي رشع ةسمخ يلصتو أموي رشع ةسمخ ةالصلا ك رتت نأ رايخلا

 لوق وهو ارشع يلصتو ارشع ةالصلا كرتت لوقي نم لوقب ذخأن نحنو
 . هللا همحر عيبرلا

 وهو مدلا اهعاج ذنم مايأ ةثالث ًاضئاح دعقت اهناف اهتالص يف امأو
 مث اهضيح مايأب ارهش اهل ولخي نأ ىلإ يلصتو لستغت مث ضيحلا لقأ
 . رخآ يأر اذه يف مدلا 7 ماد ام مايأ ةثالث اهضيحل دعقت

 ضيح ةتالث اهتدع لعج دق هللا نأل مايأ ةتالث رهش لك يف انلق امنإو

 نأ ملع دقف لاق نم لاق دقف رهشأ ةتالت يف ضيحت ال نمم تناك نإف
 . ملعأ هللاو رهش ةضيح لك ناكمو رهش لك ناكم

 الو اهي دم مدلا نأ ةضاحتسملا ةأرملا هذه تلاق نإو : كلذ نع لئسو

 امايأ اهل نأ ملعت تناك دقو مدلا هيف اهعاج يذلا تقولا لوأ ىتم يردت

 يأ الو اهمايأ ا ددع مك يردت الو كلذ تيسن اهنأ ريغ اهيف ضيحت ةدودعم

 وأ هرخا يف وأ هطسو يف وأ رهشلا لوأ يف مدلا اهيف اهؤيجي ناك تقو

 يتلا مايألاو ضيحلل اهيف دعقت يتلا مايألا فرعت نأ تّبَحأف نيرهشلا نيب
 )١( هللا امهمحر دمحم نع ةخسن .
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 . موصتو اهيف يلصت

 ؟ موي نم يضقت مكو ناضمر رهش نم اهمايأ يضقت نأ تدارأ نإو

 تقو يف اهأطي نأ فاخأ ينأل اهجوز اهأطي نأ ىرأ ال ةأرما هذهف

 تقو يف امهعدت نأ ةفاخم مايصلا الو ةالصلا ع دت نأ ىرن الو اهضيح

 يهو كلذ تضق اذإف ناضمر رهش نم اهضيح يق اماو اهيلع كلذ
 هرثكأ لاق نمق ضيحلا رثكأ إ اهمزلي ءاهقفلا ضعب ب نإف دعي ةضاحتسم

 نأ ىأر نمو . .اهضيح مايأل ارهش موصت نأ اهمزلا ا اموي رشع ةسمخ
 يردي ال هنأ كلذو اموي نيرشع موصت نأ اهمزلأ مايأ ة ةرشع ضيحلا رثكأ

 اهضيح وأ اهرهط مايأ يه رهشلا نم اهموصت نأ ديرت يتلا رشعلا هذه
 الح دقو ةرهاط امهنم ةدحاو يف نوكت نأ دبالو نيترم اهموصت نأ ىأرف
 . كلذ نع لسو هخسن يف طايتحالل كلذ يسفن يف

 ةالصلا كرتتو ماي ادأ ةرشع موصتو يلصتو لستغت ير اوحلا وي ا لاق

 ترطقأ ام لديت من مت اهضيح مايأ فرعت مل اذا اذهو . مايأ ة ةرشع مايصلاو

 . ناضمر يف

 اهرهط مايأ نم اهضيح مايأ فرعت ال يتلا نسحلا نب دمحم لاق

 اهرهط مايأ يف لستفت مايأ ةرشع اهرهطلو مايأ ةرشع اهضيحل دعقت
 ام اذكه لعفت ةالصلا ع دت اهضيح مايأ دحاو لسغب نيتالصلا عمجتو

 هللا همحر بوبحم نب دمحم نم انيلإ باوج يفو . عطقني ىتح مدلا ماد

 يمهو اموي نيعبرأ نم رثكأ مدلا اهب ماذف تدلو ةأرما نع يخأ اي تلأس

 اذإ اهنأ كريخأ ًاضئاح تناك نإ كلذكو . اهسافن تقو مك ردت ملو ركب

 ارهش يلصت اهنإف اهضيح تقو ضيحلا يف تزو اجو أموي نيعبرأ تزواج
 ةدعلا امأو . ضيحلا لقأ وهو ثالث ةلصلا كرتتو نيتالص لكل لستغت
 كلذ ىلع اهباسح نوكيف اموي رشع ةسمخ ضيحلاو ارهش رهطلا لعجتق
 . فصنو رهش ةضيح لكل نوكيف جوزت مث . ةدعلا لمكت ىتح

 نم اهمايق دنعو ةردكلاو ةرفصلا يف اهجوز اهؤطيف ءىطولا يف امأو
 . طيبعلا لئاسلا مدلا يف اهؤطي الو هتدايزو مدلا ةرثك يف اهكرتيو اهلسغ

 ىدحإ موي مدلا ىرت تناك ةأرما يف لاق نم لاقو : باتكلا نمو

 اذإ لاق. اهمايأ تناك مك يردت الو تضاحتسا من 5 رهشلا نم نيرشعو

 لستغت مث ادحاو اموي نيرشعو ىدحإ موي تكسمأ اهتقو ىلإ تغلب

٢١١



 اهنإ تلاق نإو ضيحلا نم اضيأ كلذ دعب لستفت مث مايأ ةعست يلصتو
 اهانرما هرخآ يف وأ مويلا كلذ لوأ يف اهؤيجي ضمحلا ناكأ يردت ال

 اهرمأن ملف رصعلا دعب مويلا كلذ يف اهئيجي ناك هلعل يردت ال انأل ةقثلاب
 . هيق ةالصلا كرتب

 رخاوألا رشعلا نم مايأ ةعيس اهضيح ة ه أرما يف لاقو : باتكلا نمو

 نيرشعلا تزواج اذإف اهمايأ رهشلا'نم تقو يأ يف يردت الو رهشلا نم
 نأل رشعلا رخآ يهو مايأ ةثالث يلصتو لستغت اهنإف رهشلا نم

 عم ضيحلا نم نوكت نأ نم ولخت ال رشعلا طسو يف يتلا عبرألا .ابا
 كلذو رشعلا رخآ يف يتلا ثالثلا عم وأ رشعلا لوأ يفاهتلص يتلا ثالثلا

 . ةضاحتسم هلك رهشلا تناك اذإ
 أموي نيرشع دعب تلص رخاوألا رشعلا نم مايأ ةينامث اهؤرق ناك نإو

 دعب لستغت مث مايأ ةتس ةالصلا نع كسمت مث لستغتو نيموي رهشلا نم

 نم عضوم يف اهمايأ نأ تفرع اذا اذه ىلع نوكي ام كلذكو يلصتو كلذ

 . هرخآ يف وأ كلذ لوأ يف ردت ملو رهشلا

 يف هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نع ةقثلا انل ظفحو باتكلا نمو
 اهنع عطقني ملف ناضمر رهش نم موي لوأ ناك مدلا اهعاج ام لقأ ةأرما
 نم مايأ ةرشع لدبت اهنأ كلذ لبق تقو اهل نكي ملو رهشلا ىضقنا ىتح

 اضيأ رهشلا رخآ نم مايأ ةرشع لدبتو ضيحلا وهو ناضمر رهش لوأ
 رشعلا نأ يأرف ضيح وهف رشع دعب مدلا نم ءاج ام نإ لاق نم لوقل
 يف ةضاحتسم اهيف تناك يتلا رشعلا دعب مدلا اهيف ءاج دق رخاوألا
 . رهشلا طسوأ

 .اذه يف ذخأن هللا دبع يبأ لوقب نسحلا نب دمحم لاق

 مدلا اهب جل ركب يف اضيأ هللا دبع يبأ نم باوج يقو باتكلا نمو
 رظنت لوقأف كلذ دعب رظنت له مدلا اهب جل مث ث هترظنف اهمأ تقو تملع دقو

 . ًاتقو اهسقنل فرعت مل اذإ نببموي وأ اموي اهمأ تقو ءاضقنا دعب

 صبرت يتلا يف تلاسو نظأ اميف هللا دبع يبأ باوج نمو باتكلا نمو
 : لاق ؟ يه ام مايأ ةرشع مدلا رثكأ لاق نم لوقو مايأ ةرشع مدلا يف
 تقو اهل وهف اهمأ تقو تقرع نإف مدلا اهب مودي ضيحت ام لوأ ركبلا يه
 لعجتلف مدلا مادو فرعت مل ناو هرثكاب تذخأ ًافظخم اهمأ تقو ناك نإو

٢١٢



 رشع سمخلا نم كسمتف امود رشع ةسمخ اهضيحو ماي ايأ ةرشع اهرهط

 رشع ةسمخ يلصتو مايأ ةرشع ةالصلا نعو موصلا نع ضيحلا مويل
 يتلا رشعل ا لدبل ا تد ارأو كلذ ىلع موصلا موي تضق اذاق موصتو اموي

 رشع ةسمخ متت ىتح مايأ ةسمخ لدب اهعم تقحلأ ًاضيح اهيسحت تناك

 . اهنم ةضاحتسا نوكيق اموي

 رهطلاو اموي رشع ةسمخ اهضيح تلعج اذه اهانعف تدتعا نا امأو
 ةدعلا يف ذخأن هيو هخسن تقو اهل وهف اهمأ تقو تقرع اذاق لاق ارهش

 ةخسن تقو يف اذ ذهب تيلي ة ه أرم ١ جوزل ١ اهؤطي ال لاقو . موصل و ةالصلاو

 . اهب وجلل سمخلا يف الو رشعلا اهؤرق ةدع
 . ركبلا هذه ليبس ءاسنلا نم هضيح فلتخا نم لديسو 7

 عفترا مث اهضيح تقو يف ةعفد مدلا تأر يتلا يف ليقو : باتكلا نمو

 اضوتتو ىجنتست كلذ ريغ ال اهديب هكردتو هارت يتل يلصتو لستغت اهنع

 . يلصتو

 مايأ ا ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث ليق ام لقأف ضيحلا يف تركذ : ةلأسم

 وأ مايأ ةعبرأ وأ مايأ ةثالث اهضيح يف اهتدع تناكو ة ه رملا تضاح اذاو

 اذاف مايأ ةعست وأ مايأ ةدنامث وأ مايأ ةعيس وأ مايأ ةتس روأ مايأ ةسمخ

 نود نم تفصو امم اهنأب اهسفن تفرع يتلا ماي ايألا نم اهتدع تلمك

 اهنع عطقنا نإف نيموي وأ اموي ترظن عطقني ملو مدلا اهب رمتساو رشعلا
 لكل لسغت ةضاحتسم تناك اهنع عطقني مل نإو تلصو اهرهطل تلسغ

 ةالص رخآ يف كلذ نوكي رصعلا ةالصو رهظلا ةالصل السغ نيتالص

 . مامتلاب امهعمجتو رصعلا ةالص لوآو رهظلا
 امهعمجتو رصعلا ةالص اهيلإ رجتو رهظلا ةالص لوأ يف تعاش نإو

 مامتلاب امهعمجتو ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغل ا ةالص كلذكو مامتلاب

 اهضيح دعب مايأ ةرشع اذه لعفت اهيلصتو السغ رجفلا ةالصل لسقتو

 موي رجفلا ةالصل تلسغ اموي رشع ىدحإ ناك اذإف مدلا اهب رمتسا نإق

 رشع ىدحا موي رجفلا ةالص دعب نم اهب رمتسا نإف تلصو رشع ىدحإ

 يضقنت ىتح مدلا اهب رمتسا نإف اهضيح مايأ ردقب ةالصلا تكرت اموي

 يمهو ارشع يلصتو لسغت انفصو امك تلعف كلذ دعب م ادو اهضيح ماي انأ
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 مدلا ماد ام اذكه لعفت اهضيح مايأ يف ةالصلا ع دتو نهيف ةضاحتسم

 . اهب الصتم

 تلصو تلسغ رشعلا دعب مدلا اهب رمتساو ارشع اهضيح ناك نإف
 مك اهمايأ فرعت مل ناو اهضيح رادقم ارشع ع دتو ارشع انفصو امك

 . ارشع تلصو تلسغو ارشع اهضيحل تكرت يه

 تلوحت مت مت رشع نود وأ ارشع ناك ضيحلاب ة هفورعم اهمايأ تناك نإو

 اهؤرق نوكبي نأ كلذو ضيح ثالث يف ىلوألا اهمايأ ريغ رخآ ىلإ ءرق نم

 ةرشع ىلا كلذ نم رثكأ وأ مايأ ةسمخو مايأ ةعبرأ ىلإ تلوحت مث ثالث

 يف ناك اذإف فلتخي ال دحاو موي ىلع ضيح ثالث كلذ اهيلع موديف مايأ

 . اهب تذخأو هذه اهتدع ىلإ تعجرو ىلوألا اهتدع تكرت ةعبارلا ةضيحلا
 نم لقأ لوألا نوكي الو اهنم لقأ ىلا ةدعلا هذه نع تلوحت تداع لاق

 تلوحتف مايأ ةرشع نم رثكا رثكالا نوكي الو اهنم رثكا ىلا وأ مايأ ةتالت
 تكرت ةدعلا هذه ىلا تعجر كل انفصو امك دحاو لاح ىلع ضيح ثالث

 اذاو . اهل ءورق عبارلا ناك ضيح ثالث تلوحت اذاف اهليبس اذه نيتلوألا
 مث مايأ ةرشع نم لقأ اهضيح مايأ تناكو . اهضيح مايأ ةأرملا تفرع

 اهعجار مث تلصو تلسغ مت اهضيح مايأ ءاضقنا دعب مدلا نم ترهط

 اهرهطو اهلسغ دعب نم ةضيح لك يف اهيتأي ناكو . نيموي وأ أموي مدلا
 ةرم اهيتأت تناك نإو . اهيف ةالصلا عدتو ضيحلا نم يهو ةياثإا هذهف

 . ضيحلا نم يه سيلو ةالصلا عدت الو يلصتو لستفتف اهيتأت ال ةرمو
 سيلو ارشع اهمايأ تناك نإو ةرشع نم لقأ اهمايأ تناك اذإ اذهو

 اهعورق دعب مدلا اهاتأ اذإف هب ذخأن يذلا لوقلا اذه ىلع ةباثإ رشعلا دعب
 نأ ىلإ مامتلاو عمجلاب كل انفصو امك يلصتو لستفتو ةضاحتسم يهقف

 . رشع اهل ولخي وأ مدلا عطقني
 تقو دنع ًانيب ارهط اهضيح مايأ يف ترهط اذإ ضئاحلا هذهو

 ةالصلا تكرت مدلا اهعجار ناق ةالصلا عدت الو تلصو تلستغا ةالصلا

 اهضيح مايأ يف اهجوز اهبرقي الو اهضيح مايأ يضقنت ىتح لعفت اذكه
 . اهضيح مايأ يضقنت ىتح تلصو ترهط ولو

 تكرتو يلصت نأ تلهجو اهضيح مايأ يف ضئاحلا ترهط نإو
 ةالصلا كلت لدب اهيلعق اهنم الهج اهضيح مايأ يضقنت ىتح ةالصلا

٤ا٢٧



 اهعج أر ن اف تلصو تلسغ اهس افن م اي ] يف ترهط اذ ا ءاسقنلا كل ذكو

 اهجوز اهبرقيالو اهسافن مايأ يضقنت ىتح لعفت اذكه ةالصلا تكرت مدلا
 . اهس افن م ايأ يضقنت ىتح تلصو نهيف ترهط ولو اهس اقن م اد ] يف

 الو ءاسأ دق : لاق ؟ هيلع داسف ال هنأ نظف لهجب لعف نإف : هل تلق

 كلذ نم لقأ وأ اموي نوعبرأ وهو اهسافن تقو ىضقنا اذإف . هيلع داسف
 اهنع عطقنا نإف اثالث وأ نيموي ترظن مدلا اهب رمتساو رثكأ وأ
 ةضاحتسملا يف كل انفصو امك نيتالصلا تعمجو تلصو تلستغا الإو
 يلصتو نهيف لسغت يتل ١ رشعل ١ دعي مال ١ اهي رمتس ا ن إف ماي انأ ةرشع لا ا

 . كلذ دعي شئاح ىهو ة ةالصلا تكرت

 اهتقو دعي مدلا اهي مودي ةأرملا نعو رقعج نبا عماج اجح ريغ نمو : ةلاسم

 لىق دقق ؟ مدل ا اهب ماد نإ عنصت فيكو صيرت مك هبق لستغت ن اك يذل ١

 نيتالص لكل تلستغا اهب ماد نإف ةليل وأ نيموي وأ اموي رظتنت اهنإ ا

 . ًالسغ

 مدلا اهنع عطقني مل ة أرما يف تركذو يراوحلا يبأ باوج نمو : : ةلاسم

 يلصتو لستغت ةأرملا هذه نإف تفصو ام ىلعف ؟ اهمزلي ام ادحاو اموي
 مل نإف مدلل دعقت تدوع تناك يتلا اهئرق مايأ ا ةالصلا كرتت مت مايأ ة ةرشع

 مايأ ةرشع ةالصلا تكرتو مايأ ةرشع تلصو تلستغا اهئرق مايأ فرعت

 يتلا رشعلا يف اذهو اهأطي مت هل تلستغا اهأطي نأ اهجوز دارأ اذإق

 هل زاج كلذ دنع اهجوز اهأطو مث تلصو تلستغا ن ا نإو ةالصلا نهيق اهيلع

 ةودغلا ةالصلاو امامت نيتالصلا عمجتو السغ نبتالص لكل لستفغتو كلذ

 . اذه مهقاف السع اهدحو

 موي مدلا اهنع عطقناف مايأ ةرشع اهتدع تناك ةأرما نعو : ةلاسم

 تقو وهو رهطلا هيف ىرت تناك يذلا نيحلا ناك املف ةرفص تأرو عسات

 تمت يه نإف ةضاحتسملا عنصت ام عنصتو لستغت تذخأق رهظلا ةالص

 يلصتو لستفت نأ اهيلع نإف ةرفص ىرت يهو رهطلا رت ملو اهتدع

 اضيأ لستغتلف رهطلا تأر نإو ةرفصلا تأر ام ةالص لكل اضوتتو

٢١٥



 . ةرقصلا يف ةدايز الو اهرهطل
 مامت لبق لسرتسملا رطاقلا وأ لئاسلا مدلا اهعجار اذإ ديعس وبأ لاق

 مايأ يف اهل تتبث نأ دعب ةردك وأ ةرفص وأ ,رهط نع ناك اهضيح مايأ
 تقو ء اج اذاف نبموي وأ امود رظتنت ليق دقف ه ًاضئاح هي نوكت ام اهضيح

 مث نيع ةفرط ةدحاو ةعاس ولو لئاس مد اهب سيلو اهضيح مايأ مامت
 راظتنا تبثي ال ليق دقف ريثك وأ ليلقب تقولا كلذ دعب لئاسلا مدلا اهعجار

 .ةضاحتسم يدنع ةفصلا هذه ىلع نكي مل اذا اهعجار يذلا مدلا اذه ىف

 :" تقو ناك اذإ لاق نم لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 تقو ىلإ تغلب وأ اموي نيعبرأ نم لقأ ءاسفنلاو مايأ ةرشع نم لقأ
 و نيموي وأ اموي ضيحلا يف رظتنت اهنإف اهتقو دعب مدلا اهب دم
 ضيحلا يف اهتقو ناك ناف يلصتو لستفت مث ثالث وأ نيموي ءاسقنلا
 اهنإف كلذ دعب مدلا اهب دم مث اموي نيعبرأ اقنلا يفو مايأ ة ةرشع

 . اهل لعج يذلا تقولا ىلع ديزت الو اهتقو ىلع ديزت اهنأل ائيش ىرت ال

 ةثالث ضيحلا لقأ لاق نم لاقو هللا همحر بوبحم نب دمحم نع كلذكو
 ولو لاق نم لاقو تلصو تلسغ ترهطو عطقنا اذاف سافنلا امأو مايأ

 . ضيحلا يف مايأ ةثالث اهل ولخي ىتح اهجوز اهؤطي الف مدلا عطقنا
 نا دعب مايأ ةثالثلا يف اهجوز اهئطو نإف كلذ بحنو راثآلا يف دجن كلذكو
 اذإ بحن يذلاو انظفح كلذكو هيلع كلذب دسفت مل تلسغو مدلا نم ترهط
 لستفقت نأ ةردك الو ة ةرقص كلانه قبت ملو اهتقو يف يهو مدلا عطقنا

 يلصت نأ اهيلعو اموي نوعبرأ اهتقو ناك اذإ سافنلا يف كلذكو يلصتو
 . كلذ بحنو راثآلا يف كلذكو ترهط ذنم

 مل تلسغو مدلا نم ترهط نأ دعب مايأ ةثالثلا يف اهجوز اهئطو نإو
 اهب دم اذإ ءاسقنلاو ضئاحلاو باتكلا نمو . انظفح كلذكو هيلع دسقت

 ةضاحتسملا عنصت امك عنصتو ةضاحتسم نوكت اهنإف امهتقو دعب مدلا
 ةالصلا نع تكسمأ هيف ضيحت تدوع يذلا اهضيح تقو ءاج اذإق

٢٧١٦



 . اهئرق نم هدعت يذلا مدلا يف اهتعماجم نع اهجوز كسمأو مايصلاو
 تلصو تلستغا اهضيح م ابأ تضق ا ذاف نموي وأ مويب اضي ا ه دعيو

 . ةضاحتسملا لاح ىلا تعجرو

٢٧



 مدلا اهب رمتسا اذإ ةأرملا يف باب

 وهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك نأ نوملسملا لاق دق رثؤملا وبأ لاق
 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ضعي نع ىوري دقو ضيح

 وأ مايأ ة ةرشع رهطلا لقأ لاق يذلا امأو اموي رشع ةسمخ رهطلا لقأ

 ةربع ضيحلاو مايأ ةرشع رهطلا نولعجي مهنإف مايأ ةرشع ضيحلا رثكأ
 ِ . ضيحلاو رهطلا نيب اوواس دقف ماي

 رثكأو اموي رشع ةسمخ رهطلا .قأ نأ ءاج دق ام هب ذخأ يذلا امأف
 مد لكو ضيحلاو رهطلا نيب يواسأ الئل ,اذهب تذخأف مايأ ةرشع ضيحلا

 ناك اذإ اهنإف ءاسفنلا الا ضيح وهف اموي رشع ةسمخ رهط دعي ءاج

 مدلا اهنع عطقنا من ث مايأ ة ةرشع اهساقن يف تثيلف ًاموي نيعبرأ اهتقو

 ضيحي كلذ سيلق م دلا اهعج ار مث مد . اموي رشع ةسمخ تلصو تلسقق

 . نيعبرألا مامت ىلإ اهساقن نم وهو

 مايصلاو ةالصلا نع دعقت اهنإف مدلا ة ةأرملاب رمتسا اذا اذهو : لاق

 وأ اموي ترظتنا مايأ ةرشع نم لقأ اهضيح تقو ناك نإف اهضيح مايأ

 موصتو يلصتو لستقت مث مايأ ةرشعلا زواجت ملام اهتقو دعب نيموي
 ىلصم يف يلصت الو ام امت نبتالصل ا عمجتو السغ نبتالص لكل لستقتق

 مدلا ناك اذإ ةدعاق دعقتو زهاط عضوم يف يلصت نكلو دجسم يف الو

 يف تلصو ةمئاق تلص مدلا كسمتسا ترقت اذإ تناك اذإ امأو بصني

 . ىلصملا يقو دجسملا

 تلستغاو ائيش رشعلا دعي رظتنت مل مايأ ة ةرشع اهضيح تقو ناك نإو

 تدعق مدلا اهي رمتسا ناق اموي رشع ةسمخ غلبت ىتح تماصو تلصو

 مك ملعت ال تناك ناو لعفت اذكهو اهضيح مايأ ةالصلاو مايصلا نم

 ماقتسا الو ةضيح لوأ هيلع ترهط ام ىلع ظفحت ال اهنإ تلاقو اهضيح

 نم دعقت اهنإف مدلا اهب رمتسا مث فورعم تقو ىلع ضيح ثالث اهل
 ملام نيموي وأ م رظتنت مث هفالتخا يف اهيتأي دوع ام مايصلاو ةالصلا

 . رشعلا زواجت

 ائيش رشعلا دعب رظتنت مل مايأ ة ةرشع اهضيح ىصقأ ناك نإف

 اهب رمتسا نإف اموي رشع ةسمخ غلبت ىتح تماصو تلصو تلستغاو

٢٧١٨



 نيموي الو اموي رظتنت الو اهضيح مايأ مايصلاو ةالصلا نم تدعق مدلا
 رمتسي ام لوأ ا يف نموي ق ] ًاموي رظتنت امن و اهضيح ء اضتنا تقو نم

 . اهضيح مامت دعي رظتنت مل مدلا ماد اذاف مدلا اهي

 تقو ىلع ضيح ثالث اهل م اقتسا دق فورعم تقو اهل ن اك اذا و : : لاق

 اهل تماقتسا دق اهتي اث ا تن ذاكو اهتقو دعي نم م دلا اهبيثي ن ں اكو فورعم

 مث اهتب اث او اهضيح ماي 4 ١ ماي اسصل و ةالصل نم دعقت دعقت اهنإ اف ت تارم ثالث

 اهتباثإ تناك اذإو : لاق مايأ ةرشعلا زواجت ملام نيموي وأ اموي رظتنت
 . ةباثإب اهسيلف فورعم تقو ىلع اهل ميقتست ال ةفلتخم اهيتأت

 ىلع ديزت : لاق ؟ م دلا اهي رمتسيق ضحت يتل ا نع هتلأسو : ةلأسم

 . يلصتو لستغت مث نيموي وأ اموي اهئرق

 ىتح ضيحلا اهب رمتساف تضاح اذا ةأرملا نع هتلاسو : ةلأسم

 : لوقي عيبرلا ناكف ؟ ىلصتو لستقفت نأ تداراف ةضاحتسم اهنأ تنظ
 فلتخا دق : هللا همحر بوبحم لاقو مايأ ةرشع ضئاحلا تقو ىصقأ
 من ث مايأ ة ةرشع نم رثكأ ة ه رملا دعقت ال لاق نم مهنمف كلذ يف ء ءاهقفلا

 . ةضاحتسم يه الإو ترهط نإف نيموي وأ اموي ترظتنا

 دزت مل اهضيح تقو يف ةرفص ت أر اذ ا ة ه أرملا ١ يف لاقو : ةلأسم

 اهضيح ءاضقنا دعب ًامد تأر نإو يلصتو لستغت مدلا يف ةدايزلا امنإو
 . الصتم مدلا ناك اذإ ةدايزلا امنإو ديزت نأ اهل ىرأ الف

 ام يضقت نإ مدلا عطقني ملو نموي وأ اموي تداز نإو او ةلأسم يفو

 . اهيلع ءاضق الف رهطلا تأرو عطقنا نإو تداز

 ضيحلا يف مايأ ة ةرشع اهتقو ناك اذإ ة ٥ رملا نع لئسسبو : : ةلأسم

 كلذ ن نم رثكأ رظتنت نأ اهيلع وأ اهل له مالا اهب يقبو اهمايأ تضقناو
 اهل سيل ليق دق هنأ ىعم : لاق ؟ رشعلا نود ناك ام راظتنالا نوكي امنإ
 ةضاحتسم تناك .دلا اب ا اهي دم نإف يلصتو لستفتو رشعل ١ دعي رظتنت نأ

 . ةضاحتسالا مايأ مامت ىلإ

٢١٩



 رظتنت نا اهيلع وأ اهل نإ ليق له ضئافلا نع نمكملا مدلاقف : تلق
 . ملعأ ال : لاق ؟ رطاقلاو لئاسلا مدلا يف كلذ امنإ مأ ؟ يف

 ءاطع ناكق مدلا اهب رمتسي ركبلا يف اوفلتخاو فارشألا باتك نمو

 اهئاسن قوق رظتنت يعازوألا لاق اهؤاسن دعقت امك دعقت نالوقي يروثلاو
 اهئاسن ءارقأ فرعت مل نإف ةضاحتسم دعب يه مث اهتمع وأ اهتلاخو اهما
 لعفت امك يلصتو لستفت مث مايأ ةعست ءاسنلا ءارقا ىلعأ دعقتلف
 . ةضاحتسملا

 اهنإف ةلاخلا وأ مألا فرعت مل نإف لاق هنأ ريغ قحسإ لاق هوحنبو
 ةثالث يلصتو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ امك مايأ ةعبس سلجت
 تكسما اهل ةفرعم ال ة أدتيم تناك اذإ نورخآ لاقو اهمايأو امود نيرشعو

 ةضاحتسم اهنأ تنقيتسا اموي رشع ةسمخ تزواج اذإف ةالصلا نع
 ام لقأ الإ ةالصلا كرتت الف ةضاحتسالا نم اهيلع ضيحلا رمأ لكشأو
 اموي رشع ةعبرأ ةالص ديعتو لستغتو ةليلو موي هل كلذو ءاسنلا هل ضيحت
 نإ لاق هنأ ريغ يعفاشلا لوق وحن لاق هنأ ينغلب دقو يعفاشلا لوق اذه
 اموي رشع ةسمخ ءاضقنا دنع تلستغا اموي رشع ةسمخ ىلع مدلا تأر

 ةضاحتسم اهمد نم رشع ةسمخ دعب ام ناكو ةالص لكل تأضوتو

 ًأمد ىرت ىتح رهاطلا ةلزنمب لازت الو موصتو يلصتو اهجوز هيف اهيشغي
 . اهب ناك يذلا مدلا ريغ لبقأ دق

 وهو ءاسنلا هسلجت ام لقأ سلجت نأ اهل طاتيحالا لبنح نب دمحأ لاقو
 ةضيحلا اهب ترمتسا اذإف اهجوز اهاشغي الو يلصتو موصت مث ةليلو موي
 ناضمر يف ةمئاص تناك نإ اهموص تداعأ هفرعت ءيش ىلع تماقو

 ضئاح يهو موصت نأ اهزجي مل اهنأل هيف تطاتحا تناك يذلا طايتحالل
 . اهرضتال ةالصلاو

 فرعت ام تسلجف ضيحت اهمو مدلا تأر اذإ لئاق لاق ولو لاق
 ىتح اهجوز اهشغي ملو لصت ملو مصت ملف عسو وأ نهضيح نم ءاسنلا
 . طوحأ لوقلاو الوق كلذ ناك مدلا اهب رمتسا نأ الإ اهضيح مايأ فرعت

 يلصتو لستغت مث ارشع ةالصلا عدت دمحمو بوقعيو نامعنلا لاقو
 تلستغا مث ارشع ةالصلا تكرت اموي نورشع تضم اذإق اموي نيرشع

 . عطقني ىتح اهلاح اذه ناكو

٢٦٢.



 يناعم ىلع لصفلا اذه يف ىضم ام جرخي هنأ يعم ديعس وبا لاق
 ركذ لوطي هريسفتو هللعو فالتخالا هبق لدي ام يناعم ىلع انباحصأ لوق

 مهضعب نأ انباحصأ لوق نم هيلع جرخي ام رثكاو هانعمب ءيش لكو كلذ
 مهضعب لاقو مايأ ةثالث مهضعب لاقو ةليلو موي ضيحلا لقأ ىلإ بهذ
 هيلع قفتي ام هانعمو اموي ة ةرشع ةسمخ مهضعب لاقو مايأ ة ةرشع هرثكأ

 اهرمأي ضيحلا مايأ نم هيلا بهذ ام دعقت اهنأ ةأدتبملا يف مهلوق بهاذم
 ام لقأ ىلع هعم ترهط اذإف : هيلإ بهذ ام رثكأ زواجت اهرمأي الو كلذب
 ىتح اهل ةداع ناكو لبقتسي اميف اهل اتقو كلذ لعج ضيحلا نم هيلإ بهذ
 ام ىلإ ناصقن وأ ةدايزب دجاو ىنعم ىلع اهئارقأ ةنالث يف هنع لقتنت

 . ًاضيح هيمسي نوكي

 ام اهل تبث اذإ أدبأ لوألا اهلاح ىلع لقتنت اهنإ مهلوق ضعب يق وأ
 . هدنع ضيحلا رثكا ةالضلا كرتت ةضيح لوأ ىف هدنع الو ضيحلا بجوي

 اهل ناك مايأ ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث كلذ لقأ ناك اذإ هنأ كلذ ريسفتو
 اهب رمتسا ناف مايأ ة ةرشع ىلإ ةالصلا كرتت نأ ة أدتبم تناك اذإ هعم

 . أرهط هعم نوكي ام لوأ ىلا تلصو تلستغا مدلا
 رشع ةسمخ هلقأ لدقو مايأ ة ةرشع رهطلا لقأ هنا إ مهلوق ضعي يقو

 ضيحلا لامعتساو ةالصلا كرتب اهرمأ هعم رهطلا لقأ ىضقنا اذإف اموي
 اذه ىلعف هرثكأو ضيحلا لقأ يف هدنع اهمكح اهل تبث دق يتلا مايألا يف

 . ماكحألا يناعم توبث يف انباحصأ لوق يناعم جرخت وحنلا
 ةالصلا كرتي اهرمأي هنا إ مهلوق ىنعم يف يدنع جرخيف طايتحالا امأو

 ام اهجوز اهؤطي الو موصتو يلصتو لستغت مث ضيحلا نم هدنع ام لقأ

 يف لوقلا نوكي وحنلا اذه ىلعف هدنع ضيحلا رثكأ مامت نيبو اهنيب
 . انباحصأ لوق ىناعم ىف ةأدتيملا

 مك فرعت ملف اهيلع لكش اذإ هنأ الإ لاكشإلا اذه مهدنع جرخي كلذكو
 يدنع هيف جرخي مل اهل تبث دق ضيح مايأ اهل ناك دقو اهضيح مايأ ناك
 هنا هدنع ام لقأ ةالصلا عدت نأ الو طايتحالاو مكحلا هبشي اميف ىنعملا
 اهجوز اهؤطي الو يلصتو لستغت من كلذك ناك دق هلعل هنأل ضيح مايأ

 ىضقنا اذإف رهط مايأ هنأ هدنع اجراخ ناك ام مهلوق ىنعم يف كلذ دعب

 اهبأد نوكي اذهو ضيحلا نم هدنع جرخي ام لقأ ةالصلا كرتب اهرمأ هلك كلذ
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 9 آ ةرفص اهب تلصنا اذ ا صقت :احل ا يك ب اي

 اهمايأ ءاضقنا دعب ةرمح وأ ةردك

 ةضئاف ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص الإ ارهط رت ملو اهمايأ تضقنا ةأرماو
 ضيحلا نم لستغت اهنإ لوقلا رثكأ يف هنأ يعمف ةرشعلا نود ناكو
 . يلصتو اههبشو ةرقصلا نم كلذ دعب اضوتتو يلصتو

 يلصتو لستفغت ليق هنا إ يعمف ؟ محرلا يف نمكم امد ناك ول تلقو

 ليق دق هنإ ىعمف ؟ ؟ ىلوأل ا ةلأسملا ىف كلذكو رشعلا دعب تناك نإ تلقو

 . مايأ ةرشع ضيحلا رثكا نا لوقي نم لوق ىلع ةباثإ رشعلا دعب سيل

 اهل نكي ملو مدلا 7 لواطت اذإ ءاسقنلا : لوقي عيبرلا ناكو : ةلآسم

 ندعقي امك دعقتلف ندعقي اهتاهمأ تناك ام ىصقأ ىلا ترظن هفرعت تقو

 لستقفت هن مت ةثالث وأ نيموي تداز مدلا اهنع عطقني ملف تقو اهب ناك ناو

 تقو ىصقأ لوقي ناكو . مدلا عطقني مل اذإ نيموي وأ أموي ديزت ضئاحلاو

 نارهش ساقنلا

 رثكأ ةأرملا دعقت ال لاق نم مهنمف هيف ءاهقفلا فلتخا دقو بوبحم لاقو

 . ةضاحتسم هيق الاو ترهط ناف نيموي وأ أموي رظتنت مث مت مايأ ة ةرشع نم

 انفرعو اندجو ام رثكأو ضيحلا يف انباحصأ فلتخا دق ديعس وبأ لاق
 ءاش نإ لمعلا بحن كلذبو رشعلا دعب راظتنا ال هنأو مايأ ةرشع هرثكأ نأ
 . هللا

 ةدايزلا امنإو دزت مل اهرهط تقو يف ةرقص تأر اذإ ةأرملا يف لاقو

 ىرأ الف اهضيج مايأ ءاضقنا دعب امد تأر اذإو يلصتو لستغت د مدلا يف

 عطقني ملف نيموي وأ امون تداز اذإ ىوريو الصتم مدلا ناك اذإ ديزت نأ

 . اهيلع ءاضق الف رهطلا تأرو عطقنا ناو تداز ام يضقتق مدلا

 يف اهل مدلا لاصتا عم نيموي وأ امون ترظتنا اذإ ديعس وبأ لاق

 يق مدلا اهنع عطقني مل نإو اهيلع ةداعإ ال ليق دقف مدلا عطقناف رشعلا

 اهيلع نوكي ال نأ بحنو اهتالص ةداعإ يف فلتخا دقق مويلاو نيمويلا
 . راظتنالاب اهانرمأ اذإ ةداعإ

 رهطلا رت ملو اهضيح مايأ تضقنا اذإ ةأرملا يف لاقو باتكلا نمو
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 دعي ةرفصلا يف امايأ تلص نإف تلق امايأ تلصو تلستغا ةرقص نكلو

 مدلا عطقنا ةالصلا تقو ءاج املف ةالص تقو ريغ يف امد تأر مث ةدايزلا

 ةرقصلا دعب رهطلا تأر نإو . ًامد تأر اهنأل لىسىتغت : لاق ؟ ةرقص تأرو

 . ضيحلا نم تلستغا ىتح رهطلا تأر نكت مل اهنأل اضيأ لستخغتلف

 مايأ دعي ةرقصلا اهب تلصتا اذإ درعس ني دمحم ددرعس وبأ لاق

 اذإف ةالص لكل ةرفصلا يف اضوتت مث ادحاو السع لستفتلف اهضيح

 نم اهي ةرفصلا لاصتا بابسأل لسقلا اهيلع ليق دقف ةرفصلا نم ترهط

 اذإ اهيلع لسغ ال ليقو . ضيح ضيحلا مايأ يف اهنأل اهضيح مايأ

 ءاضقنا دعب مدلا نم تلستغا تناك اذإ إ يلا بحأ وهو ةرفصلا نم ترهط

 . اهضيح
 رت ملو مدلا اهنع عطقناف اهضيح مايأ تمت د ةأرما نعو باتكلا نمو

 ؟ ىرخأ ة ةرم لستفت ملق رهطلا تأر من 5 مايأ ةثالث تلصو تلستغاق ارهط

 - . رهطلا ىرت نبح لستغت نأ ىرأ : لاق

 ديعس وبأ لاق . لضفأ وهف تضق نإ : لاق ؟ ءاضقلا اهيلع لهف تلق

 كلذ ىوس امل آاضوتت مث تلستغا رطاقلا وأ لئاسلا مدلا اهنع عطقنا اذإ

 يرجي دقف كلذ نم ترهط اذإف كلذ هابشأو ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا نم

 . لسغ اهيلع بجي ال نأ بحأو اهيلع لسفلا بوجو يف فالتخالا
 هدنع اهقحل كلذ ىلع تلصو لستفت ملف لسفلا اهيلع بجوي يذلاو

 بحأ ال ينأل لدبلا اهمزلي نأ بحأ الو لسفلا اهمزل ذنم تلص امل لدبلا
 . لسغلا اهمزلي نأ

 ماي نأ ١ دعقتو اموي رشع ةسمخ يلصت ترد ذاك ة ٥ رم ١ نعو ب اتكل ١ نمو

 اهضيح مايأ دعقت أ دعقت : لاق ؟ عنصت فيك ك تضيحتساف ءاف مايأ ةرشع اهضيح

 امد رت مل د تلستغا اذإا ةضاحتسلملاف ؟ لسفلا اهيلع ىرت له : تلق
 لستقفتلف انيب رهطلا تأر تناك نإ : لاق ؟ يرخأ ةالص تقو ءاج ىتح

 . ةضاحتسم يهف أرهط رت مل نا هلعلو اهرهطل

 يف الإ لسفلا لبق ءاضق اندنع ةضاحتسملا ىلع سيل ديعس وبا لاق
 كلذ دعب اهيلع لسغ الف امهلاوز نع تلستغا اذإف رطاقلا وأ لئاسلا مدلا

 نم تجرخو رطاقلا وأ لئاسلا اهب مدلاو تلستغا نإف تأر ام رئاس نم
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 ىتح لسغلا اهيلع ليق دقف لسفلا دعب هنا ملعن الو اهب مد الو اهلستغم

 ملعت ىتح اهيلع لسغ ال ليقو هعاطقنا دعب تلسغو اهنع عطقنا هنأ ملعت
 يف هزنتلاو لصأ هلف هللا ءاش تلعف كلذ يأو تلستغا امنيح اهب ناك هنأ
 . عضوملا اذه يف يلإ بحأ لسقغلا

 ال تراص مد 5 مايأ ةتس اهضيح يف دعقت تناك ة أرما نعو باتكلا نمو

 وأ اموي مايأ ةتسلا ىلع ديزت لاق ؟ ىرت ام مايأ رشع يف الإ رهطت

 ةرشعلا ىلا ريصت ىتح ديعس ويأ لاق : لاق يلصتو لستفت مث من نيموي

 ناكو عبارلا ءورقلا يف اهتلمعتسا كلذ ناك اذإف ءارقأ ةثالث اهل ةداع مايأ

 . يلإ بحأ وهو ليق ام ضعب يف اهتقو
 ؟ ةرفص ىرتو ارهط رت ملف اهضيح مايأ مت اذإ ةأرملا نعو باتكلا نمو

 اهتقو دنع ةالص لكل اضوتت من ذ يلصتو لستختلف اهضيح مايأ مت اذإ لاق

 . اهرهطل اضيأ لستغتلف رهطلا تأر اذإق
 لقأ اهضيح ناك نإ ليق دقو اذه يف لوقلا ىضم دق ديعس وبأ لاق

 ال مث مدلا اهب رمتسا ام لوأ يف نيموي وأ اموي ترظتنا مايأ ةرشع نم
 . ةضاحتسم اهنأ تملع دق اهنأل اهضيح مايأ دعقت امنإو كلذ دعب رظتنت

 تدازف مدلا اهنع عطقني ملف اهضيح مايأ تمت ةأرما نعو باتكلا نمو

 ىلإ ترظن يذلا ناك نإ لاق ؟ رهطلا رت ملو مدلا عطقنا مث من ادحاو اموي

 ةرقص تأر ناو هيف تأر يذلا مويلا ضقتلق ةضاحتسم يهف مدلا

 . ىرخا ةرم تلستغا رهطلا تأر ناو ةالص لكل اضوتتلف
 لوقلا ىضم دقق اهتالص ةداعإ امأ ديعس نب دمحم ديعس ويا لاق

 وهق اهضيح مايأ ءاضقنا نبح لستغت مل تناك نإ امأو راظتنالا يف اهيق

 رثكأ يف امهيف راظتنا الو ةردكلاو ةرفصلا نم لسغلا اهيلع لاق امك

 دنع كلذو لستغت نأ تدارأق اهضيح مايأ تمت : ةأرما نعو و باتكلا نموا

 رهاط يهو تحبصأف لستقفت ملف امد تأرق برغملا ليق سمشلا بورغ

 . يلإ بحأ ءاشعلا ةالص يضقت ةت لاق ؟ ءاضق اهيلع له

 ىتح نيموي وأ مويل ة ةرظتنم هتكرتف الئاس امد ناك اذإ ديعس وبأ لاق

 ةرهاط تحبصأو رهطت مل وأ ليللا يف ترهط فرعت ملو ليللا اهيلع نج
 جرخي الو نسح كلذق تطاتحا نإف ليللا ةالص امأو رجقلا ةالص اهيلعق
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 . موزللا يف اهيلع يدنع كلذ

 وأ اموي تدازف مدلا اهنع عطقني ملو اهضيح مايأ تمت ت ةأرما :ةلأسم

 يف اهمايص زوجي له ناضمر ريغ يف يهو مدلا اهنع عطقني ملف نيموي
 ةالصلا امهيف تكرت تناك ناا انيلإ بحأ امهديعت لاق ؟ نببمويلاو مويلا

 . ةقثلاب كلذ يف ذخأت نأ اهيلع ىرنق

 ةالصلا ةداعإ اهيلع ىري ال نم لوق ىلع امهتداعإ اهيلع ديعس ويأ لاق ا

 ةالصلا كرتب اهترمأ اذا إ ينأل ضئاحلا ةلزنمب اهنأل نببمويلاو مويلا يف

 . ةالصلا ةداعإ اهيلع بجوأ ملو اهموص تلطبأ

 ىرت يمهو م دلا اهنع عطقن اف اهضيح ماي ادأ تمت ة :ارم ١ نعو : : ةلأسم

 زوجي له ناضمر رهش يف كلذو نيموي وأ أموي ةردكلاو ةرقصلا
 يف ةدايز ال لوقي روصنملا وبأ ناكو يضقت نأ انيلإ بحأ لاق ؟ اهمايص

 ةرفصلا يف مايصلاو ةالصلا عدت الو انيلإ بحأ ةقثلاب ذخألاو ةرفصلا

 دعب رهطلا تأر اذإف . اهيلع ةداعإ الف ةالصلا امأو مايصلا يضقتو
 . لستقتلق ةرقصلا

 انياحصأ لوق رثكأ يف راظتنا الف اهضيح مايأ تمت اذإ درعس ويأ لاق

 موصتو يلصتو هب اضوتت مث اهضيح م امتل السغ لستقتو ةرفصل ١ يف

 دعي لسفل اامأ او . انب احصأ لوق رثكأ يف ةمات اهتالصو م ات اهموصو

 . هيف لوقلا ىضم دقق ةرفصلا نم اهرهط

 اهب دمو اهرهط مايأ الو اهضيح مايأ ةأرملا فرعت مل اذإو : ةلاسم

 تفرع نإو مايأ ةرشع تلصو تلستغاو مايأ ةرشع ةالصلا تكرت مدلا
 ةالصلا تكرتو اهرهط ماي ايأ تلصو تلستغاو اهضيخ مايأو اهرهط ماي ابأ

 اهل سيلف مدلا اهب دم مث مايأ ةعبرأ ةأرملا ضيح ناك نإو اهضيح مايأ

 همحر نسحلا نب دمحم لاقو يلصتو لستفتو نيموي وأ اموي رظتنت نأ
 . مايأ ةرشعلا يف تناك ام نيموي وأ اموي رظتنت هللا

 ضيحلا رثكأ نإ لوقي نم لوق تلمعتسا اذإ ضئاحلا يفو : ةلأسم
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 رظتنت نأ اهل له اموي رشع ةسمخلا دعب مدلا اهب دمف اموي رشع ةسمخ

 اذإ رشعلا دعب رظتنت نأ اهل نأ لوقي نم لوق يف نيموي وأ اموي
 لطب مايأ ةرشع ضيحلا رثكأ نأ تبت اذإ هنأ يعم : لاق ؟ كلذ تلمعتسا

 الإ ةالصلا كرت ةأرملل زوجي ال هنأل كلذ تبثي نم دنع كلذ دعب راظتنالا

 هيأر ناك اذإ ٨٠ دعب راظتنالاب لاق نم لاق امنإ سافن وأ ضيح يف

 . اموي رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ ا ن ]

 الف ضيح اموي رشع ةسمخلا دعي سيل ن ن ] ىلع ع امجال ١ عقو اذ ذإو

 مايأ يف ازئاجراظتنالا نوكب امنال كلذ دعب راظتنالا تبثي الو رظتنت

 هديق اذهو ضيحل ا ببس ىنعم ريغل ةالصلا كرت زوجي الف الإو ضيحلا

 . أر اظتنا رشعلا دعب ىري ال هنأ هبهذم هلوق نم ىنعمل ا ىلع

 عطقني ملو ( اهصرح مايأ ا تمت يتل او : رقعج ني | عماج نمو : : ةلأسم

 يهف ًاضبأ مدلا عطقني ملو ناضمر يف نيموي وأ اموي تدازق مدلا اهنع

 تناك نإ نيمويلا وأ مويلا مايص ددعت نأ اهيلع سيلو ةضاحتسم

 نيمويلاو مويلا يف اهيلعف نيمويلا وأ مويلا يف مدلا عطقنا نإو امهتمابص
 اذإ اهضيح نم امهنأل ناضمر يف امهتماص وأ امهترطفأ تناك لذلا
 . اهل ةداع كلذ ناك

 اهنع مدلا عطقني مل مث ءيش اهعجاري دعي ملو افورعم اهتقو ناك نإو
 موصتو يلصتو و ىلع ائيش ديزت ن ] اهل بح أ الف ةضيحل ا هذه يف

 كلت اهل متي ىتح ةخسن يفو متت ىتح ةضاحتسملا لعفت امك لعفتو

 . اهتقو وه هيلإ تداع يذلا كلذ نوكي مث ضيح ثالث ةدايزلا

 ت أر ماي ابأ ةيسمخلا تمت املف ماي ابأ ةسمخ اهتقو ن ن اك ة ارما ا : ةلأسم

 يف امأ او ؟ نيموي و ] اموي رظتنت ن ن أ اهل : زوجي له ًاطيبَع أم ل و أ ةرفص

 مث نيموي وأ اموي ةالصلا ع دتلف طدبقلا لئاسلا مدلا يف امأو الف ةرفصلا

 ةضاحتسم يهف عطقني مل ن نا اف يلصتو تناك امفيك يلصتو لستفت

 يف عطقن او ةرفصل ا ةخسن رهطل ا ت أر يتل ١ نيمويل او مويل ١ ةالص يضقتو

 . اهيلع ةداعإ الف نيمويلاو مويلا كلذ
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 ضيحلا يف ةبات.الا يق باب

 ؟ اصلاخ امد ال ا سيل وأ ةردك وأ ةرفص نوكت ةياثإلاف رثؤملا يبأل تلق

 . اصلاخ امد نوكي ىتح لاق

 تقو ىلع اهل مقتست ال ةفلتخم اهتباثإ تناك اذإو لاق : ةلاسم
 . ةباثإب اهسيلف فورعم

 وهق ء ارقأ ةثالث اهل تلصتا دق ة ةأرملا ةراث ا تناك اذإو لاق : ةلأسم

 ةباثا الو ضيح رشعلا دعي سيلف رشعل ا زواجت ن ں ] ىل أ تدوع امك ةداع

 الو اهنع ةباثإلا تعطقنا دقف ءارقأ ةثالت ةباثإلا اهنع :عطقناو لوحت نإف

 . اهل ةباثإ
 ملو ةأرملا نع ةباثإلا تبلقنا اذإ لاق ديعس يبأ نع بسحأ : ةلسم

 دعي ةرمو موي رهط دعي اهيتأي ة ةرمق ء ارقأ ةتالت دحاو لاح ىلع مقتست 8 ٦ىست

 كلذكو مويلا اذه اهاتأ اذإ ةضاحتسم ىهو ةباثإ اذه نوكي ال هنأ نيموي

 هنأل لوقي ضعبو ةرفصلا ةلزنمب لوقي ضعبف محرلا يف نمكملا مدلا

 . ههابشأو سيبيلا ةلزنمب

 يف ةرم ةضيح لك ضيح ثالثو لئاس مد اهاتأ ولو : تلقو : ةلاسم

 ضيح كثالث اهل مت اذإ اهنأ يعمفقف رشعلا يف ثالث اهرهط دعب موي

 نوكي ال هنإ لىق دقف لئاس مد رشعلا يف اهضيح ىلع ةدايز تايلاوتم

 تبث اهي الصتم ناك نإ اهضيحو اهمابأ ةلص نع ًاعطقنم ناك نإ ةباثإ

 لوأ تضاح ام ىلع اهضيح امنإ ليقو . هانعم يف اضيح كلذ مكح ىنعم

 . ةضاحتسا وه امناق كلذ دعي داز امناو ةرم

 توبثب نيترملا ملعأ الف ةثلاثلا يف هرت مو نيتضيجب اهاتأ نإو تلق
 تناكف ةضيح اهكرتو ةضيح اهاتأ نإو تلقو . ةياتإ بوجو الو ضيح

 . اهلاح نع اهلقني مكح ثادحا اهيلع كلذ فالتخاب ملعأ الق ؟ كلذك

 اهيتأي ةرم هنأ الإ رثكأ وأ اثالث ةضيح لك يف اهيتأي ناك نإ : تلقو
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 فلتخا اذإ يعمق ؟ نوكي ام ةثالثب ةرمو نيمويب ةرمو مويب اهرهط دعب
 . ةياث ١ الو ضيح هب تيثي مل كلذ

 اهئطوو اهدوعي مل ن نإ ةالصلا عدت ملق ةضيح يف اهاتأ ولو : تلقو

 يف داعو ةثلاثلاو ةيناثلا يف كلذ داع مث هدنع رهاطلا ةلزنمب تناكو اهجوز

 وأ ةضئاف ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص اهاتأ ةعبارلا يف ناك املف كلذ لثم

 رهطلا دعي ةردكلاو ةرمحلاو ةرفصلا يف فلتخي هنأ يعمق ؟ ةضئاف ريغ

 وأ ةباثإلا يفو ضيحلا يف رهطلا دعب ةعجارملا يف ضيحلا ءاضقناو

 . كلذ يف لوقلا ىضم دقو اهدعب

 لوأ يف ةرمف مويلا يف فلتخي هنأ الإ ضيحلا يف كلذ قفتا نإ اماو

 . قافتا لوقلا ضعب يف اذه نأ يعمف هرخآ يف ةرمو مويلا

 ةضئاف ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص الإ أرهط رت ملو اهمايأ تضقنا ة رماو

 ضيحلا نم لستقت اهنأ لوقلا زثكأ يف هنأ يعمف رشعلا نود ناكو

 . يلصتو اههبشو ةرفصلا نم كلذ دعب اضوتتو يلصتو
 يلصتو لستغت ليق دق هنأ يعمق ؟ محرلا يف نمكم امد ناك ولو تلقو

 ليق دق هنأ ىعمف ؟ ىلوألا ةلاسملا ىف كلذكو رشعلا دعب تناك نإ تلقو .

 . مايأ ةرشع ضيحلا رثكأ نأ لوقي نم لوق ىلع ةباثإ رشعلا دعب سيل
 نم مايأ ةرشع دعب مدلا اهيتأي مث ةفورعم ةباثإ اهل نوكت ةأرما تلقو

 دعي وأ اهدعب ةباثإلا نم نبسحي رشعلاق تلق . ةباثإل ا ريغ اهضيح مايأ

 ضصحل اي ًاقحل تناك تمتو تتيث اذ ا ةب اثإل ١ ليق دق هنا يعمف . ضصحل ا

 مل اذإ ضيحلا أدبمو ةباثإلا تعجر اذإ ةباثإلا أدبم كلذ كلذك ناك اذإف
 . ةباثإلا عجارت

 ةردك وأ ةرقص اهييثت ناك ناف تلقو : هللا ديع يبأ نعو : ةلاسم

 تكرت اهل ةداع يه يتلا ةباثإلا تقو وأ اهضيح مايأ يف كلذ ناك ناق

 مايأ ءاضقنا دعب ةردكلاو ةرقصلا تناك نإو . مايصلاو ةالصلا كلذل

 لسغ الو موصتو يلصتو كلذ نم ضقنتلف اهتدوع يتلا اهتباثإو اهضيح
 . هللا ءاش نإ كلذ نم اهيلع
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 ضئاحلا ييف باب

 الإ اهنم ليسي مدلاو ثيدحلا ىلإ جرخت نأ ضئاحلا ةأرملل هَركأ لاقو
 . اهتيب نم ةبيرق نوكت نا

 لجرلا يف نوكت ذيواعتلا يف اوفلتخاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم
 وأ هللا ركذ هيلعو مهردلا سم يفو ةأرملا ضيحتو لجرلا بنجي مث ةآرملاو
 . نورخآ هيف ددشو ءاهقفلا ضعب هيف صخرف نآرقلا نم ءيش

 ىلص هللا لوسر سأر لسغأ تنك تلاق اهنأ ةشئاع نع ةياورلا يفو
 ضئاح يهو مالسلا هيلع يبنلا سأر اهلسغو ضئاح انأو ملسو هيلع هللا
 رئاس مكح ديلا مكح نإل اهدي يف يذلا ءاملا ةراهطو اهتراهط ىلع ليلد
 وأ ةيئرم ةساجن كانه نكت مل اذإو ةمئاق ةساجن هيف اعضوم الإ ندبلا
 .اهيلع ناك يتلا هلاح مكح نع ناسنالا لاح ريغتي نأ بحن مل ةسوسحم

 يف اهدي تسمغ ضئاح يف هللا دبع يبأ نعو رفعج نبا عماج نمو

 ؟ ال مأ ةرهاط يردأ ال تلق سأب الف ةرهاط اهدي تناك نا لاق نهد

 نأ ملعت ىتح داسف اهيلع نوكي ال نأ اهلئسي مل نإ وجرأو اهلس : لاق
 . ةساجنلا نم ائيش اهدي يف

 اذإ تابوطرلا نم هتجلاعو ضئاحلا هتسم امب سأب الو : باتكلا نمو
 نأ ضئاحلل هركيو امهلسفت مل ولو ةساجن امهب ملعت مل نإو اهيدي تلسغ
 سأب الف ةجاحل هيلإ ترطضاو كلذ تلعف ناف اهندب وأ اهلظ ىلصملا لاني
 قلعي يذلا هريسب فحصملا تلمح نإو اهضيح مايأ يف دجسملا لخدت الو
 . سأب الف هب

 الو اهباصأ اهنأ ملعت مل اهضيح مايأ يف اهسبلت يتلا اهبايث تناك نإو
 اهيف نأ ملعت مل اذإ اهلسغت مل تعاش نإو اهتلسغ تعاش نإف ةساجن
 تلسغ لسغلا اهرضح نإف ضيحلا نم لسغلا تدارأ اذإ كلذكو ةساجن
 . تقنتساو ءاملاب تلسغ لسغلا اهرضحي مل نإو هب

 ؟ دجسملا لخدت نأ اهل زوجي له ضئاحلا ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ليق يعم كلذ اهعسي الو رذع نم الإ دجسملا لخدت ال اهنأ يعم لاق
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 هل تلق . يدنع دشأ يهو امهالكف رظنلا يف امأ لاق ؟ بنجلا كلذكو : :هل

 . مثآ وهف هعسي ال اميف لخد نم نأ يدنع اذكه : لاق ؟ نيمثآ انوكيف

 فلتخي هنأ يعم لاق ؟ هعضت وأ ائيش دجسملا نم لخدت نأ اهلف تلق
 اذكه لاق ؟ هيلع ىلصي يذلا رصحلا لمحت نأ اهلف : هل ليق كلذ يف

 لاق رذع نم ناك اذإ دجسملا يف عماجي نأ لجرلل لهف : هل ليق . يدنع

 . دجسملا يف عماجي نأ هل سيلو ارذع كلذ يف هل رصبأ ال

 كلذف ضيحت نكت ملف ضيحلا نم ميرم ىلاعت هللا رهط ليقو : ةلأسم
 . ضدحلا نم يأ ۔«كرهطو كافطصا هللا نإ »ه لجو زع ىلاعت هلوق
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 ةرمحلاو ةردحكلاو ةرفصلا يق باب
 كلذ هبشأ امو

 ىدنع ىذلا ديعس وبأ لاق ظفللا ىلع ال ىنعملا ىلع هتديق : ةلأسم

 مايأ يف ضيحلا مكح هب تبثي اميف انباحصأ نم لوقلا فلتخي هنأ
 هيق ةالصلا كرتب ةأرملا دبعتت الو ضيحلا نوكي ال : لاق نم لاقف ضيحلا

 عضوم نمه جرفلا نم رطاقلا وأ لئاسلا طدبقلا مالاب الإ اهمايأ تعاج اذإ

 رهاط كلذ ىوس اميف ىهف رطاقلا وأ لئاسلا مدلا عطقنا اذاق . عامجلا

 تارطاقلا وأ تالئاسلا ةريغلاو ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا اهيف ناك ولو

 اهيف الصتم كلذ ناك ولو موصلاو ةالصلاو لاستغالا كلذ يف اهيلعو

 دنع ةالصلا كرتت نأ لاحلا اذه ىلع اهل زوجي الو هعاطقنا دعب مدلاب

 اهيلع نوكي ام لاح يف اهؤطو اهجوزلو رهاط اهنأل لوقلا اذه بحاص
 . اهلو ةالصلا هيق

 ةرفصلا اهب ماد ام كلذ يف ضئاحلا ةلزنمب اهنإ مهنم لاق نم لاقو

 اذا لاحلا كلذ يف ةالصلا اهل : زوجت الو . ةربغلا و أ ةرمحلا وأ ةردكلا وأ

 كلذ يقبو كلذ اهنع عطقنا اذإف . لئاس وأ ارطاق كلذ نم ءيش ناك

 يف رهاطلا ةلزنمب يهف محرلا يف نمكم طببيقلا مدلاو محرلا يق نمكم

 دنع ضيحلا مكح نم تجرح دق اهنأل ةالصل و لسقل ا اهلو اهيلعو كلذ

 كلذ يف ةالصلا اهل لحت ام لاح يف اهؤطو اهجوزلو لوقلا اذه بحاص
 . تقولا

 يف نمكملا مالا اهب ماد ام ضئاحلا ةلزنمب اهنإ مهنم لاق نم لاقو

 يف انمكم ةردكلاو ةرفصلا اهيف يقب ولو عطقناو كلذ اهنع لاز نإف محرلا
 لسفلا اهلو كلذ يف اهيلعو نمكملا مدلا لاوزب رهاطلا ةلزنمب يهف محرلا

 . لوقلا اذه ىلع ةالصلا اهل لحت ام لاح يف اهؤطو اهجوزلو ةالصلاو
 ناك ولو كلذ نم ءيش اهب ماد ام ضئاحلا ةلزنمب اهنإ لاق نم لاقو

 ةلزنمب تناك كلذ اهنع لاز اذاف كلذ نم رهطت ىتح محرل ا يق نمكم

 اهل لحت ام لاح يف اهؤطو اهجوزلو ةالصلاو لسغلا اهيلعو رهاطلا
 يهف سوبي وأ ءام وأ رهطلا ريغ للب اهب ناك ولو لوقلا اذه ىلع ةالصلا
 . اههبشو ةنمكملا ةرفصلا نم انلق ام اهنع لاز اذإ كلذ يق رهاط
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 اهيلع اهبتشم رهطلا ماد انم ضئاحلا ةلزنمب اهنإ مهنم لاق نم لاقو

 وأ نيبلا رهطلا ىرت ىتح ضئاحلا ةلزنمب يهو نيبلا رهطلا رت مل اذاف
 . اهتدوع دق مايأ يف ةداع اهل ناك نإ اهمايأ يضقنت

 ىلإ ضئاحلا مكح اهمكحو ةالصلا كرت اهل ناك ةداع اهل نكت مل نإف
 وأ. مهضعب لوق يف مايأ ة ةرشع وهو ضيحلا رثكأ نم نوملسملا لاق ام

 . ضعب لوق يف أموي رشع ةسمخ
 انركذ يذلا رهطلا اهئيجي نمم ةأرملا تناك نإ لوقلا ضعب يف جرخيو

 ىرت ال نمم تناك ناو ىضم دق ام اهيف لوقلا ناك ةضفلاو نطقلا لثم
 كلذ هبشأ امو ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا عاطقناب ناك اهؤيجي الو رهطلا

 يتلا رهاطلا مكحب اهل موكحم محرلا يف نمكملاو ضئافلا نم انركذ امم
 . هانركذ يذلا رهطلا ىرت

 لعلف نفلتخي اذه يف ءاسنلا نأل رهاطلا ىلع ام ةالصلا نم اهيلعو
 يذلا همكح الك قحليف أدبأ هاري ل ضعيو رهطلا هيلع رهظي نهضعب

 . ةالصلا اهل تبثت ام لاح يف اهؤطو اهجوزلو هل تبثي
 وأ ةرفصلا عاطقناب ةالصلا اهيلع بجوي نم دنع هلك اذه لاق نم لاقو

 ةالصلاب اهرمأيو ىضم يذلا اذه نم ءيش ىلا بهذي نم لك دنع اهريغ

 مل اهئطو نإف اهأطي ال نأ رمؤي اهجوز نأ نيبلا رهطلا اهؤيجي ملام هيف
 . رهاطلا ةلزنمب اهنأل هيلع مرحت

 اهيلع رهظف ضيحلا مايأ يف نيبلا رهطلا اهاتأ ولو لاق نم لاقو
 نإف اهضيح مايأ يضقنت ىتح اهأطي ال نأ اهجوز رمؤيو تلصو تلستغا
 كلذ يق ملعن الو رهطتلاو رهطلا دعب اهئطو اذإ هيلع مرحت مل اهئطو
 . افالتخا

 مث . اهضيح ماي انأ ا يف اموي تص خذاح اذ ا ة ٥ رم ١ نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ اهضيح ماي انأ يضقنت ىتح ًاضئ اح نوكت له ة ةرقص تيقيو م دلا عطقن ١

 . كلذ ليق دق هنأ ا يعم : لاق
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 . كلذ ىري
 ضيحب تسيل ةرفصلا نإ لاق ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعت لهف تلق

 ينكلو . كلذ ملعأ الف ظفح امأ : لاق ؟ مدلا اهمدقت'ولو ضيحلا مايأ يف
 . مهنم ملعلا لهأ ىلا فاضت يتلا راثآلا يف دجوي كلذ نأ بسحأ

 يلصت تماق مث مدلا عطقنا ىتح تلسغو هب تملع نإ اذه ىلعف تلق
 نم اهتراهطل لسغ اهيلع له ةرفصلا نم ترهط مث اهب ةرفصلاو
 نأ لوقي نم لوق ىلع الإ هلوق ىنعم ىلع كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ ةرفصلا
 دعب ةرفصلا اهلو اهضيح نم لسفلا اهيلعف ةلعل تلسغ اذإ لسفلا اهيلع
 . لسغلا اهيلع ىأر ةرفصلا نم ترهط اذإف همامت

٢٢٢



 كلذ هبشأ امو ةرمحلاو ةردكلاو ةوفصلا يكف باب

 دقتي مل اذإ ةردكلاو ةرفصلا يف هللا همحر ةيواعم يبأ نع دجويو
 مل اذإ لاق نم لاقف ضيحلا نم ةردكلاو ةرفصلا لاق نم لاقف لاق ؟ مدلا
 امدقت اذا نورخآ لاقو . مدلا اهمدقتي ىتح ضيحب سيلف مدلا اهمدقتي
 . ضيحل نم بوسحم كلذف الصتم مدل ١ اهقحلو مدلا

 مث تلسغق رهطلا تأرف مايأ ةرشع نم رثكأ اهضيح ةأرماو : ةلاسم
 ؟ اهمزلي ام رشعلا يف ةضئاف ريغ ةردك وأ ةرمح وأ ةرقص اهتعجار

 رهطت ملام اهنإ لوقي نم لوق ىلع فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ يعمف

 لثمب مزلي ال هنإ لوقلا ضعب يق لعلو . ضئاف ريغ ناك ولو ضئاح يهف
 . يلصتو أ اضوتتو ضححلا ماكحأ اذه

 هيف ليق دقف اضئاف كلذ ناك اذإ هنأ يعمف ؟ اضئاف كلذ ناك نإ تلق

 تناك كلذ ءاوسو ضيحب سيل ليقو ضيح هنإ لوقي ضعيق . فالتخاب

 . اهيتأت ال ةرمو اهيتأت وأ ةضيح لك يف ةردكلا وأ ةرفصلا اهيتأت

 وأ ةردك وأ ةرفص الإ ًارهط رت ملو اهمايأ تضقنا ةأرماو : ةلاسم
 لستغت اهنأ لوقلا رثكا يف هنأ يعمف ؟ رشعلا نود تناكو ةضئاف ةرمح

 . يلصتو اههبشو ةرفصلا نم كلذ دعب اضوتتو يلصتو ضيحلا نم
 يلصتو لستغت لستقت ليق دق هنا يعمف . محرلا يف نمكم امد ناك ولو تلقو

 سيل ليق دق هنأ يعمف ىلوألا ةلاسملا يف كلذكو رشعلا دعب ناك نإ تلقو
 . مايأ ةرشع ضيحلا رثكا نإ لوقي نم لوق ىلع ةباثإ رشعلا دعب

 ىرت تناك امبرو ةرفص ىرتو مدلا اهنع سبح ةأرما نعو : ةلسم
 هتأر اذاف ضيح اهضيح مايأ يف ةرفصلا لاق ؟ اهرهط مايأ يف ةرفصلا
 . ةالص لكل اضوتت ءادلا نم وهف اهرهط مايأ يف

 نوكت ال ةرقصلا نأ انياحصا لوق نم انقرع يذلا درعس ويأ لاق

 دقو ضيحلا مايأ يف انباحصأ لوق رثكأ يف مدلا اهمدقتي ىتح اضيح

 . اضيح كلذ ناك. ءورق لك يق ةرقصلا اهيتأت نأ اهتداع تناك اذإ ليق
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 لوقلاو ضيحلا مايأ يف تاج اذإ لاح لك ىلع ضئاح اهنإ ليق دقو
 . لاح ىلع يلإ بحأ وهو رثكأ يدنع لوألا

 ًامايأ ة ةرفص تأر مث رهشأ ضيحلا اهنع سبحي ةأرما نعو : ةلأسم

 مد نم ناك ام امأ لاق ؟ عنصت فيك اهب لاطف ةرفصلا دنع امد تأر مث

 اهضيح مايأ ريغ يف ناك ام امأو . ضيح وهف اهضيح مايأ يف ةرقص وأ
 لستغتل مث ةرفصلا تأر ام لوأ نم اهضيح مايأ يف دعقتلق ءاد وهف

 . يلصتو

 امنإ ليق دقف رطاقلا وأ لئاسلا مدلا ةرفصلا مدقت اذإ ديعس وبأ لاق

 اهمدقتي مل اذإو , اهضيح مامت ىلإ ضيح ةردكلاو ةرقصلا نم كلذ دعب

 اهمايأ مامت ىلإ ادعاصف مالا نم لمعتستو اضيح كلذ نوكي ال نآ بحأف

 اه ارت ةرفصل و ة هر دكل ١ يف اوفلتخ و ف رشلا ١ ب اتك نم :: : ةلاسم

 يعف ةاشل و يع عازوأل او " او كل امو ة هعيبيرو ير اصنأل ١ ىيحي ضيح

 . يدهم نب نمحرلا دبعو قحساو دمحأو
 ءاضييل ١ ةصقل ا نيرت ىتح نيلصت ال : تلاق اهنا ةشئ أ ةشئاع نع انبورو

 دتعت مل اهلبق امد ىرت نأ لبق ةرفص وأ ةردك ت أر اذإ لوقي روث وبأ ناكو
 اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج ام هب دتعت يذلا مدلا امنإو هب
 مدلا رخآ يف ةرفصل او ةردكل او . «ةالصل ا ىعدف ةضيحل أ تلبقأ اذإ» حص

 . ءاقنلا ىرت ىتح مدلا نم

 دقت اذإ هنأ انياحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم ددعس ويأ لاق

 اف طبعل ١ ضئافل ١ مالا مدقتي ىتح ًأاضيح كلذ نكي مل ةردكل او ةرقصل ١

 وهف كلذ هبشأ ام وأ ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص نم ضئاقل ا مدلا دعي ناك

 . هجولا اذه ىلع

 ملعأ الو م دلا يف ضيحل ا نوكي امن ا هنأ مهلوق نم دجوي هن أ بسحأو

 ةردكلاو ةرفصلا نأ مهلوق ضعب ىف كلذكو . ذاشلا هبشي ام الإ اذه ىق
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 اذإ هنأ الإ ذاشلا هبشي يدنع وهف ضيح وهف ضيحلا مايأ يف اتناك ىتم
 هريغ نأو هب نوكي امنإ ضيحلا نوكي نأ هبشأ مدلاب الإ ضيح ال هنأ تبث

 . ضيحب سيل
 هبشأ مدلا همدقت اذإ ةردكلاو ةرفصلاب نوكي دق ضيحلا ,نأ تبث اذإو

 يف جرخي هنا يعمق ءاقنلا امأو مد مدقتي نأ ريغ نم امهل ًاضيح نوكي نأ

 ةرقص الو ًامد رت مل ولو مايأ تيقب ام ضيحلا ماكحأ تبث اذإ هنأ مهلوق

 . تاضئافلا نم كلذ هبشأ ام الو ةردك الو

 هبشأ ام الو ةردك الو ةرفص الو ًامد رت مل اذإ هنا مهلوق ضعب يفو

 اضئاح هب نوكت ام اهلياز دق اذإ رهطلا ىنعم وه كلذف اضئاف كلذ

 لئاسلا مدلا اذهو ةضاحتسالا مايأ يف اهنأل رهطلا وه ضيحلا ةليازمو

 . اهل ضيحلا ةليازم ىنعمل ارهاط ىمست

 يف تناك ةردك وأ ةرفص لك اولاقو رفعج نبا عماج نمو : : ةلاسم

 تناك ةأرما يف اولاقو باتكلا نمو . اهضيح نم وهف ة ةأرملا ضيح مايأ

 ةرقصلا اهيتأتف اهضيح تقو لبق اهيف تمدقتف ةقورعم م ايأ 1 صيحت

 ىتح اهضيح نم نوكت ال ةردكلاو ةرفصلا كلت نأ . مدال ١ ليق ةردكلاو

 لاق. يأرلا كلذ بحأ انأو فالتخا اضيأ اهيفو . طيبقلا مدلا اهمدقت ١

 كلذكو . ذخأن اذهبو ضيحب سيلف مد اهمدقتي مل ةرفص لك يراوحلا وبأ
 . هللا همحر نسحلا ىبأ نع

 اذإو لستغت اهنإف ةرفصلا تيقبف مدلا عطقناو اهضيح مايأ تمت اذإو
 نم لاقو . تعطقنا اذإ اهنم اهيلع لسغ الو كلظ نم اضوتت مدلا عطقنا

 نبموي الو اموي كلذ يف رظنت نأ اهل سيلف ةرفصلا تيقبو عطقنا اذإ لاق

 اضوتتو مدلا عطقناو اهتقو ىضقنا اذا لسفتو مدلا يف رظتنت" امك

 ناك نإو . لاق نم لوق ىلع اضيأ تلستغا ةرفصلا تعطقنا اذاو يلصتو

 كلذ يف رظتنت اهنإف ةردكلا وأ ةرفصلا الإ إ مدلا عطقناو ضقني مل اهتقو

 . اهضيح تقو رخآ ىلإ

 هريغ وأ اهضيح تقو يف مدلا ةأرم تأر اذإو باتكلا نمو :: ةلآسم

 نإ لاق نم لاقو . مدلا تأر اهنأل لسفلا ايهلعف اهنع عطقنا مث ةعقد ولو
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 مدلا تأر اذإو لستغت اهناف اهضيح مايأ يف ةرفصلا تيقبو مدلا عطقنا
 الإ اهنم لستغت نأ اهيلعف ةرفصلا تعطقنا اذإف . يلصتو ةرفصلا تيقبو
 رهظلا دعب نم اهتاج امنإو . مدلاب ةلصتم نكت مل ةرقصلا نوكي نأ

 ةرفصلا تناك نإ هللا همحر يراوحلا ويأ لاق . كلذ نم اضوتت اهنإف

 . يلصتو لستغت مث اهئرق رخآ ىلا ترظتنا مدلاب ةلصتم

 عطقناف مايأ ةسمخ اهؤرق ةأرما تناك اذإو باتكلا نمو : ةلأسم
 ؟ مدلا يف ديزت امك ديزت له ةرفص تأر مث اهتقو رخآ يف مدلا اهنع

 . لصتملا مدلا ىف الإ ةدايزلا سيل لوقي روصنم وبأ ناك ليقف

 مايأ يف مدلا دعي ةسوبي وأ ةردك وأ ةرفص لكو باتكل ١ نمو : ةلاسم

 شم هيف ةهبش ال يذلا نيبلا وه رهطلا ليقو . ضيحلا نم يهف ضيحلا
 . ضيبألا نطقلا شمو ةصقلا

 تناك اذإ لاق . هللا همحر هللا ديع ىبأ نعو باتكلا نمو : ةلاسم

 مالا ىرت سيلو ةرفصلا اهؤيجت امنإ اهضيح تقو يف ةأرملا ةداع
 انباوج ىضم دق نسحلا نب دمحم لاق . ضيحلل سلجت امك هل سلجتلف
 مد اهمدقتي ىتح اضيح انعم ضحصلا مايأ يف ةرفصلا نوكت الو اذه يف

 . ذخأن اذهيو

 شم تأر اميرف اهضيح مايأ يف رهطلا اهيلع هبتشا ةأرما يف لاقو

 رهش يف كلذف رهط ريغ وأ رهطأ يردت الو ةرفصلا لثم وأ قازبلا
 الو مايص ةأرملا ىلع سيل لاق ؟ موصلاو ةالصلا يف عنصت فيك ناضمر

 نيب أرهط ىرت ىتح رهطلا رمأ اهيلع هبتشا اذا اهضيح مايأ يف ةالص

 . هيف ةهيبش ال

 اهيتآتا ةخسن يفو اهاتاف اهضيح مايأ يف ةأرملا تناك اذإو باتكلا نمو

 ىتح ًاضيح كلذ سيل لاق نم لاقو . ضئاح يه لاق نم لاق ؟ ةرقص
 . لوقلا اذهب نحنو مد اهل مدقتي
 اهدواعي مث . يلصتو رهطت ضئاحلا يف اوفلتخاو فارشألا باتك نمو .
 هلعفت ام لعفتو ةالصلا عدت ال ةقرف تلاقف ؟ مايأ وأ موي دعب مدلا
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 هل . ىتح دمحأ نأ ريع روت يبأو دمحأو ءاطع بهذم اذه ةضاحتسملا

 كلذ نولعجي مهن ذاف ي أرل ب احصأ او يرونل ا امأف ليقتسم ضيح هن ا

 بهذم هبشأ اذهو ركب ويأ لاقو . ضيحلا مايأ يف تماد ام اضيح

 نأ ىلا مهدنع ةضاحتسا كلذف ضيحملا مايأ ىلع تأر ناف ىعفاشلا

 . ضيحلا مايأ ىلا عجرت

 هبشي ال هنأ اهضيح مايأ يف مدلا اهعجار مث اهضيح ماي ايأ يف ة رملا

 . اهضيح ماي نأ ا يف ث ذاك ام ضيح هن و فالتخ ١ تويث مهلوق يف ي دنع

 يعمف . اهضيح مايأ يف ةردك وأ ةرفص اهعجارو تلصو ترهط ن نإ إ امأو
 م دلا م دقتل ضيح كلذ ن ] مهلوق ضعي يفف مهلوق نم كلذ يف فلتخي هنا

 ن اك يد 5 رهط نع هنأل ضيحي سيل ضعي لوق يقو . ضيجل ا مب انأ ا ىه

 يدنع لخدي دق هنأ يعمو ضئاف مد مدقت نع ناك اذا لوألا يف غ

 اذ ده ىلع ًاضيح م دلا اذه نوكي ال ن ن ] اضيح نوكي ال هنا فالتخال ١ تويثب

 يناعم عيمج يف قافتاب يناعم ريغ ىلعف كلذ مهيلع تيث ناك ناف رهطلا

 الو موصتو يلصت ن ن ] ةالصل ١ رمالفق كلذ تبثي ن أ ىنبجعي هن ] ال ا كلذ

 . فالتخالا يناعمل اهموص ديعتو اهجوز اهؤطي
 مدل ١ اهنع سبتح ا اهتدع متت نأ لبقف تضاح ة أرم | نع : : ةلأسم

 نوكي فيكو ًارهط كلذ نوكي له لوبلا لثم وأ اضايب وأ ةسوبي ىرتو
 مايأ يق ةردك وأ ةرمح وأ ةرفص وأ ة سوبي ت أر اذإ : : لاق ؟ رهطلا

 . ضيبالا نطقلاو ةصقلا لثم نيبلا رهطلاو ضيح وهف اهضيح
 طييعل ا م دلا اهنع عطقن اف اهضيح م ا أ تمت ة أرم ا نعو : ةلأسم

 زوجي لهف اهمايأ ةرفصلا هنع عطقني ال هنأ ريغ ةالصلا تذخأو تلستغاف

 ةرقصل ا ىرت يتل ١ ن ا انغلب ل اقف ؟ دح او ءوضوي نيتالص يلصت ن ا اهل

 . نيتالصلا نيب عمجتف ةضيرف نوكت نأ الإ ةالص لكل اضوتت

 تلستغا اهتدع تعنم املق اهتدع مايأ تضاح ةأرم ا۔ نعو ::ةلأسم

 نبتالصل ا عمج زوجي لويلل تدعق اذا موي لك ةرفصل ١ ىرت اهنكلو تلصو

 عمج زوجي ال : لاق ؟ نتالص عمج زوجب له ةخسن يفو دح و ءوضوي

 . ةضاحتسملل الإ نيتالصلا
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 ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا يق باب
 كلذ هيشأ امو

 . ًاضيح امهارأ الف ضيحلا اتمدقت اذا ةردكلاو ةرفصلاو لاق

 نيمويب اهتقو لبق ةرفص ت أر ة ارم ١ نع رتؤملا ١ اي با تلاس : ةلاسم

 ضيملا تقو يف ناك ولو مدلا اتمدقت اذ ا ةردكل و ةرفصلا ١ ؟ ١

 مث ضيحلا تقو يق مدلا مدقت اذاف مالا مدقتي ىتح ضيحلا نم امهسيلق

 ل ١ نم يهف ةره اط يهو مال اي ةلصتم ةردكل او ةرفصل ١ تيقيو عطقن ١

 ةردكلاو ةرفصلا عطقنت ملو اهتقو ىضقنا اذإف اهتقو يضقني ىتح

 لسغ يقب اميف ةردكلاو ةرفصلا يف اهمزلي مل مث ضيحلا نم تلستغا
 ةرفصلا نم لستفت نأ اهيلع سيلو يلصتو اضوتت اهناف ءوضولا الإ
 . ةردكلاو

 مالا يقبو اهضيح مايأ متت نا ليق مدل ١ عطقنا مث تضاح اذاو لاق

 ٥ ةأرمل ا ىلع ناك ًأره اظ نكي ملو محرل ١ يف نماك ةردكل ١ وأ ة ةرقصل و

 امن ١ او ةر دكل او ةرقصل او م لل | نم نمك ام رهظي ىتح رظتنت الو لسفل ا

 يف اذ ناكو ارهاظ ةردكل او ةرفصل او مال ا ناك ام ةالصل نم دعقت

 . ضيحلا تقو

 دزت مل اهضيح تقو ء اضتنا دعي ةرفص ت أر اذ ١ ة رمل او : ةلأسم

 . يلصتو لستغتو لئاسلا مدلا يف ةدايزلا امنإو

 وأ ةرفص تأرو اهضيح مايأ تدعت اذإ ةأرما نع لئسو : ةلاسم
 يلصتو لستفت ليق هنأ يعم : لاق ؟رظتنت نأ اهل له ةرمح وأ ةردك
 ةرفصلا نم ترهط اذإف اهيلع لسغ الو ةالص لكل ةرفصلا نم اضوتتو
 اذا لسفلا اهيلع لوقلا ضعب يف نأ يعمقف . ضيحلاب ةلصتم تناك دقو

 . لوألا الإ اهيلع لسغ ال ليقو ترهط

 ةدحاو ةلزنمب ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا نإ ديعس وبأ لاقو : ةلاتسم
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 . كلذ ةلزنمب نوكي ل لاق نم لاقو كلذ ضعي ى لاق دق لاق

 .ةرفصلا ةلزنمب هنإ لوقي ضعبف محرلا يف نمكملا مدلا كلذكو : ةلأسم

 . ههابشأو سوبيلا ةلزنمب هنإ لوقي ضعبو

 رت ةرقصلاو ةردكلا يف اوفلتخاو ف ارشألا باتك نمو : ةلأسم

 م مايأ يف ةرفصلاو ةردكلا نأب لاق نمف ضيحلا مايأ يف ة ةأرملا

 يعفاشلاو يع ازوأل او يروثلاو كلامو ةعيبرو ير اصنألا ىيحي مهنم ضيح

 نأ تلاق اهنأ ةشئاع نع انبورو . يدهم نب نمحرلا دبعو قاحساو دمحأو

 مدقت اذإف مد ةرفصلا مدقتي ىتح اضيح ضيحلا مايأ ا يف ةرقصلا سيل

 اهمايأ ةيقب ناك مث . ةدحاو ةعفدو دحاو موي ولو اهضيح مايأ يف مد اهل
 . ضئاح يهف ةرفص

 لبق اهنع عطقني مث اهضيح مايأ يف مدلا ىرت ةأرما نعو : ةلاسم
 امأ لاق ؟ رهطت ال ةرمحلا وأ ةردكلاو ةرفصلا اهيف ثيلتو اهئرق ءاضقنا

 ءاضقنا ىلإ مدلا ةلزنمب يهف مدلا رثأ ىلع تناك اذإ ةردكلاو ةرقصلا

 تماد نإو اه ظتنت الو اهناف تناك ولو رهطت ال يتلا ةرمحلا امأو . اهئرق

 يف يهو كلذ دعب مد رهظ نإف يلصتو اضوتت نكلو اهنم لسغت مل اهب
 . اهتقو ىصقأ زواجي وأ عطقني ىتح ةالصلا نع تكسمأ اهضيح مايأ

 ةرقصلا نأ هي ذخأن يذلا هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق : ةلاسم

 . مد اهمدقتي نأ الإ ضيحب سيل اهضيح مايأ يف

 يق ضيبألا ءاملاو : تدجو ىنأ يدنع اميق هللا ديع ىبأ نع : ةلأسم

 . ضيح ضيصلا مايأ يف ةردكلاو ةرفصلاو ضيحب سيل ضيحلا مايأ
 همكح نوكي يذلا ضيحلا مايأ يف مدلا مدقت اذإ هنإ ليق دقو : هريغ لاقو
 ريغتم ريغ ءام ناك ولو ضئاح يهف رهطلا ةأرملا رت مل امف ضيحلا مكح
 لاق نم لاقو . ضئاح يهق رهطلا رت مل امف كلذ هبشأ ام وأ سوبي وأ

٢٤.



 . ,ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلاو مدلاب ًاضئاح نوكت امنإ

 مث اهضيح مايأ يف أموي تضاح اذا ةأرملا نع تلاسو : ةلأسم

 ؟ اهضيح مايأ يضقنت ةنت ىتح ًاضئاح نوكت له ةرفصلا تيقبو مدلا عطقنا
 . كلذ ليق دق هنا يعم لاق

 نوكت له اهضيح مايأ يف ةرفصلا اهتعجار مث ترهط ناف هل تلق
 اضعب نأ بسحأو كلذ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ اهضيح مايأ ًاضئاح

 . كلذ ىري ال

 ضيحب تسيل ةرفصلا نإ لاق ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعت لهو تلق
 ينكلو كلذ ملعأ الو ظفحأ ام لاق ؟ مدلا اهمدقت ولو ضيحلا مايأ يف

 مهنم ملعلا لهأ ىلإ فاضت يتلا راثآلا يف دجوي كلذ نأ بسحأ
 يلصت تاق من 5 مدلا عطقنا نبح تلسغو هب تملع نإ اذه ىلعف تلق

 نم اهرهطل لسفلا نم اهيلع له ةرفصلا نم ترهط مث . اهب ةرفصلاو
 ترهط اذإف اهمامت دعب ةرفصلا اهيو اهضيح نم تلستغا اذإ ؟ لسفلا

 . لسفلا اهيلع ىأر ةرفصلا نم

 تلستمغ ١ اذإف .هرخآ ىلع لسفتو هفرعت تقو ةأرملل ناك نإو : ةلاسم

 كلذ نم اضوتت نأ اهيلعف ةردك وأ ةرفص نيموي وأ مويب اهرهط دعب اهبقع
 ىلع ءيش الف ارارم اهتدوع دق ةراث ا ةرقصل ا كلت تناك نإف يلصتو

 عطقنا مث مد ةباثإلا مدقت نإف . مد ةرفصلا مدقتي مل اذإ اهئطو نإ اهجوز

 سيلو اهضيح نم كلذف مايأ | ة ةرشع نود ام ةردكلاو ةرفصل ا اهي تلصتاو

 مايأ ةرشعلا نود اميق مد نم ةعفد دعب ةرفصلا تماد اذإف اهأطي نأ هل

 مث مايأ ةرشع يضست وأ عطقني ىتح يلصت ال ةرفص لاح يف اهنإف

 ةرقص ناكو مد نكي مل اذإف امد ناك اذإ رشعلا دعب ةضاحتسم نوكت

 رارم ثالث اهيلع تماد اذإ ةباثإ نوكت امنإو تلصو ةالص لكل تآضوت
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 امو ضيحلا يقو ,فلعلاو ضيحلا لقنت يف باب
 د هيشنا

 أموي نيرشع اهرهط مايأو . مايأ ة ةرشع اهضيح مايأ ناك ةأرما نعو

 دعقت لاق ؟ ةضاحتسم تراص مث انامز مايأ ةرشع اهرهط مايأ تراصفق

 . يلصتو لستغتو اهضيح مايأ
 مايأ ةرشع يلصتو لستفت م اهضيح مايأ أ دعقت ديعس وبأ لاق

 مايأ ةلصلا كرتت مث ليق اميف رجفلا ةالص رشع دحأ موي ىلصتو

 ةضاحتسملا عنصت ام لثم عنصت مث لسغت لاق ؟ مدلا تأر مت مايأ ةعست

 ضيحلا مد هنإ نلق نإف ءاسنلا ىرت يذلا مدلا ىرت مث مايأ ة ةرشع ىلا

 اوركذو . نيرشعلا غلبت ىتح ةضاحتسم يهف ء اد مد هنإ نلق ناو تدعق

 .ضئاح اهنإف مدلا تأر مت مايأ ة ةرشع ةأرملا تلص اذإ لاق هنأ عيبرلا نع

 اذكه ذخأن عيبرلا لوقب هريغ لاق . اموي رشع ةسمخ هريغ لاق

 ام رثكا ديعس وبأ لاق ملعأ هللاو مهلمع هيلعو ىوزنب انخايشأ نع انظفح

 ةرشع رهط دعب ءاج مد لك نأ هب نولمعيو نورمأي انباحصأ هيلع اندجو

 . يلإ بحأ وهو ضيح وهف لماوك نهيلايلو مايأ

 تأر مث ادح او اموي اهضيح مايأ يف مدلا تأر ةأرما نعو : ةلاسم
 . مدلا هيف تأر يذلا دحاولا مويلا ريغاهضيح مايأ يف تلستعاف رهطلا
 ؟ عنصت ام اريثك امد اهتدع ءاضقنا دعب تأر مث

 يهقف ضيحلا نم مدلا.هيف تأر يذلا مويلا كلذ نأ تملع اذإ لاق
 اذإ ليقو اذه يدنع اميق ليق دق ديعس وبأ لاق هدعب تأر اميق ةضاحتسم

 اهضيح مايأ يف اضاح هب نوكت ام مايأ ةثالث وأ اهضيح مايأ اهل متي مل
 . اهضيح مايأ يف مدلا اذه لمعتستو ضيحب كلذ سيلف .

 م اد ] ةسمخ اهتقو ن اك ة ارم ١ نع لئس رقعج ني ١ ب اتك نم : ةلآسم
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 كلذ دعب لئاس مد ءاج مث مايأ ةسمخ ةرفص تأر اهضيح تقو ءاج املف
 وهف ءاد هنأ قفتا ناف ةوسن كلذ يف رظنتل لاق ؟ مايأ ةسمخ اهب مادق
 ناك اذإ ديعس وبأ لاق . نلق امك وهف ضيح مد هنا نقفتا ن ناو انلق امك

 نأ الإ ليق اميف ضيح وهف عامجلا عضوم نم جرخي الئاس ًاطيبَع امد
 ينبجعيو اذه لثمب بسحأ ليق دقو ..اهب كلذ نيبتسب وأ لماح اهنا حصي

 نأ براجتلا تابحاص ء اسنلا نم ةقثلا ,لهأ عم افورعم ناك نإ ر

 ةالصلل طىحتست ن | ضححل ١ ريغ افورعم امد ء ادللو افورعم امد ضيحلل

 اهيلعو جورفلل ايطايتحا اهجوز اهؤطي الو يلصتو لستفتو مويلا اذه يق
 اذه ىلع ناك اذإ ةدعلا هب يضقنت نأ بحأ الو اعيمج ةالصلاو لسفلا

 تضاح امو ضيح ثالث اذه ىلع تضاح اذا اهجوز اهكردي نأ بحأ الو
 . بيرلا هلخدي ةخسن يفو بيرلا هكردي يذلا ليبسلا اذه ىلع

 مد نم ةضاحتسالا مد فصن هنأ ءاهقفلا ضعب نع دجوي دقو
 مد نم نتنأ هنأ بهذي هنأك للص هنأ ضيحلا مد يف لاق هنأ ضيحلا
 دحاو لك امهلامعتساو نيمدلا نيب ام قرف ىلإ بهذي ناكو ةضاحتسالا
 ةضاحتسالا ىلع كل تفصو ام ىلع امهلامعتسا بحأ انأو . هعضوم ىف
 كلذ ةفرعم ىف ءاسنلا نم ةقثلا لهأ لوق ىف ددعلاو جورفلاو ةالصلا ىلع

 . / . نيمدلا نولب
 مايأ ةتس ىلإ تعجر مث مايأ ةرشع اهضيح لوأ ناك ةأرما نعو

 تزواج ىتح اهنع عطقني ملف اهتقو يف مدلا تأر مث مايأ ةتس ىلع تناكو
 لاق. نيموي وأ اموي ديزت مت لوألا اهأرق دعقت لاقف ؟ مايأ ة ةرشع

 اهؤرق هنأ ليق دقف ءارقا ةثالث مايأ ةتس ىلع اهل ماقتسا اذا ديعس وبأ
 يلإ بحأ تسلاو اهؤرق رشعلا وه لوألا نأ ليقو عبارلا يف هلمعتستو
 نإو اهدعب نيموي وأ اموي ترظتنا تسلا تلمعتسا ناق اذه ىلع
 مايأ ةتسلا لامعتسا يفو راظتنا اهدعب سيل ليق دقف رشعلا تلمكتسا
 . انباحصأ لوق يف هترثكل يلإ بحأ ءارقأ ةثالث كلذ مامت دعب

 ضيحت يتل ١ ماي األ ا يف تارف ماي انأ ةسمخ 4 ةسمخ اهتدع ة أرم ا نعو : ةلآاسم

 مي نأ ةسمخل ١ دعي ت أر من ماي انأ ةسمخ ةرفصلل ١ يف لزت مل ةرفص نهيف

 نيموي اهيف ديزت اهمد عطقني مل اذإف مايأ ةسمخ دعقت لاق ؟ طبع امد
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 مدلا ىرت ذنم مايأ ةسمخ دعقت ليق دق ديعس وبأ لاق يلصتو لستغت مث
 . ءيشب ةمدقتملا ةرفصلا سيلو رطاقلا وأ لئاسلا

 ملف مدل ١ ت أر مث نموي اهتدع يف رهطل ا ت ت أر ة ٥ أرم ا نعو : : ةلأسم

 : لاق ؟ رهطلا تأر يذلا نيمويلا ديعت له اهتدع مايأ تمت ىتح عطقني

 نوكت امو مدلا اهمدقت اذا كلذ ليق دق ديعس وبأ لاق . اهئرق نم كلذ معن

 رثكا رهطلا ناكو لقأ ناك نإو رثكأ وأ نيموي اهضيح مايأ يف ًاضئاح هب

 م دلا نم اهضيح ىلع تتبثو ضيحل ا م اكحأ تللعب م دقتمل ا ضيحلا نم ا ح

 دعي يهو مدلا اهع اج اذا إ معن : لاق ؟:؟ نيموي وأ اموي ديزت له لاق يناثلا

 . اهئرق يف

 ال مايآ ةرشع تراص مث مايأ ةتس اهتدع تناك ةأرما نعو : ةلأسم

 اموي مايأ ةتس ىلع ديزت مث : لاق ؟ مايأ ةرشع دعب الإ اهنع .عطقني
 . يلصتو لستغت مث مت نيموي

 وه ليق دقف ءارقأ ةثالث مايآ ة ةرشع ىلع اهل ماقتسا اذا ديعس وبأ لاق .

 هتلمعتسا نإف لوألا اهتقو ليق دقو ليق اميف رشعلا دعب راظتنا الو
 ءارقا ةثالث اهل ماقتسا اذإ يلا بحأ رشعلاو نيموي وأ اموي هدعب ترظتنا
 . لبقتسي امو عبارلا يف هتلمعتسا

 و

 تأرو اهتدع تمت مايأ ةعست ةضيح لوأ تناك ة ارما نعو : : ةلأسم

 يف تثكمق مدلا اهدواع مث مويلا كلذل تلصو تلستغاف ادحاو اموي رهطلا

 متو تلصو تاضوت اهنكل لستفت ملف رهطلا تأر مث ةليلو اموي مدلا
 يتلا مايألا ديعت لاق ؟ اهعماجي اهجوز ناكو انامز وحنلا اذه ىلع اهرمأ

 . اهرمأ ناك

 ةثلاثلاو ةضاحتسم ةيناتلاو اهديعت ال ةرم لوأ يف يه رظانلا لاق

 ةثلاثلا يف اهؤطو لحي الو ةباثإ يهف نيتلوألا لثم تبث نإف اهيق رظتنت

 ةثلاثلا ينعأ نيتلوألا ىلع تصقن وأ تداز ناف ةعبارلا يف اهتلمعتساو

 نع انظقح اذكه ةالصلا نم تكرت ام لدي اهيلعو لوألا اهئرق ىلإ تعجر

 اهيلعو . هللا همحر دردعس نيب ن اضمر نب دوعسم مل اعلا هيقفل ١ خيشل ١

٢٤٤



 . كلذ ريغ اهيلع سيلو اهيف
 تأر نيح لستغت مل اهنأل هلك اهرهط مايأ اهيلع لعجت مل مل تلق

 رهطلل تلستغاف اهتقو يف رهطلا تأر اهنأل لاق ؟ مويلا دعب يناتلا رهطلا
 . اهرهطل ًالسغ اهيلع لعجي مب مث نمق

 ًاموي تعجر من موي لوأ يف مايأ ةعست ييضيح ناك اذإ ددعس ويأ لاق

 ةثلاثلاو ةيناثلاو اهدتعت ال ةرم لوأ نأل عسات موي مدلا اهعجاري مث
 هيف اهجوز اهئطو نإف ةضاحتسالا لسغ مدلا كلذ نم اهيلع ةضاحتسم
 لوق يف ةباثإ هذه نإف عبارلا ءرقلا يف امأف ةضاحتسالا مكح همكح وهف
 ةقحال مهدنع ةباثإلاو تاحمأ لوق رثكأ وهو ءارقألا لاقتنإ ىري نم
 اهجوز اهئطو نإف ءيطولاو لسقلاو ةالصلا يف ضيحلا ماكحا اهماكحأ
 لوقلا اذه بحاص دنع وهف ةباثإلا هذه يف لبقتسي ايمق وأ عبارلا. يق

 لبقتسي اميف عبارلا يف تلصو لسغت مل نإو ًاضئاح ءىطو نم ةلزنمب
 ضعب لوق دايق ىلعو . ةالصلا يف كلذ اهعسي الو ةرافكلا هدنع اهيلعق

 افالتخا لدبلا يف ملعأ الو اهيلع ةرافك الو لدبلا اهيلع ىري اضعب نأ
 تلهج اذاف ثلاثلاو ىناثلاو لوألا ىف امأو . ءارقالا لاقتنا توبث ىلع
 ليقو . لدبلا اهيلع ليق دقف لسغت نأ ىلا كلذ ىلع تلص امف لسفلا
 . ةرافك اهيلع ملعأ الو لدبال

 كلذ دعب داز امو اهؤرق لوألاف ءارقألا لاقتنإ ىري ال نم لوق ىلعو
 ءىطرلا يف ةضاحتسالا ماكحأ هدنع اهماكحأو هيف هعم ةضاحتسم يهف

 اهئطوو اهلسغ يف ةضاحتسالا يف لوقلا ىضم دقو لسفلاو ةالصل او

 تقفتا اذإ اهتوبثو ءارقألا لاقتنا انيلإ بحأو اندنع لوقلا رثكأو اهتالصو
 ءارقأ ةثالث ىلع تقفتا اذإ ةباثإلا كلذكو رشعلا نود اميف ءارقا ةتالث ىلع
 ىذلا رهطلا نكي مل اذإ ضيحلا قحلم تقحل دحاو تقو ىلع رشعلا نود
 . ضيحلا ربكأ نم ضيحلا نيبو ةباثإلا نيب

 يناثلا موي اهنع مدلا عطقناف مايأ ةينامث اهتدع يتلا امأو : ةلاسم _

 يف سيل مث يناثلا مويلا متت ىتح لستغت ال اهنإف ةرمح وأ ةرفص تارو

 . ةدايز ةرفصلا
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 اهب تيقيو يناث موي مدل | اهنع عطقنا مث | 5 ارطاق وأ ًالئ اس امد اهضيح

 مايأ ءاضقنا ىلا نمالا موي ء اضتنا لا ضيح هلك كلذف ةردك وأ ةرفص

 ةرفصلل ١ يف ةد ادز الو تلستغ ١ اهضيح ماي انأ ا تضقن ا اذ اف اهضيح

 . يعم ةلأسمل ١ ىنعم ليوأت اذهو ةردكل و

 ماب انأ تضم ىتح اهب م ا دق ةرفص ت أر من ضيحل ا نم ترهط يتل ١ امأ او

 ماي نأ ا يف دعقت ل اق ؟؛:؟ ةرفصل ا كلت يهو اهضيح ماي نأ ا تع أجو اهرهط

 . ةالصل ١ ع دت ال ًالئ اس ام ل ىرت ىتح مهضعب ل اقو . اهضيح

 مدلاب الإ ةالصلا عدت ال اهنأ انيلإ بحأ لوألا لوقلا : ديعس وبأ لاق
 وأ ةردكلاو ةرقصلا تلصتا مت ةعفد كلذ ء اج اذاف رطاقلا وأ لئاسلا

 .اهضيح م امتل ةالصل ١ تكرتو ًاضيح كلذ ل ن اك ةرمحل

 اهضيح مايأ تراص مث مايأ ةرشع اهضيح ناك يتلا امأو : ةلأسم

 اذه : لاق ؟ مايأ ةسمخ ترهط نيح اهعماجي نأ اهجوزل له مايأ ةسمخ
 تأر نإو يقب ام مايأ ة ةرشع ةأرملا هذه ةدع نأل ءاهقفلا هنع يهنيو هوركم

 : لاق ؟ ضئاح يهف رهطلا رت ملام ةسوبي وأ ةرفص مايأ ةسمخلا دعب
 ةينامث اهتدع يتلا امأو ءارقألا لاقتناب اذه يف لوقلا ىضم دق ديعس وبأ
 امد لوحت مث مث ةرمح وأ ةرفص مايأ ةعبرأ اهضيح مايأ يف تأرف مايأ

 مدل ا عطقني ملق نيموي وأ امون تدازو عطقني ملف اهتدع مامت ىلا طيبع

 ةالصلو نبتالص لك نبب لستغت ةض احتسلا عنصت ام عنصت ن أ ىرتق

 كرتت ديعس وبأ لاق ؟ اهتدع ىلع تداز نيذللا نيمويلا ىضقتو حبصلا

 . اهضيح مايأ ىلإ فنأتسي اميف مدلا اهيتأي نأ دعب ليق اميف ةالصلا

 دقق ةتالت وأ نيموي ماي ابأ ةرشع دعي مدل ا ت أر يتل ١ امأو : ةلأسم

 ضيح وهف ماب انأ ١ ةرشع دعي م ال ١ ت أر اذ ل ١ إ مهضعب 9 اق ؛ كلذ يف اوقطخ ١

 ن اك . ںِإ اف م دل ١ ىرت روصنمل ود ا ل اقو امود رشع ٤ ةسمخ دعي نورخ ا ل اقو

 هلل او ة ةضاحتسملا ةلزنمب تلصو تلستغا ءاد ناك ن اف تدعق ضدحل ا م د

 . باوصلاب ملعأ
 نوكي ىتح ضيحب سيلف ترهط مت نيموي مدلا تأر اذإ مهضعب لاقو

 نم لقأ ضيحلا لوقي ناك ديزي ابأ نأ ينغلب دقو ةمات مايأ ةثالث مدلا
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 . اذه ىف لوقل ا ىضم دق ددعس ويأ ل اق . ملعأ هلل و م ايأ ةثالث

 مايأ ةعبس وأ مايأ ةسمخ اهتقو يف ضيحت تناك ةأرما نعو : ةلاسم
 يف ناك املف نيموي تماصو تلسغف رهطلا تأر مايأ ةسمخ تضم املف

 مايأ نم امهنأل نامويلا تضقتنا : لاق ؟ مدلا اهعجار نيمويلا رخآ

 ؟ اهضيح
 نوعدي ال مهنأ انكردأ نمم انباحصأ هيلإ بهذي يذلا ديعس وبأ لاق

 افورعم الاح اهل نولعجي امنإو ضيحلا يف ةفظخم لاوحأ ىلع ة ةأرملا

 اهلاح وهف ةضيح لوأ هيلع تناك لاح نيلاح دحأ وهو افورعم ًأتقوو
 اميفو فلتخي مل وأ كلذ دعب اهيلع فلتخا مهضعب لوق يف أدبأ هلمعتست

 اميف تناك اذإ حيحصلا اهتقو مامت دعب و ةضاحتسم كلذ ىوس

 اهل اهلعجي نم دنع اهمكحو مهلوق ضعب يف نيموي وأ اموي رشعلا نود
 اذإو امهيف مدلا اهنع عطقنا اذإ موصلاو ةالصلا يف اهتقو مكح اهيلعو

 . انيلإ بحأ وهو اضيأ ضيحلا مكح اهمكح نإ لاق نم لاق دقف امهزواج

 اهمكحو ةضاحتسا ةدايزلا نأ ناب دقف مدلا امهزواج اذإ امهنإ ليقو

 لوألا اهلاح ىلع اهنإ ضعب لاق دقو . ةالصلا يف ةضاحتسالا مكح هعم

 ءارقأ ةثالث دحاو تقو ىلع رثكأ وأ هنم لقأ وه امم هريغ ىلإ لقتنت ىتح

 هتلمعتساو هيلإ تلقتنا كلذك ناك اذإف مايألا نم ضيحلا مكح نوكي امم

 ينبي نم بهذم ىلع ملعن الو رشعلا يف ةدايزلا يف كل تقصو ام ىلع

 الا ةفلتخملا لاوحألاب ءارقألا لامعتسا اههوجو رظنيو ضيحلا لوصأ ىلع
 كل تفصو ام لجأ نم هب لمعلا اهل حصي يذلا اهؤرق فرعت ال ةأرما يف

 اهتقو فرعت الو اهيلع فلتخت اهلاوحأ فرعت اهنأ الإ نيهجولا نيذه نم
 ماكحأ ريصي نم دنعف اهي رمتساو مالاب تيلتبا اذإ هذهف اهل حصي يذلا

 : نالوق اهيق ضيحلا
 يف تناك ام رشعلا يف اهتقو ىصقأ ىلإ ةالصلا كرتت اهنأ امهدحأ

 يلصتو لستقت مث ة رشعلا يف تناك نإو نيموي وأ اموي رظتنت مث رشعلا

 . لخادملاو مالكلا هيف اذهو
 هيف دعقتو ةالصلا كرتتف اهتاقوأ لقأ ىلإ رظتنت اهنأ يناثلا لوقلاو

 لمعتف اهتقو وه هلعل ذإ ةالصلل ةطاحتسا يلصتو لستفت مث ًاضئاح
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 ًأطايتحا اهجوز اهؤطي الو اهتضاحتسا مايأ يف اهنأك ةضاحتسملا
 . امهيف نوكت نيموي وأ اموي رظتنت مث اهتاقوأ ىصقأ اهتقو لعل ذإ جورفلل

 رشعلا يف تناك نإ اهجوزلو ضيحلل ءاربتسا اهجوز اهؤطي الو ك كلذك ا
 يتلا مايأل ا هذه يف تماص نإو طوحألاب موصللو طوحألاب ةالصلل ذخ

 اهتقو كلذ نوكي نأ هلعل ذإ كلذ لدبت اهل ًأطايتحا يلصتو اهيف لشتغت

 نمو ةهبشلا نم ربأو حصأ وه لوقلا اذهو اهليبس اذه ىلع نوكيف
 . مالكل ا لخادم

 ًامايأ ضيحت تناك ة أرما يف اولاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 كلت نأ مدلا ليق ةرقصلا اهيتاتف اهضيح تقو لبق اهيف تمدقتف ةفورعم

 اضيأ ١ اهيفو طيبقلا مدلا اهمدقتي ىتح اهضيح نم نوكت ال ةرفصلا

 . يأرلا كلذ بحأ انأو فالتخا

 ضيحب سيلف مد اهمدقتي مل ةرفص لك هللا همحر يراوحلا وبأ لاق
 . هللا همحر نسحلا ىبأ نع كلذكو ذخأن اذهيو

 كلذ بلطت الو ليللاب رظتنت نأ ةأرملا ىلع سيل ليقو : باتكلا نمو
 مث اهضيحل فورعم تقو اهل ناك ةأرما لكو باتكلا نمو حصي ىتح
 لوأ اهل ناك يذلا تقولا ىلع اهضيح لاق نم لاقف اهيلع دعب نم فلتخا

 دعبي نم ةلاوتم ثالث تقو ىلع تناك اذإ لاق نم لاقو . مدلا اهعاج ةرم

 ضيح ثالث قفتت ققتت مل امو . هيلإ تلوحت دقو اهلا اتقو اذه راص دقق ىلوألا

 نإ هنأ الإ ىلإ بحأ ىأرلا اذهو . لوألا وو فلتخم وهف تقو ىلع
 مايأ ةثالث يف كلذ دعب وأ ثلاثلاو يناثلا يف مطقناو مايأ ةرشع لوألا ناك
 يف تناكام ةالصلا تكرت مدلا اهعجار اذإ تلصو تلسغ رهطلا تأر اذاف

 . تقولا اذه

 رهش لك يق اهضيح ناك ةأرما نعو هللا ديع يبأ نعو باتكلا نمو

 مث ةرقص ماي ابأ ةعبس ىرت تعجر من 5 هللا ردق ام كلذ ىلع تتلف مايأ ١ ةعيس

 يف اضوتت اهنإ لوقن يذلاف ؟ مدلا ليق يتأت ةرقصلاو امد مايأ ةعيس

 امك مدلا نهيف ىرت ىتلا مايأل ا ةعيسلا يف ةالصلا ع دتو يلصتو ة ةرقصلا

 . يأرلا اذه انقفاو دقو اهضيحل تدوع

 لثم يف ءىطو اهلثم ىلع اوري ملو نيملسملا نم لاق نم لاق كلذكو
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 دبع وبأ اضيأ لاقو اداسف هتجوز يف مدلا لبق نوكت يتلا ةرفصلا هذه
 ةرفصلا ,لصتت رهش لك يف تارم ثالث كلذ داتعت نأ الإ هللا همحر هللا

 دق هنأل اضيح مدلاو ة ةرفصلا تناك ءارقأ ةثالث اهب كلذ ماد اذإف مدلاب

 اذه يف لعلف . اموي رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ نأ نيملسملا ضعب لاق

 ًاضيح ةرفصلا نوكت ال لاق ناك هنأل هيف رظنتف فالتخا رخآلا يأرلا

 . يلإ بحأ كلذو هريغ لاق كلذكو مدلا اهمدقتي ىتح

 ةعبرأو مايأ ةثالثب رهطلا دعي مدلا اهييثي ة ه أرما نعو باتكلا نمو

 ترهط اذإ اهنإف اهتداع كلت تناك اذإف ةباثإلا كلتل ةالصلا ع دت له مايأ
 يف اهاج اذإف تماصو تلصو تلستمغا انيب ًارهط لوألا مدلا نم
 يلصتو لستغت من 5 رهطت ىتح موصلاو ةالصلا تكرت مدل ا ةدوعلا

 رهطت ىتح ةدوعلا نيبو لوألا رهطلا نيب اميف اهجوز اهبرقي الو موصتو
 يمهو اهئطو ولو نيمالا نيب تماص ىضم ام لدب اهيلعو ةدوفلا نم
 نأ رمؤي هنكلو كلذب دسفت اهنأ انيأرام نيمدلا نيي لسغلا دعب نم رهاط

 . رهطتو اهتقو رخآ يضقني ىتح اهأطي ال

 وأ اموي مدلا اهعاج ةأرما يف لاق نم لاقو باتكلا نمو : ةلاسم
 نم تكرت ام يضقتو ضيحب اذه سيل : لاق ؟ اهنع عطقنا مث نيموي
 نحنو مايأ ةثالث نم لقأ نوكي ال ضيحلا ,نإ لوقي نم لوق وهو ةالصلا
 . اهضيح تقو يف كلذ ناك اذإ الدب اهيلع ري مل نم لوقب ذخأن

 ةأرما نعو هللا همحر نسحلا نب دمحمل باوج يقو باتكلا نمو
 تلعجف مدلا اهعجار مث ارهاط مايأ ةسمخ تثكمق اهضيح نم ترهط
 تكرتو رشاع موي تلكأ مث مايأ ةعست اهل الخ ىتح يلصتو لستفت
 ددع تيسن وأ اهنم دهجب كلذ ناكو . ناضمر رهش يف اذهو ةالصلا

 هذه تناك نإف تفصو ام ىلعف رشاع موي وأ عسات موي تلكأف مايألا
 ةضاحتسم نهيف يه يتلا رشعلا مايألا نم اموي تلكأف تلهج ةأرملا
 نع تكسمأ ناف ناسنلا يف امأف مايألا ددع تيسن ؤأ صيح هنا تنظو

 تاق ىتح ركذت مل نإو مويلا كلذ لدب الإ اهيلع سيلف تركذ نيح لكألا

 رهطت نيح اهيلع تناك يتلا مايالاب هقحلت هلدب الإ اهيلع سيلف مويلا كلذ
 يتلا امأو هلدب اهيلعف ناضمر رهش يف كلذ ناك نإف . ضيحلا نم
 يف اهنم ًاطلغ ناك ن ناو اهموص نم ىضم ام لدبتف لهجلاب كلذ تلعف
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 . باوصلاب ملعأ هللاو مويلا كلذ لدبتف ددعلا
 تكرتف اهضيح م ايأو اهرهط ماي انأ فرعت تن اك ن ٠ ا كل ذكو : : تلق

 يلصتو موصت تد ذاكو ماي نأ ا ةرشع تلستغ او اهضيح ماي " ا ةالصل او موصل

 ؟ ماي ابأ ةرشع نم رثكأ ١ اهرهط ماي انأ يف ترطفأ او ةالصلا تكرت مث نهيف

 ةرشع تدعقق ةضاحتسم تناك م نإ افق تقصو ام ىلعف ؟ اهيلع ام : تلق

 ةالصلا تكرتق رشعل ا دعي نم ترهط مث موصتو يلصتو لستقت ماي انأ

 اهيلع ٥ ذهفق م دلا نم ترهط دقو ن ئ اضمر رهش يف ةدمعتم ماي اصل او

 ةالصلل ة افكلاو ةالصلا لديو مايصلل ةرافكلا

 ضيحت مث اموي نيرشع يلصت تناك ةأرما يف لاق نم لاقو : ةلاسم
 امظم يلصتو لستقفت لاق مدلا تأر مث 5 مايأ ةسمخ تلصف مايأ ة ةرشع

 مد هنإ نلق نإف ءاسنلا مدلا ىرت مث مايأ ةرشع ىلإ ةضاحتسملا عنصت
 لاقو نيرشعلا غلبت ىتح ةضاحتسم يهف ء اد هنإ نلق نإو تدعق ضيحلا

 ضئاح اهنإف رهطلا تأر مت 5 مايأ ة ةرشع ة ةأرملا تلص اذإ هللا همحر عيبرلا

 . عيبرلا لوقب ذخأن نحن يراوحلا وبأ لاقو اموي رشع ةسمخ هريغ لاقو

 اموي اهضيح تقو يف مدل ا ت أر ة أرم أ نع باتكل أ نمو : : ةلأسم

 امد كلذ دعب تأر مث اهضيح مايأ تلصف تلستغاف رهطلا تأر مث ادحاو

 نإ ضيح دعب نم اهعاج يذلا نإ هريغ لاق ةضاحتسم يهف لاق الئاس

 . هب لمعت يذلا لوقلا يف.رثكأ ام ىلإ مايأ ةثالث اهب ماد

 ةرم يلصت ةقلظخم اهرهط ماي ايأ ة ةأرم ١ ,ليقو ب اتكلا نمو : : ةلأسم

 ىتح يلصت لاق نم لاق ؟ رثكأو لقأو اموي نيرشعو ةسمخ ةرمو ارهش
 يب ا نعو صضيحت تناك ام ر دق ةالصلا ك رتت مث اهماي انأ ١ ىصقأ غلبت

 . رهشل ا ةىقى ةردقب ةر يلصت مث من اهضيح م ابأ ا ةالصلا كرتت لاق روصنم

 أم ل اموي ة ةضاحتسملا ت أر ن ںإ الاق نم ل اقو ب اتكلا نمو : : ةلاسم

 ل اوقأل ا لكو ليو اقأل ١ يف هلك ضيح اذ ذهف ام ل نيمويو أرهط ماي ى ] ةثالثو

 . امد نامدلا نكي مل مايأ ةتالث رهط نيمدلا نيب ناك نإ لاق دحاو
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 . عاضرلاو لمحلاو ضرملاو جترلاو ربكلا هعفري ضيحلا نإ اولاقو
 داع ةخسن يقو مدلا اهداع مث لاوحألا هذهل مدلا ةأرما نع عفترا اذاف
 تناك يتلا مايألا يف اهمايأ ددع اهدوعي موي اهتقو نإف يلابت الف اهيلإ

 اهتقو لوثف اهسافن وأ اهضيح يق ةأرملا تقو لوحت اذإ لاق نم لاقو
 لاقو صقن وأ دعي نم داز ولو هنع لوحت الو اهتقو وه اهأدب يذلا كلذ يق

 راص دقف نيتضيح كلذ ىلع ماد مث من ددع وأ تقو ىلا لوحت اذ ١ لاق نم

 . لوألا تقولا عدتو تقو اهل

 الوق اهب ماد اذإ لاق نم لاقو ضيح ثالث مودت ىتح لاق نم لاقو
 كلذف رخآ ءيش ىلإ ثلاثلا يفو ءيش ىلإ يناتلا يق لوحت اذإو السرم
 . لوألا تقولا ىلع يهو فورعم ءيش ىلع مقتسي مل دساف ضيح

 اهب دم مدلا تأر ام لوأف ةأرملا تغلب اذإ لاق نم لاقو باتكلا نمو
 ضيحلا رثكأ وهو ضيح مدلا تأر ام لوأ نم ارشع نإف رهشأ ةثالث
 . مدلا عطقني ىتح رهط نيرشعو

 ىضم اميف اهيف ضيحت تناك يتلا اهمايأ تيسن يه نإ لاق نم لاقو
 ةالصلا عدت اهنإف مدلا اهب دم دقو يه تقو يأ يف الو اهددع فرعت ملف

 لقأ وهو ترهط دق اهنأك لستغت مث 5 مدلا تأر ام لوأ نم مايا ةثالث

 اهل متف مايأ ةعبس يلصتو ثالثلا دعب نم لستغتف عجرت مث ضيحلا
 يه مث 5 ضيحلا رثكأ ا نم ترهط دقو السغ لستغت مث ماي امأ ةرشع

 كلذ شم لعقتقف اهتقو عجري نأ ىلا كلذ دعي مدلا اهي دم اذإا ةضاحتسم

 لدبلا تدارأ اذإ موصلا نم اهيلع ام لدبتق . مدلا اهنع عطقني نأ ىلا

 . ضيحلا رثكأ ىلع نيفعض لاحلا كلت يف يهو

 نإف نيترم اهتقو تلدبأ اهتقو فرعت ملف اهمايأ ددع تفرع نإ كلذكو
 مايأ ةرشع لك يف اهلدبت اهنإف ةضاحتسم يهو تاولص لدب اهيلع ناك
 نيعباتتم نيرهش مايص اهيلع ناك نإو ةرم هيف لدبت يذلا رهشلا نم
 لدب هنم ةرشع لك لعجتو ارهش كلذ دعب ديزت مث نيرهش موصت اهنإف
 . رهشلا كلذ نم اهضيح مايأ يهف رشع ىقبتو رهشلا نم اهضيح

 اسمخ نيتنس ةأرملا تضاح نإف : تلق مكحلا يبأ باتك نم : ةلاسم
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 مث ًاعبسو اتس ضيحت تراص مث اهضيح لوأ كلذ ناكو اسمخ
 مث دعقت تناك ام لقأ مايأ ةسمخ لاق ؟ ةالصلا عدت مك تضيحتس ا

 . يلصتو لستغت
 عبسلاو تسلا يف اهؤرق اهيلع فلتخا اذإ اذهو معن ديعس وبأ لاق

 دحأ ىلع ءارقأ ةثالث اهل قفتا نإف امهدحأ ىلع ءارقأ ةثالث اهل قفتي ملو

 ةضاحتسم ه اوس اميق نوكتو هي دتعتو هيل ا إ عجرت اهنإ ا ليق دقق نبيلاحل ١

 قفتا ام ىلإ اهتعجرو لاح ىلع لاق ام ىلع ىلوألا اهلاح ىلع اهنإ ليقو
 عبارلا يف هتلمعتسا دحاو لاح ىلع ءارقأ ةثالث اهل قفتا اذإ يلإ بحأ اهل

 . لبقتسي اميق

 الوأ تضاح نبح ذم اهضيح تقو لوأ ناك ةأرما نعو : ةلأسم

 يف تلخد اهنإ مث لستغتو مايأ ةتس ضيحت كلذ دعب تراصق مايأ ةعبس
 مصت مل مث مايأ ةتسلا دعب تلستغاق مايأ ةتس تضاحو ناضمر رهش

 له لوألا تقولا مايأ ةعبس اهل متت نأ لبق ةردك وأ ةرقص تأر اهنأل

 ىرت نأ ىلإ اهنع لس مايأ ةعيس 7 ائيش اهيلع ىرت ال مأ ءيش اهيلع

 هنإ ليق دقق ءارقأ ةثالث مايأ ةتس ىلع اهل مت اذإ ديعس وبآ ل
 رظتنت الق مدلا اهنع عطقناو اهضيح مايأ تضقنا اذإف هي دتعت

 يف تلكأو كلذ تلهج نإف موصتو يلصتو لستفتو ةردكلاو ةرفصل يف
 دقف ةرقصلا ىنعمل وأ لئاوألا عبسلاب اهدادعتسا ىنعمل عباس موي ةرفصلا

 . اهموي لدب بحأو اهموص نم ىضم ام لدب ليقو اهموي لدب اهيلع ليق
 الو مايأ ةعبسلا اهتقوف ءارقأ ةتالث مايأ ةتسلا ىلع مقتسي مل ناو

 لاق : لاقو . اهضيح مايأ نم اهنأل عبسلا يف :لكلا .ذ ا يف اهيلع ءيش
 لئاسملاو ةساركلا هذه لثم انباحصا عيمج بتك يف سيل روصنم وبأ

 تيلب اذإف ةضاحتسملاو ضيحملا يف ملع اندنع سيل نأ كربخأو اهيق يتلا

 يتل ا ةس اركل ا هذه يف اهنم اهسمتل اف ةضاحتسمل و ضيحل ا يق ةلاسمي

 . باتكلا اذه ةريظن يهو هللا ءاش نإ كيفكي هنإف ث كدنع

 ت أر مث ا دح او اموي اهضيح م ي ] م دلا ت أر ة أرم أ نعو : ةلآاسسم

٢٥٦٢



 يهف ًالئ اس م د كلذ دعي ت أر مث 7 اهضيح ماي ا ا تلصو تلستغا اف رهطل

 . اهفرعت

 اهمايأ يف تضاح اذإ هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق : ةلأسم

 تضاح اذإ كلذكو اضيح انعم مويلا كلذ نوكي الف ,نيموي ترهط مث مت أموي
 ضيحلا كلذ لطب ضيحلا نم رثكا رهطلا ناكو اثالث ترهط م نيموي
 مايأ يف يهو اسمخ وأ ثالث ترهطو اثالث تضاح اذإو ذخأن اذهبو

 اهضيح مايأ لمكت ىتح اهضيح نم بوسحم انعم هلك كلذف اهضيح
 . انذخأ لوقلا اذهيو اذه يف قرفلا مهفاق

 لوأ مالا تأر ة ٥ أرما يف لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : : ةلاسم

 ت تأر نا كلذكو ضيح اذه لك نيمويلا 6 نيي يتل ارهطل ١ 7 ةدنامثو مدلا

 موي وأ رشاع موي هت أر مث ًأاعست اهنع عطقنا مث | 5 اموي هت أر ام لوأ مالا ١

 امو ضيح اهلوأ نم ا م ارشع ن نإ اف . رشع ةثالث و أ رشع ىنت 5 و ] رشع دح ]

 . ةضاحتسم يهف رشعلا ىلع داز
 ام رثكأ ١ اعيمج ن ن امدلا نوكب ىتح ًاضيح اذه نوكي ال ل اق نم ل اقو

 ًاضيح رهطل ١ ن اك ة هخسن يفو نوكي امن و هلثم و ا رهطل أ نم امهنيب

 . ضيح هدعبو ضيح هلبق ناك اذإ
 رهطلا نوكي ىتح ذخأن لوقلا اذهب هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق

 ذخأن اميف ضيحب كلذ سيلف مدلا نم رثكأ رهطلا ناك اذإف مدلا نم لقأ
 . _“ب

 مدلا ت أر ام لوأ ة ٥ أرم ا يف هقفلا لهأ ا نم هللا ردق نم يأر عمتج و

 رشاعل ا موي وهو أموي هتأر 7 مايا ةسمخ اهنع .7 ١ مايا ةعبرأ :

 ت أر مث ارهط نيموي ت أر مت امد اموي ت ا ةأرم ١ يفو ب اتكلا نمو
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 رهطلا ناك نإو . هلك ضيح اذه نأ رهطلا اهل متف ترهط مث امد اموي
 مايأ ةثالث رهط هبحاص نيبو هنيب نكي مل اذه نم مد لك نأل مدلا نم رثكأ
 . هلك مد هنأك اذهق

 تضاحو مدلا تأر ام لوأف ةأرملا تغلب اذإ لاق نم لاقو باتكلا نمو

 رشعلا مامت رخآ نم مايأ ةثالث هتأر ىتح اهنع عطقنا مث مايأ ةثالث هتأر
 مامت ىلا مدلا هيف تأر يذلا لوألا مويلا لاق نم لاقف ؟ رشعلا دعب وأ
 ىتلإ مايأ ةثالثلا لاق نم لاقو . ةضاحتسا كلذ ىوس امو ضيح رشعلا
 امو ضيحل ١ نم يهف رشعل | دعي وأ اهرخآ وأ رشعل ا لوأ اهيق تض اح

 . ةضاحتسم يهف كلذ ىوس

 مايأ ةسمخلا لبق مايأ ةسمخ اهضيح ناك ةأرما يف لاقو ناتكلا نمو
 كلذ دعي مدلا ت أر مث ةفورعملا اهمايأ رهطلا تأرو اهيف ضحت تناك يتلا

 نالوال | نامويلا مث ١ 5 ًارهط اهضيح ماي انأ نم مايأ ا ةثالث وأ نموي وأ اموي

 يف مدلا نهيف تأر يتلا ثالثلا مايألا هذه نأ رخأ يأر يفو ةضاحتسا

 رت مل ولو اهضيح نم امه نالوألا نامويلاو . ةضاحتسا رخؤملا تقولا

 ناك ةأرما يف اضيأ مهنم لاق نم لوق يفو ةعاس الإ لوألا اهتقو يف مدلا

 ًاضيح رهشلا نم موي لوأ تأرف رهش لك لوأ :نم مايأ ةسمخ اهضيح
 موي تحبص أو ماي ابأ ةعست تغلب ىتح كلذ ىلع ترم مثا ًارهط ين ذاٹل او

 ضيح اهلك مايأ ةعست هذه اولاقف كلذ دعب مدلا عطقنا مث ارهاط رشاع
 . رهط هيف ترهط يذلا رشاعلا مويلا يلإو

 تأر وأ رهط اهمايأ نم رهشلا نم موب لوأ مدلا تأر تناك نإ اولاقو

 أم ل ىرت امويو رهط ىرت اموي كلذ ل ىلع ترم مت أم ل يد ذاٹلا مويل ١ يف

 مايأ ةعستلا ٥ ذهو رهط لوأل ١ مويل . :ناف عطقن ١ مث رشاع موي ت أر ىتح

 , ِ ٠ اهلك ضيح رشعلا ىهتنم ىلا

 ىتح امد يناثل او ارهط رهشل ١ نم موي لوأ يف تأر ة أرم ١ ولو ل اقو

 ضيحي سيل رهشلا نم ا ٠, لوأل مويل ١ نا اف ماي ىأ ا ةرشع نم رثك كلذك ٥ ارت

 مدلا ت أر نإو ةضاحتس أ كلذ ىوس امو ضيح لوألا ١ مويل دعي مايأ ةتالثو

 كلذ ىلع ترم مث ًارهط امويو امد تأرف رهشلا سأر لبقو اهتقو لبق أموي
 رهشل ١ ليق .مدل ا هبق مدقت يذلا مويلا ناف اهنع مدلا عطقنا مد 5 مايأ ة ةرشع

 امد هيق رت مل يذلا رشاعلا مويلاو اهلك ضيح هدعي 1 مايأ ةينامثلاو
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 . هللا ءاش ن ا لئاسملا هذه يف رظنتو هلك رهط هدعي امو

 اهضيح تقو مدلا تأر ٥ ةأرما يف انياحصأ ضعي لاقو باتكلا نمو

 كلذ د دعي ام د ت أر من اهتقو ىضقن أ ىتح تلصو ترهط مث ا لح و اموي

 مل اذ ا هللا همحر نسحل ١ ني دمحم لاق ةضاحتسم يه : ل اق ؟ الئاس

 انعم يهو ضيحب انعم كلذ ل سيلف ] لح او امود ال ا اهضيح م أ يف م دل ارت

 وأ ةنس كل ذ ىرجف م ي انأ ةدن امث ةضبح لوأ تض اح ةبر اج : ةلأسم

 ىتح لوألا وه اهتقو ناف سمخ وأ مايأ ةعبرأ ىلإ تعجر مت رثكأ وأ لقأ

 . البقتسم اًءرق نوكن عب ارلا مت ١ ع ارقأ ةذالت ىلإ أ هنع لوحت

 ةئالت تض احف . رشع ةسمخ صيحت تدب ذاك ٥ ةأرما ن ١ نعو : : ةلاسم

 ماي ىأ 1 نم اه دعت ال كلذ ل نبي اميق ترهط ىتل | "" او 2 ١ ثالثل اي

 اهريغ نمو : ؟ ترهط اهنأ تسل اهنأ ال اهماي اسص تم اص تد ذاك ن او اهضيح

 هنأ ىنعم ىلع انعم يذلاو موصلا رمأ ىف اذهب دارأ ام ملعأ هللا : لاق

 لاق نم لاقو انعم يذلاو رشعلا كلت يف تماص ام اهموص لدبت نأ دارأ
 .. رهط اهضيح مايأ لمكتست ىتح مايأ .. لاقو مايأ ةرشع ضيحلا رثكأ
 مث اهضيح مايأ ءاضقنا دعي ننم رشعلا مامت ىلا ةضاحتسم تناك مدلا

 ارهط كلذ م ں اك ثدالل ا م نم رثكأ ترهط اذ ا ل اق [ نم ل اقو اضئ اح نوكت

 ١_٨(" كلذ دعي مالا اهعجار اذاف

 لاق انهاه اهتبتكف ىرخأ ةخسن يق اهتدجو ةلأسملا هذه : ةلاسم

 ةلاسملا هذه يف لاطأ دق هريغ لاقو باتكلا ريغ نمؤ" لالسلا نب دمحم

 ةنالت تضاح اذإ اهنأ انباحصأ لوق يف يعم جرخي يذلاو اهحرش يقو

 ضعب لاق دق هنأل اهضيح متو تضاح دق هذهف حايأ ة ةرشع ترهط مت مايأ

 مايأ ةرشع تماقأ اذإ اهرهط متو ترهط دقو مايأ ةتالت ضيحلا لقأ ن
 مالسلا دبع نب دمحم هتحصو لصالا يف اذكه )٢( طقنلا عضاوم يف غارف لصالا يف )١(
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 ينأل يناث ضيح وهف كلذ دعب مد نم ءاج امو رهطلا لقأ وهو رهاط
 يذلا لوقلا ىلع ضيح وهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك نأل تظفح
 نسملا يبأو يراوحلا يبأو ديعس يبأو بيبح نب عيبرلا نع هب ذخأن
 . عجر . ملعأ هللاو لوقلا ضعب ىلع اذهو

 رت ملو اهضيح مايأ اهيلع ىتأ ةأرما نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 .اضوتت لاق ؟ مدلاب ةخطلتم تجرخ اهعبصأ تجلوأ اذا اهنأ الإ مدلا
 . اهيلع لسغ الو يلصتو

 ةأرما تناك اذإو هللا همحر هللا دبع ىبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 مايأ ةرشع رهط دعب امد تأرف اهزواجت ال ةمولعم مايأ يف اهرهط فرعت
 لاق . اهيف ضيحت تدوع يتلا اهمايأ ىلا لصت نأ ىلإ ةضاحتسم اهنإف
 نم مد لك هنإف رهطلا يف افورعم اتقو داتعت تناك ولو اهنإ ليق دقو هريغ
 . اهضيح مايأ ءاضقنا ىلإ ضيحلا نم وهف مايأ ةرشع رهط دعب

 دقو لاق رهطلا ىلاإ لاح نم ةأرملا جرخي يذل ا ةمالع امأو : ةلاسم

 نطقلاك وأ ةصقلا لثم ضيبأ وهو ضيحلا يتأي امك يتأي رهطلا نإ ليق

 . هدنع مدلا جسني ذر امك ضيحل جسني ذي

 يف ضيحت تداع مث ارهش مدلا اهافع اذا ةأرملا نعو : ةلاسم
 اهعاجو دلو هنأ تنظف اهنطب كرحتف ضيحلا اهؤيجي تدوع يتلا اهتاقوأ
 ىتح اهضيحل دعقت له تلق ؟ دلولا ىلع انيقي نقيتست ملو ضيحلا
 يدنع كلذكف مكحلا يف امأق ؟ ادلو اهنطب يف نأ هيف كشت ال امي نقيتست

 نللدتسا نإق ءاسنلا نم ةربخلا لهأ ىرت نأ بحأف طايتحالا ىق امأو

 تكرت نأ دعب لمحلا نابتسا نإ تلقو ةالصلا تكرت الإو لمح ىلع
 نم تكرت ام لدب اهيلع له اهلبح ىلع ضيحت دعت ملو رثكأ وأ نيتضيح
 تكرت موي اهنأ نيبت اذإ لدبلا اهيلع نإ ليق دق هنأ يعمف ؟ ةالصلا
 . الماح تناك ةالصلا
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 مايأ يف رهطلا تأر اذإ ةأرملا يف باب
 هدعب وأ =

 ةأرما نعو بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع رثؤملا يبأ نع دجوي اممو
 ىلإ اهجوز جاتحاو ةالصلاو لسغلا تكرتو مدلا اهنع عطقنا مث تضاح
 دقو هيلع دسفت الو ضيحلا يف ءىطو نمك هارأ ال لاق ؟ اهئطوف اهئطو
 . هنم رهاط يهو ةالص تقو تدع اذإ ضيحلا عطقنا

 اذإ هنأ ةلاسملا هذه يف ليق ام ضعب يف يدنع جرخي ديعس وبأ لاق

 مكح ىنعم ىلع تلستغا نكت مل ولو ةالصلا تقو ءاضقنا دعب اهئطو
 مل هنأكف لانتغالا دعب الإ يلصت الو ةالصلا كرتت تسيل اهنأو ةراهطلا
 دنع ضئاحلل ءىطولا نأل ءىطولا دسقي ىذلا تقولا ىف دمعتلا ىلع اطي

 ءىطولل دمعتلا ىلع هيلع ةجوزلا مهنم دسفا نم دنع دسفي امنإ انباحصأ
 مل هنأ لوقلا بحاص عم جرخي هنأكف ضيحلا هبشي امو ضيحلا يف

 . اضئاح اهأطي

 جرخيو هل عقي ام ىنعمل الإ كلذ هل تلاق الو اهلاستغاب ملع نكي مل ولو
 اذه ىلع نأل ةالصلا كرتت ال اهنأو لاستغالاب الإ يلصت ال اهنأ هدنع

 ىلع ءىطو اذإف مهب نظلا نسح يف ةالصلا لهأ ماكحأ رهاوظ ىرجي

 ىنعم ىلع هعنم مهدنع جرخي مل لستفت مل اهنأ هل نيبت مث ىنعملا اذه
 ةلاسملا هذه ريسفت نم جرخي امم انعم اذهف ضيحلا ىف ءىطولل دمعتلا

 . ملعلا لهأ نم اهل لوقلا ىنعم حص اذإ

 لبق اهتراهطب ملعلا ىلع اهئطو هنأب حيرصتلا ىنعم ىلع دجوي دقو
 رمأ ىف فالتخاب اهتقو تافو ةالص تقو اهيلع ىضم دق هنأ الإ اهلاستغا

 . . هيلع دسفت ال اهنإ لوقلا ضعب ىف نأ بسحأف اهداسف
 . لستغت ملام ضئاحلا ةلزنمب اهنأو هيلع دسفت اهنإ لوقلا ضعب يفو

 داسق ىلا ضيحلا يف ءىطولاب داسفلا ىلإ بهذي نمم لوقلا رثكأ لعلو
 ريغ الو ةالص تقو ءاضقنا ىف ارذع هل لعجي الو ىنعملا اذهل هيلع هذه .

 اذه نأ كلذ يف هل صخري نم لوق ىنعم يف جرخي هلعلو لستغت ملام كلذ

 ىنعم نم ةجراخ يهو اهئطو نم عنتمي الو ةجحلا هيف همزلي ال ءيش
 ىصعتو ةالصلا عدت نأ اهملظب هنم نكمتستو كلذ هيلع لوطيف ضيحلا
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 قحملل ةجحلا امناو مكحلا يف لطاب اذهو ةجحلاب اهسفن هعنمت الئل اهبر

 موقت الو هعنم اهل زوجي الام هعنمو ةالصلا كرت يف ةلطبم هذهو لطبملل ال

 اذه اهل تبت ولف اهلسغي الو اهرهطي نأ وه هيلع سيلو . لطبم نم ةجح
 ةنسلاو نيرهشلاو رهشلاو نيمويلاو مويلا هعدت نأ هنكمي ن ناك هيلع

 . تبثي نأ احيبق ناكو لصألا اذه لطب اذإف نيتنسلاو

 هب لطبتو اهرذع هب عطقني ام ىنعم ىلإ لوألا لوقلا بحاص عجر
 ةالصلا كرت توقب ناكو ةدحاو ةالص كرت كلذ يف وه دجوف اهتجح

 هلالح يتأي نأ هل تبثو اهتجح نالطبو اهرذع عاطقنا اهل اهكرتو
 لطبي نأ ىلوأ لطابلا ناك اذكه ناك نأ املف لطابب هل اعونمم نوكي الو
 هلعل هنكلو رثأ الو ظفح نم اذه اندنع نكي ملو تبثي نأ ىلوأ قحلاو
 يدنع هبشي وهو جرخي ناك نإ اذه ىنعم ىلع كلذب لاق نم عم جرخي
 . ةجحلا ىنعم

 هبشي ام هنأ هيلع لدي امم اذه يف ةجحلا ىنعم نم يدنع جرخي اممو

 لستغت ملام ترهط ولو ةدعلا يف اهكردي هنإ ليق هنأ اذه يف لوقلا ىنعم
 الطاب كلذ ناك كلذك ناك اذإف ةالص تقو يضقني ىتح لسفقلا كرتتو

 تبث اذاف افالتخا اذه يق ملعأالو اهكردي ملو ةدعلا ءاضقتنا كلذب ناكو

 لسفلل اهكرتب ةدعلا لاحو ضيحلا لاح نم جرخت اهنأ قافتالا ىنعم
 ماكحأو ةيناتلا ةعجرلا ماكحأ كلذب لطبتو ةالص تقو يضقني ىتح
 جرخي نوكي نأ هبشأ تاقدصلاو تاقفنلاو ثيراوملا تبثتي ىذلا حاكنلا

 . هب هدسفي نم لوق ىلع هيف ءىطولا دسفي يذلا ضيحلا لاح نم كلذب

 يفو نيموي م دلا ت أرق ح ا أ ةعست اهضيح ة أرم | نع لئسو :ةلأسم

 نم ترهط اذإ ةأرملا عىطو لحي ال مالسلا دبع نب دمحم هريغ لاق ةخسن
 هرقتالو) ىلاعت هللا لوقل ءاملاب رهطتو ضيحلا نم رهطت ىتح ضيحلا
 نرهطت يناتلاو ضيحلا نم لوألا نرهطيف . (نرهطت اذإف نرهطي ىتح
 . ملعأ لاو ءاملاب

 لوت نم لوق ىنعم يف جرخي هنأ يعم لاق ؟ :ل ا اهعاج موي ن : املق
 ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلاو ضئافلا مدلا ضئاحلا نع عطقنا اذإ هنإ
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 نكت ملو . ره اطلا ةلزنمب كلذ د ىوس اميق تدب ذاك هلك كلذ ل نم ضحد افل

 ارهط رت مل ولو بابسألا هذه دحأب الإ ضيحلاب اهل مكحي الو ًاضئاح

 اهيلعو اهلك مايألا هذه يف ضئاح ريغ لوقلا اذه ىنعم يلع يعم هذهق

 . اهجوز ىلع دسفت الو نيمويلا ةالص لدب
 مايأ يف ضئافلا مدلا اهمدقت اذإ ضئاحلا نإ لوقي نم لوق ىلعو

 لوقلا اذه ىنعم ىلع يهو نيبلا رهطلا رت ملام ضئاح يهف اهضيح

 لاستغالا مكحلا يف اهعقني الو أرهط تأر نكت مل اذإ "ضئاح يدنع

 . ءعىطولا ىنعمب ب ضئاحلا مكح يف يهو
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 مابأ يك رمهطلا تأرو اذ ا ةأرملا يك باب

 هدعي وأ ا فخضسح

 تأيهتف ةالص تقو يف اهضيح مايأ يف رهطلا تأر اذإ ةأرملا ىف لاقو

 تناك ولو ال لاق ؟ ةالصلا كلت ءاضق اهيلع له ضيحلا اهدواعفق لستغتل

 مل اذا ةالصلا كلت ءاضق اهيلع سيلف تضاحق نيتعكر ةضيرفلا نم تلص

 . ن اوتت

 ةأرما نع لئس دمحم نب يراوحلا يبأ بتك نم دجوي اممو : ةلسم

 عطقناف موي اهئرق نم يقب ىتح اهضيح ءورق يف يهو مدلا اهنع عطقنا
 يلصت الف ًارهط الو ةرفص ًائيش رت ملف ترظن مث ةرفص يف مدلا اهنع
 . رهطلا ىرت ىتح

 ةرفصلاو مدلا اهنع عطقنا اذإ ضئاحلا نا ليق دقو ديعس وبأ لاق

 رت ملام ليق دقو ءالؤه دحأب ضيحلا امنإو تلستغا ةرمحلاو ةردكلاو

 اهضيح مايأ يضقنت ىتح ضئاح يهو ةالص اهيلع سيلف نيبلا رهطلا
 مدلا اهنع عطقنا اذإ تلصو تلستغاو اذه تلمعتسا نإ ينبجعيو
 اهجوز اهآطي ن ن ] ينبجعي الو ةالصلا تقو يف ةرمحل او ةردكل او ةرفصلل او

 لاح لك ىلع بحأ ينأل همامت دنع لستغت مث اهضيح مايأ يضقنت ىتح
 فالتخال ١ ل اح نم اهيف جرخي ىتح اهيق هزنتل و جورفل ا يف ةقثل اي ذخأل

 . هيق ةهيش ال امي

 عطقنا مث ىحض هتأر ةرفص روأ امد تأر اهئرق يف ةأرملاو : ةلاسم

 ىتح اهتليلو امون تثكم ةأرما نأ ءاريقع تمعز دقف رهطلا تأرف اهنع

 دق ديعس ويأ لاق يلصت ال اهل لاقق ةديبع يبأ ىلا تتأف دغلا نم ناك

 وهف اهضيح مايأ يف ةرطاق وأ ةلئاس مد نم ةعفد تأر اذإ اهنإ ليق

 اضئاح هي نوكت ام وأ ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص اهب حاد ناف ضيح

 كرتت الو اهنيح نم ولو تلصو تلستغا ترهط نإو اهضيح ىلع تضم
 يف فرعأ الو اذه ليبس ىلع ةداعإلا اهيلع تناك اهتكرت نإف ةالصلا
 . ءاريفعو ةديبع يبأ نع ىنعم لوق

 هبتشا ائيش ترظنف اهأرق تلمكتسا مث تضاح ةأرماو : ةلآسم

٢٦.



 الو يلصت اهناف ةنيبلا ةرفصلا تسيلو ةرفص ةرمو ًأرهط ةرم لوقت اهيلع
 لستغت هذه دبعس وبأ لاق يلصت ال عيبرل ا لاق ةهبشلا ىلع ةالصلا كرتت

 لوق يف جرخي عضوم ا اذه يف عيبرل ا لوق فرع أ الو لبق اميق يلصتو

 سيلف ة هرمح الو ةردك الو ة ةرفص نكت مل اذ ا هن اق ىنعم ىلع اني احصأ أ

 . ملعأ هللاو راظتنا اذه ريغ يف نإ لاق أدحأ نأ ملعأ

 يلع نب ىسوم نع لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 رظتنت نأ اهتقو يف يهو مدلا اهنع عطقنا اذإ ضئاحلل ىأر هنأ هللا همحر

 . اهتقو رخا ىلإ هل دعتف مدلا اهعجاري وأ ىلصتو لستغت مث ةليلو اموي

 اميف رهطت مث اهئرق مايأ يف مدلا اهيتأي ةأرما نعو باتكلا ريغ نمو
 هارت مث تارم سمخ دجاولا مويلا يف مدلا ىرت مث رهطت تناك ام نود

 ىصقأ يضقني ىتح دعقت لاق ؟ موصلاو ةالصلا يف عنصت فيك عطقني

 باتكلا نمو ث ةضاحتسملا عنصت امك تعنص مدلا اهب ماد نإف اهئرق

 . ضيبألا نطقلا لثمو ةصقلا لثم هيف ةهبش ال يذلا نيبلا وه رهطلا ليقو

 ضيح تقو ةأرملل ناك اذإ لاقو هللا همحر ةيواعم يبأ نعو : ةلاسم
 تأر اذإف اموي رظتنت اهل نأ رهطلا تأر مث اهمايأ ضعب تضاحف فورعم
 كلذ لدي اهيلع نكي مل امد كلذ دعب تأر نإف تلصو تلستغا الإو امد

 كلذ تاولص تلديأ امد رت مل نإف اهمايأ يف ضيمحلا اهاتأ اذإ :"

 تلصو تلستغا مدلا اهنع عطقنا نا اهنأ ملعلا لهأ ضعب لاق دقو .مويلا

 . ضئاح يهف أموي رظتنت ملو
 يف ترهط اذإ ةأرملل نأ يلع نب ىسوم نع لاق نم لاقو هريغ نمو

 ن هعاطقنا دنع لستغت مث ةليلو اموي ةالصلا كرتت نأ اهضيح مايأ
 . اهتقو مايأ هل دقعتف مدلا عجاري وأ يلصتو

 مويلا كلذ ةالص لدب ةأرملا هذه ىلع ىري ال هنأ ءاهقفلا نم هريغ لاقو

 لسفلا اهيلع لاق نم لاقو . اهنع مدلا عاطقنا مت ولو هيف ترظتنا يذلا
 ةالصلاو لسفلا كرتت نأ اهل سيلف ةالصلا تقو ىق ترهط اذا ةالصلاو

 ةالصلا كلت لدب اهيلعف كلذ تلعف ناف اهضيح تقو ىف ناك ولو كلذ ىف
 ول ام ةالصلا كلت تقو يف اهعجاري نأ الإ اهعجار وأ مدلا اهنع عطقنا
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 ىتح ةالصلا ىلع ردقت مل لسغلا يف تذخأ ةالصلا تقو لخد ذنم تماق
 ام تقو يف مدلا اهاتأ نإامأو ةالصلا هذه لدب اهيلع سيلف مدلا اهعجاري
 اهيلعف مدلا اهعجاري نأ لبق تلصو تلستغا ةالصلاو لسغلا يف تماق ول
 لعفت مل نإف يلصتو لستفت نأ اهيلع نإ لاق نم لاقو ةالصلا كلت لدب
 . ةالصلا كلت لدب اهيلع ناك

 ةريخم ] ضييحل ١ م ابأ ىف 77 ١ رهطل | ت أر ا ذ ا ة رمحل ١ نعو : ةلأسم

 م ا ضلئ احل ١ ةلزنمب نوكت ن أ نيو ره اطل ١ ةلزنم نم اهريغو ةالصل ا نبي

 . ترهط اذا ةالصلا اهيلعو كلذ ىف ةريخم

 امأو ديمحلا دبع نب دمحم يبأ مشاه ب باوج نم : ةلاسم

 مث مدلا اهدواعي مث ارهط مايأ ةثالث وأ نيموي لك نبب ىرت ةضاحتسملا

 تماد امق ةرم لستقت نأ رهطلا تأر اذإ ىرأ ينإف اضيأ رهطلا ىرت

 كلذكف مدلا دعب نم رهطلا تأر مث مدلا تأر نإف اهيلع لسغ الف ارهاط

 دعقت مث اهضيح مايأ ءيجتو اهب ام اهنع هللا فشكي ىتح لستفت
 . نسحلا ويأ كلذ معز اهضيحل

 تقو يف اهضيح مايأ يف رهطلا تأر اذإ ةأرملا يف لاقو : ةلاسم
 ؟ ةالصلا كلت ءاضق اهيلع تلق ضيحلا اهدواعف لستغتل تأيهتق ةالصلا

 اهيلع سيلف تضاحفق نيتعكر ةضربرفل ا نم تلص دق تناك ولو ال : لاق

 ناوتت مل اذإ ةالصلا كلت ءاضق

 تأر نكلو رهطلا رت ملف اهضيح مايأ تضقنا ةأرما يف لاقو :

 دعب ةرقصلا يف امايأ تلص نإف تلق ؟ مايأ تلصو ج ةرقص

 عطقنا ةالصلا تقو ءاج املف ةالصلا تقو ريغ يق امد تأر من 5 ةدايزلا

 دعي رهطلا تأر نإف امد تأر اهنأل لستغت لاق ؟ ةرفص تأرو مدلا

 نم تلستغا نيح رهطلا ت أر نكت مل اهنأل اضيأ ا لستقتلق ةرقصلا

 . ضيحلا
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 ؟ امهنيب نيتالص لكل لستغت نأ اهيلع له ةضاحتسملا نعو : ةلأسم
 ةالصلو السغ نيتالص لكل لستغت ةضاحتسملا ن ا ليق دق هنأ يعم : لاق

 ةالص لك يلصتو ًالسغ نيتالص لكل لسغت ليق دق هنأ يعمو ًالسغ رجفلا
 : هل تلق . اهتقو يف يلصتو ةالص لكل اضوتت ليق دق هنأ يعمو اهتقو يف
 ال ةالصلا تاقوأ يف مدلا تقو يف اهيلع لسغ ال نأ لوقي نم لوق ىلعف

 . كلذك هنأ يعم لاق ؟ مدلا عطقنا اذإ السغ اهيلع بجوي

 رهش نم مايأ ةرشع لدب اهيلع ناك ةأرما نع لئسو : ةلاسم
 اهرهط متو نيموي دعب ترهط مث نيموي ضيحلا مد مدلا اهاتأف ناضمر
 اهموص نوكي ام يلصتو اهموص ةمات تأر امل نيمويلا يف تناكو
 لدب لدبلا اهيلع نوكي لوقلا ضعب يف ليق دق هنأ يعم لاق ؟ اهتالصو
 نكت مل اذإ امات اهموص نوكيو اضيح مايأ ةثالث متت مل اذإ ةالصلا
 ضعي يفو ماي انأ ةثالث نم لقأ نوكيب ال 4 هنأ ال ا كلذ يف به ذبو ًاضئ اح

 نأ لوقلا ينعم توبثل ةالصلا يف اهيلع لدب الو اهموص متي ال هنا لوقلا
 ىنعم يف ًاضيح كلذ ناكو ضيح وهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك

 . هنم اهيلع لدب ال هنأ ةالصلا كرت

 ؟ ءىطولا اذه نوكي ام مدلا اذه يف اهجوز اهئطو ناف تلق : ةلأسم

 عضوم ينبجعيو يدنع فالتخالا ىنعم هيف جرخ م دلا يف اهئطو ن نإ ا لاق

 داسفلا نم جرخم هل دجوي ال اميف الإ عقي ال داسفلا يف لوقلا فالتخا
 ىلع دسفت ال م ن أ ينبجعيو ةهيش يلع قلطي الو ح اوزألل قلطي ا ١ نال

 نمو ضيحلا يف ءىطولا مكح عقي كلانه مث . مايأ ةثالث اهل متت
 مدلا اهيتأي ام لوأ هنأ ضيحلا لقأ ىلإ بهذ نمف انموق ضعب .ب لوق ان انما

 اضيح هيسحت كلانه مث ًاضئ اح هب نوكت ام اهل متي ىنح ةالصلا ك

 . طايتحالا ىلع اهجوز اهؤطي الو ةهبشلا ىلع ةالصلا كرتت ,
 تكرتو اهضيح ماب انأ نم ىضم امي تيسح ضيحل ١ ماي انأ اهل مت نا اق

 تلص دق تناك اضئ اح هي نوكت ام مكح اهل متت مل ن ن او ذئنيح ةالصلا

 . موصل او ةالصل عضوم يق تدم اصو
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 يف تذخأف ناضمر رهش نم لدب اهيلع ةأرما نع لئسو : ةلاسم
 تعجر مث كلذ عدت نأ تدارأف اهكردأ ضيحلا نأل كلذ تكرت مث لدبلا

 لاق ؟ كلذ ريغ اهيلع ءىش الو كلذ اهؤزجي له لوألا كلذ تلدبأ تداع

 . كلذ اهل نأ يعم

 له تلسقغق نيبلا رهطلا تأرو اضئاح تحبصأو تماص نإف : هل تلق
 اهعفني مل تماص نإف كلذ اهل نأ يعم : لاق ؟ اهموي ةيقب لكأت نأ اهل
 . ضيحلا مكح يف تحبصأ اذإ ضيح اهلك اهمكح مويلا نأل كلذ

 يعم : لاق ؟ ضيحلا مكح كلذ مكحو ءطولا اهل زاج فيكف هل تلق
 . ضيحلا مايأ يف رهطلا اهعاج لوقت كنأل مالكلا يف جرخي كلذ نأ

 ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق فارشألا باتك نمو : ةلئسم .

 نأ ىلع اوقفتاو اهضيح مايأ يف ضئاحلا نع ةالصلا ضرف طاقسإ
 ام ءاضق اهيلع نأ اوعمجاو اهيلع بجاو ريغ ةالصلا نم تكرت ام ءاضق

 . اهضيح مايأ يف مايصلا نم تكرت
 ام هنأ يعم جرخي ام ىلع أطاوتي مهلوق نم ىضم ام ديعس وبأ لاق

 . انباحصأ لوق يف يدنع اذكه هريغ لاق . انباحصأ لوق هبشي

 لاق مدلا ىرت لماحلا ىف اوفلتخاو : فارشألا باتك نمو : ةلاسم
 ديز نب رباجو ردكنملا نب نسحلاو يرصبلا نسحلاو بيسملا نباو ءاطع
 دمح أو يع ازوأل او يرونل و يرمزل و ل امحو لوحكمو يبعشل او ةمركعو

 . ةالصلا عدت ال بوقعيو نامعنلاو روت وبأو ديبع وبأو لبنح نبا
 ةيؤر دنع ةراهطلا نم اهيلع اميف مهنم فلتخا نم وأ ءالؤه فلتخا مت

 ةضاحتسملا ةلزنمب يه نا اميلس يب أ ني د امحو نسحل ل اقو. يرمهزل و

 ن ات لوق هيقفو يلصتو اض وتت يروثل و يبعشل و ر دكنلا نب دمحم ل اقو

 سنأ ني كلام لاق كلذكو مدلا ت أر اذإ "ةالصلا عدتلق ضيح هنأ وهو

 نع هريع ل اق . ةد اتقو ي دهم ني و فق ؟احس و يعقف هاشل و دردعمس ني ثرلل او

 لوق ىف جرخي ى ذل و هلئاق نم ل افغ ا اذه مالسل ١ ديع نيب دمحم

 دقو لسفلا اهيلع ةضاحتسملاو ةضاحتسملا ةلزنمب نوكت انباحصأ
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 عجر ملعأ هللاو لمح عم ضيح نوكي ال هنأ عماج لصأو هيف لوقلا ىضم
 . باتكلا ىلإ

 ام عيمج جرخي هنأ يعم ديعس ويأ لاق ذخأن لوألا لوقلاب ركب ويأ لاق

 .ةضاحتسملا ةلزنمب اهنأ يدنع مهلوق رهظأف انياحصأ لوق يناعم يف لق

 يف مهلوق رثكأو لاستغالا اهيلع نأ ةضاحتسملا يف يدنع مهلوق رهظأو
 . نبيتالصلا عمجتو يلصت نأ لاستغالا

 هنأ يعخنلا نع انيورف ضخمت يهو مدلا ىرت ة ةأرملا يف اوفلتخاو هنمو

 نع تكسمأ دلولا ىلع مدلا تأر اذإ نسحلا لاقو يلصت ال ضرح وه لاق
 ةدالولا ليق ناك نإو ةالصلا تكرت مدلا رهظ اذإ قاحسا لاقو ةالصلا

 كلام لاقو ةضاحتسملا عنصت ام عنصت لوقن ء اطع ناكو نيموي وأ مويب

 اضوتت ةدالولا ةرضح ةأرملا جرف نم جرخي يذلا ضيبألا ءاملا يف

 . ساقنلا مد ىرت ىتح يلصتو

 ليق ام هبشي انياحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم ديعس ويأ لاق

 ةدالولا قيرط نم هنأ مهلوق ىناعم ىف جرخي هنأل ضيح هنأب حيرصتلا الإ

 قلطلا اهبرض اذإ هنأ يدنع مهلوق نم تبثي ام صخرأف سافنلا ىنعمو
 نوكتو ةالصلا كرتت اهنأ ضيحلا ىنعمب نوكي يذلا لئاسلا مدلا تأرو
 وأ ةرفص نم كلذ دعب تأر اميف لوقلا اذه ىلع مهلوق ىنعم يف مهدنع
 . سافنلا ةلزنمب رهطلا رت ملام ةردك

 . دلولل زكرت ىتح كلذ تأر ولو ةالصلا كرتت ال اهنأ مهلوق ضعب يفو
 اهنأ ضعب يفو . دلولل تزكر ولو دلولا مالعأ ىرت ىتح مهلوق ضعب يقو
 مهلوق ضعب يفو دلولا ضعب جرخ ولو يضقنت ىتح ةضاحتسملا ةلزنمب
 مهلوق نم ىنعملاو هرت مل وأ امد ىرت ةالصل ا تكرت يداهلا اقفن اقفنا اذ ا

 : نيينعم دحأ يدنع جرخي

 نوكت ام تأر وأ ضاخملا انعم وهو دلولا بابسأ تأر اذإ هنأ امهدحأ

 دلولا بابسأ توبثل ءاسفنلا ةلزنمب كلذب كلذك لئاسلا مدلا نم ءاسقن هب

 . ساقنلا ىنعمي هنألو هب
 كلذب تبثي مل اذا . ةضاحتسملا ةلزنمب كلذ عيمج يف نوكي نأ امأو

 . ةالصلا ىنعم يف اهل طايتحالا وه يدنع اذهف عقي ىتح ساقنلا ىنعم

 رهطت ضئاحلا يف اوفلتخاو هنمو سافنلا هابشأ انعم وه يدنع لوأل او
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 عولط لبق ترهط اذإ ةفئاط تلاقف رجفلا عولط لبق وأ سمشلا بورغ لبق
 تلص رجفلا عولط لبق ترهط اذاو . ربصعلاو رهظلا تلص سمشلا
 . ءاشعلاو برغملا

 سوؤاط لاق هبو سابع نباو فوع نب هللا دبع نع لوقلا اذه انبورو
 دمحأو يعفاشلاو ثيللاو كلامو ةعيبرو يرهزلاو يعخنلاو دهاجمو

 ناميلس يبأ نب دامحو ةداتقو يرصبلا نسحلا لاقو روث وبأو قاحسإو
 لاقو رهظلا ةالص اهيلع سيلو .دعلا تلص رصعلا تقو يف ترهط اذإ
 ترهط اذإ ءاشعلاو برغملا ىف مهلوق كلذكو رصعلا الإ اهيلع سيل ىوونلا
 رصعلا نم ةعكرو رهظلا يلصت نأ اهنكمأ اذإ كلام لوق يقو قفشلا دعب
 سيلف ةدحاو ةالص الإ يلصت نأ اهنكمي مل نإو . رصعلاو رهظلا اهيلعف

 . اهريغ اهيلع
 يف جرخي هنأ يعم ديعس ويأ لاق ءاشعلاو برغملا يهف باوجلا كلذكو

 ةالص اهيلعف تقو ىق رهطلا ضئاحلا تأر اذإ هنأ انباحصأ لوق ىناعم

 الإ ةالصلا اهيلع سيل هنأ مهلوق ضعب يفو اهلبق اهيلت يتلاو ةالصلا كلت
 ةالصلا الإ ةالص اهيلع سيل هنأ مهلوق ضعب يفو اهتقو يف ترهط يتلا
 اهتقو ءاضقنا لبق رهطتلاو لسفلا اهنكمأو اهتتقو يف ترهط يتلا
 يدنع جرخي ام حصأ يدنع لوقلا اذهو اهئاضقنا لبق اهتقو يف اهتالصو

 دعبو ةالصلا نم ةعونمم رهطلا لبق كلذ نود اميف تناك اهنأل لوقلا نم
 نإ اهنإ لوقأ ىنأ الإ هب الإ اهل ةالص الو ةالصلل لسفلاب ةبطاخم رهطلا
 تلصو تمميت اهل تلستغا نإ اهيف ترهط ىتلا ةالصلا تقو توق تفاخ
 اذإف اهتقو يف ةالصلا كردت مل لسغلا يف تذخأ نإ لاح ىلع تناك اذإ

 اهديعت اهنا يدنع جرخيو هريغ اهيلع ءيش ال هنأ جرخيف مميتلاب تلص
 . طايتحالاب اذهو مزاللاب يدنغ لوألاو ءاملا دوجو دنع لسقلاب

 يلصت ن أ ليق ةالصلا تقو لوخد دعب ضيحت ةأرملا يف اوفلتخاو هنمو

 لاقو ءاضقلا اهيلع قاحساو ةداتقو يعخنلاو يعفاشلا لاقو ةفئاط تلاقف
 يق اهيلصت نأ اهنكمأ اذإ اهيضقت يعفاشلا لاقو ديعت نأ ينبجعي دمحأ

 . اهيلع ءاضق الف كلذ اهنكمي مل نإو اهتقو لوآ

 باحصأو يعازوألاو ناميلس يبأ نب دامحو نيريس نب دمحم لاقو
 تقولا جرخي ىتح ةالصلا عدت وأ طرفت نأ الإ اهيلع ءاضق ال يأرلا
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 يضقت ال تضاح مث رهظلا دعب وأ رهظلا نم ةعكر تلص اذإ كلام لاقو
 . اهيف تضاح يتلا ةالصلا

 هيشي امي لصفلا اذه يف ليق ام عيمج جرخي هنأ يعم ديعس وبأ لاق

 دقو اهلوأ نم ةالصلا رمأ يف ناوت ريغ ىلع تناك نإف انباحصأ لوق
 هيشأاف يناوتلا كلذب ةملاس تناك ام ناوت ىلع تناك ولو كلذ عيمج جرخي

 تقو ىضم اذا هنأ اذه وحن يف انباحصأ لوق يق يدنع جرخي ام

 اهلامكب اهتلصو ترهطت ةالصلا ىلإ تماق ول ام ردقب ةرضاحلا ةالصلا
 . ةالصلا كلت لدبب ةرومأم تناك رابتعالا يناعم يف ضيحلا يتأي نأ لبق

 يقبف ناوتت ملو أدح ةالصلا كلت نم اهيلع ىقبي رابتعالا يق تناك ولو

 .ترهط اذإةالصلا ةداعإ اهيلع نكي مل هب الإ ةالصلا متت ال امم دح اهيلع
 لاستغالا هيف اهنكمي ال تقو رهطت ضئاحلا ىف اوقلتخاو هنمو

 ةداتق لاقو اهيلع ءىش ال ىعازوألا لاقف تقولا جرخي ىتح ةالصلاو
 اهتقو بهذي ىتح لستغت ملف ةالصلا تقو يف رهطلا تأر اذإ يروثلاو
 . ةالصلا كلت دعتلقف

 يلصت ةعكر ردقب سمشلا بورغ لبق ترهط اذإ يعناشلا لوق يفو
 لاق هبو سمشلا تبرغ ىتح اهلسغ نم غرفت مل نإو رصعلاو رهظلا
 دمحأ

 ضئاحلا نأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ ىعم ديعس وبأ لاق

 اهرهط يف اهمزلي ام وحن ةالص تقو يفو اهضيح مايأ يف ترهط اذإ
 بحاص عم قرف الو فالتخالا يناعمل لوقلا نم ىضم امم اهضيح نم
 رهطلا توبث يف ضيحلا مامت دعب ضيحلا مايأ يف اهرهط نم لوقلا اذه
 رظتنت نأ اهل نأ مهلوق ضعب يف جرخي دقو ةراهطلا يف ةالصلا توبثو
 نكي مل ضيحلا اهعجار نإف ضيحلا مايأ يف رهطلا نأك اذإ مدلا ةعجر
 مهلوق نم نأ بسحأو . ةداعإلا اهيلع ناك رهطلا اهل مت ناف ةداعإ اهيلع

 نأ اهل نأ مهلوق نم نأ بسحأو نيتالصلاو ةالصلا رظتنت ,نأ اهل نأ

 ىنعملا اذهب ةليلو اموي رظتنت نأ مهلوق نم ينم كشلاو ةليل وأ أموي رظتنت
 رظتنت اهنأ جرخيف ضيحلا لقأ هنإ ليق دق هنأل شحافلا هبشب يدنع اذهو

 . اهلك اهضيح مايأ يف
 اهل ناك امنإو ةالصلاو لسفلا رهاطلا ىلع ليق ام يناعم حصأو
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 تبث ضيحلا ىنعم لاز ىتمف ضيحلا ةضراعمل ةالصلا كرت ىف رذعلا

 . ةالصلا ىنعم
 لاقو هللا دبع يبأ نع ةبواعم يبأ ظفح نم إ بسحأ باتكلا ريغ نمو

 عقو ناو هلسغت نأ اهيلع سيل اهرعش تحرس اذإ ءاسفنلاو ضئاحلا يف

 بنجلا لثم اذه يف يه سيلو سأب الف تلصو اهبوث يف اهرعش نم
 . بنجلا يلع امك أضوتت نأ لكات نأ تدارأ اذإ اهيلع سيلو

 لدب اهمزل فيك ضئاحلا نع هللا هظفح ديعس ايأ تلأس : ةلأسم

 ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ةالصلا لدب اهمزلي ملو مايصلا
 سافنلاو ضيحلا مايأ يف اهتكرت يتلا ةالصلا لدب نع ءاسفنلاو ضئاحلا

 ناضمر رهش يف سافنلاو ضيحلا مايأ يف اتلكأ ام الدبي نأ امهرمأو
 . مالسلا هيلعو دمحم انيبن يلع هللا ىلص

 نم نم تغرف اذإ لاق ؟ ةتئاف تاولص اهيلع ةضاحتسم نعو : ةلأسم
 و ءيجي ىتح لصتلف ةتئافلا ةالصلل ىرخأ ةلسغ تلستغاو' ةضيرفلا
 . يضقت وحنلا اذه ىلعف نيتالصلا نيب تلستغا مث ةالصلا

 السغ نيترضاحلا نبتالصلل لستقت اهنأ انعم يذلا ديعس ٣ لاق

 عطقنا مث , نيتالصلا نيب تلستغا ةضاحتسم نعو باتكلا نمو . اديدج
 تأر نإف ًالخاد ارظن ةنطقب رظنتلف ةرفص الو ًارهط رت ملف مدلا اهنع
 نيتالص لك نيب لستفتلف مدلا ترظن امو ةالص لكل اضوتتلف ةرفص
 . ةليلو موي لك يف تارم ثالث السع ةادغلل

 مالا يف الإ اهيلع لسغ ال ةضاحتسملا نإ ليق دق ديعس وبأ لاق
 انفرع ام ىلع اهيلع لسغ الف محرلا يف نمكملا امأو رطاقلا و لئاسلا
 . ءوضولا هنم اهيلعو

 ةضيرق ضيحل ١ لسغ ل اقو درعمس يب أ نع هن ا ي دنع : ةلأسم

 ىتح) ىلاعتو كرابت هلوق نم هنأ بسحأ اميف هللا باتك ىف هضرفقو

 وه رهطتلاو ءاقنلا وه رهطلا نإ ليقف (نرهطتاذإفنرهطي
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 ملو مدلا اهنع عطقناف اهضيح مايأ تمت ةأرما نعو : ةلسم
 ةرم لستغت ملق رهطلا تأر من 5 مايأ ةتالث تلصو تلستغافق ارهط رت

 اهيلع لهفق تلق . رهطلا ىرت نيح لستغت نأ ىرأ : لاق ؟ىرخأ
 اهنع عطقنا اذإ ديعس وبأ لاق . لضفأ وهف تضق نإ : لاق ؟ ءاضقلا

 ةرفصلا نم كلذ ىوس امل اضوتت مث تلستغا رهطاقلا وأ لئاسلا مدلا
 ىدنع ىرج دقف كلذ نم ترهط اذإف . كلذ هابشأو ةرمحلاو ةردكلاو

 ىذلاو لسغ اهيلع بجي ال'نأ بحأو اهيلع لسغلا بوجو يف فالتخالا
 امل هدنع لدبلا اهقحل كلذ ىلع تلصو لستغت ملف لسفلا اهيلع بجوي
 اهمزلي نأ بحأ ال ينأل لدبلا اهمزلي نأ بحأ الو لسفلا اهمزل ذنم تلص
 . لسظلا

 مايأو ضيحلا مايأ نيب اميف ناك رهط لكو رفعج نبا عماج نمو
 لبق نم مدلا نهيف تأر يتلا مايألا كلت نم بوسحم وهف سافنلا
 . دعي نمو

 ىلع اهضيح نم ترهط ةأرما يف ءاهقفلا ضعب لاق باتكلا نمو
 مدلا اهنع عطقنا اذا هنأ مالا اهعجار مث م امون وأ راهن فصن تنثيلو اهتقو

 ةرفص يقب ناك ن ق ةضاحتسم تناكو رظتنت نأ اهل نكي مل اهعجار مث
 امد تأر نإف ةرفصلا يف ديزت ال ضعب لاقو ترظتنا ضيحلا رثأ ىلع
 مل نإف نيموي وأ اموي تداز اهضيح تقو ءاضقنا دعب ًاطيبَع وأ الئاس
 اهنع عطقنا نإو . امهتالصو نيمويلاو مويلا موص تلدبأ مدلا اهنع عطقنب
 . ةالص الو موص يف امهيف اهيلع لدب الف امهيف

 ةأرما نع هللا همحر نسحلا نب دمحم نسحلا ابأ تلاس باتكلا نمو
 ترهط مدلا اهنع عطقنا مث ثالث وأ نيموي ةضيح لوأ يف مدلا تأر اذإ
 تأر تناك نإ . ثلاثلاو عبارلا مويلا مدلا اهعجار مث مدلا تأر ام لثم
 نكي مل اذإ : لاق ؟ اهضيح مايأ نم مدلا اذه نوكيأ رثكا وأ نيموي مدلا
 تلق . هب دتعتو ضيحلا نم بوسحم وهو ضيح وهف مدلا نم رثكأ رهطلا

 نيموي اهضيح مايأ ىف مدلا تأرف اهتفرع دق مايأ اهب ناك اذإ كلذكو :

 نوكيو اهضيح نم اذه نوكيأ ثلاث موي اهعاج مث نيموي اهنع عطقنا مت
 مدلا ناكو مايأ ةثالث رهطلا ناك نإو لاق معن : لاق ؟ ضيح مد لو

 يف مدلا ةأرملا تأر اذاو لاق ضيحب سيل كلذف اهضيح مايأ يف نيموي
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 ةرفص وأ محرلا يف نمكم امد ىرت مث مايأ ةنالث نم لقأ اهضيح مايأ

 ًاضيح ضيحلا مايأ يف نوكي امم ائيش وأ ًاسوبي وأ محرلا يق ةنمكم

 يتلا ةرفصلا وأ رطاقلا وأ لئاسلا مدلا ىرت ىتح اضيح نوكيال كلذف
 نم مايأ ةنالث ةرهاظلا ةردكلا وأ ةرمحلا وأ رهاظلا مدلا لثم يف رهظت

 تأر املكف كلذ تأر اذإف اهمايأ لوأ نم ًارطاق وأ الئاس ًامد تأر ام دعي

 وأ محرلا يف نمكملا مدلا وأ سوبيلا نم ضيح وهف مايأ ةثالثلا :دعب
 لوق ىلع اذهو . نيبلا رهطلا رت ملام ءيش لكف محرلا يف يتلا ةرفصلا
 . مايأ ةتالث ضيحلا لقأ لوقي نم

 نم وه كلذ نم يقب ام ناك ادحاو أموي مدلا تأر ول لاق نم لاقو
 ذخأن نحنو لاق اهضيح مايأ نم بوسحم وه ارهاط تناك ولو اهضيح
 . كلذ لعف نم ءيطخن الو لوألا لوقلاب

 وأ موي ىضمو تلسغ ام دعب مدلا اهعجاري ةأرما نعو : ةلئسم

 مدلا اهب مودي يتلا رظتنت امنإو يلصتو لستختلو رظتنت ال اهنإف ناموي

 .نيموي وأ ًاموي ترظتنا مدلا اهب رمتسا نإف اهتقو غلبي ىتح مدلا لوأ نم
 مدلا اهب ماد ناف اموي نيعبرأ نم لقأ اهتقو ناك اذإ ءاسفنلا كلذكو

 مادق نيعبرأ اهتقو ناك نإو تالث وأ نيموي ترظتنا اهتقو زواجت نأ دعب
 لستغت ةضاحتسم نيعبرألا تناكو ًائيش رظتنت مل نيعبرألا دعب مدلا اهب
 . يلصتو

 ناكو رظتنت لوقن نحنو لوق اذه هللا همحر نسحلا نب دمحم لاقو

 هلكو ءاسفن تناك اذإ اثالث وأ نيموي مدلا اهب رمتسا اذإ نيعبرأ اهتقو
 . باوص
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 نموامهجرف نم أامد تأر اذإ ةأرملا يسك باب

 لوبلا عخوم

 لاق ؟ لسقفلا اهيلع له اهنع عطقنا مث مدلا ةعفد تأر عضرم ةأرما نعو

 الا كلذ ريغ وأ الماح وأ ًاعضرم تناك لقلا اهيلع بجو مدلا رهظ اذإا

 وأ ةردك ناك وأ نطقلاب وأ ديلاب بلطت امنإو . رهاظب سيل نوكي نأ
 . رهاظلا مدلا نم الإ لسلا اهيلع ىرأ الف ةرفص

 ةلزنمب هن ١ لوقي ضعيف محرل ١ ىف نمكمل ١ م دلا كل ذكو :ةلأسم

 . سوبيلا ةلزنمب هنإ لوقي ضعبو ةرفصلا

 ىقبيو اهرهط ماي ادأ ١ يف م دلا اهيثأي اب ه ةأرم ١ نع ددعس وب ] لئس : :ةلأسم

 لاق ؟ ال م ١ لسقفلا اهيلع بجي أ هتجرختس اف رهلتي ال محرل ١ يف انمكم

 تلق . هتجرختس ا اذ ا كلذ ل اهيلع ىري ال ضعيو اهيلع لوقي اضعب ن ن ] يعم

 كلذ د ينبجعي ال لاق ؟ ًاضيح ث كلذ نوكأ ١ ضيحل ا ماي انأ يف هتجرختبسا ن ا ن اق

 تكرتو ضيح هنأ تنظو اريثك امد تأر ةأرما ىق تركذو : ةلآاسم

 تلسقف اهعجاري ملف ةعجرلا ةرظتننم دغلا عم هلك مويلا كلذ ةالصلا
 يعمق ؟ ةالصلا هذه يف اهمزلي ام : تلق ؟ ضيحلا مايأ يف ناكو تلصو

 اهيق ناك اميق اهيلع لدب ال ليقو لدبلا يف اذه لثم اذه يف ليق دق هنأ

 نأ ملعأ الو ضيحلا ىنعم يلع اهب رمي مل نإ ًاضيح نوكي يذلا مدلا نم

 . ضيحلا ببس ىنعمب كلذ ناك اذا ةرافك اذه لتم ىف

 ترظنف ائيش رت ملو اهنع عطقنا مث ةدحاو ةعفد تداز ولو تلقو
 هبشي مدلا اهل هيف نوكي ام ريغ يف راظتنالا يف اهمزلي هنأ يعمق ؟ كلذك

 . لاح ىلع لدبلا ضيحلا
 يف ةعفدلا دعب ةرفصلا وأ ةرمحلا وأ ةردكلا اهب تلصتا ولو تلق

 وأ نيموي ضئاف ريغ امد ناك ول تلق ؟ عنصت ام كلذ ىلع تثبلف راهنلا

 لوق ىلع اضيح نوكي سيلف ضفي مل اذإ هنأ يعمق ؟ ائيش رت ملق اثالث
 اهيف يل نيبي الف ضيحلا يف ةهبشلا ببسل اهراظتنا امأو كلذب لوقي نم
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 دمعتلا يف يه امنإ ةرافكلا نإ لوقي نم لوق ىلع لدبلا نم لاح يلع

 سيلف اهرهط ماي انأ ا يف لئاس ريغ امد ة ٥ رمل ا ت أر اذ ا ل اقو : ةلاسم

 ن اكو تلصو تلستغ ١ ًالئ اس أم د ن اك ؛نإ اف يلصتو أ اضوتتو لسغ اهيلع

 . ةضاحتسملا ليبس اهليبس

 اهضيح تقو يف مدلا ةأرملا تأر اذاو رقعج نبا عماج نمو : : ةلأسم

 . مدلا تأر دق اهنأل لسقغلا اهيلعف اهنع عطقنا مث مث ةعفد ولو هريغ وأ

 يف ةراهطلا هلانت ثيح جرفلا رهاظ يف مدلا تأر ةأرما نعو : ةلأسم

 لاق ؟ ضفي ملام ال مأ ضئاحلا ةلزنمب نوكت له ضفي ملو ضيحلا مايأ
 ةلزنمب.ناك هتجرخأ اذإ ليقو ضيحب سيلف ضفي ملام ليق هنا يعم
 كرتت نأ ينبجعي ال لاق كلذ نم كبجعي امف هل ليق كلذ يف رظنتو ضيحلا
 اذإ جوزت الو ةدعلا هب يضقنت الو طايتحالا ىلع اهجوز ًاهؤطي الو ةالصلا
 ةدعلاو ةالصلا رمأ يف طايتحالا هلك كلذ يق ذخؤيو . كلذ ىلع اهضيح

 . ءيطولاو جيوزتلاو
 ؟ ضاف تبهذو تعاج نأ املف ضفي مل تدعق اذإ تناك ولق هل تلق

 . اهلعق نم وه سيل اذه نأل ًاضئاف نوكي نأ ينبجعي لاق
 لئاس ريغ امد ة ٥ رملا تأر اذإ لاقو ديعس يبأ باتك نمو رثألا نمو

 الئاس ًامد ناك نإف . يلصتو اضوتتو لسغ اهيلع سيلف اهرهط مايأ يف

 الو اهضيح مايأ فرعت مل نإو ةضاحتسم اهلديس ناكو تلصو تلستغ ١

 تلصو تلستغاو مايأ ة ةرشع ةالصلا تكرت مدل ا اهي دمو اهرهط مايأ

 اهرهط مايأ تلصو تلستغا اهضيح مايأو اهرهط تفرع نإو مايأ ةرشع
 . اهضيح مايأ ةالصلا تكرتو

 عيمج يق تظقح مالسلا دبع نب دمحم لاق باتكلا ريغ نمو

 موي ناك اذإف نهضيح مايأ دعب مايأ ةرشع نيلصي نهنأ تاضاحتستملا
 مدلا رمتسا نإق رشع دحأ موي نم رجفلا ةالص نيلصو نلسغ رشع دحأ
 يبأو ديعس يبأ لوق وهو تظقح اذكه نهضيح مايأ ةالصلا نكرت
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 تاضاحتسملا يف هلاق ام ذخأن هبو ملعأ هللاو عيبرلا لوق يلعو يراوحلا
 انملع اذه ىلعو اذه ريغ اهيفو هب لومعملا وهو حيحص وهف هظفحو
 . اندمتعاو

 رظتنت نأ اهل سيلف مدلا اهب م مث مايأ ةعبرأ ةأرملا ضيح ناك نإو

 رظتنت هللا همحر نسحلا نب دمحم لاقو يلصتو لستغتو نيموي الو اموي
 . مايأ ةرشعلا يف تناك ام نيموي وأ اموي

 . حيحص وه أ لويل ١ ىرجم يف م دلا اهات ] ة ارم ١ نع هتلأسو : ةلاسم

 لاق ؟ ضيحل ١ عضوم نم اهتاي ملو اهضيح مايأ نم ناك ناف تق . ال لاق

 اريثك امد ناك نإف تلق . ضيحل ١ مايأ يف ناك نإو ضيحي كلذ سيل معن

 اهأطي نأ اهجوزلو اهيلع لسغ الو اضوتت : لاق ؟ لستغت مأ اضوتت تلق

 . ءاش نا

 سيلف قيضأو ىلعأ وهو لوبلا جرخم نم ءاج مد لكو :ةلأسم
 لفسأ وهو عامجلاو دلولا عضوم نم ءاج ام ضيحلا امنإو ضيحب
 . عسوأو

 امناو لسغ هيف اهيلع سيل جرفلا مد نأ هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم

 طيبع وهو اهلبق نم جرخي مدلا ناك اذإ لاق نم لاقو . ءوضولا هنم اهيلع
 تارم ثالث لستغت نأ اهل ىغبني هنإف

 يف تناك نإ : لاق ؟ لسغ اهيلع له فرع وأ ةرطق تأر ةأرمأ نعو
 تلستغا اهضيح تقو يف نكي مل نإو ةالصلا نع تكسمأ اهضيح تقو
 عمجتو لستغت نأ اهيلعف الئاس ًاطيبُع امد ناك نإو تلصو ةالص لك دنع
 . نيتالصلا

 اهيلع امنإو لسغ اهيلع هيف سيل جرفلا مد رهظ اذإ : هللا دبع وبأ لاق
 لسغ هنم اهيلع سيلف جرفلا مد رهظ اذإ ديعس وبأ لاق . ءوضولا هيق
 لخاد مدلا هلعل جرفلا ناك نإ ءاوسو ةالص لكل ءوضولا هنم اهيلعو
 هجو ىلع يدنعو لسغ هيف سيلف هجراخ وأ هريغ لاق هلخاد وأ جرفلا
 . ملعأ هللاو كلذ هلعل جرفلا لخاد مدلا ناك ءاوسو رظنلا
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 له مد اهجرف نم جرخي اهنأ معزتو حرق اهلبق يف تمعز ةأرما نعو
 اهلبق نم جرخي مدلا ناك نإ لاق ؟ ةالص لكل اضوتت وأ ةضاحتسم نوكت
 لكل تأضوت ةرفص ناك نإو تارم ثالث لستغت ن أ اهل يغبنيف طيبع وهو

 . ةالص

 لسغ جرفل ا م د يق سيلو جرفل ١ م ل يف لوقلا | ىضم دق دردعمس وي أ ل اق

 نم نوه ] وهو ضيحل ا م اقم يذل ا مدل اهمدقت ت ولو ضيحل ا م اقم موقي الو

 . ضيحلا ىق دبعتلا نأش ىف ةرمحلاو ةردكلاو ةرقصلا

 ةأرملا جرف يف نوكي يذلا :جرفلا مدو رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 مد يف لسفلا امنإو اضوتت نكلو هنم اهيلع لسغ الف اهنم ليسيو
 صقح يبأ نع دمحم نب رقصلا ظفح ء اسقنلاو ةضاحتسملاو ضيحلا

 يعم نكي منغ اهنع ينولاسف ايتي انأو ةلاسم تنع لاق مساقلا نب رمع

 ينباجأق ز زرحم ني دبعس رقعج يبأ ىلإ اهيق تيتكقف ىأر الو ظفح اهيق

 ةأرما نأ كلذو 4 مشاه نع ىسوم نع وأ مشاهو يلع نب ىسوم نع
 نم ءاج مدلا نم ءيش لك نأ اهنع ينباجأف لوبلا جرخم نم مدلا تأر
 ءاج ام ضيحلا امنإو ضيحلا نم سيلف قيضأو ىلعأ وهو لوبلا جرخم

 . عسوأو لفسأ وهو دلولا جرخمو عامجلا عضوم نم
 امنإو لسغ هيف اهيلع سيل جرفلا مد نإ هللا دبع وبأ لاق باتكلا نمو

 تمعزو حرق اهلبق يف نأ تمعز ةأرماو باتكلا نمو . ءوضولا نم اهيلع
 نإو تارم ثالث لستفت نأ اهل يغبنيف طيبع مد اهجرف نم جرخي هنأ
 . ةالص لكل تأاضوت ةرقص تناك

 ملف .لستغت ملو تلص مث ةأرما نم تطقس ةقلع يف لاقو باتكلا نمو
 وأ الئاس امد تأر اذإ اهنأ انفرع يذلا ملعأ هللا هريغ لاق ؟ الدب رت

 . يه ام ةقلعلاب ملعأ هللاو لسغلا اهيلع نأ ًارطاق
 مل ةعفد اهرهط نم رشاع:موي مدلا اهاتأ ةأرما يف تدجو باتكلا نمو

 اهئطوو تأضوتو لستغت مل اذإف لسفلا اهمزلي دق هذهف كلذ ريم رت

 يق رظنتو لوألا ضيحلا نم تلسغ دق تناك اذإ هيلع دسقت مل اهجوز

 . كلذ
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 . لستقت ملو هنم تأضوتف مد نم ةعفد اهت اج ة أرم ا نعو : ةلأسم

 كلذ لعفت مل نإف لسغلا بجو رطقو جرفلا نم مدلا ضاف اذا اولاق دقف
 . اهيلع ةرافك الو تلص ام تداعأو تلستغا تلهجو

 مل ةعفد اهرهط نم رشاع موي مدل ا اه اتا ةأرم ١ ىف تدجو :ةلأسم

 . لسغلا اهمزلي هذهق كلذ ريغ رت
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 هبشأ امو عامجلاو ضيحلا نم ءاجنتسالا باب

 نإو لسغلا لمحب ضئاحلا رمؤتو ءاوس ضيحلاو ةبانجلا نم ةأرملا لسغو
 نم ةرهطتملا ىلعو بئاوذلا ضقن نع اهأزجأ رعشلا لوصأ ءاملا غلب
 يذؤت الو لسغلا يف غلابتو جرفلا يف اهعبصأ لخدت نأ ةبانجلاو ضيحلا
 تناكو جرفلا جلاو لسغت ملو ةيسان وأ ةلهاج كلذ تكرت نإف دلولا عضوم
 . ةرافكلاو لدبلا اهيلعف دمع وأ لهجب تلصو ًابيث

 ضئاحلا تلسغ اذإ ليقو لدبلا الإ اهيلع سيلف ةيسان تناك نإو
 زوجي الو ندبلا لسغت مل ولو ضيحلا دح نم تجرخ دقف اهسأرو اهجرق
 لسفغت ملو هلك ندبلا تلسغ اهنأ وأ هلك ندبلا لسغت ىتح ةالصلا اهل

 دعب ضيحلا دح نم جرخت ملو سأرلاو جرفلا
 اهضيح ىلع نم وهف اهس ار لسغت ملو هلك اهندبو اهجرف تلسغ ولو

 . ملعأ هللاو ًاضئاح ءىطو دقف لاحلا هذه ىلع هتجوز .ىطو نمو
 ال لمعتسملا ءاملا نإ ليق دقف سجن وأ لمعتسم ءامب ترهط نإو

 . هيلع مرحت مل اهجوز اهئطو مث هب تلستغا نإو ءوضولاو لسفلل ءىزجي
 سجنلا ءاملاب لستغت يتلا : مالسلا ديع دمحم لاق هريغ نمو

 هيلع تمرح هلامعتسا وأ هتساجنب ملاع وهو اهجوز اهئطوو لمعتسملاو
 اهل تبثي مل يهو جوزلا نم دصقلاو دمعتلا يف عقت ةمرحلا نال هتأرما
 دقق يه هملعت ملو وه ملعي ملو كلذب ةملاع يه تناك نإو كلذ نم لسغ

 روجحم نم هتنكمأ اهنأل ةمثآ اهنأ انباحصأ لوق يناعم ىلع يدنع جرخي
 . اهيلع

 مل لبقي مل نإو اهنم كلذ لبق نإ اهل هيلع امب هنم يدتفت نأ ينبجعيو
 هعسي ام هنم يه اهعسيو هتجوز كسمي نأ هعسيو امكح لوبقلا هيلع نكي

 يف ادمعتم وه هئطوب عقي داسفلا امنإ لجأل اهدسفأ ملام نإو . هنم

 اعيمج املع اناك اذإو يدنع هلعفك سيل اهلعقو هيلع روجحملا تقولا
 . عجر هتجوز يف هيلع داسف الف عامجلا نيح ايسنو

 اهسأر تلسغ نإو لستغت نأ لبق ترهط دقو اهئطو نإ هيف فلتخمو
 . ًاسأب كلذب رب مل نم مهنمق اهجرف وأ
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 املقي له ءاسفنلاو ضئاحلا نع كادهو هلا كملع تلأسو : ةلأسم
 شم اهنأ ملعاف رعشلا كلذ لسغت لهو امهرعش احرسيو امهرفاظأ
 هنم جرخ ام لسفت الو اهرعش حرستو اهرفاظأ ملقت نأ اهل بتجلا

 عقو ولو ةالصلا ءوضو أضوتت نأ ريغ نم برشتو لكأت اهنأ ىرت الا
 . ًاسئأب هدق اهلع نكي مل هدق تلص هٹ مد اهيوث يف اهرعش

 لستفقفت ن أ اهل : زوجي له ضيحل ا نم لستغت ة رم ا نعو : ةلأسم

 نسحأ هلعل ٦ رهق السع تدجو ناف اندنع زئاج ث كلذف لسغ ريغي ءاملاي
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 عامجلاو رخيحلا نم ءانجننت سازا يكف باب

 ةخسن يقو ت ا اذا ةخسن يفو ة ةأرملا ت ا اذإ ليقو

 دلولا عضوم ىلإ هلخاد تلسغو اهجرف يف اهعيصا تلخدأ تسجنتسا

 ةأرملا ىلع سيلو كلذ زواجت الو عامجلا عضوم ىلإ دارأ هلعل ةخسن يقو

 . ءوضولا دنع يقنتستو لسغ جرفلا يف مدلا نم ضمغ اميق

 هبشي ائيش رثألا يف انيأر دقف ةأرملا لبق امأو ميهاربإ يبأ باوح نمو

 ناكمو ضيحلا نم اهلسغ دنع اهجرف يف اهعبصأ لخدت نأ اهيلع نأ

 لخدت نأ اهيلع سيل هنأ نيملسملا بتك يف انيأر ىتح ةبانجلا لسغو لوبلا

 . دلولا عضوم ىلإ اهعبصا

 لاقف نامثع نب يراوحلا دمحم وبأو انأ ةلاسملا هذه يف انيراجت دقو
 ضيحلا يق لسغت نأ ةأرملا ىلع سيل لاق هنأ ىراوحلا يبأ نع هغلب هنإ

 اهرظنت نأ بحأو هبجأ ملو يلع كلذ لقثف اذه وحن وأ رهظ ام الإ اهجرف

 . بتكلا نم
 اهدي لخدت نأ ةأرملا ىلع نأ نيملسملا نم عامجالا يف لهو هل ليق

 كلذ يف مأ ةبانجلاو ضيحلا لسغ ةفلابمل تعاطتسا ام جرقلا يف

 افالتخا كلذ يف بسحأو هيلع عمتجم كلذ نأ يل عقي ال لاق ؛ى فالتخا ِ

 . ليق اميق

 ءاج اذإو اهدي لخدت نأ اهيلع نأ انباحصأ هيلع انكردأ يذلاو

 لخدت نأ اهيلع نوكي نأ ينبجعي هنأ الإ فالتخالا اهل عساوف فالتخالا

 . ضيحلا نم هبشأ يدنع ةبانجلاو اهدي

    

 لسغل جرفلا ىف اهدي لخدت ال تناك ةأرما نع هتلاسو : ةلاسم
 يهو كلذب ملعي ملو اهعماجي جوزلا ناكو جرفلا قوف نم لسغتو ضيحلا
 ؟ ةيدف اهيلع له كلذ يف هجولا تفرع مث جلاو نم هلسغ سيل هنأ نظت
 له تباتو دتفت مل نإف : تلق . ةقيثولاب ذخأتل اندنع نسحف تدتقا نإ لاق
 اهلعقب جوزلا ملعي ملو تبات اذإ اهنأ يدنع لاق ؟ هدنع ةماقإلا اهعست
 نم دمعتلا امنإو تبات اذإو . هللا ءاش نإ اهيلع كلذ قيضي ال نأ وجرأف
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 . ملعأ هللاو جوزلا لعفك ةأرملا لعف سيلو جوزلا

 ركب نع هللا همحر نسحلا نب دمحم نب دمحأ ركب ابأ تلأس : ةلاسم

 اضوتت امك تاضوت لسفلا تدارأو اهعماج اذإ ناكو لجر اهجوزت
 مساقلا وبأ امأ فالتخا كلذ يف لاق ؟ جرفلا يف عبصألا جلوت ملو ةالصلل

 هيق ىري ناكو هنم رظتنتو جلوت مل اذإ ضئاحلاك هاري ناكو هللا همحر

 تنك ينأ نظأو اهجوز ىلع دسفت اهنإ هنع لاق هنأ وجرأو لديلاو ةرافكلا

 . اضيأ هنع كلذ تقرع

 الو ةرافك الي لدبلا اهيلع بجوي هلعلو كلذ ىرب نكي ملف هريغ امأو لاق

 ةكرب نب دمحم ني هللاديبع دمحم يبأ نع دجود ًاضنبأ اذه وحت ىلع داسق

 . كلذ عيمج يف رظنيو

 اهل له ضيحلا نم ترهط ةأرما نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 : لاق ؟ ةبانجلا نم كلذكو ضيحلا نم اهلسغل جرفلا يف اهعبصأ جلوت نأ
 كلذ تكرت ناو دلول ١ عضوم يذؤت الو لسغل ١ يف غل ايتو كلذ اهيلع معن

 لهجب ث كلذ ىلع تلصو ابيث أ تناكو جرفل ا جلاو لسغت ملو ةيسان وأ ةلهاج

 الا اهيلع سيلف ةيسان تناك نإو ةرافكلاو لدبلا اهيلعف دمعت وأ اهنم
 . لدبلا

 اهجرف جلاو لسغت ملو ضيحلا نم ترهط دقو اهجوز اهئطو نإف تلق
 . كلذب ملعلا دعب دمعتلا ىلع اهئطو اذإ هيلع دسفتو ًاضئاح ءىطو دقف
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 لماحلا رخيح يف باب

 ةالصلا تكرتف مدلا اهعاج لماح يف عيبرلا لاقو رفعج نبا عماج نمو
 نأ مدلا تأر اذإ لماحلا ىلعو تاولصلا نم تكرت ام لدب اهيلع لاق

 لئاسلا مدلا تأر اذإ ةضاحتسلاو ٠ ةضاحتسملا عنصت امك عنصت

 تناك ناو السغ رجفل ا ةالصل لسغتو امهعمجتو نيتالص لك نيب تلستغا
 . ةالص لكل تأضوت ةرفص

 لماح يهو اهيتأي اهل ةداع ضيحلا ناك اذإ لماحلا نإ لاق نم لاقو

 ةضاحتسملا ةلزنم ىلع نوكت لاق نم لاقو ضئاحلا ةلزنم ىلع يهف
 ةلزنمب يه لاق نم لاقو .ةضاحتسالا لاحب اهجوز اهؤطي الو
 يأرلا اذهو لمح عم اضيح هللا لعج امو ءيش لك يف ةضاحتنملا

 مدلا اهعاج اذإ انعم لماحلا هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق يلإ بحأ

 . ةضاحتسملا ةلزنمب

 ضيحلا نإ مث اهلمح نابتساو الماح تناك ةأرما نع : ةلأسم
 اهل الخ ىتح نهدتعت تناك . يتلا اهمايأ رهش لك يف دتعت تلعجف اهعجار

 ىلع ناق تقصو ام ىلعف ًاظقس كلذ دعب تحرط هن مت رهشأ ةتس كلذ يف

 نا تردق نإفق . مدلا مايأ يف نهتكرت يتلا تاولصلا كلت لدب ةأرملا هذه

 تلدبأ كلذ اهيلع رسعو ردقت مل نإو . كلذ اهل ناك دحاو تقو يف نهديعت

 . كلذ نم رثكأ اهمزلي الو ةالص ةالص دنع

 عم سيلف ضيحلا تقو يف مدلا اهعاج اذإ لماحلا امأف باتكلا نمو
 . مدلا اهنع عطقني ىتح يلصتو لستغتو . لوقلا ضعب يف ضيح لمحلا
 : رضنلا نب دمحأ لاق . مدلا عطقني ىتح اهجوز اهبرقي ال لاق نم لاقو
 مزلاق نيتالصلل لسغ نهيلع × × بجاو نهاتأ نا ىلابحلا ضيحو
 ملست قحلا بلطاف لسغ نهتتا × × ةردكل سيلو ملست ىدهلا قيرط
 مثرجتت الو لدبتلف ءاج اذإ × × اهتالص دوخ نهنم تعيض نإق
 . لصألا ىلإ عوجرلا وهو ةمثرجلا نم ذوخأم لعفتلا مثرجتلا

 كلت ىلع اهجوز اهئطوف امد اهجرف لخاد ةأرملا تأر اذإو : ةلأسم
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 اذا لاق نم لاق ؟ تضاح اذإ لماحلا ىف اوفلتخاو سأب الف لاحلا
 الو موصت الو يلصت الو ضيح وهف اهمايأ ددعو اهتقول اهتداعك اهباصأ
 . عماجتو موصتو يلصتو ضيحت ال لماحلا لاق نم لاقو . اهجوز اهؤطي
 ةيافك هيف ام هجاجتحاو هحرش ىضم دقو ذخأن يازلا اذهبو رظانلا لاق
 . هللا هقفو نمل

 نإف تفصو ام ىلعف ضيحلا اهعاج لماح ةأرما نعو : ةلأسم

 ناك نإو تلصو تلستغا الئاس مدلا تأر نإف ًاضئاح نوكت ال:لماحلا
 يلصتو أ اضوتتو اهيلع لسغ الف دلول عضاوم يف وه امن او ليسي ال م دل أ
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 ضئاحلا عءعطو يق باب

 ملو مدل ا اهنع عطقن او ترهط ام دعي هتأرم | ءىطو لجر نع تلآاسو

 ىلإ هنإو انتوعد مالعأ نم ملعلا يوذ نع انظفحف انلوقف ؟لستقت

 . ذخأن اذهيو مدلا يف ء ءعىطو نم ةلزنمب هنأ ءاهقفلا نم هريغو ةديبع يبأ

 ءاملاب لستغت ىتح ةأرملا هذه ءىطو لحي ال مالسلا دبع نب دمحم لاق
 ذخأن هيو لوقل ١ ضعي ىلع يدنع جرخي وهو ضيحلا نم رهطلا دعي

 عنم اذهلف (نرهطت اذإق نرهطي ىتح نهوبرقت الو) ىلاعت هللا لوق هتجحو
 . ملعأ هللاو رهطت ىتح ءيطولا

 الو لحت ال ادمعتم ضيحلا مد يف ء ءىطاولا نيملسملا ضغب لاقو

 . مرحت

 نميفق مرحت الو لحت ال نالوقي بوبحمو عيبرلا ناك فنصملا نمو
 نم هريغو يلع ويأ ناكو قارقلا ىري هللا دبع وبأ ناكو ادمعتم 77

 مرحت الو لحت ال نولوقيو بوبحمو عيبرلا لوقب نوذخأي نيملسملا ءاهقف
 . مرحي مل ضعبو مرح ضعبو

 هبو مهيلإ بحأ قارفلاو هيلع مرحت مهضعب لاقو . باتكلا ىلإ عجر
 نأ اهجوزل لهف ةالصلل تمميتف دجت ملف ءام تبلطف ترهط نإ لاق ذخأن

 يف هيلع سأب ال هنأ هللا همحر يدلاو نع ةرفص وبأ ظفح دقف اهأطي

 ى دل او لوقيو لستغت تو ءاملا دجت ىتح اهؤطي ال بوي أ وبي ] ل اقو اهئطو

 لوقيو ب اوص امهالك نسحل | ني دمحم ل اق . اذه ىف ذخ أ هنع هللا يضر

 ضئاح اهنأ هتفملعأف اهسفن هتأرما ىلإ بلط لجر نعو : ةلاسم
 اهنأ نظو ةمئان ىهو اهعاج دغلا نم ناك املق ادغ لستغت اهنإ : تلاقو

 اهنا هتملعأق عزن تهبتنا املف اهئطوف لستغت اهنإ اهلوق لاحل ترهط دق
 . ةمرح ىلإ هب غلبي الو عنص ام سئبف دعب لستغت مل

 اهآر مث ضئاح اهنإ تلاقق هتأرم ١ عماجي نأ ل ارأ لجر نعو :: ةلاسم

 د ا تلاقق اهتعم اجم ةرم ل ارأف ةرم ريغ ىلع اهنم كلذ ن اكو ىلصت
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 دعب ملع ناك نإو هل رذع الف ةعماجملا دنع ضئاح اهنأ ملع ناك نإق
 . ءىطخملا ىلع ام هيلعو روذعم وهف ةعماجملا

 لعفت ال صع اح اهنإ ا هل لوقت يمو هت رم ١ عم اج لجر نعو : ةلأسم

 لوق كلذ يف انلوقو ةجحلا هتمزل دقف هل تلاق امك اضئاح ۔اه دجوف

 هيلع اهمرحي نم لوقب ذخأن نسحلا نب دمحم ل اقو مرحت الو لحت ال نم
 . اهضيح يف 7 اهئطو اذا

 اهنإ لقت ملو اهجوز اهعماجف ًاضئاح تناك ةأرما نعو : ةلأسم

 ًاسأب كلذي هيلع ىرن الف ؟ ارارم كلذ لعقق هملعت ملف ةملاع ةأرملاو ضئاح

 نأ هل يغبنيو ضيحلا يف اهئطوو هتمتك اذإ اهيلع كلذ رزوو ملعي مل اذإ

 . اهعينص ءوس نم فرعي امل اهيلإ عجري نأ دارأ اذإ كلذ ةفرعم بلطي

 هنأ بسحي وهو ضئاح يهو رارم هتأرما عماج لجر نعو : ةلاسم
 كلذ دعب نيملسملا لاس مث اذه لحي ال لعقت ال لوقت ةأرملاو كلذب سأب ال

 نم لوق كلذ يف انلوقو هلهج ىلع رذعي ال امم اذه ؟ كل لحت ال اولاقف

 . مرح الو لحي ال

 نب دمحم هللا دبع ىبأ نع رثؤملا ىبأ نع هنأ دجوي اممو : ةلاسم
 تكرتو مدلا اهنع عطقنا مث تضاح ةأرما نعو امهيلع هللا ةمحر بوبحم
 نمك هارأ ال لاق ؟ اهئطوف اهئطو ىلإ اهجوز جاتحاو ةالصلاو لسفلا
 تقو تدع اذإ ضيحلا عطقنا دقو هتأرم ا هيلع دسقت الو ضيحلا ىق ءىطو

 . هنم رهاط يهو ةالص

 يهو هتجوز نم هتج اح يضقي نأ ل ارأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هنإ لاق اهيلع جلوأ ىتح هركذ لزف جرفلا يف جاليإلا نود اميف ضئاح
 . أطخأ وه امنإو كلذل دمعتي مل اذإ هيلع سئب ال

 لاس لجر نع يور دقو هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا رصتخم نمو
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 ؟ نولهألا انعمو ءاملا نع بيغن انإ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 يور دقو . نينس ىلإ ولو ءاملا دجت ملام نينس ىلا ولو فاك ديعصلا لاقق
 ىلإ ولو بيطلا ديعصلا ريغل وأ يرافغلا رذ يبأل مالسلا هيلع لاق هنأ
 هعم ناك نإو ءاملا دجي مل نمل ديعصلا ىزجي ام اذه يفف نينس رشع

 . ءاملا دجي ملام زئاج امهل بارتلاب ديعصلاو اهتعماجم هل زاج هتأرما
 اهتعماجم زئاجو تلصو تمميت اهضيح نم ترهط اذإ ضئاحلا وأ

 ىتح كلذ يف نورخآ ددشو ءاهقفلا ضعب لوق ىلع ديعصلاب مميتلا دعب
 ء اوس هلك سافنلاو ضيحلا نم ءاملاب لستغت

 اهنأ ةشئاع نع تبثو فارشألا باتك نمو عرشلا نايب باتك ىلإ عجر
 ينرشابي مث رزتأ نأ ينرمأي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق
 مث اهلقسأ جاليإلا نود ام ىلع اهرازإ ةشئاع تلاقو . ضئاح انأو

 سوواطو ءاطعو حيرشو بيسملا نب ديعس لاق ىنعملا اذه لتمبو اهرشابي
 دمحأ صخرو يعفاشلاو كلام لوق انعم وهو ةداتقو راسي نب ناميلسو
 يف ضئاحلا جوزل ةفئاط تصخرو اهترشابم يف روث وبأو قاحسإو
 . جرفلا نود اهنايتإ

 مكحلا لاقو ءاطعو سوواطو يبعشلاو ةمركع نع لوقلا اذه انيور
 نأ سأي ال يرونلا لاقو هلخدي الو جرفلا ىلع هعضت نأ سأب الف

 لاقو .عامجلا نود ام لاقو . جرفلا عضوم ىقتا اذإ اهجوز اهرشابي
 . رمأب هيف نكي مل لزنأف جرفلا نود اهعماج ول قاحسإ

 هللا ىلص يبنلا نع يور ام عابتا ركب وبأ لاق انعم يعخنلا نع انيور
 ىقتا اذإ جرفلا نود اهلفسأ اهنايتإ نم مرحت الو اهالعأ ملسو هيلع
 جرخي ام ىلع ةطاوتي مهلوق نم ىضم ام ديعس وبأ لاق ىذألا عضوم
 هلازنإ دارأ ناك نإف ءاملا لازنإ الإ انباحصأ لوق هبشي ام ىلع هنأ ىعم
 لكف جرفلا نود اميف ناك نإو مهدنع زوجي امم كلذ جرخي الف حرقلا ىف
 . مهلوق نم ةزاجإلا ىلع جرخي كلذ

 انبورق اضئاح هتجوز ىتأ نم نأ ىلع ملعلا لهأ فلتخا باتكلا نمو

 دمحأ لاق هبو رانيد فصنب وأ رانيدب قدصتي لاق هنأ سابع نبا نع

 نإو رانيدق مدلا لوأ يق ناك نإ يهو ةيناث ةياور سابع نبا نع انيورو
 مدلا ناك نإ قاحسإ لاقو يعخنلا لاق هبو رانيد فصنف هرخآ يف ناك
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 . رانيدق ًاطيبع
 لوق اذهو رانيد فصنف لسغت ملو ضيحلا نم ترهط دقو اهئطو نإو

 هيلع نأ وهو ريبج نب ديعس لاق سماخ لوق هيفو ةداتق لاق هبو يعازوألا
 يف هلعل هتأرما ىلع عقي يذلا ىلع ام يرصبلا نسحلا لاقو . ةبقر قتع
 . ناضمر

 لوق اذه هللا رفغتسيو هلام يف هيلع مرغ ال نأ وهو عباس لوق هيفو
 ةعيبرو دايز يبأو يرهزلاو لوحكمو يبعشلاو ةكيلم نباو يعخنلاو ءاطع
 نايقسو . ديعس ني ثيلو كلامو يناتسجسلا بويأو ناميلس يبأ دامحو

 . بوقعيو نامعنلاو يعفاشلاو يرفثلا
 يذلا يف لاق هنأ ملسبو هيلع هللا ىلص يبنلا نع انبور دق ركب وبأ لاق

 هدانسا يف رانيد فضنب وأ رانيدب قدصتي ضئاح يمهو هتأرما يتأي

 بجوي نأ زجي مل تبثي ال ناو لوق هيف سيل ًاتباث نكي ناف بارطضا
 . فالتخا الب ًامرغ ًاضئاح هتأرما ىتأ نم ىلع

 عضوم ىلع لدي ىنعم الو طلغ هلك اذه نأ يعم ديعس وبأ لاق

 كلذ هبشي ال هنأل ضيحلا يف هتأرما ءيطو نميف . ريثك الو ليلقب ةقدصلا
 ىنعمب ًاضئاح هتجوز ىتأ نم ىلع ةق ةقدصلا تتيث اذاف يناعمل ١ نم ىنعم

 هيفف عامتجالا يناعم يف رثكا انزلاف روجحملا وأ مرحملا ىنعمب ءىطولا
 سيلو ةقدص ينازلا ىلع بجوأ ًأدحأ نأ ملعن الو ةبوتلا دنع ةقدصلا رثكأ

 . ةبوتلا الإ هيلع
 لبق اهمد عاطقنا دعب هتجوز لجرلا ءىطو يف اوفلتخاو باتكلا نمو

 راسي نب ناميلسو هللا دبع نب ملاس ههركو هنم عنم نممف لستغت نأ
 دمحأو يعفاشلاو يروثلاو دعس نب ثيللاو كلامو ةعيبرو يرهزلاو
 دهاجمو سوواطو ءاطع نع لاقم هيف دانسإب انيور دقو روث وبأو قاحسإو
 نإ اهنم باصأ مث اضوتت نأ اهرمأ قبشلا لجرلا كردأ اذإ اولاق مهنأ

 تبثي الو لوقلا هقفأ وهو دهاجمو ءاطع نع كلذ نم حصو هللا ءاش
 يف ريصيف ءالؤه نع تبثي نأ لطب ذاو ملاس لوق فالخ سوواط نع
 . لوقن هبو مهنم عامجإلاك لوألا لوقلا ناكو ناث لوق ةلاسملا

 ءىطو عنم انياحصأ لوق يناعم يف يعم جرخي درعس وبأ لاق

 هيف ملعأ ال امب كلذ يناعم يف جرخيو رهطتت ىتح رهطلا دعب ضئاحلا
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 نرهطي ىتح نهوبرقت الو) ىلاعتو كرابت هللا لوق نم ليوأتلاب افالتخا
 . ضيحلا نم اهتراهط وه رهطلا نأ ليوأتلا يف تبثف (نرهطتاذإف
 ابنج الو» هيف لاقو (اورهطاف ابنج متنك ناو) هلوقل ءاملاب لسغلا رهطتلاو
 رهطلا وه رهطلاو لاستغالا وه رهطتلاف «اولستغت ىتح ليبس يرباعالإ
 . ضيحلا نم

 اهضيح مايأ يق ترهط يتلا امأو فارشألا باتك ريغ نمو : ةلأسم
 هب نوكت ام اهضيح مايأ مامت يف مدلا اهعجار مث اهجوز اهئطوو تلسغو
 ًأره اط تناك ولو ماي انألا مامت لبق اهأطي نأ هل هرك دق هنا يعمف ًاضئاح

 اهئطو مت اهساقن مايأ يف ترهط اذإ هيلع اهداسقب ليق هنأ ملعأ ا الو

 اهأطي ال نأ رمؤي ليق هنأ الإ هلوق ىنعم ىلع هيلع داسف ال هنا اهجوز
 . ةدعلا ولخت ىتح

 ض اح يهو هن رم ١ عم اجي ن أ لجرل ١ نوهني ح ارشأل ١ ن اكو :ةلاسم

 لك نأ ءالهجل ا مهو اهيق معزيو كلذ مهنم لجرل ١ دمعتي نيلف اقلا ء الؤه نأو

 وأ رانيدي قدصتي نكلو هيلع سأب ال هناف ضئاح يهو هت أرما عماج نم

 . كلذ نم اوركذ بجعل | لك مهمهف ةلق نم ابجع انف نيرانيدب

 ترهط ةأرما يف هللا دبع يبأ نع باتك يف ىأر هنأ ركذو : ةلاسم

 ضئاح يه : لاق ؟ اهجوز اهعماج مث سجن ءامب تلستغاف ضيحلا نم
 , ملعت مل وأ سجن هنأ ءامل اي تملع

 سجن هنأ ءاملاب تملع نإ لاق نم لاقو اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو
 هيلع دسقت الف رهاط هنأ اهعم ناكو سجن هنأ ملعت مل نإف هيلع تدسق

 . لسغلا كلذب ءىزتجي الو لسفلا نيهجولا الك يف اهيلعو
 ىتح نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ لاق هريغ نمو

 امنإ داسفلا نأل هيلع دسفت ذئنيحف اضيأ وه ملعيو ءاملا ةساجنب يه ملعت
 ملعأ هللاو اذهب ذخألا ينبجعيو يه اهدمعتب ال وه هدمعتب اهيف هيلع عقي

 لجر نعو ير اوحل ١ ني لضفل ١ ىل ا هللا درع يبأل ب اوج نمو : ةلأسم
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 اهنأ معزت يمهو اهئطوو اهبذكف ضئاح اهنأ تمعزف هتأرما أطي نأ دارأ
 لوقل ١ نوكي م ] كلذ ل هعس ] ا اهيف الو هركذ يف ام ل وه رد ماو رصن اح

 اهايإ هنطو ليق امد رب و اهبذكأ اذإ تفصو ام ىلعف ؟ : ل نأ

 ن / هلو ًاسأب اهيف هيلع ىر ] الف ث كلذ هتقو يف ء ءعىطول رد ا ىلع هدعي الو

 الو كلذ عيمج هدعي الو اهايإ إ هئطو لبق امد ري ملو اهبذكأ اذإو اهقدصي

 ستب الو ةيدف هيلع ىرأ الف اهتطو ىتح اهسفن ىلع اهبلغ ناك نإو
 , ملعأ هللاو هللا ءاش نإ اهيلع

 اهسفن هعنامتو ٥ ده اجت ن ں ] اهل ىرأ الف اهتيدف لبقي مل ن ن و اهتيدق لبق

 الف اهئطو ىتح اهسقن ىلع اهيلغو هنكمت مل تدب ذاك ,0 ن او هل اهت ده اجم ريغي

 . هنم ٠ ةيدفلا ا اهمزلي و ًاسأب : ىرأ

 رهظأ ا | امن او ائىش ر ] و تعزنو امد ل ىر ] الو اهئطو ه ل " اهعبصأب اه

 مأ اهايإ هبيذكتب رذعب الو تلاق ام ىلع ًاليلد اذه نوكيأ تغرف ام دعب
 نأ لبق نم اهايإ هدطو رث 5 ىلع مدل ا هل ت ترهظا اذإ لوقأف ؟ كلذ هعسي

 اهنم كلذ لبقي ملف ضئاح اهنإ 7 نأ لبق نم تلاق تناك دقو اقرتقي

 ترهظأ اهنأ ترقأ اذإ ادمعتم ضحصلا يف ء ءىطاولاك ٥ ارأ ينإف اهئطوو

 اهنيمي عم اهلوق لوقلا ا نوكيو اهايإ هئطو رثأ ىلع ءىطولا نم مدلا هيلا
 تلطبو هنيمي عم هلوق لوقلاف مدلا ةيؤرب رقي ملو كلذ عيمج ركنأ ناف هللاب
 . كل تفصو امك ةيدفلا

 اهيلع سأب الو ةيدف اهيلع ىرأ الف اهئطو ىتح اهسفن ىلع اهبلغ نإو
 - اوصلاب ملعأ هللاو هللا ءاش نإ

 نعو : هللا همحر رثؤم ١ نيب ا دمحم ني هللا ديع دمحم يبأ ب اوج نمو

 مث اهئطو ىتح ض اح اهن ] هملعت ملق اهأطو اهجوز ل ا ر ] ض اح ة رم ١

 مل اذإ هتجوز كاسمإ يق لجرلا ىلع سأب الف تفصو ام ىلعف ؟ هتربخأ
 . اهقدصي مل اذإ هيلع سيلف ءىطولا نم غرف ىتح مدلاب ملعي

 نأ الإ ةمهتملا ةلزنمب تلزن دق اهنأل ةقث كلذ لبق نم هعم تناك ولو
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 نكي مل نايسنلاب ترذتعا اذإف اهئطو ىتح هملعت ملف تيسن اهنإ لوقت
 ملو ضئاح اهنأ ملعت يهو اهسفن هتاطوأ اهنإ تلاق نإف ماقملاب ساب اهيلع
 ماقملا يف هيلع سأب الف اهقدصي مل نإف اهئطو نم غرف ىتح هملعت

 . اهدنع

 اهل أربأو كلذ لبق نإف اهقادصب هتم يدتفت نأ اهيلعف يه امأو

 ليقي ملو كلذ نع عنتما نإو أدبأ هبلا إ عجرت نأ اهل سيلو هنم تناب اهسقن

 هيف هلؤي ًالاتق هلتاقت الو هدهاجتو داهج ريغ نع ًاعانتما هتعنتما اهتيدف
 نإ ةملاس يهو ملاس وهف لعفت مل نإف اهلزتعي نأو هللا ىوقتب هرمأت نكلو
 تلعف امنإو هل ةيهتشم ريغ كلذل ةهراك يهو اهايإ هؤطو ناك اذإ هللا ءاش
 . ربجلاو ةيهاركلا ىلع كلذ

 نإ هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو هريغ نمو
 باوج ريغ نمو . ةدهاجم ريغب اهاطو هعنامتو هدهاجت مل اهتيدف لبقي مل
 لبقي مل نإو هنأ هللا همحر ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ يبأ

 يف ةعراسملا اهنم ىري الو تدوع امك نيزتو رطعت ملو هل تهّركت اهتيدف
 . كلذ ملعي ال وه اميق هل اهمزلي اميق هعنمت الو كلذ

 هعم ماقملا اهعسو اهتيدف لبقي مل اذإ هنأ هللا همحر نسحلا يبأ نعو

 ريغ ىلع ردقت ال اهنأل هل زمغتو نيزتو رطعتو اهنم هعسي ام هنم اهعسوو
 اهعسو اهملعك ملعي ال وهو جورخلا ىلع ردقت مل اذإو . جورخلا نم كلذ
 . اهنم هعسي ام هنم اهعسيو اهنم اعساو كلذ ناك اهنم هعسي ام هنم

 . نيملىسملا راثآ ىق دوجوم كلذ نإ لاقو

 اهسقن هعنمت نأ اهعسي ال هللا همحر ياروحلا يبأ نع دجوي اممو ا
 كلذ اهل زوجي ال ةمثآ يهو كلذ هل ناك اهتيدف لبقي مل نإف هنم يدتفت

 ٣ كلذ اهسقن ىلع تلخدأ .

 اهجوز ن ١ مث اهضيح م اد ] ىف م دلا اهاتأ ة رم ا نع هتلأسو : ةلأسم

 مث اهئطو نم غرفأو اهئطو ىتح مدلاب هملعت نأ تيسنف اهتعماجم دارأ
 اذه لثم سيل ال لاق ؟ ءىش كلذ ىف هيلع وأ اهيلع له : هل تلق ؟ تركذ

 . ءيش ٠

 ملو م دل اي يه تملع دقو ملعت ال ةسعان يهو اهئطو ول كل ذكو هل تلق
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 . ءيش كلذ يف امهيلع سيل معن : لاق ؟ وه ملعي

 نأ ةجح هيلع كلذ نوكيأ ةالصلا كرتت هتأرما لجرلا ىأر اذإف هل تلق

 نم ةدمعتم يهو ةالصلا كرتت نأ نكميف هل تلق . معن لاق ؟ اهآطي ال

 تقولا ىف ةالصلا تكرت اذإ كلذ امنإ كلذك ىنعملا سيل ال لاق ؟ رذع ريغ

 . هبف ضيحت تدوع يذلا

 هسفن يف كلذ عقوو ضئاح هتجوز نأ نظ لجر يف لوقت ام هل تلق

 اهنأ وه مهتا هنأ ريغ ضئاح اهنأ كلذي هتملعأ الو مدلا ىري نأ ريغ نم

 هنم برقي امنإو عامجلا نود اميف ةجاح اهنم يضقي نأ دارأف ضئاح

 نأ دارأ اذإ تناكو هدنع ضئاح اهنأ ىلع عامجلا نود ةجاح يضقيل

 ضيحلا دنع ةقرخ اهسفن ىلع دشت تناكو هتملعأ ضئاح يهو اهعماجي

 الو ةقرخ دجو الو امد وه ري ملو ءيشب هزجحت مل كلذ اهنم دارأ املف

 ىضمأف رهاط اهنأ نظ كلذك نكب مل املف هملعت ملو ضيحلا ةمالع

 ؟ كلذ يف همزلي ام ضئاح يه اذإف عامجلا نم غرف املف جلوأو عامجلا

 . انعم ام ىلع مثإ الو داسف كلذ يف همزلي ال لاق

 دح لاق ؟ اهجوز ىلع ةأرملا هنم دسفت يذلا يف دمعتلا دح ام هل تلق

 اهؤطي مث اهضيح مايأ يف مدلا اهب وه ىري وأ ضئاح اهنأ هملعت نأ كلذ

 كلذف ضئاح اهنإ هل تلاق امل وأ اهنم ىأر امل ركاذ وهو أدماع كلذ دعب

 . هتأرما هبلع دسقي يذلا ءىطولا

 مث ةفشحلا جلوأو اهئطو ىتح اهجوز ملعت نأ تيسن ةأرما نإف هل تلق

 اهل سيل لاق ؟ رذع كلذ يف اهل له هملعت نأ تحتساف كلذ دعب تركذ

 هعسي ال امو اطي ال هنأ تنظف مدلا ىأر دق هنأ تنظ نإف تلق رذع كلذ يف

 تلق . رذع كلذ يف اهل سيل : لاق ؟ رذع كلذ يف اهل له ةقت ةقث اهدنع هنأل

 ضئاح يهو اهئطو هنأو ضئاح اهنإ اهئطو ام دعب اهجوزل تلاق اذإف هل
 سيلف اهئطو نم غرف ىتح تيسن اهنإ تلاق نإ : لاق ؟ كلذ يف همزلي ام
 اهسفن هتأطوأ اهنإ تلاق نإو ةيسان تناك اذإ ءعىش.كلذ ىف هيلع الو اهيلع

 نم غرف نأ دعب نم ىأرو مدلاب ةملاع يه كلذ ملعي ال وهو ضئاح يهو
 . غرف ام دعب مدلا ىأر ولو اهقدصي نأ وه هيلع سيلق عامجلا

 هعسيو كلذ ىف ةدماع كسفن ىنيتئطوأ كنأ كقدصأ ىنإ اهل لوقيو لاق

 يهو ةدماع اهسفن هتأطوأ اهنأ اهقدصي نأ هيلع سيلو اهعم ماقملا وه
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 . هعسي ام الإ لعفي ال هنأ تنظو تحتسا اهنإ تلاق ولو مدلا اهب نأ ملعت
 هنإف كلذ لبق كلذ ريغ يف هعم ةقداص يه تناك ولو ةجح كلذ نوكي الو

 لبقي ال يعدملاو ةيعدم اهنأل هيف هيلع مرحت ام يلع اهقدصي نأ هيلع سيل
 ةجح هيلع يعدي ام ىلع هاوعد تسيلو اقداص ن ناك ولو هئاعدا يف هلوق

 ملعي نأ الإ كلذ ريغ يف اقداص املسم ناك ولو نيملسملا دنع الو هللا دنع

 قيدصت يلإ هيلع ىعدملا لزني نأ الإ يعدملا لوقي ام قدص هيلع ىعدملا
 . هلوق ىل ام ىلع هسفن ءاقلت نم هيلإ كلذف ىعدملا

 تمرح دق اهنأ نظ لوقلا اذه ةأرملا هل تلاق امل لجرلا اذه نإف هل تلق
 دق اهنأ هنظ ىلع هنع رتتست اهل لاقو اهعنتماو اهكرتف لوقلا كلذب هيلع
 . ال لاق ؟ هيلع اهدسفي امم لوقلاو هنم لعفلا اذه نوكي له هبلع تمرح

 لاق ؟ اهنيد يف اهمزلي امو لجرلا اذهل ةأرملا هذه مزلي امف هل تلق

 ىلع اهكرت نإف تلعف دق ام هل لوقتو هعم تلعف دق امب فرتعت نأ اهمزلي
 ناك اهكرت بحأو كلذ ىلع اهقدص اذاو هنم تصلخت دق تناك هسفن تاذ

 ىتح اهقدصي الو اهكسمي نأ هل هنأ هنم ملعب اهكرت دق هنأل اهقادص هيلع

 لبق هدنع تناك ولو كلذ دارأ نإ اهتيدف لبقي ال نأ اضيأ هلو هنم يدتفت

 ؟ قالط ىلإ انهاه جاتحيف هل تلق . اهقدصي نأ هيلع سيلف ةقداص كلذ
 مل نإو اهكرت دارأ نإ ةصاخ عضوملا اذه يف ىرحأ كلذف اهقلط نإ لاق
 مرحو اهسفن هتأطوأ دق هنأ يه اهدنع ناكو اهدنع امل اهكرتو اهقلطي

 ملعي ناك نإف هل تلق . جوزتو قالط الب ضيح ثالث دتعت نأ اهلف اهيلع
 وه هنأ فاخي هنأ ىلع اهنع هرظن ضغي ناكو اهقدصي نأ هيلع سيل هنأ
 ؟ كلذ هل له اهقدصي ال نأ دعب هل ادب مت كلذل اهكرتف اهيلع مرح دق

 . كلذ هل معن لاق

 هل الخف امثإ اهل بحي الو . اهمثؤي ال نأ ايطايتحا اهكرت نإف هل تلق
 نأ يه اهيلعو لاق . معن لاق ؟ كلذ هل له اهكاسمإ دارأ مث . كلذ ىلع
 اهقادصب هنم تدتفا كلذ ىلع اهقدصي مل نإف تلعف يذلاب فرتعت
 اهتيدف لبقي مل نإو كلذب اهكرتو اهتيدف لبق ن إف . هيلع ردقت ام عيمجبو
 اهسفن هتأطوأ نأ ىلع اهدمعتو اهنم ناك امم هيلإ تباتو اهبر ترفغتسا

 . هعس ام اهعسي نأ اهل ىجريو . ضيحلا يفق

 نكي مل اذإ ؟ هعسي ام اهعسي نأ اهل ىجريو ةخسن يفو نإف هل تلق
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 هل تلق :هعسي ام اهعسي نأ اهل ىجريف هترشاعم هل اهمزلو كلذب ملاع وه
 له هعسي ام اهعسي ال نأ افوخ اهنع ضغأو اهنكسأو اهكرت ناك نإف
 تمرح لصألا يف نكي ملو ىنعمل اهل هكرت ناك اذإ ءيش كلذ يق همزلي
 تاذ نم ةلع ريغل اهكرتي ىتح ءيش بابسألا نم هنع فقوي اميق وه هيلع
 هل تلقف ةلاسملا ىف هتعجارفق ءىش اهنم هعنمي نأ فاخي نأ الب وه هسقن
 يف لاقف اهتيدف لبقي مل اذإ اهنم هعسي ام لجرلااذه نم ةأرملا هذه عسيو
 هعنمت نأ اهل سيل نأل اهنم هعسي ام هنم اهعسي نأ اهل ىجري هباوج لوأ
 ىلع رذعي الو كلذ اهعسي الو وه هدنع اميق هل اهنع لزي مل هنأ ملعت اقح

 . هعسي ام اهعسي نأ اهل يجر اذكه تناك اذإف كلذب اهل مكحي ال نأ
 لاق ؟ هعسي ام اهعس اعطق يب نأ هنم ديرأ هعسي ام اهعسي هل تلق

 هنم جورخلا ىلع ردقت ملو اهتيدف ليقي مل اذإ هعس ام معن نيترموأ ارارم

 . اهنم هعسي ام هنم اهعسو هيلإ تباتو اهبر ترفغتسا ةيدف الو مكحب
 ىلع ردقت ةت ملو تبات اذإ معن : لاق ؟ ةيالولا يف ةأرملا هذهو تلق

 نع زجعو ابنذ بنذأ نم لثم هذه لثمو ةدالولا يف تناك هنم جورخلا

 . هدهج الإ هيلع سيلف هنع جورخلا
 همارحا ملعي ىتح هل هللا لحأ امب كسمتم هنأ وه هداقتعا نوكيو لاق

 اهداقتعا نوكيو . هعم ماقملا اهعسيل اهتيدف لبقي ال هنأ هداقتعا نوكي الو
 ام ىلع ةمادن وأ اهتين نم قدصب هيلع تردق امبو اهل امب يدتفت : امنإ يه
 ام ىتمف همارح نم جرختل هيلع تردق ام عيمجب هنم افوخو اهنم ناك
 اهتيدف لبقي نأ تجر اذإ يدتفت نأ اهيلعف ةيدفب هنم جورخلا ىلع تردق
 ىلع تردق ىتم اهنأ اهسفن ىلع تفلسأ امم اهتبوت عم اهداقتعا نوكيو
 عنمب لاتحت نأ اهل سيلو هيلع اهنم لايتحا وأ لامب تجرخ هنم جورخلا
 امنإو هتأرما يه هسفن دنع هنأل هل اهمزلي امب ائيش هعنمت الو اهسفن

 اهل سيل نال هعسي ام اهعسيو قالط وأ ةيدفب اهجرخي نأ هيلع اهلايتحا
 . ةلىح

 دق تناك نإف هل تلق اهجوز ةالص لاق ؟ اهتالص نوكت امف هل تلق
 وأ هعم هلعل هنع ىرعتت نأ اهعسيف هل تلق لدبلا اهيلع لاق اهتالصب تلص
 ام لاح يف هلك اذه اهعسو ءىطولا اهعسو اذإ لاقف . هب جربت وأ هل زمغت
 رسيأ اذهو ءىطولا اهيف هل اهمزل ةلاح لكف انفصو ام ىلع كلذ هل اهمزلي
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 اهعسي يهق اهنم هعسي اذهواهنم هعسي ام اهعسي اولاق مهنأل ءىطولا نم
 . هنم

 عساوف كلذ يف نوكي ام ةبحملاو ةوهشلا اهيتأت ةعماجملا دنعف هل تلق

 تطوأ يتلا هذه ىلع سيل كلذ دعب لاقو هريغ اهنكمي ال اهنأل كلذ اهل
 هتأطوأ نإ كلذك لاق . اهقادص نم رثكأب هنم يدتفت نأ اهجوز اهسفن

 يق اهسفن هتأطوأ يتلا لثم اهيف لوقلاف ملعي ال وهو ربدلا يف اهسقن

 ءيطو نمك وهف ربدلا يف ادمعتم اهئطو نا كلذكو ملعي ال وهو . ضيحلا
 . دشأ ريدلاو كلذك هيف لوقلاو . ادمعتم ضيحلا يف

 هتأرما اطي يذلا يف اوفلتخاو لاق هثاريم اهل معن لاق ؟ هثرتف هل تلق

 لاق نم لاقو مرحت الو لحت ال لاق نم لاقف ملعي وهو ادمع ضيحلا يف
 اهقدصأ امب ةنكاسملا ىلع اهلمحو اهكرتي مل نإ هنم يدتفتو هيلع مرحت

 لبقي مل نإف ةمرحلاب ملاع وه هنأل كلذ ريغ اهيلع سيل هرهظ ىلع اميو

 ءىطولا نم اهسقن هتعنمو هتنكاس اهتيدف لبقي مل نا لاق نم لاقو

 ىنعم ىلع ءيشب اهيضري لاق نم لاقو لتقلا نود امب هدهاجتو هسفن
 . هيلع مرحت الو هلوق

 يف فالتخالا عضومل اهتدهاجم نع فقوو هدهاجت ال لاق نم لاقو

 هرهظ ىلع امو اهقدصأ امب اهنم يدتفت اهنأ نحن لوقن يذلا لاقو كلذ
 اميف هتدهاجو اهسفن هتدهاجو اهسفن هتعنمو هتنكاس اهتيدف لبقي مل نإف
 سيل نأل اهايإ هؤطو اهعسو كلذ ىلع اهلمح نإف هلتقت ال اهنإف لتقلا نود
 اهسفن ةالص ةأرملا هذه ةالصو . لتقلا نود ام هعنمت امنإو هلتقت نأ اهل

 ال ةيواعم وبأ لاقو لاق هنم اهل ٹاريمالو اعيمج ةمرحلاب املع دق امهنال
 اهبرقي الو اهكرتي نأ مكاحلا هرمأي امنإو اهكرت ىلع الو اهقارف ىلع ربجي
 . اهكرت ىلع الو اهقرافي ىتح هسبحي سيلف ىبأ نإف

 هيلع سيلف اهضيحل سان وهو هتأرما لجرلا ءىطو اذإو لاق : ةلاسم
 . عيش اهيلع سيلف يسن مث اهضيحب ملع دق ناك ولو ءيش

 وأ ضيحلا ىق اهئطو هنإ هتأرما هل تلاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم
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 اهنإ مث هنم تجرخو اهفلحو هيلع تعفرو كلذب ملعي ال وهو ربدلا يف
 معن لاق ؟ كلذ اهل نوكي له ةبذاك اهنإف كلذ هنم نكي مل لوقت اهنا تعجر
 مث تجوزت نإف جوزت ملام كلذ اهل ناك اهلوق نم الإ كلذب وه ملعي مل اذإ
 . هيلع كلذ اهل نكي مل كلذ لوقت تعجر

 تضقنا دق اهنإ هل تلاقف اهتعجارم دارأ مث اهقلط نإ كلذكو هل تلق
 هل نوكي له ضقنت مل اهتدع نإ تلاق مث هللا ءاش ام تثبل مث اهتدع
 . اهعجاري نأ هل ناك اهمهتي مل اذإ معن لاق ؟ كلذ دعب اهتعجارم

 اهئطوو مايأ ةرشع رهط دعب مدلا اهعاج ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم

 يف عطقناف مايأ ةثالث اهل متي مل مدلا نإ مث أدماع مدلا كلذ يف اهجوز

 نم لوق ىلع سأب كلذ يف هيلع سيلو هيلع مرحت ال لاق ؟ نيمويلا وأ مويلا
 دق اذهو مايأ ةتالث ضيحلا لقأ نأ ذخأن هبو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ لوقي
 . اندنع ضيحلا مد ريغ مد يف ءىطو

 نيموي وأ اموي اهتقو نأ تدوعت اهيلعو اهتداع تناك نإ كلذكو هل تلق
 يذلا لاقف ؟ هيلع دسفت له كلذ يف اهجوز اهئطوف ةداع كلذ تذختاو

 اهدسفي هب تدتعاو ةالصلا اهيف تكرت اهتداع كلت تناك اذإ اهنإ لوقن

 لوقن نحنو هيلع اهدسفي ال مايأ ةثالث ضيحلا لقأ لوقب لوقي يذلاو هيلع
 اهئطوب هرمأن الو اذه يف اندنع هيلع اهدسفن ال مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نإ

 . كلذ لعفي عجري الو
 مدلا تأر اهيلع تغلب وأ اهتضاح ةضيح لوأ تناك نإ كلذكو هل تلق

 معن : لاق ؟ ءاوس وهأ مدلا كلذ يف اهجوز اهئطوف نيموي وأ اموي
 اضيح ًاضئاح هيق نوكت تقو يف اهأطب ىتح كلذ يف هيلع اهدسقي ال

 . مايأ ةثالث ًامات

 املف ربدلا يف أطخأ لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ؟ هت أرم ١ يف داسق هيلع له هتوهش ىضق ىتح ملعي مل ن نإ ا تلقو عزن ملع

 لبقلا يق هنأ امهعم ناكو ةأرملا الو لجرلا ملعي مل اذإف تفصو ام ىلعف
 ةأرملا تملع ام نيح نم وأ ملع ام نيح نم عزن ملع اذإو امهيلع سأب الق

 تمرح ملعلا كلذ دعب نم عبتا نإف امهيلع سأب الف هنيح نم عزن هتملعاف
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 ةصخرلا امنإو نيملسملا نم دحأ نم ةصخر كلذ يف ملعأ الو هت أرما هيلع
 اذإق ربدلا يق اطخأف لبقلا دارأ اذإ اطخلا امنإو دمعلا يف ال اطخلا يف
 رذعي الو أطخب كلذ سيلف هيلع مارح كلذ نأ ملعي ملو ربدلا يف دمعت
 . هتأرما هيلع مرحتو كلذ لهجب

 جورخلا ديرت ضئاح يهو اهعماج ىتح اهجوز ترغ ةأرما نع هنعو
 اهقدصو تعدا ام الإ ملعي مل وأ ةعماجملا دعب ملع امنإو ملعي ال وهو هنم

 اهقدصي نأ هيلع سيلف تفصو ام ىلعف ؟ هيلع دسفت له اهقدصي مل وأ .

 يذلاب يدتفت نأ اهيلعو ةصاخ يه اهيلع داسقلاو هتأرما هيلع دسفت الو :.

 هيلع اهل نكي مل نإ اضيأ كلذكو . كلذك هل زاج اهتيدف لبق نإف هيلع اهل
 هنم تذخأ ام هيلع درت نأ اهيلعق هنم اهقادص تضبق دق تناكو ءيش

 الإ يدتفت نأ اهيلع سيلو اهتيدف لوبق جوزلل لحيو لجآو لجاع قادصلا
 كلذكو اهلام نم كلذ ريغب يدتفت نأ اهيلع سيلو هيلع اهجوزت يذلاب
 هترغ اذإ كلذو هيلع اهجوزت ام الإ اهنم ذخأي نأ هل زوجي ال اضيأ جوزلا
 صالخلا بلطتو اهسفن هعنمت نأ اهل سيلف اهتيدف جوزلا لبقي مل نإف
 مأ ةشئاع لثم تناك ولو اهقدصي نأ هيلع سيل ليق دقو كلذ نم اهسفنل
 . كلذ مهفاق هيلع اهل قادص الو اهبرقي الو اهعدو اهقدص نإف نينمؤملا

 ن أ هت أرم ا هتربخ ] دقو ةرفص اهيو هت أرم | ءىطو لجر نعو : ةلاسم

 نم لاق نم لاقف ؟ اهئرق يف كلذو ضيحلا فاخت يهو ةرفص اهب
 ىتح ل اق نم ل اقو ضيح ضيحل ا م د ] يف ةردكل و ةرفصلل ١ نأ نيملسمل ١

 دقف عماجو هار ناق ع امجل ١ ىف مدل ١ تأر نوكت نأ الإ عستم نيملسمل ١

 ننح لاق نم توجر م دلا ىري ام نبح نم كسمأ نا و ضيحل ١ يف ء ىطو

 ءىطوف ضئاح اهنأ ا هتربخأ ناق سأب نوكي الق ةرفصل ١ مدل ١ مدقتي ىتح

 ليق ن نإ اهنم ي دتقت ن ] اهيلعو نعميل ا هيلعق ملعت ملو هربخت اهنأ ١ ركنأ او

 تقلح نإف مارحلا ىلع ميقت ا اهاري ال ثيح نمم هنم تبره الاو اهتيدف
 دتفت نأ يه اهيلعو هيل ! عجرت نأ تربج

 هيف ةمالع اذإ حبصأ املق ليللا ٣ هتأرما عماج لجر نعو اضيأ هنعو

 ام ىلعق ؟ هت ارم ا هيلع دىسقت له اهنمو هنم ملع ريع نم صن اح اهن ]
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 اذكه مالاب ملعي وهو مدلا يق ة اهعماجي ىتح هتأرما هبلع دسقت الق تقفصو

 قوف نم ضئاح يهو هت أرما ءيطو لجر اسأ لاقو نيملسملا لوق يف
 . بوثل ١ تحت نم ءىطو نمك وهو ًاضنئ اح ءىطو دقق بول ١

 اذإف قيقر بوث قوف نم ضيحلا يف هتجوز ءىطو نم نعو : ةلأسم
 خيشلا لاق ضيحلا يف ءىطو نم لثم هنإ ليق دقف اهجرف يق جلوأ
 : رظنلا ني دمحأ

 مدقتملا بذبذلا سأر كلانه × × ىضم اذإ بوث قوق نم ولو مارح

 ضئاحلا نأ ىلع انئاملع لك قفتاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ديعصلا وأ رهطلا دعب الإ اهنايشغ اهجوزل زجي مل ضيحلا نم ترهط اذإ
 . ءاملا مدع دنع

 لوألاو لاستغالا لبق كلذ زاجأ انباحصأ ضعبل رثألا يف الوق تدجوو

 نولوقي انيفلاخم ءاهقف نم ةعامجو اندنع لمعلا هيلعو رظنلا هبجوي يذلا
 ضيحلا نم ,ترهط اذإ اهنايشغ بجو نم هيلإ بهذي يذلاو اندنع كلذب

 نكت ناف . ارهاط وأ ًاضئاح نوكت نأ ولخت ل اهنا هتجح رظنلا لبق

 ارهاط تناك ناو . اهؤطو اهجوزل نكي ملو ةالصلاب رمؤت مل ًاضئاح
 ةجحو . اهنايشغ اهجوزلف ارهاط ناك نم الإ اهل رمؤي ال ةالصلاب ةرومأم
 لحي ال اهئطو ميرحت ىلع مهيفلاخم عم اوعمجأ مهنأ لوألا لوقلا باحصا
 ىلع اوقفتاو اهمد عاطقنا دعب اهتطو ةحابإ يف اوفلتخا مث اهضيح
 هعافترا ىلع اوعمجي ىتح رضحلا ىلع مهف ءاملاب رهطتلا دعب اهتحابإ
 . قيفوتلا هللابو هتحاباو

 مل اهضيح نم ترهط اذإ ضئاحلا نإ انباحصأ رثكأ لاق باتكلا نمو
 سجن ءامب تلسغ نإف ةالصلل اهل رهطم نوكي لسغ دعب الإ اهؤطو زجي
 . ذخأن لوقلا اذهو رظانلا لاق . ضئاحلا مكح ىلع يهف لمعتسم ءام وأ
 ٠ عجر

 ىلإ تداع عطقنا اذإ اهضيح نأ مهلوق نم ذاشلاك وهف مهضعب لاقو
 وه ضيحلا ءيجم نأ رظنأ يدنع لوقلا اذهو ةراهط نم هيلع تناك ام

 ام ىلإ اهدر بجوي ضيحلا عافترا كلذكو اهنع ىلوألا مكح لازأ يذلا
 عفرل بجو مسا ضيحلا ذإ ةراهطلا نم اهضيح ءيجم لبق هيلع تناك
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 . ملعأ هلل او هيلع تناك ام ىلإ اهدوعو همسا ل اوز بجوي هعافتراف ةراهطلا

 لحي الو ضيحلا لاوزب رهطت ال ةأرملا نأ ىلإ بهذ نم ىلإ لاقيو
 يف يهف الإو ةالصلل رهط وه يذلا ءاملاب لستغت ىتح اهأطي نأ اهجوزل

 . ضئاحلا مكح

 اهضيح ىضقنا اذإ اهيلع قيضملا ةنونجملاو ةيمذلا ىف لوقت ام
 معن لاق نإف ؟ اهجوزل ًالالح نوكي اهنم ءىطولا سيلأ ءاملاب تلستغاو
 وأ ةالصلل رهط وه يذلا لسغلا نالستفي ةنونجملاو ةيمذلاو هل لاقي
 نوكت ةساجن يأو ةساجن نم ناك نإف دبعت رهط وأ ةساجن نم ترهط

 ناك نإو امهيلع ةدابع يأف ةدابع رهط ناك نإو مدلا عضوم ريغ يف
 اذإةنونجملاو ةيمذلا نأ يدنعو ؟ امهنم كلذ حصي ىتمف ةالصلل رهطت

 دق اهنأل ةين الب ةيمذلا لسغ ناك امهنع مدلا عفتراف ضيحلا نم اترهط
 رثكأ بجي الو لقاع اهلسغ يلوت نإو لستغت ال ةنونجملاو اهنيد ىلع ترقأ
 لب ءاوس لسقفلا مدعو اذه ىلع اهلسغو اهئطو ةحابإ كلوق نمف كلذ نم.
 . قيقوتلا هللابو ةرهطم هب نوكت الو رهطت سيل هنأ كدنع زاوجلا باب

 مميتملاك ةالصلا ةينب اتلستغا ةيمذلا تلستغاو ةنونجملا تقافأ اذإف

 هللاو تادابعلا نم لبقتسي امل ًارهطتم هلسغب ناكو لستغا ءاملا دجو اذا

 . ملع
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 لوق ىلإ ىرت الأ نكمي الام ىلع ال نكمي ام ىلع فيلكتلا بجي امنإو
 ةحتاف ةءارقب الإ ةالص الو روهط ريغب ةالص ال مالسلا هيلع لوسرلا

 ةردقلا ىلع كلذ امنإو عضوملاو بوثلاو ندبلا ةراهط يف كلذكو باتكلا

 ماكحألا تريغتو موزللا طقس زجعلا ثدحو ضراوعلا تعاج إذاق ناكمإلاو

 . ملعأ هللاو رذعلا دوجول
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 نم تجرخ ةأرما نعو يراوحلا يبأ نع بسحأ هريغ نمو : ةلاسم
 اهمأ دنع ضيحلا اهاتأف ةيرق يف اهمأ تناكو اهمأل ةرئاز اهجوز دنع

 اهئرق مامتو اهرهط دعب نم مدلا نم تلسغ دقو اهلمحيل اهجوز ءاجو
 مث مد ةعفد اهتعاجف رامحلا ىلع نم ةأرملا تمحقأف رامح ىلع اهمحو
 نإف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ تلهجو ةعفدلاب هتملعأ نكت ملو اهجوز اهئطو
 اهجوز اهئطو مث اهضيح مامت دعب ةأرملا تلسغو ىضقنا دق ءرقلا ناك
 عقي الف كلذ يف اماهيلع سأب الف اهنم لستغت نأ ليق نم ةعقدلا كلت دعب

 يف ةعفدلا تاجف تقولا كلذ يف اهفرعت ةباثإ نوكت نأ الإ داسف امهيلع
 رذعت الف كلذب هملعت ملو لستغت نأ لبق نم اهجوز اهئطو مث مث تقولا كلذ
 ىلعو اهقدصي نأ هيلع سيلو كلذب ملعي مل اذإ روذعم جوزلاو اهلهجب
 . باوصلاب ملعأ هللاو هنم جرختو هنم يدتفت نأ ةأرملا

 اهسفن هتجوز ىلإ بلط لجر نع هللا همحر ياروحلا يبأ نع : ةلاسم
 مث مانو تمانف ليللا يف كلذو يلصت تسيل اهنا ينعت ةرذق ينإف هل تلاقو
 ةرذق ينإ كل تلق دق هل تلاقو مدلا هترأف اهئطو دق وه اذإف تظقيتسا

 هذه نوكت له اهيلع طيغت دق اهدلو ناك ةرذق اهنأ تننظ جوزلا لاقف
 . ةجح

 هل هذهف ةرذق اهنإ تلاق امنإو مدلاب هربخت مل اذإف تفصو ام ىلعف
 الف اهنم غرف ىتح هملعت ملف اهايإ هئطوب ملعت مل ةأرملا تناك نإف ةجح
 اهل هيلع امب يدتفتو هنم جورخلا بلطت نأ اهيلعو هيلع مثإ الو اهيلع مثإ
 . ةمثآ يهو اهسفن هعنمت نأ اهل نكي مل كلذ نع ىبأ نإف

 لستفتو اهضيحم رظتنت تناك ة أرما نعو يراوحلا يبأ نع : : ةلاسم

 عسات ةليل وأ عسات موي ىلا اهجوز اهرظتناف نماث موي اميرو عباس موي

 فرع امل اهقدصي ملف ضيحلا نم دعب لستغا مل ينإ تلاقف اهيلإ ءاج مث
 اهنأ هعم حص غرف املف ةموانملا نع هعنمت ملو هتدعاسو اهئطوو اهتدع نم

 ؟ لستغت مل دعب
 نم لستفت مل اهنأ هتملعا دق ةأرملا تناك اذإف تفصو ام ىلعفق

 ءىطو دقو هتأرما هيلع تدسف دقف هتملعأ نأ دعب نم اهئطوق ضيحلا
 اهيطعيو اقرتفيلف ادبأ اذه دعب اعمتجي الو ناذه هللا ايقتيلف اضئاح

٢٩٧



 . اهقادص

 اهنأ وه ملعي الو ضئاح يهو هتأرما ءيطو لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 هل له اهئطو يذلا نيحلا يف اضئاح تناك اهنإ هل تلاق اهنم غرف املف ضئاح
 . معن : لاق ؟ اهعم ماقملا هعسيو اهقدصي ال نأ

 اهقدض نإف هملعت اهنإ ليق دق لاق ؟ كلذ ىلع ماقملا يه اهعسي لهف تلق
 . كلذ ىلع هعم ماقملا اهعسو اهتيدف لبقي مل نإف هنم تدتقا الإو

 نإف اهيلع كلذ يل نيبي ال لاق ؟ هنم كذ تجر املك يدتفت ت نأ اهيلعق تلق

 . هيذؤت نأ اهل بحأ الو هل ًئذأ كلذ نأل انسح ناك كلذ تلعف

 كلذف هلقعي نكي ملو ضئاح يهو هتجوز ءىطو اذا ن ناركسلا نعو : : ةلأسم

 ريغ فالتخالاو نيواقألا نم ضيحلا ىف ءاج دق هنأل قالطلا لثم نوكي ال يدنع

 ضيحلا يق أطي ىتح داسف ال هنأ ضيحلا يف لصألاو قالطلا ىف ة ءاج ام

 . ملعأ هللاو ادمعتم

 هيلع دسفت اهنإ لاق نم لاقو هيلع دسفت ال اهنأ اذه ليق دق ديعس وبأ لاق

 . ىلوأ اهيف ةقثلاب ذخألاو جورف هذهو هتايانجب ذوخأم هنال

 هيلع يقنتست اهنأ يلع يبأ نعف نطقلاب مدلا جرختست يتلا امأو : ةلاسم
 . اهأطي نأ اهجوزلو اهيلع لسغ الو هنع

 ترهط دق اهنأ ا ال ا ٥ ةدوعل | ر اظتنا يف يهو هتجوز ءىطو لجر نعو : : ةلأسم

 نمو ءعىطول | نم اهلسغو أاضئ اح ءىطو نمك نوكت ن ں ] فاخأ اف لستغت ملو

 . هللا ء اش ن ا هي يفتكت نأ وجرأ ادحاو السغ ضيحلا

 دقو كلذ ىرن الف ؟ رهاط يهو اهيلإ مدلا ةعجر رظتنت نأ اهل لهو :
 . كلذ هبجعأ ةيواعم ابأ نأ انغلبو يلع يبأ نع 7 يور

 يهو هت رم ١ ءىطو لجر يف ةلاسم ترج مالسل ا ديع ني لمحم ل اق : ةلآسم

 عقت الق ةقشحلا صضمتقتو ةفطنلا جلب مل ام 2< اهيق بنج اف اركب تدب ذاكق ض اح

 ملو دادم ني هللا ديع نب دمحم هللا ديع ايأ يخيش اهيق ترو اشو امهنيب ةقرفل ١
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 . ملعأ هللاو هللا دبع وبأو يلع وبأ لاق كلذكف فلخ اهيف هدنع نكي

 ىتح هتأرم ١ ربج ي ذل و بوبحم نب د دمحم نع ةلأسملا ه ذهو : :ةلأسم

 . هنم كلذ بلطت الو هنم يدتفت نأ اهيلع سيلف ضيحلا يف اهئطو

 تلاسف جرفلا نود هتوهش يضقي لجر نع خيشلا لاقو : ةلأسم
 . سأب ال : لاق ؟ ضئاح ةأرملاو جرفلا ىق ةفطنلا

 اهنإ اهمأ هل تلاق اهيلإ هوزاجأ املف ةأرماب جوزت لجر نعو : : ةلآسم

 ! ضئاح اهنأ هل نايبتسا مث من ائيش ةأرملا هل لقت ملو قدصي ملق ضئاح

 . ةأرملا نع ةعفادم لوقلا كلذ نأو رهاط اهنأ ىلع هؤطو ناك اذا لوقاق

 هل ناب نإف ءىطولا دعب نم مدلا نابتسا ناك اذإ هيلع مرحت ال نا وجرأف
 ةأرملا لوقو اضئاح ءىطو نمك يدنع وهف ىضم ام ءىطولا يف مدلا
 . اهمأ لوق هيشي ال يدنع

 تلاق ةيناث دارأ املف هتنكمأف اهسفن هتأرما ىلإ بلط لجرو : ةلأسم
 اهدجوف اهئطوف الإو هتنكمأ اذإ ةيناثلا يف اهمهتاف ضئاح اهنإ هل

 يه اهيلع كلذو هبلع ر مرحت اهنا لوألا اهئطو يف انعمس دقف ًاضئاح
 فالتخالا يناثلا يفو ضئاح يهو هتنكمأ تناك نإ هنم يدتفت نأ اهيلعو
 نم مهنمو هتقدص دقف هتبذك نإ لاق نم مهنم 4 . هبذكت تدوع يتلا نم

 . صيخرتلاب كلذ يف بهذ

 هتملعأ اهناو ضئاح يمهو اهئطو اهجوز نأ تعدا ةأرم ١ نعو : ةلأسم

 امب هنم يدتفت نأ اهيلعو جوزلا لوق اندنع لوقلاف ؟ جوزلا كلذ ركناو

 . هدهاجت نأ اهل نكي مل اهتيدف لبقي مل نإف تقاطأ

 مو تلستغاف ضيحلا نم ترهط اذإ ضئاحلا ةأرملا نعو : ةلأسم
 جرفلا يف اهدي جاليإ ىلع ردقت بيث يهو هلسفت ملو جرفلا يف اهدي جلوت
 تلهج ن اف تفصو ام ىلعف ؟ اهم ايصو اهتالص يف كل ذ يف اهمزلي ام
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 لسغت نأ رم ؤتو لسفلاب رمؤت ثيح جرفلا جلاو نم ةساجنلا لسغ
 ديعتف كلذ تلهح نإف هبرضتقف دلولا عضوم ىلا غلابت الو مدلا عضوم
 . اهيلع ةرافك الأ وجرنو ةالصلا

 يق قاب مدلا نأ انيقي ملعت تناك نإو همامت اهل وجرن مايصلا كلذكو
 ملعت يذل ا ةصاخ مويلا كلذ لدبتف مويلا كلذ يف ةمئاص تحبصأو جرفلا

 . اهجرف نم مدلا لسغت ملو هتماص اهنأ

 تحيص و مال ا نم هترهط دق اهنأ ا اهعمو اهجرف تلسغ اذ ١ امأ او

 هنم غلابت مل السغ اهجرف تلسغ اهنأ كلذ دعب تملعو كلذ ىلع ة ةمئاص

 تلص اهنأ ملعت ىتح اهمايص يف اهيلع لدب ال اهنأ وجرنف كلذب رمؤت امك

 . باوصلاب ملعأ هللاو هلسغت مث اهجرف يف ناك , .دلاو

 كلذ نأ نظت اهنأ ريغ لسفلا اذهب ةملاع يهو اهجوز اهئطو نإف تلق
 له ضيحلا دعب نم كل تفصو ام ىلع جرفلا جلاو لسغت ملو اهل زئاج
 ءام نم اهلسغ ناك اذإ تلسغ دق اهنإ لوقنف ؟ ةمرح كلذ يف اهيلع لخدت
 . يراج اجلا ءاملا نم اهلسغي دسفت ال اهنأ وجرنو يراج

 هيلع دسفت اهنأ ليق دقف هتساجنب اهملع دعب سجن ءامب اهلسغ امأو

 كلذ عفري هيلع تدسفق سجن ءامي تلستغا اذإ اهنأ رث ال ا ىق دجوي كلذك

 يه امنإ تنأ اهتفصو امك سيل ةلاسملا هذه تناكو .. نب دمحم نع
 دبع يب ] نع عقري بتكل ١ يف دجويف سجت ءامب تلسغ اذ ١ ضئاحلا يف

 يبأ خيشا باوج يف ةلاسملا هذه ترج دق تناكو هيلع دسقت اهنا هللا

 اذه نأ ملعن ول لوقن هنأ هياوج يف هنأ بسحأو هللا همحر يداومحلا

 . ذخألاو ظفللا نم اذه وحنو هب انذخأل هللا دبع ىبأ نع حيخص

 هذه هيلع ترج دق هلعل هنأ نامثع نب ناهبن نع لاق هنأ بستحملاو

 نم ناكو اهب بجعتيو اهيقف لوقلا نم بجعتي ناك هنإ لاق هلعلف ةلاسملا

 سجنلا ءاملاب لسغت ىتح هيلع دسقت ال اهنأ يراوحلا يبأ خيشلا باوج

 هذه يف ىنعملا زاجم هلك اذه يف انظفل ز اجمو هتس جنب اهملع دعب

 يف ناصقنلا ظفللا فورح لامكب سيلف هوعقر اميف هلك ظفللا امأو ةلاسملا

 . باوصلاب ملعأ هللاو نحن انظفل نم ةدايزاو كلذ

نأ دعي سجنلا ءاملا يف ةلأسملا بسح ىلع تنأ كتلاسم يف انلق امنإو



 ملعت مل نإو سجن ءامب تلسغ دق اهنأ اهتلاحب يه ملعتو ءاملا سجنت
 دسفت ال اهنأ كانملعأ امك لوقي نم لوقب ذخأنف سجن ءامب تلسغ اهنأ
 . ةساجنلاب اهملع دعب سجن ءامب لسغت ىتح هيلع

 عقت ةمرحلا نأل هتساجنب وه هملع دعب نوكي نأ ينبجعيو رظانلا لاق

 . ملعأ ا هللاو هلعفو هدصقي

 مدلا اهاتأ مث مايأ ةينامث اهسافن نم ترهط ةأرما نعو : ةلاسم
 اهئطو مث ترهطف مدلا اهب يهو ةلسغ رخآ تلسغف لستغتو يلصت تناكو

 لستغت نأ يهو ترهط ذنم مايأ ةرشعلا مامت لستغت رمؤت هذهف اهجوز
 مايأ ةالصلا كرتت مث رجفلا ةالص يلصتو رشع دحأ يلصتو نيموي
 ناك نإف هذه كتفص ىنع تلصو تلسغ ادإف هب رمؤت يذلا اذهف اهضيح
 ىلعو ةردكلاو ةرفصلا وأ مدلا عاطقنا نع وأ ارهط نع هتلسغ لسغ رخآ

 ضيحلا مايأ يف ناك تفصو ام ىلع هب دسفي الو كلذب سأب الف لاح لك
 . ضيحلا مايأ ريغ يف وأ

 عقي الف ةردك وأ ةرفص وأ رطاق وأ لئاس مد نع تلسغ تناك نإو
 اذه ىلع اهئطو نإف ضئاح يهو ءيشب لسفلا كلذ سيلو لسغلا كلذب
 اذإ كلذ لهج يدنع اهعسي الف ةفصلا هذه ىلع وأ كلذب ملعي وهو ليبسلا
 ةقثلاب ذخألا كلذ يف بحيو صيح نم رهط نع وأ ضيحلا مايأ يف ناك

 . ةهبشلا اهيف لخادلا جورفلا نع هزنتلاو
 ولو كلذ ىلع اهئطوو تعنص فيك الو كلذ ملعي مل اهجوز ناك نإو

 امنإو ةفصلا هذه ىلع كلذي جدزلا ملعت ملو اضئاح لصألا يف تناك

 هبلع ةجح الف جوزلا امأف . نوهأ كلذف ةرهطتم رهاط اهنأ ىلع اهئطو

 هلاستو كلذب هملعت نأ اهل بحاف يه امأف ملعب كلذ يف لخدت نأ الإ
 كلذ ناك اهسفن اهل أرباو اهتيدف لبق نإف اهل هيلع امب هنم يدتقفت تو ةيدفلا
 هنأ اذه لثم يف لاق نم لاق دقف اهتيدف لبقي مل نإو اهلو ا بحأ

 . يلا بحأ كلذو اهنم هعس ام هنم اهعسيو هعم ماقملا اهعسي

 لاق نم لاقو اهنم هعسي ام هنم اهعسي نأ اهل وجزن لاق نم لاقو
 . هنم يدتفت نأ اهل بحتسيو ةبوتلاب ةروذعم اهنأ

 هيلع دسفي الو اذه يف ةيدف اهيلع سيل ليق دق هنأ يعمو هنعو
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 . ضيحلا ىف ءىطولا هدمعت الإ اهيلع وه دسفي الو
 هب عقو ام لص أ نأل هلعقك اهلعفق سيل هنأ يعم كلذ يف لصأل و

 يف ملعلا دعب دمعتلا ىلع جوزلا ءىطو اذإ انباحصأ لوق يف داسفلا
 اهلعق اوأ ار الو وه هدمعت يف اول اق امك يه ه دمعت يف اولوقي ملو ضيحل ١

 لهج اهعسي الو اهضيح يف كلذ اهن اههتك يف ةمثأ يه اهنأ ا ال ١ هلعقك

 يعم يه اهن امتك نم دلوتي الو ؛هسقن ءىطول ١ بيس يف كلذ نم هتلهج ام

 ةأرملا لعق نأل دمعتلا ىلع وهو هئطو نم داسفلا نم دلوتي ام داسفلا نم

 . هلعقو اهلعق نم اوقرف دق ةريثك ءايشأ يف

 ناك ولو كلذب ملعو ةدمعتم هجرف ىلإ ةأرما ترظن ًالجر نأ ول اولاقف
 لوق يف عمجأ مهلوق يفو اهيلع دسفي الو كلذب هيلع دسفت مل ةوهشل
 . هيلع دسفت اهنأ هنم كلذ ناك ول هنأ انباحصأ

 اهنأ اهجرفب هسمت ملو اهندب نم ءيشب وأ اهديب هجرف تسم ول اولاقو

 . هيلع اهدسقأ ضعيو اهجيوزت دارأ نا ! مهلوق رثكأ يف هبلع دسقت ال

 اهجرف سمق هنم كلذ ناك ول هنأ مهلوق نم هانفرع اميق اوفلتخي ملو

 . هيلع دسقت اهنأ ١ ةوهش ريغل ق ةوهشل دمعتلا يلع هندب نم ءيشب وأ هديي

 . هي نولمعي مهدجن ملو اذه ريغ لوقلا نم ذاش يف ليق دق ناك نإو

 ريع لجرلا دمعتو ة أرملا لعف ريغ لجرلا لعف ةريثك ء ايشأ يف اندجوق

 نم فالتخالا ىلع مهعم هجول ا اذه ناكف جورفل ا رم ا يف ه ةأرمل ا دمعت

 لصأل ١ يف ةجحب تسيل اهنأل تبات اذ ا اهرذع نم الوق الخ م نإ ١ هيق مهلوق

 نم جورخلل طايتحالا اهل انببحأو مهلوق يف هلعفك سيل اهلعق نألو هيلع
 باوب ] نم هللا عسو دقو ةماقال او جورفل ١ رم أ ميظعتل فالتخالل ةهيشل ا

 هذه لثم يف بحنو هريغ ىلإ لالحلاب اهلاقتناو اهيف ةهبش ال يتلا لالحلا
 نأ اهلالحإ يف ةتباث ةجح اهل نكي ملو اهيف فالتخالا ءاج اذإ ءايشألا

 هللا هحابأ امم هيق ةهيش الام ىلاإ اهنع لقتنيو جورفلا رمأ يف اهنع هزنتي

 . انم كش ريغ نم قالط وأ ةيدفب جورفلا قالطإ عم

 امد اهب نإ ضيحلا مايأ يف اهجوزل تلاق ةأرما نع هتلأسو :ةلاسم
 كلذ دعي تعجر مت ضقي مل هنأ اهلوقل اهئطوف ضقي مل هن ا تلاق مث

 هسقني ضفي مل هنأ اهانعم .[ ناك ء املا تقارأ نبح اضئاف هتأر اهنأ تلاقق
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 . اهقدصي نأ هيلع نأ ملعأ ال لاق ؟ كلذ نوكي ام ءاملا عم امنإو
 ليق دقف ضئاف ريغ أدتبم ناكو ضفي مل اذإ هنإ ليق امم هنأ يعم لاق

 نكي مل اذإ سأب هيلع يل نبي مل اذه ىلع اهئطو اذإف ضيحب سيل هنإ
 . ضيح

 تاجرخملا ءايشألا نم هريغ هجرخي ىتح الإ ضفي مل اذإ هنإ ليق دقو
 يف ضئافلا مدلا نم مزلي اميف ف ضئاف مدلا مكح همكح نوكي ال هنأ هل
 مكح همكح نوكي هنأ لوقلا ضعب يف هنأ وجرأو ةضاحتسالاو ضيحلا
 . هجوي ض اف ا ذإ صن رافلا م دلا

 نيبلا رهطلا تأرو عطقنا مث مويلا كلذ يف مدلا اذه تأر اذإق هل تلقو

 لاق نم دنع كلذ نوكي ام اهضيح مايأ تضقنا ىتح مدلا ىرت دعت مل مث
 اهئطوو ةالصلا تكرت دقو مويلا دعب مدلا اهنع عطقنا نإف ؟ ضيح مد هنإ

 نيبلا رهطلا ترهط ولو ةالصلا يف اهيلع لدب ال لاق نم لاقف اهجوز
 لدب اهيلع اق نم لاقو ضيحلا مايا يف مدلا اهعجاري ملو اهب رمتساو
 . ضيحلا مكح اهل متي مل هنأل اهجوز ىلع دسفت الو ةالصلا

 اهلستقم يف تدعق ةأرما يف يراوحلا يبأ باوج يقو : ةلاسم

 ملام هنأ هباوج نم ناكف سفت يهو اهجوز اهئطوف اهضيح نم لسغت
 كلذ يف جتحاو لسغلا دعب حارقلا ءاملا اهسأر ىلع بصتو اهجرف لسغت
 قلط لجر هنأ بسحأو لئاس هلاس يرعشل ا ىسوم ايأ نأ كلذ عفرو

 دق اهلعلو اهجرف وأ اهسأر لسفت ملو لسغت يهو اهدر دارأ مث هتجوز
 نبي رمع يلإ ا كلذ عقر مث اهدرب هاتفأف . اهسأر يف لسقلا تعضو

 نأ ليق بسحأ كلذو تلعف ام هل لاق رمع نأ بسحأف هللا همحر باطخلا

 تلعف ول رمع هل لاق هنأ بسحأو هيلا اهدر هنأ بسحأف باجأ اهب هربخي

 . كسأر تعجوأل كلذ

 اولاق ام ىلع اندنع وهف هلسفغت مل جرفلا تكرت تناك نإ انباوج كلذكو

 دق اهنأ الإ اهلسغ يف غلابت مل تناك نإ اهجوزو اهتالصو اهمايص يق

 . باوصلاب ملعأ هللاو اهيف انلوق ىضم دقف اهسقن عم هتلسغ

 . انفصو امك اهيف مكحلاف هلسغت مل جرفلا نأ انيقي ملعت مل تناك نإو
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 دق افورعم ًاتقو اهيتأت ةفورعم ةباثإ اهل تناك اذإ ةأرملا نعو : ةلاسم
 ةردك وأ ةرفص اهتباثا تقو يف اهاتأ هنإ مث ءارقأ ثالث اهل تماقتسا

 يف همزلي ام ةردكلا وأ ة ةرفصلا هذه ,يف اهنايتا مايأ يف اهجوز اهئطوو

 ةردكلا وأ ةرفصلا نوكت الو ًالئاس ًامد الإ ةباثإلا نوكت ال لاقف ؟ كلذ
 . كلذ لبق مد اهمدقت اذإ ضيحلا مايأ يف الإ ًاضيح

 ىت تأف لاح لك ىلع ضيحمل ١ ةمرحب ملعي مل يب ارعأ ا نعو : ةلأسم

 ىرأ اميق ارذع هل ىرأ ام لاق ؟ كلذ دعي ملع مث مد نيترم وأ ةرم هتيب بأرما

 لز انم لاسو ر اني ل رفكبو ة هعقو يف ةصخر ىري ن اكف ريشب لأس دق هن اف

 ىري نامثع وبأ ناكو رانيد فصنب رفكيو نيتعقو يف ةصخر ظفحي ناكف
 . رين اندل اي ريقكتل ا ىري الو ثالث ىري الو ثالث ةلزنمب ةدحاو

 نم يأرب ذخأ نمو مرحي الو لحي الو هناوخإ نم ىضم نم لوق هلوقو
 وحنب اهلبق باتك نم اهتبتك ةلأسملا هذه هيلع كذ قضي مل نيملسملا يأر

 ةلأسمل ا ه ذهو ىسوم نع رشيم ني درعس ىنث دح بوتكم كلذ دعي

 . كلذ دعي

 اهجوزل له تمميتقف ءام دجت ملف ترهط ةرفاسم ةأرما نعو : ةلاسم
 . ءاملاب لستغت ىتح اهعماجيالو لعفت ال لاق ؟ اهعماجي نأ

 هركو زاجأ نم اهاطو زاجأ دقف ءاملا مدعل تمميت اذإ ديعس وبأ لاق
 دنع لسغلا ماقم موقي مميتلا نأل حصأ ةزاجإلاو 8 ههرك نم كلذ

 . ءاملا مدع

 هتمتكو ضئاح يمهو اهسسقن نم اهجوز تنكمأ يتل ا امأ او : ةلأسم

 بحأو اهيلع مثإل و امث إ لجرلا ىلع ىرن الف اه اتف هتمتكف 7 ال وهو

 . عجرتو بوتت ن أ ال ا هذه وحن ة ارم ا لجرلا كسمي ال ن ] يلإ ١

 تناك اذ ١ امأ او اذه اهقرع اذ ا ل ق امكف هزنتلا يف امأ دردعس وي ] لاق

 ليق دقف يه امأو ةمرح الو مثإ وه هيلع سيل ليق دقف تيسن ىوأ اهنم ةلز
 ادحأ نأ ملعأ الق داسفلا امأو اهيلع روجحم نم هتنكمأ اهنأل ةمثآ اهنأ
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 الإ هترشاعم يف ةمث اهنإ ضعب لاقو . اذهب هيلع اهدسفأ نيملسملا نم
 اهل هيلع امب هنم يدتفت نأ اهيلع نإ ليق دق هنأ يعمو تبكر امم تبات اذإ

 يهو هترشاعم اهيلع ناكو كلذ هيلع نكي مل لبقي مل نإف . اهتيدف لبق نإ
 نأ ريغ نم اهجوزل ةأرملا لعفك هل لعفت الو نيزت الو هيلع ىفاجتت ةمثآ
 . هعنمت

 يف مثأت ملو اهنم هعسي ام هنم اهعسو اهتيدف لبقي مل نإ ليقو

 ضرعتلاو نيزتلا نم اهجوزل ةأرملا لعفت ام هل لعفت نأ اهل ناكو هترشاعم
 ليق دق هنأ يعمو اهتيدف لبقي ال نأ دعب اهنم هعسي ام هنم اهنعسيو
 اهتيدف لبقي ملف تلعف نإف اهيلع كلذ سيلو هنم يدتفت نأ اهل بحتسي
 . فالتخالا نم ىضم دق ام اهيف لوقلا ناك

 هيلع يه دسفت الو اذه يف ةيدف اهيلع سيل ليق دق هنأ يعمو

 يه اهدمعت سيلو ضيحلا يف ء ءىطولل وه هدمعتل الإ اهيلع دسفي الو

 مهنأل هنيح يف كلذ باكترا يف ةمثآ اهنأ ا الإ هلعفك اهلعق الو وه هدمعتك

 ضئاح يهو احيحص ًائطو اهئطو ول هنأ افالتخا مهنيب ملعن ال اوعمجأ دق

 ابسانت ناك نإ كلذكو اعيمج امهيلع مثإ الو اهدسفي ال كلذ نأ اطخ

 دعي ضيحلا يف ادمعتم اهل هئطوب دسفت اهنإ اولاق امنإو ةيسان يهو

 . انياحصأ بهاذم يف حصأ لوقلا اذه نأ يعمو هلعفك سيل اهلعقو ملعلا

 . ةيدفلاب اهورمأي نأ رهظ اهيف مهلوق رثكأ ناك نإو

 تملعو م دلا ت أرف تحبص ] مث ليلل اي هنت رم ا عم اج لجر نعو :. ةلأسم

 سأب الف كلذ املعي مل نإ انيأرف اهجوز اهعماجي نأ لبق ناك مدلا نأ
 .. هللا ءاش نإ امهيلع

 مل اهنأ ريغ مدلا نم ترهط دقو هتأرما ءيطو لجر نعو : ةلاسم
 لاقف كلذ نع ةديبع ابأ فورعم نب ىنثملا لاس لاق ؟ اهضيحم نم لستغت
 أرب دج تنك ام لاقف كلذ بح اص هنأ هربخأف ًاليلق ضيحمل ا نم نوه ] وه

 ىنثملا اهقلطف اهكرتت نأ يلإ بحأ لاقف ؟ كيلإ بحأ ام لاقق هلعفت نأ
 دعب نم هتأرما ءىطو نم هنأ انباحصأ ضعب نع ليق دبق ديعس وبأ لاق
 ضيحلا يف ءىطو نمك وهف لستغت نأ لبق سافنلاو ضيحملا نم رهطلا
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 نهوتاقنرهطت اذإف نرهطي ىتح نهوبرقتالو) ىلاعتو كرابت هللا لوقل
 عقو ليق رهطتلا لبق رهطلا يف هللا نم عقو رجحلاف (هللا مكرمأ ثيح نم
 مكحلا رهاظ يف ىلاعتو كرابت اهطرش يتلا ةطيبرشلا يفق ضيحلا يف

 لئس ذا اهيق ركف هنا ءاهققلا ضعب نع ىوري امنإو نرهطت اذاق هلوقل

 ةلجدلا اهرهطت ال هذهو ءام نم ةوكر اهرهطي هذه ءاوس اتسيل لاقق

 نع لق ام ال ١ دحأ اهلحأ هنأ ملعي ملو هتركف ىنعمل انيل ١ ىأر نم يأرو

 ىلع ىنعم هلك ليلد اذه يف سيلو نوهأ وهو ءاوس اتسيل هنأ مهضعب

 رهطت نأ ىلإ ضيحلا يفق ء ءىطولا مكح يف ىلاعتو كرابت هللا مكح ضقن

 . ىلاعتو كرابت لاق امك ضيحلا نم رهط نع ةأرملا

 ملف ضئاح ينإ تلاقف اهسفن هتأرما ىلإ بلط لجر نعو : ةلاسم
 اهدجوف اهنم باصأف ضئاح ينإ تلاقف ةيناثلا اهيلإ بلط مث رظنت
 اهسقن اهيلا بلط ىرخأ ةرم عجر مث اهلوق يف ةيذاك يه اذإو ارهاط

 اهنم باصأف بذكلا نم برج امل اهلوق يف رظني ملو ضئاح ينإ تلاقف
 افورعم عنصيو ضيحلا ىلإ رظن ةعاس اهنع عزني لاق ؟ ضئاح يه اذإف
 . هتأرما يف سأب هيلع سيلو

 بهاذم يف انعم حصي الو هنيح نم هعزن فورعملا ديعس وبأ لاق
 الا الالح مرحي وأ امارح لحي هنأ فوردعلملا عانطصا جورفلا يف انباحصأ

 جرخيف اذه امأو نيب ام ىلع راهظلا ةرافكب ىلاعتو كرابت هللا مكح اميف
 اهنأ اهلوقب ةجحلا هيلع تماق دق هنأ امهدحأ انباحصأ عم نالوق هيف

 هنأو . هنم ةجح ال بذاكلا نأ امهدحأو دمعتلا ىف ءىطو نمك وهو ضئاح
 . دمعتلا ريغ ىلع هنم كلذ عقوو اهل بيذكتلا ىلع اهئطو امل

 ىلع ضيحلا يق دسفي ءىطولا نأ مهعامجإو انباحصأ لوق امتإو

 يف ءىطولا ىلع دمعتب سيل اذه اولاقف اضئاح اهئطوب جوزلا نم دعتلا

 نم اطخلا ةهبش ىلع مهنم عقي وهف بيذكتلا ىلع ءىطو امنإو ضيحلا
 دق هنأ يدنع يذلاو لطايلا دري ملو قحلا دارأ هنأل دمعتلا ىلع ال وه هلعق

 هيلع دسفت اهنأ اهاري اهاوس اهنع ربعي ال هنأل اهلوقب ةجحلا هيلع تماق

 . اهريغ الو ةقدص نم فورعم عانطصا هدنع هعفني الو
 لصألا يف هل لحي ام عفد يف هيلع ةجحلا موقت ال هنأ هرذعي يذلاو
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 مارحلا بانتجا الإ افورعم همزلي ال قدصلا عضاوم يف ةجحلا نم الإ
 نب دمحم هريغ لاق . مهبهذم ىلع انعم هفورعم كلذو هب ملع ذإ

 بحتساو نسح هنأ يدنعف عضوملا اذه يف فورعملا لعف امأ : ميهاربإ

 دق الو ضيحلا يف ء ءىطولا ىنعم يف انياحصأ ضعي هب لاق دقو كلذ هل

 املو افورعم لعقي هنأ مونب ةمتعلا ةالص هتتاف نميف انباحصأ نع ءاج

 ةعاطب كلذ هلعفل هللا ىلإ برقتي نأ ةيصعم لعف نمل بحتسي هنأ دجوي
 نسح يدنع وهو اهعازإ اهلعجيو . ةعاطب ةيصعملا لباقيل هتعاط نم
 هتعاطب هللا ىلإ برقتي نأ هللا ةعاط ىف رصقم وأ صاع لكل بحتساو
 ىق نوكتل كلت هتيصعم نم هيلإ ةبوتلاو هريصقت وأ هتيصعم لجأ نم
 نينسحملا رجأ هللا عيضي الو ةئيس دنع ةنسح هل ةتبثم هتفيحص
 ءاش نإ مهل اهنارفغل بانسحلاب هيلإ نيبرقتملا مهيصاعم ىلع نيمدانلا
 . كلذ يف رظنتف ملعأ هللاو هللا

 هوركم ةب اثإل او ضيحل ١ نيي يذل ١ رهطل ا ىف ءىطول او : ةلأسم

 . ملعأ هللاو تلستغا دق تناك اذإ ءيطو نم ىلع داسق الو

 ةأرما يف هللا دبع نع انأ تظفح دقو رفعج نبازعماج نمو : ةلأسم

 لستفتو ليللاب اهنع عطقنيو راهنلاب اهضيح تقو مدلا اهيتأي تناك
 كلذ ىلع تناكو راهنلا مدلا اهيتأيف حبصت مث اهجوز اهؤطيو يلصتو

 . اداسف كلذ يف هللا دبع ويأ امهيلع ري ملف اهضيح مايأ

 اهتقو رخآ يضقني ىتح اهأطيال نأ هب رمؤيو يغبني ناك يذلاو
 , رهطتو

 مث ضئاح يهو جرفلا نود اميف هتأرما عماج نم امأو باتكلا نمو
 تلاسفق كلذ درب مل نإو عماج نمك وهف جرفلا يف ةقطنلا لخدأ

 . ساب هيلع نوكي ال نأ وجرأف جرفلا يف ةفطنلا
 ضئاح يهو هتجوز نم دارأ اذإ لجرلل يغبني يذلاو باتكلا نمو

 نأ ملعي ملو اطخأف كلذ دارأ نمف جرفلا ىلع بوتب رفثتست نأ ًائطو

 اطخلا يف سأب الف ملعي ملف ضئاح يهو اهئطوق ضئاح هتجوز
 هتأرما نإف ربدلا يف دمعت نم امأو ربدلا يف أطخأ نا كلذكو داسف الو
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 انباحصأو ءاهقفلا رثكاف ضيحلا يف ءىطولل دمعت نمو باتكلا نمو
 ءاهقف امأو امهنيب قرفو هيلع اهمرح نم مهنمو مرحت الو لحت ال لاق
 كلذ لعق يذلا قدصتي هنأ ىأر نم ىأرو امارح كلذ يف اوري ملق انموق

 فصتب هرخآ يفو ضيحلا لوآ يف ناك نإ نيكاسملا ىلع هوحن وأ رانيدب
 . هللا ءاش نإ كلذ يف انناوخإو انفالسأ يأرك انيأرو . رانيد

 نب دمحم لوق وهو امهنيب قرفي لؤقن نحن هللا همحر يراوحلا وبأ لاق
 نسحلا نيب دمحم لاق ادمعتم ضيحلا يف اهئطو اذإ هللا همحر بوبحم

 . اذهي ذخأن نحنو هيلع تمرح 7 ضيحلا يف هتأرما ءىطو نمو

 يذلا نع تلأس هللا همحر يلع نب ىسومل باوج نمو باتكلا نمو
 كنأ كتأرما رمأ يف كشلا هيف كيلع لخد ام رمأ يف هتفرعمو هنايب تببحأ

 تجلوأ كنأ كسفن يف تككش كنأو ضئاح يهو ةجاح يضقت نأ تدرأ

 جلوآ دق هنأ ىلع تنقيتسا دق يه نكت نإف تجلوأ كنا يه تلاقو

 كنأب اتيقي كعم رمألا ناك نإو افورعم عنصاف كلذ يف تنآ اهتقدصو

 ملو كلذ ىلع نقيتست ال يه تناك نإو افورعم نصاف دمعت الي تجلوأ

 . ًاسأب ىرأ امف نيقي كلذ نم اضيأ تنأ كسقن يف عقي
 نلقف ءاسنلا اهسفن يرتو ىلبح اهنأ تنظ ةأرما يف ليقو باتكلا نمو

 اهنع كلذ بهذ كلذ نم رثكأ وأ لقأ وأ رهشأ ةتس تثكمف ىلبح اهنإ اهل
 لاق ؟ اهجوز اهعماجو ماحرألا ظيغ نم هنأ نظتف امد ىرت تناك دقو
 . اذه لثمل دوعي الو كلذب هتأرما مرحت ال

 اهئطوف ضئاح يهو اهجوز نم اهسفن تنكمأ يتلا امأو باتكلا نمو
 ناق تردق امي هنم جورخلا بلطت نأ اهل يغبنيو . اهيلع كلذ مثإق ملعي الو

 يه اهيلع نوكي ال نأ ىسعو هل كلذف ًاضنبأ اهقدصي مل وآ كلذ وه هرك

 ملف جورخلا بلطم يف تدهتجاو كلذ نم هللا ىلإ تبات نإ ءيش اضيأ
 . اهجوز كلذ لعفي

 سيلو قادصلا نم اهل هيلع امب يدتفت نأ اهيلعو يراوحلا وبأ لاق

 ريغ نم اهل هيلع ىذلا اهقادص ريغ نم اهل يذلا اهل امب يدتفت نأ اهيلع
 . هعم ماقملا اهعسو الإو اهقدصو اهتيدف لبق نإف اهل هيلع يذلا اهقادص

 يهو ضئاح يهو اهئطوو اهبذكف ضئاح اهنأ اهجوز تملعأ يتلا امأو
 رهاط اهنأ ىلع اهئطوق كلذ تدوع دقو هتبذك اهنأ هدنع ناك ناف ضئاج
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 تناك اذإ اداسف مهيلع ري مل هنأ هللا همحر يلع نب ىسوم نع انغلب دقف
 دقف هتينك تناك نإ لاقف ًاضنأ ءاهقفلا نم هريغ امأو هبذكت تدوع

 . ضيحلا يف ءىطو نمك وهو هتق
 هللا همحر يلع نب ىسوم لوقب ذخآ انأ هللا همحر يراوحلا وبأ ل ق
 يف ة ةأرملا تأر حبصأ املق ليللا يف هتأرما عماج لجر نعو باتكلا نمو

 . ملعلا دعب أطيو ضيحلاب املعي ملام امهيلع ءيش الف امد ةقرخلا

 هللا همحر بويأ ني لئاو بويأ ايأ لأس هنأ ةرفص وبأ لاقو : ةلسم

 دقو لستفت ملو اهجوز اهاشفيأ رفسلا يف ترهط اذإ ضئاحلا نع
 الب لاقف اهنع هللا همحر ليحرلا نب بوبحم تلأسف لاق ال : لاق ؟ تمميت
 . ال لاق ؟ بويأ وبأ يل لاق ام يعم وحمأفأ تلق

 ملو ضيحلا نم ترهط ةأرما يف لاق نم لاقو باتكلا نمو : ةلأسم
 ةالص تقو اهرهط دعي تدع اذإ هيلع دسفت ال اهنأ اهجوز اهئطو لسفت

 . لستغت ملام اهئطو اذإ هيلع دسفت لاق نم لاقو

 تدسق ضيحلا نم لستغت نأ لبق اهئطو اذإ نسحلا نب دمحم لاق

 . ذخأن اذهيو هيلع

 نب دمحم هللا دبع يبأ نع رثؤملا يبأ نع دجوي اممو هريغ نمو
 لسغلا تكرتو مدلا اهنع عطقنا مث تضاح ةأرما نعو هللا همحر بوبحم

 يف ءىطو نمك هارأ ال : لاق ؟ اهئطوف اهئطو ىلإ اهجوز جاتحاو ةالصلاو
 يمهو ةالص تقو تدع اذإ ضيحلا عطقنا دقو هيلع دسفت الو ضيحلا

 . هنم ةرهاط

 كلذ ناك اهؤطو هيلع أروجحم ناك ول هنأ تفرع ينأ وجرأو هريغ لاق
 ليوطلا نامزلا ضيحلا نم لستغت ال تدعق ول تيأرأ هملظ ىلع اهل ةنوعم

 . كلذ يف رظنتف اهئطو نع عنتمي نآ هيلع ن اك

 هل تلاقف ًاضئاح تناكو هتأرما اطي نأ دارأ لجر نعو باتكلا نمو

 نع اهلأسي ملو ليللا يف اهئطو مث اهنع فكف ضيحلا نم يلسغ مويلا
 لاق ؟ ضيحلا نم تلسغ نكأ مل هل تلاق غرف املف ًائيش هل لقت ملو ءيش
 . هللا ءاش نإ سأب اهيف هيلع نوكي ال نأ وجرأ

٢.٩



 اهيلإ اهجوز جاتحاو اهضيح مايأ يف ضئاحلا تناك اذإو باتكلا نمو

 ىلع رقثتست ليقف ؟ جرفلا نود هتجاح يضقي نأ دارأو اهندب رئاس ىلإ
 ربدلا برقي الو اهندب رئاس يف هتجاح يضقيو دارأ اذإ هدشتو جرفلا
 ربدلا يف أطخأو جرفل ا ديري هنأ كلذو أطخ.ربدلا يف اهئطو نإف جرفلا الو
 ريدلا يف اهئطو نإو اطخلا يف هيلع داسق الف ملع ام نيح نم عزن ناف

 . مارح ءاسنلا رابدأو أدبأ هيلع تمرح دقق ادمعتم

 دقو أدبأ اهمرحي نم لوق انلوقف ادمعتم ضئاحلا ءىطو نم كلذكو
 تلخد ىتح ةفطنلا تلاسف اهندب رئاس يف ةجاح يضقيل اهئطو ول ليق
 نمك وهف جرفلا يف ةفطنلا جلويل وه دمعت نإو هيلع داسف الف جرفلا يف

 . اضئاح ءىطو

 اهجوز لجعف اهضيح مايأ يف ترهط اذإ ضئاحلاو باتكلا نمو
 اولاقف هنم ةلاهجب اهمايأ ةيقب يف اهتالصو اهلسغ دعب رهاط يهو اهئطوف
 . كلذ ىلإ عجري الو هيلع دسفت الو ءاسأ دق

 دارأ اذإ اهضيح ىف اهجوز بذكت تدوع اذإ ةأرملا امأو باتكلا نمو

 اذإ ىتح كلذب اهبرج دقو ضئاحب يه سيلو ضئاح اهنإ لوقتف اهاطو
 هتعنمو ضئاح اهنإ تلاقف اهأطو دارأ تقو يف اهاتأ اهنم ةداع كلذ فرع

 اهدجو اهعقاو املف اهبذكب هتفرعم نم اهدوع ام ىلع اهبذكو اهسفن
 الف ضيحلاب ملع ام نيح نم عزن نإ ءاهقفلا نم لاق نم لاقف ؟ اضئاح
 هيلع تدسف هملع دعب ءىطولا ىضمأ نإو هبذكت تدوع اذإ هيلع داسف

 . هل رذع الو هتقدص دقف هبذكت تدوع تناك نإ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو
 ةيسان يهو اهضيح تقو يف اهجوز اهؤطي يتلا امأو باتكلا نمو

 يذلا كلذكو امهيلع داسق الف اهنع ماق ىنح اهضيح سان وهو اهضيح

 دعب نم الإ يه ملعت ملو اهضيحب ملعي الو ةسعان يهو اهؤطي
 يف انفرع كلذك دمعتلا ىلع داسفلا امنإ امهيلع داسف الف تظقيتسا ام
 . ضيحلا يف ءىطولا

 نايسنلا يق يتمأل ىفع لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يوريو
 روذعم يسانلاف مهسفنأ هب اوثدح امو لوق نم هيلع آوهركآ امو اطخلاو
 ناك نإ هلهأ ىلإ هؤادأ هيلع ناك هيسن ام ركذ اذإف هيسن ام ركذي ىتح

 هنايسن ىلع تام نإف هيلع اهضرف يتلا هللا ضئارف نم وأ سانلا لاومأ

٢٣١.



 هركذ ول هنأ هيلع امم هصلخي نأ هتمحرب هللا هل اجر هتبوت يف قداص وهو
 . ميحر فوؤر هدايعي هللاو هنم صلختل

 لجر نع هللا همحر نسحلا نب دمحم نسحلا ابأ تلاس باتكلا نمو
 ةينلا هذه ىلع لبقلا وأ ربدلا يف اهعماج يلابي ال هتين وهو هتأرما عماج

 ىتح دمعتي ال وهو ةينلا هذه ىلع ءىطوفق ربدلا يق عماجي هنأ ملعي ملو
 له اذه ىلع هتأرما عماجق ربدلا يف عماجي هنأ هتأرما ىلإ هركذ ىدهأ

 نيح يف دمعتي ىتح هتأرما هيلع مرحت ال لاق ؟ هتأرما هيلع مرحت

 دسقت كلانهف كلذ ريغ ديري ال أدماع ربدلا يف اهعماجي هنأ اهتعماجم

 . هتأرما هيلع

 ضيحلا يف اهعماج ولو يلابي ال هنأ هتينو اهعماج ول كلذكو : هل تلق

 تناك يلابي ال وهو ةينلا هذه ىلع اهعماجق ضئاح اهنأ ملعي مل هنأ ريغ

 ؟ هتأرما هيلع دسفتأ كلذ ىلع اهئطوف اهضيح قفاوف ًاضئاح مأ ارهاط

 اهنأ هربخت وأ ضيحلاب هملع دعب ضيحلا يف اهئطول دمعتي ىتح ال لاق
 " .. كلذ دعب اهؤطيف ضئاح

 اهئطو نم غرف املف ضئاح اهنأ ملعي ال وهو اهئطو نإف : هل تلق
 مدلا وه ىأر دقو كلذل تدمعت ينإ هل تلاق اذه ام اهل لاقو مدلا اهب اذإف

 يف وه هيلع سيل : لاق ؟ كلذ يف همزلي ام ملعي ال وه هنأ ريغ احيحص

 لاق ؟ كلذ نم ىه اهمزلي امف لئاق هل لاق كلذل تدمعت تلاق ولو ءىش كلذ

 . اهتيدف لبق نإ اهقادصب هنم يدتفت

 ضئاح يهو اهجوز اهئطو اذإ ضئاحلا ةأرملا نأ تفرعو هريغ نمو
 نأ بحأف يه امأو كلذ اهئاعداب اهل هيلع ةجح ال هنأ كلذب ملعي ال وهو

 ناك اهتيدف لبق نإف اهل هيلع امي هنم يدتفتو ةيدفلا هلاستو كلذب هملعت

 اهنأ اذه لثم يف لاق نم لاق دقف اهتيدف لبقي مل نإو اهلو يلإ بحأ كلذ

 نم لاقو . ىلإ بحأ كلذو اهنم هعسي ام هنم اهعسيو هعم ماقملا اهعس

 هنم اهعسي اهنأ وجرن لاق نم لاقو وه هيلع مثإ الو ةمثآ اهنإ لاق
 يدتفت نأ اهل بحتسيو ةبوتلاب ةروذعم اهنإ لاق نم لاقو اهنم هعسي ام
 . ةيدف اهيلع سيل ليق دق هنا يعمو هنم

 عضوم يف يهو اهضيح نم رهطت يتلا يف لاقو : باتكل ا نمو
 مميتت مل نإف : هل تلق اهأطي نأ اهجوزل نإف ديعصلاب تمميتف ءام دجت ال
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 ءىطو دق ه ر ] لاق كلذ ىلع اهجوز اهئطوفق مميتل ١ تلهجو ديعصل اي

 . اضئاح

 اهجوز اهئطو مث رئب ىلع ضيحلا نم تلسغ ةأرما نعو باتكلا نمو
 نب دمحم نع دجوي دقق تفصو ام ىلعف ملعت ملو ؟ ةسجن تناك رئيل و

 دىسقت اهن ] فاخأ ل اق قأ . هبلع دسقت اهن أ هللا همحر بوبحم نب دمحم

 دسقت الو طلقلا نم اذه نأ هي ذخأن يذل ا امأو كلذ انعم حصي ملو هيلع

 اهؤطي مث مد ء املا ةساجنب ةملاع يهو سجنلا ءاملاب لسفقت نأ الا هتأرما هيلع

 ملعأ ١ هلل و ذخأن لوقل ا اذ دهيو رهطت ملو صس داحل ١ ةلزنمب ٥ ذهف اهجوز

 ءىطرولا ىلع دمعتو ءاملا ةساجنب وه ملع اذإ كلذو رظانلا لاق. باوصلاب

 . كلذ ىق

 اهنأ ىلع ليللا لوأ يف هتأرما عماج لجر نعو باتكلا نمو : ةلاسم
 خلعت ملو اهعماج عجر ليللا رخآ ناك املف تقولا كلذ ة هقرخي ثم من ذ رهاط

 مدلا لاحل مدلا اهعاج دقو ليللا رخآ اهئطو هنأ هل نابتساف امد اهيف نأ

 ىتح امد اهيق نأ ملع الو ضيحلا ءعىطول وه دمعتي ملو ةقرخلا يف يذلا

 اذإ ةمرحلا نوكت امنإ هتجوز يف هيلع سأب الف ؟ هيلع ىرت . ام حبصأ

 . ةأرملا نم ملع ىلع وأ مدلاب هنم ملع ىلع ادمعتم ضيحلا يف ءىطو

 مث ةعفد اهرهط نم رشاع موي مدلا اهاتأ ةأرما يف تدجو : ةلاسم
 اهئطوو تأضوتو لستغت مل اذإف لسغلا اهمزل دق هذهو كلذ ريغ رت مل
 يف رظنتو لوألا ضيحلا نم تلسغ دق تناك اذإ هيلع دسفت مل اهجوز
 .كلذ

 ىلع اهرباكف ضئاح اهنأ اهجوز ملع اذإ ةأرملا نع لئسو باتكلا نمو
 لهف : هل تلق يدنع اذكه لاق ؟ هيلع دسفت له ةبلغ اهئطوف ءىطولا
 اهئطو امنإو هتدهاج اذإ اهيلع دسفي ال هنأ ىعم لاق ؟ اهيلع وه دسقي

 . اذه يف لوقي نسحلا ونأ وبأ خيشلا .ناك كلذكو ةبلغ

 ضيح ماي انأ فرع لجر نعو رقعج ني ١ عم اج ريغ نمو : :ةلأسم

 . كلذ ركنأ ا مث ا دمعتم اهئطو اهضيح ماي ابأ ريغ يف ن اك املف هتجوز
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 ةيدفلا هيلإ بلطت لوقأف ؟ كلذ يف اهمزلي ام ةحلاص هتأرما نإ تلقو

 نأ اهل سيلو اهأطي نأ اهسفن ىلإ هبرقت ملف الإو اهقراقو هنم لبق نإف
 نب دمحم لاق ؟ اهضيح مايأ ةيقب يف مدلا اهبو اهئطو نإو هدهاجت
 هتفلج كلذ اهركنأو ادمعتم اهضيح ماي .انأ يف اهجوز اهئظو اذإ نسحلا

 نإف هيلع يذلا اهقا دصي هنم يدتفت ن ] هيلع تضرع فلح اذإف ث كلذ ىلع

 ةروذعم يهف اهبلغ نإف لتقلا نود امب اهسقن نع هتدهاج لبقي نأ ىبأ
 . هللا ءاش نإ

 ترهط نأ دعي ضيحل ا يف هتأرما ءىطو نم لاق نم لاقو : ةلأسم

 لاق نوهأ كلذ لاق نم لاقو ضيحلا يف ءىطو نم ةلزنمب كلذق لسغت ملو
 . ضيحلا ةلزنمب هنإ لوقي نم لوقب ذخأن نسحلا نب دمحم

 اهجوز اهلاس اذا ةأرما يف هللا همحر هللا ديع وبأ لاق : ةلأسم

 اهلأس مث ارارم هب تلعف د كلذ يف ةبذاك يهو ضئاح ينإ تلاقف ةعماجملا

 تناك نإ لاقف ؟ ًاضئاح اهدجوف اهعماجف اهمنهتاف ضئاح ينإ تلاقف

 لاق هيلع مرحتو كلذ يف هل رذع الو نآلا هتقدص دقق ىضم اميق هتيذك

 . باوص وهف اذه يف هللا دبنع وبأ لاق ام هللا همحر نسحلا نب دمحم

 دجوف اهل هبيذكت ىلع اهئطو مث هبذكت تدوع نإ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو
 هملع دعب ءىطرولا ىضمأ نإو هيلع دسفت مل ملع ام نيح نم عزنق مدلا

 . هيلع تدق

 يف يهو ضيحلا نم ترهط دقو هتأرما ىلإ جاتحا لجرو : ةلاسم

 ىتح اهعماجي نأ هل سيلف ؟ اهعماجي نا هل له ءاملاب لستغت مل رقسلا
 لاقو هللا همحر نسحلا نب دمحم .لاق اهنع لسو اهيف رظناو ءاملاب لستغت
 ةرم اهعماجي لاق نم لاقو ديعصلاب مميتت نأ دعب اهعماجي نأ هل لاق نم

 اهضيح نم ترهط نأ دعب اهعماج نإف هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق .
 رظانلا لاق ضئاح ءىطو نمك وهو هيلع تدسف ديعصلاب مميتت نأ لبق

 . نسحلا نب دمحم لوقب ذخآ انأ
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 ةنس كلذ ىلع ىرجف مايأ ةينامث ةضيح لوأ تضاح ةيراج : ةلأسم

 نآ اهجوزل زوجي له سمخ وأ : ةعبرأ ىلإ تعجر مث رثكأ وأ لقأ ىأ

 اهعماجي ٩7 هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق اهيف رظناو مايأ ةسمخلا ىلع

 ةثالث ىلا لوحت ىتح لوألا وه اهتقوو نهيف ترهط ولو اهضيح مايأ يق
 . البقتسم اًءرق نوكي عبارلا مث ء رقأ

 ايأ يق ترهط اذإ هتأرما أطي نأ لجرلل ءاهقفلا هركو : ةلأسم

 , لبق اهضيح مايأ دعب كلذكو اهضيح مايأ متت ىتح تلستغاو اهضيح

 اهيلع افلتخم اهؤرق ناك اذإ كلذكو اهتداع كلذو اهبيثي ناك اذإ مدلا اهبثي

 هيف ءىطولا جوزلل هوركم 1 ذه لكف تلستغاو كلذ نم لقألا ىف ترهطق

 ىلإ كلذ هب غلبي الو لستغت امدعب رهاط يهو سافنلا مايأ يف كلذكو
 . داسق الو ةمرح

 ةلاسملا هذه نع تلآس مالسلا دبع نب دمحم لاق هريغ نمو : ةلاسم
 فقوملا اذه ريغ يق لاقف سانلا نم الم يف ناكو رمع ني قئاش خيشلا

 يذلاو لعفت ال لاقو هيلع مرحت ال اهنأ دعب نم ينباجأف ناكملا اذه ريغ وأ
 نم هذه لاقو ب اهضيح مايأ يضقنت ىتح اهأطي ال نأ هب رمأن

 هللاو ماتب ظفللا سيلو ةلاسملا هذه ىنعم ىلع هنع يظفح اذهف تاروتسلملا
 . ملعأ

 هي ذكت هتجوز تناك لجر يف تركذ دو ير اوحل ا يب ] ب اوج نمو : :ةلأسم

 ماي نال ١ نم موي ن اك املق ار ارم كلذ ل تلعفف ضن داح اهنأ ١ لوقتو ره اط يهو

 كلذ لكو ة هرم مث ةرم هتدعاسبو اهئطوو اهيذكق ضئاح اهنإ ١ .تلاقو اهدآ ارأ او

 حصو اهسقن نم م دل هل ترهظأ ا اهنم غرق املف ة ٥ دح و ةلدلو لح و موي يف

 اظيغ هيلع مرحت ىكل تكسبو هتدعاس امن ا هل تل اقو م دنق ض اح اهن أ هعم

 ؟ هيلع اهنم

 كلذب اهفرع دقو هبذكت تدوع دق ةأرملا هذه تناك اذإف تقصو ام ىلعف
 هيلع مرحت ال اهنإ ءاهقفلا ضعب لاق دقف اهل هنم بيذكتلا ىلع اهئطو مث
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 اهنأ لوقت وأ ارهاط نوكت بذكلا اهنم فرع اذإ لوقنو كلذب ذخأن نحنو
 اهنأ ءىطولا كلذ دعب ملعي مث اهل ًابذكم كلذ ىلع اهئطو مث ضئاح
 . هيلع دسفت ال اهنإف ضئاح

 هيلع سأب الف هبذكت تدوع اذإ رباج يبأ نب ىسوم لاق هريغ نمو
 . رانيد ةرافك هيلعو

 يف اهجوز اهئطو ةأرما نع هت سو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 ؟ مدلا ء ءىطولا دعب نم هل ناب مث اهقدصي ال وهو هل خ خرصت يهو ضيحلا

 اذإ اضيأ ة ةأرملا كلذكو اهعم ماقملا هعسو هبذكت تدوع تناك نإ ليق دقف

 هرذكت تناك نإ لاق نم لاقو هعم ماقملا اهعسو اهعم ماقملا لجرلا عسو

 هعسي الف هىذكت دوعن مل تناك نإو اهعم ماقملا هعسي الو هتقدص 7"

 اهل هيلع امب يدتقفتو هعم ماقملا اهعسي ال اضيأ ة ةأرملا كلذكو اهعم ماقملا

 هنإ لاقو كلذب لجرلا رقأ نإف هلتقت الو اهسفن نع هدهاجتو قادصلا نم

 كلذ ىلع اهئطوف ضئاح اهنأ هتملعأ دق اهنإ لاق وأ ًاضئاح ءىطو دق

 رقتو امهنيب قرف نيملسملا نم كلذ ىلع ردق نمف هبذكت دوعت مل اهنإل لاقو
 اهرلا هبرقي الو اهتدع تضقنا اذإ جيوزتلاب اهرمأو كلذ ىلع ةأرملا

 . كلذب امهنم رارقإلا دعب هيلإ اهبرقي الو

 اضئاح ێىلمو هنأ رقأ مث نيملسملا عم ةيالو لجرلا اذهل ناك ,نإو

 مل بتي مل نإو هتيالو ىلع ناك بات نإف كلذ نم هوباتتسا كلذل ادمعتم

 . نيملسملا عم ةيالو هل نكت

 ضيحلا يف اوفلتخا دق نبملسملا نأل ةءاربلا يف هيلع لجعي ال كلذكو

 . ضيحلا يف ءاسنلا ءىطو لحأ نيملسملا نم أدحأ نأ ملعن مل انأ ال

 الو لحت ال مهضعب لاقو قرفم مارح هنإ ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقو

 ادمعتم ضيحلا يف ءىطو يأرلا اذه نعألفوقولا عقو كلانه نمف مرحت
 . بتي ملو

 هتجوز ميرحت يف ينعي هنأ رهاظلاو لمأت هيف ضيحلا يف ءىطو يذلا اذه نع فوقولا عقو هلوق )١(

 اوفقوت نيذلاو قفوملا هللاو اهيف فالخ ال عامجإلا ةريبك وهف ضيحلا يف ءىطولا امأو ضيحلا يف ءىطاولا

 هلوقو ماقملا ريرحت اذه هنم ةءاربلا تبجو رصأ نإو هتيالو ىلإ داع بات نإف هوبيتتسي ىتح هتم اوربي مل هنع
 . هتيالو تطقسو ةءاربلا يف وهف ينم ةمات ةيالو هل نكت مل

 ۔گ
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 هيلع تبجو كلذ نم بتي مل مث ادمعتم كلذ لعف اذإ ربدلا يف ءىطولا نإو

 هللا ىلص هللا لوسر نع ىوري دقو ضيحلا نم دشأ ربدلا نأل ةءاربلا
 ىلع هللا بضغ دتشا » : لاق هنأ هنع ىوريو ةديدش تاياور هيف ملسو هيلع

 نم ادحأ نأ ملعن ملو كلذب ملعأ هللاو «اهربد يف ةأرما ءىطو نم

 مل مث من اهريد يق ةأرما ديطو نمم أرين نحنو ربدلا يف صخر نبملسملا

 اهل هيلع يذلاب دتفت دتفت مل ةأرملا نأ اذإو ادمعتم ناك اذإ كلذ نم بتي

 اهتيدف لبق اذاو تلعف اميف ةئطخم يهو اهعسي مل كلذ ىلع ه هعم . تماقأو

 " هيم لوقلا لم اهيف لوقلاف

 هل الخو ترهط نأ دعي هتأرما ءىطو نميف يراوحلا يبأ نع :: : ةلأسم

 اموي م دلا ت ت أر ن ں !و ؟ ؟ هيلع دسقت اهنأ ١ ضيحل ا نم لستغت مل ماب انأ رشع

 . هيلع دسفت مل كلذ يف اهئطو مث 5 مايأ ا ةرشع رهط دعب نم ادح و

 كلت اهجوز اهعماجو راهنلا رخآ تضاح ةأرما نع لئسو : ةلاسم
 كلام ةأرملا تلاق لسغي لجرلا ذخأ حبصأ املف اهضيحب ملعي ملو ةليللا
 هللا ناحبس تلاقف . اهمون نم اههبني ملو اهعماج هنأ اهربخأف لستغت
 مهيتفي نم اودجي ملف مهترضحب نم كلذ نع اولآسف . ًاضئاح تنك ينإ

 تثئإ لاقف هتلأسف روصنم ايأ تيتأف دادغي ىلإ انأ تجرخف لاق ر كلذ يف

 ملأ لاقف ابوبحم تلاسف كل لوقي امب ينملعأو كلذ نع هلأساف ابوبحم
 نإ بوبحم لاقف كلاسأ نأ كيلإ ينرمأ هل تلقف روصنم ابأ اهنع لاست

 امهيلع ىرأ الف اهايإ هتعماجمب يه ملعت ملو اهضيحب ملعي مل لجرلا ناك
 لاقف بوبخم لوقب هملعأف روصنم يبأ ىلإ لجرلا عجر مث ليق ًاسئب

 . بوبحم لوق لثم روصنم وبأ

 نم تلستغا ةأرما نعو : هللا دبع يبأ نع هنأ ذخؤي اممو : ةلأسم
 ل اق ؟؛؟ اهجوز اهعم اج مث كرعت ملو اهس أر ىلع ءاملا تضاقأ مث ضيحل ١

 . اهجوز ىلع مرحت سيلو لسقغل ا ةداع ١ اهيلع
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 ةردكلا وأ ةرفصلا اهب ناك اذإ ةأرملاو راثآلا ضعب نمو : ةلأسم
 كلذكو تاضوت اهأطي نأ اهجوز دارأ اذإو ةالص لكل اضوتتفق
 لسع ريد يف اهأطي نأ الإ اهاطو دارأ اذإ اهجوزل لستغت ةضاحتسملا

 دارأ اذإ اهجوزل ا اضوتت ةضاحتسملا نأ ضعب نع ليق دقو ةالص

 اهيف هيلع داسف الف اهجوز ةضاحتسملا ءىطو امفيك ليقو اهتعماجم
 . كلذ يف رظناو ملعأ هللاو اضوتت مل وأ تأضوت لسغت مل وأ تلسغ

 نعو : هللا همحر نامثع نب يراوحلا باوج هنأ يدنع اممو : ةلأسم

 جرفلا سأر ىلع وأ اهيتيلإ نيب هتأرما نم هتوهش ءاضق ديري يذلا لجرلا

 يف يدنع اميف كلذ هرتس دقو ؟ اهيف ءاملا عقيف جرفلا هوشل ءاملا بيصيف

 تجلوف ضئاحلا جرف يف ةفطنلا جاليإل دمعت اذإ هنأ فرعي ام الإ اذه

 ريغ دشأو ضئاحلا ةلزنمب يدنع يذلاو ضئاحلا ءىطو نم ةلزنمب يهف

 لاق نم لاقو مرحت اهنإ لاق نم لاق هنأ ريزه نب نازع نع تدجو ينأ
 رسفت ملو اهعضي مل ولو ةفطنلا جاليإل دمعت ولو لوقي هنأك مرحت ال اهنإ
 ضئاح ريغ وأ ضئاح يهو جرفلا سأر ىلع ءاملا بص هنأ كلوق يف تنأ
 هللا ءاش نإ هب سأب ال هنا لاؤس هيف سيل كلذف ضئاح ريغ تناك نإف

 : رضنلا نب دمحأ لاق دقو . ىلاعت
 مولمب الو لوزعمب تسلف × × تجلوتف ةفطن تلاس يه ناو
 مرصم طيلخ نم عادوب نبف × × دمعت كنم فذقلاب تجلو ناو

 اذإ هوتعملاو يبصلا نإ لاق نم لاقو ديعس يبأ باتك نمو : ةلاسم

 ةأرما اماق امهيلع كلذ مرحي مل ربدلا يف و أ ضيحلا يف امهيتجوز اط

 يه اهيلع مرح دقف ضيحلاب ةملاع يهو اهسفن نم هتنكمأ ناف يتعملا

 هوتعملا بلغ اذإ امأو هيلع الو اهيلع د اسف الف يبصل ا امأو كلذ اهعسي الو

 هللاو اهيلع دسفي الو هيلع دسفت الف ةبلغ اهئطو ىتح ضيحلا يف هت رما

 ١ ملعأ .

 رهاظ تلسغو تلستغاقف ترهط مث من ًاضئاح تناك ة رما يقو : ةلأسم

 دسفت له اهجوز اهئطوو جرفلا لخاد يف اهعبصأ لخدت نأ تلهجو جرفلا
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 ترهط ةأرما ءىطو هنأكف اهجرف لسغت مل اذإ هيلع دسفت ال لاق ؟ هيلع
 اهدنع اميف كلذو . هيلع دسفتف ضيحلا نم لستغت نأ لبق ضيحلا نم
 ءىطو اذإ هيلع يه دسفت امنإو كلذب ملعي مل هنأل وه هيلع داسف الو يه

 هيلإ يدتفتو اهنم ناك امب هربخت نأ هذهل بحتسيف دمعتلا ىلع هملع دعب
 اهتيدف لبقب مل نإو هل بحتسي يذلا كلذ ناك اهتيدف لبق نإ اهل هيلع امب
 ريغ وأ ةقث تناك اهقدصي نأ هيلع سيلف داسفلاب ملعي مل هنأل كلذ هعسو
 . هللا ءاش نإ هعم ماقملا اهعسو اهتيدف لبقي مل مل اذإف ةقث

 امتاف ليلل ١ يق مدل ١ ةناخس 4 هبش ةناخس يه دجتو و اهؤطن وهو و مدل اةحئ ار

 اهنأ اندنع يذلاف ؟ ال حأ هيلع دسقت مدلا ايأر احبصا املق هيق امهام

 . ضيحلا هتفرعم دعب نم هنم دمعلا ىلع الإ دسفت ال

 ] دمعتم ةسعان يهو اهئطوف ضن اح هتجوز ن ں ] ملع لجر نعو : :ةلأسم

 : ل اق ؟ هعم م اقمل ١ اهعسبو هيذكت ن ن ] اهل له اهئطو هنأ كلذ اهملعأ ١ مث

 . هعم ماقملا اهعسي الو اهيلع ةجح وه ال

 ةأرملاو ضئاح يهو هتأرما عماج لجر يف هللا دبع وبأ لاق : ةلاسم
 تجلو نإ ةيواعم وبأ لاق ةفطنلا جلي وأ ةفشحلا ضمغي ملام لاق ؟ ركب
 لعف هنإ تلق ةفشحلا تضمغ نإو ةفشحلا ضمغي ملام ًاسئب رأ مل ةفطنلا
 يلع ىيأ قارفلا ىلع مزعأ امنإ لاقو قارفلا ىلع مزعأ امو امارح

 . امهريغ قارقلا ىلع مزع انباحصأ نم ادحأ نأ ملعأ ملو هللا ديع ويأو

 تناكو ةفشحلا تضمغو أطو اذإ هللا همحر مالسلا دبع نب دمحم لاق
 . ملعأ هللاو ذخآ هبو ظفحأ اذكه هيلع تدسق ًاضئاح

 اهنأ تعداو اهضيح نم ترهط دق اهنأ ةأرملا ترقأ اذاق تلق هنعو

 لبق اهقيدصت جوزلا مزلي الو ةيعدم نوكت له سجن ءام يف تلستغا
 ءىطولا لبق امأ لاق ؟ ضيحلا ةلزنمب ةقدصم نوكت مأ هدعب الو اهئطو
 ءىطولا دعب امأو اهريغ وأ ةلاهج ىنعمب تلتعا اذإ قدصت اهنأ ىعمف

 وأ هعم حصي قيرط نم كلذ هل نيبي نأ الإ اهقيدصت هيلع سيل هنأ يعمق
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 . هيلإ كلذف اهقدصي
 اهدسج تلسغو رهاط ءامب اهسأرو اهجرف تلسغ نإف هل تلق

 اهنأ دجوي هنأ يعم لاق ؟ هيلع دسفت له اهجوز اهئطوو سجن ءامب
 . هيلع دسفت ال

 نيب اوقرف مهنأ ملعأ سيل لاق ؟ دمعتلا ىلع كلذ ناك ولو هل تلق
 اهجرف تلسغ نإف هل تلق مثإلا يف نوكي نأ الإ اذه يف ةلاهجلاو دمعتلا
 اذكه لاق ؟ ىلوألا لثم نوكت له اهدسج لسغت ملو رهاط ءامب اهسأرو
 . ىلوألا لثم اهنأ يعم
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 ضتاحلا عءىطو يف باب

 اهعماج مث لسقت ملو ترهط اذإ ضئاحلا ةأرملا نعو رثؤملا يبأ نع
 لوقي بوبحم نب دمحم ناك لاق ؟ ةفشحلا جلوأف بوثلا قوف نم اهجوز
 مالاو اهئطو نمك لستغت نأ لبق ضيحلا نم ترهط دقو هتأرما ءيطو نم
 . ليسي

 اهرهطت ال ةأرماو ءام نم ةوكر اهرهطت ةأرما ءاوس اتسيل هريغ لاق

 ميرحتب الو ليلحتب اوقرف ال 0 اذه ريغ مهلوق نم فرعن ملو ةلجدلا
 ناكو ليسي وهو مدلا يف اهئطو نمك اهاري ناك هنإف بوبحم نب دمحم الإ
 . قارفلا ىري

 ضيحلا نم ترهط دقو هتأرما ءىطو دق فورعم نب ينثملا ناكو لاق
 اريدج نكت مل هل لاقف ,ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ايآ لأسف لستغت ملو

 قوف نم ةأرماب رجف الجر نأ ولو لاق . ينثملا اهقرافف ىنثم اي اذهب

 رجف الجر نأ ولو لاق ةفشحلا جلوأ اذإ هتحت نم ءيطو نمك وهف بوثلا
 . هانظقح اذكه دحلا هيلع بجول ةفشحلا جلواق بوثلا قوف نم ةآرماب

 امد ال ١ نوكت سيل وأ ةردك وأ ةرفص نوكت ةياثإلاق : رثؤمل ١ يبال تلق

 . اصلاخ امد نوكي ىتح لاق ؟ اصلاخ

 لسفقغت ملو ضيصحل ا نم ترهط دقو هت رم ١ عم اج نمو : : ل اق : ةلأسم

 ءاسقنلا كلذكو لاق أدبأ ناعمتجي الو قرفي ضيحلا يف عماج نمك هناف

 يف عماج نمك اهسافن نم لستخت نأ لبق اهجوز اهعماج مث ترهط اذإ
 . ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قرقي سافنلا

 ضلك اح يمهو هت ارم ١ جرف يف هعيبص ] لخد أ لجر يف ل اقو : ةلآسم

 . هبلع دسقت ال اهنأ

 مث رفسلا يف ةأرملا تضاح اذإ لاق هنأ عيبرلا نع انل ركذو : ةلاسم
 اهيرقي ال ن ] انيل ١ بح و ديعصل اي مميتتلق ء ام اهعم نكي ملو ترهط

 ةوهش اهيهتشي نأ قبشلاو هيلع سأب الف قبشلا فاخي نأ الإ اهجوز
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 تكرتف مايأ ة هعيس وأ مايأ ة هتس ضيحلا يف اهؤرق ناك ة ٥ رم ا : ةلاسم

 دىري اهجوز ء اجفق تلسقق ضيحل ١ اهنع عطقن مث اهئرق ماي نأ أ ةالصل

 تنأ سيلأ اهل لاقف رهطلا دعي مدلا ىندواع امير هنإ هل تلاقف اهتعماجم

 م دلا اهعج ار مث مد م د هل نبي ملو اهعم اجف معت تل اققأ ؟ تلسغ دقو ةره اط

 هيلع مثإ الو لعف اميف ءاسأ لاق ؟ يناث موي

 : رظنلا نيب دمحأ لاق : :ةلأسم

 مميتلاب لستغت مل ترهط اذإ × × الفلا يف ثماوطلا ءعىطو يف صخرو

 مسيوتلاب ةردك وأ ةرقص تأر × × ا هئرق يف يتلاو ضعي ددشو

 ملسمب سيلو رفك وخأ هيلع × × هنسرع عماجملاو ضيحم كاذف
 مرحت الف ضئاح يمو هتأرما ربد يف هعبصأ لخدأ نمو : ةلاسم

 . هوركم وهو ركذلا ةلزنمب عبصألا سيلو هيلع

 ملو ضئاح يهو هتجوز ءىطو لجر نع ديعس ؤبأ لئسو : ةلأسم
 اهقدصف ادمعتم ضيحلا يف اهئطو هنأ كلذ يه تعداف كلذ وه ملعي

 ن اك له تيذك تل اقو ث كلذ نع يه تعجر مد 5 تل اق ام قدص ملعي ال وهو

 هتجوز يهو لوألا حاكنلاب اهيلإ عجريو ةبذاك اهنأ ىلع اهقدصي نأ هل

 ؟ اهاوعد نع تعجرو ةيعدم اهنأل
 اهقدص ولو كلذ هيلع سيل هنإ كلذ وه ملعي ملو اهئطو هنأ لقت مل نإو

 ىنعم ىلع كلذ يف اهقدصي نأ هعسي الو هللا نييو هنيب اميف كلذ يق

 ولو تلاق ام.قدص وه ملعي نأ الإ اهملعك ملعي مل وه اذإ اهلوق قيدصت

 نإف مكحلا يف امأو بيغ هنأل كلذ ىوعد ىلع هدنع ةقد اص يه تن ذاك

 ىنعملاف كلذ يلع دمعت هنإ تلاقو هب 7 نوكي امب مكاحلا دنع اهقدص

 . مكحلا يف كلذ همزلي نأ هنم

 اهع اجف م ايأ ةعبرأ ضيح ١ نم هتأرم ا ةدع لجر ىف ل اقو : ةلأسم

 ؛ عبار موي مدلا اهعجار مث اهجوز اهعماجف رهطلا تأر مث نيموي مدلا
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 هركي ضعبف لعق نإف اهمايأ يضقنت ىتح اهكرتي نأ رمؤي هنأ يعم لاق
 . كلذ ريغ ملعأ الو يدنع كلذ هل

 يق تعضو املق اهرهط دعب ضيحلا نم تلسغ يتل ١ امأو : ةلاسم

 اهئطو اذإ ليق دق هنأ يعمفق ؟ اهجوز اهئطوو لسفقلا نم هقنت ملو اهسأر
 ةلزنمب يهف ضيحلا نم اهيزجي السغ اهنسأرو اهجرف لسغت نأ لبق
 عم ضيحلا نم اهرهطي ام ردقب ءاملا نم اهسأر ىلع تبص اذإو ضيحلا
 . اهسأر يق لسغلا نم يقب ام اهرضي الو لسغ يدنع وهق لسغلا

 هتجوز تناك لجرو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ؟ تلستغأ اهلاسفق راهنلا يف ادعق من ة ةريثك مايأ اهل الخ دق ًاضئاح

 تقهش تهبتنا املف اهيلع جلوأف ةسعان يهو هشارف ىلإ ىتأق معن تلاقف

 الف ةفصلا هذه ىلعف اهلزتعاف كلذك تلق امنإو لسغأ مل تلاقو . هتعنمو
 ملو ضيحلا نم تلستغا دق اهنأ هدنع ناك اذإ ًاسأب جوزلا ىلع ىرأ

 يتلا نم يدنع برقأ يهو هتمهو اذإ تعنص ام سئبق يه امأو دمعتي

 يف اهيلع بجت نأ بحأ الو كلذ نم اهبر رققتستو ةدمعتم اهسفن هئطوت

 . قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت الو كلذ يف رظنا ملعأ هللاو ةيدق اذه

 لستغت نأ لبق هتجوز ءىطو نم نأ ميهاربإ يبأ خيشلا نعو : ةلاسم

 اهديس اهئطو اذإ اهلثم اندنع ةيراجلا كلذكو هيلع تمرج دقف اهضيح نم
 . اهتمدخ هيلع مرحت الو اهؤطو هيلع مرح دقف اهضيح نم لسغت نآ لبق

 : رضنلا نب دمحأ لاق : ةلأسم

 ملعاق مدلا نم لسغت مل يه اذإ × × دساف ةراهطلا دعب اهنايشغو

 مهفاف ءاملاب مسجلا ريغ سأرلا وأ × × اهسأر زيغ اهنامثج تلسغ ولو

 ىف اوقلتخا لاق ؟ ضيحلا يف هتأرم ا يتأي لجر يف ريشي لاق : ةلآسم

 هربد يف ءىطولا لاقو اهربد يف ء ءىطرولا يف اوفلتخاو لاق امهغامتجا

 . قحلا قفاو امب الإ ينم اونخأت ال لاق مث مث نوهأ
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 دمعت نم ىلع مارح ءاسنلا رابدأ هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق
 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع اهنأ بسحأو ةياورلا تعاج كلذك كلذ
 يف ادمعتم اهئطو نم هنأ انلوق كلذكو . «مارح مكيلع ءاسنلا رايدأ « لاق

 .ةيالو هل تناك نإ هتيالو تطقس همارحب ةفرعملا دعب كلذ ىلع ماقأو اهربد

 رخآ ىلا اهضيح مايأ تدعتسا ةأرما نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 تناك ىتلا ةدعلا رخآو ةعبس دتعت نيحو اموي رشع انثا ىهو اهدتعت ةدع

 تعمطو اموي رشع ىنثا ىلع تلسغ املف اموي رشع انثا اهنم رهطت
 ةدعلا ىلع تزواجت ىتح يلصتو لسفت تعجرف مدلا اهعجار ةراهطلاب
 تماق كلذ اهب جل املف مدلا اهنع عظقني ملو ضيحلل اهدعقت تناك يتلا
 لستغت تناك يتلا مايألا كلت يف اهجوز اهعماجو ةالصلاو لسفلا ىلإ
 . يلصتو اهيق

 الو لعف اميف ءاسأ دقو لعف ام سئب لجرلا اذهف تقفضو ام ىلعق
 نم فورعم تقو اهضيحل ةأرملا هذه نوكت نأ الإ هتأرما هيلع مرحت
 مرحت اهنإف اهضيح تقو هنأ فرعي يذلا تقولا كلذ يف اهئطوف رهشلا

 مدلا اهب جلو فورعم تقو اهل سيل ةأرملا هذه تناك نإ اهعم ميقي الو هيلع
 امهنيب ةمرحلا ىلع مدقتن الف هيف ىلصت تناك ىتلا تقولا كلذ ىف اهئطوف
 يلصتو لستغت ةأرملا هذه نوكت نأ ىلإ كلذ ىلإ عجري الو ءاسأ دقو

 دعقت مث ضيحلا دعب مايأ ةرشع يهو ةالصلا اهيف اهل زوجت يتلا مايألا
 اذإف مايأ ةرشع تلصو تلستغا اهضيح مايأ تضقنا اذاف اهضيح مايأ
 اهأطي نأ هل هركيو اهئطو مث هل تلستغا رشعلا كلت يف اهعماجي تدارأ
 هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع مرحت مل لعف نإف لئاسلا مدلا يف
 . مالسلا هيلعو دمحم يبنلا ىلع

 ؟ اهتقو طلتخاف ًارهشأ تثبلف هتأرما تضاح لجر نعو : ةلاسم
 تقو فرعتو رهطت ىتح اهجوز اهبرقي مل تاقوألا فرعت ال تناك نإ : لاق
 . ةمالع اهل نببتيت وأ كلذ

 مويلا هل تلاقو ًاضئاح تناكو هتأرما أطي نأ دارأ لجر نعو : ةلسم
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 ءيش نع اهلأسي ملو ليللا يف اهئطو مث اهنع فكف ضيحلا نم لسغأ
 نوكي ال نأ وجرأ لاقف ؟ ضيحلا نم تلسغ نكأ مل ينإ هل تلاق غرف املف
 . سأب اهيق اهيلع

 ملو اهضيح نم ترهط دقو هتجوز ءىطو لجر نع لئسو : ةلأسم
 لاقو داسفلا ىنعم يف ضيحلا يف ءىطو نمك ليق دق هنإ يعم ؟ لستغت
 بحأ قارقلاو مرحت الو لحت ال لاق نم لاقو كلذ يف داسفلاب لاق نم

 , هلا

 اهرهطت ال هذهو ءام نم ةوكر اهرهطت هذه ءاوس اتسيل لاق نم لاقو
 رمأ هنأ بسحأو ميقتسم | ىلع راشأو قارفلا ىلع مزعي ملو ةلجدلا

 ىلع اهيلع ميقي الو قالط الب اهكرتي ال نأو ةهبشلا نم جورخلاو قالطلاب

 لستغت نأ لبق ةلع اهل تضرع مث ترهط ضئاح نع لئسو : ةلاسم
 له تمميتو لسفلا نم اهيلع دادزت نأ تفاخوأ لسفلا ىلع ردقت ملف

 زوجي لاق نم لاقف هيف فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ اهأطي نأ اهجوزل زوجي
 ىلع فاخي نأ الإ رهطت ىتح كلذ هل زوجي ال لاق نم لاقو اهأطي نأ هل
 . تنعلا هسقن

 الإ ءعىطولا هل زيجي ال نم لوق ىلع تنعلا ىه اهيلع فاخ نإف هل ليق

 فاخ اذإ هنأ ىنبجعي لاق ؟ اهؤطو هل زوجي له هسفن ىلع فاخي نأ
 نم مثإلا لاق ؟ تنعلا امف هل تلق اهانعم هانعم هبشي نأ تنعلا اهيلع

 . كلذ وحنو مثأملا ىلإ ةينلاو علطتلاو رظنلا هنم دلوتي يتلا ةوهشلا

 اعيمج امهملع دعي ضيحل ١ يف هتجوز ءىطو ي ذلا ام و : ةلآسم

 . سأب كلذ يف امهيلع سيلف هل نييسان ضيحلاب

 اذإ " دق هنأ يعمق ؟ اهجوز اهئطو لسغلا نم هقنت مل لسفلا اهسأر

 يهف ضيحلا نم اهيزجي السغ اهسأرو اهجرف لسغت نأ لبق اهئطو
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 نم اهرهطي ام ردقب ءاملا نم اهسأر ىلع تبص اذإو ضئاحلا ةلزنمب

 . اهسأر يف لسغلا نم يقب ام اهرضي الو يدنع وهو لسقلا عم ضيحلا

 نب ىسومو يلع نب رهزألاو ناليغ نب مشاه باوج نمو :ةلاسم
 ينإ تلاقف اهؤطو اهجوز دارأ ةأرما نعو مكحلا نب ناميلس ىلإ يلع

 وه اذإف عزن املف اهنم باصأف حزمت اهنا نظف كحضت يهو ضئاح
 نكأ ملو كلذ تلق ينإ هتملعاو ضئاح ينإ هل تلاقو ضئاح نكت ملو مدلاب
 . افورعم عنصيلق كلذك

 ءىطو دارأ لجر يف لضفلا ىلإ هباوج يف هللا دبع يبأ نع : ةلأسم

 هئطو ليبق امد ري مل اذإف ؟ اهئطوو اهيذكف ضئاح اهنأ تمعزف هتأرما

 يدتقفتلف هتنكمأ ناف يه امأو ًاسأب هرلع ىرأ الف كلذ هتقو يف هدعي الو

 هدهاجت نأ ىرأ الو ةدهاجم ريغب اهسفن هعنمتف اهتيقف لبقي مل نإف هنم

 اذإا كلذكو هتىدق اهمزلأ الو ًاسأب اهيلع ىرأ الف اهيلغو هنكمت مل نإو

 ادمعتم ضيحلا يف ء ءىطاولاك هارأ ينإف اقرتفي نأ لبق مدلا هل ترهظأ

 كلذ يف اهلوق لوقلاف ءىطولا عضوم نم مدلا هل ترهظأ اهنأ ترقأ اذإ

 . اهنيمي عم
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 لستفت امك هل تلستغا اهاطي نأ اهجوز دارأ اذإ ةضاحتسلملاو لاق
 يتلا ةالصلا ربد يف اهعماجي نأ هل ليق دقو . اهجوز اهعماجي مث ة

 ربد يف الو ةالصلا سغ هل لستغت ملو اهعماج نإف : تلق ؟ اهل تلسغ
 . عنص ام سئبو ةقرف ىلإ كلذ امهب غلبي ال لاق ةالصلا لسغ

 ناك اذإ لماحلا نإ لاق نم لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 لاق نم لاقو ضئاحلا ةلزنم ىلع يهف لماح يهو اهيتأي اهل ةداع ضيحلا
 . ةضاحتسالا لاحب اهجوز اهؤطي الو ةضاحتسملا ةلزنم ىلع نوكت

 هللا لعج امو ء يش لك يف ةض احتسلم ١ ةلزنمب يه ل اق نم ل اقو

 لماحلا نسحلا نب دمحم لاق يلإ بحأ يأرلا اذهو لمح عم ًاضيح

 ءاهقفلا نم هرك نم هركو ةضاحتسملا ةلزنمب مدلا اهعاج اذإ انعم

 مالا اهنع عطقنا اذإ نكلو لئاسلا مدلا يف اهجوز اهيتأي نأ =
 . ةضاحتسملا نايتإ نع هزنتلا اذه يف بحن لاق نم لاقو

 اهؤطيو ةالصلل عنصت ام لثم اهجوزل ةأرملا فظنتت هنإ لاق نم لاقو

 سيلو هيلع داسف الف ةضاحتسم ىهو اهئطو ام فيكو هي رمؤت ي ذلا اذه

 . ضيحلا لثم ةضاحتسملا

 ةضاحتسملا جوز ءىطو يف اوقلتخ و ف ارشأل ا ب اتك نمو : ةلأسم

 تلاق اهنأ ةشئاع نع انيورو اهئطو ةعامجو سابع نبا حابثف اهايإ
 . نيريس ني ا كلذ هركو اهجوز اهيتأي ال ةضاحتسملا

 يناعم هبشي ام انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي ديعس وبأ لاق

 ةرثك ىق اهاطو هرك نم هرك هنأ الا ةضاحستتملا ءعىطو ةز اجإ ىلع ق اقتالا

 م َ . مدلا

 ةالص لسغ رث ] ىلع وأ هل لستقت ىتح اهآطي ال هنأ مهلوق صعي يفو

 مكحل ١ ىق زت اجل ا هيشي ام ام و هزنتل ا ىنعم ىلع ي دنع كلذ جرخيو

 ةالصلا نم رهاظلا ماكحأب اهيلعو اهل موكحم اهنأل يدنع اهئطو ةحابإف
 يف اهمكح جرخي ىنعم الق ينرضحي امم م اكخأل ١ عيمجو ة دعللو موصل و
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 . يدنع اهماكحأ رئاس نم ءىطرولا

 اميف مدلا يف هتأرما ءىطو نميق يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 رصبأ ام نيح نم عزن نإف تفصو ام ىلعف ؟ ضيبحلا مكح هيف نوكي
 ةأرملاب رمتسا نإف مدلا رصيأ نأ دعب نم عبتا نإو هيلع سأب الق مدلا

 دقو اضئاح ءىطو دقف مدلا يف دعقت تدوع ام ىلإ وأ مايأ ةثالث ىلإ

 لعف ام سئبف مايأ ةثالث نم لقأل مدلا عطقنا نإو هتأرما هيلع تدسف

 . مايأ ةثالث نم لقأ اهضيح ةأرملا هذه نوكت نأ الا هتأرما هيلع دسقت الو

 امنإو هتأرما هيلع تدسف تقولا كلذل مدلا اهب رمتسا نإف اهلاح كلذك
 دعب مدلا ءاجف ءىطو نإف مالاب اهنم ملعلا ىلع ءىطو اذإ داسقلا نوكي

 بوث يف وأ ةقرخ يف حبصأ ولو اذه يف داسق الف مدلاب ملعي وأ ءىطولا

 داسف الف ريدلا يف طلغ وأ ءىطو ىتح ايسن نإف امهيلع داسف الف ةأرملا

 يف وآ ربدلا يف ء ءىطو نإق دمعلا ىلع ملعلاب داسفلا نوكي امنإو كلذ يف

 اولاق دقف هلع داسق الو مارح هيلع كلذ نأ ملعي مل وأ ةماع ضيحلا

 . هلهجب رذعي الو هتجوز هيلع تمرح دقو كلذ يف هل رذع ال

 يهو هت أرم ١ ءىطو نم ىلع سأب ال هنأ ير اوحل يب ] نعو : ةلأسم

 ءىطو يذل ١ امأو كلذ لبق كلذب وه ملعي مل اذإ ةسعان وأ ةيسان ضئاح

 ءاسأ دق هنأ كلذ يف لاقف اهضيح مايأ يف ليللا يف رهط يف هتأرما
 ن اك هنأ هللا همحر بوبحم نيب دمحم نع انغلب دق ل اقو هيلع داسق الو

 . قرفي الو كلذ ىف ددشي

 ني دمحم هللا ديع يبأ باوج يفو ميهاربإ يبأ باوج نم : : ةلأسم

 يف ناك املو يلسغ مويلا اهجوزل تلاقو أاضئاح تناك ة ٥ أرما يف بوبحم

 ملف ؟ تلسغ نكت مل اهنإ ةأرملا هل تلاق مث اهئطوو اهجوز اهيلع عقو ليللا
 اهنإ لجرلا لاقو اهنع الاسف هتأرماو لجر لصو اداسف هللا دبع وبأ ري
 ملق لسقت يك تضم دق مويل ا لسقت اهنأ أ هتملعأ اهنأ او اضئاح تناك

 هتربخ أ تظقيت املف ةسعان يهو اهجوز اهيشغو تم انو تعجرو لسفقت

 ءىرتجا بحأ الو انفرع يتلا ةلسملا لثم هذه نأ يدنع ناكو اهنع لزتعاف
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 . اهيف كيلع ريشأ نأ تببحاف كشلا لاحل ميرحت الو ليطت ىلع

 نب دمحم نع اندجو هللا همحر ميه اربإ يبأ ب اوج نم : ةلاسم

 اهنأ اهلوق يف اهقدصي نأ جوزلا ىلع ىري ال هنا هللا همحر بوبحم
 عضوم يف اهدنع وهو غرف اذاو ءعىطولا تقو يف كلذ هل ناب نإف ضئاح
 اندجوو قيدصيت اهل مزلي مل مدلا ىأر مث اقرتفا نإو داسفلا عقو ءىطولا
 . هوحنو اذه

 اهنإ تلاقق ءىطولا هتأرما ىلا بلط ىذلاو رخآ هنم باوج نمو

 نإف اهقدصي نأ هيلع سيل هنأ هنلا دبع يبأ نع تيأر دقف ءيطو ضئاح
 كلذ هل نبي مل نإو اضئاح ءىطو دقف كلذ هماقم يف مدلا هل نابو ءعىطو
 نإف اهقحب هنم يدتفت نأ يه اهيلعو داسق عقي مل اقرتفا نأ دعب نم الإ
 نوكت الو هتملعأ دق اهنأل سأب هدنع اهسولج يف اهيلع نكي مل كلذ هركأ
 . ملعأ هللاو هل ركنت نأ اهلعل ةجوزلا لثم هل
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 اهتالص يفو ناضمر رهش يف ضئاحلا مابص يف باب
 ةرشع رهط دعب ناضمر رهش يف ضيحلا تأر ةأرما يف : ةلاسم

 ةالصلاو موصلا تكرتف ثلاث موي رهطلا تأر مث نيموي مدلا اهب مادق مايأ
 ةثالث ةالصل او موصل ا تكرت دقو كلذ يف اهمزلي ام مدل ١ اهعج اري ملو

 يفف امهيف تأر نيذللا نيمويلا يف ةالصلا اماف نيموي الإ مدلا رت ملو مايأ

 متي مل اذإ لدبلا اهيلع نأ رخآلاو اهيلع لدي ال هنأ امهدحأ نالوق كلذ

 . مايأ ةثالث ضيحلا

 مويلا كلذ لدب اهيلعف رهطلا هيف تأر يذلا مويلا يف اهتالص امأو

 ىضم ام لدب اهيلع لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف ليق دقف موصلا امأو

 حص امنإ ناك اذإ كلذو ترطفأ ام لدب اهيلع لاق نم لاقو اهموص نم

 . ارهاط هلك ثلاثلا مويلا يف تناكو نبموي يف مدلا مكح اهل

 ةعاس ولو اريثك وأ اليلق ثلاثلا مويلا يف مدلا اهبو تحبصأ اذإ اماو

 حص اذإو اهضيح ماي نم كلذي بوسحمو اهضيح مايأ نم كلذف ةدحاو

 مايأ يف ةالصلا تكرت دق اهنأل ةالصلا يف اهيلع لدي الف اهضيح مايأ

 . ةالصلا نم تكرت ام الإ ضيحلا

 ةرظتنم موصلا تكرتف ناضمر رهش يف اهضيح مايأ يف رهاط يهو
 اهضيح مايأ يف مدل ١ ةعجر رظتنت ةرطفم ارهاط تحبصأف مدل آ ةعجرل

 . اهل زئاج كلذ نأ تنظو
 مل وأ مدلا اهعجار موصلا نم تكرت ام لدب اهيلع لاق نم لاق دقف

 اهموص نم ىضم ام لدبلا اهيلع لاق نم لاقو اهنضيح مايأ يف اهعجازي
 اهعجار نإ لاق نم لاقو اهضيح مايأ يف اهعجاري مل وأ مدلا اهعجار
 مدلا اهعجاري مل نإو ترطفأ ام لدب اهيلع امنإف اهضيح مايأ يف ة مدلا

 . اهموص نم ىضم ام لدب اهيلعف

 رهش نم اهيلع تناك مايأ لدب موصت تناك ةأرما نعو : ةلأسم

 اهيلع عطقني ال ليق دقف مامتلا لبق نم ضيحلا اهيلع عطق مث ناضمر
 مل نإف اهيلع يقب امب اهمايص لصتلف اهضيح نم ترهط اذإف اهمايص
 . لدبلا نم ضيحلا لبق هتماص تناك ام اهيلع دسق هلصت
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 . لم اح يهو ن اضمر رهش يف م دلا اهات ] ة أرم ١ نعو : ةلاسم

 كلت لدبتلف اهمزلي ال كلذ نأ تنظ تناك نإف ةالصلا تكرتو ترطفأفق

 ىلإ ا كلذ اهب غلبي ال ن ن ] وجر و اهموص نم ىضم ام ل ديتو ت اولصل ا

 يلصتو نبتالص لكل لستغت ن ن ] اهل يغبني ْن اك دقو هللا ءاش ن نإ ا ة هر افك

 ملعأ هللاو مايصلاو ةالصلا ك رتت مل مدلا اهعاج اذإ لماحلا ن ..ال موصتو

 . باوصلاب

 مايأ ةتس اهضيح تقو نوكي ةأرما يف بوبحم نب دمحم : ةلاسم

 اهتقول ةرظتنم ةالصلاو موصلا تكرتف مايأ ةثالث ىلع أنيب أرهط تارف
 نإو موي لدب الإ اهيلع سيلف اهتقو يضقني نأ لبق اهعجار نإ لاقف لوألا
 سيل ةبقع نب حاضولا لاقو اهموص نم ىضم ام دسف مدلا اهدواعي مل
 . ,اعيمج نيهجولا يف موي ناكم موي لدب الإ اهيلع

 لاق اهتقو اهيلع طلتخاف مدلا اهب جلف تضاح ةأرما نعو : ةلاسم
 يتل ١ ىلإ تظقح ام نهلديتف كلت اهم ابأ تقو رظنت مث هلك رهشلا موصت

 . نهيف مدلا اهيتآي تناك
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 اهتالص يفو ضئاحلا موص يف باب

 وأ اموي تدازف مدلا اهنع عطقني ملو اهضيح مايأ تمت ةأرم ا : : ةلآسم

 يف اهماي اص ٦ روجي له ن ناضمر رهش ,يف يهو لا اب ١ اهنع عطقني ملق نموي

 ةالصلا امهيف تكرت تناك نإو انيلإ بحأ امهديعت لاق ؟ نيمويلا وأ مويلا

 . ةقثلاب كلذ يف ذخأت نأ اهيلع ىرنق

 يف يهو مدلا اهنع عطقني ملو اهضيح مايأ تمت ةأرما نعو : ةلأسم

 نيمويلاو مويلا كلذ يف تماصف نيموي وأ أموي تأرق ناضمر رهش
 امأو اهتالصو اهمايص ن زوجي له نيمويلاو مويلا يف مدلا اهنع عطقناف
 تناك نإ ةالصلا يضقت ت الو كش الب نبمويلاو مويلا ء ءاضق اهيلعق هذه

 . ضئاحلا ةلزنمب يهو تكرت

 ىرت يهو مدلا اهنع عطقناف اهضيح مايأ تمت ةأرما نعو : ةلاسم
 زوجي له ناضمر رهش يف كلذو نيموي وأ اموي ةردكلاو ةرقصلا
 يف ةدايز ال لوقي روصنملا ؟ يضقت نأ انيلإ بحأ لاق ؟ اهمايص

 ةرفصلا يف مايصلاو ةالصلا عدت الو انيلإ بحأ ةقثلاب ذخألاو ةرقصلا

 دعب رهطلا تأر اذإف اهيلع ةداعإ الف ةالصلا امأو مث مايصلا يضقتو
 . لستقتلقف ةرفصل ا

 تأرو مدلا اهنع عطقناف اهضيح مايأ تمت ةأرما نعو : ةلاسم
 من 5 مايأ ة ةرشع تماصو تلستغاف ناضمر رهش لوأ يف كلذو رهطلا

 انغلب ؟ موصلا عدت له ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا يف مدلا اهدواع

 اهضيح مايأ تمت اذإ رهطلا تأر ةأرما اميأ لوقي ناك هنا عيبرلا نع

 هريغ لاقو ضئاح يهو ةالصلا عدت اهنا مدلا تأر مت ث مايأ ة ةرشع تلصق

 . اموي رشع ةسمخ

 نم لدبلا اهيلع عقوو نامضر رهش يف تضاح ةأرما نعو : ةلاسم
 رهش ىضم املف ناضمر رهش يف اهضيح مايأ يف ترطفأ ام لجأ
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 الو ضرم ريغ نم نيرهش وأ ارهش اهمزل يذلا موصلا ترخأ ناضمر
 نم ناك امل هلك ناضمر رهش لدبت نأ اهيلع لهو كلذ زوجي له ةلع
 رهش اهيلع دسقي نأ امأف هرخؤت ال نأ اهل نوبحتسي اوناك لاق ؟ اهزجع
 . الف هلك ناضمر

 تضم املق مايأ ة ةرشع اهتقو ناكو تضاح ةأرما نعو : : ةلأسم

 تماصق ناضمر رهش يف كلذو نيموي وأ اموي رهطلا تأر مايأ ةسمخ

 ؟ .اهمايص زوجي له مايأ ة ةرشع متت نأ لبق اهدواع من 5 رهطلا تأر نيح

 . ةداعالا اهيلعو زوجي ال لاق

 ين اث موي رهطل ا ت أرق م ابأ ةتالث اهتقو ن اك ة أرم ١ نعو : ةلأسم

 معن : لاق ؟ اهم اص زوجي له ن اضمر رهش يف اهنأل موصل ا يف تذخأق

 . اهضيح مايأ يف مدلا اهدواعي مل اذإ اهمايص زوجي
 تضاح مث تماصقف ءاضقلا يف تذخأ اذإ نسحلا ا وبأ لاقو : ةلأسم

 ءاضق نم تم اص تناك ام اهيلع دسق نموي ى ] اموي ترخأف ترهط مث مد

 . ناضمر مايص نم ءيش اهيلع دسفي الو هديعتو ناضمر رهش

 يف مدلا اهدواع مث نسلا ربك نم ضيحلا عطقنا ةأرما نعو :ةلاسم
 نإ معن : لاق ؟ اهم اص زوجي لاحلا كلت ىلع تماصق ن اضمر رهش

 اهيلع لدب الو اهمايص زئاجف تسئي دق اهبارتأو ضيحملا نم تسئي تناك
 . اهرهط مايأ ىف ةضاحتسملا ةلزنمب ىه امنإ

 اهتدواع مث نسل ريك نم ضيحل ١ اهنع عطقن ا ة رم ١ نعو : ةلسم

 ؟ اهمايص زوجي له لاحلا كلت ىلع تماصقف ناضمر رهش يف ةرفصلا
 اضوتت اهنكلو معن : لاق

 اميرق اهضيح م ب ] يف رهطل رم ] اهيلع هيتش ا ة أرم ١ نعو : ةلاسم

 طلتخاف رهط ريغ مأ كلذ رهطأ يردت الو ةرفصلا لثم وأ قازبلا لثم تأر
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 لاحلو ناضمر رهش يف كلذو موصلا لاح يف عنصت فيك كلذ اهيلع
 هيبش ا اذ ا اهضيح ماي انأ ا ةالص الو موص ة أرم ا ىلع سيل : ل اق ؟ ةالصل

 نيد ذاس ارخل ١ ب اتك مت هيق هيش ال انيي أرهط ىرت ىتح رهطل ١ رم أ اهيلع

 . ضيحملا يف
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 هماكحأو ضئاحلا مابص يف باب

 ملو نيموي وأ اموي تدازف مدلا اهنع عطقني ملو اهضيح مايأ تمت ت ةأرما
 مويلا يف اهمايص زوجي له ناضمر رهش يف يهو مدلا اهنع عطقني
 ىرنف ةالصلا امهيف تكرت تناك نإو.انيلإ بحا امهديعت لاق ؟ نيمويلاو
 مامت دعب نيمويلا وأ مويلا يف تماص نإو ةقثلاب كلذ يف ذخأت نأ اهيلع

 زوجي له نيمويلا وأ مويلا يف مدلا اهنع مث عطقنا نكي ملو اهضيح
 كش ال نيمويلاو مويلا ءاضق اهيلعف هذه امأ ؟ اهتلصو اهمايص
 ىلع اذهو لاق ضئاحلا ةلزنمب يهو اهتكرت تناك ن ن أ ةالصلا يضقت الو

 ةداعإ اهيلع نأ نيمويلاو مويلا دعب مدلا اهب رمتسا اذإ اهنإ لوقي نم لوق
 اهمايصو هدنع رهاطلا ةلزنمب ىهف ةالصلا ةداعإ اهيلع ىأر اذاو ةالصلا

 ةلزنمب اهنأل ةالصلا لدب هيف اهيلع نوكي لاح يف تماص تناك اذإ مات

 . كلذ ىري نم ىلع رهاطلا
 اهب رمتسا ولو نيمويلاو مويلا ةالص ةداعإ اهيلع ري ملف ضعب امأو

 كلتق نيمويلاو مويلا يف مدلا اهنع عطقنا اذإ امأو نيمويلاو مويلا دعب مدلا

 اذإو ةالصلا ةداعإ اهيلع سل نأ افالتخا كلذ يق ملعن ال ضئاحلا ةلزنمب

 هيف اهيلع نوكي ال لاح يف ةمئاص تناكو ةالصلا ةداعإ اهيلع نكي مل
 اهل ذخأف ضئاحلا ةلزنمب اهنأل موصلا ةداعإ اهيلع نإف ةالصلا ةداعإ

 . وه هبهذم يف اهتالصو اهموص ىلع طايتحالاب لوألا لوقلاب
 ديعت نأ اهل مزال هنإف ةالصلا ةداعإ اهيلع ىري ال نم لوق ىلع امأو

 ضئاحلا ةلزنمي كلذ ىري نم دنع تناك اهنأل نيمويلاو مويل ١ موص

 يهو مدلا اهنع عطقناف اهضيح مايأ تمت نإف اهموص متي ال ضئاحلاو
 زوجي له ناضمر رهش يف كلذو نيموي وأ اموي ةردكلاو ةرفصلا ىرت
 يف ةدايز ال لوقي روصنم ويأ ناكو يضقت نأ انيلإ بحأ لاق ؟ اهمايص

 ةرقصلا يق مايصلاو ةالصلا ع دت الو انيلإ بحأ ةقثلاب ذخألاو ةرقصلا

 ةرفصلا دعب تأر اذإف اهيف اهيلع ةداعإ الف ةالصلا امأو مايصلا يضقتو

 ةردكلاو ةرفصلا يف نيمويلاو مويلا ةدايز ىري نم لوق ىلع اذهو لاق
 . حون يبأ نع دوجوم كلذو
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 اذإ ةردكلاو ةرفصلا يف نيمويلاو مويلا ةدايز ىري هريغ نأ بسحأو
 نيمويلا وأ مويلا يف رظتنت نأ اهل ىرأ ذإو اهضيح دعي ةأرملا يف اتماد

 دعقت نأ اهل ىري ال هنأل دساف اهموصف نيمويلا وأ مويلا كلذ يف تماصف
 اهموص متي ال ضئاحلاو ضئاحلا ةلزنمب يهو الإ موصلاو ةالصلا نع
 . ةالصلا كرت هيف اهل زوجي تقو يف تماص ام ةداعإ اهيلعو

 مايأ ءاضقنا دعب زظتنت نأ نوري ال مهنإف ةماعلا هيلع ىذلا مأو

 تلستغا اذإف موصتو يلصتو لستغت مث طقف لئاسلا مدلا يف الإ اهضيح
 ةردكلاو ةرفصلا نم ترهط اذإف اهتالصو مات اهموصف تماص تلصو
 اهيلع ىري ضعيق كلذ دعي رهطلا تأر من 5 رهط ريغ ىلع تلسغ تناك دقو

 يف راظتنالا اهل ىري نم لوق وحن ىلع كلذو اهرهطل ًأالسغ لستقفت نأ
 . طوحأ وهو ةقثلاب كلذ ىف اهل ذخأي هنأل ةرفصلا

 مالا عاطقنا دعب تلسغ دق تناك اذإ السغ اهيلع ىري ال ضعبو
 نم تلسغ دق اهنأل هللا ءاش نإ زئاج وهو رسيأ لوقلا اذهو اهنع لئاسلا

 لسغ اهضيح مايأ ريغ يف ةردكل او ةرفصلا نم اهيلع سيلو اهضيح
 . لئاسلا مدلا نم اهضيح مايأ يف لسغلا اهيلع امنإو
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 يك و صت :احلا ةأ أرملل صا اصل ا ل دب و صا اصل ا يك ب اب

 ةضاحتسملا لسغ يفو اهت الخ لدبو اهتالص
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 رهنش نم ًالدب تماص اهنإ مث مايأ ةعبس وأ مايأ ةتس اهؤرق ةأرما نعو
 موي ترهط مث م ابأ ةعبرأ تدعقفق م دلا اهع اج نبموي تم اص املف ن اضمر

 اهعجار تماص املف . تلستغا مث ليللا ناك ىتح لستقت ملو سماخ

 يف مدلا اهعجار نإف رهاط يهو نهتكرت يتل ا تاولصلا ديعتو تماص ام

 نإف اهضيح مايأ متتست ىتح ةالصلا نع تكسمأ اهضيح مايأ ةيقب
 اهضيح ماي انأ ا ء اضقنا دعي م دل ا اهب رمتس ا ن او تلصو تلنستغ ١ ترهط

 تلستخغا - ا =ورهط ن ں او ةالصل ١ نع ةكسمم يهو نموي ق ] اموي ترظتنت ا

 عنصت امك عنصت ةضاحتسم تر اص م دل ١ اهب رمتس ا ن و تلصو

 ترظتنا نيذللا نيمويلاو مويلا ةالص ديعت اهنإ ءاهقفلا ضعب : ل اق دقو
 . رخآلا لوقلاب ذخآ انأو امهتداعإ اهيلع سيل ضعب لاقو . امهيف

 ىتح ضيحل ١ اهي رمتس اف تضاح اذ ن ةا رم ١ نع هتلأسو : ةلأسم

 اهسفن ىلع تضاقأ املق يلصتو لستغت لستغت ن أ تد ارأف ةضاحتسم اهن أ تنظ

 تكرتف طقس مد هنأ تنظف . ءاملا لصو ىتح م دلا اهنم بصن ا ءاملا

 . نيمويب كلذ دعي اهنع عطقنا م ةالصل

 ناك نإف دلولا مد نم ضيحلا مد فرعي نم كلذ اهمد ىرت تناك لاق
 تلصو تلستغ ١ ضيح م د ن اك م© ناو . دلول ١ رظتنت امك ترظتن ا طقس مد

 نيموي وأ اموي اهئرق ىلع ديزتو اهئرق دعب نم اهتالص لدبتف لعفت مل نإف
 . ةالصلا نم اهتاق ام كلذ دعب نم لدبت مث

 - ١ شحج تنب ةئمح 7 انل ركذ رثؤملا ويأ لاق : ةلآسم

 يبنلا اهل لاقف ؟ جت مدلا جثأ ينإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل تلاقف
 ىلإ ا تماق اذ ا كلذ يق هنم يرقثتسا ىنعي د يمجتل ١ ملسو هيلع هللا ىلص
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 . ةالصلا

 ىرت ةأرملا نع عيبرلا تلاس لوقي بويأ ابأ تعمس مشاه لاق : ةلاسم
 لاق ؟ لماح اهنأ اهل نيبتسي مث ةالصلا تكرتف ضيح هنأ بسحتق مدلا
 اذإ لماحلا ىلع ىري ناكو اهلمح يف تاولصلا نم تكرت ام ةداعإ اهيلع
 يأ ىربي روصنم ويأ ناكو ةضاحتسللا عنصت امك عنصت نأ مدلا تأر

 يتلا ة ةالصلا كلت الإ ءاضق اهيلع سيلف ةالصلا تق يف رهطلا تأر ةأرما

 ىلصت اهناف رصملا ةالص دعب رهطلا تأر اذا هريغ لاقو اهيف تأر

 ةمتعلا تلص حبصلا لبق ترهط نإف رصعلا

 تظقيتساف رهاط يهو برغملا ةالص نم تمان ة أرما نعو : ةلأسم

 بهذ ناك نإ ا ةالصلا كلت ةد داعإ اهيلع لاق ؟ ةالصلا اهيلع تمرح دقو

 نإو ةالصلا كلتو ةداعإ اهيلع ىرأ الف تقولا لبق تظقيتسا نإف اهتقو
 . دوعت الو هللا رفغتستو ةداعإلا اهيلعف تعيض

 رهاط يهو اهتقو لبق ةالصلا نع تمان اهنأ يعم ديعس وبأ لاقو
 نإو ترهط اذإ ةالصلا اهيلعف اهتقو يف ضئاح يهو تظقيتساف

 اذإ ةالصلا لاح ىلع اهيلعف ةالصلا تقو تاف دقو ضئاح ىهو تظقيتسا

 مالا اهعاج اهنأ ملعت نأ الإ ظقيتسا اذإ ةالصلا هيلع مئانلا نأل ترهط
 تأضوت اهتقو لوأ ذنم ةالصلا ىلإ تماق ول ام ةالصلا تقو لوأ يق

 نوح نيح نم تقولا نم ىضم امنإو ضئاح يهو تظقيتسا نإو تلصو

 يلصتو اضوتت مل ةالصلا ىلإ ا تم اقو ةظقيتسم تناك ول ام ةالصلا تقو

 ىلع الإ ةالصلا ىلإ ةداعإ اهيلع سيلف اذكه ناك نإف . تقولا كلذ ىف

 . عوطتلا ليبس
 ليللا لوأ يف لسغت نأ تدارأف اهتدع تمت ة ةأرما نعو : : ةلأسم

 ةالص ءاضق اهيلع له رهاط يهو تحبصأو تمانف امد تأرق ترظنف

 يهو تحبصأو مدلا تأرف ليللا ثلث دعب ترظن نإو معن : لاق ؟ ءاشعلا

 ىلإ رتولا تقوو ليللا نم ترهط نوكت نأ ىسع اهنأل رتولا لصتلق ةرهاط
 . حيصلا ىرت نأ

 مد اهيفو ليللا اهنج اذإ امأو . ًأطايتحا اذه نأ يعم ديعس ويأ لاق
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 اهيلع سيلو ضيحلا ماكحأ يدنع اهمكحف اهنم اراظتنا كلذ تكرتو لئاس
 نيقيتستو ترهط اهنأ ملعت ىتح مدلا اهب يهو ليللا يق اهسفن سكنت نأ

 ةالص لدب مكحلا يف اهمزلي الف حبصت ىتح رهطلا رت مل اذإو كلذ ىلع
 ًانمكم ناك هيف رظتني امم مدلا ناك نإو . رجفلا يلصتو لستفتو ليللا
 بحأف ةالصلا تكرتو تلهجف اذه هبشأ وأ ةردك وأ ةرقص وأ محرلا يف
 . لاحلا هذه ىلع ةالصلا نم تكرت امل لدبلا اهيلع نوكي نأ

 عطتست مل اذإ ةدعاق يلصتو دعقت اهنإف ةضاحتسملا امأو : ةلاسم
 رثك اذإ ةرقح رقحت وأ لجرلا ىلع دعقت اهنإ اولاق دقو مدلا نم مايقلا

 . يلصتو اهيلع دعقت دعقت مدلا اهيلع
 عطقتي ال ليسي اهمد ناك اذإ ةضاحتسملا نإ ليق دق ديعس وبأ لاق

 نإ اف ىلصم الو دجسم ريغ يف يلصت اهنأ ا تشتحا اذ ا كسمتسي الو

 اهبايث ىلع هناليسو مدلا اهنع يقتت اهتحت عجت ةينآلا نم ءيش اهنكمأ
 يلصتو اهيلع مدلا جرخم تلعجو ةرقح ترقح الإو كلذ تلعف اهندبو
 ىلع دعقت امإو اهندب يفو اهبايث يف ليسي مدلا نأ تفاخ اذإ ةدعاق

 اهيلإ مدلا غولب نم هب عفشي امم كلذ نوكي نأ الإ كلذ فرعأ الف اهلجر
 . اهسقنل كلذ يف ةرظانلا يهف اهبايث ىلإ وأ

 تدارآو تلستغا اذإ ةضاحتسملاو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 رهاطلا بوثلاب تلصو مدلا لاحل ةقرخ وأ بوثب جرفلا ىلع تقل ةالصلا
 اهب يلصت يتلا بايثلا يف عقي نأ فاختو الئاس مدلا ناك نإو مدلا نم
 اهبايث يجاشتو ةدعاق يلصت اهيف ليسيل مدلل ةرفح اهتحت نم رفحت ليقف

 . مدلا نع دلا
 ريغ اهيلع سيلق كلذ د دعي ام ل رت مل مد 5 رهطل ١ ىرت يمهو تلسغ اذا ل و

 ًاعطقنم ةالصل أ دعي هت أر مد 5 تلصو م ل اهيقو تلسغ نإ اق لسقل كلذ ل

 . هعاطقنا اهل مت اذإ لستغت نأ بحأف

 تعمج اذإ ةضاحتمسلاو ةضاحتسملا لعفت امك تلعف اهب جل نإو
 ةضيرفلا كلت تضق اذإف اهيلع تاولص لدبت نأ تدارأ نإ نيتالصلا
 تعجر ةضيرفلا تاج اذإف السغ تاولصلا ءاضقل اضيأ تلستغا
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 نم ءيش اهيلع يقب دق ناكو ةضيرفلا كلت ًاضبأ تضق اذإف اهل تلستغاق

 . لدبلل تلستغاق تعجر لدبلا

 هريغ وأ ناضمر يف ًاعوطت يلصت تدارأ نإو اذه يف لعفت اذكهو
 كلذب ةلفان تلص اهالصم يف ناك ام لاق نم لاقو ًاضنبأ عوطتلل تلستغا

 ةرفص تناك نإو ةلفانلل تلستغا رخآ عضوم ىلإ تلوحت نإو لسقلا

 . اضيأ عوطتلل تأضوت

 ةالص تقو ىق رهطلا ةأرما تأر اذإ ليقو : باتكلا نمو : ةلأسم

 دعب ترهط اذإو اهيف رهطلا تأر ىتلا ةالصلا كلت الإ ءاضق اهيلع سيلف
 رخآلا فصنلا ىف ترهط ناو ةمتعلا ةالص اهيلع سيلف لوألا ليللا فصن

 يف ترهط اذإو رخآلا فصنلا يف ترهط ولو رتولاو ةمتعلا ةالص اهيلعق
 نأ دعب نم ترهط اذإ هللا دبع وبأ لاق . رصعلا ىلصت اهناف رصعلا
 ترهط اذإ رصعلا يلصت امنإو ةالص اهيلع سيلف بيغملل سمشلا رفصت
 ةيقن ءاضيب سمشلاو

 مل تناك نإف ةالص تقو يف مدلا اهعاج يتلا ةأرملا امأو باتكلا نمو

 نإو اهيلع لدب الف تقولا لوأ يف مدلا اهعاجو ةالصلا كرت يف ىناوتت
 ملو مدلا اهعاج مث ةالصلا كلت يلصت ام ردقب تقولا لوأ نم ىضم ناك

 ولو اهيلع لدب ال ليقف ةالص ردقب تقولا نم اهبهذي مل يتلا امأو
 . نينعكر ةضيرفلا نم تلص دقو مدلا اهعاج

 اهنع عطقنا مث ةعفد ولو هريغ وأ اهضيح تقو يف مدلا تأر اذإ امأو
 . مدلا تأر دق اهنأل لسغلا اهيلعف

 نم تماقف ةالص تقو يف رهطلا ضئاحلا تأر اذإو باتكلا نمو
 ىناوتت ملو ةالصلا كلت تقو تاف ىتح اهلسغ نم غرفت ملف لسغلل اهنيح

 . ةالصلا كلت ءاضق اهيلع سيلف
 ىف ترهطف مايأ ةتس ضيحلا يف اهتقو ناك ةأرما نعو باتكلا نمو

 /" ملق تسلا غلبت ىتح ةالصلا نع سلجت نأ اهيلع نأ تنظف ثالث

 اهيلع نوكي ال نأ وجرنو موصلاو ةالصلا لدبتلف مصت ملو تسلا مامت ىلإ
 . دمعت ملو تلهج اهنأل كلذ ريغ
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 يهو مدلا اهب ىدامت مث مايأ ةعبرأ اهؤرق ناكو اهئرقل تضاح ةأرماو
 اميق تعاسأ دقف تلأس مث من اضيح ال ا كلذ ىرت ال ارشع تفلب ىتح لكأت

 ام يضقتو ترطفأ ام لدبتلف لدبلا ريغ اهيلع نوكي ال نأ وجرنو تعنص
 يقب ام ةالص لدبتو نموي وأ موي وأ اهئرق مامتإ | دعي ةالصلا نم تكرت

 اذإ هلدبت ىتح يقب ام رخؤتف فعضت نأ الإ دحاو ماقم يف رشعلا نم

 . تيوق

 بتالص تكرتف اهضيح مايا ريغ يف امد تأر ةأرما نعو باتكلا نمو

 كلذ دعب نم تاضوت مث اضيح نوكي نأ نظت ةخسن يفو رظنت يهو
 تكرت دقو ضيحلا نم سيل مدلا كلذ نأ اهل نابتسا نإف يلصت تذخأو
 تأر نإو لستغت نأ اهيلعو ةالصلا نم تكرت ام لدبت نأ اهيلعف ةالصلا

 . ضيح كلذف ءيش هلصي مل مث اهضيح مايأ يف مدلا كلذ
 مث ضئاح اهنأ بسحتو ةالصلا تكرت اذإ ةأرملا كذكو باتكلا نمو

 . ةالصلا نم تكرت ام لدب اهيلعف لماح اهنأ اهل نابتسا
 نأ اهل يغبني ةالصلا تدرفأ اذإ ةضاحتسملا يف ليقو باتكلا نمو

 . ةالص لك دنع تلسغ اذإ ةمات اهتالصف تدرفأ نإف عمجت

 مث نيتالصلا نيب تلسغ اذإ ةضاحتسملا يف ليقو : باتكلا نمو

 دعب مد اهنم عقو اذإ كلذكو اضوتت اهنكلو لسغ اهيلع سيلف تثدحأ
 نم ىلصت الف امهتعمج اذاف نتااصلا كلتل لسفلا ةداعإ اهيلع لسصقخلا

 . لسغب الإ ةلفان الو ةضيرف كلذ دعب
 وهف سافنلا مايأو ضيحلا مايأ نيب اميف ناك رهط لكو باتكلا نمو

 ةالص لكو دعب نمو لبق نم مدلا نهيف تأر يتلا مايألا كلت نم بوسحم
 بقعي ملو ساقنلاو ضيحلا نم نيبلا رهطلا ةرهاط يهو ةأرملا ىلع تتأ

 يف كلذ ناك نإو اهلدب اهيلعف اهلصت ملو اهتقو دعبو اهتقو يف مد كلذ
 ملق مدلا مامتل اراظتنا ةالصلا تكرتو لسغلا تذخأو رهطلا تأرو اهتقو
 نأ هيف باتري ال يذلا نيبلا رهطلا تأر اذإ يغبني ناكو كلذ بحأ نكأ
 نأ وجرأف مدلا اهعجار مث اهتقو يف ةالص تكرت نإف يلصتو لستغت
 لك لدبت نأ بحأق رهطلا اهل متو مدلا اهعجاري مل نإو اهلدب ,يمزلي ال ال

 كلذ ريغ اهيلع نوكي ال نأ وجرأو تلسغ نأ ىلإ ترهط ذنم اهتكرت
 ةلاهلا "
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 ىتح يلصت الو لستفت الو نييل ١ رهطل ا ىرتو اهتقو يضقني يتل اامأ او

 ةالصلا لدي اهيلعف كلذ ريغ ببسل وأ مدل ١ ةعجرل اراظتن ١ ةالصل ١ توفت

 . ةرافكلاو

 اهتقو ءاضقنا دعب مدلا اهعجاري دوع نوكي نأ الإ هريغو يلع يبأ نعو
 . ةرافك اهيلع نوكي ال نآ وجرأف

 يف ةمتعلا تلص نأ دعي تضاح ةأرما يف لاق نم لاقو باتكلا نمو
 كلذب رأ مل ترهط اذإ رتولا تلص نإ : لاق ؟ رتوت نأ لبق ليللا لوأ

7 
 ةأرملا نأ هي ذخأن يذلا هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق باتكلا نمو

 مل نإ إف يلصتو لستغت نأ ليق دق نيب ًارهط اهضيح مايأ يف ترهط اذإ

 , . رهاط يهو تكرت ام لدبتلق لعفت
 امد ىرت ال يهو نيتالصلا عمجل تلسغ اذإ ةضاحتسملاو باتكلا نمو

 دق تناك نإو كلذ ريغ اهيلع لسغ الف رهطلا اهل متو كلذ دعب تلسغو
 دعب نم ترظن مث ترهط اهنأ ملعت .الو تلستغا مت مدلا اهيف نأ تملع

 امنإ اهرهطل عجرت نأ انيلإ بحأف رهاط يه اذإف اهلسغ دعب رهطلا
 . اهلسغ دعب رهطلا تأر

 رهظي امد ىرت تماد ام ةضاحتسملا : لاق راثآلا ضعب يفو : ةلاسم
 كسمت مث رشع دحألا موي ةادغلا يلصتو مايأ ة ةرشع لصتلف ةقرخلا ىلع

 ناك اذإو ةقرخلا ىلع رهظي امد ىرت تماد ام اذه ىلع مودت ةالصلا نع

 مايأ الإ ةالصلا نع كسمت الو ةالص لكل ءوضولا اهيلعف ة ةرفص وأ خضت

 اهمايأ دعب ديزت نأ اهل زوجي ال رظن اهيفو نيموي وأ ًاموي ديزت وأ اهئرق
 . ةفورعملا

 مالا اهنع عطقنا ةأرما يف هللا ددع وبأ لاقو باتكل ١ نمو : :ةلأسم

 بابسأ نم كلذ نأ ت أر مد اهع اج مث تلمح دق اهنأ اهدنع ناكو نيرهش

 ماي نأ ا ر دقي ماي اسصل او ةالصل ١ كرتت ل اق ؟ محل اهنم جرخي ماو طقسيل ١

 . ةضاحتسم تناك مدلا اهي م اد نإو اهضيح

 دعقت تناك امك دعقت لاق ؟ قلخ اهيف نيبتي ملو مد اهنم جرخ نإف تلق
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 ًأطقس طقست ىتح جاوزألل لحت الو اهتدع يضقنت ةدالو لبق نم اهسافنل
 . قلخلا نيب

 دعقتف يلصتل تلسغ نأ دعب مدلا ةضاحتسملا بلغ اذإو باتكلا نمو
 هرك نم هركو ءاميإلاب يلصتو ضرألا يف هحرستو ضرألا يف هل رفحتو
 اذإ لاق نم لاقو يلصتو لستغت تناك اذإ مدلا لوأ يف اهأطي نأ اهجوزل

 ءىطو امفيك لاق نم لاقو اهئطوو هل تلسغ اهآطي نأ اهجوز دارأ
 . هيلع سأب الق ةضاحتسملا

 ةالصلا اهمزلت ةضاحتسملاو ضئاحلا ريغ ةضاحتسملاو باتكلا نمو
 هللا لاق امك اهجوز اهبرقيال كلتو ةالصلا عدت يتلا ضئاحلاو لسغلاو
 ثيح نم نهوتأف نرهطت اذإق نرهطي ىتح نهوبرقت الو) ىلاعتوكرابت
 نرهطت اذإف مدلا نم نرطي ىتح ليوأتلا يف نرهطي ىتح (هللا مكرمأ
 جرفلا هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف ءاملاب نرهطت هانعم ليوزتلا يف هانعم

 ءىطو دقق اهجوز اهئطو مث ءاملاب رهطت ملو مدلا نم ترهط اهنأ ولو
 . ًاضئاح

 ةالصلا تقو اند دقو اهضيح نم ترهط اذإ ضئاحلاو باتكلا نمو
 ناوت ريغ نم لسغلا يف تلغتشا نإف لسفلل ترهط ام نيح نم تماقف
 لجعت ن نأ اهل يغبنيو اهيلع ة ةرافك الو اهتلص ةالصلا تقو تاق ىتح اهنم

 نع تناوتو راهنلا لوأ يف ترهط نإو ةالصلا اهتوفت الئل لسلا يق
 اهيلصت كلتق ةالصلا تقو اهتافو كلذ دعب لسفت تماق ىتح لسغلا

 . اهنع تناوت اهنأل ةالصلا كلت ةرافك اهيلعو

 تلسغ اهرضح نإق ضيحلا نم لسغلا ةأرملا تدارأ اذإو باتكلا نمو

 ءاملا اهرضحي مل نإو تقنتساو ءاملاب تلسغ لسقغلا اهرضحي مل نإو هب

 زوجي الو رهاطلا بيطلاو بارتلا ديعصلاو اهلسغل بيطلا ديعصلاب تمميت

 نم تتأ من 5 تلصو تمميت اذإو هرونب الو دامرب الو سجنلا بارتلاب مميتلا

 لستغتو اهيلع لدب الف ءاملا مميتلاب اهتلص يتلا ةالصلا تتاف ام دعب
 مث ءاملا دجي ال هرضح يف وأ هرفس يف هتالصل مميت اذإ بنجلا كلذكو
 ءاملا كردأ نإو هتبانجل لسغيو هيلع لدب الف ةالصلا تتاف امدعب ءاملا دجو
 تكردأ نإ ضئاحلا كلذكو ةالصلا داعأو لسغ ةالصلا كلت تقو ىق

 . ةالصلا تداعأو تلسغ مميتلاب اهتلص يتلا ةالصلا كلت تقو يق ءاملا
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 لسغت ملو اهنم تأضوتف مد نم ةعفد اهتعاج ةأرما نعو باتكلا نمو

 كلذ لعقت مل نإف لسغلا بجو رطقو جرفلا نم مدلا ضاف اذإ اولاق دقف

 . اهيلع ةرافك الو تلص ام تداعأو تلستغا تلهجو
 ةضيح لوأ ضيحت يتلا يف هللا همحر نسحلا ويأ لامو : باتكلا نمو

 اهنأل رشعلا ىلإ ترهط نأ دعب ةالصلا كرتتو رهطتق مايأ ة ةرشع نم لقأ

 ىلإ يلصت نأ اهيلع سيل اهنأ تنظو مايأ ةرشع ضيحلا نأ تعمس

 رشعلا م امت ىلإ امايأ كرتت اهضيح مايأ يف اهبأد كلذ نوكيف مايأ ةرشع
 .اهل زئاج ك كلذ نأ تنظ اذإ ةرافك اهيلع سيلو اهتالص يف لدبلا اهيلع نأ

 تكرتق اموي نيعبرأ نم لقأ ىلع ساقظفنلا يف ترهط اذإ ة ه رملا كلذكو

 اهيلع نأ اهل كلذ نأ نظت اهنأل نيعبرألا مامت ىلإ رهاط يهو ةالصلا

 يف كلذكو كلذ ىلع ديلاوم كلذ تكرت ول ةرافك اهيلع سيلو كلذ يف لدبلا

 اهمزلت امنإو ضيحلا نم لسفلا الو ةالصلا لهج اهعسي ال لاقو ضيحلا
 . عماجلا يف يتلا ةذايزلا نمو اهل زئاج كلذ نأ تنظ اذإ ةرافكلا

 ةنسلا نم وه سيل ةضاحتسإلا نم لسفلاف : هل تلق : ةلأسم
 . هبوجو ىلع عمتجملا نم هنأ ملعأ ال لاق ؟ ةمزاللا

 وأ هل لستغت نأ ريغ نم ةضاحتسم ىهو هتأرما ءىطو نإف هل تلق
 يبنلا نع ىوري معن لاق ؟ اهيلع سأب ال هتأرما نوكتأ ديعصلاب مميتت
 عمجتو يلصتو يقنتست ةنتست اهل لاق هنأ امهدحأ نالوق ملسو هيلع هللا ىلص

 رثكأفق . نيتالصلا عمجتو لسفت نأ اهرمأ هنأ امهدحأو س نيتالصلا

 ملف تلعف نإف هريغب رمأي الو نسح وهو ةطاحتنسا ةمألا رهاظ يف سانلا
 اوفلتخاو انباحصأ نم ةرافكلا اهمزلا ًأدحأ نأ ملعن الف تلصو لستفت

 تجنتسا اذإ لدبلا اهيلع ري مل ضعبو لدبلا ضع اهمزلاف لدبلا يف
 . تلصو تضوتو

 ت أر ا اذ ا إ لاقن اقف ةضاحتسملا نع تلاسو رفصل ا ب اتك نمو : : ةلاسم

 يلصتو ماي ابأ ة ةرشع , ةقرخل ١ ىلع ريصي ام. ل ىرت تماد امو اهلسغي
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 لوأ ناك يذلا اهئرق دعب ةالصلا نع كسمت مث. .رشع دحأ موي ه ةادقلا

 مث رشع دحأ موي ه ةادغلا يلصتو اضيأ ١ مايأ ة ةرشع يلصت هيلع ديزت ال

 . ةقرخلا ىلع ريصي امد ىرت تماد ام اذه ىلع مودتو ةالصلا نع كسمت

 . ةالص لكل ءوضولا اهيلعف ة ةرفص وأ خضن ناك اذإو

 لئاسلا مدلا نم الإ ةضاحتسالا نوكت ال ليق دقو لاق هريغ نمو
 وأ لئاسلا مدلا يف نوكي امنإ ضيحلا مايأ دعب راظتنالا كلذكو رطاقلاو
 . رطاقلا

 رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يب باوج نم بسحأ امم :ةلاسم
 ترضح ن ] ىل ا ترهط مث تلصو تلسغ ن او ةضاحتسملا يفو هللا همحر

 اذإو اهيلع لسغ الو اهتقو يف ةالصلا كلت يلصتف ةرهاط يهو ةالص
 نأ ىلإ لعفت اذكهف ةضاحتسالا دح ىلع تناك مدلا اهيفو ةالص ترضح
 . موصل او ةالصل ١ نع هل دعقتق ضيحل أ تقو ء يجي

 اذإف دحاو لاح ىلع ءارقأ ةتالث اهل ماقتسا ةأرما نعو : ةلاسم
 رجفلا عولط اهؤيجيف اهعجار مدلا نم رهطلا دعب اهضيح نم تلسغ
 ؟ اهب رمتسي الو ءاشعو ًارصعو ةرجاهو

 يف اهنع عطقنا اذإ دحاو لسغب نيتالصلا عمجت نأ اهل نوكي له تلق
 اهل زوجي ال مأ لسغلا اهب قشيف ةرخآلا يف اهئيجي نأ ةفاخم ىلوألا تقو
 يتلا عمجلا نوكي امنإو ؟ ةالصلا تقو يف مدلا اهنع عطقنا اذإ لسفتو
 هذه نأ يعمق ؟ تاولصلا تاقوأ نم تقو يف اهنع عطقني الو اهب رمتسي

 يهو نيتالصلا عمجت الو ةرخآلا تقو ىلإ ةالصلا كرتت الو يلصتو لسغت
 اذإ ليق هنأ يدنع ح اميق نيتالصلا عمجت د امنإو ةرهاط وأ مدلا اهنع عطقني

 نإق عطقنم ريغ ًارطاق وأ الئاس 77 ا تقو يف الصتم اهب مدلا ناك
 ىلإ ةرخآلا ترج ناو كلذ زوجي هلعلف عطقني ام ةرخآلا ىلإ ىلوألا ترج
 اهنع عطقنا نإو هب رمؤت يذلا كلذف تقولا تطسوت نإو كلذ لتيمف ىلوألا

 كلذ ىلع اهب ىضم نإو ةرخآلا يلصت الو لسغلاب اهتلص ىلوألا تقو يق
 . ليق هنأ يدنع اميف هللا ءاش نإ كل تركذ ام بسح ىلع تناك
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 لسقت ملف مدل ا اهنع عطقن ا اذ 4 ةضاحتسملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ءاج هنأل اهتالص لدبت نأ بحأو ةرافك اهيلع سيل لاق ؟ تلصو تأضوتو
 لسغت نأ اهرمأ لوق نالوق هنع دجوي اميف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 اهيلع نكي عمل ث كلذ لجال لسغ الي أ اضوتت ي أ يقنتست ن أ اهرمأ ا لوقو

 . اهتالص يف اضيأ أ اهيلع لدب ال هنأ ضعب ل اق دقو ملعأ ا هللاو ةرافك

 تلصو تلسغو اهضيح تقو يف رهظل أ ة رمل أ ت أر اذ ا ل اقو : ةلأسم

 . مايصلا لثم اذه سيلو اهتالص متت لاق ؟ مدلا اهعجار مث تاولص

 ملو مايصلا لدب تمزلأ فيك ضئاحل ١ نع ددعس وبأ لئسو : :ةلأسم

 نإ ليق ةنسلا نم هنأ يعم لاق ؟ اهضيح مايأ يف تاولصلا لدب مزلت

 . ةالصلا لدب نع اهاهنو مايصلا لدبب اهرمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ؟ امهنيب نيتالص لكل لستغت ن أ اهيلع له ةضاحتسملا نعو : :ةلأسم

 رجفقلا ةالصلو السغ ةالص لكل لسغت ةضاحتسملا ن نإ ليق هنأ يعم لاق

 . اهتقو يف يلصتو ةالص لكل اضوتت اهنإ ليق هنأ يعمو الس
 تاقوأ يف مدلا تقو يف اهيلع لسغ ال ن أ لوقي نم لوق ىلعف هل تلق

 . كلذك هنأ يعم لاق ؟ مدلا عطقنا اذإ لسغلا اهيلع بجوي ال ةالصلا

 يف ارهاط تحبصأ اذإ ضئاحلا ةأرملا نع دربعس ايأ تلأس : ةلأسم

 رظنت نأ لبق رجفلا عولط يف اهمكح نوكيأ ناضمر يف اهضيح ما
 ؟ ضيحلا مكح وأ رهاطلا مكح رهطلا

 اهمكحو رهاط اهنأ ملعت ىتح ضئاح يهف ًاضئاح تناك اذإ يعم لاق

 اميف كلذ نوكي نأ الإ ضئاحلا مكح يدنع اهلبق امو رظنت ةعاس مكح
 . اذه ىلع يدنع ليل رهاط يهف ليللا يف الا هيف رهطت نأ نكمي ال

 رهطلا تأرف رجفلا دعي اهرظنت ةعاس مكح اهمكح ناك اذاق : هل تلق

 ءىزجي له مويلا كلذ تماصو اضئاح ليللا يف تناك دقو رجفلا دعب
 . كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ اهلدب اهمزلي الو اهنع
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 نأ تناوتف ناضمر يف ليللا يف ة ةأرملا ترهط اذاو ةبواعم ويأ : :ةلأسم

 نم ىضم ام ل دي اهيلع ن ن أ هللا ديع يب ] نعف تحبص ] ىتح لسقغت

 لوقي هيو موي ل دي ال ا اهيلع سيل ل اق هنأ يلع يب ] نعو ن اضمر

 . يلإ بحأ وهو ةبواعم وبأ

 املق اهضيح مايأ تمتف ناضمر رهش يف ترهط ةأرما نعو : ةلأسم

 مويلا كلذ تلكأ هيف نوكي رهطلا نأ نظت يذلا اهتدع نم موي رخآ ناك

 لجأ نم موصلا اهل لحي مل اذإ اهضيح مايال لدبلا ريغ اهيلع لم
 رهطت ملام اهضيح مايأ ةدع يف لكأت نأ سأب الف ؟ ضيحلا

 ديعتو لسغتلو لكالا نع كسمتلف نيبلا رهطلا تأر اذإ هريغ لاقو
 . ادحاو اموي مويلا كلذل موصلا

 هيق رهطت اهنأ نظت اهنأ الا اهضيح مايأ يف ناك اذإ ديعس وبأ لاق

 ترهط اذإف افالتخا كلذ ,ينف ملعأ الو رهطت ملام اهيلع سأب الف هيق تلكاف
 . يلإ بحأ وهو تعاش ن ا لكآت ليقو كسمت ليق دقق

 نيمدقتملا نم نبملسملا ء املع فلتخاو دمحم يبأ عماج نمو : : ةلأسم

 اذا إ مهضعب لاقف ةالصلا تقو لخد دقو مدلا ىرت ضئاحلا يق نيرخأتملاو

 اذا مهضعب لاقو . ترهط اذإ اهتداعإ اهيلعف تقولا لخد دقو تضاح

 اهترخأف اهتالص تضق تلصو ترهطت ولام ردقب تقولا لخد دقو تضاح

 ءاضق الف كلذ نود تناك نإو ترهط اذإ اهعاضق اهيلع نأ تضاح ىتح

 . اهيلع

 تقو يف تضاح اذإ اهيلع ء اضق ال هنأ ىري هناف انيقلاخم ضعي امأ او

 اذاق تقول ا يف اهل ةعسوتلاب ةالصلا رخؤت نأ اهل ناك اهنأل ةالصلا

 ةالصلا نم تعنم مث هيق ةالصلا رخؤت ن أ اهل ناك تقو يفق تضاح

 نأ الإ اهيلع ةداعإ الو اهتالصل ةعيضم نكت مل اهيلع ثداحلا ضيحلاب
 مل ىلصت نأ تدارأ ول لاح ىق وأ ةالصلا تقو رخآ ىلإ اهترخأ دق نوكت

 ` .... ةالصلا هب يضقت ام تقولا يق نكي
 . ملعأ هللاو ةجحلا باب يف ىوقأ ,انباحصأ لوقو

 اهنكمي ال يذلا ريسيلا تقولا نم نم يقب دقو ترهط اذ ا اضيأ اوقلتخاو
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 ترهط اهنأل ةالصلا كلت ءاهقفلا ضعب اهيلع ىأرف ةالصلاو ريهطتلا هيف
 . نورخآ ةالصلا اهنع طقسأو تقولا يف يهو

 يفو بسحأ اميق ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نعو : ةلأسم

 ةالصلا تكرتف اهاتأ دق ضيح مد تنظف ةبوطر اهجرف يف تدجو ةأرما
 رت ملف ةالصلا تتاف نأ دعب ترظن مث ضيح ىلع نيقي ريغ نم نظلا ىلع

 نإ كلذ اهيزجيو ةالصلا لدبت نأ ينبجعي يذلا ؟ كلذ يف اهمزلي ام ائيش
 . ملعأ هللاو ضيح مد كلذ نأ تنظ اذإ . هللا ءاش

 نع ضئاحلا ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هريغ نمو : ةلاسم
 . موصلا لدبب اهرمأو اهضيح مايأ دعب ةالصلا لدب

 ةمئاص يهو مدلا اهعجارف ترهط مث تضاح ةأرما نعو : ةلأسم

 ثالثلا دعب نم مدلا اهعاج مث ترهط تناك نإ لاق ؟ ال وأ تماص ام لدبت

 تقو دعب مدلا اهعاج نإف اهموص يف اهيلع لدب الو ةضاحتسم يهف
 . كلذ لدب اهيلعو ضيح كلذف ثالثلا يف اهضيح

 ىلع هانعم نأ الا اذه يف لاق ام ىنعم يل نبيب ال ديعس وبأ لاق

 ترهط نإف كلذك ناك نإف ثالث اهضيح مايأ ةدع ناك لعل جرخي مهوتلا

 اهموس اهل متي ال هنإ ليق دقف نهيف ضيحلا اهعجار مث تماصو نهيف
 متي اهموص نإ ليق دقف نهمامت دعب مدلا اهعجار نإف نهيف هتماص يذلا
 ذعم اهل تبثي مل نإف نهب ضيحلا ىنعم اهل تبث دق ناك اذإ نهيف
 اضيأ اهموصف هوجولا نم هجوب ضيحلا مايأ نيبتت ملو نهب ضيحلا
 يف رظنتو مكحلا يف ضيح مايأ نيبتت مل اذإ رهط مايأ نهنأل مات نهيف
 . يدنع ةقلعتم اهنإق ةلأسملا

 عمج بوجولا ثيح نم اهمزلي ال ةضاحتسملاو ضيرملاو : ةلاسم
 هل لضفأ ناك ةالص لك ىلص ضيرملا نأ ولو كلذب ارمؤيو نيتالصلا
 اذهب اولاق دقو اهتالص دسفت مل ةالص لكل تلستغا ول ةضاحتسملاو

 اهمزل لستغت نكت ملف لسغلا ةضاحتسملا تلهج اذإو ةالص لكل اضيأ
 . مات اهمايصو اهتالص يق لدبلا
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 يفو اهتاالحصو ةضاحتسملا لسغ يف باب
 ضتاحلا ةالح

 ت رف تارم ثالث لستغت تفلك ةضاحتسم ةأرما ناورم يب أ باوج نمو

 ًافوفك تأر اذإ لاق ؟ عمجت تناك امك نيتالصلا عمجت نأ اهلا رهطلا

 . رهاطلا يلصت امك اهتقو يف ةالص لك تلستغا ًاعاطقناو

 نييو امد رت ملق تحبصأ من 5 ليللا نم تلستغا ةضاحتسم ة رما

 حأ لستقتأ ىرخأ ةالص تقو نبب وأ ةخسن يف امد رت ملق نتالصلا

 ةلاسم يف لاقو ؟ لستفت ىتح اهجوز اهعماجي الو يلصت مث يلصت
 لستغتأ مدلا ىرت ال يهو تحبصأ مث ليللا نم تلستغا ةضاحتسم

 زاجو مدلا رت مل اذإ ةدغلل أضوتت لاق ؟ اهجوز اهعماجي ىتمو يلصتو

 . اهأطي نأ اهجوزل
 اهيلع سيلق رصعلا ةالص تقو يف رهطلا تأر ةأرما اميأو : ةلاسم

 ناكو برغملا ةالص اهيلع سيلف ءاشعلا تقو يف رهطلا تأر نإو رهظلا

 حبصت ىتح ةالص اهيلع سيلق ًارهط رت ملو ليللا اهنج اذإ لوقي عيبرلا
 رتولا اهيلعو ءاشعلا اهيلع سيلف رحسلا يف رهطلا تأر نإو رتو الو
 ةيقن ءاضيب سمشلاو رصعلا دعب رهطلا تأر نإو ةبجاو ةنس رتولاو
 . رصعلا لصتلف

 دعب كلذ اهل نيبتو ليللا يف اهضيح نم ترهط اذإ ديعس وبأ لاق
 اذإ لسغلا اهيلع سيلو رتولا يلصتو لسفلا اهيلعف ليللا فصن ءاضقنا
 وهو ةمتعلا ةالص يه ملعلا لهأ عم لسغلاو باتكلا نم ًافيرحت نكي مل
 . ةدايز ةرفصلا يف سيل مث دارأ اذإ هنأ يعم امنإو يعم كلذك

 كلت اهتتاق ىتح غرفت ملق لستغت تماق اذ ١ عيبرل الاقو : ةلاسم

 . ةالصلا كلت ءاضق اهيلعق تعيض ىه امنإو ةرافك اهيلع سيلف ةالصلا

 لسغلا بابسأ يف طرفت ملف ةالصلا تقو يف تماق نإ ديعس وبأ لاق
 تقو لوأ يف تطرف نإو اهيلع ءيش الو هب الإ ةراهط هب اهل موقي ال يذلا
 ةرافك اهيلع سيل ضعب لاقو س ةعيضم يهف لسغلاب تلغاشت مث ةالصلا

 لسغلا ىلإ تماقق ءيش ةالصلا تقو نم ىضم دقو ترهط امنإ ناك ن او
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 ىضقناو . نيملسملا لوق يف هب الإ ةالصلا اهنكمت ال السغ هب تلغاشتق
 كلتل لدب الو اهيلع ءيش ال ليق دقف لسغلا نم اهغارف لبقو ةالصلا تقو
 لمحي ال هوجو ىلع لسفلا يف اهلغاشتو لاح ىلع اهيلصت ليقو ةالصلا
 . دحاو ىتعم ىلع هلك

 املف اهئرق م ابأ يهو ةالص تقو يف رهطلا تأر ة رم ا نعو : ةلاسم

 ال : لاق ؟ ةالصلا كلت ءاضق اهيلع له مدلا تأر لسغلل تأيهت

 ول ام ردقب ةالصلا تقو يف ةرهاط يهو طرفت مل اذإ ديعس وبأ لاق
 نإو اهيلع ةداعإ الف اذكه ناك نإف تلصو تلسغ لسفلا ىلإ تماق

 . ترهط اذإ ةالصلا كلت لدب اهيلع ليق دقف ةفصلا هذه ىلع تطرف

 سيل ةضاحتسالا نم لسفلاف ل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 . هبوجو ىلع عمجملا نم هنأ ملعأ ال : لاق ؟ ةمزاللا ةنسلا نم وه

 وأ هل لسغت نأ ريغ نم ةضاحتسم يهو هتأرما ءىطو نمف هل تلق

 هللا ىلص يبنلا نع ىوري معن : لاق ؟ امهيلع سأب الو هتأرما نوكت مميت

 نيتالصلا عمجتو يلصتو يقنتست اهنإ لاق هنأ امهدحأ نالوق ملسو هيلع
 يف سانلا رثكأ ذخأف نيتالصلا عمجتو لستفت نأ اهرمأ هنأ امهدحأو

 . هريغب رمأن الو نسح وهو ةطاحتسا رمألا رهاظ

 نإو تلصو نيتالص لك نيب تلستغا تعاش نإ ةضاحتسملاو : ةلأسم

 . تلصو ًالسغ ةالص لكل تلستغا تعاش

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث ركب وبأ لاق فارشألا بتك نمو

 ةالصلا يعدف ةضدحلا تلبقأ اذإ شحج يبأ تنب ةمطاقل لاق ملسو

 بحيف اهضيح مايأ ى ف اهيلع ةالص ال ضئاحلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو

 اهضيح مايأ هرطفت يذلا موصلا ءاضق اهيلع نأ اوعمجأو ءاضقلا اهيلع
 . ناضمر رهش يق

 لوق ىنعم ىلع تياث هلك اذه يف مهلوق نأ يعم ديعس وبأ لاق

 . انياحصأ

 دعب ًاعوطت يلصت نأ تدارأ اذإ ةضاحتسملا نعو باتكلا ريغ نمو
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 نم تغرف اذإ لاق ؟ هريغ وأ ناضمر رهش يف نيتالصلا نيب ةبضيرفلا
 . عوطتلل تأضوت ةرفص تناك نإو عوطتلل تلستغا ةضيرفلا

 اهلسقغب لقتنت نآ اهؤزجي لاق نم لاقو اذه ليق دق ديعس وبأ لاق

 تظفح ام لوقي اضعب نأ بسحأو اهماقم يف تناك ام ةرضاحلا ةالصلل
 يف تماد امو اهل لسفلا اهمزلي ةضيرف ةالص رضحت ملو اهعوضو
 . يناعملا نم ةالصلا ريغل ًالاقتنا هنع لقتنت ملام يلإ بحأ اهماقم

 تدارأ نإ ةضاحتسملا نإ هللا همحر مالسلا دبع نب دمحم لاقو

 ىلوألا اهتضيرف لسغ ريغ ًايناث السغ ثدحت نأ ًاعوطت وأ الدب يلصت

 هللاو انظفح اذكه اهماقم يف تلاز ام لفنلا هب يلصت اهنأ يعم جرخيو
 . ذخأن هيو ملعأ

 رهطلا ت أرق تارم ثالث لستغت تناك ةضاحتسم ة رم أ نع : ةلاسم

 نم افوفك تأر اذإ لاق ؟ عمجت تناك امك نيتالصلا نيب عمجت نأ اهلأ
 . رهاطلا يلصت امك اهتقو ىف ةالص لك تلستغا اعاطقناو مدلا

 ىرت ال يهو تحبصأ من 5 ليللا نم تلستغا ةضاحتسم ة أرما : :ةلأسم

 اذإ ة ادغلل 1 اضوتت لاق ؟ اهجوز اهعماجي ىتمو يلصتو امهل لسقتأ امد

 ٍ . اهأطي نأ اهجوزل زاجو يلصتو مدلا رت مل
 اضعب نأ ةضاحتسملا دحب ةأرملا تراص اذإ ليق دق ديعس وبأ لاق

 هل هركي صضعيو ةالص لسغ ريد يف وأ هل لستغت ىتح اهؤطو هل هركي

 ضعبو لسخت مل وأ تلسغ ريثكلا لسرتسملا مدلا يف لاح ىلع اهؤطو
 . اهرذقي نأ الإ ًاساب ةضاحتسملا ءعىطوب ىري ال

 عقني مل اعونمم ءىطولا ناك ول هنأل يدنع حصأ وه لوقلا اذهو
 نأ 1 ملا ملق ةضاحتسملا مكح يف يهو اهؤطو زاج لاح لكيو لسنلا

 . هيلع اهدسقي لوقي ادحأ

 دارأ اذإ لستقت نأ ةضاحتسملا ىلع مالسلا دبع نب دمحم لاق

 يف اهأطي نأ هل هركيو ةالص لسغ ربد يف نوكي وأ اهتعماجم اهجوز
 دعب نم الإ اهل ةالصلا موقت الو ةالصلل لستغت كلذكو ريثكلا لئاسلا مدلا

 . ذخأن هيو لع هللاو كلذي نورمأي خايشألا انيأر كلذك اهل =3
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 : لاق ؟ لسغ اهيلع له مد فرع رأ ةرطق تأر ةأرما نعو : :ةلأسم

 تقو يف نكن مل نإو ة ةالصلا نع تكسمأ اهضيح تقو يف تناك نإ

 اهيلعق ًالئاس ًاطيبَع امد ناك نإف تلصو ةالص لك دنع تلستغا اهضيح

 سيل جرفلا مد رهظ نإ هللا دبع وبأ لاقو نيتالصلا غمجتو لسفت نأ
 . ءوضولا هنم اهيلع امنإو لسغ هيف اهيلع

 يشب اهسفن تمتخو ضايب نم ءيش اهنم لاس ةأرما نعو : ةلأسم
 لاق . ةموتخم اهلاح ىلع يه ىرخأ ةالص تقو رضح املف تلصو

 . ةالص لكل اضوتت

 اهدهعو تشتحاو تأضوت نأ ىلإ كلذ ىلع تناك اذإ ديعس وبأ لاق

 يهف اذه ىلع تناك ام كلذكو ةيناثلا ةالصلل ءوضولا اهيلعق كلذب

 . ةالص لكل رهطتتو ىجنتست

 دق لاقف ةالصلا اهرضحت ةضاحتسملا يف ةباحصلا فلتخا : ةلاسم
 عمجت نورخآ لاقو ةالص لكل لسغت نورخآ لاقو ةالص لكل آاضوتت
 نعو ادح او السغ حبصل ا ةالصلو أدح او السغ امهل لسقتو نببتالصلا

 وتت لاق تثدحاف ةالصلا يف تلخدو نيتالص نيب تلستغا ةضاحتسم
 تارتغا يتلا نيتالصلا نم غرفت ملام امد ناك نإو لسغ اهيلع سيلو
 . امهل تلستغا نيتيرخأ نيتالص تقو ءاج اذإف امهل

٢٣٥١



 تأرو قلطلا اهبرض اذإ ةأرملا ةالص يق باب
 اهدإاإابم دنع مدلا

 ام مدلا تأرو قلطلا اهبرض اذإ ةأرملا نع ملعلا لهأ ضعب لئسو
 اهنإف قلطلا اهبرض دقو مدلا تأر اذإ اهنإ لاق نم لاق دقف ؟ ..

 ىتح ءاسقفن الو ضئاح ال اهنأل يلصتو لسغت لاق نم لاقو ةالصلا ك

 . دلولا مالعأ ىرت ىتح لاق نم لاقو ءاسفن نوكت
 دقو ةردك وأ ةرفص تأرو اهنع عطمنا مث 5 الئاس ًامد تأر نإف : هل تلق

 اذإ ةالصلا كرتت اهنإ لوقي نم لوق ىلع لاق ؟ لعفت ام قلطلا اهبرض
 اهنع عطقنا مث مدلا تأرو قلطلا اهبرض اذإف مدلا تأرو قلطلا اهبرض

 . ةالصلا كرتت نأ اهل نإف ةردك وأ ةرقص تيقبو
 وأ قلطا ! هير :كو دلولل تزكر اذ ا ةأرمل ا نإ ا مالسل ا ديع ني دمحم لاق

 . ذخأن هبو ملعأ هللاو مايص الو ةالص اهيلع الق مدلا تأرو يداهلا اققنا

 : رضنلا نب دمحأ انخيش لاق لاقو

 بكستنم ةدالولا مد × × انيأر اذإ تادلاولاو

 بعت الو مايص الو × × ةالص الف ضاخملا دنع

 امنإو هبعتو موصلاو ةالصلا كرت نم بعت الو مايص الو ةالص ال لاقف

 داليملا بعت وهو مايصلاو ةالصلا بعت نم ًابعت دشأ يدنع اهرمأ هذه

 . ملعأ هللاو

 ةالصلا كلذل تكرتق اضيح هتيبسحق أم د ت أر ة أرم ا نعو : ةلاسم

 اهساقن نم وهف اهداليم الصاو مدلا ن اك ناف تطقسأ مث مايألا كلت

 عطقنا مث 5 مدلا رهظ املكف انيح بهذيو انيح هارت تناك نإو اهيلع لدب الو

 نأ 7 ةأرملا هذه تناك نإف داليملا اهيتأي ىتح يلصتو لستغت نأ اهيلعق

 طقسلا ريغل هنأ ىرت تناك نإو اهيلع ةالص الق طقسلل لوألا مدلا كلذ

 طخ هللا ءاش نإ اق امك اهيف رظناو لسفغلاب اهتالصو انيلإ بحأ ةالصلاق

 . يدنع اميف هللا همحر نسحلا يبأ

 ةالصلا نم تكرت ام لدب اهيلع نإ ليق دقو هللا همحر ديعس ويأ لاق

. اهيلع ةالص الف قلطلا اهبرض اذإف قلطلا اهبرضي ىتح



 لبق ةرمح وأ ةرفص وأ ةردك تأرف قلطلا اهبرض نإف تلق : ةلآسم
 ناك نإو سافن الو ضيحب سيل اذه نإف يلصتو آاضوتت لاق ؟ دلت نأ
 : لاق ؟ يلصتأ دلو اهنطب يفو أدلو تدلو نإف تلق . تلستغا الئاس ًامد
 . ءاسقن هته ال

 يتلا ة ٥ أرملا نعو ركب يبأ نيب دمحم ننب دمحأ ركب يبأ نع : : ةلأسم

 اهنم لهجل ا ىلع تلصو هنم لستغت ملو م دلا ت أرو الم اح تناك

 . ملعأ هللاو لدبلا ريغ اهمزلي ال نأ ينبجعيف

 اهن ] نظت يهو م دلا ت أر ة أرم ا نعو ير اوحل ١ يب ] نعو : ةلأسم

 ضيح هنأ كلذ دعب اهل نابتسا مث ناضمر موصتو ىلصت تناكف لماح

 لدب اهيلع ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف ؟ اهيف لمح الو
 مايص اهيلع دسفي امنإو مات اهمايصو كلذ دعب امو اهضيح مايأ مايص
 . هيف دعقتو مدلا اهيف اهيتأي تدوع ىتلا ضديحل ١ مايأ

 عطقنا مث مدلا نم ةعفد اهعاجف قلطلا اهبرض ةأرما نعو : ةلأسم

 . يلصتو لسغت لاق ؟ عنصت فيك اهنع
 ةالصلاو لسفلا اهيلع ليقف ةعفدلا دعب رهطلا تأر نإ ديعس وبأ لاق

 لسغلا اهيلع ليق دقف مدلا اهمدقت دقو ةرمح وأ ةردك وأ ةرقص تأر نإو

 . يلإ بحأ وهو رهطت ىتح اهيلع لسغ ال ليقو ةالصلاو

 ىتح ةالصلا كرتت الف ةرفص روأ امد تأر ىلبح ةأرماو : ةلأسم

 وحن ىلع اهلبح ىلع ضيحت تناك دق ةأرما الإ دلولا مالعأ ىرت وأ عضت
 . ةالصلا كرتت نأ اهيلع نإف ىلبح نكت ملام

 تلستغا امد تأر نإف اهلمح نابتسا اذإ ةالصلا كرتت ال غيبرلا لاقو
 ديعس ويأ لاق تلصو ةالص لكل تأضوت ةرفص تناك نإو بيتالص لكل

 . انيلإ بحأ عيبرلا لوق

 ت أرف قلطل ١ اهيرض ة رم ١ يف اول اقو رفعج ني ١ عم اج نمو : ةلأسم
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 ضيحب سيل اذه نآو يلصتو اضوتت دلت نأ لبق ةردك وأ ةرقص وأ ةرمح
 اذإ لاق نم لاقو يلصتو لستفت اهنإف الئاس امد ناك ولو سافن الو
 اذإو ء اهقفلا نم لاق نم لاقو ةالصلا تكرت دلولا سأر ىلع مدلا اهعاج
 نإزئاجف كلذب ذخأ نمو ةالصلا تكرت مدلا تأرو دلولل ضاخملا اهبرض

 كرتت مث دلولل زكرت ىتح ناهبن لاق هللا همحر يراوحلا وبأ لاقو هللا ءاش
 . ةالصلا

 اقفن او دلولل تزكرو قلطل ا اهيرض اذ ا لماحلاو ب اتكلا نهو : ةلأسم

 اذإ امأو مدلا تأرو دلولل تزكر اذإ لاق نم لاقو ةالصلا تعدو يداهلا

 . ةالصل ا اهيلعف مدل ا رت ملو ءاملا تأر

 ىرت تمادام دحاو لسغب نيتالصلا عمجتو لستغت ةضاحتسملا لعفت ام

 . ذخأن اذهب لاق نم لوقيو . مدلا

 اهنأ الإ دلولل تزكر ةأرما نع هتلاسو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 . ةالصلا اهيلع معت لاق ؟ ةالص اهيلع له ةالصلا ترضحو امد ىرت ال

 تزكر اذإ لاق ؟ ةالصلا عدت له ءام اهل جرخي ناك نإف : هل تلق

 ملو ةحراج هنم ردب ناك نإف : هل تلق . ةالصلا تعد ءاملا جرخو دلولل

 . معن : لاق ؟ ةالصلا ع دت له ءام الو مد اهل جرخي

 سيلو داليمل ١ نم وه ل اق ؟ اهدلوم لبق مدل ١ تأر ةأرم ١ نعو : ةلأسم

 . رهطت ىتح ةالص اهيلع

 عطقنا مث مدلا نم ةعفد اهتعاجف قلطلا اهيرض ةأرما نعو : ةلأسم

 . يلصتو لستغت لاق ؟ عنصت فيك اهنع
 لسغلا اهيلع ليق دقق ةعقدلا دعب رهطلا تأر نإ ديعس وبأ لاق

 ليق دقف مالا اهمدقت دقو ةرمح وأ ةردك وأ ةرقص تأر نإو ةالصلاو

 . يلا بحأ وهو رهطت ىتح اهيلع لسغ ال ليق دقو ةالصلاو لسقلا اهيلع

لاقن



 له ءاملا اهنم جرخي لماح ةأرما نع رثؤملا ابأ تلاس : ةلاسم

 لكل لسقلا اهمزليف تلق قلطلا اهبرضي ملام معن لاق ؟ اهجوز اهعماجي
 نإف . مد اهنم جرخي نأ الإ اهيلع لسغ الو ءوضولا اهيلع لاق ةالص
 ؟ اهجوز اهعماجيو تلق ةضاحتسملا لستغت امك تلستغا مد هنم جرخ
 هل تلستغا اهعماجي نأ اهجوز دارأ اذإ ةضاحتسملا لثمك ىه معن لاق
 الف لسقلا كلذ ربد يف اهعماجو تلص مث ةالصل تلستغا نإف اهعماجو
 اهجوز اهعماجي الو اهيلع ةالص الف قلطلا اهبرض اذإو لاق هيلع سأب
 اهبرض اذإ اذه سافنلا يف عماج نمك ناكو هيلع تمرح اهعماج اذإو
 . مدلا جرخو قلطلا

 مد اهتم رهظي مل ولو ةالص اهيلع سيلف يداهلا أقفنا اذإو لاق
 دقو اهعماج ناف عامجلا هيف زجي مل ةالصلا هيف بحت ملامو اهعماجي الو
 . اهعم ماقملا هل رن مل يداهلا اقفنا

 ؟ لستغت ملو اهنم تأضوتف مد نم ةعفد اهتعاج ةأرما نعو : ةلاسم

 كلذ لعفت مل نإف لسغلا بجو رطقو جرفلا نم مدلا ضاق اذإ اولاق دقف
 . اهيلع ةرافك الو تلص ام تداعأو تلستغ دع ١ تلهج >و

 نم لقأ ةضيح لوأ ضيحت يتلا يف نسحلا وبأ لاقو : ةلاسم
 تعمس اهنأل رشعلا ىلإ ترهط نأ دعب ةالصلا كرتتو رهطتق مايأ ةرشع
 . مايأ ةرشع ىلإ يلصت نأ اهل سيل اهنأ تنظو مايأ ةرشع ضيحلا نأ
 اهيلع نأ رشعلا مامت ىلا ًأمابأ كرتت اهضيح مايأ يف اهيأد كلذ نوكيف

 . اهل زئاج كلذ نأ تنظ اذإ ةرافك اهيلع سيلو اهتاولصل لدبلا
 تكرتف نيعبرأ نم لقأ ىلع سافنلا يف ترهط اذإ ةأرملا كذكو

 يف اهيلع نأ اهل كلذ نأ نظت اهنأل نيعبرألا مامت ىلإ رهاط يهو ةالصلا

 لاقو ضيحلا يف كلذكو كلذ ىلع ديلاوم كلذ تكرت ولو ةرافك كلذ
 اذإ ةرافكلا اهمزلي مل امنإو ضيحلا نم لسدغلا الو ةالصلا لهج اهعسي ال
 . اهل زئاج كلذ نأ تنظ
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 دعب وأ هنقو يق عطقنا اذإ سافنلا يك باب
 دواع من هنقو

 مث, اهتقو يضقني نأ لبق مدلا ءاسفنلا ةأرملا نع عطقنا نإف : هل تلق
 . اهتقو يق تماد ام اهساقن نم وه : لاق ؟ ةردك وأ ةرفص اهتعجار

 ةرشع اهساقن يف تثيق اموي نيعبرأ ءاسفنلا تقو ناك اذإو : ةلأسم

 مث اموي رشع ةسمخ تلصو تلسقغف ترهطو مدلا اهنع عطقنا مث ماي ]

 . نيعبرألا مامت ىلإ اهسافن نم وهو ضيحب كلذ سيلف مدلا اهعجار

 ملف اهسافن نم ةدع ةيقب يف نيبلا رهطلا تأر ةأرما نعو : ةلاسم

 اهمزلي ام اهل ساو كلذ نأ نظت نيعبرألا ىلإ ترظنو لصت ملو لسفت
 ىلإ سافنلا ىنعم ليوأت ىنعمل ناك اذإ ليق هنأ يعم لاق ؟ كلذ يف
 اهقحلت وأ لوقلا نم ىرعتي ال هلعلو ةالصلا يف لدبلا اهيلع امنإف نيعبرألا
 . ةلاهجلا ىف ةرافكلا

 اهنع ,عطقن ا اذ ل ا ءاسفنل ١ يف نسيحل ا يب أ ب اوج يف ت دجوو : :ةلأسم

 نإو انيب ارهط ترهط اذا يلصتو لستغت اهنأ هتدوع يذل ا ةو لبق مدلا

 ةرقضلا تماد ام لسغ اهيلع سيلف مدلاب تلصتاو ةردك وأ ةرفص تيقب
 . هلوق ىنعم ىلع ة هر دك الو ة ةرفص هيق ال ًانيب ارهط رهطت مل ام ة ٥هر دكل او

 مد ةردكلاو ةرفصلا تلصتا اذإ مالسلا دبع نب دمحم لاق : ةلاسم
 ايأ يف ةردكلاو ةرفصلا تماد ام ةالص الو لسغ اهيلع سيلف لئاسلا

 اهب ترمتسا اذإف اهتداع وهو دلولا اذه لبق نم ةداع اهل ةمولعملا اهساقن

 اهتالصو اهسافنل السغ تلسغ اهسافن مايأ ىلع ةردكلا وأ ةرفصلا
 ةرقصل ١ نم لسغ اهيلع سيلو ةر دكل و ةرقصل | نم يقب ام اضوتتو

 . ملعأ هللاو ةردكلاو

 مث اموي نوعير ] اهس اقنو اموي نيرشع ىلع ترهط اذ ل ا ءاسقنل امأ او

 نم لاقق :كلذ يق فلتخي هنأ يعمق نيعبرألا يف ةر دك وأ ةرقص اهعجار
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 ساقنب سيلف مد اهمدقتي مل اذإ ةردكلاو ةرفصلا نأو مات اهموص لاق
 . ترهط تناك يذلا رهطلل

 اهلعجي يذلاف ساقنلا مايأ يف امهنأل سافن امهنإ لاق نم لاقو
 يذلاو مزال موص وأ ناضمر يف كلذ ناك اذإ اهموص د دسقي اساقن

 رهطت تناك اذإا ء اسقنلاو : ركي يبأ ني دمحأ ركي يبأ نع :: : ةلأسم

 اهتدعف مولعم تقو اهل مدقتي مل اذإف رهطلا نم رثكأ مدلا اهعجاريو امايأ

 . اموي نوعبرأ

 دعب مدلا تأر مث رهشلا مامتل رهطلا تأر اذإ ءاسقنلا يقو : ةلاسم

 كلذ نم رثكأ اهتقو نوكي نأ ال ا إ ءيشب سبل : : لاق ؟ ثالث وأ نيموي وأ موي

 . يلصتو لسفتلو اهتقو يلصت ال دعقتق
 مدلا نكي مل اذإ رظتنت الو سافنب سيل دارأ هنأ يعم ديعس وبأ لاق

 رظتنت اهنأ دارأ ام ىنعم ىلعف سافنلاب الصتم ناك نإو سافنلاب الصتم
 نكي مل اذإ اذهو ةضاحتسم نوكتو يلصتو لستفنت مث اثالث وأ نيموي
 . ليق اميف يدنع مدلا اهعاج اذإ ةضاحتسم يهو اهتفص اذكه

 لبق ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا ىرت لماحلا ةأرمل ا نع هتلاسو : ةلأسم

 قاد مد ناك اذإ لاق ؟ موصلاو ةالصلا كرتت له ثالت وأ نيمويب اهتدالو

 انايحا بهذو انايحا اهعاج اذإو موصلاو ةالصلا تكرت ضعب ىلع هضعب

 . موصلاو ةالصلا عدت مل

 لبق لبق مدلا اهدواعي مث رهطت ءاسفنلا يف اوفلتخاو فارشألا باتك نمو

 تلس ترهط اذإ الاق امهنأ يبعشلاو يلع نع انيورف سافنلا رثكأ يضم

 . يعفاشلا بهذم هبشي اذه نيرهش نيو اهنيب ام تكسمأ مدلا تأر اذاو

 وأ مويب رهطلا تأر نأ دعب اهدواع ا اذإ مدلا نأ وهو نات لوق هيفو

 نيب ام دعابت نإف سافنلا مد ىلإ ىضم ناك كلذ وحنو ثالث وأ نيمويب

 . كلام لوق اذه اضيح ناك نبمدلا

 دعب اهدواع نإو رهط وهف رهطلا تأر اذإ اهنأ وهو ثلاث لوق هيفو
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 سمخ دعب تأر نإف ةليل ةرشع سمخ ىلإ ةالصلا عدت الو داسف مد كلذق

 . روث يبأ لوق اذهف ضيح وهف مد رثكأ ةليل ةرشع
 ا ذإ اهنأ انب احصأ لوق ين اعم يف جرخي هنأ يعم ديعس ويأ لاق

 لقأ ناك ولو اهسافن نوكي تقو ىلع هيف تزهطق سافن لوأ ةأرملا تسفن
 هعم رهطلا لقأ وهو ارهط اهمكح نوكي إم كلذ دعب ترهطق ساقنلا تاقوأ

 نوكي يذلا تقولا كلذ لبق مدلا اهعاج نإف ًاضيح كلذ دعب مدلا اهعاج مث

 نوكي يذل ا ساقتلا نم لقأو هعم سافقنلا رثكأ نوكي ام لقأ يف ارهط

 نوكي ام رثكأو رهطلا لقأ نوكي ام لقأ يف ناك نإو . ساقت وهف هسقن
 . ةضاحتسا وهف ساقنلا

 مث ماي انأ ةرشع تلص اذ ل ا اهس افن نم تلسغ يتل ١ امأ او : :ةلأسم

 مد اهعاج من 5 مايأ ة ةرشع تلص اذإ لوق ناك عيبرلا لاق ؟ ًاطيبع امد تأر

 لك نبي لستقت اهنإف امد ت أرو مايأ ةسمخ تلص اذ ا امأ او ضيح وهف

 . دعتلق عطقني مل نإق م ايأ ةرشع ىلإ نيتالص

 اهداليم يف مدلا تأرف تدلو ام لوأ كلذو تدلو ةأرما نعو : ةلأسم

 اهرهط دعب مدلا تأر مث مايأ ةرشع ترهطو مدلا عطقنا مث مايأ ةتالث

 . ًاساقن كلذ نم نوكي امو ًاضيح ث كلذ نوكي ام مايأ ةرشع

 اذإ تلاق اهنإق روصنم يبأ نع روصنم يبأ تخأ تور ام امأ لاق

 .ملعأ هللاو سافقنلل اهتقو كلذف اهتدالو يف اهداليم لوأ يق رهطلا تأر

 اميف هللا همحر نسحلا وبأ در اهساقن لوأ ترهط ام ىلع هذهف

 كرتت مث اهرهط مايأ متت ىتح ةضاحتسم يه نسحلا وبأ لاقو . يدنع

 . اهضيح مايأ ةالصلا

 ةرفص ال ١ امد رت ملق تدلو اذ ! ة ٥ رمحل | نع نسحل ا ايأ تلأس : :ةلأسم

 ؟ نيبلا رهطلا رت 3 ملام ًاساقت هلك كلذ نوكي له رهطلا نود ام وأ ةردك وأ

 ءاسقن يهو ارهط رت ملام ساقن كلذ نأ يدنع اذكه لاق

 دلو لوأ ة رم ا ت دلو ناف : تلق ةبو اعم يب ] نمع بسح ] : ةلأسم
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 مث 5 تاولص تلصو تلستغا مدلا اهنع عطقناف اموي نيرشع تثكمف
 ةرفصل ١ يف ء ءاسقن يفو ةالصلا كرتت لاق ؟ ةردك وأ ةرفص اهتعج ار

 ةرفصلا اهتعجار مث اموي رشع ةسمخ ارهاط تثكم نوكت نأ الإ ةردكلاو
 الو سافقنب كلذ سيلو اهيلع لسغ الو يلصتو أاضوتت اهنإ اف ةردكلاو

 مث رهش ىلع وأ اموي نيرشع ىلع ترهطف دلو لوأ تدلو نإف تلق
 ىف ترهط اذإا لاق ؟ عنصت فيك نيعبرالا ىلإ مدلا اهب متف يناثلا تدلو

 7 دم ناف يناثلا تدلو اذاف اهتقو وهو أموي نيرشع ىلع هتدمو. دلو لوأ

 تناك عطقني مل نإف اثالث وأ نيموي ترظتنا أموي نيرشع نم رثكأ
 رهطت ةأرما لثمك لوألا فالخ ديلاوم ثالث اهل قفتي نأ الإ ةضاحتسم
 رهش ىلع ترهط يناثلا تدلو اذإف اموي نيرشع ىلع هدلت دلو لوأ يف

 لستفتو ةضاحتسم نيرشعلا دعب نوكت يتلا رشعلا يف نوكت كلتف
 دلولا يف تلعف امك اضيأ تلعف رهش ىلع ترهطو تدلو اذإو يلصتو
 ًاعيار تدلو اذاف ةضاحتسم يقابلا يف نوكت مث اموي نيرشع دعقت يناثلا

 رهشلا مامت ىلإ ةالصلا تكرتو اهل ًاتقو رهشلا تذختا رهش ىلع ترهطو
 . لوألا اهتقو خسفناو اهتقو وه راصق رهش ىلع ديلاوم ةتالث اهل ناك اذإ

 وه لوالاف ءيش ىلع اهل ميقتسي ملف اهسافن اهيلع فلتخا ناو لاق
 . اهتقو

 ىلع اهنإ لاق نم لاقو اذه ليق دق معن ديعس وبأ لاق هريغ نمو
 ضيحلا يف ءورقلا كلذكو هريغ ىلإ لوحتت الو اهتقو وهو لوألا اهساقن
 ىلع اهل قفتا ولو . ةرم لوأ هيلع تضاح يذلا لوألا اهتقو ىلع نوكت
 تارم ثالث دحاو تقو

 ضيحلا يف دحاو تقو ىلع تارم ثالث اهل قفتا اذإ لاق نم لاقو
 عبارلا سافنلاو ةعبارلا ةضحلا يف تقولا كلذ ىلإ تعجر ساقنلاو

 آ ترهط كلذ ىلعو اموي نيعبرأ نم لقأ اهسافن ناك اذإ لاق نم لاقو
 ىلإ ةالصلا تكرت اهتقو دعب اهب دمو مدلا ت أرق يناثلا تدلو ناف ةرم

 مدلا دمق ثلاثلا تدلو من يناثلا يف نيعبرألا نع صقن ناق نيعبرألا مامت

 ترهط اهنع عطقنا نإف نيعبرألا مامت ىلإ ةالصلا تكرت يناثلا تقو نع
. اهديلاوم نم ثلاثلا يف اهتقو كلذف نيعبرألا لبق



 تكرت نيعبرألا نود اهتقو ناكو مدلا اهب ديزي تمادام لاق نم لاقو

 لوألا يفف كلذ ىلع دزت مل نيعبرألا تمت نإف نيعبرألا متت ىتح ةالصلا
 ىلع ضيحلا ىف ليق كلذكو تاقوألا نم تقو ىف الو ثلاثلا الو ىناثلا الو
 . دحاو هيف فالتخالاو رشعلا نود ناك اذإ سافنلا يف ليق ام

 ىلع لوألا يف ترهط ناف تلق : ةبواعم يبأ نع بسحأ : :ةلأسم

 تلستغا ترهط اذإ لاق ؟:؟ اموي رشع ةمسخ ىلع يناثلا يفو نيرشع

 لوألا لسفلا الا لسغ الب ت!رلصلا يلصت مث رهطلا ىرت ىتح تلصو

 ىتح اهعجاري مل نإو سافن وهف نيرشعلا نيبو امهنيب اميف اهعجار نإف
 متي نأ لبقو نيرشعلا دعب اهعجار اذإ ةضاحتسم يهف نورشعلا يضمت

 اهتقو اموي نيرشعلا ءاضقنا دعب رهاط يه ذم اموي رشع ةسمخ اهل

 كرتت اهنإف نيرشعلا دعب اموي رشع ةسمح كلذ دعب اهعجار نإف لوألا

 ديعس ويأ لاق هريغ نمو . ملعأ هللاو سافنب سيل ضيح مد وهو ةالصلا

 رهطلا مايأ دعب مدلا اهاتأ اذإ : لاق نم لاقو اذه ليق دق هنع هللا يضر

 اذا ضئاح يهف ساقنلاو ضيحلا مايأ يف ترهط ولو ترهط موي ذنم

 لوقي نم لوق ىلع اموي رشع ةسمخو مايأ ة ةرشع رهط دعي مدلا اهعاج

 مايألاب بسحتو ضئاح يهو اهسافقن وأ اهضيح مايأ تضقنا دقو كلذ

 . ضيحلاو سافنلا مايأ ةيقب يف نهيف ترهط يتاوللا

`.



 هرثكأو ساقنلا لقأ يق باب

 اذإ اهسافن يف دعقت مك ةأرما نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 تناك ناف تفصو ام ىلعف ؟ ةضاحتسم ريصت ىتمو مدلا اهب رمتسا
 يه مث اهسافن يف ارهش دعقت ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف اركب ة ةأرملا

 كلذ دعب يه مث اموي نيعبرأ دعقت لاق نم لاقو ةضاحتسم كلذ دعب

 كلذ دعي يه مث . نيرهش دعقت لاق نم لاقو مايأ ة ةرشع ىلإ ةضاحتسم

 . مايأ ة ةرشع ىلا ةضاحتسم

 نم لاقو ةضاحتسم كلذ دعب يه مث رهشأ ةتالت دعقت لاق نم لاقو

 ندعقي اهتاهمأ دعقت تناك ام لثم تدعق اهتاهمأ تقو فرعت تناك اذإ لاق

 . ساقنلا لوأ يف نيرهشلاب ذخأن نحنو اركب تناك اذإ اذهو

 . حون يبأ نع كلذ دجويو رهشأ ةعبرأ دعقت لاق نم لاقو : هريغ نمو .
 لاط ولو مدلا عاطقنا ركبلا ةأرملا تقو هللا همحر حون وبأ لاقو هريغ نمو

 . اهب
 سافنلا رثكأ نإ لاق نم لاقو مالسلا دبع نب دمحم لاق : ةلاسم

 ىلع مدلا ركبلاب رمتسا اذإف انخايلشأ نع انظفح اذكه اموي نوعبرأ
 اهس افن تقوف ت دلو دق يتل او ة ةضاحتسم يهو تلصو تلستغا نيعبرأل ا

 . نيعبرالا مامت ىلإ اهل تقو وهف ارهش وأ ًاموي نيرشع ماق نإو لوألا وه
 رثكأو اموي نوعبرأ سافنلا رثكأ نأ انباحصأ نم لوقلا ضعب يف جرخيو
 . ملعأ هللاو ذخأن :اذهيو مايأ ة ةرشع ضيحلا

 يف ناضمر رهش ء اضقنا دعي نم مدلا ة ٥ أرملا عجار اذإو : ةلاسم

 .هتأرما هبلع دىسقت الو ءاسأ دقق رهطلا مايأ يف اهجوز اهئطو نإو ارهاط

 تد ازف دلو لوأ ا ت دلو ة ٥ رم ١ نعو ير اوحل ١ يب ] ب اوج نمو : :ةلأسم

 نيعبرألا ىلع يه تدازف امود نيعبرأ اهمأ ساقن ناكق اهمأ سافن ىلع

 اهنإ انعمو ةضاحتسم اهنإ ءاهقفلا ضعب لاق دقف ؟ ةضاحتسم نوكت له
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 كلذ نإ ءاهقفلا ضعب لاق دقف . اموي نيثالث دعقت اهمأ كلذكو لوقلا رثكأ
 . س افن

 ؟ هلقأ مكو اهتقو رثكأ مك ءاسفنلا نعو هللا دبع يبأ نعو : ةلآسم

 نيعبرألا دعب مدلا اهب ماد اذإف اموي نوعبرأ اهتقو رثكأ نأ هب ذخأن يذلاف

 تقولا كلذي تدتعت اهديلاوم نم تارم ثالث يف كلذ تداتعا اذإف اموي

 ةضاحتسم ىهف كلذ دعب ناك امف اموي نوعست نوملسملا هلاق ام رثكال

 ترهط اذإ ةأرملا نأ ريغ دودحو تقو اندنع كلذل سيلف سافنلا لقأ امأو

 نع اهجوز كسمأو تلصو تلستغا نيعبرألا نم لقأ يف اهساقن نم
 تارم ثالث اهديلاوم يف داتعت نأ الإ ًاموي نوعبرألا يضمت ىتح اهئطو
 . اهيف رظناف نيعبرألا نود

 نإ لاق ؟ يلصت ىتم مدلا اهب لاطف ادلو تدلو ةأرما نعو : ةلاسم
 دق تناك نإو مدلا اهنع عطقني ىتح يلصت ال اهنرق اهركي دلولا كلذ ناك

 وأ اموي رظتنت مت لوألا اهدلول تدعق تناك ام ردقي دعقت اهناف هريغ تدلو

 . ةضاحتسملا ةلزنمب يهف الإو مدلا اهنع عطقنا نإف نيموي

 ترظتنا اهتقو دعب مدلا ءاسقنلاب رمتسا اذإ ليق دقو لاق : ةلاسم
 اذإ الإ رظتنت ال لاق نم لاقو ثالث وأ نيموي لاق نم لاقو نيموي وأ ًاموي
 ترظتنا نيعبرأ ناك ول لاق نم لاقو نيعبرألا نود اهساقت ناك
 . هللاو هب ذخأي يذلا لوقلا ىلع راظتنا نيعبرألا دعب سيل رظانلا

 ءاملا ىرتو امد رت ملو تدلو ن نا اف تلقو ةبواعم يب ] نعو : ةلأسم

 و ] جرخي ام د ىرت ن أ الا إ يلصتو لستقت لاق آم د ىرت الو اهل جرخي

 امد رت ملو تدلو ناق : تلق سافن وهو هدق دعقت ةت اهناق ةردك و ةرفص

 ملو نيعبرألا يف وأ اهتقو يف اهعاج وأ مدلا تأر اذإ لاق ؟ مايأ دعي الا

 ةسمخ دعب مدلا اهيتأي نأ الإ ءاسفن يهو ةالصلا تكرت تقو اهل نكي

 . ملعأ هلل و ضيح مد هنإف ةرهاط نهيق تناك اموي رشع

 . هقرعت تقو اهل نكي مل اذإو
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 لماحلا ة أرملا تعضو اذإ لوقب يعفاشلا ناك فارشللا باتك نمو

 لاستغالا اهيلع بجو رهطلا تأر اذإو ءاسقن يهف امد تأرق اهلمح
 . ةالصلاو

 روث وبأ كلذ ىكحو . ةعاس رهطلا لقأ روث وبأو نسحلا وبأ لاقو
 ًامد رت ملو ةأرملا تدلو اذإ ةديبع وبأو كلامو يعازوألا لاقو يعفاشلا نع
 نأ الإ اموي نيعبرأ سلجت قاحسإو دمحأو يروثلا لاقو يلصتو لستغتف
 . كلذ لبق رهطلا ىرت

 ىرصبلا نسحلا لاقو أموي نيرشعو ةسمخ سافنلا لقأ نامعنلا لاقو
 . حيحص لوقلاو تلصو تلسستغا مايأ ةعست يف رهطلا ءاسفنلا تأر اذإ

 . ضيحلا يف ضئافلا مدلا مدقت ةلزنمب
 يناعم يف مهدنع تبث مدلا رت ملو رهطلا تأرف ةأرملا تدلو اذإ

 نم هنأ الإ كلذ ركذ ىضم دقو ضيحلا مايأ ىف رهطلا يف تبث ام ةالصلا

 اهأطي نأ اهجوز رمؤيو تلصو تلستغا رهطلا اذه ترهط اذإ اهنأ مهلوق
 نأ دعب رهطلا رت مل اذإو ءىطولا يف طايتحا يدنع اذهو مايأ ةتالت ىلإ
 اذإ ءاسقنلا ةلزنمب كلذ هبشأ امو ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا يف يهف تدلو

 دقف رهطلا ىرت نأ ريغ نم هلك كلذ عاطقنا يف كلذكو اضئاف كلذ ناك

 رت ملامو ضيحلا يف وه امك رهطلا ةلزنمب كلذ نأ مهلوق ضعب يف جرخي
 ىلإ ءاسقن مهلوق يناعم يف مهدنع يهف ساقنلا نم رهطلا هب بجي ام

 هبحاص دنع تقولا كلذ تغلب اذإف سافنلا رثكأ هنأ مهدنع جرخي ام تقو
 . ةضاحتسملا ةلزنمب يلصتو لستغت نأ هدنع اهيلع ناك لئاس مد اهبو

 اهب ناك ولو تلصو تلستغا ضئاف مد اهب سيلو تقولا كلذ ءاج نإو
 . كلذ هبشأ ام وأ ةردك وأ ةرفص

 ملف اهسافن نم ةدع ةيقب يف نيبلا رهطلا تأر ةأرما نعو : : ةلاسم

 اهمزلي ام اهل عساو كلذ نأ نظت نيعبرألا ىلر ترظن لصت ملو لستغت
 ىلإ سافنلا ىنعم ليوأت ىنعمل ناك اذإ ليق هنأ يعم لاق ؟ كلذ يق

 اهقحلي لوقلا نم ىرعتي الو . ةالصلا يف لدبلا اهيلع امنإف نيعبرألا

 . ةلاهجلا ىف ةرافكلا

٣٦٢



 سافنلا لقأ نعو رثؤملا يبأ نع دجوي اممو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 ساقنلا لاق هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع تظفح يذلاق ؟ وه مك
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يف انيلإ إ عفر دقو لاق لقأ هل سيل
 ىلص يبنلا نع ثيدحلا اذه ملعن ولو «نيعوبسأ نم لقأ ساقن ال» : لاق

 . هي انذخأل احيحص ملسو هيلع هللا

 هبلع ترهط ام سافنلا لقأ لاق هنأ روصنم ىبأ نع انيلإ عفر دقو لاق

 . ملعأ هللاو هتدلو دلو لوأ يف
 ةلزنم هلزنأ ينأ ليواقألا هذه سايق ىلع هنسحتسا يذلا نأ ريغ

 . ضيحلا
 ساِقنلا لقأ لاق نم لاقو ةعاس سافنلا لقأ لبق دقو لاق هريغ نمو

 رثكأ سافنلا لقأ نوكيل مايأ ةرشع سافنلا لقأ لاق نم لاقو . عوبسأ
 . مايأ ةتالث سافنلا لقأ لاق نم لاقو ضيحلا

 وحن انباحصأ لوق يف جرخت ليواقألا هذه مالسلا دبع نب دمحم لاق
 الإ لقأ هل سيل هنأ مهليواقأ نم حصألا ىلع جرخيو فالتخالا نم ركذ ام
 مدلا ءيجم دعب نم هذه ترهط ولو ةدحاو ةعاس ولو ةأرملا هيلع ترهط ام

 . ملعأ هللاو اهساقن نم رهط اهل تبث دقف اهرهط متو ةعاسب

 اموي نيرشع دعي رهطل ١ ت أرق اه داليم لوأ ة أرم ١ نعو : ةلاسم

 . اتقو اذه راص دقف ديزت ال اهنإف اهمايأ ىف مدلا تأر مث تلسستغاف

 ةدالولا دنع ءام اهنم جرخي ناك اذإ ةأرما نع هتلاسو : ةلأسم

 اضوتتو يشتحتو اضوتت نأ اهيلع له ةالصلا ترضحو اهنع عطقني ال
 ملعأ الو ةالصلا اهيلع نأ ليق دق هنأ يعم لاق ؟ لاحلا هذه ىلع يلصتو
 قفنا دق يداهلا نوكي نأ الإ ءاملا يف ةالص اهيلع سيل نأ لاق ادحأ نأ
 ناك ولو مد جرخي مل ولو اهيلع ةالص الف يداهلا قفنا اذإ هنإ ليق دقف
 كلذ اهيلع ناك يشتحتو ىجنتست نأ اهنكمأ ناق ءاشتحالا امأو ءام

 ٠ ىدنع

 مميت اهيلع له ءاملاب تاضوتو تشتحاو ءاشتحالا اهنكمأ نإف هل تلق
 ءاشتحالاب كسمتسا دق ناك اذإ مميت اهيلع ملعأ ال : لاق ؟ كلذ دعب
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 ىلع ضاف اذإ مميت اهيلع له ء اشتحالاب كسمتسي مل نإ هل تلق

 تالئاسلا تاساجنلا نم مميتتلف تاضوت اذإ اهنأ يعم : لاق ؟ ءاشتحالا
 اهيلع بجوي اضعب نأ بسحأاف يدنع لوقلا نم فالتخا كسمتست ال يتلا

 . هيلا هغولبو اهيلع ءوضولا توبثل مميتلا اهيلع ىري ال اضعبو مميتلا
 هنأ يعم لاق ؟ ةالصلا لدب اهيلع له اهنم لهجب شتحت مل نإف تلق

 نم رهاطلا نم ءيش نع ةساجنلا اهنع كسمي امم ءاشتحإلا ناك اذإ
 اذكه : لاق ؟ ءاشتحالا اهيلع له ةرثكلا لاح ىلع وه كسمتسي الو اهندب

 . ىدنع

 امد رت ملف تدلو اذإ ةأرملا يف ليق هنا إ يعم ديعس ويأ لاق : ةلأسم

 ءاسقن نوكت اهنأ ضيحلا انعم هبشي ام وأ ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص تأرو

 نأل ضححلا ريغ اذهو ىنعملا نم قاقتالاب يدنع جرخيو اذه ريغ ملعأ الو

 هلعجي ضعبف مد مدقت ريغب ةرمحلاو ةردكلاو ةرقصلا يف فلتخي ضيحل ا

 . ناسارخ لهأ نم انياحصأ نع كلذ دجوبو ًاضىح

 ىنعملا يف ضيحلا يف مدلا مدقتي ىتح اضيح نوكي ال لاق نم لاقو

 ملو امد رت ملو ي ىدامهلا اققنا اذإ هنأ رثؤملا يبأ نع ىوري دقو ةهيشلاو

 رت ملو تدلو اذإ اهنإ ليق دقو سافنلا ىنعمل ةالصلا كرتت اهنأ دعي ردت

 يذل ا رهطلا رت ملام ةالصلا تكرت ةرمح الو ةردك { امد الو ةرفص

 . رهاطلا ماكحأ يف ةلخاد هي نوكت

 سافنلا مايأ اهل متي ىتح اهجوز اهؤطي الو يلصت اهنإ لاق نم لاقو
 اهؤطي الو ةالصلا اهيلعف انيب أرهط تدلو نيح ترهط ةأرملا هذه نأ ولو

 . مايأ ةتالث اهجوز
 لبق ترهط ةأرما نأ ةباحصلا ىلإ كلذ عفري رثؤملا يبأ نع ىوريو

 يف ينعملا يف هنأك أطن ال نأ انرمأ لاقف اهجوزل تضرعتف اهتقو ءاضقنا

 . كلذ حرصي سيلو ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا ىلإ هيوري هنأ كلذ

 يدنع امنإو قافتا انعم سافنلاو ضيحلا يف ملعأ ال ديعس وبأ لاقو

 سايق ضيحلاف هل ليق رايتخالا قيرط نم ملعلا لهأ تالاقم هيف ءيش
 لصأ امهنم لك هنإ لوقأ لاق ؟ ضيحلا ىلع سايق سافنلاو ساقنلا ىلع
 . رخآلا ىلع سايق امهدحأ نإ لوقأ الو هسفنب
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 اهس اقن يف دعقت مك ة أرم ١ نعو ير اوحل ا يب ] ب اوج نمو : ةلاسم

 اذ اق تقفصو ام ىلعف ؟ ةض احتسم ريصت ىنمو م دلا اهي رمتس ا اذ ا

 مث اهسساقن يف ارهش دعقت ء اهقفل ١ نم لاق نم لاق دقق اركب ة ٥ رمل ١ تيب :اك

 كلذ دعي يه مد : رهشأ ةثالث ل اق نم ل اقو . . م ايأ ةرشع ةضاحتسم كلذ

 ام لثم تدعق اهتاهمأ تقو فرعت تناك اذإ لاق نم لاقو ةضاحتسم

 لوأ يف نيرهشلاب ذخأن نحنو اركب تناك اذإ اذهو ندعقي اهتاهمأ تناك
 . ساقنلا

 حون يبأ نع كلذ دجوبو رهش أ ةعبرأ دعقت ل اق نم ل اقو هريغ نمو

 لاط ولو مدل ١ ع اطقنا ركيل ا ةأرم ١ تقو هللا همحر حون وبأ لاقو هريغ نمو

 . اهب
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 كلذ هبشأ ام و دلو لوأ ةدلاولا يق باب

 تلسقق اموي نيعبرألا نود هتدلو دلو لوأ يف رهطلا تأر ركب ةأرما نعو

 اموي نيعبرالا ءاضقنا لبق مدلا اهعجار مث اهرهط نيخ يف اهجوز اهئطوو
 ضعب يف ءاسأ دقو . اهجوز ىلع دسفت ال لاق ؟ اهجوز ىلع دسفت له
 ىلع هتدلو دلو يف ترهط اذإ ءاسفنلا نأ لوقي نم لوق ىلع كلذو . لوقلا

 . ًاسافن نوكي هناف نيعبرألا يف مدلا اهعجار مث أموي نيعيرأ نم لقأ

 ناك اذإ هيلع ترهط ام لوأ ىلع اهسافن نأ : لوقي نم لوق ىلع امأو
 مايأ ة ةرشع ةرم لوأ يف تدعق تناك اذاف . ادعاصف مايأ ة ةرشع نم

 مايأ ةرشع نم لقأ يف مدلا اهعجار نإف . اهساقن كلذف ترهطفق ادعاصف

 دعب اهعجار نإو . ةضاحتسم كلذ يف تناك لوقلا اذه ىلع ترهط ذنم

 . اضئاح تناك مايأ ة ةرشع رهط

 أموي نوعبرأ اهتقو ناك اهتقو تفرعو دالوأ تدلو دق تناك نإف : تلق
 مالا اهعجارو اهجوز اهئطوو ءاضقنا لبق ترهطف رثكأ وأ لقأ وأ

 رهط نع اهئطو اذإ هيلع داسف ٦7 ءاسأ دق : لاق . اهتقو ءاضقنا لبق

 . ءاملاب رهطتو سافنلا نم

 نيرهش مدلا يف تئكمف اهسافن لوأ تدلو ةأرما يف لاقو : ةلاسم

 اهمأ ةدع ىلع ديزت : لاق ؟ ىرت ام ًاموي نبعيرأو ةسمخ دعقت اهمأ تناكو

 دقو نارهش اهتقو : لاق . اهتاوخاو اهمأ ةدع فرعت ال تناك نإف : تلق
 . اموي نيعبرأ : لاق

 . مدلا اهب . دم اذا ركبلا ساقن يف انباحصأ فلتخا ديعس وبأ لاق

 نم لاقو أموي نوتس : لاق نم لاقو . اموي نوعبرأ هرثكأ لاق نم لاقف
 انباحصا اندجوو . اهتاهمأ سافن : لاق نم لاقو . اموي نوعست : لاق
 . ركبلل كلذ يف طسوتلل آموي نيتس نوبحي

 نطب لوأ تدلوف برحلا ضرأ نم تيبس ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم
 اذإ هذه : ديعس وبأ لاق ؟ ةالصلا كرتت ةدم ىصقأ مك مدلا اهب لواطتف

 ةلزنمب يهف برحلا ضرأ يف مدلا اهب دم مك هتدلو دلو لوأ فرعت نكت مل
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 الو . ًاموي نيعبرأ نم رثكأ كرتت ال نأ طايتحالا اهل بحأو يدنع ركبلا
 نبي اميق يلصتو لسغتو اموي نبتس ىلا ا اه درس الو اهجوز اه اطب

 . نيتسل و نيعبرأل

 عطقنا مث ارهش مدلا تأرف اهداليم لوأ تدلو يتلا امأو : ةلاسم
 لاق . اهمأ ةدع ىلا رظتنت : لاق ؟ عنصت ام . ةرفص تأرو اهنع مالا

 رظنت نأ ةرقص اهب ىقبو لئاسلا مدلا اهنع عطقنا اذإ بحأ : ديعس وبأ
 . ةردكلاو ةرفصلا يف نيعبرألا دعب رظتنت الو . نيعبرألا مامت ىلا
 . دلو لوأ يف لصتملا رطاقلا وأ لئاسلا نود اميف الو

 . اموي نوعست سافنلا ضعب يف لاقو رفعج نبا عماج نم :ةلاسم
 هريغ نمو . اموي نوعبرأ سافنلا رثكا عيبرلا لاقو اموي نوتس ضعب اقو
 ىتلا راكبألا ىف اذه امناو هلك اذهب ذخأنو . نيملسملا نع هلك اذه ليق دق

 َ . دلو لوأ دلت

 اموي نوعست سافنلا ضعب يف لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 هريغ نمو ًاموي نوعبرأ سافنلا رثكأ : عيبرلا لاقو اموي نوتس ضعب لاقو
 ىتلا راكيألا ىف اذه امنإو هلك اذهب ذخأنو . نيملسملا نع هلك اذه ليق دق

 . داو لوأ دلت

 لوأ يق تدعق ة أرما يف ضعب لاقو : رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 اهموي نم مدلا تأر تلستغا ا املف تلسققف ترهطق اموي نيرشع اهس افن

 ناك اذإ مدلا اهعجار املك اموي نيعبرأ مامت ىلا ساقنلا يق دعقت اهناف

 دقق اموي نيرشع ىلع اهل رهطلا مت نإو اهسافن نم ةرم لوأ يف كلذ
 تداز مدلا اهب مت نإف كلذك تدعق يناتلا يف ناك اذإو اهل اتقو كلذ راص .

 اهأطي ال نأ بحأو ةضاحتسم يهق اهنع عطقني مل نإف . تالت وأ نيموي

 لعفت ام لعفتو نيعبرألا مامت ىلا مدلا اذه يف تناك ام اهجوز

 . ةطاحتسالا لاحل موصلاو ةالصلا يف ةضاحتسملا

 : لاق نم لاق دقق تارم ثالت فورعم تقو ىلع سافقنلا اهل مت نإق

 . لوألا وه اهتقوف ًافلتخم يقب نإو اهل ًاتقو ريصي هنا
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 رهط تأر اذإف اهسافن يف مدلا اهنع عطقنا ةأرما يف ليقو باتكلا نمو
 ىلع تناك اذا يلصتو تدلو ام نيح نم لسفت اهناف مدلا نم ًأئيش رت . ًانيب

 . اهتعماجمب سأب ال مث ٹ مايا ةثالث اهجوز اهأطي ال ليقو ةنسلا هذه
 نيعبرالا ءاضقنا دعب نم ةرفص تأر اذإ : ءاسفنلا يف لاقو باتكلا نمو

 وهف رمحأ مد أدبي ىتح ال : لاق ؟ ًاضئاح نوكت له نيعبرألا دعب نم رشعو

 اهيف ءيش الف ةرفصلا امأو . نيعبرألا دغب اهيف تدعق ىتلا رشعلا دعب ضيح
 ضيح وهف ةرفص مث مد اهعاج ناق

 مايأ ةعست تقو اهل ةأرما نع ۔هللا همحر يلع ۔ نب ىسوم نعو باتكلا نمو
 عبس ىلع ترهطو عبارلا تدلو مث دالوأ ةثالث كلذ ىلع تدلو دق اهسافن يف
 امف ق ايحو اهنم باصأ دقو مايأ ة ةرشع تلص نأ دعب نم اهعجار من ه تلصو

 . ملعأ هللاو ضيح وهق رشعلا دعب ناك ام نأ ىرنو عقو اداسق ىرن
 لو نم هيلع ترهط ام ىلع اهديلاوم لوأ يف اهتدع ءاسفنلاو باتكلا نمو

 لوألا اهتقو ن نع رثكا وأ لقأ ديلاوم ةنالث ىلإ تقولا كلذ نع لوحتت ىتح دلو

 . لوألا تكرتو اهل اتقو كلذ ناك ديلاوم ةثالث دعب عبارلا دلولا اهعاج اذا
 ام الإ لقأ سافنلل سيل لاق نم لاقو . نيعوبسا سافنلا لقأ : لاق نم لاقو

 امك . ديلاوم ةثالث ىلا تقولا كلذ نع لوحتت ىتح دلو لوأ ىف هيلع ترهط
 | ` .. كل انفصو

 دعب الإ اهجوز اهبرقي ملو تلصو تلسغ مدلا رت ملو تدلو اذإ لاق نم لاقو
 . مايأ ةتالث

 لاق عطقني ملف مدلا اهب رمتسا مث دلو لوأ ةأرملا تدلو اذإ : لاق نم لاقو
 يلصتو لستفت ةضاحتسم كلذ دعب نوكت مث أموي نيعبرألا ىلا اهتقو لاق نم
 ىلإ : لاق نم لاقو . مدلا اهب رمتسا اذإ ضئاح رشع دعب يه مث . رشع ىلإ
 . أموي نيعست ىلإ : لاق نم لاقو . ًاموي نيتس

 مدلا عطقني ملو نيتس ىلإ تغلب اذإف . أموي نيتس ىلإ لوقي نم لوقب ذخأنو
 رشعلا ترم نإف مامتلاو عيمجلا يف كل انفصو امك مايأ ةرشع تلصو تلسغ

 مدلا اهب مادام كلذك لعفت اهضيح مايأ رادقم ةالصلا تكرت مدلا اهب مادو
 عطقني ىتح رشعلا دعب اهضيح مايأ رادم ةالصلا عدتو . ارشع يلصتو لستغت

 هنع لوحتت ىتح اهتقو وهف هب ذخأن ام ىلع ًاتقو اهل نيتس تراص اذإف . مدلا
 يذلا لوألا تقولا عدتو اهل ًاتقو عبارلا نوكي مث كل انفصو امك ديلاوم ةتالث ىلا
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 . دلولا لوأ ىف

 ساقنل ١ لقأ : لاق نم لاقو ناعوبسأ هلقأ : لاق نم لاقو . ةرم لوأ هيلع

 رثكا هدلت داليم لوأ يف ةأرملا مد ناك اذإ : لاق نم لاقو . ةدحاو ةعاس

 كلذ يف دعتي ملام سافنلا نم مدلا اذه ناف مدلا اهعجار ىتح مدلا نم

 ّ . اموي نيعبرأ

 يف كلذو مايأ ةرشع نم لقأ رهط ىلع اهاج نإ : لاق نم لاقو
 مد لاح ىلع كلذ لك : لاق نم لاقو . ساقن مد كلذف تدلو ذنم نيعبرأل ١

 نوكيف مايأ ةرشع مدلا نم رهطلا دعب نم تدعق نوكت نأ الإ ةضاحتسم
 . ضيح مد كلذ

 نيرشع ىلع ة ٥ رم ا ترهط اذ اف نيرشع نوكي ام لقأ ا : ل اق نم ل اقو

 . ضيح مد كلذق ماي ًنأ ة ةرشع دعي مدل ا ت أر ناف اهتقو ث كلذق دلو لوأ يف

 اهي حاد نإف مايأ ة ةرشع ىلا ةضاحتسا مد كلذق مايأ ة ةرشع ليق هتأر نإف

 هب تدتعاو اهسافن كلذ راص ديلاوم ةتالث هيلع اهاتأ ىذلا تقولا كلذ ىلع

 ماي ايآ 1 رهط لاح يف اهيتأي يذل ا رهطلا كلذ ن اكو . نيرشعل تكرتو ا

 . اهسافن ذختت ت كلذ ن نبح مث درلاوم ةثالث ارهط

 اذإ ةأرملا نع ۔ هللا همحر ۔ نسحلا ابأ تلأس باتكلا نمو : : ةلأسم

 هلك كلذ نوكي له رهطلا نود ام وأ ةردك وأ ةرفص الإ امد رت ملق تدلو

 رت ملام اسافن كلذ نأ يدنع اذكه : لاق ؟ نيبلا رهطلا رت ملام ًاسافن
 ءاسفن يهو ًارهط

 مث . ارشع اهسافن يف تدعقق دلو لوأ تدلو ةأرم ١ نعو : ةلأسم

 ساقنلا نم كلذ لاق ةردكلاو ةرفصلاو مدلا اهعجار مث اعبس ترهط
 . مايصلاو ةالصلا نع كسمت

 مدلا عطقنا مث . اسمخ دعقتف دلو لوأ تدلو ةأرما نعو : ةلاسم
 هلل و س اقنلا نم كلذ نإف كلذ يف ترمتس و ةردكل و ةرقصل ١ هب تلصتاف
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 نيعبرألا مامت ىلا ملعأ

 . مايأ ةرشع ساقنل | لقأ اولاقو :ةلأسم

 نإف هيف رهطت تدوع يذلا اهتقوف . اهتقو مك ءاسفنلا نعو : ةلأسم
 مادو كلذ فرعت مل نإف اهتالاخو اهتامعو اهتاهمأ تقوف تقو اهل نكي مل
 ناق ءاسفنلا يف عضوم يفو . أموي نوعبرأ ءاسفنلا تقو رخآق مدلا اهب

 تناك كلذ فرعت مل ناو اهتاهمأ ةدع طسوأب تدتعا تقو اهل نكي مل

 . تلصو تلستغا ترهطو مدلا اهنع عطقنا ام لكو أموي نيعبرأ اهتدع
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 كلذ هبشأ ام و لم احلاو سافنلا يق عحيطولا باب

 يف تتبلف هتارما هل تدلو صاملا يبأ نبا نامثع نأ ,ركذ : رتؤملا وبأ لاق

 . نيعبرأل ا نقوتسي ىتح ت دلو اذ ل ا ء اسنل ١ برقن ن ]

 ليق ترهط تناك اذ ا ءاسقنلا ة رم ا نع رثؤملا وي أ لئس : ةلأسم

 كلذ دعب مدلا اهعجار مث اهجوز اهيلع عقو مث تلصو تلستغاف نيعبرألا
 . امهنيب قرفي الو كلذ يف ددشي بوبحم نب دمحم ن اك : لاق

 نم لستغت نأ لبق اهجوز اهعماج مث ترهط اذا ءاسقنلاو : ةلسم

 . ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قرفي سافنلا يف عماج نمك ناك اهسافن

 له ءاملا اهنم جرخي لماح ةأرما نع رثؤملا ابأ تلاس : ةلاسم

 اهمزليف : هل تلق . قلطلا اهبرضي ملام . معن : لاق ؟ اهجوز اهعماجي
 جرخي نأ الإ اهيلع لسغ الو ءوضولا اهيلع : لاق . ةالص لكل لسفلا
 . ةضاحتسملا لستغت امك تلستغا مد اهنم جرخ نإف . مد اهنم

 دارأ اذإ ةضاحتسملا لثمك . معن : لاق . اهجوز اهعماجيو : هل تلق
 مث تلصو ةالصلل تلستغا نإف . اهعماجو هل تلستغا اهعماجي نأ اهجوز
 الق قلطلا اهبرض اذإو : لاق . هيلع سأب ال لسغلا كلذ ربد يف اهعماج
 نمك ناكو هيلع تمرح اهعماج نإف اهجوز اهعماجي الو اهيلع ةالص
 . مدلا جرخو قلطلا اهبرض اذا اذه سافنلا يف عماج

 لاق . اسافن نوكي ىتح هيلع دسفت اهارأ الو كلذ هركا : هريغ لاق
 اهعماجي الو مد اهنم رهظي ملو ةالص اهيلع سيلق يداهلا اققنا اذاو
 اقفنا دقو اهعماج نإف ةعماجملا هيف زجي مل ةالصلا هيف زجي ملامو اهجوز
 . اهعم هل ماقملا رن مل يداهلا

 هللا ىلص ۔ يبنلا نأ ثيدحلا يف يلا عقر : رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم
 . لمح ىلع ًاضيح لعجي هللا ناك ام : لاق ۔ ملسو هيلع
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 همحر ۔هددىيع ىبأ لوق نم تركذ ام امأو ير اوحل ١ يبأ نعو : ةلآاسم

 دنع كالهلا ةديبع وبأ لاق امك وهف جورفلا دنع كالهلا : لاق هنا هللا
 ًامارح اهئطو نم جورفلا دنع كالهلا : ديعس وبأ لاق . اهئطو نم جورفلا
 . هب هللا نذأي مل امب اهيف لوقلاو

 اهجوز اهؤطي الو ىرت لماحلا يف ءا هقفلا ضعب لاقو : ةلأسم
 يب أطخ . ذخأن اذ دهيو . اه اطي مهضعب ل اقو. يلصتو لستفغت .يهو

 . يدنع اميف هللا همحر ۔ نسحلا

 اهئطو مث اهسافن مايأ يف ترهط اذا ءاسفنلا كلذكو لاق : ةلاسم
 اهأطي ال نأ رمؤي ليق هنأ الإ هلوق ىنعم ىلع هيلع داسف ال هنا اهجوز
 هل تضرعت هتجوز نأ ةباحصلا ضعب نع ىوري : لاق . ةدعلا ولخت ىتح
 . ةدعلا ىضقنت ىتح طن ال نأ انرمأ : لاقف

 رهش اهل الخ دقو امد تطقسا ةأرما يف يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 نأ مث ةليل نيثالثو ةسمخ ىلع نيعبرالا لبق ترهط اهنإ مث مايأ ةرشعو
 الو ةرفص الو امد كلذ دعب رت ملو ةدحاو ةليلب كلذ دعب اهيلع عقو اهجوز

 هيلع مرحت الو لعف اميف لجرلا اذه ءاسأ دقف تفصو ام ىلعف . ةردك
 ناكو مدلا نم رهاط يهو اهئطو اذإ كلذ يف امهيلع سأب الو هتأرما
 كلذ لبق نم ءيطو دق ناك اذاف . اهتقو يضقني ىتح اهبرقي ال نأ يغبني
 دمحم نع انغلب كلذكو . كلذ يف هيلع سأب الف مدلا نم تلسغ ام دعب نم

 ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نبا

 ةديبع.يبأ تنب ةديبع اهمأ نع ةديبع تنب ةناهج ينتثدحو : ةلأسم

 ةدالو يفو . أموي نيسمخ روكذلا اهينبي ةدالو يف كلذ يف دعقت تناك اهنأ

 كلذ : لاقف . ةديبع ايأ ىدلاو تلأس : ةديبع تلاقف رهشأ . ةتالت اهتانب

 . رهشأ ةثالث ىدعقاف زئاج
 اذإ لاستغالا ءاسفنلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ فارشإلا باتك نمو

 نوعبرأ سافنلا دح : ةفئاط تلاقف سافنلا دح ىصقا يف اوفلتخاو ترهط
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 صاعلا يبأ نبا نامثعو سابع نباو باطخلا نب رمع نع لوقلا اذه اموي
 قاحساو دمحأو يروثلا لاق هبو ةملس مؤ رمع نب ذئاعو كلام نب سنأو
 . دمحمو بوقعيو نامعنلاو ةديبع وبأو

 نيعبرأ زواجي ال سافنلا : لاق . يرصبلا نسحلا هلاق يناث لوق هيفو

 نأ وهو : ثلاث لوق هيفو . ةضاحتسم يهف نبسمخلا تزواج اذاق اموي

 كلام لاق هيو . يبعشلا نع لوقلا اذه يور نارهسش سافقنلا ىصقأ

 لاقو . لوقلا اذه. نع عجر اكلام نأ مساقلا نب رمعو روث وباو يعفاشلاو
 تلاقو . كلذ دعب سلجتلقف ةفرعملا لهأو ءاسنلا هنع لئس . ءاسقنلا ام رخآ
 لاق هبو ةداتقو ءاطع نع لوقلا اذه انيور اهئاسن نم ةأرماك سلجت ةفئاط

 . يعازوأل ١

 ناذاش نالوق . عقوأ لاوقأ ةعبرأ هذهف ءاطع نع هيف فلتخا دقو

 يلصتو لسفت مث ةرشع عبرأ وأ لايل عست تدلو اذإ رظتنت نأ امهدحأ

 لهأ نع : يعازوألا هركذ يناثلا لوقلاو \ كاحضلا نع لوقلا اذه اتبور

 . ةليل نوعبرأ ةيراجلا .نمو . ةليل نوثالت مالغلا نم ساقنلا لجأ نا قشم
 ساقنلا رثكا يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ ٢

 نوتس هرثكا نأ : مهلوق ضعب يفو . اموي نوعبرأ هرثكا نأ : اولاق
 . اذه نم رثكا ملعأ الو اموي نوعست هرثكا نا مهلوق يناعمب ليقو د "

 ملع أ الو . اموي نوعبرا هرثكا ا نا نيعبراألاب جرخي مهلوق يناعم رثكاو
 تيث اذا كلذ سيل اميق وهو اموي نبعيرأ نم رثكا يف لاق مهنم ادحأ نأ

 لاقي نوكي نأ لمتحي ال هنأل نيعبزألاو نيعستلا نيب ليواقألا هذه يناعم
 تبث املكو نيتسلا يق تبث اذا نيسمخلا يف كلذ زوجي الو . نوعبرأ هرثكا

 . يدنع امهانعم هقحلي امهنيب اميف لقأو هرثكا يف

 اهل نكي ملو مدلا اهب لواطت اذا ءاسفنلا لوقي عيبرلا ناكو : ةلاسم
 نإو ندقعي امك دعقتلق . ندعقي اهتاهمأ تناك ام ىلإ ترظن هفرعت تقو
 ناكو . لسغت مث ةثالث وأ نيموي تداز . مدلا اهنع عطقني ملف تقو اهل ناك

 نارهش لمحلاو ساقنلا يف ءيطولا يف سافنلا تقو ىصقأ لوقي

 ىلع ترهطق اموي نبعيرأ اهس اقن تقو ن اك ة أرم ا نع هتلأسو :ةلأسم
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 ل اق. م دل ١ اهعج ر مث مويب نيعبرأل ا تذزو اجت ىتح رهطل ١ اهي متف رهش

 . ضيح كلذ

 تلصو ترهط ًاموي نيعبرألا تفلخ املف تدلو ةأرما نعو : ةلأسم
 دعب نم اهموي نم اهعجار مدلا نأ مث . يلصت رهاط يهو اهجوز اهئطوو
 نم ترهطو يلصت اهآر املف اهنع عطقنيو هارت.موي لك يف يهو ةعماجملا
 ثيح اهقدصي ملف مدلا يف نأ هل تلاقف . نيعبزألا دعب اهعماج مدلا ةرثك

 انعم سافنلاو نيعبرألا دعب ءاسفقنلل راظتنا ال هنأ نظو يلصت اهآر

 لسغت ةضاحتسملا عنصت امك تعنص مدلا اهي ىضم نإف . اموي نوعبرأ

 برغملاو . دحاو لسغب رصعلاو رهظلا عمجتو أدحاو السغ نبتالص لكل

 اهعماجيو دحاو لسغب ةادقفلا ةالصلو . دحاو لسغب ةرخآلا ءاشعلاو

 ضيحت تدوع يتلا اهضيح مايأ تناك اذاف تلستغا اذا ءاش نإ اهجوز

 يف اهتعماجم نع اهجوز كسمأو . مايصلاو ةالصلا نع تكسما نهيف
 دعب اهايا هؤطو امأو . نيموي وأ أموي هدعي وأ اهئرق دعب يذلا مدلا

 موي لك ه ارت يذلا مدلا امأو . تلصو تلستغا اذإ هيلع سأب الف نيعبرألا

 مدلا اهب دم نإف يلصتو اضوتتو . ءيشب سيلف ةعفد وأ ةقلع نكي نإف

 نع تكسما البقتسم اهضيح نم هيار نمأي مخلو ماي ايأ ةرشع تضمو

 . اهجوز اهعماجي يلصت يتلاو اهؤرق دعب ةالصلا
 . لاق ام لوقلا ضعب ىلع هيف ليق دقف سافنلا امأ : ديعس ويأ لاق

 اذإف اهتضاحتسا مايأ يف اهيتأت يتلا ةعفدلا امأو . ةضاحتسملا كلذكو

 دق هنا بسحأو ةضاحتسالا مايأ يف لسلا اهيف ليش دقف ترطق وأ تلاس

 . اضئاف هيف مدلا نوكي ام عضوم يف تراصو تجرخ اذإ ةقلعلا يف ليق

 مدلا نم هنأل ليق اميف ليسغلا اهيفف رطاقلاو لئاسلا مكحك همكح نوكيو

 يف ليسغلا هيف بجو دقف اريثك وأ ًالىلق ناك ءاوسف رطق وأ مدلا لاس اذإو

 لك الصتم اهب السرتسم نكي مل اذا لسغت اهنأ الإ ةضاحتسالا مايأ

 ليق اميف اهل امناو دعب لسمت مل مدلا اهنم جرخ دقو اهترضح ةالص
 رطاقلا وأ لئاسلا عيطتسي ال يذلا لسرتسملا مدلا يف نيتالصلا عمج

 . دحاو لسغب
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 اهعماجيأ مدلا اهنع عطقناف اطقس تطقسأ ةأرما نعو : ةلاسم
 الف مدلا رت مل اذإف مايأ ةتالث اهعدي : لاق ؟ اهمد ع اطقنا دعب اهجوز
 نم ءيش اهب نكب ملو رهطلا تأر اذإ : درعسس وبأ لاق اهتعماجميب سأب

 ساقنلل لسغتو ةالصلا اهيلع ليق دقف نيبلا رهطلا تأرو ةردك الو مدلا
 ماكحا هماكحا نوكي امم ائيش الو امد رت مل ولو ةخسن يفو كلذ نم دبالو
 . مايأ ةثالث ىلا اهطي ال نأ رمؤي ليق دقو ةردكلاو ةرفصلا نم سافن
 ليق اميف سأب هتأرما يف يدنع هيلع نكي مل لعف نإق هزنتلل يدنع اذهو
 . اهسافن مايأ يف مدلا اهعجار اذا

 ءيشل لماح اهنأ تنظ ةأرما يف لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 موصت تناك هيق اهجوز اهئطوف ح دلا اهع اج مث ةالصلا تكرتف اهنطب يف

 اذإ اهجوز ىلع دسفتو مايصلا نم اهمزل ام لدب اهيلع : لاق . يلصتو
 . امهل كلذ يف رذع الو ضيحل ١ يف ادمعتم اهئطو

 . لماح اهنأ ىلع اهئطو اذإ هيلع اهدسقي ال ي أرل ١ لهأ ا ضعي لعلو

 ىلع اهئطو اذ ١ هيلع اه دسقي نم لوقب لوقن نحن نسحل ١ نيب دمحم ل اق

 . لماح اهنأ
 ترهطو اهسافن مايأ يف ء اسقنلا نع مدلا عطقنا ن ناو باتكلا نمو

 اهت دع يضقنت ىتح اه اطي ال ن ] اهجوز رمؤبو تلصو تلسغ . انيب ارهط

 ةردقب يق ةره اط يهو اهئطوو تلصو تلسغو ترهط ام دعي نم اهنطو ن نإ اق

 اذإ ضئاحلا كلذكو . هيلع دسفت الو ءاسأ دق اولاقف هتلاهجب اهمايأ
 اهتالصو اهلسغ دعب رهاط يهو اهئطوف اهجوز لجعف اهمايأ يف ترهط
 ىلا عجري الو هيلع دسفت الو ءاسأ دق اولاقف . هنم ةلاهجب اهماي ةيقب يق
 ىرت ىتح لالح اهجوزل يهف لماحلا امأو رفعج نب عماج ريغ نمو . كلذ
 . دلولا مالعأ

 ساقي مدلا اذه له تركذ ام امأو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 . عطقني ملو الصتم هيق ناك اذا نيرهشلا يف هيف ليق امنإو نيعبرألا ىلع

 مدلا اهب لصتا ولو هيلع تمرح دقف كلذ ىلع اهئطوو كلذك ناك اذإف

 مل نيعبرألا دعب اهجوز اهئطو مث . لصتم مدلاو نيعبرألا ىلع تلستغاو
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 تدلو ام لوأ يف كلذو . نيعبرألا ىلع لوقلا رثكا نأل هيلع تمرح اهنا لقن
 . ةأرملا
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 طقسلا يف باب

 تضقنا دف هقلخ ضعب وأ هقلخ نابتسا دق ًاطقس ةأرملا تطقسأ اذاو
 اهنطب يف يقب اميق اهتدع ضقنت مل رخآ اهنطب يف ناك نإف ةدعلا

 امأو سابع نبا هللا ديبع نع كلذ انغليو ة هديبع وبأ كلذب ينتثدح ءيش

 دعبالإ اهتدع يضقنت الف كلذ ىلع تطقسا نإو اهجوز اهنع ىفوتملا
 نيلجال ا دعب اهتدعو اعيمج اهلمح عضت نأ دعبو ,رشعو رهشأ ةعبرأ
 الو طقسب سيلف . هقلخ ضعب الو هقلخ نبتسي مل ًاطقس تطقسا اذاو

 لكو ناعللاو علخلاو ءاليالاو ثالثلا ريغو ثالثلا قالطو ةدعلا هب يضقنت
 ةملسملا ةأرملا . ءاوس هلك اذه يف ة ةأرملاو لجرلا نم تعقو ةقرف

 كلذ يق دلولا مأو ةبتاكملاو ةربدملاو باتكلا لهأ نم ةأرملاو ةمألاو ةرحلا

 ءاوس

 ة أرم ١ نعو - هللا همحر - ۔بويحم نب دمحم ب اوج نم : : ةلأسم

 الق ؟ اه اطب ن ن أ اهجوزل له ماي نأ ا ةتس يف ترهط مث مت ام ل هتيصق تطقس ا

 اهت دع كلذ دي يضقنت الو اموي نوعير ] يضقنت ىتح اه اطب ن ں ] هل ىر ]
 ت يم «

 . الق مدلا امأف طقس هنأ اهل نيبتي انيب اقلخ طقست ىتح الإ

 تأرو قلطلا اهبرض اذإ ةأرملا نع ملعلا لهأ ضعب لاسو : ةلاسم
 لستغت : لاق نم لاقو . ةالصلا كرتت : لاق نم لاق ؟ عنصت ام مدلا

 و « . يلصتو

 ةردك وأ ةرفص تأرو . اهنع عطقن ١ مث الئاس امد تأر ناق : هل تلق

 ةالصلا كرتت اهنأ لوقي نم لوق ىلع لاق لعفت ام قلطلا اهبرض دقو
 عطقنا مث . مدلا تأرو قلطلا اهبرض اذإف مدلا تأرو قلطلا اهبرض اذإ
 . ةالصلا كرتت نأ اهل نإف ةردك وأ ةرفص تيقيو اهتع

 تأرو قلطلا اهبرض نأ دعب مدلا اذه يف اهجوز اهئطو نإف هل تلق
 . كلذ يف ىرت ام مدلا

 نوكت ىتح هيلع دسفت اهارأ الف داسف امأو ى كلذ هل هركا : لاق
 . ءاسقت

 ءيققني نأ دعب نم اهجوز اهئطو مث يداهلا اققنا نإ كلذكو : تلق
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 اه ارأ الف : اضنئ اح وأ ءاسفقن نوكتو اهلمح عضت نأ لبق ي د اهل ١

 الو س افن ال اذه نأل ءاسقن نوكت ىتح هل هرك و كل ذي هرمأ الو هبلع دىسقت

 . ضيح

 دعي نم ىرت مث . رهطتو لستفقت ءاسفنلا ة رم أ نع هتلأسبو : :ةلأسم

 دايز وبأ لاق. ةرم مايأ ني رم ىسع اهل رجي مدلا نم ائيش كلذ

 دعي نم ًأتقو فرعت ن أ الا إ يلصتو لستقفتو نيعبرأل ١ ىلإ ا اهجوز اه اهآطي ال

 عبارل ا دلول يف اهتقو كلذ ناك دالوأ ةثالث يف ًأتقو تدوع نإق دالوأ ةتالت

 رط دعب نم امد تأر نأ اهل بحأف ةثالثلاو نيذثال او دحاول ١ يف امأفق

 نع ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لاقو نيعبرألا ىلا اهجوز اهبرقي ال نأ

 ذخأن يراوحلا ويأ لاق . اهتقو فرعت دحاو دلو نم ة رملا نأ : : ةرقص يبأ

 . لوألا لوقلاب

 ىرت الو دلت ةأرما يف تركذو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اهموص متي لهو اهئطو اهجوزل لحي له دلت موي رهاط يهو . مدلا
 ن أ ليق دقف تفصو ام ىلعف ؟ اذه ىلع دالوأ ةنالث تدلو دقو اهتالصو

 لسفلا نم دبالف امد رت مل ةأرملا هذه تناك اذاف ةدحاو ةعاس سافنلا

 اهجوز اهئطو مث مد . امد رت ملو تدلو امدعب تلسغ دق تناك ناف دلولا دعي

 اذإ كلذكو . هتأرما هيلع دسفت مل لسفلا دعيو ةعاسلا كلت دعب كلذ ىلع

 اهموص مت دقف اهموص تضق ىتح امد رت ملو كلذ ىلع تماصو تلص

 . اهتالصو

 وبأ لاق . دلو وه : ءاسنلا تلاقف امد ناك اذإ طقسلا نعو : ةلاسم
 امد هد ناك ولو سافن وه لاق نم لاقف طقسلا يف انباحصا فلتخا :

 إ : لاق نم لاقو . هقلخ نيبتي ىتح ًاساقفن نوكي ال : لاق نم لاقو .
 . ىلإ بحأ وهو . سافن وهف ةقلخم ريغ وأ ةقلخم ةغضم ناك

 اهعماجيأ مدلا اهنع عطقناف اطقس تطقسأ ةأرما نعو : ةلاسم

 الف مدلا رت مل اذإف مايأ ةثالث اهعدي : لاق . اهمد عاطقنا دعب اهجوز
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 نم ءيش اهي نكي ملو رهطلا تأر اذإ : دردعس وبأ لاق. اهتعماجمي سأب

 سافنلل لستقتو ةالصلا اهيلع ليق دقف نيبلا رهطلا تأرو ةردك الو مدلا

 نم سافن ماكحا هماكحا نوكت امم ائيش الو ًامد رت مل ولو كلذ نم دي الو

 دعب رخآ تطقسا مت ا انتيب ًاطقس تطقسا يتلا امأو . ةردكلاو ةرقصلا

 ةدعلا ءاضقنا يف يلا بحأ كلذ يق ةقثلاب ذخألاو فالتخا هيفق مايأ ةثالث

 . ةعجرلاو ةالصلاو
 الا ةتيمم وأ ةقلطم تناك اذا ىضقنت الف ةدعلا امأ : ديعس وبأ لاق

 نم ليق دقف سافنلا امأو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو يناثلا حصي ىتح
 كرتت ن أ كلذ يف يبنجعيو . ين ذاٹلا نم ليق دقو 4 ةالصلل هيسحت لوال ا

 اهؤطي الو يلصتو لستغت مث لوأل ا عضت ام نيح نم اهساقن مايأ ةالصلا

 ةالصلا ىلع كلذ يف اطانتمأا يناثلا نم اهسافن مايأ يضقنت ىتح اهجوز

 . ةهيشلا داعباو هزنتلاب ءيطولا يقو . دكوألاب

 مدل ا ة أرمل ا ت تأر اذ : ل اق رم ل اقو رفعج نب ١ عم اج نمو : : ةلاسم

 تطقسا ةأرما كلذكو ى ضيح وهف ةداع اهل تناك اذإ : لاق نم د لاقو

 ةالصل و ٥ ةدعل ا يف ذ ةط احتس ال اي اذ ده يف ذخؤي ن ] بحن نحنو ١ فالتخ ١

 كلذ دي اهت دع ىضقنتو تلص .7 ذاك ام ىلع ترهط اذ ل ١ نوكت ن ] ةعجرل و

 . ىلصت اهن ا تدوع ام ىلع ترهط اذ ا ۔ ي دنع ىنعمل ا ضيحل ا _ ضيحل ا

 اهتدع نوكت كلذكو . ةطاحتسالا لاحل ةمات ماي امأ ةثالث ةضيح لك ضيح

 . اه در هل نكمي الو اهقلط ي ذلل لوال ١ طقسسل ١ نم

 امأ او ةالصل ١ ل احل لوال ا طقسل ا نم س افنلل اموي نيعبرأل يف كل ذكو

 ل اق. رخآل ا تطقسأ ١ ذنم اموي نوعير ا يضقنت ىتحف ء ءيطول او جيوزتلا

 . اهتدع تطرف دقف انيب اطقس تطقسأ اذإ : لاق نم لاق يراوحلا وبأ
 ق ] ن ذ ] ق ] دي ةحر اج طقسسلل نيتسب ىتح : : ل اق نم ل اقو ح اوزالل تلحو

 نيلوقل ١ الكو ح اوزالل لحتو اذ دهي اهت دع طرفقت مث . هحر اوج نم ء يش

 هل نبتسي ملو ًاطقس تطقسأ ١ نإق رخآل ١ لوقل ١ اذهب ذخا انأو . هي ذوخأم
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 ةو ةقفن اهل هيلع سيلو . اهجوز اهكردي الو جاوزألل لحت الف ةحراج
 . جاوزالل لحت مث ضيح ثالث

 مد وأ محل ةعطق ن اك اذإف طقسلا امأو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 . دلو هنأ نابتسا اذا سافنلا ةدع اهيلعف دلو هنأ : ءاسنلا تلاقف
 هنم نيبت نيبتست ىتح : لاق نم لاقو . هقلخ نبببتسي ىتح : لاق نم لاقو

 . هقلخ نيبتسي يذلا وهو ةدعلا هر يضقنت يذلا طقسلا كلذكو ةحراج

 نم لوق بحأ انأو . ىثنأ مأ ركذ وه نيبتسي ىتح : لاق نم لاقو
 هقلخ نم ءيش نابتسا اذا وهو ةدعلا هب تضقنا هقلخ نابتسا اذا لاق

 مل ولو سافنلا ةدع اهيلعف دلو هنأ فرع اذا سافنلا امأو . ةحراج ولو

 اذإ: ۔ هللا همحر ۔ مالسلا دبع نب دمحم لاق. هنم ءيش الو هقلخ نبتسي

 نع دعقت اهناف . اماظع وأ ةغضم وأ قلخلا نيب أاطقس ةأرملا تعضو

 تدعق ةقلع وأ امد هتقلأ يه نإو ساقنلل دعقت ام لثم مايصلاو ةالصلا

 هنأ حصي ىتح ةضيح نع بوسحم هنأ يدنع جرخيو .ضيحلل دعقت امك

 . ساقنلا مايأ دعقت ت نأ اهيلع بجيق دلو

 ًاطقس تطقسا اذا ة ارما نع هعم انأو يراوحلا وبأ لئسو : :ةلأسم

 نم لاقو . سافن وهف ةمحل هتحرط اذإ لاق ؟ سافن وهأ هقلخ نيبتي مل
 رثكأو ةالصلا كرتتو . سافن وهف امد هتبصو قلطلا اهبرض اذا : لاق

 ءاسقنلا دعقت امك تدعقو ةالصلا تكرت ةمحل تحرط اذإ اهنأ اندنع لوقلا
 تناك اذإ ةدعلا هب يضقنت ال : لاقفق ؟ ةدعلا هب يضقنتأ : هل ليقف

 . ةقلطم

 ةسمخو نيرهش ضدصحلا اهنع عطقنا ةأرما ددعس يبأ نعو : :ةلأسم

 وأ ارهش اهب مادو ريثك مد اهعاج مث لماح اهنأ تنظف رهشأ ةثالثو مايأ

 بحأف ؟ اهموصو اهتالص يف عنصت فيك اطقس رت ملو افصنو ارهش
 اهنأك يلصتو لستغت نأ لمح اهل نيبتي ملو ةبيرتسم تناك اذإ هذهل
 . ةبيرلا اهنع بهذت لاح اهل نيبتي ىتح طايتحالا ىلع لماح
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 نيرشع ىلع ترهطق دلو لوأ تدلو اذا ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 رهش دعب مدلا اهعجار مث ترطفأ ىتح ناضمر رهش رخآ كلذو اموي
 يف لوقت ام نيعبرألا يف اهعجارو مايأ ةرشع هنم تماص دقو ناضمر
 رهشلا مايأ تمت اذإ : لاق نم لاق اذه يف فطخا دق : لاق ؟ اهمايص

 .رهشلا تمتخ اهنأل مات اهمايص نإق نيعبرألا يق مدلا اهعجار مث ؟ ةمئاص

 يف عجار هنأ ملع دقف . نيعبرألا يف عجار هنأل ضقتني لاق نم "لاقو

 . سافنلا نم مايألا كلت نإف . ساقنلا مايا

 نوكت نأ الإ مايألا كلت لدبت نأ يلا بحأ : لاق كيلا بحأ امق : تلق

 مات اهمايص نإف كلذ دعب مدلا اهعاج مث ًاموي رشع ةسمخ ارهاط تثكم

 . ساقنب سيلو ضيح مد يعم مدلا كلذ نأل اهل

 نابعش نم ءاسفن تثكمف نابعش يف تدلو اهنأ ول كلذكو : هل تلق

 رشع ةسمخ تلصف ناضمر يف ترهط مث مد . ارشع ناضمر نمو ارشع
 يق لوقت ام مدلا اهعاج مايأ ةسمخ رهشلا نم يقب املق . اموي

 هللاو ضيح مد يدنع مدلا كلذ ن ال مات اهمايص نأ لوقأ لاق ؟ اهمايص

 مدلا اهاتأ نإف : تلق . دلو لوأ دلت يتلا يف اذه ةيواعم وبأ : لاق . ملعأ

 يذلا اهمايص ضقنتني : لاق . ترهط ذنم رشع ةسمخ لبق ناضمر يق
 رهشلا ةمتخ يف فالتخالا امنإو . افالتخا اذه يف ملعأ الو هلدبتو هتماص

 . اهل تقو ال ناك نإ نيعبرألا يف وأ تقو ناك نا اهتقو يف مدلا عجر مث

 نوعبرأ اهسافنو اموي نيرشع ىلع ترهط اذإ ءاسقنلا امأو : ةلاسم
 كلذ يف فلتخي هنا يعمف . نيعبرألا يف ةردك وأ ةرفص اهتعجار مث اموي

 سيلق مد اهمدقتي مل اذا ةردكلاو ةرقصلاو م ات اهموص : لاق نم لاق

 . ترهط دق تناك يذلا رهطلل ساقنب

 اهلعجي يذلاو سافقنلا مايأ يق امهنأل ساقن امهنإ : لاق نم لاقو

 ال يذلاو مزال موص وأ ناضمر يف كلذ ناك اذا اهموص دسقي ء اسقن

 . اهموص دسقي ال ءاسقن اهلعجي

 دعقت اهنإف تطقسأ اذا ة أرملا امأو ة هدييع يبأ باوج نمو :: ةلآمسم

 . م دقتنت دق تقو اهل ن ں ك ں اق . س اقنلل دعقت 5.امك ةالصل نع طقسسلل
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 لكو ًاموي نيتس ليقو . اموي نيعبرأ دعقت ليق دقف أركب تناك نإو اهتقو
 دقف دلولل كلذ يف دعقت امك هيف دعقت يذلا طقسلا ةفص امأو باوص كلذ
 , : فالتخاب كلذ ىف ليق

 . ادعاصف ةقلعلا نم هل دعقت اهنا : لاق نم لاقف
 . ةقلخم ريغ وأ ةقلخم ةغضم نوكت ىتح : لاق نم لاقو

 كرابت ۔ هللاو ةغضملا يف كلذ طسوأو هقلخ نيبتي ىتح : لاق نم لاقو

 . مكحاو ملعأ هناحبس ۔ ىلاعتو

٣٨٢



 قئافلا فينملا ىلاعلا فيرشلا ءزجلا اذه ىهتنا دق ققحملا لاق
 ملاعلا خيشلل ةخسن لوهجم طخب لوألا نيتخسن ىلع اضورعم فينصتلا
 ةيناثلاو ةيرجه ١١٧٢ ماع اهنم غرف دعم نب هللا دبع نب ديعس نب رمع

 غرف يصارحلا ديعس نب لشاه نب ناميلس نب ديعس نب تيخب طخب
 ىلوألا يدامج ٢ حابص هضارعتسا مامت ناكو ةيرجه ١٦٨٧ ماع اهنم
. يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو ١٤٠٥ ١٩٨٥/١/٢٥ ةنس



 سرهفلا
 عرشلا نايب نم نوسمخلاو عبارلا ءزجلا

 بانلا

 لوالا بابلا
 يناثلا بابلا
 ثلاثلا بابلا
 عبارلا بابلا

 سماخلا بابلا
 سداسلا بابلا

 عباسلا بابلا
 نماثلا بابلا

 عساتلا بابلا
 رشاعلا بابلا
 رشع ىداحلا بابلا

 رشع يناثلا بابلا
 رشع ثلاثلا بابلا
 رشع عبارلا بابلا
 رشع سماخلا بابلا

 رشع سداسلا بابلا

 رشع عباسلا بابلا
 رشع نماثلا بابلا

 رشع عساتلا بابلا
 نورشعلا بابلا
 نورشعلاو ىداحلا ب ابلا
 نورشعلاو يناثلا بابلا

 ةحفصلا عوضولا

 ١٨٢ ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد ةفص يف
 ١٨٥ . ةبيصلا غولب يف

 ١٨٧ . كلذ هبشأ امو ةأرملا غولب ىف

 ١٨٩ نسلا ةريبكلا ةأرملا ضيح ىف
 ١٩١ . فارشألا باتك نم نيتضيحلا نيب رهطلا لقأ
 ١٩٨ . اهتقو دعب مدلا اهب رمتسا اذإ ضئاحلا يف

 ٢.٨ . مدلا اهب رمتسا اذإ ةأرملا يف

 وأ ةردك وأ ةرفص اهب تلصتا اذإ ضئاحلا ىف

 ٢٦٢٢ .اهمايا ءاضقنا دعب ةرمح
 ٢٦٢٧ ضيحلا ىف ةباثالا ىف
 ٢٢٨ ضئاحلا ىف
 ٢٣١ . كلذ هبشأ امو ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا ىف

 ٢٤٢ . كلذ هبشأ امو ضيحلا يفو رهطلاو ضيحلا لقنت يف
 ٢٥٧ . هدعي وأ اهضيح مايأ ىف رهطلا تأر اذإ ةأرملا ىف

 ٢٧١ لوبلا عضوم نمو اهجرف نم ًامد تأر اذإ ةأرملا ىف
 كلذ هبشأ امو عامجلاو ضيحلا نم ءاجنتسالا ىف
 ٢٧٢٦ . هنايب قحال
 .٢٨ . لماحلا ضيح ىف

 ٢٨٢ . ضئاحلا ءىطو ىف
 ٢٦٢٦ . ةضاحتسملا :ئيطو يف
 ٢٢٩٢٩ اهتالص يفو ناضمر رهش يف ضئاحلا مايص يف
 ٢٢٣١ . اهتالص يفو ضئاحلا موص يف
 ٢٢٤ .هماكحأو ضئاحلا مايص يق
 اهتالص يفو ضئاحلا ةأرملل مايصلا لدبو مايصلا يف
 ٢٣٦ .ءاسفنلاو ةضاحتسملا لسغ يفو اهتالص لديو

ضئاحلا ةالصو اهتالصو ةضاحتسملا لسغ يف ٢٤٨



 دنع مدل ا تأرو قلطل ا اهبرض اذإ ةأرمل ا ةالص يف نورشعل او عيب ارل ا بابلا

 اهداليم ٢٣٥٢

 ٢٥٦ دواع مث هتقو دعب وأ هتقو يف عطقنا اذإ سافنلا يف نورشعلاو سماخلا بابلا
 ٣٦١ . هرثكاو سافنلا لقأ ىف نورشعلاو سداسلا بابلا
 ٣٦٧ . كلذ هبشأ امو دلو لوأ ةدلاولا يف نورشعلاو عباسلا بابلا
 ٢٧٢ . كلذ هبشأ امو لماحلاو سافنلا ىف ءىيطولا نورشعلاو نماثلا بابلا
 ٣٧٨ . طقسلا ىف نورشعلاو عساتلا بابلا

٣٨٦




