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 ى َ ےک متم ارا ندمح عل ١

 نوسمخلاو سداسلاو

 ف .وحر يرجختكتررت" ت   م ٩٩٣ ١ _ ه ١٤٩١٤

  





 عرشلا نايب بانك نم نوسمخلاو سماخلا عزجلا
 خيشلا ليلجلا ةم العلا فيلأت عرفلاو لصألل عماجلا
 هنع هللا يضر يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم

هاضرأو





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا بابلا
 ديبعلاو ءاقتعلا يلو يخ

 هل نمو مهقتعأ نم : لاق ؟ مهجيوزتي ىلوأ نم يلاوملا نع هتلاسو
 مع و أ خ ] و ] نيا و أ ب أ لثم بسن نم يلو مهل نكي مل اذا إ مهيف ةدالولا

 مهيلاوم نم ىلوأ ناطلسلا نإ : لاق نم لاق دقو 4 رارحأ بأ يخأ
 . مهوقتع ] ني ذلا

 : لاق ؟ نهجوزي نمف ءالؤه نم دحأ مهل نكي مل ناف : تلق

 . نهنوجوزي نيملسملا نم ةعامجف نكي مل نإف ناطلسلا

 وأ ناطلسلا اهجيوزتب ىلوأ نم ةقتعملا تيارأ هل تلق : ةلاسم
 . اهب ىلوأ اهتمعن ءايلوأ : لاق ؟ اهتمعن ءايلوأ

 ني ذلا اهجوزي ةقتعملا نإ ا : بوبحم نب دمحم ل اقو : ةلاسم

 نيذلاف قتع ١ يذلا | وه اهوبأ ناكو ةقتعملا يه نكت مل ناف اه وقتعا

 ةنيا هل كولمم يف اضنأ لاقو . اهجوزي ناطلسلاف الاو اهايا اوقتعا

 : لاق نم لاقو س اهيلو وه : لاق نم لاق ؟ اهحاكنب لوا نم : ةرح
 . زئاج كلذ لكو ناطلسلا

 عجريأ جوزلا زوجي نأ لبق نم اهوبأ قتعأ مت اهجوز نإف : تلق
 . معت : لاق ؟ حاكنلا ضقتنيأ متي مل نإف تلق . معن : لاق ؟ هيلإ رمألا

 : لاق ؟ اهيبأ يلاوم ىلإ اهيلو عجريأ قتعا ام دعبو اهوبأ تام نإو

 . معن

 اهل ناك نا : لاق ؟ اهجوزتي نأ دارأ ةيراج قتعأ لجر : ةلاسم

 دقو . اهيلو وه اهقتعأ يذلاف الإو اهيلو وهف محرلا لبق نم يلو
 ناك اذ ١ كلذكو : تلق ؟ رهملا نم ائيش اهل يمسي نأ هل بحتسي

 ؟هسفن اهجوزي نأ هل زاج اهجوزتي نأ دارأف ةأرما يلو وه لجرلا

 .اهينجوز هل لوقيو . هريغ الجر اهرمأ يلوي نأ هل بحتسيو معن : لاق
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 هتنبا جيوزتب ىلوأ دبعلا ديسو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 قارقلا ىلع مدقتي مل اهب لخدو كولمملا اهوبأ اهجوز نإو هنم ةرحلا

 اهمأ يلاوم اهجوزيو جيوزتلا يف ةيالو هتنبإ يف ىلومل سيل ليق دقو
 نأ : ليق دقو . اهجيوزتب ىلوأ اهمأ ةبصعو يلاوملا نم اهمأ تناك نا
 . يلاوملا نم ىلوأ ناطلسلا

 ىلوأ هدرس نإ ليقف ةرح هتنبا تناك اذإ ديعلاف . اضيا هنمو

 حاكن هنإ ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف وه اهجوز نإو اهجيوزتب
 ضقتنيال

 مه اهمأ يلاوم ىلإ اهؤالوف ةرح اهمأ تناك اذا يراوحلاوبا لاق
 اكولمم تامو بألا قتعي مل ناف ديعلا قتعي نأ الا اهجيوزتب ىلوأ

 . اهمأ يلاوم ىلإ اهؤالوف
 يلوأ وهو اهقتعا نمل اهؤالوف اهمأ قتعأ يذلا ريغ اهقتعأ ناك ناو

 ناطلسلاف اهمأ قتع وأ اهقتع لبق نم ءايلوأ اهل نكي مل نإف اهجيوزتب
 ارح تامو بألا قتعأ نإف اهيبأ يلاوم و اهيبأ نم اهجيوزتب ىلوا
 . اهمأ قتعب تقتعأ امثإ تناك اذإ اهيبأ ىلإ اهؤالو لوحت

 ن اك نمو اه ايأ ا ٩, قتعأ ق ] اهقتع ١ نم اهجيوزتب ىلوأ ةقتعمل !و : هنمو

 . زئاجف ناطلسلا اهجوز نإو . اهؤالو هيلإ

 ديعل و كولمم ديعي ةكولمم ه ديع جوزي ن أ د ر ] نمعو : ةلأسم

 ن أ بح اف ؟ 3 ةديعل ٥ ذه هجيوزت حصي فيك > ةييرعل مالك فرعي ال

 اهيق هتفرع ظقح ريع نم لبقيو ىضريو كلذ دي ديعل ا ملعيو هل جوزتي

 قحلا قف اوام ال ا هنم ذ خأتالو ث كلذ يف رظن ا ملعأ هلل و اهنيعي

. باوصلاو



 يناثلا بابلا

 ديبعلاو ءام الا جيوزت يف
 ديبعلا يرست يقو ديبعلاب و رارح لاب

 نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو ] : ىلاعتو كرابت هللا لاق
 مكتايتف نم مكناميا تكلماَم نمف تانمؤملا تانصحملا حكني
 . اذه ةديلو اذه جوزتي [ ضعب نم مكضعب ) : لاق مث [تاتمؤملا
 : لاق مث . نهبابرأ نذإب [ نهلهأ نذإب نهوحكناقف] :لاق مث
 ن ءامإلا جيوزت يف ءرملل صخر ذإ [ مكنع فقخي نا هللا ديري)
 ال يأ ] افيعض ناسنالا قلخو {. ةرح جوزتي نأ ةعس دجي مل

 . هكرت نع فعضيو حاكنلا ىلع رصي

 دارأ نمو ةرحب جوزتيلق هلام حالص دارأ نمو برعلا مالك نمو
 . ةمايق هلام داسفق

 ضعب لاقو . نيتنثا حاكنلا يف ىدعتي ال دبعلا : لاقو : ةلاسم

 لاقو . نيتمأ وأ اتناك نيترح نيتنثا بوبحم نبا لاقو ةعبرأ
 هنيب قرفأ مل اعبرأ جوزت نإف نيتنثا الإ جيوزتي ال نأ رمؤي : هللادبعوبأ
 . ءامإ وأ تارح نك نهنيبو

 نم جوزتي هنأ : دبعلا يف ةرفص يبا نع بوبحم نب دمحم ظفحو

 : ۔ هللا همحر ۔ دمحم وبا لاق : نيتنثا رئارحلا نمو اعبرأ ءامإلا
 ءامالا نم جوزتي نأ زوجيال : نولئاق لاق . دبعلا جيوزت يف فلتخا

 رثكا رئارحلا نم جوزتيال : نورخآ لاقو . نيتنتا نم رثكأ رئارحلاو
 . ةدحاو نم

 :سحلا وبآ لاق . رئارحلا نم عبرأب جوزتي نأ زوجي : ضعب لاقو
 نيملسملا ضعي لوق ىلع نهعم ةرحال اعبرأ ءامإلا نم جوزتي نأ ديعلل

 . نهعم ةمأ ال رئارح عبرأو

 ءامإلا نمو نيتنتا رئارحلا نم جوزتي : ضعب لاقو : ةلسم
-.. 
نهددد



 هتمأب همالغ جوزي نأ لجرلل زوجي ال : كلام وبأ لاقو : ةلأسم
 نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىف : دمحم وبأ لاقو . هلامب هلام جوزي هنأل
 لوق وهو كلذ ري مل نم مهنمو هتيراجب همالغ جوزي نأ ىأر نم مهنم
 قادصب الإ دقعني ال جيوزتلا نأ كلذ يف ةلعلاو لاق بسحأ هللادبع يبأ

 نم هدبع ىلع امو هدبع ىلع هتمأ نم الإ هقحتسيال قادصلا ناك اذإو
 امأو لاق . هسفن يف هيلع هل قح حصي الف هيلع وهف هرمأب ةلمتحي نيد
. لمعلا هيلع اذهو دبعلا ةبقر يف قادصلا نإ : لوقيف زاجأ نم ةلع



 تلاثلا بابلا

 ديبعلابو رارحألاب ديبعلاو ءام .الا جبوزت يف

 همحر - باطخلا نب رمع نأ ثيدحلا يق يلإ عقر : رثؤملا وبا لاق
 نم عمجي نأ دبعلل زوجي ىرت مك : فوع نب نمحرلادبعل لاق هللا
 : رمع هل لاقف . نيتنثا نيب عمجي نأ ىرأ : نمحرلادبع لاقق ؟ ءاسنلا
 هادأ الإ هبسحأ امو : دلاخ نب دمحم لاقو . ىسفن ىق ام تقفاو

 نيترح نيب عمجي وأ نهعم ةرحال ءامإ عبرأ نيب عمجي دبعلا نأ ةظفحب
 . امهعم ةمأ ال

 هتعضرأ لجر نعو ةبراغملا بتك نم اهنأ وجرأ : ةلسم

 جوزي ن أ زوجي ال كلذف ؟ اهي هكولمم جوزي له هكولمم وأ ةرح ةعضرم

 . هتعضرأ يتل ١ ةمأي هكولمم

 جوز دقو ةمرح عضومب كلذ سيلو كلذب سأبال لوقو : هريغ لاق

 . ةءورمل ١ ةهج نم هوركم كلذ نكلو هتنب دابو همأ اي هكولمم لجر

 مث اهقادص اهقتع لعجو هتكولمم قتعأ نمو هريغ نمو : ةلأسم
 قتعأ اذإ جيوزتلل هل . ةرح هلل اهقتعأ نإو اهب لخدي نأ لبق اهقلط
 اهحاكن دقعلا دنع طرتشاو اهقتعا نإف . اهلثم قادص اهلف اهب جوزتيل
 نأ كلذ يلإ بحأو هب سأب الق تقتع نبح هجيوزت ةيراجلا تهركف

 . ىضرت امردق ًائىش اهقدصي

 نإ رايخلاب يهف اهحاكن طرتشاو رعشت ال يهو اهقتعأ ناك نإق

 اذهو ءيشب اهيلع هطرش سيلو كلذ اهلف تهرك نإو هتجوزت تعاش
 امنإ لاقو اهقتع اهدهشأ اهقتعأ موي ناك نإو . ىمس امك هدنع
 . سأب الف كلذب تيضرق كرهم كتقتع لعجن نأ ىلع كتقتعأ

 وهو ماي نأ ةرشعب هتوم لبق هل ةم ] قتعأ لجر يقو : ةلأسم

 تيضرف هضرم يف كلذو مهرد ةئامب هسفن اهجوز هنأ دهشأو ضيرم
 امي يعستستت اهنأ تيأرق . هلام ثلثب ىصوأو قادصلا كلذب ةأرملا
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 . هلام يف اهنمث اهلو . مهرد ةئاملا اهقادص اهلو اهيلع لخد

 . اهب لخدف لجآو لجاع قادصي هدلو ةمأ جوزت لجر : ةلأسم

 تيملا ةثرول وهف قادص نم جوزلا ىلع اهل ناك امف ديسلا تام مث

 يف هدلو ةمأ قتعاو ضرم لجر يف بويأ يبأ نعو : ةلاسم
 زوجي له يفقوت مث . هضرم يف اهقدصأ و اهجوزت مث هضرم
 قادص قادصلا نوكي نأ الإ اهقادص اهلو ثلثلا نم وهو ؟ اهقتع

 . تام نإ هترتو اهلثم رهم ىلإ درتف زجي مل ناودع
 مث اهقادص اهل ضرفو اهكلمو اهبطخ مث اهقتعأ وه نإ ىرت فيكو

 ناك نإ ثاريملا اهلو ةدعلا اهيلعو رهملا اهلو زئاج اهقتع : لاق ؟ اهقلط
 :بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق افورعم نوكي نأ الإ اثالث اهقلطي مل
 قادص اهلف اهم قادص نم رثكأ قادصلا نم اهل ضرف ناك نإ
 .هلام ثلث نم اهقتعو اهلثم

 ريغب اهجوز نإو هدبعب هتنبا جوزي نأ لجرلل هركيو : ةلأسم
 . كلذ زاج هدبع

 له هديس يأر الب كولمم دبع اهجوزت ةمأ وأ ةرح نعو : ةلاسم
 نم لاق دقف تفصوام ىلعف ؟ زجي مل وأ دبعلا زاج دقو جيوزتلا زوجي
 ديس زجي مل نإو ى تبثو حاكنلا زاج دقف حاكنلا ديسلا زاجأ نإ : لاق
 . امهل ديعلا ىلع ءىشالو دساف حاكنلاف حاكنلا ديعلا

 ناك اذإ متي مل وأ ديسلا متأ دساف حاكنلا ءاهقفلا نم لاق نم لاقو
 يوري داسفلاب لاق يذلاو دبعلا ةبقر يف قادصلاو اهي زاج دق ديعلا

 نع كلذ يوري دبعلا ةيقر يف قادصلا لعج يذلاو . عيبرلا نع كلذ

 نع كلذ ىووب ديعلا ىلع ءيشال لاق يذلاو ‘ رياج يبأ نب ىسوم

 . اعيمج هللا مهمحر لئاو
 افالتخا هيق ملعت الو زئاج كلذق زاوجلا لبق نم ديسلا متآ نإو

 دعبو لوخدلا لبق ديسلا زاجأ اذإ حاكنلا زاجأ نم لوقب ذخأن نحنو
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 تيث حاكنل ١ درسل ١ زاجأ اذإا لوقلا رثكأ هنأ انعم يذلاو لوخدل

 قارفلا امنإو دبعلل قارفالو . دبعلا ةبقر يف قادصلا ناكو قادصلا
 الإ ةمألا جيوزت زوجي الو هديس يأرب الإ دبعلا جيوزت زوجي الو ديسلل
 جيوزتلا دعب نم متأف هيأر الب جيوزتلا ناك امهيأف اهديس يأرب
 يذلا اذهف دبعلا ةبقر يف قادصلاو زجي مل وأ جوزلا زاج مات جيوزتلاف
 . دبعلا ةجوز هنؤم ديسلا ىلع انظفح

 هللا هجول اهل ] ديع تقتعأ ةأرما نع ديعس ايأ تلاسو : ةلأسم

 اذإ هنأ يعم لاق ؟ هب جوزت نأ اهل زوجي له قتعلا هيف اهمزل ءيشل وأ
 هنأ يعمف كلذ ريغل ناك نإو . هجوزت ال اهنإ : ليق دقف هللا هجول ناك
 . اهل كلذ زيجأ دق

 عامجإلا يف كدنع امارح تبكر دق نوكتأ هتجوزت نإف : هل تلق
 ليبس هيلع اهل سيل هنأل كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟ هللا هجول هتقتعأ اذإ
 نأ اهل هرك هنأ الإ كلملا يف هل اهنم جيوزتلا سيلو ليبس اهيلع هل الو
 الو مارح هنإ لقأ مل جيوزتلا عقو ناو ث هللا هجول هتلعج اذإ هب عفتنت
 . ملعأ هللاو هماكحأ توبثو هتوبث لطبي

 اذكه : لاق ؟ دبعلا ةلزنمب ىهأ لجرلا اهقتعأ اذإ ةمألا كلذكو تلق
 ٠ ى دنع

 ؟ نهل احو هلاح ام ة ةوسن عير أ هدنع كولمم نع هتلأسو : ةلاسم

 كسمأ ١ امهنم نترخآل ١ اطي مل ن ن او ن دىسق اعيمج نهئطو ن ں اك ح ں! ١ ل اق

 . نيترخآلا نيبو هنيب قرفيو نيتلوألا

 هدق فلتخم ا ذهو كلذ هل زوجرال : لاق ؟ ال م أ كلذ هل زوجي أ نيتكولممو

 يف ةرقص يب ا نع بوبحم ني دمحم ظفحو اهنمو : ةلأسم

نهئطو ن ںِ ا : ل اق ؟ نستنئا رد دارحل ا ٠, رمو اعبرأ ا ء امال ا نم جوزتي ديعل ١



 نيبو هنيب قرفيو نيتلوألا كسمأ نيترخألا اطي مل نإو ندسف اعيمج
 . نيترخألا

 ل اق . نهل احو هلاح ام ةوسن عبرأ 1 كولمم نعو اهنمو : ةلأسم

 هنيب قرقأ مل اعبرأ جوزت نإف نيتنثالا جوزتي ال نأ رمؤي : هللادبع وبأ
 . عجر . ءامإ وأ تارح نك نهنيبو

 نم هعاب مث هريغ ةمأب هجوز لجرل كولمم نع هتلأسو : ةلاسم
 نأ الإ . هريغ لجرل راص نإو كولمملا ةأرما يه : لاق ؟ رخآ لجر

 ناك اذإ هيلع قادصلاف هعيبي نأ لبق هتأرما هنع قلط دبعلا ديس نوكي
 . هب يضرف هيف مالغلل نذأ وأ هنمض دق

 وأ لوألا ىلوملا ىلع قادصلا نم ىلعف ةيراجلا قتعأ نإف : تلق
 ملعي نأ الإ جوز يذلا لوألا ىلع الإ هارأام : لاق ؟ رخآلا ىلع
 . هايإ هنمضو يرتشملا

 ءاش نإ : لاق ؟ هديس نذإ ريغب جوزت دبع نع لئسو : ةلأسم

 . هاضمأ ءاش نإو حاكنلا در هديس

 ةيراج جوزتي نأ لجرلل زوجي بوبحم نب دمحم لاقو : ةلاسم
 . اهتيراج اهجوز جوزت اذإ اهسفنل راتخت نأ ةأرمللو اهيأرب هتجوز

 نأ مث نيتقيلطت اهقلط ةكولمم هتحت كولمم نع هتلأسو : ةلاسم
 اجوز حكنت ىتح ال : لاق ؟ اهعجاري نأ اهجوزل له اهئطو اهديس
 هريغ

 له جيوزتلا هديس ىلإ بلط اذإ دبعلا تيأرأ هل تلق : ةلأسم

 . فالتخا كلذ يف نأ عقي : لاق ؟ هل جوزتي نأ هيلع مكحي

 نم ءيش ىلع دبعلا ردقو هل جيوزتلا ديسلا عنتما نإف : هل تلق
 ال نأ ينبجعي : لاق ؟ كلذ هل له هب جوزتيو هذخأي نأ هديس لام
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 . مكاحلا مكحي الإ كلذ هل نوكي

 ةديس لام نم ذخأو وه ردقو مكاح كلذب هل مكحي مل نإف : هل تلق

 هل له ءيش هدنع ناك نإ ! جيوزتلاب هديس هل نذأ نإو هديس ملع ريغب

 ذخأ هنأ ملعي ملو جيوزتلاب هل نذأ اذإ هديس لام نم كلذب جوزتي نأ

 ؟ ًائبش هلام نم

 . لخدي مل وأ لخد مكاحلا مكحي الإ كلذ هل سيل نأ يعم : لاق

 : لاق ؟هدبس لام نم ذخأ امل أنماض نوكي و متي وأ حاكنلا دسقيأ

 ذخأ امل يدنع نماض وهو تباث جيوزتلاف جيوزتلاب هل نذأ اذإ هنآ يعم

 . هنذا ريغي هديس لام نم

 نب مشاه ىلإ يلع يبأ باوج نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم
 قتعأ مث اهب لخدي ملو كولمم وهو ةرح جوزت كولمم نع هتلسو مهجلا
 قتع مث هالوم يآر نم اهكلم ناك نإ : تلق ؟ جورخلا اهنم دارأ مث
 الإ هسفت ىلع حاكنلا دقع دق هنأل كلذ هل ىرن امف اهنم جورخلا دارأف
 . هضقن ح اكنل اي ملع اذ ا هالوم نوكي ن أ

 هسفن ىلع دقعام هيلع تبثيال ليق دقو نسح لوق لاق : هريغ نمو
 . ةكلملا دح ىف وهو

 ناميلس نيب ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبأ ءالمإ نم : ةلأسم

 الو اهل يلع سيل هنأ ئلع هجوزي وأ انالتق يكولمم جوزي ن أ دارأ نم

 ءيش يف الو ةقفن الو ةوسك الو قادص اذه نالف يكولمم ةبقر يف
 همذ يف كلذ عيمج نأو اهجوز ىلع ةجوزلل بجي ام عيمج نم
 . هل هتيضمأو كلذ هل تزجأ دقق لعلفيلق هجوزتي نمل اذه يكولمم

 اهقتعأ نإف اهحاكن هل لحي مل هللا هجول هتمأ قتعأ نمو : ةلاسم

 . هب جوزتت نأ اهل لالحقف اهب جوزتيل

 ح اكنلا هركف هتير اج وأ همالغ لجرل ا جوز اذ ا ل اقو : ةلأسم

 ۔ىلاعت ۔ هللا لوقل تباث حاكنلاف رايتخا كلذ يف امهل سيلف
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 رايتخا اذه يف دبعلل سيلف [ ءيش ىلع ردقي ال اكولمم ًادبع)
 ىلع ديسل ا ريجي الو . ةمألا كل , درسل ١ ىضر اذ ا هيلع تي اث وهو

 . هجوزي نأ رمؤي نكلو هدبع جيوزت
 ۔ دمحم وبأ لاقو . هتيراج جوزي نأ لجرلا ربجيال : هريغ لاق

 وأ كلذ اويلط ء اوس مهكيل امم جيوزت ىلع نوكل املا ريجي ال ۔ هللا همحر

 يف لاقو . نيكولمملاو نيكلاملا نم ءاوس ىثنألاو ركذلاو اوبلطي مل
 اهجوزي وأ اهعيبب ن ں أ ام ١ هتلآسف ةبر اج هل تناك نمو : : رح ا عضوم

 اهجوزي نأ هسقن يف همزلي هنإف اهؤطيال وهو اهؤطأ انأ : مكاحلل لاقف

 لاق هريغ نع كلذكو اهل ملاظ ناك اهاطي ملو اهعبي ملو اهجوزي مل نإف
 . كلذ تيلط اذإ اهعيبيال ن ن أو . اهجوزيال ن ن أ هعسي ال

 ىلإ وأ دبعلا ىلا لوبقلا نوكيأ هتمأب هدبع جوز نمو : ةلأسم

 مل نإو . اهؤطو دبعلل زوجيأ دبعلا لبقي ملو ديسلا لبق نإو ؟ ديسلا
 زئاج هؤطوف هنود نم ديسلا لبق نإف دبعلا ىلإ لوبقلا ؟ ال مأ لبقي
 ملعا هللاو

 اهجوزت مث هضرم يف هدلو ةمأ قتعأ ضيرم نعو : ةلأسم
 هتأرما يه : لاق ؟ ىفوت مث ريثك نيد هيلعو هضرم يف اهقدصأو
 لضفي لام نكي مل نإ نآيذلا عم اهقادص اهلو ضام اهحاكنو اهقتعو
 رثكأ ىلع اهجوزت ناك اذإ : هللادبع وبأ لاق . ثاريملا اهلو هنيد نع

 . اهئاسن تاقدص نم

 اهقادص لعجو هتيرس قتعأ لجر يف اضيا لاقو : ةلاسم
 اهل لعجي نأ نوبحتسي مهنأ ريع كلذ اوزاجأ دق مهنإ : لاقف . اهقتع

 . مهارد ةعبرأ نم لقأ قادص الو لق ولو ًاقادص

 اهربخيالو اهجوزتي نأ دارأ مث هتيراج قتعأ لجر : ةلأسم

 : لاق . اهجوزتي مث اهقتع اهملعي لب ال : لاق ؟ اهجوزتي ىتح اهقتعب
 ن ] ال ١ اهسقني كلم ] ىهق ةج اح كدق ىل سيل : تل اقو هليقت مل ن اف
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 زاج كلذب تيضر اذاف كب ب عدزتال كقتعأ امنإ ! ينآ اهيلع طرتشا نوكي

 جوزتي ةرح ةجوز هل كولمم ديع نعو ةبش احلا نم :: ةلاسم

 ءاهقفل ١ ضعي ل اق دق هن ] ب اوجل و ؟ ال م ] هيلع مارحأ أ ةكولمم اهيلع

 لاقو . ءامإلا نم ءاش نإو رئارحلا نم ءاش نإ " جوزتي نأ ديعلل

 عجر . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو نيتكولممو نيترح جوزتي نأ هل : نورخآ

 . عرشلا نايب باتك ىلإ
 اهقتع دنع طرتشاو هتيرس قتعا لجر يف رباج لاقو : ةلاسم

 . هنم اهيلع ةدع الو اهقادص ضرقيو زئاج هحاكن : لاق ؟ اهجوزتي نأ

 اوعابي وأ هدالوأ دبعتسي نأ هل ةركيق ةمأ جوزت نمو : ةلأسم

 ىلع اوطرتشا موقلا ناك نإف هوركم جيوزتلاو مهب مهوبأ عستسي نكلو
 هللا مغرأف كلذب يضرو مهعيبن انكلو كدلو دبعتسن ديرن ال انأ يحلا

 نأ مهلو ديبع مه : بوبحم نب دمحم لاقو مهطرش مهلف ةفنأ

 رح وهفق هدلت دلو لوأ نأ ىلع موق ةمأ جوزت لجر : ةلأسم

 امهنإف ؟ رخآلا لبق دلو امهيأ ملعي ملو دحاو نطب يف نيدلو تدلوف
 . مهنامثأ فصن يف نايعستسبو اعيمج ناقتعي

 نأ فاخو هجوزي نأ دارأف رح وهو هتيراج لجر ىلإ بلط لجر
 رمألا هيلع كلمي وهف اذه امأف حاكنلا بلاطل طرشلا امناف هدلو بلطي

 . هيلع كلذ كلمي وهو ائيش هنم كلمي ال نم ىلع هطرش طرش يأف

 هتمأ لجر هجوز رح يف ةيقع نب ح اضول ا ل اقو : ةلأسم

 . هدالوأ هل : لاق ؟ هدالوأ ىلومل ١ هيلع ط رت

 لجر ةمأب الجر جوز لجر يق رشبملا نب ديعس لاقو : ةلاسم

١٢٣



 كلذ نع جوزتملا عجر مث يضرف هيلإ كلذ لصوأ مث هئاضر ىلع

 هيلع سيل لب : نامثع وبأ لاق هيلع حاكنلا زاج دق : لاق ؟ جيوزتلا
 عجر دقو ءيش هيلع نوكي فيكف ءامإلا حكني ال نأب رمؤي وهو ءيش

 ٹدلوف . اهب هّرغو " هل تسيلو ةكولمم الجر جوز لجر : ةلاسم
 يذل | ىلعف . ةرح اهنأ ١ هربخ و ةكولمم اهنأ ملعي وهو هجوزو ادالوأ ا هل

 جوزمل ىلع سيلف اهفرعأ ١ سيلو كجوزأ أ انأ لاق ن ن او ٥ دلو ة هميق هجوز

 . هدلو ماقيو يو ءيش

 ملو جيوزتلا هل لبقو هدبع جوز اذإ ديسلا ةيشاحلا نم : ةلسم
 ؟ ال مأ هديس لبق اذإ هتيهاركو هل هدر عم كلذ دبعلا مزلي . ديعلا ليقي

 ىضرب هل امزال الإ جيوزتلا ىرأ امف نكي مل نإف دبعلا لوبق هب رومأملا
 . ملعأ هللاو يضر وأ هرك هرما كلمي وه هنأل ديسلا

 كلذكو ديسلا ىلإ وأ دبعلا ىلإ لوبقلا نوكي دبعلا جيوزتف : تلق
 ؟ بألل وأ ىبصلل لوبقلا نوكي ىبصلا هنبا جوز اذإ بألا

 هل ليقف يبصلا امأو ديسلا رمأب دبعلل لوبقلا نإ ليق دق لاق
 باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو جيوزتلا داسف دجويف لبقي مل نإف : بألا
 . رباج يبآ
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 عبارلا بابلا
 مهبلاوم نذا 7 دببعلا خيورن ياك

 مهيرسنو ءام أزاو مهل

 دبعلا رقأف حاصو أربت دبعلا نإ مث ةمأ جوزت دبع يف مشاه لاقو
 ةمألا ديس نإف : مشاه لاق ؟ اهايإ هحاكن لبق نم اهب انز ناك هنأ

 اهقادص نم مهئربي مل نإو اهقلطي نآ دبعلا ربجو اهقادص نم مهأربأ
 . اهبرقي الو اهأطي نأ هل سيلو اهاسكو اهيلع قفنأ

 لخد اذإ امأف س قتع مت هديس نذإ ريغب جوزت دبع نعو : ةلأسم

 نإو . قتعلا لبق اهب لخد دق ناك اذإ هنم اهقادص تذخأو امهنيب قرف

 . طوحأ وهف حاكنلا هل ددجي نأ بحأ ينإف قتع ىتح اهب لخدي مل

 تقتع ] مث . اهي لخ دلو .0 اه درس ي أر ريغي تجوزت ةم ] : ةلسم

 يهو اهم امتو دساق ح اكنلا : مركم ل اق ؟ ةرح يهو اهح اكن تممتو

 . اهديسل الو اهل ق ادصالو لطاب ةرح

 تبلطو دجوي ملو اهديس باغ اذإ ةمألا تيأرأ تلق : ةلاسم
 الا اهحاكن زوجي ال ةمألا . ال : لاق ؟ ناطلسلا اهجوزي له جيوزتلا

 .هنذإب الإ جوزت الو اهأطي نأ هلو اهسفن كلم اهديس نأل اهديس نذاب
 الو . رح يلو اهل ناك ولو معن : لاق ؟ رح يلو اهل ناك ولو : تلق

 . اهديس نذاب الإ جوزت
 ! اهجيوزت ىلع ربجي اهأطيالو اهجوزي نأ اهديس هرك نإف : تلق

 معن : لاق ؟ ربجتأ تهركف جوزب اهجوزي نأ دارأ نإف : تلق . ال : لاق

 . تهرك ولو وه ءاش نم اهجوزي نآ هل

 نأ تربخأ مث هالوم نذإ ريغب دبعب ةأرما تجوزت اذإو : ةلاسم
 هلزتعت نأ اهل نإف هوركم كلذ
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 هعم تثيلق .4 اهديس يأر ريغب ةكولمم جوزت لجر 7

 حاكنلاو هل كلذف اهنع جوزلا عنمو كلذ ركنأف اهديس ملع مث . ارهش
 همحر ۔ناليغ نب مشاه : لاق دقف يضرو كلذ ديسلا زاجأ نإو دساف
 . هللا ءاش نإ مت حاكنلا ديسلا متأ اذإ هللا

 ؟ ديسلا هممت اذإ متي فيكف امارح هئطو لصأ سيلأ ليق نإف
 ءاهقفلا نم دحأ لقي ملو اذه يف ةرحلا ةلزنمب ةمألا اولعجي مل مهناف
 . مشاه لوق يف فالتخا اذه يف

 مهل ةمأ موق ىلإ هدبع بلط لجر نعو ةيشاحلا نم : ةلاسم
 تلاق ديسلا ىلع اوراشأ املف ةدعاق ديسلا ةأرماو هديس ىلع اوراشاف

 ىلع دبعلا اوجوز مهنإو س هني ملو رمأي مل دعاق ديسلاو هوجوز : هتأرما
 ال : لاق ؟ ديسلا ريغ دبعلا نم ةمألا تدلوو نامز ًالَخ املف هجولا اذه
 . عجر . هديس نذإب الا هحاكن زوجي

 وأ اهجوزيلف اهعيبي وأ اهجوزي نأ هتمأ هيلإ تبلط نمو : ةلأسم
 . اهعيبيالو اهجوزيال نأ هعسي الو اهعيبي

 نيب عمجي نأ هل سيل دبعلا نأ رثؤملا يبأ نع تدجو : ةلاسم
 . ةمألاو ةرحلا

 ىرت له ةرحب هديس نذإ ريغب جوزت دبع نع هتلأسو : ةلاسم

 . دسق ُهْزجُي مل نإو . زاج ديسلا هزاجأ نإف : لاق ؟ زئاج حاكنلا
 نإ ديسلاًى لع : لاق ى قادصلا نوكي نم ىلع ديسلا زاجأ نإف : تلق
 اهب لخدي ملو ديسلا هزجي مل نإف . دبعلا ةبقر يف وهف الإو هنمض

 تملع نكت مل نإق : هل تلق . دبع هنأ هب تملع تناك اذا اهل قادصالق

 . ملعأ هللاو ائيش ديمسلا ىلع ىرأ أل : لاق ؟ دبع هنأ

 الو اهجوزتي نأ دارأ مث هتيراج قتعا لجر نع هتلأسو : ةلآسم
 . اهجوزتي مث اهقتعب اهملعي لب : لاق ؟ اهجوزت ىتح اهقتعب اهربخي
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 اح كلذب تيمشر ناف دب جوزل قتعا ا امنإ ينإ يلع ط شلا :وكي
 . اهرهميو هللادبع وبأ . هب ردغت نأ اهل نكي ملو . اهجوزتي نأ هل

 زاجأق ديسلا علطا مث \ هديس نذإ ريغب جوزت دبع نعو : ةلأسم

 اهيلو لوقي ديسلا نم نذإب نوكيأ نأ ينيجعيو زئاج وه : لاق ؟ كلذ

 . اذكو اذك ىلع اهكتجوز دقف ال او ًأزئاج كلذ ناك ن ںإ ١

 اهل دقنو اهقادص اهل ضرقو ةرح جوزت دبع نعو : ةلأسم
 رايخلاب وهف جيوزتلا يفق هل نذأ ناك نإ : لاق . هديس علطا مت . اضعب

 لعجو امهنيب قرف هل نذأ ديسلا نكي ملو دبع هنآ اهل نبي مل ناك نإو
 . اهقادص نم ةقئاط اهل

 ل اق . نسعتنثا : ل اق ؟ ءام ال ١ نم جوزتي مك ديعل ١ نعو : ةلاسم

 . ةم 1 نهعم سيل نيترحوأ ةرح نهعم سيل ء امإل ا نم ًأعيرأ | : عيبرل ا

 لتم كلذ هيلع مرحي ه ةدعلا يف ٥ ةديعل | بطخ اذ ا ديعل ا: ةلأسم

 . ملعأ هللاو ديبعلا نود رارحألا ىلإ هجوتم يهنلا ؟ ال مأ رارحألا

 مث ٥ الوم ن ذ ا ريقي هلعل ديع نم تجوزت ة أرم ١ نعو : ةلأسم

 معن : لاق ؟ هلزتعت نأ اهلا هوركم كلذ نأ تربخأ

 نم ًائيش اهملعي ملو هدلو ما قتعا لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ةأرملا حاكن لحيال مارح حاكن اذه حلصيال : لاق ؟ اهي لخد ىتح كلذ

 . لعقت مل تعاش نإو تلعف تعاش نإف اهسقفت يف رماؤت ىتح

 مث اعيمج اهاجوز نيلجر نيب ةيراج نع هتلاسو : ةلاسم
 ىتح اهبرقيال دمحم هللادبع وبأ لاق . امهدحأ بيصن جوزلا ىرتشا
 . اهصلختسي
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 ناك دقو ةفئاط كولمم نم تكلم ةأرما نع هتلأسبو : ةلأسم

 : لاق ؟ اهجوزتيل هتقتعأ نإف : تلق ؟ هيلع تمرح : لاق . اهجوز

 تكلم اذإو . هنم اهيلع ةدع الو ديدج رهمو ديدج حاكنب كلذب سأبال
 هذه نأل اهيفانتو ماكحألا دداضتل حاكنلا لطب دبعلا اهجوز ةجوزلا
 يققنا لب : وه لوقيف كتجوز ينإف يلع قفنأ : اهجوزل تلاق ول ةأرملا
 . يدبع كنأل اذكو اذك عضوم ىلإ رفاس : لوقت وأ . كدبع ينإف يلع
 ليبسال ناكو ماكحألا تفانت املف س يتجوز كنأل يعم يرفاس : لوقيف
 حاكنلا لطبق امهاوقأ ىلإ امهفعضأ نالطب بجو نيرمألا ءاقب ىلإ
 . لجرلا كلم ول كلذكو هنم اصقش تكلم ول كلذكو كلملا تبثو
 . اهنم اصقش وأ ةمألا

 لجرلا رطضا اذإ : لاق . ةمألا جيوزت نع هتلاسو : ةلاسم
 . اهجيوزتب سأب الف تنعل ا هسقن ىلع يشخو

 " هضرم يف هدلو م أ قتع أ ضيرم لجر نع هتلآسبو : ةلاسم

 : لاق ؟ ىفوت مث ريثك نيد هيلعو هضرم يف اهقدصأف اهجوزت
 / هل نكي نإ نايدلا عم اهقادص اهلو ضام اهحاكنو اهقتعو هتأرما
 ثاريملا اهلو هنيد نع لضفي

 جوزي نأ هل له 0 هتمأ نم هدبع جوز لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 ىتح اهؤطيالو لعف ءاش نإ معن : لاق ؟ اهحكنيو هدبع نم هتيراج

 . هيلع دهشيو كلذ مالغلا ملعيو . اهتدع يضقنت
 اهؤطيال هنأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم : هريغ لاق

 . لعق اهأطي ءاش نإ نآلا مث اهتدع يضقنتو هدنع نم اهعلطي ىتح

 ىلع اهجوزتو . ةرح اهنأ تمعزو الجر ةمألا ترغ اذاو : ةلأسم
 هنم اهدالوأو اهديسل اهرقع : لاق ؟ ةمأ اهنأ اهيلع علطا مث كلذ

 نونوكي اهدالوأ ناق ملعلا دعي اهدنع ماقأ ناق مهتميق هرلعو رارحأ

 . اهل اهقادص نوكبو اهديسل اديبع
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 وهف هيلع علطا مث رح هنأ معزو اهجوزتو ةرح رغ ادبع نأ ولو
 همزلي اهقادص نإف قتعأ نإف قتعي نأ الإ هيلع اهل قادص الو هديسل

 . ٥هددس ىلع ءىش الو

 ؟ هتبر اجي همالغ جوزي لجرل ١ نع درعس ا ] تلأسو : ةلأسم

 . معن : لاق

 اوفلتخاو : لاق معن : لاق ؟ءاش اذإ اهجوز نم اهقلطيو : هل تلق
 همالغ ىلع هضرفي قادص ريغ وأ قادصب همالغب هتيراج جيوزت يف
 امهنأل ق ادص ريقي جوزي لاق نم ل اقو : ل اق نسح وهو : لاق

 . هلام امهالك

 مث اهيلع عقوف 0 ةمأ اهبسحي ةيراج ىرتشا نمعو : ةلأسم
 . كلذ ينبجعيال : لاق ؟ اهجوزتي له . ةرح اهنأ ربخأ

 اهنأ اضيأ ملعت مل يهو ةرح اهنأ ملعي مل نإ ليق دقو : هريغ لاق
 ملع امهيأو اهجيوزت دارأ نإ هيلع مرحت مل اهئطوام دعب نم الإ ةرح
 . داسفلا عقو

 اهالومل اديبع اهنم هدالوأ ناك ةيرسب دبعلا ىرست اذإو : ةلاسم

 ةحابالا نأ كلذو هالوم هل نذأ ولو ىرستي نأ دبعلل سيلو اقافتا

 هل نذأ نإو كلميال دبعلاو نيميلا كلمب وأ حاكنلا دقعب الإ لصحتال
 . ىرسي نأ هلّرجي مل كلمي ملأ اذإف هالوم

 هلبألا ناك نإف جيوزتلا بلط هلبأ لجرل دبع ناك اذإو : ةلسم
 . يصو هل نوكي نأ الإ دبع جيوزت زجأ مل لقعي يذلا يبصلا ةلزنمب
 هظم ميتيلا كلذكو ث كلذ زجي مل نم مهنمق فالتخا يصولا جيوزت يقو

 رظان يصولا امنإو . هل نكي ملو اقح هيلع نإو هدبع جوزت اذإ هنأل
 يف بجوي هنأل امهيلع ال امهلامل ريفوتلاو امهحلاصم يف ميتيلاو هلبالل
 . ملعأ هللاو امهم امهمزليال اقح امهلاومأ
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 اهئ ادلوأ ضعي يضرو هديس ن ذ اي ةرح ديع جوزت اذ او : ةلأسم

 ىلإ بهذ نمو : بوبحم نب دمحم لوق ىلعف ؟ حاكنلا مهضعب ريغو
 ضقني هسنج نم نكي ملو ءايلوألا كلذ ضعب ضرتعا اذإ هنأ كلذ

 مالسإلا لهأ نأل زجي مل وأ زاج ضقنتال ضعب لاقو زاج ولو . حاكنلا
 . ضعي مهضعبل ءافكأ

 ريغ نم جوزل ١ اهب ر اجو ةرحل ا هتني ا جدر ١ ذ ا دبعل او : ةلسم

 دحأ دقعي مل نإو امهنيب قرفي مل اهمأ اوقتعأ وأ اهوقتعأ نيذلا اهئايلوأ

 تجوزت دقو دبعلا قتع نإو مهيأر نع كلذ ناكو جيوزتلا هتنبال ءايلوألا
 . كلذ هل سيلف ريغي نأ دارأو جوزلا اهبزجي ملو هتنبا

 هجيوزت مني هدرس نذإ ريقي جوزت اذا دبعلا نع هتلأسبو : ةلأسم

 . مات وهف جيوزتلا ديسلا متأ نإ لوقي اضعب نأ يعم : لاق ؟ ال مأ
 مأ تبثيأ جيوزتلل ديسلا مامتإ لبق ةأرملا دبعلا ءيطو نإف : هل تلق
 متأ اذإ جيوزتلا زوجي : لاق نم لاق ؛ هيف فلتخي هنأ يعم لاق ؟ دسفي

 . ةأرملاب ةجيوزت ديسلا

 ءعىطوو هديس يأر الب جوزت دق يذلا ديعلا اذه نوكيق : هل تلق

 جيوزتب ءىطو دق هنا يعم : لاق ؟ جيوزتالب ءعىطو دق هدرس مامتإ ليق

 هئطوو ةيبصلا جيوزت لتم يعم وهو ءىطولا دعي جيوزتلا ديسلا متأ اذإ

 . اضعب ةضعب هبشي قحلاو اهل
 مهضعب هل نذأف ةعامج بابرأ هل ناك اذإ دبعلاق : هل تلق

 جيوزتلا اذه زوجيأ ةرح وأ ةمأب جوزتف نوقابلا هل نذأي ملو . چيوزتلاب
 وأ مهلك هل اونذأي ىتح متيال هنأ يعم : لاق ؟ مهلك هل اونذأي مل ثيح

 . افالتخا اذه يف ملعا الو . دعب جيوزتلاب اوضري

 نوكيام ةجوزلاب زاجو ةفصلا هذه ىلع دبعلا جوزت نإف : هل تلق
 زاوجلا دعب اومتي نأ ال ا أدساق نوكي هنأ يعم : لاق ؟ جيوزتلا اذه

 دعي مهمامتإ زوجي هنا يعم اميق ليق دقق زاوجلا دعي هوريغ نكي ملو

. حاكنلا دسقبو كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو 0 زاوجلا



 ةيراج جوزتي نأ هل زوجي له : لجرلا نع لئسو : ةلأسم
 نيبيالف هريغل ةكولمم يهف رمألا رهاظ يف امأ ملعأ هللا : لاق ؟ هتجوز
 هيلع تمرح ةمألا ءىطو اذإ هنإ اولاق دقو داسفالو جيوزتلا رجح يل

 ملو مهلوق يف رفكم ينإو مرحتال : مهضعب لاقو . ۔ اهتديس ۔ هتأرما
 . هفرع ءيشب كلذ يف مرغي

 ۔ حور نب دمحم مالك نم هنأ بسحأو لوقلا ضعب يف دجوي لاقو
 لاق ؟ لوقت اذام لاؤسلا اذه يف لوئسم كناب ملعاو هللا همحر
 اذإ رايخلا هتجوزلو هتجوز ةيراج جوزتي نأ زئاج هنإ ليق دقو : هريغ

 . ملعأ هللاو اهريغ ةمأ وأ اهتمأ اهيلع جوزت

 ءىطولل اهجوزل اهتيراج ةأرملا بهت نأ زوجي لهو : ةلأسم
 امأق ؟ ةبقرم ريغ وأ ةبقرم ةيراجلا تناكو جوزلا كلم يف ةأرملاو

 تناك اذإ اهؤطو هل زاج هكلم ىف تراصو هل اهتبهو اذآ ةيراجلا
 . اهؤطو هل زوجيال هنأ ىعم لوقلاف . هل اهتبهوو ةربدم

 يه تسيلو تهرك ولو هتيراج جوزي نأ لجرلل ليق دقو : ةلأسم
 . كلذ يف ةرحلا لثم

 زاج نإف اقادص اهل ضرفي ملو ةتيراج جوز نمو : ةلأسم
 . ءامإلا نم اهظم تاقدص طسوأك قادص هيلع اهلف اهي جوزلا

 . اهب هجوزي هتيراج لجر ىلإ بلطي لجر يف تركذو : ةلاسم
 يذلا قحلا ريغ جوزلا كلذب لبقو م اهتقفنو اهتوسك ةمألا ديس طرشيف
 ىلع هل نمض امق تفصوام ىلعف ؟ طرشلا اذه هيلع تبثيأ اهب هجوزي
 هنإ ليق دق هريغ لاق نامضلا هعسي امم هيلع تبث اهجيوزت ىلع هسقن
 . هتفرعم كردت وأ هفصب ةقرعم هلامم ةأرملل جيوزتلا يف طرتشا ام

 . زئاج وهف الوهجم ناك ولو
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 ؟ ءىطولا اذه نوكيام هتجوز ءعىطو مث مث كلذ ديعلا هركف هديعل

 ىلع اضرلا ىلع اهئطو اذإ كلذ زاوج بحأو 4 ائيش اهيق ظفحا الف

 . ملعأ هللاو تفرعام وحن

 ىلع طرش يذلا امأو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نعو : ةلأسم

 هطرش هل تبث هتجوزتو كلذب تيضرو اهل هيلع ءيشال هنأ هدبع ةجوز
 " .. ملعأ هللاو اهيلع

 ىف كلذ عيمج نوكيو طرشلا اذه تبثي ال هنإ: ليق دقو رظانلا لاق

 .. -هللا همحر _ ديعس يبأ خيشلا عماج يف دجوي اذكه . دبعلا ةبقر

 اهجوز ةمأ يفو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 دنع تقغليو هريع ىلإ ١ اهل ازا مث 5 . رح ى ] ددعي غلاب اب ريغ يهو اه درمس

 ؟ كلذ هل له . اهل كلذ لهجي وأ حاكنلا خسقي نأ بغرو يناثلا ديسلا
 اهسفن راتختف قتعت ة؟تنعت نأ الا تقغلي اذإ ةرحل اك ةمأل ا سيلو ث كلذ هل سيلف

 . ملعأ هللاو

 لجر يقو : ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نعو : ةلاسم
 امهنم ًالهج ةمألا ينعأ ةدعلا يف يهو اهب هجوزي ةمأ هل بلطف دبع هل

 هل زوجي له ةدعلا تضقنا مث كلذ ىلع مدنو اطخلاب املع مت

 اذإ اهجيوزت هل زوجي هنأ تقرع دقف تفصوام ىلعق ؟ اهجيوزت

 . ملعأ هللاو ةدعلا بلط يف ةرحلا لثم يه سيلو . اهتدع تضقنا

 جوزت لجر يف مشاه نب دمحمو زرحم نب ديعس نع : ةلاسم
 هيلع معنت : لاق ؟؟ ءيش ديسلا مزلي له . ديعلا هرك مث ليقو هديعل

 . قادصلا فصن

 جوزتي الو > نيتنت ١ ال ا ء اسنل نم جوزتي ن ] ديعلل سيلو : ةلاسم

 . هالوم نذاب الا
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 : ل اق. هيل اوم ن ذ ا ريقي جوزتي ديعل | نع هتلأسو : ةلأسم

 هديعل نذأ ىلومل ١ نوكي نأ الا هرل اوم دري قالطل و . هتأرمال ق ادصال

 . هددري قالطل ١ ناكو ق ادصل همزل هكردأ ناف جيوزتل ١ ىف

 نم امهنيب نوكي مكف ةرحلا جوزت اذإ دبعلا نع هتلاسبو : ةلاسم

 . انباحصأ لوق ىق ةرحلا قالط : لاق ؟ ناتنتا وأ ثالث قالطلا
 نم ن اتنثا ةمأل ١ قالطو : ديعل و رحل ١ نم ثالث افالتخ ١ مهنيب ملعن الو

 . هدرس ددبي ديعل ١ ةأرم ١ قالطو > كلذ ةدشأ امو ديعل و رحل ١
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 سماخلا بابلا
 مهراهظو مهتالبإو مهتاجوز ديبعلا قالط يق

 . كلذ ةبشأ ام و مهجاوزأ مهدرو

 ديع نع : هتلأسو بوبحم نيب دمحم ىلع ةرفص وي ] هضرع امم

 وأ تومب هل ملعي وأ هديس اهقلطي نأ الإ جوزتال : لاق ةأرما هلو قبأ
 دتعت مث اهنوقلطيو هيلاوم ىتأي نأ الإ كلذ لثم عيبرلا لاقو . ةايح
 . تعاش نإ جوزتو

 كلذ : ل اق . هقالط ديعل | عيبي : ل اق نم لوق نع هتلأسو : ةلأسم

 . انباحصأ لوق نم سيل

 قالطلا نمل ةأرما هل ادبع لجر نم عاب لجر نعو : ةلأسم
 نأ لوألا رخآلا رمأي نأ الإ رخآلل لاق ؟ رخالل مأ عاب يذلا لوألل

 رمأ نوكي نم ديب جوزتي نأ همالغل نذأ لجر نعو : ةلأسم
 . قالطلا ديسلا ديب : لاق ؟ هتأرما

 ديعل ١ درس ىتأت : ل اق ةرح ة ارم ١ هلو قي ] ديع نعو : ةلاسم

 اقالط وأ اتوم ملعت ىتح تماقأ دبعلا ديس ىلع ردقت مل نإف اهقلطيف

 اهل : لاقو ةمأ جوزت لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ىلإ ةرح تنأ : اهالوم لاقف س اهب لخد دقو كقتع عم نيتنثا قلاط تنأ

 جرختو قرلا دح نم تجرخ اذإ ريرحتلا عم قالطلا عقي امنإف ةنس
 تبحأ نإف 0 رايخلا اهلف اهدر دارأ نإف . ةدحاوب ىقبتو نيتقيلطتب
 امهدحأ تام اذإ ناثراوتي امهو ةقيلطتب هعم تناك اهدرو هيلإ ةعجرلا
 تامو اهسفن رتخت مل نإو . هتوم لبق اهسفن راتخت نأ الإ ةدعلا يف

 امأو . هثرت مث هتراتخال ايح ناكول نأ هللاب نيمي اهيلعف اهدري نأ لبق
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 تام نإو ى كلذ يف اهؤطي اهجوزو قالط نوكيالق اهيلع عقي نأ لبق
 . ةكولمم اهنأل اثراوتي مل امهدحأ

 هديع ةجوز ءىريبي ددسل ا د ارأ اذاو خايشأل ١ باتك نم : ةلأسم

 لبق نم قح نم يل كمزليام لك نم كتأربأ دق ىلوملل جوزلا لوقيف
 قالطلا وا ةقيلطتب كسفن كل تأربأ دق ىلوملا لوقيو نالف كدبع
 . هل اذهف

 قلطت ن ] تد ار و ةجوز هلو ديع اهل ن اك اذاة رمحل و : ةلأسم

 قالطلا نأل ةجوزلا قلطي نم رمأت نأ كلذ يف هجولاف اهدبع ةجوز
 . قالطلا تبت يه تقلط نإف لاجرلا هكلمي امنإ

 نذأ نإف انملع اميف انباحصأ قافتاب قالط دبعلل سيلو : ةلأسم
 نم اعونمم ن اك امم ءىش وأ ةر افكلا وأ ر اهظل وأ قالطل اي هدرس هل

 . هل نذالاو رمألاب الا هنم كلذ هل زاج هديس رمأي الإ هلعف

 قيلطت نأل تناب نيتنثا اهقلطف ةمأ ةجوز هل تناك نمو : ةلأسم

 . ارح ناك اذإ ةقيلطتلا ىف اهدر هلو نيتنثا ةمألا

 ء اكرشل ١ عمتجي ىتح ء اكرش نيت ديع جيوزت زوجي الو : ةلأسم

 مل نم مهنمو زاجأ نم مهنم ؛ فالتخا ةيفف قالطلا امأو كلذ ىلع

 هتجوز قلطي ىتح هل قلطي نأ هديس ىلا بلط دبع نعو : ةلأسم

 قلطو دبعلا ىضمق كل ي رلا . هديس هل لاقف . _ ديعلا ةجوز ينع «

 . ظفللا اذهب قالطلاو لوقلا اذه تيبتت نع فعضأ : لاق . هتجوز

 ٥ الوم ن ذ اي ال ا قالط الو ر اهظ الو ءالب ا ديعلل سيلو : ةلأسم

 . هالوم نذإب الإ رفكي الف كلذب هل نذأ اذإو
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 هنأ ةعامج نيب ناك اذإ دبعلا يف انباحصأ قفتا : ةلأسم
 حاكنلا مهضعب هل دقع ول هنأو . مهعيمج نم الإ حاكنلا دقع هل زوجيال
 مهضعب ل اقف صعب نود مهضعب قالط يف اوفلتخ و الط اي هدقع ن اكل

 ةدقع زجي مل امك ةبقر كلمي نم هيلع عمتجي ىتح الإ قالطلا زوجي ال
 الإ دقعلا زوجي ال ءدبلا يف ناك املف هكلمي نم عامتجاب الا حاكنلا
 . قافتاب

 زوجي : مهضعب لاقو . هلم قافتاب الإ زوجيال لحلا كلذكو : لاق

 لك نأل قلطي مل نم نود قادصلا قلطملا مزليو قالطلا مهضعب نم
 املف كلملا ةكراشمب اهدقع يتلا ةدقعلاو قالطلا يف قح هل مهنم دحاو

 ؤزج قلط نم نأ امك عقو هيف هل يذلا هقحب ةدقعلا يف قالطلا عقوأ
 ملو دقعلا عيمج قالطلا يف ديبعلا ىرسو ةدقعلا يف رثأ قالطلا نم
 ديعلل دقعني الو حصي ال ح اكنلا ضعي نأل يئدبل ا يف اذه زوجي نكي

 يف يرسي ضعبل ا اذه نوكي الو نبكل 8 َ ضعي نم دقعلا ضعي

 . قيقوتلا هبو ملعآ هللاو اتباث نكي ملام تبثيق ةدايزلا

 ةجوز قلط اذإ ديسلا ىف لوقت ام ديعس ىبأل تلق : ةلاسم

 . معن : لاق ؟ هرمأو هديس يأرب اهدري نأ دبعلل زوجي له هدبع
 يأبف : لاق . هتجوز دري هدبع رمأي ديسلا ظفل نوكي فيكف : تلق

 . . اهيلع لدتسي يتلا زاج هتجوز دري هدبعل نذأ ظافلألا
 اهدبع ىلا اهدبع رمأ تدرف ةأرما دبعلا ةديس تناك نإو : هل تلق

 هتجوز ديعلا درب امنا هنا يعم : لاق. كلذ زوجي له اهسفن ظفلب

 . هسقن ظفلب ديعلا ةجوز دري درسلا نأ لوقأ الو . هديس يأرب

 وأ ةأرما ديسلا ن ك : لاق . الجر وأ ةأرما ديسلا ن ناك : هل تلق

 دبعلا ءيطوو هسفن ظفلب ديسلا اهدرو اولعف نإف : هل تلق ء الجر
 ءاش ن نا هيلع مرحت ال اهنا وجرأ : لاق ؟ كلذب هيلع مرحت له هتجوز

 نم اذهو الالح ناكام دقعلا نم ءاشام هبلع دقعي نأ هل هديس نال هللا
 . هنيعب ظفح هيف زجي مل هنأ الا لالحلا دقعلا

 مث اهر ايتخ اي اهجوز نم تجرخق ةمألا تقتعأ اذ او : ةلآمسم
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 لوألا حاكنلاب اهعم ميقي نأ هلف يه تقتعأ ام دعب نم ديعلا قتع

 ةدعلا تضقنا اذإف دتعت ةدعلا يف تناكو . تيضر اذإ لوألا 7

 ةثالث وف ضيحت نمم تناك اذإ ‘ ضيح ثالث اهتدعو هل ليبس الف
 . ضيحتال نمم تناك اذإ رهشأ

 ديعس نب حلاص ةيقفلا خيشلا وهو ةلاسملا هذه يق رظانلا لاق

 اهسقن تراتخاو تقتعأ اذإا ةمألا جوزل سيل : ۔هللا همحر ۔ يلمازلا

 ديدج جيوزتب الإ كلذ دعب هب تيضر اذإ لوالا حاكنلاب اهيلإ عجري نأ

 هللاو قالطلا نم ءيش امهنيب يقاب ن ناك نإ ضقنت مل وأ اهتدع تضقنإ

 ' ' ". باوصلاب ملعأ

 مث نيتقيلطت اهجوز اهقلط اذإ ةمألا نع هتلأسو : ةلاسم
 يعم : هم : لاق ؟ ةرحلا ةدح مأ ةمأ ةدع اهتدع متت نأ اهيلع امأ ةدعلا يف

 دق تناك ن ا اهتدع نم ىضم ناكام ىلع لذبتو ةرملا ةدع دتعت دتعت اهنأ

 . روهشلا كلذكو . ةضيحلا كلت عم نيتضيح تمتأ ةضيح تضاح

 مكب اهئاضرب اهدرو تقتع مث ةدحاو اهقلط نإ تيأرأ : هل تلق
 نيتقيلطت ىلع هدنع نوكي هنأ يعم : لاق ؟ قالطلا نم هدنع نوكت

 لاق ؟ درلاب اهكردي له ةدعلا يف تقتعأو نيتنتا اهقلط ناق : هل تلق

 . هريغ اجوز حكنت ىتح كلذ يل نيبيال

 نأ دارأ مث ةقيلطت هديس اهقلط ةرح هتحت دبع نعو : ةلاسم
 . اهدرب ىلوأ ددسل ا : لاق ؟ ددسل | حأ ديعل | اهتعج حرب دهشي نمق اهدري

 تام لجرلا ن نإ مث لجرل ديع اهجوزت ةمأ نع لئسو : ةلأسم

 صالخلا ةمأل هذه تبلطو غلابلاو بئاقلاو ميتيلا مهيفو ةثرو فلخو

 يف ليق هنأ يعم : لاق ؟ هنم اهصالخ يف هجولا فيك اهجوز نم
 هيلعو قلطت : لاق نم لاقف دبعلا ةجوز مهدحأ قلط اذإ ءاكرشلا
 هنال هدحو قلطيال : لاق نم لاقو . ررضلا لخدأ هنال هدحو ق ادصلا

 تبث اذإو . مهلك اوقلطي ىتح قلطتال : لاق نم لاقو . ررضلا لخدم
 ىلعو رضحي ىتح بئاغلل الو قلطولو قالط ميتيلل نكي مل اذه ىنعم
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 . هقالط زاج نيغلابلا دحأ قلط اذإف قلطي دحاولا نأ لوقي نم لوق
 . قالطلا رمأ نم دلوتيامو قادصلا هيلع ناكو

 ىتح قلطت ال نأ ينيجعي : لاق ؟ اذه يف تنأ كيجعي امف : تلق

 نوكتو مدقي ىتح بئاقلاو غلبي ىتح ميتيلا رظتنيو مهملك ء اكرشلا قلطي

 نم مهصخيام نيغلابلا ىلع ناكو . ديعلا ةبق ر يف اهتوسكو ة ٥ رملا ةقفن

 مهصصح تعبي اء انش م ں او ء اش ن ں ا ٦56 ةو . ةمأل ا هذه ةوسك

 ةوسكلا كلذكو اهنم بجو ام وأ كلذ بجو اذإ اهتقفنو اهتوسكو
 . اهتقفنو اهتوسك نم اهنم قحتساام وأ مميصصح تعيبالإو ةقفنلاو

 اهتققنو ةمألا هذه ةوسكب نومدقيال ءاكرشلا ناك اذاف : هل تلق

 ىلا بلطي نأ اهديسل له كلذ يلا اهل لصي نأ اهي موقي نم رجحبو

 : لاق . قلطتو اهقادص نم هؤربثو اهقلطي نأ نيغلابلا ءاكرشلا دحأ
 .قلطت ءاكرشلا نم دحاو قلط نا لوقي نم لوق ىلع كلذ هل نأ يعم

 دحا كلذ ناك رثكأ وأ نانثا وأ دحاو نيغلابلا نم قلط نإف : هل تلق
 ملامو . كلذب لوقي نم لوق ىلع ةقالط يرجي دحاولا مأ قالطلا
 قالطل ١ ىنعم بجوي دح اول ١ قالطيو دح و ةلأسملا ىنعمق مهلك اوقلطي

 . ةعبرألاو ةتالتلاو نينثإلا نود كلذب لوقي نم لوق ىلعو

 هدبع دلو ةبجوزل لجرلا قالط زوجي هللادبع وبأ لاق : ةلاسم
 وأ اغلاب هدلو ناك هب اهجوزي نأ ديري نمل هنبا ةيراج هجيوزت زوجيو

 . ابئاغ وأ ارضاح غلاب ريغ
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 سداسلا بابلا
 اهنم ىلآ وأ هنمأ قلط نميت

 كذق وأ رهاظ وأ

 يبا نب ىسوم لاق . هتيرس قلط لجر نعو : ةفاضملا ةدايزلا نم
 تقتع تام اذإف اهمدختسي : نامثع نب ناميلس لاق . قتعت : رباج
 نأ هل لي : ميمت نب ةدعسم لاق هللا همحر هدو نب راج لاق هو

 نب دمحم لاق . ًاقتع يوني نأ الا قتعت الو ءاش نا اهمدختسيو اهأطي
 يأر يلع نب ىسوم ىأرو لاق تقتع ىون نإ هدلاو نع بوبحم

 . نامثع نب ناميلس

 يتلا هتمأ نم ءالا يذلا امأو رفعج نيبا عماج نمو :: ةلأسم

 جوزل ا لثم اذه يف كلملاب اهاطيو ةرحلاك ةكولمملا ةمألا سيلف اهأطي
 . هنيمي رقك اذه ىف اهئطو اذ ا هنكلو ءالي ا اذه ىف هيلع نوكي الو

 . اهئطو نع فلح

 ر اهظل ١ همزل اه اطي يتل اهتم ] نم ره اظ نمو هنمو : ةلأسم

 أدبا اهئطو هب هلع دسف اهئطو ناف هبلع تقو الو اهأطي نأ ليق رقكي نأ هيلعو

 دارأ اذاف اهؤطيال ىتلا هتمأ نم رهاظ اذإو هنمو : ةلاسم
 راهظلا ةرافك كلذ لثم رفكيلف اهئطو

 ني ١ ل 7 ؟ انزل اي هتبرس ىمر لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ن اك ن ٠ : هريغ ل اق . ق دص دق ال ا ٥ ر ] الو هيلع اهمرحي : ,ساب انع

 بضع " انزلاب اب اه امر امن ا ن اك ن او هيلع مرحت اهنا اف ىنزت اهأ ار

 . هيلع سأب الف هسفن بذكو باتو هبر رفغتسا مث هنم

 اهئطو مث هنتم ] نم ره اظ لجر يف ء اٹعشللا يب ] نع : ةلأسم

 . هيلع تمرح : لاق رقكي نأ لبق
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 نب دمحم نب مشاه باوج نم باتكلا ريغ نمو : ةلسم
 : اهل لاقف اهؤطي ةيراج هل لجر نعو : زرحم نب ديعس ىلإ مشاه
 هبرقت الف ةينازاي اهل لاق اذإف تفصو ام ىلعق 0 ةبحقاي : لاق وأ ةيناز

 يف سيلف ةبحقاي لاق نإف تلق اميف كيلع تبذك لوقي ىتح اهسفن ىلإ
 .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هللا ءاش نإ هل حابم اهؤطوو سأب اذه

 نم دلو اهل ناك اذإ ءامإالل ةدعلا يف ةمألا نع لئسو : ةلأسم

 نوكيام هتوم ببسل تقتعف ديسلا اهنع ىفوت مث اهؤطي ناكو اهديس

 ةأرملا ةدع اهيلع : لاق نم لاق هيف فلتخي هنأ يعم : لاق ؛ى اهتدع يف

 . ةقلطملا ةع اهيلع : ليقو 0 اهجوز اهنع يفوتملا
 اهئطو كرت ديسلا ناك دقو دلو هنم اهلو اهديس تام ناف : هل تلقو

 يعم : لاق ؟ اهتدع نوكتام س اهأربتساو كلذ ىلع دهشي ملو هتوم لبق

 يقوتملا ةرحلا ةدع اهيلع : لاق نم لاق 0 فالتخاب اهيف ليق دق هنأ

 . ةقلطملا ةرحلا ةدع اهيلع لاق نم لاقو ى اهجوز اهنع
 ةدع رادقمب اهلالخ مث اهنطو كرت دق هنأ دهشأ نإف : هل تلق

 اهيف ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ اهتدع نوكتام تام مث ءاربتسالا

 . فالتخاب

 نإ نيتضيح اهالخو اهئطو كرت ىلع دهشأ اذإ هنإ : لاق نم لاق
 ةدعلا اهيلع : لاق نم لاقو . اهتدع تضقنا دقف ضيحت نمم تناك

 ىلع داهشإلا اهعفني الو فالتخالا نم ىلوألا يف ىضمام بسح ىلع
 . اهعاب وأ اهجوز اهأربتسا نكي ملام اهئطو كرت

 اهئطو كرتب دهشأ ناك دقو تام نأ دعب دلوب تعاج نإف : هل تلق

 داهشإلا نأ لوقلا ضعب يق ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ دلولا هقحلي له

 : لوقلا ضعب يقو ديسلا نم دلولا قوحل ليزي امم ءىطولا كرت ىلع
 . هريغ اهجرف كلمي وأ اهعيبي وأ اهليزي نأ الإ دلولا قوحل ليزي ال هنأ
 ىرتشملا اهأطي ملو اهارتشا داع مث اهعابو اهأربتسا ناف : هل تلق
 ءاربتسا كلم لكل ليق دق هنا ىعم لاق ؟ اهأطي نأ اذهل له لوألا

. اهئربتسي نأ هيلعو



 لاقو س قتعت : لاق نم لاقف هتيرس قلط لجر يف ليقو : ةلأسم
 اهمدختسي : لاق نم لاقو . قتعلا ديري نأ ال إ قتعتال لاق نم

 ديعلا ةلزنمي يهو اهمدختسي : لاق نم لاقو تقتع تام اذاق اهاطدالو

 . هدعي نم ىدعب

 لاق . قتعت : ىسوم لاق هتمأ قلط لجر نعو : ةلأسم
 لاق . اهكلمي الو اهعيبي : هريغ لاق . هتمأ يهو اهؤطي ال : نامتع وبأ
 : لاق نم لاقو . تقتع تام اذإف اهعيبي الو اهكلمي : ليق دقو هريغ
 ءاش نإ اهعيبيو اهؤطيال : لاق نم لاقو . هتمأ يهو اهعيبيو اهكلمي
 . اهؤطي الو اهمدختسيو

 وتعت قتعت اهنأ هتيرس قلط نميف ىري ال هنأ هللاديبع يبأ نع : ةلأسم

 . راثآلا ضعي يف هدلاو نع كلذ ىوريو ًأقتع كلذب ددري نأ الا

 اه اوس كلمي سيلو هتم ] نم لجرل ١ ره اظ اذ ا ل اقو : ةلأسم

 . موصلا الإ هيلع سيلف

 ن ةدحاو و اثالث وأ نتنت ذ ا قلاط يه : لاقف . اهأطو كرت ل اراق

 نم ل اق دقف تفصو ام ىلعق . هريغ الو اقتع دري ملو اهئطو كرت ل ارأ ا

 اهمدختسيو ائيش قالطلا كلذ هرضي الو هتمأ يه : ءاهقفلا نم لاق

 . رباج يبأ نب ىسوم نع كلذ يورو ءاش نإ اهعيبيو
 اهنطو اذا قالطلا كلذب تقتع دق اهنأ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 ءاهقفلا ١ نم ل اق نم ل اقو . . ميمت ني ةدعسم نع كلذ ل ىوريو 0 ثنحو

 ؟نعت قتعت مل أقتع كلذي وني مل نإو . تقنع دقق قتع قالطل ١ كلذي ىنع نإ

 . ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نع كلذ ىوريو س هتمأ يهو
 تقتع ت ام اذاف اهمدختسبو اهآطي ال : ءاهققل | نم ل اق نم ل اقو

 يد ذأكو اعيمج _ هللا مهمحر - ن امثع ني ن اميلس نع كلذ د ىوربو

 . هلل | ء اش , ں ١ باوص كلذ لكو نامثع ني ناميلس لوق نويحي مهتي أر
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 هذهو [ مهئاسن نم َنوُلؤُي نيذلاو ] هللا لاق امك هذه سيلو
 . هئاسن نم اهسيل

 هل روجي ال : اول اق. اهؤطي يتل ١ هتبر اج قلط نمو :: ةلأسم

 وهو مدختستو ةكولمم نوكت : لوقو هنم قتعت اهنإ : رخآ لوقو اهؤطو
 لمعلا هيلع يذلا

 ةعبرأ اهكرتف اهأطيال هتيرس نع فلح لجر نع لئس : ةلأسم

 . ىنعملا اذه يف ةرحلاك يه سيلو هيلع ءاليإ ال هنا : لاق رهشأ

 الإ هيلع سيلف ارارم ءعىطو نإف ؟ نيمي ةرافك هيلعأ ىطو ناف : تلق

 . ةدحاو نيمي ةرافك
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 عباسلا بابلا
 . ديبعل ا راهظ ىك

 دلولا مأ نعو ءام .الاو مهترافكو

 هيلع . معن : لاق ؟ ةرافك هيلع له هديس رمأب رهاظ دبع نعو
 مل ن او ح اص موصي هرمأ ن ا اوري قتعوأ ٥ الوم هنع معطأ ناف ةر اقكلا

 . ةقيلطت يهو ءاليإلاب تناب رهشأ ةعبرأ تضمو هديس لعقي

 مأ نم ره الظ لجر نع هتلأسو ةرفص يب ] عم اج نمو : ةلأسم

 ۔ هللا لاق رهشأ ةعبرأ الإ هملعأ ال : لاق ؟ صبرت مك ةكولمم هدلو

 ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل ] :۔ىلاعتو كرابت
 نهريغو رئارحلا يف كلذ ريغ ملعنال [ رهشأ

 اهت دعق ا ديع وأ ن انك ارح اهجوز اهنم ىل آ اذ ١ ةمأل و : ةلأسم

 . رهشأ ةعبرأ اهتدع ۔هللا همحر _ هللادبعوبأ لاق نارهش

 . ء اوس رحلا ريفكتو هريفكتف رهاظق هالوم هل نذأ اذإ ديعل و : ةلأسم

 نع ره اظق ر اهظل ١ يف همالغل ن ذ ] لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 تناك نإو رهشأ ةعبرأ صيرتي ةرح هتأرم ا تناك نإ : لاقق ؟ هتأرم ١

 . نيرهش صبرت ةمأ

 ١٥ درس نذاب الا رفكي الف هتجوز نم ديع ره اظ اذإ لاقو: ةلاسم

 اهبرقيال : لاقف ؟ هتيراج نم رهاظ لجر نع هتلآسو : ةلأسم

 : معن : لاق ؟ اهجوزتي مث اهسفن نع اهقتعيفأ : تلق م رفكي ىتح

 راهظ ال : لاق ؟ هتأرما نم رهاظ اذإ دبعلا نع هتلآسو : ةلأسم

 . هيلاوم نذإب راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهؤطي الو هالوم نذاب الإ دبعلل
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 هتارما نم رهاظ دبع نع لئسو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 . هالوم نذإب الإ ءاليإ الو دبعلل راهظال : لاق ؟ ةمأ وأ تناك ةرح
 يق ة تارافكلا نم هل سيل : لاق نم مهنمف تارافكلا يف اوفلتخا
 هنأل هنع زجي مل قتعي نأ هالوم هل نذأ نإ : اولاقو مايصلا الإ راهظلا
 كلميال دبعلاو كلذ كلمي يذلا ديسلل الإ قتعلا نوكي ال هنأل قتع هل سيل
 قتعل اي هالوم هل نذأي ن ں أ ال ا ! موصل | هيلع مهضعب ل اقو ائيش كلذ نم

 . هنع زاج هل نذا نإو

 هديس هل لاقف . هتأرما نم دبعلا رهاظ ناو ءايضلا نم : ةلأسم

 نأ الإ كلذ هل سيل : ىراوحلا نب لضفلا لاقف ؟ كلذ كل تزجأ دق
 راهظلا همزل رهاظ اذاف رهاظق بهذا هل لوقي

 يف اهلجأ : لاق نم لاقق ةمأ يهو هتأرما نم ىلآ نمو :: : ةلأسم

 ۔ هللا لاق امك رهشأ ةعيرأ صيرت لب : لاق نم لاقو س نارهش كلذ

 . اندنع رثكأ لوقلا اذهو لسرم لوق اذه نأل ۔ ىلاعتو كرابت

 راهظ هلأ كولمملا دبعلا نع ۔ هللا همحر ۔ يراوحلاوبأ : ةلاسم
 تقصوام ىلعف ؟ راهظ كلذ نوكي له هديس يأر ريغب رهاظ اذا
 يأرب رهاظ وأ قلط نإف هديس نذإب الإ قالط الو راهظ دبعلل سيلف
 رفك نإف س هديس يأرب الإ ةرافك الو هتجوز ىلا ةعجر هل نكي مل هديس
 وأ هديس يأر ريغب رفك وه نإو كلذ هنع يزجي مل هديس يأر ريغب
 ىزجأ ءىطولا لبق لعفام دعب نم كلذ هديس هل متأ مث هتجوز عجار
 تمرح لعقام هل متيو هديس هل نذأي نأ ليق نم ءىطو نإو كلذ هنع

 . ملعأو ىردأ هبيغيو ملعأ هللاو ادبأ هتجوز دبعلا ىلع

 مرحي نم رهظك هيلع ىه هديع ة ارم ال ددىسل ١ ل اق ن او : ةلأسم

 . راهظلا هقحل هحاكن هيلع

 كولمم ١ نعو ۔ هللا همحر - حور ني دمحم ب اوج نم : ةلآاسم
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 هل له ةدعلا يف يهو قتع مث هديس كلذ متأو هتجوز قلط اذإ
 كلذ ل يف ن ] يعم ي ذل اف تفصو ام ىلعف ؟ جيوزت ريعي اهتعج ارم

 رماي ان ال ا إ جورفل ١ ةمرح ميظع ىلع م دقتي ن ] ملسمل بحن الو افالتخ ١

 نم هيف فلتخم ىلع أرجت نم ىلع مدقتي الو لالحلا حضوأ نم رثكأ
 يطعي نأ ملسم لكل بحن انأ ريغ متأ مث مكحب كلذ يق نيملسملا ي أر

 . هتق اخمو هللا ةيشخو جورفل ١ ةمرح 4هسقن يف

 اهي هنساحو هسقن ي أرب اهدرو هالوم ي أرب اهقلط اذ ا كلذكو تلق

 . ةيسح ا اميق فالتخ هدق يعم اضيأ ذ ذهق هل كلذ ل ه درس متأ مث

 دادم نب دمحأ خيشلا نع : باتكلا ةيشاح نم ةدايز : ةلاسم

 لماح اهنأ اهقتعأ نم ردي مل لماح يهو تقتعأ اذإ ةمألا نع هتلأسو

 ولو ضام اهقتعو اهل عبت وه معن : باوجلا ؟ اهل اعبت اهدلو نوكيأ
 . هضعب دلولا نم جرخ دقو تقتع

 ينأ ينظ اذكه عبصأ محرلا يق هنم يقب ولو : لاق هنأ يدنعو

 هللاديبع ويأ دبؤملا خيشلا نع اهظقحي لاق هنأ بسحأو هنم تعمس

 . ۔هللا همحر ۔ دادم نب هللادبع نب دمحم
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 نماثلا بابلا
 دبعلا عىب وأ تعبب اذا ةح وزعلا ةم لا يك

 هركو هتير اج لمحي ن ں ] يرتشم ١ ل ارأ ف جوز اهل ة هيراج اح ىرنتش ٭ا لجر

 ادبع ن ں اك نإو أرح ن ں > ںِ' ١ هن أرم ١ عبت ء اش م ںِإ إ جوزلل سيلف اهجوز

 ناك نإ اهقح اهيقويو اهقلطي نأ الإ اهيلع هالوم قفنيلف هالوم هعنمف

 . هنذإب اهجوزت

 جوزتي ديعلا ىف ۔- هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 نأ دبعلا ديس ىلإ ةمألا ديس بلطيف ةديعب ضرأ يف عابيف ةمألا
 نأ الإ اهتنوؤم هيلع نكلو اهقلطي نأ هيلع ىرأ ال : لاق ؟ ىَبأيف اهقلطي
 ىتح هيلإ كلذ بلطي مل اذإف عئابلا امأو س يرتشملا ىلع كلذو اهقلطي
 . هيأرب اهجوزت ناك اذإ ةمألا قادص الإ هيلع سيلف همالغ عاب

 لجر نم هعاب مث هريغل ةمأب هكولمم لجرلا جوز اذإو : ةلاسم
 ديس نوكي نأ الإ هريغ لجرل تراص نأ دعب كولمملا ةأرما يهف رخآ
 وأ هنمض ناك اذا هيلع قادصلاف هعيبي نأ لبق هتأرما هنع قلط دبعلا

 . هي يضرف هيق مالغلل نذأ

 جوزت يذلا لوألا ىلوملا ىلع اهقادص نإف ةيراجلا تقتع ناق : تلق

 . هايإ هنمضو يرتشملا ملعي نأ الإ

 هتمأ جوز لجر ىق ۔ هللا همحر ۔ناليغ نب مشاه لاق : ةلاسم

 نإ ىرأ : لاق ؟ جوزلا كلذ هركف رخآ دلب يف اهعيب دارأ مت لجر نم
 نم اهجوز نإف اهقلطو اهاطعأ ام ذخأ ءاش نإو اهعبت جوزلا ءاش
 ديس كلذ هركف رخآ دلب يف مهمالغ عيب اودارأ مث مهيأرب موق مالغ
 ثيح همالغ عيبيو اهقح اهيطعيو مهتيراج مهل قلطي : لاق ؟ ةيراجلا
 . ءاش

 ن اك دق ةم ] وأ ةرح ةجوز هلو همالغ لجرل ا ع اي اذ او : ةلأسم
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 همزل عاب اذإ هنأل يرتشملا يف اهقالطو هيلع اهقادصف هنذإب اهجوزت

 دبعلاو مهرد فلأ اهقادصو مهرد يتئامي هعاب نإف هنمت يف اهقادص

 نيتئاملا ريغ اهل سيلف هارتشا يذلا هديس اهقلط مث مهرد فلأ يواسي
 : اذه هعيب يف سلادام هنأ هللاب نيمي اهل هيلعو امهب هعاب نيتللا

 اهقادصق دبع وأ رح جوز اهلو هتيراج لجرلا عاب اذإو : ةلاسم
 كلانهف هايإ هفرعيو اهقادص عئابلا ىلع ىرتشملا طرتشي نأ الإ عئابلل
 قادص هيلع اهل جوز اهلو هتيراج قتعأ اذإ نكلو يرتشملل نوكي
 لجرلا عاب اذإ هنأ الإ ءيش اهقتعأ يذلا اهالومل سيلو هل اهقادصف
 . جوز اهلو ىرخأ ةيرق يف هل ةمأ

 ؟ يدلب ريغ دلب يف مكتمأ متعب اذإ يل ناكام يلع اودر : لاقف
 جوز اذاو تناك ثيح هتجوز عبب تا ء اش ناف كلذ مهيلع سيل : ل اق

 اق . جوزلا هركو اهب جرخي رخآ لجر نم اهعيب دارأ مث هتمأ لجرلا
 . هتمأ عيبي نأ لجرللو كلذ جوزلل سيل : مشاه

 ةمألا ديس عاب اب مث 5 اهددس نذإب ةم ] ديع جوزت اذإو : ةلاسم

 ويأ لاقو هل اهعم " .اكام جوزلا ىلع دري نأ هيلعق . دلبلا ريغ ىف هتمأ

 . ةوسكلا دريالو هدريالف قادصلا امأو لام نم هل ناكام دري معن : رثؤملا

 هدرس ء اش ن اق رصمل ١ نم جرخ و ديعل ١ عيبي ن او هنمو : ةلاسم

 . كل د نم همزل امو . اهتنؤم اهرضحأ ءاش ن او قلط

 تذخأ ام جوزلا ىلع تدر ناف هتمأ غ اب اذا ! حبسم | نب دمحم لاق

 . اهتوسكو اهتقفن همزل اهقرافي نأ هرك نإو هالوم اهقارفب رمأ هنم
 اه درس اهع اي ن او . ةققنالو ةوسك همزلي مل هيلع درت ن ] تهرك ن او

 نأ اهديس هرك نإق . اهقرافيو هنم ذخأ ام اهجوز ىلع دري نأ هيلعف
 . ةوسك الو هيلع ةقفنالو اهلاحب اهكرت اهجوز ىلع دري

 الاو قلط ءاش نإ ةجوز هلو همالغ لجرلا عاب اذإو : ةلاسم

 . قفنأو ىسك
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 همحر ۔ ناليغ نب مشاه نعو رفعج نبا عماج نم : ةلأسم
 دلب ىلإ ديسلا اهب بهذيف دبع جوز اهلو ةمألا يرتشي لجر يف ۔ هللا
 ديسلا اهب بهذ ولو ةوسكلا جوزلا ىلع : لاق . اهتوسك ىلبتو رخآ
 علخلا ديسلا اهيلع ضرفي نأ دعب كلذو هتأرما تمادام ةرصبلا ىلإ

 : جوزلا ىلع نكي مل ديسلا هركف علخلا جوزلا بلط نإف 0 جوزلا ىبأيف
 يذلاو هدلب ىلإ ديسلا اهب جرخ اذإ ةخسن ىفو ديسلا اهب جرخ اذإ
 . همزليف هل اه ريخي نأ الإ ةقفنلاو ةوسكلا همزليال هنأ هب ذخأن

 قتعتف اهؤطي ناك دقو اهديس اهنع تومي ىتلا امأو : ةلأسم

 قتعتق اهربدي نأ الإ ةرحلا ةدع ضيح ثالث هدعب نم اهتدعق هدعب نم

 ةعبرأ اهتدعف هببس نم قتعيف دلو هنم اهل نوكي وأ ريبدتلا لبق نم
 اهثرو وأ تعيبو ةمأ تبهذو قتعت مل نإو ةتيمملا ةدع لثم رشعو رهشأ
 . نيتضيحب اهئربتسي اهذخأ يذلا نإف اهؤطو هل لحي نم
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 عساتلا بابلا
 هل نذأ اذ ا " هزاللا قادصلا

 اهرغ وأ ةرح عدخ وأ جيوزتلا يق هالوم

 اهقادص اهل نإف اهسفن ىلع اهبلغف ةرح ةأرما دبعلا ضرتعا نإو
 . هالومل هنمث لضق نإف . اهقادص نم ىلغأ دبعلا نوكي نأ الإ

 نيسمخ دلج رضحأ نإف ءارذع ةيراج ضتفا دبع نعو : ةلاسم

 نأ الإ هسقن ءادق هلهأ مرغي ال دبعلا نإف ةيراجلا ىلإ عقد مث ةدلج

 اهئاسن دحأ رهم لثم اهرهم ةيراجلا ىلوم ىطعيف نمثلا لاح نوكي
 . لضفلا هيلع دري مث مالغلا عابي وأ همالغ هلو

 ادح هل دحي ملو جيوزتلاب همالغل ديسلا نذأ اذإ : لاقو : ةلأسم

 قلط نإق دبعلا ةبقر يف قادصلاو . زئاج حاكنلاف ةرح دبعلا جوزتف
 ءاش نإ ريخي هنإف ديسلا اهقلط نإف قالط هل سيلف ةرحلا دبعلا
 ديسلا ىلع درو اهقادص تيطعاو دبعلا عيب ءاش ناو قادصلا اهاطعأ
 . لضفلا

 . هنمث نم رثكأ اهل سيلق هنمت نم رثكأ قادصلا ناك نإق
 زئاج حاكنلاف ةيمور ةيراج جوزتف ةمأ جوزتي نأ هل نذأ نإف

 كلذ كلذ نإف ج جيوزتلا يف هدبعل ديسلا نذأ ناك اذإ دبعلا ةبقر يف اهقادصو

 هتبقر ىلعو هلام ىلع يتأي نأ ىلإ كلذ نم دبعلا قحليام ىلوملا ىلع
 . هيلع ةعبت ال مت

 ةرح وأ ةمأ ديعل ا جوزت اذ ل : : بوبحم نب دمحم ل اقو : ةلاسم

 سيلق تام نإو هقتع وأ هعاب اذإ هنمث يف اهقادص ناك هديس يأرب

 . ةم ] وأ تناك ة هرح ىق ةادصلاب نمض "ىلوم ١ نوكم ن ] ال ا إ عيش "هيلع

 مث هيل اوم يأر ريقي وأ هيل اوم نذاب ديعل ١ جوزت اذاو : ةلاسم

 قلط نم قالط زوجي الف مهيأرب جوزت ناك نإ امأف . هيلاوم دحأ قلط
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 ىتأف جوزتي نأ هالوم هل نذأ دبع نع : رباج لئس : ةلاسم
 نأ الإ . ال : لاق ؟ ءىش اهرهم نم ديسلا ىلع له اهجوزتف ةأرما

 . دبعلا نمث ىف اهرهمف دبعلا عيب نإق دبعلا ع ابي

 ديعلا جوزت مث . جوزتي نأ هديعل ديسلا نذأ اذاو : ةلأسم

 ديسلا نمض نإو : لاق . ءيش قادصلا نم ديسلا مزليالف ‘ تامو

 . ديعلا نود هيلع وهق قادصلاي

 ملو هرمأ نأ امل دبعلا تام نبح ءيش ديسلا مزلي مل امنإو لاق

 . ديسلا ىلع ءيش الف تام نإف هتبقر يق قادصلا ناكو . نمضي

 ناك جوزتف جيوزتلاب هدبع رمأ اذإ ذيسلا نأ موق لاق دقو : لاق

 . اذه ىلع لمعلا سيلو ديسلا ىلع قادصلا

 نم هب تجوزت امف جوزتف بهذإ همالغل لجرلا لاق اذإو : ةلسم
 وهق دبعلا نمت نم رثكأ ناك ولو هب جوزت ءيش لكو ؟ يلع وهف رهملا
 مل اهئاسن تاقدص نم رثكأب اهجوزت نإ : مشاه لاقو . ديسلا ىلع
 قادصلاق قتع مث جوزتف بهذا لاق اذإ : مشاه لاقو ى ديسلا همرغا
 ىلع رهملاق جوزتي نأ هل نذأ نأ دعب هعاب اذإو قتع اذإ دبعلا ىلع

 . دبعلا نمث يف قادصلاف ىلع وه لقي ملو جوزتي نأ هل نذأ اذإ عئابلا

 : ءاكرش نييوأ نيكيرش نيب ديع يف هللاديعويأ لاقو : ةلأسم

 ريق مث اهب لخدو رهم ىلع ةأرما جوزتف جيوزتلاب مهدحأ هل نذأ
 دعي نوكي نأ ال إ دسافق حاكن وهو متيال حاكن اذه : لاق ؟ نوقايلا

 حاكنلا نم مهكيرش هي رمأ امي نوقابلا ىضري وأ اعيمج مهتذإ

 مهنم دحاو لك ىلع مهعيمج ىلع قادصلا ن ناكو مت هومتأ اذاف مهدبعل

 . هنمث قوف داز ام مهيلع سيلو دبعلا ةبقر يف ىهو دبعلا نم هتصح ردقب
.



 اهقاد ادص نم لضفام مهيلع ناك دبعلا ةميق نم رثكأ رهملا ناك نإو

 هتبقر ىلع لضق امب دبعلا يف هؤاكرش نمضي مل نإ دبعلا ةميق ىلع
 ديعل ا نم مهتصح ردقب اعيمج مهيلع لضفقام هل ناك كلذ هل اومتأ نإو
 همزليو دساف حاكنلاف جيوزتلا نم دبعلل هب نذأ ام هؤاكرش متي مل نإو
 اوملع ولو هلك هل دبعلا ناك ناو اهب لخد دبعلا ناك نإ ةأرملا قادص
 . هتصح ردقب همزلي امناف الإو ءاكرش هل نأ لبق نم

 نأ ريغ نم هديس نذاب دبعلا جوزت اذإ مشاه لاقو : ةلاسم

 ىطعيلف توم وهفق هعاب نإف دبعلا ةبقر يف قادصلاق ددسلا نمضي

 ةمالل لقيلف اهعم دبعلا ميقي نأ يرتشم ا يضر نإف اعيمج قادصلا

 ءيش يلع كل سيلف هرك نإو كل وهف عئ ايل ا نم كقادص ي ذخأت نأ

 تام ن او . لييس كلذ ىلع اهل سيلف تهرك ن ن او كلذ اهلق هتذخ ] نإ اق

 . عيش ديسلا ىلع سيلف هتبقر يف اهل ناك امنإو تام دقف ديعلا

 اه درس ن ذ ا ريغي ةمألا وأ ةرحل ١ كولمم ١ جوزت اذ او : ةلأسم

 .ةرغاص يهو اهاطعأ ام ذخأيو امهنيب قرفي نأ كلذ ملع نإ اهديسلف

 : مهذخأت

 نم ضرفام دبعلا مزل جيوزتلا يف هيلاوم هل نذأ اذإو : ةلسم

 اذه ىلع حكني نأب هورمأي مل مهنأ ةنيبلا مهيلع تناكو مهيلع وهف رهملا
 مهيلع ديزي نأ هوهنو جيوزتلا يف هل اونذأ مهنأ هنيب تعاج نإف رهملا

 مل نإو هل هومس ام الإ دبعلا ىلع زوجي الف هل هومس دق رهم ىلع
 . رهملا نم مهل ضرفام هيلع ناك م جيوزتلا يف هل اونذأو ائيش هل اومسي

 هز اجأ ن اق هدرس ن ذ ا ريقي ةرحي ديعل ١ جوزت اذ او : ةلأسم

 مل ن و . ديعل نمث ىف وهق الإو هنمض نإ ق ادصلا هيلعو زاج ديسل ١

 دق نكت مل ناق تملع دق تناك ا ذإ ق ادص الق لخدي ملو درسل ١ هزجي
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 . ديعلا ىلع ىذلا قادصلا ىفق ديسلا ىلع ءىشالفق دبع هنأ تملع

 نع هتلأسو . هللادبع يبأ نع ميمت نب نازع باتك نمو : ةلأسم

 نوكيأ هنذإب اهجوزت ناك دق ةرح وأ ةمأ ةجوز هلو امالغ عاب لجر

 يف اهقالط نوكيو هيلع لب ٧ ال : لاق ؟ يرتشملا ىلع ما هيلع اهقادص
 . يرتشملا دي

 ؟ هديس اهقلطي وأ اهجوز تومي نا ىلإ هيلع اهقادص نوكيف تلق
 . هنمث ىف اهقادص همزل همالغ عاب اذإ : لاق

 ىوسي دبعلاو مهرد فلأ اهقادصو مهرد يتئامب هعاب نإف : تلق
 سيل : لاق ؟ هتميق وأ هنمث هعاب يذلا ديسلا ىلع نوكيام مهرد فلأ
 يف سلادام هللاب نيمي اهل هيلعو . اهب هعاب يتلا مهرد يتئاملا ريغ اهل
 . اذه هعيب

 اهقادص نوكي نمل رح وأ دبع جوز اهلو هتمأ لجر عاب نإف : تلق
 عئابلا ىلع يرتشملا هطرتشي نأ الإ عئابلل : لاق ؟ يرتشملل مأ عئابلل
 ةيراج لجر قتعأ اذإ نكلو : لاق . يرتشملل نوكي كلانهف هايإ هفرعيو
 ءيش اهقتعأ يذلا اهالومل سيلو اهل اهقادصف قادص هيلع اهل جوز اهل
 . هل هنأ قتعلا لبق نم اهيلع طرتشي نأ الإ هنم

 ديسلل لاق نم لاقو اذه ليق دق معن : ليق دقو لاق . هريغ نمو
 . ديسلل نطابلاو رهاظلا اهلام نأ لوقي نم لوق ىلع كلذو

 ة رم ١ اجوزتم ن اكو مهر ل ينن دامي همالغ لجر عاب اب اذا و : ةلاسم

 مهرد يتن ئاملا ريغ اهل سيل هنإف : مهرد فلأ يوسي وهو مهرد فلاب

 . اذه هعيب يف سلادام هللاب نيمي هيلعو اهب هعاب يتلا

 لجر نعو ير اوحل ١ نيب لضقل ١ دمحم يب ا نع دجويو : ةلأسم

 هجوز ديعل 1 ددس هل لاقق ة ةأرماب ا وأ ةمأب هديع جوزي ن ] الجر ننذأتس

 ةأرملل سيل : لاق ؟ هئام ىلع رخآلا هجوزف س امهرد نيرشع ىلع
 . مات حاكنلاو لطاب يقابلاو ديعلا درس هي رمأ ام ال ا قادص
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 هوجوزيو مهرفغيو رح ينإ : لوقيف اموق يتأي دبع نعو : ةلأسم

 هيلع لوقي ىسوم ناك : مشاه لاق ؟ هديس هبلطي مت برع مهو
 . هبلع قادصال لوقي هريغ ناكو اهقادص

 كلذ هيلإ عفر لئاو نأ انغلبو كلذ ركني ناك ناميلس نأ انغلب : لاق ِ
 . كلذ ركنأف

 تاقدص لثم اهل لوقي ناك ىسوم نأ رينم معز مشاهل تلق
 مل دبع هنأ تملع ول اهنأل نيتاش ىلع الإ اهب جوزتي مل ولو اهئاسن
 . ةجوزتت

 اذه ليق دق معن : لاق هريغو

 ةبقر يف اهقادص اهلف نوملعيال مهو مهرغ اذإ : لاق نم لاقو
 تعاش نإ 0 دبع هنأب تملع اذإ رايخلااهلو هتبقر يف ةيانج هذهو دبعلا
 نإو . هتبقر يف اهقادص اهلو س هنم تجرخ تاش نإو ى هعم تماقأ
 ءيشالق اهسقن نم هتنكمأو هديس نذإ ريغب هتجوزتف دبع هنأ تملع
 .كلذ اهعسي الو انزلا ةلزنمب هنإل اهل قحالو س دبعلا ةبقر يف هديس ىلع

 ءيشالو س قتع ىتم دبعلا ىلع اهقادصق ملعت مل اذإ : لاق نم لاق

 . اهيلع رصتقا الو هديب اهينجي يتلا تايانجلا نم سيل دبعلا ةبقر يف
 دبعلا مهعدخ ةعدخ اذه امنإو ءيش هديس ىلع دبعلا ثدحك سيلو
 . هلام ىق كلذ هيلعف قتعام ىتمق

 نأ اهيلع ناك اهنأل هيلعالو دبعلا ةبقر يف اهل ءيشال لاق نم لاقو
 دبعلاو مكح هب قحتسي الام ىلع تفقو دقو هيف دجتام اهسفنل سمتلت
 ىلع ردق نإ هللا نيبو هنيب اميف كلذ نماض وهو اهل هتعيدخ يف مثآ
 . كلذ عيمجب ملعأ هللاو . اهعدخ هنأل . هقتع دعي هئادأ

 هعم نكي ملو ق ادص ىلع ةمأ جوزت اذ ا ديعل ١ نعو : ةلأسم

 هل نذأ اذإ ةلغلا ىدؤيو كلذ هيلعف ؟ رحلا ددمي امك ددمي له ءىش

 . جيوزتلاب هديس

 جوزي نأ الجر رمأ لجر نعو خايشألا باتك نمو : ةلسم
 سيلو ى تبات جيوزتلا : لاق . رثكاب هجوزف مولعم قادص ىلع هدبع
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 تملع ةأرملا نكت مل اذإ جوزملا ىلع ةدايزلاو هب رمأ ام الإ ديسلا ىلع

 . اهرغي مل هنأل جوزملا ىلع ءيشالو

 قادصلاب نمضو ةأرماب هدبع جوز لجر نعو هنمو : ةلاسم
 ىلع ةثرول ا ضعبل ديعل ا عقوو لاملا اومسقف ةثرو كرتو ديسل ا ت امو

 ناك اذإ تيملا لام يف اهقادص : لاق ؟ دبعلا ةجوز قادص نوكي نم

 . هي نمض دق

 هيقف ت ام ىتح ًاق ادص اهل ضرفب ملو ة هم ] جوزت نمو : ةلأسم

 فصنو اركب .7 ذاك اذ ل ا اهنمث سمخ اهل : ل اق نم مهنمق فالتخ ا

 رشعلاو بيثلل رشعلا فصن : لاق نم مهنمو . ًابيث تناك اذإ رشعلا

 . ركبلل

 جوزلا زاجو اقادص اهل ضرفي ملو هتيراج جوز نمو : ةلأسم
 جرف لحي ال هنأل . ءام ال ا نم اهلتم ق ادص طىسوأك هيلع اهلق ؟ اهي

 . اولاق امك ضوعي الإ ةأرما

 قادص ىلع ةأرما هديس نذإب ديعلا جوزت اذإف : هل تلق : ةلأسم

 ديسلا ىلع قادصلا نوكي نم ىلع دبعلا قتع أ ديسلا نإ مث \ فورعم

 ةأرمللو اعيمج ج نانماض امهنأ يدنع : لاق ؟ قتعملا دبعلا ىلع مأ

 . هتبلط تعاش امهيأ رايخلا

 عجري نأ هل له قادصلاب هيلع مكحو ديسلا تبلاط نإف : هل تلق

 . ليق هنأ كلذ ملعأ ال : لاق ؟ كلذب هقتعأ يذلا هدبع ىلع

 ؟اضيأ ةأرملا قادصل ًانماض نوكي له هريغل هعاب وه نإق : هل تلق
 . دبعلا نمث يف كلذب اهل ًانماض نوكي نأ يدنع هبشي اذكه : لاق

 هنأو ةجوز هل دبعلا نأ عئابلا هربخأ امي يرتشملا يضر نإف : تلق

 لوحتي له ث كلذب ملعلا دعب هارتشاف 4 اذكو اذك قادص ىلع جوزتم

 . ليق هنأ هبشي يدنع اذكه : لاق ؟ يرتشملا ىلع قادصلا
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 ةريخم نوكت ةجوزلا نأ ىدنع : لاق . لوألا ديسلا نع طحنيو تلق
 ىلع ليق هنأ ىعمام بسح ىلع قادصلا تفوتسا تعاش امهدحأ نم
 . هلوق ىنعم

 وه مك ىلع هربخي ملو جوزتم دبعلا نأ عئابلا ربخأ نإف : هل تلق
 : لاق ؟ بيعلا ملع دعب ءارشلاب هنم ءاضر اذه نوكي له جوزتم

 هيفام ملعي ىتح هسفن جرفلاب هملعي بيعلا ملع هيلع تبثي ال هنأ يدنع
 . قادصلا ملعي ىتح هيلع ررض نم

 هنع لاس الو وه مك قادصلاب ملعي ملو جيوزتلاب ملع ولو : تلق
 هبشي اذكه : لاق . بيعلاب درلا هل ناك كلذ دعب ملع مث عيبلا عقو ىتح
 . ملعأ هللاو يدنع

 جوزتم مكب ملعي ملو جوزتم دبعلا نأ يرتشملا ملع نإف : هل تلق
 ولو ةعجرلا هل له قادصلاب ملع امل كلذ دعب هدر دارأ مث قادصلا نم
 : لاق ؟ حاكنلا هب زوجي ام لقأ دبعلا هيلع جوزتم يذلا قادصلا ناك

 ىلع فقيو هملعي مل اذإ هنأ يدنعف بيع كلذ نأ تبقي هنأ الإ ملعأ هللا
 . ةفرعملاو ملعلا دعب هءاضر ملعي ىتح ةعجرلا يدنع هلف هتفرعم

 اهل لحيأ هديس نذإ ريغب ةأرماب جوزت ديع نعو : ةلأسم

 كلذ ملعي نأ املسم عسيأ تماق نإف : تلق . ال : لاق ؟ هعم ماقملا
 . ناطلسلا ىلا وأ نيملسملا ىلا هعقريال : لاق . ركنيالو

 نإو مات وهف دبعلا ءىطو نأ دعب نم ديسلا همتأ اذإ : ليق دقو

 . ديسلا ىلع سبالو دبعلا ىلا رمألا راص دقف هجيوزت ملعي ملو هقتع
 . رهملا يطعي : لاق

 سيل وأ : تلق . معن : لاق ؟ هل كلذ زوجيأ ماقملا دارأ ناق : تلق

 زاجو ةأرما جوزت ايبص نأ ول تيأرأ : لاق . زئاج ريغ ةحاكن ناك دق

 ؟ زوجي ناك سيلأ ىضرف كردأ مت . اهب

 جوزتف اذكو اذكي جوزتي نأ ه ديعل لجرلا نذ أ ا ذإو : ةلسم

 جوزتق بهذا : هل لاق اذإو \ تمي مل وأ دبعلا تام هب ذوخأم ديسلاق
 . هتبقر يف وهف
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 هضعب دقنو ًاقادص اهل ضرقو ةرحب دبعلا جوزت اذإو : ةلأسم

 اهل نيبت ناك نإ رايخلاب يهف جيوزتلاب هل نذأ ناك نإف هديس علطأ مث
 نم ةفئاط هل لعجو . امهنيب قرف هل نذأ ديسلا نكي مل ناو دبع هنأ
 . اهقادص

 : ليق دق هريغ نمو . اهقادص نم ءيش اهل سيل : هللادبع وبا لاق
 هتمذ يف نوكي : لاق نم لاقو . هتبقر يف كلذ نوكيو اهقادص اهل نأ
 . رايخلا اهل نأ : لاق نم لاقو اموي قتع نإ

 جوزتق اذكو اذكب جوزتي نأ هدبعل لجرلا نذأ اذإو : ةلأسم
 بهذا : هل لاق اذإو ى تمي مل وأ دبعلا تام هب ذوخأم ديسلاف : دبعلا

 . هتبقر يف وهف جوزتق

 جوزت ديع يف _ _ هللا همحر ناليغ ني مشاه لاق : ةلأسم

 قلطقف ارايغالو ءاضر هنم ملعي ملق هدرس ملع مت هدرس نذإ ريعي ةرح

 تيارأ : تلق ملعأ هللاو ديسلا ديب قالطلا نأ ىأرف ديسلا هركف دبعلا
 .ديسلا نم قالطلا نأل دبعلا نمت ىف قادصلاف : لاق ؟ ديسلا قلط نإ

 ىلوملا ىلعق هقتعأ مث جيوزتل ١ يف هدبعل لجرلا نذأ اذإو : ةلاسم

 ىلعو لام هل ناك نإ هلام ىلع ىتأي نأ الإ كلذ نم دبعلا قحلي ام
 . هيلع ةعبتال مت هتبقر

 ٥هددسس ى أرب ديعل ١ جوزت اذ ا : بويحم ني دمحم ل اقو : ةلاسم

 ءيش هيلع سيلف تام ناف > هقتعأ وأ هع اي اذإ هنمث يف اهق ادص ن اك

 . همأ وأ تناك ةرح قادصلاب نمض نوكي نأ الإ

 لجرلا لاق اذإو 0 انيلإ بحأ بوبحم نب دمحم لوق مشاه لاقو
 نإو قتع اذإ دبعلا ىلع قادصلاف دبعلا قتع مث جوزتق بهذا : هدبعل

 اذإ سانلا قوقح هيلعو عئابلا ىلع رهملاف جوزتي نأ هل نذأ نأ دعب هعاب
 اذه لك يق هل لاق و جوزتي نأ هل نذأ نإو عيبيو يرتشي نأ هل نذأ
 هل ن ذأ ن او ىلع وهف تيرتش ا ء يش لك وأ هيلع تجوزت ء يش لك ن ]
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 . دبعلا نمث يف قادصلاف يلع وهف هل لقي ملو جوزتي نا
 رهملا نم هب تجوزت امف جوزتف بهذإ همالغل لاق اذإ : مشاه لاقو

 ىلع وهف دبعلا نمث نم رثكا ناك ولو هب جوزت ءيش لك و يلع وهف
 همرغأ مل اهئاسن قادص نم رثكاب اهجوزت نإ مشاه لاقو ديسلا
 . درسلا

 وهف عيب نإف هيلع وه : لاق ؟ هكولمم رهم لجآ نعو : ةلأسم
 . هنمث ىق

 : لاق ؟ هتحت نم تتام مت ةرح جوزت كولمم دبع نعو : ةلاسم

 نوكي ىلوملا ةبق ر يف قادنصلاق هدوم نذإب جوزت ناك نإف هل ث اريم ال

 دبعلا يأرب ناك نإو . اهثراو وأ ةأرملا يضقيو عابي دبعلا نمث يف

 .ءيش هيلع سيلف
 هنع يطعي ن ں ] هركق كلذ د هدرس ركنأ ف ةرح جوزت ديع :ى ةلأسم

 ح اكنل ا نأل : ءيش همزلىالق قتع ا ديعل ١ ن او ء يشالب د تجرخف ائيش

 : ل اق ؟ ه ددمس ن ذ ا ريغي ةرح حكن كولمم نع هتلأسو : ةلأسم

 ءاش نإو همالغ اهرهمأ ام ذخأو اهقلط ءاش نإ ملع اذإ رايخلاب هديس
 . هتحت اهرقأ

 ؟ دبعلا بره مث هديس نذإب ةرح دبع جوزت اذإو : سم

 . همزل هددس اهقلط نإف . اهتوسكو اهتقفن ديسلا مزلي هنإ :

 ناك ناف اهقادص اضيأ همزليو هقالط همزلي معن : لاق هريغ نمو

 دح نوكي نأ الإ كلذ قوق همزلي مل دبعلا ةبقر ةميق نم رثكا اهقادص

 صقن وأ هتبقر قوف داز دحلا كلذ الإ ا همزلي الف هب جوزتي ادح هل

 . ءيش همزلي الف تام اذإ امأو قبا وأ هعاب اذإ مزلي امنإو . اهنم

 همزلب الف هيع جوزتي ي ذلا هل دح : ةخست يفو ) ( ١
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 يق ادح ديسلا هل دح دقو دبعلا تام اذإ : يراوحلاوبا لاق

 . انظقح اذكه ديسلا ىلع وهف هتبقر ىلع داز امف قادصلا
 قادصب جيوزتلاب همالغل نذآ ديسلا اذإ : رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو

 ىلع قادص الف دبعلا تامف لقأ وأ هتميق رادقم ناك ناف ىمسم
 ذخأو دبعلا ةميق تحرط تامف دبعلا ةميق نم رثكا ناك نإو . ديسلا

 هيلعق . هدرس نذاب جوزت دقو هديس هقتعأ اذإ ليق دقو لضفلا هنم

 ام هيلعف تام مت ًأدح هل دح نإو قبأ وأ هقتعأ وأ هعاب اذإ قادصلا

 هلك قادصلا هيلعف ديسلا هب نمضي مل اذإ كلذو دبعلا ةميق يلع لضف

 كلذ نم نكي مل وأ تام وا قبا وأ هقتعأ وأ هعابأ اريثك وأ ًاليلق ن اك
٨ 
 . ء ىس

 اهق ١ دص هدرس ىلع لح دقق ةجوز هلو هديع ع اب ا نمو : ةلأسم

 هتبقر يف : لوقف اهجوز عيب اذإ ةمألا قادص يفق فلتخا عضوم يفو

 . ذخأن لوألايو هنمث يف : لوقو

 هنأ هعاب مث هديس نذإب ةرح وأ ةمأ ديع . جوزت اذإو : ةلأسم

 دبعلا ىلع سيلو هتميق يف اهقادص هيلعف هقتعأ كلذكو يرتشملا همزليال

 نمضيو يرتشملا ىلع ة أرملا وأ قادصلا عئابلا طرتشي نأ الإ قتعملا

 . كلذ هلق هدر دارأو كلذب يرتشملا ملعي مل نإو مزال وهق هي

 مث اهديس نذإب ةمأ دبع جوزت نإو لضف باتك نم : ةلأسم

 ناك ام جوزلا ىلإ دري نأ هيلعق دلبلا ريغ يف هتمأ ةمألا ديس عاب
 ءاش نإو قلط هديس ءاش نإف رصملا نم جرخأو دبعلا عيب نإو اهعم
 . كلذ نم همزلام. اهتنؤم اهرضحأ
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 رشاعلا بابلا

 روغلا حب 9 ن ياك

 . لوألا اهديسل قادصلاف اهديس اهعاب مث ةكولمم جوزت نمو

 هنأ ىلع اهجوزتق ةرح رقي ديعل | يف درعس وي ] ل اقو : ةلأسم

 هنم جرخت : لاق نم لاق هنأ يعمقف اهي لخد دقو دبع هنأ حصي مت رح

 ىلع ةرويجم نكت مل اهنأل هتيقر يف الو هدرس ىلع ق ادص اهل سيلو

 عيبل ١ ةلزنمب كلذ دو قتعي مل و ] قتع قالطلا نم ا ٠ نم ءيشب هقحل الو هجيوزت

 الو هئاضرب هلام فلتأ دق عئابلا ن ال . مهل عيبلاو ديبعلا نم ء ارشلاو

 . هعيايو كلذي يضر دق عئابل ١ نأل ديعلا نم ةبانجل ١ جرحم كلذي جرحي

 يدنع وه هقحلي الو قنع نإ | هتيقر يف ق ؟ادصلا اهل ل اق نم ل اقو

 اهنأ الجر ةمألا ترغ اذا او . ررضلا هيف هديس قحلي كلذ ن ءيشب

 اهديسل اهرقع ناك . ةمأ اهنأ ىلع علطأ مت كلذ ىلع اهجوزتف ةرح

 ناف اهي ملعلا دعي اهدنع ماقأ ناف . . مهتميق هيلعو رارحأ اهنم هدالوأو

 . اهل اهقادص نوكبو اهديسل اديبع نونوكي هدالوأ

 رثكا ناك نإ اهلتم ةمأ . اهلق قادصلا امأف معن ] : هريغ لاق

 هلع : 7 نم لاقف :لوا ة ةميق امأو مات قادصلاقف همتأو حاكنلا درسلا

 موي : : موق ل اقو ًأراب اك و ] ار افص اون اك هيلع نوقحتسي موي مهتميق

 . لصألا يف رارحأ مهنأل تدلو

 هنأ مت اهبزاجو هتيراج لجر ىلإ جوزت لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 . معن : لاق . جيوزتلا ضقتني دبع هنأ كلذ دعب نابتسا

 هن ا رهظ مت رح هن ا : ل اقو ةكولمم جوزت لجر نعو : ةلاسم

 : تلق هديس متي نأ الإ معن : لاق ؟ جيوزتلا ضقتني له كولمم
 ال : لاق نم لاقو . ديعلا ةيقر يف اهقادص : لاق نم لاق قادصلافق

 . اهم قادص اهل نأ : ىسوم نع ليقو اهل قادص
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 مت جيوزتل أ ه الوم مت أ ن ا : لاق . تكسو رح هن ا لقي مل ناف : تلق

 . مهرغي مل هنأل اهل قادص الو ضقتنا همتي مل نإو

 هوحكنأف رح هنإ : لاقو دعب مهبذكف اموق ىتأ دبع : ةلسم

 اهل سيلو مهدبع مهلف مهمالغ اوذخأ ديعلا يل اوم نإ مث ةرح ةأرمأ

 الا اهاطعأ ام اهل ناف ةأرملا بحتو هحاكن هيلاوم ىضمي نأ الا ءىش

 . ةمارغ هيلع سيلف بهتأام

 ااهجوزتقف ةرح رغ ا دبع نأ ول : رقصلا نب نازع لاقو : ةلأسم

 الا هيلع اهل قادص الو هديسل وهف دبع هنأ هيلع علطا مث رح هنأ معزو

 .انغلب كلذك هديس ىلع ءىش الو همزلي اهقادص نإف قتع نإف قتعي نأ

 هيلاومل لاقف 0 هوجوزف رح ينإ : لاقف موقب سد دبع : ةلاسم

 هيلاوم ملع نإق ؟ اهب لخدي مل وأ اهب لخد هتأرما نيبو هنيب اوقرفي نأ
 سيلق هحاكن زاج دقف مهنذإ ريغب جيوزت ناك دقف هل اوزاجأو هوكرتف
 . سئب هتأرما ىلع هتماقاب هحاكن ىلع علطي ملو دبعلا قتع اذإ هيلع

 اوملع مث ة ارم ا هوجوزف رح ين ١ موقل ديعل | ل اق ا ذ او : ةلأسم

 . تقراف تعاش نإو تماقأ تعاش نإ رايخلاب ىهق دبع هنأ

 ام دعب نم تملع مت ملعت ملو ةرحب جوزت دبع يف ليقو : ةلأسم

 يهف هعم تماقأ تعاش نإ رايخلاب يهف هديس نذإب ناك نإف اهب لخد
 هديس نذإ ريغب ناك نإو هتبقر يف قادصلا اهلف تعاش نإو ى هتجوز
 . امهنيب قرف

 : هللادبع وبأ لاقو ة قادصلا نم ناسمخلا اهل : لاق نم لاقو
 ١ هديس نذإب جيوزتلا ن اك نإ ديعس وبأ لاق . اهل قادصال

 كلذ نم هديس ىلع رجي الو اموي قتع نإ هيلع : لاق نم لاقو

 . هريغ يف الو هتبقر يف ءيش
: تلق . اهسفن نم هتنكمأ اهنأل هيلع اهل قادصال : لاق نم لاقو



 ناتليل ةرحلل نوكيو . معن : لاق 0 ةكولمم ىلع ةرح جوزت نإف
 : لاق ى ةمألا جوزتي نأ هل ملسملا لجرلا نع لئسو . ةليل ةكولممللو
 ىلع ةمألا جيوزت زوجيال هنإ : لاق نم لاقف كلذ يف فلتخي هنإ يعم

 زاج رئارحلا حكني نأ الوط عطتسي مل نم نإ : لاق نم لاقو . لاح
 جيوزت ىلع ردق اذإف هسفن ىلع تنعلا فاخ اذإ ءامإلا جوزتي نأ هل
 ىلع تنعلا فاخ اذإ لاق نم لاقو . ءامإلا جيوزت هل زجي مل رئارحلا
 ردقي ناك ولو ةمألا جوزتي نأ هل زاج ةمأل ا يق هتبغر ةهج نم هسقن

 رئارحلا جيوزت ىلع

 جوزتي الو يتمأ وأ اهديس نذإب ةمأ جوزتي نأ رحللو : ةلاسم
 . كلذ نم رثكا ء امال ١ نم

 اعبرأ ءامإلا نم جوزتي نأ هل دبعلا يف ةرفص يبأ نعو : ةلاسم

 لاقو . نيتكولممو نيترح جوزتي نأ هل : موق ل اقو . نيتنثا رئارحلا نمو
 . ءامإلا نم ءاش نإو رئارحلا نم ءاش ن ا ًاعيرأ جوزتي نأ هل : ضعي

 نيمي كلم هل سيلو جيوزتلاب اه ال ا ا دي أ اطي ن ں أ ديعلل سيلو : ةلأسم

 . كلمي ال ن ] ىلع ليل ل ثري ال هنأ مهع امج ا يفو ٹثرول كلمي ن ن اك ولو

 ر دقيال اكولمم ا ديع الثم هلل ا برص (_ ىل اعت _ هللا ل اق دقو

 .[ ءيش ىلع
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 رشع يداحلا بابلا
 اهجوزو جوز اهلو هنمأ قلط نميق

 ةمأ هل تناك لجر نعو رثؤملا يبأ باوج نمو ةفاضملا ةدايزلا نم

 مث اثالث اهقلطف هديب قالطلا نأ اهديس نظو ديع وأ رح جوز اهلو

 " هرمأ رهظ مث دبع وأ رحب اهجوز مث اهتدع تضم ىتح اهكرت
 ؟ اهيف مكحلا ام هتلاس لخدي مل وأ جوزلا لخد

 اهديسل قادص الو رخآلا اهجوز نيبو اهنيب قرفي نأ رمألا نإف
 درتف لوألا جوزلا امأو . امارح اهايا هأط وأ هنأل اهب لخد ولو هيلع

 يضقنت ىتح اهؤطي الو اهديسل وهو هقادص ا اهلو هتأرما يهو هيل

 عنص امب افراع رخآلا ناك ءاوسو اهب لخد ناك نإ رخآلا نم "

 اهديس ناك ولو اهديسل هيلع قادص ال هنإف فراع ريغ وأ ةمالا درس

 . كلذ لعق وه هنأل الهاج

 جيوزتل اد ٥ ديعل ن ذأ لجر نع هتلأسو هللا ديع ىبأ نعو :: ةلسم

 ديسلا ىلإ اهقادص تبلطو دبعلا تام مث قادص ىلع ةأرماب جوزتف
 نأ الإ ءيش اهل ديسلا مزلي الف تام اذإ ال : لاق ؟ كلذ اهل نوكي له

 . هسقن ىلع قادصلاب اهل نمض وه نوكي
 وأ هل نذأ اذإ جيوزتلا يف دبعلا هنذاتسا نكلو نمضي مل نإف : تلق

 همزلي له ديسلا هرمأ امب اهل دبعلا لبقو قادصلا نم اذكو اذكب هرمأ
 . ءىش همزلي هنأ لوقأ ام : لاق . دبعلا نمضام

 قادصب جوزتي نأ هل نذأ اذإ همزلي هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو

 دجويو هرمأ امل نماض وهف هرمأ ىلع هلعفي ءيشب هرمأ هنأل فورعم
 نذأ امم همزلي امنإ موق لاقو ى بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع كلذ

 نم دبعلا ةميق ىلع داز ام رظنيف تام موي دبعلا ةميق ىلع داز ام هل
 نم لاق . رثؤملا يبأ نع كلذ دجويو . ةدايزلا نم هيلع نوكيف قادصلا
 يبأ باوج يف كلذ دجويو دبعلا ةبقر يف الإ ءيش همزليال : لاق
 . - هللا همحر - هللادبع
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 كلذ هبشأ امو ءام .إلا قادص يف

 ةيراج هل تناك لجر يف بويأ نب لئاو لاق : رتوملا وبأ لاق
 ريخألا يرتشملا اهئطوف لجر نم اهعابو قرلا ىلإ اهدرق تزجعق
 ريخألا عجري مث اهظم رهم ريخألا يرتشملا نم ذخأي : لاق ؟ اضيأ

 اهدري مث لوألا يرتشملا نم اهلثم رهم ذخأيف هنم اهارتشا يذلا ىلع
 اهبتاك يذلا اهالوم ىلع عجري مث هنم اهارتشا ناك يذلا اهالوم ىلع

 ق أ ة رم ا جرف سم لجر يف بوبحم ني دمحم ل اقو : : ةلأسم

 الو اهئاسن ق وادص لثم ةرحلل همزل بونل ا تحت نم اهل ًارباكم ةمأ

 . اهنع لسو بدألا الا ءيش ةمالل همزلد

 نب رمع لاقو . اهقادص اهل ةرحلاو ةيمذلا كلذكو : ةلأسم

 انث ادش وأ اركي ةمأ ءعىطو لجر يف يضاقلا ني دمحم ني رمعو مساقلا

 امهسيلو ء اوس اذه يف بيثلاو ركبلا يلع وبأ لاق : الاق ؛؟ اهضتقاق

 يف دجو دقو . رشعل ا فصن بيثللو اهنمث رشع ركبل ا مومعل ا ةلزنمي

 لاق . ةيهاركلا ىف ذ امهل امناو ةعواطملا يف امهل ءيشال امهنأ بتكلا

 . امهل رقعلا هيلعو ءاوس امهتيهاركو امهتيعاوط نإ ليق دقو هريغ

 هيلعق ةرح تناك ناق اهعرتفاف ةيراج ىلع عقو لجرو : ةلأسم

 تناك نإو . اهنمث رشع هيلعف أركب ةمأ تناك نإو | اهئاسن رهم لثم
 تناك نإف ءاهقفلا ضعب لاقو اهنمث رشع فصن هيلعق ركبب تسيل
 . اهنمث رشعق ابيث تناك نإو اهنمث سمخق اركب

 تتام اهنأ اهركذ يتلا غلابلا ريغ ةيراجلا ةكولمملا امأو : ةلاسم
 ىلع قح اهديسل سيلو اهل قادص الو ةلقنلا لبقو اهب زاوجلا لبق
 . ملعأ هللاو اهجوز
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 ملو اهقتع أ مث ق ١ دصي اهحكنأفقف ةمأ هل تناك لجر : ةلأسم

 . اهل وهف اهقتع دنع قادصلا نثتسي

 يرتشملا اهئطوف لجر نم اهعاب مت ةيراج قرس لجر : ةلأسم
 ىلع ردق نإف دالوألا ةميق هل : لاق ؟ اهقحتساف ديسلا ءاج مث تدلوف
 نم ةميقلا ديسلا ذخأ هيلع ردقي مل نإو . ةميقلاب ديسلا هذخأ قراسلا

 اهرقعو هنم ذخأ ام لثمب هذخأف اموي قراسلا ىلع بألا ردق نإف بألا
 فصن بيتللو اهنمث رشع ركبلل اندنع رقعلاو دالوألا ىف انركذام ىلع

 مث مهر د ةئام اهرهمأف ةمأ جوزت لجر نع لئسو : ةلسم

 . لوألا اهديسل : لاق ؟ هرهظ ىلع ام نمل اهقتعأف اهارتش

 تامو دبعلا جوزت مث جوزتي نأ هدبعل ديسلا نذأ اذإو : ةلسم

 قادصلاب ديسلا نمض نإو : لاق ءيش قادصلا نم ديسلا مزلي الف

 دبعلا تام نبح قادصلا نم ديسلا مزلي مل امنإو . دبعلا نود هيلع وهف

 ءيش الف تام اذإف هتبقر يق قادصلا ناكو نمضي ملو هرمأ نأ امل

 جوزتف جيوزتلاب هدبع رمأ اذإ ديسلا نإ : موق لاق دقو . ديسلا ىلع

 . اذه ىلع لمعلا سيلو لاق ديسلا ىلع قادصلا ناك

٤



 رشع تلاثلا بابلا
 اهنم ةم لا جوزل زوجب اميق

 نم هتم أ ا جوز لجر رع ددعمس ابآ تلاس دجوي اميق دردعمس س يبآ نعو

 ىلا ةمتعلا ةالص ذنم امي ن نأ هبلع هنا ليق دق ة هنا ىعم ': لاق ؟ كلذ

 . يدنع ريخم كلذ نود اميق وهو ًهمزلن اميق ده رجفلا عولط

 هعض نم اهطبعو هل اهيلخت مزلي الام تقو يف اهئطو ن نا اق : هل ليق

 .كلذ همزلي هنأ يدنع : لاق ؟ اهلمعتسا ام نامض همزلي له . اهالوم

 تقو يف هعينص نم ء يطو ريغي اهلمعتس ن أ هل لهف : هل تلق

 الإ كلذ ملعأ ال : لاق ؟ ال مأ ديسلا نذا ريغب هل اهيلخي نا مزليام
 . دسلا نذاب

 يف اهلمعتسي ام ردقب راهنلا يف هل اهيلخي نأ هيلع لهف : تلق
 . كلذ همزلي هنأ يدنعف مكحلا يف امآ : لاق ؛ ؟ ليللا

 ن أ ينبجعي : ل اق ؟ هل اهيلخي ن ں ] ديسل | ىلع ام تقو يف " ا ي أر

 هل اهالخو اهنم هل لعج دق اميف اهسفن حالصا ىنعم يف كلذ هل نوكي
 . هيق

 اهيلغي هنأ ملعي امم ل ١ اهديس يأرب الا كلذ هل سيل 7 إ يعم : لاق

 هل له اه درس ي أر ريغي المع هرم ا الي اهجوزل تلمع ن ف تلق . هل

 حأ كلذ وحنو شيع ة ارادم لثم هل هتلمع ىذلا لمعلا كلذ عفتني نأ

 . هلكأي نأ هل زاج هلام تلمع اذإ هنإ ىعم : لاق ؟ ال

 . كلذ لوقي اضعب نأ يدنع : لاق ؟ اهاهني نأ هيلع " تلق

 اهيهن هيلع ىري نم لوق ىلعف : تلق . كلذ ىريال اضعب نأ يدنعو
 ملام نامض ةمزلي هنأ ملعأ ال : لاق. ةبوتلا هيزجت مأ نامض "همزلي

 ىف اهم ةجوزلا ريغ كيلامملا رئاس كلذكو : هل تلق كلذب رمأي
؟ كلذ لثم نايبصلا كلذكو : هل تلق . يدنع اذكه : لاق فالتخالا



 ام لكأي نأ هعسي له ةمأ جوزت لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 ؟ ديسلا يأر ريغب اهتقفن ريغ نم وأ اهتقفن نم اهديس تيب نم يتأت
 هل زاجف هل ةكلمم اهنأ هعم حصام الإ اهدنع نم لكأي نأ يل نيبي الف

 هنأ الإ اهرمأ نم حصي مل نإ امأو . تاش فيك هذفنتو همعطي نأ
 . ائيش اهتقفن نم لكأي نأ دحأل زوجي الف اهتققن

 ةبوتلا هيزجت مأ ديسلا ىلا صالخلا همزليأ لكأو لهج نإف : تلق
 نم هجرخي هجو هيف هل حصي ال ام يدنع لكأ اذإ : لاق ؟ ملع اذإ
 هلوخد نم ةبوتلا عم يدنع نماض وهو ديسلل كلذ نامضق نامضلا
 . هعسيال اميق

 نذاب الإ اهتقفن نم ادحأ معطت نأ يه اهل زوجيال كلذكو : هل تلق
 اهلازأو هتمعطأ يذلا ناك اهديس ىلا صالخلا هنم اهمزليو اهديس

 الا اهل سيل هنإ يدنع : لاق . كلذ يف اهيلع نامضال مأ اهديس ريغل

 ىلع اهل تبثت ةجح وأ اهملعي كلذي هنم سقن ةبيط وأ اهديس يأرب

 . هكلم نم كلذ اهل قلطي ىناعملا دحأب اهديس
 ىأر ريغب كلذ اهل زوجي له اهديس دالوأ تمّعطأ نإف : تلق

 ادحأ وأ هتجوز وأ هيأر ريغب كلذ اهل زوجي ال مأ كلذ ريغ وأ اهديس
 يدنعف : لاق ؟ كلذ اهل زوجيال مأ كلذ ريغ وأ هنامزب لوع همزلي نمم

 نإق : تلق . كل تفصوام دحأب وأ ةجحلاب الإ كلذ اهل زوجيال هنأ

 نم ةبوتلا اهيزجتال هنأ يعم : لاق ؟ ةبوتلا اهيزجت له تلعقو تلهج
 . اهيلع قحلا هبجوي اميف صلخت وأ ةءاربب الإ كلذ

 يف اهرجؤي ن أ ةمألا درس د ار و لجرب هتمأ جوز نمو : ةلأسم

 . كلذ جوزلل سيلق هدلب نم جرخي نأ جوزلا هركق رخآ دلب

 اهي جرخي ن ن أ اه درس د ار و جوز اهل ن اك اذ ا ةمأل او : ةلاسم

 اوذخأ ام هيلع اودر ء اش , ں ١ جوزلا ريخي ريحي ن ] ذبسل ١ ىلعف رصملا نم ا ٠,

 ىلع سيلق مكحلا هلاني ثيح اهعاب اذإ امأو هتجوز عبت ءاش نإو هنم
 . رييخت جوزلل ديسلا
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 اهسفن تراتخاف جوز اهلو تقتعأ اذإ ةمألا نع هتلأسبو : ةلاسم

 ليق هنا إ يعم : لاق ؟ ادبع : وأ ارح ناك جوزلا نم حاكنلا خسقني له

 كلذ اهل : لاق نم لاقو . ادبع وأ ارح ناك هنم نيبتو حاكنلا خسقني

 ىف تناك اذإ هنأ لوألا لوقلا ىنعم جرخيو . الف رحلا امأو ديعلا يف

 نأ املف اهحاكن يف كلم اهل الو اهسفن يف يأر اهل سيل لصألا
 رايخلاب تناكو . اهسفن ىلا اهرمأ عجر قتعلاب عجر كلذ لاحتسا
 يدنع جرخي فلألا قيرط نم رخآلا لوقلا ىنعم يف جرخي هلعلو
 ةرحلاي جوزت اذإا ديعلا حاكن نأل لوألا لوقلا يف مدقتام عم كلذ ىنعم

 اهيلا رمألا لقتنا كلذ ىه تبلط نأ درت ردجاق كلذ ةريشعلا بلط اذإ

 . برعلا نم تناكو اهسنج ريغ نم تناك نإ
 تبلطف برعلا نم يهو دبع جوز اهب زاج دقو تقتع نإف : هل تلق

 هنم نيبتو حاكنلا خسفني له كلذب يه تيضرو حاكنلا خسف ةريشعلا

 لوقي نم لوق ىلع كلذ مهل نأ يعم : لاق ؟ كلذ ةريشعلا بلط اذإ

 . ةفنألا هجو نم تاعانصلاو سانجألا نم هخسقي

 نم مهريغو دنسلاو دنهلاو جنزلا نم نهلك سانجألاو : هل تلق
 مهلك يدنع : لاق . حاكنلا يف ضعبل مهضعب دريالو ءاوس شحلا

 يدنع اذكه : لاق . ىنعملا اذه يف كعم سرفلاو : هل تلق .

 يناعم يف دنسلاو دنهلاو جنزلا يف هانعم جرخي سنجلا امناو : , ل

 اذكه : لاق ن اضييلا نم كلذ يف مهظم سرفلا نوكي الو ثاريملا

 . ناضيبلا نم مهلصأ سرفلا نأل يدنع

 سنجلا تبثي الو دنهلاو جنزلا سنجلاب ثراوتي امنإ : لاق نم لاقو
 . برعلا نم مهنأ : لاق دق اضعب لعلو دنسلا يق

 مدعأ اذإ ءاوس مهريغو برعلا نم قلخلا عيمج نأ كعمو : تلق

 : لاق . سنجلا لطبيو ءارقفلل ثاريملا نوكي نأ ةبصعلاو محرلا مهنم
 دنهلاو جنزلا نم ناك اذإ هنإ رثألا ءاج دقو رثألا ةفلاخم ينبجعيال

 لوصألا يناعم هنأ زيجي يذلا رظنلا يق امأو هسنج ىلا ث ثاريملا عجر

 ثري نم مدع اذإ هنإو كلذ يف ء ءاوس برعل او جنزلا نأ يدنع جرخيف

 نم لاق . لوقلا ضعب يف ءارقفلل لاملا ناك ةبصع وأ محر نم مهعم
 يلاوم انلعج لكلو { ىلاعتو كرابت -هللا لوقل لاملا تيب يف لاق
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 [ نوبرقألاو نادلاولا كرت امم
 ىنعم ىلع هانعم جرخي ىنعم يدنع ةيآلا هذه تحت مهنم قبت ملف

 ةلاهجلا ةهج نم مدعب تبثي امنإو ةبصعلاو محرلا توبت يف هانعم ريغ
 . مهب

 ةأرما جوزتي نأ هدبعل نذأ اذإ ديسلا نع هتلأسو : ةلأسم

 يف كلذ مأ هتجوزل دبعلا مزليام عيمج ديسلا مزلي له دبعلا جوزتف

 : لاق ؟ حاكنلا ةدقع دنع ديسلا ىلع كلذ طرتشي مل ام دبعلا ةبقر

 ديسلا ءاش ناق هت هتبقر يف اهتقفنو دبعلا ةجوز ةوسك ليق دق هنأ يعم

 همزليام ردقب هنم عابي ىتح دبعلا ملس ءاش نإو اهاسكو اهيلع قفنأ
 . مكحلا ىنعم يف اهل

 ةوسك يلع سيل نأ ىلع هوجوز مكنا دبعلا ديس لاق نإف : هل تلق
 هنأل كلذ همزلي هنأ هيلع اوطرتشي ملو كلذ ىلع هوجوزف 0 ةقفن الو

 يف ةقفنلاو ةوسكلا لاطبا يف طرتشي ملام ءاوس نوكي له همزليال
 مل اذإو تبثيال طرشلا نأ يعم : لاق ؟ءيش هيلع سيل مأ متي جيوزتلا
 . لوألا لتم يدنع وهف تبثي

 نأ هدبعل ديسلا دح اذإ هللا همحر - ديعس ويأ لاق : ةلأسم

 رم ] ام تيثي هن ا امهر ل نيرشع ىلع جوزتف مه ار ل ةرشع ىلع جوزتي

 ضعب يف دبعلا ةبقر يف ةدايزلا نوكتو كلذ ريغ همزلي الو هدبع هب

 قتع نإ هيلع نيد هنإ ليقو قتع ولو هيلع ءيشال : ليقو . لوقلا

 ۔ نامثع نب يراوحلا يبأ باوج هنأ بسحأ اممو : ةلأسم

 هل ىرأ سيلف 0 اهئطوق اراهن هتجوز هيلع تلخد دبع نعو ۔ هللا همحر

 نإو ًاليل هنع اهوسبحي نأ مهل ىرأ الو اراهن اهيلاوم نع اهبسحي نأ
 . ملعأ هللاو اسأب كلذب ىرأ الف اهسبحي ملو اهئطو

 لجر نع ير اوحلا ايأ تلأس تنك ينأل ءيش كلذ نم يسقن يفو

 اذإف . راهنلاب رجزلا اهملعي رجزلاب اهلمعتسي ناكو ةيراج هل تناك
 راهنلاب رجزأ نأ ردقأ ال انأ : ةيراجلا تلاقف . اهئطو دارا ليللا ناك
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 نإو رهسلاو ءيطولا نم ليللاب ينقعأ تئش ناف ليللاب تنأ ينرهتستو

 اهل ري ملو اهؤطي : يراوحلا وبأ لاقف . راهنلاب رجزلا نم ينقعأ تئش
 لاق . ملعأ هللاو نيابت امهنيب لعلو جوز اذهو ديس اذه كلذ ريغ ارذع

 لاق ‘ سبح ةيراجلل ءىطولا و جوزلا ريغ ديسلل ءىطولا : هريغ
 ناك اذإ اهديس نع ةيراجلل سبح ءىطولاو جوزلا ريغ ديسلا : "
 اهعتمي مل موقت تدارأ نإو تدعقو يه تمان نإ اماف كلذل بلاطلا وه

 ضرعتملا وه نكي مل اذإ اذه ديسلا ةلزنمب وهو هل حابم ءىطولاق
 . ةسبتحملا ىه تناكو اهسبحل

 اهلمعتسب ن ن أ هل ٠ زوجب له ةم ] جوزت لجر نع هتلآسبو : ةلاسم

 اهتنونيكي هل اموكحم و هل ةالخم نوكتام لاح يف عامجلا ريغب

 الا اهديس ىلع الو اهيلع هل نأ كلذ يدنع سيلف : لاق ؟ هدنع

 ريغ اهندب يق هتجاح ءاضق يف هلثم وه امم ههيشأ هسقن عامجلا

 . هدارأو كلذ ىلا جاتحا ى نإ جرفلا

 همزلي هنأ يعمفق لاق ؟ نامضلا همزليام لعف نوكيأ : هل تلق

 يف كلذب اسفن هل بيطت اهديس نأ كشيال نوكي نأ الا نامضلا

 . فراعتلا

 ةعيض نم ةيلخ يهو راهنلا يف اهأطي نأ دارأ نإ تيأرأ : هل تلق

 : لاق ؟ كلذ هل زوجيال حأ هتعواط وأ كلذ ىلع اههاركا هل له اهديس

 نم وأ اهرمأ نم افورعم كلذ ناكو ليللاب الإ هل اهلخي مل هنأ يعمق

 هتصع وأ هتعاطأ كلذب اهلمعتسيو اهبسحي نأ هل سيلف اهرمأ ريغ

 . ى دنع
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 رشع عبارلا بابلا
 هنم ل نلا يصو داكن يك

 دوقفملاو بئاغلاو

 نأ هل زوجي الو هتمأ ميتيلا يصو جوزي نأ زوجي : هللادبعوبأ لاق
 ميتيلا غلبي ىتح اهب لخد ناك نإ حاكنلا فقوأ لعف ناف هدبع جوزي
 نمض متي مل نإو دبعلا ةبقر يف قادصلا ناكو حاكنلا مت ىضر نإف
 اهب لخد جوزلا نكي مل نإو جوزلا نيبو اهنيب قرفيو قادصلا يصولا
 جيوزت نأ ليق دقو هريغ لاق . امهنيب قرفيال نأ رمؤيو حاكنب سيلف
 . تباث زئاج : ليقو زوجي ال ميتيلا دبعل يصولا

 ديبعق : تلق بسحأ اميق ديعس يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ةدع يف روكذلاو ثانإلا بألا نم هبراقأ مهجوزي نأ زوجي له دوقفملا

 يضقني ىتح مكحلا يف يق يح دوقفملاو كلذ ملعأ ال يعم : لاق ؟ دوقفملا

 ثاريملا نم مكحلا يف هلام يف تبثي اميف هتومب مكحي مت لجألا

. ليق هنأ يدنعام ىلع ههابشأو هتجوز قالطو



 رشع سماخلا بابلا
 ةربدملاو ءام الإ عحىطو يك

 ةيراج نم امهابر ناتخأ ناتيراج هل لجر نعو : : يراوحلا يبأ نع
 هنم ء اريتس ا ريغ نم اهئطوف ة هدح او تكر ل | ىدح ن اتلفط امه ذنم هل

 نأ مزعو ىلوألا اطي الأ مزعف ىرخألا تكردام ن نينس اهأطي ثكمق اهل
 ةريغصلل لمكو نيتضيح ىلوألا تضاح ىتح ٠ أربتساف ةيناثلا أطي
 مل لبق نم اهأطي هعم تناك يتلا اهتخأو اهئطو مت . اموي نوعبرأ
 انظفح يذلاف تفصوام ىلعق ٠ ةبهالو عيبب هكلم نع اهلزي ملو اهجوزي
 ىتح اهتخأ أطو دق هل ةمأ أطي نأ ديسلل سيل نأ ءاهقفلا لوق نم
 . هريغ اهجرف كلمي

 نم لاقو 0 هكلم نم اهجرخي ىتح : ءاهقفلا نم لاق نم لاق
 اهتخا ءىطو دق ناكو هتمأ ءىطو اذإو هريغ اهجرف كلمي ىتح : لاق
 نيب عمج نمك اذهو اعيمج هيلع اتمرح دقف . هكلم يف اعيمج امهو
 يف تدلو دقو اهئربتسي نأ لبق نم أطو يتلا امأو . ملعأ هللاو نيتخألا

 نإف . اهئربتسي ىتح اهأطيالو اهئربتسي نأرمؤي يذلاف اهابرو هكلم
 نكي مل اذهف امارح ء ءىطو هنإ لقن مل اهئربتسي نأ لبق نم اهئطو
 ملعأ هللاو هكلم يف امهو اهتخأ هئطوب هيلع تمرح دقو هلبق دحأ اهكلم

 . باوصلاب
 نأ هيلع طرتشاو ةيراج لجر نم عاب لجر نعو : ةلأسم

 تباث عيبلاف تفصو ام ىلعق ؟ اهأطي نأ هل زوجي له . اهأطيال
 . اهأربتسا اذإ اهاطي نأ هلو لطاب طرشلاو

 هل له . اهقلط مث لجر اهجوزت ةمأ يف ددعس ويب ] لاقو : ةلسم

 ىنعمي هرلع تمرح اذ ا هنأ يعم : لاق ؛ ةيرس اه ذختبو اهئريتسي ن ]

 . جوزت نأ دعب الإ اهأطي نأ هل لحي مل قالطلا

 كلمب نيتخأ ىرستي نأ لجرلل سيل ليق دق هنأ يعمو : ةلاسم
 نأ هل سيل كلذك حاكنلا هبشي مهدنع كلذو دحاو لاح ىلع نيميلا
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 . امهعمجي نيميلا كلمب ىرخألا أطيو امهادحإ جوزتي

 له اهارتشا مث ةمأ يهو نيتقيلطت هتجوز قلط لجرو : ةلاسم
 ناتقيلطت ةمألا قالط نأل كلذ هل سيل هنأ ىعم : لاق ؟ اهطي نأ هل
 دارأ مث . اهئطوف هنم هريغ اهارتشا نإف : هل تلق . هريغ جوزت نأ الإ

 كلمب اهؤطو هل لهو ؟ ةيناث وه اهئربتسي نأ هل له اهعيبي نأ
 . هريغ اجوز حكنت ىتح كلذ هل لحيال هنإ : لاق ؟ نيميلا

 نهعامج ىلع دهجيو نهبعالي راوج هل كردي مل مالغ : ةلاسم

 نهتاهمأو نهيتأي نأ هل لحيأ كردأ مث كلذ ىلع ردقي مل يبص هنأ ريغ
 نايتإ ىلع ردقي ناك نإ لاق ؟ ةدلاوك ءامإلا ءالؤه نم زوجي لهو

 ناك نإو نهتانبو نهتاهمأ مالغلا ىلع دسقو هيبأ ىلع نمرح ءاسنلا
 ءيشب سيلف ةهبش الإ قيطي ال ايبص

 يه اهعيب ل ار ا ن ا ام و اهت اني الو اهؤطو هل لحي ال هن ] اه درس تعضر ]

 . ملعأ هلل او اهتانب عيبي نأ 1 زوجي الو كلذ هل ناك

 دل اول ١ ىلع مرحي الو بسح ا اميق ةبو اعم يب ] نعو : ةلأسم

 . هيلع مرحت اهنإف اهاطي دلولا نوكي نأ الإ هدلو ةيراج ءىطو

 ناتخأ ناتيراج هل لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . معت : لاق ؟ اهتخأ أطي نأ هل زوجيأ اهجوز مت امهيدحا ءعىطو
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 رشع سداسلا بابلا
 زوجيال ام و ءام .ازا ىطو نم زوجيام

 سيلف ؟ اهأطي نأ هل له اهارتشا مث موق ةيراجب قسق لجر نعو
 . اهجوزي الو اهؤطي الو دارأ نإ اهمدختسيو اهأطي نأ هل

 يف يهو اهتخأ أطي نأ هل له ةيراج اطي لجر نعو : ةلاسم
 وأ اهتخأ وأ اهنبا تنب وأ اهتنبا تنب وأ اهتنبا وأ اهمأ تناك نإو هكلم
 عيبي وأ اعيمج هكلم يف اوناك اهتلاخ تنب وأ اهتمع تنب وأ اهيخأ تني

 اهنيا تنب وأ اهتنبا تنب وأ اهتنب وأ اهمأ امأف . ىرخألا يرتشيو هذه

 يف نك اهتانب تانبو اهينب تانبو اهتانب هيلع تمرح مألا ءىطو اذإف
 اهتخأ امأو هوجولا نم هجوب هل نللحي الو هريغ كلم يف وأ هكلم
 تنب الو اهتخأ أطي نأ هل لحي مل اهئطو اذإف . اهيخأ تنبو اهتخأ تنبو
 هنم اهتدع يضقنتو ءىطو يذلا عيبي ىتح اهيخأ تنب الو اهتخأ

 نإ نيتضيح ضيحت ىتح اهعديو ةليل نيعبرأو سمخب وأ نيتضيحب

 مث ضيحتال نمم تناك نإ ةليل نيعبرأو اسمخ وأ ضيحت نمم تناك
 وأ اهتخأ أطي نأ هلف اهتدع ءاضقنا دعب اهعاب وأ اهجوزت اذإف اهجوزت
 . اعيمج نهأطي نأ هل سيلف كلذ لعفي ملامو اهيخأ تنب وأ اهتخأ تنب

 نهأطي نأ هيلع سأب الف اهلاخ تنبو اهتلاخ تنبو اهتمع تنب امأو

 نأ هل له اهارتشا مث م هديب هسم وأ ةمأ جرف رظن لجر نعو

 لجر نعو ادمعتم سمروأ ادمعتم رظن اذإ اهفطي نأ هل سيلق ؟ اهأطي

 وأ اهدرجق هلزنم ىلإ بهذ مت نزي مل وأ نمثلا نزوو ةيراج ىرتشا
 ىلع اهدري نأ دارأ مث جرقلا ىتح دارأ ام اهنم رظنت وأ اهرظن

 . هلف \ بيع ريغ وأ بيعب اهبحاص

 جوز ءعىطو ام ايالولا نم ا ن اطب ن أ لجرلل له هتلأسبو : ةلأسم

 دمحم جوزت دقو كلذي سأبال وثؤمل | وي ] لاق . كلذ هل هركي : لاق ؟ همأ

 . هلع كلذ اوب اع مهملعن ملف نيملسمل | نم ةرضحي هم ] جوز ةكررت رمع ني
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 وهو مهل ةيراج موق دنع نم ىرتشا لجر نع لئسو : ةلأسم

 مت ى اهرهظ أربتساف جرخف مهدلب نم ةديعب اهدليبو اهأطي نأ ديري
 نإ لاق ؟ اهيف يأرلا فيك اهجوز هنأ ىعداف لجر ءاج هنإ مث ى اهئطو
 ةنيب رضحأ نإو . هلوق لبقي مل ةنيب هعم نكت ملو اهجوز هنأ ىعدا

 . اهتمدخ يف هيلع سأبالو اهالوم اهؤطي الف هتأرما اهنأب ًالودع
 : لاق اهوعاب نيذلا اهيلاوم الإ ةنيب دجي مل لجرلا نإف : تلق

 : اولاق . ًالودع اوناكو هتأرما اهنأ اهنطوو اهارتشا ام دعب نم لجرلل

 نأ الإ هوملعي مل مهنأل اهيلاوم لوقب هتيراج ءىطو يف هيلع سبال
 هلف مهيلع اهدر وه نإو اهسبح نإ اهأطي الف مهقدص نإف . مهقدصي
 شرإ هلو اهدري نأ هل نكي مل اهئطو اذإو بيعلا نم جوزلا نأل كلذ
 . بنعلا

 ثيدحالا اهيلاوم قدص وأ هتأرما اهنأ حص اذإ جوزلاو : تلق

 نأ هلأ اهجوز وه اهجوز هنأ اعدا يذلا لجرلا نأ مادقلا اهيلاوم

 تناك نإ نيتضيح دتعت ىتح ال : لاق ؟ هيلا عجرتام نيح نم اهأطي
 نيعبرأو اسمخ دتعتف ضيحتال نمم تناك نأو ب ضيحلاب دتعت نمم

 نابتسا نإف : تلق . دلو اهب نبتسي مل نإ كلذ دعب نم اهأطي مث اموي
 مث اهسافن نم رهطتو اهلمح عضت ىتح اهؤطي الف : لاق س دلو اهب

 . اهؤطي

 اهل نإ : ةمألا تلاقف اهؤطي ةمأ هل لجر نع لئسو : ةلأسم

 هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ اهنم كلذ لبقي له ديسلا اهئطو نأ دعب اجوز

 اهأطي نأ لبق كلذ تلاق نإف هل ليق . اهنم كلذ لبقي نأ هيلع سيل ليق
 ءاوس هلك كلذ يدنع : لاق . اهنم لبقي له

 ال لاق ة جوز . 5 ديلو ىرتش لجر نع رب اج لئس : ةلاسم

 قرف ءاش نإو عمج ءاش ن ا هتأرماو ه٥هدرعي كلمأ دبعلا 7" ادبع

 عقي ] يبسل أ نم ة ديلو ىرتش ١ لجر نع رب اج لئس : ةلأسم
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 قلحو . ةبانجلا نم لسغلاو ةالصلا اهملعي ىتح ال : لاق ؟ اهيلع

 ؟ اهارستيو ةيراج ىرتشي نأ هدبعل ىلوملا نذأ اذإو : ةلسم

 سيلو نيمي كلم وأ جيوزتب ال ا ة ارم ا لحتال هنأل كلذ هل سيل : ليقق

 . هالوم نذإب الإ جيوزت الو نيمي كلم دبعلل

 الف اه ارتش ١ مت نبتقيلطت اهقلط مت ةمأل ١ جوزت نمو : ةلأسم

 هنم دتعتو اهقرافيو هريغ اجوز جوزت ىتح نيميلا كلمب اهؤطي

 اهارتشاف ةمأ اهنأ حصف ةرح اهنأ ىلع ةمأ جوزت نمو : ةلئسم

 لاق . ءعىطولا كلذ لاحل نيميلا كلمب اهَطي نأ هرك نم هركق

 كلذب هكلم يف اهئطو يذلا اهديس هل متأ ناك نإ : يراوحلا وبأ
 . نيميلا كلمب اهأطي نأ اذهل زاج جيوزتلا

 اذإ امأو اهأطي نأ هل - هللا همحر - بوبحم نب دمحم نع ليقو

 خسفنيو هل تراص دقف دعب نم اهارتشا مث . ةمأ اهنأ ىلع اهجوزت
 . اذه ىلع اهؤاربتسا هيلع سيلو . نيميلا كلمب اهأطيو حاكنلا

 اهؤطيو حاكنلا خسفنا دقف اهارتشا مت ةمأ جوزت نمو : ةلأسم

 . يدنع اذكه اهؤاربتسا هيلع سيلو نيميلا كلمب

 له اهقلط مت اهارتشا مث ةكولمم جوزت لجر نعو : ةلأسم
 نأل قالطلا اهقحلي لاق نم مهنمف نالوق اهيقف : لاق ؟ ال مأ هيلع مرحت
 . قتعت اهنإ لوق اهيفو هيلع تمرح لاق نم مهنمو دقعلا خسق كلملا
 . اهمدختسي نأ هلو هيلع اهجرف مرح موق لاقو

 ةرفص وي ] هبل ا ثعي امم بوبحم ني دمحم بتك نمو : ةلاسم

 . نيتنثا الإ ءاسنلا نم جوزتيالو سأبالف هديس هل نذأ اذإ : لاق . هلام
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 نيعم نب رمع ىلا دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 اهؤطو هل له ةمولعم امايأ رايخلا تطرتشاو اهجوز ترتشا يتلا امأو

 ينبجعيو ائىش كلذ يف ظفحأ مل ملعأ هللاف هضرت ملام مايألا كلت يف

 رايخلا مايأ يق هتقتعأ ول اهنأل حاكنلا خسفني نأ اهل رايخلا ناك اذإ

 ريغي ينبجعأ اذه ىلعف اهمزل رايخلا مايأ يق ببس هيلع ثدح نإو

 . هضرت ملام اهؤطو هل نأ رغألا يق انأ تدجوو ظفح

 ىرتش مت ةم ] جوزت لجر يف بسح ] : ل اق هنعو : ةلأسم

 هل له اهجوزت مث اهفصن هل ناك نإ كلذكو ؟ اهأطي نأ هل له اهفصن

 . اهؤلحو هل نكي مل اهفصن ىرتشا اذإ هنأ تفرع يذلا ؟ اهأطي نأ

 هل له برحلا دالب يف ةيراج ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 مث برحلا دالب نم اهجارخإ هيلع : لاق ؟ برحلا دالب يف اهأطي نأ
 ةبانجلا نم لسفلاو ةالصلا اهملعي نأ دعب نم يلإ بحأ اهؤطي
 لوقن نأ ردقن مل برحلا دالب يف اهئطو نإو . ضيحلا نم ءاقنتسالإو

 مارح يه

 ؟ ةيرس اهذختي نأ لجرل له هدشر ريغل ةيراج نعو : ةلاسم
 . كلذب سأبال : لاق

 اهيشغ مت هنم تنابق اهقلط مث ةمأ جوزت لجر نعو : ةلسم

 اهديس ىرأ الف اهجوزل اهلحي نأ كلذي دري مل اذإ : لاق 2؛ اهديس

 . فالتخا هيفو ءاش نإ ديدج رهمب اهجوزتيل هريغ جوز ةلزنمبالإ

 مت ةمأ يهو نيتقيلطت هت ارم | قلط لجر نعو : ةلاسم

 نإف . هريغ ًاجْوَر حكنت ىتح اهأطي نأ هل سيل : فلخ لاق ؟ اهارتشا
 . رظن اهيف ةدحاو ىلع هعم يهو اهحاكنب سأبالف تقتعأ

 ةدح او ء ىطو نبميل ا كلم نم ن اتخ ا هل لجر نع هتلآاسو : ةلأسم
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 نم ءىطو يتل | جرخت ىتح اهؤطنال : لاق. ىرخأل ا اطي نأ ل ارأ مت

 . كلذ هيش وأ قتع وأ ةدهي هكلم

 له كلذ دعب اهيف بغر مت ةديلو هدبع حكنأ لجر نعو : ةلاسم
 ىتح اهيلع عقي نأ هل ىرأ ام : لاق ؟ اهجوز نم اهعزني نأ هل حلصي
 ضعي لاقو . هلل ا همحر _ باطخلا نب رمع كلذب ىضق ٥هديع اهقلطي

 . اهئطو هل زاج دبعلا نم اهتدع تضقنأو ديسلا اهقلط اذإ : نيملسملا

 . ال : لاق ؟ اهأطي نأ اهديسل له تنز ةمأ نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ هتنبا وأ هنبا ةيراج أطي نأ هل له لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم
 . اهايإ هضبق ىلع بألا دهشيو اهئطو دق هنبا نكي مل اذإ معن : لاق
 . ال : لاق

 ةداتق نع اهديس اهاشقي رييدت نع ةقتعملا نع هتلأسو : ةلاسم

 ةديلو يه امنإو اهاشغي معن : لاق عيبرلا نعو ًاسأب كلذب ىرأ ال

 . تومي ىتح

 ديريو امهادحإ ءىطو ناتخأ ناتمأ هل لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 يتلا جرخي ىتح ىرخألا اطيال : لاق ؟ عنصي فيك ىرخألا اطي نأ
 كلذ لعف اذإف ‘ حيحص رمأب لحت وأ ةقدص وأ عيبب هكلم نم ءىطو
 يتلا ةدع يضقنت ىتح اهتخأ اطيالو ىرخألا ءىطو هكلم نم تجرخو
 . ءىطو ناك

 نب دمحم باوج هنأ عفري باوج يفق اندجو اممو : ةلسم

 ةيراج ىرتشا لجر نعو شارح نب رصن ىلإ - هللا همحر - بوبحم
 .لوألا اهديس نم هنإ الإ ليبسال لبح اهب رهظف ءيطو مث اهأربتساو
 ءاربتسالإ دعب اهتعماجم يق هيلع سيلو اهيف هرغ يذلا وه هنأ ىرأف
 . ملعأ هللاو ييأر اذه رقع الو
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 اهرشاب اهذخ هذه يتمأ رشاب لجرل لاق لجر نعو : ةلاسم
 نأ راحص لهأ نم ةقث ناكو سوأ نب رصن نع : لاقف ؟ هتلاسف
 : لاقو . اهرشاب لجرلل ةيراجلاو راعتال جورفلا : لاق رذنملا نب ريشب
 ةيراجلا نإ : رباج يبأ نب ىسوم نع لاقو اهديسل يهو دحلا هيلعف
 . هيلع دح الو مارح هيلع

 اهل رشابملل ةيراجلا نأ ليق دقو بهوتال جورفلا : لاق هريغ نمو
 لبق اهئطو هنأل هل لحي الو بهوتال جورفلا نأل ةبهلا ةلزنمب كلذ نأل
 . اهئربتسي نأ

 اهمهت ناكو اهنع كسمأ مث هدلو ةمأ ءيطو لجر نعو : ةلاسم
 ؟ ةدلاولاك اكولمم نوكي حأ هدلو نوكيأ دلوب تاج مت اهسفن يف

 هدلو مكحلا يف ناكو دلولا هب قلع جوز ةمالل نكي مل اذإ : لاق

 دلولل كولمم وهو ال حأ بألا قلع انزلا دلو يف فلتخا دق هنأ يدنعو

 . مكحلا رهاظ يف

 اذه نأ يدنعو ةحقاسم نكي مل اذإ هدلو دلولا ن : انياحصأ لاق

 هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع رهاظلا يف ا ىنعم ىلع جرخي

 هتمأ ءعىطو دق هنأ ىنعملا جرخ اذه ناك اذإف كيبأل كلامو تنأ : لاق

 نم لوق ىنعم يدنع جرخي اذه ىلعف . كولممب وه سيلو هدلو دلولاو
 . كلذب لاق

 وأ اغلاب دلولا ناك هدلو ةيراج جوزت نإ لجرلل زوجيو : ةلاسم
 . هىسقنل قادصلا طرتشيو ادهاش وأ ابئاغ ًابيص

 زاجأ نمو فالتخا هدالوأ ةيراج لجرلا جيوزت يف لاقو : ةلئسم

 هل زجي مل كلذ هل زجي مل نمو اهجوزي نأ هل زيجي هدالوأ ةيراج ءىطو
 ةدالوأ ةيراج عزتنا اذإو مهتيراج جيوزتب ىلوأ رابكلا لاق ؟ اهجيوزت
 راغصلا هلعل هدالوأ ةيراج يف فالتخالاو فالتخالا ىلعق رابكلا
 ضعب لاق دقف ع ازتنالا دعب هدلو ةيراج ءىطو اذإو ءاوس رابكلاو
 . دلولا اهاطي ال نأ كلذ دلولا ملعيو زئاج هنإ : ءاهقفلا
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 اه ارتش دشا ربشا من 5 ةكولمم هتجوز قلط لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 _ هللا همحر -بويحم . دمحم ل اق هريغ اجوز حكنت ىتح لحت ال : ل اق

 ةدحاو اهقلط امنإ ناك نإو . كلملاب اهؤطي الف نيتقيلطت اهقلط ناك نإ
 . كلملاب اهأطي نأ هلق

 رهظ مث من اهرشاي مث من اهأربتساف ةمأ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 عضت ىتح اهنع كسمي مأ رخآلا ىلع مرحت له اهديس نم لمح
 نأ عئابلا رمؤيو اهدرب رمؤي : ءالعلا لاقف ؟ اهرشابي مث ضيحتو
 ديع ةميق دلوي موي هدلو هيلع موق 4 اهضبقي عئابلا هرك ناف 4 اهليقي

 اهيلع ضيحالو ساقنلا نم رهطتو عضت ىتح رخآلا اهؤطيالو هذخأيو
 . اهنع كسمب : هللاديبع وبأ لاقو لاق . هي دتعت

 نإو كلذ هل : لاق ؟ عيبلا ضقن يرتشملاو عئابلا بلط نإف : هل تلق

 اهدر يرتشملا بلط نإو اهل رقع الف ضقنلا بلط يذلا وه عئابلا ناك

 . اهرقع عئابلا يطعيلف

 يف اهرماؤي ملو اهحكني نأ ةكولمملا ىلوم ءاش نإو : ةلأسم

 . اهسقن يق رماؤت نأ بحتسي : لوقي عيبرلا ناكف اهسفن

 دق ناك نإ تيأرأ اطوت لهو عابت له ةربدملا نعو : ةلأسم
 ةربدم اهنأب فراع وهو هنإريج نم لجرلا اهربد يذلا اهديس اهعاب
 نيد ىف الإ عابتال ةربدملاف ؟ اهأطي نأ هل له كلذ ىلع اهارتشاو
 يذلاو اهربد يذلل زوجيو تقتع اهربد يذلا تام اذإف بئافلا
 . اهأطي نأ اهارتشا

 اجوز اهل ن أ هل تلاقف ةيلصم ةبر اج ىرتش ١ نمو :: ةلأسم

 ىتلا ةكرشملا امأو . ملعأ هللاف مكحلا امأو . عرو انهاهو اهؤطيالف
 . جوزب سيل كلذو اهؤطي كلتف جوز اهلو نوملسملا اهمنغي

 هحاكن اهيلع مرحي الق ينزي هتأر لجرل ةيرس نعو : ةلاسم
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 لحيالو ناز هنأل هيلع مرحت ليقو ةريغ نمو س ةرحلا ةجوزلا لثم سيلو
 ناز اهل

 اهارتشا مث ًانئاب قالط اهقلط مث ةمأ جوزت نمو : ةلأسم
 ًاقالط اهقلطولو هريغ اجوز حكنت نأ دعب نم الإ اهأطي نأ هل زوجيالف
 لاق مث هريغ اجوز جوزت نإ الإ اهأطي نأ هل ناك امف اهتعجر هيف كلمي
 : رضنلا نب دمحأ خيشلا لاقو . ,اهؤطو هل زوجي كلذ دعب

 دبألا يف اهأطي مل اهارتشاف ةمأ اموي قلط اذإو
 دقف يذ يبص ريغ اغلاب هريغ اجوز حكنت نأ نود

 . ميلظلا وه سانلا نم ءاخرتسا ةقنع يف يذلا دقفألاودقفلاو

 نأ هل زوجي الف اهفصن ىرتشا مث ةمأ جوزت نمو : ةلأسم

 ةيجوزلاب اهأطي نوكي نأ ولخيال هنأل امهنيب حاكنلا خسقفنا دقو اهأطي

 ةيجوزلاو كيرش اهيف هلو مات ريغ كلملا ناك املف هكلم لاز دقف كلملاب وأ

 ةأرملا نأ ىلع عامجالإ نإف اضيأو اهأطي نأ زجي مل هكلم لاز دقف

 اذإف هظم اذه كلذكو . هؤطو اهل زجي مل هضعب اهجوز نم ترتشا اذإ

 نإف هيلع فلتأ امب هكيرش ىلع عجريو ةرح تراص هكيرش اهقتعا

 هعم نوكتو اهسقني كلمأ يهف الاو اديدج ًاجيوزت اهجوزت هي تضر
 5 ثالث ىلع

 امهدحأ اهئطوف ةيراج يف نيكرتشم نيلجر نعو : ةلاسم
 . دلول ١ نمت فصنو . ءىطول رقع هيح اص يضقي : ليقف

 اهيلع : لاق ؟ عامجلا يف ام ,لاق ؟ امجلا هيتاوت ال ةمأ هل لجر : ةلأسم

 ن ] هل سيل كلذكو ح اكنل ١ هيشي مهدنع كلذو دحاو لاح يق نميل ١

 . امهعمجي نعمرل كلمي ىرخأل اطبو امه لح ١ إ جوزتي
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 اهؤطي اهديس نكي ملو لجرلا اهجوزتي ةمألاف تلق : ةلاسم
 اهئطو اهديس ناك ناق تلق . ال : لاق ؟ ءاربتسا هيلع له اهل جوز الو

 اهيلع له اهجوزي نأ ديري مث اهبرقي مل رثكأ وأ ةنس اهكرت مث
 . معن : ل اق ؟ ء اريتس ا

 دارأ املف ةيراج هيبأل بهو دلو وأ هنبال بهو لجر نعو : ةلأسم
 نأ كلذ تلاق اذإ ىغبنيف. اهئطو بألا وأ نبالا نإ : تلاق . اهاطو
 الف اهجرف سم وأ اهئطو دق هنإ : لاق نإف هلاسي ىتح اهأطيال
 .اهلوق ىلع هلوق لبق تلاق ام ركنأ نإو كلذب اهل ضرعتي

 اهأطي نأ هنبال اهيهو ةيراج هل تناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 مأ قدصتأ ينئطو دق كابأ نإ هل تلاق اهأطي نأ نبالإ دارأ نأ املقف

 قحأ نبالا ناك اهأطي مل هنأ معز ناف كلذ نع هابأ لاسي : لاق ؟ ال

 . هابأ قدصي نأ
 : هل تلاق . اهأطي نأ دارأ املف هيبأ ىلإ اهدر نبالا نإف تلق

 ن نإف هنبا بألا لأسي : لاق ؟ كلذ يف لوقلا فيك ينئطو كنبا

 . نبالا لوق لوقلا لاق . همهتيال ًايضر هعم نبالإ ناكو اهتئطو ام تبذك
 تعدا مث كله وأ باغ هنبال ةيراجلا يذلا بألا ناك نإف تلق

 كلذكو . كلذ ملعي ىتح أطي نأ لجرلل سيل : لاق اهئطو دق هنإ ةيراجل ا

 . كلذ لتم هنيا :اهاطعأ يتلا اضيأ

 . كتمداخ ىل ىلخأ : هتأرمال لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نأ هل سيلف بهوت الو راعتال جورفلا : لاق ؟ اهجرف كل تللحأ : تلاق
 قتعأ ءاش نإو عاب ءاش نإ ريصيف اهكلمي ىتح ةيطعلا هذهب اهأطي
 . اهتيراج هل تلحأ اهنأ يه ركنت ىتح همزلىال مجرلاو بهو ءاش نإو

 نإو بدؤي نإ اذه ىلعو . دحلا همزل ءىطو هنأرقأو كلذ تركنأ اذإف

 . اهظمل دوعي الئل رجزيو بدؤيو دلج هيلع سيلف هل تلخأ اهنأ ترقأ

 ء ىطو : ل اق . جوز اهل ةمداخ 77 لجر نع هتلأسو : ةلأسم
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 تفلعام : لاق هتأرما لاحامو : تلق ى دح كلذ يف هيلع سيلو لحيالام
 . الهأ كلذل تناكل اهيلإ هنم ناك امل اهقتعأ ولو هيلع دسفت هتأرما نأ

 هجئاوح يف اهثعبي مث ةيراج أطي لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 . هيلع كلذ زوجي ال : لاق ؟ هيلع كلذ زوجيأ قوسلا ىلإ جرحت

 عيبي لجرلا اذه دارأ ة هرح مأ مهلو كىلامم هل لجر نعو : ةلأسم

 لبقي له . اعيمج مهتعضرأ اهنإف : مهمأ هل تلاقف اطي وأ هكيلامم دحأ

 نإ تيأرأ تلقو هنومأم ريغ وأ ؟ ةنومأم ةكولمم وأ ةرح تناك اهلوق
 يف امأف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ يف اهلوق لبقي له . ءىطو دق ناك

 هنومأم ريغ وأ ةنومأم ةكولمم وأ ةرح تناك لوبقم اهلوق نإف ءىطولا

 نإ اهلوق لبقي الف عيبلا يف امأو ءىطولا لبق وأ ءىطولا دعب تلاق
 ناف عيبلا دعي لوقي نأ الا ةكولمم وأ ةرح تناك ةنومأم ريغ تناك

 . ةنومأم ريغ وأ ةنومأم ةكولمم وأ ةرح تناك ضام عيبلا

 اهآطي ن أ هل لحي ] هتوم دعي نالفل هتمأ لاق لجر نعو : ةلأسم

 ةربدملا كلذكو اهؤطو هل لحي معن : لاق ؟ هتوم دعب لجرل اهلعج دقو
 ( . اهؤطو هل لحي

 نمل اهؤطو زوجي له ةرب دملا ةمألا نع دردعس وي ] لئسو : ةلأسم

 اهريد دق ناكو ريدمل ا تام ناق ء كلذ زوجي هنأ ىعم : لاق ؟ اهريد

 . كلذ هل زوجي هنأ ىعم : لاق ؟ اهاطي نأ هدلول زوجي له هريغ ىلع

 ريغ وأ اهاضرب ةكولمم هتأرما ءىطو يذلا امأو : ةلاسم
 ركبلا يف اهديسل نامضلا هيلع ليق دق هنإف ًابيث وأ تناك اركب اهاضر
 رشع لاق نم لاق بيثلا يفو اهنمث سمخ لاق نم لاقو . اهنمث رشع
 . اهنمث رشع فصن لاق نم لاقو اهنمث

 مات جيوزتلا نإف رحب وأ دبعب ةجوزتم يهو ةمأ ىرتشا ىذلا امأو

 اهأطي نأ اهديسل سيلو اهأطي نأ اهجوزلو ءارشلاب ضقنيال هلاحب
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 . هوجولا نم هجوب اهجوز نم نيبت ىتح

 نإ مث كتيرتش ثا كديس كعاب نإ موق ةمأل لاق نمعو : ةلأسم

 اذه سيلف ؟ هيلع اهمرحي لوق اذه له اذه اهارتشاو اهعاب اهديس
 ةرحلا لثم ةمألا سيلو . اهل هئطو الو هيلع اهارش مرحي امم لوقلا
 . ملعأ هللاو ائيش اهسقن نم كلمتال ةمألا نأل

 باغ مث اهديس يأر ريغب تجوزت ةمأ هل لجر نعو : ةلاسم
 ام ىلعف ؟ اهأطي نأ اهديسل لهوه نيأ ملعي ملو اهجوزت ناك يذلا
 تضقنأ اذإو دساف جيوزت اذهف جيوزتلاب ديسلا ضري مل اذإف تفصو
 لحي مل انز نم دلوب ةمألا تعاج اذإف . اهاطي نأ اهديسلف اهتدع
 . اهأطي نأ اهديسل

 سأب هيلع سيلف هتمأ ربد نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلسم
 يذلل سيل : ليقف هيف اهعابق نيد هيلع ناك نإ امأو اهئطو يق

 كلذكو . رثكأ لوألا لوقلاو اهؤطو هل لاق نم لاق . اًهأطي نأ اهارتشا

 ةرح يهف نالفق مدقي موي و أ ةرح هتيراجف نالف تومي موي لوقي يذلا
 نالف م دقب دالو هيق تومي ن ] ملسو موي يف اهئطو ن نا اف اهؤطي ال كلذ دق

 يذلا ءىطولا يف هيلع سأبال يذلا امأو . ام ارح ًاطيال هنأ وجرأق

 ةكم ىلاإ جرخأ مل نإ : هتيراجل لاق يذلاو ة ةرح يهف تم اذإ لوقي

 . قتعت مت تومي ىتح اهم دختسب : ل اق ( "جرخي مل من من ةرح تن ذأق

 يهف انهاه ءىطولا عنمي سيل : لاق . ال : لاق ؟ اهؤطي له : تلق
 . كلذب سأبال معن : لاق ؟ اهاطي نأ اهديسل حلصي له ةرح

 ن ] ء اهقفل ا لوق نم انظفح ي ذل و ىر اوحل ١ يب ا نع : ةلأسم

 اهجرف كلمي ىتح اهتخأ ا ء ر دق هل هم ] اه 7 ن ] ةمأل ١ ددىسىىلل سيل

 ءىطو اذا ل و هكلم نم اهجرخي ىتح : ءاهقفل | نم . ل اق نم ل اق . هريبع

 نمك اذه يف اعيمج هرلع اتمرح دقق هكلم يف اعيمج امهو اهتخأ ا

 جرخأ ال لاقو هخسن يف )١(
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 . ملعأ هللاو نيتخألا ني عمج

 امهارتشا مث ناتخأ ناتيراج ناتمأ هل لجر نعو : ةلاسم
 ( اعيمج هيلع اتمرح دقق تفصو ام ىلعف ؟ ن اتخ ] امهن ا ثدح امهئطوو

 . ء اهقفل ا نع ء اج كلذكو هكلم ىف امهو امهئطو اذإ ادبأ
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 رشع عباسلا بابلا
 ةكولمم ءيطو نم مزلبام

 راستقالا ىلع هريغ ةمأ اطي لجرلا يف نسحلا يبأ ب اوج نمو
 نإو دحاو رقع اهديسل امنإف اهونٹيو هلزنم يف اهل ًارستقم ناك اذإف
 امأو : لاق . ةرحلاب كلذ ساقيو رقع ةئطو لكلف اهداطصي ناك

 ام الإ نيترم الو ةرم ءيطو يف زييمت اهيف انعم سيلف ةعواطملا
 ىقو بيثلاو ركبلا ىف اهنمث رشع هيلع ناك اهب ىنز اذإ هنأل كتملعأ
 صلخت اذإ هنأ وجرنو . باوصلاب ملعأ هللاو اهنمث رشع فصن بيثلا

 رثكا وأ نيترم وأ ةرم اهل هؤطو ناكو ةبوتلا عم اهبابرأ نم كلذ نم
 . ملعا هللاو هللا ءاش نأ هصالخ انوجر كلذ نم

 ةرم دعي ةرم اهب ىن ازل ١ اهئطو اذ ا ةمأل | نع هتلأسو : ةلأسم

 . ءىطرولا كلذ عيمجل دحاو رقع هبلع اهل لاق ؟ ةقرقتم مايأ يف

 ل اق ؟ ] دمعتم ن اتخأ ١ امهو نيتم أ ع ىطو لجر نعو : ةلاسم

 ناك نإو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو أدبأ هبلع اتدسق دق امهنأ :

 نم ىلوأل ا ل اسفق يف فلتخي هنا إ يعمق ن ايسنل او لهجل ا ىلع 7 ل

 . نيتخألا

 خيشل | ل اق ةعو اطم يهو لجر ةمأ ء ىطو لجر نعو :: ةلأسم

 ن او اهنمث رشع فصن اهلف اهريبجي ن أ ال ا اهل رقع ال . ,ديلول ١ وي أ

 . اهنمث رشع اهلق اركب تناك

 فالتخا اهرقع يفق ةعئاط لجر ةبر اج ءىطو نمو : ةلأسم

 . تعواط ولو رقعلا هيلع ركيلاو هيلع رقعلاف اههرك امأو

 سانلا ضعب لاقف اهلبح رهظف ةيراج اولوادت موق نعو : ةلاسم
 شارفلل دلولا _ ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق رخآلل دلولا
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 . رجحلا رهاعللو

 ذنم رهشأ ةتسل تعاج نإ لاق نم لاق اذه ليق دق معن : هريغ لاق

 نم لقأل تعاج نإف هيف لوللل قح الو رخآلا دلو وهف رخآلا اهئطو نم
 ءىطولا نكي مل اذإ اذهو . هيف رخآال قحالو لوذلل وهف رهشأ ةتس
 . لوألا ءىطاولا ءيطو مكح ليزي ببسب

 نيب ةمأ لثم ةأرملا لاوزب همكح لوزي ال ءعىطولا ناك اذإ امأو
 دقام هيق ليقف هيق فلتخا دقق دح او رهط ىف اعيمج اهوئطو ء اكرش

 لقأل تعاج اذإف اعيمج امهل دلولا : لاق نم لاقو باوجلا نم ىضم
 . رخآلا اهئطو ذنم رهشأ ةتسل لوألا اهئطو نم ذنم نيتنس نم

 ةيراج يف نيكرتشم نيلجر نعو باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 . دلولا نمث فصنو ءىطولا رقع هبحاص يضقي ليقف امهدحأ اهئطوف

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر
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 رشع نم اتلا بابلا
 ةكولمم ءيطو نم مزلي اميق

 وهو اهالومل اهرقع هيلعف ركب يهو ةكولممب لجرلا انز اذإ لاقو
 نإف ةكولمملا بيثلا انز اذإو ةعواطم وأ ةهركتسم تناك اهنمث رشع
 تناك نإو اهنمث رشع فصن وهو اهرقع اهالومل هيلع ناك اههركتسا
 : ملعأ هللاف ةعواطم

 تناك ن نإ ١ اهنمث سمح هيلعف ة ةمأ لجرل هركتس ا اذا و : ةلأسم

 يف رشعلا : ءاهقفلا ضعب لاق دقو . اهنمث رشعف ًابيث تناك نإو اركب
 . بيثلا يف رشعلا فصنو . ركبلا

 لاقق امهدحأ اهئطوف ةيراج يف نيكرتشم نيلجر نعو : ةلأسم
 . دلولا نمث فصنو ءىطولا رقع هبحاص يطعي

 رشع ركبللف ًابيث وأ اركب موق ةيراج ءىطو لجر نعو : ةلاسم
 هتعي ات تن اك ن ١ : تلقو . اهنمث رشع فصن بيثللو اهرقع وهو اهنمت

 . ائيش اهسقن نم كلمتال

 ينزي ي ذلا امأ ف . رفعج نب دمحم نب رهزال ١ نع : ةلاسم

 "اونمث رشع فصنق ايش تناك نإو ًاهنمث

 .» ء اوس اهتعو اطمو ةمأل ٥ اركتس ١ ن ا ىلع ىبي ] نعو

 هيلع ء يشالق بيتل ا ام و ل اح لك ىلع ركيلل همزلي ل اق هريع نمو

 ١ ذك ينمزل اه ديسل لوقبو هسفنل طيحتسي ن ن ا يغبنيو . هتعو اط اذ ١

 يف كلذكو هنيدي نأ هيلع سيلو هنم ذخأت نأ اماو لحت نأ امأو اذكو

 ريسفت نع هسقن نع ينكي ن ں أ ل ارا او هياد هل لتقي وأ دحأل قرسي يذل ١

 . ةمادنلاو هنم دبال لاح ىلع رافغتسالاو اذكو اذك يلع : هل لاق كلذ
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 ناق صالخلا ديري م موق ةيراجب ينزي يذلا امأو : ةلاسم
 فصنق ابي تناك ن او اهنمث رشع وهو اهرقع هيلعق اركب تناك

 اهنمث سمخ ركرلل ليق دقو دمحأ ني نسحلا يلع وبأ لاقو . رشعلا

 ءامإلا نم . اهم قادص همزلي ضعب لاقو . اهنمث رشع بيثلا يفو
 . ملعأ هللاو ابيث وأ اركب تناك

 نيتيرق نيب ًابيثوأ ءارذع ةمأ ضرتعا لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 وأ اركب ءامإلا نم اهلثم رهم اهيلع : لاق ؟ اهنم باصأف تيب يف دأ

 سمخ : لاق نم لاق . اهنمث رشعف اركب تناك ن : لاق:نم لاقو

 اهنمث سمخ رشع ليقو اهنمث رشع فصن ليقف ..وب اهنمت
 . هيلع ءيشال ليقو . اهالوم ةمدخ نع اهلغشي ام ردق وأ

 اهرقع هيلع لاق ةملسملا هركتسا اذإ ملسملا نع هتلاسو : ةلاسم
 . اهئاسن نم دحأ وأ اهمأ رهم لثم

 ءعىطو نمو ميهاربا نب دمحم هللادبع ىبأ باوج نمو : ةلسم

 رقعلا نم كلذ يف همزلي مكو ال مأ رقع همزلي اهربد يف لجر ةمأ

 نإو اهحرج نإ شرإلا هيف امنا او كلذ يف رقع ال هنأ انفرعام رثكأف

 . كلذي اهلغشي . ردقي هدلعو يدنع موسلا كلذ يف اهملا

 يف ةمأ ءىطو اذإ : ليق دقف لبقلا يف ءىطولا يف رقعلا امنإو

 وهو اهنمث رشع ليقو اهنمث سمخ ليق ر دقق اركب تناك نإف اهجرف
 رشع فصن ليقو اهنمث رشع ليق دقف ًابيث تناك نإو . لوقلا رثكأ
 . اهلغشأ ام ردقب ليقو . لوقلا رثكأ وهو اهنمت
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 رشع عساتلا بابلا
 ام .الآ ۔اوبتسا سف

 هنإ مث هيدي ىلع اهابر ةريغص ةيراج هل تناك لجر نع تلأس
 ال هنأ وأ هل زئاج كلذ نأ نظو اهئربتسي نأ لبق نم هنم لهجب اهئطو
 هيلع دسفي لهف . هدي ىلع اهابرو هرجح ىف تناك اذإ هيلع ءاربتسا
 ؟ اهميرحت ىلع مدقأ امف ؟ اهؤطو

 نم اهذخأ ولو اهئربتسي : لاق هنأ دلاخ ني دمحم نع تظقح دقو

 . اهميرحت ىلع مدقأ مل هدي ىلع اهابر اذإ امأف اهمأ دنع
 يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلا باوج نم هريغ نمو

 كلذل الخ دقو اهئربتسي ملو هتيراج ءىطو لجر نعو ۔ هللا همحر -
 وأ هرجح يف اهابر هذه هتيراج تناك نإف اهأطو دارأ مث نينس ثالث

 ىتم اهأطي نأ هل زئاجق اهئطو مث مث ةغلاب ةأرما تراص نأ ىلإ هدنع

 وأ اهثرو وأ اهارتشا ناك نإو . اهئطو يف هيلع ءاربتسا الو دارأ
 أدبأ اهؤطو هيلع مرحو هيلع تمرح اهئربتسي نأ لبق اهئطو مث مث اهابس
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر. ةيناث اهؤطي دوعي الف

 ن ] هيلع له هتمأ جوزي ن أ د ار أ اذ ا لجر نعو : ةلأسم

 ءاربتسا هيلع سيل هنأ ىعم : لاق ؟ ال مأ اهئربتسي

 ضيحملا نم سأيت دق نم دحب تراص اذإ ةمألا نعو : ةلاسم
 ةتالث فصن اموي نوعبرأو ةسمخ : لاق ؟ تقلط اذإ اهتدع نوكت ام

 لاق دق هنأ يعمو . رغصلا نم ضحت مل يتلا كلذكو : تلق . رهشأ

 . رهشأ ةتالث اهتدع نأ : لوقلا ضعب يفو . نارهش اهتدع : لاق نم
 تسيآ دق يتلا نيتمألا نيتاه لجر امهأربتسا اذإا كلذكو : تلق

 : ,ضعب لاق . امهئربتسي مك رغصلا نم ضحت مل يتلاو ضيحملا نم
 . اموي نوعبرأ : لوقي ضعبو امهؤاربتسا اموي نوعبرأو ةسمخ وه
 لوق ىلع اموي نيرشع لوقي ضعب ىسعو : لاق ارهش : لوقي ضعبو
 نيعبرألا مسقيو ةضيح عئابلا ىلعو ةضيح يرتشملا ىلعو لوقي نم
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 . اذه ريغ ىلع مهبهذم دامتعا لعلو كلذب هبشي امهنيب ًاموي

 ضيحت الوأ ضيحت يتلا ةمألا يرتشي لجر نعو : ةلاسم
 ضيحلا نم ىضم امب ىزتجي له اهأطو ديري مث نينس هدنع ثكمتق

 يفتكي الف تفصو ام يلعف ؟ ءاربتسالا نع كلذ يفكيو روهشلا نمو
 تناك اهأطو دارأ نإ ءاربتسالا نم دب الو ءاربتسالا نع كلذب
 . ةريبك وأ ةريغص

 دارأو ضحت ملو ضيحت نمم ةيراج ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 نم سأيت ىتح كلذ هل سيل ليق دق هنا يعم : لاق ؟ كلذ هل له اهاطو

 ىنعم ىلع ضيحلاب دتعتف ضيحتو مايألاب دتعت مث . ربكلا نم ضيحملا
 ىعم لاق ؟ ضيحت ال اهنأ مالعإ هيلع له اهعيب دارأ نإف : تلق . هلوق
 يق فالتخاب ضحت ملو اهلثم ضيحت نمم تناك اذإ اهنإ لاقي دق هنإ
 يل عقي اميف بيعب سيل هنأ لوقلا ضعب يفو . بيع هنأ لوقلا ضعب
 . ملعأ هللاو

 يقو هدي ىلع اه 7 ةريغص ةيراج هل لجر نعو : ةلأسم

 دسقت له اهئطوق هيلع ء اريتس | الو هل ز اج 7 ن أ نظو هرجح

 . اهميرحت ىلع مدقأ امق ؟ هيلع

 ةمألا هدنع نوكي لجرلا ىف لوقت امف : هل ليق : ةلأسم

 : لاق ؟ ءاربتسالإ كلذ هعفني له اهأطي نأ لبق ضيحت مث اهئربتسيف
 ءاريتسا هيزجيأ نينس هدنع تدعق نإق : تلق . كلذ هعقني ال هنأ ىعم

 . كلذ ليق دق هنأ يعم : لاق دحاو
 كلذ ليق دق هنأ يعم : لاق ةدحاو ةضيحي اهأربتسا نإف : هل ليق

 . ةضيح يرتشملا ىلعو ةضيح عئابلا ىلع ليق هنأل

 لجر مهل رفغو - هللا مهمحر - نيملسملا بتك نم ةروثنم نم
 نأ بتكلا ضعب ىق تدجو : لاق . دلت ال ىتح ءاود هتيرس ىقس

 . ةزاجإلا ىلإ برقأ ةمألاو دلت ال ىتح ءاودلا برشت نأ اهل زئاج ةأرملا
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 نأ هل له جوز ريغ نم لماح ةيراج ل لجر نعو : ةلأسم
 . كلذ هل سيل : لاق نم لاقق ؟ لماح يهو اهجوزل وأ اهأطي

 كلتب يفتكي له صن داح يهو ةبر اج ىرتش ا لجر نعو :: ةلأسم

 ةضيحل اي دتعت 5 ال ةقلطملا ن ] ٥ ةدعل | وحن ىلعف ؟ ءاريتس ال ا نع ةضحل ١

 هللاو ةضيحلا كلت ريغ ةضيح ضيحت ىتح ةيراجلاو . اهيف تقلط يتلا
 . ملعأ

 يف نوكت لجر ىلإ اهملسف ةيراج لجر ىرتشا اذإو : ةلاسم
 نأ لبق هلزنم يف يذلا ىلع اهعاب مت اهأربتساف اهئربتسي ىتح هلزنم
 هعقنيال و اضيأ اهئربتسي نأ .ناثلا يرتشملا ىلع : لاق . اهأطي
 يف هيلع ةدابع ىدأ لوألا نأل اطب مل نإو لوألا يرتشملا ءاربتسا
 ىلع تبجو ةدابع لك اذكهو هريغ لعفب ةدابع هنع لوزت الو هسفن

 . هتزاجاب ليلد ماقام الإ هريغ لعف هنع زجي مل ةسقن يف ناسنإ

 اهأطي نأ هل له اهارتشا مث ةمأ جوزت لجر نع لئسو : ةلاسم

 يدنع : لاق ؟ جيوزتلاب اهئطو نكي مل اذإ ءاربتسا ريغب نيميلا كلمب
 نيح هنأل ءاربتسالا دعب الإ نيميلا كلمب اهأطي نأ هل زوجي ال هنأ
 . جيوزتلا ماكحا تلطب ءارشلا هدقع تعقو

 نأ هل له ىرتشا مث جيوزتلاب اهئطو دق ناك نإ تيأرأ : هل تلق

 اهأطي نأ هل ذوجي ال هنإ يعم لاق ؟ نيميلا كلميو ءاربتسا ريغب اطي
 ءاربتسالا سيل ةتباث ةنس ءاربتسالا نأ ىدنعو ءاربتسا ريغب
 ال هلعل : لوقي ضعبو هيف فلتخي امم كلذ نأ يدنعو . ءىطولاب
 اذكه معن : هريغ لاق . جيوزتلا كلمب اهئطو دق ناك اذإ هيلع ءاربتسا
 . هبلع ءاريتسا ال هنأ انقرع

 ريغ ةبيص ةبر اج ىرتش 7 لجر نعو ير اوحل | يب ] نع : ةلسم

 نيعبرأل ١ م امت ىون دقو رثكأ ا و أ لقأ ا ى أ اموي نيرشع اهأ اريتس اف غلاب اد

 ام آارطو اهنم ىضقو اههجو يف اهلبق أموي نيعبرألا متي نأ لبقف اموي
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 ريغ نم جرفلا سم دقو نيذخفلا نيب كلذ ناكو لسفلا هيلع بجوأ
 نم ءىطو مث اموي نوعبرألا تلخ ىتح اهضبقي ملو اركب تناكو جاليإ
 ءاهقفلا لوق نم هانظفح يذلاف تفصو ام ىلعف ؟ اهب زاجو كلذ دعب
 وأ اهجرف ىلإ رظن ناف اموي نيعبرأ ءعيربتست ةريغصلا ةدراجلا نأ

 تمرح دقفق أموي نوعبرألا يضقنت ن أ ليق نم هجرفي وأ هديب هسم

 . جلوي مل وأ جل وأ أدبأ هيلع

 ةضيح عئابلا ىلع لاق نم لوق ىلع ساقو : لاق نم لاق امنإو
 أموي نيرشع اهأربتسا دق هنإ : عئابلا لاق اذإف ةضيح يرتشملا ىلعو
 لوقي نأ دعب نم اذهو اموي نيرشع يربتسي نأ يرتشملا ىلع ناك
 عمتجم لوقلا اذه نأ ملعن الو اموي نيرشع اهأربتسا دق هنإ عئابلا
 نأ نأ يرتشملا ىلع نأ هيلع عمتجملا لوقلا نم فرعن امنإو هيلع
 ال ةريبك تناك وأ غلبت مل ةريغص تناك اذإ اموي نيعبرأ اهتوبتس
 . ضيحت

 لوقي نآ الإ ةضيحب اهئربتسي نأ يرتشملا ىلعف ضيحت يتلا امأو
 ضيمحلاب ءاربتسالا اولعجي ملو ءيشب اهئربتسي مل هنأ عئابلا
 . باوصلاب ملعأ هللاو ءاهقفلا لوق نم انملع اميف مايألاب ءاربتسالاك

 ةيراج هل ىرتشي نأ هرمأ هنأ ولف : هل تلق : ةلأسم
 نكي مل اذإ كلذ هؤزجي له اهأربتسا دق هنأ : لاقو . هل اهارتشاف
 كلذ هأزجأ ةقت ناك اذإ معن : لاق ؟ كلذ لبق هل اهئربتسي نأ هرمأ
 . اهلثم ءيربتسي امب هل اهأربتسا هنأ هل لاق اذإ اهاطي نأ هل ناكو
 . معن : لاق ؟ امهلوق نم كلذ هؤزجيأ ةأرما وأ الجر ةقثلا ناك ءاوسبو : تلق

 نأ ل ارأ لجر نع هللا همحر درعس ويأ لئس : ةلأسم

 الخ املق هامس دق موي ذنم اهئربتسي هنأ هتين يف دقتعاف . ةمأ يرتشي

 هل له . مايألاب ءعيربنست نمم تناكو اهأطو دارأ اموي نوعبرأ هل

 ضيحلاب اهتدع نمم تناك ن نإ : لق . كلذ هل نأ ىعم : لاق ؟كلذ

 ىعم : لاق ؟ كلذ هل له اهاطو دارأ ةدحاو ةضيح تضاح نأ املف
 . كلذب لوقي نم لوق ىلع كلذ هل نأ
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 ؟ اهئربتسي نا هيلع له اهاطو دري مل اذإ ةمالل يرتشملاف : تلق

 دارأف اهؤطي عئابلا ناك نإف : هل تلق . كلذ هيلع سيل نأ يعم : لاق

 هبلع نأ يعم : لاق ؟ ء اربتسا هيلع له ءارشلا دعب اهعيبي نأ يرتشملا

 . ءاربتسالا مكح اهل تبثي ملو اهؤطي ناك عئابلا نأ ملع اذإ كلذ

 هبلع له اهؤطي نكي ملو هتمأ عيب دارأ اذإ عئايلاق : هل تلق

 . كلذ هيلع سيل نأ يعم : لاق ؟ ءاربتسا

 ىنعمب ءاربتسالا هيلع بجي له اهعيب دارأو اهؤطي ناك نإف : تلق

 له اهئربتسي ملو اهعاب نإ تيأرأ : هل تلق . يدنع اذكه لاق ؟ مزاللا

 يدنع اذكه : لاق . ىرتشملا ملعيو ءاربتسالا ليق اهعيبي نأ هل زوجي

 . هملعأ اذإ هل زوجي هنأ

 همزليو بيعم عيبلا نأ يعم : لاق . كلذب هملعي مل نإف : هل تلق

 هنأ يرتشملا عئابلا ملعأ نإف : هل تلق . بيعلاو ةلاهجلا ىنعمب ضقنلا

 هقيدصت هل له . يرتشملاو عئابلا مزلي يذلا ءاربتسالإ اهأريتسا دق

 انيمأ ةقت ناك اذإ يعم : لاق ؟ اهيرتشي ام نبح نم اهآطي نأ هلو

 ر اميف يدنع كلذ زاج كلذ نم لوقي ام ىلع

 تاقوأ نم تقوب دحي ملو اهآاطبو اهئربتسيل اه ارتش نا اذاق : هل تلق

 ؟ كلذ هل له اهئطو ءاربتسالا نم لجألا ىضقنأ املف ءاربتسالا
 تناك اذإف : هل تلق . هب لوقي نم لوق ىلع كلذ هل نأ يعم : لاق
 ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ اهل ءاربتسالا بجي مكب ضيحت نمم ةمألا
 : لاق نم لاقو . يرتشملا نع ةضيحو عئابلا نع يزجت ةضيحب

 لك ىلع نيتضيح يرتشملا ىلعو دارفنالا ىلع عئابلا ىلع نيتضيحب
 . دارقنالا ىلع امهنم ةدحاو

 هنإ يعم : لاق ؟ يربتست مكب ضيحتال نمم تناك ن اق : هل تلق
 : لاق نم لاقو . اموي نيعبرأو ةسمخب ليق دقو . نارهش ليق دق

 . اموي نيرشعب : لاق نم لاقو رهشب : لاق نم لاقو اموي نيعبراب
 لوق ىلع نيعبرألا فصن اهل لعجي ةضيخلاب لوقي نم لوق ىلع اذهو
 يهشنتلاو ذذلتلاب اهرصبيو اهسمي نأ هل لهف : هل تلق . كلذب لوقي نم
 هنإ يعم : لاق ؟ ال مأ ءاربتسالا لاح يف جرفلا الإ بايثلا قوف نم
 . اهتحت نم الو بايثلا قوق نم هل زوجيال
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 هل له جرفلا الا بوثلا تحت نم اهسمو كلذ لعق ناف : هل تلق

 اهل هسم يف هنا يعمو يدنع اذكه : لاق ؟ ءاربتسإلا مت اذإ اهؤطو
 . ةوهشلا ىلع كلذ ناك اذإ ءاربتسالا لبق اهيلإ هرظنو

 اذإ اهأطو ديريال يتلا هتمأ ىلإ رظنلا هيلع مرحي كلذكو : هل تلق
 نمم رارحالا ةلزنمب يهو ليق هنأ يدنع اذكه : لاق ؟ ذذلتلا كلذ دارأ
 هسم وأ ىنعمل اهيلإ هرظن امأو ذذلتلا ىنعمو . هيلإ رظنلا هل زوجيال
 سأبالف ىنعمل اهل هسم ناك اذإ هريغ ةمأ كلذكو يدنع هيلع ءعيشالف

 . ةوهشلا نم هبلق ءىرب اذإ كلذي

 نأ اهيلع له اهل ءاربتسالا لبق هتمأ ءعىطو ىرتشملا دارأ اذإف تلق
 امم ءاربتسالا ىف دبعتلا نم اهمزلي ىدنع اذكه : لاق ؟ كلذ هعنمت
 : ب : همزلي

 تعاجق ءىطولا كرتب دهشأ مت هتمأ اطي ناك اذإ ديسلاف : هل تلق
 يعم : لاق ؟ دلولا همزلي له رهشأ ةتس نم رثكال داهشالإ دعب دلوب

 هدعب جوزت مل اذإ دلولا همزلي ليقف فالتخالا يناعم هيف هبشي هنإ

 . كلذ همزليال : لاق نم لاقو

 ةتسل يرتشملا دنع دلوب تعاجف اهؤطي ناكو اهعاب نإف : هل تلق
 وأ عئابلل دلولا نوكي نمل اهؤطي يرتشملا نكي ملو رثكأ وأ رهشأ
 . عئابلا وهو لوألا قحلي هنإ ليق دق هنإ يعم : لاق ؟ يرتشملا

 يق دلوب تاج نإف هل تلق . عئابلا الو يرتشملا قحليال : ليقو
 . يدنع اذكه لاق . عئابلا مزليأ رهشأ ةتس

 أقر نوكيو بسنلا لوألا قحلي هنأ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
 . يرتشملل ًاقر نوكي الو ةيرحلا ماكحأو بسنلا هقحلي مأ يرتشملل
 . يرتشملل ًاقر نوكيالو ةيرحلا ماكحأو بسنلاب قحلي هنأ يعم: لاق
 ءيطولا ىنعمب هل تبث اذإ ةيرحلاو بسنلاب هقحلي هنأ يعم : لاق
 هب تاجام هقحليف . هقحلي هنأ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق . ةيراجلل
 . يدنع اذكه : لاق . نيتنس نود

 ةريغص ةيراج هل تناك لجر نع تلاس رثألا نمو : ةلسم
 نأ نظف اهئربتسي نأ لبق نم هنم لهجب اهئطو هنإ مث هيدي ىلع اهابر
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 ىلع اهابرو هرجح ىف تناك اذإ هيلع ءاربتسا ال هنأو هل زئاج كلذ

 . اهنيرحت ىلع مدقأ امف ؟ اهؤطو هيلع دسفي له هيدي
 نم اهذخأ ولو اهئريتسي لاق هنأ دلاخ نب دمحم نع تظقح دقو

 لاق . اهميرحت ىلع مدقأ ملف هدي ىلع اهابر اذإ امأف . اهمأ دنع
 امنإ ءاربتسالا نأ لوقلا ضعي يناعم يف هبشي هنأ يعم : ديعسوبأ
 لك يف ةنس ءاربتسالا نا : لوقلا ضعب يقو ءىطولآ يناعم ىلع وه
 الا ةجوزلا أطوت ال امك ءاربتسالاب الإ كالمألا نم ءىطوي ال هنأو كلم
 ىناعم يف وه امنإ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق . حاكنلا ةدقعب

 ةيراجلا ربتسي مل اذإ ءاربتسا هيلع بجوي ال هب ءاربتسالاو ءىطولا
 يق أطوي ال نم دح يف تناك اذإ اهنأ : يعم لاق ؟ اهاربتسا
 . فراعتلا

 ملو اهعاب مث اهؤطي اهديس ناك اذإ ةمألا نع هتلأسو : ةلاسم

 ؟ كلذ يف اع مثإ ال مأ كلذ يف ًامثآ نوكيأ ءىطولا دعب اهئربتسي

 ربخي مل اذاف . كلذب ربخي نأ هيلعو هب درت ابيع نوكي هنأ يعم : لاق

 . كلذ در هل ناك يرتشملا هب ملعو كلذب

 امنإ مأ نمثلا نم ءيشل ًانماض نوكيأ كلذب ربخي مل نإف : هل تلق

 يدنع كلذب ملعي نأ هيلع : لاق ؟ كلذ ريغال عيبلا هب دري بيس وه

 . بيع هعم اهيق ثدح دق نوكي نأ الإ ملع اذإ يرتشملل رايخلاو

 هنأ يعم : لاق ؟ كلذ يف ًامثآ نوكي له كلذب ربخي مل نإف : هل ليق

 . كلذ يف ًأمثآ ناك شقلا ليبس ىلع بيعلا متك اذإ

 نوكيال هنأ يعم : لاق 0 ءاوس بيثلاو ركبلا يف اذهق : هل تلق

 اهأربتسا نإف : هل تلق . اهيف لوقلا يضم دقف بيثلاو ةطوم ركبلا

 . كلذي ربخي نأ هيلع له . اهعاب مث اهايإ هئطو نم ديسلا

 ديسلا اهأربتسا نإف : هل تلق . كلذ هيلع رميل هأ ىعم : لاق

 لوقي نم لوق ىلع مالعا هيلع له اهعابو ةدحاو ةضيحب اهل عئابلا
 امي اهأربتسا اذإ : لاق ؟ ةضيح يرتشملا ىلعو ةضيح عئابلا ىلع

 نأ كدنعف : هل تلق . لوقلا اذه ىلع مالعا همزلي ال هنأ يعمف همزلي
 . يدنع اذكه : لاق 0 نيتضيح هلك ءاربتسالا عئابلا ىلع ىري اضعب
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 . ضيح ثالثب ةمألل ءاربتسالا نأ ىري اضعب نأ كدنعف : تلق

 : ل اق . ضيح ثالثب جوزلا نم ا ن اهتدع كلذكو . كلذ يل نعييال : لاق

 قالطل ١ يف كلذكو هل تلق . ملعأ ١ هللاو انياحصأ لوق يف كلذ يل نيبيال

 . ملعأ تسل : هل لاق . ثالث ةمألا قالط نأ انباحصأ لوق يق ملعت له

 ىلع له جوز نم ةدع ىف ةمألا هذه تناك ن ا تلق : ةلأسم

 يهو يعم اذكه : لاق ؟ اهعيب دارأ نإ يرتشملا كلذب ربخي نأ اهديس
 تلق . هلوق ىنعم ىلع اهؤطي اهديس ناك يتلا ىلوألا ةلزنمب هعم
 اهنأ د اهايإ هئطو نم اهأربتسا دق هنأ يرتشملا ديسلا ! ربخأ ا اذاف : هل

 اكو هقدص ه ناف ةنانئمطال ا يف امأ او مكحلا يف | ة ءاريتس ا هيلع ن ]

 دق هن أ لاق اذ ١ كلذ ةيزجي ن ] وجرأف هلوق ريف د كشي ملو اقداص

 . كلذ دي لوقي نم لوق ىلعو امات ء اريتس | اهأ اريتس ١

 . مات ءاربتسا يرتشملا ىلعو مات ءاربتسا عئابلا ىلع : لاق نم لاقو
 املف مايألاب ءاربتسالا يف ذخأ مث ضحت مل ةمألا تناك اذإف تلق

 هيلع مأ مايألا نم هيلع ينبي نأ ةيزجيأ تضاح ءيش هيلع يقب نأ
 . ضيحلاب ءاربتسالا هيلع ليق دق هنأ ىعم : لاق ؟ ضيحلاب ناث ءاربتسا

 ردي ملق لجرل اهعاب مث اهئطوف ةيراج هل تناك لجر : ةلأسم

 هل نأ يعم : لاق ؟ء اربتسالا دعب اهأطي نأ هل له ال مأ لوألا اهئطو

 رخآلا نكي مل اذإا كلذ هل له ءاربتسا ريغي اهئطو نإق : هل تلق . كلذ

 . اهئربتسي نأ اذه ىلع ناك اذكه ناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ اهئطو

 اهتدع نأ رثألا ءاج دقف ءامإلا نم ةقلطملا امأ لاق : ةلاسم
 ةسمخف ضيحتال نمم تناك نإو . ضيحت نمم تناك اذإ ناتضيح
 دقف عابت امنإو قلطتال يتلا امأو . رثألا ءاج كلذبو . أموي نوعبرأو
 عئابلا ىلع ناتضيح : لاق نم لاقو . ةدحاو ةضيح : لاق نم لاق
 ىلع : لاق نم لاقو ةضيح عئابلا ىلع : لاق نم لاق . يرتشملاو

 . ناتضيح يرتشملا ىلعو . ناتضيح عئابلا
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 اهتدع لاق نم لاقف ربك نم وأ رغص نم ضيحتال يتلا امأو
 نم لاقو . اموي نوعبر او ةسمخ اهتدع : لاق نم لاقو اموي نوعبرأ
 نم لاقو 4 اموي نورشع عئابلا ىلعو أموي نورشع يرتشملا ىلع : لاق
 نم لاقو . اموي نوعبرأ عئابلا ىلعو اموي نوعبرأ ىرتشمل ا ىلع : لاق
 . اهتدع رهشأ ةثالث : لاق نم لاقو . رهش : لاق

 . ناك لجر نم ةيراج ىرتشا لجر نعو : ةلسم
 : لاق . ةدحاو ريع ًاضيح تضاح ىتح انامز كلذ ليق اهلزتعا

 نيح ه اهلزتعا نوكي نأ الإ هدنع ىرخأ ةضيح اهئربتسي نأ هيلع
 ةدحاو ةضيح تضاح ناق اهل ةدع لازتعالا كلذب ديري وهو اهلزتعا

 ىرأ ال ينإف اهجوزي وأ اهعيبيل ةدع كلذ لعجي وهو اهايا { هلازتعا يق

 اهأطي نأ ًالالح هل اه ارأو اهمحر ءعىربتست نأ اه أريتسا يذلا ىلع

 . مهتيال عئابلا ناك اذإ اهأربتسا موي نم

 اهأربتسا عئابلا نوكي نأ الإ ةضيح دحاو لك ىلع : هريغ لاق

 . مهتيال نمم وهو نيتضيح
 كرت ىون اذإ : لاق نم لاقو اذه ليق دق معن : لاق هريغ نمو

 كلذ ىلع تضاحق اهأطو يوني نأ الإ اهأطي ملف اهكرتو اهتعماجم

 . كلذ هؤزجرالق اهاطو ىون ناك نإو ء ءاريتسالل اعبات

 كلذ لعجيال انامز اهالوم اهلزتعي ةمألا نع هتلأسو : ةلاسم
 ىف تضاح تناك دقو هتوم دعب اهقتعأف توملا هرضحفق اهل ةدع
 . ارشعو رهشأ ةعبرأ ةدع اهيلع ىرأ ال لاق اهايإ هلازتعا

 اهجوزي وأ اهعيبي نأ اهل ةدع اهايإ هلازتعا لعج نإ تيأرفأ : تلق
 نم تعاش نإ جوزتو ةدع اهيلع ىرأ ال لاق اهقتعأ توملا هرضح املف

 ةضيحب اهمحر أربتسا ناك دقو تومي نأ لبق اهعاب ول هنأ :امك دغلا
 . اهئربتسي نأ يرتشملا ىلع رأ مل مهتيال نمم وهو

 مث . اهآطوو اه دردمس ن ٢ اي ةم ] جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 سيل هنإ : لاق نم لاق ؟ ءاربتسا هيلع له نيميلا كلمب هيلإ تراص
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 نيميلاب كلملا امنإو ءاربتسالا هيلع : لاق نم لاقو . ءاربتسا هيلع
 يف اهنأ عضوملا نم هنع لازأ امنإو ءاربتساب الإ هل ءىطولا زوجيال
 كلذ لكو جيوزتلاب اهل هتحابتساز اهل هئطو مدقت عضومو هنم كلملا ةدع
 . هللا ءاش نإ باوص

 دارأو نيميلا كلمب هيلإ تراص ىتح اهأطي ملو اهجوزت نإف تلق

 يل نيبي الف : لاق . اهئربتسي نأ لبق نم اهؤطو هل زوجي له اهأطو
 دق نوكت نأ الإ. , باوصلاب ملعأ هللاو افالتخا كلذ يفق ملعأالو كلذ

 زاوج اهب زاجو ارتس اهيلع ىخرأو اباب اهيلع قلغأو هعم تراص
 لوزيو فالتخالا اهقحلي نأ اذه ىلع يدنع دعبي الف ءىطو ريغب مكحلا
 . اببس ىوقأ هنأل يلإ بحأ يه اهئاربتسا توبثو هموزلو ءاربتسالا
 الإ جيوزتلا مكحب اهؤطو نكي ملو زاوجلا مكح ىلع اهئطو نإف هل تلق
 . ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ هنأ

 يل نبي مل اهئربتسي نأ ريغ نم ةقفصلا هذه ىلع اهأطو نإف لاق

 هيلع سيل هنإ لوقي نم لوق ىلع هيلع اهئطول داسفالو ميرحت كلذ يف
 نأل هسفن نم هيلع ءاربتسا ال هنأو . اهأطو دق ناك اذإ اهئربتسي نأ

 يف هنم تراص دقو كلذ نيح يف احابم هل ناك دق جيوزتلا يف ءىطولا

 نم رهاظلا مكح يف بيرلا هنع بهذأ هريغ نم اهضيحو شارفلا دح
 مكحلا اذهف ءاربتسالإ ليزي ءىطولا ناك نإف س هريغ نم اهل ءىطولا
 عقو نكي مل نإو . باوصلاب ملعأ هللاو ءاربتسالإ اهيلع نأ وهو هتوبثب
 . جورفلا يف ةهبشلا نم جورخلل ءاربتسالاب انرمأ ءعىطولا

 له هيلإ تراص مث جيوزتلاب ةلواحم اهايإ هجيوزت ناك نإف : هل تلق
 دجوي يعم يذلا : لاق ؟ ءاربتسا ريغب نيميلا كلمب اهؤطو هل زوجي
 يف لواحي امنإ ن ناك اذإ هنأ . - هللا همحر - بوبحم نب دمحم نع

 نيميلا كلمب اهدارأ دقو نيميلا كلمب ءاربتسالا مده ىلع اهجيوزت
 اهؤطيف اهئربتسي مث اهجوزتي نأ هنم ساسألا ناك امنإو . ءاربتسا
 هذه ىلع ناك اذإ هنإ : لاقق س كلذ ىلإ هلاجعتسال ءاربتسالا ريغي

 هل لحي الو جيوزتلا كلمب ءعىطولاب هيلع دسقت اهنأ اهئطو مث ةفصلا
 . جيوزتب الو نيميلا كلمب ا اهؤطو

 مكحلا توبتل اداسف هيلع كلذ يق ىريال اضعب نأ ملعأ هللاو يعمو
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 اهبهي نأ جيوزتلا بوجو دعب اهديس ىلع نكي مل هنأل جيوزتلاو
 توبث دعب هيلع مكحي مل هنإف عيبلاو ةبهلا ساسا مت ناك ولو اهعيبيالو
 هنأ ولو ةعقاولا كالمألا يف تابثلاب انهاه مكحي الو هبوجو الو كلذ

 هنع خسفني مل اذه هيلع اهداقعنا دعب جيوزتلا نم دقعلا ع دي نأ دارأ

 بابسأ نم كلذ هبشأ ام وأ قالطب هسفن ىلع اهتابثاو اهب هئاضر دعب
 يق جيوزتلا ماكحأ تبث نأ املف كلم وأ علخ نم حاكنلا خسقي ام

 وه يذلا اهجوزل ءىطولا ةحابم ريغ ةجوز نوكت نأ زجي مل مكحلا
 امو آدبأ ادسقم حيحص جيوزت نم احابم انطو نوكت نأ زجي ملو كلام
 . باوصلاب هبشيال هنأ يعم هنأو : لوقلا اذه بحاص لاق ام نسحأ

 كل ناب ام الا اهيف دمتعت الو . ةلأسملا هذه يف كل تفصوام ربدتق

 . هللا ءاش نإ هلدع حصو هباوص

 ةيبص يهو هتمأ جرف ىل ا رظن نم : رثؤمل ا وي أ ل اق : ةلأسم

 . اه ارستي ن ] هل رأ مل ةوهشلل ةريغص

 امنإ ةمالل ءاربتسالا نإ : لاقو ةكرب نبا نع بسحأ : ةلأسم

 يرتشملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم هيف باطخلا ءاج
 ىتح لماوحلاو نضحي ىتح لئاوحلا اطوتال » هلوق وهو . عئابلا نود
 نأ هيلعف هوحن تهجوت امنإ ةدابعلاف ىرتشملل هنم رمأ اذهف « نعضي

 نإف ةدحاو ةضيح كلذ ريغ وأ ةبه وأ ءارشب اهكلم اذإ ةمألا يربتسي
 . اموي نيرشعو ةثالثف ضيحتال نمم تناك

 اذإ اموي نيعبرأو ةسمخ وأ نيتضيحب اهئربتسي نإ : لوق هيفو
 .ربك وأ رغص نم ضيحتال نمم تناك

 حأ نإ : لاق هنأ اضيأ اهئريتسي نأ عئابلا ىلع نأ ىلإ بهذ نمو

 ناك ,نإو نيملسملا عامجإب زئاج ريغ اهعييق الماح تناك اذإا دلولا

 نإو افالخ هفالخ سيلو لمح نم اهنطب يق ام ىنثتسي : : لاق دوؤاد
 ءاربتسا ريغب عئابلا اذه رمأن مل زئاج ريغ ةفصلا هذه ىلع اهعيب ناك
 وأو كلذ ميرحت ىلع نوملسملا عمتجا دقو لمح اهب نوكي الئل هلعل
 ريغ اهنأ نيبت ىتح ةضيحب ةيراجلا ءىربتسي نأ عئابلا ىلع انبج
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 ةغللا ىف ءاربتسالا نأ س هرمأ نم نيقي ىلع اهعاب تضاح اذإف لماح
 ىأ نالف رمأ ءعىربتسا اذإ لاقي امك لاحلا فاشكتسا وه امنإ
 ةداتعملا ةداعلل لماح ريغ اهنأ نيبت دقف تضاح اذإو هرمأ فشكتسا
 . لمح عم ضيح ال هنأ ءاسنلا ىف

 نيتضيحب اهئربتسي نأ يرتشملا ىلع نأ بهذ يذلا نإ : لاق .
 اهقلط اذإ اهجوز نم دعتست نأ ةمألا ىلع بجوأ ثيح نم : هلاق
 بجوأ امنإ : رخآلا لاقو . ةدعلا ىلع اسايق ءاربتسالا لعجف نيتضيح

 تضاح اذإف اهلاح فشكتسي نأ وهو اهئربتسي نأ يرتشملا ىلع هللا
 عم نضحيال نهنأ ءاسنلا نم ترج ةداعلا نأل لمح مث سيل هنأ ملع
 ىنعم سيلو ةدحاو ةضيحب ةهبشلا تلاز دقف كلذ نيبت اذإف . لمحلا
 اذإ ةيناثلا ةضيحلل ىنعم الف ةهبشلا تلاز اذإو ةدعلل ىنعم ءاربتسالا
 . ءاوس امهاتعم ناك

 . اهئربتسي نأ هيلع سيلف ةمألا لجرلا جوزت اذإ لاقو : ةلاسم
 نأ هيلع سيلف اهارتشا مث ةدم اهعم هلالخو اهجوزت دق ناك نإ كلذكو

 . اهئربتسي نأ هيلعف دحاو موي يف اهارتشاو اهجوزت اذإ امأو اهئربتسي
 دقف اهئطو نأو لاق - هللا همحر - بوبحم نب دمحم نع دجويو : لاق
 . راقغتسالا هيلعو ءاسأ

 دعي اهحكن مث اهقتع ] اذ ا ة ديلو نم لجر ىلع ةدع الو : ةلاسم

 . قتعلا

 لجر ىلإ اهعقد مث ةيراج ىرتشا لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 نأ لبق اهعيبي نأ هل ادب مث نيتضيحب اهأربتساف هلزنم يف هل اهئربتسي
 موي اهأطي نأ هل زوجي له . هل اهارتشا يذلا اهأربتساف اهأطي
 نإ : لاق ؟ نيتضيح ةرم لوأ اهارتشا يذلل اهأربتسا دقو اهارتشا

 هريغ ىلإ وأ هل اهارتشا يذلل هتيب نم جرخت مل هلزنم يف هعم تناك

. ءاربتسا هيلع سيلف



 هنع تباغ مث . هل اهبهو وأ لجرل ةيراج عاب لجر نعو : ةلأسم
 نم اهثطي نأ لوألل لحيأ اهضبق الو اهآر يرتشملا نكي ملو اهدر مث
 هيلإ تعجر مث هوجولا نم هجوب هكلم نم تجرخ اذإو ءاربتسا ريغ
 . اهئربتسي عجري ىتح اهؤطو هل لحي الف هنع تباغ دقو اهنيح نم ولو

 نأ هلف هكلم ىلإ تعجر ىتح هنع بغت ملو هقرافت مل تناك نإو

 . ءاريتسا ريغ نم اهاطي

 اهايإ هلاقف عجر ىتح يرتشملا اهضبقي ملو هلزنم يف تناك نإو

 نيمأ هنأل ء اريتس ١ ريغ نم 87 نأ هلف اه اد ا هع اي وأ هل اهيهو قأ

 ةبئاغ ةيراجلاو هتجوزل اهبهو نإف . هلزنملو هلم وه هلزنم ريغ يف اهيلع
 عجريال هذهف هل اهتعاب وأ هيلع اهتددر مت اهتلبق دق : هتجوز تلاقو
 ملو ةنيمأ دي يف نوكت نأ الإ هنع تباغ دق اهنأل اهئربتسي ىتح اهؤطي
 . ءاربتسا هيلع سيلف هتأرما اهتضبق نكت

 دارأو ةقهارم ةمأ ىرتشا لجرو خايشألا باتك نمو : ةلاسم
 ام . ةضيح تضاح اهنأ ترقأو اموي نيعبرأ اهأربتساف اهأطي نأ

 . ىرخأ اهأربتسا هضيح هعم تضاح اهنأ هعم ترقأ نإف ؟ اهيف لمعي

 . اهسفن تبذك مث هيلإ ريصت نأ لبق تضاح اهنأ ترقأ نإف : تلق
 دعب اهلوق لبقي الو كلذ نيبتسيو لجعي الف ءىطولا لبق ناك اذإ : لاق
. . 

 . ترقا نا

 نيح اهقتعأ مث اهارتشا مث ةمأب جوزت لجر يف : ةلأسم

 تفصوام ىلعف ؟ ال مأ لوألا جيوزتلاب اهؤطو هل زوجي له اهارتشا

 . ملعأ هللاو اهئارش لبق ناك يذلا لوألا جيوزتلاب اهاطي نأ هل سيلف

 نأل اهئربتسي ىتحف نيميلا كلمب اهاطو دارأو اهارتشا امل ناك نإو
 همحر - دمحأ نب نسحلا يلع وبأ لاق . ملعأ هللاو خسقنا دق جيوزتلا
 كلمب اهؤطو هل زاج اهارتشا مت هتجوز تناك اذإ ليق دقو هللا

 . هب ذخأن يذلا وهو . نيميلا

 اهؤطو هل ناك جيوزتلاب اهل هئطو دعب اهارتشا ناك نإ ضعب لاقو
 جيوزتلاب اهل هئطو لبق اهارتشا ناك نإ ضعب : لاقو . نيميلا كلمب
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 هجو ىلع نكي مل اذإ لوألا لوقلاب ذخأن نحنو . ءاربتسالا هيلع ناك
 . ملعأ هللاو . _ هللا همحر هللادبع ىبأ نع ركذ امك ةلح

 تلأس : لاق ةرقص ىبأ نع بوبحم نب دمحم ظفح : ةلأسم

 ؟ نيتضيحب اهأربتسا دق هنأ لوقيف لجرلا نم اهيرتشأ ةمألا نع الئاو
 ربحم لثم ناك اذإ لمحملا يف هعم بكار ربحمو لئاو لاق : لاقف
 . معنف

 اهئربتسي يتلا هتمأ جرف لجرلا رظني ملام بوبحم نب دمحم لاقو
 هجرف ىلإ اهرظن سيلو هيلع مرحت اهارأ الف بوثلا تحت نم هسمي وأ

 اهسم الو هجرف ىلإ اهرظنب هيلع مرحت الو اهجرف ىلإ هرظن لثم
 . اضيأ هجرف

 ىلإ يرتشملا لسرأف جوز اهلو ةيراج ىرتشا نمو : ةلاسم
 حص نإف كلذ لبق اهقلط دق هنإ : هل لاقف اهقالط نع هلسي جوزلا

 ونيلف ءىطولا يرتشملا دارأ نإف هقالط موي نم اهتدع تناك خيراتلاب
 ءاريتسالا تقو يضقنيو ةدعلا يضقنتف اهتدع لاح يف اهئاريتس

 بتضيح قالطلا ةحص دعب تضاح دق ىه تناك نإف ناتضيح يهو

 . نالوق هيف نأل نيتعباتتم نيتضيح وأ ةضيح اهئربتسيلف ءىطولا د ارأو

 ًايناز ناك اهكرت نمو ةبجاو ةنس ةمألل ءاربتسالاو : ةلاسم
 نأل عامجالإب دحلا هنع طقسيو قافتاب ادبأ هيلع تمرحو هيلع دحال
 . ةهيشل اي أر دد دحلا ن ] فالخ الو . ء ىريتسي ملو ء يطو نم ىلع دحال

 ن ١ اهعيبيو اهم ادختس او اهنمث ذخ ] هلف هيلع تمرحو ةم ا ءىطو نمو

 . الف ءعىطولا امأو ءاش

 كلمب اهؤطي هنإ اهارتشا مث ةمأ هتجوز تناك لجر يف : اسم |
 نم هؤارش هعنمي الو نيميلا كلمب اهؤطو هل نا : باوجلاو .

 . هسقن نم ٩, اربتسا الو .
 الو هعم ًاتابث الإ كلملا اهديزي الو كلملا هخسف دقف جيوزتلا امأو

 نأ ىلإ جاتحي الو كلذ يف افالتخا اهئطو ةزاجإ يف انباحصأ عم ملعأ
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 ريغ ةجوز اهلعجي نأ وه راتخا نإ امأف ةيناث اهجوزتي مث .. اهقتعي
 نأ دارأو اهقتعأ مث اهؤطي ناك دقو ةيراج وأ ةمأ هل تناك نمو ةيرس
 دارأ نإو هنم اهلع ة ةدع الو اهجيوزت اضيأ هل زئاجف هموي نم اهجوزتي
 دعب الإ هريغل زوجي الو هل زاج هموي يف اهجوزتيو هموي يف اهقتعي نأ
 نإ هيلع كفوقو وجرأ امب كل هتنيبو كلذ تددر دقو اهيناعم مهفا ةدعلا
 . هللا ءاش

 يف اهجوزت مث هموي نم اهقتعأ مث ةيراج ىرتشا نمو : ةلأسم
 هعنمت ةنسل او ء اريتسال ١ نم رف هنأل ةعداخملا لمع اذهق ىناثل ١ مويل ا

 الو نضحي ىتح لئ اوحل ا اطوت ال » مالسل | هيلع لوسرل | لوق وهو

 اهؤطي هشارف ىلع تناك نإو ربتسي ملق اذهو « نعضي ىتح لماوحلا

 هسفن نم هيلع ءاربتسا الو هموي نم اهجوزتي نأ هل زئاجف اهقتعا مث

 كلذ ل يف ملعأ الو الف هسقن نم امأ اف هريغ نم بج و ء اربتس ال ,

 . افالتخا

 مهجورفقل مه نيذلاو ) : -لجو زع -هللا لاق : ةلأسم
 ريغ مهتإق مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظقفاح
 لاح لك يف تاجوزلاو ءامإلا حاكن حيبي ةيآلا هذه رهاظف [ نيمولم
 نهويرقت الو ضيمحمل يف ءاستلا اولزتع اف) : هركذ لج ل اق مت

 :ىتح

 رهطت ىتح اهضيح تقو ىف ضئاح لك حاكن ةيآلا هذه تصخف

 ءامالإ نم ساط وأ ايابس نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لئس مت
 . نعضي ىتح لماوحلاو نضحي ىتح لئاوحلا ءىطو نع ىهنف
 . ملعأ هللاو لاح دعب ًالإاح ضيحلا اهيتأي يتلا يه لئاوحلاو

 هتحابإ ىلع يقابلاو مارح وهف تقو ميرحتب ةحابالإب صخ امف
 . هزاوجي باتكلا قالطإ و

 ءىربتست مهضعب لاقف ءامإلا نم ةريغصلا يف انباحصا فلتخاو
 هلوقب اموي نيعبرأو ةسمخب مهضعب لاقو . ءىطولا لبق اموي نيعبراب
 هلوقب ليوأت ىلإ بهذ دق مهنم لكو رئارحلا نم ةريغصلا ىلع اسايق
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 كلذ يف سيلو . هيلع قفتم لصأ يلع الإ حصيال سايقلاو هرايتخاو

 مهو ءىطولا دعب دتعتو ةدعلاب ذخؤت امنإ ةريغصلا اضيأ ةرحلاو

 الف كلم لاقتناب هوبجوأ امنإو عىطو ريغ نم ةريغصلا ءاربتسا اوبجوأ
 اهيلع بجت ال ةرحل او هوهيبش لص أ يأبو هيلع اوس اق ةلع ياب ير دأ

 يف رظني نأ بجيف سايقلا هجوو ةنسلا عضوم نيأف كلم لاقتناب ةدعلا
 . باوصلل قفوملاو ملعأ هللاو كلذ

 هل زاج هتيب يف ةريغص اهابر اذإ هنأ بوبحم نب دمحمل دجويو
 مل ةأرما وأ هفالخ وأ لدع نم هريغ اهابر نإو أربتست مل ولو اهؤطو

 . ءاربتسإلا دعب الإ اهؤطو زجي

 يف ءاربتسالاو يرتشملا اهئربتسي مل ةأرما اهتبر نإ هريغل دجويو
 ىلإو ةريغَّصلا ىف لاكشإ ىأو لكشملا رمألل فاشكتسالإ وه ةغللا
 . هتيادهو هقيفوت ىف بغرن هللا

 زاج لاق ؟ اهقادص اهقتع لعجو ةيراج قتعأ لجر نعو : ةلأسم

 ديدج حاكنو ديدج رهمب اهجوزت ءاشي نآ الإ هتأرماب تسيلو اهقتع
 , / ٠ يلو لبق نم

 لاق ؟ كلذ لعق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا نع نووري مهنإف تلق

 اهسقن بهت ةأرملا تناك دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ام سانلل سيل

 بهت نأ ةأرملل زوجي الو هل كلذ زوجيو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل
 . رهمو جيوزتب الإ مويلا اهسفن

 ةيراج هل يرتشي نأ لجر ىلإ بتك لجر نعو : ةلأسم
 دقو ةيراجلا هيلإ تلصوف ةقت ريغ وأ ةقت عم هيلإ اهب ثعبو اهارتشاف
 هنإف اهئربتسي مأ هنيح نم اهؤطيأ هب ءىربتست ام تيرتشا ذنم الخ
 . كلذ نم ناك دق امب يزتجي نأ وجري

 ء ىطو زوجي ال هن ] دجو ي ذلا ريخل ا يف لوقت امو : ةلاسم

 . نضحي ىتح لئاوحلا
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 اهتدع نوكتف لمح اهنطب يف سيل يتلا ءاسنلا نم لئاوحلا ام
 . نيميلا كلمو ايابسلا يق اذهو ضيحلاب

 دبعب لجر ىلإ لسري لجر نعو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 اهلسرأو لجرلا هل اهارتشاف هسفنل ةيرس اهديري ةيراج وأ هل هيرتشي
 موي نم وأ لجرلا هل اهارتشا موي ذنم اهئربتسي موي يأ نم هيلإ
 تيرتشا نيح نم ةأرما وأ ةقث لجر دي يف تناك نإف ؟ هيلإ تلصو
 . هللا ءاش نإ اهئاربتسا نم كلذ بسحي هنإف هيلإ تلصوأ نأ ىلإ

 دق هنإ هل لاقف ةقث لجر نم ةيراج ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 نأ هل لحيأ صضدحتال نمم تناك نإ ةلىل نيعبرأ وأ نيتضيحي اهأربتسا

 عئابلا ناك اذإ تقصو ام ىلع اهؤطو هل لحي معنق ؟ هموي نم اهأطي

 . ءاهقفلا كلذ زاجأ دقو هنيد يف هةقت ةقث

 اهعاب وأ اهئطو دقو هتيراج عيبي له لجرلا نع هتلاسو : ةلاسم
 نإ اهعيبي مث مت اهئريتسي نأ كلذ بحأو ًاسأب هبلع ىرأ ال لاق ؟ ةقت ةقث نم

 . ةقت هفتن ي رتشملا ن ملا م©

 ملو اهعاب مث اهؤطي اهديس ناك اذإ ةمألا نع هتلاسو : ةلاسم
 هيلعو ابيع .يك هنأ يعم ل اق ؟2؟ ًامثآ ا نوكي له ءعىطول | دعي اهئريتسي

 تلق ؟ كلذ در هل ناك يرتشملا ملعو ربخي مل نإف لاق كلذب ربخي نأ

 وه امنإ ما ال مأ نمثلا نم ءيش نامض هيلع نوكي ربخي مل نإف
 رايخلاو كلذب ملعي نأ هيلع لاق ؟ كلذ ريغال عيبلا هب دري ببس
 . هعم بيع اهيف ثدح دق نوكي نأ ال ا إ ملع اذإا يرتشملل

 مل اذإ هنأ يعم : لاق ؟ كلذ يف ًامثآ نوكي له لعفي مل نإف هل تلق
 . كلذ يف ًامثآ ناك بيعلاب ربخأ نكي

 هنأ يعم : لاق ؟ ءاوس بيثل او ةأطوم ركبلا ىف ١ ه اذهق هل تلق

 اهأرىتس ا ناق تلق . . اهيف لوقلا ىضم دق بيثلاو : ةاطوم ركبلا نوكتا
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 فصن اهئربتسي نأ يرتشملا ىزجي كلذب ربخي مل نإف : هل تلق
 نإف : تلق . ءاربتسالإ فصن اهيربتسي نأ هؤزجي ال لاق ؟ ءاربتسالا

 مل ولو ةضيحب اهئربتسي نأ يرتشملا ىزجي له ضيحت نمم تناك
 ليقو كلذ ليق دق هنأ يعم لاق ؟ ءيشب اهأربتسا دق هنأ عئابلا هملعي
 . ضيحت نمم تناك اذإ نيتضيحب

 نأ ديسلا ىلع له جوز نم ةدع يف ةمألا هذه تناك ناق : تلق

 . يدنع اذكه لاق ؟ اهعيب دارأ اذإ يرتشملا كلذب ربخي

 ناك يتلا ىلوألا يف لوقلاك كلذ يف لوقلاف لعفي مل نإف هل تلق

 ىرتشملا ديسلا ربخأ اذاف هل تلق . يعم اذكه لاق ؟ اهؤطي اهديس

 اذه ىلع له اهأربتسا دق هنأو جوزلا نم اهتدع تضقنا دق اهنأ

 يف امأو ءاربتسالا هبلع مكحلا يف هنأ يعم : لاق ؟ ءاربتسا يرتشملا

 هنأ وجراف هلوق يف كشي ملو اقداص ن ناكو هقدص نإف ةنانئمطال ١

 لوقي نم لوق ىلع امات ء اربتسا اهأربتسا دق هنإ لاق اذإ كلذ ةيزجي

 ءاربتسا يرتشملا ىلعو . مات ءاربتسا عئابلا ىلع لاق نم لاق . كلذب
 . مات

 املف املق مايألاب ء اريتسالا يف ذخأ مث ضحت مل ةمألا تناك نإف هل تلق

 حأ مايأل ا نم ءيش هبلع يقب ام ةيزجي له تضاح ءيش هيلع يقب نأ

 . ضيحلاب ء اربتسالا هبلع ليق هنأ يعم لاق ؟ ضيحلاب ء اربتسالإ هيلع

 مل ايابسلا نم ةمأ ذخأ نمو رقعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 قلحو ةبانجلا نم لسغلاو ةالصلا اهملعيو مالسالإب رقت ىتح اهأطي

 ضيحتال نمم تناك نإو نيتضيحب اولاقو ةضيحب اهئربتسيو ةناعلا
 . اموي نيعبرأب اهأربتسا رغص وأ ربك نم

 اهأربتسا نإف ةضيح يرتشملا ىلعو ةضيح عئابلا ىلع ليقو
 مل هنأ عئابلا هملعي ىتح كلذ ريغ هيلع سيلف ةدحاو ةضيحب يرتشملا
 . نبيتضيحي اهئربتسي ىتح اهأطبال ن ن أ كلذ دنع هيلعق ء ءيشب اهئربتسي

 عئابلا ىلع اضيأ ناك ول نأ نسحتساو ءاهقفلا ضعب ركذو

 الب ةمألا ءاربتسا نم ًاموي نورشع يرتشملا ىلعو اموي نورشع
 ىلع يراومحلا ىيأ لاق كلذ يق ءاهقفلا دحأ نم اهانقرع ةميزع
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 ةقث عئابلا ناك نإو هانظفح اذكه اموي نيعبرأب اهئربتسي نأ يرتشملا
 . اهؤطيو كلذ لبقي نأ يرتشملل اهعاب مث نيتضيحب ةمألا ءىربتسا دق هنأ لاقو

 لاق هنأ هللا همحر ةديبع يبأ نع انغلب يراوحلا ويأ لاق هريغ نمو

 يرتشملا ىلعو باتكلا ريغ نمو ًأربحم هللا محر ربحم لثم نوكي ىتح
 . اهؤطيال نمم اهريغ وأ ةأرما نم اهارتشا ولو ةمألا ىربتسي نأ

 امأو هوجولا ضعبب هريغ لبق نم هيلإ تراص وأ هل تبهو اذإ كلذكو
 . اهأطي نأ دارأ اذإ ءاربتسا اهيف هيلع سيلف هكلم ىف تدلو دقو هل تناك اذإ

 اهيربتسيف اهجيوزت دارأ مث هتم أ ىلوملا ءىطو اذإو : ةلأسم

 جوزلا نم اهتدعو ءاربتسا جوزلا ىلع سيلو اهجوزي مث نيتضيحب
 تومي يتلا امأو ناتضيح ضيحلا يفو مايالا يف ةرحلا ةدع فصن
 ضيح ثالث هدعب نم اهتدعق هدعب نم قتعت و اهؤطن ناك دقو اهديس

 دلو هنم اهل نوكي وأ ريبدتلا لبق نم قتعتق اهريدي يتلا ةرحلا ةدع

 قتعت قتعت مل نإو ةتيمملا ةدع لثم رشعو رهشأ ةعبرأ اهتدعقف هيبسي قتعتق

 اهذخأ يذلا نإف اهؤطو هل لحي نم اهترووأ تعيبق ةمأ تيقيو
 . نيتضيحب اهيربتسي

 نأ لبق نم اهئربتسي نأ هيلع يتلا هتمأ ءىطو نمو : ةلسم

 دقف ادمع هيلإ رظن وأ اهئربتسي نأ لبق نم اهجرف سم وأ اهئربتسي
 الو اهدنع درجتي نأ هل سيلف اهؤطو هيلع مرح اذإف اهؤطو هيلع مرح
 اهندب سم نأ امأو 0 اهنم اضيأ كلذ ىلا رظني الو هتروع ىلإ رظنت
 نأ لبق نم لزنأ ىتح اهندب نم جرفلا ريغ نم اهب ثبعوأ جرفلا ريغ
 هيف هيلع سيلو هل هركي ًاضيأ كلذ نإف هيلع تمرح نكت ملو اهئربتسي
 . ملعأ هللاو ميرحت اضيأ أ اندنع

 يذلاربخلا يف لوقتامو دمحأ ني نمسحلا يلع يبأ نع :: ةلاسم

 لئاوحلا ؟ لئاوحلا ام نضحي ىتح لئاوحلا ءىطو ن روجب ال هنأ دجوي

 يف اذهو ضيحلاب اهتدع نوكتف لمح اهنطب يف سيل يتلا ءاسنلا نم
 . نيميلا كلمو ايابسلا
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 نيذلاو ( ىلاعت هللا لاق لاق دمحم يبأ عماج نمو :: ةلسم

 مهناميأ تكلمام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه
 [نوداعلا مه كئلوأف ذ د ارو ىغتبا نمف نيمولم ريغ مهنإف

 مث . لاح لك ىف ءامالإو تاجوزلا حاكن حيبت ةيآلا هذه رهاظف
 [ ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف ) هركذ لج لاق

 . رهطت ىتح اهضيح تقو ىق ضلئ اح لك ح اكن ةرآل ا هذه تصخق

 نع ىهنف ءامالإ نم ساط وأ ايابس نع مالسلا هيلع يبنلا لئس مث
 يه لئ احل او نضحي ىتح لئ اوحل ا نعو نعضي ىتح لم اوحل ا ءىطو

 ةحابالاب صخ امق ملعأ ١ هللاو لاح دعي الاح ضيحل | اهيتأي يتلا

 .هزاوجيب باتكلا قالطو هتحابيا ا ىلع يقابلاو مارح وهق تقو ميرحتب

 ء ءىربنست مهضعب 9 اقف ء ام ال ا نم ةريبغصل ١ يف اني احصأ فلخ و

 اس اق اموي نبعير و ةسمخب مهضعب ل اقو . ءىطول ا ليق اموي نبعيرابي ان

 هلوقي هلبوأ ات ىلاإ ١ به ذ دق ف مهنم لكو . رد 5ارحل نم ةريغصل ١ ىلع

 كلذ ل يف سيلو . هيلع ق قفتم لصأ ىلع ال ا ! حصي ال ساي 1 و هر ب انتخ و

 دعي دتعتو ةدعل اي ذخؤت امن ا ةريغصل ا نضأ ةرحل او هيلع ق قفتن لصأ ١

 امن او . ء ىطول | ريع نم ةريغصلل ء اريتس ال ا اويجوأ ١ مهو ء ىطول ١

 . اوهيش لص ] يأبو اوس اق ةلع يأب ير ل ا الق كلم ل اقتن ا هوبجوأ

 هجوو . هبشلا عضوم نيأف كلم لاقتناب ةدعلا اهيلع بجت ال ةرحلاو
 . باوصلل قفوملا هللاو كلذ ىف رظني نأ بحنق سايقلا

 هل زاج هتيب يف ةريغص اهابر اذإ هنأ بوبحم نب دمحمل دجويو
 مل ةأرما وأ هفالخ وأ هلدع نم هريغ اهابر نإو ربتست مل ولو اهؤطو
 مل ةأرما اهتبر نإ هريغل دجويو ءاربتسالا دعب الإ هل اهؤطو زجي
 لكشملا رمألل فاشكتسالا وه ةغللا يف ءاربتسالاو يرتشملا اهربتسي

 . هتيادهو هقيفوت يف بغرن هللا ىلإو ةريغصلا يف لاكشإ يأو

 ةم ] ذخ ] نمو رقعج نب ١ عم اج نمو . ب اتكلا ريع نمو : ةلأسم

 نم لسخظفل و ةالصل ١ اهملعيبو مالسأل اي رقت ىتح اهأطي مل يبسل نم

 تناك نإو . نيتضحب اولاقو ةضيحب اهئربتسيو ةناعلا قلحو ةبانجلا
 ىلع ليقو اموي نيعبرأب اهاربتسا ربك وأ رغص نم ضيحتال نمم
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 ةضيحب يرتشملا اهاربتسا نإف ةضيح يرتشملا ىلعو ةضيح عئابلا
 دنع هيلعق ءىشب اهئربتسي مل هنأ عئابلا هملعي ىتح كلذ ريغ هيلع سيلف
 . نيتضيحب اهئربتسي ىتح اهأطي ال نأ كلذ

 عئابلا ىلع اضيأ ناك ول نأ نسحتساو ءاهقفلا ضعب ركذو
 الب ةمألا ءىربتسا نمو اموي نورشع ىرتشملا ىلعو اموي نورشع
 . كلذ يف ء ءاهقفلا دحأ نم اهانقرع 4 هميزع

 ىرتشا لجر نعو . دايز يبأ نع هنأ دجوي اممو : ةلاسم
 ءاملاب هلسفغت وأ نهدب هحسمت نأ هل زوجيأ اهاطي نأ ديري ال ةيراج
 هتحسم تناكو دقو كلذ دعي نم اهاطو دارأ نإو اهئريتسي نأ ليق نم

 دري مل اذإ لوقنق ؟ ءاربتسالا لبق نم اهلبقو اضيأ وه اهسم وأ نهدب
 ءاربتسالإ لبق نم اهلبقو اضيأ وه اهسم وأ نهدب هتحسمو اهأطو
 يهو اهلبقي نأ هل بحن امو اسأب اهايإ هسم الو هل اهسمي رن مل

 ملو اهئطو مت اهأربتسا اهأطو دارأ نإو هسمتو نهدلاب هحسمت ةمداخ
 نود اميف هتسم وأ اهسم وأ اهلبق ناك اذإ عنص ناك ام اهدسفي

 . هسمي وأ جرفلا رظني مل اذإ جرفلا

 مث اهجوزتف ةيراج ءارش د ارأ نميق هللادبع يب أ نع : ةلسم

 هيلع مرح دقف اهئربتسي نأ لبق نم ءىطوو كلذ لعف نم نأ اهارتشا
 ءارشلا هتدارإ لصأ نأل ءاربتسالا لطبيال جيوزتلا اذهو اهؤطو
 هللا لوسر هنع ىهنام لطبي نأ دارأ دقو لايتحاو ةعداخم جيوزتلاف
 . ةعداخمو ةليحب ملسو هيلع هللا ىلص

 ركيب يبأ ني دمحأ ني دمحم ركي يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 بلطو امايأ يرتشملا عم تثبلف ديزل اهعاب ةكولمم هل لجر يف لوقتامو
 يرتشملل زوجي لاح يف نكي ملام ةدع ةلاقإلا دعب اهعئاب ىلع ةلاقإلا
 ىرتشملا نم اهلاقتسا نم اهؤطي الف ةفصلا هذه ىلعف ؟ ال مأ اهؤطو
 هل كلم لك نأ نيملسملا راثآ ىف دوجوم هنأل ءاربتسالإ دعي نم الإ
 . ملعأ هللاو ءاربتسا
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 ن أ ال ا معن لاق ؟ اهيربتسي ءارذع ةبر اج ىرتش ا لجر : ةلاسم

 نكت ملو لجر اهسم ام ءارذع يه لوقتف ةأرما وأ ةقث نم اهيرتشي
 . اهئربتسي ىتح اهؤطيالف جرخت تناك نإو جرخت

 ةيرس هل لجر هلل | همحر لمح ] ني هلل ١ ديع خيشل ١ نع :: ةلأسم

 هلأ اه ارستي اضيأ ا اه درمس دل ارأ او اهجوز اهقلط مث من اهجوز اهنع فقو

 هلل او اهئطو ناك نإ اهجوز نم دعتست ن ا دعي كلذ هلف ؟ ال م أ كلذ

 . ملعأ
 . ملعأ هلل او ةروكذم ١ ةقفصلا هذه ىلع تامرحم ١ باب ىف دجأ الو

 تناك هنأ كباتك يف تركذو هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 دهع ء ءيطب تنكو اهعارش تدر أ ةبر اج جيوزت يف كلذو ةئيطخ كنم

 هلل اديع نم تعمس تنكو ء اريتسالا يف ربصلا ةلق تفخو ةسمالملاب

 دقو اهئربتسأ تنك ةيراج يف لاق يناوزنلا هللادبع نب نسحلا نبا

 مث اهتجوزت اهعارش تدرأ اذإ تنك ول لاقف ء اريتسالا لوط متركاذت

 نأ ىلإ نالجر كعم هلعقو هتلعفف زئاج هنأ تننظو مايأ دعب اهتيرتش
 ييأر ةفرعم تبجأف هراكنإو كلذ رييغتب ينع فسوي نب دمحم "

 لاق امك سيل هنأ ملعاف ؟ ال مأ ةراقك كلذ يف كمزليامو كلذ يف

 نأ لبق نم ءىطو وأ كلذ لعق نمف هللادبع نب نسحلا نب هللاديبع

 ءاش نإ اهمادختسا يف هيلع سأبالو اهؤطو هيلع مرح دقف ءىربتسي

 ةبوتلاو راقغتسالا الإ ةرافك كلذ لعف نم ىلع سيلو لالح هل اهنمثو
 . لعق امي

 ءارشلا هتدارإ لصأو ءاربتسالا لطبيال ائيش هلخدأ يذلا جيوزتلاو
 كلذ ريغ نطابلاو رهاظلا يف لايتحاو ةعداخم انهاه جيوزتلا نإف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىوري اذكه تاينلاب لامعألاو
 هل ناك هلوسرو ىلاعت هللا ىلإ هترجه تناك نمق ىون ام ءىرما لكلو

 ةأرما ىلإ وأ هبستكي لام ىلإ هترجه تناك نمو ىونام رجألا نم
 ام هنع لطبي نأ دارأ اذهو هيلإ رجاه ام ىلإ هترجه تناك اهجوزتي

 . هتعداخمو هتليحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن

٠ . ١



 هيلع مرح اهئربتسي نأ لبق اهئطو نأ هللادبع وبأ لاق : ةلاسم
 . اهعاب نإ لالح هل اهنمثو اهمادختسا يف هيلع سأبالو اهؤطو

 . ميهاربإ نب دمحم هللادبع ىبأ خيشلا طخ نم لوقنم

 ىف اهارتشاو اهجوزت نإ اماو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 بوبحم نب دمحم نع دجوي : لاق . اهئربتسي نأ هيلعف دحاو موي
 . راققتسال و ةروتل ا هىلعو ء اسأ دقق اهئطو نإ هللا همحر

 ىضق نإف اهئربتسي وهو هتيرس عم درجتي نأ لجرللو : ةلأسم
 دمحم لاقو . هيلع دسفت مل اهئربتسي وهو جرفلا ريغ يف ةوهش اهنم
 نم هسمي وأ اهئربتسي يتلا هتمأ جرف لجرلا رظني ملام بوبحم نبا
 هرظن لثم هجرف ىلإ اهرظن سيلو هيلع مرحت اهارأ الف بوثلا تحت
 . اضيأ هجرف اهُسمالو هجرف ئلإ اهرظنب هيلع مرحت الو اهجرف ىلإ

 ىتح هرظني الو هسميال جرفلا ىوس اهدسج سمليو مشاه لاق
 . اهئربتسي

 نب رمع نإ ليق لاق . ةكرب نب دمحم نب هللادبع نع : ةلسم
 مث اهأطو دارأو اهدرجو اهشتقف ةيراج ىرتشا هللا همحر باطخلا
 . كل لحتال اهنإ لاقف اهايإ هنبا هلاسف اهكرت

 ىلإ رظن اذإ هنأ انباحصأ لوق ىف اذكه جرخي هنأ ىعم هريغ لاق

 ديعس يبأ لوق حاكنب الو نيمي كلمب هئابآل الو هينبل لحت مل اهجرف
 . هللا همحر

 اهأ اريتس | مث هدري هسم ى أ هتم ] جرف رظن لجر نعو :: ةلسم

 ادمعتم سم وأ ادمعتم رظن اذإ اهآطد نأ هل سيلق ؟ اهاطي نأ هل له

 وهو مهل ةيراج موق دنع نم ىرتشا لجر نع لئسو : ةلاسم

 اهئطو مث اهرهظ ىربتساف جرخف مهدلب نم ديعب هدلبو اهأطي نا ديري
 ىَعَدا نإ لاق ؟ اهيف يأرلا فيك اهجوز هنأ ىعذاق لجر ءاج هنإ مث
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 اهنأ ًالودع هنيب رضحأ نإو هلوق لبقي مل ةنيب هعم نكت ملو اهج اهجوز هنإ

 . اهتمدخ يف هيلع سأبالو اهالوم اهؤطي الف هتأرما
 لجرلل : اولاق اهوعاب نيذلا اهيلاوم الإ ةنيب دجي مل لجرلا نإف تلق

 سأب ال لاق ؟ الودع اوناكو هتأرما اهنإ اهئطوو اهأربتسا امدعب نم

 . مهقدصي نأ الإ هوملعي مل مهنأل اهيلاوم لوقب هتيراج هئطو يف هيلع
 نأل كلذ هلف مهيلع اهدر وه نإو اهسبح نإ اهؤطي الف مهقدص نإف
 . بيعلا شرا هلو اهدري نأ هل نكي مل اهئطو اذإو بيعلا نم جوزلا

 اهيلاوم ثيدحالإ اهالوم قدص وأ هتأرما اهنأ حص اذإ جوزلاو تلق
 نم اهأطي نأ هلأ اهجوز وه اهجوز هنأ ىعدا يذلا لجرلا نأ مادقلا
 ضيحت نمم تناك نإ نيتضيح دتعت ىتح ال لاق ؟ هيلإ عجرت ام نيح
 نم اهؤطي مث اموي نيعبرأو ةسمخ دتعتف ضيحت ال نمم تناك نإو
 . دلو اهي نيتسي مل نأ كلذ دعي

 اهلمح عضت ىتح اهؤطي الف لاق ؟ دلو اهب نابتسا نإف تلق
 .اهؤطي مث اهساقن نم رهطتو

 اهل نإ ةمألا تلاقف اهؤطي ةيراج هل لجر نع لئسو : ةلاسم

 دق هنأ يعم لاق ؟ ال مأ اهنم كلذ لبقي له ديسلا اهئطو نأ دعب اجوز
 نأ لبق كلذ تلاق نإق : هل ليق س اهنم كلذ لبقي نأ هيلع سيل ليق
 . ءاوس ىعم هلك لاق ؟ اهنم لبقي له اهأطي

 مث ةمأ جوزت لجر نع لئسو ةمألل ءاربتسالا ىف : ةلأسم
 اهئطو نكي مل اذإ ءاربتسا ريغب نيميلا كلمب اهأطي نأ هل له اهارتش
 دعب الإ نيميلا كلمب اهأطي نأ هل زوجي ال هنأ يدنع لاق ؟ جيوزتلاب

 . جيوزتلا ماكحا تلطب ءارشلا ةدقع تعقو نيح هنأل ءاربتسالإ
 نأ هل له اهارتشا مت جيوزتلاب اهئطو دق ناك نإ تيأرأ هل تلق

 اهأطي نأ هل زوجي ال هنأ ىعم لاق ؟ نيميلا كلمب ءاربتسا ريغب اهأطي

 . ءعىطولل ءاربتسالا سيل ةتبات ةنس ءاربتسالا نأل ءاربتسالإ دعب الإ
 اذإ هيلع ءاربتسا ال لوقي اضعب لعلو هيف فلتخي امم كلذ نأ يدنعو

. جيوزتلا كلمب اهئطو دق ناك



 ءاربتسالا ةدع رادقمب اهكرت اذإ مأ ةينلاب كدنع ءاربتسالاف هل تلق
 يدنع لاق ؟كلذ هل له اهأطي نأ هل ادب مث ءاربتسا هنأ ةين ريغ نم
 هنأ ىعمف هيف اهلعج دارأ ول نأ نم ام عضوم يف تناك اذإ هنأ

 . ءاريتسا كلذ نوكي نأ ينبجعيو فالتخا كلذ يف جرخي

 رادقمب الخ ىتح اهعاربتسا ديري الو اهل المهم ناك نإف هل تلق
 اهؤطو هيلع مرحي له كلذ هل زئاج هنأ نظي اهئطوف هل ادي مت ةدعلا

 اهؤطو هب مرحيام كلذ اهلاح يف اهنم حصي ملام هنأ يعم لاق . ادبأ
 نبي مل ءاربتسالل اهكرت يف هب رمؤي ام اهكرت دقو اهيلع انزلا توبث نم
 اشارف هلعجي نأ ديري جرفل ماربالإ كرتل رصقم هنأ الإ ةمرح كلذ يل

 شارفلا تويثو دلولا ماكحأ هيق هقحلت هل

 ملو تامهتلا عضوم يف اهكرتف اهعاريتسا دارأ ول كلذكو : تلق

 اهأطي نأ هل زوجي له ةيناز هب نوكتام اهيلع حصي مل هنأ الإ اهب مري

 اهل عقي هنأ يعم لاق ؟ال مأ اذه ىلع ءاربتسالا ةدع تضقنا اذإ

 حصي مل ام ءاربتسالا مكج هل غقو اذإ هؤطو زئاج كلملاو كلملا مكح
 رصقملاو همرحي ام حصي ملام يدنع حاكنلا يطو زوجي امك همرحيام
 . هسقن يف رصقم هتيراجو هتجوزب ماربالا يف

 مرحتال اهنإ ليق له ءاربتسا ريغب اهئطوو اهارتشا نإف هل تلق
 يف ليق هنأ يعم لاق ؟ ةنسلل هعييضت يف ًأرصقم نوكيو هؤطوو هيلع
 نم ءاربتسالإ هيلع نأ هيف فلتخيال نم ءىطو قفاو اذإ انباحصأ لوق
 . حاكنالو كلمب كلذ دعب اهؤطو هل زوجيال هنأ نيميلا كلم

 بوثلا تحت نم هيلإ رظن وأ هديب اهجرف سم نإ كلذكو هل تلق
 ناك اذإ هنأ ىعم لاق ؟ ءىطولا لثم كدنع وهأ ءاربتسالا لبق ادمعتم
 كدنع دمعتلاو هل تلق ليق هنأ ىدنع ام ىناعم ىف ةهبش وهق كلذ
. يدنع اذكه لاق ؟ ةمرحلا لهج ولو لعقلل هدصقي



 نورشعلا بابلا
 ةمأ جوزن اذإ رحلا دالوأ يك

 دلو لك نأ اهديس ىلع طرشو لجرل ةمأ جوزت لجر نع هتلأسو
 . هطرش هل لاق ؟ رح وهف هدلت

 اهب نأ ىنتتساف لجر نم ةيراج ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 ناك اهالوم نوكي نآ الإ \ رح وأ دبع نم ناك دبع اهدلو لاقق ؟ البح
 هلو اهالوم اهعاب مث اهقلط مث جوز اهل ناك وأ هدلو هلف ةيرس اهذختي
 دشر حاكن نم ناك اذإ دبعتسي ال رحلا كلذ نإف هتميق هيلعو هدلو
 . لداعتو

 نأ الإ دشر حاكن نم ناك ولو كولمم هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو
 هدلوفق رح وهف برعلا ريغ نم ناك اذإ امأو برعلا نم هوبأ نوكي
 نم ناكو برعلا نم هوبأ ناك ولو كولمم وه لاق نم لاقو كولمم
 . ةمألا برل كيلامم هدالوأف ةمأ اهنأب املاع هوبأ ناك اذإ دشر حاكن

 تدلوق يرتشملا اهئطوف لجرل اهعابق ةيراج قرس لجر يف لاقو
 ةيراجلا هدي يف يذلا رقأ نإ كلذكو . ةيراجلا تقحتسا مث أدالوأ هنم

 ذخأيو اهذخأي هناف اهقحتسا مت يرتشملا نم تدلوف اهعاب مث هل اهنأ

 ذخأيو ةميقلاب مهذخأيو هدالوأ هبلع موقيو اهئطو يذلا نم اهرقع

 . افالتخا كلذ يف ملعنالو نمثلاب عئابلا
 فلتخاو رقعلاب هيلع عجري الو دالوألا ةميقب هيلإ عجري لاق نم لاقف

 مهتميق لاق نم لاقو نودلوي موي مهتميق لاق نم لاقق دالوألا ةميق يف
 ,, ساانلا نم ادحأ ترغ ةيراجلا تناك اذإ كلذكو نوقحتسي موي

 ىعداو هريغل اهب عئابلا رق أ ول كلذكو ًأدالوأ هنم تدلوف ةرح اهنأ ىلع

 . هللا ءاش نإ دحاو هيف فالتخالاو دحاو هيف لوقلاف اهعيبب رمأ هنأ

 ملعي وهو ةم آ جوزت لجر نع هتلأسبو ة هبو اعم يب ا نع :: ةلأسم

 هل مكحيو ةميقلاب مهذخأي ن ] مهيبأل له ًأدالوأ هل تدلوق ةم ] اهنأ ١

 لاق . كلذ ةمأل ١ بر ء 7 نأ الا ةمأل بابرأل دديرع مهو ال لاق ؟كلذي
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 هدالوأ ء ارشي هل مكحي هناف برعل نم ناك نإ انظقح يذل ١ رثؤمل وي /

 الو اسلفم ناك اذإو لاق ة هم أ اهنأ ملع دقو اهجوزت اذإا اذه مهتميقب

 ٠ نمخل ١ ىطعي الو مهعيبي ن ] ةمأل ا بر ريجي مل هل الوأ نمت ىلع ر دقن

 ؟ نوع ايب وأ هذل الوأ ديعتسي له ةمألا جوزتي رحل ا نعو : ةلاسم

 ن اف تلق ؟ ةوركم ةمألا جيوزتو مه وب ] مه اعستسي نكلو كلذ هركي لاق

 كل مهعيبنت انكلو دبعتسن نأ ديرنال انإ رحلا ىلع اوطرتشا موقلا ناك

 . مهطرش مهلو هقنأ هللا مغر أ لاقف ؟ كل ذي يضرف

 وأ دنهلا وأ برعلا نم ارح الجر نأ ول رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 ناق ةمأ اهنأ ترهظ تدلو املف ةرح اهنإ هل اولاقو ةأرما جوزت مهريغ

 اهدالوأل انمث هل ىرأ الف اهديس ناك اهب هجوزو كلذ همتك يذلا ناك

 . مهب ىلوآ مهوبأ و
 هنأ ىعداو ةرح اهنإ لاقف اهالوم ريغ اهب هجوز يذلا ناك نإو

 لاق . هعم رارحأ هدالوأو هعدخ ىذلا ىلع هدالوأ ةميق نإ لوقأف اهيلو
 ةرحلا جيوزت دمعت امنإو ةمأب جوزتي مل اذإ رحلا دلو كلمي نأ ىرأ الو
 اهعم ماقأف هعم دلت نأ لبق ةمأ اهنأ ملع نإو لاق . هب ركمو هعدخف
 . برعلا. نم وه نكي مل اذإ كيلامم هدالوأف هنم تدلو ىتح

 ىلع اهجوزتف ةرح اهنأ تمعزو الجر ةمألا ترغ اذإ و : ةلئسم

 رارحأ اهنم هدالوأو اهديسل اهرقع نإف ةمأ اهنأ ىلع علطا مت كلذ

 اديبع نونوكي هدالوأ نإف ملعلا دعب اهدنع ماقأ نإف مهتميق هيلعو

 . اهل اهقادص نوكيو اهديسل
 رثكأ ناك نإ اهم ةمأ قادص اهلف قادصلا امأف معن هريغ لاق

 رّيغ نإ كلذكو لقأ اهل ناك نإو لثملا قادص اهل ناك هيلع اهجوزت امم
 هيلع لاق نم لاقف ةدالوأ ةميق امأو مت قادصلاف همتأو حاكنلا ديسلا

 مهنأل تدلو موي اراب ايك وأ أر اغص اوناك هيلع نوقحتسي موي مهتميق

 . لصألا ىق رارحأ
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 نورشعلاو يداحلا بابلا
 هريغ وأ كلم وأ جبوزت نم ةمألا دالوأ يف

 رقأ اذإ : حيرش ىلإ بتك هنأ هللا همحر باطخلا نب رمع نع انغلب

 باطخلا نب رمع نأ رباج نع انغلبو هيفني نأ هل نكي مل دلوب لجرلا
 ؟ هذه نمل هللا همحر رمع لاقف لاجرلا عم ىقتست ةيراج ىلع رم
 نإ اهنإ امأ لاقف معن اولاقف اهؤطي هلعل لاقف نالف نب نالفل اولاقف
 . اهدلو هتمزلأ تدلو

 ءعىطو لجر اميأ : نهونصحتال وأ نهونصح لاق رمع نأ انغلبو
 7 نم لاق هنأ رمع نع انغليو ٥ ايإ ه انمزلأ دلوب تعاجفق هل ةيراج

 . هيلع عايضلاو هنم دلولاف اهعيضق هل ةديلو

 هل نكي مل ةجوز نم وأ ةيرس نم دلوب لجرلا رقأ اذإ مهضعب لاقو
 امهدحأ دلو امهنيب ناك اذإ ةأرملاو لجرلا نأ انغلبو أدبأ هيقني نأ

 نبي ةمأل ١ يف مهضعب ل اقو امهنم ملسملل دلول ا ن ا رف اك رخ إ او ملسم

 ملسملل دلول ١ ن ] اعيمج ٥ ادع ل اف ا دلو ت دلوق رف اكو ملسم نيلجرل |

 . امهتم
 لاقو هناثريو امهٹري امهنبا هنأ دلولا نايعدي نالجرلا مهضعب لاقو

 ىلع امهق دصق غلبي ىتح هن اٹري الو امهتريق دلول ا امأ ير اوحل ١ ويب ]

 . هاثري مل ًابيص تام نإو امهلوق

 دنع ليحل ا لصأ ا ن اك دقو ا دلو هدنع دلتق ةبر اجل ١ يرتشي لجرل و

 الو ٥ اوعد زوجتال لاق ؟ دلولا عئابلا ىعداو مأل ا ىرتشملا قتعأو عئابلا

 كدلو صلخق ًأقد اص تنك ن إ عئابلل لاقبو هددع عيبي ىلع ددسل ١ ريجي

 نإ تيأرا تلق . هترو هدلو هنأ يعدملا تامو اموي صلخ نإف ةكلملا نم

 . هدلو دلولاف نبإل ١ ىعد ١ مث مأل ١ قتعي ملو دلول ١ قتع ] يرتشم ١ ناك

 ذخأو الجر لتق رابج ىق هللا همحر هللادبع ىبأ نعو : ةلأسم
 اهنيعب ةمئاق ةيراجلا تناك اذإ : لاق ؟ هنم تدلوو اهئطوف هل ةيراج
 نونوكيو اهدالوأ ةميق وأ اهرقع هلام نم اوذخأيو اهوذخأي ن أ مهلف

. أر ارحأ



 نوكت ةمألا يف سانلا فلتخاو دمحم يبأ عماج نمو :: ةلسم

 امهل دبع هنأ انيفلاخم ضعب لاقف دلوب ىتأتف اعيمج اهنآطيف نيلجرل
 شارفلل دلولا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل ينازلا دح امهمزليلو
 دح امهمزلو بسنلا امهقحلي مل نيرهاع اناك امل اولاقف رجحلا رهاعللو
 . نيرهاعلا

 نأل امهل ادلو دلولا نوكيو دلولا بسن امهقحلي نورخآ لاقو
 حيحصلا حاكنلا نم قحلي امك دسافلا حاكنلا نم قحلي بسننلا
 ىلإو . ةمألا يف امهل تلصح يتلا كلملا ةهبشل امهنع طقسي دحلاو
 . ` . ةفينح وبأو انباحصأ بهذ اذه

 هب اومكح امف ةفاقلا هاري ام ىلإ كلذ يف مكحلا درف يعفاشلا امأو
 اهنأ اذه ىلع همزليو رخآلا نم هبسن عطقو مكاحلا كلذب مكح امهنم
 ةلصأ ضقانف كلذب لوقيال وهو اهجوزتي نأ رخآلل بجول هتنبا تناك ول
 عطق دق مكاحلا نأل اهجيوزت هبحاصل حيبي نأ هلصأ ىلع همزليو

 هللا لاق اهب لمعلا بحأو معزام ىلع ةبش اذه يف ناك اذإ هنم اهبسن
 [ ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ن اك دقل ( ىل اعتو كرابت

 هيلع هللا ىلص لوق كلذ ىلع ليلدلاو لمعلاو لوقلاب بجاو هب ءادتقال او
 يفف هلعف يف هوعبتاف جحلا لامعأ لمع مث مككسانم ينع اوذخ ملسو
 ىورو . ملعأ هللاو ًالعف ةراتو ًالوق ةرم عقي نايبلا نآ ىلع ليلد اذه
 . اهقالط ةمألا عيب ىري ناك هنأ دوعسم نبا نع

 ةنيب ١ يرتشملل ا دنع ت دلوف ىلبح ةمأ لجرل ا ع اي اذ او : ةلاسم

 يهف ةنبالا عئابلا ىعداف تنبلا تنب يرتشملا قتعأو ةنبا اهتنبا تدلوو

 . لصألا يق ةرح نوكتو قتعلا لطبيو هتنبا

 ت دلوف عئ ايل ا عم ىلبح يهو ةمأ لجر ىرتش ا اذ او : ةلأسم

 رهش ] ةتس نم رثكال رخآل او مويب رهش ] ةتس نم لقأل امه دح ] ندب دلو

 . هادلو امهق عئابلا امهاعداف مويب

 اهئطوف امهنيب ةيراج ايرتشا نيلجر نع هتلاسو : ةلاسم
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 اذهو هدلو دلول اف هنم تلمنخ نإو زوجيال اه اد | هؤطو لاق ؟ امهدحأ

 سيلف نمثلاب اهتيرتشا ينأل اهتتطو امنإ لوقيو ةلاهجلا هيف زوجت هجو
 هكيرشل امن او هكيرشل ةير اجل ١ نمث هيلعو انزل | دلو ةلزنمي اهنم ٥ دلو

 . اهئطو موي ةميقلا
 لماز نب ديعس نب حلاص ةيقفلا خيشلاوهو ةلاسملا ىف رظانلا لاقو

 دحأل ءىطولا ةمرح ىف ةلاهجلا زوجتال هللا همحر ىنيسارخلا
 دلولا توبث ىف رضت ال ةلاهجلا امنإو مهعيمجل الو ةمألا ىف ءاكرشلا
. ملعأ هلل او كلم ١ ةهيشل هنع دحل ١ ل اطبإ ىفو مهنم اهئطو نمل



 نورشعلاو يناتلا بابلا
 دوهيلاو نيملسملا نم اهريغ و ةمألا دالوأ يخ

 دلوو دالوأ مهيديأ يف تدلوف ةيراج ودعلا هل ذخآ الجر نإ ليقو
 برل ناف مهيلع ردق مت برحل ١ لهأ ١ يدي ] يف نولسانتبو دالوأ اهدالوأل

 دالوأ ذخأيو ثانإلإو مهنم روكذلا اهدالوأ ذخأيو اهذخأي نأ ةيراجلا

 ام اهدالوأ دالوأ نم روكذلا دالوأ امأو اولسانت ام ثانإلإ نم اهدالوأ

 نبا ناك نإف كيلامم هتيراج دالوأ نأل ةجح مهيف هل سيلف اوناك
 رح وهو هب قحأ يهف ةرح حكن نإو ةمألا برل دلولاف ةمأ حكن هتيراج
 ن اركذل ١ هتيراج دالوأ يف ةجحل أ امنأو ةجح اهدالوأ دالوأ يق هل سيلو

 . ث انالإ هتيراج دالوأ دالوأو ث انالإو

 يف ةصح هل يدوهي نعو هللادبع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ام ةيراجلا هذه يدوهيلا ءىطوف ملسم نيو هنيب ةملسم ةيراج

 ربجيو ريرغتلاو سبحلاب بقاعي نكلو هنع رديف هيف دحلا امأف ؟ همزلي

 رتشا اهيف هكيرش ءاش نإف ةالصلا لهال اهنم هتصح عيب ىلع
 املو اهيأرب اهجوزت جوز اهل ناك نإف أدلو هنم تدلو نإف تلق

 رقأ اذإ هدلو دلولاف جوز اهل نكي مل نإو ى رجحلا ةلعل يدوهيللو اهجوزل
 انبا يدوهيلا دلولا قحلبو دلولا نم هتصح ةميق هكررش ىلع دريو هب

 . هل

 دلولا قحلي مل ةالصلا لهأ نم ةيراجلا تناك اذإ هريغ لاق
 هثرو املسم تام ن ا هدلو نوكي نكلو كرشلا ماكحأ يف يدوهيلا
 ربجي لاق نم لاقف ملسي ملف غلب اذإ فلتخا دقو . املسم دلولا نوكيو
 بقاعي نكلو ملسي مل نإ لتقيال لاق نم لاقو رح هنأل مالسالإ ىلع
 . كلذ يف تومي وأ ملسي ىتح كلذ يف هل ماسي الو برضلاو سبحلاب

 عبت دلولا نأ لوقي نم لوق ىلع لوألا لوقلا نأ اندنع معن هريغ لاق

 :7 نم بهذم ىلع رخآلا لوقلاو ةيالولاو مالسالإ ماكحأ يف همأل
 . هلتق نع فقوي هلعلف دودحلا نم وهق لتقلاو كلذ

 ىلص يبنلا لاق امك رجحلا يدوهيلل دارأ هنأ يعم يذلا هريغ لاق
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 نوكت امنإو ينازلاوهو رجحلا رهاعللو شارقلل دلولا ملسو هيلع هللا
 . لوخدلا مكح هل تبثو اهب لخد اذإ اشارف جوزلل

 ملسم امهدحأ نيلجر نع هتلآاسو هللا دبع ىب ] نع :: ةلأسم

 يف ملسملل ىعسيو ملسم رح وه 9 اق ؟ ى 1 اذه ين ذارصنل ا ل اقو

 . يبصلا هثرو املسم ينأرصنلا تآم نإف هنمث ةيقب

 نازع نع دمحم نب ريشب نع مكحلا نب ديعس ظفحو : ةلأسم

 مث يمذو يلصم نسي ةمأ تناك اذ ا ل اق هل هظفح يف رقصل ا ني ا

 ت ام نا اف هن اٹريو امهتري امهنيب وهفق اعيمج ٥ ايع ل او دلوب تع اج

 رخآل ينيو ٥ ايعدا نيذللا دحأ كرتو نيالإ ا تام مث نبالا هثرو امهدحأ

 ن اكو [ولس انت اذ ١ كلذك امهنم يحلل هت اريم عيمج ن ] هلبق كل اهل ١

 . مهنم برقألل ثاريملاف ضعب نم برقأ مهضعب

 لس دلول ا م ں اعيمج ٥ ايعد و ادلو
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 نورشعلاو تلاتلا بابلا
 هربغ وأ كلم وأ جبوزت نم ةم ألادالوأ يك

 ؟اهعيبي له اهارتشا مث ًادالوأ هل تدلوف ةمأ جوزت لجر نع هتلأسو
 رثؤملا وبأ لاق ةمألا ىلؤومل لاق ؟ نمل اهنم هدالوأف هل تلق . معن لاق
 ةمأل ١ جيوزت نإ ١ هل لوقأ او مهيرتشيو هدالوأ هل موقي يبرعل ا ن ] انعمس

 . اهجيوزت ىلإ رطضموهو

 قرس لجر نعو : هللا همحر هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نإف ديبع ةدالوأ لاق ؟ تقحتسا مث ادالوأ هيلع تدلوو اهئطوف موق ةمأ

 اذإ ءيش هيلع سيلف ردقي مل نإو لضفأ وهف قرلا نم مهجرختسا
 . بات

 مث ًادالوأ تدلوف اهئطوف لجرل اهعابق ةمأ لجر قرس نإف تلق
 عاب نم ىلع وه عجريو مهنامثأب ىعسيو رارحأ هدالوأ لاق تقحتسا
 . هنم ذخأ ام لثتمي هذخأيف ةمألا هل

 ىلع رقعلاب اضيأ عجري مأ ةصاخ هيلع وه اهرقعب فيك هل تلق
 لاق نم لاقو ةصاخ اهرقع هيلع لاق نم لاق ؟ هل اهعايو اهقرس نم
 . رقعلا نم اضيأ هنم ذخؤي امب هيلع عجري

 اهب لخد مث اهجوزتف ةرح ةأرما بطخ لجر نعو : ةلأسم
 لاق ؟:؟ اهيايرأ ءاجو ةمأ اهنأ كلذ دعي ملع 7 ًأدالوأ هنم تدلوو

 ليلق لك نم يه علختو اهب هورغ نيذلا ىلع نوموقيو رارحأ اهدالوأ
 هوحكنأ نيذل ا نم دالوأل ١ نمث نمنل | درسل ١ ذخأبو اه اطعأ ريثك وأ

 هنإف ربخأو ملع دقو اهجوزت مث ةكولمم اهنأ ملع لجر ناك ناو هورغو
 . رحلا دلو دبعتسي نأ حلصيال هنإف ةمأ وأ اركذ ناك اديبع هدالوأ دعي

 عضت ىتح اهيلع قفني رحلا تحت نوكت ةمألا نعو : ةلاسم

 ةميقب ىعسستسي هنكلو رح دلو قرتسيال لاقب ن اك . ال : لاق ؟ اهلمح

 . هدلو

١١١



 . هتعضرأ ام ةقفن هيلع لاق هتعضرأ مت قتعاف موق اذإ تيأرأ تلق

 مهيبأل مهتما ىني أ ىنب ذب اوعيب ن ں ] ةمأل ا ب ابيرأ ١ هركي له هتلأسو هريع نمو

 بيسي ناك نا هريغ نمو ملعأ هللاو كلذ ىرأ ال لاقف ؟ ارح ناك اذ ا

 . هيدفي نأ هل ناك ةهبشلا ىلع هنم تدلوو

 يرتشي دحاو رهط يف ةمأ اوئطو رفن ةتالث نع لئسو : ةلاسم
 وهف اعيمج اوع دا ,0 نأ ل اق ؟ دلول ا نمل ةمأل | تلمحق ضعي نم مهضعي

 اول اق ,0 ْن أو . رخآلل وهف اعيمج هوركنأ ا ن او الالح ءعىطو هنال لوألل

 . هوثروو اعيمج مهترو وه نيأ نم يردنال

 يهو هل ةمأ أطي لجرلا نأ انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلسم
 تدلو ولو هدلو دلولا ن أ دلتف لمحتق اهل جوز الو بهذتو ء يجنو جرحت

 شارفلل دلول اف اهل جوز الو اهئطو هنأل نيتنسل

 . ًهدلو دلولا نأ فرتعا مث جوز

 همأب قحلو هيبأب قحلي مل فيك ةمألا دلو نع هتلأسو : ةلاسم
 ؟هبرل وهف لاملا نم ءاج ام لكق لام يه ذإ هيبأب هقوحل يف نوكي له
 ةمألا نأ هوبأ كلذب ملع اذإ هيبأل هبسن تباثو لام هبرل وه معن لاق
 هنم ءاج امق كلملاب ةروجحم ضرأ يف هنبا تبنم لعج هنآل ةكولمم
 قحالو ضرألا بحاصل قحي هلام يق ًاعئاط هريغل عرازلاك كلم وهق
 . ةعارزلا ىق الو ضرألا ىف هل

 نبي ةير اج نع بوبحم ني دمحم هللا ديع ايأ ١ تلأس : ةلاسم

 مهتري اعيمج مهل دلول | ل اق ؛ٍ ا دلو ت دلوق اعيمج اهيلع اوعقو رقن ةعير ]

 مهنم دحأل نكي مل اذا و . م ات دلو ٹ ث اريم دح و لك نم ثريو هنوثريو

 . هامح وه ال إ ثراو
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 امهالك اهائطو نيكيرش نيي ةمأ يف لوقتام هل تلق : ةلاسم

 امهتم دح او لك ىلعف اعيمج اه ائطو اذ اف تلمح اهنإ ١ مث امهتملعأ اف

 اذإ كلذو انياحصأ ضعي لوق يف ث اريما فصن هنم امهنم دحاو لك

 الف تلمح امهيأ ا نم ملعي ملو اه ائطو امهنإ ا تلق ام ىلع اهئطوب ارقأ

 . ملعأ هللاو رخآلا نود امهدحأ نم هنأ ةمألا رارقإ تبتي

 اهئطوو ةكرش امهنيب ةبر اج هوخ أ هل بهو ي ذلا ام و : ةلاسم

 دحلا هنع ًاردي هنأ اذه لثم يف ليق دق هنإ إ يعمف ؟ ؟ ةلاهج ىلع كلذب

 هتصح هيخأل رقعلا هيلعو بدألاو ريزعتلاب قيقحو ًامثآ نوكبو ةهيشلاب

 هتميق فصن هيخأل نمضيو ةنسلاب هلان ه دلو دلولا نوكيو اهرقع نم

 ٠ ارح نوكيف ادبع دلو موي

 لجر نم ةيراج ىرتشا لجر نعو يراوحلا يب أ نعو : ةلاسم
 . ًادالوأ اهدلوأ ام دعب نم اهارتشا نم دي نم تفرتعا ةيراجلا نإ مث

 قحليو ةلداعلا هنيبلاب اهبجوتسا نمل ةيراجلا ناق تقصوام ىلعف

 قحتسملل قحليو هب اهارتشا يذلا ةيراجلا نمثب عئابلا يرتشملا
 ابصتغم ةيراجلا عاب يذلا ناك نإف مهيبأ ىلع دالوألا ةميقب ةيراجلل

 ريغ عئابلا ناك نإو دالوألا ةميق نم همزلي امب عئابلا بألا قحل اهل
 ىلع نوكيو هب هل اهعاب يذلا ةيراجلا نمث الإ هيلع نكي مل بصتغم
 . ةيراجلا برل هدالوأ ةميق بألا

 فرع نأ دعب اهديس نذإب ةمأ جوزت لجر نع لئسو : ةلأسم

 وأ ارارحأ نونوكيأ ًأدالوأ تدلوف اهايإ هجوزف يبرع رح هنأ اهديس

 دنع مهتيرح طرتشي ىتح كيلامم مهنأ ليق هنأ يعم لاق؟:؟ كيلامم

 . جيوزتلا
 قرلا ماكحأ مهيلع يرجيال برعلا نإو رارحأ مهنإ لاق نم لاقو

 . كرش لهأ اوناك اذإ برحلل مهناختإ دنع مهيبس زوجيال امك كلملاب

 هنأ هملعأ اذإ كلذ ملعأ ال : لاق ؟ مهتميق همزلي لهف لئاق هل لاق
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 . كلذ نع دعبي هرأ ملو رارحأ مهنأ لوقي نم لوق ىلع رح

 هعمو رقس يف لجر نعو هللادبع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 نأ املعا امهل لاقق نيحلاص اناكو هل نامالغو اهؤطي ناكو هل ةيراج
 امهنأ كلذ يق انلوقف ؟ نارح امتنأو ينم ةيراجلا هذه نطب يف ام

 مل اذإو لدع ة ةنيب امهريرحت ملع اذإ امهتداهش : زوجتو نيرح انوكي

 يف ام نوكي الو ناقتعي الف امهقدصي ملف كلذ ثراولا رجحو كلذ ملعي
 اذهف همأ ثرو نمل اكولمم نوكيو هبسن تبثي الو رح ةيراجلا نطب
 . باوصلاب ملعأ هللاو انلوق

 نآ ىلإ اهوئطو ءاكرش ةعيرأ نبب ةمأ يف ددعسوبيأ لاق : ةلاسم

 نم لاقو اعيمج مهل دلولا نوكي لاق نم لاقف ؟ دلوي تعاجو تلمح

 . مهل اكولمم نوكبو اعيمج مهل الو مهدحأل نوكيال لاق

 لاق ؟ اعيمج مهل هنأ لوقي نم لوق ىلع مهنم هتاريم فيكق هل تلق

 . اثاريم دحاو لك نم ثري لاق نم لاقق كلذ يف فلتخي هنأ يعم

 . ةعبرأ مهنأل ثاريم عبر دحاو لك نم ثري لاق نم لاقو
 ؟ اسدس دحاو لك هنم نوثري له ادلو فلخو وه تام نإق هل تلق

 سانلا ضعب لاق رثألا يق تدجو دقو فنصملا لاق يدنع اذكه لاق

 يذلا لوذلل دلولا لوقي عيبرلا ن ناكو اذه انعمس هريغ لاق رخآلل دلولا

 . الالح ءعىطو

 ؟ كلذ ركناف عجر مت هدلو هنأ ةمأ نباب رقأ لجر نعو : ةلأسم

 يق وأ هتحص يق اذه هرارقإ ناك هب ذوخأم وهو هل مزال هرارقإق

 رقأ مث جوز اهل نوكي نأ الإ هب رقأ يذلا دلولا هتريو همزلي هنإف هضرم
 . هرارقإ عاض هدلو هنأ

 دلوي ترج اجفق اهفصن ىرتش ١ مث ةم ا جوزت لجر نعو :: ةلسم

 ال ا مز ال دلولاف رثكأل وأ لقأل وأ اهفصن ىرتش ١ موي ذنم رهش أ ةتسل
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 . اهصلختسي ىتح اهأطي نأ هل سيلو اهفصن يرتشي نأ لبق نم

 ىرتشاف برحلا ضرأ لخد ملسم لجر نع لئسو : ةلأسم
 نم لجر اهفرعف نيملسملا ضرأ اهب مدقو اهقتعأو اهلبحأف ةيراج مهنم
 اهالوم ىلع درت لاق نوكرشملا اهابس هتمأ اهنإ ةنيبلا ماقأف نيملسملا

 هدلو دلولاو ودعلا ضرأ نم هب تيرتشا يذلا نمتلا اهالوم دريو لوألا

 . ةيراجلا ىلوم ىلع دريف ةميق موقي

 هقحلي له اهئطوب رقأف هتمأب ىرست لجر نع هتلآسو : ةلأسم

 ملام دالوألا نم هب تاج ام لك هقفحلي لاق ؟ دالوألا نم هب تاج ام

 . اهعيبي وأ اهجوزي
 دعب دلولا ةقحلي لاق ؟ اهٹتجا دق هنأ هسفن ىلع دهشأ نإف تلق

 . نيتنس ىلإ ءعىطولاب هسفن ىلع هداهشإ

 اميف دلولا نم أربي له ءىطولا كرت ىلع دهشي مل نإ تيأرأ تلق
 دعب هب تاج اذإ اهاطو كرت اذإ دلولا نم أربي لاق ؟ هللا نييو هنيب

 . كلذ نم رثكأب ليق دقو ءعىطولا كرت ذنم نيتنس
 ؟ دلوب تعاج مث اهأطو كرتف غلاب ريغ ةيبص تناك نإ تيأرأ تلق

 . نيتنس ىلإ هقحلي لاق
 : لاق ؟ ءاربتسا هيلع له هديب وأ هجرفب اهجرف سم نإ تيأرأ تلق

 دلولا هقحلي لاق ؟ دلولا هقحلي له ءاملا لزني ملو اهعماج نإف تلق . ال
 . اهئطو ذنم نيتنس ىلإ

 تاجو ةيراج ايرتشا هنباو لجر نعو ةيواعم ىبأ نعو : ةلأسم
 و املسم ناك نإف : هل ليق . بالل وه لاقف ؟ اعيمج هايعداف دلوب
 نم لاقو هب قحأ ملسملا لاق نم لاق ؟ اعيمج دلولا ايعداف اينارصن
 ناق : هل ليق . شارف امهدحأل سيلو شارفلل دلولاو نارهاع امه لاق
 لاق ينارصن هنإ رهظف ملسملا هبلطو ملسملا لبق هبلط دق ينارصنلا
 . هنمث نم هتصح ملسملاو ينارصنلا هبسنت قحلي
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 ةأرما جوزت لجر يف كلذكو ايركز يب ] يضاقلا نع : ةلاسم

 دالوألا نم ناك هنأ لجرل ةكولمم اهنأ ترقأ الخام هعم اهل الخ املف

 دعب همكح نوكي امم تدلو امو رارحأ اهرارقإ لبق مهتدلو نيذلا
 ةكلملاب هل ترقأ يذلا امأو . لوقلا ضعب ىلع كيلامم مهنأ رارقالإ

 قح نم هل اهيلع بجي امو اهجوز ةرشاعم يف ليبس اهيلع سيلف
 يف رظناق هلوق نم ىنعملا اذهو ةرحلا ةلزنمب كلذ يف يهو ةيجوزلا

 . كلذ

 اهئطوف لجرل اهعابف ةيراج قرس لجر يف ليقو : ةلاسم
 يذلا رقأ نإ كلذكو ةيراجلا تقحتسا مث ًأدالوأ هنم تدلوق يرتشملا

 هناف اهقحتسا مث مث يرتشملا نم تدلوف اهعاب مث هل اهنأ ةراجلا هدي يف

 مهذخأيو هدالوأ هبلع موقيو اهئطو يذلا نم اهرقع ذخأيو اهذخأي

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو نمخثلاب عئابلا ذخأيو

 عجري لاق نم لاقو . رقعلاو دالوألا ةميقب هيلع عجري لاق نم لاقو
 . رقعلاب هيلع عجريالو دالوألا ةميقب هيلع

 نم ل اقو نودلوي موي مهتميق لاق نم لاق دالوألا ةميق يف فلتخاو

 نم ادحأ ترغ ةيراجل ا تناك نإ كلذكو . نوقحتسي موي مهتميق لاق

 عئايلا رقأ ول كلذكو ًأدالوأ هنم تدلوف ةرح اهنأ ىلع اهجوزتف سانلا

 دحاو هيق فالتخالاو دحاو هيق لوقلاف اهعيبب رمأ هنأ ىعداو هريغل اهي

 . هللا ءاش نا

 له دلوي تتأفق هيخ ] وأ هني ١ :7 اج ءعىطو لجر نعو :: ةلسم

 تبثيال لاق نم لاقف فالتخا هيف ليق دقف ؟ هثريو هدلو دلولا نوكي
 هبسن تبث كلذ ىلع ةمألا هتقدص اذإ نورخآ لاقو . هتري الو هبسن

 . ملعأ هللاو هثروو

 حا أ ةبر اجل ١ ىلع عقوف ةبر اج هل تناك ك لجر نعو : ةلاسم

 هن إ ء اهققل ١ ضعي .ل اق دقفق ؟ هري ] وخ ] همع . وهو هم ه ديس نيو هنيب

 . هيبأ نم هبسن تبثيو قتعي
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 بسن هنم تبثيالو هيبأب قحلي دلولا نإ لاق نم لاقو ديعس وبأ لاق
 هيلع هفلتأ هنأل ديسلل دلولا ةميق ىعم دلاولا مزل بسن هنم تبت اذإف
 اهسقن كلمتال اهنأل ةكولمملا نم ةصاخ يلإ بحأ وهف تبثي مل نإف
 . اهديس ىلع ررضلا لخدت اهنألو

 هل تدلوو اهئطو مث ةمأ بصغوأ لجرلا قرس اذإو : ةلاسم
 اديبع نونوكي اهدالوأ و اهرقع ذخأيو اهذخأي نأ اهديسل نإف ًأدالوأ

 بصتقم هنأ ملعي ملو هتمأ اهنأ ىلع لجرل بصاغلا اهعاب اذإ امأو . هل
 ةميق مهتميق مهنم ذخؤي هنإف اهنم هدالوأ امأف ةمألا هنم ذخؤت امنإو

 . ارارحأ نونوكيو ديبع

 حص اذاف هنم تدلوو ةرح اهنأ ىلع ةمأ جوزت نمو : ةلأسم

 قادص ىلع اهجوزت ناك نإ اهم قادص اهديسل هيلع نإف ةمأ اهنأ
 اهديسل اودلو موي ديبع ةميق اهنم هدالوأ ةميقو اهقادص نم رثكأ
 هجوز يذلا وه اهديس ناك ناو اهب هرغ نم ىلع كلذب وه عجريو
 . زئاج حاكن وهو اهل اهقادصو ةرح يهف ةرح اهنأ ىلع

 مهيلإ بلطف موق ىلإ لصو يبرع لجر نع لئسو : ةلاسم
 اهنم هدالوأ نوكيام ًأدالوأ هنم تدلوف هوجوزف اهب هوجوزي نأ مهتمأ

 نونوكيو هوني كلمي ال هنإ ليق هنأ يعم لاق ؟:؟ كيلامم مأ ارارحأ

 زوجي ال امك كلملاب قرلا ماكحأ مهيلع يرجيال بردملا نأو ارارحأ

 . كرش لهأ اوناك اذإ برحلاب مهناختإ دنع مهيبس

 هنأ هملعأ اذإ كلذ ملعأ ال : لاق ؟ مهتميق همزلت لهف لئاق هل لاق

 . كلذ دعبي هرأ ملو رارحأ مهنإ لوقي نم لوق ىلع رح
 يعم لاق ؟ يبرع رح هنأ جيوزتلا دنع طرتشي مل نإ تيأرأ هل تلق

 رارحأ مهف يبرع هنأ حص اذإ نوكلميال مهنإ لوقي نم لوق ىلع هنأ

 مهديس ءاش نإ الإ كيلامم مهنإ لاق نم لاق . مهديسل مهتميق هيلعو
 ذع مهتيرح طرتشي ىتح كيلامم مهنإ مهضعب لاقو . مهل مهعيبي نأ
 . هل هطرش هل تيثبو كلذ دعي وأ جيوزتلا
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 تعاج مث اهئطو نع كسمأ مث ةيراج ءىطو نم لكو : ةلاسم
 وأ هكلم نم جرخي ملام ةريثك نينس دعب هب تعاج ولو هقحلي هنإف دلوب

 نأ لبق اهئطوف رخآ لجر ىلع هل ةيراج عاب لجر نعو : ةلاسم
 يرتشملا اهئطوف رخآ لجر ىلع يرتشملا اذه اهعاب مث اهئربتسي
 . اهايربتسا نارخآلا نكي مل اذإ لوألا ديسلل وهف لوألا ديسلل

 لبق يناثلا اهئطوف اهعاب مث اهئطو مث ةمأ هل لجر نعو : ةلأسم
 ءىطولا لكو اهئربتسي نأ لبق يناثلا اهئطوف اهعاب مث اهئربتسي نأ
 الالح ناك هأطو نأل لوألل لاق ؟ دلولا نمل تلق . دحاو رهط يف ناك
 .امارح نيرخآلا ءىطوو

 دلوب تع اجف هدلو حأ نع لجرلا ىفوت اذاو رثأل ا نمو : ةلاسم

 نإف اهقتعا نإ كلذكو همزلي هنإف نيتنسلا نيبو اهنيب ام هتوم دعب
 ءاضقناب رقت ملو لمحلا ع دت مل نإو همزلي مل كلذ نم رثكأل هب تاج
 . همزليال هنإف نيتنس نم رثكأل هب تعاج ىتح ةدعلا

 نأ تدلوو هنم تلمحق هدلو ةمأ ءىطو لجر ىف ليقو : ةلاسم

 بسنت تبثيو هدالوأب اهتميق نم صقن امو ةمألا رقع هدلول بألا ىلع
 .هيلع دح ال هنأل انزلا ةلزنمب نوكي الو هيبأل نبا نوكيو دلاولا نم دلولا

 اهعزتنا اذإ هنبا ةمأ اطي نأ هلو ةميقالو هيلع رقع ال لاق نم لاقو
 لام يف هيلع نامض الو اهعزتني ملولو أطي لاق نم لاقو . اهآربتساو
 . كلذ ىق هدلو

 ني ددعس نعو خ ادشال ١ ب اتك نمو ةقاضملا ةد ايزل ١ نم : ةلاسم

 اهؤطي وه ناكو اهنع جوزلا عنم مت لجرب هتمأ جوز نم : تلق شيرق
 اهؤطي ناكو جوزلا درط اذإ لاق ؟ ركنأو ديسلا هب رقأق دلوب تتأف
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 نب دمحمل لوق هيفو . اكولمم نوكيو جوزلل دلولاف اهقرسي اضيأ جوزلاو
 . ديسلا رارقإب قتعي دلولا نأ بوبحم

 ن '؛؛اسغ يب أ ني دمحم اعفري ءيش رد ا ىلع ابوتكم تدجو امم : ةلأسم

 ةيسسوجمو ةدن ارصنو ة هب ددوهي ابوتكم تدجو اذكه رثؤم ١ يب ] نع

 ني ١ فرعي نل هز افم صر ] يف امالغ نهنم ةدح او لك ت دلو ةملسمو

 نمف اوغلب اذ ا هدلع نوريبجبو مهي ىلوأ ا مالس ال ا ل اق ؟ ه اوس نم ه ذه

 . هونب مهو ثريو هنوثري ملسملا و لتق ملسي مل

 اهئطوف يد ذارصن اه ارتش ا 4 هين ارصن ة هبر اج نع هتلأسبو :: ةلاسم

 لاق ؟ دلول ١ اعيمج ادع داف تلمحق اهئطوف لصم لجر نم اهعاب اب مت

 . دلولا ناك نمم نايردي ال ةهبش كلذ ىق ناك اذإ لاق ىلصملل ل

 دحاو عضوم يف اتدلو نيتأرما نعو ير اوحلا يب أ نعو : ةلئسم

 نمل ةلباقلا فرعت ملو ةيراج ىرخأو امالغ ةدحاو تدلوف ةلباق امهدنعو
 ؟ امهنم مالقلا ىطعت نم نايردتال ناتأرملا كلذكو مالقلاو ةيراجلا
 ًأدحاو امهنم ةدحاو لك تذخأ ناتأرملا تناك نإ تفصو ام ىلعف
 نع ليق دقف ىرخألا ذخأت ملو امهادحإ تذخأ وأ اهدي يف راصو
 ىف ناك نم لاق هنأ ةلئسملا هذه ىف هللا همحر رباج ىبأ نب ىسوم

 . هي ىلوأ وهف ءيش هدب

 امهيأ امه ادحإ فرعت ملو نيدلولل اضرعت مل ناتأرملا تناك نإو |

 امهنم امرحم نوكي ىتح اعيمج امهناعضريو اعيمج اهمزل اهدلو
 ثريو اعيمج امهناثريو امرحم اهل نوكيو ةعاضرلا نم نيوخأ انوكيو

 ناتأرملا كلذكو . ركذ بيصنو ىثنأ بيصن ةأرما لك نم نادلولا

 اذهف امهنيب هنامسقيو ةدحاو مأ ثاريم دحاو لك نم اعيمج ناترت
 دبعو دلو هلو كله لجر يف بوبحم نب دمحم نع اندجو ام سايق ىلع
 نيرح نانوكيو اعيمج هناثري هادلو امه لاقق هدلو امهيأ فرعي ملف
 باوصلاب ملعأ هللاو رارحألا مكحك امهيق مكحلاو
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 رقأ ةبمذ ةمأ امهنيب ملسمو يمذ نيلجر يف لوقتام : ةلاسم

 قحلي له ءيطولا كلذ يف امهقحلي ام دلوب تع اجو اهئطوب اعيمج
 امهنيب دلولاف ة ةمذ تناك ن ا رثألا يف دجوي لاق ؟ اعيمج امهب ه هيس

 . دلولاب ارقأ اذإ دجوي ام ىلع اعيمج

 هنأ دجوي دق لاق ؟ ءاوس هلك ءىطولاب ر ارقألاو الوب رارقإلاف تلق

 كلذب تعاجفق هتمأ ءىطوب رقأ هنأ رخآلا دهشو دلولاب رقأ هنأ دهش اذإ
 ناك اذإف ةداهشلا تضقنا دقو دلولا هقحل هب قحلي ام تقو ىق دلولا

 يناعم ىلع دلولاب هرارقإ هبشي ءىطولاب هرارقإ ناك اذكه ىنعملا
 . دلولا هب قحليام ماكحأ

 قحلي يذلا ءىطولاب رارقإلا نم انعم تبثأ دلولاب رارقإلا نإ لاقو
 . دلولا هانعم

 ىلصملا نيب ةيمذلا تناك اذإ ىنعملا اذه ىلع ءاوسو هل تلق
 مكح نوكيو اعيمج دلولا امهقحلبو يدنع هبشي اذكه لاق ؟ يمذلاو

 يمذلا ملسي نأ الإ كلذ ريغو ةحكانملاو ثاريملا يف ملسلا مكح دلولا

 . نيملسملا مكح هي قحلف

 نأ يدنع لاق ؟ ملسملاو يمذلا نبب ةملسم ةيراجلا تناك اذاف تلق

 هثرو تامو يمذلا ملسأ نإف ًاعيمج امهب قحليو نيملسملا مكح همكح
 نود ًايمذ ناك اذإ دلولا مهثرو نوملسم ةبصع يمذلا ناك نإو دلولا

 . هدلاو

 اهرقع فصن امهنم دحاو لك مزلي له ءىطولاب رقأ اذإف تلق

 فصت يمذلا ىلع ملسملا دري لهف : تلق . يعم اذكه لاق ؟ هكيرشل

 نع هدي يف باتك ىلإ موأف ءعىطولاب وأ هدلو هنأ رقأ يذلا دلولا ةميق

 يب أ نع رخآل او س هيلع دري ال هن أ مهضعب نعو هيلع دري هن أ مهضعب

 ملسملاب قحل امنأو هتترو ملسأ اذإو هنم هبسن تبتي ال هنأ يراوحلا

 هب قحلي الئل مكحلا ىنعمب

 فرع ن ] دعي اه ددرمس ن ل ذاي ةم ] جوزت لجر نع لئسو :: ةلاسم

 حأ ا رارحأ نونوكيفأ ًأدالوا تدلوفق اهايإ هجوزف يبرع رح هنأ اهددس

 دنع مهتيرح طرتشي ىتح كندل امم مهد ذا ليق هنأ يعم ل اق ؟ كدل امم

١٢.



 ماكحأ مهيلع يرجت ال برعلا نإو رارحأ مهنإ لاق نم لاقو . جيوزتلا
 لهأ اوناك اذإ برحلاب مهناخثإ دنع مهيبس زوجيال امك كلملاب قرلا
 . كرش

 هنأ مهملعأ اذإ كلذ ملعأ ال لاق ؟ مهتميق همزلت لهف لئاق هل لاق

 . كلذ دعبي هرأ ملو رارحأ مهنأ لوقي نم لوق ىلع رح
 يعم لاق ؟2؛ يبرع رح هنأ جيوزتل أ دنع طرتشي مل ن نإ أ تب أر أ هل تلق

 رارحأ مهق يبرع هنأ حص اذإ نوكلمي ال مهنإ لوقي نم لوق ىلع هن ]

 نأ مهديس ءاشي نأ الإ كيلامم مهنإ لاق نم لاقو ديسلل مهتميق هيلعو
 . هل مهعيبي

 موي يف اعيمج اه ائطوف ةمأ امهنيب نيلجر نع هتلأسو : ةلأسم

 وأ ادبع اذه نوكي ام مويلا كلذ ذنم رهشأ ةتسل دلوب تعاجقف دحاو

 ليق دق هنأ يعم لاق ؟ امهثريو هبسن امهقحلي لهف أرح ناك نإو ارح
 هي بجوي امي حص اذإ امهنم هيسن تبثيو امهل دلو وهو رح هنإ

 بهذي يعم اميق دبع هنأ لوقي يذلاو دبع ليق دق هنأ يعمو ؟ ةحصلا

 امهنع أردي ضعبو دحلا امهيلع بجويو ينازلل دلو الو نايناز امهنأ
 . ةهبشلا دحلا

 ىلع اهائطو ذنم رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب تعاج ناف : هل تلق
 هنأ ليق دق هنأ ىعم لاق اهٹريو امهدلو هبسن تبثتي هنإ لوقي نم لوق

 : لاق ؟ امهدلو دلولا نوكب له امهنم هبسن تبثيو امهل دلو وهو رح
 . يدنع اميف امهل كولمموهو كلذ ملعأ ال

 نم لوق ىلع ةأطولا كلت اهائطو ذنم نيتنسل دلولاب تعاج نإف تلق
 تمادام اهنإ لاق ؟ امهدلو دلولا نوكي له امهنم هبسن توبثب لوقي
 هنإف كلم الو جوزب هوجولا نم هجوب امهنع اهجرف لزي ملو امهكلم يق
 . ةلئسملا ىنعم ىلع يدنع كلذ امهقحلي

 ملو ةأطولا كلت اهائطو ذنم نيتنس نم رثكأل دلولاب تعاج اذإف تلق
 امهقحلي له امهريغ ىلإ ةلازإ الو حاكن رجح امهنع اهجرف ىلع عقي
 . ةلئسملا يف تركذام ىنعم ىلع امهقحلي هنأ يدنع اذكه لاق ؟ دلولا

 ةمرحلاب نيملاع ةمألا هذه يف ناكيرشلا ناذه ناك ءاوسو هل تلق
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 يفو دحلا امهيلع بجي لوقي نم لوق يف نيلهاج وأ اهئطو نع امهيلع
 قوحل يدنع دعبي الف لاق ؟ قرف كلذ نيب مأ امهنع أردي نم لوق

 نأ ىلوأ يدنع دمعلا يوذو تركذ امم ىنعم لك ىلع امهيف فالتخالا

 يدنع لهجلا وذو لهاجلل رذعال ناك نإو لاحلا ءوسو لاكنلا هقحلي
 .قحلا ةفلاخم يف الو هللا ةيصعم يف رذعال ناك نإو رذعلا ىلإ برقأ

 لاح يق امهي دلولا قوحل يف فالتخالا امهيلع عقي لهف هل تلق

 باوجلا ىضم دق لاق كلذ دعب دمعلاب امهل اهئطوو ةمرحلاب امهملع

 ام ىلع فالتخالا هيف قحلي اعيمج نيهجولا يف دلولا يف لوقلاو اذهب
 . ةلاسملا لوأ ىف انلق دق

 ةمألا دلو بسن توبث ىلع اوعمتجاو ءايضلا باتك نم : ةلاسم
 ام ىلع ديسلا هافن نإف شارفلا توبثل اهئطوب رقأ اذإ اهديس نم
 ىلع ةمألا عامجا الولو هيلع مكحو تبثي مل ءىطولا رارقإ نم انركذ
 دلو ناكل نيمي كلم وأ ةجوز نم لجرلا كلم يف دلوب امهنيب ةقرفتلا
 نأ زوجي يتلا ةدملا يف ءىطولا ناكما عم ديسلاب اقحال ةمألا هذه
 عامجالا عم رظنلل ظحال هنأ ريغ شارفلا توبثل هنم نوكت

 دعب تدلوق ىلبح هتدهأ لجرلا عاب اذإ مهضعب لاقو : ةلأسم

 عيبلا دعب دلولاب تعاج تناك نإف دلولاب رظني هنإف اعيمج هايعداق عيبلا
 تعاج نإو عئابلا قدصي الو يرتشملا نبا هنإف ادعاصف رهشأ ةتسل

 يرتشملا قدصي الو هاعدا اذإ إ عئابلا نبا وهق رهشأ ةتس نم لقأل دلوب

 . ذفان عييلاق ١) امهنم دحأ اهأطي ملو اعيمج هايعدي مل ناو

 اهضبقو لجر نم اهعابف لجرلا دنع ةمألا تلمح اذإ مهضعب لاقو
 هنأ عئابلا هاعداف رهشأ ةتس نم لقأل تعضو مث نمثلا دقنو يرتشملا

 هيلإ ةمألا عجرتو قتعيو هنم هبسن تبثيو هنبا وهو زئاج وهف هنبا
 يرتشملا كلذ ركنأ نإو عيبلا لطبيو نمتلا دريو هل دلو مأ نوكتو

 يهو اهارتشأو ىلبح اهنأ يرتشملا ملعأ اذإ يراوحلا وبآ لاق

 نإ رايخلاب يرتشملا ملعي مل نإو هب رقأ نمل دلولاو مات عيبلاق لماح

 لصالاب ضايب )١(
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 ةمألا ضبق يرتشملا نكي مل نأ كلذكو اهكسمأ ءاش نإو اهدر ءاش
 لثم وهف نمثلا ضبقو اهعفدو هريغ نم اهعابف اهضبق ناك ول كلذكو
 نإف عيبلا دعب رهشأ ةتس نم لقال دلولاب تاج نوكت نأ دعب كلذ
 بسنلا مزلي مل ادعاصف رهشأ ةتسل عيبلا دعب دلولاب تاج تناك
 لثم وهف قدص نإف يرتشملا هقدصي نأ الإ ىوعدلا ىلع قدصي الو

 . لوألا بابلا
 تلمح اذإ لوألا يف لوقلا لثم اذه يف لوقلا يراوحلاوبا لاق

 نم لقأل ىرتشملا دنع تدلوف نمثلا ضبقو اهعاب مث لجرلا دنع ةمألا
 يرتشملا دنع دلولا لتق مث يرتشملا هبذكي عئابلا هاعداف رهشأ ةتس
 يناجلا ىلعو ةزئاج ةوعدلا نإف طخ وأ ادمع هدي تعطق وأ كلذ دعب

 ةيانجلا تناك ولو صاصقلاو شرألا يف رحلا ةيانج لثم ةيانجلا نم
 نوكيو دلولا مأ يف ام لثم شرألاو ةيانجلا نم اهيف ناكل ةمألا نم
 . عئابلل كلذ

 نإ يرتشملل يهو ةمالا ةيانج ةيانجلا نوكت يراوحلا وبآ لاق
 دعب ىنج ىذلا وه دلولاو تنج ىتلا ىه تناك ولو ةمألاب كسمت

 دلولا مأ ةيانج لثم ةمأ ةيانجو رح ةيانج دلولا نم ةيانجلا نإف ةوعدلا
 . ةمأ ةيانج اهتيانج يراوحلا وبآ لاق ؟ ىضق يضاقلا نكي مل نإف

 ةتس نم لقأل يرتشملا دنع تدلوف ىلبح ةمأ لجرلا عاب اذإو
 لاقو كدنع نكي مل لبحلا لصأ نإ يرتشملا لاقف عئابلا هاعداف رهشأ
 تلبح اذإو هدلو دلولا نوكيو عئابلا لوق لوقلاف يدنع ناك دق لب عئابلا
 لقأل امهدحأ نيدلو يرتشملا دنع تدلوف اهعاب مث لجرلا دنع ةمألا
 عئابلا ىعداق مويب رهشأ ةتس نم رثكال رخآلاو مويب رهشأ ةتس نم

 ضقتنيو هل دلو مأ ةمألاو عئابلا انبا امهنإف اعيمج نيدلولا يرتشملاو
 . عئابلل دلولاو مات عيبلاو نمثلا نم ضبق ام هيلع دريو عيبلا

 امهنإف عئابلا امهافنو يرتشملا امهاعدا نإف يراوحلا يبأ لوق
 امهاقنو امهب رقأ اذإ ىرتشملا انيا امه ىراوحلا ويأ لاق ًاضبأ هانبا

 نإو عئابلا انبا امهف عئابلا امهاعداو يرتشملا امهافن نإو عئابلا
 ناديع امهف امهيتبيا امهنأ ارقي ملف امهيق اكش وأ اعيمج امهايقن

 . هل ةمأ امهمأو 1 ىرتشملل
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 امهنإ ليقو عئابلل امهنإ ليقف اعيمج امهايعدأ نإو : ةلاسم
 اهعاب مث لجرلا دنع ةمألا تلبح اذإف ةفصلا هذه ىلع يرتشملل

 تنكم من مت مويب عيبلا دعب هدنع تدلوف يرتشم ا اهضبقو نمثل ا ضيقو

 اعيمج نيدلولا عئابلا ىعداف جوز ريغ نم رخآ ادلو تدلو مث من ةنس هدنع

 ركنأ اذإ عيبلا لطبيو نمتلا دريو دلو مأ نوكتو ةمألا درتو هانبا امهنإف
 ىرتشملا كلذ

 يرتشملل دبع يناثلا دلولاو عئابللق لوألا دلولا امأ يراوحلا ويأ لاق

 اعم اعيمج ىوعدلا تناكو يرتشملا امهاعدا ول كلذكو مات ةمألا عيبو

 يرتشملا نم امهبسن تبثي الو كل تفصو ام ىلع عئابلا انبا امهنإف

 ناك ولو اعم اعيمج امهنم جرخ مالكلا ناك ناو لوألا وه لا نأل

 ولو اعيمج امهنم جرخ مالكلا ناك نإو لوألا وه عئابلا ن ال يرتشملا
 هنبا هتلعجو هتوعد ترخأ ةرم لوأ رخآل ا دلولا ىعد ا ىرتشلمل اناك

 . هيدلو مأ اهلعجو

 نإ يرتشملل يناثلا دلولاو هاعدا اذإ عئابلل دلولا يراوحلا ويأ لاق

 ىعدا نإف ةتمأ ةمألاو هدبع وهفق هب رقي مل نإو هنبا وهف هنبا هنأ رقأ

 يذلل هيلإ إ مألا در الإو نمثلا نم هتصحب هبسن تبت لوألا دلولا عئابلا

 عئابلا ىعداو ًايئش امهنم دحاو عدي مل ولو يرتشملا قتع نم اهلخد
 درأ الو هقدصأ الو هنم هبسن تبثتي مل لوألا نود ةصاخ رخآلا دلولا

 يف هنم هبسن يف تبثأ امنإو هتكلم يف هب لبحت مل اهنأل مألا هيلع
 هتعيبتأ لوألا بسن تيثأ " اعيمج نيدلولا ىعدا هنأل لوألا بابلا

 . لوألا دلو مأ تراص دق اهنأل رخآلا

 تبثأ ملو هقدصأ مل اعيمج نيدلولا عئابلا ىعدا مت لوألا تام ولو

 يبأ باوج ىضم دق هبسن تبثي ىتح لوألا فني مل هنأل هنم اهبسن
 .اذه ليق ىراوحلا

 هعدي ملو عئابلا هاعدا اذإق تمي مل وأ لوألا تام هريغ لاق

 رخآلا تبثي امنإو تبتيالو زوجيال ليقو كلذ زوجي ليق دقف يرتشملا
 هيف تتبث دق دحاو نطب يف امه ذإ تمي مل وأ تام لوألا توبثب

 . ةدالولا
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 يف نيدلو يرتشملا دنع تدلوف اهعابف لجرلا دنع ةأرملا تلبح اذإو

 نإف ءاوس امهق امهدحأ وأ اعيمج رهشأ ةتس نم لقأل دحاو نطب

 ولو ةزئاج هتوعد نإ لاق مهضعب نإف امهالك وأ امهدحأ عئابلا ىعدا

 لاق مهضعب نإف يناثلا عئابلا ىعداف امهدحأ قتعأ دق يرتشملا ناك

 لطاب امهدحأ يف يرتشملا قتعو هانيا امهو ةزئ اج امهيف هاوعد

 هاوعد نأل هضبق ناك نإ نمثلا دريو عئابلا دلو حأ نوكتف مأل ا عجرتو

 ولو يرتشملا قتع وت لبق هتوعد ىلع نيدهاشلا ةلزنمب امهنم ديعلا يق

 هيشي الو قتعلا دعب ًاقيقر عئابلا ىلإ عجري ملو هقتع زاج مألا قتع ناك

 ةمألا يراوحلا ويأ لاق اهدر ناك ول كلذكو دلولا اذه يف مأل ا

 شارفلل دلولاو عئابلل نادلولاو يرتشملل
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 نورشعلاو عبارلا بابلا .
 امهتوسكو ةم لاو دبعلا ةقفن يك

 جوزلاو ىلوملا ىلع

 سبحي امك ةمهتلاب هيلع يعديو هينجي ام ىلع سيحي ديعلاو

 نإ هديس ىلع سبحل يق دبعل ا اذه ةقفنو كلذ يف قرق الو رارحألا

 لام هديسل نكي مل نإو هلام نم هيلع قفنأ اب اغ ناك نإو ارضاح ن ناك

 ىلع ىضم امل ةققن هل تيجو دق تناك ن هتقفن يف ديعلا اذه عيبي

 . هدرس

 اذه ح اتح و ٥ه ددس ىلع م دقت اميق تيجو دق ةقفن هل نكت مل ن ں او

 ىلع ناك اقلطم وأ اسوبحم ن اك اذإ لبقتسملا يف ةقفنلا ىلإ ديعلا

 نم ىلع ةجحلا هلانتال ثيح ايك اغ هديس ناك اذإ هعيبي نأ مكاحلا

 ناك نإ ةدحاو ةعمج ءادنلاب هيلع هنمأي وأ هل بجي اميق دبعلا فصني

 هل بجو اميف فصنا الإو هعيبب نذأي ملف هيلع جتحاو ارضاح ديسلا
 هيلع هسبحو كلذب ديسلا ذخأ ءاش نإ رايخلا مكاحلل هنأ يعمف هدلع

 . دبعلا عاب ءاش نإو هلعفي ىتح

 هتققن نم لقأب هالوم نم ىضر اذإ دبعلا نع لئسو : ةلاسم

 هيلا بلطي ال هيقتي هلعلو كلذ هالومل زوجي له مكاحلا اهب هل مكحي يتلا

 ؟ ةرضم كلذ يف هيلع نكي مل ام كلذ هعسي له كلذ نم رثكأ

 نأل كلذ هل ناك دبعلا ىلع ةرضم كلذ يق نبت مل اذإ هنأ يعم لاق

 كلذ يق ناك نإو هدوأب موقيو هحلصي ام هل امنإو هل هتققنو هل دبعلا

 غلبي نوكي نأ الإ هيرضي نأ يدنع ىلوملل زجي مل دبعلا ىلع ةرضم
 نم رثكأ يدنع ديسلا ىلع نكي مل هتبسكم نم هحلصي امم ءيش ىلإ

 كلذ

 ؟نوكت كوكم يأب مهيلاوم ىلع كيلامملا ةقفن نع لئسو : ةلسم
 هيلع يبنلا عاصب وه امنإف مكحلا ىنعم كلذب تبث اذإ هنأ يعم لاق
 . شاملا وهو جنم ثلت الإ نانمأ ةتالث هرايع نإ ليق دق هنأ يعمو مالسلا
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 اذإ ليق هنأ يعم لاق ؟ مهيلاوم ىلع ديبعلا مدأ نوكي مكف تلق
 رهش لكل ةماتلا ضئارفلا نم ضرف ام لقأف ماكحألا ىلإ اوعجر

 نم لاح يف وأ عضاوملا نم عضوم يف رظنلا بجوي نأ الإ نامهرد
 . كلذ نودب يزجي مدألا نأ لاوحألا

 ةقفنلاو :1 نم ءيش ىلع مهيلاومو ديبعلا ىضارت نإف هل تلق

 ؟ كلذ مهيلاومل ز زوجي له يبصلاو غلابلا ديبعلا يفو ضئارفلا هذه نود

 كلذ يزجأو ث كلذ يف ررض مهنم نبغلايلا ىلع فخي ملام هنأ يعم لاق

 يق سيل لوقي اضعب نأل هللا ءاش نإ كلذ زاج رظنلا يف غلابلا ريغ

 هلع هللا ىلص يبنلا لوقل مهيفكيام وه امنإو دودحم دح دبعلا ةقفن

 ال ام لمعلا نم مهوفلكت الو مهيونج اوئفداو م مهنوطب اوعيشأ « ملسو

 ؟ ءاوس ةقفنلا نم ضئارفلا يف ديبعلا نم ثانالاو روكذلاو هل تلق

 كلذ يف ملعأ الو ىثنألاو ركذلا ءاوس مهلك ةقفنلا يف مهنأ يعم لاق

 افالتخا

 ن ] يعم ل اق ؟ هتقفن " دبعل ا نع درعس وي ] لئسبو : ةلاسم

 . هنطي عبشي نأ الا ه. هدرس ىلع سيلف اهيلع نمؤي ملو بلط

 وأ اهيلع نمأ بلطي مل وأ بلط ٥ .ددس ىلع ديعلل ة ةققنال لاق نم لاقو

 هللاو يدنع اميف ليق اميف هنطب عبش الإ هديس ىلع هل سيلو نمأي مل

 ىلع يهو هددس ن ٢ اي اهجوزت اذ ا ديعل ا ةجوز ةققن نعو : ةلاسم

 . هدرس ىلع ىهف ديعلا نمت ىفق حأ هدرس

 ىتح سبحي له اهديس الو دبعلا اهيلع قفني مل نإ تيأرا تلقو
 وأ اهيلع قفني ىتح ىلوملا سبحي معن لوقافو ؟ اهقلطي وأ اهيلع قفني
 . هب ذوخآم وهف نيدلاب ةراجتلا يف هل نذأ يذلا ةلزنمب وهو اهقلطي

 ةحوزلا ةقفن لثم لاق نم لاقف هتوسكو دبعلا ةقفن امأو : ةلاسم
 يبنلا نع كلذ ىوري دح كلذل سيل لاق نم لاقو دحاو بوت ةوسكلاو
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 الو مهيونج ىسك و مهنوطب اوعيشا » لاق هن أ ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ء اش ن باوص انعم كلذ لكو » نوقيطيال ام ل امعأل ا نم مهوفلكت

 هللا همحر ناليغ نب مشاه نعو رباج يبأ باتك نمو : ةلاسم

 رخآ دلب ىلإ ديسلا اهب بهذيق جوز اهلو ةمألا يرتشي لجرلا يف
 ىلإ ديسلا اهب بهذ ولو ةوسكلا جوزلا ىلع لاق ؟ اهتوسك ىلبتق
 ىبآيف علخلا ديسلا هيلع ضرقي نأ دعب كلذو هتأرما تناك ام ةرصبلا

 ةوسك جوزلا ىلع نكي مل ديسلا هركو علخلا جوزلا بلط نإف جوزلا
 . هدلب ىلإ ديسلا اهب جرخ اذإ

 ديسلا عاب مث اهديس نذإب ةمأ دبع جوزت اذإ ءاهقفلا ضعب لاقو

 نم هل اهعم ناك ام جوزلا ىلع درب نأ هبلعق اللا ريغ يف هتمأ ةمألا

 . لام
 الف قادصلا امأو لام نم هل اهعم ناك ام دري معن رثؤملا وبأ لاق

 هديس ءاش نإف رصملا نم جرخأو دبع عيب نإو ةوسكلا دري الو هدري
 جوزت دبع ناك نإو كلذ نم همزل امل اهتنوؤم اهرضحأ ءاش نإو قلط
 نإف اهتوسك اهتوسكو ةرح ةنؤم اهتنوؤم تناك هيلاوم نذإب ةرح
 . ديعلا ةبقر يف تناك الإو درسلا كلذ اهاطعأ

 ىلعف راهنلاو ليللاب هل اهديس اهالخ نإف ةمأ جوزت رح ناك نإو
 ةقفن الو ةوسك الف راهنلاو ليللا اهسبح نإو اهتوسكو اهتنوؤم جوزلا
 اهتوسك اهجوز يلعف ليللا اهالخو راهنلا اهسبح نإو جوزلا ىلع
 . رجفلا عولط ىلإ ةمتعلا نم هنع اهسبح هل سيلو ليللاب اهتقفنو

 لاقو صيمقق نورتسي ال نيذلا جنزلا نم تناك نإ ةمألا ةوسكو

 نيذلا ضيبلاو دنهلا نم ءامإلا نم تناك نإو بابلجو صيمق ضعب
 . هتعس ردق ىلع ءادرو صيمقو رازإف نورتتسيو بايثلا نوستكي

 امو صيمقالإ نهل سيل ءاوس نهلك ءامإلا ةوسك رثؤملا وبأ لاق
 مزلي هنإ ليق دبعلا بره مث ةرح دبع جوزت اذإف دربلا نم نهيفدي
 ناك نإف اهقادص همزل هديس اهقلط نإف اهتققنو اهتوسك ديسلا

 دح نوكي نأ الإ كلذ قوق همزلي مل دبعلا ةبقر ةميق نم رثكأ اهقادص

 اهنم صقن وأ هتبقر قوق داز دحلا كلذ الإ همزلي الق هب جوزتي ادح هل
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 . ءىش همزلي الف تام اذإ امأو قبأ وأ هعاب اذإ همزلي امنإو

 قادصلا يف ادح ديسلا هل دح دقو دبعلا تام اذإ رثؤملا وبأ لاق

 . انظفح اذكه ديسلا ىلع وهف هتبقر ىلع داز امف

 ريغب ةرحلا وأ ةكولمملا ةمألا جوزتي دبعلا نع لئسو : ةلسم
 زوجي ال ليق هنأ يعم لاق ؟ مارح ىلع نيعمتجم نانوكيأ ةديس نذإ
 نأ دعب نم حاكنلا كلذ ىلع " اذإف ةديس نذإب الإ دبعلا حاكن

 . امارح نوكي نأ فاخأف ديسلا همتي ال
 اذإ هنأ يعم لاق ؟ ىضرو همتأ هغلب اذإ ديسلا ناك نإف هل تلق

 زاج اذإو افالتخا كلذ يف ملعأ الو متي ليق دقف زاوجلا لبق كلذ متأ
 هنأ يدنع اميف فلتخا دقف زاوجلا دعب ديسلا متأ مث ديسلا متي نأ لبق
 . كلذ ىق ليق

 ذإ لوقي لاق ؟ جوزتي نأ دارأ اذإ هديس نذأتسي فيكف هل تلق
 نم نذإ هلك اذه ليقف كلذب تيضر وأ كترمأ وأ كل تزجأ وأ كل تنذأ
 حاكنلا ىلوت وأ دبعلل حاكنلا ىف ديسلا نذأ اذإو هللا ءاش نإ ديسلا
 . حصو تبث اذإ هلك يدنع كلذ زاج ةأرملل

 همزلي نم هنذإب ةجوز جوزتم وهو هدبع ديسلا عاب اذإف هل تلق

 ناك اذإ ليق هنأ يعم لاق ؟ يرتشملا وأ دبعلا وأ ديسلا اهقادص
 نمضي هلو قادصلا يف ادح هل دحي ملو جيوزتلا يف دبعلل نذأ ديسلا

 رثكأ هيلع ديزي الو دبعلا نمث هعاب نإ قادصلا نم ديسلا ىلع امنإف هل
 . رثكأ قادصلا ناك اذإ كلذ نم

 هنإ مث رح وأ كولمم لجرب اهديس اهجوزي ةمألا كلذكو هل تلق

 هنم جرخت مأ عئابلا اهديس اهجوز نم ةجوز ىهأ رخآ لجرل اهعاب
 . اهقلطي ىتح اهجوزل ةجوز اهنإ ليق هنأ يعم لاق ؟ اهعاب اذإ
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 نورشعلاو سماخلا بابلا 3 .
 دبعلاو اهنتققنو اهنوسكو ةم لا يك

 نولكايو نوسكي ام لثم ةقفنلاو ةوسكلا نم اهلهأ مزلي ام ةمألاو
 وأ ةوسك اهلهأ ىلع ضرفي نأ تبلط نإو ءيش نم ناك امب اهرتسيو
 يذلا ثيدحلا امآ لاق ؟ اهل ضرفي مكو ناطلسلا اهل ضرقي له ةقفن
 نولكأت امم مهومعطأ » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج

 مكوقلاخ نإو مهيلإ اونسحأف مكوقفاو نإف نوسبلت امم مهوسبلأو
 . « هللا قلخ اويذعت الو مهوعيبفق

 ققني ديع هل لجر هللا همحر يراوحلا ييأ باوج نم : ةلأسم

 دبعلاو ةقفن هل ليكي نأ ريغ نم اماعط ققني عبرلاو نملا نود هيلع

 ال وأ ماعطلا كلذ دبعلا عبشي ملعي ال اذهو كلذ نم رثكأ هيلإ بلطيال

 نإو هعبشي نأ هيلعف اماعط برقي ناك اذإف تفصو ام ىلعف هعيشي

 عبرو رمت نم انم هاطعأ ءاش نإو هنم لضفقأ ناكو هأزجأ هعيشأ

 ردقي اماعط هيلإ برق نإ كلذكو كلذ نم رثكأ هيلع سيلو ايح كوكملا

 هيلع سيلف كلذ نم لقأ هعيشي ناك ن و هللا ءاش نإ كلذ ه ازجأ كلذ

 نم كلذ نع زجع اذإ هتنوؤم هيلعف هقتع اف قتعلا بلط ول و هعبش الا

 بلطي مل وأ قتعلا بلط ضرملا وأ رقصل ا وأ ريكلا لبق

 ءرملا هوسكي كولمملا نع هتلاسو راثآلا ضعب نمو : ةلسم
 الف كلذ لعقي هنوري اونوكي وأ هيلاوم نذإب الإ ال : لاق ؟ يبنجالا
 اعبش الإ لكأي نأ هل ىرأ ال لاقف ؟ هماعط يف لاقو . هيلع ةنوريغي
 هيلع هنوريغي الف كلذ لعفي هنوري وأ هالوم نذإب

 . بوت ديعل ١ ةوسكو صيمق اه درس ىلع ةمأل ١ ةوسكو : ةلأسم

 نم همد اخل هيلع مكو تلق ن اطحق ىب ] فيلأت نمو : ةلاسم
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 دم لاق ؟ ةقفنلا نم هيلع ضرفي مكو تلق . معن لاق ؟ كلذ هل لهف هتيب

 . موي لكل رمت نم نمو بح . نم
 تلق موي لكل رمت نمو ةرذ بح نم نم : لاق ؟هل مكو تلق

 ىلوملا نإف : تلق ةنسلا يف مداخ لكل بوت لاق ؟ هوسكي مك ةوسكلاو
 نأ فاخأ ينأل يلزنم يف هيلع قفنأ امنإو هتيب يف هيلع قفنأ ال لاق
 ىلع كلذ ىلومللف لاق لمعلا نع فعضيو عوجيو جنزلا يتقفن معطي
 . ديعلا

 نأ مكاحلا يلعف هرتسي بوث هيلع نكي مل اذإ كولمملاو : ةلاسم
 سيل ليق دقو رظانلا لاق ؟ دبعلا بلطي مل ولو هوسكي نأ هالوم ذخأي
 . ملعأ هللاو دبعلا هيلإ بلطي ىتح ةوسكلاب هالوم ذخأي نأ مكاحلا ىلع

 دي الف ؟ مدأ كولملل له تلقو هلل اديع ىبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . هردق ىلع كلذ نم

 ةمأ تناك نإ لوقت امق هل تلق رقصلا نب نازع نع : ةلأسم

 هيلع ال : لاق ؟ صيمق الإ ةوسكلا نم هيلع له ةيرس اهنذختم لجرل
 ملعأ ١ هلل و ن :بلجو ًاصيمقو أر ازإ اهوسكيبو صيمق نم رثكأ ١

 ىطعي نأ ديسلا ىلع له : تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم

 لحكلاو نهدلا هيطعي كلذكو هسأرو ةبايث لسغل صرحلاو لسفلا هدبع
 تقو يف يدنع هيلع كلذ : لاق ؟ ةقفنلاو ةوسكلا ريغ هيلع سيل حأ

 ايركز يبأ طخب هتدجو اذكه اهيف اهنع هل ىنغال يتلا ةجاحلا
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 نورشعلاو سداسلا بابلا
 ىلع اهنوسك و ةم :الا ةككعن يك

 ىلوملاو جوزلا

 هيلع لاق نم لاق ؟ اهوسكي نأ هيلع له ةكولمم جوزت رح يف
 ام اهوسكي نورخآ لاقو ليللاب هعم ىه امنإ تناك اذإ ةوسكلا فصن

 . بايثلا عزن هيلاوم ىلاإ تيهذ اذاو هعم تماد

 معزو هل اهوغرفق اذإ ةمألا هتجوز ةقفن هيلع بوبحم نب دمحم لاق

 ىلعو هيلإ توأ اذإ ليللاب دبعلا اهجوز ىلع ةمألا ةقفن نأ مشاه
 اذإ ليللا يف اوقلتخا مهنأ معزو همدخت اهنأل راهنلا ةقفن اهديس

 لاق نم مهنمو جوزلا ىلع لاق نم مهنم راهنلاو ليللا يف اهولغشأ
 . ديسلا ىلع

 لاق ةوسكلاب هيلع تعفرف ةكولمم ةمأ جوزت دبع يفو : ةلأسم
 لك كلذ ىلع لعجيف هالوم وه وعديو اهالوم وعدت نأ مكاحلا اهرمأي
 ناك راهنلاو ليللاب اهالوم اهكرتي نأ الإ ةوسكلا فصن امهنم دحاو
 ةقفنلاو ةوسكلا هدحو وه هيلع

 رحلا نع لئسو هللا همحر ةبواعم يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نإف هل ليق معن : لاق ؟ هيلع ةقفن اهل له ةمأ يهو ةقيلطت هتجوز قلطي

 نإو لاق الماح تناك ن نإف هل ليق ةقفن اهل سيل لاق نيتقيلطت اهقلط
 هيلع نإف ةدعلا ىف ىهو تقتع نإف هل ليق ةقفن هيلع سيلف الماح تناك
 . ةقفنلا اهل

 لاقو كلذ هل لاق نم لاق اهنطب يف ام اهديس ىنثتسا نإف هل تلق
 هنأكو عيبرلا هنع فقو يذلا امأف ضعب هيف فقوو كلذ هل سيل لاق نم
 ام ىنثتسيو هتمأ عيبي يذلا نإ اولاق مهنأل هؤانثتسا هل نأ وجرأ اميف

 كلذ هل نإ اهنطب يف

 ؟ اهقلطيف هدرس ن ذ اي ةمأل و ةرحل ١ جوزتي ديعل ١ نعو : ةلأسم
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 ىف دتعت اهكرتق اهديس اهاون نإف ةمألا امأف ةرحلا ةقفن اهل معت لاق

 نع اذه يراوح دييقت يف تي أرو اهل ةقفن الف الإو ةققنلا هيلعف هلزنم

 نامثع نبا

 لاق ؟ ةقفن هيلعأ هديس نذاب ةمألاب جوزتي دبعلاف تلق : ةلأسم

 اذإ راهنلا ةقفن امأو هيلعف جوزلا ىلإ توآ اذإ ليللا ةقفن امأ مشاه لاق

 . اهيف فلتخا دقف اهيلاوم عم تناك

 نم تناك اذإ لاق ؟ اهتقفن نم ىلع ضرمت ةمأ نعو : ةلسم
 عم تناك اذإو اهتقفن مهيلعف تضرم ىتح راهنلا اهيلاوم عم كلذ

 هيأرب لاق ةحصلا ىق اهنم هوعنم نكي مل اذإ اهتقفن هيلعف اهجوز

 ن أ مك احلا ىلعف هرتسي بوث هدلع نكب مل اذ ا كولمملاو : ةلاسم

 دبعلا بلطي مل ولو هوسكي نأ هالوم ذخأي

 ام ةمألا نعو ير اوحل ا دمحم يب ] نع دجوي اممو : ةلسم

 ب اطخل ا نيب ١ نع انغلب دق ل اق ؟ ةوسكل ١ نم اهجوز ىلع اهل نوكي

 زئارحلاب نهبشي ال ءامإالا سوؤر اوقشكا لاق هنع هللا ىضر

 ةوسكل 7 نم اهجوز ىلع ةمالل ل اق هن ] بوبحم نيب دمحم نع ينغلب

 رازإو بابلجو عرد باوثأ ةثالث
 يبأل تلق بوث ىلوملا ىلعو باوثأ ةثالث هيلع نأ تدجو هريغ نمو

 اهوغرف نإ اف ةوسك الو ةقفن هبلع سيلف هنع اهولغشا اذا و هل اهوغرق

 اهنم هتوسك عزن حبص أ اذ اف ليلل ١ يف اهتوسكو اهتقفن هيلعق ليلل ا يف

 ةقفنو اهتوسك هيلعف راهنلاو ليللاب هل اهوغرف نإو هنم اهوذخأ اذإ
 ءيشب اهمدختسي نأ اهجوزل سيلو راهنلاو ليللا يف

 هل مكحي لاق ؟ هل مكحي امي ؟ هل اهوغرفقي نأ بلط نإف : هل تلق

 ليللاب هل اهوغرفي نأ

 م دحت موقل ديع تحت ةم أ نعو ةرقص يب ] عم اج نمو :: ةلأسم
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 هيلع معت لاق ؟ ةقفن اهجوز ىلع له ةمدخلا نم غرفت ال اهيلاوم
 لاق هريغل دلولا نأل هتيبرت هيلع سيلف دلو هنم اهلو اهقلطي نأ الإ اهتقفن
 . هل اهوغرف اذإ اهتقفن مزلي امنإ هللادبعوبأ

 ىلع يهأ هديس نذاب اهجوزت اذإ دبعلا ةجوز ةقفن نعو : ةلأسم

 قفني مل نإ تيأرأ تلقو . هديس ىلع يهف ؟ دبعلا نمث يف مأ هديس

 لوقأف ؟ اهقلطي وأ اهيلع قفني ىتح سبحي له هديس الو دبعلا اهيلع

 هل نذأ يذلا ةلزنمب اذهو اهقلطي وأ اهيلع قفني ىتح ىلوملا سبحي معن
 هب ذوخأم وهف نيدلاب ةراجتلا يف

 ناف تلق رقصل ا نب : ازع هنع لئس امم هنأ وجرأ : ةلاسم

 هلل او ن دابلحو اسمو ًأراز . ا اهوسكي صيمق نم رثك ا اهل هيلع ال ا ٢ اق

 ملعأ |

 ؟ ةقفن اهل هيلع له هديس نذاب ةمألا دبعلا قلط اذإو : ةلأسم
 . هبلع ةقفن ال لاق

 تناك نإف : تلق . الماح تناك ناو لاق ؟ الماح تناك نإو تلق
 هيلعف هيف ةعجرلا كلمي ًاقالط هديس نذإب اهقلط ناك ن إ لاق ؟ ةرح

 اثالث اهقلط دقو ًالماح تناك نإف تلق . هيلع اهل ةقفن الف الإو ةقفنلا

 . ىلوملل سيل دلولا نأل ال : لاق ؟ ةقفن اهل له

 عب اس صيمق جوزل و ددىسل ا ىلع ةمألا ةوسك يف ليقو : ةلأسم

 ىلع ليقو رازإ و ب ابلجو صيمق باوثأ ةتالث ليقو بابلجو صيمق ليقو

 ىلع ةتالثتق وتتست نمم تدده ذاك ذ ١ ليبقو > بوث درسل ا ىلعو ةتالث جوزل أ

 نانثا جوزلا ىلعو دحاو ديسلا ىلع ليقو نانثا ليقو ديسلاو جوزلا

 هغلا امم ير اوحلا نب ا . د لضفل ١ ىلإ ف ةاضمل ١ ب اتكل ١ نمو :: ةلأسم

 ةنوؤم اهتنوؤم تن ذاك هيلاوم نذإب ةرح جوزت دبع ناك اذإو ناطحق وبأ
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 دبعلا ةبقر ىف تناك الإو ديسلا اهاطعأ نإف اهتوسكك اهتوسكو ةرحلا
 راهنلاو ليللا اهجوزل اهديس اهالخ نإف هديس نذإب ةمأ جوزت ناك نإو
 ليللا اهسبح نإ اهل همزليام عيمج نم اهتوسكو ""اهتققن اهجوز ىلعف
 . هيلع ةقفنال و ةوسك الف راهنلاو

 رجفلا عولط ىلإ ةمتعلا نم ليللا هنع اهسبحي نأ اهديسل سيلو
 اهتقفنو اهتوسك جوزلا يلعف ليللا هل اهالخو راهنلا هنع اهسبح نإو
 تناك نإ ةمألا ةوسكو راهنلاب اهتوسكو اهتنؤم اهديس ىلعو ليللاب
 هنأ ءاهقفلا ضعب نع يور دقو صيمق نورتتسيال نيذلا جنزلا نم
 . بابلجو صيمق لاق

 نب دمحم ل اقو ةوسكل ا فصن ء امالل بوبحم نب دمحم ل اق

 اهجوزل ليللا هيتأت ام ردقب ةقفنلاو ةوسكلا فصن ءامإلل حبسملا
 جوزلا ىلع ناك اراهن ليل هيلإ ىلوملا اهملسأ نإف اهديسل راهنلاو
 ةرسايبلاو دنهلا نم ءامالإ نم تناك نإو ةرحلاك ةقفنلاو ةوسكلا
 ءادرو صيمقو رازإف نورتتسيو بايثلا نوسبلي نيذلا مورلاو ضيبلاو
 . هتعس ردق ىلع

 ةثالث اهجوز ىلعو صيمق اه ددس ىلع ةمأل ١ ةوسك ليقو هريع ل اق

 امو صيمق الإ اهل سيل ءاوس نهلك ءامإلإ ةوسك رثؤملا وبأ لاق
 كلذك امهف امهديس نذإب ةمأ جوزت دبع ناك نإو دربلا نم اهيفدي
 راهنلاب اهتوسكو اهتقفن اهديس ىلعو ليللاب اهتوسكو اهتققن دبعلا ىلع
 . دبعلا ةبقر ىف ىهف إلاو ديسلا هيلإ اهادأ نإف

 الو اصيمق اهل ىر أ امن اف درسل اام و ب ايلجو ر از او صيمق ب اوت ١

 . كلذ نم رثكأ هيلع ىرأ

 هنإ ليقف دبعلا بره مث هديس نذإب ةرح دبع جوزت اذإو : ةلاسم

 . اهتوسكو اهتقفن ديسلا مزلي

 )١( اهتنؤم ةخسن يف .
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 قلط ءاش ناق ةجوز هلو ةمالغ لجرل ١ ع اي ١ ذإ 9 اقو : ةلأسم

 ىلع ةمأب جوزتف جوزتي نأ دبعلل ديسلا نذأ اذإو قفنأو اسك ءاش نإو

 ليللاب اهجوزل هتمأ يلخي ةمألا ىلوم ناك نإف ةمألا ةقفن نوكت نم
 ناك نإو راهنلاو ليللاب اهتوسكو راهنلاو ليللاب اهتقفن هيلعف راهنلاو
 ىلعو ليللاب اهتوسكو اهتقفن اهيلعق راهنلاب اهنولغشيو ليللاب اهنولخي

 ةمألا يراوحلا وبأ لاق . بوث دبعلا ةوسكو صيمق ةمألا ةوسكو

 اذكه بابلجو صيمقو رازإ اهجوز ىلع اهتوسكو صيمق اهديس ىلع

 نع دجوي يراوحلا يبأ لوق بسح ىلعو لاق هريغ نمو
 ىلع ةمألا ةوسك يف ميمت نب ن ازع باتك يف هللا همحر هلل اديع يبأ

 . اهديس ىلعو اهجوز

 هنؤم اهتنؤم ن اك ه الوم ن ذ اي ةرح جوزت ديع ن اك ن او : ةلأسم

 ةيقر يف تناك ال او ددىسل ا اهاطعا ن اف ةرحل ا ةوسك اهتوسكو ةرحل ١

 امهرمأ عيمج ىق رارحألاك ناك نيرح اناك نإو دبعلا

 نذاب ةمألا دبعلا قلط نإف تلق رقصلا نب نازع نع : ةلاسم
 ؟ الماح تناك نإو هيلع ةقفنال لاق ؟ ةقفن اهل هيلع له هديس

 ًاقالط هديس نذإب اهقلط ناك نإ : لاق ؟ ةرح تناك نإو : تلق
 الماح تناك نإف تلق هيلع اهل ةقفن الف الإو ةقفنلا هيلعف ةعجرلا كلمي
 . ىلوملل سيل دلولا نأل ال : لاق ؟ ةقفن اهل لهف ًاتالث اهقلط دقو

 ال ١ لم اوحل ا عيمجل ةققنل ١ ن ] ر اثآل أ ىف تي أر ا تلق : ةلأسم

 . هللادبع يبأ نع دايز نب سابعلا ظفح كلذكو هتيمملا

 ةجوزلا لتم لاق نم لاقق هتققنو ديعلا ةوسك امأو : ةلأسم

 يبنلا نع ىوريو دح كلذل سيل ل اق نم لاقو دحاو بوث ةوسكلاو
 مهيونج اوسكاو مهنوطب اوعيش أ » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
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 ءاش ن ا ب اوص انعم كلذ لكو » نوقيطي الام ل امعألا نم مهوفلكتالو

 . هللا

 ةيطعي نأ هديس ىلإ بلط اذإ كولمملا دبعلا نع هتلأسو : ةلاسم
 اميق امأ لاق ؟ كلذ هرطع ن ن ] هبلع م أ ام اعط ة هعيش هطعي مل قأ ةققن

 مل ناف كلذ يف رظ انلا مكحل اف مكحل ١ يف امآ او يدنع ريخم وهنا 4 هعسي

 ؟ ةرذ ةرذلا نامز يفو ربولا نامز يف ذ اهل س ضرفي ةجوزلاف هل تلق
 ؟ مدأ هل نوكيف تلق رمتلاو ةرذلا ديبعلا جنزلا ةقفن ناف دجويام لاق

 يف مهنم دحاو لك ينغي ام كلذ مكاحلا ىري امك كلذ هل نأ يعم لاق

 . هعضوم

 اذ ا ديعل | يف لوقت امو دمحأ ني نسحل | ىلع ىب ] نع : ةلأسم

 مكح نوكي ٥ درس اهقلط وأ ت ام مث ٥ درس ي أر ريقي هتجوز اسك

 هلل او ةفصلا هذه ىلع . ددىسل ةوسكل ا نوكت نأ بحأ ؟ هلوأ اهل ةوسكل ١

 . ملعأ

 نأ الإ جوزتال لاق ةأرما هلو قبآ دبع نع هتلأسو : ةلاسم
 تجاتحاو ديعلا ىبأ نإ ددعس يبال تلق تومي هل ملعت وأ هدرس اهقلطي

 يعم لاق ؟ ال مأ اهل كلذ هديس ىلع نوكت ةقفنلاو ةوسكلا ىلإ هتأرما

 اهيلع قفنأ هديس ءاش نإ دبعلا ةبقر يف اهتقفنو اهتوسك ليق هنأ
 ةوسكلا نم قحتسي ام ردقب هنم عيب وأ دبعلا عيب ءاش نإو اهاسكو
 . ةقفنلاو

 قالطلا تبلط نإ اهنأ إلا ررغلا نم وهو زوجيال قبآلا دبعلا عيبو
 كلذب ذخؤيو ررضلا اهيلع لخدي الئل اهقلطي نأ هيلع ناك ديسلا نم
 هدب يف اهكلم نأل يدنع مكحلا اهل

 نم غرفت ال اهيل اوم ح دحت موقل ددع تحت ةم ] نعو : ةلأسم

 اهلو اهقلطي نأ الإ اهتقفن هيلع معن لاق ؟ ةقفن اهجوز ىلع له ةمدخلا
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 . هريغل دلولا نأل هتيبرت هيلع سيلف دلو هنم

 اهل لاق ؟ لماح يهو اهقلط اذإ دبعلا تحت ةرحلا نعو : ةلاسم

 . ةققنلا

 لجر ىلإ بلطي لجر ىف تركذو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 جوزل ا كل ذي ليقو اهتقفنو اهتوسك ةمأل ا درس طرتشيق اهي هجوزي ةدر اج

 تفصو ام يلعف ؟ طرشل ا اذه هيلع تيثي ا هر اهجوزتي ي ذل ا قحل ١ ريع

 ٠ ن امضل ا هعسي امم هيلع تيث اهجيوزت ىلع 4هسقن ىلع هل نمض اذ اق

 ةفصب ةقرعم هلام نم ة أرملل جيوزتل ١ طرتش ا ام هن ا ليق دق هريغ نمو

 . زئاج وهف الوهجم ناك ولو
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 نورشعلاو عباسلا بابلا
 ليق اوملسأ اذا نيكرشملا ديبع يت

 نيكرشملا دببعلا يكو مهنلاوم

 ملعي ىتح غبت مل تملسأو باغ مث هلثم ةيمذ ةمأ يمأل ناك نأو
 نم ملسأ لوألا اهديس ناك دقو اهئطوو ىلومل تعيب نإف كرشم هنأ
 . هدعب نم ملسأ نإ كلذكو هيلإ تدر لبق

 دقف كرشم هنأ حص نأ دعب نم مامإلا اهعاب اذإ يراوحلا وبأ لاق

 . ملسي مل وأ دعب نم يدوهيلا ملسأ عيبلا ىضم

 اهجرف سم وأ ةيلصملا ةمألا ءىطو اذإ يمذلا كلذكو : ةلسم
 الو اهجوزتي الف ملسأ اذإ هيلع تمرح دقف هكلم يف يهو هيلإ رظن وأ
 " نيميلا كلمب اهؤطي

 اذهيو تقتع دقف اههركتسا نإ لاق نم لاق : يراوحلا وبآ لاق
 هلق ملسأ مث اهجرف ىلإ رظني نأ لبق اهعابف اهعيبب ذخأ نإ امأو ذخأن
 . نيمي كلمب وأ جيوزتب اهأطي نأ

 ةمأ جوزت اذ ا ديعل ا نعو هللا دبع يب أ نع دجوي اممو : ةلاسم

 دال وأ عيي ىلع يمذل | ريجب له ًأدالوأ تدلوو هدرس نذإ ا ريعي يدوهي

 نأ رحلل الو دبعلل الو ديزي نميف نوعابيو كلذ ىلع ربجب معنف ؟ هتمأ
 باتكلا لهأ ء امإ جوزتي

 ال ل اق ؟ لتقي له ةملسم يهو هتمأ ء ىطو ي دوهي نعو : ةلسم

 يف اوتومي ىنح نوسيحي ل اق نم ل اقق ؟ هنم ت دلو ن ن او هنم عزنتو

 مالسإلا ىلع مهربج نع فقو نم فقوو اوملسي وأ سبحلا

 لهأ نم اوناك اذإ ةمذلا لهأ ديبع يف لوقلا امأو : ةلاسم
 نولخي الو مالسال ١ لهأل مهعيبب د نوذخؤي ليق دق هنأ يعمق ؟ ر ارقالإ

 ليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل نوكيف مهيديأ يف
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 اولوحي مل امف ناركذلا امأو ةصاخ مهنم ثانإلا يف كلذ نإ ليقو
 الو مهوكلم اذإ مهعيب ىلع اوربجي مل مهنيد رمأ نم ءيش نيو مهنيب

 ملسم وأ يمذ نم مهورتشا نإف لبقتسملا يف مهئارش ىلإ نوبرقي
 ىلع نوربجيو تبثي هنأ لوقلا ضعب يفو لوقلا ضعب يف عيبلا لطب
 . مهعيب

 لهأ ديبع يف لاق نم لاقو هللادبع يبأ نع ةيواعم يبأ ظفح نمو
 نودري الو نوكرتي لاق نيملسملا دالب ىف اوراصو اوملسأ اذإ برحلا
 نيكرشم اوناك اذإ نيملسملل مهعيبب اورمأ مهبابرأ مهبلط اذإق مهيلإ

 مهديبعب ىلوأ مهف اوملسأ نإو

 ىلإ اوجرخو اوملسأ اذإ برحلا لهأ ديبع نع هتلأسو : ةلاسم
 نإف مهيلإ نودري و نيملسمل ا دالب يف نوكرتي لاق ؟ نيملسمل ا دالب

 مهف مهبابرأ ملسا ن نإو نيكرشم اوناك اذا إ مهعيبب اورما مهبابرأ مهبلط

 مهديبع باقرب ىلوأ

 وأ اينارصن الجر ىرتشا ملسم لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 سيل لاق ؟ ملسأ ال لاق ملسأ ملسملا لجرلا لاقف ًايسوچم وأ ايدوهي

 . هعاب ءاش نإو هكسمي ءاش نإ هنيدو هعديو هربجي نأ هالومل
 وأ يدوهي وهو دنهلا دالب نم هوبلج نوكرشملا ناك نإ لاقو

 نيذلا مه نوملسملا ناك نإو هنيد ىلع هكرت يسوجم وأ ينارصن

 وأ يدوهي نايدأل ا هذه نم ءيش ىلع سيل كرشم وهو ه هوبلج

 هذه دعب ءيش يف لخدي هوعدي ال نأ نبملسمللو يسوجم وأ ينارصن

 بلج ام اورتشي نأ ةمذلا لهأل سيلو لاق ؟ مالسالا الإ نايدألا
 هذه نم ءيش ىلع مهو مهوبلج اونوكي نأ الإ قيقرلا نم نوملسملا

 . يسوجم وأ ينارصن وأ يدوهي ةتالتلا نايداأل ١

 دوهيلا يديأ نم مهذخأ مامالإ ملع اذإ الف كلذ ريغ اماق

 ىلع مهربجي مث نمثلاب مهنيد يف مهولخدأ نيذلا سوجملاو يراصنلاو
 . مالسإلا

 تملعام : لاق ؛ى مهيسوجم وأ مهينارصن وأ مهيدوهي ىلع امق تلق

\٤.



 هل كلذف برضلا و سبحلاب مامالإ مهبدأ اذإ نكلو امولعم ادح مهيلع

 كلذل اودوعي نأ مهاهنيو

 هل له برحلا دالب يق ةيراج ىرتشا لجر نع هتلآسو : ةلاسم
 اهؤطي مث برحلا دالب نم اهجارخإ لاق ؟ برحلا دالب يف اهأطي نأ
 ءاقنتسالاو ةبانجلا نم لسفلاو ةالصلا اهملعي ام دعب نم ىلإ بحأ
 مارح اهنإ لوقن نأ ردقن مل برحلا دالب يف اهئطو نإو ضيحلا نم

 رقت ىتح اهؤطو زوجي ال غلابلا ةكرشملا ةيراجلاو : ةلاسم
 ملسبو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلاو س ةالصلا اهملعيو مالسإلاب
 كلذ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف دقو ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلاو
 تعاج ىتح اهبرقي ملو ملست ملف ةظيرق ينب نم اهذخأ امل ةناحيرب
 هكلم يف يهو تامو ليق ام ىلع تملسو

 ءارشب وأ جيوزتب ةالصلا نسحيال نم ءىطو لحي الو : ةلاسم

 رارقإل او ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلاو ديحوتلا اهملعي ىتح
 ةالص لكل تاريبكت سمخ ولو ةالصلا اهملعيو هب ءاج ام ةلمجبو هب
 اهؤطي مث ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلاو ةالصلا ةماقإ فرعت مل اذإ
 كلذ ميقت ىتح اهؤطي الف هلك رقت ملو كلذ ضعب تماقأ نإو كلذ دعب

 دح ىلإ غلبت مل ةفيصو نوكت نأ الإ ةريبك وأ ةريغص تناك هلك
 . اهئطو يف سأب الف هدابع ىلع ىلاعت هللا ضرف امل فيلكتلا
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 نورشعلاو نم انلا بابلا
 هماكحأو كرتشملا دبعلا يك

 ةكرنشملا ةبادلا و

 .نيلجر نيب دبع نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو
 ةمدخلا نسحأ مهدحأ دنع دبعلا ناك اذإق ةمدخلا يف هاصصاحت

 نأ هدنع ةمدخلا نسحي ال يذلا دارأف مدخي مل رخآلا دنع ناكو

 . هبرضي نأ هل سيلف هبرض ىلإ هب رقيال هنإ رخآلا لاقو هبرضي

 هنم هاطعا هايإ هبرضب دبعلا يف هكيرش هيلع عفرو هبرض وه نإق

 دبعلا نم هلام ردقب شرالإ نم هكيرشلو هبرض شرإ هيلع ناكو قحلا
 رثكأ وأ لقأ ناك نإو شرإلا فصن هلف دبعلا فصن هل ناك نإ

 . كلذ باسحبق

 هيلع ىعدملا ركنأو دبعلا كلذ برض هكيرش ىلع كيرشلا ىعدا نإف
 ناو هيلع ءعىشالف فلح نإو دبعلا اذه برض ام نيميلا هيلع تناك
 . شرإلا يطعي وأ فلحي ىتح سبحلا هيلع ناك نيميلا نع لكن

 فلح هكيرش ىلإ نيميلا در نإو هايإ هبرضب ةنيب هكيرش عم نأ الإ
 فلح هبرضي هنياع لاق نإو نالف هربخأ وأ هبرض هنأ همالغ هربخأ دقل

 هيلع ىعدملا ىلع قحلا هل بجو يعدملا فلح اذإف هب رضي هأر دقل
 . هكيرشل كلذ ىف شرإلا همزلو

 ضورعم بوبحم نب دمحم نب ريشب نع دجوي اممو : ةلاسم
 فصنت ةأرما نم ىرتشا نمع هتلاسو هللا همحر ىراوحلا ىبأ ىلع

 ؟ ليكو هل سيلو هتمدخ يف لعفي فيك ميتيل رخآلا فصنلا ناكو دبع
 هلثم يركيام لثمب ميتيلا فصن هنايركيف نالدع نالجر هل موقي لاق
 عقدي ةضيرق هل ضرقي لاق ؟ ميتيلا فصنت ملسي نم ىلإف تلق

 لاق . هنم هل لحي الف الإو اهدنع نوكي يتلا همآ ىلإ ملسيو
 أموي هكرتو هيلع قفنأو اموي همدختسا كلذ لعفي مل نإف يراوحلاوبأ
 . ميتيل ا ةصحل
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 ةثالث نيب دبع نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو : ةلسم

 ىلإ مهدحأ بلطو دحاو هصلخي نأ دبعلا بلطو نينثا وأ سقنأ
 اوقفتا ول كلذكو كلذ ىلع اوربجي نأ امإو هل هوصلخي نأ امإ هئاكرش
 هبلع رثكتالئل كلذ هل ناك دحاول نوكي نأ دبعلا بلطو هتمدخ ىلع
 . ةمدخلا

 ربجيو كلذ هل دبعلا ناك دبعلا اذه عيب ءاكرشلا بلط اذإ كلذكو
 هتصح كلذك بلاطلا عيبي مهنم دحاو لاق نإف دبعلا عيب ىلع هؤاكرش

 دارأ نم ذخأي مث ةلمج دبعلا عابي بلاطلا لاقو هكيرشل كلذ يف ناكو
 . كلذ هل ناك ءاكرشلا ريغ وأ ءاكرشلا نم

 ناميلس نب دمحمو ةفيذح يبأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم
 دحأ لاقق ةباد وأ دبع لجر نيبو هنيب لجر نعو : مهجلا نب مشاه ىلإ
 ؟ ىرتشا الو عيبأ ال اذه لاق ؟ كل تعب امإو يل عب امإ نيكيرشلا

 يف هريغ لاق . ءارشلا ىلعالو عيبلا ىلع ربجي ال لوقيف ىسوماماف
 نميف هيلع يدون الإو اقفتا نإ يرتشي امإو عيبي امإ ناويحلا ةكرش
 ذخأ ءاش نمق ديزي

 ةيادلا يف نيكيرشلا يف رثألا يف دجوي ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ذخأي نأ اذهل نإ ليق هنأ ىعمف ةجحلا هلانتال ثيح امهدحأ باغ اذإ

 ليق ام ىنعم ىلع يدنع جرخي اميف هريغ ىلع اهعيبيالو بئاغلا ةصح
 . هريغ ىلع هتصح وه عيبي الو عيبلا ليبس ىلع

 نوكتو هريغ ىلع اهلك ةبادلا عيبي نأ رضاحلا اذهل لهق هل تلق
 ؟ ةنامأ ه دي ىف نمتلا نم ةكيرش ةصح

 امهدحأ بلط اذإ ةبادلا ىف نيكيرشلا نإ ليق دق هنأ ىعم لاق

 ناقفتيام ىلع نمثلاب هتصح ذخأي نأ ءاش نإ هكيرش ىلع نأ اهعيب
 . هبلع

 مل اذإف اهعيبب امهيلع مكح افلتخا نإو اعيمج اهاعاب اعاش نإو

 يدنع دعبي مل قحلا هبجوي اميف مكحلا ىلع الو هيلع ةجحلا ىلع ردقي
 . مكاحلا دنع هل مكحي امب هسفنل مكحي نأ
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 اذإو هكيرشو هعيب ةلزنمب هدحو هبادلل هعيب ناك كلذ ىنعم تبث اذإو
 مسقي نأ هل زوجي نأ يدنع دعبي مل هكيرش نم نمثلل ةمساقملا مدع
 مهاردلا هل مسقي نم لودعلا نم دجو ناو مسقي نم دجي مل اذإ هسقنل

 لام نوكيو هكيرش ةجح يضقنت ىتح كلذ هيلع ناك هكيرش نمو هنيب

 . هيادلا نمث نم هنامأ هدي يف هكيرش

 لاق ام يدنع دعبي مل اضعب امهضعب امهل رايخلا ىنعم تبث اذإو

 وأ ءادنلاب نمثلاب هتصح ذخأي نأ هكيرش مدع دنع لوألا يف لئاقلا

 . هكيرش ىلع ةجحلا مودعم هنأل لودعلا رظنب
 نأ نكمأو اهلك ةبادلا ملسي الئل هسفن ةصح هل عئابلا هنم لبق نإو

 هكيرش لام ملس دق نوكيف اهلك ةبادلا ملسي الو هتصح عيبب نوكي
 هدب يف ةبادلا تناك اذإ يرتشم ا ناك امفيك . ًازئاج اح يدنع كلذ ناك

 . قحلا هبجوي ام ىلع اهيلع نيمأ دي يق وأ وه
 ملسو هتصح هل عابيو بئاقلا ةصح ىلع انومأم يرتشملا ناك نإو

 كلذ ةزاجإ يدنع دعبي مل بئاغلا ةصح يف نيمآ هنأ ىلع ةبادلا هيلإ
 . هجولا اذه ىلع

 وأ ةقث ىلع هتصح عيبي نأ هل له ديعلا يف ةكرشلا تناك ناف تلق

 ميلستلا ىنعم يف دبعلا نأ يعم لاق ؟ ل مأ هيلإ دبعلا ملسيو ةقت

 بلط اذإ دبعلا عيب ىلع امهربجو عيبلا ىنعم يف امأو ةبادلا لثم
 ةيادلا ةلزنمب ناربجي لاق نم لاقق هيف فلتخي هنأ ىعمق كلذ امهدحأ

 . ررضلا امهقحلي ًاكرشم امهنيب نوكي نأ امهيلع سيل هنأل
 هنأل ةبادلا لثم يدنع لوقلاف عيبلا ىلع ربجلاب لوقي نم لوق ىلعف

 عيبلا ىري الو كلذب لوقيال نم لوق ىلعو افالتخا ةبادلا يق ملعي ال
 اذإ امهيلع عابي هنإ ليق هنأ يدنع ا امنإف دبعلا بلطي نأ الا امهيلع

 يف امهنيب فالتخالا دبعلا ىلع قشي نيدلب يف اناك اذإ دبعلا بلط

 عابي نأ هل سيلف كلذ يف امهنيب هبلع ةقشم ةقشم ال ناك اذإ امأو هتمدخ

 . دحاو دلب ىف اناك اذإ امهيلع
 هصلخي وأ هاعيبي نأ امهيلع ناك عيبلا بلط اذإ ليق هنأ يعمو

 مدع دنع نيكيرشلا نم رضاحلا زوجي امنإو ناك امفيك امهدحأ
 هذه نم فالتخالا يناعم يف لصحول نأ هكيرش ىلع تبثيام هكيرش
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 . مكحلا مدعو هكيرش مدع دنع ليواقألا

 نم هترجأ ذخأي نأ اذهل له ةبادلا يف هكيرش باغ اذإف هل تلق
 ؟ بئاغلا مزلي ام رادقمب هدحو اهب مايقلا بئاغلا مزلي ام بئاغلا لام
 . ةرجأ هل نكت مل ًاعوطتم اهب ماق اذإ يعم لاق

 مكاح نم مكحب اهب موقي ىتح ًاعوطتم جرخي همايق نأ كعمق تلق
 نم ةرجألا مزلي امم هئانع ردقي هل ناك مكاحلا نم مكح مدع لزي ملو

 . هلام

 ىلع اهب ماق دقو اهلك هتصح كلهتست ةرجالإ تناك نإف : هل تلق

 سيل هنإ يعم لاق ؟ ةرجألاب هسفنل اهلك ةبادلا ذخأ هل له مكحلا هجو
 نيكيرشلا ىلع كلذ نأل مهعيبب مكحي امنإو كلذب مكحي نأ مكاحلل

 نيكيرش انوكي نأ ضعب امهضعبل انميلع سيلو ضعب امهضعبل
 . هجوب كلذ ىأرلا بجوي نأ الإ ةبادلا ىلع .ناقفتيو

 له امهدحأ باغو ةعارز ىف امهنيب ةصحلا تناك نإف هل تلق
 تكلهتسا ولو ؟ اهلك ةعارزلا ذخأ مكحلا هجو ىلع ةعارزلاب مئاقلل

 كلذ نأل كلذك يدنع جرخي هنأ يعم لاق اهلك بئاقلا ةصح ةرجألا

 مدع دنع زئاجلا نم ههبشي امبو مكحلاب كلذ ناك اذإ هب موكحم
 مكحل ا

 نينثا نيب ناك اذإ دبعلا نع هتلأسو يراوحلا يبآ نعو : ةلأسم

 قشو مايألاو روهشلاب ةصحلاب هاذخأب العجو اعيمج امهتمدخ قشت قشت مت

 وأ امهدحأ هصلخي نأ بلطي مكاحلا ىلإ امهيلع عقرف دبعلا ىلع كلذ

 . معن : لاق ؟ كلذب مكاحلا امهيلع مكحيأ هاعيبي

 ن اميلس ني دمحمو ةفىذ دح يب ا ني ءالعل ا باوج نمو : ةلاسم

 دحأ لاقف ةباد وأ ديع لجر نيو هنيب لجر نعو مهجلا نب د مشاه ىلإ

 امأف ىرتشا الو عيبي ] ال اذه لاقف كل تعي امإو ىل عي اما نيكيرشل ١

 ةكرش يف هريغ لاق ءارشلا ىلع الو عيبلا ىلع ربجي ال لوقيف ىسوم
 ديزي نميف هيلع يدون الإو اقفتا نإ يرتشي نأ امإو عيبي امإ ناويحلا
 . ذخأ ءاش نمق
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 يلع نب ىسوم ىلإ زرحم نب ديعس باوج نمو : ةلاسم
 نم هللا ردق نم ترظان ينأ هللا كمحر يلع ابا ملعا هللا كظفح

 نأ ءاكرشلا بلطف ةنس مهدحأ همدختسا ءاكرش نيب دبع يق ناوخإلا

 مدختسمل ١ لاقو كلذ نم مهبيصي ام مدختسمل | مهيطعيو هتمدخ موقي

 ناكو مكيطعأ وه لاقو ةمدخلا ءاكرشلا بلطو مكصصحب اومدختسا

 مهنم هرك ن أو هويلط وأ كلذ بلط ةمدخلا كلذ نم يدنع حص يذل ا

 لط نإف هسفن ىلإ وأ دحأ ىلإ رجأب هملسي نأ الإ هرك نم

 نأ توجر دقو دبعلا لثم رادلا كلذكو مهل تناك ةلغلا نم مهصصح

 . هللا ءاش نإ الدع كلذ نوكي

 بلطق ةر اد وأ ةاش امهنيب نوكت نيلجر نع هتلأسبو : ةلاسم

 لوقلا ام امهدحأ ىبأف ديعلا ريغ يف وأ ديعلا يف اهحبذي نأ امهدحأ

 نع كلذ ىضرب الإ ةبادلا حبذي نأ "رخآلا ىلع "سيل لاقف ؟ كلذ يف

 اهاعيبي وأ ضغب امهضعب ىلإ اهاصلخي نأ امهيلع نكلو هسفن ةبيط

 ةدحاو ةيرق ىف امهو نيكيرش نيب دبعلا ناك اذإو : ةلاسم
 امهنإ هعيب اهركف رخآلا نم امهدحأ هيرتشي وأ هاعيبي نأ دبعلا بلطف
 الو هيلإ ناسحإلاب نارمؤيو ةصحلاب هنإمدختسيو هعيب ىلع ناربجيال
 . ةقبطي الام لمعلا نم هنافلكي

 نأ بلطو اهيق لزني ةيرق يف امهنم دحاو لك هاديس ناك اذإ امأو
 وأ هعيبب نارمؤي امهنإ ليق دقف رخآلا نم امهدحا هيرتشي وأ هاعيبي
 هذه نم امهيلإ فلتخي نأ هفلكي الو هبحاص نم امهدحأ هصلختسي

 . ةيرقلا هذه ىلا ةبرقلا

 باوجلا نمو . دبعلا عيب ىلع ناربجي ليق دقو لاق : هريغ نمو
 ةدحاو ةيرق ىف امهو اهعيب امهدحأ بلطف ةباد امهنيب ناك اذإ امأو

 ةبادلا نأل عيبي نأ كلذ هيلع نإق اهنم هتصح عيبي نأ رخآلا هركو
 كلذ وكشي دبعلاو قيطت الام لمعلا نم اهافلكو اهعيض اذإ وكشتال
 . امهنم هوقصتي ىتح نيملسملا ىلإ اًمهَتَم كلذ هانع اذإ

 ه ل
, 
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 ديعل ١ كل ذكو كرتشم | ديعل ا يف رفعج نبا ١ عم اج نمو : ةلأسم

 ىلع نوربجي الو ةدحاو ة هرق يف اناك اذإ ًامابأ اذهو امايأ اذه هذخأي

 ءاهقفلا ضعي لاقو هللا همحر يلع يبأ يأر وهو هعيبي ىلع الو ة هميق

 هعيب ىلع ةيقنلا هل نم ربج ديعلا عيب ءاكرشلا دحأ بلط اذإ

 ء اكرش نيي اوناك اذا ديبعلا ىف اولاق دقو باتكل ١ نمو :: ةلأسم

 ىرق يف 7 اكرشل ١ نوكي ن ] الا هتصح ر دقي مهنم دح و لك م دخي هناف

 دبعلا بلط اذإ ىرقلا نيب فلتخي الف هعيب ىلع نوربجي مهنإف ةقرفتم
 ةبرق يف اوناك ولو تعيي اهعيب مهنم دحأ بلط اذإا ب اودل | امأو . كلذ

 . ةدح او

 نييو هنيب امداخ برض ناسنإ نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 الف هبيرض هيف هل زوجي تقو يف هبرض ناك نإ اف تقصوام ىلعف ؟ موق

 كلذ نع هرجزف يصاعملا نم ءيش يف هدجو اذإ كلذ يفق هيلع سأب

 كلذ ىلع هيرضو هلمع هبلع بجي المع لمعي ن ن ] هرم أ و ] رجدزي ملف

 نإو كلذ يف هيلع س ًابالف همداخ برضي نأ ديسلل زوجي امك ابرض

 كلذ نم صالخلا هيلع ناك هبرض هيف هل بجيام ريغ يف هبرض ن اك

 . هضري ائيش ديعلا يطعيو مد اخلا يف هك اكرش ىلإ بزضلا

 ىلع هنامدختسي اناك نيكيرش نيب دبع نع هتلاس : ةلاسم
 مايألا يف بدألا برض هبرضي نأ همدختسي يذلل زوجي له مايألا
 يأر ريغب هبدأ يل نيبيال لاق ؟ هكيرش يأر ريغب اهيف همدخي يتلا
 لعف نإف هل ليق . هتبقر نم كلمي امك هبدأ نم كلمي ال هنأل هكيرش
 . نامضلاب بدألا يف لوقأ ال انأ لاق ؟ ًانماض نوكيأ

 كلم يف بدألا هل زوجي نمم رمألا يوذ نم ناك اذإ هنإ يعمو

 ةبقرلآ كلمي مل كلذك نكي مل نإو كلذ هل زئاج هنأ يعمقرارُحآلاو ريغلا
 . برضلا نم نمضيام يتأ اذإ نماض ن ناكو يدنع كلذ هل نكي مل

 اذإ لاق ؟ همزليام بدألا نم جرخ ًابرض همالغ برض نإف هل ليق
 هنأ يعمو ةبوتلا هيلعو مثآ يدنع وهف فلتخيال اميف بدألا نم جرخ
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 يدنع كلذ نسحو هسقن بيطت ءيشب هاضرأ هلحي مل نإف هلحتسي ليق
 . لعفي نأ

 حربم ريغ ًابرض ليق دق هنأ ىعم لاق ؟ بدألا برض دح امف تلق
 ام ىلع مهنم لك برضي ليق دق هنأ يعمو 0 هب حرجي الو رثؤيال
 كلذب ىخوتيو هدسج نم ةفوخملا عضاوملا ريغ يف رظنلا يف هلمتحي
 . هيتيلإ دبعلا نم ليق اميق

 كيرشلا ربجي مل ميتيل ةباد وأ دبع نم ةصح هل لجرو : ةلاسم
 نإف هريغ هل نكي مل نإف جاتحي هنأل ميتيلا لاحل هتصح عيب ىلع
 ةصح ءارش ىلع الو دبعلا نم هتصح عيب ىلع ربجي ال ميتيلا كيرش
 جرخأ امب عابيو ديزي نميف ميتيلا ةصح ىلع يداني هلعل نكلو ميتيلا
 . هريغ وأ كيرشلا يرتشي نميف اهلك عابت اهنإف ةبادلا امأو
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 نورشعلاو عسانلا بابلا
 كقرصنبام و ديبعلا لام يق

 هقتعأ مد ث دبعل | انذأ ١ تعطق اذإو بوبحم ني دمحم هلل اديع يب ] نعو

 درسلا ط رتشي نأ ال ا هل ديعلا ينذأ ةبدق هحارج ىريد نأ ليق هدرس

 رهاظلا هلام نم هتيىد نأل هبلع

 :2 رلاو ريغ ًأثراو فلخي ملو تام لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 رتشي لاق ؟ هفلخ يذلا هتاريمو هلام يف لعفيام نيكولمم
 ثاريملاب لضقام اذخأيو

 ىلع لاملا قرف اتام نإو فقوي لاق ؟ تقولا . يف اعابي مل نإف : تلق

 محر وأ سنج نم هتاريم قحتسي ثراو تيملل نكي نإ كلذكو ءارقفلا
 ءارقفلل وهف ثراو هل فرعيال ام لكو ريغلا نم هب ىلوأ وهف

 هالوم هملعي ال لام هل ادبع لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلسم
 هلو هعاب هالوم نأ هلحن سيل ىنربخأ لاق هارتشا ىذلا الو هعاب ىذلا

 , هعاب يذلا هالوم اهّملعيال مهارد ذئموي
 كلذكو ، كل يه لاقف مهاردلاب هتربخأف ديز نب رباج -تاف لاق

 يفخامو هنم رهظامو هلامو دبعلا نإف هالوم هعاب اذإ دبعلا يف هدأر

 . عيبلا دنع هعاب ىذلا هالوم هينتتسي نأ الإ هارتشا يذلل
 نأ الإ عئابلل نطابلاو رهاظلا هلام ليقف اذه ىق فلتخا هريغ نمو

 هريغ لاق 8 يرتشملل رهاظلاو عئابلل نطابلا ليقو . يرتشملا هطرتشي
 . ملعأ هللاو هطرتشي ىتح

 ةيراج.لجرل عاب لجر يف ناورم يبأ نع ةقثلا ظفحو : ةلأسم
 وهف يلحلا نم اهيلعام يرتشملل عئابلا لاقف ةضفو بهذ يلح اهيلع
 ذخأب نأ دارأ مث اهعاب ىرتشملا ن نإ مث كلذ ىلع يرتشملا اهذخأف اهل

 . اهيلح ذخأي نأ هل سيل ناورم وبأ لاقف ؟ اهيلح
 رارقإلاو ًارارقإ يلحلاب اهل رقأ لوألا عئابلا نأل معن لاق هريغ نمو
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 وه لاق نم لاقف ءىشب دبعلل رقأ اذإ نيملسملا لوق نم فالتخا هيف
 . ءيش دبعلل سيلو ديسلل وه لاق نم لاقو هذخأي نأ ديسلل سيلو دبعلل

 دبعلل وهو هنم عنمي مل هذخأي نأ ديسلا ءاش نإ : لاق نم لاقو
 ةلزنمب وهو يرتشيو ديسلا ىلإ الو دبعلا ىلإ ملسيال لاق نم لاقو
 هديسل وه ع ابي وأ قتعي نأ لبق دبعلا تام نإف فوقوم دبعلا ثاريم
 . ةلزنمب اذه يف دبعلل ةيطعلاو ةيصولاو رارقإلاو

 هلام هلف قتعوأ عيب اذإ دبعلا نإ زرحم نب ديعس لاق : ةلأسم

 رهاظلا

 ل ا يف فالتخا قتعل ١ يف هن ] دجوي دقو هريغ نمو :: ةلأسم

 هلامف دبعلا عيب اذإ هنإ ليق دقو فالتخا هيفف عيبلا يف امأو رهاظلا
 يبأ نع كلذ دجوبو عئابلا هطرتشي نأ ال ١ يرتشملل نطابلاو رهاظل ١

 . اذه يف عيبلا نم ىلوأ قتعلاو ددىز ني رباج ء اٹثعشلا

 ددسلل نأ قتعلا يف لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق لاق هريبع نمو

 ديسلل نطايلاو قتعلا يف دبعلل رهاظلا لاق نم لاقو هنطايو هرهاظ

 نأ انيلإ بحأ لوألا لوقلاف عيبلا امأو قتعلا يف انيلإ بحأ لوقلا اذهو

 . ًانطايوأ ناك ارهاظ يرتشملا هطرتشي نأ الا إ عئابلل هلك لاملا

 اذإ ديعل ١ نعو : هلل اديع يبأ ىلاإ ىلع يبأ ب اوجو نم : ةلأسم

 ىصوأ هصو ن اك ن و هالوم هذخأي نأ هل له ل ام هلو لجرل ا ه ارتش ١

 . ملعأ هللاو ىرتشا ام هلام نأ هل انيأرو افالتخا هيف نإف اهب هل

 فالتخا اهب هل يصوي يتلا دبعلا ةيصو يف ليقو : ةلاسم
 سبحي لاق نم لاقف ؟ هيسك ريغ نم هل بهو وأ هي هل رقأ ام كلذكو

 يف كلذ دجويو ادبع تام اذإ هديسل وهق الإو قتع نإو قتعي ىتح هيلإ

 . هللا همحر ىراوحلا وبأ هعفري رثألا
 لاق نم لاقو هديس لام هلامو هديس ىلإ كلذ ملسي لاق نم لاقف

 نإ لاق نم لاقو هديس ىلإ هملسي بوبحم نب دمحم نع كلذ دجوي
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 مل هديس هذخأ نإو هيلا عفد اليلق ن اك نإو هيلع سبح اريثك ناك

 ناك نإ دبعلا ىلإ عفدي لاق نم لاقو اريثك وأ اليلق ناك نأ هعنمي

 ناف هديسل كلذ هركيو هنم هعنمي مل هديس هذخأ نإو اريثك وأ اريسي

 . هلام وهف لعف
 هذه ريغ نم دبعلا بسكام امأو ةيواعم يبأ نع اذه دجوبو

 وأ هدلو نم ثاريم نم دبعلا ىلع فقو ام امأو هدرسل وهق هوجولا

 ىلإ دبعلا ىلع فوقوم هنإف افالتخا كلذ يف ملعنال فوقوم كلذف هدلاو

 . لوألا تيملا ةثرو ةثرولا ىلإ عجريف تومي وأ عابي وأ قتعي نأ

 هانثتسا عئابلل لاملاف هدرس هعاب اذإ ديعلا نع هتلأسو : ةلاسم

 . ديعل ١ ىوس يرتشملل سيلو ًارتتسم و أ ًاره اظ ن ناك هينتتسي مل ق أ

 هلام نعو عيب اذإ دبعلا نع لئس دقو ديز وبأ لاق : ةلأسم

 الف قتعلا امأف ًافالتخ ا ملعأ هللاو لوقأ اميف هيف نإف ؟ وه نمل رهاظلا

 موي رهاظب سيل يذلا هلامو هل وهو هعبتي رهاظلا هلام نأ هيف فالتخا

 . هدرس قتع ]

 رهاظلا هلام ىف فالتخاب اضيأ قتعلا ىف ليق دقو لاق هريغ لاق
 ديسلل لاق نم لاقو نطبامو رهظام هديسل هلك هلام لاق نم لاقف
 . نطبام

 فرصتت ديبعلا كالمأ ليقو اهتفرعمو دبعلا كالمأ ىق : ةلأسم

 هوجو نم ناك هوجولا يأ نم دبعلا هبسك ناك امف هوجو ةتالت ىلع
 وأ هي هل ىصوي ام امأو كلذ يف فالتخا الو هديسل وهق حابملا لالحلا

 ةيقفق اذه وحن نم دلوتي امم كلذ وحن وأ هايإ ىطعأ وأ هب هل رقأ

 . فالتخا

 فقوي لاق نم لاقو دبعلل وه لاق نم لاقو ديسلل وه لاق نم لاقف
 ةيدوبعلا ىلع تومي وأ ىرتشيفق ع ابي وأ هيلإ ملسيف قتعي ىتح هيلع
 قتعي نأ ىلإ هيلع فوقومف رارحألا نم ثروام امأو هديس ىلإ عجريف

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو كلاهلا ةثرو ىلإ عجريف تومي وأ هب ىرتشيق ع ابي وأ
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 ؟ هلام ام هملعي ن ن ] ٥ الوم هبل ا بلط كولمم نع هتلأسو : ةلاسم

 هلك دبعلا لام نإ لاق نم لاقف هدبع لجر عاب اذإو : ةلاسم
 ناك يرتشملل هلك هلام لاق نم لاقو . نطاب وأ ًارهاظ ن ناك عئابلل
 . ديز نب رباج نع اذه دجويو . ًانطاب وأ ارهاظ

 اذإ امأو يرتشملل رهاظلاو عئابلل نطابلا هلام نإ لاق نم لاقو
 . يل وهف لام هل ناك نأ لاق نإ هل نإ ليقف عئابلا هطرتشا

 رهاظلا هلام لاق نم لاقف قتعأ اذإ دبعلا لام يف فلتخا كلذكو
 نطابلاو رهاظلا هلام نإ لاقت نم لاقو قتعملا هطرتشي ىتح هل نطابلاو
 هقتعأ يذلل

 اذإ هنإ ليقو . هيق فالتخا ال هل رهاظلا هلام نأ دايز يبآ نع ليقو

 كلامو رح تنأ قأ رح تنأو يل كلام لاق اذإ هل وهف هديس هلام طرتش 1

 . يل
 دبعلل وه لاق نم لاقف ءىشب هل رقأ اذإ دبعلا ىف فلتخا كلذكو .
 نأ هديس ءاش نإف دبعلل هنإ لاق نم لاقو هذخأي نأ ديسلل سيلو
 . عيش دبعلل سيلو ديسلل وه لاق نم لاقو عنمي مل هذخأي

 . ملعأ هللاو دجوي اميق هدرس ىلإ ملسي هنأ بوبحم نب دمحم نعو

 تومي وأ يرتشيف ع ابي وأ هيلإ ملسيف قتعي ىتح فقوي لاق نم لاقو
 نوكيو هديس ىلإ الو هيلإ إ ملسي الو هديس ىلإ عجريف ةيدوبعلا ىلع

 عفد اليلق ناك نإو هيلع فقو آريثك ناك نإ لاق نم لاقو . ًافوقوم
 ديسلا هذخأ نإو ريثكا وأ ًاليلق ناك دبعلا ىلإ عفدي لاق نم لاقو هيلإ
 . ةبواعم يبأ نع اذه دجويو هلام وهف لعف نإف هديس كلذ عنمي مل

 بستكا ام امأو ةلزنمب اذه يف دبعلل ةيطعلاو ةيصولاو رارقإلاو
 "رارحألا نم ثرو ام امأو هديسل وهف هوجولا هذه ريغ نم ديعلا

 ىلإ عجريف تومي وأ هب ىرتشيف عابي وأ قتعي نأ ىلإ هيلع فوقوم
 افالتخا كلذ يف ملعنالو لوألا تيملا ةثرو ةثرولا

 هدلو وأ هدلاو نم ثروام امأو : ةخسن يف ) ( ١
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 ةراجت كولمملا دي يقو ه دوم هربد كولمم نع تلاسو : ةلاسم

 ىصوأف ضرم كولمملا نإ مث هل ىلوملا اهريصو اهب فراع ىلوملاو
 دارأو يفوع مث ديسلا ا > مهريغ وأ ءارقفلل هدي يق ام ضعبب

 هدي يف الو هل عنص امم ائيش هل يضمي الو عنص اميف ةعجرلا ىلوملا

 نأ هلو . هل هريص يذلا لاملا يف ةعجرلا هالومل ىرأ ينإف ؟ كلذ هل له

 . لالح هلو هنم هعزنيو هضبقي

 هيف ذخالا مزلي امم ئيش وأ ابوث دبع دي نم ذخأ نمعو : ةلاسم
 دبعلا ىلإ هدر نإ هنأ باوجلا ؟ هنم صالخلا فيك تلق نامض

 نمتلا در هفلتأ دق ناك ناو هنيعي اميف بوصخغملا ناك نإ هنم صلخت

 . دبعلا ديس ديسلا ىلإ

 دد نم ضيق لجر يساي زذايسيل | نسحل ١ يب ] خيشل ١ نع : ةلأسم

 مزليام ىرتام هدرس كلهو ديعل ا قتع قدع مد 5 ةن امأل | لييس ىلع ًائىش هددع

 . ديعلا وهو هنمتئا نم ىلإ ةنامألا ملسي لاق نمتؤملا اذه

 ردبلا نع باتك يف دجوي هنإ بوبحم نب دمحم لاقو : ةلاسم

 اهل اهقادص لاق ؟ قادص اهلو قتعت ةمألا نع تومرضح لهأ يف

 . ديسلا هنثتسي مل اذإ اهل وهف رهاظ لام اهل ناك نإ كلذكو
 . قادصلاو ديسلل هنإ ليق دقو معن لاق هريغ نمو
 اهجوز ىلع ةربدملا ةمألاو هديس توميف لام هل ربدملا نعو هنمو

 لاق . هديس تام اذإ هل ربدملل لاق ؟ لاملا نمل اهديس توميف قادص
 فلتخا دقف دبعلا قتعأ اذإف قتعي ىتح دبع وهو قتعملاك ربدملا هريغ
 .هل ديسلا هطرتشي ىتح هل هنإ ليقف هريغو قادص نم رهاظلا هلام يف

 ةقيتع تنأف تلتق وأ تم اذإ هتيرسل لاق لجر نعو : ةلاسم

 ؟تام وأ كلذ دعي لجرلا لتق مت 5 هتايح يف ًاعاتمو مدخو الام اهاطعأو

 . ءيش هيف هتترول نوكي نأ الإ اهل اهلامو ةقيتع يه لاق
 ةما ةريدملاو ةريدم اهنأ انعم يذلا ريغ نإ ملعأ هللا لاق هر هريغ نمو
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 هريد اذ ا هل هتيصو زوجتو ل ام هنأل ه ديعل ديسل ١ ةدطع زوجي الو

 هتراو دبعل الو هدبعل هتيصو زوجتالو هل ىصو و

 توملا هرضح نبح هل امالغ قتعأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 مالغلا لام اوذخأي نأ ةتروللأ لام مالغللو رح تنأف تم نإ لاقف
 طرتشا لجرلا نوكي نأ الإ كلذ مهل سيل لاق ؟ كلام قتعت مل نولوقي
 نأ نكي مل رح تنأ لاق هتايح يف هت هقتعأ ول لاقو . هقتعأ نيح هلام

 . ينثتسي نأ هلف هلام هايإ هقاتع دنع ينثتسي نأ الأ كلذ دعي هلام ذخأي

 تحت يهو ةرح تنأق تم اذإ هل ةديلول لاق لجر نعو : ةلاسم

 ؟ لجرل ا تام مث لجرلا توم لبق ا دالوأ ا تدلوف رح تحت وأ هل ديع

 قتعت مل اهنأل ةثرولل مه نكلو مهمأل اعبت اونوكي نأ دالوألا ىرأ ال لاق
 سيل نكلو اهيلع عقيو اهمدختسي شاع ام ةمأ تناك لجرلا تام ىتح
 . اهعيب هل

 لام اهل ناك ولو هذخأي نأ هل ناكل ًالام اهل بهو الجر نأ ولو
 ول كل لحي ةلزنمب كلذ امنإ م دعب هتمأ اهنإل اهنم هذخأي نأ هل ناكل
 اهلسق نم ذخأتو اهترمث لكأت نأ كلف تومي موي ةقدص اهلعجت
 اهنم ضبقي مل هنأل ةقدص كلذ نوكي الو ىرخأ ضرأ يف هسرغتف

 . يه امك يهو ائيش

 ؟ هلام هعاب يذلا ىنثتسي الو ع ابي كولمملا نع هتلأسو :۔ ةلأسم
 وهف هل ناك نإ هنأ عئابلا طرتشي نأ الإ هيرتشي يذلل هلامو هسقن لاقف

 . يل
 كلذ هالوم نثتسي ملو لام هلو قتعأ كولمم نع هتلأسو : ةلاسم

 . رح وهو هلام هلق كلذ لاق نإف ؟ رح تنأف ىل كلام لوقيف
 وأ لاملا مدق ءاوس لاقف ؟ يل كلامو رح تنا لاق نإ تيأرأ تلق -

 دحاو مالك يف كلذ ناك اذإ هرخأ

 ريدم ديع نعو هللا همحر ير اوحل ١ يب ] ب اوج نمو : ةلأسم
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 ىف وهو هبسك يذلا هلام نوكي نمل هربد يذلا تومي مت ًالام بسكيف
 وهو قرلا يف وهو هبستكا يذلا هلام نإف تفصو ام ىلعف ؟ قرلا
 . هريد ىذلا هديس ةثرول

 ديعلا لام نأ لاق نم لاقف لام هلو هدبع قتعي يذلا يق اولاق امنإو
 هلام لاق نم لاقو هقتعأ يذلا هديسل وه نطابلاو هل وه رهاظلا

 هل رهاظلا هلام نأ انيلإ بحأ وه لوألا لوقلاو هديسل نطابلاو رهاظلا

 قتعلا دنع ديسلا ةينتتسي نأ الإ

 هلو ةقتعأ وأ هدبع بتاك نمو رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ديسلل وهف قحتسم لام نم ناك امو دبعلل وهق هنتتسي مل رهاظ لام

 هل ناكام ليقف هعاب اذإ امأو اندنع رثكأ يأرلا اذهو كلذ ريع ليق دقو

 اضيأ هيرتشي ىتح هعاب يذلا ىلوملل وهف نطاب وأ رهاظ لام نم

 هطرتشي وأ يرتشملا

 دجو هللا ءاش ام كلذل الخ املف هديس هقتعأ ديبع نعو : ةلاسم

 ناك لب ديسلا لاقو قتعلا دعب هتبصأ لاملا اذه لاقف ًالام دبعلا دي ىف
 قتع دق دبعلا ناك اذإ لاق ؟ كلذ ىف ةنيبلا نم ىلع قتعت نأ لبق كلذ
 لاملا ناكو لاح لك يف ثدحي لاملا ناكو قتعلا دعب امهنيب ةموكحلاو
 ناك لاملا نأ ةنيبلا ىلوملا ىلعو هدي يف اميف هلوق لوقلاف قتعملا دي يف
 .دبعلل لاملا ناك الإو قتعلا لبق دبعلا دي يف

 ن اك هضرم يف ديع قنع أ ن !و دمحم يب ] عم اج نمو : ةلأسم

 ناك ناف يصولمل ١ لام ثلظ نم اباصول نم جرخي ناك اذ ا ارح

 نع يور امل هل قتعملا هطرتشي نأ الإ هل هلامف هقتع لبق لام قتعملل
 لام هلو ادبع قتعأ نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا نأ رمع نبا
 . لاملا ديسلا طرتشي نأ الإ هل هلامف

 ىف الو ةحصلا ىف ربخلا دري ملو ةحصلا ىف كلذ انباحصأ لاق
 نطابلا لاملا نود رهاظلا لاملا هنأ دبعلا لام ىف مهلوق كلذك س ضرملا
 . ريخلا ىنعم اذه لاق
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 دبعلل ةيصولا ةزاجإ ىلع انباحصأ عمجأ باتكلا نمو : ةلأسم

 هديس نم دبعلل ةيصولا يف اوفلتخاو ةيصولاب كلذ هكلمي وأ يبنجألا

 / . هل حصي مهنم ريثك لاقف
 هديسل سيلو هل نوكي مهضعب لاقف يأرلا اذه باحصأ فلتخا دقو

 عافتنالا دبعللو اهب هل ىصوأ نمم ةيصولاب هيلإ تلقتنا اذإ هنم اهذخأ
 ءاش نإ ريخم وهو هكلمي امك هلام كلمي ديسلا مهضعب لاقو . اهنم
 . هنم هذخأ ءاش ن او هدي ىق هلام كرت

 لام نم هل تبجو ةيصو نم دبعلا هكلميام انباحصأ ضعب لاقو
 اثاريم هيلإ عجري نأ الإ كلذ كلمتي نأ ديسلل سيلف ةبه وأ هديس ريغ
 هديسلف هايإ هبستكا امُم هديس ةهج نم دبعلا هكلم نإو دبعلا تومي وأ
 . ءاش ن ا هنم هذخأ

 نإف 0 ربتعت اهنإ هديس نم دبعلل ةيصولا زاجأ نم ضعب لاق
 هل ىصوأ اميف ةلخاد دبعلا ةميق تناك كلاهلا لام ثلث نم تجرخ

 ناك ام ىلع قرلا نم وهف هتميق نع هتيصو تصقن نأو ارح جرخ
 هديس نم دبعلل ةيصولا زوجتال مهضعب لاقو . هل ةيصولاو هيلع
 . هديس ريغ نم هل ةيصولا زوجتو

 ي ذل ا ىنثتسي الق ل ام هلو ع ايب كولمم ١ نع هتلأسو : ةلأسم

 ناك نإ عئابلا طرتشي نأ الإ هيرتشي يذلل هلامو هسفن لاقق هلام هعاب

 . يل وهف لام هل
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 نوتالتلا بابلا
 هبدأ و دبعلا ةبوقع يق

 ف اخي هنأل هلمعتسبو ٥ ديقي ن ] هعسي له ىقي ] ديع هل لجرو نعو

 ر دقي امي ال ا هلمعتسي الو كلذ هل زوجي معنق ؟ ٥ ديقي مل نإ نإ توفل ا هنم

 هدق يف هبلع

 ىلع هدبع بدؤي نأ هل زوجي له لجرلا نع هتلاسو : ةلسم
 ةبوقعلا قحتسا اذإ دبعلا نأ انباحصأ نع دجوي اذكه ؟ ال مأ هتيلإ

 . رارحألا يف كلذ اوزيجي ملو هربدو هيتيلإ ىلع بد ]

 نوكيام ردق ىلع وه امنا ! مأ ادودحم أدح كلذ يف ملعتق هل تلق

 يف جرخي ام ىنعم ىلع الا ادودحم ائيش بدألا يف ملعأ ال لاق هينذ

 ؟ لدعلا

 مل اهلهأ دنع ةريثك نينس تماقأو تنز ةمأ نع هتلاسو : ةلاسم

 اوميقي نأ مهلأ نينس رشع نم رثكأ اهرمأ اوعفري ملو اهيلع اوميقي
 . ال : لاق ؟ رزعتو دحلا اهيلع

 ءاهقفلا نإ لاق ؟ همداخ برضي له ملسملا لجرلا نعو : ةلأسم
 الو كلذب ادحأ اورمأي نأ ن نوهتشي ال مهنكلو مهمدخ نوبرضي دق

 مهنم لجر برضي نأ ةفاخم مهرومأ نع نونيدي ًائىش سانلا هذختي

 لاق اذإ هلتق يف ةكرشلا ةيقفلا فاخ توم هب ثدح نإف مهرمأب همالغ

 ءيشب مهوتفي نأ اوهرك كلذلف هبرضب هرمأو ةيقفلا يأر نع ديسلا
 مهبرض ىلإ اوعراسي نأ نوهركيل نيملسملا نإو مداخلا رمأ يف

 هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم دييقتلا باتك نمو : ةلأسم
 ام امهيق هل لاق ؟ بدألا نم هتمأو هدبع نم لجرلل زوجي امع هتلاسو

 رزحي امع امهل يهنلاو ريزعتلاو ةمهتلاب سبحلا نم هتيعر يف مامإلل
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 نع يورملا ربخلا ةحصب لوقي ناك هنأ ءاهقفلا ضعب نع يور دقو
 تنز اذإ دحلا اهيلع ميقي ةمألا ديس نأب ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا

 يبنل ا نع ربخلا سيلأ تلق س هعم حص اذإ اهيلع ح امالإ هميقي امك

 ةمأ تنز اذ ا » لاق هنأ اي نيلق انلا دنع احيحص ملسو هبلع هللا ىلص

 | ريخلا ليوأت يق سانلا فلتخا امن او « هللا دح اهيلع مقيلق مكدحأ ١

 نوكت ال دودحلا ةماقإ نأل هانعم داسفل مهضعب ركنأ دقل لاق ؟ هانعمو

 . ةمئألل الإ
 ولخيال ربخلا نأب ج جتحاو هححصو كلذ بجوأ نم ىلع ركنت ام تلق

 اذه صخو هتمأ يف ناسنإ لك هب دبعت ىلاعتو كرابت هللا نوكي نأ نم
 . ربخلا حصي مل نكلو زوجي لاق ؟ ماكحألا رئاس :نم مكحلا

 اهعقري هنأل « هللا دح اهيلع مقيلف » هلوق نوكي نأ ركنت امق تلق

 ناك ا ذا دحلا اهيلع ح اقأ دق نوكيف دحلا اهيلع ح امالإ ميقيف م امالإ ىلإ

 سانلا مالك يق زوجي اذه لثمو دحلا اهيلع م اقأق ح امالا ىلإ اهعفري

 اليوأت اذه ناك هب انلقو ربخلا تيبثت ىلع انقفتا ول لاق ؟ برعلا ةغلو

 معن لاق ؟ مهيلع اوراج اذإ مهيل اوم ىلع اوركني ن ] م اكحللو تلق

 . كلذ مهوعفري ىتح ال : لاق ؟ مكحل ا ليبس ىلع تلق

 اذإ هدبع بدؤي ديسلاو ءايضلا باتك نم رثألا نمو : ةلاسم
 ةقرس وأ انز ىلع هدبع برض اذإ لجرللو دحلا هيلع ميقي الو ينزي هآر
 لبق تامق ةبشخ وأ لبحب نيعبرأ نم لقأ هبرضف لمع نم هطبع وأ
 ةبقر قتع هيلعف برضلا كلذ نم تامق نهدعب وأ مايأ ةتالت

 ٥ ديع برض نمو سأيالق بن ذ ىلع هديع برض نمو : ةلأسم

 . سبحي هنإف بنذ ريغ ىلع

 لاق ؟ قي ] وأ قرس اذ ١ هيرض حلصي له ديعل ١ نعو : ةلاسم

 . مهوبرضتالو مهوعيبف مهومتهرك نإ دبعلا برض حلصيال
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 ن او معنق هب ل د ناك نإ ل اق ؟ همداخ برض لجر نعو : ةلأسم

 . كلذ نييو هنيب لاحيق قح ريع ىلع كلهم ابرض ناك

 ةكرب نب دمحم نب هللادبع نب ميهاربإ نب هللادبع لاق : ةلأسم

 ريغ روماملا تناك اذإ هدبع برضي نأ لجرلا رمؤي نأ زوجيال لاق هنأ

 . هنيعي الو هبرضي رمأي ن أ هل زوجي لاق نم مهنمو ةقث
 دمحم نع ةكرب نبا ىورو ةقث ناك ولو هل زوجيال لاق نم مهنمو

 برضي هنإ دمحم وبأ لاقو ةيرض هئام هل ادبع برض هنأ بوبحم نبا

 قيفوتلا هللابو ةيانجلا نم هقحتسي ام ىلع بدأ برض

 هب رجدزي ام ردق ىلع فلتخي لاق دبعلا بدأ نع لئس : ةلأسم

 مل رشعب بدأتي ناك اذإف هب يرحتلاب كلذ ربتعي نأ بجاولاو دبعلا
 مهضعب لاقو رمع بدأ وهو اولاقو نيعبرألاب مهضعب لاقو رثكأب بدؤي
 ىلع س انلا عمتج ا امل همالغ بوبحم نب دمحم برض دقو نيعيس

 باتك ىلإ عجر ةبرض نيرشعو ةئام نظأ هاشغأف لجرلا رفدف بابلا
 عرشلا نايب

 لعف نأو كلذ هل له هدبع هل بدؤي نأ الجر رمأ لجر : ةلسم
 الو هيلع ءيشالف هبرض نإ لاقف نايح اهنع تلاس تنك لاق همزلي ام
 . ملعأ هللاو هانعم اذه مالك وأ كلذ هل يغبني

 نإ لاق ؟ اهلاحب ةلأسملاو برضلا كلذ نم دبعلا تام نإ تيأرأ

 مل ام برضلا راثآب سأب الف بدألا دح نم اجراخ نكي ملو هيأرب هبدأ

 . ملعأ هللاو برضلاب دبعلا فلت نكي

 ىسومو يلع نب رهزألاو ناليغ نب مشاه باوج نمو : ةلأسم
 ديبع نعو مهنع هللا يضر مكحلا نب ناميلس باحصا ىلآ يلع نبا
 عوجلا وأ برضلاب مهيلإ ةءاسإلا مهيلاوم نم فرع اذإ ةالصلا لهأ

 هنم مهيلإ ةءاسإلا تنابتسأ نإف ناسحإلاب مهرمأيو مهيلإ مدقتي اولاقو
 ءاسأ اذإ مهضعب لاقو . سيحيق ءاسأو مهمعيب هرك نإو مهعييب مهرمأ
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 . مهعيبي نأ الا رذعي مل ةمدقتلا دعب ديسلا

 : تلق . هيضري ل اق ةحضوم همالغ حرج لجر نعو : ةلأسم

 برض سنأ ني هلل ١ ديع ن ] انغلب ل ارأ هنأ ىعم قتعي ل اق ؟ هو اضر امو

 . نيبأ لهأل لايكم بهذلاو ماعط نم بهذب هاضرأق همالغ

 ؟ كلذ نم صلخي فيك ةيجنز برضي لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 . ءيشب هبرض اذإ دبعلا يضري لوقي ناك هنإ رثؤملا وبأ لاق

 ديز نب رباج ىلإ لجرو انأ تقلطنا نارهم نب ةرامع : ةلأسم

 اهديق لاق ؟ ءوسلا بهاذم بهذت هتمأ نإ لجرلا هل لاقف هللا همحر
 ال نسحلا هل لاقف نسحلا ىلإ وهو انأ تقلطنا مث اهسبحاو اهبرضاو

 . اهسبحا نكلو اهبرضت الو اهديقت

 ىنعم ىلع ةم ا هل ا ديقم ن اك ددز ني ري اج ن ] ىوريو : ةلأسم

 . هرك اذإ عابيو مداخلا برضي ال لاقو . ةبوقعلا

 دلولاو ديبعلا برض نع تلأسو تاباوجلا ضعب نمو : ةلأسم
 ء اج الجر ن ں ا اومعزق بدأل ١ يف كلذ نولعقفب سانل ١ ن ] كربخأ مهلاثمأ او

 يمالغ نإ ءاتعشلا ابأاي لاقف هللا همحر ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ ىلإ
 تامف هتبرض نإ ديز نب رباج هل لاقف ؟ هبرضأ نأ ينرمأتقأ ينبلغ
 سانلاو كلذب كرمآ ال انأف هبرضأ نأ ديز نب رباج ينرمأ لوقت سيلأ
 . بدأل ا ىف كلذ نوعنصي

 ىصع اذ ا كولمملا نعو بوبحم نب دمحم ةريس نم : ةلأسم

 هبدؤي نأ هل زوجي معنف ؟ بدألا ىلع هبرضي نأ هل زوجي له هديس
 . كلذ لعق هللا همحر ديز نب رباج نأ انغلب دقو

 ىق اندنع امق ؟ ندعلا ىق هاهتنم امو برضلا كلذ دح امق تلق

 ةظم الو هبدأ ىق ف ارسإ ريغ نم هبنذ ردق ىلع هبدؤي هنأ الإ دح كلذ
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 . هردق ىلع كلذ نم دب الف ؟ مدأ كولمملل له تلقو هب

 رثؤبو ا دد دش ابرض هدريع برضي ن اك لجر يف ل اقو : ةلأسم

 كلذ ناك اذإ لاق ؟ ةبوتلا دارأ مث هرمأ اوفلاخ اذإ ء ءيسيو مهيف

 هيلع امن اف مهقتعل ًايجوم نكب ملو ب ب ١ ٢ ىنعم نم اجراخ برضل ١

 مهلحتسيو ءيشب مهيضري ن ] هل بحتسي اضعب ن ن ا بسح و . ةروتل ١

 . هل وه امن ا لاملا نأل هيلع عمتجي امم كلذ ن ] يل نيي الو

 ةدلوم ةدبع هل نميفو دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع : ةلأسم

 ةريثك اهنأ الإ بيعب اهل ملعن الو اهبارتأ غلب دقو كلذ نود غلاب ريغ
 اهيعري داب عار ىلإ اهملسي وأ اهديقي نأ هل له اهديس نع للزلا
 . برهلا ينعأ ةداعلا للذ نع عجرت وأ عمط تقو ىلإ منغلا

 اهملسي نأ امأو هلمحت ديقب اهديقي قضي مل برهت نأ فاخ اذإف

 الو اهملظي الو هنم اهيلع نمأي نوكي نأ الإ هبحأ الف ركذ نم ىلإ
 . ملعأ هللاو اهل بجيام ىلع اهقصنيو اهيلع ىدعتي

 ىلع ضرعي ىتح هيف امب ذخؤي ال انموق بتك نمو : ةلاسم
 اينز اذإ هدبعو هتيراج ىلع دحلا لجرلا ميقي نايفس لاق نيملسملا

 . دحلا يف درجي الو دمي الو لد ناطلسلا نود امهدلجيف

 كلذكو انزلاو رمخلا يف هدبع ىلع دحلا لجرلا ميقي يعازوألا لاق

 ريغ وأ اناك نيجوزتم ةمألاو دبعلا ىنز اذإ قاحساو ىعفاشلا لاق

 . ناطلسلا نود امهديس امهدلجي نيجوزتم
 ريغ تناك ناو ديسلا اهدلج ةنصحم نكت مل نإ دمحأ لاقو

 ني ديزو ةريره يبأ ثيدح ىلإ بهذق ناطلسلا ىلإ ا اهعقر ةنصحم

 ملو ينزت ةمألا نع لئس ملسؤ هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ينهجلا دلاخ

 يبنلا ثدح ىلإ يعفاشلا بهذو » نبسمح اهودلجا « ,لاق نصحت

 » مكناميأ تكلم ام ىلع دودحلا اوميقأ ( ملسو هيلع هللا ىلص

 ةمألا ىلع اوميقي نأ نوري ال ةكم لهأو رباجو سابع نبا ناكو
 نيتا نإف نصحأ اذإف ] نولتيو تجوزت نكت ملو تنز اذإ انزلا دح
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 لاق [ باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصت نهيلعق ةشحاقب

 . جيوزتلا ناصحالاو

 يبأ نإو قرس اذإ هدبع عطقي الو هتمأ لجرلا دلجي ال كلام لاقو

 دمحأ لاقو يأرلا باحصأ لاق كلذكو . دحلا هيلع ميقي نأ ناطلسلا

 عطق هللادبع نأ عفان ىنثدحو انزلا دح ىوس هدبعو هتمأ ىلع ميقيال

 . دحلا همالغ دلجو قرس هل مالغ دي
 اذإ دحلا هبرضي نأ هلو همالغ دي عطقي نأ دحأل سيل ثيللا لاق

 الإ دودحلا ميقي ال هنأ انباحصأ نم رثكألا لوقو هريغ لاق هيلع بجو
 . ناطلسلا
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 نوتالتلاو يداحلا بابلا
 هيبرض وأ ةعصضل ال وعجمه ناك اذ ا ديعلا يك

 ازربم ناكو ةعيض يف كلذ ريغ وأ ًاماجح ناك اذإ دبعلا نع لئسو
 هنأ يعم لاق ؟ هترجأ هيطعيو هلمعتسي نأ دحأل زوجي له ةعنص يف

 . نيغلاب هيايرأ ناك اذإ كلذ زاج اجرخمو كلذل ازريم ناك اذإ

 دو لمعتسي نأ زوجي له ًاماتيأ هبابرأ ناك نإ تيأرأ هل تلق

 نومأم ةقث دبعلا نوكي نأ الإ كلذ زوجي ال هنأ يعم لاق ؟ ءاركلا هيلإ
 وأ ةقث يصو مهل نوكي وأ مهحلاصم يف ماتيألا هلغ لعجي هنأ ىلع

 يف اهلعجيو ةلغلا مهل ضبقي يلو وأ ةقت بستحم وأ ةقث ليكو
 نم لعجي و هءارك هيلإ ملسي نأ زجي مل كلذ دحأ مدع نإو مهحلاصم

 . ميتيلا حلاصم يف كلذ هيلع

 مهتوخ وخإ نأ دهاشلاو تادحتم اغلب ء ءابسن مهيف ناك نإ تيأرأ تلق

 فرعي الو ال مأ كلذ يف مهاوقتب ملعن الو ةلغلا ضيق نوكي نيغلابلا

 ملسي نأ يدنع زجي مل اذه ىلع ناك اذإ لاق ؟ ال مأ مهيأر نع كلذ
 ىلع كلذ يف مهعاكرش نوفصني نيلماعملا نأ ملعي ىتح ةلقلا مهيلإ
 . هلوق ىنعم

 هلمع نم فصنلا همالغل لعج اذ ا ديسلا نع لئسو : .ةلاسم

 هيق هل نوكي لمع ىوس ةعيضي هلمعتسي نأ هل له هتققنو هتوسكل

 يف امأو هيلع رجحب ال هنأ يعمفقف مكحلا يق امأ لاق ؟ ال م أ ةرجأ

 ررض كلذ يف ناك اذإا اميس الو كلذ ىلع هلمحي نأ بحأ الف ةعسلا

 كلذ يف ناك اذإ هتوسكو هتشيعم نم هيلع قيضي امم لاح يق هردلع

 . يدنع مكحلا ىنعم يف ةتياثي ه درسو ديعلا نبي ةرجألا سيلف ة هعس

 ةرجأب ةفورعم ةعيضل هديس هجرخأ اذ ا ديعلا نعو : ةلأسم

 دحأل له هتنؤمو هتققنو هتوسك دبعلا ىلعو هديس ىلإ اهيدؤي ةمولعم
 نأ هل نأ يعم لاق ؟ ال مأ هلماعي امم هلحتسيو ديعلا اذه لماعي نأ

 . ديسلل كلذق ديعلل همزل اميق لحلا امأو هلماعي
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 هاطعأو جسنلا لمعل هديس هجرخأ دبع نع لئسو : ةلاسم

 ديعل | بره مث ةمولعم ةرجأب ابوث هبل ا إ حرط الجر ن نإ مد ؟ هلمع فصن

 لجرلا اذهل ديسلا مزلي له دلبلا كلذ يق هديس هعأبق رخآ دلب ىلاإ

 اذإ هنأ يعم لاق ؟ هب بره يذل ا لجرل آ اذه لمع نم ذخأ اميف ءيش

 ن ك ام لاح يق كلذ نم هبلع حص امف هيف هل ًانوذأم كلذل ازربم ناك

 هديس ىلع هتبقر يقو هدي يف اميق ناك هقلتأ وأ هذخأ مث هيق هل ًانوذأم

 . هتبقر ىق ن اك ال و هادق نإ اف هزري يذل ١

 قح هل هلبق لجر هيلع عفر اذإ جاسنلا دبعلا يف تلقو : ةلاسم

 ناك زملا نم ءيش هل هدنع يقبو اهلمعي ملق هيلإ اهحرط ةادس لبق نم

 تفصو ام ىلعف ؟ سبح هدلع لهو ؟ كلذ يف مكحلا فيك هيلإ هملس

 ءيش لكف , بايثلا لمع نم هديس هجرخا دق ديعلا اذه ديس ناك اذاق

 ىلا ملسو ةتغب الاو ءادف هديس دارإ نإف هتبقر يف وهف ديعلا هنادتسا

 يف هزرب هديس ناك نإو . هديس ىلإ هملس يقابلاو هقح قحلا بحاص

 نمو دبعلا ةبقر يف هقحف كولمم هنأ فرعي ملو هنياد نمف بايثلا لمع
 يف هنيدف بايثلا لمع يف هديس هجرخي مل كولمم هنأ ملعي وهو هنياد
 . كلذ مهقاق قتعي نأ ىلإ دبعلا ةبقر
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 نوتالتلاو ى ىناتلا بابلا
 ناك هب لعقيو دبعلل 7 نآ روجب اميك

 مهلمع يفو قبآ ريغ وأ ًاقبآ

 هحفاصي وأ هملكي نأ دحأل لحي له هالوم نم بره اذإ دبعلا نعو

 سأب الق مالسلا در امأ لاق ؟ هيقسي وأ همعطي وأ مالسلا هبلع دري وأ

 هنأ لوقي نأ الإ لحي الف لمعلاو يقسلاو ماعطلاو ةحفاصملا امأو

 . قيرطلا ىلع هلدو هاقسبو همعطأ نم ىلع سأب الف هرمم نم عجري
 ديبعلا برض نع هللا همحر بوبحم نب دمحم لئاس لآس دقو لاق

 اذه لوقيو ديبعلا فيكف ؟ اوصع اذإ نوبرضي رارحألا لاق اوصع اذإ
 بيعي الو مهسفنأ توف هيف فاخي ابرض نوبرضي الو هلثم ريغ برض
 . مهحراوج ضعب

 ؟ اماعط همعطي لجر ىلإ بلط اذإ كولمملا دبعلا نعو : ةلاسم

 وأ هريس فرعي ال وهو بلطي ام هيطعي نأ لجرلا كلذل زوجي له تلق
 يلوتم وأ قبآ هنأ ملعي ملو دبعلا لأس اذإ ليق دق هنأ يعمف ؟ هفرعي

 نأ زاج هديس نايصع ىلع هنيعي امب كلذ نوكي وأ هديس ةعاط نع
 نعو هديس ةعاط نع كلذ لقتسي مل ام هريغ ىطعي امك ىطعي

 نأ دحأل له مهيلاوم نم نوقبأي نيذلا جنزلا نع لئسو : ةلسم
 اوتام ولو نوقسي الو نومعطي الو ال : لاق ؟ مهمعطيو مهمدختسي
 مهمدختسي الو مهمعطي نأ هلق مهيلاوم ىلإ نوعجري مهنإ اولوقي ىتح
 . مهيلاوم نذاب الإ

 ق أ لمعتسي له لكأيو لمعي ديع ىلع رم لجر نعو : ةلأسم

 ي أرب ال ا كلذ لعفي الف ؟ كلذ ريغ و أ ًاشيشح قو ] ابطح هنم يرتشي

 . ٥ه٥ددس

 ؟ انغ هديس ناك اذإ همعطي نأ دحأل زوجي له دبعلا نع هتلآسو
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 ىلع كلذ هنيعي الو كلذ ىلإ ةجاح لاح يف ناكو هلغشي مل اذإ هنإ لاق
 . يدنع زوجي كلذ نأ هتعيض ليطعتو هديس ملظ

 هذه ىلع ناك اذإ لاق ؟ ميتيل وأ ريقفل ناك نإ كلذكو هل تلق

 نأ وه بلطو هديس ةعيض نع هلغشي ناك نإف هل تلق معن ةفصلا
 وه ناك اذإ هيقسي وأ همعطي نأ دحأل له ةجاح وأ معطي وأ ىقسي

 نأ وجرأف كلذَ وه هلغشي مل اذإف لاق ؟ هل هتجاح يضقي نأ بلاطلا

 . معطلا ببس نم هيلع هلغش دلوتي مل اذإ كلذ عسي

 ءاج مت الام بستكاو نيبنس هيلاوم نم قبأ دبع نعو : ةلأسم

 هل له ثراو ىلع مهل ردقي مل اعيمج اوتام دق هيلاوم دجوق ًايئات

 مهل لام وهف نيكلاهلا هيلاومل دبع دبعلا اذه نإ ملعأ هللاو لوقنف ؟ ةيوت

 اث راو مهل دجو نإف دهتجيو دالبلا نم مهتترو نع لآسيف كلذ لتم هلامو

 نإق اث راو مهل دجي مل نإو مهمحرو مهتراول هلامو ديعلا ناك امحر وأ

 . سأي رن مل ء ءارقفلا يف عضو

 كولمم هنأ دبعلا رقأو يجنز هيلإ لصو لجر نع لئسو : ةلاسم
 هدنع نم جرخ نأ ىلإ لجرلا همدختسافق ماتيأ مهنإ لاقو نالق ينيل

 ىلإ هترجأو دبعلل نماض هنأ يعم لاق ؟ دبعلا اذهل مدختسملا مزليام
 . هيلاوم زرحو هنمأم عضوم ىلإ لصي نأ

 دبعلا رقأف لجرلا اذه ىلإ لصوفق هيلاوم نم قبأ ناك نإف هل تلق
 عيضي الئل باستحالا ليبس ىلع همدختساو اذه هكسمأق قيأ هنأ

 لاق ؟ لجرلا اذه مزلي ام كلذ نم دعبأ عضوم ىلإ برهي وأ دبعلا
 . همدختسا ام ةرجأ همزلت هنأ ىعم

 هعم ناك يتلا مايألا كلت يف هيلع قفنأ دق ناك نإق هل تلق
 ال هنأ يعم لاق ؛ هقفنأ ام رادقم رجألا نم عفري له اهيف همدختساو

 وأ مكحب نوكي نأ الإ عوطتم هيلع هتقفن يف هانعم جرخيو عفاري
 . بيسي ن اك اذ ا هتققن به دت ن ا بح ] الق بيس ىنعم بجوي بيسي

 نم هيلع هتققن به ذت ت ال ن ] بجي ي ذل ا ببسل ١ اذ ذه امق هل | تلق
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 . ىدنع ةقفارملا نوكت امنإو اذكه هبيسل ببس وأ

 ردي ملق هيلاوم ىلإ لجرل ا اذه دنع نم ديعلا اذه جرخ نإف هل تلق

 لاق ؟ ديعلل نامضلا نم املاس لجرلا اذه ١ نوكي له ال مأ مهيلإ لصو

 لصي نأ نامضلا هيلع ناك لصألا يف انومضم ناك اذإ هنأ يعم

 هذخأ اذإ اذه ىف نامضلا ىنعم ىق فلتخي هنأ ىعمو هبل اوم ىلإ

 نمضي ال لاق نم لاقو نمضي هنإ لاق نم لاقف دبعلا بهذ مث هدريل
 لثم يف باستحالاب فرعي ناك نإ مكحلاو ىنعم يف لاق نم لاقو
 هبشي يعم وهو نامضلا كلذب فرعي ال ناك نإو هيلع نامض الف كلذ
 . ةطقللا

 ىجنزلا اذه ةمدخ لبق نم ةرجألا هيلع بجو دق يذلا ا اذهف هل تلق

 مث دبعلا اذه ةمدخ نم همزلي امم صالخلا هل بلطي الوسر لسرأ اذ ١

 امم هو أرب و هولحأ ا دق اذه جنزل أ يل اوم ن أ هريخأف لوسرلا هيلا إ عجري

 يف هنأ يعم لاق ؟ ال مأ كلذ هؤزجيأ اذه مهمالغ ةمدخ نم مهل همزلي

 حصي ىتحف مكحلا يف امأو هلوق ىلإ نامطا اذإ هؤزجي هنأ هنإنئمطالا

 . وه هنم ملعي وأ ةنيبلاب هعم

 زوجت 5 هعيبي يف الجر ه الوم لكو اذ ا قي الا ديعل | نعو :ة ةلأسم

 اذإ بوصعملا دبعلاف تلق . كلذ زوجيال لاق ؟ ال مأ عيبلا وأ ةلاكولا
 . كلذ : زوجي لاق ؟ ال حأ زوجي هدرس هعاب

 اذإ دبعلاو : رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلسم
 بحأ الف قبآ هنأ ملعأ ال لاق نإف هلمعتسي نأ بحأ الق قبآ هنأ ملع

 نأ وجرأف هيلع اهلعج ةبيرضب هديس هجرخأ هنإ لاقو هلمعتسي نأ
 . هللا ءاش نإ زوجيال
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا |
 مهيكلام نذإ ريغب مهيق زوجيام و ديبعلا يق

 ام وحن وأ هب عقي عبس لثم ةكلهم يف لجرلا ىري لجرلا يف
 هذافنتسا يف لجر دبع كلذ يق لمعتس ا مث ؟ فلتلا هيق هيلع فاخي

 هديس لام نم لام يق هلمعتسا نإف ةعبت كلذ يف هيلع سيل هن أ هديسل

 . ةعيبتل ا كلذ يف لمعتسم ا ىلع ن ں اك

 هل يقتسي نأ لجرل ا ديع رمأ لجر نع هللا ديع ىبأ نع :: ةلأسم

 هرمأ وأ اهيف عقوف رئب نم دبعلا هل ىقتساف هديس نذإ ريغب رهنلا نم
 معن لاق هنمضي له قرغف رهنلا نم هل ىقتساف رئبلا نم هل يقتسي نأ

 هلمعتس ا ا ذ ا ديعل كل ذكو ن ں امثع ني لمحم نم ب اوج :: ةلأسم

 ديعل ١ فلت ن نإو ٥ درسل هلمعتس ١ ام ن امض همزل هدرس ي أر ريعي

 . هديس ي أرب نكي مل اذإ هتميق هيلع ناك هل امعتساب

 رقأ مث رح هنأ ىلع الجر مدختسا لجر يق كدنع امو : ةلسم

 هرارقإب هيلع ةعبت الف هب هل رقأ نمل ةعبت همزلت له كولمم هنأ كلذ دعب
 اذإ امأو رارقإلا دعب همدختسي نأ الإ رقأ امب ةنيبلا حصت نأ الإ كلذب

 ةيرحلا هل حصت نأ الإ ةكلملا هتمزل دقف كولمم هنأ لدع يدهاشب حص

 قحلا ججح نم ةجح كلذ نم هؤربت نأ الإ ةعبت همدختسا نم ىلع

 . ملعأ هللاو

 رقس قيرط يف ةيحصلا اكولمم ادبعو همض لجر نعو : ةلاسم

 يف ةملكو كلذب رمأي نأ نود هتادأ نم ائيش دبعلا هل لمحق امهيدحو

 معطأ دق هنأ ريع هلاوحأ نم ءيش يف هسيحل دمعتي نأ الي قيرطلا

 ناك نإ يعمق ؟ ؟ هيق همزليامو كلذ هعسي له تلق ؟ هماعط نم كولمملا

 هلمعتسي ملو ائيش وه هلمحي ملف عسي امب هيف دبعلل ًانونأم رفسلا اذه

 الف هيق هل نوذاملا هرقس لاح نع همالكب هقوعي ملو هرمأ نم ءيشب
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 امو يدنع دشأ وهف هيف هل نوذأم ريغ ناك نإو نامض هيلع يل نيبي

 . هبلع ن امضال ن ] وجرأف هل اوحأ نم ء يش يف هسيحي وأ هلمعتسي مل
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 نوتالتلاو عبارلا بابلا
 دبعلا عم دجوي اميفو هلعق دبعلل زوجبام

 موصي نأ هل سيل لاق ؟ هالوم يأر الب موصي نأ هل له دبعلا نعو
 يلصي امنإ معن لاق ؟ ةعامجلا يف يلصيف تلق هدرس يأرب الا

 . هالوم ىأرب الإ اهدعب الو اهلبق هل سيلو اهدحو ةضيرفلا
 نم كلذ هعنمي مل اذإ موصي نأ هل نوكي نأ يلإ بحأ هريغ لاق

 يتعكر يلصيو هرمأ نم ءيشب الو هدسجب رضي ملو هدرس لمع

 نأ الإ ليللا يلصيو لاق رهظلا يتعكرو رجفلا يتعكرو رتولاو برغملا
 موي ظابع دبعلل سيلو هريغ نمو لعفي الف راهنلا يف هصقني كلذ نوكي
 . باتكلا عجر ةعمجلا

 موي ةبر اجو امالغ هل نيديع لسر أ لجر نع لئسو : و ٠٠ ةلاسم

 نم امهو ح ارح م ا وه لالح يردي لف الفق ء ءيشب ايتأ اق ر املا داصح

 يف كيلع ساي اب ال هن ا كربخأ ١ أم ارح الو الالح ن افرعي الو جنزل ١

 نإ | هيلع س بالق ملعي مل اذ اف مارحب نقيتسي نوكي ن ] ال ا امهبسك

 . هللا ءاش

 همعطي وأ ائيش دبعلا ىطعي نأ دحأل زوجي له هل تلق : ةلاسم

 لاق ؟ هل اهلمعي لامعألا نم ءيش ةرجأ ريغ ىلع هديس نذإ ريغب
 مل اذإ زئاج وهف كلذب دبعلا لمعتسي ملو ربلا كلذب دارأ اذإ هنأ يعم
 . هددس ةعاط كرت ىلع كل ذي هنوعم هل عقي

 زوجي له هديس ةعاط كرت ىلع كلذب ةنوعم هل عقي مل نإف هل تلق
 فراعتلا عقي امم ناك اذإ هن ] يعم لاق ؟ هديس ي أر ريغب اهلكأ ديعلل

 هتوسك هجو ىلع ال هرمأ "ىلع وه هي نواعتيل وأ هلكايل هملس امنإ هنأ

 ديسلا نأ فراعتلا ىف تناك نإو دبعلل زئاج كلذ نأ دبعلا نم تعقو

 هنذإب الإ هنم نوكي الو ديسلل لام ىدنع كلذ ناك اهمتمل و اهل هزرب دق

 دعب قحلا هبجويام ىلع مقي مل نإ هتقفن نم هيلع هقحتسي ام الإ
 . هيلع ةجحلا

٠ ٧ ١



 نأ ديعلا هفاخيو ةقفنلا نم دبعلا فصني ال ديسلا ناك نإق هل تلق

 قفنتسيو هذخأي نأ هديس لام نم ءيش ىلع ردقو هيلع ةجحلا ميقي
 ىعم لاق ؟ ديسلا ىلع ةجح ةماقإ ريغب كلذ هل له هعوج دسي ام هنم

 . كلذ هل نأ تفصوام

 لاق ؟ ةجحلا ةماقإ دعب الا رجألا هل زجي ملو هفخي مل ناو هل تلق
 ةنانئمطالا مكح يف هعم فراعتي امب وأ مدقتملا هنذإب وأ يدنع اذكه

 كشي ال امب كلذب يضرل هب ملعو هلعق ول نأ هلعق نم كلذ هيضري نأ

 . هيق

 لام نم ذخأف هديس نذأ الو ةنانئمطا كلانه هل عقي مل نإف تلق

 اذكه لاق ؟ كلذ نم هديس لحتسي نأ همزليأ فورعملاب لكأو هديس
 . يدنع حابم هل سلرل كلذ نال يعم

 نوكي فيك كلذ نم هلحي ملف هلحتساف هالوم قرس نإف تلق
 وأ هيربي نأ ىلإ هيلع اقلعتم نوكي هنأ يعم لاق ؟ كلذ نم هصالخ

 ةبوتلا عم هنأ وجرأف هنم صالخلا ىلع ردقي الو تومي وأ هيدؤيف هقتعي
 هتقاط قوف هللا هفلكي ال نأ صالخلا ىلع ردقي مل اذإ

 لاق ؟ هدنع وهو توملا هرضح نإ كلذب ىصوي نأ هيلعف هل تلق
 ام ضعب فطعني هلعلف ةبوتلا عم هبرقي و كلذب دهشي نأ ينبجعيف
 زوجي لهف : هل تلق . هوجولا نم هجو نم هنع هئاضق ببسب يضقي

 ريغب زجي وأ فرحنيل ناك نإ ًابطر لكأي وأ هديس عرز مضقي نأ دبعلل
 نم هريغك يدنع دبعلاف لاق ؟ ةقفنلا يف هل افصنم ن ناك اذإ هنذإ

 . هديس لام يق سانلا
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 نوتالتلاو سماخلا بابلا
 هريغو مهيكلامل كيلامملا ةم دخ يك

 تاج داؤفلا عجر اهل لاقي ادنلجلا ينب نم ةأرمال ةمأ نأ معزو
 رجزلا ينوفلكي تلاقف هيلإ تكتشاف اهينب رجت لخن نم ىسوم ىلإ
 زبخلاو نيحطلاب الإ اهالوم اهلمعتسي الأ يلاولا ىلإ ىسوم اهل بتكو
 . رجزلا اهيلع لمحت الو كلذ هابشأو لزغلاو ةحسكلملاو

 نإ مهنأ ليللا يف كيلامملا ةمدخ يف هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 . ساب ان الف ةيبط مهسفن ] تد ذاك ن ا امأ او اوم دختسي مل اوهرك

 ن ] ثب دحلا صعب يف دجوي لا اق درعس ! وب أ انل ىدب : ةلاسم

 هلأس بويأ نيب لئاو بويأ ىبأ نع ةرفص ويأ انل ىورو : ةلاسم

 لمعتسي تقو يأ لاق مداخلا نع سلاج انأو ليحرلا نب بوبحم
 ؟ كلذ نم مكايإ هسفن بيطت نأ الإ ةمتعلا ةالص ىلإ لاق ؟ مداخلا
 . هرك اذإ عابيو مداخلا برضي ال لاق

 همحر يلع يب ا ىلإ ا هلل اديع يب ] ب اوج نم هن ا وجر أ : ةلسم

 هناف كلذ نع فرصي له ًاليل همداخ لمعتسي ن ] ل ارأ لجر نعو هللا

 همزليو راهنلا يف نوحيرتسي نيذلا لامعلا نم نوكي نأ الإ فرصي
 . ليللا ىف هلمع

 امع هتلأسو هللا همحر هللا ديع يبأ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 راهنلا يف حيرتسي ام ردقي لاق ؟ لرللا يف ديعلا ةمدخ نم زوجي

 . ملعن ال لاق ؟ تقو اهيلع لمعلا يف له باودلاف تلق

 ديعل م دختسي ال اول اق دقو ير اوحل يب أ نع بسح ] : ةلأسم
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 ردقي هنأ ىري لمعب هلمعتسا نإف رجفلا عولط ىلإ ةمتعلا ةالص دعب
 كلذ ىلع هربجي نأ هل ناكو كلذ نم رذعي مل ردقي ال هنأ لاقف كلذ ىلع
 هلمعتسي الف ضرم نإف هسفن باهذ هيف هيلع فاخي ال المع ناك نإ

 . هتنوؤم كيلعو هيلع ردقي ملو ربك نإ كلذكو هضرم نم حصي ىتح

 لاق هنأ لئ او نع ةرفص وبأ ىنربخأ هللا ديع ويأ لاق : ةلأسم

 سيل هللا ديع ويأ لاقو ةمتعلا ةالص ىل ا همالغ ح دختسي ن ] سأبال

 . هنذإب الإ هالوم ريغل الو ليللا ىف هسفنل لمعي نأ دبعلل

 هبر نم ًابيرق دبعلا لازي ال : لاقي ديعس يبأ نع وجرأ : ةلأسم
 . ةكلملا ءىس ةنجلا لخدي ال لاقيو لاق مدخي ىتح

 هوعدب الو هوعديقف لجرلا تيي ىلا يتأي لجرلا يف ليقو : ةلأسم

 هوعدي نأ ديعلل لوقي سيل نالف ملكأ نأ ديرأ لوقي لجرلا دبع قفاويف

 نأ بحيو كلذ لوقي وه امنإو دبعلا مالك ىلإ كلذب دصقي الو هل قفاويف
 . دبعلا لمعتسي مل اذإ عيش كلذ يف هيلع سيل لجرلا ملكي

 هريغل ادبع لجرلا لكو اذإو دمحم وبأ لاقو هريغ نمو : ةلأسم

 عقاو لعفلاف كلذ لعف نإف رخآلا ةأرما قلطي نأو ءارشو لام عيب يف
 نايصاع رمآلاو دبعلاو لعفلا عقو دق لاق دبعلا ديس هرك نإف تلق

 ملق تلق معن لاق ؟ هملعتسا 79 رجأ رمآلا ىلع له تلق . اعيمج

 ردقب رجألا نوكي لاق ؟ مالكب هل ملكتي نأ هرمأ امنإ هتعيضل هلمعتسي

 هنأ رثؤملا يبأ نع ينغلب دقو هديس ةعيض نع هلغشو هر هلمعتسا ام

 يذلا اذه نم لاقف اهب نحطي احر توص هيف عمسف هلزنم ىلإ لخد
 نمضف نالفل ةمأ انأ تلاقف لجرل ةيراج تناكو احرلا تتكسق نحطي

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر قناد فصن اهديسل هسفن

 نع هتلأسو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 دنهلاو جنزلا سانجأ نم هفيصوو غلاب وهو ريغص فيصوب يتأي لجر
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 هلوق لبقأو كلذ ىق هقدصأ نآ ىلإ | يدبع اذه لوقيف هدنع ةرساييل و

 ةقث هقن ريع وأ ناك ة ةقث فصول ا كلذ مدختسي

 مهل ء يمويف بطحل | وأ ل امسلل ٥ ددريع لسري .7 نعو : ةلاسم

 . ًاسأب كلذب هبلع ىرأ الو 7 كلذف مهرم ] امك هنأ

 دبعلا ىلع ةمدخ ال ةرخآلا ءاشعلا دعب ءاهقفلا ضعب لاق دقف ؟ هدبع

 قيرطلا يف هلمح هرامح هيلع حرط لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نم هومكاعو ةرامحلا ىلإ هنع لامحلا اوعقوف ديبع هرضحق ةيرقلا يف

 لمحلا ليميو هيبناج عفري ةرمف مهعم عقري هنأ الا إ مهرمأي نأ ريغ

 مل اذإ اذه ىلع نامضلا نم املاس هارت له هيلع ليمي ة ةرمو مهيلع

 نكي ملام ملاس هنأ لوقلا ضعب يف عقي لاق ؟ هدنع اوعفري نأ مهرمأي

 . مهب ررض عوقو هلعف نم
 تلق كلذ لوقي اضعب نأ يعم لاق ؟ مهاهني نأ ناك لهف هل تلق

 هنأ يعم لاق نمضي له معن لاق ؟ كدنع مكعن ديبعلا لاق نإ تيأرأ

 هاعدق مكعن ىتح كدنع عدا اولاق نإف هل ليق باوج هنأل نمضي

 . ةراشإلا ماقم يدنع موقيو رمأ هسيل يدنع اذه لاق ؟ هدنع اومكعو

 يدنع اذهو لاق نوبستحم متنأو لاق كدنع مكعن اولاق نإق هل تلق

 . ةراشإ

 جيوزتلاي تصضرو ة رما جوزت لجر يف هللا همحر دردعس يبأل تلق

 يدنع لاق ؟ اذه اهرارقإب حاكنلا خسفني له نالقل ةمأ اهنأ ترقأ مت

 نمل اهتبقرب اهرارقإ اهيلع تبتيو جوزلل ةيجوزلا ماكحأ اهيلع تبتي هنأ
 . هي هل ترقأ

 جوزلا بلطو اهمدختسي نأ كلملاب هل ترقأ يذلا بلط نإف هل ليق
 ةرحلاك اهسبح هلو ةيجوزلا ةرحلا لثم ةيجوزلا قحب هدنع اهسبح
 يق تمادام اهتمدخ يف كلمي هل ترقأ يذلل قحالو ةيجوزلا ماكحأب
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 ةيجوزلا ماكحأ نم جرخأ ام الا هنم جرخت ىتح جوزلا ةيجوز ماكحأ

 . ةيرحلا لاحب

 مأ اهتبصعو جوزلل اهتاريم نوكي نمل جوزلا دنع تتام نإف هل ليق
 ثاريملاب اهلام نم هتصح جوزلل نإف يدنع لاق ؟ اهديسلو جوزلل
 ىلع هرارقإ زوجي نمم تناك اذإ اهديسل ىقبامو اهيلع هتيجوز توبثب

 . كلذ فالخك مكح اهيلع تبثي ملو ةيدوبعلاب هسفن

 قح الو مهدلاول ارارحأ نونوكي له دالوألا نم تدلو امف هل ليق
 ام لاق ةيدوبعلاب اهسفن ىلع اهرارقإ زوجي نمم تناك اذإ مهيف ديسلل
 نأ يدنعق رارقإلا لبق ناك ءىطو نم تدلو امو رارقإلا اذه لبق تدلو
 تدلو ام امأو مكحلا ىنعمب مهيلع ةجح ال ارارحأ كلذ نم اهدالوأ
 قحل ام مهقحليف رارقإلا دعب همكح نوكي ءىطو نم رارقإلا اذه دعب
 ديبعلا هدالوأ نم هل زوجيام مهنم مهدلاول زوجيو اهرارقإ ىنعمب مهمأ
 . كلذ نم هيلع رجحي ام مهيلع رجحيو

 ىلع هب مكحيام اهنم زوجي لاق ؟ مهمأ نم هل زوجي امف هل تلق
 يأرب الإ هتجوز ىلع جوزلل مكحي الام اهنم هيلع رجحيو جوزلل ةرحلا
 . اهددس

 ديسلل مهلام مكح نوكيام لام مهيديأ يف ناك ول اذه ىلعف تلق
 اذكه لاق مهيديإ يف يذلا ديبعلا لام مكح اهيق مهمأ هل ترقأ يذلا

 هبشي اميق دالوألا نم اهنم ءاج نم ىلعو اهيلع زئاج اهرارقإ يدنع
 . ليق هنأ ىدنع

 اهرارقإ مهيلع تبث اذإ كيلامم مه لاق تام اذإ هنوثري الو هل ليق
 اهدالوأ نم ناك امف هل ليق . هلوق ىنعم ىلع هنوثري الو مهٹري الو
 رقأ نمل مهيلع اهرارقإ زوجيو اهل ًاعبت نونوكي له ةيدوبعلاب راغصلا
 و مهكلم حصي ملو اهدالوأ مهنأ حص اذإ هنأ يدنع لاق ؟ هل ةمأ هنأ

 : اهسقن ىلع اهرارقإ يف فلتخي هنأ يعمق مهتيرح تحص

 اهدالوأ ىلع تبثي الو اهسفن ىلع اهرارقإ تبثي امنإ لاق نم لاقف
 ام مهيلع حصي نأ الإ ارارحأ مهنأ مكحلا يف اهدالوأ ن رال مكحلا ىق يف

 . هومتي وأ كلذب اورقيق اوغلبي وأ لوقت
 ةيرح مهل حصي مل اذإ مهيلع اهرارقإ زوجي هنأ لوقلا ضعب يفو
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 نم ىلعو اهرارقإ اهيلع تبثيف اهنم مهو لوقيام قدص لمتحاو ةنيبلاب
 مهقحلتال لوقي نم لوق ىلع هلعلو لاق ةيرح مهل حصت ملام اهنم ءاج
 . مهتميق مهيلعو مهتيرح ببسل ةيدوبعلا

 نأ ةهبش ىلع هنم تدلوو ةمألا جوزت اذإ لجرلا ىف ليق امك
 مهتميق هيلع نوكيو رارحأ اهدالوأ

 اهرارقإ دعب نم ثانإلا نم جوزلا اذه نم تدلو امق هل ليق
 مهنأ يدنع لاق ؟ ديسلا مأ مهدلاو مهجيوزتب ىلوأ نوكي نم ةيدوبعلاب
 . هلوق ىنعم ىلع مهجيوزتب ىلوأ مهديسق كيلامم اوماد ام

 ءادوس ةأرما هدنعو مكاحلا ىلإ رضح لجر نع لئسو : ةلأسم
 له اهجيوزت دارأو هل اهنأ ىه ترقأو هتمأ اهنأ ىعداف ءاضيب وأ

 زاج كلملاب رارقإلا تبث اذإ لاق ؟ كلذ اودهشي نأ دوهشلا وأ مكاحلل

 توبث ىنعم ىلع كلذ اودهشي نأ دوهشلل ناكو هتمأ جوزي نأ ديسلل
 . هل كلملاب رارقإلا

 اذه ناك اذه وحن وأ كلم وأ هل ةيراج وأ هل اهنإ تلاق اذإ لاق

 . هل اهنم رارقإلا بجوي

 اذا دوهشلا وأ مكاحلل له كولمم دبعب اهجوزي نأ دارأ اذإف هل تلق

 لاق ؟ ال مأ هجيوزت يف دبعلا ديس نذإ ملعي ملو جيوزتلا اذه اودهش
 . هرمأ وأ كلذي ديسلا نذإ اوملعي نأ الإ كلذ مهل نأ يدنع سيل

 عسيو مكحلا يق كلذ امنإ مكحلاو ةنانئمطالا يدنع اذهف هل تلق

 زجي مل هديس نذإ ريغي كلذ ناك اذإ هنأ يدنع لاق ؟ ةنانئمطالا يق

 ىنعم كلذ يف ل نيبي الو يدنع ةنانئمطا يف الو مكح يف كلذ

 . جورفلا ةحابإ نم اذه نأل 'لالدإل ا

 لويقل ا نوكي هتمأي هديع جوز نمو ةداقكلا ب اتك نم : ةلأسم

 اهؤطو دبعلل زوجي دبعلا لبقي ملو ديسلا لبق نإو ديسلا وأ دبعلا ىلإ
 هللاو زئاج هؤطوف هنود نم ديسلا لبق نإف دبعلا ىلإ لوقلا ؟ ال مأ
 . ملعأ

 زوجي الو ةخست يف ) ( ١
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 نم ىلع كولمم وأ رحب هتمأ ديسلا جوز اذإو : هل تلق : ةلأسم

 ليق هنأ يعم لاق ؟ جوزلا ىلع مأ ديسلا ىلع اهتقفنو اهتوسك نوكت
 . ليللا يف اهتقفنو اهتوسك جوزلا ىلع

 مك تلق ةكولمم يهو رحلاو كولمملا اهجوز تام اذإ ةمألاو تلق
 ةدع فصن مايأ ةسمخو نارهش اهتدع ليق هنأ يعم لاق ؟ هنم اهتدع

 هنأ يعم لاق ؟ هنم اهتدع مك رحلا وأ كولمملا اهجوز اهقلط اذإو ةرحلا

 ةسمخو صضصت نمم تناك نإ ناتضيح ةرحلا ةدع فصن اهتدع ليق

 هتجوز تتام اذإ دبعلا كلذكو ضيحتال نمم تناك نإ اموي نوعبرأو
 يه ةترت كلذكو تلق ؟ اهثري ال مأ اهثريأ تلق ائيش تفلخو ةكولمملا

 هنأ يعم لاق ؟ ال مأ رح وهو ةكولمم وأ كولمم وهو ةرح تناك اذإ
 اهريغو ةيجوزلا نم هجو يأب رحلا دبعلا الو دبعلا رحلا ثريال ليق
 . نيكولمم اناك اذإ ناجوزلا ثراوتيال يدنع كلذكو

 يفوأ ضيحلا يف ةرحلا وأ ةكولمملا هتجوز كولمملا ءيطو ناو تلق
 ؟ ال مأ ةمرحلا يف ةرحلاو رحلاك كلذ يف امهأ ساقنلا يقوأ ريدلا

 امهنيب نوكي كلذكو تلق امهيلع مرحيو لحي اميف كلذك امهنأ يعم لاق
 نم ءاليإلاو راهظلا دبعلا قحلي ال هنأ يعم لاق ؟ ال مأ ءاليإلاو راهظلا
 . هدرس نذإب الا ةكولمم 1 ةرح تناك هتجوز

 امهدحأ وأ نيكولمم اعيمج اناك اذإ امهتعارب متي له كلذكو تلق
 نذاب الا اهنم كولمملا نآرب متي ال هنأ يعم لاق ؟ كولمم رخآلاو رح
 لاق ؟ ال مأ قلطت هسفن يأرب دبع ةجوز ديسلا قلط اذإ تلقو . هديس
 . ليق ام ىنعم ىلع قلطت يعم

 ةرح قادص اهلو لماح يهو تقلطو قلطت تناك نأ كلذكو تلق

 هنأ يعم لاق ؟ ال مأ اهقادصو اهتقفن ديسلا مزلي له ةكولمم وأ تناك
 ةقفن بسح ىلع ةتباث يدنع ةقفنلاف ةعجرلا هيف كلمي قالطلا ناك ن
 هجو نم ةقفن هيلع نأ يل نيبي الف ةعجرلا كلمي ال ناك نإف ةجوزلا
 تناك نإو هل ديسلا ىلع ةقفن الو رح دلولاف ةرح تناك نإ هنأل لمحلا
 . هيف فلتخي هلعلو كلذ يف رظنيو ديسلل دلولا ناك ةكولمم

 ءاكرشلا دحأ دارأ موق نيب هكرتشم ةمأ نع هتلأسو : ةلأسم
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 نوربجي ال مهنأ يعم لاق ؟ كلذ مهيلع له نوقابلا عنتماو اهجوزي نأ
 ول نأ اهجيوزت ىلع دحاولا ربجيال امك ءاكرش اوناك اذإ كلذ ىلع
 . هل تناك

 حاكنلا نأ يعم لاق ؟ كلذ كرت يف داسفلا اهيلع فاخ نإف تلق

 هل ليق هنأل يرعلاو عوجلا لتم اهبرضي يتلا تارورضلا نم وه سيل
 دبعلا بلطي مل ولو هتوسكب هديس ذخأ نابرع ناك هنأ ول ديعلا نأل

 لاق نم لاقف جيوزتلا تبلط اذإ ةمألا يف فلتخي هنأ يعم لاق ؟ كلذ

 . اهعيبي نآ مإو اهجوزي نأ امإ ددىسلا مزلي هنإ

 ىق لوقلا نوكي له هديس ىلإ ج جيوزتلا بلطو ادبع ناك ن اق هل تلق

 مزلي ال هنإ ليقف فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ يعم لاق ؟ ء اوس كلذ

 دبعلا نود ةمألا يف مزلي هنإ لاق نم لاقو دبعلا يق الو ةمألا يف كلذ

 يف مزليال هنإ ليق امنإو كلذ بلط اذإ كلذ ءاوس هنإ لاق نم لاقو

 لاقو هريغو قادصلا لم ةجوزلل ةنوؤملا نم هتبقر يف قلعتي امم ديعلا

 . هوسكي وأ دبعلا عيبي نأ امإ ديسلا ىلع ليق هنإ

 اذإ اهجوزي نأ ةمألا ديس ىلع نإ لوقي نم لوق ىلعف هل تلق
 عقو اذإ لاق كلذ زوجي له عنتماف كيرشلا ىلإ كلذ بلطو كلذ تبلط

 . لدع مكاح كلذب هيلع مكحي نأ الإ كلذ هيلع نوكي الف فالتخالا

 زوجي اهل مهدحأ جيوزتق ةعامج بابرأ اهل ناك اذإ ةمألاف هل تلق

 ")جيوزت زوجيال ليق هنأ يعم لاق ؟ اهجيوزت يق اوعمتجي ىتح مآ
 . افالتخا كلذ يق ملعأ الو اوضريو اوجوزي ىتح مهرثكأ الو مهدحأ

 مهنم دحأ هل نذأف ةعامج بابرأ هل ناك اذإ دبعلاف هل تلق

 مأ جيوزتلا اذه زوجبأ ةرح وأ ةمأب جوزتف نوقابلا نذأي ملق جيوزتلاب

 اوضري وأ مهلك هل اونذأي ىتح متي ال هنأ يعم لاق ؟ مهلك اونذأب ىتح

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو جيوزتلا دعب

 اذه نوكي ام زاجو ةفصلا هذه ىلع دبعلا جوزت نإف هل تلق

 ملو زاوجلا دعب اومتي نأ الإ دساف نوكي هنأ يعم لاق ؟ جيوزتلا

 دعب هل مهمامتإ زوجي هنأ يعم اهيف ليق دقف زاوجلا لبق هوريغ اونوكي
 . حاكنلا دسقيو كلذ زوجي ال لاق نم لاقو زاوجلا

 ح اكت : ةخست يف ) ( ١
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 سماخلا ءزجلا ضارعتسا هلل دمحلاو ىهتنا دق ققحملا لاق
 طخب ىلوألا نيتخسن ىلع عرشلا نايب باتك نم نيسمخلاو
 ىهتنا يولهبلا يجنزلا سراف نب كرابم نب دوعسم نب دشار

 ...طخب ةيناثلاو ه٧٥٠١ ماع اهنم
 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو

 ١٤٠٥ ةنس ىلوالا ىدامج ١٤ ىف

 ٩٨٥/٢/٥ ١ قفاوملا
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 سرهف

 عرشلا نايب نم نوسمخلاو سماخلا ءزجلا
 بابلا

 لوالا بابلا

 يناتلا بابلا

 ثلاثلا بابلا

 عبارلا بابلا

 سماخلا بابلا

 سد اسلا ب ايل

 عباسلا ب ايلا

 نماثلا بابلا

 عساتلا بابلا

 رشاعلا بابلا

 رشع ى ل احل ١ ب ايل ١

 عو اضؤملا

 ديبعلاو ءاقتعلا يلو يف

 يقو ديبعلابو رارحألاب ديبعلاو ءامإلا جيوزت يف

 ديبعلا يرست

 ديبعلابو رارحألاب ديبعلاو ءامإلا جيوزت يف

 ءامإلاو مهل مهيلاوم نذإ ريغب ديبعلا جيوزت يف

 مهيرستو

 مهراهظو مهئاليإو مهتاجوز ديبعلا قالط يف

 كلذ هبشأ امو مهجاوزأل مهدرو

 فذق وأ رهاظ وأ اهنم ىتلآ وأ هتمأ قلط نميف

 دلولا مأ نعو ءامإلاو مهترافكو ديبعلا راهظ يف

 دبعلا عيب وأ تعيب اذإ ةجوزملا ةمألا يف

 يف هالوم هل نذأ اذإ دبعلل مزاللا قادصلا يف

 اهرغ وأ ةرح عدخ وأ جيوزتلا

 ررغلا جيوزت يف

 اهجوزو جوز اهلو هتمأ قلط نميق

 ةحفصلا

١٥ 

٢٤ 

٢٨٩ 

٢٢ 

٢٦ 

٣٩ 

٤٩ 

٢ ٥



 بابلا

 رشع يناثلا بابلا

 رشع ثلاثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا

 رشع سماخلا بابلا

 رشع سداسلا بابيلا

 رشع عباسلا بابلا

 رشع نماثلا بابلا

 رشع عساتلا بابلا

 نورشعلا بابلا

 نورشعلاو يداحلا ب ابلا

 نورشعلاو يناثلا بابلا

 نورشعلاو ثلاتلا بابلا

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نو رشعل او سم اخلا ب ايل

 عوخضخولملا

 كلذ هيشأ امو ءامإلا قادص ىف

 اهنم ةمألا جوزل زوجي اميف

 دوقفم او بئاقغل او هتمأل ميتيل ١ ىصو ح اكن ىق

 ةريب دمل و ء ام ال ا ء ىطو يف

 زوجيالامو 7 امإل ا ءىطو نم زوجيام

 ةكولمم ءىطو نم مزليام

 ةكولمم ءىطو نم مزلي اميف

 ءامإلا ءاربتسا يف

 ةمأ جوزت اذإ رحلا دالوأ يف

 هريغوأ كلموأ جيوزت نم ةمالا دالوأ يف

 دوهيلاو نيملسملا نم اهريغوأ ةمألا دالوأ يف

 هريغ وأ كلم وأ جيوزت نم ةمألا دالوأ يف

 ىلوملا ىلع امهتوسكو ةمألاو دبعلا ةقفن يف

 جوزلاو

 دبعلاو اهتقفنو اهتوسكو ةمألا يف

 ةحفصلا

٥٢ 

٥ ٥ 

٦١ 

٦٣ 

٧٥ 

٧٧ 

٧٩ 

١.٤ 

١.٦ 

١.٠٩ 

١١١ 

١٢٦ 
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 بابلا

 نورشعل او سد اسل ١ ب ايل ١

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 نورشعلاو عساتلا بابلا
 نوثالثلا بابلا

 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 نوتالتلاو يناثلا بابلا

 نوتالتلاو ثلاتلا بابلا

 نوثالتلاو عبارلا بابلا

 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ١٢٢ دهىلوملاو جوزلا ىلع اهتوسكو ةمألا ةقفن يف

 لبق اوملسأ اذإ نيكرشملا ديبع يف

 نيكرشملا ديبعلا يفو مهيلاوم

 ةبادلاو هماكحأو كرتشملا دبعلا يف

 ةكرتشملا

 فرصتيامو ديبعلا لام يف

 هبدأو دبعلا ةبوقع يف

 وأ ةعيضل ًالوعجم ناك اذإ دبعلا يف

 ناك هب لعفيو دبعلل لعفي نأ زوجي اميف

 مهلمع يفو قبآ ريغ وأ ًأقبآ

 نذإ ريغب مهيف زوجيامو ديبعلا يف

 مهيكلام

 دبعلا عم دجوي اميفو هلعف ديعلل زوجيام

 هريغو مهيكلامل كيلامملا ةمدخ يف

١٩ 

١٤٢ 

١٤٩ 

\٧ ٥ 
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 يدنكلا ميتماراإ ندملا

نوسمخلاو سداسل ١ ء رجلا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةبابرلا طرشو هب قحأ نم و هلاصقو دلولا يق باب
 نم تبث امو قارفلا دنع جوزلا نم مآلا ىلع ةققنلاو

 كلذ ماكحأو تبثتي از ام و كلذ

 ن أ تد ارأ ا ة أرم ١ نعو : رفعج ني دمحم نب رهزأل ا يلع يب ] ب اوج نمو

 ابح هوبأ ن ناكو كلذ دح يف راص دق ن اك ناق نيتنسلا ليق اهدلو لصفت

 ناك نإو » امهنم ںضارت نع» لجو زع هللا لوقل كلذ ىلع ايضارتي ىتحف

 ن | دلو اهلو تكله ة أرم | نعو نيملسمل | خ ادش ] نع دجوب امم : ةلأسم

 نوكي لاق ؟ بألا كلذ هركو نيدلولا تبلط ةدجلا نأو ةدجو دلاو امهلو
 ةدجلا عم نادلولا

 يذلا يبصلا يف هللا همحر ياروحلا يبأ نع دجوي اممو : ةلسم

 ام ثيحف مالكلا حصفأو ملكت اذإ لاق ؟ همأو هيبأ نيب رايخلا دح يف نوك

 اذإ كلذف ماعطلا نم هيديو طئاقلا نم هسقنل لسغ اذإ امأو ناك راتخي

 لجرب تجوزت اذإ همأ عم نوكي نأ بألا هرك وأ اهعم نوكي نأ مألا تهرك
 هتيبرت همأ تهرك اذإو هابأ مزل هسفن دلولا ىفك اذإ : اولاقق ؟ مهتم

 . مهتم لجرب تجوزت اذإ همأ ىلع ليبسلا هيبأل ناك اذإ كلذكو

 يه : ل اق ؟:؛؟ ر اخغص ل الوأ اهلو هت ارم | قلط لجر نعو : ةل اسم

 مهمع وأ مهوبأف تلعف ن اق جوزت وأ اهرصم نم جرحت مل ام مهب قح ]

 . مهي قحا

 دلولا يبأل يغبني له راغص نونب اهلو هتأرما قلط لجر نعو : ةلاسم
؟ ةهرات اك . و ٥ دلو ضبقي نأ





 اوربك اذإف اوربكي ىتح راغصلاب ىلوأ مهم أ لوقب عيبرل ا ناك لاقو . اهنم

 مهم ا تجوزت نإ اف . هتقفن دل اول ١ ىلعو هعم ,م© ن اك بح ] هيبوي ا ي اف اوريج

 . مهرابكو مهراغص . مهب قحأ مهوباق
 بوبحم نب دمحم هرلع تكردأ يذل ١ نأ ريع اذه لدق دق رتؤمل ا ويأ لاق

 يهو عضري ال ميطف وهو اه دلوب ة ه أرملل مكحي ن ن اك هنأ هنع هللا يضر

 ركذ ل اميق يلع نيب دمحم مكحي ن ن اك كل ذكو ٥ دلو ة هققني بأل ا ذخ ابو ةجوزتم

 . هنع يل
 ؟ عنصت فيك اهدلو عضرت ىهو تقلط ةأرما نع تلأسو : ةلأسم

 ناف يبصلا مأ ريخت مث رجأب عضارملا ىلع ضرعيو هب قحأ يه : لاق

 . اهريغ هل أ عضرتسا هتهرك ن ن او هتعضرأق هتذخأ تعاش

 هتقفن يبصلا مأ ىلع لاق الام كرتي ملو ىفوت يبصلا بأ ناك نإو
 هل نكي مل نإف قنلا نم مهيبأ ىلع يذلا لثم هتثرو ىلعو مطفي ىتح
 . هعاضر ىلع ريخت همأ نإف اتراو

 ملو يبصلا بأ تام نإ لوقن يذلا ملعأ هللاو هللا همحر رثؤملا وبأ لاق
 مكاحلا مهيلع ضرف هثرو هل ناك نإف هعضرت نأ همأ ىلعف ًالام فلخي
 ىلعف أدجوأ امامعأ ةثرولا ناك نإف ثاريملا نم مهلام ردقب عاضرلا ةرجأ
 ىلع ناك ادعاصف نيوخأ ةثرولا ناك نإو ناثلا ةثرولا ىلعو ثملا مألا
 ةوخإ هلو بأل ابأ أدج ثراولا ناك نإو . يقب ام مهيلع ناكو سدسلا مأل ا

 ةثرو الو لام يبصلل نكي مل نإو يقب ام دجلا ىلعو سدسلا مألا ىلعف
 اهقيطي هبسكمب هسفن ينغي ىتح هتققنو هعاضر ىلع تربجأ همآ ريغ
 . هتتراو يه اهنأل

 كلذ نود احلطصا اذإ نيلوحلا نود ام رواشتلاو نايفس لاق : ةلأسم
 تلاق اذإف . «رواشتو امهنم ضارت نع الاصق ادارأ نإف» لجو زع هلوق
 ىتح همطفت نأ اهل سيلف ال بألا لاقو نيلوحلا لبق همطفأ انأ ةأرملا
 ىتح كلذ هل سيلف نيلوحلا لبق همطفي نأ بألا دارأ اذإو بألا ىضري
 لبق هامطفي مل افلتخا اذإو هامطف نيلوحلا لبق اعمتجا اذإق اعتجي
 . نيلوحلا

 هدنع تناك اذإ هتهرك اذإ عاضرلا ىلع ةأرملا ربجي نأ لجرلل سيلو

١٨٧



 هعضرت نأ ىلع تربجأ هيلع ىشخو رئظ هل دجوي ال نأ الإ اهقراف وأ
 اهلثم رجأ يطعت هذخأت مل تعاش ناو رجألا تذخأ تع اش ن ا رجأب

 نملنيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو»َلجو زع هلوقو ةعاضرلل
 نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو نالوحلا مامتلاو «ةعاضرلا متي نأ دارأ
 تقاطأ ام الإ لاق اهعسو الإ سفن فلكت ال اهتوسكو اهماعط ا ىلع
 كلذب هزاضت اهقراف اذإ بألا ىلع اهدلوب ىمرت ال اهدلوب ةدلاو راضت ال
 لثم ثراولا ىلعو . كلذب اهراضي اهدلو اهنم عزني الو هدلوب هل دولوم الو
 متدرإ نإو ةوسكلاو ةققنلا نم بألا ىلع ام لثم هيلعو اهراضي ال نأ كلذ

 حانج الق هعصرت ال نأ تيبأ اذإا مكيلع حانج الق مكدالوأ اوعضرتست نأ

 ىلإ ملس اذإ فورعملاب متيتآ ام متملس اذإ اهريغ هل عضرتسي نأ هيلع

 . فورعملاب اهرجأ رجأتسي ىتلا هذه

 مهجلا نب ! مشاه ىلإ ديمح نب كلملا دبع مامالا باوج نمو : ةلأسم

 بأ ةمع وأ ةمع وأ مأ ةلاخ وأ ةلاخ اهمأ لبق نم محر وذ اهل ةميتي نعو

 ؟ اهربك وأ اهرغص يفق هعم نوكت نأ قحأ نم اهتبصع نم مع وتب اهلو
 ملام اهسفنب ىلوأ ىهف تربك اذإ امأف اهب قحأ ةلاخلاف ةريغصلا امأف

 . اهيلع فيخ نإ اهورتسي نأ اهب قحأ اهتبصعف تمهتا اذإف مهتت

 نالكومل ١ امهو ةناضحل و نض احلا ردصم ةناضحلا : ةلأسم

 . هنايبريو هناعضريو يبصلاب

 رغصلا دح يف ناك ام رجألا بألا ىلعو ىبصلاب ىلوأ مألاو : ةلسم
 نأ ىلإ اهب ىلوأ اهمأ ةيراجلاو . ناك راتخا ثيحق رايخلا لقعي نأ ىلإ
 مل اهمأ عم يتنبا ىلع نمآ ال ينإ بألا لاق نإف اهوبا اهجوزي وأ غلبت
 . اهب ىلوأ ذئينح بألاف ةنومأم ريغ اهنأ ملعب نأ الإ هنم لبقي

 ناوبألا بهت اذإف هب ىلوأ بألاف تباغ وأ يبصلا حأ تتام اذإو

 مأ ةدجلا ضعب لاقو بألا نم ىلوأ ةدجلا ضعب لاقو . هب ىلوأ تادجلاق
 نم ىلوأ مامعألاو مامعألا نم ىلوأ ةوخألاو مألا مأ ةدجلا نم ىلوأ بألا

 . ثانإلاو روكذلا لاوخألا
 نمو ةمعلا نم ىلوأ ةلاخلا مت ىلوأ مألا لبق نم ةدجلا لاق نم لاقو
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 ثانأل او روكذلا لاوخألا نم هب ىلوأ مامعألاو هيلإ برقأ اوناك ولو لاجرلا
 اك راتخا امهيف هتوخإ نيب ريخ رايخلا لقع اذإف رغصلا دح يف ناك ام
 . هعم

 راتخا ثيح ناك هماحرأ نم ادحأ راتخاو ناوبألا بهذ اذإ كلذكو
 ىف ةنومأم ريغ اهمأ تناكو اهيلع فاخي ذح ىف تناك اذإ ىثنألا الإ

 امهريغ وأ خأ وأ جوز نم نمؤي ال نم لاجرلا نم اهعم ناك وأ اهسفن
 . نيوبألا كلذكو اهمأ تراتخا نإو اهب ىلوأ اهوبأ ناك

 ريخ ملسو هرلع هللا ىلص يبنل ا ن أ ةريره يب أ قيرط نم يور دقو

 لاقو . هب لوقلا بجو اغلاب نكي مل ريخلا نأ تيث ناف همأو هديأ نيي امالغ

 ريك اذإو . بأل ١ نم هي ىلوأ مأل او هتلاخ نم ىبصلاب قحأ ةمعلا لاق نم

 مأ ةدجل او ةلاخلا نم هي ىلوأ بالل تخأل او همأ عم ىبصل ١ تايو بأل ١ هيدأ

 ةقلطملا ىلع مكحي الو اهنم اهتنبا عزنت مل ةنومأم مألا تناك اذإو

 هنإف تعنتما نإف اهدلو ةيبرت اهيلعف ةجوزلا امأو رجألا بالا ىلعو

 ىلوأ همأ مأو همأ مأ هتدج نم هب ىلوأ هيبأ مأ يبصلا ةدجو : ةلاسم

 . هيبي أ م أ نم هي ىلوأ هتل اخو هتلاخ نم هي ىلوأ هتمعو هتمع نم هي

 نإف ريخت ةنبالا نإف ةنبا اهنم هلو هتأرما لجرلا قلط اذإو : ةلأسم
 تناكو مأل ا تراتخا ناف اهسقني موقت تناك اذإ هعم تناك بأل ١ تراتخا

 ةوسك هيلع بجت مل تعنتما نإف اهب بالل مكح غلاب ةنبالاو ةنومأم
 ةقفن الو

 اهنع هجارخإ دارأف هريغ نم دلو اهلو ةأرما لجر جوزت اذإو : ةلاسم

 قرفي مل هتيبرتو هبرشمو همعطمل همأ نع ينغتسي ال نمم دلولا ناك نإف
 مل نإو نسحف اهدنع هكرت نإف لزع اذإ همأ نع ينغتسي ناك نإو امهنيب
 . كلذ هل زاج هكرتي

 ريغب هذخآ انأ رخآ لاقو ةضيرقب هذخآ انأ يبصلا مأ تلاق اذإو
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 . ةدج تناك نإ كلذكو همأ عم رقي هنإف همأل راتخم وهو ةضيرف

 ىضري امي ةققنل او ةوسكل | نم تضر اذ ل ا دلولاب ٣ قح أ مأل او : ةلاسم

 اهرجأ اهيلإ ملسيو ًارئظ هدلول عضرتسي بالا يلع جرح الو اهريغ هب
 «فورعمل اي متيت 5 ا ام متملس اذ ١ « ىل اعت هلوق كلذف قزر الو اهل ةوسك الو

 . اهرجأ ىلع لضفلا نم رئظلا متيطعأ ام ينعي
 ةمعلاو ةدجلا مألا لاقف همأب دلولل ىضقي هنع هللا ىضر رمع لاقو

 ةمعلا تيلط ن او م ] نهلك نهنأل هرغص يف بأل | نم دلول اي قح أ ةلاخل او

 مالغلا ناك نإف ةضيرف الب هتلاخ هتبلطو ةضيرقلاب اهيخأ نبا ذخأت

 ناك نإو هلام نم هيلع قفنيو هل حلصأ هنأ ملعي ثيح لعج رايخلا لقعي ال
 مكاحلا هلعج هبراقأ نم ادحأ دجي مل نإف راتخا ثيح لعج رايخلا لقعي
 ناك ثيحق هماحرأ نم دحأ قفتا نإو رجأب ولو هلام ىلعو هيلع نمأي ثح
 . ناك راتخا ثحقف رايخل ا لقعي نأ ىلا هل حلصأ

 مهتدلاو نع ىنغتسي ال نم دح يف اوناك اذإ دالوألاو : ةلاسم

 دح يف = نأ ىلإ اهعم اونوكي نأ مهب ن ةدلاولل مكح مهيف فلتخاو

 رادقم يف نوكيو هسقنب ينغتسي نأ وهو اورّيخي مث رايخلا هل نوكي نم
 نوريخي كلانهف اهجيوزت زوجي نم دح يف ةيراجلا نوكتو نينس عبس
 . .. مهل مكح اوراتخا ثيحق

 تناك ةمهتم ريغ اهيلع ةنومأم يهو اهتدلاو ةيراجلا تراتخا اذإو
 نم اهدتع وأ ةمهتم ريغ اهتدلاو تناك نإو كلذب مكاحلا اهل مكحو اهدنع
 دنع نوكلاب ةيراجلا ىلع مكح ةيراجلا ىلع نومأم ريغ وه نم لاجرلا
 . اهرايتخا ىلإ رظني ملو اهدلاو

 نينس عبس نبا ناك اذإ موق لاقف امهرييخت تقو يف سانلا فلتخاو

 لهأ عمجأو هدحو اضوتو هدحو سبلو هدحو لكأ اذإ موق لاقو . نامت وأ

 دلولا يف 7٣ قح ال نأ ىلع اوعمجأو حكنت ملام دلولاب قحأ مأل ا نأ ملعلا
(( 

 . تجوزت اذ ل ا

 نال تجوزت ولو دلولاب قحأ مالا نأ هريغو بوبحم نب دمحم نم لوقلا قبس دقو رظن عامجإلا اذه يف )١(
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 تكرتو عاضرلا دح يف ةريغص ةنبا تكرتو تكله ةأرما يف : ةلأسم

 نم ىلإ اهملسأ اهب قحأ انأو يتنبا ذخآ انأ جوزلا لاقف اهجوزو اهمأ

 اهب ىلوأ اهمأ مأ اهتدج نأ ىرنف اهب ىلوأ انأ اهتدج تلاقو اهلفكي تئش
 تناك هتراتخا نمف رايخلا دح يف ريصت نأ ىلإ لاحلا اذه يق تماد ام

 . اهتدج نم اهب ىلوأ بألا نأ رخآ رثأ يفو هدنع

 ةّيمذلا هتحت نوكت ىلصملا ىف . نظأ اميف هللا دبع ىبأ نع : ةلأسم
 هسفن ىفك اذإ ىتح هتدلاو عم نوكي نأ هبلطتف دلو اهنم هلو اهقلطي مث

 نأ ىلوأ دلاولاف اهراتخاو رايخلا دح ىف ناك ولو اهنم هذخأي نأ هدلاولف
 . ه ذخأي

 هيتأن ءرملا تنأو × × كانيتأ انإ ةَتَمأ ابأ
 هيدفن اناتلكو × × هامأو ىنبا كاتأ
 هيبرأ نأ وجرأ × × دلاولا بهاذ ميتي
 هيف كتعزان ال × × تميأت تنك ولو

 هيتلا كب بهذي الو × × هيتاهف تجوزت

 : مألا تلاقق

 ةدجلا كل تلاق دقل × × ىضاقلا اهيا اي الأ
 هدر ىنيطبت الو × × ىنم عمتس اف اثي دح

 هديك تلمح يدبكو × × ىنبا نع سفنلا ىزعت

 هدحو اعئاض اميتي × ىرجح ىف راص املقف

 هدعي ىنلفقكي نم × × ريخل ا ء اغتي تجوزت

 ٥ دقر يل نسحي نمو × | دؤل ١ يل ي ديد نمو
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 ٭ حيرش لاقف »

 لصف مث امكنيب ىضقو × × امتلق ام امكيضاق عمس دق

 لعق نأ ادهج يضاقلا ىلعو × × امكنيب رداق ءاضقب

 لعبلا تاذ نم كتبا يذخو × × يبصلاب ينيب ةدجلا اهيأ

 لدبلا اهنع ابن اهاوعد لثم × × اهل ناك تربص ول اهنإ
 لصف

 هتبأ الو اليغ هتيقس الو ًانتي هتدلو ام تلاق ارش طبأت مأ نأ اوورو
 ءوس ةمالع كلذو هسأر لبق دلولا يلجر جورخفقف نيلا امأ هقام ام ىلع

 داسق كلذو ىلبحلا نبل عاضتراف ليقلا يقس امأو داسفلا ىلع ليلدو

 مأل ا تناك اذإف اديدش ءاكي يكبي يبصلا ن اف ةقاملا يف اهلوق امأو ديدش

 ةعزفلا كلتو يبصلا مان نإف ر اودلا هتروت ةكرح دهملا يف هتكرح ةلهاج

 رورس ىلع همون نوكي ىتح هكحضي ام ضعبب للعي ملو هفوج يف ةمئاق
 مأل ا نم جرخ اذإف داسفلا يق لمعي امم كلذ نإف عزف ىلع همون نوكي الو

 قيتلاو رشلا عيرسلا قيملاو اقئام يبصلا جرخ كلذ ةلهاجلا
 . ءاكبلا عيرسلا

 هتناضحب قحأ هكلامف ارح بألاو اكولمم ناك اذإ دلول , ةلئسم
 . 4 ىلوأ رحل ا هوي اف ةكولمم مأل او ارح بألا ن ا ٠ اك ن او هبوي ] نم

 اوتقك ا» لاق هن أ ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا نع يورو : : ةلأسم

 مضل أ ملعأ ا هلل او تفقكلا ىدعمو «ةفوط ةلىل لك يف ن اطىشلل ن ناف مكنايبص

 . مهوطغو مكيلإ مهومض يأ

 م ] هت دج ةلاقكلا يف هي ىلوأ أ نم ميتيل ١ نع درعس وي ] لئسو : ةلأسم

 دح يف يبصل ١ نكي ملو اغلاب ن اك اذ ا هييأ نم هوخأ م ] [ةخسنت] هتخأ

 ٠ راي ابخلا

 يف يبصلا ناك نإف تلق ىلوأ ةدجلا نأ رظنلا جرخي هنأ يعم لاق
 )١( ىلوألا ىنعم يف ةيناثلا ةلمجلاو لوصالا يف اذك .
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 ةدجلل سيلو راتخا ثيح نوكي له خألا دنع نوكي نأ راتخاف رايخلا دح
 هيلع نيبي نوكي نأ الإ رايخلا دجي ناك اذإ يدنع اذكه لاق ؟ هعنم
 عسي لهف : تلق . ررضلا يف دواهي نأ ينبجعي الف هرايتخا يف ررضلا

 دنع ررضلا هيلع ناب اذإ ؟ كلذ يف اهيلع ءيش الو خألا دنع هكرت ةدجلا

 خألا نأ يعم لاق ؟ كلذ الا اهعسي الو هب مدقتو هعنمت نأ اهيلع حأ خألا

 قلعتي اهلعلف ائيش هنم ثرت تناكو ةينغ نوكت نأ الإ مكحلا يف هب ىلوأ

 نم ةشيعملا يف عايضلا نم همزلي ام لبق نم ررضلا هيلع ناب ن نإ اهيلع
 . هل لام ال ناك اذإ ثرت امم اهتصح ردقب لوعلا

 ردقب نوكت نأ هلام يف هعايض تفاخف لام هل ناك ن ! ينبجعي كلذكو

 نم رثكأ اهيلع يل نيبي الو هلام نم هيلع قفنتو . مايألا يف هنم ثرت ام

 هب مايقلا بجي امنإو عامجإلاب اذه اهيلع يل نيبي الو مزاللا ىنعم يف اذه

 . لام هل ناك نإ هلام نم

 فلخي هنأ رايخلا دحب نكي مل اذا إ يبصلا يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 اذا اذه ةلاخلا لاق نم لاق هب ىلوا ةمعلا لاق نم لاقق : هتنونيك يف
 ميتيلل احلاص هاري امف مكاحلا هب مكحي ام ىنعم يف امأو كلذ اتيلط

 هجولا اذه يف ةأرملاف ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلا امأو لاخلاو معلا كلذكو
 يف رصي ملام بالا نم ىلوأ مألا كلذكو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو ىلوأ

 . رايخلا دح
 مأ تناك اذإ اهنأ يدنع لاق ؟ امهنم ىلوأ نم ةلاخلاو ةدجلاف هل تلق

 توتسا اذإ ليق دق لاق بأ مأ تناك نإو : هل تلق . اهب ىلوأ يهف مأ
 . امهريغ نم ىلوآ امهف ناتدجلا

 ءاج ام ىنعم امأ لاق ؟ مألا مأ ةدجلا وأ بألا مأ ىلوأ نمق : هل تلق

 نم ىلوأ بألاف مأ نكت مل نإف . ىلوأ مألاو ىلوأ نيوبألا نإف رثألا هب
 . مهنع ءاج ام ةماع ىلع اذهو . هريغ

 . مألا ماقم موقت اهنأل بالا نم ىلوأ ةدجلاف رظنلا ىنعم ىلع امأو
 اذإف : هل تلق . هب قفشأو هب قفرأ اهنأل كلذ لاق نم لاق دق هنا يعمو

 فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ يبصلاب ىلوأ نم بألا مآو مألا مأ ناتدجلا تناك
 . تقولا يف هل حلصا ناك ام يبصلل ذخؤي نأ ايوتسا اذإ ينبجعيو امهيف

 ماوقلا نم رظنلاب نوكي يذلا ثلات لوق اذه نأ يعمو
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 هيلع نمؤي ثيح مك احلا هلعج محر هل نكي مل اذ ا ميتيل و : ةلأسم

 . هللا لام نم هيلع قفنا لام هل نكي مل نإف رجأب ىلو هلام ىلعو
 نعو س يراوحلا نبا لضفلا ىلإ بسني باتك نمو [ةخسن] : ةلاسم

 اهب ىلوأ نم ةوخإلاو ثانإلاو روكذلا لاوخألاو مامعألا اهل نوكي ةميتيل

 هتيابرف عضري ناك نإو هتنؤم هيبأ ىلعو س همأ هرغص يق يبصلاب ٣

 !'لعاضرب هتدلاول ارجأ . كلذ وحن وأ لقأ ىلا مهارد ةثالث نم

 ريقفلا ىلع : لاق هنأ بوبحم نبا نع ناهبن نع يراوسلا وبأ لاق
 دازي الو مهارد ةثالث ينغل ا ىلعو فصنو نامهرد طسولا ىلعو نامهرد

 هل ضرف ةقفنلا يلإ يبصلا جاتحا اذإو . هيأرب الإ كلذ نم رثكأ دحأ ىلع
 . هب ىلوأ بألاف ةبيغ وأ تومب همأ تبهذ اذإف هتدلاو عم قحتسي ام

 نم لوألا لوألاف مألا تمدع اذا : لاق نم لاقو اذه ليق دق : هريغ لاق
 . مألا نم هب ىلوأ نوكيو بألا عم مألا ماقم نمقي هماحرأ

 : لاق نم لاق . هب ىلوأ تادجلاف ناوبألا بهذ اذإف س باتكلا نمو
 مأ ةدجلا نم ىلوأ بألا مأ ةدجلا : لاق نم لاقو س بألا نم ىلوأ ةدجلا

 لاق . بألا مأ ةدجلا نم ىلوأ مألا مأ ةدجلا : لاق نم لاقو . مألا

 . اذه ليق دق يراوحلا وبأ
 نم ىلوأ مألا ماحرأو ىلوأ مألا لبق نم ةدجلا نإ : لاق نم لاقو

 بألا مأ : رثؤملا وبأ لاق . ناهبن لاق اذكه ءاسنلا نم بألا ماحرأ
 . لاخلا نم ىلوأ معلاو ةمعلا نم ىلوأ ةلاخلاو ى مألا مأ نم ىلوأ

 نمو ثانإلاو روكذلا مامعألا نم هب ىلوأ ةوخإلا مث باتكلا نمو
 هل حلصأ ىري ثيح تاوخألا عم نوكت ليق دقو : هريغ لاق . لاوخألا
 هب ىلوأ مامعألا مت . هنمو . كلذ ىلع اونمآ نا روكذلا ةوخإلا ىلإ لاملاو
 . رغصلا دح ىف ناك ام ثانإلاو روكذلا لاوخألا نم

 ليق دقو ةيبرتلا يف مامعألا نم هب ىلوأ لاوخألا ليق دقو : هريغ لاق
 . هنمو مامعألا ىلإ لاملاو لاوخألا نم ءاسنلا نم ماحرألا عم نوكي

 ناك راتخا امهيف هيوبأ نيب ريخ رايخلا لقعي نم دح يف ناك اذإو
 نم ثانإلاو روكذلاو راتخا امهاوس نم كلذكو لاق هريغ نمو . هعم
 نم ىلوأ ةلاخلا مث مألا لبق نم ةدجلا لب : لاق نم لاقو . ءاوس نايبصلا

 )١( هعاضرل : ةخسن يف .
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 . ىلإ بحأ كلذو برقأ هيلإ ناك ولو لاجرلا نمو ةمعلا
 راتخا ثيح ناك هماحرأ نم ادحأ راتخاف ناوبألا بهذ نإ كلذكو

 يف ةنومأم ريغ اهمأ تناك وأ اهيلع فاخي دح يق تناك اذإ ىثنألا الإ

 نمؤي ال نم امهريغ وأ خأ وأ جوز نم لاجرلا نم اهعم ناك وأ اهسفن
 . نيوبألا ريغ كلذكو اهمأ تراتخا ولو اهب ىلوأ اهوبأ ناك

 نم عم مكاحلا هللا امهلعج محر الو امهل يلو ال ناك نإف هريغ نمو
 يف امهرمأب موقي نمل رجأب ولو امهلام ىلعو امهيلع نمؤي ثيح امهظفحي
 اومزلا دق نيملسملا نأل هللا لام نمف لام امهل نكي مل نإو ء امهلام
 عم كلذ نوقحتسي - اضيأ ۔ ءالؤهف هسفن يفكي ىتح طيقللا رمأ مهسفنأ

 . نيملسملا

 يبصلاب ىلوأ مألا مأ تناك 1 تتام اذإ : حيسم نب دمحم لاق

 . ربأو
 مأ هتدج عم هولعج بوبحم مايأ يف يقرلا فسوي يبأ نبا ن اك كلذكو

 مامعألا نم ماحرألا ءالؤه نم فطلأ وه نم يبصلل رظنتو ةرات همأ

 نم ةأرما عم تلعج ىثنأ يبصلا ناك نإو . مهنم فطلأ ا نم لاوخألاو

 سيلو اهدالوأ ع اش ةجوزلا ىلعف هتجوز عم جوزلا ناك نإو . ماحرألا

 يه قفتت نأ الإ نيتنس لبق مهلصفت الو م مهلصفت نأ ىلإ مهكرت اهل
 . كلذ ىلع مهوبأو

 هيبأ ىلإ هتدر اذإ اهل كلذف اهدلو عضرت نأ تهرك نإفق ةقلطملا امأو

 اهدلو ذخأب اهيلع مكح ةعضرم هل دجوت مل نإف م ةعضرم دجوت ال نآ الإ
 يتأي نأ بألا ىلعف نبل اهيف نكي ملو اهدلو تذخأ نإف : لاق . هعاضرو
 . همأ عم دلولا نوكبو هعضري نم

 هتدلاولف عضري ناك اذإ يبصلا يف : باتكلا اذه ريغ نمو : : ةلاسم

 ث هل ضرف ماعطلا يبصلا لكأ اذإف . اهل ةيابر نامهرد رهش لك يق
 رابشأ ةتس غلبي ىتح ةقفن فصن ىطعي مث رابشأ ةسمخ نوكي ىتح ةقفن

 . غلبي ىتح ةقفن يثلث ىطعي مث

 هعضرت ي ذلا اه دلول اهقلطم ىلع ٥ ةأرملل ضرفي لاق : ةلسم

 ةثالث ضرفبو فصنو نيمهر ل ىلإ ا اريقف ن ں اك اذ ا . رهش لك يق نمهر ل

١٩٥



 . لاحلا لدتعم ناك اذإا مهارد

 مهر ل هيلع ضرق اريقف ام لدعم ن اك اذ ل ا ليق دقو ل اق هريغ نمو

 ةثالث ينغلا ىلع : لاق نم لاقو . مهرد هيلع ضرفي ليق دقو س فصنو
 . ةثالث نم رثكأ نوكي الو

 عضري ي ذل ١ يبصل ا ب اير يف دمحم ني ىسوم ل اق : ةلأسم

 . ىبصل | هيلإ ح اتح ا ١ ذإ ر اثدو صيمقو رهش لكل نيمهرد

 طرشو عاتم اتم اهاطعأف . دلو اهنم هلو هتجوز لجرلا ا قلط اذإو : : ةلاسم

 . تبثي ال هناف 7 اتقو لعجي ملو أدبأ هتقفن هتقفن اهيلع طرش نإ امأ او اهيلع

 . تيثي ال : لاق . تومي نأ ىلاإ لاق نإف : تلق

 م ] ميتي ة دج نعو ر احص يل او ىل ١ خ ايشأل ا ب اوج نمو : ةلاسم

 دق ةدلاولا تناك وأ اهدلو عقد ةدلاولا تهرك و اهتنبا نبا تبلط نإ هتدلاو

 نم ىلوأ مألا نإ اولاق نيذلاف ميتيلا ىلع ريفوتلا ةدجلا تبلطو تجوزت
 ىلوأ ةلاخلا وأ ةمعلاو ةدجلا لوق يف رهزألا لاقف . ةدلاولا مأ ةدجلا
 ميتيلا ىلع ريفوتلا بحي هنأك . ةضيرفلاب هذخأت امنإ مالاو ميتيلل ريفوتلاب
 . نهلك ءالؤه نم قحأ مألا ىأر هريغو

 ةعجرلا تهركو كلذ ركنأو ًاقالط هتأرما هيلع تعتا لجر نعو : ةلأسم

 اهيلإ لصوأ ناك دقو لجآلا اهقادص نم هيلإ تأربتو هتحلاصف هيلإ
 اهدلو ةققنب علخلا دنع تنمضو لقأ وأ رثكأ وأ مهرد فلأ اهلجاع

 اميف رظن هب تعجر نإ: اولاقف ةقفنلا هيلإ بلطت تعجر مت . مهتوسكو
 . كلذ دعب هدالوأل هيلع ضرفي مث كلذ غرفتست ىتح اهيلإ لصوأ

 وأ عضري دلو هنم اهدنع ناكو هتجوزو وه ىرابت لجر نعو : ةلأسم
 ادح كلذل دجي ملو هتققفنب وأ هتيبرتو هتعاضرب هل الام اهيلإ عفدو لكاي

 هتبر ام هتبر مت رهش وأ نيتنس وأ ةنس ةقفنب وأ نيتنس الو ةنس الو ارهش

 . هرمأب مايقلاو هعاضرو هتيبرت تكرتو س هيلع دلولا تحرط مث
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 له . هبلع دلولا حرطي مل ول كلذكو . لاملا كلذ يف اهل بجي امف : تلق

 وأ هتقفنب افورعم الام اهيلإ عقد اذإف هنم ءيش وأ كلذ اهل تبثي ناك

 نا اهيلعو اهل كلذ تيث ةفورعم نينس وأ ةفورعم ارهشأ هعاضرب وأ هتىبرت

 اهل ءيش الف رذع ريغ نم كلذ تكرت نإو . هيدؤت ىتح كلذب تذخأ هتحرط

 . ضقتنم وهف كلذ تبثي الف ةفورعم مايأ الو ةفورعم نينس ريغل ناك نإو
 هتعضرأ نإو هيلع تقفنأ ام اهل ناك هتعضرأو هيلع يه تقفنأ نإو

 . هللا ءاش ن نإ مت كلذ ىلع امماتت ن ناف لودعلا يأرب اهعاضر رجأ اهل ناك

 الو ةنس لكل الو موي لكل يبصلل ضرقي ملو ةلوهجم ةققنلا تناك نإو .
 كلذ اضقانت نإو أاضنأ يدنع لوهجم كلذق افورعم ائيش رهش لكل

 . هللا ءاش نإ مت امماتت ناو . ضقتنا

 مهنأ اذه يف نولمعي هيو انعاملع هيلع انكردأ يذلا : خسانلا لاق

 اهيلع قفتملا نينسلا قرغتسي ام ردقب ضورعلا نم ائيش ةارملا نوع نوعيابي

 ةيابرلاو ةققنلاب تنمض اذإ امأو . هتقفنو دلولا ةيبرتب ةأرملا ن امض يف

 هيلعو ةعجرلا اهل ناك ةنامضلا يف تعجر مث ضورعلا نم ءيش عيب ريغب
 . ملعأ هللاو ةقفنلاو ةيابرلا

 اهدلول تبلطو اهعم اهجوزو اهجوز نم دلو ةأرملل ناك اذإو : ةلسم
 بتك نم كلذب بتك دقو اهعم اهدلو ناكو اهنم هدلو ةقفنب اهل ذخأ ةقفنلا
 هدلو ةقفنب دلاولا ذخأف اهدنع اهدلوو اهجوز عم ةأرمال نيملسملا ماكح نم
 ناو هدلو ةيابرب اهل هدلاو ذخؤي همأ دنع عضرملا كلذكو . هتدلاو عم وهو
 هدلول بلط الإو هتعضرأ نإف لوقلا يف اهيلع ددش هعضرت نأ تبأ
 . ةعضرم

 هتنؤم هيبأ ىلعو همأ هرغص يف يبصلاب ىلوأو : لضفلا باتك نمو
 نمو ث مألا مأ نم هب ىلوأ بألاو هب ىلوأ بألا بأ دجلاف ناوبألا بهذ اذإف
 . هب ىلوأ مأل | حأ : لاق نم لاقو هريغ

 ةميتيلا هذهو : تلق ةميتي هل ةنبا كرتو كله لجر يف تركذو : : ةلأسم

 هيخأ ةنبا ملسي نأ معللأ اهتنبا ذخأتل تلصو اهنإ مث . حنمي ةدلاو اهل

 وخأ اهمع وهو ؟ ةميتيلا ليكو اضيأ وهو ؟ ال مأ يتدلاو ىلإ ةميتيلا يهو

 عضوم يف نكت ملو 4 اهيلع تنمأ اذإ اهذخأت نأ اهتدلاول معتف ؟ اهيبأ
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 دح يف يبصلا نكي ملام يبصلا ةيبرتب قحأ ةدلاولاو ث ةمهت الو فوخ
 ربجي مل كلذ راتخا اذإف ي نئاوبلا نم وأ هماحرأ نم اهريغ راتخيف رايخلا
 وه ثيح هل رظني هنإف راتخا امم ررضلا هيلع فاخي نأ الإ هريغ ىلع

 . راتخا امم عايضلاو ررضلا هيلع فيخ اذإ هرايتخال كرتي الو هل حلصأ

 " : دوقفملا يق تلقو ۔هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 : لوقأف ؟ نينس عبرألا يف راغصلا هدالوأو هتجوز ةقفن هلام يف نوكي

 ل نإو هتثرو نيب هلام مسقي مث دقفلا لجأ يضقني ىتح هلام يف مهل كلذ

 دوقفملا ةجوز مهصصاحتو هئامرفغل هلام ناك هئامرغل ءافو هلام يف نكب

 هضبق مهل لحي امم ةوسكو ةقفن نم مهل بجي ام لكل راغصلا هدالوأو

 . ملعأ هللاو ءامرغلا عم مهل برضي الف هضبق اوبجوتسي ملام

 7 ؟ اهب . نم ةوخإل او ثانإلاو ًلوكذلا لاوخأل " امعألا اهل
 ىأ ةبيغ وأ تومب همأ تبهذ اذإف هتنؤم هيبأ ىلعو همأ هرغص ىف ىبصلاب

 . هي ىلوأ بألاف ةلع

 لوألاف لوألاف حألا تمدع اذإ : لاق نم لاقو اذه ليق دق : هريغ لاق

 . مأل ١ حأ نم هي ىلوأ نكبو . بأل ا عم مأل ١ م اقم نمقي هم احرأ نم

 نم ثانإل و روكذل ١ مامعأل نم هي ىلوأ ةوخإل ١ مث باتكل ١ نمو

 . لاوخألا

 ىلإ لاملاو س هل حلصأ ىري ثيح تاوخألا عم نوكي ليق دق : هريغ لاق
 لاوخألا نم هب ىلوأ مامعألا مت هنمو . كلذ ىلع اونمأ نإ روكذلا ةوخإلا

 . رغصلا دح ىف ناك ام ثانإلاو روكذلا
 نمو 0 ةيبرتلا يف مامعألا نم هب ىلوأ لاوخألا ليق دقو : هريغ لاق

 ىل ا ل و . ل اوخأل ١ نم ء اسنلا نم هم احر ا عم نوكي : ليق دقو هريغ

 اميأو ةثرولا نيب ريخ رايخلا لقعي نم دح يف ناك اذإو هنمو مامعألا
 نم ىثنألاو ركذلاو راتخي ثيح امهاوس نم كلذكو . هعم ناك راتخا

 تناكو . اهيلع فاخي نم دح ىف تناك اذإ ىثنألا نأ الإ ءاوس نايبصلا
 يقو وأ خأ وأ جوز نم لاجرلا نم اهعم وأ اهسفن يفق ةنومأم ريغ اهمأ

 .اهب ىلوأ نم ةوخإلاو لاوخاألاو ةتست يفو )١(
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 يف كلذكو . اهمأ تراتخا نإو اهب ىلوأ اهوبأ ناك نمؤي ال نم امهريغ

 . نيوبألا ريغ
 ثيح امهظقحي نم عم مكاحلا امهلعج محر الو امهل يلو ال ناك نإو

 مل نإف امهلام يف امهرمأب موقي نمل ةرجأب ولو امهلام ىلعو امهيلع نمؤي
 ىتح طيقللا رمأ ٦ اومزلأ نيملسملا نأل هللا لام نمق لام امهل نكي

 ىماتيلل ناك نإو نيملسملا نم كلذ نوقحتسي اضيأ ءالؤهف هسفن يفكي
 يف هتوسكو هتقفن مهنم دحاو لكل ضرفي مهتنؤم مهلام يف مهل ضرف لام
 هيأرب مكاحلا مهل ضرفي هعم نوكي نم كلذ يليو مهيلع يرجيو هلام
 ملسي مهيلإ ملسي نأ يصولا اورمأيو نيملسملا نم دلبلا ءاحلص يأربو
 هتوسكو دحاو لك ةقفن نوكتو هلام نم هتنؤمو هتقفن مهنم دحاو لك ىلإ
 . مهلام ةعس ردق ىلع رهش لك ىلع مهيلإ ىدؤت

 مهيلع قفنيو مهتوسكو مهتقفن يف مهيلع عسو اعساو مهلام ناك نإو
 وناك نإو . لاملا ةعس ردق ىلع ةديج مهتوسك تناكو ةبيط ةعساو ةقفن

 نم مداخلا ىلع قفنيو مهمدخي امداخ اومدخأ مداخ ىلإ نوجاتحي

 همزلي نم مزلي اممو ةثرو قيقرو ناويح نم ىماتيلل ناك ام عابيو س مهلام
 راثدلا ريثك وأ كلذ ريغ وأ يبص وأ دلو دلو وأ ةجوز وأ دلو نم دحأ ةنؤم
 ضرفي نيح نمو . مهيلع دري هنإف ءاتشلا ىضقنا اذإق . ءاتشلا يف

 لاومأ نم اهئادأب ءايصوألا رمؤيو س اهموي نمو اهلهأ ىلإ ىدؤت ضئارفلا
 عابي ة ةضيرف تعمتجا اذإ نوعيبي مهانيأر دقو هلام عابي نم الإ ىماتيلا

 ام ردقب نيلاو ضئارفلا يف لاملا نم عابي امنإو . لاملا نم ءيش اهل
 هلك عابي هنإف ًاعاتم وأ ناويح نوكي نأ الإ هلك ءيشلا عابي الو مزلي
 . هنم مهيلع يرجيو هنمث ظقحيو

 قلط لجر نع ۔- هللا كمحر . تلأسو ل ايز يب ا ب اوج نمو : ةلأسم

 ةوسكل هيلع ضرفو ةضيرقلاب اه هتقلطم هتذخأف . د الوأ اهنم هلو هت ارم ا

 مهل نكس ال اون ك ناف ؟ كلذ ل هركف الزنم مهنكسمي ن ر ا تبلط مت ك ةققتل و

 مهددع ردقي ء اركل ا نم يه اهيلعو الزنم مهل يرتكي ق ] مهنكسي ن ن ] يلعق

 . لزنم ء ارك مهل هبلع سيل هللا ديع وي ] لاقف اهلزنم يف اهعم اوناك ن

 نإ يرتكي نأ ءاش نإو اهعم ء اش ن إ مهانكس هيلع نأ لوقأق انأ و

 اهعم اونكس نإو مهنكسل حالص هيق ناك اذإ اهلزنم نم صخرأ دجو
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 راتخت وأ اهلزنم نكسمل يه ذخأت نأ ءاركلا نم دجي ام لثمب يه تعنقو

 . ءاركلا نم يه اهبوني ام هنع حرطتو اهلزنم نكس يه

 هيلع ضرفي له ةضيرفلا ةجوزلاو ةقلطملا ةأرملا تبلط اذإو : ةلاسم

 كلذ دنعق عنتم ١ ناف . هدلو ىلع قفني نأ رمؤي هنأ ريع كلذ ىرأ الف هدلول

 . مهم ] عم اوناك اذإ هدلو حلصي ام هيلع لمحي

 ةقفنب اهيلع مكحي له ةجوز هل ريقف لجر باتكلا ةيشاح نم : ةلاسم

 اريقف بألا ناك اذإ مهعاضرب اهيلع مكحي امنإ . ال : لاق ؟ هنم اهدالوأ

 عضرت نأ تهرك اذإ ةقلطملا امأو اهيلع مكح ة ةعضرم مهل دجي مل وأ

 ذخأي ال نأ الإ اريقف جوزلا ناك ولو مهعاضرب اهيلع مكحي مل اهدلو

 . اهيلع مكحي ةتئنيحف د ة دحأ يدث يبصلا

 ن أ ال ا ريغصل ا ٥ دلو ة هققن ىلع سيحي ال لجرل ا نإ ١ ليقو : ةلأسم

 ذئنيحق رثكأ ق ] لقأ ق ] ارهش هيلع ققنت ن ] مأل ا رمؤتو ةضيرف هل ضرفي

 ں رأ ةقثلا انل ظفحو . كلذ اهيلإ ا عفقدي دد ىتح سيح « هيلع تعقر اذ ا

 ٥ دلو ةقفن ىلع الجر سيبح يضاف اقلا شيرق نيب ددعس نب ؛ نسحل يلع ابآ أ

. هيلع قفني



 باب
 همأو هيبأ نم دلولاب قحأ نم و هريغو دلولا ةم دخ يق

 ريغ رهش لك ةفيفخ ةعيض يف هرجؤي نأ دارأف دلو هل ريقف لجر يف لاقو
 هيلع ربجي مل مالغلا كلذ هرك اذإ : لاق ؟ هلكاي رجألا وه ذخايو هماعط
 هرجأ يتلا ةعيضلا كلت يف هبيصي نأ هلعلو هدلاو ىلع ةقفنلا وه هل نأل
 هب بطع ام ةعيضلا كلت نم هؤانعف هرجأ نإف : تلق . هيف بطعي ام اهيف
 هدلاو نم هرجأ نم مزلي الو س ال : لاق ؟ مالغلا ةثرو رئاسل هدلاو مزليأ

 قوف هيلع لمحي مل ام اهيف هرجتا يتلا ةعيضلا كلت يف هعم بطعف هعم
 . هتقاط

 .اجاتحم هوبأ ناك اذا هرك ناو لمعلا ىف هنبا لجرلا رجأيو : ةلأسم

 دارأف تجوزت مث اهتدع تضقناف هتجوز قلط لجر نع لئسو : ةلاسم
 يلولاو بألاف تجوزت اذإ لاق ؟ اهدلو . اهنم عزني نأ اهل قلطملا اهجوز

 يهف جوزتت مل يه نإو اهنع نغتسم ريغ اريغص ناك نإو ء اهنم هب قحأ
 بدألا غلبم غلبو ىنغتسا اذإف اهيلإ اجاتحم اهدلو ناك ام اهدلوب قحأ
 ةأرما نأ ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا نع انغلب كلذكو . هب قحأ هوبأف
 ييدث هللا لوسر اي : تلاقف . امهدلو ىف هيلإ نامكاحتي اهجوز اهعمو هتتأ
 هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا لاقف . هاوح يرجحو ٧ ءاعو ىنطبو ء هؤاقس
 . يجيت ملام هب قحأ تنأ : ةأرملل ملسو

 مأ هتدجو 0 اهنع ينغتسي نأ ليق يبصل ا مأ ةأرمل ا تتام ناف : لبق

 . اهنع ينغتسي ىتح هب قحأ يه همأ ةلزنمب كلذ يف يه : لاق ؟ ةّيح همأ

 . هب قحأ ىلولاف اهنع ىنغتسا اذإف

 ني رمع نأ كلذو ۔ هللا همحر ۔ قيدصلا ركب ىبأ نع انغلب كلذكو
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 نم ةأرما يهو مصاع مأ يهو هتأرما قلط ناك ۔ هللا همحر باطخلا
 هتلمتحاف همأ مأ هتدج تبهذف ءابقب تناكو . ءابق نكسي نمم راصنألا
 مصاع ديب ذخأف 4 اهكردأف رمعل كلذ ركذفق ءابقب همأ ىلا هب بهذتل

 انغلبف هنيبو اهنيب لخ رمعل : لاقف ركب يبأ ىلإ البقأو هديب ةدجلا تذخأو
 . هب يضرو مالكلا قيدصلا ركب ابأ عجاري مل رمع نأ

 مل نإو هتوم دعب ركب يب أ ي أرب مكح رمع نأ تعمس دقو هريغ نمو

 هي قحأ ىهو مأل ١ ةلزنمب كلذ ىق ىهف ةلاخ هل تن اكو ة دج ىبصلل نكت

 نم هب قحأ ةدجلاف نيتيح ةلاخلاو ةدجلا تناك نإو اهنع ىنغتسي ىتح

 . ةلاخلا

 - ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر جرخ امل : لاق سابع نبا نع انغلبو
 عدن ال : لاقو اهجرخأق ةزمح ةنبا ىلا بلاط يبأ نب يلع قلطنا ةكم نم

 ديز ناكو ديزو رفعجو يلع اهيف مصتخاف نيكرشملا رهظأ نيب انمع ةنيا
 لاقف ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر امهنيب ىخآ ةزمحل ايخاؤم

 نع ةداتق نع ةبورع يبأ نع ديعس ثدحو . اهتلاخ ىلإ يه : هللا لوسر
 يبأ ىلإ اقلطناف دلولا امهنيب ابذاجتف مصاغ مأ قلط هنأ باطخلا نب رمع
 ريخ اهنبلو اهرجحو اهحير : ۔هللا همحر ۔ ركب وبآ لاقق ۔هللا همحر ۔ ركب
 . اهيلإ هعفدف كنم هل

 نيرسعم اون اك مه ل الوأ ض ارق يف ءالقك ء ايآل ا ىلع سيلو : ةلأسم

 . نيرسوم وأ

 . هل الوأ معطي الو رحنل ١ موي يف محلل ١ لكأي ن ] لجرلل ] : تلق : ةلاسم

 : لاق ؟ سانلا لاسي ال نمم مهو ناريجلا دنع نم محللا نوهتشي مهو
 . مكحلا يف مهل كلذ همزلي ال س معن
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 يف ةيحضو رطقل ١ يف ةيبرص ر اغصلا هد الوأل هيلعق : تلق : ةلأسم

 يف محللا وه لكأيف : تلق . مهل وه كلذ لعفي نأ الإ 0 ال : لاق ث رحنلا

 ال نمم مهو ناريجلا دنع نم محللا نوهتشي مهو مهمعطي الو رحنلا موي
 . مكحلا يف مهل كلذ همزلي ال 0 معن : لاق . سانلا لاسي

 - هلل ا همحر ۔ بويحم ني دمحم هلل ١ ديع ىبي ] ب اوج نمو : ةلأسم

 ؟ مهتدلاول اقلطم ناك اذإ هدالوأل مداخب لجرلا يلع مكحي له : تلاسو
 , مهل كلذ ىرأل ينإف ةعسلا لهأ نم ناك اذاف
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 باب
 دلولاب قحأ نم و هريغو يبصلا ةمدخ يك

 هما و هيب نمه

 تلعجو . ةضيرفلا اهل همزلي نم ىلع اهل ضرف اذإ ةيبصلا نع هتلأسو

 هيلع يذلا كلذ عفري له ةيراجلا تلزع مث ةضيرفلا كلتب اهتدلاو عم
 نم ناك امم هل عقري ليق هنإ لاق هنأ يعم : لاق ؟ لزعلا كلذ نم ةضيرفلا

 نوكت امم اهريغ وأ ةرجأ نم ةلغ كلذل لصح اذإ لامعألا نم تالوصحملا
 . كلذ دعب نم ةضيرفلا اهل نوكي امنإو ةمات هل

 وه ملعي مل اذإ ةمات ةضيرفلا هنم ذخأت نأ ةدلاولل لحي الو : هل تلق
 . كلذ اهل زوجي ال هنأ يعم وه لاق ؟ كلذي

 نيحطلاب ةضيرفلا اهل ذخأت يهو اهمدختست نأ مالل زوجي لهف : تلق
 : لاق ؟ راجلا دنع نم ةجاحلا راضحإيو بطحلاب كلذ ىلع ردقت تناك اذإ

 . ضعب هزجي ملو ى ضعب كلذ زاجأق اهدلول ةدلاولا مادختسا يق فلتخي

 حلاصم يق كلذ نوكي نأ الإ ةدلاولل الو دلاولل زوجي ال ضعب : لاقو

 . ىبصلا
 هدلاو ىلع اهدلو ةأرملا تحرط نإف : تلق هللا دبع ىبأ نع : ةلاسم

 هذخأتف عجرت نأ تبلط مث هذخأف ى اهاضر وأ اهنم طخس يف اهقلط دقو
 كلذ تلعق نإق : تلق معن : لاق ؟ كلذ اهلأ ةضيرق هدلاو نم ذخأتو هنم

 معن : لاق ؟ كلذ اهلأ ةرم دعب ةرم

 . تجوزت اذإ همأ دنع نم هدلو ذخأي نأ لجرلل ليقو : ةلأسم

 . هدلو مامعأل كلذ زوجي الو

 لجرب تجوزتف ريغص دلو اهنم هلو هل ةأرما قلط لجر نعو : ةلأسم
 ناك نإ تيأرأ : تلق . معن : لاق ؟ همأ نم هذخأي نأ يبصلا دلاول له

 . ال : لاق ؟ يبصلا ذخأ نم بألل زوجي ام مهل زوجي له مامعأ يبصلل
 . دلاولل كلذ زوجي امنإ

 : مامعألا لاق اهدلب ىلإ اهيتي لوحت نأ تدارأ ةأرما نعو : ةلأسم

 : لاق ؟ ارابك وأ اوناك اراغص : تلق . مهل كلذ : لاق ؟ اندالوأ كرتن ال
 . الف مهب برقتت امأف لاوخألا ىلإ ابيرق اهينب لوحت نأ الإ ى معن
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 باب

 ةتيمملا نم دل ول ا قوحل يك
 دساق جيوزت نمو ةقلطنملاو

 ةتيمم وأ ةقلطم تناك نيمويب وأ مويب اهتدع ءاضقنا دعب تجوزت ةأرما يف

 ةتسلا يف امهدحأ نيمأوت رهشأ ةتس يق تدلوف ريخألا جوزلا اهب لخدو

 يف انباحصأ فلتخا : لاق ؟ نيموي وأ مويب ةتسلا ءاضقنا دعب رخآلاو
 دقو هل لمحلا نأل لوللل اعيمج نادلولا لاق نم مهنم ليواقأ ةثالث ىلع كلذ
 نامورلاو مويلا ىتح دلولا جرخي الف ةأرملا ىلع رسعتي دقو ةتس يف تدلو

 اهنأ مهقافتايو ةتسلا يف لوألا تدلو دقو لوألا ىلإ همكح دودرم ريخألاو
 هللابو ، دحاو هلك لمحلاو لوألا جوزلل وهف ةتسلا ىف . دلولاب تعاج اذإ

 . قيفوتلا
 لوألا مامت امنإو دحاو لمح يف امهنأل ريخألل نادلولا : نورخآ لاق

 دلولاب هي مسالا لامكتسا هنأل ريخألا ىلإ فاضم وه لوألاو ريخألاب

 اعيمج نيدلولا نإ انلق اعيمج لمحلا عضوب الإ ءاسفن ىمست الو ريخألا

 . ريخألا جوزلاب ناقحلي
 لوألا جوزلل وه رهشألا ةتسلا يف دلو يذلا لوألا دلولا : نورخآ لاقو

 هنأ اوقفتا مهنأل ريخألا جوزلل وه ةتسلا ءاضقنا دعب هتعضو يذلا يناثلاو
 دعب هب تعاج اذإو لوألا هبسن قحلي وهق رهشأ ةتسلا ىف هتعضو امم

 انمكح كلذبق ريخألا جوزلل وهف نيع ةفرطب ولو رهشأ ةتسلا ءاضقنا
 . ملعأ هللاو

 لوئلل وهف رهشأ ةتس نم لقأل اهب لخد ذنم هنم دلوب تعاج نإ : لاقو
 ءاضقنا لبق ىلإ اهقلط موي ذنم دلوب تاجو جوز اهل نكي مل نإو : لاق
 ترقأ ولو : تلق . لوألاب هبسن قحال وهف نيتعاس وأ ةعاسب ولو نيتنسلا
 . اهرارقإ ىلا تفتلي ال هنإ } معن : لاق ؟ هنم هسيل هنأ

 نأل لاق ؟ اهسقنب فرعأ يهو اهرارقإ ىلإ تفتلي ال مل : هل تلق
 ثاريملاب هل مكح دق مالسلا هيلع ۔ يبنلاو بسنو ثاريم لاطبإ اهرارقإ
 اهنإ لاق نيأ نمف : هل تلق . ءيشب سيل اهرارقإ نإ انلق كلذلق بسنلاو
 حو ۔ باطخلا نب رمع نإ ليق لاق ؟ هب قحل نيتنسلا يف هب تاج اذإ
 إ : يلع لاقف س دحلا اهيلع ميقي نأ دارأف لماح ةأرماب يتوأ هيلع هللا
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 لوقلا اذه يفف ليبس اهنطب يف ام ىلع كل سيلف ليبس اهيلع كل ناك
 الو . اهسقنب ملعأ اهنأل دح اهيلع كل سيل : ذاعم هل لاقق س هنم كش
 . نيتنسلا رادقم كلذ نأ ملعف هنانسأ تنيبت دق دلوب تعاجف اهالخف . ملعت

 عبرأ وأ نينس ثالث ىلإ هب تاج اذإ اهنإ : انباحصأ ضعب لاق دقو
 : لاق . ملعأ هللاو . نيلوقلا نيذه دحأ يف ينم كشلا هب قحال هنأ نينس
 هقحلأف رمع كلهل ذاعم الول ذاعم لثم ندلي نأ ءاسنلا تزجع رمع لاقف
 انملع اميف مهريغ الو ةباحصلا نم دحأ كلذ ركني ملو لوألا جوزلا بسنب
 . ملعأ هللاو

 اذإ اهنأ اومكح نيأ نمق اهب لومعم ةنس ۔ هللا همحر ۔ رمع لعق ناكو

 كلذ ىلع ليلدلا لاق ؟ ريخألا جوزلاب قحال هنأ رهشأ ةتسل دلولاب تعاج
 اهرك همأ هتلمح انسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو» يلاعتو كرابت هللا لوق
 كرابت۔هللا ننب دقف . « ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو اهرك هتعضوو
 نهدالوأ نعضري تادلاولاو» : هلوقل نيتنس دعي لاصفلا اذه نأ ۔ىلاعتو

 رخآلا نع تكسو نيلماك نيلوح ةعاضرلا نأ انفرع املف «نيلماك نيلوح

 وه يقابلاو نالوحلا يه ارهش نيرشعو ةعبرأ نأل رهشأ ةتسل نلدبتسا
 . لمحلا

 ؟ رهشأ ةعست ىلع نعضي ءاسنلا نأ مويلا اننيب اميف سيلفأ : تلق
 رخأتت وأ ةأرملا مدقتت نأ زوجي دقو ةداعلا هب ترج دق اذه . ىلب : لاق

 . ملعأ هللاو . لمحلا عضو يف

 نم هلام مسقي ؟ رخآ لجر نم لماح همأو تام لجر نعو : ةلأسم
 ام ىلعق ؟ اهلمح همأ عضت ىتح هتاريمب رظتني وأ هتترو ىلع تام نيح

 لقأل تعضو نإف . اهلمح همأ عضت ىتح رظتنيو لاملا مسقي الف تقصو
 اهلمح تعضو نإو ثاريملا يف دولوملا لخد تام موي ذنم رهشأ ةتس نم

 ثاريملا يق دولوملا لخدي مل تام موي ذنم كلذ نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل

 تدلو نإف رهشأ ةعست ىلإ رظتني هنأ ءاهققلا ضعب نع دجوي دقو
 ثاريملا يق دولوملا لخد تام موي ذنم رهشأ ةعستل

 مأ تناك اذإ اذه امنإو ذخأن هيو رثكألا وه هنأ انعم لوألا لوقلاو

 ناك نإف . هكلم يف ةأرملاو يح جوزلاو رخآ اهل جود نم ةلماح تيملا

 ذنم نيتنسل اهلمح تعضو نإق . اهنع ًانئاب وأ ةأرملل اقلطم وأ اتيم جوزلا
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 ثاريملا يف دلولا لخد قلط وأ جوزلا تام موي
 يف قرفلاو رهشأ ةعست نم رثكأو رهشأ ةتس نم رثكال هب تاج ولف

 اهدلو تام نأ دعب نم تلمح نوكت نأ هلعلو اهجوز اهعم ناك اذإ هنأ كلذ

 اك نإ كلذكو . باوصلاب ملعأ هللاو ى اذه يف قرفلا مهقاق ى ثوروملا
 . كل تقصو ام ىلع وهف همأ ريغ ثراو هل سيل

 كرتو كله يبص يف تركذو نسحل ١ ني دمحمل باوج نمو : : ةلأسم

 ةثالث وأ نارهش تلمح نأ ذنم اهل الخ دق الماح همأ كرتو هيبأو همأل هتخأ

 لقأل اهلمح همأ تعضو نإف تفصو ام ىلعف ؟ ءيش لمحلل بجيآأ : تلق

 رثكأل هتعضو ناف هتاريم يف لخد يبصلا اذه تام ذنم رهشأ ةتس نم

 . باوصلاب ملعأ هللاو ذخأن اذهيو ًاثراو هرن مل رهشأ ةتس نم

 ثاريملا يف لخد رهشأ ةعست نم لقأل ,هتدلو نإ ليق دقو هريغ لاق

 نم لقال هتدلو ناف 4 ًأتيم ن ناك اذإ امأو انح لمحلا وبأ ناك اذإ هلك اذهو

 لمحلا ويأ ناك ولو هنإ : ليق دقو ثاريملا ىف لخد هويأ تام ذنم نيتنس

 نيتنس نم لقأل هتدلو نإف يبصلا تام ذنم اهئطو كرت ىلع دهشأف انح

 . لوقلا اذه لدعب ملعأ هللاو ثاريملا يف لخد هوخأ تام ذنم

 نم رثكأل ةعبجرلا هيف كلمي ال قالط ىف ةأرملا تدلو اذإو : ةلأسم

 امل هتعضو اهنأل هركنأ اذإ جوزلل نكي مل ؟ اهجوز اهقلط موي ذنم نيتنس
 : مهضعب لاق دقف هتعضو ىتح ةقفنلا تذخأ تناك نإف ءاسنلا هل عضت ال

 لمحلا ةقفن عفرتف هريغل لمحلا : لبق نم رهشأ ةتس ةققن كلذ نم درت
 يف تناك اهنأل اهل ةلماك ةقفنلا نإ : مهضعب لاقو لمحلا نوكي ام ىندأل

 . ةقفنلا يف . نيلوقلا يف رظناف تعضو ىتح ةدعلا

 ملو نيتنس نم رثكأل دلولاب تعاج مث ةعجرلا هيف كلمي اهقالط ناك نإو
 نوكي نأ الإ دلولا همزلي ال اضنأ هنإف ةدعلا ءاضقناب كلذ يف ةأرملا رقت

 . هي نحن ذخأن لوق اذهو اهتدع ءاضقنا ليق اهتعجر ىلع دهشأ

 دلولا نأ ىري هنإف دهشي مل نإو اهل ةعجر عامجلا نأ ىأر نم امأف
 اذهق قالطلا دعب هل تقلع دق اهنأل اهلاح ىلع ةأرملا تناك اذإ جوزلا نم

 ٍ . . جوزلا نم
 ىف نيدلو تدلوف قلاط تنأف ادلو تدلو املك هتأرمال لجرلا لاق اذإو
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 عقي الف رخآلا دلولاب اهتدع تضقناو لوألا دلولاب ًاقلاط تناك دحاو نطب
 ناتقيلطت اهيلع تعقو دحاو نطب يف دالوأ ةتالث تدلو اذاو قالط هب

 يف دحاو لك ناك ولو قالط هب اهيلع عقي الو ثلاثلا دلولاب اهتدع تضقناو
 ةدعلا ء اضقناب كلذ نبي اميق رقت ملو رهشأ ةتس دلو لك نيو دحاو نطب

 اهتعجر يلع دهشأ نوكي نأ الإ هلاسيل نيرخآلاو جوزلل لوألا دلولا ن
 يناثلا دعب اهتعجر ىلع دهشأ ناف . هل اضيأ يناثلاو لوألا تدلو .
 . هب ذخأن يذلا انلوق كلذو . هل اضيأ ثلاتلاف

 ثلاثلا دعب دتعت لوقي مث هل مهلك دالوألا لعج رخآلا لوقلاب ذخأي نمو
 لوألا تدلو نيح اهنإف . هب ذخأن يذلاو نحن لوقنام امأو ضيح ثالث
 نإو ضيحلا نم تسيآ نإ رهشأ ةثالث وف ضيح ثالث ةدع اهيلعو تقلط
 يذلا لوقلا تيتك امنا إ ينإو . دلولا همزلي الف ةنييب اهعجار نكب مل

 . مهنيبو اننيب اميق هي سايقلا ملعيل هي نحن ذخأن ال

 اهنييو اهدلوب تعاج مت المح تعدا مث هتأرما نع تام الجر نأ ولو

 ناك دقو س جوزلا دلولا كلذ مزل هتدلو دق اهنأ فرعي نيتنس ردق لوألا نبيو

 اضيأ همزليو نيتنس نم رثكأ نوكي لمحلا نأ ىري الو كلذ لوقي ةديبع وبأ
 وهف ءاسنلا اهب دلت يتلا ةياغلا ءاضقناب هتدلو اهنأل لمحلا عدت مل نإو
 . هدلو

 بابلل فلاخم اذهق ىتدع تضقنا : تلاق ةدعلا ءاضقناب ترقأ اذإو

 نإف . رشعو رهشألا ةعبرألا اهتدع تضقنا دق اهنأب ترقأ اهنأل لوألا
 دعب رهشأ ةتسل هب تعاج نإو دلولا همزل رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تعاج

 تيملا مزل تيملا دلو دلولا نوكي نأ ةثرولا دحج مث ةدغلا ءاضقناب اهرارقإ

 . ةثرولا دوحج ىف رظني الو دلولا

 ثري هنإف ةيلصم ةرح ةدحاو ةأرما الإ اهتدالو ىلع دهشت مل نإو

 دهشتو س هتوم دعب نيتنسل هب تعاج مث لمحلاب رقأ جوزلا ناك ولو س تبثيو
 دلولا بسن تبثيو اهتداهش تزاج ةيلصم ةدحاو ةرح ةأرما اهتدالو ىلع
 . لمحلاب رقأ دق جوزلا نأل كلذ ثروو

 اهجوزت امدعب ةينالع وأ ارس اهب لخد اذإ : لوقي ةديبع وبأ ناكو

 هريغ نمو . لمحلاب رقي ملو هنم ىفتنا نإو س دلولا مزلأ ةنيب كلذب تماقو
 وأ ارس اهب هلوخد حص موي ذنم ادعاصف رهشأ ةتسل هب تعاج اذإ كلذو

 . ةيىتالع
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 دعب دلوب تعاجف ًانئاب ًاقالط وأ اثالث هتأرما قلط الجر نأ ولو هنمو
 ركنم جوزلاو ةدالولا ىلع دهشت ةأرماب تعاجو لقأ وأ نيتنسب قالطلا

 اهب ولخيو ةينالع وأ ارس اهب الخ هنأ ملعي ملام . همزلي مل لمحلاو دلولل
 . لمحلاب رقأ دق جوزلاو ةينالع وأ ارس اهب الخ هنأ ةنيب هل ملعي مل امف

 بسنلا تبثو ةدالولا ىلع ةأرما ةداهش تزاج

 وهف ةبتاكم وأ ةربدم وأ ةكولمم وأ ةرح تناك باتكلا لهأ نم ةأرماو

 هلمحي لجرلا رقأ ىذلا دلولا ىعم . ءاوس توملاو قالطلا يق دلولا اذه يف

 ايأ نأ ملعأو لمحلاب رقأ دق هنأ ا ةرنالع الو ارس اهي لخد هنأ ملعي ملو

 تينع لوقي نأ الا ةنئاب أدبأ ةدحاو قالط نوكي ال لوقي ناك ةديبع

 ةنئاي قلاط يه : تلق امنإ ثالث كلذب نعأ مل : لاق ام امأق . تالث كلذب

 نم رثكأ نوكت ال ةدحاو لوقي ناك نإف ةدحاو نم رثكأ الو اثالث ينعأ ال
 ٠ ةدحاو

 اهنابأ امنإو ءاليإلا يف الإ ةنئاب ةدحاو ةقيلطت لوقي نمم بجعتو
 ةنئاب تسيلق ةدعلا ىف ىهو ةدحاو ةقلطم ةأرما لك امأف ةدعلا ءاضقنا
 9 . كلذ ىف اهدرب كلمأ اهجوزف

 ةأرما تدهشو دلوب تاجو اهقلطي مل لجر دنع ةأرما تناك اذإو
 لبق نم بسنلا تبثيو ةزئاج ةأرملا ةداهش نإف ي لمحلا ركني مل جوزلاو

 . ةدع اهيلع بجت ملو ةقرف امهنيب عقت مل دعب هتأرما هذه نأ

 وأ ارس اهب الخ هنأ ةنيبلا تماقو ملع اذإ اضيأ بسنلا تبثي كلذكو
 . لمحلا جوزلا ركنأ نإو ةينالع

 اهي لخد هنم ادعاصف رهشأ ةتسل هب تاج اذإ كلذكو هريغ نمو

 : تلاق مث ضيح ثالث تضاح ةأرما نأ ول : لوقي ةديبع وبأ ناكو جوزلا
 تعاج اذإ لوألا جوزلا مزلي مل دلوب تعاج مث تجوزتف يتدع تضقنا دق
 ءيجت نأ الإ رخآلا جوزلا اهب لخد ام دعب نم رهشأ ةتس نم رثكأل هب

 نم لقأ وأ رهشأ ةسمخب شيعي ايح ًأدلو دلي رخآلل سيل هنأ نيتآرماب

 تيأر دقو الأ هللاو تلاق اذإ لوألا مزلي هنإف . كلذ نم لقأ وأ رهشأ ةتس

 ةأرملا تأر اميرو 0 همزلي هناف . جوزتأ مل كلذ الولو هارأ تنك امك ضيحلا

 ةأرما تدهش اذإف ضيحب سيلو ضيح هنأ نظتق اضرغ اهضيح مايأ يق

 مزل رخآلا اهجوزت ذنم رهشأ ةتس نم لقأل وهو ةدالولا ىلع ةيلصم ةرح
 . بسنلا تبثيو دلولا لوألا
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 خري ملو اباب اهيلع قلغي ملو س اهب لخدي ملو هتأرما لجرلا قلط اذإو
 , همزلي مل رهشأ ةتس نم لقال دلوب تاج نإف ًاياجح الو ارتس اهيلع

 اهيلع لوخدلاب ارقم ناك نإو ى همزل رهشأ ةتس نم رثكأل هب تعاج نإو
 وأ ارتس اهيلع ىخرأ وأ اياب اهيلع قلغأ دق ناك نإو . ةينالع وأ ارس

 . اهب الخ وأ اباجح
 اميف همزلي دلولاف 0 نئاب اثالث تينع ىنإ : لوقي نئاب وأ أ اثالث قالطلاو

 كلمي ةدحاو ةقيلطت تناك نإو . كلذ نم رثكأل همزلي الو نيتنس نيبو هنيب
 نم رثكأل هب تعاج نإ همزلي ال اضيأ دلولا نإف س نيتنثا وأ ةعجرلا اهيف
 وهو نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط نيح ةنيبب اهعجار دق نوكي نأ الإ نيتنس
 . هب ذخان انسلو اذه لثم يف رخآلا لوقلا تبث دقو 0 اهدر كلمي

 رهشأ ةتس نم لقأل ةدعلا دعب هب تاج مث ةدعلا ءاضقناب ترقأ اذإو
 / , همزلي مل جوزتت نأ دعب رهشأ ةتس نم رثكال هب تعاج نإو همزل

 اقلطم وأ اتيم ناك لوألا جوزلا مزلي دلولا نأ رثألا ءاج دقو هريغ نمو
 دعي نم دلوب يتأتق . هريع اجوز جوزت ملام نيتنس ىلاإ ةمرحب ةنئاب وأ

 هرارقإ وأ رهشأ ةتسل اهب هجيوزت وأ رهشأ ةتسل اهب هلوخدو اهب هجيوزت
 يرجي لوقلا اذه ىلعف . اهجوزت ذنم رهشأ ةتس دعب دلولاب وأ لوخدلاب
 . دلولا ىف

 نيتنس باغ الجر نأ ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع نع انغلب هنمو
 ذاعم هل لاقق س مجرت نأ رمع اهب رمأق ‘ لماح يهو مدقق هتأرما نع

 . ليبس اهنطب يف ام ىلع كل سيلف ليبس اهيلع كل ناك نإ : لبج نب
 ينبإ : لجرلا لاقف هىبأ هيش هتاينت تجرخ دق امالغ تدلو ىتح تسيحق

 لثم ندلي نأ ءاسنلا تزجع : لاقو دحلا رمع أردف . لاق . ةبعكلا برو
 . رمع كلهل ذاعم الول ذاعم

 . هتوم دعي لمح اهي رهظو هت أرم ا نع يبصل ا تام اذا و : : ةلأسم

 دىز ني رباج نع ةدديع ويأ ينتثدح ح اكنب سيل ح اكنلاو هنم سيل ليحلاق

 ءاسنلا هظم قيطي دق قه ارم ال ا ائيش نايبصل ١ ح اكن ىري ال ناك هن ا

 كلد ذ نود ام ىري الو لجرلا قيطتو ضيحلا قهارت ىتح ةيبصلا كلذكو
 . احاكن

 ء اوس دلول ١ يق حيحصل او وهق قلط وأ تام مث يصخل ١ جوزت اذ او
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 وهو دلولا همزلي الف نالزني ال اناك نإو نالزني اناك اذإ بوبجملا كلذكو
 . حقليو لزني يصخ برو ةدعلاو دلولا يف يبصلا ةلزنمب

 يصخلا حكني نأ هركى ناك هنأ دىز ني رباج نع ةدىيع وب ] ينثدح دقو

 حيحصلاو وهف قلط وأ تام مد ٥ يصخلا جوزت اذاو هحاكن نع هاهنبو ة ٥ رم ١

 . دلولا ىق ءاوس

 وهو دلولا همزلي الف لزني ال ناك نإو لزني ناك نإ بوبجملا كلذكو
 . ةدعلاو دلولا ىف ىبصلا ةلزنمب

 : ةديبع وبأ لوقي ناكو . اريبك ناك نإ زئاج وهف بوبجملا قالط امأو
 كلذ غلب اذإف ةنس رشع ةسمخ لاجرلل مالتحالا تقو نم نوكي ام لضفأ

 ل اقو ة ةرشع يدب ذام : مهضعب ل اق دقو 1 ل اجرل ا ةلزنمي وهق ملتحي ملو

 اذ ده يف ة دديع يب أ لوق : انيل ا لوقل ا بح أو . ةنس ةرشع عيشس : : مهضعب

 هتأرما نع تام اذإو لطاب هقالطف قيفي ال وهو هيلو نونجم ا جور اذإو

 . حيحصل ا ة رم | ةلزنمب دلول او ةدعلا ىف هت رم و

 وأ ةمأ يهو هتأرما نع لجرلا يفقوت اذإو ةمألا نم دلولا يق : ةلأسم

 ةسمخو نارهش ةمألاو ةريدملاو دلولا مأ ةدعف ةربدم وأ ةبتاكم وأ دلو ما

 دلولا مأ نأ ىري ةديبع وبأ ناكو . ةرحلا ةدع اهتدعفق ةيتاكملا امأو مايأ

 ةعبرأ اهتدعف اهنع تام اذا هنإف تام اذإ اهررحي اهديس نم دلو اهل يتلا

 اج مث 5 ةدعلا ءاضقناب ترقأ نإف هتوم عم عقو اهقتع نال ارشعو رهشأ

 اهتدع تضقنا موي ذنم وأ اهنع يفوت موي ذنم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب
 تضقنا موي ذنم رهشأ ةتس نم رثكأل هب تعاج ناو . . لجرلا مزلي هنإف

 . تجوزت تناك نإ جوزلا مزلي مل مدعلا

 يهو ةأرملا تلاق امسر : لوقي ن اك ة هدييع ايأ ناف تجوزت نكت مل نإو

 همانأ يف ضيحلا لتم ًاضيح ىرت اهنأ كلذو . يتدع تضقنا دق ةملسم

 ةتس نم لقأل هب تعاج نإف ي كلذ دعب اهلبح نييتسيف ىلبح يهو جوزتف

 هنيب ام دلولا همزلي هنأ ىري ناكف جوزتت مل نإو . لوألا اهجوزل وهف رهشأ
 طيغلا نم تأر دق امل يتدع تضقنا دق : تلاق تناك نإو . نيتنسلا نيبو

 ناكو س بيقي ام هنمل هنأ ملعي هللاو تيأر دق امل كلذ تلق دقل هللاو : لوقتق

 رقت مل نإو تام موي نم نيتنس نيبو هنيب ام دلولا همزلي هنأ نسحتسي
 نيتنس نيبو هنيب ام جوزلا مزلي هنإف دلوب تعاج مت ةدعلا ء اضقناب
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 . كلذ نم رثكال همزل الو

 اهنيب ام هتوم دعي دلوب تع اجق هدلو حأ نع لجرلا يفوت اذاو : ةلأسم

 مل كلذ نم رثكأل هب تاج نإف اهقتعأ نإ كلذكو . همزلي هنإف نيتنسلا نيبو
 نم رثكأل هب تعاج ىتح ةدعلا ءاضقناب رقت ملو لمحلا عدت مل ناو س همزلي

 . همزلي ال هناف نيتنس

 يف ثكمق ودعلا هايس لجر نعو يلع يبأ نع بسحأ امم : ةلتآسم

 داليلا ك يف تراصو اضيأ تييس هل ةنبا نإ مث . هللاءاش ام مهيديأ

 : لاق ؟ ملع مث هنم تدلو ىتح هتنبا اهنأ ملعي ملو اهجوزتف اهيف وه يتلا
 اهثاريم اهلو جيوزتلا لبق نم اهل ثاريم الو اهنم لحتسا امب اهقادص اهل
 . هدلو دلولاو محرلاب هنم

 تجوزت مث \ اهقلطو اهب لخدي ملو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم
 نأ ةأرملا تمعزفقف 0 رخآلا اهجوز دنع اهليح رهظو س هريغ اجوز ة ه أرملا

 دلولا نم جوزلل سيلف 0 ينم سيل : اهجوز لاقو 8 لوألا اهجوز نم اهلبح
 . دح اهمزلي الو ثدحألا لوألا اهجوز نم تأربو ءيش يف

 كلذب تماقأ وأ اهيلع لخدي ناك هنأ ملع ىلع ناك نإ : لاق هريغ امأو

 دح الو س اهدلو دلولاف اهاوعد الإ لودع ةنيب مقت مل نإو ى دلولا مزلأ ةنيب
 . رخآلا لوقلاب ذخأن ۔ هللا همحر ۔ رثؤملا وبأ لاق . اهيلع

 ملو اهيلع ملسو تيبلا اهيلع لخدو اهراز مت س ةأرما جوزت لجر نعو
 اهسم هنأ تعدا نإ : لاق ؟؛ الماك قادصلا كلذ بجويأ اهقلط مت مت .4 اهسمي

 نإو س قادصلا فصن اهلق اهمسي مل هنأ تمعز نإو الماك قادصلا اهلف

 . اهيلع مجر الو هل دلولاف . هنم هنأ تعداف لمح اهي رهظ

 الخ وأ ارتس اهيلع يخرآأ وأ اباي اهيلع قلغأ اذإ كلذ : لاق هريغ نمو

 . هيلا ةفاضإلاو باتكلا اذه ريغ نمو . ىضقنا . اهب

 نع ۔ ۔هَرع م ١ د ۔ انددس يلاس هيلإ 3 نم ىلا ا حل اص نب دمحم نب دمحأ

 كلذب دهشأو تضاح اهنأ اهلوقب نيتضيحب اهأطي يتلا هتمأ أربتسا لجر
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 ناكف ؟ ال مأ كلذ يف اهلوق لبقي له لمحلا تعداو . اهقتعأ وأ . اهعاب مث
 اذإ رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب تتأ اذإ لوبقم اهلوق نأ مداخلا لوق نم

 وهو . جوزتت ملو اهقتعأ اذإ نيتنس نم لقأ وأ ‘ يرتشملا اهكلم وأ تجوزت
 انديس مالك نم ناكف ىس رصبلاو ملعلا يوذ نع هتفقلتو رثألا نم هتظفح ام

 قتعلاو هكلم نم لزت ملام لوبقم اهلوق نأ : ءايضلا باتك يف دجو هنأ
 رثألا ىلع عطق ريغ نم هتلق امم افرط انديس دجوأ نأ تدرأف ةلازإ

 امك كلذ تلقنو ىصحي نأ نم رثكأ ملعلا ذإ هتلمجل ينم ء ءاصحإ الو

 خيشلا هب باجأ اميف ‘ عرشلا نايب باتك نم هتظفح امك هتربعو هتدجو
 نع هدي عقر هنإ مث اهؤطي ةيرس هل لجرو ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ
 مث ، هكلم يف دعب يهو نيتضيحب اهأربتساو كلذ ىلع دهشأو 0 اهئطو
 . رهشأ ةتس نم رثكأ وأ رهشأ ةتس نود اميف ةفصلا هذه ىلع دلوب تتأ

 . كلذ ينفرع همزلي مكحلا يف وأ ؟ ال مأ هللا نييو هنيب اميف دلولا همزلي
 . ملعأ هللاو نيتنسلا نود اميف هتدلو اذإ همزلي ليق دقف تفصو ام ىلعف

 نيتضيحب اهأربتساو اهئطو نع هدي عفرب هسفن يلع دهشأ نإ تيأرأ
 هنيب اميق دلولا همزلي له رهشأ ةتسلا نود اميق دلوب تتأ مث اهعاب مث

 . ملعأ هللاو همزلي هنأ يدنعف ؟ كلذ يل نيب مكحلا يف وأ هللا نيبو
 هقحليو هدلو دلولا ميهاربإ نب دمحم خيشلا لعج فيك انديس رظناف

 اهأربتسا دقو هكلم نم تلازو اهعاب دق نأ دعب رهشأ ةتسل هتدلو اذإ

 نيبو هنيب اميفو س مكحلا يف كلذ همزلأو اهئطو كرت ىلع دهشأو نيتضيحب
 امنإو هب دلولا قوحل نالطب يف هل اعفان هدي نم اهلاوز لعجي ملو هللا
 يرتشملا اهئطو كلمو اهعاب هنأل رهشأ ةتس نم لقأل هتتأ اذا هي هقحلأ

 دعب اهجوز ولو : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لوق دايق ىلعو نيميلا كلمب
 قحل رهشأ ةتس نم لقأل تدلوو اهئطو كرت ىلع دهشأو اهأربتسا نأ

 هليلحتو هيلع اهجرف رجح كلذ يف ةلعلاو اهجوز يذلا اهديس دلولا
 نيرمألا قافتال كلذ يف مكحلاف . نيمي كلم وأ جيوزتب كلذ ناك ث هريغل
 . دحاو

 دقو نيتنس نم لقأل تدلوو قتعلا دعب جوزتت ملو اهقتع اذإ امأو
 هللا نيبو هنيب اميف همزليو س هدلو دلولاف اهئطو كرت ىلع دهشأو اهأربتسا
 هريغل ًالالح ىلوألا يف ناك امك هريغل لحي مل اهجرف نأل مكحلا يفو
 ىفخي الو س ديدش نيبو ديعب قرف ىلوألاو هذه نييو ي نيميلا كلمو جيوزتلاب
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 . ةريصي يذ يلع

 ضيحلا ماكحأب هنيح يف اهيلع مكحي ال ناك نإو لماحلا ضيحت دقو
 ال اهسفن ىلع هب اهداهشإو ضيحلاب اهرارقإو ماحرألا ضيغ نم وهو
 ضيغ نم وه هب ترقأو هتأر يذلا نأ لمتحي هنأل دلولا قوحل ليزي
 دعتت مل امم هكلم نم هلئاز وأ هكلم يف تناك ةلوبقم اهتعجرو ماحرألا
 لمحلا اهاوعد نأ عم اهتنيبو دلولا قوحل اهب تقلعو اهترسق يتلا تاقوألا
 يأ ىلع دلولا هقحل تدلو اذاو املع ديقي الو امكح بجوي ال ةحص ريقب

 ىف ةدالولا تناك اذإ ةيقنم وأ ةيعدم ةركنم وأ ةرقم هيف تناك لاح

 امل هدلو هسيل دلولا اذه نإ : تلاق ولو باتكلا ردص ةروكذملا تاقوألا
 ةمدقتملا تافصلا ىلع هدلاو دلولا قحللو اهنم كلذ لبق الو ةجح اهلوق ناك
 . ملعأ هللاو مكحلا يفو . هللا نيبو هنيب اميف امزال هل كلذ ناكو

 فرعأ يهو هنع هتفن دقو دلولا اذه همزلي فيك : لئاق لاق نإف
 اقح هلوقب لطبي الو هريغ مزلي ال ءرللا رارقإ نإ : هل ليق ؟ اهسفنب

 هريغو ثاريملا نم هدلاو نم دلولا قح هيف لطبل ٣ ول نأ اذه اهرارقإو
 . اهفشك نع ةيافك اذه يفو س اهفصوب حرشلا لوطي يتلا قوقحلا نم
 لوقب لوزي ال تبث اذإ مكحلاو اهرارقإب لطبي قح انهاه اهل سيلو
 . ملعأ هللاو \ ةجح الب ضراعم

 دهشأ مث اهؤطي ةيراج هل لجر يف تركذو يراوحلا يبأ باوج نمو
 دلوب تتأ 1 ناك ناق ةنالق يتيراج ءىطو نع تكسمأ دق ينأ نيلدع نيلجر

 همحر ۔ بوبحم نب دمحم نع دجوي دقف تفصو ام ىلعف ؟ هقحلي له
 . دلوب تعاج مث . ةنالف هتيراج ءىطو كرتب نيدهاش دهشأ اذإ هنأ ۔ هللا
 دلولا هيق قحلي ال يذلا تقولا يف دلولاب تاج اذإ كلذف 8 هقحلي مل
 هللاو ةداهشلاب ۔ هللا همحر - بوبحم نب دمحم نع كلذ اندجو دقف . جوزلا

 نوكت نأ الإ نيتنس يلإ دلولا جوزلا هيف قحلي ال يذلا تقولاو . ملعأ
 موي نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تعاج نإف اهعاب وأ اهجوز ةيراجلا هذه
 ةريثك ءايشأ همو اذه يقو لوألا اهديسب قح ال دلولاف اهجوز وأ اهعاب
 اهئطو كرتب دهشأ اذإ هنإ اذاش الوق تدجو دقو باتكلا اهحرشب لوطي
 دلولا هقحلي مل اهنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل دلوب تتأو

 رثكأ وأ رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو نإ لوقلا اذه ىنعم ىلع هنأ ىدنعو

 يناعم ىلع جرخي انديس هدجو يذلا لعلو هكلم نم تلاز دق ذإ همزلي الف
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 ام تابثإ نكميو ريسفتلا يضتقي لمجم ًالوقو لوقلا اذه نم تركذ ام
 ىف اهيلع فقوأ مث فالتخأ الب اهنأو ةلاسم ىلع فقوأ امير هنأل هدجو
 نيهاربلا ةحضاو جاهنملا ةنيب ليواقأو ريثك فالتخاب هريغ ناكم
 فرحأل ا هذه ريطست ىلإ ادح يذلاو الضفتم انديس ربدتيف جاجتحالاو

 اذالم لاز ال هتمرش نسح يلإ ةدئاقلاو هترضح ىلع ةعجشملا ةلادلا

 . “_“ىب داوج ىضقن ا . هللا ء اش ن ا اقفوم هكولممل رمأل دهميقف انم ةلمجلل

 سيل : جوزلا لاقف ىلبح اهدجوف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم
 ةنيب تماقأ نإ : لاق 4 ًأرس يلع لخدي ناك هنم وه : : ةأرملا تلاقو 0 ينم

 . اهنعالو دلولا مزلأ ةينالع وأ ارس لخدي ناك هنأ
 الف اهكلم ذم رهشأ ةتس نم لقأل تدلوف اهجوزت نإ : رثؤملا وبأ لاق

 اهيلع موقت وأ روجفلاب رقت نأ الإ اهيلع دح الو اهقرافيو امهنيب ةنعالم
 دلولا نم ىفتناف رتكأ وأ رهشأ ةتسل تدلو نإو س لودع دوهش ةعبرأ ةنيب

 يريغ ًأجوز تجوزت اهلعل وأ تهركأ اهلعل يردأ ال : لاقو اهفذقي ملو
 . ةنعالم امهنيب سيلو اهالخ دق هنأ ةنيب رضحت نأ الا دلولا نم ءىرب

 . هبلع الو اهيلع دح الو

 بوبحم نب دمحم نع اضيأ وهو اذه ليق دق معن : لاق هريغ نمو

 . هنع دجوي اميف
 امهنيب ناك هافنف رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تعاج نإ : لاق نم لاقو

 ةتسل هب يتأتف اهب هتولخ حصت وأ زاوجلاب رقي نأ الإ همزلي الو س ةنعالملا
 . اهب الخ ذم رثكأ وأ رهشأ

 : ۔ هللا همحر ۔ بوبحم ني دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو هريغ نمو

 ملام دلولا اذه همزلي له دلوب تعاج مت هتيراج ءىطو هنا رقأ لجر نعو

 . اجوز اهل نأ حصي ملام دلولا اذه همزلي معنف ؛ ًأجوز اهل نأ حصت
 مزلي له دلوب تعاج مث اهديس يأر ريغب جوز اهجوزت نإف تلقو

 يأر ريغب اهجوزت اذإ جوزب اذه سيلو س همزلي معنق ؟ دلولا اذه اهديس
 . اه دلدىس

 ديع دمحم ني ١ خيشل و ىوكزأل ١ ميهارب ١ يب ا خيشلا نع ا ٠, نعو : : ةلآسم

 امك دسافلا حاكنلا نم قحلى 7 نأ - هنع هللا ىضر ۔- دمحم نبا هللا
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 . ملعأ هللاو حيحصلا حاكنلا نم قحلي

 مرحم تاذ جوزتي لجرلا يف نسحلا يبأ نع دجوي اممو هريغ نمو
 دلولا نأ هنم دلوب تعاجف رهصلا تاوذ نم دحأ وأ هتخأ وأ همأ لثم هنم

 ةمرحلا نيلهاج وأ ةمرحلاو سىنلاب نيلهاج اناك بسنلا امهقحليو امهدلو
 جيوزتلا ليبس ىلع ناك اذإف س بسنلاو ةمرحلاب نيملاع وأ بسنلا نيملاعو
 . هدلو دلولاف هنم دلوي تعاجو

 لخد دق هنإ : لاقو ةدحاوب اهقرافو ةأرما لجرلا جوزت اذإو : ةلسم

 هل نكت مل نإف س ارتس اهيلع ىخرأ دق وأ ًاباب اهيلع قلغأ هنأ هتنيبق اهب
 نإف . رهملا فصن اهلو اهسفنب قحأ يهو اهنيمي ذخأ كلذ تدحجو ةنيب
 نإو ث ةدحاو وهف هوحن نم اهلثم عضي امم سانلا فرعي امم دلوب تعاج
 ةنيبب ءىجت نأ الإ هلوق لوقلاف اهب لخدي مل وه لاقو 0 اهب لخد هنأ تعدا
 هنيمي تذخأ هنيبب ءىجت مل نإف ارتس اهيلع ىخرأو اباب اهيلع قلغأ هنأ
 نيبو دلوب تعاج نإو 0 اهلوقل ةدعلا اهيلع ناكو س رهملا فصن اهل ناكو
 . ةدحاوب اهقراف . اباب قلغأ وأ ارتس ىخرأ نإ هب دلولا قزلأ رهشأ ةتس
 امهدحأ تام ن ثاريم امهنيب سيلو هنم تناب اهعماجأ مل لاق نإف

 . الماك رهملا اهلو ةدعلا اهيلعو

 سيل امكدحأ دحاو نطب يف ادلو هل نيدلول لاق لجر نعو : ةلاسم
 هريغ نمو . اهنيبو هنيب قرفيو هتأرما نعاليو اعيمج هنامزلي : لاق ؟ ينم
 . انزلاب اهيمري ىتح امهنيب ناعل الو اعيمج نادلولا همزلي ليق دقو : لاق

 ىخرأو بابلا اهيلع قلغأف ةأرما جوزت لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 : تلق ؟ رهملا نع كلأسأ ينإ : لاق . تلاق ام لوقلا : لاق ؟ ارتس اهيلع

 انامز تثيبلق اهقلط هنإ اضنأ كلذ وه لاق وأ اهسمي مل هنأ ترقأ نإ تيأرأ

 ينقلط هنأل ينسمي مل هنا تررقأ امنإ ينإ : تلاقف . اهلمح نابتسا هنإ ! مث

 ينسم دقو ينسمي مل هنإ تلقو تقلط سانلا لوقي نأ تيشخ لخد 1 مث

 هنأل ادح هيلع ىرأ الو لحرلا دلو دلولا : لاق ؟ لجرلا ركنأو س هدلو اذهو

 اهسمي مل هنأ ترقأ دق اهنإ لوقي

 هيلع : لاق ؟ هنم اهدلو ىقنيق اهجوز اهدنع نوكي يتلا لاب امق : تلق
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 اهسمأ مل ىنأ ترقأ هذه لوقي اذه س اذه لثم سيل اذه لاقو اهتنعالم
 . هدلو دلولا لوقت كلتو

 نم اتلبح امهلعل يرديال امهنأل امهفذقي ال نالوقي ًاعيمج امهنإ تلق
 ىرأ الو ريخألا دلو دلولاو نعالي اذه : لاق س امهسقنأ ىلع امهوبلغ موق
 . ينسمي مل هنأ اهرارقاإاب ادح اهيلع

 دق : ل اق . رهش أ ةتسل هدنع ت دلوق ة رم | جوزت لجر نعو : ةلاسم

 امهّي أل اوردي ملو هيف اوباترا اذإ دلولا نمل : تلقف س رهشأ ةتسل ةأرملا دلت
 , لوألا نم ءيجي ملام ريخألل وه : لاق ؟ وه

 مث ضيح ثالث ةأرملا ضيحت : لاق ؟ نايبلا نوكي فيكو : هل تلق
 كلذ دعبو ، رخآلا اهحوز ىلع تلخدأ ةليل اهنطب يف دلولا ضكريف جوزت
 يتلا مايألل اهدلو كرحتي مل ريخألا نم ناك ول امم كلذ وحن وأ رهشب
 . لوألل ذئنيح دلولاف . رخآلا اهب لخد

 دلوب تاجف اهب لخدو لجر اهجوزتف هتأرما قلط لجر نعو : ةلأسم
 ةأرملا هتقدصف لوألا هاعداف 0 رخآلا اهب لخد موي نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل

 مل امم دلولا ةكرح اهنطب يف تدجو دق ةأرملا تناك نإف : ريخألا جوزلاو
 لوألا هاعداف رهشأ ةعبرأ لبق كلذ تدجوف دلولا ةكرح هنأ اهيلع فخي

 لوألل هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاق دقق . ريخألا جوزلاو ةأرملا هتقدصو

 . ةفصلا هذه ىلع مألا هتقدص اذإ

 نم رثكأ وأ رهشأ ةتس ىلع تدلو اذإ ريخألل دلولا نإ : رخآ لوق هيفو

 يف هشارف ىلع دلو وهو يربتلا الو هنم ءافتنالا هل زوجي الو اهب لخد موي
 رهشأ ةعبرأ لبق ةكرح دجت مل ةأرملا تناك اذإ امأو ، همزلي يذلا تقولا
 . لوألل ريخألا قيدصت زوجي الو س ريخألل وهف

 قيدصت سيلو ريخألل دلولاو مكحلا ىق ذ حصأ رخآلا لوقلا : هريغ لاق

 هعضوم نع دلولل ايفن امهقيدصت نأل ءيش لوئلل ريخألا جوزلاو ةا ةأرملا

 الماح تدجوق اهب لخدي مل ىتلا هتأرما لجرلا قلط اذإو : ةلاسم
 هيلعو لجرلا دلو دلولا نإف : روهشلا يف ةدعلا نم اهجوزت ام ردق ناكو
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 تمت نإف هتارما اهنإف هيلع هتجوز نعال دلولا دحج نإف اهقادص مامت

 ةنعالملا متت مل نإو ى قادصلا فصن هيلعو دلولا هنع يفن امهنيب ةنعالملا
 تومي ىتح ةنعالملا متت مل نإو دلولا مزلأو دحلا دلج هسفن بذكي ىتح
 نأ لبق نم كلذو اهدلولو هنم اهل ثاريملاو قادصلاو دلولا مزلأ لجرلا
 الماح تدجوف رهاظلل اهب لخدي مل اهجوز ناك نإف تجوزت اذإ ة رلا

 . انزلا مسا اهيلع عقي ال هنألو هيلإ الإ تبتيال هنأل لجرلا دلو دلولا ن

 نعالي هنإف س اهجوز نوكي نأ الإ دحلا دلج لبحلا كلذب اهفذق وه نو
 نأ ىرت الأ هل لالح نطابلاو رهاظلاو ةينالعلاو رسلا ىف اهايإ هأطو نألو
 ىرت الأ هدلو دلولا ناك الماح تدجوف ةينالع اهب لخدي ملو تام ول جوزلا
 . مكحلا يف وه الإ همزلي مل دلولا هتمزلأ ثيح كنأ

 نإف يدلو وه : اهجوز لاقو 4 هدلوب سيل دلولا نأ : ةأرملا تلاق اذإو

 . ةينازلا دح اهيلع ماقي مث اهنطب يف ام عضت ىتح اهنع فكيو هدلو دلولا
 نم وه امنإو اهجوز نم سيل دلولا نأ تمعزو انزلاب رقت مل تناك نإق
 قدصم هنألو . شارفلا بحاص هنأل لجرلا دلو دلولاف تهركأ امنإو هريغ
 . اهنطب نم جرخ هنأل اهدلو وهو

 ناك لجرلا هب رقأ نإف 0 هدلوب سيل دلولا نأو تنز دق اهنأ ترقأ اذإو

 جوزب تنصحأ دق تناك نإف . اهنطب يف ام عضت ىتح ةأرملاب رظنيو هدلو
 اهجوز لبق تنصحأ نكت مل نإو ى مجرلا دح اهيلع ميقأ اذه اهجوز لبق
 دلولا هانمزلآو ةئام دلج اهيلعو ناصحإلا يف اهيلع جوزلا قدصي مل جوزب
 . كل تفصو دق ام ةأرملا ىلع مكحلاو

 هنأ تمعزو اهب لوخدلا لبق اهقراف مت ةأرما كلم لجر نعو : ةلأسم

 وأ ارس اهيلع لخدي ناك دقو : لع قادصلا مامت كلذب ديرت اهرشاب

 وأ ًاباب اهيلع قلغأو ةينالع وأ ارس اهيلع لخد نإ : مشاه لاق . ةينالع
 وه ركنأو ًالمح تعدا ناق امات اهقادص تيطعاو تقلح ارتس اهيلع ىخرأ

 ىخرأ وأ اياي اهيلع قلغأ هنأ ملعي نأ الإ اهدلو دلولاو هنعالت ال اهناف

 . كلذ الاق . ارتس اهيلع

 ضيح ثالث تضاحق نستنث وأ ةقردلطت اهجوز اهقلط ة رم ا : ةلأسم

 تدجوو اهب لخدي نأ لبق تام مث . اهرهم اهيلإ قاسو اجوز تجوزت مث
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 عزنيو ريخألا نم اهل ثاريم ال : لاق ى لوألا يجوز نم وه : تلاقف ىلبح
 . ةثرولا ىلإ عفديف اهيلإ قاس يذلا اهرهم اهنم

 دق ينم اذه اهلبح سيل : لاق . اهقلط يذلا لوألا اهجوز نإف : تلق
 !؟ دلولا همزلأ فيكف كلذ لاق اذإ : لاق . ضيح ثالث يدنع تضاح
 !؟ دلولا همزلأ فيكف اهب لخدي مل ريخألا . ال : لاق ؟ ريخألل وهق : تلق
 . ال : لاق ؟ دحلا اهيلعف : تلق

 انسح ادلو رهشأ ةعبرأب ريخألا اهجوزت امدعب تدلو نإ تيأرأ : تلق
 ؟ همزلي ال هلامف : تلق . ىلب : لاق ؟ لوألا نم هنأ ملعي سيلأ ث شاعف

 مث رهشأ ةعبسب اهقلطأ نأ لبق اهسمأ مل لوقي وهو همزلأ فيك : لاق
 !؟ بذاك هنأ ملعي نم ضيح ثالث يدنع تضاحق اهقلط

 ىلع لوألل وه : لوقي عيبرلا ناكو ى كلذ لثم : اهيف حونت وبأ لاقؤ
 قرف اذإ اهيف لوقت ام : تلق س ةلاسملا هيلع تديعأ مث : لاق تقصو ام

 ملو فتني ملو تام ىتح اهتعجر ىلع لوألا دهشي ملو رخآلا نيبو اهنيب
 حضاو نيب رمأ ءاج وأ لوألا نم هنأ ملعي نأ الب ر ارقإ الو يفن هنم عمسي
 اهنع يفوتملا ةدع فنأتستو هثري هدلو دلولاف هنم تدتعاو هتترو هنم هنأ

 ءاج ن ! : كلذ دعب نم لاق مت ى تام موي نم أارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز

 هدلو دلولاو هب رقي نأ ىبأ نإ اهنعالو دلولا مزلأ لوألا نم هنأ حضاو رمأ

 . ةينالع وأ ارس اهيلع لخدي ناك اذإ
 دلولا كرحت مث رخآلا اهجوزت اذإ : لاق ؟كدنع حضاولا امف : هل تلق

 : تلاق مث ى تقولا كلذب رخآلا نم كرحت نإ هيف فلتخي الو تقولا كلذل
 نإف اهنعال دلولا ركنأ نإو ءاش نإ هتأرما يهو دلولا مزلأ لوألا نم وه
 . هتأرما يهو اهعجار اهقدص

 اهنعالي : لاق ؟ ركنأف لمح اهب رهظف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم
 . هدلو دلولاف اهب لخد ناك نإف

 اهلف ادعاصف رهشأ ةتسل تدلوف اهب لخد ناك نإ : رثؤملا وبأ لاق

 اهب جوزت ذم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نإق اهنعاليو هدلو دلولاو اهقادص
 اهب لخد نكي مل نإف 0 اهدلو دلولاو اهقادص اهلو س ةنعالم امهنيب نكت مل
 اهنعال ادعاصف رهشأ ةتسل تدلو نإف . هيلع قادص الو دلولا هقحلي الف
 رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نإو 0 هدلو دلولا ناكو اهقادص فصن اهاطعاو

٢٩



 ملع دق هنأل قالط ريغب هنم نيبتلو ةعتم الو اهل قادص الو امهنيب ناعل الف
 . اهدلو دلولاو اهتدع يف اهجوزت هنأ

 ةأرملا محر يف اموي نيعبرأ ىقبت ةفطنلا : مشاه نع لرقو : ةلاسم

 . ةغضم ريصت مث اموي نيعبرأ ىلإ ةقلع لزت مل مث ةقلع ريصت ت مث ةفطن

 . رهشأ ةعبرأ كلذف ةغضم ًاضبأ اموي نيعبرأ ىقبت ليق دقو هريغ نمو

 هنكت امو بيغلاب ملعأ هللاو ليق اذكه رهشأ ةعبرأ ىلع حورلا هيف خفنت مث
 . ماحرألا

 » ] دلو هنم ت دلوق اهئطوف اه ديع اهرب اك ة رم ١ نع هتلأسو : ةلأسم

 . هعييو همادختسا اهل اه درع ديعل او هترتو اهٹري اه دلو دلول ا : ل اق

 تعدا اذإ ةأرملا نعو - هللا همحر - هللا ديع يبأ باوج نمو : : ةلأسم

 هلابح يقو هل ةجوز يهو نالف نم اهدلو وه اهدي يف يذلا دلولا اذه نا
 اهنأ ةدلاولا لوق لوقلا نإف ايح دلولا ناك اذإ امأف . ةقلطم تناك وأ
 اهنأ دهشت ةلباقب ىتأت نأ اهيلع سيلو س جوزلا لابح يف تمادام هتدلو

 : لاقف هنم وه ىقتناو اهدلو هنأ رقأ ول كلذكو س دعب هلاح يف اهنأل هتدلو
 ناك اذإ ةنعالم امهنيب سيلو س دلولا همزل انزلاب اهمري ملو يدلو سيل وه
 9 . امهنيب قرقيالو هتأرما يهو اهب لخد دق

 ايح ناك ولو س امهنيب قرفو هدلو دلولاو اهنعال انزلاب اهامر نإو
 . اهدلو هنإ : تلاقق اهقلط موي ذنم نيتنس نم لقأل دلوب تعاجق_اهقلطق

 اهنأب دهشت ةلدع ةأرما ةلباقب ىتأت نأ اهيلع هذهف اهدلو سيل هنإ: لاقو

 اهنإ : لاقو س هتدلو اهنا رقأ نإو ى هبسن تبثيو دلولا هيلع بجي مث هتدلو
 . يلوق اذهف ةنيبلا هيلعف اهقلط ذنم نيتنس نم رثكأ اهل الخ دق

 يف هيلع تبثي ناك ام هيلع تبث دلولا ةثرولا ركنأف جوزلا تام اذإو
 يف يهو تام جوزلا نأو حاكنلا ةحص ىلع ةنيبلا ةأرملا تماقأ اذإف هتايح
 . ةدالولاب دهشت ةلباقب يتأت نأ اهيلع سيلو هقحلي دلولا نإق هلابح

 ىلع تدلوف لجرلا اهجوزتي ةأرملا يف اوفلتخاو رثألا نمو : ةلأسم

 دلولا همزلي الو هيلع اهل قادص ال : لاق نم لاقف س رهشأ ةتس نم لقأ
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 . ةمهتلا تقحتسا اهنأل

 دحلا اهنع ًأرديو ةهبش ىلع جيوزت هنأل قادصلا هيلع : لاق نم لاقو

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو لاح ىلع همزلي الف دلولا امأو س ةهبشلل كلذب

 . هثرد مل رهش ] ةتسل ت دلو ن ن او . ٫ هترو رهش ] ةتس نم .لت ت 7 ا ل اق

 يبصل ا ت امو ء ىطرول | نع كسمأ مب ٥ يبصل ١ توم لبق اهئطو ن ناق !

 , هترب : هللا ديع وي أ لاق . نيتنسل ت دلوق اهلمح رهظو ة ]رمل ا ا ١

 ةقلطم تناك نيتنس ىلإ وهف دلولا هيف قحلي يذلا دحلا امأو : ةلسم
 قحل اهنع تام وأ اهقلط موي ذنم لقأ وأ نيتنسل هد تع اج اذاف ةتيمم وأ

 . كلذ مهفاف ً هي قحل الف نيتنس نم رثكأل هي تاج نإو هدلاو

 ةتس نم لقأل تدلوف ةأرملا جوزت اذإ لجرلا نع هتلاسو : ةلئسم

 نم لقأل تدلو اذإ جوزلا قحلي ال : لاق ؟ جوزلا قحليأ اهجوزت ذنم رهشأ

 يهو تجوزت اذ ا دساف جيوزتل او اهدلو دلولاو اهجوزت ذنم رهشأ ةتس

 ذنم رهشأ ةتسل همزلي هنأ دلولا يف انموق لوق ضعي يق اذهو لماح

 اباب اهيلع قلغأ اذإ اهب لخد ذمف انباحصأ لوق يف امأو . اهجوزت

 وأ رهشأ ةتسل كلذ دعب هتدلو دلو لكف . اهب الخ وأ ارتس اهيلع ىخرأ وأ

 . رخآلا ىف همزل دقق رثكأ

 مل ةيبص جوزت لجر نع ۔ هللا همحر - ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 دقو مدق مث رثكأ وأ ةنس اهنع باغ مث اهي لخدق اهبارت غلب الو غلبت

 هنأ يمعف ؟ ؟ دلولا هقحلي له اجوز هي تضر روأ جيوزتلا تريغ دلوب تعاج

 مكح نم جرخت نأ لبق كلذ دحب تراص وأ دلي نم دحب يهو اهب لخد اذإ
 زاوجلا حص اذإ جوزلا ةبيغ يف رظني الو دلولا يدنع هقحلي هنإف هشارف
 . لاحب دلولا مكح بوجو نكمي اميف

 مث رثكأ وأ ةنس اهنع باغو اهئطو مث اهبارتأ غلب دق ناك نإ تلقو
يدنع كلذ نأل لوقلا ضعب د ىف هقحلي هنأ ىعمق ؟ هقحلي له دلوب تعاج



 مت 5 لماح يهو رحبلا يف ةنيفس يف ةيكار تناك ةأرما نعو : ةلاسم

 مايأ دعبي نم لحاسلا يف ةأرملا هذه تدجوف هيف نم قرغو بكرملا رسك

 ىلعق ؟ هيبأ ىلإ بسنيو اهتريو اهنبا نوكيأ يح دلو اهتحتو ةتيم
 اهيلإ الو هيبأ ىلإ بسني الو اهثري الو اهنبا اذه نوكي الف تفصو ام
 . باوصلاب ملعأ هللاو اهدلو هنأ ةلداعلا ةنيبلاب كلذ حصي نأ الإ

 ةدالولا هب اهل حصي مل ادلو تعدا اذإ ةأرملا ىف فلتخا ليقو : ةلسم

 ىلع دلولا اهب قحلي ال ةأرملا نإ : لاق نم لاقق . اهتدالو هب تبثت امم
 لجرلا قحلي امك اهب هقحلي هنإ : لاق نم لاقو 0 دلولاب رارقالا ليبس

 امن ا : ل اقف دلوب تع اجف ة ارم ا جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 : لاق س ةتس ذنم ينجوزت : يه تلاقو ي رهشأ ةعبرأ ذنم اهتجوزت
 . اهلوق لوقلا

 جوزت لجر نع هتلأسو شيرق ني ديعس مس اقلا يب ] نع : ةلأسم

 ؟ ال حأ هل هنأ مكحي ٥ دلو هنأ رقأو رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تتأف ه أرم ١

 رقأ اذإو . هنود اهدلو دلولا ناكو همزلي مل هب رقي مل اذإ هنأ تفرع يذلا
 . نيملسملا لاؤس نم ددزاو ى ملعأ هللاو هرارقإ همزل هب

 ةتسل دلوي تعاج مت ءاملا اهنع لزعو هتأرما عماج يذلا امأو : ةلاسم

 دلاولا مزلي ام ماكحأك هتأرما تناك نإف لقأ وأ كلذ نم رثكأ وأ رهشأ
 يف كلذ هرضي لب هموزل نع دلولا ىنعم يف لزعلا كلذ هعقني الو دلول

 . هتجوز نم رمأب كلذ نكب نكي مل اذإا مثإلا ىنعم

 جنزلا دالب ىلإ اهب لخد نأ دعب هتجوز نع باغ لجرو : ةلأسم
 لك همزليأ دلو دعب ادلو دلتو لمحت هدعب هتجوزو كلذ ريغ وأ نيصلا وأ
 : لاق ؟ هتبيغ يف تام نأ ىلإ ركني مل مأ ركنأ ؟ ال مأ هدعب هب تتأ دلو
 رهاعللو شارقلل دلولا نأل دحأ نبب فالخ الب هب قحالف لوألا دلولا امأ
 تركذ ثيح بئاغ وهو لوألا دلولا دعب نورخآلا دالوألا امأو ى رجحلا

 اوقلتخا دقف هعضوم ىلإ عجريو دحأ ملعي ال ثيح اهيلإ هلوصو نكمي الو
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 جوزلاب قحال وه ًارخآو الوأ تدلو ام عيمج : لاق نم مهنمق : مهيف
 . رجحلا رهاعللو شارقلل دلولا نأل ةنسلاب

 نم هدعب تدلو ام قحلي الو قحلي يذلا وه لوألا نأ رخآلا لوقلاو

 ثيح نم عجريو نامع ىلإ | لصي ن ن ] جنزلا دلي نم نكمي ال هنأل دالوأل ١

 لوق يف امأو اولاق دق ام ةجحلاو لاحم اذهو اهدنع نوكيف 0 دحأ هاري ال

 دلو يف امصتخا نيلجر نإف ث شارفلل دلولا ۔ مالسلا هيلع ۔ لوسرلا

 دقو هدلو هنأ يناصوأ يخأ دلو اذه : امهدحأ لاق ة دعس امهدحأ ةيراج

 يبنلا لاق . يشارف ىلع دلو يدلو اذه : ةيراجلا بحاص لاقو س تام

 اوعدا مهنأ انعم رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا : ۔ ملسو هيلع هللا ىلص

 الو . ملعأ هللاو مهنم اهدلوب ىلوأ وهف هل شارف يه ةيراج نم مهل ادلو

 . انفصو ام ةجحلاو ة ةجح انه هعقنت

 وهو اهدلو ضعب جرخ دقو تتامف لماح ةأرما تناك اذإو : ةلاسم

 ملو اهنطب يف دلولا تام ناف اهنطب نم جرخي ال هنإف هجورخ متي مل يح
 . ىتنأ ث اريم فصنو ركذ

 ةأرما امهدحأ جوزت اذإ نينعلاو بوبجملاو ىصخلا ىفو : ةلأسم
 نإف رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا : ةنسلاب هقحلي دلولا : لاق دلوب تاجف
 نال اهعجاري نأ قلطملل نكي مل اهقلط مث لجر ةقلطم ءالؤه نم دحأ جوزت
 . اهتليسع قوذي ىتح ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا لوقب تعاج ةنسلا
 . عامجلا مهنم مودعم ءالؤهو

 ةمألا وأ ةجوزلا وه دلولا مكح هل يذلا شارفلا نإ : لاق : ةلاسم
 يق لبقي الو ينازلا ليق اميف رهاغلاو ى امارح ًائطو هتجوز ءىطو يذلا

 مهريغب هقحليو امهبسن نع هلقني اميف اورثك ولو ةنيب نم ةرهش دلولا اذه
 يلص ۔ يبنلا نع كلذ توبثل امهشارف ىلع دلو اذإ امهب رقم رارقإب الو
 ۔ ملسو هيلع هللا

 جوز اهل ةدلاو هلو يفوت لجر يف رباج يبأ نب ىسوم نع : ةلاسم
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 . اتيم تيم ثري مل الإو حورلا هيف خفن دق لبح اهب ناك نإف
 نإو ثرو رهشأ ةتس نم لقأل هب تعاج نإ اذه يف ليق دق : هريغ لاق

 هب لمح نوكي نأ نكمي هنأل ثري مل هيخأ توم نم رهشأ ةتسل هب تاج
 . هيخأ توم دعب

 . رهشأ ةعست ىلإ ثري : لاق نم لاقو

 نيتنسل دلولاب تعاجف هبيبر تام نيح نم اهأطي مل اذإ : لاق نم لاقو

 . ثري مل نيتنس نم رثكأل هب تاج نإو هاخأ ثروو هدلو ناك

 ةأرما يف رباح ىبأ نب ىسوم نع رثألا ىف تدجو : هل تلق : ةلأسم

 ملو اهدعب تام مث هعضت نأ لبق تتام مث دلولا حاصو اهدلو ضعب تدلو
 : لاق ءاثنخلا ثاريمك لكشملا دلولا ثاريم هل : لاق . ىثنأ الو ركذ ملعي
 يف ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا نعو دوجوم لوق وهو لاق ام نسح
 عقري ىتح هانعم اخراص لهتسي ىتح ثروي الو ثريال هنأ دلو اذإ دولوملا

 . ضرألا ىلإ طقس هنأ ىلع كلذب لدتسي خارصلاب هتوص

 اه دلو ضعي جرخ دقو تت ام ة رم | ىف هللا ديع وي أ ل اقو : ةلأسم

 ؟ اهتريأ اهنطب يف اهدلو تام نإفق : ليق . ال : لاق ؟ جرخيأ يح وهو

 . ىثنأ ثاريم فصنو ركذ ثاريم فصت ثري معن : لاق

 هتكئالمو لجو زع ۔هللا ةداهش ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم

 اهقادص اهلو تبثي الو مارح حاكن اذهف دابعلا نم دحأ كلذب دهشي ملو
 . : هبلع اهل قادص الق اهل زوجي ال كلذ نأ يه تملع نإق هدلو دلولاو س هيلع

 رهش يف وأ نامرحم امهو هتجوزب الخ لجر يف تلقو : ةلأسم
 ملعأ ملق ؟ ةلاسملا هذه يف ىنعملا ام . دلو الو رقع اهل همزلي مل ناضمر
 هللاو هدلو دلولاو اهرقع همزل اهأطو نإ هنأ يدنعو ائيش اهيف تدجو ينأ

 تبثت ال ةأرملا نأ ةلاسملا هذه يف تدجو : خسانلا لاق . كلذب ملعأ
 تدجو اذكه رقكلا هيلع ةيعدم اهنأل جوزل ١ ىلع عضوملا اذه يق اه اوعد

 . ملعأ هللاو
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 نم لقأل دلوب تاج مث ضئاح يهو هتجوز قلط لجر نعو : ةلاسم
 همزلي دلولا نإف تفصو ام ىلعف ؟ همزلي له دلولا وه ركنأق رهشأ ةتس

 . جوزتت ملام . ضحت مل وأ تضاح نيتنس ىلإ

 جوز نم دلوب تأت مل ام اهقلط ذنم نيتنس ىل ا هقحل 7 ويأ لاق

 ٠ اهي لخد ذنم رثكأ وأ رهش ] ةتسل

 عبرأل ١ ىف تجوزت اذ ا دوقفم ١ ةجوز ىف ل اق نم ل اق دقو : ةلأسم

 رهاعللو شارفلل دلولا نآل دوقفملا جوزلا دلو دلولا نأ : دلوب تعاجف نينس

 . رجحلا

 نأ هيلع سيلف رحلا هوخأ تام ةرح هتحت دبع ىق لاقو : ةلاسم

 ناو . هاخأ هدلو ثرو رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تعاج نإف هتجوز لزتعي
 موكحم هنأل اهلزتعي مل وأ اهلزتعا ائيش ثري مل كلذ نم رثكأل هب تعاج
 . لوخدلاب هيلع

 هاخأ هدلو ثرو رهشأ ةعست نم لقأل هب تاج نإ : لاق نم لاقو

 يف سانلا نيب ةداعلا نم فراعتلا ىلع جرخي اذهو اهلزتعي مل وأ اهلزتعا
 . ةدالولا

 نيتنس نم لقأ يف دلوب تعاجف اهأطي ملو اهلزتعا نإ : لاق نم لاقو
 لوقلا اذه ىنعم يل نيبي الو ٠ هب دلولا قوحلل دلولا ثريو اهأطو كرت ذنم
 هلعلف هللا نيبو هنيب اميف امأو ى مكحلا رهاظ يف ءىطولاب هيلع موكحم هنأل
 . زئاجلا ىف كلذ هعقني

 هل لجرو ميهاربإ نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اهأربتساو كلذ ىلع دهشأو اهئطو نع هدي عفر هنإ مث اهاطي ةيرس
 ةتس نود اميف ةفصلا هذه ىلع دلوب تتأ مث هكلم يف دعب يهو نيتضيحب

 يف وأ ؟ ال مأ ىلاعت هللا نييو هنيب اميف دلولا همزلي ةتس نم رثكأ وأ رهشأ
 اميف هتدلو اذإ همزلي ليق دقف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ ينفرع همزلي مكحلا
 . ملعأ هللاو نيتنسلا نود

 نيتضيحب اهأربتساو اهئطو نع هدي عفرب هسفن ىلع دهشأ نإ تيأرأ
 هللا نيبو هنيب اميق دلولا همزلي رهشأ ةتس نود اميف دلوب تتآ مت اهعاب مت
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 . ملعأ هللاو همزلي هنأ يدنعق ؟ كلذ يل نيب مكحلا يق وأ ىلاعت

 هنإ مث اهب لخدو ةأرما جوزت لجر : دمحم يبأ ةروثنم نم : ةلأسم
 امأ : لاقف ؟ هدعب نم دالوألا هب هقحلي له : تلق ةدع نينس اهنع باغ
 مل اذإ كلذو هنوقحلي مهنإف مكحلا يف امأو هنوقحلي ال هللا نيبو هنيب اميف
 : لاق ؟ ةأرملا لاح ام : تلق . هنم دالوألا نوكي نأ زجي ملام لاح يف نكي

 . هيلع ناك ام ىلع هتأرما

 ةتس نم لقأل تدلوف ركب ريغ وأ اركب ةأرما جوزت لجر يفو : ةلسم
 عقو دقفلا نأل قادصلا اهلو امهنيب قرفيو هنود اهدلو دلولا : لاق . رهشأ
 : لاق ؟ اهب لخد نكي مل نإف : تلق . زوجي ال لماوحلا حاكنو لماح ىلع
 . اهل ءيش الف

 هل تحص الو اهب لخدي ملو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 حص اذإ همزلي له ‘ رهشأ ةتس نم رثكأل دلوب تاجفق اهب ةولخلا
 رقي ىأ اهب هنم ةولخلا حصت ت ىتح همزليال ليق هنأ يعم : لاق ؟ جيوزتلا

 ا دعي نم أادعاصق رهشأ ةتس يق كلذي

 له لزني ملو عماج وأ عماجي ملو اهب هل ةولخلا تحص نإف : تلق

 رهشأ ةتسل هب تعاج اذإ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ هركنأ اذإ دلولا همزلي

 . مكحلا يف هراكنإ هعفني الو دلولا همزل ةولخلا دعب ادعاصف
 هنأ ملع اذإ : لاق هللا نيبو هنيب اميف اذه راكنإ هعسي لهف : هل تلق

 يف هيف همزلي الامع عنتمي نأ ردقو ى هيف ةهبش ال اميف هدلوب سيل
 هعقني الو كلذ هل زاج ةينالعلا يف مكحلا يف هيف همزل دق امم ةريرسلا

 هعفنت ال ةلطاب هاوعدو هشارف ىلع تبث اذإ مكحلا يف دلولا اذهل هراكنإ
 تباث وه يذلا قحلا راكنإ نم هسقن ىلع رهظي اميف هرضيو مكحلا يف
 . هدلع

 لزنأ لاح ىلع هدلو دلولاف ، لسغلا بجوي ًاعامج عماج اذإف : هل تلق
 ىضق نإف : هل تلق . ليق اميق كلذك هنأ يعم معن : لاق ؟ لزني مل وأ

 ملو جرفلا تلخدف ةفطنلا تلاسف جرقلا ريغ يف اهتدب رئاس يف هتجاح
 ؟ دلولا همزلي له اهي لخد ذنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل دلوب تعاجفقف عماجي
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 بسحأو 4 فشنت ال اهنأ ليق اميف همزلي ال دلولا نأ يعمف اركب تناك نإف

 اذإف اهجرف يف ةفطنلا تلزن اذإ لاح ىلع لسفلا اهيلع ىري اضعب نأ

 ةفطنلا مكحب يعم اركب وأ ًابيث تناك ةفطنلا لوزنب دلولا تيث اذه تيث

 . جوزلا نم
 ىلإ تجلوأ وه ملعي ملف جرفلا تلخد ىتح ةفطنلا تلاس نإف : تلق

 وأ رهشأ ةتسل دلولاب تاجف تجلو دق اهنأ يه تعداو ى ال مأ جرفلا جلاو

 جلاو يف تجلو دق اهنأ اهئاعداب دلولا همزلي له س تقولا كلذ ذنم رثكأ

 هيلع بجو جرفلا تلخد دق اهنأ هعم حص اذإ . ملعأ هللا : لاق ؟ جرفلا

 . ملعأ هللاف كلذ هعم حصي ملامو فشنت اهنإ ليق ام ىنعم ىلع يدنع كلذ
 . يدنع ةهبشلاب هالوأ امو حصي الام مكحلا يق همزلأ ال

 يف كلذ وه هعسيأ دلولاب رقيو كلذ يف اهقدصي نأ دارأ نإف هل : تلق

 عطقلا ىلع هب رقي ال هنأ يعمف : لاق ؟ هلام هتروبو هب رقي نأ زئاجلا

 نإ هنكلو . هب موكحم وه ام عضاوم يف هركني الو همزلي هنأ ملعي ىتح الإ

 نإو 4 ال مأ هللا نيبو ينيب اميف هموزل يلع هبتشا ام ناك دق هنإ لاق

 هعسيو هب رارقإلا هعسي ال اميف هب رقي ملو اهاوعد ركذي ملو اهنع تكس
 . ىدنع كلذ

 يناوألا نم ءيشب وأ ةقرخب اهسمف ةبانجلا هتباصأ نإف : هل تلق
 دلوب تاجو تلمحف اهجرف يف هتلخدأو ةفطنلا هيف يذلا كلذ يه تذخأف

 رارقإلا هعسي وأ زئاجلا وأ مكحلا يف دلولا همزلي له رثكأ وأ رهشأ ةتسل

 كلذ ذنم رهشأ ةتسل دلولاب تعاجف اهب الخ اذاف مكحلا يف امأ : لاق ؟ هب

 هيلع كلذ يل نيبي الف هل زوجيو همزلي اميف امأو همزلي هنأ يدنعق ادعاصف

 . هلعق ريغ نم كلذ ناك اذإ

 هتلمتحا مث ءانإ يف ةبانجلا فذق اذإ لجرلا نأ يلإ عفر : ةلاسم
 . كلذب بألا قحلي ال دلولا نأ ةبانجلا كلت نم تلمح مث هتجوز

 ملو دعب ضيحت يهو ابئاغ اهجوز ناك ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم
 نأ هعسي له مدق دق وأ همودق لبق تدلوو هجورخ دعب تنزف لمح اهب نكي
 هنأ ىدنعف : لاق ؟ هدلو هنإ لوقتو هايإ همزلت ن أ اهعسب لهو ؟ دلولا ركني

 بذكلاب هيلع اهاوعدب هايإ همزلت نأ يه اهل زوجي الو هركني نأ هل زوجي ال
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 عفني الو هب رقت مل وأ هريغل هب ترقأ هيلع تباث مكحلا يف هل مزال هنكلو
 . هريغل هب اهرارقإ

 ناك اذإ : لاق . هسقن يق همزلي ال نأ زئاجلا يف هل زوجيف : هل تلق

 هنأل . هل مزال دلولاو يدنع كلذ زئاجلا يف هل زوجي الف اهب لخد دق

 شارفلل
 اهنأ ملعت يهو هدلو هن هنأ ىلع يبصلا اذه هثروو جوزلا تام نإف ل تلق

 : لاق ؟ كلذ نم وت ام انزلا دعب تلمح امنإو هنم الماح نكت مل

 . هللا لاا اهتيوتو انزلا نم اهرافغتسا ىدنع كلذ نم اهتيوت

 اهيلع له هنم هسيل هنأ ملعت يهو يبصلا هترو يذلا لاملاف هل تلق
 تملسو هدلو هسيل هنأ تملع اذإ : لاق ؟ هدعب نم لجرلا ةثرول هنامض

 ىلإ هتفلتأ اذإ ةنماض يدنع يهف هتاريم ببسب اهجوز لام نم ائيش هيلإ

 دق هنأل : هل تلق ؟ هدلو هسيل هنأ ملعي نيأ نم نكلو : لاق مث س ثراولا ريغ

 سانلا نيب فراعتي ام اهنع عطقنا ذنم هل الخو اهنع جوزلا عامج عطقنا

 اهنع باغ ول : لاقف ؟ تقولا كلذ ىدعت اذإ اهجوز نم دلت ال ةأرملا نأ

 مودقلا دعب تدلوو مدق مث هموق يق حون رمع اماع نيسمخ الإ ةنس فلأ

 نأ اهل زوجي الو رجحلا رهاعللو شارقلل دلولا نإ ليق هنأل هدلو دلولا ناكل
 نظلاو نونلظلاب الإ كلذ ىلع كردت نيأ نم اهنأل عطقلاب كلذ ىلع دهشت

 نأ اهل ىري ال هنأكف ةهبشلا نم ىلوأ نيقيلاو 4 ائيش قحلا نم ينغي ال

 ةبوتلا الإ اهيلع ري ملو هريغل هب رقت نأ اهل لحيالو عطقلا ىلع كلذب دهشت
 اهنأل روزلاب تدهش دقف هريغل هب ترقأ نإ اهنأل اهبونذ نم رافغتسالاو
 هدلو هنأ الولو نيملسملا ءاملع نم ملعأ ينازلاو يه سيلو كلذ ملع كردت ال

 . باوصلاب . ملعأ هللاو . هب هنوقحلي نوملسملا نكي مل
 اذإ : لاق ؟ ناعللا امهنيب عقي له دلولا وه ركنا نإ تيأرأ : هل تلق

 ناعل ال ليقو ناعللا امهتيب ليق دقف هركنأف مكحلا يق دلولا هيلع تبث
 . انز نم وهو هدلو وه هسيل هنإ لوقي وأ انزلاب اهفذقي ىتح امهنيب

 : لاق ؟ هل وأ اهل دلولا نوكي نمل اهنعألو انزلاب اهفذق نإق : هل تلق
 . هشارف ىلع دلو اذإ هل دلولا نوكي

 انعالت اذإف : لاق ؟ ةدعلا يف امهدحأ تام نإ ناثراوتي لهق : هل تلق
 ىلع امهُميرحتو اهتقرافمب موكحم هنأل ليق اًميف اثراوتي ملو امهنيب قرف
 . ضعب امهضعب

٢٢٨



 يعم معن : لاق ؟ ةدع اهيلع نوكتأ امهنيب قرفو اهنعال اذإف : هل تلق
 . ةدعلا اهيلع نأ

 ؟ اهعجاري نأ هل لحت له اهقلط مث هريغ اجوز تجوزت نإف : هل تلق
 تجوزتو . امهنيب قرف اذإ ضعب امهضعبل نالحي ال مكحلا يف : لاق
 . هريغ اجوز

 هبذك ملع اذإف : لاق ؟ هللا نيبو امهنيب اميف كلذ امهعسيف : هل تلق

 الف . اهيلع هبذكل مكحلا يف كلذ اهيلع بجو امنإو اهيف هلوق يف اهيلع
 هل تلق . هلوق بذك ملع اذإ لالحلا يف مارحلا بجوي مكحلا نأ يل نيبي

 ؟ ةنعالملا دعب ةيالولا هب بجي ام امهنم رهظ اذإ اضعب امهضعب ايلوتيف
 . كلذ نم ابات اذإ اضعب امهضعب نايلوتي امهنأ ىعم : لاق

 كلذ دعب مث تضقنا دق اهتدع نأ ترقأ اذإ ةقلطملا نعو : ةلأسم

 هنإف تجوزت اهنأ تلاق ولو قلطملا قحلي هنإ نيتنس وأ ةنس يف دلوب تعاج
 . ه دلو دلول اف ضحت مل وأ تضاح جيوزتل ١ حصي مل ام قحل

 امهدلو هنأ اعيمج هنايعدي نيلجر دي يف يبص يف ليقو : ةلاسم

 هتقفنب ناذخؤيو فوقوم هرجأ نوكي هنا ةنيبلا كلذ ىلع امهدحأ حصي الو

 مل اذا هلوق لوقلا ناك هوبأ هنأ رقأ امهيأف غلب اذإف هغولب ىلإ هتوسكو

 لك امهنيب اميق هنايعادت امه امنإو 0 ةدحاو ةأرما ءعىطو نم كلذ نكي

 ببس كلذ يف امهل حصي الو ةدحاو ة أرما نم وأ ةأرما نم امهنم دحاو

 كلذ ايعادتي ملو امهل كلذ حصي مل اذإف . اعيمج هبويأ انوكي نأ لمتحي

 امهل نبا نوكي نأ نكمي ال هنأل امهريغ نبا وأ امهدحإ نبا هنأ حص دقف

 ثاريمب هنم امهدحأل الو امهل مكحي مل دلولا تام نإف نيتأرما نم اعيمج
 . امهدحأب رقيو غلبي نأ لبق تام اذإ

 عم ثراو نوكيو هغولب ىلإ هتاريم يبصلل فقوأ نيلجرلا دحأ تام نإق

 اذاف اعيمج نالجرلا تام نإ كلذكو اصلاخ هنأ هنأ رقأ دق هنأل ةثرولا

 . هنم ثاريملا زاج هوبأ هنأ رقأ نيوبألا يأبف غلب

 هغولب لبق تام نإ يبصلا نأ لوقلا اذه ىنعم ىلع جرخي : هريغ لاق

 الإ هعم ثري ال هنأل امهدحأ نم ثاريم هل نكي مل نيلجرلا توم دعب
 نيلجرلا ةترو ىلإ لاملا عجر ثاريم هل تبتي مل اذإو ى غولبلا دعب رارقإلاب
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 ىلع يدنع جرخيو هغولب لبق يبصل ا تام وأ هلبق تام اذإ امهدحأ وأ

 نوكي ن ن ] لمتح ا اذ ا هل امهيلع اوئاج هي امهر ارقا ن أ لوقل ا ضعي ينا ذاعم

 ن ] لمتحي الو : روجي ال هجو نم هي ارقي مل ام يد ذاعملا نم ىنعمي امهل انب ا

 . غولبلا دعي يدنع كلذب رقي نأ الا امه اوعد وه هيلع زوجي الو كلذ كردي

 سيلو هلزنم يف هدنع تناكو 0 اهب لخدو ةأرما جوزت لجر : ةلاسم
 ءاج مث نينس رشع باغف رحبلا عطقف ارفاسم جرخ مث دلو هنم اهدنع
 هدالوأ مهنأ فرتعي ملو مهركنأف دالوأ ةعبرأ هتأرما دنعو هلزنمو دلبلا ىلإ

 دلولا الإ مكحلا يف هيلع سيل هنأ ليق دق : لاق ؟ ال مأ مهب هيلع مكحيأ

 اهكردي ثيح رصملا يف نوكي نأ الإ هدالوأب اوسيل كلذ ءارو امو س لوألا
 . قيفوتلا هللايو مهب هيلع ىضقي كلانهف

 تدتعاف توملا ىنعمب اهجوز اهيلإ ىعن ةأرما نع لئسو : ةلاسم
 مكح نوكي نمل مدق وأ لوألا ةايح حصو ريخألا جوزلا نم تدلوو تجوزتو

 . رخآلل دلولا مكح هنأ يعم : لاق ؟ دلولا

 وأ تومب لوألا نم اهجورخ دعب اهتعجارم جوزلل لحي لهف : تلق
 ىف فالتخالا نم ىرعتي ال هنأ ىدنع : لاق ؟ اهتدع تضقنا اذإ قالط
 . ` . هل لحت ال نأ ينبجعيو انباحصأ لوق

 ةدحاو لك تقزق نيوخأ هل نيتنبا جوز لجر يف نولوقت ت ام : ةلأسم

 تعاج نإ دلولا مكح نوكي نمل اهلزتعاو اهئطوف اهجوز ريغ ىلا امهنم
 . ءىطاولا نم همكح تبثي هنأ ىعم : لاق ؟ دلوب

 لحي له . اهتدع تضقناو هريغ وأ قالطب اهجوز نم تناب نإف تلق
 اذهو كلذ نم دعبي ال هنأ يدنع لاق ؟ ىلوألا لثم يه مأ اهجيوزت ءىطاولل
 . يدنع فالتخالا نم ىرعتي الو لوألا نم يدنع دشأ

 رخآلاو ينم امهدحأ : لاقق نيدلو هتجوز تدلو لجر نعو : ةلاسم

 هنإ اذه لثم ىف ليق هنأ ىعم لاق ؟ هتجوز يف هيلع بجي ام . رامحلا نم

 ليقو دحلا همزل كلذ نع عجر نإف س دلولا هقحليو اهنعالي كلذ ىلع ماد نإ
 . لاق اميق بذاك اذهو نيبتو انزلاب اهفذقي ىتح ةنعالم الو هيلع دح ال
 . كلذل الهأ ناك بدأ نإو دلولا هقحلبو
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 باب

 نم اهنبا امهنم ةدحاو لك فرعت مل اذإ نيتدلاولا يق

 ةنيبم ةأرما دنع دجو اذإ يبصلا يفو ىرخألا نبا

 ةلباق امهدنعو دحاو عضوم يف اتدلو نيتأرما نعو يراوحلا يبأ نعو
 مالغلاو ةيراجلا نمل ةلباقلا ردت ملو ةيراج ىرخألاو امالغ ةدحاو تدلوف
 نإف تفصو ام ىلعف ؟ امهنم مالغلا ىطعت نم نايردت ال ناتأرملا كلذكو

 تذخأ وأ اهدي يف راصو ادحاو امهنم ةدحاو لك تذخأ ناتأرملا تناك

 هذه يف رباج يبا نب ىسوم نع ليق دقف ىرخألا ذخأت ملو امهادحإ

 ناتأرملا تناك نإو س هب ىلوأ وهف ءيش هدي يف ناك نم : لاق هنأ ةلاسملا

 اعيمج امهمزل امهدلو امهيأ امهادحإ فرعت ملو نيدلولل اضرعت مل
 نم نيوخأ انوكيو امهنم امرحم انوكي ىتح ى اعيمج امهناعضريو
 لك نم نادلاولا ثريو اعيمج امهناتريو امرحم امهل انوكيو ةعاضرلا
 نم ًاعيمج نيدلولا ناثرت ناتأرملا كلذكو ة ركذ بيصنو ىثنا بيصن ةأرما
 . اندجو ام سايق ع اذهف امهنيب هامستقيق ةدحاو مأ ثاريم دحاو لك

 ملف دبعو دلو هلو كله لجر يف ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم نع
 يف نيرح نانوكيو اعيمج هناثري هادلو امه : لاقف هدلو امهيأ فرعي
 . باوصلاب ملعأ هللاو ں رارحألا مكح امهيف مكحلا

 نب دمحم نع هعقري ءيش رثأ ىلع ابوتكم تدجو امم : ةلأسم

 ةيسوجمو ةينارصنو ة هيدوهي تدجو اذكه رثؤم ا يبأ نع ناسغ يب ]

 نم اهدلو فرعت مل هزافم ضرأ يف ًامالغ نهنم ةدحاو لك تدلو ةملسمو
 لتق ملسي مل نمو اوغلب اذإ هيلع نوربجيو مهب ىلوأ مالسإلا : لاق ؟ هاوس
 . هونب مهو مهتريو هنوثري ملسملاو

 عضاوملا ضعب يف نعقوف ىلاب ابح نجرخ ةوسن ٹالت نعو : : ةلاسم

 ىلعف . ةب دوهيل او ة هين ارصنل ا دلو نم ةملسملا 4 " , ن املقغلا
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 . هي ىلوأ وهف ه اعد و ةدحاو دلو ىلإ مهنم دحاو لك قيس ناف تقصو ام

 مهنم دحاو لك رقيف اوغلبي نأل مهب ىلوأ مالسإلاف مهيلإ قبسي مل نإو
 نولتقي ال نكلو هيلع نوربجيو مهب ىلوأ مالسإلاف قرفي مل نإو هيبأب
 نوثريو ينإرصنلا نم مهل ثاريم الو مهتنؤم مهئابآ ىلعو سبحلا مهيلعو
 ملعأ هللاو ائيش مهنم ملسملا ثري الو هنومستقي امهس ملسملا نم
 . باوصلاب

 تقو يف اتدلو نيتأرما يف رباج يبأ نب ىسوم نع ليقو : ةلأسم
 ةدح ىلع هذه دلوو ةدح ىلع هذه دلو تعضوف ةدحاو ةلباق امهعمو دحاو

 اهعم يتلا تعداف 0 ىثنألا امهادحإو ركذلا امهادحإ تطعأق تعجر مث

 ةدحاو لك : لاقف . ىدلو وه لب : ركذلا اهدي ىف ىتلا تلاقو ركذلا ىثنألا
 ( ` .. ةنيبلاب يعدملا يتأي ىتح اهدي يف امب ىلوأ

 مث لماح ىهو رحبلا ىفق ةنيفسلا ىق ةبكار تناك ةأرما نعو : ةلأسم

 دعب نم لحاسلاب ةأرملا هذه تدجوف هيق ناك نم قرغو بكرملا رسكنا

 ىلعق ؟ هيبأ ىلإ بسنيو اهثريو اهنبا نوكيأ يح دلو اهتحتو ةتيم مايأ
 اهيلإ الو هيبأ ىلإ بسني الو اهتري الو اهنبا اذه نوكي الف تفصو ام
 . باوصلاب ملعأ هللاو س اهدلو هنأ ةنيبلاب كلذ حصي نأ الإ

 نب ىيحي ايركز يبأ يضاقلا تدجو : ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 اهلهأ نم تجرخ ةأرما نع قاتسرلاب لخن ةدحان نم لجر ينلاس ددعس

 هنأ ملعي ملو اهردص ىلع يبصو تتام دق اهلهأ اهدجوف ىلبح يهو

 يلإ عقرق . اهي دلولا قحلي ال نأ تببحأف دحأ اهرضح الو س ال وأ اهدلو

 قحلي الو اهب هبسن قحلي دلولا نأ هدجن دمحم يبأ بتك يف دجوي هنأ
 ركب ابأ تيقل ىتح كلذ نم تيجعتق هنم تلمح يذلا اهجوز بسن
 قحلي الو اهقحلي ال هنأ اهيف ظفحف يلاعسلا ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . اهجوز
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 باب
 انز ريغ وأ ةجوز وأ انز نم دلولاب رارقالا يف

 رارقالا دعب راكنإلاو همكحو

 هنأ ارراقت نإ رثؤملا وبأ لاق قدص همأ تلاقو انز نم دلوب رقأ لجر نعو
 هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر لاق امك رجحلا هلو هب قحلي الف انز دلو
 امك هدلو وهف كلذ ىلع اعمتجاو همأ كلذب ترقأو هدلو هنأ رقأ نإو ۔ ملسو
 قحل همأ هتقدصو هب رقأ اذإف ةريرسلا ىف اهجوزتي نأ نكمي دق هنأل . رقأ

 . . هتري دلولاو هبسنبو هب

 : تلقو : نسحلا يبأ نب دمحم هللا ديع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 وه ينم هنأ هتعد دلو لكو دلو اهنم يل يتجوز ةنالف لاق نإ لوقت ام
 اهدالوأ نم هب رقأ امف تفصو ام ىلعف ؟ هنم دلولا اذه تلاقف يدلو

 جوز اهل نكب مل ام مهبمسست هقحلو دلولاب هر ارقإ تيث اعدا ام ىلع هتقدصو

 . هشارق ىلع دلت

 نيعمتجم ة ارم او لجر نع ۔ هللا كمحر ۔ تلأس هب داوج نمو : : ةلاسم

 امهرمأ لوأ نم جيوزت امهنيب نكي ملو ًأدلو هنم تدلو نأ ىلإ م ارحلا ىلع

 دقف تفصو ام ىلعف . توملا هرضح نأ ىلإ دلولاب رقي ر هرخآ ىلإ

 قحلي انزلا دلو نأ ۔هللا همحر - يراوحلا يبأ خيشلا باوج يق تدجو

 رقأ اذإ انزلا دلو يف لوقلا اذهب ذخأن نحنو س بألا هب رقأ اذإ الاب دلولا

 . هي قحال وهق بألا هب

 يف تدجو اذكهو انز دلو ناك اذإ هب قحلي ال : ءاهققلا ضعب لاقو

 سانلل رهظيو امهنيب مارحلا ىلع اعمتجا اذإ امأو س انزلا دلو يق هياوج

 لاح لك ىلع هيبأب قحال وهف عامتجالا اذه يلع هنم تدلوو اهي جوزت هنأ

 هباوج يف تدجو اذكهو اهب جوزت دق هنا لاقو مارحلا ىلع اعمتجا اذإ
 . اضيأ

 نم لاق نم لاقف همأ هتقدصو انز نم دلوب لجرلا رقأ نإف : ةلسم
 نوكيو دلولا ىلع ناقدصي الو امهسفنأ ىلع ناقدصي امهنأ : نيملسملا
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 : ل اق نم ل اقو . هديأ بسن هيسن قحلي نوكي الو : امهٹربو مهل اعبت دلول |

 جيوزت امهب رهش نكي ملو دلوب رقأ نإو انز دلو هنأ رقأ اذإ دلولا ثروي ال
 . هييأ بسني اقحال هيسن ناكو > همأو هايأ ثروو دلولا يف امهرارق إ تيث

 دلوب رق 5 نمو هنم اهدلو نأ رقي نأ هل سيلف ة ٥ رماب انز نمو : : ةلاسم

 . حرلا نم ذخأي الو ةمرحل ا ج جوزي الو ثري ال هناف انز نم

 . مهبسن هقحليو هدالوأ مهن أ همزل دالوأب رقأ نم : لاقو : ةلأسم

 نم ث اريم نويجوسي الو مه دل و هنم ذخ ي مر يف مهم اهسب نولخدي لف الو

 . اعطق هدالوأ مهنأ لدع ادهاش دهشي ىتح ةثرولا هركنأ اذا هريغ

 جوز اهل سيلو تدلو ةأرما نع هتلأسو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 يذلا دلولا لجرلا ثري وأ دلولا كلذ لجرلآ ثري له دلولا كلذب لجر رقأو
 تام نإ دلولا ثري ال لجرلاو هب رقأ يذلا لجرلا ثري دلولا : لاق ؟ هب رقأ
 . ناتراوتي امهنإف كلذ متيو يبصلا غلبي نأ الإ يبص وهو

 هب رقأ يذلا يبصلا اذه ريمع دالوأ هلو لجرلا اذه تام نإف تلق

 . ال لاق ؟ هوثري نأ هتوخأل له هي رقأ يذلا يبصلا تام مث اعيمج هوثروفق

 يذلا هلام نم نوثري الو يبص وهو تام اذإ مهيبأ نم هثرو ام هنم نوثري

 . مهيبأ ريغ نم هدافتسا يذلا هدي يق

 ل ادز نيب ن اورم ع امس يق تدجوو ن اطحق يب ا ب اتك نمو : : ةلاسم

 دلول | : ل اق .< ه دلو دلول ١ ن ] اقرتع او ة ٥ رماي د انز لجر نعو : دلكمحم يبي ] نع

 دلول ١ ن ] ليق هزأل جوزلل دلول ا : ل اق.ي . جوز اهل ن ن اك م نإ اف : تلق . امه دلو

 ن ] فرتع ا مث جوز اهل سيلو ةمأ اي انز ول : تلق . رجحل ره اعللو س ثارقلل

 . ارح ناك اذإ هتري : لاق س ةمألا هتقدصو هل دلولا

 دلوب لجرلا رق ] اذاو ۔ هللا همحر - نسحلا يبأ نع هريغ نمو : : ةلأسم

 ىلع ن ں اقدصي امهنأ : نيملسمل ١ نم لاق نم لاقف هم ] هتقدصو انز نم

 نوكي الو امهتريو امهل ًاعبت دلولا نوكيو دلولا ىلع ناقدصي الو امهسفن
 . هيبأ بسنب هبسن قحلي
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 ملو دلوب رقأ نإو » انز دلو هنا ترقأ اذ ا دلولا ثروي ال : لاق نم لاقو

 ناكو همأو هايأ دلولا ثروو دلولا يف امهرارق تيث جيورت امهل رهش نكي

 . هيبأ بسني اقحال هيسن

 دحاو نطب يف ادلو هل نيدلول لاق لجر نع : هريغ نمو : : ةلاسم
 هنيب قرفبو هت أرم ١ نعاليو اعيمج امزلي : ل اق. ينم سيل امك دح أ : ل اقف

 انزلاب اهيمري ىتح امهنيب ناعل الو دلولا همزلي ليق دقو هريغ لاقو . اهنيب

 ىثن ] وأ ارك ذ نيي ملو هتثرو عم دلوي رق ] لجر نع هتلآسبو : ةلأسم

 : لاق . ىثنأ وأ ركذ ثاريم لاملا نم هل اوكرتي نأ ةثرولا ىلع نوكي ام
 ثاريم هل كرت الإو ىثنأ هنأ ةنيب راضحإب امهذخأي مكاحلا نأ نيبي يذلا
 ناف : ىثنأ ث اريم فصنو رك ذ ث اريم فصن هل فقو اوزجع ن اق > رك ذ

 مهيلع عجر ركذ هنأ حص نإو . ةد ايزل | رادقمب ةترولل عجر ىثنأ هنأ حص

 . هثاريم مامتب
 لوقي مكاحلا نأ يدنع يذلا : لاق س قح هل لجر ىلع ناك ولو : تلق

 . ةثرولا لع ةجحل او س ركذ هن أ ةنيبب يتأت ن ن أ كدلع ةجحل ا قحل ١ هيلع ي ذلل

 اوزجعأ نإو رخآل ىلع يضق ةنديب ىتأ مهيأف ‘ ىثن ذأ هنأ ةنيبب يتات ن ]

 7 فصتو ركذ د ث اريم فصن ن فيقوتب اعيمج مهيلع مكحلا ن ا ١ اك اعيمج

 . هدي يف يقب امب ميرغلا ٣ اوعجر

 فلتخيف هب هرارقإب الإ هنم هتدالو تبثت مل دلوب رقأ نم امأو : ةلاسم

 هنم هتدالو تبثت نم ةلزنمي هنأ : لاق نم لاقق انباحصأ لوق نم هيف

 . هثريو هبسن هقحليو نيميلا كلم وأ ةيجوزلا قيرط نم رهاظلاب مكحلاب
 هثاريمو هنم هتاريم هلأ هدلو هنأ هرارقإب الإ تبثي ال هنأ : لاق نم لاقو

 نم دالوألا نم كلذ ريغ ثري الو س هيبأ نم ثرو امم هعم هابأ ثرو نمم

 ةلزنمب وه امنإو هبسن قحلي الو مهماحرأ نم الو هتبصع نم الو هب رقأ

 نم جيوزتلا يف الو مومرلا يف لخدي ال كلذكو هريغل هلام نم ءزجب رقأ نم
 . لوقلا اذه ىلع رقملا دالوأ
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 هبسن تبثي له هدلو هنأ هاوعد ىلع هابأ قدصف دلولا غلب نإف : هل تلق

 عدم اضنأ دلولا نأ يدنع : لاق . هيسن نوكيو رخآلا لوقلا اذه ىلع

 هثري نمم هريغ ىلع هرارقإ يف ايعدم رقملا نأ امك هب رقأ نمل هقيدصتيب

 . مهنم كلذ ىلع هقدص نم الإ مهريغو هدالوأ نم

 مث هنم تدلوف اهريغب وأ هتأرما ةيراجب انز لجر نعو : ةلاسم
 نع ءاج يذلا ثيدحلل ال : لاق ؟ هنرثريو مهتري له اهدلوو ةيراجلا تقتعأ

 . رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا

 رقأ اذإ هتأرما دسفت : لاق . هدلو دلولاو اهب ىنز هنأ قأ امنإف : تلق

 لاق : يراوحلا وبأ لاق . مهنم هل الو هنم دلولل ث اريم الو كلذي اهدنع

 . ذخأن هيو هتروو هب قحلأ انز نم دلوب رقأ لجر امنأ ءاهقفلا ضعب

 نم ينبا مالغلا اذه نأ رقأ لجر نع لئس ٠ هللا دبع ىبأ نع : ةلآسم

 . معن : لاق ؟ تام نإ هثري هارتفأ اهتجوزت ةجوز
 من همأب تيثز لاق وأ همأب ترجف مالغلا ١ نا لاق نإ تيأرأ : تلق

 ۔ ملسو هيل هللا ىلص ۔ يبنلا نع يور : لاق مث . ال : لاق ؟ هتريأ تام
 . رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا : لاق هنأ

 هلك ءىطولاب رارقإلاو دلولاب رارقإلاف : ديعس يبأل لاق : ةلاسم

 رخآ دهشو دلولاب رقأ هنأ دهاش دهش اذا دجوي دق هنأ يعم : لاق ؟ ءاوس

 دقو دلولا هقحل هي قحلي ام تقو يق دلولاب تعاجفق هتمأ ءىطوب رقأ هن هنأ

 هرارقإ هبشي ءىطولاب هرارقإ ناك اذكه ىنعملا ناك اذإف ةداهشلا تققت

 نإ : لاقو . دلولا هب قحلي ام ماكحأ يناعم ىلع دلولاب تعاج اذا "

 . دلولا هانعمي قحلي يذلا ءىطولاب رارقإلا نم انعم تيثأ دلولاب رارقإلا

 يف نيدلاولاو دلولاب رارقإلا زوجي هنأب رثألا ءاج دق : ةلاسم
 : لاق هنأ ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا نع رثألا ءاجو 0 ثاريملا بابسأ
 ليوأتب ملعلا لهأ نم ةمألا تعمجأو . رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا
 يف اوقلتخا مت 4 ينازلا رهاعلا نأو جوزلا شارقلا نأ رابخألا

 انزلا نم دلولاب رارقإلا زوجي هنأ : لاق نم لاقف انزلا نم دلولاب رارقإلا
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 رارقإلا هب زوجيو دلو هنأل
 هيلع هنلا ىلص ۔ ىبنلا لوقل انزلا دلوب رارقإلا زوجي ال : لاق نم لاقو

 اك محرلا يف هل قح ال رهاعلاو . رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا : ۔ملسو
 . جوز هكلمي ال وأ جوز هكلمي

 ةأرملل نكي مل اذإ انزلا نم دلولاب هرارقإ زوجي هنإ : لاق نم لاقو

 عوطقم ريغ دلولا بابسأ نم شارفقفلاق جوز كانه نكي مل اذإ هنأل جوز

 شارفلل دلولا ب ملسو هيلع ىلص ۔هللا لوسر لاق املف هنع دلولا ماكحأ
 قحتسي دحأ مث نكي مل اذإ ةفطنلا بحاصل دلولاو شارف انهاه سيلف
 . دلولا

 مل انزلاب ةعرسم حافسلاب فرعت ةأرملا تناك اذإ هنإ : لاق نم لاقو
 اندخ ةذختم تناك نإ امأو 4 مكحلا يف حايم تبنم هنأل ًأدحأ اهدلو قحلي

 دلو هقحلي اذهف اهيلإ عطقنم وأ لاجرلا ىلإ ةعطقنملا يهو ًاندخ اهنذختمو
 زع ۔ ۔ هللا لوقل مارح هلك كلذ ناك نإو . ةحقاسلا ريغ ندخلا ن ٠رأل هذه

 . «ن ادخأ يذختم الونبحف اسم ريم » ۔لجو

 حاكنلا يف كلذ همزلي هنإف عاضر وأ ةدالو بسنب رقأ نمو : ةلأسم

 هب رقأ نم عيمج هبسن قحليو هب رقأ نم عيمج نم هبسن مزلي الو ةلصلاو
 رقأ وأ ةدلاو وأ دلاو هب رقأ اذإ دلولاو نيدلاولا ةترو عيمج هبسن قحليو
 مهضعب بلطي نأ الإ تباث بسنلا نإف ةثرولا ركتأو ةدلاوو دلاوب دلو
 . مهتوم دعب ضعب ثاريم

 ةيراج نم دلوب امهدحأ رقأف نيدلو كرتو كله لجر يف ليقو : ةلأسم
 بيصن ثلت دلولا اذهلف هوخأ وهو هديأل دلو هنأ يناثلا رق و ‘ هدلو هنأ هديأ

 . هب رقأ امك هدلو هنأ رقأ ىذلا مزليو هوخأ هب رقأ يذلا

 الو مهبسن هقحلبو هد الوأ ١ مهن أ ةم ] ل الوأي اب رق أ نمو ل اق : ةلأسم

 هريغ نم ث اريم نوبجوتسي الو مهدلاو هنم ذخأي مر يف مهماهسب نولخدي
 . اعطق هدالوأ مهنأ لدع ادهاش دهشي ىتح ةترولا مهركنأ اذإ

 ذخأي نمم يكزإ لهأ نم لجر نعو هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلاسم
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 هلو مدق هنأو سراف ىلإ رحبلا فلخ نامع نم جرخ يكزإ لهأ مر نم
 نأ زوجي له هب مهرارقإب هدلو اذهو هتانب نهنإ : لاق ث ركذ دلوو تانب

 ىلع زوجي ال لوقأف ؟ ضعب مهضعبل مهرارقإب يكزإ لهأ مر يف اولخدي
 نولخدي الو هونب مهنأو مهوبأ هنأ مهرارقإو هدالوأ مهنأ هرارقإ يكزإ لهأ
 ىلع مهب هرارقإ زوجي امنإو ى هونب مهنأ لدع يدهاشب الإ مهمر يف مهيلع

 . زوجي الف نلا لهأ ىلع امأو ى بسنلاو ثاريملا يف هسقن

 رظنت الف اهيلإ رظنت ال نأ ةلباقلا تعاطتسا نإ ضخاملاو : ةلئسم
 . كلذ ىلإ رطضت نأ الإ

 هتقدصف كايإ ينجوز كيلو نإ : اهل لاقف ةأرما عدخ نمو : ةلأسم

 فلح نإف نيمي ةيلعف ةنيب نكت مل نإ . كلذ اهركتأ مث اهسفن نم هتنكمأو
 دلولاف تدلو نإو اهقادص اهل هنم ذخأ نيميلا نع لكن نإو ءىرب دقف

 عم لخدي ال ليق نكلو هثرو انز نم دلوب رقأ نمو . اهيلع دح الو اهدلو
 . هيبأ ةيصع نم ناك نمو هتاوخأ جوزي الو مهمر يف مَرلا لهأ

 ةأرملا نإ : لاقف ؟ دلوب هسقن ىلع رقأ لجر نع مشام لئس : ةلاسم
 ني ءالع لاقو . هقلحي ملو هثري مل لوقي ام تركنأ ١ نإو هثروو هقحل هتق

 . هثروو هقحل اهتوم دعي وه رقأو تتام دق ة أرملا تناك نإو كلذ لثم .امش

 انز دلو قحلتس لجرو ناليغ ني مش اه ىل ا يلع يب ] ب اوج : ةلأسم

 اذإ هترود ىأرل ١ لهأ ضعي انعمس دقق ث اريملاب هل هويأ رمأو همأ هتقدصو

 . ةرح ىهو بأل ١ تقدص

 ني لمحم ني رمع ىلاإ ا دمحأ ني نسحل ا يلع يبأ ب اوج نمو : : ةلأسم

 مأ هللا دنع هب فرتعي نأ هيلعأ دلوب هنم تتاف ةأرماب ىنز لجر يف نيعم

 هل نكي مل امارح ن ناك نإو كلذ هيلع ناك الالح هل ةنكاسم تناك ناق ؟ ال

 . ملعأ هللاو اهدلوب فرتعي نأ

 اهلو ينزت ة رم ١ يف انب احص ا فلخا دمحم يب ] عم اج نمو :: ةلأسم
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 تئطوأ اذإ اقح اهجوز ىلع قحتست ال مهضعب لاقف اهانز هنع متكتو جوز
 . اهجرف يق هتناخو هشارف

 . اهانز هنع رتتسا اذإ هنع اهقادص لطبأ ال : مهضعب لاق
 نمو ةمألا قافتا وهو ,داسلا نع ةدترملا قادص نالطب ىلع اوقفت

 ةينازلا تناك امل : لاقف اسايق ةدترملا ىلإ اهمكح در اهقادص ,7

 ةدترملل ةيواسم تناك اهلعف وه يذلا اهانزب اهجوز ىلع ةمرحلا تلخدأ

 يبنلا لوقب ةينازلل قادصلا بجوأ نم جتحاو قادصلا نالطب يف اهمكحو
 يلام هللا لوسر اي : هتجوز نعال ىذلا لجرلل ۔ ملسو هيلع هللا ىلص _

 . اهنم تبصأ امبف تقدص تنك نإ : لاق ى قادصلا نم اهيلإ هتقس امو
 ةدترملا ليبس اهليبس سيلو : اولاق . دعبأ كلذ نم تنك تبذك تنك نإو
 . ملعأ هللاو هب جاجتحالا غوسي لصأب قلعت دق لكو

 فلتخيف هب هرارقإب الإ هنم هتدالو تبثت مل دلوب رقأ نم امأو : ةلأسم

 هنم هتدالو تتبث نم ةلزنمب هنإ : لاق نم لاقق انباحصأ لوق نم هيف

 . هثريو هبسن قحليو نيميلا كلم وأ ةيجوزلا قيرط نم رهاظلا مكحلاب
 هثاريمو هنم هثاريم الإ هدلو هنأ هرارقإب هل تبثي ال هنإ : لاق نم لاقو

 رقأ نم دالوأ نم كلذ ريغ ثري الو هيبأ نم ثرو امم هعم هابأ ثرو نمم

 رقأ نم ةلزنمب وه امنإو هبسن قحلي الو هماحرأ نم الو هتبصع نم الو هب
 دالوأ نم جيوزتلا يف الو مومرلا يف لخدي ال كلذكو س هريغل هلام نم ءزجب

 . لوقلا اذه ىلع رقملا
 له هدلو هنأ هاوعد ىلع هابأ قدصق غلب نإ تيأرأ : ديعس يبأل تلق

 : لاق ؟ هبسن تبثي نم ةلزنمب نوكيو رخآلا لوقلا اذه ىلع هبسن تبثي
 يف ايعدم رقملا ناك امك هد رقأ نمل هقيدصتي يعدم اضبأ دلولا نأ يدنع

 كلذ ىلع هقدص نم الا مهريغو هدالوأ نم هتري نمم هريع ىلع هرارقإ

 . مهيف
 ني يلع ىلإ ديعس يبأ خيشلا طخب ةعقر ىق هتدجو اممو : ةلأسم

 هل نكي مل انز نم يدلو اذه : لاقو دلوب رقأ لجر يف : لاؤس باوج رمع
 . نيملسمل | نم عيمجل ا لوق يف تي ات رارقإ ١ ريع اذ دهو دلوب

 ريغ ادودرم رارقإلا ن ا م اك > جوز اهل ة ٥ رما نم يدلو اذه : لاق نإ كلذكو
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 . تباث
 مث . دوهش اذه ىلع دهشأو انز نم هدلو هنإ لاقو دلوب رقأ ول كلذكو

 ىلع مهدهشأو ةعامج رضحتسا مث هللا ء اش ام نامزلا نم ىضم هنإ
 نأ ث الوأ هب رقأ يذلا لوألا وهو هبلص نم هدلو دلولا اذه نأب هسفن

 مهدهشأ نيذلا دوهشلا نم رضح نم ىلعو يناثلا لطبي لوألا رارقإلا
 مهيلع الو يناخلا دهشأو دهشي ال نأ انز نم هدلو هنأب هسفن ىلع الوأ

 . ةيناثلا ةداهشلاب اودهشي نأ ةداهشلا ةيدأت

 نأ حاكن الو حافس نم هنأ ركذي ملو دلوب رقأ نم ىلع اوعمجأ كلذكو
 روهمجلا لاقف انز دلو هنأ حص اذإ رارقإلا اذه دعب اوفلتخاو 0 هدلو دلولا

 : مهنم ليلقلا وهو لاق نم لاقو . هدلو وهو لوألا وه رارقإلا نإ : مهنم
 يف هل ةجحلا نم ناكو انز نم دلولا اذه نأ حص اذإ تباث ريغ رارقإلا نأ
 . رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔لوسرلا لوق اذه

 اهجيوزت ىلع دهشأو اهجوزت مث ارس ةأرماب انز لجر نعو : ةلاسم
 : لاق ؟ اذه يل رسف ةفصلا هذه ىلع هبسن هقحلي له ادلو هل تدلوف
 دسافلا حاكنلا نم قحلي دلولا نأ الا هتربو هيسن هقحلبو هدلو وه .4 . معن

 نم يدلو : لاق اذإ انزلا دلو قحلي ٢ امنإ (الكاجلا حاكنلا نم قحلي امك

 رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا نأل هلوق لبقي ملو جوزت هنأ ملعي ملو س انز
 ىلعو . ثاريملا يف قحلل انز نم لقي ملو س يدلو : لاق اذإ امأو هب مجريي
 مث ىنز هنأ تركذ يذلا امأف . ًائيش هنم بألا ثري الو ابسن قحلي ال لوق
 رهاظلا مكحلا يف ذ قحلي هنإف حيحصلا جيوزتلا دعب دلوب تعاج مث جوزت
 هنم لبقي ال جوزت مث ىنز هلوقو هللا الإ نطابلا ملعي الو ثاريملاو بسنلا
 بسنلا قحلي مل جوزت مث 5 ةأرماب ىنز اذإ ناك ولو بذاكو فذاق هنأل هلوق

 مهلك اوزاجأ دقو فيكف بسن اننيد يف انل فالخلا لهأ عيمجل تبثي مل
 قحال بسنلاو ى لالح ةجوز مهدنع يهو هب انز نمب جوزتي نأ ينازلل
 . عيمجلا عم هب موكحم ثاريملاو

 ١ ذ ١ دلول هقحلي له تو دلوق اهئطوق ة ارم ١ بصتغ ١ نمعو : ةلاسم

 دلولا هثريو تام اذإ هتريو هب رقي نأ وه هعسي لهو اهل هباصتغا حص
 . حيحصلا : ةخسن يفو )١(
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 ىتح مأ هب رقأ اذإ دلولا اذه وه ثري نأ هل لحي ال مأ وه تام اذإ اضيأ
 ىلع هنم دلولا ن ناك اذإ كلذ يف فلتخي هنأ يعمف ؟ ال مأ حاكنب دلو نوكي

 نكي ملام كلذ نأ بسحأو 0 هقحلي ال : ليقو هقحلي : ليقق . انزلا هجو

 جوز ةأرملل
 . , بنالا وهو رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا ناكو جوز اهل ناك اذاق

 نيبي ابصغ اهسفن بصتقيو اهجوز نع عطقي مل اذإ يدنع كلذو

 . اهجوز شارف نع اهعاطقنا
 هبلع مرحت وأ عاضر وأ بسن لبق نم هل لحت ال ةأرما جوزت نإ كلذكو

 اهعماج و هايإ هسم وأ غلاب يهو اهجرفل ةرظن نمو تامرحملا ضعبب

 هقحلي له ادلو حاكنلا ماكحأ بيسي هشارف ىلع تدلوق اهجوزت مث امارح

 ناك اذإ هبسن هقحلي ليق دق هنأ يعمق ؟ ال مأ ةمرحلاب يه تملع هبسن

 . حاكنلا ببسب
 يبصلا بستكا وأ هٹثري نأ هثاريم دلاولل لحي لهف يبصلا تام نإو

 لعفي نأ هلام نم كلذ هعسبو هدلو لام يف دلاولا ةلزنمب هيف نوكي له ًالام

 مأ هسفن دنع هديعت اميق هللا دنع لالحلا زئاجلا ماكحأ يف هتربو ءاش ام

 مكح هلو هيلع تبث اذإ هنأ يعمف ؟ سانلا عم مكحلا يف الإ كلذ هعسي ال
 . هريغو تركذ ام عيمج يف هدلو ةلزنمب ناك هيسن

 ريثك راوج بصتغا اميقو ريمأ ةكلمم بصتغا ريمأ كلذكو : ةلأسم

 يدنع يراوجلاف ؟ ال مأ نهدالوأ بسن هقحلي له نلمحف نهئطوف

 انزلا دلو نأ لوقي نم لوق ىلعو مهبابرأل نيكولمم نهدالوأو تاكولمم
 ام ليبس ىلع هل دالوأ كيلامم مهو ى بصاقلا اذه دالوأ مهق هيبأب قحلي

 . كيلامملا دالوأل ا ىف بجي

 كلذي اهلهأ ملع املف ودي لهأ مهو امارح ة ٥ رما عماج لجرو : ةلأسم

 ن أ اونظو كلذ اولهج اذ ا هي مهيسن قحلي له نينيب اه دلوأق اه اد ا هوجوز

 . نيمي كلمو جيوزت ببسي ناك هنأل كلذ ليق دق هن أ ىعمق ؟ ؟ رئاح كلذ

 دلاولا لعقك مهلام ىف هلعف زوجي له ًالام دالوألا بستكا نإ : تلقو
 وهو هر اوقحل ] اذ ا ل الوأل أ ن ] ىعمفقف ؟ لالح ح اكني ٥ د الوأ ن اك اذ ا
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 نم ةحيضفلا فوخ نم اهايإ هوجوزو ةمرحلاب اوملع ن نإ : تلقو

 رقأ هب دالوألا بسن قحلي له هنم تدلوق ث مهب يرزي ال نأو <

 . جيوزت بيسيو جيوزت نم دالوأ مهنأل كلذ ليق هنأ يعمف ؟ مهركنأ وأ مهب

 نوكي لهو ؟ مهب رقي نأ هعسي لهو ؟ مهركني نأ هعسي لهو : تلقو
 ببس ىلع هنم اودلو اذإ مهراكنإ هعسي ال هنأ يعمق ؛ لوألا لثم اذه

 هنأ الإ لهاجتلاو ةلاهجلا ىنعم ىلع جيوزتلا نم ناك امو مهمكح همزلي

 . دلولا بسن لطبي الئل ليق هنأ يدنع اميق تباث هنم دلولاف جيوزتلا انعم

 حاكن ريغب هلزنم يق اهرصتقاف امارح ةأرما ذخأ لجر كلذكو : تلقو

 لثم نونوكيو هب دالوأل ا بسن قحلي له ةيوتلا دارأ مث 5 ًادالوأ هنم تدلوق

 يف ليق دق هنأ يعمف ؟ هنوثريو مهتريو ء ايشألا عيمجو لاملا يف دالوألا

 هقحلي نأ ينبجعيو 4 جيوزتلا ىنعم ريغ ىلع ناك اذإ فالتخاب اذه لثم

 ناك وأ جوز اهل نكي ملو هسقنل اهل ًاصلختسم اهل ايصقم ناك اذإ

 هل ةكرتشم تناك اذإو انزلا هجو ىلع ناك ولو هريغ نود ًأاندخ اهذختم

 يردي ال هنأل اذه ىلع دلولا هب قحلي نأ ينبجعي مل انزلا هجو ىلع هريغلو
 . هريغ نم وأ هنم

 اذإو هركني نأ هل زوجي ال نأ اذه ىلع هنم دلولا تبثي نم لوق ىلعو

 اذإو مهركنأ ولو كلذ همزلأ هنم اهدالوأ توبثب مكحلا بجي ام انعم تبت

 ولو مكحلا يف كلذ همزلي الف تبثي الو زوجي الام هجو ىنعم ىلع اوناك
 ولو ءىطولاب رارقإلا قيرط نم هقحليف دلولاب وه رقي نأ الإ اهل هؤطو حص

 . هب رقي ملو ءىطولا حصي مل
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 باب
 هتارمو ةنعازملا دلو يك

 هتاريمو هدلو دلولاف اهب لخد ناك نإ : لاق ؟ ةنعالملا دلو ثاريم نع لئسو
 . همأ ةيصعل ث اريمل و همأل ا اق اهي لخ ل نكي مل ن ن او ء هدي ] ةيصعل

 نأ الا اهدلو دلولاو اهجوز نعالت هناف المح يعدت يتلا امأو : ةلاسم

 مل اذا قادصلا فصن اهلو ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ هنأ ملعي

 . دلولا اهمزلو ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ هنأ ملعي

 سيل امكدحأ : دحاو نطب يف ادلو هل نيدلول لاق لجر نعو : ةلاسم

 دقو هريغ لاق اهنيبو هنيب قرقيو هتأرما نعاليو اعيمج هامزلي : لاق ؟ ينم

 :انزلاب اهيمرب ىتح امهنيب ناعل الو دلولا همزلي ليق

 نإف انزلاب هتجوز لجرلا فذق اذإو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . اهيف هيلع سأب الف هبر رفغتساو هسفن بذكأو ناطلسلا ىلإ كلذ عفري مل
 الف ناطلسلا ىلإ امهرمأ راص ىتح كلذ نع عجري ملو اهفذق ىلع مت نإو
 لاق ام ىلع نودهشي لودع دوهشلا نم ةعبرأ هعم ناك نإف . هل ةعجر
 الف الإو اهب زاج دق ناك نإ مجرلا وهو دحلا ةأرملا ىلعو جوزلا ءىرب دقف

 اهلو اهٹريو هثرت اهدلو دلولاو س ادبأ هيلع تمرح انعالت اذاف امهنيب ناعل
 . امهدحأ دلجي الو هنم ةدعلا اهيلعو اهقادص

 دحلا دلج ةنعالملا نم غرف ام دعب هسفن بذكأ نإ : لاق نم لاقو

 . مجرت اهنإف كلذ دعب وأ ةنعالملا لبق هتأرما هتقدص نإو س هدلو دلولاو

 ثاريملا هل : لاق نم لاقو
 دبع ابأ تلاسو هريغ نمو . ثاريم نيموجرملا نيب سيل : رثألا يفو

 : لاق نم لاقف ؟ ناثراوتي له ةموجرملاو موجرملا نع : ۔هللا همحر ۔ هللا
 ؟ تنأ لوقت امف : هل تلق . اهثري الو هثرت : لاق نم لاقو هثرت الو اهتري
 . ناتراوتي ال : لاق

 ىلع تهركتسا اهنإ هتجوز هتدلو دلول لجرلا لاق اذإو : باتكلا نمو
 ناعل الو شارقلل دلولا ةرفص يبأ ظفح يف لاقف هنم دلولا سيلو اهسفن
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 . اهجوز وهو دح الو امهنيب
 مث هنم سيل اهدلو نأ معزو انزلاب هتجوز ىمر لجر نع : باتكلا نمو

 هثرتو اهسقن ةأرملا نعالت : سابع نبا نع ليقف ى ةنعالملا لبق تام هنإ
 . هثريو هدلو دلولاو

 دلولا نإف رهشأ ةتسل تدلوف ةأرملا لجرلا جوزت اذإو باتكلا نمو
 اهلو اهراك وأ ًاعئاط هدلو دلولاو اهنعال هنم ىفتناو اهامر نإق جوزلل
 نإف 0 اهجوزت موي نم رهشأ ةسمخل هتدلو نإو امهنيب قرفيو الماك اهرهم
 . امهنيب قرفيو اهنعاليو رهشأ ةتس نم لقأل ناك اذإ اهل دلولا

 ةأرما كلم لجر يق ۔ هللا همحر ۔هللا دبع وبأ لاقو باتكلا نمو
 ؟ ناعل امهيلعأ : تلقف 0 كلذ وه ركنأو قالطلا دعب المح تعداف اهقلطو
 . ناعل نيقلطملا نيب سيلو اهئطو ام هنأ هيلع نيمي الو امهنيب ناعل الف

 تدارأ امنإو كلذ وه ركنأو اهر شاب هنأ تعدا نإ تيأرأ : تلقو

 قلغأ هنأ لدع يدهاش تماقأ نإف ؟ نعالت امهنيب له ًالماك قادصلا
 يف اهلوق لوقلاف ةينالع وأ ةريرس يف ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع
 نأ لبق نم اهب لخد ذنم رهشأ ةتسل هيب تعاج اذإ هدلو دلولاو ةرشابملا

 اهايإ هفذق ىلع متو مكاحلا ىلإ كلذ عفرو انزلاب اهفذق نإف اهقلطي
 ةريرس اهب هتولخو اهب هلوخد حصي مل نإو 0 اهقرافي ملام امهنيب ناعللاف
 مث اهب هلوخد حص دقو اهقلط اذإو س اهدلو دلولاو هلوق لوقلاف ةينالع وأ
 هيلعق كلذ دعب اهفذق نإو . امهنيب ناعل الو هدلو دلولاف هركنأق دلوب تعاج
 . نسحلا يبأ عماج يف اذكه اهل دحلا

 مجر ةنيب هيلع تماقأ نإ : لاق انزلاب اهجوز تمر ةأرما نعو : ةلسم
 . ثاريملاب ملعأ هللاو اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع دتعتو الماك اهقادص اهلو
 نإو ى تمجر اذإ ائيش ةأرملا نم ثري ال هنإف جوزلا امأو . هترت نأ قيلخو

 يهو يه هتفذق اذإ نعالت امهنيب سيلو دحلا تدلج ةنيب هيلع مقت مل
 . اهقادص اهاطعأو اهقراف ءاش نإو اهكسمأ ءاش نإ هتأرما

 لجرلا ةأرما تع اج اذإ : ۔ هللا :همحر ۔ هللا ديع وبأ لاقو : ةلسم

 كدلو اذهو يداو اذه سيل : لوقي ىتح كلذب امهنيب ناعل الف هركتنأف دلوب
 . ناعللا امهنيب نوكي اذه يفق . انز نم
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 باب
 لبقب ال ام و اهلوق نم لبقي ام و دلولل ةلباقلا

 يباوج يف ناك هنأ تركذو كلام نب تلصلا ىلإ هللا دبع يبأ باوج نمو
 اهنأ ىلع ةلدع تناك اذإ ةلباقلا لوق لبق تدلو اذإ ةأرملا نأ ناسغ يلإ
 اهدعب وأ اهلبق تام هنأ الو ىثنأ الو ركذ هنأ ىلع اهلوق ليقي الو انح هتدلو

 امأف .كلذ ناك فيك كل رسفأ نأ تبيحأف 4 امهريغ وأ ,لدع يدهاشب الإ

 اهنأ ةدلاولا لوق لوقلا نأ هجولا هيف كتملعأ دقف امئاق ابح دلولا ناك اذا
 ةأرما دهشت نأ دبالف ةقلطم تناك نإو ى جوزلا لابح يق تماد ام هتدلو

 . هايإ همزلي مث يحلا دلولا اذه تدلو اهنأ ةلدع
 ةلباقلا هب دهشت نأ الإ دلولا !يف ةأرملا قدصت ال لدق دقو : هريغ لاق

 ٍ ه ةنئابوأ جوزلا لابح يف تناك كلذ حصي وأ
 اقلطم ناك اذإ هيبأب قحل ذل لجألا يف هب تعاج اذإ قدصت : ,ليقو

 عجر . لاح ىلع تقولا يف هب تاج اذإ اهلوق لبقي : ليقو . الف اتيم امأو

 . باتكلا ىلإ
 لوقف . اتيم دجو امنإو امئاق ًاًيح دوجوم ريغ دلولا ناك اذإ امأو

 يح وأ تيموهو دلولا دلو هنأ ةلدع تناك اذإ ةدالولا ىلع لوبقم ةلباقلا

 ناك هنأ لدع يدهاشب حصت ىتح تيم وهو دلولا دلو لدع يدهاشب جب

 ال ةدالولاو لدع ادهاش اهيلع دهشي نأ نكمي ةايحلا نأل تام مث ايح

 . اهيلع دهشي نأ نكمي
 مل تام مث ايح دلو هنإ ةلباقلا تلاق نإ دارأ هنأ انعم يذلا : هريغ نمو

 ةلباقلا لوق لبقي هنإ : ليق دقو . هتدلو اهدلو هنأ اهلوق لبقيو اهلوق لبقي
 نأ لدع ادهاش دهش ول كلذكو . باتكلا ىلإ عجر . تام مت انح جرخ هنأ

 : الاقو ى تام مث ايح ناك هتدالو ىلع ةلباقلا هب تدهش يذلا دلولا
 هل ناك نإ هلام بلص نم هنم همأ تثرو اهدعب حأ همأ لبق تامأ يردن ال

 وأ اهلبق تام هنأ ةلباقلا لوق لبقي الو س اهلام بلص نم وه ثروو لام
 وأ اركذ ناك هنأ ةأرملا هذه هتدلو ىذلا دلولل نأ : ةلباقلا تلاق اذإف اهدعي
 هفرعي ىثنألاو ركذلا نأل اهدحو اهلوق لبقي مل ةثرولا كلذ ركنأو ىثن
 لدع ادهاش دهش اذإو ةلباقلا ريغ لاجرب هيلع علطي نأ نكميو ا
 ىثنأ وأ اركذ ناك ام يردي ال بيس وأ ناك ام ىردي الو ابح ن اك هنأب
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 اهدحو اهلوق لبقي ملو س ىثنألا ثاريم فصنو ركذلا ثاريم فصن تثرو
 . داليملا يف اهريغ هيلع علطي ال اميف اهلوق زوجي امنإو 0 ىثنأ وأ ركذ هنأ

 . دوهشلا نم هيف دبالف دوهشلا هيلع علطي نأ نكمي ام امأو
 لوقب الإ اهدلو اذه نأ ةدلاولا لوق لبقي ال ليق دقو : لاق هريغ نمو

 اهسفنل ةيعدم اهنأل ةقلطم وأ ةتيمم وأ ةجوز تناك س لاح لك ىلع ةلباقلا
 امأو 4 اتيم وأ ابح جرخ هنأ ةلباقلا لوق ليقي هنإ لىق دقو .ث ةجح ريغب

 اهريغ هيلع علطي ال اميف اهلوق زوجي امنإو اهلوقت لبقي الف ىثنأ وأ اركذ
 . دوهشلا نم هيف دبالف دوهشلا هيلع علطت نأ نكمي ام امأو س داليملا يف

 وأ ىثنأ وأ ناك اركذ دولوملا ىلع دوهشلا ةداهش نم ةوسن تبلط ام لتمو

 . اتيم وأ ًايح

 تحت عضوم يف امهنم ةدحاو لك تحرج نيتخأ نيتأرما نأ ول تيأرأ
 امهتحارج امهل سيقت ةلدع ةأرما مامإلا رمأف ءاسنلا اهيلإ رظني ال بايثلا

 ىرخألا لبق تتام امهادحإ نأ تدهشف ناثراوتي امهو امهتحارج تساق
 هناف ، ليقت توملا يف امهتداهش تناكأ اعيمج اتتام وأ كلت امهتحارج يف

 ةدحاو لك ثروتو توملا يف امهلوقب ذخؤي الو سايقلا يف امهلوقب ذخؤي
 لبق تتام امهادحأ نأ لدع ادهاش موقي نأ الإ ىرخألا نم امهنم

 . ىرخألا

 ىلإ ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ باوج نم : ةلاسم
 رمأو حارجلا يبأ نب رقصلا رمأ ۔ هللا كمحر ۔ تركذو : كلام نب تلصلا
 دقو همأ نم هتوخإ كلذ ركنأو هنم اهتنبا اهنأ اهمأ يعدت يتلا ةراجلا هذه

 دمحم ناميلس ةداهشي احيحص ة ةأرملا حاكن تيأرو دوهشلا ةداهش تأرق

 اهتدلو اهمأ نأ حصي مل هنأ تركذ نكلو 4 امايأ هدري نامعنلا يبأ ني

 انمحر ۔ : اهتنبا الو هتنبا اهنأ نوملعي ال مهنأ ةثرولا ضعب ركنأو

 ةأرملاو انح ناك ول نأ هيلع تبثتي ناك ام هتثرو ىلع تبتي هنأ ۔كايإو هللا

 ال دلولا اذه نأ وه لاقو هنم هتدلو اهنأ تلاقف دلوب تعاجو دعي هلايح يق

 اهنأ دهشت ةلياقب يتأت نأ اهيلع سيل اهلوق لوقلا ناك هتدلو هنأ ملعي

 . اهلوق لوقلاف هلابح يف تناك اذإف دعب هلابح يف اهنأل هتدلو

 ملو 4 يدلو وه سيل : لاقو وه هنم ىقتنا اهدلو هنأ ترقأ ول كلذكو

 يهو اهب لخد دق ناك اذإ ةنعالم امهنيب سيلو دلولا همزل انزلاب اهمري
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 قرفيو هدلو دلولاو اهنعال انزلاب اهامر نإو . امهنيب قرفي الو هتأرما
 اذإف حارجلا يبأ نب رقصلا ةجوز يهو اهدر هنأ حص دق هذهف امهنيب
 اهنأ دهشت ةلباقب ىتأت نأ فلكت سيلو اهبسن تبث دقق اهتنبا اهنأ تلاق
 انح ناك ولو . هقحلت ال اهنإف نيتنسل هتوم دعب اهتدلو نوكي نأ الإ اهتدلو
 لاقو اهدلو هنإ تلاقف اهقلط موي ذنم نيتنس نم لقأل لوب تعاجو اهقلطف
 اهنأ دهشت ةلدع ةأرما ةلباقلاب ىتأت نأ اهيلع هذهق اهدلو سيل هنأ وه

 رثكأ هل الخ دق هنأ لاقف هتدلو اهنأ ر رقأ نإو هبسن تبثو هيلع بجي مث هتدلو

 نب رقصلا تنب يف يلوق اذهف ى ةنيبلا هيلعف اهقلط موي ذنم نيتنس نم
 اهتدلو اهنأو اهمأ در دق هنأ حص اذإ اهتاريمو اهبسن تبت هنأ حارجلا ىبأ

 . هلابح يف ةأرملاو تام وأ . اهركني ملو هتايح يف

 تغلب ةايح هيف همأ نطب نم جرخ نم نأ نامثع ىبأ نعو : ةلأسم

 . ثرويو هيلع ىلصي هنإف لهتسي مل نإو تغلب ام ةايحلا

 لوخ د حص ذ | : ل اق شيرق ني درعس مس اقلا يب أ نعو : : ةلأسم

 يدنعو » 7 هنأ مأل ا تلاق اذ ا همزل هناف دلوب تتأف ة ةأرملاب لجرل ١

 ناك اذإ رهشأ ةتس نم لقأل هدلو هنأ ةنيبلا جوزلا يلع نأ ملعأ هللاو
 اهنأ يه تلاقو دلوي تتأ من ةقلطم تناك اذإ امأو 4 ملعأ هللاو اهي زاج دق

 اهيلعو هلوق لوقلا ناك كلذ وه ركنأو اهقلط ذنم نيتنس نم لقأل هتدلو
 . بوبحم نب دمحم نع تدجو كلذك س ةحصلاو ةنيبلا

 ليقت له لالهتس ١ وأ غ اضر ىلع ت دهش ةم ا نعو : ةلأسم

 . ةعضرم وأ ةلياق وأ ةلدع تناك اذإ . معن : لاق ؟ اهتداهش

 يف ٥ ةأرملا تتامو ناتلباق. اهداليم يف ٥ ةأرملا دنع ناك اذإو : ةلأسم

 تلاقو : هتدالو دعي تامو انح دلولا جرخ : نيتلباقل ا ىدحإ تلاقق اهداليم

 . ةايحلاب تدهش ىتلا لوق لوقلاف . اتيم جرخ : ىرخألا

 تناك ولو اهتداهش زوجت ةلدع تناك اذإ ةلباقلاب ليق دقو : ةلسم
 . اه الو هسيل : ةخست يفو ) ( ١
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 زوجت الو دلولا يف اهدحو ةدالولا دنع دلولا لبقت يتلا يه ةلياقل و اهدحو

 . تومل ا يف زوجت ليقو ىننأل و رك ذلا و تومل و لالهتس ال ا يف

 مث كرحتي دلو اهنطب يفو ةأرما تتام اذإو ير اوحل ا ويأ : ةلأسم

 ايح جرخي ن أ ال ا همأ نم ثري ال هن اف جرخي مل و أ اتيم اهتوم دعب جرخ

 اهتوم دعب نم اهنطب يف ةكرحلا كلت تسيلو اهتوم دعب وأ اهتوم لبق
 . لهتسي ىتح ءيشب
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 باب
 ةيابرلا يق

 نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو»۔ىلاعت۔هللا لوق يف تركذو
 نم فالتخالا اذه ىنعم ىف جرخي هنأ ىعمف ؟ كلذ ريسفت ام ث «فورعلملاب

 عضرت نأ ةجوزلا ىلع نأ ةجوزلا يف اذه نأ يدنع كلذ هبشأو لوقلا
 رجأ الب اهتقفنو ةجوزلا هوسك جوزلا وهو دلاولا ىلعو س هدلاول اهدلو
 اهدلو عضرت نأ ةأرملا ىلع نأ ليق ام رثكأ اذه نأ يعمو س ةيابرلا
 دلاولا ناك اذإف ةقفن الو اهل ةوسك ال ىتلا ةقلطملل ةيابرلا امنإو ةيابر الب
 ىلعو ةقفنلاو ةوسكلا نم رثكأ هيلع نأ ليق هنأ ملعأ الف ارنيقف جوزلا
 . اهدلو عاضر ةجوزلا

 ةجوزلا عاضر ةرجأ يف فلتخي هنأ يعمف ًاينغ دلاولا ناك اذإ امأو
 هتجوز تماد ام عاضرلا ةرجأ هيلع اهل نوكي ال نأ ينبجعيو 4 هدلول هيلع
 ىلع نأ لوقأ ال ينكلو «نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو» : هللا لوقل
 يف فلتخي هنأ يعمق ةيبرتلا رئاس امأو 4 عاضرلاب الإ اموكحم ةدلاولا

 موقيو اهل يبري نم اهرضحي نأ ينغلا ىلع نوكي نأ ينبجعيو اهيلع كلذ

 الب عاضرلا يه اهيلع نوكي نأ ينبجعيو اهنع ةيبرتلا حلاصمب
 . اهل ةرجأ

 ضرفي يذلا نعو هللا همحر ۔ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلسم

 دودحم لوق كلذ يف سيلف تفصو ام ىلعف ؟ لوقي فيك ةيابرلا ةأرملل
 نالف اهضرف ةضيرفلا هذه لوقيف يلاو وأ مامإ اهضرقي يذلا ناك نإف
 اذكو اذك رهش لك نالف هدلول نالف نب نالف ىلع نالق ةنبا ةنالقل نالف نب
 ةضيرف هذه اولوقيف نيملسملا نم ةعامج اهضرف نإ كلذكو اهعاضرب
 ىلع نالف ةنيا ةنالفل مهددعب يمسي نالف نب نالقو نالق نب نالق اهضرق
 بألا ناك نإف . اذكو اذك رهش لكل نالف نب نالف هدلول نالق نب نالف
 ىلع اهل ضرف لام ميتيلل نكي مل نإف . ميتيلا لام يف اهل ضرق اتيم
 . هنم مهتاريم ردق ىلع هتثرو

 ريقفلا ىلع بوبحم نب دمحم نع انغلبو تظفح يذلاف ةيابرلا امأو
 . فصنو نامهردق اطسو بألا ناك نإف نامهرد رهش لكل عيضرلا هنبال
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 ىهتنم اذ دهو لح ] ىلع كلذ ل دعي ةد ادز ال مه ار ل ةتالف ًابنغ بألا ن ا ٠, ناو

 هر دقي يبص لكف ء ايآ ال ا ىلع ناد اييصلل ةقفنلا امأ او 0 كل تفصو . أ ةد رايرل |

 . هنعسو 1 ام ر دق ىلع ن ں اك اميتي ن ناك ن ں او هربكو هرغص ىلع

 نيلوح عاضر ىلع ايضارت مث هتأرما قلط لجر نع لئسو : ةلاسم
 : لاقف ؟ نيلوحلا يف جوزتت ال نأ اهيلع ط رتشي نأ هل حلصي لم نيلماك

 نإف امارح بكرت مل تجوزت مث هل تطرتشا نإف حيبق اهيلع طرشلا ن
 نم ناك ام اهل بسحي هنإف نيلوحلا متي نأ لبق دلولا تلصفف ا
 الاو ءاشي نأ الإ الف جيوزتلا دعب عاض ن نم ناك امو جيوزتلا لبق هعاضر
 . هسقن هي وخستو كلذ دلولا

 نم باصق هعضرت دلو اهنم هلو هتأرما قلط لجر نعو : ةلأسم
 ةدلاو نأ انظفح هللا همحر دايز وبأ لاقف هل هعضرت امم لقأب هعضري
 ىلإ هعقدي هدلو هيطعتق الاو باصأ يذلاب عضرت نأ تعاش نإ ريخت دلولا

 . لقأب هل هعضرت ىتلا ةعضرملا

 ىأرب هتدلاو هعضرت كلذ هل سيل ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لاقو
 ةأرملا ريخت هنأ نيملسملا ضعب نع ظفح نم ظفح : هريغ نمو . لودعلا

 نإو ةفورعملا ةيابرلا نم هل همزلي ام هجو ىلع ةيابرلاب تعضرأ تعاش نإ
 . كلذ يف راضت الو ءاشي نم هل عضرتي هتملس تعاش

 نع لئسو : ۔هللا همحر ۔ ةيواعم ىبأ نع بسحأ ةعقر يق : ةلاسم

 ثراو ىلع : لاق نم لاق . «كلذ لثم ثراولا ىلعو»ه۔ىلاعت ۔هلوق
 لوق وهو ثراولا وه هنأل هلام يف يبصلا ىلع : لاق نم لاقو ى يبصلا
 ىلع نإ لوقي رخآو : هل ليق . هثراو ىلعف لام هل نكي مل نإف 4 ةماعلا
 . ال : لاقف لام ؟ يبصللو ءيش يبصلا ثراو

 لاق : ةكرب ني دمحم ني هللا ديبع دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ةيبنجأ وأ ةقلطم يهو عضرلملا ييأ ىلإ ةعضرملا تبلط اذإف : هللا دبع وبأ

 مكاحلا هاري امك اهل ضرق هب اهمايقو يبصلل اهتناضحو اهعاضر قح
 ةوسكلا اهل نوكت نأ بجوي رظنلاو 0 مهارد ةتالت هرثكأو فصنو نيمهرد
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 ىلعو» : ۔هؤانث لج ۔هللا هلوقل باتكلا رهاظ يف هبجوأ ام ىلع ةقفنلاو

 ىلع» : ىرخأ ةيآب فورعملا نيب دق «فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا
 ٠ ملعأ هللاو «هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا

 ] ريغصل ا ه دلو هل يبري نم رضحي ن أ لجرل ا ىلع ليقو : ةلأسم

 نم طاسبلا لثم ءاطولا نم هيلع ماني امو ةداسبولاو دهملا نم اهلك ةيبرتلا
 هلك اذهب هيلع مكحيو ةريصحلاو اهب ىبري يتلا بايثلاو هريغ وأ ريصح
 . كلذ نم اهمزلي ام ىلع هب مايقلاو هعاضر الإ ةأرملا ىلع سيلو

 ليق دق : لاق . «كلذ لثم ثراولا ىلعو» هللا لوق نع هتلأسو : ةلاسم
 لوق ضعب يفو ٧ هدلاو ىلع ام يبصلا يف عاضرلا رجأ نم ثراولا ىلع
 . اعيمج عاضرلاو ةقفنلا يف كلذ نأ انباحصأ

 رثكأو ةقفنلا يف كلذ سيلو عاضرلا يف كلذ امن ل : لاق نم لاقو

 دقو. ثري ام ر دقي ٹثر او لك ىلع غ اضرل او ةققنل ا يف هنأ يعم مهلوق

 ىلع وه امنإ كلذ لثم ثراولا ىلع نأ نسحلا نأ ريسفتلا ضعب يف دجوي
 دلاولا ماقم ماق نم هنأ ىلإ كلذ يف بهذيو ةبصعلاريغ ثراولا ال ةبصعلا
 ملع ١ هلل او . كل تفصو ام لوقل ١ رثك و . ي دنع نسح لوق وهو مرل ١ يف

 . هياتك ليوأتب

 وأ بأل ا ماقم موقي ناك اذإ ٹراول ىلع نأ لوقي نم لوق ىلعف : تلق

 ام ةبصع وأ محر يذ نم ناك نم لك نم ثراولا ىلع نأ لوقي نم لوق
 وأ لدع مكاح هيلع كلذب مكحي نأ ريغ نم مهيلع كلذ بجويأ بألا ىلع
 لثم م احرأل او ت ايصعل ١ نم بأل ١ نود ام قرف ال م ] نيملسمل ا ةع امج

 - ؟اذه

 مكحي مل وأ هرلع مكح ع امجإل اي كلذ هيلع تيث نمم مزال وهفق ل اعي نمل

 تبثي الق هيف فلتخا امو ي دنع هيق فلتخمق ةققنلا يف امأو س هيلع

 ىلع ام لثم ثٹثراول ا ىلع نأ امج ا ىفق كلذ 7 بجو اذاق تلق

 نم هيلع بجي ام لدع ىلإ لصي ىتح هل فيك س عاضرلا رجأ يق دلاولا
 ناك كلذل دبعتلا همزل اذإ : لاق ؟ مهمكح ىف نيملسملا عم وه امك . كلذ
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 نإ تابجاولا نم هريغك وهف . هب لمعيف لدعلا بيصي ىتح لاؤسلا هيلع
 لثمك هنم مزلي ام ةقفص يف ينعت تنك نإو 0 هموزل ةفرعم يف ينعت تنك

 يف مكحلا كلذ تبثي نوري امك لدعلا لهأ رظنب كلذ تبثيق هل مزلي يذلا

 . هيلع ق قحتسي نمل عضرلملا اذه ةرجأ

 همزلي ام موزلب ةجحلا مايق دعب الإ مأ لاؤس هيلع بجي لهو : هل تلق

 دعب الإ لاؤس همزلي ال هنأ يدنع اذكه : لاق ؟ عاضرلا اذه رمأ نم
 لاؤس امأو ب ضرفلا لاؤس اذهو هب لمعلا الإ هعسي ال يذلاو موزللا

 . ملعب لمعيو ملعب كرتيف يقتي امو يتأي نأ نسحف ةليسولا
 هيلع بجي امل لاؤسلا اهب همزلي يتلا انهاه هيلع ةجحلا مايق امو : تلق

 بوجو همزل اذإ هنأ يعم لاق ؟ عامجإلا ىلع عاضرلا اذه ةرجأ نم
 هيلعق هكرتب مثآ هب بطاخم هنأل هيلع ةجح كلذ هل ربع نم لك ناك لمعلا

 سيلو هيلع ةجح ناك همزلي لدع باصأ اذإ هل هربع نم لك نم كلذ لوبق

 . رذع هل اذه ءارو
 ىلعو ثراولا ىلع اهنأ ع اضرلا ةرجأ موزلب عمس نإ | تيأرأ : تلق

 عمسي مل نم ةلزنمب نوكيأ هعمس ناك ام يسن دقو كلذ همزل مث دلاولا

 . يسن امل روذعم يسانلا نأل 4 كلذك يدنع وه اذكه : لاق ؟ هي

 ءادأ همزليأ عضرملا يبصلا نم لاصفلا عقو دقف كلذ ركذ نإف : تلق
 هيلإ تبلاط دق نوكت نأ الإ كلذ عقي ال : لاق ؟ ال مأ ةعضرملا ىلإ . كلذ
 يف اولاق دق مهنأل هيلع بجي هنإف هب .هيلع مكحو هب هذخأو مكاح عم

 مث انامز يدعت وأ لهجل اهيلع قفني مل ول هنأ ضرف هتمزال اهتققنو ةجوزلا
 هيلع بجي يذلا قحلا موزلك امزال مكحلا يف كلذ هيلع سيل هنأ ةبوتلا دارأ
 اهلالحتسا وأ هادأو كلذ نم صالخلا بحتسا نم هل بحتسا دقو هؤادأ

 عقوم عقت اهنأل هذه يف ينبجعي اذكهو ايتفلا هجو ىلع اذهو كلذ نم
 . عامجإلا عقوم تعقو اذإ عامجإلا

 نأ مألا ىلعف هل ءيش الو اتيم وا ًامدعم بألا ناك اذإ ليقو : ةلاسم
 بألاو ةرسوم ملا تناك نإ : لاق نم لاقو ةريقف ,تناك ولو اهدلو عضرت
 نم هل رجأتست نأ اهيلع :2 نبل مألاب نكي ملو تيم وأ هل ءيش ال امدعم
 ىلع ةثرولا ربجيف اهريغ ةثرو هل نوكي نأ الإ ةرسوم تناك اذإ هعضري
 لاق ۔ لجو زع ۔ هللا نأل هتاريم نم اهبيصت ردقب كلذ نم اهيلعو هعاضر
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 . «كلذ لثم ثر اول ىلعو «. ع اضرلا يف

 : ل اق ؟؛ اهجوزتي ن أ هل أ ٥ دلو لجرل تعضر أ ة ارم ا نعو : ةلاسم

 . ةعاضرلا نم هنبا تخأ يهو اهتنبا جوزتي نأ هل لاقو . سأب ال

 هنأ ةب داورل ١ ضعي يف ء اج : ۔هللا همحر - ديعس س وبأ لاق : : ةلأسم

 هنع ىنغتسا الو هايإ رهدلا هلأس الإ ايندلا نم ائيش هرهدل دبعلا رخدا ام

 . ه اوسي هانغأ الا

 رهش لك يق هتدلاولف عضري ناك اذإ : يبصلا يف ليقو : ةلاسم

 تبلط اذإو : هللا دبع وبأ لاق : دمحم يبأ عماج نمو . اهل ةيابر نامهرد

 اهتناضحو اهعاضر قح ةيبنجأ وأ ةقلطم يهو عضرملا يبأ ىلإ ةعضرملا
 فصنو نيمهرد وأ نيمهرد مكاحلا هاري ام اهل ضرف هب اهمايقو يبصلل
 ىلع ةقفنلاو ةوسكلا اهل نوكت نأ يدنع بجوي رظنلاو مهارد ةثالث هرثكأو
 نهقزر هل دولوملا ىلعو» : -لجو زع ۔ هللا لوقل باتكلا رهاظ هبجوأ ام
 هردق عسوملا ىلع» : ىرخأ ةيآب فورعملا نيب دقو : «فورعملاب نهتوسكو
 ملعأ هللاو «هردق رتقملا ىلعو

 تناك اذإ لوقت امو . دمحم ني دمحأ ركب ىبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نأ مكاحلا ىلإ ةأرملا تبلط اذإ ةيابرلا نوكت مك اقنو اقن نم رصملا مهارد
 مهارد نم نوكت ةيابرلا نأ تفرع يذلا \ تفصو ام ىلعف ؟ اهل ضرفي

 . ملعأ هللاو ةيابرلل نوملسملا اهضرفي يتلا ةضفلا ةحيحص اقنلا

 يف لوقت امو : ركب يبا نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نعو : ةلأسم
 ةيبرتلا ىلع ناك نإو دحاو نطب نم نادلو اهدنع ناك اذإ ةقلطملا ةياير

 اريسفت كلذ يف دجن ملف تفصو ام ىلعف ؟ ةسمخ وأ ةعبرأ اهل مكحي مك

 ىلإ فصنو مهرد نم اهجوز لام ةعس ردق ىلع ةعاضرلا ةيابر اهل نأ الإ
 نإ دلو اهل ناك اذإ اهنأ انأ تدجوو دجوي ام ىصقأ ةتالت ىلإ نيمهرد
 . ملعأ هللاو ةيبرتلا ردقو امهردق ىلع ةيابرلا تناك
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 مكاحلا ىلإ ميتيلا حأ تعقر نإ : تلقو : ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 اذه نأو تيم اهجوز نأ اهئاعداي . ةدايرلا ةضرف اهل ضرفت نأ تبلطو

 مكاحلل كلذ يل نيبي الف اهئاعدإب اهدلو الو مكاحلا اهفرعي مل اذإ هدلو
 . ىوعدلاب مكحي.نأ هيلع الو

 مهنم دحاولو اهل اوضرفقفي نأ نيملسملل له مكاحلا عنتما نإ : تلق

 مكاحلا ةلزنمب راص اذإ مكحل ١ ىف امأف ؟ ال مأ جوزلا توم هدنع حص اذإا

 مكاحلا وأ ةعامجلا عم . ةنييل ا كلذ نم ىعدا ام ىلع ىعدي ال هنأ يعمف

 امي ايتقل او ةنوعم ا يق امأو > مهمدع دنع مت هماقم موقي يذل ١ دح اول ١ وأ

 . مهل زوجي كلذ نأ يعمف هب هل مكح ول نأ هب بجي

 مكاحلل له عضري همأ دنع هل ًأدلو كرتو باغ اذإ قلطملا يف : ةلاسم

 بئاغلل ىنثتسيو 0 كلذ هل : لاق ؟ مألا تعقر اذإ ةيابرلا هيلع ضرفي نأ

 هنإ لاقو مدق نإف : تلق . مدقي ىتح ءيشب هلام يف هيلع مكحي الو هتجح
 هيلع تبث اذإ : لاق ةنيبلاب ىعدي له ةبابرلا نم همزلي امب موقي ناك دق
 هنم جورخلا حصي ىتح الإ كلذب ذوخأم هنأل يعدي اميف ةنيبلا هيلعف مكحلا
 ناك هنأ اوحصأ نإف ةثرولا وعدي نأ ينبجعيف مدقي نأ لبق تام نإق

 حصت مل نإو 3 مكحلا ىنعم هيلع تبثي مل اهيلإ ىدأ دق هنأو اهيلإ يدؤي

 ىدأ هنأ نوملعي الو تام نأ ىلإ ابئاغ لاز ام هنأ ةنيبلاب اهاعد ةنيبلا
 اهعم نكت مل نإف 4 هلام يف هيلع تبثي مث ةضيرفلا هذه نم ائيش اهيلإ

 ىلع ةنيب اهل حصت ملو هرمأ باغو هتجح تتامو تام اذإ ينبجعيفق ةنيب

 ام ىلع فلحتف نيميلا اهيلإ اودري نأ الإ هتثرو لوق لوقلا نوكي نأ اذه
 اهل مهلبق نأ نوملعي ام مكاحلا مهفلح نيميلا اهيلإ اودري مل نإق س ىعدت
 - اقح

 . كلاهلا لام يف ةضيرفلا هذه نم يعدت ام لبق نم ًاقح

 الام اهدي يف كرتو هتيصو همأ لعجو اميتي فلخو كله نمو : ةلأسم
 يف هل تضرتفا همأ نكت ملو ةثرولا ىلع هلام فلخو ميتيلا تام مث
 ةيابر الف كلذ تبلط الو نيملسملا نم دحأ اهل ضرق الو ةضيرف عاضرلا

 يف اهبلطت مل اذإ هلام يف اهل ةقفن الو مكاحلا اهب اهل مكحي مل اذإ اهل
 . هيق اهيلع نامض الق هلام نم هدبع ىلع تقفنأ امو . اهتقو
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 سيلو يبصلا عاضرإ اهيلع بجاولاف أرئظ رجأتسا نمو : ةلسم

 تعقد نإو ى كلذ ىلع اهقفاوي نأ الإ هبايث لسغو هخيرمتو هنيهدت اهيلع
 ةرجألا نم ءيش اهل نكي مل هتمطف ىتح هتعضرأق اهل مداخ ىلإ رئظلا

 نم ىلع ءيشب عجري ال عوطتملاو ةعوطتم كلذب رئظلا نأل اهمداخل الو
 جوزلل نكي مل اهسفن ترجأف لعب تحت رئظلا تناك نإو ث هيلع عوطت
 اهلوخدو نذإلا دعب اهعنم هل نكي مل اهل نذأ اذإ كلذكو . ةدملا ىلإ اهعنم

 ثيحو ةدملا ىلإ ةزاجإلا خسف هل سيل كلذكو . ةدملا ىلإ ةزاجإلا يق
 . كلذ اهل ناك هعضرت نأ تطرش

 هاب ا اهاطعأف هتيلط مت هبي ] ىلع اهدلو ةقلطملا تحرط اذ او : ةلأسم

 اذإ كلذ هل تطرش نإو ةب ايرلا اهل ناف . هيلع ةيابر ال نأ طرش ىلع

 . هتىلط

 مأ ديدشلا دربلا يف راثدلا هدلول لجرلا مزلي يذلا تقولا يف : ةلآسم
 ةجاحلا نوكت دقو رظنلا يف دربلا نم هيلإ جاتحي ام تقو يق : لاق ؟ هنود

 ىلإ جاتحي هنأ ةأرملا تعداقف هيق اوفلتخا نإف 0 ةجاح يهو ةرضم ريع

 لاوحألاو تاقوألا يف لودعلارظن ىلإ هيف عجر دلاولا ىبأو راثدلا
 اوقلتخا امل لهأ مهلكو لودعلا فلتخا نإف 4 . مكحلا اهيف عقي يتلا نكامألاو
 . هرظن داهتجاب لدعلا ىلإ برقأ هنأ ىأر امب ركاحلا ذخأ هيق

 زرب اذإو راثدلا ىلإ جتحي مل نكلا يف يبصلا تيب اذإ ناك نإق : تلق

 ؟ كلذ لك يف هنم ىنغتسي ىتح راثدلا هل ضرفي له راثدلا ىلإ جاتحا

 ىدنع اذكه : لاق

 ىلإ ةجاحلاك هب ريثدتلا ىلإ ةجاحلا : لاق ؟ هل هشرفت نأ اهلف : تلق
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ةجاحلا تمزل اذإ شرفلا

 ىتأ نرم : لاقف . ةراد هل تيهذ لجر نعو : يراوحلا ىبأ نع : ةلأسم

 ىلع مهردلا كلذ لوقأف ؟ هل لعج ام بلطو لجر ىتآف 0 مهرد هلف اهب
 نوكي بيرق عضوم نم اهب هاتأ نوكي نأ الإ اهب ءاج يذلل ةبادلا بحاص
 . هئانع ردقب هل امنإو مهرد نم لقأ هؤانع
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 اويرضي ال هعير أ يلع ني يسوم ل اق : دمحم نب ىسوم ل اق : هلأسم

 . ةيادل او مداخلاو ة ٥ أرملاو دلول ١

 : ل اقف > ثر او هل سيلو اكولمم ٥ اي ا كرتو ت ام لجر نعو : ةلأسم

 هنمث غلبي مل نإف هلام ةيقب هيلإ عفدي مث قتعي مث هلام نم هوبأ ىرتشي
 . هب قحأ وهو هلام هيلإ عفد اوهرك ناو هيلاومل ىقب امب ىعستسا

 ىتح هيلع فقو هعيب اوهرك نإ هنإ ليق دق هنإ يعم : ديعس وبأ لاق

 نم لوألا ثراولا ىلإ ملستف تومي وأ يرتشيف عابي وأ هيلإ ملسيف قتعي
 . هوجولا نم هجوب هريغ هثاريم قحتسي نم وا ةبصع وا محر

 تيلطق بال ا تام مث هتجوز ق ا دصي ه دلو نع لجر لبق ن ں !و : ةلأسم

 ءيش كل يلع سيل : لاقف :1 هدلاو هي لبق يذلا اهجوز نم اهقادص ة ٥ أرملا

 الام هدلاو فلخ اذإ كلذو قادصلا اذه هدلاو ىلع نأ ملعي ام نيميلا هيلعف
 . ءيش اهل جوزلا ىلع سيلف ًالام فلخي مل نإو

 نإ : لاق نايبصل ا ةضدرق نع هتلآسو : ةقاضلا ةدايزلا نم : ةلاسم

 لهف : تلق . مه ارد ةثالث ىلإ نامهرد رهش لك يف هلف اعضرم ابيص ناك

 . عرشلا نايب باتك ىلاإ عجر . ال : لاق ؟ كلذ ريع وأ نهد هل

 عضرت ةلفط كرتو نيقغل اي نبي دلو كرتو تام لجر نع لئسو : ةلأسم

 كلذ امنإ مأ اهتنبا ةيابر اهل له اهتنبا ةيابر تبلط اهنإو ىرخأ ةأرما نم
 نكي مل اذإ ليق دق هنأ ىعمق ؟ عضرت ىهو هتجوز قلط اذإ بألا ىلع

 ام ردقب دحاو لك ىلع اهتثرو ىلع اهتيابرف هنم اهتيابر نكت لام ةيبصلل
 ناك اذه تيث اذاق «كلذ لثم ثراولا ىلعو» - ىلاعتو كرايت ۔ هللا لوقل ثري

 ن اوخإ اهل ناك اذا سدسسل ١ يعم يهو هنم اهت اريم ردقي مأل ا ىلع

 : اهدلا ىلا ا ح اتحيو شيعل لكأيو عضري لقطل ا اذه ن اك نإ | : تلقو

 نكي مل اذإ كلذ ليق دق هنأ يعمق ؟ يبصل ا اذه لوع همزلي نم ىلع نوكيأ

 . هي ماي بقل و يبصل ا اذه لوع هعم مهنكمي ل ام هتترول ن اكو ل ام يبصلل

 دلو اهل ن اك ن اق اهستجل اهت اريمق تكله مت تقتع ةم ] نعو : ةلأسم
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 نم مهل سيلو اهنبا ةبابرب اهوقتعأ نيذلا اهيلاوم هذخأ ةقفنلا ىلإ جاتحي

 نيذلا همأ يلاوم ىلع ة ةنؤملاف ارح دلولا ب أ ن اك ناق . ءيش اهت اريم

 . اهوقتعأ

 ه رم ا نع ۔- ۔ هللا همحر - نسحل ١ نب دمحم هللا ديع اي أ تلأس : ةلأسم

 هعم عضرت نأ اهل زوجي له اهجوز وأ قلطم نم اهدلو عضرت تن اك اذإ
 اذه اهدلو ةنؤم همزلي نم ناك نإ : لاق ؟ ارجأ هيلع ذخأتو ايناث ايبص
 مضرت ن ] اهل نكي مل يبصل ا اذه ةب راير نم اهل هيلع بجي امي يلوتم ريغ

 ادحأ عضرت الف ءيش لضقي ملام امأو اهدلو نم لضف اذإ ال ا هريع هعم

 . اهل افصنم وأ اهقحب ًابلوتم ناك هريغ

 اهنم هل دلو نم اهقلطم ىلع ةضيرف اهل ناك اذإ ةقلطملا نعو : ةلاسم
 َيلَعق ؟ لمعي ردقي يبصلا ناك اذإ لمعيب هلمعتسي نأ يبصلا دلاول له

 . هلع ردقي م هدلو لمعتس نأ دلاوللق تقصو ام

 ةقلطملا تيلطق عضرب دلو اهنم هلو هت أرم ا قلط لجر نعو :: : ةلأسم

 هلمعأ المع دجأ الو ائيش كلمأ ال ينإ : قلطملا لاقق . اهدلو ع اضر رجأ

 ائيش هنم دري المع دجي ال هنأ معزيو سلفم هنأ ريع ن درل ا حيحص وهو

 يدإ ذا ل اقف هبل ا اهقح تيلط ن نإ ا كل ذكو ؟ اه دلو ع اضر ىلع ريجي له

 ن اك اذ ل اف تقصو ام ىلعف ا سلفم وهو .0- . المع دج ا الوا ائيش كلمأ أ ال

 اه دلو ذ ذخأت تع اش ن نإ ا 5 ةأرملل ليق ةيسكم الو هل لام ال أم دعم لجرل ا

 هدلو هيلإ ملست نأ تاش نإو هروسييم ىلإ اهتيابر لجرلا ىلع بتكيو
 ةعضرم هل دجوي الو كالهلا دلولا ىلع فاخي نأ الإ ءاش ام هدلو ىف لعفي
 ىلإ هدلاو ىلع رجألا اهل نوكيو اهدلو عاضر ىلع ربجت ةأرملا نإف

 . ةروسيم

 اهدلو تعضوف لماح يهو اهجوز اهقلط ةأرما نع لئسو : ةلاسم
 اهدلو يف هللا يقتت نأ اهل يغبني : لاق ي هيلع موقتو هعضرت ن أ تهركو

 اهدلوب هراضت نأ اهجوز قالط اهلمحي الو هيلع موقيو هيبرتلو هعضرتلف
 ام اهريغ ىلإ هعفديو هعزتنيق اهدلوب اهراضي نأ هل سيلو هيلإ هحرطتفق
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 ردق ىلع فورعملاب اهقزرو اهتوسك هيلعو هب قحأ يهف ةجاح هيف اهل ناك
 . اهعاضر رجأ كلذو همطقت ىتح هروسيم

 لجرلل ةراضم ريغ هيبرتو هيلع موقتو هعضرت نأ ةأرملا تهرك نإو
 هل اوعضرتساف هيلع مايقلا نع تزجع وأ جوزت تدارأ اهنكلو اهدلوب
 نيلوح ةعاضرلا ليق ةعاضرلا مكف ليق س كلذ يف مهيلع حانج الف ىرخأ
 نأ ةأرملا تدارأ نإف . «ةعاضرلا متي نا دارأ نمل» : هللا لاق امك نيلماك
 يف ارواشتي ىتح كلذ اهل سيلف هوبأ كلذ دري ملو نيلوحلا لبق همطفت
 هب نايضري رمأ ىلع اعمتجيو هماطق

 ادارأ نإ ينعي ءالاصف ادارأ نإاف» : ۔لجو زع هلوق يف يبلكلا لاق

 امهيلع حانج الف رواشتو امهنم ضارت نع نيلماكلا نيلوحلا دعب اماطف
 مامت نيلماكلا نيلوحلا لعج دق هللا نأل ءيشب كلذ يف يبلكلا لوق سيلو

 اميف يضارتلاو امهنم رواشتلا لعج امنإو رواشت هيق لعجي ملف عاضرلا
 همطقي نأ امهنم دح اول سيلف عاضرلا م متب سيل هنأل نيلوحلا نود ناك
 . اعيمج امهنم ىضرو رواشتب الإ نيلوحلا نود اميق

 ه : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق مث انلوق لثمب هيف لوقي نايفس ناكو
 متيتآ يتا اممتملس اذإمكيلعح انجالف مكدالوا اوعضرتستنأمتدرأ
 لام كلذ رش وأ يوزتلا بلعو همضرت نأ مألا تبأ نإ : لوقي «فورعملاب
 اهكرت يف اهيلع حانج الف اهقلط يذلا اهجوز نم اهدلوب ارارض لعقت
 ىذلا اهرجأ اهاقوأ اذإ اهريغ هل عضرتسي نأ هيلع حانج الو هايإ
 اوقتاو» : لاق مت «فورعملاب متيت يتآ ام متملس اذإ» : هلوق كلذف هب اهرجأتسي

 هنبا يقبو بألا تام نإف : ليق.. «ريصب نولمعت امب هللا نأ اوملعاو هللا
 مل نإف يبصلا لام يف اهل ضرقي : لاق ؟ اهتققنو همأ ةوسك نم ىلع
 لام ةبصعلل نكي مل نإف . ةبنصعلا ىلع اهتوسكو اهقزرف لام يبصلل نكي
 . ةوسك الو قزر ريغب هتييرتو هعاضر ىلع همأ تربج

 رئظ ىلع بألا ردقي ملو هعضرت نأ مألا تبأو ايح بألا ناك نإف : ليق
 : لاق لام مهلو هعضرت رئظ ىلع ةبصعلا ردقت ملف بألا تام وأ هعضرت

 . اهتوسكو اهقزرب هتيبرتو هعاضر ىلع همأ ربجت
 ةخوسنم عضوملا اذه يف ةوسكلاو قزرلا نإ : لاق نم لاقو هريغ نمو

 يبصلا ىلع وأ بألا دعب ةبصعلا ىلع وآ اهقلط اذإ بألا ىلع ةأرملل امنإو
 كلذ ةعس ردق ىلع عاضرلاو هتيبرتل ارجأ لاوحألا عيمج ىلع هلام ىف
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 . رهش لك يف نيمهرد نوكب ام لقأ هنأ : كلذ يق لاق نم لاق دقو هقسضو

 . مهردب : لاق نم لاقو ى فصنو مهرد : لاق نم لاقو
 رثكأو هعاضرو يبصلا ةيبرتل ةرجأ رهش لك يف راثآلا يف كلذ دجويو

 وأ يبصلا وأ بألا لام ةعس لاملا يف ناك اذإ مهارد ةثالث نوكي ام
 مهردلا نع صقني ال مهارد ةتالث ىلإ مهاردلا نم كلذ نيب اميق ةبصعلا

 نع ناهبن نع : يراوحلا وبأ لاق هريغ نمو . مهارد ةتالث ىلع دازت الو
 فصنو نامهرد طسولا ىلعو نامهرد ريقفلا ىلع لاق هنأ بوبحم نبا

 . هيأرب الإ كلذ نم رثكأ دحأ ىلع دازي الو ةتالث ىنغلا ىلعو

 يذلا اهدلول اهقلطم ىلع ةأرملل ضرفي لاق نم لاقو : ةلاسم
 ضرفيو فصنو نيمهرد ىلإ اريقف ناك اذإ رهش لك يف نامهرد هعضرت
 . لاحلا لدتعم ناك اذإ مهارد ةتالث

 مهرد هيلع ضرق اريقف امدعم ناك اذإ : ليق دقو لاق هريغ نمو

 ةثالث ينغلا يلع : لاق نم لاقو 0 مهرد 7 ضرفي : ليق دقو ب فصنو
 . ةثالث نم رثكأ نوكي الو

 عضري يذل يبصل أ ةياير يف : دمحم نب ىسوم لاق هريغ نمو

 . يبصلا هيلإ جاتحا اذإ راثبو صيمقو رهش لكل نيمهرد
 وهو تباث انهاه قزرلاو ةوسكلا نإ : لاق نم لاقو باتكلا نمو

 ةوسكلاو قزرلا نإ لوقي يذلاو ملعأ هللاو ةبصعلاو بألا ىلع دولوملل
 نهوتآق مكل نعضرأ نإف» : ىلاعت هللا لوق اهخسن لوقي ةخوسنم انهاه
 قفنيل . ىرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو فورعمي مكنيب اورمتاو نهروجا
 هللا فلكي ال هللا هاتأ امم قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ
 . هللا ءاش نإ لوقلا وهو «اهاتآ ام الإ ًاسقن

 ةعقر ةلاسملا ىف ىذلا لوألاو اذه وحن دجوي كلذكو : لاق هريغ نمو
 07 . ۔ هللا همحر ۔ ةيواعم ىبأ نع بسحأ

 ىلعف ةجوزلل وه امنإ ةوسكلاو قزرلا نإ : لاق نم لاقو هريغ نمو
 . اهل ةيابر الو اهتقفنو اهتوسك اهل جوزلا ىلعو اهدلو عضرت نأ ةجوزلا
 يف فلتخا دقو . ةوسك الو اهل ةقفن الو ةبابرلا اهل امنإف ةقلطملا امأو
 لاقو . ةيابرلا اهل : لاق نم لاقف اينغ يبصلا دلاو ناك اذإ ةجوزلل ةبابرلا
 ةجوزلل ةيابر ال هنأ هب لمعن يذلا : خسانلا لاق . اهل ةيابر ال : لاق نم
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 عجر - هللا همحر - ۔ بوبحم نيب دمحم لوقي كلذيو جوزلا لابح يف تم اد ام

 اهل امنإو اهل ةداير الق جوزلا وهو اريقف يبصلا دلاو ناك اذإا امأو

 . ةققنل و ةوسكل ١

 هل عضرت ال نأ تدارأو هتأرما تدلو لجر يف اضيأ ا لاقو : ةلاسم

 لاق : لاق ةيابرلا اهاطعأ ًأرسوم ناك اذإ : ىسيع وبأ لاق رجأب الإ هدلو
 هللا دبع وبأ لاقو . أرجأ اهل اوري ملف حبسمو مشاه امأو لاق نم كلذ
 بوبحم نب دمحم لوقب خسانلا لاق س كلذ اهل سيل : بوبحم نب دمحم
 . عجر . ذخأن

 تناك ةعضرم ةأرما لكل ةقفنلاو نسحلا يبأ خيشلا رصتخم نعو
 ةيابر ةقلطملل اولاقو ةقفنلا عاضرلا لاح ىف اهلف ةقلطم وأ ةجوز
 اهل نأ انيأرو كلذ رثكأ مهارد ةثالث ىلإ نامهرد رهش لكل ةرجأ اهعاضر

 نسحأ نإو نوكي ام ىلع ةرجألاب عضرت نمم ةدلاولا ريغ امأو .ةقفنلا
 بألا تام اذإ ثراولا ىلعو كلذب اهلق ةأرملا اضرب ةرجأ اهاطعأو قفنأو
 . عاضرلا ةققن يق كلذ لتم

 كلاهلا لام وه ثراولا نأ يرظن هادأ يذلاو يبصلا ثراو لق دقو

 وهو لاملا ثراو ىلإ كلذ عجر تام املف عاضرلا يف ةقفنلا هيلع ناك يذلا
 تبلطق هعضرت ةدلاو هل اميتي ناك اذإ هنأ كلذو هيبأ لام ثرو يذلا دلولا

 نم اهدلو ريغ ىلع اهل ضرقي الو اهدلو لام يف اهل ضرفي امنإف ةقفنلا
 يه هتدلاو عم نوكت هلام يف ميتيلا ةقفن ذو ملعأ هللاو هلام كرتيو هتثرو

 . هب ىلوأ
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 باب
 هل زوجب ام و امهدلو ىلع نيدلاولل بجب ام

 ةفاضملا ةدايرلا نم

 يف هللا ركذ ام هيدلاول دلولا مزلي لاق ؟ هدلو يلع دلاولل بجي اميف تركذو
 نأ الإ امهتعاطو هيدلاو ىلإ ناسحإلا هيلعف "اناسحإ نيدلاولابو» : هباتك
 نيريقف اناك نإو امهل هحانج ضفخيو امهرب هيلعو هللا ةيصعمب هارمأي
 هيلع هللا ىلص ۔ ىبنلا نع يور دقو . امهل ةلصلاو دهاعتلاو امهيلع قفنأ
 ` .. ةدلاولا مدق تحت ةنجلا : لاق هنأ ۔ ملسو

 هيلع ردقي اميف كولمملا هدلاو عيطي نأ دلولا ىلع لهف : تلق : ةلسم
 ماظعإو ربلا قيرط نم يدنع اذكه : لاق ؟ رحلا لثم ةيصعم نكي مل امم
 هنأل كلذ همزلي الف رحل ا دل اولل مزلي ي ذل ا مزالل ١ قيرط نم ام أو ةويأل ا قح

 . هيلع هل ناطلس ال

 هيدلاو نم فرعي ال لجر نعو : نئاهرلا باتك نم : ةلاسم
 رفغتسي نأ هل زوجيأ لماكلا عرولاو نيدلاب ةفرعم امهل سيلو ليمجلا الإ
 زوجي الو كلذ امهل زئاج امهتايح يف : لاق ؟ ال مأ امهيلع محرتيو امهل
 . ىلاعت هللا رمأ امك ملسملا ىلولل الإ توملا دعب

 الو همساب هيمسي ال نأ ىلع هدلو ىلع دلاولا قح نم ليقو : ةلأسم

 هسلجم يف ملكتي الو ٧ هيأرب الإ ةالص يف الو قيرط يف همدقتي الو هينكي

 طقسمب نأ افوخ هتحت وهو تيب قوف يشمي ال ن أ هقح نم ليقو 0 هنذإب الإ

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هيشم نم هريغ وأ رابغ هنم هيلع
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 باب
 هبدلاو ىلع دلولا قح ىك

 هملعبو هرغص يق هيلع ةقفشلاو هتيبرت نسح ه دلاو ىلع دلولا قح لاق

 هرمأو هلصف غلب اذإف ، جوزتت ىتح ةيراجلاو غلبي ىتح هيلع قفنيو هبدؤيو

 مكيلهاو مكسفقنا اوق اونمآ نيذلا اهيا اي»۔ىلاعت هللا لاق 0 هللا ةعاطب
 . ران

 . هيد ] نسحيو هتيبرت نسحي ن أ هدل و ىلع دلول ١ قح ل اقو : ةلأسم
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 باب
 ةوخ .الا ىلع ةوخإلاو ه دل و ىلع دلاولا ةققن يك

 كلذ ريغو لام نكب مل نم و ضرم وأ ربك نم مشريغو

 دح يف راص وأ هسفن يف زجعلا . ا دح ` يف راصو ضرم وأ نمز نم لكو
 ردق ىلع هتثرو ىلع هتوسكو هتقفنف . لام هل سيلواسقفن نع زجعلا
 لام مهل نكي مل نإو لام مهل ناك اذإ كلذو لام هل ناك ول نأ هنم مهٹاريم
 . فالتخا كلذ ىفف

 امم امهنومعطي نادلاولا كلذكو 4 م ةمزال هتقفن : ىراوحلاوبأ لاق
 قوف نوفلكي الف لام مهل نكي مل نإو ى نوستكي امم . ًممنوسكيو نولكأي
 مهتقاط

 امهتقفن امهدالوأ ىلعف لام امهل نكي مل نإف نادلاولا امأو : ةلأسم

 نكي مل نإف 0 لام امهدالوأل ناك اذإ نيحيحص اناك ولو امهتوسكو
 ىلع ناردقي ال دح ىف انوكي نأ الإ امهسفنأل هللا اقزرتسا لام امهدالوأل
 مايقلا مهيلعف . كلذ ىلع نوردقي امهدالوأ ناكو فعضلا نم ةبسكملا
 . امهرمأب

 مل ولو ءانعلا امهيلع لمحي نأ نيدلاولا ىلع ىرأ ال : يراوحلا وبأ لاق
 ابستكا نإف امهيلع نوقفنيو امهدالوأ بستكي نكلو لام امه دالوأل نكي
 ىلع نوردقنب امهدالوأ ناك اذإ اذه . . مهنع كلذ حرط امهل بهو وأ ائيش

 مالل ناك نإو ، مهيلع ءيش الف كلذ ىلع نوردقي اونوكي مل نإو ةبسكملا
 . ءيش اهدالوأ ىلع سيلو اهجوز ىلع اهتقفنق جوز

 راغصلا دالوألا ريغ هثري يذلا هثراو ةقفن يلولا مزلي امنإو : ةلأسم

 هدالوأ لوعو هلوعل هترمت هيفكي ام لاملا نم هل ناك اذإ ةضيرقلا هتجوزو
 ىق الإ هلام لصأ عيبي نأ هيلع سيلو ى لصألا نود ةرمثلا نم هتجوزو
 نم الإ هيلع ضرفي الف هئايلوأ رئاس امأو ى هتجوزو راغصلا هدالوأ ةقفن

 . هسفن نم زجعلا دح يف راص وأ : ةخسن يفو )١(

 . مهتقاط الإ مهوفلكي مل : ةخسن يفو )٢(

٢٦٢ 



 ةنؤمو هتنؤم نع الضفم ًاينغ اهيف نوكي هديب ةعانص نم وأ لام ةرمث
 . هلابع

 نعو : ۔هللا همحر ۔ لع ىبأ ىلإ هللا دبع ىبأ باوج نمو : ةلأسم
 ر اغصل ا ذخؤي له ج ر ابكو ر اغص ل الوأ اهلو تجح اتح او تفعض ة ارم ١

 نوكي الأ رابكلا ىلع اهتنؤم امنإف ؟ رابكلا ىلع اهتقفن امنإ مأ اهتققنتب

 . فورعملاب راغصلا لام نم معطتف لام رابكلل

 تناك راسي وأ لام رابكلاو راغصلل ناك اذإ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 . مهلاومأ يف مهيلع ةقفنلا

 ىتم نيدلاولا نعو ۔ هللا همحر ۔ ياروحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نكي ملو لام مهل سيل امهدالوأ ناك اذاف ؟ امهلوع امهدالوأ ىلع بجي

 ىلع نوردقي دالوألا نكي مل نإف ةبسكم ىلع ناردقي الو لام نيدلاولل

 مهمزل لام مهدالوأل ناك نإو س رذعلاب ىلوأ هللاف نيمدعم اوناكو ةبسكم

 ةبسكملا بلط نيدلاولا ىلع نكي ملو لام امهل نكي مل اذإ نيدلاولا لوع

 . ءاينغأ دالوألا ناك اذإ اذهو

 سيلو امهدالوأ ىلإ امهتققن ابلط اذإ ةدلاولاو دلاولا نعو : ةلاسم
 ىلع ناردقي وأ لمعلا ىلع ناردقي ال ناريقف امهنأ الإ ةنامز دح يف امه

 . مهيلع بجاو امهقحو ؟ ل ام امهل نكي مل اذإ مهدلو ذخؤيأ لمعلا

 مهنم دحاو ىلع تقدصتفقف نينب ةتالت اهل ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم

 رمعلا لذرأ ىلإ تعجرو كلذ دعب تربك اهنأ مت 0 نيرخآلا نود اهلامب

 ايطعي مل ناذللا ن ناوخالا اهل لاقق . اهولوعي نأ اهدالوأ ىلإ بلطت تناكو

 اذإ تعنص ام سئبو اعيمج مهمزلي لاق . هيتيطعأ يذلا كنباب كيلع ائيش
 كلذ ناك ةقفنلا اهلام هتطعأ يذلا مزلأ ولو ةريقف تسلجو اهدلو تطعأ
 . الدع

 )١( لصالا يف ضايب .
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 ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ باوج نمو : ةلاسم
 هدلو لام نم ذخأي نأ دارأ لام هل غلاب دلو هلو ةجوزو دالوأ هل ريقف نعو
 هدلو هيلع كلذ هركف راغصلا هدالوأو هتجوزو هسفن ىلع ققنيق غلابلا
 ةنؤم هيلع سيلو هدحو هتوسكو هدحو هتقفن الإ هل هيلع ىرن الف ت غلابلا

 . هدالوأ الو هدلاو ةجوز

 ةوخإ ناك اذإ هب باجأ ام ضعب يف ۔ ۔هللا همحر ۔- يلع يبأ نعو

 ذخؤيو مهمع ىلع مهتقفن نوكت هنأ مع مهلو ءارقف اوناكو نوثراوتي راغص
 . مهغولب ىلإ هل مهيلع انيد كلذ نوكي نأ رن ملو . كلذب

 ۔هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم نعو ۔ هللا همحر ۔ يراوحل ا ويأ لاق

 . عجر . ذخأن لوقلا اذهي : خسانلا لاق ةوخألا ةقفن ةقفن معلا ىلع سيل

 مهدل اوو مهتوخإ ىلع اراغص اهل ًأدالوأ تحرط ةأرم أ نعو : ةلأسم

 ءالؤه ناك نإ : هللا دبع وبأ لاقف مهوذخأي نآ مهتوخإ هركو كلاه

 اهدنع اوناكو س مهمدخو مهلام نم امداخ مهل ىرتشا لام مهل نايبصلا

 مل ن نإو مهتدلاو ىلع الو مهتوخإ ىلع اولمحي الو مهلام نم مهتقفنو اهتقفنو
 نأ مهتدلاو ىلعف ةبابرلا نم مهسفنأ اولقك دق اوناكو لام مهل نكي

 ردق ىلع مهوذخأي نأ مهتوخإ ىلعو مهنم اهتاريم ردق ىلع مهذخ
 تربجأ عاضرلاو ةيابرلا نع يفتكي ال نمم اوناك نإو مهنم مئاريم
 مهنم مهثاريم ردق ىلع ةضيرف مهتوخإ مهيلإ يدؤيو مهذخأ ىلع مهتدلاو
 . مهثري نمم

 نم اهتجاح غلبت نأ اهلأ لام اهل سيلو نونب اهل ةأرما نعو : ةلاسم
 ةوسكلا نم مولعم .يش مهياع : لاقف ؟ مولعم ءيش مهيلع مأ اهدلو لام
 اليلق ناك نإو اهيلع عسوأ اريثك لاملا ناك نإ مهلاومأ ردق ىلع ةقفنلاو
 ناك مهيلع بجاوب كلذ سيلو مهمأ : ن نورمؤيو 0 كلذ ردق ىلعف
 . نكي مل وأ كلذ لبق لام اهل

 نعو : يلع نب ىسوم يلع يب أ ىلإ ا هللا ديع يب ] ب اوج نمو : : ةلأسم

 اهتقفنب ر اغصل ١ ذخؤي له ر رابكو ر اغص ل الوأ اهلو تجح اتح و تقعض ة رم ١

 نم معطتف لام رابكلل نوكي الأ الإ رابكلا ىلع اهتنؤم امنإق ؟ رابكلا عم

٦٢ده



 راقصلا لام يف ناك اذإا ليق دقو : هريغ لاق . فورعملاب راقصلا لام

 . اهنم نوتريب ام ردقب مهمزل لضف

 ىلع دري الو المع لمعي ن ] ر دقن ال ةن امز هي ن اك نم : ل اقو : ةلأسم

 اذ ا ةمدخل او ةوسكل او ةقفنلا هل هثر او ىلعف رصي ال ىمع ] وأ ةيسكم 4هسقن

 . ةمدخلل ًاعيطتسم ناك

 نهل لام ال تانب هلو دوجوملا ليلق ريبك خيش نع هتلأسو : ةلاسم

 نكسي الزنم هل نرجأتسيو هنيسكيو هيلع نقفنيو نلمعي نأ نهدلاو بلط

 دبالف لمعلا ىلع ردقي ال ندبلا فيعض ناك اذإف ؟ نهيلع كلذ نوكيأ هيق

 نأ ىلع نقفقتا نإف لزنملا امأو 8 تاغلاب نك اذإ هتوسكو هتققن نم نهل

 . هيلا كلذق نهنم كلذب يضرو اهتصح ردقب نهنم ةدحاو لك عم نكسي

 نهتدلاو تناك ن ا كلذكو 4 هيق نكسي الزنم هل نذخأيلف كلذب ضري رمل ن نإو

 دحأ تانبلا عم لخدي لهو : تلق . لمعلا ىلع ردقت الو اهل لام ال ازوجع
 . هتاريم ردق ىلع ةنؤملا نم هيلع مهنم دحاو لك معنف ؟ هتبصعب ثري نمم

 قفنأ نمو : نامثع يبأ نع يراوحلا يبأ دييقت يف تيأر : ةلاسم

 الام مهل نأ ملعي ملو كلذ ريغو دالوأو ةوخإ نم هتققن هلوع همزلي نم ىلع

 امي مهيلع عجري مهيلع ققنأ يذلا ناف مهلام بيصأ مت 4 رتتسم مهلامو

 . كلذب ! مهذخايف مهيلع قفنأ

 اوفتكا نأ دعب لاملا اوباصأ امنإو لام مهل سيل ناك نإ تيأرأ : تلق

 قفنأ موي مهنأل ءيشب مهيلع عجري ال : لاق ؟ ءيشب مهيلع عجري له
 . لام مهل نكي مل مهيلع

 نوكت نم ىلع ريقف معو ةينغ مأ هل ناك اذإ ميتيلا نع لئسو : ةلاسم
 ىلع معلاو مألا ىلع ضرقي ليق هنأ يعم : لاق ؟ هل ضرفي فيكو هتقفن

 اهثاريم ردقب ذخؤيو 0 معلا ةصح ح ردقب مألا نع طحيو هنم امهتاريم ردق

 لاق . امهنم ريقفلا نود اهلك هتقفن امهنم ينغلا ىلع نوكي هنإ ليقو . هنم
 اذهبو ثلثلا مألا ىلعو ناثلا معلا ىلع ًاثالثأ امهنيب ةقفنلا خسانلا
 . عجر . ذخ ان
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 ةطمارق اهتتروف هل ةبيرق تتام لجر نعو يراوحلا يب أ نعو : ةلأسم
 هل زوجي الف ؟ ًائيش هنم لكاي نأ هل زوجي له مهدعب نم وهو نيرحبلا يف
 لاح يف نوكي نأ الإ ثاريملا هيلإ هدري ىتح ائيش مهلام نم لكأي نأ
 ردقي الف انمز نوكي وا ةبسكم ىلع ردقي الف هرصب بهذي هلوع مهمزلي
 نم لكأ لاحلا اذه ىلع ناك اذإف نيبئاغلا نود ثارو هل سيلو ةبسكم ىلع

 ولو هل مهمزلي امك ةوسكلاو ةقفنلا نم هلوع نم مهمزلي ام ردقب مهلام
 . نيرضاح اوناك

 نمو نونجملاو نمزلاو دعقملاو ىمعألاو ميتيلا نعو : ةلأسم
 : تلقو ؟ ةوسكلاو ةقفنلا مهل مهتثرو مزلي له 0 هسفن لوعي نأ نيطتسي د /

 وأ فيعسلا لثم ًالمع نولمعي نمزلاو دعقملاو ىمعألاو ميتيلا ناك
 ىلع ةمات ةوسكلاو ةقفنلا مهل مأ مهتنؤم نم نوكي له كلذ وحن وأ :7

 نوكي له بسك هل ناك نإ ميتيلا كلذكو ًائيش نودري اوناك ولو مهئايلوأ
 ؟ هتققن نم

 نإف مهتثرو ىلع مهتنؤم تركذ نيذلا ءالؤه اماف تقصو ام ىلعف

 فورعملا نم ءيشب سانلا نم دحأ مهلصو وأ مهتبسكم نم ًائيش وياصأ
 نم ةنؤم ةثرولا يلع امنإو ى مهيلو ىلع مهتنؤم نم اعوفرم كلذ ناك
 مهمزلي نيذلا مهجاوزأ الو مهدالوأ ةنؤم مهيلع سيلو 0 مهنايعأب هنوثري
 . مهتنؤم اوفلكي مل ءارقف مهتترو ناك نإف 0 مهتنؤمو مهلوع

 لوع همزلي لجر ىق : لاقو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هنإ هلوع همزلي نم ةلزنمب مهلك مهنأ ريغ ضعب نم برقأ مهضعب براقألا
 ردقو اعيمج مهلوع ىلع ردقي مل نإو ى كلذ همزل مهلك مهلوع ىلع ردق.نإ
 مل اذإ برقأ هيلإ ناك نم لك برقألاف برقألا همزلي امنإف س ضعب ىلع
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . مهلوع ىلع ردقي

 كرتو ًالام فلخي ملو اراغص نينب فلخو تام لجر نعو : ةلاسم
 مع ونب وأ مع ماتيألا دالوأللو لام اهل وأ اهل لام ال مهتدل اوو ءالؤه هدالوأ

 لاق ؟ كلذ اهل له ةضيرفلا وأ مهمامعأ ىلإ ةيابرلا ماتيألا ةدلاو تبلطو

 اوناك نإو . مهتترو ىلع مهتضيرفو مهتيابرف لام ماتيألل نكي مل اذإ
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 ةضيرف دحأ ىلع مهل سيلف 0 مهنم دحأ مهثري الو مهنيب نوثراوتي

 نم هتصح رادقم ثراولا ىلعق مهعم ثري ثراو مهل ناك نإو 4 ةداير الو

 .ةضيرفلا نم اهتصح اضيأ مألا ىلعو . ةيابرلاو ةضيرفلا نم ثاريملا
 . اهل لام ال وأ لام اهل مألا تناك ءاوسو مهنم اهثاريم ردق ىلع ةيابرلاو
 . ةثرولا ىلع ىقابلاو ةيابرلاو ةضيرفلا نم اهثاريم رادقم اهيلع امنإف

 ةبه وأ ةقدص وأ ثاريم نم لام ماتيألا ءالؤهل ثدح نإ تيأرأ : تلق
 نوكي معن : لاق ؟ هودافتسا يذلا يف مهتيابرو مهتضيرف نوكتأ ةيصو وأ

 مهتيابر نم مهتترو رئاس ىلع الو مهمأ ىلع سيلو ى مهلاومأ يف كلذ
 . دفني ىتح رثك وأ لق لام نم مهل ناك ام مهتقفن الو

 نولمعيو سانلا دنع نم نوبستكي ماتيالا ءالؤه ناك نإ تيأرأ : تلق
 وأ ةقدص نم هوبسك ءيش لك : لاق ؟ كلذ يف هجولا فيك ةعيض مهل
 ذقني ىتح هل راص اممو هبسك نم دحاو لك هيف مهتيابرو مهتقفنف لمع
 مهثاريم ردق ىلع ةثرولا ىلع مهتقفن نم كلذ دعب يقب ام نوكي مث كلذ

 . مهنم
 له ناتدج وأ ةدج مهلو ةينغ ماتيألا ءالؤه حأ تناك نإ تيأرأ : تلق

 . امهثاريلم ردق ىلع امهمزلي معن : لاق ؟ ءيش مهتقفن نم نيتدجلا مزلت
 مكحي ال : لاق ؟ مألا اوركنأو ماتيأل ا ةثرو مهنأ اوركنأ نإ تيأرأ : تلق

 . ةنيبلاب الإ اذه نم ءيش يف مكاحلا

 ناوخأ هلو كولمم هدلاو يبص نعو هللا ديع يبأ باوج نم : : ةلأسم

 مهمزلي سيلف ارح ناك اذإ : لوقأف ؟ ةقفن هل مهيلع له لام هلو هيبأ نم

 هدلاو تام اذإف .4 ًاًمح هدلاو ماد ام لام هل نكي مل اذإ هتوسك الو هتقفن

 ام امأو . هتوسكو هتقفن مهمزلتو اذه مهيخأ لام نم مهيلإ ثاريملا عجر

 اذه نم مهدلاو اورتشا لام هلو اذه مهوخا تام ولف ايح مهدلاو ماد

 ءيش هب عابي يذلا هنمث ردقب هنم لضف نإو 4 مهوخأ هفلخ ىذلا لاملا

 ىتح هتوسك الو هتقفن مهمزلت ال كلذلف ثاريم هيف ةوخالل نكي ملو هيلإ عفد
 هدلاو تومي

 اذه لثم يف درعس يب ] خيشل ١ ب اوج نم ظفحي ي ذلا هريغ نمو

 اوناك اذإ دلولاو نيدلاولا ىلع ثاريملا سبحي : لاق نم لاق : افدلتخ
 . هللا دبع وبأ لاق امك وهق لوقلا اذه ىنعم ىلعف 4
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 دعب نم هتٹرول ثاريملاو دحأ ىلع ثاريملا سبحي ال : لاق نم لاقو
 مكحب هثاريم دلاولا مرحو باتكلا مكحب مهل تبث دق هنأل رارحألا نم هدلاو
 دبعلا رحلا ثري ال» : لاق ذإ ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا نع س ةنسلا
 مهنأل هتقفن مهيلع نأ جرخي لوقلا اذه ىنعم ىلعف . «رحلا دبعلا الو
 نإ قحلا قفاو امب الإ انلق يذلا يأرلا اذه نم ذخؤي الو هدلاو نود هنوتري
 . هللا ءاش

 كله لجر نعو : - هللا همحر ۔- يلع يبأ نع بسحأ اميق : ةلأسم

 مهتترو ىلع ةضيرف امهل له هنانكسي لزنم الإ لام امهل سيل نيدلو كرتو
 له لزنملا عيبب دي ةترولا جتحا ناف : تلق . امهل ةضيرفلا مهيلع : لاق ؟

 اذإف امهيلع قفناو عيب امهنكس ىلع لضف لونملا يف ناك نإ : لاق ؟ عابي
 . امهتققن مهيلع ناك هنمث ذفن

 مهمزلت : لاق ؟ جاتحم وهو هيخأ ىنب ىلإ ةقفنلا بلط لجرو : ةلاسم
 نم مهنع طقسي : لاق ةأرما وأ ريغص دلو هل ناك نإف : تلق . ةقفنلا
 , مهيلع يق ايلاو هدلو ةصح ةضيرقلا

 . ال : لاق ؟ ءىش ةأرملا ىلع لهف : تلق
 : لاق ؟ هعم نكي ملف هيلإ ةقفنلا وأ ةضيرفلا ةأرملا تبلط نإف : تلق

 هيخأ ينب ىلع معلل ةقفن ال : خسانلا لاق س امهنيب قرف الإو اهيلع قفنأ نإ
 عم نوثري ال ةوخإل أ ونيو ث اريملا ضوع ةقفنلا ذ ا ريغصلا ه دلو لجأ نم

 . عجر . ملعأ هللاو دلولا

 امهدحأ نيدلو كرتو تام لجر ىف لاقو : باتكلا ةيشاح نم : ةلئسم

 نع كلذ ةلغ لضفت ال ديبعو ضرأو لخن غلابللو غلاب ريغ ميتي رخآلاو غلاب
 عيبي نأ هيلع لهو ؟ ميتيلا هيخأ ةقفنب هيلع مكحي له ى هلايع ةقفنو هتقفن

 هتقفن نع ةلضف هعم نكت مل اذإ : لاق ؟ هيخأ ىلع قفنيو هلام نم لصألا

 هيخأ ةقفن يف هلام نم عيبي الو ميتيلا اذه ةقفنب هيلع مكحي مل هلايع ةقفنو

 . ميتيلا

 ةقفنب لجرلا ىلع مكحي امنإ : بوبحم نب دمحم نب هللا دبع لاق دقو

 ًاضنأ عاضرلا دح يقو : لاق 0 طقف عاضرلا دح يف ناك اذإ هثراو
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 . باتكلا ىلإ عجر . فالتخا

 ةضيرف تبلط دبعلا ةأرما نأو ةأرما هلو ادلو كرتو كله دبع : ةلأسم
 . اهيلع ةقفنلاف ةرح دلولا مأ تناك نإ : لاق . هيبأ ةدلاو هتدج ىلإ اهدلو
 . ةدجلا ىلع ةقفنلاف ةكولمم تناك نإو

 هنأل ةيح ةدلاولا تماد ام ةدجلا ىلع ةقفن ال ليق دقو : لاق هريغ نمو
 اهيلع فقويو لاملا نم ىقب ام ثرتو هلام نم ىرتشت ةدلاولا تناك تام ول
 . ةدجلا ىلع ةقفن ال كلذكو ةمأ تناك اذإ

 ريغ وأ دالوأ وأ ةوخإ نم هتققن همزلت نم ىلع قفنأ نمو : ةلاسم
 نإف مهلام بيصأ مث رتتسم مهلامو ًالام مهل نأ ملعي ملو كلذ ريغ وأ دالوأ

 ام دعب لاملا اوباصأ امنإو لام مهل سيل ناك نإ تيأرأ : تلق

 موي مهنأل ءيشب مهيلع عجري ال : لاق ءيشب مهيلع عجري له . اوفتكا

 . لام مهل نكي مل مهيلع قفنأ

 ةقفنلاب معلا ذخؤيأ مع مهلو مهل لام الو بألو مأل ةوخإ نعو : ةلاسم
 معلا ذخؤي نأ انيأرف راغص مهو هنود نوتراوتي مه ذإ مهيلع ةققن ال مأ

 . اهتصحب مألاو هتصحب
 هيفو سدسلا اهيلع نأ انيأرف ؟ سدسلا مأ ثلثلا مألا ىلع : تلقو

 . نوٹراوتي اوناك ام معلا ىلع سيل : رثؤملا وبأ لاق . ملعأ هللاو فالتخا
 . ذخأن رثؤملا يبأ لوقب : خسانلا لاق

 ةوسكل ا هيلع تيجو نمع ۔- هللا همحر - رثؤم ١ اد أ تلأآس : ةلآمسم

 ةوسكلا هذه دح ام هلوع همزلي نمل وأ هدلاول وأ هدلول وأ هتجوزل ةققنلاو

 هيلع ردقي ام ىلع مهتم ةوسك مهوسكيو مهيلع قفني : لاق ؟ ةقفنلاو
 . هتقاط الإ فلكي الو هلام هلمتحيو

 ىق دلول دوعي الو هني ١ ل ام نم هيلع قفن ] دجل ١ ح اتحا اذ او : ةلأسم

 . هتقدص نم هيلع قفتيف جاتحي نأ الإ ةقدصلا
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 باب

 رابشألاب دالوألا سايقو دالوألاو يبصلا ةقفن يف

 نسحلا نب دمحم نسحلا يبأ خيشلا نع ظفحي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 . هلام هل رفويو لام هل ناك ولو هدلاو ىلع ىبصلا ةقفن نأ ۔ هللا همحر -
 . لام هل ىقبي ال ىتح هلام يف : لاق نم لاقو

 دارأ نإف هتقفنب دلاولا ذخؤي هنأ انأ لوقأ : لاق ؟ تنأ لوقت امف : تلق
 قفئأ ءاش نإو . هلام ذفني ىتح كلذ هل ناك هلام نم هيلع ىرجي نأ دلاولا

 لام نم ذخأي نأ نكي مل هسفن لام نم هيلع قفنأ اذإف هسقن دنع نم هيلع
 . ىبصلا

 نع زجعق ةقلطم نم ريغص هل دلول ةضيرف هيلع لجر نعو : ةلأسم
 ةضيرفلا هذه ءادأ ىلع هب ردقي الام كلمي ام هنيمي هتقلطم تبلطق اهئا دأ

 وأ امهسبلي نيذللا هيبوت نوكي نأ الإ نيميلا هيلع ىرأ : لاق ؟ اهيلإ
 . هماعط اهيف لكأي ةينآ وأ ةداسو وأ هشارق

 نم وهو دلب نم ةأرما لجرلا جوزت اذإ : هللا دبع وبأ لاق : ةلاسم
 تدارأ مث ًأدلو اهنم باصأ دقو 4 اهقلط مث هدلب ىلإ اهلمحف رخآ دلب
 هركف ةضيرفلا اهيلإ يدؤي نأ تبلطو اهعم هدلو لمحتو اهدلب ىلإ ةعجرلا
 لمحت نأ اهلو كلذ هل سيل : لاقف ؟ اهدلب ىلإ هدلب نم هدلوب جرخت نأ

 . اهدلب يف هتضيرف اهيلإ يدؤي نأ هيلعو اهدلب ىلإ هنم اهدلو
 جرخت نأ تدارأ اهقلط املق دحاو الب يف وهو يهو تناك نإاق : تلق

 : لاق ؟ اهعم هدلو لمحت نأ هركف هللا لضف نم بلطت رخآ دلب ىلإ هدلوب

 ناك اذإو لاق 8 تفصو ام ىلع هدلو لمحت نأ اهل سيلو اهيلع كلذ هل
 جوزت نأ ىلإ ةالصلا رصقت يه تناكو هدلب ريغ اهدلبو هدلب نم اهجوزت
 يف ةضيرفلا اهيلإ يدؤي نأ هيلعو اهدلب ىلإ اهدلوب ةعجرلا اهلق س اهب
 اهقلط مث من هيق ةالصلا تمتأ دقو هدلب يف اهجوزت ناك نإق . اهعضوم

 . هيأرب الا هريغ ىلا الو رخآلا اهدلب ىلإ هدلوب جرخت نأ اهل سيلق

 امق ةبراجل ١ امأو > هل ٥ دل او ىلع ةقفن الف غلب ١ ذإ مالقل او : ةلأسم
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 تجوزت ولو اغلاب تناك ولو اهتوسكو اهتقفن هيلعف اهدلاو رجح يف تناك
 نع ةلزتعم تناك نإو . اهتقفن هيلعف اهدلاو ىلإ تداعو اهجوز تام مث
 نأ وه هرك نإو . اهل هيلع ةقفن الف تهركف هعم نوكت نأ بلطو اهيبأ
 نم لاقو س جوز الو لام اهل نكي مل اذإ تناك ثيح اهتقفن هيلعف هعم نوكت
 . ىلا بحأ وه لوألا يأرلاو اهيبأ ىلع اهل ةقفن الف ةأرملا تغلب اذإ : لاق

 . ذخأن بألا ىلع غلابلا ةنبالل ةقفنلا مازلإب خسانلا لاق
 امأ : لاق ۔ هللا همحر ۔ رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نعو : هريغ نمو

 امأو 0 مهمدأو مهتوسكو مهتقفن هيلعف ىثنأ وأ ركذ نم راقصلا هدالوأ

 دقف ثانإلا نم هدالوأ امأو 4 مهتقفن همزلت الف ناركذلا نم نوقلابلا هدالوأ

 لاقو نجوزي ملام مهتوسكو هدالوأ نم ثانإلا ةقفن هيلع نأ : لاق نم لاق

 . ةقفن همزلت ال : لاق نم
 ملام نهتوسكو نهتقفن هيلع نأ لوقأ : لاق ؟ تنأ لوقت امف : تلق

 . عجر . ذخأن لوقلا اذهب : خسانلا لاق ى نجوزي
 ةعبرأ ةدحاو لكل نهتوسكو موي لك رمت نم نمو بح نم دم ةقفنلاو

 نأ لبق نقرس وأ نقرح نإف بابلجو رامخو عردو رازإ ةنس لكل باوثأ
 لدب هيلع ىرأ الف مكاح يأرب نهتوسك نهيلإ عفد ناك نإف لوحلا لوحي
 . ملعأ هللاو نهلدب هيلعف مكاح مكحب نكي مل نإو نهتوسك

 نهوسكي نأ هيلعق ىرخأ نبلطو ةديدج ةوسكلاو لوحلا ءاج نإو
 مث نجوزت نإو س ىلوألا ةوسكلا نم يقب ام هيلع ندريو ةديدج ةوسك
 ام بسكي نمم نكي نإو نهتقفقفن هيلعف ةبسكم نهل نكت مل مت نقلط
 نأ هيلعق : لاق نبسكي ام نهيفكي نكي مل نإف 0 نهل هيلع ةقفن الف نهتوقي
 الو نهتققنل نهيفكي نهبسك ناك نإو نهيفكي ام نهبسك ىلع نهديزي
 . نهل غبصي نأ هيلع سيلو نهوسكي نأ هيلعف نهتوسكو نهتقفنل نهيفكي

 نكي مل نإو لام هل ناك اذإ نهتوسكو نهتقفن هيلع : يراوحلا وبأ لاق
 . نهجاوزأ نهنع تام وأ نقلط مث نجوزت دق نك اذإ هيلع ءيش الف لام هل

 نوردقي ال نيموذجم وأ ىضرم اوناك اذإ ناركذلا دالوألاو : ةلاسم
 نم دم دحاو لكل ةققنلاو مهدلاو ىلع مهتوسكو مهتققن نإاق ةبسكم ىلع

 يراوحلا وبآ لاق س ةنس لكل نابوث دحاو لكل ةوسكلاو رمت نم نمو بح
 مهمعطأ لام هل نكي مل نإو لام هل ناك نإو مهوسكيو مهيلع قفني
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 . دجي امم مه اسكو

 اهنم هلو ةقلطم وأ ةضربرفل ا هت أرم ١ هرل ا تيلط لجر نعو : ةلأسم

 ىلع قفني نأ رمؤي هنأ ريغ كلذ ىرأ الف ؟ هدلول هيلع ضرفي له دالوأ
 . مهمأ عم اوناك اذإ هدلو حلصي ام هبلع لمحي كلذ دنعق عنتم ا ناف هدلو

 مهوسكأ او مهيلع ققن أ يد ذأ دهش اف ر اغص نونب هل لجر نعو :: : ةلأسم

 كلذ هل سيل : لاق . مهنم هذخآ م اوكردأو اوغلب نإ مهيلع يل ًانيد هبسحأو
 مهل نوكي وأ اوغلبي نأ ىلإ مهل همزلت تناك مهتوسكو مهتققن نأل مهيلع
 . لام

 ۔هللا همحر ةبقع نب حاضولا دايز ىبأ باوج نمو : ةلأسم

 هتقلطم هتذخأ دالوأ اهنم هلو هتأرما قلط لجر نع ۔ هللا كمحر ۔ تلأس
 هركف الزنم مهنكسي نأ تبلط مث ٠ ةقفنلاو ةوسكلا هيلع ضرفو ةضيرفلاب
 نوكبو الزنم مهل يرتكي وأ مهنكسي نأ هيلعف مهل نكس ال اوناك نإف س كلذ

 لاقف اهلزنم يف اهعم اوناك نإو مهددع ردقب ءاركلا نم اهيلع
 مهانكس هيلع نأ : لوقأف انأ امأو ى لزنم ءارك هيلع سيل : هللا دبع وبأ
 هيف ناك اذإ اهلزنم نم صخرأ دجو نإ يرتكي ءاش نإو اهعم ءاش نإ
 وأ ءاركلا نم دجوي ام لثمب تعنقو اهعم اونكس نإف مهنكسل حالص
 . ءاركلا نم اهبوني ام هنع حرطتو اهلزنم نكست يه راتخت

 لام مهل ناك اذإ راغصل أ دالوأل ا ةقفن ىق فالتخال ا ء اج دق : ةلأسم

 . مهل ام يف لاق نم لاقو . مهدل و ىلع

 ةضيرفلا همأ تبلطو هدلول ةضيرف هيلع ضرفت لجر نعو : ةلاسم
 هيلإ تدرف اهنيمي ىلإ لزنيو ةنيبلا زجعيو لزغو بسك دق هنبإ نأ جتحيف

 بسك ام نيميل ا اهيلع لوقأ اف ؟ اهمهتي هنكلو ملعي مل هن ا جتحيف نعميل ١

 . هنع طقسأ حص نإ اق انمث هيف نوكي الغ لزغ الو ابسك اذه ه دلو

 هنأ هرم ] حصي ملو هيلع ةضررقل أ ه دلو بلط اذ ا دل اول | نعو : ةلأسم
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 ىلع نوكي لاق ؟ ةضيرقلا نم نوكي ام ىنغلا هرمأ نم رهاظلاو ربلا لكأي

 وهف هرقف حصي مل اذإ كلذكو هانغ حصي نأ الإ سانلا هيلع امم طسولا

 موي ناك هنآ حص نإف : تلق . هرقف حصي نأ الإ كلذ نم طسولا ىلع

 ؟ ريقفلا مكح ىلع ةدايزلا ر ادقم هيلع دري له اريقف طسولاب هيلع مكح

 مكحل ا موي هنأ حص نإ ا كل ذكو ىضم دق مكحل ١ نوكي ن أ ينبجعي : ل اق

 . فن اتسي اميق ذخؤيو 7 يشب قحل ال ن ن أ هيشيقف ًاينغ

 مكاحلا دنع اهتقرعم ىلع ةنيبلا ةأرملا تزجعأ اذإف : تلق : ةلأسم

 نأ تيلطو هنالف يه اهنأ مكاحلا بلق ةرأامطاو دحاو دهاش اهب دهشو

 ًأتيم هوبأ ناك اذإ هتيبرتل ةيابر عضري ناك اذإ اهدلو لام يف اهل بتكي

 كلذ يف اجر اذإ كلذ هيلع قيضي ال : لاق ؟ ةنانئمطالا ىلع كلذ عسي له

 . كلذ ىلإ ةنانئمطالا يف بتري ملو يبصللو اهل ةحلصم

 ىعدافقف ةقفن وأ ةوسك هدلاو ىلع دلول مكاحلا ضرف اذإو : ةلسم

 ىلإ لاحتسا دق هنأ هلفكي نم وأ دلاولا ىعدا مث رقفلا لاح يف دلاولا

 ريخم مكاحلاو س كلذ ريغ حصي ىتح هيلع ضرف ام لاح ىلع هنإف . ىنغلا
 . ةنيبلاب كلذ ىلع ىعدملا ىعد ءاش ن او هلاح ىق رظن ءاش ن ا

 لاقو ريقف هنأ هيلع ضرفي ام نيح يف هيلع ضورفملا ىعدا نإف : تلق
 امهنم دحاو لك ىعديو مكحلا نع فقوتي : لاق ؟ ىنغ هنإ هل ضورفملا
 ةضيرفلا هيلع تبثأو مكحلا لكشم يق لخدي مل هرمأ لكشأ اذإف ةنيبلاب
 ناك هرقف حص نإو . حص ام ىلع ناك حص نإف اهب بلطي ام نيح نم
 . رقفلاو ىنغلا نم حص ام ىلع

 : لاق هيبأو همأ نيب رايخلا دح ىف نوكي ىذلا ىبصلا نعو : ةلأسم

 هسقنب لسغ اذإ امأو لاق . ناك راتخا ام ثيحف مالكلا حصفأو ملكت اذإ
 هرك وأ اهعم نوكي نأ مألا تهرك اذإ كلذف ماعطلا نم هيديو طئاقلا نم
 دلولا ىفك اذإ : اولاقف ى مهتم لجرب تجوزت اذإ همأ عم نوكي نأ بألا
 همأ ىلع ليبسلا هيبأل ناك اذإ كلذكو هتيبرت همأ تهرك اذإ هايأ مزل هسقن

 . امهتم الجر تجوزت اذإ

 تقو دربلا نع نكلا هدلاو ىلع ةوسكلا يف مكاحلا ضرفي لهف : تلق
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 حلصأ ةضيرفلا عضوم يف ىأر اذإ مكاحلا : لاق ؟ هيلإ هنم ةجاحلا
 اذإ هل يدنع كلذ ناك هنع هل ةيانغ ال ةجاحلا ةياغ هيلإ جاتحم وهو يبصلل
 . كلذ رصبأ

 نوكي : لاق ؟ ةضيرفلا ىف هدح امو نكلا اذه نوكي امف هل : تلق
 تقو اهيق نوكي يتلا هلاحو هرقفو هدلاو ىنغ يف يبصلا لثم ةوسك
 . ةضيرفلا

 تيلطق نطب يف ل الوأ ا ةثالث ت دلو دقو هنجوز قلط لجر نعو : ةلاسم

 ىلع دحاو لكل اهتيبرت ةرجأ اهل : لاق. ؟ اهل ضرفي ا مك نم ه ةيابرلا

 ىعداق هدلو ىلع .ةقفنلا يرجي نأ دلاولا مكاحلا رمأ اذإ تلق : ةلاسم

 . كلذ يه تركنأف هيلع اهبرجتل ةضيرفلا نم ائيش ةدلاولا ىلإ ملس هنأ

 يه رمؤت وأ هيلع اهقحتست مل اذإ : لاق ؟ عطقلاب نيميلا اهمزلت له

 نم الو ةضيرفلا هذه نم ءيرب هنأ ملعت ام فلحت اهنإف هيلع اهئارجإب
 . اهيلإ اهملس هنأ يعدي يتلا اهنم ءيش

 نع زجعف هتقلطم نم ريغص هل دلول ةضيرف هيلع لجر نعو : ةلأسم
 ةضيرفلا هذه ءادأ ىلع هب ردقي ام كلمي ام هنيمي هتقلطم تبلطف اهئادأ

 ةداسو وأ هشارف وأ امهسبلي هيبوث نوكي نأ الإ نيميلا هيلع : لاق ؟ اهيلإ
 . هماعط اهيق لكأي ةينآ وأ

 ىبأ خيشلا نع دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ هديق اممو : ةلأسم

 ةقفن ىلع هلامو هكلم رصق نمعو ۔ هللا هيضر ۔ ديعس نب دمحم ديعس

 رثكأ هيلع مكحي له هل ةجوز ريغ يهو مهتدلاو رجح يف اوناك اذإ هدالوأ
 فلخا دق : لاق ؟ كلذ يف هجولا فيك مأ هتقوو هنيح ئف هتردقو هكلم نم

 ىلإ هيلع انيد نوكتو ةضيرقلا هيلع ضرفت : لاق نم لاقف . كلذ يف
 هدالوأ نوكي نأ هيلع موكحم هنألو دالوألل سيل ةدلاولل قحلا نأل ةروسيم

 . رايخلا دح يف مهو هعم دوعقلا اوراتخي ملام ةضيرفلاب مهتدلاو عم
 مل رقفلا نم ةضيرفلا لمتحي نم دحب نكي مل اذإ : لاق نم لاقو
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 هيلعو مهتذخأ تعاش نإف مهتدلاو ربجتو نيد هدالوأل همزلي نأ هيلع لمحي
 هرجح يف وه نمم همزلي نم لوعو هسقن لوع نع لضف امم هدوهجم وه
 الو ح اشي ام مهيف لعفب هد الوأ هيل ا تملس تعاش ن او ‘ مهيل ا هملسبو

 ىلع مايقلاو مهلوع ىلع ردقي وهو نيد هدالوأ لبق نم همزلي نأ فلكي
 سيل كلذ يف قحلا ناق هيلع كلذ نإف 4 . عاضرلا يف ةيابرلا الإ هتقاط

 دالوأل ١ نال ىلا بحأ رخآل ا لوقل ١ اذهف ةقفنل ١ امأ او . يه تراتخا امم

 ةبيلص نم مهل همزلي امم هسفن ءىربي امم مكحلا يف مهدلاول مهلام
 ال مهبيسب مهريفل اقح هيلع ر دقنب ال ء يش مهلبق نم مزلي فيركق مهل اومأ ١

 ي دنع لوقل ا اذ ده نكلو نيملسمل ا ىلع دري الو . هنم هسفن ء يربي ن ] ر دقي

 . ملعأ هللاو ة هجح حضوأ

 نإو هدلو هتطعأ تعاش ناف ةدل اول ا ريجت : : لاق نم لاق دقو هريغ نمو

 ىلإ هيلع ةضيرفلاو اهدي ىف ناكو هدلول ةضيرق اهل هيلع تضرق تعاش
 . ةروسيم

 اهعسيو نيد ريغب ةضيرفلا لمتحي ًاينغ ناك اذإ امأو : باوجلا نمو
 اذ ا مهت دل و عم هد الوأل ةضيرقل ١ هيلع ضرفتو هيلع كلذق هل هل انتح ١ وأ

 نوريخي مث ء راي انخلا ىلإ ا هبق نوريصي ام دح ىلإ ١ مهلوع ىلعو مهيلع تنمأ

 نإو ى اهقيطي ماد ام ةضيرفلاب اهعم اوتبثأ اهوراتخا نإف هنيبو اهنيب
 تف ةاخيو مهلوع يقو مهتنؤم يفو مهيف مهتي ن أ ال ا هعم اون اك هور اتخ ١

 ىلع الو ٥ ل الوأ ١ يف ررض هبلع لمحي الق اهليق نمو اهنم مهيلع ررضل ا

 ى أر اذا ! ع اضرل ا نم اهنع اونغتس أ اذا ! مه دل و ىلاإ | نوملسيق ٥ دل الوأ

 . مهل حلصأ هدنع نأ لودعلا

 مهتذخأ دالوأ اهنم هلو هتأرما قلط لجر نع رثألا يف اندجوو : 97

 . كلذ هركف الزنم مهنكسي نأ تبلطو ةقفنلاو ةوسكلا اي ةضيرقلاي هتقلطم

 اهيلع نوكيو ًالزنم مهل يرتكي وأ مهنكسي نأ هيلعف مهل نكس ال اوناك نإف
 . مهددع ردقب ءاركلا نم

 رمأب مايقلا تلبق اذإ ! مالا ىلع امنإو هدالوأ نكس هيلع : ديعس وبأ لاق

 اذإو . ةوسك الو ةققن الو ىنكس نم مهتنؤم نم ءيش اهيلع سيلو دالوألا

 ناك ءاركلا نم اهيلع نوكي نأ بلط نإ مألا مزل ةرجألاب نكسلا ناك
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 . اهعم لزنملا يف نينكاسلا ددع ردقب اهيلع
 اهمزلي نأ بلطو هايإ مهنكسأف اهدالوأ بأل نكسلا ناك نإف : هل تلق

 لصألا يف نكس اهل همزلي ال يعم هنإ لاق ؟ كلذ اهيلع له اهنكس ةرجأ
 كلذ هيشأ لودعلا رظن يف نينكاسلا ددع ردقب أرجأ اهنكسل بلط ناق

 . رجأتسملا لزنملاك هلزنم يق يدنع

 نكس ةرجأ هيلإ تبلطو اهعم هدالوأ ناكو يه اهل لزنملا نإف : هل تلق
 فالتخاب كلذ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ هيلع كلذ اهل له اهلزنم يف هدالوأ

 . كلذل ةبلاطلا يه اهنأل رجأ اهل سيل : لاق نم لاق
 عقرتو اهلزنمل ةرجألا نم اهريغل ام اهل نأ لوقلا ضعب يق نأ يعمو

 . اهنكس ردقب اهنع
 يه نكست نأ تبلطف لزنم وه هلو لزنم اهل ناك نإفق : هل تلق

 يه اهلزنم يف اهعم هدالوأ نكس ةرجأ هيلع نوكيو اهلزنم يق اهدالوأو
 يف اهنكس ةرجأ اهيلع نوكيو هلزنم يف اهدالوأو يه نكست نأ وه بلطو
 نم لاق فالتخاب كلذ يف ليق هنأ يعم : لاق ؟ كلذ يف مكحلا ام هلزنم
 . اهل نكسلا ناك اذإ اهنكس ىق اهل ةرجأ ال : لاق

 . كلذب تعنق اذإ اهئتم ةرجأ اهل : لاق نم لاقو

 ءاركلا هيلع نوكيو اهلزنم اهدالوأو يه نكست نآ تراتخا نإف : تلق
 رادقمب ءاركلا نم اهيلع نوكيو هلزنم اهدالوأو يه نكست نأ وه راتخاو
 نونوكي دالوألا نأ تبث اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ امهنم كلذ نوكي نمل اهنكس

 لثم نكس انكمم ناك اذإ اهعم نكسلا يق رايخلا نوكي نأ هبشأ اهعم
 ىنعم يدنع تبث اهعم نكسلا تبث اذإو اهعم هيف مهيلع رارضإ الو هدالوأ
 ال نأ كلذ هبشيف اهنكس يف اهل ةرجأ ال لوقي نم لوق ىلعق 0 فالتخالا

 توبث نم ىرعتي الف ةرجألا اهل نإ لوقي نم لوق ىلعو س ةرجأ اهل نوكت
 . اهلزنمل ةرجألا تبلطو نكسلا اهعم تبث اذإ ةرجألا

 هل لجر نع لئس : ديعس يبأ باوج نم باتكلا ةيشاح نمو : ةلاسم

 همدع حص مث مكاحلا عم هل ةضيرفلا هيلع نوكت نأ هتدلاو تبلط دلو

 مل اذإ هنأ يعم : لاق . اهعم نوكي نأ ةدلاولا تبلطو هدلو ذخأي نأ بلطف

 ذخأتو اهعم ناك تاش نإ رايخلاب هتدلاو تناك هيلع ضرفي لام هل نكي
 . هدلو هيلإ ملست نأ تعاش نإو ةضيرف الب هيلع ردقي ام هنم
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 الب هيلع ردقي ام ذخأتو ةضيرف الب اهعم نوكي نأ تراتخا نإف : تلق
 مأ هيلع ردقي يذلا وه اذه نأ اهيلإ ملسي اميف هلوق لوقلا نوكيف ةضيرف
 هب هيلع تبثي ءيش هل حصي نأ الإ يعم اذكه : لاق ؟ كلذ نوكي فيك
 . قحلا هيلع تبثأ امي ذوخأم هنإف لق ولو ءىش

 هدلول هيلع ضرفي نأ تبلطو ائيش دافتسا هنأ ةأرملا تلاق نإف : تلق

 ةنيب هعم حصي وأ كلذب هوعديو اهنم مكاحلا عمسي له همدع حصي وأ
 يع دت ام حص ن اف يع دت ام ىلع ةنييلاي اهوعدي هنأ يعم : لاق ؟ ىرخأ

 . باتكلا ىلإ عجر . قحلا نم هيلع بجي ام هيلع ذفنأ

 هدلو ةضيرف نم هدلو حأ ىلإ ملس هنأ ىعدا لجر نع لئسو : ةلاسم

 ةدلاولا تركنأو س ةدلاولا دنع ديلولا اهب رقأو ةدلاولل هيلع تضرف يتلا

 اهنأ يعم : لاق ؟ كلذ يف نيميلا اهمزلت له ائيش هنم تضبق ام اهنأ

 نأل عطقلا وأ ملعلا ىلع فلحت ًاريحتم هتيأرو كلذ يف نيميلا اهقحلت
 . اهريغل قح قلعت ببس انهاه

 اهتقحتسا اذإف اهدنع نم هيلع اهيرجت نأ مكاحلا اهرمأ نإف : هل تلق
 نم ءيشل ميلستلا وه ىعدا نإف : هل تلق ى كلذب اهل ذخأ اهدلو يبأ ىلع
 : لاق ؟ تركنأ اذإ عطقلا ىلع يه فلحت له يبصلا مأل ةضيرفلا كلت
 . يبصلا نود اهل قحلا نأل . يدنع اذكه

 ملس هنأ ىعداق هدلو ىلع اهيرجي نأ دلاولا مكاحلا رمأ نإف : هل تلق

 اهمزلت له 0 كلذ يه تركتأف هيلع اهيرجتل ةضيرفلا نم ًائيش ةدلاولا ىلإ
 يه رمؤت وأ هيلع اهقحتست مل اذإ اهنأ يعم : لاق.؟ عطقلاب نيميلا
 الو ةضيرفلا هذه نم ءيرب هنأ ملعت ام فلحت هنأ يعمق . هيلع اهئارجاب

 . اهيلإ اهملس هنأ يعدي يتلا اهنم ءيش نم
 مكاحلا ضرف امنإو دلولا ىلع اهيرجت نأ يه رمؤت مل نإفق : هل تلق

 ةضيرقلا كلت نم يبصلا ةدلاو ىلإ ملس هنأ ىعداف هدنع اهتبثأق ةضيرفلا

 دق اهنأ يبصلا حأ رارقإل ةضيرفلا نم وه ًاربي له . كلذب ىه ترقأو

 وأ اهايرجأ دق امهنأ ةنيبلاب الإ اعيمج امهنم كذ ليقي ال حأ اهتضيق

 ىلع يه اهيرجتل اهيلإ اهملس اذإ هنأ يعم : لاق ؟ يبصلا ىلع امهدحا
 يقو هيلع اهترجأ دق اهنأ ىلع ةنومأم تناك ةلوعجم يه ببسل وأ يبصلا
 . هبابسأ
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 اهدنع نم دلولاب تماقو اهسقن حالصإ يف يه اهتقفلتأ نإف : هل تلق
 اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ اهعسي له مكاحلا كلذ اهل لعجي نأ ريغ نم

 رقأ لاق مث اهتقحتسا دق نوكت نأ الإ اهل سيلف هيلع اهيرجتل اهيلإ اهملس
 اهلام نم هيلع يرجت نأ اهرمأي ملو ةضيرفلا هذهب همآ عم دلولا مكاحلا
 هب دارملا وه كلذ نأل اهلام نم هيلع ترجأ ام رادقمب هتضيرق نم ضبقتو
 . هتدلاو عم ةضيرفلا كلتب رقأ امنإ دلولا نأل

 ىضقناف رهش لك ةضيرف هتضيرف نم هيلع ترجأ نإق : هل تلق

 ريغ نم يبصلا هب حلصت نأ اهل له ءيش ةضيرفلا نم يقيو رهشلا
 نم لضف ام درت نأ اهيلع وأ ارطع وأ ةهكاف هل يرتشتو هتققنو هتوسك
 ةضيرفلا نع اهيلإ ملس اذإ هنأ يعم : لاق ؟ دلاولا ىلإ رهش لك ةضيرف
 تملس نإ امأو هدر اهيلع سيلو اهل يهف اهدنع اهب يبصلا لعج دق يتلا

 . ىبصلا دلاو ىلع هتدر لضف امف هيلع اهيرجتل اهيلإ
 اهيلإ اهملس هنإ لاق نإ الوبقم كلذ ىف دلاولا لوق نوكيف : هل تلق

 الاق ام وهف كلذ نم هيلع ارراقت ام هنأ ىعم : لاق ؟ ةضيرقلا كلت ىرجتل
 َ . ةنيبلا هب تحص اذإ

 هنأ وه ىعداف 0 ةضيرفلا نع اهيلإ ملس هنأ يه تعد ا نإق : هل تلق

 اهتقحتسا دق تناك نإ : لاق ؟ امهنم يعدملا نم هيلع اهيرجتل اهيلإ ملس

 وأ كلذك نكي مل نإو ىدنع اهلوق لوقلا ناك . اهيلإ هميلست وأ اهيلع هرمأب
 . يع دت ام حصي ىتح هلوق لوقلاف ههيشي ام

 تناك اذإ نايبصلا دلاو ىلع ةقفن الو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 نايب باتك ىلإ عجر . هللا ديع يبأ نع اذه كرشم مهوبأو ةملسم مهمأ

 موي لك ةقفن هدلول ةضيرف مكاحلا هيلع بتك لجر نع لئسو : ةلاسم

 هنأ دلاولا جتحا ةضيرفلا دلولا ةدلاو تبلط املف رهش لكو افورعم ائيش

 هاعدف كلذ ةدلاولا تركنأو هدلول يتلا ةضبرقلا نع ائيش ةدلاولا ىلإ ملس

 ملس هنأ هاعدا ام ىلع ةدلاولا نيمي دلاولا بلطو اهزجعأفق ةنيبلاب مكاحلا

 انيمي اهقلحي مكاحلا نأ يعم : لاق ؟ كلذ يق نيميلا نوكت فيك اهيلإ

 اذه هميلستب اهنم ءيش نم الو ةضيرفلا هذه نم ءيرب هنأ ملعت ام هللاب
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 . ه اوعد نوكت امك اذكو اذك وهو اهيلإ هدعدي يذلا

 هل اهضرف يتلا ةوسكلا ًاسبال ن ناك اذإ يبصلا نع هتلأسو : ةلآسم

 هل له ةوسكلا هيلإ دري نأ دلاولا بلطو يبصلا غلب مت هدلاو ىلع مكاحلا

 تناك اذإف ثانإلا م هدالوأ نم ناركذلا يف كلذ هل نأ يعم : لاق ؟ كلذ

 هلف دلاولا ىلع نهتنؤم نأ لوقي نم لوق ىلعف نهلثم ةوسك ةوسكلا

 ىلإ نجتحي ىتح نهل اهكرت ءاش نإو ةديج ةوسك نهاسك ءاش نإ رايخلا

 لثم نهف نغلب اذإ نهسفنأ ىلع نهتنؤم نأ لوقي نم لوق ىلعو س اهريغ
 . ىدنع ناركذلا

 له اهذخأ بلطق نهدلاو دنع نم ةوسك نهيلعو نجوزت اذإف : هل تلق

 ناك ةجوزلاك طرشب وأ مكاح مكحب كلذ نهاسك اذإ يعم : لاق ؟ كلذ هل

 نم نهاسك اذإ هنأ يعمف مكاح مكح الو طرش ريغب ناك نإو س كلذ هل

 نهلف نزرحأ اذإو ةيطعلا عقوم كلذ عقي هنأ يعمف . ةبيط نع هسقن تاذ

 . نيطعأ ام كلذ

 الو طرش الب غولبلا لبق مهاسك ناك اذإ ناركذلا كلذكو : هل تلق

 : لاق ؟ كلذ هل له اهذخأ دارأف ةوسكلا كلت مهيلعو اوغلبف مكاح نم مكح

 ريغصلا هدلول دلاولا ةيطع نأ لوقي نم لوق ىنعم ىلع كلذ هل نأ يعم

 يهو يبصلا غلب اذإ ةتباث اهنإ لوقي نم لوق ىنعم ىلعف : هل تلق

 اذه ىنعم ىلع دلولل اهنأ يعم : لاق ؟ كلذ دعب اهذخأ دلاولل نكي مل هيلع

 . لوقلا

 يبصلا لاح يف هدلاو هاسك ام سبلي نأ دلولا عسي لهف : هل تلق

 مأ كلذ يف هدلاو رواشي نأ لبق طرشو مكح ريغي وأ طرش وأ مكحب

 ىضم دقق مكحلا ريغب امأ يعم : لاق ؟ ةرواشملاب الإ كلذ هل لحي ال

 لام ىلع ضرتعي نأ هل سيلف مكحب ناك اذإو . ةيطعلا رمأ يف هيف لوقلا

 . هيأرب الا هدلاو

 دلو اهل ناك نإف اهسنجل اهتاريمف تكله مث تقتعأ ةمأ نعو : ةلاسم
 نم زم مهل سيلو اهنبا ةيابرب اهوقتعا نيذلا اهيلاوم ذخأ ةقفنلا ىلإ جاتحي
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 . اهوقتعأ

 دح ىف وهو هوبأ اهقلطم همأو س همأ دنع دلو هل لجر نعو : ةلأسم

 همزلتو همأ دنع هدلو كرت ىلع هوبأ ربجيأ لقعي ال نم دح ىف وأ لقعي نم
 لقعي دلولا ناك اذإف تفصو ام ىلعف هدلو ذخأ دلاولا بلط نإو ؟ ةقفنلا

 رايخلا لقعي ال دلولا ناك نإو } ناك ءاش ثيح رايخلاب دلولا ناك رايخلا
 هعدت نأ تدارأ نإو كلذ اهل ناك اهدلو ذخأ تدارأ نإ رايخلا مألل ناك

 . كلذ اهل ناك اهيبأ عم

 من هتحت تن اكو ة ارم أ دنع دلو هل لجر نعو ير اوحل ١ ىب أ نع :: ةلسم

 ىلعف ؟ كلذ هل له رييبك مالغ وأ لوصفم وأ عضري وهو دلولا بلط

 راتخا ام ثيح دلولل رايخلا ناك رايخلا دح يق دلولا ناك ناف تقصو ام

 ناك رغصلا نم رايخلا دح ريغ يف دلولا ناك نإو هراتخا نم عم ناك

 . هيبأ ىلإ هتعفد تدارأ نإو اهدلو تذخأ تدارأ نإ ةأرملل رايخلا

 : لاق نايبصلا ةضيرف نع هتلأسو ميهاربإ ايأ بسحأ : ةلأسم

 . تلق . مهارد ةتالث ىلإ نامهرد رهش لك يف هلف ًاعضرم ًانيص ن اك

 . ال : لاق ؟ كلذ ريغ وأ نهد هل

 اذإف : تلق . ةقفن ثلث ىطعي : لاق ؟ اصلاخ ماعطلا لكأ اذإف : تلق
 نمو ةقفن فصن هل : لاق ؟ فصنو ةعبرأ يلإ رابشأ ةعبرأ هلوط غلب
 ربش نوكيو ث ةقفن ىثلث ىطعي فصنو رابشأ ةسمخ ىلإ رابشأ ةسمخ

 عابرأ ةثالث ءيشو رابشأ ةتس ىلإ رابشأ ةتس نمو رابشألا نم طسو
 رابشأ ةعبس يبصلا غلب نإف : تلق . ةمات ةقفنلا يه رابشأ ةعبسو ةقفن
 . ليلق ةماتلا ةقفنلا نم صقني : لاق غلبي ملو

 نم رثكأو ىسادسلا نم لقأ هلوط ميتيلا ناك اذإو تلق : ةلاسم

 ؟ نهدلاو مدألاو رمتلاو بحلا نم ةقفنلا نم هل ضرفي مك تلق يسامخلا
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 نيح لودعلا رظنب يه امنإو سايقلا ىلع تسيل اهنأ ةضيرفلا يف ليق دقف

 ريصي نأ ىلإ ادعاصف ميطقلل نإ ليق دقو ى لوقلا رثكأ وه كلذ لعلو كلذ

 اثلث هل مث . ايسادس ريصي نأ ىلإ ةقفن فصن هل مث ةقفن ثلث ايسامخ

 يبصلا نوكي امبر هنأل رظنلا نم جرخ امير لوقلا اذهو غلبي نأ يلإ ةقفن

 ناك اميرو ماعطلا ىلإ جاتحيو حصي دقو زئاج نوكيو ة ةيز هلو اريصق

 حص ] رظنلاي ناكو هتوقو هتخاذيل هنم جوح أ ريصقلاو اقشم البوط

 نإ أطخأ هنأ لقأ مل هرظن ةفعضلا هذه ىلإ جرخ نم هنأ الإ ضئارفلا

 . هللا ءاش

 هيلو وأ هيبأ ىلع يبصلل ةضيرفلا دارأ اذإ مكاحلا نع لئسو : ةلاسم

 ليق هنأ يعم : لاق ؟ هل ةضيرفلا فيك اميتي ناك اذإ نيد هل هيلع نم وأ

 كلذو مهلاح يف هنوقحتسي ام ردق ىلعو مهنايعأب رظنلا ىلع مهل ضرفي

 . رظنلا يف لدعلا لهأو مكاحلا ىلاإ

 دح يف ريصي نأ ىلإ ادعاصف ةقفن ثلث ميطقلل ضرفي ليق هنأ يعمو

 ادعاصف ةقفن فصن هل ضرف رابشأ ةسمخ ىلإ راص اذإف رابشأ ةسمخ

 اٹظ هل ناك رابشأ ةتس ىلإ راص اذإف رابشأ ةتس دح ىلإ ريصي نأ ىلإ
 ديدحتلا اذهب : خسانلا لاق . ةمات ةقفن هل نوكي مث غلبي نأ ىلإ ةققن

 . فصوو دح ام يلع نسحلا يبأ خيشلا رصتخم يق كلذكو لمعن روكذملا

 . عجر

 لوقي نم لوق امأو ربشلاب سايقلاب لوقي نم لوق يلع اذهو : لاق
 ةقفن يثلث نم ةضيرفلا يف رظنلا يف قحتسي ام ىلإ كلذق رظنلاب

 . ديدحتلاب لوقي نم لوق ىلع رظنلا يف دجوي يذلا اذهف ادعاصق

 ليق هن ] يعمق ناي ابيصل ١ ةضيرف امأ و : : ددعس يب ] ب اوج } نمو : : ةلاسم

 ىلعا ةضيرفلا هل متت الو . كلذ هلاح يف قحتسي د هنأ أ ةدهاشملا ىنعم 7

 . غلبي ىتح لاح
 ةعبرأ يبصلا لوط غلب اذ ا هنأ تنأ تركذ امم وحن ليق ام ضعي يفو

 ةقفن ثلث ] دع اصق ف ن نأ ليق ام ضعب يفو : ةقفن فصن هل نأ رايشأ
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 ملع رظانلل ناك اذإ ةدهاشملا ىنعمل حصأ ىدنع رظنلاو غلبي نأ ىلإ ةقفن
 ديدحتلا اذهب ءىرتجاو رظنلا ىف ذ ملعلا كلذ نكي مل نإف كلذ يق ةنطفو

 . كلذ ءىزجي نأ توجر . رظنلا لهأل اعابت

 له رسعم وهو هدلول ةضيرف هيلع ناك اذإ دلاولا ىفو : ةلسم

 يلع سبحي مل دلولل ةضيرفلا ناك نإف ؟ همدع حصي ىتح مكاحلا هسبحي
 لبق نم اهتقحتسا دق دلاولا ىلع ةدلاولل ةضيرفلا تناك نإو هدلو قح
 سبحلا دلاولا ىلع ناك مكاحلا مكحب دلاولا ىلع انيد اهل تراصو دلولا
 هدالوأل عييضت دلاولا نم ناب نإ كلذكو س كلذ يف قرفلا مهفاق ةدلاول

 هللا قحب عييضتلا مرجب سبح مهب مقي مل نإف مهب مايقلاب هرمأ راغصلا
 . هللا ءاش نإ كلذ مهقاق هدالوأ يف

 7 لام راغصلا هدالوألو لام هلو راغص دالوأ هل لجر ىفو : ةلأسم

 اك نإف : : تلق 3 . مهلام نم :7 قفني نأ بحأو ه هلام نم ,مهيلع قفني نأ

 . ًافالتخ ١ كل ن ل يف انفرع دقق تفصو ام ىلعف ؟ مهيلع هل اني ل ةضيرفلا

 مهل رفوي نأ هدلعو هلام نم هيلع راغصلا هدالوأ ةقفن ن نإ : لاق نم لاقف

 . هنم مهيلع قفني الو مهلام
 هنيب لحي مل مهلام نم مهيلع قفنأ نإف مهتقفنب ذخؤي : لاق نم لاقو

 . كلذ 1 زاجو كلذ نيو

 ذخأ مهلام غ عرق اذاق لام مهل ن اك ام مهلام يف مهتقفن : لاق نم لاقو

 امنإو و كلا : ملعن ملو مهيلع نوكي الف مه مهيلع ةضررفق ًمأف مهتقفنب مهل

 نأ لوقي نم لوق ىلع هنأ الإ مهلام نم مهيلع قفني نأ وه هل كلذ
 ل ش ضرفي نأ هلاسو مكاحلا عم كلذ حصو لام مهل ناك اذإ مهلام يف
 مهلام يف كلذ نوكي امنإو . كلذ هل ناك ةضيرفلاب مهذخأيو مهل اميف كلذ
 يف مهيلع ةعبت الف فلت وأ لاملا لاز نإف 0 كلذ مهفاف مهيلع انيد نوكي الو
 . كلذ

 يف ةيحضو رطقل أ يف ةيبرص ٥هدل الوأل لجرل | ىلعف : تلق : ةلاسم

 يف محللا وه لكأيف : تلق . مهل وه كلذ لعفي نأ الإ ال لاق : لاق رحنلا
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 ال نمم مهو ناريجلا دنع نم محللا نوهتشي مهو مهمعطي الو رحنلا موي

 . مكحلا يف كلذ مهل همزلي ال معن : لاق ، سانلا لاسي

 ال مامعأل ١ ل اق دلب ىلإ | اهينب لوحت ن 7 أ تد ارأ ة ٥ أرم ا نعو :: ةلأسم

 معن : لاق . ارابك وأ اوناك اراغص : تلق . مهل كلذ : لاق ؟ اندالوأ كرتن

 . الف مهب برغت امأف لاوخألا ىلإ ًابيرق اهتانب لوحت نأ الإ

 هيلع مهل ضرفف اهقلط ةأرما نم دالوأ لجرلل ناك اذإو : ةلأسم
 امداخ هيلع كلذ اهل ناك امداخ مهرضحي نأ هيلإ مهتدلاو تبلطو مهتقفن
 اوناك نإو مهماعط لمعيو هيلإ نوجاتحي ام مهل لمعيو مهبايث مهل لسغي
 هدلو ةعيض غ ارف تقو يف مداخلا كلذ لمعتسي نأ مهدلاول ناك دلب يف

 نإو لاملا يق ةعس اذ ناك اذإ مداخلا مزلي امنإو . اهيلإ نوجاتحي يتلا
 يف ةيحضو رطقلا يق ةيبرص هيلعفق : تلق ؟ كلذ هيلع سيلق اريقف ن ناك

 . ال : لاق . رحنلا

 ني ىسوم ه دل و ىلع ىسوم نبي دمحم اهضرع لئ اسم يف : ةلاسم

 ؟ هتوم دعيو هنت ايح ىف هيلع ققنيو ٥ دلو لوعي ن أ دل اول | ىلع له : دمحم

 هل فلخي نأ الإ ةقفن هيلع هل سيلف دلاولا تام اذإ : دمحم نب ىسوم لاق
 . اثاريم

 معن : لاق ؟ هتانب نم غلب نم ةقفن لجرلا ىلع له هتلأسو : ةلأسم

 . جوزت ملام اهيلع قفني
 . ءيش ىلع ردقت ملو اهجوز اهنع تام وأ تقلطف تجوزت ناق : تلق

 تلاق . يلزنم يف اهيلع قفنأ لاق نإ تيأرأ : تلق . اهيلع قفني : لاق

 ؟ يلع قفنأو يتدلاو عم نوكأ نكلو اهعم نوكأ الو ةأرما كدنع : يه
 ةققن ال هنأ ءايضلا باتك يق هتدجو يذلا : خسانلا لاق . يردأ ال ال : لاق

 ىسوم ني دمحم لاقو > عجر > اغلاب تناك اذإ هلزنم يق نوكت ىتح اهل

 . اهدلاو لزنم ريع لزنم يف تناك اذإ ةقفن مل سيل هنأ باتك يف تيأر

 ىعدت هلام ىفق هدلاو ىلع اهدلول ةضيرفلا ةآرملا تبلط اذإو : ةلأسم
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 لوأ اهل ضرف كلذ حص اذإف هلامو دلولا ةفرعمو اهتفرعم ىلع ةنيبلاب
 . ةضيرفلا

 لجرلا نع ۔هللا همحر ۔ رقصلا نب نازع ةيواعم ابأ تلاس : ةلأسم

 هرلعق ىننأل او ركذل ١ راغصلا هدالوأ امأ : لاق ؟ هدالوأ ةققن همزلت له

 همزلت الف ن اركذل ا نم نوفقل ايل أ ه دالوأ ام أو . مهم ل أو مهتوسكو مهتقفن

 ملام ثانإلا ةقفن هيلع : لاق نم لاق دقف ثانإلا هدالوأ امأو س مهتقفن

 . نهتوسكو نجوزتي
 لوقأ : لاق ؟ تنأ لوقت امف : تلق 0 ةقفن نهل همزلت ال : لاق ى نم لاقو

 . ًاضنأ :ا نهتوسكو نجوزتي مل ام نهتققن : ذ هيلع ن ن ]

 كلذ يف اوفطخا ن نهتيقي ام : لاق ؟ نهيلع قفني مك : تلق

 نم 7 دم وأ . نهنم ةدح و ر عاص فصنف : لاق . اوقفتي ملف

 هنكم ال ن ن أ الا ري نم : : لاق. ةرذ وأ ريب نم دمق : هل تلق . موي لكل رمت

 . ملعأ هلل او ةرذ ةرذل | تقو ىفو ري فصل أ يف نوكيف

 لكل ب اوثأ ١ ةعيبر أ ة أرم ا لكل : لاق ؛ نهوسكي مكف : تلق : ةلأسم

 . بايلجو رامخو عردو رازإ : لاق ؟ ةرهام : هل تلق ةنس

 نأ هيلع له اهيلع لوحلا لوحي نأ لبق نقرس وأ نقرتحا نإف : تلق
 عفد ناك ن نإ امأف . كلذ حص اذإ معن : : لاق ؟ ىرخأ ةوسك نهوسكمن

 مكحب نكي مل نإو نهتوسك لدب هيلع ىرأ الف مكاح مكحب نهتوسك نهيلإ
 . ملعأ هللاو اهلدب هرلعق مكاح

 هيلعف ىرخأ ةوسك هيلإ نبلطف ةديدج ةوسكلاو لوحلا ءاج نإف : تلق
 اذ اف ىلوأل | ةوسكل ا نم يقب ام هيلع ندربو ة دددج ةوسك نهوسكي ن ]

 نمم نك نإو . نهتقفن ةيلعف ةبسكم نهل نكت مل مث نقلط مث نجوزت
 . نهل هبلع ةقفن الق نهتيقي امم نيستكي

 نهبسك ىلع نهديزي نأ هيلعف : لاق نبستكي ام نهيفكي مل نإف : تلق
 . نهيقكي ام

 نهتوسكل نهيفكي الو نهتققنل نهيفكي ام نهبسك ناك نإف : تلق
 ؟ نهل غبصي نأ هيلع لهف : تلق . نهوسكي نأ هيلعف : لاق . نهتقفنو
 نوردقي ال نيمودخم وأ ىضرم اوناك اذإ روكذلا هدالوأف : تلق . ال : لاق
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 نوكت مكف : تلق . مهتوسكو معن : لاق ؟ مهتقفن هيلع له ةبسكم ىلع

 نم دحاو لكلو رمت نم نمو بح نم دم : لاق ؟ مهنم دحاو لكل ةققنلا
 . ملعأ هللاو ةنس لكل نابوث دود 5 ةوسكلا

 ن أ هل سيلق هدل او دنع نم ةوسك هيلعو يبصل | غلب اذا او : : ةلأسم

 ةوسك اهيلع يتلا ةوسكلا تناك نإف ةيراجلا امأو هدلاو يأرب الإ اهسبلي
 لعلو . هدأرب ال ا اهسيل اهل سيلف دوجأ تناك نإو اهيلع ءيش الف اهظم

 امهيلع سيلف مكاح مكحب امهاسك نكي مل اذإ دلاولا نأ : لوقي اضعب

 . كلذ

 ةنؤمو هنيد ء اضقو هتنؤم هدلاو مزلي رقتفاو فعض لجر نعو : ةلأسم

 ام ىلع ردقي اينغ هدلاو ناك نإ : لاق ؟ ال ما ًايزع ناك نإ هجيوزتو هلايع

 هللايو اريقف ناك اذإ همزلي ل ردقي مل نإ اف ماكحالا يق همزل تفصو

 قزارلا هللاو قيفوتلا
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 باب
 ةقبقعل ا يك

 - هللا لوسر نإ لاقف ةقيقعلا نع هللا دبع ايأ تلأس : لاق ةرارز نع

 اولكأف ةاش ةاش نيسحلاو نسحلا نع ةع - ملسو هيلع هللا ىلص

 امهسأر ةمطاق تقلحو . اوضع هنم ةلياقلا اومعطأو اودهأو اومعطأو

 نأ تدرأ اذإ لاق هنعو . عباسلا مويلا يف ةضف امهرعش نزوب تقدصتق

 ىنميلا هنذأ يف نذأو هسأر طسو ىلع ىنميلا كدي عضتف يبصلا نع

 ةرآو دحأ هللا وه لقو نيملاعلا بر هلل دمحلا ارقا مث ىرسيلا يق و

 هللاو هلل دمحلاو هللا مسب : رحنلا دنع ءاعدلا اذه لوقتو 4 ًاعيس يسركلا

 - كلوسر ةنسو كنيدو كتلم ىلع نالق نب نالف نع ةقيقع كب ناميا ربكأ
 ةىراجلاو مالغلاو اهلضفو امظع اهل رسكت الو لاق _ ملسو هيلع هللا ىلص

 يف وأ لجرلا مأ ةلباقلا تناك نإف ةقيقعلا رطش ةلباقللو ءاوس كلذ يف

 مسقو اهخبط ءاش نإو ءاضعأ اهمسق ءاش نإف 4 ءيش اهل سيلق هلايع

 : هئاعد يف نكيلو ةيالولا لهأ الإ اهيطعي الو ًاقرمو ازبخ اهعم

 " ًأراب هلعجاف تيطعأ امو كنمو تبهو امي ملعأ تنأو ادلو انل تبهو

 . اريثك _ ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم لآو دمحم ةعيش نم قزرلا عس
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 باب

 قلح يفو هماكحأو همأ نطب نم دلولا جارخإ يخ
 رعشلا مكحو سأرلا

 . ةتيملا نطب نم كرحتي يذلا دلولا جارخإ يف اوفلتخاو : ركي ويأ لاق

 هركو دلولا جرخم نم هنجرخيل ء سلا كلذ جلاعي : سنأ نب كلام لاقق

 مرحو كلام بحاص مساقلا نباو لبنح نب دمحأ دلولا جارخإل اهنطب قش

 لاق ى قشي نأ اسأب ىرأ ام لوقي يروثلا ن ناكو ةبوهآر نب قحس كلذ
 . ةتيملا نطب قش لحي ال : ركب وبأ

 ةزاجإ انعم انياحصأ لوق يناعم يف يعم جرخي هنإ : دردعس وبأ لاق

 نم ررض ةحابإ ربقي تيملا نم هتايح تنييت اذإ دلولا ج جارخإل ةجلاعملا

 روجحم ام هنم روجحم تيملا ن نإ مهلوق ىنعم يف جرخيو ىح نم الو تيم
 هيف أطخلا نإ : اولاق مهنأ الإ هيلع ثدحلا ىنعم يف دمعتلا ىلع يحلا نم

 وه يحلاف هيق ة ثادحألا رئاس امأو 4 يحلا يف كلذ بجويو ةيدلا بجوي ال

 لاحملا ىنعم هبشي امم هنأ يدنعو . دوق الو هنف صاصق ال هنأ الا تيملاك

 .باوصلاب ملعأ هللاو تيم نم يح جورخ كردي نأ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر نأ تبت : ركب وبأ لاق : ةلاسم

 هلوان مت ، هقلحف رسيألا هقش هلوان مت هقلحق نميألا هقش قلاحلا لوان

 ناكف مدآ ينب روعش يف سانلا فلتخا دقو سانلا نيب همسقف ةحلط ابأ
 مسق نم مسق يف رهاط هنأ نوربو 0 اسأب كلذب نوري ال ةعامجو ءاطع

 قحأو ى رعشلا ةراهط ىلع نايب _ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا رعش
 نم هكرفأ تنك : ةشئاع لوق نم ينملا نأب لدتسا نم لوقلا اذهب سانلا
 نأ انباحصأ لوق نم نأ ىلعو _ ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر بوت

 نم سم نم ىلع سيلو ءوضولا هتجوز ءاضعأ نم اوضع سم نم ىلع
 . ةراهط اهرعش

 : بوقعيو نامعن لاقو ث ةسجن مدآ ينب روعش ىري يعفاشلا ناكو
 . هي عقتنب الو مدآ ينب روعش عيب يف ريخ ال

 انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعم يف جرخي هنأ يعم : درعس ويآ لاق

 ام الا مهتلياز وأ مهيق تناك ةرهاط مدأ يني نم ةليقلا لهأ روعش نأ

 وأ اهتساجن يف ىنعم الو مهل عبت مهراعشأو ةساجن كلذ نم اهضراع
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 . اسجن اهسم ام كلذب نوكيف دلج نم ءيش قحلي ام ةايحلا يف مهتلياز
 عيبلا زوجي الو هي عفتني ال هنأ هجو 7 كلذ هركي هنأ | يعمقا هعيب امأو

 هب عفتني

آ



 باب
 دل ول ا ك ا دخنس ا يك

 دق : لاق ؟ هيبأ يأر ريغب اهدلو لمعتست نأ اهل زوجي ةدلاولاف : هل ليق

 ول نأ عقن هيف يبصلل لصحي ةميق هل لمعلا نكي ملام كلذ ضعب لاق
 يذللو يبصلا نم ةفاوشلا لثمو ةيبصلا نم لزغملا لثم دلاولا ريغل ناك

 . اذه هايشأو ءارك هيف

 : هل تلق . هيأرب الإ لاح ىلع يه اهل زوجي ال هنإ : لاق نم لاقو
 : لاق ًانييص ن ناك اذإ كلذ دلولا هرك ولو هدلو لمعتسي نأ دلاولل زوجيف

 . اهنم هيلع فاتي ةوضل هضرعي وأ هقيطي الام هيلع ليحم ملام كلذ ليق
 . دلولا هرك اذإ ةعيضلا ىلع هدلو برضي نأ لجرلل زوجيو : هل تلق

 ناك اذإ بدألا برض هبرضي نأ هل ةرضم الب اهيلع ردقي ناك اذإ : لاق
 الو قلخلا ءوس هنم دلوتي نأ هنم افوخ هكرت يف ناكو هسفن حالص هيف
 ىلع امإ نيذه دحأ ىلع الإ هسفن لمعلا ىلع ربجلا ىلع هانعم نوكي

 . ىنبجعي اذكه اذه هبدأ نسح ىلع امإو هسقن ةحلصم

 دلاولل حالصلا ناكو هصخي حالص كلذ يف دلولل نكي مل نإف : هل تلق
 ريجي ال ليق هنأ يعم : لاق ؟ ةعيضلا ىلع هدلو برضي نأ هل زوجي له

 . كلذ ىلع هربجي الو هعاطأ ام هلمعتسي امنإو ةعيضلا ىلع

 وأ يبص وهو اهدلو لمعتست نأ اهل زوجي له ةأرملا نعو : ةلأسم

 ؟ اهل زوجي له س كلذ هابشأو زوجلا اهل يرتشيل هتدلاو هلسرتف ميتي
 هيلا نسحتو هعفنت تناك اذإ فلت هيلع ال اميف اهدلو لمعتست نأ اهلزوجيف

 هلمعتست نأ اهل سيلف هيلإ نسحت الو هعقنت ال تناك نإو هلمعتست ام ردقب

 عقنت تناك اعيمج نيلاحلا يف ةيد اهيلعف هيف هتلمعتسا اميف بطع نإو
 . هيلإ نسحت الو هعفنت ال وأ .هيلإ نسحتو

 ىنغل ١ لهأ ١ نم ٥ دل و ي أرب يبصل ١ __ ن ] مكل لهف تلقو : ةلأسم

 . هدلاو يأرب كلذ ناك اذإ ًاسأب كلذي ىرن امف ؟ ء ارققلا نم ا ٠, امهوأ
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 باب
 مهتايبابج يكو مهبك لعفلاو نايبصلا بادآ يك

 مهبأر 7 وأ مهتابآ ىاأرب مهناذآ يك بتتلاو

 نب نمحرلا دبع نب عيبرلا نع ثيدحلا يف يلإ عفر : رثؤملا وبأ لاق
 هللا ىلص - يبنلا نأ ، يردخلا ديعس يبأ نع دعس نب ةيطع نب دمحم
 . نينس عبسل عجاضملا يف مكدالوأ نيب اولياز : لاق _ ملسو هيلع
 ةقرسلا قرسي يبصلا نع هتلأسو . نينس رشعل ةالصلا ىلع مهوبرضاو
 ديعس تلأس : لاق ؟ قرس ام مرغ هيلع له اهركذيف غلبي مث هئابص يف
 ىلإ اهيدؤي اهنم صلختي نأ هل بحتسي : لاقف كلذ نع زرحم نب
 . اهلهأ

 بجاحو ةديبع يب أ ىلإ بتك ادنلجلا نأ دلاخ نب دمحم ينثدح دقو

 ىلإ اهيدؤيو اهنم صلختي نأ هل بحتسن انإ : هيلإ بتكف كلذ نع امهلاسي
 نيملسملا بتك نم اهنأ الإ لوقأ الو بتكلا ضعب يف يلع ءىرق دقو اهلهأ
 . هيلع سيل كلذ نأ

 رمخل ا مك دالوأ اوقست ال ل اق هنأ دوعسم نيب ١ نع ىور دقو : ةلأسم

 همثإ امنإف كلذ لعف نمق مهنوقست ام نوردت الو ةرطفلا ىلع اودلو مهنإف

 عنتمي ملف هعنمف هقرسي ًايبص هلام يف دجي لجر نع لئس : ةلاسم
 نم لك نم عونمم برضلا نأ يعم : لاق ؟ كلذ يلع هبرضي نآ هل له

 يدنع دعبي مل عنتمي مل نإف 4 فيوختلاو ًدهلاب هعنمي نأ هل ينبجعيو عقو

 دق اميف كلذ عضوم اذه نأل هبدأ ءوس ىلع بدألا برض هبرضي نأ

 . هيدؤم ةيبغ دنع هنم اذه رضح

 برض هنإ ليق هنأ يعم : لاق ؟ كلذ يف بدألا برض دح امق : هل تلق

 . حرجي وأ رثؤي يذلا حربملا نإ لوقلا ضعب يفو س حربم ريغ
 ينبجعي : لاق ؟ برضلا شرإ هيلع ن ناك كلذ نم هيف رثأ نإف : هل تلق

 نع هعفد امنإ ناكو بدألا ىنعم يف هلمتحي ناكو هب أرضم نكي ملام هنأ

 نأ الإ حصي اميف رظنلا ىنعم يف كلذب الإ هنع عنتمي مل اذإ هلام فالتإ
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 . نامض هيلع نوكي
 هيف لوقلا نوكيأ بدألا ىلع يبصلا برض اذإ ملعملا كلذكو : هل تلق

 هب نوكي ال هب يذلا بدألا ىلع برضلا نأ يعم : لاق ؟ رثأ اذإ اذكه

 نم يبصلا ىلع فوختي امب الإ ةرضملا نم غوقو الو لاملا نم ءيش فلت
 نإو عنملاب هيشأو اذه نم يدنع رجحلا ىلإ برقأ هميلعت كرت وأ هبدأ ءوس

 يف جرخي دقو بدألا برض هيصوو هدلاو يأرب ملعملا هبرضي ليق دق ناك
 يبصل ١ هلمتحي ن اك ام ليقو . حربي مل ام فالتخالا اذه ام بدأل ١ ىنعم

 . عقنلا هيف ىجريو ررض دلوت الو هنم ررض هيلع فاخي الو هلاح يف

 كلمو راغصلا هدالوأ ملعي نأ لجرلا ىلع : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 يف ةلاهجلاب مهملع اذإ كلذ نع هولاسي مل ولو تاراهطلاو ةالصلا هنيمي
 نوه أ كلذ يف مهف هماحرأ نم مهريغو رابكلا هدالوأو هتجوز امأو س كلذ

 وأ اركنم مهنم دحأ نم ىري نأ الإ ءالؤه موزلك مهضارتعا همزلي الو

 ناك نإ قحلا ىلع هلديو كلذ هيلع ركنيف ضئارفلا نم .ءيش عييضتب هملعي
 ام ىلع هداشرإ هيلعف هنيد رمأ نم هنع هلاس امو هيلع راكنإلا ىلع ردقي
 هللا لوقل ىلوأ ناك برقأ ناك نم لكو هنم ملعي ملام ىلع هتنوعمو هنم ملع

 م ه و م

 . [ رات مكيلهأو مكسفنأ اوق اونما نيذل اهنأ اًي ] _ىلاعتوكرابت-

 ىنح هت ائيس هيلع بتكت الو هتانسح هل بتكت ىبصل ١ ل اقبو : ةلأسم

 . نيملسمل ١ بتك ىف كل ذو هيلعو هل بتك كر ل ا اذ اق . كر دي

 المعتسم نوكيأ كدلاو ىلع يل ملس هل : لاقف ًايبص يقل لجر : ةلاسم
 هجو نم اذه سيل ؟ ال م ا ن امضخملا همزلبو فصول ا اذه ىلع يبصلل

 .. قيفوتلا هللابو هيلع نامض الو لامعتسالا

 هيلع هللا ىلص هلل ا لوسر لاق : كلام ني سنب ذا ل اقو : ةلأسم

 لخد ةدحاو نهنم ىبر نم تانبلا دلول ١ معن تانيل | دلولا معن ا : ۔ ملسو

 ) ني مضو) نيب تاهك ةنجل ا يف يعم ن اك نمتنت 5 ا نهنم . نمو ةنجل ١

 الو ل اهج هيلع نكي مل اثالث نهنم ىبر نمو ةحيسمل او ىطسول ١ هرعيص أ

 . ةقدص
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 قهارم دلو هل لجرو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 سانلا رضي نمم ناك وأ لصي ملف ة ةالصلاب هرمأف نينس رشع زواج دق
 ملق ؟ هلمتحي ديقب هديقي نأ زوجي له لعفي ملف هميلعت دا رأو مهلاومأ يف

 بدألا برض برضي امنإ برضلا يف تفرع امنإو ائيش ديقلا يق فرعأ

 برضلا هبشي هلعلف يبصلا هلمتحي امم ديقلا ن اك اذإو حربم ريغ ابرض

 . ملعأ أ هللاو

 ء اود اهنبا تقس ةأرم | نعو هللا همحر - ىر اوحل ىبأ نع :: ةلاسم

 ام ىلعف ؟ كلذ يف اهمزلي امف ءافشلا الإ هل درت ملو ءاودلا كلذ نم تامف
 . اهدلول ء افشل ١ كلذب تد ارأ اذإ ءىش كلذ ىف اهمزلي الق تقصو

 يف ث دح اهتنب | يف تثدح أ ة أرم ١ نع هتلأسو : ةروثنم نم : : ةلأسم

 بقثلا يف مألا ىلع نامض ال هنأ تفرع يذلا : لاق ؟ ب ,وقت ةعيرأ اهينذأ

 . ملعأ هللاو ة هبد نوكي كلانه ثدح ةبراجلا ىلع ثدحي نأ الا

 بهذف هسرض هعجو ن اك يبص نع : يلع يب ] نع بسح أ : ةلأسم

 هعلق يذل ا هسرض يف لجرل ١ ىلع عجر يبصل ١ نإو هل اهعلقق لجر ىلا ١

 . ءيش لجرلا ىلع سيلف هيذؤي ناك هسرض نأ ملع اذإ : لاق ؟ هنم

 زوجي هنأ _ هللا همحر نسحل | ويأ لاق : ددعس وبأ لاق : ةلأسم

 عنتمي ملام قيطي امب اهدلو لمعتست نأ ةأرملل

 هوبأ ريغ من هيبأ يأر ربقي اهدلول تيقت ا ذا ة رمحل اف : تلق : ةلأسم

 نإو ةيد اهيلع سيلف اهيلع مدقتي مل اذإ اولاق دق : لاق ؟ ةيدلا اهيلع ىرت
 . ةيد ثلث نذألا نم ةذفان لكل ةيدلا اهيلعف تلعف مث اهيلع مدقت ناك

 هل بقنت نأ هايأ تنذأتساف مالغ وأ ةبراج دلو اهل ةأرما نعو : : ةلأسم

 . ةيدلا اهيلعق ؟ اهمزلي ام يهنلا دعي هل تيقتق كلذ 7 هاهنف هنذأ يفق

 نم هسفن نع ةيدلا كلت طحي لها ق ةقادص هيلع اهل ناك نا : تلقو

 مل ن ںإ' | تب دأرأ : متلقو . هدحو كلذ لثم لثم هدلو يطعيو كلذ هل معنف ؛ اهق ادص
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 يذلا اهقادص نم وأ اهلام نم كلذ ذخأي نأ ىلع ردقو ةنيب اهيلع هل نكي
 . كلذ هل معنف ؟ كلذ هل له هيلع

 يف ىون نكلو هعيطت ال اهنأ هدنع وهو اهاهن ناك نإ تيأرأ : تلقو
 اهقادص نم هسقن نع طحف ةيدلا هيلع تبجو تلعف اذإ اهاهن اذإ هسقن
 امف اهيلع ةلعلا دارأ هنكلو كلذل ةهراك ريغ تناك اذإف ؟ كلذ هعسي له
 ائيش مكحلا يف هل تيأر ام مكاح دنع كلذب رقأ ولو اهنم ذخأي نأ هل ىرأ
 هسفن يف عقو دقو كلذ هركي ناك نإ نكلو س ملعأ هللاو ةفصلا هذه يلع
 امك هللا ءاش نإ كلذ ةيد اهلام نم ذخأبلف اهاهنف اهاهن اذإ يهتنت ت ال اهنأ

 .انفصو

 اهدلو نذأ تبقث ةأرما نعو : نسحلا وبأ باتكلا ةيشاح نم : ةلئسم

 الف توم ثدح هيف ثدحت مل اذإ : لاق ؟ ال مأ كلذ زوجي هدلاو يأر ريغب

 عقي نأ ثدحلا ةفاخم هيأرب الإ لعفت الأ رمؤت امنإو اهيلع هيبأل ءيش
 هيلع هنأل بقثي نأ هيبأ يأرب زجي مل زوجي ال بقثلا ناك ولو اهمزليف توم
 كلذب رمأي نأ هل زوجي الو هندب رئاس نم زوجي ال اميف همد ةحابا إ مرحم

 باتكلا ىلإ عجر . دحاو باوجلا ؟ اهتنبل تبقت نإ تلق اضيأ

 نم اهريغ وأ اهنبا ىنذأ تبقت ةأرما نع : ديعس ابأ تلاس : ةلأسم

 كلذ شرأ اهمزلي له هيأر ريغ وأ هيبأ رمأ ريغ نم هيبأ دعب نم هئايلوأ

 اهيلع نإ : ليقف فالتخاب اهيف ليق دق مألا نأ يعمف : لاق ؟ دلاولل
 دلولا ةحلصم نوكي ام ليبس ىلع دلاولا يأرب كلذ نوكي نأ الإ نامضلا
 نوكي ام ليبس ىلع كلذ ىلع هل تبقثف تبقثف اهعنمي ملام ليق هنأ يعم اذكه
 . هدلاو نم عنملا دعي نم هل يقتت ىتح اهيلع نامض الق ةحلصم

 الو ميتيلل ةيصو نوكت نأ الإ كلذ اهل نأ يل نيبي الف ةدلاولا ريغ امأو
 هنأ وجرأف كلذ لهأ نم ناكو ى ةحلصم كلذ ىرتو يصو الو يلو هل نوكت
 ىذلا اذهب هبشأ ةدجلاو ةلاخلا لثم يدنع ماحرألاو اهعسي هنإ كلذ ليق دق
 يدنع هبشأ ناك هنم ىلوأ هل ناك نمو اهمدع دعب ةدلاولا ماقم نوموقي

 نذأتسي نمم لعاقلا ىوس مئاق مت نكي ملو ةنيبلا تقدص اذإ ةزاجإلاب
 . رواشيو

 مزلي له بقاثلا لبق يبصلا يقلي يبصلا ثراو مت ناك نإف : هل تلقو
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 نكي مل اذإ يدنع اذكه : لاق ؟ هنذأتسي مل اذإ ثراولل كلذ شرأ بقاثلا

 ةروشملا هنكم ن ناكو ميتيلا حلاصم يف يصولا ماقم موقي اليكو الو ًانصو

 نإف هرمأب مئاقو يبصلا حئاصن يف رظني نمم يلولا ناكو س يلولا ىلع
 مايقلا يلإ عراسي الو هب ضفرلاو هل راضملا هنم فرعي امنإ ناك

 هل بجت ىذلا يلولا ماقم موقي سيل اذه نوكي نأ توجر هحلاصمي

 ماحرألا رئاس نم لدعلل بستحملا نأ توجرو يبصلا يف يأرلاو ةرواشملا

 هذه ىلع ناك اذإ اذه نم هحلاصم يف رظنلاب ىلوأ يبصلاب موقي يذلا

 ميتيلا مأل زوجي له هيبأ لبق نم يصو ميتيلل ناك ن راق : هل تلق ه ةقفصلا

 الا كلذ لعفقت ال نأ ينيعي : لاق ؟ يصولا ةرواشم ريغب ميتيلل يقنت نأ

 ناف : هل تلق . يدنع هيبأ ماقم موقي هنأل هحلاصمب امئاق ناك نإ هيأرب

 هنأ يعمق : لاق ؟ كلذ يف شراألا اهمزلب له يصولا يأر ريغ نم ت تبقت

 قحلي ام هل قحلي هنأ لدعلاب امئاق ةياصولا تياث انصو يصولا ناك نإ

 دلولا يف لوقلا ىضم دقو حلاصملاب مايقلاو يهنلاو رمألا نم ن

 . ايصو ناك اذإ ههبش يدنع اذهق دلاولا يأر ريغب تبقت اذإ ةدلاولاو

 اهمزلام ملست نأ اهيلع له ةياصولا تباث يصولا ناك نإف : هل تلق

 نأ يعمف : لاق ؟ كلذ اهمزلي نم لوق يف يصولا ىلإ يبصلا شرأ نم

 ضبق يف ليق اميف دلاولا ماقم موقي يصولاو اهمزل امم صالخلا اهيلع
 . هلام

 اهدلاو يأر ريغب اهل بقثت نأ مألل زوجي له ةيراج تناك نإف : هل تلق
 هرمأت نمل زوجيف : هل تلق ءاوس كلذ يف ىثنالاو ركذلا نأ يعمق : لاق

 يبصلا دلاو نأ ملعي نأ ريغ نم اهنذإب هل بقتي نأ يبصلا نذأ بقتي مالا

 نيبي الف مكحلا يف امأف : لاق ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ةقث ةقث مألا تناك كلذي اهل نذأ

 الإ رمأت ال وأ اهعسي اميف الإ لخدت ال اهنأ ةنانئمطالا يف امآو س كلذ يل
 ال نأ توجر اذه ىلع تناك اذإف هلخدي يذلا عساو يف ال إ لخدت الو هظمب

 ةنانئمطالا مكح يف قيضي

 الو و اهرس بقتو هنانئمطالا فرعي هل بقاثلا نكي مل نإف : هل تلق

 : لاق ؟ يبصلا يف يقث ام شرأ همزلي له ةقت ريغ حأ ةقث فرعي

 7 نماض اهيف ثدحملاو ة ةروجحم دابعلاراشباف ةجح ريغب لخد اذإ هنأ

 . اهيف لخد ام تقو يف اهنم كلذ قحتسي ةجحب الإ اهيف ثدحأ
 ىعمق : لاق ؟ اهلفسأو اهالعأ نم نذألا ىف بقتلا ةيد مكق : هل تلق
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 اذه ىلع ىعمق هتيد ث وضعلا ةذقانو ةذفان بقث لكل ةذفان هل ليق هنأ

 . نذأل | ةيد ث هنال ىربكل ١ ةبدل ١ سدس هل نأ

 ةأرما ىف -هللا همحر - بوبحم نب دمحم نع ةيشاحلا نم : ةلأسم

 هل تبقثو اهيلع مدق هدلاو نوكي نأ الإ ! اهيلع ءيش : هنأ هنذأ اهنبال تبقث
 مالغلاو اهيبأ ىلع راشي نأ الب اهل بقثي ةيراجلا نإ : لاقو س ةيدلا اهيلعف

 . هيبأ ىلع راشيف

 هبلع هللا لص ل " نع ةباورلل كلذو زئاج :هتاهمأو ابآ يأر ريعي

 ىلإ عجر . دوهيل ىلع افالخ مكنايبص ن اذآ اويقتث : لاق هنأ _ ملسو

 . باتكلا
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 باب
 هبراقأو هبوبأ نبب ىببصلل رايخلا يك

 له هتدلاو عم نوكي نأ راتخاو رايخلا دح يف راص اذإ دلولا نع هتلأسو
 هيلع فاخي نأ الإ س معن : لاق ؟ هتدلاو عم هدلو نوكي نأ دلاولا ىلع مكحي

 . لودعلا رظن يف ررضلا هوجو نم هجوب ررضلا
 تهركو نبموي وأ اموي هدنع هدلو نوكي نأ دلاولا دارأ ناق : هل تلق

 وهف هتدلاو دنع همكح تبث اذإ : لاق ؟ كلذب اهيلع مكحي له كلذ ةدلاولا
 راهنلاب بدألل هعم نوكي اولاق دق مهنأ الإ اهدنع نم هذخأ هل سلو اهدنع
 احالص كلذ ناك اذإ كلذ هل ناك كلذ بلط نإف ليللا يق اهدنع نوكبو

 نإ هنأ الإ كلذ فرعأ ملف امهيلايلب نامويلاو مويلا امأو هيلع كلذ نايو

 هحالصو ةماعلا ىلع ضرعي رمأل هعم هحالص نيبي لودعلا عم رمأ ثدح

 عضوم ةدلاولا عم دلولا تبثي امنإو مكحلا يف كلذ هصخ نم صخي وأ
 ةدلاولا عم نأ اوأر لاح ءاج اذإف فطلأو ة ةديرت حلصأ اهعم نأ اوأر مهنأ

 . هحالص عضوم يف ناك حلصأ

 هركف جوز ةدلاوللو اهتدلاو عم اهمكح تبثو ةيراج تناك نإف : هل تلق

 دنع نم هتنبا ذخأيو هل ةجح اذه نوكي له لجر عم هتنبا نوكت نأ دلاولا

 ةجح كلذ يف بألل نكت مل ًانومأم ةدلاولا جوز ناك اذإ : لاق ؟ لاملا
 نم دح يف تناكو مهتم وه نمم لاجرلا نم وأ مهتم جوز اهعم ناك

 ثيح نم هتنبا نوكت نأ هيلع لمحي ملو ةجح كلذ هل ناك هيلع ناد
 كلذ نوكيأ نيملسملا عم ةقث ريغ جوزلا ناك نإف : تلق . اهيلع فاخي
 يف ةمهت هتقحل نإف اذه لثم يف مهتي الو ةقث ريغ نوكي دق : لاق ؟ ًانومأم
 .دلو ةبيبرلا امنإو هدالوأل مهتي نم ليلقو ةجح كلت هل نكت مل الإو اذه لثم

 : لاق ؟ رايخلا دح يف ناك هيلإ راص اذإ يذلا يبصلا دح امو : تلق

 يف ناكو ىوأملاو حرسملا يف هسفن ىلع نمأ اذإ هيف رايخلا دح نأ ليق دق

 رهطيو ماعطلاو بارشلا هعم ناك اذإ هسفن يقسيو هسفن معطي نم دح
 دح ىف ناك دحلا اذه ىق ناك اذإف كلذ لقعيو تاساجنلا نم هسفن

 . . . تفصو ام ىلع رايخلا

 ةرم تر اتخاف اهم أو اهيب ] ني تريخ اذ ا ةببص يف ترك ذو : ةلأسم
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 اهييأ ىلإ تدر اه ايأ تراتخا اذإ هذهف تفصو ام ىلعف س اهايأ ةرمو اهمأ

 املكو هيلإ تدر اهابأ تراتخا املكف اهمأ ىلإ تدر اهمأ تراتخإ نإو
 . اهيلإ تدر اهمأ تراتخا

 هل نوكي له : تلق ه هب . هلو ما ] هل ناك اا اذا إ ميتيلا يف | ف تركذو ة ةلأسم

 ا يه تناكو ر ايخ هتبارق نيبو اهنيب نكي مل . ا تيقبو ل ا تام نإق
 امف مهنيب رايخلا هل نوكيف ةبارقلا ىقبتو نادلاولا بهذي نأ الإ اهدلوب
 . دلولا راتخا

 ىلوأ امهف نادلاولا يقب ام كلذ نإ ليق دقو اذه يف كدنع امق : تلق

 رايخلا هل نإ ليق دقو . رايخلا ةلزنمب ناك اذإ امهيف هل رايخلاو امهدلوب
 ةدج تناك وأ ةدج نكت مل نإ ةلاخلاو مألا مأ ةدحلاو دلاولا يف دلاولا عم

 اقفاوم هرايتخا ناك اذإا رايخلا يبصلل نوكي نأ ينبجعيو ةلاخلا اتاو

 ةوهشلل ا هجو ىلع هر ايتخا ن أ ن اك اذ ا امأ او ل دعلا لهأ ا رظن يف هتحلصمل

 ىري اميق ه دل او عم رقي ن ا لو دعلا رظن يف ه٥هدل او عم هحالصو ىمعل او

 نمو ةحصانملا نيدل ١ لصأ امنإ هنأل ةمئاق هتدل او تناك ولو هل حلصأ

 مهسفن أ نوكلمي ال ني ذل ا ن اييصل | نم ريبك ق أ ريغص نم هسقنل ر اتخا

 رايتخالا فرعي ال هنأ ىلع ليلد كلذف هررض فاخيو هحالص نيبي الام

 نبملسمللو هلل ةحصانملا نيملسمل ١ يلعو هتحلصم عضوم له اج هن أو

 . مهيلإ ةحصانملا يف رظنلا ناك ام هدايع ةفاكلو

 اهمأ عم نوكت نأ تراتخا اذإ ةيبصلا ىف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 دنع نوكت نأ تربج اهل حلصأ اهدلاو دنع نوكت نأ بجوي رظنلا ناك
 دنع نوكي نمم اهيلع فاخي اهدوعق ناك اذإ اهل حلصأ ناك ثيح اهيبأ

 ثيح وأ اهيبأ دنع نوكت نأ تربج اهيلع اونمؤي ملو هريغ وأ جوز نم اهمأ
 اهمأ نم ببستو ةغلاب تناك نإ كلذكو نيملسملا رظن يف اهل حلصأ ناك
 نم اهيلع نمؤي ثيح وأ اهيبأ عم نوكت نأ تربج اهل اهذخأ يق داسفلا
 اهيلع دشيو اهيأرل كرتت الو نيملسملا نم رظنلا بجوأ ثيحوأ اهماحرأ

 نمم اهماحرأ نم دحأ وأ اهدلاو عم نوكت نأ كلذ يف اهيلع ناعتسيو

 . اهيلع نمؤي

٢٨٩٨



 عم نوكت نأ اهمأ وأ اهوبأ بلط اذإ ةيبصلا نع لئسو : ةلأسم

 يعمف نصحت ملام رايخ اهل نوكي له كلذ لأسي امهنم دحاو لك امهدحأ
 هل تلق اهب ىلوأ بألا ناك اهمأ تجوزت اذإ ضعب لاقو كلذ ليق دق هنأ
 ىعم اذكه لاق ؟ ةريبك وأ ةريغص تناك اهب ىلوأ لاحلا اذه ىلع بألاو
 . اهمأ نع ينغتست ال لاح يف نوكت نأ الإ ليق هنأ

٢٩٩



 باب
 هلام و هدلو بف دلاولل زوجب اميق

 كلذ ناك نإ هنأ رئاجلا ناطلسلا عم امسر هدلو ىلع مسر نميف ليق
 نم هدلو باصأ نإ كلذكو هل زوجي ال كلذف هدلو ىلع نيملاظلل ةنوعم مسرلا

 ناو هل زوجي ال كلذ نإف هدلو نم دلاولل زوجي الام ناطلسلا لق نم كلذ

 هدلو لام نم كلذب هسفن ىدقي ام هجو ىلع وه امنإ دلاولا نم كلذ ناك

 هللا لوسر ىلإ لجر ءاج لاق ربخ كلذ يف هيلع مثإ الو زئاج هل كلذق
 يلام جاتحي يبأ اذه هللا لوسر اي لاق مره خيش هعمو ملسو هيلع ىلص
 له هلس هللا لوسر اي لاقف خيشلا ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لآسق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكس مت هتامع ىلعو يلع قفنأ ام الإ وه

 تايبأ نع خيشلا لس دمحم اي لاقف مالسلا هيلع ليربج طبه مث ةهينه
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هانذأ اهتعمس ام هسفن يف اهلاق

 هللا لازام خيشلا لاقف كانذأ اهتعمس ام اهتلق اتايبأ يندشنأ خيشلل

 : لوقي دشنأ مت يانذأ هتعمس ام هللا لوسر اي انيقي كي انديزي

 لهنتو هيلع يوحأ امب لعت × × اعفاي كتنمو ادولوم كتوذغ

 لملمتأ رهاس الإ كمقسل × × تيأ مل مقسلاب كتمل ةليل اذإ

 لمهت يانيعف ينود اهب تقرط × × يتلاب كنود قورطملا انأ ينأك

 لمأأ كيف تنك دق امب اهادم × × يتلا ةياغلاو نسلا تغلب املف
 لضفتملا معنملا تنأ كنأك × × ةظاظفو ةظلغ ىئازج تلعج

 _ت دماجلا راجلا لعفي امك × × يتوبأ قح عرت مل ذإ كتيلف

 : لاقو مالغلا بيبالتب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ذخأ كلذ دنعف
 . عيرم اي كيبأل كلامو

 هايأ مصاخي يلع ىلإ لجر ءاج : لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 : لاقف

 ًاقع هي تنك امق جاتحم وهو يناتأ × × اقح يدلاو اذه مكاحلا اهيأ الأ

 اقح ينطعي الو ينع اضرعم ىلوت × × اقرت هب تنكامو قفر يف لاملا تلذب

 : لاقف كنبا لوقي ام يلع لاقف
هقنقا رغص ىق 4هتيير × × هقدصق ىرت امو ىنبإ لاق دق



 هقرفم ىوسو بش اذإا ىتح × × هقّيوأ أروطو هيدفقأ ًاروط

 هقبسال هلامب نكأ ملو × × هققنأ تنكو الام ينضرقأ
 هقزري ىبر هللاو ءاضقلا ضقا × × هقهر الولو هنم ىبصلا الول

 × ىلع لاقف ×

 معنلاب ءازح خيشلل لاملا × × مهفلا هللا نم يضاقلا عمس دق
 ملظ دق اذه ريغ ًالوق لاق نم × × مدقلا ليضفتب تفلست دقو

 مرص ام سئبو مكحلا يف راجو

٣.١



 رخآ لصف

 اهرقخق همأب ادبق لجارملا هل لاقي نميلا نم باش رمع مايأ مدق ليق

 ةأرملا بوت تعبتت مألا نإ نإ مت انسح ابوث تذخأف هتأرماب ىنثت مت ًايوث

 مث هنع تضرعأو هيلع تبضقف كب تأدب اهل لاقف ىبأف هينيطعا هل تلاقف
 تدعتسا ىتح اهتبضغأ لاقف رمع هيلإ لسرأف هيلع تدعتساف رمع تتأ

 : تلاقف . قح يأبف كسفن تدسح دقل رمع لاقف ةصقلا هيلع صقف كيلع

 لجارملا ذ خأ قح يأب × × لئاسلا لجرلا اذه اهيأ اي

 لماح ينع هلمحت مل نطبلا يف × × لماوك هتلمح ةعستب

 لطابلا حارو قحلا صحصحو × × لباوقلا برتقا ام اذإ ىتح
 لتامألا هل يلام نم تققنأ × × لضانت لا يتاه هتجوز

 لشضانأ يل هيف يقح كاذف × × لماوحو انل اوناك دبعأ نم

 . اهيلع درلاب هرمأو رمع انيع تلمهق

٢ . ٢٣



 باب
 ام و امهدلو لام يك ةدلاولاو دلاولل زوجي اميك

 زوجيال

 هلصأ نم عيبت اهدلو لام ىلا أ جاتحت ةأرملا نع عيبرل ا لس هنأ معزو

 هنم .يستكتو لكأتو عيبت عيبرلا لاقف ميتي ريغ و أ ميتي وهو يستكتو لكأتو
 . اهيلع سأب ال اكردم وأ ناك اميتي معطتو

 نأ اهلف ةريقف ةنيكسم تناك نإ اهنأ يلع يبأ نع دجويو هريغ نمو
 . اهدلو لام نم فورعملا لكات

 لام هلو ميتي دلو اهل ة ٥ أرما نعو يلع يبأ نع دجوب اممو : ةلاسم

 . فورعملاب لكأت نأ اهلف ؟ اهدلو لام نم لكات نأ اهل له (')ةنيكسم يهو

 ىضق وأ هسفن ىلع ةقفن هدلو لام نم ذخأ لجر اميأ لاقيو : ةلأسم

 هل نذأي مل اذإف ن ناك هجو يأ نم كلذ هدلو لام ن ناك هنع ينغ وهو هنيد هب

 نيدلا ىضق نيد هيبأ ىلع ناك نإف هثاريم لبق هيبأ ىلع نيد وهو هدلو هيف

 . هل وهف هنبا لام نم بألا ذخأ ام نورخآ لاقو هنيد لبق هيبأ ىلع ىذلا

 ام ةأرملل لاقو هللا دبع يبأ ىلع ضورعم هنأ دجوي اممو : ةلاسم
 كلذ تبحأ نإ اهدلو ابر اهلو عزنتو هلام نم لكأت نأ اهل دلولا يف لجرلل
 دعب دلب ىلإ هب جرخت نأ اهل لاقو هعزن بالل سيلف تجوزت نإو غلبي ىتح
 نأ الإ جرخت نأ اهل سيل هللا دبع وبأ لاق لاوخأ وأ مامعأ هيف نوكي نأ
 اهقلطيف اهفلاخو كلذ اهدلب ريغ يف نوكيو رخآ عضوم يف اهدلب نوكت
 . اهدلب ىلإ جرخت نأ اهلق

 هلو ميتي دلو اهل ةأرما يقو رثألا يفو رفعج نبا عماج نم : ةلاسم
 عبش ىلع برشتو لكأت الو فورعملاب سبلتو لكات لاق ؟ هلام لكأت له لام
 . لام اهل نكي مل اذإ كلذو

 ةجاتحم ةريقف : ةخست يف ()
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 هنم هسفن أربأ اذإ شرألا نم هدلو قح نم دلاولا ءعىربي الو : ةلاسم
 ءىربي نأ دلاوللق قوقحلا نم كلذ رئاس امأو هغولب دعب دلولا يري نأ الإ
 هبلاطي نأ دعب نم وأ هدلو هبلاطي نأ لبق كلذ نم أربيو هدلو لام نم هسفن
 . باوصلاب ملعأ هللاو اريبك وأ اريغص هدلو ناك هدلو

 ةرطظم ةريقف يهو اهدلو لام يلع تدع ةأرما نع تلأسو : ةلأسم
 يلولاو اهسفن ىلع ةفاخم اهدلو لام تعابف ركني الو ريغي ال دهاش دلولاو
 اوثدحي ال اهارتشا يذلا يدي يف اهتلزنم ىلع اهوعدي نأ ىرنف رضاح
 . هبلع الو هل ال ائيش اهيق

 مسر نم يف ليقو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 ةنوعم مسرلا كلذ ناك اذإ هنأ رئاجلا ناطلسلا ىلع امسر هدلو ىلع

 لبق نم كلذ نم هدلو باصأ نإ كلذكو زوجي ال كلذف هدلو ىلع نيملاظلل

 كلذ ناك نإف هل زوجي ال كلذ نإفق هدلو نم دلاولل زوجي ال امم ناطلسلا

 هل كلذف هدلو لام نم كلذب هسفن ىدقي ام هجو ىلع وه امنإ دلاولا نم

 / . كلذ يف هيلع مثإ الو زئاج

٣.٤٤



 باب

 مهتيطع يفو كلذ زوجيو دالوألا نيبب ةيوستلا يق
 غوصلل مهنيلحنو

 ءيش ىلع ٥ دالوأ ا ضعي بلغت لجر نع ددعس يب ] نع ظفح نم ظقحو

 نأ دلاولل زوجي له دلولا نم هذخأ ىلع دلاولا ردقي ملو هوذخأف هلام نم
 زوجي ال هن أ ي دنع لاق ةيلغل اي لوال ا ذخأ ام ردقي دح او لك مهل رقيو دهشي

 هلام ذخأ ىلع وه ردق ول هنأل وه هملظي مل دلولا هملظ اذإ هنأل كلذ دلاولل
 . هذخأ هذخأ دارأو دلولا نم

 نود ةيه هل بهي و أ ٥ ل الوأ ضعي لحني ن  ] لجرلل روجب الو : ةلأسم

 نم الجر ن ں أ ملسو هرلع هلل ١ ىلص يبنلا نع ا ٠, رع يور 0 ٥ ل الوأ أ نم هريغ

 نب ن امعنلا هني ا هلحن لحن ىلع ٥ دهشمب هىلا لصو ريشي ىمسي هي احصأ
 .-ه ه مك

 نوكي انياحصأ لاق هددراف ال : لاق ؟ تلحت كدالوأ لكأ لاقف ريشب

 ره اظ نأل رظن ريخل | دورو عم هزاوج يفو هي ضام مكحل او هلعقب ًايصاغ

 اوبهذ انباحصأ لعلو هب مكحلا در بجوي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يهن
 . يريغ دهشأ لاق هنأ ىرخأ ةياورل هزاوج ىلإ

 كرابت هللا لوقل دهل ١ ىرجم ىرجي يدنع وهو ريخل ا اذه حص ناف

 اوعمجي ملو دلولا دلو لحن ىلع سانلا عمجأو [ متئش تئش ام اولمعإ) : ىلاعتو

 نأل دلولا دلو لحن : زجني مل كلذ ذ ىلع ىلع ع امج ال ا ال. بلصل | دلو لحن ىلع

 . هيلع عقي دلولا مس

 م أ نم ن ١ دلو هلو مأل ةوخ ا ل الوأ هل ن اك لجر نع هتلأسو : ةلآسم

 دق نم ه دالوأ ىفو هلام نم ةعطق مأل او بالل ةوخإل أ ه دالوأ ىطعأف ٥ أرم ١

 دلاولا يفوت مث هتوخإلو هل اهلك ةيطعلا غلابلا زرحأف غلبي مل نم مهيفو غلب
 ناك نم امأ ١ اول اق فاصن ال او قحل ا ةعطقلا كلت يف مهم ال مهوح ] بلطو

 لخدي مورحملا مهاخأ إف راغصلا امأو هتيطع هل زاج دقف زرحأو اغلاب
 . مهيبأ توم لبق اوقهار دق اوناك ولو ثاريملا نم هتصح ردقب مهيلع

 نيرخآلا ىطعأ ضرم املف اوزرحأو ةيطع هينب ىطعأ نمو : ةلاسم

٢.٥



 نوزيجي اوناكف نوينامعلا انباحصأو ىسوم امأف نيلوألا ىطعأ ام لثم
 ةيصو الو ةيصو كلذ نوريف نويقارعلا انباحصأ امأو ىسوم مكح هبو كلذ

 .ثراول

 ةحصلا ىف ادوهش هل دهشأو ةيطع هنبا ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 انناوخإ ضعب نع انغلب دقف زارحإلاب ةحصلاب هل هرارقإب دوهش هل دهشو
 كلذ ضرعي ناك دقو 0 زرحأ دق هنأ اودهشي نأ الإ كلذ اوفعض مهنأ

 دجت نأ الإ ةحصلا ىف كلذب هل رقأ ثح كلذ همرحأ نأ تنبجق هيق رظناف

 فارتعاب ةتباث ةيطعلا خسانلا لاق عبت نيملسملا يأرل انيأرف ايوق ارثأ
 يف هلوق ةحصلا يف هتيطعأ ام ىلع زرحأ دق يدلو نأ هضرم يف دلاولا
 . عجر ملعأ هللاو تبثي ال ضرملا

 يطعي ن ا ىصو اق تومل ١ هرضح ىتح هتيطع يف ى ل امت مت ةظن نورشع

 يبأ لوق يف كلذو ثلثلا نم كلذ نإ لاقف هتايح يف هل رذن ناك ام هنبا

 ل ٠ ؛رامثع

 مهدحأل دهشأق دالوأ هل لجر نعو هللا همحر يلع يبأ نعو : ةلأسم

 لكل هدالوأ نم نيقابلل نأ دلاولا دهشي ناكو يطعملا هزرحأو هلام نم لامب

 هدالوأو ةميقلاب هزرحأ دق يذلا ًانالق ينبا تيطعأ ام لثم مهنم دحاو

 عئاش لاملاو ثبل مث هلغتسي هدي يف يطعملا لامو دلاولا كلهف رايكو راقص

 ةلغلاو مهدلاو مهل لعج ام لتم يطعملا ةوخإ ىلإ لصي مل نينس هلاحب

 مهدلاو مهل عنص ام يطعملا ةوخإ بلط نأ ىلاإ دلاولا نيد يف ىدؤت

 دق يطعملا مهيخأل اولاقو تضم يتلا ةلغلا اوبلطو ةميقلاب مهيلإ راصق

 ىتح هب انل دهشأ ام ذخأ هيلإ بلطن ملف كاطعأ ام لثمي اندلاو انل دهشأ

 ءاقو ءاملا يف نإ كلذ يق انيأرب انقفصنأفقف اذكو اذك لاملا ةلغ نم بهذ

 نيدلاب أدبي هنإف ء افو نكي مل نإو مهلام ةلغ مهلف ةلغلا اوذخأ اذإ نيدلل

 . هيق هيلع لخدب ال هلام زرحأ ىذلاو يقابلا مهلو

 جرخي مث ًايلح هت اني يلحي لجر يق ل ابأ ١ يب أ نع بسح أ : ةلأسم

 ثاريملا يلإ يلحل ١ عجري لاقف لجرلا "تامق راغص ت تانيل و ارقاسم

٢.٦



 ريناند وأ مه اردي اهئاسص يف اهدلاو اهالح اذ ا ةيبصلا نعو :: : ةلاسم

 نوكي له هب اهل رقي ملو تام ىتح اهيلإ هبلطي مل مث غلبت نأ ىلإ يلحو
 هنإ ليقو ةيراع هنأ حصي ملام هتترو نود اهل ليقدقف هتترو نود كلذ اهل
 الف اهغولب لبق اهل هتيطع اماف اهغولب دعب ةيطعب اهل تبثي ملام ةثرولل

- < 
 بدي ٠

 يف دايز يبأ نع بسحأ ءايضلا باتك يفو خسانلا لاق : ةلاسم

 لاقف لجرلا تامو راغص تانبلاو ارفاسم جرخي مث ًايلح هتانب لحي لجر
 دلاولا نم زوجت ال ةيطعلاو ةيطع لحنلا لاقو ثاريملا ىلإ يلحلا عجري
 . ريغصلا هدلول

 ىلإ ١ عجار وهف بأل ١ تامو ًايلح نبال ا ىلع بأل ١ لعج اذاو : ةلسم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر دلولل هب رقأ ام الإ ةثرولا

 جاتحيف ةرجح ىف هعم هدالوأ نوكي ىذلاو نسحلا وبأ لاق : ةلاسم

 لكل لعفي نأ هل نإ ليق دق هنأ وجرأف رخآلا جاتحي امم رثكأ ىلإ مهضعب
 اذإ امأو كلذ هل زوجيو هل ةرثأ ىلإ دصق ريغب هيلإ جاتحي ام مهنم دحاو

 نيب ةداعلا هب يرجت اميف دلاولا مزلت ةحلصم الو ةجاح نم كلذ نكي مل
 الف كلذ هابشأو مهنم ركذلا ميلعتو ىثنألا حالصإ نم مهدالوأ يف سانلا
 . ليق اميف ةيوستلاو لوقلا نم يدنع اميف هيلع ناك لعف نإف كلذ لعفي

 نأ لوقلا ضعب ضعب يف هنأ يعمق ريغصلا هدلو يلحي يذلا امأو : ةلأسم

 ةفىعض ريغصل ا هدلول دل اوا ةيطعو ةيطعل | جرخم جرخت هتوسكو هل هتدلحت

 ملام اهب قحأ دلولا نوكيو ةيطعلا جرخم جرخي ال هنأ لوقلا ضعب يفو
 . ًآرارقإ جرخي نالف يلح اه هلوقو ةيراع نيبي

 ع اتمو ةريثك ةوسكو ًايلح هت اني ى دحا ا ىلح لجر نعو : : ةلأسم

 يطعملل زئاج اذه لاق بأل ا تام مث غلاب ريغ وأ غلاب ةيراجلاو مه اردو

 رثأ ىلإ ادصق الو افارسإ 5 ملام يدنع لصألا لثم اذه سيلو
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 نم ائيش ىطعأ نم نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ لاقو : ةلاسم
 هذه نإ لوقنو لوصألا ىف هيلع امك زارحإلا هيلعف ناويحلاو ةعتمألا

 ملو زئاج كلذ نأ رثألا يف دجوي دق هنأل ةيطعلا ةلزنمب سيل ةالحملا
 ىطعأ ام لثم دالوألل زئاجف ىورشلاو ضوعلا امأو ةيطعلاك هولعجي
 نمو تاجوزلا ضوعلا يف لخديو ةرمتلا يف مهل ىورش ال هنأ الإ نيرخآلا
 . ملعأ هللاو تادجلاو تاهمألا لثم مهس اذ ناك

 لجر نعو هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلسم

 كلذ نم رثكأ هنأ ملعي ام هتعيض يلع همايق و أ هبعتب هدالوأ ضعب ىطعأ

 ملامو دحأ الو دلول فيح هل زوجي الف تفصو ام ىلعق ملعي ال وأ ءانعلا

 وأ ءانعلا كلذ نم رثكأ هنأ ملعي ىتح ىطعأ اميق ةعسلا هلف فيح هيق ملعي

 هنيعي نأ هل هدلو نأل كلذ هل زوجي ال هنأ هريغ نمو فيحلا كلذ ىف ديري

 وه كلذ لعف نإف ةفورعم ةرجأب هرجتأي نأ الإ ءانع دلولا ىلع دلاولل سيلو
 ربجي الق دلاولل كلذ زيجيال نم لوق ىلعف دلولا امأو مكحلا يف كلذ زاج

 ىلع همايق وأ هل هئانعب وأ هيلع همايقب هاطعأ امنإ هنأ نيبت اذإ دلولل كلذ

 . ملعأ هللاو دلولل زئاج كلذف كلذ دلاولل : زيجي يذلاو هل ةعيض

 مكدالوأ يف هللا مكيصوي ( : لجو زع هللا لوق يف لاقو : ةلأسم

 ةقفنلاو ةوسكلا ىفق تلق تامملاو ايحملا ىف هنإ [ نييثتألا ظح لثم ركذلل

 جاتحت ةلاح ءيجت دق هنأل ضعب ىلع مهضعب لضفي نأ زوجي لاق
 نأ هل زوجي امنإو ةوسكلا نم مالغلا هيلإ جاتحي امم رثكأ ىلإ ةيراجلا

 هلضف يذلا رثؤي نأ ىلإ كلذب دصقي مل اذإ ضعب ىلع مهضعب لضفي
 . هتوخإ ىلع

 لبق نم نبإلا اهزرحأف ةيطع هينب دحأ ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 لاق ؟ بألا ىلع نبالا اهزرحأ دقو نبالا غولب لبق بألا تام مث هغولب
 لبق غلاب وهو اهزرحي ىتح بألا ةترو عيمج نيب يهو ةتباث ريغ ةيطع هذه
 . هدلاو توم

 رمأو غلبي مل ريغص وهو ةيطع هدالوأ دحأ ىطعأ لجر نعو : ةلأسم
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 رومأملا هل اهضبقف ةيطعلا كلت مالغلل ضبقي نأ الجر وأ مالغلا لاخ بألا
 هل لاحلا زارحإ سيلو بألا ةترو نيب عجرت ةيطع هذه لاق ؟ تام مث
 زارحإب

 هيلع هل زرحأف هنم هنبإل ضبقي نم رمأ اذإ هنإ ليق ردقو لاق هريغ نمو

 اذإ زارحإب سيلف دلاولا رمأ ريغب هيأرب زرحأ نإو ًأزارحاإ ن ناكو كلذ زاج

 . هيبأ نم ريغصل ةيطعلا تناك

 نإو ضرم هيو هتايح يف ار اراد هنبا ىطعأ يذلا لجرلا يفو : ةلاسم

 ةبه ىلع ضرم ريغ يف اموق دهشأ هنأ ةداهشلا تناكو اهيف انعجارت

 رادلا يف ةيهلا نأ ىأرلا نم ناكف اهلوح يتلا لخنلاو اهيف امو هنبال رادلا

 لوبقو ءاركلاب اهنم رارقإلاب هل بوهوملل رهظي ءيش نم اهيف امو هنبال
 . هل بهاولا نم ةيهلا

 اهعفديو رادلا نم بهاولا جرخي ىتح زارحإ كلذ نوكي ال ضعب لاقو
 كله ىتح اهلكأي لزي مل هنأ تركذف لخنلا امأو اهيركي مث هل بوهوملل
 ىف ناك امق باغ ام امأو بهاولا نم ةعطقنم ةبه الو ضبقب سيل كلذف
 انإف هب رقأ ام الإ ملعي هيف زارحإ نكي مل هنأ تركذو هيف ةبه الف رادلا
 هل بوهولا فلحتسي باغ امو لخنلا نود اهدحو ةزئاج رادلا نأ ىرن
 . كلذ دعب ىركأو ةبهلا لبق دقل هللاب

 يف هلام نم ائيش مهضعب ىلإ ملسف دالوأ هل لجر نعو : ةلاسم
 كله مت هتوخإ نيب نم ءيشلا كلذ زوحي نبالا ناكو بالا كله مت هتايح

 كلذ نأ اوعدإ اذإ ائيش نبإلا عم مهنيب وأ هتوخإ ثري له ًأدالوأ فلخو

 دق لاق ؟ مهيخأل ةيطعلا كلت اوممتي ال مهنأو مهنيب نم مهوبأ هصخ لاملا

 هتحص يف هتايح يف الام هويأ هاطعأف اغلاب دلولا ناك اذإ هنإ ليق

 كلذ نم ءيش ةثررولل سيلف هدب يف وهو دلاولا تام نأ ىلإ دلولا هزرحاف

 ةدطع نأل كلذ تبثي مل هلام نم ائيش هويأ هاطعأو ابيص دلولا ناك نإو

 ىف هغولب دعي اهزرحبو يبصلا غلبي نأ الا ز زوجت ال ريغصلا هدلول ك ند

 . هدلاو ةايح

 لكل امهفرعت ال لخن نم نيتعطق اهل نينبا تطعأ ةأرما نعو : ةلاسم
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 تيطعأ ا دق يد 7 ت دهش و امهنم دح او ىلع تعجر مت ةعطق امهنم دح او

 هنع تعجر نميف اهتعجر اهلق ؟ رخآلل اهتيطع نع عجرت ملو فرعأ ملام

 . هل تمتأ نمل متيو

 ىوست ضرألا تناكو هل اضر أ هدلاو ىطعأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هزوحيو لاملا رمثي يبصلا ناكو هرسفي هل مهبم هل هيلع قحب مهرد ةئام

 يلام اهب ذخآ انأ مهارد ةرشع هقح امنإ لاقو كلذ يف دلاولا عجر مت

 .يف امأ لاق ؟ حيحص وهو ءاضقلا ن اك اذإ هيلع كلذ هل له هقح هيطعأو

 ءاضقلا ناف اقداص ناك نإف هعسي اميف امأو كلذ يل نيبي الف مكحلا

 وأ مكاح نم دحأ هل ضبقي مل اذإ ريغصلا هدلول دلاولا نم فيعض يدنع

 مكاحلا لبق نم ليكو نم
 هل له مكاحلا لبق نم ليكو وأ مكاح هل ىضتقاو اغلاب ناك نإف هل تلق

 لام يف هعسي اميف الإ كلذ يل نيبي الف : لاق ؟ هعسي اميف هيف ةعجر
 .هدلو

 مل هيلع هل قحب لامب هتثرو نم دحأل هضرم يف رقأ نإف هل تلق
 : لاق ؟ كلذ اومتي ملو نوقابلا ةثرولا ريغ نإ رارقإلا اذه تبثتي له هرسفي

 هوضقن اودارأ نإو كلذ اومتأ اودارأ نإ كلذ مهل نإ ليق .دق هنأ يعم

 . لاملا ةميق هيلإ اوملسو

 رسقي ملو قحب لاقق لامب يبنجأ يبصل لامي لجرلا رقأ اذإف هل تلق

 يلام ذخآ انأو مهارد هقح لاق مث انامز لاملا يبصلا رمثف هل يلع لقي ملو

 ىلع قحب لامي هل رقأ اذإ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ كلذ هل له هقح هبطعأو

 . ةعجر هيف سيل هرارقإ نأ ظفللا اذه

 نم ائيش مهنم دحاو لك هدالوأ يطعي لجر يراوحلا وبأ : ةلاسم
 يف نيذلا راغصلا مهيف نوكيو مهاطعأ ام مهنم نوقلابلا زرحيف هلام

 دعي نم بلطيف دعب نم هوبأ تومي مث هوبأ ه اطعأ ا يذل ا ضيقي الق هرجح

 يف اعيمج مهاطعأ دق ناك اذاق ؟ يح هوبأو ‘ هويأ هاطعأ ام غلب امأ

 لثم راغصلل ناك بألا تام اذإق راغصلا زرحي ملو نوغلابلا زرحأق هتايح

 نإق رابكلاو راغصلا هدالوأ ريغ ثراو بألل نوكي نأ الإ رابكلا ىطعأ ام

 هدالوأ ىطعأ امو بألا لام عيمج يف نولخدي مألاو ةجوزلا لثم ثراولا
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 ذخأي ىتح ائيش رابكلا ذخأي ال مث مهنم مهٹاريم اوذخأيف راقصلا
 نونوكي كلذ دعب نمو مهيبأ ةايح يف اوزرحأو رابكلا ذخأ ام لثم راغصلا
 لخدي الو مهل وهف مهيبأ ةايح يف نوغلابلا زرحأ اميفو ثاريملا يف ءاكرش
 . هيق ةثرولا نم دحأ مهيلع

 نبال دهشأو قادصب هل نبا نع نمض نميف هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم
 نبالا ضبقي ملو رخآلا هنبا نع هب نمض يذلا قادصلا لثمب رخآ هل

 مث لاملا سأر نم نيدلا جرخي لاق ؟ هلام ثب لجرل ىصوأو ىورشلا

 نبالل نوكي مث نيدلا دعب نم لاملا عيمج ثلث ثلثلاب هل ىصوملل نوكي
 .ثاريملا ىلع يقابلا مسقي مث ثظلا دعب نم ىورشلا هيخأ ىورش هل يذلا

 لاملا سأر نم نيدلا نأ كلذو ةردان ةنسح ةلئسم هذه ديعس وبأ

 نع لدي امنإ نيدلا دعب وه امنإ هدلول ىذلاو نيدلا دعب ثلتلا نم ةيصولاو
 . ملعأ هللاو ثاريملا يف ءاقولا ليبس ىلع هيخأ ىلإ راص ام

 توملا هرضح املف ضبقو تافلاب هل تانب ىطعأ نم مشاه : ةلاسم

 ريغ كلذ راقصلل زوجي هنأ رابكلا ىطعأ ام لتمب هتانب نم يقب نمل ىصوأ
 سيلو راغصلا تانبلل هب ىصوأ امق مهتاريم هتبصعو كلاهلا ةأرمال نأ

 ةبصعلا الو ةأرملا لخدت الو نهنم ذخأ امب رابكلا ىلع نعجري نأ راغضلل
 . هتحصو كلاهلا ةايح يف اوزرحأو اوضبق اميف رابكلا ىلع

 نيوخألا ىطعأ ام لثم دالوألل زئاجف ىورشلاو ضوعلا امأو : ةلأسم
 اذ ناك نمو تاجوزلا ضوعلا يف لخديو ةرمثلا يف مهل ىورش ال هنأ الإ

 . ملعأ هللاو تادجلاو تاهمأل ١ لثم مهس

 ىطع ] ضرم املف اوزرح أو ةيطع هينب ضعي ىطع ] نمو : ةلاسم

 اوناكف نوينامعلا انباحصأو ىسوم امأف ؟ نيلوألا ىطعأ ام لتم نيرخآلا

 ةيصو كلذ نوريف نويقارعلا انباحصأ امأو ىسوم مكح هبو كلذ نوزيجي
 . ثراول

 مث هلام نم ةعطق امهدحأ ىطعأف نادلو هل ناك اذإ لجرلاو : ةلاسم

٢١١



 يطعملا دارأ نإف هاخأ ىطعأ ام هلام نم اضيأ ةعطقب رخآلا هدلول ىصوأ

 كلذ هل ناك لكلا ىلع لاملا طلخيو ضقنلا دارأ نإو مت مامتإلا لوألا
 هلف لوألا امأو ضقن هل سيلف رخآلا دلولا امأو لاملا ةلمج يف هومسقيو
 ىصوأ ناك نإف همهس دحاو لك زوحيو لاملا اومسقي ملام كلذو ضقنلا
 لخدتو رخآلا ىنعأ هيلع لخد هاخأ ىطعأ ام ضوع اهنيعب ةعطقب رخآلل

 ردقب دحاو لك ةبصعلاو راثآلا ضعب يفو ةدجلاو دلولاو مألاو ةجوزلا هيلع

 لاقو ةيطع توملا دنع امهدحأ ىطعأف ن ادلو هل لجر نعو : ةلأسم

 يف ائيش هويأ هطعي مل هنأ دلولا ركنأو ةيطعلا هذه لثم رخآلا ىطعأ هنإ

 ام رخآلل تيثي لهو هيلع هنبا لوق تيتثي له هيبأ توم دعي وأ هيبأ ةايح

 مل هنأ رخآلا دلولا ركنأ اذإف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ حصي ىتح يطعأ
 يف بألا لوق لبقي ملو توملا دنع يطعملا اذهل تبثي مل ائيش هوبأ هطعي
 هضرم ىف هدلول بألا نم ةيطعلا كلتو ةلداعلا ةنيبلاب الإ ضرملا دنع كلذ
 . . ةثرولا عيمج ىلإ ةعجار يهو ةلطاب

 اهزرحأو ةلخن نيرشع امهدحأ ىطعأف نادلو هل لجر نعو : ةلأسم
 هدلو لاحل معز ةلخن نيعبرأ نيقابلا ىطعأ ةافولا دلاولا ترضح املف هيلع
 دلاولا لاق نإ تيأرأ ؟ نورشعلا الإ هل زوجتال وأ نوعبرألا هل زوجتأ لوألا
 ىلإ تفتلي له لوألا دي ىف تناك ىتلا نيرشعلا ةلغ لاحل نيعبرأ هتيطعأ
 َ ؟ كلذ يف دلاولا لوق

 هل زوجت امنإ توملا دنع هل يصوأ يذلا دلولا نأ ىرأ مشاه لاق

 الو نيعبرأل ١ ىطعي الو لوأل ا ىطعم ١ هيخ أ نيرشع لثم ةلخنلا نورشع

 طلخي لوألا ىطعملا ءاش نإ حبسم لاقف 0 زوجت ةلغلا لجأ نم هتيطع ىرأ
 تناك نإق هرك نإو هل كلذف نامسقيو نيعبرألا عم يطعأ يتلا نيرشعلا

 نيرشعلا يطعأ الإو نوعبرألا هل تزاج اذه نيرشع ىوست نوعبرألا

 . نيرشعلا ةميق ىلع

 هريبع دلو اهلو تتام مث ق ١ دصي اه دلو نع ة رم ا تنمض اذ او : ةلآمسم

 ىتلا نويدلا رئاسك اذهو اهتكرت يف هنع تنمض امب هتوخإ هبساحي الق
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 اهنع اهلام نم جرخي هنأل كلذ يلع ةوخإلا هبساحي الو اهلام يف اهيلع
 اذهو توملا دنع صوصخلا ىرجم اذه يف يرجي سيلو هل تنمض نم ىلإ

 ىلإ هئادأب الإ هنم اهل ةءارب الو اهلامو اهسفن ىف ةايحلا ىف اهمزل قح
 ىلإ عجر . هتوخإ نم دحاوك اهلام يف هنع نومضملا ةصحو هل نومضلا
 . باتكلا

 ه أرم | حكن من ر | دي ةريغص هل ةنب ١ ىلع قدصت لجر نعو : ةلأسم

 ىلع اهي قدصت ناك يتلا ر ادلاي اهيلع قدصتف ىرخأ ةراج تدلوق ىرخأ

 هناف هنىد هنع ىضقيو هر اد ع ايت لاق ؟ ًانيد هبلع كرتو تامق ىلوأل ١ هتني ١

 . زرحيو غلبيو ٥ دل او نم نيي ىتح ٥ ال او رجح يف هق دلص ريغصل ذ زوجت ال

 وأ كله ىتح هضيقي ملف ل امي اهنب ا ىلع تقدصت ة رم أ نعو : ةلاسم

 . هل قح الو اهل وه لاق ؟ توملا لبق تريغ

 لخنل ا هذه نأ هدلع طرشو ةأرمل ًالخن هدلو نع دع لجر نعو : : ةلأسم

 يعمف ؟ ؟ ال م ] طرشل ا اذه هرلع تيثب تلق ؛ تم اذا { يل ام نم كيبدصنت نم

 كلذ ببسل هنع ىد أ امل انم اض نوكبو هدلع الو هل تيثن ال طرشل ا اذه ن ]

 . همزلام نامض هدلعو هتاريم هلو

 زرحي ملو اهنم هوبأ هل لبقو ًالام هتدلاو هل تبهو يبص نعو : ةلاسم
 دنع همأ نم يبصلل ةبهلا لاق ؟ ال مأ كلذ هل تبثي له همأ نم ةبهلا هل
 مث زرحي ملو غلب نإق زرحي الف غلبي نأ الإ هيلع زارحإ الو ةتباث انباحصأ
 . كلذ اهلف كلذ دعب هيلع تعجر

 ملو ازارحإ هنم ملعت ملو اريغص ادلو تطعأ اذإ ةدلاولا نعو : ةلسم
 لاملا نأ انيأرق دلولا كله وأ ةدلاولا تكله نأ ىلإ ةعجر ةدلاولا نم ملعي

 هللاو تتام ىتح ةيطعلاب ملعي ملو غلب وأ غلبي مل ناك نإ هتترولو مالقلل
 تلكأ ةدلاولا نكت نإف زارجإلاب ةنيبلا غلب اذإ دلولا ىلع له تركذ ملعأ
 دعب زرحأ هنأ ةنيبلا دلولا ىلعو هل ءيش الف ملعو دلولا غلب نأ دعب ةرمت

 . ملعلا
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 هدلاو هل بهو ام يبصلا ضيقفقف ائيش هدلاو هل بهو يبص : : ةلأسم

 يبصلا هوخأ ضبقف تامو هدلاو ضرم كلذ دعب مت هيف فرصتو هزرحأو

 اميق يبصلا عم اولخديو كلذ ضقن مهل بجيأ ؟ كل متن ال اولاقو ةبهلا كلت

 الو هيبأ نم 7.7 ةبهلا حصت ال نأ تقرع اميف ؟ ال حأ هدلاو بهو

 .ىواسو هاطعأ ام لثم مهاطعأ ناك نإ الإ نيغلابلا هتوخإ ىلع ةيطعلا

 نبب ثاريم يبصلا ةبهف ائيش نيغلابلل بهو نكي مل نإف كلذ يف مهنيب

 ىلإ اوراصو يبصلل بهو ام لثم نيغلابلل بهو دق ناك نإو او بألا ةثرو

 اذا نيدلا يف اضيأ يهو يبصلا ةيه نمتب موقت جاوزألا ن اف ةبهلا ضبق

 دالوألا لام يف ةيطعلاو ةبهلا بألا كلم لصفي امنإف ءاقو لاملا يف نكي مل

 . كلذ مهقاف اهوضبق اذإ نيقلايلا

 اهزرحأو ةيطع هاطعأ هابأ نأ ىعدا لجر يف لاق نم لاقو : ةلاسم
 اذه لكآي لزي مل مهابأ نأ ةنيب ةثرولا ماقأ او ًال ودع أدوهش كلذ ىلع ماقأو

 دوهش ناك ناف ةضراعم ال ا إ مهتداهش ىرن الف تام نأ ىلإ عيبيو لاملا

 . هل قحلاف ًال ودع ءاطعإلا

 ٥ دلول دل اول ا نم ةبطعل و ةدطع لحنل و رفعج ني ١ عم اج نمو : ةلأسم

 ثاريملا ىلإ كلذ عجر دلاولا تام نإف زوجت ال ريغصلا

 هلام نم ًابئاغ ائيش وأ ةباد وأ ادبع هدلو يطعي يذلا امأو : ةلاسم
 ةعجرلا هيف هل زوجي امنإو ةلاهجلل ةيطعلا يق دلاولا عجري ملام زئاج كلذف
 انباحصأ لوق رثكأ يف _ ارقالا ن :رال مكحلا يف تبثأ ناك كلذب هل رقأ اذإو

 دنع مكحلا يق تبثأ ناك كلانه نمف زارحإ هيف نوكي الو ةلاهجلا هلخدت ال
 . كلذب.لوقي نم لوق

 اهدلو ةأرملا تطعأ نإ لوقت ام : تلق نسحلا ىبأ نع : ةلأسم

 لاق ؟ ةعجر كلذ يف اهل نوكت له هزرحأو هوبأ هل لبقو ةيطع ريغصلا
 ٍ . . ةعجر اهل سيل ليق دق هريغ

 هتطعأف ائيش اهلام نم اهدلو يطعت نأ اهجوز اهيلإ بلط نإو تلقو
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 مكحل ا يف امأف ة تفصو ام ىلعف هزرحأو نبا هل لبقو اهجوز اهلأس يذلا

 ريغ نم وأ هفاخت وأ هيقتت اهنأ املاع جوزلا ناك نإ امأو ةعجر اهل سيلف

 نإو هللا ءاش ن إ هيف رجؤي ال هنأ وجرن ام جوزلا لعف دقف اهسفن بيط

 مل اذإ هللا ءاش نإ مثأي مل اهسفن بيط نع كلذ امنإو كلذ ملعي ال ناك

 . هاوس نم اهتثرو ىلع تفاخ اهنأ ملعي

 اهزرحأو ةلخن نيرشع امهدحأ ىطعأق نادلو هل لجر نعو : ةلأسم

 هدلو لاحل معز ةلخن نيعبرأ يناثلا ىطعأ ةافولا دلاولا ترضح املق هيلع

 دلاولا لاق نإ تيأرأ ؟ نورشع الإ هل زوجت ال وأ نوعبرألا هل زوجتأ لوألا
 ىلإ تفتلي له لوألا دي ىف تناك ىتلا نيرشعلا ةلغ لاحل نيعبرأ هتيطعأ
 توملا دنع هل ىصوأ يذلا دلولا نإ هيأرب مشاه لاق ؟ كلذ يف دلاولا لوق

 ىطعي الو لوألا ىطعملا هيخأ نيرشع لثم ةلخن نورشع هل زوجت امنإ
 ىطعملا ءاش نإ حبسم لاقو زوجت ةلغلا لجأ نم هتيطع ىرأ الو نيعبرألا
 نإو هل كلذف نامسقيو نيعبرألا عم ىطعأ يتلا نيرشعلا طلخي نأ لوألا

 الإو نوعبرألا هذه هل تزاج اذه نيرشع ىوست نوعبرألا تناك نإف هرك
 . نيرشعلا ةميق ىلع نيرشعلا يطعأ

 ىتح هتمدخ ىنتتساو قحب هل ادبع هدلو ىطعأ لجر نعو : ةلأسم
 نوكي نأ الإ هقتع زوجي ال لاق ؟ دبعلا قتعأ توملا هرضح املف تومي

 . هيلإ اجاتحم ناكو قحب هقتعأ

 دهش ] مث هتلكام ىنثتس او قحي ل ام ه دلو ىطع أ لجر نعو :ة ةلأسم

 . هيلإ ةجاح نم الإ كلذ هل زوجي ال لاق ؟ يدلو نم هتعزن دق ينأب

 دلولا تامف هتلكام ىنثتساو قحب الام هدلو ىطعأ لجر نعو : ةلاسم
 ىلإ كلذ مهل ىرأ ام : لاق ؟ لاملا ذخأ مهل نوكي له دلاولا ريغ ةترو هلو
 . مهنيب لاملاف تام اذاق هتوم

 ت امف ًأرف اسم جرح مث ًابلح ر اغصل ا هت انب ئلح لجر نعو : ةلأسم

 هدلول دلاولا نم ةيطعلاو ةيطع ىلحلا نأل ةثرولا ىلإ ىلحلا عجري لاقف
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 كلذ سيلو زئاج كلذ نأ كلذ دجوي دقو : لاق هريغ نمو . زوجت ال راغصلا

 نينبلا يف يلحلا يف بوبحم نب دمحم نع كلذ دجويو ةيطعلا ةلزنمب
 . ر اغصلا

 راغص نونب هل لجر نعو يلع يبا أ بتك نم هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 لذ ل هل بحتسي . اعيمج مهيطعي ىتح كلذ هل هركي ل اقف ؟ هدنب نود ةطع

 ائيش ٥ اطعأ اق مهنم جوزتن نم امأ اف مهلك هرجح يف اون اك اذ ل ا هي رمؤبو

 . هب سأب ال هنأ نوملسملا معزف

 ةيطع ٥ دلو ىطعأ ١ لجر نعو جرفم ني دمح أ خيشل أ نعو : ةلأسم

 تام مث ًانالق هدلو ىطعأ ام ىورشب هدالوأ ةدقيل ىصوأو ةيطعلا زرحأو

 ام دالوألا بلطو هدلاو هفلخ يذلا يف مهكرشي نأ ىطعملا هدلو بلطو

 نيقابلا دالوألل نإ قيفوتلا هللابو باوجلا ؟ ىورشلا نم مهدلاو هب ىصوأ
 يذل ا كلذ نمت ةكيرتللو لودعلا يأرب مهاخأ مهوبأ ىطعأ ام ىورش

 لام نم ىورشلاب كلذ لامكتسا مهلو هيف اهبيصن ىورشلا نم هب ىصوأ
 . ملعأ هللاو عرش هيف مه ىورشلا دعب يقب ام مث مهيبأ

 ةبقع نب حاضولا ىلإ يلع نب ىسوم اهب بتك لئاسم نمو : ةلاسم
 هل زوجي له ةيطع هب لماح يهو اهدلو تطعأ ةأرما نعو اهيف هياجأفق

 كلذ لاقو ةدالولا دعب هل متت نأ الإ زوجي ال هنأ رذنم يل لاق يذلاف ؟ كلذ

 يأرلاب لوقي امنإو كلذ زاوج ةدارإب امهريغ ينضراع دقو اضيأ ةملسم

 . ائيش لقأ ملف يلع لكشأ مث مهلوق بحأ انأ تنك دقو

 ة رم ١ نعو هلل ١ همحر يلع ني ىسوم نع بسح ] اممو : ةلأسم

 ايح جرخ اذ ا ل اق ؟ كلذ د زوجب له هيب لم اح يهو ةدطع اه دلو تطعأ

 . ةزئاج هل ةيطعلاف

 بلطق تدلو مث م لماح يهو ةدطع اهدلو تطعأ ة ٥ أرما نعو : ةلتمسم

 مألا نوكت نأ الإ مهلام لثم هل لاق ؟ ةيطعلا نم هتصح اهنطب يف يذلا

٢١٦



 هل ء ىش الف هنود ذئموب اهرجح ىف اون اك ند ذل ١ اه ل الوأ ةدطعل د تصخ

 . ةيطعلا ىف

 نم رثك ] .7 وأ ٥ دلو معطي نم يفو ةفاضملا ةد ايزل ١ نم : ةلأسم

 . كلذ ىف صالخلا رحت هنأ هخأ

 كرتي هن أ وبحم ني دمحم نعف دلو نود ] الو ىطعأ نمو : : ةلأسم

 . عرشلا ن ا © دي ب اتك ىلا | عجر هتدالو ىلع هن ] يلع نب ىسوم نعو هتدالو

 يف وه نم مهنم روكذو ثانإ دالوأ هل لجر يف لوقت ام تلقو : ةلأسم

 الو هلام نم مهنم أدحأ يطعي نأ زوجي له : تلق هنع جراخ مهنمو هرجح

 هل زوجي ال مأ مهنم رخآلا نم جوحأ وه نم مهيف نأ ملع نإو رخآلا يطعي

 لدعلاب ليق دقف هلثم رخآلل بهو ًائيش اذهل بهو نإو ؟ مهنيب لدعي نأ الإ

 هللا ىلص يبنلا نع بسحأ اميف ىوري دقو مالكلا يق ىتح دالوألا نيب

 هرجح يف امهدحأ لعج هنأ بسحأ نادلو هعم الجر ىأر هنأ ملسو هيلع

 ءىشب رخآلا ىلع امهدحأ لضفي الأ هرذحي هنأك . روجلا هل لاق ال رخآلاو

 . . روجلاف هلضف نإف
 لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي ] هللا لوق نأ ءاهقفلا نع ليق دقو

 لهأ هلاق ام ىلع رثألا عابتا بجيو تامملاو ايحملا يف هنأ [ بييثتألا ظح

 هريغ نود ارب دالوأل ادحأ قحتسي رمأ ضرع نإف رصبلاو لدعلا

 كلذ نع اذه ىنغتساو هلثم رب ىلإ اذه جاتحاو كلذ نع هريغ ىنغتساو

 رخآلا ًربو هل حلصو هب نسحو هيلإ جاتحا امب مهنم دحاو لك ربي نأ زاج

 رخآلا نود مهدحأل هنم ة رثأ ىلإ هنم دصق ريغ نم هيلإ جاتحي اميف هلثم

 امأو ؟ ةينلا هذه الو ةدارإلا هذه ىلع أروجحم كلذ نكي مل فيح الو

 كلذ جرخيف هقحتسي قحب الإ لاح ىلع يدنع زوجي الف ة رثألا ىلإ دصقلا

 نود مهضعب رب نم كل تفصو ام ىلع نوكي وأ مزاللا ىلا ةرثألا نم

 اذه ىلعو رخآلل حلصي ام تقو ىلإ هل حلصي امو هتجاح تقو يف ضعي

 . زوجي

 ادحمل ١ ىف هدالوأ نبي مسقي نأ دل اول ١ ىلع نأ رنأل ا ء اج دقو : ةلأسم
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 نم هنأ رثألا ءاج هنإ مث كلذ يف ضعب ىلع مهضعب رثؤي ال نأو تامملاو
 نإ دلاولا ىلع مثإ كلذ ناق هدالوأ نم هريغ طعي ملو ةيطع هدلاو هاطعأ

 نم ىلع كلذ مثإ امنإو كلذب ملع ولو دلولل زئاج كلذو كلذ يف فاح ن اك

 . هلعق

 ةيوستلا هيلعف هيلع هللا هنمتئا دق امم ءيش مسق يلي نم كلذكو
 نكت ملو هقحتسي هنأ ري مل دحأ نم رثكأ ادحأ ىطعأ ناف ةحصانملاب

 امنإو ةمينغ وأ كلم هجوو ءارش وأ ثاريم نم قاقحتساب اهلصأ ةمسقلا

 ررضلا دصق هل سيلو يرحتلا مساقلا ىلعف اهلهأ نم رضح نمل يه
 . لصألا يف هل عساو وهو هاطعأ نم ىلع مثإلاو

 ةعجرلاب دهشأ مث هيلع هزرحأو ًالام هنبا ىطعأ لجر نعو : ةلاسم
 مه اخأ اومس اقي ن ] ةثرول ١ بلطق تام ىتح ٥ دلو دد نم هضيقي ملو هردق

 دلاولا نوكي نأ الإ دلولا دي نم لاملا عزنت ال ةداهش كلت لاق ؟ لاملا

 دق يدلو نأ توملا دنع دهشأو ةيطع هدلو ىطعأ لجر نعو : ةلسم

 ال ءاهقفلا ضعب لاق يراوحلا وبأ لاق زئاج كلذ لاق ؟ هتيطعأ ام زرحأ
 ريغل زارجإلاب هرارقإ زوجي هنأ دجويو ضرملا يف زارحإلاب هرارقإ زوجي
 زارجإلاب هل هرارقإ زوجي الف ثراولا امأو ثراولا

 دقو . ثراولا ريغل زوجي الو ثراولل كلذ زوجي ليق دقو لاق هريغ نمو

 زوجي لاق نم لاقو ثراو ريقل الو ثراول كلذ ريغل زوجي ال لاق نم لاق

 اذإ ثراولا ىلع نولخدي ةثرولا رئاس نإ ليقو ثراولا ريغو ثراولل كلذ
 رخآلا ىلع نولخدي الو رخآلا هدلو ىطعأ ام لثم ضرملا يف هدلاو هاطعأ

 يذلا اذه ىلع اضيأ وه لخدي الو اغلاب ن اك اذإ ةحصلا يف زرحأ يذلا

 ةصح ردقب هيلع لخدي امنإو وه ىطعأ ام لثم هضرم يف بألا هاطعأ
 . ضرملا يف اوطعأ الو ةحصلا يف اوطعأ اونوكي مل نيذلا

 ركذلل ايحملا يف ه دالوأ نيي هلام مسق اذإ لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم

 ررح أ ن راق هل تلق هيلع كلذ تيثي ال ل قأ ؟ كلذ تيثي له نسيثنأل اظح لتم

 ائيش هنم تقب مل وأ هضيقو هتاقأ وأ جوزتو هل عقو يذلا مهنم دح او لك
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 ناك اذإ ائيش هنم عزني نأ هل سيل ال لاق ؟ ائيش هنم عزني نأ هدلاول له
 هل تلق هلام اهيق هل لحي ةجاح هيلإ جاتحي نأ الإ إ يحلا وأ تيملا هتافأ دق

 معنت لاق ؟ كلذك وهأ اثاريم دلاولا ىلا هلام عجرو مهدحأ تام نإ كلذكو

 راغص مهو مهنيب همسق اذإ امأو : لاق . ثاريم نم هقحتسا دق لام اذه

 . زوجت ال راقصلا هدلول هتيطع نأل هيلع كلذ تبثي الف هايإ مهاطعأو

 نم يقابلا اذه لاقو هَنزَرحاف ؟ الام هتانب ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 . مهل زئاج كلذ لاق ؟ تم اذإ يتانب تيطعأ ام ناكم ةبصعلل يلام

 يبصلا غلب املف ريغص وهو ةباد هدلو يطعأ لجر نع لئسو :

 هدهب ضرألا هذه كتيضق دق لاقف ؟ اضرأ اهب هاطعأو ةبادلا 7 ذخأ

 بحأ لاق ؟ هغولب دعب ةبادلا ةيطع هل ددحي مل اذإ كلذ هل تبثي له ةبادلا

 يف ةبادلا ةيطع مامتب هل هنم ًأديدجت اذه نوكي نأ بحأو كلذ هل تبثي نأ

 . هرغص
 ىلع ةعجار نوكت له زوجت له ريغصلا هدلول دلاولا ةيطعف هل تلق

 اضعب نأ بسحأو اهتبثي ال اضعب ن نأ يعم لاق ؟ ضبقلا عيض اذ إ دلاولا

 له ضبقلا عيضق يبصلا غلب نإ ةتباث اهنإ لوقي يذلاف هل تلق كلذ تبثي
 دلاولا عجر اذإ هنأ يعم لاق ؟ ضبقلا عيض اذإ دلاولا ىلع ةعجار نوكت

 يهف عجري مل نإف دلاولا ىلإ تعجر هغولب دعب يبصلا ضبق لبق كلذ يف
 . هيلإ عجرتف دلاولا عجري وأ يبصلا اهضبقي ىتح اهلاحب

 مامتإب الإ غولبلا دعب اهضبق يبصلل زيجي ال اهتبثي ال يذلاف هل تلق
 يدنع ا ذكه لاق ؟ دل اولا نم

 ًاماتيأ ةثرو فلخو اهجوز تام ةأرما نع يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 نم غلب نأ املف ()لجآلا اهقحب ام ىماتيلا وبأ فلخ ام ةلمج مألا تذخأو
 ةيراجلا تجاتحاو نهترمث لكأت ةلكام تالخن اهمأ اهتطعأ ىماتيلا نم غلب
 ةافولا زوجعلا ترضح املف كلذ اهل اهمأ تضمأق تالختلا تعابق ةغلابلا

 ردقب نه ةنالف نهتيطعأ تنك ىتلا تالخنلا هذه تلاقف نيقابلل تصوأ
 يتلا ةنالف تالخن ةميق نم صقن امف ةدحاو ةلمج هلك لاملا موقي نكلو

 )١( هيلع اهل ناك يذلا ةخسن يف .
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 ؟ كلذ ىق هجولا فيك لاملا وهق نهتعاب

 نبقابلا اهينب تطعأ ةأرملا نأ اذهب تدرأ تنك نإف تقصو ام ىلعق
 مهنيب يقابلا مسقي مث كلذ مهل زاج اهمأ ةايح يف مهتخأ تطعأ ام لثم

 يتل ١ نبسحي تلاق ة رمحل ١ ن أ تدر أ تنك ن ن او كل اذك وهو مهن اريم ىلع

 نم كلذ دعب لضفلا يطعي مث لاملا عم نبسحي اهتايح يف اهتنب نهتطعأ

 مث ةلمج لاملا يق تالخنلا لخدت نأ كلذ يف هجولاف اهٹاريم نم لاملا

 بهذ ناك نإف ًاهٹاريم نم ىقبي امو اهثاريم نم تالخنلل نوكي ام رظني
 نم اهتدلاو لام نم فصن اهل نوكيف تالخنلا يف فصنلا اهثاريم نم
 يلعف رثكأ وأ لقأ ناك نإ كلذكو مهس فصن اهل نوكيف اهنم اهثاريم
 . كلذ نم تدرأ ام يل نيبت مل كنأ الإ ثلت وأ عبر كلذ باسح
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 لصف

 مسق ناروح ىلإ هجوت ثيح ةدابع نب دعس ناكو لماكلا باتك نمو
 باطخلا نب رمع لاق دلو املف هب رعشي مل لمج هل ناكو هدالوأ نيب هلام
 اذهل ىبيصن نيتمؤملا ريمأ اي لاقف سيق هءاجف دعس لعق ام نضقنأل

 نم ثيدحلا اذه ثدح سابعلا وبأ : لاق دعس لعق ام ضقنت الو دولوملا

 دعس نب سيق ىلإ ايشم هللا امهمحر رمعو ركب ابأ نأ هب قتا ثيح
 . دعس لعف ام ريغأ الو هل يبيصن لاقف دولوملا اذه رمأ يف هنالاسي

 نب دمحم نب هللا دبع يل ىور ةنادغ نب دمحأ نب دمحم لاق : ةلاسم

 هللا ىلص يبنلا ىلإ هوبأ هب لصو ريشب نب رذنملا نأ هللا هخفح ةكرب
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهشي ًالام هايإ هلحن مالغ هعمو ملسو هيلع
 يف كل مهلك اونوكي نأ بحت تسلأ لاق ال لاقف ؟ تلحن كدالوأ لكأ لاقف

 يبرع نب حور نب دمحم نأ انل يورو هذدرأف لاق معن لاق ؟ ءاوس ربلا
 ىلع هابأ بطاخ الجر نأ ريخلا اذه اهي ديري اتايبأ هدشنأ هللا همحر

 : لاقف هل خال هآر ري ةدايز

 كيلإ الإ ىكتتشم × × يهلإ دعب يل سيل
 كيدي يف انالكو × × يلثم لضفلا يف يخأو
 كيرظان نم ابحلاب × × يلع هلضفت مل
 كرتلقم ىوادف × × كانيع كانبإ امنإ

 كيلع ىرخألا تجاه × × الحك درقلا تقذأ نإ

 ىطع ] لجر نع ةكرب نبا دمحم ني هللا ديع دمحم وي ] لئسبو : ةلآسسم

 لاقف ةفورعم ةيرق يف ًالام مهنم دحاو لكل ىمسو هتايح يف ًالام هدالوأ
 نالف يدلول ١ ذكو اذك ة هيرق نم يل امو نالق ة ىدلول ١ ذكو ا ذك ةبرق نم يل ام

 ؟ غلبي مل يبص مهنمو غلاب مهنم هدالوأو

 ريغ ةيطع يهف اوغلبي مل نيذلا راغصلا ه دالوأل بألا ةيطع امأق ل :7
 ريغ اصلاخ الام هتىطع تناك اذإ ةزئاجف رابكلا هدالوأل هتيطع امأو ةزئ

 . هوي أ ٥ اطعأ ي ذل ١ ل 0 ١ ىطعم ١ ضيقو حصو :
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 الو هوبأ هاطعأ ام ضبقي مل غلابلا دلولا اذه ناك نإ تيأرأ هل تلق

 مل هويأ هاطعأ ام دلولا ضيق نكي مل اذإ لاقف ؟ دلولا كله ىتح هزاج

 . ضبق الب نهر زوجي ال هنأ امك بالل يهو ةيطعلا هذه زجت
 ىطعملا دلاولا اذه ناك نإ تيأرأ هل تلق ضبق الب ةيطع زوجت ال كلذك

 ةيطعلا دلولا ضبقي نأ لبق هتايح يف غلابلا هدلول هتيطع يف عجر هدالوأل
 يف دلاولا عجر مث لاملا اذهب هل هتيصوب هدلول دلاولا نم ًارارقإ ناك وأ

 جلف هتيصو باتك ذخأو كلذ يف عجرف غلابلا هدلول ةيطعلاو رارقإلا اذه
 اميق نالق يدلو ىلع تعجر دق لاقو هتيصو نم غلابلا هدلول هتيطع ىلع
 ؟ هب هل تررقأ تنك اميفو هتيطعأ

 هاطعأ ام هيلع دلولا ضبقي ملام اهيف ةعجرلا هلف ةيطعلا امأ لاقف
 هعقني ال هل هفارتعا ريغب هدلو ىلع هعوجرو هيلع تباث رارقإلا امأو 0 هوبأ

 ريغب امهزاوجب مكحيو ناتبثي عيبلاو رارقإلا نإ لاقو رارقإلاب هدلول لاملاو
 . هب هل رقأ ام ةقيقح فرعي لاملاب هل رقملا نكي مل ولو ضبق
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 باب
 دبعلاو يبصل ا ىطعأ أ اميك

 ءاج نمع هتلأسو هللا همحر بوبحم نب دمحم نب ريشب نع هنأ دجوي اممو

 هءاجق ائيش يل اوبه تيبلا لهأ اي لاقف موق تيب ىلإ ءاجف ةيرق ىلإ
 كيلإ يبأ هب ينلسرأ لوقي ىتح هذخأي ال لاق ؟ دبع وأ هبلط يذلاب يبص
 7 . يالوم وأ يمأ وأ

 يراوحلا وبأ لاق معن لاق ؟ كولمملاو يبصلا دي نم ةيدهلا كلذكو تلق
 ىتح ةيدهلا كلذكو دبعلا نمو ةفصلا هذه ىلع يبصلا دي لبقت هللا همحر
 . انظفح كلذكو ديعلا وأ يبصلا نم اهنأ ملعي

 زاج هب لوسرم هنأ بلقلا هيلإ نئمطا اذإ ليق دقو معن لاق هريغ نمو

 . كلذ زجي مل بلقلا هيلإ نئمطي مل نإو كلذ

 اهيف هل ضرأ يف وهو لجر دبع ىلإ ءاج لجر نع تلأسو : ةلاسم
 نإ ائيش اهنم ذخأي اذهل زوجيأ فلعو رامتلا نم كلذ هايشأو ة ةرذو بطح

 . ًاساب هبلع ىرأ الف كلذ هركي ال هالوم نأ ملعي ناك نإ كربخأ ؟ هاطعأ

 لجر ىلإ ماعطلا نم ءيشب اهريغ وأ هتدلاو هلسرت ميتي نعو : ةلأسم

 ماعطلا كلذ نم اولكأت نأ نكل زوجي هل تلق ؟ لزانملا لهأ ىلإ ةيده وأ

 اهب اثعب دق ناك اذإ ةيدهلا نم دبعلاو ىبصلا هب ءاج ام كلذ نأ ليق دقف
 . كلذ زوجي الف امهيسفن دنع نم ناك نإ امأو
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 بابلا

 لام يف دلاولا لعف نم زوجي اميق
 زوجب ال ام و هدلو

 نأ ةيبصلا دلاول سيل هنأ هللا همحر يراوحلا ىبأ خيشلا نع انظفحو

 دق سيلأ مل : تلق . لخدي مل وأ اهب جوزلا لخد اهغولب لبق اهقادص ذخأي
 اذه امأو اذه ريغ ىف كلذ لاق ؟ هدلو لام نم ذخأي نأ دلاولل اوزاجأ

 ةدايزلا ظفللا نم اذه وحن ىلع جوزلا ىلع هب مكحي سيلف ةصاخ
 . اذكه ةلأسملا ىنعم امأو ىنم ناصقنلاو

 عازتنا ريغب هتنبا قح نم جوزلا دلاولا أربأ اذإ هنأ هللا همحر هنعو
 نم دلاولا هعزتنا ناو جوزلا هنم أربي ال كلذ نإف هتنبا قحل دلاولا نم
 هتنبا تناك كلذ نم جوزلا ءىرب هل هعازتنا دعي نم هنم جوزلا أربأ مث هتنبا

 قوقح نم قادصلا ريغ يف ضبقي نأ دلاولل اوزاجأ دقو اغلاب وأ ةريغص

 نأ هل اوزيجي ملو ءارشلاو عيبلاو تامساقملاو شرألا نم راغصلا هدالوأ
 . كلذ نم ءىرب

 رثكأ وأ لق مكديبع وأ مكدالوأ دي يف ناك ام رثؤملا وبأ لاقو : ةلاسم
 هللاو هريغ وأ مارح هنإ اولاق اذإ مهرارقإ ىلإ تفتلي الو هذخأ زئاجف
 . ملعأ

 باوبأ يف اهيق فرصتي نأ هدلاول نأ ةطقل طقتلا يبص يف لاقو

 ىبصلا دي يف ناك ام لكو ةطقل الو مارح اهنأ ملعي ملام اهريغو ةراجتلا

 هب مكحي ملو هرارقإ لبقي مل اهريغو ةطقل هنأ رقأ ولو هب هل موكحم وهف
 . هبلع

 له اريثك ًالام لاملا اذه نم دلاوت دقو يبصلا غلب نإ تيأرأ تلق

 امنإ لاق ؟ هدلاو هب رجتا وأ هل رجتا وه ناك نإ نامض هيق هيلع دجوي
 . هل وهق هنم دلاوت امو طقف اهطقتلا يتلا نيعلا يف نامضلا هيلع بجي

 جوزل ١ اهقلط مث لجر نم اهجوزف ة ةريغص ةني ا هل لجرو : ةلأسم

 لاق ؟ نئاخ بألا ناك نإق : تلق معن لاق ؟ بألا قحلا يطعي نأ زوجيأ
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 ءىرب دقف ضيق اذ ا بال ا © ں ] ىريف ع ازتنال | ىرن نمف نالوق هيق اذه يف

 هتح أرب ن ن ] ىري الو ال ع ازتن | الو اضبق ند داخلل ىرن ال نم مهنمو جوزل ا

 . اهغولب عم اهيلإ هعفدي ىتح جوزلا ىلع قحلاو زوجت

 جوزلا هب نمضو لجرل اهجوز ىلع اهلام تطعأ ة ٥ رما يق : ةلاسم

 هرطعت نأ الا تيثي الف لجآلا امأو ىطعملل تيثيق لجاعلا امأ لاقف ؛ى؟ هل

 .اهنبال

 يف اميفو هدلو يف رخآل زاجأ اذإ لجرلا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هنأ هلامو هلامعتسا نم هل هزيجي نأ دل اولل : زوجي امق ؟ لام نم هدلو دي

 عافتنالاو هل لهأ وه امم يبصل ا قيطي امب هلمعتسي نأ اذه ىلع هل زئاج

 . ل املا نم هدب يف امي هي

 ىفو اهدلو لام ىف دلاولا لتم نوكت له ةدلاولا كلذكو تلق : ةلآمسم

 امنإ كلذ امنإ انباحصأ لوق ةماع يف امأ لاق ؟ اهل اهدلو لام نم ةيطعلا
 :ر كلذ يف ةاواسملا مهلوق ضعب يف هبشي دقو ةدلاولا نود دلاولل وه

 نم عافتنالا يف دلاولل زوجي ام هيشي اهدلاو لام يف ةدلاولل زوجي اميق

 . فورعملاب هنم ذاقنإلاو هلام

 اذه يف دلاولل ام ةدلاولل نولعجي مهنأ انموق لوق ضعي يف هنأ يعمو

 امك هدل او دارفنالا ىلع يهف اعيمج ن ناويأو نادلاو امهنأل امهنيب يواسيو

 نادلاوو ناويأ امهعيمجل دارفنالا ىلع وه

 نم ًائيش هب هاضقو هلام نم ًائيش هدلو نم ذخأ لجر نع ةلأسم

 امهرد هنم ذخأ هنأ كلذو هب هاضق امم عيب ول نأ هنمث نم رثكأ هلام

 تلق . مهردلا كلذب كل هذه يتلخن دلاولا لاقف غلابريغ وهو هدلو بضقفق

 كلذ نأ دلاولا عجري مل ن ! مكحلا ىنعم يف هنأ يعمق ؟ اتباث اذه ىرت له

 كلذب ىضريو دلولا غلبي ملام كلذ هعسي نأ توجر دلاولا عجر نإو زئاج

 . كلذ زوجيو
 مل نإف ؟ كلذ مهل له كلذ ضقن ةثرولا دارأو دلاولا تام نإ تلق

 . ةفصلا هذه ىلع ةجح ةثرولل كلذ يف يل نبي مل كلذ يق دلاولا عجري
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 غلبي نأ ليق دلاولا تامو ريقصلا هدلول دلاولا يلحي ام كلذكو تلق

 ؟ ةثرولا هيلع عجر الإو زرحأ نإف هغولب ىلإ ًافوقوم يلحلا نوكي له دلولا

 ضعب يف نأ بسحأاق ريغصلا هدلول دلاولا ةدلحت يف فلتخي هنأ يعمقف

 الو غلبي مل يبصلاو دلاولا تامو كلذك ناك اذإو ةدطعلا ةلزنمب هنأ لوقلا

 لوقلا ضعب يف هلك ةثرولل اعجار كلذ ناك غولبلا ليق ةيطعلا هل ددح

 تبثيو مكحلا يف ةيطعلا ةلزنمب تسيل ةيلحتلا نأ لوقلا ضعب يفو يدنع
 كلذ هنم ملع الو اطرش كلذ يف طرتشي ملو هدلاو هالح اذإ يبصلل يلحل ا

 . هوجو نم هل هنأ يناعم هبف لمتحيو دي هنأل لوق

 ؟ كلذ هلزوجي له ةقث ريغ وهو هدلو لام عاب لجر نعو : ةلأسم
 لعلو مكحلاب هتوبثب ليق دق هنأ رارض هنأ مكحلا يف تبثي مل اذإ هنأ يعمق

 . فالتخالا هيف يرجي امم اذه

 نم ذخ ب ] اهجوز ىلع قا ةقادص اهل ة هنب ١ هلو ح اتحي لجر نعو : ةلاسم

 . اجاتحم ناك اذا إ معن : لاق ؟ تهرك نإو اهقادص

 اهينب دحأل تلاق مث هلام سدس اهنبا نم تثرو ةأرما نعو : ةلأسم

 ناك دقو نالف نم ىرتشأ امك يسدس انالف كاخأ تعياب دق ينب اي ين ذارت

 مألا تتام مث دلو وأ ةجوز نم ثاريملا كلذ نم هل هتتصح نالق نم ىرتش نأ

 تعاب عاونألا يأ نم متت مل اذإ عيبلاب اهلوق تبثي له تلق . كلذ دعي

 ملو هيخأ ىلع اهسدس تعاب دق اهنإ هل تلاق يذلا رخآلا ىلع ةجح نوكتو

 ىلع نوكتو سدسلا كلذ نم هثاريم هل مأ ؟ ؟ هريغ الو الام سدسلا مست

 ؟ ءارشلا ىعدإ اذإ ةنيبلا رخآلا

 يف امأو يمست ىتح اهنم لوقلا اذه تبثي ال نأ مكحلا يق ينبجعيف
 . هيلإ كلذف ةئانمطإلا

 سدس تعاب امنإ اهنأ هيبلق نأمطا ولو ثاريملا تخأ هعسي له تلقو

 ةنانئمطإلا كلت هرضت ال حأ كلذ اهنبإ نم تثرو امم اهنيا ىلع اهلام

 الق كلذ ىق هيلع ءىش الو سدسلا كلذ نم هتدلاو نم هتاريم ذخأ هعسيو
 ذخأ نإو اهيناعم يف بتري مل اذإ ةنانئمطإلا مكح كرتي نأ دحأل ينبجعي
 مكح ةقاخم يق هب ىلوأ هللاو مكحلا يف أطخأ هنإ لقأ مل مكحلا يناعمب
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 . ةنانئمطإلا

 من ؟ ريغصلا دلو لام لجرلا عيب زاوج ىلع انياحصأ قفتا : ةلاسم

 ملو اينغ ن ناك نإ نمثلا هل مهضعب لاقف ؛ نمتلا هل هنيمضت يف اوفلتخا

 يف هقفنأو اريقف ناك اذإ هنع نامضلا لاوز ىلع اوقفتاو نورخآ ه هل هنمضي

 ال مهضعب لاقف ريبكلا هدلو لام دلاولا عيب يف اوفظخاو : ةلأسم

 هل نمضبو هعيب ضعي زاجأو اينغ و ناك اريقف هرمأ ريقي هعيب زوجي

 ةقرفلا اذه تزاجأو هيلع نامض الف 1 ناك نإو اينغ ناك اذإ نمثلا
 نم هيلع نيد نمو هلام نمث نم هل هنمض امم هدلو لام نم هسفن ءاربإ

 . هنامض هيلع قلعت ىرخأ ةهج
 وأ هنع اينغ بألا ناك هيلع هكلميو هنم هدلو لام عزتني نأ هلو !ولاق

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور ام كلذ زوجي مل نم ةجحو هيلإ اجاتحم
 هللا ىلص هنع يور امو دلولاو دلاولا ىتح هلامب قحأ لك لاق هنأ ملسو
 انركذ دقو هسفن بيطب الإ ملسم ءىرما لام لحي ال لاق هنأ ملسو هيلع
 . مهلوق ديؤي ام باتكلا نم مدقت اميف ةقرقلا هذهل

 نع ىور ام هدلو لام ذخأ بألل ةزوجملا ةتباثلا ةقرفلا هذه ةجحو
 هللا ىلص هنع يورو كيبأل كلامو تنأ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 نإو هبسك نم لجرلا لكأ ام لضفأ لاق هنأ ةشئاع قيرط نم ملسبو هيلع

 . هبسك نم هدلو
 وحن ىنعملا اذه لثم يف نآرقلا نم تايآب جتحي ةنيبع نب نايفس ناكو

 الو جرح جرعألا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل ) : لجو زع هللا لوق
 مكئابآ تويب وأ مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو جرح ضيرملا ىلع
 امنإ هارت الأ لاقف دلولا الا اهلك تابرقلا ركذ ىتح } مكتاهمأ تويي وأ

 دالولا لام هيف لخد دقف مكتويب نم اولكأت نأ لاق امل هنأل دلولا ركذ كرت

 ينطب يف ام كل ترذن ينإ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق رخآ مهل ليلدو

 هيلع هللا ىلص يبنلا لوقو كلمي امب الإ ناسنإلا رذني لهو لاقو [ اررحم
 امنإف هعجرأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف هدلول دهشي ءاج يذلل ملسو
 .ملعأ هللاو هدلو لام يف بألا قح قلعت ىلع لدي اذهف كتنانك نم مهس وه
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 نأ ةأرملل روجي هنأ هللا همحر نسحلا ويأ لاق ددعس وبأ لاق : ةلسم

 . عنتمي ملام قيطي امب اهدلو لمعتست

 ء اكرشل ا هل مساقي نأ هلف دل و هل ناك اذإ ىبصلل مسقل ١ ىف : ةلأسم

 اومساقي نأ بئاغلا ليكول الو ميتيلا ليكول الو هل سيلو لودعلا يأرب
 ةمساقملا يف دلاولا موقي امنإو لودعلا يأر ريغب الو رايخلاب ءاكرشلا
 . انفرع ١ ذه بسح ىلع ميتيلل ليكول و يصول ١ م اقم ريغصل ٥ ١ دلول

 قحب هلام نم ءيشب هتحص يف هدلول دهشي لجر نع هتلأسو : ةلآاسم

 تدهشأ امنإ ينأ دلاولا جتحاف ةثرو فلخيو دلولا تومي مث هيلع هل معز
 ىلإ هعفدأ انأو مهارد ةرشع يلع هقح امنإو هيلإ ينم قحب لاملا اذهب

 هل نوكت امنإو ةقصلا هذه ىلع كلذ هل سيل لاقف ؟ ىلام ذخآو هتثرو
 كلاهلا ةترو عم ناك نإف فرعأ ملام هتيضق ينأ جتحا اذإ ةجحلاو ةعجرلا
 وه ىطعأو مهلام ذخأ الإو مهلام لاملاف فرع ام هاضق هنأ لدع ةنيب هيلع
 . ةلأسملا هذه يق رظنا قحلا نم مهل رقأ ام

 هذه ىلع هدالوأل لاملا اذهب دهشأ ناك نإف ةعجرلا هل ناك اذإف تلق

 هل نوكتأ مهيلع ةجحلا هذهب جتحا مث ةثرو هلو مهدحأ تام مث ةفصلا
 نوكت ال نأ ىسعف تاومألا امأ لاق ؟ تاومألاو مهنم ءايحألا ىلع ةعجرلا
 ةنيب مهل ناك مهلعلو مهتجح تتامو اوتام دق مهنأل مهتترو ىلع ةعجر هل
 امك مهيلع ةجحلا هلف ءايحألا امأو لاملا اذه نم فرع ام مهاضق هنأب

 . كل تفصو

 ينإ تلاق تام املف اهجوزل اهقادص كرتت ةأرملا يف اولاق دقو لاق مث
 مت تقرع ام هل تكرت ام اهنيمي عم ةعجرلا اهل اولاقف فرعأ ملام هل :7

 ال اذه ىق اولاق لاق ؟ اهجوز توم اهتجح عطقي الو : تلق ؟ اهقادص اهل
 نم هل تكرت امب ةفراع اهنأ ةنيب اهيلع موقت نأ الر اهتجح بهذت
 تكرت هذه لاق ؟ هدالوأل دلاولا ىضق ام لثم اذه سيلف تلق . اهقادص
 ولو اهتجح ايحت ةأرملاو تام نمب هتجح بهذت دلاولاف مهاضق كلذو هل
 . اهجوز تام

 ذخأت يهو اهعم وهو ةقلطم نم دالو هل لجر نع هتلآسو : ةلأسم
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 شحي وأ هل بطحي هلمعتسي نأ هدلاو بلطف ريبك وهو هل ةضيرفلاب هدلاو
 تلق ١ كلذ ىلع ربجي الف الإو هدلو كلذ لعف نإ لاقف ؟ امنغ هل ىعري وأ
 بلط نإف تلق سأب الف اهدلو لعف نإ لاق ؟ كلذب هلمعتست نأ هتدلاولف
 كلذ ماسيو اهل لمعي ام ردقب هيلع يتلا ةضيرفلا نم هل عفري نأ هدلاو
 وأ نطق وأ رمت وأ بح نم بسك ام هل عقري امنإ ال : لاق ؟ كلذ هلأ انمث

 . اهلخدي ةبسكم

 هتثرول هفلخي مث هيلإ ةجاح هل سيلو هدلو لام عزني لجرلا نعو : ةلاسم
 لام هلو دلاولا هتافأ نإف تلق ؟ تفي ملام هلام يف عجري نأ هدلول له
 نم ةيطع دلولل يذلا لاملا ناك نإف ؟ ال مأ دلاولا لام يف دلولا عجريأ
 ءيشب لاملا ىلع دلولل لديس الو ةثرولا نبب وهو زئاج كلذف هعزن مث هل هديأ

 دلولل عقو اثاريم وأ بألا ريغ نم ًالحن لاملا ناك نإو ةثرولا نم دحاوك الإ
 ىلإ عجري هنإف فلتي مل مئاق لاملاو تام مث مث دلاولا هذخأف اذه هبشأ ام وأ
 لام يف دلولا عجرأ هفلتأ دق دلاولا ناك نإو هب قحأو هلام وهو دلولا

 اهعزتناف ةيراج دلولل ناك نإ تلقو . هلام نم هوبأ فلتأ ام لثمب دلاولا
 الو كلذ هل زاج اهئطوو اهعزتنا اذإف ؟ اهعازتناب دهشي ملو اهئطوف هدلاو
 . عازتنالاب دهشي ىتح أطي نأ هل يغبني

 تومت ةأرملا نع تلأسو يلع يبأ ىلإ ناورم يبأ باوج نمو : ةلسم

 نم يسفن تأربأ دق ينأ جوزلا دهشأ لام اهجوزلو نونب اهلو قادص اهلو
 دجي وهو هتايح يف وأ هدعب نم هلام نم مهقح اوبلطف كله مث يدالوأ قح

 هدلول قح نم هسفن أربأ اذإ دلاولا نأ ذخأن هبو انعم ىذلاف ؟ هل رذع الو
 هتعارب تحص اذإ هنم هسفن أربأ دق ءيشب هدلول هيلع مكحي الو ءىرب

 مهتدلاو هتضبق دق لام نم مهل ناك ام الإ مهل هيلع قح نم ةلداعلا ةنيبلاب

 عفتني هنأ ىرن الو هذخأي نأ هل سيلو مهل كلذف لام وأ قادص نم هنم
 . هادأ دق ءىش نم هتعاربب

 نإ كلذ نم هدلو قح نم هسفن ءىربي نأ هلف هرهظ ىلع ناك ام امأو

 مودعملاو ينغلا ىلع لضف كلذ يف تأي ملو لمعن هبو انيأر وهو هللا ءاش
 وهو ءىرب هرلع يذلا هدلو قح نم هسفن ربأ اذإ دلاولا نإ اولاق امنإو

 رن مل نأل ةاكز هيلع رن ملو اريقف وأ ًاينغ ناك هسفن أربأ اذا ءىرب اندنع

٢٢٩



 . 4هسقن ءىربأ اذإا ائيش مهل

 املق راقص هدالوأو هدلو لام نم الجر ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 . ةيطع هدلاول نكت ملو هلام هلف هلام بلط دلولا كردأ

 هقوقح عيمج نم هتعاربو هدلو لام نم دلاولا ةبه يف لاقو : ةلاسم

 هيق اذه لك لاق ؟ هدلو لام هعازنتساو هدلو لام نم دلاولا ذخأو
 اذإ ةققنلاو ةوسكلا ال إ هزجي مل نم مهنمو كلذ زاجأ نم مهنم _ فالتخالا

 فالتخا ريغب هدلو لام يف بجاو وهف اريقف ناك

 هسقن ىلع فاخو جيوزتل ةديدش ةجاح هتمزل نإ كلذكو : ةللسم

 ةرضم الب تنعلا هسفن نع ليزيو جوزتي ن أ اضيأ ا هل اوزوج دقق تنعلا

 ىلع مكحي دقف اهنم هل دبال يتل ا هتنؤم نم نوكي ام لكو دلولا لام ىلع

 امو جحلاو نيدلا امأو ةنؤملا نم هنع امهل ىنغ ال امو نيدلاولا ةنؤمي دلولا

 . دلولا مزلي الف ةنؤملا ريغ ناك

 نكس وأ هدبع ةمدخ وأ هترمث نم هدلو لام يف لجرلا ةبه زوجتو لاق
 هدلو لام لصأ بهي نأ هل زوجي الو لصألا هي لوزيال ام لثم وأ هراد

 . هيلع قحب هاضق وأ هنم عاب ام هدلو لام يف هل زوجيو

 ىل ا تبتك ىن ١ ىلع نب ىسوم ل اقو ب اتكلا ةبيش اح نم : ةلأسم

 هضرم يف ل اقف تومل ا هرضح لجر نع هل لأسي دمحم ني ير اوحل ١

 هيلإ بتكف لاق ؟ ىتنبا لاق وأ ىنبا لام نم ىنيد تيضق دق ىنأ اودهشاف
 نسحتسي هتيأرو هيضقي مث هعزن هنأ دهشي ىتح كلذ هل سيل اولاق مهنأ ]

 ينب ١ لام نم نيدل ا اذه تيضق دق ينأ اودهش ا لاق اذ ا هزيجي ن ]

 . باتكل ١ ىلإ ا عجر يني ١ لام يف ينيد ءاضق لاق ن 1 هفعضتسبو

 هرضحفق مهتدلاو لبق نم قح هد الوال هدلع ن ناك لجر نعو : ةلاسم

 ن أ الا ! مثإل ١ هيلع فاخأ لاق ؟ ًامثآ نوكيأ ءيشب مهل صوي ملو تومل ١

 . هتحص يفق هسفن أربأ دق نوكي

 اذإ كلذكو هيق فلتخي هنأ يعم لاق هضرم يف هسفن :

 : هل ليق هل ` زوجي هن ] لوق ا رثكأ او كلذ يف فلتخي هتحص يف هسقن أرب ]

 هؤزجت ال هن ] يعم ل اق ؟ ال م ] ةدنل " هسقن ء ىربي ن ] هيزجي لهفق

 . ةينلاب ءاربإلاو ةصصاقتملا
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 باب
 بأ هل ناك اذإ يبصلل نامضلا يك

 نأ هيزجي له ةقث ريغ ريقف بأ هلو ةعبت يبصل همزل لجرلا نع لئسو
 هيلع فاخ اذإ هنأ يعم لاق ؟ ميتيلا ةلزنمب هيلع ققني وأ كلذب هوسكي
 . كلذ هل زاج عايضلا

 : لاق ؟ كلذ هل له : تلق ؟ هعيض هنأ ريغ ًاينغ هدلاو ناك نإف هل تلق

 هنأ يعم لاق ؟ هوسكي امف : هل تلق . هعايض فاخ اذإ كلذ هل نأ يعم

 ؟ هب ماق ول نأ هدلاو ردق وأ هردق يف هلثم ةوسكف هل تلق . هظم ةوسك

 ريشتسي نأ لاح يأ ىلع ينبجعيو كلذ ةلاح يف هلم ةوسك هنا إ يعم لاق

 ببس هعانتما يف نيبت نإو هرمأب نوكيف هباجأ نإ هيأرب نوكي ىتح هدلاو

 ببسب ناك نإو ررضلا ىلع عانتمالا يدنع هرضي مل يبصلا ىلع ررض
 تلق . هل حلصأ وه امو يبصلا ىلع ريقوتلا هيف اجر اذإ هيف رظن حالص
 ريغب كلذ لعفي نأ هل له ةقث ريغ وهو كلذ ذخأ دلاولا بلط نإ تيأرأ : هل

 . معن لاق ؟ هيأر
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 باب
 هشرأ هدلو لام نس دلاولا لح يخ

 يبصلا دلاو لحتسي نأ لجرلا دارثف شرأ نم قح همزل لجر نع هتلاسو
 لاق ؟ هدلول همزل امم وأ هدلو لبق نم همزل امم لوقي فيك قحلا كلذ نم
 هلحأ نإق : هل تلق ةقورعم ةميق ىلإ هدلول همزل امم هلحتسي هنأ يعم

 . ةءاربلاو لحلا اوراجأ دق لاق . ءاوس هلك هأربأو

 ٥ ايأ لجرل | لحتس ١ مد 5 هدل و نذأتسي ن ] لبق ادلو ينع نمعو : : ةلاسم

 دلاولا لالحتساب أربي ال ليق دق هنأ يعم لاق ؟ ال ح أ أرييأ هدلو ىتع امم

 . كلذ هؤزجي ليقو

 قوقحلا عيمج يف ديعس يبأ نع هب قثأ نم ضعب يل ىورو : ةلأسم
 نم هسقن ءىربي نأ هل نأ هدلول همزلي يذلا شرألاو هدلول دلاولا مزلت يتلا

 اذإو كلذ هؤرجي الق هتم ناك اذإ شرألا الا قوقحلا نم هل همزلام عيمج

 ضعب لاقف افالتخا هيف نأ لاق هدلول هريغ نمو هريغ لعف نم شرألا ناك
 . أربي ال ضعب لاقو ءىرب هنم هسفن أربأ اذإا

 كل زوجي املك كدلو يق يل تزجأ دق لجرل لوقي يذلا نع : ةلاسم

 يهنلاو رمألا لجرلا اذه دلو يف هل زوجيو اذهب يقتكي له معت لاق ؟
 هذه يف جرخي هنأ يعمق ؟ كلذ زوجي ال حأ : تلق ؟ لامعتسالاو ضبقلاو

 هلام يف امأو هعسي امم هيلع ردقي امي هلمعتسي نأ دلولا سفن يف ةزاجإلا
 يفو كلذ هل زيجي ىتح هدلو يف لاق امنإ هنأل هيف ةحابإ يدنع جرخي الف
 . هدلو لامو هدلو

 هللا ةمحر نامثع ني يراوحل ١ ىلإ ميه اريإ يبأ ب اوج نمو :: ةلاسم

 نآو هلامب ىلوأ هابأ نأ يدنع يذلاف يبصل قح همزل نمو امأو امهيلع
 هريغ لاقو أربي هنإ لاق ةيواعم ابأ نأ ىنغلب فالتخا هيفف هنع دلاولا أربأ
 هفلتأ هنأل ءىرب هل هنم ةيطعب قحلا هيلع ىذلا ىلع هدرو هضبق نإو أربي ال

 . هدلو لام فلتي نأ دلاولل زوجيو
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 . هدلو لام فلتي نأ دلاولل زوجيو
 يدج نأ نالف ينربخأ رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللا ديع لاق : ةلاسم

 مهاردلا نزي رثؤملا وبأ ذخأف لاق هريغ وأ شرأ نم قح يل همزل رثؤملا ابأ
 عجرو يدلاو ىلإ اهملس يقح نم يدلاو اهضبق اذإف يدلاو ىلإ اهملسيو
 نأ دارأ يذلا اغرفتسا ىتح كلذك الازي ملف هقح نم هيلإ يدلاو اهملسف
 . اهنم هأربأ هنأ ظفحي ملو هنم صلختي
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 باب
 هدلو قح نم هريغ وأ هسفن لجرلا ةءارب نق

 أربي مل ةوخ ا هل ناك اذاف هتيد نم هسقن أريأف هدلو لجرلا لتق اذ ! ليقو

 . هيلع مجنت نأ دعب مهيطعي ىتح اهل سبحيو هيلع مهل يهو

 يرهزالا ىكزإ لهأ خايشألا ىلإ ناليغ نب مشاه نم باوج : ةلأسم

 متركذو رفعج نب ديعسو رهزألا نب سايلإو يلع ينبا دمحمو ىسوم يلع
 ىف ةءارب هل ىرأ الف توملا دنع هسفن هنم أربأف هدلول نيد هيلع لجر ىق

 . ملعأ هللاو لاحلا كلت

 ن أ فعضيو دلولا قح نم هسقن ءىريي ن أ دل اولل زوجيو : : ةلاسم

 نم يسفن تأريأ دق ين أ دهشي نكلو هل يلع يذلا قحلا هتعزن دق لوقي

 ءعىربي نأ فعضيو دلولا وأ ىتجوزل ىذلا قادصلا وأ ىدلول ىذلا قحلا

 َ . أربي الو هضرم ىف هسقن
 ىق هل هيلع ىذلا هدلو لام نم هسفن أربأ نإ هنإ ليق كلذكو هريغ نمو

 مكح كلذ نأل أربي ال هنإ لاق نم لاقو أربي هنإ لاق نم لاقف هدلو ضرم
 ةءارب نأ هب ذخأن يذلا خسانلا لاق دلولا ريغ ىلإ لاملا هيف راص دق
 هللاو تبثي ال هدلو ضرم ىف هلامل هعازتناو هسفن هدلو لام نم لجرلا

 : ملعأ

 . ملىسملا هدلو قح نم هتع اري زوجت ال مذلاو : ةلأسم

 ناك وأ ائيش هنم لكأ يبص لام يف ثدحأ لجر نعو : ةلآسم
 دلاو ىلإ بلطي نأ هل زوجي له هوجولا ضعب لبق نم نيد هيلع يبصلل
 ءاهقفل ا نم لاق نم لاق دقق تفصو ام ىلعف ؟ كلذ هل لحي نأ يبصلا

 ىف ا دحأ لعجي ن أ هل سيلو يبصل ا هدلو لام نم يطعي ن أ دل اولل زوجي

 نم هسفن ءىربي نأ لاملاو عازتنالا كلذ ةعبت نم هدلول هيلع امم لحلا
 ىیوعح .
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 هل دلول قح هيلع ناك اذإ ىمذلا نع هللا دبع ابأ تلاس : ةلأسم
 هقحب هيلع عجر نإف : تلق ال : لاق ؟ أربي له هنم هسفن أربأق ملسم

 فلحتسي نأ دارأو ركنأ نإف معن لاق ؟ نجسيأ هل نجسي نأ بلطو
 . هل فلحتسا

 هنبا ىلع هل لجر نعو يراوحلا نب لضفلا نع هبسحأ اممو : ةلأسم
 يلع مكاحلا رجحف مهقوقحب هيلع اوعفرف ساتلا رئاسل نيد وه هيلعو نيد
 هب ىلوأ نايدلاو هنبا نيد نم هسفن ءىربي نأ بألل زوجي ال هنإف هلام دلولا
 اهعفدي نأ هل ناك ام بألا اهبلطف لجر دنع ةعيدو لام دلولل ناك ول كلذكو
 هيلع نيد نم هسفن ربأ نإو هل كلذف اهذخأف بألا اهدجو نإف هيبأ ىلإ
 . ءىربو كلذ هل زاج هلام هيلع مكاحلا رجحي نأ لبق نم هنبال
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 دلولا لاص عازتنا يمف باب
 لاقف نهمأ ىلإ هنلزأ مث هلامب هتانبل دهشأ لجر نعو يراوحلا يبأ نعو
 هعزتنا لاملا نهفالتإ زوجي لهف كلذ لبق نهنم هعزتنا ناك دق هنإ نهوبأ

 تناك نإف تفصو ام ىلعف ؟ هدي يف لاملا ناك اذإ هعزني مل وأ كلذ لبق
 بألا ىلعف كلذ لبق هعزتنا دق هنإ بألا لاقو نهمأ ىلإ لاملا نلزأ تانبلا

 ةنيب بألا عم نكت مل نإف نهمأ ىلإ لاملا نلزي نأ لبق هعزتنا دق هنأ ةنيبلا
 ىلوأ بألاف هتانب نم لاملا عزتنا نإو اهنيمي عم لاملاب ىلوأ مألاف كلذ ىلع
 اذإ اذهو نهمأ ىلإ لاملا لوزي نأ لبق نم هتانب نم لاملا عزتنا ناك اذإ
 لازأ اذإق هريغدنع نم هتانب ىلإ راص امنإو هدنع نم لاملا لصأ ناك

 وأ ع ازتنالا ليق لاوزلا ناك لاز دقف عيب ريغ نم وأ عيبب هريغ ىلإ لاملا

 نم هتانب لام لازأ دق بألا نوكي نأ الإ نهل امب ىلوأ نهو ع ازتنالا دعب

 . هتانب هكلم نم لاز دقف هلازأ اذإف هكلم

 رارض ماسقأ ةثالث ىلع هدلو لام دلاولا عازتنا خسانلا لاق : ةلاسم
 دصقي امنإو هنع ًاينغ نوكي نأ وهو زوجي ال رارضلاف رايتخاو رارطضاو
 هيلإ جاتحي ام ذخأي نأ وهو زئاجف رارطضالا امأو هدلو رارض ىلإ
 زوجي ال هنأ هب لومعملاو فالتخالا هيف عقي يذلا وهو رايتخالا ثلاثلاو
 . عجر ملعأ هللاو

 اضرأ ا هل ني دلو يطعي لجر نعو درعس يب ] ب اوج نم : : ةلأسم

 قحي هتني ال هلام ن ] هضرم يف دهش اف هب ددلو دح ] ضرم مت اهن اضيقبو

 هب دهشأ يذلا هلام يف ضرألا هذه نم هدلاو هل بهو ام لخدي له اهمأ
 زاح دق دلولا ن ا ,اك اذاف ؟ اهمأ قحي يتنبال يلام هلوق نم هل تيقب امو اهل

 اميق لخ ديبو هتني ال زد ؛اج اذ ذهق هدي يف ةبطعل تر اصو ه دل او ةيطع ىلع

 نم عزن دق هزأ دهشأق عجر هدلاو ناك ن ا تي أرأ تلق > هتنبال هي دهش أ

 ريع ىرخأ هنبا نبإل اضيأ اهي دهشأو هايإ اهاطعأ يتلا ضرألا هذه هدلو

 ضرأل ضيقو هوي ا ت امو هنم عزتن و ىطعأ ن اك ي ذل ا ىطعم ا ح تامو اذه

 ىه مث تام نأ ىلإ اهرمتو ىطعم اذه بأ هدلو ةنبا نبال اهي دهشأ ىتلا
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 يذلا تام نأ دعي تقولا اذه يف هل اهنأ هدج دهشأ ىذلا مالغلا دي يق
 لاملا ضبق يذلا مالغلا اذه بأ تامو هنم عزن يذلا هدلو تامو لاملا عزن

 لاملا اذهي ىلوأ نمف ةفصلا هذه ىلعف تقولا اذه يف مالغلا دي يف وهو
 وأ كلذ تبث موقلا تاف دقو ةينب الوأ هوفصو امو لوألا ربخلا ىلع ماق نإ
 هذه ىلعف ؟ هريغل هنأ حصي ىتح هب ىلوأ وهف هدد يف مويلا لاملا ناك نم

 مل وأ هريغل :ىلوألا ةفصلاب ةنيبلا تحص هدي يف وه نمل لاملاف ةفصلا
 . حصب

 دأ ًأراقع ًالام هتنبال بهو لجر يف تركذو ديعس يب أ نعو : ةلأسم
 زوجي له كلذ اهعزني نأ هل ادب مث هايإ اهضبقي ملو كلذ اهلحن وأ. كلذ ريغ

 ريغ وأ اهرضحمب هيلع داهشإلاو كلذ اهعزن د زوجي لهو تلق كلذ هل
 هضبقي مل ام امأف تفصو ام ىلعف ؟ هل زوجي امو تلق ؟ اهنم رضحم

 اذإ كلذو هيلع زرحت نأ لبق هتيطع يف عجر اذإ ءيشب كلذ سيلف هزرحيو
 .كلذ مهفاف اهل زارحإ الو اهدلاو نم اهل ةيطع الف ةيبصلا امأو ةغلاب تناك

 ىف امهف غلاب ريغ وأ غلاب يهو اهضبق ناك نإ هتضبق ام كلذكو تلق

 تضبقو اغلاي تناك اذإف تفصو ام ىلعف ؟ قرق امهنيب مأ ءاوس كلذ

 ترضح كلذ ءاوسو اهنم هعزن ىلع دهشأ كلذ عزني دارأ اذإف ةيطعلا

 هلعج وأ اهنود هكلم ىلإ هدر وأ اهنم كلذ عزن اذاق هرضحت مل وأ ن ناعزنلا

 عطقا اهروضحو رضحت مل ولو اهيلع كلذ تبثت دقف اهكلم نم لازأو هسفنل
 اميف كلذ زاج كل تفصو امك هسفنل كلذ لعجو دهشت مل اذإ كلذو ةجحلل

 وأ هتوم دعب كلذو كلذ ناعزن حصي ىتحف مكحلا يف امأو هللا نيبو هنيب

 . هنع كلذ عاطقناو هتجح لاوز

 اهدلاو نم اهل زارحإ الو اهل ةيطع ال هنإ كل تلق دقق ةيبصلا امأو

 اهغولب دعب ةيطعلا اهل اهدلاو ددجيو ةيبصلا غلبت نأ الإ رتألا ءاج كلذب

 تزرحأو تغلب ىتح هتدطع يف عجري مل نا هنإ لرق دقو زئاج كلذق زرحتو

 تتام نإو كلذ مهفاف ١ زارحإ كلذ نوكي ال لاق نم لاقو أزارحإ كلذ ناك

 ملعأ هللاو كلذ مهفاف لاح لك ىلع دلاولل لاملاف غولبلا لبق ةيبصلا

 . باوصلاب
 هعزن فيك اهل هعزن حيرش نعو ضوبقملا ريغو ضوبقملا كلذكو تلقو
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 اذ ده ١ يف ب اوجل ١ ىضم د دقق تفصو ام ىلعف هيلع ة ه دل اهشل او كلذ ل دل دا اذ ل ا

 . هتاضرمو هياحمل قيفوتلا هللابو كلذ نم م كل

 هتدلاو هيلع هتفلخ الام ريغص هل دلو لام عزن لجر يفو : ةلاسم
 انأ ىبصلا دلاو لاقو اهتنبا نبا نم اهٹاريم تبلطق ةدج هلو دلولا كلهو
 ام هدنع سيلو جوزتأ نأ ديرأ ؟ جاتحم انأو ةنيبلا كلذب يدنعو هتعزن دق

 اذه لام يف سدس ةدجلا هذهل بجي له تلق جاتحم وهو ةجوز هب جوزتي

 لازأ دلاولا نكي مل اذإف تقصو ام ىلعق ؟ ءيش اهل بجي ال وأ يبصلا
 امئاق ناك اذإ لاملا ناعزن سيلف يبصلا كله ىتح ءاضق وأ عيبب لاملا

 . لاملا نم اهتاريم ةدجللو ءيشب دلاولا دي يف هنيعب

 نإ مث مث اهلكأو هدلو اهزرحأف ةيطع هنبا ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 هترضح املف انامز دلاولا اهلكأو ةيطعلا عزنف هدلو ىلع بضغ دلاولا

 ناك نإ تيأرأ دلاولل زئاج كلذ الاقف كلذ زوجي له هتيطع هيلع در ةافولا
 عزن مث زرحأق اذه ىطعأو مهطعي مل ناك نإ تيأرأو اعيمج هدلو ىطعأ
 دلاولا هعزن مث هزرحأ دق دلولا ناك اذإ زئاج هل وهفق توملا دنع هل هدر مث

 مل وأ ائيش هدلو نم ادحأ ىطعأ ؤئاَُج هل وهف توملا دنع هيلع هدر مث

 . مهطعي

 دارأ اذإ لجرلا نعو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 تقرعو يدنع يذلا لاق ؟ هعزتني فيكو لوقي فيك هلام هدلو نم عزتني نأ

 .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر هيلع هتزرحأو يدلو لام تعزتنا دق لوقي هنأ

 نأ ول ظفحي هنأ معز مشاه ريغ وأ مشاه نع ةبقع نب حاضولا ظفح

 الولل نأ تام ىتح هنم هعزن مث 5 هايإ هاضق مث رهم هنبال هيلع ناك الجر

 نبا ديعس ظقحو هذخأي نأ هل ن نأ هعزن من 5 هاضق هويأ ناكام ذخأي نأ

 دهشأ مث دلولا اهزرحأ مث ةيطع هوبأ هاطعأ لجر يف مشاه نع زرحم
 اذإ نبالل ةيطعلا نأ تام ىتح بألا اهضبقي ملق هنم اهعزن دق هنأب دلاولا

 . هدلاو اهضيقي مل
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 دحأ ىطعأ ا لجر نعو بوبحم نب دمحم هللا دبع يب أ نع :: ةلاسم

 دق ينإ اودهشا لاق توملا بألا رضح املو غلاب وهو هزرحأو الام هدالوأ

 هتعزنو هتيطعأ اميف تعجر دقو كلذ يف مئإلا فاخأو ةيطع انالف تيطعأ

 كلذ ناك هتيطع يف دلاولا عجر اذإ لاق هنم هضبقي ملو بألا تام مت هنم
 هضرم ىفو هتحص ىف ةعجرلا هلو اهزرحي مل وأ دلولا هيلع اهزرحأ هل

 ١ ١ . لس
 نأ الإ هناعزن هرضي الف هيلع زرحأ اذإ هنإ ليق دقو معن لاق هريغ نمو

 دقو ءاجلإ هيلإ اهتاجلأ تنك بألا لاق نإ تيأرأ تلقو هنمو . عزن ام زرحي

 . هنم اهعزني نأ هل نإ لاق ؟ هنم اهتعزن

 ةأرما بأللو غلاب وهو اهزرحأف ةيطع هنبا ىطعأ لجر نعو : اسم
 لك يتأرماو يوبأ تيطعأ دق ينأ اودهشا لاق توملا هرضح املف ناويأو

 ليق دق لاق ؟ ينبا تيطعأ ام لثم مهثاريم ردق ىلع اذكو اذك مهنم وباو
 وهف لضف نبالا عم ناك نإف توملا دنع مهنيب لدع اذإ مهل زئاج اذه نإ
 سيل لاقو ةثرولا ىلع دودرم وهف لضف ةأرملاو نيوبألا عم ناك نإو هل
 زارحإلا دجلا ىلعو هدلو هاطعأ اميق زارحإ دلاولا ىلع

 هزرحأو الام غلاب وهو هتوخا دحأ ىطعأ هل دلو ال لحر نعو : : ةلأسم

 اذكو اذك انالف يخأ تيطعأ تنك ينإ لاق توملا هرضح املقف غلاب وهو

 يخأ تيطعأ ام لثم مهنم دحاو لك يتوخإ رئاس تيطعأ دق ينأ اودهشاف

 . مهل زئاج وهف توملا دنع مهنيب لدع اذإ لاق ؟ هتثرو مه هتوخإو انالف

 اهيلع هزرحأف غلاب وهو الام اهينب دجأ تطعأ ةأرما نعو : ةلسم
 دحاو لك يدلو رئاس تيطعأ دق ينأ اودهشا تلاق توملا اهرضح املق

 امك مهل وهو زئاج كلذ نإ ليق دق لاق انالف ينبا تيطعأ ام لثم مهنم

 . ييأر وهو لعق

 ل ام عزن دق هن أ دهش أ لجر نعو ير اوحل ا يب ] نع بسحأ : ةلأسم

 مالغلا ماقو باغ دلاولا نإ مث لام دلولل خسن ثالث يفو لام دلاوللو هدلو
 هدلو نم هعزن يذلا لاملا بلطو بألا مدق مث هعابف هلام نم ءيش ىلإ
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 لاملا هدلو عيبي نأ لبق هدلو لام عزتنا دق هنأ هل دهش نم رضحأو

 . هعزن ىذلا لاملا كردي له لودع دوهشلاو

 ءاضقلاف هنيد يف دلولا هاضق نإ كلذكو ضام عيبلاف تفصو ام ىلعف
 نإ كلذكو هدلول وهف هكلم نم بألا هتفي مل امئاق لاملا ماد ام هنأل مات
 . دلولل لاملاف بألا تام اذإ كلذكو مات ءاضقلاف هنيد يف دلولا هاضق

 وأ عيبب هليزي ىتح ع ازتنالاب لاملا ىلع كلم بألل عقي ال هريغ لاق
 هتثرول ناك تام اذإ ناك دلاولل اكلم ناك ولو دلولل كلم وهف الإو ءاضق
 . هعيبي زجي مل هع اي اذ او

 دنع ًائيش هلام نم عزتني نأ دوقفملاو بئاغلا بأل زوجي لهو : ةلاسم
 همكح نأل ٥ دلو ل ام نم 1 زوجي اميق كلذ هل معنف ؟ كلذ ىل ا هتج اح

 .. هتوم حصي ىتح ةايحلا

 هلو هل هيلع قحب هدلول هلامب هضرم يف دهش أ لجر نعو : ةلئسم

 هيلع نكي ملو هب دهشأ ام أطخ ملع هضرم نم ارب املف هدلو ريغ ثراو

 ناك لاملا كلذ هدلو نم عزتني نأ هل له لاملا كلذ قحتسي ىتح قح هدلول

 يف هدلول دلاولا نم ءاضقلا تبث اذإ هنأ يعم لاق ؟ اينغ وأ اريقف دلولا
 وأ دلاو ناك ةعجرلا يضقمللو فيعض يدنع ضرملا يف ءاضقلاف ضرملا
 عازتنا يف فلتخا دقو رارقإلا ىنعم ىلع تيث ًأرارقآ ن اك نإو دلاو ريغ

 نود هيلإ لوزي ال هنأ لوقلاو هنود هب كيلمتلا ىنعم ىلع هدلو لام دلاولا

 . اريقف وأ ًاينغ دلولا ناك عازتنالا ىنعمب دلولا

 اوثرو نونب لتاقللو هدلو لتق لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 نم لاملا كلذ نم يرتشي نأ دحأل له هينب لام عزن مهابأ نأ مث مهاخأ
 نأ دحأل زوجي الو كلذ هناعزن زوجي سيلف تفصو ام ىلعف ؟ لتاقلا دنع

 الإ ثراو هل نكي ملو هينب نم دحأ تام نإف ائيش لاملا كلذ نم يرتشي
 مألاو بالل ناك ةترو تيملل ناك نإق همأو هيبأل هتاريم ناك مألاو بألا

 كلذ هناعزن سيلو ثرو امم بألا نم يرتشي نمل لحيو ةترولا عم امهثاريم
 . اهدلو نم اهتاريم مألا مرحي امم

٢٣٤ .



 عجر من هل ل امي ٥ دل الوأل دهش ] لجر نعو ير اوحل ١ يب أ نع : ةلأسم

 نم لام | عزن عجر اذاف تقصو ام ىلعف ؟ مهريقل هي دهشأ وأ هعايق

 ةجاح ريغ نم هدلو لام عزتني نأ هل هركيو هعيب زاج دقف هعاب مث هدالوأ

 ناف كلذ دعي فلتأ مث هيلع مهل قحب هدالوأل هلامب دهش أ بألا ناك نإافق

 نإ كلذكو مهنم هفلأ يذل ١ لام ١ ىورش هدالوأل ن اك ل ام كرتو بأل ا تام

 مل ًالام كرتي ملو تام نإو كل تفصو امك وهف هريغ لبق نم مهل لاملا ناك
 نكي مل قح ريغ نم ةيطع هلامب مهل دهشأ امنإ ناك نإو ءيش مهل نكي

 هعمو نمثلا هافوأو ادبع هعراب هدلاو نأ ىعدإ لجر نعو هنعو : ةلأسم

 ىقابلا فصنلا هاطعأو فصنلا هعياب هنأ دلاولا لاقو دوهشلا كلذب هيلع

 ؟ هيلع نئاب دلولاو هتجوز هاضقو هدلو دنع نم دبعلا عزن دلاولا نإ مث
 وأ عيب نم هرمأ زاج دقف دبعلا اذه ىفق دلاولا لعف امف تقصو ام ىلعف

 كلذب هيلع مكحي الو هدبع ةميق هدلول مرغي نأ دلاولل يغبنيو قتع وأ ءاضق
 يف دبعلا ةميق دلولل ناك لام هلو دلاولا تام نإف هدلول دلاولا فلحي الو
 . هتوم دعب نم هدلاو لام
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 باب
 هب هضايقو هدلو ل امل دلا ولا عيبب يك

 فلتخم وأ ءاوس هلك ًاريقق وأ اينغ دلاولا ناك هدلو لامل دلاولا عيب نعو
 يقق هرقق لاحل هدلو لام عاب امنإو اريقف ناك اذإ هنأ يعم لاق ؟هيف

 لام عيب نع اينغ دلاولا ناك نإو دلاولا عيب تبتي هنأ لوقلا يناعم رثكأ

 وهو عيبلا زوجي ال هنأ يدنعف هدلول عيبلا يف ةحلصم ةمث عقت ملو هدلو

 يف هب هعاب يذلا نملا دلولل نمضيو تبثي هنأ لوقلا ضعب يفو دودرم

 . هلام

 زوجي غلاب وهو هلام عيبب هرمأ اذإ هدلو لام دلاولا عيب نعو : ةلاسم
 ركنأو هدلو هرمأب ملو هعاب نإف تلق . زوجي هنأ يعم لاق ؟ ال مأ دلولا ىلع
 يعم لاق ؟ عيبلا اذه يف ةعجر دلولل له عيبلا دعب دلاولا تام دقو دلولا
 نم ةيقت يقتي الو كلذ دعب هدلاو عيبب ملعو غلاب دلولاو عيبلا حص اذإ هنأ
 هل سيلف دلاولا تام نأ ىلإ هدلاو لعف ريغي ملو هلام بلطي ملق دلاولا

 . ريكنلا هكرتل عيبلا هيلع تبثيو يدنع اميف عيبلا اذه يف ةعجر

 زاج هعاب نإف هدلو لام نييو دلاولا نيب لوحي نأ مكاحللو : ةلاسم

 ةقلطم يهو هم أ عم ناك اذإ هنبا ةققن يف فقو هعم هنمث ناك نإو هعيب

 هنم يرجي ن أ رمأو هدي يف فقو ةقث هدل أو ن ناك نإف ةقث نكي مل نإ كلذكو

 ريغ وأ ةقث ناك هدلاو دي يق دلولا لام لعج مأل ا تتام نإو هتققن هدلو ىلع

 . 4 فب

 هل نبا لام هسقن نم هسقنل عاب لجر نعو هللا دبع ىبأ نع : ةلأسم

 هدلاو دي ىف لاملا كلذ ناك اذإ لاق ؟ كلذ هلام بلط هنبا كردأ املف ريغص
 نم هلازأ نإف هكلم نم هلازأ هدلاو نكي ملام هبلط اذإ هكردي هنإف هلاحب
 . هلام نم ذخأ ام لثم هنم ذخأي نأ هلف لام هل ناكو هكلم

 وأ ريغص هل ني ١ ل ام ىلع عقوت لجر نعو هللا ديع يب أ نع : ةلأسم
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 دهشي نأ لبق اهحكن وأ اهحكنف هتمأ ضبق وأ هيلع جوزت وأ هعابق غلاب
 ؟ هل لام ال وأ كلذ ريغ لام دلاوللو دلولاو دجلا يف ىرت امو ؟ ضبقلاب
 لبق نم هدلو ةمأ ءىطو يف دح همزلي الو هدلو لام يق بالل زئاج اذه لاق

 مث هقيقر ضبق ىلع دهشأ ن نإ تيأرأ زئاج اهايإ هقتعو هنم اهعزني نأ

 مهايإ هقتع لاق ؟ هيلع تارافك ريغ يف وأ هيلع تارافك يف معز مهقتعأ
 . زئاج

 املف رخآ لجر لام هب ضياقف لام ريغص هل نبال لجر نعو : : ةلأسم
 زئاج هلعفو مات ضايقلا هللا دبع وبأ لاق ؟ هوبأ لعف ام ريغ مالغلا كردأ

 لاق ؟ كلذ هل زوجيأ هلامب هسفنل هنبال هسفنل ضايقلا ناك ول كلذكو

 هلام درتسي نأ مالغللو زوجي الف هلامب هسقنل كلذ لعق اذإ هللا دبع وبأ

 . هل زئاج وهف هلكأو هنبا لام نم بألا فلتأ امو هيبأ دنع نم

 نإ ؟ ه دلو لام عيبي دلاولا يف لوقي يلع نب ىسوم ناكو : ةلسم

 . ملعأ هللاو يرتشملا دي نم هلام كردي هدلو

 نب ىسومو ىلع نب رهزالاو ناليغ نب مشاه ب باوج نمو : ةلأسم
 يف قثو نمعو مهنع هللا يضر مكحلا نب ناميلس راحص يلاو ىلإ يلع
 ينأ ةقثلا دنع دهشي ملو شاعم وأ اهنيدت ةراجت نم همزل نيدب هدلو لام
 / ملو دلاولا ريغ دنع نم دلولا لام لاملاو ىنيد ىف اذه ىدلو لام تلعج

 مل ينأ ريغ عنص ام تملع دق ينأ دلولا جتحاف دلاولا تام ىتح لاملا
 نيدلا اذه نأ دلولا جتحا وأ . كلذب فرعي مل هنإ جتحا وأ هفالخ ىلع ردقأ

 نهترملل حصو هل سيل يذلاب هنهرق هتوخإ ضعب ىلع وه يدلاو ريغ ىلع
 قحلا نأ هدلو جتحا نيذلا دالوألاو دلاولا ىلع هقح نأ ةلداعلا ةنيبلاب
 ءاش نم هقحب ذخأي نأ هل نأ اعيمج مهيلع هنأ هنهر يف نكي مل ولو مهيلع
 اذإ اولاقف ؟ هنهرأ اميف ةصاخ دلاولا ىلع مأ صصحلا ىلع نوكيأ مهنم

 نوكي نأ الإ هدلاو ةصح هلام نهرلا ىلع امنإف اعيمج مهيلع لاملا ن
 نأ دارأ نإ هطرش هلف هقحب ذخأ ءاش مهيأ هنأ نهرملا ىلع طرش نام

 خيشلل ناك نإو مهعصصح ردقب هتوخإ ىلع مالغل ا عجريو نيدلا نم ذخأي

 . تام ىتح هدلاو لاملا تفي مل اذإ ذخؤي نأ قحأ هلام نمق لام
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 لاق ؟ لام هلو هدلو لام عاب يذلا يف هللا دبع وبأ لاق : ةلاسم
 هلام نم هدلو ىضق تام نإف هسبحي الو هدلول هنمب هذخأي نأ مكاحلل

 . هنمث ضبقو عاب ام لثمب
 نأ ىلإ ائيش كلذ يف هدلاو ىلإ دلولا بلطي نكي مل نإ لاق نم لاقو

 .لام هل وهو هدلو لام عاب يذلا يف كلذو هلام يف هل ءيش الف دلاولا تام

 هعزني نأ هلف هدلاو دنع نم دلولا ىلإ راص ناك ام لكو : ةلأسم

 لام لكو دلولل زاج دلاولا توم دنع هيلع هدر مث هنم عزن امو هيق عجريو
 ىلع نوكيو هل هعيب زوجيو هنم هعزن دلاولل زوجي الف هدلاو ريغ دنع نم هل
 . لام هل ناك اذإ هل هلثم دلاولا

 لاملا هدالوأل بحي له توميو هدلو لامب ضياق لجر ىق : ةلاسم

 له دلاولل ناك نإف تلق ؟ةصاخ دلاولل لاملا وأ مهلامب هب ضياق يذلا
 مهل صوي ملو هتوم دعب مهلام نم هب ضياق ام لثم هلام يق هدالوأل بجي

 ؟ تام اذإ هلازأو مهلامب ضياق ناك هنأ حص ولو ءيشب

 لامي ضياق هنأ دلاولا ةثرو نم دحأ ملع نإو كلذ يف يدنع امو تلق

 امق ؟ ءيش كلذ يف هيلع لهو مثإ هلكأ يف هيلع له هفلخو تامو هدالوأ

 ضوعلا وه كلذ نأل لاملا بحاص دلولل وهف هدلو لام نم دلاولا هب ضياق
 لاملا مهل نيذلا دالوألا ريغ نم دلاولا ةثرو نم كلذب هب ملع نمو هلامب

 ام ىوس مهدلاو لام يف دالوألل سيلو قح ضايقلا كلذ يف هل سيلف
 . ءيش هنم فلت نإ هي ضباق

 هدالوأ لام نم عاب ىذلا امأو دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع : ةلأسم

 زوجيو دلولل ةرراضم ديري هنأ ملعي ملام تباث عيبلاف ى نايبص وأ نوفلاب
 هيلإ نمثلا ميلست

 نو ًاينغ ناك نإ هلام نم عاب ام ىورش هدلو يطعي نأ ىه هيلع ليقو
 . هيلع ءيش الق ء يش ىلع ردقي ال اريقف ناك

 كلذ هل نإ ليق دقق هلام نم عاب ام ضوع دلولا هيلإ بلط نإ كلذكو
 الف دلاولا تام ىتح كلذ هيلإ بلطي , مل نإو توملا لبق دلاولا عاب اميف
 ملسي نأ يرتشملل نكي مل هلام نم ائيش دلولا عاب اذإ امأو دلولل ءيش
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 .ملعأ هللاو دلولل كلذ نمض ملسو لعف نإف دلولا رمأب الإ نمتلا دلاولا ىلإ

 لاقف ريبكلا هدلو لام لجرلا عيب يف انباحصأ فلتخا : ةلأسم

 الف ًاينغ ن ناك نإو هدلو لام ىلإ 7 اريقف ناك اذإ كلذ . روجي مهضعب

 لاقو ريقف وأ ينغ وهو هكلمتو هعازتنا مهضعب زاجأو س هل كلذ زوجي

 نم بألا هلكأي امك وه هدلو لام يف بألل زوجي يذلا عازتنالا مهضعب

 هيلع هلقني امو هئادأ ىلإ ًالبيس دجي ال هب ذخأ نيد يف هيضقي وأ هدلو لام

 . الف هدي يف ًامئاق نوكبو هبلع هكلمتي ناك ام امأف

 ناك هنأ يدنعو ًأاصل هدلو لام لكأ يمسي ناك يلع نيب ىسوم امأو

 . ملعأ هللاو ءاينغألا ءابآلا نم كلذب ديري
 هللا ىلص ىبنلا لوقب جتحا ىنغ وهو هدلو لام ذخأ بألل زاجأ نمو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كلم دقف اولاقف كيبأل كلامو تنأ ملسو هيلع
 ال ربخلا اذه نأ ىدنع بجوي رظنلاو ربخلا اذه زهاظب هدلو لام يألا
 بألا ةلزنم هب دارأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأو لاملا كيلمت بجوي
 نم دلولا نإو هنم ةعضيو هدلاو نم هنأ دلولا فرعيو هدلو ىلع هقح مظعو

 ىنعي [ بسك امو هلام هنع ىنغأ ام ) : ىلاعت هللا لاق دقو دلاولا بسك
 . ملعأ هللاو ريسفتلا لهأ لاق ام ىلع دلولا

 هبسك بسك نوكي نأ زاجو هبسك وهو بألا ىلإ افاضم دلولا ناك املف
 ظفحلا تاودأ نأل كيبأ نم ينعي كيبال كلامو تنأ لاقف اضيأ هيلإ افاضم
 ميظعت كلذب ملسو هدلع هللا ىلص يبنلا دارأف ضعي نع اهضعب بوني

 كلام الو نبالا اهيأ تنأ نكت مل وه نكي مل ول يأ هتلزنم عقرو دلاولا نش

 . بألا عرف لاملاو بذلل عرف نبالا نأل

 ذخأ دقو سابعلا همع رمأ يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع.يور دقو
 انأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم هرافسأ ضعبب ءابضعلا هتقان
 !اودر ملسو هيلع هللا ىلص لاقو اهذخأ هنأ ربخأ ثيح سابعلل ء ابضعلاو

 , ملعأ هللاو أطبأف اهلمح ةلمح يف باغ دقو سابعلا همع ينعي يبأ يلع
 نكي مل هيبأل نبالا لام نوكي نأ بجوي كيبأل كلامو تنأ هلوق ناك ولو

 نألا اجاتحم اريقف ناك اذإ ةقفنلا هدلو ىلع بألل ضرقي نأ مكاحلل

 هريغ لام يق هل ضرقي امنإو هكلمي لام يق ةقفنلا دحأل ضرقيال مكاحلا

 . ملعأ هللاو ربخلاو ىنعملا اذهف
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 ىلع ع.ازتنالاب كلمي مهضعب لاقف هدلو لام دلاولل زاجأ نم فلتخاو
 . لعقلا ىلع داهشإلاب الإ كلذ نوكي الو هلام نم ذخأي ام وأ هلام نيالا

 ذخألا ري مل نم لاقو ذخألا وه ع ازتنالاو ع ازتنالا وه ذخألا مهضعب لاقو

 نإ امأو كلذ هل لحي مث هنبا ىلع هكلم دق هنأب دهشي هنإ داهشإلاب الإ
 . الف ةنيب ريغي هذخأ

 هل هنم عازتنا وهو هيلإ هنبا كلم نع ًالاقتنا هل هلوانت مهضعب لاقو

 اهؤطو زاج هنبا ةىراج ءىطو الجر نأ ول لوقي لوقلا اذه بحاصف

 . اهل هنم عازتنا اهايإ هؤطوو هيلإ هنبا نع تلقتناو

 كلذ ىلع اهكلم اذإق ءىطولا لبق اهعزتني نأ الإ هل لحت ال مهضعب لاقو

 .هيلع اهرظحب هملع عم هنبا دلو مأ ءىطو اذإ هيف اوفلتخاو اهؤطو هل لحي

 ةهبشلاب هنع دحلا طقسب مهضعب لاقو ‘ دحلا هيلع مهضعب لاقف

 ىلص يبنلا لوقي هنع دحلا لاوز يف ريخألا يأرلا اذه باحصأ جتحاو

 دلولا لام يف ةهبش قلعت اذه يقف اولاق 4 كديأل كلامو تنأ ملسو هيلع هللا

 باب يق طلغ يدنع اذهو دحلا لطب نطوم يف تعقو اذإ ةهيشلاو دلاولل

 ىعدإ نم لك سيلو اهب دحلا ىرد تعقو اذإ ةهبشلا نأ يرمعلو ليوأتلا
 ىلع دسافلا دقعلا اولعج هباحصأو ة ةفدنح ابأ نأ ىرت الأ هنم تليق ةهيبش

 .ةهبشب نهحيبي ال نهيلع دقعلا نأو نهرظحب ملعلا عم تانبلاو تاهمألا

 اهيلع لدي نأ الإ هنم تلبق ةهبش ىعدا نم لك سيلق دحلا اذهي نوأردي

 أرسبوم ناك اذإ بألا يطعي نأ نبالا ىلع سيل نأ اوعمجأو ليلدب

 قحب هلام نم ائيش هدلاو هاضق اذإ ريغصلل تبثيأ هتلأسو : ةلأسم
 هدلاو رجح يف ناكو زرحي مل ولو تباثف غلابلا امأو تبثي ال لاق ؟ هيلع هل
 ٠ ةحصلا ىف كلذكو تياث وهف

 لام نم لكأل ١ ناسنإل بأل ا ح ايأ ىبص وأ غلاب دلو هل لجر : ةلأسم

 لوق ىلع زئاج اذه ؟ ال مأ كل تركذ اميق ةحابإلا زوجتأ عاقتنالاو هدلو

 . زوجي ال لوقو

 له هلام يدقيل مه اردلاي هدلو ىتأق هدلو لام ع اي لجر نعو : ةلأسم

 . هعيبي لثم هدلاو عيبي نأل . ال لاق ؟ كلذ هل

٢٤٦



 باب
 هدلو لام دلاولا عازننا يك

 عزتنا اذإ دلاولا امأو هللا هدعسأ ددعس ني دمحم ديعس يبأ باوج نمو

 ال هنأ كلذ يف ليق دق هنأ يعمف ؟ هلامب طيحي نيد دلولا ىلعو هدلو لام
 . لاملاب ىلوأ دلولا نيدو هل دلاولا ع ازتناب دلولا كلم نم لاملا لوزي

 ءاضق نم يقب ام دلاولل تبثي له لاملا نم لقأ نيدلا ناك نإف تلقو
 ةراضم هجو ريغ ىلع هدلو لامل دلاولا عازتنا يف ليق هنأ يعمق ؟ نيدلا
 فالتخالا عقوم عقي هنا

 ال هنإ لاق نم لاقو . هل ًأكلم ريصيو دلاولا ىلإ لوذ هنإ لاق نم لاقف

 دلولل هلاحب لاملاو هريغ ىلإ ءاضق وأ عيبب دلاولا هلازأ م الا كلذ نم لوزي

 . رثكألا وه لوقلا اذه نأ يعمو دلاولا هليزي نأ الإ
 له يدلول ناك لام لك تعزتنا دق ينأ اودهشأ دلاولا لاق اذإو تلقو

 تيث اذإ هنأ يعمف ؟ ؟ دلولا كلمي ام عيمج ىلع ظفللا اذهب عازتنالا عقي

 قوقحلا نم هريغ ىلع انومضم ناك ام الإ ءيش لك ىلع تبث عازتنالا
 . عازتنالا تبثتي نم عم هيف فلتخي هنأ بسحأق

 ىتأيو لوألا لثم ىعم اذهف هلك هلام تعزتنا دق لاق اذإ كلذكو تلقو

 هلام نم ذخأي نأ هلك هلام هدلاو عزتنا اذإ زوجي لهو تلق . هلك هلام ىلع
 هل نأ يعمق ؟ ملعي مل وأ دلاولا كلذب ملع كلذ ىلع ردق نإ هتوقي ام ردقب

 لام يف يعم دلولل سيلو عارتنالاب هلام لوزي ال لوقي نم لوق ىلع كلذ
 ىنعمب دلاولا لثم دلولا سيلو دلولا كلذ نم هل هزاجأ ام الإ ةزاجإ هدلاو
 ذخأيف كلذ هعنميو هلوع دلاولا مزلي نم لاحب دلولا نوكي نأ الإ فالتخالا
 . مكاحلا مدع دنع عسوتلا قيرط نم هل بجي ام

 هريبع ق أ هلل ا همحر مس .شاه نع هلل همحر ل ايز يب أ ظفح يقفو : ةلاسم

 نأ تام ىنح هنم م هعزن مث هايإ هاضق مث رهم هنبال هبلع ناك الجر نأ ولو

 . هعزن مت هويأ هاضق ناك ام ذخأي نأ دلولل

 قحب رارقإ لامي هدلول رقأ دلاولا نمعب سرعو تاياوجلا ضعي نم : : ةلأسم

 7 ةحصو دل اول اةحص ىق هقح نم ء افوب هل وه امو هنم هنمض نامضو
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 الو عيبب هيف فرصتي ملو هدلول هب رقأ ام عازتناب دلاولا دهشأ كلذ دعب
 هب هل رقأ ام دلولا بلطف دلاولا تام نأ ىلإ كلذ ريغ الو نهر الو ءاضق
 تبثي له لأسو لاملا عيمج هنم عزتنا دق هدلاو نأ ةثرولا جتحاو هدلاو

 يف تباثلا مكحلا ام هنم هجرخت فرصت الب دلاولا هعزن حأ 7" دلولل

 دلاولا نم رارقإلا نأ نيملسملا راثآ ضعب نم هفقرعأ يذلا باوجلا ؟ كلذ

 نع رقأ نيح لاق وأ هقح نم ءاقوب هل وه امو نامضو قحب ناك اذإ هدلول

 مث هنم هفلتأ لام فالتإ وأ فورعم قح وأ حرج شرأ نم ناك وأ هل لام

 ءاضق وأ عيبب هتعزن دلاولا هقلتي نأ الإ هعزن دلاولل سيل نأ دلاولا هعزتنا

 نأ ىلإ هديب ًايقاب هي ق ام ناك اذإ امأو تاقيرصتلا هوجو نم هجو وأ

 رثكأ ىلع هدلاو نم ةعزنلا كلت هرضت الو دلولل اتباث رارقإلا ناك تام

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ملعأ هللاو هب لومعملاو لوقلا

 هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع يب أ نع دجوي اممو : ةلأسم

 يف نايدلا دلولا بلط تام املق نيد دلول ا ىلعو هدلو لام عزتنا لجر نعو

 ءافو هل نكي مل نإو هدلول لاملاف دلولا لام ىوس لام هل ناك نإ لاق لاملا
 . هدلو نم عزتنا يذلا لاملا نم نايدلا ىفوتسا

 عيبب هتايح يف دلاولا هلزي ملام دلولل لاملا نإ ليق دقو لاق هريغ نمو
 . هي قحأ دلاولاف ءاضق وأ

 دلاوللق هدلاوو دلولا يق تركذو يلع نب رهزألا باوج نمو : ةلأسم

 هلام ذخأ اذإ هيلعو اريقف هكرتي نأ يغبني ال هنأ ريغ هدلو لام ذخأي نأ

 انأ ريغ هدلو رمأ يق زئاج هرمأو ه هوسكيو ه هيلع قفنيو هنيد هنع يضقي نأ

 فعي نأ ارسوم ناك نإ هل بحن

 نم دلاولا عزني امع تلأس ةفيذح ىيبأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 وأ دلولا لام ىلإ دلاولا نم ةجاح ريغ نم غلاب دلولاو هلام نم هدلو لام
 ال يذلاف هيف فلتخي ال ىذلا امأف ؟ لزتعم ريغ وأ لزتعم دلولاو ةجاح نم

 . هيلإ جاتحي
 نيبو هنيب لاح نم مهنمو هدلو لامو دلاولا نيب لاحي ال لاق نم مهنمف

 . ذخأن هيو ةجاح ريغ نم كلذ
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 اهلو هت رم ا تتام لجر نع هتلأسو ْن اورم يب أ نع دجوب امم :: ةلأسم

 لاق ؟ ةيراجلا اطي نأ جوزلا دارأو اهنباو اهجوز ةثرول ا نم تكرتو ةيراج
 ن او اه اطبو اهيريتسي مث من هني ا ةصح يرتشي ىنح انيلإ عفريلف ن ن اورم وي ا

 . اه ًاطد مت . ں أ ًاضبأ هلعف ة هزرحم نكت مل

 ىتح هدلو ةمأ أطي نأ لجرلل زوجي ال هنإ ليق دق معن لاق هريغ نمو
 . أطي نأ هلف اهعزن نإ لاق نم لاقو هريغ وأ ةبه وأ ءارشب اهكلمي

 نوملسم اف ايل او ن اورم وبأ ن اك هلعلف ن اورم ىبأ ىلإ هعقر ام امأو

 ىلع موقي دحأ الو مكاح نكب ملا اذا يعم كلذكو هماقم هبأ ىلع ناطلسلا

 احالص كلذ ل ن اك اذ ل ا كلذ دي هل موقي نم بأل ا لكو هلعف نم زوجي اميق بأل ا

 يبصلل حلصأ ا كلذ ن اك اذا إ عيبل ١ هيلع دقعو ةبر اجل ا هنم ىرتش ةناو دلولل

 ضبقو ؟ هدلول ماقأ ٥ ايا ٥ اضقو همدلست دارأ قح هبلع ناك اذإ كلذكو

 نإ كلذ زاج كلذ لعفو اضيأ مكاح ناك ولو مكاح نكي مل اذإ ليكولا هنم
 . هللا ءاش

 ٥ اضقو هلام هوب أ عزن لجر نعو بسح أ اميق ىلع ىب أ نعو : ةلأسم

 . كلذ هل ىرأ الق ء افو دلاوللو هتجوز

 هلكأي نبالا ناكو هضبقي ملو هلوقب هلام هوبأ عزن لجر نعو : ةلاسم

 . هعزن زوجي الف تمي مل وأ هدلاو تام ىتح

 بلط تام املف نيد دلاولا ىلعو هدلو لام عزتنا لجر نعو : ةلاسم

 لاملا ناك نإو هيلع هب هل ةعبت الف هفلتأ ناك نإف لاملا يق نايلاو دلولا

 نود هل وهو قحأو ىلوأ وهف مهريغ ىلإ الو نايدلا ىلإ فلتي مل امئاق
 نم ءيش هدلاول سيلف ملسم وهو ةمذلا لهأ نم هدلاو ناك نم الإ ءامرقلا

 . توملا دعب الو ةايحلا ىف هلام

 عجريو هعزن نأ هلف دلاولا دنع نم دلولا ىلا راص لام لكو : ةلأسم

 دلولل ناك ام لكو دلولل زاج دلاولا توم دنع هيلع هدر مث هنم عزن امو هيق
 هل هظم دلاولا ىلع نوكيو هل هعيب زوجيو هنم هعزن زوجي الف دلاولا ريغ نم

٢٤٩



 ن أ فعضيو دلول ا قح نم هسفن ء ىربي ن ا دل اولل زوجيو لام هل ن اك اذ ا

 . هل يلع يذلا قحلا تعزن دق لوقي

٢٥.



 باب
 ىذلا قا ادصلا يك دلا ولا لعق يك
 كلذ هبشأ ام و هدلو هيلع هقحتسب

 امأف هنم أربي هن ا همأ قح نم ه دلول هبلع امم هسفن ءىرب دلاولا يف اولاقو

 . هنم هبلسي نأ هل سيلف هل مئاق لام نم ناك ام

 هلام زجعف تام مث همال ق ١ دصي تالخن هني ١ ىضق لجر نعو : ةلأسم

 ىتح هب قحأ ء امرغل ا لاقف ؟ ال مأ هاضق ام هنبال زوجيأ هنيد ء اضق نع

 . اوقوتسي
 ىتح هب قحأ مهال لاق ؟ نيدلا ىف مهعم ةوسأ نوكي لهف تلق

 ناك نإ تيأرأ تلق هل زوجي هنإف ةحصلا يف هاضق نوكي نأ الإ اوفوتسي

 قيفيو ضرمب دوعيو موقي ناك نإ ىسوم لاق لاق ؟ ضرملا يق لاط
 نإو ضرم وهف تام ىتح ايواث ناك نإو عنص ام هل زوجي هنإف ىوثيو
 . هريغ لثم وهق لاط ناك

 تتام لجر يف ناميلس ىلإ بتك هنأ يلع نب رهزأ معزو : ةلأسم
 اهرهم نم يسفن ت أريأ دق ين ذأ دهشأف ضيرم اهنم نيبا هلو هتأرما

 هنم هسفن ريأ ام هل زوجي هنأ ينباجأف لاق ؟ ينبا ثرو ءيش لك تعزنو

 هل ٠ زوجي الف هريغ نم ب اصأ م امأف هاطعأ ن ناك ام عزني ن أ هل ٠ زوجيو

 . ةثرولل وهو

 مث لام باللو نيد وأ قادصب هتأرما هيضقي اهريغ وأ همأ لبق نم ةباصإ
 الخن هنم هذخأ ام لثم هلام نم ىطعأ لام بألل ناك اذإ اولاق لاقف تومي
 . كلذ وحت وأ ًأقرو وأ

 ؟ هلام نم يه ذخأت وأ ةأرملا هاضقأو هنم ذخأ يذلا هلام ذخأيفأ تلق

 اك نإف تلق هلثم هلام نم يطعي نكلو زاج دقف اهاضق امو ال : لاق
 دق ين أ اودهش أ ل اق 2 ل ام هلو دلو اهنم هلو تكلهفق ق ادص هدلع هت ارم ال

 مث ١ دالوأ اهنم ب اصأف ىرخأ ة أرم | جوزت مث اهقادص نم ىسقن تأربأ

٣٥١



 ءالؤه ذخأيو ائيش وه ىطعي ال لاقف ؟ يمأ قادص ةكلاهلا نبا لاقق تام

 ؟هم أ ق ؟ادص نالف ينب ا ىلع تددر دق هتوم دنع لاق ناف تلق مهم ا ق ؟ادص

 . هل وهف لاق

 نعف ضيرم ٥ دلوو ٥ دلو م ] ق ادص نم هسقن أرب ] نمو :: ةلأسم

 خس انلا لاق أربي ال هنأ ناليغ ني مش ناه نعو أربي هنأ ن امثع نب ن اميلس

 . ذخأن مشاه ديلولا يبأ لوقب

 مهمأ قادص هينبل هيلع نوكي لجر نع اضيأ مشاه لئسو : ةلأسم
 1 ىصو ] تومل ا هرضح اذا ا ىنح هنم يسفن ت أرب أ دق يد ذا دهشيفقف

 ملو هي مسي ملو هي مهل ىصوأ نإ تيأرأ تلق . مهل وه لاق ؟ مهمأ قادصب

 . اهتاهمأ قادص مهل لاق ؟ كلذ مهيلإ ةثرولا بلطف هينبل هدحي

 نع يورو لاق رشيم نب ددعس ن ] ركيب يب أ نب دمحم انربخأ ا : ةلأسم

 يسفن ت أرب أ دق ين أ دهشأف اهنم دلو هلو هت أرم ا تتام لجر يق ىسوم

 لاملا ذخأي نأ هل ري ملو رهملا هل زاجأف ؟ اهنم ىدلو ثرو تعزنو رهملا نم
 نأ معزو الف نيدلا ءاضق ريغل هذخأي وأ جوزتي نأ امأف هنيد ءاضق ىف الإ

 همأ قادص هيلع دري لوقي ناكو مشاه لاقو . صللا هيمسي ناك ىسوم
 . هيلإ هدري هنإف هنم هسقن أربأ دق ناك نإو توملا دنع

 نإ لاق تتام دقو هدالوأ مأل هيلع رهم نم هسفن ءيربي لجر : ةلاسم
 اوذخأ لام هل ناكو ثدح هب ثدح نإ مهمأ نم مهل ءيربي الف لام هل ناك

 . مهمأ رهم

 أربي لاق هينبل هيلع رهم نم هسقن ءيربي لجرلا لوقت ام مشاهل تلق
 له يفوت مت دالوأ اهنم هل ناكو ةأرما جوزت مث هسقن ربأ وه نإف تلق

 دري نأ الإ ال لاق ؟ اوبلط نإ ءيش مهقح نم هسفن أربأ نيذلا هدالوأل

 . معن لاق ؟ مهل كلذ زوجي توملا ةضرم يق مهيلع در وه نإف تلق مهيلع

 ناك نإف اهقلط يذلا اهجوز ىلع رهم اهلو هتنبا تقلط لجر : ةلاسم

 دلاولا هقلتأ دق ناك نإق دلاولاو هعزنو هفرعو جوزلا نم ضبق دق رهملا
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 يهف هفلتي ملامو ه ارتشا وأ هاضق نمل كلذ زاج نيد يف ء ءاضق وأ عيبب

 . اج اتحم ن ناك ن ا هنيد يضقيو هنم لكأب ن ن أ هلو هر ىلوأ ١

 نم رهم هنبال هيلع ناك لجر يف يراوحلا نب لضفلا لاقو : ةلسم

 . هنبا رهم نم أريب ال بألا نإ هنبا تام

 ةءارب ىفف اهقادص نم ةريغصلا هتنبا جوز اراب نم لاقو : ةلأسم

 لاق هيخأل هتنبا رهم بهو لجر نع لئس ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 عجر . هتبه زوجت ال هللا دبع وبأ لاق اهل هتنبا رهم مرغيو هتبه هل زوجت
 . عرشلا نايب باتك ىلإ

 ةيبص يهو هتجوزل قادص هيلعو جحلا ىلإ جورخلا دارأ نمو : ةلاسم

 نأ يعمف قادصلا ريغ نم قح نم اهل همزلام اهيبأ ىلإ ملسي نأ هل له
 هنم طايتحا كلذف ًافوقوم ناكو ىنعمب هيلع هتقحتسا دق تناك اذإ كلذ هل
 . يدنع

 يضرو يصاوق تسيل ًالخنو ا اضرأ وأ ًالخن هنم اهوبأ ضيق ناف تلق

 أربي له هيلع يذلا نم رثكأ كلذ ةميق ناك نإو يصاوقلا لخنلا نع كلذب
 لثم كلذ ناكو كلذي اهل يضر اذإ هنأ يعمفق ؟ دكأ اهل ةيصولا وأ جوزلا

 ينعأ اهيق وأ اهل هلعف نم يدنع اتباث كلذ ناك هنم رثكأ وأ اهقادص ةميق

 . دلاولا
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 باب
 هل هتناضقو هدلول دلاولا عيب يك

 هنمساقم و هلام صضبتكو

 هعمو نمثلا هاقوأو دبع هعياب هدلاو نأ ىعدإ لجر نعو يراوحلا يبأ نع
 ىقابلا فصنلا هاطعأو هفصن هعياب امنإ هنإ دلاولا لاقو دوهشلا كلذ ىف
 تقصو ام ىلعق ؟ هنع نئاب دلولاو هتجوز هاضقو دبعلا عزن دلاولا نإ مث
 قتع وأ ءاضق وأ عيب نم هرمأ زاج دف دبعلا اذه يق دلاولا لعف امق
 فلحي الو كلذب هيلع مكحي الو هدبع ةميق هدلول مرغي نأ دلاولل يغبنيو
 هدلاو لام ىف دبعلا ةميق دلولل ناك لام هلو دلاولا تام نإو هدلول دلاولا
 . هتوم دعي نم

 ةلخن نيثالث ينيإ | تيضق ] دق يس ذأ هنيصو يف ل اق لجر نعو : ةلأسم

 الوأ هيلإ كلذو مسي مل وأ لكأ ام يمس هل زئاج وه لاقف ؟ هنم هتلكأ ءىشل

 . هدلو ريغلو هدلول زئاج كلذو هريغ هل زجعيو يصوملا ءيربي

 لجر نعو يلع نب ىسوم ىلإ هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 دهشأف نيد دلاولا ىلعو ليلق وأ ريثك لام هينيلو نونب هلو ةافولا هترضح

 ناف دلاولا يفوت مث يدالوأ لام نم ءالؤه يئامرغ تيضق دق ينأ دلاولا

 نإف هضرم يف كلذ هل زوجي الو هلام يف هنيد امنإف مئاق لام دلاولل نكي
 هل زاج هدلو لام نم فورعم عضوم نم هءامرغ ىضقو لام هل نكي مل

 . ءيشب كلذ سيلف افورعم الام مهاضق نكي مل نإو كلذ

 رخآ ًالام هدلاو هب ضياقف همأ لبق نم لام دلولل ناك اذإو : ةلاسم
 اذه ريغ نورخآ دالوأ هلو دلاولا كلهو هدلو لام ريغ رخآ لاف دلاوللو هريغ
 نحن هلامب هوبأ ضياق يذلا دلولا اذه هوخأ لاقف ىرخأ ةأرما نم دلولا

 يلام اذه دلولا لاقو هلام انويآأ هي ضياق يذلا لاملا اذه يف ء اكرش تنأو

 ىذل ا لام او هلوق لوقلا ن ا ث اق اندل او هفلخ خ يذلا لاملا يف مككيرش انأ او مكنود

 ي ذلا ل الا نم يقب اميق مهكيرش وهو مهنو ل مالغلل وه ه ال او هي صيب اق

 . عجر ملعأ هللاو مهدلاو هفلخ
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 نيد مهرد فلأ هيلعو لام هل سيلو ةافولا هترضح لجر نعو : ةلاسم
 اذه يدلو لام نم تيضق دق ينأ توملا دنع ىصوأو لام هلو دلو هلو

 ىأر دقف يماحرال مهرد ةئامب ىدلو لام نم تىصروأو يلع يذلا فلألا

 كلذ زاج اصقن كلذ نابو هدلو لام نم هتايح يف ىضق نإ حبسمو مشاه

 ريف ةيصو هل ايري ملو كلذ زجي مل كله ىتح ءاضق الب الوق ناك نإو هل
 . هدلو لام

 ريغي ٥ دلول هتمس اقمو هض ابق يف فلتخا دق دل اول ا كل ذكو : ةلأسم

 . ضعب هزجي ملو ضعب كلذ زاجأف مهس

 يف هنيدب هتيصو الو هنبا لام يف لجرلا ةيصو زوجت ال ليقو : ةلأسم
 نوكي نأ الإ ينيد يف اذكو اذك عضوم نم ينبا لام هلوق الو هنبا لام
 . هتايح ىف هاضق

 لجر نع تلأسو مشاه ىلا ةفىذح يبأ ني ءالعلا باوج نمو : : ةلاسم

 ةافولا هترضح ىتح لمعي مالغلا ناكو هيلع نيدب ًامالغ هل ادلو ىطعأ
 لاق كله املف . ينيد يف ةعطقلا هذه نم ينعاج ام لمع نأ ىصوأف
 دي يف ناك كمالغ ةثرولا لاقو س يمالغ قتع ذخآ انأ دبعلا هل يذلا مالغلا
 نألا توم لبق نم مالغلا لمع ناك نإف هنيد يف هب ىصوأ دقو كدلاو

 كارد لبق نم ناك نإو ىصوأ امك نيدلا يف لمعلاف مالغلل ضباق ناكو
 لام دلاولل نوكي نأ الإ دلاولا لام يف نيدلاو مالغلا برل لمعلاف ةرمثلا

 موق دنع ثاريم هل بجو دلو هل لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 غلب نيح مالغلا ركنأ مث مهمساق وأ لاملا نم ءيش ىلع موقلا هوبأ حلاصو

 ام ىلعف ؟ حلصلاو مسقلا كلذ تبثي له ملع نيح ركنأف اغلاب ن ناك وأ

 متي الف ملعف اريبك وأ غلبف اريغص ناك دلولا ركنأ اذإ حلصلا امأف تفصو

 اق يذلا مسقلا كلذ متأ اريغص دلولا ناك نإف مسقلا امأو حلصلا كلذ

 اغلاي اريبك دلولا ناك نإ امأو غلب اذإ كلذ يق رييقت هدلول سيلو هدلاو

 . كلذ هل ن ناك دلولا كلذ ريغف دلولا يأر الب هدلاو مساق اذإق
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 شرإب هلام نم ًائيش هنبا ىضق لجر نع ديعس ابأ تلاسو : ةلاسم
 نم هاضق ام امأ لاق ؟ هيلإ جاتحا اذإ هعيبي نأ هل له كلذ ريغ وأ هل هيلع

 نأ هلف شرإلا ريغ نم هاضق ام امأو هيف دوعي نأ هل سيلف شرإلا لبق
 . هيلإ جاتحا اذإ هعيبي دوعي

 دبع يبأ يأر نمو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هدلول هيلعفأ تلق هعزني مل ولو قتعي لاق ؟ هدلو دبع قتعي يذلا يق هللا
 باتك ىلإ عجر هلام نم عاب ام لثم دبعلا لعجي ملو ال لاق دبعلا ةميق
 . عرشلا نايب

 تلاس سارح نب رصن ىلإ ليحرلا نب بوبحم باوج نمو : ةلاسم
 اهلعجو هلام نم ةيطع هرجح يف وهو اريغص هل ادلو ىطعأ لجر نع

 ريغصلا ةيطع زيجي ال ناك هنأ رباج نع انغلب يذلاف هللا هجول ةقدص
 وأ لاخ وأ مع ىلإ هعفد هزارحإو هزرحأ نوكي نأ الإ زوجي الأ انيأرو

 نوكت ال دلولا ىلع ةقدصلافقف هللا هجول هلوقو هريغ دي ىلا هدي نم هجرخأ

 . نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا نم ههجو هب ديرأ ام الإ هللا هجول
 نأ الإ هيبأ نم ريغصلل ةيطعلا زوجتال دارأ هنأ انعم ىذلا هريغ لاق

 . كلذ ليق دقؤ هريغ ىلإ هدي نم بألا هجرخي وأ لاخ وأ مع هل زرحي
 الو زوجي لاق نم لاقو ريغصلا هنبال بألا نم ةيطع ال لاق نم لاقو

 . هريغ الو بآ نم ريغصلا ىلع زارحإ
 زارحإ هعقني مل ةيطع هدلاو هاطعأ اذإ ريغصلا مشاه ديلولا وبأ لاق

 ةعجر لبق هسقنل وه زرحيف غلبي ىتح هتيطع زوجت الو ديعب الو بيرق
 . هغولب دعب ةيطعلا هل ددجي ىتح كلذ زوحي ال ليق دقو هريغ لاق هدلاو

 لضفي هلام نم مهل بهي دالوأ هل لجر نع ابوبحم تلاس : ةلاسم
 ىلص يبنلا نأ انغلب بوبحم لاقو كلذ هل هركي لاق ؟ ضعب ىلع مهضعب

 هل ل اقف ه دلو ضعيل هلعج دق ءيش ىلع هدهشيل لجر هءاج ملسو هيلع هللا

 ال لاق ؟ اذهل تلعج ام لثم تيطعأ مهلكأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 كملظ ىلع هدهشت ادح او تدجو امأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا لاقفق

 !؟ يريغ
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 ىبنلا جوز ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع باهش نبا ينثدح : ةلاسم
 ًاقسو نيرشع دادج اهلحن ناك قيدصلا ركب ابأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص
 هللاو ةينب اي دعب امأ لاق مث دهشف سلج ةافولا هترضح اذإ يتح هلام نم
 تنأل يدعب ريقف يلع سآنلا رسعأو تنأل يدعب ىنغ يلإ سآنلا بحأ نآ
 هيتزرحأ تنك كنأ هللاو تددو دقف ًأقسو نيرشع دادج كتلحت تنك ينإو

 تلاقف كاتخأو كاوخأ وه امنإو ثراولا لام مويلا وه امنإ نكلو هيتذخأو

 . هتددرل اذكو اذك نيب ام ناك ول هللاو ةشئاع

 نب ديعس نع كلام نب تلصلا نع رمع نب رفيج لاقو : ةلسم
 هدلاو ملعي ال ثيح نم هدلو هزرحيف الام هدلو يطعي نألا يف رشبملا

 لاقو ةحيحص ةيطعلا لصأ ناك اذإ زئاج كلذ نأ هزارحإ ىلع دهشأو
 لاقو ريغي الو دلولا زارحإل دلاولا ملعي ملام فيعض كلذ نإ ناورم وبأ
 . هتلق يأرب دلاولا ملعي مل نإو زئاج وه دايز وبأ

 هيلع اهزرح و ةلخن نيرشع هل ] دلو ىطع أ لجر يف ليقو : ةلأسم

 نم لبق نم نيرشع ةلخن نيعبرأب رخآلا هدلول ىصوأ توملا هرضح املف

 رخآلا هدلو اهلغتسا يتلا ةلغلا نع نيرشعو رخآلا هنبا ىطعأ ام لبق
 نورشع هل تدشثت امن ا ةلغلا لجأ نم ةيطعل ١ ىرن ال حبسمو مش اه لاقف

 طلخي نأ لوألا يطعملا ءاش نإ حبسم لاقو ةيطعلا لجأ نم يتلا ةلخن
 نإ اف هرك ن ں او آ كلذ ذق كلذ ل ن امسقيو ...نع ا عم ىطعأ يتل | نيرشعل ١

 نيرشع يطعأ الإو نوعبرألا هل تزاج اذه نيرشع ىوست نوعبرألا تناك
 . نيرشعلا ةميق ىلع

 لاق ةأرما نعو هللا همحر حور نب دمحم هللا ديع يبأ باوج : ةلسم

 لاقو ةخسن اهدالوأل يه تلاقو اهلام مهتطعأف كلام انطعأ اهدالوأ اهل

 مهل تدهشأ نيذلا اهدالوأو جوز اهلو ثانإو روكذ اهلو اعيمج اهدالوأل وه

 تفصو ام ىلعف ؟ ثاريملا اذه نم اهجوز تضحداو هريغ لجر نم لاملاب
 هللا مكيصوي ) لاق دقو قح ريغب لجو زع هللا ةيصو فلاخي نأ دحأل امف
 انؤاهقف لاقف هللا نم ةيصو هذهف [[ نييثنالا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف
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 ىف هدالوأ ىف هللا ةيصو ةتباث ناسنإلا ىلع ةبجاو اهنأ مهيلع هللا ةمحر
 نأ كش الف كلذ ىلع تامو قح ريغب هللا ةيصو فلاخ نمف تامملاو ايحملا
 . رانلا ىلإ هريصم

 لقن وأ لضفت ةيطع هتثرو نود ائيش هدالوأ يطعي نأ دحأل يغبني الو
 هلام يف هيلعو كلذ هايشأ و قادص وأ شرا وأ نيد لثم مزال قح ريغي

 تطعأ ةأرملا هذه تناك نإف اعبتم هللا ةيصول نوكي نأ هلاوحأ عيمج يقو

 ىلإ اوعجري نأ اعيمج مهيلعق كلذب اهدالوأ ملعو قح ريغب اهلام اهدالوأ

 ام قحلا مست ملو قحب اهدالوأ تطعأ نإو كلذ يف قحلا اوفلاخي الو قحلا

 كلذ يف ركذلاو ىثنألل ناك (١)نييثنألا ظح لثم ركذلل هنأ هتنيب الو وه

 . (٢)ء اوس

 اضعب كرتيو هدلو ضعب ىلع قدصتي لجر نعو هريغ نمو : ةلاسم

 صصنحلاب ةثرولل يهف زجت مل ةقدص لكو كلذ حلصي ال لاق نووتسم مهو
 . هضبقو هزاح يذلل وهف ضبق امو

 هل . حلاص هل دلو ىلع قدصتي لجر نع ةديبع ابأ لاس هنأ معزو

 ال لاق ؛ى بارشلاو ءاسنلا يف دسقيو قسقفي هيف ريخ ال ادلو كرتيو لضف

 . كلذ لعقي نأ هيلع سأب

 ألخن وأ اضرأ هب هل ىمس ًالام اغلاب هل انبا ىطعأ لجر نع : ةلاسم
 يضقي مالغلاو لزنم يف مالغلا نبي ملو نولكأي اعيمج هوبأو وهو اديبع وأ
 ريغ هيلع ريقي الو كلذ نم هعنمي الو هدلاو دنع وهو هنم عيبيو كلذ هلام نم

 اذه لاق ؟ تام دلاولا نإ مث ةدحاو مهتقفنو مالغلا لام نم لكأي دلاولا نأ
 . مهلك مهيأر اذهو ملعن اميق ةمئألا نم هذهو ضام زئاج

 ىتح هلكأو لاملاب نابف غلاب وهو الام هوبأ هاطعأ لجر نعو : ةلاسم
 دق لاملاو هيبأل كلذ سيل لاق هاطعأ ناك اميف عجر توملا بألا رضح اذإ

 . هنبال زاج

 نييثنالا ظح لم ركذلا نال ةخسن يف )١(

 ء اوسل اي ةخسن يف ) ( ٢

٢٣٥٨ 



 ريبك الو ريغصل الحت زيجي ال ءاٹعشلا ويأ ن اكأ هتلأسو : ةلأسم

 . معن لاق ؟ ضبقي ىتح

 نه اطع و ل ام نهل بوف هت اني جوز لجر نع ابوبحم تلأسبو : ةلاسم

 يوتست ىتح ر افصلا هيتي يطعي ن ن أ هرلع قحي لاقف ؟ ر افص د الوأ ١ هلو

 . نييثنألا ظح لثم ركذلل هللا باتك ىلع مهنيب ةيطعلا

 دلو هل ناك لجر نعو ةفيذح يبأ نب ءالعلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 هذخأف هدلاو ءاج هغولب لبق وأ غلب اذإ ىتح هتدلاو عم لزي ملو هتدلاو عم

 وه لب دلاولا لاقو ىل اذه ةدلاولا تلاقف هريغ وأ ىلح نم نيد هيلعو
 . اهدلو هتراعأ اهل هنأ ةنيب مألا ميقت نأ الإ دلولل يلحلاف ؟ يدلول

 ةيصو هل عقو اذإ يبصلا نع هللا هيضر ديعس وبأ لئسو : ةلاسم
 اضعب نأ يدنع لاق ؟ يصرلا أرييو هدلاو ىلإ كلذ ملسي له نيبرقألا

 لام هيلا إ ملسي نأ زيجي الو ةنامألاو ةقثلا يف سألا رئاسك هدلاو نأ لوقي

 . نوكي ام لقأ كلذ ىلع نومأم وأ ةقث ةقث نوكي نأ الإ هدلو

 هل ليق . هدلاول دلولا لام نإ قالطإلا ىلع كلذ ةزاجإب لاق نم لاقو
 دق ق لاق ؟ هدلاو ىلإ ملسي الو هتقفنو هتوسك يف لعجي نآ ذ زوجي لهق
 ةقفن نأ يعم اميف لاق نم لاقف لام هل ناك اذإ يبصلا ةقفن يف اوفلتخا
 هدلاو مزلي ام ريغ يف هلام هل لعجي ىتح هلام هل رفويو هدلاو 7 دلولا
 . بجاولا عيمجو ةوسكلاو ةقفنلا نم

 الإ هتقفنو هتوسك ىف كلذ لعجي نأ ىصولل زوجي ال لوقلا اذه ىلعف
 قيرط نم جرخي كلذف ررضلا هيلع فاخيو هب موقي ال دلاولا نأ نيبي نأ
 . رظنلا

 هلام دعب الإ هتقفن هدلاو مزلت الو هلام يف هتقفن نأ لوقي نم لوق ىلعو

 اك نإ لاق ؟ كلذ يف ريشت امق هل ليق . كلذ يصرولل ز زوجي نأ ينبجعيف

 . يبصلا حلاصم يف كلذ لعجي نأ ينبجعأ نومأم ريغ دلاولا

 ىلع مهل ناك اذإ نايبصلاو ىماتيلل نوموقي نوملسملا ليقو : ةلاسم
 دحأ الو مكاح نكي مل اذإ كلذكو هماقم مهيبأ يلع ناطلسلا ماق قح مهيبأ
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 ن اك اذ ل ا كلذ دي هل موقي نم بال ١ لكو هلعق نم روجي اميق بالا ١ ىلع موقي

 كلذ ناك اذإا عيبل ١ هيلع دقعو مداخلا هل يرتشي وأ دلولل هل احالص كلذ

 هابا هاضقو هيلإ هميلست دارأو قح هيلع ناك اذإ كلذكو يبصلل حلصأ

 لعفو مكاح ناك وأ مكاح نكي مل اذإ ليكولا هنم ضيقو اليكو هدلول ماقأ

 . هللا ء اش ن ں' ا زاج كلذ

 هزرحأق ل ام تكرتو أر اغص أن ايبص تكرتو تيقوت ة رم ١ نع :: ةلسم

 ة أرم ١ جوزتو هضيقق مهم أ نع هوثرو ي ذل ا مهل ام ىلاإ ا مهوب أ دمعق اهونب

 لام هل ناك ن ا ولاقف ؟ مهلام اوبلط اوغلب ا املف هدنب ذب لام اهيلإ ا قاسو هيلع

 . ينبجعي 1 : ديعس وبأ لاق سأب هيلع نوكي ال نأ ىسعق هينب لام

 تتام مث اهضرم يق هتنبا لامب ىضق اذإ دلاولا نإ ليقو : ةلأسم

 . اهضرم يق زوجي ال موق لاقو هؤاضق زوجي هنا

 يذلا امأو ركب يبأ نب دمحم ني دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ىلإ جاتحا ناك نإف هدالوأ نمرًضُحلا ىلع هلام عيبي دارأو بئاغ دلو هل

 الئل هعيبي امنإ ناك نإو هيلع سأب الق مهيلع هعابق هدالوأ ىلع هلام عيب

 ةفصلا هذه ىلع مهل هعيب زوجي الق بئاغلا هدلول ءاكرش اونوكي مهل
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 باب
 هريغلو هدلول نيد هبلع ناك اذإ دلاولا يك

 نأل اعيمج هنيد يفوي ال هلامو الام توملا دنع هنبا يضق لجر يق لاقو

 نيد هيلعو بألا تام اذإو نايدلا عم ةصحلاب هنبالف ًانويد هتيا ريغل هيلع

 لام هل لضف ناف هنيا نيد لبق نيدلاب ادي هتايح يف هضقي ملو هنبال

 كرتو هل هيلع أنيد هنبا ىضق ًالجر نأ ول اضيأ هنع ظفحو . دلولا ىضق
 هل نكي مل يفوت املف نيرخآ موقل نيد هيلعو هنبا ىضق يذلا كلذ ريغ الام
 نايدلا نيد هنبا ريغل هيلعو ءاضقلا هنبال زوجي ال لاقف نايدلا ىفوي ام
 ءاضقلاب قحأ

 ةصحلاب هلف ضرملا يف نبالا ىضق اذإ هنأ ادايز يبأ نع هريغ نمو
 وهو هدلاو هاضق ام ةميقب هل برض الإو هقح فرع ناك نإف ءامرغلا عم
 . ءامرغلا عم ميرغ

 ضرملا يف ىضق اذإ دلولل ءيش ال باتكلا اذه خسان لاق هريغ نمو
 ال ىلاعت هللا نأل دلولا نيد نم ىلوأ نييبنجألا نيدو ءامرغلا كراشي الو
 امأو رصبلاو ملعلا لهأ نع رثألا يف هتدجو اذكه هدلو نيدب ادلاو بذعي

 لاملا يف نايدلا بلط يفوت املف هبلع نيدي هتحص يف الام هدلو ىضق اذإ

 اذكه تامملاو ايحملا يف ءامرغلا نم دحأ هعم لخدي الف لاملاب قحأ دلولاف

 . لمعن هبو هتدجو

 يتنبال لاق هنأ ريغ هب صوي ملو نيد هيلعو يفوت لجر نعو : ةلأسم
 يتأرمال هفصنو هفصن اهلف ءيش نم تكرت امف اهمأ لام نم لام يلع

 نأ تملع دقو ءامرغلا نود هلكأ اهل حلصي له تلأس تنيلا نأ تمعزق

 تلكأ نإو اهل ريخ وهف اهيبأ نع تدأ ناف ؟ كلذ ريغ انيد اهدلاو ىلع

 نإف هب رضأ وهف ةنيب مقت ملو هيلع ىذلا اهدلاو متك نإو اهل يذلا نمف
 لالح هلكاف هنع ضقي ملو هينبل نيدلا لك ناك نإ نيدلا اهدلاو ىلع هتملع
 لحي ال هنآل لاملا يف كلذ امنإو اهيبأ نع ءاضقلا ىضقيل نيدب سيل
 . نيدلا ءاضق دعب نم الإ ثاريملا

 هل هيلع ام هاضقق هنبال نيد هيلع لجر ىق هللا دبع ىبأ نعو : ةلأسم
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 ىلع نوعجري له مهنيد ناي اىدل | بلطق بأل ت ام مث هتحص يف نيد نم

 هريغ وأ هدلو ىطعأ نويدم لك يف اندنع كلذكو ال لاق ؟ هاضتقا امي نيال ١

 هيلا لاملا راص نمل زئاج كلذ نإ هايإ هاضق وأ هل هعاب وأ ةحصلا ىق هلام

 . دهشأ يذلا ىلع ةرضملاو مكحلا يف

 سبح الق هئ امرغل ةضيرق هيلع ضرفو سلفو همادعا ! حص اذا 3 : ةلأسم

 اوفوتسي ىنح نيييتجأل | عم ه دلو لخ دد مل هيلع نيد ه دلول ناك ناو هيلع
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 باب
 هبلع نيبد نم هدلو لام لجرلا ءاضق يق

 هنبا ىطعأ اذإ لجرلا يف لاقو هللا همحر يلع نب ىسوم نع دجوي اممو

 اذإ لاق ؟ هدي يف وهو ك دعي نم هتأرما دلاولا هاضق مث دلولا هزرحأف الام

 نم لاملا لصأ سيل ن ناك نإو هتأرمال وهف دلاولا دنع نم لاملا لصأ ناك

 . هدي ىق لاملا نأل دلولا ةأرمال ءاضق وهف دلاولا

 الخف هدلو لام نم تالخن رشع هتأرما ىضق لجر نعو هنمو : ةلأسم

 يف ددعلا يف ةدايز كعمو يلام نم هاضق امنإ دلولا لاق مث هللا ردق ام

 ىلع ةلضف وه لاقو نئارقلا يلخن يف تكرت انأ ةأرملا تلاقو " رخنلا نئارق
 ذئموي هاضق هنأ ةنيبلا نبالا ىلعو لاملا هدي ىف نم لوق لوقلاف ؟ كقح

 . كلذ نم لضفلا ذخأيو اهقح نم رثكأ

 همحر يلع نب ىسوم يلع يبأ ىلإ هللا دبع يبأ باوج يقو : ةلاسم

 ىلعو ليلق وأ اريثك لام هينبلو نونب هلو ةافولا هترضح لجر نع هللا
 من ؟ ىدالوأ لام نم ءالؤه يئامرغ تيضق دق ينأ دلاولا دهشأف نيد دلاولا

 يف كلذ زوجي الو هلام يف هنيدامئإف لام دلاولل نكي نإف دلاولا يفوت
 . ءيشب كلذ سيلف افورعم اعضوم هاضق نكي مل نإو هضرم

 ل ام اهل ة أرم ا نعو هللا همحر ىلع ىب ] نع بسح أ اممو : ةلآسم

 دق ين أ ةضيرم يهو اهدل و دهش و تتامق تومل ١ هضرم تضرم اهن و

 سيل وأ لام باأللو كلذ زوجي له اهقحب يت ارم | هتىضقو يتني ا لام تعزن

 هل لام ال ناك نإو اهلام تيفي ال نأ بحأف لام هل ناك نإ لاق ؟ لام هل

 . هتجوز ىضق ام زاج
 ىلإ جرخ دق كلذ نأل اهضرم يف كلذ زوجي ال ليق دقو لاق هريغ نمو

 . ةثرولا لاح

 نم هوي اصأ ل ام هد الوالو ل الوأ ةثالث هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هتأرما ىلإ قاسو مهدحأ جوز مهدلاو نأو كلذ ريغ هجو نم وأ مهتدلاو
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 نإف مهدلاو يفوت ىتح اوريغي ملف نيكردم ريغ وأ نوكردم مهو لاملا كلذ
 . مهلام مهل ناك اوريغي ملف نكردم اوناك

 دقف عيبب هفلتأ وأ هدلو لام دلاولا ىضق اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو

 تام اذإ امأو دلاولا ةايح يف دلولا كلذ بلط اذإ تبثيال لاق نم لاقو تبث

 . ائيش كردملا ريغ يف الو كردملا يق لوقن ل لوقلا اذه ىلعق تيث دقف

 لامب دلاولا جوزتف لام دلوللو دلو هلو ريثك لام هل لجر نعو : ةلاسم
 لام نم هلام ىورش دلولا بلط دلاولا يقوت املف اهب لخدو ةأرما هدلو
 . ىورشلا هل نأ ىسوم نع رشبملا نب ديعس نع خيشلا ىور دقف ؟ هدلاو

 نإو ىورشلا هلف دلاولا ةايح يف كلذ بلط نإ لاق نم لاقو هريغ نمو
 . ىورش هل نكت مل هدلاو تام ىتح بلطي مل

 كردأ املف راغص هدالوأو هدلو لام نم الجر ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 . ةيطع هدلاول سيلو هلام هلف ؟ هلام بلط دلولا

 ثاريم تضبق دق ينأ دهشأف اهنم دالوأ هلو هتجوز تكله لجر نعو
 تام نأ ىلإ هلاحب لاملاو ينمزل نيد يف هتيضقو مهتدلاو نم يدالوأ
 قحب هفلتأ هنأ فرعي ملو هنم ثاريملا هتدلاو مأ هتدج تبلطو هدالوأ ضعب

 نوكي نأ الإ ةدجلا ثاريم بهذي ال كلذف دوهشملا دنع ظفل ام الإ دحأ ىلإ

 . قحب هقلتأ دق
 لاقف رهزألا امأف مهتوسكو مهتقفني يدالوأ ثاريم تلعج دق هلوق امأو

 تام ىلإ دهشأ موي نم ةقفنلا نم تيملا أزترا ام ردق رظن دلولا تام اذإ
 ةقفن دلاولا ىلع ىري نم لوق ىلع امأو كلذ ردقب هدلو لام نم ىطعيف
 هلام نم مهمعطأف لام هلو رغص نإو هنباو هدالوأ نم راقصلا هدالوأ
 . ملعأ هللاو هل زئاجف

 لام مهل ناك اذإ راغصلا هدالوأ ةقفن يف فالتخالا ءاج دق هريغ نمو

 هلام يف لوقي يذلا لعلو مهلام يف لاق نم لاق امو هيلع لاق نم لاقف
 مهلام يف كلذ ىري ال يذلاو كلذب دهشأ اذإ مهيلع هققنأ ام ردق هل تبثي

 . هيلع مهتققنو كلذ - ربجي ال

 مهو ٥ دل الوأل هل امي دهش ] لجر نعو ير اوحل يب ا ب اوج نمو : ةلآاسسم
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 نم هعزتني ملو لاملا هعياب وأ رخآل هب دهشأف عجر مث رابكو راغص
 داع مث هيلع مهل قحب هدالوأل هب دهشأ ناك اذإف تفصو ام ىلعق ؟ هدالوأ

 بالا ء اضق زاجو هدالوأ نع لاملا لاز هيلع هل قحب رخآ لجرل هب دهشأف
 لاملاف ةيطع هاطعأ امنإو قح ريغب يبنجألل هب دهشأ ناك نإو يبنجألل
 هعيب زوجي امنإو هدلو لام نم لوصألا . بألا ةيطع زوجت الو هدالوأل
 ىذلا لاملا ىورش هدالوأل ناك 1 كله نإو هعرتني مل وأ هعزتنا هزؤاضقو

 هلع مكحي مل ابح بألا مادام امأو هاضق وأ هعاب يذلا مهيبأ لام نم مهل

 دالوألا امأف قح ريغب ةيطع هاطعأ امنإ بألا ناك ن نإو هدالوأل كلذ مرقب
 اذإ رابكلا هدالوأل ةيطعلا زوجتو مهيبأ نم ةيطعلا مهل زوجت الف راغصلا
 ةيطعلا تزاج مهريغ هاطعأف بألا عجر مث مهوبأ مهاطعأ ام اوزرحأ
 نأ الإ هتوم دعب الو هتايح يف هلام يف مرغ مهل نكي ملو هجولا اذه ىلع
 ملعأ هللاو ك تفصو ام ىلع وهف هيلع مهل قحب لاملا كلذ مهاطعأ نوكي
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو باوصلاب
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 ققحملالاق

 سداسلا ءزجلا اذه قيقحت هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق
 طخب ىلوألا خسن ثالث ىلع اضورعم عرشلا نايب باتك نم نيسمخلاو
 غرف يوربألا يليعامسإلا عنام نب يلع نب هللا دبع نب ناميلس نب رصان
 دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان طخب ةيناثلاو ه ١١٦9 ماع اهنم

 نيب هللا دبع ني دادم نب دمحأ نبا هبسن مامتو ه ١٠٩٦ ماع اهنم غرف

 اهنم غرف رمع نب دشار نب ملاس طخب ةثلاثلاو دادم نب دمحم نب دادم

 . ه ١١١٦١ ماع

 ىثراحلا ناميلس ني دمح ني ملاس هيتكو

 . م٤١/٢/٥٨٩١ قفاوملا ه٠٤١ ٥ لوألا دامج ٢٢

٢٦٦





 نوسمخلاو سداسلا ءزجلا تسرشق
 عوشلا نايب نم

 ةحفصلا مقر
 ىلع ةقفنلاو ةيابرلا طرشو هب قحأ نمو هلاصفو دلولا يف باب

 تبثي الامو كلذ نم تبثي امو قارفلا دنع جوزلا نم مألا

 ٧٨٦ ........................................................ كلذ ماكحأو

 ٢.١ ... ..... همأو هيبأ نم دلولاب قحأ نمو هريغو دلولا ةمدخ يف باب
 ٢.٤ ........ همأو هيبأ نم دلولاب قحأ نمو هريغو ىبصلا ةمدخ ىق باب

 ٢.٥ ........... دساف جيوزت نمو ةقلطملاو ةتيمملا نم دلولا قوحل ىف باب
 نم اهنبا امهنم ةدحاو لك فرعت مل اذإ نيتدلاولا يف باب

 ٢٣١ ..................... ةتيم ةأرما دنع دجو اذإ ىبصلا ىفو ىرخألا
 همكحو انز ريغ وأ ةجوز وأ انز نم دلولاب رارقإلا يف باب

 ٢٣٣ .............................................. رارقإلا دعب راكنإلاو
 ٢٢ ........................................... هثاريمو ةنعالملا دلو ىف باب

 ٢٤0 ..................... لبقي الامو اهلوق نم لبقي امو دلولل ةلباقلا باب
 & .......................................................... ةيابرلا يف باب
 ٢٦١ .. ةفاضملا ةدايزلا نم هل زوجيامو امهدلو ىلع نيدلاولل بجيام باب
 ٢٦٢٢ ........................................... هيدلاو ىلع دلولا قح ىف باب
 نم مهريغو ةوخإلا ىلع ةوخإلاو هدلو ىلع دلاولا ةقفن يق باب

 ٢٦٦٢٢ ...................... كلذ ريغو لام نكي مل نمو ضرم وأ ربك
 ٢٧١ ............... رابشألاب دالوألا سايقو دالوألاو ىبصلا ةقفن ىف باب
 ٢٨٧ ...................................................... .... زيل ىق باب

٢٨٨ ....................................................... " ا مكحو





 ةحفصلا مقر
 ٢٩٠ ................................................ دلولا مادختسا يف باب
 يف بقنلاو مهتايابج يفو مهيف لعفلاو نايبصلا بادآ يف باب
 ٢٩١ ..................................... مهيأر ريغيوأ مهئابآ ىأرب مهناذآ

 ٢٩٧ .............................. هبراقأو هيوبأ نيب ىبصلل رايخلا ىف باب
 ..٢ ................................... هلامو هدلو ىف دلاولل زوجي اميف باب
 ٢.٢٣ .......... زوجيال امو امهدلو لام يف ةدلاولاو دلاولل زوجي اميف باب

 مهتيلحتو مهتيطع يفو كلذ زوجيو دالوألا نيب ةيوستلا يف باب
 ٢.٠٥ ............................................................. غوصلل

 ٢٢٢ ......................................... دبعلاو ىبصلا ىطعأ اميف باب
 ٢٢٤ ........... زوجي ال امو هدلو لام ىف دلولا لعف نم زوجي اميف باب
 ٢٣ ............................... بأ هل ناك اذإ ىبصلل نامضلا ىف باب
 ٢٢٢ ................................ هشرأ هدلو لام نم دلاولا لح ىف باب
 ٢٣ ..................... هدلو قح نم هريغ وأ هسفن لجرلا ةءارب ىف باب
 \٢٣ .............................................. دلولا لام عازتنا ىف باب
 ٢٤٢ ............................... هب هضايقو هدلو لامل دلاولا عيب يق باب
 ٢٤٧ ....................................... هدلو لام دلاولا عازتنا ىف باب
 هدلو هيلع هقحتسي يذلا قادصلا يف دلاولا لعف يف باب

 ٢٥١ ................................................. ....... كلذ هيشأ امو

 ٢0 ...... هتمساقمو هلام ضبقو هل هئاضقو هدلول دلاولا عيب يف باب
 ٢٦١ ........................ هريغلو هدلول نيد هيلع ناك اذإ دلاولا يق باب

٣٢٦٢ ......................... هبلع نيد نم هدلو لام لجرلا ءاضق ىف باب


