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 عوشلا نايب بانك نم نوسمخلاو عباسلا عزجلا
 خيشلا ليلجلا ةم العلا فيلات عرفلاو لصألل عماجلا
 هللا يضر يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم

هاضرأو هنع





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا بابلا
 لام ميلستو رارق الاو غولبلا ةفرعم يق

 ياك و . هنيطعو ماكحألا بينورنو 7 ا ميتيلا

 كلذ ماكحأ 3 & هدفر سانيأ

 وأ هبراش تبن اذإ يبصلا نإ : لاق نم لاقو
 نإف . ضيحلاب اهغولب فرعيف ةأرملا . اف . غلب دقف هتناع وأ هطبإ
 يذلا دحلا يف تراص اذإف ضيحت ال نمم تناك وأ ضيحلا تركنأ

 ةأرما يهف رثكأ ام ىلإ ةنس نيثالث وحن وهو اهغولب يف هيف باتري ال
 اذهو ى ةأرما يهف تدلو اذإ كلذكو . اهمزلت يتلا دودحلا اهيلع ماقتو
 . دودحلا لاحل طايتحا

 ىلع غلبي دق مالغلا نوكي دق ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق : ةلسم
 انيلإ عقر يذلا هنأ الإ رثكأ وأ لقأ ىلع ىسعو . ةنس ةرشع سمخ

 ةرشع ينامثلا ىلإ ةنس ةرشع عبس غلب اذإ مالغلا نأ ةديبع يبأ نع

 . غلابلا ىلع زاج ام هيلع زاج

 فرعي القاع ناك اذإ . جيوزتلاو ءارشلاو عيبلا يف لوقأ ينأ الإ
 نأ الإ هيلع اهتماقإ ىلع مدقأ الف دودحلا يف امأو . حبرلا نم نبغلا

 هللاو ة هنس نيرشعو ًاعيرأ غلبي نأ ىلاإ : ليق هنأ بسحأو . غ,وليلاب رقي

 . ملعأ

 ةنبا تناك اذإ لاق هنأ ةديبع ىبأ نع انركذ ىذلاف ةيراجلا امأو
 غلبت دقو  غل ايل ١ ةلزنمب يهف ةنس ةرشع سمخ ىل ا ةنس ةرشع عير ]

 ةأرم ا نأ هيذكأ ال نم ينثدح لاقو . اذه نم لقأ ىلع ةيراجل ١

 . ملعأ هللاو نينس ينامث ىلع تغلب "» مهعم

 مهنم ةخسن يف )١(



 دمحم ن أ نيملسمل ا نف ينربخ ] نم ينربخ ] دقو : ةلأسم

 ربحمو نايفس هاوخأ ناكو . ةرصبلاب مهل راد عيب دارأ بوبحم نبا

 غلبف نايفس نم رغصأ رّبحم ناكو . امهتصح عيبب الكوي نأ ادارأ
 : ةرقص وبأ لاقف س ةرفص يبأ ىلإ كلذ اوعفرف س نايفس لبق ربحم
 . غلبي مل نإو ربكأ وه يذلآ ىلع مكحلا زاج رفصأ وه يذلا غلب اذإ

 : لاق ةديبع ىبأ ىلإ ثيدحلا عفرو ح ًضولا نب دايز انثدح دقو

 وهف 0 ةنس ةرشع ينامث ىلإ ةنس ةرشع عبس يبصلا مالغلا غلب اذإ
 ماكحألاو عيبلا يف كلذ لوقأ انأو : بوبحم 1 لاق. غلابلا ةلزنمب

 . القاع ناك اذإ . لالحتسالاو تالاكولاو

 رقي ىتح هيلع دودحلا ةماقإ ىلع مدقأ الف دودحلا يف امأف
 . لجو زع هللا لاق امك ٧ ملعلا غلب دق : لوقي نأ هرارقإو . غولبلاب
 رهظت وأ 0 اهنم لستفيو ةبانجلا هبيصت نأ وه ام هنأ ملحلا فرعيو
 ةنيبلا دهشتو س ةيحللا تابنو براشلا طخ نم ث لاجرلا تامالع هيف
 . هيلع دودحلا ماقت اذه ىلعف . هيف باتري ال لجر اذه نأ

 ةيراجلا نإ : رثؤملا وبأ لاق 0 . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ل اقو . ادعاصق ةنس ةرشع ثالث م غولبلاب ا رارق ل ١ يف ق دصت

 يذلا يبصلا يف ليق دق هنأ يعم ديعس ويأ لاقو : ةلاسم

 سمخ نم فالتخاب ماكحألا يف ليق دق هنأ غولبلاب هيلع اومكحي
 نيرشع ىلإ لاق نم لاقف دودحلا امأو س كلذ قوفام ىلإ ةنس ةرشع
 . افالتخا اذه دعب ملعأ الو نيرشعو عبرأ ىلإ : لاق نم لاقو . ةنس

 سمخ هل ولخت وأ . غلابلا دح يف نوكي ىتح هسقن ىلع هرارقإ زوجي

٤



 . ملعأ هلل و ةنس نورشعو

 رابشأ ةينامث لجرلا لوط ىهتنم ىلع ليلدلا : لاق : ةلاسم
 فرط نم ساقي نأ يبصلا غولب ىلع ليلدلا نورخآ لاقو . هربشب
 هنذأ ىلعأ فرط ىلإ هسأر ىلعأ طسوأ ىلع طيخب ىنميلا هنذأ ىلعأ

 تألمو ىقوو ىوتسا نإف هتبقرب ىوليف سايقلا كلذ ذخؤي مث لامشلا
 ريغ وهف طيخلا لضفو صقن نإو . غلب دقف هسايقب طيخلا كلذ ةبقرلا
 هفنأ ةبنرأ قرتفت نأ يبصلا غولب ىلع ليلدلا نإ رخآلا لاقو . غلاب

 . غلبي مل يبص وهف قرتفت مل امو ى ثالتب

 رعش تابن يبصلا غولب ىلع ليلدلا نإ : نيملسملا ضعب لاقو
 ناسنإلا يفو . نيدلا روزم ءاسنلا يفو . براشلاو ةناعلاو طبإلا
 : ضعب لآقو . ةنس ةرشع ينامث هل الخ اذإ ركذلا يبصلا غلب اذإ
 هلاق اميف هلوق زوجي مث هبارتأ غلب اذإ : ضعب لاقو . ةنس نورشع
 . ةنس نيرشعو اعبرأ غلبي نأ ىلإ دحلا نود ام هيلعو

 ا : ليقو ٥. دشر سنؤي ىتح هي هيلإ ميتيل ١ ل ام عفدي لف الو : ةلاسم

 . هدشر كلذف ى هلامل ظفاح هنأو ى غلب دق هنأ ىلع لدع ادهاش دهش

 حبرل ١ نم نبقل ١ فرع اذ | : ل اق ؟ كلذ فيكو ير اوحل ١ يبأل تلق

 حصيق ملحل ا غلب دق هن ا لوقيو | كلذ دح يف ريصي ن ] هغولب ةقرعمو

 77 دهش هنأ جتح او 4 غولبل ١ وه ركنأ ا ن او هلوق ليقيو 4 خ 7 هنأ

 كلذي

 ىتح هغولب فرعي ال : لاق نم لاق : ليواقأ ةثالث كلذ يف ليقف
 . ةنس ةرشع سمخ يبصلا غلب اذإ : لاق نم لاقو ى هتيحل جرخت
 ةرشع عبس غلب اذإا كلذ بحأو . ةنس ةرشع عبس : لاق نم لاقو

 مكحي نآ . هيف ةرهاظ لاجرلا تامالع تناكو ة هبارتأ غلبو . ةنس
 )١( كلذب هيلع دهش نإف جتحاو : ةخسن يقو .

٥ 



 لاق . هتيحل جرخت ملو س دوهشلا كلذب هيلع دهشيو . غولبلاب هيلع

 ىلاإ ا ةنس ةرشع يد !اث نم 'مالغل و . ةنس ةرشع ينا " ت ىلإ ا ةنس

 يف ل اجرل ا يبصل ا مؤي ن أ روجي لهف : هل تلق : ةلاسم

 اهيلع ظفاحو 0 ةالصلا لقع اذإ كلذ ليق دق هنأ ىعم لاق ؟ ةضيرفلا

 . لوقلا رثكأ هنأ يعمو . كلذ زوجي ال ; لدقو . اقه ارم ناكو

 هلاح برقي يذلا يدنع هدحف : لاق ؟:هدح ام قهارملاو : .هل تلق

 مل اذإف : هل تلق . هنم هرارقإ هيلع ركني مل هب رقأ اذإو . غولبلا نم

 هقحلي له . قهارملا لثمك . ةالصلا لقعي هنأ الإ اقهارم نكي
 قهارملا نأل . ىدنع اميف قهارملا ىف الإ هملعأ الف : لاق ؟ فالتخالا

 . . غلابلا ماكحأ هقحلي نأ ضعب هيف بهذي

 هتيطعو هتبهو هعيبو هؤارش زيجي غلابلا ماكحأ هقحلي يذلاف : تلق
 هنأ يدنعف : لاق ؟ هلامو هسفن يف غلابلا ىلع تبث ام لكو ؟ هجيوزتو

 . دودحلا الإ لوقلا ضعب ىفو ى كلذ هنم زاج نيغلابلا دحب ناك اذإ
 . هبلع اهزيجي هلعلف قوقحلا رئاس امأو . هيلع اهميقي ال هنإف

 ىضرل ١ اهيلع تيثي ةقه ارم تن اك ١ ذ ا ةيبصل ١ كل ذكو : هل تلق

 غولبلا دعب ركنأ اذإ قهارملا يبصلا ىلع تبثي ام عيمج يف جيوزتلاب
 ؟ كلذب لوقي نم لوق ىلع

 نم يدنع قهارملاو ¡ كلذب ليق دقف نيغلابلا دحب تناك اذإ : لاق
 ةيبصلل الخ اذإف : هل تلق . ةحصلاب غلبي مل هنأ الإ غلابلا دحب ناك
 نم رتتست نأ اهيلع له س يه غلبت ملو اهبارتأ غليو ةنس ةرشع ينامث
؟ غلابلا نم زوجي ام الإ اهنم رظنلا زوجي الو. غلابلا ىلع ام اهندب



 دابعلل نيغلابلا ماكحأ اهمزلي نم لوق ىلع ينبجعي اذكه : لاق
 . اهيلع هللا قوقحب موقت نأ كلذب ملعأ هللاف . اهيلع مهقوقح يف

 ؟اهلعف لثم تلعف اذإ غلابلا لثم ةمثآ نوكتأ . لعفت مل نإف هل تلق
 :إ هيلع عقي ال يبصلاو ى ةمثآ نوكت نأ ينبجعي ال لاق

 ماكحأ اهيلع بجي هنإ ليقو . كلذ ليق دق هنأ بسحأ : لاق ؟ : ادحاو

 . ضحت ال نمم اهلعل هذهو > نبقلايلا

 الإ غولبلا رمأ يف هادعتت نأ نكمي ال امم لاحلا نم تبث اذإف
 ماكحأ امهيلع بجي هنأ يدنعف 0 بنجي ال لجرو ی ضيحت ال ةأرما

 ملتحي الو ةنس نيرشع غلبي نم سانلا نم نأل ي ليق اميف هلك غولبلا
 ىلإ فالتخالا دحب وه ليق دق هنأ يعمو . ةأرملا ضيحت الو لجرلا
 هادعت اذإ ةنس نيرشعو عبرأ دعب ملعأ الو . ةنس نيرشعو عبرأ
 نم ءايشألا عيمج يق نيغلابلا ماكحأب هيلع موكحمو الإ يبصلا
 . ليق اميق كلذ ريغو دودحلا

 مانآل و . ةجع اريل ١ ماكحأ يدنع هيلع تيث دودحل ١ هيلع تتيث اذاو

 هرلع بجي الف . دو دحل ا م اكحأ هيلع بجت مل ام ام و . م اكحأل ىق

 ةيراجلاو تلق . يتأي اميف ةءارب الو رفك الو . ميثأت مكح يدنع
 معن : لاق ؟ غ اوس اذه ىق ىبصل و

 لجر نعو : نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 هقح هيلإ عفدف س غلب دق هنإ : لاقف 0 هغولب نع هلاسف س ميتيل نيد هيلع
 طبإلاو ةناعلا نم غولبلا ةمالع هيلع ىأر اذإ : لاق ؛؟ ال مأ اربي
 ركنأ هقح ضبق املف : هل تلق . مهعيمج عم كلذ زاج دقف براشلاو

 ال ايبص الفط نوكي نأ الإ ال : لاق ؟ ال مأ كلذ يف قدصيأ غولبلا
. كلذ هل زوجي الف هلثم غلبي



 وأ ث عاتم وأ . لام اهدلول اهدي ىف ةأرما نع هتلاسو : ةلاسم
 امل ؛ كلذ دعب جاتحاو هلكأ هيلإ هتملس نإ تفاخو ى غلاب وهو 0 مهارد

 نأ اهل لحي له 0 بجي ال اميف 7 هلام يف هتقفنو هريذبت نم فرعت
 اهيلع مرح ولو 0 هؤزجي ام ردقب هيلع قفنتو هوسكتو هلام هيلع كسمت
 ؟ ال مأ هلام اهكاسمإب

 غلبف همتي لاح يف ةنامأ اهدي يف لاملا ناك اذإ هنأ يعم : لاق
 مل نإو . هلك هبلط اذإ هيلإ هعفد اهيلع ناك هلام بلطو هدشر سنأو

 ام ريغ يف هلام ريذبت فوخ يف هتحص انم تيلطو تدقتع او هبلطي

 . لاحلا اذهب اهعم ناكو ى هل بجي

 يف هدشر سنؤي نمم سيل اذه ن ] لوقلا ضعي يف هنأ يعمفقف

 امم هعضوم ريغ يف هلعجي هيلع ف ةاخي ن ن اك اذ آ هلام ظفح ىنعم

 ىلع ن ن اك . هنيد يف هدشر سنؤي مل ا ذإ ليق دقو. هيلع و أ هل بجي

 سنؤمب هلام ريذبت هيلع فيخ نم سيلو . هيلع هلام كاسمإ نيمألا
 . هنيد يف هدشر

 نم هيف نوكي ام دشأو . هعفنو هرض ةفرعم هدشر سانيإ : ليقو
 نم ءيش يف بجاو ريغ يف قفني نأ هيلع رهاظتي نأ هدشر مدع

 نم نامكح كلذ يف هيلع لخديف . مارحلا نم ءيش يناعم وأ ماثآلا

 ظقح ىلع نمؤي الو 0 هلام ظفح ىلع نمؤي ال هنأل . ماكحألا هذه

 . هنيد

 . هظم ةوسك قوف يستكي هنأ هنم فرعي ناك اذاف : هل تلق

 ريغ كدنع اذه نوكيأ س هردق يف هلثم ماعط نم سيل ماعط يف هقفنيو
 هل اهدي يف راص اذإف : هل تلق . يدنع اذكه : لاق ؟ هدشر سنؤم

 لثم هيف لوقلا نوكيأ هغولب دعب كلذ قحتساو هغولب دعب ثاريمي لام

 اهدي ىف ناك اذإ قرف ىل نيي ال : لاق ؟ ٥هدمشر سنؤي مل اذإ لوألا

. ةنامألا ةلزنمب



 زوجيأ ائيش هلام نم غلابلا اذه عاب اذإف ى ديعسابأ اي : هل تلق
 مل اذإ ؟ اضورع وأ هلام لصأ نم ناك ء اوس هنم يرتشي رتشي نأ دحأل

 ناك ىنعم لك ن ] جرخي هن ] يعم : ل اق ؟ ال م ا ٥ دشر سنؤي

 . دشرلا هيف

 زوجيأ 0 هدشر سنؤي ال هنأ هانعم جرخي ناك اذإ كلذكو : هل تلق

 هنإ ليق ام ضعب ىف هانعم تبث اذإ هنأ ريغ 4 ملعأ هللا : لاق

 . هبق ٥ دشر سنؤي ىتح كلذ يف اروجحم ن اك هبلع روجحم

 نم هلام ميني ىلا عفد يصو نعو . باتكلا ةيشاح نم : : ةلآاسم .

 دسفأق . مكاح يأر الب هلام هيلا إ عفد ملتحاو الجر ميتيلا غلب ام دعب

 : لاق ؟ميتيلا فلأ ام ميتيلل ىصرلا نمضيأ » هفلتأو هعايو هلام

 . . إ هعقد قحتسا ام دعب نم هلام هيلإ تعفر امنإ !إ ينإ ىصولا لاق

 ناك . هيلا هلام عفد موي لدع ادهاش موقي نأ ال ١ » هبلع نامض الف

 ب اتك ىلاإ عجر . نمضي ًكل ذ د دنعق هبل ا هل ام عف ل قحتسي الو ا ددشر

 . عرشلا نايب

 هسفن ىلع هرارقإو هجيوزتو يبصل ا عيب زوجي ليقو : ةلأسم

 وه نم غلب وأ هبارتأ غلب اذإ ‘ دودحلاالإ ا . هماكحأ عيمجو هؤارشو

 ةيبصلاو . ةنس ةرشع ينامث نينسلا نم هل الخ وأ . هنم رقصأ

 . ةنس ةرشع ى سمخ

 هنم ر اج ةنس ةرشع سمح مالغل ١ غلب اذ ا : لرق دقو : هريغ نمو

 . دودحلا الا نيغلابلا ىلع ام هيلعو 0 نيغلابلا نم زوجي ام

 اذه نم ءيش هنم زوجي الو > غلبي ىتح : ل اق نم ل اقو : هنمو

 . نينسلا نم دحب ريصي وأ هغولب نيبتي ىتح نيغلابلا دحب راص اذإ

٩



 نم هيلإ غلب دق ام ىلع هيلإ رظن نم لاق اذإ كلذ هنم زوجي امنإو
 . غلابلا دحب هنإ اولاق . نينسلا

 هسقن ىلع يبصلا رارقإ زوجي دقو 4 غلبي ملام : لاق نم لاقو

 دحي راص وأ ء هنم رغصأ وه نم غلب وأ هبارتأ غلب اذإ غولبلاب

 قوف ام ىلإ ةنس ةرشع سمخ نينسلا نم يبصلا غلب وأ 0 نيغلابلا

 . كلذ

 ماكحألا يف قوقحلا نم اهمزلي ام عيمج يف ةيبصلا كلذكو
 ال نم دح يف راص دقو س غولبلاب امهسقفن ىلع ارقأ اذإ دودحلاو

 لوقيو . ناغلاب امهنإ : ,لوقي نم لوقيف . غولبلا لاح نم هيف باتري
 تبث اذه ىلع غولبلاب ارقأ اذإف . نيغلابب اسيل امهنإ : لوقي نم
 . امهيسفن ىلع هب ارقأ اميف غولبلا مكح امهيلع

 ىف مزلي ال نمم ن اك اذ ا ىبصل ا ثدح ىف اوفلخ و : ةلأسم

 دقو كلذ هنم ناكأ ملعي ملو ‘ هغولب تقو ىف هتثدحأ هنأ ركذف ٥ ابص

 ناك هنأ ملعي ىتح همزلي ال هنأ امهدحأ : نالوق كلذ يف انعم ؟ غلب

 تقو ىف هنم ناك هنأ ملعي ىتح همزلي هنأ رخآلاو . هغولب ىف هنم
 ٠ ٥هاسص

 اذإ هيلإ يبصلا لام عفد زوجي هنأ تفرع ينأ وجرأو : ةلاسم

 يفق غولبلاب رقي مل ولو 8 ةنس ةرشع سمخ وأ ةنس ةرشع تس غلب
 اذإ هنأ تفرعو . عفادلا تمزل ةعبت نم ناك اذإ كلذو س لوقلا ضعب

 . ملعأ هللاو لوقلا ضعب يف كلذو ى هلح زاج ةلزنملا هذهب راص

 جوزت اذإ : ليقف هدشر سنؤي ملو هلام هيلإ راص دقو جوزت نإف
 اهئاسن تاقدص زدقب الإ كلذ هيلع زوجي الف ء قادصب لاحلا كلت ىلع

 يف كراش ت وأ الام ىرتشا وأ هلام عاب ن نإو . دعي نم هدشر سنأ ولو

 امأق هب سانلا نباغتي ام لثم نبغ ولو زئاج كلذف 0 هب ضياق وأ هلام

١.



 . اضيأ هتيطع زوجتو . زوجي الف كلذ نم رثكأ نبغ اذإ

 ذخأ ميتيلا هب قحتسي يذلا دشرلا يف انباحصأ فلتخا : ةلاسم
 لاقو . غولبلا عم لاملا ظفح وه : مهضعب لاقف . هغولب دعب هلام
 . نيملسملا عم ةدالو هل نكي مل نم ن أل نيدلا يف دشرلا : مهضعب

 عم غولبلا وه دشرلا نأ يدنع بجوي رظنلاو . هنيد يق ديشرب سيلف

 اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتبإو " : ىلاعت هللا لاق . لاملا ظفح
 .') " مهلاومأ مهيلإ اوعقداف دشر مهنم متسنآ نإف حاكنلا

 نإف 0 هغولب دعب مالغلا ربتخي نأ ملعأ هللاو يدنع كلذ ةفرعمو
 نإف 4 كلذ يف هيلإ رظن ءارشلاو عيبلا يف سانلا طلاخي نمم ناك

 نبغي نأ نيجيو . هنم عنتميو 0 نبغلا هركبو ةدايزلا يق بغري ناك

 يفق ربتخا س مهرشاعي الو سانلا طلاخي ال نمم ناك نإو ى هيلإ عفد
 اذهو . هلام هيلإ عفد هل ظفحلاو هيف دصقلا نسحي ناك نإف ى ةشيعملا
 . ملعأ هللاو سانلل رشاعملا لوألا رابتخا نم دشأ يدنع هرابتخا

 رايتخالا رمأ يف لاجرلا رمأ نم دشأ اهرمأ ربتخي اضيأ ةأرملاو

 تربتخا ءاسنلا طلاخت تناك نإو . ةرشاعملا يف اضيأ اهلاح فرعتيو
 . ةنايصلاو لزغلا عمجو نطقلاو ناتكلا ظفح يف نهعم "" ةلزاغملا يف

 نم اهمراحم وأ . ءاسنلا نم اهماحرأ لبق نم هلاح نم فرعتي نأو
 ىلإ داع اذإ هنأ يدنع بجوي رظنلاو . اهلاح فرعي ىتح .4 ة لاجرلا

 دعي نبغيو . هفلتي ن أ هنم هلام ىلع فوخل و عييضتل أ نم هلاح لثم

 ناك امك هيلع ًيلويو س هلام نم يقب ام . هيلع رجحي نأ هيلإ ميلستلا
 زع هلوق ةلالدب هعيضي نأ هلام نم هعنمي نم هرلع : ىلوم هغولب لبق

 )١( ةيآلا) ءاسنلا ةروس ٦(

 لزغلا ةزاجإ دصقي )٦٢(

 ١١



 . "» " لدعلاب هيلو للميلف وه لمي نأ عيطتسي

 لمي نأ عيطتسي ال يذلا عضوملا اذه يف فيعضلا نإ : ليق دقو
 ةغللا يف هيفسلا نأل 0 هلقع ىلع بولغملا وه هيفسلا نإ : ليق دقو

 اذإو . " لدعلاب هيلو للميلق " : لجو زع هللا لوقل ةيالولا هيلع

 . لاملا ضبق دعبو غولبلا دعب ناك ءاوسف لقعلا فيعضل بجت تناك
 ملعأ هللاو . ةدوجوم ةلعلا تناك اذإ لاملا ضبق لبقو ي غولبلا لبق وأ
 . قيفوتلا هبو

 ورمع باتك نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 هسفنل هدري هيتك يدقعلا ينامعلا ورمع نب يلع ني ورمع ني يلع نبا

 لاجرلا غلابم اغلب دق امهنأ ةيراجلاو يبصلا رقأ اذإ : هفيلأت نمو
 تلق . فالتخا هيف : لاق ؟ اذهب غولبلا مكح امهيلع تبثي له ءاسنلاو
 تيثي له . نسلا اغلب امهنأ امهيلع دهش وأ امهسفنأ ىلع رقأ ناق :

 ىق غولب اذهب تبثي هنأ عقي الو 4 لوألا نم فعضأ اذه : لاق ؟ كلذ

 . ادعاصف ءيشلا نم نسلا نأل مكحلا

 نم دحأ نس اغلبو ءاسنلاو لاجرلا نس اغلب امهنأ ارقأ نإ كلذكو
 لاجرلا نس اغلاب هلوق امأ لاق 0 دحاو ىنعم اذه . ءاسنلاو لاجرلا
 لاجرلا نم امهلوق امأو س ءاسنلاو لاجرلا غلابم هبشيف ءاسنلاو
 اغلب امهنأ ارقأ نإف : تلق م نسلا يفلاب جرخم جرخيف ءاسنلاو
 نم دحب اناك اذإ 4 معن : لاق ؟ امهيلعو امهل كلذب تبثي له حاكنلا
 . امهرارقإ زوجي

 اغلب امهلوق لثم نوكي له ى جيوزتلا اغلب امهنأ ارقأ نإف : تلق
 تيثي الو .ح اكنلاك جيوزتل ١ سيلو ء كلذ يل نييب ال : ل اق ؟ ح اكنلا

 . غولبلا اذهب امهيلع

 )١( ةيآ : ةرقبلا ةروس )٢٨٢(
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 غولب وأ . دودحلا هيلع بجت نم غولب اغلب امهنأ ارقأ نإف : تلق
 : لاق ؟ غولبلا ماكحأ اذهب امهل تبثي له . ماكحألا هيلع بجت نم
 . ءاسنلاو لاجرلا غلابم امهلوق لثم هبشي اذه

 وأ ةالصلاب وأ نيدلاب نحتما نم غولب اغلب امهنأ ارقأ نإف : تلق
 امهيلعو امهل تبثي له ى ناميإلاو مالسإلاب بطوخ نم غولب اغلب
 اناك اذإ ءاسنلاو لاجرلا غلابم امهلوق هبشي اذه : لاق ؟ غولبلا كلذب
 . كلذك

 هق :لاق ؛ كذ تيش له . ملا غلاب هتا لجب رقت نف هل تلق
 مل ملحلا غلب هنإ لاق اذإ امأو . ملا غلاب هنإ الاق اذإ تبثي هنإ ليق
 "ه ١ هلطلا مكنم لاقطألا غلب اذإو" : ىلاعت هللا لوقل كلذ تبثي
 '.غولبلاب رارقإ ناك حاكنلا تغلب دق وأ ملحلا تغلب دق لاق اذإ : ليقو

 دق هنإ لاق اذإ يبصلا يف يلع يبأ نعو : هريع لاق : ةلاسم

 الو كلذ ل هيلع تيدب 5 غلب دق نوكي ن ا نكمي نمم وهو ي ه دشر غلب

 دق هنإ لاق اذإو . هرارقإب هل مكح يذلا مكحلا ىق كلذ دعب هل راكنإ
 . كلذ هيلع تبث لاجرلا غلابم غلب

 تلزنأ دقو لجر انأ : لاق اذإو . تبثي مل لجر انأ لاق اذإ : ليقو

 وأ 4 قفادلا ءاملا ينم جرخ دق وأ ةفطنلا ينم تجرخأ دق وأ 4 ةقطنلا

 ينم جرخ دق ىأ ‘ ةيانجلا تلزنأ دق وأ ‘ ةبانجلا ينم تجرخ دق

 تيثو 4 اغلاب كلذ لكي ن اك . ينملا تلزنأ دق ىأ ‘ تينمأ دق وأ 4 ينملا

 ءاملا لزنأ دق هنإ لاق وأ .4 . كلذ تبثي مل غلب دق هنإ : لاق نإف 4 هدلع

 . كلذ هيلع : رجي مل قفادلا

 ماكحأل و تال اكولاو عويبلا يف كلذ لوقأ انأو : بوبحم نيا لاقو

 مدقأ الو ء الف . هيلع دودحل ١ يف امأ او 0 القاع ناك اذإ لالحتسال او

 )١( ةيآلا) : رونلا ةروس ٥٩(
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 غولبلا دح يق نوكي ىتح مالغلا رارقإ لبقي ال : بوبحم نبا لاق

 تقغلب دق : يبصلا لاق اذاو . ةنس نورشعو سمخ هل اولخت وأ

 وأ ث تبنتجا دق وأ تملتحا دق : لاق نإو ى غولبلاب آرارقإ ناك يدشر
 نإف : تلق . غولبلاب رارقإ اذه ىرأ ال : لاق ؟ ةبانجلا ينتباصأ دق

 اذه -: لاق ؟ ةبانجلا نم تلستغا دق وأ 0 ابنج تنك وأ ي بنج انأ لاق

 . غولبلا همزليو 0 غولبلاب رارقإ

 تلسغ دق امأو هيلع تبث ةبانج نم تلسغ دق لاق اذإ : هريغ لاق

 ةيراجلا تلاق اذإو . غولبلا هيلع تبث دلوب رقأ اذإو ى الف ةبانجلا نم
 ةأرما تغلب دق وأ غلاب ةأرما انأ وأ ",أ تلبح دق وأ ىلبح انأو ضئاحلا

 . لوقلا اذهب اهيلع تبثي ىرأ ال : لاق ؟ لماح انأ وأ

 دلو ينطب يف تلاق نإف : تلق . غولبلا اهمزلي ليق دق : هريغ لاق
 نإف : تلق . غولبلا اهيلع تبثي ; لاق ؟لمح ينطب يف : تلاق وأ
 . ملعأ هللا : لاق ؟ " عامجلا دنع ةفطنلا لزنأ انأ تلاق

 بجو عامجلا دنع ةفطنلا تلزنأ دق تلاق اذإ : ليق دق : هريغ لاق

 دلاول سيل : ليقو . لبقتسم لوق كلذف لزنت اهنإ اهلوق امأو . اهيلع
 . لخدي مل وأ اهب جوزلا لخد 0 اهغولب لبق اهقادص ذخأي نأ ةيبصلا
 جوزلا ىلع الو جوزلا ىلع دلاولل كلذب مكحي الو فوقوم جيوزتلا نأل
 باتك نم هتدجو ام ىضقنا . ةيبصلا غولب لبق اذه يف ةمصاخم

 . تبسح ةخست يف ) ( ١

 )٢ ) غولبلا : ةخسن يف .
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 يناتلا بابلا
 بسنحملاو \ هص وو ت هلك وو مينيلا ةقفن يق

 زوجب امو 0 مينيلل اليكو رابجلا ةماقإ يقو ي هل

 زوجب از امو كلذ نم

 ر اصمأل ١ نم رصم يف لجر تام ن ںِإ اف : رقعج ني دمحم ل اق

 رباج داح .0 ں اطلس 7 ء قحي مك اح الو 7 ل لع م ام ا داليل ١ كلت يف سيلو

 الام فلخو 4 ىماتي تيمل ا اذه فلخو ٤ رئاج ناطلس اهيق سيل وأ

 . كلذ ريغو لخن نم قح هيلع اهلو س ةجوز فلخو 4 الوصأو اناويحو
 الو هل الوأ يف الو هلام يف انصو لعجي ملو ‘ ىتش س انلل نويد هيلعو

 جاتحاو > هظفحي نم ىلإ ىماتيلا لام جاتحاو هنيد ء اضق يف

 مهتققن ىلإ ىماتيلا دالوأ جاتحاو 4 يقوقح ءاضق يلإ نايدلا

 . مهل اومأ يف مهيلع يرجي ن أ هيلإ نوجاتحي امو 4 مهتوسكو

 ءالؤه يلو رضحي هنإف ىماتيلا ءالؤه ةضيرف امأ : لوقنف

 نالدع رضحي ام لقأو 0 نيملسملا ةعامج عم يلو ناك نإ ىماتيلا
 كلذ ناك ث ملاع دالبلا يف ناك نإف 4 نيملسملا نم لقعلا لهأ نم

 هتقفنل ةضيرف دحاو لكل ىماتيلل نوضرفيو نورضحي مث ى هترضحب
 وأ مهتدلاو دهشن مث . هيلإ جاتحي هنأ نوري ام ردقب 4 . همادإو هتوسكو

 نم مهيلع اهيرجي هنأو 4 ةضيرفل ا كلتب مهذخأ دق هنأ هدنع نوكي نم
 . مهل اوم ] نم اه ذخأيو .ء هدنع

 دالبلا يف نكي مل اذإ :بوبحم ني دمحم لاق : رثؤملا ويأ لاق .

 . هلام نم ميتيلل اوضرقو . نيملسملا نم ةعامج عمتجا مكاح

 هتظفح نإف مهل اومأ ظفح يف هجولا امأو : رفعج نب دمحم لاق

 رجا هلق مهيلع عطوتي مهريغ نم هعفن ةقث ةقث وأ مهئايلوأ نم ةقثوأ مهتدلاو مهل

 ةقث ةقث اليكو نالدع مهل ماقأ نإو . حلصملا نم دسفم ١ ملعي هلل و كلذ

 . مهل ليكو وهف ماقو . نيملسملا

٥ ١



 هل بأ ال ميتي نعو : رفعج نب دمحم لاق . رثؤملا وبأ لاق كلذكو

 ميتيلا اذهلو 0 نيملسملا لبق نم هل ليكو الو هيبأ لبق نم يصو الو
 عم انيمأ ةقث اليكو . ةربابجلا نم ناطلسلا هل ماقأف ةريثك لاومأ
 ليكولا عابف س هنم هيلع قفني نأو 0 هل هظفحو هلام ضبق يف نيملسملا
 لبق نم ايصو هل ناك ول نأ هل هعيب زوجي امم ميتيلا اذهل ناك امم

 ضبقو هارتشا نم ىلإ هملسو ماعطلاو باودلاو ةثرلاو قيقرلا نم هيبأ
 ائيش ليكولا اذه نمضي لهف . هلام نم هيلع قفنأو س ميتيلل هنمث هنم
 هنأ ىرن الف ؟ عاض نإ انفصو امم ميتيلا اذه لام يف لعف امم

 .هلام نم ءيش يف هيلع زاج هنأ حصي مل اذإ ى كلذ نم ائيش نمضي

 اذإ لاق هنأ الإ رفعج نب دمحم لاق ام لثم : رثؤملا وبأ لاقو
 لعفي مل نإف 4 نيملسملا ةعامج نم كلذ هَتتسي نأ بحأف رابجلا هماقأ
 الف ميتيلا لام يف لدعلاب وه ماقو ٧ دلبلا لهأ كلذ يف لخدي ملو كلذ

 . هللا ءاش نإ هيلع نامض

 نم ةعامج دلبلا يف ناك نإ : ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 مهرمأ نيرهظم اوناكو س ةجحلا يف ةجحلا مهب موقت نمم نيملسملا
 هرمأب لخد نمل الو . مهيلع ةجح رابجلل نكي مل ى ماكحألاب مايقلا يف
 ةقث ناك اذإ بستحملا لعف هيف زوجي اميف الإ ةجح ميتيلا لام يف
 لدعلا مامإ دعب ةجحلا مهنأل رئاجلا ناطلسلا نم ىلوأ ةعامجلاو
 . ةجحلا موقت مهبو

 نم ةعامج كلذ متتسا نإ تيأرأ : رثؤملا يبأل تلق 8 باتكلا نمو

 لخدي ال : اولاق وأ ى هنع كاهنن الو كلذ كل متن ال : هل اولاقف نيملسملا
 نامض همزلي له 4 هل مهيهن دعب ميتيلا رمأ يف لخدف . رمألا اذه يف
 ىف لدعلاب ماقو ةقث ناك اذإ : لاق ؟ ميتيلا اذهب رابجلا هماقأ دق ام
 الو : لاق . هللا ءاش نإ هيلع نامض الف . هل دهتجاو 4 ميتيلا لام
 مايقلا ىلعو س كلذ ىلع ايوق انيمأ ةقث ناكاذإ هوهني نأ نيملسملل ىرأ
 . رابجلا كلذب هرمأ اذإ ميتيلا لام يف لدعلاب

١٦



 . ميتيلل نيملسملا نم ةقث اليكو رابجلا ماقأ اذإ : رثؤملاوبأ لاق

 هعزن نوملسملا دارأ مث هرمأ نم ءيش يفق لخدو . ميتيلا لامب ماقق

 هوعزنيف نوملسملا همهتي نأ الا إ ميتيلا لامب ىلوأ وهو ى كلذ مهل سيلف

 مهرباكي نأ هل سيلو 0 نيملسملا نم هنم قثوأ وه نمم هريغ اوميقيو
 هوماقأ نمو 0 رابجلا رمأ نم روجأ نيملسملا رمأو 4 رابجلا رمأب

 . هومهتا نم رمأ زوجي الو ارمأ زوجأ

 نإ الإ انيمأ ةقث رابجلا هرمأ يذلا ليكولا ناك نإ : رثؤملاوبأ لاق
 الدكو نوملسم ١ هماقأ مث 4 . ميتيل ١ ل ام نم ءيش يف دعي لخدي مل

 وه مهليكوو ةربابجلا رمأ نم زوجأ نيملسملا رمأف نيملسمل ا نم هريغ

 . انفصو ام ىلع ةلاكو رابجلا هماقأ يذلا اذهل سيلو . ليكولا

 ملو س ميتيلل اليكو اوماقأ نوملسملا ناك نإ كلذكو : رثؤملاوبأ لاق
 هرمأ يذل ا ريغ املسم راي ايحلا رمأ ىتح ائيش ميتيل ا لام يف عيضي

 رمأو عنص امم ائيش هل زوجي سيلف ميتيلا لام يف لخدو . نوملسملا
 . ةربابجلا رمأ نم الاثتما قحأ نيملسملا

 هيلإ درف نيملسملا ليكوب ملعي ملو رابجلا هماقأ نإف : هل تلق
 زئاج هلعف معن : لاق ؟ ملعي نأ لبق عنص يذلا هل زوجي له .لاملا

 زجي مل ملع اذإف اروج الو اطلغ نكي ملام نيملسملا ليكوب ملعي ملام
 . رم أ هل

 يق مهرم أ نيرهظم نوملسملا نكي مل اذإ : هريغ لاق هريغ نمو

 نم نيرتتسم اوناكو مهرمأ نيرهظم اونوكي مل اذإف مكحلاب مايقلا
 . ىلؤأ مهلعف : ليقو . ىلوأ لدعلاب رابجلا لعف :ليق دقف . ماكحألا
 زاج لدعلاب رابجلا لعقو اولعفي مل نإف . اولعف اذإ ىلوأ انعم مهلعقو
 اعت هللا لاق دقو . نيملسملا ىلع رابجلل مكح ال : ليق دقو . كلذ

 » " اليبس نينمؤملا ىلع نيرقاكلل هللا لعجي نلو"

 )١( )ءاسنلا ةروس ١٤١(
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 نوردقي لاح يف اونوكي نأ اندنع نيملسملا روهظو : ديعسوبأ لاق
 . رئاجلا ناطلسلا نم ةنوعم الو ةيقت الب ةردقملاب ماكحألا ذافنإ ىلع
 كلذك اوناك اذإف 4 هيلع مهدضعو كلذ مهالو دق ناطلسلا نوكي وأ

 مل اذإف . هل يلو ال نم ىلو ناطلسلا : ليق دقو 0 زوجأو قحأ مهلعفف

 . لداعلا ناطلسلا ماقم موقي رئاجلا ناطلسلاف لداع ناطلس نكي
 .ةعامجلا لعف نم ىلوأ لدعلاب رابجلا لعف نأ ىري اذه لوقي يذلاو

 نيقرفتم نوملسملا ناك نإ كلذكو : رثؤملا وبأ لاق باتكلا نمو
 . نورخآلا عنص امب ملع ريغ نم ةقث اليكو مهنم ةفئاط لك تماقأف
 دري الو س عنص اميف نامض رخآلا ىلع سيلو 0 ليكولا وه لوألاف
 رمأ رمالا ناك لوألاب ملع اذإف ملعي ىتح . اطلغ نكي مل ام . هلعف

 . رخ ال ا رم أ درو ‘ لوأل ١

 ملو س ناطلس ليكولا اذه مقي مل نإ تلقو : رفعج نب دمحم لاق
 نم نيحلاصلا نم لجر ماقف . رئاج الو لداع ناطلس دالبلا يف نكي
 كلذ ماقم ماقف يلو هل نكي مل نأ هيلع عوطتم وأ 4 . ميتيلا اذه ءايلوأ

 ضبقو هلام نم ميتيلا اذه ىصوو هعيبي نأ زوجي ام عايو ليكولا

 لدع مامإ ىلإ هيلع عوطت نم وأ ميتيلا عزان مث ملس وأ عاضف هنمث
 الق 0 ميتيلا اذه لام نم ضبقو عاب امل نماض وه له ت كلذ يف

 هللاو \ هداسقو لاملا عايض فاخ اذإ كلذ يف نامض همزلي هنأ ىرن

 . حلصملا نم دسفملا ملعي
 عوطتملا اذه هيف لعفف ى فلتلا ىلع ميتيلا اذه لام فرشأ دقو

 لق ىماتيلا نع كنولاسيو " هللا لاقو . نسحأ وه يذلا هيلع
 اذه سفن حالصإب عوطتملا اذه ماق دقف )( "ريخ مهل حالصإ

 . كلهي نأب هيلع فاخو هرمأب موقي دحأ نكي مل اذإ ى هلامو ميتيلا
 . هفلت ىلع نعي ملام نمضي الو ٧ هللا عم رجأ هل نوكي نأ وجرأف
 فاخي ال ائيش هتثرو نم الو ميتيلا اذه لام نم عيبي نأ بحن الو

 . هداسق الو هعاسض

 )١( ةيآلا ) ةرقبلا ةروس .٢٢٠(
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 يذلا ليكولا اذه ناك ناف : رفعج نب دمحم لاق . رثؤملاوبأ لاقو
 وأ ةقث ةقث ريغ هل اعوطتم هسفن ماقأ وأ ميتيلا اذهل رئاجلا ناطلسلا هماقأ

 هدي ىف فلت وأ ضبق امل انماض نوكن لهف د تلق . ةنايخلاب فرع دق
 ىتح كلذ عيمجل انماض نوكي نأ هدعبن امق ؟ ميتيلا اذه لام نم
 . ناطسلا هلزعل انئاخ ميتيلا اذهل ايصو ناك ول هنأل . ميتيلل هملسي

 لعق نم هل زوجي هنأ رن ملف ةقت اليكو هدنع لعج نيمأ ريغ ناك نإف
 لوق لثم . رثؤملاوبأ لاق . ملعأ هللاو نيملسملا عم هل زجي ملام ى هسفن
 . رقعج ني دمحم

 وهف ةقث نكي مل اذإف مكحلا يف امأ : ديعسوبأ لاق هريغ نمو
 دنع طسقلاب ماق اذإف س هللا نيبو هنيب اميف امأو س مكحلا يف نماض

 : هللا همحر- ديعسوبأ لاق : هنمو . هيلع نامض الف نيمئاقلا مدع

 ةقث لك نم ةزئاج ىماتيلا رومأب مايقلاو ميتيلا لام ىلع ةبسحلا نإ
 كلذ زوجي الف 0 هلام ضبقو ميتيلا لامل ميلستلا يف الا . ةقت ريغ وأ

 . ةقث نم ال ا

 . نيملسملا نم ةنيبلاب بستحملا هحصأ امب مكحي نأ مكاحللو

 نم ىجري امل . حلاصملاب مايقلا يف ءالؤهل ةبسحلا هنم تبثت امنإو
 اذإف زئاجلا يف امأو . مكحلا يف ةقث ناك اذإ همايقب مهيلع ريقوتلا
 . كلذ يف طسقلاب ماق اذإ بستحم لك نم زاج لدعلاب ماقو بستحا

 > ليكول او يصول | م اقم موقي بستحم ١ ن ا ليق دقو : ددعمبوي ] ل ق

 دقو ى هتجح عطقو نيميلا ىف الإ امهلعف زوجي ام عنصو امدع اذإ
 زوجي : لاق نم لاقو . ماكحلا مدع نم الإ باستحالا زوجي ال : ليق
 . ليكو الو يصو نكي مل اذإا كلذ

 موقي نم عم وأ همأ عم ميتي نع تلأسو : رقعج ني دمحم ل اق

 دالبلا يف سيلو س ضرأو لخن الإ هل سيلو 0 ةقفن ىلإ جاتحاو هرمأب
 لام نم عييي ميتيل ا اذه رمأي موقي يذل ١ نإ : لوقنق ؟ لداع ناطلس
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 نم ميتيلا هيلإ جاتحي ام ردقبو ى لاملل نمثأ نوكي ام ردق ىلع ميتيلا

 . تاقوألا نم هيلع ردقي ام برقأ وهو ى تاقوألا نم تقو ىلإ ةقفنلا

 نم هريغو ميتيلا يلو نم ملعب عيبلا نوكيو ماعطلا ءارش دنعو
 ام . هلام نم عاب دقو ث ميتيلا اذه ذخأ دق هنأ مهدهشيو . نيحلاصلا

 دحأ الو يلو هل رضحي مل نإف س هنه هيلع قفني هنأو مهملعب هعاب دق

 ميتيلا ىلع قفنأو هدي يف ميتيلا نوكي يذلا كلذ ماق نيحلاصلا نم

 ناك دق هنأ حصف هلام نم عاب اميف هعزانو ميتيلا غلب نإف هل عاب امم

 نم عاب ام نمث لثم هتنؤم يف بهذأ دق نوكي نأ نكمي ام ردقب هعم
 ام هل فلح هنيمي دارأ نإو هنمثب الو عاب امب هكردي هنأ ىرن الف هلام

 . هناخ

 يف ميتيلا لام عابي امنإ لاق هنأ الإ 0 هلثم رثؤملاوبأ لاق اذكهو
 نبملسملا نم ةعامج يأرب مكاح نكي مل اذإ هتنؤمو هتوسكو هتقفن

 يأر ريغب ميتيلا لام لصأ ميتيلا لفك يذلا عاب نإف ءدلبلا لهأ نم

 ةرضح ريغب عاب نم ةلزنمب وهف 4 دلبلا لهأ نم نيملسملا نم ةعامج

 نأ الإ هيلع قفنأ ام لتم ميتيلا لام يف هلو 4 دودرم هعيبو 0 مكاحلا

 هعيبف ى عابف 0 كلذب موقي نيملسملا نم ًأدحأ دجيالو 0 مكاح نوكي

 يف ناك دق ميتيلا نأ حص اذإ هيع نامض الو . هللا ءاش نإ زئاج
 . عاب ام نمث غرفتسي ام ردقب لكأو ٧ هلايع

 هعاب يذلا هلام بلطو 0 ميتيلا غلب اذإ : يراوحلا وبأ لاق
 وأ ليكوبالإ ميتيلا لام عيب زوجي الو . هلام ميتيلل ناك بستحملا

 هذخأ ناك نإ ميتيلا عئابلا قحليو عئابلا يرتشملا قحليو يصو
 مل ميتيلل هتلافك ىلع دهشأ الو ةضيرفب هذخأ نكي مل نإو س ةضيرفب
 ئشب ميتيلا هقحلي

 ىدأ ام بلطو ميتيلا غلب اذإ : يراوحلا وبأ لاق رخآ عضوم يفو

 . ميتيلا ىلإ كلذ ءادأ يصولا ىلع ناك . رابجلا ىلإ يصولا هنع
 مهل ناك هغولب لبق ميتيلا توم دعب نم ميتيلا ةثرو بلط نإ كلذكو
. كلذ



 م اقم موقي بستحم | ن ا ليق دقو :ددعسسوي ] ل اق هريغ نمو

 نيميلا يف الإ امهلعف زوجي ام عنصو 0 امدع اذإ ليكولاو يصولا
 . هتجح عطقو

 ليكو وأ يصو هل ناكو ميتي لام رابجلا ذخأ نإو باتكلا نمو
 امف . لقأب هلام نم هنع حلاصق بهذي نأ ميتيلا لام ىلع فاخف

 .هللا ءاش نإ هل نوكي نأ وجرأف كلذ ىف دهتجاو هنم بهذي نأ فاخ

 اميف دمحم نب دمحأ ركب يأ نع . باتكلا نمو : ةلأسم

 ام هَسصو " ملق . ميلعتلا لهأ نم ناك اذإ ميتيلا يقو : :بسحأ

 اذإ وأ ملعتي نمم هلهأ ناك اذإ ميلعتلا لهأ نم نوكي فيكو ؟ همزلي

 ميلعتلا لهأ نم هلهأ ناك اذإ هنأ تفرع يذلاف . اعساو هلام ناك

 . ملعأ هللاو

 هنع جرخي أ ميتيل ا نع هتلأسو : ديعس ىبي أ نع بسح أ : ةلأسم

 هنع جرخي كلذكو : تلق . معن : لاق ؟ رطقل ا ة اكز هلكو وأ ةيصو

 ناك اذإ كلذ دجوي دق : لاق ؟ هتدلاو لثم هدنع ناك نم وأ بستحملا

 . رطقلا ةاكز هيلع بجت نمم

 ةضيرف ةاكزلاو س ةبجاو ةنس يه : لاق ؟ ةاكزلا لثم يهأ : تلق
 عسي : ل اق نم ل اقو ‘ اهلهج عسي ال : ل اق نم لاق دق : لاق . ةمزال

 ؟ربخلا هغلبي نأ ىلإ هلهج لاح يف اهلدب هيلعف ةجحلا غلبت ىتح اهلهج
 . معن : لاق
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 تلاثلا بابلا
 هب لمعب ام و ب هبدأ يقو ى مينيلا ةققن ىق

 نم ىلا هلام عتد 9 2 'هنطلاخم ىفو ء هلام نمع

 ةينآلا نم هل ىرتشي نأ زوجي ام و هعقنل هلوعي
 كلذ هبشأ ام و ي اهب عقنتنبل

 . محر ىماتي موق نيبو اهنيب ةأرما يف -هللا كمحر- لوقت امو
 يف مهطلاختو . مهيلإ فلتخت اهنأ الإ م مهنع نكسلا ةلزتعم يهو
 ؟ تلعف اميف مثإ اهيلع لهو ؟ ال مأ مهطلاخت نآ اهل ىرت . مهماعط
 ملعي هللاو . مكناوخإف مهوطلاخت نإو " ىلاعت هللا لاق دق : لاق
 هيف مهتطلاخ اميف مهؤزرت نكي مل اذإف " " حلصملا نم دسفملا
 اونوكي نأ الإ مهطلاخت ال : رثؤملاوبأ لاق س هللا ءاش نإ كلذب سأب الف
 ملام 4 امرغ اهيلع رأ مل تلعف نإف ث مهلونع ىلوتتو اهرجح يف
 . مهؤزرت

 : هللا همحر- بوبحم نب دمحم نم ب اوج يقو : ةلأسم

 بايثلاو ةبحضلاو مداخلل ةعس ىماتيلا لام ةلغ يف ناك اذإ لوقأو

 سيلف ةعس مهلام يف نكي مل نإو ‘ دصقلاب هنوطعي كلذ نإف . ديعلل

 يذل ١ ملعمل ا مهنع يطعي نكلو ‘ مهتوسكو مهم ] داو مهتقفن ال ا إ مهل

 . ميلعتلا لهأ نم اوناك اذإ ي نآرقلا مهملعي

 ةنيمس ةيحض هل ىحضف ميني هرجح يف ن اك نمو : : ةلاسم

 ىف ميتيل ٥ ١ ةاش محل طلخب ن ر ] دنربو 0 ةلوزهم ةيحض وه ىحضو

 1 هت اش محل نع ميتيل ٥ ١ ةاش محل لزعب ن ا هل بحنق . خبطل

 مل خبطل ١ يف هطلخق رثكأ ميتيل ا ىلع هلضق .0 ں ] ملع ن ں !و 4 امهطلخي

 . امارح رأ

 ماعطلا يف هتطلاخم زوجت له ‘ قهارملا يبصلا نعو : ةلاسم

 )١( ةيآ) ةرقبلا ةروس ٢٢٠(
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 كلذ ن اكو . هتطلاخم تنسحو «ب هتيحص مزل اذ ا هن ] ىعمفقف ؟ هريغو

 هيلع ريقوتل | نمو 0 هيلع ريقوتل او هتطلاخم تز اج . هل ةحلصم

 .هقاصنا

 هبح اوطلخي نأ اميتي نولفكي موقل زوجي لهو : تلق : ةلاسم
 ؟كلذ زوجي ال مأ ؟ ادحاو مهلكأو مهشيع نوكيو 0 هونحطيو مهبح يف

 مهنم ناكو هؤزري مل ام س كلذ زوجي معنف س اذه يق كدنع امو : تلق

 قفاو ام ال ا يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ريدت .4 مهيلع ريقوتلا

 . . باوصلاو قحلا

 . لام مهعم سيل اراغص ادالوأ كرتو كله لجر نعو : ةلأسم

 مهيلو ناك نإ : تلأسو ي مهتقفن مهيلو ىلعف ؟ مهتقفن مهيلو ىلع له
 ضعب لاقو : يراوحلا وبأ لاق 0 هللا هرذع نم روذعملاف هل لام ال

 اذهبو 0 ائيش مهنم ثري ال ناك اذإ ةقفن مهل مهيلو ىلع سيل ءاهقفلا
 . ذخأن

 هثراو ىلع مكاحلا هل ضرفف هل لام ال ميتي نعو : ةلاسم
 بلط ميتيل ١ غلب املف . . ةضيرقب هيلع ققني ٹثر اول | ن اكف . . ةضيرق

 كلذ هل سيل : هللا دبع وبأ لاق . هيلع قفني ناك ام ميتيلا ىلإ ثراولا
 ثراولا هب ملعي ال لام ميتيلل نوكي نأ الإ هل همزل اقح ناك كلذ نال
 . ئدأ ام ذخأي نأ هلف . هتضررقف هنل ا يدؤي ناك يذل ١ تقول ١ يف

 وأ دالوأ وأ ةوخإ نم هتقفن همزلي نم ىلع ققنأ نمو : ةلأسم

 . مهلام بيصأ مث . ارتتسم الام وأ الام مهل نأ ملعي ملو ب كلذ ريغ
 :تلق . كلذي مهذخأيف مهيلع قفنأ امي عجري مهيلع قفنأ يذلا ن

 له اوفتكا ام دعب لاملا اوباصأ امنإو ، لام مهل سيل ناك نإ :7

 مهل نكي مل مهيلع قفنأ موي هنأل ءيشب مهيلع عجري ال : لاق ؟ عجري
 . لام
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 هي باجأ لام ضعب يف 4 . هللا همحر- يلع يبأ نعو : ةلأسم

 نوكي هنأ مع مهلو ء ارقف اوناكو . نوثراوتي راغص ةوخإ ناك اذإ هنأ

 هل مهيلع انيد كلذ نوكي نأ ري ملو كلذب ذخؤيو ى مهمع ىلع مهتقفن
 بوبحم نب دمحم نع هللا همحر- يراوحلا وبأ لاق س مهغولب ىلإ
 . ةوخإلا ةقفن معلا ىلع سيل -هللا همحر-

 : لوقأف ث بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ باوج يفو : ةلأسم

 . ديعلل بايثلاو ةيحضألاو مداخلل ةعس ىماتيلا لام ةلغ يف ناك اذإ

 الإ مهل سيلف ةعس مهلام يف نكي مل نإو \ دصقلاب هنوطعي كلذ نإف

 نآرقلا مهملعي يذلا ملعملا مهنع يطعي نكلو مهمادإو مهتوسكو مهتقفن

 . ملعلا لهأ نم اوناك نإ

 مجعألاو هوتعملاو ميتيلا يف ى رباج يبأ باتك نم : ةلاسم
 هجاو لك يلع ىرجو نآ ليكولاو صجلاو مكاحلل لقعلا صقنتنملاو
 هلام ةعس ردق ىلع هيفكي امو هتوسكو هتقفنل هلام نم ءالؤه نم مهنم

 . ملعملا رجأ هنع يطعيو ةنسحلا ةوسكلا ىسكي ميتيلا : ليقو

 كلذ لكو . اهنيلل ةحنملا هل ذختيو 0 مدخيو رخنلا موي يف هل ىحضيو

 صقتنملاو هوتعملاو مجعأل ا كلذكو ة اعساو هلام ناك اذا هلام نم

 . لقعلا

 ؟اهلام نم اهيلحي له ث ةميتيلا ليكو نعو : هنمو : ةلاسم
 ناك اذإو > ف ارسإ ريع نم اهلام نم يلحب اهيلحي ن ں ] اسأي ىرزرنالف

 . هل ىرتش ا انط هل دجي مل ناف ء ام هل انطأ هل برش ال ميتيلا لام

 . س انلا حلصي امك دامسل اي هضر أ هل حلصي كل ذكو

 ناك اذإ هتوخإو ميتيلا ةدلاول ءاهقفلا ضعب لاقو : هنمو : ةلاسم

 الو س مالكلاب هيلع دشلا مهلو . مارحلا نع هورجزيو هوبدؤي نأ لقعي
 . هبق رثؤي برض الو ف ارس ! الي هوي دؤي ن ] سأب

٢٤



 ثح مك احلا هلعج محر هل نكي مل اذ ا ميتيل او : هنمو : ةلأسم

 نم هيلع قفنأ لام هل نكي مل نإف س رجأب ولو 0 هلام ىلعو هيلع نمؤي
 . هللا لام

 تبلطو هدلاو تومو ميتيلا ةفرعم هعم حص اذإ مكاحللو هنمو

 عم اذه حصاذإف ةضيرفلاب هذخأي نأ هعم نوكي نمم اهريغ وأ هتدلاو
 رضح نمو وه رظنو 0 هيدي نيب فقو امالغ ناك نإف . ةنيبلاب مكاحلا
 ال ةيراج تناك نإو س هل ضرفف هتققفنل قحتسي ام ردق لودعلا نم
 ضرف مث لدع ادهاش هدنع اهسايق ىلع دهش مكاحلا يدي نيب فقي
 . الودع هيع دهشأو اباتك كلذ يف بتكو اهل

 ىلع ةداهشلا ىلع ضرفي ال مكاحلا نإ ليق دقو : لاق هريغ نمو

 اهتفصو ةيراجلا ةيؤر ىلع هعم دهش اذإ ضرفي امنإو 8 سايق
 . تمسلاو لوطلا يف اهسايقو

 ىلإ جاتحي الو هدحو ضئارفلا ضرفي مكاحلا ن . ١ لاق نم لاقو

 هنم مكح كلذ نأل هل ضورفملا قحتسي ام وه رظن اذإ هريغ ةرضح
 . همكح يف هريع هعم مكحي ن ں ] هبلع سيلق وه مكح اذ ل اف 4 كلذ دي

 باتكلا اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب " : بتكي يذلا باتكلاو
 ناك نإو . نالف نب نالف يضاقلا وأ نالف نب نالق مامإلا هبتك يذلا
 نب نالق مامإلا ىلإو نالق نبا نالف يلاولا دهشأ بتك مامإلل ايلاو
 نب نالف هيفام ىلع دهشأو اذكو اذك ةنس اذكو اذك هلوق ىلع نالق
 بلطت نالق تنب ةنالق ينترضح هنأ نالق نبا نالف دهشو نالف
 هذخأت نأ تبلطو . هلام يف ميتيلا نالف نب نالف اهدلول ةضيرفلا
 . ةضيرفلاب هلوعب

 يدنع تحصف . نيحلاصلا نم هب ةفرعملا لهأ هنع تلاس ينإو

 نأ تيأرف 0 لدع يدهاشب نالق نب نالق هدلاو تومو 0 هتقرعم

 نم ينرضح نم يأرو ييأرب هلام نم ميتيلا نالف نب نالقل تضرف
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 اتم اذكو اذكو . ابحاكوكم اذكو اذك رهش لك ىف هتقفنب نيحلاصلا
 هتوسكلو . ا ذكو اذك رهش لك ىف هدل ا ح اتحي ام هنه دو هم دألو : ارمت

 . هم ةوسك ةنسلل

 هذهب نالق تنب ةنالف هتدلاو عم ميتيلا اذه نالف نبا نالف تبثأو

 لام نم ةضيرقلا هذه نادت نأ نالف تنب ةنالف ترمأو ةضيرفلا
 تلعجو اهل كلذ تزجأو س هتضيرفل هيلع اهيرجتو نالف نب نالف اهدلو
 ميتيلا نالف نب نالق اهدلو ىلع نالف تنب ةنالقل انيد ةضيرفلا هذه
 هللا ثدحي وأ ةدايز ىلإ جاتحيو اهضبقي نأ ىلإ هلام نم هل ناك اميق
 نم اذكو اذك رهش نم اذكو اذك موي ةضيرفلا هذه لوأو . ارمأ هل

 ىلع هللا ىلصو . هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الو . اذكو اذك ةنس
 ." هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا هيلعو هلآو يبنلا دمحم هلوسر

 اهدلول ةضيرقلا بلطت نالف تنب ةنالف ينترضح هنأ بتك نإو

 ةنالف رمأب متهي نم ضعب ينرضح هنأ بتك وأ ميتيلا نالف نب نالف
 .تباث اذه لكف ميتيلا نالف نب نالفل اهدلول ةضيرفلا بلطت نالق تنب

 الف نالف تنب ةنالق رمأب متهي نم بلطي هلوق امأ : خسانلا لاق

 نإو ى ملعأ هللاو بلط نمل اهتلاكوب ةأرملا نم بلطلا حصي نأ الإ تبثي
 كلذ تبث هعم حص فيك بتكي ملو اذكو اذك تضرف ينإ مكاحلا بتك

 فاخي ناطلس ناكو مئاق مكاح نكي مل نإو 0 هيلع مهوتي ملو اضيأ
 ضرفي نأ زوجي هنإ ليق دقف هيلإ لوصولا هيلع ظلغي وأ هيلغ هنم
 . نيملسملا نم ةعامج ميتيلل

 لاقف . ةضيرف ميتيللو 0 ميتيلل لام هدي يف لجر نعو : ةلاسم
 هلوق هنم لبقي الق ‘ ةصاخ ىلام نم ةضيرفلا تيدأ دق ينإ : ليكولا

 ةع ارز ميتيلل نكي ملو ايح ٥ اطعأ هنأ ةنيب ماقأ نإو . لدع يدهاشب الا

 وه هنأل قدصم وهو ب كلذ يف هلوق لوقل اف : ينع ارز نم اذه ل اقو

 ١ يطعم .
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 . يلام نم اذه : ملسي نأ لبق يصولا لاق اذإ : رثؤملا وبأ لاق

 نإو . هل نكي مل وأ ةعارز ميتيلل ناك هلوق لوقلاف . . كلذ ىلع دهشأو
 نم وه : لاق مث . هريغ وأ ابح ميتيلا لفكي نم ىلإ ةضيرفلا ملس

 . ةعارز ميتيلل نكت مل ولو . ةنيبب الإ هنم كلذ لبقي مل نالف ميتيلل يلام

 هتذخأ . ميتيل ا ةمع ىف هللا همحر- ىلع ىب ] نعو : ةلاسم

 اهدنع نم هيلع قفنتق . هميقت ال هتلغو هتلاغ نم ةقفنلا هيلع ترجأو
 وأ ضاق يأرب هيلع تقفنأ ةمعلا نكت ملو هتلغ بلط ميتيلا غلب املف
 نم ةمعلا ىلإ راص امب لدع يدهاش مالغلا ماقأ نإف اهيأرب الإ لاو
 تحرط لاو وأ ضاق يأرب هيلع اهتقفنأ تناك نإو ى اهيلع ناك هتلغ
 : لوقت اهن ] ملعي نم اهعم ن اكو كلذ تزجع ] نا اف . ةلغلا نم ةقفنلا

 هيلع تقفن ] ءيش لك اهل ناك يلام نمو هتلغ نم يخ ] نيا ىلع ققن أ

 . هبلع اهل يهف هلع اهتققنا ةققن نم يقب امو هتلغ حرطيو

 الب هتلاخ تبلطو ةضيرفلاب مالغلا ذخأت نأ ةمعلا تبلط نإو

 هل حلصأ هنأ ملعي ثيح لعج رايخلا لقعي ال مالغلا ناك نإف س ةضيرف
 ناك رايخلا لقعي ناك نإو . هلام نم هيلع قفنيو س هب قفرأ هنأ ملعيو
 اهسفن دنع تناكو ةضررقل اي ةنييل ١ ةأرمل | تزجعأ نإو > راتخ ١ ثيح

 نإ ةعبت هللا نيبو اهنيب اميق اهيلع هل نكي مل هلام نم هيلع قفنت اهنأ
 نأ اهيلعو . ةلغلا نم اهدي يف راص ام ىلع ةنيب مالغلل حصي مل
 نم اهسفن دنع هيلع قفنت تناك اذإ قح كل مويلا يدي يف ام فلحت

 . هتلغ

 ةوخإلا يف هللا همحر- ىلع يبأ يأر نم ناكو : ةلاسم

 مهمأ ىلع نأ معز مأ مهلو نوثراوتي مهو س مهل لام ال نيذلا ىماتيلا
 : لاق نم لاقو 0 مهتاريم ردقب مهتوسكو مهتقفن ةضيرف نم مهمعو
 ةوخإلا ناك اذإ : ملعلا لهأ ضعب لاقو ى سدسلا مألا ىلع
 دحلا ىلإ ريصي ىتح مهتقفن دعب نم مهتراو ىلع نكي مل نوثراوتي
 . مهثري يذلا
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 ميتيل ١ ىلع هتقفن تيجوو ل ام هلو ميتي ثر او هل ن اك نمو : ةلأسم

 . هلام ىف كلذ هل ناك

 : يلع نب ىسوم يلع يبأ نع ةلاسم رثأ ىلع هذهو : ةلاسم
 اهرهم نم لضفأ الام كرتو نيدلو كرتو اهجوز كله ةأرما نعو
 كيلعو هيلُكأت لاملا اذه كل ملسأ ينإ امهمأل : لاقف 0 يلو نيمالغللو
 . رهملا نم رثكأ لاملا نأ تركذو لاملا ةلضف كلو نيدلولا ةنؤم

 نإف ث نييبصلا ةنؤم يف لاملا ةيقب ةرمث يف رظنيلو اهقح اهطعيلف
 لضفق ةرمتلا يف ناك نإو . اهملسيلف ةنؤملل افافك ةرمثلا تناك

 . ملعأ هللاو . نيميتيلل اهظفحيلف

 حيسمو مش اه نع دجوي امىق ةلاسم ٥ ذهو : رذأل ١ نمو : ةلأسم

 ؟ةضيرف الب همعطي نأ هل له . هليكو رجح يف ميتي نعو 0 رهزألاو
 نإو س همعطي نأ سأب الف هطلاخي الو هماعط ةلزنمب ناك نإ : اولاق
 . ةضيرفلا نم دب الف هماعطب هطلاخي ناك

 يبصلا لكأي مك رظني نأ دارأ امنإ هنأ انعم يذلا : هريغ لاق

 كلذ نكي مل نإو ؟ كلذب هطلاخي من .4 ءيش هل ام نم لضفي ال ىتح

 همعطأو هطلاخي مل نإو ى كلذ هل زوجي يصول ا نأل مكاح نم ةضيرفب

 .ةضيرف هل ضرفي ملو لكأي مك فرعي مل ولو هيلع سأب الف ء هلام نم

 لجر نعو : رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلاسم
 اذه مهمع مهلفكو > هريغ نم ىم اتد اد الو ] هعم تكرتو هتجوز تكله

 ةضيرفقلابي مهذخأي نأ اذه مهمع ل ارأف س انلا ىلع انيد مهدلاو فلخو

 ضرف ام ردقب مهلاومأ نم ذخأبو . مهل ضرقي نأ زوجي له : تلق

 . مهنم دحاو لكل

 الو \ لجرلا اذه نم ىلوأ دحأ مهل نكي مل نإ كلذ يف لوقأف

 مهو نوملسملا هماقأ ليكو الو يصو مهل نكي ملو 4 ةقث وهو مهل قفرأ
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 مهنم دحاو لكل نوملسملا ضرفو اليكو ناطلسلا وأ دلبلا ءاحلص

 هدنع كلذب مهولعجو هتنؤم عيمجل قحتسي ام ردقب هلام يف ةضيرف
 هل نيد كلذو ب هدنع نم ةضيرف دحاو لك ىلع يرجي نأ هل اولعجو

 نأ مهليكو وه ثبح هلو .4 مهلام نم كلذ يفوتسي ىنح دحاو لك ىلع

 ناك ام يفوتسيو سانلا ىلع مهل يذلا نيدلا ضبقيو مهلام ىلع موقي

 ناكو . هريغ ناكملا كلذ يف مهل نكي مل نإو 4 مهنم دحاو لك نم هل

 مهل ميقأو مهل ضرف امب اوناكو هعم اونوكي نأ مهل حلصأ وه
 هل بجي ام ردقب ليكولا هيلإ ملسيو مهل ناك ام ضبقي هريغ ةقث 5 لكو

 . هعم اوناكو . ةقث ليكو مهل نكي مل ناك نإو س دحاو لك لام نم
 اوملسي نأ كلاهلل نيدلا مهيلع نيذلل زاج ضئارقلا نم تبجو املكو

 . ملعأ هللاو ‘ هل بجي ام ردقب هيلإ

 نع كلذ يطعي نأ نيدلا هبلع نمل سيل : ليق دقو 0 لاق هريغ نمو
 يف كلذ نوكي الو 7 هقحتسا هقحتسا نمل كلذي مكاحلا هيلع مكحي نأ ال ا ! ميتيلا

 سيلف ، هريغل نيد هيلعو لجر ىلع لام هل ناك نمم دشأ ميتيلا لام
 .كلذب مكحي مكاحلا يأرب ال ا هنيد ىف كلذ ىضقي نأ هل

 . ميتي هرجح يف لجر نعو 7 هللا دبع يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 ال ريسي لام ميتيللو ، يبنجأ وأ س محر وذ هنم وهو يصوب وه سيلو
 ةقفن يف عيبي هنأ معزيو ميتيلا لام نم عيبي لجرلا لعجف . هتلغ هيفكت
 املف . مكاح يأر الب هعابق . ةادانم الب وأ ةادانمب هتوسكو مالفلا

 عجريو 0 زئاج ريغ هعيب : لاق ؟ ائيش كردي له هلام ميتيلا بلط كردأ
 يأر ريغب هقفنأ نم ىلع ائيش دري نأ هيلع سيلو هلام يف هيلع ميتيلا
 همزلي سيل بهذتأ هتوسكو ميتيلا ةقفن يف لوقت ام : هل تلق ى مكاح
 . معنت : لاق ؟ ءيش هلام يف

 ةادانم الي هتوسكو هتققن يف ميتي ل ام ع اي يصو نعو : ةلاسم

 كلذ عاب اذإ : لاق ؟ كرديأ 0 هبلط ميتيلا غلب املف ‘ نمتلا نم ءافوب

 . مكاح يأرب ناك اذإ زئاج وهف س همذأو هتوسكو هتقفن يف
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 هثر او ىلع مك احلا هل ضرفف هل ل ام ال ميتي نعو : ةلأسم

 بلط ميتيلا غلب املف ‘ هتضيرفب هيلع قفني ثراولا ناكو ي هل ةضيرف

 كلذ هل سيل هللا دبع وبأ لاقف . هيلع قفني ناك ام ميتيلا ىلإ ثراولا

 ثراولا هب ملعي مل لام ميتيلل نوكي نأ الإ هل همزل اقح ناك كلذ نأل
 . ىدأ ام لثم ذخأي نأ هلف ى هتضيرف هيلإ يدؤي ناك يذلا تقولا يف

 ميتيلا ىلع قفنأ ميتيل يصو نع ءالعو امشاه تلأس : ةلأسم
 بسكو كر دأ ميتيلا ن ا ن . كلذ هيلع بسحو هسفن ل ام نم هل اعو

 مش اه اهركني ملو س معن : "" ١ ل اقف يصول ١ ةنؤم هنم ذخأب ] . الام

 مش اه نيو ق دصم وه : ل اقو . ءالع ل اق فيك مش ناه. نييف .4 . هيلع

 . ركني ملو

 ىلع دهشأ : مشاه لاق ؟ هلاع ىذلا وه هيلو ناك نإف : تلق

 ذخأي :لاق ؛ٍ لوقت ام .7 مل وأ دهشأ نإ تبأرأ : تلق ؟ ال مأ كلذ

 . هبلع طسبب هنأ نوملسملا ىري ام ردق ىلع هنم

 اذإ هتضيرف نم هل بستحي : ميتيلا يف دمحم نب ىسيم لاق
 اهداؤف نم لكأي اهنم معطيو . هل حبذيف ةاش هل يرتشي رحنلا ءاج
 . هلام يف هل يتلا هتضيرف نم اهنمث نوكيو 4 اهمحل عيمجو اهداوسو
 . سانلا لثم اهبطر نم لكأي ةلخن هتضيرف نم هل ينطي ظيقلا كلذكو

 يف ةضيرق ة دل اولل لهو : تلقو . ركي يب ] ب اوج نم : ةلأسم

 نع هعاضرو هتيبرت اهلغشت ناكو ‘ هيلإ تجاتحا اذا اهدلو لام

 ةضيرق اهل ضرفي لهف . اهل لام ال ةريقف يهو ؟ اهتشيعم ةارادم
 هعم حصاذإ ا مكاحلا ن ا ن ا لبق هنأ يعمف كتفص ىلعف ى ؟ كلذل هلام يف

 . هتييرتل هلام يف هارد امك اهل ضرف ةضيرقلا قحتسي ال ام هل نأ

 نأ هل ناك مكحلا ىلإ جاتحاو قح هل ناك نم نإ ليق هنأ يعمو
 نأ هل مكحي ام لثم هماقم موقي نم وأ مكاحلا مدع دنع هسفنل مكحي
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 رظنلا يف يدنع اهل ناك عاضرلا دح يف ناك نإف مكاح ناك ول

 . ةيابر

 لقأ . نامهرد رهش لك يف هدلاو ىلع يبصلل ةيابرلا نا ليق دقو

 اذإ امآو 0 مهارد ةتالت هرثكأ !او فصنو نامهرد طسسيوللو نوكي ام

 تنك دقو هلام يف ةقفنلا هل نإ ليق دق هنأ -

 ةأرما ىلإ انلخد دقو هللا همحر- ديعس يبأ خيشلا عم ارضاح انأ

 نادت اهل لاقف 0 مهرمأ نع هتلاسق ادالوأ اهدنع كرتو اهجوز تام

 همامت دنع قوسلا رعس ترظن رهشلا لمكأ اذإف ارهش مهيلع قفنتو

 ىنعملا نأ الإ اهل لاق اذكهو 0 مهيلع تقفنأ ام ردقب مهلام نم تذخأو

 تنك دقو . هيفكي ام ردقب مهنم دحاو لك ىلع قفني : لاق هنأ يدنع
 نأ بحأ : لاقف ؟ همعطي نأ دارأو قح ميتيل هيلع لجر نع هتلاس انأ
 مك الو ربلا مك ي دجي ملو ة ةرذو ارم ظيقلا ىلإ فيصلا نم همعطي

 . هلامل رفوأ كلذ ناك اذإ س ةرذ ةرذلا ىلإ ظيقلا نمو ةرذلا

 نأ مهل بحتسي ىماتيلا باحصأ نإ : لاق هنأ هنع تظفح دقو

 نال : لاق ث ةضيرفلاب مهنوذخأت الو 0 مهلاومأ نم مهيلع اوقفتي
 دجوي ام رثكأف ماكحلاو ماكحألا امأو 0 مهلاومأ حاتجت ةضيرفلا

 يف ىخوتي نأ بحأو س ةضيرفلاب مهب نيمئاقلا عم مهنورقي مهنأ مهنع
 . هب مئاقلا قحلت الو هقحلت ةرضم الب ميتيلل حلصأ ناك ام كلذ

 نع هبابسأب لغتشا اذإ ميتيلا رمأب مئاقلا نأ رثألا يف دجوي دقو .
 . دصقلاو ضرقلاب ميتيلا لام نم لكأي نأ هل زاج هشاعم ةارادم

 رسعأ نإو س ميتيلا ىلع دري نأ هيلع ناك رسيأ نإف 0 انيد هيلع ناكو
 . كلذب ةيصولا هل بجاو كلذ يف هل ىجر ردقي ملو

 لجر دي يف لام هل ناك ولو لكأيو عضري ناك نإ كلذكو : تلقو
 لهو ؟ فورعم دح ىلإ همعطت هتدلاو ىلإ ملسي نأ هل زوجي له : تلق
 . هيف لوقلا ىضم دقف ةرجألاو غولبلا دح امأف ؟ دح هل
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 . كلذ هل زاج هلثم معط همعطأو معطلا ىلإ جاتحا اذإ هنأ يدنعو
 ةضيرف ريغ ىلع هتدلاو ىلإ لاملا ميلست امأ . انباحصأ لوق رثكأ يف
 يف هللا همحر- ديعس يبأ خيشلا نع تظفح دقف مكاح مكح الو

 ةدلاولا تناكو . لام هل نكي مل اذإ : لاق نم لاقف . افالتخا كلذ
 نم لاقو . ةقث ريغ وأ ةقث تناك اهيلإ ملسي نأ زاج هيلع لضفت
 . مكاح مكحب وأ ميتيلا لام ىلع ةقث نوكت نأ الإ زوجي ال : لاق

 ىلع قفنت : لوقي ديعس وبأ خيشلا ناك : ركب يبأل تلق : ةلاسم
 ام ىلع ةضيرفلاب وأ اريثك وأ اليلق ناك لكأ ام هلام نم هتدلاو ميتيلا
 اليلق ناك لكأ ام هلام نم هيلع قفنت اهنأ هلوق ىنعم ناكو 8 قحتسي
 هيلع تقفنأ اذإ اذه نأ يدنعو ث ملعأ هللاو هلوق ىنعم ىلع اريتك وأ

 مكاحلا اهل ضرفي ةضيرفلا نم دب الف مكحلا امأو . مكح ريغب يه
 . هلام ىف ةقفنلا نم قحتسي هاري ام ردق ىلع

 ‘ ليلق لام هل اريغص ادلو كرتو كله لجر نع تلأسو : ةلأسم

 نإ : تلقو ‘ ةضيرف الي هلامو يدلو ذخآ انأ مالقل ا ةدل او تلاقف

 . مالغلل رفوأ كلذ نأ اوأر لودعلا

 ؟ نينس رشع ىلإ كلذ تطرش نإو كلذ زوجي له : تلاس
 جاتحي امو هتضيرف نع رصقت ميتيلا اذه لام ةلغ تناك اذإ لوقأق
 نأ سأب الق هتلغ اهيلإ عقدو هتنؤمب هتدلاو تنمض اذإف هتنؤم نم هيلإ

 نم اهسفن ىلع تطرش ام امأو . اهيلع اهدلو ةنؤم نوكتو اهيلإ عفدت
 ةعجرلا اهل ناك كلذ نع ةعجرلا تدارأ اذإ اهنإف نينس رشع ىلإ كلذ
 . تفصو ام ىلع

 ن ارقعزل ابو ت اروشل . هل عبصت له > ميتيل ١ ب ايش نعو : ةلأسم

 الو هرسي امم كلذ ن اك ا ذافق ؟ كلذ زوجي ال مأ : تلق ؟ د اوسل ابو

 . هللا ءاش نإ هحلاصم نم كلذ ناك كلذل ةعمس هلام ىف ناكو هرضي
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 يف محللاب اب ده اعتبو بيطل او نهدل و لعنل ا هل ىرتشي لهو : تلق

 ءانحلا دايعألا مايأ يف هل ىرتشيبو لقأ وأ رثكأ وأ ةرم رهش لك

 كلذ لكف ؟ كلذ زوجي ال مأ هتايح ىفق هدلاو عم هداتعا امو زوجلاو

 . هلام حلاصمو همزال نع ةعس هلام ةلغ ىف ناك اذإ زئاج

 هلام اوبرخ دؤي مل اذإ جارخ ميتيلا اذه لام ىلع كلذكو : تلق
 يدؤيو هترمت نم عيبي نأ كلذ زوجي له : تلق . هسفن يق هوذآو

 ال كلذ نإ : لاق نم لاق دقف ؟ زوجي ال مأ هل املو هل ةنايص هجارخ

 . هحلاصم نم كلذ ناك اذإ : لاق نم لاقو 0 لاح لك ىلع زوجي

 هلل ةدارإلا قدصب كلذ زاج لدعلا لهأ رظن يف ةققن هيلع نيبيو
 امل الو س هلامل الو ، كلذل لعافلا سقن ءاذغل ال هحلاصم لامكتسال

 . هرمأ نم ضرعي
 لثم هدلاو تيب شامق نم هل يرتشأ نأ يل زوجي لهو :

 شارفلاو . اهيف هل نجعي يتلا ةنفجلاو ى اهب برشي يتلا 6 ملا
 كوكملاو ردقلاو ةمربلاو ةداسولا ةمسلاو ريصحلاو . هيلع ماني يذلا
 تنك اذاف . ىلوأ كلذ كرت حأ تويبلا شامق نم اذه هبشأ امو

 . هلام حلاصم نمو ٧ ميتيلا حلاصم نم اذه ناكو ميتيلا رمأب مئاقلا
 نع كلذل ةعس هلام ةلغ يق ناكو . هكرت نم حلصأ هل كلذ ذخأ ناكو

 زاج اذه نم مزلأ وه يذلا هلام حلاصمو 0 هحلاصمو همزال لضف
 ام ىلإ كرت . هب قاض امو هنم دبال ام كلذ نم ىلوأف الإو س هلك كلذ

 . عقنأو هنم لضفأ وه

 هل يرتشي نأ يصرولل زاج ميتيلا ضرم اذإ ليقو :

 وهو ررضلا هكرت ىف فاخي ىذلا نهدلاو 4 ءاودلاو لافلا ءا ءاذقلا

 ولو س لضف ريغ نم وأ لضفق نم هلام نم ميتيلل كلذ لعفيو 0 مزال
 ةيهافرلا عقوم كلذ نم عقو ام امأف . هلام لصأ وأ هتوق نم ناك

 ىف هيلع لخدت ةرضم الب هلام ةلغ لضف نم نوكي الف هكفتلاو
 . هلام حلاصم وأ هحلاصم

 هنم برشي ىذل ا ء انإل ا ) ( ١
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 ليكو نعو . يلع يب أ ىلإ أ هللا ددرع يب أ ب اوج نمو : : ةلأسم

 نم اهلام نم ىلحت نأ اسأي ىرن الف . اهلام نم اهيلحي له ةميتي

 . ف ارس ا ريع

 . هل ىنعم ال يلحلا نأل زوجي ال كلذ : لاق نم لاقو هريغ نمو

 نم هزورب نم فيخ اذإ ميتيلا نعو : ميتيلا بدأ يف هريغ لاق

 ماقأو ديقلاو برضلاو ةءاسإلاب لجر هدهو هلام ىلع وأ هيلع هلزنم

 ميتيلا حلاص نم كلذ ناك اذإ هل زئاج كلذ نأ بستحملا ناكم هسقن

 رثأ ولو ءيش طبارلا ىلع نكي مل هحالص كلذب داراو هطبر هنأ ولو
 " ائيش طبارلا هل نمضي مل ميتيلا بذجت نم ميتيلا يف لبحلا

 ىلع لبقأ نأ ريقف وهو ميتيلا لام رمأ يلي نميف لاقو : هريغ لاق
 ذخأي لاق ؟ ميتيلا لام عاض هتبسكم ىلع لبقأ نأو جاتحا ميتيلا لام

 الجر بلط الجر نأ ول ام لثم ى ميتيلا لام نم هلمع ىلع ارجأ
 لجرلا هل لاق ؟ سأب الف هسفنب هزجنيأ كلذب الإ دجي مل هرجأتسي

 نم هنطب ىف هضرأ ىتأ اذإ لكأي نأ هل ىرتأ اينغ ناك نإ تيأرفأ
 يف لكأ نإف كلذ نع ففعتسي نأ بحأ انأ : لاق ؟ اهبطرو اهرسب
 . سأب هيلع نوكي ال نأ ىسعف هنطب

 اليكو لكوو س مأ هلو اريغص ادلو كرتو كله لجر نعو : ةلاسم
 ؟ ةموصخ وأ ق ادص نم ميتيل | ل ام يف حلاصي نأ لكولل زوجي له

 . ملعأ هللاو حلصلا زاج ميتيلل رفوأ حلصلا نأ ملع اذإف

 يفق رظنل ١ يق ي دنع جرخيو > زوجي ال ليق هن ] يعمو : هريغ ل اق

 . زئاجلا يف اذهو مكحلا

 . دمحم ني . رمعا نع دمحم نب ىسوم ظفح اممو : ةلأسم
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 ىتلا ةضيرفلا نم كلذ عفر قدصت وأ بسك اميف هيلع قدصتيو
 . هب هل ىضتقاف معلا ىلع تضرف

 لاق ؟ لام هل نكي مل اذإ هيلع قفني نم ميتيلا نعو : ةلأسم

 ةرسوم مألا تناك نإف : تلق . ل اومأ مهل ناك نإ نوغلابلا هتترو

 نم دحأل نكي مل نإف : تلق . اهيلع هتقفن لاق ؟ لام نيقابلل سيلو
 مه نوذخؤي ال مهسفنأ كئلوأ بسحف : لاق ؟ تالايع مهلو لام هتترو

 . انخايشأ نع اذكه : لاقو . ءىشب هل

 تيب يف هتقفنف هتثرول الو لام هل نكي مل اذإ معن لاق هريغ لاق
 . هوعيضي نأ مهل سيلو نيملسملا ةفاك ىلعف نكي مل نإف هللا لام

 ىسوم هنع هلاس امم هللا دبع ىبأ نع لئاسم نمو : ةلأسم

 تبلط . هل لام ال رخآلاو ليلق لام امهدحأل نيميتي نع س دمحمو
 ليلق هلامو س هيخأ لام نم اهنبال ةضيرفلا هل لام ال يذلا مالغلا ةدلاو

 يف ةضيرفلا هل : لوقأف ؟ هل ضرفي ىتم ىلإو ؟ كلذ يف لوقلا ام
 . . غلبي ىتح هيخأ لام

 هلام يف نوكي ىتح هيخأل ةضيرف هيلع سيل ليق دقو : هريغ لاق
 لضفلا يف هيلع نوكي كلانه مث هتنس يف هتقفن نع لضف هتلغ يف
 ٥ هرح : ا ةقفن هذ

 فيسل ١ ع ايب ] فيس هلو هيقكي ل ام هل ميتي نعو 0 هنمو : ةلاسم

 . هيفكي ام هلام ةلغ ىف ناك اذإ عابي الو كرتي : لوقأق ؟ كرتي مأ

 هلزنم الإ لام هل سيل ميتي نعو : رباج يبأ باوج نمو : ةلاسم
 هل نكي مل اذإ ميتيلا ىلع قفنيو عابي هنإ : لوقنف ؟ هتقفن يف عابي له
 . ٥ اوس ل ام
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 . هل كلذ همزلي نمم هلوعي نم هل نكي مل اذإ كلذو معن هريغ لاق
 مهيسن م اتيأل ا ةثرو ركنأف مهل امأو ١ دالوأ فلخو لجر ت ام اذإو هنمو

 الإ اذه نم ءيشب مهل مكحي ال : لاق ؟ مهل لام ال مهو مألا اوركنأو

 . ةنيبلاب

 هتراو ىلع مكاحلا هل ضرفف هل لام ال ميتي نعو : ةلاسم

 ثراولا بلط ميتيلا غلب املف ةضيرفب هيلع قفني ثراولا ناكو ةضيرف
 هل سيل :هللا همحر۔هللا دبع وبأ لاق ؟ هيلع قفني ناك ام ميتيلا ىلع

 ثراولا هب ملعي مل لام ميتيلل نوكي نأ الإ همزل اقح ناك كلذ نأل كلذ
 . ىدأ ام ذخأي نأ هلف هتضيرف هيلإ يدؤي ناك يذل ا تقولا ىف

 زوجي ال لقعلا صقان لجر نعو : يراوحلا يبأ نعو: ةلاسم
 عم ميتيلاو 4 . ميتي ريغص خأ نبا اضيأ هلو لام هل 4 هؤارش الو هعيب

 ةضيرف هل لقع ال ىذلا لجرلا اذه ىلع اهل بتكت نأ تبلط ةأرما
 لجرلا اذهل ماقي نأ الإ كلذ اهل ىرن الف تفصو ام ىلعف ؟ اهدلول
 اذإ ةلضفلا كلت نم ميتيلا ىلع قفنأ ةلضف هلام يف ناك نإف ى ليكو
 اهملسيو ةضيرف ميتيلل ضرفيو س هنم ثري ام ردقب هتقفن همزلت ناك
 الو هيلع صقني لجرلا اذه لام ناك نإف ٧ ميتيلا اذه ىلإ ليكولا
 يذلا لجرلا اذه لثم ميتيلا ناكو ى ميتيلا لوع همزلي مل ى هيف ةلضف
 لجرلا اذهل نكي مل نإف س يصو وأ ليكو ميتيلل نوكي ىتح تفصو
 . ةضيرق مهيلع بتكي مل س ليكو الو ب يصو ميتيلل الو ليكو

 ىلع نوقفني له ةوخإ مهلو . مهل لام ال ىماتي نعو : ةلاسم
 ققنأ مهل لام ال ةوخإلا ناك نإو س مهتقفن مهيلع معن : لاق ؟ مهتوخإ

 مهلو س ىماتي مهيف ةوخإلا ناك نإو س ةوخإلل ثاريملاو مهمع ونب مهيلع
 . مهتوخإ ةقفن ريبكلاو مهنم ريغصلا ىلعف ٬ لام

 فلخي ملو ةبر اجو امالغ نب دلو كرتو كله لجر نعو : ةلاسم

 ثظ امهمع ىلع امنإف امهمع ىلإ امهتقفن امهتدلاو تبلطف الام امهل
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 . مالغلا تام ولو هنم هثاريم ردقي وهو هدحو مالغلا ةققن

 هلو > هل ة ٥ ارما نم ا ١, اركذ ل ١ دلو كرتو كله لجر نعو : ةلاسم

 ريغصل ١ مالغل ا ةدل او تيلطق ىرخ ا ٦ أرم ١ نم .7 اجو ن ن امالغ اضيأ

 . اهدلو ةقفن ريبكلاو مهنم ريغصلا س هتوخإ ىلإ

 مهنم ناك نم امأف ؟ هيخأ ةقفن مهنم غلبي نم ىلع له تلاس

 ناك نم امأو 0 تام ول هنم هثاريم ردقب ةقفنلا نم هيلع نإف اغلاب

 ردقي هيخأ ةقفن نم هلام ىف هيلعف لام هل ن اك ناق اريغص مهنم

 . باوصلاب ملعأ هللاو هبلع ءيش الف لام هل نكي مل نمو . هتصح

 ةعبرأ كرتو كله لجر يف تركذو ةيواعم يبأ نعو : ةلاسم
 امأف ؟ ناميتيو قهارم مالغو تجوزت دق غلاب ةأرما مهنم دالوأ
 تبلط اذإ غلابلا ةأرملا امأو . غلبي ىتح ةضيرف هيلع سيلف قهارملا
 . اهثاريم ردقب كلذ اهمزل ةقفنلا يف ةنوعملا اهل نيميتيلا ةدلاو

 ءايلوأ هلو هلزنم ريغ لام هل نكي مل اذإ ميتيلا نع لئسو : ةلاسم
 ؟ هل لام ال نم ةلزنمب ةضيرف مهيلع هل ضرفي مأ هيلع نكسلا عابيأ
 نكس نع لضف هيف نوكي نأ الإ هنكس هيلع عابي ال هنأ يعم : لاق
 . لودعلا رظن ىف هم

 ةصح هل ن اكو . هل صل اخ نكسم ميتيلل نكي خل ن اف : هل تلق

 ىلع ضرفيو كرتي ح أ ةحصلا هذه هيلع ع ايب ] نينكس وأ نكس يف

 ؟ ةضيرف هئايلوأ

 لضفي مل نعلزذمل | نم عمج أذ ا هنكسم ن اك ن نإ هنأ يعم : ل اق

 مل نيتصحل | عمتجي ال ن ناك ن او . هنكس هيلع عيبي مل ًهظم نكس نع

 نم وأ امهدحأ نم هنكس نع لضق ام الإ هيلع عابي نأ يدنع نكي

 نم هل نأ رظنلا يف جرخ نإو 0 ةميقلاب امهتصح ربتعيو امهيلك
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 لضف هيف ناك نإو 0 عبي مل نكس هل نوكي ام نيتصحلا نع ةميقلا
 . هلثم نكس نع كلذ نم لضفلا هيلع عيب هقم نكس نع

 مل هم نكس اهنم جرخت ال نينكسلا نم ناتصحلا تناك نإو
 ةققنلا هل نوكيو ةره اشم هتصح ح نكسي ن أ هل ن ناكو 4 ي دنع هبلع عبي

 . ةره اشم اي هونكسو . ةمسق ٣ اوربجي

 ميتيلا بلطو . ريقفلاو ينغلا مهيف ميتيلا ةثرو ناك نإف :.هل تلق

 وأ ؟ريقفلا نود هتثرو نم ينغلا ىلع هل ضرفي فيك هتثرو ىلع ةقفنلا
 :لاق ؟ ةضيرفلا هذه نم هتصح ردقب ريقفلا نع طقسيو مهعيمج ىلع
 . فالتخاب هيف ليق هن أ ىعم

 نم مهيثراوم ردق ىلع مهيلع ةضيرفلا نوكت : لاق نم لاق
 : لاق نم لاقو . عيمجلا ىلع ردقي مل نم ةصح طحنيو هل ضورفملا

 مهتصح ردق ىلع نوردقي نيذلا ىلع ردقي مل نم هتصح درت
 نأ ميتيلا ىلع ريقوتلا ينبجعيو : لاق ى ردقي مل يذلا ريغ مهٹيراومو
 . ررضلا هيلع فيخ اذإ ريقفلا نود ينغلا ىلع ضرفي

 نأ هئايلوأ ريغ نم دحأ بلط اذإ ميتيلا نع لئسو : ةلاسم
 هل سيل نأ ىعم : لاق ؟ كلذ هل له . هلام ضبقيو ةضيرفلاب هذخأي
 رظن وأ . لدعلا لهأ رظن ىف كلذ هل بجوي ىذلا لدعلاب الإ كلذ

 . كلذ يف لدعلاب مكاحلا

 لهأ نم ةعامجلا وأ مكاحلا ىلإ كلذ لجر بلط نإف : هل تلق
 ء ال حأ اذه نم ىلوأ ء ايلوأ هل نأ ةعامجلا الو مكاحلا ملعي ملو لدعلا

 نأ مهل له . الام هل نأو . تام هدلاو نأ ةنىي رضحأو هريغ بلطي ملق

 ؟ كلذ نع ثحلا مهيلعو كلذ مهل سيل م أ كلذ هل اوضرفي
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 لخادلل سيلف كلذ قحتسي نمم هنأ حصي مل اذإ هنأ يعم : لاق

 دحأل ضئارقلا تابثإ يف ميتيلا لام ىلع مجهي نأ يدنع مكحلاب
 ىلوأ نمو ميتيلا حلاصم عضاوم بلطو س ثحبلا دعب الإ كلذل هبلطي
 هل حصي مل نإف 0 ىلوأ ناك نميف يلولا لعجي مت . هب ةربخلا دنع هب

 يف نورظانلا ناك ةيالو ريغب باستحإلا ىنعمب الإ يلولا قحتسي نم
 اذإ هلاملو هل حلصأ وه نمم هريغ عم وأ هعم هولعجي نأ ميتيلل كلذ

 . مهيلإ رمألا لصح

 نم ديعس نب دمحم ديعس يبأ ىلإ . ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف كيلع مالس : نسحلا نب دمحم هيخأ

 رس ىق هتيشخو هللا ةبقارمو 0 هتعاطو هللا ىوقتب كيصوأو 0 وه الإ
 انايإو هللا كلعجف دعبو ٧ هللاب الإ انايإو كقيفوت امو ى هتينالعو كرمأ
 ئلإ لصو دقو 0 هتيضق لدعل ملستساو . هتيصو هللا نع ظفح نمم
 . كباوج ىنع اذهو يلإ كباتك هللا كمحر

 اذإ ةعامجلا وأ مكاحلا يف لوقت ام تلقو تركذ كنأ كلذو

 نم مهيلإ بلط هنأو ى مهارد وأ ارمت وأ ابح ةضيرف ميتيلل اوضرف
 : لام نم هيلع قفني نا هنكمي ال هنإ لاقو . اهريغ وأ ةدلاو نم هلفكي
 لك ميتيلا اذه ةقفن ميتيلا لفكي نم ىلإ اوملسي نأ مهل له : تلق
 ولو \ كلذ نم رثكأ وأ ارهش ميتيلا اذه ةقفن اذه هل نولوقيو ؟ رهش

 ؟ ةقث ريغ ميتيلاب مئاقلا ناك

 الب هلام نم هيلع قفني امنإ ميتيلا ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 هيلع ىقبي ام ىلع نمؤي هلفكي يذلا ناك نإف هلام يف هيلع ةضيرق

 ميتيل أ ةقفن ىلع نمؤي مل ةقث ةقث ريغ ن ں اك ح نإو . تركذ ذ ام ىلع هيل لإ ملس

 لثم هلقكي ي ذلا ناك ن ن او هيلع ة هضيرق هل سيل هنأ كلذ ذو س ةقت ال ا

 موقي لام يديل سيلو هسقن دنع نم هلوعي هك ايلوأ | نم اهريغ و أ هتدل او

 نم هتدئاق وأ هتنؤمي موقي يذلا هلام نم ءيش هل ثدح مث هتنؤمي

 ر زاج كلذ ل لبقو ةقث : ةقت ريغ ن اك ولو > هلوعي نم ىلإ | ملسق هيل ا قسسس قزر

٣٨



 . هيلع لضفيو هسفن دنع نم ميتيلا ةنؤمب موقي نمم هنأل كلذ

 هلل ا همحر- ير اوحل | ىبأ خيشل ١ نع انفرع كلذ بسح ىلعو

 هنمتأي هلوعي نم ناكو ى هنم صالخلا دارأ قح ميتيل هيلع ناك نم هنأ

 ىلع رثكأ وأ لقأ وأ مولعم رهشل هل ضرف ام ىلع هيلإ هملسي ام ىلع

 ئرب هيلع هضرف امك ميتيلا ةضيرفب هلوعي نم هلبق اذإف م كلذ بسح
 . ظفللا سيلو انبتك ام ىنعم اذهو ٧ هللا ءاش نإ هنم

 هلوعي نمم وأ هتدلاو دنع ناك اذإ ميتيلا يف هنع انفرع كلذكو

 ميتيل اليكو ناك هنإ :لاق س فرطملا نب دمحم نع ةياور يف كلذ عفرف
 وأ هتدلاو ىلإ هلام ةرمت ملسي ناكو مضيه ينب نم هنأ بسحأ لاق

 . هلوعي نم ىلإ

 ناك ولو هلام ةرمت اهيلإ ملس ةقث هتدلاو تناك اذإ : لوقي هنأكو
 لام ةرمث اهيلإ ملسُي مل ةقث ريغ هتدلاو تناك نإو هتنؤمب موقي هلام
 ةقث ريغ وأ ةقث تناك اهيلإ ملس هتنؤمب موقي ال هلام نوكي نأ الإ ميتيلا
 , لوال ا لوقلاو 4 لوقلا اذه هنم انقرع دقف

 هتنؤمل موقي وهو ةقث ريغ ميتيلا لفكي يذلا ناك نإ : لوقن نحنو
 ملس ق ازرأل نم ء ىش هل ث دحو ةضيرف الي 4هسقن دنع نم هنومبو

 لبق نم ناك نإو ٠ هللا ءاش نإ زاج هلبقو ضرقلا بسح ىلع هيلإ
 ميتيلا ةنؤمب لبقيو كلذ ىلع هنمأي ىتحف صلختم هنم صلختي قح
 . لدعلاب ملعأ هللاو ضرقلا ليبس ىلع ةفورعم مايال

 . هتمعطأو هيلع تناَداف ميتيلا نعطتو نادت نأ اهورمأ اذإ : تلقو
 امهرد اذكو اذكب اهيلع تماق رهشلا كلذ يف ةقفنلا كلت نإ : تلاقو

 بحو اهرمت لثم رمت ميتيلا لام يف اهل امنإو ؟ كلذ يف قدصت له
 ميتيلا لام يف ةضيرفلا قحتسا نمل سيلف كتفص ىلعف 0 اهبح لثم
 ناك نإ نيملسملا ةعامج وأ ةضيرقلا لدعي مكاحلا هل ضرف امك الإ

٤.



 . رمتق ارمت ن اك ن او . بحف : ابح

 هتضيرق نم ملس نإ هنأ ميتيلا رمأب موقي نم دارأ نإ : لوقنو
 رقوأ ناكو \ ةضيرفلا قحتسا نم اضرب رمتلاو بحلا ةميقب مهارد

 هل سيلق مكاحلا ىلإ ناك نإو ٧ هللا ءاش نإ كلذ زاج هلام ىلع ميتيلل
 . باوصلاب ملعأ هللاو ميتيلا لام ىلع هل ضرف ام الإ

 يطعت امنإ اهنأ الا ررض كلذ يف اهيلع ناك ن ا تيأرأ : تلقو

 : تلقو 4 ةقفنلا نمث يطعي له : تلقو 4 نزوي سيلو ًالويكم ارمت
 الا تالاحلا لك ىلع اهل لهف صخري وأ ولغي رعسلا ناك ن ا تيأرأ

 ؟ اهبح لثم ابحو اهرمت لثم رمت

 رهشلا كلذ بحب رعس اذإ رمتلا ةميقب ذخأت نآ اهل لهو : تلقو
 كلذ اهيلإ ملس نم رعسلا لدعب ةعتمألا نم ائيش وأ ابح وأ مهارد
 ؟ ميتيلل بستحملا وأ .ةعامجلا نع ليكولا وأ ةعامجلا وأ ضرفلا
 رهشلا لوأ يف صخريف صخري رمتلاو بحلا ناك نإ تيأرأ : تلقو
 هجولا فيك : تلقو ؟ رمتلا ميتيلا لام يف يه قحتست ام نيح ولغيو
 يف ةضيرفب ميتيلا ذخأ نمل سيلف اهلك هذه كتفص ىلعف ؟ كلذ يف
 همامعأ وأ هتدلاو نم هلاوحأ حلاصميو هتنؤمبو هنأشب موقي نمم هلام

 . هلاوخأ وأ

 ام ال ١ هتنّؤم ىلعو هيلع هونماي ام نم هرماي ام نومد اقلا ريب نمو

 رثألا هباج ام ليبس ىلع ى ةضيرفلا يف لدعلاب مكاحلا هل ضرف
 بحل او رمتلا نم ناك نإ > رصحلاو كلذب ملعلا لهأ نم ةعامجل او

 اوضرف ىذلا كلذ هيلإ ملسيو 0 مهاردلا نم كلذكو ي كلذ الإ هل سيلف
 ميتيلا ليكو وأ مهرمأب ميتيلا يصو وأ هقحتسي ام ىلع ميتيلا لام يف
 رمت نمثب مهاردلا نأ مكاحلا ىري وأ س ةعامجلا رمأب وأ مكاحلا رمأب
 نيح هل ضورفملا اهلبقي علسلا نم ءيش وأ ةضيرقلا بجوأ ةضيرفلا
 كلذ لعق هل حلصأو هيلع هل ىقبأو ميتيلا لامل رفوأ يهو 0 كلذ قحتسي

٤١



 . ميتيل ١ يصو كل ذكو هللاءاش ن ! زن اجف ميتيلل حلصي ام ىلع

 فيكو ث ميتيلا رمأب موقي نم ةعامجلا نورمأي فيك يل نيبف : تلق
 اذه ىلع ميتيلا لام ملسي فيكو ؟ اهظفل تبثي فيكو ةضيرفلا ىضقت
 ؟ تقو يأو هجو يأ ىلع وأ هجولا

 اهضرف دنع ينعت تنك نإ ةضيرفلا ظفل امأف تفصو ام ىلعف
 مدع دنع مكاحلا ماقم نوموقي نيذلا ةعامجلا نم وأ مكاحلا نم

 هذه هدلاو تومو ميتيلا ةفرعم هعم حص اذإ مكاحلا امأف . مكاحلا
 قسن ىلع اوبتك نيحلاصلا ةعامج نم ةضيرفلا تناك نإو . تمدقت
 نبا نالفو نالف نبا نالف هبتك باتك اذه نولوقي مهنأ الإ انفصو ام
 هخسن اميق مهتعامجب هظفل يف اومسي مث نالف نبا نالفو نالف
 . هسقن نع مكاحلا

 انضرف انإ اوبتك ةنيب ةحص ىلإ نوجاتحي ال ةعامجلا تناك نإو
 ميتيلا نالف نب نالق دلاو تومب انتفرعم دعب انيأرب نالف ةنبا ةنالفل
 كل انيمس امك اذكو اذك انضرف نأ انتعامجب انيأرو انعم كلذ ةحصو
 هذه انيأرو اندلبب لدعلا ماكح انمدع انأ كلذو 0 انباتك لوأ يف
 نالف ةدلاو تبلط وأ نالف نب نالف ميتيلاب مايقلا حلاصم نم ةضيرفلا

 نالق ةنبا ةنالف ليكو انرضح وأ : هلام يف ةضيرفلا نالف نب ميتيلا
 وأ ٨ انفرعام ىلع تبات اذه لكو نالف نب نالف اهدلول ةضيرفلا بلطي
 اهدلاول ةضيرفلا بلطت نالف تنب ةنالف رمأب متهي نم ضعب انرضح
 نبملسملا راثآ نم انفرعام ىلع تباث اذه لكف 0 نالف نب نالف

 عفرف ٧ ميتيلا كلذ بلطيف عفار مهيلإ كلذ عفر نإو س هللا ءاش نإ
 مايقل مكحلا ذافنإو ى ةنيبلا عامس ايلي نينثا مهيف اوماقأ كلذ بلطب
 اضرف امهعم ثالث الو امه الإ نكي مل نإ نوقابلا دهشيو ى ةجحلا
 . هللا ء ءاش نإ هل مكاحلا هذفنأ ام ىلع مكحلا ذفنأو انفصو امك

 تضرق ينأ نيحلاصلا نم ةعامجلا وأ مكاحلا بتك نإ كلذكو

٤٢



 ملو \ اضيأ كلذ تبث هعم كلذ حص س فيك بتكي ملو انضرف اتأ وأ
 هيلع هنم فاخي ناطلس ناكو ٧ مئاق مكاح نكي مل نإو . هيلع مهوتي
 ميتيلل ضرفي نأ زوجي هنإ : ليق دقف هيلإ لوصولا مهيلع ظلغي وأ
 رهش ىضم اذإف ادعاصف نينثالا نم كلذ لقأ نيملسملا نم ةعامج

 . اهل ىضم اميف ميتيلا لام نم اهوضق 0 رثكأ وأ

 اذك رمتلا اذه اهل ملس اذإف هلام يف ميتيلا ىلع اهل انيد راصو
 نزوو اهترضحب اهل هليك دعب ًأكوكم اذكو اذك بحلا اذهو انمأ اذكو

 دق اَمع ث كيلإ انملس دق انأو . اهل ضيقي هرمأت نم ةرضحب وأ رمتلا

 نالف ةضيرف نم اذكو اذك رهشل ةضيرفلا هذه مكح نم هيتققحتسا

 يف الو 0 هيلع كل قح الو هنم هيتيفوتسا دقو 0 ميتيلا اذه نالف نب
 هيلع اهتيرجأو ى ةضيرفلا هذهب هتنلعأ دق كنأ ىلع س كلذ ىلع هلام
 يف هل ةحيصنلا الإ هللا نيبو كنيب اميف كعسي الو س هل انضرف ام ىلع
 هيلع ىتضقنا ام ردقب الإ هلام ىف هيلع انضرف ام ىقحتست الو س كلذ

 . هللا ءاش نإ ئرب دقف هتأربأو كلذ تلبق اذإف ى ةضيرفلا هذه نم

 مهعم انيمأ ةضيرفلا هل يذلا ناكو هلك لوقلا اذهب اوتأي مل نإو
 اودكوتي مل ولو . ميتيلا لام نم هل اوضرف ام هيلإ اوملس كلذ ىلع
 سامتلاو س هتيشخو هللا ىوقت نم هب مهتفرعمل لوقلا نم ءيشب هيلع
 . ميتيلا ىلع انيد راصو ميتيلا لاع دق نوكي نأ دعب . هتمحرب باوتلا

 الو هيف ىجري نمو ةنايخلا يف هيلع نمؤي نم دنع الإ ميتيلا لعجي الو
 . ةنامألا عيضي

 تاقث نم هنأشب هل موقي نم دجو الو محر ميتيلل نكي مل نإو
 نم هلام نم هل رجؤتسا . هلام نم رجأب الإ هنامز لهأ نم نيملسملا
 ماق رجأب هيلع نمؤي نم دجوي مل نإف . هلاوحأ حلاصم عيمجب موقي
 هلاحب موقي نم مدع دنع هولعق نإو س كلذب ةعامجلا نم نوحلاصلا

 نإف هلام ىلع نيعلطمو هيلع انيع اوناك هتنامأ يف هنوفعضتسي نمم

 روجلا ةلامإ نع اوهنو هيلإ لدعلا ةماقإ ىلع اوضح اعييضت اوأر

٤٢



 مهقدص عم كلذ يف مهلو . مهل نكمأ امب مهتقاط إ مهيلع سيلو
 اوموقت نأو" : لوقي زعو لج هللا نأل . هللا ءاش نإ باوثلا مظعأ
 هب ناك هللا نإف ريخ نم اولعفت امو 4 لاب ىماتيلل
 مدعأو مكاحلا مدعأ نإف ميتيلا ىلع بستحملا امأو "" "اميلع
 بستحملا دجي ملو ى بستحملا هب ماق ام الإ ميتيلل نكي مل ةعامجلا
 ىلع ةرجألاو 0 هل اميف ةضيرفلاب هلفكي نم الإ ميتيلا اذه حلاصمل
 هلام نم ءيشب هحلاصمب موقي نم عم هلعجو ى كلذ لعفف هلاحب مايقلا
 لعفي مل ولو ٠ ميتيلا اذه حلاصم ىلع هلاوحأ هلعجب ةضيرفلا رادقم
 اسمتلم هتين يف اقداص كلذ لعفف . هلام فلتو س عاضو ميتيلا كلهل
 كانملعأ دق ام بسح ىلع كلذ هل زاج . هتيصو يف هلل افئاخ باوثلل
 هلضفب ميحرلا نم باوتلا ميتيلا حلاصمب مايقلا يف هلو ى هتصق نم
 . ميظعلا

 )١( ةيآ) ءاسنلا ١٢٧(

٤٤ 

 



 عبارلا بابلا

 لامل هلكأ و هعيبو هليكوو ميتيلا يصو يخ
 دلب نم هرامت بلجو هديبعو هئام إ جيبوزنو ميتيلا

 لمحو ةرجأ الب هلزنم نكسو دلب ىلا
 رحبلا يق هلام

 موقيل هيف رمألا زئاج هدلو يف هليكوو هيصو الجر لعج لجر يف
 . هدلو نود هل اهلعجو هدلو لام ةلغ نم ثئلا هل عزتناو . هيلع هماقم

 له : تلق ؟ هيف هتلاكوو هتياصو لبقو هيلعو هيف همزل امل اهيف عسوتي
 . هدلو لام ىف دلاولا ةافو دعب كلذ هل تبثي الف ؟ كلذ هل تبثي

 قحي ق ] ف 1 دصي رقي هدل و عمسي ميتيل ١ يصو يفو هنعو : .ةلاسم

 ؟ . ١ ىلع كلذ يضمي ن ] ؛ميتيل ١ يصول ز روجي له ؟ تلق

 ميتيلا ناك اذإ ةجوزلا فلحي نأ هيلع له كلذ هل زاج نإو : تلق
 قوقحلاو ندلا ءاضق يف ايصو يصولا ناك نإف ؟ لاملا يف ةصح هل
 ميتيلا يصو وه امنإ ناك نإو : هيلعو ف كلذ هل م© ناك كلاهلا ىلع يتلا

 . هيلع الو هل ى كلذ سيلف

 هعمسو ةيصو وأ نيد نم ةجوزلا ريغل هب رقأ املك كلذكو : تلق
 دلولا يصو عسي له . هتوم دعب هلام نم يطعن نأ يصويو كلذب رقي
 دبال وأ ةصح هيف ميتيلل ناك اذإ هدلاو توم دعب لاملا كلذ نم ىضق
 هيلع الو كلذ هل سيلف نيدلا ءاضق يف ايصو نكي مل اذإف ؟ نيميلا نم
 مكاحلا مكحيو ى قحلا كلذ هل حصيو عدم ميتيلا لام ضرتعي نأ الإ
 . هل فلحيو هتجحب موقيو ميتيلا نع عفدي نأ يصولا ىلعف هذاقنإب

 ةيصو وأ نيدب هل رقأ نم لك نع نيميلا تيملا عفر نإو : هل تلق
 ال ليقو ى نيميلا مهنع عفري هنإ : ليق دقف ؟ نيميلا مهنع كلذ عفري له

٥ ٤



 ىلإ ميتيلا له هدلاو لفك اذإو . ىلإ بحأ لولا لوقلاو . مهنع عفري
 اهقدصأ نأ يل له . اهدلو ةلوع ىلع اهنمتئا وأ اهب قثوو هتجوز
 ال مأ ؟ ةنؤملاو ةوسكلاو ةقفنلا نم ميتيلا هيلإ جاتحي هنأ لوقت اميف
 ةوسكلاو ةقفنلا نم ميتيلا هقحتسي د اميف لدعلا لهأ رظنب الإ كلذ زوجي

 امأف ؟ هلام نم ىصرولا اهذفني ةضيرف هلام ىف هل ضرفيو ؟ ةنوملاو

 امأو ، مكاح نم مكح وأ لودعلا رظنب الإ كلذ نوكي الف مكحلا يف
 نمم كلذ ىلع ةنومأم تناك نإف نانئمطالا ماكحأو صالخلا هجو

 . كلذ عسو كلذ يف رظن اهل يجري

 ضيرم وهو هلام يف ةيصو وأ نيدب ميتيلا دلاو ىصو اذإو : تلق

 ميتيلا ليكو نم رضحم ريغ يف هتيصو نم تناكو 0 لقعلا حيحص
 ىدحإو غلاب ميتيلل خأ كلاهلا دلوو ناتقث ناتأرما كلذب هربخأ هنأ الإ
 ؟ هتجوز يهو هنيد ءاضق ينق كلاهلا ةيصو نيتأرملا

 ةيصولا هذه ذافنإ مهيلإ ملسي نأ ميتيلا ليكول زوجي له : تلق

 نأ الا كلذ زوجي ؟ ال حأ ةصح هيف ميتيلل يذل ا لاملا ةلمج نم مهلوعل

 ن انئمطإل ١ م اكحأ يف امأف . ن الدع كل ذي هربخي وأ كلذ وه عمسي

 الإ زوجي الف ءاضقلا مكح يف امأو . ةقثلا دحاولا لوقب كلذ عسيق

 . نيتأرماو لجر وأ نيلجر نم لدع يدهاشب

 . ميتيلا يصو نع لئسو 4 وجرأ اميق ديعس يبأ نع : ةلأسم
 امأ : لاق ؟ لام لصأ ميتيلا لام هدنع نم يرتشأ نأ يل زوجي له

 . هيق هعيب زوجي امم هعيبي اميف حصي ىتح كلذ زوجي الف مكحلا ىف

 كلذ عيبي ال هنأ ملعي انومأم ةقث ةقث يصول ا ناك اذإف ةنانئمطإلا يق امأ او

 . ةنانئمطإلا ماكحأ يف كلذ هعسي هنأ يعمق . زوجي ال امم

 ؟ كدنع نوهأ وه كلذ وحنو ةلغل و ضورعل او ن اويحلاق : هل تلق

 ليق دقو > ةقثلا بستحم ١ نم هؤارش زوجي كلذ نإ ليق هنأ ىعم : لاق

 . ةصو وأ ةل اكوب ال ا بستحم ا نم هو ارش زوجب ال هنأ ن اويحل ١ ىع

٤٦



 جارخلا ءادأ يصولل زوجي الو : يراوحلا يب أ نع : ةلأسم

 ا . باهذلا وأ ناطلسلا ليق نم كالهلا ماتيألا لام ىلع فاخي نأ

 هل وجرن انإف ببسلا كلذ ىلع ىماتيلا نع جارخلا ىدأ اذإ : لاق نم

 امأو س مهلام ىلع وأ ماتيألا ىلع فاخ اذإ كلذ امنإو ى كلذ هعسي نأ

 . الق هسقن ىلع فاخ اذإ

 نوكي نأ الإ الام يرتشي نأ هل سيلف يصولا امأو : ةلاسم

 . عاشملا ىف ميتيلل ةعفش

 رسوم وهو ميتيلا لام نم ضرقتسا يصولا نإ تلق : ةلسم
 نم الإ كلذ هل بجي امق ينغلا امأو س معنف ريقفلا امأف ؟ ريقف وأ
 . هتمزل ةجاح

 ىطعأف هدلوو هلام يف لجر ىلإ ىصوأو كله لجر : ةلاسم
 نأ ىرخ أ ة رم ١ تبلطو مولعم فورعم رجأب ةعضرم ميتيل ١ يصول ١

 هتذخأ اذإ مالغلا اهوطعي نأ نيملسملل لهف ى رجأ الب ميتيلا عضرت
 : لاقف ؟ كلذ نع بوبحم نبا تلاسف ؟ ميتيلل مهنم ارظن رجأ ريغب
 . عنص ام ريغي الو زئاج يصولا عنص

 ريغب زئاج هعيب ميتيلا ليكو نأ دلاخ نب دمحم ظفح : ةلأسم

 الو 0 ةادانملا عيب نم ميتيلا ىلع رفوأ نوكي نأ اجر اذإ ةادانم

 الو ميتيلا كردي الو . اعاشم ناك ام الإ عيفشلا نم ميتيلل ىرتشي

 . ةادانملا ىق تعيب اذإ ةعفشلا بئاغلا

 ؟ ريقف يصولاو لام مهل راغص نايبص نع تلاسو : 7

 ناك نمو فقعتسيلق اينغ ناك نمو " :لاق هللا نإ : لاق
 لكأي نأ ضرقلا اندنع فورعملاو ى " فورعملاب لكأيلف اريقف
 نإو ى مهيلإ كلذ ىدأ ةعس هللا هقزر نإف هسقن ىلع هبسحيو نيدلاب
 . اعوضوم هنع كلذ نوكي نأ نوملسملا اجر هئادآ ىلع ردقي ملو كله

٤٧



 همقب لكأي نأو نبللا لضف نم لكأي نأ يصولل نوملسملا زوج دقو
 لمعي ةعيض ىماتيلل ناك نإو ، راضم الو دسفم ريغ مهترمث نم
 هل ضرفف مكاحلا ىلإ كلذ عفر 0 هلايعل بلطلا نع اهب لغتشيو اهيف
 ىلع قفني نأ هل سيلو 0 مهتفيصو مهلمع ردق ىلع هلثمل ضرفي ام
 . هلثم رجأ هل امنإو س ميتيلا لام نم هلايع

 ناك نمو ' هللا لوق يف تركذو 8 يلع نب ىسوم نع : ةلأسم
 " فورعملاب اد لكأيلف اريقف ن اك نمو فقعتسيلقف اينغ

 ك اذإ نبلل ا ب بارشو مداخلا ةمدخو . ةبادلا بوكر وهف ٠ ؟ فورعمل ١

 الف ةضفو ابهذ اتمص ميتيلا لام ناك اذإ امأف س ميتيلا لام ىف لمعي

 . ائيش هنم لكأي

 عزاني عجر مت ث هيأرب ميتيلا لام نم عاب ليكو نعو : ةلاسم
 كلذب هيف ءادنلا در بلطف . هنمث نم لقأب هتعب : لاقو ى هعيب ضقن يف
 : لاق نم انمو 4 . ضقني ال زئاج يصولا عيب : لاق نم انمق ؟ نمخلا

 . اهيق رظناو . ءادنلاب الا ميتيلا لام عابي نأ ىرن ال

 ميتيل ١ نعو : هللا همحر- ير اوحل | يب ] ب اوج نمو : : ةلأسم

 ليكو هل دجوي ملو . هتقفنو هتوسك يف هلام نم عاب ابي ن ن ] ح اتحا اذ ا

 ولو ؟ هتدلاو لكوي نأ هل زوجيأ تاقثلا هل لكوتي مل وأ كلذ مدعأ 4

 ؟ ةقث ريغ :

 ؟ ةنايخ نم فرعي ملو ةقثب سيل نم هل لكوي له كلذكو : تلق
 دجوي مل اذإف . كلذ دجوي مل ولو . ةقث الإ هل لكوي الف ميتيلا امأف
 مكاحل ا كلذ يلي 4 ةضيرف اهل ضرفو هتدلاو عم ميتيلا ناك ةقث ةقث ليكو

 > ةضيرقلا نم ميتيلا ةدلاول بجي اميق هلام نم عيييو 4 . مكاح ناك نا

 . كل تقصو امك كلذ ل يلت نيملسمل نم ةع امجف مك اح نكي مل ن نا اف

 لكأي نأو نبللا لضف نم لكأي نأ ءاهقفلا زوج دقو : ةلأسم
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 ضعب لاق : يراوحلا وبأ لاق س راضم الو دسفم ريغ هترمث نم همقب

 اهعمج نم هانع ردقب الإ ائيش مهترمت نم لكأي نأ هل سيل : ءاهقفلا
 . اهيلع مايقلاو

 سيلو س هيلعو ميتيلل مكح اميق هرمأ زئاج ميتيلا ليكوو : ةلاسم
 تماقو ميتيلا غلب اذإف هقح ىلع فلختسا اذإو ٠ ميتيلا ةنيب ردهي نأ هل
 . هل وهف قحلا كلذي لدع ةنيب هل

 ن أ هل زوجي له ميتيل | ليكو نع هيو ةبواعم اي ] تلأسو : ةلأسم

 لك اهنم يقسي لجرل ةيقاس اهيف قشي ةيلخ احارب ميتيلا ضرأ ىركي
 لاقف : هل اضرأ اهنم رجزلل ةانق اهنم ىوسيو 0 اذكو اذكب رهش
 وأ ةانق اهيف قشي هضرأ رجؤي نأ ميتيلا ليكول زوجي ال : ةيواعموبأ
 ليكو لعل ثدحي ام يردي ال هنأل . . ميتيلا اذه ىلع هل سيل نأ ةيقاس

 ضرأ يف ةيقاسلا تيبثتو ةنيبلا وأ ىرتكا ي ذل ا وأ . تومي ميتيلا

 .ميتيلا

 هنأ ةيقاسلا هاركأ نم ىلع اودهشف دهشأ ميتيلا يصو نإف : تلق

 . اهيف رمي نأ هانيركأ امنإو الصأ ةيقاس ميتيلا اذه ىلع هل سيل
 . ةنيبلا تومت نأ هلعل زوجي ال : لاق ؟ هيلع اهانعطق اهاندرأ اذإف
 كلذ يف ناك اذإ امثإ هيلع رن مل قثوتساو ةنيبلا نم رثكأو لعف نإف
 . ميتيلل ة ةعقنم

 لجر نعو . هلل ١ همحر- ير اوحل ١ يبي ] ب اوج نمو : : ةلأسم

 يفو ةرضم الي ليكول | ىطعأ اق مهضر ا عرزب ن ] م اتيأ ا ليكو ىلا ١ بلط

 : ١ تعرز اذ ل ا برشت لخت ضرأل ١

 تقصو ام ىلعف ؟ ال م ا كل ذ ىلع اهتع ارز هل زروجي له . تلق

 ىلإ لصي ام ردقب لخنلا هذه يق ميتيلل حالصلا نم لصي ناك اذإف

 ناك نإو . كلذ لعق اذإ ى كلذ هل زئاجف ةعارزلا نم فقولا نم اذه
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 نم لضفلا ميتيلا يطعي ىتح كلذ هل زجي مل حالصلا نم رثكأ فقولا
 نم ائيش بهي نأ ميتيل ا ليكول سيلو ث ةعارزلا نم ةصحلا وأ . كلذ

 لام يف ةقدص ال : اولاق دقو ٧ "> ميتيلل كلذ زوجي ال ميتيلا لام
 . بئاغلا لام يف الو س ميتيلا

 يلع نب ىسوم ىلإ ناليغ نب مشاه باوج نمو : ةلاسم
 جرختا 0 مهرد يتئام نوكت ميتيلا مهارد نعو . -امهيلع هللا ةمحر-
 ام غلابلاو ميتيلا ىلع ةاكزلاف ‘ لصأ يرتشي وأ ماع لك ةاكزلا اهنم
 ميتيلا ىلوو س ةاكزلا اهنع تعطقنا لاملا اهب ىرتشا اذإ مهارد تناك
 . كرت وأ ىرتشا امب ىلوأ

 يتيلل يرتشي ال هيصوو ميتيلا ليكو نإ ليق دقو : هريغ لاق

 ءارشلا ناك كلذ متي مل نإو . هل ءارشلا ناك كلذ متأ نإف . غلب اذإ
 و ا يصول اهل ذخأ ام الا إ ميتيلل مه ار للا ن امض هيلعو 4 يسول

 . ميتيلا ىلع زئاج كل ناف .4 عاشملا نم هتعفش نم هل يرتش

 راضملاب يتلا عفشلا نم هل ذخأ ام هيلع زوجي : لاق نم لاقو

 هلام لصأ عبي نإ امأو . كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو 0 عاشملا ريغب

 رقوأ كلذ ىأر اذإ لضفأ وأ لوصألا نم هلثم وه ام هب هل يرتشيو
 . نيملسملا ءاملع نم هدر نم كلذ درو 0 هزاجأ نم كلذ زاجأ دقف هل

 . اضيأ كلذ يف فلتخا دقف 4 لصأب الصأ هل ضياق نإ كلذكو

 مساقيأ يصولا يف فلتخا كلذكو س ضعب هزجي ملو ضعب هزاجأ

 كلذ زجي ملو 4 ضعب كلذ زاجأف 4 ال وأ مهس ريغب رايخلاب ميتيلل

 مهس ريغب هدلول هتمساقمو هضايق يف فلتخا دلاولا كلذكو ي ضعي

 ميتيلا لام يف فلتخا كلذكو ى ضعب هزجي ملو ٬ ضعب كلذ زاجأف
 ضعب كلذ زاجأ س ال مأ هلام نم هل هحلصيو هليكو وأ هيصو هل هعرزيأ

 . ضعب هزجي ملو

  يطعملل الو ليكولل ةخسن يف . )١(



 اسأب ىرن الف ؟ اهلام نم اهيلحي له ةميتيلا ليكو نعو : ةلأسم
 برش ال ميتيلا لام ناك نإو ، فارسإ ريغ نم اهلام نم اهيلحي نأ
 هل حلصي كلذكو 0 ءام هل ىرتش ا انط انل دجي مل نإف ء ام هلانطأ هل

 . سانلا حلصي امك دامسلاب هضرأ

 هل ذخأيو ميتيلا لام عيبي نأ ميتيل يصو الو لاول سيلو : ةلأسم
 : ملسأ كلذ نم ةمالسلاو هنم لضفأ وه ام هب

 وه ام هل يرتشيو هل ام , عيبي كل اذكو ‘ هل لضفأ ١ كلذ لد ن ] « ١ اجر

 لعف نإف : ًالام همهاردب اضيأ يصولا هل يرتشي الو ى هنم لضفأ
 . رايخلاب غلب اذإ ميتيلاق

 ةئيسنب ةترلاو ناويحلا نم ميتيلا لام يصولا عاب اذإو : ةلاسم
 ناكو ةمواسمب ائيش عاب نمو 8 نماض وهف الإو كلذ هل جرخ نإف
 نأ وجرأف رشعلا نم لقأ ناك نإو ى عيبلا ضقتنا رشعلا نبغ كلذ يف
 . عيبلا متي

 ىلع ةاداتمب الإ ميتيلا لام عيبي نأ مكاحلل سيلو هنمو: ةلاسم
 ام و ء ةدح و ةعمج ةثرل او ن اويحل ١ ىلعو . عمج عبر ] لوصأل ا

 . ةادانم ريغ وأ ةادانمب حلصأ ىأر امك عيبي نأ هلف ىصولا

 اذإ ليكول ١ نأ بوبحم ني دمحم ينثدح : ناهت لاق : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . زاج ةمواسلاب لاملا عاب

 قلطي الو ميتيلا ةمأ جوزي نأ ميتيلا يصول زوجي الو : ةلأسم
 نأ ميتيلا دبعل نذأي نأ هل زوجي الو 0 هدبع ةجوز الو ميتيلا ةجوز
 ن أ هل ىري الو جوزي ن أ هل ىري اضعي ن اق . كلذ نع لئسو . جوزتي
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 . ميتيلا همأ يصولا جوزي نأ اسأب ىرأ ال ه ثراوحلا وبأ لاق
 نمو حاكنلا زاج جيوزتلا يف يصولا هل نذأ نإف ميتيلا دبع امأو
 ةجوز قلطي نأ هل سيلو 4 ةزؤملاو قادصلا نم دبعلا مزلي ام يصولا

 مزلي هنأل هدبع جوزي ال ميتيلا ليكو : يراوحلا وبأ لاق س ميتيلا دبع
 . انظفخ اذكه هديع ةجوز ةقفن ميتيلا

 لاقو 0 هتمأو ميتيلا دبع يصولا جوزي ليق دقو : لاق هريغ نمو

 : ليق ث هدشر سنؤي ىتح هيلإ ميتيلا لام عفدي الو : ةلاسم
 دهش اذإ : ليقو س حبرلا نم نبغلا فرع اذإ : لاق ؟ كلذ فيكو
 يبأل تلق . هدشر كلذفق هلامل ظفاح هنأو غلب دق هنأ لدع ادهاش

 . حبرلا نم نبغلا فرع اذإ فرعي ىتح لاق كلذ فيكو : يراوحلا

 ةثر وأ قيقر وأ ناويح نم ىماتيلل ناك ام ىلع ىدانيو : ةلاسم
 رمؤيو اهموي نم اهلهأ ىلإ ىدؤتو ضئارفلا ضرفي نيح نم
 مهانيأر دقف هلام عاب نم الإ ، ىماتيلا لاومأ نم اهئادأب ءايصوألا
 . مزلي ام ردقب لآملا نم ءيش اهب عابي ةضيرف تعمتجا اذإ نوعيبي

 لاملا نم ءيش نم نيدلاو ضئارفلا يف لاومألا نم عابي امنإو
 هنإف اعاتم وأ اناويح نوكي نأ الإ هلك ءىشلا عابي الو ى مزلي ام ردقب

 . هنم مهيلع يرجيو هنمث ظقحبو هلك عابي

 مهو هوني هثروو الرا داو امنغ كرتو ىفوت يب ارعأ ا نعو : ةلآسم

 : هل تلق . . مهلصأ كلذ نال ال : لاق ؟ لبإلاو منغلا عابت له . ىماتي

 تعيي هلام لصأ لخنلا ن اك اذإ : لاق ؟ امنغ وأ الخن هل ناك اذاف

 . منغلا

 )١( رثؤملا وبأ " ةخسن يفو "
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 هدلوو هلام يف هىلا ا ىصوأو ٧" هوخأ كله ينارصن نعو : ةلاسم

 اهدلو ملسأو تملسأ ميتيلا ةدلاو نأو 4 رامعلا رمعو هتيصو يف ماقو

 ام هباسح يف عفرو هوبسحف ى ميتيلا لام نم لغتسا ام ةفرعم بلطف

 بلطي امنإو : ميتيلا ةدلاو هتركنأ ائيش بسحف ى ابرأو لاملا نم بهذأ
 عيمج مكل تعمج دقو ى رقيلا تيرتشاو ترجتا لوقب هسفنل ةقفنلا كلت

 اذهف . ةنيبلاب كلذ ةفرعم هنم اوبلطف 8 تيزترا ام ىنوطعأف ةلغلا
 الف هذفنأو هيلإ راصو ةبسحملا لبق نم قفنأ ءيش لك امأف ‘ يصو
 نأ ديري هسفنل مويلا هبلطي ءيش لك امأو س نيميلا هيلعو هيف هيلع ةنيب
 لبقي مل اذكو اذك نالفل مويلا مكيلع : لوقيو هريغل هبلطي وأ هذخأي

 ميتيلا غلب ام دعب نم هلام ميتي ىلإ عفد يصو نعو : ةلاسم

 هفلتأ وأ هعاب وأ هلام دسفأف مكاح يأر الب هيلا إ عقد ملتحاو الجر

 ينإ يصولا لاق اذإ : لاق ؟ ميتيلا فلتأ ام ميتيل يصولا نمضيأ

 هيلع نامض الف . هيلإ هعفد قحتسا ام دعب نم هيلإ هلام تعفد امنإ

 . ديشر ريغ ناك هيلإ هلام عفد موي هنأ لدع ادهاش هيلع موقي نأ الإ
 . نمضي كلذ دنعف هيلإ هلام عفد قحتسي الو

 ليكو نعو : هلل ا همحر- نسحل ١ يب أ ب اوج نمو : ةلأسم

 عمطي ثيح دلب ىلإ دلب نم هماعط بلجي نأ زوجي له ت ميتيلا
 > مه اردلا تفل وأ بحلا فلق ةقت ريع وأ ةقث عم هتعيب نإو > رعسلاب

 ؟ نامض همزلي له

 ام ميتلل رظن ٧ هنيد يف ةقث ميتيلا ليكو ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 هكاسمإو هلمحو هعيب نم هيلع رفوأ امو هترمتلو هل الو هل حلصأ ناك
 هب قثي نم عم هلمحو هلمح هل حلصأو انمث هيلع رفوأ اهلمح ناك اذإق
 ريغ عم هلمح نأو ىس هحلاصمب ملاعلا هنأل هيلع نامض ال نأ انوجر
 ةقث ردغ وه ي ذلا هقلتأ اذ ا انماض ه انيأر ةقث

 ) هوبأ ( ةخسن يف ) ( ١
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 وأ قرح وأ قرس وأ قرغ نم رذعلا هيف هلامب فلت هنأ حص نإو
 نوكي ال نأ انوجر 0 كلذ حصو هقطي ملف 0 هلماح ىلع ىتأ بلاغ رمأ

 حصي مل اذإو \ لماحلا الو ليكولا الو ٠ هللا ءاش نإ امراغ يصولا

 ميتيلا لام يف ينعملل يغبنيو مرغلا همزل ءاركب لماحلا ناكو س كلذ
 هل رظنيو 4 ميتيلا لامب رطاخي الأ 0 هلهأ داسفو 0 نامزلا اذه يف

 نإو 4 ء رطخلا ىلع هدلب ريغ يف رثكألا وجري ناك ولو 4 هدلب يف رفوألا

 . هلمحل ةقفنملاو هلامب زعلا هيف وجري اميف رطخ ريغ ىلع هلمحي ناك
 كلذق 0 هلامل رفوأو ميتيلل عفنأ كلذ ناكو 0 كلذ ىلع هلمحف ةخسن يقو

 . هللا ءاش نإ حالص

 يجتري هسفن ىلع اقفشم ناك نإ هليكو رظن ىلإ دودرم اذهو

 داسفلا باقع يشخيو ٧ هل ىصوأ نمم ميتيلا حالص ىلع باوثلا
 هلإ ال يذلا هللا وهو قيفوتلا هديب نمم الإ س قيفوت الو كلذ هفوخ نمم
 نيبينم انلعج نأ انبنأ هيلإو نيلكوتم انلعج نأ انلكوت هيلع وه الإ
 نم مكايإو انيجنيو كلذك انلعجيف انيلع هللا نمي نأ الإ نوعدم نحنو

 . كلاهملا

 ميتيلا لام بلج ناك اذإو :لاق ‘ هياوج نمو رخآ عضوم يفو

 كلذ ناكو > هر قثي نم دنع يصرلا هلمحو انمث رفوأ دلب ىلإ دلب نم

 نإو فل اذإ كلذ يف يصولا ىلع نامض ال نأ انوجر ميتيلل حلصأ

 نإو ء ةقث ريغ وه يذل ١ فلتأ اذإ انماض ه انيأر ةقث ريغ عم هلمح

 بلاغ رمأ وأ قرح وأ قرس وأ قرغ نم رذعلا هيف هلامب فلت هنأ حص
 يصولا نوكي ال نأ انوجر 0 كلذ حصو س هقطي ملف هلماح ىلع ىتأ
 ناكو كلذ حصي مل نإو س لماحلا الو ليكولا الو س هللا ءاش نإ امراغ
 . مرغلا همزل اركب لماحلا

 غلب املف يصو ريغ وهو 4 ميتي لام عاب لجر يف لاقو : ةلأسم

 هنأ ةنيب لاملا عاب يذلا ميقي نأ الإ كلذ ميتيلل : لاق. . هلام بلط ميتيلا

 اتباث عيبلا ناك . كلذ يف هفلتأو ميتيلا حلاصم يف لاملا اذه نمث قفنأ

٥٤



 هتقفنو هتوسك نم ميتيلا حلاصم يف عيب لاملا ناك نإف 0 ميتيلا ىلع

 حلاصمب موقي نمم لام ا اذه ع اي يذل ا كلذ ناكو . كلذ هيشي امو

 اذإ هترمث نم لكاتو لاملا اذه نم يرتشت نأ كل ناك ث ميتيلا اذه

 زوجي الف جارخلا يق عيب ناك نإو ءارشلاب هدي يف وه نم كمعطأ

 . كلذ

 تعايو . ميتيل ةنصو ةأرما وأ لجر ناك اذإ ميتيل | نعو : ةلأسم

 وأ ؟ يصو هنأ حصي نأ دعب يصولا نم ىرتشي له س ميتيلا لصأ
 ي ] ىلعو : تلق > هتوسكو هتقفنو ميتيل ١ ةنؤم يف عيبي هن ] لوقي ىتح

 ىتح هنم ء ارشلا زاج انومأم ةقت ةقث ناك اذاف . هنم ء ارشلا زوجب ليبس

 . هعيب زوجي ال اميف وأ مزال ريغل عيبي هنأ ملعي

 ناك هابأ نإ : بوبحم نب دمحم هيبأ نع ريشب لاق : ةلاسم
 دمحم هل لاقف ى كلذ نم عنتمي لجرلاو 0 ميتيلل لكوتي لجر ىلإ بلطي
 امل ميتيلا ةلاكو نم كلثم نوعنتمي مهلك سانلا ناك ول : بوبحم نب

 . طسقلاب ىماتيلل اوموقت نأو هللا لوقل كلذ مهل زاج

 بح ناك اذاو . خسانلا اهداز باتكلا ريع نمو : : ةلأسم

 فلتلا هيلع يشخو . وه ثدح قفني ملو رحيل ١ يف ال ا هل قيرط الو

 هلل او س ان امض هيلع ر أ مل . . فلتو رحيل ١ يف ليكول آ ق ] يصول ا هلمحق

 . ملعأ

 زوجي 3 هدلاو هيلع هكرت جنزلا دلب يف لام هل ميتي نعو : ةلأسم
 . جنزلا دلب نم ميتيلا لام ضبق يف ًاليكو لكوي نأ ميتيلا يصول
 ناك اذإ كلذ زوجي هنإ : لاق ؟ ال مأ نامع ىلإ رحبلا يف هيلإ هلصويو
 فلت نإو : هل تلق ؟ ملعأ هللاو ةقث ميتيلا يصو هلكو يذلا ليكولا
 ميتيلا يصو ىلع نوكي له . نامع ىلإ لصي نأ لبق رحبلا يف لاملا
 الإ هب هيلإ لصي هنأ مولعم هنأل هيلع نامض ال : لاق ؟ ال مأ نامض
 . ملعأ هللاو رحبلا يق

٥ ٥



 مل غلب امل هضري ملف لام نم ميتيلل ليكولا يرتشا امو : ةلأسم

 . نبميل ١ 7 ؟ لىكولل كلذو ؟ كلذ همزلي

 ميتيلل ناك اذإ : مساقلا وبأ لاق ‘ باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم

 هعيب نأ يصرلا ىأرو هيف وه يذلا عضوملا يف قفني ملو رمتو بح
 هلمحف رحبل ١ يف ال ا قيرط هلمحل نكي ملو ميتيلل حلصأ هلمحو

 :ىلاعت لاق س نامض امهيلع نكي مل رحبلا يف فلتف يصولا وأ ليكولا
 ليبسلا امنإ" : ىلاعت لاقو ء'> " ليبس نم نينسحملا ىلع ام "
 . قحل أ ريغي ضرأل يق نوقبيو س انل نوملظي ني ذل ىلع

 نمثي هعضوم يف قفني ناك نإف : تلق )( . ميلأ باذع مهل كئلوأ

 فلتف اضح ميتيلل رثكأ وأ ارعس رفوأ نوكي ثح ىلإ هالمحف سحي

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللا لاق ى رحبلا يف

 له : تلق 4 ميتيلا لخن نع تلأسو . درعس يبأ نع : ةلاسم

 ىلا ١ اهلمحو هترمث عمج ىلع لم اعلا نعي نم يطعت ن ] كل زوجي

 ال مأ كلام يف هانع ىلع هتيطعأ كل لاملا ناك ولام رادقمب هلزنم
 كلذ امنإو نا ةنس يف لماعلا مزلي ال كلذ ناك اذإف ؟ زوجي
 عا ابضلا ١ كلذ كرت يف ن اكو 7 ةرجألاب د ال ا كلذ نكي ملو فر اعتل .

 ء ىف ءاركلاو .» ء ارك ريعي وأ ء اركي كلذ نم دي الف لاملا يف صقنلاو

 ,, كلام يف تدب ذأ لدت ام ىلع ال ميتيلل ل اهتجال او لضفل اي كلذ

 هيطعت ن ن ا كل 7 روجب له . اهيطحو اهقسعو ميتيل ١ لخن صوحخ كل ذكو

 هنمث دصحيو كلذ ع ايد مأ هنم هيلإ ح اتحي امو هزيخل ميتيل ١ لفكي نم

 . بجوأ ن ن اك هل حلصأو ميتيل ١ ىلع كلذ نم رفوأ ن اك امف ؟ بجوأ ن نم

 هريغ 1 هجئاوح لزعو هلام نم هيلا هفرتو :مكسلا يق لخدي ل م

 شاعمب كلذ رضي مل عيب اذأ بطحلا اذه ناك نإف ي ىلإ بحأ هلامب

 )١( ةيآلا) ةبوتلا ٩١(

 )٢ ) ةيآلا ) : ىروشلا ٤٢ )

٥٦ 



 ناك كرت اذإ كلذ ع انضل حلصأ كلذ ناكو . هلام نم ءيشب الو ميتيل ١

 وهف هلام حل اصمو هحلاصم ىف لعج كرت اذ ا ن اك ن او > بجوأ هعرب

 . هي ىلوأ

 زوجلاو بنعلا لثم ةهكافلا نم هليكو نم ميتيلا بلط اذإو : تلق
 ن اك اذ ل | إ معنف ؟ ؟ ال م ا همعطبو كلذ ل هلىكو هل يرتشي له . كلذ ل ريغو

 > كلذ زاج 4 هحلصيو هرسي 7 كلذ ناكو . "كلذل ة هعس هلام ةلغ يف

 يذلا ج ارخلا » لقثلا اذه لثمي موقت مود 5 ال ميتيلا لام ةلغ ن ناك اذإو

 .همزلي

 امك هيلع قفنيو هلام لصأ نم عيبي نأ يصولل له : تلق
 اهل ضرع ضراعل تقصو امع ميتيل ا لام ةلغ تزجع اذإف ؟ تقصو

 هريغ وأ ناطلس نم تافآلا نم ةفآب فلتل وأ تفصو امم مزل مزال نم

 وأ سرغ نم هنم دب ال ام عقوم تفصو ام عيمج نم عقو ام امأق
 هيف عابي كلذف .0 هريغ وأ ءاود نم هب الإ ميتيلا كرت حلصي ال ءيش

 . ميتيلا حلاصم يف ذفنيو ى لصألا

 هيف عابي الف . ميتيلل هكفتلاو هيفرتلا عقوم هعقوم ناك ام امأو

 نم هنم دب ال امو هتوق ىق رغلا هيلع فيخ اذإ هلام لصأ
 رظنلاو دهجلاب ميتيلا لام ىعاري امنإو س هلام حلاصمو هحلاصم
 . بابسألا عيمج نم هيف لوخدلا داري ام هجوب ملعلا لهأل ةروشملاو
 . باوصلا ةقفاوم عم داهتجالا نود ةياغ كلذل

 هبحو ميتيلا رمت عيبي نأ ميتيلا ليكول زوجي لهو : تلق : ةلاسم
 ؟كلذ زوجب ال حأ تلق ؟ ءادن الب ةمواسملاب هلام عيمجو هريمحو همنغو

 ليكو نإ ليق دقف تفصو ام عيمج نم باوصلا يأرلا بجوأ اذإف
 ىلع يدانيو ديري نميف ءادنلاب آلإ ميتيلا لام نم ائيش عيبي ال ميتيلا
 لوصألا ىوس ام ىلعو ةعبارلا ىف بجويو ، عمج ثلاث لوصألا
 ` ... اهيف بجويو ةدحاو ةعمج
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 تناك نإف كلذ يف نارظانلا يصولاو ليكولا نإ : ليقو
 يف اعاي لضفأ ء ادنلا ناك ن نإو ةمواسملا يف اعاب : ةمواسملا

 . يلآ بحأ لوقلا اذهف . ءادنلا

 نم ميتيلا دلاو هل لعج دق يذلا ميتيلا ليكول زوجي لهو : تلق
 هلخن ةرمت نم بطرلا ضيقلا نم لكأي نأ هرمث نم ثقثلا ميتيلا لام

 نود وه فلتأ اذإف . هل تبث ائيش ميتيلا دلاو هل لعج اذإف ؟ كلذ زوجي
 . ميتيلا رمأب مئاقلا هنأل هل كلذ زاج هلام

 وأ هل ةجاح يف ميتيلا لسري نأ ميتيلا ليكول زوجي لهو : تلق
 لاح ىلع ميتيلا اهيف لسري نأ زوجي الف يصولا ةجاح امإف ؟ ؛؟ميتيلل
 هلثمو كلذ يف لمعلا لهأ نم ناكو ٧ ميتيلا حلاصم نم نوكي نآ الإ
 مل اذإف 4 . ميتيل ا ةجاح امأو 0 زئاج كلذ نإف س هانع ردق هيلع رفويو

 لام ةعس وأ مداخ نم ةجاحلا كلتب مايقلا ىلع هنيعي نم ميتلل نكي
 ىلع ردق اذإ هحلاصم نم هلامعتساو تاكرحلا ىلع نوكيو س هب هفري
 ينع نإف هنيعب بحأ امف ةعس هلام يف ناك نإو س هبو هل حلصو كلذ
 رضي ملام حالصلا نم كلذ جرخي ملام هل ةحلصم وه اميف لاح ىلع

 نم لكأي ن أ ميتيل ا يصول : هللا همحر رثؤمل ا وي ] لاق : ةلأسم

 . ميتيل ١ ةجاح ىفق هر اود بكريو ميتيل ا ةعيض ىف ن اك ام ميتيل ١ ل ام

 نم لضفي ءىش نم لكأ اميف هيلع سأب ال هنإ : اضيأ اولاق دقو

 . دسقيو ع ابي الو رخدي الو ميتيلا هيلإ جاتحي ال ميتيلا ماعط

 يقو ميتيلا مداخ لضق يف يصولا ىلع سأب ال : اضي أ اولاقو

 . ميتيلا ةلاغ نع هلغشي الو مداخلا ةمدخ نم هل نمث ال ام نبللا لضف

 دق نوكي نأ الإ دريو س هلام نم ضرتقيو 0 هتعيض ىلع همايق نع الو
 لغتشا نإ هنأ فاخو هتعيضو ميتيلا لامب ةبسكملا نع لغتشا

٥٨



 اذهف هلايع عاض ميتيلا لامب لغتشا نإو ى ميتيلا لام عاض ةبسكلملاب

 لبق تام نإو س دوزيلف رسيأ نإف س هلايع ىلع توقيو توقلاب ضرتقي
 رضي نأ هل سيلو 0 ابولطم الو امثآ نوكي ال نأ انوجر رسوي نأ
 ميتيلا لام يف نوكي نأ الإ ميتيلا لام يف وه عبشيو عوجيو ميتيلاب
 وجرنف اذه ىلع ضرتقا نإف 0 هلام حالصو هتوسكو هتقفن نع لضف
 . ةقثلا بستحملا كلذكو . انفصو ام ىلع سأب هيلع نوكي ال نأ

 نم هليكولو هيصولو ميتيلل بستحا نمل زئاج : لاقو : ةلأسم
 اميف هيلع نامض الو س همرص هل لسغيو هضرأ هل عرزي نأ نيملسملا
 همرص هل عيبيو ٠ ميتيلل احالص كلذ ناك اذإ عرزلاو مرصلا نم تام

 . عرزلا نم فلت اميق هيلع نامض الو س كلذ ىلإ جاتحا اذإ همعطيو

 ميتيلا نعو : هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 ظفحيو مهتجاحب موقي ليكو مهل دجوي مل اذإ لقعلا صقتنملاو هوتعملاو
 ربجي نأ مكاحلل له ث مهيلع قفنيو مهتجحب موقيو مهنع عفديو مهلام
 ىلع كلذ مكاحلل سيلف تفصو ام ىلعفق ؟ مهل ةلاكولا ىلع الجر

 نكمي ال رمأ يتأي نأ الإ هسقنب كلذ يلي مكاحلا نوكيو س سانلا

 . كلذ ىلع مهربجيو ى كلذ يف مايقلاب ةقثلا لهأ رمأي نأ هلق . مكاحلا
 . هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلا نأ رثألا ءاج هنأل

 تناك اذإف . اهلمع ىق ديزي هنأ وجري ناك اذإ جوسل ا جاسنل ا ىطعي

 هيلع قضي مل يطعي امم رثك أ عقنل ا نم وجري ن اكو . كلذك ةنسلا كلت

 . ملعأ هللاو كلذ

 ةأرما ىهو ةأرما هدلو ىف هيصو لعج نميف تركذو : ةلأسم

 لاملا ةمساقم ىلإ ميتيلا كيرش جاتحاو س لاجرلاب زربت الو ةروتسم
 لاجرلل زربت ال يهو ةأرملا هذه لمعت فيك : تلق ؟ ميتيللو مهل يذلا

 . لودعلا نم لاملا مسقي نم رضحو ءاكرشلا رضح دقو

٥٩



 ميتيلا لام يف ءاكرشلا مساقي نم لكوت نأ اهل له : تلق
 هجولا فيكو ؟ اهنع لودعلا عم هتلاكو حص اذإ ميتيلا مهس ضبقيو
 يف لكوت نأ اهلف ؟همسق حصي امب لاملا مسقي ىتح كلذ يف
 هيجوي ام ىلع مهمهس مهل ذخأيو ميتيلا ء ءاكرش مساقي نم ةمساقملا

 يصولاو كلذ زاج ةمساقملا هنكمت نم يه ترمأ نإ كلذكو س قحلا

 رمأ اذإ بئاغ وأ رضاح وهو ى هماقم موقي نمو هنع مساقي نم رمأي
 . هرمأ نم كلذ زوجيو س هيلع هنمأي اميف ةقث

 : لاقو : دمحأ ني نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 ٨ يصولل ن ں اك هريع ل ام ق أ يصول ىلع ميتيل ا ة ةرجش تفان

 . هيأرب

 وهو اعاتم لجر عم عفر لجر يفو 4 بسحأ اميف هنعو : ةلاسم

 ىلإ بلطو س ريغص دلوو ةجوز هلو ةافولا هترضح مث بحو رمتو نطق
 ام ىلع قفني نأ هرمأو هدلو يف هل ىصوتي نأ هدنع عوفرملا لجرلا
 اذه ناكو 4 اهدلو ةقفن ةقفن ةجوزلا تيلط لجرلا تام املف س هل هدنع ناك

 ناكو 0 هيلع هقفنت هقفنت اهنإ لوقت يهو 4 ءيش دعب ائيش اهيلإ ملسي لجرلا

 أربيأ مزاح ةأرما تناك اهلعل . اهيلإ هملسي ام ىلع ةأرملا نمأي اذه

 ىلع نامض الف ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةأرملا هذه ىلإ ملسملا اذه

 ردق اهيلإ ملسي ناك نإو 0 كلذ ىلع اهنمأي ناك اذإ كلذ يف يصولا

 . اهب هل مكحي يذلا ميتيلا ةقفن

 وهو يبصلا اذه أزرت ال نمم ةأرملا هذه تناك نإ تيأرأ ى ملعأ هللاو
 اريقف ن ں اك اذ ل اف ؟ كلذ ل يف ي أرل ١ فيك .4 هلوعت ىهو اهأ ازرب ريقق

 كلذ يف اوطرتشي ملو . اهيلإ كلذ ميلست اوز اجأ دقق هي ةمئاق ح

 . ملعأ هللاو ةقث نوكي ىتح

 ىلإ لحلا غلب امل ميتيلا ىلإ ملسملا اذه بلط نإ تيأرأ : تلق

٦.



 هلأنس امب فرعي مل هنأ ركذو هيلع عجرو هأربأق مهرد يتئام ةميق

 .ء هنم ه أريأف فورعم دح ىل ا هل دح اذ اف : ال م ] ةعجر هبلع هل ] لحل ١

 فالتخا كلذ ىفف ليقي مل ن او . كلذ دعد هيلع ةعجر هل نكي مل لقو

 . ملعأ هللاو

 عفد اميف قدصم وه يصول ا : تلق س باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 مأ ةنيب هيلع م أ . كلذ ريع وأ ني دلا ء اضقو ة اكزل و ةققنلا نم ىم اتيل ا

 ىماتيلاو هلبقي وأ ءادأ ريغب يرتشملا نع طحي نأ هل لهو ؟ نيمي
 . ةنيب ريغب نيد يف ىماتيلا لام نم ىطعي نأ ىرن اميف ؟ راغص
 مهتا نإقو ي لاق ام بذك فرعي ىتح هلوق لوقلاف ةاكزلاو ةقفنلا امأو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ث نيميلا هيلعف

 يف ميتيلا دنع نكسي ن أ هل له ميتيلا يصو نع هتلأسو : ةلاسم

 : لاق ؟ ميتيلل نكاسلا نم دخؤت ةرجأ ريغب هماحرأ نم ادحأ هلزنم

 زجي مل الإو \ كلذ زاج رظنلا يف ميتيلل حلصأ كلذ ناك نإ هنأ يعم

 . هلامل وأ ميتيلل ةحلصم كلذ يف نيبتي مل اذإ

 امم هريغو نامرلا لثم رجش لزانملا يف ناك نإ تيأرأ : تلق
 نأ ميتيلا عم لخدي نمم وأ نكاسلا نم يصولا فاخو . ةلغ هل نوكت
 كلذ هنم فاخي نم هعم نكسي نأ يصولل له س رجشلا كلذ نم لاني
 نإ لوقأ : لاق ؟ هلام ىلع فاخيو ى ميتيلا سقنل حلصأ ناك اذإ

 الإ هسفن حالصإ ىلع ردقي مل اذإف 0 لدعلاب ميتيلل رظانلا وه يصولا
 . هلام نم ىلوأ هسقنف هيلع هلام فالتإب

 راجشلا نم هلام نم لكأي نأ ميتيلا عنمي نأ هل لهو : هل تلقو
 نم هل ةيطعلا يصولا يلي ام الإ كلذ يف هليني الو \ كل اهتفصو يتلا
 نوكي امع هعنمي ن أ هيلعو هل ن أ ىعم : لاق ؟ كلذ ى أر اذ ١ . هلام

 .. هريغ عنمي امك هلعف نم هلام يف هداسف هيق هيلع
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 يرادي ميتيلا رمأي وأ س هريغ وأ هماحرأ نم ميتيلا عم نكسي يذلا
 ؟ ةقث كلذب موقي نم نكي مل ولو . ةقفنلا نم يصولا هيلإ هعفدي ام

 هتنامأ يف الو هيف كشي ال كلذ ىلع انومأم ناك اذإ هنأ يعم : لاق

 مل اذإف : هل تلق . لضفأ نيمألا ةقث نأل هيلع فيضي ال هنأ يعمف

 افوقوم نوكي نأ ىعم : لاق ؟ نوكت ام هتنايخ نم هتنامأ فرعت

 " نيينعملا دحأ هيف حصي ىتح هلاحب

 بل اطد يبصل ١ عجر مت هلام ميتي ىل ا عف ل يصو نعو : ةلأسم

 له . يدشر سنؤي نأ لبق نم يلام ىلإ عفد لاقو 0 هلامب يصولا

 يصولاف 8 هدشر سنؤي نأ لبق نم هلام ميتيلا ىلإ عفد يصولا
 . ميتيلا لال نماض

 هل لعجي ملو ت ام هدل او ن ں اك م ںِإ ! ميتيل ١ يف بجي يذل او : ةلاسم

 غلاب وهو هدلاو تام وأ ى غلبي نأ ىلإ اليكو هل مكاحلا مقي ملو ى ايصو
 نأ الإ دارأ ام هلام ىف لعقي نأ هلو . هيلع ةلاكو ال . هلامب ىلوأ وهف

 . لقعلا بهاذ وأ هوتعم هنأ حصي

 نإف ‘ ايصو هل صوي ملو س اميتي هكرتو هدلاو تام نإ امأو
 وه هلعف زوجي الو س ليكولا دي يف هلام نوكيو اليكو هل ميقي مكاحلا
 سنؤي مل ن نا اق هلا لىكول ا هعق دي ذئنيح مث . ه دشر سنؤي ىتح هيق

 ه م -

 ليكولا نإ ليقف هفلتأف هلام ليكولا هيلإ عفدو غلبي نأ دعب هدشر

 . كلذل نماض

 الإ ناويحلا نم ءيش هل كرتي ال هنإ : ميتيلا يف ليقو : ةلاسم
 ءادنلاب عيبلا نأ يأر اذإو \ مدخي نمم ناك اذإ هتمدخل هيلإ ! جاتحي ام

 هل رفوآ هتأ اوريو كلذ رصبي نم ةرضحب لعف قوسلا ريغ يفق رقوأ هل
 . ةقث نوكي نأ الإ ميتيلل يصولا نم يرتشي ال هنإ : لوقلا لعب يفو
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 حلاصي نأ يصولا دارأ قحب هتأرمال ميتيلا يصو نعو : ةلاسم

 ىأر اذإ يصولل كلذ زوجي له ى نيمي الب اهقح نم ءيش ىلع ةأرملا
 لعف هنإ لقن مل كلذ لعف اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ميتيلل رفوأ كلذ نأ
 امأو ى لوقلا ضعب ىلع هل عساو هنأ وجرنو 0 هل لحي ال امارح

 دب نكي مل مكاحلا ىلإ رمألا راص اذإو . نيميلاب ةحصلاو طايتحالا

 الو تيملا نع يضقي ناك ءاهققلا ضعب نأ انغلب دقو س نيميلا نم
 نأ هل عساو هنأ وجرنف لوقلا اذه ىلعق 0 هل قح ىلع ادحأ فلحي

 . نيمي الب كلذ ىلع حلاصي

 .فقعتسيلق اينغ ناك نمو " : ىلاعت هللا هلوق نعو : ةلأسم

 ففعتلا فيكو لكأملا اذهام " فورعملاب لكأيلق اريقق ناك نمو
 نمف . ىم اتيل ١ ءالكول هن ] اذه يف انعمسف 2؛؟ فورعمل اي لكال و

 الغتشم نوكي نأ الإ ائيش هنم لكأي الف ميتيلا لام نع ىنغتسا

 . هسقن هب توقي ام هتعيض ىف مادام لكأي نأ هل زاج ميتيلا ةعيضب

 اولاق دقف ريقفلا امأو 0 ائيش هلام نم لكأي مل هتعيض نم الخ اذإف

 هيلع وهو ميتيلا لام نم ضرقتسا نإ ضرقلا وهو 0 فورعملاب لكأي
 . هيلإ هيدؤيو نيد

 لام لوصأ نم ع ادن نأ ىنيجعي الو : ددعس ويأ لاق : ةلاسم

 امو . موي توقل وأ نيد ء اضق نم هنع تقول ا ىق ذقني ام ال ا ميتيل |

 . ينبجعي الق كلذ ىوس

 لاومألا لهأ كلذكو لضق باتك نم ناطحق يبأ نعو : ةلأسم

 . رقب ىلإ جاتحي ميتيلا لام ناكو . لاومألا ميقي مداخلا ناك اذإ
 ناك نإ . لاملا ةيافك نم لضف ام الإ هل عبي مل س رجزلا باود ىلإو
 . مكاحلا هزاجأ هيبأ نع يصو هل

 هماقأو 0 انيمأ ةقت اليكو هل ماقأ هيبأ نم يصو هل نكي مل نإو
 ن اك امو > هتلغو هلام لص ] نوكبو . كلذ عيمج هل ىلوتي يصول ١ م اقم
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 نوكيو ىماتيلا لاومأ نم عابي ام ليكولا هل عيبيو هدي يف نيع نم هل
 . لغمل ا مالغل ا هل ىقبتسي هنا : ل اقب دقو . ٥ دد ىف

 يف هيبأ نم ىصرلا ماقم ماق اليكو ميتيلل مكاحلا ماقأ اذإو

 امف . هنعو هل ةعز اخملا ىفو هيل ١ بلطي ام ةيل اطم ىفو هروم ] عيمج

 . هيلعو هل زئاج وهف يصولاو ليكولا هعزان هيلع وأ ميتيلل مكح

 نأ هل له ة امهدحأ عاب اذإ ليكولاو يصولا نعو : هريغ نمو
 . ةنيب هل موقت الأ فاخي نأ الإ كلذ هل سيلف ؟ نمثلا نم طحي وأ ليقي
 . كلذ ىق رظانلا وهف رفوأ طحلاو ةلاقإلا ىريو

 ملق اهقحتسي تعيب ةعفش عيبب هل املع امه نإو : باتكلا نمو

 ليكولا مكاحلا رمأيو ى غلب اذإ اهبلط هل نكي ملو ة تلطب اهبلطي
 مكاحلا هل اهضرفي يتلا هتنؤم هلام نم ميتيلا ىلع ايرجي نأ يصولاو
 صقانلا لجرلاو هوتعملاو مجعألا كلذكو . هلام ةنؤمو هلام يف

 نمم دحأ ةنؤم اهوتعم وأ ابئاغ ليكولاو يصولا يلو امو .'» لقعلا
 . ميتيلا لام نم اويطعي نأ هريغ وأ ميتي نم هتراو وه

 لام يق ةأرما وأ لجر ىلإ لجر ىصوأ اذإو : باتكلا ريغ نمو

 . ةنايخلاب فرع دق نم ىلإ بئاغ وأ هوتعم وأ ميتي لام ملسي نأ هل

 . اليكو ميتلل مكاحلا ماقأو

 . ةقث رخآ هعم مكاحلا ماقأ امهدحأ تامق نايصو هل ناك نإو

 الإ س هريغ ىلإ هيف هيلإ يصوأ اميف يصوي نأ تام نإ يصولل سيلو
 وأ ميتيل مكاحلا هماقأ نمل سيلو س هيلإ ىصوأ يذلا كلذ هل لعجي نأ
 لعجي نأ مكاحلل الو س هريغ ىلإ يصوي الو لكوي نأ نونجم وأ بئاغ
 . كلذ هل

 )١( لقعلا ناصقنب فورعملا لجرلاو " : ةخسن يف '
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 هلام نم ملعملا رجأ ميتيلا نع يطعيو : لضف لضف باتك نمو

 ةنسحلا ةوسكلا ىسكيو 0 اعساو هلأم ناك اذإ رحنلا ىف هل ىحضيو
 هلام ناك اذإ مدخيو ٧ اهنبلل ةحينملا هل ذختاو . اعساو هلام ناك اذإ
 كلذ زوجي لقعلا صقانلاو هوتعملاو مجعألا كلذكو : كلذل اعساو

 . ليكولاو يصولاو مكاحلل

 اك نإو 0 لاجرلا نم مهيلع موقي نم ءالؤهل لكوي نأ مكاحللو
 ماكح كلذ لعجي دقق ‘ سأب الف كلذ يفكي ةنومأم ةقث ءاسنلا نم

 . كلذل اعضوم نك اذإ هتدجو هتخأو هتدلاو ىلإ ميتيلا رمأ نيملسملا
 نأ مكاحلل الو يصو ةياصو لقعلا حيحصلا غلابلا ىلع زوجي سيلو
 هلام ضبقي اليكو ميقي مكاحلل نإف س بئاغلا الإ اليكو هيلع لكوي
 . هيلعو هل مسقلا زاج مكاحلا رمأب هل مساق اذإف . هل منساقيو

 هلام هيلإ عفدي الف ليكو هل ناك اذإ ميتيلا نإ : لاقو : ةلأسم

 كلذف هنيدو هلامل اظفاح ناك اذإ دشرلا لاقو 0 ادشر هنم سنأي ىتح

 : لاقو س الق كلذ ريغ امأو يستكيو لكأي ام الإ هلام نم هيلإ ملسي ال

. هلام نيبو هنيب لاحي الف ميتيلا غلب اذإ



 سماخلا بابلا

 :1 | لوصأ نم هلامعلا هعيبو ميتيلل باستحالا
 ل ام و كلذ نم زوجي ام وأ ى ناويح وأ ضورع

 هلام نم ضوقلاو ء زوجب

 ىلع ماي اق يف ميتيل بستحي ن أ لجرل : زوجي له : رتؤمل ١ يبأل تلق

 لاق هن ] ةيقع نب ح اضول ا نع ظفحأ ي ذلا : لاقف ؟ ةل امغ عيب و ] لام

 بستحي ن ] هل ٠ روجي له : تلق مث . دمحمل اليكو د ايز ميق أ ن ں أ تدر ]

 ؟ اعيمج امهليق دمحم تامق هب دلو ان اكو ةنصول اهلمحأ ملف هل

 ن اويحل او لوصأل ا عيب ام أو > هي م ايقل ا هل حلصي ام عيمجو هتلاقغل

 . نيملسملا يأربف

 هل ا مث > ةنومأم ةقت ةت مأ هل تناك نإ تيأرفأ : تلق

 يف نكلو . ال :لاق ؟ همأ ىلإ هملسبأ . ةلاغ عيب يف هلام يف بستحم

 . ميتيلا ىبصلا غولب ىلإ هدي

  

 يف : هللا همحر ديعس نب دمحم ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ناك ام . ميتيلا حلاصم يف يصولا ماقم موقي نأ ميتيلل بستحملا
 تابثإو ماكحألا نود ام حالصلاب رظنلا يف هحلاصم نم جرخي
 نم ليزيو هتجح عطقي اميف هلام نم ليزي اميف 0 ميتيلا ىلع ةجحلا
 . هلوق نم ىنعمل ا اذهو : ليق هنأ ي دنع اميق ؟ هلام

 ميتيلا لام نم عيبلاو ميتيلا لامب ضايقلا نأ كعمو : هل تلق
 ةلزنمب اذه ىف نوكب نأ حلصأ كلذ نأ بستحم ا ىأر اذإ هل ء ارشل و

 كرت نوكي ال هنإ : لاقو س كلذك هنأ هلوق ىنعم ىلع : لاق ؟ يصولا

 . ميتيلا ةجحل ليزمب ةعفش درب بستحملا
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 ىتح فزنيف هنتخيف ميتي يف بستحم لجر يف لوقت ام : ةلأسم

 ريغب كلذ لعققف يلو وأ يصو هل ناك اذإف تفصو ام ىلعف ؟ تومي
 كلذ لعف نإو ى هلام يف ةيدلا هيلعو كلذل نماض وهف مهترواشم
 هيلع ردقيو كلذ لمحي نمم ميتيلاو س يلو الو ميتيلل يصو الو اباستحا
 بسحاف نتخي هظم نأ فراعتي ىذلا دحلا ىف هحلاصم نم كلذ ناكو

 ` ... هيلع نامض ال هنأ انظفح انإ

 نوكت امنإو . كلذب دبعتم ريغ يبصلا نأ بهذي اضعب لعلو
 هيف هيلع ررض ال ام امأو س هنيح يف عقاو ميتيلا ررض يق ةبسحلا
 تاجلاعملا يف هسفن يف هررض نيبي ام ررضلاو 0 هيف هيلع ةبسح الف
 هنيح يق هاذأ ةلازإو هررض ةلازإ ةجلاعملا كلذب ىجري يذلا ةرهاظلا
 . كلذ

 هل نكي مل اذإ ةبسحلا هيف زوجي هنأ انعم هيف فالتخا ال اذهف

 هنأ فراعتي امي ماق اذإ اذه يف بستحم ١ نإو . كلذب موقي الو يصو

 كلذ ىق هيلع نامض ال هنأ كلذب موقي نميف هلتم لعفل ايدعتم نوكي ال
 . هللا ءاش نإ

 اذا إ ميتي ريغ ق ] ن اك اميتي ريقغصل ١ يبصل نع هتلأسو : ةلأسم

 لثم ة هدن هل كلذ يف نوكبأ ذدين هنأ ٥ اونو ءاعو يف هرصع وأ ارمت خبط

 فالتإ يف كلذ ناك اذإ هل ةين ال يبصلا نأ يعم : لاق ؟ ال مأ غلابلا
 . هلام

 نم خبطلا كلذ ذخأف هل بستحي نأ دارأ نمل زوجي لهف : هل تلق

 نأ ىلإ هلام فلتي امم س ههبشأ ام وأ ذيبنلل يبصلل هدارأ يذلا رمتلا
 نمل زئاج كلذ نأ يعم : لاق ؟ هب عفتني امم لخلا لاح ىلإ ريصي
 . كلذ هعسيو هيف هل بستحا

 رومأب مايقلاو ررضلا ةلازإ ىلع ةبسحلا نإ : ليقو : ةلاسم
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 ميتيلا لام ميلستلا ي يق ذ الإ ةقت ريغ وأ ةقث ةقث لك نم ةزئاج ىماتيلا

 هحصأ امي مكحي نأ مكاحللو . ةقث . ةقث نم الا كلذ ٠ روجي الف هلام د ضيقو

 .. ركنملا نم ةنيبلاب بستحملا

 له . ميتيلل لخن ىنطأ ميتيلل بستحي لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 اذإ : لاق ؟ ال حأ كلذ بستحملا هل حابأ صوخلا طرش ينطملل زوجي

 مل نإف : تلق .4 كلذ هل ناك ينطملل صوخلا نأ ةنسلاو فراعتلا ن اك

 :لاق ؟ كلذ هل له صوخلا ذخأي بستحملا هل نذأو ةنس دلرلا يق نكي

 ةلاسملا يف يعم زوجي امنا > بستحملا نم ازئاج كلذ ملعأ الف

 . ركانت الب كلذب ةحابإلا فراعتم ناك نإ ةحابإلاب فراعتلاب

 صوخلا نأ فراعتلاب ةتس نكي ملو يصو هل ن اك م ناف : هل تلق

 ملعأ الف : لاق ؟ ليكولا كلذكو : هل تلق . كلذ هل زوجب الف . ينطملل
 . عيبي ال ا ؛ يصو الو ليكو نم ازئاج اح كلذ ل

 ىلإ لجر جاتحاو يصو الو بستحم ميتيلل نكي مل نإف : هل تلق
 ةلداع ةميقب ميتيلا لخن نم ائيش موقي نأ دارأف لخنلا ء انط نم ءيش
 هذقنيو اذه ىلع هسقن ىنطيو . هسقن ىلع ءانطلا بسحيو اهذخأيو

 ميتيلل حلصأ ناك اذإ : لاق ؟ كلذ هل له . هلامو ميتيلا حالص يف
 . الف مكحلا امأو ٧ ةنانئمطالا مكحب كلذ زاج

 هلخن ءانط نم ميتيلل اهلعج ىتلا مهاردلا هذه نوكت امو : هل تلق
 : لاق ؟ نامض وأ هيلع ىه ةنامأ ميتيلا حالص ىف اهذفني مل دعبو

 : لاق ؟ اهنم ميتيلا هيلع عقو ام ةاكز جرخي نأ هيلعف : هل تلق

 ميتيلا لام ىلإ نامض نم تجرخ اذإ لوقلا ضعب يف كلذ ليق دق
 تناك ام امأو س هنامض نم اهليزي ىتح ليكو وأ ب ضبقب
 ةاكزلا هيلع بجت نمم ناك نإ يدنع هيلع اهتاكزف هلام يف ةنومضم
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 . هنامض يف دعب رصت مل اهنأل اهيكزي نأ ينبجعي الو

 نأ هلو هيلع : لاق نم لاقف 0 ميتيلل بستحملا يف فلتخا : لاقو

 الو هل : لاق نم لاقو س هلام يف بجت يتلا ميتيلا لام ةاكز جرخي

 معن : لاق ؟ لاملا ةاكز رلثم يه رطقلا ةاكز كلذكو : هل تلق س هيلع

 . ءاوس اهيف فالتخالاو يدنع اهم يه

 ناويح نم عاب اذإ ميتيلا كيرش نإ لاق : ةيشاحلا نم : ةلاسم

 لاق ٧ ميتيلل بستحا اذإ كلذ هل زئاج هنأ فلتلا هيلع يشخ اذإ ميتيلا
 . بستحملا نم يرتشي نأ كلذ ملع نمل ينبجعي امو :

 ءاملا نم ه ادانملاي ال ا زوجب ال لوصأل ١ عييو اضيأ اهنم : ةلأسم

 . هريغو

 ءاملا نم لوصأل اام و : ير اوحل يب ] نع اهرث ] ىلع : ةلاسم

 ءالكو نم وأ نيغلابلا نم الإ زنتكت الو ىرتشت الف ضرألاو لخنلاو
 ناك اذإ هيق ةعفش الف ضابقلا امأو : يراوحلا يبأ نعو ماتيألا

 لوصألا ١ نم كلذ ٥ ايشأو ء املاو لخنل و ضرأل ١ لثم لصألاب اضايق

 . ملعأ هللاو

 نع هتلأسو . دمحم يب ] خيشل ١ ةروثنم نمو اهنم : ةلاسم

 ريغو ةمرقل اي » لخني الخنو .» ء امي ء امو ضرأب اضر ا : ل 0 ١ ةلق انم

 . ةعفش الو عيب وهو زئاج : لاق ؟ ضارتو قافتا ىلع ةميقلا

 لخن هل لجرو ءام هل لجر نع هتلأسو : اضيأ اهنم : ةلاسم
 : تلق ؟ لخنلا بحاص لجرل كلذ ةئامب لقاني نأ ءاملا بحاص دارأ
 اولاق : لاق ؟ ةلقانملا نم ءيش يف وأ ةعفش كلذ يف عيفشلا كردي له

 ىلإ عجر . ملعأ هللاو ةعفش هيف سيلو زئاجف لصألا نم ناك ام
 . عرشلا نايب باتك
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 اهل زوجي ةقث همأ تناك اذإ ميتيلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلاسم

 له . هترمث نم ائيش تعاب وأ هلزانم نم ائيش تدجوف ةبسحلا
 ضعب نم انفرع يذلا : لاق ؟ كلذ اهنم ىرتشا نمل مأ كلذ اهل زوجي

 نم ليكو الو 0 هيبأ لبق نم يصو ميتيلل نكي مل اذإ هنأ نيملسملا لوق
 رصعلا كلذ يف كلذ مدعأو 8 ناطلسلا لبق نم الو . نيملسملا لبق
 حلاصمو هحلاصمب مايقلاو ميتيلل ةقث بستحم هل بستحاف . نامزلاو
 نيملسملا عم هتقث تحص اذإ بستحملا لعف ام تبثو كلذ زاج ى هلام
 لاكي امب لاوفلاو رامثلا نم عاب اميف مكحلا يف نامض هيلع نكي ملو
 لعف نم زئاج كلذف نزويو لاكي امب ضورعلا كلذكو ث نزويو
 ليبس ىلع هايملا انطو لزانملا رجأو رامثلا انط كلذكو ‘ بستحملا

 نإف ناويحلاو 8 لصألا لاوز نودام نيتبرشلاو ةبرشلاو . رامنلا
 نم يصرول ١ ح اقم موقي نمو ٠0 يصو ال ا هعيبي ال ن اويحل او لوصأل ١

 . م اكحلا

 ام ىلع مكحلا يف ناويحلا عيب بستحملل زوجي : لاق نم لاقو
 . لصألا لاوز هل كلذ زوجي ال امنا ,. انفصو

 امأو 4 نيملسملا ماكح عم هلعق نم كلذ تيث ةقت ناك اذإ اذهو

 وهو 0 مكحل ا يف هل كل ذ زوجي الف نيملسمل ١ عم ةقث نكي مل ا ذ ا

 مدع اذاف هللا نييو هنيبي اميق امأو » مكحل ١ ىف كلذ عيمجل نماض

 . بايغلا نم نيبستحملاو ماوقلا نم ديلا يلوأو ليكولا وأ يصولا
 مهل بلغت الو 4 مكح هيق نيملسملل ذقني ال ي ذلا ةقثلا رصع ىف ن اكو

 نم ايتفلاب اهيلعو هسفنل سمتلي مهنم لك رادلا لهأ ناكو س دي هيف
 . مدعلا لاح اذهف . دي مهل سيلو ، نيملسملا لوق

 هل ر اج نوملسم ا ه اري ام ىلع اذه ىلع بستحم بستح ا ولق

 ردقب امي موقي نأ م اكحل ١ مدع دنع لكل ىلع نأل > هلل نيو هنيب اميق

. مالسإل ا قوقح نم هيلع



 هللا نأل ماتيألل طسقلاب مايقل | مالسإل | يف قوقحل أ بجوأ نمو

 " طسقلاب ىماتيلل اوموقت نأو " : لاقف " كلذب هدابع بطاخ

 مايقلا ىلإ نوغلبي ةفورعم مهلاح تناك اذإ مايقلا لهال مايقلاف
 نم مهنع باغ ام مهيلإ اوهني نأو ث مالسإلا حلاصم يف مهونيعي
 . مالسإلا حلاصم عيمجلو ماتيألل اوبستحي نأو 0 مالسإلا حلاصم
 نم نودجي ال اوناك ا اذإف { ماكحلاب م اوقلا م ! ىلإ كلذ اوعقريو

 . اذه ىلإ الإ هيدؤي لاح ال هنأ ملعو ٠ مايقلا ىلع ةردقلا لاحب

 ضئارفلا مدع دنع هللا دنع روذعم هنأ ةمئاق دهاوش هذهف

 ريغو 0 اهب مايقلا قيطي ام ليبس ىلع الإ اهب موقي نأ 0 اهنع زجعلاب
 هيلع ردقي ام كرتي نأ 0 اهتلمج ليبس ىلع اهب مايقلا مدع دنع روذعم
 هللا همزلأ امب ماقو 0 هل نينيعملا نم هيلع ردق ام عيمجبو هسفنب اهنم
 هل زاجو هيلع مثإ الو س همزلام ىدأ دق ناك هللا نيد لدع يق طسقلاب

 . لعق ام هللا نيبو هنيب اميق

 ناكو 0 نيعيضملا نم ضئارفلا نم كلذ ريغ يق ناك ولو
 لب ى مولم ريغ اهنم ماق امب وهف ى نيملاظلا نم هللا ضئارف عييضتب
 نيملسملا نم بستحم هيلع بستحا نإف . نينسحملا نم كلذ يف ىه
 نامضلا هومزلأو رهظ ام مكح يف نيملسملا ىلع ةجح هل نكي مل

 هتريرس يف امأو 0 رهاظلا مكحلاب نامضلا مزلو س رهاظلا مكحلاب
 . باوصلاب ملعأ هللاو مراغ الو مثآ ريغ ملاس وهق

 نم ىلوأ ناك ةقث ناكو س ميتيلا ءايلوأ نم بستحملا ناك اذإو
 ءايلوألا نم ىلوأو 0 نييبنجألا نم وأ ميتيلا ماحرأ نم هريغ نيبستحملا

 ت ايصعل و ء ايلوأل ١ نم هنو د وه نمم ةيسحل اي ىلوأ وه . ميتيل ١
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 ىلوأ اف بستحي ملو ةقث ةقث مهيف ن اك ق ] ب استحالا قحتسي ةقث وه نمم

 اتاقت اوناكاذإ اهمأ ليق نم ميتيلا ماحرأ ميتيلل ب باستحالاب مهدعب نم

 يف دجل او مأل ١ بستحا ولو . هيبأ وي ] هدج نهالوأ كلذكو مهالوأو

 لاملاب مايقلاب ىلوأ دجلا ناك تاقثلا نم امهالكو . هي مايقلاو لاملا

 نم هم ا عم يبصل ١ ىلع قفنبو يبصل ١ لفكب ىلوأ مأل او س ل > لام ا ٠ روحو

 يف نييستحمل ١ ح اوقل | بلط دنعو ح اكحألا روهظ دنع ا ذهو . هلام

 . ماكحألا روهظ هيف نوكي نامز

 لخد نملو اهل كلذ تيث انركذ امم ءيش يف ةقث يهو مأل ١ تيستحاق

 . انركذ امم عيبلا نم زوجي ام بسح ىلع اهدي نم لكأو س اهعم
 اهنم ىلوأ وه نمم ادحأ نأ اهل نبعملاو اهعم لخادلا ملعي ىتح

 . ميتيلل بستحم باستحالاب

 ولو مألا عم لوخدلا هل بحن مل ةقث بستحملا ناكو كلذ ملع اذإف

 نم مألا تلعق امو ت ءايلوألا نم بستحملا يأرب الا هعم ةقث تناك

 يلولا كردأ امو 4 زئاج وهف باستحالا رهظبو يلولا بستحي نأ لبق

 مألل انعم كلذ تيثي ملو . هيلإ ناك هيق بستحي امم ءيش دقع نم

 هل زئاج وهف كلذ ملعي مل نمو . يلولا باستحا نم كلذ ملع نم دنع

 . مألا لعف نم

 تنطأ وأ ةرج أ ترجأ وأ نمنلا ضيقت ملو اعيب مأل ا تع ا ناق

 تبث ى حصيو يلولا باستحا رهظي نأ ليق نم ةدقع تدقع وأ ءام

 يلولا ىلإ نمثلا ملسيو اهريغ نم كلذ ىبأ نملو س اهل اهلعف نم كلذ
 بلطي مل نإف ى نمثلا ضبق هل نكلو س كلذ ضقن يلولل سيلو س مئاقلا
 هل ةعئابلا يهو ةقث ريغ يهو مألا ىلإ يرتشملا ملسو نمثلا بستحملا
 لام ىف ةدقع دقعي الف لبقتسي اميق امأو 0 هللا ءاش نإ كلذ هل زاج

 ىلع نكي ملو هترضحب ناك نإو ى كلذ نكمأ اذإ هيلو يأرب الإ ميتيلا
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 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ مهفاف هترواشم ىلإ ررض كلذ ىف ميتيلا

 نأ ملسملل نأ ىري يراوحلا نب لضفلا ناك : لاق : ةلاسم
 م اقم موقيو > هل ام حالصو هرم ] نم هدل | ! ح اتحي اميق بستحي

 فلحتسب ن ن ] لثم اهلعقي ن ن أ بستحملل : زوجي ال ء ايشأ ١ يق ال ا لكول ا

 َ كلذ ريغو هل

 لثم ة ةنامأل او هض رتقا ام يصول ا ضرتقمل ا د دربو د ار ا املك ميتيل ١

 . هريغو ميهاربإ ىبأ نع اذكه . كلذ

 اضرقي ن ن ] را يصولل الو يضاقلل زوجي 1 هنأ : ع اقرل ١ باتك يفو

 .. عرشلا

 يف ميتيل بستحا ةقث لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 , تلق . هلام هيلع لمحو هيلع فاخي يذلا ن ناويحلا عابق هلام

 هناويح وأ ميتيلا ةلغ نم ائيش بستحملا اذه نم يرتشي نأ ملسملل
 نم ناك اذإ.اذه زوجي امنإف تفصو ام ىلعف ؟ ةمواسمب وأ ءادنب

 . هنم يرتشي نمل زاج ةقث ناكو ث ميتيلا ءايلوأ

 ء كلذ عيب يلولل ز روجيو 0 هنم ء ارشلا زجي د مل ةقث نكي مل نإو

 عيب زوجي امنإو ى عيبلا كلذ ضقتنا عيبلا كلذ رّيغو ميتيلا غلب نإف
 الإ يلولل اهعيب زوجي الف لوصألا امأو ى لوصألا نود اميق يلولا
 . يصولا ليكو وأ مكاحلا يأرب

 ل ام لصأل ١ نم تع ايق هتدل او عم ميتي نع هتلأسو : ةلأسم

 ىرتشي لهو هتوسكو ميتيلا ةقفن يف كلذ ىلإ ميتيلا ةجاح عم ميتيلا
 ةجاح دنع ليق دق معن : لاق ؟ هقتي ةقث هعفدي وه سيلو كلذ ىلع نمأ اذإا هنم
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 . ميتيلا حلاصم نم كلذف كلذ ىلإ ميتيلا

 دنع نم الإ ميتيلا لام يرتشي نأ كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو
 ال ١ ميتيل ا لام عيب زوجي ال : لاق نم لاقو 4 نيملسمل ا دنع ةقث وه نم

 . كلذ روجي الف ال او لكو وأ ميتيل ١ يصو دنع نم

 يلي ناك لجر نعو : رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ينطمل ا نم ذخأي ميتيل ا لامب مئاقلا ناكو الجر اهانطأف هل الخن ميتيل

 مئاقلا يطعي ام تبثي ال ينطم او هتبثي سيلو دارأ امك ائيش ائيش

 . مئاقل ا ىلإ راص دق مك فرعي مل ةبساحملا تاج املف اضيأ ميتيلل

 ؟ كلذ يف مكحلا ام 4 . ينطمل ا ىلع ىقب مك الو

 حص ام الإ هلامب قحلا نوكي نأ كلذ يف مكحلا نأ يعم : لاق
 ىلعو . ميتيلل مزلي اميق اذهو ج وه مك قحلا لصأ فرعاذإ هئادأ نم

 هكرتل ميتيل ١ ل ام ىلع ىرحت الو ضيق امىق هسفنل ىرحتي ن ] مد راقلا

 . يدنع هب لكو الو

 هنأ يعم : لاق ؟ كلذ يف امهمزلي ام قحلا لصأ ايسن ناق : تلق

 نئمطي ام ىلإ هقح نم جورخلاو ميتيلل يرحتلا قحلا هيلع ىذلا مزلي

 ىلإ جورخلاو يرحتلا ضياقلا ىلعو ء هقح نم جرخ دق هنأ ملعيو هيل :

 . هنم ضبق دق هنأ هعم حص اذإ هنم ضبق اميف "

 لام نم ينطملا ىلع يقب ام ردق ضباقلا ىرحت نإف : تلق

 هلعق نم نسح ١ ذهو يعم اذكه : لاق ؟ كلذ هؤزجي له ميتيل

 . هللا ءاش نإ

 دق وه هضبق يذلاو ينطملا ىلع يقب ام ردق ىرحت نإف : تلق

 له 0 ينطملا ميتيلا لامب مئاقلا ىلإ ىرحت مث ميتيلا حلاصم يف راص
 ؟ ميتيلل ىرحتي وهو ينطملا نع هب ىرحت يذلا ذخأي نأ مئاقلل
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 يذلا ذقنأو يقب يذلا ميتيلا لام نع ىرحت نإ هنأ يعم : لاق

 ناك نإو هقح الإ يدنع ميتيلل نكي مل لدعلاب ميتيلا حلاصم نم هضبق
 هل سيلف كلذ ريغ نم وه همزلي امم هل هنم اعوطت ميتيلل ىرحت امنإ
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ينطملا هب ىرحت امم ذخأي نأ يدنع

 لييس ىلع هس أر ىلع هدي عضوف اميتي يقل لجر :

 كلذ يف هيلع ىرتأ ميتيلا سأر نم نهد هدي قلعق ربلاو هل رتل

 . قيفوتلا هللايو هبلع نامض الف ؟ ال حأ انامض

 : هللا همحر- هللا ديع يبأ نع هيسحأ ب اوج نمو : ةلأسم

 لعجف ءامو لخنو ضرأ لام ميتيللو س ميتي هرجح يف لجر نع تلأس
 ىتاف لضفلا كلذب ديري لجأ ىلإ مهاردب هعيبي هربو هرمتب برضي
 كرتي ملو نيد هيلع ناك نم ضعب تام وأ ةفئاط هنم بهذف هيدي ىلع

 كلذب دارأ امنإ يلولاو ى سلفم وأ رابج وأ قساف ىلع عاب وأ ءافو
 . هرظنب ميتيلا لام نم عيبي نأ يلولل يغبني نكي مل : لاق م حالصإلا

 هل نوكيف هريغ لامب لمعي امك هلامب لمعي نأ هل لهو : تلقو
 ميتيلل وهف حبر هيف ناك نإ هنإف ميتيلا لامب لمعي ال : لاق ؟حبر هيف
 . يلولا ىلع وهف هعضو هيف ناك نإو

 يف وهو ليكو هل سيلو مآ هل ميتي نع اريشبي تلأسو : ةلأسم

 يف هلام نم عيبت نأ اهل نأ هماعطي هل ةمئاقلا يهو هتدلاو رجح

 . هيلا ا جاتحت امو هتنؤم

 ؟ هتدلاو ىلإ هعقديأ لجر ىلع قح ميتيلا كلذل ناك ناق : تلق

 نايري ام ردقي ةضيرق هل ناضرقفيو نبملسملا نم نيلجو د رضحي : لاق

 همعطتو هيلع نيدتست اهنارمأيو ةقفنلاو ةوسكلا نم هيلإ جاتحي ام

 فرعت همأ تناك نإو : لاق 4 . يه هذخأت قحلا كلذ اهيلا عفديو

 ام هيلع يرجي : لاق ؟ عنصي فيك : تلق . كلذ زوجي الق ةنايخلاب
 . كلذ اهيلوي الو هتوسكو هماعط نم هيلا إ جاتحي

٧٥



 مهرم ] يلوف مهربك أ كر دأف يصو مهل سيل ةوح ا نعو : ةلأسم

 هيخأ لام هيطعي نأ ريبكلل زوجي له نيرغصألا نم ربكألا كردأ مث
 . ةقث ناك اذإ . معن : لاق ؟ رغصألا
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 سداسلا بابلا
 هناكز جارخ او هب مايقلاو ميتلا لام يك

 هفحصم و هبنك نم ةءارقلاو

 هثاريم و هلابكمب عافتنالاو

 نم دبي يف هاري مث من بئاغ لام وأ ميتيلا عم ء ءيشلا ىري يذلا امأو

 ىلإ هلوحت نكمأ اذإ هنأ لوقلا ضعب يف هنأ يعمفق . ه ارتشا هنأ معزي

 هقيدصت زوجي هنإف ى يعدي امب لالحلا يناعم ضعبب هدي يف وه نم
 لوقل | ضعي يفو . هبلع بلغي ىنعمب هقب دصت ل ام مزلي مل ام كلذ يف

 . حيحص هجوب ىعدي ام هل حصي ىتح هلاحب هنأ يدنع

 جرخأف ميتيل ناسنإ بستحا نإف : تلق : ةيشاحلا نم : ةلاسم

 . فالتخا هيق : لاق هتاكز

 رمألا : لاق ؟ ةاكزلا هنم اوذخأي نأ ءارقفلا نم ملع نلو : تلق
 ماتيأ ةاكز جرخت تناك ةشئاع نإ اولاق مهنأل دحاو فالتخالا يف
 . باتكلا ىلإ عجر . اهدنع اوناك

 كلذ مزالل | ميتيل ا ل امي م ايقل | موزل نع هتلاسبو : ةلأسم

 . يدنع اذكه : لاق ؟ مهيلع كلذ بجاو وأ هل نيرضاحلل

 : لاق ؟ هحلاصمب موقي اليكو هل ميقي نأ مكاحلا ىلعف : هل تلق
 يل نييب ال : لاق ؟ كلذ ىلع ريجي نأ مامإللق : هل تلق . يدنع اذكه

 ؟ كلذ

 ة كلذ ىلع هنمأي نم ميتيلا حلاصم ىق رمأي نأ هيلع :لاق ؟ مايقلا

 :لاق س يدنع اذكه : لاق ؟ ميتيلا لام نم كلذ ىف رجأتسيو : هل تلق

 . ليق اميق
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 كرتي نأ هل له . ميتيلا حلاصمب مايقلا ىف ةلاكولا لبق اذإف : تلق
 هرذعي نأ الإ كلذ هل ىل نيبي ال : لاق ؟ لدع مكاح كلذل هماقأ اذإ كلذ
 . مكاحلا كلذ

 يدنع وه : لاق ؟ ليكولا ةلزنمب اذه ىف بستحملاف : هل تلق

 ناك امو 4 ةرضملا ميتيلا لام ىلع هييسي دلوتي امم لخد اميق هظم

 الف كلذ نم هيلع دلوتي داسق ريعي حالص ميتيلا لام ىف هلوخدب عقي

 . هللا ءاش نإ كلذ ىف هيلع سأب

 ةعوقرم ميتيل بتك هعم ن اك نمو : ب اتكلا ررغ نمو :: : ةلأسم

 باودلا اهلكأت نأ اظفح اهبلقي نأ زئاجف

 فلخو ايصو فلخو هوي ] تام يبص : ةبش احلا نم : : ةلأسم

 اذ ل ١ ا جرخي مل اميق ة ٥ اكز يبصل ١ ىلعو ة ٥ اكزل ا يصول ١ جرخي ملو ل ام

 امأو . هيلع ءيش الف هغولب لبق تفلت اذإ رامثلا امأ : لاق 4 غلب

 اهيق نأ غلب دقو هملعأو ىصولا هيلإ اهعفد اذإف س بهذلاو مهاردلا
 نينسلا كلت نم ىضم امل اهتاكز جرخي هنإف . ةنس اذكو اذك ةاكزلا

 ءيش الق ميتيلا غولب لبق اهفلتأ يصولا ناك نإف س لوقلا رثكأ يف
 . غلب اذإ هبلع

 ىصولا همسق هنيعب 7 لاملا ناك اذا : لاق ؟ ىصولا أربي الو هللا
 هل تراص نم ىلعو ئرب دقف ةاكزلا هيف نأ غلب ال يبصلا فرعو
 ىصولا هقلطأ دقو ائيش ميتيلا هل نمضي ملو 7 اهتاكز جارخإ مهاردلا

 الف هل نمضو كلذب يبصل ا هقرعف يبصل ١ غلب مث هربع وأ يبصل ١ ىلع

 نإ ا هناق . هنع غلب دق هل نمض ىذلا ١ يبصل ١ نوكي نأ ال ا إ يصولا أربي

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ث ئرب هل نمض

 ىلع له ه اكزرل اهلام يف تيجو اذإ ميتيل ا نع لئسو : ةلاسم
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 نأ ىعم : لاق ؟ ةاكزلا هلام نم جرخي نأ هل ب وأ هيصو

 كلذ هل ىري ال اضعبو ء ريخم هنأ لوقي اضعبو 0 كلذ هل ىري اضعب
 كلذب هربخأ ميتيلا غلب اذإف ى ميتيلا لام نم ةاكزلا عمجي نأ هل ىريو
 ذفني نأ هل بستحملاو ميتيلا يصو ىلع بجوي اضعب نأ يعمو : لاق

 . هلام نم ةاكزلا

 هلو هم أ دنع اريغص هل انب ١ كرتو تام لجر نع هتلآسبو : ةلاسم

 يهو اهيخأ لام نم لكأت نأ اهل له هلوعت تخأ هل تناك دقو لام
 ؟هلام يكزت نأ اهل لهف : تلق . ال : لاق ؟ همأ اهل تنذأ دقو ةجاتحم

 . معن : لاق

 و أ 4 هل ايكمي لكي و أ هقحصم " ] ميتيل آ بتك يف 9 ن أ هل زوجي

 الف فحصملل او بتكل امأ او : نازيم و ل ايكملا ا امأف ؟ هن ازيمي نزي

 نم دسفأ ام نمضيف س ا اب كلذ رضي نأ الإ اسأب ىرن

 . ساطرقلا

 هل ىقس وأ اهرجس وأ اهر دح وأ ميتيل ةلخن تين نمعو : ةلأسم

 نم هل نكي مل اذإف ؟ نامض هيلع له : تلق 4 ءيش كلذ نم فلتق

 . هل نامض الف كلذ يف هل بستحاف ليكو وأ يصو نم كلذي موقي

 ں ] : ل اق > ميتيل | دشر يف ير اوحل | يي ] نع بسح ا : ةلأسم

 , حبرلا نم نبغلا فرعي

 هبق لكوي ملو هدل و كله ميتي نع تلأسس : ير اوحل ١ وي أ : : ةلاسم

 وهو هرمابي ن موقتو هلوعت يهو ةلاخالا ! ميتيلل سيلو الام فلخو اليكو

 له . اهلام تطعأ امك هلمعي الماع هلام تطعأ امنإو نكسي اهعم
 عسيفأ لماعلا هلام يطعي ليكو هل سيلو اهلوقب هلمعي نأ لماعلل زوجي
 الوأ ةلاخلا ىلإ ةرمثلا ملسيو هتصح ذخأيف لاملا ىلع موقي نأ لماعلا
 ؟ هعس
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 كلذ لماعلل زاج . ةنيمأ ةلاخلا هذه تناك اذإف تفصو ام ىلعف
 امك تناك اذإ ميتيلا ةلاخ ىلإ ةرمثلا ملسيو هتصح ذخايو ى ءاش نإ
 ريغ ميتيلا ةلاخ تناك نإو حلصملا نم دسملا ملعي هللاو ك تفصو
 اذهل ضرعي الو اهيلإ ةرمثلا ملسي نأ لماعلا عسي مل ةنيمأ الو ةقت
 . لاملا

 نعو : يراوحلا يبأ باوج نم باتكلا ةيشاح نم : ةلاسم
 الي ليكولا ىطعأف . . مهضرأ عرزي نأ ماتيألا ليكو ىلإ بلط لجر

 هل زوجي له 0‘ ضرألا تعرز اذإ برشت لخن ضرألا يفو ةرضم
 ىلإ لصي ناك اذإف ‘ تفصوام ىلعف ؟ ال مأ كلذ ىلع اهتعارز
 ةعارزلا نم اذه ىلإ لصي ام ردقب لخنلا هذه يف ميتلل حالصلا
 زجي مل حالصلا نم رثكأ قفرلا ناك نإو كلذ لعف اذإ كلذ هل زئاجف
 ىلإ عجر . ةصحلا وأ كلذ نم لضفلا ميتيلا يطعي ىتح كلذ هل
. ناتكلا



 عباسلا بابلا

 وحنو هريغ وأ يصو نم مينيلل ةعيابملا يق
 ةلسافملاو ةمساقملاو ةحلاصملاو ةضباقملاو كلذ
 هسبح و ميتيلا لامل ىنطلا يقو طحلاو ةلاق.الاو
 جارخلا نم نيتبلا لام ءادقو رفوألاب هل رظنلاو

 زوجي الام و كلذ نم زوجي املو فلتلاو

 :ميتلا ىق اضيأ لاقو ء هللا ديع ىبأ نع بسحأ راتآلا ضعي نمو

 . هل ناك يذلا ريخ نم هل ذخأ ولو هل ةعيابملا زوجت ال

 ميتيلل حلصأ كلذ ن اك اذ ا كلذ زوجي : لاق نم ل اقو : هريغ نمو

 . ليق اميف
 مل ميتيل ا لام نم ءيش عيبب يصول ١ مكاحل ا رمأ امأو : ةلأسم

 . ءادنلاب الإ عبي

 وأ هيصو وأ ميتيلا ليكو نع نسحلا نب دمحم تلأس : ةلأسم

 رقوأ كلذ ناك اذإ ةلمج هوتعملاو ميتيلا لام ناعيبي له 0 هوتعملا ليكو
 هب امهناتوقي.ام هوتعملاو ميتيلا لام نم ناعيبي امنإ . ال : لاق ؟ هنمثل

 هعاب اذإو مهرد ةئامتس جزخأ ةلمج هعاب اذإ لاملا نإف : هل تلق
 . كلذ امه امهيلع سيل : لاق ى مهرد ةئامثالث جرخأ اقرفتم

 يف هعيب تبثي ال نمم ميتيل ١ ل ام ء ارش ن ا دجوبو : ةلأسم

 . ماتيألل ةلغلا بجوي مكحلا

 ةجوزل هقالط زوجي ميتيلا يصو نإ : نسحلا وبأ لاق : ةلاسم
 . كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو س ميتيلا دبع

 ال : لاق نم لاقو س هتمأو ميتيل ا دبع جوزي : لاق نم لاق كلذكو
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 . هدبع جوزي الو هتمأ جوزي : لاق نم لاقو ي كلذ زوجي

 . اليكو لكوو مأ هلو اريغص ادلو كرتو كله لجر نعو : ةلأسم
 . ةموصخ وأ قادص يف ميتيلا لام يف حلاصي نأ ليكولل زوجي له
 . ملعأ هللاو حلصلا زاج ميتيلل رفوأ حلصلا نأ ملع اذإف

 يف كلذ ل ي دنع جرحيو زوجب ال لق دق هن أ يعم : هريغ ل اق

 . زئاجلا يف رظنلا يف اذهو مكحلا

 نم يرتشأ نأ يل زوجي له ميتيلا يصو نع لئسو : ةلأسم
 حصي ىتح كلذ زوجي الف مكحلا يف امأ : لاق ؟ : الصأ ميتيلل هدنع

 يصولا ناك اذإف ةنانمطالا يف امأو . هبق هعيب زوجي امم هعيبب ي اميف

 ؟ كدنع نوهأ وه كلذ وحنو ةلغلاو ضورعلاو ناويحلاو : هل تلق
 ىف ليق دقو 0 ةقثلا بستحملا نم هؤارش زوجي كلذ نأ ىعم : لاق

 الو . ةيصو وأ ةلاكوب الإ بستحملا نم هؤارش زوجي ال هنأ ناويحلا
 . دايز باوج يف اذكه هتيطع الو هؤارش الو ميتيلا عيب زوجي

 دعب نم هل ثداحلا هماعطو ميتيلا رامث ىف فلتخا دقو : ةلأسم

 . هصاقن فاخيو هرعس ةداز ىجري امم هدلاو هكرتي امو هدلاو

 هموي رعسي كلذ عيبي نأ بستحملاو يصولل : : لاق نم لاقف

 بطرلا نم هتنؤم هل يرتشيو هلخن نم ائيش هل عدي الو هلخن ينطيو
 وأ مه ارد كلذ هل لصحيو هيل ا جاتحي ام ردق ىلع بحلاو رمتلاو

 اريثك الو اليلق هل كرتي الو ثادحألا نم فوختي ام لجأ نم ريناند

 . هيلإ جاتحا املك هل يرتشيو
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 بطرلا نم هيلإ جاتحي ام هل عديو هلخن ينطي : لاق نم لاقو
 . مهلوع همزلي يذلا همدخ ينغي امو ينطيف هينغي ام ردقب

 عمج اوأ ار ن ںا اف يصول و بستحم ١ كلذ ل يف رظني : ل اق نم ل اقو

 عاب ايب الو عاب ايب ن ں أ ىلإ ا هو سرح لضفأ ١ كلذ ل ن ] اوجرو هسيحو كلذ ل

 نم نوفرعي امم ةداعلل رفوأ تقولا يف هعيب اوأر نإو س هموي رعسب
 . تقولا ىف هوعاب كلذ

 يف رمتلاو بحلا نم هيلإ جاتحيام ميتيلل كرتي : لاق نم لاقو
 . هرخؤي الو كلذ دعب نم يقب ام عابيو هترمت ىلإ هترمت نم هتنس

 هعيب نم ميتيلل رفوأ ىجري ام كلذ يف رظني : لاق نم لاقو
 دهتجا اذإ بستحملاو يصولا ىلع نامض كلذ يف سيلو هكرتو
 لدعلاب كلذ يف رظنو هرمآ يف نيحلاصلا رواشيو كلذ نم باوصلا
 . هللا ءاش نإ زئاج كلذ لكو

 ة ارم ا : هللا همحر- ير اوحل ١ يب أ نع دجوي امم : ةلآمسم

 ينطتو ناويحلا عيبت 5 نأ اهل زوجيأ ضرأو ءامو منغ مهل ماتيأ اهعم

 الو ة ٥ ا ل انم الو ةل . ريغ نم م اتيأل ١ لوحتو ضرأل ا ىركتو ء ذ ١

 ؟ مهرمأب ةمئاق ىهو ةضيرف

 عيب ىف تدهتجاو ىماتيلا رمأب ةمئاق ةأرملا هذه تناك اذإ : لاق
 اهعسو كلذي ىماتيل ١ لوعتل . ءاملا ء انطو . ضرأل ا ء اركو ء ن اوصل ١

 . حلصملا نم دسملا ملعي هللاو ى هللا نيبو اهنيب اميق كلذ

 ىماتيلل بستحاو كلذ ىلإ تعجر اذإف ماكحألا يق ام و

 . باوصلاب ملعأ هللاو . ةلاكوب الإ ماكحلا
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 لصأل ١ اضيب ] عيبت ن أ اهل زوجي هن أ ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 ماتيأل ا ةققن يف كلذ لعجت اهنإ تلاق اذ ا اهنم ىرنش خا ل كلذ ز دوجيو

 نم لاقو . اهملعك ملعي نأ الإ كلذ هل زوجي ال : لاق نم لاقو
 . ماحراأل ١ نم وأ ةدلاو نوكتو ةقث ةقث نوكي نأ ال ١ كلذ ٠ روجي ال : لاق

 لصألا نود اميف ةلاكو ريغب بستحملا عيب زوجي : لاق نم لاقو
 عيب بستحملا نم تبثي ال : لاق نم لاقو 0 مكحلا يف كلذ تبثيو

 ضورعلا نم كلذ ىوس اميف زوجيو ةلاكوب الإ لوصألا الو ناويحلا
 كلذو نيملسملا عم هتقث تحص نمل الإ باستحالا زوجي الو ةعتمألاو

 . هيلع مرغ الف لدعلاب ماق اذإف هللا نيبو هنيب اميف امأو مكحلا يف

 : هللا همحر- يراوحلا يبأ نع باوج نم دجوي امم : ةلاسم

 مهيبأ ليق نم مهلام يف اهينبل ةليكو ةأرما نع هللا كمحر تلاس

 اهل زوجي له . هريغ الام مهل ذخأتو مهلام نم ضياقت نأ تدارأ
 . -هللا همحر- رقصلا نب نازع كلذ زاجأ دقف تفصو ام ىلعف ؟كلذ

 . انغلب اميف 0 -هللا همحر- رذنملا نب ريشب كلذ لعفو

 انغلب اميق كلذ ىري ال هللا همحر- بوبحم ني دمحم ن اكو

 ءاهقفلا نم ةزاجإلاب لاق نم لوق ىلع كلذ زاج ةزاجإلاب ذخأ نمف

 اباوج حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نع تدجو : ةدايز

 نأ دارأ نم هنأ نيملسملا راثآ يف دجوي يذلا : هلاس نم ىلإ هنم

 اذإ زئاج كلذ نإ ليبسلا لام وأ دجسملا لام وأ ءارقفلا لامب ضياقي

 هيق تأرو هيف لخدي ام لدع فرعي نمم وأ ةعامجلا رظنب كلذ ناك

 لقأو س ءارقفلاو ليبسلل رقوأو دجسملل حلصأ كلذ نأ ةعامجلا

 لاق 0 دحاولاب ليقو 0 هيف لخدي ام لدع فرعي نمم نانثا ةعامجلا

 اريثك اهب تلمع ةلسملا هذه : حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس
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 . حلاص نيب دمحم ني دمحأ يدلاو اهب لمعو

 هب موقي هلام يف اليكو ميتيلل م اق ] اذ ا مك احلا نعو : ةلأسم

 مهسب ميتيلا ضرأ هسفن دعقي نأ ليكولل زوجي له : تلق هظفحيو

 ميتيلل نوكبو هيلع ةنؤمل او ح ارخل او لب لىكرولل ةع ارزل ١ نوكبو فورعم

 ؟ كلذ ̀ روجي ال مأ ءانع الي ةصلاخ ةداعقلا ةصح

 ىأر اذإ هسفنل هلعف ىفف هريغل كلذ لعفي نأ هل زاجاذإ هنأ ىعمف

 زئاجلا يفو هل تبثي ال نأ ينبجعي مكحلا يفف فالتخا ميتيلل رفوأ كلذ
 هتعارز نم وأ هريغ نم هدنع ميتيلا ىلع رفوأ رظنلا يف كلذ ناك اذإ

 . كلذ زوجي نأ بحأق

 غلبي مل ميتيلا نع هتلاسو : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 لمع نم سانلا هيلإ جاتحي ام ىلإ جاتحم وهو ملحلا قهار دق هنأ الإ
 . هيلع دمسي ارامح يرتكي نأ جاتحاو هلام ىلع مايقلاو هتعيض
 ءيش هيلع صقنأ اذإ ضرقتسيو ضرقيو ءام ينطي نأ ىلإ جاتحاو
 . كلذ هابشأو دامسلاو روثلا يرتشيو

 هيركي نأ اذه ىلع هلماعي نأ نيملسملا نم لجرل زوجي له : تلق
 نمثلا هنم ضبقيو هل عيبيو هنم يضتقيو ضرقيو ءاركلا هنم ذخأيو
 نم لجرل زوجي له . هلام هل لمعي لماع ىلإ جاتحا وأ اذه وحنو
 ةلماعملا فرعي ناك اذإ ةرمثلا همساقيو هل لمعي نأ نيملسملا
 ؟ هبلع امو هل اميق ةمساقملاو

 ٠ نزويو لاكي امب ميتيلا لماعن نأ انظفح امنإ انأ يخأ اي ملعاق
 قاوسأ يف ع ايد اممو غ اتمل | نم ائيش يرتشي ن ] ل ارأ ا نإ كل ذكو

 نأ دارأ ن نإ كلذكو . كلذ هل اوزاجأ دقق م ادال او ماعطل ١ نم نيملسملا

 . زئ اج كل ذق ١ ل امس يرتشي وأ أر امح يرتشي
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 ةاش ايبص ىنقم ن اك دقو -هللا همحر- رثؤمل ا اب أ تي أر دقو

 نم رثؤملا يبأ ةصح هل ضبقي نم اميتي ناكو يبصلا عم لسرأف
 ن أ اود ر أ امل كل ذو . ةاشلا نمث نم هتصح ىبصل ١ ىطعي ن ] ةاشلا

 . اهوعيبي وأ ةاشلا اوموقي

 ىرتكي الو ىرتشي الف ضرألاو لخنلاو ءاملا نم لوصألا امأف
 نم ائيش الو . مهاردلا نم ائيش ميتيلل ضرقي الو نيغلابلا نم الإ
 ءيش يف الو لحي الو لماعي الو هنم ىنطي الو ءاملا ينطي الو ماعطلا
 هل لمعي نأ نيملسملا نم دحأل زوجي الو ليكوب الإ لوصألا نم

 ةقث ناك اذإ ميتيلا رمأب موقي نمم دحأ وأ ليكوب الا هضرأ

 اهنيح نم ع ابت وأ هل سبحت ميتيلا رامث يف فلتخا دقو : ةلأسم

 كلذ ̀ ر اجأف ؟ هتوسك كلذكو 4 مويب موي هتوق يرتشيو تكردأ ا اذ ا

 بطرلا نم هتقفن ردقب هل سبحي : ضعب لاقو ى ضعب هزجي ملو ضعب
 هقحلي ةرذلاو ربلا رامت يف كلذكو 0 يقب ام ىنطيو ظيقلا يف

 . غلبي ىتح هيلع قفنيو هلام نم عابي نأ ييأرو . اضيأ فالتخالا

 يف الإ ميتيلا لام لصأ عابي نأ زوجي ال هنإ ليقو : ةلأسم

 ال إ كلذ نوكي الو هحلاصم نم هنم دبال امو هتوسكو هتققن نم هتنؤم

 ةعامج نم وأ مكاحلا لبق نم ليكو نم وأ هيبأ لبق نم ىصو نم
 كلذ زاج ةقت وهو ميتيلا رمأب موقي نم عابف كلذ مدعأ نإو ى نيملسملا
 . ةقث عئابلا ناكو س ميتيلا نم نيمئاقلا نم ملع نمل

 لاقو س ةقث نكي مل ولو 8 هملعك ملع اذإ زوجي : لاق نم لاقو
 :لاق نم لاقو س ةقث ريغ وأ ةقث ناك يصولل الإ كلذ زوجيال : لاق نم
 قلطم كلذو كلذ يف يرتشملا ملع ركذي ملو ةقثلا ريغو ةقثلل كلذ زوجي
 حلاصم يف كلذ لعج مكاحلاو ليكولاو يصولا مدع نع كلذ ناك اذإ
 يف ناك هنأ كلذ حصي مل نإف يرتشملاو عئابلل كلذ زاج ميتيلا
 . ميتيلا حلاصم يف كلذ لعج مئاقلا نأ حص هنأ الإ ميتيلا حلاصم
 . زئاج كلذ نإف
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 يذلاو س عئابلا ىلع ةعبت الو كلذ زيجي زئاج عيبلا نإ لوقي يذلاو
 موقي ال امم ميتيلا حلاصم يق كلذ فلتأ مئاقلا نأ حصو كلذ زيجي ال
 ىلع نوكيو زوجي ال عيبلاو هلام يف ميتيلا ىلع نيد وهف . هب الإ هرمأ
 . ميتيلا

 يأرب ال ا كلذ هل سيلق ىصو نكن مل ١ ذإ : ل اق نم ل اقو

 وه هنال ميتيل ا لام هعيبي زوجي الو ميتيل ا لام ىف هل قح الو نيملسمل ١

 . نمتلاب يرتشم ١ هقحلبو هنمض يذل ا هلام فلتأ ىذل ١

 اذإف كلذ مدعأ اذا :عساولا امأو كلا يف لكو وأ مكاح وأ يصول

 ماي انقل | يف يصول او مك احلل 7 روجي ام ي دنع هل 7 ر اج ًايستحم ن اك

 نادى ن ں أ يدنع كلذ يف هجولاو زئاجلا يف مهلام نم مهحلاصمب

 . مهل هنم دبال امب مهنوميو مهوسكيو مهيلع قفنيو مهيلع

 يف الإ عابي الو مهلام نم كلذ ردقب عيب نيدلا مهيلع عمتجا اذإف
 امأو ى مهل ةعجر الف كلذ حص اذإ زئاجلا يف مهيلع تبث دقو ى مزاللا
 نأ الإ ، كلذ هيلإ عفر اذإ هضقن مكاحللو . كلذ تبثي الف مكحلا يف
 الو عيبلا زاج كلذب مكحف زئاجلاب عسوتف كلذ ىلإ بهذي نمم نوكي
 . مهل ةجح

 يف هلام نم عيبت نأ اهل لاق. هناعطب ةمئاقلا يهو هتدلاو رجح

 . هيلا ا جاتحي امو هتنّؤم

 ىلوأ ام لخن .ميتيل ن ن اك اذا ! ميتيل | يصو يف تركذو :

 ات نأ نكمي دقو ) اهدصحي 7 ىلا لخنلا كرتي وأ ‘ مهارد هل

 ميتيلا ةرمث كردت : ةخسن يقو )١(
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 كدنع باوصلا امف : تلق 0 اهريغ وأ حير نم ةفآ ميتيلا ةرمث ىلع

 هلك ميتيلا لام ينطي نأ ميتيلا يصول : لاق نم لاق دقف ؟ اذه يف

 . تافآلا فوخ هلام ىلع اطايتحإ مويب اموي بطرلا هل يرتشيو

 . هلام رئاس ينطيو ابطر هيفكي ام ردقب هل كرتي : لاق نم لاقو

 ىلع حلصأ هكرت ىأر نإ رايخلا كلذ يف هل لاق نم لاقو
 لعف هيلع ةدئ افلا يف ىجرأو تملس اذ ا رفوأ ةرمثلا ج نأ فراعتلا

 . كلذ ىلعف لضفأ اهؤانط ناك نإو هعسيق كلذ

 فرصتلا ليكولاو يصولا ىلع قيضي ال نأ لوقلا اذه ينبجعيو
 نمل ةروشملا لامعتسا عم ةدهاشملا ىلع رظنلا بسحي ميتيلا لام يف

 . هرظنو وه هيأر كلذ يف رصق نإ هرظنو هيأر نسح وجري

 همزلي انطقو ايحو ارمت ميتيلل ىصرول ا دصح ن ا كل ذكو : تلق

 ىلإ اهب صبرتيو اهكرتي وأ رامثلا داصح تقو يف ميتيلا ةصح عيب
 ؟ ديزي ال وأ اهنمت ديزي نأ

 الو هتقو نيح يف هعيبي هنإ ليق دقف ؟ اذه يف كدنع امو : تلق

 كلذ يف عفنلا اجر نإ صيرتلا هل نا : ليقو ى ةفآلا فوخ هب رظتني
 ىلإ بحأ لوقلا اذهو ةمالسلا عم ن نم فراعتي ام ىلع ريفوتلاو
 . ةلأسملا لوأ يف كل تفصو ام بسح ىلع يصرول ا ىلع قيضي ال نأ

 ارانيد هل عيبي نأ لجر ىلإ لصو ميتي نع لئسو : ةلاسم
 هنم ذخأي نأ لجرلا دارأف مهارد ةرشع لصوف قوسلا ميتيلا هلخدأف

 يف امأ : لاق ؟ قوسلا يف عيبلا لتم نوكيو اذه زوجي له ةرشعلاب

 ىلع هسفنل هذخأي هنأل ءادنلا يف عيبلا هبشي ال هنأ يدنعف مكحلا

 كلذ لعق اذإق . زئاجلا نانئمطالا ىناعم ىف امأو . تقصوام

 كلذ نأ وجرأفق س هنمث لثم وأ هل رفوأ كلذ ناكاذإ ميتيلل اباستحا
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 نأ ل ارأ ١ ذإو > يدنع ىضم ام ىنعم ىلع وهف عيبل ١ امأو

 ملعي الو هل يرتشي نم رمأيو هعيبب رمأيف هلام عيبب ميتيلل بستحي
 . هسقنل يرتشي نأ ددري هنأ رومأم ١

 له اذه ىلع ميتيلا نم هضبق دقو هدر دارأ نإ تيأرأ : هل تلق
 هتبثأو ءارشلا هجو ىلع هضبق ناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ هيلع هدر هل

 يق هل بيطي امنإ ناك امك زئاجلا يق كلذ هل ينبجعي مل هسفن ىلع
 ليبس ىلع كلذ يف هل زوجي ن وجرأف مكحلا يف امأو س يدنع زئاجلا
 . ميتيلل فاصنإلا يف لدعلا

 هيلع هدر دارأو هسفن ىلع ءارشلا دقع دق نكي مل نإف : هل تلق

 هفالتإ ىلعو هيلع انومأم ناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ هل له

 ىلإ لدعلا هجو ىلع هدري نأ زئاج هنأ لوقلا ضعب يف هنأ بسحأف
 هيلعو ٠ كلذ هل سيل هنأ : لوقلا ضعي يفق هن ] يعمو ت هيلإ هعفد نم

 هحلاصم يف كلذ لصوي ىتح هدي يف ةنامألا ماقم ميتيلل موقي ن أ

 . هلام حلاصمو

 هنأ ةنيبلاب كلذ نوكي فيك هسفن ىلع ءارشلا دقع نإف : هل تلق

 نوكي لو اذه زوجرال هنأ يعم : لاق ؟ .لوقلاب م اذكو اذكي هذخأ دق

 هل ايستحم 7 ادنلاي هلام نم ائىش عيبي نأ دارأ نإ تيأرأ : هل تلق

 نم ملعو هيرتشي نم رمأو هعيبي نم رمأف هيرتشي ن نأ د دار او كلذ يق
 ؟ ةنانئمطالا مكح يف كلذ زوجي له س كلذي هذخأ مت هي رتشي نمل هعيبب

 ىف لوقل ١ ىضم دقو هسقنل هسقن نم هن ارشك كلذ ن ] ىعم : لاق

 ١ ....كلذ
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 نم يرتشي نأ هل حلصي له ميتي هرجح يف لجر نعو : ةلاسم
 يف دهتجي سانلا هاطعأ ام هاطعأ اذإ معن : لاق ؟ عاتبا اذإ هلام
 .كلذ

 رقأو الام لجر نم ىرتشا لجر نع هتلاس : ةلاسم
 لق بستحم و ] ميتيل ١ يصو يرتشملل او ميتيل هيرتشي امن ا هنأ ه ارتش ١

 ؟ عيبلا اذه نوكيام عاشملا نم ةعفش وه يل ال الام هل ىرتشااذإ
 غلبي ىتح هضقنت امهدحأل سيلو فوقوم عيبل اف ميتيل ٥ ارتش ا اذإ :ل ق

 دقف ضري مل نإو عيبلا هلف عيبلاب يضر نإف ميتيلا غلب اذإف س ميتيلا
 : لاق نم لاقو ى هعاب يذلا هبحاص ىلإ عيبلا عجري : لاق نم لاق
 بحاص هبحاص ىلإ عيبلا عجري لوقي يذلاو ى يرتشملا ىلإ عجري
 . يرتشملا نم هذخأ يذلا نمثلا دريو لاملا

 ىلع فاخ اذا إ ميتيل ا لدكو يف لاقو : ير اوحلا يب أ نع : ةلأسم

 ىلع حلاص نإف هلام يف عقو دق ررضل ا ي أرو ررضلا ميتيلا لام

 كلذ ميتيلا هيلا بلط نا مكحلا يف امأف ؟ هنم ىطعأو هلام نم ءيش

 نأ هل ىجري امنإف هل ىجري اميف امأو 0 كلذ مهل نإف هدعب هتثروو
 . ملعأ هللاو عقو دق ررضلا ىأر اذإ كلذ ملسي

 نيحلاصلا لبق نم ميتيلا ليكو نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 معنف تقصو ام ىلعف ؟ عاشملا لاملا نم هل يرتشي نأ هل زوجي له
 امأو س لصألا نم عاشملا لاملا نم ميتيلل يرتشي نأ ليكولل زوجي

 . هنم ميتيلل دبال ام الإ كلذ هل زوجيالف باودلاو ةينآلا

 دي ال باود وأ عابت ال ىتلا ميتيلا لاومأ تناك اذإا باودلا كلذكو

 ناك نإف . هل كلذ يرتشي رجزلاب الإ ىقسي ال هلام ناك اذإ اهنم هل
 ىأر اذإ هتمارغ الو كلذ در هيلع نكر مل هل عاتملا نم ائيش ذخأ دق

هل حالص كلذ نأ



 ناكو ةثرولا نيب ناك امسق متأ يلع نب ىسوم ن أ انغلي دقو

 . ليكولل كلذ زوجي ىسوم لعف ام ىلعف م اتيأ مهيف

 ناطلسلا لبق نم ليكولا ماقم موقي نيحلاصلا لبق نم ليكولاو
 نم الإ لاملا نم هل يرتشي نأ هل سيل هنإ : ليق دقو 0 هيبأ لبق نمو
 سيلو ى هتعفش كردي ملو ليكو هلو ميتيلا غلب اذإ ةجح ال هنأل عاشملا
 نأ ءاهقفلا ضعب ىري نكي مل ميتيلل ةعفش موسقملا نم يرتشي نأ هل
 . ميتيلا ليكو يرتشي

 م ] فيسل | ع ايب أ فيس هلو هرقكي ل ام هل ميتي نعو : ةلاسم

 . هيفكت هلام ةلغ ناك اذإ عابي الو كرتي : لوقأف ؟كرتي

 ةرطضم ةريقق ىهو اهدلو لام ىلع تدع ةأرما نعو : ةلأسم

 . هسفن ىلع ةفاخم اهدلو لام تعابق س ركني الو ريغي ال دهاش ىلولاو

 اهيف اوثدحيال اهارتشا يذلا دي يف اهلزنم ىلع اهوعدي هنأ ىرنف
 َ . هريغل الو هل ال ائيش

 تعاب اهنأو هتوم دعب هدالوأ يف هتجوز لكو لجر نعو : ةلأسم

 مهل ةجاح ريغ نم مهمعو ىماتيلا نيب ةكرش تناك مرص اهيف ةعطق
 الإ زوجي ال مأ ةليكو يهو اهدنع نم اهارتشا نمل زوجيأ اهعيب ىلإ
 ةلاسملا هذه ىف تفصو ام ىلعف ؟ ةقفنو ةوسك ىلإ اوجاتحي نأ
 . دودرم كلذو س مهتجاحو مهتنؤم ريغ يف ىماتيلا لام عيب زوجيالف

 عيبت نأ تدارأو مهلوعت اهنأ الإ مهل ةيصو ريغ اهنإف : هل ليق
 ؟ ءادن ريغب عيبلا اذه زوجي مهتنؤم يف عيبت اهنإ : تلاقو 0 مهلام نم
 . ىماتيلل حلصأ كلذ ناك اذإ معن : لاق

 وأ ميتيل ١ مرص عيبي زوجب لهو : ير اوحل ١ يي ] نعو : ةلاسم

 تقصو ام ىلعف ؟ ةادانم ريعي هئام ء انطو هضرأ ةداعق وأ هدامس
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 كلذكو . علقي مرصلا ناك اذإ هادانم ريغي ليكولا نم زوجي اذه ناف

 روجي ال لوصألا لثم ءاملا ينط سيلو ة ةادانم ريعي ءاملا ءانط ٠ روجي

 امأو لوصألا نم وه سيلف دامسلا امأو س هريغو ءاملا نم ةادانملاب الإ
 الب هؤارشو هعيب زوجيو لوصألا نم وه سيلف علقي ناك اذإ مرصلا
 . ةادانم

 بلطو عاب اب اذ ١ ليكول | يف تركذ دو : ير اوحلا يب أ نعو : ةلأسم

 ليكو ناك ائيش رمتلا نم طحي الو ةلاقإ ليكولل سيلف ةلاقإلا هيلا
 . اغلاب ناك نإ لكوملا ىلإ ةلاقإلاو ميتيلا ريغ وأ ميتيلا

 ضرأب اضرأ ميتيلل ضياقي نأ ميتيلا ليكول له كلذكو : ةلاسم
 نم كلذ ريغ وأ رفوألا ةهج نم ؟ حلصأو هل رفوأ كلذ نأ ىأر اذإ
 : لاق نم لاقف س كلذ يف فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ ميتيلا ضرأ راقع

 . هلاحب ميتيلا لام عديو زوجي ال : لاق نم لاقو 0 كلذ زوجي

 تدهشأف مهتدلاو ليق نم ءاملا مهل نيذلا ماتيالا امأو : ةلاسم

 فلت ىلع مهدج فاخو كلذ تركنأ مهتدلاو نإو هب مهدلاول مهتدلاو
 زاج فلتلا ماتيألا لام ىلع فيخ اذإ ليق دق هنأ يعمف ؟ ؟ هلك لاملا

 نأل مهتجح مهل ينثتسي نآ د دعي هنم ءيش ىلع ةحلاصملاو حلصلا هبق

 . اوغلب اذإ مهتجح لاح ىلع مهلو 4 مهحلاصم كلذ يق

 اوغلب اذإ رايخلا مهلف مهدج هعاب مهلام عيب د نيذلا ماتيألا امأو

 ل ذا هودجو ام ثيح مهل ام اوقحل اوءاش ن او نمخل ١ اوذخأ ء اش نإ

 . اذه ريع يدنع مهل سيلو كلذ اوكردأ

 اذإف هلام حلاصمو س ميتيلا حلاصم ىف رظانلا وهف يصولا امأو
 نكي ملو كلذ ىلاإ ح اتح و هلام حلاصم نم ءيش يف ءيش عيب ىأر

 موقي ال يذلا كلذ ريغو دامسلاو ةاحسملا نم لاملا حلاصم نم تركذ
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 اميف عيبلا يف ةيزرلا عقت امم رثكأ لاملا ريفوت هيفام وأ هب الإ لاملا
 . كلذ نم ىجري

 هل زوجي له : ميتيلا ليكو نعو : يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 ءيش ىلع هل حلاصي نأ هريغ وأ ناطلسلا ميتيلا لام ىلع فاخ اذإ
 ال وأ ةلمج هلك لاملا فلتي نأ فاخاذإ ميتيلا لام نم هيطعي ريسي
 ؟ كلذ هل زوجي

 وأ ميتيلا بلطو كلذ لعق اذإف مكحلا ىف امأف تفصو ام ىلعق
 ىلع كلذ هل نإف هل حلاص اميق ليكولا ىلإ مرغلا كلذ دعب ميتيلا ثراو
 وأ غلب اذإ ميتيلل هيلع حلاص يذلا كلذ دري نأ ليكولا ىلعو س ليكولا
 . هدعي نم هثر و بلط

 كلذ يف هيلع نوكي ال نأ اوجرن انإف هللا نيبو هنيب اميق امأو
 . ميتيلا لام ىف تعقو دق ةرضملا ىأر اذإ اذهو هللا ءاش نإ ةعبت
 لاملا يف ثدحلا عوقو ىري ىتح هعسي الف كلذ لبق ناك اذإ امأف

 . ملعأ هللاو

 ميتيل ةصح اهيف الخن لجر نم ىنطأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 ابستحم هانطأ يذلا ناك ميتيلل حلصأ كلذ ناك اذإ ىنطلا تبثي له
 ميتيلل حلصأ كلذ ناك اذإ هنأ يعم : لاق ؟ اكيرش وأ ميتيلل الماع وأ

 لوقلا ضعب يف كلذ زاج ةقت بستحم وأ هل ليكو وأ يصو نم تبثو
 . دلاولا لبق نم يصولا وأ مكاحلا لبق نم ليكولا امأو بستحملا نم
 يف يل نيبي الو احالص كلذ ناك اذإ كلذ توبثب ليق دق هن أ يعمق

 . امهلعق نم فالتخا كلذ

 ريع ن اك ن ١ إ ينبجعي : ل اق ؟ هعفت ةقت هقت ريغ بستحم | ن اك نإو : : هل تلق

 نمنل ١ هيل 1 عفدي لد الو ينطمل | ىلع ىنطل | تبثي احالص ن اكو ةقث هقث

 . ميتيلا حالصإ يف فرصيو
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 نأ هانطأ يذلا دارأو كلذ دعب ينطملا نبغتسا نإف : هل تلق

 وهو يدنع كلذ هل سيلف ميتيلا ىلع امأ : لاق ؟ كلذ هل له هل طحي

 . ميتيلل هيلع بجو امل نماض

 لخاد يق ةلاهجلا ىعداو كلذ ضقني نأ بلط نإف : هل تلق
 :لاق ؟ ةلاهجلاب كلذ هل له س ءانطلا دنع هيلع فقي مل هنأ لخنلا قوذع

 هيلع تبثي نأ ينبجعيف كلذ يف قحلي مل اذإو ں هريغ يف قحلي ام
 . احالص ناكو هسفن همزل اذإ ءانطلا

 رهظ امع 7 جرخي مل اذ ا هن ] ء انطلا يف جرخي هن أ يعمو

 كلذ ةفرعم ىلإ غلبي ارظن قوذعلا رهاظ رظن دقو قوذعلا رهاظم نم

 . تباث وهف رييغت هيف غلبي مل امف

 ىنطأ ام نيح ىف قوذعلا لخاد ىنطملا شتفي مل نإف : هل تلق

 . رييغتلا اهرييغت يف دجو مث بيعلا هيف ثدحي ام رادقمب مايأ دعب الإ
 يناعم جرخي هنأ يعم : لاق ؟ كلذ ثودح نكمأ اذإ ءانطلا همزلي له

 . ءانطلا لبق ناك هنأ حصي مل اذإ هتويث

 اهيق دجوف ءانطلا نيح يف لخنلا ضعب فرخ نإف : هل تلق

 ةيئاع يه اذاو رظنق ابيع اهيف نأ ملعي ملو لخنلا كلذب ىضرق رييغتلا

 : لاق ؟ كلذ هل له هلك ء انطلا ضقني نأ دارأف قوذعلا لخاد نم اهلك

 نأ هل ناك هب دري بيع هضعب يف تبثو ةلمج ء انطلا ناك اذإ هنأ يعم

 . هلك هدري

 ن اك اذ ا هنأ يعم : ل اق ؛ى هر يضر يذل ا هدلع تيثي الو : تلق

 تيثي الو عيمجل ١ در هلو ي دنع هردلع تيثي الف لح و ىنعم وه بيعل

 . كلذ هاضر هيلع
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 ام هيلع تبثي له نوللا ىف افلتخم بيعلا ناك نإق : هل تلق

 ءارشلا ناك اذإ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ يقابلا در هلو هب يضر
 امم بيع كلذ ضعب يف ناكو . ةقرفتم وأ ةفلتخم ء ايشأ يف ةقفص

 يف فلتخي هنأ نمخنلا نم ةميقلاب كلذ در يرتشملا داراف عيبلا هي دري

 در ءاش ن : لاق نم لاقو 4 ةميقلاب كلذ هل : لاق نم لاقق س كلذ

 . بيعلا شرإ هنع طحيو هلك هب كسمت ءاش نإو هلك عيبلا

 ينطمل ا ناكو كلذ لاق نم لوق ىلع هلك هدر دارأ نإف : هل تلق

 : لاق ى ءاوس اذه يف هريغو ميتيلاف ؟ كلذ هل له ميتيلل ابستحم هل
 ىنعمب غلابلا ىلع يرجي ام لثمب ميتيلا ىلع يرجي مكحلا نأ يعم

 اذإ ميتيلل رظنلا يف داهتجالا مكاحلل يغبني هنأ الإ فالتخالاو قافتالا

 . مكحلا ىلا عجر

 هتابثإ هل له ميتيلل حلصأ عيبلا تابثإ مكاحلا ىأر ناق : هل تلق

 : يدنع اذكه : لاق ؟ بيعلا شرإ يرتشملا نع حرطيو

 ماق ليكو اهل دعب سيل ةميتي نعو : باتكلا ريغ نمو : ةلاسم
 رايخلا عيب ناعويبم نالام ةميتيلا دنعو اهلام يف اهل بستحاف لجر
 هنأ هانعم يقو رخآلا لاملا هب ىدقو س امهنم لآم لصأ لجرلا عابف
 ؟ضقنلا هنم نوكي مأ ازئاج نوكيو عيبلا اذه اهيلع متيآ ةميتيلل حلصأ
 فيكو ؟ ةريتك ارامتأ لغتسا دقو يرتشملا ىلع ةرمثلا عجرت لهو

 ؟ انل نيب هريغو دامس نم لاملا حالص نم هقفنأ ام نوكي

 مزلو عيبلا ضقتنا متت مل نإو تغلب اذإ ةميتيلا مامتإب الإ متي الف
 اذاف رايخلاب عايم اا نأ تركذ كنأ الا للغلاو رامتلا در يرتشملا

 يرتشم ١ ىلع بستحم ا هع اي اذ ل ا ةلغ الو اهل ة ةرمت الف كل ذك ٠. ن اك

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو رايخلاب

 مل اذ ا ميتيل يصو يف : ددعمس ني دمحم نم ب اوج : ةلاسم
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 ةدلاو ريغ وأ هلوعت ت ةدلاو دترللو مكاحلا عم هتياصو حصت نأ نكمي

 هل ضرفيف ميتيلا رمأ يف . احلا ىلإ لوخد تقولا يف هنكمي ملو
 : تلقو ٧ ةقفنلاو ةوسكلا ىلإ ميتيلا جاتحاو هتقفنو هلام نم ةضيرف
 الو هل ماعط ميتيل | لوعي نم عم سيلو لخنل او ضرأل | ال ! ميتيلل سيلو

 . ةوسك

 : تلق ؟ هلام نم معطيو ىسكي نأ ميتيلل ىرأ فيكو : هل تلق
 قفني ىتح لاملا نم كلاهلا اذه فلخ اميف ىصولا اذه عنصي امو

 ؟ كلاهلا اذه نع ةبصرلا ذفنيو نيدل ١ ىضقيو ىسكيو ميتيلا اذه ىلع

 كلاهلا لام نم عيبي نأ يصرولل نأ انفرع يذلاف تفصو ام ىلعق

 امنإو هاياصو ذفنيو كلاهلا نيد يضقيو مكاحلا كلذي هرمأ نكي مل ولو

 ىلع نوكت الئل يصولا رمأ ةيوقتل مكاحلا رمأب نوكي نأ كلذب رمؤي
 تفصو ام ىلع يصوللو . مكاحلا هب مكح اذإ ةجح كلذ يف يصولا

 ميتيلا ىلع قفنيو هاياصو ذفنيو هنيد يضقيو كلاهلا لام نم عيبي نأ
 اميتي ثراولا ناك اذإ كلاهلا لام عيب نوكي الو ميتيلل ايصو ناك نإ
 يف ديزي نميف ع ابيف سانلا عامتجا عضوم يق ءادنلاب الإ ابئاغ وأ
 هيلع ىداني هنإف لوصألا نود ضورعلا نم ناكامقف هريغ وأ قوس
 نميف يداني هنإف لوصألا نم ناك امو 0 اهيف عابيو ةدحاو ةعمج
 . ةعبارلا يف بجويو عمج ثالث ديزي

 نمتلل رفوأو لضفأ ةمواسملا عيب ناك اذإ هنإ : لاق نم لاق دقو
 ملعأ هللاو لوقلا اذهب ذخأن نحنو ءادنلا نود ةمواسملا يف عيب

 مكاح نم ةضيرف ميتيلل ضرقي نم يصولا نكمي مل نإو . باوصلاب
 ميتيلا لام نم ميتيلا ىلع قفني نأ يصوللف نيملسملا نم ةعامج وأ

 تتاكو ةضيرق ميتيلل ضرقي نأ هنكمأ نإ كلذكو ةضيرف ريغ نم
 نم ميتيلا ىلع يصولا قفنأ ميتيلل رفوأ ةضيرف الب ميتيلا ىلع ةقفنلا
 ام ىلع رمألا زئاج يصولاو هل حلصأو هل رفوأ ىري امك ميتيلا لام
 اليكو مكاحلا هعم لخدأ هتنايخ تحص اذإف هتنايخ حصت ملام انفرع
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 نم ءىش ىف هدي لخدب الو اد اصولا نم ا ٠, ائىش ذقني الأ ا هبلع رجح هقفت ةقت

 . ليكولا ةرضحب الإ ميتيلا لام

 ضبقي نأ ىلإ ميتيلا لام ىلع يصولا مايق نم هانركذ ام امأو
 فلتي نأ ميتيلا لام ىلع يصولا فاخو هتنؤمل جارخلا نوكي ةرمخلا
 نم مالسإلا لهأ مزلي ام مظعأ نم ماتيألا رمأ نأ ملعاف ى هلصأ
 . مايقلاو مهيلع لدعلا

 هللا بجوأ امب ىماتيلل مايقلا مالسإلا لهأ ىلع بجاولا قحلاو
 زئاج كلذف ماتيألا لام حالصو ماتيألا ةنؤم امأف 0 مايقلا نم مهيلع
 هلل هتحصانم نم وجري ام ىلع مهلام نم هل ذافنإلاو هل مايقلا يصولل
 رمأ نم ماتيألا يصو هب ضراعي ام امأو 4 ماتيألا ىلع رقوأ كلذ نأ

 حالص وه يذلا "ملظلا نم هريغ وأ جارخلا نم ماتيألا ىلع هيف ناك
 نأ يصولل زوجي الو ماتيألا لام مزلي ال ءيش كلذف . ماتيألا لام
 ىلع لتق ولو ماتيألا لام نم ءيشب ناطلسلا هضراع اذإ هسقن يدقي

 كلذل انماض نوكي نأ الإ افالتخا هيف ملعن ال ام اذهو هل زجي مل كلذ
 مدع دنع سانلا لاومأ لكأ ىلإ ةرورضلا همزلت امك ةرورضلا همزلتو

 ء 4هبسقن هي توقي ام

 اذه نم هب هسفن يدقي ام دجي ملو لاحلا اذهب يصولا راص نإف
 مهيأرب لاجرلاو ءاسنلا نم ميتيلا لام ريغ نم وأ ميتيلا لام نم ملظلا
 ميتيلا لام نم هسفن ىدقفو ةرسيم ىلإ رعسلا لدعب نيد وأ ضرقب
 اذه ىلع هل وجرنو كلذل نماض وهف ضرقلا هجو ىلع هدي يف يذلا
 نم همزل امم ءادألا هيلعو ماتيألل هنمض ام الإ امثآ نوكي الآ لاحلا
 . كلذ يف دصق هيلإو كلذب بلاطلا وه ناك اذإ اذهو ماتيألا لام

 هيلإ دصق دق اذإ ناطلسلا نم بطعلا ميتيلا ىلع فاخو ميتيلا هلمتحي
 يدفي نأ هللا ءاش نإ كلذ ىف انعم لدعلا نمف هسقن تاذ ىف رمأل ١
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 امم كلذ ريغو ىرعلاو عوجلا نم ىدفي امك بطعلا نم هلامب ميتيلا
 يف ريخم يصولاو ررضلا هيف هيلع يرجيو كالهلا هيف هيلع فاخي
 ناك نإف انيلإ بحأو كلذ يف لخدي مل ءاش نإو هادف ءاش نإ كلذ
 ام مظعأ نم كلذ نأل هلام نم هيدقي نأ هلام نم هادق ىلع ردقي

 . باوصلل قفوملا هللاو عفانملا نم هيلع لخدي

 اذإ هوذخأيل وأ هوبرخيل ميتيلا لام ىلإ ناطلسلا دصق اذإ امأو

 ىأر اذاق ؟ ميتيل ا ىلع هنأ نومعزي امم هوملظي ام مهيلإ ملسي مل

 نم لاق نم لاق دقف بارخلاو باهذلا لاح يف ميتيلا لام يصولا

 لام نم ميتيلا لام يدفي نأ يصرولل نأ : هجولا اذه يف نيملىسملا

 مايقلا نم جرخ هل هكرت نم ميتيلا لامل رفوأ كلذ ناك اذإ ميتيلا

 نأ يصولل ناك اذإ ميتيلا رمأ يف هلل يصولا ةحصانم يف طسقلاب

 ذاقنإلا نم كلذ ريغ ناك امك ميتيلا لام حلاصم يف ميتيلا لام ذفني

 يف يصولا دصقي سيلو ميتيلا لام حلاصم يق ةزئاج ميتيلا لام نم

 . ميتيلل رفوأ هنأ ىري ام ىلإ اذه

 نأ يصولل سيل هنأ هجولا اذه ىلع نيملسملا نم لاق نم لاقو
 ميتيلا لام نم هادأ امع يصولا لأسي هللاو ميتيلا لام نم كلذ يدؤي

 لوق ليوأت نم جرخي اذه لكو ميتيلا نوملاظلا ملظي امع هلأسي الو
 . باوصلا ليبس هتدارإ يف كلذ نم باوصلا ىلإ نيملسملا

 باتك بحاص- ىدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ لاق
 اذإ امأو . ةزاجإلا هتدارإ لوألا لوقلا ىلإ بهذن نحنو : فنصملا
 ملو هحلاصم مظعأ نم هلام نم ميتيلا ىدفف هسفن ميتيلا ىلإ دصق
 ملعأ هللاو يصولا ىلع كلذ قيض نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن

 . باوصلاب

 اذ ل ا إ ميتيلا ىق ١ تركذ دو : درعمس ني لمحم نم ب اوج : ةلأسم

 : تلق . عيضي ن أ ف ةاخي هن ! : تلقو .4 ريمحل ١ لثم ن اويح هل ن اك

 ؟ كلذ يف يأرلا فيك
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 نم هل ناك ام عابي ميتيلا نأ انفرع يذلاف تفصو ام ىلعف

 هلام ناك نم الإ رثألا ءاج كلذبو هعايض فخي مل ولو ناويحلا
 رقبلاو منغلا نم ناويحلا هلام لصأ نمم مهريغو ةادبلا لثم ناويحلا
 مكح هبجوي ام ىلع هتمذب ماقيو هلام عابي ال كلذف ريمحلاو لبإلاو
 لثم ناويحلا نم هلام حلصيو هحلصي ام اضيأ ميتيلل لعجيو لوصألا
 هب الإ هلام موقي ال امو هلام دامسل ريمحلاو هلام رجزل رقبلاو ةحينملا
 كل تقصو ام ىلع نكي مل اذإ ناويحلا نم كلذ رئاس عابيو هحلصيو
 . هلام لصأ هنأ

 زوجيأ ىصو هل ميتي ىف -هللا كمحر- لوقت ام : تلق : ةلاسم
 هجو ىلع الا كلذ زوجي ال : لاق ؟ جارخلا ىف } طعبو هلام عيبي نأ هل

 ؟ ةعوضوم مهارد تناك نإو : تلق

 ؟كلذ هل زوجي ] ىصول ا ريغ هلفك ى ذلا ناك ناف : تلق . ال : لاق

 ذخؤي نأ الإ ال : لاق ؟ بارخلا هلام ىلع فاخ نإف : تلق . ال : لاق

 . هنم لقأب هل هلام يدفي وأ هيدقي نوكيف هلام وأ ميتيلا

 ن اطلسلا ئئجيف يصو وهو ل ام هل ميتيل من اق لجر نعو : ةلاسم

 يضقيو ميتيل أ اذه ة ةرمت نم لجرل ا اذ له عيبيق ح ارخلاي ا ميتيل ذخأي

 نأ كلذب دارأ اذإ : لاق ؟ لعف امل انماض نوكم حأ أربي جارخلاب

 . ائيش نمضي مل ميتيلا يدفي

 له ماتيألا جارخ ىلع يصولا وأ ليكولا برض نإفق : تلق
 برضلا نم هسقن ىدق اذإ : لاق ؟ ماتيألا لام نم ئش صلختي
 نامضلا هيلعف ماتيألا لامب

 بستحملل زاج > ح ارخلا يف هلام وأ ميتيلا ذخأ اذاو : ةلاسم

 هي ذخؤي نأ ليق امأو . هلام نم هنع كلذ يدؤي نأ ليكولا وأ ةقثلا

 .الق
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 نإف اهظفحيلف همداخ وأ ميتيل ا ةباد بستحملا ىدف اذإو : ةلأسم
 .هيلع نامض الف امهظفح نأ دعب هدي نم مداخلا وأ ةبادلا تعاض

 نأ هل زوجي الف ميتيلا ببسب يصولا لاملا ذخأ نإو : ةلاسم
 . ميتيلا لامب هلام يدفي

 زاج هتميق نم لقأب رابجلا دي نم ميتيلا لام ىدف نمو : ةلاسم
 هللا لاق ‘ نمض نمتلا نم رثكأب هادف نإو ابستحم ناك اذإ هل

 . "حلصملا نم دسملا ملعي هللاو - لجو زع-

 لاملا ىلع فاخي نأ الإ جارخلا ءادأ ىصولل زوجي الو : ةلسم
 : لاق نم لاقف . باهذلا وأ ناطلسلا لبق نم كالهلا ماتيألا لامح
 هعسي هنأ وجرأ اميف ببسلا كلذ ىلع ىماتيلا نع جارخلا ىدأ اذإ
 فاخ اذإ امأو مهلام ىلع وأ ماتيألا ىلع فاخ اذإ كلذ امنإو س كلذ
 . الف هسفن ىلع

 ررضلا ميتيلا لام ىلع فاخ اذإ ميتيلا ليكو ىف لاقو : ةلاسم
 ىطعأو هلام نم ءيش ىلع حلاص نإف هلام يف عقو دق ررضلا ىأرو

 مهل نإف هدعب هتترو وأ كلذ ميتيلا هيلإ بلط نإف مكحلا ىف امأف هنم

 هللاو عقو دق ررضلا ىأر اذإ كلذو ملسي نأ هل ىجري اميق امأو كلذ
 . ملعأ

 نأ ماتيألا ضرأ ىلع ىشخ اذإ ىصولا : نسحلا وبأ : ةلاسم
 هل زوجي الف نيجاتحم ريغ مهو مهبو هب رضيو جارخلا اهغرفتسي

 هودؤي مل اذا جارخ ح اتيألا لام ىلع كلذكو : تلق : ةلأسم

 هترمت نم عييت ن أ كلذ زوجي له : تلق . هسقن ىف هوذ او هلام اويرخ

 ن ١ : ل اق نم ل اق دقف ؟ زوجي ال م أ هل املو هل ةن اص هج ارخ ؛‘ىدؤتو
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 هحلاصم نم كلذ ناك اذإ : لاق نم لاق دقو 0 لاح ىلع زوجي ال كلذ

 هلل ةدارإلا قدصب كلذ زاج لدعلا لهأ رظن ىف هعقن هيلع نيبتو

 ضرعمب امل الو هلامل الو كلذ لعافلا سفن ءادقل ال هحلاصم لامكتسال

 . هرم ] نم

 وهو ميتيلا اذه نأ حص نإ كلذكو ى بئاغلاو ميتيلا يف : ةلاسم
 هتوسكو هتقفنل هيزجي ام هلام ةلغ نم هل سيلو جاتحم ريقف بئاغ
 هلام لصأ نم عيبيو هل بستحي نأ ةقت لهأ نم دحأل له هتنؤمو
 نمثلا فلت نإو اهريغو ةرصبلا لتم ديعبلا دلبلا كلذ ىلإ هيلإ هلصويو
 ؟ كلذ زوجي ال وأ هل انماض نوكي له س قيرطلا يف

 دقف ف زئاجلا يف امأو 4 يدنع ةلاكوب د الإ نوكي الف ذ مكحا يق امأف
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 ىلإ لصي نأ لبق قيرطلا يف ميتيلا لام نمث فلت نإف : تلق
 عيبلا ناك اذإف ؟ بستحملاو ليكولا اذه هل انماض نوكي له ميتيلا
 دي يف ةنامأ ي دنع نمنل ا ن اك زد اجل و مكحل يف زوجي قح هجوي

 هلو ةن امألا عييضت ةلزنمي هعيضي ن أ ال ا هيلع نامض الو 4 عناي دالا

 . هيف نيمأ وهو هيلإ وه هلمحي وأ نيمأ عم ههيجوت

 ناويحلا يصولا نم يرتشي نأ زوجي لهف : تلق : ةلاسم
 هنم يرتشي نأ كلذ زاج ةقث ناك اذإ هنأ يدنع : لاق ؟ هريغ وأ

 وأ ناويح نم هتم ءارشلا زجي جي مل ةقث نكي مل نإو هيل ! نمثلا ملسيو
 هريغ

 يف هعضي نأ ميتيلا لام ىلع انومأم ناك اذإ ليق ام صخرأو
 يصولا نمتئا اذإ يصوملا نأ : موق لاق دق هنأ الإ . ميتيلا حالص

 الو كلذ ىف رظناف هيلإ ىصوأ ام ىلع هنمتئا دق هنأل هنم ءارشلا زاج
 َ ` .... باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت
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 ىرتشيو هل عابي زوجي له ةقت ريغ ليكو مهل ماتيأ نعو : ةلاسم
 نأ امأ : لاق ؟ لاملا همسقو هتبه زوجت لهو ؟ ماتيألا لام نم هنم

 نم هنم ىرتشي نأ امأو ةقث ريغ وأ ةقت ناك كلذب سأب الف هل عابي
 ىرتشي نأ سأب الف ةنامأ الو ةنايخ هنم فرعي ال ناكو ماتيألا لام
 هل ءادنلاب الإ كلذ نوكي الو . لوصألا نم ناك ام ماتيألا لام نم هنم

 . ةصاخ لوصألا ىف اذهف . عمج عبرأ

 ريغ وأ ءادنلاب هنم ءارشلاب سأب الف لوصالا ريغ يف امأو
 مكاح لبق نموأ مهيبأ لبق نم ىماتيلا ليكو ناك اذإ اذهو ءادنلا
 ىرتشي الف لدع مكاح ريغ نم وأ بألا ريغ نم اليكو نإك نإو لداع
 . انيمأ ةقث نوكي نأ الإ ىماتيلا لام نم ءىش هنم

 ةياد لجر نم عاب ميتي ليكو نعو : حيسمو مشاه لاق : ةلأسم

 لاق ؟ يرتشملا ليقي نأ ليكولل له ٠ يرتشملا هلاقتسا مث ميتيلل

 . كلذ ليكولل سيل : مشاه ديلولاوبأ

 هل له ليكول ١ نعو : يلع يب ] ىل ا هللا ديع يب أ ب اوج : ةلاسم

 هل ىرن الف ؟ مهس ريغب مسقي وأ ضياقي وأ ميتيلا لام يف لسافي نأ
 . كلذ

 هل سيلو لساقي نأ هل ليقو س هل هلك كلذ نإ ليق دقو : هريغ لاق
 . مسقي الو ضياقي : لاق نم لاقو . رايخب مساقي الو ضياقي نآ

 مل ميتيلا لام نم ءيش عييب يصرول ١ مكاحل ا رمأ اذإو : ةلأسم

 . ءادنلاب الإ عبي

 يف : ركي يب ] نب دمحم ني دمحأ ركي يب ] ب اوج نمو : ةلاسم

 نزوي وأ لاكي امم هلام نم ذخأي نأ هل زوجي له ميتيلل بستحملا
 يف عيبي ام رعسب هنم ذخأيو كلذ هيلع ققني وأ سانلل عيبي ام رعسب
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 نأ هل هليكو وأ ميتيلا يصو يف دجوي دقف تفصو ام ىلعق ؟ دلبلا

 . هريغ ىلع عيبي ام رعسب نزوي وأ لاكي امم ميتيلا لام نم ذخأي
 يف ينبجعيو هل نزي وأ هل ليكي نم رمأي نأ يصولا هب رمؤي يذلاف
 نأ ينبجعي الف بستحملا امأو س كلذ هيلع قيضي ال هنأ بستحملا

 . ملعأ هللاف هيلع قفنأ ام امأو ارس ميتيلا لام نم ذخأي

 ميتيلا لام نم تعابق ةقث ريغ مألاو مأ هل ميتي يف ليقو : ةلاسم
 كلذ نأ الإ لطابب وأ قحب كلذ تعاب فيك ملعن الو هلام لصأ نم

 زوجي ام لجأ نمو 8 ةيصو نوكي نأ لجأ نم قحب نوكي نأ لمتحي
 كلذ نم هب عفتني نأ كلذب ملع نمل له 0 قحلا هوجو نم هجو نم اهل

 زوجي الو زئاج كلذو ؟ كلذ مارح ملعي مل اذإ هارتشا نمم ديزم لاملا

 نوكي نأ لمتحي كلذ نأل هب عفتني الو مألا دي نم هيرتشي نأ وه هل
 . مألا دي نم زوجي الو يرتشملا دي نم زئاج هل كلذق اقح

 امداخ وأ ةباد ميتيلا لام نم عاب ميتيلا يصو يف ليقو : ةلسم
 كلذب مرغ يصول ١ ىلعأ كلذب قحتساف بيع مداخل ا وأ ةرادلا يفو

 بيعلا كلذب مداخلا وأ ةبادلا يرتشملا در نإ : كلذ ىف ليق ؟ بيغلا

 يصولا مزلو كلذ تبث نإو هلام نم دري ميتيلا ىلع كلذ نوكيو زئاجف
 كلذق . هملع ام دعب هعابف بيعلاب فرع ناك نإف شرإلا لبق نم مرغ
 بيعلا كلذ لبق نم مرغ همزلي مل بيعلاب ملعي مل نإو هلام نم هيلع
 . ميتيلا لام يف وهف

 بيعلا امهيف ناك اذإ دبعلا وأ ةبادلا ضبقي نأ هيلع نإ : ليقو
 ال وهو دبعلاو ةبادلا عاب نإف مكحلاب الإ هل الو هيلع كلذ نوكي الو
 مكحب ةحصلاب الإ كلذ نوكي الو ءيش هيلع سيلف ابيع امهيف نأ ملعي
 ىلع ةجح هرارقإ نكي مل كلذب برقأق بيعلاب املاع ناك نإو س مكاحلا
 ملاع وهو كلذ عابي نأ هلام نم بيعلا شرإ كلذ يف همزليو ميتيلا
. بيعلاب



 يضقي ق ا عيبي ق ا هل ضيقي ق 1 يتيل ائيش ظفحيل اليكو هتيل ميقي ن ]

 . اعنتماق كلذ امهلاسفق نالجر ق ] مك احلا هر قثي نمم لجر دلرل ١ يفو

 ؟كلذ ىلوتي نأ مكاحلا نكمي الو : تلق ؟ مكاحلا لعفي ام : تلق

 اليكو هميقي نأ هل زوجي نم مكاحلا دجي مل اذإف تفصو ام ىلعف
 هيهنو هرمأل هيف فرصتلاف هسفنب كلذب مايقلا مكاحلا نكمي ملو ميتيلل
 مايقلا ىلع ردق ىتم هنأ دقتعي نأ الإ رذعلا لاح يف مكاحلا راص دقف
 . هللا ءاش نإ هتقاط نم هل نكمأ امب ماقو هلعف كلذب

 ميتيلا ةدلاوو ةضيرف ميتيلل مكاحلا ضرف نإ لوقلا ام : تلق

 نأ اهل لوقي نأ مكاحلل زوجيأ : تلق تلق مكاحل ا عم ةقث ريغ ىهو هل

 مكاحلل زوجي ال وأ هلام نم ةقفنلا نم قحتسي امك ميتيلا اه قفنت

 ؟ مهاردلا وأ لوكأملا نم ميتيلل ءيش هدي يف نمو

 نم عم ةقث ريغ ميتيلا لوعي نم ىلإ ملسي نأ هل زوجي له : تلق
 ىلعق ؟ كلذ يف هجولا فيك : تلق ؟ ةقث هعم وه وأ ءيشلا هدي يف

 وأ ةضيرفلاب همأ عم هتبثأو ةضيرف ميتيلل مكاحلا ضرف نإ تقصو ام

 تقحتسا اذإف ضئارفلا ضرف نم قحلا هبجوي ام ىلع هلوعي نم عم
 لام يف اهل مكاحلا ضرق ام ميتيلا ىلع ةضيرفلا هل نم وأ هتدلاو

 ام ةضيرفلا هل نم ىلإ ملسي نأ مكاحلل كلذ ىلع زوجي هنإف 0 ميتيلا
 هدي يق ناك نم لكو ةقت ريغ وأ ةقت ن اك . ميتيلا لام نم قحتسا دق

 نكي مل ولو ةضيرفلا يق ملسي نأ هل زاج نيد وأ ةنامأ ميتيلل لام

 . كلذ مهفاف ليكو ميتيلل

 هضرفي ام ىلع ةضيرف ريغب ميتيلا ةدلاو ىلإ ملس نإ امأو
 ليكو مدع اذإ ميتيلا لام هدي يف يذلا نإ كلذ انفرع دقفق مكاحلا

 اهيف ميتيلا لام نم هدي يفام يدؤي ميتيلا ةضيرف ىلع ردقي ملو ميتيلا

 ميتيلا لام ىلع هنمأي نم يطعي وأ هيلع قفنيو ميتيلا وسكي نأ هل نإ
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 كلذ مدعأ نإق ى هيلع هقفنيو ميتيلل هنع كلذ يلي د نأ ميتيلا لوعي نمم

 قحتسي ام رادقم ةقث نكت مل ولو ميتيلا ةدلاو ىلإ ملسي نأ هلف هلك

 ةقفنب كلذ اهنمضيو مايألا ةرشعلل وأ رهشلل ةقفنلا نم ميتيلا اذه
 مايال كلت غرفتسي نأ ىلإ ميتيلا ءاج نإف ى اموي اذكو اذك ميتيلا
 نإو 0 هللا ءاش نإ صالخ هجو كلذ نأ وجرنف مهل اهيلإ ملس يتلا
 مايألا نم يقب ام رادقم هيلع درت نأ ةأرملا ىلعق كلذ لبت ميتيلا تام

 ملعأ هللاو ةقث نكت مل ولو زئاج اذه نأ انفرع دق هجولا اذه ىلعف
 . باوصلاب

 هل زوجيف ؟ هيلع قفنت نأ ميتيلا ةدلاو رمأي نأ هل له : كلوق امأو
 مدع اذإ اهل لوقي امنإو كلذ يف اهل رمألا هجو ىلع ال ايتفلا هجو ىلع
 مل اذإ هلام نم ميتيلا ىلع قفني نأ بستحملل زاج ميتيلل ةضيرفلا
 . ميتيلا لام نم قفني نأ ةقث نكي

 اذهل نكي مل اذإ كلذكو : تلق : اضي أ هنم باوج : ةلأسم

 عم وأ هتدلاو عم ميتيلا هدلو يقيو هدلوو هلام يف يصو كلاهلا لجرلا

 هلخن ةرمث هل ضبقي اليكو هل ميقي نأ مكاحلا نكمي ملو هلوعي نم
 . رونجلا نم ضبقي نأ ميتيلا بحب رمأي نأ مكاحلا يأر فيك هعرزو

 مكاحلا نكمي تقو ىلإ عفري نيأ ىلإو بحلا لعجي نيأو : تلق
 نم ىلإ هرمتو ميتيلا بح نم عفدي فيكو ؟ اليكو ميتيلل ميقي نأ
 لوقلا ىلإ مكاحلا جاتحا دقو : تلق ؟ ىسكيو ميتيلا شيعي ىتح هلوعي
 مكاحلا نكمي مل اذإف تفصو ام ىلعف ؟ يهنلاو رمألاو ميتيلا لام يق
 هلام ضبقو هلام حلاصمو هحلاصمب مايقلا يف اليكو ميتيلل ميقي نأ
 كلذ يف لمؤي نم تاقثلا نم هنمأي وأ هب قثي نمم طسقلاب هب مايقلاو

 نمل موقي نأ مكاحلل ناك باستحالاو ميتيلل طايتحالا هجو ىلع باوثلا
 ميتيلل كلذب موقي يذلا ناك اذإ ميتيلا لام نم ارجأ ميتيلا كلذب موقي
 مايقلا ىلوت هلك اذه مكاحلا مدعأ نإو ى ميتيلا لام ىلع انومأم
 هؤانمأو وه هيف ىلوتو هيهنو هرمأ هيف فرصو هسقنب ميتيلا حلاصمب
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 ىلع هسقنب كلذ نع مكاحلا زجعأ نإف . هتنامأ يف هعم نوموقي نيذلا

 عيمج نعو مكاحلا نع وفعلل يلوتملاو روذعم زجاعلاف تفصو ام
 . روفغلا نمحرلا ةقيلخلا

 ال نم دنع هلعجي مث ميتيلا لام ضبق ىلوتي نأ مكاحلل سيلو
 نع مكاحلا زجع اذإف هيلع هنمأي ال نم هضبقب رمأي الو هيلع هنمأي
 هنأ ىتم ةنوني دلا داقتعا ىلع ميتيل ١ رم أ نع كسمأ تقصو ام عيمج

 رمأ يف لعف الو لوق زوجي الو طسقلاب هل ماق ميتيلل مايقلا ىلع ردق
 . طستقل | ريغي هريبع ىف الو ميتيل ا

 ال نم ميتيلا لام ضبقب مكاحلا رمأي نأ اندنع طسقلا ريغ نمو
 لعجي ثيح اهلعجو ميتيلا ةرمث ضبقي نأ مكاحلا نكمأ نإف هنمأي
 نم ميتيلا رمأ ىف قحلا هبجوي ام ىلع اهذافنإ هنكمي نأ ىلإ هتنامأ
 مك احلا ىلع نامض الق تفلت ناف . مكاحلل كلذ زاج ةققن وأ ةوسك

 يصو ميتيلل نكي مل اذإ ليكولاو يصولا ماقم موقي مكاحلاو كلذ يف
 . هلاحب لاملا كرت هلك اذه مكاجلا زجعأ نإف ليكو الو

 بستحا نمل زاج مكاحلا لبق نم ليكولاو يصولا مدعأ اذإو
 ميتيلل مايقلاو ميتيلا لام حلاصمو ميتيلا حلاصب مايقلاب ةبسحلا ميتيل
 مكاحلاو ىصولل زوجي ام بستحملل راجو هللا رمأ امك طسقلاب
 نيبو بستحملا نيب اميف ليكولاو يصولاو مكاحلا مدع دنع ليكولاو
 . ميتيلا لامل لوصألا نود ام عيب يفو ىلاعت هللا

 ميتيلل سيلو ةقفنلاو ةوسكلا ىلإ ميتيلا جاتحا نإف انفرع اذكه

 يف هلام لصأ نم عيبي نأ بستحملل نإ اولاق دقف لوصألا الإ لام

 ةرواشم دعب ةنؤم نم هنم دبال امو . ةوسكو ةققن نم ميتيلا ةنؤم

 يف ميتيلل ةحصانملا ةغلابمو هتيعر لهأ نم "نيحلاصلا بستحملا

 ملعأ هللاو ةقفصلا هذه ىلع انعم طسقلا نم يخأ اذهو هتين داقتعا

 . باوصلاب
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 عبي ملامو س تعيب اذإ غلبي ملام هتعفش كردي ميتيلاو : ةلاسم

 عابي الو ضام ريغ كلذ نإف ميتيلا ةقفن يف وأ يفوتملا نيد يف لاملا

 . ناويح هل ىقبي ال ىتح ميتيلا لام لصأ

 الإ عاتم الو ناويح هل ىقبي ال ىتح هلصأ عابي ال : هريغ لاق

 ملف هلام عيب ىلع علطاف دشرلا كردأ اذإ ميتيلاو س هنع هل ةيانغ ال ام

 نإف هلام عاب اميف رظنيو راهن نم ةعاس ولو 0 هيلع ضام وهق ريغي
 . هظم هلام نم ذخأ الإو قحب عاب ناك

 اوصخر دقو : ميتيلا يف ير اوحلا يب أ باوج نمو : ةلأسم

 لوصألا الإ ماعطلاو عاتملا نم قاوسألا يف مهنم يرتشي نأ اضيأ
 ىرتشي نأ زوجي الف كلذ هابشأو ناويحلا نم ريثكلا نمتلا هل يذلاو
 يف مهنم ىرتشيو مهل عابي كيلامملا ديبعلا كلذكو 8 نايبصلا نم
 . قاوسألا
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 نماتلا بايلا

 نيميلا مكح يفو لامب لجر هل رقب ميتيلا يك
 نبا ناك همزلي الام و هع زلب ام و هغولب دعب هبلع

 هريغ وأ رقملا

 امب ميتيلل مكحو كله مث س هيلا هنم أربيو لامب ميتيل رقأ لجر نعو
 ملعي ام ميتيلا فلحتسي نأ رقملا ةثرو بلط س ميتيلا غلب املف هب هل رقأ
 نإو س هيلع كلذ مهل معن : لاق ؟ ميتيلا ىلع كلذ مهل له هيلإ هأجلأ هنأ
 اذإ هنم لاملا عزني معن : لاق ؟ هدي نم لاملا عزني له فلحي نأ ىبأ

 . هيلع كلذ مهل سيلف هريغ نبا ناك اذإو هنبا ناك

 ميتي هتروو هلام نم ءيشب لجرل رقأو كله لجر نعو : ةلاسم
 هل مكحف كلاهلا هب هل رقأ ىذلا كله ام دعب لاملاب هل رقملا اذه عفرو
 نم ميتيلل نكي ملو كلذ هل له . هيف ةجحلا بلط ميتيلا غلب املف هب
 هل مكح دق ناك اذإ ةجح هل لبقي ال : لاق ؟ همتي لاحل هل جتحي
 . مكاحلا

 نكي مل لاملاب هل مكاحلا نم مكحلا حص اذإ كلذو : هريغ لاق
 مل اذإ امأو ة كلذ ىلع نومأم مكاحلا نأل كلذ دعب نيمي هيلع ميتيلل
 رقملا ىلع نيميلا ميتيلل ناك رارقإلا حصو مكاحلا نم هل مكحلا حصي
 . ميتيلا غلب اذإ هل

 هضرم يف هيلع هل قحب الام الجر ىضق لجر نعو : ةلاسم
 ةميق دري نأ بلط ميتيلا غلب املف اميتي هثراو ناكو هيف كله يذلا
 ةميق دري نأ دارأ نإو . معن : لاق ؟ كلذ هلأ . هلام ذخأيو مهارد لاملا
 الإو هلك هذخأي نأ دارأ اذإ كلذ هل له هضعب كرتيو لاملا ضعب
 الاو هلك هذخأ نإف هضعب كرتيو هضعب ذخأي نأ هل سيل : لاق ؟كرتيقف
. هكرتيف



 عساتلا بابلا
 باب يك بثاغلاو ميتيلا ةكرش يك

 دبع وأ ىحر وأ

 ماتيأو غلب باب مهنيب موقو : دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع
 ثبلق ةقث ريغ وأ ةقث وهو 8 هحلصيل راجنلا ىلإ غلابلا هملسف رسكف
 ىلإ هملس يذلا مزليام كلذ ىعدا وأ هفلت حص مث هللا ءاشام هدنع

 هملسو كلذ يف بستحاو ماتيألل ةحلصم كلذ يف ناك اذإف ؟ رملجنلا

 ىلع نامض هيلع يل نبي مل هدنع نم فلتف ةنايخ نم ملعي ال نم ىلإ
 . ملعأ هللاو نيملسملا نم لوقلا ضعب

 مهس اهيف موقل ءام ىحر نعو يدنع اميق : هريغ نمو : ةلاسم

 ؟هل يذلا زوجيو ىحرلا لمعتسي نأ رضاحلل زوجي فيكق بيغ موقلاو
 الإو هتصح يف بئاغلل رظني ىتح اليكو بئاغلل ماقأ مكاح ناك نإف
 كلذ زوجي نأ وجرأف كلذ قفتي مل نإف س اليكو هل نوميقي نوحلاصلاف
 . اهنم بئاغلا ةصح ظفحيو ىحرلا لمعتسي نأ رضح نمل

 ليكو ميتيلل الو ديع يف بئاغ وأ ميتي كىرش هل لجرو : : ةلأسم

 وأ اليكو مكاحلا هل ماقأ ناف ؟ ديعلا ةمدخ ىلإ اذه زوجي فيك

 . هتصح ردقي ديعل | مدختسي نأ وجرأف ال ١ او زئاجق نوحلاصل ١
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 . وشاعلا بابلا

 ضرأ ةعارزو لخن ةرمت يك

 . رهاق ودع هتصح كيرشلا ذخأف لام يف ميتيلا كيرشف : هل ليق
 امأف لاح ىلع يدنع حصي الف مكحلا يف امأ : لاق كلذ هل نإ ليق
 ىلع هل زوجي ال : لاق نم لاقف . ريثك فالتخاب هيف ليق دقف زئاجلا
 . ميتيلا ةصح نم ذخأ امل نماض وهو لاح

 هيلإ زاجأ نإ انيمأ نوكيو انماض نوكي ال هنإ : ليق هنأ .يعمو
 يعمو ت ذخأ املو عيض امل انماض ن اك اهزجي مل ن او ى ميتيل ا ةصح

 . كرت اميف هيلع نامض الو هذخأ امل ميتيلا ةصح نمضي : ليق هنأ

 .مدع دعب اهذخأف هتصح ر ادقم ىرحت اذ ا : ليق هنأ ىعمو

 ام صخرأ اذهو كرت اميف الو ذخأ اميف نامض الف ميتيلل ةمساقملا

 . انباحصأ لوق يناعم يف انفرع

 ليق له . سنجلا يف ةقلتخم وأ ةقفتم ةقفت لخنلا تناك ناف : هل ليق

 ةلخن ةميقلاب هتصح ردقي ذخأيو ةميق ةلخن لك موقي نأ هل - روجي هنأ

 ؟ رثكأ وأ لقأ وأ

 الف نزو الو ليك ريغب هل لخنلا مسق تبث اذإ هنأ يعم : لاق
 اذه تبث اذإ كلذ ءاوسو رظنلاب رابتعالا وأ ةميقلا ىنعمب الإ نوكي
 هقح ةلخن لك نم وأ ةدحاو ةلخن يف اهلك لخنلا نم هقح ناك يعم
 . مسقلا ةقيقح ىلع جرخي ال هنأل دحاو ينعمب يدنع كلذ لكو

 ضرألا نم ذخأي نأ دحأ دارأ ميتي مهيف ءاكرش نعو : ةلأسم

 مل اذإ كلذ هل زوجي له نيفلابلا ىلع ةجح ريغب عرزيو هتصح رادقم
 .مهفاصنإ فرعيو هنوفصتي اوناك اذإ كلذ ملعأ الف ؟ ليكو ميتيلل نكي
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 كيرش جاتحاو لجر ضرأ يف كيرش هل ميتي نعو : ةلاسم

 ميتيلا ناك نإف ؟ كلذ ىلإ صلخي فيكف ضرألا ةعارز ىلإ ميتيلا
 ةعارز نم حلصيام ميتيلل رظني ىتح كلذ يف هعلاط ليكو وأ يصو
 نوحلاصلا هل ماقأ ىصو الو لكو هل نكي مل ناف . ةداعتقتلا وأ هل ىذلا

 يف قفتي سيل ناك نإو كلذ يف هل موقي اليكو نيملسملا نم تاقثلا
 ةداعقلا نم هتصح ميتيل | ىلع رفوو ضرأل ١ لجرل ١ عرزو ء يش كلذ

 هتصح ميتيلل ناك ةداعقلا اهيلع يرجت امم ضرأ تناك نإو كلذ زاج
 . ةداعقلا نم
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 رسع ىداحلا بابلا

 هلعفب نأ ميتيلا كيرشل زوجب اميق

 كرتشملا لاملا يك

 كلذ نم لجرل هتصح عاب ىماتي ءاكرش هل لجر يف تركذو
 هيف هؤاكرش ىذلا لاملا كلذ نم ىرتشملا لجرلا ىتأف اعاشم لاملا
 دق هل ليقو ى كلذ هابشأ وأ جرتأ وأ زوم وأ بنع وأ بطر لثم ىماتيلا
 . كتصح هذهو مهتصح ىماتيلا انيطعأ

 يتلا هتصح نم هدنع نم لكأي نأ ملع نمل وأ كلذ هلأ : تلق

 وأ يصو ميتيلل ناك ن نإف تفصو ام ىلعف ؟ ةفصلا هذه ىلع اهضبق

 وأ مهلام يق ىماتيلل مدقت دق هنأ كيرشلا اذه ملع دق ةقث بستحم

 يذلا اذهب كيرشلا اذه ىلإ ىتأ يذلا ناكو . مكاحلا لبق نم ليكو

 ذخأي الو مارحلا نم ءيش يف لخدي ال هنأ ىلع نمتؤي نمم تفصو

 بستحملا وأ يصولا وأ ليكولا نم ةمساقمب الإ ماتيألا لام نم ائيش

 . كلذ يف كبلق هيلإ نئمطي ام ىلع كيرشل كلذ زاج ةقثلا

  

 ام ىلع ب الو ليكو الو يصو م اتيألل نكي مل اذ ا امأ او

 يذلا ناك نإف 4 ةقث ريغ ماتيالا لام يلوي نأ اذهل زجي مل كل تقصو

 وأ يصو ميتيلل ناك ةقثلا عضوم يف كلذ زاج ةقت اذه هيلإ ملس

 مهقاف هل زوجي ام الإ ائيش لعفي ال ةقثلا نأل هل نكي مل وأ بستحم

 . اذه ىق قرفلا

 كلذ نم هنأ هب هيتأي يذلا كلذ هيلإ ملس يذلا رقأ اذإ كلذكو
 الإ كلذ ذخأي مل كلذ وه ملع اذإف م اتيأل ءاكرشل ا هيف هل يذلا لاملا

 اذه هل رقي ال وأ تاقثلا نم هب قثي نمم وأ كلذل وه هنم ةرضحب

 رقي مل نإف لاملا كلذ نم هنأ هب هيتأي يذلا لاملا اذه نيأ نم لجرلا
 . هقدصي نأ هيلع سيلف كلذ دعب هملعأ مث هل هنأ ىلع هضبق ىتح
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 همعطي هنأ اذه مهتي ملو كل تفصو امك يصو هل ناك اذإ امأو

 ذخأ دق نوكي نأ لمتحا دق هنأل زاج ةمسق ريغ نم كلذ نم امارح

 ريغ ناك نإ امأو 8 هتمساقمب موقي نم ةمساقم هجوب ةليح هجوب
 نكي مل وأ يصو مهل ناك هل كلذ زوجي الف كل تفصو ام ىلع نومأم
 . كلذ مهفاف يصو مهل

 كلذ بيغي نأ الإ كيرشل ا ةلزنمب وهف كيرشلا ريغ كلذب ملع نمو

 نم يتصح اذه ن نإ : لاق نإف ي لام يف كيرشلا لثم كلذ ملع امع

 ملام هزاجأ نم كلذ زاجأ دقف ماتيألل كيرشلا هيق يذلا اذكو اذك لام

 . املظ ملعي نأ الإ ضبق اميق هيلع ةعبت الو ء اكرشل ا ملظ هنأ ملعي

 ميتيلل نكي ملو ةكرش اهيف ميتيل لخن وأ ضرأ هل نميقو : ةلأسم.
 دامسلا ميتيلا مزليو ضرألا عرزي نأ هل زوجي له يصو الو ليكو
 امك لمعلا نع هتصح اهلمعي نم ىلإ عفديو ميتيلا ةصح نع ةنؤملاو
 ميتيلا ةصح نمضيو ةلغلا ضبقيو ضعبل مهضعب سانلا لمعي
 .ذخأيو ميتيلا نيبو هنيب ةكرش وه يذلا رمتلاو بحلا نم اهلزعيو
 ل زوجي معنف ؟ ليكلاب كلذ ملع اذإ مسق ريغب اهعيبي وأ اهلكأي هتصح
 ةعامجلا وأ مكاحلا رمألا ىلوأ نم ميتيلاب ماوقلا مدع اذإ هلك كلذ
 . ماكحلا مدع دنع ماكحلا عم نيمئاقلا

 ءاكرش اهيفو ميتيلل ةصح اهيف لخن هل لجر نعو : ةلاسم
 نم هتصح دحاو لك فرعو ةلخنلا ءاكرشلا دحأ ىنطأف نورخآ

 ميتيلا ىلإ راص ردي ملو لخنلا ءانط نم هتصح اذه ذخأق اهئانط

 . ءيش هيلإ رصي مل مأ هتصح نم ءيش

 ءانط هل زوجي ناك لهو : تلق ؟ زوجي ال حأ هل زوجيأ : تلق

 هل ذخأو كلذ هل زاج اذاو ؟ هريغ وأ ميتي نم كيرش اهيق هلو ةلخنلا

 امأف 2؛ى اذه يق كدنع ام : تلق هتصح ميتيلا ىلإ لصت ملو هتصح
 ناف ميتيلا الا نيغلاب اوناك اذا ء اكرشلا رئاس ىلع زوجي الف ء انطلا
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 امو ةلخنلا عيمج ء انط ر اج ميتيلل هي استحا زوجب نمف ايستحم ن اك

 عبرلاو ثلثلا كلذكو ، ذخأ ام فصت ميتيلل نمض فصنلا ناك نإ

 نم ذخأ ام ميتيل ا لثم كلذف ةلخنلا ءانط ء .اكرشل متأ نإ كلذكو

 هنأ و هقح مهن نالوق هتصح ُءانط يفف هوجرولا نم هجوي ء نطلا مني مل

 : لوقو . ةصحلاه رمتلا نم هتصح ءانطلا تيث اهلك ةلخنلا ىنطأ اذإا

 . مكحلا ىق ذ حصأ لوقلا اذهو ةلطاب ةقفص اهنأل هلك لطاب ء انطلا نأ

 ةكرش امهنيب لام يف ميتيل نوكي لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم
 ةكراشمب ةعارزلا نوكت ميتيلا نيبو هنيب كرتشملا لاملا عرزي نأ دارأ
 مكاح نم هتمساقم مدع اذإ عرزي نأ هل ليق دق : لاق ث ةعرازم وأ

 ةلغ ميتيلل نوكتو .ضرألا هذه عرزي ليقف نيملسملا ةعامج وأ لدع
 . مرغلا هيلعو ضرألا

 اميق كلذ نم لدعلا ىلع ةكراشملاب هعرزي نأ هل : لاق نم لاقو

 ٠ دلرىلا لهأ ةكراشم نم لودعلا ىرد

 لهأ نم مكاحلا مكح كلذ يف مدع ناك نإ تيأرأ : هل تلق

 نوكي له هداصح لبق عرزلا فلتق ةعرازملا دح ىلع عرزو لدعلا

 ؟ةعرازملا هذه لاح يف ميتيلا لام اهيلع مرغ ام ميتيلا لام يف عرازلل

 . كلذ ينبجعي : لاق

 ىلع هلام ىف ميتيلا ىلع هل مكاحلا مكح نإ تيأرأ : تلق
 ؟ ميتيلا لام يف مرغ ام هل نوكيأ هداصح لبق عرزلا فلتو ةعرازملا
 ٠ . يدنع اذكه : لاق

 مكحي نأ مكاحلا مكح مدع نمل اوز اجأ دق سيلفأ : هل تلق
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 هبحأ ىذلاو ى كلذ ليق دق : لاق ؟ لدعلا مكاح مكحي ام لثمب هسفنل
 تاذ نم مرغ ام مرغ ميتيلا قحلي ال نأ اذه يف هسفنل مكحي نأ

 ماتيأ ريغو ماتيأل كرتشم لام هدي يف لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 : لاق 0 مهل هدي يف يذلا لاملا يف عنصي فيك يصو ميتيلل سيلو
 ضبق اذإف لاملا مسقيو اليكو ميتيلل اوميقيو نيملتسملا نم ارفن عمجي

 . هعدو ءاش نإو هدي يف ن اك ءاش نإ ميتيلا لام ليكولا

 حنم يذلاو ىس خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم

 مدن مث ةقث ريغ حونمملاو ميتي وأ بئاغ كيرش اهيف هل اضرأ الجر
 ناك هرلعفق حونمملا امأف ؟ كلذ نم امهل صالخلا فيك حناملا

 نم حنمأ ناك نإق حناملا امأو ة ءاكرشلا بيصن نم صالخلا
 افورعم ناك اذإ نامضلا هيلع نم انالف مهل نيذلا ءاكرشلا بصتغا

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ث كلذب

 ميتي كيرش اهيف امهلو ضرأ امهل ناذللا نالجرلا امأو : ةلأسم
 ىلإ امهرمأ اعفري نأ كلذ يف ةليحلا نإف ضرألا ةعارز ىلإ جاتحاو
 دحاو لك لصيو ضرألا مسقب مكحيو اليكو ميتيلل ميقي ىتح مكاحلا
 ضرألا ترمع كلذ يف ةجحلا اومدع نإف لدعلاب هقح ىلإ امهنم
 لكل ناكو . ةكرشلا ردق ىلع لاملا سأر ىف ةنؤملا تناكو ةكرتشم
 اودجو نإو ٧ ةنؤملا نم هيلع قحتسي ام دعب ةرمثلا نم هتصح مهنم
 نأ امهل زاج الإو كلذ قحتسي نمم هلو كلذب ميتيلا ىلع موقي نم
 ةنامأ امهيديأ يف ميتيلا لام نوكيو لدعلا هبجوي ام ىلع كلذب اموقي
 هبجوي ام ىلع هلام حلاصم وأ هحلاصم ليبس يف اريصي نأ ىلإ
 . لدعلا

 هوجلا نم هجو نم رظنلا يق ميتيلل رفوأ ةداعقلا تناك نإو
 هل امه لح ا بستح و ت اقثل ١ نم لح ] ضرأل ١ نم هتصح امه دعقأق
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 لدعب رخآلا امهدحأ دعقآو عادخ الو شغ ريغب هحلاصم ىلإ ادصق

 دلبلا رعس ىلع امهل كلذ اذخأو كلذ العقي مل نإف كلذ زاج رعسلا
 هنأ يعمق ميتيلل ةحلصم كلذ ناكو ةداعقلا داقتعا ىلع امهل اهاعرزو

 يف رظناف . امهل موقي نم مدع دنع عسي نأ وجرأو كلذ يق فلتخي
 . هللا ءاش نإ كلذ وحن ىلع ءاكرنشلا عيمج يف هربدتو كلذ عيمج

 يوط يف : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 يوطل ا ترفح انأ نإ ى لزع ضرأ هلو لزع ضرأ يلو ميتي نيبو ىنيب
 مل كلذ لعفأ مل انأ نإو هعرز وه رجزو يعرز انأ ترجزو اهتبكرو
 دوعي ام ناك اذإ بكرتو رفحت نأ كل نإ اف ؟ عرزي ملو اهيلع وه ردقي

 ام ةميق نم رثكأو اهكرت نم هل عفنأ ةعارزلا كلت نم ميتيلا ىلع
 ناك اذإ بحلا اهيف يتلا هضرأل كلامعتسا يف نامضلا نم كمزلي
 هب عفتنيو هلكأي ميتيلا نأ كعم حصي ال عفنلا كلذ ناك نإو س اعاشم

 .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ى كلامعتسا ةميق هل تنمض

 ناك نإ تيأرأ متلق : رثؤملا يبأ نع بتك اهلوأ تكرت : ةلاسم
 ام ىلع تيملا كلذل هب رقأ يذلا لاملا اذه ىف كيرش ىحلا رقملا اذهل
 مهيبأل هب تررقأ ام تيملا ةثرو ىلإ عفدا هكيرش : لاقف ؟ متفصو
 همساق اذإ وهو هتمساقمو هتكرشب اذه عنصي فيك لعفي نأ ىبأف
 ىلإ اهعقدي الو تيملل اهب ارقم ناك يتلا ةصحلا ذخأ لصألاو ةرمثلا

 هتثرو ٠

 الإ ةرمث الو الصأ همساقي نأ هل ىرأ الف متفصو ام ىلعف
 ذخأ هعسو ةرمثلاو لصألا امهنيب مكاحلا مسق اذإف . مكاح مكحب
 ماقم نيملسملا ةعامج تماق مكاح نكي مل نإو ى كلذ ىلع هتصح
 هتصح ذخأيلف ةمساقم ريغ نم هتصح رقملا هيلإ عفدي نأ الإ مكاحلا
 سيلو تيملا ةثرو ملظي ال -ىلاعت- هللا ىوقتب هرمأيو هيلإ ةرمثلا نم
 ملاظلا اذه ناك اذإ س -ىلاعت- هللا ءاش نإ كلذ نم ءيش هيلع

 امأو \ هتصح ىلع ائيش دادزي الو اهنم رثكأ هطعي ملو هتصح هاطعأ
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 . مكحلاب الإ هنم هذخأي الف لصألا

 لاملاو ةأرملاو بئاغلاو ميتيلا مهيف دق ءاكرش نيي لام نعو : ةلاسم

 لجر ىلإ لماعلا ءاجف هدي يف هعضو نم فرعي ال هلمعي لماع دي يق
 نم كل اذه هل لاقف ةصح لاملا ىف هل نمم لاملا ةرمث نم ءىشب
 هاطعأ هنأ ملعي مل اذإف ؟ كلذ هنم لبقي له ى لاملا كلذ نم كتصح
 . -ىلاعت- هللا ءاش نإ هنم هلوبقب سأب الف هتصح نم رثكأ

 . لماعلا لثم وهف ءاكرشلا نم دحاو هب هءاج نإ كلذكو : متلق
 ضرألا كلت يف هل رخآ لجر ىلإ ء ءاج مث لجر اهعرز نإ كلذكو : متلق

 . -ىلاعت- هللا ء اش

 ةوخ ا هل ن اك : ل اق لجر هلأسو : هللا ديبع يب ] نع : ةلأسم

 هل وهأ ‘ مهو وه هنم لكأي ناكو ردس رجش مهل ناكو راغص ىماتي
 هيلع مرغلاف الإو هتصح ردق لكأي ناك اذإ : لاق ؟ لالح

 دجي ملو كرتشم لام يف ةصح هل لجر نع لئسو : ةلأسم
 بايغأو ماتيأ ءاكرشلا يفو ليكو الو مكاحب هتصح ضبق ىلإ الوصو
 ؟ ال مأ هتصح ردقب ناويحلاو مدخلاو لوصألا نم ذخأي نأ هل له

 الإ مسقي ال هنأ يعمف نزوي الو لاكي ال امم ناك اذإ هنأ يعم : لاق
 هكيرش ناك ولو ارضاح هكيرش ناك ول نإ قحلا هبجوي ام ىلع

 حرطو لاومألا يف لودعلا يأرب الإ همساقي نأ ربجي مل ارضاح
 هكيرش مدعاذإ اذه كلذك . رظنلا يف داهتجالاو يرحتلا دعب مهسلا
 ىلع هل امنإف ديبعلاو ناويحلاو ى هكيرش ىلع هلام لتم الإ هل نكي مل
 . ةميقلاب همسق ىلع اقفتي وأ امهنيب هنمت مسقيو عابي نأ هكيرش
 مسقيو عابي نأ هيف قحلا امنإف نزولاو ليكلاب مسقني ال ام كلذكو
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 ديبعلاو ناويحلا نم ائيش لجرلا اذه دجو نإف : هل تلق

 له » مك اح الو هلكو الو هكيبرش نم ةمسق ريغي هلمعتسافقف ضرأل او

 لغتسا اميف بئاغلاو ميتيلاو مهنم غلابلا ءاكرشلا ىقابل نامض همزلي
 ؟ ئيش همزلي ال مأ مدختساو

 مدع دنع هل زوجي ام ىلع هذخأ ناك نإف لوقلا ىضم دق : لاق
 ذخأ نإو ى قح ىلإ راص دقف مهيلإ موقت يتلا مهتجح مدع وأ هئاكرش
 راص ام لك نم هئاكرشل انماض ناكو كلذ هل زجي مل هجو ريغ ىلع

 . هجولا اذه ريغ ىلع. مهنود هيلإ

 ءيش فلت مث قح هجو ريغ ىلع اذهل هذخأ ناك نإف : هل تلق
 ةميق نامض هيلع له . مهل هلامعتسا ىف مدخلا وأ ناويحلا نم

 : لاق ؟ ةرجألا ىف نامضلا هيلع امنإ مأ هنم فلت وأ كلذ نم ذخأ ام
 . نماض هنأ دعتم هعسي ام ريغ ىلع هسفنل هذخأ اذإ هنأ يعم

 موقيو هيعديو هزوحي هعم ناكو اذه نم ائيش ذخأ نإف : هل تلق
 مهتميق نامض هيلع له . ءيش مهلمعتسا نكي ملو هعم اوكلهف هب
 ىق هعسيام ريغ ىلع مهزاحو مهذخأ اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ هئاكرشل
 . نماض هنأ ىعمقف هدي ىق اوتامف لصألا

 هتم تدلوو اهئطوف ةمأ مدخلا نم ذخأ ام ناك نإف : هل تلق

 دلولا امأو س عئطولا رقع همزلي هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ نم همزلي ام ادلو

 هئاكرشل دلولا ةميق همزليو ةهبشلا لوخدو ةكرشلا لجأل هدلو نوكيف
 . هنم مهصصح ردقب

 نوكي له جوزلا اهب لخدو اكولمم وأ ارح اهجوز نإف : هل تلق
 . مهلك ءاكرشلا نذإب الإ متي ال جيوزتلا نأ ىعم : لاق ؟ امات اجيوزت
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 اهيف ىتلا لخنلا نم تركذ ام امأو : ير اوحلا يبأ نع : ةلاسم

 ردقي ال بئاغ كيرش هل ناك نم : لوقي رثؤملا وبأ ناك دقف . رمنلا
 يف بئاقلا ةصح كرتو لخنلا سوؤر نم رمتلا نم هتصح ذخأ هيلع
 . . كلذ لثم لوقي نامثع نب ناهبن ناك كلذكو 8 لخنلا سوؤر

 اهنباو اهجوز تفلخ ةأرما نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 لوعي نم بلطو اليكو و ميتيل دلبلا ءاحلص ماقأو يلح تفلخو ميتي وهو
 ىلعق ؟يلحلا مسقي نأ ميتيلل كلذ زوجي له . يلحلا مسقي نأ ميتيلا

 ضرفيو هدي يف "ة نوكيو يلحلا مسقي نأ ليكولل زئاج ذف تفصو ام
 هيلإ ملست امتإو ى ميتيلا لوعي نم ىلإ ةضيرفلا عفديو ةضيرف ميتيلل
 . نيحلاصلا يأرب ةضيرفلا
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 رشع يناتلا بابلا

 ةرجاب لعاق نم تدح هيق ثدحأ اذإ مينبلا يك
 كلذكو ة رعش صاصق وأ ناتخ نم كلذ ريغب وأ

 هلامعتساو هلام ىك تدحلا

 عرصق هتباد ىلع هلمحف قيرط يف اميتي باصأ لجر نعو
 . هتحارج شرإ هيلعف حرجناو

 . فلتف ميتيل ءانإ لمعتساف رخآ رمأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 . هدبع وأ ريغصلا هريغ دلو وأ ريغصلا هدلو رمأ اذإ هنأ ىعم : لاق

 رمأ اذإ كلذكو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو اضيأ رمآلا ىلع نامضلاف
 ملعأ الو اضيأ رمآلا ىلع نامضلاف هيلع ةعاطلا هل ىري نمم اغلاب
 . افالتخا كلذ ىف

 : لاق نم لاقف .س كلذ يف فلتخي هنأ يعمف هريغ دبع رم أ اذإو

 ناك نإو . نامضلا هبلع : لاق نم ه لاقو . رمال ا ىلع نامض ال

 خ رمضي ال :لاق

 همزلي له هرقعف هحالصإ ديري اميتي صق نمع هتلأسو : ةلاسم

 صقلا ىنعم تبت اذإق رقعلاب نامضلا ىنعم امأ : لاق ؟ كلذ شرإ

 اطخلا ةلزنمب نامضلا هيلع نأ ليق هنأ يعمف هيف لوخدلا عسي امب

 ء هي اصأ ي ذلا وه سيل هد ارأ ي ذلاو هريغي اطخأف ائيش ل ارأ هنال

 الهأ نوكي الو هدمتعي ملام هيلع سيل هن أ لوقلا ضعي يق ن أ يعمو

 ال اذهو هريغ لعف نم جراخب سيل هنأل فرعي ال اميق هيق لخديو كلذل

 . هلم لعق نم مدعي

 :يعم لاق ؛ى نوكي ام هيق هصقب ن ] زوجي ى ذلا لاحلاق : هل تلق
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 . هحلاصم ردق ىلع كلذ نم هأزجأ هرمأب وه موقي نمم ناك نإ هنأ

 عقوم هلعف عقي نأ الإ مهرواش ءايلوأ ميتيلل ناكو ايبنجأ ناك نإو
 نم ىلوأ يلولاو يلولا نم ىلوأ يصولا نأ يعمو 0 حالصلا
 هب مايقلا هل زاج لوق مهل نكي مل ءالؤه هكرت اذإف يبنجألا بستحملا
 . هحلاصم يف مهيلع ةروشم الب

 ؟ ةب اد اديص بكري ن أ دحأل زروجي له : لئاس هلأسو : ةلأسم

 . يبصلا حلاصم نم كلذ ناك اذإ باوثلا هلو معن : لاق

 نوكي له ثدح هباصأف ةبادلا نع ىبصلا عرص نإف : هل تلق
 نم كلذ ناك اذإ : لاق ؛ هتعرص نم هيلع ثدح ام نامض هبلع

 . هيلع نامض الف ميتيلا حلاصم

 ريع نم يبصل ١ اهب مرك ] ةم ارك ةر اد ىلع هلمح .[ نا اف : تلق

 انما ناكو يبصلل ارب كلذب دارأ اذإ : لاق ؟ كلذ يف يبصلا ةجاح

 ن امض الو ن ں اسح ال ا نم يعم كلذ ذف . هبوكر ل اح يف يبصل ىلع

 . هدلع

 رثأل يفف ت امق هيلو ي أر الي انيص نتخ أذ ل ا ن اتخل او : ةلاسم

 كلذ يفو نمضي ال : ر اتخملا ني دمحم ل اقو . نمضي ن اتخلا ن ]

 له ةميتيل أ ةيبيصل أ نع -هللا همحر- نسحل | ايأ ١ تلأسو . فالتخا

 ؟ ةميتي ةيبص ىهو اهنونتخيو اهرمأب موقي نم وأ اهناتخب اهمأ رمأت
 . معنت : لاق

 اهناتخي رمأ نم مزلي له كلذ نم ةيبصلا تتام نإف : هل تلق

 . ال : لاق ؟ كلذ نم ءيش اهرمأب موقي نمم

 ؟ بجاوب سيلو ةمركم ءاسنلا ىف ناتخلا امنإ سيلقأ : هل تلق

 . عيش كلذ يق مهيلع سيلو اهنونتخي نكلو 0 معن : لاق
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 نأ مهل فصوف ليلع يبص مهدنع ناك موق نعو : ةلاسم

 مهتعنم مث اورمأ امك اوقلعف ٧ رانلا امهب اوقلعيو نيتقلح نيب هولعجي
 . رانلا هتلكأ ىتح ىبصلا ذخأ نع رانلا

 هيلع نونمأي ال ام كلذ نم اولعف نإف ؟ كلذ يف مهمزليام تلق

 ام ليبس ىلع كلذ ناك نإو 4 نامضلا هيف مهيلع نأ يعمف . هنم

 ام ليبس نم مهيلع هجارخإ نم ةردقم ىلع مهنأ هيف هيلع نونمأي
 ليق دق اميف مهيلع نامض الأ وجرأف هنم ةردق ىلع مهو نوجري اوناك

 اذإا لاح ىلع اذه لثم يف نامضلا ىلإ بهذي اضعب لعلو هظم يف

 . ىلإ بحأ لوألاو مهنم قارحإلا ن ,اك

 اهريغ وأ هتدل او هصقني نأ دحأ د ارأ نا ميتيل ا اذه كلذكو : تلق

 . هيلع نامض ال ليق دقف ؟ كلذ نامض هيلع له دمعت ريغب هعطقف

 ةمئاق ةميتي اهعم ةأرما ىف لوقت امف : هل تلق : ةلأسم

 اهتصقف اهل صقت نأ تدارأف رضاح يلو اهل سيلو اهحلاصمب
 ام ىنعم يف هبشي هنأ يعم : لاق ؟ كلذ شرإ اهمزلي له . اهتعطقف

 تأطخأف حابملاو حالصل اهجو ىلع كلذ تلعف اذإ ليق هنأ يدنع

 جرخي ن اك كلذ نأل 4 لوقل | ضعي يف اهيلع ن ن ام ال هنأ اهترقعف

 ال ناك نأ املف كلذ نم ىرعتي داكي الو اهلثم يف اهريغ لعف نم
 . نامضلا لاوز هبشأ حابملا ىلإ صقلا ناكو كلذ نم ىرعتي

 نم دحأ تام اذإ هنأ ناتخلاو ماجحلا يف ليق املك ىنعملا اذهبو
 لعق ىدعت نوكي نأ الإ هيلع نامض ال هنأ ةرضم هنم دلوت وأ مهلعف

 هنأل نامضلا ىنعم هبشي ام اذه يف يدنع جرخيو 4 فورعملاب هظم

 نم بلغألا وه اذهو ندبلل روجحملا ال رعشلل نصقلا حابملا ناك امنإ
 ىلع نامضلا ىنعم ناك روجحملاب تأطخأف حابملا تدارأ املف رمألا
 اطخأق ائيش ديرأ ام أطخلا نأل اطخلا هبشي اذهو أطخلا ببس
 .هردعي
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 ناتخب اناتخ رمأ لجر نعو : رباج يبأ باوج نمو : ةلاسم
 نال هب دلا هيلع ىر أ : لاق 0 كلذ نم تن امق لييبسي هنم يهو ةميتي

 . ةمركم وه امنإو بج اوب سلرل ءاسنلل ن اتخلا

 . "» احلاص لمع هنأل هيلع نامض ال ليق دقو : هريغ لاق

 له ث عضوم ىلإ وأ ةيرق ىلإ اميتي لمح لجر نعو : ةلأسم

 . هعقني دوعي امو هحلاصمل

 نم هنأل معن : لاق ؟}:؟ نتخي نأ زوجي له ميتيلا نعو : ةلأسم

 . معن : لاق ؛ هدب ربجت لم مشيلا دي ترسك نإف : تلق . ةنسلا

 يبصب ىنز لجر يف تركذو ث ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلاسم

 نأ هعسي وأ يبصلل كلذ هيلع تبثي له : تلق . ائيش هيطعي نأ هدعوو

 نم ائيش يبصلا ىلإ ملسي نأ هعسي الف ؟ ائيش يبصلا ىلإ ملسي
 ناك نإ هلغشأ ام لجأ نم ةعبت همزلي نأ نمأن ال هنأ الإ انزلا لجأ

 . ملعأ هللاو لغشو لمع كلانه

 ىلع دازف هنتخق بستحم هل بستحا اذإ ميتيلا نعو : ةلأسم
 همزلت هنأ اذكه : لاق ؟ بستحملا نمضي له هنم تامق ناتخلا ميتيلا

 ىف هيلع نوكيف : هل تلق . فالتخالا ىنعم هيف نسحي هلعلو س ةيدلا

 ىلع لوقلا اذه ىلع هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق س ةلقاعلا ىلع وأ هلام

 . هلوق ىنعم

 ناتخلا كلذ ىف هحالص اجرو ميتيلل بستحا اذإف : هل تلق
 وأ حالصلا دآرأ دقو بستحملا نمضي ملف تامق ناتخلا هيلع ديازتق
 ناك اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ميتيلا ناتخ يف باستحالا هل احابم نكي مل

 احالص : ةخسن يفو )١(
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 يف باستحالاف هعييضت ناب وأ هب لوقلا مدعو هحلاصم نم ناتخلا

 نمم صتقا اذإ هنأ صتقملا يف ليق دق هنكلو زئاج ميتيلا حلاصم

 ضعب يف ةيدلا نمضي صتقملا نأ هنم صتقملا تامف صاصقلا همزل
 نم ل اقو س ةنسلاو باتكلا هنم صاصقلاب هل مكح دق هنأ ىلع لوقلا

 . هلوق ىنعم ىلع هقح ذخأ ىلع دزي مل اذإ نامض همزلي ال هنإ : لاق

 يف هيلع نوكي يذلا ةيدلا همزلت هنإ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
 . هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق . ةلقاعلا ىلع وأ هلام

 يه ناتخل ا رمأ يف ىثنأل ١ ةميتيل ا يف باستحالاف : هل تلق

 ناك اذإ دشأ اهنأ دجويو هم اهنأ دجوي دق : لاق ميتيلا ركذلا ةلزنمب
 . هلوق ىنعم ىلع هظم نوكن ن ں ] ي دنع دعبي الو اهحل اصم نم كلذ ل

 هيلإ بلطف ميتي هيلع لخدف ةردس هلزنم يف لجر نعو : ةلاسم
 كلهو عرصف دعصق لجرلا هل نذأف 0 اهقبن نم لكأيف ةردسلا دعصي
 ملو هل نذأ وه امنإو دعصي هرمأي مل اذإ ءيش همزلي ال نأ وجرأف

 . هعنمي

 ميتي يف : -هللا همحر- ةبواعم يبأ نع رثألا نمو : ةلأسم

 : لاق عرصق عضوم ىلإ هبكري ارامح هنم ريعتسي لجر ىلإ لصو
 نإو هاطعأ يذلا ىلع ءيش الف 4 بكري نم دح يف ميتيلا ناك نإ

 رانلا هاطعأ اذإ ىدنع كلذكو ى نامضلا هيلعف كلذ دح ىف سيل ناك
 . هاطعأ يذلا وه هنأل دشأ اذهو لقعي ال وهو ى ديدحلا وأ

 لخن يف وهو ريقف هيلإ ءاج لجر يف لوقت امف : هل تلق : ةلاسم
 هذه علطإ لخنلا بحاص هل لاقف . جاتحم ميتي ريقفلاو ابطر بلطي هل

 رسك وأ تامق اهنم عرصفق ميتيلا علطق . كسفنل اهنم فرخأ ةلخنلا

 هحلاصم نم كلذ ناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ يف همزلي ام هاطعأ

 ىلع نامض هيلع يل نيبي الف همتم يف هيلع نمؤيو كلذ ىلع ردقي نمو
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 نامضلا هيلع تقخ اذه ريغ ىلع ناك نإو 0 هجولا اذه

 قيرط ريغ وأ قيرط ىلع وهو ميتي ىلع رمي لجر نعو : ةلأسم
 بطحل ا اذه ىلع عفر ١ ميتيل ١ لوقيىق بطح هعمو اهريغ ق ا ةج اح يف

 دق نمم كلذ لهأ ا نم ميتيلا ن اك اذاق ؟ سأب هيلع له . هيلع عفرف

 ناكو هسفنل كلذ يلي نمم وهو هتحلصمو هعقنب كلذ دوعي وأ كلذل ` رربي

 . هللا ءاش نا كلذ زاج اررض كلذ ىلع فاخي الو هيلع ردقي نمم

 نم ارامح بلط اذإ قهارملا ميتيلا يف هنع تظفحو : ةلأسم
 ام نإ س هنم ىبصلا كلذ ىلع فاخي نمم رامحلا كلذ ناكو لجر
 هثدحأ امل نماض رامحلا بحاص نأ ىبصلا ىق رامحلا ثدحأ

 ىلع فاخي ال امم ناك نإو س هنم يبصلا ىلع فاخي ناك اذإ رامحلا
 ناك اذإ اثدح هيف رامحلا ثدحأ ولو ى هيلع نامض الف هنم يبصلا
 طيحن ال ىنعملا اذه ىلع رامحلا كلذل هبوكر ىف ىبصلا ىلع نمؤي
 ءاش نإ قحلاب الإ هنم ذخأي الف هنم ءيش ىلإ جاتحا نمق هلك ظفللاب
 . هللا

 وأ هتذآ اذإ هسرض ميتيلل عشقي نأ زوجي هنأ ليقو : ةلأسم
 ةمرلا نم ىوادي كلذكو . هتياكش نم كلذ تامالع فرعو هتعجو

 نإو كلذ يف هل بستحا يصو هل نكي ملو اميتي ناك اذإ ةحارجلاو
 الو هل بأ ال ناك نإو هيصو وأ هدلاو يأربف يصوو دلاو هل ناك

 . ىصو

 هلاقس وأ اهرجنسي وأ اهردحي وأ ميتيل ةلخن تبن نمعو : ةلاسم
 موقي نم هل نكي مل اذ اف ؟ ن امض هدلعأ ا : تلق . ءيش كلذ نم فلأو

 . هبلع ن ن امض الف كلذ يف هل بستح اف لىكوالو يصو نم كلذ .7

 هل ىقسي اميتي عقي نم كلذكو : تلق : نسحلا يب أ نع : ةلاسم

 تين وأ عييضتلل يق ايسيلا نم دمعت ريغي ء يش ءاملا نم عرصيق اعرز
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 .ةلخنلا حقلت مل وأ ءيش قزعلا خيرامش نم علخناف اهردح وأ الخن هل

 دصق نإف كتفص ىلعف ؟ءيش كلذ نم عفانلا مزلي له : تلق

 اهم تبني امم هتلخن تابن نم كلذ تقو ىف هحلاصمل ميتيلا لام ىلإ
 كلذكو > اهريدحت حلاصم تقو ىلع اهر ادح كلذكو اهتايت تقو يق

 . اهم ىقسي ام ىلع هتعارز يقس

 يف هداهتجاب د كلذ ناكا اذإ ! تركذ اميق هللا ءاش نإ هيلع مرغ الف

 " ليبس . نم . ننسحل ١ ىلع ام" : لجو : رع هلل ١ ل اق دقو ميتيل ا

 هللا لضفب ميركلا باوثلا هل ناك ميتيلا لامو ميتيلا حلاصم ماقم ماق

 زوجي له ميتي يبص نع : نامثع نب دمحم نم باوج : ةلاسم

 نوكي نأ الإ ميتيلا لمعتسي نأ زوجي ال : لاق نم لاقف ؟ هلامعتسا

 رثأل ا يف تدجو دقف لمعلل هنت دل او هتزريب ] وأ هددري لمعي نمم اميتي

 ةرج ] ةرجأل ١ ىطعيو لمعتسن ن ں ] زوجي هن أ : مس اقل ا يب ] نع تقرعو

 هل ضرع وأ ةلخن ىلع نم فل م ناف .4 كلذ دي افورعم ن اك اذ ل ا هظم

 .نامض هلمعتس ١ نم مزلي ال هن ] مساقل ١ يي ] نع تقرع دقق > ضراع

 نم فلتق لح ] هلمعتس و كلذ دي فرعي ال نمم ميتيلا ن ا ٠, نإو

 نم ىلع ن اك هريغ ق ] رثت 5 نم ن امضل | بجوي ام :ك ق ] هلمع

 ام ىلع ةيدلا هتمزل هلمعتسا اميق هسقن تفلت ولو هنامض هلمعتسا

 . مساقلا يبأ نع تقرع

 ام نامض همزل هديس ى أر ريغب هلمعتسا اذإ دبعلا كلذكو

 نكي مل اذإ هتميق هيلع ناك هلامعتساب دبعلا فلتف هديسل هلمعتسا

 . ٥ ددس يأرب
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 ؟ اهلامعتسا زوجي له جوز اهل ناك اذإ ةأرملا كلذكو : هل تلق

 نيحطلاو بوثلا لسغو لزغلا لثم كلذ زوجي هنأ ضعب نع تفرع دقف
 . كلذ هبشأ امو

١٢٧



 . رشع تلاتلا بابلا
 رجآ 7 وأ رجأب ميتيلا مادختسا يك

 لخن عولط وأ ةيعر يك

 لمعتسي نميف : -هللا همحر- نسحل ا يب أ نع درعس وي ] يدرو {

 ءانعلا ةرجأ هل امناف تاحايملا نم هريبع وأ بطح لثم حايم يف اميتي

 حاب امل ١ نم ميتيل ا بسك امو > هل امعتس ١ يف هبلع در ام ة هميق هل سيلو

 . ميتيلا بسك ام ةميق هيلع ناك رخآ هفلتأف

 ريغ وأ قيرطلا ىلع وهو ميتي ىلع رمي لجر نعو : ةلاسم
 ىلع عفرا ميتيلا هل لوقيف بطح هعمو اهريغ وأ ةجاح يف قيرطلا
 لهأ نم ميتيلا ناك اذإف ؟ سأب هيلع له هيلع عفرف 0 بطحلا اذه
 يلي نمم وهو 0 هتحلصمو هعقنب كلذ دوعي وأ كلذل زرب دق نمم كلذ
 زاج اررض كلذ يف فاخي الو ميتيلا هيلع ردقي نمم ناكو هسفنل كلذ
 . هللا ءاش نإ كلذ

 هرجح يق وهو منغ يف اميتي ىعرتسا لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 > ةب دل | هيلع ىرن ل اقف يلو نم هرجأتس ١ الو يلوب هل سيلو عيس هلكأف

 عضوم ىلإ هلسرأ نوكي نأ الإ ةيد هيلع ىرأ ال : رثؤملا وبأ لاق
 . ةيدلا هيلع ىرأف عبسلا هلكاف عبسلا هيف نأ فرعي

 ملو مولعم رجأب ةلخن اميتي ىقرأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 نم عرصف هتدلاول لضفلا سمتلي هنأ ريغ يصو الو يلو هرجؤي
 كلذ ملعي لضقلا سمتلي لسري هنأ ملعي ميتيلا ناك اذإ : لاق . ةلخنلا
 . اسأب هرجأتسا نم ىلع ىرن الف س يصولاو يلولا

 يق هطعا : لوقي ديز لاقف ءانإب ميتي هيلإ لصي لجر : ةلاسم
 دي نم ءانإلا لجرلا ذخأو هب هل ىمس دق ائيش اذكو اذك ءانإلا اذه

 ميتيلل هيلع ىرتأ هيلإ هملسو هب هفرع يذلا هيف يذلا هيف لعجو ميتيلا

١٢٨



 ؟ ح دت ال لمعتسم اك نوكبو هدل ا ءان ال ا همدلستي 7 يش

 دقو > هيلا عف ادل ١ نود هلمعتسم وه هثعب يذل | نأ : لوقأ يذل ١

 . هيف هبلط ام لعجو هيلإ هدرو هنم ءانإلا ضبقب اسأب ري ملف ىنعملا

 بسك ام لثم ائنش اميتي يطعي ن ن أ د ارأ ا ن اسن ا يق : ةلاسم

 كلذ ىلاإ دصق اذإ ءىش همزلي هرل ا ء اجق ٥ اعدق هريغ وأ هلام نم

 . هللا ءاش نإ هقفاوو

 اذ ل | إ ميتيلا يف ١ ف تركذ دو : نسحل ا نب لمحم نم ب اوج : ةلاسم

 ٠ ىوأملاو حرسملا لقعي ناك

 اذا هيأر نم ةرجأب هتعيض ىف هلمعتسي نأ لجرل زوجيأ : تلق

 الو ءالكوي هل اوسيلو اهريغ وأ ه٥هدل و هلوعي نم لذع نم وأ كلذ بلط

 ؟ ءايصوأ

 ؟ هلوعي نم ىلإ وأ هيلإ اهملسي ةرجألا يف ىرت امو : تلقو
 ناك نإف هسقن ىلع بسكي نمم ميتيلا اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعق

 > هيلو ي أرب هتيسكم نم وه امم لثم هلمعي لمع يف لمعتس ١ يلو هل

 هسفن رجؤي يذلا وه ناكو هئايلوأ نم دحأ هترضحب نكي مل نإف
 ام بسح ىلع هيلع هرج ] ىفو هظم هلمعي نوكي اميق لمعتس ١

 ليبسو هلمع يف هرجؤت يتلا ىه هتدلاو ناك نإو ملسيو هظم رجأتسي
 ملام حالصلا نم كلذ جرخي ملام هل هتدلاو ىلإ هترجأ ملس هتبسكم

 نم الجر فلك رئ اجل ١ ن اطلسلا نم لجر يف ليقو : ةلآاسسم

 ىتأف هلس ام ىلإ لجرلا هباجأف هلام نم ائيش همرغي نأ ةيعرلا

١٢٩



 نم لجرلا كلذ لاقو 0 هايإ همرغي نأ ناطلسلا دارأ يذلا ءيشلا كلذب

 هدصقم ةيآلا لعج امنإو 4 يبصلا ىلإ كلذب دصقي ملو اذكو اذك ةيآلا

 يف ةعبت يبصلل هيلع سيل هنأ يبصلل سيل ناطلسلل ةيآلا لعجي مل

 . كلذ نم ةيوتلا هيلعو اذه

 قفاويف هوعدي الو هوعديف لجرلا تيب ىلإ يتأي لجر يف ليقو
 دبعلل لوقي سيل انالف ديرأ وأ انالف ملكأ نأ ديرأ هل لوقيف لجرلا دبع
 بحيو كلذ لوقب وه امنإو دبعلا مالك ىلإ كلذب دصقي الو هل هوعديل
 . دبعلا لمعتسي مل اذإ عيش كلذ يف هيلع سيل نأ لجرلا ملكي نأ

 لمع يف لوقت ام : -هللا همحر- نسملا يبأل تلق : ةلاسم

 ال ا إ يل لمعي ال دلمع يلام يق نولمعي مهتيأر اذإ نايبصلاو ىماتيلا

 تيضر تنك نا : لاق ؟ رجأ مهل يلع له كلذب مهرمآ مل انأو رجأب

 وأ ىماتيلا ن اك نإ هولمع يذلا "لمعلا كلذ رجأ كيلعق مهلمعب

 تيضر اذإ مهلمع ةرجأ مهل كنلعف ةيسكملاي نولمعي نمم نايبصلا

 . كلذم

 المع اولمعي ال نأ مهيلع تمدقو مهتيهن مهتيأر نيح ينإف : تلق
 دعي اولمع اذإ : لاق. مهل ييهنو مهيلع يمدقت دعي اولمعف يلام يف

 . كلام يف هولمع ام رجأ مهل نكمب مل مهيلع كمدقت

 رانلا سبقو شيشحلاو بطحلاب ميتيلا لمعتسي لهو : ةلاسم

 نأ رمؤي الف . هنم لغي لام هل نكي مل اذإ هتدلاول وأ هيلول ةفاوشلاو
 . كلذ اولعقي

 ىلع ردقي ناكو كلذ ىلإ جاتحا اذإ زئاج كلذ ليق دقو : هريغ لاق
 . كلذ

 اهل يرتشي ميتيلا لسري نمم اهريغ وأ ةأرما يف تلقو : ةلاسم

١٢.



 زوجي له س تيبلا ىلإ هب ءيجيو هريغو رجشلا لثم دلبلا نم جئاوحلا
 كلذ زوجي ال وأ هب رمأي مل وهو ءارشلا كلذ نم لكأي نآ ةأرملا جوزل
 . هرمأ نم ىلع كلذ امنإو هلكأ هل زوجيو كلذب سأب الف ؟

 . ميتيلا لمع نم سيل نمتلا ناك اذإ ءارشلا

 نعو : رقعج نيب دمحم ني رهزأل أ يلع يب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 . قوسي وأ ةاشلا ىقسي يذل ١ ميتيل | ىبصل ا

 ىرن الف ؟ هتبسكم تناك اذإ هيلع طرش ام وأ هطرش زوجيأ تلق

 . هتبسكم ىهو امهم ناك اذإ كلذ ىق اسأب

 اراهنو اليل هنومدختسيو هب نوعفتني موق عم ميتي نعو : ةلأسم
 قفرلا نم مهنم هلانيو هيلع نولضقتي اوناك اذإف ؟ مهل كلذ زوجي له

 نأ دري مل ءيش ىلع هوهركي الو كلذ مهل زاج هب هنولمعتسي ام ردقب

 دق ريبك وهو ميتي يف تركذ : دبعس ني دمحم نع : ةلاسم

 عم وأ هتدلاو عم وهو هيف شيعيل بسكلا ىلإ جاتحيو لمعلا ىلع يوق
 نم اهريغو رجزلاو لخنلا عولط يف لمعتسي له : تلق 0 هتدلاو ريغ
 اذإ ليق دقف ؟ كلذ ىلإ جاتحم وهو هلمع ةرجأ هيلإ عفدتو لامعألا

 كلذ زاج هحلاصم نم كلذ ناكو هيلإ جاتحم وهو كلذ لهأ نم ناك

 . هترجأ هيلإ ملسيو

 لخنلا عولط لثم كلذ يف هب رطاخي امب لمعتسي ال ليق دقو
 اذإ هلك كلذ زوجي : ليقو . فوخل ١ هدق اممو كلذ ه ايشأو رئبلا رجزو

 . لمعلا لثم رفظي نأ هيلع انومأمو كلذ ىلع ارداق ناك

١٣١



 هلمعتسا نم ىلع له ثدح كلذ يف هيلع ثدحأ نإو : تلق
 هوجولا نم هجو يف ةحابإلا يف عسي اميف لمعلا ناك اذإف ؟ نامض

 نامض ال ليقو نامضلا هيلع ليقف 0 فالتخاب ثدحلا يف ليق دقف

 مزال نامضلاف اروجحم لامعتسالا ناك اذإو س يلإ بحأ وهو هيلع
 . ثدحلا يق لاح ىلع

 روجي له هيلع يقسي ر امح ميتيل | عم ن اك نإ ا كل ذكو : تلق

 كلذ ل نم رييو ء اركل ١ هرل ا عف ديو هر امح ىلع لمحبو هبرتكن ن ں ] دحأل

 راص اذإا كلذ زاج ميتيل ا حلاصم نم كلذ ناك اذاف ؟ هنم صلختيو

 يصو نم كلذي موقي نم ميتيلل نكي ملو هلام وأ هسقن يف هل اعقن كلذ

 . زوجي الف مكحلا ىف امأو س زئاج ةنانئمطالا ىف اذه بستحم وأ

 نمل زوجي له ةرجأل اي لمعي ي ذلا ميتيل ا نع هتلأسو : ةلاسم

 يف اهلعجيو كلذ هل زوجي ال مأ ةرجألا هيلإ ملسي نأ هلمعتسا

 دحب ناك اذإ : لاق نم لاق 2 كلذ ىق فلتخي هنأ ىعم : لاق ؟هحالص

 نأ هل سيل : لاق نم لاقو ى كلذ هيلإ ملس هيلإ ملسي ام ظفحي نم

 . هحالص يف اهلعجي نأ الإ هيلإ اهملسي

 رجأتسي له : تلقو : ةيواعم وبأ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 رقيل ١ ىلعو يوطل رجزي هتدل و نم اميتي امالغ س انلا نم دح ]

 عرص مث هيلو نم وأ هتدلاو نم ناسنإ هرجح ات اتسا اتسا نإ تيأرأ 4 حطاونلا

 ىلع هلخن نم عرص و ا اهيلع رجنزي يتل ا رقيل اهحطت ق ا رئب يف

 ىرن الق هتيسكم هذه تناك اذاق ؟ ال مأ ةيدل ١ هيلع فاختأ > رجأتسم

 ن افق ح,وطت روت ىلج رجزي الو ‘ ملعأ ا هلل و ائيش هرج اتسا نم ىلع

 . عرشلا ن ايب باتك ىلإ عجر

١٣٢



 رشع عبارلا بابلا
 نيد وأ ةنامأ لبق نم مينيلا قح هبلع نميق

 كلذ ريغ وأ نامض وأ هعبن وأ

 هيفكي ام يبص عمو ةنامأ ميتيل هيلع ناك نميف لوقت ام هل تلق

 وأ هحلاصم يف هلعجيو هوسكيو كلذب همعطي نأ اذهل له هتنؤمل

 هلام ةلزنمب يعم وهو كلذ هل ن نإ ليق هنأ يعم : لاق ؟ هلام حلاصم

 هل يرتشي نأ اذهل نكي مل ابستكم ن ا اذإ هنإف ةوسكلا يف :3

 . هيقكي ام هعمو . ةوسك

 هاسكو هتوسك رخآلا كرتو هوسكي هنإ موقي نمل لاق نإف : هل تلق

 : لاق . اريقف ناك نإف : هل تلق ة هتحلصم ىف تعقو اذإ هيزجي اذه

 عقوم كلذ هل عقو اذإف رابتعالاب يعم وه امنإو ءاوس ينغلاو ريقفلا

 . كلذ هازخأ حلاصملاو ةجاحلا

 هل يرتشي نأ هيزجي ال ةليلق ةعبت ريقفل هيلع لجرف : هل تلق
 اقلخ هوسكي وأ همعطد ن ] ىلوأ ام هتوسك هيفكي ام ا دددج امات ايوت

 ؟ كلذب

 كلذ ىلإ اجاتحم ناك ن نإف كلذ يف هرجأ ربتعي هنأ يعم : لاق

 هرظن يف هجوحأ ماعطلا ىلا ناك نإو هاسك ماعطلا نم هيلإ هجوحأ

 نأ يدنع جرخي اميق كلذب لوقي نم لوق ىنعم ىلع هلك اذهو همعطأ

 .هل رظنلا ىنعم ىلع همعطيو اهب هوسكي نأ يبصل ةعبت هيلع ن ناك نم

 مئاقلا بستحملا وأ ليكولا وأ يصولل الإ هزوجي ال اضعب نأ يعمو

 ماق امنإ هنأل هل زوجي الف اذه امأو 4 هحلاصم يف يبصلا رمأب

 نأ الإ يبصلل باستحالا ىنعم ىلع ال هسقن لنرع قحلا لازأف هسقنل

 قيرط نم تبثي هنإف همكح نم كلذ تبثيو مكاح كلذب هل مكحي
 .مكحلا

١٢٢٣



 تيلطق همأ رجح يف وهو لجر دنع ل ام هل ميتي نع : تلأسو

 مكحلا ىلإ لوصولآ ىلع ردقت ملو هل اهعاضرو هل اهتيبرتب ةيابرلا
 . نيملسملا دنع كلذ ةحصب

 ةيابرلا اهيطعي نأ ميتيلا لام هدنع يذلا لجرلل زوجي له : تلق
 نع تزجع اهنأ ملع اذإ رهش لك مكاحلا نم ةضيرف ريغب اهلثم ةبابر
 هل زوجي الأ مكحلا ىنعم يف هنأ يعمف ؟ ال مأ مكاحلا ىلإ لوصولا
 . هدنع كلذ ةحص دنع مكاحل مكح هبشي ام وأ مكاحلا مكحب الا كلذ

 اررض هكرتو 4 مبتيلل احالص كلذ ناك اذإف زئاجلا ىنعم ىلع امأو

 ىلع فخي مل نإو كلذ هل نوكي نأ ينبجعأ كلذ اهنم فاخو هيلع
 هيلع باستحا اذه نأل هلام يف كلذ لعفي نأ ينبجعي مل اررض ميتيلا
 الو مكحلا يف مزلي ام ريغب اهاطعأ نإف . هحلاصم تماق اذإ هل ال
 . نامض يناعم نبي مل هلثمو اذه بسحب باستحالا يف

 ملسي نأ هعسي له . ةوسكو راثد ىلإ ميتيلا جاتحا نإ : تلقو
 اذإ هنأ يعمق ؟ال م أ كلذ نم ربيو هتدلاو ىلإ ميتيلا لام نم كلذ

 مل هيلع اهنمأي مل اذإو زئاجلا ىنعم يف كلذ هعسو كلذ ىلع اهنمأ

 لعجي نأ الإ هتحلصم ىنعم الإ ميتيل ا لامب رطاخي نأ يدنع هل نكي

 . هنمأي نم كلذب هل موقيو هرثديو هوسكيف 0 ميتيلا حلاصم يف كلذ وه
 هحلاصم عيمجو نهد وأ ةقفن نم هيلإ جاتحي ناكام عيمج كلذكو
 . ىنعمل ا اذه ىلع جر اخ وهق

 ميتيلا لام نم اهيطعي ناكو ةيابرلا مكاحلا اهل ضرف نإ : تلقو
 ال هنأ ريغ هيلع دمتعيو شيعلا لكأي ماق نأ ىلاإ مكاحلا ةضيرفب

 نأ هل زوجي له . رثكأ هنم عاضرلا نأ الإ عاضرلا نع هب يفكتسي

 م شيعلا نم لوانتي يبصلا ن اك اذإ اذه ىلع ةمات ةيابرلا اهيطعي

 نم يبصلا لكاي ام ردقب ةيابرلا نم اهصقني نأ مكاحلا ىلع وآ هيلع
 ؟ شيعلا

١٢٤



 لاق امك نبلوحلا يف الإ نوكت ال ميتيلا لام نم ةيابرلا نأ يعمف

 الف "ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح" هركذ لج- هللا

 ناك عاضرلا لاح نع لاحتسا اذإ كلذ نم رثكأ هلام يف هيلع مكحي

 هيلع ررضلا فوخ ىف هتحلصم رظنلا بجوي نأ الإ هلام ىف هتقفن

 مكحلا ىتعم ىلع ال رظنلا ىنعم ىلع يدنع جرخ كلذ نم ءيش يف

 . ةداهشلا ىنعم نم جرخيام ىلع

 ؤئاج هنأ ملعا انأ مكاحلل لوقن وهو ,هتنايخ اذه مع دقو هيتيلا يصو

 هيلع ي ذلا أربي لهو ؟ كلذ مك احلا نمضي له هبل إ ملس ىتح هربجف

 ؟ مكاحلا نذإب ميلستلا كلذب قحلا

 ىوعد ليقي الف مكاحلا عم ةلاكولاو ةيصولا تحص اذإ هنأ يعمف

 . مكحلا رهاظ يف مكاحلا مكح همزليو نئاخ هنأ قحلا هيلع يذلا

 ملسو اذه لثم يف مكاحلا مكح هل تبث اذإ ليق هنأ ىعمو
 ةنايخلا لمعي نأ الإ مكاحلا ىلع نامض الو ربيو هعسي هنأ مكحلاب
 .يعدمل ١ لوق ريع نم كلذ هعم حصيو

 هللا دبع نب ديعس مامإلا ىلإ ميهاربا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يخأ نيا اي تركذ ام امأو : 7 مهمحر- بوبحم نب دمحم نبا

 كنإ تلقو اهنم جورخلا كيلع لقت امو كيخأ نبال كيلع يتلا ةعبتلا نم

 ىف همزلي ءىش هنم كيخأ نبا ىلع كتدلاو ةيصو نم ائيش تيدأ تنك

 " . كلذ تمهق دقف كتدلاو نم كوبأ هترو ام هيبأ نم هثاريم

 ىلع ابستحم هنع هتيدأ تنك نإ هنأ هوحن تظفحو يدنع .يذلاف
 . ءيشب هقحلت كنأ نظأ الف هنع هتيدأو هنع هتلاس الو هبلاطت مل كنأ

 هتترو نم ضيقت نأ كلق . هرق رظانلا تنأو هنعو كنع هتيدأ تنك نإو

 . كيلع هلامي هنع هتيد أ امي عفرتو كلذ لثم
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 غلايل | نأ اندنعو ميتي ريع وأ اميتي ث ثر اولا ن ا ,اك انظفح كلذكو

 كل يذل ا ذخأ كل ىرن الو كنل ا كلذ نم همزل ام ىدأ ناف هيلع جتحي

 . كدنع هل يذلا هيلا إ ملستو

 كل وجرنو هل كدنع امب كل هلبق امب هصصاقت نأ كلف ميتيلا امأو

 كنأ الإ تقصو امم ءيش نكي مل نإف هللا ءاش نإ ةمالسلا هيف

 ةنصول يف هنع تيد أ امب هصصاقت ملو كسفن لع هل قحلا بجوت

 هتوسكو ميتيلا ةقفن يف كيلع هل يذلا كلذ لعجت نأ كل اولاق دقق
 نونوكيو ضئارفلا ىماتيلل نوضرفيف نيملسملا نم رفن ةتالث عمجتو
 . هدنع نونوكي نم ىلإ ةضيرفلا يدؤيو مهب ىلوأ وه نم دنع

 ". يرومأ عيمج يف فعضلا ىلإ ا كياتك يخأ ريدت .ب مهل

 هنأ الا هوسكبو اهنم هنومب مه ارد ميتيل هدنع لجر نعو : ةلاسم

 ائيش هل يرتشيو رثكأب وأ لقأب وأ مهردب لامعلا ىلإ ابوث هل حرطي

 اذهل عمتجي ىتح ارمت وأ ابح هدنع نم يطعيف هيل إ جاتحي امم

 ردقب ميتيلا مهارد نم ذخأي مث نامهردلاو مهردلا ميتيلا ىلع لماعلا

 اذه مزلي ام هيبري اير الو ةحبارم الب ةضف ذخأيو ابح هنع ىطعأ ام

 هذهل انماض اذه نوكيو تتاف دق مهاردلا تناك نإ اذه لعق دق يذلا

 هل ىرتشا امنإ ناك اذإ نيمألل زئاج اذهف تفصو ام ىلعف ؟ مهاردلا

 كلانه نكي مل اذإ لامعلا ىلإ كلذ يف يأرلا امنإو مهاردب هل لمع وأ

 . ميتيلا ىلع ةراجت ديري ةليح

 يدؤيو ةضيرف مهل ضرفي هنإف نيد ىماتيل هيلع نمعو : ةلاسم
 مل نإو عفدي هيلإف هتوم دعب ليكو وأ يصو تيملل نوكي نأ الإ مهيلإ
 هنع تيضق نيد نم هيلع حص امف هتوم دعب ليكو الو يصو مهل نكي
 تبتك ام ىلع هتترول هل امف ليكو الو يصو الو نيد هيلع نكي مل نإو
 . كنلا
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 هأربأ اذإ هنم ريب له : تلق يبصل قح همزل نمعو : ةلأسم

 أربي هنأ كلذ ليق دق هنأ ىعمف ؟ اريثك وأ اليلق قحلا ناك هنم هدلاو

 . اريب ال : ليقو هنم

 وأ ميتيل ليلق وأ ريثك لام هعم ن اك نم كل ذكو : تلق : ةلأسم

 ميتيلا نأ ملع اذإ هيلإ هملسي نأ هل له ث ليلق وأ ريثك نيد هيلع ناك
 له اهسبلف ةوسك هب ىرتشا وأ هلكاف اماعط هب ىرتشا وأ هلكأ دق
 ؟ ميتيلا اذه ىلإ هملس دق يذلا قحلا هيلع يذلا اذه ربي

 هنأ يعمف ةنانئمطالا يف امأو س اذه يل نيبي الف مكحلا يف امأف
 يف هعضوف هلام ظفح نم بستحملا ماقم هسقنل موقي نمم ناك اذإ

 حالصإ وأ ةقفن وأ ةوسك نم هحلاصم يف قحلا اذه راصو هعضوم

 الو فارسإ ريغب هنم كلذ لدع ىجري ام ىناعم ىلع هجو ىلع لام
 ام يناعم ىلع هللا ءاش نإ زوجي كلذ نأ باوصلا ىنعم ةفلاخم
 . بستحملا لعف نم زوجي

 ىلع مهارد مهلو ميتي مهيفقو ةثرو فلخو كله لجر : ةلأسم

 زوجي له ت ميتيلا ةصح تيقبو ى مهتصح ةثرولا ذخأف يسوجم

 ال مأ ةنومأم ىهو هحلاصم يف هفرصتو هلام ضبقت نأ ميتيلا ةدلاول

 .؟ كلذ زوجي

 تيملا اذهل مهاردلا هذه تناك نإف هذه كتلاسم يف ترظت دقق

 الو اهميلست زوجي الف ةعيدولا هجو ىلع يسوجملا اذه دنع ملسملا

 . غلبي ىتح ميتي مهيف ناك اذإ تيملا اذه ةثرو ىلإ اهنم ءيش

 دقف كلذ ىق فلتخا دقف نيدلا وأ نامضلا هجو ىلع تناك نإو

 ام لك نأل ائيش كلذ نم نيغلابلا ىلإ ملسي نأ هل زوجي ال هنإ ليق
 لك نيغلابلا ىلإ ملس نإو . هتصح هيق ميتيللف مهنم دحاو ىلإ هملس
 . ميتيلا ةصح تيقيو هتصح مهنم دح او
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 نو ميتيلا ةصح هيلا إ ملس هدلاو ليق نم هقن ةقث يصو هل ن اك ناف

 نإو هتدلاو ىلإ هتصح تملس ةقث يصو هل نكي ملو ةقث همأ تناك
 اميف نيغلابلا ىلع عجر كلذ ريغ وأ يسوجملا تومب ميتيلا ةصح تفلت
 . هتصح نم ميتيلل عقيام ردقي مهنم دحاو لك ذخأ

 جاتحا ميتيلل انامض اهسفن مزلت نأ اهيلع سيلف ةدلاولا امأو
 كلذ يه تدارأ ناف يسبوجملا كلذ بلط ولو جتحي مل وأ ميتيلا

 لك ىلع يسوجملا ىلع ميتيلا ةصحو اهيلإ كلذف يسوجملا اهدعاسو
 . ملعأ هللاو يسوجملا هيلإ صلختيو غلبي ىتح لاح

 تلق هليبق نم صالخل ١ ديرت ميتي دلو اهل ة ٥ أرم او : تلق : ةلآمسم

 قفنت اهنأ ىرتأ : تلق ؟ ليكو هل سيلو ةيابرلاب هذخأت نأ اهل زوجيأ
 يصو هل نكي مل اذإف ؟ اهل يجنأ ةيابرلا مأ هلام نم هوسكتو هيلع
 . كلذ عيمج اهل زاج

 هملسي نأ هل له ميتيل ءيش لجر دنع ناك نإو : تلق : ةلاسم
 يصولا ناك ناف ؟ اقساف وأ ةقث ريع وأ ةقث يصولا ناك هصو ىلا

 حصت مل نإ امأو ى هيلإ ميتيلا لام ميلست ز زجي مل انئاخ وأ امهتم

 امهتم نكي ملام هيلإ ملسي نأ زوجي ليق دقف هتقث هلو هتمهت الو هتنايخ

 ةقث ةقث نوكي ىتح هيلإ ملسي ال : ليقو . انئاخ الو

 ي ذل ا قحل ا كلذ يف عنصي فك ميتيل قح همزل نمو : ةلأسم

 ةقث ن اك ا ذكو اذك هتنؤمو هتققني هلوعي نم ىطعي : ل اق ؟ ميتيلل هيلع

 ميتيلا تام نإف هلوعي نم ىلإ قحلا ملس موي نم بسحيو ةقث ريغ و ا

 ريغب هيلإ ملسأ نأ يل زوجي له يصو ميتيلل ناك نإف : تلق
 ٠ معن : ل اق ؟ ب اسح
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 ضرقق ميتيل قح هردلع ن ناك نمعو : ير اوحل ١ يب ] نع : ةلأسم

 تذفن نأ دعي نم ميتيلا تامو هتدلاو ىلإ قحلا ملسو 4 هضيرف ميقيلل

 ضئارفلا

 دقف ةضيرفلا ءاضقنا دعب نم ميتيلا تام اذإف تقصو ام ىلعق

 ةضيرفلا غرفتسي نأ لبق نم ميتيلا تام نإو قحلا هيلع يذلا ئرب
 ةثرولا ىلإ هملسي ميتيلا توم دعب نم قحلا نم يقب ام اذه ىلع ن ناك

 دعب نم ةضيرفلا نم يقب امل ةثرولا ىلإ ملس امب ميتيلا مأ وه قحليو

 ملس نإو لبقتسي امب ميتيلا مأ ىلإ ةضيرفلا ملس نإ اذهو ميتيلا توم
 هتثرول الو ميتيلل ءيش الو مألل ةضيرفلا تناك ىضم امل ةضيرفلا

 . ةضيرفلا يف ءيش

 نأ دعب ؛ نم تاهمألا ىلإ ملست امنإ ىماتيلل ضئارفلا نأ ملعاو
 ىلع قفنت يتلا ىه مألا نوكتو ىماتيلا ىلع ةضيرفلا تاهمألل بجي
 ىلإ ملس رثكأ وأ لقأ وأ نيرهش وأ ارهش مهيلع تقفنأ اذاق ‘ اهدالوأ

 . روهشلا نم ىضم امل اهدنع نم هيلع تقفنأ ام ميتيلا لام نم مألا

 . ميتيلا ةثرول انماض ملسملا ناك هتضيرف غرفتسي نأ لبق نم ميتيلا
 الق كلذ دعي نم ميتيل ا ت ام مث ةضيرفل غرفقتس ١ نإو مأل ا عبتيو

 . ملعأ هللاو ىنعملا اذه مهقاف ى ملسملا ىلع نامض

 نوكب نميف تركذ دو : هلل | همحر- نسحل ١ يي ] نع : ةلاسم

 . ةقث ريغ وأ ةقث ناك هب موقي نم ىلإ هملس نإ ! ميتيل قح يبصل هيلع

 رادقمب هلوعي نم ىلإ كلذ عفدف هتنؤمب موقي لام ميتيلل سيل ناك نإف
 . كلذ زاج هتضيرق نم لصي ام

 لجر دنع ميتيل ا مه ر د نعو : هللا ديبع يب ] نع : ةلاسم

 دعب نم مهاردلا در مث الام اهب ىرتشا مهرد فل أ اهنم ضرتق
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 نإف س لاملا ريغ نم وأ خينتيلا مهاردب هارتشا يذلا لاملا ةلغ نم نينس

 نإ كردأ اذإ رايخلا هلو ميتيلل هتلغو لاملا نإف ميتيلا لامب ىرتشا ناك
 رتقا مث لاملا ىرتشا ناك نإو . همهارد ءاش نإو هتلغو لاملا ءاش
 لإ هل سيل : لاق نم لاقو . ميتيلل رايخلا : لاق نم لاق دقف مهاردلا
 . مهاردلا

 كرتي ميتيل | ىلح نعو : -هللا همحر- ةبو اعم ىب ] نع : ةلأسم

 . فلتلا فيخ - اذإا كلذ نم ءىش كرتي

 امبر ميتيلا ةدلاو ةأرملاو تلق : باتكلا اذه ريغ نمو : ةلاسم

 ق ] اهبصن نم هيسحت اهنإ ا لوقتو ميتيل ا ل ام نم ائىش اهجوز يطعت

 ن ] ىلع اهنمأي اب جوزل ١ ن اك اذ اف. ميتيل ١ ىلع اهل بجي امم هلعجت

 نإو ء هل كلذ زاج لام ا كلذ يف ةصح اهل يهو كلذ نم هصلخت

 نم ءيشب هل ماقق هلام نم ًازري ام لثمب ميتيلا ةأفاكم وه دقتعا

 . هللا ءاش نإ هعسو كلذ رادقم هحلاصم

 هب عفتني وأ لكؤي امم ءيشب هدي دم اذإ ميتيلا نعو : ةلأسم

 هيلإ هدي دم يذلا لجرلل نيبتو رثكأ وأ لقأ وأ اقناد يواسي امم كلذو
 هنم ضبقف هنم لضفأ وه ام كلذ هنم ضبق اذإ ميتيلا رورس كلذ نإ

 امم لضفأ وهام ميتيلا كلذ معطأ لجرلا نإ مث هاطعأ ام لكاف لجرلا
 اذإ امأف تفصو ام ىلعف ؟ لجرلا صلختي لهف هيلإ عفدو هنم ذخأ
 هيلإ هعفد امأو .هللا ءاش نإ صاخ هنم ضبق ام رادقمب ميتيلا معطأ
 هيلإ عفدي الف

 ال لام ميتيللو ريثك وأ ليلق ءيش ميتيل هيلع ناك نمعو : ةلاسم
 عقديأ ةضيرف ريغب هتدلاو عم هنأ ريغ هيفكت ال مأ هتلغ هيفكتأ ىردي

 ؟ . ٠.

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقت هتدلاو تناك ال مأ هتدلاو ىلإ
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 عنصي فيك هوتعمل ا كل ذكو ‘ ل ام هل نكي مل ن ا تي أر أ : تلقو

 اهيلإ عفديف ةقت هوتعملاو ميتيلا ةدلاو تناك اذإ : لوقأف ؟ هيلع يذلاب

 ةضيرقب الإ هيلع يذلا اهيلإ عفدي مل ةقث ريغ تناك نإو . هيلع يذلا
 . هوتعملاو ميتيلا ىلع يرجت

 نع هتلأسو : نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ اهنع لئس : ةلأسم |

 اميتي فلخو كله مت راوس وأ بوت لثم لجرل ةعيدو هدنع نوكت لجر
 نيغلابلا يطعيو هعيبي : لاق ؟ بوثلا اذهب اذه عنصي فيك ى نيغلايو
 كلذكو هحلاصم يف اهقفني وأ هل اهسبحي ميتيلا ةصحو مهصصح

 . ميتيلا ىلع رفوأ هعيب ناك اذإ رسكي الو هعيبي راوسلا

 نإ : لاق ؟ هعيبي مأ بوثلا هيطعي ادحاو اميتي كرت نإف : هل لاق
 دقف هبنج ىلع راص اذإف هيلإ هملس بوثلا ىلإ اجاتحم ميتيلا ناك
 . هنم ئرب

 ميتيلا ةوسك لثم بوثلا ناك اذإ اذه يدنع جرخي : هريغ لاق
 ةعامج وأ هتوسك ردق يف هتميق ردقو هضرعو بوتلا لوط لثم يف
 نم هقح ميتيلا ىلإ راص نإف 0 كلذب هيلع مكحلا هجو ىلع نيملسملا

 نينم اض اعيمج ملسمل و غل ايل و ة ذخأ امم غل ايل ١ ىلع هتصحي ميتيل ١

 . هل هسبح ام نمضي الو

 ترك ذو : هلل ا همحر- نسحل ني دمحم ب اوج نمو : ةلاسم

 اميتي فلخو تام ريعملا لجرلا نأو لجر نم اباتك راعتسا نميق
 . ليكو هل سيلو

 ناك نإ كلذكو : تلق ؟ باتكلا اذه نم صلختي نم ىلإ : تلق

 م ا ميتيللو ح اتحم ريع وأ ح اتحم ميتيل او ني ل هل هيلع وأ عيضو هعم
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 ميتيل | ن اك نا اف ب اتكل او عيضول ا امأف تفصو ام ىلعف ؟ ةوخا و

 ةقث ليكو هل ميقأ باتكلاو عيضولا عيب ىلإو ةقفنو ةوسك ىلإ اجاتحم
 . هاسكو همعطأو باتكلاو عيضولا عايو

 اذإ ىتح هدنع نم همعطيو هلوعي نمل ةضيرف هل ضرفي وأ
 ناكو هلك كلذ كردي ملام هتضيرفقف نم هيلإ ملس ةضيرفلا قحتس
 هيلإ عفديف مهيلإ ملس ام ىلع نونمؤي ةوخإلاو مألاو اجاتحم ميتيلا
 ام ىلع وأ ارهش اذكو اذك ميتيلا . ةنؤمب عيضولاو باتكلا كلذ
 زاج مهيلإ ملس امم كلذب هتنؤمب اونمضو هتقفنو هتضيرق نم قحتسي

 . كلذ

 .ف اق ة ةقث لكو :7 م اقب ق أ اجرخم هل هللا لعجي ىتح هدي يف وه

 . هلا

 نع اينغ ناك نإ صالخلا دارأ نإ مراغلا هب همعطيف نيدلا امأو
 هب همعطأ ماعطلا ىلإ اجاتحم ناك نإو 0 ازوم هب همعطأ ماعطلا

 ءىش هنم بيغي الئل همادق همعطي امنإو هدنع ام ىفوتسي ىتح ازبخ

 نإو ةيراج تناك نإ اصيمق وأ ابوت ٥هاسك ةوسكل ١ ىلا ح اتحا نإو

 . .هلل اءاش نإ ءىري هي ه اسك اريغص ىبصل | ناك

 ملعملل له . ملعمل أ دنع ملعتي ي ذلا ميتيل ا يبصل أ نعو : ةلاسم

 كلذكو كلذ ريغو رسيو بطر نم هب هيلإ لصي ام هنم ضبقي نأ

 هي , لوسرم هنأو فراعتلا يف كلذ جرخ ' اذ ا ليق دق هنأ يعمف ؟ ميتيلا

 زئاج كلذ نإف هلقكب نمم وأ يصو وأ ٩ وأ بستحم وأ هدلاو نم

 زئاج كلذق هلام نم هنأ ملعي مل اذإو . هلام نم فراعتلا يف ناك ولو

 . هي لوسرم هنأ فراعتلا يف جرح اذإ لاح ىلع
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 لثم ميتي ريع وأ ميني ىبص هل دم اذ ا ملعمل | ريع كل ذكو : تلق

 نأ تملعو س كلذ ريغ وأ ةهكاف وأ رسب وأ بطر نم ريسيلا ءيشلا

 ؟ حلصأ هكرت ىرت وأ هنم تضيق ام رادقمب كلذ

 بحرو رورسلا هيلع لخدي امم هضبق ناك اذإ ليق دق هنأ يعمق
 هلثمب هئفاكي هنأو باستحالا داقتعا ىلع هذخأ اذإ بوتلا هضبق ىق

 . هزنأو ملسأ هنأ وجرأف ميتيلا ىلع ررض لاخدإ ريغ نم اهزنتم

 نم ر اعتسا لجر نعو : درعس ني دمحم نم ب اوج : ةلاسم

 . ميتي مهيف ةثرو فلخو

 مهثاريم نم ةثرولا نم نيغلابلا لمعتسي نأ هل زوجي له : تلق
 وه ذخأيو باتكلا اذه ةميق نم هتاريمب ميتيلا معطيو باتكلا نم
 ؟ كلذ نم صلختي له هسقنل باتكلا

 ىلإ رطضا اذإف زئاجلا يف امأو كلذ يل نيبي الف مكحلا يق امأق
 ىلع عيبل ا نم رفوأ كلذ ناك اذإ كلذ لثم ةزاجإ ىف ليق دقف كلذ
 . رظنلاب ميتيلل لوقي نم لوق

 ام ةميق وه رظنو غلبلا ةثرولا ىلإ باتكلا ملس نإ كلذكو : تلق
 ميتيلا ناك هتوسك يف هلعج وأ هي همعطأقف > باتكلا اذه نم ميتيلل عقي

 ميتيلاو هجولا اذه ىلع صلختي ىتح كلذ هؤزجي له اريقق وأ اينغ

 ؟ هيبأ نم يصو هل سيل

 يف ةميقل اي مسقي ليق هنأ يعمو > هقحتسي ام مهنم لح و لكل ةثرول أ
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 ناك هحلاصم يف لعجي هباتك نم هقح ردق ميتيلا ىطعيق لودعلا رظن
 نأ وجرأف صالخلا ىنعم ىلع اذه ىلاإ جاتحا نإو اريقف وأ 3

 . هللا ء اش نإ مكحلا ىنعم ىلع كلذ عسي

 هدنع لجر نعو : ميهاربإ يبأ خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ساطرقلا كلذ ةميق نم رثكأ ميتيلا يطعي نأ هل له ميتيلل ساطرق
 نإ نكلو هسقنل وه عيبي ال هنأ انعمس دقف ؟ ساطرقلا كلذ وه ذخأيو

 عم هوتبثأو ةضيرف ميتيلل اوضرفو تاقث نيملسملا نم سقنأ عمتجا
 لسو . هتضيرف يف ساطرقلا لعج ةضيرفلا قحتسا نإف هولوعي نم
 . هللا ءاش نإ كيلإ هب تبتك ام عيمج نع نيملسملا

 رمأف يصو هلو .4 ةنامأ ميتيل هدنع لجر نع لئسبو : ةلاسم

 نامضلا هيلعأ رخآ لجر ىلإ اهملسي نأ ةنامألا هدنع يذلا يصولا
 ىلاإ اهملسي نأ ميتيلا ةنامأ هدنع يذلل سيل : ددعس ويأ لاق ؟ ال حأ ١

 ىلع الو هتنامأ يف ميتيلل نامضلا هيلعو 4 يصولا رمأب يصولا ريغ
 زاج ةنامألا هجو ىلع نيمأ ىلإ كلذ ملسي نأ هرمأ اذإف . ةنامألا هجو

 هعيب نم يصولل زوجي ام ىلع هعابف هعيبي نأ هرمأ ول كلذكو كلذ هل
 اهملس نإف يصولل زوجي ام يصولا رمأب هل زوجي هنأل كلذ هل زاج
 . هللا ءاش نإ ئرب ىصولا ىلإ

 هلو اميتي فلخو كله لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 صالخلا نإف كل تقصو ام ىلعف س ليكو ميتيلل سيلو قناد لجر ىلع
 نم ناك نإو ارمت وأ ازبخ قنادلا اذهب ميتيلا اذه معطي نأ كلذ نم

 هب همعطيلق كلذ لهأ نم سيل ناك نإو كلذب ازوم همعطأ زوملا لهأ

 .ارمتو ازبخ

 تام مث رمت نم نارخدم الجر عدوتسا يذلا امأو : ةلاسم

 لكو الو يصو مهل نكي ملو . مهل ةدل و نم ر اغص مهو ام اتي ا فلخو

 ةجاح مهيو كلذ نم صالخل ١ ع دوتسمل ل ارأو كلذ ىلاإ اوجاتح و
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 ىلإ كلذ عقد ليجعت بحنو ؟ ةضيرف مهل تضرف نكت ملو ةديدش
 ؟ مهتجاح عم ماتيألا ةدلاو

 ام ىلع ةنومأم وأ ةقث ةدلاولا تناك نإ هنأ كلذ يق يعم يذلاف

 يف هلعجتو مهنم هقح لك ىلإ لصوتو لدعلاب هي م وقت نأ اهيلإ ملس
 نإ صالخلا هوجو نم هجو كلذف هتصح نم قحتسي ام ىلع هتنؤم

 هقحتسي نأ الإ نيمأ ريغ ىلإ ميتيلا لام عفدب رمآ امق الاو . هللا ءاش

 اذإ عدوتسملا نيمألا رذعب ىلوأ هللاو نيملسملا وأ مكاحلا نم ةضيرفقب

 . عفديو كلذ نم صلختي نأ ىلع ردقي مل

 الك لصوي ىتح مهلوعي نم مهل مدق وأ ماتيألا نيمألا لاع نإو
 نم كلذق لدعلا نم ه ارحتيو ن زوجي ام ىلع كلذ نم هقح ىلإ مهنم ا

 بئاقغللو قح بئاقلل هيلع يذلا امأو 0 هللا ءاش نإ صالخلا هوجو

 امف هيلع يذلا ىلإ عفدي نأ قحلا هيلع يذلل سيلف ةجوزو راغص دالوأ

 ماقم موقي نم وأ لدع مكاح كلذب هيلع مكحي نأ الإ بئاغلا مزلي

 . مكحلاب الإ هل الو ميرغلا ىلع كلذ سيلف مكاحلا

 وأ رمت وأ مهارد ميتيل هدنع نمعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم

 يصو ميتيلا اذهل ناك نإف ؟ هنم صلختي فيك لام يف ةصح وأ بح
 دق مث هل هعم يذلا كلذ هيلإ ملس ناطلسلا لبق نم ليكو وأ هيبأ نم
 يذلا ءيشلا كلذ همعطأ ليكو الو يصو ميتيلل نكي مل نإو ى ئرب
 هيلإ ملسي نأ هل سيلو هلوعي نم ىلإ هملسيف ةضيرف هل نوكي وأ هعم
 نأل اقهارم ناك ولو س هنع بيغي وأ اريثك وأ اليلق ناك كلذ نم ائيش
 مهتم متسنتآ نإف .4 حاكنلا اوغلب اذإق" لوقي -ىلاعت- هللا

 نأ كلذ يف نوملسملا صخر امنإو مهلاومآ مهيلإ اوعقداق ادشر
 وأ هب همعطيف كلذ ىلع هنمأي نم ع هي وآ هيدي نيي هلكأيو هب همعطي

 ةوسكلا هيلإ ملس اذإف س ةوسك هل يرتشيف ىرتشيف ةوسك ىلإ ميتيلا جاتحي

 عابيو مهنم ىرتشي نأ اضيأ اوصخر دقو ٧ هللا ءاش نإ ئرب دقف
 نمثلا هل يذلا وأ لوصألا الإ ماعطلاو عاتملا نم قاوسألا يف مهل
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 . نايبصلا نم ىرتشي نأ زوجي الو س كلذ هابشأو ناويحلا نم ريثكلا

 ميتيل قح همزل نمع : ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس : ةلاسم

 وأ اركس وأ ًاءاثق وأ اماذاب وأ ازوم وأ ازوج هب همعطي نأ هل له ىنغ
 وأ ازوم همعطي نأ هل امنإ وأ هكاوفلا نم ائيش وأ ابنع وأ انامر
 وأ زبخلا نم هئاذغب موقي امب همعطي هنأ انعمس امنإف : لاق ؟ازبخ
 ءاثقلا امأو س عفنلا يف ماعطلا ماقم موقي هنأل زوملا يف اوصخرو رمتلا

 . كلذب عمسأ ملف

 . ماعطلا يف عفنلا ماقم موقي ال هتركذ يذلا يدنع كلذ رئاسو
 بنعلا نم برقأ يدنع ليجرانلاو اذه نم برقأ بنعلا نأ يدنعو
 . هلام فالت ال ميتيلل عفنلا لوصح اذه ىف ىرحتي امنإو

 . عضرم يبص وهو ةعبت ميتيلل همزلي لجرلا نع لأسو : ةلأسم
 ىق ناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ هنهديو اناهد هل ىرتشي نأ زوجي له
 هنأ يعمق جوحأ نهدلا ريغ ىلإ نكي ملو هنهدل لضفت ام ةعس هلام
 . كلذ زوجي

 : لاق ؟ هتدلاو ىلإ هملسي له ايوت هوسكي نأ دارأ نإف : هل ليق

 امنإ كلذ نم اهيلإ هعفدي امو هتوسك ىلع اهنمأي ناك اذإ هنأ ىعم

 . ةنانئمطالا ىنعم ىلع ازئاج كلذ ناك لدعلاب هعضوم ىفق هلعجت

 ميتيلا هنع باغ مت . هايإ هسبلأو اصيمق ميتيلل عطق نإف : هل تلق
 يعم : لاق ؟ هل همزل دق امم أربي لهو ال مأ هسبلي هيلع له ردي ملف

 نم مدع اذإ هاسك دق هنأ يعمف بوتلا اذه ميتيلا اذه اسك اذإ هنأ

 . ةقث بستحم وأ ليكو وأ يصو نم كلذب ميتيلل موقي

 نيد هل هيلع وأ ةعيدو ميتيل لام هعم لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 يذلا اذه ىلع له كلذ ريغ وأ ةقفنلا وأ ةوسكلا ىلإ ميتيلا جاتحاف
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 ىلإ رطضا اذإ هحلاصم ىف كلذ ذفني نأ نيدلا وأ ةعيدولا هل هدنع
 ؟ كلذ

 غلبو ةرضملا هيلع فاخو كلذ ىلإ ميتيلا رطضا اذإ ىعم : لاق
 نم اذه نأ يل عقيف لام الو نيد يف هيلع ررض ريغب كلذب مايقلا ىلإ
 . هريغ وأ مكاح نم هنم هب ىلوأ وه مئاق ميتيلل نكي مل اذإ بجاولا
 يدنع هيلع بجي مل مكاح وأ يصو نم هب موقي نم هل ناك نإ امأو

 . هلوق ىنعم ىلع هبوجو عضوم يف ميلستلا هيلع بجي امنإو هب مايقلا

 ميتيلاو ميتيل نيد هيلع لجر نع : رثؤملا ابأ تلاسو : ةلأسم
 نإ : لاق ؟ هلوعت مأ هلو ؟ عنصي فيك ليكو هل سيلو جاتحم فيعض
 هيلع ام ملس ةنايخ اهنم ملعي الو . هلام ىلع نمؤت نمم همأ تناك

 . هنم هل دبال امو هتقفنو هتوسكو هتنؤم ىف هعضت اهل لاقو همأ ىلإ

 نم ةعامج عمتجا كلذ ىلع نمؤت ال نمم همأ تناك نإو

 مث هتنؤم نم رهش لك يفق هيل إ جاتحي ام ميتيلل اوضبق مث نيملسملا

 يهف 4 ائيش لكأي نأ لبق تتام نإ هايإ اهنمضيو هيلع ام اهيلإ ملسي
 يقب ام تدر اهيلإ عفد يذلا لكأي نأ لبق ميتيلا تام نإو ةنماض هل
 اهيلإ عفد يذلا رظنيو 4 مايألا وه بسحيو ثراولا ىلع همسقت هيلإ

 نأ لبق توملا هرضح نإو ئرب دقف اهيلإ عفد يذلا ءيشلا غرف اذإف
 ىلإ عفد يذلا ءيشلا ناك مك هملعيو كلذب هل موقي نم لكويلف غرفي
 دقف همأ ىلإ عفد ام ميتيلا لكأ اذإف ميتيلل ضرف مك ذمو 0 ميتيلا مأ
 . هللا ءاش نإ ئرب

 . ميتيلا ثراو ىلإ ليكولا ه ادأ ثدح ميتيلا ىلع ثدحأ نإو

 دقف ميتيلا هلكأ دق تلاق نإ ةنومأم يه يتلا مألا يف لعفي كلذكو

 وهو ةنماض ىهف ءيشلا ذفني نأ لبق ميتيلا تام نإو تئربو ئرب
 . اهيلإ عفد اذإ اهنمضيلو ميتيلا ةثرول نماض
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 لزنم لخد اذ ا ميتيل | نع هللا هضر درعس اي أ تلأسو : ةلأسم

 مزلي ام هوف و هي اوعقتن اف مهلزنم يف هدسنف هلمحي 7 يش هعمو موق

 وأ هديع وأ هدلو رمأ اذإ رمآل ١ نأ ىعم : لاق ؟ كلذل لعافلا وأ رمآل ا

 نمم لعافلاو ‘ نماض وهف هيلع هرمأ زوجي نم وأ ناك نمم ايبص
 . نامضلا همزلي ناك

 ؟ نامضلا اذه نم ميتيلا ىلإ صالخلا همزلي فيكف : هل تلق

 هل نكي مل نإف هليكو وأ هيبأ لبق نم هيصو ىلإ هملسي هنإ : لاق
 هنإ : لوقلا ضعب يفو 0 هتقفنو هتوسك يف كلذ لعج ليكو الو يصو
 مكاحلا رمأب لعجي وأ مكاح وأ هليكو وأ هيصو ىلإ ملسي ىتح هلاحب
 . همزلي قح يف وأ ميتيلا حلاصم نم ءيشب

 يهو مهتدلاو عم مهو ىماتيل قح هلبق لجر نع لئسو : ةلاسم

 ناك اذإ اهيلإ ملسيف معن : لاق ؟ اهيلإ ملسي نأ اذهل زوجيأ مهلوعت
 مهل هلبق ناك نإف : هل ليق 0 مهتنؤم يف هلعجت نأ اهرمأيو اهب قثي
 نكلو كلذ بحأ ال : لاق ٧ دلبلا رعسب ابح اهيلإ عفدي نأ دارأف مهارد
 . مهارد اهيلإ عفدي

 هب هاسكو نامض ميتي ريغ وأ ميتي يبصل همزل نمع : ةلأسم

 هنأ عم اهيلبيف ةوسكلا ىبصل ا سيلب ىتح وأ هاسك ام نيح نم أربي ]

 وأ ليكو وأ ةدلاو نم كلذب موقي نم يبصلل نكي ملو كلذ هل زاج اذإ
 ظفحي نمم ناكو هيلإ جاتحي ام تقو ىف هلثم ةوسك هاسكو ىصو

 اذإ ليق هنأ وجرأف س كلذ لثم ظفحيو هظفحي نم عم وأ هيلع كلذ لثم
 صالخلا ب ايسأ نم هنأ ىجري امم كلذق هبلع هتوسك تراصو هاسك

 . ئرب ةوسكلا ميتيلا ىلبأ اذإ لوقلا لدعأو كلذب لوقي نم لوق ىلع
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 رشع سم اخلا بابلا
 عفنتساق ميتي مأب جوزت نميق

 هنننا 3 هرادب وأ هلامب

 دنع نم ميتيل ًالام لبق لجر يف : نسحلا نب دمحم نم باوج
 الو يصو ميتيلل سيلو 0 ةقت ريغ وأ ةقث هلوقي نمم اهريغ وأ هتدلاو
 . ليكو

 اذهل هضبق ىل نبي ملف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ هل زوجي له تلق
 وأ هحالصو هظفحل ايستحم ميتيل ا لام ضيق ن اك ن ا هي ديري ام لاملا

 ن او . ز اجف هحلاصم كل ذي ديري هتين ق دصي هتنؤم يف هل م اق هضيق

 دقو .ت كلذ زروجي الف ةقث هقن ريغ ىل ا هميلست وأ هفلت ددري هضيق ن اك

 . لطبم ضباقو قحم ضباق ىتش ناعم ىلع ضبقلا فرصتي

 هل ىرتأ : تلق ؟ ةرمثلا ضبق اذإ لماعلا لعفي ىرت فيك : تلقو

 نم ىلاإ | وأ هتدل او ىلإ ١ اهملسي ميتيل ا ةصح جرحيو ةرمتل ١ مسقي نأ

 لمع يف هلخدأ لماعلا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعق س هرمأب موقي

 ميتيل ا لام ىلع مهنمأي تاقث هعم مهو ميتيلا رمأب موقي نم ميتيل |

 ميتيلا ةدلاو تناك نإو . اذه يف انفرع ام بسح ىلع كلذ زئاجف

 موقت ال هترمث ميتيلا لام نأ الإ تاقثب مه سيل ميتيلا رمأب موقي نموأ

 مهلو هتنؤمب نوموقي تاقث ريغ مهو هنولوعي نيذلاو 0 ميتيلا ةنؤمب
 . هللا ءاش نإ كلذ زاج مهيلإ ملسف هيلع لضفلا

 نوموقي نيذلاو هتنؤمب موقي ميتيلا لام نأ ملعي ملاعلا ناك نإو
 اهنم مهيلإ لماعلا ملسي مل ةرمثلا ترضحو تاقثب مه سيل هرمأب
 ميتيلا لامل ةقث مكاحلا هميقي ميتيلل اليكو مكاحلا نم سمتلاو ائيش

 هلوعي نمل ضرفي وأ ةرمت ملاعلا مساقي ىتح نيحلاصلا نم ةعامجوأ

 متيل لام نم ةضيرف هلوعي يذلا بجوتسا املكف س هلام يف ةضيرق

 ا ىلإ ميتيلل نوضرفي نيذلا نيحلاصلا نم ةعامج يأرب لماعلا ملس
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 نإ مكاحلا يأرب وأ مهعم لدعلا مكح يف قحتسا دق ام هلوعي نم
 دصح اذإ لماعلاو ميتيلل ةضيرفلا ىلوت لدع مكاح دلبلا يف ناك
 هبجوي ام ىلع الإ هملسي الو هدي يف اميف ميتيلل نيمآ وهف ةرمثلا
 ذخأيو ميتيلا هنم لوعي وأ كل انفصو ام ةلمج ضعب نم هيف هصالخ
 ناك اذإ مهتلماعم يف دلبلا لهأ ةلماعم ىلع نزولاو ليكلاب هتصح وه
 . نزوي وأ لاكي امم هلمع

 ميتيلا لزنم يف اهعم نكسي نأ ميتيلا مأ جوزل زوجي لهو : تلق
 نكسب هيفاكتو اهدلو رمأ ىلتت اهنأ ةأرملا تلاق اذإ وأ ةصح هيق اهلو

 هتصلخو كلذ ىلع هتجوز نمأي ن اك اذ اف تقصو ام ىلعق ؟ اهجوز

 . هللا ءاش نإ كلذ زاج هلزنم نكس نم "" ميتيلا ةرجأ رادقم ىق

 ول ام هلام يفو هيف رمعيو 0 ميتيلا لزنم يف حلصي دقو : تلق
 نم لوحت جوزلا اذه نأ ولو كلذ ةميق لصي مل ارجأتسم ناك نأ
 ام ىلعق ؟ ميتيلا لزنم برخي ناك هلعل هتجوز لوحتو ميتيلا لزنم
 ميتيلا ىلع رفوأو ميتيلل حلصأ وه ميتيلا لزنم نس ناك اذإف تفصو
 هنكس ناك اذإ انلقف ؟ برخل نكاسلا هنع لوحت ولو هلزنم ةرامعل
 هلام يف جوزلا هل رمع اذإو احالص كلذ انيأر هتولخ نم ميتيلل ىظحأ
 كلذ ىفق ةينلا داقتعاب هلزنم نم ققرتي ام رادقمب هأفاك وأ هلزنم ىق وأ

 . هللا ءاش نإ هل زاج

 رمتلا نم ذخأت نأ اهل زوجي له ةرمثلا تضبق اذإ ةدلاولاو تلق

 ىلعف ؟ هتضيرف نم ميتيل ا ىلع اهل بجي ام ةميقب كلذ ريغو بحلاو
 ماكح نم هنيعب مئاق اهضرف يتلا ةضيرفلا هذه تناك نإف تقصو ام
 مهنم مدع ناف مهيأرب كلذ نوكبو نيحل اصلا نم ةع امج وأ نيملسمل ا

 هلام نم اهدلو ىلع اهيرجت يتلا اهتضيرف نم عمتجا دق اهل ناكو
 هتفوتس | نزوبو لاكي امم اذهق مه اردلا نم مدأل او رمتل و بحل ا لثم

 ةضيرفلا نم هنع هتحرطو هتضيرف يف ترظنو نازيملاو لايكملاب

 تيبل ا : ةخسن يف ) ( ١

 .٥ ١



 > نزوبو ل اكب امم يفوستو ضيقت امي | دوهش كل ذ ىلع ت دهش و

 ميتيلا لام نم ائيش اهجوز يطعت امبر ميتيلا ةدلاو ةأرملاو : تلق

 ىلع اهل بجي امل هلعجتو لاملا نم اهبيصت نم هبسحت اهنإ لوقتو
 اهل ىهو كلذ نم هصلخت نأ ىلع اهنمأي جوزلا ناك اذإف 0 ميتيلا

 لثمب ميتيل ا ةأفاكم وه دقتعا نإو س هل كلذ زاج لاملا كلذ ىف ةصح

 نإ هعسو كلذ رادقم هحلاصم نم ءيشب هل ماقف هلام نم هؤزري ام

 . هللا ءاش

 اهجوز عرزب ة أرم ١ رعو : نسحل ١ نب دمحم ب اوج : ةلأسم

 ىلا | بحل اي جوزلا يت ١ ايو عرزل ا دصحي مث ح اتيأل ةصح اهيف اضرأ

 ؟ ال مأ مهفصنأ ءابألا يف جوزلا لمع ام ة ٥ أرملا : ىردت الو لزنملا

 ؛ ىهنتو هيف رمأتو بحلا كلذ نم لكات نأ اهل زوجي له : تلق
 يف ةنايخلا اهجوز نم تملع ةأرملا هذه تناك نإف تفصو ام ىلعف
 وأ مهيلو وأ مهيصو نم ةداعق ريغب ىماتيللو اهل اضرأ عرز هنأو هنيد
 كيرشب اذه اهجوز سيلو 0 مهلام ىلع نيمأ مهحالصب مئاق وه نم
 اهعرزي نأ هعسي ال ام ريغب اهعرزف اهيلع عقوت هنأو مهضرأ يف مهل
 وأ اهلزنم ىلإ راص يذلا بحلا اذه نأ تملعو انفصو ام بسح ىلع
 الف ضرألا كلت بح وه ىهنت وأ هيف رمأت نأ ديرت ثيح هلزنم
 اهجوز ةنايخب اهملع نم انفصو ام بسح ىلع تناك اذإ هل ضرعتت
 . ىماتيلا ءالؤه فصنأ هنأ ملعت ىتحف اهتهجريغ ىلع هذه هتعارزو

 . اهعرز هل زوجي امب اهعرز هنأو
 بحلا اذه نأ ملعت وأ هنيد يف ةقثلاب اهجوز ملعت تناك نإو

 اذه يف اهيلع سيلف اهريغ نم وأ ضرألا كلت نم اهيلإ راص يذلا
 باغ امو هل زوجنيام الإ لعفي ال ةقثلا نأل هللا ءاش نإ سأب بحلا
 ىهنتو هنم لكأت نأ اهل عساوف مارح هن ] ملعت ملو اهيلإ راصو اهنع

 . باوصلاب ملعأ هللاو مارح هنأ انيقي ملعت ىتح هيف
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 ىف ةين ا هلو ميتي وهو دلو اهل ة أرم ١ نعو هنع بسح أ : ةلأسم

 . لجر اهب جوزتو ةينآلا كلتب ىنأتت هتدلاوو هلزنم
 هب تحلصأو ةينآلا كلت ةأرملا تلمعتسا نإ هل زوجي له : تلق

 ةقث ىهو ةينآلا كلت نم برشيو لجرلا اذه لكأي نأ ابارش وأ اماعط
 ءانإلا كلذ ىف اماعط هيلإ تبرق اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ةقث ريغ وأ
 ماعطلا لكأ امنإو ءانإلا وه لمعتسا الو وه اهرمأي ملو يه اهيأر نع
 نإف ءانإلا نم برشلا امأو 0 هللا ءاش نإ هيلع سأب الف ءانإلا نم

 وه برشف ءاملا هيف ىذلا ءانإلا ريغ ءانإب ءانإلا نم ءاملاب ىه تتأ
 نم ىلع كلذو كلذب سنب الف ءاملا هيف ميتيلل يذلا ءانإلا ريغ ءانإب
 . ةقث ريغ تناك اذإ اذهو هلمعتسا

 . كلذ هيقوتو ةينآلا ةرجأ بسحت اهنإ تلاقو ةقث تناك نإف
 رثكأب هتأفاكم يف ةينلا داقتعاب هيلع لضفتو ميتيلا لوعت ىه تناكو

 ةطلاخمب لجرلا اذه يلب نإ كلذكو س كلذ هل زاج ةينآلا ةرجأ نم
 رادقمي هتوسك وأ هتلكأم يف هأفاكو ميتيلا عاتمب عافتنالاو ميتيلا

 قدصب هتطلاخم نم سمتلي هصالخ كلذ ناك هتعقنم نم هتينآ ةرجأ
 . هتين نم كلذ
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 رشع سداسلا بابلا

 اس و هلبألاو لقعلا صقانلاو نونجملا يف
 مهلام يك مهمزلب

 .نإف اجرام هب رظتني لاق ؟ ناويح هلو هلقع بهذ يذلا نعو
 نم وه ىذل ا كلذكو عيب ناويحلا عايض 2 فيج >و هي كلذ دادزا

 . عيب ناويحلا عايض فيخ نإ ةيشاملا باحصأ

 هب ملكتي ال مالكب ملكتيو برضلاب سانلا دهي لجر نعو : ةلاسم
 هن ] دهش أ ن ] يل زوجب له ‘ هيق م انبو رجشل ١ علطيو ءاحصألا

 نونجملا رمآ هللا كمحر يل نيبق كلذ ريم هنم ملعأ ال انأو نونجم
 ؟ هتريشع هتيانج مزلت يتلا

 ناك اذإ تلقو ؟ انونجم ناك اذإ لجرلا كلذ لهأ مزلي ام تلقو

 ؟ نونجملا هب نوظفحي ائيش نوكلمي ال ءارقف هلهأ

 ىتح هنونج ىلع دهشت ن ] كل كل ذ زوجب الف تفصو ام ) لعف

 . هتحص ملعت امك نونجلاب كلذ ملعت

 نم يتلا بابسالا كلت ترهظ اذإف اهب فرعي بابسأ نونجمللو
 ثدح نم ثدحأ امف ‘ نونجلا وه كلذق 0 نونجم وهف هيف نوكت
 مل سيلاقم وأ نيمدعم اوناك نإو هتلقاع ىلع وهف شرإلا هيف همزلي
 . كلذ ءادأ ىلع اوردقي ىتح كلذ نم ءيش مهيلع نكي

 يفق مامضو ةديبع وبأ فلتخا . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 هل قالط ال ؟ ةديبع وبأ لاقف \ سأب هلقعب سيلو احص اذإ نونجملا
 قتعلاو قالطلا همزلي مامض لاقو 0 اطخ هنأ تيأر لتق نإو قتع الو

 تقو ىف ناك اذإا : هللا درع ويأ لاق. دوقلا همزل ادمع لتق نإو

 . هلك كلذ همزل هباحصأ
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 انبح هلقع بهذيو انبح وحصي ناك اذإ هنأ انعم يذل ا : هريع ل اقو

 هلقع ةحص يف كلذ ناكأ ملعي ملو هيف ليق يذلا اذه ضعب هنم ناكو
 . م امضو ةديبع يبأ نع ركذ يذل ا فالتخالا هقحلف هنونج وأ

 همزلي الف لقعلا بهاذ تقولا كلذ ىف ناك هنأ حص اذإ امثف
 همزلي هنإف لقعلا حيحص وهو كلذ هنم ناك هنأ حص نإ كلذكو ي كلذ

 رمأ هيف حصي ملام بلغألا ىلع هيف مكحلا نوكي نأ هيلع بجيو كلذ
 ىلوأ امهف قاتعلاو قالطلا امأو . ةهبشلا ىلع داعي نأ بحن الو نيب
 . باوصلاب ملعأ هللاو طايتحآلاب

 ناكو نونجم خأ هل ناك لجر نعو خايشألا باتك نم : ةلاسم
 ىلع هب رضيو هطبري ناكو 0 ميرحلاب كتفلاو سفنألا لتق ىلع هفاخي

 ؟ نامض هيخأ ةثرو مزلي له نونجملا كله مث بدألا ليبس

 ال هنأل ابدأ هل برضلا نوكي الو هل لقع ال نونجملا نإ : باوجلا
 امأو ى برضلا شرإ خألا مزلي نأ نمآ الو هلقع باهذل كلذ ام فرعي
 قحتسي نمل رثؤي ال يذلا بدألا برضو ءيش همزلي الف هايإ هطابر
 . شرإ هيف همزلي ال بدألا

 ال ليقو . مكحل ١ ىنعم ىف كلذ ليق دق هن ] ىعم ل اق ؟ كلذ نمضي

 ىلإ عفدلا زيجي نم لوق ىنعم ىلع هظفحي ناك اذإ هيلع نامض

 يف يبصلاو يبصلل عفدلاك هيلإ عفدلا زاج نيأ نمف : هل ليق
 هجو ىلع هل هضبقو 0 هل هزارحإب الإ مأ هزرحيو كلذ لقعي هنأ فرعلا

 ملام كلذ ىلع هل هضبقو هل هزارحإ هجو نم هنأ يعم لاق ؟ زارحإلا

 . هلام نم هزرحأ ام عيضي نأ هلاوحأ رهاظ ىق رهاظتي
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 ريك لجرو : هل تلق هلل ١ همحر نسحل ١ يب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 هلو هؤارش الو هعيب زوجي ال دح يف ريصيو لقع هيف نوكي ال ىتح
 . هنم هل عابي نأ جاتحيو لام

 ا ذهقف تفصو ام ىلعف ؟ ه ارتش ا نمل هعيب زوجب فيكو هل تلق

 . هلام نم هيلع قفنيو عيبي ةقت ليكو هل

 هل ىرتشي نأ جاتحا اذإ يبصلا لثم نوكي له نونجملا تلقو

 . هتعيابم زوجت الو : تلق ؟ ةشيعم نم هل دب ال هنأل هلكأي ماعط لثم

 كلذب هل موقي ليكو هل ماقيو ريثكب الو ليلقب نونجملا ةعيابم زوجت الف
 .كلذب هل موقي هيلو وأ كلذ ىلإ جاتحا نإ هل يرتشيو

 يف لصألا يف عفنلا هيف هل عقي ام لثمب هل عيبي نأ : هريغ لاق

 نيب كلذ يق قرف الف هعفن يف ريصي نأ ىلإ كلذ ظفح ىلع نمأو هتق

 . اذهل زاج اذهل زاج امو امهنم ةجح ال هنأ نونجملاو يبصلا

 هافلتأ اميف امهيلع ءيش ال مهضعب لاقف . هتلوفط لاح يف يبصلاو
 وأ ئطوب هاركتسالا هجو ىلع امهجورفب هاباصأ وأ سانلا لاومأ نم

 ءيش الو ر ارحأل او دريعل | يف ح ارجل ا رئاس نم ئ ةحضوم ١ نود حرج

 غولبو نونجلا ةقافإ دعب امهمزلي الو ى امهنم لعفلا كلذل امهلاومأ يف
 ٠ لاحلا كلت يف لعفلا كلذل امهيلع نامض بجي الو > يبصلا

 قيرط نم يور ام كلذ يف مهتجحو انباحصأ لج لوق اذهو
 ملقلا عفر" : لاق -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نع بلاط يبأ نب يلع
 نعو 0 غلبي ىتح لفطلا نعو ظقيتسي ىتح مئانلا نع ةثالث نع

 . "قيفي ىتح نونجملا

 ال نونجم و لفطل ا ن ] هب أر ىلع هوعيتمو بوبحم ني دمحم ل اقو
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 هافلتأ او س انلا ىلع ٥ ايدنج ام بيسي امهل اومأ يف الو ى امهيلع ءيش

 ليبس ىلع امهجورقب هافلتأ وأ امهنوطب يف هالكأ ام امأف مهلاومأ نم

 . لام امهل ناك نإ امهلام يف كلذ رقعف هآطي نمل ةبلغلاو رهقلا

 ئطولا نم هانركذ امم هافلتأو هاينج ام عيمج : مهضعب لاقو
 يف الو كلذ يف امهيلع ءيش الو ةحضوملا ىلإ حارجلاو لكالاو

 هايتأ ام مرغ امهيلع ناك نونجملا قافأو ى يبصلا :1 اذاف امهلاومأ
 هيلع هاهركتسا ئطو رقعو هافلتأ ام لام در نم ىلوألا امهلاح ىق
 . ىرجملا اذه ىرج امو هالعف حارجو

 امهلعف نم ةحضوملا ىلع ىدعت ام باجيإ ىلع مهلك اوعمجأو
 غلب اذإ لفطلا ىلع اضيأ اوعمجأ كلذكو . امهلقاوع ىلع بجاو هنأ
 نأ سانلا لاومأ نم هاذخأ امم ءىش امهيديأ ىفو قافأ اذإ نونجملاو
 قيفوتلا هللابو هبابرأ ىلإ هدر امهيلع

 قدصت لجر كلذكو : دمحأ ني نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم

 هيلإ هدر هنإ مث امايأ هدنع ثبلو 0 هنم هلبقو بوتب لقعلا ليلق ريقف ىلع

 هب قدصتيو هنم هلوبق بوثلا اذهب قدصتملا اذهل زوجي هلبق نأ دعب
 ملو لقعلا ليلق ناك ولو ريقفلل بوثلاو كلذ هل سيلف ؟ ال مأ هريغ ىلع
 هنم صلختي ىتح هنمض دقف هضبق اذإف . هنم هضبقي نأ هيلع نكي
 . ملعأ هللاو هنم زوجي ام ىلإ

 دحأ ىلإ ارثإ ىعدا اذإ نونجملا نع لئسو : هريغ نمو : ةلاسم
 ىق طيلختلاب فرعي ال ناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ ةمهتلاب هل ذخؤي له
 فرعي نمم ناك نإو ٥ اوعدو همالك عمنسي نمم يدنع ناك همالك

 ببستت ام هريغ نم نيبتن نأ الإ هاوعد عمسي مل همالك يف طيلختلاب
 . ةمهتلا هي

 ىلإ اهعفري نأ لقعي ملو ةنيب نونجملا اذهل تناك نإف : هل ليق
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 ؟ ةداهشلا كلتب دهشت مكاحلا ىلإ لصت نأ ةنيبلا ىلع له . مكاحلا
 كلذ مهيلع ناك لزي مل هيلع قحلا نأ نوملعي اوناك اذإ هنأ يعم : لاق

 ىلإ مهوعدي ن أ الإ كلذ مهيلع سيلف هاضق دق هن أ مهدنع نكمأ أ نإو

 . هماقم موقي نم وأ ليكو كلذ

 انيح هلقع بهذي يذلا وه نونجملا نإ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 : لاق ؟ مسالا اذه هيلع عقو دق يذلا هوتعملا امنإو . انيح عجريو
 ناك نإو . هوتعملا مكح يف ناك قفي ملف ةنس هلقع بهذ اذإ هنأ يعم

 نكلو اهوتعم نوكي الف هلوق ىنعم ىلع لق ولو كلذ نم انيح قافأ
 . هلوق ينعم ىلع انونجم نوكي

 هيلع يتأي صقن هلقع يف لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 فرعيب ال هلعلو . هلقع ريغتي تقوو سانلاب اقراع هيف نوكي تقو
 لكايو سانلا مدخي ناك نمم فيعض وهو ي هصقني ام الو هديزيام
 نأ زوجي له هل لام ال هنأل كلذ ىلإ جاتحم وهو مهدنع مهعم

 تقصو ام ىلعف ؟ اريغتم هلقع ناك ول هئانع ردقب همعطأو همدختسا

 . كلذ هانع ردقب معطيو هيف بطعي الو ردقي امب هلمعتست نأ سأب الف

 الو ةح ار دجي ال ي ذلا هلقع ىلع قيطمل ا وه هوتعمل و : ةلأسم

 . تاقوألا نم تقو ىق هلقع وحصي

 اذإ روجي ليقف يبصلا ةلزنمب اهنأ نونجم | ةيصو يق : ةلاسم

 هلام سمخ ىلاإ ليقو . هلام ث ىلإ قوقحلا ريع ربلا باويأ يف تناك

 . امهل امل فالتإ كلذ نأل نونجملا الو يبصلا ةيصو زوجيال ليقو

 ةهاليل اي مهنيو حيرلا نم ا ٠ نبغل ١ فرعي ال لجر يف ل اقو : ةلأسم

 فوخ نم نمأ هسفن ىدقفو جارخلا ىطعأ اذإ هنأ ملعي ناك نإ هنأ
 نإو . هيأرب هلام نم هنع جارخلا ىطعأ نمل ازئاج ناك . ناطلسلا
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 يطعي امع لقعي قح هجولا اذه ىلع هيأرب هنع يطعي نأ زوجيالفق

 ` .. هنع يطعي نم كلذ لقعيو ىنعم يالو جارخلا

 هنأ ىأرو عايضلا هوتعم وأ ميتي ىلع فاخ الجر نأ ولو : لاقو
 نم قدصي هل اباسمتحا هلامو هي ماقف ‘ ررضل ١ هلام يف لخد دي

 كلذ د ن ] انوجر ث كلذ ل نص امهب م اقو هترمث نم وأ هنم عاب ادف هل امي هتد ارإ

 . هلل ١ دنع هل عس و

 موقي ىتح مكاحلا ىلإ كلذ عفر نإ يشخو مكاح كلانه ناك ولو
 كلذ يف لاقو 0 مكحلا يف هل تبثأ كلذ نوكيل مكاحلا يأر نع كلذب

 هذه لاقي . "ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نأ " -ىلاعت- هللا لوقب
 . بهذملا قدص ىلإ بهذي ناكو ةماع هلوق ىنعم ىلع ةيآلا

 ناصقن لاح ىف جوزت اذإ هوتعملا امأو ددعس ويأ لاق : ةلاسم .

 كلذي مرحيو هريغ وأ هك احصإ دعي كلذ ممت مث كلذ تيثي مل لخدو هلقع

 .لبق اذإ هل هيلو جيوزت ىف ليق دق هنأ الإ ادبأ هل لحت الو عئطولا
 . فالتخاب هبلع جيوزتلا

 هنأ ىعمو 0 ضعب كلذ دسفأو كلذ ةزاجإب انباحصأ ضعب لاقف

 يف هطرشو قادصلاب جيوزتلا يلوتملا لبق اذإ كلذ زيجي نم لوق ىلع
 هلوبق دنع طرشي مل نإو يدنع هطرش امك كلذ تبث هوتعملا لام
 . نمضو جيوزتلا لبق نم ىلع قادصلا تبث هوتعملا لام يف هنأ جيوزتلا
 . قادصلا نم هلام يف ءيشب هوتعملا ىلع عجري الو قادصلا

 رشع هنم ءزج ميتيلاو هوتعملا لام عيب نم زوجي لاقو : ةلاسم
 فرعي ال هنأ ميتي لجر ىف لاقو 0 نمتلل رفوأ ناك اذإ عبر وأ سدسو
 ةرشع لجر هاطعأو هلام نم ائيش ىطعأ اذإ لاق حبرلا نم نبغلا

 وحن وأ نيرشعلا راتخاف امهرد نيرشع رخآ هاطعأو فرعي مهارد
 . هعيب زوجي كلذ نإ هظفل نم اذه

١٥٨



 ىلع > روهقم ١ الو نن اجمل ١ الو ن ابيصل ر ارق ا زوجي الو : ةلأسم

 نم الإ ءيش يف مهرارقإب نوذخؤي الو هسفن ىلع فاخاذإ هب رقأ ام
 تباث هلقع ةحص نيح يف هرارقإ نإف انيح حصيو انيح هلقع عيضي
 . هدلع

 انيد نونجم ىلع ىعدا لجر نعو : ماكحألا باتك نم : ةلأسم

 نادأ هنأ ةنيبلا تدهش اذإ لاق كلذ ؟ يف يأرلا فيك ةنيبلا هيلع ماقأو
 ليكو نونجملل ماقي هنأ كلذ دعب نج مث حيحص وهو قحلا هنم

 ىضقيو نونجملا لام نم دخؤي مث ٧ ةنيبلا هيلع عمسيو هنع مصاخي
 . هل ءيش الف نونجم وهو هنياد ناك نإو ث قحلا بحاص

 الإ نونجملا ةلقاع ىلع يهف هيلع نونجملا اهانج ةيانج تناك نإو
 هسبل بوث وأ هأطو جرف لبق نم تناك وأ همفب اهلكأ ةلكأ نوكي نأ
 وأ دبع ىق نونجملا ةيانج تناك نإو س نونجملا لام ىق هنإف هالبأق
 الو نونجملا لام ىلع سيلف سابل وأ لكأ ريغ نم هفلتأ لام وأ ةباد
 . ءيش كلذ نم هتلقاع ىلع

 لجر نعو 0 مهجلا نب مشاه ىلإ يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 نوكت نأ الإ هلمعتست نأ بحأ امف لعجلاب لمع امنإ صوعتم

 . هظم ةرجأك هترجأ هافوأ هلمعتسا نإف هلمع نم هتشيعم

 دودحلا هيق بجتامم ائىش ىتأ ن ا نونجملا ينعي 777 ةلاسم

 رمخلا برشو ناضمر رهش يف لكألاو فذقلاو قرسلاو انزلا نم
 اهنإف دودحلا امآف . هناسلو هلقعو هندب يفق لتخم هنع عزني ال وهو

 فاخي نأ الإ اسبح هيلع ىرن امو ي لقعلا بهاذ ناك اذإ هنع ردت
 . هسبحب نورمؤي هلهأ نإف سانلا ىلع هدي

 هيلإ تبلطو لام اهل سيلو ةأرما نونجملل ناك اذإ ليقو : ةلأسم
 ةأرما :رثؤملا وبأ لاق . اهقلطي نأ هيلو رمؤي اذهف اهتقفنو اهتوسك
 . اهلاح ىلع يهو دحأ اهقلطي ال نونجملا

١٥٩



 ل ام نم اهيلع قفنيو هيلو اهوسكم ن ں ] ال ! : ير اوحل ١ وي ] ل اق

 ةقفنلا اهيف هل ناك لام نونجملل ن ك نإو هلام نم وأ نونجملا

 نإف تيسكو نونجملا لام نم اهيلع قفنأو هيلو اهقلطي ملو ةوسكلاو
 . انظفح اذكه ناطلسلا كلذ لعق كلذ لعفي نأ هيلو ىبأ

 عايض لاح ىق اهانج هنأ ىعداقف ةيانج ناج ىنج اذإو : ةلأسم
 .الإ لقعلا عئاض وهو اهانج هنأ ةنيبلا هيلع نإف هتلقاع تركنأو هلقع
 . هتيانج ةلقاعلا لقعت الف ناركسلا

 ىنج امف : انيح قيفيو انيح نونجلا هيرتعي يذلا امأو : ةلاسم
 يف باصأ امو اريبك وأ اريغص ناك هتلقاع ىلع وهف هنونج لاح يف

 وهف اطخلا امأو . ادمع ناك اذإا هلام ىف وهف هلقع ةحصو هتقافإ لاح

 . ةلقاعلا ىلع

 هلو هلقع بهذ لجر نعو : هللا دبع وبأ ة ةيشاحلا نم : ةلأسم

 وأ اهنم ن اريب اهقلطي ن أ هيلو ىل ا تيلطق هنم اهسفن ىلع تفاخ ةجوز

 نأ هتجوز بلطف جوزت مل وأ تجوزت دقو هنع هللا جرف مث نآرب ريغ
 ! مكاحلا رمأب اهقالط نكي ملو اهدري

 ريغب اهقالط ناك اذإ دساف حاكنلا كلذ نأل اهدري نأ هل لوقأف
 . مكاح يأر

 ناك دقف كلذ تبلط اذإ اهقالطب هيلو رمأي نأ مكاحللق : تلق
 تعقرق ايح هدلاو ناكو ةجوز هل تناكو هلقع بهذ دبدب لهأ نم لجر
 ملو اهقلطي وأ هوبأ اهيلع ققني نأ تيلطو . هللا همحر يلع يبأ ىلا

 دلاو رمأي نأ لئامس يلاو ىلإ : هللا همحر يلع وبأ بتكف لام هل نكي
 مل تينع ولف انأ امأو . اهقلطي نأ امإو اهيلع قفني نأ امإ اهجوز
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر 0 اهقالطب هيلو رمآ نأ مدقتأ

١٦.



 هللا ةمحر هللا ديع يب ] ىلاإ ١ يلع يب أ ب اوج نمو : ةلأسم

 يف اسبح هيلع ىرن امق ؟ سيح هيلع له نونجم ا يف 4 امهيلع

 . هسيحي نورمؤي هلهأ ا ناف سانلا ىلع هدي فاخي نأ ال ] ث ثادحأل ١

 امهيجرقب هارستقاو لكأ نم يبصلاو نونجملا ىنج امو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو امهلقاوع نود ةصاخ امهلام يف وهف حاكن نم

 اهآطو ىتح ةأرما اهركتسا اذإ نونجملاو يبصلاو : ةلأسم

 امنإو . امهتريشع ىلع امهرقع نوكي موق لاقو . امهلاومأ يق رقعلاف
 املك كلذكو . لبإلا نم سمخ ةميق نم ةريشعلا مزلي ام غلب اذإ كلذ

 وبأ لاق ى ةصاخ امهلام يف وهف امهيجرفب هايتأ وأ امهينطب يف هالكأ

 . امهلام يف لاق نم لوقب ذخآ انأ : يراوحلا

١٦١



 رشع عباسلا بابلا
 هليكو يفو هتدم يفو بئاغلا يك

 هتبيغل نوكي له ةديعب ةبيغ باغف رفاس اذإ لجرلا نع هتلأسو
 هلاحب هلامو دح كلذل سيل : لاق ؟ هئاسن جيوزتو هلام مسق يف تقو
 مكح ٧ ةنس ةئام هل الخ اذإ : لاق نم لاق دق هنأ الإ نهلاحب هؤاسنو
 . ىتوملا ماكحأب هيلع

 ةئام موق لاقو " ةنس نورشعو ةئام هل الخ اذإ مهضعب لاقو
 هللاو ادبأ فوقوم همكح : لاق نم لاقو . هدلوم نم ةنس نوثالثو
 دمحأ نب ديعس لوق وهو هدلوم نم ةنس نونامت ضعب لاقو . ملعأ

 وهو هماحرأ نم وأ هدالوأ نم دحأ تام نإ تيأرأ تلق : ةلأسم

 هل بجي نم ثاريم هل نوكي معن : لاق ؟ مهثاريم هل نوكيأ بئاغ

 . ءاهققلا

 عنصي فيك . هتاجوزو هدالوأ يقبو لجرلا باغ اذإف هل تلق

 مهتققنل ضئارف هتاجوزو ر اغصلا هد الوأل ضرفي : لاق ؟ مهتققنتي

 نع هلام ةلغ تصقن نإف هلام ةلغ نم مهيلإ ىدؤيو مهتنؤمو مهتوسكو
 . اونئمو اوسكو مهيلع قفناو هلام لصأ نم عيب كلذ

 ئطبتق بيغي مث نويدب رقيو اياصوب يصوي لجرلا تيأرأ تلق
 . هتوم حصي ىتح ذفنت الف هتيصو امأ لاق ؟ كلذب عنصي فيك هتبيغ
 نم اهوضقو اهب مهل مكح اهلهأ اهبلط اذإف اهب رقأ يتلا نويدلا امأو
 مل نإو س كلذ ىلوت هتايح ىف هنيد ءاضق ىف ليكو هل ناك نإف " هلام
 . مكاحلا كلذ ىلوت ليكو هل نكي

١٦٢



 هلام نم هئاضقب رمأي اميف ةجح مكاحلا هل ينثتسيفأ : تلق
 هيلع موقت يذلل ينثتسي امك اهب رقأ يتلا نويدلا نم بئاغ وهو
 ناك ن ا تيأرأ : تلق معن : لاق مهفلحتسيف : تلق معن : لاق ؟ةنييلا

 هب هل رقأ ام هب هل رقملا بلطو باغ مث دحأل هلام نم ءيشب رقأ

 ينثتسيفأ تلق ى معن : لاق ؟ هرارقإ هعم حص اذإ مكاحلا هيلا هملسيأ

 . معن : لاق ؟ كلذ يف هتجح هل

 ةجوزو راغص دالوأ بئاغللو قح بئاغلل هيلع ىذلا امأو : ةلأسم

 كلذ نم بئاغلا مزلي اميف هيلع يذلا عفدي نأ قحلا هيلع يذلل سيلف
 سيلو س مكاحلا ماقم موقي نم وأ لدع مكاح كلذب هيلع مكحي نأ الإ
 . مكحلاب الإ هل الو ميرغلا ىلع كلذ

 يف هريشتسي هيلإ بتكو بئاغ لجرل لكوتم لجر نعو : ةلاسم
 ذخؤي مل نإو ةاكز هطعت الف جارخ ينم ذخأ نإ هيلإ بتكف ةاكزلا
 لكوتي ال : لاق ؟ كلذ يف يأرلا فيك ةاكزلا هطعاق جارخ ينم

 موقأ ال ينإ هيلإ ثعبيو لاملا كسمي نكلو هلام ةاكز جرخي ال لجرلا

 كلذب هيلا لسريو هنم تئرب دق ينإف تئش نم كلامي رمأف ةلاكوب كل

 اذاف كلام ةاكز جرخت نأ الا لدع يدهاش لثم كلذ هعم حص نم

 . هتاكز جرخي ال نمل لكوتي الو لاملا كرت كلذب هيلع جتحا

 دالبلا يف دحاو مهنم مدقو بايغ موقل ةكرش لام نعو : ةلاسم

 مهل ليكو هنأ يعدي وهو بايغلا ريغي ملو هتلاغ ضبقو دالبلا يف ماقأو
 ضبقي ناكو مهتي ال اناسنإ لكوو امهدحأ يف ماقأف نيتيرق يف لاملاو

 مث كلذ هركو رخآ الجر لكوف مدق هنإ مث يعدملا ىلإ اهريصيو ةلغلا

 نم هسفن يق عقو مث لجرلا جرخ ىتح تكسو ةلاكولا لبقق ىحتسا
 ىرتشا وأ هضياق نمل عساو هلامو يعدملا اذه ضايق ىرت امو ؟ كلذ
 اذهل زوجي الو يعدملا اذه لوق لبقي نأ ىرأ ال لاق ؟ متأ وأ هنم

 زئاج هتصح يفق هلعفف هتصح يف الإ لاملا اذه يف عينص يعدملا
 . ةصاخ هتصح ىف اليكو اذه نوكيو

١٦٢



 لجرل نيد لجر ىلع ناك نإو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ضبقو اليكو هل مكاحلا ماقأ ليكو بئاغلل نكي مل نإف كرتشم بئاغلو
 ليكولا دي نم بئاغلل يذلا عاض نإف هل يذلا رضاحلا ضبقو هتصح
 . ءيشب كيرشلا اضيأ قحلي الو مكاحلا الو ليكولا ىلع نامض الف

 بئاغلا ةصح تيقبو هتصح رضاحلا ضبقو ليكو بئاغلل نكي مل نإو
 يذلا نوكيو ی ضبق اميف دهاشلا صصاحي بئاغلا نإف تعاضف
 . . اعيمج امهنم فلت

 لاملا نم هقح رادقم رضاحلا ضبق اذإ ليق دقو لاق : هريغ نمو

 نإف لاملا كلذ فلت نإف هليكو ىلإ الو هتصح بئاغلا ىلإ لصت ملو
 كلاهلا لام يف اعيمج ناعجريو ضبق اميف رضاحلا صصاحي بئاغلا
 ميرغلا ىلع قحلا ناك نإ كلذكو ءافو لاملا يف ناك نإ قحلا ةيقبب
 رضاحلل بئاغلا كلذ متي نأ الإ يقب ام عيمجلل انماض ناك يح

 . ميرغلاو

 هنأ ةنيب هدي يف يذلا مقي مل اذإ بئاغلا لام ىفو : ةلاسم
 بنك اغلاف هلام عييي نأ هرمأ ىصوم وأ طلسم وأ لكوم ١ نم ىرتش ١

 كلذب ةنيبلا ماقآ نإف ى ك تركذ يذلاب ةنيب مقي مل اذإ هيلع هب قحأ
 . هطلس ىتح لاملا بح اص ريبج طلسملا وأ لكوم ١ نم

 دقق هغلب نيح كلذ ريقي ملق هلام عيب ب اغلا غلب اذ !و : ةلاسم

 هعاب ناك نإف . لاملا ع اي يذلا ىف رظنيو ٥ ارتشا ىذلا عيب ىضم

 . هلام نم ذخأ املظ

١٦٤



 رشع نم اثلا بابلا
 ابئاغ ناكو هتراو توم ىعدا نميق

 كلذ ملعي وأ وه كلذ ملعي الو هتر و توم ىعد ١ نم ىوعد امأو

 ال اذه لكف يعدملا ىوعدب ال ١ بئاقلا توم ملعي الو هملعي وأ وه

 مكحل ١ يف هلوق زوجي ال يع د و ىوعد هلك اذ دهو مكحل ١ يف زوجي

 مل هنم ءيش ا هلك اذه ه هلوق يف كشي ال نمم يعدملا اذه ناك نإف

 , هوجول | نم هجوي هقد دصت ىف كشي الو لوقي ام نكمأ ا اذ آ

 يف الام لجر ىلإ ىعدا لجر يف : نسحلا وبأ لاق : ةلاسم
 هبلط املف ةعتمأل ١ نم وأ ن ناويحل ١ نم هريغ نم وأ لوصأل ١ نم هدي

 يذلا نيو يعدملا نيي سيل هنأ بئاغ لجرل هدي يف يذلا هي رقأ هيلإ

 نالفل لاملا اذهي رقأ ام هنأ هنيمي بلطي نأ الا ةموصخ لاملا هدي ىف

 . نيميلا هذه هل هيلع نإف اقح هيف هل ملعي الو اذه

 ىف بئاقلا ناكو هل هنأ ةنيب لاملا اذهل ىعدملا رضحأ نإف : لاق

 نإو . ةجحلا دعب مكحلا هبلع ذقنأو هيلع جتحا ةجحلا هلانت ثيح نامع

 لام اي مكح هتييعغ ملعت ال وأ رحيل ١ عطق دقو ةجحل ا هلانت ال تناك

 . هتجح بئاقغلل ىنتتساو ىعدملل

 جتحيو ةنيبلا عمسي اليكو بئاغلل ميقي نأ هيلع سيلو : هل تلق
 هيلع قح ب اغلا اذه ىلع حص ول كل ذكو : تلق . ال : لاق ؟ هيلع

 جتحي اليكو هل ميقي الو هيلع مكحلا ذفني مكاحلا ناكأ لام هلو ةنيببلاب
 : لاق. هتجح .7 اغلل ىنثتسيو ‘ معن : لاق هنع ةنييل ١ عمسي وأ هل

 هيلع مكحلا ىف لخد ءاش نإ بئاغلا رمأ ىف ريخم مكاحلا نإ اولاقو
 . لخدي مل ءاش نإو

 يف ريخمب سيل هنإ ليق دقو س ديعس وبأ هنأ وجرأو : هريغ لاق

١٦٥



 ملام هلام حالصإ يف وأ هل مايقلا يف ريخم امنإو بئاغلا ىلع مكحلا
 كلذب هيلع مايقلا بجي لام يف ةكراشم وأ قح دحأل هيلع نكي
 . رضاحلا هكيرشل

 هلو لجرل نيد اذه لجر ىلع حص اذإف : تلقو هنمو : ةلأسم

 مهدلاو ىلع ةنيبلا عامس رضحي نم ماتيألل مكاحلا ميقيأ ماتيأ
 . بئاغلا يف كلذ رن ملو معن : لاق ؟ يعدملا فلحيو

 هل ماقأ نإو هتجح بئاقلل ينثتسي مكاحل ١ نإ معن : هريغ لاق

 . نسحف اليكو

١٦٦



 ونع عساتلا بابيلا

 هلام ةمسق ىلع اوقفتا اذ ا بئاغلا ¡ ةنرو يك
 مهنم ءارشلا يكو

 :هللا همحر يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع يبأ نع وجرأ اممو
 و ةحص الو ةنيب الب هتوم ىلع اورراقتو اوقفتا ةثرو هل لجر نعو
 لام نم ائيش مهدحأ دي نم ىرتشي نأ زوجي له س هلام اومسق
 سيلف ةجح هيلع هيف تماق ءيش يق لخد نم لك نأ ملعاف ؟ بئاغلا

 ملعي مل اذإ هنأ ةصخرلا نأ ريغ ‘ ةحضاو ةجحب الإ هيف لخدي نأ هل

 ىلع مهنم يرتشي نأ هل زاجأ اولاق اميف اوبذك ةثرولا ءالؤه نا
 قحلا نم همزلي امب هيف ناد اولاق ام فالخ حص اذإ هنأ هنم ةنونيدلا

 . هبلق مهبذكي ملو كلذ مهلوق ىلإ هسفن تنآمطا اذإ

 نب نارمع يطعي نأ ةسبنع نب ديلولل زاج ام زئاج اذه نأ الولو
 نأ ناطح نب نارمع ءاعداب قرزألا نب عفان لام هللا همحر- ناطح

 نب بوبحم نب دمحم ثيدح يف دوجوم اذهو انيد عفان ىلع هل
 . هللا همحر- ليحرلا

 يرتشي نأ دحأل زاج الو نوملسملا هيف صخر ام اذه الولو
 نيساخنلا يديأ يف دبعلا لثم ةعابلا يديأ نم قاوسألا نم ائيش

 اذه يف فصولاو نالقل ةيراجلا هذهو نالفل دبعلا اذه نإ مهلوقب

 . يعدملا قيدصت نم هبلق نئمطي ام ىلع ةصخرلاب ذخأي امنإو لوطي
 ن همزلي امب هل ناد ساخنلا لاق ام دحجف نالف ءاج نإ هنأ ىلع

 انالف نأب ساخنلا ىعداو نالفل ةجح ساخنلا رارقإ ناك اذإ قحلا .
 سانلا نيب فرع دق ام ىلع ةصخر اهنكلو ةجحب تسيل عيبلاب هرمأ
 دحج مث ةيراجلا هذه يرتشملا ئطولو كلذ ليبس ىلع ةلماعملا نم
 . امارح ئطو يرتشملا اذه نأ لقن مل ساخنلا لاق اه لوألا اهديس
 كيلع تماق اذإف ةجحلا عقوم رظناو ةصخرلا هذه فصو مهفاف

 نأ كل لحي ملو ةجحلا مايق نع كقنع يولت نأ كل لحي مل ةجحلا
 . ةجحلا مايق دعب ةصخرلاب ذخأت
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 نورشعلا بابلا

 كلذ ماكحأو هنم لكآلاو بئاغلا لام يك
 ةقاضملا ةدايزلاو بانكلا ريغ نمه

 ؟بئاغ ىلإ بوسنم لام نع 0 ينايسبلا نسحلا وبأ خيشلا لئس

 هنمض ائيش هنم ذخأ نمو ريقف الو ينغل هذخأ الو هلكأ زوجي ال : لاق

 نأ الإ هتيصو يف هب ىصو أ هعقدي نأ لبق توملا هرضح نإف هبرل
 مهنمو ءارقفلل هلكأ ز اجأ نم مهنمف بر هل فرفتي ال لاملا كلذ نوكي

 . زجي مل نم

 هثراو فرعي الو هجوت نيأ الو همسا فرعي ال بر هل ناك نإف
 ىصوأو ء ارقفلا ىلع اهي قدصن ةعبت هل همزل نم اذه لثم نإ ليق دقق

 هل همزل ام هلام نم هيلإ عفد هتترو وأ بئاغلا كلذ فرع نأ هلام ىف

 . هلام يف هيلع قح وهو

 نب ديعس مساقلا يبأ هيقفلا خيشلا طخب دجو امم : ةلاسم
 لك ن أ نملسمل ١ لوق يف دجوي : لاق : حل اص ني دمحم ني دمحأ

 . هب ىلوأ ءارقفلاف بر هل فرعي ملام
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 نورشعلاو يداحلا بابلا

 هنصو ماكحأو هماكحأو دوقفملا ياك

 رتوملا يبأ نع هنبد و

 نيد هيلع ناكو تاجوزو دالوأو لام هل ناك نإ دوقفملا نعو
 ؟ دقف اذإ هيف عنصي فيك ناوبأ هل ناكو جرخ مث اياصوب ىصوأو
 ليكو هل نكي مل نإو هدي يف وهف ليكو هل ناك نإف هلام امآ لاق

 نإف ةقث دي يف هلام لعجي نأ مكاحلا ىلإ بلطو بستحم هل بستحاو
 . كلذ لعقي مكاحلا

 لاومأ ظفح مكاحلا ىلع سيل هنأ ءاهقفلا صعي لاق دقو : لاق

 ءاش ن إ مثأ هنأ لقن مل لعفي مل نإو انيلإ بحأ وهف لعق نإف بنايغألا

 مكاحلا ىلع ىرأو بئاقلا ةلزنمب اندنع وه سيلف دوقفملا امأو . هللا

 . اليكو هل ميقي ن ]

 هيلع اوماقأو هلهأ هبلطو نيد نم دوقفملا ىلع ناك ام امأو
 . هتجح هل ىنتتساو هلام نم مهاضقو مكاحلا مهفلحتسا تانيبلا

 لحي ىتح هلاحب وه : لاق ؟ لجآلا هنيد ىف لوقت ام : هل تلق

 مهتقفن امأو ، لجاعلا يف مكحي امك هلام يف هيلع مكح لح اذإف
 عيب هلام ةلغ تصقن نإف هلام ةلغ نم مهيلإ عقدتف مهتنؤمو مهتوسكو
 لثم اهل ىأر نم مهنمف مألا يف فلتخا دقو 0 مهيلإ عفدو هلام نم

 . ةنمز نوكت نأ الإ ةقفن اهل ري مل نم مهنمو ى بألا

 عبرأ يضمت ىتح اهلاح ىلع يهف اهب ىصوأ يتلا اياصولا امأو
 نم دحأ تام نإ تيأرأ : تلق . اهاياصو ذقنت مث دقف موي ذم نينس

 ؛ مهثاريم هل نوكيأ هيوبأو هدالوأ نم وأ هتاجوز

 . نينس عبرألا يف هثاريم هل بجي نم ثري دوقفملا معن : لاق
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 ميقي : لاق ؟ هليكو تامف هلام ىف ليكو هل ناك نإ تيأرأ : تلق
 نم نيملسملل له مكاح نكي مل نإ تيأرأ : تلق . اليكو مكاحلا هل
 امأ : لاق ؟ هلام هل ظفحي اليكو دوقفملاو بئاغلل اوميقي نأ دالبلا لهأ
 ءيشل اوضرعتي نأ مهل سيلف هسقنل اليكو ماقأ نكي مل نإف بئاقلا
 . اليكو هل اوميقرلقف دوقفم ا ام و . هلام نم

 له هليكو تام وأ دقف وأ باغ مث اليكو لكو نإ تيأرأ : تلق
 دوقفملا امأ : لاق ؟ مكاح نكي مل اذإ اليكو هل اوميقي نأ نيملسملل
 ناك نإف : تلق . كلذ مهل بحأ الف بئاغلا امأو س اليكو هل نوميقيف
 هتجوز وأ هدالوأ جاتحا وأ مسقلا ىلإ جاتحاف كيرش دوقفملا وأ بئاغلل
 نوملسملا مهل ميقي معن : لاق ؟ ليكو امهل ماقيأ ةنؤم وأ ةقفن ىلإ
 . مكاح نكي مل اذإ كلذب موقي اليكو

 عبرأل ١ ىف مهل ىصوأ ني ذلا ضعي تومي دوقفم ١ تي أر ] تلق

 : تلق . .ء يش مهتثرول نوكي الو مه اي اصو لطبت : ل اق ؟ نينسل ا

 تضم اذإ : لاق ؟ نوقتعي ىتم هديبع نم دوقفملا ربد ام تيأرأ

 عبرألا ىف تام ناك هنأ حص نإ تيأرأ : تلق . اوقتع نينسلا عبرألا

 حص موي تب اومأل ١ مكح همكح نوكي ل اق ؟ دقف موي تام وأ نينسل ١

 هتوم دعي ت ام نمف ةيصو وأ ث اريم نم هي هل مكح ن اك امق هتوم

 . اياصولاو ثيراوملا تدر

 هل ام هيلع دري : ل اق > ننس عبرأل ١ دعي عجر نإ ١ تد بأر أ : تلق

 دري سيلف 4 هتقفن هيلع بجت نم ةقفن يف عيب و ] نيد هي يضق ام ال ١

 . هل بجوت ةجحب جتحي نأ الا

 نينس عبرأ دتعت : لاق ؟ هتأرما جوزتت ىتم دوقفملا تيأرأ : تلق

 هذه يق اهجوز لام يف اهتوسكو اهنكسو اهتقفن نوكيو دقف موي ذم
 رهشأ ةعبرأ يه تدتعا مث ةقيلطتاهجوز يلو اهقلط نينسلا رال ا

 رشعلاو رهشألا ةعبرألا هذه يق اهجوز لام يف اهل سيلو . ارشعو
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 هلام ىف ةوسك الو ةقفن اهل نكي مل نينسلا عبرألا تمت اذإ هنأل ةقفن

 " . تجوزت تقلط ام دعب رشعلاو رهشألا ةعبرألا هذه تمت اذإف

 ؟ لجآلا اهقادص هتجوزل لحيو دوقفملا لام مسقي ىتمف : تلق

 ماكحأب هيلع مكحو هلام مسق دقف ذم نينس عبرألا تضم اذإ : لاق
 . ىتوملا

 يف هللا همحر ديعس يبأ خيشلا لوق نم ظفحن يذلا : هريغ لاق
 وهو : رثؤملا ويأ لاق امك هتدم : لاق نم لاقف . اريثك افالتخا دوقفملا

 هتدم نأ ءاهقفلا نم : لاق نم لاقو " ليق اميف باطخلا نب رمع لوق
 : لاق نم لاقو 0 ليق اميف دوعسم نب هللا دبع لوق وهو 0 نينس عبس
 ةدم نإ ليق دقو . ليق اميف ةباحصلا ضعب لوق وهو بئاغلا لثم هنإ
 لاقو . ةنس نورشعو ةئام : لاق نم لاقو . ةنس ةئام دارأ بئاقلا
 . ادبأ فوقوم همكح لاق نم لاقو س نوثالثو ةئام لاق نم

 . هب موقيو هلمعي لماع دي يف لام هل ناك لجر نعو : ةلاسم
 اذه ىلع ناكو هتصح لاملا بر ذخأف اهامستقا ةرمثلا تكردأ اذإف

 دقفيف ةهجلا هذه ىلع لماعلا دي يف لاملاو ، لاملا بر باغ نأ ىلإ
 لاقو س اليكو هل ميقي نأ مكاحلا ىلإ هتترو بلطو هتبيغ يف لاملا بر
 عنصي فيك هلعج ام ىلع يدي يف هلام لاملا بر لعج دق لماعلا
 اليكو مكاحلا هل ميقي وأ هل هلعج امك لماعلا دي يفق نوكيأ ؟ هلامب
 ؟ هتلغلو لاملا لصأل

 امك لماعلا دي ىف هلاحب مكاحلا هعديف لاملا لصأ امأ : لاق

 اليكو مكاحلا هل ميقيف ةلغلا امأو . هيلع موقيو هلمعي لاملا بر هلعج
 ىري ام عيبيو اهظفحيو ضبقي امك ةلغلا نم دوقفملا ةصح ضبقي
 ىق هل اليكو اذه هلماع لعج نوكي نأ الإ ءالكولا هلعفي امك اهنم هعيب
 . هل ضرعتي ال مكاحلا نإف س هتلغ ىفو هلام

١٧١



 نأ الإ معن : لاق ؟ ةقث ريغ وأ ةقث لماعلا اذه ناك ءاوسو تلق
 اليكو ماقأو مكاحلا هعزن هتنايخ ترهظ نإف هعييضتو هتنايخ رهظت
 نمؤي نم هيف لمعتسيو هيلع ميقيو دوقفملا لام ظفحي اميف انيمأ ةقت
 . هعيضي الو هظفحبو هحلصبو هيلع

 ترهظو هجورخ ليق هم اق ا دق ليكو ل وقق ن اك ن ا تي أر ] تلق

 معن : لاق ؟ مكاحلا هعزني له 0 عزني نأ دوقفملا ةثرو بلطو هتنايخ

 . ةقث اليكو دوققملل ميقيو هعزني

 هتنايخ ترهظو امالغ لمعتسا اذإ بئاقلا تيأرأ : تلق
 ال لاق ؟ اليكو مهل ميقي نأ مكاحلا ىلإ اوبلطو بئاغلا ءايلوأ بستحاف
 . كلذ يف لخدي نأ مكاحلل ىرأ

 ترهظف باغ مث . اليكو لكو بئاغلا ناك نإ كلذكو : تلق
 بئاغلل ميقيو هعزني نأ مكاحلا ىلإ بئاغلا ءايلوأ بلطو ليكولا ةنايخ
 ةلزنمب اذه يف يدنع بئاغلا سيلو مكاحلل كلذ ىرأ ام : لاق ؟ اليكو
 . دوقفملا

 هرومأ عيمج يفق دوقفملا م اكحأ نإ ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 لاق نم لاقف ة كلذ يف فلتخا دقو بئاغلا ةلزنمب نينسلا عبرألا يف
 هيلع سيل : لاق نم لاقو ى بئاغلا لام رمأ يف لخدي نأ مكاحلا عسي
 سيل بئاغلا نأل هيلع قضي مل لعفي مل نإو هعسو هلعق نإو س كلذ
 انيمأ وأ انئاخ ناك ءاش نم ىلإ هلام ملس بئاغلا س ميتيلا ةلزنمب
 . هيلع الو هل ةجح ال ميتيلاو س هلام يف ضارتعا هيلع سيلو

 وأ لماع الو ليكو الب هلام كرتو باغ الجر نأ ولو : لاق هنمو
 هل ميقي نأ مكاحلا ىلع نكي مل الام ثرو مث 0 لام هل سيلو جرخ
 اليكو مكاحلا هل ماقأ ةمساقملا بلطو كيرش هل نوكي نأ الإ اليكو
 مكاحلا هل ماقأ هلوع همزلي نمل ةقفن هيلع ناك نإ كلذكو س هل مساقي

 . كلذب موقي اليكو
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 كل تقصو ام ىلع لماع دي ىف هلام لعجي لجرلا تيأرأ : تلق
 هلام ضبقي نأ هل لعجيو هلام يف الجر لكويف رفس هل رضحي مث

 ال ا ء ءيشب هل دهشي الو لم اعلا عزني الو . هماقم هلام يف هتلغ ضيقيو

 مث ث دح هرم أ يف ثدحي الو > جرخيو لمعي ن ن اك ام ىلع هكرت هنأ

 لماعلا عزني نأ ليكولا اذه ديريق بيغي نأ الإ دقفي ال وأ دقفيو بيغي

 رمأي مل لام | بر نأب لماعلا جتحيف هريغ لمعتسي وأ لاملا لمع نم

 جتحيو . هنيعي الم اع وه هكرتو هلام يف هلكو امن او رماي ن هيق ليكول ا

 اذه جارخإ ىأر دق هنأو هب مايقلاو هلام ضبق يف هلكو هنأب ليكولا
 ؛ امهيف لوقلا فيكف هريغ لامعتساو لماعلا

 لمعتسيو لماعلا عزني نأ هلو لاملاب ىلوأ ليكولا نأ ىرأ : لاق
 لاملا بر نوكي نأ الإ ليكولا ىلع ليبس لماعلل سيلو هريغ لاملا يف
 عزن يف لماعلا ىلع ليبس ليكولل سيل هنأ دهشأ ليكولا لكو نيح
 ىلوأ ليكولاو لاملا لمعب ىلوأ لماعلاف اذهب دهشأ اذإف ي هدي نم لاملا

 . هيلع موقيو لاملا ةلغ ضبقب

 ام هلام يف زوجيو بد داقغلا ةلزنمب هنأ دوقفملا يف ليقو : 7

 يق يحل آ دل اول ام دوقفم ١ ل ام يف بد داغلا دل اولو ب داقغلا ل ام يق زوجي

 1 ام ىف اهل : ر اجأ ا دق ناك اذ ا ب داقغلا ةجوزلو بن راغلا ىحل أ ه هدلو لام

 كلذكو . هتوم حصي نأ ىلإ اهل زاجأ دق ناك ام هلام يف اهحابأو
 ىلع ام هلام يق ماكحألا يف هيلع نإ : ليقو ى يحلا لام ةلزنمب هلام
 ةمزاللا قوقحلا نم هلام يف همزلي ام عيمجو دجننملا ءانب نم بئاغلا
 ةاكز قرولا نم هلام يف سيل هنإ ليقو . هتوم حصي نأ الإ بئاغلل
 . بئاغ هنأل
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 نورشعلاو يناثلا بابلا
 هتجوزو دوقفملا ثارببس يف

 موي نم نينس عير أ هل الخ اذ ل ا دوقفم او : رفعج نب ١ م اج نمو

 ب اتك ل دع ىلع هنم هت اريم مهنم دح او لكلو هلام مسق هتثرولف دقق

 . هللا

 ال مث نينس عبرأل | يف دوقفم ١ هتري نمم دح 5 ت ام مح ل !و : ةلاسم

 . ةمسق اويلطي مل ولو هتترو نيي هل امو وه ت امبو ث ت اريم هل نوكي

 هن ارم و لجر ذدقق اذ او 4 روصنم ني ١ عم اج نمو : ةلأسم

 لك ٹثروبو نينس عير أ دعي امهتترو ىلع مسقي امهل ام نإ اف اعيمج

 نم هثرو امم ثروي الو هلام بلص نم هيح اص نم امهنم دح و

 . ء ايحأل ١ هتثرو ىلع امهنم دح و لك ث ثاريم مسقي مث . (٢) هيح اص

 مسقيو هبحاص نم امهدحأ ثروي مل ايبص نيجوزلا دحأ ناك نإف
 ىلع ثاريملا ناك امهدحأ مدق نإف 0 هتثرو ىلع امهنم دحاو لك لام

 . ىلوألا ةلأسملا ىف انفصو ام

 اذا هنإف ةيبص هتجوزو دوقفملا وه جوزلا ناك اذإو : باتكلا نمو

 ىتح اهثاريم اهل فقوو / هثاريم مسق ننس عبرأ هل الخو ه٥هدقق حص

 ه هب تيمضرل ايح وأ ارضاح ناك ول هللاب انيمي تفلح تغلب اذإف غلبت
 مل فلحت ملو ضرت مل نإو ثاريملاو قادصلا تذخأ تقلح نإق اجوز
 . قادص الو ثاريم اهل نكي

 انفصو ام ىلع 7 اريملا الو هلوقب دارأ هنأ اندنع ىذلا : هريبع لاق

 ةلئسملا هذه نأل ةرخؤملا ةلاسملا هذه وه امنإ ىلوألا ةلئسملا ىف

 .اهلبق يتلا لبق رفعج نبا عماج يف ةرخؤملا
 . فيرحت هيف عقو ودبيو لصالا يف اذكه١)

 هبحاص دنع نم هثرو امم ثروي الو ةخسن يف )٢()
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 عبرألا ىف تقتع مث ةمأ دوقفملا ةجوز تناك نإو : ةلأسم

 تناك نإ اهثري وه كلذكو . هتثرو مويب يضقنت نأ لبق ولو نينسلا
 . كلذك تقتع ةدوققملا ىه

 تجوزت دقو لوألا مدق اذإ ءاهقفلا نم : لاق نم لاقو : ةلاسم
 درتو هتأرما ىهف دوقفملا اهراتخا نإف رخآلا تامو جوزب هتأرما
 اهٹثاريمف اهيلع قادصلا دوقفملا راتخا نإو ى رخآلا ةثرو ىلع ثاريملا
 . اهل يناثلا نم

 مث مهتثرو اوتامف اجاوزأ دوقفملا ةأرما تجوزت اذإو : ةلأسم

 اهل ثاريملا : لاق نم لاقو س مهتترو ىلع ثيراوملا تدر ةنايخ تحص
 لاق ثاريملا در اهيلع نأ رثكأ لوألا لوقلاو ةنسلا ىلع تجوزت اهنأل
 . مهنم اهتيراوم اهل لوقي نم لوقب لوقأ انأ يراوحلا وبأ

 لجر نعو ديعس يبأ ىلإ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 نم شيج يف جرخ هنأ هيف نكسي يذلا هعضوم يف هربخ رهش
 شيجلا كلذ نم جرخ لجرلا كلذ نأ دلبلا لهأ ملعي ال مت شويجلا
 لتق نم لتقو اوعقاوتف رخآ شيج شيجلا كلذ ىلع عقو نآ ىلإ
 . ةجوزو الام كرتو عجري ملو لجرلا كلذ دقتفاو \ مزهنا نم مزهناو

 مث . اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع دتعت نأ اذه ةجوزل له : تلق

 هليبس نوكي وأ هتثرو ىلع هلام اومسقي نأ نيملسملل زوجيو جوزت
 ناك هنأ نوملعي ال ةعامجلا لعلو ةفصلا هذه ىلع دوقفملا ليبس اذه
 , ةعقولا تعقو ىتح شيجلا يف

 تعقو ىتح شيجلا يف ناك هن أ دحأ دهشي مل نإ تيأرأ : تلقو

 شيجلا اذه ىف جرخ لجرلا اذه نأ نادهاشلا دهش نكلو . ةعقولا

 . ةعقولا تعقو ىتح شيجلا اذه نم جرخ لجرلا اذه نأ نوملعي الو
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 بلقلا ذخأي ىذلا جشاو وأ ىقانم ةعقو لثم كلذ كل نيبأف تلق

 ملعاف تقصو ام ىلعف ؟ كلذ كل حرشأف تلق ، عجر ايح ناك ول هنأ
 رايتخا اهيف سيل راثآ هماكحأيو هب تعاج دق دقفلا اذه نأ هللا كمحر

 هنأ انملع اميف 0 عادتبا اهيف انل سيلو س عابتالا ىلع اهيف نحن امنإو

 مث 8 مهودع اوقل ىتح شيج يف ناك اذإ هنأ لجرلا ربخ حص اذإ
 مكح لييس همكح ليبسفق توم الو ة ايج هل ملعي الو ةعقول ا تلجن ا

 ق انم ةعقو نم كل انفصو ام ىلع مكحل | ىرج ام كلذك دوقفم ١

 . اهريغو جشاوو

 ىتح جشاوو يقانمب ناك يذلا شيجلا يف ناك هنأ حص نمف

 راصو توم الو ةايح ملعت الو مهنيب برحلا تلجنا مث مهودع اوقل
 مزاللا ذاقنإ مكح ىلإ هتجوزو ماسقألا ىلإ هلامو مكاحلا ىلإ هرمأ
 عبرأ ىضمت ىتح هلام مسقي الو مكاحلا هب مكحيامم اهعسي امو
 . انفصو ام ىلع هدقق حص نيح نم نينس

 الو درت ال ةرهش وأ ةجحل ١ عطقت ةد اع ةنيب ال ا ةحصل ا نوكي الو

 دهشتو موقت مكحلا ريغ يف ةرهشلاو كش اهيف بلقلا جلتخي الو عفدت
 كلذ عفريو س رهاشلا توملاو ى رهاشلا قرغلاو ى رهاشلا لتقلا ىلع

 مكح حص اذاق . ةع امجل ١ وأ ماكحل ١ نم مكحل ١ ىلي نم ىلاإ دوهشل ١

 . هيلو اهقلطي مث هتجوز دتعت كلذ حصي ذنم نينسلا عبرألا دعبف دقفلا

 هل نكي مل نإف ءايلوألا نم هاوس نم رمأ ىندألا هيلو عنتما نإف
 دتعت كلانه مث ةجحلا مهب موقت نيذلا ةعامجلا وأ مكاحلا اقلط ءايلوأ
 ىلع تعاش نإ جوزت مث ارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع ىقوتملا ةدع
 هتثرو نيي هلام مساقلا مسقيو ننس عبرألا ةدعلا دعي كلانه اهعسي ام

 هللا لوسر ةنسو هللا باتك مكح لدع ىلع هيف مسقلا مهعسي ام ىلع
 . هتثرو كلذ بلط نإ لدعلا ةمئأ راثأو ملسو هيلع هللا ىلص

 ١ ذهق 7 هتوم حص الو لجرل ا ا ذه يف دقفل ١ مكح حصي مل ن او
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 ليبس بئاغلا ةجوز مكح يف ةعامجلل سيلو بئاغ مكح همكح لجرلا
 . قحلا ليبس ىلع مهيلإ كلذ عفر نإ هلام يف اهل مزلي ام ذاقنإب الإ

 حص ام هتثرو ىلوتو لجرلا اذه رمأ ةعامجلا ىلإ عفري مل نإو
 هتوم مهعم حصو : هلام يف مهعسي ام ليبس ىلع مسقلا يف مهعم
 كلذكو \ ةضراعم هيف مهل سيل اميف ةعامجلا مهضراعي مل هليبس يف
 ىلع هوركنأ هراكنإ مهيلع بجي ارمأ عفار مهيلإ عفري نأ ال ا مك احلا

 . هيف راكنإلا مزلي ام

 جيوزتلا ىلإ برقت الف دقفلا ليبس هليبس ناك اذإف هتجوز امأو
 هتثرو يف ناك نإ كلذكو س انفصو امك هيف مكحلا رثأ يضمي ىتح

 هلام يف ذقنأ نيغلابلا ليبس ةجح هيلع موقت ام ىلع ميتي وأ بئاغ
 يف نيملسملا رثأ مكح يضمي ىتح همسق ىلإ برقت ملو س دقفلا مكح

 يذلا صوصنملا ربخلا هب داج اميف كلذ عسي ام ىلعو دقفلا ةدع

 . باوصلاب ملعأ هللاو راصبألا ىلوأ عم رايخ هيق سيل

 مكح يف ماكحألا هذه نم جرخي ال تفصو يذل ا لجرلا اذهق

 ةداهشو تيملا مكحو بئاقلا مكحو كل انفصو ام ىلع . دوقفملا

 شيجلا نم جرخ هنأ نوملعي الو ‘ شيجلا يف ناك هنإ نيدهاشلا
 امنإ هنأ انفرع امنإو . ةفعضتنم ةداهش هذهف ةعقولا تعقو ىتح
 نوملعي ال مث ةعقولا تعقو ىتح شيجلا يف ناك هنأ ةحصلا نوكي
 هللاو هب لمعنو 0 هب ذخأن ىذلا اذهف ءايحألا ىف وأ وه تاومألا ىق

 َ " ...لدعلاب ملعأ
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 نورشعلاو تلاتلا بابلا

 بئاغلا ةدم و دققلا ةدم يك

 لعجت ملو نينس عبرأ تلعج فيك دقفلا ةدم نع ديعس ايأ تلاس
 همحر باطخلا نب رمع نع ىوري لاق نم لاق دق لاق ؟ ددعلا رئاسك

 . ميلقإ ةلافس وهو جنزلا دلب لعج ميلاقأ ةعبرأ ايندلا لعج هنأ هللا
 . ميلقإ اهبرغو 0 ميلقإ ضرألا قرشو ى ميلقإ ضرألا ىلعأ لعجو
 . هيق رابخألا ىهانتل ةنس اهنم ميلقإ لك ةدم لعجف

 ةدع لعجو ميلاقأ ةعبس ايندلا لعج دوعسم نب هللا دبع نإ ليقو
 لعجي مل اضعب نأ يعمو ث ةنس اهنم ميلقإ لكل نينس عبس دوقفملا

 . هتوم حصي نأ الإ ادح كلذل

 بئاغلا ةدم لقأ : .ليق دق لاق ؟ هتدم لقأ مك بئاغلا كلذكو تلق

 ليقو 0 ةنس نيرشعو ةئام ليقو ى نينس رشعو ةئام ليقو س ةنس ةئام
 هتدم لىقو > هتوم حصي ىتح يح وه ليقو » ةنس ة امو نيثالث

 . ملعأ هللاو هدلوم نم ةنس نونامث

 بئاغلا ةدم نيملسملا ضعب لاقو : فنصملا باتك نم : ةلاسم

 هايإو اودلو نيذلا هبارتأو هتادل تضقنا اذإ توملاب هيلع مكحيو يضقنت

 لبق ريغصلا غلب اذإ نايبصلا غولبب لوقلا اذه اوهبشو دحاو ناوأ يف

 نب ريشب نع دوجوم كلذو س غولبلا ماكحأب ريبكلا ىلع مكح ريبكلا
 مكح ريبكلا لبق ريغصلا هوخأ غلب امل هللا همحر بوبحم نب دمحم
 . غولبلا هيلع تبثأو غولبلا ماكحأب ريبكلا ىلع
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 نورشعلاو عبارلا بابلا
 ادوقفم دوقفملا هب نوكب يذلا دحلا يق

 : لاق ادوقفم نوكي هجو يأ ىلع دوقفملا نع : رثؤملا ابأ تلاس

 ردي مل مث اهيف وهو ترسكناق هتنيفس يف ناك اذإ هنأ انظفح ىذلا

 فصلا يف لزي ملف برح يف ناك اذإ كلذكو . دوققم وهق هلاح ام

 هذه نإق هلاح ام ردي ملو تلجنا مث لاتقلاو نعطلاو برضلا عقو ىتح

 . دوققم وهق ةنيبلا هي تحص ام ء ابشألا

 ىل ا جرخي لجرل ١ نع هتلأسو ‘ ةرفص يب ] عم اج نمو : ةلأسم

 هل يتأي ال نينس ثكمف مالسإلا ضرأ نم ةعطقنملا ةديعبلا ضرألا

 ؟ ال مأ دوقفملا ةلزنمب وهأ ريخ

 دوقفمب سيلف هربخ سبتحاف ةمولعم ضرأ ىلإ جرخ اذإ لاق

 الو برحلا يلجنتف لاتقلا يف برحلا رضحي يذلا لجرلا دوقفملا امنإ

 . دوقفم كلذف 8\ توم الو ةايح الو بهذم هل ملعي

 دقو ةيرسلا عجرتف ودعلا ضرأ ىلإ ةيرسلا يف جرخي لجرلاو
 . دوقفم ا كلذف اتوم الو ة ايح هل نوملعي الو > هودقف

 نم جرخي لجرلاو دح مهنيب عقو ناك نإ يراوحلا وبأ لاق
 الو وه يح الو هجوت ثيح الو هربخ ام اوردي الو هلهأ هدقفيف هلزنم
 . دوققم كلذق تيم

 م ] وه يح ] يردي لد الو مهب رسكنتف ةندقسل ا يف نوكي لجرل و

 نم جرخي ى ذل ا : هللا همحر هللا ديع وي أ ل ق . دوققم كلذق تيم

 الو وه يح الو هجوت ثيح الو هربخ ام ىردي الو هلهأ هدقفيف هلزنم
 : رظنل ا ني دمحأ ل اقو . دوققمي اذه سيلق تيم
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 د ةف ذم ماعو نيماغ دعب لماك ماع دوقفملا لجأ

 دسأ .ا رهظ ىلع وأ قيرح يف ىري وأ ابرح دهشي نأ وهو
 د ةتفاق ين ا و ] جيلخ يف ىري وأ ركم يف اعيرص قا

 يذلا وه دوقفملا نأ اوملعاو : رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 رضحي يذلاو قرغ مأ وه اجن ملعي الو رسكنتف ةنيفسلا يف نوكي
 هيقو برحلا تلجنا نإ كلذكو ليتق وأ يح وه ملعي الو يلجنتف برحلا

 الو ى عبس هلمحي ي ذل او هناكم يف اعيرص كرتو هل ةبوثم ةح ارج

 لكف هرمأ ناك ام ىردي الو ليسلا اضيأ هلمحي يذلاو هلاح ام ىردي

 اهمدهيف رادلا يف نوكي ليسلاو قيرحلا كلذكو 4 نيدوقفملا نم ءالؤه
 . دوقفم وهف هعم ام ىردي الو دقفيو

 يف برحلا يف ناك اذإ ليقو : بوبحم نب دمحم نع كلذكو
 اذاو ى فالتخا هيقق ين اثلا يف ن اك نإو ث دوققم وهق لوألا فصلا

 هذه ىورو . ملعأ ا هلل او فالتخا الي . دوقفم ريغ وهف ثلاثلا يف ن اك

 . هللا همحر ىسبوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ ةلأسملا

 هسيح لجر نعو : ايركز يب ] يض اقلا طخي تدجوو : ةلاسم

 ملو لتقلا هتداع نم ناك اذإ هنإ اولاقف لتقلا هتداع نمو رئاج ناطلس

 هنإ لوقف جرخي ام ىلع فالتخا كلذ ىف دجوي هنأ هدنع ام فرعي
 . هتوم حصي ىتح يح هن إ لوقو دوقفملا ةلزنمب

 عجري ملف ادوسأ اهيقف نأ ملعي وهو ةطيغ لخد نمو : ةلاسم
 ردي ملو لجر اهيفو راد وأ رادج موق ىلع عقو نإ كلذكو س دوققم هنإف
 هدقق حصي ىتح دوققم دوقفم ا نوكي ال ليقو ء دوققم وهق هرم أ ام

 . هدقق ةرهش ىلع ةنيب ةداهشب وأ ةرهشب وأ لدع ةنيبب

 . لتقي امم اريثك نو كي يذلا يدنع وهو جلفلا جيلخلا ليقو . ليسل ا : يتآلا ()

 . فلؤملا ها

 .١٨



 سيلف هرمأ سبتحاق ةمولعم ضرأ ىلإ جرخ نم لاقو : ةلاسم
 ةيرسلا يلجنتف برحلا نم رضحي يذلا لجرلا دوقفملا امنإ دوقفمب
 هلزنم نم جرخي يذلاو س اتوم الو ةايح هل نومي الو هودقف دقو
 تيم الو وه يح الو هجوت ثيح الو هربخ ام يردي الو ٧ هلهأ هدقفيف
 " .. دوقفمب اذه سيلو بئاغلا ةلزنمب نوكي يدنع اذهف

 اسأب رأ ملو ٧ هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج يفو : ةلأسم
 روهشملا توملا ىلع دهشي امك روهشملا قرفلا ىلع دهش نم ىلع
 دهشيو روهشملا توملا ىلع دهشي امك روهشملا لتقلا ىلع دهشيو
 كلذب نوكيف هب هل ملع الو روهشملا برحلا يف هودعل لجرلا ءاقل ىلع
 . ادوققم

 ةنيفس يف اوجرخ مهنأ لاجر ىلع لدع ادهاش دهش ول وأ
 يف اوناك مهنأ املع دق امهنأ مامه نب مزاخ ةنيفس وأ باهولا دبع
 برح اوقل نأ ىلإ ةنيفسلا نم اوجرخ دق مهنأ ناملعي ال ةنيفسلا
 الو دقفلاب مهيف تمكحل اولتقي مل وأ اولتق مهلاح ام ىردي الف مهودع
 دق مامه نب مزاخو ديز نب باهولا دبع نإ كلذ ىلع دهش نم فرعأ
 يلع هللا حتفي نأ توجرو هتيأر ام اذهف 0 روهشم امهلتق نأل التق
 . راثآلا ةقفاوم نم اجرف نيملسملا ىلعو ارجأ كلذب

 يفق 4 خسانلا هداز ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلاسم

 مل وأ بخلا برض رحبلا طسو ناك املف دنهلا ىلإ رفاس لجر
 حأ ايئاغ نوكيأ همكح نوكي ام هربخ نبي ملو 4 هرمأ هبتشاو برضي

 هجوت نيأ ردي ملو رحبلا لخد نم نأ تفرع يذلا باوجلا ؟ ادوقفم
 مكح همكحو ابئاغ ناك هرمأ نبي ملو هربخ مجتعا مث دصق نيأ :

 . باغ

 بخلا برضو اهيلإ هجوتو اهدصقو دنهلا ىلإ رفاسي يذلا امأو
 مكح همكحف هرمأ نبي ملو هربخ مجتعا مث رحبلا يف ناك نأ دعب
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 هللاو هدصقم فرعو ههجوتم ملع دق هنأل بايغألا مكح الو دوقفملا

 نع ىتاهلقلا ديعس نب دمحم خيشلا اهدعبأ ةلاسملا هذه . ملعأ
 . هللا همحر ىضابألا ىولكلا كراب نبا ناميلس نب ديلولا ىضاقلا

 فورعملا رضخألا ليجلا علط الجر نأ حص اذإو : ةلاسم

 نأ رثألا يف دوجومو 0 دوقفم هنأ هجوت نيأ ملعي ملو 4 نامعب
 تهجوت نيأ ملعت ملو ىوزن ىلإ ةدصاق حنم نم تجرخ" ةيطم
 . خايشألا مكح كلذكو ى خايشألا نمز ىف كلذو ةدوقفم اهولعجف
 نينس عبرأ دعب ةراجت يف رسلا ىلإ ادصاق حنم نم لجر يف دقفلاب
 نباو ملعملا هللا دبع نب دمحمو دمحأ نب حاضو ملعلا لنهأ عمتجاو

 سان اهيفو ةفورعم ضرأ نم ةيطم ترفاس اذإ هنأ هريغو ديعس

 خايشألا مكح كلذكو دقفلا اهمكح نأ ربخ اهل رهظي مل مت نوفورعم
 الو هربخ فرعي ملو عجري ملو اهنم جرخ نيقوحلا لهأ نم لجر يف
 ادصاق قاتسرلا نم جرخ لجر يف مكح كلذكو س دقفلاب هجوت نيأ
 . ملعأ هللاو هجوت نيأ ملعي ملو نيقوحلا

 اعضوم ديري رحبلا يف زاهج يف رفاس لجر نعو : ةلاسم
 هل دهش الو هنم رفانس يذلا هناكم ىلإ عجر الو هيف دجوي ملو افورعم
 يف مكحي الو دوقفملا مكح همكح نإ توم الو كلذ دعب ةايح ىلع دحأ

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ٠ ملعأ هللاو ةبيغلاب اذه لثم

 نوكي ام لجر اهيقو س رادلا يف عقو اذإ قيرحلا نعو : ةلأسم
 اذإ دوقفملا مكح همكح ن أ ىعم لاق ؟ دوقفم وأ تيم هنإ هيق مكحلا

 . قيرحلا اهيق عقو نأ ىلاإ اهيق ناك هنأ حصو رادلا تقرتحا

 نيأ فرعي ملو يح وه فرعي ملو عبس هلمح لجر نعو : ةلاسم
 مكح ناك اذإ هنأ ىعم لاق ؟ دوققملا مكح همكح نوكي له هب رم

 ن اك ن او ١ دوقفم ن اك هلمح نم لكأي هنأ هرم أ نم بلغأل عبسل ١

 هتأرما مسا )١(
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 مل نإو ادوقفم يدنع همكح نكن مل لكأب ال هنأ هرمأ نم بلغأل ا

 . بئاقلا مكح همكحق هدقف حصي

 ركاسع نم ركسع يف جرخ لجر نع ديعس ابأ تلاس : ةلاسم
 دقف الجر نإ مث ، نيملسملا ىلع ةميزهلا ناكو مهودع اوقلف نيملسملا
 . مكحلا يف بئاغ وه : لاق ؟ هيف مكحلا ام هلتق الو هدقف حصي ملف

 هتنبا جيوزت زوجي لهف : تلق ٧ ال لاق ؟ هتجوز جيوزت زوجي لهف تلق
 يف : تلق 0 وه نيأ ىردي ال يذلا بئاغلا ةلزنمب هنال معن : لاق
 , معن : لاق ؟ هرصم
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 نورشعلاو سماخلا بابلا .
 اهتدع يفو دوقفملا ةأرما يف

 ة رم ١ تجوزت اذ ا يلع نب ىسوم نع بوبحم نب دمحم ل اق

 هيلع يذلا نيقادصلا لقأ هلف قادصلا راتخاف مدق مث جاوزأب دوقفملا

 لثم : الثم كل ذل ىسوم برضو . ٩عم ىه يتل ا اهجوز ىلع ي ذل و

 .هدي يف يه يتلا نم اهذخآيف رخآلا اهعاب مث لجرل ةعفش ع اب لجر

 دعب ولو دوقفملا يلو اهقلطي هنأ دوقفملا ةجوز يف لاقو : ةلأسم
 . ةتيمملا ةدع يهو اهتدتعا دق يتلا ةدعلاب ىفتكي هنأو ةدعلا ءاضقنا

 لثم لاجر نكي مل نإ ءاسنلا نم وأ لاجرلا نم مدلا يلو اهقلطيو
 . تخألا
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 نورشعلاو سداسلا بابلا
 هنج وز ةدوقفملا جبوزت ىق

 . اهتخأ جوزتي نأ اهجوزل له تدقق ةأرما نع : رثؤملا ابأ تلاس
 ءاش نإو اهتخأي جوزتي نأ هلق تدقف ذم نينس عبرأ اهل الخ اذإ لاق

 . اهتخأ جوزت مث . قالطلا دعب ةنس اهكرت مث اهقلط

 دتعي لاق هنأ . ناورم يبأ ىلإ يلع يبأ باوج نم : هريغ نمو
 . اهتخأ جوزتي مت . نيتنس قالطل ١ دعي

 لجأ اهتدع يضقنت ىتح اهجوزتي ال هنإ ليق دقو : هريغ نمو
 ضيحت نمم تناك نإ طايتحالا ىلع اهتدع يضقنتو اهقلطي وأ دقفلا
 اهتثرول لهف هل تلق هنمو ى روهشلاب دتعتو ضيحلا نم سأيت ىتحف
 يضمي الإ كلذ مهل سيل : لاق ؟ لجآلا اهقادص هنم اوذخأي نأ

 وه هلو اهتثرو نيب اثاريم اهلام عم اهقادص نوكي مث نينس عبرألا
 انيد اهقادص ناك اهقلط نإو لاق . اهلام نمو اهقادص نم هثاريم
 .تدقف ذم نينس عبرأ اهل يضمت نأ لبق اهقلط اذإ اهنيد ةلزنمب هيلع

 اهلام ةلزنمب ناكو قادصلا هيلع اهل لح اهقلط اذإ : هريغ لاق
 تدقف وأ ندقف ةوسن عبرأ جوزلل ناك نإ تيأرأ : تلق ي نيدلا نم
 نينس عبرأ الخ اذإ : لاق ؟ نهريغ جوزتي نأ هل له . ةدحاو نهنم

 لبق جوزتي نأ ءاش نإو نهنم ةدوقفملا ناكم ءاش نإ جوزت ندقق ذم

 ةنس دتعا مث نهنم ءاش ام قلط ندقف ذم نينسلا عبرألا يضمت نأ

 . نهنم قلط ام ناكم جوزت مث
 ىتح كلذ مهل سيل : لاق ؟ نهتاقدص اوذخأي نآ نهتترولأ : تلق

 انيد قلط يتل ا قادص ناك ائيش نهنم قلط ن او . نينس عبرأ يضمت

 يضمت ىتح نقلطي مل اذإو : لاق س نينس عبرألا لبق قلط اذإ هيلع
 نهل اومأ رئاس عم هرلع يتل ا نهتاقدص تناك ندقق ذم نيبنس عير ]

 . نهتترو نيبو هنيب اثاريم
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 يضمت نأ لبق اهجوز اهقلط اذإ ةدوقفملا قادص تيأرأ : تلق

 اهجوز ىلع انيد راصق اهقادص لحف لجآ اهقادصو نينس عبرأ

 ؟ كلذ مهل له هوضبقي نأ اهتثرو بلطو

 اهنويد يضاقت يف ليكو اهل ناك نإ نكلو كلذ اهتترول سيل : لاق
 ليكو اهل نكي مل نإو اهلام عم هضبقو اهقادص ىضتقا اهلام ضبقو
 بلط اذإ هدي يف نوكيو هنم اهقادص ضبقي اليكو اهل مكاحلا ماقأ
 . مكاحلا ىلإ اهتثرو كلذ

 ام نيح نم اهقادص هنم يضتقي نأ اهليكول نوكي ىتمق : تلق
 نأ اهليكولف اثالث اهقلط نإ : لاق ؟ اهتدع يضقنت ىتح وأ اهقلطي
 ىرأ الف نيتنثا وأ ةدحاو قلط نإو اهقلط ام نيح نم اهقادص ضبقي
 تضم اذإف اهقلط ذنم رهشأ ةثالث هل يضمت ىتح ضبقي نأ اهليكول
 اهليكولف نيتقيلطت وأ ةقيلطت اهقلط امنإ ناك ولو اهقلط ذم رهشأ ةتالت
 . اهقلط ذم رهشأ ةتالث اهل يضمت نأ دعب اهقادص ضبقي نأ

 له نيتقيلطت وأ ةقيلطت اهقلط ناك امنإو اهدر نإ تيأرأ : تلق
 نإ هترت وأ نينس عبرأ تضم اذإ اهتريو الجآ اهقادص عجر دق نوكي
 يضمت نأ لبق اهدر نإ : لاق ؟ نينس عبرأ اهل يضمت نأ لبق تام
 الو اهنم هل ثاريم الو هنم تناب دقف الإو اهقلط ذم رهشأ ةتالت هل
 . هنم هضبق اهليكول نوكيو اهقادص لحيو هنم اهل ثاريم

 اذإ ةسماخلا جوزتيو اهتخأب جوزتي نأ هل لعجي مل ملف : هل تلق
 ذخآ ىنأل : لاق ؟ ثيراوملا اهعنمتو هنم اهنيبت تنأق رهشأ ةثالث الخ
 قالطلا ةدعو رهشأ ةعست لمحلا ةدع لعجأف طايتحالاب جيوزتلا ىق
 ملو ملو هنم اهنيبأ اهقلط ذم رهشأ ةتالت اهل تضم اذإف رهشأ ةتالت

 نينس عبرألا تلخ نإ ثاريم اهنم هل نكي ملو ةعجر اهيلع هل لعجأ
 . اهقلطي ذم رهشأ ةثالث يضمت نأ دعب
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 ةثالث تضم دقو اهقلط دقو نينس عبرألا يف وه تام نإ كلذكو

 تلخ مث نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط نإو : لاق . هنم اهل ثاريم الف رهشأ
 اهقلط ذم رهشأ ةثالث اهل يضمت نأ لبق تدقف ذم نينس عبرألا

 .اهثاريم هل بجوف قالطلا نم هنم اهتدع يف اهتومب مكح هنأل اهثرو

 هل دقف لجر يف : ن اورم يب ] ىل ا يلع ييب ا ب اوج نمو : ةلأسم

 وأ اثالث جوزتي نأ ل ارأ ن ا اثالث وأ نيتنت ١ جوزتي نأ ل ارأو ةوسن عبرأ

 . جوزتي مث نينس عبرأ كلذ دعب دتعي مث اعبرأ حوزتي نأ دارأ نإ اعبرأ
 ناف . عبرأل ١ ةوسنل ا نم ن اترم ١ وأ ةأرم أ تع اج مت جوزتن نا اهنمو

 . قالطل ١ هبلع عقو دقق قلط نمم نتم داقلا وأ تن اك

 مث نينس عبرأ رظتنا ءاش نإف دقفت ىتلا ةأرملا امأو : ةلأسم

 نإو . ةوسن عبرأ اهب هل ناك نإ اهريغ ةعبار جوزت وأ اهتخأ جوزت
 مث > ءورق ةئالثل رهش ] ةثالثو لمحلل رهش ] ةعست دتع و اهقلط ء اش

 نأ هلف اهقلطو اهب زجي مل ناك نإو دارأ نإ ةعبار وأ اهتخأ جوزتي
 ال اهب زجي مل يتلا ةقلطملا نأل اهريغ ةعبار وأ هنيح نم اهتخأ جوزتي
 . اهيلع ةدع

 ولخت ىتح جوزت الف دقف مت اهؤطي ناكو هتمأ ريد اذاو : ةلأسم

 زاج نإو ، قادصلا ذخأيو هتمأ يهف جوز عم يهو دوقفملا مدق نإف
 . ةنسلا ىلع هنأل زئاج وهف اهحاكن

 مث هل دلو م ] تن اكو نيدوهبي ةمألا وأ درسل | ن اك اذ او : ةلاسم

 ن ا ال ا هنذ اي ال ا جوزت الو اهؤطو هدلع مرحي هن اف دوقفم وهو تملس /

 . ءورق ةتالت دتعتو تملسأ تدح ملسمل مك احلا اهعيبي

 جوزت مث ، افصنو ارهش وأ نيتضيح دتعت : يراوحلا وبأ لاق
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 املسم مدقو ملسأ ناك نإو . مكاحل ١ اهعايو تملسأ دقو ةمال ١ ىلاإ

 . كلذ د ارأ نإ هيلا درتو هتمأ يهف

 ةنس اهقلطي ن أ دعي اهجوز ىلع ةدوقفملا ةدع يف ليقو : ةلاسم

 وأ اهتخأ حوزتي نأ دارأ اذإ كلذو ةدعلا نم ضيحلاو لمحلل اطايتحا
 . هئاسن نم ةعبارلا ىه تناك

 وأ اهتخ : ] جوزت مث نيبس ٢ عبرأ رظتن ٦نا ءاش نإ : عضوم يفو

 رهش ] ةثالثو لمحلل رهش ] ةعست دتع او اهقلط ء اش ن !و اهريغ ةعيب ار

 اهب زجي مل ناك نإو س دارأ نإ ةعبار وأ اهتخأ جوزت مث ءورق ةثالثل
 ةقلطملا نأل اهريغ ةعبار وأ هنيح نم اهتخأ حوزتي نأ هلف . اهقلطو
 . اهيلع ةدع ال اهب زجي مل يتلا

 مدق مث تجوزتو هدعب هتأرما تملسأو يدوهيلا دقف اذإو : ةلأسم

 ام دعي نم ملسأ نإو هيلإ تدر جوزت نأ ليق ملسأ هنأ حص ناق

 . هيلع دري مل تجوزت

 جوزتي مث ( نينس عير ] صيرتي : :ا اق 2؛ے اهتخأ ا جوزتي ن أ د دارأ اف هت أرم ا

 . ءاش امهيأ ١ راتخا نبنس عيبر ] دعي ىرخأل ا تمدق نإو ل ارأ نإ اهتخأ

 تمدق نإف : تلق ى معن : لاق ؟ اعيمج امهب لخد دق ناك ولو هل تلق

 . اعيمج هناثري : لاق . هرايخ ملعي نأ لبق جوزلا تامو ةدوققملا

 ل ارأ أ اذ ا رظتني ليقق ة هبيص يهو هتجوز دقفت ي ذلا امأ او : ةلاسم

 صيرتي مت اهغولب يف كشي ال ىنح اهريغ ة هعيب دار و ] اهتخأ ١ جوزتي ن ]

 تقو ذم هنأل يه اهريغ ةعب : : ارم ا و أ اهتخأ ا جوزتي مث ننس عير أ

 اذ ا هنيح نم ةعيب ار وأ اهتخأ جوزتو قلط ء اش نإو اهتدقع تيثت اهغولب

 . اهأطي مل ناك
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 هدقف حص اذإ هنإف ث ةيبص هتجوزو دوقفملا وه جوزلا ناك نإو

 اذإف غلبت ىتح اهثاريم يه اهل فقوو هثاريم مسق نينس عبرأ هل الخو

 نإف س اجوز هب تيضرل ًايح وأ ارضاح ناك ول هللاب انيمي تفلح تغلب
 اهل نكي مل فلحت ملو ضرت مل نإو ثاريملاو قادصلا تذخأ تفلح
 مث قلطت مث ىضرتو غلبت نأ دعب نم قلطت امنإو ثاريم الو قادص
 . ارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولل دتعت

 . هدقق نبح ذمق نينسل ١ عبرأل ١ ام و

 دتعت مث هيلو اهقلطي مث نينس عبرأ دتعت مث هغولب يف كشت ال ىتح
 ةدقع اهيلع انتبثأ امنإو تعاش نإ جوزت مث ث ارشعو رهشأ ةعبرأ

 اهل ىرن سيلو 0 ةغلاب يهو هب تيضر ثيح ةدعلا اهتمزلو حاكنلا
 . هغولب ذعب اهب هاضر ملعي مل ثيح ثاريملاو قادصلا

 دعي نم ةدوقفم هتأرم ١ تخأي لجرل ١ جوزت اذ ١ ليقو : ةلأسم

 نإف تادوقفملا تمدق ذم مألاب لخد نكي مل نإ هتيابر ذخأي وأ ةدعلا
 الب اضيأ نجرخ نهيزجي مل نإو 0 قالط الب نجرخي تارخآلا
 تمدق مث نهٹرو نتم نإو ى قادصلا نهلف نهب لخد نإو ،قادص
 ثاريملا دري هنإق لئاوألا
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 دوقفملا ةجوز يك

 ىتح اهجوز ل ام نم قفنتست دوقفم ا ة أرم ا ن أ العملا ني | معزو

 : مش اه ل اقو . ا رشع و رهش ] ةعبرأو ننس عبرأ ةدملا يضقنت هذك

 . الف ارشعو رهش ] ةعبرأ امأو نينس عبرأ ققنتست

 ؟ اهلام نم قفنتست اهجوز اهنع يفوتملا سيلأ : العملا نبال تلق
 نإف رخآلا اهجوز اهلزتعا يح هنأ ملع ءاج نإف . اذه ريغ كلذ : لاق
 راتخا نإف . هتأرما ءاش نإو قادصلا ءاش نإ رايخلا هلف لوألا ءاج
 . لوألا نم اهتدع يضقنت ىتح رخآلا اهبرقي ملف قادصلا

 . اهتكرت دق لاق اذإ : لاق ؟ لوألا نم دتعت ىتم : مشاهل تلق

 راتخا اذإ نيقادصلا لقأ هل نإف اهتكرت دق لوقي نأ فلكي : لاقو

 . رخآلا نم دتعت ىتح اهنع كسميلف هتأرما راتخا وه نإو ى قادصلا

 اهتدع نم كلتفأ رخآلا كسمأف لوألا ةايح مهغلب دق سيلفأ : ليق

 نإف هل تلق س يأرل هنأ ملعأ 4 هللا : لاق ؟ رخآلا اهنع كسمأ دق ذإ

 اهب جوزتي مث لوألا نم دتعت ة : لاق ؟ رايخ هنم ملعي نأ لبق تام
 ؟ ثاريملاق : تلق . معن : لاق ؟ لوألا نم اهقادص اهلف : تلق . رخآلا

 . اهتاريم اهل نوكي نأ ىسع ملعأ هللا : لاق

 رخآلا تجوزت اهنأل لوألا نم اهتاريم اهل معن : لاق 0 هريغ نمو
 نيبتو رخآلا نم اهقادص اهلو 0 لوألا نم اهقادص اهلو ةنسلا ىلع
 يلوو ديدج رهمو ديدج حاكنبف كلذ دعب اهجوزت نإو س رخآلا نم
 . اهاضرو نيدهاشو

 ليق دقف نينس عبرألاب لوق ىلع دوقفملا ةأرما ةقفن امأو : ةلأسم
 . العملا نبا نع دجوي اميق
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 تجوزت دقو نينس عبر أ دعي عجر اذإ دوقفملا نعو : ةلاسم

 تدر هتجوز راتخا نإف ريخيو هلام هيلإ دري : لاق . هلام مسقو هتأرما

 اهب لخد ناك نإ رخآلا جوزلا نم اهتدع يضقنت ىتح اهأطي ملو هيلإ
 ىطعأ اهكرت راتخا نإف ث هنم اهيلع ةدع الف اهب لخد نكي مل نإو
 . رخآلا ىلع يذلا قادصلاو هيلع يذلا قادصلا نم نيقادصلا لقأ

 ح امت ليق وأ . دقف موي تام هن ] حص اذ ا دوقفم ١ نعو : ةلاسم

 : لاق ؟ هتوم دعب هلام نم تققنتسا هتجوز تناك دقو نينس عبرألا

 . هتوم دعي هلام نم تلكأ ام مرع اهيلع

 تدتعاو هدقف حص اذإ دوقفملا ةجوز مكاحلا قلطي ليقو : ةلاسم
 وهف دوقفملا يلو اهقلط نإو . اهقلطي نأ هيلو هرك نإ نينس عبرأ كلذل
 . مكاحلا نم كلذب ىلوأ

 نينس عبرأ تصبرت اذإف ةرح ةجوز دوقفملل ناك اذإو : ةلاسم
 اهقلط يلو هل نكي مل وأ هيلو هرك نإفق هيلو اهقلط . دقف موي ذنم
 ةدع ى نينس عبرألا دعب ارشعو رهشأ ةعبرأ دتعت مث "> مكاحلا

 اهلو تعاش نإ جوزت مث اهثاريمو هلام نم اهقادص ذخأتو ةتيمملا
 دقف موي ذم نينس عبرأ الخ اذإ هيلع اهقادصو هلام نم اهثاريم
 ةعبرأ دتعتو هيلو اهقلطي ىتح جوزت الف جيوزتلا امأو 0 هلام مسقو
 . نينس عبرألا دعب ارشعو رهشأ

 : بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق . رخآ باتك نمو : ةلاسم
 رخآلا اهجوز اهلزتعا هتايحب ملع مث هتأرما تجوزتف لجر دقق اذإو
 نأ نيبو هتأرما ذخأي نأ نيب ريخ مدق اذإف لوألا اهجوز مدقي ىتح
 يذلا قادصلاو وه هيلع يذلا قادصلا امهو نيقادصلا لقأ ذخأي
 اهجوز دنع ةأرملا تناك نيقادصلا لقأ راتخا نإف رخآلا جوزلا ىلع
 ىتح اهؤطي الو هتأرما ىهف اهراتخا نإو لوألا اهحاكن ىلع رخآلا

 مامإلا وأ مكاحلا اهقلط : ةخسن يفو(١)
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 اهؤطي مث من 7" عضت ىتحف الم " تدب ا . ن 1 . رهش ] ةئالثف ضحت

 . كلذ ىف ةيلصم | ةرحل | لثم ة هين ارصنل او ةددوهيل او ترهط اذإ

 راظتنا يف ةرحلاو يهف ةمأ دوقفملا ةجوز تناك نإو : ةلأسم

 اهقلط اهجوز دقف ذم نينس عبرأ "" ترظتنا اذإف ءاوس نينس عبرألا
 ةدع نيرهشو مايأ ةسمخ قالطللو نينس عبرألا دعب دتعت مث ى هيلو
 ةيدوهيلاو اهديس ءاش نإ جوزتو اهقادص ذخأتو ةتيمملا ةمألا
 . دقفلا مكح يف ةيلصملا ةرحلا لثم كلذ يف ةينارصنلاو

 دقت مل ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا ةملسملا تلتق اذإو : ةلسم

 ءاوس رحلا يفو هيق ةدعلاف ادبع دوقفملا ناك نإو : : ةلأسم

 ةمأ تناك وأ هتجوز تجوزت دقو مدق نإف س هديس هتجوز قلطيو

 لقأ راتخي وأ اهراتخي نأ رحلل ام لثم هلف س اهديس اهئطوف

 كلذ نم ناك ام تاقدصلا لقأف ةدع جاوزأ ناك نإ ! . نيقادصلا

 الجآو الجاع

 امنإف ىلولا قلط نأ دعب هتايح تحص نأ دعب دوقفملا ىفوت نإو
 دتعتو رخآل ١ نيو اهنيب قرف تجوزت تن اك ن ناق تام موي نم ة دعلا

 تع اش ن ا رخآل ا اهجوز جوزتن مث ةتيممل أ ةدع دوققملا نم ا ن اهت دع .7

 . لوألا نم اهتدع ءاضقنا دعب هنم اهيلع ةدع الو ديدج ح اكنب

 اهب لخد دق ناكو رخآلا جوزلا ريغ اجوز جوزتت نأ تدارأ نإو
 تناك نإو س ءورق ةتالت لوألا نم اهتدع دعب هنم دتعت ىتح جوزت الف

 . اهلمح عضت ىتحف الماح تناك نإو رهشأ ةثالثف ضيحت ال نمم

 . تصيرت اذإف : ةخسن يفو ()

 لجأو : ةخمست يقو )٢)

 ١٩٢



 ءاضقنا لبق تجوزت اذإ دوقفملا ةأرما يف تركذو : ةلاسم

 دقف تقصو ام ىلعف ؟ قادص اهل اهجوز ىلع : تلق . . نئنس عبرأل ا

 ءاج دقو ٠4 . يحل ا مكح همكح نأل كلذ لهج عسي ال هنأ كلذ يق انفرع

 دق اهنأل هيلع اهل قادص الف اهجوز ىلع تجوزت اذإ ةأرملا نأ رثألا

 نكي مل هنأل ءاسنلا نم هجوز ىلع جوزت نم ةلزنمب انعم يهو هتناخ

 ملعي ناك نإف ؟ قادص اهل هيلع له اهجوزت يذلا كلذكو : تلق

 لجأ نم اهل زئاج كلذ نإ اهعمو هتجوزت امنإو اهجوزتو اجوز اهل نأ
 اهملع ال ا هعدخت ملو هي ذكت ملو اهل زوجي ال كلذ ن أ ملعت ملو دقفلا

 نإو هيلع اهقادص اهلف 0 امهل زئاج كلذ نأ اعيمج نانظي امهو هملعو
 يهو جوز اهل سيل هنأ ىلع اهجوزت امنإو اجوز اهل نأ ملعي نكي مل
 تدصق اهنأ ا ال ا ةجح كلذ يف اهل سيل اهل : روجي ال كلذ ن ] ملعت

 . هيلع اهل قادص الو 0 اهل رذع الف هتنايخ ىلإ

 امل وأ هيعن نم ءاج امل اهل زوجي هنأ ىلع هتجوزت امنإ تناك نإو
 هتعيدخ ىلع دمعتت ملو كلذ يف اهل رذعلا نم رهظ دق املو لتق هنأ ليق
 خيشلا لوق نم انفرع دق هنأل كلذ يف اهقادص لاطبإ ىلع ىوقأ الف
 تنظ اظفل اهجوز نم تعمس ةأرم آ يفق : -هللا همحر- نسحلا يب أ

 ظفللا كلذو . كلذ ىلع اهجوز باغو قالط نبملسملا عم ظفللا كلذ نأ

 يف ريغف جوزلا ءاجف 0 كلذ ىلع تجوزتو نيملسملا عم قالطب سيل
 ىلع تعجرو قارفلاب هيلع مكحف اقالط كلذب دري مل هنإ : لاقو س كلذ

 كلذ نم اهل لاق ام لجأ نم تجوزت امنإ اهنإ تلاق اذإ اهنأ اهجوز
 هب دري مل نإو 0 اقالط ناك قالطلا هب دارأ نإ الوق اهل لاق هنإ كلذو

 ىلعو لوألا ىلع اهقادص اهل ناك قالط اهل نكي مل هنإق اقالط

 اهب لخد دق ناك اذإ رخآلا ىلع مرحتو لوألا ىلع مرحت الو ينانلا

 . هيلع تجوزت دق ببس اهل ناك اذإ كلذو

 نينس عبرألا يف تجوزت اذإ دوقفملا ةجوز يف : لاق نم لاقو
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 رهاعللو شارفلل دلولا نال دوقفملا ج ا وزلا دلو دلولا ن ] دلوب تع اجق

 ةأرمللو لوألا هلاحب اجوز جوزلا نوكو ” دلولا نوكي الف س رجحلا
 ملعأ هللاو رخآلا نع اهقادص ليزي الف هيف تلخد دق ببس كلذ يف

 باوصلاب

 هباوج نم هنأ انعم اميف هللا همحر- يراوحلا يبأ نع اندجوو

 تناك نإ : لاقف ؟ كلذ ىلع اهب لخدو ةنيب ريغب ةرما جوزت لجر يف

 ةنيب ريغب زئاج جيوزتلا نأ نظت ام ىلع اهسفن نم هتنكمأ امنإ ةأرملا
 تناك نإو س ةمرحلاب ةلهاج تناك نإ كلذكو : لاق . اهقادص اهلق

 ةلزنمب كلذق اهيلع مارح كلذ نأ ملعت يهو اهسفن نم هتنكمأ امنإ

 موزلب ةلاهجلا يف رثألا هي ءاج امم اذه هايشأو اهل قادص الو انزلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةلاهجلا ىلع هيق قادصلا

 نم هيلع هيعدت بيس ريغ نم اهجوز ىلع تجوزت ةأرما نأ ولو
 اهي لخد مث مت بيس كلذ يف اهل نوكي امم اهب لتعت ةلعل الو قالطل ١

 ىلع اياي اهيلع قلغأ وأ ارتس اهيلع ىخرأ دق هنأب كلذ حصو جوزلا

 . رخآل ١ ىلعو لوأل ١ ىلع تمرح دق تناكل . نوكت ةجح الو جيوزتل ١

 اببس دقفلا ناك نإ املق . رخآلا ىلع الو لوألا ىلع اهل قادص الو
 مهيلع ىفخي ةحص ريقي ريخلاو يعنلا كلذكو > لهجل أ لهأ ىلع ىقخي

 كلذ ىف دجن مل ذإ كلذ ىلع تجوزت اذإ اهقادص لطبت نأ انقيضتسا

 . كلذ ىف رظناف سايقلا نم كل انفصو دق ام الإ هنيعب ارثأ

 لوق نم كلذ يف انفرع دقق اهجوزت مث ةأرماب انز يذلا امأو

 اهل زئاج كلذ نأ نظت تناك اذإ هنأ لا همحر- نسحلا يبأ خيشلا

 ىلع كلذ ناك اذإ هل زوجي ال كلذ نأب املاع وه ناك ولو اهقادص اهلق

 ةمرحلاب نيلهاج انزلاب نيملاع اعيمج اناك ول كلذكو ه جيوزتلا ليبس
 اذإ اهل قادص الب ةمرحلاب ةملاع يه نوكت نأ .الإ اهقادص اهل ناك

 مهفاق اهل زوجي ال كلذ نأ ملعت يهو اهسفن هتأطوأ نأ ىلع تدمعت

 . كلذ
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 نإ رايخلاب وهف ءاج مث هيرارس تعيبق لجرلا دقف اذإو : ةلأمسم

 . ءىش نهنم هل سيل نهيبأل نهدالوأو نهنامتأ ءاش نإو هيرارس ءاش

 عبرأ صبرتق تدقق مث اهب لخدي ملو ةأرما جوزت نمو : ةلأسم
 تخسفنا دقو هتجوز ةرخآلاف تمدق نإف ى اهتنباب جوزتي نأ هلق نينس

 ح اكن خسفن ١ امناو هت رم ١ يهف جوزن ملو تمدق نإ اف ىلوأل ا ة ةدقع

 ٠ ق ٦ ا دصل ا فصن ماللو 2 ةنسل اي تنيل ١ جوزت هنأل ىلوأل ١

 اهنإف رخآلا جوزلا نم الماح دوقفملا ةجوز تناك نإف : تلق

 لول ا نم

 ملعي الو توميف تجوزت دق هتأرماو مدقي دوقفملا نعو : ةلاسم

 نأ ملعاف ؟ يناثلا ةدع يق لوألا ةدع لخدت له .4 يناثلا توميو هلوق

 ثالث يناثلا نم تدتعا تلمكأ اذإف . ةافولا ةدع دوقفملا نم اهيلع

 اذاو . جاوزألل لحت مت مت ضحت ال نمم تناك ن نإ رهشأ ةثالث وأ ضيح

 اذإف س اهلمح عضت نأ اهتدعو هنم تدتعإ يناثلا نم الماح تناك

 نم ارشعو رهشأ ةعبرأ لوألا اهجوز نم اهتدع تفنأتسا تعضو
 . تدلو موي

 نهب تدتعا دقف ذم نينس عبرأ اهل الخ اذإف دوقفملا ةأرما امأف

 مامألاف الاو يلو هل ,0 ناك نإ هدلو اهقلط كلذ اهل الخ اذاف دتعت دتعت مل اذإا

 . جوزت مث قالطلا دعب ةتيمملا ةدع دتعت مث

 هل سيلف دوقفم ا ةجوز قلط ا ذ ا دوقفم ١ يلو ن ] رثأل ١ نم تظقحو

 . ملعأ هللاو هظفح اذكه اهجوزتي نأ

 . هدجو امك خس انلا هيتكو دمح ا ني مل اس هيتك
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 . زئاج كلذف مكاحلا ييأر الب نينس عبرألا دعب هيلو اهقلط نإو
 نم مكاحلا رمأ كلذ هرك ناف : مدلا هل يذلا وه اهقلطي يذل ا يلول و

 هل نكي مل نإو س هدعب نم ىلولا قلط ايبص يلولا ناك نإ كلذكو هدعب
 نم ىلوأ ناك نم قلط لاجرلا نم يلو هل نكي ملو ءاسنلا الإ يلو
 . ءاسنلا

 ٥ دلو مت دح أ لك ليق هوب أ دوقفم ا ة أرم ١ قالطب ىلوأو : ةلاسم

 هتبصع دعب نم هب ىلوأ وه نم مث اهريغ نم وأ اهنم ناك بألا دعب
 ناكو ةبصع هل نكي مل نإف همدب ذخألاو هيلع ةالصلا نولي نيذلا

 . اهقلطي نم رمأي وأ اهقالطب ىلوأ مامإلاف ماحرألا ىلإ هرمأ

 ءايلوأ ناك نإف . امهنيب قرف قلطت نأ ريغ نم تجوزت نإو
 . ازئاج نوكيو قلطي نأ مهدحا رمأي مامإلا نإف نويوسنم

 لاجرلا نم الو ءاسنلا نم يلو هل نكي مل نإ : لاق نم لاقو
 مكاحلا اهقلط اهقلطي نأ هركي يلو هل ناك نإ كلذكو . مكاحلا اهقلط
 جتحي ىتح مكاحلا قالط زوجي الف مئاق يلو هلو س مكاحلا اهقلط نإف
 . يراوحلا يبآ لوق مكاحلا قلط يلولا قلطي مل نإف س يلولا ىلع

 لوقي دوقفملا هيلو ةجوز قلطي نأ دارأ اذإ دوقفملا يلوو : ةلأسم

 تنأ : لاق نإو ث دوقفملا نالف نب نالف نم اهتقلط دق ينأ اودهشا

 . كلذ زاج دوقفملا نالف نب نالف نم قلاط

 نأ هيلو هرك نإ ى دوقفملا ةجوز مكاحلا قلطي ليقو : ةلأ
 . مكاحلا نم كلذب ىلوأ وهف يلولا قلط نإو اهقلطي

 نكي مل وأ دوقفملا ةجوز قلطي نأ دوقفملا يلو هرك اذإو : ةلاسم
 . مامإلا وأ مكاحلا اهقلط يلو هل
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 . ءاوس رحلا ىفو هيف ةدعلاف ادبع دوقفملا ناك نإو : ةلأسم

 تام مث هتايح حص اذإ : دوقفملا ةجوز يف لاقو ه هديس هجوز قلطيو
 نم ةدعلا ةنس ىلع تجوزت تناك اذإ اهنأ ديريام ملعي نأ لبق نم
 لوألا نم اهثاريم ذخأتو ةافولا ةدع دتعت اهنأ ىدنع ليق هنإف س دقفلا

 نأ الإ ةدع هسقن نم هيلع نأ ملعن الو ديدج حاكنب اهجوزتي نأ اذهلو
 نوكيو اهلمح عضت نأ دعب الإ ةافولل دتعت ال اهنإف هنم الماح نوكت
 . دارأ نإ اهجوزتي كلذ دنعف ةافولا ةدع دتعت مت اهلمح عضو

 يلو يف لوقت امو : دمح ] ني نسحل ١ يلع يب ] نع : ةلأسم

 اهقلط يذلل زوجي الف ؟ اهذخأ هل زوجي له هتجوز قلط اذإ دوقفملا

 . كلام نب تلصلا ىلإ هللا دبع يبأ باوج يف دجوي ام ىلع اهجيوزت

 هديس قلط ةدعلا دعب دوقفم دبعو ‘ بسحأ اميق هنعو : ةلاسم

 هل ناك نإو ؟ رايخ هل نوكيأ ةجوزلا راتخاف دبعلا ءاج مث . هتجوز
 تبجعت دقو رثألا يف دوجوم اذهف ؟ هديس اهقلط دقو ةلعلا امق رايخ
 . هبق ةلعلا فرعأ ملو هنم

 ةعبرأو نينس عبرأل | دعي دوقفملا ةأرم | تجوزت ا ذإو : ةلاسم

 نم مهنمف امهنيب قارفلا يف اوفلتخا دقف قلطت ملو ارشعو رهشأ
 نأل هيلع مدقأ الو قارقلا نم يسفن يفو 0 قرفي ال : موق لاقو ،قرف

 ىلإ جتحي مل تاس نإو هعقوم عقي مل مدق ول امكح بجي ال كلذ
 . قالطلا

 تجوزت مث نينس رشع تيقبق اهجوز دقف ةأرما نعو : ةلأسم
 نم لاق نم لاقف ؟ دوقفملا يلو اهقلطي ملو مكاحلا ىلإ عقرت ملو
 يف نهجاوزأ ندقق ءاسن نأ ركذ دقو ى اهداسف ىلع مدقتأ ال ءاهقفلا
 نهضعبو : ءايلوألا قلطو نيملسملا يأرب نهضعب دتعاو دحاو تقو
 اداسق اوري ملف كلذ عفر مت نيملسملا ىلإ اهرمأ عفرت نأ نود جوزت

 هيف خايشألا ناك نامز يف كلذو س لاحلا كلت ىلع جوزت نم ىلع
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 . املع رثكأو "» اريثك

 قرف قلطت نأ نود تجوزت اذإ ةأرملل نإ : ءاهقفلا ضعب لاقو

 يف هب لمعي ناك يذلا وه يأرلا اذه لعلو اهجوزت يذلا نيبو اهنيب
 . ذخأن يأرلا اذهيو : يراوحل ا وبأ لاق > رصعلا اذه

 . املع رثكأو اددع رثكأ : ةخسن يف 4ي(١)
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 نورشعلاو نم اتلا بابلا
 دوقفملا ةجوز ةقفن يف

 ن اف . دقفلا حص اذ ا ننس عبرال ا يف ال ا دوقفم ١ ةجوز لكأت الو

 دعي هل ام نم تلك ] ام تدر ب دقف موي ذم نينس عبر ] نم رثك ] تلك ]

 نم ققنتست دوقفم ا ة أرم ١ ن ا العم ١ نيب دمحم نعو : هريع نمو

 . ارشعو رهشأ ةعبرأو نينس عبرأ ةدملا يضقنت ىتح اهجوز لام

 ارشعو رهش ] ةعيبر ] ام و > نينس عير ا ققفنتست اهن ] : مش اه نعو

 . الق

 ىتح هلام نم لكأت يهف دقفلا حصي مل نإف : يراوحلا وبأ لاق

 عبرأ ىلا دقف موي ذم هلام نم تلكأ دقفلا حص اذإف . دقفلا حصي

 تلكأ ام تدر دقق موي ذم نينس عبرأ نم رثكأ تلك أ تناك ناف نينس

 ام تدر هتوم حص نإو نينس عبرأ اهل حرطيو نينس عبرأ ىلإ
 اهليق وأ نينس عبرأل | يف ت ام موي ذم تستكاو هلام نم تققنتسا

 . هتوم حص نأ دعب هلام نم تلكأ ام تدر
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 نورشعلاو عساتلا بابلا
 طفتللا يك

 نإ الام بسكي مث بأ هل فرعي ال يبصلا يف هللا دبع وبأ لاق
 ىصوأ نإف : ليقو 0 هل فورعم محر هل نوكي نأ الإ هلاع نمل هتاريم
 . ةجوز هل نوكي نأ الإ كلذ زاج محر هل نكي مل نإ : لاق هلك هلامب
 . ثمظلا ىلإ درت ةيصولا نإف

 نإو هللا همحر- يراوحلا يبأ نع دجوي كلذكو : هريغ نمو
 زوجي : لاق نم لاقو ى ثلا ىلإ الإ هتيصو زوجت الف ةجوز هل ناك
 يقب امو ةجوزلل ىذلا عبرلاو جوزلل يذلا فصنلا وأ عبرلا ىلإ كلذ
 نيجوزلل نإ : لوقي نم لوق ىلع كلذكو . هلك ةيصولا هيف زاج
 نيجوزلا نم سنجلل سيل : لاق نم لاقو 8 سنجللف يقب امو امهتصح
 . نيجوزلل لاملا لكو ءيش

 الو محر الو ةيصع نم ثر او هل فرعي ال ي ذل ا طيقلل ا : ةلأسم

 ناك ولو . ه ايرو هلفك نمل هت اريم نإ : ل اق نم ل اق دقق . هم ا فرعت

 ناضيبلا نم وهو نادوسلا نم هلفك يذلا

 ام رادقمب هلفكي يذلل نأ رثألا ىف دجوي كلذو : لاق نم لاقو
 الو ء ارقفلل هلام ن ] دجوبو ب ء ارققلل هلام رئ اسو هلام نم هيلع ققن أ

 . ءىش هلفك يذل ١ كردي

 . لام تيب مهل ناك نإ نيملسملا لام تيب يف : لاق نم لاقو
 امأو .4 انقرع كلذكو هلفك يذلل هلام نوكي نأ بحنو هانقرع ىذلاو

 ثروي ال نمم وهو ثراو هل فرعي مل وه امنإو طيقلب سيل يذلا
 لاقو 0 ثراو هل حصي ىتح كورتم هلام نإ : لاق نم لاقف .‘ ستجلاب
 نإو هتاريم هل حص نمل هنإ ةنونيدلا ىلع ءارقفلا ىلإ ملسي : لاق نم
 . ةنامأ وأ نيد هلبق يذلا ناك هكرت ءاش
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 امي ىعستس ١ كر ل ] اذ او رح طدقلل ١ ن ] رمع ني ا معزو : ةلاسم

 . ةقدص هلعج نوكي نأ الإ هيلع قفنأ

 ىلصيو هتداهش لبقت يعدلا ةبقع نب حاضولا يل لاقو : ةلاسم
 . ةنجلا لخد تام نإو س احلاص ناك اذإ هفلخ

 املاع ناك اذإ امكاح نوكي نأو طيقللا ةداهش زوجتو : ةلأسم

 . هجيوزت زوجيو هفلخ ىلصيو ىلوتيو انيمأ

 دجسم يف لعجي ن أ حورطم يبصي رم ] ي ذلا يفو : ةلأسم

 هل دارأ اذإ ائىش - : هيلع ىرأ ال : لاق . هظقح ل ارأ امنإو > تامق

 نإف تام ىتح هعضري نم هيف دجي ال اعضوم نوكي نأ الإ حالصلا
 . ةرافك هيلإ كلذف م وص نأ دارأ

 نمل : لاق نم لاقو 0 هتراج لهأل هتاريم ةثيبخلا دلوو : ةلأسم

 . اهتترول وأ اهلف ة هفورعم همأ تناك نإو . هلاع

 حرط اذإ ةثيبخلا دلو نعو : يراوحلا يبأ باوج نم : ةلاسم
 تفصو ام ىلعف ؟ مهمزلي ال وأ هوبري نأ دلبلا لهأ مزلي له ى دلب يق

 هل اودجي مل نإف . هوعيضي الو هوبري نأ دلبلا لهأ ىلعو مهل مزال هنإف
 ةاش هل اورتشيو . هيلع اوردق امب هوبري نأ مهمزل لعجلاب هيبري نم
 . اجرخم هل هللا لعجي ىتح كلذ يف اوراديو اهنبل نم هنوعضري

 اذإف ؟ مهنيب اميف تام ىتح هوكرتف دلبلا يف حرط نإ : تلقو
 امحر الو امآ الو ابأ هل اوفرعي مل نإف . ةيدلا مهتمزل تام ىتح هوكرت
 . ءارقفلا ىلع اهنوقرقي مهيلع ةيدلا تناك

 . م اعطلا ىلع ر دقي نم ه أر دقو اماعط دجي مل لجر لثم ١ ذهو

 ةيدلا هيلع تناك تام ىتح همعطي ملق

٢.١



 هقسي ملف ءاملا ىلع ردقي نم هآرف ءام هعم نكي مل نم كلذكو

 مهيلإ بلطو س كلذ هب نأ اوفرع اذإ اذهو . ةيدلا هيلع تناك تام ىتح
 ملف اموق دشرتسا اذإ قيرطلا لضي نم كلذكو 0 هوطعي ملو هوعنمق

 . اذه هابشأو ةيدلا مهيلع تناك تامف قيرطلا لضف هودشري

 ىلإ هولمحي نأ مهل زوجي له ى هيبري نم هل اودجي مل اذإ تركذو
 . كلذ مهل زوجي الف ؟هوعضيف دلب

 هيلع كلذ سيلف 0 ةقثب وه سيلو هيبري نم ىلإ هوعفد نإ تركذو
 . اعايض هنم اوري نأ الإ هيلع نيمأ وهو هيبري نم ىلإ هوعفديو
 مهيلع ءيش الف كلذب اوملعي ملو اعايض تام نإف هريغ ىلإ هولمحيق
 . تايبرملا نم هعيض نم ىلع كلذو ى كلذ يف

 ديسو كولمم دبع وهو هيبري ريجأ طيقللا اذهل رجأ نإ : تلقو

 ددرمس كرتو ىب اجل ١ كل ذ لعقفقف هيل 87 الو ديعل ا اذه درس ىلع ام عفري

 ؟ كلذ مكل زوجي له . اهنع مكأربأو هدبع ةراجإ دبعلا

 وجرن لب كلذ يف مكيلع مثإ الو مكل زئاج اذهف تفصو ام ىلعف
 مل وأ جارخلا كلذ صقن هللا ءاش نإ كلذ يف باوتلاو رجألا مكل

 ىلع دبعلا ديس اذه جارخ دري ىباجلا اذه نأ اوملعت نأ الإ هصقني

 سأب الف سانلا ىلع هدري هنأ هوملعت مل نإو كلذ مكل زوجي الف سانلا
 . هللا ءاش نإ كلذ يق مكيلع
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 نوتالتلا بابلا
 نم لكألاو هجيبوزتو هئارشو هعيبو ىمعألا يق

 هديعل هقنع و هدنع

 هلكو نمل هتل اكوو جيوزتل ١ يف ىمعأل ا ةل اكو زوجت : رثؤمل ١ وبأ ل اق

 . ةزئاج هتلاكوف كلذ هابشأو نيد ءاضق يف

 ىق فالخ الو ةيآلا مومعل ىمعألا ةحيبذ لكأ زئاجو : ةلأسم

 . كلذ

 هنيه الو ىمعأل ١ عيبب زوجي ال : رثؤم | وي ] ل اق : ةلأسم

 ديزي ال امم ناك وأ هبهي وأ هعيبي يذلا فرعي نوكي نأ الإ هؤارش الو
 تيبلا يف دزي ملو روع مث رصبي وهو هفرعيو هنكسي ناك تيب لثم
 نوكي نأ الإ زوجي الف هؤارش امأو س هيف ةزئاج هتبهو هعيب نإف ءيش

 هتلاكو زوجتو س زئاجف هفرعي ناك امع لوحتي ملو هفرعي هارتشا يذلا
 هتلاكوو ء كلذ ه ايشأو نيد ء اضق ىق هلكو نمل هتلاكوو جيوزتل ا ىف

 زوجت الو 0 وه عيبي الو هل عيبي نم لكويف عيبي نأ دارأ نإ الإ ةزئاج
 . هتداهش

 جيوزت زوجي له :: بوبحم نب دمحم هللا ديع ىبأل تلق : ةلأسم

 اهجوزي نم لكوي نأ بحأ : لاق ؟ اهيلو وهو ةأرما جوز اذإ ىمعألا
 . هحاكن ضقنأ مل لكوي ملو وه اهجوز نإف

 ؟ هيلع جوزتي نم لكوي الو ةأرما وه جوزتي نأ زوجي لهف : تلق
 نأ الا هتيه الو هضايق الو ٥ ارش الو هعيبي زوجي الو لاق > معن : لاق

 الف لوصألا يق امأو س ةيدهلا نم سانلا نيب زوجي ام لثم نوكي
 ؟ هذخأي نأ هل زوجيأ ابوت لجر ىلإ ىمعأ ىدهأ ولف : تلق . زوجي
 . معن : لاق

٢.٢



 : ل اق ؟دهت اني جوزي ن أ روجي له ىمعأل ا نع لئسو : ةلأسم

 . هسقنل جوزتيو جوزي لرق هنا يعم

 لكأي ن أ هفيضي نمل زوجي هن ] ىمعأل ىق هنع تظقحو : ةلاسم

 هنم زوجيو : لاق . لكألا ىلإ هاعد نم هدنع لكأي كلذكو . هدنع
 ںفرعي ام ةمدق ةميق ىلإ هلح ٠ روجبو 0 ةيدهلا هجو ىلع هنم ناك ام ماعطلا

 ينعي امهرد اذكو اذك ة هميق ىلاإ أربأ اذاف 4 هفورعم مهاردلاو : لاق

 .ةفورعم مهاردلا ن ٠,ال اذكو اذك ىلإ لحأ اذإا كلذكو . كلذ زاج ىمعألا

 ال كل ذكو .4 بهي ام يردي ال هنأل مه ر دلا يف هتيه زوجت الو : لاق

 ن أ روجي امك ء اطعل | يف لكوي ن ن أ زوجيو : : ل اق. هتيه الو هعيبي زوجي

 . عيبلا يف لكوي

 لحي امب فرعي نكي مل اذإ لحلا يف لكوي نأ زوجي كلذكو : لاق
 . كلذ يف هلكو اذإ هلكو امم ليكولا ملعي امم ليكولا لعف ام زاج
 ىلع نمؤي ناك اذإ هريغل هريغ ىمعألا لحتسي نأ زوجي هنإ :لاقو

 ربيو هريغ نع نيدلا ىضقي كلذكو س بلقلا كلذ ىلإ نأمطاو كلذ
 ىطعي نأ زوجي هنإ : لاقو ي كلذ ىلإ هبلق نأمطا اذإ هنع ىطعملا
 هجو ىلع هتيراع زوجتو هللا ليبس يف هب لتاقي حالسلا هريغ ىمعألا
 . ةبدهلا

 ميتيلل اليكوو اسصو نوكي ن ] روجي هن ] ىمعأل ١ يف ل اقو : ةلاسم

 . انيمأ ناك اذإ ميتيلا لام ىلع نمؤيو

 وأ جيوزتلا ىق وأ ةراجتلا ىق هدبعل نذأي ىمعألا نعو : ةلأسم

 هرمأي وأ رهاظي نأ هرمأي وأ همالغ ةأرما قلطي وأ هدبع بتاكي

 نإف قتعي بتاك يذلا دبعلا نإف ةبتاكملا الإ زئاج كلذ لكو ةراقكلاب
 . لضقلا هلف هنمث نم لقأ ىلع هبتاك
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 تلعج دق هل لقيلف همزل نامض نم ىمعألا لحتسا نمو : ةلاسم

 دق لوقي الو اذكو اذك نم ةعسو لح يف هسفن ينعي نالق نب نالف

 هدنع ان و 4 -هللا همحر- نسحل ١ نيب دمحم لئ اس لاسو : ةلأسم

 ىمعأل | دوقي ي ذلا نع هن امثالثو . نيثالثو نامث ةنس ضيرم وهو

 ؟ دن داقلا ق ا ىمعأل ١ كلذ ل مزلي نم هدسج يف ء ءيش ىمعأل ١ بيصيق

 كلذ مزلي امنإف هريغ ىلع ىنج وأ هسفن ىلع ىمعألا ىنج املك :لاق
 دئاقلا

 امل نانماض اعيمج ىمعألاو دئاقلا نإ ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 ام ام أو هنم هب انج كل ذ نأل هريغ ىلعو ىمعأل ١ ىق ىمعأل ١ ث دحأ

 هل دئاقلا ىلع كلذ نامض هيلعف دئاقلا دوق نم ىمعاأل ا سقن باصأ

 ام نمضي مل هل زوجي ام ريغ ىلإ دئاقلا هعبتي مل اذإ : هريغ لات

 نسحلا ىبأ نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 اذه تبثي له لاملا اذه رارقإ ىف ىمعألا ىنعأ اليكو لكو نإف : تلق
 لعق ام هيلع زئاج هنأ : بوبحم نب دمحم لوق ىف لاق ؟ رارقإلا
 . عجر . ءاطع وأ رارقإ وأ عيب وأ ةبه نم هب هرمأ ام يف ليكولا

 ةفرعملاب رقأو اعيب عاب ىمعأ نعو : باتكلا ةيشاح نم : ةلاسم
 عيب زوجي ال : لاق ؟ هعيب يف هجولا فيك مأ هيلع زوجيأ ركنأ مث

 اميق ىمعألا عيب د زوجي امناو س ةفرعملاب رقأ ولو هيلإ رظني اميف ىمعألا

 كلذكو 4 كلذ هبلع زاج ء الا نم ائيش عاب اذإ ءاملا لثم هيلإ رظني ال

 هتجوزل عاب ول ام لثم كلذ هابشأو هلإ رظني دا ءاملا نأل بهو اذإ
 هقتعأو ة سانلا نم دحأل هدبع ع عاب نإو كلذ هيلع زاج اهقالط

 . ديعلا قتع كلذ يق ىمعألا عجر مت يرتشملا
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 يرتشملا ىلع لضفلاب عجر هعاب امم رثكأ دبعلا نمث ناك نإو
 مل نإو ديعلا قتع ىضم لقأ وأ هب هعاب يذلا وه ديعلا نمت ناك نإو

 ىمعألا ىلإ دعلا ا عجر 0 هدي يف ىمعألا عجر مث هقتعأ يرتشملل ا نكي

 . اريثك وأ اليلق هنمث ناك لاح لك ىلع

 ال ىمعألا يف هللا همحر- هللا ديع يبأ باوج نم : : ةلأسم

 يف عفريو هتيده زوجتو هتيه الو ٢ اطع الو ٥ ارش الو هعيبي زوجي

 نم مهنمو س كلذ زاجأ نم مهنم س فالتخا جوزت وأ جوز اذإ هجيوزت
 ناكو س هرارقإ زاج ءابآ ةتالث ىلإ هبسنو دحأل رقأ اذإو س ةلاكولاب لاق
 ىلإ عجر 0 ريسيلا ءيشلا يف هتيطع زوجت يمعألا نأ عقر نم عقر
 . عرشلا نايب باتك
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 نوتالتلاو يداحلا بابلا . .
 همصخ نيبو هنيب مكحلا يق ىمعألا رارقا يك

 اهريغ وأ اهقادص هتجوز ىضق دق هنأ دهشأ رصبي ال ىمعأ نعو

 عجر مث لقعل او ن ديل | حيحص وهو 4 اهل هبلع قحي هنم ةعطق وأ هلام

 كلذ نع عجرف ايح ناك نإ : لاق س ةثرولا كلذ ريغف هتداهش نع

 نم هيلع هل هنأ لوقي ام هاضق ىذلا ىطعي نأ هيلعو كلذ هلق ءاضقلا

 ىرأ سيلف كلذ نع اوعجري نأ ةثرولا دارأو تام دق ناك نإو س قحلا
 عجر نوكي نأ الا تامو ىمعأل اهاضق يذل ا لاملا كلذ ىف ةعجرلا مهل

 . هنجحي هتثرو ماقف تام نأ ىلإ مهرمأ عطقنا نكي ملو هتايح يف وه

 . زئاج رارقإلاو هنم رارقإ وهق نالفل يلام ىمعألا لاق نإو

 لصأب ةنيب مقت ملو هتأرم ١ اهنأ ةأرم اي ىمعألا ا رقأ ا ذإو : ةلاسم

 . ةققنل او ةوسكل اي اهل هذخآ مل جيوزتل |

 :نأ رقأ اذإ امأو 0 اهنيعب ىتأرما هذه لاق اذإ كلذو : هريغ لاق

 اذإ كلذ زاج قادصلا نم ءيشب اهل رقأو هتجوز يه اهقصوو ةنالف

 .ةقفنلاو ةوسكلاو قحلا اهلو اهب هرارقإ تبثو اهتفصب هذه ةنالف تقرع

 هلكو ىلع الو ىمعأل ١ ىلع نيمي ال هنأ ىدنع ليق كل ذكو : ةلأسم

 رضحي نأ ىلإ هاوعد تفقو الإو ةنيب هل تحص نإف هل عزاني يذلا
 ىلإ لزنو همصخ ىلإ يعدي ام ىلع ةنيبلا ىمعألا زجعأ نإف ةنيب
 فلحي نأ يبأو نيميلا نع لكن نإف فلحي نأ همصخ ىلعق س هنيمي
 اذه همصخ هيلإ هيعدي امب رقي نأ امإو فلحي نأ امإ مكاحلا هربج
 دب الو رقي وأ فلحي ىتح سبحلا همزل هلك كلذ نع عنتما نإف ىمعألا
 " .. كلذ نم

 هل عزاني يذلا هليكو ىلع الو ىمعألا ىلع نيمي ال ليقو : ةلأسم
 نإف رقي وأ فلحي نأ ربج اهنع لكن نإف همصخ ىلع نيميلا امنإو
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 هل مكحي امناو . هيلع نيمي ال امك هل نيمي ال ليق دقو ت سبح عننم ١

 . ةنيبلا هيلعو

 نإ : لاق نم لاقف هيف فلتخا دق هنإ ىمعألا يف ليقو : ةلاسم
 نإ : لاق نم لاقو 0 زئاج كلذ نإ نالف نب نالفل هلامب رقأ اذإ هرارقإ
 لبق هفرعي ناك ءيشب رقي نأ الإ فرعي ال امب .رقي هنأل زوجي ال كلذ

 هلامب وأ لجرل هلام نم ءيشب رقأ نإو غزئاج كلذ نإف 0 ىمعي نأ
 ىلع كلذف ضيرم وأ حيحص وهو ءاقوب هل سيلو هيلع هل قحب لجرل
 ةميق هتثرو ىلع وأ رقمل ١ ىلع هل تيثيو ة كلذ زوجي الو ءاضقلا هجو

 . قحي هل رقأ يذلل هي رقأ يذلا لاملا

 رارقإ زوجي الو : لاق ‘ بسحأ اميف نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 اذكو اذك ىلع هبسنيو نالق نب نالفل لوقي نأ الإ لجرلا اذهل ىمعألا
 . ءيشب اذه ىلع هل رقيو

 زوجي هنأ الإ : لاق 0 هتبه الو هؤارش الو هعيب زوجي الو : لاق

 يتلا اهدودحب ةقصلا ىلع اهفرع دق ناك يتلا ضرألاو ءاملل هعيب

 هضقان نإف هل عاب يذلا ضقاني ملام ةنييبلاب كلذ فرع اذإ اهب دحت

 هؤارك كلذكو هتعب نمل ىردي ال لوقي هنأ هتجح نم نأل عيبلا ضقتن ةتنا

 زئاج كلذف هاراك نم ضقاني ملام زئاج ةرهشلاب فورعم عضوم يل
. كلذ ىلع هاراك نملو هل



 نوتالتلاو يناتلا بابلا

 هرارقا يقو س همصخو ىمعألا نيب مكحلا يق
 كلذ هبشأ امو هنصوو

 اذإا هنأ يعم : لاق ؟ همصخ ىلع عفري فيك ىمعألا نع هتلاسبو

 اليكو ميقي نأ هرمأو مكاحلا هرضحتسا هئادأ نع عنتماف قح هل همزل
 ال هنأل اهبلطي وأ هيلإ بلطت يتلا ةموصخلا يف هيلعو هتجح هل عمسي
 . هيلع ةنيبلا عمست كلذكو 0 وه هبلطي نمو هيلإ بلطي نم فرعي
 مكحي امنإو س هيلع نيمي ال امك هل نيمي ال ليق دقو همصخ هل فلحيو

 . ةنيبلاب هيلعو هل

 نأ مكاحلل له . كلذل ليكولا نع عنتما نإ تيأرأ : هل تلق
 هرلع ن اك همزلي امع عنتم ا اذ ا هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ ىلع هسيحي

 . لكوي نأ هبلع نإ : لاقو > سيحلا

 نأ مكاحلل له مكاحلا ىلإ روضحلا نع عنتما نإف : هل تلق
 راضحإل ١ هر قحتسي ام بيس اذإ هنأ يعم : لاق ؟ كلذ ىلع ه هريجي

 . رضحي نأ ءاش نإو ًالبكو ميقي نأ ءاش نإ رايخلا هل .0 ناك

 رضحو اذكو اذك نالفل هيلع نأ ىمعألا رقأ نإ تيأرأ : تلق
 رقي يذلا مسالا ئطاوي همسا نأ لوقيو هيلع قحلا كلذ يعدي لجر
 سيل هنأ يعم : لاق ؟ هيلإ ميلستلاب هرمأي نأ مكاحلل له . ىمعألا هل
 ىمعألا هل رقأ يذلا نالف نب نالف اذه نإ ةنيرلاب حصي نأ ال ا كلذ هل

 وأ هرارقإب ىمعألا اهفصو يتلا ةفصلاب فوصوملا ينالفلا نالف وأ
 امم اذه وحن وأ هتفص وأ همسا ئطاوي مسا هل ملعي ال يذلا يئالقلا
 . ماكحألا اهب تبثت يتلا تافصلا نم تبثي

 يعم : لاق ؟ بسنلا يف ىمعألا ةداهش زوجتأ : هل تلق : ةلاسم
 : لاق نم لاقو س كلذ يف زوجي ال : لاق نم لاقف كلذ يف فلتخي هنأ
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 ىلع دوهشلا هتفرعم كردت يذلا فورعملا بسنلا ىلع دهش اذإ زوجي

 اذه نأ لاق نإو ى نالف نب نالف نب نالف لوقي نأ وهو ةراشإ ريغ
 ىلع ةنيبلا تدهش اذإ ةفصلا ىلع هتداهش زوجت ال نالق نب نالق

 نالق نبا نالف هيلع دهش يذلا نالف نب نالف اذه نأ هيلع دوهشملا

 ىمع . ال ا

 ركنيو مالكل او توصل ١ فرع ١ ذ ا ىمعأل ١ ة دل اهش نعو : ةلاسم

 نوملكتيق رثك ] وأ لجر ةئام يف نوكي ىمعأل | ل اقو . قحل ١ بح اص

 ناك اذإا هتداهش زوجت : لاق ؟ بذاك انأف ةصاخ هقرعأ مل ناف اعيمج

 . كلذ ليق فرعي

 كلذ يف زوجي ال : لاق نم لاقو . كلذ ليق دقو : هريغ نمو
 . ىمعألا ةداهش

 فرعي ملو هبرض ًانالف نأ يعدا اذإ ىمعألا نع لئسو : ةلاسم
 مكاحلا لعقي ام س هبرض هنأ ىمعألا ىعدا يذلا لجرلا كلذ مكاحلا
 هتقرعم كردت فورعم دحأ ىلع يعدا اذإ هنأ يعم : لاق ؟ كلذ يف

 . ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ ةمهتلاب هل ذخأ ةفصلاب

 ملو هديدي هدل ا راشأو هنيعي رضاح لجر ىلع ىعد ١ ناق : هل تلق

 يمسي ىتح هنم ليقي ال هنأ يعم : لاق ؟ ال ح أ هنم لبقي همساب همسي

 . هلوق ىنعم ىلع هتفرعم كردت ةفصب هفصيو 0 هنيعي الجر

 لجر ىلإ هديب راشأو اذه ديزل هيلع نأ ىمعألا رقأ نإق : تلق

 اذهب ىمعألا ىلع مكحي 4 مهارد ة ةرشع اذه ديزل يلع لاقق . رضاح

 نوكي الو هيلع تبثي ال هنأ يعم : لاق ؟ال حأ ديزل هنم رارقإ نوكبو

 . رارقإ اذه

 يلع نالق نب نالق نبا ىمعألا اذه ديزل لاق نإفق : هل تلق
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 يعم : لاق ؟ رارقا ا نوكبو لوقلا اذه هيلع تيثي له س . مه ارد ةرشع

 ملو كلذ هنم ليقي مل هرسن ولو 4 رضاح صخشل رقأ وأ هندع اذإا هنأ

 . هب هيلع مكحي

 اذكو اذك عضوم لزانلا نالق نب نالفل يلع لاق نإف : هل تلق

 هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ هيلع تبثي له 0 بئاغ وأ رضاح هل رقملا لجرلاو

 ةيلحب وأ بسنب وه هتفص ريغ نم هب هتفرعم كردت ةفصب هفصو اذإ
 هنأ يعمو 4 نييعتلا ىلع هب ىمعألا رارقإ ريغ ريغ نم هل رقملا ةفرعم كردت

 . هجولا اذه ىلع هل هرارقإ زوجي ليق

 ينالفلا نالف نب نالفل اذه يبوث ىمعألا لاق نإف : هل تلق
 هنأ يعم : ٢ اق ؟ .رارقإ الا اذه هبلع تيثي له .4 اهب فرعي ةفصي هبسنو

 . همكح رهاظ يق نييعتلاب لهاج

 . ينالفل | نالفل ١ ذكو اذك عضوم نم يتيب ل اق نا اف : هل تلق

 اذ ١ هن ا يعم : ل اق 2 هبلع تيثي له . . هتفرعم اهي كر دت ةفصي هقصوو

 رقأ نمل هب رقي ام هيلع تبث اهب هتفرعم كردت نييعتلا ريغ ةفصب هفصو
 . هل

 تبثي اذه له نالفل هيف انأ ىذلا اذه ىتيب لاق نإف : هل تلق

 . هيلع تيثي ال هنأ ىدنع : لاق ؟ هيلع

 ؟ كلذ هبلع تيثي له ى نالفل هنكسأ يذلا ىتيب لاق نإف : هل تلق

 . نكسي ام فرعي ال هنأل اذه هيلع تيثن ال هنأ ىعم : لاق

 ؟اذه تيثي له نالفل اذه يمالغ وأ هذه يتباد لاق ناف : هل تلق

 مل ةدهاشملا ىنعم ىلع هنيع اذإ هنأل هيلع تيثي ال هنأ يعم : لاق

 . كلذ هيلع تيثب
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 تبثي له ث نالفل ماجحلا وأ جاسنلا يمالغ لاق نإف : هل تلق
 هسنج ىلإ مالغلا بسني نأ الإ كلذ هيلع تبثي ال هنأ يعم : لاق ؟هيلع
 ةقفصلا هذه نأل كلذ هيلع تبثي الف . هتعنصب هبسن امأو هدليو همساو

 هيلع يدنع اهب تبثي الو اهيوحت نكميو لاملا يف ةيراج ةعنصلاب
 رارقإلا

 هل همزل اذإ همصخ هيلع عفدي فيك ىمعألا نع هتلأسو : ةلاسم

 بابسأ نيبتو هئادأ نع عنتماف قح هل همزل اذإ هنأ يعم : لاق ؟ قح

 مكاحلا هرضحتسا مصخلا ريغ هيلع دوهشملا ة ةرضحي هيلع عانتمالا

 يتلا ةموصخلا يف هيلعو \ هتجح هل عمسيق اليكو هل ميقي نأ هرمأو

 وه بلطي نم الو هيلا بلطي نم فرعي ال هنأل اهبلطي وأ هيلإ بلطت

 . مكاحلا ىنعم يف هدحجي نم الو هيلاطي نم الو هيلإ

 ليق دقو . همصخ هل فلحيو هيلعو ةنيل ا هل عمسي كل ذكو اول اق

 . ةنيبلاب هيلعو هل مكحي امنإو . هيلع نيمي ال امك هل نيمي ال هنإ
 هسبحي نأ مكاحلل له كلذل ليكولا نع عنتما نإ تيأرأ : هل تلق

 ىتح سبحلا هيلع ناك همزلي ام عنتما اذإ هنأ يعم : لاق ؟ كلذ ىلع

 . ىنعم ىلع كلذل لكوي ن أ هيلع ن ا ل اقو > قحل ١ نم همزلي ام لعقي

 .هلوق

 نأ مكاحلل له . مكاحلا ىلإ روضحلا نع عنتما نإف : هل تلق
 هي قحتسي ام هرلع بيست اذ ا هن ] يعم : ل اق ؟ كلذ ىلع ه هريجي

 . رضحي نأ ءاش نإو الكو ميقي نأ ء اش نإ رايخلا هل ناك راضحإلا

 اذإ ينبجعي : لاق 0 هيلع الو هل مأ مكاحلا ىلع كلذف : هل تلق

 رييختلا دح يف ناك اذاو هيلعو هل ناك مكحلا هيلع بجي امكاح ناك

 نب نالفل هيلع نأ ىمعألا رقأ نإ تيأرأ : هل تلق . رايخلا هل ناك

 همسا نأ لوقيو هيلع قحلا كلذ يعدي لجر رضحو اذكو اذك نالق
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 ميلستل اي هرمأي نأ مكلاحلل له . ىمعأل ا هل رقي يذلا مسال ١ ئط اوي

 . هلا

 نب نالف اذه نأ ةنيبلاب حصي نأ الإ كلذ هل سيل نأ يعم : لاق
 ةفصلاب فوصوملا ينالفلا نالف نب نالف وأ ىمعألا هل رقأ يذلا نالق
 ئطاوي مسا هل ملعي ال يذلا ينالقلاف . هرارقإب ىمعألا اهفصو يتلا

 . ماكحألا اهب تبثت يتلا تاقصلا نم اذه وحن وأ هتفص وأ همسا

 نم ءيشب هرارقإ هيلع زوجي هنأ ملعأ الف ىمعألا امأو : ةلاسم

 رقأ نإف 0 قوقحلا امأو صاصقلا الو لتقلا نم ءيشب الو دودحلا
 نيعم ريع بيسننلاب فورعم ناسنإل ةفصلاب فورعم 7 ىشب ىمعألا

 رقملاو هل رقملل رارقإلا نم هيلع لدتسي ءيشب كلذ فصوو وهلا ريشي
 هيلع لدتسيو ملعي ءيش وأ نيد وأ ضورع وأ ناويحو لصأ نم هب
 كلذف هيلإ راشم ةنيعم ريغ ةيلحو بسنب فورعمل ةراشإو نييعت ريغب
 كلذكو . ةيلحلاو ةفصلا ىلع دلوب هرارقإ زوجي كلذكو ، تبات اندنع
 . كلذ مهفاف ةراشإلاو نيعلا ىلع ال دلاولا

 . ىمعألا ىلع نيمي ال كلذكو .4 رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 ىمعألا ىوعد لجرلا ركنأو لجر ىلع اقح ىعدا اذإ ىمعألا يف ليقو

 ىلع نيميلا درف لجرلا نيمي ىمعألا بلطو . ةنيب هدنع نكي ملو
 ناك نإف م هرصبي ال نمل فلحي هنأل ىمعألا ىلع نيمي ال هنأ ىمعألا
 سيل : لاق نم لاقو ى هقح لطب الإو هقحب هل مكح ةنيب ىمعألا دنع

 وأ فلحي ىتح ىمعألل نيميلا ىلع همصخ ربجيو نيمي ىمعألا ىلع
 همصخ ربجي الو فلحي ال هنأ انيلإ بحأ لوألا يأرلاو . هقحب هل رقي

 . هيلإ نيميلا در نإ نيميلا ىلع
 ىمعألا ةنيبلا زجعأ اذإ هللا هيضر ديعس وبأ لاق : هريغ نمو

 همصخ نيمي بلطو رضحي مل نإف 0 ةنيبلا راضحإ ىلإ هاوعد تفقو
 . مكاحلا هسبح الإو هيعدي امب هل رقي نأ امإو فلحي نأ امإ ربج
 . كلذ نم ديالو
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 بلطو ىمعأل | ركنأ او ىمعأال ا ىلع اقح ىع ل ا نمو : : ةلاسم

 ال نمل فلحي هنأل نمي ىمعأ ىلع سيلق ىمعأل ١ نيمي يع دملا

 . لدع ادهاش هل دهش اذإ قحلاب ىمعأل ١ ىلع هل مكحي امنإو :هرصبب

 , ني دمحم نع رتؤمل ١ يب ] نع -هللا همحر- ير اوحل ١ ويب ] ل اق

 ميقي ىتح هل فلحي مل همصخ فلحي ن ں أ ىمعأل ا د ارأ ا اذ ! : . بوبحم

 . ن اهين نع كل ذكو > هل فلحي الدكو ىمعأل ١

 له تركذ ام امأو 4 عماجلا ريغ نمو نسحلا يبأ نع : ةلاسم

 نيمي ىمعألا ىلع سيل ليق دقف ؟ هيلع ًاقح ركتأ اذإ ىمغألا فلحي
 نم لكوي ليق دقف ىعدملا وه ناك اذإ امأو ث اقح هيلع ىعدا نمل

 . . باوصلاب ملعأ هللاو همصخ هل فلحي

 ةأرما هيلع تعفر يراوحلا ابأ نأ ديعس وبأ انل ىورو : ةلاسم
 مزلاف ايضاق ليق ام ىلع ناكو رفعج نب دمحم رباج يبأ ىلإ
 ىلإ يراوحلا وبأ لصوف هفلحي نأ دارأو نيميلا يراوحلا ايأ رباج وبأ

 هرأ كفلحي ال هنإف ناهبن هل لاقف ينفلحي رباج ابأ نإ هل لاقف ناهبن
 هل لاقف هفلحي نأ رباج وبأ دارأ يراوحلا وبأ هرضح املق كينيع
 ىلإ رباج وبأ رظنق ينيع ىلإ رظنأ ىمعأ انأو ينفلحت رباج ابأ اي
 . هقلحي ملف ةبئاغ هذهو ةبهاذ هذه معن لاقف هينيع

 ىمعألا ىلع سيلو : لاق ث نسحلا ىبأ نع بسحأ : ةلأسم

 سيلو بسنلا ىلع فلحي الو س قحلا نم هيلع وأ هيلإ ىعدي اميف نيمي
 طق ماكحألا نم ءيش يف نيمي هيلع

 هنمو . هريغ الو ىمعأ ىلع بسنلا يف نيمي ال ليقو : هريغ نمو
 هل فلحيو هل مصاخي نم رمأ اقح لجر ىلع وه ىعدا اذإ امأو لاق

 اذهل هرارقإ زوجي الو : لاق س هيلع يعدي نم ىلع نيميلا هل ناك اذإ
 ىلع هل رقيو اذكو اذك ىلع هبسنيو نالق نب نالقل لوقي نأ الإ لجرلا
 . ءيشب اذه
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 ىلع نمي هل الو دحأل نيمي ىمعأل ١ ىلع سيل ن أ : ل اقو : ةلاسم

 ملع أ هلل او هل فلحي نم لكوي ىمعأل أ ن ا لوقل | صعب يفو دحأ

 . باوصلاب

 . ريرضل ١ ىمعأل ا ر ارق ا زوجي الو : ةلأسم

 رقأ اذإ ريرضلا ىمعألا رارقإ زوجي ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 افورعم هب رقملا ناك اذإ كلذ ريغ وأ بستلا نم ةنيبلا هل موقت امب

 هيف هل امم هدي يف ء ءيشب رقأ ن ا امأو ث دوهشلا نم هريغ هدحي

 هبف زوجي اميق لوطي ريسفت كلذلو . زوجي الو هلوق لوقلاف ةلاهجلا

 . زوجي ال اميفو ىمعألا رارقإ
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 نوتالتلاو تلاتلا بابلا
 ىمعألا ةالص يك

 فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ ةالصلا يف امامإ ىمعألا نوكيأ هل تلق
 نم لاقف س ةالصلا يف ًامامإ نوكي نأ زوجي : لاق نم لاقف . هيف
 هنم ملعي ملو اههجو ىلع ةلبقلا لبقتسا اذإ امامإ نوكي نأ زوجي :لاق
 . ةالصلا هب زوجت ال امهسابلو هندب يف

 هتالصب يلصي نم ةالص نأل هتمامإ زوجت ال : لاق نم لاقو

 ىلع جرخت الو يرحتل ١ ىلع جرحت هتالصو ةليبقل ١ نم ةقيقح ىلع

 . م اتلا مؤي ال صقانلاو ةقيقحلا ىلع ن اصقن يرحتل او ةقيقحلا

 موصلا يف لالهلا ةيقفا ةالصلا تاقوأب هوربخآ أذ ا !مهتداهش لبقي نأ

 ' مهنم :ىب ٢ .ناو هوقب ذخأم نإ كلذكو 4 كلذ ىلع مهنمتت

 الو هؤارش الو هعيب زوجي ال هنأ ىمعألا ىق ليقو : هريغ نمو

 المعتسم وه ناك اذإ رجأتسي نم رمأ رجأتسي نأ دارأ نإف هترجأ
 تبثت الو كلذ ىلع هل عطاقي نم رمأي كلذكف 8 ريجألا وه ناك اذإو
 . هسقن ىلعو هسفنل عطاقلا وه ناك اذإ هترجأ

 ريغ ن اك ولو ىمعأل ١ عم ه ارم ١ نكست ن ا سأب ال ليقو : ةلآسسم

 . اهنم محر يذ

 ىوزنب ةيرق )١(
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 ع اي ام ضقن بلط ن اف هو ارش الو ىمعأل ا عيب زوجي الو : ةلأسم

 . ضقتنا ىرتشاو

 هنأ نامثع نب ناهبن نع تظفح : يراوحلا وبأ لاق : ةلاسم
 تعب لوقي رهنلا نم ءاملا لثم هيلإ رظني ال اميف ىمعألا عيب زوجي
 هؤارش زوجي كلذكو ءام نم رثأ وأ نمث وأ عبر وأ ةليل وأ راهن فصن
 . هتجوز قالطل هعيب كلذكو اذه لثم ىق
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 نوتالتلاو عبارلا بابلا
 قالطو هتجوز علخو هفلسو ىمعألا عيب يك
 هديبع قتعو ى هديبع ءاسن قالطو هئاسن

 هدحت يتل | ء ادش ال ١ يف هعيبي زوجي له ىمعأل | نع تلأسو

 نا اف. . ضقني مل ام ام ات اعيب نوكيو اهريغو لوصأل ا نم ر اصيأل ١

 اذإ كلذ ىق ليقق فالتخاب كلذ ىق ليق دقف ‘ ضقنلا هل ناك ضقن

 سيل كلذ نأ ضقني ملو هل اعفن كلذ ن اكو > رعسل | لدعب كلذ ن اك

 . مارحب ١

 نم هضقن ىلإ بهذي نم لوقو 4 : ارح وهو زوجي ال هنإ ليقو
 له وه كسمتو يرتشملا ضقن نإ : تلقو ى ىلإ بحأ ةلاهجل قيرط
 . كلذ ليق دق معنف ؟ عيبلا ضقتني

 هلكو ليكو ريغ نم هلام عاب رصبلا فوفكم لجر نعو : ةلاسم
 دودرم عيبلاو ليكو ريغي ىمعألا عيب زوجي ال لاق ؟ ال حأ كلذ زوجيأ

 نكي مل عاب اميف عجري ملو ىمعألا تام نإف س ىمعألا هبلط اذإ
 . ملعأ هللاو رهزألا كلذ لاق س يرتشملا.ىلع ةعجر هتثرول

 تلق . هللا همحر ىسيع نب دمحم ىضاقلا نع ةدايز : ةلاسم
 ؟ ال ح ] لوهجملا عيبل ا لثم يرتشم ا تومي وأ هتومي ىوقي ىمعأال ١ عيب

 . ملعأ هللاو لوهجملاو ىمعألا نيب اقرق هيف ملعأ ال لاق

 ىمعأل ا عيب ىف اوقلخ و 7 نسحل ا ىبي ] عم اج نم ةد ايز : ةلأسم

 بهي ام الو يرتشي ام الو عيبي ام فرعي ال هنأل زوجي ال هنإ ليق دقف
 . ملعأ هللاو كلذ عيمج يف هتلاكو زئاجو

 عيبيو ق ؟احسس ا وي ا ل اق . ل اصخلا رصتخم نم هد ابز : ةلاسم

 ةرانكل ا ينال او . فلسلا وهو امهدحأ نبتلصخ يف ال ا لطاب ىمعأل ا
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 لامعألا نم ءيش لمع وأ مهاردلا نم ءيش ميلست ىلع قتعلا وهو
 . ملعأ هللاو

 يرتشي ام رصبي ال ىمعألاو ، ابصلا باتك نم ةدايز : ةلاسم
 هل يرتشي نم لكوي نأ الإ هل عيب الو ةلاهجلا قيرط نم كلذ زوجي الف
 زاج لكو نإف كلذ عيمج يق لكوي نأ الإ عيبي نأ هل زوجي الو
 ال هب لومعملاو رثكألاو فالتخا ىمعألا يفو 0 هيلع ليكولا عنص ام
 . هعيب زوجي

 الو ٢ ارش الو ىمعأل ١ عيبي روجي ال هلل ١ ديمع وي ] ل اق : ةلأسم

 جيوزتل او ةعزانملاو ةلماعملا ىفو كلذ ىف هليكوت زئاجو هتيطع الو هفلس
 . هرومأ نم ءيش لك يفو 0 هليكو وه نملو هل

 مهل ًاعاتم سانلا اهيطعي ءايمع ةأرما يف لوقت امو : ةلاسم
 الو كلذ زوجي الق تفصو ام ىلعف ؟ ال ح ] اهنم ء ارشل ١ زوجي هعييت

 . ملعأ ا هلل و هؤارش الو ىمعاأل ١ عيب زوجي

 كله مث لجرل ىمع ] وهو هلام نم ائيش عاب ان نمو : : ةلأسم

 ينبجعي ي ذل اف . ل ا ١ يف ىمعأل ا ةث هبرو بلطو يرتشم ا كلهو ىمعأل ١

 كلذ دو ضقتني ملو ىمعألا ا كله دق ء يشب ىرتشمل | ةثرو كر دد ال ن ]

 . هللا همحر ىلع ىبأ يأر

 دق امهو دوهشلا رضحمي هتجوز أربأ اذإ ىمعألا نعو : ةلاسم

 نآريل ١ نأل عقي معنف ؟ ال مأ نآريل ١ امهب عقيأ ادر ايتو نآريلل ادعق

 هل ةجح الف اهمساب ىمس اذإ اذهو دج هدج قالطلاو رهم الب قالط
 ةدعلا يضقنت ام دعب نم ه م ة ةدعلا يف اهدر هل لهو 4 جتحا نإ

 ؟ ةدعلا يضقنت ام دعي وأ ةدعلا
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 كلذكو . ملعأ هللاو ةدع ريغ وأ ة دع يف ناك نآربلا يف ثاريم الف

 ترقأ نإو س ملعأ هللاو ليكو اهل نآربلا يق نوكيف ءايمع يه تناك نإ
 . ملعأ هللاو هيلع ىذلا اهقحب اهرارقإ ناك اذإ ليكو ىلإ جاتحي الف

 ةمذلا يف امع يضتقي ن ريل ا نال ة هز اجأل ١ نع اهنأ اري جرخي الو

 ىلإ ١ عجر > ملعأ هلل او ةضقل او بهذل اي ىمعأال ١ ةقدص اوز اجأ ا دقو

 . عرشلا نايب باتك

 خيشلا كيرش يق تركذو 0 يراوحلا يبأ عماج نمو : ةلاسم

 هع اي وه نإ ا هل نمضو جر اخ نم هلام نم ةبقب هل عيبي نأ ىل ا هاعد

 لاملا نم غرف ام ىتمق هوسكيو هيلع قفنيو تيبلا يق هعم نوكي نأ

 دهشأو هعياب مث كلذب هل نمضو خيشلا تومي ىتح هاسكو هيلع قفن ]

 ضرالا هتتأ ريثك وأ ليلق نم هلام نم ناكام هعياب هنأ يرتشملا هيلع
 . هسفنل دهشأ يذلا وه يرتشملاو ءامسلا هتلظأ وأ

 يرتشملا نإ مث 4 يردي ال لقعلا بهاذ ناك هنأ ىمعألا معز مث

 مث امهر د نورشعو ةسمخ هيلع ىقيو ًامهر د نبعيسو ةسمخ ىطعأ ١

 ىلع هطرش يذلا طرشلا الَجأو ى اسأر هل عفري مل هكرتو هالجأ
 عيب اذهف طرشلا اذه ىلع عيبلا ناك نإف تقصو ام ىلعف ؟هسفن
 وأ هأ ىرتشملا ضقن كلذ نم ائيش دارأ امهيأ ضقتنم وهو 0 لوهجم

 ىلإ نمتلا نم عفد ام ذخأ كلذل ضقانلا وه يرتشملا ناك نإق عئابلا

 ضقانلا وه عئابلا ناك نإو س لاملا نم لغتسا ام هيلع بسحو عئابلا
 نم لغتسا امب يرتشملا عبتي ملو هلام ذخأو نمثلا نم ذخأ ام در
 . نامضلاب ةلغلا تناكو لاملا

 ادحأ عسي الو دودرم وهو زوجي ال ىمعألا ا عيب نأ لصألا يفو

 هللا قتيلف . هل عيبي اليكو لكوي نأ الإ ائيش ىمعألا نم يرتشي نأ
 بهاذ ىمعألا ناك هلام هيلع دريو ىمعألا نم ىرتشا ىذلا اذه

 . دودرم عييلاق ًالقاغ وأ لقعلا
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 هؤ ارشو رصبي ال ي ذل ا فوفكمل ١ روعأل | عيبي نع لئسو : ةلأسم

 اليكو كلذ يف لكو ن نا اف ء ارش الو عيبي الو هل ةيطع ال ل اق؟}:؟ هتيطعو

 زارحإلا هيلعو هل زاج ةيطع هاطعأ نإو ى ليكولا لعف ام هيلع زاج

 هتلأس دقو .: هللا هظفح دمحأ ني نسحل | ىلع وي أ لاق : ةلأسم

 . فيفخلا ءيشلا هنم يرتشي نأ زئاج : لاقف ىمعألا نم ءارشلا نع

 هبحاص نإ لاقو ناسنإل هعيبي ءيشب ىمعألا ينعاج نإق : تلق
 رمق لاق امم لقأ اذكو اذكي هرواش ىمعألل انأ تلق اذكو اذكي لاق

 : لاقف اذه ىلع زوجيأ كلذب هذخ لوقي هبحاص نإ لاقو ىلإ عجرو
 ١ ملعأ هللاو زوجي ةنانئمطالا قيرط نم اذه معن

 عيب يف هللا كمحر انتفأ ‘ بسحأ اميق اضيأ هنعو : ةلاسم

 امو ضقنلا ةهجم نم مأ رجحلا ةهج نم زوجي ال هئارشو يمعألا
 ةلماعملاو ضرقلا ىلإ جاتحي ىمعأ راج هل نمم كلذ يلي نم صالخ
 ؟ لمعتسي ال وأ لمعتسي تاراجالاو مدألا لثم ءارشلا يف ةاساوملاو

 ؟ ةزاجإ هيف مأ ليكوب كلذب لكأ

 دقو 0 ليكوب الإ نوكي ال هءارشو ىمعألا عيب ا عيب نأ تقرع يذل ا

 . ليكوب الإ زوجي ال لوقي ضعبف « هيلإ :كنلا ميلست يف اوفلتخا

 ال نأ ةقيقفخلا ء ادشألا هذه ىق ىنيجعيو هيلإ اهميلست زيجي ضعيو

 .. ملعأ هللاو زئاجلا قيرط نم كلذ قيضي

 ء هللا همحر ركيب يب ] ني دمحم ني دمح ] ركي ىبي ] نع : ةلاسم

 . ملعأ هللاو كلذ زاج ةبورضم مهارد ناكاذإ : لاق

 نأ زوجي له ىمعال ا نعو ى يراوحلا يبأ نع بسحأ : ةلاسم
 مل هريغل هعاب نإو زئاج كلذق . هسفن هل ل عابو هيتاك اذاف . هديع يتاكي

 يرتشملا هقتعي ا هقتعب د ن ] ال ١ كلذ ل زجي
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 دوقي ي ذل | . ينعي كل ذل نما اض هن ٢ هل ٥ هدوق ينا ثدح نم ىمعال ١

 . هل نماض دئاقلا ىلع وهف ثدح نم ., ثدح ام امأو : لاق

 ام نمضي مب هل زوجي ام ريغ ىلإ دئاقلا دعتي مل اذإو : هريغ لاق
 ؟ ىمعألا ثدحأ

 ىمعألا ثدحأ ام هنأ ىمعألا دئاق يف نسحلا وبأ لاق : ةلاسم
 بجي ام نوكي نأ الإ دئاقلا ىلع وهف ثدح نم هب ثدح وأ ثدح نم

 . دئاقلا ةلقاع ىلع نوكي مث ةلقاعلا ىلع نوكي كلانه مث ى ةلقاعلا هيق

 يف دئاقلا ىلع سيلف هسفن دئاقلا ىلع ًاتدح ىمعألا ثدحأ اذإو : لاق

 ءيشب قدصتي نأ هيلع سيلو 4 ءيش كلذ

 ريغ ىلإ هل دئاقلا دعتي مل اذإ ثدحأ امل نماض ىمعألا : هريغ لاق
 . بجاولا

 نزو نم رمأ اذإ ىمعألا نعو ث نسحلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم

 نوكي الو فلسلا اذه تبثي له تلق ى الجر اهفلسف اهذخأف مهارد هل
 نأل . مكحلا يف ضقنلا هيف اذهف تفصو ام ىلعف \ ضقن امهدحأل

 امهيأف 0 هفلس كلذكو نيعلاب هيلإ رظني اميف هعيب زوجي ال ىمعألا
 . باوصلاب ملعأ هللاو مكحلا يف ضقتنا هضقن

 باتكلا اذه تأرق دق ى يراوحلا وبأ لاق ىمعألا يف : ةلاسم
 باهذ ليق نم لاملا اذه لظب افراع ن اك هنأ رقأ اذإق هدق ام تمهفقو

 ليق نم هلام يف ناك ءيشب رق ] امنإ هنأل اذه ىلع هرارقإ زاج هہرصي

 . هجولا اذه ىق اذهو ٥هرصي باهذ

 هيلع فقوي ال هنأل ءاملا يف هؤارشو هعيب زوجي ىمعألا نأ ملعاو
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 دق سانلا عيابتي امنإو هبلع فقوب ال هنأل ءاملا يف هنيه زوجت كلذكو

 اذك رود نم اذكو اذك جلف نم ءاملا نم اذك دآ نم ءام عير كل تعي

 . لاومألا ىلع اوفقي امك ءاملا ىلع اوفقي الو 0 اذكو

 هؤارشو هعيب زوجي يمعألا نإ ءاهقفلا لوق نم انظفح يذلا اذهف
 فقوي ال ءيش هنأل هتأرما قالطل هعيب زوجي كلذكو ءاملا يف هتبهو

 هديبعل هعيب زوجي الو ث هديبع ءاسنلو هئاسنل هقالط زوجيو س هيلع
 عيبت ةأرملا كلذكو س هتبه الو هديبعل هعيب زوجي الو هديبعل هقتع زوجيو
 ماد ام هريغل هعيبت الو هل هعيبت امنإو . اهجوز ىلع اهل يذلا اهقادص
 . هبلع

 اهلقعي امو" ىلاعت هللا لاقو \ كل ترسف دق امو اذه ىف رظناو
 ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنإف" لاقو . "نوملاعلا الإ
 اميف رصقت الو ركفتو ربدتو مهفاف 0 "رودصلا يف يتلا بوققلا

 لدعت ال اميف روجأمب سيلو لهجت اميف روذعمب سيل كنإف تفلك
 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو

 زوجي] ركنأ مث 5 ةفرعملاب رقأو اعيب عاب ىمعأ نعو هنعو : ةلاسم

 هيلإ رظني امي ىمعألا عيب زوجي الف ؟ هعيب يف هجولا فيك وأ هيلع
 . ةفرعملاب رقأ ولو

 نأ هل زوجي له قح لجر ىلع هل ناك اذإ ىمعألا نع : ةلاسم

 عم ةفورعملا مهاردلا نم كلذ ناك اذإ ليق هنأ يعم : لاق ؟ هيلإ هعفدي
 لكوي ىتحف هريغو بحلا لثم قحلا ناك نإ امأو . كلذ هل زاج سانلا
 . هنم :هضيقي نم هل

 دق ل اق لكو اذ ا هنا ؛ يعم : ل اق ؟ لكوي فيك لكو اذ اف : هل تلق

 نب نالف الو اذه اذه انالف تلكو دق لوقي الو نالفق ني نالفق تلكو

 . هنيعب نالق
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 ع اي اد اذ ل ا ىمعأل عيبي نعو يدر اوحل | يب ا ب اوج نم : : ةلاسم

 مل ن ں٢ِ | تب د أر أ : تلقو ؟ يرتشمللو هل روجي له هل ام نم ائيش لجرل

 . هي افراع ن اك هنأ رقي

 لاملاب افراع ناك هنأ رقأ وأ هلام عاب نإ كلذ يف ىرت ام تلقو

 الو هؤارش الو هعيب زوجي ال ىمعألا نأ ملعاف . روعلا هب عقي نأ لبق

 الإ نيعلاب رصبي اميف هعيب زجي مل رصبلا بهاذ ىمعأ ناك اذإ هتبه
 هتبهو هئارشو ءاملا عيب لثم هيلإ رظني الو رصبي ال نمم ائيش عيبي نأ

 هيمسي ر اهنأل ١ نم هيرشيو ءاملا عيبب هيلعو ىمعألل زئ اج كلذ نا اف

 . راهنألا مسقت ام ىلع وأ راثآلا

 اهل هيلع يذل ١ اهق ادص اهجوزل تعاب 7 ايمع ةأرم ١ نأ ول كلذكو

 تضبق دق تناك نإف ى هنم هضبقت مل تناك اذإ اهيلع كلذ زاج

 . هل اهعيب زجي مل اهقادص

 . قادصلا كلذل هؤارش زجي مل اهيلإ هملس اذإف اهيلإ هملس نكي مل

 . هيلع قادصلاب هجيوزت زوجي كلذكو

 الو ٥ ديعل ىمعألا ا قتع زوجبو .» ء ايمعل ا ٦ ]رمل ١ جيوزت روجي كل ذكو

 ىرتشاو عاب دق امب ةفرعملاب رقأ نإف س مهعيب الو ديبعلل هؤارش زوجي
 2 اف صقنيو ديزي امم كلذ ن اك 2 اق هرصب ب اهذ لبق هي فر اع هنأ

 هعيب زجي ل هناصقن الو هتد ايز فرعت ال 0 ناك ن ن او . هعيبي زجي 7 ادك از

 ناك نإو ‘ صقنيو ديزيامم ناك اذإ هرصب باهذ لبق هتفرعمب رقأ ولو
 . هلو هيلع كلذ زاج ضرألا عيب لتم صقني الو ديزي ال امم

 يف ًاليكو لكو اذإف س هل عيبي نم لكو عيبي نأ ىمعألا دارأ نإو
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 هنف هلكو اميق ةقرعملاب ب رقب مل ولو ليكولا عيب ا د ر زاج هعدبي هلام نم ءيش

 عيبي ن أ ملع او . هيلع ء ارشل ا ̀ ر اج ائيش 9 يرتشي هلكو ن نإ ا كل ذكو

 ضورعلا نم هيلإ رظني ام عيمج يف زوجي ال هءارشو ىمعألا
 .هتبه كلذكو نزوي الو لاكي ال امو نزويو لاكيامو لوصألاو ناويحلاو
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 نوتالتلاو سم اخلا بابلا
 مصألا يك

 . معن : لاق هؤارشو هعيب زوجي له باتكلا

 ائيش عمسي الو ملكتي يذلا حيصفلا لجرلا نع لئسو : ةلاسم
 . مكحلا هيلع تبث عمس نإو ى مكحلا هيلع تبثي ال لاق

 اذإ لاق ؟ هقالط فرعي مب مكيأل و مصألا نع هتلأسو : ةلاسم

 . ءيش نم عنص ام زاج ءايشألا نم ديري ام نوفرعي موق عم اشن

 قالطل ا نم اه در د ر ا دقو هتجوزل ل اق لجر يفو : ةلاسم

 . اهعجار دق بجاح لاق ؟ اهتعجآر دق ىنأ اودهشا
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 نوتالتلاو سداسلا بابلا
 زوجب لهو هئاضقو نيدلا يك مص ة اةماما يك

 كلذ وحنو نيملسملا نيب اضاق نوكبي نأ

 نيملسملا راثآ ضعب نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلا نم باتكلا ريغ نم

 ام تافآلا ضعيي زجاعلاو "ىمعأل او مصألا نأ يعم ديعس ويأ لاق

 ببس ريغب كلذب هتمامإ لاوز هيف فلخم اثدح ثدحي ملو هلقع حص

 وه كسمتو هلزع ىلع رادلا لهأ ءاملع عمتجي مل اذإ ليق دقو

 كسمت ام هتبراحم مهل نكي ملو كلذب رفكي مل ى لزتعي ملو ضعب لوقب
 . لدعلا لهأ ليواقأ نم لوقب

 . يدون اذإ عمسي ال اممص

 م اكحأ رك ذ . درعس ني يحي ايركز يب أ ح اكحأ نمو : : ةلأسم

 هتد اهشو ملكتيو رصي هزأل مجعأل اك سيل مصال و ل اق مت . مجعال ١

 اذإ نيملسملل مامإو ةالصلا يف ًامامإ نوكيو ًالدع ناك اذإ ةزئاج
 نوكي ن ] زوجي الف ةل ا عمسي ال ن ك ن او عمس اذ ل ا عمسي ن اك

 . هريغ مكاحلا نوكيو هب يدتقيو هيأرب بتكي نأ الإ امكاح الو امامإ
 تيث عمسي ناك ن او مكحل هيلع تيثي الف ائيش عمسي ال . ناك ن ں 1

 . مكحلا هيلع
 اممص مص اذ ل ١ ء رح ام ال ١ نعو .0 ير اوحل يي ا ب اوج نم : : ةلاسم

 نإ تيأرأ هريغ امامإ اومدقو مهتمامإ نع نوملسملا هلزعف اديدش
 ؟ عمسي ال ة هرمو عمسي ةرم ى ل انىق تي دون اذ ل ا عمس ] يد ذا ل اقو جنح ا
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 الو ةنيبلا ةداهش عمسي ال ناك اذإ هريغ امامإ اومدقيو هولزعي نأ
 د عنتماو لزتعي ن أ ىبا ں أ ن . اف هلزع نيملسملل ر اج دقف مصخل ١ ةجح

 عمتجي نأ الإ كلذ ىلع هوبراحي الو هولتقي نأ مهل سيل نإ لوقنف
 اذ ١ هوير احي ن ن ] مهلف مهنم دح ] هعم سيلو هلزع ىلع اعيمج ء املعلا

 هل - روج الو مهبر احي ن ں ] هل سيلو مهرم ا ,لزتعي ىتح كلذ ل ىلع عننم

 مهبراح نم مدو همد مهل لح لطبأ ا اذاف الطيم ن اك مهبراح ناف كلذ

 . كلذ مهل عساوف هتمامإ ىف هوعدو نإف هعم

 به ذ دق ن اك هنأ هللا همحر درمح ني كلملا ديع نع انغلب دقو

 . تام ىتح هل ضاق 3 نب ىسومو هتمامإ يق لزي ملف هعمس

 نم الجر هعم ٤ دقبو هتم مهام ا يف ٥هوع دد ن 1 ةولس ا ل ارأ اذ ل اق

 عضوم ١ كلذ ل يف هرضصحبو م اك ال ١ عضوم يف هعم نوكي نيملسمل ١

 . مهل كلذ ناف نيمأ اذهو هتمامإ يف مامإل و مهم اكحأ س انلل ذقنيو

 نب دمحم نع هدعسم ني رمع نع نامثع نب ناهين انثدح دقو

 نيملسملل ن اك هرصي به ذو يمع اذ ا م ام ال ا يف هللا همحر بويحم

 س انلل ذقني هعم نوكيو الجر هعم اوم دقبو هتنم ام ١ يف هع دي ن ا

 . اجرف نيملسملل كلذ يفق هللا لعجي نأ ىل إ مهم اكحأ

 نإو مهل عساوفق هولزع نإو مهل عساوف هوعدو نإ لوقلا اذه ىلعق
 هتيعر ءاملع عيمج عمتجي ىتح هوبراحي نأ مهل سيلق لزتعي نأ عنتما
 . باوصلاب ملعأ هللاو هتبراحمو هلزع ىلع مهيأر قفتيو كلذ ىلع

 هعمس باهذ . عبرأب مامإلا ةمامإ لوزت ليق دقو لاق : هريغ نمو

 امأو 0 هتيالو تبثتو ى هلقع باهذو 0 همالك باهذو ي هرصب باهذو
 هنع لوزت هنأل هتمامإ لاوز ىلع نيملسملا عامتجال هلقع باهذ

 . ماكحألا
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 نوتالتلاو عباسلا بابلا
 كلذ ماكحأو ةالصلا يف مصألا ةمامإ يف

 ىلص اذإ . نسملا يبأ باوج نم ةدايزلاو باتكلا ريع نم

 . هوعدبو مهتالص ىلع اوضميلقف عمسي مل اذ ١ لاق ؛ نوعنصي

 ةعدس وأ رضي ال يمرب هوهبني ليق دق هنأ يعمو : هريغ لاق
 . مهتالص حالصل كلذ زاج اهب هوكرحي

 اذإ لاقو 0 هللا همحر رقصلا نب نازع باوج نمو : ةلأسم

 . مهعمسي ملف موقل ١ هل حيسف ىهسف عمسي ال ي ذل ا مصألا ١ ىلص

 . هوعدبو مهتالص ىلع اوضميلف عمسي مل اذ ا : لاق ؟ نوعنصي فيك

 مامإل ١ متأف مامإل ا هينو هتالص رامعلا دحأ عطق نإو : هريغ لاق

 . هدحو هتالص عطق يذل ا ىلع لديل ١ نأ الا كلذ زاج مهتالص موقل اي

 لاقي هللا هظقح هللا ديع يبأ ني نامثع دمحم ويأ خيشلا لاق

 يف ام ام ا نوكي ن ] زوجي الو ةع امجل اي يلصي ال مصألا ا ن ا معز نمل

 ؟ كلذ تمرح هجو يأ نم ةالصلا

 نأ هل اوحيسو ىهس اذا ! عمسي ال مصألا نأ لبق نم لاق ن ناف

 يف يذل ١ مصأ يف اذه صاخفق مهل ليق 0 هتالص مامت ىلإ ا عجري

 . صاخ لاق نإف ؟ مصأ لكل ماع مأ مكنامز

 نمم الو قفانمب سيلو اصاخ هومتلعج هجو يأ نمف : مهل ليق
 ام دحأ هب ناك ولو ةالصلا دودح لهجي نمم الو مارح هدي يق

 ىلع دحأ عمتجي مل فالتخا هتم امإ يق كلذ لك يف ن اكل تقصو
 اهنع لئس اذإ تايحتلا ميقي ال يذلا نآ الإ تركذ نم ةمامإ ميرحت
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 فلخ ةالصلا اوزاجأ دقف ةصقان هتحراج ناك اذإ الو هفلخ ىلصي

 ؟هريعغ

 هيقفل ١ ماي انأ ةح امجل اي يلصي لضفم ا ني دمح أ هدج ن اك هريغ 7 ا

 يلع نسحل ١ وي ] خيشل ا ن اكو حل اص نيب دمحم ني دمح ] ني ١ دردعس

 يوكزألا رفعج نب دمحم رباج وبأو ينايسبلا ىلع نب دمحم نبا

 نيملسملا راثآ يف كلذ انيأر الو امهفلخ يلصي ال هنإ : لاقف
 الو امهتم مص ا وه نمم امهريغ فلخ الو امهفلخ ةالصل مرحت

 لحت ال مويل ا نحن انا الاق امهنأ ١ امهنع ًايوتكم هان دجو ى ] امهنع انغلب

 . ةالصلا ىف نيمامإ انوكي نأ زوجي الو انفلخ ةالصلا

 ال ىمعأ مويلا ينإ لاق هنإ رثؤملا يبأ وأ سابع نبا نع ءاج امك
 هجو يأ نمق ىمعأ ناك هزأل يفلخ ةالصلا زوجت الو يتداهش ليقت

 ماكحأ اهيق مهلو نيملسملا راثآ يف ةزئاج يهو مصألا ةماما ! متمرح

 يذلا مصألا ىلص اذإ لاق هنأ :¡ نسحلا يبأ خيشلا نع ءاجأ كلذ نم

 . هوعديو مهتالص

 كلذ زئاج اهب هوكرحي ةعرس وأ رضي ال يمرب هوهبني : هريغ لاق
 . مهتالص حالصل

 . عمسي ملق هل اوحبس اذإ 0 اضيأ رقصلا نب نازع باوج نمو
 . هوعديو مهتالص ىلع اوضميلف

 هتالص ةعامجلا نم عطق نم نأ نيملسملا راثآ ىف تظفحو
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 هبلع هتالص عطق ي ذلا ن أ ال ا عيمجل ا ةالص تمت هطلغب مصألا ١ ملع و

 ىنغي ال مصاأل ا ةمامإ زاوجب اهدورو راثآلا هذه لكفق . هدحو لدبلا

 ال مصألا نأ ليق هنأ ثيح ليوأتلا يف متطلغ مكلعل س نكل اليبس كلذ
 عمسي ال اممص مص أ اذ ا كلذ دو م اكحأل ١ يف نيملسملل امام ا نوكي

 ةالصلا يف امأو 4 ايضاق الو امامإ نوكي نأ زجي مل يدون ا اذا ةتيلا

 . نيدل | يق مهب 1 ١ نيملسمل أ ء املع نم هلبق ن ناك ن نمي ةوس ]

 يف كلذ ز ر اوج تأي مل ا امامإ , نوكي نآ روجي ا ال مصأل ١ ناك ولو {

 ةالصل ١ مهل ذ زوجت كلذ مهممص ل ذا اونوكن ملو ةع امجل اي نولصي

 . ةعامجلاب

 ول انلق ؟ مكيلع يفخ دقو كلذ ناك دق هلعل ! مكيردي امق ليق نإف

 هللا ىلص هللا لوسر لعل انيلع يفخ دق اضيأ ناكل كلذك كلذ ناك

 رومأ ةيقيك انيلع كلذ يفخو هتاوزغ ضعي يف لتق دق ملسو هيلع

 رمع لتق وأ ةؤلؤل وبأ هنعط يذلا وه قيدصلا ركي ايأ لعل هباحصأ

 نب ىلع وه هشارف ىلع تام يذلا نإو هتاوزغ ضعب يف باطخلا نب

 ركب ابأ لتق يذلا وه مجلم نب نمحرلا ديع امنإو بلاط ييأ

 كلذ انيلع فخي مل املف ، كلذ وحن وأ ن نافع نب نامثع وأ قبردسشلا

 مهراثآ يف وهو مصألا ليبس يفخي فيكف تلق ام فخي مل هلك
 . ةصاخ هيف مصتخي يذلا يف هنوركذي

 باتكلا اذه يف يذلا درلا اذه مصخلا ىلع ئرق نأ املف

 قحلل فارتعالا نم فنأو باوج هدنع نكي ملف سانلا نم رضحمب

 نم هسيرلق نيملسملا لوق نم باتكلا اذه يفام ركناق . باوصلاو

 . نيملسملا

 ىلع بضقفق نيملسملا لوق در زوجي ال نيملسملا راثآ يف نأل
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 وه ىقتلا سانلا قرفت املف دلبلا يلاو سلجملا يق ناكو سلجملا لهأ

 لاجر نالقو نالف عمتجا وه هنإ : هل لاقو س قيرطلا يف دلبلا يلاوب
 نأ هدنعو ميدقتلاب ىلوأ نم مصألا نالف مهيفو نيملسملا نم مهامس

 . هلهجب هملعل هنع يلاولا تكسق ىلوأ نوعمسي نيذلا

 لاق هنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نيملسملا راثآ يف ناك وأ
 مكؤرق ا مكمؤي ىرخأ ةياور يفو . . مكعمسأ ا لقي ملو مكلضفأ ١ مكمؤي

 تاوصألاب مكعمسأ لقي مل كلذ لكف

 ةنسلاب مهملعأو نآرقلل مهؤرقا موقلا مؤي نوملسملا لاق دقو
 هملع لق نإو باطخلاو توصلاب مهعمسا مهمؤي اولوقي ملو باتكلاو
 . باوصلاو قحلاب

 عمسلا ليق نم ال ميدقتلاب ىلوأ وهف مهلضفأ مصألا ا ناك ناق

 ةداهش زوجت الف عمسلا ىلإ اهيف جاتحيو تاداهشلا هب ناك ممصلاو
 ال هنأ ذإ هتمامإ ضعب زوجي ال يذلا ىمعألا وهف عمسي مل نم
 . فالتخا هتمامإ ىف تاساجنلا ريهطتل الو ةليقلا ىلاإ يدتهي

 انركذ امم ءيش هب سيل مصألاو مصألا ةالص زوجت ال فيكو

 نأ رثألا يف الوق دجو اذإ مصخلا اذه ىلع بجي ناكو ىمعألا يف

 راثآ يف كلذ زاوج دجوي هنأ هريغ هملعاف هتمامإ زوجت ال مصألا

 . مصألا ةمامإ زوجت ال لاق اذه امأو راثآلا ةعسب فرعي نبملسملا

 ؟ ملعلا عيمجب تنأ تطحأقأ : هل انلق 4 زوجت ال : لاق كلذ اندجو انلق

 نيملسملا راثآ ىفو نيملسملا ضعب نع كلذ اندجو دق : انلق ى ال : لاق
 . ميقسلا ءادلاو ميظعلا لهجلا وه اذهف زوجي ال : لاق
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 نونالتلاو نماتلا بابلا

 ةالصلا يك أم ومأم ناك اذا مصألا يك
 كلذ ماكحأو

 ال يذلا مصألاو ى اضيأ هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم
 هنأ اني احصأ لوق صعي ىفق م ارحإل أ ةريبكت ح ام ال أ نم عمسي

 ل اقو  مرحأ اومرحأ دق مهنأ هدأر ىلع بلغ | ذاف رس انل ١ سجهتي

 مارحإ ىلع لدتسي مامإلا مرحأ اذإ هكرحي اناسنإ فقاوي ضعب
 . مامإلا

 عكر اذ ا مرحي مصألا او : ل اق رقعج ني دمحم رك ذ ي ذلا ام و

 نوكيو مصألا ملسي م امإ ا ملس اذإ رفعج نبا لوق ىلعق مامإلا

 يذلا ةءارق هيلع نوكي نأ لمتحيو عكار وهو مامإلا قحل نم ةلزنمب
 مصألا ١ مرحأ م امال ١ عكر اذإ نيملسمل ١ راثآ ىف ليقو . مامإل ١ عم هتاف

 عم هتتاف يتل | 3ء ارقلا لدبأق مصألا | ماق مامإل أ ملس اذاق هعم عكرو

 . مامإلا ةالص يف لخادلاك نوكيو مامإلا

 رصيي هنأ الا عمسي ال يذلا مصألا ١ نعو يراوحلا يبأ نعو

 دقق تقفصو م ىلعف ؟ هتالص يف لوقت امف دعق اذإو ماق اذإ مامإلا

 سانلا عكر اذإف ةعامجلا يف سانلا عم ىلص اذإ مصألا يق لاق
 أرقي ةالص يف ناك نإف سانلا عكري ىتح مرحي نأ هل سيلو مرحأ

 لدبيو عوكرلا دعب نم اهيف مرحأ يتلا ةعكرلا كلت ةءارق لدبأ اهيق
 مل ولو اوعكر اذإو اودجس اذإ مهعبتيو ةالصلا ىضق اذإ ةءارقلا
 . ةمات هتالصو عمسي

 اذإ لاقو . هللا همحر رقصلا نب نازع باوج نمو : ةلأسم

 دق سانلا ىأر نإف مارحإلا ةريبكت عمسي ال يذلا مصألا ىلص
 مرحأ اوعشخ اذاف كسميلق مهم ارحإ هيلع يمعغ نإو مرحيلف اومرحأ

 نم هقبس ام لدبأق وه ماق مهتالص اوضق اذإف . مهعم عشخو وه
 . ىلوألا ةعكرلا يف ةءارق
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 نم ديعلا ةالص يف امومأم ناك اذإ مصألا ةالص ركذ يف

 عم ديعلا مصألا ىلص اذإ . هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا باوج
 مارحإلا نع كسمأ هبلع يمع نإو مرحيلف اومرحأ مهآر ن نإ اف سانلا

 فرعي امك ريبكتلاب ىلوألا دعب ةيناثلا ةعكرلا لدبأو مرحأ اوعشخ اذإف

 مهف نع زجع نإو اريبكت اهضقيلف اوربكي ام ىلع دلبلا لهأ نم
 . هنع ئزجتو ريبكت ريغب ىرخأ ةعكر لصيلق ريبكتلا

 عمسي الو ديعل ١ رضح اذ ١ مصاأل و .» ء ايضل ١ نمو : ةلأسم

 هأزجأ ائيش ريبكتلا نم عمس نإف نيتعكرلا مهعم لصيلف ريبكتلا
 ةالص كلذكو .4 ملعأ ا هللاو رييكتلل هيلع ة ةداع ١ الو مهعم ىلص ام

 . ملعأ هللاو ًاسأب هيلع رأ مل نظلا نسح ىلع ريك وه نإو ةزانجلا

 هوجو نم ء اش ام ربكي هن ا " 7 ةريبكت ة ةرشع ثالث ريبكتل ةد اغ

 . زئاج كلذ لكو ةالصلا

 عم ربكو م ام ال ا فلخ ددعل ا ةالص رييكت عمسي نميفو : ةلأسم

 ضقن ال ل اق ؟ ريكب ملو يسن وأ عمسي مل ام ربكي ملو عمس ام م ام ال ١

 الف اهصقن وأ ديعلا ريبكت نم ةريبكت داز نم : لاق نم لاقو . هيلع
 . هللا ديع يبأو يلع يبأ يأر اذهو هيلع ضقن

 7 ةز انجل ١ ةالص يف أامومأ ام ن اك اذ ا مصأال يق : ةلأسم

 ٥ أزج أ ائيش ريبكتل نم عمس نا اق ة هز انجل ةالص رضح اذ ل ١ إ مصال و

 . هيلع ةداعإ الو . مهعم ىلص ام

 ةالصب م ام ال ا فلخ يلصي ن ] زوجي ال مصاأل ا ن ١ ل اق نمل ل اقبو

 هممصل لاق نإف ؟ كلذ متلق هجو يأ نم هدحو ىلصي امنإو ةعامجلا
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 مل نم لك نإ اولوقف انلق ي كلذ زجي مل مامإلا ةءارق عمسي ال هنأ

 الإ هدنع ةالصلا حتتفا دق هفلخ وهو مامإلا نم هدعبل ةءارقلا عمسي
 هيلع اضيأ اهلاصتاو فوفصلا ةرثك نم هدعبل ةءارقلا عمسي مل هنأ

 اتمصم : هتالص ىلع البقم كلذ هنيح يف ناك ولو هتالص لدب
 ول مامإلا نأل نيملسملا اوفلاخ اضيأ كلذ هنأ ول لاق نإق ، عامتسالل
 لوألا فصلا فلخ هفلخ نم هعمسي نم ردقب الإ ةءارقلاب رهجي مل
 . كلذ أزجأ هدحو

 لاقو س كلذ أزجأل عمسي نم هعمسي نم ردقب رهج ول موق لاقو
 اوعمسي مل ولو هب متأي نم كلذ أزجأ دقق هينذأ مامإلا عمسأ ول موق

 مهتالصف مهلك هفلخ نم هعمسي الف رهجي دق مامإلا نأل اولاق هتع ارق
 وأ ادمعتم هعمسي الف مامإلا عمسي نوكي نم ىلع لدبلا امنإو ء ةمات
 . ةلماك ةيآ مامإلا ةءارق نم كردي ملف ةالصلا يف لخد لجر

 فوفصلا لاصتاو هدعبل عمسي مل يذلا اذه لب لاق وه نإو
 وه ر اص دقف اضيأ عمسي مل وهو فيك هل تلق > هتالص ة هزد ئاج

 الف قرفل ا امق ٥ دعيل اذ دهو هممصل اذ له غ امتس ال ١ يق ء ءاوس مصأل و

 . ىلوأ او ارذع : زوج ] مصألا ا ن ن أ عم اليبيس كلذ ىلإ ا نودجي

 ةريبكت عمسي ال ي ذلا مصأ ١ ن ا ر اثآلا ىف ء اج دقو فيك

 . مرحأ

 هكرحيق مرحي نأ ل ارأ اذإ هكرحي ن اسنإ فق اوي : لاق نم لاقو

 مامإلا عكر اذإ مرحي مصألا نإ : لاق نم لاقو 0 وه مرحي نأ لبق
 هب هقبس ام لدبأف مصألا ماق مامإلا ملس اذإف ةالصلا يف لخادلاك

 . هريعو يراوحل | يبأ نع دجوب اذه مامإل ١

 متخ مامإلا مرحأ نأ املف مامإلا فلخ لجر نع انربخأ هل لاقيو
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 ربكف أرقي مامإل او هينذأ حتف مث مامإل ا م ارحا عمسي ال ىتح هينذأ

 لاق ناف ؟ ال حأ هتالص لطبتأ تقولا كلذ لخادلاك مامإلا قحلو أرقو

 ةالص يف نيلخادلا عيمج لطبأف هل ليق \ لطبت لاق نإو 4 مصخ ال

 نوملىىملا هيلعام فلاخ ةلطاب لاق نإو 4 مصخ ال لاق ناف 4 مامإلا

 مامإلا فلخ يلصي ال مصألا نأ معز نم ىلع ًأدر راثآلا هذهب ىقكق

 . ةءارقلا عمسي ال هنأ ذإ ةتيلا

 عمسق مهتالص يف لخ دق موق ىل ا ء اج نمم ر ذع ا مصألا اق

 أرقي ام رادقمب تكس اذإ اولاقف مالكلا هل نيبتي ملو مامإلا ةءارق
 اذإ مامإلا ةءارق مومأملا ئزجي ال امنإو مامإلا ةءارق هأزجأ ةيآ مامإلا
 فرعيو ا دمعتم ع امتسالا كرتيف ة ه٥ءع ارقل ا عمسي نوكي ي ذلاق عمسي مل

 كلذف لوقعلل ا دمعت ةء ارقل ا دنع هي وه وهلل ام ىلاإ ا هسقن فرحب

 . مامإلا ةءارق هؤزجت ال
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 نوثالثلاو عساتلا بابلا
 ل مأ زوجن وأ لبقت لش مصآلا ىوتف يف

 ةزئاج هتداهش مصاألاو لاق هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 ناك اذإ نيملسملل ًامامإو ةالصلا يف امامإ نوكيو الدع ناك اذإ

 امكاح الو امامإ نوكي نأ زوجي الف ةتبلا عمسي ال ناك اذإو ء عمسي
 . هريغ مكاحلا نوكبو هب يدتقيو هدأرب بتكي نأ الا

 عمسي ناك نإو مكحلا هيلع تبثي مل ائيش عمسي ال ناك نمو
 . مكحلا هيلع تبث

 يلع نب دمحم نب يلع نسحلا ايأ خيشل ١ نأ نيملسمل ا راثآ نمو

 هجرخيف ضرأل ١ يف هل اويتك ىوتقل ا هنم اود ارأ أ اذ ا ن اك مصأل ١

 . ملعأ أ هللاو مص أ هنأل ضرألا يف هل اوبتك امب مهيتفيق

 هجو يأ نم مهل لاقيف هاوتفب ذخؤي ال مصألا نأ معز نم لوق امأو
 ملعي ال مصأ هنأ لبق نم اولاق نإف ؟ هاوتفب ذخؤي ال مصألا نأ متلق
 نم الو مهليو اقأ نم قحل اي ذخألا هل حصي الو . ءاملعلا هيلع ام

 . اهيف امب ذخؤي ال بتكلا ذإ هاوفألا نم ملعلاو . مههاوفأ

 6 تققحتو هنم تحص نم اهومتركذ ل يتل ١ طورشل ا هذه مهل ليق

 ناف ؟ مصألا يف كلذ صاخ وه حأ ء اوس مصأ ريغ وأ امصأ ناك

 ءاوس هريغو مصاألاف اذإف مهل ليق س ةلزنملا هذهب ناك نم لك لاق
 مصأل ١ يف يتلا ةلعل ١ تناك اذ ا هريغ نود اذهب مصأل ١ صخ فيركق

 الإ هب ذوخأم هلك رثألا نإ ليق دق هنأ عم هريغ يق ةدوجوملا ةلعلا يه
 . قحلا فلاخ ام

 يوكزألا ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربا يبأ نع ليق دقو
٢٢٧



 كل ذكو . هيق امي ذوخأم هلك حيحص ملعل ١ يف رقعج ني ١ عم اج ن ]

 . يراوحلا نب لضفلا باتك

 ال امنإو اهيف امب ذخؤي ةعبرألا ةضورعملا بتكلا نإ اضيأ ليقو
 اوبتك دق مهنأ كلذ ىلع ليلدلاو هلدع ئراقلل نبي مل اذإ هيف امي ذخؤي
 قحلا فرع نم هنأ لدق 0 قحلا قفاو ام الإ هنم ذخؤي ال بتكلا يق
 دقف ىلاعت ىرابلا نم ماهلإب وأ ملاع لوقب اما هوجولا نم هجو يأب
 صخي فكق نكي مل وأ امصأ ناك كلذ نم ديرأ ام ىلإ لصوت

 ؟ اذهي مصألا ا

 لصوت ولو هل ليق هريغ نود ةصاخ مصألا اذه ىلب لاق نإو
 . مصخ ال لاق نإو ى قحلا رباك معن لاق نإف ؟ قحلا ةفرعم ىلإ

 ايركز يبأ يضاقلا ماكحأ يف نيملسملا راثآ يف يور دقو فيك
 نب ىسوم ني داجن : يضاقلا اهداز تادايز هدق يذلا ديعس نيب ىيحي

 يف امامإ نوكبو الدع ناك اذإ ةزئاج ةداهش مصاللو لاق داجن

 عمسي ال ناك اذاو عمس اذإ عمسي ناكاذإ نيملسملل ًامامإو ةالصلا

 ىدتقيو هيأرب بتكي نأ الإ امكاح الو امامإ نوكي نأ زوجي الف ةتبلا

 . هريغ مكاحلا نوكيو هب

 عمسي ناك نإو مكحلا هيلع تبثي مل ائيش عمسي ال ناك اذإو
 ةيأرب بتكيو هاوتفب ذخؤي مصألا نإ لاق دقف . مكحلا هيلع تبث
 هلوقب ذخؤي ال مصألا نأ متلق فيكف نيملسملا راثآ هذهو هب يدتقيو

 نسحلا ابأ خيشلا نأ نيملسملا راثآ يف يور دقو ؟ هاوتف لبقت الو

 وهو مصأ وه ذإ بسحأ اميف ضرألا يف هل نوبتكي اوناك ينايسبلا
 ذخؤي الف قحلا فلاخ ام الإ هب ذوخأم هلك رثألا نأ دجوي دقو مهيتقي

 . هي

٢٨



 نوعبرألا بابلا . .
 اهنيدأنو ةداهشلا لمح و مصألا ماكحأ ىك

 باتكلا ريغ نم هيلإ ةفاضملا ةدابزلا نم

 وبأ خيشلا لاقو . الدع ناك اذإ ةزئاج هتداهش مصال او لاقو
 نأ معز نمل لاقيو س هللا هظخفح مصألا هللا دبع يبأ نب نامثع دمحم
 هتداهش ليبقت ال مصألا ن !ا كلوق نع انربخأ هتداهش ليقت ال مصألا

 مأ اهتيدأتو ةداهشلا ةقيقح ةدفركي ملع هتداهش ليقت ال مصأ هنأل وهأ

 لبقت ال هنإ ةتبلا هتداهش لبقت ال الدع ناك ولو كلذ لك ملعي مل

 تاداهشلا ةفرعم ةقيقح ىلإ هممصب لصوتي ال هنأ ذإ هتداهش

 لصوتو كلذ ملع ىتم هنأو اهتيدأتو اهلمحو اهعامتسا يف اهزاوجو
 . هتداهش تلبق هوجولا نم هجوب هيلإ

 ىدته و عمجأ كلذ ملع ىتمو مصأ هنأ ليق نم لب ال ل اق نإو

 هتداهش تزاج هوجولا نم هجو يأب نوعماسلا هيلإ ىدتهي ام ىلإ
 . هنجح تعطقن او هتنؤم انيفكو > مصخ

 مل مأ هيلإ ىدتهاو ةداشلاب ملع مصأ هنأ لبق نم لب ال لاق نإو

 امنإ ناكأ اذإ لقع يذ لك هبذك . الدع ناك ولو هتداهش لبقت مل ملعي

 ام ىلإ هلصوتو هتلادع ال هممص ةداهشلا لوبق نع مصألا دص

 ال مأ ةداهشلل ىضتري الدع نكي مل هنأو هممصل لب هريغ هيلإ يدتهي

 ملعي ام ملع ولو ب مصأ هنأ الإ ةداهشلا هب تبثت ام ىلإ يدتهي

 . هوجولا نم هجوب كلذ ىلإ ىدتها اذإ مصأ وهو نوعماسلا

 ىوكزألا رقعج ني دمحم رباج ويأ نيملسملا مامإ ناك دقو فيك

 امصأ ينايسبلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا امصأ
 نم ًادحأ انعمس وأ راثآلا يف انغلبي ملف نيملسملا مامإ اضيأ وهو
 وأ امهنع كلذ ءاج الو ةداهشلا ىلوبقم ريغ امهنأ معزي راصيألا يوذ

 ءاج امك ةداهشلا لوبقم ريغ مصأ مويلا انأ ينإ لاق هنأ امهدحأ نع

٢٢٨٩



 ليقت ال ىمعأ مويلا انأ ينإ لاق هنأ رنؤملا يب دأو سابع نبا نع

 نسحلا يبأ خيشلا نع ءاجامنإو يتداهش زوجت ال لاق وأ يتداهش

 نأ نيملسملا راثآ يف ءاج امنإو مصألا ينومست نأ زئاج لاق هنأ
 . الدع ناكاذإ هتداهش ليقت مصألا

 عمسي مل اذإ هنأ اهنم لاصخ لبق نم هتداهش زوجت ال امنإو
 > ةداهشلا

 . ةداهشلل ًايضرم الدع نكي مل اذإ ةيناتلاو

 > زوجي يذلا هجولا ىلع ةداهشل | ةبددأت نسحي مل اذإا ةثلاثلاو

 روجي يذلا هجولا ىلع ةداهشلا ةيدأت نسحيو ال دع ناك اذإ امأو

 اهقرعو ة ه ل اهش دح ] نم ملعق زوجي ال امو كلذ ل نم زوجي امي ًاضبأ ١

 هلمح يف قرف مهنيبو هنيب نكي مل نوفرعيو نوعماسلا ملعي امك
 مهمزلي ام همزلو اهتيدأتو تاداهشلا

 "انملع امب الإ اندهش امو" -ىلاعت- هلوق كلذ ىلع ليلدلاو
 مصألا نأل دارملاو ةبغبلا وه كلذف ام اموي ةداهشلا مصألا ملع اذإف
 ةداهشلا كلت عامتسا نع هرذعتل لب مصألاب هتيمستل هتداهش ليقت ال

 ىلع هيف بتك ىذلا كصلا ارقف باتكلا أرقي ناك اذإ اهعمس اذإق 4
 دوهشملا ىلع ئرق دق باتكلا نأ مصألا ملعو ةداهشلاب هيلع دوهشملا
 هأرق وأ دوهشملا رارقإ نم كلذ ملع ىلإ لصوتو كلذ ملع هجو يأب
 باتكلا هيلع أرق هيلع دوهشملا نأ مصألا ملعف مصألا ةرضحب هيلع
 ارق نأ دعب مصألا هل لاقف هيلع أرق ام ةفرعمو هتفرعمو همهفب رقأف
 هتفرعو هتعمس دق يذلا باتكلا اذه يق ام عيمجي كيلع دهشأ باتكلا

 . كسقن هتمزلأو هتفرعمو همهقب تررقأو

 هعمس امم هتوص ًاعق ار معن مصألا ١ هيلع دوهشم ١ ل اق اذ اق

٢٤.



 هد اهشل ا كلط لمح مصأل | ىلع ن اكو . مصألا ١ ىلع كلذ تيث مصألا ١

 تلق . مكاحلل لوقي اهتيدأت دارأ اذإف مصألا ريغ اهلمح امك اهتيدأتو
 ف معن لاقف باتكلا اذه يفام عيمجب كيلع دهشأ نالف نبا نالفل ن ٠ . - ٠ - ` ٠ 1 ء َ

 . اهتيداتو ةداهشلا لمح يق مصأل | مكح اذهق كلذي هيلع دهاش

 نم هريغ ةداهش زوجت امك الدع ناكاذإ هتداهش كلذب تزاجو

 .لودعلا

٢٤١



 .... نوعبرألاو يداحلا بابلا {. .
 كلذ ماكحأو مصألا ىلع جبوزنلا دقع ياق

 ملع ءىشب ملعأو ىعد اذإا ممص هي ناك ناف حصألا ١ امأو لاق

 نإو جيوزتلا لبقو ةداهشلا عمس اذإ زئاج هجيوزتقف هل لاقي ام عمسو
 فق او انأو » هريغ وأ هاعد نم هعم ام ملعي الو عمسل ا به اذ ن اك

 ءامجع وأ ةهوتعم تناك اذإ ةأرملا جيوزت يدنع زوجي الو لاق س اهنع

 . ملعأ هللاو جيوزتلاب ىضرلاو لوبقلا لقعت ال عمسلاو لقعلا ةبهاذ

 يذلا مصألا جيوزت يف ليقو ى نيملسملا راثت ضعب نم : ةلاسم
 ىضرلاب باوجلا دريو باتكلا جرخي ناك نإ هل بتكي هنأ عمسي ال
 هل بتكي مل لقع اذإ عمسي مل نإو . هجيوزت زوجيو كلذب هيلع دهشأو
 هرمأ نأل هيلع تبث ملكتي ناك اذإ لوقي هيلع جوزتف مصألا رمأ نإف
 ةأرملاب هجوزف هب رمأو هب ملكتو كلذ لعف اذإ هيلع جيوزتلا يف هتلاكوو
 . مزال هل وهف ةلاكولاب رمألا دعب

 كلذب ىضرلاب ءاميإلاب اهنم مهفي ناك اذإ ليق دقف ءامجعلا امأو
 هرك نم هركو : ءامجعلا جيوزت زاجأ نم زاجأ دقو ث زئاج كلذق
 . اهلهأ ىلإ اهرمأ ضعب لاقو ب ضعب هدسقيو

٢٤٢



 نوعبرألاو يناتلا بابلا
 كلذ هابشأ و همنشو مصألا قذق يك

 لاق . جرخمب يتأي نأ الإ ىمعألاو مصألا فذق نم ىلع دحلاو

 دحلاو . هللا هظفح مصألا هللا ديع يبأ نب نامثع دمحم وبأ خيشلا

 نم تظفحو جرحخمي يناي تاب ن أ الا ! مجعأال و مصأل ا فذق نم ىلع

 ابأ خيشلا ن ٠رال ممصلاب مصألا يعدي نأ زئاج هنأ نيملسملا راثآ

 . امصأ ناكو مصألا ينومست نأ زئاج لاق ينايسبلا نسحلا
 . ىضقنا

٢٤٢



 نوعبرألاو تلاتلا بابلا
 عم هرومأو هئارشو هعيبو مصألا تام وصخ يك

 هصأزا ماكحأو كلذ وحنو سانلا

 له عمسي ال ي ذلا مصأل ا نع لئنىبو ‘ دمحم يب أ ب اوج نم

 . عمسي ال م ن اك اذ ا هبلع كلذ تيثي ال ل اق ؟ ت اموصخل ١ هيلع تيثت

 مجعأل ا نأ ركذ . ايركز يبأ ماكحأ نمو . معن : لاق ؟ هؤارشو هعيبي

 هنأل مجعألاك سيل مصألاو لاق مث ى كلذ ريغ ءارش الو هل عيب ال
 . ملكتيو رصبي

 بسح ] اميق ددعسس نيب دمحم ددعمس يي ا ب اوج نمو : : ةلأسم

 . ب انكل ١ فرع هل بتك اذ ل ا ب اتكل فرعيو عمسي ال ي ذل ا مصاأل يف

 . معن : لاق ؟ هؤارشو هعيب زوجي له

 عمسي ال ي ذل ١ مصألا ا نعو > يلع يب ] ب اوج نم : ةلأمسم

 لجرلا نع لئسو . معن : لاق ؟ هؤارشو هعيب زوجي له باتكلا فرعيو
 ن او مكحل ١ هيلع تبثي ال ل اق > ائيش عمسي الو ملكتي ى ذل ا حيحصل ١

 . مكحلا هيلع تيث عمس

 اذ ا ل اق همالك فرعي اذ امي مكبأل و مصألا ١ نع هتلأسو : ةلأسم

 . ءيش نم عنص ام زاج ةراشإلاب ديري ام نوفرعي موق عم أشن

 . هنع هن ا ورمع ني يلع ني ورمع درعمس يب ] طخي ب اتك نمو

 يف ديعس وب أو دمحم وبأ هيق فلتخا ام اذه كلذ لوأ يف بوتكمو

 ظافلا هذه . . ميحرلا نمحرلا هللا مسي .ب هتجوزو بئاقلا ماكحأ

 فعضو يد ذاسل ةلكوو هي يداي ذايي ةلق ىلع اهتحرش ت اهف اشمو اهتعمج

 لوقل اهناي " ةقرعمل ١ دعي اهن امتك نع اق ادضتس ا يتريصب ةلقو يتفرعم

٢٤٤



 هننيبتل باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإو" -ىلاعت- هللا

 انمث هي اورتش و مهروهظ ءارو ٥هو ذيتق هنومتكت الو س اتلل

 نومتكي نيذلا نإ" -ىلاعت- هلوقلو . "نورتشي ام سئبف اليلق
 يف سانلل هانيب ام دعب نم ىدهلاو تانيبلا نم انلزنأ ام
 اوبات نيذلا الإ نونعاللا مهنهليو هللا مهنعلي كئلوأ باتكلا
 . ميحرل ١ ب اوتل ا ان و مهيلع بوت ١ كئلوأف اونيبو اوحلص و

 الإو ى كلذ يف ديدشتلا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج ام عم
 لهأ نم تسل ينأل اعضوم اهفينصتو اهعمجو اهفيلأت يف نكي مل

 نع يفعضلو رثأل ١ يف يظفح ةلقل كلذ دو فيلأتل او عمجل و فينصتل ١

 ىلع هللا هحضفي نأ داك هناوأ ليق سأرت نم ليق دق هنأل رظنلا

 . هناسل

 نم ناك امف 0 اهلوأو اهرخآ ربدتيو اهلمأتيلف اهيلع فقو نمف
 انأو . اكلاس هيف نكيلف باوصلا نم ناك امو س اكرات هل نكيلف أطخ
 . لمعلاو لوقلاو للزل او أطخلا نم هللا رفغتسا

 > مالسإل ١ عئ ارش ىلع هلل دمحل ١ 7 ميحرل ١ نمحرل هلل مسي

 . مالسل ١ هيلعو دمحم هيين ىلع هلل ا ىلصو 4 ح ارحلاو لالحلا ن نايبو

 ناف 4 املسم افينح ناك هكلس نمو ٠0 اميق هنيد د عرش هللا نإف دعيو

 ل اقو . "نبكرشملا ىلع ربك هق اوقرفتت , ني هدلاآ اوميقأ نأ

 نم ناك امو اقينح ميهاربإ ةلم اوعبتاف هللا قدص لق"
 هوعبتا نيذلل ميهاربإب سانلا ىلوأ نإ" لاقو . "نيكرشملا
 ناو" :لاقو . "نينمؤملا يلو هللاو اونمآ نيذلاو يبنلا اذهو

 نمم لضا نمو" لاقو . ةلاضلا ءاوهألا يه لبسلاو 0 "هليبس نع
 " مكبر نم مكيلإ لزنا ام اوعبتا" لاقو . "هاوه عبتا

٢٤٥



 نع راذحلاب عقتننو هب ان اتأ ام هللا نع لبيقنو عبتن نأ انيلع امنإف

 سانلا نم كله امنإق ملعن ال ام هللا ىلع لوقن ن أ اهكالهي سبوقنلا

 ناطيشلا ةنتفي ذخأ ًانص اع وأ نافرعلا دعب هللا ىلع لهاجت دبع نانثا

 . نايب دعب لالضب بجع و

 ىلع لزنملا هباتك يف هدابع هب هللا دبعت يذلا هنيد هللا عرش دقو

 نيو نيعمجأ هلآ ىلعو ملسو هبلع هللا ىلص دمحم نيمألا هييت ناسل

 هفلاخ نم دهاجو هباجأ نم هلوسر هيلإ اعدو هرخآ ىلإ هلوأ نم كلذ

 هننسو هضئارقو 0 همارحو هلالحو س هماكحأ نييو ى هعبتا نم ىلوتو
 . هتجح تماقو هتعيرش تمتو س هنيد هللا لمكأ ىتح 0 هماسقأو

 يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا" لاقف
 نم هللا دنع ىضرأ نيد سيلف . "انيد مالسإلا مكل تيضرو

 هيلع هيبن هللا ضبقو 0 "مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ" هلوقل مالسإلا
 هيلع هللا ىلص مهيبن دعب ةمألا تفلتخاو س نيدلا لامك دعب مالسلا

 جهن مالسإلا قيرطو . فورعم هيف اوفلتخا اميف قحلاو ملسو
 قحلا نم هيف اوفلتخا امل اوتمآ نيذلا هللا ىدهف" . فوصوم
 . "ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو هنذإب

 . ةنسلا ىلع اوتبثو ةجحلا اونيبو ةعيرشلا اوعبتاو قحلا اوفرعق
 ىدتقا دقو قحلا ريغب اوضري ملو قحلا نع لض نم ةلالض اونيبو
 رذعي ال كلذك نولوألا رذعي مل امكف ي فلخلا مهعبتاو فلسلا مهب

 ىلع هبجوأ كلذك نيلوألا ىلع قحلا ةفرعم بجوأ امكو 0 نورخآلا
 لاقف نيعباتلاو نيقباسلا ىلع لجو زع هللا ىنثأ دقو { نيقابلا نيرخآلا

 نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو" -ىلاعت-
 بجو افق . "هتع اوضرو مهنع هللا يضر ن اسح اي مهوعيت ١

 . هنم ىضرلاو ءازجلا نسحأ كلذ ىلع مهل لعجو ع ابتالا

 ةروهشم مهرابخأو 0 ةمولعم مهتجحو س ةموهقم نيملسملا ةوعدف
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 ةقرف الي > ةميلس مهيولقو 7 ةميقتسم مهتملكو > ةروطسم مهر ات و

 فالتخالا ةنتف مهرذحو فالتئالاب هللا مهرمأ دق فالتخا الو مهنيب

 اوعبتت الو" لاقو س "كبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو لاقف
 ءاشحفلاو ءوسلاب مكرمأي امنإ ى "نيبم ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطخ
 هرورغو هتو ادع مهر ذحف . . "نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت ن و

 ةو ادع نم مهنيب عقو امو ع اشحقو ءوس لكو مهني ل يف فالتخال او

 هن ا هتنتف نم ملسم لكو هللا انذاعأ 7 اطيشل أ ةنتق نم وهف ء اضقيو

 . نيمحارلا محرأ

 ةياوغلا نع ناب 0 نيدلا لهأب كسمتساو نيملسملا عبتا نمف
 عيمج نم نيملسملا اطخ نمو 0 اجنو مهعابتاب ملسو 0 ىدتهاو
 قحلا لبحب الو س الوبقم الوق نكي مل نيريحتملا كاكشلاو نيعدتبملا
 ىلع هنيد لمح نم : لاق هنأ سابع نبا نع يور دقو 0 الوصوم
 . سابتلا يف رهدلا لزي مل سايقلا

 ع امجإل و ةنسل او ب اتكلا نم هجوأ ةسمخ نم فرعي قحل او

 نم عنمي الو 0 عفاد اهعفدي ال يتلا ةرتاوتملا رابخألاو لقعلا ةجحو

 . دقتعم ال ا اهيق كشي الو > دحلم ال ا اهيق ب اتري الو > عن ام اهتحص

 اهمكح ىلع قفتمو ٧ اهيف كوكشلا اهرماخي امل يرورض اهملع كلتق
 ءايشألا ىلع ال \ اهتقيرطو اهباب ىف كلذف . اهتحصب ملعلا دعب

 ن ] عسي الو . قحل ١ اهنم فرعي يتلا ىه ١ ىهو هجوأل ا ةسمخلا ه ذهق

 لوصح دعب نوبقاعمو 8 نوباتمو نوبطاخم مه نيذلا . قلخلا اهلهجي
 . ةيلقع وأ تناك ةبعمس مهيلع ةجحل أ مايقو مهيف ةقاطلا

 هي هللا ديعت ام ةلمج وه هوجول ا هذه نم فرعي ي ذلا قحل او

 ملسسبو هيلع هللا ىلص دمحم هدين ن اسل ىلع اهنيب يتلا ١ هتنسو ا ٥ ل ايع

 . عومسم عرشو عوبتم لمع نم ذوخ ام ارسقمو ًالمجم
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 امي دري ال عرشلا نأل لقعلا هنم عنمي ال اميف عومسم لقعلاو

 هجوت كذلو عرشلا هنم عنتمي اميف عبتي ال لقعلاو 0 لقعلا هنم عنمي
 . ةيلقعلا ماكحألاو هلقع لمك نم يذلا فيلكتلا

 هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنس يف وأ هللا باتك يف دجو امق
 عرق وهف كلذ يف دجوي مل امو لصأ وهف ةمألا عامجإ يق وأ ملسو
 ةنسلاو باتكلا ىهو ، لوصألا ةثالثلا هذه ىلع كلذ ىوس ام ساقيو
 ليقو . مكحلا ةيلكب لصألا ىلع عرفلا لمح وه سايقلاو ى عامجإلاو
 دحاو لك هل دهشي يذلا مكحلا جارختسال نيهبتشملا نيب عمجلا
 رابتعا طقسو رثألل مكحلا ناك و رثألا ضراعت اذإو س امهنم
 . مكحأو ملعأ هللاو سايقلا لطب صنلا ءاج اذإو . رظنلا
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 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 كلسلا هيق فلتخا اميك لوتلا يك

 نوكت اهن أ هتوم تعد ١ مت ننس اهجوز اهنع ب اغ ة ارم ١ يف

 يمو كلذ لثم صصرع ال فلحلا فلتخا مت . ال م أ كلذ يف ةقدصم

 مث ماوعألاو روهشلاو مايألا نم هللا ءاش ام اهجوز اهنع باغ ةأرما
 هنم ت دلو مث من أم اوعأ او , أم ابأ ا هدنع ت دعقو رخ ا جوزب تجوزت

 . هدنع ةأرملا تتام مث ًأدالوأ

 ثري لوألا جوزلا نأ مهنع انيلإ عفري اميف فلخلا نم ضعب لاقق

 هعيفر دالوأل ١ يف اندنع حصي ملو جوزل ا دالوأ دالوأل أ ن أو ة ه ارم ا هذه

 نع ارثأ ا كلذ يف اوعداو ريخألا جوزلاب مهوقحلي مل مهنأ الا ةحيحص

 7 ادجلاو ةرظانملا نويلطبو مهقالتخا يف دجوي ًالوقو مهقالسأ ]

 . لاحلا ىق ةججاحملاو

 . ةموهفم ةلدأو ةموظنم اراثآ كلذ ىف فلؤأ نأ تببحأف
 . هعذاف لطابلا نع ًافاشكتساو ى هعبتاف هلاق نمم باوصلل ءاعدتسا
 ةلكو س ينايب ةلق ىلع . ًأدانعو ةرظانم ال س ًاداشرتساو ءادهتسا
 الصف الصف كلذ تحرشو يرط اخ لاغتشاو يتريصب ةلقو 4 ين ذاسل

 تسل ينأل ى بايترالا ةقرافمل ءاصقتساو . بابلألا ووذ لوقي امل عابتا

 الإ يقيفوت امو نيملسملا ءافعض نمو نيملعتملا نم لب ءاملعلا نم
 . . ميظعلا شرعلا بروهو تلكوت هيلع هللاب

 . ةروثنملا يف هللا همحر دمحم يبأ

 ملعت ملو ةييغل ١ ل اط و رقسل اهجوز اهنع ب اغ ة أرم ١ نع هتلآسبو

 . هتبيغ يف تجوزتف اتوم الو ةايح هل
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 اهجوز نيبو اهنيب قرفي لاق ؟ ريخألا جوزلاو اهمزلي اذامف تلق
 لجرلاو ريخألا جوزلاو ةأرملا هذه دالوأ امف تلق 0 اهب لخادلا اذه
 مهقحليو ريخألا جوزلل دالوألا لاقف ؟ امهدحأ تام نإ امهنيب ثاريملاو
 ىلعو لوألا جوزلا ىلع قادصب اهل مكحي امف تلق \ بسنلاو ثاريملا
 نإو قادص لوألا ىلع اهل سيلف تدمعت نإ فالتخا هيف لاق ؟ هتترو
 ؟ مسا يأب حاكنلا اذه ىمسي امف : تلق ى قادصلا اهلف ةهبش ناك
 . امارح ىمسي لاق

 نع هتلأسو » ء انضل | ب اتك ىفو » ةروثنم ا ىف هنع دجوي كل ذكو

 ملو تجوزتف اهجوز تبوم اهعم حص دق هن ] تعد ا ا ل ا دوقفم ا ة رم

 لاق ؟ هب تجوزت يذلا نيبو 0 امهنيب قرفي له نيملسملا عم كلذ حصي
 . كلذ ىلع ةنمتؤم ىه

 وهو رشبملا نب ديعس رصع يف ةلأسملا هذه تعقو لاق مث

 ىلإ دوقفملا اهجوز ةتروو ةأرملا تعفتراو ةمئألا ضعبل ضاق ذئموي

 دمحم يبأل تلقف ى يح مهبحاص نأ ةنيبلا مهفلكف رشبملا نب ديعس
 هللا نأل كلذ ىلع ةنمتؤم يه : لاق . اجوز اهل نأ ملعت سيلأ كلذ مل

 يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل لحي الو" لوقي لجو زع
 . "نهماحرأ

 نأو اهنع تام وأ اهقلط هنأ تعدا مث باغ اهجوز نأ ول تلق
 اهجوز نأ ول لاق مت . اهلوق كلذ يف لوقلا لاقف ؟ تضقنا دق اهتدع

 باغ وأ اهقلط مت اجوز تجوزت ولام رادقمب هنع تباغ مث ى اهقلط
 تلاقق تع اج مث ةتيمملا وأ ةقلطملا نم ةدعلا ءاضتنا رادقم يفو اهنع

 يد 5دع تضقن ١ دقو ينع تب ام ق ] ينقلط دق هن و اجوز تجوزت دق يد ذا

 . اهعجاري نأ لوألا اهجوزلو لوبقم كلذ يف اهلوق نأ

 اهتاريم اهيل ١ ملسيو ةثرول ١ ىلع لاملا مسقيو دمحم يبال تلق

 . فلت دق هنأ حصي ىتح ال : لاق ؟ هنم
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 اهسن يف اهلوق لبقي امنإ اهنإ لاقف ؟ كلذ يف قرفلا امف تلت

 تجوزت مث ننس هتجوز نع ب اغ نمو ء ايضل ب اتك نمو

 دقف هتجوز اهنأ ةنيبلا لوألا جوزلا ماقأف ًادالوأ هنم تدلوف رخآ جوزب
 هترغ دقو .0 . ريخأل ا ىلع اهجيوزتب تمرحو اهق ادص لطيو لوأل ا تناخ

 . ملعأ هللاو ريخألل مهو شارفلل دالوألاو اهل قح الف

 ةقث ريغ لجر لصو مث نينس هتجوز نع باغ نمو : اضيأ هنمو
 هتاكرت اومسقو دلبلا لهأ نم ةعامج رضحف كله بئاقلا نأ ربخأو
 يف ةقدصم ةأرملاف ؟ كلذ دعب ةأرملا تجوزت مث س كلذل ةحص ريغ نم

 تضقناو تام اهجوز نأ اهعم حص دق هنأ ةأرملا تلاق نإ اهسفن

 ىتح هتمسق حصت الف لاملا امأو س جوزتت نأ اهل زاج تجوزتو اهتدع
 . ملعأ هللاو ةلداع ةنيبب لجرلا توم حصي

 هذخأ وأ ى رفق يف هتجوز نع باغ نمو س اضيأ هنمو : ةلاسم
 جوزتت نأ ةأرملا تدارأو هلاح كعم حصي ملو هتوم ربخ ءاجف ناطلس
 حص هنأ تلاق اذإ اهسفن يف ةقدصم يهو اهل راكنإلا كيلع سيلف

 كلذ نيبو اهنيب لحي ملو . اهتدع تضقنا دق اهنأو اهجوز توم اهعم

 . ءاهقفلا ضعب نع تقرع ام ىلع

 ةلداعلا ةنيبلاو ةرهشلا ةحصب الإ مسقي الو ثروي الف لاملا امأو

 مل بتري ملو تام دق لجرلا نأ هغلب اذإف اهجوزتي نأ لجر دارأ نإق

 مل ابيرغ ن ناك نإو ص ملس اقداص ن ناك نإ هيلإ كلذو كلذ نيبو هنيب لحي

 عفدي ال بيرلاو اهب جوزتي نأ هل زاج ةدع نم يه الو اجوز اهل ملعي

 اهجوزتي نأ بحأو اهسفن يقو هيف ةقدصم يه امب اهعم حص ام هي

 . لعفي الق اهبذك ملعيو اهمهتي نأ الإ

 . 7 - - . ٠ . ؟ ,.
 ن ا تعد و اجوز هدعي تجوزنف هتجوز نع ب اغ نمو : اضي ا هنمو
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 الو ريخألا اهجوز نيبو اهنيب قرفي هنإف عدت مل وأ اهقلط لوألا اهجوز
 ركني وأ اهقالطب رقيف ى لوألا اهجوز رضحي ىتح جيوزتلا ىلإ برقت
 نأ حص اذإ ريخألا نيبو اهنيب قرفي امنإو لوألا اهجوز توم حصي وأ
 . اهجوز ناك لوألا اهجوز

 امهنيب ملعي ملو اهنع اهنع باغ ىتح ةلأسملا هذه يفق : رظانلا لاق

 اهنأل هيلع اهل قادص الو اهعم ماقملا هعسي مل لوألا مدق ناق . قارق

 . اهسسقن يق هتناخ

 هنإ ةأرملا لوقت امك ناك نإ هنأل اهعم ماقملا هعسي ال امنإو

 دقف اهقلطي مل هنأ وه لوقي امك ناك نإو هتأرماب تسيلف اهقلط
 امهنيب ناك دق نوكي نأ الإ هيلع تمرح دقو ةينازلا ةلزنمب تراص
 ىلإ امهرمأ راص املق كلذ ىلع تجوزتف قالط هنأ ةأرملا تنظو مالك

 ريخألا اهجوز نييو اهنيب قرفي كلذ دنعق ًاقالط كلذب اوري مل نيملسملا

 . لوألا ىلإ عجرتو

 ركنم لوألا اهجوزو تجوزتو كلذ نم ءيش امهنيب نكي مل نإو
 ىلع اهل قادص الو يناثلاو لوألا اعيمج امهيلع تمرح دقف قالطلل
 تعدا اهنأ الإ اجوز اهل نأ ملعي وهو اهجوزت نإف يناثلا امأو ى لوألا
 نكي مل نإو هقادص اهاطعأو امهنيب قرف كلذ ىلع اهجوزتو قالطلا
 الو يناثلا اهجوز نيبو اهنيب قرق لوألا اهجوزب ملع يناتلا اهجوز
 . هترغ اهنأل هيلع اهل قادص

 اهلو نامعب ةأرما نعو نسحلا يبأ خيشلا باوج نمو : ةلاسم
 دق هنأ اهربخأو ةقت ريغ لجر نيرحبلا نم ءاج مث نيرحبلاب جوز
 بلاغ يف هتقدص يه نإف كلذ اهل سيل مكحلا يف نأ باوجلا ؟تام

 ىف ةقدصم ىهف ةدعلا دعب تجوزتو بير الب اهدنع تام هنأ اهنسظ

 1 . تجوزتو هتوم يعم حص تلاق اذإا اهسقن
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 قادصلا طقسالإو رذع اهل ناك نإف س اعيمج امهيلع

 . ال لاق 0 كلذ اهل نوكيأ هتبيغ لوطل جيوزتلا تدارأو

 اهنأ اوعداو مكاحلا ىلإ فاصنإلا ءايلوألا بلط نإف : تلق
 مهاوعد نوكتأ اهنع اهلطبتو اهتع بئاقلا مهيلو ماكحأ بهذت

 تلق .ي ىلب : ل اق ؟ ال ح ] كلذ نع اهعنمي ن ] مك احلا مزليو عومسم

 ناك اذ ا كلذ هعسي ال لاق ؟ كلذ لهج هعسبأ كلذ لهجو لعقي مل ن ناف

 امكح عيضي ملام كلذ لهج هعسي امنإو 4 اهنم مهقاصنإ ىلع ارداق

 . ادح لطعي وأ اقح لطبي وأ

 قح يأو ؟ ةلاسملا هذه يف مكاحلا هعيض مكح يأف : تلق

 يف مهطيرفتب عيض دق هنأ يدنع : لاق ؟ اهيق هعض دح يأو ؟ .هلطبأ

 اهيلع هل ةتباثلا هماكحأو هتجوز نم مهيلو قح لاطبإ اهنمف
 . اهاطو هعنم لثم اهيلع هل ةيراجلا هقوقحو

 يف دعب وهو تتام نإ 0 اهنم هتاريم لاطبإو هيلع اهميرحتيو
 هب قحتسي يذلا جيوزتلا مكح نأل هلام يف هيلع اهقادص توبثو ةبيغلا
 بعشنتتو هاوس جاوز ىلإ هتلقنو هنع هتلطبأ دقف:. اهنم ثاريملا مكح

 . همالك يناعم اذه نأ الا لوطي كلذ يف حرشلاو ةريثك ماكحأ كلانه

 . هماظنو هحرش ةدئاقو

 يب و دمحم يب ] خيشل او رشيمل ١ ني درعس نع رثأل ا ء اج دقو

 ةحص تعدا اذإا اهسقن يف ةقدصم ةأرملا هذه نأ مهريغو نسحل ١

 ملو ريخألا اهجوز نييو اهنيب قرف هوم ةحص عدت مل ن نإو اهدنع هتوم
 لوق ىلع هنأل . ريخأل | جوزلل ل الوأل | اوتبثأ او كلذ يف اقب دصت اهل اوري
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 دالوأ دالوألاو زئاج اهجيوزت ىري اهاوعد عم اهقيدصت ىأر نم
 . هتجوز ةأرملا نأل ريخألا

 زجي مل بئاغلا اهجوز توم ةحص ع دت ملو جيوزتلل تدمعت اذإو

 ثاريم الو جيوزتلا هبسن هنأل ريخألل دالوألاو امهنيب قرفو اهجيوزت
 ءاعدا يف اهقيدصت ىري نم لوق ىلع هنأل لاح ىلع لوألا جوزلل
 ثاريملا يف هل جتحا نمل الو ى كلذ يف بئاغلل ةجح الو ى بئاغلا توم
 . هتوم ةحصب ةأرملا ىوعدب ةعطقنم لوألا ةيجوز ىري هنأل

 اهنأل ريخألا اهجيوزتب لوألا ىلع اهمرحي اهقيدصت ىري ال يذلاو
 ءاج كلذيو هلعف اهل زوجي ال ام اهباكتراب هدنع ةينازلا ةلزنمب ريصت

 اهل رذع الو ليوأت الو ةهبشب اهجيوزت نكي مل اذإ نيملسملا نع رثألا
 . مدق وأ بئاغلا ةايح حص اذإ كلذ ىق

 تجوزتف اهقلط هنأ تعداف اهجوز اهنع باغاذإ ةأرملا كلذكو

 : نالوق اهقيدصت يفف رخآ جوزب

 . بئاغلا اهجوز تومل ةيعدملا ةلزنمب اهلوق لبقي هنأ امهدحأ

 لوخدب لوألا جوزلا ىلع اهمرحيو اهقيدصت زوجي ال رخآلاو
 نيلوقلا الك ىلع جوزلل ثاريم الو كلذ حرش مدقت دقو ٠ اهب يناثلا

 اهجوز ىلع اهميرحت ىريو اهقيدصت ىري ال نمم ديعسوبأو
 نمل هلاوقأ يناعمو هظافلأ ةلالدب اهي هلوخديو يناثلا اهجيوزتي لوألا

 لاق . هنأ الإ هذه يق هلوق حرش مدقت دقو هيناعم مهفتو هلوق ربدت

 مهل مكحلا هعييضتب اهنم مهقاصتإ يق هقيرفتب عيض دق هنأ يدنع

 . ماكحألا نم امكح

 اهيلع هل ةتباثلا هماكحأو هتجوز نم مهيلو قح لاطيإ اهنمق
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 لاطبإو هيلع اهميرحتو اهيلعو هعنم لثم اهيلع هل ةيراجلا هقوقحو
 يف اهقادص توبثو ةبيغلا مكح يف دعب وهو تتام نإ اهنم هتاريم
 هتلطبأ دق اهنم ثاريملا مكح هب قحتسي يذلا جيوزتلا مكح نأل هلام

 . هاوس جوز ىلاإ هتلقنو س هنع

 سيلو هلوقي ام ىلع هودجت همالك ىناعمو هظافلأ ىلإ اورظناف
 مدقتملا ةأرملا هذه نم لوألا جوزلا ثاريم يف اذه هلوق يق ةجح مهل

 دمسافل او حيبقل او نسحل ا نبي ريمي نم دنع ب اتكل اذه ىف اهركذ

 هر دصتو هلمأتو هرب دت نمل ب افك هبق ام رذأل ١ نم م دقت دقو . حيحصل او

 : ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو هلمآ اميف قيفوتلا هللا لاسأو
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 رذآ لصخ

 ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو" ىلاعت هللا لاق
 نم "نهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل لحي الو
 ليلد كلذ يفف دقعلاو ىطولا ةحابإو ددعلا ءاضقنا يف دلولاو ضيحلا
 ةدعلا ءاضتنا يف اهلوق لويقو س اهاوعد يف ةأرملا قيدصت ىلع

 اهلوق الإ اهيذكو اهلوق ةحص ىلع كلذ ىف ليلد ال ذإ ةدملا باهذو

 هنأل اهبذك نايب ىلع ليلدلا مدعل هيف ةقدصملاو كلذ يف ةنمتؤملا يهف

 ليلد اهمحر يف هللا قلخ ام متكت نأ ىلاعت هللا يهن يف نكي مل ول
 راهظإل الو ةدئاف كلذ نع ىلاعت هيهن يف نكي مل اهلوق لوبق ىلع
 ءىنعم الو هيق ةدئاق ال ءيشب رمأي نأ ميكحلا هلل اشاحو ىنعم اهلوق

 كلذك كلذ ناك اذإف م ةجحم نيبأو ةجح ىوقأ كلذ يف عامجإلاو
 نود هتوم اهعم حص دق اهجوز اهنع باغ دق يتلا ةأرملا هذه تناكو
 اهتدع تضقناو نيدلا مكح يف تبثت ةرهش وأ نيلدع ةداهشب اهريغ

 يعدملاو ةيآلا هذه مومعب اهل هللا قلخ ام متكت نأ اهل زجي مل هنم

 . ليلدلا ةماقإ هيلع كلذ ريغل

 زاج اهجيوزتل هتوم ةحص يف اهلوق لوبق ناك اذإف اولاق نإف
 ةبذاك نوكت نأ امإ ولخت ال اهنأل هنم ثاريملل اهاوعد يق اهلوق لوبق
 تناك نإو كلذ عيمج يف قدصت مل ةبذاك تناك نإف س ةقداص وأ
 اهلوق وهو ادحاو ظفللا نوكي نأ زوجي الو ثاريملا اهوطعاق ةقداص

 . قدص هضعبو بذك هضعب هتوم يعم حص هنأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ةنسف ثاريملا اهعنم امأ هل ليق
 ةنيبلا نكلو مهلاومأو موق ءامد موق لحتسال مهيواعدب سانلا يطعأ ول
 . كلذب ةنسلا تصخ دقف نيميلا ركنملا ىلعو ىعدملا ىلع

 نإف اضيأو م ةجح ىوقأ كلذ ىلع عامجإلاو هلاحب كورتم يناثلاو
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 هيلع ضرف ةجحلاب لمعلا نأل نايبب الإ ملكتي نأ هل زوجي ال ناسنإلا
 نإ مكناهرب اوتاه لق" -ىلاعت- هللا لاق . هيق هنع لوئسم بج و

 سيلو ةجحب سيل فالتخالاو ةجح عامجإلاف س "نيقداص متنك
 جيوزتلا اهعنمي نأ امإو ثاريملا اهيطعي نأ امإ انيلع ةجح كلذ مهلوق
 مل اذإ جيوزتلا يف اهنع انتكسو ةجحل ثاريملا نم اهانعتم انك اذإ
 نإ" -ىلاعت- هللا لاق . هداسفو هلاطبا يف ةجح انيلع الو انل مقت

 . "الوئسم هنع ن اك كئلوأ لك ل اؤقل و رصيل او عمسسل ١

 ل اسق ىلع ليل دل ١ م دعق ةجحب سيل فالتخال او ةجح ع امجإل و

 ة هداسق ةحص نع فوقول ١ وأ هتحص بجوي اهجيوزت

 ابذك هضعي نوكب نأ زوجي ال هنأ دحاولا ظفللا يف مهلوق امأو

 ظفللا ٠, ناك اذ ا كلذق هي هل مكحي ًأق دص هضعبو ة كلذ دي 1 اموكحم

 > هوفصو امك كلذ ناكل ادح او ىنعمل و ادح و

 يف مكحلا حصو ةريثك يناعم ىلع لمتشي ظفللا ناك اذإ امأو
 مايقب هتوبث وأ هيفنب وأ هتحصب وأ هداسقب هريغ نود كلذ نم ىنعم

 هتيفيك ىلع هلاحب كورتم يقابلاو ، كلذب هل مكحلا بجو هيلعو ليلد
 نم هيلع لمتشي امو ةأرملا هذه لوقل هتحابإو هرجح مكح رارقتساو
 نم كلذ يناعم نيابتل ماكحألا هماسقنا ردق ىلع مسقنتو ماسقألا

 . مارحلاو لالحلاو ماعلاو صاخلا

 هبق ٥هدل اسقي و ا هتحصب مكحيف هيل ! عجري ا دح و ىنعم كلذ سيلو

 اهيناعم ردق ىلع قرتفاو ح سقألا ا اهيف عستا ةريثك ناعم يه امنإو

 هاكحألا |

 قالطلا اهجوز ىلع تعدا ة رما يف نولوقت ام مهل لاقبو

 اهدلاو ةداهش زوجت نالدع امهو اهل ادهشف اهدلاوو ادهاش تدهشأو
 هتداهش اهل زوجتفأ مهل ليق : معن اولاق نإف ؟ ال مأ قالطلاب اهل
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 اولاق نإف ؟ كلذ ملو مهل ليق . ال اولاق نإف ؟ ال مأ قادصلا بوجوب
 هللا ىلص يبنلا لوقل منغم هسفن ىلإ رجت قادصلاب هتداهش نأل
 . كلذي هتداهش : زجنت مل كلذلو كل كلامو تن أ : هيلع

 نأ زوجي ال دحاولا ظفللا نإ مكلوق نع متعجر نإف مهل ليق
 اهدل او ة ٥ دل اهش ليقت ال اول اق ح نإف 4 اقدص هضصعيو ًاب ذك هضعي نوكي

 قادص الو قالط يف اهل

 هللا لوقل نيملاعلا بر باتكو نيملسملا رثأ متفلاخ دق مهل ليق
 انوكي مل نإف مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو' -ىلاعت-
 بجو دقف "ءادهشلا نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف نيلجر
 زاوجو ىضري نمم ناك اذإ اهل اهدلاو ةداهش زاوج ةيآلا هذه مومعب
 اهل لاملا يف هتداهش تلطب موي هب اهل دهشي ام عيمج يف اهل مكحلا
 . نيعمجأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيمألا ةنس نم ليلدب

 قادصلا اهل هتداهش لاطيإ راصق نيملسملا نع اضيأ رثؤيو

 ةماقإ هيلعف كلذ ريغ ىعدا نمو همومع ىلع يقابلاو ًاصيصخت

 .ليلدلا

 الو همهس يف هيلع تبثي هريغ ثراو عم ثراولا رارقإ كلذكو
 هسقن ىلع هرارقإ لطبيالو هب لومعملا لوقلا ىف هريغ ىلع تبثي

 . هريغ ىلع هاوعدل

 مل !ورمع وهو انأ تلتق وأ اذكو اذك ديزو انأ تلعف لاق ول كلذكو
 كلذ ىلع مهل سيلق س هريغ ىلع هاوعد قارتقال هسفن ىلع هرارقإ لطبي

 . هجح
 هتبيغ لبق اهجيوزت زوجي ال هنأ لصألا يف عامجإلا اولاق نإف

 كلذ ىلع عمتجي ىتح اهرجح يف يهف اهل كلد نع لجو زع هللا ىهنل

 . اهتحابإ دعب
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 اهتيجوز توبث يهو ةلعل اهجيوزت ميرحت بجو امنإ مهل ليق
 كلذ يف ةصوصخم اهسقن يف ةقدصم يهف اهعم اهجوز ة ايحو

 لاوز نكمأ اذإ اهبذك كلذ يف حصي ملو اهقدص نكمأ اذإ اهملعب
 مقت مل اذ ا اهجوز تبوم ةحص يهو . اهلج ] نم تمرح يتل ا ةلعلا

 . اهتوبثو هتايح ءاقبب ةجح

 اذه ذإ اهبذك مهعم حصي مل اذإ اهب نظلا اونسحي نأ مهيلعو
 . هيف هلل نودقتعيو هيلع نودمتعي نيذلا ةيالولاف مهبهذم لصأ

 تناك نإو رهاظلا يف ةلطبم نوكت ةأرملا هذه نإف اولاق نإو
 ال ام اهي اكتر | يف نيملسمل أ دنع ةء اريل ا اهمزليو هللا دنع ةيبيصم

 . رهاظلاب ماكحألا نأل نيدلا يق ارهاظ اهل هلعف زوجي

 اولاق نإف س عامجإلاب وأ لوقلا ضعب ىلع اهنم أربي مهل ليق
 ناف . كلذ يف فالتخالا نم مدقب ت امل مهنم كلذ لبقي مل عامجإلاب

 . مهل ةجح نكي مل فالتخالاب اولاق

 تجوزتو ةيلو مكل تناك ول ةأرملا هذه متيأرأ اضيأ مهل لاقيو
 دقق ال اولاق نإف س اهنم نوأربت متنكأ لوألا اهجوز ةبيغ دعب جوزب

 ةحص يف اهاوعدل اهقيدصت يف اهل ةيطختلا يف مهلوق نع اوعجر

 وأ عامجإلاب مهل ليق ى معن اولاق ن اف . اهدنع بئاقلا اهجوز توم

 فالتخالا مدقتل مهنم كلذ لبقي مل عامجإلاب اولاق نإف س ؟ فالتخالاب

 . ةجح فالتخالا مهل نكي مل فالتخإلاب اولاق نإف

 اهجوز تبوم ةحصب اه اوع دو ة رم ا هذه لوق ًاضب ] مهل ل اقبو

 ناق ؟ هنع هتوم ةحص يف اهل لامتحا كلذ يق له 4 اهنع بئاقلا

 ليق 0 ال اولاق نإو ى اهجيوزت يف اهتئطختب مهلوق نع اوعجر معن اولاق
 عامجإب يح لصألا يف همكح بئاقلا ن `,ال اولاق ن اف ؟ كلذ ملو مهل

 نع اوعجر كلذ يف ٥ أرمل ١ ق دصت الو ع امج اي هتوم حصي ىتح
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 . كلذ لثمب اولبوقو س مهلصأ مهيلع برطضاو مهبهذم

 عامجإب لصالا ىف ةيلو مكل تناك نإ ةأرملا هذه كلذك مهل ليقو

 نإو : مهلوق مهيلع ضقتنا معن اولاق نإف . عامجإب اهتيالو لوزت ىتح
 امهم ن اك نمو نيلتتقمل و نينعالتمل ا يف مهلص ] نع اوجرخ ال اول اق

 هتمامإ لوزت ىتح عامجإب مامإ كلام نب تلصلا كلذك مهل ليقو

 هتمامإ حصت ىتح عامجإب ةيعرلا نم لجر رظنلا نب دشارو عامجاب
 . ع امج اي

 اولاق نإف ؟ عامجإب الإ لوزي نلف عامجإب همسا هل تبث نمو
 ء كلام ني تلصلا يف لامتحالاب اولاق ناو . مهبهذم نع اولزن معن

 الك نإو مهنم لكلا بيوصتو ىسوم نب ىسومو رظنلا نبا دشارو
 . هملعب مهيف صوصخم سانلا نم

 ىهو 0 اهيذكو اهقدص لمتحم ةأرملا هته كلذك مهل ليق

 هتمامإ يق اولوقي نأ مهل زاج اذإو . اهملعب كلذ يف ةصوصخم

 صيصْختلاب كلذ لثم ةأرملا هذه يف لوقي نأ مهريغل زاج لامتحالاب
 . بيوصتلاو لامتحإلاو

 نيدلا لوصأ نم ًالصأو نيملسملا دنع اضرف ةمامإلا تناك نإو
 مهايند يف سانلا حلاصمل يهو ةمألا رثكأ لوقو ةنسلاو باتكلا ليلدب
 اهب مايقلا مهيلع بجاوو مهتعقفنمو مهرومأ رثكأ رودت اهيلعو مهترخآو
 مهمزلي امم مهل جورخلاو اهلهأل ةعاطلاو اهدقع دعب اهضرقب ةنونيدلاو
 نولوقي نيملسملا عيمجل ةماعو نيدلا مئاعد لصأ يه يتلا اهيق اهل

 ؟ صيصختلاو لامتحال اب اهيف

 ةأرملا هذه يف صيصختلاو لامتحالا مهريغ ىلع نوركني فيكو
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 نال اهيواعد لاطبإب ةجحلا موقت ىتح اهيف لهجلا عسي نمم يهو
 مقت ملام كلذ يف نوملاس سانلاو اهيلإو هيلإ هجوتي اهجيوزت دقع مكح
 اهيواعد لطاب حصي ىتح كلذ يف لهجلا مهل عساوو اهيلع ةجحلا مهل
 هلل دمحلاو نيملسملا مكح هبجوي امب اهيف مكحلا مهيلع بجي ذئنيحف
 .قيفوتلا هللابو هروصتو هنيبتو هربدت نمل ةيافك اذه يفو ث نيملاعلا بر
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 نوعبو لاو سم اخلا بابلا
 جوزلاب ةارعلا هذه جبوزت ةرهش ىق لوقلا يك

 كلذ ةحصو رخآلا

 زيدمت ال نمم هلقع ري اك نم ال ا هركني ال ةرهشل ا مكح ن ں ] اوملع ا

 ةجح اهمكح ل اطب ا ع د امتع ٩ و ر اكن ال ا يف نالا هل رظن الو

 كلذ يفق نأل هلهج نييت دق نم ال ا كلذ يف ل ل اجي الو اهرب دت نم

 . هيهذمل ًاضقن

 مهر ايخ و ملسو هرلع هللا ىلص ىبنل ١ ب احص ] فرع امن ١ هنأل

 ةرتاوتملا رابخألاب ةديعبلا عضاوملا ىف ةلزانلا نحملاو ةنئاكلا بورحلاو
 . عفدت ال يتلا ةرهشلاو

 يف نأ ملعن انسلو اهنياعي مل نإو راصمألاو ندملا رابخأ كلذك
 ٠ حرشل | لوطيو هيلع جتحيقف كل ذ ركني رصمل ١ له ا نم رصعل ١ ١ ذه

 لوألاب اهجيوزت رهشامك ريخألاب اهجيوزت رهش دق ةأرملا هذهف
 نأ نم ةرهشلا هذه ولخت الو هنم ائيشالو كلذ ركني نأ دحأل سيلف

 ؟ ال مأ اعيمج امهب اهجيوزت يف اموكحم نوكي

 بجو اهب امهجيوزت ةحص يف اعيمج امهب اهل اموكحم ناك نإف
 عيمج يف امهيف نيملسملا لوق يف زوجي ام ىلع اهل ةرهشلا مكح
 . امهيلع وأ امهل نوكي امم امهئطوو امهدقع نم ةدلوتملا بابسألا

 اهتع عقب ن أ اهب اهجيوزت ةرهش يف اهب موكحم ريغ ناك نإو

 امه دحأل صيصختل ١ زوجي الو امهل اهب مكحي ملو { اهمكح اعيمج

 ر زاج هنحصو هجيوزت عوقوو ريخأل ١ جوزل ١ ركني ن ] دحأل - ر اج اذ ا هنال

 . هتحصو هجيوزت عوقوو لوألا جوزلا ركني نأ هريغل
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 نع هافنو ةرهشلا مكح ىق هل تبثي ام هسقنل هب جتحا املكو

 ةجحلا نأل ءاهتنا الو هل ةياغ الام ىلإ هسفنل تبثي نأ هريغل زاج هريغ

 . ىدرلا بقاوع ىشخو ىدتها نمل ةيافك اذه ىفو ءاوس كلذ ىف
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 نوعبرألاو سداسلا بابلا

 بئاغلا جوزلا نم ةيجوزلا ماود يف لوقلا يف
 ةأرملا هذه نم اهعاطتناو لوألا

 قحلا دعي اذدامق" -ىلاعت- هللا لاق. كلذ نم ءيش مدقت دقو

 الالض ناك اقح نكي مل ام لكف . "نوفرصت ىنأف لالضلا الإ
 . ملعأ هللاو ةيآلا هذه ليلدب ةيصعم ناك ةعاط نكي مل امو

 توم ءاعدا يف ةقدصم نوكت نأ نم ولخت ال ةأرملا هذه كلذكو

 ةقدصم تناك نإف كلذ ىف ةقدصم نوكت ال وأ بئاغلا اهجوز

 . زئاج ريخألا جوزلاب يناتلا اهجيوزتق

 اهجيوزتب لوألا ىلع تمرح دقف كلذ ىق ةقدصم ريغ تناك نإو

 اهباكتراب ةينازلا ةلزنمب تراص ذإ اهب هلوخدو ريخألا جوزلا يناثلا
 هنأل اهعم نطابلا مكحلا يف وأ رهاظلا مكحلا يف اهل هلعف زوجي الام
 وأ رهاظلا مكحلا يق ةيصاع وأ ةعيطم كلذ يف نوكت نأ نم ولخت ال

 : اعم رهاظلاو نطابلا

 نم ريخألا جوزلاب يناثلا اهجيوزت يف ةأرملا هذه ولخت ال كلذكو

 مهدنع لمتحي نمم مهدنع بئاقلا اهجوز تومل اهاوعد يف نوكت ن ]

 اهل قيدصتلاو اهنع توكسلا مهعسيق اهريغ نود اهدنع هتوم ةحص

 هتايح ةحصب اهب هتيجوز ماود الو اهبذك نم اهقدص اوملعي مل امل
 نوفقي وأ مهيدل يناثلا جيوزت تبثيق هتومل نيقيلاب اهنع اهعاطقنالو
 هتايحل نقيتلا ةلزنمب هتومل اهاوعد نوكي وأ مهيلع رمألا لاكشال

 مرحتو ريخألل لحت الو ة هىن از كلذ دي نوكتق .4 هتييو ه دلي يف روضحل و

 . نيلوقلا نيذه دحأ نم مهل دب الو اهب يناثلا لوخدب لوثلا ىلع

 ىناثلا جوزلاب ة ٥ أرملا هذه جيوزت دنع ولخي ال بئاقلا اذه كلذكو

 ةلزنمي نركي وأ تيملا مكح همكح نوكيف تيملا ةلزنمب نوكي نأ نم
 . يحلا مكح همكح نوكيف يحلا
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 ناك نإف ى ةايح وأ توم نم هيف لامتحالا مكح همكح نوكي وأ
 يحلا مكح همكح ناك نإو س زئاج يناثلاب اهجيوزتف تيملا مكح همكح

 لوألا ىلع تمرحو زئاج ريغ يناثلاب اهجيوزت ناك ةرضحلا يف
 اميف لوقي ىلاعت هللا نأل نيجوزل ةأرما لحت ال ذإ اهب ىناتلا لوخدب
 . "ءاستلا نم تانصحملاو" ى ءاسنلا نم مرح

 لامتحا يف وهف 4 ةايحلاو توملل لامتحالا مكح همكح ناك نإو

 ةلزنم سيلو يحلا ةلزنمي ةايحلا لامتحا يفو ت تيملا ةلزنمب توملا

 دبالو نادض توملاو ةايحلا نأل مهدنعو اندنع مكح اهل نوكيف ةثلاث

 اهمكح ىلإ مكح اهل دازيق امهدنع ةثلاث ةلزنم الو امهدحأ نوك نم

 لوخدب هتجوز مرحت الو يحلا مكح همكح بئاغلا نإ اولاق نإف
 سيلو حيرصلا انزلا ةلزنمب وه سيل اهب يناثلا لوخذ نأل اهب يناثلا
 الف جيوزتلا مسا ىلع اهب هلوخد امنإو حيرصلا انزلا الإ هيلع اهمرحي

 بئاغلا اهجوز تومل اهاوعد يف كلذ عم هيلع بجي ال هنأل هيلع مرحت

 انزل : هيلع مرحت تامن و كلذب بئ :اغلا اهجوز ىلع مرحت ل ةشر اعلا

 . كلذ ىف ةيمستلا

 هجو ىلع يناثلا لوخدب ةأرملا هذه مرحت مل كلذك كلذ ناك اذإف
 . جيوزتلا مسا

 يناثلا جوزلاب ةأرملا هذه جيوزت دعب همكح بئاقلا اذهأ مهل ليق

 هتيجوز مكح ملعي نمم اهريغ دنعو اهدنع دليل ١ يف هترضح ةلزتمي

 تجوزت ه ةرمل ا هذه ن ] ول متي أر أ مهل ليق .4 معن اول اق نا اق ؟ اهي
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 وهو 0 هتوم تعداو 0 اهب هتيجوز مكح ملعي نم دنع اهجوز ةرضحب
 نوكي امف اهب لخدو رخآ جوزب تجوزتو اهعمو مكعم نيعلا مئاق يح
 ؟ اهمكحو مكدنع همكح

 لوألا ىلإ عجرتو ى امهنم رخآلا نيبو اهنيب قرفي اولاق نإف
 . اهب يناثلا لوخدو اهجيوزتل كلذب هيلع مرحت الو امهنم

 نم هيف لحنيو دحلا هيف بجي يذلا انزلا ةفص امف مهل ليق
 نلف ؟ اهلعف نم كلذ حص اذإ اهجوز ىلع هب مرحتو دقعلا ةجوزلا
 . صيخرتلا يف الوق كلذ يف اودجي

 انزلا اهيلع حص ةأرما لك تناكو دودحلا تلطبل اذه زاج ولو
 مقي ملف ةجوزتم انأ امنإو ةينازب تسل ينإ تلاقو رضاح جوز اهلو

 نأ زاجل اذه لهجي نأ زاج ولو لوألا اهجوز ىلع مرحت ملو اهيلع
 نأل مارح اهجيوزت نأ ملعأ مل لوقيو 0 همأب وأ هتخأب ناسنإلا جوزتي
 تاهمألا جيوزت مرحامك تانصحملا جيوزت مرح دق ىلاعت هللا

 . تاوخألاو

 نم ملسأ لهاجلاو ملعلا نم عفنأ لهجلا ناك كلذ زاج نإف
 ىلص اكمحم هرين ةنسو نيمل اعل ١ بر ب اتكل ةفل اخم كل ذ ىفو > مل اعل

 . نيملسمل ١ عيمج نم ني دل اي كسمت نم ةفل اخمو > ملىسو هيلع هللا

 يف مهتجح تعطقنا دقف لوألا اهجوز ىلع مرحت امنإ اولاق نإف

 بئاقلا لوئلل ثاريم الو اهب ىناتلا لوخد دعب اهل لؤألا ةيجوز ءاقب

 دعب اهتمرحب مهرارقإل اهب يناثلا جوزلا لوخدو س اهتوم دعب اهنم
 نايو اهتمصع كلذب تعطقنا دق ةيجوزلا ذإ س اهب يناثلا جوزلا لوخد

 عوقوو اهب هل ةيمستلا ماود يف قلعم ث اريملا ذإ اهتيمستو هل اهمكح

 . اهنم هتنونيب لبق ةيجوزلا مسا
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 اهجوز قالط ءاعدا يف ةقلطملا نيبو اهنيب قرف الف اضيأو
 ري مل يذلاو اهقيدصت يف فلتخا دقف ى اهنع باغ اذإ هريغب اهجيوزتو

 توملا ىوعدف اهب يناثلا لوخد دعب ًاعيمج امهيلع اهمرح اهقيدصت
 اهنم مهدنع توملاو ةايحلا لامتحا هيف بئاغلا ناك اذإ بئاغلا نم

 وهو هيلع قالطلا ىوعدو ابئاغ جوزلا ناكاذإ قالطلا ىوعد يزاوت

 قالطلاو رضاحلا ةلزنمب همكح لعج اذإ بئاغلا ةلزنمب ركنم رضاح

 . ةرضحلاو ةبيغلا يف قالطلا ناكمإل 0 لتمأو لهسأ

 نم ريكذلا كرتو ةرضحلاو ةبيغلا يف تيملا ىوعد كلذك سيلو
 عمسي وهو ارضاح ناك اذإ هيلع ةجح هتجوز تجوزت اذإ قلطملا

 . ركني الو ريغي ال تكاس وهو قالطلاب هيلع اهاوعد

 ريكنلا نع هتوكس الو ةرضحلا يف توملا ىوعد كلذك سيلو

 مولعم هنأل اهل هيلع ةجح اهدنع نيعلا مئاق وهو هتوم اهاوعدلو امهيلع
 . اهل هيلع ةجح هيلع ريكنلا نع هتوكس نوكي الف اهبذك

 مئاق لصأ حاكنلاو هسقنب مئاق لصأ دودحلا نإ اضيأ مهل لاقيو
 ءيش يف دح بجي مل املك سيلو لصأ ىلع لصأ ساقي الو هسفنب
 ملعلاو دمعلا ىلع ةدعلا يف ةأرما جوزت نم نأل ةمرح هيف بجت مل

 مل يتإ لاق نإو س دحلا هبلع ليق دقو 0 هيلع تمرح دقق كلذ ةمرحب

 دحلا هنع طقسبو أدبأ هيلع تمرحو امهنيب قرف دقف كلذ ةمرح ملعأ

 !اوأردا" ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل تاهبشلاب ردت دودحلا نأل ةهيشلاب

 . كلذ ءارو امع تكسو "تاهبشلاب دودحلا

 ادبأ هيلع تمرح ءاربتسالا لبق اهئطوو ةمأ ىرتشا اذإ كلذكو
 هللا لوق وهو ةيآلا مومعب جتحا اذإ ةهبشلل دحلا هيلع مقي ملو
 وأ مهج اوزأ ىلع الإ نوظقاح مهجورفل مه نيذلاو -ىلاعت-
 ةلاهجلا كلذ يف ىعداو . "نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم ام
 . ةلاحم ال ةمألا هيلع تمرحو ةلاقملا نم مدقت امل هنع دحلا طقسأ
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 ةدعلا تضقنا دق تناك ولو ةدعلا يف ةدعاوملا دعي جيوزتلا كلذكو

 . ريدل ١ يفو ضيحل ١ يف ؛ئطول | كلذكو . جيوزتل ا تقو يف

 ام ىلع لوانت كلذ ناك اذإ نيتكولمملا نيتخألا نيب عمجلا كلذكو
 جرف سمو نه ادحإ عماجف ناتخأ ناتمأ هل تناك نمو 0 ةكلام ١ لوقت

 . ةهبشلل هيف دحلا بجي الو ى ةمرحلا عقت كلذ ىفف ىرخألا

 ال عيبرلا لاق هنم تدلوف اهباصأف هتيراج الجر لحن نم كلذكو
 دحلا هنع أر ديو 0 هنمث هنم ذخؤيف اه دلو ىف ىعستسيو كلذ لحي

 . دلولا هب قحليو

 تمرح دقق مهدحأ اهيلع عقوف ةيراج ىف ءاكرش ناك اذإ كلذكو
 لاقو . فالتخا هيلع دحلا ىفو . تملع اميق فالتخا الب هيلع

 . ةكرشل ١ ىهو ةهيشل ١ لجأل هيلع دح ال اني احصأ

 الب هيلع تمرح دقف جوز اهلو هل ةديلو ىلع عقو نم كلذكو
 . فالتخ أ هيلع دحل ىفو 7 تملع اميق فالتخ أ

 هيلع مرحت اهنأ لوقلا رثكأو هتنياع اذإ هيلع هتجوز مرحت كلذكو

 . نسحل ا وي و دمحم وي ] خيشل ١ هيلع اهمرح دقو

 الق امهدحأ دادترا دعي اعقاوتو نعجوزلا دحأ دترا اذإا كلذكو

 . ميرحتلا هيلع عقو دقو > دترملا ىلع دح

 هتأرما هيلع تمرح دقق ادمعتم هتأرما مأ جرف سم نم كلذكو

 . كلذ يف دح هيلع بجي ملو

 باتكلا هركذب لوطي ريثك اذه ريغو قلطملا ةلحتل جيوزتلا كلذكو
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 لوقل ةهبشلل دحلا بجي الو ةمرحلا كلذب عقتو ى باطخلا هب عستيو
 ريغ ىعدا نمو "تاهبشلاب دحلا اوعاردا" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هيف بجت مل دح هيف بجي ءيش لك سيلو ى ليلدلا ةماقإ هيلعق كلذ

 سيلف ى هانعم ربدت نمل ةيافك اذه ىفو ست ه انحضوأو هانيي دق امل ةمرح

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةجح كلذ يف مهل

 الب وأ فالتخاب زئاج ريغ يناثلاب اهجيوزت ةأرملا هذه مهل لاقيو
 متلعج ملف مهل ليق 0 فالتخاب زئاج ريغ اولاق نإف ؟ فالتخا

 مكلوق ةحص ىلع مكل ليلدلا امو ي مكريغ نود مكل ةجح فالتخالا

 مكل يه يتل ١ ةجحل ا امو ىلوأ ا كلذ دي مترص ملو مكريغ لوق ةئطختو

 رخآ لوقب ذخأي نأ مكريغل زاج لوقب اوذخأت نأ مكل زاج اذإو ىوقأ

 مكلوق الإ مكيفلاخم لوق أطخو مكباوص ىلع مكل ليلد ال ذإ
 .مكيواعدو

 دق ذئنيحف مهل ليق 0 فالتخا الب زئاج ريغ اهجيوزت اولاق نإو
 ال ذإ ةينازلا ةلزنمب تراص دق ذإ اهب ىناثلا لوخدب لوألا ىلع تمرح

 زوجي ال ةجح فيقوتلاو فيقوتلاب الإ ةأرما ميرحت ىلع عامجإلا عقي
 اهجوز ىلعو اهيلع اوبجوي نأ لوقلا اذه ىلع مهمزليو 0 هيلع فالخلا
 ال ذإ يناثلاب اهجيوزت ميرحت ىلع عامجإلا ذإ دحلا اهب لخادلا يناثلا
 . دحلا لطبيق اذه يف مهدنع ةهبش

 جوز اهلو هل ةمأ لجر نم لجر ىرتشا اذإو دمحم وبأ لاق دقو
 ناك اذإف مرحت مل كلذ نكي مل نإو ى جوزلا ىلع تمرح دقف اهئطوف
 نم هل ليوأتلا لامتحا عم اهجوز ىلع اهمرحي امم اهل ديسلا ئطو
 ال ةأرملا هذه فيكف اهجوز ىلع اهمرحي هنع دحلا هب أردي امم نآرقلا
 اوري مل اذإ نيجوز ذخأ يف اهل لوأتالو ؟ لوألا اهجوز ىلع مرحت
 . اهنع بئاغلا اهجوز توم ىوعد يف اهقيدصت

 لك زيجأو نيتخأب اجوزت نيوخأ وأ نيلجر يف بجوي كلذكو
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 . رخآلا ةجوز ىلإ امهنم دحاو
 لوخدب انملع دق امل هتجوز دحاو لك ىلع تمرح لاق نم لاقق

 مرحت ال فيكف اذكه اذه ناك اذإف س رخآلا ةجوزب امهنم دحاو لك

 . اهب يناثلا لوخدب اهنع بئاغلا لوألا اهجوز ىلع ةآرملا هذه

 رارمتس ا يف ميرحتل ١ وأ دقعل ا ء ادتب ١ يف مرحت اضيأ مهل ل اقبو

 ءاوس اندنع امه اولاق ناف ؟ ال م ] ء اوس مكدنع اهمكحأ هم اودو دقعلا

 وأ اهقلطو ةيح يه دعب ة ةأرملا هذهو بئافلا مدق ول متي أرأ مهل ليق

 ؟ ال حأ اهجوزتي نأ اهي هلوخد دعي يناثل ١ جوزلل ن روجي ناكأ ا اهنع تام

 فالتخا ريغب مأ فالتخاب مهل ليق 0 اهجيوزت هل زوجي اولاق نإف
 هنأ اهب هجيوزت يف مكلوق مدقت دق مهل ليق ؟ فالتخا ريغب اولاق ناق

 فالتخا الب اهلحأ دق يذلا امف اهب لخد دقو فالتخا ريغب زوجي ال

 دقعلا لبق نم اهومتمرح دقو دقعلا عم لصح دق ؛ئطولاو ؟ مكدنع

 دعي ؟ئئطرولا يف ددرت مل نإف 0 هدنع اذه يف ؛ئطولا لصح دقو هدحو

 امم لوقلا اذهف س اليلحت ددرت مل اميرحت ددرت مل نإو ابيرقت ددرت ملأ
 اوفلتخا دق ءاملعلا ناك اذإ لوصألا هنالطبب دهشتو 0 لوقعلا هركنت

 يمس امنإو س عئطولا هنأ هآر نم مهنمق نيلوق ىلع حاكنلا ةيمست يف

 عاستال برعلا ةقل يف زئاج كلذو هل ببسملا وه هنأل ازاجم دقعلا

 مهراعشأ يف دوجوم كلذو 4 مهتنطقو مهيناعم ةقدلو مهتاغلو مهبهاذم

 ناك دق امل هب جاجتحالا ىلإ جاتحن انسلو مهرابخأ يف فورعم

 . ئطولا نود دقعلا وه مهضعب لاقو 0 هريغ ىلإ اندصق

 ناك اذإو . دقعلا هب دارملاف دقعلا لبق ناك اذإ دمحم يبأ نعو

 راثآ يف فالتخالا دجوي اذه بسح ىلع :طولا هر دارملاو دقعلا دعي

 اهتخأب انز وأ ىرخألا ىلع امهادحإ جوزت اذإ نيتخألا يق انباحصأ

 دعب ئطولاب الإ اهمرحي الف ئطولا ريغ هنأ حاكنلا ىري يذلاو اهيلع
 . هدحو دقعلاب اهمرحي الو . دقعلا
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 . كلذب هيلع اهمرحي ئطولا وه حاكنلا ىري يذلاو انزلاب هيلع اهمرحي

 اميق لجو زع هلل ١ لاق دقو . ؟ئطولاو دقعل ١ اهيق لصح دق هذهو

 الق كلذ ىلع ع امجإل و ء استل نم ت انصحم او ءاسنلا نم مرح

 دقعلاو ئطولا هب دارملا ىلاعت هللا لوق يف تانصحملا ميرحت ولخي
 . كلذ عيمج ةأرملا هذهي لصح دق عيمجلاو

 متلق دقو كلذ ملو مهل ليق ى فالتخاب هب اهجيوزت زوجي اولاق نإو
 نأ مكب ىلوألاف فالتخا الب هب اهجيوزت زوجي ال هنأ ءادتبالا يف
 يف اهومتمرح متنك ل ا فالتخ ١ الي ؛ئطول ا دعي هيلع اهومرحت

 ام ليلدلاو ةجحلا نم مدقت دقو 8 فالتخا الب عئطولا لبق هيلع ءادتبالا

 . هروصتو هنيبتو هربدت نمل ةيافك هيف

 زوجي ءا دتب ال ا يف هزأل فالتخ ١ الي اهجيوزت روجي اول اق ن او

 ملو افالتخ ١ هيق ن نا اف اهنع ب داغلا اهجوز تومل اه اوع د دنع اهي هجيوزت

 . كلذ ىف فالتخالا م دقتل اهميرحت ىلع ق ؟افتا هيق نكي

 زاجأ نملو اهل مكتئطخت يف مكلوق نع متعجر دقف مهل ليق
 نإف اضيأو اهنع بئاغلا اهجوز توم ةحصب اهاوعد عم اهل جيوزتلا
 ىطخي نأ دحأل زجي مل اهيف يأرلا زوجي ةيعرف تناك اذإ ةلاسملا

 هيفلاخمو هيعزانم ةئطختو هيعدي ام ةحص ىلع هليلد مدعل اهيف ادحأ
 ءارآ نم يأرب هفلاخي ادحأ ىلوتي نأ دحأل زجي مل كلذك كلذ ناكاذإ

 ليلدلا ناك اذإ نيعمجأ رصعلا اذه لهأ نمو نيلوألا نم نيملسملا
 اذه يفو ربخلاو كلذ يف ميلستلا نود رظنلاو داهتجالا عورفلا يف
 . ريتعا نمل ةيافك

 ؟ كلذ ملو مهل ليق 0 فالتخا الب اهجيوزت هل زوجي ال اولاق نإو
 دعبو 0 ئطولا لبق فالتخا الب ةزئاج ريغ لصألا يف اهنأل اولاق نإف
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 مدق ول متيأرأ مهل ليق . كلذ يف انحرش مدقت امل ميرحتلاب ىلوأ ئطولا
 يناثلا لوخد دعب اهجوز نوكيأ يناتلا عم يهو اهنع بئاغلا اهجوز
 مهل ليق . معن اولاق نإو ى مهتجح تعطقنا دقف . ال اولاق نإف ؟ اهب
 اهب لخد امدعب هل ةجوز اهنأ مكدنع يه ذإ بئاغلا اهقلط ول متيأرأ

 وأ اهنع تام وأ اهقلطو س رخآ جوزب تجوزت مث اهتدع تضقناو يناثلا
 وأ اه دري وأ اهتدع ءاضقنا دعي اهجوزتي ن أ ب اغلا اذهل لهق جوزتت مل

 ؟ اهب يناثلا لوخدب هيلع مرحت مل هل ةجوز دعب نوكت

 دقعلا ءادتبا يف ميرحتلا نإ مهلوق نع اوعجر دقف معن اولاق نإو
 ال نولوقي مهنأل ءاوس اهمكح هماودو دقعلا رارمتسا يف ميرحتلاو
 كلذ حصروأ اهدهاش بئاغلا اهقلطي نأ دعب اهي جوزتي نأ يناثلل زوجي

 كلذ ناك نإ هنأل اهب يناثلا لوخد دعبو اهتدع هنم تضقنا اهل هنم

 نم اهنم كلذ ملع نم عيمج ىلع تمرح دقف اهلعف نم احيرص نز
 . امهريغو اهب جوزتملا يناتلاو بئاغلا

 ىلع اهمرحيف انزل ١ ةلزنمب وه سيل يد ذال اي اهجبيوزت ن ں اك م ں و

 دقق الاو ب فئاقلا نود يناثلا جوزلا ىلعأ اهمرحي ليلدب اوت تأيلق . بئاغلا

 هرارمتسا يفق ميرحتلاو دقعلا ءادتبا يف ميرحتلا نإ مهلوق نع اوعجر
 ؟ كلذ يف قرفل ا امق مهل ليق .4 . قرق امهنييو ء اوس امه سيلو هم و دو

 . اقرف كلذ يف اودجي نلف

 مرحت تناكأ كرشلا ىلإ تدترا ةأرما نأ ول متيأرأ مهل لاقيو

 عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم اوجرخ دقف ال اولاق نإف ؟ اهجوز ىلع
 ء ادتبا يف ميرحتلا راص دق مهل ليق . معن اولاق نإو > كلذي نولوقي الو

 ء اوس هم اودو هر ارمتس او دقعلا

 ول كلذكو 0 ءاوس نوكي ال هنأ مهلوق نع اوعجر معن اولاق نإف
 . هدعب وأ دقعلا لبق انزلا هتأرما نم نياع
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 اعيمج مهب جوز وأ ءا دتيال ١ ا يف همأب وأ هت هتخأب جورت ول كلذكو

 ؟امهل

 ءادتبالا يف ميرحتلا نوكي ال هنأ مهلوق نع اوعجر ال اولاق نإف
 ىدته ١ نمل ةيافك اذه يفو » ع اوس هم اودو دقعل ١ رارمتسا يف وأ

 . نيملاعلا بر هللا دمحلاو

 رضاح جوز اهل ىوزنب مكدنع ةأرما نأ ول متيأرأ مهل لاقيو
 يح وهو تام دق اذه رضاحلا اهجوز نأ تعداو رخآ جوزب تجوزتف
 متنكأ ا اهي اهي جوزتم | اهي لخ دو كلذ فالخ يع دت الو نيعل ا مد داق

 ؟ اهب جوزتملا لوخدب لوألا ىلع اهنومرحت

 الو هتوم حصي مل اذإ بئاقل ١ كلذكو مهل لىق . معن اولاق ناف

 ؟ رضاحلا اذه ةلزنمب نوكيأ هتايح

 اهل بئاغلا ةيجوز ءاقب يف مهتجح تعطقنا دقف ال اولاق نإف
 ليق 8 رضاحلا ةلزنمب سيل هنإ اولاق نإو . هتوم دعب اهنم هل ثاريملاو
 اهب يناثلا جيوزت نوكيو كلذ يف ةأرملا قدصتو تيملا ةلزنمب وهفأ
 ةئطختو اهجوزت يف اهتئطخت نع اوعجر دقف معن اولاق نإف . ًازئاج
 . اهنع بئاغلا اهجوز توم ةحصب اهاوعد عم اهجيوزت زاجأ نم

 يشب مكحي الو ةايحلاو توملل لامتحالا لاح يق وه اولاق نإو
 لاح يقو تيملا ةلزنمب توملا لامتحا لاح يف وهفأ مهل ليق م كلذ نم
 ؟ يحلا ةلزنمب ةايحلا لامتحا

 ىلإ امإ نيلصأ ىلإ بئاغلا عجر دق مهل ليق . معن اولاق نإف
 بلطو اهجيوزت نم اهلك ءايشألا عيمج يف توم ىلإ امإو ي ةايح
 . اهلو هب اهيلع مكحي يتلا بابسألا عيمجو اهنمو هنم ثاريملا
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 اهلو س زئاج اهجيوزتف تيملا ةلزنمب بابسألا عيمج يف ناك نإف
 مل رضاحلا يحلا ةلزنمب ناك نإو همكح كلذ ناك اذإ هنم اهثاريم

 ميرحت يف اولاق ذإ اهب يناثلا لوخدب هيلع تمرحو 0 اهجيوزت زجي
 . اهقمب رضاحلا ةجوز

 ةحصب اهاوعد عم توملاو ةايحلا لامتحا هيف زوجي ناك نإو

 يف اهلوق بجوو اهقدص الو اهبذك كلذ يف حصي ملو اهدنع هتوم
 ملو اهبذك ةحص ىلع ليلدلا مدعل اهجيوزت داسق نع لوفغلاو اهسفن
 اهريغ ىلع كلذ يف اهاوعد نأل اهل هنم ثاريملا بلط يف قدصت

 ةحص ىلع ليلدلا مدعل اهاوعدب هبلطت امع عنملاو اهل اهل لامهإلا بجوف
 ةحصب ةجحلا اهل موقت ىتح اهاوس ءيش ىلإ اهيدعتو اهاوعد
 . اهي كلذ يق اهل مكحيف اهقلطم

 . مالكلا نم هيف مدقت ام ىلع رضاحلا ىلع اهمرحي ال اولاق نإو
 جوز اهلو انزلا تدارأ ةأرما لك نع دودحلا لطبت هيق مكلوقف مهل ليق
 نيهيقس ىلإ تدمتعاو هنم قالط الو هتوم يعدت ال بئاغ وأ رضاح

 ةماقإ نع اعفان كلذ ناكو دودح ماقت الئل امهعم جيوزتلا اهل ادقعق

 . اهيعدت بابسأ الو رذع الب اهيلع دحلا

 عمجي نأ اهريغل زاج اهل رذع الو اهنع دحلا لاطبإ زاج اذإو

 عيمجو تانبلاو تاهمألاو تامعلاو تالاخلاب جوزتي نأو نيتخألا نيب
 . تامرحملا

 . اهئتمك كلذ يف نوكي ام ة هقرعم نع اهنم لهجلاب اد اهل : ر اج اذا و

 نيملسملا عامجإو امهلعق نع امهل ىلاعت هللا يهن عم كلذ زاج اذإو

 ملعلاو عقنأو ملسأ ناسنإلل لهجلا ناك امهل ًارذع لهجلا نوكي ال نأ
 . عنشأو رضأ هل
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 الصاح ملعلابو . هيلع دحلا ةماقإ نم املاس لهجلاب ناك اذإ
 نع جورخو لجو زع هللا ب اتكل در اذه يفق هبق دحلا بوجو اميق

 . نبملسملا لرواقأ

 الف عامجإلاب هجيوزت دقع مكح هل مدقت دق بئاغلا نإ اولاق نإف
 جوزلاو ى عامجإلا هيلع عقي يذلا حيرصلا انزلاب الإ هتجوز هيلع مرحت
 اهنع بئاغلا اهجوز ةبيغ لبق اهجيوزت هل لحي ال ناك دقو ينانلا
 حاكنلا هل لحي ال هنأ عامجإلاب الإ هتبيغ دعب هل لحي ال ملف عامجإب
 ىلع عامجإلاو حيرصلا انزلا الإ هيلع اهمرحي ال لوألاو ى حيحصلا
 ىلع عمتجي ىتح يناثلا ىلع اهميرحت ىلع عمتجي ىتح لوألل اهتحابإ

 رارمتسا يف ميرحتلاو دقعلا ءادتبا يف عقو ميرحتلا مهل ليق
 ؟ ع اوس مكدنع هماودو دقعلا

 اذه يفف ىضمو مدقت دقت امي مهيلع عمتج ١ الوأ معن ذ اول اق ن اق

 . ىدتها نمل ةلاهو ىفتكا نمل ةيافك

 مهل ةيلو تناك اذإ ةأرملل عامجإلاب ةيالولاب اضيأ مه لاقيو
 اولاق امف كلذ يف مهدنع اهمكح نوكي ام يناتلا جوزلا اذهب تجوزتو

 . مالكلا نم مدقت امب كلذ يف اوليوق ءيش نم كلذ يق

 يف هيلع هرصم لهأ عامجإو مامإلا كلام نب تلصلا يف كلذكو

 هتريس ةحص دنع هيف كش نم كوكشو هتيالو تويثو هتدقع ةحص

 ال هيعدي ثدح ةحص الب هيلع دشار مدقت دعب هتيالوو هتمامإ مدقتو

 هلزع ىلع اوعمتجي ىتح همكح هيلع لطبي الو همسا هنع كلذب ليزي

 هدقع هخسف ىلع مهنمو هنم ضارتب وأ هلعف نم ءيش ىلع رارصإلاب

 تويثو هتمامإ نم عامجإلاب هيلع ناك ام ىلع لصألا يفق وهو هلحو

 . هتمامإ ل اذو هتعاط ميرحت ىلع اوعمتجي ىتح هتعاطو هتبالو
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 . هتكلمم لهأ دنع كلذ ةحص دعب هتيالو نم هجورخو
 الإ لحت ال وأ حيرصلا انزلاب الإ مرحت ال ةأرملا نإ مهل لاقيو

 . فالتخالاب وأ عامجإلاب

 نب ىسوم بهذم نال مهنم كلذ لبقي مل عامجإلاب اولاق نإف
 ةمئأ نم وهو حيحصلا حاكنلاب الا لحت ال ة ٥ أرملا نأ رباج يبأ

 . نيدلا يف مهي ىدتقملا نيملسملا

 عامجإلا ناك وأ مهل ةجح مهلوق نكي مل فالتخالاب اولاق نإو
 ىسوم لوقب اوجتحي ن ن ] مهل ر اج اذا و 4 ةجحب سيل فالتخال و ةجح

 ق :. و ري اج يب ا نب ىسوم لوقب جتحي ن ] مهريغل زاج يلع ني

 . مهيلع ة هجح ن ن اك مهل 4 هجح ن ن اك اذ ا هزأل ة هجحي سيل فالتخال و ة هجح

 هيف رظن نمل ةيافك اذه يفف مهل ةجح نكي مل مهيلع ةجح نكي مل اذإو
 . هيناعم يق ربدتو

 لاقم اذه دعب دحأل نوكي الئل هئاصقتسال هيف حرشلا تلطأ دقو

 اسامتلاو باوصلاو قحلا ةباصإل ابلط هيلإ يحوي كلذ يف لادجو هيف
 فعض ىلع قلخلا نم ناك نم دنع قحلا عبتأل باوجلا ةيقبل

 . كلذ عيمج يف لوقلاو قيفوتلا هللابو يتفرعم ةلقو يتريصب
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 نوعبرألاو عباسلا بابلا
 هذه تجوزت يذلا مكاحلا مكح يق لوقلا يك

 راكنإلا كرتو هزاجأف كلذ ملع وأ همكحب ةأرملا

 كلذ عيمج يف لوقلاو اهيلع

 عستاو . باتكلا اذه يفق اهركذ مدقت يتلا ةأرملا هذه ولخت ال

 مكاحلا رمأب يناثلا جوزلاب تجوزت نكت نإ باطخلا اهيناعم ركذب
 ةحص دعب كلذ ملع هنأ الإ هرمأ الب وأ رصعلا كلذ يف ناك يذلا

 . اهلعف يفاهئطخي ملو 0 كلذ اهل زاجأف يناتلاب اهجيوزتو اهدقع

 الا هملعأ الو كل ذي هتفرعم دعي هتز اج ا الو هرمأب كلذ نكي مل وأ

 وأ اهبيوصت نم اهيف لوق هنم ملعي مل وأ اهيلع راكنإلا كرت هنأ
 له ] دنعو هدنع كلذ ةرهشو اهجيوزت ةحصب هتقرعم دعي اهتئطخت

 . اهتيحان

 ًايضرم الدع نوكب نأ امإ نيرمأ دحأ نم مكاحلا كلذ ولخي الو

 . همسا هل تيثي م ىلع همكح هبلع يرجيف ائطخم اراب ايج ى

 اقفتم هلعف يف ًابيصم هلخدم يف املاس همكح يف الدع ناك نإف

 هل نيمدقتملا ةدالول هتنامأو هل دقاعلا ةدالو ىلع وأ هتيالو توبث ىلع

 ةنس هتيعر يف لدعلا راهظإو هتريس نسح عم هل ميلستلاو اضرلاب
 لهأ نم دحأ ةحصو همكح لدع يف فلتخي ال مث هتمدقت دعب ةلماك

 بجت كلذ دنعف ى نيدلا مالعإ لجأو نيدلا يف ةجح وه نم هتكلمم

 . هتيصعم مهل لحت الو هتعاط ةيعرلا ىلع

 هتزاجإب وأ هرمأب ةأرملا هذه تجوزت يذلا مكاحلا كلذ ناك نإف
 هتزاجإو همكحو هتفص مدقت امك الدع هتقرعمو اهجيوزتب هملع دعي

 . ه دعي ناك نمل ةجح
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 اهيلع هتردق عم اهجيوزتب هتفرعم دعب اهيلع ريكنلل هكرت كلذكو
 هراكنإ كرتل هتئطخت نم اهتيحان لهأ ريكن كرتو اهيف همكح ىضمأو
 دعاوق نم ةدعاقو نيملسملا دنع ةجح ريكنلا كرت ذإ اهتئطختو اهيلع

 ملعن ملو نيرخآلاو نيلوألا دنع نيلعافلل نيتكاسلا نم بيوصتو نيدلا
 . نيعمجأ افالتخا مهنيب

 نم هتيقتو هفوخ ىنعمل رذع لاح يف راكنإلا كرات نوكي نآ الإ
 يف ريكنل ١ كرتو هلئ اقل حض و رذع كلذ ذف . هترضحب ل ق ] هملعب نيع اقل

 يف ملاس الو هلعف يف بيصم ريغ مكاحلا كلذ نوكي نأ امإو

 ةربابجلا ماكح نم ذئنيح وهف هلصأ وأ هعرق داسقل هلخدم
 . نيدسفملا لالضلا لهأوتيدتعملا

 يق مهنم تبثي ام عيمجف نيملسملا ماكح ةلزنمب نوكي ن أ امأق

 زوجي الف هرمأو همكح مهيف تبثي ال ةيعرلا نم لجرك نوكي وأ نيدلا
 . هرهقو هربج مهيلع

 مأ نيملسملا ماكح نم مكدنع مكاحلا كلذ ناكام مهل لاقيف

 لاقيف . نيملسملا ماكح نم ناك اولاق نإف ؟ نيدتعملا ةربابجلا ماكح
 هنم راكنإلا كرت عم هرمأ ريغب وأ هرمأب ةأرملا هذه جيوزت ناك مهل

 ؟ اهيلع

 دقف قح اولاق نإف ؟ لطاب وأ قح وهق مهل ليق ى هرمأب اولاق نإف
 كلهو هيلع ريكنلا كزتب اوكله دقف لطاب اولاق نإو ى مهتجح تعطقنا
 . مهدنع هرصم لهأ نم هنم كلذ ملع نم

 ليق . هيلع راكنإلا كرت انعسوف هنم ةيقتلا لاح يف انك اولاق نإو
 ناك دق هنإو س هنم ةيقتلا لاحيف نيقداص متنك نإ مكناهربب اوتأف مهل

 . قحلا لوق يف هنم ىقتي نمم
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 مأ لاملا باهذ مأ لتقلا فوخ يهأ مكدنع تناك يتلا ةيقتلا امو
 كرت يف متيقت تمقتا يتل ١ ةرقتل | هيق زوجت يذل ١ لعقل ا ةفص امو ؟ سيبحل ١

 كرت وأ لذ يف هيدعتو ه ةأرملا هذه جيوزت يف هئطخ يف هيلع مكراكنإ ١

 . اهتبوقعو اهعنم نع دوعقلاو اهجيوزت يف اهيلع هراكنإ

 كلذ ناك دق هنأ مكبهذم لهأ ريغ نم كلذ ىلع ةنيبلا اوميقأ مث
 نأل هب كلذ لثم لعافق هنأ كلذ لثم يف ركنأ نم ىأر و أ هتداع نم

 هسقنت ىلإ رجي هنأل مكدنعو اندنع زوجت ال مكلوقب لوقي نم ةداهش

 . ًاعقد هتئطخت نع هتداهش نوكت وأ اعفن هتداهشب

 فيكف نيملسملا ماكح نم ناك هنأ متررقأ دق اضيأ مهل لاقيو

 هلطاب لعق ىلع هنم ةيقتلاو لطابلا لعف نم نيملاظلا ةفص هيلع زوجت
 . هلئاق ىلع هنم قحلا درو

 ًابيوصت ةأرملا هذهل مكاحلا كلذ نم ريكنلا كرت اضيأ مهل لاقيو

 ؟ اهيلع كلذ ىلع اهتيحان لهأ نم ريكنلا كرت كلذكو ؟ ال وأ اهجيوزتل

 لهأ نم . كلذ نم ةجح كلذ يف ريكنلا كرت اولاق نإف

 . اهيلع اهل يعدي ام

 نمو اهنم هلعافل ًابيوصت الو اهل ةجح ريكنلا كرت سيل اولاق نإف
 دشارو كلام نب تلصلا يف مكبهذم ىلإ متعجر دقف مهل ليق س اهريغ
 نب تلصلا نم ريكنلا كرت نأ متلق ذإ ىسوم نب ىسومو رظنلا نب
 كرت ناك نإف امهريغلو هيلع امهل ةجحو امهعبتا نمو امهل ةجح كلام
 كرت ناك . هعبتمو هيلع جراخلل ابيوصتو هيلع ةجح تلصلا نم ريكنلا
 . اهجيوزتل ابيوصت ةأرملا هذهل ريكنلا

 يف بيوصت الو اهيلع ةجحب سيل اهيلع ريكنلا كرت ناك نإو
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 هيلع ةجح هنم ريكنلا كرت نوكي ال كلام نب تلصلا كلذكف اهجيوزت
 . هتدقعو هتمامإ توبثو هتمامإ لاطبإ يق

 هرهظي مل نم لك سيلو راكنإلا كرت تلصلا نإ لوقن ال انأ ريغ
 الإ نوكي ال كرتلاو كرات نم الإ نوكي الو لعف كرتلا نأل اكرات ناك
 ةردقلاو هيق راكنإلا كرت يذلا لعفلاب ىضرلاو راكنإلا ىلع ةردقلا دعي

 راكنإلا عدي مل هنأ تلصلا لمحي نأ بجي لب اهل اكرات اهيلع هنم
 لهأ ةبراحم يف هل داقتعالاو هب نيدتلا نم هيلع يذلل هيف ةلواحملاو
 . هل ةهبشلاو هب نظلا ءوسب عامجإب هلمتحا مسا هنع لوزي الف يغبلا

 اولاق مهنإ ا تلق امل نكلو بونذل ١ رئاب اك نم نيملسمل اي نظل ١ ءوسبو

 ىلع ريكتل ١ كرت ىنعم يف اوجتح ١ املكو . هلعافل بيوصت ريكنل ا كرت

 دشارو كلام نب تلصلا يف كلذ لثمب اولبوق اهجيوزت يف ةأرملا هذه
 . ىسوم ني ىسومو رظنل نيا

 كلذ ىف اودجي نلف مهتجح تعطقنا مهبهذم ىلع اوماقتسا نإو

 رظنلا نب دشارو كلام نب تلصلا يف مهبهذم اوكرتي ن أ الإ اجرخم

 . ىسوم نب ىسومو

 ريكنلا كرت نولوقي مهنأل ةأرملا هذه يف مهتجح تماقتسا نإو

 كرت يف ةيقتلا هعست ال يراشلا مامإلا نإ اولاق نإف . هلعاقل بيوصت

 . ةبراحملاو ريكنلا
 . فالتخا الب مأ فالتخاب مهل ليق . هيف ةيقتلا هعست ال مهل ليق

 ةجحلا امنإو ةجحب سيل فالتخالاف مهل ليق 0 فالتخاب اولاق نإف
 نأل مهنم كلذ لبقي مل فالتخا الب هعست ال اولاق نإف 0 قافتالا
 لاق . نيملاعلا بر باتك ليلدب نيملسملا راثا يف دوجوم فالتخالا
 نم الإ" لاق كلذكو . "ةاقت مهتم اوقتت وقتت نأ الإ" -ىلاعت- هللا

 مامإ ريغ نم امامإ صخي ملو 4 .ناميإلاب نئمطم هيلقو هركأ
 . ليلدلا ةماقإ هيلع امهنيب قرفملاو
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 هرمأ ءادتبا يف ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإف اضيأو
 ىلإ ١ ركي وي و وه رفو هعيت ١ نمو وه ارس هلل ا ديعي مالسإل ال 7

 ىوق نأ ىلإ ةيقتلاب كلذ ىف عستاو رافكلا هباب ىلإ هعبتاو رافلا
 ح الزألاب ا م اسقتسال و ح انصأل أ ةد ايع كرتو ح اكحأل ترهظو مالسإل الا

 نم ن ارقل ١ يف امي ذخأل و ملسو هبلع هللا ىلص دمحم انييتب ء ادتقالاف

 . ةحئال ةلدأو ةحضاو ة هجح ماع ىآلا

 مكحف مهل ليق 0 فالتخاب زئاج ريغ ناك اهجيوزت نإ اولاق نإف
 ماكح نم مكدنع ناك اذإ نيدلا يف اهريغلو اهل ةجح مكاحلا كلذ
 . نيملىسملا

 اولاق نإو س مهتلع تلطبو مهتجح تعطقنا دقف معن اولاق نإف

 هلوقل نيملاعلا برل ةاصع اوناكو نيملسملا لوق نم اوجرخ ال

 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي" -ىلاعت-
 ةيآلا هذهب مهملعب مهتعاط سانلا ىلع بجاوف "مكنم رمألا يلواو

 . باتكلاو ةمألاو ةنسلا لوق اوفلاخيو ى باوصلا ريغب اوتأي ملام

 اولوأ مكحامل اوداقني نأ نيملسملا ءاهقف نم عيمجلا ىلع نأل
 كلذ يف مهرمالو نيعبتم مهمكحل اونوكيو ءارآلا نم يأرب مهنم رمألا
 ةنسلاو باتكلل افلاخم نكي مل ام مهعارآ مهمكح فلاخ نإو نيعيطم

 . كلذ نم ءيشل وأ عامجإلاو

 مهمكح رحي ملو مهيلع ةعاط مهل بجت مل كلذك كلذ ناك نإف
 ةفلاخمو نايصعلا باكتراب ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب مهيف
 . نمحرلا

 عامحإلا يق الإ مهتعاط سانلا ىلع بجت ال رمألا اولوأ ناك ولو

 ضرق مهل مهتعاط يف الو مولعم قرف ةيعرلا نييو مهنيب نكي مل
 . موتحم
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 زوجي ال ةمألا هيلع تعمتجا امو ةنسلاو باتكلا يف ام ناك اذإ
 . ةمئألاو ةيعرلا نم ةأرما نم نايصع

 نم ناكو نيملسملا ماكح نم نكي مل مكاحلا كلذ نإ اولاق نإو
 ةحصل اهاوعد عم ىناثلاب ةأرملا هذه جيوزتق نيدتعملا ةربابجلا ماكح

 نإف ؟ فالتخا الب وأ فالتخاب زئاج ريغ اهنع بئاغلا اهجوز توم
 . فالتخاب اولاق

 اهل ةجح اهجيوزتل هتزاجإلو اهل مكاحلا اذه مكحف مهل ليق
 فعضو مهج اجتح ١ يف مهتجح تعطقنا دقف معن اولاق ن اق ؟ اهريغلو

 . مهجاجل ةرثك يف مهلالتعا

 هنأل اولاق نإف ؟ كلذ ملو مهل ليق اهل ةجح كلذ سيل اولاق نإو

 . نيدلا يف ةجح نوكيف نيملسملا ماكح نم سيل

 فالتخاب زئاج ريغ كلذك مكدنع ناك اذإ كلذ ىف همكح مهل ليق
 مكح مهتزاجإل مهسقنأ اوئطخ دقق ع امجاب اول اق ناف ؟ ع امجاب وأ

 . مهلوقو مهبهذم نع كلذ يف اوعجر دقف مهرمآب مكح نملو ةربابجلا

 ىقتي امم ءيش هنم ناك ولو هيلع ريكنلا كرتب اوكله دقف اضيأو
 امك هلعافل بيوصت ريكنلا كرت نإو ى هلصأ يف مهبهذم ناك اذإ هيف
 رظنلا نب دشار يلع ريكن هنم مقي مل هنإ كلام نب تلصلا يفق اولاق
 نم ىلعو امهيلع هل ةجح نوكيف امهاوعد عطقيق ىسوم نب ىسومو
 . امهيدل ناك

 . امهتمو هنم بيوصتلاو امهيفو هيف لامتحالا زاج كلذكو

 ةيقتلا دنع ريكنلا كرت ىف ةيعرلا ريغ ةمئألا مكح نإ اولاق نإف
 ذإ ديلقتلاو ميلستلا كلذب امهل عقيلو ةرهاظ ةلدأو ةرهاق ةجحب اوتأيلف
 . دييقت الو صيصخت كلذ ىف سيل
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 ءافلخلاو نيدتهملا ةمئألا ىق هلعافل بيوصت ريكنلا كرت اولاق نإو

 دقف نيدتعملا ةربابجلا يف كلذ سيلو 8 نيدلاو رئاصبلا لهأو نيدشارلا
 كلام ني تلصلا يف هلعافل بيوصتو ريكنلا كرتب مهلوق نع اوعجر

 كلام ني تلصلا ناك اذإ ىسوم نيب ىسومو ب . رظنلا ني دشارو

 لوزت نلف عامجإب ةيعرلا نم لجر رظنلا نب دشارو عامجإب امامإ
 اهتحص يف كشلاب اهتويثو اهدقع ةحص عم كلام ني تلصلا ةماما

 نيدتلاو اهمسإل مهنم كرتلاو اهمدع ىلع كلذ لبق عامجإلا عم
 تبث نم نأل ائيش قحلا نم ينغي ال نظلاو ى نظ كشلا نأل اهمكحب
 . عامجإلا هنع لوزي نلف عامجإب عامجإلا مسا هل

 ؟ مكدنع نيلوقلا لدعأ امف فالتخاب زئاج ريغ همكح اولاق نإو
 لاطبإ يف ةجح مهل سيلف همكح زاوج اندنع نيلوقلا لدع اولاق نإف
 . همكح ر اوجي اول اق دقو همكح ةز اجاب وأ هرمأب ة ]رمل ا هذه جيوزت

 مهلوق نع اوعجر دقف همكح زوجي ال هنأ اندنع لدع ال اولاق نإو

 مهرمأب مكحي ملو ةربابجلل مكحلا زاوج يف

 هذه ةئطخت يف ةجح مهل سيلف ء اوس اندنع امه اول اق ن او

 يف مك احلا كلذ ل مكحب ذخ أ نم ةئطخت يف الو اهجيوزت يق ٥ ةأرمل ا

 ام اضيأ مهل لاقيو 4 . مهدنع الدع كلذ ناك اذ ا اهيبوصتو هيبوصت

 ع امجإل ا هيف ء يش يف اومكح اذ ا ة هري ابجل | م اكح يف نولوقت

 ؟ فالتخا هيف مأ كلذ عيمج ىف زئاج مهمكحأ فالتخالاو

 نإف ؟ كلذ يف فالتخالا امو مهل ليق ى فالتخا هيف اولاق نإف
 فلتخم الو 0 هيلع قفتم يف زوجي ال ضعب لاق ليواقأ ةتالت هيق اولاق

 يف زوجي ضعب لاقو 0 كلذ عيمج يف زوجي ال ضعب لاقو 0 هيق
 . هبق فلتخملا ىق زوجي الو . هيلع قفتملا

 . هيلإ مكلوق نودنتستو هيلع اذه ىق نودمتعت ي ذلا امق مهل ليق
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 ال هنأ هيلإ بهذنو الدع ه ارن الو هيلع كلذ يف دمتعن يذل ١ اولاق نإف

 نع اوعجر دقق 0 هيف فلتخملا يف الو هيلع قفتملا يف هم اكحأ زوجت

 . مهل كلذ زاوج يف مهلوق

 . هيق فلتخملا يف مهل كلذ زاوج يق ر نع اضيأ ق نو دقق هيق

 وأ 4 . هيف فلتخملاو هيلع قفتملا عيمج يف مهل كلذ زوجي اولاق نإو

 جيوزت يف ةجح مهل نكي مل هيف لدعلا فرعن ال وأ الدع اندنع كلذ لك

 نسحو اهيوص نم ةئطختو اهتئطخت الو مكاحل ا كلذ مكحب ةأرملا هذه

 اذه يقف مهيلع اهب جتحي ةجحو مهيدل الدع كلذ ناك ذإ امهب نظلا

 . قيفوتلا يلو هللاو ليوطتلا نع ةيافك
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 نوعبرألاو نم اتلا بابلا
 مدقتملا ةأرملا هذه دالوأ ىيف لوقلا يف
 كلذ ماكحأو مهبسن قحلي نملو اهركذ

 ىف ةنومضم ا ةل أل و . ةحورشم ١ ر اثآلا نم كلذ ىق ح دقت دقو

 . نيرمأ دحأب اهنع بئاغلا لوألا اهجوز ةيجوز ةنونيب

 عم اهلو كلذب هل مكحلا زاوجو 0 يناتلا نم اهتيجوز توبث امإ
 عاطقناو اهتمرح عوقوو اهنع بئاغلا اهجوز توم ةحصي اهاوعد
 اهب يناثلا لوخدب اهنع بئاغلا اهجوز نم اهتيجوز ةنونيبو اهتمصع
 اهتيجوز ةنونيب ىلع اهتصق لوأ يف هركذ مدقت ام كلذ نم قفتا دقو
 . اهنع بئاغلا اهجوز ىلع اهتمرح عوقوو اهتمصع عاطقناو

 اهنع بئاغلا اهجوز تومل اهاوعد يف اهقيدصت يف اوفلتخا نإو
 . اهتحص يف اهعم ةنيب الب

 اهدالوأ ببس يف مكح بئاغلا لوألل نكي مل كلذك كلذ ناك اذإف
 ال ام ظافلألا نم مدقت دق امل اهتمصع عاطقناو هنم اهتيجوز ةينونيبل
 دعب هنم اهدالوأ بسن يف هل جتحا نمل ةجح الف اهتداعإ ىلإ جاتحي

 . اهل هنع اهتيجوز ةينونيب

 بسن ىعدا نمف رصبلا لهأ نع راثآلاو رلتنلا نم مدقت دقو
 ةماقإ هيلعف اهتوم دعب هل ثاريملا بلطو ٨ اهتنونيب دعب هنم اهدالوأ
 عوطقم وهق الإو هنم اهدالوأ بسنو هل ثاريملا نم هيعدي اميف ةجحلا
 . اهداسف نم هريغ ىواعد يدعتل ةجحلا

 هيلع هللا ىلص يبنل ا لوقل بئاقلا دالوأ دالوألا نإف اولاق نإف

 ؟ شارفلا امهيأف مهل ليق 4 "رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا" ملسو

 ؟ رهاعلا امهيأو
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 مهل ليق .4 3 يناثلا وه رهاعلاو بئاغلا جوزلا وه شارفلا اولاق ناق
 امهقلعو نيمكح كلذ يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا بجو أ دقفق

 شارف مسا هقحل نم لكو رهاعلل رجحلاو شارفلل دلول ا لعجف نبمساب

 نيمكحلا قلع دق امل ى رجحلا هلف رهاع مسا هقحل نم لكو دلولا هلف

 : امهمساب

 كلذ هلوق نوكي وأ امهنييعت نيبي مل ذإ سنجلا كلذب دارملا ذإ
 ماللاو فلألا لوخدل امهنايعأل امهقيرعت وأ امهصيصخت ىلإ ةراشإ
 نيرمألا دحأ نع كفني ال مسالاف ماللاو فلألا لوخد ناك ذإ امهيف

 . دودحم سنجل افيرعتو دوهعم صخش ىلإ ةراشإ امإ

 ةفرعم هسقن يف ةركن نوكي هيق ماللاو فلألا لوخد ليق هنأل

 كلذ لكو ًاعق او هريغ نود هيلعو اعئاش هسنج يق ناك اذإ هسنجل

 نيدض رهاعلاو شارقلا راصف هتجحب لمعلاو هب ذخألا بجاو

 فالتخال هبحاص مكح ريغ مكح امهنم دحاو لكل نيمكح امهماكحأو
 . امهمكح يقانتو امهمسا

 رجحلا هل ناك نم لكو . رجحلا هل نكي مل دلولا هل ناك نم لكف
 وه نوكي امإ نيرمألا دحأ نم يناثلا جوزلا ولخي الف دلولا هل نكي مل
 . رهاعلا وأ شارفلا ةلزنمب وأ رهاعلا وأ شارفلا

 وأ رهاعلا وه ناك نإو هل دالوألاف ههبش وأ شارفلا وه ناك نإف
 . هتلزنمب وأ رهاعلا وه ناك اذإ مجرلا مكدنع هيلع بجيف هتلزنمب

 يبنلا لوقل مجرلا هيلع بجيف هتلزنمب وأ رهاعلا وه اولاق نإق

 بئاقلا ةجوز ةينونيبب اورقأ دق ذئنيحق ى هتنسو ملسو هيلع هللا ىلص

 اهمرحي امم مهدنع كلذ ناك اذإ اهب يناثلا لوخدب اهتمرح عوقوو
 . هيف انزلا مسا عوقول هيلع
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 هلاطبإل هب دالوألا اوقحلي نأ بجيف رهاعب سيل هنإ اولاق نإو
 سيل ذإ دلولاو دحلا نامكح هنع لطبي نأ زوجي ال هنأل هنع دحلا
 . اهيف هب مكحي دئاز مكح اهل ةتلاث ةلزنم كلانه

 دلولا هل نكي مل نم لك اولوقي نأ امإ نيلوقلا دحأ نم مهل دب الو
 . دلولا هل ناك مجرلا هيلع بجي مل نم لك وأ مجرلا هيلع ناك

 مهل ليق 0 مجرلا هيلع ناك دلولا هل نكي مل نم لك اولاق نإف
 دالوألا سيل اولاق نإف ؟ ال مأ ةأرملا نم هدالوأ دالوألا يناثلا جوزلاف
 معن اولاق نإف س مكدنع مجرلا هيلع بجيف مهل ليق ي هدالوأ

 اهب يناثلا لوخدب بئاغلا ىلع ةأرملا هذه تمرح دقف مهل ليق
 اورقأ دقق معن اولاق ناف ؟ ينازلا ىلع الا بجيال مجرلا ناك اذإ

 . اهتمرحي اورقأو ة ه رملا هذه نم بئاغلا ة هيجوز عاطقناب

 . مهبهذمو مهلوق مهيلع ضقني ال كلذ نم ءيش يف اولاق نإف
 مهل ليق . دلولا هل ناك مجرلا هيلع بجي مل نم لك لوقب اولاق نإو
 مجرلا هيع بجي اولاق نإف ؟ ال مأ مجرلا هيلع بجي يناثلا جوزلا اذهف
 . اهب يناثل ا لوخدب بئاغلا ىلع ة أرملا هذه حرحتق مهل ليق

 توبثو اهنم بئاغلا ثاريم يف ةجح مهل نكي مل معن اولاق ن
 انزلا نأب مهبهذم مهيلع ضقتنا هيلع مرحت ال اولاق نإو 4 :

 لوق نم كلذب اوجرخو اضعب امهضعب ىلع نيجوزلا مرحي ال
 . ةيضايألا

 مه ةرمل ا هذه دالوأف مهل ليق . مجرل ١ مهيلع بجي ال اول اق نإو

 ةيصعل ث اريم ١ بلط يف مهتجح تعطقنا دقق معن اول اق ن اف ؟ هد الوأ

 مهل دي الو اهتومو مهتوم دعي مهنم بت اغل و اهد الوأ نم ة ارم ا هذه

 يف اهنع بئاغلا ماكحأ عطقنتف يناثلا لوخدل اهتمرحب اورقي نأ نم
 . اهنم دالوألاو ثاريملا
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 ثاريم بئاقلل نوكي الف رخآلل اهنم دالوألا نأب اورقي نأ امأو
 نم م دقت دقو ب هتبصعو رخآل ١ جوزل ا ة ايج عم اهتبصعل الو مهنم

 لوخدب بئاغلا ىلع ةأرملا هذه ميرحتو رصبلا لهأ نم رثألاو رظنلا
 ةلالدو ربتعا نمل ةيافك هيف امب اهنع بئاغلا ةيجوز عاطقناو اهب ىناثلا
 . رظن نمل

 قحلي امك دسافلا حاكنلا نم قحلي دلولا نأ مئاق رثألاو فيكو

 اوعردإ ملسو هيع هللا ىلص يبنلا لوق ةلالدب حيحصلا حاكنلا نم

 قح أردي نأ زوجيالف تاهبشلاب قوقحلا اوعردإ تاهبشلاب دودحلا
 ةققنلاو ةوسكلاو ربلا نم هل هيبأ ىلع يذلا دسافلا حاكنلا نم دلولا

 . كلذ ريغو ثاريملاو

 قوقحلا ذإ ةهبشب أردي ال هيبأل كلذ نم هيلع بجي يذلا كلذكو
 دحلاك تاهبشلاب ردت قوقحل ١ تىذ اك ولو دودحلاك ت اهيشلاب ردت ال

 ةدئاف اهريغ نم دودحلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا صيصخت نكي مل
 ىنعم ال ءيشب ملكتي ن ] ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا اش اجو ىنعم الو

 . ةدئاف الو هل

 جوزي هتجوز تجوزت ذ ا بك اقلا ن ] اني احصأ نع دوجوم رثأل و

 . كلذ حرش مدقت دقو ى رخآلا دالوأ دالوألا نإف رخآ

 رخآلل دالوألا نأ دقفلا ةدع ىف هتجوز تجوزت اذإ دوقفملا كلذكو
 . كلذ ىلع انك استو ةمرح امهنيب ىرج اذ ا ن اجوزل ا كل ذكو

 حص دقف ةمرحلا عوقو دعب جوزلاب نوقحلي دالوألا نأ ليق دقف
 . حيحصلا حاكنلاب قحلي امك دسافلا حاكنلاب قحلي دلولا نأ كلذ

 نم وأ حيحص حاكن نم نوكي نأ نم ولخي ال ئطولا نإف اضيأو
 ريغو هيلع قفتم حيحصلا حاكنلا ناق حيرص انز نم وأ دساق حاكن

 هيف دحلا ةماقإ ىلع قفتم حيرصلا انزلاو هيلإ دلولا بسن ىف فلتخم
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 رضاح جوز ةأرملل ناك اذإ هيعدي نمل كلذ يف دلولا مكح لاطبإو
 . هل همكح دلولا نأل هتيجوزو مولعم

 حيرصلا انزلا ةلزنمب نوكي نأ نم دسافلا حاكنلا ولخي الو
 امهدحأ نم وأ امهنم جرختسم مكح هل نوكي وأ حيحصلا حاكنلاو
 حاكنلا ةلزنمب ناك اذإق امهنيب ةثلاث ةلزنم وأ امهيف لخاد هنأل
 انزلا ةلزنمب ناك اذإو \ كلذ ريغو دلولاو ثاريملا هل بجو حيحصلا
 . دلولا هب بجي ملو دحلا هيف بجو حيحصلا

 رمألا لكشأ ام كرتو هيلع قفتي امب هيف مكح كلذك كلذ ناك اذاف

 وأ هيعدي نم ىلع دحلا طاقسإو هيف ثاريملا لاطبإ ىلع قفتا دقو هيف

 دودحلا اوردا" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل . هيلع كلذ حصي
 لاقو س صن هيف ءاج الو هيلع قفني مل دلولا مكح يفنو "تاهبشلاب
 اوردا لقي ملو تاهبشلاب دودحلا اوعردا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ىف ناك اذإ ةهبشلاب دلولا قح أردي ال نأ بجاولاو تاهبشلاب دالوألا
 ال نأ ةدئاف اهريغ نود دودحلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا صيصخت
 .اهاوس ءيش ردي

 ىنعم اهريغ نم اهصيصخت يف ن اكام ىوس دو دحلا تناك ولو

 نم الإ هبسن لطبي ال دلولا نإ مهل ليق ى شارفلل دلولا ملسو هيلع هللا
 > رجحل ١ ره اعللو ملسو هيلع هلل ا ىلص يبنل ١ لوقلو حيرصل ١ انزل ١

 حيرصلا انزلا نم الإ هبست لطبي سيلو

 هيف بجو انزلا هبشأ املك سيلو دلولا هب قحل حاكنلا هبشأ ام ذإ
 قلعت نم لوقو تاهبشلاب دودحلا اوعردا مالسلا هيلع يبنلا لوقل دحلا
 املكو ةلعلا دامع لصألا نأل ىوقأ هتلعو ىدهأ هليلدو ىلوأ نيبستب
 . ىلوأ لمعلاب تناك ىوقأ اهدامع ناك
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 يناثلا جوزلاب اهجيوزت دعب ةأرملا هذه دالوأ نإ مهل لاقيف اضيأو
 يف مهتجح تعطقنا دقف هدالوأ مه اولاق نإف 4 هدالوأ مهاهب هلوخدو

 هدالوأ مه سيل اولاق نإو 4 مهنم ة ةأرملا ةيصعل وأ بئاقلل ثاريملا بلط

 ول متيأرأ مهل ليق س حافسلا دالوأ مه اولاق نإف ؟ نم دالوأ مهل ليق
 نأ مهل لحي ناك ىرخأ ةأرما نم ةنبا وأ نبا ريخألا جوزلا دنع ناك

 نإف . حافس نم مهنأ متلق نيذلل ةأرملا هذه دالوأ نم ادحاو اوذخأي
 . ةلاهجب معن اولاق نإو ي مهلوق نع اوعجر هل لحي ال اولاق

 ىتح ةروجحم وأ اهرجح ملعي ىتح ةح ايم ء ايشأل اف مهل ليق

 . اهنم ءاش ام هدابعب حيبملاو اهكلام نم اهتحابإ ملعت

 مهجيوزت ةحابإ يف مهلوق نع اوعجر دقف ةروجحم اولاق نإف
 نم دحأب هجيوزت يف ريخألا جوزلا دالوأ دحأ كلذكو ى اضعب مهضعبل
 جوزلا ةنباب ةأرملا هذه دالوأ ضعب جيوزت كلذكو . ةأرملا هذه تاني

 . كلذ لثم وأ همأ وأ هتخأ وأ ىرخأ ةأرما نم ريخألا

 ىلإ اوعجر دقف اهرجح ملعي ىتح ةحابم ايندلا نإ اولاق نإو
 . نيملسملا لوق اوكرتو فالخلا لهأ لوق

 امب هيف باوجلا ىضم دقق بئاغلا دالوأ دالوألا نإ اولاق نإو

 جوزلا تانب نم دحأ جيوزت ىنعم يف اضيأ اولبوقو س ةيافك هيف
 مدقت ام لثمب هتخأب ىأ ةأرملا تانب نم دحأب ىرخأ ةأرما نم ريخألا
 يف لوقلا نم ىضم دق ام لثمب مهيلع ضارتعالاو جاجتحالا يق
 نم ىضم ام لثمب اوليوق اولاق اميف ةروجحم وأ ةحابم اهنإ ايندلا
 . ملعأ هللاو كلذ يق مالكلا
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 نوعبرألاو عساتلا بابلا ...
 نوكي ام و ةأرملا هذه توم يق لوقلا يك

 كلذ يف ةجحلا نم ًافتراول

 اهيناعم ركذب عستملاو باتكلا اذه يف اهركذ مدقتملا ةأرملا هذهو

 لوقلا مدقت دق اهب هلوخدو يناتلاب اهجيوزت دعب تتام دق س باطخلا

 نم مدقت دق امب اهنم بئاغلا نم اهتيجوز عاطقنا ىنعم يق كلذ يق

 . اهتداعإ ىلإ جاتحي ال ام ةلدألا

 نم ةجح اهل ناك دق هلعلو تتام دق ةأرملا هذه نإف اضيأو

 ب اغلا اهجوز توم ىف اهعم كلذ حص دق ةلداع ةنيب وأ ةرهش

 داسقب مكحي الف اهتوم ببسل اهتجح تتام دق نوكتف اهل كلذ ناكمإل
 عقو ىتح اهجيوزت داسقب دهشت ةلداع ةنيب موقت ىتح يناتلاب اهجيوزت
 يف اهل جاجتحالا نم ىضم دق امب لوقلا كلذ يف عقي مث اهجيوزت

 . اهبذكب وأ اهنع بئاغلا اهجوز توم ةحصب اهقيدصت

 يناثلاب اهجيوزتب اهنم هتيجوز ةينونيبو هيلع اهميرحت يق لوقلاو
 نإ نيدلاب رئاصبلا لهأو نيملسملا نع دوجوم رثألا ذا اهب هلوخدو
 ةيقتلا لهأ نم نكي ملو هثدح يف باوصلا لمتحيامم تام ثدحم لك

 . هلعف يف هل باوصلا لامتحال هثدح يف هتثرو ىلع ريغي مل هلعف يف

 تام اذإ فزانملاو رجاوزلا ىف لوقلا ضعب ىف دجوي ام وحن
 نم كلذ هبشأ امو جاسنلاو راصقلاو الخلاو رونتلا كلذكو اهل ثدحملا
 يف كلذكو مهرابخا يف روهشمو مهراثآ يف دوجوم وهامم ث ثادحألا

 نوكت نأ ىرأ امنإف ىرخأ يراجم يق تذخأو تعطق اذإ لويسلا

 ناكو اهاوح ىتح رفح وأ دحأ نم نفدب تلام امنإ تناك نإو اهلاحب

 ناك ام ىلع ليسلا يراجم دريو هتدح دري نأ ىرأ ينإف ءايحألا يف
 اهدر ىرأ ال ىنإف تام دق هيف ثدحأ يذلا ناك نإف لبق نم هيلع
 ام نأ ىسعو تام دق ثدحملا نأل هيلع مويلا يه امك اهلاحب يهو
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 اثدح ثدحأ نم لك نأ انظقح دقو هتجح تتام دقو هل قحي كلذ لعق
 ناك وأ لدع ةنيبب كلذ ىلع ا تامو لبق نم هل نكي ملو اذه لثم يف
 هثدح نإف ثدحأ اميف هل تبثت امم ةجح هل نكي مل ايح هيلع ثدحملا
 تماق ولو هثدح در هتثرو مزلي مل تام ىتح كلذ بلطي مل اذإو دودرم

 . هتجح تناك ام ملعي ملو هثدحأ كلاهلا نإ لدع ةنيب هيلع

 يف كرتو كله لجر يف تلأسو ديمح نب كلملا دبع باوج نمو
 مهعفني كلذ ىرن امف مهل اهنأ اهيلع اوماقأو سانلا اهفرع ءايشأ هتيب

 ق أ ةعد ددو هعم اهنأ ا ةنيبلا موقت نأ ال ا هتجح تتامو لجرلا تام دق ذ ١

 . كلذ هبشأ ام وأ ةقرس وأ ةيراع

 ريغب اهارتشا وأ هل تبهو دق نوكي نأ نكمي هنأل معن : هريغ لاق

 نيذلا دوهشلا ملعي نأ ريغ نم هوجولا نم هجوب اهقحتسا وأ ةنيب
 . اذهل اودهش

 امأو ثدحملا تومي ىتح هل تحص نمل اهنإ اضيأ ليق دقو
 : يلع ني ىسوم نعو 0 ثدحملا ىلع ةجحلا هتترولف هيلع ثدحملا

 اذإ ةلكالا يف يأرلا نم فرعأ يذلاف ةلكالا نع هللا كمحر تلأس

 وهو هيلع لوكأملا نم ملعي لاملا اذه لكأي ناك هنأ حصو لكآلا تام

 ن اك هن ] حصي ىتح ل املا كلذب ىلوأ ١ لكآال ١ ةئروف ركني الو ريقي ال

 . كلذ ريع وأ ةيهوأ انطي هلكأي

 هلقتسي وأ هلكأي ن اك هنأ حصي ىتحف ن ايح امهو افلتخا اذ او

 هب ىلوأ وهف ركني الو ريغي الو عمسي وهو هل هنأ هيلع هيعديو هملعب
 . ملعأ هللاو تيملاو يحلا نبي قرق اذهق

 يف تيمل و ىحل | نيبيام قيرقتي ةوجوم ر اثآالا هذه تناك اذاق

 مئاق وه دوجوم ءيش ىوعد يف هيق فلتخملابو هيلع قفتملا ثادحألا
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 هذهل جتحا نمل جاجتحالا غوسي ال فيكو ؟ هلم ناك امو ؟ هتفص

 ىلع ؟ اهجيوزت تقو يف اهل كلذ ةحص ناكمإو ؟ اهجيوزت يف ةأرملا
 . ملعأ هللاو اهلتمل كلذ ناكمإ يف راثآلا نم مدقت ام
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 نوسمخلا بابلا
 نوكت نمل ةأرملا هذه ثاريم يف لوقلا يق

 كلذ نمهب ءيش مدقن دقو

 ىأر نم لوق ىلع يناثلا ةجوز نوكت نأ نم ةأرملا هذه ولخت ال
 يف مدقت ال اهنع بئاغل ا اهجوز توم ةحصب اهاوعد يفق اهقىدصت

 ةجوز ريع نوكت وأ يناثلا جوزلل اهتاريم نوكيف اهل جاجتحالا نم كلذ

 توم ةحصب اه اوعد يف اهقيدصت رب مل نم لوق ىلع "كلذو

 جوزتملا نود اهدالوأل اهٹاريم نوكي ذئنيحف اهعم اهنع بئاغلا اهجوز

 اهتمصع ع اطقناو اهنع بئاغلا لوألا ةيجوز ةينونيبب اهنع بئاغلاو اهب

 كلذ يف مدقت دق امب اهجيوزت يق ةزاجإلايو 0 اهن يناتلا لوخدب هنم

 بئاقلل سيلف نيلوقلا الك ىلعف اهتداعإ ىلإ جاتحي ال ام ظافلألا نم

 كلذ يف مدقت دق امل ريخألا نم اهدالوأ بسن تبث دقو اهنم ثاريم

 . ةروطسملا ةروهشملا ةلدألاو جاجتحال | نم

 . هريغ دلو نم ثاريم بئاقغلل نكي مل كلذك كلذ ناك اذإف

 نم دح ] ث اريم ىف ةجح مهل سيل ل الوأل ١ م ] ةيصع كل ذكو

 هيق حرشلا نم مدقت دق امب ريخألا جوزلا وهو مهيبأ دنع دالوألا

 . كلذ ريغب لاق نم ىلع جاجتحالاو

 ىلوأ ةيصعلا تناك ذ ا مهيب ] ليق نم مهتبصع نم دحأ دنع الو

 ناك اذإ كلذ لبق ةبيغلا مكح يف ناك ام ةمألا عامجإب محرلا
 . بسنلاب

 ةلعل ثري امنإ هنأل هببس ماودب ثري امنإق بسنلاب ناك اذإ امأو

 هتجوز ماود يهو ةلعلا كلت تلاز اذإف جيوزتلا نم ثداحلا بيسلا وهو
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 ماودب قحتسي امنإ يذلا ثاريملا بجي مل ثاريملا اهماودب بجي ىتلا

 . . ةيجوزلا

 ث اريمل و ببس تومل او . ت اريملل ببسم ١ وه جيوزتلل دقعل ١ نال

 . جيوزتلل دقعل | وهو ببسلل بيسم

 لوعفملاك ببسملا بجي مل بيسلا ىلإ ببسملا مدي مل اذإف
 . لعاف نم الإ نوكيال

 اذه يف نوكي ال بيسمل و ببسم نم ال ا نوكي ال ببسل ا كل ذكو

 ببسملا دقع ءادتبا كلذ ىف مكحلا سيلو ببسلا ىلإ ماودلابالإ اببسم
 . بيسمل ١ هلجال بج اول ١ بيسل ١ ىلا هم اود نم لب

 يف الإ بجت ال ةرافكلا نأل ةرافكلاو ثنحلاو نيميلا يف دقعلاك
 . ثنحلا وهو بيسلاب بجي امنإو دقعلا وهو بيسملا

 رثكأ لوق يف ةرافكلا هيلع بجي مل ثنحلا لبق فلاحلا تام ولو
 . ةمالا

 وأ انئاب اقالط هتجوز قلط نأ دعب تام اذإ جوزلا ناك كلذكو
 ثاريملا نأل اهنم ثاريم هل نكي مل هنم اهتدع تضقنا مث ايعجر

 مكحلا نأل ثاريملا بجي مل اهمسا لاز اذإف ةيجوزلا مساب بجيامنإ
 لاز ةلعلا كلت تلاز اذإف اهماودل هب موكحم عم هلعل وه امنإ ناك اذإ
 ةبلاجلا اهنأل اهعافتراب عفتريو اهدوجوب دجوي امنإ هنأل اهمدعب مكحلا
 . هل

 عامجإب هثري نمم بئاغل ثاريملا يف هنع ءاج يذلا نإف اضيأو

 مهنع ءاج نيذلا مه كلذب لوقي نم لوق ىلع ةيبيغلا ةدم يف ماد ام
 ةينونيدو اهتمرحو اهقيدصت نم ةأرملا هذه يف مدقت دق ام عيمج

 الق اهماكحأ نم كلذ يف ناكام عيمجو اهدالوأو اهثاريمو اهتيجوز
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 نم اوناك نإ مهنأل اهنم ضعب كرتيو مهليو اقأ ضعبب ذخؤي نأ زوجي
 ارجتح ١ ي ذلا ح ناف أاضبأ داو 0 مهليو اقأ عيمجي ذخألا بج اوق قحل ا لهأ ١

 ماعلا ىلع صضصرتعي صاخلاف صاخ ة ٥ أرملا هذه يف لوقلاو . ماع هي

 ال اهركذب باتكلا لوطي يناعمب صاخلا ىلع ضرتعي ماعلا سيلو
 . اهريغ ىلإ اندصق ناك

 سيلو توملا ىلإ جيوزتلاب دقعلا ماودب بجي امنإ ثاريملا نألو
 نود دوقعلا ءادتبا هيف رابتعالا ناك ول هنأل دقعلا ءادتيا هيف رابتعالا

 وأ اثالث هتجوز قلط مث ث جيوزتلا هسفن ىلع دقع نم لك ناكل هماود

 : اهثري ن اك ةمرحب هتجوز هنم تن اي قأ هنم اهتدع تضقن و ةدح و

 . هترتو

 مكلو" لوقي لجو زع- هللا نأل انملع اميف دحأ كلذب لوقي الو
 امنإو مكجاوزأ نك يتاللا لقي ملو "مكجاوزأ كرت ام فصن

 ةنسلاو باتكلاب ةأرملا توم دعب جوز مسا هيلع عقي نمل بجي ثاريملا
 . ةمألا عامجإو

 مهل ليقو 0 عامجإلاب اولبوق عامجإلاب جاجتحالا مهل زاج اذإو
 لبق اهنم هتاريم ردق الو قح اهلام يف بئاغلل سيل نأ عامجإلا نإ
 ىلع عامجإلا عقي ىتح اهتايح يف تناك ام هدعب وأ هنم اهجيوزت
 . اهب يناثلا لوخد دعيو اهتوم دعب اهنم هثاريم

 عقو اذإ اهتحابإ حصت ىتح لصألا ىف ةروجحم لاومألا ذإ

 الإ اهب اوجتحيف ةجح مهل سيلو اهنم هثاريم يف مهدنع عزانتلا
 ىلوأ هتجحب لمعلاو ىوقأ هليلد ناك نيئيشب جتحا نمو اهظمي اولبوق
 بر هلل دمحلاو س هيناعم عيمج ربدتو هيف رظن نمل ةيافك اذه ىقق
 . اميلست ملسو هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو نيملاعلا

٢٢٨٩٦



 نوسمخلاو يداحلا بابلا
 هبق ءاج ام و هماكحأ و ىتنخلا يت

 لكشملا ثاريم لاق ى نيوبألا عم ثري ىثنخلا ى نسحلا نعو
 همكحو ه أرم ا هد اهش هتد اهشو ىن أ مهس فصنو لجر مهس فصن

 هظاق هر لتقي هبلع هتيانجو ة ١ ارملاك هندب يف رظنلا : روجي الو ة ٥ أرما مكح

 .هريبع عم ال ا هتخأ جيوزت يف ايلو نوكي الو لجر ة هيد ع ايرأ ا ةتالك هتددو

 هيلو وه نم جوزي الو ةأرماب الو لجرب جوزتي نأ ىثنخلل سيلو
 نوكي الف ىلص نإو ةعمجلا الو ةعامجلا ةالص هيلع سيلو ءاسنلا نم
 ةالصلا دنع بهذلا الو ريرحلا سبلي الو . ءاسنلا عم الو لاجرلا عم
 سبلي الو ههجو يف همارحإ نوكيو ءاسنلا سابل همارحإ دنع سبليو
 . صيمقلا سبلي نكلو نيفخلا الو ليوارس

 الو لاجرلا سابل الو ءاسنلا سابل سبلي ال ليق دقو : هريغ لاق
 رتسلا هسأر ىلع لدسيو رمحتي الو ىلحتي الو بهذلاو ريرحلا سبلي
 زوجي ام سابللا نم سبليو لاجرلاب الو ءاسنلاب هسبل يف هبشتي الو
 ءاسنلل زوجي الو لاجرلل هسبل يف زوجي ام سبلي الو 4 ءاسنلاو لاجرلل
 ةأرملا نأل هرتسو هسأر عنق امرحم ناك اذإو لاجرلل زوجي الو
 . اهسأر جرخت نأ اهل زوجي

 الإ ! جوزي الو جوزتي الو جني الو ‘ يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 جوزتي نأ هل سيلو ىرستي نأ هلف ةأرملا ىلا جاتحا نإ اولاق دق مهنأ

 . امهنيب قرقي مل جوزلا زاجو هل ةمرح جوز نإف

 ىثنخلا ىلع له تلق . ربتعملا باتك نم ىثنخلا يف : ةلاسم

 ىأر اذإو ضيحلاو ةبانجلا نم لسفلا هيلع معنف ى ةبانجلا نم لسغ
 . لستغا رهط اذإف ىلصو ةالص لكل آاضوت ضيحلا
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 اذإ ىثنخلا رمأ ىنعم يف اذه انعم نسحي هنأ يعم : : هريغ لاق

 مكح ىنعمو ىثنخل ١ مكح ىنعم همزلي هنال ىثنخ مكح همكح تيث

 نا اف اعمتجم هانعم تيتثي امم امهمكح نم هرلع عمتجي اميق رك ذلا

 مالتحاب ىتنأل ١ قلخ نم ىثنخلا ينعأ ىثنألا قلخ نم ينملا هنم جرخ

 لوقي نم لوق ىلع لسغلا هيلعف عامج ىنعم ريغب ةظقي وأ مانم يف
 . عامج ريغ نم ناك اذإ ىثنألا ىلع كلذب

 ىلع سيلق ىثنألا ينعأ كلذ اهيلع سيل لوقي نم لوق ىلعو
 مكح نم ىثنألا قلخ نم اهيلع بجي ام ىنعمب كلذ لثم ىثذخلا

 .ىثنأل ا

 ناك هجو يأب ركذلا قلخ نم ينملا نم قفادلا ء الا هنم جرخ نإو

 تويث ي دنع جرح ةسمالم ريع ق ا ةسمالمب ةلظخقي ق ا م انم مالتحاب ى

 الو كلذ هنم ناك هجو يأ نم ركذلا ىلع تباث كلذ نأل هيلع لسخلا

 . افالتخا كلذ ىف ملعأ

 يف ركذلا مكح نم هصخي ام مكح يدنع كلذ نم همزليو

 . هيق عمتجي ام عضوم يف ىتنأل ١ مكحو > هدق عمتجي ام عضوم

 هعماج نإ كلذكو . لسلا اكح يدنع هبلع بجو ةياد وأ ىثنآ وأ ركذ

 يدنع هيلع بجو ريد وأ ليق يف هيق ةفشحلا تباغ ىنح ىثنخ وأ ركذ

 . ىثنخلا ىلع بجي كلذ نأل ئطولاب لسغلا مكح

 نم ءيش وأ ةقشحلا تيام ىتح ريدلا يف ركذ هأطو نإ كلذكو

 هيلع تبثي ىتح ربد وأ لبق يق باودلا نم ائيش هسقنت أطوأ وأ باودلا

 نم هلسمو يناعملا هذهب لسقلا مكح يدنع هيلع بجو ئطولا مكح
 ام عيمج يق ءاوس ركذلاو ىثنألا قلخ مكح نم هيلع تبث اذإ ةبانجلا
 . باتكلا اذه نم ءزجلا اذه مدقتم يق هركذ ىضم
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 ىثنخلا غلب نإ ليق دقو ىثنخلا ضيح ركذ باتكلا نمو
 مكح همكحف ركذلا نم بنجي ملو ءاسنلا قلخ عضوم يف تضاحفق

 نإو لجر مكح همكحف ضحي ملو ركذلا قلخ نم بنجأ نإو ةأرما
 .ىثنخ وهف ضيحلا ءاسنلا قلخ نمو ةبانجلا قلخ نم بنجا وأ ضاح

 اذإ ىنح ىلصو أ اضوت ضاح اذإو لسفلا هدلع ناك بتجأ اذاق

 يف ةالصل ١ كرتي الو ىلصو لح او السغ لستغ ضيحل ١ نم رهط

 . ضيحلا

 ال ركذلا نأل ىثنألا مكحب اهل مكح تضاح اذإ هنإ ليق دقو
 هنم جرخت رك ذلا كل ذكو ‘ :7 انجل ١ اهنم جرخت ال ىثنأل و ضيحي

 . ضيحي الو ةبانجلا

 اعيمج نيلوقلا نيذه نم ليق ام ىنعم لمتحي هنأ يعم : هريغ لاق
 . ىثنألاو ركذلا مكح نم لمتحي امب ضيحلا يف هيلعو هل مكحي نأ

 دنع لاح ىلع لسقلا بوجوف ىتنألا مكح نم تبثي ام امأف
 يف ةالص ىثنأل ١ ىلع سيلو 7 رهطتل و رهطل دعي ةالصل و رهطل ا

 . ةالصلا يف هرما نم الاكشا كلذ ناك ىثنأ نكي مل نأ املف ضيحلا

 ةالصلا مكح تبثي لاح ىلع ةالصلا كرتي نأ ركذلل سيلو

 لكل هيلع لسغلا ماكحأ يناعم هبش دقو ءوضولاو رهطتلاو لاكشألل

 ضيحلا مايأ ريغ يف ةضاحتسالا يف ىتنألا مزلي دق كلذ نأل ةالص

 ماكحأو دارفنإلا ىلع اهمزلي امو ىثنألا ماكحأ رابتعالا يف هيلع تبثيق
 اهل رهطتلاو اعيمج اهيلع ةالصلا توبث عضوملا اذه لتم يق ركذلا
 كلذ هبشي ام ءاج ذإ ىثنألا ىلع تبثي امو ركذلا ىلع تبثي ام ىناعمب
 . هرمأ نم
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 هيلع تبث هنم ضيحلا ماي ىضقناو ضيحلا نم ىثنخلا رهط اذإو
 يف لئاسلا مدلا م ءاج امو ضيحلا نم ة ةارملا ىلع هتوبثل لاستغالا

 ىلع لسفلا لوقي نم لوق ىلع لسغلا نم ةضاحتسملا مزلي ام همزلي
 امنإو ضيحلا مايأ يف لسغلا اهيلع تبثي مل اذإ هنكلو . "ة هاحتسملا

 ةضاحتسملا نأل ىثنخلا ينعأ لسفلا اهل ال نأ هبشأ ةضاحتسالا
 . لسغلا اهيلع ليق دق

 برقأ ي دنع ىثنخلاو ىثنألا يف اذهو ءوضولا اهيلع امنإ ليق دقو

 ييلع ا امنإ ليق دق ناك اذإ ةضاحتسالاب لسغلا طاطحنا اهيق هبشي نأ

 ايأ يف نوكيو هضيح نم رهطي ىتح ضيحلا ماي ابأ يق ءوضولا

 نل ضيحلا نم رهط اذإ لسقلا اهمزلي ال نأ يدنع دعبي مل ضيحلا

 نأ عامجإلا يف ناك ضيح مكح همكح تبثو ًاضيح كلذ ناك نإ

 ىلع ىتنأ مكح همكح ناك ضيحلا هيف تبث اذإ هنأو ضيحي ال ركذلا

 الق هنم ضيحلا مكح تبثو ىثنخلا ضاح اذإ هنأو ريخألا لوقلا ىنعم

 . ىثنالاو ركذلل ةبانجلاو صلاخ ىثنألل ضيحلا نأل ىثنأ هنأ لاحم

 ىنعم ىفق ىثنألا نم الإ نوكي الام ىثنخلا نم ناك نأ املقف
 دق هنأل هماكحأ عيمج يف ىثنأ مكح همكح تبث ضيحلا وهو قافتالا
 مكح همكح ناك ادلو ىثنخلا دلو اذإ هنأل قافتالا يناعم هبشي امب ليق
 ىثنأ نم دلو ىثنخلل دلو اذإو 4 عامجإلا يق دلي ال ركذلا نأل ىثن
 . قافتالا ىنعمب دلواهل دلوي ال ىثنألا نأل ركذ مكح هكح راث :

 ال هنأ قافتالا ىنعم يف ضيحلا يف ناك اذكه اذه ناك نأ املق
 ناك نإف ىثنألا نم الإ لاح ىلع نوكي ال هنأل ىثنألا نم الإ نوكي
 ضيحلا نوكي نأ لاوحألا هبشأو ى ىثنخلا نم نوكي يذلا ًاضيح كلذ
. ىثنأ مكح همكح نوكبو اصلاخ ىثنألل



 .رهط لبق الو رهط دنع هيلع لسغ الف ضيحب سيل كلذ ناك نإو
 رئاس ةلزنمب هنأل مدلا كلذ نم ةالصلل ءوضولاو ءاجنتسالا هيلع امنإو

 ثادحألا

 م ل يف اول اق دق مهنأل ىثنخلا نم ا © ىثنأل قلخ نم هجورخ تيدب 5 ولو

 مد ةلزنمب رهظيو ليسيف محرلا جلاو نم ةأرملا نم جرخي جرفلا
 ةضاحتسإلا مايأ يف كلذ يف اهيلع لسغ ال هنأل ةضاحتسالاو ضيحلا
 . ثادحألا رئاس ةلزنمب ءوضولا اهيلع امنإ هنأو ضيح الو

 تبث اذإو اضيح تبثي مل اذإ ىثنخلاو كلذ ىنعم هبشي كلذكف
 ءاملا هنم جرخ اذإ هنأ ليق هنأو 0 ىثنألا مكح اهمكح تبثأ اضيح

 ناكو ايوتسا ىثنألا قلخ نم مدلا هنم جرخ وأ ركذلا قلخ نم قفادلا
7 , 

 . اعيمج لجرلا نمو ةأرملا نم نوكي دق قفادلا ءاملا نإ هل ليق

 نأ دعبي سيلق اعيمج لجرلا نمو ةأرملا نم نوكي دق هنأ تبث اذإو
 . اعيمج ىثنألاو ركذلا قلخ نم ىثنخلا نم نوكي

 ىثنالا نم الإ لاحب نوكي ال ضيحلا مكح نع كلذب لقتني الو
 نإو } ىثنألا الإ ضيحت الف اضينح ىثنخلا نم مدلا جورخ ناك نإف
 دنع ًاضيح نوكي ال ثدح نم هيلع لسغ الف ضيحب سيل ًاثدح ناك
 ةتباث ىثنخلا يفف ركذلاو ىثنألا نم نوكت دق ةبانجلا نالو هلبقالو
 امهنم تباث اهمكحف ركذلاو ىثنألا نم نوكت دق اهنأل اعيمج نيينعملاب
 ام مكح هيف تبث امهنم جرخ قلخلا يأ نم اعيمج امهيفو اعيمج
 . ةبانجلا مكح نم ب بجي

 ناك نيقلخلا يأ ن نم ىثنخلا نم قفادلا ءاملا جورخب هنأ يعمو

 ىثنأل ا نم ضيحلا نوكي ال دقو غلاب نم .الإ ركذلا نم الو يشل
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 نوكي هب لدتسي ىنعمب اهنم قفادلا ءاملا جورخب ضيحت ال نوكيو
 لوقل 0 غلاب نم الإ نوكي ال هنأل ضحت مل ولو اهغولب مكح توبث يدنع
 بلصلا نيب نم جرخي قفاد ءام نم قلخ" ىلاعتو كرابت هللا
 لجرلا ءام نم الإ دلولا نوكي ال نأ اذه ىلع قافتالاو . "بئارتلاو
 نيغلاب نم الإ دلولا نوكي ال هنأ قافتالاو امهطالتخاو امهقافتال ةأرملاو
 مل ولو اهغولب حص دقف تلمح وأ ةأرملا تدلو اذإ هنأو ىتنأو ركذ نم

 هغولبب مكحو هغولب تبث دلولا مكح هنمو هل تبثو لجرلل دلو اذإو ضحت
 مكح تبثيف هنم دلولا توبثب الإ كلذ ىنعم هل نيبي الو ملتحي مل ولو
 . ىثنألاو ركذلا نم قفادلا ءاملا

 الإ نوكي ال ضيحلا نأو غلابلا نم الإ اعيمج امهنم نوكي ال هنأو
 رخآلا لوقلا ناكو كلذ يف فلتخي ال قافتالا ىنعمب ةصاخ ىثنألا نم
 مكح هل تبث ضيحلا هنم جرخو ضاح اذإ ىثنخلا يف هبشأ يدنع

 . حرق مد هنأ حصي نأ الا ىثنألا

 نم كلذ نوكي دق هنأل ركذلا قلخ نم قفادلا ءاملا هنم جرخ ولو

 نم ناك ولو ةصاخ ىثنأل ا نم الإ ضيحلا نوكي الو ركذلاو ىثنأل ا

 . ةوهشل ا روضحو ةسمالملا دنع وأ مالتح ال اي كلذ ىثنحل

 همكح تبت . دلو هل دلوي نأ الإ هلك ىتنألا نم نوكي دق كلذ نأل

 الا قافتالا يق دلد الو ركذلا الا قافتالا يف هل دلوي ال هنأل ركذلا مكح

 نوكي ال اذه نأل ة لاح ىلع ىتنأ همكح ن ناك ىتثنخلل دلو اذإق ىثنألا

 نم الإ نوكي ال هنأ قافتإلا ىنعمب هبشأ ضيحلا كلذكو اذكه ال ا

 ملتحا ولو ىتنألا ضاح اذإ هنأ ىنعملا اذهل لوقلا اذه ينبجعيو ىثنألا

 .اج دق هنأل ىثنأ همكح ناك ركذلا قلخ نم ققادلا ءاملا هنم جرخو

 امب تأي مل ركذلا قلخ نم قفادلا ءاملا جورخ يفو ىثنألا هب ءيجت امب

 . ركذلا الا هي تأي مل

 اذإف ى ىثنألاو ركذلا قلخ نم ىثنألاو ركذلا هب يتأي دق كلذكو
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 نأ ينبجعأ صحت ملو ركذلا قلخ نم ىثنخلا نم قفادلا ءاملا جرخ

 ركذلا قلخ نم هنم قفادلا ءاملا جرخ ولو ركذلا مكح هيف تبث نوكي
 نم كلذ نوكي دق هنأل ةلعلا نم جراخ ريغ ىدنع ناك نإو ىثنألاو

 ` . اعيمج ركذلاو ىثنألا

 تأي ال امب ءاج اذإ لاكشألا نع ةقيقحلا مكحب يدنع لقتني ملف
 . ىننأل او رك ذلا هر

 هنم جرخ امنإو ىثنألا قلخ نم قفادلا ءاملا هنم تأي مل ول كلذكو
 هب يتأي دق كلذو ركذلا الإ هب يتأي ال امب تأي مل هنأل ركذلا قلخ نم

 نم ركذلا مكح نم بلغألا هب نوكي ام مكح هنم ىتأ امل هنكلو س ركذلا
 ضيصلا وهو ىثنألا نم الإ نوكي ال ام هنم تأي ملو س ركذلا قلخ
 . كلذب لاق نم لوق ىلع ركذلا مكح همكح نوكي نأ ينبجعأ

 ناك ضيحلا وهو ةصاخ ىثنألا مكح هب نوكي ام هنم ءاج اذإو

 ركذلا مكح نم بلغألا هب نوكي ام هنم ءاج ولو ىثنألا مكح همكح
 . ىثنألا نم الإ نوكي ال ضيحلاو ىثنألاو ركذلا نم كلذ نوكي دق هنال
 . هللا ءاش نإ كلذ ىناعم مهقاق

 يف ثيراوملا مكح يف نوكي امنإ هنأ قافتالا ىنعم يف جرخيو

 ماكحالا يناعم يف تيثي الو تايبصعلا يفو ةوخألاو نيتيلا يف ىثانخلا

 هق ناك ولو ابأ تبث اذإو ىثنخلا ثاريم هل نوكيف ىثنخ ابأ نوكي نأ

 تاباصعلا يفو ثاريملا يف بآ مكح همكح ناك . ىثنألاو ركذلا قلخ

 . لاكشإلا مكح نم لقتناو دوقلاو لقاوعلا رمأ يقو

 ناك دلو اذإو ىثنألا مكح ىلإ لقتنا ةدلاو ىثنخلا تبث اذإ كلذكو
 مكح نع لاحتس و . ه دلو دلوو ٥ دلو نم ث اريمل ١ ىف مأل ١ مكح هل

 ةدجلاو مألا ثيراوم نم ىثنألا مكح ىلإ ماكحالا عيمج يف لاكشإلا
 ء ىثنخ جوز الو ىثنخ ةدج نوكي الو 0 ةدجلل امو مالل ام اهل نوكيف
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 ةدج نوكت الو ىثنخ امأ الو ىثنخ ١ دج نوكي الو ىثنخ ةجوز الو

 ثاريملا ماكحأ يناعم يف اهلك ثيراوملا يناعم يف ىثنخ

 ال همكح هل تبث ثيراوملا ماكحأب لاوحألا هذه دحأب تبث نمو

 اذإ ىثنخلا ماكحأ مهقحلي هنأ يعمف ءالؤه ىوس امو ىثنخلا مكح

 دحأ هيلع بلغي ملو ىثنألاو ركذلا قلخ نم ىثنخلا مكح لاح يف ناك
 ةوخإلاو اوناك ام نينبلا ينيو نينبلا نم ةثرولا عيمج نم نيمكحل ا

 مامعألا نم دادجألا ىوس ام اوناك ام تابصعلاو اوناك ام مهيتيو

 . ماحرألا عيمجو تابصعلا عيمجو مهينبو "> بألا مامعأو مهينبو

 ىننخ جوزت ول هنأ لاكشإلا ماكحأ يناعم يف جرخي هنأ يعمو

 يف هنأ امهدحأ تام مث زجي مل وأ اهب زاجو اجوز هي تيضرو ىتناب

 ةيجوزلا ثاريم هلو ثاريملا مكح يف اجوز نوكي هنأ لوقلا ضعب
 الو ةيجوزلا نم ةءارب مكح كلانه حصي ال هنألو ة لاكشإلا ىنعمب
 ثاريم فصنو ةجوزلا ثاريم فصن هل نوكيف ىثنخ اجوز نوكي

 . ميقتسي ال اذهف جوزلا

 . ىثنألا ىلع ىثنخلاب كلذب لوقي نم لوق ىلع ةيجوزلا تتبث اذإو
 ةجوز ثاريم هل ناك ىثنألا نع ىثنخلا تام اذإ هنأ امهنيب ثاريملاف

 . ةيجوزلا مكح ليبس ىلع

 سيلف ىثنألا ىلع ىثنخلل جيوزتلا تبثي ال هنإ لوقي نم لوق ىلعو
 ٢ ا دلت مل اضعب امهضعبب اضر ولو امهنيب ث اريم الو ءيشب كلذ

 يف تبث دقف ى هشارف ىلع هنم اهلمح حصو ادلو هل تدلو اذإق ىثنخلل
 ىف اركذ راص دق هنأل فالتخا ىنعم الب اجوز ناكو 4 ركذلا مكح

 :7 قافتالا ىنعمب ةيجوزلا كلانه تحصو ركذل الا دلوي ال ذإ 7"

 . اجوز راصو كلانه ةجوزل ا ث

 مالا : ةخست يف )()



 امهدحأ تام مث اجوز هب تيضرو ًاركذ ىثنخلا جوزت ول كلذكو
 امهنيب حصت الو ىثانخلا ماكحأ يف ثاريملا امهنيب نكي مل هبحاص نع

 نم ىثنخلا دلت ملام لاكشإلا مكح ىلع ثاريملا مكح توبث يف ةيجوز
 . ركذلا

 ةيجوز الف الإو اهل جوز وهو هل ةجوز تناكو ىثنألا مكح اهل تبثو
 ركذلل ةيجوزلاب ةنسلاو باتكلا مكح ءاج امنإ هنأل مكحلا ىف امهنيب

 ىتح ماكحألا توبث نع فوقوم لكشم لاكشإلا مكحو 0 ىثنألاو
 ٠ حصي

 ركذ جوزلا نأ حصي مل امم ىثنأ ىلع ركذل الإ دقعنت 5 ال ةيجوزلاو

 لقن يدنع كلذ نأل ثاريملا يف ةيجوزلا مكح دقعني مل يذلأ ةجوزلاو
 ةهبشلا مكح ىلع اهلهأل ثيراوملا توبث نم اهعضاوم نع لاومألا
 توبث ىلع الإ يدنع اهعضاوم نع ماكحألا لقن زوجي الو لاكشإلاو
 . لاحم ال كلذك هنأو لاكشإ الو ةهبش هيف سيل هم مكح

 ىثنخ الو ىثنخ ىلع ىثنخل ةيجوزلا يف قالط الإ يدنع ,زوجي الو.
 كلذ يف نال كلذ يل نيي الو ايتف الو مكح يف ركذب ىثنخ الو ىثن

 همكح ن اك امو فوقوم كوكشم لك هنأل م اكحأل ١ نم فوقوم ١ !ولإ

 ىثنخ نم جيوزتلا عقو ناف مكحالو ايتف يف هقالطإ يغبني الق اقوقوم

 هجو يل نبي الو قالطإب كلذ كرت ينبجعأ ىتنخب د وأ ركذب وأ ىن

 ال مدآ ينب نم , عيمجلا يف مكحلا ىنعم يف نال مهنيب قارفلاب مملا

 نمل بوي" ىلاعت هلوقل ىثنأو ركذ الا إ نيبو ىلاعتو كرابت هللا لزنأ
 اثانإو اناركذ مهجوزي وأ روكذلا ءاشي نمل بهيو أٹانإ ءاشي

 . "اميقع ءاشي نم لعجيو

 ءاشي ام قلخي هللا نأ الإ ىثنأو ركذ وه امنإف مهتم دولوم لكو

٥. ٢٣



 ىثنألاو ركذلا قلخ هملع يف ىثنألا يف قلخي نأ زوجيو ي ىلاعتو كرابت
 ىتنأ دح و قلخ نوكي نأ ميقتسي الو ركذل او ىثنأل ا قلخ ركذل ١ يفو

 ىلتبي و ءاشي امب هدابع ىلتبي هاولبو هللا بئاجع نم كلذ امنإ وأ ركذو
 . مهب

 . لكشم ا يد ذاعملا ضعي يف ىمسي ةقفصلا هذه ىلع دولوم ا اذ دهو

 هرم ] لكشم او هرم أ لكشم هنأ ي دنع كلذك وهو ىثنخلا ىمسي ١ الو

 ١ فورعم مكحب هل هكم ال ال ى ذل .

 نم هل بجوي الو دولوملا اذهل مكحي ال هنأ بهاذملا ضعب يفو
 ال هنأل هعضوم يف ىثنأ ثاريمب الإ ايتف الو مكح ىنعم يف ثاريملا
 ام ةماع ىقو . ةدايزلا نم كلذ ىوس امع فقيو هقحتسي ال هنأ لاحم
 يف نوكي نأ دبال رابتعالا يف ناك اذإ ماكحألا نم لكشملا نإ ليق
 اذهب لاح يف هل مكحي نأ نيمكحلا نم اًمهنيب كرت نيذللا نيلاحلا دحأ
 كلذ ناكمإ يف نيمكحلا يف هل قحتسي ام عيمج نم اذهب لاح يقو

 ىنعم ىلع يدنع جرخي هل اعيمج مكحلا ىنعم تابثإب هانعم موزلو هيف
 . ةهبشلا نم جورخلاو طايتحالا

 لوصألا هبشي امب ماكحألا توبت يناعم يف ديعبب كلذ سيلو

 هلاوحأ ءالتبا وهو نيينعملا يف هقحتسي هنأ دب ال امب هل مكحلا توبثو
 مكحي نأ هيف فلتخي ال ىذلا مكحلا لصأ وه كلذ ىوس امع فوقولاو

 هللا ىلإ لاكشالاو ةهبشلا ىنعم ىجريو هيف ةهبش ال يذلا نايبلاب
 حلصلا هيف زوجيامم نيقولخملا نيب اميف هحلاصم ىنعم تبثيو ىلاعت
 . لاومألا يناعم يف لحيو

 الو نادبألا يف مكحلاب نايبلا يناعم ريغ ىلع حلصلا زوجي الو

 ى ذل ١ وهو .0 لكشم ٣ جيوزت ةح ابا ا نع فوقول ١ مؤل انه اه نمق ف ل اومآل ١

 مل هزأل ركذ دي وأ ىثن ذأيو هظمي لوقل ين ذاعم ضعب يف ىثنخلا ىمسي
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 جوزت نإف الكشم هرمأ ناكو س عامجإلا ىنعم هبشي صن هيف تأي
 يف يل نبي مل ىثنخلا وهو هلثم لكشمب وأ ركذب وأ ىثنأب لكشملا
 قرفي نأ عامجإلا مكح بجوي امب ميرحتلا نم تبثي ام ىلع مكحلا
 ىذلا لاكشإلا نم جيوزتلا كلذ ىلع ةماقإلا ىلع امهنم ًربي الو امهنيب
 . امهرمأ يقو 0 امهيلع لخد

 يل نبي الو امهتيالو ىلع يدنع اناك ,ةيالو امهل تناك ناق

 ينأل ةدالولا تبثت نأ دعب مكحلا ىنعمب اعيمج امهتيالو نع فوقولا

 نم امههبشأ امو نبنعالتملا ةلزنمب :ئطخم لاحمال امهدحأ نأ لوقأ

 . لطيملا امهيأ الو قحملا امهيأ الو نيلتتقملا

 ركذب وأ ىٹنأب وأ هلثمب لكشم حاكن سيلف لصفلا اذه هبشأ امو
 امهنكلو ة :اربلاو ةيالولا ىنعم يف امههبشأ امو نينعالتملا ةلزنمب يدنع
 امهرمأو هل تناك يتلا لاحلا ىلع دارفنالا ىلع امهنم دحاو لك يدنع

 دق اناك اذإ قالط ريغب امهنيب قارفلاب وأ قالطلاب جيوزتلا اذه كرتب
 يف لخدي يذلا لاكشإلل الخدي مل وأ امهضعبب الخد جيوزتلاب ايضر
 . هب ىضرلاو دقعلاب دقعناو عقو اذإ جيوزتلا

 نأ هيف كشي ال اميف مكحلا نم حيحصلا هنأل جيوزتلا هجو ىلع
 ىثنأو ركذ وه سيلو ىثنأ وه امإو ركذ وه امإ هرمأ لكشملا اذه

 . لاحب

 وأ لاجرلل لحتف ةأرما وه امنإو لاجرلاو ءاسنلا ىلع مرحيو
 . لالحلا جيوزتب ءاسنلا هل لحتق لجر

 هرمأ لكشم أدبأ وهف لاكشالاو ةهيشلا ىنعمب . لاجرلا , اسنلا

 . لاكشإلا نم ء اري هل حصت ملام يدنع
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 . لاوحألا كلت يف ىلاعت هللا 7 كلذ ا اجريو

 يف لاملا ىنعم يف ةريثك ءايشأ يف ليقام ىنعم ىلع دقعني الو

 هل نوكيف نيلاحلا نم ضعب امهضعب نم اثروي نأو ثيراوملاو اياصولا
 ال هنأل ةجوزلا ثاريم فصن هنم ةجوزلل نوكيو جوزل ا ثاريم فصن

 . ةأرما ةجوز هعم تناك اذإ اجوز نوكي نأ نكمي

 ن أ ي دنع دعيي الف الجر تجوزت اذ ١ ةجوز نوكت ن ن ] نكمي كل ذكو

 ٥ ةأرم ١ نم هل نوكيو ةجوزل ا ك ثاريم فصن حيرصل ١ لجرل ١ نم هل نوكي

 ثاريم فصن اجوز هي تيضرو اهجوزت دق و هنع تت تام اذ ١ ةحيرصل ١

 . جوزلا

 نم ىثانخلا ثروي نم لوق ىلع اداقنم يدنع جرخي لوقلا اذهو

 تيثي ملق جيوزتلا تويث يق رمألا لكشأ جيوزتلا عقو 0 امنإ نيلاحلا

 يناعم هقحلقف الكشم ناكو مكحلا يناعم يق ادساق الو احيحص

 يف مهرمأ بيترت ينعم جرخي اذه بسح ىلعو ثاريملا يف لاكشإلا
 لرحتسيف ىثنأ وأ اركذ ىثنخلا تويثب مهيق مكحلا حصي مل ام ثاريملا

 . لاكشإلا لطبيو مكحلا توبثو نايبلا ىنعم ىلإ رمألا

 ول نأ هعضوم يف ىثنألا ثاريم لكشملا ثروي نم لوق ىلع امأو
 ىلع جرخي الو 0 ايتفلاو مكحلا يف كلذ ىوس مع فقيو ىثنأ ناك

 ىلع مهل حصي ال مهنأل لاكشإلا مكحل ثيراوم مهل ن أ هلوق ىنعم

 حص امك هيف كشي ال امب حصي مل جيوزتلا ن رأل هنم مهل دبال مكح لاح

 لاحم ال كلذ نأل ةبصعلاو ةوخألاو ةدالولا رمأب اوثرو يذلا بسسنلا

 ءاوتساو ىثنأ امإو اركذ امإ نيتلزنملا ىدحإ يفق هنم نولزان مهنأ

. لاوحألا



 ىثنالا مكح نم انه اه لكشملا نأ هيف لاحم الو هيف كش ال امو
 مل اذإ لاح لك ىلع كلذك ةيجوزلا مكح يف مهل سيلو لاملا قاقحتساب
 ىلع لاجرلل دقعني جيوزتلاب سيل ذإو لاجرلا نمو مهنم ءاسنلا حصي
 ءاسنلاو ءاسنلا ىلع لاجرلل دقعني امنإو ءاسنلا ىلع ءاسنلل الو لاجرلا
 . لاجرلا ىلع

 هلك هانعم جرخي امنإو لاح لك ىق ءىش هلك كلذ نم حصي الو

 ىف هتحص لطب املف لاح نم الإ همكح جرخي ال لاكشإلاو لاكشإ

 ناك تباث لاح لك ىلع همكح جرخي ملو اهنم هل دي ال يذلا لاحلا

 . لاح لك ىلع ماكحألا توبث نع اليحتسم

 اذإف ى لاوحألا تابثإب لاكشإلا ىلع ثٹيراوملاب لوقي نم لوق ىلعو
 مكح يف يدنع هتوبثو ىضرلاو دقعلاب ىثنخ ىلع ىثنخ جيوزت تبث

 نايضريو رخآلاب هيلو نييثنخلا نم دحاو لك جوزي نأ لاكشإلا
 اعيمج جيوزتلاب

 امهالك امهنأل هدلو نم رخآلاب امهدحأ جيوزت يدنع حصي الو

 نأو ناتأرما امهنأو نالجر امهنأ امهرمأ لمتحي هنألو نالكشم
 جيوزت توبث انعم عقي مل كلانه نمف ةأرما امه دحاو لجر امهدحأ

 نييلولا دحأ لكو نإف رخآلا نم هيلو نيعيمجلا جيوزتب ال لاكشإلا
 يدنع عقو جيوزتلاب ايضرو ةدحاو ةدقعب دحاولا يلولا امهجوز رخآلا
 . لاحم الب حاكنلا اذه ىف لاكشإلا ىنعم

 ىنعم ىلعف اقرتفي وأ امهرمأ نيبتي نأ لبق امهدحأ تام نف
 اريم فصن امهنم يحلل نوكي ن أ ي دنع جرخي لاكش ال ا ث

 امهيأ ١ الو رك ذل ا امهيأ ير ل ] ال ينأل جوزل ا ت ثاريم فصنو :7 ١

 . قالطلاو ة ٥ افولا ةدع طايتحالا يف ةدعلا امهنم يحلا ىلعو ىثنألا

 هيلع بجي يذلا وه امهنم اطوملاو كلاهلا اهب لخد ناك نإو
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 لاح ىلع زوجي الو ئطاولا ىلع كلذ سيلو طايتحالاب قالطلا يدنع
 يطو ز روجي ال هنال لطاب اذه نأل هيحاص امهنم دح و لك اطد ن ]

 . ىثنألل ركذلا ىطو ن روج امنإو 4 ىثنألل ىثنألاو ركذلل ركذلا

 اضعب امهضعب اعيمج أطي نأ هريغ الو لاكشإ يف ميقتسي الو
 لاح ىلع عسي ال ام لاح ىلإ يدنع اجرخ دق اناك كلذ العق اذإف
 اعيمج امهيلعو ىلع ميرحتلا مكح ىلإ لاكشإلا مكح يدنع لطيو
 . ةقلطملا ةدعب ىطولا ىنعمب امهنم دحاو لك :ئطولا نم ءاربتسالا

 دق هنأل دمعتلا ىلع كلذ العف اذإ لاح ىلع امهنيب ثاريم الو
 يف يدنع قالطلاو لاكشإلاو لالحلا مكح لطبو يدنع ةمرحلا تعقو
 اذإو لاجرلا نم ءاسنلا ةلزنمب ثالثلاب نيبتو ةنسلا قالط حاكنلا اذه
 لجرلا ةجوز نيبت امك قالطلاب يدنع تناب ةأرملا هتجوز ىثنخلا قلط
 حاكن الف ةأرما ناك نإو قالطلا عقوو قلط دقف ألجر ناك نإ هنأل هنم
 . لصألا ىق

 اطي هنأ ىلع جوزت يذل ١ ىثنخل ١ ىثنخل ا قلط اذ ١ يدنع كلذكو

 ة رما يمو الجر ناك نإ هنأ لاحم ال ئطو دق ناك اذإ ةيجوزلا هلو

 اتناك نإو حاكن الف لجر يهو الجر ناك نإو ب قالطل ا عقو دقف
 . حاكن الق نبيتأرما

 يل نيبي الف اطي مل امو يدنع حاكنلا نيبي امهنم ئطاولا قالطو
 يردأ ال ينأل رخآلا امهنم دحاو لك قلطي ىتح امهنيب هقالط نأ

 هنأ الإ هريغ يق الو س عوضوملا اذه يف ةأرملا امهيأ الو لجرلا امهيأ

 ال ا إ ميقتسي 7 رخآل ١ يطو رجحي مكح عقو دق نوكي ىتح اطي مل ام

 قالط الب حاكنلا لطب دقف الإو ئطولا نيح جوزلا وه اذه نوكي نأ
 . لصألا يف لجرلا وه نكي ملو امهدحأ ئطو اذإ

 دحاو لك ةطي نأ حصي مل اذإ ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ لاق

٣١.



 هللاو امهيلو نذإب امهنم دحاو لك جوزتي نأ يف ةدئاف الف رخآلا امهنم
 . ملعأ

 هيلو امهنم دحاو لك جوزتي نأ ريغ نم ىثنخلاب ىثنخلا جوزت نإو
 نم ٥ انعم برقي يذلا لاكشإل ىنعم نم اديعب يدنع كلذ ناك رخآلاب

 . لاح ىلع جيوزتلا توبت نم يدنع دعبأ وهو لالحلا

 ىنعم امهقحلي نأ هيلع اهئطوو جيوزتلا اذهب اكسمت نإ ينبجعيو
 . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ يف نينعالتملا مكح

 ينعأ هل نوكي نأ يل نبي مل جيوزتلا اذه نع امهدحأ تام نإو

 هل لعجيف نيهجو نم لاكشإلا ثاريم لصأ ىلع ثاريملا امهنم يحلا
 لوق ىلع ي دنع جرخي هنكلو جوز ث اريم فصنو ةجوز ث اريم فصنت

 . لاح ىلع ثاريم هل سيل لاكشإلاب ثروي ال نم

 اعيمج نيدلولا مج ا ج جيوزتب ل ا ل اح يلع جيوزتل ا يدنع دقعني د ال هنأل جوزلا

 عس تا دقو لالحل ١ ىنعم نم برقيو ل اكش ال ا ىنعم دقعني ذئنيح مث

 هيق انفلاخ ام عيمج نم هللا رفغتسنو لاطو ةلاسملا هذه ىق مالكل ا

 الإ اهريغ يف الو اهيف انلوق نم ذخؤي الو لالضلاو لطابلا نم هاضر

 . بايترا الو كش الي كلذ

٢١١





 ققحملا لاق
 موي يف عرشل ١ ن ايي ب اتك نم نوسمخل و عب اسسلا ءزجلا مت ا هت

 سم اخل و ه ٥ . ٤ ١ ةنس ةرخآل ١ يد امج نم سم اخل ١ يدت ١

ىثر احلا م ن " نب دمح ني ز اس هتكو ة هيرجه ٨٧ ١١





 نوسمخلاو عباسلا ءزجلا سرهت
 عرشلا نايب بانك نم

 ةحفصلا مقر

 ٢ رارقإلاو غولبلا ةفرعم يف لوألا بابلا
 . ميتيلا لام ميلستو

 . هتيطعو ماكحألا بيترتو

 . هدشر سانيإ يفو

 كلذ ماكحأو
 ١ه هيصوو . هليكوو ميتيلا ةقفن يف يناثلا بابلا

 رابجلا ةماقإ يفو م هل بستحملاو

 كلذ نم زوجي امو 0 ميتيلل اليكو

 زوجي ال امو
 ٢٢ . هبدأ يقو ٧ ميتيلا ةقفن يف ثلاثلا بابلا

 يقو . هلام نم هب لمعي امو
 نم ىلإ هلام عفدو ى هتطلاخم
 ىرتشي نأ زوجي امو هعفنل هلوعي
 . اهب عفتنيل ةينآلا نم هل

 كلذ هبشأ امو

 ٤٥ هعيبو هليكوو ميتيلا يصو يف عبارلا بابلا
 هئامإ جيوزتو ميتيلا لامل هلكأو

 ىلإ دلب نم هرامث بلجو هديبعو

 لمحو ةرجأ الب هلزنم نكسو دلب
 رحبلا ىف هلام

 ٦٦١ نم هلام هعيبو ميتيلل باستحالا سماخلا بابلا

 . ناويح وأ ضورع وأ لوصأ

 . زوجي ال امو كلذ نم زوجي ام وأ

 هلام نم ضورقلاو
 ٧٧ جارخإو هب مايقلاو ميتيلا لام يف سداسلا بابلا

 هفحصمو هبتك نم ةءارقلاو هتاكز

هتاريمو هلايكمب ع افتنالاو



 عباسلا بابلا

 نماثلا بابلا

 عساتلا بابلا

 رشاعلا بابلا

 رشع ىد احلا ب ايل ١

 رشع ين اثلا بايلا

 رشع عبارلا بابلا

 رشع سماخلا بابلا

 ةحفصلا مقر

 ٨١ يصو نم ميتيلل ةعيابملا يف

 ةضياقملاو كلذ وحنو هريغ وأ
 ةلسافملاو ةمساقملاو ةحلاصملاو

 لامل ىنطلا يفو طحلاو ةلاقإلاو

 رقوألاب هل رظنلاو هسبحو ميتيلا
 جارخلا نم ميتيلا لام ءادفو

 امو كلذ نم زوجي املو فلتلاو

 زوجي ال

 ١٠٨ يفو لامب لجر هل رقي ميتيلا يف

 امو هغولب دعب هيلع نيميلا مكح
 ناك همزلي الامو امهمنزلي
 هريغ وأ رقملا نبا

 ١٠٩ باب يف بئاغلاو ميتيلا ةكرش يف

 دبع وأ ىحر وأ

 ١١ه يف هتمساقمو ميتيلا ةكرش يف

 ضرأ ةعارزو لخن ةرمث

 ١١٢ هلعفي نأ ميتيلا كيرشل زوجي اميف
 كرتشملا لاملا ىف
 .١٢ ثدح هيق ثدحأ اذإ ميتيلا يف

 نم كلذ ريغب وأ ةرجإب لعاف نم
 كلذكو \ رعش صاصق وأ ناتخ

 هلامعتساو هلام ىف ثدحلا
 ١٢٨ ريغب وأ رجاب ميتيلا مادختسا يق

 لخن عولط وأ ةيعر يق رجأ

 ١٢٣ لبق نم ميتيلا قح هيلع نميف
 نامض وأ هعبت ورأ نيد وأ ةنامأ

 كلذ ريغ وأ

 ١٤٩ 3 همعفنتساف ميتي ماب جوزت نميف
هتينآو هرادب وأ هلامب



 رشع سد اسلا ب ايل

 رشع عباسلا بابلا

 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 نورشعلاو يناثلا بابلا
 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نورشعلاو سداسلا بايلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نورشعلاو نمالا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابلا

 نوثالثلا بابلا

 نونثالتل و ى ل احل ب ايل

 نوثالثلاو يناتلا بابلا

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ةحفصلا مقر

 ١٥٢ لقعلا صقانلاو نونجملا يف

 مهلام يف مهمزلي امو هلبألاو

 ١٦٢ هليكو يفو هتدم يفو بئاغلا يف
 ١٦٥ ايئاغ ناكو هثراو توم ىعدا نميق

 ١٦١ ىلع اوقفتا اذإ بئاغلا ةثرو ىف
 مهنم ءارشلا يفو هلام ةمسق
 ١٦٨ ماكحأو هنم لكالاو بئاغلا لام يف
 ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم كلذ
 ١٦٩ ماكحأو هماكحأو دوقفملا يف

 رثؤملا يبأ نع هنيدو هتيصو
 ١٧٤ هتجوزو دوقفملا ثاريم ىف

 ١٧٨ بئاغلا ةدمو دقفلا ةدم ىق

 ١٧١ دوقفملا هب نوكي يذلا دحلا ىف
 ا دوقفم

 ١٨٤ اهتدع ىقو دوقفملا ةأرما ىق

 ١٨٥ هتجوز ةدوقفملا جيوزت يف

 .١٩ دوقفملا ةجوز ىف

 ١٩٩ دوقفملا ةجوز ةقفن ىف

 ..٢ طيقللا يف

 ٢٠٢ هجيوزتو هئارشو هعيبو ىمعألا يف
 هدبعل هقتعو هدنع نم لكالاو

 ٢.٧ مكحلا يف ىمعألا رارقإ ىف

 همصخ نيبو هنيب
 ٢٠٩٢ . همصخو ىمعألا نيب مكحلا ىق

 كلذ هبشأ امو هتيصوو هرارقإ يفو
 ٢٧١٦ ىمعأل ا ةالص ىق

 ٢١٨ هملخو هفلسو ىمعألا عيب يف
 قالطو هئاسن قالطو هتجوز

هديبع قتعو ى هديبع ءاسن



 ةحفصلا مقر

 ٢٦٢٦ مصألا ىف نوثالثلاو سماخلا بابلا

 نوكي نأ زوجي لهو هئاضقو
 كلذ وحنو نيملسملا نيب ايضاق

 ٢٢٩٢ ةالصلا ىف مصألا ةمامإ ىف نوثالثلاو عباسلا بابلا

 كلذ ماكحأو
 ٢٢٢ يف ًامومأم ناك اذإ مصألا يف نوثالثلاو نماثلا بابلا

 كلذ ماكحأو ةالصلا

 ٢٢٧ وأ لبقت له مصألا ىوتف يف نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ال مأ زوجت

 ٢٢٩ ةداهشلا لمحو مصألا ماكحأ يف نوعبرألا بابلا

 هيلإ ةفاضملا ةدايزلا نم اهتيدأتو

 باتكلا ريغ نم
 ٢٤٢ مصألا ىلع جيوزتلا دقع يف نوعبرألاو يداحلا بابلا

 كلذ ماكحأو
 ٢٤٣ هبشأو همتشو مصألا فذق يف نوعبرألاو يناثلا بابلا

 كلذ

 ٢٤٤ هعيبو مصألا تاموصخ يق نوعبرألاو ثلاتلا بابلا

 سانلا عم هرومأو هئارشو
 مصألا ماكحأو كلذ وحنو

 ٢٤٩ فلسلا هيف فلتخا اميق لوقلا ىف نوعبرألاو عبارلا بابلا

 ٢٦٢ هذه جيوزت ةرهش يف لوقلا يف نوعيراأال و سماخل بابلا

 كلذ ةحصو رخآلا جوزلاب ةأرملا

 ٢٦٤ نم ةيجوزلا ماود يف لوقلا يف نوعبرألاو سداسلا بابلا
 اهعاطقناو لوألا بئاغلا جوزلا

ةأرملا هذه نم



 ةحفصلا مقر

 ٢٧٧ مكاحلا مكح يف لوقلا يف نوعبرألاو عباسلا بابلا

 ةأرملا هذه تجوزت ىذلا

 هزاجأف كلذ ملع وأ همكحب

 يف لوقلاو اهيلع راكنإلا كرتو

 كلذ عيمج

 ٢٨٥ ةأرملا هذه دالوأ يف لوقلا يف نوعبرألاو نماتلا بابلا

 مهبست قحلي نملو اهركذ مدقتملا

 كلذ ماكحأو

 ٢٢١ ةأرملا هذه توم يف لوقلا يف نوعبرألاو عساتلا بابلا

 ةجحلا نم اهثراول نوكي امو

 كلذ ىف
 ٢٩٤ ةأرملا هذه ثاريم ىف لوقلا ىق نوسمخلا بابلا

 ءيش مدقت دقو نوكت نمل

 كلذ نم

٢٩٧ هرف ءاج امو هماكحأو ىثنخلا ىف نوسمخلاو ىداحلا بابلا





١ .1 

 رر
 ممه

  

  

٠٥ 
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نوسمخلاو نمانل ١ ء زجلا





 لوألا بابلا
 زوجي الو زوجي ال نم و هرارقإ زوجب نم و رارقالا

 اميق هدبع ىلع ديسلا رارقإ الإ دحأ ىلع دحأ رارقا
 دبعلا ةبقر يف كلذ عبمج نم نوكب

 . دودحلاو صاصقلا هيف نوكي اميف اهيلع هرارقإ زوجي الو
 الو دبعلا ةبقر يف ديسلا ىلع حورجلاو كلذ نم تايدلا نوكتو لتقلاو
 ام عيمج ديسلا مزلي هنإف كلذب هرمأ نوكي نأ الإ دبعلا ةبقر كلذ ودعي
 نوكي الا ادهاش نوكيف ةداهشب ادهاش ناك نم الإ هلام ىف هب هرمأ
 . ارقم

 الو مهنادبأ ىلع ثانإلاو ناركذلا ديبعلا نم دحأ رارقإ زوجي الو
 قالطل او ح اكنلا نم اهلك ء ادشأل ١ عيمج يف مهي دد ] يف ام ىلع

 . صاصقل ١ ىوس ددسلا هي مهيلع رقأ ام ال ا تايانجل او

 اوناك امب قوقحلاو دودحلا يق مهسفنأ ىلع مهرارقإ زوجي الو

 . مهرارقإب

 ىلإ لوحت مث هيلع هرارقإ تبثي ال لاح يف رقأ نم لكو : ةلأسم
 زاوجلا لاح يف هرارقإ هيلع زاج اهيف هسفن ىلع هرارقإ زوجي لاح
 اهيف هيلع تبثي نكي مل يذلا لاحلا يف هب رقأ يذلا هرارقإب ذخؤي ملو
 رارقإلا كلذكو كلذ ركنأ عجر اذإ دبعلاو نونجملاو روهقملاو هركملا لثم
 . دحلا لوأ هيلع عقي ملام هسفن بذكأف عجر اذإ دودحلاب

 ث اريمي لاملا كلذ ل از مت هلام يف هريع ىلع رقأ نمو : ةلأسم

. هريغ ىلع هب رقأ ناك اميف لاملا كلذ يف هسقن ىلع هرارقإ تبثي





 ىلع روهقملا الو نيناجملا الو نايبصلا رارقإ زوجي الو : ةلاسم
 الإ ءيش يف مهرارقإب نوذخؤي الو ى هسفن ىلع فاخ اذإ هب رقأ ام
 هلقع ةحص نيح يف هرارقإ نإف 0 انيح حصيو انيح هلقع عيضي نم
 رارقإ الو ءاميإلا الو ةراشإلاب سرخألا رارقإ زوجي الو هيلع تبات
 . ريرضلا ىمعألا

 رقأ اذإ ريرضلا ىمعألا رارقإ زوجي ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 هب رقملا ناك اذإ كلذ ريغو بسنلا نم هيلع ةنيبلا هيلع هب موقت امب
 هيف هل امف هدي يف ءيشب رقأ نإ امأو دوهشلا نم هريغب هدحب افورعم
 39 . كلذ زوجي الف لوقلاو ةلاهجلا

 . زوجي ال اميفو ىمعألا نم رارقإلا هيف زوجي اميف كلذكو

 ىلإ لوحت مث هيلع هرارقإ زوجي ال لاح يف رقأ نم لكو هنمو

 زاج دبعلاو نونجملاو هركملا لثم اهيف هسفن ىلع هرارقإ زوجي لاح
 لاحلا يف هي رقأ يذلا هرارقإب ذخؤي ملو زاوجلا لاح ىف هرارقإ هبلع

 . اهيف هيلع تبثي نكي مل يتلا

 تبث ثاريمب هيلإ لاملا كلذ لاز مث هلام يف هريغ ىلع رقأ نمو
 . هريغ ىلع هب رقأ ناك اميف هسفن ىلع هرارقإ

 زجي مل ءيشب رقأو نيملسملا نجس يف لجر ناك اذإو : ةلاسم

 . هرارقإ

 نم وأ نالف سيك نم ضيق وأ ذخأ هنأب رقمل ا رقأ اذاو : ةلأسم

 هي ذخأ كلذ وحن وأ هطئاح وأ نالق قودنص نم وأ نالف لزنم

 . قودنصل ١ وأ سيكل | وأ لزنمل ١ بحاصل

 لوقلا ناك لجأ ىلإ هريغ ىلع هل لام نامضب رقأ نمو : ةلأسم
 . لصألا يف عربتم ناك هنأ لبق نم هلوبق

٢٢١



 نيب رقملا عطقي ملو رارقإب ةلصتم ىوعد لك لاقو : ةلاسم
 . هاوعدب قحال وهف توكسب هاوعد نييو هرارقإ

 رارقإلا دعب ىوعدلا تناك اذإ : لاق ؟ كلذ فيكو : هل تلق

 مه ر ل ةرشع لجر ىلع يعدي 7 لجرك : هل تلق . ر ارقإل ال اي الصتم

 اهايإ هتيطعأ دقو مهارد ةرشع اذهل يلع ناك هيلع ىعدملا لوقيف
 .كلذ ه ايشأو 4 معن : لاق ؟ توكسب كلذ ني عطقي مل ر ارقإل اي الصتم

 يذلا لتقلا همزلي له ركني مث لجر لتقب رقي يذلا يفو : ةلأسم
 همزلي الو ركني نأ هلو كلذ همزلي مل ركنأ اذإ هنأل ال : لاق ؟ هب رقا أ

 . ء يش مكحلا ىف ا يف

 ال هن اف > هي رق اف ء يشب ذوخ ام نجسلا ىف ١ ىف ن اك نمو : : ةلأسم

 تيثي ٥ ر ارقا ن ا , ا هي ذوخ ام ريغ قحي سيبحل ا يف رق ا ن او > هيلع تيثي

 . هلع

 هنأ رقيق لتق ةمهتب ذوخأم نجسل | يف نوكي ي ذلا يفو : ةلأسم

 دابعلل قحو هلل قح هيف اذه نأل ةيدلا هيلعو . لتقي ال هنأ لتق
 . ةيدلا وهو دايعلا قح انتيثأو ةهيشلاي هللا قح انطقسأقف

 هب رقأ نكي مل سبحلا يف رارقإب رقأ لجر تيأرأ تلق : ةلاسم
 يق هرارقإ همزلي ال لاق ؟ سبحلا نم هجورخ دعب هركنأ مث ى كلذ لبق
 . سبحلا

 هيق برض هلام يف كلهتسم ء ءيشب هريقل رق أ نم لكو : ةلاسم

 لطر ق ] نارقعز لطر اذه يبوت يف : هل لوقي ن ] لثم كلذ دو هتميقب

 . هل ام ةميقب هل برضت امهنم ة ه دح و لكو بييز نم

 ىلع سانلا فراعت يق زوجي ال ءيشب رقأ نم لكو : ةلاسم

٢٣٢٦٢



 ريعش نم زيفق يلع نالف ةْبادل لوقي نأ كلذو 0 اهلك هوجولا نم هجو
 . زوجي ال هنأ كلذ وحنو 0 اذه نالق سيكل وأ نالف لزنمل وأ

 ء ن امٹع نيب دمحم ني دمح ] نيب نسحل ١ يلع يب ] نع : ةلاسم

 هيلإ ذفنأف هب عفتني المج بلطي لجر ىلإ ذفنأ لجر يف لوقت امو
 هريغ وأ هب هيلإ لصو يذلا لاق لمجلا هيلإ لصو املق لجر دنع المج
 ميتي مهيقو ءاكرش فلخ هدلاوو لمجلا ذقنأ يذلا دلاو فلخ ام اذه

 ؟ لجرلا لام يف هلوق لبقي ال وأ هلوق لبقي كلذ ةقيقح لجرلا ملعي الو
 . ملعأ هللاو كلذ يف هلوق لوبق هبلع سيلف

 ىلع ناسنإ ىدانو تيب ىف ةأرما ىف لوقت امو هنعو : ةلاسم

 ال ةأرملاو ورمعل بحلاو ديزل ءاعولا لاقف بح هيق ءاعوب ىمرو بابلا
 لخدأ ىذلا هركذ ام ىلع ءاعولا بحاص فرعت الو ىدان ىذلا فرعت
 ىذلا لجرلا كلذ مالك لبقي مأ ءاعولا بحاصل بحلا نوكيأ ءاعولا
 نم اهصالخ هجو نوكي فيكو ورمعل بحلاو ديزل ءاعولا نأ ركذ
 ؟كلذ

 فرع نإو هي هل ل رقأ ام لكلو هملس هي يذلا هب رقأ ام ىلع كلذف إ

 :هللا ءاش نإ باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت 7 كلذ

 نالفل اهنأ ةعطقي هدلاو هدنع فرتعا يذلا امأ او هنمو : ةلاسم

 الو اهلاحب ةعطتلاق هتثرو الو بئاقلا نالف فرعي ملو هي ىمسو بئاقلا

 نالف ؟ئجي نأ نكمي هنأل اهنمت فرقيو اهذخأي نأ ثراولل نأ يل نيبي

 . ملعأ هللاو هتثرو نم دحأ وأ ام امون

 ءيشلا اذه هل لاقو ائيش لجر ىلإ ملس لجر نعو : ةلاسم
 يل لاقو اذكو اذك يلإ ملس نالف ناك هل لاقو انالف اذه يقلق نالفل
 ىلإ ءيشلا ملس يذلا تامو يل هنأ ملعأ ال ينإ لجرلا لاقف كل هنإ
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 نأ الإ هل همكحو هب هلدو رقملا ىلإ هنم صلختيف كلذ نم صلختي نم

 . ملعأ هللاو هتثرو ىلإ هملسيف لوألل هب رقيو رارقإلا كلذ ركذي

 تايانجلا كلذكو هب رقأ نم ىلع زئاج قوقحلاب رارقإلاو : ةلاسم

 . دعب نم هركنأ اذإ زوجي ال هرارقإ نوكي نأ الإ

 . هركني ملام هيلع زئاج هرارقإف رارقإلا دعب ركني ملام : هريغ لاق
 هسفن ىلع رقأ ىثنأ وأ ركذ نم غلاب رح لك نأ فورعملا رثألا يقو
 ةيرحلاو بسنلا فورعم رح رقي نأ الإ هب ذوخأم هيلع زئاج هرارقإف

 وه نم هريغل هب رقي ءالولا كلذكو هقتع ةحص دعب وأ قرلاب هسفن ىلع
 . زئاج ريغ كلذ نإف هل

 يف نوكت يتلا تايانجلاب هدبع ىلع ديسلا رارقإ زوجيو : ةلاسم
 الو > هيلع هر ارق ا زوجي الف ص اصتلا هيق همزلي امو لتقل ا ال ١ هتيق

 . هي هرمأ ام الا درسلا مزلي

 نكلو ديعل | ىلع درسل ا نم زوجت ال دودحلا كلذكو : هريغ لاق

 ص اصقتل و لتقل او دو دحل او قوقحل | عيمج نم ديعل ١ هي رق ا ام عيمج

 هي رق ] امو ل ايعل ١ قوقحو هللا قوقح يف هيلع ة هزد اج درسل ا ةق دصو

 ن انيصل ا كل ذكو ةكلملا دح يق هي اورقأ ا ام مهمزلي مل اوقتع مث دييعل ١

 سوبحملاو روهقملاو نيناجملاو

 رئاس امأو هلف هرارقإ نع سوبحملا عجر نإ ليق دق : هريغ لاق
 . لاح ىلع زوجي الق ركذ نم

 يف ءامسألا يناعم يق سانلا فراعتي ام ىلع رارقإلاو : ةلاسم

 امنإف كباكم وأ مهارد وأ ريناند وأ راتيدي لجرل رقي لجر لثم مهدلب

 زيفقلابو دلبلا لايكم هل امنإو مهاردلا نم ريناندلا نم دلبلا دقن هل
 امهنم طسوألا هلف ليقانم وأ ةفلتخم ليئاكم تناك نإفق .4 عاصلاو
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 . طسول ا ةفلخلا دوقنل ١ ىق كلذكو سانل ا دامتعا هيلع يذل و

 وأ نيد نم لاومألا عاونأ نم عونب هريغل رقأ نم لكو : ةلاسم
 تاقصلا عيمج نم ةفصب عونلا كلذ فصو مث نامض وأ بصغ

 ىلع ىوعدب كلذ لصي نأ الإ هب رقأ ام الإ هيلع نكي مل ةفصب لصتم
 هيلع ناك اذكو اذك تقو ىلإ مهرد فلأ هيلع هل هلوق لتم هل رقملا
 . عدم لجألا يف وهو مهرد فلألا

 وأ هين دعم مهر د فلأ هدلع هلوق لتمو ء ادشأل ا نم اذه وحنو

 وأ توكسب ةفصلاو رارقإلا نيب عطق اذإ دلبلا مكح هيلع نإف اهريغ

 . رارقإلا نم سيل مالكب

 ضورعلا نم ضرعب رقأ نإو هلوق لوقلاف الضتم كلذ لاق نإو
 مل اذكو اذك عون نم وأ اذك سنج نم وه لاق مت دبع وأ بوت لتم
 وأ ديبعلا نم سنج ىلإ كلذ فاضأ نإو س هب رقأ ام الإ هيلع نكي
 . طسوألا هيلع ناك بايقلا

 تايانجلا كلذكو هب رقأ نم ىلع زئاج قوقحلاب رارقإلاو : ةلسم
 كلذف هب ايارسلا نم ةطاحإ وأ ديق وأ نجس يف هرارقإ نوكي نأ الإ
 .كلذ دعب نم هركنأ اذإ زوجي ال هرارقإف هب رقأ ىذلا ببسلا

 كلذ ىف ميلستلاو ةفرعملا نم دب ال رارقإلاو عيبلا نعو "" : ةلاسم
 ريغ نم عيبلا ناك نإ ميلستلا عئابلا ىلع ةبجاولا تعقو اذإف س ال مأ

 . ديدحتلا عئابلا ىلعف لوصألا نم ءىش ىلع عيبلا ناك نإو لوصألا

 لوصألا نم ناك اذإ كلذ هفرعي نأ هيلع امنإف رارقإلا امأو

 ىذلا اذه ىلعف هب هل رقأف س ابئاغ ناويحلا نم ءىش ناك نإ كلذكو

 . هضيقو هيلط رارقإل ا هل

 اضيأ رارقإلا يف باب ةخسن يف )١(
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 يرتشل و رارقإلا هل يذلل ةداهشلاو هملس س رقملا دد يف ا ناك نإو

 . . هيلا ": هبلعق اذهي فراع وهو هلمعتسا هنأ ايلاب رقي نأ لإ

 ءيشلا كلذ ن ں أ ىعداو ءيشب رخأ لجرل رق أ لجر نعو : ةلاسم

 رقملا نيمي ءيشلاب رقملا بلطق هيلإ يعدملا كلذ ركنأو قحي هيلإ راص

 ؟ نيمي هيلع له قحب هيلإ راص ام ءيشلا كلذ نأ هل

 نيميلا نوكت فيكف هل ليقو س اذه ىلع همزلت نيميلا نأ يعم :لاق
 ىعدا ام نإف هل هنأ ءيشلا عدي مل اذإ هنأ يعم يذلا لاق ؟ كلذ يف

 يتل ١ ىوعدل أ هذه نم يعدي امم هنود وأ هبلع هقحتسا ءيشل ا اذهي

 . ةفصلا هذه ىلع هدلع اهيعدي

 هل امي هت ايح ىف رقأ نم ليقو ةفاضملا ةد ايزل ا نم : ةلاسم

 هي د ار أ هن أ ال ١ ثر او ىلع افيح هي دري ملو هنحصو هت ابح ىف هريغل

 زئاج كلذق افيح دري ملام قحلا هوجو نم هجول وأ ةأفاكم وأ ةليسو
 . هل ام ةلمج ىلإ

 همزلت يتلا هقوقح مزال نم ملسيل هاطعأو هب دهشأ هنأ ول ليقو
 هلازأ هنأ الإ ةمزاللا قوقحلا نم كلذ ريغو جحلاو ةاكزلا لثم لاملا نم
 ىلع فاخيو هب موقي الف قوقحلا نم هريغ وأ كلذ هيلع بجي نأ اقوخ
 كلذ نأ قوقحلا نم هيلع بجي امب موقي ال فاخ وأ دحأ نم هسقن

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو هل زئاج

 اهريغ وأ ضيرم وهو هتأرمال دهشي لجرلا يف تلقو .: ةلاسم

 ةنبا ةنالف يتجوزل وهف هقلخأ لام لك نأ اودهشا لوقيف سانلا نم
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 رارقإ اذهف تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ تباث رارقإ اذه له : تلق

 ةثرو ينع أ ةثرولل سيلو 0 اهركذ يتل ا هذه ةنالفق هتجوزل وهو تباث

 . ضقن الو در هيف لجرلا

 نم كلزنم يف هتفلخ ءيش لك لجرل لوقي لجر نعو : ةلأسم
 . جرخ اذإ هيف هل ةعجر الو هل وهف . كل وهف هنم تجرخ اذإ ىلام

 لك هضرم يف وأ هتحص يف هتجوزل يصوي لجر كلذكو : تلق

 . زئاج وهو رارقإ اذهف هنالف يتجوزل وهف هتفلخ يل لام

 اهل يلع قحب ةنالف يتجوزل وهف هتفلخ لام لك لاق نإف : تلق
 ء اضتلا نم ١ ذهف

 وه : لاق . هنالف يتجوزل وهف هتفلخ ءيش لك لاق نإف : تلق
 لاقق س ةنالف يتجوزل وهف هتفلخام لك لاق نإف : تلق 0 زئاج اضيأ

 . زوجي ال : لاق نم لاقو زوجي : لاق نم

 نالقل وهف هل لام لك نإ لاق يذلا امأو ديعس يبأ نع : ةلاسم
 هلام بلطو كلذ نع عجر مد 5 ءافوب هل هسيلو هبلع هل قحي نالف نبا

 ؟ كلام كيلع تددر دق لاملا بحاص لاقف

 ةحص ينع أ هنحص يف ء ءاضقلا اذه ن اك م نإ اف تفصو ام ىلعق

 ىعدا اذإف 4 ةلاهجلا يعدي نأ الإ هيلع تباث كلذق لاملا يضق يذلا

 لاملا نكي مل اذإ قحلا نم ءاش امب رقيو ةجحلا هل تناك ةلاهجلا

 ناك نإو هتميق هيلعف هدودحب ةلاهجلا ىع 71 مث هب ىمس دق . افورعم

 هل هيلعو ةلاهجلا عدي مل ولو ضقتني كلذ نإف حض مث ضرملا يف كلذ
 الو كل تقصو ام ريدتو ىخ أ كلذ مهفأف هر هل دهش أ ي ذلا لاملا ةمرق

 نيملسملا ىلع هضرعاو باوصلاو قحلا قفاو ام الإ ىلوق نم ذخأت

 . مهراثآو
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 . فوتسي ملو يلع هل قحب نالفل يلام لاق يذلاو اضيأ هنعو
 لاق يذلاو س هم يدنع وهف ءافوب هل هسيلو هلوق لثم نوكي له : تلق
 غلبي الو يلع اهل قحب ةنالفل يتدل او وأ يدلاو دنع نم يذلا يلام
 تياث اذهف هنم تيثي ام و أ اذه تبثي : تلق ؟ اهقح نود وه ىو أ اهقح

 حصي ام ىلع هتدلاو و أ هدلاو دنع نم هنأ حص ام لك اهل

 لوقي وأ هتجوزل وه هل لام لك نأ دهشي لجر نعو : ةلأسم
 . ع اقوب هل هسيرلو هيلع هل قحي هل ل ام لك رخآل

 رقي قح هيلع هل سيل هنأ ملعي وهو هل لامب دحأل رقي رخآو تلق
 ملعي وهو هلامب امهنم دحاو لك رقي نيجوزلا يف اذه : تلق . هي هل

 هل زوجيو هل لحيأ "" قح هل هنأ ملعي الو هب هل رقأ يذلا هيلع سيل هنأ
 ؟ كلذ هل سيل وأ زوجي ال حأ

 مثآ وهو كلذ هل زوجي الو بذاك وهف هل سيل امب هل رقأ اذإف
 وهف قح هيلع هل سيلو هيلع هل قحب هلام نم ءيشب هل رقأ نإ كلذكو
 يف تبثي ام ىلع زئاجف مكحلا يف امأو 0 هنيد يق هل زوجي الو بذاك
 مكح يف لعافلل زاج ماكحألا يف تبثي املك سيلو هل رقملل ماكحألا
 رهاظ يف تبثي مالسإلا مكح يف لعافلل زاج املك الو مالسإلا

 يف تبثي ام ئلع رارقإلا جرخ اذإ كلذ هل زئاجف هل رقملا امأو ماكحألا
 اذإف . رقملا بذك ملعي ىتح زئاج كلذب هنم كسمتلاو ماكحألا رهاظ

 ةجح نكي مل هرارقإ دعب بذاك هنأ رقملا ىعدا ولو زجي مل هبذك ملع
 . هقيدصت هيلع نكي ملو هل رقملا ىلع

 تامو ةلخن اذكو اذك نالفل يلع لجرل لاق لجر نعو : ةلسم
 نم هل بجي امو كلذ ريغ وأ قادصلا ء اضق ليبس ىلع هل نوكيأ
 هنأ قادصلا نم هب مسي مل اذإ هنأ يعم يذلاق تيملا لام نم لخنلا

 ةيصولا هب عقت ام ليبس ىلع هطسو ةلخن هل نوكيو رارقإلا نم نوكي

 . لخنلا كلتب هل ىصوأ ول نأ

 . اقح هيلع هل نأ : ةخسن يف(١)
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 لام نم هتنبال لامب هربخي الجر نإ لوقي لجر نعو : ةلأسم
 يتلا لخنلا اهلو اذكو اذك ةرذ اهلوأ اذكو اذك عضوم اهل لوقيف هيف

 لقي ملو لحاسلا ىلع يتلا لخنلا اهلو هضعب يذلا ناتسبلا وأ هضعب
 . يل يذلا ناتسبلا الو يل يه يتلا لخنلا

 ءيش هفصوو هر رق أ يذل ا اذه نأ حص اذاق ؟ كدنع امق : تلق

 ق ا هتني ال هي هر ارقاي اه هوجول | نم هجوي هقحتسي هل وه ى ] هدي يف

 كلذ حصي مل وأ هل وه الو هدي يف هنأ حصي مل نإو 0 زئاج اهريغل
 . ءيشب كلذ سيلف كلذ ريغل وأ ةفصب كلذ ريغل بجوت ةقفصب

 كلذب تبثي امف هب دهشتساو هل ليق ام ىلع دهشي دهاشلا امأو
 . ملع امب دهش اذإ دهاشلا ىلع سيلف الإو قح نم

 تبثي ام لجر ىلإ هلام لازأ دق هنإ لوقي لجر ىفو : ةلأسم

 وأ رارقإ ةلازإلا هذهو هل لاملا راص دقو هيلإ هلام لازأ هلوقب لجرلل
 نإف هلام لاز دق لاق هنأ الإ ةداهشلا نم هنم نكي مل اذإ اذإف قح وأ ةبه
 رارقإ اهنمو ةعيدو اهنمو 4 ؟ ىلع فرصتت انعم ةلازإلا
 مل اتيم ناك نإو ايح ناك نإ ةلازإلا هذه يف هلوق لوقلاو ة ةده اهنمو
 . كلاهلا رارقا نم كلذ حصي نأ الا رارقإلا هوجو نم ءيش تيثي

 نوكي اذهف كلذ ريغ وأ هنم ةيطع هلام هل لعج دق لاق نإو : تلق

 ضقنلا هيفو زارحإلا هيفو ةيطعلا ماكحأ هيف تبثتو ةيطع انعم
 . ةلاهجلاب

 . اهل الخن ةنالقفل هذه ىلخن تلاق ةأرما نع تلآسبو : ةلأسم
 ليقو رارقإلا ليق دقف ؟ لخنلا وأ رارقإلا ظفللا اذهب ىلوأ امق : تلق
 . الوصوم كلذ ناك اذا لخنلا

 ىف ملعن الو ارارقإ كلذ ناك كلذ لقت مل نإو ينماهل الخن تلاقو

٢٢٩



 كلذ ناك هريغ مالك وأ توكسب لوقلا كلذ تعطق اذإو افالتخا كلذ
 . افالتخا كلذ ىق ملعن الو ارارقإ

 هذه نالف ىلإ تملس دق ينأ اودهشا لاق لجر نعو : ةلأسم
 هذه نالق ىلإ تملسأ دق ينأب اودهشا لاق وأ مهارد ة ةرشعب لخنلا

 نكلو هيلإ تملسأ يذلا هلخن لخنلاو زئاج اذه لاق يلع هل قحب رادلا
 اذكو اذكب ركذي ملو ةلخنلا هذه نالف ىلإ تملسأ يتأ اودهشا لاق ول
 لاملا لجرلا ىلإ لجرلا ملسي دق هوجو ىلع اذه فرصتي دقف قحب الو
 . اهيف هيلإ تملسأ يذلل قح الو اهملسأ يتلا هلخن لخنلاو هلمعي

 هدلاو نإ مث هدلاول امالغ قتعأ هدلاو نأ رقأ لجر نعو : ةلسم

 ؟ رح وهو هعاب هدلاو نأ ملع اذإ مالغلا

 ملع اذإ هيدفي نأ هيلع نأ فالتخالا هيف هبشي اذه نأ ىعم : لاق

 . رح وهو هعاب هدلاو نأ

 اهنأ ملعي يتلا قوقحلا لتم كلذو كلذ هيلع سيل : لاق نم لاقو
 اهؤاضق هيلع نأ تام ىتح اهاضق هدلاو نأ ملعي مل مث هدلاو مزلت

 . اهاضق هدلاو نأ ملعي ىتح كلاهلا لام نم

 نكي مل هنع اهلاوز وأ اهنم هجورخ نكمأ اذإ : لاق نم لاقو
 جحل ا لثم هللا قوقح امأو كلذي كل اهل ١ ىصوي نأ ال ا ءىش هيلع

 . لوقلا ضعب ىلع كلذ هبشأ امو تارافكلاو ةاكزلاو ناميألاو

 لوقي نم لوق ىلع هلام يف يهو ءاوس هنإ لوقلا ضعب يقو

 لاملا سأر نم اهنإ لوقي نم لوق ىلعو ثلثلا نم يهق ثلثلا نم اهنإ

 كلانه مت كلذب يصوي ىنح : : لاق نم لاقو 0 لاملا سأر نم يهف

 . لاملا سأر نم وأ ثلثلا نم هيوجو يف فالتخالا نوكي
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 نكي ملو تامو دايعلا قوقح نم ءيشب دلاولا رقأ اذاق : هل تلق

 ؟ كلاهلا لام يف اتياث نوكي له . هوجولا نم هجوب هنع كلذ لاوز

 . افالتخا كلذ يق ملعأ الو يدنع اذكه :لاق

 هب صوي مل اذإ هللا قوقح نم هب رقأ يذلا ناك نإف : هل تلق
 هنأ ىعم اميق : لاق ؟ هوجولا نم هجوب هنع كلذ لاوز نكمي ملو

 . كلذ ىق فلتخي

 قوقح ىف قحل ذإ دابعلا قوقحو هللا قوقح نيب قرفلا امف : تلق
 ذإ يدنع : لاق ؟ دابعلا قوقح يف فالتخالا قحلي ملو فالتخالا هللا
 قوقح ءادأب ذوخأم امك هللا قوقح ءادأب مكحلا يف ا ذوخأم سيل

 يف هيلع مكحي امب الإ هلام يف مكحي مل تام اذإف هتايح يف دابعلا
 . هتايح

 اهلهأ نم اوناك اذإ اهذخأ ىلع اوربجي دق ةاكزلا تناك نإو
 مهلوق ضعب يف دجويو : ل اق . ل ايعل ا قوقح ىلع هربجك كلذ ل سيلو

 هلل ا قوقح قوقح عيضيو هت اكز فلتيو هسفن ىلع اقرسم ءرملا ن ا,',اك اذ ا هن ا

 هل هللا وجرنو 4 هللا قوقح نم نامض همزلي ال هنأ كلذ نم ب ٤ مث

 ردقي ناك اذإ هنإف جحلا الإ كلذ ءادأ ىلع ردقي ناك ولو هنع وفعي نأ
 . هؤادأ هيلعف ةبوتلا دنع هئادأ ىلع

 : لاق ؟ همزلي ام جحلا هيلع قلعت ناك دقو هلام فلت نإف هل تلق
 تيث دق ناك اذإا هي يصوي نأ ال ا زجع اذإ ءيش همزلي ال هنأ يعم

 . ليق هنأ يعم امدق هيلع
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 ينانلا بابلا

 هدر يكو رارقإالا ظفل يك

 ن اك ن ا امأف قحي نالفل ةلخنلا هذه هتوم دنع ل اق لجر نعو

 . هل اهنأ الا فالتخا هيف سيلف تراولا ريغ امأو فالتخا هيفف اثراو

 هنأل ىلع قحب هل لوقي ىتح موق لاقف ؟ قحب هلوق يف اوفلتخاو
 . ار ارقإ ٥ ار نم مهنمو هريغ ىلع اقح كلذ نوكي نأ نكمي

 ريغ ىفو 0 فالتخا الب هل وهف هفوأ ملو هل قحب لاق ناكاذإ امأو
 هب هل ىصوأ ام ةميق هوطعي نأ ةثرولا ىلع ناك قحب لاق اذإ ثراولا
 . هب هل رقأ ام اوملسي وأ

 : هللا امهمحر نسحل ١ ني دمحم ىل ا رثؤم ١ ىب ] ب اوج : ةلأسم

 اودهشا تلاقف كيلع تلخد دايز نب حلاص تنب حلاص مأ نأ تركذ

 ؟ ايح ناك ول تلاق اهنأ تككشو ينم هتاريم

 اهنأل ائيش امهل تبثت ال ةداهش هذه نأ كايإو هللا انمحر ملعاف
 امك سيلق ار ارق ا اهلعجي ن ] ىلع همهف به ذ نمو ع ر ارق اي تسيل

 . مهسل ا نم فرعي سيل امي ترق ] اهنأل هبل ا همهو به ذ

 يهو ينم هثاريم نم اهيبأ مهس لتم تلاق اهنأل لاملا تقّرع نإو
 . ةداهشلا لطبيام اذه يفف اهتثرو نم تومي نم فرعت ال

 دحأ ثاريمك ثاريملا يلام يق كل لجرل لاق الجر نأ ول كلذكو
 ناك ول تيأرأ هل ليق ؟ يل تررقأ دق : لاق هعزاني نأ دارأف ينم ينب

 رارقإ ا اد دهو ء يش كل تيثد ن اك له . هلق مهلك اوت امق نبني ةعيبر ] هل

 . لطاب
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 ةيصو تناك ول نأ ةفيعض ةيصو يهف ةيصو اهنإ لئاق لاق نإو
 تبثت ىرأ الو اهنم ناثري اهنبا ينبا نأو هل ةيصو ال ثراولا نأ عم
 ناك نإ اعيمج نيهجولا ىلع ائيش امهل ىرأ الو . ةيصولا امهل
 . ةهفاشملاك باتكلا سيلو كلذ كل نيبأ نأ تببحأ 0 ةيصو وأ ارارقإ
 . نيملسملا لاؤس نم ددزاو ملعأ هللاو باوجلل نيبأ باطخلا يفو

 هتددر دق نالف لاقف نالفل اذه يلام لاق لجر يف لاقو : ةلاسم
 يف هيلع دودرملل كلذ تيثي ال هنأ يعمف هيلع دودرملا هضيقو هيلع

 لحنلاو ةبهلاو ةيطعلا ىنعم ىلع جرخي ال رارقإلا نأل مكحلا ىنعم
 نم ىلع هلبقو هضبق نمم درلاب عجريو لوبقلاو ضبقلاب الإ تبثي الف
 . لحن وأ بهو وأ ىطعأ

 هكلم نم لوألا ىنعم ىلع هب هل رقملل اتباث جرخي رارقإلا امنإو
 ىلع اذه تددر دق هكلم نم ءيشل لاق ول هنأل ءيشب هل هدر .لق

 ىنعم الو عيبلاو ةبهلاو ةيطعلا ىنعم ىلع اليحتسم اذه ناك نالف
 مكح هيف تبثيف فراعتلا ىنعمو ةيطعلا ىلإ اذهب دصقي نأ الإ اذهل
 . يدنع هانعم جراخ اذه كلذك ةيطعلا

 ىلإ وأ ادحاو ارهش ديزل اذه ىلام لاق لجر ىف لاقو : ةلاسم
 ىلام لاقف . ادودحم ادح رارقإلا ناك اذإ هنأ ىعمف ؟ دودحم دح

 يف هل رقملل رارقإلا نوكي امنإف اذه وحنو ةنس وأ ارهش نالفل اذه
 هتثرو وأ رقملا ىلإ هدي نم جرخ دحلا كلذ ىضقنا اذإف دودحملا دحلا
 تباث رارقإلا نإ ليقو . رارقإلا يف تبثت يتلا ةفصلا يه كلت نأل
 . مالكلا يف وشح ةفصلا كلتو ماودلا ىلع

 : لاق نم لاقف ؟ نالفل وهف يل لام لك لجرلا لاق اذإو : ةلاسم
 . لام نم هلام عيمجو نيدلا كلذ يف لخديو ءيش لك هيف لخدي هنإ

 :لاق نم لاقو س نيدلا الإ ءيش لك كلذ يف لخدي : لاق نم لاقو
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 ناك وأ جنحي مل ناو هتجح هل تناك ة هجحب كلذ يف رقمل ١ جتحا ن ١

 . هريغو نيد نم ل ام نم هل ن ناك ام هبق لخ ل اتيم

 نأل ةثرولل ثلثلاو تبثي الف نالف لآل يلام ثلت لاق نإف : ةلاسم
 ةريشعلا لمتحيو ةبارقلا لمتحيو نيدلا ىفق ءايلوألا لمتحي لآلا

 . ةلطاب ةنصولاف

 اذكو اذك عضوم نم هئيش نأ لوقي لجر يف لاقو : ةلأسم
 اذك عضوم نم هل ناك امو نالفل اذكو اذك عضوم نم هلام وأ نالفل
 دحأ ىلع نيدهاشلا دحأ دهش اذإ قفتم ظفل هلك اذه نأ نالقل اذكو

 نم هل ناك ام لك هل ناكو هل كلذ تيث رخآ ىلع رخآل ا دهشو ظفللا

 عضوملا كلذ يف هل حص امماذكو اذك عضوم

 اذك عضوم نم هضرأ نإ لاق هنأ نادهاش دهش نإف : هل تلق

 اذكو اذك عضوم نم هئيش نأ لاق هنأ نادهاش دهشو نالفل اذكو

 تبثت معن : لاق ؟ هل دوهشملل ضرألا ةداهشلا هذهب تبثي له نالقل

 عضوملا كلذ ناك اذإ دهشملا لام نم عضوملا كلذ نم ضرألا هل
 َ . افورعم

 اذكو اذكي نالف ني نالفل رقم انأ لاق لجر يف لاقو : ةلاسم

 هنإ لاق امك هيلع تباث كلذ نأ اذكو اذكب ىلع نالفل رقم انأ لوقي الو
 . ةعجر كلذ ىف هل سيلو مكاحلا دنعو ةيصولا ىف هب هل رقم

 كلذ نإف س اذكو اذكب نالفل نالف رقأ هتيصو دجو اذإ كلذكو
 وأ نالفل هيلع ن ] نالف رق ] ةيصول ١ يف نكي مل ولو هل ام يف تياث

 ام هيلع تبث اذكو اذكب نالقل نالق رقأ لاق اذإ تبات كلذف هيلع نالقل

 . ةفصلا ٥هذه ىلع هي رقأ

 كلذ نإف اذكو اذكب نالقل نئاد وأ نالفل فرتعم انأ لاق اذإ امأو
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 نالفل نئاد وأ نالفل فرتعم انأ لوقي ىتح رارقإلا يف هيلع تبب ال

 . ئلع اذكو اذكب وأ اذكو اذكو اذكي ئلع

 نب نالفل نالف نب نالف فرتعا اهيف دجو اذإ ةيصولا يف كلذكو
 لوقي ىتح تبثي ال كلذ نإف اذكو اذكب هل ناد وأ اذكو اذكب نالف
 نالفل لاق وأ فرتعا وأ ناد وأ اذكو اذك نالفل هبلع نأ نالق فرتعا

 كلذب رارقإلا هيلع تبثي الو ارقم نوكي اذه وحن يفق يلع اذكو اذك
 نإف . اذكو اذك يعم وأ يدنع وأ يلبق نالفل لاق اذإو هيلع لوقي ىتح
 نإف هل كدنع وأ كعم وأ هل كلبق ناك فيك لئس مكاحلا دنع كلذ ناك

 اهنأ لثم ةجحب ءاج اذإ رارقإلا كلذب هيلع تبثي الف كلذ يف جتحا
 اهب هل ةجح هيف هل نوكي ام وحن وأ تفلتو ةعيدو وأ ةنامأ هلبق تناك
 . رذعب كلذ نم

 كلذ يف هل نكي مل يلع نالفل وأ نالفل يلع لاق ناك اذإ امأف
 يف و أ ا ذكو اذك يل ام نم نالقل لاق نإ كلذكو مكاحل دنع ةجح

 لاق . هي رقأ ام هبلع تيثبو ةجح كلذ يف هل سيلف اذكو اذك يل ام

 يف اذكو اذك نالفل يدنع وأ نالفل يعم وأ نالفل يلبق لاق اذإ امأو

 . ارارقإ نوكيو هلام يف تباث كلذ نإف تامو هتيصو

 نالفل هضرم يف ق أ هتحص يف ىصو أ لجر يق : ل اقو : ةلاسم

 جتحا اذإا ايحملا يف هبلع تيثدب ال كلذ نأ ءيش يلع نالقل وأ قح يلع

 . هب جتحي ءيش وأ محرلاو راجلا قح نم ءايشألا نم ءيشب

 نالفل يلع لاق اذإو : لاق . توملا يف كلذ هيلع تبثي ال كلذكو
 ي دقن نم و أ ىلخن نم ى ] يل ام نم ءاش ام هب ر اتخي ء يش ق أ قح

 ىتح ريخي ملق هلام نم ائنش هل لعجي ن ن أ ال ا هيلع تيثي ال كلذ نإ اق

 . هقح هل نوكيو رايخ هل سيلف هيلع عجر وأ تام

 يهف وهام مسي مل ءيش وأ قح يتأرمال يلع لاق ول كلذكو لاق
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 هنإف قادص ىتأرمال ىلع لاق اذإ امأو : لاق اهريغ ةلزنمب كلذ يف
 . هبلع فلحيو قادصلا نم ءاش امب رقي ىتح اهل ذخؤي

 لقأ هلام ىف اهل ىرأ ىنإف هتجح تباغو تام اذإ امأو : لاق

 ؟ مه ارد ةعبرأ تاقدصلا

 يتجوزل كل ذكو لجآ وأ لج اع اهل يلع لاق ن نإ كل ذكو : : هل تلق

 . فورعم ءيشب اهل مسي ملام هلام يف اهل تيثي معن : لاق ؟ دقن

 رثكأ اهل هبلع ن ا لوقأ لاق ؟ ريثك قادص اهل يلع لاق نإف ا :تلق

 هيلع تبثي له دقن هتجوز ريغ نالفل يلع لاق نإف : هل تلق
 اذإو : ل اق . هتجوزل كلذ تيثي امنا !و ءيش كلذ يف هل تيثي ملف ؟ءيش

 كلذ نوكبو تي اث كلذ لكف يتبحاصل و أ يد ةأرمال وأ يتجوزل يلع ل اق

 . هت رمال

 لوقي نأكف اذكو اذك نالفل ىدنع لاق لجر نع هتلأسو : ةلامسم

 مكاحلا هلاس اذإ كلذو مكحلا دنع كلذ همزلي الف ؟ هدنع ةعيدو نإ
 مل عاض لاق ؟وه نيأ مكاحلا هل لاقف . اذكو اذك نالفل يدنع لاقق
 كلذكو . كلذ همزل اذكو اذك هل يلع هل لاق اذإ امأو س نيمأ ا هنآل همزلي

 نالفلف ثدح يب ثدح نإ لاق اذإ لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم
 : لاقف \ ثدح يب ثدح نإ اذكو اذك هل يلع وأ يلام نم اذكو اذك

 وهق طاتغا ن نإ ثدح وهف ثدح نم هب ثدح امم كلذ لاق اذإ هنإ اولاق

 لاق ام همزليو ثدح وهف ءىش نم ناك ام وأ ثدح وهف لاب وأ ثدح

 ثدح يب ثدح نإ لاق اذإف توم ثدح يب ثدح نإ لوقي نأ الإ
 كلذ نإ : لاق نم لاقف ؟ يلام نم اذكو اذك نالفلف تم نإ وأ توم

 وأ ضرملا اذه يق تم نإ هلوقو رارقإ كلذ نإ : لاق نم لاقو ةيصو
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 تام ىتح ضرملا كلذ نم أربي مل اذإو ءاوس وهف ضرملا اذه نم

 اذه نم وأ ضرملا اذه يف هلوق معن ا : لاق ؟ ضرملا كلذ نم وهفق

 كلذك وهف ضرملا اذه نم تم نإ : لاق اذإف س ءاوس ضرملا
 ءاوس امهالكو

 كلذك وهف ضرملا اذه نم تم نإ لاق لجر يقو : ةلاسم

 . ءاوس امهالكو

 . همهفتسي هن اف ١ ذكو اذك نالفل يلبق ل اق لجر يفو : ةلأسم

 عم هلوق لوقلا نإف ةنامأ وأ ةعيدو لاق نإو 0 هيلع تبث نيد لاق نإف

 نأ الإ يتنبل وأ يتجوزل يلزنم هتوم دنع لاق لجر نعو : ةلأسم
 ؟ مسقي فيك حأ تبثي اذه ىرت ام : تلق ؟ اثدح ثدحي

 يمس اذ ل اف ث ت دحل اي يمسي ن أ ال ا تبثي ال اذ ذهف تفصو ام ىلعق

 مهددع ىلع مسقيو لاق امك وهف ثدحلا كلذ ثدحي . مل ا امف ثدحلاب

 اذك نالفل يلع نأ مكدهشأ موقل لوقي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 .هسقن ىلع دهشأ امب هنم رارقإ وهو زئاج اذه : ليق ؟ امهرد اذكو

 ؟ دمحمل دلاخل ديزل مهرد يلع : لاق لجر نع لئسو : ةلاسم
 لاق ول هنأ امك نيرخآلا نود دمحمل مهردلا نوكي نأ يدنع هبشي لاق
 ىلع عقي الو ةمطاف تقلط هؤاسن نهلكو ةقلاط ةمطاف بنيز ةرمع

 هللا دبعل مهرد ديزل يلع لاق نإف س لوثلل سايق اذهو قالط نيتلوألا

 نالفلو نالفلو نالفل يلع لاق نإف هللا دبعل مهردلا نوكي نأ هبشي
 ديز هللا دبعل لاق نإف ، مهددع ىلع نوكي نأ يدنع هبشي مهرد
 . مهدحأل تبثي نأ يل نيبي الف مهرد دمحم
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 لاقف ؟ ةئاملا ضعب ئلع نالفل توملا دنع لاق لجر نعو : ةلأسم
 لوق نوعستو عست وهف ةئام وحن لاق نإف ةئاملا فصن هئ املا ضعب

 . اريثكو اليلق نوكي دقف ةئام نود لاق نإف 0 مشاه

 نم هل ناك ام لكف نالفل وهف يل ءيش لك لاق اذإو : ةلأسم
 هل رقأ يذلا نالقل وهو ءيش وهف ثاريم وأ نيد وأ ن ناويح وأ لصأ
 اذك عضوم يق وأ . اذكو اذك ةيرق يف هل ءيش لكي هل رقأ اذإ هي

 . هللا ءاش نإ تباث وهف اذكو

 هب هل رقأ نمل وهف حص ءىش لكف ؟ ءىش لكب هل رقأ اذإ امأو
 هل ءيش لكي هل ىصوأ نإ كلذكو . فورعم عضوم نم دجي مل اذإ

 . هتوم دعب هل ءىش لك ثلث هلو زئاج هل وهق

 : لاق نم لاقف ث نالفل وهف يل يلام لك لاق ناك نإ امأو
 ل نم هلام عيمجو نيدلا كلذ يف لخديو هل ,يش لك هيق لخدي

 مل نإو هتجح هل تناك ةجحب كلذ يف رقملا جتحا نإ : لاق نم لاقو
 . هريغ وأ نيد نم لام نم هل ناك ام لك هيف لخد اتيم ناك وأ جتحي

 تيثيأ نالقل وهق هتقلخ لام لك لاق لجر نع هتلآسبو : ةلأسم

 اذهو باذه ليق دق : لاق ؟ نالقل وهف هتقلخ يل لام لك لوقي وأ اذه

 . انيلإ بحأ لوألا يأرلاو

 يف هل ناكو نالفل اهيف امو ايندلا : لجر لاق ول تيأرأ لاق مث
 . اولاق كلذكو لاق ؟ نالقل ايندلا نم هلام تبثل لام ايندلا

 ام ىلام لجأ نالفل : لاق لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلاسم
 هلخن َلَجأ ىطعيف ربتعيو هلضفأ هنأ هل عقي لاق ؟ لاملا نم هل نوكي

 . هلضفأ فنص لك نم هريناند لجأو همنغ لجأو
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 فلأ ديزل كيلع لجرل لاق الجر نأ ول ديعس وبأ لاق : ةلسم
 .يل عقي اميف هيلع كلذ تبثي ال هنأ ؟ معن لوقأ لوئسملا لاقف مهرد

 لوقي لجرلا ىف ديعس وبأ لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 سيل : لاق نم لاقو . تباث رارقإ هنإ : لاق نم لاق هنأ ؟ نالفل ىلام
 . رارقإب اذه

 امق : تلق . ارارقإ نوكي نأ بحأ لاق كيلإ بحأ امق : هل تلق

 هلام نأ كلذ ىف ةلعلا : لاق 0 رارقإب سيل هنإ لوقي نم لوق ىف ةلعلا

 . ب ذك وه امن او نالفل نوكي ال

 ىف ةلعلا لاق ؟ رارقإلا تابثإب لاق نم لوق ىف ةلعلا امف هل تلق
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر 0 هدي يف وهو هب رقأ يذلا لام هنأ كلذ

 كلزنم يف هتقلخ ء يش لك لجرل لوقب لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 هل ةعجر الو هل وه ديعس وبأ لاق ؟ كل وهف هنم تجرخ اذإ لام نم

 . جرخ اذإ هيف

 لك هضرم يف وأ هتحص يف هتجوزل يصوي لجر كل ذكو هل تلق

 . زئاج وهو رارقإ اذهو ديعسوبأ لاق س هنالف يتجوزل وهف هتفلخ لام

 هيف فلتخي امم اذه نإ ديعس يبأ نع لاق نم لاقو : هريغ نمو
 تبثي ال اذه نأ بهذي اضعب لعلو نالفل وهف هتفلخ لام لك لاق اذإ
 زئاج هنأ : لاق نم لاقو 0 نالفل وهف هتفلخ يل لام لك : لوقي ىتح
 . لوألا لوقلا ىلع

 يل لام لك هلوقو تبثي ال هنأ اضيأ لاق نم لاقو هريغ لاق
 الو تبث اذه لاق اذإف ى نالفل هنيعب ءيشل لاملا اذه لوقي ىتح هتفلخ
 . نيملسملا نيب افالتخا كلذ ىف ملعن

٢٨٩



 وهف هتفلخ ام لك . ١ ل اق 0 نا اف : تلق . .ء اشقل ١ نم 1 ده ل اقق اهل

 . زوجي ال : لاق نم لاقو زوجي : لاق نم لاقف ةنالف يتجوزل

 لك لوقي لجرلا يف ديعس يبأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 . هلام عيمج هل نوكي هنأ نالقل وهق يل قزذر

 ىلإ عجر 0 ءيشب سيل هنإ نالفل يقزر لوقي لجرلا يف عو

 . عرشلا ن

 دق نالفل اذكو اذك عضوم نم يلام لوقي لجرلا يفو : ةلاسم
 لاق نإ كلذكو ةيطعب سيلو رارقإ اذه نإ هايإ هتيطعأ دق وأ هل هتبهو
 الصتم مالكلا ناك ولو عيبب كلذ سيلو رارقإ وهف هايإ هتعياب دق هل وه
 . لاعفألا نم هب هل رقأ دق رارقإ اذه نأل

 . ارارقإ ن اك هنم هتللحأ دق هل وه هيلع يذلا قحلا لاق ول كلذكو

 دحاو كلذ لكف هل وه هايإ هتيطعأ دق وأ هل هتبهو دق : لاق ول كلذكو

 . تياث وهف ةحصلا وأ ضرملا يف ة ناك لاملا سأر نم وهو

 عم هل رقأف هيلع هل قحب لجر ىلع عفر لجر نعو : ةلأسم
 يلاولا هذخأي نأ ىرأف همزلي مك امهرد اذكو اذك انيلع : لاقف يلاولا

 الا هرذعي الو لجرلا اذهل قحلا اذه نم هيلع مك يمسي وآ رقي يتح

 هنيمي عم هب رقأ ام ريغ هل سيلق ء ءيشب رقأ اذاق . كلذب

 تومأ موي لاقف حيحص وأ ضيرم وهو ىصوأ نمعو : ةلاسم
 وهو هل ىصوأ اذ او أر ارق ا وأ ةيصو اذه نوكي ا ذكو اذك نالفلق

 هتراو وهو تام مث هتراوب سيلو ىصوأ وأ هتراوب سيلو تام مث هتراو
 ؟ كلذ نم تيثي ام

٢٤.



 لوقي نأ الإ ةيصو اهنإ ءاهقفلا ضعب لاق دقف تفصو ام ىلعف
 تمي مل وأ تام هيلع اهنأ لوق ىلعو اذكو اذك نالفل يلعف تومأ موي
 . هت انح ىف هنم ذخؤتو

 هنم ذخؤت مل تمي مل ن !و هنم تذخأ تام ن ا ءاهققلا ضعي لاقو

 ىتح ارارقإ الو ةيصو تبثي ال اذه نإ ليق دقو فيضملا لاق
 . ملعأ هللاو يلام نم لوقي

 كلظ تلطب هتر و وهو ت ام ١ ل اف ١ ذكو ١ ذك نالفلف توم ا مؤي هلوقو

 ثراوب سيل تام مت هل ثراو وهو ىصوأ موي ىصوأ نإو ث ةيصولا
 . ةمات ةيصولاف

 وهق اذكو اذك نالفلف تومأ موي لاق اذإ ليق دقو : هريغ لاق

 وأ تم اذإ وأ تم نإ لاق نإ كلذكو ةيصو : لاق نم لاقو . رارقإ
 رارقإ : لاق نم لاقف . ءاوس وهف يلام نم اذكو اذك نالفلف تم ىتم
 دعب لام لك لاق اذإ : لاق نم لاقو رارقإ : لاق نم لاقو ةيصو

 . تبثي ال اذه نإ نالفل وهف ىتوم

 لاق اذا ام أو ث تم اذ ا وأ تم ن ا جرخم جرخيو تباث هنإ ليقو

 رارقإلا جرخم جرخيو تباث وهف يتوم دعب نالفل وهق يلام لك
 . اضيأ ةيصولا جرخمو

 ٥ ذه ىتلخنف تم | ذ ا هتحص ىف ل اق لجر نع لئسو : ةلاسم

 وهو ةيصو ليقو رارقإ هنإ ليق هنأ : يعم لاق ؟ تبثي له دجسملل

 ىهف تم نإ ةلخنلا هتو ةلخنلا هذو ةلخنلا هذه هلوق : هل تلق
 . ىدنع اذكه لاق ؟ ءاوس اهلك هي ظافلألا هذه نوكت له نالفل

٢٤١



 تمام ىتم وأ تم ىتم وأ تم نإ وأ تم اذإ هلوقف : هل تلق

 كلذ تيثيو ء اوس لظقلل ا اذه ىف هلك ظفلل ١ كلذ له نالفل ةلخنل ا هذهق

 فعضي ءاضتلا نأ ىدنعو ء اوس هلك لاق ؟ رارقإل ١ وأ ةبصول ا ىلع

 . تم اذإا هلوق

 كب ثدح ىتم هتحص يف رخآ هل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم
 نب نالفل وهف اذكو اذك عضوم يف كل ناك لام لكف توملا ثدح

 ؟ نالفل تبثي ارارقإ اذه نوكي معن : لاق ؟ نالق

 سأر نم جرخي هنإ : لاق نم لاق افالتخا هيف نأ يعم : لاق

 . لاملا ث نم نوكيو ةيصولا جرخم جرخي : لاق نم لاقو 0 لاملا

 رقملا ةايح ىف هل نوكيو رارقإ هنإ : لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 تبث اذإ هنإ : لاق نم لاق هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق س تومي ىتح وأ

 دعب رارقإ وه امنإ ليقو هتوم دعبو س رقملا ةايح يف هل ناك رارقإ هنإ
 . تقصو امك هتوم

 . هذخأ هل له رقملا هعنمو كلذ ذخأ رقملا بلط نإف : هل تلق

 ىلاإ هلصو نإو كلذ ىف هذ خأ هعسي ام ذخأي : لاق ؟ كلذ هعنمو

 ناك هيلع عمتجي امم ناك نإو مكاحلا هاري امك هل هيلع مكح ماكحلا

 . هميلست هيلع

 نالقل هيلع نأ ىصوأو هتيصو يف لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 سأر نمو رارقإ هنأ يعم : لاق ؟ رارقإ وأ ةيصو نوكت مهارد ةرشع

 . لاملا

 ام مهارد ةرشع هلام نم نالقل نأ ىصوأو لاق نإف : هل تلق
 . لاملا سأر نم نوكي رارقإ هنأ يعم : لاق ؟ رارقإ وأ ةيصو نوكي

٢٣٤٢



 نوكم مه ارد ةرشع هلام يف نالفل نأ يصوأو ل اق ناف : هل تلد

 ةعدوم نوكت نأ نكمي هنأل ءىش ال اذه نأ ىعم : لاق 0 ارارقإ
 . رارقإ هنإ لوقلا ضعب ىفو س هلام ىف نيفدلا ةلزنمب

 له اذكو اذك كل يلعف تم نإ وأ تم اذإ لاق اذإو : ةلسم

 نيظقللا نيب فلاخ ضعب لاق ؟ ةيصو وأ ارارقإ نوكيو كلذ تبثي
 ارارقإ نوكي ضعب لاق فالتخا كلذ يف مث س ءاوس امهآر ضعبو

 . هلام ثلث نم ةيصو نوكي نورخآ لاقو

 اذكو اذك يلع نالفل : لاق نم لوق يف ليق هنأ يعمو : ةلاسم

 هل قحب لوقي ىتح لطبي هنأ لوقلا ضعب يف هنأ قحب هلام نم ينعي
 . يلع

 لوقي ىتح قحب هلوق هرضي الو ارارقإ تبثي هنإ لوقلا ضعب يفو
 لوقلا ضعب يفو لاح ىلع رارقإ هنإ لوقلا ضعب يفو 0 هيلع هل قحب
 . ي دنع جرحي ام ىلع ءاضق هن ا

 تام دجل ١ ن ا مث ا دلو ٥ دلو فلخو ٥ دلو كله لجر نعو : ةلاسم

 اذه سيلف تفصو ام ىلعف . ه دلول وه ي دلو ث اريم ن ] ىصوأو

 ايحأ دق هلوق امأو يلام نم هيبأ ثاريمك يدلو دلول لوقي ىتح ءيشب
 لوقي ىتح ءيشب اذه سيلف قح ريغب وأ قحب هدلول نالق هدلو ثاريم
 . كل تقصو امك

 مث يلام نم ةلخن نالفل اهضرم يف تلاق ةأرما نعو : ةلاسم

 لاملاف الإو اذه يضرم نم تم نإ وأ ةنس ىلإ تم نإ تلاق تعجر
 اذه اهلوق ناك نإف تقصو ام ىلعف ؟ ةلخنلا هذه تبثي له يلام

 نإو . اهلام ثلث نم كلذ ناكو اهب هل تلاق يتلا ةلخنلا تتبث الصت
 امك كلذ دعب تعجر مث تتكس مث يلام نم ةلخن نالفل تلاق تناك

 ء عجرت مل وأ تعجر اهيلع تباث وهو رارقإ اذه نإ لوقتف تفصو
 . ملعأ هللاو اهلام يف اهبحاصل ةلخنلاو

٢٤٢



 نالفل اذكو اذك عضوم نم هلام نأ دهشي يذلا نعو : ةلاسم
 هب ثدح نإ لاق وأ توملا ثدح هب ثدح نإ هيلع هل قحب نالق نبا

 ماقو ضرملا يف كلذب دهشأ نإف تمي مل وأ تام نإ لاق وأ ثدح

 ام : لاق نم لاقو هتميق هل دهشمللو هل دهشأ ىذلا كلذ ذخأ دارأو
 . قحلا نم هبلع هنأ هب رقأ

 الإ دارأ نإ ذخأيو هتميق دري نأ ثراوللو هل دهشأ يذلل ناك نإو

 . توملا ثدح هب ثدح نإ هلوقو هل كلذ متيف ءافوب هل هسيلو لوقي ن ]

 مل نإو براقتم يدنع كلذ لكف تام نإ وأ ثدح هي ثدح نإ وأ

 هسيلو هلوق ىق الإ ةعفشلا هل نأ ىدنعف عيفشلا هبلطو ثراولا هذخأي

 . ءافوب هل

 نالق نب نالقل نأ نالف نب نالف ىصوأو لاق اذإو : ةلأسم

 ةرشع نالف نب نالفل نأب هانعم وهامنإ هنأل ى تبثي مل مهارد ةرشع

 هي ىصوأ ام اذه هل لاق نإو تلق نإ بصتنا ء ايلا طقسا املق مهارد

 نوكي ام هلام نم مهارد ةرشع نالف نبا نالقل نالقل نالف نب نالق

 ؟ ارارقإ وأ ةيصو

 نالف هي ىصوأ ام اذه لاق ن اف : تلق . ةيصو هنأ ىعم : ل اق

 اذه نوكي ام هلام نم مهارد ةرشع نالق نبا نالقل نأ نالف نب

 . ر ارقإ هنأ ىعم : لاق ؟ ةنصو حأ ار ارقإ

 نالق نب نالفل نالق نب نالق هب ىصوأ ام اذه لاق نإق : تلق
 . ةيصو هنإ ىعم : لاق مه ارد ٥ رشعب :

 ىصوأ يذل نأ نالف ني نالف هي ىصوأ ام اذه لاق ناق : تلق

 . يدنع اميق ةصو اذه نأ ىعم : ل اق . مه ارد ةرشع نالقل هي

 مه ارد ةرشع نالفل نأ نالف هي ىصوأ ام اذه ل اق ناق : تلق

 . رارقإ اذه نأ يعم : لاق هلام نم

٢٤٤



 ةرشع نالفل هب ىصوأ ام نأ نالف هب رقأ ام اذه لاق نإف تلق

 ؟ مهارد

 . ةنصو اهن ] 7 رق ] ةيصو هنأ يعم : ل اق

 ةاكز مهارد ةرشع هيلع نأ نالف نب نالف رقأ لاق نإف : تلق
 : لاق ؟ ةيصو مأ ارارقإ اذه نوكي ام هتوم دعب هلام نم هنع ذفنت
 . رارقإ هنأ يعم

 نالفل هب رقأ يذلا نأ نالف هب ىصوأ ام اذه لاق نإف : تلق
 . رارقإ هنأ يعم : لاق ؟ هلام نم مهارد ةرشع

 نالقل ةيصو وأ نالف نب نالف هب رقأ ام اذه لاق نإف هل تلق
 نإف هل تلق ي ةيصو الو ارارقإ تبثي ال هنأ يعم : لاق س مهارد ةرشع

 اذه لاق نإف : هل تلق ى ةيصو اهنإ لاق اهلاحب ةلأسملاو هلام نم لاق
 يعم لاق مهارد ةرشع نالفل نالف نع نالف نب نالف هب ىصوأ ام
 . يصوملا لام يف ةيصو اهنأ

 اهريغو هتأرمال ضيرم وهو دهش لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم
 . هنالف يتجوزل وهف هفلخأ يل لام لك نأ اودهشا لوقيق

 رارقإ اذهف س تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ تباث رارقإ اذهأ : تلق
 ةثرو ىنع أ ةترولل سيلو ترك ذ ىتل ا هذه ةنالف هتجوزل وهو تي ات

 . ضقن الو در هيف لجرلا

 نم كلزنم يف هتفلخ ءيش لك لجرل لوقي لجر نعو : ةلاسم
 . جرخ اذإ هيف هل ةعجر الو كل وهف هنم تجرخ اذإ ىلام

 لك ضرم يف وأ هتحص يفق هتجوزل لجر يصوي كلذكو تلق

٢٣٤٥



 . ءاضقلا نم اذهق اهل قحب ةنالف يتجوزل وهف هتفلخ لام

 وه : لاق ؟ ةنالف يتجوزل وهف هتفلخ ئيش لك لاق نإف : هل تلق
 . زئاج اضيأ

 : لاق نم لاقف ةنالف يتجوزل وهف هتفلخ املك لاق نإف : تلق

 . زوجي ال : لاق نم لاقو س زوجي

 ام لك وأ نالفل وهق هتكرت ام لك ىصوملا لاق اذإو : ةلأسم

 يف هفلخ ءيش لك نأل تباث وه : لاق نم لاقف ؟ نالفل وهف هتفلخ
 لوقي ىتح : ل اق نم ل اقو . هلام ىف هر ارق ا زوجيو هقلخ دقفق ايت دلا

 قرف الو نالفل وهف لام نم هتكرت ام لك وأ لام نم هتفلخ ام لك
 يف قرف الو نالفل وهفق ل ام نم تفلخ ام الو هتفلخ ام هلوق يف ي دنع

 . لام نم هتفلخ ام الو هتفلخ ام هلوق

 وأ ةعطقلا هذه لاق اذإ لجرلا نإ هيبأ نع ريشب لاق : ةلاسم
 قحب لاق نإف : لاق س رارقإ هنأ نالفل اهنأ ينم كشلا يتعطق لاق

 ِ ِ . ءاضق وهف يلع
 . ءاضق وهف يلع لاق اذإ لاق هل يلع قحب لاق نإ : هل تلقو

 تبات وهف ةحصلا ىق لوقلا اذه لاق نإف هيبأ نع ريشب لاقو
 رقملا ماق نإو ى ةميقلاب هودقي نأ ةترولل ناك ضرملا يف لاق نإو
 هيلع هريغ لاقو ٧ هنيمي عم رقأ امب ذخؤيف تئش امب رقأ هل ليق ركنأف
 . هي رقأ ام ةميق

 يق ةنايد نم اهريغ وأ . هتجوزل هيلع قحب دهشأ نمو : ةلاسم
 وه عنمي الو . هلام يف ءاكرش ءامرغلاو فيعض كلذق هسفنو هلام
 هل سيلف فورعم لام ىف قحلا كلذ نأ دهشأ اذإ امأو هعيب نم اضيأ

 . اهل كلذق فورعم لام ىلع ةأرملا جوزت نإو س ةعيب
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 اذإ امأ : لاقف ةلاسملا هذه وحن نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 اذه نأ هتكئ المو هللا دهشأ تلاق اهنأ ةنيب وأ رارقإب ةأرملا لوق حص
 ةداهشلا هذه نم ةداهش حصأ الو تباث رارقإ يدنع اذهف كل مالفلا

 . قحلا هبجوي امب اهيلع هتحص دعب اذهب يدنع اهل ةعجر الو

 هنأ يعمق عجرت نأ لبقو ةيطعلا كلتل جوزلا لوبقو ةنيب رارقإب ةيطعلا
 . ةيطع امهلوبقو نيجوزلا نيب زارحإ ال ليق دق

 قحي ١ ذكو اذك انالف تيضق دق ل اق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 اذك هل يلع هلوقك هل ىنمزل امب هلوق هنأ ىعم لاق ؟ هل ىنمزل دق ام
 . كلذ همزلبو ء اوس وه همزلو همزلي ي دنع هلوقو . ا ذكو

 ليق هنأ يعمف 0 اذكو اذك هل يدنع هضرم يف لاق اذإ امأو
 : ل اق اذا و > 77 ل ن امض همزل هنأ ملعي ىتح ةنامألا جرخم جرخي

 . فالتخا هيق يدنع جرخيف يلبق

 همزلي ال هنإ : لاق نم لاقو 0 كلذ همزلي هنإ : لاق نم لاق
 . هيلع نومضم هنأ حصي ىتح ةنامألا جرخم جرخيو

 نالق نب نالف رقأو ةيصولا بتاكلا بتك اذإف : هل تلق : ةلأسم

 : لاق ؟ كلذ تبثي له امهرد نيرشع نالف نب نالفل هيلع نأ اذه

 . هب هل رقأ ام هل ناك اذه نالف نب نالف تبث اذإ هنأ ىعم

 نالفل اذكو اذك عضوم نم يلام لوقي لجر يف ليقو :
 نإ هايإ هتيطعأ دق وأ هتبهو دق نالفل يل ام وأ هل هتيهو دق . نيا

 وهف هايإ هتعياب دق هل وه لاق نإ كلذكو . ةيطعب سيلو رارقإ اذه
 هل رقأ دق رارقإ اذه نأل الصتم مالكلا ناك ولو عيبب كلذ سيلو رارقإ

 . لاعفألا نم هب

٢٤٧



 اذه ناك هنم هتللحأ دق هل وه هيلع يذلا قحلا لاق نإ ليق كلذكو
 ناك هنم هتيربأ دق وأ هنم هتأربأ دق هل وه لاق نإ ا كلذكو سب ار ارقإ |

 نم رارقإ وهو 0 دحاو كلذ لكف ةحصلا يف وأ ضرملا يق لوقلا اذه

 . لاملا سأر

 دق لاق وأ هل هتيهو دق وأ هل وه ه ايإ هتيطعأ دق لاق نإ كلذك

 ضرمل ا ىق لاملا سأر نم تباث رارقإ اذه لكف هل وه ٥ ايإ هتيطعأ

 . تيثأ وه رارقإل او ةحصلاو

 هلزنم يف هل محر وأ هل خأ ىلع لخدي لجر نعو : ةلاسم
 اذه :وأ كلزنم اذه لوقيف هنم ءيش ذخأ وأ دوعقلا يف هريشتسيو

 لزنملاو كلام لاملاو هلامو هلزنم لوقي وأ كلامو كلزنم لوقي وأ كلام

 . ةبه الو ةيطع كلذب ديري الو امهنيب يذلا لاحلل كلذب ينعي كلزنم

 وأ ةيطعلا هي دري ملام هلام نم ءيش يف هيلع لخدي له : تلق

 ىلع كلذ ىف هدصق ىلع هنأ ىعمق : هتين ىف كلذب دصقيو ؟ رارقإلا
 . هتفلاخم عسي ال مكح ةجح كلذ يف عقي ملام زئاجلاب ىنعم

 كيلع تعجر دق هسفن يف لاقف ءيش هيلع لخدي ناك نإ : تلقو

 دق هنأ يعمق ث كلذ هؤزجي له ءيش كلذ يف ينمزلي ناك نإ كلذ يف

 رهاظلا يف بجي ام مكح كلذ يف بجو اذا ذإو كلذ يف لوقلا ىضم

 . ةريرسلا يف هتعجر وه هعقني " هجح

 نم اذكو اذك نالقل هيلع لجرلا لاق اذإ ديعسوبأ لاق : ةلاسم
 ينم لقي ملو ةيصو اذكو اذك نالفل لاق اذإو يدنع رارقإ اذهف ىلام
 . ةيصو الو رارقإ يدنع اذه نكي مل يلام نم الو

 رارقإلا يناعم هبشي يدنع اذهف ةيصو اذكو اذك نالفل لاق اذإو
 رقم اذه امنإو . هنم ةيصوب سيل اذه نأل فالتخا ىنعم ىل نبي الو
 . تبثت ةيصو نم هيلع نأ
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 الو ‘ ر ارقإ ىدنع ناك ةيصو ىلام نم اذكو اذك نالفل لاق اذإو

 . هلام يف هريغ نم ةيصوب رقي امنإ اذه نأل فالتخا هيف يل نيبي
 . هلام نمو

 رارقإ يدنع اذه ناك ‘ ةيصو وأ يلام يف اذكو اذك نالفل لاق اذاو

 . ةيصو يف هلام يف هل

 ام حصي ن ] ال ا فيعض اذه ن ] لوقل ١ ضعي يف جرخيو هريغ نم

 اعدوتسم هلام يف ةيصو نوكي نأ نكمي اذه نوكي نأ هنيعب هب رقأ
 . ةيصو هلام ةلمج ىق الخاد نوكي وأ

 ديز رقأو بتك اذإ ةيصولا بتاك ىف لوقت ام : هل تلق : ةلأسم

 هلام نم هنع كلذ يضقي نأ ىصوأو مهارد ةرشع هللا دبعل هيلع نأ
 ىف دهشأ اذإ هلام نم كلذ ذافنإب ىصوأ دق نوكي له هتوم دعي

 . ؟ هتيصو

 . هتوم دعب لاق اذإ ىدنع اذكه : لاق

 القان اذه نوكي له كلذب هنم ةيصو اذه ىعم لاق نإق : تلق

 . ال : لاق ؟ ةيصولا ىل ١ رارقالل

 ذاقنإلاب هنم ةيصو نوكي هنأ ىعم : لاق ؟ نوكي امف : تلق

 . تبثي ظفلب ناكاذإ هيلع تباث مدقت دق هنم رارقإلاو

 وأ هقودنص ىق وأ هدي ىق وأ هعم وأ هدنع نأ رقأ نرمو : ةلاسم

 ريغ رقملا ىعدا نإو ةعيدولا مكح كلذ مكحف هلام ىف وأ هلزنم ىف

 . كلذ

 نإف كلذ الإ نكي مل اذكو اذك ينراعأ وأ ينعدوأ لاق نإ كلذكو
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 لصتي نأ الإ كلذ نيومضمف اذكو اذك ينضبقأ وأ ىلإ عفد لاق
 . هريغل وأ كلذ ريغ وأ ةعيدو هيعدي نأ رارقإلا

 يلبق وأ يلع وأ تذخأ هلوق لثم هسفقن ىلاإ لعفلا فاضأ نإو

 نوكي الف ه اوعدب نامضلا هيف طقسي ام هيف ىعدا ولو كلذ نومضمق

 ابصغ نوكي دق ضيقلاو ذخألا نأل بصغلاب فرعي ال امي ابصغ

 . بصغ ريغو

 سيلأ لوقي نأ كلذو زئاج هل رقملا ماهفتساب رقملا لاقو : ةلاسم
 اذكو اذك يلع سيل لاق نإو معن : رخآلا لوقيف اذكو اذك يلع كل
 يتلا مهرد فلأل ا ينضقا لاق اذإو لاملا كلذب تبثي مل معن : : لوقيف

 . اهنع فقوو ٧ همزلي هنإف معن : لاقف س كيلع

 رقأ هنإ رقأ نإف كلذ هيلع زاج اذكو اذكب رقأ نم لكو : ةلأسم

 انأو تررقأ لوقي نأ لثم كلذو هرارقإ زوجي ال لاح يف اذك وأ كلذب

 وأ كنم تذخأ : لاق ناف كلذ وحن وأ مونلا يف وأ نونجم وأ يبص

 مويلا كلذ لاق نإو لقعلا عئاض ناك وأ اذكو اذك تضق ىأ كلام نم

 رارقإب سيلق كلذ وحنو دلوي نأ لبق وأ

 امهنيب ناك اذكو اذكب نالفلو نالفل رقملا رقأ اذإو : ةلاسم
 ل اق وأ كلذك نالف وأ نالقل ل اق وأ امهدحأل ل اق نإ كلذكو نيقصن

 اذإو دحاو ثاريم امهلق يدلو نيد امهدحأ لاق نإو امهدحأ ينعدوأ

 . مهيلع ةباعس الو قتعلا مهقحل رح هديبع دحأ نأ رقأ

 ادلو هدلو فلخو هدلو كله لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 تقصو ام ىلعف هدلول وه يدلو ثاريم نأ ىصوأو تام دجلا نأ مث

 امأو ىلام نم هيبأ ثاريمك هدلو دلول لوقي ىتح ءىشب اذه سيلف
 اذه سيلق قح ريغب وأ هل قحب هدلول نالف هدلو ثاريم ايحأ دق هلوق
 . كل تقصو امك لوقي ىتح ءيشب
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 اهلو هل ةنبا تكله لجر يف ليقو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 ثاريم لثم هنالف يتنبا ينبل نأ دهشأو ىصوأ توملا هرضح املق دلو

 لثم هلوق امثف يلام نم مهمأ ثاريم مهل لاق وأ يلام نم مهمأ
 . ةيصو هانيأرف مهمأ ثاريم هلوق امأو 0 مهل وهف مهمأ ثاريم

 . لطاب مهمأ ثاريم هلوق نإ ليق دق ديعس وبآ لاق : هريغ نمو

 يف هللا امهمحر نسحلا نب دمحم ىلإ رثؤملا يبأ باوج نمو
 نم امهيبأ مهس يل ام يف دمحم ينب ينبال نأ اودهشا : تلاق ةأرما

 كايإو هللا انمحر ملعاف ايح ناك ول نأ تلاق اهنأ تككشو ينم هثاريم
 همهو بهذ نمو رارقإب سيل اهنأل ائيش امهل تبثت ال ةداهش هذه نأ
 سيل امب ترقأ اهنأل همهو بهذ امك سيلف ارارقإ اهلعجي نأ ىلع
 نم امهيبأ مهس لثم تلاق اهنأل لاملا تفرع نإو مهسلا نم فرعت
 لطبي ام اذه يفف اهتثرو نم تومي نم فرعت ال يهو ينم هثاريم
 . ةفيعض ةيصو يهف ةيصو اهنإ لئاق لاق نإو ةداهشلا

 دق هتصو ىق ىصوم ا لاق اذ او دمحم ىب أ عم اج نمو : ةلأسم

 بيصن نال ةلط اي ةيصوت تناك يد الوأ ضعب بيصنتب ديزل تيصوأ

 . هقحتسي ال هدلو

 نبا هل ناكو "" مهدحأ بيصن لثمب هل تيصوأ دق لاق نإو هريغ
 . ةنبإلا بيصن لثم هل ناك ةنباو

 هل قحب وأ هقحب نالفل يلام نم اذكو اذك عضوم هلوقو : ةلاسم
 جرخي هنإ رخآل او ء اضقلا جرخم جرخي هنأ امهدحأ نالوق كلذ يفق

 كلذ يفف 4 . هيلع هل قحي هلوق امأو يلإ بحأ رارقإلاو . رارقإلا جرخم

 جرخي هنأ امهدحأو رارقإل ا جرخم جرخي هنأ امهدحأ نالوق اضيأ

 ىفف هل نيدب وأ هنيدب هلوق كلذكو يلإ بحأ ءاضقلاو . ءاضقلا جرخم

 يدالوأ دحأ : ةخسن يف )١(
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 يذلا هنيدب هلوق امأو يلإ بحأ كلذ يق رارقإلاف اضيأ فالتخا كلذ

 هنيدي هلوقو يلإ بحأ اذه يفق ء ءاضقلاو اضيأ فالتخا كلذ يفق يلع

 وأ يلع هقحب هلوقق يلع هل قحب هلوق ةلزنمي وه يلع يذلا هقحي وأ

 وأ يلع هل قح هلوق امأو 4 يلع هل قحب هلوق ةلزنمب وه يلع هنيدب

 جرخي هلك كلذف 4 يلع هنيد وأ يلع نيد وأ يلع قح ىأ هل ىلع هقح

 . هل وه لاق اذإا رارقإلا مدقت اذإ رارقإلا جرخم

 دنع مهرد فلأ ين تأرمال يعم ىو ] يدنع لوقي نمعو : ةلأسم

 هذهف 0 انيد نوكيف مهرد فلأ يلع لقب مل دعب نم ةثرولا لاقف س هتوم

 نكي مل فلألا ىلع ردقي مل نإف 4 ةعيدولا هبش الإ هارأ ام لاقفةيصو

 . ملعأ هللاو ء يش اهل

 نيدو ةنامأو ةعيدو نوكي هنإ ليق لاقو معن لاق : هريغ نمو
 هلف هتايح يف ءيشب كلذ يق رقملا جتحا نإف \ هوجو ىلع فرصتيو

 لوقلاو . رارقإلا ةلزنمب كلذ تبت ءيشب كلذ يف جتحي مل نإو هتجح

 . ةعيدولا هبشي نأ هنم "" ذخآ لوألا

 هنأ دجويو دايز يبأ عامس نم هنأ بسحأ رتألا نمو : ةلأسم

 دالوأ هل ناك لجر نعو نسحلا نب يلعو يراوحلا يبأ ىلع ضورعم
 ينبل نأ دهشأو ىصوأ توملا هرضح املق دلو اهلو هل ةنبا تكلهف

 نم مهمأ ثاريم مهل لاق وأ يلام نم مهمأ ثاريم لثم ةنالق يتنبا

 ثاريم هلوق اماف مهل وهف يلام نم مهمأ ثاريم لتم هلوق امأف يلام

 فرصأ تنكف باوجلا هيق انم تبلطو كلذ نم يسقن يق ناك مهمأ

 . كلذ انيأرو ةنصو هورف انرواش ىتح هنع

 مهمأل سيل هنأل ءيشب سيل هنإ ليق هنإ ليق دقو : هريغ لاق
 ثاريم

 ذخآ لدي نسحأ ةخست يف )١(
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 ثري ام لثم ىماتي مهو هنبا ينبل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 بيصت لثم نوطعي لاقف كلذ نم رثكأ نوطعيو س ايح ناك ول مهوبأ
 ىلع در ثقلا ىلع داز نإف ثقلا زواجي ملام ايح ناك ول مهيبأ
 .ةثرولا

 يف دهشي ناك لجر نعو يراوحلا يب أ باوج نمو : ةلاسم
 نكستو لخنلا ةرمث هنم لكأت هتخأل لزنملا وأ لاملا اذه نأ هتايح

 نببمالغلاو هتجوزل وهف تتام اذإف اهل هيلع قحب ةبح تماد ام لزنملا

 ؟ هتثرول تتام اذإف . ةّيح تمادام نيجاسنلا

 هتخأل هتايح يف هب دوستو ناك يذلا لاملا امأف تفصو ام ىلعق

 اذإف هيلع اهل قحب ةدح تمادام لخنلا ة ةرمث لكآتو لزنملا نكست ةنالق

 ىلع ليبس هتثرول سيلو ةأرملل ةتباث ةداهش هذهف هتثرول وهف تتام
 . ةأرملا تومت نأ ىلإ ةأرملا

 عجر ناف .4 هتحص يف لجرلا اذه نم ةداهشلا هل تناك اذاق

 جتحاو هلام ذخأ ناف كلذ يف ةجحلا هل تناك هلام بلطو لجرلا

 ىنكسو ل املا ةلكام ةميق هتخأل قحل | نم همزلبو كلذ هل ن ن اك ةل اهجل اي

 . لزنملا

 وه قحلا اذه ام ىمسي نأ ىلع ربج كلذ ةفرعم كردت مل نإف
 اذإ هلام لثم ةثرولل سيلو ةثرولا نود ةصاخ هل اذه امنإو هنيمي عم
 . هتحص ىق هنم ةداهشلا تناك

 اوعجري نأ ةترولل ناك هضرم يف هنم ةداهشلا كلت تناك نإو

 ةميقو لزنملا ةميق ةأرملا ىلع نودريو لزنملاو لاملا اوذخأيف ة ةأرملا ىلع
 ام لزنملا ىنكس كلذكو ترمثأ املك لخنلا ةرمث موقت لزنملا ىنكس
 كلذكو مهلزنمو مهترمث اوذخأيو اهيلع كلذ اودري ةيح ةأرملا تماد

 ةرمثلا هذه ةميق اهل همزلي هتحص يف اهل دهشأ يذلا اهل دحي اضيأ
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 يف ءيش اهتترول سيلف تتام اذإف ةيح تماد ام لزنملا ىنكس ةميقو
 . لاملا اذه

 لجرل ١ ىلع نيجاسنل ١ نبمالقل ١ ةميق ةرجأ هلعل اضيأ كلذكو

 يف امهترجأ ىلإ رظني تام اذإ لاقو س هتثرو ىلعو عجر اذإ دهشملا

 ةداهشلا تناك نإ دهشملا نأ الإ هتثرو ىلعو دهشملا ىلع رهش لك

 هذهل دهشأ اميق عجر اذإ قحلا كلذ مك يمسي ىتح ربج هضرم يق
 . هي ةأرملا

 . -هللا همحر- بوبحم ني ا دمحم نع انغلب كلذك

 يتلا لخنلاو هتثرول تويبلاف تيقوتو قحلا ءاج اذإف هلوق امأو

 مهل قحب لوقي ىتح تبتي ال اذهف هيلع مهل قح هدالوأل بتوعب يه
 نإو س هدالوأل كلذ تبث دقف هتحص يف هنم لوقلا اذه ناك نإف س هيلع
 اودرو لاملا كلذ ذخأ اودارأ نإ ةتروللف هضرم ىف هنم لوقلا اذه ناك

 اذهف كلذ اومتأ اودارأ نإو س هنم اوثري ام ةميق هدالوأ ىلع كلذ ةميق
 . نيملسملا لوق نم هفرعن يذلا

 مهل قح ي ل الوال بتوعي يتل ا يلخن ل اق اذ ١ ليق دقو : : هريغ ل اق

 كلذ دو ء ءاضتل أ جرخم جرخي ال اتيب ات ار ارقإ ١ نوكيو تي ات اذ دهق يلع

 يفو يدالوأل بتوعب ب يتل ا لخنلا لاق اذإو ضرملاو ةحصلا يف زئاج
 رارقإل ال ا ليبس ىلع هلخن هد ال وأل تيدب 5 لخت هل بتوع

 ينعي هوي أ د ارأ ا امم ج اسن فصوي نالفق هررأل ىصو أ هن ا تلقو

 ثر اول زوجت ال ةبصرول ١ نإ اق تقصو ام ىلعف .ء ه افصو نم ل ارأ ا ام

 هلو قحب هل ىصوأ ناك نإف 0 قحب يصوي نأ الإ هتثرو نم هوبأو
 . مهتميق ر دق ىلع ءزج فصو لك نم هل ن اك مهن ايعأي ء افصو

 هيخأل ىصوأ ناك نإو اندنع كلذ تبثتي الق دارأ امم هلوق امأو
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 رشع ةيراج لك نم هلف ارشع يراوجلا تناك نإف هيراوج نم ةيراجب
 هل ناك نإو س اذه ىلع عست ةبراج لك نم هلف اعست ناك ناو 4

 اوفلتخا نإو هلام ثلث نم ىرتشت اطسو ةيراج هل ناك ةمهبم ةيراج
 ةيسادس ثمو ةيسامخ ث هل ناك ةمهبم تناك اذإ ةيراجلا ةميق ىف

 . ةجلع ثمظو

 تبوم أ موي ل اقف حبحص وأ ضيرم وهشو ىصوأ نمعو : ةلأسم

 مث هثر و وهو ىصوأ اذ او ى ر ارق ا قأ ةيصو نوكت | ذكو اذك نالقلقف

 هثراو وهو تام مث هثراوب سيل وهو هل ىصوأ وأ هتراوب سيلو تام
 . كلذ نم تيثيام

 لوقي نأ الإ ةيصو اهنإ ءاهقفلا ضعب لاق دقف تفصو ام ىلعف
 مل وأ تام هيلع اهنأ ضعب لوق ىلعف اذكو اذك نالفل يلعف تومأ موي
 . هتايح يف هنم ذخؤيو تمي

 هنم ذخؤت مل تمي مل نإو هنم تذخأ تام نإ ءاهقفلا ضعب لاقو

 كل تلطب هثر او وهو ت ام اذ اف ا ذكو اذك نالفلف توم ] موي هلوقو

 ثراوب سيلو تام مث ثراو وهو ىصوأ موي ىصوأ نإو ى ةيصولا
 . ةمات ةيصولاف

 وهق ١ ذكو اذك نالفلف توم أ موي لاق اذ ا ليق دقو : هريغ لاق

 . ةيصو لاق نم لاقو رارقإ

 ىتح ارارقإ الو ةيصو تبثي ال اذه نأ ليق ديقو فيضملا لاق
 . ملعأ هللاو يلام نم لوقي

 اذك نالفلف تم ىتم وأ تم اذإ وأ تم نإ لاق نإ كلذكو عجر

 . ءاوس وهق يلام نم اذكو

٣٥٥



 . ةيصو : لاق نم لاقو رارقإ : لاق نم لاقف

 ال اذه نإ نالفل وهف يتوم دعب يلام لك لاق اذإ : لاق نم لاقو

 لك لاق اذإ امأو تم اذإو تام ن نإ جرخم جرخيو تباث هنأ ليقو تيثي

 جرخمو ر ارق إلا جرخم جرخيو تباث وهف يتوم دعب نالفل وهف يلام
 . اضيأ ةيصولا

 لجر عم هل ناك نم يف يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نافقلا اذه عفد اف توم ثدح يب ثدح نإ ! ناققلا هل يذلا لاقف نافقق

 نافقلا ىرأ ينإف ءيش ىلإ هعفدا لاقف عجر مث هل وهو نالف ىلإ
 . كلذ نع هتعجر كلذ رضي الو هب هل رقأ يذلا نالفل

 سأر نم يه مث تومي ىتح تبثي ال هن أ ليق دقو : هريغ لاق

 . ثلقلا نم : لاق نم لاقو تومي ىتح لاملا

 انبا هلو سانأ هرضح ضيرم نع نسحلا ايأ تلأسو : ةلأسم

 وأ امهيبأ ثاريم كنبا ينبال سيلأ هرضح نم هل لاقف نبا انبا وأ ةنبا
 . امهل وه امهل الإ وه نملو معن لاقف كلام ثظت كنبا ينبال سيلأ لاق
 . احيحص ارارقإ نوكي ىتح تبثي ال اذه نإ لاقف

 سيل قأ امهييأ ث اريم كنيا ينبال سيلأ هلوق امأ لاق : هريغ نمو

 اذهف امهل وه امهل الإ وه نلو معن : لاقف ى كلام ثت كنبا نبا ىنبال
 . تباث رارقإ

 - هللا يضر- هللا دبع يبأ ىلإ يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 اذكو اذك نالفل نأ كلذ ىلع دهشأو هتحص يف لاق لجر نعو امهنع

 دقفق . . لاملا سأر نم مأ ثلثلا نم كلذ نوكيأ يتوم دعب يلام يف

 لاق نم مهنمو لاملا سأر نم وه لاق نم مهنم فالتخا كلذ يق انغلب

 . ثلثلا نم وه
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 ةئام هل لاقو مهرد فلأ لجر عم ثعبي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نأ لبق ن نم ثعابلا تامف ينبل يقب امو نالفل ة ةئامو ء ارقفلل .

7 . 

 يبأو رذنملا يبأو دايز يبأو هللا ديع يبأ باوج نمو : : ةلأسم

 دق ينإ هضرم يف لجرلا دهشأ اذإو يلع ني دمحم ىلإ ١ سايعل ١

 اهامغأ ىتلا ةمقلاب ةاشلا هذه هتيطعأ دقو . ةبمغ ىخأ نيا تيمغأ

 . ةيمغلا شرإ كلاهلا لام نم ذخأي نأ ميتيلا يلو بلطو

 ىلع ةيمغلاب رقأ دقو هيقف ءاقو الام هاضق دق كلاهلا نأ : لاقف

 غلبي ال ةاشلا تناك اذإ كلاهلا لام ىف ةيمغلا شرإ ميتيلل نإف هسفن

 . . ةيمغلا شرإ اهنمث

 هلامب دهشي لجرلا ىف انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم
 ةلخن هبام ىمسم قادص هيلع هتأرمالو يمسم ريغ هنم نيدب لجرل
 نإف 0 لاملا ةميق هل نوكي مهبملا نيدلا بحاص صصاحت ةأرملا نإف
 ناك نإو ى لاملا فصن ةأرملل ناك ةلخن ةئام يواسي لاملا ناك
 ةئامثالث يواسي ناك نإو 0 لاملا ثلث اهل ناك ةلخن ىتئام يواسي
 ةلخن نيسمخ يواسي ناك ن نإف كلذ ردق يلع لاملا عبر اهل ناك ةلخن
 . كلذ باسح ىلع ثلثلا نيدلا بحاصلو ناثلا اهل ناك

 هل نوكي هنإ نالقل وهف تفلخ ام لاق نإ : لاق نم لاقو : ةلاسم
 ىتح اضيأ هل سيل هنإ : لاق نم لاقو 0 لاملا نم فلخ ام عيمج

 وهف يل ي ذلا لاملا نم تقلخ ام قو أ يل ام نم تقلخ ام ق أ يل ام لوقي

 هلوقك وهف تكرت ام هلوق كل ذكو هل ام عيمج هل نوكبو تي ا وهق ندالقل

 . تقلخ ام

 ةنالفل هدهشأ انالف نأ امهدحأ دهش نيدهاش نعو : ةلأسم
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 ةنالفل هن اتسيو هتيب ن أ دهش أ هنأ ىن اثلا دهشو ى اهقحب هن اتسيو هر | دي

 يف عقو دقو 0 ةقفتم امهتداهش نوكت نأ انوجر دقف 0 قحب ركذي الو
 هنم باوجلا ىف اذهف هاتددرق ةنالفل ىناتسيو ىتيب لاق ذإ امهسفقفن أ

 . كلذ يق فالتخالا انفرع انك دقو رباج يبأ ىلإ

 ظفللا فالتخال ةفلتخم ةداهش هذه نأ ليق دقو ديعس وبأ لاق
 لهأ نم نأ نالفل يلامو يرادو يناتسب لاق اذإو . يناعملا تقفتا ولو
 يلع وبأ كلذ بجوأ نممو هبجوأ نم مهنمو كلذ بجوي مل نم يأرلا
 . ذخأن كلذيو ى هللا همحر

 يلامو يراد هلوق يف فالتخالا نم ليق كلذك ديعس وب أ لاق

 رادلا هذه وأ نالفل لاملا اذه لاق اذإ امأو > اندنع اميق يناتسبو

 لدعل ١ لهأ ١ لوق نم افالتخا كلذ ىف ملعن الو تياث ر ارقإ اذهف نالفل

 . ملعأ هللاو

 نالفل رادلا وأ ةعطقلا هذه توملا دنع لوقي يذلا نعو : ةلأسم

 يلع هل قحب لاق نإو 0 اررقإ وهو زئاج كلذق نيدب وأ قحي وأ هقحب

 . هرارقإ وهو : رثؤملا وبآ لاق ث ءاضقلا نم وهف

 كلذف هقحب نالفل رادلا هذه لاق اذإ : لاق نم لاقو : هريغ نمو
 ر ارق ال ا جرخم جرخي وهف يلع هل قحي كلذكو س ءاضقلا جرخم جرخي

 . دجوي اميق مهيل ا بح ا ء اضتل و اضي أ

 ةقلتخم قوقحب هسفقن ىلع دهشأ نم لك نأ اوملعاو : ةلاسم

 كلت ةعامجب ذخؤي هنإف دحاو تقو وأ ةفلتخم تاقوأ ىلإ ةيطاوتم سيل
 اهلك اهب دهشأ اذإ ادحاو اهتقو ناك ولو اهب هل دهشأ يتلا قوقحلا

 . دحاو سلجم يق

 تيطع ] وأ تلعج وأ تيضق وأ تيصوأ دق : لاق اذ او : ةلاسم
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 نم رثكأ هقح : لاق وأ ءافوب هل سيلو يلع ر هل قحي نالفل اذكو اذك

 كلذ نم رثكأ وأ كلذ نم لضفأ يلع همايقو يلع همايقب : لاق وأ كلذ

 . كلذب هل وهو رايخ كلذ يف ةثرولل سيلف كلذ نم مظعأ وأ

 مث نالفل رادلا وأ ةعطقلا هذه توملا دنع لوقي يذلاو : ةلأسم
 لاق نإو 4 ىصوأ وأ رقأ ىذلا دي يف لاملا ن اك اذإ رارقإ وهق تكسي

 رارقإ وهو زئاج كلذف نيدب وأ قحي وأ هقحي نالقل ةعطقلا هذه

 . ءاضقلا نم وهف يلع هل قحب : لاق نإو

 اذكب نالفل هضرم يف دهشأ نأو رارقإ وه : رثؤملا وب لاق
 . لاملا

 نإو 4 مهرد فلأ يلع نالفغلف انأ تم اذ ا لوقي لجر : ةلأسم

 نإف 0 يفوع نإ ائيش هل نأ ىرأ الف يفوعف ءيش هل يلع سيلف تييح
 الف تدح نإو 4 مهرد فلأ هيلإ اوعقداف ائيش هلام نم تلكأ نإ : لاق

 كلذ سىلل : ل اق . ائيش هلام نم لكأ ا مل : ل اق يفوع املق يلع ءيش

 لاقف هضرم نم هلوقك وهف هرفس نم لاق نإ لاقو ى مهرد فلأ هيلإ
 مل نإو هدلعق تام نإ : لاق نم لاقو . تام وأ ييح هيلع : لاق نم

 نب ىسوم لوقو هيلع هنأ بوبحم نب دمحم لوقو ى هيلع سيلق تمي
 . هيلع سيل هنإ ىلع

 ن اك هل هيلع قحي هضرأ نم ء يشي هل دهش أ اذ او : ةلاسم

 لاملا ذخأو 4 هتميق در ءاش نإو لاملا ملس ء ءاش نإ رايخلا ثراولل

 بسح ىلع رايخ هبق ثراولل سيلف ةحصلا يف امأو ضرلملا يق اذهو

 . اولاق ام
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 وهق يدي يف اموأ يدنع وأ يديب املك لوقي يذلا نعو : ةلأسم
 ؟ كلذ يف يأرلا فيك وأ هلك هلام نوكيأ نالفل

 ىق امو هدنع امو هديب ام نأل تباث رارقإ وهف تفصو ام ىلعفق

 نمل وهف رقملا توم دعب هب هل رقأ نمل وهو هل كلام وهف هعم امو هدي
 هتجح عطقت مل ةجحب جتحاف ايح رقملا ناك نإف هتوم دعب هب هل رقأ
 . ملعأ هللاو هلك اذه يق هب جتحا اميف

 كيلإ يئاسك هلهأ نم لجرل لوقي نميف لوقت ام تلقو : ةلأسم

 وأ ةنس هي ىتشيف ء ءاسكلا ذخأيو تكسيو اذه ليقيفق تم وأ تيرح

 وأ هبلطي نأ ريغ نم هسبلي هذخأي ءاسكلا بحاص دوعي مث رثكأ

 كل وه لاق امنا !و ةيطع نكت ملو هتحص يف كلذ ناك نإف 4 هيف عجري

 . هيق هل ةعجر الو تباث كلذق تم وأ تيح

 كلذق تم وأ تييح كل وه اذه يئاسك كتيطعأ دق لاق نإو

 عجري نأ لبق يطعملا زرحأف يطعم ا ةحص يف ناك نإو ةدطع

 عجري ىتح ةيطعل ا يطعملا زرحي مل نإو يطعملل ةعجر الف يطعملا

 يف ةيطعلا زجت مل ضرلا يق ناك نإو ةعجرلا يطعملل ناك يطعم

 . ضرلملا

 ةبه هتيب يفام عيمجب هتجوزل رقأف رقسلا دارأ نمو : ةلأسم

 يف هتلبق اذإ زئاج وهق ةجوزلا تلبقو ى امهعم فورعم كلذو 0 اهل هنم

 ا ل ا زُن اج وهف .0 ةنالف يتجوزل يتيب يف ام عيمج هلوق ام و . هت ابح

 هفصوو هدحو نالفل هكلمأ ام عيمج لاق نمو .رقي امب افراع ناك
 ءيش لك هلوق يف ءاملعلا نم فقو دقو تباث وهف هب رقي ام فرعو
 نم نالفل هلوق امأو زئاج وهف هتكلم ءيش لك امأو نالفل وهف هتكلم
 . اهنع لسو ةيصولا قحل هنأ وجرأف اذكو اذك يدنع

 ةعطقلا هذه توملا دنع لوقي يذلا ىق هللا دبع ويأ لاق : ةلاسم
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 وبأ لاق . هل زئاج هنإ نيدب وأ رارقإلا قيرط نم قحيوأ هقحب نالفل
 . كلذ يف تككشف تعجر مث ى يلع هقحب لوقي ىتح لوقأ تنك دايز

 يلع هل قحي وأ يلع هقحي لوقي ىتح هنأ ليق دقو لاق : هريغ نمو

 . ةجح نيبأ وهو لوألا لوقلاب لاق نم لاقو

 نالف نب نالف دهش دهشي لجر نع رثؤملا ابأ تلأسو : ةلأسم
 يق ةفورعملا هضرأ نالف نب نالقل ريص دق نالق نب نالف نأ نالق نب
 ايضام ازئاج احيحص ريصت ةعبرألا اهدودح نيب اذكو اذك عضوم
 نم نوكي ام حصأك ى ةيونثم الو ةعبت يذ ريغ اضوبقم اعطقنم
 نب نالق فرع دق تومرضحب رييصتلا يف مهلتمو نيملسملا رييصت
 نالف ةلزنم هيف لزنو هزاجو هضبقو نالف نب نالف هل ريص ام نالف
 ليلق قح نالف نب نالفل ريص اميق نالف نب نالفل قبي ملو نالق نب
 نم هجوب ةجح الو نيمي الو مصخ الو بلط الو ىوعد الو ريثك الو
 ةفرعملاو ملعلا دعب نم كلذو نالف نب نالفل ملسو راص دقو الإ هوجولا
 . اذكو اذك ةنس نم اذك رهش نم اذك موي يف بتكو اعيمج امهنم

 ةيه حأ عيبي حأ رارقإ ظفللا اذهو ةداهشلا هذه نوكت ام هتلاس

 . ضيقي مل وأ هل دهشملا ضيق ةعجر ةداهشلا هذهب دهشأ نمل لهو

 اذه ناك نإف مهدنع ةفورعم ةفل موق لكل : رثؤملا وبأ لاق
 موق لكل وهف اعيب وأ ارارقإ وأ ةبه تومرضح لهأ ةغل يف رييصتلا
 طرشلاو لوقلا اذهو ةبه انعم رييصتلاف نحن امأ : لاق س مهتغل
 ملو ةبهلا تمت هزرحأو هل ريصملا ضبق نإف ةبه اندنع وه بوتكملا
 ريصملل نكي مل ريصملا عجر مث ضبقي مل نإق 0 ةعجر ريصملل نكي
 . اهيف عجارلل ضرألا تناكو ءيش هل

 ركنأو ضبق دق هنإ هل ريصملا ىعا عجر نإ تيأرأ : تلق
 رّيصملل ةزئاج ةيطعلا نإف ةداهشلا هذه ىلع امأ : لاق ي كلذ ريصملا
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 . هيلع هرارقإب تبثف ضبق دق هل ريصملا نأ رقأ دق ريصملا نأل هل

 رقأو هذه هضرأ انالف ىطعأ هنأ لجر دهشأ نأ تيأرأ تلق
 ىعداو ةيطعلا نع يطعملا عجر مث اهضبق دق ىطعملا ن أ يطعملا

 دق يطعملا نأل ىطعملل ةيطعلا تتبث دق لاق ؟ ضبق دق هنأ يطعم

 . هرارقإ هيلع تبث دقق ضبقلاب ىطعملل رقأ

 ريص اميف نالف نب نالفل قبي ملو ريصملا اذه لوق تيأرأ : تلق
 الو مصخ الو بلط الو ىوعد الو ريثك الو ليلق قح نالق نب نالفل
 نالف نب نالفل ملسو راص دقو الإ هوجولا نم هجوب ةجح الو نيمي
 نال رارقإب اذه سيل ال : لاق ضرأل ا هذهب هل هنم رارقإ اذه سيلأ

 . تمدقت دق ةيهلا

 نب نالفل تراص دق هذه ىضرأ نأ دهشي لجرلا تيأرأ : تلق

 هارأ ام : لاق اذه هلوق نوكي ام وأ ةبه مأ ارارقإ اذه نوكيأ نالف
 . ملعأ هللاو ارارقإ

 هلوق نوكي ام نالفل هذه ىضرأ تناك دق لاق نإ تيأرأ : تلق

 اهاعدإ نإق س نالفل تناك دق هضرأ نإ هنم ارارقإ اذه : لاق 0 اذه

 .هل يهف نالق

 هيلع بجو اذكو اذك نالفل انيلع لاق نم دمحم وبأ لاق : ةلأسم
 لاق كلم الإ اهلوقي نأ حصي ال ةيكولم ةملك انيلع لاقو ثلقلا كلذ نم
 سيلو 4 هباسح انيلع نإ مث مهبايإ انيلإ نإ" -ىلاعت- هللا
 دق ام همالك يف هنع دجو دقو 7 الإ باسحلا سيلو هيلإ الا بايإلا
 . ملعأ هللاو اذه هيشي ام انمالك يفو انباتك نم انبو انلق

 نإ : تلاق اذإ ةأرملا نع هللا همحر ديعس ابأ تلاس : ةلاسم

 يعم لاق ت ءافوب هل الو اهنبال اهيلع قحب اهنبال وهف اهل ناك قح لك

 . اضيرم وأ احيحص يضقمل أ ن اك ءاضتلا جرخم جرخي ١ ذه ن أ
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 ثلاثلا بابلا
 ر رك .ال ادو يك

 رارقإب وأ قحب هلامب لجر اهل دهشأ ةأرما نع ديعس يبأ نع
 هلع تددر دق لوقت وأ اذه تيثي له هلام هبلع تددر دق تلاق اذإف

 . هايإ اهاضق وأ اهل هب دهشأ وأ هب اهل رقأ يذلا لاملا

 ظفل يأبو هيلإ لاملا عوجر هب تبثي امو ظفللا اذه تبثي له تلق
 عجري ال كلذف هلام هيلإ تددر دق اهلوق امأف تفصو ام ىلعف ؟ نوكي

 تدر اهنأكو وه هكلم ىلع الإ عقي ال ظفللا كلذ نأل . هيلإ لاملا هب

 دهشأ وأ يل هب رقأ يذلا يلام هيلع تددر دق اهلوق امأو س هكلم هيلع
 هايإ يناضق وأ يل هب دهشأ يذلا لاملا هيلع تددر دق تلاق وأ يل هب
 الق ةيطع كلذب مسي مل اذإ امأو ةيطعلا هجو ىلع وأ يل هنم ةبطع

 نم ةلاقإلاو ةيطعلا نم نوكي امنإ درلا نأل هيلإ عجري نأ يل نيبي

 هيلع تددر دق اهلوق نأل كلذ مهف اف . رارقإلا نم ةيطعلاو ء اضقلا

 ءىشب رقت نوكت نأ الإ درلا اذه ام ىردي ال هايإ ىناضق ىذلا لاملا

 . . باوصلاب ملعأ هللاو هب ترقأ ام وهف

 هللا همحر دمحم نب دادم نب هللا ديع هيقفلا نع : ةلأسم

 ؟ ال م درلا اذه تبثي له هل رقأ نم يلع در نمع لئاس ينلاس
 نكي نإو زارحإلاب الإ تبثت ال ةيطعلاو ةيطع درلا نإ : باوجلا
 ءاوسو ةنيبلا هب تدهش اذإ ناسللاب لوبقلا هيفكيف اجوز هيلع دودرملا
 باتكلا اذه ىلع لجسو ملعأ هللاو اتيم وأ ايح هيلع دودرملا ناك
 نب دمحم مساقلا وبأو جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم خئاشملا
 . باتكلا ىلإ عجر 0 يلاع يبأ نب رمع نب قياشو ناميلس
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 عبارلا بابلا
 رارق.الا يق ءانتتس الا

 ل اق د ارقإب اد الصتم 7 او ء يشب لجرل رق أ لجر نع هتلاسو

 رارقإلا مدهي ء ب ءانثتس الا نأ دجوي اميف بوبحم نب دمحم لاقو

 : لاق نم لاق فالتخالاب كلذ يف ديعس يبأ نع : هريغ لاق

 لاق . طرشلا هي ديري ءانثتسالا هلوقب ينع ناك نا طرشلاو رارقإلا

 رارقإلا تبثي : لاق نم لاقو طرشلا الو رارقإلا تبثي ال : لاق نم
 دارأ نكي مل نإو ديعس يبأ لوق ىنعم ىلع اذهو ى طرشلا لطبيو
 . كلذب دارأ ام ملعأ هللاو طرشلا هنأ ءانثتسالا ةلاسملا لوأ يف هلوقب

 لاقف نالفل يلامف تم اذإ لجرلا لوق يف اوفلتخا دقو : ةلأسم
 هيف نأل تبثيال : لاق نم لاقو ى توملا دعب هرارقإ تبثي هنإ : لاق نم
 تومل | دعي ثلثل ١ ىف ةيصو تيثي : : ل اق نم ل اقو .» ء انثتس ال ١ طرش

 . اياصولا رئاسك

 وهو هنكسي يذلا لزنملا اذه ضرأ نأ رقأ لجر نعو : ةلاسم
 بشخلاو باوبألاو عودجلاو نيطلا الإ قح اهيق يل سيل نالفل هدي يف
 نإف م تفصو ام ىلعف ؟ ءيش يعم كل سيل ضرألا بحاص لاقو
 ىرأ ينإف ةنيبلا زجعأ نإف هل هاعدا يذلا اذه نأ نكاسلا ىلع ةنيبلا
 . ضقن نم اهيقام ىلع هنيمي نم ضرألا بحاصل اهيف امب ضرألا

 فلأ نالفل يلعف تم نإ هضرم يف لاق لجر نعو : ةلاسم
 نإ ليق : درعس ويأ لاق ؟ ءيشب يلع اودهشت الف تييح نإو 4 مهرد

 مل نإو هيلع تبث تام نإ ليقو تام وأ ييح هسفن ىلع هب رقأ ام هيلع
 ءانثتسالا هيف نأل هيلع تبثي مل تمي
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 ىلإ كل يتلخن لاق وأ ةنس ىلإ كل يتلخن لاق لجر نعو : ةلاسم
 ارارقإ اذه نوكيأ تامو هل ضرم يف لوقلا اذه لاقو يدلو غولب
 ؟ اتىاث

 نميف ليق امك لطاب دحلاو تباث رارقإ اذهف تفصو ام ىلعف
 هيلع : لاق نم لاقف تقولا نم اذكو اذك ىلإ مهرد فلأ اذهل ىلع لاق
 . الاح قحلا اذه

 نب ىسوم نع ليق اميف كلذكو لجألا كلذ ىلإ : لاق نم لاقو

 لاقف تام اذإ مهرد فلأ نالفل يلع لاق لجر نع هللا همحر يلع
 كلذو لاح هل هيلع وه بوبحم نب دمحم لاقو . تام اذإ هل هيلع وه
 . لطاب ءانثتسالا

 ىلإ وأ ادحاو ارهش ديزل اذه ىلام لاق لجر ىف لاقو : ةلاسم

 ىلام رقملا لاقف ادودحم ادح رارقإلا ناك اذإ ةنأ ىعمف 0 دودحم دح

 يف هل رقملل رارقإلا نوكي امنإف اذه وحن وأ ةنس وأ ارهش نالفل اذه
 وأ هب رقملا ىلإ هدي نم جرخ دحلا كلذ ىضقنا اذإف . دودحملا دحلا
 رارقإلا نإ لوقو س رارقإلا يف تبثت يتلا ةفصلا يه كلت نأل هتثرو
 . مالكلا يف وشح ةفصلا كلتو مودلا ىلع تباث

 ءاش نإ مهرد فلأ لجرل هيلع نأ رقأ لجر نع لئسو : ةلأسم

 ؟ هسقن ىلع رقأ ام همزلي له ءاشأ ال وأ تئش دق ديز لاق ديز

 نوكي ءانثتسالاب رارقإلا لطبي نم ىنعم ىلع ليق هنأ يعم : لاق

 هنإ رارقإلا مدهي ءانثتسالا ىري ال نم لوق ىلعو ى الطاب ارارقإ اذه
 . تياث رارقإ

 نأ الإ يتنبلو يتجوزل يلزنم هتوم دنع لاق لجر نعو : :7
 . اٹدح ث دحي
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 ال اذهف تفصو ام ىلعف مسقي فيكو اذه تبثيأ ىرت ام تلق

 كلذ ثدحي مل امف ثدحلاب ًمس اذاف ثدحلاب يمسي نأ الإ تبثي

 ثاريملا ةمسقك مسقي الو مهددع ىلع مسقيو 4 ل اق امك وهق ثدحل

 لاق وأ ةنس ىلإ كل هذه يتلخن لجرل لاق لجر نعو : ةلاسم

 نوكيأ تامو هل ضرم يق لوقلا اذه لاق 4 يدلو غولب ىلإ كل يتلخن

 امك لطاب دحلاو تباث رارقإ اذهف تفصو ام ىلعف ؟ اتباث ارارقإ ا اذه

 لاقف . تقولا نم اذكو اذك ىلإ مهرد فلأ اذهل يلع لاق نميق ليق

 . لاح قحلا اذه هيلع : لاق نم

 نب ىسوم نع ليق اميق اذكو س لجألا كلذ ىلإ : لاق نم لاقو
 وه لاقف تم اذا ! مهرد فلأ ا نالفل يلع لاق لجر نعو هللا همحر يلع

 كلذ دو ل اح هيلع وه هللا همحر بوبحم ني دمحم ل اقو تام اذ ا هدلع

 . لطاب ءانثتسالا

 هللا ءاش نإ مهرد فلأ نالفل يلع لاقف لجرلا رق ةأ اذإ : ةلاسم

 . لطاب ء انتتسالاو تبات ر ارقإلا لاق

 هللا ءاش نإ مهرد فلأ يلع لاق اذإ هنإ ليق دقو لاق : هريغ نمو
 لطبي : لاق نم لاقو 0 كلذ لطبي الو رارقإلا هيلع زوجي لاق نم لاقق

 رارقإلا

 نإ مهرد فلأ هل يدنع لاق ول كلذكو اياصولا يف ليق كلذكو

 ءاش نإ مهرد فلأ يلع هل لاق ول كلذكو . روجي ال لطاب هناق هللا ءاش

 . زوجي ال لطاب اذه ناف ء اشت ال وأ تئش دق ندالق لاقق نالق

 ناك نإ وأ كلذك ناك نإ مهرد فلأ يلع نالقل لاق ول كلذكو

 ادي نإو يل اودبي نأ الإ مهرد فلأ ئلع لاق نإ كلذكو . همزلي مل اقح

 اذهف كلذ تيأر وأ كلذ ريغ ىرأ نأ الإ مهرد فلأ يلع هل لاق وأ . يل

 . لطاب هلك
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 ترطم نإ وأ رادلا لخد نإ مهرد فلأ هل يلع لاق نإ كلذكو
 نإق ي لطاب اذهف . ماق وأ مان وأ ملكت وأ حيرلا تبه نإ وأ ءامسلا

 نإ ازئاج ن ناك يتيب ىلإ عاتملا اذه تلمح ن نإ مهرد فلأ يلع كل لاق

 نظأ اميق مهرد فلأ يلع هل لاق اذإو ةزاجإ هذه نأل فلألا هلف هلمح

 فلأ كل يلع لعل وأ مهرد فلأ يلع نوكن نأ قيلخ وأ ىرأ اميق ىأ

 . كشي هنأل لطاب هلك اذهف مهرد

 دجوي ازئاج ارارقإ اذه ناك ملعأ اميف مهرد فلأ يلع لاق نإو
 . رثؤملا يبأ ىلع صصورعم هنأ

 ؟ايح تمد ام هتلكأم ىلو ديزل اذه ىلام لاق لجر نعو : ةلأسم

 . زئاج رارقإلا نأ لوقلا يناعم ضعب يف جرخي هنأ يعم لاق
 يف نأ يعمو ةلكأملا يف ايعدم ناك لاملاب رقأ امل هنأل لطاب طرشلاو
 زئاج رارقإلا ناك ةنكاملا يف ءانثتسالا لصو اذإ هنأ لوقلا ضعب
 رارقالاب الصتم اهيف ءانثتسالا نأل ةزئاج ةلكأملاو

 جرخي رارقإلا نأ لوقي نم لوق ىلع لوقلا ضعب يف نأ يعمو
 نإف هل ليق . ةلكأملا طرشب ءانثتسالاب لطبت ةيطعلا نأ ةيطعلا جرخم
 هذه نوكت له هدي نم اهليزي الو اهعيبي ال نأ ىلع ةلخنلا هذه هاطعأ

 ؟ ةزئاج ةيطع

 لطبي طرش اذه نأل لوقلا ضعب يف تبثت ال اهنأ يعم : لاق
 يدنع جرخيو 0 طرشلا لطبيو ةيطعلا تبثت هنأ يدنع جرخيو ةيطعلا

 . هيلع طرش امك طرشلاو ةيطعلا تبثت هنأ لوقلا ضعب يف

 ضرمف قح دحأل هيلع ناك لجر يف ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 ءيش لكف لحلا يف ينتلعج نإ قحلا هل يذلل لاقف قحلا هيلع يذلا
 هيلع هانثتسا ىذلا نم لحلا ىف هلعج نإ ىعم : لاق . كل وهف هتكرت
 َ " .... فالتخا كلذ يفف
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 لك لاق نإو ءيش هل نوكي ال ليقو 0 هل نوكي هنأ : لاق نم لاق
 . فالتخا كلذ يفف 4 . لحل يف ينتلعج ن ں ا كل وهف هتكرت ءيش

 هنأ لبقو 0 ءانثتسالا هلطبيالو ارارقإ نوكي هنإ : لاق نم لاق

 مل نإو كلذ هل ناك هيف هلعجو لحلا متأ نإ هنإ ليقو ءانثتسالا هلطبي

 ءاش نإ ضرعو ىنعملا ىلع ديق ءيش هل نكي مل هلحيو كلذ هل متي
 .هللا

 لصت ا ام كلذ ر زاج هضعب ىنثتس او ء يشب رف 1 نم لكو : ةلاسم

 ةرشع نالفل يلع لوقي ن ] لثم لكل ١ همزل لكل ا ىنثتس ١ نا افق هر ارقإ ا

 . كلذ وحنو هفصن الا اذكو اذك هدنع اذه نالفل وأ اهفصت ال ا مه ارد

 ٥ ةأرم ١ تل اق اذ ل اف تقصو ام ىلعق يدر اوحل ١ يي ا نع : ةلأسم

 ةيطعلا كلذك تيثي ال اذهق هتلكأم يلا نأ يلع كل وه يقادص اهجوزل

 . تياث وهق هتلكأم ي ذثتست ىنثتست ملو كل وه يقادص تلاق نإو

 هضرم نم ي دلو حص ن ا ل اق لجرو درعس يي ] نع : ةلأسم

 هدلول كلذ تبثي له تلق . هل اذكو اذك عضوم نم ىلامق هتلع وأ اذه

 هلطبي لطاب رارقإ اذهف س هريغ وأ رارقإ وه له تلقو هريغل وآ
 . ملعلا لهأ ضعب لوق نم انقرع اميق ءانثتسالا

 عبرأ ىلاإ اذه يرفس نم عجرأ مل نإ لاق يذل ١ امأو : ةلأسم

 لبق هيف ةيونثم اذهو هيف رارقإلا زوجي ال اذهف نالفل يلامف نينس
 رارقالل ضقان وهو رارقإلا

 نم ذخأت الو كل تقصو ام ريدتو كلذ نالفل نالفل يلام لاق نإ امأو

 كل نابو ‘ باوصلاو قحلا قفاو امي الإ هب كتيجأ ام عيمج نم يلوق

 نظلا نسحب كسقن لمهت الو نيملسملا راثآ ىلع هضرعأو 4 هباوص

 بحي امل قيفوتلا كلو يل هلأسأ هللاو نظلا ءوسل كسقن مرحت الو

 . ىضريو
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 هرارقإ نيب رقملا عطقي مل رارقإب ةلصتس ىوعد لك لاقو : ةلأسم

 . هاوعدب قحال وهف توكسب هاوعد نييو

 الصتم رارقإلا دعب ىوعدلا تناك اذإ : لاق ؟ كلذ فيكو تلق

 ىعدملا لوقيف مهارد رشع لجر ىلع يعدي لجرك هل تلق . رارقإلاب
 رارقإلاب الصتم اهايإ هتيطعأ دقو س مهارد ةرشع اذهل يلع ناك هيلع

 . اذه هايشأو معت لاق ث توكسب كلذ نيب عطقي ملو

 له كتايح ةدم اذه ىلام كل لاق نإ تيأرأ هل تلق : ةلاسم
 نم لوق ىلع تباث رارقإ هنأ يعمق : لاق ؟ اتباث ارارقإ اذه نوكي

 . اذهب رارقإلا زيجي

 . لاملا نوكي نمل امهدحا وأ هل رقملاو رقملا تام اذإق هل تلق
 . رارقإلا اذهب هل رقملل يعم ناك رارقإلا تبث اذإف

 ىل نيبي ال : لاق ى هعفني ءانثتسا كتايح هلوق نوكي الو هل تلق
 . كلذ

 وهف تم اذإف ث كتايح كل اذه يلام لاق نإ تيأرأ : هل تلق

 : لاق 0 لوألا ىلع عجر تام اذإف هتايح هل نوكي له يلع عجار
 الوق نأ ىدنعف رارقإلا تبث اذإ فالتخالا اذه لثم ىف ىدنع جرخيق

 . هتثرول هتوم دعبو هتابح هل تباث هنأ

 نإف هل تلق س رقملل وهف تام اذإف هتايح هل نوكي الوق نأ يعمو

 تيأرأ هل تلق 0 هل رقملا توم دعب رقملا ةثرول نوكي : لاق رقملا تام

 امهيلع اتباث نوكي له يل » هامغو هردج الإ كل اذه يتيب لاق نإ
 امك وه لوقي ضعبف ملعأ هللاو فالتخالا ةين جرخي هنأ يعمف ؟ امهلو
 . لاق

 )١( هرامعو ةخسن .
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 تيأرأ : هل تلق . لطاب طرشلاو تباث ر ارقإلا نإ : لاق نم لاقو

 : لاق 0 ىلوألا لثم هذه نوكت له يلاهصف الإ هذه يمتاخ لاق نإ
 . لاحب هليازي نأ نكمي ام ىنثتسا اذا إ ىلوألا لثم اهنإ يعم

 مث .4 . لمجم ء ءيشب رقأ اذ ] ت تارارقإلا عيمج كلذكو هل تلق

 لوقلا نوكيأ هعاطقنا دعي وأ مالكلا لاصتاب ادرقم ائيش هنم ىنثتسا

 . لوصأل ا وأ ضورعلا نم وأ ناويحلا نم ناك ءاوس فالتخالاو هيف
 مئاق وهو هنع هتليازم نكمي هيف اتباث هنم ينثتسا اذإ هنإ يعم : لاق

 فالتخالا هيف يرجي هنأ يعمق ى رارقإلا مالكب الصتم هؤانثتسا ناكف

 ال هنأ يعمقف كل تقصو امم وهو مالكلا عطق وأ توكسلا دعب امأو 4

 . كل تقصو امك رارقإلا تبثيو ءانثتسالا تبثي

 اهمحل نم ائيش وأ اهدبك الإ ةاشلا هذه كل لاق اذإف : هل تلق

 دعب نوكي نأ الإ نكمي ال هنال اعيمج نيلوقلا يف اذه تبثي مل يل
 اهلاحب دبكلا هل نوكيو زئاج هنأ جرخي دقو يدنع اذكه لاق 0 حبذلا
 رارقإلا يفو ةيصولا يف كلذ زوجي دق هنأل اهذخأيو حبذت نأ ىلإ

 نم هحبذو حبذلا هب فراعتي ناويحلا نأل مودعمب كلذ سيلو اذه ليقو
 . حالصلا يف تامودعملا نم سيلو ى داسفلا نم سيل حالصلا

 رقملا بلطو اهحبذي ال نأ ةاشلاب هل رقأ يذلا دارأ اذإف : هل تلق
 رارقإلا تبث اذإف لاق ؟ كلذ هل له . اهنم ىنثتسا ام ذخايو اهحبذ
 حيذلا يف ررض ال هنأل هل رقملا ىلع كلذ نأ يدنع جرخ ءانثتسالاو

 لصي امم يدنع رثكأ ةاشلا نم حبذلا يف هقح ىلإ لصاو وهو
 . حبذلا ريغ يف اهدبك ىلإ ةاشلا بحاص

 اهنأل حبذلا نم حلصأ اهكرت نأ لدعلا لهأ اوأر نإف تلق

 رارقإلا تبث اذإ اهحبذ ىلع ربجي هل رقملا ىرتأ اهيف محل ال ةلوزهم
 بحاص ىلع ررضلا هيف ناك اذإف : لاق س اهنم هتصح رقملا ذخأيل
 ال ناك اذإ كلذو س عقنلا ىجري ىتح ررضلا لاخدإ يل نبي مل ةاشلا
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 نأ الإ عفن اهيف ناك نإو لاطبإ الإ يه سيلو لاح ىلع اهيف عقي
 هقح لطبيف توملا فوخ دبكلا بحاص عنم يل نبي مل لضاقتي عقنلا
 .ثادحألا نم كلذ ريع وأ هيلط دقو

 هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق باتكلا ريغ نم : ةلاسم
 نم ىنثتسي دقو انهاه اهتبتكف ةيشاحلا يف ةلاسملا هذه تدجو

 يناثلا نم ىنثتسي مث لوألا نم اناصقن ىنثنتسملا نوكيف ىنثتسملا
 دقق ةسمخ الا إ مه ة ةرشع يلع تلق اذإف 4 لوألا ىلع ةدايز نوكيف

 ةعست ريصتف ةسمخلا ىلع اهتدز ةعبرأ الإ تلق اذإف ةسمخي فرتعا

 الا تلق اذإف . ةتس تيقبف ةعستلا نم اهتصقن ةثالث الإ تلق اذإف
 اذه هئانثتسا ىف لعفي كلذكو ةينامث ريصتف ةتسلا ىلع اهتدز نينثا
 هيلع سقف ةدايز ىناثلاو كعم اميف اناصقن لوألا ءانثتسالا نوكي
 ىلإ عجر ى هللا ءاش نإ بصت سنجلا اذه نم كيلع دري ام عيمج

 . عرشلا نايب باتك

 ةكرب نب دمحم ني هللا ددع نع هنأ ايوتكم دجوي اممو : ةلاسم

 مهل قحي اذكو اذك عضوم يتنب تيطعأ تلاق ةأرما يفو هللا هظفح

 لطبيو ءانثتسالا تيثي له مولعم ءيش ةلكأم هيق تينثتس و يلع

 قحب هايإ مهتطعأ اهنأل ءانثتسالا لطبيو رارقإلا تبثي : لاقف ؟ رارقإلا
 ةلزنمب رارقإلاو كلذ هبشأ امو ةيطعلاو ةبهلا ىف ءانثتسالا دسفي امنإو
 . هعاب دق هنأكف قحب دحأل رقأ نم نأل هيبلا

 هنأل اضعب هضعب ضقني مالك يعم اذه ملعأ هللا ددعسويأ لاق

 نأو ءانثتسالا هضقني ال هنأ رارقإلاب لتعيو ءاضق وهو رارقإ لوقي
 ءانثتسالا هضقني هنأ ليق دقف رارقإلا امأف ءانثتسالا هضقني ال عيبلا

 دقف ءاضقلاو عيبلا امأف٬ هضقني ال نأ ينبجعيو هضقني ال هنأ ليق دق
 هضقني ال هنأ ليقو طرشلا اذه لثم يف ءانثتسالا هضقني ال هنأ ليق

 . يلإ بحأ هضقنو
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 لامب دحأ رقي نأ تبثي اميف تركذو ديعس يبأ نع : ةلأسم
 هلكأ ىنثتسيو هوجولا نم هجوب هب هل دهشي قحب هايإ هيطعيو رخآل
 . هتايح هلكأ ىنثتسي وأ تومي نأ ىلإ

 هنإ ملعأ الف هوجولا نم هجو يف اذه تبثي هجو يأ ىلعف تلق
 وأ هتايح ىف قحب هل دهشأو هاضق ىذلا لاملا كلذ ةلكأم ىنثتسا اذإ
 لمعلا اندجو اميف اعم طرشلا ناك اذإ تبثي كلذ نإ تومي نأ ىلإ

 . هيلع

 دق هنكلو س طورشلا كلت توبث نم جرخي اميف ليق دق كلذ لعلو
 ةفورعم نينس هتلكأم ىنثتسا وأ قحب هب دهشأ وأ هاضق نإ هنأ ليق
 ناك اذإ اذه توبث بحنو فالتخا اضيأ كلذ يف لعلو تبثي كلذ نإ
 . هجولا اذه ىلع

 يلام ثظظف توم يب ثدح نإ لاق نإف اضيأ هنعو : ةلأسم

 , جارخلا هنم يدؤي نأ ىلع نالفل

 اذهف : تلق . ج ارخلا ي دؤي ن أ ىلع وأ ج ارخلا هنم ي دؤي وأ

 هب هل رقأ ام لطبي وه جارخلا ءادأ نم اذه يف قحي يذلا طرشلا

 ثلت نم هب هل رقأ ام لطبي وأ توم ثدح هب ثدح نإ هلام ثلث نم
 هل هسيلو قحلا نم هب رقأ ام لطبي وأ توم ثدح هب ثدح نإ هلام

 لطبيو قحلا نم هي هل رقأ امو هلام ثقظنم هي هل رقأ ام تبثي وأ ءافوي

 .جارخلا طرش

 قحتسي الو تي ات طرسشل و ةتيب ات ةبصول اف تفصو ام ىلعق .

 . ثراولا طرش هيف نوكيال كلذ ناك نإ طرش اميق الإ ةيصولا

 ءاضقلا ةلزنمب طرشلا هضقني هنإ لاق نم لاقف رارقإلا امأف

 امأو لطاب طرشلاو اتباث رارقإلا نوكيو هضقني ال : لاق نم لاقو
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 . نيملسملا نم لوقلا ضعب يف طرشلا هضقتنم ءاضقلا

 اذإ كلذو لطاب طرشلاو اتباث نوكيو هضقني ال : لاق نم لاقو

 ىلع هطرش اذ ا امأف ازاوج كلذ نوكبو زوجي ال اميق ج ارخلا طرش

 . طرش ام ىلع تباث كلذف زوج هيف نوكي الو لوهجم ريغ هجو

 هيف تناك نإف هترمث يلو مكل اذه يلام اهلوق امأو هنعو : ةلأسم

 ةرمث هيف نكي مل نإو اهل كلذ نوكي نأ تببحأف ةرمثم وأ ةكردم ةرمث
 اذهف هيف يتقفنو يتوسكو مكل وهف اهلوق امأو س اهل نوكي نأ بحأ مل
 نأ ىلع مكل وهف اهلوق امأو 4 مهل لاملاب ر ارقإلا تبثيو تبثي ال يدنع

 تيثي الو رارقإلا هيف تبثي هنإ ليق دقف هنم ينوسكتو هنم يلع اوققفنت

 . ةيطعلا ةلزنمب هنأ ليقو رارقإلا كلذي لطبي .الو ءانثتسالا هردق

 . ءانثتسالا قيرط نم كلذ فعضيو

 كلذ اوفرعيو ةأرملا هذه ىنعم امنإ ناك نإ هلك اذه ىف بحأو
 ديرتو لصألا يف مهل لاملا سيلو ةيطع هلك لوقلا اذهب ديرت اهنأ انم
 يف اومكحي ال نأ ةيطعلا رمأ نم تابثإلا ديري امنإو هب مهل رارقإلا
 مهعسي اميف ةيطعلا ماكحأ هماكحأ نوكي نأو س رارقإلا مكحب كلذ
 ةوسكلاو لوهجملا ءانثتسالا اهلطبيو ءاجلإلا اهسقي ةيطعلاف مهل زوجيو
 . اهعم اهيف ىنثتسا اذإ ةيطعلا لطبي امم امهو ناتلوهجم ةقفنلاو

 نا كل وه يل كيلع يذلا قحلا اهجوزل لوقت ةأرما نعو هنعو
 بجوتسيو لوقلا اذه تبتي له س ادغ تمص نا وأ ذيبنلا برش تكرت
 يذلاف س ادغ ماص وأ ذيبنلا برش كرت نإ كلذ تينتتسا دقو 0 اهقح

 تبثتو كلذ يف اهئانثتسا لطبي ضعيق اقالتخا اذه يف نإ يعم

 يذلا كلذ عقي ملام ء انثتسالاو رارقالا لطبي ضعيو اهقحب رارقإل ١

 قيرط نم كلذ ل هل صلخيقف هلمعيو ىنثتسملل عقي عقوم هب ىنثتس ١

 رج . رجألا
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 رب لمع هنأل كلذ لمع اذإ هل تبثي نأ ةصاخ اذه ىق ينبجعيو
 كلذ هل تلعج ىذلا ذيبنلا نوكي نأ الإ هلمع الو هكرت هل مزالب سيل
 لوقي نم لوق ىلع لاح ىلع كلذ هل سيل هنإف 8 امارح هكرت ىلع هيلع
 ىلع ذخأي نأ الو كلذ تبثي مل ابجاو موصلا ناك نإ كلذك . رجأ هنآ
 . ارجأ كلذ

 ىنم وأ تم ن ا وأ تم اذ ا هتحص ىف ل اق نميف ليقو : ةلاسم

 هنإ : لوقي نم لوقيو ةيصو هنأ لوقي نم لوقي هنإ نالفل يلامق تمام
 امنإو ائيش رقملا ةايح يف هل ىري ال رارقإ هنإ لوقي يذلاو رارقإ
 . رقملا توم دعب كلذ بجوتسي
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 سم اخلا بابلا
 سنجلاب نم رارق.الا يق ءانثتسالا

 سنجلا وبغو

 مهرد ةئامعست الإ مهرد فلأ نالفل ئلع لاقف لجرلا رقأ اذإو
 . هانثتسا ام هنع لطبيو امهرد نيسمخ هيلع نإف امهرد نيسمخو
 نإف مهرد فلأ الإ رانيد يتئامو مهرد فلأ نالفل يلع : لاق ولو
 ىنثتسي نأ : زوجي الو اعيمج فلأل او ناتئاملا همزلبو 4 لطاب هءانثتسا

 ركالإ ريعش ركو ةطنح رك نالفل لاقو رقأ اذإو هلك نيعونلا دحأ
 .لطاب ةطنحلا رك يفو . زئاج زيفقلا هءانثتسا نإف ريعش زيفقو ةطنح

 مهرد ةئام الإ هللا رقغتسا مهرد فلأ نالفل يلع لاقف رقأ اذإو

 ءانثتسالاو ر ارقإل ا نيب لصف هنأل لطاب ءانثتسالاو ةمزال هل فلألا نإف

 فلألا تناك ه ايإ اهاضق مهارد رشع ال ا ! مهرد فلا هل يلع : لاق ولو

 . هاعدا ءاضق ىنثتسا هنأ لبق نم اهلك هيلع

 هيلع نإف مهرد فلأ الإ مهرد فلأ هل ىلع لاق اذإو : ةلأسم
 هل هيلع لاق اذإو هب رقأ امم رثكأ ىنثتسا اذإ كلذكو . اهلك فلألا
 . ءيش رانيدلا هنع حرطي الو هبلع فلأل ا ناق > رانيد الا مهرد فلأ

 فلأ هيلع نإف مهرد فلأ الإ رانيد فلأ هل يلع لاق ول كلذكو

 حرطي الو ركلا هيلعف . مهرد الإ ةطنح رك هل يلع لاق ول كلذكو رانيد
 هبلع ناق ةطنح ع اص الا مهرد هب ةئام يلع لاق ول كلذكو ءيش مهردلا

 . مهرد ةئاملا هيلع ناف . يوره بوث الإ مهرد ةئام هل لاق ن نإو ةئاملا

 . ءيشب اذه يف هؤانتتسا سيلو

 اذك هضرعو اذكو اذك هلوط يوره بوث هل يلع لاق ول كلذكو
 ىنثتس ١ هزأل ىنثتس ١ ام لطيبو بوثل ا هيلعق مه ار ل ةرشع ال ا ١ ذكو

 . هب رقأ ام ريغ نم ائيش
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 نإف مهرد فلأ الإ رانيد يتئامو مهرد فلأ نالقل يلع لاق اذإو
 دحأ ىنثتسي ن ] روجي الو اعيمج ن ال املا همزلبو ٤ لط اي هءانثتسا

 . هلك نيعونلا

 ةرشع الإ كلذب اودهشاف ى مهرد ةئام هل ىلع لاق ول كلذكو
 . لطاب ءانثتسالاو هيلع ةئاملا نإف مهارد

 ةئامسمخ ال ١ مهر ل فلأب لجرل رق ا لجر نع هتلاسبو : ةلأسم

 هنع لوزيو مهرد ةئامسمخ لاق ؟ رارقإلا اذه نم هل حصي مك مهرد

 . هانثتسا ام

 فلأ هيلع نوكي لاق ؟ مهرد فلأ الإ مهرد فلأ لاق نإف تلق
 ؟ هؤانثتسا هعفني ملف هرارقإ يف ىنثتسا دق اضيأ اذهو تلق 0 مهرد

 كرابت هلوق وحن ب ضعبلا الإ عفري الو لكلا عفري ال ءانثتسالا لاق
 فلأ لاق ولو . "اماع نيسمخالإ ةنس فلأ مهيف ثبلف" ىلاعتو
 . اغراف امالك ناك ةنس فلأ الإ ةنس

 هل يلع لاق ولو تلق مهمالك يف اذه فرعت ال برعلا نإف اضيأو
 :تلق ء مهرد فلألا هيلعف لاق س ارانيد وأ ابوث وأ اعست الإ مهرد فلأ

 عفري ال هنم ىنتتسملا سنج ريغ نم ءانثتسالا لاق ؟ ىنثتسا دق اذهو

 ةلخن الإ لاق وأ يجنز الإ مهرد فلأ هل يلع لاق ول هنأ ىرت الأ ائيش
 رثكأ وه اذهو هب رقملا يف هيف لخدي ال هلك اذه ناك س ضرأ ةعطق وأ
 هللا لوق ةجحلا زئاج اضيأ سنجلا ريغ نم ءانثتسالا نأ لوقو لوقلا
 سنج ريغ نم سيلباو سيلبا الإ نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسق ىلاعت
 . ةكئالملا

 لصتا ام كلذ زاج هضعب ىنتتساو ءىشب رقأ نم لكو : ةلأسم

 ةرشع نالقل هيلع لوقي نأ لتم لكلا همزل لكلا ىنثتسا نإو هرارقإ
 ههبشأ ام وأ هفصن الإ اذكو اذك اذه نالفل الإ اهفصن الإ مهارد
 . اذه وحنو
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 ةئام الإ مهرد فلأ نالفل يلع لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 مهرد ةئامعست هيلع نوكي ليق هنأ يعم ليق 0 هيلع نوكي ام مهرد
 . ءانكتسالا هعقنيو

 نوكي ام مهرد ةئامعست الإ مهرد فلأ هل يلع لاق نإف : هل تلق
 لاق نإف س ءانثتسالا هعفنيو مهرد ةئام هيلع ليق هنأ يعم : لاق ؟ هيلع
 : لاق ؟ هيلع نوكي ام مهرد ةئام الإ مهرد ةئامعست الإ مهرد فلأ

 ةئام فلألا نم ىنتتسم هنأل مهرد اتئام هيلع نوكي ليق هنأ يعم

 اتئام كلذ ناكو ةيقابلا ةئاملا ىلإ مهرد ةئام ءانثتسالا نم ىنثتسمو
 . مهر ل

 هن ةئامو مهرد ةئام ةئامعست ال ١ , مهرد فلأ لاق ناف : هل تلق

 ءانثتسالا هعقني الو مهر د فلألا هبلع نوكي لبق هنأ يعم لان اق ؟ :مهر د

 يمو ةيراجلا هذه وأ هذه يتيراج لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 تيثي هنأ ليق دق لاق ؟ رارقإل ا اذه تبثي له . اهتمدخ الا نالقل هل

 نم ل اقو . اهتمدخو اهي هل رق أ نمل نوكبو . ءانثتسالا ” ر ارقإل ١

 . ءانثتسالاو رارقإلا تبثي : لاق
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 سداسلا بابلا
 هيلع وأ هريغ هيف نوكيب ءيشلاب رارقالا

 ةناطبلل عبت ةبحلا نإ اهتناطب الإ نالفل ةبحلا هذه لاق ول كلذكو

 ىهف مئاقلا ىف ةيلحلا تناك نإف هتيلح الإ نالفل فيسلا اذه لاق ولو

 هل وهف هانتتسا نإف نفجلل عبت يهف نفجلا يف تناك نإو فيسلل عبت
 . هل عيبت ةيلحلافقف ء هي رقأ نإو ةدلحل ا عم

 زئاج هلوق نإف يل اهيلع يذلا جرسلاو نالفل ةبادلا هذه لاق ولو
 نسر اهيفو عاتم اهيلعو نالفل ةبادلا هذه لاق ول كلذكو . جرسلا هلو
 امم ءيش ىلإ نالف ىلإ ءيشب عجري الو نالفل ةبادلا نإف ماجلو
 . ةبادلا بحاصل هب رقي نأ الإ رقملل اهيلع امو اهيلع

 بايث اهيلعو مهارد اهدي يفو ث لجرل اهب رقأف ةمأ هل تناك ولو
 نم اهدي يف امو كلذ يف قدصي ال هنإف اهبايثو اهدي يف ام ىعداف
 . اهل عبت بايث نم اهيلع وأ مهارد

 رقأف دلو اهل ناك ولو اهل عبت هلام نإف لام اهل ناك ول كلذكو
 ةرح تناك اهنأ رقي نأ الإ اهل عبتي دلولا سيلو هل دلولا نإف لجرل اهب
 . هت دلو موي

 يل هصقو نالفل متاخلا اذه نأ رقأق متاخ لجر دي يق ناك ولو

 يل هصق الإ نالفل متاخلا لاق ولو س لطاب هؤانثتساو نالفل متاخلا ناك

 . لطاب هؤانتتساو نالفل هصقو متاخلا نإف

 ناك ولو لاق امك كلذ ناك ىل اهصقو نالفل ةقلحلا هذه لاق ولو
 يذل ١ ع اتملاو س نالقل قودنصل ا اذه لاقف ع اتم هيق قودنص ه دي ىق

 . رقملل عاتملاو نالفل قودنصلا ناك يل هيف
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 وهف يل اهيف امو نالفل رادلا لاقف راد هدي يف ناك ولو لاق امك
 سيلو ى اضيأ هل اهيف ام ناكل اضيأ اهيف أم هركذي مل ولو لاق امك
 . عاتملا نم ءيش رادلاب هل رقملل
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 عباسلا بابلا
 هسنج ريغ وأ هسنجب هبتشملاب رارقالا

 مداخ وأ ةلخن وأ بح نم ىرجب لجرل توملا دنع رقي لجرلا نعو
 الو ضر كوكم رذب وأ نطق نانمأ ةرشع وأ نارخدم وأ بوث وأ
 نم اوتأي ةترولل لاقيف بحلا امأق ؟ مكحلا ام كلذ نم ائيش رسقي

 رقأ يذلا بحلا نأ نوملعي ام هللاب نيمي مهيلع مث اوءاش امب بوبحلا
 . طسو مداخ ىلإ رظنيف مداخلا امأو س اذه ريغ وه هي

 يف يضقي ام لثم ىطسو ةلخن ىلإ رظني ةلخنلا كلذكو
 نوكي الو مهدنع نارخدملاف نارخدملا امأو هلام نم تاقدصلا

 دلبلا لهأ عم هليكو رمتلا ن نم الإ نوكي الو رمتلا نم الإ نارخدملا
 ةئام رابكلا نمو ازيفق نورشعو ةسمخ

 سابل ىلع دلبلا كلذ سابل نم طسو بوت ىلإ رظنيف بوتلا امأو
 هى هل رقأ يذلا كلذ لثم

 . نطقلا اذه نم متئش ام اورضحأ ةترولل لاقي نطقلا كلذكو
 مث . اهنم كوكم رذب امإو دلبلا كلذ ىلإ رظنيف ضرأ كوكم رذب امأو
 . كلذ ردقب تيملا ضرأ نم ىطعي

 كلذ دي هبلع اودهشو وه ام ر يمسي الو ددعلا نم ائيش ق ] نتس ق ] نيثالث

 . كلذب ءىش هيلع تبثي ال هنأ ءىش هيلع سيل هنأ ركنأو

 يرج ق ا ايرج نيرشع لجرل هبلع ن ں أ رق ة هن ا هيلع اودهش ن ںا اق

 رقي ن ] ال ١ ء يش هقحلي الو > اضيأ كلذ ل تيثي الق كلذ ل اومسي الو

 لاقف 4 امهر د نيثالت لجرل هيلع نأ رقأ هنأ هيلع اودهش نإق ءىشب
 نوكي نأ الإ هنم كلذ لبقي مل ندع مهارد نم امهرد نيثالث هل ؟يلع
 ٠ ن دعي
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 ةنيبلا هيلع دهشت نأ الإ رقأ امب الإ هيلع مكحي ال ديعس وبأ لاق
 . ةفورعم مه ر ل ن دع مه ار ل ريع اهنومسي مه ار دير

 اناكو نامع نم اعيمج هل رقملا وأ رقملا ناك نإف هل تلق هنمو
 معن لاق ؟ هيلعو هل تبثيأ ندع مهاردب هل رقأف ندعب اعيمج

 الصتم هرارقإ ن اك اذإ هنأ ليق دق ددعس وبأ لاق : هريغ نمو

 سيل هنأ مالكلاب الصتم ندع مهارد نم امهرد نيئالت هل يلع لاقف

 كلذ ىعدا مث ٥5 تكس اذإ امأو ندع مهارد نم امهرد نيثالث الإ هيلع

 . ىلوألا ةلأسملا يف ليق امك وهف ندع مهارد نم هنأ

 بحب مسي ملو بح نم ىدج لجرل هيلع نإ رقأ نإف هل تلق
 نم ءاش امي هل رقي ىتح ذخؤي نأ همزلي لاق : همزلي ام فورعم

 . هل فلحي الإو هل رقملا كلذب يضر نإف س ةربوك بحب ولو بحلا

 فلأ وأ مهرد فلأ موق دنع وأ مكاحلا دنع هيلإ ىعدا نإف تلق

 امنإو فلأ كل يلع سيل لاق افورعم ائيش وأ ةرذ وأ رب بح يرج

 كل م امنإ لاقف مهرد ةئام هيلع ىعدا ول ةئامسمخ كل يلع
 يعدملا نم يوعدلا تناك نإ الإ امهرد نيسمخ مسي ملو نوسمخ

 ملو نيسمخي كل تررقأ امنإ لاق مث ، فورعم ءيش ىلع كلذ لبق

 ام ىلع امهرد نوسمخ همزلي لاق س كلذ ركنأو امهرد نبسمخ لقأ

 . كلذ ىلع رقأ

 عاونألا نم كلذ ريغو ةرذلاو ربلا نم فورعملا بحلا ىف كلذكو

 هب رقأ ام الإ هيلع تبثي الو ءاوس ىدنع لوألاو اذه ديعس وبأ لاق
 ءيشب وأ ةئامب وأ نيسمخب ةعلس هنم ىرتشا هنأ رقأ ول كلذكو هنمو
 تباث كلذ ناف اهريغ الو امهارد وهام مسي ملو ددعلا نم فورعم

 وأ ناك ابح عاونألا نم كلذ يف سانلا هب هيلع عيابتي ام ىلع هيلع
 . ةلاسملا هذه يف رظني لاق. ريناند وأ مهارد
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 كلذ تيث هبلع ع ابو ر ارقإي فورعم ءيشب رقأ نم درعس ويأ لاق

 هي رقي امي عئابلا ىضري نأ ال ا إ عيبلا لطب فورعم ءيشب رقي مل نإو

 . كلذ يلع هقدصي وأ هتعلسي كلذ نبح يف الا

 اهجوزت وأ اهقادص اذكو اذك هتجوزل هيلع نأ رقأ ول كلذكو لاق
 هيلع تبثي هنإف الخن الو مهارد وأ ريناند وهام مسي ملو اذكو اذكب

 لخنف الخن ناك نإو ى مهاردف مهارد ناك نإ هدلب يف ءاسنلا دقن
 . هدلب يق ء اسنلا تاقدص نوكي نأ هدلب يف هب رقأ امم نكمي امم

 ىف ىل نيبي ال هنإف ىلوألا لثم ىهو س ةلاسملا هذه ىف رظنأ لاق

 ندل نم هنأ وجرأ هريغ لاق . كلذب ملعأ هللاو س هنيعب ءىش تابثإ هذه

 ىف در هنأو نسحلا ىبأ ريغ نع هنإ ةلئسملا هذه ىف رظنأ هلوق
 . ةلأسملا

 دنع لاق لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبآ باوج نمو : ةلأسم
 قحلا مك نيبي ملو اقح وأ انالقل اقادص يلع نإ هتحص يف وأ هتوم

 نم نوطعي ةثرولا نإ : لاق نم لاقف تقصو ام ىلعف قادصلا الو
 نأ نوملعي ال هللاب نوفلحي مث كلذ ىلع نوربجيو اعاش ام قحلا كلذ
 الإ اهريغ ىلإ وأ اهيلإ هوملس ىذلا اذه نم رثكأ اهقادص الو اهقح
 رقملا ةثرو نوكي نأ الإ مهارد ةعبرأ نم لقأ نوكي ال قادصلا نأ
 . اوغلبي ىتح مهيلع مكحي الف اماتيآ

 ناك مهارد ةعبرأب تيملا لام يف ةأرملل مكحي هنإف قادصلا الإ
 رقملا ىلع ملعي ام نيمي هيلع غلابلا نأ الإ ميتي ريغ وأ اميتي ثراولا
 مجعألا غلب اذإ نيميلا هيلع اضيأ ميتيلا كلذكو اذه نم رثكأ هذهل
 . ميتيلا ةلزنمب بئاغلاو نونجملاو

 ملو رمتب ىصوأ نإ تركذو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 رمتلا نم اوجرخي نأ رايخلا ةتروللف مسي ملو رمتب ىصوأ اذإق مسي
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 ىليح وأ ىطنتح اوجرخ ١ كل ذ ال ا مهيلع سيلو > رمتل ١ نم و ل ر ا ام

 . كلذ ريغب مهيلع مكحي الو رمت وهو

 نطق نم ةئام لجرلل ناك نطق نم ةئامب لجرل ىصوأ نإ كلذكو
 نطقل ١ ي ] نمو 0 ةثرول ا هل 4هجرحخي ي ذل ا نطقل ا كلذ نم اطسبو

 . نطقلا كلذ نم اطسو نوكيو كلذ الإ مهيلع نكي مل ةثرولا تجرخأ

 ةيسامخ عبر هيلع نإف مسي ملو ةيجنزلا رمأ نم تركذ ام امأو
 ءالؤه ةميق ىلإ رظني ةجلع عبرو ةغلاب ةباش عبرو س ةيسادس عبرو
 ةدح و لك نم عبرأل أ ء الؤه ةميق هل ىصوم ١ ىطعيف كل تقفصو ني ذلا

 . اوقفتا ام وهف حبرلا نم ءيش ىلع اوقفتي نأ الإ اهنمث عبر

 بح يرج نيثالثب لجرل ىصوأ هدنع انأو لجر هلأسو : ةلاسم
 مهدالب ناك نإو س ربلاو ةرذلا نم يطعي لاق ؟ اتقؤم ابح مسي ملو
 ديعس لاقو 0 هتصح دحاو لك نم ىطعأ ا ريعشو نخدو ربو ةرذ اهيف

 لوق لثم فنكم وبأ اهيف لاقو س كلذ نم نودلاب ذخؤي زرحم نبا
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 نماثلا بابلا
 دحأل هب يمسي از يذلا رارقالا

 نمل هتلاسف ائيش هتجوز ىلإ عفد لجر يف ليقو نسحلا يبأ نع
 ىماتي فلخو ءيشب صوي ملو تامف يعم ثوعبم لاقف ى ءيشلا اذه
 اذه ن أ يل نييي ال لاق هن أ دجوي ام ىلع ملعل ا لهأ ضعي نع ليقف

 ىلوأ وهف هدي يف امو هوجو ىلع ف رصتي ثعبلا نأل هكلم نم هلدزي

 . هلاوز حصي ىتح هب

 ميتيلا لام لوزي الو هلاحب ءيشلا اذه نإ اضيأ هريغ لاق كلذكو

 . هتوم دعب حصي وأ وه نمل رقي ىتح ثعب يعم هنأ لوقلا اذهب

 لاملا اذه هثراول لاقف لام هدي يف ناك نإف هل تلق : ةلاسم
 نع دجوي هن ] يعم لاق ؟ ثر اول ا ىلع ةجح كلذ نوكي له يل سيل

 ىتح ثر اول ١ ىلع ةجح كلذ نوكي ال يل هسيل هلوق ن ] ير اوحل ١ يب ]

 . هلوق ىنعم ىلع دحأل هب رقي

 لاق اذإ هنإ لاقف هللا همحر نسحلا ىبأ نع تديق اميف امأو لاق
 نم هلقني مل مكحلا ىق لاملا ناك اذإ هنأ ىعمو هكرتيق هل سيل هنإ

 . هنع هليزي رارقإ الإ هكلم

 له يريغل وأ يل وأ موقل وأ يل ةكرش لاملا اذه لاق نإف هل تلق
 رارقإب لاملا يف هريغل توبث ثراولا يلع بجويو ارارقإ اذه نوكي
 . اذه ىلع رقملا

 نم :.ي لاق نإف هل ليق ى ثراولا ىلا كلذف .7 ا يق امأو هنع هلقني
 . هلام برق لام نم ينعي لاملا كلذ نم اذه يل هسيل لاملا اذه لام
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 . هكلم نم هليزت ةجح هثراو ىلع تبثي ارارقإ اذه نوكي له

 كلذ نم هيلإ لاز لاملا اذه نوكي ال لوألا ىنعم هبشي يدنع لاق
 ال هنال لوألا ىنعم هيشي يدنع اذه لاق. هنم هنا لاق يذلا لاملا

 . هنم هنإ لاق ىذلا لاملا كلذ نم هيلإ لاز لاملا اذه نوكي

 ىلع هب هل لفقيل ديدح لفق لجر ىلا ذفنأ لجر نعو : ةلاسم
 نأ لفقلا هيلإ ذفنأ يذلا اذه نظو نالفل لفقلا اذه هل لاقو س لجر
 هيلإ ذوقنملا دارأو ث لفقلا ذفنأ يذلا تام مث هفرعي لجر انالف
 ناسنإل هب رقأ نإف ؟ صلختي نم يلإو همكح نوكي نمل هنم صالخلا
 صلختيو هتفرعم نعو هنع لاسي ىتح هل همكح ناك هنيعب فورعم
 ةثرولا ىلإ هملس هنيعب فورعم دحأل رقي ملو هل سيل هنأ رقأ نإو هيلإ
 . ملعأ هلل و كلذ مهملعأو
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 عسانلا بابلا

 ؟ ال مأ نبدلا يخ ةف لخديب له لاملاب رارقالا

 دهشملا وأ رقمللو هب رقأ وأ دحاول هلامب دهشأ لجر يف تركذو
 رقأ وأ هي هل دهشأ يذلل ىه نمل تلق .4 ةلجآو ةلجاع نويد سانل ١ ىلع

 ؟ رقمللو دهشملل وأ هي هل

 مهارد وأ رمت وأ بح رخآ لجرل لجر ىلع ناك نإ كلذكو تلقو
 لجرل هلام عابو

 الخاد رمتلا وأ بحلا نم لجرلا اذه ىلع يذلا نوكي له تلق

 ؟ هلام عيمج نم ع ابأ اميق

 هجو ىلع تناك اذإ ةداهشل و رارقإل ا امأف تقفصو ام ىلعف

 لاملا ةلمج يف لخدي نيدلا نإ لاق نم لاق دقف ةيصولا وأ رارقإلا
 ةلمج يف لخدي ال نيدل ا نإ | : لاق نم لاقو > ةلجآو ةلجاع لوقيو

 .لاملا

 كلذ لخد ةجحب جتحي ملو اكلاه رقملا ناك نإ : لاق نم لاقو

 هل ناك نإف هتجح ترظن ةجحب جتحاو ايح ناك نإو س لاملا ةلمج يق
 لجآلاو لجاعلا نيدلا نأل لاملا عيمج يف كلذ لخد الإو ةحضاو ةجح

 . ابرلا الو ةلاهجلا هيف لخدت ال رارقإلاو هلام نم

 ىلع ام لجر يرتشي نأ زوجي الف عيبلا امأو ةيصولا كلذكو
 مهاردلاب هعابو ضورعلا نم ناك ولو ةئيسنب الو دقنب نيدلا نم لجر
 دق اذهو 0 نويدلا نم ضبقي ملام عيب زوجي الو ضيقي ملام عيب نأل
 . زوجي ال وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يهنلا هيف ءاج

 اضيأ عيبلاو ى عيبلا هيف زوجي الف مهاردلا نم ناك نإ كلذكو
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 امك نيدلا كلذ يف لخدي مل هلام عيمج هعياب اذإف ةلاهجلا هيف لخدت

 عيبلا لطبي هنإف هلام عيمج يف لخدي نيدلا ن نإ لوقب لاق س كل تقصو

 لوقلا نم حضاولا اذهو نيد هيف ناك اذإ ادسافق هلك عيبلا نوكيو

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 اهنأ اهضرم يف وأ اهتحص يف تلاق ةأرما يف تركذو : ةلاسم
 الو ليلق هيلع آهل قبي ملو هيلع اهل ناك قح لك اهجوز نم تفوتسا دق
 نوكي له تلق لجآو لجاع قادص هيلع اهل ناكو تم وأ تييح ريثك
 ىلع يتأي زئاج رارقإ انعم اذهف تفوتسا دق اهنأ ترقأ اميف الخاد
 . ملعأ هللاو لجآلاو لجاعلا نم تركذ ام

 هكلمي لام لك لوقي لجر نع تلأسو ديعس يبأ نع : ةلاسم
 هل رق ] وأ يلع هل قحي انالف هتيضق دق وأ نالفل وه ١ ذكو اذك دلب ىق

4 . 

 دقف رارقإلا يف امأف ؟ تباث وه . هكلمي لام لك تبثي له تلق
 رقي ىتح ةلاهجلا هيف هل نإ ليقو ةلاهجلاب ضقتني الو تبثي هنإ ليق
 ةلاهجلا هيف نأ دقف عيبلاو ءاضقلاو ةيطعلا امأو س هديدحتو هتفرعمب
 هنأ الإ انباحصأ دنع لمعلا هيلع اميف افالتخا هيف ملعأ الو اهب ضقتني
 كلذكو يضتقملاو عئابلاو يطعملا كلذ يف عجر اذإ ةلاهجلاب ضقنتني
 . ةلاهجلا نم هل يضتقملاو عئابلل ام كلذ يف هل يضتقملاو يرتشملا

 وه اذكو اذك ةيرق يف يل لام لك لاق يذلاو تلق هنعو : ةلاسم

 يلع يذلا قحلا نوكي له قح هل ةيرقلا كلت نم لجر ىلع نالفل
 يق رارقإلا نيح قحلا هيلع يذلا ناك اذإف ى رارقإلا يف الخاد لجرلا
 كلذ نيح ةيرقلا نم اجراخ ناك نإو 4 رارقإلا يف قحلا لخد ةيرقلا
 رارقإل ا يف قحلا لخدي مل

 نالفل وه اذكو اذك دلب يف هل لام لك لاق لجر يفو : ةلاسم
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 . ضرأو لخنو ةضفو بهذ دلبلا كلذ يف هلو ى هيلع هل قحب

 يف ةام عيمج هل نوكيو ءاضقلا يق الخاد هلك اذه نوكي له تلق

 ىلع ء اضقلا يق تب اث كلذ لك معنف ؟ لجرلا اذه لام نم دلبلا اذه

 ىلعو نالفل وه يل ل ام لك ل اق ن اك ن نإ ا كل ذكو هل تلق . . تفصو ام

 لجرلل رقأ دقو هلام ىف ةلخاد نويدلا نوكت له تلق 0 نويد هل موق

 . معتف هل ؟ لام لكب

 هلام نم فلخ ام عيمجب ىصوأو كله لجر يف تركذو : ةلآسم

 تلق . ةميتي هل ةنبا كرتو هيلع اهل قحب هتجوزل لزنمو لخنو ضرأ نم
 ءيشو رمتو بح ماعط باتكلا اذه يف بوسنملا لاملا اذه دعب فلخو

 ىلع ةأرملا توتحا دقو تلق هتجوزل هتيصو يق هب مسي مل مهاددلا ن نم

 . ثراولا نودو ةميتيلا نود مهاردو رمتو بح نم ءيشلا عيمج

 هب ىصوأ اميف الخاد مهاردلاو رمتلاو بحلا نوكي له تلق
 ةعتمألا رئاس الو رمتلاو بحلا لخدي الف تفصو ام ىلع هتجوزل
 . طقق لزنملاو لخنلاو ضرألا اهل تبثت ام الو ءاملا الو ناويحلاو

 تبث امو تلق هتجوزل وهف هكلمي ءيش لك لاق لجر : ةلاسم
 ىق الخاد نوكي له لجآاو لجاعلا هنيد كلذكو ؟ اذه نم هتجوزل

 لجاعلا نيدلاو هلام عيمج هيف لخدي الو تبات اذه نإ ليق دقف ؟ اذه

 هيف لخدي ليقو نيدلا هيف لخدي ال ليق دقف هل لام لك امأو لجآلاو
 . نيدلا عم ء يش لك
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 رشاعلا بابلا
 لجأ ىلإ ناك اذإ رارقالا

 ارهش اهيدلول اهلام نم هريغ وأ اهلزنمب ترقأ ةأرما يف تركذو
 لزنملا اذه نكس وأ لاملا اذه نوكيف اذه اهموي نم رهش ىلإ وأ
 . ارهش اهيدلول

 لقت مل نإو ال مأ اهيدلول تباث رارقإلا اذه لاح نوكي امو تلق

 رهشلا ىضقنا اذإف ارهش اهيدلول وهو رهش ىلإ تلاقو اذهاهموي نم

 . اهيدلول وأ اهل لزنملا اذه نوكي نمل

 ىلام رقملا لاقف ادودحم ادح رارقإلل ناك اذإ ليق هنأ يعمف
 يف هل رقملل رارقإلا نوكي امنإف اذه وحن وأ ةنسوأ رهش نالفل اذه

 وأ رقمل ١ ىلإ ١ ٥ه دد نم جرخ دحل ١ كلذ ىضقنا اذاف > دودحم ١ دحل ١

 تباث رارقإلا نإ ليقو رارقإلاب تبثت يتلا ةفصلا يه كلت نأل هتثرو
 . مالكلا يف وشح ةفصلا كلتو ماودلا ىلع

 رهشلا ءاضقنا لبق اهلزنمو اهلام اهيلع أزري نأ دارأ نإف تلق
 تيبلا اذه الاق وأ هيف امهو اذه انلزنم انتدلاو ىلع انددر دق الاقف
 ىنعم يف اهل كلذ تبثيال هنأ يعمف ؟ اهل كلذ تبثي له . هيف امهو
 تبثي الف لحنلاو ةبهلاو ةيطعلا ىنعم ىلع جرخي ال رارقإلا نأل ةلازإ
 وأ ىطعأ نم ىلع هلبقو هضبقامم درلاب عجريو لوبقلاو ضبقلاب الإ
 . لحن وأ بهو

 هكلم نم ةلازإلا ىنعم ىلع هب هل رقملل اتباث جرخي رارقإلا امنإو
 ىلع اذه تد در دق هكلم نم ءيشب ل اق ول هنال ءيشب هل ه در ريلو

 ىنعم الو عيبلاو ةبهلاو ةيطعلا ىنعم ىلع اليحتسم اذه ناك نالف
 مكح هيف تبثيف فراعتلا ىنعم يف ة ةيطعل ا ىلإ كلذب دصقي نأ الإ اذهل

 . هانعم جر اخ ي دنع اذه كلذك .ي ةبطعل ١
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 رشع يداحلا بابلا
 ةأفاكملا هجو ىلع رارقالا

 نسحملا ضرم املف اناسحإ لجر ىلإ نسحأ لجر نع هتلأسو
 هلك هلامب هل رقي نأ هل زوجي له هيلإ نسحأ يذلا ئفاكي نأ دارأ هيلإ
 ؟ ةأفاكملا هتين تناك اذإ ناسحإلا ردق مك فرعي ال وهو ؟ هضرم يف
 ردق ىرحتي نأ ىدنع امنإو كلذ ىل نيبي الو ىدنع كلذ هل سيل لاق

 ديزي الو 0 هتافاكم كلذب ديري هتميقب وأ هلثمب هل يصويف ناسحإلا
 . يدنع هضرم يق كلذ ىلع

٢٩.



 رشع يناتلا بايلا

 حبرصحب سيل يذلا رارقالا

 دق هل ل اق. مهر د فل ] رخآ لجر ىلع ىعد ١ لجر نع لئسو

 رارقإلا هبشي ال يدنع اذه لاق ؟ ارارقإ نوكي له . ينم تيفوتسا
 : فلاب

 راثآلا ضعب يف تدجو دق لاق 4 ينم اهتيقوتسا دق لاق ناق تلق

 رارقإ اذه ن ] يل نبي الو لئاقلا فقو مت ٦ رارقإ هنأ انعم هيشي اميق

 . هريغ نع اه د ا ٥ افوأ او هريغ نع اهاقوتسا دق نوكي ن ] نكمي هنأل

 نوكي نأ ىدنع هبشي لاق كلذ تيفوتسا دق لاق نإ تيأرأ : هل تلق

 . ءاوس هيف لوقلا

 ىعدا لجر نع تلأسو حبسملا نب دمحم باوج نمو : ةلأسم

 يعدملا لاقف . مهرد هل يلع هيلع ىعدملا لاقف مهارد ةرشع لجر ىلع
 مهرد الإ هتيفوأ دق هيلع ىعدملا لاقف 0 نيمهرد الإ هنم تيفوتسا دق

 مهرد الا هتيطعأ دق هتيفوأ دق اذه هلوق نأل هيلع معدملا لوق لوقلاف

 ةرشعلا هذه يلع هل ناك دق ى معن لوقي ىتح ةرشعلا همزلي سيلو

 ةنييلا هيلع ث كلذ دنعف امهرد الا هتيطعأ وأ هتيفوأف نيمهردلا وأ مهارد

 . هب هل رقأ ام هافوأ وأ هاطعأ هنأ

 ناك دق لاق ناكاذإ اضيأ لاق نم لاقو كلذك وه معن : هريغ لاق

 امالك اه د ا هتيطع ا وأ اه اد ا هتيقوأ دقو مه ر ل ةرشع هل ي دنع

 همده دقو ال ء ءيشب هل رقب مل هنال كلذ ) يف هلوق لوقلا ١ ن اك . الصتم

 هرارقإ نيب رقملا عطقي مل رارقإب ةلصتم ىوعد لك لاقو : ةلاسم
 . هاوعدب قحال وهف توكسب هاوعد نيبو

٣٨٩١



 الصتم رارقإلا دعب ىوعدلا تناك اذإ لاق كلذ فيكو تلق
 ىعدملا لوقيف س مهارد ةرشع لجر ىلع يعدي لجرك هل تلق رارقإلاب
 . رارقإلاب الصتم اهايإ هتيطعأ دقو مهارد ة ةرشع اذهل يلع ناك هيلع

 . كلذ هايشأو معن لاق ؟ توكسب كلذ ني عطقي ملو

 اهتيضق مهارد ةرشع الإ إ مهرد فلأ هل يلع لاق ولو : ةلأسم
 لاق ولو س هاعدا ءاضق ىنثتسا هنأ لبق نم اهلك هيلع فلألا تناك هايإ

 هيلع تناك اهايإ هتيضق دقو : مه ارد ةرشع الإ مهرد فلأ هل يلع

 ءاضق ىعدا مث ةرشعلا ىنثتسا هنأ لبق نم مهارد ة ةرشع الإ فلألا

 هايإ اهتخأ دقق مهرد ةئام الإ مهرد فلأ هل يلع لاق ولو فلالا

 هل لاق ولو ةئاملا ءاضق ىعدا هنأل هؤانثتسا لطيو . هيلع فلألا تناك

 لكف . اهايإ هتيضق دق وأ هايإ اهتيضق دقو مهرد الإ مهرد فلأ ىلع

 ىعدإو مهردلا ىنتتسا هنأل مهرد الإ مهرد فلألا هيلعو ءاوس كلذ

 مهردلا هبشي سيلو ركذم مهردلاو ثنؤم فلألاو ثينأتلاب ءاضقلا

 ةثنؤم اهنأل ةئاملاو ةرشعلا

 ةرشع هل هيلع نأ مكاحل ١ عم هيلع ىعد ١ ول كلذكو لاق : ةلآمسم

 ىنعم ىلع ءىش هل همزلي ارقم كلذ نكي مل قداص هنإ لاقق مهارد
 ي . . هلوق

 هيلع ناك مهرد فاصنأ ةثالث نالفل هيلع لجر لاق ولو : ةلاسم
 لحت مل وأ اهنزتا وأ دعقأ وأ اهذخأي نم هجو لاق نإو فصتو مهرد

 مزلي ال اذه ناف 4 كلذ وحن وأ اهكتضيق دق وأ اهنم ينتأربا دق وأ دعي

 ناك مهرد ةئام ريغ لاق وأ مهرد فلأ الإ يلع كلام لاق نإف لاملا هب
 ةئام نالف ينضرقأ موي اذكو اذك تلعف لاق نإف لاملاب ارارقإ كلذ
 رارقإ هنإ لاق مهرد ةئامب اذكو اذك نالق نم ثعبأ موي وأ مهرد

٣٩٢



 رشع تلاتلا بابلا

 نالفل امإو نالفل ام قحب رقأ نميق

 نالجر امهو نالفل امأو نالفل ام قح يلع لوقي يذلا يفو
 هجولا فيك تلق 0 كلذ بلطي امهنم دحاو لكو كلذ نابلطي نادهاش
 وأ هل قحلا نإ لوقي امهنم دحاو لكو امهل هيلع بجي امو ؟ كلذ يف
 بلط نم هسفن يف همزلي امو مكحلا يف همزليامف تلق ؟ كلذ لوقي ال
 ورمعل امإو ديزل امإ هيلع نأ فورعم قحب رقأ اذإ امأو ؟ صالخلا

 امهيأل ملعي ملو امهدحأل قحلا اذه هيلع نأ ملع 1 ذا هنأ ايتقلا يق

 دارفنإلا ىلع اذه امهنم دحاو لك ىلإ ملسي نأ كلذ نم طايتحالاف
 . هنم صالخلا هجو كلذو

 هب مكحي هنكلو امهدحأل هيلع كلذب مكحي الف مكحلا يف امأو
 زجعأ نإو . رخآلا نود قحلا هل تبث امهدحأ حص نإف اعيمج امهل
 اذه نأ هللاب انيمي فلحي امهنم دحاو لك ضعب امهضعبل افلتحا كلذ

 مسق اعيمج كلذ ىلع افلح اذإف . اقح هيف هبحاصل ملعي ام هل قحلا
 ىضم دقف صالخلا يف امأو اعيمج امهل هب هرارقإل مكحلا يف امهنيب

 . هيق لوقلا

 وأ اندنع لجر لاق اذإ هللا همحر دمحم وبأ خيشلا : ةلاسم

 هذه لاقو 0 ثقثلا فلألا نم هيلع نوكي هنإف مهرد فلأ نالفل انيلع

 ثملا هيلع امنإف كولملا نم اهب ملكت نمو كولملا اهب ملكتي ةملك

 وأ اندنع لاق اذإ تفرع ين ذأ الإ اذه يف ةغللا فرعأ ال انأ نسحلا ويأ

 . هي رقأ ام ث هل نوكي امن اف انيلع

٣٨٩٢



 رشع عبارلا بابلا
 هلام َنسجلب نميق

 ثلثب نيبرقألا ريغ نم لجرل تصوأف توملا اهرضح ةأرما نعو
 نيبرقألا زرحيل هب تصوأ امنإ تناك نإف ثراولا نع زرحيل اهلام
 . عيش هنم لجرلل سيلو ةترولل وهف كعم هب دهش انيقي

 جرخيل لجرلل ةيصولا هجوت اهنأ ملعت ملو تصوأ تناك نإو .
 . ناثلثلا نيبرقأللو هل يصومللو دحأ ملع هفرعي ملو هعنمي وأ اهجوز

 اذك نم اهثاريمي اهدلول تدهشأو تكله ةأرما نعو : ةلأسم

 نأ اودهشا تلاقف 0 ثراو هنأل زوجي ال اذه نإ لئاق اهل لاقف اذكو

 هل تدهشأ يذلا امأو ترقأ امك اهيلع هل ىرتف نيد اذكو اذك هل يلع

 . زاج هل اهنم ارارقإ ناك نإو س زجت مل ةيصو ناك نإف هب

 كردأ اذإ دلولا ىلعو هيف رظنالف رارقإلا ىف : لاق نم لاق دقو
 . اعيمج نيهجول ا ىف هل تدهشأ يذل ا اذه تأجلأ اهنأ ملعي ام نمي

 وه سيلو نيدب وأ اهلام نم ءيشب اهتثراول ترقأ اذإ : هريغ لاق
 هلقنت نأ كلذب تدارأ امنإو س نيدلاو لاملاب هل ترقأ امك يه اهدنع

 زجت مل ذ ل ١ كلذ ل اهل تشبلا اهلوقب د اقح اهيلع هلعجتو هل رقت و هلضفتو

 اهنأل اهعسي ال كلذ نأ مهئ املعو نيملسملا ءاهقق نع انقرع دقق

 ةلاحم ال ةيذاك يهف 4 هل ترقأ امي كلذ يق ةقداص نكت مل نا

 تمتخ دق نوكي ن و كالهلا اهيلع ف ةاخيو ن اميالل بد ذاجم ب ذكل و

 يبنلا نع يور دقو عجرتو كلذ نم بثت مل نإ هللا ةيصعمي اهلمع
 . قفانم وهق ةيذك بذك نم : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

٣٨٩٤



 5 الوأ ا اهلو جوز اهل ة ٥ رم ١ يف تركذ وا درعس يب ] نعو : ةلأسم

 دعي مكيلإ هتأجلأ ا دقو يتوسكو هيف يتقفن ةنو يل ام اهدالوا تلاقق ف ل مو

 مكل وه يلام مكيلإ تأجلأ دق تلاق اذإ ء َءاجلإ اذه نوكي له تلق

 . ينوسكتو يلع اوقفنت نأ ىلع وأ يتوسكو هيف يتقفنو

 ىذلاف . اهدالوأ ىلع تبثي ال امو ةأرملل اذه نم تبثي ام تلق
 ادحأ كلذب ينعت مكل فورعم لام هنيعب اذه يلام تلاق اذإ اهنإ يعم
 الو ارارقإ نوكيو لوألا يف هيف مكحلا نإف ى مكيلإ هتأجلا دق افورعم
 . مكيلإ هتتجلأ دق كلذ اهلوق رضي

 نإ مكل وه وأ مكل وه اذه يلام مكيلإ تأجلأ دق تلاق نإو
 . مكيلإ هتاجلا دق اهلوق رضي الو 0 اهيلع تبثي رارقإلا

 فيك هلام لجر ىلإ ئجلي نأ دارأ لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 هيلع كسمي نأ لاملا بحاص ىلع تبثي ال ىذلا ءاجلا ىف ظفللا نوكي
 امنإ هنأ ةطيرش ىلع هيطعي نأ يدنع ءاجلإلاف لاق . هب هيلإ اجلملا
 هنأ ىلع هل رقي كلذكو 0 ةتباث ةيطع يه سيلو رمألا رهاظ يف هيطعي
 يف هنأ ىلع هل رقي كلذكو س ةتباث ةيطع يه سيلو رمألا رهاظ يف
 دنع كلذ امتك نإف اذه هابشأو لصألا ىف وه سيلو رمألا رهاظ
 كلذ زوجي الف اذه ىلع امهنيب ساسألا ناك دقو دوهشلا داهشإ
 يف هعم لطاب هنأل زئاجلا يف الو مكحلا يف هب هل رقملل الو يطعملل
 . هملع ىق لصألا

 معن لاق . اتباث نوكيأ اذه ىلام كيلإ تأجلا دق لاق نإف هل تلق
 ىعم اذكه

 ئجلي هنأ ملعو انيد هيلع نأ ملعي هيلإ اجلملا ناك اذإف هل تلق

آن



 هل زوجي له اذه هلام يف نايدلل مكحلا هيلع تبثي ال نال هئامرغ لاحل
 لطبي هنأ ملعي ناك اذإف لاق اذه ىلع هسفن ىلإ هل هاجليو هلبقي نأ
 هلمتحي الو هيف لطبم هنإ وه ملعي هيلع تبث دق وأ هيلع اتباث اقح كلذب
 زوجي الف لطابلاب قحلا عفد وه امنإو هوجولا نم هجوب رذع هيف هل
 . ي دنع اميق لط اي ىلع ةنوعم اذه نأل يدنع

 هل هجو نم كلذ يف هل لمتحاو كلذ يف هلطاب ملعي ال ناك نإو

 كلذ هيلع بجو هنأ وأ هل زوجياميف هنم ءيرب وهو كلذ همزلي نأ
 يف هيلع دهش روز ةداهشب وأ هوجولا نم هجوب وأ اطلغ هب رقأ رارقإب
 هيف هل جرخم الو هيف هل رذع ال يذلا كلذ يف وهو هلطاب ملعي ملو كلذ
 مهنيد ىلع نونومأم سانلا نأل هلك كلذ عسي نأ وجرأف لطابلا نم
 يلوتملا وأ مهل نيعملا دنع ةهبش الو هيف كش ال امب مهلطاب حصي ملام
 هلو س هوجولا نم هجوب اقح لمتحي اهجو هنورهظي ام ناك اذإ مهل
 . هوجولا نم هجوب لطابلا نم جرخم

 ل املا بح اص يف قحل ا بح اص ينع ] نيد هيلع حص نا اف تلق

 ىلع نيمي نايدلل له . ديزل هلامي رقأ هنأ حص نأ دعب مكاحلا دنع

 عطقلا ىلع ءاجلإ هيلإ هاجلأ ام وأ ءاجلإ هيلإ هأجلأ هنأ ملعي ام هنأ ديز

 ؟ كلذ ل يف مكحل ١ فيكو

 ناك مكاحلا دنع هيلإ هأجلأ هنأ ملعي ام هنيمي بلط اذإ هنإ : لاق
 هيلع تيث كلانه نمق ني دلا يق تيث ء اجل اي رق أ ول هنأل يدنع كلذ مهل

 يل نيبي الف ءاجلإ هيلإ ه اجلأ ام عطقلاب هوفلحي ن أ امأو نيميلا يدنع

 يلع فلحي امنإف هريغ لعف ىلع فلاح لكو ء هريغ لعف هنأل هيلع كلذ
 هريع نع هيق. نميل ا زوجت ام ىلع هريغ نع فلاح لك كل ذكو ملعلا

 . نيميلا هيف هيلع دلوتي امم

 مث ني دلو هدنع تدلوو ة ارم ١ جوزت لجر نع هتلأسف : ةلاسم

 هتأرما نيبو هنيب عقوف قادصب ةأرما اهدعب نم جوزتو ةأرملا تكله

٨٩٦



 نيذه يدلول وهف يل ناك لام لك نأ اودهشا لجرلا لاقف ةرواثم هذه
 نم لاملا عزن هنأ ةأرملا ملعت ملو لجرلا تام مث مد 4 امهتدلاول يلع قحي

 . هيدلول الام فلخو هيدلو

 يذلا لاملا اذه الكأي نأ لوقلا اذه هنم اعمس اذإ هيدلول له

 لاق . ائنش امهتدل او دعي يه يتل ١ هتجوز هنم ايطعي او امهدل و هقلخ

 الو . لاملا لكأي نأ ةداهشلا هذهب دهشي هدلاو امهنم عمس نمل وه

 لدع يدهاشب الإ لاملا اذه نم لكأي نأ هدلاو عمسي مل نمل زوجي
 اذه نم هتصح ةداهشل أ هذهي دهشي هدل او عمس يذلا لكآي امنإو

 ٠ . لاملا

٣٩٧



 رشع سم اخلا بابلا
 ةفاضملا ةدايزلا نم ةكلملاب رارقالا

 ديز كولمم وأ ديز دبع وأ ديز مالغ انأ لاقو رقأ لجر نع هتلأسو
 . كلذ ىل نيبي ال لاق ؟ ديزل كلملا هيلع بجوي لوقلا اذه نوكي له 4

 همزلي له ديزل كولمم وأ ديزل كلم وأ ديزل مالغ انأ لاق نإف تلق
 . كلذ ليق دق : لاق ؟ هرارقإاب كلملا

 ينبجعيو 0 توبثلا ىلإ برقأ وه لاق ديز كلم انأ لاق نإف : تلق
 ؟ هرارقإب ديزل كلملا هيلع تبثي نأ

 . كلذب هيلع تبثي لاق ؟ ديزل انأ وأ ديزل مداخ انأ لاق نإف تلق

 نأل كلملا هيلع تبثي ال يعم لاق . ديزل يلوم انأ لاق نإف : تلق

 . ةبصعلا نم نوكي وأ ديس نوكي يلوملا

 هنأ لاق وأ نالف هقتعأو نالفل ناك هنأ رقي لجر تلق : ةلأسم

 حصي ىتح ةيرحلا همكح نآ ب ب :اوجل ا ؟ همكحام نالق يتب ءاقتع نم

 . هيلع تبث همكح نإف نالف ينقتع : امأو كلذب رقي وآ كولمم هنإ

 نالف هركنأ اذ إ ةنيبلا هيلعو

 اضيأ تلق دق لاق ةجحلا هلانت ال نمم ابئاغ نالف ناك نإف تلق
 هلوقو قرلا حصي ىتح ةيرحلا همكح ناك ةكلملاب رقي مل اذإ هنأ

 همكاح اذإ كلذ امنإو هكلم عماسلا دنع هيلع تبثي ال نالف ىنقتعا
 ىلعو . قتعلاب ةنيبلا دبعلا ىلع ناك س هقتعي ملو هدبع هنأ ركنأو نالف
 . قتعب جرخ ام هدبع هتأ نيميلا رخآلا

 ملعأ هللاو هدبع هنأ ةنيبلا يلوملا ىلع ناك س رح هنأ لاق ول اماف

٢٨٩٨



 ةكلملاب هرارقإ مدق نإ لاق ى دحاو ظفل ىف قتعلاو ةكلملاب رقأ نإف تلق

 . لمعتسي ملو هلوق لبقي مل ينقتعا لاق مث

 ملو ةلعل رسفم ريغ عضوملا اذه يف لامعتسالا : هريغ لاق
 . هالوم ريغ ريغلل لمعتسي

 مأ اهتقتعأ نالف مأل ةمأ تناك همأ نإ لجر رقأ اذإو : ةلاسم

 تناك اهنأ رقأ نمل ةكلملا مزلأ الإو همأ قتعب ةنيبلا رقملا ىلع نإ نالف
 همأ لاق وأ نالف ءاقتع نم لاق اذإ امأو لاق س اهقتعأ اهمأل ةكولمم

 اذإ امأو 0 ملعأ هللاو سأب كلذ يف نكي مل نالف ينب ءاقتع نم تناك

 . ملعأ هللاف نالفل تناك همأ نإ لاق

٩٩



 رشع سداسلا بابلا

 ديبعلا رارقا

 . همزل نيد وأ دح نم بتاكملا هب رقأ ام لاق ديز نب رباج نع

 نأو هالوم كلذ ركنأف الجر حرج هنأ رقأ دبع نعو : ةلاسم
 الإ عيش هيلع نكي مل ءىشب هكردي له هيلإ حورجملا بلطق قتع دبعلا
 . رح وهو رقي نأ

 فرتعا اديع 7 مهخايشأ نع يعجنلا كلام يبأ نع : ةلاسم

 دبعلا كلذ ناكو س دحلا هيلع ماقأو انزلاب تارم عبرأ يلع دنع
 دبعلا دحي لاق نسحلا نعو رمع نع س ةفينح وبأ هل لاقي يعجشألا
 . رمخلا برشو انزلاو ةقرسلاب هفارتعاب

 ام لاق ميه ارب ١ ىبأ نع ةريغم ا نع كلذ لثم ميه اربإ ل اقو

 . هدسج ىلع مهتي ال هناف هيلع م اقي امم هدسج ىق ديعلا هي فرتعا

 . هفارتعا زوجي الف هيلاوم نم هجرخي ءيش نم هب فرتعا امو

 ريغصلا فارتعا زوجي ال لاق هنأ يبعشلا نع ديز نب رباج نع
 . ةحارجلا ىق كولمملاو

 . دح ىف الا ديعل ا ف ارتعا زوجي الاق امهنأ ةداتقو نسحل ١ نع

 دبعلا فارتعا لاقو باهولا دبع لاق س كلذ لثم يعخنلا ميهاربإ نع
 ىلع لخدي امم هفارتعا نم ناك امو س هب ذخآ هندب يف هيلع ماقي امم
.هيلع موقت ةنيبب الإ هب ديسلا ذخؤي مل هيف مرغلا هديس



 رشع عباسلا بابلا
 نكب مل هنأ هلام يق هنوم دنع رقب نميق

 يصوملا كلذكو هيكزب

 . هثري نم ضعب دنع نم اذه اهترو لجر دي يف مهارد دجو نمو
 اهفلخ يذلا كلذب رقأو ئكزت نكت مل هنإ مه ردلا هدي يف نم هل لاقف

 كلاهلا امأق ؟ نينسلا كلت ةاكز ثرو يذلا اذه مزلي لهو تلق

 قرفي نأ ىصوأو س نينس رشع ةاكز هيف لاملا اذه نأ هتراول رقأ اذإ
 امأو س اياصولا ليبس ىلع كلاهلا لام يف ةاكزلا تناك س هلام نم هنع
 ايصو ناك نإف . رارقإلا اذهب اهب رقأف س هريغل مهارد هدد يق نم

 هل لاق اذإ هغولب دعب هل هيصو هب رقأ ام جرخي نأ ميتيلا ىلعف ميتيل

 اهب رقأف كلاهلل انمتؤم ناك نإو 0 اذه لام ةاكز جرخي نكي مل هنإ
 كلاهلا ةثرو ىلع رأ مل نمتؤملا رارقإ الإ كلاهلا اهب صوي ملو ثراولل
 ملعأ هللاو كلاهلا ىلع اطايتحا كلذ مه اوديري نأ الإ ةاكز مكحلا يق

 . لدعلاب

 ةاكز لاملا اذه يف نأ رقأ اذإ كلاهلا نإ ليق دقو لاق : هريغ نمو

 هرارقإو هدي يف اميف هل قحب هيف رقأ دقف رثكأ وأ لقأ وأ نينس رشع

 مئاق هندعي قح اذه نال هتاكز جرخي مل هنإ لاق اذ ذإ ةثرولا ىلع زئاج

 . هلل قحلا نم هيف امي ةثرولا هذخأ دق . لاملا ىف

 ملو نينس رشع ةاكز وهو لاملا اذه ةاكز يلع كلاهلا لاق نإف
 نأل كلاهلا هب ىصوأ ام ةثرولا ىلع امنإف هذاقنإب الو ، كلذب صوي
 يصوي نأ الإ ءيش هنم ةثرولا ىلع سيل كلاهلا مزل دق قح اذه
 لاملا نم اهجرخأو . لاملا ةاكز فلتأ دق نوكي نأ لمتحي هنأل هذافنإب

 . لاملا يف اهب رقي ملو

٤.١



 كلاهلا رقأ اذإ : لاق نم لاقو س لاملا اذه ةاكز يلع لاق امنإو
 . ةنصرلا هبلع بجت ام لاح يف هتوم دنع هلل يتلا قوقحلا نم ءيشب

 . هيلع هنأ هب رقأ دق هنأل صوب مل وأ هب ىصوأ كلذ ذافنإ ةثرولا ىلعف

 لوقي نم لوق ىلع كلذو ث هيلع نيد وهو هلام يف تباث هرارقإو
 نم لوق ىلعو س لاملا سأر ىف ىهف ةمزاللا قوقحلا نم ناك ام هنإ
 لاقو . كلذب يصوي ىتحف اياصولا ةلزنمب وهو 0 ثلثلا نم اهنإ لوقي
. ملعأ هللاو هب ىصوأ اذإ لاملا سأر نم هنإ : لاق نم



 رشع نم اثلا بابلا
 اميقو رايخلا هيق ةترولل نوكب اميق رارقالا

 ةأرما وأ لجر رابخ هبق مهل سيل

 هيف ةثرولل ناك هيلع هل قحب هنم ءيشب وأ هلام عيمجب لجرل رقأ
 لاق ؟ لاملا اوذخأو هتميق هوطعأ اواش نإو اوملس اوءاش نإ رايخلا
 لاق اذإو . الف هتحص يف اماو هضرم يف ناك اذإ معن : رثؤملا وبأ
 وه سيلف يلع هل قحب نالفل هنم ءيشب وأ كلمأ ام عيمج نأ اودهشا
 . لخد هيف ثراولل نكي مل ءافوب هل

 يلع ن نأ اودهشا لاقف ضرم وأ رفس هرضح لجر نعو : ةلأسم
 ملو قحل نم اذكو اذكي يتعطق هلف ترم ناف نالفل مه ارد وأ اقح

 تام ىتح ةعطتلا لكأف . هرفس نم عجرو حص مد 5 قحل ١ مك مسي

 كل نأ فرعن ال موقلا لاقف قحلا وأ ةعطقلا لجرلا بلط تام املف
 ةعطقلا هل لاق حص وأ لجرل ١ عجر ىتح اهبجوتست مل ةعطقل او اقح

 اوذخأيو قحلا هوطعي نأ ةترولا ءاش نإف قحلاب ىمسي ناك نإف
 . كلذ مهلف ةحطتلا

 اوذخأيو ةعطتل | ةميق هوطعي ن ] و ل اراف قحل اي مسي مل ن ا كل ذكو

 . كلذ مهلف مهتعطق

 هلف تم ناف نالفل مهارد وأ اقح يلع اودهشا لاق ناف تلق

 نيبي ملو اقح يلع نإ لاق هنأل هل زوجي ال لاق يلامو اذكو اذك يتعطق
 هلذب هل ىه لوقي نأ الإ ةيصو كلذ ىرأف هل يتعطق لاقو ى قحلا مك
 . قحلا

 نإ لاق اذإ ارارقإ نوكي كلذ نإ ليق دق هنأ يعمو : هريغ لاق
 ليقف قحل ا كلذي وأ كلذ هقحي لاق نإو ء هلام نم ءيشل هل وهق تم

 . كل ذ هقحي ء اضق ليقو ر ارق ا نوكي

٤.٢



 قحب وأ مهاردب ينبلطي انالق نإ توملا دنع لاق نمعو : ةلاسم
 نإو س ةعطقلا هوطعأ تام املف هقحب اذكو اذك يتعطق هتيضق دق

 ةثرو ىلإ بلطي لجرلا عجرف قحب هنم ةعطقلا ذخأف هيلع ارد الجر
 . كلاهلا لام يف مهيلع هل ةعطقلا ةميق نأ ىرأ لاق ى هقح كلاهلا

 ل لامب هضرم يف هريغ وأ لجرل دهشم دهش اذإ ليقو : ةلاسم
 اوملس ارعاش نأ رايخلا ةترولل ناك تام نإق . هيلع هل قح وأ هل قحب
 دهشملا حص نإو ى لودعلا يأرب لاملا ةميق اودر اوءاش نإو لاملا
 . عيب ءاضقلا نأل عجري نأ هلف قح » هيلع سيل هنإ لاقو عجرف

 . ضرملا يف زوجي ال عيبلاو

 نع يور كل ذكو . مكحلا نب ا © نب ن راميلسو . > هيفع ني ح اضول ١ ل اقو هنىمى

 لاملا كلذ 4 هميق هاضق يذلا ىلع لاملا يضق يذلا نأ ناليغ ني مشاه

 نيلإ نيلوقلا بحأ وهو رقملا ىلع
 رثؤملا ويأ لاقو . ءاش امي رقي ىتح ريجي بوبحم ني دمحم لاق

 ذخأ هاضق اميق عجرو حص مث ءافوب هل هسيل لاق مث الام هاضق اذإ

 هتيضق دق لاق نإو اوذخأي نأ ةثرولل نكي مل تام نإو ي لاملا ةميقب
 هناق حص نأ دعي نم عجر مث ى ءاقوب هل هسل لقي ملو قحي لاملا اذه

 نإو هب هل رق ةأ ام ال إ هيلع ام هل فلحتسبو ءاش امي هل رقي ىتح ريجي

 دري وأ ك ىمسم ءيشب رقي ىتح سيح ىمسم عيشي رقي ن ا ىدي ] وه

 هاضق هنأ ملعي ٥ اضق ام هقلحتسي لاملا اذه هاضق يذلا ىلإ نعمدىلا
 ء - -

 لجر نعو هللا همحر- , نب ىسوم نع دجوي اممو : ةلاسم
 ةاقولا اهترضح املف اهتحص يق ةرقم يهو نيد هت دل او ىلع هل ناك

 ىرأف وه مك هنيد مست ملو اذكو اذك عضوم ينبا تيضق دق تدهشأ

 )١ ) هل سيل هنأ ركنأ عجرو : ةخسن .

٤.٤ 



 مهاردلا اودري نأ ةتروللق مهاردلا تمس نإ هل زئاج هنأ ملعأ هللاو
 هل وهف نيدي ءاضق هنأ تمسو مه اردل ١ مسن مل نإو > مهلام اوذخأو

 . كلذ باوصب ملعأ هللاو رخآ لوق كلذ ىفو

 هيلع هل نيدب هلام نم ائيش ضيرملا ىضق اذإ ليق دق : هريغ لاق

 مامتإ يف رايخلا ةثرولل نإ ءافوب ول هسيلو لقي ملو هل هيلع قحب وأ
 مهل رايخ الق ءاقوي هل هسلو لاق ناف ‘ يضقملا ىلع هتميق در وأ كلذ

 . لاح ىلع ضقتنم ءاضقلا نأل رايخلا مهل ليق دقو

٥ . ٤



 رشع عساتلا بابلا
 هذخأ دارأ مت عشب دحأل رقأ نميك

 هرارقإ ركنأو

 مث هريغل هب رقأ مث ابح لجر عم عضو لجر يف ديعس وبآ لاق
 رقأ هنأل هيلإ ملسي ال هنأ يعم : لاق ؟ كلذ هل له هذخأي نأ كلذ دارأ
 . درلل هبل ا إ ملسي ليق دق هنأ ىعمو هريغل هي

 زوجي له هريغ ىلإ ملسي نأ هب رمأ ول لوقلا اذه ىلعق : هل تلق
 وه هضبقك هريغل هرمأ نوكي الو كلذ زوجي ال هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ
 هنأ ىعم : لاق ؟ هل بحلا نأ ىعدا داع نإف : تلق ة هلوق ىنعم ىلع
 . . هرارقإ دعب هاوعد زوجت ال

 نأ امهدهشأ انالف نأ لدع يدهاش ماقأ لجرو : ةلأسم

 نب نالقل يه اذكو اذك يهو نالق ىلع هل يتلا مهاردلاو ريناندلا
 نئاد لجرلا اذه لام نمو 0 اهيف هل قح الو بلاطلا اذه ىتعي نالف
 يذلا ىلإ اذه عجر مث كلذ ملعي ال قحلا هيلع يذلا لجرلا كلذ وه
 سلفأ وأ ضباقلا تام مث هيلع يذلا هنم ضبقف ميرفلا ىلإ اذهب رقأ
 . قحلا هيلع يذلا بلاطي هل دوهشملا ء اجو يح وهو

 يذل ا قحل ١ عفد اذإو ء ءيشب هيلع هل مكحي ال مك احلا .0 نإ لوقنف

 هل يذل ا عجريو ئربي دقق هجول ا اذه ىلع هنئاد ناك ىذل ١ ىلاإ هيلع

 ناورم يبأ ىلإ يلع ىلإ باوج يف كلذكو س هل رقأ يذلا ىلع قحلا
. ۔-امهيلع هلل ا ةمحر



 رورشعلا بابلا
 ادولوم وأ المك راك ثراوللو دلولل رارقالا

 تيمللو

 تدهشأ ةأرما نع تلأس هللا همحر- يراوحلا يبأ ب اوج نمو

 تتام مث 4 . مألا توم لبق نبالا تام مث تومت مث . اذكو اذكب اهدلول

 تقصو ام ىلعف ؟ مهريغل وأ هتترول هب تدهشأ يذلا نوكي نملف مألا

 نأ الإ الطاب هل تدهشأ يتلا ةداهشلا ىرأق مألا لبق نبإلا تام اذإق

 . تومأ موي اذكو اذك وأ مهرد فلأ نالف يدلول يلع لوقت

 ةتباث ةداهشلا هذه نأ هللا همحر- بوبحم نب دمحم نعف

 نبإل ا ةترول كلذ نوكي اذه ىلعف تمت مل وأ تتام اهيلع قحل ا اذهو

 اذه تيث دقف اذكو اذك نالفل يلع وأ اذكو اذك يدلول يلع تلاق اذإ

 . اهسفن ىلع هب هل تدهشأ نمل وأ اهيلع اهدلول

 نم يلخن وأ اذكو اذك ةعطق ينبالف تومأ موي تلاق اذإو

 الو > زوجي ال اذهف كلذ ٥ ايشأ ١ وأ اذه يلزنم وأ اذكو اذك عضوم

 زوجت ال ةيصولاو ةيصولا نم اذه ءاهقفلا ضعب لاق دق هنأل تبثي
 . توملا دعب نم كلذ هل امنإ ثراول

 ىثنأ دلو هل ناك نإ هضرم يف لاق لجر نع لئسو : ةلاسم
 اركذو ىثنأ تدلوف . الماح هتجوز كرتو تامو . اهل فورعملا يلزنمق
 ؟ هذه هتنبال هلزنم نوكي له هتيصو موي لبق ىثنأ دلو هل نكي ملو

 . هل ةنبا اهنإو اهبسن هقحلي ام ىنعمب اهل تباث هنأ ىعم : لاق

 > ةيصرول ١ موي الم اح تناك هت رم أ نأ ملعي مل ن ا تيأرأ : تلق

 ؟ كلذ اهل تبثي له هنم اهٹاريم مكحو اهبسن هقحلي ىثنأ دلوب تاجف
 ىدنع اميف رارقإلا اهل تبث ثاريملا اهل تبث اذإ : لاق

٤.٧



 اهدلول اهلامب تدهشأو الماح تناك ةأرما نع لئسو : ةلاسم
 لقأل هتدلو نإ دلولا اذه نأ يعم : لاق ؟ لاملا اذه نوكي نمل تدلو مث
 اذإ اذهو دلولل رارقإلا مكح هلو ادلو ناك هنأ ملع دقف رهشأ ةتس نم

 ىلإ ولو دلولا مكح هقحل اذإف اتيم ناك نإو ى ايح اهعم هوبأ ناك
 لتم رارقإلا يفو س ثاريملا يف قحلي هنأل رارقإلا مكح هل تبث نيتنس
 . ةيصولا كلذكو ثاريملا

 ليق دقف ؟ اهعم هوبأو ادعاصف رهشأ ةتسل هتدلو ناف : هل تلق
 رارقإلا دعب نم هتلمح دلولا نوكي نأ نكمي هنأل همكح قحلي ال هنإ

 . ادعاصف رهشأ ةتسل هبسن قحلي دلولا نأل

 اذإ اهنأ تدهشأو تصوأق الماح تناك ةأرما نعو : ةلسم
 . كلذ دعب ىه تتامو تام مث دلولا شاعف تدلوف اهدلول اهلامف تدلو
 . ملعأ هللاو تفصو ام ىلع اهلامب دلولا اذهل مكحلا ىلع ئرتجأ امف

 امالغ هتجوز تدلو نإ دهشأف ةافولا هترضح لجر نعو : ةلأسم

 دعب هتترولو هنيد ىق هلامو هفيسو فيعض اذه : لاق . هدلول هفيسق
 . هنيد

 : لاق ؟ تبثي له : تيملل ةيصولاو رارقإلا نع لئسو : ةلاسم

 تبثي هنأ يعمف رارقإلا امأو ث تيملل تبثت ال اهنأ يعمف ةيصولا امأ

 . هلوق ىنعم ىلع
 مهاردلا هذه لاقو مهارد لجر ىلإ عفد لجر نعو : ةلاسم

 ءاكرش مه مأ هتوخأ نود اهب قحأ وهأ هريغ دالوأ هلو نالق يدلول
 نم لقي مل وأ يدنع نم هل يه لاق نإ يعم : لاق ؟ ةنيب موقت وقت ىتح

 هل يه هيلإ اهعفداق نالف يدلول مهاردلا هذه : هل لاق نإ : لاق يدنع

 يدلو ىلإ مه اردلا هذه عفدا لاق ن اف . ارس هيلا اهعقديلق هتوخإ نود

 هل يهو 0 ايعقد الق يدنع نم نالف يدلول مهاردلا هذه لاق وأ نالق

. هتوخألو



 ارهاظ لبحلا ناك اذإ نطبلا ىف امل رارقإلا نعو : ةلأسم

 ةيصرول ا ام و > روجم ال هن ا : ل اق رثك أ وأ رهش ] ةتسل هر تع اجو

 .رداج راجف

 تام لجر نعو : دمحأ ني نسحلا يلع يبأ نعو : ةلاسم

 نم هل لخنب لاجر هل دالوأل رقأو ةيصوب سانلا نم لجر ىلإ ىصوأو
 يهو هنكست يذلا تيبلاب هتجوزل رقأو ، روضح ريغ مهو ءامو هلام
 ىذل رارقإلاب دوهشلا مهفرع كلاهلا دالوأ لصو املف هدنع ةرضاح

 ءاملاو لخنلا نم ةداهشلا مهيلع تفلتخاو لخنلا نم مهدلاو هب مهل رقأ

 ؟ ال حأ كلذ تيثيأ

 ذخأ موقلا ءالؤهل زوجي تاقث ريغ وأ تاقت دوهشلا ناك نإ تيأرأ

 دالوألل زاج الودع دوهشلا ناك ناف ؟ ال مأ هجولا اذه ىلع لاملا اذه

 افورعم ءاملاو ةفورعم لخنلا تناك اذإ مهدلاو هب مهل رقأ يذلا ذخأ

 دحأ مهضراع نإف ى رارقإلا كلذ عفدب ةثرولا نم دحأ مهضراعي ملام

 . مكاحلا هب مهل مكحي نأ لإ مهيأرب الإ اوذخأي نأ مهل نكي مل
 ىلع لدع ادهاش دهش اذإف ءاملا ىق دوهشلا فالتخا امأو

 دهاش دهشو عبرب دحاو دهاش دهش نإو ى رثكألا مهل ناك رثكألا

 لخنلا ليبس تيبلا ليبسو 0 عابرأ ةتالث مهل ناك عابرأ ةثالثب دحاو
 . كل ترسفقفام ىلع ءاملاو

 مهل رقأ يذلا غلبلا ءالؤه ريغ اماتيأ فلخ ث كلاهلا اذه نأ تيأرأ

 هنأ لوقلا ىضم دق ؟ ال مأ ضقن هل تبثي ردغو ميتيلا غلبو لاملا اذهي

 سيلو 7 مهضعب وأ كلذ ةثرولا ركنأ اذإ مكحلاب الا كلذ مهل سيل

 ةثرول ١ عم كلذ حص اذإ كلذكو . هوملعو مهدنع حص اذإ راكنإ ةثرولل

 مهعنم مهل سيلق 0 رارقإلا اودهاشي مل ولو امهتلادع نوملعي نيدهاشب
 . ملعأ هللاو ةنيبلا هي مهل تحص امع

٤.٩



 اذ ا ز زد داج كلذف ةيصوب همأ نطب يف لمحل ىصو ] نمو : : ةلأسم

 هل - زوجت الو ةبصرول | لمحلل زوجي : : لدقو ن ن ايتس ا دق لمحل ١ ن اك

 . ةيطعلا

 زاج ءيشب هل رقأ اذإ رارقإلا لمحلل زوجيو : نسحلا وبأ لاق
 برض نإف دلو ىتم دلوي نأ ىلإ هيلع فقويو هل وهو س رارقإلا كلذ
 نإف . اتيم وأ ايح جرخي ىتح فوقوم رارقإلاو هلاحب وهف اهنطب يف
 نإو اضيأ مهل وهف همأ تتام نإو " لمحلا ةثرول رارقإلاف اتيم جرخ
 . هي هل رقأ ام هل ناك ابح جرخ

 رارقإلا نأ الإ ةلاسملا هذه لدع رصبأ ال ملعأ هللا لاق : ةلاسم
 . رظن اهيق ةلأسملا هذه ددعس ويب أ . ملع أ هلل او لمحلل ةيصول ١ لثم

 الو هل مكحي الو دلولا ثري الو ةيصولا ليبس اندنع رارقإلا ليبسو
 زوجي الو رخآ عضوم يف تدجو 0 ايح همأ نطب نم جرخي ملام هيلع
 رارقإلا لمحلل

 هل رقأ اذإ لمحلا نع هتلاسو نسحلا يبأ نع هنأ وجرأ : ةلاسم

 اذإ لاق تتام وأ اهنطب يف برض ىأ اتيم همأ هتحرط مث ءيشب
 ةيصولا تعجر رهشأ ةتس نم لقأ يف همأ هدلت ملف ءيشب هل ىصوأ
 نإف . هتدلو ىتم هل وهف ءيشب هل رقأ اذإف رارقإلا امو س ةترولا ىلإ
 نأ ىلإ هلاحب ناك اهنطب يف برض نإف هتثرول ناك اتيم هتحرط
 .لمحلا ةثروو هتترول ءيشلا ناك همأ تتام اذإف هحرطت وأ همأ تومت

 ر ارق ال ١ لييسو رظن اهيق ةلاسم ٥ ١ ذه : ددعمسوميب ] ل اق : هريبع نمو

 مل ام مكحب هيلع الو هل مكحي الو دلول ١ ثري الو ةيصرول ١ ليس اندنع

 . كلذك وه لاقو انقرع اذكه ايح همأ نطب نم جرخي

 هل دلول هلام نم ء يشي هتحص يف دهش ] لجر نعو : ةلاسم

 توميو ةداهشلا دعي نم ةأرملا كلت نم هتأرما نطب يف يذل ١ لمحللو

٤١.



 وه معنف ؟ ء ش هب هل دهشأ اميف لمحلل نوكي له ٠ دهشملا لجرلا
 هنم تن ذاك ن ناو هر هل رق ] و أ هيلع هل قحي هدل او هل دهش ] اذ ا هل ٠ رد اج

 . ه دل او نم هل كلذ ل زوجي الف هل ةيطع ٢ ةنصو

 هلام فصن نأ مهدهشأ انالف نأ ادهش نيدهاش نعو : ةلأسم

 رقأ يذلاو رقملا دلو جتحاو خألا توم دعب هنبال لجرلا رقأو هيخال
 يدهاش كلذ ىلع رضحأو هب يل دهشأو يل هلامب رقأو هيخأل هلامي

 عيمج خرأ نإف هدلاو هب هل رقأ ىتم خيرات دلولا عم نكي ملو لدع
 ةثرولف نبالا يدهاش خيرات لبق خألا يدهاش خيرات ناكو دوهشلا

 نبالل لاملاف لبق نبالا يدهاش خيرات ناك نإو لاملا اذه فصن خألا

 عبر خال ا ةثرول ىرأ ينإف خأل ا ادهاش الو نبال ا ادهاش خرؤي مل نإو

 خألا ةثرو نأل عابرأ ةثالث نباللو هنم فصنلا فصن وهو لاملا اذه
 . ائيش رخآلا فصنلا يف نوعدي الو هلام فصنب مهل اودهشأ امنإ
 . نيفصن مهنيب يقابلا فصنلا نوكيف

 مهرد فلأ يدنع يتنبال : هتوم دنع لاق لجر نعو : ةلاسم

 تلاس لاق نامثع ابأ تلاس : لاق ى كلذ نم رثكأ اهل نأ ةنيبلا تماقو

 اهل سيل نويقارعلاو ريشب لاقو س ةنيبلا هب تماق ام اهل لاقف ىسوم
 . اهدلاو لاق ام الإ

 نوثالث ىلع هذه يتنبال : لاقف توملا هرضح لجر نعو : ةلأسم

 اهمأ قادص نأ ةنيبلا ترضحأ اهوبأ تام املف اهمأ قادص نم ةلخن

 كربخأ ؟ اهوبأ هب اهل ىصوأ ام ريغ دادزت نأ اهل له ةئام هيلع ناك

 لاقو س اهوبأ لاق ام الإ اهل سيل : لاق ىسوم نإ لاق نامثع ابأ نأ
 . اهبوهش هي تماق ام اهل : ريشي

 ؟ كلذ هل زوجي له نطيل ١ يف ي ذلا لمحلل ةبصرول ١ نعو : ةلاسم

 . ايح جرخ اذإ هل زوجي هنإف

٤١١



 نورشعلاو يداحلا بابلا
 تراولل رارقالا

 ضعبل هلام نم ءيشب هتوم دنع دهشأ نميف يلع نب ىسوم لاق
 نب ناميلس لاق 4 : هيمسي ال نيدب وأ هلام نم تلكأ امي لاقو 0 هتثرو

 دنعق وه مك لكأ يذلاو نيدلا يمسي د نأ الا زوجي ال كلذ نإ : نامثع

 . نامثع ني ناميلس لوق اذه كلذ : روجي كلذ

 نأ ثاريملا لهأ ءاش نإف زئاج كلذ نأ : خايشألا رئاس لاقو
 نأ اوعاش نإو 0 مهل كلذف هب هل دهشأ يذلا لاملا كلذ ةميق اودري
 وه كل ذو : ير اوحل ١ وي أ ل اق ىسوم ذخأي كل ذيو هوكرت هوكرتي

 . هب لومعملا

 املق دلو اهلو هل ةنبا تكلهق دالوأ هل ناك لجر نعو : ةلأسم
 مهمأ ثاريم لثم ةنالف يتنبا ينبل نأ دهشأو ىصوأ توملا هرضح
 ثاريم لثم هلوق امأف س يلام نم مهمأ ثاريم مهل لاق وأ يلام نم
 كلذ نم يسقن يف ناك دقف مهمأ ثاريم هلوق امأو س مهل وهف مهمأ

 هوأرف هيف انرواش ىتح هنع برضأ تنكو باوجلا هيق انم بلطو

 . كلذ انيأرو ةيصو
 رارقإلا ظفل باب يف ةلأسملا هذه هبش ىضم دق : هريغ نمو

 لام لك هتجوز ىطعأ لجر يف يلع نب ىسوم نعو : ةلاسم
 نيركذ اوناكو هنم اهينبل لاملاب ةجوزلا تدهشأو اهقادصب هل ناك
 ثروو سدسلا ةدلاولا هنم تثروو نيركذلا دحأ كلهف راغص ىثنأو
 هيلع نإ هتوم دنع دلاولا دهشأف نيد دلاولا ىلع ناكو ىقب ام دلاولا
 هيلعو تايمغ رشعب يفوتملا هنبا نم ثاريم هتجوز نم ثدح هل دلول

 ؟ هدلاو هل عنص ام ميتيلا بلطو مهنيد نيدلا لهأ بلطق 0 نيدلا كلذ

 نم هثاريم يق ةوسأ نيدلا باحصأو ميتيلا نأ كلذ يف انيأرق لاق

 . ريعب اندنع ةيمغلا ىطعي ام لقأو . ملعأ هللاو هنبا

٤١٢



 تيلطق دل اول ا كله من 5 هل امي هد الوأل دهش أ لجر نعو : ةلاسم

 لاملا لاق كله نأ ىلاإ هلام لاملا نأ نيدهاش ترضحأو اهقح هتجوز

 دافتسا ام نىده اش ة رم ١ ىلعو مهل هي مهوبأ دهش ] ام ىلع هدالوأل

 . هدالوأل هئاضق دعي لاملا نم كلاهلا

 ينعي خيشل الاق قحي هتثترول توملا دنع رق أ لجر نعو : ةلأسم

 كلذ دعب هآر مث . ائيش كلذ ىري ىسوم نكي مل دجوي اميف مشاه
 .مهل

 اهونب اهٹروو تكلهف ٥ دلو مأل قحي 7 هردلع ن ن اك لجر : ةلأسم

 . ةنيبلا هب مهل موقت امم لقأ قحب توملا دنع مهل رقأ وه كله املق

 هيلع ناك سيار نب نامثع ابأ نأ : ناميلس نع مشاه خيشلا انثدح
 اولاسق ى مهر ل فلأب تومل ا دنع اهل ىصوأق ةلخن ةئام هل تنيب مأل

 ةئام اهل : ريشي لاقو مهوبأ مهل رقأ ام الا مهل سيل : لاقق ىسوم

 لثم لاقف ةكمب اولسو ريشب لوق لثم لاقف ابيبش تلاسو لاق ةلخن
 . اوحلطصاق هريغ يأر بلغي ىسوم يأر نإ : ريشب مهل لاقف كلذ
 دردعمس كلذ ىنت دحو « مهرد ةئامسمخ مه انيطع أ نأ انحلطصاق ل اق

 . مشاه خيشلا هنع لاق ام لثمب ناميلس نع رشبملا نبا

 اهدلول اهلام نأ تدهشأو الماح تناك ةأرما نع لئسو : ةلاسم

 لقأل هتدلو نإ دلولا اذه نأ يعم : لاق ؟ لاملا اذه نوكي نمل تدلو مث

 اذإ اذهو دلولل رارقإلا مكح هلو دلو ناك هنأ ملع دقف رهشأ ةتس نم

 ىلإ ولو دلولا مكح هقحل اذإف اتيم ناك نإو . اهعم ايح هوبآ ناك
 لثم رارقإلا يفو ثاريملا يف قحلي هنأل رارقإلا مكح هل تبت نيتنس
 . ةيصولا كلذكو ثاريملا

 ؟ اهل اجوز اهعم هوبأو ادعاصق رهشأ ةتسل هتدلو نإف : هل تلق

 دعي هب لمحلا نوكي نأ نكمي هنأل دلولا مكح هقحلي ال هنأ : ليق دقق
 نأ نكمأ اذإو ‘ ادعاصق رهشأ ةتسل قحلي رارقإلا نأل . رارقإلا

٤١٢٣



 رارقإلا نيح يق ادلو ناك هنأ هل مكحي مل رارقإلا لبق لمحلا نوكي
 . ةيصولاو

 مكحب رهشأ ةعست ىلاإ اذه لثم يف قحلي ليق دق هنأ يعمو

 حصأ يدنع لوألا لوقلاو س ةداعلا رثكأ يق رهشأ ةعست ىلا ةدالولا

 يف دلو نيدلولا نأ ىعم : لاق ؟ نيدلوب تاج نإف : هل تلق

 ةيصولاو رارقإلا اذه لثم ىف دحاولا دلولا مكح امهمكحو ةيمستلا

 . دحاو مهمكحف ةتالت وأ نيدلو ناك

 » اهنطي يف لمح وهو قحي يدلول ةلخنلا هذه لاق ناف : هل تلق

 رارقإل ا عقوم عقيو كلذ زوجي هنأ يعم : لاق

 نأ ىلع هيلع هل قحب هتثرو دحأل رقأ لجر يف ليقو : ةلاسم
 نيد نم هيلع بجي امم قحتسي امي قحل ا هل ي ذلا ثر اول ا كلذ عف اري

 هلو ثراولا ىلع تبثي ال كلذ نإ كلاهلا هيلع طرش كلذ ىلعو 0 كلاهلا

 . نيدلا نم هقحتسي ام هيلعو هل يذلا هقح ذخأي نأ وهو

 اهقادصب هتجوزل ىصوأ لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 هذه : لاق لخنو ضرأ ةعطق فلخو فورعم عضوم يف اهنمثو

 هذهب لجرلا نم رارقإ اذهف تفصو ام ىلعف ٧ هيتخأو هيتنبل ةعطقلا
 . رخآلا ىلع مهدحأ لضفي ال ءاوس اهيف مهو هيتخألو هيتنبل ةعطقلا

 كلت ىق ةأرملل نيمي الو هيتخأالو هيتنبال هنم ارارقإ لوقلا كلذ امنإو

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةعطقلا

 ن ] و دهش ا : هورضح موقل هتوم دنع ل اق لجر نعو : ةلاسم

 همأل يلع قح قحي و أ همأ قحي نالف ينب ال وه ةنالف ةبرق نم يل ام

 لاملا كلذب ناسنإل دهشأف بهذ كلذ هدلو نإ مث هنحرج حرجي وأ

٤١٤



 تناكو . تومب نأ ليق هعزن هدل او نإ مث هدل و هي هل دهشأ يذل ١

 هدلاو تام املق 0 ناعزنلا كلذكو اهيق تام ىتلا ةضرملا ىف ةداهشلا

 هتأجلأ امنإ ينإ : لوقيو جتحي عجرو لاملاب هل دهشأ يذلا عزاني عجر
 . هلا

 ؟ هدلاو هعزن نإ اعيمج ةثرولل لاملا اذه نوكي له

 هريغ ىلإ لاملا اذه لازأ دق دلولا ناك نإف تقصو ام ىلعق
 كلذف هعزتنا كلذ دعي دلاولا عجر مث قحي وأ ءاضقي وأ عيبي ةتياث ةلازإ

 هريغ ىلإ دلولا هلازأ دق ناك اذإ كلذ هعازتنا زوجي الو لطاب عازتنا
 : كل تفصو ام ىلع

 امنإ هنإ لاقو 0 لاملاب رخآلا هل دوهشملا عزاني دلولا عجر نإف

 در ناف 4 هيلإ راص دق نمل لاملاو كلذ هنم لبقي مل ء ءاجلإ هيلإ هأجلأ

 هوكردي الو 4 ةثرولا نود دلولل لاملا ناك دلولا ىلع لاملاب هل دوهشملا

 كلذ ةميق اودؤي نأ اودارأ نإ مهنأ الإ ءاجلإ هنأ لاق اذإ كلذ هرارقإب

 . مهل كلذ ناك مهلام اوذخأيو هيلع لاملا

 . لاملاب كسمتو دلولا ىلإ لاملاب هل دوهشملا دري نأ اضيأ كلذكو

 اوذخأيو رخآلا هل دوهشملا ىلع لاملا ةميق اودري نأ ةثرولا دارأو

 ضرملا يف دلاولا نم تناك امنإ ةداهشلا نأل ي كلذ مهل ناك مهلام

 ءافوي 71 هسيلو : لاق س قحلا كلذب هدلول دهشأ امل دلاولا نوكي نأ الإ

 . رخآلا لاملاب هل دوهشملا ىلع الو دلاولا ىلع ةترولل نكي مل

 كدل او ن ن ] تركذ ذ هللا همحر- ير اوحل | يب ] ب اوج نم : : ةلأسم

 هرل ا بح أ هل ام يف نكن ملو 4 يصييل دوهشلاب اب اع ل تومل ١ هرصح ذ

 هدق ىثنأل و رك ذل ا ظح هدق ىصوأف لخنو رجش هيق ن اك ن ن اتسي نم

 ؟ ءاوس

٤١٥



 هيف ىثنألاو ركذلا هينبل ناتسبلا اذه : لاق اذإف تفصو ام ىلعف
 ىلع مهل ناتسبلا اذهو س ناتسبلا اذهب هدالوأل هنم رارقإ اذهف ءاوس

 اهلعج يتلا ةلكأملا كلتو . لاق امك ءاوس هيف ىتنألاو ركذلا لاق ام

 دالوألل ناتسيلاو ‘ لطاب ةلكأملا هذهف هتايح يق هتوم دعب نم مهمأل

 . بألا لاق امك

 . نايبصلا دحأل ناتسبلا ىف ةمدقمب كدهشأ كدلاو نأ تركذو

 ءيشب سيل 8 ريغصلا هدلول دلاولا نم لخنلا نإف تقصو ام ىلعف

 ضرملا يف ةيطعو لخن ناكو ةثرولا عيمج ىلإ عجارو لطاب وهو
 عيمجل وهو لطاب وهف ضرملا يف ريبك وأ ريغصل راو ريغ وأ ثراول
 . مهدلاو نم مهٹاريم ردق ىلع ةثرولا

 قحب هل نينبل ىصوأ لجر نع هتلأسو : ةيواعم يبأ نع : ةلاسم
 ؟ بألا تام مٹ بألا توم لبق نينبلا نم دحاو تام مث . مهل هيلع

 ىلإ ةعطقلا نم هتصح عجرتو ءيش هليبق تيملا هنبال سيلق : لاق

 ةثرول وهف س قحلاب ىمس دق دلاولا ناك اذإ قحلا فرعي نأ الإ ةثرولا

 . بألا لام نم نبالا

 سيل : لاق ؟ مهدعب وه تام مت مهلك هلبق هونب تام نإف : تلق
 مكو . وه ام هب مهل ىصوأ يذلا قحلا فرعي نأ الإ ءيش هينب ةثرول
 تناك اذإ اذه هب ىمس يذل ا قحلا كلذ ردقب هلام يف هينب ةترولف وه

 نينبلا يديأ يف تناك نإ امأو هينب تام نأ ىلإ بألا دي يف ةعطقلا
 ثاريملا نم هقح هلو مهثاريم ىلع مهتترول يهف مهيلا اهملسأ دق

 ةلخن ةئام تلاق ة ارم ا نعو هللا ديع ىبأ نع دجوي اميق : ةلاسم

 ظح لثم ركذلل مهنيب وه يذلا مهلأم نم تلكأ امب ينبل ىلام نم
 : لاق ى لخنلا نونبلا مسقي فيكق : هل ليق مهل وهف : لاق نييثنألا
 . مهلام تلكأ امب ينبل يه تلاق نإف : تلق س نييثنألا ظح لثم ركذلل
 ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا : لاق

٤١٦



 ركذلا ناك مهلام نم تلكأ امب تلاق نإ كلذكو لاق : هريغ نمو

 . ءاوس هيق ىثنألاو

 قادصب هلام نم ءىشب هدالوأ ضعبل دهشأ لجر نعو : ةلأسم

 همأ قادصب هل دهشأ دق هنأ هدالوأ رئاس لاق كلذ لاق املف س همأ
 نأ ىرأ : لاقق . هي هل دهش أ اميق انقح انوطعأف اضيأ انمأ ىهو

 . هل دهشأ اميف هعم اولخ دي

 لاملا كلذب هل دهشأ اذإ كلذف كلذك وهو معن : لاق هريغ نمو
 هيلع اولخدي مل هنإ همأ قادص نم هب هل دهشأ اذإ امأو همأ قادصب

 همأ قادص نم هل بجي امم هدحو هل نوكي نأ نكمي كلذ نأل ءىشب
 . همأ قادصب لاق ثيح . همأ قادص ةلمجب لجرلا رقأ امنإ لوألاو

 سايعلا يبأو رذنملا يبأو دايز يبأو هللا ديع يبأ باوج : ةلأسم

 نالف امهو هنبا ينبال نأ توملا دنع دهشأ نمو يلع نب دمحم ىلإ
 هنبا ينبال نأ اضيأ دهشأو 0 امهل هنم ةيصو هلام سدسب نالقو
 نإ هتحص يف اضيأ دجلا دهشأو امهل وهو امهدلاو هلسف ادضاع
 امأف هلام نم امهدلاو ثاريم هنبا ىنبالف توملا ثدح هب ثدح

 . امهدلاو مهسو هلام نم سدسلا

 لخدي اياصولا عيمج كلذكو ثلثلا يف هلك زئاج وهو ةيصو اذهف
 . امهدلاو هلسف ادضاع هنبا ىنبال نأ هلوق امأو ى ثملا ىف

 نوكي نأ الإ ثلا يف لخدي الو امهل تباث وهو رارقإ اذهف
 وه ىمسو ن ادهاشلا دضاعلا فرع اذ ١ كل ذو ةيصو هي ىمس

 . ل دع ا ده اش هتفصو همسا ىلع ١ دهشف همس اي دض اعلا

 هنأ ناملعي ام دضاعلاب نيميلا امهيلعف نيغلاب هنبا انبا اناك نإو

٤١٧



 . امهل دضاعلاب هرارقإ ىف بذاك هنأ ناملعي الو امهيلإ هاجلا

 امهدلاو ثاريم هنبا ا ينبال هلوق يف الا ! مهلوق لتم دايز وبأ لاقو

 . هلام نم امهدلاو مهسك وأ امهدلاو مهس

 امهدلاو مهس لثم امهل لوقي ىتح تبثي ال ليق دقو : هريغ لاق
 اذهو رارقإلاو ةيصولا يف جرخي كلانهف 0 ايح ناك ول نإ هلام نم
 هدلاو نم ثروو ايح امهدلاو ناك اذإ امأو اتيم امهدلاو ناك اذإ
 . دايز وبأ لاق امك وهف ائيش

 وه هل لام لك نأ هضرم يف وأ هتحص يف دهشأ لجر : ةلأسم
 نإ لوقنف ءالؤه هينب كرتو كلذ دعي ت ام مث هللا باتك لدع ىلع هينبل

 ليق دقو هينبل هلامو هنم رارقإ انعم اذهف 0 هينبل وهف هل لام لك هلوق

 روكذلا هينبل هلام نأ ةداهشلا هذه ىلع انلوقو فالتخاب نينبلا ىق

 . ءاوس هيف ىثنألاو ركذلاو ثانإلاو

 هلوق هنمو ء ٹ ان ال ١ نود روك ذل ا هينيل لق دقو : ل اق هريغ نمو

 » ء اوس هدق ىشنأل و ركذلا نوكي نأ انعم لدعلاق هللا باتك لدع ىلع

 .ملعأ هللاو هيق رظنيف رخآ هجو ىلع كلذ رسفي نأ الإ مهل هنأ رقأ هنأل

 هللا همحر- دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نمو هريغ نمو : ةلاسم

 : لاق . هللا باتك لدع ىلع نالف ينب ىلع يلام : لاق لجر يفو
 لدع ىلع نالف ينب نيب لاملا اذه : لاق نإو ى نييثنألا ظح لتم ركذلل
 . ءاوس هيق ىثنألاو ركذلا : لاق . هللا باتك

 يف لاق لجرو اضيأ اهنمو . نييثنألا ظح لثم ركذلل موق لاقو
 يف كلذ ناك نإو ء ٹ اريم ١ ردق ىلع مهل وهق يدالوأل ير اد هضرم

 . ةيوسلاب هيف اوناكو ارارقإ كلذ ناك ةحصلا

٤١٨



 نإو س ءاوس هيف مهو رارقإلاب مهل وهف يدالوأل لاملا اذه لاق نإو
 : لاق نم مهنمف ٧ هللا باتك لدع ىلع مهنيب مسقي يدالوأل اذه : لاق
 نيب لاق اذإ ثاريملا لثم وه : لاق نم مهنمو ى ءاوس هيف اونوكي
 . هللا باتك لدع ىلع مسقي يدالوأ

 ١ دلو ٥ دلو فلخو ٥ دلو كله لجر نع : ير اوحل ١ ىب ] نع . ةلأسم

 ؟ هدلول وه يدلو ث اريم نأ ىصوأو تام دجل ١ نإ مث

 ثاريمك ي دلو دلول لوقي ىتح ء يشب اذه سيلف تقصو ام ىلعف

 ريغب وأ قحب هدلول نالف هدلو ثاريم ايحأ دق هلوق امأو يلام نم هيبأ
 . كل تفصو امك لوقي ىتح ءيشب اذه سيلف قح

٤١٩



 نورشعلاو يناتلا بابلا .
 مهنيب رارقإازاو ضعب مهضعبل جاوزألا رارقإ

 نمل : لاقف . اهل لخن وأ اهل ضرأ ىلع هتجوزو وه رم لجر نعو
 هذه وأ ضرألا هذه : هل تلاقفق ؟ ضرألا هذه نمل وأ لخنلا هذه

 . هضيقو كلذ وه ليقو اهضرأ وأ اهل لخنل و ء كل لخنلا

 ال ا ا مكحل ١ يف كلذ هل تيثي هنأ يعمقف ؟ ؟ كلذ هل تبثي له : تلق

 . ضرألا وأ اهل لخنلا تناك اذإ رارقإلا كلذب درت مل اهنأ هل عقي نأ

٤٢.



 نورشعلاو تلاتلا بابلا
 جاوزألا نيبب رارقالا

 دنع رهظأو مهرد فلأ يتأرمال يلع : لاق لجر يف مشاه لاقو
 ةرثأ هذه هلوق : ةثرولا لاقو س يدلاو بضغ ناك امل نيتئام جيوزتلا
 ارمأ رهظأ هارأ : لاق ي نيتئام ىلع حاكنلا ةدقع نأ ةنيبلا اندنعو اهل
 ملعأ هللاو لاق ام اهوطعي نأ ىلإ بحأو دوهشلا ةداهش بذكي مل

 . قحلاب

 : توملا دنع مهرد فلأ اقادص اهل نأ هتأرمال رقأ لجر : ةلأسم

 نأ لدع يدهاش ةثرولا ميقي نأ الإ هسقن ىلع هب رقأ ام اهلف

 . مهرد ةئامسمخ اهقادص

 ىتح اهل ذخؤي هناف قادص يتأرمال يلع لاق يذلا امأو : ةلأسم

 تيامغو تام اذإ امأو : لاق. هبلع فلحيو قادصلا نم ءاش امي رقي

 . مهارد ةعبرأ تاقدصلا لقأ هلام ىف اهل ىرأ ىنإف هتجح

 : هل تلق . معن : لاق ؟ دقن يتجوزل يلع لاق نإ كلذكو : هل تلق
 هلام يف ال تبثي معن ا لاق . لجآو لجاع اهل يلع لاق نإ كلذكو

 . فورعم ءيشب اهل م مسي ملام

 رثكأ هيلع اهل نإ : لاق 4 ريثك قادص اهل يلع لاق نإو تلق |

 ؟ ءيش هبلع تيثي له دقن هتجوز ريع نالفل يلع لاق ناق هل تلق

 لاق اذاق : لاق. هتجوزل كلذ تيثي امنا !و عيش كلذ يف هل تبثي ملف

 كلذ نوكيبو تي اث كلذ لكق يتبح اصل و ] يد 5أرم ال و ] يتجوزل يلع

 . هت أرمال

٤٢١



 ثالث هلو اذكو اذك يتجوزل : لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 نهنم هاعدا نمل نوكي : لاق ؟ نهنم كلذ نوكي نمل عبرأ وأ تاجوز
 مسق مث س نيعدي ام ىلع نفلح نهلك كلذ نيعدا نإف فلحت نأ دعب
 . كلذ يق هل ءيش الف نيميلا نع لكن نمق نهنيب

 . مهنم دحاوب ىمسي ال نوني هلو > سدسسلا ينبال لاق اذإ كلذكو

 ناك كلذ ءاوسو 0 اذه وحن ىلع وهفق ةوخإ هلو يخأل لاق اذا كلذكو

 اذه وحن ىلع تباث وهو ةعجر هيف سيلو تبات رارقإ وهف اتيم وأ ايح

 و دهشا : ا : اهتسصو دنع اهورضح موقل تلاق ة رم | نعو : ةلأسم

 ءقحيب : تلاقو تم وأ تييح هل وه يجوز نالف ىلع يل يذلا قحلا .

 هدرب الأ ١ اهجوزل اعس و كلذ نوكي له اهضرم نم تس تام ة ٥ أرملا ن ا

 . اهل هيلع يذلاب طيحي قح اهيلع سيل نأ فرعي سيل وهو :

 ىذلا لاملا كلذب كسمتي نأ اعساو جوزلل نإف تفصو ام ىلعف

 نأ زوجي دقو ةرثإ الو ررض هنأ ملعي مل اذإ هتجوز هب هل تدهشا
 يق هتناخ دق نوكت نأ امإ اهب ملعي الو بابسأ نم اهيلع كلذ نوكي
 . كلذ هابش و اهسقت

 : ل اق تومل ١ هرضح املق ة ةأرم ١ جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هيلع اهجوزت ام رثكأ ا وهو 0 ق ةقادصلا نم اذكو ا ذك يتجروزل ىلع نإ ١

 . معت : لاق ؟ هب اهل رقأ ام اهل تبثي له

 . هيلع اهجوزت يذلا اهقادص اذكو اذك هيلع نأ رقأ نإف تلق

 . ال : لاق ؟ ةدايزلا اهل تبثي له لوألا قادصلا نم رثكأ وهو

 ناقادص اهل نوكي نأ زوجي لوالا ن رال : لاق ؟ قرتفا م تلق

٤٢٢



 الو توملا دنع اهداز ةدايز هذه نإ نابتسا دقف كلذ نم لقأ ىلع

 . كلذ زوجي

 : اهضرم يف تل اق ة ٥ أرم ١ نعو : ير اوحل ١ يب ] نع : ةلأسم

 . اهضرم نم تحص ه ةأرمل ا ن ] مث اهلبق ام يمألو هليق ام يجوزل

 . قح يلع كل سيلو كقح نم تئرب دق : اهجوز اهل لاقف

 ىلع ناك قح لك نأ اهضرم يف ةأرملا تلاق نإ تيأرأ :تلق
 . ةضرملا هذه نم تم نإ لقت ملو هتأربأ دقو “ت هل وهق يجوز

 اهلبق ام اهمألو هلبق ام اهجوزل اهلوق امأ تفصو ام ىلعف
 قح لك : تلاق اذإ اهلوق امأو س ةأرملا تحصاذإ ءىشب اذه سيلق
 لوقت نأ الإ هيف ةأرملا تعجر اذإ ءىشب اذه سيلف هل وهق ىجوز ىلع

 امأو تتام نإ لقت مل اذإ تباث اذهف هل وهف يجوز ىلع يل قح لك
 . زوجي الف ضرملا يف اهنآرب

 ةنالف يتجوزل نإ : هتوم دنع ىصوأ لجر نعو هنعو : ةلأسم
 اذه تبثي له . نيمث يلام يف اهل سيلو اعوطقم اعطق ةلخن نيعبرأ
 ناك ولو . ةأرملا لع اذه تبثي الف تقصو ام ىلعفق ؟ ةأرملا ىلع

 ثاريملاو هامس يذلا قادصلا اهلف كلذ ىلع اهجوزت

 يجوز ىلع يذلا يقح نأ تدهشأ : ةأرما يف لاقو : ةلاسم
 اهل قحالو كلذ يف لخاد اهقادص نإ . قادصلا ركذت ملو . هل وه

 . هب هل ترقأ دقو هيلع

 ام لك : اهضرم يف تلاق ةأرما نع : ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 ال وهو انأ هب ملعأ هل يلع هل قحب هل وهف قح نم يل يجوز ىلع ناك
 ؟ قادصلا ريغ نيدو قادص اهل اهجوز ىلعو ةلخن نيرشع الإ ملعي

٤٢



 اعاش نإ رايخلا ةترولل هنأ الإ تبات هنإ ليق دق هنأ يعم : لاق
 ضعب ىق ءاضقلا جرخم جرخي هنأل هومتأ اوعاش نإو 0 هتميقب هودق

 وهف ًارارقإ ناك اذإف ى لوقلا ضعب يف رارقإلا جرخم جرخيو لوقلا
 ةثروللف ء اضق ن اك ا ذ او > ةثرولل هيق ر ايخ الو هيقف ضقن الو تي اث

 . ر - ادخلا

 هل تبثي له هل وهف قح نم هيلع ناك ام لك تلاق نإف : هل ليق

 ىف ىل نيبي الو اهرارقإب كلذ هل تبثي هنإ ىدنع اذكه : لاق ؟ كلذ
 هتكرت املك لاق اذإ ىصوملا نإ لوقي نم لوق ىلع الإ فالتخا كلذ
 . ايندلا ىف هفلخ ءىش لك هنأل تباث وه : لاق نم لاقف نالقل وهف

 . . . هلام يف هرارقإ زوجيو هفلخ دقف

 هتكرت ام لك وأ لام نم هتفلخ ام لك لوقي ىتح : لاق نم لاقو

 يف يدنع قرف الو كلذ يف يدنع اذه هبشي هلعلو نالفل وهف لام نم
 . لام نم هتفلخ امالو هتفلخ ام هلوق

 اهقادص اهل دعو قادصب لجر اهب جوزت ةأرما نعو : ةلاسم
 دقو كل وه اذه يقادص : اهجوزل تلاق ةأرملا نإ مث . هايإ اهفرعو

 ىلعق ؟ ةأرملا تتام مث ‘ تومأ نأ ىلإ هترمث يل نأ ىلع هايإ كتيطعأ

 ىل نأ ىلع كل وه ىقادص : اهجوزل ةأرملا تلاق اذاف تقفصو ام

 ملو كل وه يقادص : تلاق نإو س ةيطعلا كلذكو تبثي ال اذهف هتلكام
 . تباث اذهق هتلكأم نثتست

 لام اهلو ةجوز هل لجر يف هللا كمحر- لوقت ام : ةلاسم
 هتجوز نأ مت ء . الام ايحأ وأر السف لسقو ا ةعادب هتجوز لام يف عديف

 . مرغو هانع امع هل اقح لسقو

 تتام مث ةدم تشاعو تيقب ةيصولاو رارقإلا دعب ةأرملا نإ مث

٤٢٤



 نمل ضقن هيف وأ اتباث اذه نوكيأ رارقإلا الو ةيصولا كلت ريغت ملو
 هل تباث كلذف كتفص ىلعف ؟ هارت ام انل نيب س ةثرولا نم هضقن دارأ

 .ملعأ هللاو رييغت هيف ةترولل سيلو

 ٥ أرم ١ نعو : هلل ا همحر- ير اوحل ١ يب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 سانلا ىلع نويد اهدي يفو اهلام عيمجب هريغل وأ اهجوزل تدهش
 تجتحاو ةيح ةأرملا تناك نإف تفصو ام ىلعف 0 اهجوز ىلع قادصو

 عم كلذ يف اهتجح اهل ناك نويدلاب الو قا ادصلاي هل ت دهشت مل اهنأ

 اهل ام عيمج هل ت تدهش ] نمل بجو تكله دق ةأرم ١ تد ذاك م ں او اهنيمي

 وأ الجر نأ ول لدىق دق كلذكو قادصلاو نويدلاو نطايلاو رهاظلا نم

 يف 7 دلا تلخدل اطخ يصومل ١ لتق مت هلام ثلثب ىصو ] ٥ ارم ١

 . ةيدلا ثلثو لاملا ل هل ىصوملل ناكو ةيصولا

 هيلع نأ رقأ الجر نأ ول كلذكو : لاق نسحلا ىبأ نع : ةلأسم
 ريناند وهام مسي مل اذكو اذكب اهجوزت وأ اهقادص اذكو اذك هتجوزل
 تناك ن نإ أ ه دلب يف ء ءاسنلا دقن هيلع تبثي هن اف الخن الو مه ارد الو

 هدلب يف هب رق أ اميف نكمي امم لخنف الخن ناك نإو مهاردف مهارد

 هناف ةلاسملا هذه يف رظانلا لاق 0 هدلب يف ءاسنلا تاقدص نوكي ن ]

 . كلذب ملعأ هللاو هنيعب ءيش تابثا اذه يف يل نيبي ال

 هلوق ن لل نم نسحل ١ يبأ ريغ در | ذه ن ] بسحأو : هريع ل اق

 . ةلاسملا هذه يق رظنأ

 ل اق لجر نعو : هللا همحر- ير اوحل ١ يب ] ب اوج نم : : ةلأسم

 مك نيي ملو . اقح وأ ةنالفل اقادص ئلع ن ن أ : هتحص يف ق ا هتوم دنع

 ؟ قادصلا الو قحلا

 قحلا كلذ نم نوطعي ةثرولا نأ : لاق نم لاقف تفصو ام ىلعف
 رثكأ اهقح نأ نوملعي ال هللاب نوفلحي مث كلذ ىلع نوربجيو اعاش ام
 نأ الإ اهريغ ىلإ وأ اهيلإ هوملس يذلا اذه نم رثكأ اهقادص الو

٤٢٥



 اماتيأ رقملا ةثرو نوكي نأ الإ مهارد ةعبرأ نم لقأ نوكي ال قادصلا

 ناك مهارد ةعبرأب تيملا لام يف ةأرملل مكحي هنإف قادصلا الإ
 رقملا ىلع ملعي ام نيمي هيلع غلابلا نأ الإ ميتي ريغ وأ اميتي ثراولا
 مجعألاو غلب اذإ نيميلا اضيأ هيلع ميتيلا كلذكو اذه نم رثكاب هذهل
 . ميتيلا ةلزنمب بئاغلاو نونجملاو

 اهق ادص اهجوزل تكرت ةأرم | نعو : ير اوحل ا يبأ نعو : ةلأسم

 تبلطف مألا تتام مث اوب اعوبس أ مهعم تنكسف اهعم اهمأ نكست نأ ىلع
 نيملسمل ١ لوق نم انظفح يذل اف تقصو ام ىلعق .4 اهق ادص ةجوزل ا

 اهل لعفق اهلهأ عم نكست اهعديو اهقادص اهجوزل تكرت ةأرما يق
 لوقأ او اهيلع كلذ تيثيو اهقادص 4ل : اولاقف اهلهأ عم تنكسو كلذ

 نبي تاقدصلا يف زوجي اذهو اريثك وأ اليلق تنكس كلذ لثم اذه

 . عجر . تاقدصلا يف زوجت ةلاهجلا نأل نيجوزلا

 اهلو قح اهل اهجوز ىلعو ةاقولا اهترضح ةأرما نعو : ةلاسم
 تسل : تلاقف ى كقح كجوزل يكرتت ال كل ام : اهمأ تلاقف نونبو مأ
 ظفل يف اهقح ةأرملا تكرتف ٧ هل يكرتا : اهمأ تلاقف 4 مكلاحل هل كرتأ
 هنم هتأريأ ىأ هتطعأ وأ هتكرت وأ هل ةيصو لثم مكحلا يف تبثي ال

 تبلطو مكحلا يف جوزلل تبثي ال اذه نأ اهمأ تملع املق ةآرملا تتامو
 ؟ ائيش كردت له 0 لجرلا ىلع يذلا قحلا نم اهسدس

 قادصو ضرملا يق ناك اذإ لطاب كرت اذهف تفصو ام ىلعف

 لبق نم هلام ىلع ىرخأ ةأرما جوزت نإف س اهتترول اهجوز ىلع ةأرملا
 . ىلوألا ةثرول ءيش الو ةرخؤملل لاملاق 0 ىلوألا قادص ىضقي نأ

 هل ناك س ىلوألا هتجوز مأ هيضقي هلام نم سدسلا ىنثتسا ناك ناق
 ىلوألا ةترول يق ابلا نوكيو س سدسلا نم اهسدس مألل نوكيو س كلذ
 ةأرملاب جوزت دق ناك اذإ ىلوألا ةثرول قادصلا ةيقبب جوزلا ىعستسيو

٤٢٦



 وأ الجاع ناك اهل وهف هكلم يف وأ هدي يف يذلا هلام ىلع ىرخألا

 . هنم ىنثتسا ام الإ الجآ

 هدق تتام يذلا اهضرم يف اهجوزل تدهشأ ةأرما نعو : ةلاسم

 اميو يلع هل قحي يلام نم مهرد فلأ نالف نيا نالفق يجوزل نأ

 فلألا هذه نأ ملعأ انأو 4 ملعي ال ثيح نم تبهذ وأ هلام نم تلكأ

 يلام لاملاف تييح نإ : اهتيصو يف ةأرملا تلاقو . ءافوب هل سيل مهرد
 يف تتام اهلام يفو اهيلع هل ةبجاو مهرد فلألا هذه نإ لوقأف
 هب هل تمس دق قحب هل اهنم رارقإ اذهو ؟ هيف تمت مل وأ اذه اهضرم
 ائيش الو مهرد فلألا اذه هيلإ تأجلأ اهنأ ملعي ام هللاب نيمي هيلعو

 . اهيلع هل قح ريغب اهنم

 هنأ قادصلا كلذب مسي ملو قادصب ةأرمال رقأ لجر يف : ةلاسم

 ةعبرأ تاقدصلا لقأ ليق دقو تاقدصلا لقأب هلام يف هيلع مكحي

 رثكأ قادصلا نم اهل هيلع نأ نوملعي ام هتثرو فلحرو لاق 0 مهارد

 نأ نوملعي ام اوفلحي نأ يل نبي ملو . كلذ يف ترظنف كلذ نم

 امأو 0 مهارد ةعبرأ هنأ كلذ ملع اوعدي نأ الا كلذ نم رثكأ اهقادص

 نوملعي ال مهنأ الإ اوفلحي نأ يل نيبي الف كلذ نم ءيشب ثب اورقي مل اذإ

 . ىمسم اقادص هيلع اهل

 دنع اهورضح موقل تل اق ة رم | نعو ير اوحل ١ يب ] نع : ةلأسم

 و ] تدح هل وه نالف يجوز ىلع يل ي ذل ا قحل ١ ن أ اودهشا : اهتيصو

 اهجوزل اعساو كلذ نوكي له تتام ة ٥ رملا نإ 7 قحي : : تلاقو ء تم

 ؟اهل هيلع يذلاب طيحي اقح هل اهيلع نأ فرعي سيل وهو اهيلع هدري الأ

 ىذلا لاملا كلذب كسمتي نأ اعساو جوزلل نإف تفصو ام ىلعف
 نأ زوجي دقو ةرثأ الو ى رارض هنأ ملعي مل اذإ هتجوز هب هل تدهشأ
 هتناخ دق نوكت نأ امإ اهنأل ملعي ال بابسأ نم هل اهيلع كلذ نوكي
 . كلذ هايشأو اهسفن يق

٤٢٧



 عساو كلذف هب هل تدهشأ ام ةأرملا ىلع دري نأ لجرلا دارأ نإف
 . هللا ءاش ن ١ هل

 نم ءاهقفلا ضعب تبثأ دق هنأل هتثرو ىلع ررض كلذ يف سيلو

 دقو ث هضرم يفق هب هل دهش أ نم ىلع هدرف هب هل دهشأ دق الام در

 نأ هل زوجي الو ‘ ضرملا يف ناك اذإ ءاهقفلا نم هزاجأ نم كلذ زاجأ
 . هي هل دهشأ ي ذلا كلذ ريغل هي دهشي

 ترق ] ة أرم ١ نعو رثؤم ١ ىب ا نع اي اصول ١ ب اتك نمو : ةلأسم

 الف ت ام ذ اف . تبومي ىتح هتنؤمو هتوسكو هتققني اهجوزل اهل ام يف

 هل تباث رارقإ اذه معن : لاق ؟ رارقإلا اذه هل تبثي له هتثرول ءيش
 . ةعجر اهل سيل لاق س اهرارقإ نع تعجر نإ تيأرأ س ترقأ امك

 تامق . هتثرول ءيش الف تام اذإف تلاق نكت مل نإ تيأرأ : تلق
 . مهل ء يش ال : ل اق ؟ ء يش هتترول نوكي له اهر ارق ا دعي

 تبثي له . اهلام يف هحالصب اهجوزل ترقأ نإ تيأرأ : تلق
 ةنؤمل ا تي أرأ : تلق . ءيش هل تبثي الو ء يشب كلذ سيل : ل اق ؟ كلذ

 . هقق ارمو همد ] ىه : ل اق ؟ ىه ام اهي هل ترقأ ىتل ١

 ءارك ىلإ جاتحاف رقس يف جورخ ىلإ جاتحا نإ تيأرأ : تلق

 جاتحاو ة ةرون ىلإ جاتحا وأ اهلسغ ىلإ جاتحاق 5 بايث ة هصوو ةياد

 هروهطلو هبرشي ءام ىلإ جاتحاو . هيلع بكريو هيلع ماني شارف ىلإ
 هتيب ىف طاسب ىلإ جاتحاو ةساجنلاو ةبانجلا نمو سندلا نم هلسغو

 ايبص ناك وأ ةماجحلا ىلإ جاتحاو ى هرعشو هبراش صق ىلإ جاتحاو
 . ناتخلا ىلإ

 ىلإ جاتحاو لعن ىلإ جاتحاو نكس ىلإ جاتحاو س ةيراجلا كلذكو
 ىلإ جاتحاو . نهد ىلإ جاتحاو لحك ىلإ ح اتحاو ء ءاتشلا يق راٹد

٤٢٨



 خبطي ردق ىل ا ح اتح و ‘ اهريغو ةح ارج نم ه انع ءيش وأ ةنيعل ء اود

 ةرجو هب برشي حدقو اهيف لكأي ةحفصو ث اهيف نجعي ةنفج وأ هيف
 . مداخو ولدو

 ء اطولاو ء اركلا امأ : لاق ؟ ء ادشأل أ هذه نم ءىش هل نوكي له

 نإ هنأ الا كلذ نم ائيش هل ىرأ الق مداخل او ةماجحلل و بوكرل او

 نم هل رجؤتسا هجئاوح هل رضحيو ة هماعط هل جلاعي نم ىلإ جاتحا

 . ملعأ هللاف لحكلاو ءاودلا امأو كلذ ىلع ردقي ال ناك اذإ لاملا

 هتيب يف نوكي يذلا طاسبلا وهف هيلع ماني يذلا شارفلا امأو
 ردق تويبلا ىف نوكي امم هوحن وأ صوخ نم كلذ طاسب نوكي امنإو
 هل يه تركذ يتلا ءايشألا رئاس لاقو س كلذ ىلع دازي الو هميني 1
 هللاو ائيش هنم هل ىرأ الف كل تينثتسا دق امو ى تفصو ام ىلع اهلك
 . ملعأ ا

 . انكس هل ىرأ ال : لاق ؟ ةنؤملا نم وه راثدلاو نكسلاو : تلق
 . هل وهو هتنؤم نم وهف ءاتشلا ىف ر اٹدلا ام و

 طسبوأك : ل اق 2؛؟ ةوسكل او ةققنل او ح دأل ا نم هل نوكي امق : تلق

 . مهتوسكو مهمدأو دلبلا لهأ ماعط

 ىبأف هعييت وأ اهل ام نم ائيش لكات نأ تد ارأ ن تيأرأ : تلق

 اققو نوكي لام ا اذه لاق . هتنؤمو هتوسكو هتقفن هتققني هل رق أ يذل ا كلذ

 و ] ائيش هنم تلكأ نإ ا فاخأ ينأل هتلغ عيمجو ‘ هلصأ عيمج ىلع

 ؟كلذ هل له .4 يلع صقن ةفآي ل لا ةيقب كله مث . ائيش هنم تكلهتسا

 عيبت الو . لاملا اذه ةلغ نم ائىش لكات نأ اهل سيلو كلذ هل معن : لاق

 هيلع قفنيو لدع يدي ىلع ةفوقوم هتلغ نوكت نكلو ائيش هلصأ نم
 اهيلا ةلغلا ةيقيو لاملا اهيلإ عجر وه تام اذإف . اهنم ناميو اسكيو
 . ءيش اهيلع هل نكي مل لاملا كله نإو

٤٢٨٩



 هل نوكي له اهدغي نم اهتترو يقيو يه تتام ن ا تيأرأ : تلق

 . مهلتم مه معن : لاق ؟؛ اهيلع هفقوي امك مهيلع لاملا فقوي نأ

 اهتلكاف ةلغلا فقو اهتثرو ىل ا الو اهيل ا بلطي مل اذ ا تيد أر ] : تلق

 مهيلع وأ اهيلع عجري له > ل ١ كله مث > اهتقفن ر دق ال ا مه م ] يه

 قفني ىتح هنم قبي ملو لاملا كله اذإ معن : لاق ؟ ةلغلا نم اولكأ امب
 مهنم اهذخأ نم ىلع هل انيد ةلغلا نم هوذخأ ام ناك س هنم هيلع

 اونوكي نأ الإ \ كلذ لبق تومي وأ هتنؤمو هتوسكو هتقفن يق هيفوتسي
 هب أرب هل هوذخ ] ام مرغ مهيلع هل سيلق . هوكلهتس اف هي أرب هو ذخ ]

 . هوكلهتساق

 نذأ ءيش لك : لاق ؟ نيرخآلل نذأي ملو مهضعبل نذأ نإف : تلق
 مل ل 11 ا كله نا اف . . مهصصحر دق ىلع مهنيب وهق مهنم دح اول هرق

 هدق نذأ امم ء ىسي ىشب مهنم دحأ ىلع عجري

 ام مهو يه هل اومرغ ائيش لاملا نم اوكلهتسا نإ كلذكو تلق
 . كلذ ىلإ جاتحا اذإ معن : لاق . هنم هوكلهتسا

 دري لاق . ائيش لاملا نم اهتترو وأ يه تعاب نإ تيأرأ : هل تلق

 . لاملا عم فقويو مهعيب

 هتنؤمو هتققنو هتوسك نع ل املا ةلغ تصقنت ن ا تي أر ا : تلق

 . معن : لاق ؟ اسكيو ناميو هيلع قفنيو لاملا نم هل عابيأ

 . ل املا ةلغ نم نوكي : ل اق ؟ كلذ نوكي نم ىلعو ؟ هحالص

 هل سيل : لاق . ائيش هيلع ققنأ ال هل رقملا لاق نإ تيأرأ تلق

 . كلذ

٤٢.



 نأ بلطف لاملا حلصأ اذإ ةلغلا نم هيلع صقن نإ تيأرأ : تلق
 نم لاملا ىلع قفني : لاق 0 هلصأ نم لاملا حالصو هل ةلغلا نوكت
 لصألا نم هل عيب هيفكي ام ةلغلا نم قفني مل نإف 0 اهنم حلصيو ةلغلا

 . هيلع قفنأو

 رقملا بلطو ى هحالص نع لاملا ةلغ تصقن نإ تيأرأ : هل تلق
 مه دحأ هركو هحالص يف هلصأ نم ع ايد نأو لاملا حالص ةثرول و هل

 وأ ةثرولا هرك ولو كلهي كرتي الو عيضي الو حلصيو لاملا نم عابي لاق
 . لاملا حالصإ نم دب الو س ةرقملا تهرك وأ هل رقملا هرك

 تعيبفق ةلغ فوقوملا لاملا اذه نم عمتجا نإ تيأرأ : تلق

 اهيف ةاكز ال : لاق ؟ ةاكز اهيف له لوحلا اهيلع لاحف مهارد تراصو
 . هل رقملا توم دعي ةرقملا ىلإ وأ ةثرولا ىلإ رصت ىتح

 ىتح وأ مهيلإ ريصت ام نيح نم ةاكزلا مهيلع نوكي ىتمف : تلق

 الو 0 اهوكلم ذئنيحف مهيدي ] يف تر اص اذإ : لاق 0 مهتاكز تقو يتأي

 مهنم دحاو لكل نوكي وأ مهتاكز تقو يتأي ىتح ةاكز مهيلع نوكي
 . لوحلا اهيلع لوحيو مهرد اتئام

 لاملا نم ائيش ةثرولا وأ ةرقملا تكلهتسا نإ تيأرأ : تلق
 مزلي : لاق . هيفكي ام هل قبي ملف لاملا نم الخن اوعطقف فوقوملا
 . لاملا فقوي امك هيلع فقوت اهعطق يتلا لخنلا ةميق لخنلا عطاق

 هتنؤمو هتقفنو هتوسك اهجوزل اهيلع نأ ترقأ نإ تيأرأ : تلق

 دعي وأ اهتايح يف رارقإلا اذه اهيلع تيثي له . اهلام يف لقت ملو

 . اهتوم دعب الو اهتايح يف اهيلع تبثي الو لطاب اذه : لاق ؟ اهتوم
 ةقفن تيثت الو نيد دحأ ىلع دحأل نوكي نأ الإ ارارقإ اذه نوكي الو

 ىلع ةقفنلا همزلت نم ىلع الإ كلذ نوكي الو ةنؤم الو ةوسك الو

 . ديبعلاو ةجوزلاو ثراولا لثم تاقفنلا اهيف مزلت يتلا هوجولا

٤٢٣١



 دنع تدهشأ ةأرما نعو : هللا دبع يبأ نع اهنأ تدجو : ةلأسم

 لوقاف . يل يحضي ناك امي اذكو اذك يجوزل تكرت دق ينإ اهتوم

 ةيقت ةبقت اهل ىحض نوكي نأ ال ا هيلع ةيحض ال هنأل هل زوجي كلذ نإ

 لذ تكرت اذإ اهل ىحض امب اهقح نم هل تكرت ام زوجي ال هنإف اهل

 . اهضرم يق

 ناكو ء كلذ نامض اهمزل اهل هنم ةىقت اهل ىحض اذإ : هريغ لاق

 . كلذ تابثإ ىف دكأ كلذ

 هتأرم ال ىصوأ ى ذلا امأف : ديعس ىب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 اذإ امأو س ىعم اميق كلذ تبث ةفورعم ةعطقلا تناك اذإف اهقحب ةعطقب
 امأو س ةلاهجلا ىنعمل كلذ تبثي ال هنأ ىعمف ةلاهجلا هلخدت كلذ تناك

 . هنم اهٹثاريمي هلام نم ةفورعم ةعطق اهاطعأ اذإا

 دعب كلذ ةثرولا متي نأ الإ اهيلع الو اهل تبثي ال كلذ نأ ىعمق

 ةفورعم ةعطق اهاطعأ اذإ امأو س كلذ ىق همامتإ دحب اوناك اذإ هتوم

 . ةعطقلا نم افورعم ائيش قحل ١ مسي ملو اهث اريمو اهقحب

 اهاطعأ اذإ امأو ى ةعجرلا اهلو ةلاهجلاب ضقتنم هلك هنأ يعمف
 فورعم ءزجي وأ اهعير وأ اهتمظ وأ اهقحي ةقورعملا ةعطقلا هذه فصت

 امأو س ءاضقلا ىلع كلذ نم هامس ام يدنع تبث اهثاريمب ىمسم

 يدنع كلذ يق ةعجرلا اهلف افورعم ناك ولو هثاريمب كلذ نم ىمس ام

 ليبس يف ةحصلا يف ناك اذإ يعم اذهو كلذ يف اومماتتي نأ الإ
 ضرملا ىف ثاريملا نم اهل هلعج ام امأو ى لعجلاو ةيطعلاو ءاضقلا
 ءاوس يدنع هلكف ةحصلاو

 وهق هل ناك لام لك ىأ هل لام لك نأ دهشأ لجر نعو : ةلاسم
 ةئامعبرأ موق نم ةجح ذخأ دق لجرلا ناكو س اهل هيلع قحب هتجوزل

 هعم يقبو مهرد يتئام مهاردلا كلت نم قفنأف اجاح اهب جرخف مهرد

٤٢٣٦٢



 ىف امهقفنأ ناتللا ناتئاملا ىلو ىل امه : ةجوزلا تلاقف . مهرد اتئام
 ؟ ةثرولا كلذ هركو ك هرفس

 ضبق دقو اهقحب كلمي ام لكب اهل دهشأ ناك نإ : لاق
 امنإو هلام نم اهنأل اهل مهرد ةئامعبرألاف موقلا نم مهرد ةئامعبرألا
 ناتللا ناتئاملا هيلعو س اتيقب ناتللا ناتئاملا اهلف هيلع نيد موقلا ةجح
 تناك ولو موقلا نم مهاردلا ضبقي ملو دهشأ ناك نإو امهققنأ
 قفنأ اميف اهل ىرأ الف ةداهشلا دعب مهاردلا ضبق امنإو ي ةفوصوم
 . ائيش ىقب اميق الو

 ولو هل يه سيلق ةنامأ ةجحلا ذخأ ناك نإ هنأ يعمو : : هريغ لاق

 ضبقو هسفن ىلع ةرجأل ١ عطقو ة هرجاي ن اهذ ذح ] ن اك . ر و اهضيق

 ء هل هنمث بجو ائيش ع اي اذ ا عيبل ١ ةلزنمب اهن ا ليق دقف ةف ةك ةئامعبرأ ١

 ن اك كلذ ليق ذخأ امو لمعل ١ يفوي ىتح هل ةرجأل ١ سيل : : ليقو

 هلامو هكلم هنإ ةيمستلا ىف هل عطقي الف هضبقي مل امو هيلع انامض
 . هيق اوفلتخا دقق هضيقي ملامو هل بجي ملام

 ٥ ذهي اهل دهشأ مد 5 ةجحل ا بجوتس او جح دق ن اك اذ ! : هريغ ل اق

 ام لك : لاق نم لاقف س فالتخا كلذ يفف ضبقي ن أ ليق ةداهشلا

 هذه يف نيدلا لخدي ال : ضعب لاقو س اهل وهف هريغو نيد نم هل ناك
 وهف هكلمو هنامض يف تراصو مهاردلا ضبق ناك نإ امأو ةداهشلا

 . لاق امك اهل

 اذك هنالقلو هتيصو ىف لجر لاق اذ ا : ىمسبوم نع لاقو : ةلأسم

 نأ هل سيلف اهيلع هتددر دق لوقي نأ الإ اهل وهف هتأرما ىهو اذكو
 . هتوم دنع هل تكرت ام اهيلع دري

 . ملعأ هللاو نيجوزلل زئاج كلذ نإ ليق دقو : هريغ نمو

٤٢٢



 دمحم نأ هغلب هنأ هب قثأ نم ينربخأ : دايز ويأ لاق : : ةلاسم

 . اهقادصب ةنوميل صوأ هضرم يف لاق نم : هل لاق يراوحلا نبا
 كلذ هيلإ عفر ىسوم نأ ينغلبق : لاق 4 ةلخن نيتس اهل اويتكا لاقف

 . كلذ فعضق ؟ نم ىلع ةلخن نيتس لاقق

 اذكو اذك ةعطق ىتجوز هنالفل نأ ىصوأ اذإ : هللا دبع وبأ لاق

 .يلام نم ةلخن ةئام اهل : لاق نإو اهل يهف ةقورعم ةعطقلاو اهقادصب
 . لاملا نم طسو اهل يهف

 هفرع قحب اهتايح هلزنم نكسب هتجوزل دهشأ لجر نعو : ةلسم
 هضرم يف كل ذو هيلع هل هفرع قحي ه دلول وهق تت ام اذ اق هيلع اهل

 يذل ١ لزنمل ا اذه ةميق اودري ن ن أ اويلط هتثرو ضعي ناو هيق تام يذل ١

 ىر ] الو كل ل مهل ىر ] تسلق 3 . مهل لزنمل ١ نوكيو نكسلاب اه اهل دهشا ]

 نكلو تومت ىتح ءاركلا اذه اهيلإ نودريو 0 اعاش نإ مه هنونكسيو
 نم اذه سيلو تومت ىتح هنكس اهل لعج امك هنكست نأ هذهل ىرأ

 دعب نم هدلول نوكي مت تومت ىتح هنكست نكلو ةميقلا ذخأتق ءاضقلا

 هلزنم نكسب اهل دهشأ هنأ ملعت ام هللاب نيمي هتترول اهيلعو 0 اهتوم
 توم دعب نم هدلو ىلع كلذكو هيلع اهل قح ريغب تومت نآ ىلإ اذه
 لزنملا اذه هيلإ اجلآ هابأ نأ ملعي ام ةترولا كلذ بلط نإ نيمي ةأرملا
 . هيلع هل قح ريغب

 ال ا { يجوز ىلع سيل : اهتيصو يف تل اق ة أرم ا نعو : ةلاسم

 : لاق ء كانجوز موي ةلخن نينامث اهل كيلع ةثرولا لاقو ى ةلخن نيعبرأ
 تلاق نكلو هل تكرت لقت مل اهنأل ةلاقملا هذه ىلع هل زوجأ اهلوق ىر ا

 . ةلخن نيعبرأ الإ هيلع سيل

 . تلاق امك وهف ةلخن نيعبرأ الإ هيلع سيل تلاق اذإ : هريغ لاق

٤٢٤



 اهل قحب هايإ اهاضقو الام هتأرما ىطعأ لجر نعو : ةلأسم
 زوجي : لاقف سانلل قوقح هيلعو ىفوت مث س ملعت ال يهو اهاضق هيلع
 . ءامرغلا يف تراص قحب ةنيب اهل تماق نإو ملعت مل اذإ اهل

 ام كلق س تم انأ نإ : هتأرما هل تلاق لجر نع لئسو : ةلاسم
 كلف تم انأ نإ اهلوق يف امأ : لاق ث كل وهف تنأ تم نإو كرهظ ىلع

 اهنأل زئاج وهف وه تام نإو 0 زوجت ال ةيصو وهف 0 كرهظ ىلع ام
 . كلذب سقنلا ةبيط يهو ةيطع

 لوقي ضعبف هيف فلتخي هنأ ىدنعق لوألا امأ : ديعس ويأ لاق

 هنأ جرخي هنأ ىعمف ىناثلا امأو ث ةيصو هنإ لوقي ضعبو رارقإ هنإ
 ملو تم نإ اهلوق ءانثتسالو ءانثتسالاب رارقإلا لطبي يذلا الإ رارقإ

 . اعطق هب رقت

 تركذو : هللا همحر- نسحلا يب أ باوج نمو : ةلأسم

 اذكو اذك عضوم : لاقف هتحص يف ىصوأ لجر يف هللا كمحر-

 اهل هسيلو . اهل يلع قحب هتايح يف هلكات ةنالف يتجوزل وه يلام نم
 . اهدعي نم يدالوأل وهف توم ثدح اهيلع ثدحي مويف ءافوب

 اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ةيصولا هذه تبثت له : تلق
 . هللا ءاش نإ تباث وهق تفصو ام ىلع ةداهشلاب الصتم مالكلا

 اهل هبلع قحي ةد اهشل ا هذه ىلع هضرم يف ىصوأ ن ١ كل ذكو

 ىلع تباث وهق ء انثتسالاب ةداهشلا لصفو هانثتسا مث ء اقوي اهل هسيلو

 . تقصو ام

 هللا ءاش نإ تباث هنإ ذخأن لوقلا اذهبو كلذ ريغ لاق نم لاق دقو
 . مهفاف هدالوأ ىلإ عجر هب هل دهشأ يذلا تام اذإق

٤٢٥



 نإ لدعل ىناعم نم جراخ ريغ اذه نأ وجرأ : درعمس وبأ لاق

 . . هللا ءاش

 هذه يتمأ : هضرم يف لوقي لجر نع ددعس ىويأ لئسسبو : ةلاسم

 هنأ يعم : لاق . هل ةمأل ينعي- مهرد اذكو اذك قادص يلع اهل

 هنإ لوقن ىتح هتمأ تناك اذإ هل زوجي هارأ ال هنإ رثألا يف دجوي

 كلذكو : لاق .4 اهقادص نم هلام يف هب رقأ ام اهل همزلي مق اهقتعا

 لاحم اذه ناك هتمأل لاق ول هنأ امك ليحتسم مالك اذه نإ يدنع

 ٠ ى دنع

 : ىق .اهلام نم ءيشب اهدالوأل رقت نأ تد ارأ ةأرم ١ نعو : ةلأسم

 7 يلخأ ١ انأ ١ يضرت سيل : هل تل اقف. اهجوز ىلع كلذ ل قشف اهضرم

 معن تلاقف يل وهف هريغوأ قادص نم يلع كل قح لك : اهل لاقف يقح

 لثم يف هنأ يعم : لاق ؟ كلذ هل تيثيق اهضرم نم تتامق . تم نإ

 ةلزنمب هلعجي ضعبو ٧ رارقإلا ةلزنمب هلعجي ضعبف فالتخالا عقي اذه
 ثراو جوزلا نأل كلذ لطبي ةيصولا ةلزنمب هلعجي يذلاف ى ةيصولا
 . كلذ اهضرم يف تتام اذ ا هل هتشد د رارقإل ١ ةلزنمب هلعجي يذل و

 كلذ هل تبثي له كلذ اهضرم نم تحص نإ ا كل ذكو : هل تلق

 كلذ اهضرم نم تتام نإ دحت ملام هنأ ىعم : لاق. ظفللا اذهب

 . ضقني كلذ نإ لوقلا ضعب

 لاقف لخن وأ اهل ضرأ ىلع هتجوزو وه رم لجر نعو : ةلاسم
 كل ضرألا هذه : هل تلاقق ؟ لخنلا هذه نمل وأ ضرألا هذه نمل : اهل

 له هضبقو كلذ وه لبقو اهضرأو اهلخن لخنلاو كل لخنلا هذه وأ
 اهنأ عقي نأ الإ مكحلا يف كلذ هل تبثي هنأ يعم : لاق ؟ كلذ هل تبثي

 امآو ث هعسي اميف يدنع كلذ هل زوجي ال هنإف رارقإلا كلذب درت مل

 . ضرألاو اهل لخنلا تناك اذإ رارقإلا ىنعم ىلع جرخيف ظفللا

٤٢٦



 هتجوز ىضق دق هنأ هتايح يف هدلاو هل رق أ لجر نعو : ةلأسم
 مث ى كلذ دعب شاعو هايإ اهاضق يذلا اهفرعو اهل هيلع يذلا اهقادص
 هدلو كلذ هبلع ريغف » اهقادصيب اهل ىصروأف عجر ة افولا هترضح 1 نأ

 . هي اهل ىصوأ ام ة أرملل زجي ملو . تقول ١ يف ةيصو

 هدلاو هيلإ مدقت امل كلذ لعف امنإو 0 املاظ وأ املاس نوكي : تلق
 . همزلي ال مأ كلذ هل نيبو ةحصلا يف ءاضقلا ملع نم

 هيلع تبثي اهقادصب ةجوزلل هب رقأ يذلا هاضق نإ يعم : لاق
 اهل نوكي نأ نكمي هنأل اضيأ كلذ زوجي اهقادصب اهل هتيضوو هرارقإ
 هرارقإب قادصلا كلذك . ءاضقلا كلذ لبقت مل اهنأ وأ ناقادص هيلع
 . "» اهيلع قادص الو وه هيلع زئاج

 ىف تلاق ةأرما نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلاس : ةلاسم
 هل ظفللا اذه تبثي له . هل وهف قح نم يجوز ىلع ام لك : اهضرم

 ؟ هريبع وأ ق ادص نم هبلع ام

 هيف يل نيبي الو كلذب اهرارقإب كلذ هل تبثي هنإ يدنع اذكه : لاق

 نالفل وهف هتكرت ام لكو هتفلخ ام لك لوقي نم لوق ىلع الإ فالتخا
 . هقلخ وه ايندلا ىف هفلخ ءىش لك نأل تباث وه : لاق نم لاقق

 . هلام ىف هرارقإ زوجيو

 هتكرت ام لك وأ لام نم هتفلخ ام لك لوقي ىتح : لاق نم لاقو

 يف يدنع قرف الو كلذ يف يدنع اذه هبشي هلعلف نالفل وهف لام نم
 . لام نم هتفلخ ام الو هتفلخ ام هلوق

 ة اقول ١ هترصح لجر نع هتلاسو هللا ديع ىب ] نع : ةلاسم

 اهمس اي مسي ملو 7 مهر د فل ] هتجوزل هيلع ن أ ل لع ي دهاش دهشأق

 . اهيلع قدصي : ةخسن يقفو ()

 ٤٣٧



 تناك دق ةقلطم هلو ةمئاق ةجوز هلو اهايإ امهفرع الو اهيبأ مسا الو
 : لاق . ةداهشلا هذه لبق نم تتام دق ىرخأ ةأرما هل تناكو هتجوز
 توملا دعب ةأرماب هل تسيل تتام ىتلا هتأرماو ةأرماب هل تسيل هتقلطم
 . هتايح يف يتلا هتجوزل ىهو فلألا هذه يف امهل ءيش الق

 جوزتي ال ن ا ىلع اهل امي اهجوزل ت دهش ] ة رم ١ نعو : ةلأسم

 لبق تعجرو ةئيبلا اهيلعو . اذه متأ ال : تلاقو . تعجر اهنإ مث اهيلع
 ؟ ةعجر كلذ يف اهل له اهجوز اهيلع جوزتي نأ

 نوكي نأ الإ اهلام اهلو كلذ يف ةعجرلا اهلف تفصو ام ىلعف
 اهنيعب ةأرما جوزتي نأ دارأ وأ اهل لام الف كلذ ىلع تام دق جوزلا
 كلذف ةأرملا تتام ىتح ةأرملا جيوزت ىعداو كلذ ىلعو كلذب هل تلبقف

 ىلع جوزلل تبات كلذف هريغ ةأرملا تجوزت نإ كلذكو اهيلع جوزلل تباث
 . ملعأ هللاو اهلام هلو ةأرملا

٤٣٨



 نورشعلاو عبارلا بابلا 3 .
 هريغل هب رقأ مت لامب ناسن.از رقا نميق

 نم لب ال لاق مث نالف نم دبعلا اذه بصغ هنأ لجرلا رقأ اذإو
 ىلع هتميقب رخآلل يضقيو امهنم لوألل دبعلاب يضقي هنإف نالف
 لوذلل هرارقإب اهفلتأ هنأ لبق نم ةيداعلاو ةعيدولا كلذكو ى بصاقلا

 نزول و لكل او ضورعل او ن اويحل ا كل ذكو رخآلل انماض ر اصصق

 ءاوس هلك لوصألاو

 نم زيفق وأ مهرد فلأ نالف نم تضرتقا دق لاق هنأ ول كلذكو

 َرقأ ام امهنم دحاو لكل نمضي هنإف ى نالف نم لب ال : لاق مث ةطنح
 نأ دعب نم هركنأ يذلا ىلع نإف هيلع كلذ نايعدي اعيمج ناك نإو ه
 . نيميلا هل رق

 وأ نالف ينعدوتسا وأ نالف نم تبصغ : لاق ول كلذكو

 وأ ةعبرأل رقأ ىتح نالف نم لب ال : .لاق مث تضرتقا وأ تعدوتسا

 دحاو لكل نيرخآلل نمضيو لوألل هب رق ة امب هيلع يضقي هنإف ةسمخل

 وأ تبصتغا وأ تضرتقا دق : لاق هنأ ولو س هب رقأ ام ةميق مهنم

 هناف ‘ مهيأ يردأ الو ءالؤه دحأ وأ نيذه ينعدوتسا وأ ترعتسا

 ةميق هل متي ىتح لكل نمضيو مهنيب نوكت اعيمج مهل ةعلسلاب يضقي
 . مهفلحتس اءاش , ن او هي رق ] ام

٤٢٨٩



 نورشعلاو سماخلا بابلا .
 كرشلاو بيصنلاو مهسلاو ءزجلاب رارقالا

 كلذ هبشأ ام و لجأ و رتكأو

 لاملا نم هل نوكي ام هلام نم ءزجب ديزل رقأ لجر نع هتلأسو
 ؟ عبرلا هل نوكي لهو

 لاقو ى عبس : لاق نم لاقو ى كلذ ضعب لاق دق هنأ يعم : لاق
 . ةثرولا هب رقأ ام الإ ءىش هل تبثي ال : لاق نم

 ؟ ءيش هل تبثي له . هلام نم ءيشب لاق ن ںِإ ١ تيأرأ : هل تلق

 يف كلذ لقأ نم ءيشلا مسا هيلع عقي ام هل تبثي هنأ يعم : لاق
 نبي مل هلام نم كلملا هيلع عقي امم ءي ىشب ةثرولا هل رقأ نإو .مكحلا

 . كلذ ل نم رثكأ ا هل ن ] يل

 نأ يعم : لاق ؟ ءىش هل تبثي له هلام ضعبب لاق نإف : هل تلق

 هيلع عقي امم أزجتي امم هنم ءيشلا لوقي ضعبو فصنلا لوقي اضعب
 . ءزجلا مسا

 ؟هلام نم ءزجب لجر هل دهشي لجر يف لوقت ام : تلقو : ةلاسم
 جتحيو عبرلا هنإ : لاق نم لاق . هيف فلتخم ءزجلاف تفصو ام ىلعف
 نهرصق ريطلا نم ةعبرا ذخف" : -ىلاعت- هللا لوقب كلذ ز يف
 . عبرلا كلذق ." اءزج نهتم لبج لك ىلع لعجا مث كيل

 ةعبس اهل" -ىلاعت- هللا لوقب جتحيو عبسلا : لاق نم لاقو
 . "موسقم ءزج مهنم باي لكل باويآ

 نم ءاش امب هل رقي ىتح ذخؤيو ءيشب كلذ سيل : لاق نم لاقو
 لاملا نم اوخاش ام هل اوجرخي ىتح ةثرولا دحأ تام نإ كلذكو هلام
 . باوصلاب ملعأ هللاو لوألا لوقلا بحنو . ملعأ هللاو

٤٤.



 ام ىلعق . هلام نم بيصن وأ مهسي دهشأ ن ا كل ذكو : ةلأسم

 . فالتخ اي هيق لرق دقق مهسل ١ امأف > تفصو

 : لاق نم لاقو ثقلا : لاق نم لاقو ب سدسلا : لاق نم لاق

 . امهس رشع ينثا نم امهس

 : ل اق نم ل اقو . امهس نيرشعو ةعبرأ نم مهس : ل اق نم ل اقو

 نم هل نكي مل نإو سدسلا هلف ةثرو هل نكي مل نإف ةثرولا ماهس لقا
 . دح و ال ا ةثرول ١

 سدسلا هلف هلام نم ثقلا زواجي ةثرولا نم مهسلا نوكي امو
 ملعن الو اتيم ناك نإ هتثرو وأ رقملا هب رقأ ام هل امنإف بيصنلا امأف
 نم لاقو : لاقو 0 لدع ةنيبب ءيش هل حصي نأ الإ افالتخا اذه يف
 بحأ لوألا لوقلاو 4 ةنيبلا هب تحص ام ال ١ ءىش هل تيي ال : لاق

 . باوصلاب ملعأ هللاو انيلإ بحأ

 :لاق ؟ هل نوكي ام يلام يف مهس نالفل : لاق لجرو : ةلأسم
 يعم : لاق. ؛ يلام نم مهس : لاق نإف . ءيش هل نوكي ال هنأ يعم

 هلام لجب رخآل رقأ لجر نع هتلأسو : نسحلا ىبأ نع : ةلاسم
 لوقب هل وهف هلام فصن ىلع دازام هنإ لوقأ : لاق س هلام رثكأ وأ
 ةفاكب وأ هلام ةماعب هل ىصوأ نإف : هل تلق 0 هلام فصت نم رثكأ
 . هلك هلام هنإ لوقأ : لاق ؟ هلام ةصاخب وأ هلام

 هل ىرأ : لاق ؟ هلام رارشب وأ هلام رايخب هل رقأ نإف : هل تلق
 هلام رايخ : هل تلق 7 هلام رايخ هنإ لودعلا ىري ام ىلع هلام رايخ
 : هل تلق ء معن : لاق ث هباود رايخو همنغ رايخو هلخن رايخ ى هلك
 :لاق ؟ هلام رارش هنإ لودعلا ىري ام ىلع هلام رارش هل نوكي كلذكو

٤٤١



 رايخ هل نوكي امنإ : لاق 0 رايخ هلك هلام ناك نإف : هل تلق . معن
 . هلام رارش وأ هلام

 نود هل نوكي معن : لاق ؟ هلام نودب هل رقأ نإ كلذكو : هل تلق

 . هلام نود هنأ لودعلا ىري ام ىلع هلام

 الإ تابثإ كلذ يف يل نيبي ال هنإف هذه يف رظني : ديعس وبأ لاق

 . هلام نودأ هل نوكي هناف هلام نودأ لوقي نأ

 ثلتب رخآلو هلام فصنب لجرل رقأ لجر يف لوقت ام : ةلأسم
 ؟ لاملا اذه ةمسق جرخت مك سدسلاب رخآلو هلام

 ةلمجلا نم لاملا اذه فصن فصنلاب هل رقملل نأ ىعم : لاق

 رقمللو فصنل ١ ثلظ وهو 0 ل 8 ١ ةلمج سدس كلذ دعي ثلثل اي هل رقمللو

 . ثلظلا سدس سدسلاي هل

 برضي هنإ يعم : لاق ؟ ةضيرقلا هذه جرخت مك نمف : هل تلق
 فصنلا فصنلاب هل رقمللف امهس رشع ةينامث كلذف ةتالت ىق ةتس
 ثلثلا سدس سدسلاب هل رقمللو ةتالث وهو ثلاب هل رقمللو ةعست وهو
 . مهسأ ةسمخ وهو لاملا ث سادسأ ةسمخ رقملل ىقبيو مهس وهو

 ةصح ق ] بيصني هريغل هر اد وأ هلام يف رق ] نم لكو : ةلأسم

 اميق وأ هلام يق كلذ تيي مل همس ملق كلذ وحن وآ كرش وأ مهس وأ

 ؟ ةيصو كلذ نوكي نأ الإ ائيش هب رقأ ام يمسي ىتح هيف رقأ

 مهسلا يف لاق بيصنلاو مهسلا يف كلذو فالتخاب هيف ليق دقف
 . هتثرو ماهس صقنا وأ هل

 اضيأ ليقو س امهس نيرشعو ةعبرأ نم مهس : مهضعب لاقو
 . رشع ىنثا نم ليقو سدسلا

٤٤٢



 ذخؤيف رقملا رضحي نأ الإ ءىش تبثي مل ةيصو نكي مل اذإ امأف
 رقأ نإو هيف رقأ ام مهيلع فقوأ اوهرك نإو هب رقأ ام يمسي نأب
 وأ هراد نم ةيراس وأ همنغ نم ةاش لثم فرعي ملو هامسو ءىشب

 وأ رقي مل نإف ى كلذ فيرعتب ذخؤيف هديبع نم دبع وأ هلخن نم ةلخن
 ليق ءيش ديبعل ا وأ منغلا نم فلت نإف كلذ نم طسولا ناك تام
 . ةطسو ةاش ىقب اميف برض رصحلا

 لثم عاشم ءزجب هريغل هيف رقأ لصأ يف كيرش لكو : ةلأسم
 هنيعب ءيشب هيف رقأ نإو هل رقملل كلذ زاج كلذ وحن وأ عبر وأ ث
 نمضو هكيرش ىلع كلذ زجي مل باب وأ ةيراس وأ هراد نم ثلث لثم
 . هب رقأ ام ةميق

 نأ الإ ررضلا هلعل كلذ زجي مل هب ىصوأ وأ هعاب ول كلذكو

 ءيشب كلذ نوكي نأ الإ هيلإ هعفدب ذخؤيف هبيصن يف كلذ عقيف مساقي

 رادلا ضورع نم ءزجب رق رقأ ولو هتميق ىطعي هنإف رادلا ىق كلهتسم

 هتميق ىطعأ هيف عاشم كلذ وحن وأ عوذج وأ ةيراس لتم

 يف اكلهتسم ناك اذإ : حلاص نب دمحم ني دمحأ ركب ويأ لاق

 . ملعأ | هلل او هتصح ةميق هرلعق . هبلع ررضصي ال ١ هتلد دازم نكمي ال هلام

 كلذ ةميق ىدأ هيف كيرش وه رهن وأ قيرط وأ ءزجب رقأ اذإ كلذكو
 هل رقأ نم ىلإ

 ضرألا كلت نم ءزجب لجرل رقأ ضرأ يف كيرش يقو : ةلاسم
 ةلمج عبر وه هلو هلام ةلمج عيرب رقأ املف هعيري وأ لاملا كلذ نم قأ

 ؟ لاملا

 هبلع تبثي الو هتصح ثلت وأ هتصح عبر هيلع تبثي امن ! : ليقق

 وأ لاكي امم ضورعل او ن اويحل | عيمج يف كلذكو . كلذ نم رثكأ

 ناذ هلوق لوقلاف هريغ وأ نزوي

٤٤٢



 هل ام يف امهس هم احر أ نم لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 . هتأرماو هيبأل هيخأو هيبأو همأل هتخأو همأ هتتروو هتثرو دحأ مهسك
 : ير اوحو مش اه ل اقف ؟ م اهسل ١ تلض افت دقو هل ىصوم ١ ىطعي فيك

 كلذ نم طسولا يطعي : لوقأف انأ امأو ى ابيصن ماهسلا لقأك يطعي
 . باسحلا يف رظنب

 سمخ هل نوكيف مسقي ءازجألاب ىطعي ليق دقو : هريغ لاق
 . عيمجلا

 هل ليق دق لاق يلام ضعب نالفل لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 هلف ايح ناك نإو س اتيم ناك نإ ةثرولا هب هل رقأ ام هل ليقو فصنلا

 . ء ازجأل ا نم وه هي هل رق أ ام

 نوكي مك يح رقملاو يلام نم ءزج نالقل لاق نإ تيأرأ : تلق
 ام هيطعي : ل اق نم ل اقو > ةعيبر ] نم عبرل ١ هن ] انعمس دق : ل اق ؟ هل

 . ةعيس : ل اق نم ل اقو . ل ر ]

 جرخي فيك هلام يف مهسب لجرل ىصوأ يذلا نعو : ةلاسم
 . ملعأ هلل و مهسأ ةتس نم ليق دقق 2؟ مهسلا كلذ

٤٤٤



 نورشعلاو سداسلا بابلا
 هيلإ لآ مت هريغ لامب رقأ نميك

 ةبه وأ تاريمب

 لاملا هيلإ لقتنا مث دحأل هريغ لامب رقأ لجر يف ديعس وبآ لاق
 لامب رقأ نإف ى كلذب هرارقإ هيلع تبثي ليق دق هنأ يعمف : ثاريملاب
 تبثي الو يدنع هتصح هيلع تبث ةصح هنم ثروف تام دق لجرل ناكو
 وحن وأ ةبه وأ ء ارشب هيلإ لقتنا مث دحأل هريغ لامب رقأ نإق كلذ ريغ
 ثاريملا يف تبث امك ا ذه ىلع هر ارقإ ا هيلع تيثي هن أ يعمفق 4 ء كلذ

 ٨' هلوق ىنعف ىلع هيلع

 هيل ا لام ا كلذ لاز !0 ز مث هلام يف هريبع ىلع رقأ نمو : : ةلأسم

 امل لاق . " هريغ ىلع هب رقأ ناك اميف هسفن ىلع: هرارقإ تبت ثاريمب
 . هبلع هتضرع

(١ :77 

 هيلإ لقتنا اذإ هريغ لامب هرارقإ هيلع تبثي ناك نإ هنأ يعم

 هلع تبثي ال ناك نإو ثاريملا نم فعضأ يدنع ةيهلاو عيبلاف ث اريمي

 ثاريمب هيلإ لقتنا هيلع تبثي ال نأ يدنع هبشيف هريغ لام يف هرارقإ
 7 هريغ وأ

 اذه نأ هدلو رقأف لام هدي ىف ناك لجر نع لئسو : ةلأسم

 . ديزل هنإ لاملاب هرارقإ دلولا ىلع تبثي له . دلاولا تام مث ديزل لاملا
 . مكحلا يف هرارقإ هيلع تبثي هنأ يعم لاق

 مل مث هتايح يق هدلاو لام نم ائيش عاب دق دلولا ناك ناق : تلق

 . دلولل لاملا راصو دلاولا تام مث ركني ملو دلاولا ريغي

 . ثاريم ا يف هيلع تبثي امك اذه ىلع ٥ ر ارقا هيلع تبثي الق : ةخسن يقو ))

 ديعس يبأ نع افالخ هيف ناكو لوصالا يف اذك )٢(

 (٢) هلوق ىنعم ىلع هب هريغ ىلع رقأ ناك ام لاملا كلذ يق : ةخست يفو .

٤٤٥ 

 



 امنإو هدل او لاما يف تبثي ال هلعف نأل يدنع تبثي ث رارقإل ا هيشي

 امهو ديز ىلإ هدلو لامل هنم القن عيبلاو ديزل لاملاب هنم ةداهش رارقإلا

 . يدنع مكحلاو ىنعملا يف نافلتخم

٤٤٦



 نورشعلاو عباسلا بابلا
 عاشملا يك رارقالا

 نم وأ ضرألا كلت نم ءزجب لجرل رقأ ضرأ يف كيرش يف ليقو
 هتصح عير هيلع تيثد امن ا : لدىقق ك ل 0 ١ ةلمج عير وه هلو ل 0 ١ كل ذ

 ن اوصل | عيمج يف كل ذكو . كلذ نم رثك ] هدلع تبثي الو هتصح ث وأ

 . كلذك هيف لوقلاف نزوي الو لاكيامم وأ نزويو لاكي امم ضورعلاو

 ءزج وهو نالف نم ثاريمب لجرل رقأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 مل وأ زرحأ هل رقملل كلذ تبثي له 4 . مسقي مل عاشم هنأ الإ فورعم

 ليحتسي ام ريغ ىلع فورعم ءيشب هل رق أ اذإ هنأ يعم : لاق ؟ زرحي

 ليق هنأ يدنع اميف تيث هوجولا نم هجوي رارقإلا ىتعم ىلإ هيف ظفللا

 . موسقم و أ عاشم يق

 هتصحب رقملا هثرو ىذلا تيملل نيد دحأ ىلع ناك نإق : هل تلق
 فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ ثراولا ىلإ وأ هل رقملا ىلإ . صلختي نم ىلإ
 ءاش نإو رقملا ىلإ ملس ءاش نإ رايخلا هل : لاق نم لاق س كلذ يف
 ىلإ هملسيو هل رايخ ال هنإ لوقي اضعب نأ وجرأو هل رقملا ىلإ ملس
 . هيلع رقملل ةرضم كلذ يق نوكي نأ الإ هل رقملا

 نيد ورمعلو ورمع نم هتاريمب لجرل رقأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 ىذلا ىلإ ىلإ هيلع يذلا نيدلا اذه ملسي اذه ديزف : هل تلق ديز ىلع

 وأ رقملا ىلإ هميلست يف ريخم لوقلا ضعب يف هنأ ىعم : لاق

 ىلإ اهملسيو رييخت هل سيل هنأ يدنع لوقلا ضعب يقو ى هل رقملا ىلإ
 . هل رقملا

 رارقإلاك وه نالف نم هثاريم هاطعأ اذإ ةيطعلا كلذكو : تلق

٤٤٧



 . ةلاهجلا قيرط نم الإ رارقإلا لثم هنأ يعم : لاق ؟ال حأ تيي كدنع
 نأ ملعأ مل : لاق ؟ زارحإ لاملا ىلع فوقولا نوكي لهف : هل تلق
 زارحإ لاملا ىلع فوقولا

 عيمجي طيحي نيد هيلعو ل ام هلو كله لجر نع تلأسو : ةلأسم

 لك هتلغ نم يقويو ةنس لك لاملا عرزي هيصو لعجف س ةثرو هلو هلام
 نإ : هتيصو يف لاق ةافولا ةثرولا ضعب رضح املف نيدلا ضعب ةنس
 لاملاو نالفل يدلاو ىلع يذلا نيدلا يضقي امدعب لاملا نم يبيصن
 ؟ ال مأ ةلاهجلا هلخدت مأ اتباث ارارقإ اذه نوكيأ موسقم ريغ عاشم
 تبات رارقإلا اذه نأ رثألا نم هتفرع اميق قيفوتلا هللابو : باوجلا
 . مكحأو ىردأ هبيغبو ملعأ هللاو ةلاهجلا ىلع تبثي دق رارقإلاو

٤٤٨



 نورشعلاو نماثلا بابلا
 ةدابز كلذ يف لخدب ام و لوصألا يف رارقالا

 تب انكلا ريع نم

 لوصأ نم هكلمي ام ثلثب لجرل ىصوأ وأ عاب وأ رقأ لجر يفو
 رودلاك لوصألا ماكحأ نم نوكيو ءاملا ظفللا اذه يف لخدي الصأ وأ

 ىذلا : باوجلا ؟ ال مأ قوسلا تاوذ نم راجشألاو لخنلاو ضرألاو
 لوصألا مكح همكح ءاملا نأ ةريثك عضاوم يف رثألا يف تدجو
 نم هنأ كلذ ىف ةجحلا \ ةيصولا وأ عيبلا وأ رارقإلا ىف لخادو

 ةعفش هيف نكي مل ءام نم رثأب الام الجر لجر ضياق ول : لوصألا
 هيف ناكل فيس وأ صف وأ متاخ وأ بح نم يرجب لاملا هضياق ولو
 . اهمكح قرتفاف ضورعلا نم هنأل ةعفشلا

 الق ضايقلا امأو يراوحلا يبأ نع عرشلا باتك نم رثألا يفو

 هبشأ امو ءاملاو ضرألاو لخنلا لثم لصألاب اضايق ن ناك اذإ هيق ةعفش

 . ملعأ ا هلل و لوصأل ١ نم كلذ ل

 مث ضرأل | ىه لوصأل او رثؤم ا يب ] نع : فنصلا ب اتك نمو

 نم كالمألاو : ايركز يبأ عماج يقو ٧ هايملا مث لزانملا مث لخنلا
 هايملاو لخنلاو نيضرألاك ليك الو نزو هيلع يرجي ال ام وه لوصألا
 . ملعأ هللاو ةتباثلا قوسلا تاوذ نم راجشألاو رودلاو

 الإ موسقم وهف مئانغلا عيمج نم ناك امو : ديعس يبأ نعو
 ال ىتل ا لوصأل ا عيمجو رو دل و ٥ ايمل او ليخنل او نيضرلاأل ١ نم لوصأل ١

 . اهعضاوم يف ةتباث يهو لقتنت الو لوزت

 ء انيل ا لثم كرشلا لهأ ل اومأ لوصأ امأو : رثؤم | يبأ نعو

 . غرف نع ال لصأ نع اهانذخأ ةيفاص يهف ءاملاو نيضرأل او ليخنلاو

٤٤٩١



 ءاملا نم ة ادانملاب الا زوجت ال لوصأل ١ عييو يراوحل ا يبأ نعو

 الو ىرتشي الف ضرألاو لخنلاو ءاملا نم لوصألا امأو هنعو 0 اهريغو
 . ماتيألا ءالكو نم وأ نيغلابلا نم الإ ىرتكي

 . لام وهو ةعقشلا ءاملا ىفو : ءايضلا باتك ىفو

 ضر ] ل املا ةلقانم نع تلأسو : دمحم ىب أ خيشل ا ةروثنم نمو

 . ضارتو قافتا ىلع ةميقلا ريغو هتميقب لخنب لخنو ءامب ءامو ضرأب
 ءام هل لجر نع هتلأسو : اهنمو > هبق ةعفش الو عيبي وهو ز اج : ل اق

 بحاص لجرلا كلذ هئامب لقاني نأ ءاملا بحاص دارأ لخن هل لجرو
 . لخنلا

 ؟ ةلقانملا نم ءيش يف وأ ةعفش كلذ يف عيفشلا كردي له : تلق

 . ةعفش هيف سيلو زئاجف لصألا نم ناك ام اولاق : لاق

 فنصملاك ةروكذملا بتكلا عيمج نم ةروهشملا راثآلا هذه ىلعف
 ججحل | ي ذ دمحم يبال ةروتنمل و عرشل | ن اييو ايركز يبال عم اجل و

 عيبلاو رارقإلا يف لخاد لوصألا نم ءاملا مكح ة ةروهشملا نيهاريلاو

 لخدي ال ءاملا نأ الا لهاج 4 هنأ | حقحاو ايح > عئابلا ناك نإ الا ةيصولاو

 وهفق ضوعب ر ارق ال ١ نوك ن ] ل ا لمعل | ةبلعو انب احصأ نم لوقل ١

 ملعأ هللاو هتايح يف عجري مل اذإ ةتباث ىهف ةبصرولا امأو 4 ٠ عيبلا ةلزنمب

 . مكحأو ىردأ هبيغبو

٤٥.



 نورشعلاو عساتلا بابلا
 دبدحتلا يكو لامعلاب رارقالا

 هل رقملا هيف كردأ مث س دودح الب دلب يف لامب لجرل رقأ لجر نعو
 هتثرو رقيف تام دق ناك نإو ءاش امي هل رقي ىتح رقملا ذخؤي لاقف هب

 . هتثرو ىلع وأ نمثلاب هيلع عجر دودح الب عيب ناك نإو اوعاش امب
 ةروهشم ةفورعم ةعطق لثم روهشم فورعم لامب هل رقأ نإ امأو
 . دلبلا لهأ هقرع اذإ دودح الب تبثي اذهف اهمساب

 اهعضاوم يف ع اقيلا ليزنت ةفص يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 عبرأ حاير يهو حيرلا ىلع ةفصلا لعجي ضعبف . اهتفص ىلع لدتسي
 . سمشلا علطم يلي امم لوبقلا بهم يلي ام وهو : اهنم لوألاف

 روبدلا بهم : ثلاثلاو ‘ شعن تابن نم وهو لامشلا بهم : يناثل او

 ليهس يلي امم امهو بونجلا بهم : عبارلاو م برغملا يلي امم وهو
 يلي امم وهو لوألا دحلاف علاطملا ىلع نوكي : لاق نم لاقو

 . شعن تانب علطم ىلإ ليهس علطم يلي امم وهو سمشلا قرشم
 ثلاثلا دحلاو س اهبم ىلإ شعن تانب علطم يلي امم وهو يناثلا " و
 دحلاو ليهس بآم ىلإ شعن تانب بآم يلي امم وهو يبرغ نم وهو : :

 . هعلطم ىلإ ليهس بآم يلي امم وهو : عبارلا

 دق : نالف لاقف ى نالفل اذه يلام : لاق لجر يف لاقو : ةلأسم
 دودرملل كلذ تيثي ال هنأ يعمف 4 هيلع دودرملا رخآلا هضيقو هيلع هتددر

 ةبهلاو ةيطعلا ىنعم يف جرخي ال رارقإلا نأل مكحلا ىنعم يف هيلع
 هلبقو هضبق نمم درلاب عجريو لوبقلاو ضبقلاب الإ تبثي الف س لحنلاو
 هب هل رقملل اتباث جرخي رارقإلا امأو ، لحن وأ بهوو ىطعأ نم ىلع
 ءيشل لاق ول هنأل ءيشب هل هدر هل سيلف هكلم نم لزألا ىنعم ىلع
 ىنعم نع اليحتسم اذه ناك نالف ىلع اذه تددر دق هكلم نم

 ةيطعلا ىلإ كلذب دصقي نأ الإ اذهل ىنعم الو عيبلاو . ةبهلاو ةيطعلا

٤٥١



 هانعم جر اخ ىعم اذه كلذك ةبطعل ١ مكح هيق تيثيق فر اعتلا ىنعم يف

 سيل هنأ هلوقو س هل هديدحتو هلام نم ءيشب هرارقإ امأو : ةلاسم

 هل حص ام مكح ليزي ال يدنع اذه نإف ى دودحملا اذه ال ا لاملا نم هل

 هل تبث وأ هل حص املكو هل هريغ رارقإب الو ةنيبلاب اذه ريغ لاملا نم
 رارقإلا اذه يدنع هليزي الو هل وهف

 . اهل هيلع قحب هتجوزلوهف هل لام لك لاق لجر نعو : ةلاسم
 ققنأف اجاح جرخف ةئامعبرأ موق نم ةجح ذئموي ذخأ دق لجرلا ناكو
 : ةجوزلا تلاقف ي مهرد اتئام اهنم يقبو مهرد يتئام مهاردلا كلت نم

 نإ : لاق س ةثرولا هركو ى هرفس يف امهقفنأ يتلا ناتئاملا يلو يل امه
 نم مهرد ةئامعبرأ ضبق دقو اهقحب كلمي ام لكب اهل دهشأ نيح ناك
 اهلف هيلع نيد موقلا ةجح امنإو . هلام نم اهنأل اهل ةئامعبرألاق موقلا
 ملو دهشأ ناك نإو 0 امهققنأ ناتللا ناتئاملا هيلعو اتيقب ناتللا ناتئاملا

 دعب مهاردلا ضبق امنإو ةعوضوم تناك ولف موقلا نم نم مه اردلا ضيقي

 . ءيش يقب اميف الو قفنأ اميف اهل ىرأ الف ةداهشلا

 ولو هل ىه سيلف ةنامأ ةجحلا ذخأ ناك نإ هنأ ىعمو : هريغ لاق
 ضبقو هسفن ىلع ةرجألا عطقو ةرجأب اهذخأ ناك نإو اهضبق

 بجو ائيش عاب اذإ عيبلا ةلزنمب هل اهنإ ليق دقف ةئامعبرألا مهاردلا
 كلذ لبق ذخأ امو لمعلا ىفوي ىتح ةرجألا هل سيل : ليق دقو س هل هنمث

 الو هكلم هنأ ةيمستلا يق هل عقي الف هضبقي مل امو هيلع انامض ناك
 . هيف فلتخا دقف هضبقي ملو هل تبجو اذإو هل بجت ملام هلام

 سيل هن ] هلوقو هل ٥ه دب دحتو هلام نم ء ىشي ٥هر ارق ا ام و : ةلأسم

 هل حص ام مكح ليزي ال يدنع كلذ نإف س دودحملا اذه الإ لاملا نم هل

 وأ هل حص املكو هل هريغ نم رارقإلاب الو ةنيبلاب اذه ريغ لاملا نم
 رارقإلا اذه يدنع هليزي الو هل وهف هل تبث

٤٥٢



 نأ ديز جتحي ملام ديزل يلام عيمج لاق اذإف : هل تلق : ةلأسم

 هذه يف لخاد هلام عيمج ناكو كلذ ريغو لخنو ضرأ نم هبلع تيثي

 اذإ تبثي هنأ يعم اذكه : لاق . اموسقم وأ اعاشم هلام ناك ةظفللا

 رقن وأ هلام دحي ىتح هنأ : لوقلا ضعب يفو 0 ةفصلا هذه ىلع رقأ

 اذإ تبثيال هنأ يعمف ء ءاضقلا امأو 4 رارقإلا يف اذهو هدودحو هتقرعمب

 نإف . امهنم ةفرعملا دعب كلذ ىلع امماتتي وأ هدحي ىتح الإ اضقانت

 ناك ةلاهجلا ىعداو عجر ولو كلذ هيلع تبث هدودح ةفرعمو هتفرعمب رقأ

 . يدنع كلذ هل

 نأ ىعم : لاق 0 اذه نوكي ام نالقل اذه ىلام لاق نإق : هل تلق

 سيلو تبثي ال هنأ لوقي ضعبو رارقإ هنأ لوقي ضعبف هيف فلتخي اذه
 يفنلا لوخد هيف هبشيو نالفل هلام نوكي نأ ليحتسي هنأل ارارقإ اذه
 . اذهأ ىلام هلوقب اضيأ

 مل نإ : لاق . رارقإ ريغ اذه نوكي نأ كبجعي امف : هل تلق

 يلام لاق نإف : هل تلق 0 هيلع للعلا لوخد يدنع هبشأ ظفلب همكحي

 ارارقإ نوكي يدنع : لاق ؟ اذه نوكي ام كلذب هل ينم رارقإب ديزل اذه

 . هي هل هنم

 لام لك : لاق لجر نعو : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ينم ارارقإ نالف نب نالفل وهف ةنالف ةيرق يف لام لك : لاق وأ هل وه
 لام ةيرقلا يف هلو اهقحب اهل ينم ًارارقإ هنالف يتجوز : لاق وأ هل
 مأ هب هل رقأ نمل نوكيو لاملا نم لزنملا نوكي له س لزنمو ضرأو لخن
 ؟ لاملا نم سيل تيبلا

 هب هل رقأ نمل نوكيو لاملا نم تيبلاو لزنملا نإف تفصو ام ىلعق
 نم بسحي لزنملا نإف ثنح مث ءيش يف هلام ةقدصب فلح نإ كلذكو
 ةقدصب فلحي نأ الإ هندب ىلع يتلا هبايث هنع عفري امنإ : اولاقو لاملا
 امو رارقإلا هيف تبثيو ةقدصلا هيف كلذ لكف س كلمي امب رقي وأ كلمي ام
 . هندب ىلع
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 دارأ لجر وأ ةأرما يف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم
 ظفللا نوكي فيك : تلأسو هثراو ضعبل هنم عضومب وأ هلامي رقي نأ

 امأف ؟ ظفللا نسحت مل اذإ اهنقلي نأ دهاشلل زوجي لهو ؟ تبثي يذلا

 ةفصب هتفصوو هتمسو عضوملا اذهب وأ لاملا اذهب ترقأ اذإف رارقإلا

 هب هل ترقأ نمل كلذ تبث هب نيقراع دوهشلا ناك وأ اهب دوهشلا هقرعب

 هيق زوجت الو : زوجي ال رارقإلا نألو رارقإلا دنع يه هدحت مل ولو

 اهلام نم ًاقورعم اءزج تمس نإ كلذكو عيبلا لثم وه ,سيلو ةلاهجلا
 . ملعأ هللاو لام نم اهل حص ام ىلع كلذ تبث عبر وأ ًاسدس

 مل اذإ دهشملا هفرعي وهو تبثي ظفلب اودهش نإ دوهشلل كلذكو
 ىلع 7 كلذ يف مهيلع سأب الو ى ةداهشلا هب تبثت يذلا ظفللا فرعي
 ادحأ .يطعي الو هللا يقتي نأ رقي نم رمأي نأ رارقإلا اذه رضح نم

 سيلو كلذ هل : زوجي ل هنأ هوقرعيو ةثرولا نم هريغ نود ائىش هتثرو نم

 يف ام ىلع علطملا هللاو سانلا رومأ نم مهنع باغ ام ملع مهيلع

 الو ث اودهشأ ام ىلع مهتداهش اودؤي نأ دوهشلا ىلعو س رئارسلا

 . ائيش مهدنع نم نوديزي

 نأ مهيلعف اهلام ثلت نم رثكأب يصوت نأ تدارأ اذإ امأف

 اهتيصو نأل اهلام ثلت نم رثكأب يصوت نأ اهل زوجي ال هنأ اهوفرعي
 ىرأ الف تصوأو اهوفرعي مل نإف دجوي ام ىلع ةيصعم كلذ نم رثكأب

 نوكيو 0 ثقتلا الإ كلذ نم اهل نوتبتي ال نيملسملا نأل ائيش مهيلع

 . اهلك اياصولا نيب صصحلاب ثلا

 الو دلب يف اهل لامب اهيخأل ترقأ ةأرما نعو هنعو : ةلاسم
 هل ترقأ يذلا لاملا فرعي اهاخأ نأ ريغ هي هل ترقأ ىذلا لاملا فرعت

 نم مهسي رارقإلا ظفل ناكو 0 سانلا نم لجر ةرضحب كلذ ناكو هي

 . عقو ام عيمجو ءامو لخنو ضرأ نم اهيبأ نم هتثرو امم مهسأ ةعبرأ

 اهيبأ نم هتثرو ام عيمج نم ةقورعم ةيرق نم ةكلمو لام مسا هيلع
 ؟ ال مأ رارقإلا اذه تبثيأ س ءافوب هل هسيلو هل اهيلع قحب

٤٥٤



 لاملاب ةلهاج تناك نإف . ءاضقلا هجو نم اذهف تفصو ام ىلعف
 نإو هايإ هتضق يذلا لاملا ةميق هيلع اهلو ةعجرلا اهل ناك تعجرو
 نمو 0 ملعأ هللاو تقرع ام رثكأ يف كلذ تيث كلذ , خقنت ملو تتام.

 . هريبع

 لجرل رق ا لجر يف هلل ١ همحر- نسحل ١ وي ] ل اق : ةلأسم ,

 يف فلظخا : لاق ؟ لاملا يف نيدلا لخديأ : تلق ى هلامي هل ىصوأو

 . لاملا نم سيل لوقي نم مهنمو لاملا نم نيدل ا لوقي نم مهنم كلذ

 . ايح رقمل | ن اك نإ لوقي هللا همحر- ير اوحل ١ وي ا ن اكو : ل اق

 جتحي ملو اتيم ناك نإو لاملا نم نيدلا نكي مل ةجحب كلذ يف جتحاو

 . لاملا نم نيدلا ناك نيدلا ن اك ة هجحي

 اهريغو لوصألا نم لاملا عيمج ةظفللا هذه يق لخديق : تلق

 . معن : لاق ؟ ناويحلاو علسلا نم

 ىلع نيد نم ناك ام لخديأ ىوزن نم لامب هل رقأ نإف : هل تلق

 ناك وأ ةجحب كلذ يف جتحي مل اذإ معن : : لاق ؟ رارقإلا يف ىوزن لهأ

 . اتيم

 ىرقلا نم اهريغ نم وأ مدك نم لجر ىلع ناك نإف : هل تلق
 يف كلذ لخديأ ىوزنب هل ىصوأ موي وأ رقأ موي لجرا كلذ ناكف نيد

 ىعم هنإف 4 ةلاسملا هذه ىف رظني : ديعس وبأ لاق س ال : لاق ؟ رارقإلا

 . معن : ديعس وبأ لاق ى ىوزنب ل ناك اذإ تباث

 ةيرقب هل لام لك لاق لجر نعو : يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 نم كلذ ريغو ديبعو لخنو ضرأ هل ةنالف ةيرق يفو هتجوزل وه ةنالق

 ؟ هب هل رقأ نمل كلذ عيمج تبثي له س ناويحلا

 لوقيو ٠ ةلاهجلاب جتحي نأ الإ تباث رارقإ اذهف تفصو ام ىلعف
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 يف كلذي جتحا اذإ كلذ يف هتجح هلق اذه هلامب افراع نكي مل هنأ

 اذإ ةلاهجلاب هتثرول ة هجح الو رارقإلا تيث دقف تام اذإ امأو > هتايح

 . هي رقأ يذلا لاملا اذهب افراع نكي مل مهبحاص ىعدا

 هل ناك ام لك اهل تباث هنإ ليق دقو : ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 هيف لخدت ال رارقإلا نال ةلاهجلاب هل ةجح الو رقأ موي ةيرقلا كلتب
 ةنالفل هب رقأ يذلا هلام "» فرعن ال انإ ةنيبلا تلاق نإ : تلقو ةلاهجلا
 ةنيبلا تدهش اذإف تفصو ام ىلعف 4 ةايحلا ىف وه وأ لجرلا تام دقو
 ةفرعم ةنيبلا ىلع سيلف ةنالف ةيرقب هل لام لك : لاق س هل هرارقإ ىلع
 يتلا ريغ ةنيبلا هب تدهش ام لكف ديدحت كلذ يف مهيلع الو لاملا كلذ

 دقو هب هل رقأ نمل كلذ تبث رقملا نالفل لاملا اذه اولاقو كلذب اهعم رقأ

 . هتامم دعبو هتايح يف تبثي ام كل تنيب

 لجرل هيق تتام يذلا اهضرم يف تدهشأ ة رما نعو : ةلأسم

 ابحو اديبعو امنغ تفلخو ءافوب هل هسلو هل اهيلع قحي اهلام عيري

 عبرلاب هل ىصوملا بلطف ةريثك ةينآو اضرأو الخنو الامو اماعطو ارمتو
 تفصو ام ىلعف 4 ءيش نم ةأرملا هذه تفلخ ام عيمج عبر ذخأي نأ

 ةأرملا هذه تقلخ ام عيمج عبرو لاملا عبرب هل ىصوملا لجرلا اذهلف

 لك نم سبايو بطر نم ريثك وأ ليلق نم اهل ءيش لك نم لاملا نم
 . تتام ىتح اهكلم يف ناك ءيش

 هلكي وأ هتلظب وأ هلام عبرب لجر هل رقأ ي ذل ا يف تركذو : ةلآمسم

 . ريثك وأ ليلق نم كلمي ام عيمج هلق ثملاب وأ عبرلاب هل رقأ اذإف
 قحب لاق اذإو \ كلذك وهف قحب : لاق نإو هلكب وأ هتلثب ناك نإ كلذكو
 نإو لاملا اوملس اوعاش نإ رايخلا ةتروللف ءافوب هل هسيلو لقي ملو
 نإو رايخ ةثرولل سيلف ءافوب هل هسيلو : لاق نإو ء لاملا ةميق اخاش
 . قحب لقي مل وأ قحب لاق تباث وهف ى هلام نم ءيشب هل رقأ

 فرعأ ال : ةخسن يفو )١(
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 يدنع وأ يديب لام لك لوقي ىذلا نعو : يراوحلا ويأ : ةلأسم

 ىأرلا فك وأ هلك هلام نوكيأ نالفل وهف يعم ام وأ يدي يف ام وأ

 . كلذ ىق

 ىف امو هدنع امو هدري ام نأل تي ات ر ارق ا ١ ذهق تفصو ام ىلعف

 وه رقملا توم دعب اذهف هب هل رقأ نمل وهو هل كلام وهف هعم امو هدي
 . هب هل رقأ نمل

 هي جنحي اميق هتجح عطقت مل ة هجحي جتحاو ابح رقملا ن نإو

 . باوصلاب ملعأ هللاو ن اذه ىق

 . لوصألا نم ناك اذإ كلذ هفرعي نأ هيلع امنإف رارقإلا امأو
 هل يذلا ىلعف هب هل رقأف ابئاغ ناويحلا نم ءيش ناك نإ كلذكو
 هل يذلل ةداهشلاو هملس رقملا دي يف ناك نإو \ هضبقو هبلط رارقإلا

 هل ناك عيبلاو رارقإلا هل ناك نمم كلذ دارأ اذإو يرتشملاو رارقإلا
 هيلعف اذهب فراع وهو هلمعتسا هنأ ناويحلاب رقي نأ الإ هيلع كلذ

 . هيلإ هميلست

 هل ل ام لك ن ں ] رقي نمعو : ير اوحل يي ا ب اوج نمو :: : ةلاسم

 بلطيف اذه وحن ىلع أطاوتت ءامسأ ١ امه دلب يفو نالف ني نالفل وهق

 ؟ نوكي هل مهيأ رارقإلا اذه مهنم دحاو لك

 لاملا اذهب هل رقأ امهيأف ايح رقملا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعق
 ناك . وه امهيأل فرعأ الو نيذه دحأل لاملا اذه لاق نإو هل لاملاف

 ال لاق ناك نإو س نيميلا مهنم دحاو لك ىلعو 0 نيفصت امهنيب لاملا

 . ءيش امهل سيلف رخآ لجرل اذهل الو اذهل

 نيلجرلا نيذهل رارقإلا اذه ناكو اتيم رقملا اذه ناك نإو
 ىلإ هبسني نالف نب نالفل لاملا اذه لاق اذإ كلذق امهتلحب نيفورعم
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 همساو لجر دجوي الف يناجيسلا ناليغ نبال اذه لوقي نأ لثم هدلب
 مهنيب ناميألاو مهددع ىلع مهنيب لاملا ناك ةتالث اوناك وأ ناليغ نبا
 الو س هنود هيحاصل اذه ن أ ملعي ام هللاي انيمي د مهنم دحاو لك فلحي

 . هريغل لاملا اذهب رقأ رقملا اذه نأ ملعي

 دهشأ ناضمر ن نإ : تلقو حاضو نب حلاص خيشلا نع : ةلاسم

 يخأ نيبو ينيب وهف فلس وأ يل نيد وأ رايخ عيب نم يلام عيمج نأ
 اذه معنف 0 كلذ تبثيو اهريغ وأ هراد نم هعيبو هنيد عيمج يق لخديآأ
 هلف ايح ناك نإو س اتيم رقملا ناك اذإ نيدلا عيمج يف تباث رارقإ

 يف تيملا ىلع تباثو يحلا ىلع ممذلا يف امب رارقإلا تبثي الو ى هتجح
 . ملعأ هللاو لوقلا رثكأ

 الو هدحي الو ناسنإل هلامب رقي نمعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ىلعف ؟ نالفل وهف يل لام لك لاق اذإ هيلع تباث له هب هتفرعمب دهشي

 ديدحت ىلإ رارقإلا اذه جاتحي الو 0 هيلع تباث رارقإ اذهف تقصو ام

 ةنيب كلذ ىلع هعم نوكي نأ الإ هلامب فرعي سيل هنإ هلوق لبقي الو
 . كلذ ىلع ادلقو امهتداهش تلبق فراع ريغ وهو هلامب رقأ هنأ ةلداع

 وهف يل لام لك نأ رقأ لجر نعو ; هللا دبع يبآ نعو : ةلاسم
 ‘ اذه هلوق ىوس ائيش الو ةعطق ىمس الو هجو يأ نم لقي ملو نالقل

 كلذ دعب لاق نإ تيأرأ هيلع تباث وهو رارقإ اذه : هللا دبع وبأ لاقف
 هنأب ةنييلا هيلعأ يرارقإ دعب نم هتدفتسا اذكو اذك عضوم نم

 يق كلذ ناكو س رقأ موي ةنيبلا هل رقملا ىلع مأ هرارقإ دعب هدافتسا

 . هرارقإ دعب هداقتسا هنإ ةنيبلا هيلع : هللا دبع ويأ لاقو . هكلم

 كب ثدح ىتم هتحص يف رخآ هل لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 نب نالفل وهف اذكو اذك عضوم يف كل ناك لام لكق توملا ثدح

 هيف نأ يعم : لاق ؟ نالفل تبثي ارارقإ نوكي له معن : لاق .نالف
 هل هنم ارارقإ نوكيو لاملا سأر نم جرخي هنأ : لاق نم لاق س افالتخا
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 . لاملا سأر نم جرخي هنأ ىعمق تبث اذإ كلذب

 .لاملا ثلث نم نوكيو 0 ةيصولا جرخم جرخي هنإ : لاق نم لاقو

 ةايح يف نوكيأ ارارقإ نوكي هنإ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 اذإا هنإ : لاق نم لاق هيف فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ تومي ىتح وآ رقملا

 دعب رارقإ وه امنإ ليقو هتوم دعيو رتملا ةايح يف ناك ر ارقإ هنأ تبث

 . تقصو امك هتوم

 ولو هذخأ هل له رقملا هعنمو كلذ ذخأ هل رقملا بلط نإف : هل تلق

 ىل ا الصو ن او ء كلذ ىف هذخأ هعسي ام ذخأي : لاق ؟ كلذ هعنم

 .هميلست هيلع ناك هيلع جتحي امم ناك نإف هاري امك هيلع مكح مكاحلا

 لك نأ رقأو دهشأو هضرم يف لاق لجر يف تركذو : ةلاسم
 لزانملا باوبأو لزانمو ءامو ضرأو لخن نم لئامس ةيرقب هل لام
 دعب ثاثأو راجشأو رامعو بارخو اهيلعو اهيف ءيش لكو س اهفوقسو
 هبلع اهجوزت يذل ١ اهقحي ةنالف هتجوزل وه ه اد اصو ذ افنإو هنيد ءاضق

 ريغ ةثرو كرتو لجرلا اذه تام مث : اهقح نم ءافوب اهل وه هسيلو
 ةكردم تاعارزو ليخن يف سانلا دنع المع لجرلا اذه كرتو ةأرملا
 باودلا سانجأ نم كلذ ريغو منغو ريمح نم باود كرتو كر دم ريغو
 " ةعارزلاو رامثلا ىف ٥ ةأرملا هذه ةثرولا كرديأ سانلا ىلع نويدو

 قحتستو ةثرولا اهكردي ال مأ سانلا ىلع نويدلاو باودلاو ةكردم ريغو
 ؟ ال حأ كلذ عيمج ةأرملا هذه

 هتفصو ام عيمج نمف ة أرملا هذه نم تبثي ام كقرعأ : تلق

 هدع ام امأف تقصو ام ىلعف كلذ يف نبملسملا ي أرو هتركذو هتددعو

 يف كل تفصو ام ىلع هيف لخدي الو ةأرملل ر ارقإل ا هيق تيثيق هفصوو

 . هامس ام ءامسأ نم هددع اميق ناويحلا

٤٥٩



 نم هيف لخدي ام ائيش ثانألا يف فرعأ الف ثانألا يف هلوق امأو
 ىف ليق دقو 0 "نيح ىلإ اعاتمو اثاثأ" -ىلاعت- هللا لاق دقو ى لاملا
 . . فالتخاب عاتملا

 هنأ عاتم نم هلامب وأ هعاتمب دحأل رقأ نم نإ : لاق نم لاقف

 . عاتم اهيف امو ايندلا نأل لام نم هكلم عيمج هيف لخدي

 مس ا هلع يرجي امم هي عتمتي ام هيق لخ دد : لاق نم ل اقو

 . كلذ هايشأو ةمعطألا لثم ن ناويحلاو لوصألا ريع نم عاتملا

 ائىش كلذ يف لوقأ الو عاتملا لثم يدنع ثاثألا نوكي نأ بحأو

 لخ دت ر امثل ا ن أ يل نيي الف كتلاسم يف تقصو ام ىلعو هيق عطق ]

 قحتسي رجش ىف ةكر دم ريغ ةرمت نم ن اك ام ال ا ر اجشلأل ا ىق

 . ةرمتلا مكح رجشلل

 اعبت نوكت اهنأ يل نيبي الف ةكردم رامثلا نم ناك ام امأو
 . باوصلاب ملعأ هللاو رارقإلا اذهب هقحتسي يذلا رجشلل

 اذإ ءاضقلا ليبس ىلع جرخي امنإق رارقإلا اذه يق تبثي امو

 هومتأ اوعاش نإ رايخلا كلذ يق ةتروللو اقورعم هي اهجوزت يذلا ناك

 . هب اهجوزت امم اهل هيلع امب هودف اوعاش نإو هضرم يف كلذ ناك اذإ
 هنأل هتميقب هودفي نأ مهل نكي مل افورعم هيلع اهجوزت يذلا نكي مل نإو
 . ءاقوب اهل هسيلو لاق
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 نوتالتلا بابلا
 ناتسبلاو لخنلاب رارقالا

 مرص اهتحت هل ةلخنلاو دجسملل ةلخنلا هذه : لاق لجر نع لئسو
 هل نوكت هنأ ليق هنأ يعم : لاق ؟ دجسملل مرصل او ةلخنلا نوكت له

 . هريغو مرصل نم اهضرأ قحتست ا قحتست امو ةلخنل ١

 : لاق ؟ ءاوس لوقلا نوكي له نالفل هذه يتلخن لاق نإف : تلق
 سيل ناك امو كردم مرص نم اهتحت امو ةلخنلا هل نوكت ليق هنأ يعم
 تقو يف ضرألل اعبت نوكي ال امم رجشلا نم هريغو مرص نم:كردمب
 . رقملل وهف هب رارقإلا

 كر دم ريغ وأ كر دم مرص اهتحتو نالفل هذه ل اق ناف : هل تلق

 نوكي ليق هنأ يعم : لاق ؟ هل رقملل وأ رقأ يذلل مرصلا نوكي نمل
 . هل رقملل

 اهنم مرص اهتحتو ةلخنلا هذه انالف تيطعأ دق لاق نإف : هل تلق
 ؟ نوكي نمل كردم ريع ءىشو كردأ دق

 ريغ ناكامو ةيطعلا زرحأ اذإ ىطعملل اكردم ناك ام ىعم : لاق

 . يطعملا هينثتتسي ىتح ىطعملل وهف كردم

 لاقو س يدنع اذكه : لاق ؟ اذه يف عيبلا لثم ةيطعلاو : هل تلق

 تحت نوكي يذلا كردملا ريغ مرصلا يق فلتخم هنإ هلوق ىنعم ىلع

 عئابلل وه : لاق نم لاقف 0 ةعويبملا وأ تزرحأ اذإ ةاطعملا ةلخنلا

 وه : لاق نم لاقو ث يرتشملاو يطعملا هينثتسي ىتح ىطعملاو

 . عيبلل عبت وهو كردم ريغ هنأل يرتشملل

 هل : ةخسن يف و ) ( ١
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 ىق ىذلا هلخنو هلامب رقأ لجر ىف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 كلذ عيمج نم اهلك هلخن هل تبثي هنإ يدنعف : اذكو اذك عضوم
 تبثي الو ى رارقإلا يف لخدي ناك ام ثيح هلخن عيمجو هريغو عضوملا
 رقملاو هل رقملا حص اذإ ةصاخ عضوملا كلذ يف يذلا الإ لاملا نم هل
 لاملا نأل يذلا هلوقل لاملا ىلع فطعلاب عجر هنأل امهمكح تبثي ىنعمب
 . ةتنؤم اهنأل يذلاب فطعلا لخنلا قحلي ملو هلخنو ركذم

 يق هلو هي فرعت يتلا هلخنو هلامي هل رق و لاق ناف : هل تلق

 ن اكام ثيح هلام عيمج هل نوكي هن ] يعم : ل اق . | ذكو اذك عضوم

 . اه دحو عضوم | كلذ د نم ة دو دحملا هلخنو

 ةرمث اهيف لخنلاو لخن هيف لامب هدلول رقأ نمعو : ةدايز ةلاسم
 رقملل ةرمتلا نوكت نمل كردي مل اهضعبو اهضعب كردأ دق وأ تكردأ دق
 يدلول ينالقلا لاملا نأ رقأ اذإف ى تقصو ام ىلعف ؟ ةثرولا نيب وأ هل
 بجاو قحب فارتعا هنأل ةكردملا ريغو ةكردملا ةرمثلاو لاملاف نالف
 ام ىلعق هقح نم ءاقوب هل وه ام هيلع هل قحب هل رقأ نإو . مدقتم

 لاق نإ كلذكو .4 ملعأ هللاو ةثرولا نبب ةكردملا ةرمتلا هذه نوكت تفصو

 ةكردم ةرمث هيفو ينالفلا لاملا لقي مل وأ نالق يدلول ينالقلا يلام
 . عرشلا نايب باتكلا ىلإ عجر س هللا هللاو دلاولا وهو ي رقملل اهنإف

 وهف نالفل لخنلا نم يضورف رقملا لجرلا لاق اذإو : ةلاسم
 . ءيش هل تبثي ال لخنلا نم لقي ملو يضورق لاق اذإو س تباث رارقإ
 لوقي ىتح تبثي الق نالقل اذكو اذك عضوم نم يضورفقف لاق نمو
 ضرفلا يف كلذكو لخنلا ريغ ضرق ىسع- لخنلا نم يضورق
 ضرفلا ةلزنمب سيلق شقلاو نافرعلاو قعلبلا امأو دحاولا

 ر اجشأل ١ نم اهريغ ق ا ةلخنب لجرل رق ا لجر يق ل اقو : ةلأسم

 عم نوكي نأ الإ اهلصأو اهي هل رقأ يذلل اهنإ لاقق ة هعيقو اهنأ معزو

 ىذتحا امو اهلصأ هلق الإو 4 هعيقو اهنأ ةنيل ةعيقو اهنإ ىعد ١ يذل أ
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 ضرألا نم رجشلا تذخأ ام عنمي الو اهيق ىتلا ضرألا نم اهناصغأ

 . اهترمث اهيف يه يتلا

 عضوم يف هناتسب يف لجرل هيلع قحب رقأ لجر نعو : ةلأسم
 نم ءيشب رقأ ناك نإف ؟ هلك وأ هنم ائيش ليزي نأ هل اذكو اذك
 يف هنإو قحب رقأ ناك نإو ء هب رقأ يذلا كلذ ليزي نأ هل سيلف لصألا
 اذه قح لعج نوكي نأ الإ كلذ هل زئاج هناتسب يف لعف امف هناتسب
 .قحلا بحاص كلذ هرك اذإ هليزي نأ هل سيلف ناتسبلا يق بلاطلا

 اذه لاقف فورعم لامب هل رقأ اذإ امأو باتكلا ريغ نم : ةلاسم
 ىلإ هفيضي الو هرارقإ هيف تبثي اذكو اذك عضومب لام لك وأ لاملا
 افالتخا هيف ملعأ ال اذهف نالفل رادلا هذه وأ لاملا اذه هلوق لثم هقن
 ال اذه نأل ةلاهجلا ىنعم هلعل الو هيف ز زارحإ الو رقملل هيق ةجح ال هنأل

 نم جرخي امنإو هرارقإ نيح يف هب رقملا كلم نم القنتم همكح جرخي
 هذه يراد الو اذه يلام سيل نالفل اذه هلوقل مدقتم كلمب افارتعا كلذ
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر 0 اذه يلام الو

 عضوم يف يذلا هلخنو هلامي رقأ لجرل ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 هريغو عضوملا كلذ عيمج نم اهلك هلخن هل تيثي هنأ يدنعف : اذكو اذك

 الإ لاملا نم هل تبثي الو رارقإلا يف لخدي ناك امثيح هلخن عيمجو
 . هل رقملا حص اذإ ةصاخ عضوملا كلذ يف يذلا

 هلوقب لاملا ىلع فطعلاب عجر هنأل همكح تبثي ىنعمب رقملاو
 . ةثنؤم اهنأل يذلاب فطعلا قحلي ملو ركذم لاملا نأل يذلا

 عضومب هلو هي فرعت يتل ١ هلخنو هل امب هل رقأو ل اق ن نإ اف : تلق

 هلخنو ن ن اك امثيح هل م عيمج هل نوكي هنأ يعم : ل اق . | ذكو اذك

 . اهدحو عضومل ا كلذ نم ه ةدودحم ١
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 اميق هنم باوج وهو نسحلا يب أ طخب رثألا نمو : ةلاسم

 اذكو اذك ةلخن هضرم يق وأ هتحص يفق لجرلا لاق اذإ : تلقو بسحأ

 ٢. ارما وأ الجر ينعي نالفل اذكو اذك ضرأ وأ

 ؟ مكحلا يف كلذ اهل تبثي له تلق نيغلاب ريغ

 لخنلا نم ناك نإ لجرلا نم رارقإ انعم وهف تفصو ام ىلعف
 هيلإ بوسنملا لاملا نم رارقإلا هيف زوجي امم ضرألاو اهب رقأ يتلا
 ضرأبو هنم لخنتب رقأف هتزوح يف كلمي امم هلك لاملاو 0 هب فورعملاو

 دقو مكحلا يف زئاج كلذف رابكلا وأ راغصلا نم هدالوأ نم دحأل هنم

 . هبذك هيلعف بذك نإو س هقدص هلف قدص نإ هتريرس هللا ىلوت

 عضوم نم هناتسب يف لجرل هيلع قحب رقأ لجر نعو : ةلأسم
 لصألا نم ءيشب رق أ ناك ن نإ اف هلك و أ هنم ائيش ليزي ن أ هل ا ذكو اذك

 هناتسب يف هنأو قحي رق أ ن ناك ن او . هي رق أ ي ذلا كلذ ليزي ن أ هل سيلق

 بلاطلا اذه قح لعج نوكي نأ الإ كلذ هل زاج هناتسب يق لعق امق

 .قحلا بحاص كلذ هرك اذإ هليزي نأ هل سيلف ناتسبلا اذه يف

 ةلخن نالفل هتوم ضرم وأ هتحص يف لوقي لجر نعو : ةلاسم

 نالفلو . هن افرص نالقل وأ ا ذكو اذك عضوم لخن نم يلخن نم قعلب

 ؟ ىصوأ ظقللا اذهب ضرف

 امأو س هتيطعو هتبه تتبت هتحص يف لاق اذإف تفصو ام ىلعف
 ليبس ىلع هنم ناك ام الإ هنم زجي مل هتوم ةضرم يف كلذ ناك اذإ

 ظقللا اذه لثم يفو 8 سانلا نم هل رقأ نمل رارقإ وأ ثراو ريغل هتيصو
 يأ ىلع اهدحي ةنيب ةداهشب الإ اهنيعب ةلخنلا هذهب مكحلا يق زوجي ال

 . اهنيعب ةلخنلا هذهب ثراولا نم رارقإب وأ ناك هوجولا

 نالقل اهضرم يف تلاق ةأرما نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأ
 يضرم نم تم نإ وأ ةنس ىلاإ تم نإ تلاق تعجر مث يلام نم ةلخت
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 ؟ ةلخنلا تبثت له يلام لاملاف الإو اذه

 ىذلل ةلخنلا تتبث الصتم اذه اهلوق ناك نإف ى تفصو ام ىلعف
 > اهل ام ث نم كلذ ْن اكو اهي هل تلاق

 دعي تعجر من تتكس مث 7 يلام نم ةلخن نالفل : تلاق تناك نإو

 مل وأ تعجر اهيلع تي اث وهو ر ارق ا اذه ن ] لوقنف تقصو امك كلذ

 . ملعأ هللاو اهلام يف اهبحاصل ةلخنلاو م عجرت

 هدر ىف تن اك لجر نع -هللا هضر- درعس وي ا لئسو : ةلأسم

 اهيف نالفل ةلخنلا هذه نإ : هثراول لاقف 0 اهعنميو اهزوحي ةلخن
 اهلك هيلع اهتددر تم اذإق س تومأ نأ ىلإ اهتلكأم ىناطعأو 0 اهفصن

 ؟ ةلخنلا ذخأي نأ كلذ هنم عمس يذلا هتراو دارأف تام مث

 يف تناك دقو نالفل ةلخنلا هذه فصنب هرارقإ نإ يعم : لاق

 هاطعأ هنأ هيلع هاوعدو كلذب اوملع اذإ هتترو ىلعو هبلع يدنع تبث هدي

 ىدنع نوكي الو ريخ تام اذإ هيلع اهدرب هنإ هلوقو هنم ىوعد اهتلكام

 . . در الو رارقإ

 ىلإ ىل هذه ىلخن ةرمث لاق ىذلا نع : ديعس ىبأ نع : ةلاسم

 ام هلف ةكردم ةرمث ةلخنلا ىف ناك نإ اذهو نالفل ةلخنلاو تومأ نأ
 هطرش هل : ليق دقف ةكردم ةرمث اهيف نكي مل نإو س ةرمثلا كلت ىنثتسا
 ةيح ةلخنلا تماد ام

 ملع ] هلل و ةلخنل او ةرمل ١ هلو صضقتنم اذه : ل اق نم ل اقو

 قحل ا ,؟ قفاو ام الا إ يلوق نم ذخ ت الو كل تفصو ام ري دت . ب اوصلاب د

 . باوصلاو

 ء .ه ةلخنب رخآل رقأ ناسنإ يف ليقو : رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم
 .ه
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 اهلصأو اهب هل رقأ يذلل اهنإ ةعيقو اهنأ معزو 8 راجشألا نم اهريغ وأ
 الإو ةعيقو اهنإ ةنيب ةعيقو اهنأ ىعداو اهب رقأ يذلا عم نوكي نأ الإ
 طقسمب ضرأل ا نم ةرجشل ١ ناصغأ أ ثدحأ نم عنمي الو اهلصأ هلق

 . اهرمث
 يلام وأ يدالوأل لاملا هضرم يف لوقي نميف : باتكلا ريغ نم

 مأ ءاوس ىثنألاو ركذلل لاملا اذه نوكيأ ثانأو روكذ دالوأ هلو يدالوأل

 ؟ نييثنألا ظح لثم ركذلل

 ءيش الف يدالوأل لاملا هلوق امأو تفصو ام يلعف : باوجلاف

 ىثنأل او ركذلاف يدالوأل يلام هلوق امإو س لاملا دب الو هلام دحي مل هنأل

 امك . كلمتلاو صيصختلل لاملاو ى رعاشلا لوقب جتحاو . ءاوس هيف

 باتك ىلإ عجر ى مكحأو ىردأ هبيغبو ى ملعأ هللاو . كيلملل كلملا لوقي
 . عرشلا نايب

 اهليبسفق . تامو ةلخن اذكو اذك نالفل يلع لاق نمو : ةلاسم
 تيملا لام يف لخنلا نم هل بجي امو كلذ ريغ وأ قادصلا ء اضق لريس

 ؟

 نم نوكي هنإف قادصلا نم هب مسي مل اذإ هنأ يعم يذلاف
 ول نأ ةيصولا هب عقت ام ليبس ىلع طسو لخن نم هل نوكيو رارقإلا
 . لخنلا كلتب هل ىصوأ

 لك لوقي لجر نع هتلاسو : يراوحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نم يل ضرف لك لوقي ىتح اذه تبثي ال : لاق 0 نالفل وهف يل ضرف
 . لخنلا

 ةنالفل هيلع نأ ادهش نادهاشو : بوبحم نب دمحم لاق : ةلاسم

 رشع اهل 0 زئاج اذه : لاق اهل هيخأ ىلع قحب هلام نم تالخن رشع

 ٥ ذهي نمض نوكي ن ] ىسع هزأل لودعل ١ يأرب طسبو هلام نم تالخن

 . هيلع اقح تناك وأ هيخأ نع لخنلا
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 نوثالتلاو يداحلا بابلا
 لخنو رجش نم اهيق لخدي ام و لزانملاب رارقالا

 كلذ هبشأ امو

 : لاق ؟ ءافوب هل هسيلو هل هلع قحي لزنملا يف يتلا ةيخلا عم قحتسي

 ىلع هي فرعيو هيقف وه يذل ا هلزنم ىنعمل ا اذه ىلع هل تيثي هنأ يعم

 . قحتسي امب فوصوم وهام

 يف يتلا ةبخلا هذه مسا يدنع اهيلع عقي الف يدنع ةبخلا امأو

 يف يتل ا ةبخلا عم : لاق هنال ةبخ لزنملا اذه يف ناك ولو لزنملا اذه

 هذهو هب هل رقأ يذلا لزنملا اذه يف يتلا ةيخل ا فضي ملو 0 لزنملا

 . ةبخلا يدنع تبثت مل كلانه نمق لوهجم لزنم ىلإ ةفاضإ

 عقي ةبخ هيف ناكو لزنملا اذه ينعي ٧ هيف يتلا ةبخلا عم : لاق ولو
 كلذ ريغو رجشلاو لخنلا نم اهيفامي يدنع هل تناك ةبخلا مسا اهيلع
 هل تبث ديدحت وأ ةنيبب لزنملا يف يتلا ةبخلا مسا هيلع عقي ام عيمجو
 . لوألا رارقإلا عم

 يف يلع نب ىسوم يلع يب أ نع : هللا ديع وي أ لاق : ةلاسم

 ةنيبل ا كلذ دي ت دهشنو ةصح ير د يف نالفل ن ن أ هتوم دنع رق ] لجر

 رقملا ىلإ عفدتف ةصحلا مك دوهشلا يمسي ىمسي ىتح هل ءيش ال هنأ ةلداعلا

 .اهب هل

 هيفام لك اولاقف هيف اميو هلزنمب هتجوزل رقأ لجر نعو : ةلأسم

 يف عقي امنإف اوركانت نإو مدخلاو ناويحلا نم ةداهشلا يف لخاد وه

 نم لزنملا يف دجو امق ةموكحلا هيف يذلا تقولا يق هيقام ىلع مكحلا

 يف دجو ىذلا اذه نأ . ةنيبلا ةثرولا ىلعو 4 مكحلا عقي هيلعف كلذ

 دنع لزنملا يف كلذ نكي مل نإف ةداهشلا موي هيق نكي مل لزنملا
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 . ةداهشلا موي هيف ناك هنأ بلاطلا ىعداو ةمكاحملا

 هعياب وأ هل ىصوأ وأ هلزنمب لجرل رقأ لجر يق ليقو : ةلاسم
 وأ هذه هرادب هل رقأ ناك نإ ىصوملل وأ رقملل رئبلا ن : رئب هيقو هايإ

 . رقملاو يصوملل يوطلاو هب هل رقملاو هب هل ىصوملل ا اذه هتيبب
 هيف امو تيبلابو اهيف امو رادلاب هل رقي نأ الإ رادلل اعبت رئبلا نوكت الو
 . لصأ نم رادلا يفام عيمج هل تبث اهيف امو هذه هرادب هل رقأ نإف
 . كلذ ريغو

 ىتح كلذ تبثي الف اهيف امو رادلا عاب اذإ امأو ةيصولا كلذكو
 الف الإو هعيمجب ةفرعم ىلع هايإ هعيابيو رادلا يف ام عيمج ىلع افقي
 ضقتنا هتلاهج ىعداف ءيش اهيف ناك نإف ٧ رادلا ىلع الإ عيبلا تبثي
 . ةلاهجلا هيف تلخد اذإ عيبلا

 يف يذلا هلامو هلخنب رقأ لجر يف ديعس ويأ لاق : ةلأسم

 هريغو عضوملا كلذ نم اهلك هلخن هل تيثي هنأ يدنعف اذكو اذك عضوم

 الا لاملا نم هل تبثي الو . رارقإلا يف لخدي ناك ام ثيح هلخن عيمجو

 اهمكح تيثي ىنعمي رقملاو . هل رقملا حص اذإ ةصاخ عضوملا كلذ يف

 قحلي ملو ركذم لاملا نأل يذلا هلوقب لاملا ىلع فطعلاب عجري هتأل
 . هتنؤم اهنأل يذلاب فطعلا لخنلا

 ىف هلو هب فرعت ىتلا هلخنو هلامب رقأ دقو لاق نإق : هل تلق
 ن اك ام ثيح هلام عيمج هل نوكي هنأ يعم : لاق . |ا ذكو اذك عضوم

 . اه دحو عضوم ا كلذ نم ةدو دحملا هلخنو

 ام عيمجب هرق وه ى ذل ا هلزنمب 1 رقأ ن اف : هل تلق : ةلأسم

 ؟ ءافوب هل هسيلو هل هيلع قحب لزنملا يف يتلا ةبخلا عم قحتسي
 فرعيو هيف وه يذلا هلزنم ىنعملا اذه يف هل تبثي هنأ يعم : لاق

 . هقحتسي ام ىلع فورعم وهام ىلع .
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 اذه يف يتلا ةبخلا هذه مسا يدنع اهيلع عقي الف ةبخلا امأو
 . هب هل رقأ يذلا لزنملا يف يه يتلا ةبخلا فضي ملو لزنملا

 ةبخلا يدنع تبثت مل كلانه نمف لوهجم لزنم ىلإ ةفاضإ هذهو
 عقي ةبخ هيف ناكو س لزنملا اذه يف ينعي هيف يتلا ةبخلا عم لاق ولو
 كلذ ردغو رجشلاو لخنلا نم اهيق امي يدنع هل تناك ةيخلا مسا اهيلع

 ةنيبب لزنملا يف يتلا ةيخلا هذه تحص نإو ةبخلا مسا هيلع عقب امم

 . لوألا رارقإلا عم هل تبثي ديدحت وأ

 لك اولاقف هيف امبو 0 هلزنمب اهريغل وأ هتجوزل رقأ لجرو : ةلأنم
 امنإف اوركانت ناف 4 مدخلاو ناويحلا نم ةداهشلا يف لخاد وه هيقام

 لزنملا يف دجو امق ةموكحلا هيف يذلا تقولا يف هيقام ىلع مكحلا عقي

 مل لزنملا يف دجو يذلا اذه نأ ةنيبلا ةثرولا ىلعو مكحلا عقي هيلعف

 ةمكاحملا دنع لزنملا يف كلذ نكي مل نإف س ةداهشلا موي هيف نكي

 هنأ يعدي امي ةنيبلا هيلعق . ةداهشلا موي هيف ناك هنأ بلاطلا ىعداو

 . معن : لاق ؟ ةداهشلا موي هبق ناك

 هيفو فورعم وهو ى نالفل تيبلا اذه : لاق لجر نعو : ةلأسم
 هيف امو تيبلا هل تبثي له 0 اهريغو لخن نم قوسلا تاوذ نم راجشأ
 ؟ لخنلاو راجشألا هذه نم

 تباث وه ام تيبلا يفو تيبلاب هرارقإ هل تبت اذإ هنأ يعم : لاق
 . لاقي هنأ ىعم اميق تيثي هنأ ىعمق ى هيق لخادو هيق

 قوسلا تاوذ نم اهريغو لخن تيبلا اذه ىق ناك اذإق : هل تلق

 نكي مل اذإ : لاق ؟ اهب مسي ملو اهدحي ملو ى تيبلل اعبت كدنع نوكت
 يدنع ناك تيبلا يف امم ءيشب رقملل كلم قلعت تامالع رارقإلا يف

 ىتح يدنع هل ناك رقملل كلم قلعت هيف ناك نإو 0 هل اعبت تيبلا يف ام
 . هب رقي
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 نم تيبلا يف ناك ام اذه ىلع هل رقملل تبثي لهف : هل ليق
 . كلذ ملعأ ال : لاق ؟ ةينآو ضورع

 : ل اق . ب ب ايثو . ل امسو ب ىدو ةدنأ هبق ن اك م ناف : هل ليق

 امو تيبلاب رارقإلا تبثي له نالفل اذه ىتيب لاق نإف : هل تلق
 امنإف رارقإلا تبث اذإ ىعم : لاق ؟ لوألا لثم قوسلا تاوذ نم هيف
 نم يدنع هاوس اميف تبثي الو هتيب مسا هيلع عقو اميف يدنع تبثي
 . رقملا كالمأ

 يف كلذ هيلع تبثي له نالفل هيف اامو تيبلا اذه لاق نإف : هل تلق

 اذإ يدنع اذكه : لاق ؟ لوصأو ضورعو ناويح نم هيف امو تيبلا
 . هيف امو تيبلا اذه لاق

 ؟ لوألا لثم نوكي له نالفل هيف امو اذه ىتيب لاق نإف : هل تلق

 ال ضعبو . هتبثي ضعب هيف فلتخي نالفل اذه يتيب هلوق نأ يعم : لاق
 امو تيبلا اذه هلوق لثم نوكي هنإ ىعمف تيبلا ىق امأو ى كلذ تبثي

 . رقملا ىلع يدنع تبثي نالفل هيق

 يف كلذ تبثي له نالقل هيق امو تيبلا اذه لاق نإفق : هل تلق

 . هيق امو هلوق هبشي هيق امي هلوق : لاق ؟ هيق امو تيبلا

 لخنلا نم قوسلا تاوذ هيفو نالفل اذه يتيب لاق نإف : هل ليق
 ءاوس يدنع هسيل : لاق ؟ ءاوس نوكي له ى لوألا يف انفصو ام لثم
 نم تيبلا يفام رئاس امأو س لخنلاو رجشلا نم قوسلا تاوذ يق
 ةلاسملاو نالفل لزنملا اذه لاق نإف س يدنع لوألا لثم وهف لقتنم وهام
 . تيبلا اذه هلوقك ءاوس هنأ يعم : لاق . اهلاحب
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 ىعم اذكه : لاق ؟ يتيب هلوقك وه يلزنم لاق نإ كلذكو : هل ليق
 . ءاوس هنأ

 يفو هضرم يف وأ هتحص يف نالفل اذه يتيب لاق لجر : ةلأسم

 : ل اق ؟ هدحو تييل ا ا ذه نوكي له . قوسل ١ ت اوذ نم رجش تييل ١

 تييل أ مسا نم هقحل امو هدحو تييل ا هل نوكي امن ا ليق دق هنأ يعم

 . اذه يتيب لاق اذإ

 ء اوس اذه نوكي له هذه يرادو اذه ىلزنم لاق ناق : هل تلق

 لخنل او ادودحم ناك اذإ ء اوس هنأ ىعم : لاق ؟ هيلإ راشأ ولو

 . رقملا لزنملا بحاصل وه قوسلا تاوذ نم رجشلاو

 ؟ ءاوس لوقلا اذه نوكي له نالفل تيبلا اذه لاق نإف : هل ليق

 ام عيمجو لزنملا هل نوكيو لوألا ريغ اذه نإ اولاق مهنأ يعم : لاق

 مكح وه رادلا يف ام مكحو قوسلا تاوذ نم رجشو لخن نم هيف
 . رادلا هلوقل رادلا

 هل نوكتأ نالفل اهدحو نالفل ضرألا هذه لاق نإف : هل ليق
 مل ء هذه ىضرأ : لاق ناف كلذك هنإ يعم : لاق ؟ اهيق امو ضرال ١

 . هلوق ىنعم ىلع ضرألا الإ هل نكي

 ريغ هل نوكي له اهدحو نالفل هذه يتعطق لاق نإف : هل تلق
 ريغ ةعطقلا نأ يعم : لاق ؟ ءيش ضرألا يف ناك نإ ضرألا

 لخن نم اهتاوذ نم وه امم اهيق امو س ةعطقلا هل نوكتو ضرألا
 . لخن نم ةعطق ل اقي هنأل رجشو

 هل هنأ يعم : لاق ؟ نالفل هذه يتيحاض لاق نإف : هل تلق
 .يدنع ةعطقلا ريع ةيحاضلاو اهدحو ضرألا
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 هعياب وأ هب هل ىصوأ وأ لزنمب لجرل رقأ لجر يف ليقو : ةلاسم
 وأ هذه هرادب هل رقأ ناك نإ ىصوملا وأ رقملل رئبلا نأ : رئب هيفو هايإ
 الو م يصوملل يوطلاو هب هل رقملل وأ اهب هل ىصوملل رادلاو اذه هتيبب
 اذإف هيف امو تيبلاب وأ اهيف امو رادلاب رقي نأ الإ رادلل اعبت رئبلا نوكي
 ريغو ضرأ نم رادلا يفام عيمج هل تبث اهيف امو هذه هرادب هل رقأ
 . كلذ

 كلذ تيثي الف اهيق امو رادلا 1 ع اي اذإ امأو ةدصرول ١ كلذكو

 الإو هعيمجب ةفرعم نع هايإ هعيابيو رادلا يف ام عيمج ىلع اقفتي ىتح
 . هتلاهج ىعداق ءىش اهيف ناك نإف 0 رادلا ىلع الإ عيبلا تبثي الق

 . ةلاهجلا هيف تلخد اذإ عيبلا ضقتنا

 رادلا هل ناك س نالفل رادلا هذه : لاقق رقأ اذإ : ليقو : ةلأسم

 راجشألا نم كلذ ريغو ردسلاو رجشلا لتم ةتبات لوصأ نم اهيق امو
 . اهيف امو لقي مل ولو

 عبت وه ام الا كلذ نم هل تبيثي مل نالفل هذه يراد لاق اذإو

 ريغ ضرألل اعبت نوكت يتلا راجشألا لثمو اهيف تبات وه امم رادلل
 . قوسلا تاوذ

 لسفلل حلصي ئشان ريغ وأ ئشان لسف رادلا يف ناك اذإ ليقو
 ال ناك اذإ امآو . رارقإلا يف اهيف امو لوقي ىتح عئابلاو رقملل وهف
 . هل رقمل و يرتشملل وهق لسسقلل حلصي

 يتجوزل اهيف امب يراد نإ : توملا دنع رقي لجر نعو : ةلسم
 تناك نإ : لاق اريشب نأ : مشاه لاقق ؟ ديبعلاو باودلا اهل نوكي له

 . اهل ىهف رادلا ىف ةعاسلا كلت اهنأ دوهشلا ملعب باودلاو ديبعلا

 مل نإو ‘ بهذي الو ئجي ال امم اهيق ام : اهل : لاقف حبسم لاقو
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 ىذلا يمسي نأ الإ رادلا يف تناك باودلاو ديبعلا نأب دوهشلا ملعي
 . بهذيو ئيجي امم حور يذ نم اهيق ناكامو باودلاو ديبعلاب رقأ

 لوق ىلع ديبعلاو باودلا اهل نإ كلذ ليق دق معن : لاق هريغ نمو

 نبح ر ادل ١ يف تناك باودل او ديبعل | نأ حصي مل ن ںإ | هن ا ليقو ريشي

 يف تناك ن اف . ةمصاخم ا نيح يف كلذ ز يف رظنيق ر رارقإل او ةيصرول ١

 يف تناك اهنأ حصي ىتح اهل ءيش الق رادلا نم ةحراخ تناك نإو

 . ةنصرلا ننح رادلا

 ءيشب لجرل رقأ لجر يف تركذو يراوحلا يب أ نعو : ةلاسم
 لجرلا كلهو ةردس هل اهدح يتلا ضرأل ا يف ناكو هل هدحو هلزنم نم

 اولاقو . ةردسلا كلاهلا ة ةثرو بلطو لجرلل هلزنم نم ءيشب رقأ يذلا

 ركذي مل هنأ كلذي لجرلا رقأو س ةردسلا ركذي ملو لزنملاب كل رقأ امنإ

 ؟ هضرأ يف يه نكلو ةردسلا

 لزنملا الإ هل سيلف لزنملاب هل رقأ امنإ ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 لزنملا هل امنإف نالفل اذه ىلزنم لاق اذإ كلذو . ةترولل ةردسلاو
 لزنملا هل رقأ ىذلل ناك نالفل لزنملا اذه : لاق اذإو س ةترولل ةردسلاو
 . ةردسلاو

 تيبب وأ هتيبب هتجوزل رقي لجر نعو : باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 تيبلا هل رقملل نوكيأ اهل يتلا ةيتافلاب اهتنبال رقت ةأرملا كلذكو فورعم

 الإ ةيتافلا وأ تيبلا الإ اهل سيلف : باوجلا ؟ اهيف امو ةيتافلاو هيف امو
 مكحأو هبيغب ىردأو ملعأ هللاو اهيف امو ةيتافلا وأ تيبلاب رقملا لوقي نأ
 . باتكلا ىلإ عجر

 اذه نيبيام يراد نم نالفل : لوقي نميف لاق نم لاقو : ةلاسم

 . طئاحلا ىف هل ءىش الو امهنيب ام هل نأ : طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا
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 تطعأ ةأرما يف ىضق هنأ : ىسوم نع مشاه انربخ أ : ةلأسم

 دبال هنأل تيبلا نم يه : لاقو 0 تيبلا عم ةرجحلاب ىضقف اهتيب الجر
 . ةرجحلا نم تيبلل

 يف لاق الجر نإ لجرلا اذه حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم

 نهل وهف يتيب يف ناكامو اذكو اذكو ةنالفل يتيبو ةنالفل يتيب : هتيصو

 نهنيب اميف امأو 4 مكحلا يف تباث ر ارقا تفصو ام ىلع اذهق . نهنيب

 كلذ نهعسي الف هثراو نود كلذ نهيلإ أجلأ هنأ نملعي رك نإف هللا نييو

 . هعسي الو

 زوجت الف ةيصو هنأ ةنالقفل اذكو اذكو ةنالفل يتيب : لاق ناك نإو

 نهيلع ثراوللو يلع همايقب وأ يلع هل قحب لوقي ىتح ثراؤل ةيصولا
 ام نهل نهيأ رارقإب نهل لدع ةنيبب حصي نأ دعب كلذ دارأ نإ نيميلا
 . ءاجلإ نهيلإ هب رقأ نهيلإ اجلا هنأ نملعي

 هنإ ليق دقف ةيصو نالفل ىلام نم اذكو اذك لاق اذإ : هريغ لاق

 . . لاملا سأر نم رارقإ

 ت دهشو ةصح يز ١ ل يف نالفل ن ا هتوم دنع رق ] نمو : : ةلاسم

 ىلإ عقديق كلت مك ةنيبلا يمست ىتح هل ءيش الق ةداعلا ةنيبلا كلذب

 . اهب هل رقملا

 رارقإ ا يق تركذ ذو : ير اوحلا يب أ خيشل ا باوج نمو : : ةلاسم

 اذه نأ حص اذإف يمأل لزنملا اذه نم يتصح ةزمح لاق اذإف ةزمح
 قح هيف دحأل حصي نأ الإ همأل لزنملا اذه نم يتصح لاقو هل لزنملا
 . همأل وهق ةزمحل حصامق

 نم يتصح لاق اذإ : ىلإ رظني امنإو فزنملاو ناتسيلا كلذكو

 ليق ةصحلاب مسي ملو لزنملا اذه يق هتصح همأل لاق اذإف لزنملا اذه
 اهتصح نأ نوملعي ام نوفلحي مت 0 اودارأ ام اهل اوجرخي نأ ةثرولل
 . اذه نم رثكأ
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 ةثرول ١ ىلع سيلو ءيش كلذ ل نم اهل تيثي ال لدق دقو : هريبع ل اقو

 اهيلإ أ عف درق كلذ اهل تيثي يتل ا امأ - ائىش اهيلإ ١ اوملسي ن ن أ كلذ يف

 . فورعم

 هتصح ةزمحل لاق اذإف ةصحلا رمأ كل تنيب دقو هنمو : ةلاسم

 حصي مل نإف هل وهف لزنملا اذه يف دحأل حص ناف لزنملا اذه نم

 يف رظني الو \ ةصحلا هذه لبق نم هب هل رق أ نمل هلكف ءيش هيف دحأل

 . ةصح وه ناتسبلا اذهو ةصح وه لزنمل أ اذه نم هلوق

 ناك نم رمأ كيلع لكش امنإ ناك نإو ءيشب اهسيل انهاه نمو
 بارج رمتلا اذه نوكي هيف ىنعملاو بارج رمتلا اذه نم ءيجي لوقي

 دحأل هيف حصي نأ الإ ةصحلا بحاصل هلك لزنملاف هل لزنملا نأ حصو
 . فزنملاو ناتسبلا كلذكو ءىش

 اذه يتيب : : هضرم ىو أ هتحص يف ل اق لجر نع لئسو : ةلأسم

 ؟ ه دحو تييل ا نوكم له قوسل ١ ت اوذ ل نم رجش تييل يفو > نالفل

 اذا تيبلا مسا نم هقحلي امو تيبلا هل نوكي امنإ ليق هنأ | يعم : لاق

 ءاوس اذه نوكي له . هذه يراد وأ اذه ىلزنم لاق نإف : تلق
 نم رجشل او لخنل و هلح اذإ ء اوس هنأ ىعم : ل اق ؟[:؟ هيلإ راشأ ولو

 . رقملا لزنلا نحاصل وهق قوسلا تاوذ

 : لاق ؟ ءاوس لوقلا نوكي له نالفل تيبلا اذه لاق نإف : تلق
 لخن نم هيق امو لزنملا هل نوكبو لوألا ريغ اذه نإ اولاق مهنأ يعم

 .رادلا هلوقب رادلا مكح وه رادلا يفام مكحو قوسلا تاوذ نم رجشو
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 ضرألا هل نوكي له اهدحو نالفل ضرألا هذه لاق نإف : هل ليق
 الإ هل نكت مل هذه يضرأ لاق اذإف ى كلذك هنأ يعم : لاق ؟ اهيف امو

 ضرألا ريغ هل نوكي له ث نالفل هذه يتعطق لاق نإف : هل تلق
 نوكتف ضرألا ريغ ةعطقلا نأ يعم : لاق ؟ ءيش ضرألا يف ناك نإ
 نم وه امو س رجشلاو لخنلا نم اهيف تباث وه امم اهيف امب ةعطقلا هل
 نالفل هذه ىتيحاض لاق نإف : تلق ى لخن نم ةعطق لاقي هنأل اهتاوذ
 . يدنع ةعطقلا ريغ ةيحاضلاو اهدحو ضرألا هل نأ يعم لاق

 يف 4 فرعي ي ذلا ا هلخنو هل امي هتجوزل رق ] لجر نعو :: ةلأسم

 ي ذلا هلزنمب اهل رق او ء او ءافوب هل هسيلو اهل هيلع قحي ا ذكو اذك عضوم

 هيلع قحب لزنملا يف يتلا ةبخلا عم قحتسي ام عيمجب فورعم هيف وه
 : لاق ؟ ال حأ اتباث اذه نوكي له ء اقوي اهل وه سيلو ةنالف هتجوزل

 رقملل اهمكح تبث اهمكح تبثي ناعمب هل رقملاو رقملا حص اذإ هنأ ىعم
 اذكو اذك عضومب فورعملا رقملا لام عيمجو رقملا لخن عيمج يدنع هل

 . لاملا مسا هيلع يتأي ام عيمج نم هريغو لخن نم

 عضوم يف ولو هب فرعت يتلا هلخنو هلزنمب هل رقأ اذإف : تلق
 هلخنو ن اك ام ثيح هلام عيمج هل نوكي هنأ يعم : لاق ؟ا ذكو اذك

 ىنعمل ا اذه ىلع هل تيثي هنأ يعمو اهدحو عضوم ا كلذ نم ةدودحملا

 امأ او هقحتسي امو فوصوم وه ام ىلع هي فرعيو هدق وه ي ذلا هلزنم

 يمه يتلا ةبخلا هذه مسا يدنع اهيلع عقي الق س لزنملا يف يتلا ةبخلا
 : ةبخلا عم : لاق هنأل ةبخ لزنملا اذه يف ناك ول لزنملا اذه يق
 هذهو هي اهل رقأ يذلا لزنملا اذه ىلإ ةبخلا فضي ملو لزنملا اذه يف

 عم لاق ناك ولو 4 يدنع تيثب مل كلانه نمق لوهجم لزنم ىلاإ ةفاضإ

 ةبخلا مسا اهيلع عقي ةبخ هيف ناكو لزنملا اذه ينعي هيق يتلا ةبخلا
 ام عيمج نم كلذ ريغو رجشل و لخنلا نم ا © اهيق امي اهل يدنع تناك

 وأ ةنيبب لزنملا يف يتلا ةبخلا هذه حص نإو ةبخلا مسا هيلع عقي

٤٧٦



 . لوالا رارقإلا عيمج اهل تبثي ديدحت

 ةبخ هيفو هقحتسي امو لزنمب هتجوزل دهشأ لجر نعو : ةلأسم
 كلذ يف : لاق ؟ ال مأ تيبلا يف ةبخلا هل نوكتأ يوطو لخن اهيف
 . فالتخا

 رخآل رقيو هدحيو هلزنم فصنب لجرل رقي يذلا نعو : ةلأسم
 ركذي الو لوأ هب رقأ يذلا لزنملا يف هلك لزنملا قيرطو يناثلا فصنلاب
 نم نمث الب وأ نمثب قيرط رخآلل تبثي له 0 هريغ الو قيرط رخآلل
 اذإ تناك ثح هقيرط نأ : ىعم ؟ ليق نم هباي وأ هقىرط تناك ثح

 : يدنع ن نمثي كلذ نوكي الو ةنيرل ١ كلذب تحص

 لجرل رقأ نمو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلسم

 شارفلا ىلع بايث هلو شارف ىلع لزنم يق رقملاو هيفام عيمجب لزنمب
 لزنملا يف ام عيمج هل تيثي هنأ بسحأاق ؟ كلذ نم تبثي ام هريغ ىلعو

 . ملعأ هللاو هيلع يتلا بايقلا الإ

 ي ذلا اهلزنمي ترق أ ة أرم ١ ىفو اضيب أ بسح ] اميق هنعو : ةلأسم

 وأ رمت وأ بح نم هيف امب لزنملا نوكيأ غلاب وأ يبصل هيف امي هنكست
 هل ترقأ اذإف ؟ كلذ نم هل نوكي ام وأ تيبلاب هل رورقملل ةينآو عاتم
 . ملعأ هللاو رارقإلا تقو يف هيف امو تيبلا ناك هيف امو اهتيبب

 تيبب هضرم يف هتجوزل رقأ لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 نإ هلوق ىنعم ىلع لاقق هتويب نم رخآ تيبب هيخأل رقأو هتويب نم
 . تباث رارقإلا

 تاودأو ةعتما هتجوزل هب رقأ يذلا تيبلا يف ناك نإف : هل ليق
 : لاق ؟تيبلا عم اهل رارقإلا يف تيبلا يف ةلخاد نوكت له . مهاردو

 تيبلاب اهل رقي نأ الإ هتترول وهف هبق امو تيبلا الإ اهل تبثي ال هنأ يعم

٤٧٧



 ام ىنعم ىلع ١ ذهو ة اذه ىلع تيبلل عيبت وهف ء يش نم هبق ن اك امو

 . ملع ] هلل و هنع تعمس

 عبت هيفام نوكي له ى دس امو تيبلاب اهل رقأ نإف : هل تلق
 ضعب ىلع هب هل رقأ نمل دس امم هيف امو تيبلا نأ ىعم : لاق ؟تيبلل

 تبثي ال ضعب لاقو : هل ليق ، كذ فعضي اضعب نأ يعمو ى لوقلا
 . فيعض هنإ ليق ام الإ تبثي ال هنإ لوقي ادحأ نأ ملعأ ال لاق

 تيبلا يف ام نوكي له نالفل وه يلامو يتيب : لاق نإف : هل تلق
 تيبلا لاق نإف : هل تلق س هدحو تيبلا الإ يل نيبي ال : لاق ؟ تيبلل اعبت
 لاق نإ تيأرأ : هل ليق ى هدحو تيبلا الإ يل نيبي ال : لاق ؟ ىوتلا امو
 اعبت تيبلا يفام نوكي له ى هيلع ىول ام وأ هيلع ىوتلا امو اذه يتيب
 اذه يتيب هلوق امأو هل عبت وهف تيبلا هيلع اولاق نأ يعم : لاق ؟ تيبلل
 ضعيو كلذ تيثأ ضعيف 4 فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ يعمق ؟ نالفل

 الو تباث هنأ ىعمف س هل كلم وهو نالقل تيبلا اذه هلوق امأو ى هفعض
 . افالتخا كلذ يف ملعأ

 نالفل يتيب لاق نإ نالفل يتيب هلوق فعضي نم لوق ىلعف : تلق
 هقحلي هيلع ىول امو تيبلا يف يذلا نوكيأ هيفام وأ هيلع ىول امو

 تبثيو ى فيعض تيبلاب رارقإل ا نوكي مأ فعضي نم لوق يف فعضلا

 :لاق ؟ هيق يل ناك امم هبلع ىولام وأ هيف يذل ا يتيبو لقي ملام هيق ام

 . فيعضتل اي لاق نم لوق هقحلي الو يعم تب ات تييل ١ يف ام ن ] يعم

٤٧٨



 نوثالثلاو يناثلا بابلا
 ءاملاب رارقالا

 نالفل : لاق لجر نعو - هللا همحر- يراوحلا يبأ باوج نمو
 دعي لاق مث مد 40 ماهس وأ لوصأ جلفلاو هامس دق جلق نم يئام نم نمث

 ؟ أدبأ لاق الو هيرشب مسي مل وهو ةيرشب هل ت ررقأ امنإ لوقلا اذه

 اذهف . هنم نمثلاي هل رقأ يذلا جلفلاب ىمس اذإف تقصو ام ىلعف

 عزتني نأ الإ إ ماهسلا يف كلذكو .4 ادبأ لوصألا يف هيلع تباث رارقإ

 ماهسلا لهأ ن . قحب هل رقملا دي نم عزتني وأ هدي نم ءاملا كلذ

 . مهماهسب ىلوأ

 ءاملا اذه نم تركذ ام امأ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 رقأ يذلا ءاملا اذه نأ حصي ىتح ضرألا ىلع احاسم ءاملا ناك اذإف
 ةزمحل ىتلا لخنلا هذهو ‘ ضرألا هذهل احاسم وه دلاخل ةزمح هب

 لخنلل اعبت ءاملا ناكو 7 ءاملاب دلاخل هرارقإ زجي مل كلذ حص اذإف
 هل رقأ نمل ءاملا ناك كلذ حصي مل اذإو ضرألاو

٤٧٩



 نوتالتلاو تلاتلا بابلا
 ريناندلاب رارقالا

 ةئام عضوملا اذه يف لاق لجر نعو : يراوحلا يبأ باوج نمو
 هيق دجوف عضوم ١ لجرل ١ رفحف كل وه ل ام عضوم ا اذه يفو ع ر انيد

 ؟ هذخأ هل لحي له . الام

 هل هنأ ةحصلاب الإ لاملا كلذ ذخأ هل لحي الف : تفصو ام ىلعق

 هدي يف نكي مل اذ اف هب هل رقيو لئاقلا اذه دي يف لاملا اذه نوكي وأ

 لوبقم هلوقف هيف نكسي يذلا هلزنم يق ناك نإ كلذكو . هلوق لبقي مل

 هضرأ يق ناك اذإ امأ س هيق نكاس وهو لئاقلا لزنم يف ناك اذإ هيق

 .سانلل ةحابم تناك اذإ لزنملاك ضرألا سيلف

 قيدصتلا ىلع هلوق جرخ نإف مكحلا يف يدنع اذه : هريغ لاق
 . كلذ قضي مل هوجولا نم هجوب

 هيلعف مهارد ةرشع الإ ريناند ةرشع يلع هل لاق ولو : ةلاسم
 نم ىنثتتس ١ امك كلذكو مه ارد ةرشعل 1 يف ع لم وهو ريد ذاند ة ةرشع

 . يدنع كلذ هعقني الق هي رق أ ام ريع

 امهو نيلجرلا نيذه دحأل رانيد ةئام يدنع : لاق نإو : ةلأسم

 امهيأل نيبت نأ لب ال هل لاقي هنإف ؟ ىه امهيأل يردأ ال نالفو نالف
 هسبح فلحي نأ ىبأ نإق 0 رخآل ا فلم هيلإ اهعفدي مث يه

 . رانيد ةئام هيلإ عفدي وأ فلحي ىتح ناطلسلا

 عفديو امهدحأ ىلإ اهعفدي ليق دقو : ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 . نويدلا وأ ةنامألا يف كلذ ءاوسو اهم رخآلا ىلإ

 ي دي ىف . ءيش لك : ل اق لجر يف ل اق نم ل اقو : هريغ نمو

٤٨٠



 زوجي الف ءيش هنم يل سيل نالقل وهف عاتم وأ مه ارد وأ ريناند نم

 . رقأ موي هدي ىف ناك يذلا ءىشلا ملعي ىتح رارقإلا اذه

 دعب هلك هلام هل تبثي هنإ ليق دقو : ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 هل تناكو هتجح يف رظن ةجحب جتحاو ايح رقملا ناك نإو ي رقملا توم
 . هتحح

٤٨١



 نوتالتلاو عبارلا بابلا
 ريناندلاو مهاردلاب رارقلا

 سيكلاو ليقاتملاو

 . مهرد ةئام نالفل يلع نأ اودهشا : لاق لجر نع هتلأسو
 الإ همزلي ال : لاق 4 ةدحاو مهرد ةئام يلع هل امنإ : لاق مث . اهرركو

 اودهشا مهرد ةئام نالفل يلع نأ اودهشا : لاق اذإو . ةدحاو ةئام

 اودهشا . امهرد نالفل ىلع نأ اودهشا س مهرد يتئام نالفل يلع نأ
 : رقملا لاقو ةثالث يل : قحلا بحاص لاق . نيمهرد نالفل ىلع نأ
 . نامهرد همزلي امنإف نيمهرد هل امنإ

 فلأ كل يلع : لاق لجرو ديعس يبأ نع لئاسم ولتت : ةلاسم
 اميف هلوقو تبثي ال اذه نأ يعم : لاق ؟ تبثي له يعم اميق مهرد

 اميقو ىرأ اميف هلوق يف اضيأ هنع دجيو يعم اميق هلوق نم دكا ىرأ

 مدهي ال ء انٹتسالا نأ لوقي نم لوق ىلع الا تبثي ال اذه نأ نظأ

 فلأ كل ىلع : لاق نإو . ءاوس ىدنع اميقو ىعم اميف هلوقو س رارقإلا
 َ . تبثي اذه نأ يعم : لاق ۔ ملعأ اميف مهرد

 مث مهارد ةرشع لجرل هيلع نأ رقأ اذإ لجرلا نعو : ةلاسم

 هل رقأ اذإ هنأ يعم : لاق ؟ هيلع ةجحلا دعب هلام نم ضبقي له ركنأ

 .هرارقإ هيلع تبث رقملا لوقي ام بذك ملعي هل رقملا نكي ملو هل هيلع نأ

 وه ناق هب رقأ ناك يذلا هرارقإب ركذ رارقإلا دعي هركنأ اذاق

 رقملا لام نم ضبقي نأ هل رقملل ناك الإو هب رقأ يذلا قحلا ىطعأ

 . هلوق ىنعم ىلع يعم اميق ةجحلا دعب

 هنأ ىرأ ينأك : لاق ؟ اذكو اذك كل يلبق لاق نإف : هل تلق

 :لاق نم لاقو . رارقإ كلذ نإ : لاق نم لاق س ةظفللا هذه يف فلتخي

 . ةنامألا جرخم جرخي كلذ نإ

٤٨٢



 هيلع جتحي نأ لبق نم هيلع نأ قحلاب رقملا اذه باغ نإف : تلق
 جتحي نأ لبق هلام نم ضبقي نأ اذهل له ةجحلا هلانت ال ثيح باغف
 هلوق ىنعم ىلعف هدحج دق ناكو ةجحلا ىلع ردقي مل اذإ : لاق ؟ هيلع
 . هلام نم راصتنالا هل زوجي هنأ

 و ] يلزنم يف مه أر ل سك نالفل ن أ لجر رق أ اذا و : : ةلأسم

 ركني عجر مث ء هنيعي اذه لقي ملو يبايث يف بوث وأ يلبإ يف لمج

 رقأ يذلا كلذ جرخي ىتح هيلع كلذ حص اذإ هذخأي مكاحلا ن اف كلذ

 تام مث رقأ اذإ امأو 0 اذه وه هنأ هيف هلو لوقلا نوكيو هنيعي هيب

 كردي وأ هنيعب سيكلاب ةنيب موقت نأ الإ ءيشب سيل هنأ : لاق نم لاقف

 . هنيعب ءيشلا

 لاق نم لاقو 8 دوجوملا سيكلا كلذ نم لقألا هل : لاق نم لاقو
 هلف ةثالث دجو نإو امهفصن هلف ناسيك هل دجو نإ كلذ نم ءزج هل

 . هيف رظناف نوكي اذه ىلع اهٹظق

 هل هيلع تبثي هنإ رب بح زيفقب لجرل رقأ لجر يف لاقو : ةلاسم
 غوص بهذ لاقثم هل تبث بهذ لاقتمب هل رقأ نإف رب بح يرج
 . لاقثم وأ رانيد هل لوقي نأ الا ارانيد كلذب هل تيثي الو > روسك

 ةضف هب هل رقأ ام هيلع تبث ةضف اذكو اذكب هل رقأ اذإو : لاق
 اذكو اذك لوقي ن ] الا مه ارد هل تبثي الو > غوصل او روسكل ١ نم

 . مهارد هل تبثي هنإف مهرد اذك لوقي وأ مهرد

 هل رقأف داع مث 4 . مهرد ةئامي لجرل رق ة ناق : هل تلق : ةلأسم

 هيلع تبثي هنأ يعم : لاق ؟ هيلع تبثي ام مهرد فلأب رخآ عضوم يق
 . فلألا وهو كلذ نم رفوألا

 داع مث ى مهرد فلاب سلجملا اذه يف هل رقأ نإ تيأرأ : هل تلقو

٤٨٢



 ايلع تبثي هنأ يعم : لاق ؟ مهرد ةئامب رخآ عيضوم يف كل رتف

 اميف اذه يف ةيصولا ريغ يدنع رارقإلاو ، فلألا وهو كلذ نم رثكألا
 . ليق

 هب رقأ ام عيمج هيلع تبثي هنإ : لاق نم لاق دق هنأ يعمو : لاق
 ةرم رخأ يق وأ ةرم لوأ يف ليلقلاب رقأ امهالك اعيمج نيسلجملا يق

 . لوألا لوقلا ىلإ ومسي هتيأرو لوقلا اذهب لمعلا بحي هرأ ملو

 ةئام الإ مهرد فلأ نالفل يلع : لاق لجر نع لئسو :
 مهر د ةئامعست هيلع نوكي هنأ يعم : ل اق 2 هيلع -. ام مهر ل

 ةئامعنست ال ١ ! مهرد فلأ هل يلع لاق ناق : هل تلق » ع انثتتسال ا هعقنبو

 هعقنبو مهر د ةئام هيلع ليق هن ا ىعم : ل اق ؟ هيلع نوكي ام مهر ل

 . ءانثتسالا

 لزنم نم وأ نالف سيك نم ضبق هنأ رقملا رقأ اذإو : ةلاسم

 لزنمل ١ بحاصل هذخأ كلذ وحن وأ هطئاح وأ نالف قودنص نم وأ نالف

 . قودنصلاو سيكلاو

 نالقل وأ مهرد فلأ يلع نالفل : لاقف لجرلا رقأ اذإو : ةلاسم
 امهنم دحاو لك دارأ نإق س اعيمج فلألا اذخأي نأ امهل نإف ركنأ مث
 هل همزل امهدحأل نيميلا نع لكن نإف . كلذ امهلف هسقنل هفلحتسي 7
 :لاقف رقأ اذإو ى فلأ دحاو لكل همزل اعيمج امهل فلحي مل نإو فلألا

 هيلع اتباث اهفصن لوئلل نإف نالفلو نالقلو مهرد فلأ يلع نالقل
 فلحي مل نإو ى امهل فلحيو نيفصن امهنيب نيرخآلل يقابلا فصنلاو
 . ةئامسمخ امهنم دحاو لكل همزل امهل

 مث نالقو نالفل وأ مهرد ةئام يلبق نالفل : لاقق لجرلا رقأ اذإو

 يقاب ةايلا فصنلاو امهنم فصنلا ثلاثلل ن نإف ةنيبلا هيلع تماقو دحج

 همزل لكن نإو ئرب فلح نإف امهنم دحاو لكل فلحيو 0 نيلوألا نيب

٤٨٤



 هلام يفو ةعيدو يدنعو ث هلك نيد يلبقو يلعو نوسمخ دحاو لكل
 . ةكرش

 ناك نالفلف الإو مهرد فلأ يلع نالفل : لاقق لجرلا رقأ اذإو
 . امهنم لقألل فلألا

 نإف رح يدبعق الإو مهرد ةئام نالفل يلع : لاقف لجرلا رقأ اذإو

 نالفل : لاقف رقأ اذإو ى نيميب رقأ امنإ هنأل هدبع قتعي الو همزلت ةئاملا

 :لاق ولو س فلألا همزلتو قتعي دبعلا نإف رح يدبع وأ مهرد فلأ
 يدنع ان انه نإف ث رح يدبعف الإو مهرد فلأ سمأ نالف ينضرقا

 دبعلا قتعي الو فلألا ٍهمزلتو هيلع فلحو ضام لعف نع ربخأو س رارقإ
 لوئلل هيلعف س رانيد يلع نالفلف الإو مهرد فلأ يلع نالفل : لاق ولو
 . ءيش رخآلل همزل الو فلأ

 ينإف مهرد وأ رانيد نالفل يلع : لاقو لجرلا رقأ اذإو : ةلأسم

 رك وأ ةطنح رك نالفل يلع لاق ول كلذكو . هل هفلحتساو اهفصن همزلأ
 ىعدا نإف كلذ نم دحاو لك نم ثلثلا همزلأ ينإف 0 مهرد وأ ريعش

 . هلك همزل فلحي نأ لكن نإف هفلحتسي نأ هل نإاق هلك كلذ بلاطلا
 . هيلع اهفصن نإف ى اهفصن وأ مهرد ةئام هل يلع لاق نإف

 هضيق ن او هديع فصني نالف ىلع قدصت هن ] رق ] ولو : ةلأسم

 . ء اوس كلذ عيمج يف لحنل او ةبطعل او ىرمعل او ةقدصل و از اج ن اك

 ىلإ عاتملا اذه تلمح نإ مهرد فلأ يلع كل لاق نإو : ةلاسم
 : لاق ن اف ةراجإ اذه نأل فلألا هلف هلمح نإ ازئاج اذه ناك > ينيب

 يلع كل نوكي نأ قيلخ وأ ىرأ اميف وأ نظأ اميف مهرد فلأ هل يلع

 تبثي ال لطاب هلك اذه ناف .4 مهرد فلا كل يلع لعل وأ مهرد فلأ

 أرارقإ اذه ناك ملعأ اميق مهرد فلأ كل يلع لاق نإو س كش هنأل

 . زئاج
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 وه فلتخا هن أ : زرحم ني درعس نع دمحم وب أ ل اقو : ةلأسم

 وأ مهارد سيك اذه هقودنص يق نأ رقي لجرلا يف يلع نب ىسومو
 يقو 0 مهاردلا ةسيكأ هقودنص يف دجويف فيس نالفل هلزنم يف

 فويسلاو ةسيكالا ردق ىلع ةصحلا هل : ىسوم لاقف \ فايسأ هلزنم

 ةرشع نالفل هيلع لاق نإف ٠ لقألاو كلذ ىندأ هل امنإ وه : لاقو

 ددع مهاردلاو ريناندلاب رارقإلاو ، مهارد ةرشع الإ هل نكي مل مهارد

 ناك ريبك مهرد وأ ريغص مهرد لاق نإف رقملا لوق اهنزو يف لوقلا
 . ريبكلاو ريغصلا يف فقوو دلبلا مهرد

 نالقل هيلع لجر : لاق ولو دايز نب ناورم عامس يقفو : ةلأسم
 نيتس يلع لاق ول كلذكو فصنو مهرد هيلع ناك مهرد فاصنأ ةتالث

 مهرد هدنعو لاق ول نكلو ٠ ارانيد نوتالت هيلع ناك رانيد فصن
 سيل مهردلا هل ناك . مهردلا اذه فاصنأ ةثالث نالفل هنيعب رضاح

 لاق نإف س هنيعب مهردلا اذه فاصنأ ةتالث لاق امنإ هنأل كلذ ريغ هل

 وأ اهنم ينتأربا دق وأ دعب لحت مل وأ اهئربأ دعقا وأ اهذخأي نم هجو

 يلع كلام لاق نإف ى لاملا همزلي ال اذه نإف كلذ وحن وأ اهكتضيقأ دق

 لاق نإف س لاملاب ارارقإ كلذ ناك . ةئام ريغ : لاق وأ مهرد فلأ الإ

 اذك نالق نم تعتي ١ ق ا مهر د ةئام نالق ينضرق ] موي ١ ذكو اذك تلعق

 رارقإ هنأ لاق > مهرد ةئامي اذكو

 ةئام نالفاي كل يدنع : لاق لجر يف لاق نم لاقو : ةلاسم
 )9 ىلب : لاقف عجر مت ; () ءيش يل كدنع ام : نالف لاقفق مهرد

 دري ن أ ال ٥ ١ أرب ا دق هنأ ليق نم ء يش هيلع سيلف 4 رقمل ا اه دحجفقف

 معن وأ تقدص رخآلا لوقيف يدنع كل ىلب : لوقيف 0 همالك رقملا
 . "_) همزليق ءاربإلا دعب رقأ نوكيف

 . ءيش كدنع يلام : ةخسن يفو )١(

 . مهرد ةئام كدنع يل نا لاق مث : ةخسن يفو (٢)

 . كلت همزلف : ةخست يفو (٢)
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 هيلع نأ رقأ هنأ هيلع اودهشأ نإف : نسحلا يبأ نع : ةلاسم

 مل \ ندع مهارد نم امهرد نيثالث هل يلع : لاقف ارانيد نيثالث لجرل
 الإ هيلع مكحي ال : ديعس وبأ لاق ى ندعب نوكي نأ الإ هنم كلذ لبقي

 ندع مهارد ريغ اهنومسي مهاردلاب هيلع ةنيبلا دهشت نأ الإ رقأ امب
 نم اعيمج هل رقملاو رقملا ناك نإف : هل تلق هنمو س ةفورعم مهارد
 : لاق ؟ هيلعو هل تبثيأ ندع مهاردب هل رقأف ندعب اعيمج اناك نامع
 . معي

 الصتم هرارقإ ناك اذإ هنإ ليق دق : ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 سيل هنإ مالكلاب الصتم ندع مهارد نم امهرد نوثالث هل يلع لاقف

 ىعدا مث تكس اذإ امأو ث ندع مهارد نم امهرد نيثالث ال ا هل هيلع

 . ىلوألا ةلأسملا يف لاق امك وهف ندع مهارد نم هنأ كلذ

 سيلف مهارد ةرشع ىلإ مهرد ةئام هل ىلع : لاق نإو : ةلأسم
 ةئام ىنح هل : لاق ن او . فورعم ءيشب رقي نوكي ن أ ال ١ ءيش هل

 يراوحلا ىبأ لوق . مهرد ةئام هلف . مهرد

 لاقف مهرد ةئام ىلإ يلع هل لاق نإ ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 . مهرد الإ مهرد ةئام : لاق نم لاقو 0 مهرد ةئام هل نوكي : لاق نم

 . ريسي ءيش الإ مهرد ةئام هل : لاق نم لاقو

 راحص قوس لهأ نم نيلجر نأ ديعس نب ورمع معزو : ةلاسم
 ناذاش نب دمحأ ىعداو - هللا همحر- هللا دبع يبأ ىلإ اعزانت

 عم رقأف مهارد هيلع هل نأ ذينح نب دمحم نب ميهاربا ىلع يراوحلا

 هيلع ىعدا ناك امم لقأ امهرد اذكو اذك هيلع هل نأ هللا دبع ىبأ

 هيلع نأ ادهشف لدع ادهاش هيلع دمحأ ماقأ مث \ ناذاش نب دمحأ
 ناك هنأل ى لدع يدهاش هيلع ماقأو ي هيلع ىعدا ناك امك اذكو اذك

 ناذاش ني دمحأل هيلع نأ همكح سلجم يف هلل ا ديع يبأ دنع هل رقأ

 دمحأ بلط من 5 هيلع ةنيبلا هي ماقأ ناك امم لقأ وهو . مهرد اذكو اذك
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 . هيلع ةنيبلا اهب ماقأ يتلا مهاردلاب هذخأي نأ هللا دبع يبأ ىلإ
 نأ بجب جتحاق اهب هرارقاإب اشلا هبلع دهشأ يتلا مهاردلابو

 اهب ماقأ يتلا مهاردلا نم يه كعم اهب تررقأ يتلا مهاردلا هذه
 هب دهش ام الإ ج دبع نبا هيلع ري ملف ى لصالاب ن ةهاشلا يلع
 امهنيب كلذب مكحو رارقإلا كلذب هذخأي ملو رثكألا وهو 0 نادهاشلا
 . رظنلا هيف تلطأ دقو ييأر وه : لاقف ة دمحأ هيلع رثكأو

 نأ ولو قحلاب مهرارقإ مهرضل سانلا مزلي اذه ناك ول : لاقو

 مث . . مهر ل هك امعسست هيلع ن ں ا رقأق مهر ل فل ] لجر ىلع ىع ل ١ الجر

 ىلإ بلطو مهرد فلأ هل هيلع نأ لدع يدهاش يعدملا هيلع ماقأ

 عم دحأ رقي ال ناكل ةئامعستلايو مهرد فلألاب هذخأي نأ مكاحلا

 . يقابلا لطبيو رثكالاب هذخأي هنكلو مكاحلا

 نأ جتحاو لقأب هيلع نادهاشلا ماقأو رثكالاب وه رقأ نإ كلذكو
 الا هذخأي الف هب رقأ يذلا قحلا نم لقأب ةنيبلا هل تدهش يذلا

 دهشيو اذكو اذك نمث نم كلذب هرارقإ نإ حصي نأ الإ رثكألاب
 . اعيمج امهب هذخأي كلانهف رخآ عون نمت نم كلذب نادهاشلا

 دق ينإ قحلا هل يذلا دهشأف .4 . مهرد فلا هيلع ناك نإ كلذكو

 مث مهرد يتئام هنم تضبق دق ينأ دهشأ مث ت ى مهرد ةئام هنم تضبق

 ةئامتس امهنأ يطعملا ىعداف مهرد ةنامثالثا هنم تضيق دق ينأ دهشأ

 ضبق ام لك ناك هنأو 4 مهرد ةئامتالت اهنأ ضباقلا جتحاو . مهرد

 كلذ فالخ اذه ىرأق . هيلإ راص ام ةلمجب هسفن ىلع دهشأ هنم

 ذخؤي نأ هضيق دق هنأ هي رق أ ام كلذ ةلمج هيلع يأر نم يأرب ذخآو

 نم هي دهشأ يذلا كلذ ن أ ةداهشلا دنع نيبي ىتح رقأ امك هرارقإب

 . اذكو اذك رخآلاو لوألا ضبق ام ةلمج امن او اذه نم وه لبق

 نم اب ارج نالفو وه ىرتش أ هنأ مك احلا دنع رقأ نمو : ةلأمسم

 بلطق مهرد ةئام هل نالق ىلعو يلع : لاقو هنمث فصت هيلعو نالق
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 هللاو رقأ امك فصنلا هيلع امنإف ةلمجلاب رقملا ذخؤي نأ قحلا هل يذلا
 . ملعأ

 وأ يلزنم يف مهارد سيك نالفل نأ : لجر رقأ اذإو : ةلاسم

 هركني عجر مث هنيعب اذه لقي ملو س يبايث يف ابوت وأ يلبإ يف المج
 هب رقأ يذلا كلذ جرخي ىتح هيلع كلذ حص اذإ هذخأي مكاحلا نإف
 رارقإلا اذهب رقأ اذإ امأو س اذه وه هنأ هيف هلوق لوقلا نوكيو س هنيعب

 هل رقأ ام ردق ىلع ءازجأ رجي هب رقأ يذلا عونلا كلذ نإف تام مث
 . اهنم ءزج هل رق أ ي ذلا يطعي مث هدقف هي

 كلذ حصي ىتح اذه نم ءىش هل تبثي ال ليق دقو : هريغ لاق

 سيك يلزنم يف هل نأ : رقأ اذإو . هنيعب رقملا هدح وأ ةنيبلاب هنيعب
 اهنزو مهارد دحاو لك يف ناسيك هلزنم يف دجوف هريغ وأ مهارد
 فصنلا امهنم دحاو لك نم هلف رخآلا نم لقأ دحاو نزو وأ ءاوس
 هل ناك دجو نإو ثقلا هاف ةثالث عونلا كلذ نم هل دجو نإو لدعأ هنأل

 ٠ عبرل هلق ى ةعيبر ا

 لاق 0 يدنع لدعأ لوألا يأرلاو لقألا هل : لاق نم لاق
 اذكه ءيش هل سيلف هنيعب سيكلا اذه فرعي مل اذإ : يراوحلا وبأ

 . . هنيعب سيكلاب ةنيب هل موقت وأ : لاق انظفح

 كلذ فرعي مل اذإ ةسيكالا نم رثكألا هل نأ ليق دقو : هريغ نمو

 هل دجوق مهارد هيف اسيك يلزنم يف هل نأ رقأ اذإو هنمو س هنيعب
 دجوي ىتح هل ءيش الف 0 مهاردو ريناند هيف اسيكو ريناند هيف اسيك

 اذه ىلع وحنل ا اذه نم ن اك املكو ةصلاخ مه ار ل هيق اسيك هل

 ٠ سس - انقلا

 هيف يلزنم يف سيك نالفل : لاق اذإ ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 نإ ةصلاخ ريناند هيف اسيكو ريناندو مهارد هيف اسيك هل دجوف مهارد
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 سيك يلزنم يف نالفل : لوقي نأ الإ ى مهاردلا هيف يذلا سيكلا هل
 اسيك نوكي ىتح ءيش هل تيثي مل ريد ذان دو مه ار ل هبق ن ٠اك ,0 ںِإ اف مه ر ل

 . ةصلاخ مهارد هيق

 سيل ةفلتخم قوقحب هسفن ىلع دهشأ نم لك نأ ملعاو هنمو
 كلت ةعامجب ذخؤي هناف دحاو تقو وأ ةفلتخم ت اقوأ ىلإ ةئط اوتم

 اهلك اهب دهشأ اذإ ادحاو اهتقو ناك ولو اهب هل دهشأ يتلا قوقحلا
 . دحاو سلجم يق

 ناضمر رهش ىلإ مهرد فلأب لجرل هسفن ىلع دهشأ نإ اذكو

 نأل نافلأ هيلعف س ةدحاو يه بولطملا لاقق نابعش ىلإ مهرد فلأو

 رهش ىلإ مهرد فلأب هيلع دهشأ نإ نكلو 0 افلتخا دق نيتقولا
 كلت نم ناضمد رهش ىلإ مهرد فلأب اضيأ هيلع دهشأ مث ، ناضمر
 تأطاوت ثيح كلذو 0 افلتخا نإ امهنيب ناميألاو دحاو فلأ اذهف ةنسلا

 ةنس نم ناضمر يف لوألا فلألا ناكو خيراتلا فلتخا نإف ةداهشلا
 فلتخا ثيح نافلآ امهف نيسمخ هلحم يناثلا فلألاو نيعبرأو عست
 . خيراتلا

 نكي ملو مهرد فلأب دهشأ مت مهرد فلأب دهشأ اذإو : ةلاسم

 .ةدحاو فلأ يهف 4 خيرات الب دحاورهش يف تقو يف ناك وأ اتقو كلذل

 رهش وه : بولطملا لاقف ناضمر رهش ىلإ قحلا يف ة دملا تناك اذإو

 هذه نم ناضمر رهش وه : بلاطلا لاقو س نينس سمخ ىلإ ناضمر
 ةنسلا هذه نم ناضمر رهش وه بلاطلا لوق : لوقلاق . ةنسلا

 . ضقتني الو فلسلا يف كلذكو هنيمي عم بلاطلا لوق لوقلاف

 لاق اذإو .س هنيمي عم بولطملا لوق لوقلا ليق دق ي معن : :ريغ لاق

 بلاطلا بلطق . مهرد ةئام وأ مهرد يتئام يلع نالفل نإ : رقملا
 . الوأ رقأ امك نيتئاملاب هل ذخؤي هنإف ةئام يه امنإ رقملا ل نيتئاملا
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 ىلع ةنيبلاب رخآلا ىعديو ةئاملاب هل ذخؤي ليق دقو : هريغ لاق
 ةئاملاب ذخأ فلحي مل نإف هل فلح ةنيبلاب رضحي مل نإف ىرخألا ةئاملا

 ىرخألا

 اذإ هنأ مهرد فلأ نالفل انيلع لاقف لجر رقأ اذإ ليقو : ةلاسم
 ٠ فلأل | ث همزلي امناف عجر

 ىمسيو رقي ىتح مكاحلا هذخأي نأ دارأ ىذلا لاق : هريغ نمو
 ءيشب رقأ اذإف كلذب الإ هرذعي الو لجرلا اذهل قحلا اذه نم هيلع مك
 هنيمي عم هب رقأ ام ريغ هيلع سيلف

 دعي ن اك املف مهر د فل ] امهل هرلع ن 7 أ نيلجرل رق ] نمو : : ةلأسم

 تومي نأ الإ هلوق اذه يف لوقلا : لاق ة اذكو اذك اذهل : لاق مايأ
 ذئنيح هنأو امهنم دحاو لكل هيلع مك ربخي نأ لبق امهل هيلع مكحيوأ
 . ناقصت

 يف ءامسألا يناعم يف سانلا فراعتي ام ىلع رارقإلاو : ةلاسم
 نإف كيكاكم وأ مهارد وأ ريناندب وأ رانيدب لجرل رقي لجر لثم مهدلب
 زيفقلاب دلبلا لايكم هل امنإو مهاردلاو ريناندلا يف دلبلا دقن هلام
 . اهنم طسوألا هلف ليقاثم وأ ةفلتخم ليياكم تنآك نإف . عاصلاو
 نم لكو طسولا ةفلتخملا دوقنلا يف كلذكو سانلا دامتعا هيلع يذلاو
 نم ةفصب عونلا كلذ فصو مث .4 . لاومألا عيمج نم عونب هريغل رقأ

 نأ ىلإ هب رقأ ام الإ هيلع نكي مل ةفصلاب لصتم تافصلا عيمج

 اذك تقو ىلإ مهرد فلأ هيلع هلوق لثم هل رقملا ىلع ىوعد كلذب لصي
 نم اذه وحنو يعدم لجألا يف وهو مهرد فلألا هيلع ناك . اذكو

 هيلع نإف 0 اهريغ وأ يندع مهرد فلأ هيلع هل هلوق لتمو . ءانثتسالا

 نم سيل مالكب وأ توكسب ةفصلاو رارقإلا نيب عطق اذإ دلبلا مكح
 نم ضرعب رقأ نإو س هلوق لوقلاف الصتم كلذ لاق نإو س رارقإلا
 نكي مل س اذكو اذك سنج نم وه لاق مث دبع وأ بوت لثم ضورعلا
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 بايثلا وأ ديبعلا نم سنج ىلإ كلذ فاضأ نإو هب رقأ ام الإ هيلع
 هدخألو مهر د فلأ ١ يح أ ينبل : ل اق لجر نعو 0 طسيوأل ا هيلع ن اك

 . ةلاقملا هذه لاق موي مهنم ءايحألل فلألاف ت تاومأو ءابحأ دالوأ

 كلذ امنإو تاومألل زئاج رارقإلا نإ ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 نم مهتصح ت تاوماألل نوكتو . هيخ ] ينب عيمجل فلأل و ةيصول ا

 رارقإلا

 ةرشع لاق وأ مهارد ةرشعب لجرل رقأ نميف : تلقو : ةلأسم
 ؟ هنم هل همزلي ام اذه لثمب هل ىصوأ نإ ١ كلذكو .4 ناقن ادو مه ارد

 نم دليل | دقن نم مهر ل فصنو مه ر ل ةرشع ل اق اذ ل ١ هن ] يعمق

 نم مهارد ةرشع هيلع ناك نيقنادو مهارد ةرشع لاق اذ إف . مهاردلا

 . هدعي نم ةثرولا لوق وأ نبيقنادلا ىف هلوق لوقلاو دلبلا قناد
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 نوتالتلاو سماخلا بابلا
 عويبلاب رارقالا

 هلام ىضق هنأ وأ نالفل هلام عاب هنأ موق عم لوقي لجر نعو
 : هل تلق . معن : لاق ؟ ةجوزل أ وأ لجرلل اتي اث اذه نوكي له . هتجوز

 ؟ عيب اذه نوكي له فورعم ءيشب هلام عاب هنأ نودهشي ال مهنإف
 كلذكو : لاق .4 هنيمي عم نمثلا يف هلوق لوقلا نوكيو ‘ معن : لاق

 . كلذ هيلع تبث اذإ قحب الإ ءاضقلا نوكي الو ةارملل لاملا نوكي

 نم ءيشب هدحو هلام نم ائيش عاب هنأب رارقإلا امأو : ةلاسم

 كلذ نإف . نمثلا كلذ يرتشملا نم ىفوتسا دق هنأو فورعم نمنلا

 مل نإ يدنع كلذكو كلذ تبثيو هتثرو ىلعو هيلع زوجي رارقإ يدنع
 هل ناك ايح ناك نإو ى نمثلا ىفوتسا هنأو عيبلاب رقأ دق هنأ الإ مسي

 : لاق 0 هتفرعمب رقي ملو هب مسي مل اذإ نمثلا ةلاهجب ةعجرلا يدنع
 نأ يدنع ناكف ضيرملا امأو حيحصلا يف يدنع جرخي رارقإلا اذهو

 ال كلذ نإ هيف هلعف زوجي ال ىذلا تقولا ىف هلعف زوجي ال امب هرارقإ

 . ` .. هلعف لثم وهو هنم تبثي

 نينثال هعاب هنأ ع اتمي رقأ نمو رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم

 همزلي هنإف هل ليق س رخآلل ناك عيبلا نأ رقأو امهدحأ دي يف وهو

 . هيلع ءيش الف رخآلل وه لب لاق نإو 4 هي هل رقأ ام لثم لوألل

 اذكو اذك ةعطق نالفل تعب دق ىنإ : لجرلا رقأ اذإو : ةلاسم

 هتثرو ىلعو هيلع زئاج هرارقإف 0 نمثلا هنم تيفوتساو نمثلا نم
 و دربو ةعحطتل ١ كلظ ذخ ] و ل ار ا ن ا ةتروللو اهعيبب هل رق ] نمل ةعطتل و

 يف كلذكو نمثلاب رقي مل نإ لاملا ةميق وأ هب رقأ يذلا نمتلا هيلع
 . تباث وهف ةحصلا يف رقأ اذإ امو م ضرملا

 اذكو اذكي لقي ملو ةعلس نالف نم ىرتشا هن ] رق ] نمو : ةلأسم

٤٩٢



 ىتح . هيلع ءيش ال هنإف ءيش ىلع هل سيل : لاق مث نمثلا نم

 مث كلذ ىمسيو نمتلا نم اذكو اذك هل هيلع نأب ةنيب عئابلا رضحي
 ةنيب رضحي نأ الإ نمثلا همزلي هنإف ىلع سيل لاق وأ هتعقد لاق
 . . ملعأ هللاو عقدلاب

٤٩٤



 نوثالثلاو سداسلا بابلا
 بتكلاب رارقالا

 اهنمو هيف بوتكم اهنم بتك هعمو هضرم يف لاق لجر نع لئسو
 هذه ىبتك لاقف عوضوم ءانإ ىف كلذ لكو عاقرو هيف باتك ال ءيش
 ابوتكم ناك اذإ امأ : لاق ؟ اهنم نالفل نوكيام اهرظني وهو ٧ نالفل
 هيف باتك ال يذلا امأو بتكلا نم نوكي نأ ينبجعيف . زرحلا دعب هيق
 امأو 0 فالتخالا ىناعم هقحلي هنأ ىعمق رتافدلا نم زورحملا نم
 ملام امأو . بتكلا يناعم هقحليف هيف ابوتكم اهنم ناك امف عاقرلا

 ريغ أزجم ناك ام امأو بتكلا ىنعم هقحلي الف هيق ابوتكم نكي
 ابوتكم ناك ام بتكلاب قحلي نأ ينبجعأ هضعب يف بوتكمو زورحم
 نم وهف باتك هيف سيل امو دحاو بتاك نم ولو بتكلاب ام امأو س هيف
 . بتكلا ريغ

 ني مساقلاو مسقلا نيب يراوحلاو تنأ تنك كنأ تركذو : ةلأسم

 نم تركذ ام مكل ركذف ضيرم وهو "" دلاخ دمحم يبأ دنع ناميلس

 . مكل تاباوجلا : لاقو ةسيفن ةريثك تاباوج هدنع ناكو بتكلا ثيدح

 تاباوجلا ركذ هنأ الإ مكل تاباوجلا كلذك : لاق وأ مكل تظفح يذلا

 يف متشقان تام املف ى تام ىتح تبثي دعي مل هيلع مكتقفش نمف مكل
 . يل تفصو ي ذلا هنع تن ذأ تظقحو ذ ذئنيح بتكل ١

 مكل ةيصو ىهو لاق هنإ لاق ام متلق ام يلع نب يراوحلا لاق
 تاباوجلا : لاق هنأ هنع نوظفحت متنك نإف تفصو ام ىلعق ىلام نم
 . مكل هنم رارقإ انعم اذهف 0 مكل يتاباوج لاق وأ . هتباوج ينعي مكل
 يف تلق ام امأو 0 هأجلأ هنأ اوملعت ملام مكل هب رقأ ام ذخأ مكعسيو

 كلذق يلام نم مكل ةيصو ينعي : لاق هنأ مسقلا نب يراوحلا لوق
 نم بتكلا رئاس امأو س هلام ث نم جرخت ةيصولا تناك اذإ زئاج

 امب متذخأ نإف تبثي اميف اهظفلب مكل اهركذ هارأ الف تاباوجلا ريغ
 . دلاخ ني دمحم دنع : ةخست يقو ()

 ٤٩٥



 ملو ةبصرول ا ام و > قح هجو كلذف ت اي اوجل ١ يف مكل رقي هومتعمس

 . ةيصوب لدع يده اشي

 بتكلل اعبت تاباوجلا تناكأ مكل ىبتك : لاق نإ تيأرأ : هل تلقو

 ظفللا اذه يف ةلخاد هبتك لك انيأر ، مكل هبتك لاق نإف ؟ ال مأ

 . . تاباوجلا ريغ وأ تاباوجلا تناك مكل هرارقإب

٤٩٦



 نوتالتلاو عباسلا بابلا
 بايثلاب رارقالا

 هنمث ينع قرفو ث هعب كل بوثلا اذه : لجرل لاق لجر نع لئسو
 اذه هلوق جرخ هرارقا زوجي اذه ناك ن ا هنا يعم : لاق . اذكواذك

 . ءاش ام هب هل رقأ امب لعفيو مكحلا يف يدنع هل ارارقإ

 : لاق ؟ رارقإلا كلذ هل زوجي اثراو هل رقملا ناك نإف : هل تلق
 يدنع ةلعلاو ضرملا يف رارقإلا توبثب لوقي نم لوق ىلع يدنع اذكه
 . ةيطعلا ةلزنمب هلعجب ضرلا يف رارقإلا تبثي ال نم لوق يف

 ةيصو الو . ةيصولا ةلزنمب اهنأل ثراولل زوجت ال ضرملا يف ةيطعلاو
 . اهيف فلتخي ضرملا يف ةيطعلا نأ يعمو 0 ثراول

 قحلي ام ثراولا ريغل ضيرملا رارقإلا قحلي كلذكو : هل تلق
 يعم : لاق ى ثراولا . فالتخالا قحلي ال مأ فالتخالا نم ثراولا
 عقوم عقي رارقإلا نإ : لوقي نم لوق ىلع فالتخالا هقحلي هنأ
 .ةيطعلا

 نأ ىلع كل بوثلا اذه : لجرل لاق لجر ىف لوقت ام : ةلاسم

 هبشي هنأ يعم : لاق ؟ رارقإلا تبثي له اهحبذف ةاشلا هذه يل حبذت
 . ةاشلا هل حبذ اذإ هيف توبثلا ىنعم يدنع

 اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ اهحبذي نأ لبق ةاشلا تكله نإف : تلق

 تلطب اهحبذي نأ لبق ةاشلا تتامف ةرجألا هجو ىلع جرخي ناك
 مل وأ اهحيذ تي اث ر ارق ل اف ر ارقإل ١ ىنعم ىلع جرخ اذ او ى ةرجأل ١

 هذه ىنعم يف اذهو اذه ىنعم هبشي امب ليق دق هنأ يعمو 0 اهحبذي
 . ةلاسملا

 ضيبألا هبوث نأ نالف رقأو هتيصو يف لاق نإ : تلقو : ةلاسم

٤٩٧



 نأ افورعم ناك اذإ ضيبأ بوث هلو اتباث رارقإ اذه نوكي له نالفل
 . تباث رارقإ اذه معنف ؟ هريغ هل سيل اضيبأ ابوث رقملل

 قرقو هعب كل بوثلا اذه : لجرل لاق لجر نع لئسي :
 يعم : ل اق ؟ اذه نوكي ام م يتثرو ىلع ٥ در يقب ا امو ١ ذكو ا ةامسم . ينع

 ء يش ه الو امهنيب س .اسأ ا كل انه نكي مل ام همث قرف الو ه هعي ه هبلع

 تبثي له هثراو ناك نإف س هل لبق ليق اذكه رارقإ وه امنإو س مدقتم
 يف رارقإلا ىنعم تبثي نم لوق ىلع يدنع اذكه : لاق ؟ رارقإلا هل

 . ثراولل ضرملا

 ةلعل ١ ام ثر اولل ضرمل ١ يف ر ارقإل ال ا تيثي ال نم لوقق : هل تلق

 ال ضرملا يف ةيطعلاو ةيطعلا ةلزنمب هلعجي هن إ يعم : لاق ؟ كلذ يف

 يف ةيطعل ١ ن ا يعمو . هل ة هصو الو ةصول ا ةلزنمب اهنأل ثر اولل : زوجت

 . اهيف فلتخي ضرملا

 ام لثم ثراو ريغل ضيرملا رارقإ قحلي فالتخالاف : هل ليق
 هقحلي هن ا يعم : ل اق. ثر اول ا ال ا فالتخال ا قحلي ال م ا ٹثر اول قحلي

 ريغل ةيطعلا عقوم عقي رارقإلا نأ لوقي نم لوق ىلع فالتخالا
 . اذكه كلذك ناك نا ثراولا

 نم هل تبتيام هبايثب رقأ نإف : هل تلق نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 ناك نإف : هل تلق . اهريغو هتوسك هبايث عيمج هل تبثي : لاق ؟ هبايث
 ؟ هتوسكب رقأ نإف : هل تلق س معن : لاق ؟ هبايث ةلمج هل تبثي ارارقإ

 هيف سيل ناك نإف : هل تلق ى اسوبلم ناك ام هبايث نم هل تبثي : لاق
 سابللا ةمالع هيف نكي مل اذإ : لاق نم لوق هيف لوقلا سابللا ةمالع
 بايث اهل ناكو ةأرما تناك نإف : هل تلق ‘ سوبلم هنإ ملعي ىتحق

 هسبلت مل ولو اهتوسك نم وهف اعطقم قيقشلا نم ناك ام لاق قيقشو
 لاق س اهل يهف ةسوبلم ريغ بايث تناك وأ اعطقم نكي مل امو

٤٩٨



 مل ولو كلذ تبث ةوسك اهتذختمو اهتوسك نم اهنأ حص ام ديعسوبأ
 . اهسبلت

 ضيبألا هبوث نأ نالف رقأو هتيصو يف لاق نإ : تلقو : ةلأسم
 نأ افورعم ناك اذإ ضيبأ بوث هلو اتباث ارارقإ اذه نوكي له نالفل
 . تباث رارقإ اذه معنف ؟ هريغ هل سيل اضيبأ ابوث رقملل

٤٩٩



 نوتالتلاو نم اتلا بابلا
 ةبادلاب رارقالا

 هنكسي هتراو لزنم يف اهكرتو تام مث ةبادب ديزل رقأ لجر نعو
 ؟ةبادلا ملسي نأ هيلع له هب رقأ اميف بذاك هنأ ملعي ملو كلذب ملع دقو
 هيلع تحص وأ كلذب ملع اذإا رقملا هب رقأ ام تيثي هنأ يعم : لاق

 اهملسيو اهلقتعي ال نأ هيلع نأ يعمو ت نل ا هيلع نأ يعمو 4 ةنيبلا

 . ةنامأ ه دي ىق تيقب تن ذاك ن ١

 اذإ : لاق ؟ ةنامأ هدي ىف نوكتأ لزنملا ىف تناك نإف : هل تلق

 . هنكسي ناك

 مث ضرأ وأ ةبادب لجرل رقأ نمو : ءايضلا نم : ةلاسم
 هنأ طرتشي نأ الا إ ءيشب هيلع عجري ال هنإف هل رقملا دي نم تقحتسا

هنإف طورشي وأ هلام يف هصالخ هل هيلعف . كردي كلذ يف كردأ نإ



 نوثالثلاو عساتلا بابلا
 زبخلاو ناروشلاب رارقالا

 ام. مكاحلا عم ناروش نمب رخآل لجر رقأ ول تيأرأ : : هل لدق

 ك نوكي هن يعم ا لاق ؟ سباي وأ بطر ناروشلا نم كلذ يف همزلي

 خارفلا نم سانلا نيب فراعتملا لثم سباي ناروش نم

 هل نوكي هنأ ىعم : لاق ؟ هل نوكي ام كلذ فلتخا نإف : هل ليق

 . فلتخا نإ كلذ نم طسولا

 ارب ربخلا نم هل نوكي ام زبخ نمب رخآل لجر رقأ نإف : هل ليق
 كلذ يف دلبلا زبخ نم هل نوكي نأ ينبجعي : لاق ؟ هريغ وأ ةرذ وأ

 نوكي امم ؤأ مهلزانم يف سانلا عم نوكي امم كلذف : هل تلق ى تقولا
 لوقلا ناك زبخلا نم هل رقأ ام نوكي هنأ يعم : لاق ؟ قاوسألا يف
 حصي نأ الإ اذه ينبجعيو ٧ هيلع ىعًاملا كلذ دارأ نإ هنيمي عم هلوق
 . كلذ ريغ هيلع

 هل رقأف ناروش نم هيلع هل نأ لجر ىلع ىعدا لجر نع لئس

 ؟ سباي وأ بطر نم ناروشلا نم هل نوكي ام ناروش نم هيلع نأ
 . سبايلا ناروشلا نم سانلا نبب فراعتملا هل نأ ىعم : لاق

 ؟ هل نوكي ام زبخ نم نمب لجرل رقأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 : هل تلق ث تقولا كلذ ىف دلبلا زبخ . زوخلا نم هل نوكي هنأ ىعم ام

 عم هلوق لوقلا ناك زبخلا نم هب :هل رقأ ام هنأ يعم : لاق ؛مهلزانم
 ريغ هرلع حصي نأ الا اذه ينبجعيو هرلع ىعدملا كلذ دارأ نإ هنيمي

. كلذ



 نوعيبرو ل | ب ابل

 كيلامملاب رارقإلا

 نم ىلعأ امهدحاو ناتيراج هلو ةبراجب لجرل رق ة نمق : هل تلق

 ناف : هل تلق . هتيراج هل نوكي هنأ يعم : لاق ؟ هل نوكي ام ىرخألا

 : لاق ؟ كلذ يف مكحلا ام رارقإلا هيلع ةو امهتي ةنيبلا ةنيبلا دحت مل
 ىشي هل مكحي ال هنأ يعم

 ؟ ةدحاو ةيراج الإ هل سيلو نالفل هتيراج نأ رقأ نإف : هل تلق
 حصف نالف ىصوملا ةيراجلا هذه نأ ةنيبلا تدهش اذإ هنأ ىعم : لاق

 تلاق ناق : هل تلق > هل ةيراجل ا ٥هذه تناك نالفل هتيراجب ٥هر ارقإ

 ىلع هنإ ىعم لاق 0 هذه ريغ ةيراج هل ىصوملا انالق نإ : ةترولا

 . ةنيبلا ةثرولا

 نوكي ام ناتيراج هل دجوف هتيراجب هل ىصوأ ناك نإف : هل تلق
 اعيمج امهفصن هل ناك هلام ثلث نم اتجرخ اذإ امهنأ ىعم: لاق ؟ هل
 . امهنم لقألا هل نأ لوقلا ضعب يفو

 نأ يعم : لاق ؟ رارقإلاو ةيصولا نيب قرفلا امف : هل تلق
 لاملا يف مكحي مل فرعي مل اذإف اهنيعب ةدحاو ىلع الإ عقي ال رارقإلا
 دق ام فرع نإف ى هلام يف وه هنم لعف ةيصولاو س نيعلاب الإ ءيشب
 لهأو ماكحلا نم رظنلا ىنعم هقحل الإو ةيصولا نم هلام يف تيثأ
 الا جرخي ال طايتحالا ىنعميو لقألاي الا مكحي ال مكحلا يفق رصبلا

 .هلام يف تيثأ دق ام ىنعملا مهدحأ نم ىرعتي ال ىتح ةكراشملا نم

 ال هنأ يعم : لاق ؟ هل نوكي ام ةدراجي لجرل رقأ ناق : هل تلق

 هن / يعم : ل اق ؟ ةبر اجي هل ىصو ا نا اق : هل تلق » ع يش هل نوكي

 يراوجلا مسا هيلع عقي يذلا دلرلا لهأ يراوج نم ةيراج هل تبثي

. ةقورعملا



 ام كل لمعي مالغلا اذه : لجرل لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 سيلو هايإ هاطعأ يذلل وه : لاق 0 يتثرولو يل وهف تم اذإف تييح
 يشب هلوت

 ىتثرولو ىل وهف تم اذإف "> كتايح كل وه لاق اذإ : هريغ لاق
 كتايح كل لمعي اذه لاق نإو لوقلا ضعب ىف هب هل رقأ يذلل دبعلاف
 . لاق امك وهف يتترولو يل وهف تم اذإف

 . هل وهف ائيش رخآل لجرلا رمعأ اذإ : ةلاسم

 هرمع أ | ذ ا ليق دق هنأ ىعمو : درعس وي ] هن أ وجرأ هريع ل اق

 ليق دق هنأ يعمو ٧ هتثرولو اتيمو ايح هل وهف هتايحوأ هرمع هل هلعجو
 . هتايح وأ هرمع هل لاق امنإ طرش ام ىلع وه ليقو كلذ

 ةيراجلا هذه وأ هذه ىتيراج : لاق لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 ليق دق : لاق ؟ رارقإلا اذه تبثي له 0 ىل اهتمدخ الإ نالفل هل ىهو
 . اهتمدخو اهي هل رقأ نمل نوكبو ءانثتسالا لطبيو رارقإل ١ تيثي هنأ

 . ءانثتسالاو رارقإلا تبثي : لاق نم لاقو

 . اعيمج نيلوقلا يف اهأطي نأ اهب هل رقأ يذلل زوجيو : هل تلق
 زاج رارقإلا تبث اذإ هنأ يعم : لاق ؟ هدلو دلولا ناك دلوب تعاج نإو
 ضقتنم هنأل يطولا هل ينبجعي مل ةلاهجلاب طرشلا تبث اذإو اهؤطو هل
 كلذي لوقي نم لوق يف هبسحأ ةيطعلا ماقم موقي هنأل لوقلا ضعب يق

 . ملعأ هللاو

 هذه كل تبهو دق وأ ةيراجلا هذه كتيطعأ دق لاق نإف : هل تلق
 هذه : لاق ؟ هيلع زرحأ اذإ اذه تبثي له س ىل اهتمدخ الإ ةيراجلا

 . اطرش اهيف نأل تبثت ال ةيطعلا
 . كتايح كل لمعي كل وه : ةخسن يفو )١(
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 تلق . ال : ل اق ؟ اذه ىلع اهؤطو هل ةبوهوملل لحي الو :هل تلق

 أر ديبو 0 دحلا دلجي ن ] ىنبجعي ال : ل اق ؟ دحلا دلجي ] اهاطو ن اق : هل

. ةيطع ببس كلانه نال يدنع ةهبشلاب دحلا هنع



 نوعبرألاو يداحلا بابلا
 نازيملاب رارقالا

 يدنع : لاق ؟ كلذ نم هل تبثي ام هنازيمب لجرل رقأ لجر نعو
 . نيتفكل او دومعل ١ ىف تي ا وه امو ن اتفكل او دومعل ا هل تيثي هن ]

 نم هل تبثي ام مهارد نازيمو نطق نازيم هل ناك نإف :هل تلق
 . امهنم نوندألا هل تبثي : لوقي اضعب نأ ىعم :لاق ؟ كلذ

 . اذه نم فصنلا ليقو ى امهنم طسوألا : لاق نم لاقو
 . اذه نم فصنلاو

 هنيعب هب هل رقأ ىذلا نازيملا حصي ىتح ءىش تبثي ال : ليقو

. هلوق ىنعم ىلع



 نوعبرألاو يناتلا بابلا
 ثاريملاب رارقالا

 ىلع نيد ورمعلو ورمع نم هثاريمب لجرل رقأ لجر نع لئسو
 هل رقأ يذلا ىلإ هيلع يذلا نيدلا ملسي اذه ديزق : هل تلق ،ديز

 نيب ريخم لوقلا ضعب يف هنأ يعم : لاق ؟ رقملا ىلإ مأ ثاريملاب
 هل سيل نأ يدنع لوقلا ضعب يقو هل رقملا ىلإ وأ رقملا ىلإ هميلست
 هثاريم هاطعأ اذإ ةيطعلا كلذكو : هل تلق " هل رقملا ىلإ هملسيو رييخت
 رارقإلا لثم هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ تبثي كدنع رارقإلاك وه نالق نم

 ؟ زارحإ لاملا ىلع فوقولا نوكي لهف : تلق . ةلاهجلا قيرط نم الإ
 زارحإ لاملا ىلع فوقولا نأ ملعأ ال : لاق

 نم يثاريم : تلاق ةأرما نعو 0 ةفاضا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ريغو دودحم لاملا نمو نالقل وهف 0 عبرلا وأ نمتلا وهو نالق نب نالق
 . ال : لاق ؟ ر ارقإل ا اذه تيثي له دودحم

 ؟ دودحمي سيل ام لطببو ا دودحم ن اك ام هل تيثي سيل أ : هل تلق

 . لطاب وهف ةدحاو ةظفلب ةداهشلا تناك اذإا : لاق

 رقملا نم عقو اذإ رارقإلا نإ ليق دق هنأ يعم : ديعسوبأ لاق
 وأ رصم وأ ةيرق نم هلام نم وأ كلاه نم ثاريم نم ةكوردم ةقصي

 للعي الو ى رارقإلا اذه تبثي هنأ نالفل يلام : لاقف م لمجملا نم لامب
 لخدت امنإو ةلاهجلا هيلع لخدت الو ي تالاهجلا قيرط نم رارقإلا
 امم ةضياقملاو ةحلاصملا نم اههبشأ امو عيبلاو ةيطعلا ىلع ةلاهجلا
 . همكح لقانتي

 دق رارقإلا لبق مدقتم كلمب رارقإ هانعم جرخي هنإف رارقإلا امأو
 زارحإ هل رقملا ىلع الو ةلاهجب ةجح هل نوكي الو س هل وه هلوقل هل تبث
 هقحلي ليق هنأ يعمو 4 ةلاهجب ةجح الو زارحإ لبق ةعجر رقملل الو
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 كلذ ضقنت ةلاهجلاب ةلعلاو زارحإلا مكح هيف تبثيو 0 ةيطعلا ىنعم
 هلام نم ائيش وأ يثاريم وأ يلام لاق اذإ كلذو رقملا نم هيف ةعجرلاو

 كلذ لاق نبح هكلم نم لقتنا امل هنأكف س اذهب نالفل هسقن ىلإ هفيضي

 .عيبي و أ ءاضق نم كلذ ريغي مسي مل ام ةنهل او ةبطعل ١ ىنعم ىلع جر اخ

 وأ نالفل هذه يارد : هلوق يف لوقلا ضعب يف جرخي هنأ يعمو
 هب تيثي الو اليحتسم همكح . جرحي اذه نإ نالفل يلام وأ نالقل يراد

 نأ اليحتسم نالفل يلام : هلوقو ٠ نالفل نوكي ال هلام نأل رارقإلا
 ةقدص وأ عيب وأ ةبه نم ماكحألا نم مكحب الإ نالفل هلام نوكي
 لوقلا رثكأ هلعلو تبثي ليق هنأ يعمو ى هوجولا نم هجو وأ اهب يمسي
 لصألا ىنعم يف تبثأ هفيعضت ناك نإو راثآلا مومع يق هتوبثب
 . نالفل هلام نوكي نأ مسإلا ةلاحتسال

 نب نالف نم يثاريم : لاق لجر نعو دمحم وبأ خيشلا : ةلاسم
 . دودحم ريغ ةثرولا لام يف عئاش هب رقأ يذلاو نالف ينبل وه نالف

 . ال : لاق ؟ رارقإلا اذه تبثي له

 :لاق ؟ ائىش هتترو كر دد له تام ىتح رقمل ١ عجري مل ناف : تلق

 . ءيش هتثرول سيلف ٨ تام نأ ىلإ هب رقأ اميف عجري مل اذإ . ال

 لوقي نم لوق ىلع لوقلا اذه جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق
 ام ىنعم ملعن الو ةيطعلا ةلزنمب نوكتو س ةلاهجلا هيف لخدت رارقإلا نأ
 ةجحلل هبلطو رقملا رييغت دعب نم الإ ةيطعلا الو رارقإلا لاطبإب لوقي
 اذإف ى لوهجم هنإ لاقي نكلو ى لطاب هنإ الو تبثي ال هنإ لاقي الو
 الطاب ناك ولو فالتخالا ىنعم هيف تبث ةعجرلاب رقملا ةجح هضراع
 نمف 8 عجري مل وأ رقملا هيف عجر هنيح نم الطاب ناكل تبات ريغ وأ
 . هريغو عيبملا نم ءايشألا رئاس نم ةدسافلاو ةلطابلا بابسألا

 مث . هل ح و 4هم و وه هيبأ نم الام ثرو لجر نعو : ةلاسم
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 امب لجرل رقأ مث وه هثروف هوخأ تام مث هوخأو وه اهٹروف همآ تتام
 ىلع هيبأ نم هل اثاريم لاملا اذه عيمج نأ نظي وهو هيبأ نم ثرو
 ملسيو هيخأو همأ نم ثرو ام كسمي نأ دارأو عروت مث هجولا ذه
 ؟ كلذ هل له هيبأ نم هثاريم

 امم ائيش هل رقملا ىلإ ملسي نأ هيلع ىرأ الف متفصو ام ىلعف
 هل رقأ هيلإ هملس هملع نإو اقح هيف هل ملعي مل اذإ هيخأو همأ نم ثرو
 هنيب اميف امأو ى مكحلا يف رارقإلا هيلع تبثي امنإو هل رقي مل وأ هب
 هيلع هب سأب الف هل سيل امب هل رقأ امنإ هنأ ملع اذإف هللا نيبو
. عجر . هكاسمإب



 نوعبرألاو تلاتلا بابلا
 ةبطعل يك

 ل ام دلي يف اهل ةأرم ١ نعو 0 حبسمو مش اه نع هن أ دجوي امم

 لاملا كلذ نم اهتصح هدطعت نأ اهيلإ بلطف خأ اهلو اهيبأ نم هتثرو

 نأ ىلع تعلطاو لخنلا اهل ىمسو ةلخن ةئام نم ثلثلا اهل نأ معزو

 .يش هل سيل وأ رأ ةئاملا نم اهتصح خألل زوجي له . ةلخن اتئام لاملا
 نم اهتصح هل - روجي ال : لاقف .4 . يه تيطعأ امم رثكأ لاملا ن اك اذإ

 ةئاملا

 ىلع احلطصا نإ اعمجأ مث لام يف اعزانت نيلجر نعو : ةلاسم
 هايمس عضوم نم ةلخن نيرشع امهماحرأ نم الجر ايطعي نأ
 ملعو هبحاص هيلإ يعدي امم دحاو لك ئربو كلذ ىلع احلطصاق
 ىرت له 0 كلذ نع امه:اعجرف نيرشعلا ضبق دارأف ىطعملا لجرلا
 نكي مل اذإ ةعجرلا امهل نأ : هيأرب ديلولا وبأ لاقف ؟ ةعجرلا امهل
 هفالخ رصبي مل معز هنأل ديلولا وبأ هفلاخي ملو ةيطع لبقتف ارضاحم
 . عيابي نأ رصبي ملو

 ثلثب ءزجي ةفورعم ر اد 7 لجر ىلع ق دصت نإ : ل اق :

 . ضيقي مل ن ں او كلذ ل ر زاج ىمسم ء يش ق ] سمح ق ا عير سم .

 ح اتحم هري أو همأ نم خ أ هل لجر نع ًابويحم تلأسو : ةلأسم

 له ى لاملا كلذ ءادأ هوخأ عيطتسي الو الام هيخأ ىلع هل عقوف هيلإ
 نكي مل اذإ : لاق ؟ ةترولا لاحل هيخأل لاملا كلذ بهو نإ لجرلا مثأي

 . سأب الف ارارضإ

 كل ذق هل امي ملسم لجر ىلع ق دصت ى دوهي لجر نعو : ةلأسم

. هيلع قدصت ام ىلصملا زرحأ اذإ زئاج



 تناك هتأرما ةدلاو نأ فسوي ني مشاه اضيأ ينثدحو : ةلاسم

 انملعو اهتجوزت املقف . ةيطعلاب ملعت ملو اهلام نم ةيطع اهتطعأ

 جتحا نم جتحاف : : لاق رهزأ عم ةنيبلا تمقأف : لاق 4 انيلط ةيطعلاب

 ةدلاولاو لاملاب انل مكحو ةيطعلاب ملعت مل : رهزأ لاقف م ضيقت مل اهنأ

 . ةيطعلا تركنأ

 بلط لجر : خايشاألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هاطعأ هنأب جتحاو هدري ملف هيف يلصي هيوت وأ اهيلع بكري لجر ةباد

 هاطعأ اذإ امأو : لاق 0 هبر ىلا هدر هيلعو صل كلذ : لاق 4 كلذ

 هذه ذخ وأ هيف يلص بوتلا اذه ذخ لاقف لاؤس ريغ نم اعربتم

 لوقو 0 هدر هيلع سيلو هذخأ ىطعملل ازئاج كلذ ناك س اهبكرا ةبادلا

 لعلو : فيضملا لاق 0 مالكلاو لوقلا يف ةدايز سبلاو بكرا : يطعملا

 سفنلا هيلإ نكست اميق ةيراعلا ليبس ىلع يطعم ا نم عقي مل كلذ

 . ملعأ هللاو

 اهضبقف ةبه لجرل بهو نمو : خايشألا باتك نم : ةلاسم
 : تلق > ن امضل | هيلعق هنم اهي ذج ن اف > هيلع هل ةعجر الف اهزرح و

 م ارح هيلع الو هل يه : ل اق ؟ اه ذخأيأ لجرل ا اذه اهيب رفظ ناق

 نم اهم ذخأ هل زاج اهايإ ٥هدحج نإو اهدجو ثيح ردق نإ اهذخأ

 ناي ادي ب اتك ىلإ ١ عجر > هل يهف اهيق هيلع عجرو ةلوهجم تدب ذاك نإو هل ام

 . عرشلا

 هتيطع يق عج ارلا : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ييبنل ا نع ليقو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ ليق اميق ن اكف س هئيق يق عجارلاك

 م ارح هنأ الإ هئيق يف عجارلل هن ] ىنعم ال هل اميرحت اذهب دارأ امنإ

 ةيجوم يطعم ا كلم نم ةلازم ةيطعلا نأ هيف فلتخي ال ام اذهو .4 هبلع

 . ىطعملا كلمل

 ةيطعلا سقن نإ : لاق نم لاقف ةيطعلا بوجو يف اوفلتخا امنإو
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 يطعملا قرتفي ا 3 تفي مل ام : : ل اق نم ل اقو : يطعملل ة هعجر الو ةبطعلل ة هيجوم

 لاقو . هل ةعجر الف اقرتفا اذإف . هتيطع يف ةعجرلا يطعمللف ىطعملاد

 . ةيطعل ا تتبث امهدحأ تام وأ ىطعم ا زرحأ اذإف ىطعملاو

 ىطعملا تومي وأ زارحإلاب الإ ةيطعلا تبثت ال : لاق نم لاقو
 الا ةيطعلا تبثت ال : لاق نم لاقو . هب تبثي الف يطعملا توم امأو
 ةاطعملا ديلا يلإ ةيطعلا لصت مل امف ىرخأ تطعأ دي اهنأل زارحإلاب
 .ةيطعلا يف ليق ام ىصقأ وه لوقلا اذهو يطعملا دي ماكحأ يف يهف
 دي نم تلاز دق اهنأ الإ افالتخا ملعن الف ةيطعلا ىطعملا زرحأ اذإف
 . اهيف ةعجرلا هيلع تمرحو يطعملا

 هنأ ملسو هرلع هللا ىلص يبنلا نع ديعس ويأ ىورو : : ةلأسم

 ام ىلع انعم كلذ ليوأتو 0 هئيق يف عجارلاك هتبه يف عجارلا :لاق

 بهو ام هل بوهوملا زرحأو ةيقت ريغ نم ةبهلا تناك اذإ رثألا هي ءاج

 الإ اهل بهاولا ىلع تمرحو ةيطعلا كلانه ناك زارحإلا عقو اذإف . هل
 نأ ى هئيق يف عجارلاك ىنعملا امنإو قحلا هوجو نم هجوب اهلحب
 ةنس نم ةيطعلا تتبثف مارحلل بكترم ئيقلل عجترملاو مارح ئيقلا
 الو نيملسملا ءاهقف كلذ ىلع عمجاو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلع كلذ جرخي دقو ملعلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا كلذ يف ملعأ

 ىلاعتو كرابت هلوقف هنيعب حيرصت نكي مل نإو هللا باتك نم هنأ ىنعم
 وا مكئابآ تويب وا مكتويب نم اولكات نا مكيلع حانج ال"
 هللا نأ اذه ةصق نم ناك هنأ كلذو ليق اهلك ةيآلا "مكتاهمأ تويب

 اولكأت ال اوتمآ نيذلا اهيأ اي" هلوسر ىلع لزنأ ىلاعتو كرابت

 ضارت نع ةراجت نوكت نا الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ
 دنع ماعطلا ىتح ضعب مهضعب لاومأ نوملسملا لزتعاف "مكنم

 هللا صخرف ماعطلا انلاومأ لضفأ نم سيلأ : اولاقو م ضعب مهضعب

 هلوسر ناسل ىلع هباتك يف هب هللا لحأ ام لصأو ث كلذ يف مهل
 كلذو عويبلا يف مارح لك يضارتلا عقي مل ام سانلا نيب يضارتلا
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 ال كلذكو س ءاضرلاب الإ عيبلا حصي الف "مكنم ضارت نع" : هلوق

 تبثي ام ريغ يف ربجلا ىلع عيبلا ناك ولو يضارتلاب الإ ةبهلا نوكت
 الإ نوكت ال ةيطعلا كلذك لالحب نكي مل ةمزاللا قوقحلا نم ربجلا هب
 بجوأ اميف ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ نمو ى سفنلا ةبيطو يضارتلاب
 قادص كلذ نمو ةمزاللا قوقحلا نم ضعب مهضعبل هدابع ىلع هدايعل

 هلثم وهام الإ مالسإلا يف هنم بجوأ ءيش ال يذلا اهجوز ىلع ةأرملا

 هولكق اسفن هنم ءيش نع مكل نبط نا اق" كلذ يق هللا لزنأف

 "ائىرم ائيته

 ںم ريخ ايلعل ١ ديل ١ ريسقت ام هتلأسو : ةيبش احلا نم : ةلأسم

 . ىطعملا نم ريخ ىطعملا لاق س ىلفسلا ديلا

 ةبهلا حلصت ال ىنكسلاو ةمدخلاو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 نم مودعم ةمذلا يفام نأل نكسلا الو تاكرحلا ةبه زوجت الو امهيف
 ةمذلا يفام نأل نيدل ١ ةيه زوجت الو هنم ضيقل ١ مودعمو كلذ عيمج

 . حصت نيدلا يف ةعاربلاو ضبقلا هيف حصي الو دوجوم ريغ مودعم

٢ ٥١



 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 نم كلذ هبلع نمو ةبطعلا ك زارح .الا

 ةك ةاضمل ٢ هد ار زلأ

 ةربقم هذه يضرأ تلعج دق : هتحص يف لاق لجرف هل ليق

 عجر نإ ! هيف ربقي مل اميق ةعجر هل له س دحاو ربق اهيق ربقق سانلل
 مسي مل اذا كلذ يف هل ةعجر ال هنأ جرخي هنأ يعم : لاق ؟ لعج اميق

 ال 7 جرخي اذه لثم يف نأل ربقي مل وأ دحأ اهيف ربق اذكه الإ هب

 الف مههابشأو ليبسلاو ءارقفلا لثم ةلمجلل هنأك وهو س هيلع ز ارحا

 . تباث وهف مهل لعج امو مهيلع زارحإ

 وأ كلذ ىلع متي مل ام ةعجرل ا هل ن : لوقي اضعمي ن ن زا بسح 7

 اذإا دحاو ربقب ولو ‘ هبق ةربقملا تويثب هنأ ىدنعف اذه امأو 4 كلذ

 ةعقبلا عيمجل زارحإ هنأ يدنع جرخ دحاو ببسبو ةدحاو ةعقب تناك
 . لاح ىلع ةعجرلا هل نأ يل نيبي الو اهلعج دق يتلا

 دجسملل افورعم هلام نم ائيش لعج ناف : هل تلق هنم : ةلأسم

 دجسملا نأ يعم : لاق ؟ ال مأ زارحإ دجسملا ىلع له هحالص يف
 لثم وه جلفلا كلذكو : هل تلق ى زارحإ هيلع سيل هنأ جرخي امم
 . دجسملاك سيل هنأ ى يدنع : لاق ؟ زارحإ هيلع سيل دجسملا

 . زارحإ هبابرأ ىلع ناك رامثلا نم ائيش هل لعج اذإف : هل تلق
 زارحإلا مهيلع كلذ نأ يدنع : لاق

 نوكي له لجر وأ هبابرأ نم ةأرما جلفلل زرحأ اذإف : هل تلق

 توبثل ىنعملا اذه يف يدنع اذكه : لاق ؟ نيقابلا نود هزارحإ تبثي

 جرخي ءيش لعجلا نأل لاوحألا ضعب يف هل ةعجر ال هنأ هيف ىنعملا
 هنأ يل عقي مل ةيطعلا ةلزنمب هنأ تبث اذإ امأو 4 ةيطعلا نم تبثأ هنأك
 . اهنم زرحملا ةصح ردقب الإ ةيطعلا نم تبثي

٥١٣



 ورمع اهزرحأف ةيطع اورمع وأ اديز ىطعأ ول كلذكو : هل تلق
 ال : لاق ؟ نيعيمجلل ورمع زارحإ تبثي له يطعملا عجر مث . اهلكأو
 هل تبثت ال هنأو ىطعملا ىلع زارحإلا تبثي نم لوق ىلع كلذ ىل نيبي
 اهزرحأ زرحملا نوكي نأ الإ زارحإلاب الإ ىطعملا عجر اذإ ةيطعلا
 هنأ وجرأو ريغص دلولاو هل ادلاو نوكي وأ هنم ةلاكوب وأ هكيرش نذإب
 هل تلق ى هدلو لام هنأو هدلول اهنأ ىلع هل اهزرحأف اغلاب اريبك ناك نإ
 . يل عقي اذكه : لاق ؟ اهلك ةيطعلا زارحإب هتحص ورمعل تبثي لهف

 ليحي نأ زارحإلاو زارحإب الإ تبثت ال اياطعلا لكو : ةلأسم
 وأ هيطعي وأ هيقسي وأ همرصيو رخآ لماع دي ىلإ لماع دي نم لاملا
 وأ اهيلع وهو هوطعأ ىتلا هلاح نع هتلازإب اثدح هيف ثدحي وأ هضبقي

 . . اذه وحنو 0 هيف لمعتسي وأ ضبقي

 هيلع اهدر مث اهزرحأف ةيطع الجر لجر ىطعأ اذإو : ةلاسم
 هيلع اذه نوكي نأ بحأ انأو س كلذ يف هيلع زارحإ الف ىطعملا

 ضعب لوق وهو لوبقلا الإ هيلع سيل : يراوحلا وبأ لاق زارحإ
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ت ءاهقفلا

٥٤



 نوعبرألاو سماخلا بابلا
 ةيطعلا ظفل يق

 اهريغ وأ ةمرك لثم ةرجش روق لجر ىلإ بلط لجر نع هتلأسو
 اهذخ بهذا اذكو اذك عضوم يف اهارت : هل لاقف . راجشألا نم
 نأ لئاسلل له . ةجحلا هلانت ال ثيح باغ وأ لوئسملا وأ لئاسلا كلهف
 وأ باغ اذإ لئاسلا نأ ىعم : لاق ؟ اهكلمي نأ لوئسملا وأ اهذخأي
 . اهب عافتنالا هل ناك ةيطعلا هذه يف عجر دق لوئسملا ناكو تام
 عافتنالا لئاسللو اهلاحب ةيطعلاف تام وأ باغ ناك نإو هلام نم يهو
 امأو ، ةيطع تناك اذإ كلذ يف هيلع عجر لوئسملا نأ ملعي ىتح اهب

 توم نإ : لاق نم لاقف فالتخاب هيف ليق هنأ ىعمق لوئسملا تام اذإ
 . ةيطعلا يف عوجر يطعملا

 . ىطعملل اهلاحب يهف عجري ملام : ليقو

 اذه نوكي هذخ بهذا هل لاقف هلام نم ائيش هلأس اذ اف : هل تلق

 هنم نذإ يعم اذهو ةيطع نوكي ال اذه نأ ىعم : لاق ؟ ال حأ ةبطع

 . هذخأ هل زوجيو هذخأي نأ هلاس امب

 ىعم : لاق ؟ هتبيغ وأ هتافو دعب اهذخأي نأ هل زوجي لهف هل تلق

 هتوم دعب امأو هيف هيلع عجر هنأ ملعي ملام هتايح يف اهذخأي نأ هل نأ
 ذخأب هل نذأ ىذلا لوئسملا اذه باغ نإف : هل تلق \ هذخأ هل سيلف

 هل له ٨ هب هل نذأ اميف هيلع عجر دق هنأ ةقث لجر هربخأف هايإ هلام
 نأ هلف مكحلا يف امأ ليق هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ هلاس ام دخأي نأ
 كلذ نع هزنتلاف ةنانئمطالا ىف امأو نيتقت نيلجر انوكي ىتح اهذخأي
 . ئلإ بحأ

 وأ رشعلا هيق كل تلعج دق ىلام لك لاق نإف : هل تلق : ةلاسم

 تبثيو ةيطعلا ىنعم هبشي اذه نأ يعم : لاق ؟ كلذ تبثي له ثقظنلا

٥٥



 . ىطعملا لاملا ىقو يطعملا نم ةيطعلا يف تبثي ام يدنع هيف

 هملع طيحي ال وهو ىل ام عير كتيطع : ل اق اذ اف : هل تلق

 هيلع هزرحأ اذ ا ليق دق هن أ ىعم : لاق ؟ كلذ تيثي له هلام عيمجي

 تعمس ةجحب جتحاو ى هيلع عجر نإف مارح هنأ لوقأ الف عجري ملو
 . هتحح

 اذه ىعدا مث رخآلا هزرحأف هلام نم ائيش هاطعأ نإف : هل تلق
 ىلع ةعجر هل له هتفرعمب رقأ لبق نم نكي ملو هب الهاج ناك هنأ
 ةلاهجلا هل امك ةيطعلا نم ةلاهجلاب ةعجرلا هل نأ : يعم لاق ؟ اذه
 لوقلا نأ يعم : لاق ؟ نيمي كلذ يف هيلع لهف : هل تلق . عيبلا يف

 هنيمي عم هلوق

 ءيشب لجر ىلع قدصت نمعو : يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 اماعط هب يرتشا هذخ وأ هلكو اذه ذخ : لاقف هاطعأ وأ هلام نم
 نأ هل راص ىذلل زاج هسفنل هايإ هكلموأ هيلع هب قدصت اذإف هلكو
 وأ هلكو اذكو اذك مهاردلا هذهب رتشا : هل لاق نإو ءاش ام هيق لعفي
 ىنعم هل لعل رمآلا نأل هب هرمأ ام الإ لعفي نأ هل زجي مل هب ستكا
 . كلذ ىق

 الجر بلطي لجر يف تركذ دو : نسحل ١ يب ا نعو : ةلاسم

 نا نإ مث ائيش هطع ملو ة هرم دعي ةرم اهي ٥ اضتق اف بح ةبرج ] ةسمخي

 ينطع و نيرج كل تكرت دق ق ] كل تيهو دقو : ل اق قحل ١ بح اص

 نإ كتكرت : لاق وأ 4 كتيه : دق : قحلا هيلع يذل ١ لاقق . ةثالث

 يذلا كيطعأ مايأ ةثالث يلإ عجرا كل ةماركو لاق مث كل تكرت دق لاق
 تكرت امن ا لاق وأ تيهو امنإ : لوقي قحلا بحاصو ء اج كلذ دعيق كل

 ةسمخلا ال ا ذخأ ال نآلاو 4 ائيش ينطعت ملق ائيش ىنيطعت نأ ىلع

 ملق هيطعي ن ا ىلع هل بهو ن اك ن اق تفصو ام ىلعق > اهلك ةيرج /

 نثتسي مل ةعطقنم ةبه هل هبهو وأ هل هكرت ناك نإو ةعجرلا هلف \ هطعي

٥٦



 هل بوهوملا اهلبق اذإ زئاج كلذف ةيطع اهيق

 مهرد فلأب الجر انئاد ناك لجر نعو : هريغ نمو : ةلاسم
 اذكو اذك موي مهرد ةئامسمخب ىننتيتأ اذإ : : بولطملل بلاطلا لاقف

 .بلاطلا هركو ةئامسمخلاب يلطملا هاتأف هاتأف . ةيه كل ةيقايلا ةئامسمخلاق

 فلخ كلذف ؟ هيلع تبثي كلذ ىرت له ةيقايلا ةئامسمخلا هل كرتي نأ
 . هللا ءاش نإ مكحلا يف دوعوملا كلذ هيلع تبثي الو 0 هيلع همثإو هنم

 املف الام هتأرما هتطعأ لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف س اهيلع ةيطعلا كلت در توملا هرضح
 زوجي لب : لاق نم لاقو ، هضرم يف اهيلع هدر زوجي ال : ءاهقفلا نم
 امنإو ى ذخأن رخآلا لوقلا اذهبو هضرم يف اهيلع هدري نأ كلذ هل
 ذخأنو دحأ ىلع ضرملا يف درلا زوجي الف نيجوزلا يف اذهب ذخؤي

 هللاو نيجوزلا لثم نادلاولا كلذكو ى نيجوزلا ريغ يف لولا لوقلاب
 . باوصلاب ملعأ

 اذإف هايإ هيطعي وأ هيلع هل اقح دحأل كرتي ىذلا امأو : ةلاسم
 كلذ ناك اذإ هدي يف هنأل لوبق هيلع سيلو هنم ئرب دقف كلذ هل لاق
 بحاص كرت اذإ لوقي ناهبن ناك : يراوحلا وبأ لاق ، ةحصلا يف
 ئرب دقف ى تلبق دق : قحلا هيلع يذلا لاق نإف هقح هيلع يذلل قحلا
 تناك اذإ اذهو كلذ هل ناك كرت ايف بلاطلا عجرو تلبق دق لقي مل نإو
 . زوجي الف ضرملا يف امأو ى ةحصلا يف كرتلاو ةيطعلا

 لوبق امهيلع سيل : لاق هنأ بوبحم نبا نع هنإف ناجوزلا امو
 لوبق هيلع سيلف هايإ هاطعأ وأ هيلع هل اقح هبحاصل امهدحأ كرت اذإ

 يف هاطعأ وأ هل كرت اذإ نيدلا نم هريغ وأ اقادص ناك هل وهو
 ىطعأ اذإا لوبقلا امهيلع امنإو زوجي الف ضرملا يف امأو ةحصلا

 يف ةطعلا تناك اذإ لوبقلا هيلعف . هلام نم ائيش رخآلا امهدحأ

 . زوجي الف ضرملا يف امأو ةحصلا

٥١٧



 وأ ةئام نم ارثأ هريغ يطعي نأ دارأ يذلا امأو : ةلأسم

 . يل عضوملا اذه وأ يل رثألا اذه : ىطعملا لاقف هلام نم اعضوم
 ةبطعلا دارأ نإ هنأ تفرع يذلا ؟ ال مأ كلذ تبثيأ معن : يطعملا لاقق

 نإو س هل تبث اهزاحو ىطعملا اهضبق اذإ زوحلاو ضبقلاب ةيطعلاق
 الو زوح ىلإ هل رقملا جتحي مل هب هل رقأ اذإف لاملا اذهب هل رارقإلا دارأ
 . ملعأ هللا هنم هلبق اذإ كلذ هل تبثيامم هرارقإ ناكو ضبق

٥١٨



 نوعبرألاو سداسلا بابلا
 اهنم زوجب ام و ىبصلا ةيطع يك

 يبصل | ميتيل ا نعو : ديعس نب دمحم ديعس يب أ ب اوج نمو

 بطر نم هيلإ هب لصي ام هنم ضبقي نأ ملعملل له ملعملا دنع ملعتي

 نم اذه ضبق ملعملل زوجي له ناحرطلا كلذكو ؟ كلذ ريغو رسبو
 يف كلذ جرخ اذإ : ليق دق هنأ يعمف ؟ ميتيلا ريغو ميتيلا يبصلا

 وأ يصو وأ ليكو وأ بستحم وأ هدلاو نم هب لوسرم هنأ فراعتلا

 جرخ اذإ هلام نم فراعتلا يف ناك ولو ى زئاج كلذ نإف هلفكي نم
 زئاج كلذف هلام نم هنأ ملعي مل اذإو هلام نم فورعملا بسحي كلذ
 . هب لوسرم هنأ فراعتلا يف جرخ اذإ لاح ىلع

 ءيشلا لثم ميتي يبص هل دم اذإ ملعملا ريغ كلذكو : هل تلق
 حرفي هنأ تملعو كلذ ريغ وأ ةهكاف وأ رسب وأ بطر نم ريسيلا
 كدنع نم همعطتو كلذ هنم ضبقت نأ كل له 0 هنم تضبق اذإ يبصلا
 ناك اذإ هنأ يعمق ؟ حلصأ هكرت ىرت وأ هنم تضبق ام رادقمب

 ىلع هذخأ اذ 1 باوثلا هضيق يف اجرو رورسلا هيلع لخدي امم هضيق

 ام بسح ىلعأ هنم لضفأ وأ هلتمب هؤفاكي هنأو باستحالا داقتعا

 ميتيلا ىلع ررض لاخدإ ريغ نم اهزنتم كلذ كرت نإو كلذ زاج هعسي
 . هزنأو ملسأ هنأ وجرأق

٥١٩



 نوعبرألاو عب اسلا ب ابل

 نايبصلا ةيطع يق

 نايبصلا ىلع سيل ليق هنأ يعمف ى اضرأ اماتيأ ىطعأ اذإ امأو
 يصو مهل زرحي ملو اوغلب اذاف اوغلبي نأ ىلإ ةمات مهل ةدطعلاو زارحإ

 نإو نإو مهل هتيطع يف ةعجرلا يطعملل ناك . مهغولب لبق دلاو وأ ليكو وأ
 ةعجر يطغملل ن نكي ملو ةيطعلا تتبث هغولب لبق ىطعملا يبصلا تام
 هدل او ريع نم يبصل | ةيطع يف هلك اذهو . كلذ دعي

 4هيي أ نم امأ : لاق. ائيش ىطع أ اذ ا ىبصل | نعو : ةلاسم

 . هل ةزئاج ةيطعلاف سانلا رئاس وأ همأ نم امأو . ةيطع هل زوجيالف
 زارحإ هيلع سيلو

 وأ دلاو يبصللو ةيطع ايبص ًامالغ ىطعأ لجر نعو : ةلأسم
 اهارت له هتيطع نع عجر وأ يطعملا تام ىتح هل زرحي ملف ليكو
 وه ديلولا وبأو هللا دبع وبأ كلذ لاقو نامثع نب ناميلس ىأر ؟ ةمات
 نب ىسوم نأ ركذ رشبم نبا نأ مشاه لاقو ناميلس نع يور
 . زوجي ال هنأ اذه لتم يف رشبم ىلإ بتك رباج يبأ

 نب ميهاربإ يلولا خيشلا ةروثنم نم باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 أربأف قح هدلو ىلع هل ناك اذإ لجرلا نع هتلأسو : يليضفلا مساق

 دلاولا عجر مث . هنآربو هلح هدلو لبقو هنم هلحأو قحلا كلذ نم هدلو
 يف هدلو ىلع ةعجرلا هل نوكي له . ةءاربلاو لحلا كلذ يق هدلو ىلع

 . دلولا ىلع دلاولل كلذ معن : لاق ؟ كلذ

 اهيق عجر مث . هيلع اهزرح و ةدطع هاطع أ ول كلذكو : هل تلق

 ةصاخ دلاولل كلذ معن : لاق ؟ زارحإلا دعب ةعجرلا هل نوكتأ دلاولا
 . س انل ا نم هربع نو ل

٢ ٥.



 غلبي مل ايبص ىطعأ لجر نعو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم
 يف عجر ىتح دلاولا الو يبصلا ضيقي ملو دلاو هل يبصلاو الام

 نم ليق دق : لاق ؟ ال مأ ىطعأ اميف ةعجرلا هل نوكت له هتيطع
 هل ةعجر الو س هريغ لام ىلإ هلام نم لقن دقف هدلو ريغ ايبص ىطعأ

 ناف 4 دلاو هل نكي مل وأ دلاو هل ن ناك يبصلا ابص دح يف لقن اميق

 ةعجر الو يبصلل ةيطعلا تتيث دقف غلبي مل يح يبصلاو يطعملا تام

 توم لبقو هغولب لبق يبصلا تام نإف يطعملا توم دعي ةتثرولل

 ملو امهدحأ تمي مل نإو يطعملل ة هعجر الو 4 ةيطعلا تتيث دقق يطعملا

 زرحي ملو غلبي ىتح هيصو الو هليكو الو هدلاو هل زرحأ يبصلا نكي

 ناك زرحي نأ لبقو يبصلا غلب نأ دعي هتيطع يف يطعملا عجر ىتح

 ملو هغولب دعي يبصلا : زرحي مل ناف عضوملا اذه يق ةعجرلا يطعملل

 : امهدحأ : نالوق هيقق يطعملا عجري

 . ةعجرلا هل تناك كلذ يف عجر نإ يطعملا ىلإ عجرت ةيطعلا نأ

 مل ام يطعمل ١ تومي ةبطعل | تتيث دقو ‘ هيق ةعجر ال هنأ : رخ ل او

 ةتباث ةيطعلا هذه نأ ىلإ بحأ لوقلا اذهو . هتوم لبق هيلع عجر نكي
 .. انهاه يطعملا توم عضوم

 عجر نكي ملو هز ارحإ ليقو يبصل ١ غولب ليق يطعم ا تام نإو

 : نالوق هيفف تام ىتح ينعأ هتايح يق

 . هتجح باهذو هتومب ةيطعلا تبثت هنأ امهدحأ

 يبصلل زارحإ ال هنأل هتثرو ىلإ عجرتو لطبت ةيطعلا نأ رخآلاو
 يبصلا هدلو ىطعأ امنإ ناك نإو يلإ بحأ لوقلا اذهو . هتوم دعب

 يبصلا دلولل دي الو هلام ىلإ هلام نم لقن هنأكف 4 يبص وهو ةيطع
 غلب ىتح هتيطع يف دلاولا عجري مل نإف . ةلطاب ةيطعلاو ء هيلع
 هملع دعبو هيلع هدلاو عجري نأ لبق ةيطعلا زرحأف هدلو وهو يبصلا
 : نالوق كلذ يفق 0 هيلع كلذ ريغي ملو هزارحإب

٥٢١



 دعي هز ارحإ عم ةدطعل ١ نم مدقتمل ١ ببسلاب هل تباث هنأ امهدحأ

 . هدلاو نم ملعب هغولب

 دعب ةيطعلا هل ددحي نأ الإ لصألا ىف هل ةيطع ال هنأ رخآلاو
 غولب لبق دلاولا وأ يبصلا تام نإف ث ىلإ بحأ لوقلا اذهو س هغولب
 ىتح زرحي ملو يبصلا غلب نإف ٧ دلاولا ىلإ ةعجار ةيطعلاف يبصلا
 . ةثرولا ىلإ وأ دلاولا ىلإ ةعجار ىهو ةلطاب ةيطعلاف امهدحأ تام

 هيلع هدلو زرحأ نإف س ىرخألا تطعأ ديف غلاب وهو هدلو ىطعأ نإو
 عجر ىتح زرحي مل نإو 0 ةيطعلا تتبث دقف هتيطع يف عجري نأ لبق
 ةيطع نيغلابلا نم هدلو ريغ ىطعأ نم كلذكو ةيطعلا تلطب هتيطع يق
 ناف ةعجرلا هل تناك .4 هتيطع يف يطعملا عجر ىتح ىطعملا زرحي ملف

 هللاو ةيطعلا تتبث ى هتيطع يف يطعملا عجري نأ لبق ىطعملا زرحأ
 . ملعأ ا

 له ريغصلا هدلول دلاولا ةيطعق : تلق عضوم يقو : ةلأسم

 كلذ تبثي اضعب نأ بسحأو اهتبثي ال اضعب نأ ىعم : لاق ؟ زوجت

 ةزئاج ريغصلا هدلول بألا ةيطع يف لدق هنأ يعم : رخآ عضوم يقفو

 . هيلع زارحإ الو

 ريغص وهو ةيطع اه دلو تطع ] ة أرم ا : هللا ديع وي ا : ةلآمسم

 عوجر ىرن الفق ء ة دل اول تعجر ىتح دلول ١ ررحي ملق يح ٥ دل اوو

 زرحي ملف غلب اذإف 0 غلبي ىتح هيلع زارحإ ال ريغصلاو اهعقني ةدلاولا
 . تعجر اذإ ةيطع هل نكي مل

 اهقتعأ مث ةيراج يبصل بهو ن !و : : تلق هريغ نمو : : ةلاسم

 ةيهلاب اب ىنمتا يبصل ا غلب اذ ! : ل اق. يبصل ١ غولب ليق به اول ا

 باتك ىلإ عجر 0 قتعلا زاج ةرراجلاب كسمتي مل نإو ء هل ةيراجلاق

 . عرشلا نايب

٢٢ ٥



 هلكو وأ هدل او هل زرحي مل ا ذإ يبصل | ةدطع يف لرقو : ةلأسم

 نامثع نب ناميلس يأر . هتيطع يف يطعملا عجري ىتح زئاج كلذ نإ
 ال هنأ اذه لثم يف رشبم ىلإ بتك ىسوم نأ هللا ديع وبأ كلذ لاقو
 وهو هدي نم جرخت ال ةبطعل ا تناك اذ ! : :رمع نيب دمحم ل اق . . زوجي

 . هتثرو نم اهعزن رأ مل تام ىتح اهيعديو اهلكأي

 وهو اهل ام اه دلو يطعت ن أ هت أرم ١ ىل ا بلط لجر نعو : ةلأسم

 . كلذ زوجي : لاق ؟ ال مأ كلذ زوجيأ هتطعأف ريغص

 نأ لبق هيلإ عجرتو غلبي نأ الإ ال : لاق ؟ ةعجر اهل له : هل تلق
 نأ الإ هل تبثت الف مكحلا يف يبصلا امأو . ةعجرلا اهل نإف زرحي
 . ةبيط كلذب اهسقن نآ ملعت

 كلذ اهاضق مث همأ هتطعأ ام هوبأ عزتنا نإ لوقت ام : هل تلق
 هتأرما » معن : لاق ؟ اهقح نم أربيو ءاضقلا اذه زوجيأ اهقحب لاملا

 . اهريغك

 ةقدص اهنم اهدي ىف لاملاو الام هتلاخ هتطعأ ميتي نعو : ةلأسم

 . هل ىهف كردأ اذإ هتيطع بلط نإف

 هدالوأل لجرلا ةيطع نعو هللا دبع وبأ : ةيشاحلا نم : ةلاسم
 مهيلعف نوغلابلا امأو . مهل ةيطع الف راغصلا امأف ارابكو اراغص
 . اوزرحأ نإو مهنم اهذخأيو هتيطع نع عجري نأ مهيبألو زارجإلا
 . باتكلا ىلإ عجر

٢٢ ٥



 نوعبرألاو نم اتلا بابلا .
 طرش اهيف ناك اذإ ةيطعلا يف

 هتيرق نم ىطعملا جرخي ال نأ ىلع الام الجر ىطعأ لجر نعو
 ةيونثم اهيف ةيطع هتيطعأ لاقو يطعملا عجر مث ىطعملا زرحأف
 : تلقو س ةزئاج ةيطعلا نأ الإ ىرن امف هدلب نم جرخي مل ىطعملاو
 انيبأ ةيطع : اولاقو هتثرو كلذ بلطف عجري ملو يطعملا تام نإ تيأرأ
 . ائيش مهل ىرن امف

 ىلع ةيطعلا هذه يق يطعمل ا عجر اذإ ليق دقو : لاق هريغ نمو

 هتثرول ةعجر الق تومي ىتح عجري هل ن ن او ةعجرل ا هلق ةبونثمل ا هذه

 . وه عجري مل ولو هلام كلذ نم هتثرولو : لاق نم لاقو

 هباثأ نإف هبيثي نأ ىلع ةديلو الجر ىطعأ لجر نعو : ةلأسم
 . هل يذلا يف دترا ءاش نإف هرك نإو س كلذ ليبسق

 اه دلو تطع ] ة أرم ١ نع : ددعس ني دمحم انل ىورو : ةلاسم

 يق عجرت ال اهنأ هل اهتفلح انيمي اهنع رفكي نأ هيلع تطرشو الام

 هعز انو هتيطعب ىطعم ١ كسمتو ةبطعل ا نع تعجر مت ٥ اب ١ اهتيطع

 دقف تتام ىتح اهنع نيميلا رقكي مل اذإ هنأ دمحم ىأرف هتوخا

 . ريفكتلا هيلع هطرشل ةيطعلا تدسق

 اذك لعفي نأ ىلع ةيطعلا تناك اذإ ليق دقو معن : لاق هريغ نمو
 . ةيطعلا تضقتنا دقف ى ةيطعلا يف يطعملا عجر ىتح لعقي ملف اذكو
 تضقتنا دقف ىطعملا تام وأ لعفي نأ لبق يطعملا تام اذإ كلذكو
 . ةيونثم هنإو لاح ىلع ةضقتنم اهنإ : لاق نم لاق دقو ى ةيطعلا

 يف تدجو دقو : فيضملا لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم

 هتيطعق جرخي مل ىطعملاو هلوق ندل نم يهو ةدايز ىلوألا ةلأسملا
 . كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو ةزئاج

٥٢٤



 ىفو 0 زوجت الف طرش اهيف ةيطع لك : يراوحلا وبأ لاقو
 هل ةيطعلاف جرخف ةيرقلا هذه نم جرخت نأ ىلع: لاق نإو عضوم
 ةزاجإ هذه : لاق ؟ طرش اذه سيلأ يراوحلا يبأل ليق 0 تبات وهو

 . زئاج وهو

 نأ ىلع اهلام نم ةيطع اهيخأ نبا تطعأ ةأرماو : ةلاسم
 كلذك لزي ملف اهعم نكسي ملو ةيطعلا ضبقف اهلزنم يف اهعم نكسي
 اهلف . يعم نكسي مل : تلاق وأ اهتعطق تبلطو اهيخأ نبا يقوت ىتح
 . ءيش اهتترول سيلف ةافوتملا يه تناك نإف نيميلا اهيلعو .اهطرش

 لعفي ملف اذكو اذك لعفي نأ ىلع ةيطعلا تناك اذإ ليقو :
 تام اذإ كلذكو . ةيطعلا تضقتنا دقف ةيطعلا يف ا عجر ىتح
 نم لاقو . ةيطعلا تضقتنا دقف ىطعملا تام وأ لعقي نأ لبق يطعملا
 . ةيونثم اهنإو لاح لك ىلع ةضقتنم اهنإ : لاق

 ال نأ ىلع ةلخنلا هذه هاطعأ نإف : هل ليق . ةلوقنم : ةلاسم

 يعم : لاق ؟ ةزئاج ةيطع هذه نوكت له 0 هدي نم اهليزي الو اهعيبي
 لطبيو ةيطعلا لطبي طرش اذه نأل لوقلا ضعب يف تبثي ال هنأ
 يدنع جرخيو طرشلا لطبيو ةيطعلا تبثت هنأ يدنع جرخيو طرشلا
 . هيلع طرش امك طرشلاو ةيطعلا تبثت هنأ : لوقلا ضعب ىف

 ةيبص يف لدقو : : ةل ابزل ا نم نسحل يب أ خيشلا نع ا نع : ةلاسم

 ةببيصل م أ اهل تنمضو اهتطعأ ق اهلزنم اهيطعت ن ن أ ة أرم ١ ىلإ ا تبلط

 . ةحصل ١ يف ةز اج ةببيصلل ةبطعل نإ معطت ق أ ة ٥ ر افك اهنع موصت ن ]

 ذقنت نأ تنمض ام ذافنإ ةيبصلا ةدلاو ىلعو ضرملا ىف زوجت الو

 موصت نأ اهطرش ضرملا يف ةيبصلل ةيطعلا تناك نإ موصت وأ اهنع
 ضرملا ىف ةيطعلا تبثت مل ةيطعلا لاحل كلذب تنمض امنإو اهمأ
 يف ةيصو اهل نوكي نأ الإ هب تنمض ام ةأرملا ىلع تبثي ملو ةيبصلل
 مل نإو اهنع ذقنتو ‘ ةرافكل كلتب اهيلإ ىصوأ نم لام نم عيبتف كلذ

٥٢٥



 نم نوكتف ةيصولا مكحلا يف اهيلع تبثي نأ الإ اهمزلي مل ةيصو نكي
 : عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ةكلاهلا لام

٥٢٦



 نوعبرألا و عس انلا بابل ا
 هنبهو عاشملا ةبطع يق

 اهيلإ بلطف خأ اهلو اهيبأ نم هتثرو لام دلب يف اهل ةأرما نعو
 ىمسو ةلخن ةئام نم ثلثلا اهل نأ معزو كلذ نم اهتصح هيطعت د نأ

 نم اهتصح خألل ز زوجي له ةلخن ةئام لاملا نأ ىلع هتيطعو لخنلا ي

 زوجي : لاق ؟ هتطعأ امم رثكأ لاملا ناك اذإ ءيش هل سيل وأ ةئام
 ةئاملا نم اهتصح :

 بهو نميف دمحم وبأ لاقو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 الو زئاج كلذ نإ هئاكرش ضعبل موسقم ريغ عاشم لام يف هتصح
 كيرشلا ريغل عاشملا نم ةبهلا يف فلتخاو س كلذ يف مهنيب فالخ
 ليق هنأ يعم : ديعس ويأ لاق . هزاجأ ضعبو كلذ زجي مل نم مهنمف

 انباحصأ نيب ملعأ الو عيبلا هيف زوجي ام عيمج يف زوجت ةبهلا نإ
 كلذكو ، كيرشلا ريغو كيرشلل زئاج عاشملا نم ءزجلا عيب نأ افالتخا
 الإ عاشملا نم ةبهلا لعي ىنعم ملعأ الو عيبلا لثم ةبهلا يدنع جرخت
 ىلإ غلبي داكي ال كيرشلا ريغل عاشملا نأل زارحإلا نم يدنع هبشي ام
 ىلإ غولبلا لجأ نم ىنعملا اذه تبث اذإو اهنيعب هتصح زارحإ
 الإ ءاكرشلا دحأ يف هم يدنع ةيطعلا فعض ىنعم ناك زارحإلا
 هن اف امهعم امهريغ ال كلذ ل يف نبكيرش يطعم و ىطعم ا نوكي ن ]

 ريغو كيرشلا ىنعم يدنع قرتفي نأ عضوملا اذه يف يدنع نسحي

 زوجي ام عيمج يف ةبهلا هيف زوجت نأ ينبجعيو س ةبهلا يف كيرشلا
 . عيبلا هيف

 ءيشلا نوكي نأ الإ كيرشلا ةيطع تبثت مل نإو : فيضملا لاق
 حصي مل زارحإلا يف نكمتلا مدع لجأ نم ءاوس ىطعملاو يطعملا نم
 ةكراشمف الإو هتصح عيمج يطعملا هيطعي نأ الإ اهتوبث يدنع
 . ملعأ هللاو ى ءاوس هريغ ةكراشمو هبيصن ضعبل يطعملا

٢٧ ٥



 لزنم نم ةصح هبحاص ءاكرشلا دحأ ىطعأ اذإو : ةلاسم
 فصن ىطعملا زرحأ دقف هيف نينكاس اعيمج اناك اذإ : ليقف هنانكسي

 ضعب نإ : هللا همحر دمحم وبأ خيشلا لاقو هبحاص هاطعأ ام
 . عاشملا ةبه زوجت ال لوقلا رثكأو س عاشملا ةبه زاجأ انباحصأ

 رثكأو عاشملا نهر ىف فالتخالا كلذكو ى تبثت ال اهنأ ىلع لمعلاو
 . هتبثي انباحصأ ضعبو تبثت ال اهنأ لمعلا هيلع يذلاو لوقلا

٢٢٨ ٥



 نوسمخلا بايلا

 ةدايزلا نم ةلكأملاو لوصألا ةيطع ىت
 ذايشألا بانك نم ةقاضملا

 لخنل ١ لجرل بهو نمف هرلع تعقو اميق تيذثت امن اف ةيهل و

 ركذي لد ملو > ةلخنل | هذه كل تيهو دق ل اق , 7 او اهضرأ هلف ضرال و

 . ضرأ الب ةلخنلا هل امنإف ضرألا

 مهجلا نب مشاه ىلإ ةفيذح يبأ ني ءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 تثيلو ةنس اهلكأف ةلكأم اهايا هاطعأ لخن ةعطق الحر حنم لجر نعو

 لخنلاو ائيش ىطعملل ىرأ الف يطعمل ا كله من 5 تلمح ىتح هدي يف

 ةرمثلا كارد ليق نم ىضقنا دق لوألا رمألا نأل اهترمتو كلاهلا ةترول

 ىطعملل يهف ايطر وأ اخضف تراص دق يهو يطعملا تومي نأ الإ

 . هتدطع تحصاذإ

 ال لكالا نأل ةلكأم اهايإ هاطعأ اذإ اذهو معن : لاق هريغ نمو

 اذإ امأو كردم ىلع دارأ هلعل فيضملا لاق ، كيرش ىلع الإ عقي
 زرحأ دقف يطعملا توم لبق ىطعملا اهتبنف ترمثأ اذإف اهترمث هاطعا
 تابنلاب ةرمثلا زرحيو رمثت نيح نم ةرمثلا مسا عقو دقو ةرمثلا
 عجر 0 اهترمث ه اطعأ ناك اذإ زرحأ دقق اهردحو اهرَجس نإ كلذكو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ

٥٢٩



 نوسمخلاو يداحلا بابلا
 لجاعلاو قوقحلا نم لجآلا ةبطع بق

 كلذ نم تبثي ام و

 لجاع وأ لجآ قح لجر ىلع هل لجر نعو : ديعس يبأ نع
 . هتويث يف هجولا فيكو كلذ هل تيثي له : تلق . رخآ الجر هاطعأف

 رثكأ ١ لوق يفف 4 . قوقحل ١ نم لجآال ١ ةدطع امأف ؟؛؟ رخآل ١ ىلع قحل و

 يذلا هي رقأ اذإ ت تيثي هنإ ليق دقو لاح لك ىلع تبثي ال هنأ انياحصأ

 نإ : لاق نم .لاقف هز ارحا يف اوفلتخاو . ه اطعأ ا امم ا ١ زرح ]

 . قحلاب قحلا هيلع يذلا رارقإ هزارحإ

 . قحلاب هل نمضي ىتح : لاق نم لاقو

 اذاف هضبقي ىتح لاح ىلع ازارحإ كلذ نوكي ال : لاق نم لاقو

 يف ملعن الو 4 ةيطعلا تتيث ذ دقف قحلا هيلع يذلا نم ىطعملا هضبق

 . ناهين لوق رخآلا لوقلا فيضملا لاق .4 افالتخا كلذ

 ةيطعلاو رارقإلا كلذ هل تبثي له هب هل رقأ نإ كلذكو : هل تلق
 اهيف لوقلا ىضم دقف ةيطعلا امأف ؟ رضح وأ قحلا هيلع ىذلا باغ

 قحلا ناك هيلع وه نم ىلع قحلا حص اذإ تباث وهف رارقإلا امأو
 اهل نوكي ةأرملا كلذكو : هل تلق س تباث هيف رارقإلاف الجآ وأ الجاع

 : تلق هب هل رقت وأ رخآ الجر هيطعتف لجآ وأ لجاع قح اهجوز ىلع
 لوقلا ىضم دقف ؟ باغ وأ جوزلا رضح هنم تبثي امو كلذ تبثي له

 لجرلاو ةأرملاو رارقإلاو ةيطعلاو لجآل او لجاعلا س ءاوس وهو كلذ ىق
 ءاوس كلذ ىف

 يف هتوبثو لجآلا يف تبثي ال رارقإلا نإ ليق دقو : هريغ لاق

 ٠ عجر . نسحأ لجاعلا

.٥٢٣



 نوسمخلاو يناتلا بابلا
 هايإ يطعأ فبك ملعب ملق ائيش يطعأ نمبيت

 ةعامج اوناك وأ

 نم رثكأ وأ ءام ةيرق مهيلإ لخديق لزنم يف نيذلا ةعامجلا امأو

 هنأ يعمف 4 . ريثكلا مهنمو ليلقلا مهنم افلتخم د كلذل مهبرش نوكيق ث كلذ

 كلذ يف لدعلا مهيلعف مهل كلملا هجو ىلع مهيلإ لخدي امنإ كلذ ناك نإ

 كلذ نم جاتحا نمف ةحابإلاو عافتنالا هجو ىلع ناك ناو ةيوستلاو

 . هريغ هب عفتنا هنع ىنغتسا نمو هب عقنت ءيش ىلإ

 . ةحابإلا هجو ىلع يدنع جرخي اذهو

 هجولا ىلع يدنع يهف يتأي نم اهب يتأي يتلا مهاردلا امأو
 نم مهل كلملا هجو ىلع ناك نإ ةعامجلاب هدنع نم اهب يتأي يذلا
 ىلع ضعب مهضعب ىلإ اهنم جورخلاو اهيف ةيوستلا مهيلعف 0 مهدنع
 . كلملا ليبس

 ةحابإلا ليبس ىلع مهيلع يرجتل اهب يتأي امنإ كلذ ناك نإو

 نم رثكأ ١ مهضعب أذرو ريثك ق ] ليلقب كلذب مهنم عقتن ا نمق ع افتنالاو

 الف هرمأ هب ىلتبملا نع باغو كلذ نم ءيش داسف حصي مل امف ضعب

 مل ام كلمب وأ ةحابإلا نم رهظي يذلا هجولا ىلع هب عافتنالاب سأب
 . همارح ملعي

 هب ترقأ وأ اهدلول وأ لجرل اهقادص تبهو ةأرما نعو : ةلأسم

 ناف يبنجال اهقادص تبهو اذإ : لاق ؟ ةبهلاو رارقا اذه تيي له

 هل تيثيف جوزلا امأو ‘ تيثي مل هي ليقي مل نإو تيت 5 جوزلا هي ليق

 لجاعلا يبنجألل تيثي الو فالتخا هيق لجآ او لجاعلا يق قادصلا

 . كلذي ترقأ اذا إ مهعيمجل تيثي رارقإلا امأو

٥٢١



 اهقادص ايبنجأ وأ اهدلو وأ اهاخأ تطعأ ةأرما نعو : ةلأسم

 ةيطع كلت ىرن ال انإف ةيطعلا نع تعجر مث اهجوز رهظ ىلع يذلا
 اذه ىق ءاوس اهتترول لاملاف كلذ ىلع تتام نإو اهلامب ىلوأ ىهو
 . ملعأ هللاو ارابك وأ اراغص اوناك

 هيلإ تملسف ارمت ةأرما دنع نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 ليبس ىلع هيلإ هتملس فرعي ملو هلمحو هرمت هيف لعجف اقلخ افرظ
 نيأ اهل فرعي ملف ةأرملا هذه تباغ مث ى ةيطعلا وأ "» ةريعلا دح
 ىوسي ام ىصقأو عاض فيك فرعي ملق فرظلا عاضو تهجوت
 الو ةيراعلاو ةنامألا هجو ىلع اذه نوكيف رثكأ وأ لقأ وأ قناد فصن

 فيك فرعي ملو عاض دقو هيف نامض اهل همزلي وأ نامض هيقف همزلي
 اذإ فرظلا اذه نم ةأرملا هذهل نامض همزلي ال هنأ ىعمف ؟ عاض
 . نامض ىنعمب كلذ ميلست نأ ملعي ىتح هعيضي ملو هدنع نم عاض

 ةيراعلا ينعي )١(
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 نوسمخلاو تلاثلا بابلا
 زارحا نوكي ام و بضغلا ىك ةيطعلا يك

 زارحإ نوكب ال ام و

 زرحي ملو تلبق دق : ىطعملا لاقو الام اناسنإ ىطعأ لجر نعو
 ليقو 4 يرتشملا ضبقي نأ لبق يطعملا عجر مث 5 ةبطعلا ىطعملا عاب مث

 يهو اهعاب نيح هل ىطعملل يهو هل ةعجر ال : "7 لطعملا ذركي نأ
 . يرتشملل

 ىتح ىطعملا زرحي ملف ةيطع الجر ىطعأ لجر نعو : ةلأسم
 :رثؤملا وبأ لاق ؟ كلذ مهل له لاملا نوبلطي ىطعملا ةثرو ءاج مث تام
 ىلعف لجر ىلإ لجر دنع نم ةيدهلا تلصف اذإ هنإ اولاق دق ملعأ هللا
 . تام ىتح يطعملا عجري مل اذإ ىطعملا ةثرولا اهنإ لوقلا اذه

 داع مث اضرأ وأ الخن الجر ىطعأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 . لخنلاو ضرألا لجرلا زرحي ملام معن : لاق ؟ كلذ هل له هيف

 هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ريسفت ام : ديعس ىبأل تلق : ةلاسم
 يعم : لاق ؟ ةمئان نيعل ةرهاس نيع هتعمج أم لاملا "> ريخ : ملسيو
 نم م هيلإ راص الو كلذ لصأ فرعي ال ريصي لام نم ناك ام هنأ
 ىلص يبنلا لوق يف اوفلتخاو : اولاق ى نيع وهف هل هنأ ثاريم ببس
 : لاق نم لاقف . "ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا" : ملسو هيلع هللا
 ةضباق يه ىلفسلا ديلاو ايلعلا يه ةقدصتملاو ةيطعملا ايلعلا ديلا
 ةقدصتملاو ةيطعملا يه ايلعلا نإ : لاق نم لاقو 0 ةيطعلاو ةقدصلا

 . ةقدصلاو ءاطعلا نع ةكسمملا ىه ىلقسلاو

 الو يرجت يتل ا ءاملا نيع د ارأ ةمئان نبعل ةره اس نيع لاملا ريخ ثيدحل ا بيرغ يف ) \ (

 اهيرجل الثم رهسلا لعجف ةمئان اهيحاص نيعو اراهتو اليل عطقنت
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 تبثت ال : لاق نم لاقف ةيطعلا ىف فالتخالا تدجوو : ةلأسم
 تبثت الف ىطعملا توم امأو 8 ىطعملا تومب وأ زارحإلاب الإ ةيطعلا
 ىرخأ تطعأ دي اهنأل زارحإلاب الإ ةيطعلا تبثت ال : لاق نم لاقو .هب
 اذهو يطعملا دي ماكحأ ىهف ةيطعملا ديلا ىلإ ةيطعلا لصت مل امف
 ملف ةيطعلا ىطعملا زرحأ اذإف ةيطعلا يف ليق ام ىصقأ وه لوقلا

 . اهيف ةعجرلا هيلع تمرحو يطعملا دي نم تلاز دق اهنأ افالتخا ملعن

 :لاق ؟ هل زارحإ لاملا ىلع فوقولا نوكي لهف : هل تلق : ةلاسم
 زارحإ لاملا ىلع فوقولا نأ كلذ ملعأ ال

 ضبقي ملو اهيف عجري مل ةيطع ىطعأ لجر نعو : ةلأسم
 : لاقو رهزألا امهعز انو ىطعملل يه : حبسمو خيشلا لاق يطعملا
 دي يف نكت مل نإ : الاق اهيف اوراحق تام نأ ىلاإ يطعملا دي يف اهنإ

 يهف عجري ملو م يطعملا تام نأ ىلإ ىطعملا ضبقي ملو يطعملا
 . يطعملل

 الف ةيطعلا يق زارحإلا بجوي نم لوق ىلع امأ : هريغ لاق
 .هل ىهف 7 ارحإل ا ليق يطعم | عجر ن او . زرحي ىتح ىطعم ١ اهقحتسي

 صضيقو كرتشم لام نم هتصح الجر ىطع أ لجر نعو : ةلأسم

 ليق دقق ؟ ازارحإ كلذ نوكي له : تلق س اهيطعأ يتلا ةصحلا ةرمث
 . اهزرحأ دقف اهرمت أ اذ ١ اهلصأل زارح ا ىطعملل ةرمثلا ن ١

 اهتنبا تطعأ ةأرما نعو هللا دبع وبأ ةيشاحلا نم : ةلاسم

 ؟ زارحإ ريغب اهل بجيأ تلاس ث اهعم يهو الزنمو اهل ادبعو اهلام
 ةصحب اهنكسم زارحإ اهلو زارحإلا نم اهل دب الف اغلاب تناك نإف
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ث نكسي نم ددع

 ة رم ١ نعو : هللا همحر يلع ني ىسوم نع دجوي اممو : ةلآامسم
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 ةيطعلاب ريخ ] عجر املف بئاغ وهو اهلام نم ءيشب اهنبال تدهش ا

 هلو تضيق ينأ دهشن مل هنأ ريغ اهتايح مايأ ١ لكأ او هم ] ىلع زرحأف

 هز ارحإي هل ةيطعل ا م ن أ ملعأ ا هلل او ىر اف . هتدل او تكلهو ه اوس ة ةوحإ ١

 و دق لقب مل اذإا لاملا هزارحإ دنع هرضي الو ةبطعل ١

 ناك دقو هدي يف لحنملاو لحانلا تامف هلحن لحن لكو : ةلاسم
 ثراو ريغ وأ ثراول تناك نإ ةدودرم يهف ؟ هيلإ عفديأ غلب لوحنملا
 غلبي ملو لحانلا تام مث اريغص هدلو لحن لحانلا نوكي نأ الإ

 ناكو ثراو ريغ لوحنملا ناك نإو زئاج هلحنق ؟ هيلإ عفديأ لوحنملا
 ىلإ اهعفدي نأ لبق لحانلا تامف هلحن يذلا ريغ يلو هل ناكو اريغص
 . لحانلا لام ثلث يف زوجت ةيصولا ةلزنمب يهف هيلو

 ماو هسنن ةبيطب ةيطع الجر ىطعأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 هل نإ كلذ ليق دق : لاق ؟ كلذ هل له : يطعملا عجر مث ىطعملا زرحي
 زرحأ اذإ ةيطعلا تبثت بثت له ؟ هنم بضغ يف هاطعأ نإف : هل تلق كلذ

 بصخلا يف اهنأ تحص اذإ بضغ يف ةيطع ال ليق دقو ؟ يطعملا
 . زرحي مل وأ زرحأ مكحلا يف يدنع تلطب

 هنم بضغ يف هاطعأ هنأ ةنيبلا كلذب حصي مل نإف : هل تلق
 عجري نأ هل زاج بضغب تناك اذإ : لاق ؟ اهيف عجري نأ هل زوجيأ
 هل تحص اذإ كلذ هل سيلف مكحلا يف امأو . هللا نيبو هنيب اميق

 . يدنع اميف زارحإلاو ةيطعلا
 ىتح يطعملا يأر الب اهزرحي نأ ىطعملل زوجي لهو : هل تلق

 ال يدنع بضفلا يف ةيطعلا : لاق ؟ هنم بضغ يف هاطعأ هنأ ملعي

 . كلذ دعب زرحيو ءاضرلا دعب نم الإ امهنيب زوجت

 ةبهلاو ةيطعلاو ةقدصلا نإ : لاقو : باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 كلذ ىف ملع ] الو . زوجي ال بضخغل ىف كرتل و لعجل و لحنل و

 َ . افالتخا
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 دقو هدي ىف لحنلاو لحانلا تامف ةلحن لحن نم لكو : ةلاسم

 ريغ وأ ثراول تناك نإ ةدودرم يهف هيلإ عقديأ غلب لوحنملا ناك
 لوحنملا غلبي ملو تام مث اريغص هدلو لحن لحانلا نوكي نأ الإ ثراو

 اريغص ناكو ثراو ريغ لوحنملا ناك نإو ى زئاج هلحنف هيلإ عفدي نأ
 هيلو ىلإ اهعفدي نأ لبق لحانلا تامف هلحن يذلا ريغ يلو هل ناكو
 . لحانلا لام ث يف زوجت ةيصولا ةلزنمب يهف

 ىف فلتخا دقف ةيدهلا لوصق ىق : هللا دبع ىبأ نعو : ةلأسم

 ضعبو 0 اهبحاص دي نم اهجورخ ةيدهلا لوصف لوقي ضعبق كلذ
 نايب باتك ىلإ عجر 0 كلذب ملعأ هللاو هيلإ تيدهأ نم ضبق لوقي
 . عرشلا

 كلذ يف فلتخا دقف : ةيدهلا لوصف يف يلع يبأ نعو : ةلاسم

 :لوقي ضعبو 0 اهبحاص دي نم اهجورخ ةيدهلا لوصف : لوقي ضعبف
 . ملعأ هللاو هيلإ تيدهأ نم ضبق

 ةعطق يطعأ نميفو : دمحأ ني نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 وأ ةيطعل ا يف ةع ارزل اتناك نإ | اهزوح نوكر ام ةعورزم ضر ]

 نأ اهريغو ةيقسلا لثم اهيف فرصت اذإ بحآف ؟ يطعملا اهطرش
 . ملعأ هللاو ازارحإ كلذ نوكي

 ةبقع نب حاضولا ىلإ يلع نب ىسوم اهبتك لئاسم نم : ةلاسم
 هلام نم ائيش الجر ىطعأ لجر نعو : اهيف هباجأف امهنع هللا يضر
 كلذ ءاوسو 4 ئلع هزرحأ دق هنأ رقم ىطعملا نأ نادهاش دهشو

 انرضحي سيلو اوقفعض دق مويلا سانلاف ايبنجأ الجر وأ هدلو ىطعأ

 قوسلا يف اموي هتيقل دقف زيزعلا دبع نب رذنم امأف فعضلا لهأ الإ

 ءاوس كلذ يف يبنجألاو دلولا نأ : معزق ةلاسملا هذه هل تركذفق
 . انأ ييأر كلذكو ء هيلع زئاج هرارقإو
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 نأ نادهاش دهشو ائيش ىطعأ يذلا يف لاق ةملسم نأ ملعأو
 ايبنجأ يطعملا ناك اذإ نإ امأ لاق يلع زرحأ دق هنأ رقم ىطعملا
 نإ امأو س هرارقإب ةنيبلا تماق نبح يطعملا رارقإب كلذ ىطعملل تزجأ

 الو هل هنم ةعجر لاملا ي هدلاو ةعزانم نأ ىري معز هنإف ادلو ناك
 رارقإب ةنيب دلولا ماقأ نإو لاملا يف هدلاو هعزان اذإ ائيش دلولل ىري
 فلحيو : لاق . هيلع نيمي الو 4 ةدطعلا هل تتيتث 5 هبلع زرحأ هنأ دلاولا

 ءاوس كلذ يفق يبنجألاو دلولا ىرأف انأ امأو هزرحأ دق هنأ يبنجألا
 كلذ نإف هدلاو ىطعأ امب دلاولا عجري نأ الإ ازرحأ دق امهنأ ناقلحيو
 . هل

 لجر نعو : هللا همحر هللا ديع يب ] ب اوج نمو : : ةلأسم

 نم اذكو اذك الجر وأ ينبا تيطعأ تنك ينإ لاقف ة ١ افولا هترضح

 ؟ تومل أ دنع ر زارحإل او ةيطعلاب هر ارقإ ̀ روجي له يلع هرح ] دقو يل ام

 . هل زوجيف ٹثر اول | ريغ امأ او 4 هل اذه ٠ روجي الف ث ثر اول ا امأف

 ريغل زوجي الو ثراولل كلذ زوجي ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 لاقو ثراولا ريغ الو ٹثراولل كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو س ثراولا

 ىلع نولخدي ةترولا رئاس نإ ليقو ث ثراولا ريغل كلذ زوجي : لاق نم

 الو رخآلا هدلو ىطعأ ام لثم ضرملا يف هدلاو هاطعأ اذإ ثراولا

 لخدي الو اغلاب ناك اذإ ةحصلا يف زرحأ يذلا رخآلا ىلعأ نولخدي

 وه ىطعأ ام لثم هضرم يف بألا هاطعأ ىذلا اذه ىلع اضيأ وه

 الو ةحصلا يف اوطعأ اونوكب مل نيذلا ةصح ردقب هيلع لخدي امنإو

 . ضرملا يف اوطعا

 اذك اهجوز تطعأ اهنأ ةأرما ىلع ادهش نيدهاش يفو : ةلاسم
 دهاشف بضغلا هجو ىلع هتطعأ اهنأ نارخآ دهشو اهاضرب اذكو
 . ىلوأ اضرلا
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 نب ىسوم نع بوبحم نب دمحم ظقح : ةيشاحلا نم : ةلاسم

 اعيمج هالكأ مث اهلام نم ًالام غلاب وهو اهدلو تطعأ ةأرما نع يلع
 . باتكلا ىلاإ عجر ب فصنلا اهلو فصنلا هل نأ
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 نوسمخلاو عبارلا بابلا
 بلطمب تناك اضعب مهضعب جاوزألا ةببطع يك

 بلطم ريغب وأ

 مث اهيلع جوزتي ال نأ ىلع اهلامب اهجوزل تدهشأ ةأرما نعو
 جوزتي نأ لبق تعجرو ةنيبلا اهيلعو اذه متأ ال تلاقو تعجر
 ؟ ةعجر كلذ يف اهل له . اهجوزاهيلع

 نوكي نأ الإ اهلام اهلو كلذ يف ةعجرلا اهلف تفصو ام ىلعف
 اهنيعب ةأرما جوزتي نأ دارأ وأ اهل لام الف كلذ ىلع تام دق جوزلا
 كلذف ةأرملا تتام ىتح ةأرملا جيوزت عدو كلذ ىلعو كلذب هل تلبقف

 جوزلل تباث كلذف هريغ ةأرملا تجوزت نإ كلذكو س اهيلع جوزلل تباث
 . باوصلاب ملعأ هللاو ةأرملا ىلع

 نم ائيش اهجوز تطعأ ا ذإ ة رمل | ن ١ دمحم ويأ لاق : ةلأسم

 ريغ نم اهسفن ةبيط نع اهيلإ هبلطمب هريغ وأ قادص نم اهلام
 . كلذ ىف هيلع اهل ةعجر ال هنإ هنم ةيقت الو كلذل هنم ةيهارك

 امل هتفاخو اهسفن ةبيط ريغب تطعأ اهنأ ةأرملا هذه تعدا اذإف

 . تعدا امب نيمي اهيلعو ٨ اهلوق لوقلا ناك اهلأس

 ىلع هتطعأ ولو ةعجرلا اهلف اهيلإ بلط اذإ ليق دقو فيضملا لاق
 ال ذئنيحف هللا هجول هتطعأ نوكي نأ الإ كلذب سقنلا ةبيط ناسحإلا
 . اهل ةعجر

 ةبيط اهسفنو لاؤسلا دنع هتطعأ نإ هللا نيبو اهنيب امأو عجر
 ةبلاطملا دنع ترقأ نإف هتبلاطم اهل لحي الو ةعجر اهل نكي مل كلذب
 اميف ةعجارو نآلا ةربجم ريغ اهنأو ةيطعلا تقو ةيضار تناك اهنأ
 اهل هلاؤس ريغي هلام نم هتطعأ امو اهل قحال هنأ لاؤسلا لجأل هتطعأ
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 . اميلست ملسو هلوسر ىلع هللا ىلصو ةعجر هيف اهل نكي مل

 وأ اهجوزل ةأرملا تكرت اذإ لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 لوبق هل تكرتو هتطعأ اميق هيلع سديدلو .» ع اوس وهف هيلع ام هتطعأ

 زرحأف لبقي ملو هتطعأو اهيلإ راص دق امب لوبقلا هيلع امنإو هيلع اميق
 ملو هيلع زارحإ ال نمم زرحأ نم عيمج كلذكو ي زرحأ اذإ هل وهف
 . هل زئاج وهق لبقي

 ىلع اهقادص اهجوز ةأرملا تطعأ اذإ مشاه لاق : ةلاسم

 هجول هتطعأ نإو ةعجرلا اهلف . اهيلع جوزتي ال نأ ىلع وأ ناسحإلا
 باتك ىلإ عجر 0 ةرفص يبأ لوق اذهو هيف عجرت نأ اهل سيلف هللا
 . عرشلا نايب
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 نوسمخلاو سماخلا بابلا .
 ضعب مهضعبل جاوزألا ةبطع يك

 ثلثب تصيأف ٥ ةافولا اهترضح ة ٥ ارما | يف يلع نيب ىسوم لاقو

 لاق ؟ كل كلام تلاقف ءيش يلام يف يلع انأ اهجوز اهل لاقف اهلام
 . معن لاق لوألا كجوزو كنبأ دنع نم كلام يف هل ىصرلملا

 ام تربأ دق اهنأ الاق نإف ى نادهاشلا صحقي نأ بحأ لاقف
 مل نإو ةيصولا نم هيلع امم ئرب دقف ةيصولا نم اهجوز رهظ ىلع
 نم قادصلا اذه ئربأ نأ ئرتجا امف ةفصلا هذه الإ اهعم نكي
 . اهيف رظناو ةيصولا

 هل تدهشأ اذكهف هلام فصن هتجوز هتطعأ لجر ىف.اضيأ لاقو
 جوزل ا فلتخاو ةجوزلا تكله مث ةنس نيرشع وحن اشياعت مث . هي

 ؟ ةجوزلا ةتروو

 لاق . ةيطعلا دعب نم ةكلاهلا تثدحأ امب ةثرولا ىلع ةنيبلا لاق
 يللا امأف س ةداهشلا دنع هب ايمسي ىتح لاملا نم قادصلا ىرأ ال
 نم اهرهظ ىلع ناكام الإ ةيطعلا يف نالخدي امهنإف ةوسكلاو
 وهف كلمي ام عيمجب امأو . ةقدصلاب فلاحلا ىلع هانسقو ةوسكلا
 . ةيطعلا هيقو هلام

 هيف اهل امم ائيش اهجوز تطعأ ة ةأرم ١ نع لئسبو :

 نوكي له يل كمزلي قح لكب كيلع هللا مّرح كلذ دعب :, مث :ةمحرل (
 اهل همزلي ةعجر اذه نأ يل نيبي ال لاق ؟ كلذ يف اهنم اعوجر اذه
 . هل امزال ناكو كلذ يف هلوق ىلإ جتحي مل همزلي ناك ول هنأل قح

 هعيبي اهتيب هدطعت ن ] هت ارم ١ ىل ا بلط لجر ىق ترك ذو : ةلاسم

 اهلبق تام نإو هل هتيب . هلبق تتام نإف هتايح هنكست هتيب اهيطعيو
٥٤١



 ؟ عيبل ا تبثي له تلق س تيبلا عابو كلذ تلعقق . اهل تييلاق

 اهجوز ىلع ةأرملا تعجر نإ لطاب طرش اذهف تفصو ام ىلعق
 لاق دقف يه تتام ىتح عجرت مل نإو س هتوم دعب نم هتترو ىلع وأ
 مهل ةعجر ال لاق نم لاقو 0 ةعجرلا اذه لثم يف اهتترول نإ لاق نم
 . ملعأ هللاو اهيف

 اهق ادص اهجوزل كرتت ه رم ١ يف اول اقو هريع نمو : ةلاسم

 اهنيمي عم ةعجرلا اهل اولاقف فرعأ ملام هل تكرت ينإ تلاق تاماملق
 . اهقادص اهل مث تقرعام هل تكرت ام

 ال اذه يف اولاق : لاق ؟ اهجوز توم اهتجح عطقي الو :
 هل تكرت موي هي ةقر اع اهنإ ١ 7 ةنيب اهيلع موقت وقت ن ] ال ا . به ذت

 اهتجح ييحت ٥ ذهو ت ام نمع اهتجح به ذت نل اول اق . . مهؤ اضق كلذ دو

 . باتكلا ىلإ عجر س اهجوز تام ولو

 سيلف هيلع الحن نيح ائيش هتأرما لجرلا لحن اذإو : ةلاسم
 اذإ اماف هضبقتو هايإ اهيطعي ائيش نوكي نأ الإ هنم ذخؤي ال ءيشب
 مكل لوقيف بذكي نأ هل يغبني نكلو هب ذخؤي سيلف اذكو اذك اذهل لاق
 عجرت نأ اهل سيلف ى هضبقو ائيش اهجوز ةأرملا تطعأ اذإو اذكو اذك
 عجري نأ هل يغبني سيلف هتضبقو ائيش هتأرما لجرلا ىطعأ اذإو هيف
 . . هيف

 اهل ءيش لك هتجوز هل تبهو لجر نع ايوبحم تلاسو : ةلأسم

 يف راصو هزاحو هل تبهو ام ضبق ناك نإ لاق اهتبه ينف تعجر مث
 نإو عجرت نأ اهل سيلف اهيلإ ئسي مل مث ادوهش كلذب هل تدهشأو هدي

 . ىلوألا باوج لثم مشاه لاق ث عجرت نأ اهلف اهقلط وأ اهيلإ ءاسأ

 له تلأسو مهجل ١ نيب مش اه ىل ا يلع يب ا ب اوج نمو : ةلأسم

٤٢ ٥



 وه اهجحي وأ هلام يف هجحت نأ هتأرما ىلإ بلطي نأ لجرلل زوجي

 اك نإف اهتنؤم .نم رثكأ هبطعت ىذلاو اهقادص كرتت وأ اهلام هتطعأو

 ٤ اهتنؤم نم رثكأ هيطعت ىذلاو اهقادص كرتت وأ اهلام اهيلإ بلط
 ريغت نع ةيطعلا نكت ملو افارسإ هتطعأ يذلا نكي ملو اهجحأف اهجحل
 نم هجحت نأ اهيلإ بلط ام امأو > هلل | ء اش نإ اسأب ىرأ امق هنم

 . كلذي اسأي ىرأ امف هتجحأاق هلام

 مث هتطعاف اهقادص هتأرما ىلإ بلط لجر يف ليقو : ةلاسم
 كلذ حص اذإ هيلع اهل كلذ ليق دقف اهيلإ بلط هنإ تلاقو ى كلذ تبلط

 لاقف هتثرو ىلإ تبلطو اهجوز تام ىتح عجرت مل نإف اهيلإ هبلط هنأ
 سيلف يه تتام نإف كلذ اهل سيل لاق نم لاقو ي كلذ اهل لاق نم
 . ةعجر اهتترول

 نكي مل هنيمي اهتثرو بلطو يه تتام ن ن او جسم | نب دمحم ل اق

 ام هن ا هنيمي تيلطو ة هبح تد ذاك أذ ا ! يه اهل نبميل ا امن ا نيمي هيلع مهل

 هنم بلطمب ال ا اهقادص هتطعأ ام يه فلحت وأ اهق دص اهيلإ بلط
 . اهيلإ

 مل حص وأ كلذب رقأ ول هنأل هبلع مهل نيمي د ال معن لاق : هريغ نمو

 . ء يش مهل همزلي

 ىلع ضرملا يف اهقادص اهجوزل تكرت يتلا ةأرملا نعو : ةلأسم

 تي ذك اهنأ ملع اذ ا كلذ هعسي امق ؟ كلذ هعسي له هل زوجي هجو

 . تلاق اميق
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 نوسمخلاو سداسلا بابلا .
 امهلح و ةجوزلاو جوزلا ةبطع يق

 نم وأ ائيش هتأرما ىطعأ نم هنأ ظفحي ىسوم اضيأ لاقو
 دق لوقي نأ الإ ةيطعلا هل نوكي ال هنإ زارحإ ريغب ةيطعلا هل زوجت
 . تلبق دق لاق نكي مل نإو ى نكسلاو ضبقلا نسحتسي هتيأرو تلبق

 الإ لوخدلا عنتمتف هتأرماب لوخدلا ديري لجر يف لاقو : ةلاسم

 كلت رن ملف كاذب د دهشي وأ اهلحن وأ ائيش اهيطعيف ائيش اهيطعي نأ
 يأر وهو لاق بسحأ اميف كلذ ظفحو ى عنملا لاحل ةيطع ةيطعلا
 . نيملسملا

 كلذ هتطعاف اهلام نم ائيش هتجوز ىلإ بلط لجر : ةلاسم
 تبث دقو 0 اهيأرب لازام اهل ضقن ال لاق س كلذ دعب تريغ مث هعابق

 ىلع ةعجرلا اهل لاق نم لوق ىلع هلام يف هضوع هيلع اهلو عيبلا
 الف رخآ لوق كلذ يفو . اهيلإ هبلطمب اهلام نم هتطعأ اميف اهجوز
 . اهيلإ كلذ بلط اذإ اهلام نم هتطعأ اميف هيلع اهل ةعجر

 لحلا اهيلإ بلطق اهجوز ىلع ةجوزلل ةققنلا تتبت اذإو : ةلاسم
 نم ةءارب هل لوقلا ضعب ىلع يل نيبي الف تعجر مت . هتلحأق اهنم

 ىلإ بلط اذإ جوزلا نإ ليق دق هنأل . اهل هيلع تبث دق ناك اذإ كلذ
 نإ ليق هنأ بسحأو كلذ اهل ناك تعجر مث هنم هتأربأف اهلام هتجوز
 . كلذ اهل ناك تعجر مث هتأربأق اهلام هتجوز ىلإ بلط اذإ جوزلا
 . قوقحلا رئاس يف سيلو قادصلا يف كلذ امنإ ليق هنأ بسحاو

 يقح نم ء يرب تنأ هت أرم ا هل لوقت لجر نع لئسبو : ةلأسم

 ن اكو مهر د 4 ةئامنالث ىلع اهجوزت ن راكو . هيلع . ي ذلا

 : هنم اهنآرب زوجي نوكيف هيلع امه سيلف ناتئاما اماو
٥٤٤



 كرفس نم ثدح كي ثدح نإ هتأرما هل تلاق. لجر نعو : ةلاسم

 توم ثدح يب ثدح ند ٠ يف ةادص نم كدرلع امم ءيربي تنأفق اذه

 اهل سيلف اهب ثدح نإو ءيرب وهف توم هب ثدح نإ لاق 4 ئرب تنأق

 توملا هرضح املف اهجوزل اهقادص تكرت ةأرما نعو : ةلأسم
 . اهل كلذ وجرأف اهيلع هدر دق هنأو 0 هيلإ هتأجلأ اهنأ رقأ

 اشداعت مث اهلام فصن هتجوز هتطعأ لجر يف لاقو : ةلأسم

 ؟ هتجوز ةئروو جوزل ا فلخ او ةجوزل ا تكله مث مت . ةنس نيرشع وحن

 . ةيطعلا دعب ةكلاهلا تثدحأ امب ةثرولا ىلع ةنيبلا نأ ملعأ هللاو لوقأف

 ةجوزلا نإ ةثرولا لاق ول هنأ كلذ يف ىنعملا نأ يدنع : هريغ لاق
 دعب الام دفتست مل اهنإ جوزلا لاقو . ةيطعلا دعب الام تدافتسا
 كلذ ةثرولا هركو هتكرت يذلا اهلام عيمج فصن ذخأ دارأو ةدطعل |

 نإ كلذكو . ملعأ هللاو ةيطعلا دعب ةكلاهلا تدافتسا امب ةنيبلا مهيلعف
 دحأ امب ةنيبلا مهيلعف كلذ هبشأ امو اهتيطع يف تعجر اهنأ اوعدا
 . يدنع اذكه ملعأ هللاو

 ىلع اهيلع هدر مث ليقو هلام اهجوز تطع أ ة رم ١ نعو : ةلأسم

 . ةبه الو عيب هيف اهل سيل نأ طرش ىلع وأ هدعب جوزتت ال نأ طرش
 هيف عجر اذإ لاق ؟ ىرت ام كلذ تلعق وأ جوزت ملو بهت ملو عبت ملف
 الو هتبهو الو هتعاب نكت مل ولو اهيلع هنم طرشلا اذه ىلع كلذ هل ناك
 . هدعب نم هتترول كلذو تجوزت

 مث اهسفن ةبيط اهقادصو اهلام هتأرما هتطعأ لجر نعو : ةلأسم

 جوزلا ماقأو ةيقت ةرقت ةيقت هايإ هتيطعاق يلإ بلط تلاقو هتطعأ اميق تعجر اهنإ

 ؟اهسقن ةيبط اهنأ انتدهشأو انعم ترقأو ى هتطعأ اهنأ ادهش نيدهاش
 هتطعأ امنإ اهنأ جوزلا رقأ اذإ لاق ؟ ةبيط ينتطعاف اهيلإ هتبلط لاق

٥٥



 . هيلع هب عجرت نأ اهلف اهيلإ هنم بلطمب

 هبلط هنأ اهتثرو جتحاف ائيش بلطت ملو تتام ةأرملا نأ ول تيأرأ
 : لاق ؟ كل تفصو ام ىلع اهنم ةيطعلاب ةنيبلا ماقأو كلذب رقأو اهيلإ
 كلذ يف ةعجرلا اهتثرول سيلف . اهتيطع يف تعجر نكت ملو تتام اذإ
 . هيلع

 هلام اهاطعأ اهجوز نأ نيدهاش تماقأ ةأرما نعو : ةلاسم

 ةيطع هذه لاق ؟ تلبق اهنأ ةنيبلا دهشت ملو يحوأ تيم جوزلاو
 اهاطعأ ام تلبق اهنأ لدع يدهاش ميقت ىتح ائيش تبثت ال ةفيعض
 . هلام نم

 تيتع ةأرما نع لئس رهزألا نع دجوي امم هريغ نمو : ةلأسم

 ءيشب اهيضري نأ هيلإ اويلطق اهلهأ ىلإ تلزتعاف اهجوز ىلع

 ال يه تلاق وأ هل اولاق اوناك نإ : لاقف ؟ هلام نم ائيش اهاطعاف
 هيلا تيلط تناك نإو هيف اهل ءيش الف ائيش اهيطعت ىتح كيلا لوعت

 . اهل زاج اهاطعأف ابلطم هيلإ اوبلطف

 مث الحت هت ارم أ لحن لجر نع هتلأسو رثأل ا يف دجويو : ةلأسم

 نيد هيلعو اهلحن نيح اهلحن ناك دقو نيد هيلعو تام ىتح هضبقت مل

 ؟ نيدلا

 نع يورو تام ىتح تضبق نكت مل نإو اهل كلذ نإ معن : لاق
 اهل لعج هتأرما هيلع تلح تناك ينارهزلا ديمحلا نأ ءاثعشلا يبآ
 اهيلح هلام نم ذخؤي لاق ى ءاثعشلا ابأ اوتفتسا مهنأ معزف ةلح
 هزاجأ دقو لحنلاو ةيطعلا نم نوهأ ةلحلاو لاق مث س هيلع انيد اهلعجيو
 قدصت ةأرما وأ لجر لك نأ ىأرو لحنلا زوجي ال فيكف ءاتعشلا وبأ

 . ضبق نكي مل نإو هيف ةعجر هل سيل هدلو ريغل لحن وأ ةقدصي

٥٤٦



 ابأ نأ معزف لوقي امب اذه يف نوذخأي ال ءالؤه نأ امأ لاق مت
 اهل نهملعي ملو هايش رشع هل منغ نم هتأرما لحن لجر هاتأ ءاثعشلا
 نم لجرلا منغ نم اهل رشعلا كلت نإف ى نهملعأ ءاثعشلا وبأ لاقف
 كلت ريغ همنغ نم يقب نكي مل نإو تعاش نإ هتوم لبق وأ هتوم دعب
 نكت مل اذإ ءيش اهل سيلف اهلك تبهذ لجرلا منغ تناك نإو ةرشعلا
 امو هايشلا كلت اهل نإف اهل نهملع نإو همنغ تبهذ ىتح تضبق
 . ءيش اهل سيلف نتم نك نإو تدلو

 اهقادص ريغ اهلام نم الام هتأرما ىلإ بلط لجر نعو : ةلأسم
 ؟ هتيطعأف ىلإ بلط تلاقو تعجر مث هتطعأف

 :لاق نم لاقو اذه ليق دقو ددعس ويأ لاق . كلذ هل روجي ال لاق

 اذه ريغ نم ناكام امأو . هيلع اهل يذلا قحلاو قادصلا يف كلذ امنإ
 . هل اهتيطع تتبث هنم كلذ رهظيو ةيقتلا عضوم نكي مل اذإف

 اهل ام هت أرم اهتطعأ لجر نع هتلاسو ةبو اعم ىبأ نعو : ةلأسم

 اهجوزت نأ دعب تعجرف اهجوزت مث زرحي ملو لبقف هلام نم ائيشو
 . اهلام لاملاو ةعجرلا اهل لاق ؟ زرحي نأل لبقو

 دق هينيتيطعا يذلا لاملا نإف اهل لاق اهجوزت امل هنإف هل تلق
 اهل ىرأ ال ل اق . ةعاسلا انأ تعجر دق كلذ دعي نم ت !ة ة ؟هتل ! -

 . اهب هجيوزت دعب نم لبق دق هنإ هلوق دعب عوجر

 نأ الإ اهيلع زرحي ملام ةعجرلا اهل نإ ليق دقو ديعس وبأ لاق
 . هل ةجوز يهو هل اهنم ةيطعلا نوكت

 تومل ١ هرصح املف اهق ادص اهجوزل تك رت ة ةأرم | نعو : ةلأسم

 نم هل هتكرت تناك نإو اهل وهق ؟ اهيلإ هدرو هضرم يف اهل هي ىصوأ

 اهيلع هدر وأ اهل ىصوأ مث . اهسفن هب تباطو اهيلإ هنم بلطم ريغ
٤٧ ٥



 ةيصو اهل زوجت الو ةثرولا نم اهنأل اهل زوجي ال كذف ى هضرم يف
 . تومل | دنع ةيطع الو ضرم يف الو ةحص يف

 يل تك ةأرم ا تجوزت تنك يىإ ذ ا هتجوزل ل اق نمعو : ةلأسم

 اهقح : عدت نأ اجرو هتجوز عمست نأ بحأ يلع اهل يذلا اهقادص
 ؟ هنم بلطم اذه وأ أربيأ اهقح هل تكرتق .

 يذلا كقح نم تصلخت دق ول ىلإ بحأام اهل لاق ول كلذكو تلق

 تومأ نأ فاخأ لاق وأ 4 كقح نم مغ يف ينإ اهل لاق وأ يلع كل

 . كقح نم صلختأ ىتح لاتحا فيك يردأ ال وأ يلع كقحو

 دقف ؟ هل ةءارب ال مأ أربيأ اذه ىلع هل تكرت نإ ىرت ام تلق
 تكرتف اهل ضرع اذإف ى اهقادص ىق هتأرمال ضرعي نأ هل سيل اولاق

 اهقادص نم أربي الو ةعجرلا هل تناك تعجر مث ، ضيرعتلا ىلع هل
 . بلطملا لثم ضيرعتلا اوأر مهنأكو كلذ يق تعجر اذإ

 لثم وهق كلذ ىلع هل تكرتق اهنم رضحمي ةر داع بلط ول كل ذكو

 اهيلإ بلطلا ءاهقفلا ضعي زاجأ دقو اهقادص نم ئربي دقق . امهدحأ

 . ةعجرلا اهل نأ الا

 ىلإ ١ بطي لجرل ١ يف هللا همحر نسحلا يبأ ب اوج نمو : ةلأسم

 يف عجرت مث > ائيش هنم هل كرتت وأ . هل هك رتتف اهل هيلع يذلا هتأرما

 هل سيلف هتوم دعب هتترو ىلع امأو س وه ع : ةعجرلا امنإ لاق كلذ

 . هتثرو ىلع ة هعجر

 ناك ام هتافو دعبو هتايح يف ةعجرلا هيلع اهل : لاق نم لاقو
 نم هتثرو ىلع الو وه هيلع ةعجر يه اهتترول سيلو ى هلام نم ايقاب

 فالتخالا امنإو ةترولل ةعجر ال هنأ افالتخا كلذ ىف ملعت الو 0 هدعب

 . هتوم دعب يه اهتعجر يفق

٥٤٨



 سانلاو . اهل هنم ده اهقح هتجوز ىلإ جوزلا بلطم نإ لاقيو
 قادصلا يف صالخلا يرحتم مهنمف نوفلتخم قوقحلا بلطم يف

 بصخلا ةهج ىلع هبلطم ىلع اهنم ه ذخأي نم مهنمو 0 هدوهجم ىلع

 . هللا همحر نم الإ

 ةبغارلا نهنمف نهل بجو ام كرت يف تافلتخم تاجوزلا كلذكو
 ةهر اكل | نهنمو > اهسفن ةبدطب هقدص تملع ا ل ا اهجوز صالخ يف

 . اهجوز فوخ نم دعاست امنإو اهقح كرتل

 ناك نإف اهجوزلو اهسفنل ةأرملا رظنتف ةفصلا هذه يف ةءارب الق

 معن هل لقت مل اهنأ ولو صالخإو عرو هلو صالخلا هتبغر نم اهجوز

 . معن اهلوقب هترغ دقف اهقح ةلمجب اهل يصو ال

 نإو هحيحصتب الإ كلذ اهلوق ىلع لكتي نأ وه يغبني نكي ملو
 هل لقت ملو صلختي مل وأ صلخت يلابي الو هل عرو ال نمم اهجوز ناك

 هنم فوخو هايإ هتدعو اهنم دعو كلذ اهلوق امنإو ةلباق اهنأ ىلع معن

 عم اهقح اهلو 0 اهفلخب ةمثآ يهو هترغ دقف اهناسلب كلذ هتطعأف
 . لدعلاب ملعأ هللاو كل انفصو ام ىلع اهنيمي

 كرتت نأ هتجوز ىلإ بلط لجر نعو يراوحلا ىبأ نعو : ةلاسم

 ؟ تعجر اهنأ ملعي ملو هل تكرتو ةحيحص يهو هيلع يذلا اهقادص هل
 ملو اهسفن نم ةبيطب اهتحص يف اهقح هل تكرت اذإف تفصو ام ىلعف
 . كلذ هل زاج تعجر اهنأ ملعي

 اهيلإ هنم بلطمب ناك اذإ هتطعأ اميف ةعجرلا هل ناك تعجر نإف
 مل وأ تعجر بلطي مل وأ اهيلإ كلذ تبلط زوجي الف ةضيرملا امأو
 . اهتثرول وهف اهضرم يف هتطعأ ام عيمجو اهقادص هيلعو س عجرت
 وأ بلطمب ناك اوملعو اوعمس امب ةداهشلا اودؤي نأ دوهشلا ىلعو
 اذإ اوملعي نأ مهيلعو ضرملا يف وأ ةحصلا يف كلذ ناك بلطم ريغب

٥٤٩



 ىف هل تكرت دق نوكي نأ الإ ضرم يف وأ بلطم ريغب وأ بلطمب ناك
 . هل زئاج هنإف . اهيلع قحب اهضرم

 اهبرشو ةلخن نيثالث اهقادص نم اهجوزل تكرت يتلاو : ةلاسم

 . ءاملا نم اهبرشو لوقت ىتح برشلا الإ هل زاج اهتحص يق ناك اذإ

 يل ي ذل ا قحل ا كل تيهو دق اهجوزل لوقت ة أرملا نع ا نعو : : ةلأسم

 ملق ضرملا يف وأ ةحصلا يف يل كيلع يذلا قحلا كتيطعأ وأ كيلع
 امأف س اذه اهل تبثي له عفرت الوأ هنم اهسفن عفرت ضرم هنأ حصي

 ةىقت ةدقت وأ بلطمي كلذ نوكي نأ ال ا زئاج كلذق ةحصلا يف

 نم تتام اذإو ةبهلا الو ةيطعلا هيف زوجت الف ضرملا يف امأو
 ةحصلا ىف نوكي نأ الإ تبات ريغ كلذ نوكي نأ تقخ ضرملا كلذ

 تحص تناك اذإف س اهنم كلذ زوجي يذلا ضرملا ريغ يف تناك اهنأ
 اهتيطع زوجت ال امم ناك ضرملا كلذ نأ حصي ملو ضرملا كلذ نم
 . ملع أ هلل و كلذ ريغ حصي ىتح ي دنع كلذ تيث هيق

 وأ كيلإ هبلطأ يذلا قحلا كل تبهو دق ة ةأرملا تلاق اذإو : ةلاسم

 دقو كلع يذلا وأ كيلإ هبلطأ يذلا قحلا كتيطعأ دقو كيلع يذلا

 تيثي ال هلك اذهف كيلع يذلا قحلا ىأ كنم هيلطأ يذلا قحلا كتيطعأ

 الو ىتش ناعم جرخي ظقللا كلت رئاسو 0 كيلع ىذلا اهلوق الإ هنم

 ث كلذ تويقث يل نيبي

 تبثي له 4 كيلع يل يذلا قحل ا كل هللا بهو دق تلاق نإو :

 تيي ال ليقو 6 كلذ تيثي ن لبقق اذه وحن نم انفرع اميق هبق فلخا

 . يلإ بحأ يأرلا اذهو سانلا قوقح بهي ال هللاو

 الام هت رم اهتطعأ لجر نعو مش اه نع دجوي امم : ةلآمسم

٠ ٥ ٥



 دق يد ذأ دهش اف اهل ام اهيلع دري ن ] هبل ا دعي نم تبلط مث مد > هضيقو

 اذإ اهلام هارأ لاق . اهل لصألاو هترمث عبر يلو همدق انأو اهيلع هتددر

 . اهيلع هدر

 نم تركذ ام امأو هللا همحر ديز نب رباج باوج نمو : ةلأسم

 له ةقرفلا امهنيب ىضق مت اهلام ريغ نم ايلح هتأرما ىطعأ لجر
 لوسر نإ لاقي ناك هنأ نأ كردخأ ؟ اهاطعأ ام ائيش ذخأي نأ هل لحي

 وهف اهيف داع مث ةيطع ىطعأ نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . ملسمل لحي ال ثيبخ كلذو هئيق يف داع بلكلاك

 نأ هت أرم ا لأس لجر نع هللا همحر ايويحم تلأس : ةلأسم

 مث . هتطعأ اهنأ مث سفنلا ةبيط اهقادص نم وأ اهلام نم هيطعت
 تعجر نإ نولوقي ءاهقفلا ناك : لاق ؟ ال مأ كلذ اهلأ كلذ دعي تعجر

 كلذف اهيلع ىرست وأ 4 اهيلع جيوزت وأ اهيلإ هنم ةء اساإال هتطعأ اميق

 اذهو عجرت نأ اهل سيلف هللا هجول هتطعأ تناك ن نإ ! مشاه لاقو اهل

 اهجوز تطعأ ةأ رما لك نإ عيبرلا نع العملا نبا لاقو : ةلاسم
 . هل ايتيطع ت تزاج قارف امهتيب ردق مث اناسحإ اهؤازجف اهقادص نم

 اهوسكي ن ] ىلع هلام نم اهجوز تطع أ ة أرم ١ نعو : ةلأسم

 ملف ةباثإ ىلع ةيطع هذه ليق دقف تتام ىتح اهسكي ملق اذكو اذك

 . ملعأ هللاو تتام ىتح تيثت

 4 ىد ةأرم ١ نع بييح نب درل او ةد هدييع يب 7 نع يلصومل ا

 . ال : لاق ؟ ائيش هيلع ىرتأ اهب لخدي نأ لبق اهقلطي مث اهرهم

 وأ ةيراج وأ امالغ هلهأ ضعب هل بهو لجر نع لئسو : ةلاسم

٥٥١



 وأ نالق همساب ةيراجلاب وأ مالغلاب ىمس نإف لاق كلذ هبش وأ ةاش
 هلبا وأ هرقب وأ ههايش نم هاطعأ اذإو . هتاممو هتايح يف هل وهف هنالف

 هتاممو هتايح يف هل وهف رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ ةئ ةئام وأ افلأ ىمس
 سيلف ة هنس كلذ ىلع ىد تأ ىتح اهذ ذخأي ملف ة ةاش فلأ كل لاق ن ناك ١ ذاق

 ملعيف لزعت مل هنأ لجأ نم ءيش اهجاتن نم هل سيلو ةاش فلأ الإ هل
 . اهجاتن

 يتأي ىتح لزعت مل نإو تجتن امو هل ىهف هل تملعأ او تلزع نإو

 وأ ةئام وأ افلأ هامس ام هل امناق اهتدعب ىمس دقو نامز كلذ ىلع

 وأ يلبإ وأ يرقب قأ يهايش نم ةفئاط كل لاق اذاو 4 رثكأ وأ لقأ

 . ءيش هل سيلف هيلإ عفدي ملو هب ىمسي الو كلذ ه ايشأ او يلخت

٢ ٥ ٥



 .{. نوسمخلاو عباسلا بابلا
 هبشأ ام و ىنكسلاو ىبقرلاو ىرمعلا بق

 هنكسيو هرمعي اتيب الجر يطعي نميف تركذو نسحلا يبأ نع
 . هللا ءاش نإ تباث وه معنف ؟ اتباث اطرش اذه نوكي له . هتايح

 تراص كرمع كل ذه لاق اذ ا رادلا يف رمعلا يف ليقو : ةلأسم

 امنإف تشعام رادلا هذه كتنكسا دق لاق اذإو . ه . هدعب نم هتثرولو هل

 ؟ كلذ هل نوكن له كلذ يف عجريو ةراد عيبي ن ا ل ارأ مث د ار اد الجر

 اهيق وه يذلا لاقف تنرو رادلا بلطف رادلا بحاص تام نإ تيأرأ

 مل ة هينيم ار ١ ل هنكسأ ا ؟ ناك نإ اول اقف.ي اهترمعو مك لل او ئل ا اهملس دق

 هيلعق هجرخأ اذإف ءانب اهيف نكاسلا ثدحي مل نإو طرش اهيف هل نكي
 . جرخي نآ

 ءانب اهيف ىنب نإو ردغي ال نأ رادلا بحاصل يعبني ناك دقو
 . ي أرب اول اق امن !و ‘ امهنيب بج او طرشل اق طرشب

 يأرب ائيش رادلا يف رمع ناك نإ حبسملا نب دمحم لاق

 وهف هجارخإ ىلع ردقي ارامع نوكي نأ الإ ةميقلا هيلعف اهبحاص
 . هيحاصل

 ء اجق لصأل | بحاص تام ىتح رادلا نكس وه نإ هيق اولاقو

 هطرشف يتايح رادلا يف رمع مكدلاو وه لاقف رادلا نوبلطي هتثرو
 . نكاسلل مهيلع بجاو مهدلاو ىلع

 لاق اذإ انعم رمعلاو ةنيبلا كلذ ىف هيلعو حيسيملا ني دمحم لاق

٥٥٢



 هدعب نم هتترول الو هتايح هل يهف كتايح رادلا هذه كتيطعأ دق لجرلا
 . ةعجر اهيف لصألا بحاصل سيلو ءيش اهيف

 هجرخي نأ هل ادب مث اهنكسي هضرأ يف الجر لزنأ نمو : ةلأسم
 احاري اضرأ هاطعأ هنأ فرع اذإ ليقف هل عوذجلا نأ نكاسلا جتحاق

 اهيف هلزنأف ةفقسم اتويب تناك اذإو . هلوق لوقلاف . نكاسلا ىنبق
 ضرالا هاطعأ يذلل يطعملا لاق اذإو ى ضرالا بحاص لوق لوقلاف
 سيل ليقف يطعملا كله ىتح نكسو ىنتباف تومت ىتح نكساو نبا
 هاطعأ نوكي نأ الإ ىطعملا تومي ىتح ةعجر كلذ يف يطعملا ةثرول

 يهف ضرزألا بحاص تام اذإف س ضرلألا بحاص تومي نأ ىلإ

 امهنم يقابلا ىعذاق امهدحأ تام نينكاستملا وأ نيجوزلا يأو هتترول

 ولو هاعدا يذلا يحلل وهف هل هنأ هنانكسي يذلا عضوملا يف ناك ام

 هنكسي يذلآ تيبلا يف ناك امامأو هاعدا اذإ هلوق لوقلاو : ادبع ناك
 اه اعداق ضورعل ١ عيمجو عوذجل و نوعدل او ع اتمل | نم نكاسل ١

 نم كلذ نم ناك ام الإ هدي يف اهنأل اهب ىلوأ نكاسلاف نكاسلا
 . ةلاسملا لوأ ىق انلقام ىلع هيف لوقلاف ءانبلا ىف تبث دق بشخلا

 دي يف وهف كلذ عيمج نم ءانبلا يف اتباث نكي مل امو : هريغ " ٭

 نالف ىلع ةبقر رادلا هذه وأ دبعلا اذه لاق اذإ ةبقرلاو : ةلاسم
 نيبي ملو ةبقر هيلع وه لاق نإو هل وهف 0 اذكو اذك تقو ىلإ هتلاغ هل
 ء كلذ نيي ىتح اندنع فيعض اذهق ء كلذ ريع

 ابح ناك امق هتلاغ هل نالف ىلع ةيقر ديعلا اذه لاق ىذل ١ كلذكو

 ملو ت ام ا ذإ كلذ تيثي امنإو يرمعل ١ ىف كلذكو . ةعجرل ١ هلق عجرو

 . عجري

 كتايح لاملا اذه كتيطعأ دق لاق اذإ اضيأ ىرمعلا ىف : ةلاسم

٥0٤



 هتثرول وهف تام ىتح يطعملا هلكأف 4 كتايح كل هتبهو وأ كل هتلعج وأ
 لاملا اذه كتبقرأ دق لاق اذإو ء ةعجر هيف يطعملل سيلو هدعب نم
 وأ ةنس نيرشع ىلإ وأ كتايح كتنكسأ وأ كتايح ث كتمعطأ وأ كتايح

 هتثرول سيلف تام ىتح لجرلا هلكأ نإو س ةعجرلا هيف هلف رثكأ وأ لقأ

 . يطعملا ىلإ عجار وهو ءيش هيف

 تلعج وأ لاملا اذه كتيطعأ دق لاق اذإ ليق دقو لاق : هريغ نمو
 يطعملا زرحأف كتايح كل وه وأ كتايح كل هتبهو وأ لاملا اذه كل

 لوقلا ىلهو ى هدعب نم هتثرول الو ى كلذ يف يطعملل ةعجر الف ةيطعلا

 كتمعطأ وأ كتايح كتنكسأ وأ كتايح لاملا اذه كتبقرأ دق لوقي يذلا

 . هدعب نم هتترولو ةعجرلا اذه ىف ىطعمللف . كتابح

 ةيطع وهف كتايح لاملا اذه كتلحن دق لاق اذإو دارأ هنأ يعمو
 . ىطعأ ام ىطعملا زرحأ اذإ هتثرول الو . هيف هل ةعجر الو

 راثا يف دجنو ىرمعلا يف اندنع يذلاف يرمعلا نعو : ةلاسم
 وأ رادلا هذه كل تبهو وأ كتيطعأ دق لجرلل لجرلا لوقي نأ نيملسملا

 يف هل ةمات يهف . ةيطعلا ىطعملا ضبقيو . كنايح مايآ ةيراجلا هذه
 . هتوم دعب نم هتثرولو هتايح

 ةراجلا هذه كتمدخأ وأ رادلا هذه كتنكسأ وأ كترعأ دق لاق اذإف

 دعب نم هتثرول الو هتايح يف هل تبثي ال فيعض اذهف 8 كتايح مايأ

 . هتافو

 كتايح مايأ ةيراجلا هذه وأ رادلا هذه كتيطعأ دق لاق اذإ كلذكو
 ةيطع هذهف يدعب نم يتثرول يه مث د يتايح ماي وأ هل ل يهف تام اذإق

 ١ ذ ا لجرل ا ىف بويحم ني لمحم هلل ١ ديع وي ] ل اق : هريغ نمو

٥ 0٥



 ام اهنكس و تييح ام اهرمع ٥ ١ ذه يضر ] كتيطع ] دق لجرلل ل اق

 . هدعي نم هدلول يه لاقف . تيرح

 مث هلام الجر ىطع ا لجر نعو يلع يب ا ب اوج نمو : ةلاسم

 لاق نإو يلام لاملا مث ى تومت ىتح هترمث لكات ةبقر كيلع وه هل لاق
 ءاش نإ زئاج وهف تقصو ام ىلع هايإ هبقرأ مث تلبق دق \ ىطعملا
 . هللا

 هللاو ةيطعلا تتبث دقف ةبقرلا ىف طرشلا لبق اذإ معن : هريغ لاق
 . باوصلاب ملعأ

 هذه يضر أ كتيطعأ دق لجرل لاق لجر نع هتلآسيبو : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ ةتباث ةيطع هذه نوكتأ نكستو اهيف ينبت نأ ىلع

 عجري ن ] ل ار و اهيق ينبي ن ] ىلع ىنثتس ا هن ] ىع ل ١ ن اق : تلق

 دق لاق نإف هل تلق : معن : لاق ؟ كلذ هل نكي مل ؟ طرشلا لجأل اهيف

 له يل يهف تم اذإف نكستو اهيف ينبت نأ ىلع ضرألا هذه كتيطعأ
 > معن . ل اق ؟ هطرش هل

 ارارقإ اذه نوكي له . كتايح اذه ىلام كل لاق نإ تيأرأ : تلق
 . اذهب رارقإلا زيجي نم لوق ىلع تباث رارقإ هنأ ىعمق لاق ؟ اتباث
 : لاق ؟ لاملا نوكي نمل امهدحأ وأ هل رقملا وأ رقملا تام اذاف : هل تلق
 . رارقإلا اذهب هل رقملل يعم ناك رارقإلا تبث اذإ

 يل نيبي ال لاق س هعفني ءانثتسا كتايح هلوق نوكي الو : هل تلق
 عجار وهف تم اذإف كتايح كل اذه يلام لاق نإ تيأرأ : هل تلق . كلذ

 جرخيف لاق 4 لوألا ىلع عجر تام اذإف ؟ هتايح هل نوكي له يلإ
 هنأ الوق نأ يدنتعق رارقإلا تبث اذإ ث فالتخا اذه لثم يق يدنع

 اذإف ، هتايح هل نوكي الوق نأ يعمو . هتترول هتوم دعبو هتايح هل تباث

 . رقملل وهق تام

٥٥٦



 رقملا توم دعب رقملا ةثرول نوكي : لاق ؟ رقملا تام نإف : هل تلق
 . هل

 له . يل هامغو هردج الإ كل اذه يتيب لاق نإ تيأرأ : هل تلق
 فالتخالا هيف يعم جرخي هنأ يعمف : لاق ؟ امهلو امهيلع اتباث نوكي
 تباث رارقإلا نأ : لاق نم لاقو . لاق امك وه لوقي ضعبف ملعأ هللاو
 . لطاب طرشلاو

 هيف سلجو موقل ابارخ ىنب لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ام جرخأو لاق ٨ انتيب نم جرخا موقل ا لاق ، نينس رشع نم اوحن
 لجرل ا اذه ن اك م ناف 4 . تفصو ام ىلعق ؟ اذل رمعل ١ موقل ١ ل اق ترمع

 نا ا رماعلل رايخلا ناك مهنم دحاو يأرب وأ مهيأرب موقلا ضرأ يف ىنب

 : هئانب ةمق ضرألا باحصأ موقلا نم ذخأ ءاش ناو هءانب ذخأ ءاش

 ضرالا باحصأل ناك ضرألا باحصأ يأر نود هيأرب ىنب ناك نإو
 . ملعأ هلل او هئانب ةمق هوطعأ اوع اش نإو هع اني هوطعأ اوع اش نإ رايخل ١

 نم هج رخ اوبلط .يد ا ١ ںإإ ١ مث . هللا ردق ام هتيرذو وه نكسو

 رايخلاب مهيلع وه : هللا دبع وبأ لاق ؟ كلذ يف لوقلا فيك س مهضرأ
 هتميق مهنم ذخأ ءاش نإو . هلك هلزنم ضقن ءاش نإ

 مرغو ىنبف نكسيو هضرأ يف ينبي نأ الجر رمأ نمو : ةلاسم
 . هضقن هلف هجرخ ] وأ تام مث

 هجرخي ن ن ا هل ا دي مث اهنكسي هضر ] يف الجر لزنأ نمو : : ةلأسم

 اضرأ هاطعأ هنأ :أ فرع اذإ ل ليقف هل عوذجلا نأ نكاسلا جتحاف

 ضرأل ا بر لوق لوقلاف اهيق

٥٧ ٥



 رقأ اذإف س هل ءانبلا نإف لصألا حص اذإ يعم يهو : هريغ لاق
 كلذ يف هلوق لبقي مل هل رادلا اهب ةل عوذجلا نإ لاقو رادلاب
 نوعلاو عاتملا نم نكاسلا هنكسي يذلا تيبلا يف ناك ام امأو
 يق ضرألا بحاص ىعداف اهب يتأي يتلا ضورعلا عيمجو عوذجلاو
 نم كلذ نم ناك ام امأف عاتملا نم نكاسلا هنكسي يذلا تيبلا
 .ةلاسملا لوأ ىف انلق ام هيف لوقلاف س ءانبلا ىف تبث دق هوحنو بشخلا

 دي يف وهف كلذ عيمج نم ءانبلا يف اتباث نكي ملامو : هريغ لاق
 هريغو بشخ اهيفو اضيأ رادلا عيبي يذلا يف ليق كلذكو نينكاسلا

 عئابلل وهف اهيف احورطم ناك امو 0 عيبلا نم وهف اهيف اتباث ناك امق

 رايخلاق هيأرب هنكسأ يذل ا ضرألا يق نكاسلا ىنب اذإا امأو

 ناف . ضرأل ا بر هجرخأ اذإ هنمث ءاش نإو ضقنل اءاش نإ نكاسسلل

 ضرألا بحاصل كلذ يف رايخلاف ضرألا بحاص يأر الب ىتب

 لك وأ تشع ام رادلا هذه نكسا لجرل لاق لجر نعو : ةلاسم
 له تام ىتح رادلا نكس وأ تام ىتح هلكأف تشع ام لاملا اذه
 رادلا هذه كل لجرل لجرلا لاق اذإ نكلو ال : لاق ؟ ءىش اهيق هدلول
 . هدعي نم هدلول ىهف تام اذإف تشع ام لاملا اذه كل وأ تشع ام

 . هدعب نم هدلول تراصف شاع ام هل اهبهو دق هنأل عيش رخآال سيلو
 اهوذخأي نأ هونب دارأو ىطعملا لبق ىطعملا تام ول تيأرأ هل تلق
 سيلف ‘ هبحاص لبق تام امهيأ هل يه ال : لاقف ؟ كلذ مهل ناكأ

 . هدعب نم هدلولو اهيطعأ يتلل يه ءيش اهيق لوألل

 ىطغأ لجر نعو مهجلا نب مشاهل يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 الو ، هضقن هلف اهنم هجرخي نأ يطعملا دارأ مت اهيف ىنب اضرأ الجر

 . اهنع لسو هيأرب كلذ نأل ، نكس اميق ةزاجإ هيلع ىرن
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 لاق هنأ دانساب ملسو هلع هللا ىلص يبنل ١ نعو : ةلاسم

 دبع نب رباجل ءاطع لاق 0 هل يهف ىرمع رمعأ نم ىبقر الو ىرمع ال
 لوقي لاق ىبقرلا امف تلق لاق كتايح كل لوقي لاق ؟ ىرمعلا ام هللا
 ضعي نع دل اخ ني دمحم ينربخ ا . اتوم كنمو ينم رخآلل يه

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يندملا ناعمس نع هباحصأ

 ناب اذإ "هل وهف هبقرأ وأ ائىش رمعأ نم اويقرت الو اورمعت ال" ملسو

 امأو اهب ناب اذإ اندنع ة هحيحص يهف ىرمعلا امأ ةربواعموبأ لاق اهي

 اهيف لاق دق ملسو هي هبلع هللا ىلص يبنلا ناك ن اف اهقرعن الق ىبقرلا

 . لاق امك وهف ائيش

 ةبجوملا ىرمعلا فنصملا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 كدعب نم كبقعلو كرمع كل هذه ىراد هلوق ى عزانت الب كلملا لاقتنال
 مايأ هل ليقف . بقعلا ركذي الو كرمع كل يراد هلوق هيقف عزانتملاو
 نأل اضيأ تلطب رقملا تام نإو رقملا ىلإ عجر تام اذإف . كتايح
 . ىلوألاك كلملا لقتني ليق دقو س هريغل راص كلملا

 تدروو ابقرلا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يهنلا دروو

 . يلف يلبق تم نإ لوقي نأ عامجإب ةدسافلا ىبقرلا ليقو اهل ةزاجإلا

 ةدسافلا ىبقرلاور هبحاص توم امهنم دحاو لك بقري ىبقرلا هذهو

 كل وهف تم نإو يلإ عجر تم نإف 0 كل اذه يلام لوقي نأ اضيأ

 تم نإو ى كل يرادف تم نإ لوقي نأ وه اهتزاجإ درو يتلا ىبقرلاو
 . اهب بقري توملا نأل ىبقر تيمسو 4 يل يهف

 هلو رارقإ يهف هتايح نالفل هذه يراد نكس لاق نمو : ةلأسم
 تاودألاو فلعلا دامس نم ناك امو 0 اهبحاصل اهبارتو هتايح اهنكس
 . نكاسلا وهو هب ءاج يذللف ى بطحلا نم دامرلاو

 بحاص يقوت مث كلذب هل دهشأو ةنس هلزنم الجر نكسأ نمو
 كلت رادلا نكس هل نإف م كلذ هركف انراد نم جرخأ ةثرولا لاق . رادلا
 . باتكلا ريغ نمو س ملعأ هللاو ةنسلا
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 نوسمخلاو نماثلا بابلا
 رقملا يك

 ءيش ال لاق وأ هل رقملا هبذك مث اهريغو مهاردب لجرل رقأ اذإ

 هل رقملا لاقف مهرد ةئام يلع كل لجرل لجر لاق نإف : ةلأسم
 كتأربأ لاق دق هنأك مكحلا يف ئرب دق رقملا نإف ى ءيش يل كيلع سيل
 . كل وه وأ هنم

 ءيش ال رقملا لاقف س كلذ يل كيلع ىلب لاقف هل رقملا عجر نإف
 رارقإل ا لطب دقو ء يش هيلع نوكي الف . ءيش يلع كل سيلف كل يلع

 . هل هعقدب

 رقملا لاقف . مهرد ةئام نالف اي يدنع كل لاقف رقأ نمو : ةلاسم
 هل سيلف ركنأف 4 مهرد ةئام كل يدنع ىلب لاقف 3 ءيش كدنع يلام هل

 يدنع كل ىلب لوقيف همالك رقملا ديعي نأ الإ هأربأ دق هنأل ءيش هيلع

 . "» همزليف هأربأ امدعب رقأ دق نوكيف معن وأ قدص رخآلا لوقيف

 هرارقإ همزلي نمم رقملا ناكو ءيشب دحأل رقأ نمو : ةلأسم

 . رارقإلاب هيلع مكحي مل هنأ كلذ كيلع يلام لاق وأ . هل رقملا هبذكق

 ذخأ بجاو ريغف هلبقي مل امق هب هل رقملا هلبق اذإ هب مكحي رارقإلا نأل

 هي هل رقملل هبلع هب مكحيو هذخأي وه امنا إ مكاحل ا نأل هي رقأ امي رقملا

 . هي رقأ امب رقملا ذخأ لاحتسا هدي يف الو . هيلع يل قحال لاق اذإف

 . افالتخا كلذ يق ملعأ الو

 . فالتخا هيفف هبذك امدعب رارقإلا لبق مث هرارقإ ىلع هبذك نإف
 دق رارقإلا مكح نأل هب ذخؤي ال نورخآ لاقو 0 هب ذخؤي ضعي لاق

 كلذ همزلق : ةخسن يف )١()

 .٥٦



 ةيناث فرتعا نإف ى امكح هيلع هل بجوي ال هنالطب دعب هلوبقو لطب
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو هيلع مكح لبقو

 رقأو ٧ راهبلا ركنأف رمت راهب اقح لجر ىلع ىعدا نمو : ةلأسم
 املف راهب كيلع يل امنإو س رانيد كيلع يل سيل بلاطلا لاقف رانيدب هل
 اذإف كلذ لك بولطملا هركنأف . رانيدلا بلطي عجر ةنيبلا نع زجع
 . ملعأ هللاو هراكنإ لبقي الف رانيدلاب هرارقإ حص

 ةئام نالف اي كل يدنع لاق لجر يف لاق نم لاقو : ةلاسم
 يل نإ """ ىلب لاقق عجر مث "ه ءيش كدنع يلام نالف لاقف س مهرد
 دق هنأ لبق نم ءىش هيلع هل سيلف 8 " اهدحجف مهرد ةئام كدنع
 تقدص رخآلا لوقيف يدنع كل ىلب لوقيف همالك رقملا دري نأ الإ هأربأ
 ."" همزليف هأربأ امب رقأ دق نوكيف معن وأ

 سيل دىز لاق 4 مه ارد ةرشع كل ي دنع ديزل لاق نمو : ةلاسم

 . اهنم هأربأ دقف ءىش كدنع ىل

 عفر اذإ هل رقملا نأ تفرع يذلا يلع وبأ ىضاقلا لاق : ةلاسم

 . ءيش هيف هل بجي مل رارقإلا

 . هل ناك هبلط هل رقملا داع نإ هنأ هللا همحر ىدلاو نع تدجوو
 هل رقأ يذلا رارقإلا مكحل ليزم ريغ هلبقي مل هنأ هلوق ىف يدنع يذلاو

 . ملع ] هلل و هي

 ءيش يل كدنع ام : ةخسن يفو . يدنع كل لاق : ةخسن يفو )١(

 ىلب ناق مث : ةخسن يفو ()
 رقملا ركنأف : ةخسن يقو )٢(

 . كلذ همزلف : ةخسن يفو )٤(

 ٥٦١



 لجرل رقأ لجر نع دايز نب ديعس خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 قاقحتساب هب هل رقأ يذلا لاملا قحتساو هيلع هل نامضو قحب هلامب
 : باوجلا ؟ ال مأ هب رقأ يذلا لاملا ةميق هل رقملل رقملا ىلع تبثيأ قح

 . مكحأو ىردأ هبيغبو س ملعأ هللاو هب هل رقأ ام ةميق هيلع هل بجي هنإ

 لجر يفو : هللا همحر دمحم يبأ خيشل ١ ةروثنم نم : ةلأسم

 هيف ىنأل او ركذلا لاق ؟ هللا بآتك لدع ىلع نالف ينب ىلع يلام لاق
 ء اوس

 ينب نيب لاملا اذه لاق نإو ى نييثنألا ظح لثم ركذلل موق لاقو
 موق لاقو . ء اوس هيق ىثنألاو ركذلا لاق هللا باتك لدع ىلع نالف

 . نييتثنألا ظح لتم ركذلل

 ىلع مهل يهف ي ل الوال ير ١ ل هضرم يف ل اق لجرو اضيأ اهنمو

 هبق اوناكو . ارارقإ كلذ ناك ةحصلا يف كلذ لاق ن نإو . ث اريملا ردق

 . ةبوسل اي

 . ءاوس هيف مهو رارقإلاب مهل وهف يدالوأل لاملا اذه لاق نإو
 نم مهنمف ى هللا باتك لدع ىلع مهنيب مسقي يدالوأل اذه لاق نإو

 نبيب لاق اذإ ثاريملا لتم وه لاق نم مهنمو س ءاوس هيق نونوكي لاق
 . هللا باتك لدع ىلع مسقي يدالوأ

 رقأ لجر نعو هللا همحر جرقم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 ريغو قطانو تماص نم هكلم مسا هيلع عقيو هكلمي ام عيمجب لجرل
 رقأ يذل ا لجرلا نإ مث هقح نم ءافوب هل وه امو س نامضو قحب كلذ

 وأ لآملا اذه هيلع دار ينإ لاقف 0 تيملا ةيرق نم رخآ لجر هاتأ هل
 الإ هل سيل نوهرم لاملاو هل ينم ةبه هل هتبهو دقو ينالفلا دلبلا لام
 الو هدودح فرعي ملو س هرظن الو لاملا فرعي مل لجرلاو س لوصألا

 . هلك كلذ عيمجب لهاج هاهتنم
٥٦٢



 دق لاملاو درلاب لاملا هنم جرخي لهف س ةلاهجلاب درلاو ةبهلا ريغ مث
 يف هل بوهوملا فرصتي ملو ملعي ال امم ةبهلاو نامضو قحب هيلإ لآ
 ؟ باوجلا ؟ كلذ تبثي لهف هعاب الو . لاملا عيمج

 هامح ءوس لك نمو هعفرو هللا هاقبأ خيشل ا فصو ام ىلعق

 نهرلاو ةلاهجلاب ةفصلا هذه ىلع ناتبتي الو ةبهو در اذهف ى هعنمو
 تبئاوشل تبثم وه ذإ ناهربو ةجح ةماقإل جاتحي الو فرصتلا عنمو
 ال رقملا ىلع نوكي درلاو ه زارحإلاب الإ تبثت ال ةيطع ةبهلاف . نالطبلا
 . ملعأ هللاو هنالطب لهجي ال امم اذهو هريغ ىلع
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 ققحملا لاق
 ىلع ءزجل ا اذه ض ارعتس ١ نيمل اعلا بر هلل دمحل او ىهتن ا دق

 اهنم غرف يشاورقلا ملاس نب دشار نب رماع طخب ىلوألا خسن ثالث

 ةعيبر نب ملاس نب دشار نب ملاس طخب ةيناثلاو ةيرجه ٧
 نب عنام نب دمحأ طخب ةثلاثلاو ةيرجه ١١٢٦ ماع اهنم عرف يولهبلا
 . ةيرجه ١.٥٤ م اع اهنم غرف ىليع امسال ١ ىلع

 ةيرجه ١٤٠٥ ةنس ىرخآلا دامج ٨
 م ٢١ ١١٨٥٢
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 نوسمخلاو نماثلا ءزجلا سرشق
 عرشلا نايب باتك نم

 ةحفصلا مقر
 هرارقإ زوجي نمو رارقإلا لوألا بابلا

 زوجي الو زوجي ال نمو
 الا دحأ ىلع دحأ رارقإ

 اميف هدبع ىلع ديسلا رارقإ
 يف كلذ عيمج نم نوكي
 .٢٢ دبعلا ةبقر

 ٢٢٣٢ هدر ىفو رارقإلا ظفل ىف ىناثلا بابلا
 ٣٦٢ رارقإلا در ىف ثلاثلا بابلا
 ٢٦٤ رارقإلا يف ءانثتسالا عبارلا بابلا
 نم رارقإلا يف ءانثتسالا سماخلا بابلا

 ٧٥ سنجلا ريغو سنجلا
 هيف نوكي ءىشلاب رارقإلا سداسلا بابلا

 ٢٧٨ ` هيلع وأ هريغ
 وأ هسنجب هبتشملاب رارقإلا عباسلا بابلا

 .٢٨ هسنج ريغ

 هب ىمسي ال يذلا رارقإلا نماثلا بابلا
 ٢٨٤ دحأل

 يف لخدي له لاملاب رارقإلا عساتلا بابلا
 ٢٨٦ ؟ ال مأ نيدلا

 ٢٨٨٩ دلجأ ىلإ ناك اذإ رارقإلا رشاعلا بابلا
 .٢٩ ةأفاكملا هجو ىلع رارقإلا رشع ىداحلا بابلا
 ٢٩١ حيرصب سيل يذلا رارقإلا رشع ىناثلا بابلا
 نالفل ام قحي رقأ نميف رشع ثلاثلا بابلا

 ٢٩٢ نالفل امإو
 ٣٩٤ هلام ؟ئجلي نميف رشع عبارلا بابلا
 ةدايزلا نم ةكلملاب رارقإلا رشع سماخلا بابلا

ةفاضملا ٢٩٨



 رشع سد اسلا ب ايل ١

 رشع عباسلا بابلا

 رشع عساتلا بابلا

 نورشعلا بابلا

 نورشعلاو ىداحلا بابلا
 نورشعلاو ىناتلا بابلا

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ديبعلارارقإ
 يف هتوم دنع رقي نميف
 هيكزي نكي مل هنأ هلام

 ىصوملا كلذكو
 ةثرولل نوكي اميف رارقإلا
 مهل سيل اميفو رايخلا هيف
 ةأرما وأ لجر رايخ هيف
 ءىشب دحأل رقأ نميف

 هرارقإ ركنأو هذخأ دارأ مث

 ناك ثراوللو دلولل رارقإلا

 تيمللو ادولوم وأ المح
 ثراولل رارقإلا
 مهضعبل جاوزألا رارقإ
 مهنيب رارقإلاو ضعب

 ج اوزألا نيب رارقإلا
 مث لامب ناسنإل رقأ نميف
 ` هريغل هب رقأ

 مهسل و ءزجل اي ر ارق ال ١ نورسشعل و سم اخلا ب ايل ا

 رثكأو كرشلاو بيصنلاو
 كلذ هيشأ امو لجأو

 مث هريغ لامب رقأ نميف نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعل و عي اسلا ب ايل ١

 ن ١ رشعل و نماتل ١ ب ايل ١

 نورشعل او عس اتلا ب ايل

 نوثالثلا بابلا

 ةبه وأ ثاريمب هيلإ لآ
 عاشملا يف رارقإلا
 امو لوصألا ىف رارقإلا

 نم ةدايز كلذ يف لخدي
 باتكلا ريغ

 ديدحتلا ىفو لاملاب رارقإلا

 ناتسبلاولخنلاب رارقإلا

 ةحفصلا مقر
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 1 ٠ | مقر

 لخدي امو لزانملاب رارقإلا نوثالثلاو يداحلا بابلا
 امو لخنو رجش نم اهيف
 ٤٦٧ كلذ هيشأ

 ٤٧٩ ءاملاب رارقإلا نوثالثلاو ىناتلا بابلا
 ؛٨. ريناندلابرارقإالا نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 ريناندلاو مهاردلاب رارقإلا نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ٤٨٢ سيكلاوليقاثملاو
 ٤٩٢ عرويبلاب رارقإلا نوثالثلاو سماخلا بابلا
 ٤٩٥ بتكلاب رارقإلا نوثالثلاو سداسلا بابلا
 ٤٩٧ بايثلابرارقإلا نوثالثلاو عباسلا بابلا
 0٠٠ ةبادلابرارقإلا نوثالثلاو نماثلا بابلا
 ٥٠١ زبخلاو ناروشلاب رارقإلا نوثالثلاو عساتلا بابلا
 ٥٠٦ كيلامملاب رارقإلا نوعبرألا بابلا
 ٥٠٥ نازيملاب رارقإلا نوعبرألاو يداحلا بابلا
 0.٦ ثاريملاب رارقإلا نوعبرألاو يناثلا بابلا
 0.٩ ةيطعلا ىف نوعبرألاو ثلاثلا بابلا
 نمو ةيطعلا يف زارحإلا نوعبرألاو عبارلا بابلا

 ٥١٢٣ ةفاضملا ةدايزلا نم كلذ هيلع

 5 ةيطعلا ظفل ىف نوعبرألاو سماخلا بابلا
 زوجي امو ىبصلا ةيطع ىف نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ٥١٩ زوجي ال امو اهنم
 0٢ نايبصلا ةيطع ىف نوعبرألاو عباسلا بابلا
 ٥٢٤ طرش اهيف ناك اذإ ةيطعلا ىف نوعبرألاو نماثلا بابلا
 ٥٢٧ هتبهو عاشملا ةيطع يف نوعبرألاو عساتلا بابلا
 ةلكأملاو لوصألا ةيطع ىف نوسمخلا بابلا

 نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 ٥٢٩ خايشألا باتك

 قوقحلا نم لجآلا ةيطع ىف نوسمخلاو يداحلا بابلا
٥٢٠ كلذ نم تبثي امو لجاعلاو



 ةحفصلا مقر

 ملعي ملف ائيش يطعأ نميف نوسمخلاو يناثلا ب بايلا

 ٥٣١ ةعامج اوناك وأ هايإ ! ىطعأ فيك

 امو بصخلا يف ةيطعلا يف نوسمخلاو ثلاثلا بايلا

 نوكي ال امو زارحإ نوكي
 ٥٢٣٢ زارحإ

 مهضعب جاوزألا ةيطع يف نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ريغب وأ بلطمب تناك اضعب
 ٥٣٩ بلطم

 مهضعبل جاوزألا ةيطع يف نوسمخلاو سماخلا بابلا
 ٥٤١ ضعب

 ةجوزلاو جوزلا ةيطع ىف نوسمخلاو سداسلا بابلا
 ٥٤٤٤ امهلحو

 ىنكسلاو ىبقرلاو ىرمعلا يف نوسمخلاو عباسلا بابلا
 1 هيشأ امو

0٦ رقملا ىف نوسمخلاو نماثلا بابلا




