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 نوتسلاو يداحلا ءزجلا
 عرفلاو لصألل عم اجلا عرشلا نايبب باتك نم

 ةم العلا خيشلا فيلأت
 ناميلس نيب ميهاربإ نب دمحت هللا دبع يبأ

هنع هللا يضر يدنكلا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا بابلا
 نبملسملل ةيصولا

 مامإ ماق نإ اوماق نإ نيملسملل عفدت لاقو مه اردب ىصوأ نمعو

 له اهنم صلختي نأ هدي يف يه يذلا دارأو هيلإ تعقد نيملسملا نم
 هدي ىف ىذلا اذهل سيلف تفصو ام ىلعف ؟ ءارقفلا ىلإ اهعفدي نأ هل
 ادبأ كلذ ىلع لازي الو يصوملا هرمأ ثيحالإ اهلعجي نأ مهاردلا هيه
 هأزجأ ءارقفلا ىلإ يصولا اهملس نإف هتاكز نم اهنإ لوقي نأ الإ
 . كلذ

 ةضرم يف ىصوأ لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نوملسملا ماق اذإ لاق وأ نيملسملل مهاردلا هذه لاقو مهاردب توملا

 دحاو ىنعم اذه نوكي له نيملسملا مامإ ماق نإ لاق وأ مهيلإ تعقد

 نم ىلإو مه اردلا هذهب يصول ا اذه لعقي فيك وأ قرف نهنيب حأ

 ؟ اهقدد

 مل نإف نيملسملل مهاردلا هذه لاق اذإف اقرف نهنيب نأ ملعاف
 . كلذ هل زاج ءارقفلا ىلإ اهملسي نأ يصولا دارأو مئاق مامإ نكي

 اذإ هلوق امأو نيملسملا ءارقفل الإ نوكي ال نكلو معن هريغ لاق
 ةماقإ ىلع اوعمتجاو اوراسو نوملسملا ماق اذإ لوقنف نوملسملا ماق

 مهيلإ يصولا اهعقد نإف هعم نمو العملا نب دمحم لعق امك قحلا
 قحلا ةماقإل نيمئاق نوملسملا رهظ اذإ هنع أزجأو هل زاج كلذ دنع
 هذهف نيملسملا مامإ ماق اذإ هلوق امأو اوريسي ملو اوراس اوماق دقف
 . يصوملا لاق امك نيملسملا مامإ ىلإ الإ اهعقدي ال

 اذ ا ةيبصول او هللا همحر حور نيب دمحم ب اوج نمو : ةلأسم
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 همأ وأ هوبأ اريغص وأ اميتي وأ ايلو الإ ىطعت الف ءايلوألا اهب ديرأ
 له ] اهب دري ملو . نبملسملل اهيب ىصوأ اذ ا ام و نيملسملل ء ايلوأ

 . ملعأ هللاو ةالصلا لهأل ىهف ةيالولا

 نكي مل ن ا هنأ ةيصوب نبملسملل ىصوأ نميف لاقو : ةلاسم

 . نيملسملا ءارقف ىلع اهقرفي نأ يصولل زاج مئاق مامإ

 ىهف ادحاهيف دحي مل الإ نيملسملل ةيصولا امأ ديعس وبأ لاق
 . مهتلود م ابأ ريع يف وأ مهتلود م ابأ يف ن اك نبملسملل يدنع

 اذه كباتكب هتفصو ىذلا لجرلا اذه ىلإ لصو دقو : ةلاسم

 لكأي نأ بحأ تلق هنأ كلذو كباتك يف هتفصوام بسح ركذ دقو

 هنم ىلكاي نأ دارأ امنإو نيملسملل هلام لاقف هلام نم نوملسلا

 وهو ١' هلوُم يف متغا دقو هتدارإو هتيب يف كلذ لصأ مهل نوكيالو

 ؟ هيلإ جاتحم

 هنم عقي اذه نأ تنأ تركذ امو ظفلام بسح ىلع هنأ يعمقف

 هل وهو مهل لصألا توبت ىنعم ىلع ال نيملسملل ةحابإلا ىنعم ىلع

 هب عفتنا ام باوت هلو هل هلام لصأو . هللا ءاش نإ ىونام ىلع

 . هللا ءاش نإ جرح هسقن ىف لخدي الف نوملسلا

 لام ريغصت )١(
 



 يناثلا بابلا
 هللا ليبس يف ةيصولا

 يف اذكواذك ناكم يف يتلا يتعطقف تم اذإ لاق لجر نعو
 ؟اهنمث لكايو اهعيبي له اهعيب ىلإ جاتحا لجرلا نإ مث . هللا ليبس
 . اهعيبي الاق حبسمو مشاه

 ةلزنمب ىه وأ ثلثلا نم نوكت له هل ىهو تام نإ تيأرأ تلقف
 مشاه لاقو ثئتلا نم يه حبسم لاقف ؟ لاملا سأر نم نوكتو ربدملا
 اهنإف ريشبو يلع نب ىسوم لوق سايق ىلع امإف هل ىهو تام اذإ
 لاق امك نوكي نأ ىسعف نامثع نب ناميلس لوق امآو لاملا سأر نم
 . حبسم

 نكي ل نا اف مهر د ا ذكو ا ذك للا ا اذشل هتنصو ىق ل اقف ة هيصوب

 ؟ مهليبس يف تلعج نيملسملل اذش

 ينعي مهليبس يف تلعج هلوق ىنعم ناك نإف تقصو ام ىلعق

 ناك نإو هيف تلعج مهودع داهجل نوملسملا جرخ نإ داهجلا ليبسل

 نيملسملا ءارققو مهئارقف ىلع تقرف داهجلا ليبس مهليبسل نعي 1

 يف نيملسملا نم ةفئاط تجرخ ىتمف تكرت داهجلا ليبس ىنع نإف

. ملعأ هللاو مهليبس يف تلعج ارحب وأ أرب مهودع داهج



 ثلاثلا بابلا
 ةارشلل

 ىصوأ نمف : هل تلق > بسحأ اميق ير اوحل ١ يبي ] نع نظ ]

 ملستق هل تلق معن لاق ؟ اذه انرصع ىف ةتباث ىهأ . ةيصوب ةارشلل

 نأ ىلإ اهب رظتني لاق ؟ ةارشلا جورخ اهب رظتني وأ ءارقفلا ىلإ
 ٠ ةارشلا جرخي

 ىلإ ملستف تلق ال : لاق ؟ ةوعدلا لهأ ءارقف ىلإ ملست الو تلق
 . ةارشلل هذه نأ ملعيو مامإلا ىلإ ملست لاق ؟ ةارشلا ىلإ وأ مامإلا

 يف دحي مل اذإ هنإ لاق نم لاق دقو : ديعس وبأ لاق هريغ نمو

 ىطعأ لدعلاب نيمئاق ةارشلا نم دحأ نكي ملو ادح ةيصولا هذه

 لخديو هل تلق هنمو . ةارشلا نم نيملسملا ء ارقف نأل نيملسملا ءارقف

. معن لاق مهنم ءاينغألا ةارشلا اهيف



 عبارلا بابلا
 اذشتلل

 ؟كلذ تيثي ] اذشلل ةيصوب ىصوأ نمق تلق نسحل ١ ىب ] نع نظ ]

 . معن : لاق

 اذه ناك نإ لاق ؟ ءارقفلا ىف اذشلا اذه ىف اهلعجيف هل تلق
 رظن لدعلاب هيف ماقي نكي مل نإو هيف ىطعأ لدعلاب هيق راسي ءاذشلا
 يف موقي نم جرخي وأ لدعلاب هيف ماقي نأ ىلإ لدعلاب هيف موقي نم
 . ةزئاج ةيصولاو فورعم اذشلاو لاق لدعلاب ءاذشلا

 ءارقف ىلع اهقرق نإف نبملسملا اذشل ىصوأ ناو : ةلأسم
 مئاق مامإ نكي ملو ءاذش نيملسملل نكي مل اذإ كلذ هل زاج نيملسملا

 . اهسبحي وأ ءاذشلا ىف اهلعجي نأ هيلإ بحأ كلذو هل زئاج

 لعجي نأ يل نيي الق نيملسمل ا اذشل ةيصرول امأ دردعس ويأ لاق

 كلذ ريغ يف لعجت ن ] يدنع زوجي الو ءاذشلا يف هل ىصوأ اميق ال ا

. ةنصولل فالخ كلذ نأل ليبسلا



 سماخلا بابلا
 ليبسلل ةيصولا

 ءيشب سيل كلذ نإ ا لاق نم لاقف لديسسلل ىصو أ ن !و : : ةلأسم

 ةيفاصلا هلزنمب نوكي كلذ نإ لاق نم لاقو قيرطلا وه ليبسلا نأل
 نيرفاسملاو نيملسملا نم ءاينغألاو ءارقفلل نوكي كلذ نإ لاق نم لاقو
 . ملعأ هللاو كلذ هل ناك مهنم ذخأ نمو

 هضرم يف وأ هتحص يف هلام نم ئشب ىصوأ نم نمعو

 لقي ملو ءارقفلا ىلع قرفيو عابي نأ لاملا كلذب رمأف عجر مث ليبسلل
 . رمأ وه امنإو ةيصولا كلت ضقن دق هنأ

 كلذ هل زوجي له اهضقن هنأ لاق نإو تلق ؟ كلذ زوجي له تلق

 هب ىصوأ نإف تفصو ام ىلعق ؟ هنم ناك نيلوقلا نيذه دحأ ىلع
 هللا همحر ىراوحلا ىبأ خيشلا تاباوج ضعب ىفق اندجو دقف ليبسلل

 . رخآ عوضوم يف هنع اندجوو ليبسلا ام فرعي الف لاق هنأ

 هنأ هظفل بسح ىلع لاقف ةيصرول ا يف ليبسل | يف لئس دقو

 ىلع انفرعام ىلعف هيلإ جاتحا نمل هنأك ريقفلاو ينغلل ةيفاصلا ةلزنمب
 . ةعجرلا هيف هل نأ ليبسلا اذه

 نم اليبس كلذب ديري هلعج نأ دعب هكلم يف دوعيل هيف هعوجر امأو
 . كلذ هل بحن الف هللا ىلإ هيجوتلا باوبأ

 يف وأ ةحصلا يف تناك اهيف ةعجرلا هل ةيصولا هريغ لاق
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو ضرملا

 كلذ له تلق قرقيو عابي نأ رمأي ملو هتراو ىلع هكرت نإف تلق

٨



 ثلث نم جرخي وهو ليبسلل هب يصوأ ام ىلع هكرت نإف ؟ ءاوس هلك

 نأ ثراولل بجي الف ضرملا يف ةيصولا تناكو . يصوملا لام
 نم ةهج نم هيلإ ةجاحلا ليبس ىلع هنم لكأي نأ الإ هب ضرعتي

 . ليبسلا بسح ىلع هلكأي

 ةثرولا دارأ نإ هللا همحر يراوحلا يبأ خيشلا نع اندجو دقو

 لوقنو مهنم "» اهنوعيبي نيذلا نيبو مهنيب لحي مل اذه ىلع اهذخأ
 ثلت نم جرخي مل ولو هتحص يف ليبسلل كلذ لعج ناك نإو نحن
 ىلع هنوعديو مهكلم يف كلذ ةثرولا دري نأ بحن الف هتوم دعب هلام
 كلذ مهل يغبني الو هتحص يف كلذ ناك اذإ لاملا بحاص ههجو ام
 يبأ خيشلا نع اندجو امم كل انحرش ام ىلع لوألا لوقلا امنإو
 . باوصلاب ملعأ هللاو توملا دنع ةيصولا يف كلذ امنإ يراوحلا

 ن أ افالتخا هيق ملعت ال ى ذل ا رذأل ا ء اج دقو لاق هريغ نمو

 ىلع تناك اذإ صقنيو اهيف ديزيو هتيصو نع عجري نأ هل يصوملا
 ةيصو اهب يمس اذإف ضرملا ىق وأ ةحصلا ىف تناك ةيصولا ليبس

 هل نأ اينغ وأ ناك اريقف سانل ١ نم دحألو ربلا ب اويأ يف تناك

 نإ اهيف ةعجرلا هلف ةيصو تناك اذإف ةعجر هتعجرو كلذ يف ةعجرلا
 هنصو يف عجري مل اذ اف ةحصلا يف وأ ضرمل | يف عجر 4سقني عجر

 ملام هلام ثلث نم كلذ تبث تام ىتح هتحص ىق وأ هضرم ىق

 هيف مهل اميف الإ اهضقن الو هتيصو ليدبت ةثرولل سيلو لطابب صوي
 : اياصولا نم تبثي الو ضقنلا

 يف هلام نم ائيش لعجو هتحص يف كلذ لعج ن اك ن ا امأو

 هضرم يف كلذ يف ةعجرلا دارأ مث ربلا نم ؟ئنش وأ ليبسلا وأ ءارقفلا

 ىلع هنم كلذ نأل ةعجرلا كلذ يق هل نأ لاق نم لاق دقف هتحص وأ

 هلف زارجإب الإ تبثت الو زرحمل الإ نوكت ال ةيطعلاو ةيطعلا هجو
 . هلام سأر نم كلذ تبث تام ىتح كلذ يق عجري مل نإف ةعجرلا

 اهنوعنمي ةخسن يف )١(



 اميق عجريب نأ هل سيل هنأل ةعجر كلذ يف هل سيل لاق نم ل اقو

 تناك ولو كلذ يف ز زارحإ ال هنأل ربلا بابسأ يف هلام نم هلعج دق

 سيل نأ امك زارحإ هل دبال نم ىلع سيلف ةقدص وأ ةبه وأ ةيطع

 تباث اذهو اهايطعأ ةيطع يف زارحإ مهل الو هوتعملاو يبصلا ىلع

 هل تناك عجر نإف ضرملا يف امأو ةحصلا يف ةعجر هل سيلو هيلع

 ثلظظ نم كلذ ن ن اك تام ىتح عجري مل نإو كلذ هضرم يف ةعجرل |

 . ةيصولا ةلزنمب هل ام

 تركذو هب داوجي لصتم هنأل يدنع اميق نسحل يب ] نع : ةلأسم

 امهرد اذك وأ اذكب ليبسلا ضعب ىلع ادروم رقحي نأ ىصوأ نميف

 ضعيو 4هسقن نع اذه عقد ةجحب جتحا يصومل ا ةقرو ضعب ن ف

 تلق دروملا اذه رقحل ءافو هتصح ىف سيلو ةبصولا هذهب ناد ةثرولا

 يف بغر يذلا ثراولا ةصح نم يتلا مهاردلا هذه يف لعقي ام

 . ةيصولا مامتإ

 لام ث نم جرخت ةيصرلا هذه تناك نإف تقصو ام ىلعف

 عنتما نإف هلطابب عنتمي نأ الإ ضقن كلذ يف ةثرولل سيلف كلاهلا
 ام رادقمب ارقح عضوملا كلذ يف هتصحب رفحي نأ ةثرولا دحأ بحأو

 نأ امإاق صيرتي نأ بحأ نإو كلذ نم رثكأ هيلع سيلو هتصح اي

 دجي وأ ةيصولا متي ىتح اعيمج اورفحيف قحلا ىلإ ثراولا عج
 عم هتصح لعجيف ب اولا بلطل وأ باستحاب كلذ ىلع هنيعي 5

 : باوصلاب ملعأ هللاو دروملا متي ىتح كلذب بستحملا

 ىصوأ لخن نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ءارقف ىلع قرفي نأ عسي ليبسلل وأ ليبسلا رباعل فرعت ملو اهب
 ةلزنمب ىهف لييسسلل اهلعج اذإ لاق بيرغلل الا عسي ال وأ ةبرقلا

 يمه امنإف ليبسلا رباعل اهلعج اذإو يدابلاو رضاحلل ةيفاصلا
. ةصاخ نيرفاسملل



 ملو ةزافم يف ابدب رفح لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 يدبلا رفح يذلا لجرلا كلذ ىلإ تصوأو تتام ةأرما نأ مت هيهمي

 ماقف لجرلا هب أدب يذلا يدبلا كلذ رفح يف اهيلح نم ائيش تلعجو
 ةراجح يدبلا مف ىلع عضوو ةريثك ةمارغ هيف مرغو هرفح يف لجرلا
 . ليبسلا لاحل ةريثك

 يذلا ئشلا اذه لعجي نأ لجرلا اذهل سيلف تفصو ام ىلعق

 رسعي مل وأ هحالص رسع يدبلا اذه يق الإ ةأرملا هذه هي تصوأ

 نإف ادبأ يدبلا ىلع فوقوم ئشلا كلذف ردقي مل وأ كلذ ىلع ردق

 يف هلعجي ىتح ئشلا كلذل نماض وهف هريغ دي يف ئشلا كلذ لعج

 هللاو هيف ةأرملا هب تصوأ يذلا يدبلا كلذ يف هلعجب ىتح ؟ئشلا كلذ

 . باوصلاب ملعأ

 دق تناكو ةأرملا هدي يف تلعج امم ئش هدي يف ىقب ن اك ناق

 ةأرملا نوكت نأ الإ ىدبلا كلذ حالص يق لعج يدبلا كلذل هي تصوأ

 نإو . يدبلا كلذ رفح يف لعجت ملو يدبل ا كلذ رفح يق هن أ تمس

 ي ديل ١ كلذ ل حالص يف ءيشل أ كلذ ن اك السرم ي ديلل هي تصو أ تناك

 . هريغ وأ رفح نم

١١



 سداسلا بابلا
 قرطلل ةيصولا

 قرطلل ةيصوب ىصوأ نميف هل تلق وجرأ اميف نسحلا يبأ نع
 هذهب لمعي امف هل تلق معن لاق ؟ كلذ زوجيأ قرطلا حلاصم يف وأ
 نم يطعيف : هل تلق . قرطلا حلاصم يف لعجت لاق ؟ ةيصولا
 تلق قرطلا يف راملا حلاصم نم اذه لاق ؟ اهقوسيو قرطلل اهظفحي
 يف نيراملا حلاصم نم اذه ال لاق ؟ قرطلا ىلع ارئب اهب رفحيف هل
 ؟ىوستو رجشلا اهنم عطقيف هل تلق قرطلا حلاصم نم سيلو قرطلا
 . اهسفن قرطلا حلاصم يف لعجيو معن لاق

١٢



 عباسلا بابلا
 لاملل رارقإلاو لاملا حالص يك ةبصولا يك

 له نالف ةثرو لام حالص يف مهرد ةئامب ىصوأ لجر نعو
 مل هنأل ة هصو هل سيل لام ١ نأل تيثي ال اذه ن ں ] يعم لاق ؟ كلذ تبيثي

 حالص يف لعجي نأ زجي مل نالقل قحلا ناك نإ هنألو ندالقل صوي

 الا ةدصولا هذه تيثت نأ رذ مل كلذك ناك نا املق هرمأ ريغ نم هلام

 ام ضعب ىلع اهتوبتب يناعملا نم ىنعم يف جرخي ائيش فصي نأ
 . نبملسملا يأر يف ليق

 هجو ىلع سانلا فراعت يق زوجي ال ئشب رقأ نم لكو : ةلأسم
 وأ ريعش نم ريفق ىلع نالف ةبادل لوقي نأ كلذو اهلك هوجولا نم
 . زوجي ال هنأ كلذ وحن وأ نالق شبكل وأ نالق لزنمل

 ئشب لجر دبعل ىصوأ لجر نعو ةيافكلا باتك نمو : ةلأسم
 لاق ؟ كلمي ال دبعلاو تبثي ملو تلق معن لاق ؟ كلذ تبثي له لام نم
 . رخآ نم هريغ نمو ةقيقحلا يف ديسلا ىلإ عج حار وه اذه

 تيصوأ دق ل اق ن ا كل ذكو دمحم ىب أ ةروثنم نم : ةلأسم

 اعجار كلذ نوكي ريعش كوكم اذكو اذكب هسرقل وأ جرسب ديز رامحل
 . معن لاق ؟ تباث وهو ديز ىلإ
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 نماثلا بابلا
 اس و ىوطالا رفحلو دراومللو جالفألل ةيصولا

 د تهيشا

 نأ اهب ىصوأ يتلا رئبلا برق ينبي ىصوأ يذلا تيبلا امأو
 لثم نم اطسو اتيب نوكي نأ بحأف ادح كلذ يف دحي مل اذإف رفحت

 دصقي نأ بحأ الو هب يصوأ ام وحن ىلع تكردأ يتلا تويبلا هذه
 طسولا لاح نم رظنلا يق جرخي كلذ ناك اذإ هغارفل لاملا ذافنإ ىلإ
 . ةقثلا لهأ أ نم اهي ةربخلا لهأ دنع تويبلا كلت رمأ نم

 لهأ نم ةربخلا لهأ ىلع ةروشملا بحأف هيلع كلذ ىمع نإو
 رئبلا كلذكو هللا ءاش نإ ههجو ىلع رمألا لعجي ىتح كلذ يف ةقثلا
 ىنعم يف ةطسو رئب ىلإ كلذ يف ةعطاقملا ىلإ دصقت امنإ كنأ يدنع
 ةيصولا تناك اذإ لاملا نم كدي ىفام فالتإ ىلإ دصقي الو رظنلا
 ةيصولا تناك ةفصو دح كلانه ناك نإو ةدودحم ريغ ةمهبم كلذل
 . هللا ءاش نإ ةفصلاو دحلا هجو ىلع

 ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 اوطعي نأ ةثرولا دارأو هتوخإو وه هتتروو هدلاول يصوي لجرو

 لبق ةيصولا تلاحتسا مث مهلام اوملسيو ةيصولا نم مهمزلام
 . جلفلو دجسمل ةيصولا ةلمج نم ناكو هدجو يصولا

 دجسم ةر امع ىف وأ جلفل ١ بحس يف هديع وأ وه لمع ناف تلق

 . متيو كلذ زوجي ةيصولا نم هبسحو

 مهيطعي ن ] هل له جلفل ١ يفو دجسمل يف ارج ] رجأتس ١ ن او تلق

 ةوخإ هلو هدلاول يصوي يذلاف باوجلا ؟ ةيصولا يف هلعجيو هتلغ نم
 ل ار أو جلفل ق ا دجسمل هيلع ٥ دل و اهب ىصو ] يتل ا ةيصول ١ تل احتس و

 كلذ هل زوجي نأ ينبجعيف دجسملا وأ جلفلا يف هنع يضقي نأ وه
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 عس انل ا ب ايل ا

 ىوطألا رفحو دراوملاو جالفألل ةيصولا يخ

 اهب رفحي مهرد يتئامب هلام يف ىصوأ لجر يف لوقت ام تلقو

 اهلعجي نأ يصولل ز زوجي له نامع تاقرط ضعب ىلع دروم يوط

 ؟حرقت يوط اهب رفحيامنإ وأ لبق نم ترفح دق تناك يوط رفح يف
 ةروقحم تناك يوط رفح يف لعجي ن ن أ زاج ح ارقساب اه صوي مل اذ اف

 يقيو يوط اهب رفح نإ تلقو اهلك مهاردلا اهيف تدفن اذإ تبرخ مت
 وأ يوطلا ىلع فقو ؟ مهاردلا هذه نوكت نمل ءيش مهاردلا نم
 يوطلا يف ذفنت ملف يوط اهب حرقتسا اذإف ءارقفلل وأ ةثرولل نوكت
 يوط يف لعجت الو اهب تحرقتسا يتلا يوطلل فقوي نأ تببحأ
 . ثملا نم جرخت تناك اذإ ةثرولا ىلإ عجرت الو اهريغ

 نم جرخت نأ لبق مهاردلا تذفنف ىوط اهب رفح نإ كلذكو تلق
 ىلع سيلف ؛؟ ءيش اذه يف يصول ا ىلع نوكي له ءام ىوطلا

 ايوط اهي رقحي نأ يصوملا طرتشي نأ الإ عئش كلذ يف يصولا

 نأ يصولل نكي مل كلذ طرش نإف يوطلا 7 يق ءاملا اهب جرخي

 . ىصوملا هدح ىذل ا ليبسلا اذه ىلع الإ عطاقي

 هل جرخي ايوط هل رفحي الجر يصولا ىرتكا نإ كلذكو تلق
 نم اهرقحي قطي مل مث يوطل ١ لجرل ١ رقحفقف مهر ل يتئ امي ءاملا اهنم

 ةلاهج ةهج نم ءارك رفح دق اميف هل بجي له هل ردقي مل افصلا ةهج
 نم رعتي مل رافحلا هقيطي ال رذع ىتأ اذإ هنأ يعم يذلاف ؟ ةعطاقملا
 ءاملا ىلع امهنيعب نيتئاملا نيذهب هعطاق ناك نإف لمع ام ةرجأ
 اذه ىق ءاملا جرخي نأ الإ امهيف هل قح ال هنأو ةيصو امهنأ هملعأو
 . ءيش انهاه هل سيلق رئبلا

 اهيهمي نأ ىلإ رئبلا هذه هل رفحي نأ ىلع هعطاق ناك نإو
 ريجألا هب قحتسي ام هنأ ةلاهجلا نم ءيش مث ضرعف مهرد يتئامب
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 يصولا اهيف لهجيو ةيصولا توبث !ييب غ ل ةرجا يصولا ىلع

 يف طرشلا ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع ةيصولا هذه تبثت امنإو

 ام ىدعتي ن ] يصولل نكي مل دودحم ء يش ىلع يصومل ١ نم ةيصول |

 نإ اف لآسيلق كلذ لهج ن نا اف يصوم ١ ىصو أ ام ىلع ةبصول | هيق تيثت

 لأ اىسي ملو وه هتل اهج نم ةدصول هر تيثت ال اميق لوهجم يف لخ ل

 اذاو اهلاحي ةيصولا تناكو كلاهلا لام نود هيلع كلذ ناك كلذ نع

 اهنم جرخي ىتح أحر اق ارئب مه ار دلا ه ذهي رقحي ن ا يصومل ا ىصو ا

 هذهي رقحي ال هنأ ىلع عطاقملل ةعطاقملا تناك يهمت ىنح : قأ ءاملا

 طرش ام لييس ىلع اههمي ق أ ءاملا اهنم جرخي ىتح ارئب مه اردل |

 يتل ا ةقفصل اي يتأي ىنح هرج أ هل سيلق اذه ىلع عقوق اذ اف يصومل ١

 مل ةقئ ةقئاع كلذ نم هقاع مت ركب ةئام رقح ولو هبلع تطرشو هل تقصو

 ىتح يصوملا لام يف الو يصولا ىلع ةرجأ بجوتسي مل اهيلع قطي
 . هيلع عطوق ام ىلعو يصومل ىصوأ ام ىلع اهيهمي وأ رئب رقحي

 ىهتنم ىوطلا هذه رفح يف هل دجي نأ هيلع له كلذكو تلق

 ىلإ ترفح اذإ هل لاق اذإ هيلع تبث هيلع كلذ دح نإف اهلصوو اهررع
 اذكو اذك انهاه ىلإ ترفح ىتم وأ انهاه ىلإ ترفح نإو انهاه
 تبثو اهب ىصوملا مهاردلا هذه كلف اهتيهمأو ءاملا اهيف جرخو ةماق
 نإو هيلع طرش يذلا طرشلاو ةفصلاب يتأي ىتح كلذ هل نكي ملو هيلع
 اطراشت ام عضوملا اذه يف جرخي نأ ىلع هعطاقو ادح هل دحي مل
 يصوملا ىصوأ ام ىلع كلذ هل زاج اهب ىصوملا مهاردلا هذهب هيلع
 ءاملا اهب جرخيو ايوط وأ ارئب اهب رقحي نأ اهب ىصوأ دق ناك اذإ
 . ةيصولا هل تبثت يصوملا اهب ىصوأ يتلا ةفصلاب ىتأ اذإف

 برق و ] تيي يوطل ا هذه ىلع هل ىنبي ن أ ىصوأ ن ا كلذكو تلق

 ؟هعافتراو هضرعو تيبلا اذه لوط نوكي ام لقأ مك تيب ىوطلا هذه
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 نوكي الأ بحنت انأ ال ا دح كلذ ىف انعم سيلف ؟ دح كلذل لهو

 وهف كلذ قوف امف ةماق هضرعو ةماق هلوطو ةماق نم لقأ هعافترا

 . ملعأ هللاو ًاتيب همسا نوكي نأ فعضتسيف كلذ نودامو تيب ىنعم

 اهب رقحي مهرد يتئامب هلام يف يصولملا ىصوأ نإ كلذكو تلق

 هلام يف اهضرق دقو ةجح يف هلام نم هنع ذفني نأ ىصوأو يوط

 دجوو ملعي ملو ريناندو ةرودم مهارد هلام نأ ملع دقو مهرد ةئامعبرأ

 الو ةرودم مهارد اهذفني نأ يصولل له ريناندو ةرودم مهارد هلام

 اهبسحي نأ هيلع وأ دلبلا زاوج اهذفني امنإ وأ اهفرصي نأ جاتحي
 اهيطعي ام لثم فرصلاب ةجحلل ذخآلا ىلعو يوطلا رفح يذلا ىلع
 ( . مهرد ةئامتس نع امهرد نبسمخو ةئامسمخ

 طرش كلانه نكي مل اذإ مهاردلا ذفني امب كلذ يف يدنع امف تلق

 كلذ ريغ مهاردلا تناك نإف كلذ هيف قحتسي يذلا دلبلا زاوج

 . دلىلا دقن تذقنأو تفرصأ

 انالف تلعج دق هتيصو يف ل اق لجر نع تلأسسبو : ةلأسم

 مه اردل ١ كلت .تقلتف ةملعم مه ارد مه اردل ١ هذهب ارئب يل رقحي ييصو

 ةيصرول | مدهنت له اهل هذاقنإب دحأ اهنمض وأ يصولا اهضرتق ة ا وأ

 ىعم اذكه لاق ؟ ةثرولا ىلإ مهاردلا عجرتو

 ينع اهب رقحي ينم ةيصو مهاردلا هذه تلعج دق لاق نإف تلق
 اهل هذافنإب هريغ دحأ اهنمض وأ مهاردلا كلت يصولا ض رتقاق ارئب

 رئيلا رقح يف ةتباث ةيصولا نوكتو ؟ ةيصولا يف اتباث اهلدي نوكي له

 ىعم اذكه لاق ؛ى اهرفح يف ىصوأ يذلا

 اهي جحي مهرد ةئامثالثلا هذهب ىصوأ دق لاق نإ كلذكو تلق

 هجوب مهاردلا تقفلتق كلذب هنم ةيصو :7 هللا تيب اهب ينع

 ؛ مهاردلا كلت لدب نم ةجحلاب ةيصولا تبثت له اهفلتأ نم اهنمض
١٨



 ىعم اذكه لاق

 يف ةعطاقملا ىلإ دصقت امنإ كنأ يدنع رئبلاو كلذك : ةلأسم

 كدب يفام فالتإ ىلإ دصقي الو رظنلا ىنعم يف ةطسو رئب ىلإ كلذ

 دح كلانه نإو ةدودحم ريغ ةمهبم كلذب ةبصولا تناك اذإ لاملا نم

 . هللا ءاش نإ ةفصلاو دحلا هجو ىلع ةيصولا تناك ةفصو

 نيمهردي جلفل ىصو ] نميف تركذو ب اتكلا ريغ نم : : ةلاسم

 نم رافحلا ذخآي امك نيمهردب ايح جلفلا رقح يف يصولا ىطعأف

 الف تفصو ام ىلعف ؟ نيمهرد الا سيل وأ مهرفح جلفلا باحصأ

 يصولا لاق نإ لوقنو تيملا هب ىصوأ ام ىلع الإ ةيصولا ذفنت
 تئش نإو نيمهردلا تئش نإف نيمهربب هل ىصوم هنأ رافحلا
 كلذ زاج نيمهردب راقحلل نإف عيبلا باسح ىلع ًابح امهب كتيطعأ
 لعف نإ امأو ابح امهب ىرتشا نإ رافحلا رايتخا عم هللا ءاش نإ
 . ملعأ هللاو هب يصوأ ام فلاخ دقف هسفن ءاقلت نم يصولا
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 روشاعلا بابلا
 نفكلا ف

 . ثلثلا نم لاق نم لاقو هلام سأر نم تيملا نفك ليقو

 لام هل نكي مل نإو لاملا سأر نم كلاهلا نفك نإ ليقو : ةلأسم
 نفديو نفكلا ذخأ هؤامرغ بلطف نفكلاب طيحي نيد هيلعو هنفك الإ :

 . مهل كلذ لاق نم لاقف انايرع

 لاملا سأر نم سيلو ثلثلا نم نفكلا نإ ليق دقو ديعس وبأ لاق
 دبع وبأ لاقو اضيأ هنع ظفح نم ظفح اذكه لاملا سأر نم هنإ ليقو .

 . طسبو لح و بوثب نفكبو مهل كل ذ سيل هلل |

 هيلع لجر يف افلتخا ةبواعم ايأو هللا ديع ايأ نأ انغليو هريغ نمو

 هرمأ يلو هللاو بوثلاب نفكي هللا ددع وبأ لاقف دحاو بوت هدنعو . نيد

 نأل هبلع يذلا ١ نيدلا يف ب بونلا ع ايبو انايرع نفدي ةبواعم وبأ لاقو

 يلع وي ] ل اق ًانابرع نفد مل هلاسي الو هلع ىذل ١ نيدلا نع هلأسي هللا

 ديع يب ] لوق ىلإ اذه يف بحن نحنو مهل وهف كلذ نايدل ١ بلط اذإا

 . رثألا ىف اندجو اذكه هللا همحر هللا

 قرفتو اهنفك ةلضف عابت نأ تصوأ تناك اهنإ تلقو : ةلأسم
 ةفورعم ابايث دجت ملو اهيلح نم ائيش كلذكو نيبرقأل او ءارقفلا ىلع
 اهنفك ةلضف تصوأو تلاق امك الإ ازييمت كلذ ىف انعم سيلف

 ولو كلذ اولعفو نيغلاب ةثرولا ناك نإف اهيلح نم هتدح يذلا ءيشلاو
 كلذ ناك نإف مكاحلا ىلإ اوعجر نإو مهيلإ كلذف ثلثلا نم رثكأ ناك
 ىلإ عجر اهلام ثلث نم جرخيال ناك نإو قرف اهلام ثلث نم جرخي
 . ثقلا

 كلذ يف تبثي هنأ اهنفك ةلضق اهلوق يف يل نيبي ال هريغ لاق
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 نم لضفام وأ ينفك نع يبايث نم لضف ام لوقت نأ الإ ئش
 ام تبث كلذ تلاق اذإف ىبايق نم ينفك ةلضف وأ ىنفك نع ىتوسك

 نم بايثب نفكي نأ ىصوأ لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 ال لاق ؟ كلذ تبثي له . ةيصولا يناعم يف تبثي ظفلب ةفورعم هلام
 يف اوفلتخاو . افالتخا هيف نأ هبشأو ةثرولا ىلإ يأرلاو هتوبت يل نيبي
 . . هنيعب لجر هتوم دعب هيلع يلصي نأ ىصوأ اذإ ةالصلا

 يف كل ذكو . ىلوأ يلول ١ ل اق نم ل اقو ىلوأ يصول ١ ل اق نم ل اقف

 ىنعم تبت اذإو لاق فالتخالا يف ةالصلا لثم هنيقكتو هريهطتو هنقد

 . ال وأ ثلثلا نم جرخي ملعي ملو هتيصو تبثت هنأ يف لوقلا

 كلذ عونمم هنأ يعمف . ثلثلا نم نفكلا نأ لوقي نم لوق ىلعف
 ولو ةلعلا ىنعم هلخدي دقو . ثلثلا نم جرخي هنأ ملعي ىتح مكحلا يف

 نفكي نأ يل نيبي الف . ثلثلا نم جرخي هنأ حصي ملام هلثم نفك ناك

 ةيصولا تحص نإو ةثرولا يأرب الإ هايحم يف هلتم ةوسك نم رثكأب
 . هظم ةوسك ىلع ادئاز ناك ولو ثلثلا نم جرخ اذإف تتبثو هيف هنم

 ليق هن أ يعمو هر فل اذ ا هرتسي بوت ي دنع نفكل ١ لقأ ١ ل اقو

 الو ةتسلاب ليق هنأ وجرأو ةعيرأ هرثكأ ليق هنأ وجرأو ةتالث هرثكأ

 . ايحملا يف هسبلي امب لاق نم لاقو . ةتسلا نوزواجي مهنأ ملعأ

 هنأ ملعأ الف لجرلا امأو ةأرملا يف ةتسلاب لاق نم لوق نأ وجرأو
 نوكيو ةمامعو ةفافلو رازإو صيمقو ليوارس ةسمخلا هب زواجي
 لقسأ نوكي رازإلا نأ يعمو . ليوارسلاو صيمقلا قوق رازإلا
 نيتودنثلا نم العأ ةأرملا يف رازإلا نوكي نأ ينبجعيو "" نيتودنتلا
 . ملعأ هللاو رتسلاب قحأ ىهو

 يذثلا زرفم = ( ةوقرتلا نزوب ) ةودنلا )١(
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 يضر ] يف ينوربق | هضرم يف ل اق لجر ةنش احلا نم : ةلأسم

 ضعي لعف ن اف تلق . زوجب الو رم أ اذه ال ل اق 2؛ اهيق ريقب له

 . ريقل | ةميق نم مهصصح ه اكرش ىق ايل نمضي ل اق ؟ هربقو ةثرول ١

 تراولل ربقلا ةميق نمضي لاق ؟ ثراولا رمأ ريغب هربق نمف تلت
 . هرمأي مل نم ةصح نمضي ةثرولا ضعب يأرب هربق نإو

 نم هيف ربقي يذلا ربقلا عضوم لعج تيملا اذه ناك نإف تلق
 ةيصو اهلعج دق تناك اذإ اهيف ربقي نأ . زئاج لاق هنم ةيصو هلام
 . باتكلا ىلإ عجر . هنم
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 رشع ىداحلا بابلا

 نفكلاو ىتوملاو روبقلل ةيصولا يك
 كلذ هيشأ اص 3

 يذلا نبللا يف لعجي هنأ رويقلل ء ءيشب ىصوأ لجر يق لاقو

 يتلا برقلا يفو روبقلا اهب رفحي يتلا يحاسملا يفو تيملا ىلع لعجي
 . ربقلل ءاملا يفو ربقلل ءاملا اهب لمحي

 :لاق ؟ ربقلا ىلع عضي يذلا لدنجلاو اصحلا يف لعجيف هل تلق
 . ال

 ؟ روبقلا هب رقحيق تلق . ال : لاق ؟ شعنلا ىق لعجيق هل تلق

 .روبقلا هيف لخد ىتوملل وأ تيملل لعج اذإ كلذ ال : لاق

 هب ىصوأ اذإ هيف لخدي اهيف ىتوملا ةيصوف هل تلق : ةلأسم

 لسغلا نم ا ن 0 تيمل ا هرل ١ إ جاتحي ام عيمج يف لخدي لاق. ىتوملل

 رقحو ريرسلا لامحو تيملا اهب لمحي يتلا ريرسلاو نفكلاو طونحلاو
 . تيملا هيلإ جاتحي ام عيمجو ربقلا

 موقي نم هلام نم هل رجأتسي له تيملا ربقي نم مدع اذإف هل تلق
 كلذ نوكيق : هل تلق . ىلب لاق ؟ هلام نم ىطعيو هربقو هزاهجب هل

 لثم لاملا سأر نم هنأ لوقأ لاق . ثلثلا نم وأ لاملا سأر نم
 .نفكلا

 . لاملا سأر نم تيملا ربق ربقلا رفحو نفكلاو : ةلأسم

 ل اق ؟ تبثي له ةيصوب ىتوملل ىصوأ لجر نع هتلاسو : ةلأسم

 نم تيملا هيلإ جاتحي ام لك يف لعجت لاق ؟ لعجت ميفف هل تلق معن

 . ىتوملا : ةخسن يف ()
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 شري يتلا برقلاو ربقلا اهب رفحي يتلا يحاسملاو نبللاو ربقلا رفح
 نم ىتوملا عيمج كلذ لخديو لاق هيلإ جاتحي ام لكو ربقلا ىلع اهب
 . ىتوملا عيمج نم ةمذلا لهأو ءارقفلاو ءاينغألا

 لمحي نأ هل زوجيأ دجسم يف ءاقس لعج لجر نعو : ةلأسم
 لمع نإ تلقو كلاملا ناك ام الإ كلذ زوجي الف ؟ رباقملل ءاقسلا كلذب
 رفحل لعج ديدح تلقو ؟ هنم برشي نأ دحأل زوجيأ رباقملل ءاقس
 زوجي الف ؟ ًارجش هب عطقي وأ ارئب هب رفحي نأ دحأل زوجيأ رباقملا
 . رباقملا رفح يف هل لعج ام الإ كلذ
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 رشع يناتلا بابلا
 نطبلا يق املو دلولل ةيصولا يخ

 اذكب دلو نم ديز ةأرما نطب يق امل ىصوأ لجر نع هتلأسو
 ناك ىثنأ ايح دلو نإ هل ةيصولا تبثت له هيلع هل قحب هلام نم اذكو
 فالتخالا ىنعم يف كلذ جرخيف ءاضقلا ىنعم ىلع مأ لاق ؟ اركذ وأ
 افالتخا كلذ يف ملعأ الف امهجرخم جرخ اذإف رارقإلاف ةيصولا امأو
 . ةيطعلا جرخم جرخي ال رارقإلا نأ لوقي نم لوق ىلع تبات هنأ الإ

 انعم لطب هيلع هل قحب ةيصولا هذهب هل ىصوأ اذإ ينبجعيو
 ىنعم نم تفحض امن او لصأل ١ يف ةيصرول | تتيت دقو ء اضتلا

 . ليق ام ىناعم ضعب ىف ثلثلا نم تبتت نأ ءاضقلا

 تبثي ن أ ءاضقلا ىنعم نم تقعض امن او لوقل | ىنعم امو هل تلق

 . ملعأ هللا لاق ؟ ثقتلا نم

 كدنع تناك دلوي نأ لبق ةيصولا هذهب هل ىصوأ اذإف هل تلق
 لاق . لاملا سأر نم اهنإ لوق يفو . لوق يف ثقتلا نم ةيصولا هذه
 ىلإ اهلاحأ مث مالكلا لوأ يف تبات ظفلب ةيصولا تتبث اذإ ينبجعي
 نوكي نأ ةيصولا هل تبثت نمم هل ىصوملاو تبثي ال لصق ىنعم
 ةيصولا ةحص ضقتني ال ةيصولا ريغ ىنعم تبثي يذلا رخآلا مالكلا
 . هعضوم نع هليحيو هضقني هنأ لوقلا ضعب يقو

 قحب هلام نم ينعي اذكو اذك نالقل لاق نميف ليق هنأ يعم لاق

 ضعب يفو هيلع هل قحب لوقي ىتح لطبي هنأ لوقلا ضعب يف هنأ
 ىلع ءاضق هنأ لوقلا ضعب يف يعمو لاح ىلع رارقإ هنأ لوقلا

 قحب هلوق هرضي الو ارارقإ تبثي هنأ لوقلا ضعب يفو يدنع جرخيام

 . هيلع هل قحب لوقي ىتح
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 ىصوأ اذإو . هللا همحر يراوحلا يبأ ىلع ضورعم : ةلأسم

 ناك نإو مهرد فلأ ةيصو اهلف ةيراج ةنالف نطب يف ناك نإ لاقف

 موي الإ رهشأ ةتسل ةيراج تدلوف نيفلأ ةيصو هلف مالغ اهنطب ىف
 نم امهل ةيصولاف كلذ وحن وأ ةتالث وأ نيمويب كلذ دعب امالغ تدلوو

 امهل تعقو دق ةيصولا نأو . دحاو نطب ىف امهنأ لبق نم ثلا
 . رهشأ ةتس نم لقأل ىلوألا تدلو ثيح اعيمج

 ةتس نم لقأل نيتيراجو نيمالغ تدلوف ةيصولا هذهب ىصوأ اذإو
 نيتيراجلا يأو اوءاش نيمالغلا يأ نوطعي ةثرولا ىلإ كلذف رهشأ
 ةيصولا هللا همحر يراوحلا وبأ لاق . اعيمج مهنيب نوكي وأ اواش
 امالغ كنطب يف يذلا ناك نإ لاق اذإو ةثرولل رايخ الو اعيمج مهل
 نيمالغ وأ ةيراجو امالغ تدلوف فلأ اهلف ةيراج ناك نإو . نافلأ هلف
 كلذ ريغ اهنطب يف يذلا دلولا نأل ءيش امهنم دحاول سيلف نيتيراجو
 اهنطب يف امل لجر ىصوأو الماح هتأرما كرتو لجرلا تام اذإو
 ةيصولا هل تبجوو هبسن تبث رهشأ ةتسل دلولا تعضو مث ةيصوب
 . هبسن تبثأ دق ينال نيتنس نيبو امهنيب ام هتعضو ول كلذكو

 دعب هتعضو مث ةيصوب ة ةأرمإ نطب يف امل لجرلا ىصوأ اذإو

 يردأ ال ينأ ليق نم هل ةصو الف ًاتيم ادلو رهشب ةيصولا دعيو هتوم

 ثلثلا نم هل ةزئاج ةيصولاف تام مث ايح هتدلو نإف ال مأ ايح ناك

 تيم رخآلاو يح امهدحأ نينتا تدلو نإو هتراول ثاريم وهو

 امهدحأ تام مت اعيمج نييح امهتدلو نإو امهنم يحلل ةبصولاف

 . هتثرول اثاريم امهنم تام يذلا ةصحو نافصن امهل ةيصولاف

 هل ̀ روجي له نطيبل ا يف ي ذل ا لمحلل ةبصول ١ نعو هريغ نمو

 . ًابح جرخ اذإ هل - روجي هناف ؟كلذ

 . ايح جرخف همأ نطب يف نينجل لجر ىصو أ اذا و : : ةلأسم

 . هل ة هصو الف اتيم جرخ نإو هل ةزئاج ةيصولاق
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 هلق ايح رهشأ ةتس نم لقأل دلو نإ هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو
 جرخ هل ةيصو الف رثكأ وأ رهشأ ةتسل تدلو نإو ةزئاج ةيصولا
 ةيصولا هل زوجت هنإف ًاتيم هوبأ ناك اذإ لاق نم لاقو . ًاتيم وأ ايح
 وهو همأل اجوز هوبأ ناك نإو هدلاو تام ذم لقأ ىأ نيتنسل دلو اذإ
 . رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تعاج اذإ هل ةيصولاف اهعم

 هل زوجي ام ىلإ هب تعاجام ىتمف هوبأ اهبنتجا اذإ لاق نم لاقو
 دحلا ىلإ ةيصرول ا هلف همأ نم هدلاو لازتعا حصو هدل و نم همكح

 . هدلاو نم هبسن بجي ىذلا

 رهشأ ةعستل وأ رهشأ ةعست نم لقأل هب تعاج نإ لاق نم لاقو
 . ةيصولا هل نإف

 ةأرما نأ رشيملا نب ديعس نع ناسمع اضيأ ىورو : ةلأسم

 اركذ يتخأ نطب يف امف تومأ موي تلاق اهتضرم ةضرم يف تصوأ

 كلذ اهتخأ تطقسأف اهضرم نم تحصف ىلام ثلث هلف . ىتنأ وأ

 رخآ دلوب اهتخأ تلمح نأ ىلإ ًاضقن كلذل تثدحأ نكت ملو دلولا
 موي اهلوقل ةمات ةيصولا كلت نأ ديعس ىأرف لماح اهتخأو يه تتامو

 . يلام ثلظ هلف ىتنأ وأ اركذ يتخأ نطب يف امق تومأ

 يف ىري ناك رشبملا نب ديعس نأ نمحرلا دبع نب ناسغ ىورو
 نالفلف تومأ موي لاقف احيحص د وآ اضيرم ناك ىصوأ اذإ يصولملا

 نإ لوقت نأ الإ توملا لبق هضقنت ملام مات وهف يلام نم اذكو اذك
 ىري نكي ملف اهردغ نم تام مث اهنم حصف هذه يتضرم نم تم
 . ضقتنا دق هاريو امات كلذ

 هل ام نم ء يشب لجر ل الوأل ىصوأ لجر نع تلأسو : ةلاسم

 ةيصرول ا هذه امنإ حأ ؟ ةوخإلل ا عم بيصن لمحللأ لماح ةأرمإ هلو

 ةتسل ادلو هتجوز تعضو اذإ لوقأف ؟ ةيصولا تناك موي هدالوأل
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 لخدي ال دلولا اذه نإف كلذ نم رثكأل وأ يصولملا تام موي نم رهشأ

 هنإف رهشأ ةتس نم لقأل هتعضو ن او ةبصول ا هذه يف هتوخإ عم

 . ةيصولا يف مهعم لخدي

 ناك اذإ لدقو تيملا ريغو تملا يف اذه ليق دق : معن هريع لاق

 . ةبصولا هل تتش تيث هقحلبو دلولا هلع بجت هب تاجق اتيم وأ اقلطم

 هلام ثلثب هنبا ينبل ىصوأ لجر نعو ديعس يب أ نعو : ةلأسم

 هزاج دق هنأ ىصوأو هايإ هفرعو هنبال ىصوأو هيلع مهل قحب رارقإ

 لاملا اذه ىق دلاولل ةجح ال هنبا لام نم لام هنأو نيتنس نم هيلع

 خألا لاقف هريغ دلو هل ناك دلاولا اذهو كلذب ةنيبلا هسفن ىلع دهشأو
 هذه خألا دالوأل زوجت الو يلام لاملا اذه نإ دلاولا توم دعب
 ؟ ةيصولا

 نكي ملو دلو كلاهلل ناك اذإ ة زئاج دلولا دلول ةبصرلا نأ ملعاف

 اذإا زئاج كلذف هيلع قحي مهل ىصوأ هن ] تركذ كنأ عم ةثرو دلولا دلو

 . مهيلع ةثرولل ليبس الو ةحصلا يف كلذ ناك

 ناك ءافوب مهل هسيلو بتكي نكي ملو ضرملا يف كلذ ناك نإو
 ىتأي اذهف لودعلا ىأرب هتميقب ةادق وأ كلذ مامتإ ىف رايخلا ةترولل

 . هللا ءاش نإ كتلأاسم ىلع

 ةلداعلا ةنيبلاب كلذ حص اذإ امهل وهف لام نم امهدلاول ناك امو
 . امهدحأ نم قحب ةيصو اذه نأل امهدلاو لام ىف اذه لخدي الو

 ىلعو هب ىلوأ وهفق هسقنل هاعداق هل لام وهف هدي يف ناكام امأو

 نأ فلحي نيميلا هيلع يعدملا ىلع ناك ةنيبلا زجعأ ناف ةنيبلا يعدملا

 . هيلإ يعدي ام لبق نم اقح هيف اذه همصخل ملعي ام هل لاملا اذه
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 ىعدي امل ةنيبلا هيلعف هدلاو لام نم هاعداو هدي ىف نكي ملام امأو

 . نيميلا هيلع ىعدملا ىلع ناك ةنيبلا زجعأ نإف

 يصوي ن أ د ارأ ا نميف دمح أ ني نسحلا يلع يب أ نع : ةلأسم

 لاق اذإ بحأو ظفللا ظفحأ ملف ؟ هظفل نوكي فيك همأ نطب يف لمحل
 ن ] اهنطب يف وه يذل ١ نالف تنيب ةنالق لمحل ا ذكو ١ ذكي تصو أ دق

 تنب ةنالف نطب يف يذلا لمحلل لاق نإو ايح هتعضو اذإ كلذ تبثي

 . ملعأ هللاو كلذ تبثي نأ نالف نب نالف اهجوز نم نالق
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 رشع تلاتلا بايلا

 نالق دالوأو نالقلو نالف ينبل ةيصولا
 كلذ هبشأ امو

 هلام ثلثب نالف ينبل ىصوأ لجر نعو بوبحم نب دمحم نعو
 نم رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو نإ لاق ؟ لماح هدالوأل ىصوم ا ةأرم و

 هتدلو نإو ةبصرول ا هذه ىف هتوخإ عم لخاد وهق كلاهلا ىصوأ موي

 نبا كلذ لاقو ةيصولا هذه يف مهعم لخدي مل رثكأ وأ رهشأ ةتسل
 . ىصوملا تام موي نم لاق هنأ الإ ةرسيم ىبأ

 ةأرما تناكو تام دق لجر دلول ىصوأ ناك نإ اضيأ لاقو
 ت ام موي نم .7 نم لقأل هنعضو ن اف الم اح ه دلول ىصوأ ي ذل ا

 ايح ناك ولو بألا نم تبثي بسنلا نأل ةيصولا يف لخدي وهف هوبأ
 . هقحلي مل

 دلو نيب قرفلا مهفاف انيأر وهو يراوحلا نب لضفلا كلذ لاقو
 انح هوبأ ن اك ةنصرول ا هل تيثت ال نسحل ا ويأ لاقو . تيمل ١ دلوو يحل ١

 . رهشأ ةتس نم لقأل دلوي نأ الا اتيم وأ

 قحتساو هدلاو لبق ىصوملا تام مث هدلاول ةيصولا تناك نإ امأو
 قحلام همهس هلو هثرولل ةيصولاف لماح هتأرماو تام مث ةيصولا
 . نيتنس ىلإ بسنلا

 بأ ناك اذإ هنأ انيلإ بحأ لوألا لوقلا ديعس وبأ لاق هريغ نمو
 نم نيتنس ىل ا ةيصرول ا هقحل هن ] . لمح وهو 7 هل ىصوم ١ يبصل ١

 . هيبأ تبوم

 يلام ثظ هتيصو يف لاق لجر يف هللا دبع وبأ لاقو : ةلسم

 ةيصولا لاق ؟ دالوأ ةسمخ هيخأل دجوف ةثالث مهو نالف يخأ ينبل
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 ةفص ةثالث مهو هلوقو هيخأ دلول تتبت دق ةيصولا نأل مهلك ةسمخلل

 هنإف ةتالث هل دجوف ةسمخ مهو نالق يخأ ينبل تيصوأ دق لاق اذإو
 ةثرولا ىلإ ناسمخلا عجريو ةيصولا سامخأ ةثالث هيخأ ينبل نوكي
 ةلأسملا هذه يق مهف نودوجوم مهو ىلوألا ةلسملا يف ةسمخلا نأل

 . ةثالث الإ . نومودعم

 دق لاق اذإو مهريغ ال ةتالت مهنأ حص اذإ معن ديعس وبأ لاق

 ةرصبلاب نكي ملف ةرصبلاب مهو يلام ثب نالف يخأ ينبل تيصوأ
 اذإو . ةفص ةرصبلاب هلوقو . مهل ةيصولا نإف ةكمب اوناكو هيخأ ونب
 هل دجوف ىل ام ثلثب ىخأ ىنب هللا ديعو دمحمو دمحأل تيصوأ دق لاق

 يذل اف هللا ديع رخآو دمحأ دح اوو نودمحم ةتالت مهنم دالوأ ةسمخ

 اذه نوكي ن ] بوبحم نب دمحم ب اوج ريغ نم ةلاسملا هذه ىق دجن

 ةثالثلا نيدمحملا

 وهو نالف نبال ىصوأ ن اق تلق لوقن كلذك : نسحل ١ ويأ لاق

 ؟ اعيمج مهل ةبصرول نوكت أ دمحم مهلك نينيب ةتالث نالفل دجوف دمحم

 . معن لاق

 روكذلل وهف ًاتانإو اروكذ اوناك نإف نالف ىنبل ىصوأ اذإو

 نود روكذلل اهنأ رخآلا يأرلا ديعس وبأ لاق رخآ يأر اهيفو ثانإلاو
 كلذكو ديعس يبأ نع كلذ يف فالتخالا ظفح نم ظفح كلذكو ثانإلا
 نك نإو هنمو ثانإلاو ناركذلا عيمجلل لاق نم لاقو . هنع دييقتلا يف
 . ةثرولا ىلإ ةعجار ةيصولاف روكذ مهعم نكي ملو ثانإ

 لك لاق مسي ملو هلام ثلتب هيخأ ينب دحأل ىصوأ اذإو : ةلاسم

 ىلعو اعيمج مهل نوكت ةيصولا نإف يل ةيصولا هيخأ دالوأ نم دحاو
 اذإ هنود رخآلل ةيصول ا هذه نأ ملعيام هللاي انيمي مهنم دحاو لك

 . كلذ اويلط
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 هل دجوف هيخ ] ينب ى ] مسي ملو هيخ ] ينبل هلام ثلثب ىصو ] 7

 . مهددع ىلع اعيمج هتوخإ ينبل ةبصرولا نإف دالوأ امهلو ن ناوخ

 نالفل مهرد فلأب ىصوأ لجر نعو هللا ديع ويب أ ل اقو : ةلاسم

 نيب نوكي مهرد فلألا اذهف نينب ةسمخ نالفلو نالف ينبلو نالف نبا
 . درفم مسا انهاه نأل نافصت نالف ينبو نالق نب نالف

 ثلثب ىصوأ اذ او مه لدع ىلع مهنيب ىه ليق دقو ددعسسببوي ] ل اق

 دح او لك ىلعو اعيمج مهل نوكت ةيصول | ن اف هبح ] ىنبي دحأل هلام

 . كلذ اويلط ا ذإ هنود رخآلل ةيصول ا هذه نأ ملعي ام هلل اي نيمي

 وأ نيلجرلا نيذه دحأل ىصوأ اذإ هنإ ليق دقو ديعس وبأ لاق

 هنّبيو ىصوأ نإف امهنم دحاول : زوجت ل ةيصولا هذه نأ اذهل وأ اذهل

 . امهل ةيصولا تناك دوهشلا ظفحي مل مث هنيعب

 تناك كلذ ىمع مث مهدحأ نبع مث هيخأ ينبل ىصوأ اذ ا كلذك

 . لوهجم اذ ذهق مه دحأل ىصو أ ن او مكحل ١ يف اعيمج مهل

 مهضعب ن اكو نالف ينيو نالف ينبل ل اقو اهي ىصو ا اذ اق هنمو

 ىلع مسقت مه لدع ر دق ىلع مهنيب ةيصرول اف ضعي نم ا للع رثكأ ١

 . انيلإ بحأ اذهو اذه فالخ اضيأ ةلاسملا هذه يف هنع دجوبو ددعلا

 نسحلا يبأل تلق هريغ نمو فصن موق لكل ليق دقو هريغ لاق
 لاق ؟ ةيصولا نوكت فيك نالفلو نالف ينبو نالف ينبل ىصوأ نإف
 : هل تلق . فصنلا نالفل نوكيو فصنلا نالف ينبلو نالف ينبل نوكت
 ؟ نالف ينبلو نالف ينبلو نالف ينيو نالق ينبو نالق ينبل ىصوأ نإف
 لاق مث فصنلا يف مهكرشأ نالف ينبو نالف ينبو نالف ينبل هلوق لاق
 . فصنلا يف مهكرشأ نالف ينبلو نالف ينبلو نالف ينبلو
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 دقو . مهددع ىلع وهف نالف ينبو نالف ينبل لاق نإف هريغ نمو
 . ددعلا ىلع مهل يهقف ةيصوب نالف ينبلو نالفل ىصوأ نإ ليق

 ددعلا ىلع فصنلا نالف ينبلو فصنلا نالفل لاق نم لاقو
 لاق نإو مهددع ىلع مهنيب وهف نالف ينبلو نالفل لاق نإ هنأ بحنو

 .ددعلا ىلع نالف ينبل فصنلاو فصنلا نالفل ناك نالف ينبلو نالفل
 . فالتخالا يف زوجي كلذ لكو

 هيف يرجي امم كلذف ةيصوب نالق ينبو نالف ينبل ىصوأ نإو
 بأ ينب لك ىلع لوقي ضعبو ددعلا ىلع لوقي ضعبف فالتخالا
 . فصنلا

 مهو يخ ] ينبل تصو ] دق هتيصو يف ل اق ولو لق 8 هريغ نمو

 مهنم خ آ ىنب ةسمخ هل دجوف ىل ام ثلتب هلل ١ دبعو دمحمو دمحأ

 ؟ هللا ديع دحاوو دمحأ دحاوو ةتالت نودمحم

 دبعلو ثلثلا ثلث دمحل نوكيف . اثالثا ثلا نوكي لاق نم لاقف

 هيق اوحلطصتو مهنيب اميق ءىشي ث اورق ق ] دحأل حصي ىنح ني دمحملا

 . ءيش ىلع

 ناسمخلا طقسيف ةسمخ ىلع ثلثلا نوكي لاق نم لاقو
 هللا دبعل هسمخو دمحأل ثلثلا سمخ نوكيو ةترولا ىلإ ناعجريو
 فالتخالا نم ىلوألا ةلاسملا ىف انركذ ام ىلع نيدمحملل هسمخو
 . ثمتلا ثلث يف مهنيب اميق

 وهف ًاثانإو اروكذ اوناك نإف نالف ينبل ىصوأ نإف : ةلأسم

 . رخآ يأر اهيقو ثانإلاو روكذلل
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 مهل تناك ةيصولا مهل تتبث اذإ ليق هنأ يعم لاق هريغ نمو
 ةيصولا نوكت هنأ ليقف اذه لثم يف فلتخي هنأ يعمو مهددع ىلع

 نإو هنمو ثانإلاو ناركذلا عيمجلل لاق نم لاقو ثانإلا نود ناركذلل
 . ةثرولا ىلإ ةعجار ةيصولاف روكذ نهعم نكي ملو اتانإ نك

 نالفو نالفل يل ام ث لاقف لجرلا ىصوأ اذإو : ةلاسم

 ثلت يقابلا نالقلو ثقثلا ث نالفلو ثلثلا ثلت ءارقفللف ؟ءارقفللو

 فصنلا نالقو نالفلو فصنلا ءارقفلل ليق دقو لاق هريغ نمو .ثلثلا

 . بسحأ اميق درعس يبأ لوق نافصن امهنيب

 هيخأ ينبل هلام ثلثب ىصوأ نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 يصوأ موي مهددع ىلإ رظنأ الو تومي موي مهل يهف نالف ينبل وأ

 مسي مل هنأل ةيصولا بجتو تومي موي مهددع ىلإ رظنأ امنإو

 . ىصوأ ي ذل | تيمل ١ ةثرو ىل ا ةيصرول ١ تعجر يصومل ١ ليق

 ثلتب ةرشع مهو نالف ينبل ىصوأ ول هنإ ليق دقو ديعس وبأ لاق
 كلذكو ثلثلا رشع هل نوكي دحاولا نا ةعست تام ىتح تمي ملف هلام

 . ثلثلا راشعأ ةعست مهلف ةعست ىقبو دحاو مهنم تام نإ

 نايعأل وهف نالف ىنبل "ىثلث لاقف ىصوأ اذإو . باتكلا نمو
 نوكي نأ الإ لجرلا دلو نايعأ عم ائيش دلولا دلول نوكي الو نالف ينب
 دلو دلوو دلو هيلإ بسني دح نالف ىنبل لاق نيذلا.'" ىنبل لاق يذلا
 دجلا ناك اذإو اعيمج هيلإ بستنا نمل " ثلثلا نوكيف دجلا ىفوت دقو
 نطبلاو ىلعألا نطبلا عيمجل وهف ةليبقلاو ذخفلا ةئيهك راص دق

 يتْيَب ةخسن يفو )١(

 نيذلا : ةخسن يف )٢)

 تيبلا : ةخسن يف )٢(
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 اوناك نإ مهددع ىلع مهنيب وهف نالف لآل " ث لاق نإو لقسللا
 . ةلطاب ةيصولاف نوصحي ال اوناك نإو نوصحي

 تناكو هيلع ردق نم ىطعأ نوصحي ال اوناك نإو ديعس وبأ لاق

 . نوصخي ال مهو 7 ارقفلل تز اج امك ةيصرول ١

 مهراغص مهرد ةئامب نالف ينبل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 نينب ونب هل امنإ دالوأ هل سيل هينبل ىصوملاو مهئاسنو مهرابكو
 ءاوس مهق مهنيب مسقلا نوكي فيك ءالؤه نم لقسأ مهل وسنو مهونبو

 ماحرألا لثم مهماحرأ ردق ىلع نوعطقي مأ مهنم العأ نيذلاو لوسنلا

 كلذ يف هجولا فيك مأ هينبل يصوملا ىلإ مهنم ابسن برقأ نمل وه وأ
 ؟ ءاوس كلذ يق ىثنألاو ركذلا نوكي لهو

 هدالوأ ينبل سيلف دالوأ نالفل بصي مل أذ ا هللا ديع ويأ ل اق

 ناكو هتديق امم يل باتك رهظ ىلع ابوتكم تدجو هريغ نمو ءيش

 يصوي لجرلا يق لئاسم هيف هؤرقي باتك هللا همحر نسحلا يبأ عم

 ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا هتانبو هينبل ةيصولا نإ اذكو اذكب نالق ينيل

 ىلاإ نوبسني نيذلا هدلو دلوو هدلول ةيصولا تناك هدلول ىصوأ نإف

 نإق اذإ هل تلق . ءاوس هيق ىثنألاو ركذلا ثانإلاب سيل ءابآلاب تيملا

 لاق ؟ ىثنألا دلوو وكذلا هينب دلو دلول ةيصولا نوكت هينب ينبل ىصوأ

 لوقي نأ الإ مهل سيلف تانب الا هل دجوي ملف هينبل ىصوأ اذإو معن
 . هدلول

 مأو بأل نانثإ ةوخإ ةتس هلو هتوخإل ىصوأ نميف ليقو : ةلاسم
 نم لاق نم مهنمف كلذ يف فلتخا دق لاقف ؟ بأل نانثاو مأل نانثإو
 ناوخإلا يطعي لاق نم لاقو ى ءاوس هتوخإ نيب ثقلا انباحصأ ضعب
 مهس بالل ناوخإلاو مألا لبق نم ناوخإلا ىطعيو نامهس مألاو بألل
 انيلإ نيلوقلا بحأ وهو مهنيب

 يتيب : ةخسن يف )١(
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 بآلا نم نيوخألا هصح لطب هتاريم نوزوحي دلو هل نكي مل نإف
 بألا نم نيوخألل ناكو ثاريملا مهل ناكو مألا نم نيوخألاو مألاو
 . ثلثلا ث وهو ةيصولا ثلث

 دالوأ هلو بأ كلذ نالفو نالف ىنبل هلام ثظب ىصوأ الجر نأ ولو
 ثانإلا نود هدلو نم روكذلل ثثلا نإ سانلا ضعب لاقف ثانإو روكذ
 ثانإلاو روكذلا نيب ثملا ناك نالف دلول لاق ولف نالف ىنبل لاق هنأل
 . لوقلا ضعب يف لاق امك وهف نالف ينبل ىصوأ اذإ ديعس وبأ لاقو

 ثانإ الإ هل دجوي مل اذإف ثانإلاو روكذلا نيب نوكي لاق نم لاقو

 لاق اذإ امأو افالتخا كلذ يف ملعن الو ةيصولا يف ءيش نهل سيلف

 ولو هنمو افالتخا كلذ يف ملعن الو ثانإلاو روكذلا نيب ناك نالف دلول
 لاملا مسقي نأ الإ ةيصولا يف اهنطب يفام لخد لماح ةأرمإ تناك

 . داليملا لبق

 هل ناك ناف ةيصولا يف لخدي لمحلا يف ليق دقو لاق هريع نمو

 دلو ىلع اذه عقي امنإو هنبا ينب نود هتانيل ةيصرولاف نبا ونيو تانب

 ثانإلاو روكذلا نبإلا دلول ةيصولاف هبلصل دلو هل نكي مل نإف بلصلا
 دق دلولا نأل هل هلك ثلثلا ناك دحاو دلو الإ هل نكي مل ولو ءاوس اهيف
 . ءيش كلذ يف هنبا دلول نوكيب الو ًأدحاو نوكي

 دقق هينبل لاق اذإ امأو هدلول لاق اذإ كلذو معن لاق هريغ نمو ا

 نالف ينبل يلام تت لاق يذلا هل لاق نإف هنمو هيف لوقلا ىضم

 ال هنأل ثانإلا نود روكذلل ثظلاق ثانإو روكذ دلو هلودج كلذ 0 نالفو

 اهدجو اهيبأ ىلإ اهبستب نالف ينب نم هذه ةأرملل لاقي نأ زوجي

 اهتليبق ىلإ اهبسني نالف ينب نم ه ذه ةأرملل لاقي نأ نسحي امنإو

 . نالق ةنبا لوقيف اهيبأ ىلإ اهبسنب امأف

 هنمو هينب نم ثانإلاو روكذلل كلذ زوجي ليق دقو لاق هريغ نمو
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 يدنع وهف نالق دلول وأ نالق ينبل لاق اذإ لوقي ًامشاه تعمسو ٠
 . ثانإلاو روكذلا نيب مسقي ثلثلا ءاوس

 نالف ينبل هلام ثلثب ىصوأ اذإو نايفس وبأ لوقي ناك كلذكو
 ال هنأ لبق نم لطاب ةيصولا نإ لاق نم مهنمف ىصحت ال ةليبق ىهو
 نادلبلا يف نوقرفتي مهنألو ناسنإ لك بيصن مك ملعي

 نمق الإو كلذ ىلع ردق نإ مهنم برقألل ىطعي لاق نم مهنمو
 نالقو نالف نيب لاق وأ نالقلو نالغل هلام ثلثب ىصوأ نإو هيلع ردق
 نبيب ةيصولا نإف امهل ىصوأ نيذلا دحأ تام مت يصومل ا تام مث

 لبق تام ناك نإف نافصن امهنيب هل ىصوملا تيملا ةثرو نيبو يحلا
 .ةصحو امهنم يقاب ةابلل ثلثلا فصن نإف ةيصولا دعبو يصومل ا توم

 . يصوملا ةثرو ةثرولا ىلع دودرم هل ىصوم ا تيملا

 نالفل هلك ثقلاف تيم امهدحأو نالفو نالقل يلام ثلث لاق اذإو

 ىلع دودرم يق ايل ا فصنل و فصنلا امهنم يحلل ل اق نم مهنمو مك

 . الط اي يقفوتملل هلوق ن اكو يصومل | تدم | ةثرو

 ىلع هب ىصوأو ىصوأ وأ ةيصو لاق نإ اذهو لاق هريغ نمو
 ن امهس نالقل ن اك هتمعلو نالفل ىل ام ث : ل اق اذ او ةيصو اذه

 . مهس هتمعلو

 ثلت لاق ول هنمو . نافصن امهنيب ثقتلا ليق دقو لاق هريغ نمو

 نإ كلذكو هفصن نيكاسمللو هفصن نالقل ناك نيكاسمللو نالقل ىلام

 ثلثب ىصوأ اذإو هفصن جاحللو هفصن نالفل ناك جاحللو نالفل لاق
 تام مث دلو هل دلوو لجر مهنم تامق ةعبرأ مهو نالق ينبل هلام
 ةيصولا عقت امنإو ءاوس هيبأ مهس دولومللو نيقابلل ثلثلا لاق يصوملا
 . كلذ لبق مهنم تام نم ىلإ رظني الو يصؤملا تومي موي هدلول
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 نإو كلذك وهف يصوملا توم دعب تام ناك نإ لاق هريغ نمو
 . نيقايلل ةبصولاف يصولملا توم ليق تام ناك

 ىلإ عبرلا عجريو ةيصولا عابرأ ةتالث مهل نوكي لاق نم لاق دقو
 ايأ ينعي دلو نالفل دلوو ةوخإلا نم تام نإ امأو يصروملا كلاهلا ة ةترو

 .لاق امك وهف ةنصولا مهل تعقو نيذلا

 نيذلا هيلاوم ينعي يلاوم يلام ث لاق ول كلذكو : ةلأسم

 ناف يصومل ا تام مث هدبع نالف قتعأو تيم مهنم تام مت مهقتعأ

 هوقتعا يلاومو مهقتعا يلاوم نالفل لاق اذإو قتعملا اذهلو هيلاومل ثقلا
 يأل يردأ ال ينأل نيبي ىتح لطاب ةيصولاف ثقلاب يلاول ىصوأف

 مه يلاوملا نأ ىرت الأ هوقتعأ نيذلل , مهقتعأ يذلل وه نيقيرفلا
 . يئارو نم يلاوملا تفخ ينإو ىلاعت هللا لوقل ةثرولا اضيأ

 ىصوأ لجر نع تلأسو ديعس يب أ نع باوج نمو : ةلاسم
 دجوف دل اخو هلل ا ديعو دمحم ةتالت مهو ل اق هلام ثلثب نالف ىنيل

 ؟ دل اخو هلل ا ددعو نودمحم ةتالت نينب ةسمخ نالفل

 رضي الو مهسوؤر ىلع مهددع ىلع مهنيب ثلثلا نوكي له تلق

 مهو لاقف دح اذإ هن ] يدنع هدح ام فالخ ىلع اودجو اذإ ةديدحت

 نوكيو هلك مهل ًاتب اث ثلثلا ن ناك دلاخو هللا ديعو دمحم ةتالث

 نوكيو رخآلا نود مهدحأ حصي نأ الإ ةتالت ىلع مهنيب نيدمحملل

 دبع لاق امنإو ةثالث مهو لقي مل اذإو هثلث دلاخلو ثقلا ثلث هللا دبعل

 هنأ ىعمق هللا دبعو دلاخو نودمحم ةتالت هل دجوف دمحمو دلاخو هللا

 . لوألا لثم لوقلا ضعب يف جرخي

 نامهس نوكيو مهسأ ةسمخ ىلع نوكي نأ لوقلا ضعب يقو
 مهس هلل ١ ديعل كل تقصو ام ىلع ةموسقم ةثالثو ةثرول ىل ا نبعج ر

 . هلك كلذ ىف رظنيق مه ددع ىلع مهنيب ني دمحمللو دل اخلو
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 هل دجوف هلام ثلثب دمحم نالق نبال ىصوأ نإ كلذكو تلق
 اذه لعلق مهددع ىلع مهنيب نوكي لهو هيف لوقلا ام نودمحم ةسمخ

 كلذ هقحل اذإف ىضم ام بسح ىلع فالتخالا ىنعم هقحلي نأ هبشي
 يقو ةسمخ ىلع ثلثلا نم سمخلا مهل نوكي لوقلا ضعب يق لعلق
 . ةسمخ ىلع ثلثلا مهنيب نوكي لوقلا ضعب

 هلام ثيب ىصوأ لجر يف هللا همحر ةيو اعم وي أ ل اق : ةلأسم

 تام مث هل دلو يذلا تامو "» ةعبرأ مهيبأل دلوف ةعبرأ مهو نالق ينبل
 مهنيب ثلل ١ ع ايرأ ةتالتق ةعيبر ا ىلع مسقي ثلنل ١ ن ا دعي نم يصومل ١

 . دولوملل ى ىش الو ةثرول | ىلع رخآل ا عيبرل | دريو عير مهنم دح و لكل

 نالف ينبل ىصوأ يذلا نأ ل ارأ هنأ انعم يذلا لاق هريع نمو

 لبق ت آمو دولوم ا ت ام مث سم اخ دلو نالقل دلوق ةعيبر ] مهو هلام ثب

 توم دعي د ارأ ١ تام يذلل ةيصولا امناف كلذك ناك نإف ىصوم ١ تبوم

 . ء ايح ] مهو يصومل ا

 . دلو هب دارأ نوكي نأ نسحي نكل لوقي ام يل نيبي ال هريغ لاق
 . ملعأ هللاو نيمدقتملا ةعبرألا دحأ تامو دولوملا

 هينبو نالفل ىصوأ لجر نعو مشاه نع دجوي اممو : ةلأسم
 فيك كلذ دعب هبراقأل ىصوأو اهب مهصخو مهرد ةئامب هبراق أ نم

 دحاو لكلو نامهس بألل نوكي نأ ىرأق هينيو لجرلا نيب ةيصولا
 لاقو سوؤرلا ىلع مهنيب نوكي ليق دقو لاق . هريغ نمو مهس مهنم
 هذه مسقت الو فصنلا ن اك ام هينيلو فصنلا بألل نوكي ل اق نم

 اذإ كلذو مهنايعأب ءالؤهل ةصاخ هذه نأل نيبرقألا ةمسق ىلع ةيصولا
 ةص اخ ٥ ذه : هريغ ل اق , مهتيصو مهل تحصو نييرقأل ١ ةيصو مهتل ان

 مهيلع مسقي هنإف مهريغ ةيصو براقألا نم دحأل حصي مل ولو ءالؤهل
 . براقألا ةمسق ال صاخلا ةمسق

 دلو ةخسن يف )١(

 ٣٨٩



 روشع عبارلا بابلا

 وآ باب

 هللا ءاش نإ حصي ىتح هنع لآسيو هيف رظني ابوتكم تدجوو
 نم لاقف ةرشع ديز ونب دجوف هلام ثلثب هينبو ديزل ىصوأ ولو ليقو
 . مهس مهس مهنم دحاو لكل ديز مهوبأو مهددع ىلع مهنيب لاملا لاق
 مهددع ىلع ةيصولا فصن هينبلو ةيصولا فصن ديزل لاق نم لاقو
 ءاوس ىثنأل او ركذلا

 فالتخالاو ءاوس كلذ ىف لوقلا ناك هينبلو ديزل ىصوأ ول كلذكو

 ديزل ناك يلام ثقب ءارقفللو ديزل تيصوأ دق لاق ولو دحاو هيف
 افالتخا اذه يف ملعن الو ثلثلا فصن ءارقفلل ناكو ثلثلا فصن

 عقي هينب نأل هينبلو ديزل ىصوأ اذإ اذه يف فالتخال ا عقي امنإو

 ةيصولا عجرتف نومدعبو مهنايعأب نوذخؤيو نايعألاب ةيمستلا ہهيلع

 هنيعب مهنم دحأ ىلع ةيصولا عقت ال ءارقفلاو اومدعأ نإ ةثرولا ىلإ

 فتلخا كلانه نمق ءارقفلا ةفص 7 ةيصولا عقت امنإو نومدعي الو

 .ناينعملا

 نمم وأ ورمع ينبيو ديزل هلام ثب ىصوأ نإ كلذكو : ةلاسم
 ثلثب تيصوأ دق لاق ولو س ءاوس وهف مدعلاو دوجولا هيلع عقيو فرعي
 تلصللو نازعو ناذاشلو صفحو دلاخو هللا دبعلو ورمعو ديزل يلام
 دلاخو هللا دبعلو ثقلا عبر ورمعو ديزل ناكو ةتباث ةيصولا تناك
 . ثلثلا عبر تلصللو ثلثلا عبر نازعو ناذاشلو ثلثلا عير صقحو

 دلاخلو هللا دبعو ورمعلو ديزل يلام ثلثب تيصوأ دق لاق ولو
 ديزل ناكو ةتباث ةيصولا تناك تلصللو نازعو ناذاشو صقحلو
 ثلثلا سدس ناذاشلو ثقلا سدس هللا دبعلو ثظلا سدس ورمعو

. ثظظلا سدس تلصللو ثلتلا سدس نازعلو



 دلاخو هللا دبعلو ورمعو ديزل يلام ثلثب تيصوأ دق لاق ولو
 ديزل ناكو ةتباث ةيصولا تناك تلصلاو نازعو ناذاشو صقحلو
 ن ازعو ن اذ اشو صخفحلو ثلظظلا ثلث دل اخو هللا ديعلو ثلظلا ثلظ ورمعو

 . ثلثلا ثل تلصلاو

 صفحو هللا دبعو ورمعلو ديزل يلام ثلثب تيصوأ دق لاق ولو
 ناكو ةزئاج ةيصولا تناك ةبتعو ةعيبرلو تلصلاو نازعلو ناذاشو
 صخقفحو دلاخلو ثلثلا سدس هللا ديعلو ثلتلا سدس ورمعو ديزل

 ثلثلا سدس تلصلاو نازعلو ثلثلا سدس ناذاشملو ثلثلا سدس
 . ثلثلا سدس ةبتعو ةعيبرلو

 هللا دبعلو ورمعو ديزل يلامب تيصوأ دق لاق ولو : ةلأسم
 صخقحلو هللا دبعلو ثلثلا عير ورمعو ديزل ناك ةبتعلو ةعيبرو صقحو
 . ةلاسملا هذه مهف اف . ثلثلا عبر ةيتعلو ثقنلا عير ةعيبرلو ثلثلا عير

 ناك ةبقعو نالفل ىلام ث لاق ولو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 . تدجو اذك امهس ةبقعلو امهس نالفل

 ثلتلاف . تيم امهدحأو نالفو نالقل يلام ثلث لاق نإو : ةلأسم

 ةثرو ىلع دودرم يق ايل ١ فصنل او . ثلثل ١ فصن ىحلل لوقو نالفل هلك

 . ىصوملا

٤١



 رشع سماخلا بابلا
 راثآلا ضعب نم اباصولا يك

 لاق ؟ روكذ الإ هل دجوي ملق نالف تانبل هلام ثب ىصوأ اذإو

 يخأ ينب دحأل يلام ثلت لاق اذإو ةترولا ىلإ عجريو ءيش مهل سيل

 ةيصولا نإف يل ةيصولا هيخأ دالوأ نم دحاو لك لاقف ؟ مسي ملو

 نأ ملعيام هبحاصل نيمي مهنم دحاو لك ىلعو اعيمج مهنيب نوكت
 نالف هيخ أ ينبلو نالف هيخ ] ينيل هلام ثلثب ىصو أ اذا ذاو هل ةيصرول ١

 ىلع مهنيب نوكي الو فصن خأ ينب لكل نافصن مهنيب ةيصولا نإف
 . هيخأ ينبو هيخأل لاق اذإ كلذكو مهددع فلتخا نإ مهددع

 ىصوأ لجر نعو مشاه نع دجوي اممو هريغ نمو : ةلأسم

 دعب هبراقآأل ىصوأو اهب مهصخ مهرد ةئامب هبراقأ نم هينبو نالفل
 لكلو نامهس بألل نوكي نأ ىرأف هينبو لجرلا نيب مسقلا فيك كلذ

 . مهس مهنم دحاو

 لاق نم لاقو سوؤرلا ىلع مهنيب نوكي ليق دقو لاق هريغ نمو
 ةيصول ا هذه مسقت الو فصنلا ن اك ام هينيلو فصنلا بألل نوكي

 ١ ذإ كلذو . مهن ايعأي ءالؤهل ةصاخ هذه نأل نييرقأل ا ةمسق "7 ىلع

 . مهتيصو مهل تحصو نيبرقألا ةيصو مهتلان

 نم دحأل حصي مل ولو ء الؤهل ةصاخ ةيصول ا هذه لاق هريغ نمو

 ةمسق ال ص اخلا ةمسق مهيلع مسقت ذ هن اف مهريغ ةيصو بر اقأل

 . براقألا ة هصو

 ىصوأ لجر نعو هللا همحر يلع يب ] نع بسح ] اممو : ةلأسم

 يقابلاو ناميالل ةيصولا نم ثقلاف ةيصوب نامياللو نيبرقأل او ءارقفلل
 ناثقلا نبييرقأللو ثققلا ءارقفلل ةتالث ىلع

٤٢



 نيب اثالثأ فصنلاو فصنلا ناميئال ليق دقو لاق هريغ نمو
 ولو نامياللو نييرقأل او ء ارققفلل لاق هنأل ناثلا نبيرقأللو ثلل ا ء ارقفلا

 . فالتخا الي لاق امك ناك ناميألاو نيبرقأل او ء ارقفلل لاق

 اذكب نالفل صوم ىصوأ اذإو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم
 ال امهنأ لدع يدهاش ةداهشي حص مث ةلاكوب هلكو وأ ةيصوب اذكو

 ىلإ بسن نإو زئاج وهف اذه الإ نالف نب نالف دالبلا هذه يف ناملعي
 هؤطاوي الو هيبأ مساو همسا يق هؤطاوي نم دالبلا يق ناكو ثلات بآ

 اذه نالف نب نالف الا داليلا هذه يق سيل نأ حصو ثلاتلا بألا يف

 لاقو اهيلإ هابسنف اضيأ فرعت اضيأ ةفص هل ناك نإف تباث كلذف
 نالف نب نالق عضوملا كلذ ىف ناملعي ال امهنإ نالدعلا نادهاشلا

 . زئاج كلذف اذه الا ةفصلا هذه ىلع

 ثلتب هيخأ ينبل ىصوأ لجر نعو هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم
 اهنأ اهريغب اودجوو ةرصبلا يف اودجوي ملف ةرصبلا يف مهو هلام
 دلول يلام ثظظ لاق نإ لاقو ةفص ةرصبلا يف مهو هلوقو ةتياث ةيصو

 ةثالث دالوأ ةسمخ هل دجوف هللا ديعو دمحمو دمحأ مهو يخ ]

 هللا دبعل ةسمخ ىلع اهمسقق هللا دبع رخآو دمحأ دحاوو نودمحم
 نارخآلا ناسمخلاو ةتالثلا نيدمحملل سمخو سمخ دمحألو سمخ

 . يصوملا ةثرو ىلإ ناعجري

 ني دمحمللو ث دمحأو ث هللا ديعل ليق دقو ل اق هريع نمو

 نونبي ن القل دجوي ملق نالق ينبل ىصوأ اذ او ثدالتثأ مهنيب در ثلث مهلك

 . ةثرولا ىلإ عجرت ةيصولا نإف

 بر اقأ هل دجوي ملف هيراقأل ىصوأ ١ ذإ امأو معن ل اق : هريغ ل اق

 فورعم ءيش سيل هنأل براقأ هل حصي ىتح اهلاحب ةيصولا نإف
 ايعداف ديز امهمسا نالجر دلبلا يف دجوف مهاردب ديزل ىصوأ نمو
 افلح نإف نافلحي امهنإف هبحاص امهيأ فرعي ملو اعيمج مهاردلا يف

٤٢



 دق امهدحأ ناك نإف رخآلا ىطعأ نيميلا نع لكن امهيأو امهنيب مسق
 نيب نيميلاف اعيمج اتام نإف يحلا نيبو هتترو نيب مكحلاف تام
 مهنيب قحلا اذهو مهاردلا هذهب قحأ انالف نأ نوملعي ام امهتراو
 لاقف ثانإو روكذ نالفل دجوف هلام ثلثب نالف ىنبل ىصوأ اذإو هنمو

 اذإو ثانإلاو روكذلل وه لاق نم لاقو ثانإلا نود روكذلل وه لاق نم
 . فالتخا كلذ يف سيلو ثانألاو مهنم روكذلل وهف نالف دلول لاق

 اذإو نالق ينبل لاق اذإ ثانإلاو روكذلل هللا دبع يبأ لوقو ليق

 ملعن الو ءيش نهل سيلف تانب الإ نالفل نكي ملف نالف ينبل ىصوأ
 . افالتخا كلذ يف

 دحاو لك لاقف هي مسي ملو نالف ه ينب دحأل يلام ثلث لاق اذإو .

 دحاو لك ىلعو اعيمج مهنيب نوكت ةيصولا نإف يل ةيصولا مهنم
 . هل ةيصولا نأ ملعي ام هبحاصل نيمي ..

 الف اذكه ةيصوب نالف ينب دحأل ىصوأ اذإ ليق دقو هريغ لاق

 هيخأ ينب يأ مسي ملو هلام ثلثب هيخأ ينبل ىصوأ اذاق ةبصرولا تيثت

 اعيمج هتوخإ ينبل نوكت ةيصولا نإف لاق دالوأ امهل ناوخأ هل دجوف

 نالف هيخأ نبآو نالق هيخأ ينيل هلام ثلثب ىصوأ اذإو مهددع ىلع

 نإو مهددع ىلع مهنيب نوكي الو فصنلا خأ نبا لكل ناقصن مهنيب

 . هيخأ ينبلو هيخأل كلذكو مهددع فلتخا

 لوألا امأو ددعلا ىلع مهنيب نوكي هنأ اذه يف ليق دقو هريغ لاق

 ثلثب تيصوأ دق لاق نإو هنمو افالتخا كلذ يف ملعن الو لاق امك وهف

 دق لاق اذإو ناثلثلا هبخأ ا ينبلو ثلثلا ء ارقفللف هدخأ ينبلو ء رقفلل يلام

 . ثلا هيلاوملو ناثلا

 ال ةليبق ىهو نالف ينبل هلام ثلثب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

٤٤



 بيصن مك ملعي ال هنأ لبق نم لطاب ةيصولا لاق نم مهنمف ىصحت

 الإو كلذ ىلع ردق نإ مهنم برقألا ىطعي لاق نم مهنمو ناسنإ لك
 ثظلاف تيم امهدحأو نالقو نالفل ىلام ث لاق اذإو هيلع ردق نم
 يقابلا فصنلاو ثلثلا فصن امهنم يحلل لاق نم مهنمو نالفل هلك

 نالفل ناك هبقعو نالفل يلام ثلث لاق ولو يصوملا هثرو ىلع دودرم
 يلاوم هلو يلاوم يلام ثلث لاقف يصوأ اذإو . مهس هبقعلو نامهس
 . يلاوملا يأ ردي مل هنآل لطاب ةيصولاق هوقتعأ يلاومو مهقتعأ

 تام مث مهر د هئ امي نالف ينبل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 نم ةايحو مهنم تام نم تومب ملع دقو يصوملا توم لبق مهضعب
 تام نمو هتصح مهنم ييح نمل نوكي لاق كلذب ملعي مل وأ ييح
 . ةثرولا ىلإ هتصح تعجر هتصح مهنم

 مهرد ةئامب نالف ينبل ىصوأ لجر لثم لاق كلذ يل "» نيب تلق
 ىتح ةسمخ ىقبو ةسمخ ىصوملا توم لبق مهنم تامف ةرشع مهو
 دحاو لك امهرد نوسمخ ءايحألا ةسمخلا ءالؤهلف ىصوملا تام

 . ةثرولا ىلإ ةعجار ىرخألا نوسمخلاو . ةرشع

 دحاولل ناك "> دحاو ىقبو ةعست مهنم تام نإ كلذكو تلق
 . معن لاق ؛ ةثرولا ىلإ نوعستلا عجرتو مهارد ةرشع يقابلا

 ذئموي نالفل سيلو مه مهر د ئ امي نالف ينبل يصو أ © نإ أ تد دأر ] تلق

 مث ةرشع رشع اوراص ىتح دالوأ ةينامت نالفل كلذ دعي دلو مث من ن ادلو ال ا

 اناك نيذلا نيدلولل نوكت لاق ؟ ةيصولا هذه نوكت نمل ىصوملا تام
 . ءيشب ةينامثلا امهيف لخدي الو يصوأ موي نيدولوم

 رسف ةخسن يف )١(
 لح او مهنم ت ام ةخسيت يف ) ( ٢

 ع ٥



 يصوملا تام مت ىصوملا توم لبق امهدحأ تام نإ تيأرأ تلق

 نوسمخل | عجرتو امهر د نوسمخ امهنم يق ايلل : ل اق ؟ دح و يقبو

 . ةئرونا ىلإ ىرخألا

 امهيبأل دلو دقو يصوملا توم لبق اعيمج اتام نإ تيأرأ تلق
 ىلإ عجرتو ةيصولا لطبت لاق يصوملا تام مث امهريغ دالوأ ةينامث

 . ةثرولا

 موي نالفل سيلو مهرد ةئامب نالف ينبل ىصوأ نإ تيأرأ تلق
 تام مث دالوأ ةرشع كلذ دعي نالفل دلو مث دحاو دلو الإ ا ىصوأ

 نوسمخ ةيصولا موي دولوم يذلا نبإلل نوكت ةيصولا لاق ؟ يصول
 ىلإ ىرخألا نوسمخلا عجرتو ءيش نيرخآلل نوكي الو امهرد
 نم مهنم تام مث هدالوأل ىصوأ اذإ امأ لاق هريغ نمو ." ةثرولا
 لاق نم لاق دقف هتوم لبق دلو نم امأو . لاق امك وهف . تام

 . ةيصولا يف نولخدي

 ناك نم هدالوأ نم ةيصولا يف لخدي ليق هنأ يعمو هريغ لاق

 . ةيصول ١ موي دلولاب همكح قحلي ًالمحوأ ا ادولوم ا دلو همكح

 ناك دحاو نبا الإ هل نكي مل اذإ هنأ جرخي هنأ يعمو هريغ لاق

 . ادخاصف نينالاب عقي عمجلا لوقي نم لوق ىلع
 ينيل مهر د ئ امي ىصوأ لجر نع رثؤم ١ د ] تلأسو : ةلاسم

 هل خأو تانب ثالث هل خأ هلو تام املف هيخأ ينب يأ مسي ملو هيخأ

 مث امهريغ دالوأ ةينامث امهيبال دلو دقو يصوملا توم لبق اعيمج اتام نإ تيأرأ تلق ةخسن يف ةدايز )١(

 نالقل سيلو مهرد ةئامب نالف ينبل ىصوأ نإ تيأرأ تلق . ةثرولا عجرتو ةيصولا لطبن : لاق يصوملا تام

 يذلا نبالل نوكت ةيصولا لاق يصوملا تام مث دالوأ ةرشع كلذ دعب نالفل دلو مث دحاو دلو الإ ىصوأ موي

 . ةثرولا ىلإ ىرخالا نوسمخلا عجرتو ءيش نيرخآلل نوكي الو ًامهرد نوسمخ ةيصولا موي دولوم

٤٦ 



 نوكت لاق ؟ ةيصولا هذه نوكت نمل ناركذ نانبا هل خأو تنبو نبا
 ءاوس ىثنألاو ركذلا مهددع ىلع هتوخإ ينبل مهرد ةئاملا هذه

 ونب هل دجوي ملف مهرد ةئامب هيخأ ينبل يصوأ نإ تيأرأ تلق
 مل اذإ لاق ؟ ثانإ نهلك ةوخأ تانب وأ خأ تانيب هل دجوو روكذ خأ

 . ةيصولا تلطب روكذ نهعم نكي

 باتكلا يف دجوو مهرد ةئامب هيخأ ينبل يصوأ نإ تيأرأ تلق
 الو يصول ظقحي ملو هتخأ ينبل وأ هيخأ ينبل فرعي ملف هيخ ] ينيل

 هتخأ ينبل وأ هيخأ ينبل ىصوأ هنأ اوملع دق مهنأ الإ ةنيبلا تظفح

 مهل ىصوأ نيذلاب ةنيبلا دهشت مل اذإ لاق ؟ةيصولا هذه تبثت له

 مهنأل لاق مهنيب مسقت ال ملف تلق . ةثرولا ىلإ تعجرو ةيصولا تلطب
 . حصن ةداهش اودهشي مل

 ةوخإ ةرشع هل دجوف مهرد ةئامب هيخأل يصوأ نإ تيأرأ تلق
 مسي ملو هيخأل ىصوأ هنأ ةنيبلا تدهش نإ لاق ؟ ةيصولا نوكت نمل
 هيخأل ىصوأ هنأ ةنيبلا تدهش نإو مهنيب ةيصولا تمسق هتوخإ يأ

 ةيصولا تلطب وه مهيأ فرعي ملو همسا انيسن انكلو انل هامسو
 . ةثرولا ىلإ تعجرو

 ةليبقل وأ ميمت ينبل هلام ثلت يف ىصوأ لجر يف ليقو : ةلاسم

 ردقي الو هددع يصحي ال نمل وأ مهب طاحي الو اهددع يصحي ال

 سفنأ ةثالث مهنم يطعيو ة ةزئاج ةيصولا نإ ا لاق نم ل اقف ؟هيلع

 . كلذ دي هل ىصو ] نمم ادعاصق

 ةيصول | ل اق نم ل اقو كل ذ نم مهيلع ر دق نم ىطعي ل اق نم ل اقو

 هنأ لبق نم لطاب ةيصولا رخآ عصوم يفو . مهب طاحي ال هنأل لطاب

 . ةتباث ليقو نادليلا يف نوقرقتي مهنألو ناسنإ لك بيصن مك ملعي ال

٤٧



 رشع سداسلا بابلا
 راجلل ةيصولا

 ا اومسقا لاقف هضرم يف ىصوأ لجر يف ةيواعم يب أ نعو

 ,راوجل كلذ دحف ؟ راوجل اكلذ دح ام امهرد اذكو ا اذك ير اج

 راوجلا لاق رانلا ضعي دنع نم مهضعب سبق اذاف ةددايلا امأو ."

 . اوسبق ام ىلع مهف ةيدابلا امأو اتيب نوعبرأ انعم

 ارامع ناك نإف رامعلا وه امنإ راوجلا ليق دقو : لاق هريغ نمو
 نإو اتيب نيعبرأ ىلإ رامعلا يف رظني امنإو كلذ يف رظني مل برخ مث
 اذه ىلعق نيرخآلا نع عطقناو رامعلا كلذ عجر رمع مث ابارخ ناك
 اوناك اذإ دديعلاو ةمذلا لهأ كلذ ىف لخدي لاق نم لاقو لاق نم لاق

 راوجلا مهب متو مهب بسح هنونكسي تيب يف نيلزان
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 رشع عباسلا بابلا
 تيملل ةيصولا يق

 ليق تيم وه اذ اف يح هن ] بسحيو ء يشب ن اسن ال ىصو ] نمو

 . يصومل ةثرو ةثرول ١ ىلع ة هدودرم ةيصو كلتق يصوي ن ]

 ىصوأ لجر نع لئسبو هللا همحر عيبرل ١ نع بسحأ : ةلاسم

 ةثرول يه لاقف يصوملا لبق هل ىصوملا تامف ةيصوب لجرل
 .يصوملا

 يصوملا لبق هل ىصوم ! تام اذإ امأو ديعس يبأ نع : ةلاسم

٤٩



 رشع نماثلا بابلا

 ةنرولل ةيصولا

 . "ةيصو ثراول زوجت ال الأ" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 هتثرو ضعبل ىصوأ لجر نع هللا همحر عيبرل ا تلأسبو : ةلاسم

 ربجب هنإف هتايح يف هب اوضر اذإ لاقف ةثرولا هب ترقأف هضرم يف

 . انيضر دق اول اقف هل ىضقي ال هنأل مهل ليق اذ ا هتوم دعي مهيلع

 . هتوم دعب اوعجري نأ مهل سيلف

 ءيشب هدالوأ ضعبل ىصوأ لجر نعو ناورم يبأ نعو : ةلأسم
 نم هل ىصوملا زرحأو دالوألا نم نوقابلا كلذ ىضمأف هضرم يف
 نأ مهل صوي مل نيذلا بلط دلاولا تام املف دلاولا توم لبق
 يف ءاكرش مهو ) كلذ مهيخأ ىلع لاق ؟ هل ىصوأ نيذلا اوكراشي

 مهيلع مهيخأ زارحإ الو مهدلاول كلذ مهؤاضمإ مهرضي الو ةيصولا
 . مهيبأ ةحص يف مهيلع زرحأ نوكي نأ الإ

 ءىشب ىصوي نأ هل اونذأ اذإ لاق نم لاقو درعس ويأ لاق

 . هي هل ىصوملل تيث ىصروأق هايإ مهفرع

 موي اهتحص ىف تلاقف اهمأ نم خأ اهل ةأرما نعو : ةلأسم

 تدلو دقو تتام موي اضيأ كلذ ىلع تدهشأو يلام ثلث يخالف تومأ
 هب كل تدهشأ امف ثراو تنأو كل تدهشأ اهنإ خألل ةأرملا ةترو لاقف

 هلق ةزئاج ىل ةيصولاق اهتوم دعب هتققحتسا خألا لاقو لطاب وهف

 . هتيصو

 لوقي نم لوق ىلع زوجي ال ليق دقو . ديعس وبأ لاق هريغ نمو
 . فالتخا كلذ يفو ةيصو كلذ نأ

 كلذ مهل لاق : ةخسن يف ( )١



 ء ارقق يطعي كل ذكو هل تلق هللا همحر نسحل | يب ] نع : ةلاسم

 ةيصولا يف الإ ءارقفلا اهيف لخدي يتلا اياصولا رئاس نم هبراقأ
 ؟ اعيمج اهيف نينورقملا هبراقألو ءارقفلل اهب ىصوأ دق يتلا

 تيصوأ دق لوقي نأ لثم يدنع كلذو هريغ لاق . معن : : لاق

 يطعي كلذكو هل تلق هنعو . كلذ هبشأ امو اذكو اذكي يبراقألو ءارقفلل

 نأ وه هل نكي ملو ةايحلا يف هيلع تبجو يتلا هتاكذو هتارافك نم

 اهب ىصوأ مث ةايحلا يف هلوع همزلي نمم وه ناك اذإ هايإ اهيطعي
 مل اذإ معن لاق ؟ هتوم دعب كلذ ناكو كلذ نم ىطعي نأ زوجيو تامو

 . ةترو اونوكي

 . ءارقفلل هتيصوو ةاكزلاو تارافكلا نم اوذخأي نأ مهل ليق نإف
 ىصوأ امب اينغ وأ ناك اريقف هتراو ة ةيصو نم ذخأي نأ زوجي الف لاق
 اياصوب تيملا ىصوأ اذإو لاق هناميأ نم الو هتاكز نم الو ءارقفلل هب
 ىلع اياصولا تتاف اياصولا رئاس وأ ةاكز وأ تارافك وأ جح نم
 وأ اوناك ءارقف اياصولا كلت اثلث ةثرولل هلعل ءارقفلل ناك هلك لاملا
 يف اولخد مهنأل هوذخأي ملو قاقحتساب كلذ اوذخأ امنإو ءاينغأ
 ةيصولا نم ا © نم ءيش هل رجي مل ث ثاريملا قحتس ا ٦, أ نم لك لاقو . ةيصولا

 لخد دق ةيصول ١ تيثت مل ال ا هنأ انفصو ام ىلع ال ا اريقف ناك ولو

 . كلذ هجو نم اهيف

 هلام نم ءىشب ىصوأ نميف تدجو فيضلا لاق : ةلأسم

 دقو ديعس وبأ لاق . ملعأ هللاو ذخأي نأ هتراو ثراول زوجي هنأ ءارقفلل
 ءارققللو مهل ىصوأ امم ءارقفلا مهس نم نوذخأي مهنإ لاق نم لاق

 مهتيصو مهنمرحي الو مهرقف عضومل ءارقف اوناك اذإ ةيصولا نم ا ن
 اميق نولخدي ءارقفلا نأل رقفلاب مهل زوجي ام ةبارقلاب اهوق وقحتسا يتلا
 . مهرققفب ءارقفلل زوجي ال

 ح ارققلل هي ىصوأ اميق الو كلذ يف نولخ دد ال ل اق نم ل اقو
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 ةيصو مهل نكي مل ول ءارقفلا ىلع كلذ يف نولخدي دق مهنأل ادرفم
 اهلهأ اهقحتسي امنإو ةيصو مهل نكت مل ول اهيف نولخدي ةيصو لكو
 امنإو . مهرقفل براقألا ءارقف اهنم ذخأي الو ةيصو براقألل تناك اذإ

 تارافكلاو ةاكزلا نم براقألا هيف نولخدي ال اميف مهرقفب نولخدي
 . كلذ هابشأو ليبسلاو

 عجري ملق ةيصولا موي هتراو وه نمل ىصوأ نميف ليقو : ةلأسم
 . فالتخاب ثراو ريغ هل ىصوملا راص ىتح تمي ملو ةيصولا نع
 نإو ةيصولا هل زوجت ال لاق نم لاقو ةيصولا هل زوجي لاق نم لاقف
 الو هل ةيصولا زوجت الف ثراو وهو تامو ثراو ريغ وهو هل ىصوأ
 . افالتخا كلذ يف ملعن

 عجر مث ثراو ريغ راص مث ثراو وهو هل ىصوأ نإ كلذكو
 نإو افالتخا كلذ يف ملعن الو ةيصو هل سيلف تامو ًاتراو راصف
 ثراو ريغ ناكف عجر مث اتراو راص مث ثراو ريغ وهو هل ىصوأ

 . افالتخا اذه يف ملعن الو ةزياج ةيصولا نإف ثراو ريغ وهو تامو

 هللاو امهريغ وأ ةجوز وأ جوز ةثرولا عيمج يف اذهو هريغ لاق
 . ملعأ

 لاق ؟ داهجلا ديري وهو هتثرو ضعبل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 هتراول زوجي الف هب ناك نإ ثدحل اهب يصوي امنإ هتيصو تناك نإ
 . هيف عجري نأ هل سيلو زئاج وهف ةبه مهل هلعجي وه امنإ ناك نإو

 طيحي نيد هيلعو ةيصوب هيبرقأل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 ءيش يقب نإف ؟ ةيصولا نم نوذخأي له ائيش هوني اوٹري ملو هلامب

 نم ءيش قبي مل نإو ثلثلا نيبرقأللو ىقبام اثلث نينبللف نيدلا دعب نم
 يفق نييرقأل ا ةيصو نوكي امنإو نيبرقألل الو ئش نينبلل الف نيدلا دعب

 نييرقألا ةيصو متنانإف نايدلا لوقي نأ الإ نيدلا دعب ىقب نم ث

٢ ٥



 . ثر اولل ءيش الو ةصاخ نيرقألل اهناف

 ةيصو ءامرفلا متأو ائيش ةثرولا ثري مل اذإ ليق دقو هريغ لاق
 مهنأل اوذخأ ءابرقألا نم اوناك اذإف هيبرقأل كلذ اولعج امنإو كلاهلا

 . ةثروب سيل

 ال ةيصولا نأل ناتقلا ةثرولل ناك ةيصولا اومتأ اذإ ليق دقو

 نيملسملا تاقث نم امهريغو دايز ربأو هللا دبع وبأ ظفحو كلذ ودعت
 هتجوزل هنيد ءافو هغلبي الام الإ الام كرتي ملو كله اذإ لجرلا نأ

 ةترولاو نوبرقألا اهبلطف ةجوزلا اهتزاجأف نيبرقألا ةيصوب ىصوأف
 . اهيف مهنم لخد نم نيبرقالل يهف

 ال هنأل ةيصو يف ةثرولا نولخدي ال لاق نم لاقو لاق هريغ نمو
 نأ الإ هوجولا نم هجو يف ةيصو يف ثراو لخدي الف ثراول ةيصو
 دقف نيدلا دعب نم ثلثلا نم جرخت اياصولا نأل ثاريمب كلذ قحتسي

 . اذه ىف فلتخا

 ةيصولا ىف ةثرولا لخد ةجوزلا كلذ تمتأ اذإ هنإ لاق نم لاقف
 ةيصرول أ يف نولخديال ل اق نم ل اقو . ثلثلا بر اقألل ن اكو . نبثظظل اي

 . براقألل كلذ امنإو ءيشب

 هتيصو تضمأو يصوملا ةيصو ةأرملا تمتأ اذإ لاق نم لاقو
 نإو ثلثلا نم الإ ةيصو نوكت ال هنأل ةيصولا يثلثب كلذ يف اولخد
 ءيشب كلذ يف ةثرولا لخدي الف براقألل اهقح نم كلذ تكرت ىه

 ةيصو تمتأ دق اهنأب مسي مل اذإف مهل اهلام تكرت ىه امنإ اهنأل
 ىق ةترولل ةجح الو اهلام كلذ امنإف برانقألل كلذ تمس امنإو كلاهلا
 . . ةجوزلا لام

 نالفل يلع هتوم دنع لاق لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
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 نورشع نيبرقألمو ءارقفللو يلع مهل قح اذكو اذك نالفلو اذكو اذك
 ءاقوب اهل هسيلو اهل يلع قحب هتجوزل وهف يلام نم يقب امو امهرد
 نإف تفصوام ىلعف ؟ ءيش نيبرقألاو ءارقفلا عم هل له ادلو فلخو
 هدلولف هلام نم ةيصو نيبرقألاو ءارقفلل هب ىصوأ يذلا اذه ناك

 يناخلا ثلثلا نيبرقأللو كلذ يف ةثرولا هعم لخديو كلذ نم ناثلا

 . كلذ يف دلولا لخدي مل رارقإ ناك نإو ثلا نم ثلا ءارقفللو

 هيلع مهل انيد لوقي ىتح ةيصو هذهف تفصو ام ىلع ناك اذإف
 ءافوب اهل هسيلو هيلع اهل قحب هتجوزل هلام عيمجب ىصوأ ناك اذإو
 نم لاق دقف نيبرقألاو ءارقفلل هب ىصوأ ام جرخت نأ ةجوزلا تدارأف
 جرخت تناك اذإ لاق نم لاقو ةيصولا يف لخدي دلولا نأ لاق
 تعاش نم مرحتو نيبرقألا نم تعاش نم يطعتف اهلام نم ةيصولا
 هيبأ نم ثري مل اذإ اذه يف ةيصولا يف لخدي دلولا نأ لوقأ انأو

 . ائىش

 نالقل يل ام ثلث تومل ١ ةضرم يف لوقي تيمل ١ نعو : ةلاسم

 ةيصولا آ زوجي الف ؟ اثر او ن ن اك اذ ا إ كلذ ل زوجي له تلق هل ينم هيصو

 . ثراولا ريغو

 ىطعأ لجر نعو : رهزألاو ديلولا يبأ نع دجوي امم : ةلأسم
 كلذ ممت توملا هرضح املف اوضبقي ملو رابك وأ راغص مهو الام هينب
 ىلإ كلذ بلطق مهل اوضمي نأ ىتثرو ىلإ اوبلطاو هرضح نمل لاقو

 مشاه ديلولا ويأ لاق. تعجر مت ة لاملا فرعت ال ىهو تضماق هتأرما

 . هل تضمأو فرع ام ىطعأ اهل ةعجر الو امهيلع زاج دق حبسمو

 مث فرعت الام تطعأف اهتيطعب الإ ًازئاج هورت له رهزألا لاقو
 . ميهاربإ نب ناميلس هعباتو تعجر
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 مث هوفرعي ملو ةثرول | ضعي هل ىضمأق ثر اول ىصوأ لجر نعو

 خيشل ١ لاقو كل ذك اذه هلوق ىلع رهز ] منو كلذ دي اذه اوس اقف اوعجر

 . ةثرول ١ اوضمأ ا اذ ا هل 0 ر اج دق حبسمو

 ال ا زوجت ال ٹر اولل ةيصرول و : ٩ اوج نمو ةخسن ىفو : ةلأسم

 نسحلا يبأ باوج نمو . هايإ هحرج حرجب هل ىصوأ ناك نإق قحب
 هايإ هحرج ناك حرجب هدلول هلام نم ء يشب ىصوأ لجر نع تلأسو

 نإف قحب الإ زوجت ال ثراولل ةيصولاف تفصو ام ىلعف يبص وهو
 يف رايخلاب ةترولاو تباث وهف هايإ هحرج حرجب قحب هل ىصوأ ناك
 اودر اود ارأ نإو ةيبصول | اومتأ اود ارأ نإ ل املا اذه ىق مهصصح

 لقي ملو ٹثر اولل ضرمل | ىف ةنصول ا هذه تناك اذ ١ مهتصح ةميق هيلع

 رايخ هيف هل نكي ملف ءافوب هسيلو قحب لاق نإف . ءافوب هل هسيلو
 . باوصلاب ملعأ هللاو هل لاملاو هل لاملا ناكو

 كل تفصو ام ىلع هل تباث وهف هيلع همايقب هل ىصوأ اذإ كلذكو
 هب اوج نمو عضوم يفو نسحلا يبأ باوج نمو س ىلوألا ةلاسملا يف
 ىنعي نالفل اذكو اذك عضوم لاقف هتوم ةضرم يف ىصوأ لجر نعو
 وأ قحب الا ثراولل : زوجت ال ةيصولا نأ كلذ نم انقرع يذلاف هتراو

 الف "» هل هنأ هل رقأ اذإف هل هنأ ءيشلا كلذب هل رقي وأ هيلع همايقب
 . هيف هؤانثتسا زوجي

 لاق اذإ ليق دقو لاق ديعس يبأ نع هنأ وجرأ هريغ نمو
 لاقو ارارقإ كلذ ناك نالقل هلام نم اذكو اذك عضوم نأ ىصوأو

 . كلذ زوجي ال لاق نم

 يف هلعجت ن أ ىلع هلام ثب هتجوزل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 هي بلاطي ىذلا جارخلا ىق هيدؤي رئاجلا ناطلسلا نم هدالوأ ءادق

 ىل نييي الف ؟ ىنعمل ا اذه ىلع ةيصولا اهل زوجي له تلق . هد الوأ

 هب هل رقأ ةخسن )١(
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 . هللا ءاش نإ هلثم ىف لوقلا ىضم دقو اذه لثم توبث

 تاعبتلا نم تاش ثيح هلعجت هلام ثلثب اهل ىصوأ كلذكو تلق
 لثم توبث يل نيبي الف كلذ ؟ زوجي له . هدالوأ لبق نم اهمزلت يتلا
 اهتاعبتل ةيضولا نوكت نأ امإ هنأل اذه لثم ىف لوقلا ىضم دقو اذه
 . ةيصو ال هلثمف هدالوأل ةيصولا نوكت نأ امإو ثراول ةيصو الف

 تناك اذإ لاح ىلع اثراو ناك اذإ هل ةيصولا زوجت ال هنأ ىعمف ؟ ال
 يف ربلا باوبأ ىلع نواعتلا اهب ديرت امنإ تناك ولو هعفتنلو هل ةيصولا
 . . عفنلا مظعأ كلذ نأل هلانمو هلايع يف هسفن ريغ

 مث اهجوزت مث ةيصوب ةيبنجأ ةأرمال ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 ءيش الو اهتيصو تلطب لاق ؟ ةيصو اهل نوكت له هتجوز ىهو تام
 ؟ اهتدع تضقناو اهقلط مت هتجوز ىهو اهل ىصوأ نإ تيأرأ تلق اهل
 ىصوأ نإ تيأرأ تلق . ةلطاب ىهو اهب ىصوأ هنأل اهل ةيصو ال لاق
 لاق ؟ دلولا هبجح دقو تام مث دلو هل دلو مث ثراو وهو همأل هيخأل
 . ةيصولا لطبت

 خأل ١ ر اصصق كلذ ه دلو تام مث دلو هلو هل ىصوأ نأ تيأرأ تلق

 اهب ىصوأ هنأل معن لاق ؟ ةيصولا هل تبثت له دحلا كلذ يف يصوملا
 تيثتق ةتي اث ةنصو دح يف يهو ت ام مث ةتيب اث ةنصو ىهو ىصو موي

 يف تمي مل اذإ ةيصولل ةلطبم امهنيب تلخد يتلا ةلاحلا كلت نكت ملو
 . دحلا كلذ

 ؟ دلو هلو تام مث هل دلو الو هل ىصو أ اذ ا ليق دقو ل اق هربع نمو

 اذإ امأو ةجوز ىهو تتام اذإ ةجوزلا كلذكو ةزئاج هل ةيصولافق

 ريغ تراص مت ةجوز تراص مث ةجوز ريغ ىهو اهل هلعل هل ىصوأ

٥٦



 . لاح ىلع زئاج كلذق ؟ تام مت ةجوز

 ءارقفلل ىصوأ اذإ هنأ براقألاو ءارقفلا ةيصو ىف ليقو : ةلأسم

 ةيصو نم هتصح ذخأي هنأ ريقق هبراقأ يف ناكو ةيصوب هبراقأو
 زئاج وهو كلذ زاج هرقفل ءارقفلا مهس نم ىطعأ نإو براقألا

 . هب لومعم

 لجر ىف خايشألا باتك نم ةقاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اوزاجأ ال توكس مهو هتوخإ ىلع هدلو اهلكأف ةلخنب هل دلول ىصوأ
 ةلخنلا نوكردي لاق ؟ مهتترو بلط مت اوتام وأ تام ىتح اوركنأ الو

 هوبأ لعفام امأف هلام نم هل اهزيجي ىتح مهل يهو لطاب لوألا نأل
 هتوخإ ىلع ةلغلا در لكآلا ىلعو هلعف يف مثآ هابأ نأل هل لحي الف
 . صصحلاب
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 رشع عساتلا بابلا
 ةجوزلاو جوزلل ةيصولا

 ؛ هل تبثيأ جوزلا اذهل اهلامب تدهش اهنإ : تلقو ديعس يبأ نع
 تدهشأ ام زوجيف . هنيعب لجرلا اذهل هب تدهشأ اذإ تبات وه . معنف
 هجو ىلع ناك نإو س رارقإلا هجو ىلع هب هل تدهشأ تناك نإ هب هل
 هل ثاريم ال هنأل اياصولا عم اهلام نم ثلا هل تبث . ةيصولا
 يف ىهو ةأرملا هذه جوزت جوزلا اذه نأ كلذو هريغ نمو . ةيجوزلاب
 اهب زاجو لجرلا اذه اهجوزتف دوقفم اهل جوز نم ةدع

 انبإو جوز اهلو ةبصع اهل حصي ملو تومت ةأرما نع هتلأسو هنعو
 اهجوزل كلمت امب تدهشأ اهنإ ليقو الام تفلخ اهنأ حصي ملو تخأ
 ئش وأ قح هيلعاهل نوكي نأ الإ هب هل تدهشا لام اهل نأ حصي ملو
 تدهشأ اهنإ جوزلا لاق . لام اهل حصي سيلو سانلا ىلع ىفخ دق
 . نيينغ وأ نيريقق اهيخأ ينبو اهيبرقألو ءارقفلل مهارد ةرشعب

 ن ] روجي له . الص أ ث اريم ىل ا اهنم الص مل اذ اف : تلق

 : تلق ؟ ءارقفلل هب ىصوأ امم وأ نيبرقألل هب ىصوأ امم اهنم ذخأي
 ؟ امهيلإ هلك عفدي نأ زوجي له كلذ زاج نإف

 كلمت ام عيمجي ر ارق ال ١ 7 ىلع اهجوزل ةد اهشل ١ تحص ١ ذ اف

 .» ء ارققفلل مه ارد ةرشعب تصوأ اهنأ هر ارقإو زئ اج كلذق كلمت امي وأ

 نإو هلام نم كلذف همتأ ءاش نإف وه هصخي ءيش كلذفق اهييرقألو

 لبق تناك ول نأ ةيصولا يف ةبهلا ىلع يتأي رارقإلا نأل همتي مل ءاش
 ثيح هلعجي ن نأ را لبق كلذ متا تأ ن نإ 7 ءيشب "سيلف رارقإل أ دعي وأ ر ارقإلا

 كلذ ل ثلت امهريغو اهيبرق" الو ء ارقفللو ث ت اريم ببسل ن ر اثمتل ١ 4 ل نم

 ني ذلل ١ اهتر او ريع نم ن اتظل ١ اهيبرقألو > ثلقخل ا كلذ ل نم ء ارقفقفلل

 ءاش ثيح هلعجت هل ليق ةكلاهلا لام نم كلذ لعجي مل نإو ءاهاثري
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 . اهييرقألو ء ارقفلل ءاش ن او اهييأل

 : هتوم ضرم يف لاق لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 وأ اذه تبثي ىرتام : تلق \ ثدح ثدحي نأ ال ا إ ينبلو يتجوزل يلزنم

 . ثدحلاب ىمسي نأ الإ تبثي ال اذهف تقصو ام ىلعف ؟ همسق فيك
 الو مهددع ىلع مسقيو 0 لاق امك وهف ثدحلا كلذ ثدحي مل امف

 ثاريملا ةمسقك مسقي

 هضرم يف لاق اذإ ضيرملا يف ليق دق هنأ يعم : لاق : ةلاسم

 هجو ىلع جرخ | ذكو اذك انالف ينع ضع ا ثر و قو ا يصو ق ا يصول

 . هبلع وه ام الإ هنع يضقي ال هنأل رارقإلا

 ىتح زوجي ال ضيرملا ةيطعف اذكو اذك انالف ينع طعا هلوق امأو

 ةيصو هب ىمس اذإف 0 يلام نم يتوم دعب لوقي وأ ةيصو هب يمسي
 . ثلقلا نم تيت

 . يتوم دعب يلام نم : لاقف يتوم دعب يلام نم لاق نإ كلذكو
 هب يمسي ىتح ةيصو تبنت ال لاق نم لاقو س ةتيصو : لاق نم لاقف
 ةلزنمب جرخي اذهف اذكو اذك ءارقفلا ىلع ينع اوقرف : هلوقو ةيصو
 اذك ىنع اولبس : هلوق كلذكو . اذكو اذك انالف ىنع اوطعأ : هلوق
 . ةيطعلا ةلزنمب وهو تبثي ال يدنع اذهف اذكو

 لوقيف نالجر ى ] لجر هرضحي ضيرمل ١ نع هتلأسو : ةلاسم

 يصوي وأ هي هل رقي اقح اذكو اذك نالفل يلع : : هرضح نمل ضيرملا

 يلام نم اوعيب : لوقيق 4 هلام نم ءيشب ىشب ةد ءارققلل وأ هيراقأ نم دحأل

 لعج دق هنإ لوقي الو ةيصولا هذهو 4 تررقأ يذلا اذه ينع اوقرفو

 اذهب مهعم رقأ يذلا كلاهلا اذه لام نم اوعيبي ءارقفلل له ايصو

 نم هب ىصوأ وأ هب رقأ ام هنع اوذفنيو ةيصولا هذهب ىصوأ وأ قحلا
 . هلام
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 ام اوذفني نأ مهيلع الو ائيش هلام نم اوعيبي نأ مهل سيل : لاق
 يف هيصو نالف نب نالف لعج دق هنأ لوقي ىتح هب ىصوأ وأ هب رقأ
 . كلذ ىصول | لبقيو . ه اياصو ذافنإو . هنيد ء اضق

 هلوق امأو هب رقأ وأ ضيرملا هب ىصوأ ام ذافنإ يصولا ىلعف
 نم اوعيب وأ اذكو اذك انالف اوطعأو امهرد اذكو اذك نالفل يلع

 نأ هرضح نمل سيلف ضيرملا لام نم هب ىمسي ائيش اذكو اذك يلام
 مل اذإ هعيبب رمأ وأ هب رقأ وأ كلذ نم هل ضيرملا هب ىصوأ ام ذفني
 ضيرملا هب رقأ ام ذافنإ ظفللا اذه ىلع هل سيلو كلذ ىف ًايصو هلعجي
 .ضيرملا لام نم فلتأ امل نماض وهف دحأ لعف نإف كلذ نم

 هل تكرت ذإ هتجوز ىلا نسحي نأ دارأ لجر يفو : ةلأسم

 نأ دارأو 4 ًهتابح يف هلام نم ائيش اهيطعي نأ بجي ملف ءاهقح

 مثإلا يشخ وأ اهلبق تام نإ اهل نوكي ءيشب هيلإ اهناسحإب اهئفاكي

 نوكي ةليحبو هندب ةحص يف ةليح لاتحي نأ دارأ نإ ثراولا لبق نم
 . اهلبق توملا ثدح هب ثدح نإ هتافو دعب اهل

 نوكي ال ىتح كلذ نوكي فيكو ؟ ءىش كلذ نم زوجي له : تلق
 هلام بهذي الو اهسفن نم بيطب هتافو دعب اهل نوكيو هتايح يف اهل
 اليبس هيلإ دجو وأ كلذ فرع نإ كلذ يف هتراو لبق نم مثأي الو

 امم فيحلا نم تاينلا ةءارب عم ناسحإلا ىلع ىدايألا ةأفاكمف

 ب باونل هيف ىجري

 هنمف س ةايحلا يف نوكي الو توملا دعب كلذ توبث يف هجولا امأو
 وأ تام نإ وأ تامام ىتم وأ توم ثدح هب ثدح ىتم هنأ دهشأ نإ
 هيقق اذه لاق اذإ هتجوزل هلام نم اذكو اذك عضومق 0 تام اذإ

 ةجوزلل تبثي الو ةيصولا جرخم جرخي هنأ لوقي ضعب : فالتخا
. ةجوزلل تبثيو رارقإلا ماقم موقي هنإ لوقي ضعبو



 نودهشي ] دوهش ترصح أو ٦ اقول ١ اهترضح ة رم ١ ىفو : ةلاسم

 دهشأف > دلوو جوز اهلو ان اصقن اهلقع يف اوملع امو اهتيصول

 اهجوزل وه اهجوز ىلع اهل يذلا اهقح عيمج نأ نيرضاحلا دوهشلا
 . اهسقن نم ةبيطب هل اهنم ارارقإ

 : دوهشلا نم لاق نم اهل لاقف . دلاو اضيأ اهل ناكو : تلقق
 :اهدلاو لاقف ى كجوز ىلع ىذلا كقح كدلاو كرتي نأ كل زوجي ال هلعل
 هيلع يذلا اهلام عيمج ةنالف يتنبا جوز نالفل تكرت دق ينأ اودهشا
 . هل ىنم رارقإ هل وهو قحلا نم

 ىصوأ نمو مكحل | يف زئ اج | دهف ؟ ال ح أ اذه زوجي أ : تلق

 ىلإ عجر متأملا ىضقنا ىتح ذقني ملف متأملا يف هنع معطي ءيشب
 . ةثرولا
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 { { . نورشعلا بابلا
 منأعلا يف هنع معطب نأ ىصوأ نميكق

 ىضقنا ىتح ذقنت ملف متأملا يف هنع معطي ء ءيشب ىصوأ نمم

 نمو هللا همحر- جرفم نب دمحأ خيشلا نع ةثرولا ىلإ عجر متاملا
 ءيش لضفو كلذ نم اولكآف متأملا رضحي نمل هلام نم ءيشب ىصوأ

 يذلا اومسقي نأ ةثرولا دارأو متأملا ىضقناو كلاهلا هب ىصوأ امم
 متي نأ ىلإ هنولكأي مأ ؟ ال مأ مهل كلذ زوجيأ 0 متأملا نم مهل لضف

 هنومسقي اودارأف ء افعض اوناك نإ تيأرأ هب " ىذلا ىنعأ

 رضحي نمل ىصوأ اذإف تفصو ام ىلعف باوجلا ؟ ال مأ كلذ زوجيأ
 نم لضف امق متأملاو ةيزعتلا يف هنع معطيل هب ىصوأ نإو مهل وهف
 نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو ثراولل وهف متأملاو ةيزعتلا دعب

 . عرشلا

 ىتح ذفني ملق متأملا يف هنع معطي ءيشب ىصوأ نمو : ةلاسم

 ءيشب ىصوأ اذإ : ددعس ويأ لاق ةثرولا ىلإ ا عجر متأمل | ىضقن ١

 دقو س يلام نم لوقي ىتح كلذ مامت يل نبي مل متآملا يف هنع معطي

 . مايأ ةثالث همتأم نإ ليق

 ثالثو > ةيرج ] ةثالثب ىصوأو كله لجر يف ترك ذو : ةلاسم

 ء هنع معطي ٥ ادش

 كلذ نم تيملا ناريج نم رضحي نمل ىدهأ نمل زوجي له تلق
 دحأ ىلإ ىدهي الف رضحي نم معطي نأ ىصوأ ناك ناف ؟ ح اعطلا

 مل نمو رضح نم هنع معطي نأ ىصوأ ناك نإو \ رضح نم معطيو
 . هنع معطأو هنم ىدهأ رضحي

 نم رضح نم هنع معطي نأ ىصوأ ناك نإ ملعأ هللا : هريغ لاق
 هنع اومعطي نأ ىصوأ نإو 8 رضح نم الإ معطي الف نيفورعم موق
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 . معطي نأ ىصوأ نمم باغ نمو رضح نم ركذي ملو

 هلام نم هنع معطي ن ن ] ىصوأ يذل او : نسحل | يب ] نع : ةلأسم

 نيغلاب ةترولا ناك نإف س هلام نم ىضقت هنم ةيصو" هتوم دعب

 نم كلذ ناك لودع دوهشب ةيصولا تحصو هوضقن نإو .مت اومتأو

 . هي هل ىصوأ

 مهيلعف نوغلاب مهو كلذب اونمضو ينع اومعطأ : مهل لاق نإف
 . باوصلاب ملعأ هللاو . هي ا ونمص - امي ءافولا

 ادحأ وأ أ نكاسملاو ءارقفلا معطي ن نأ ىصوا ن أ ن إ : هريغ لاق

 . كلذ زاج فرعت ةقص وأ هنيعب سانلا نم

 هوركم همتأم ىق هتوم دعي تيمل | نع معطل ١ نع لئسو : ةلأسم

 . ةعدب هنأ ليق هنأ ىعم اذكه : لاق ؟ ال مأ

 اذإ كلذ هل له س مهلغشل تيملا لهأل اماعط لمعتسا نمق : تلق
 لجأل مهل هادهأو ماعطلا كلذ لمعتسا اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ مهل هادهأ

 . زئاج هنأ يعمف 0 مهتبيصمب مهلغش

 هلل ا ىلص- ييبنل | ن أ دمحم يب أ عم اج يف تدجو : هريبع ل اق

 ام مهب نإ اف . أم اعط رفعج لآل اوعنص أ ل اقو كلذ دي رم أ -ملسو هيلع

 . عجر هنيعي ظفللا ال ىنعملا . مهلغشي

 ني ل ازه ن اميلس ىبأ ىض اقلا ل اؤس نم ةد ايزل ١ نم : ةلأسم

 هلام نم هتوم دعي هيلع معطي : ةخسن يقو )١(

 نيكاسملا وأ ءارقفلا : ةخسن يفو ()
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 اليإا وأ ارقب وأ امنغ همتأم ماعط يف هنع حيذي نأ ىصوأ نم : ددعس

 : لاق ؟ اهموحل سانلا معطأو تحيذ اذإ باودلا هذه دولج نوكم نمل

 . ملعأ هللاو ةثرولل ليق

 دمحم يبأ نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 رمتل ١ نم وأ زيخل ا نم ١ ذكو اذك قرفي ن ں ] ىصوأ لجر نع هتلأسو

 ىطعت الو هب ىصو ] ام قرفن : ل اق . مها ر ل ةرشع ةح انل | يطعيو

 . ائيش ةحئانلا

 مايأ ةثالث معطي : لاق . هلام نم هيصو هلعجو امولعم ائيش مسي ملو
 ىلاإ عجر ءيش مايأ ا ةثالثلا يضقنت ن أ ليق لام ا تلظ عرفتسا ن ا ن اف

 نم معطلا نوكيف معطلا ريغ اياصو هل نوكي نأ الإ : لاق . ةثرولا
 . ثمظلا اياصو

 نإ : لاق . اذكو اذك يلسغ يف ينع اومعطأ لاق نإف : تلق
 نإف : تلق . ةثرولا ىلإ هب ىصوأ ام عجر الإو هلسغ يق هنع اومعطأ
 اهلعج نإ تيأرأ تلق . كلذ يف ةيصو لقي ملو ينع اومعطأ لاق
 ام يصولا ىلإ : لاق . طسولا مأ ديجلا مهماعطإ نوكي ام ةيصو

 . هريغ نمو . لعف ءاش

 دادم نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا طخب اهتدجو : ةلأسم

 نيح نم بسحي اهروسكب مايأ ةتالث متأملا نأ تظفحو هللا همحر-
 لاجرلل كلذو ثالث نم رثكأ متأملا كرتي نأ زوجي الو ، يصوملا يفوت
 كلذو هتيصو نم بسحي سيل ضرحلاو نهدلاو لسقلاو ءاسنلاو
 عجر . ملعأ هللاو يصوملا هب يصوي نأ الإ هلعف نم ىلع بوسحم
 . عرشلا نايب باتك ىلإ
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 نورشعلاو يداحلا بابلا
 يك ةيصولاو كيلامملل رارقإلاو ةصولا

 مهنبص و يكو مهقنع

 ىلوأ ٥ درسو هل ام يف الو رحل | ٥ دلو يف ةيصو كولمملل سيلو

 . هنم ةرحلا هتنبا جيوزتب

 لاق . ةترولل ةيصولاف 0 ةيصوب هتمأل ىصوأ نمو : ةلاسم
 نأ : اضيأ ديعس يبأ نع ليقو . لطاب ةيصولا ليق دقو :هريغ
 هلام لقن هنأل ئش كلذ نم هل زوجت ال ةلطاب هديس نم دبعلل ةيصولا
 . هنع ظفح نم ظفح اذكه ى ةثرولا ىلع كلذ تبثي الف هلام ىلإ

 ةز اج ا ىلع انب احصأ عمجأو دمحم يب ] عم اج نمو : ةلأسم

 ةيصولا ىف اوفلتخاو ة ةيصولاب كلذ هكيلمتو ىبنجألا دبعلل ةيصولا
 . كلذ هل حصي نمم ريثك لاقق . هديس ريغ نم دبعلل

 سيلو هل نوكي : مهضعب ل اقق ي أرل ا اذه ب احصأ فلتخ او

 دبعللو ٠ اهب هل ىصوأ نمم ةيصولاب هيلا تلقتنا اذإ هنم اهذخأ هديسل
 . اهنم عافتنالا

 ء اش ن ا ريخم وه كلمي امك هلام كلمي ددسل : مهضعب ل اقو

 . هنم هذخأ ءاش نإو ء ه دد ىفق هلام كرت

 لام نم هل تبجو ةيصو نم دبعلا هكلمام : انباحصأ ضعب لاقو
 ثاريم هيلا عجري نأ الإ كلذ كلمتي نأ ديسلل سيلف ةبه وأ هديس ريغ
 هديسلف هايإ هبسكأ امم هديس ةهج نم دبعلا هكلم نإو دبعلا تومب
 . ءاش نإ هنم ه ذخأ

 نإف . ربتعت اهنإ هديس نم دبعلل ةيصولا زاجأ نم ضعب لاق
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 اميف ةلخاد دبعلا ةميق تناك كلاهلا لام ثلث نم تجرخ تجرخ

 ىلع قرلا يف وهف هتميق نع هتيصو تصقن ناوارج جرخو هل ىصوأ
 نم دبعلل ةيصولا زوجت ال : مهضعب لاقو هل ةيصولاو هيلع ناك ام

 . هديس ريغ نم ةيصولا هل زوجتو . هديس

 خ أ هلو تام رح لجر نع لئس نسحل ا يف هل ترك و : 7

 مسقي نأ لبق قتعف ثملا نم ىرتشاف هيخأل ثلاب ىصوأف كولمم
 . نسحلا ىأر ام معن : لاق . ثري : لاقف ء ث اريملا

 ن ] ليق قتع وأ قتعف كلذي ىرتش ١ ن اف كولمم وهو : هريع ل اق

 هنإف هل اكولمم ناك اذإ امأو ى لوقلا ضعب ىف ثرو ثاريملا مسقي
 هل ىصوأق هماحرأ نم وه سيل دبع هل ناك نإو س هكلم اذإ قتعي
 . كلذ ىف فلتخا دقف ةيصوب

 . ثراولا اهقحتسي ال هنأل ةزئاج ةيصولا نا : لاق نم لاقف
 لاقو . اهب يرتشيف 4 او ل ةق امنإو

 يصوأ ن : : لاق نم لاقو . هثراو دبعل ىصوأ هنأل زوجي ال : لاق نم

 ةلمج نم هنأل ائيش هسفن نم هكلم دق ناكو ء زاج هلام نم ءزجب هل
 . ةيصولا قحتساو قتعأو 0 هلام

 . هنم ءزجي هل ىصوي وأ هسقنبي هل ىصوي ىتح : لاق نم لاقو

 يف ملعن الو . لاح ىلع زئاج كلذف هنم ءزجب وأ هسفنب هل ىصوأ نإف
 . افالتخا كلذ

 قنعي ىصوي لجرل أ ن أ انعمس : دلاخ ني دمحم لاق : ةلأسم

 ةثرولا نم دحأل اهيلع ليبس الو 0 قتعت اهنأ هلام ثلت يهو هتيراج

 نإف س ذفن دق ثلثلا نأل ةثرولل وهف ئشب كلذ دعب اهل ىصوأ نإو
 اهصصاحيو اهل ةمات اهتبقرف هلام ث نوكت اهتبقرو ةيصولا تناك
 . هللا ءاش نإ هب اهل ىصوأ اميف ةترولا
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 نع لئس هللا همحر- دمحم ىبأ خيشلا ةروثنم نم : ةلأسم

 . ال : ل اق ؟ زروجي له هنمث ثيب ٥ ديعل ىصوأف ء ة اقول ا هترضح لجر

 . معن : لاق ؟ قتعي له . هسفن ثلثب هل ىصوأ نإف : ليق
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 نورشعلاو ىناتلا بابلا
 هديس نم دبعلل ةيطعلاو رارق الاو ةيصولا يك

 كلذ هبشأ امو هديس ريغو

 دعي لوقي ن أ ال ا تبثي ال : ل اق . ةيصوب ٥ الو مأل ىصوأ لجر ىف

 . ةيصول | اهل تتبث اهدلوب تقتع ناف ا ذكو ( اذك اهل ىنوم

 نم لاقف ى دبعلل ةيصولا يف فالتخالاب رثألا ءاجو : ةلاسم
 -هللا همحر- رينم لوق اذه اهذخأ الوملا عسي الو دبعلل ىه :لاق

 نأ ديسلا ءاش نإو دبعلا ىلإ عقدي : زاق نم لاقو دجوي اميق
 اهنإ : لاق نم لاقو . دجوي اميف مشاه لوق اذه . كلذ هلف اهذخأي

 قتعي نأ ىلإ فقوي : لاق نم لاقو 0 هديسل دبعلا لام نأل ديسلل
 . ةيصولا لثم ةبهلاو هل رارقإلا كلذكو 0 اهب يرتشي وأ دبعلا

 : :ل اق ل اقف ةيصوب هل يصوي ديعل ١ نع ح اضول و هتلأسبو : : ةلأسم

 عقدت لوقأ انأو : مشاه لاقو . اهذخأ يلوملا عسي الو دبعلل يه رينم

 دقو : لاق هريغ نمو . كلذ هلف اهذخأي ن نأ ديسل ءاش نإو ديعل ا ىلإ

 ىلإ دبعلل فقوت : لاق نم لاقو . هديسل دبعلا لام نأل ديسلل اهنأ ليق

 هل ىصوأ وأ 1 بهو وأ هب هل رقأ ام كلذكو . اهب يرتشي وأ قتعي نأ
 . فالتخا هيف هب

 هلام ثلتي كولمم وهو هدخأل ىصوأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 هنمث غلبي مل نإف : هل تلق . هنمث غلبي ناك اذإ دبعلا هب يرتشي : لاق

 هب قتع دبعلا تام نإو . ىطعيف قتعيف تومي ىتح هب صبرتي : لاق
 نإو هيلإ عفد دارأ هلعل هيلإ عفد اريسي ائيش ناك نإو هبراقأ ضعب

 . هالوم ىلاإ ةنصولا هذه : هللا ديع وبأ لاق . قتع اريثك ناك

 وأ ةيصو نم اقزر دبعل هللا ردق نإ : لاق نم لاقو : ةلاسم
 يلوملا ىلإ عقدت ال : لاق نم لاقو س هالومل وهف هل ناك امف اهريغ
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 : لاق نم لاقو س عيب نإ هيرتشي وأ هيلإ عفدتق قتعي ىتح هيلع سبحتو
 هيلإ عفد ىرتشي ناك نإ

 يلام نم هلو رح يمالغف تم انأ اذإ : لاق لجر نعو : ةلاسم
 ؟ اعيمج كولممل او ىلومل ا دقق أذ ل ا ائيش نوثري له دلو كولممللو ثلظل ١

 ثاريم الف الإو هديس دعب تام كولمملا نأ ةنيب مهل تناك نإ : لاق

 اهيلع قفني نأ هدلو مأل ىصوأو تام لجر نعو : ةلأسم
 يلو لاقف . ةقفنلا تبلطو هدعب نم يه تجوزتو .كله مث فورعملاب
 نأ يديس كاصوأ دق : لاق . تجوزت ثيح ةقفن يلع سيل : ميتيلا
 امأق . اهل اهيلع ةقفن الف 8 تجوزت نإ لقي ملو فورعملاب ىلع قفنت
 كلذ نم داصتقالا فورعملاو فورعملاب اهديس اهل ىصوأ اميق ةقفنلا

 . لاملا ث نم اهتققفنو

 اه ايإ اه دلو ث اريمي هنومي تقتعا ن ا كلذكو معن : لاق هريغ نمو

 نأل هدبعل هتيصو زوجت الف ةكولمم تناك نإف 0 هوجولا نم هجوب وأ
 . ثراو دبعل الو ثراول ةيصو الو هتراول هدبع

 اهترضح ة ٥ أرم ١ يف تركذ دو درعمس ييب ا ب اوج نمو : : ةلآسم

 مهعمجاب ب مهتقتعأ اق م دخل ١ نم ةتالت اهلو دوهش اهرضحو ة ٥ اول

 ملو أامهر ل نبسمخو مهر ل ة امعيرأ ١ صرخل ا ىلع مهتميقف م دخل او

 اذ له ىق امهر ل رشع ةسمخو ةئام ةميق ال ا ل 0 ١ نم اهتر اول فلخت

 . رادقملا

 ىلع زئاج مدخلا قتعق ؟ ال حأ زوجي مدخلا قتع يق لوقأ ام تلق

 مهرد ةئامسمخ كتفص ىلع لاملا اندجوف لام ا ثلت نم لاح لك

 ةينامثو مهرد ةئام وهو ثلثلا كلذ نم دبعلل امهرد نتسو ةسمخو

 ةميق نم مهصصح ردق ىلع . نوصصاحتي ناقنادو امهرد نونامثو
 مهنم دحاو لك اعستسيو كلذ مهنع حرطيف هتميق ردق ىلع دحاو لك
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 . ةثرولل هيلع انيد نوكي هتميق نم يقب امب

 نم تبثي امق تلق . اهلام رايخ نم ةلخني ت تدهشأ اهنإ : تلقو

 قتعلا دعي نم رارقإ اهلام نم ةلخنلاب هل تدهشأ تناك نإف ؟ كلذ

 نإو ث رارقإلا لطب كلذب هل ترقأ قتعلا لبق ناك نإو س هل كلذ تبت
 وهف لاملا ثظق نم هلك كلذف . قتعلا دعب ةلخنلا كلتب هل تصوأ تناك

 نم اهتميقب ةلخنلا صصاحت ام ةصحلاب ثلثلا نم هل نوكيو س زئاج

 نم وه هتصح ىطعيف . لاملا ث نم وه هتصح عم لاملا ثلث ةلمج

 نم هتصح ادق ءاش نإ رايخلاب وهو : لاملا ثلث نم ةلخنلا يف ةلخنلا

 نم هتصح ملس ء اش نإو س ةلخنلا ذخأو هتبق ةر يف همزلي امب ةلخنلا

 . ةثرولا ىلإ ةلخنلا

 هيفف كلذ دعب هتقتعأ مث قتعلا لبق ةلخنلاب هل تصوأ تناك نإف
 ريغ يف تعقو ةيصولا نأل ةلطاب ةيصولا نأ امهدحأ : نالوق
 دعب الإ عقت ال اياصولا نأل ةزئاج ةيصولا نأ : انلوقو ى امهعضوم

 انعم كلذ لكو \ ةيصولا هل زوجي نمم وهو توملا رضح دقو توملا

 نإو ، ةصصاحملاب كلذ يف لوقلا ىضم دقف ةيصولا تتبت اذإف زئاج
 دعب وأ قتعلا لبق ناك ضرملا يف لطاب كلذف ةيطع وأ ةبه تناك
 . قتعلا

 ديعل ىصوأ لجر يق : دمحم يب ] خيشل ا ةروثنم نم : : ةلاسم

 مل : تلق . تيا : لاق ؟ كلذ تبثي له هلام نم ءيشب يبنجأ لجر

 يف ديسلا ىلإ عج حار وه امنإ اذه : لاق ؟ كلمي ال دبعلاو تبثي

 نأ الولو" : 7" كرابت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ي ةقيقحلا
 3 دب نمحرلاي رفكي نمل انلعجل ةدحاو ةمأ سانلا نوكي

 اباوبأ مهتويبلو نورهظي اهيلع جراعمو ةضف نم ًافقس
 هللا لاق امنإو كلمت ال تويبلا نإ كلذو . "نوئكتي اميلع اررسو

 ىلع كلمت ال تونلا نأل ةقيقحلا يف نوكلاملا مه مهنأل مهل انلعجل

 دبعلا ةيصو نإو تلق ام اذه حصف مهيلإ عجار باطخلاق . ةقيقحلا
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 دق : لاق نإ كلذكو هديس ىلإ عجار وهف دبعلا هكلم ام لكو هديسل

 نوكي ريعش كوكم اذكو اذكب سرفل وأ جرسب ديز رامحل تيصوأ
 . عجر . معن : لاق . تباث وهو ديز ىلإ اعجار كلذ

 ال هنإف س هلام نم ءيشب هدبعل لجرلا ىصوأ اذإو : ةلاسم

 ‘ كلذ قتع ىمسم هتيقر نم ءيشب هل يصوي نأ الا هلام هنأل . زوجي

 هتبقر هل بهو ول كلذكو 8 رح وهف اهلك هتبقرب هل ىصوأ ول كلذكو
 . ضرملا يف ناك اذإ ثلثلا نم قتع اهلك

 رح يمالغف ثدح يب ثدح نإ : لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 . مهر د فل ] يل ام يف هلو

 كلذ عنص امنإ ناك نإ : لاق ؟ عنص اميف عجري نأ هلأ : تلقف

 نم ثدح يب ثدح نإ اذه تعنص امنإ : لاق مث هضرم ضرم يف

 نأ هلف تلق . تعجر هيف ءيش ىلع ثدحي مل املق 0 اذه يضرم

 سيلف ‘حيحص وهو هعنص امنإ ناك نإو كلذ نم عنص اميف عجري
 يف عجري نأ هل سيل : : هللا ديع ويأ لاق. عنص اميق عجري نأ هل

 يق ىون ام هناسلب ينتتسي نأ الإ لاملا يف عجري نأ هلو ى هسفن

 . اذه هضرم نم توم ثذح هب ثدح نإ هنأ هسفن

 نم تم نإ أ لوقيف تومل | هرضحي لجر نع هتلأسبو : ةلاسم

 اوطعأ او . ينع هوقتع اف رخ ا اسأ ار اورتش او رح يمالقق أ ذ ده يضرم

 لضف ن اف قتعلاب أدبي : لاق ؟ هثلث ك كلذ غلبي الق ارانيد اذكو اذك انالف

 هتميق ر دق ىلع ل ١ مهبصص احيو ٥ 1 اصو ر دق ىلع هلام نم ثلثلا

 . هتميق نم ىقب امب ةثرولا هقحليو
 اه درس لوقي ةرب دم ةبر اج ىق ترك ذو نسحل ١ ىب ] نع : ةلاسم

 نم ١ ذكو ١ ذكي اهل تيصوأ دقو . يل ام نم ١ ذكو اذك ةنالفلف تم ن ا

 . يلام

٧١



 دعب هنم رارقإ وأ اهديس نم ةيصو ةربدملا هذهل نوكي له : تلق
 ةيصولا قحتستو هتوم دعب قتعت تناك نإف ى تفصو ام ىلعق . هتوم

 ناك نإو ةيصو تناك نإ هلام ثلث نم زئاج كلذف 0 اهقتع عم هنم
 ريغ نم ةيصو وأ اهقتع دعب هر ارقإ نم هتقحتسا قحب اهل ار ارقإ

 صالخلا هسفن مزلأ امم هريغ وأ برض نم اهيلع ىنج امب مث اهقتع

 هللاو اهقتع لبق وأ اهقتع عم زئاج كلذف س اهيف هعسي ال امم 0 اهيلإ
 . رظن ةلاسملا هذه يف هريغ لاق . باوصلاب ملعأ

 نم هلو رح يمالغفق تم اذ ! : ل اق لجر نع هتلأسبو : ةلاسم

 ؟ كولمم و ىلومل | اودقف اذ ا ائيش نوثري له دلو كولممللو ثلظل | يل ام

 > ةيصو الف الإو هالوم دعي تام كولمم ١ نأ ةنيب مهل ن ن اك نإ : لاق

 ينإف امده وأ اقرغ نإ كلذكو : ةيواعم وبأ لاق:. ةيواعم وبأ لوقي هبو
 . دبعلا لبق تام ديسلا نأ ملعي نأ الإ ةيصؤلا لطبأ

 لبق تام ليق هنأ لاح نم ماقي هنأ ليق دقو : لاق هريغ نمو

 هل نوكتف ديسلا دعب تام هنأ لاح نمو ى ةيصو هل سيلف ديسلا
 ٠ ةيصولا فصن وهو سدسلا هجولا اذه ىلع هل نوكيف 0 ةيصولا
 يف دجوي كلذو هوحنو ءامدهلاو ءاقرفلا يف ثاريملا ةلزنمب كلذو
 . -هللا همحر- يراوحلا يبأ تاباوج

 هديس نم دبعلل ةيصولا يف ليق دقو : لاق هريغ نمو : ةلأسم
 ةيصو الو هتراو دبع هنأل ةيصولا هل زوجي ال : لاق نم لاقف فالتخاب
 نم لاقو . ةيصولا هل زوجت : لاق نم لاقو س ثراو دبعل الو ثراول
 نم وأ هتيقر نم ءيشب هل يصوي نأ الا ةيصولا هل زوجت ال لاق

 ةيصولا هل زوجي : لاق نم لاقو 4 قتعلا ةلزنمب كلذ نوكي هنأل هسفن
 وه لخدي هنأل هلام نم ءزجب وأ هلام ثلت ىأ هلام عبرب هل ىصوأ اذإ

 . هتبقر نم ءيشب :ب هل ىصوأ هنأك نوكيو هسفنل ةيصولا يف

 رم ءيش وأ ةامسم مه اردب ٥ ديعل لجرل ١ ىصوأ ذإو : ةلاسم
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 نأ زوجي الف هلام هدبع هنأ لبق نم 0 زوجي ال هنإف ىمسم هلام

 وأ فصنب هتبقر نم ئشب هل ىصوأ نإف 0 هتبقر نم ئشب هل يصوي

 مل نإ لضفلا يف ىعسيو هتبقر نم ىمسملا كلذ قتع كلذ وحن وأ ثلث

 نم جرخي وهو رح كتلت همداخ وأ هدبعل لاقو هريغ الام كلاهلا كرتي

 . هلك رح وهف ثلقتلا

 هتيقرب هل ىصوأ ول كل ذكو بوي ] يب ] نع بوبحم انتدح كلذكو

 ثلثلا نم قتع اهلك هتبقر هل بهو ول كلذكو س ثلثلا نم قتع اهلك
 زئاج كلذ نإف كلذ دعب هلام ثلتب هل ىصوأ ولو هضرم يف ناكاذإف

 الف ثلظلا لمكتسا نإق س هثلت قتعف ئشب هتبقر نم هل ىصوأ دق هنأل

 هيلع ىقب نإو 0 ثلثلا لمكأ ئش ثملا نم ىقب نإو . كلذ ريغ هل ئش
 . هتبقر دعب ثلثلا نم هبيصي امب هصصاقي هيف ىعس ئش

 : لاق دبع وهو هيخأل هلام ثلثب ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 غلبي مل نإف : هل تلق . هنمث غلبي ثقظلا ناك نإ كولمملا هوخأ يرتشي

 ديعلا تام ن اف .س يطعيف قتعي وأ تومي ىتح هب صبرتي : لاق هنمت

 اريثك ناك نإو . هلا ا عقد اريسي ًائيش ناك نإو هبراقأ ضعي هبي قتعأ

 . ةيقبلا ىطعأو قتعأ

 لام ديبعلا دحألو ديبع هلو ةاقولا هتاج لجر نعو : ةلأسم
 هناملغ لاق ةافولا ديسلا تعاج نأ املق س هديس ةايح ىف هبستكا

 ام ديعلا اذهل زوجيأ : تلق . هل هلامو رح اذه همالغو ارارحأ ءالؤه
 . هل هلام : لاق مث ؟ ريرحتلاب ادب اذإ هبستكا

 نوكيو دبعلل وهف دبعلل ارهاظ لاملا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف
 الف لاملاب مسي ملو ًانطاب ناك نإو . كلاهلا لام ثلث ثلثلا يف ةيصو
 هل ل رقأ دق نوكيف هل اذكو اذك ىمسي ىتح يدنع ءيشب اذه نوكي

 ذوجي اذهق هل وهف هلام نم هبستكا امو لوقي وأ 77 نم ءيشب
 9 ملعأ هللاو ةفصلا هذهب هفصوو ادح هل دح اذ ا ار ارقإ نوكيو
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 لاملا ناك اذإ هديس عم هل لام ال دبعلا نأل يدنع تبتي ال هلامو هلوق

 . ديسلا هب هل يمسي نأ الإ ًانطاب

 | ذهل ل اقو ‘ ديبعل أ ء الؤه قتع و اد اصوب ىصوأ هناف : تلقو

 . همأ نع ةجحو هيبأ نع ةجحو هنع ةجحب ىصوأو هلام دبعلا

 ءالؤهو اياصولا عمو همأو هديأ نع نبتللا نبتجحلا نيتاه : تلق

 لكف تقصو ام ىلعف ؟ لاملا سأر نم وأ لاملا ثلث نم نوقتعي ديبعلا
 ًألام هل دح نإف لام هلو : ديسلا لوق الإ لاملا ثلث نم تفصو يذلا

 مل نإو . كل تفصو ام ىلع رارقإ وهف هي هامسبو هل هفصو دق افورعم

 هنأل ةيصولا ةلزنمب وه امنإ يدنع وهف لاملا نيعب الو ةفصب كلذ مسي

 . ضرملا يف كلذ ناكاذإ ثلثلا نم قتعلاو م قتعلا لبق نم هقحلي امنإ
 . لاملا سآر نم قتعلا عم لاملا اذه ناك ةحصلا يف كلذ ناك اذإو
 . ملعأ هللاو م كلذ مهفاف ثلا نم اياصولاو
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 نورشعلاو تلاثلا بابلا
 ءارقفلل ةبصولا

 هئارققل مهرد ةئامب ىصوأ لجر نعو يراوحلا يب أ باوج نمو
 ىلعف . هبراقأ ءارقفل وأ ءارقفلا نم هريغو مهريغو هبراقأ ءارقفل مسقت

 ةيصولا هلانت نمم هبراقأ ءارقف ىلع مسقت مهاردلا هذهف تقصو ام

 تلصو اذإف 0 مهئاينغأو هبراقأ نم ء ارقفلا ىلع ةيصولا هذه مسقت

 نإو س هئارقق ىلإ ءاينغألا بيصن عجر فرعو هيبرقأ نم ءارقفلا ىلإ

 ناك هيبرقأ ءارقف ىلإ لصت الو ءاينغألا ىلإ لصت مهاردلا تناك

 نم ًاريقف ناك ولو س ثقلا هييرقأ ءارقفلو ناثلا هييرقأ نم ءاينغألل

 اذه مهفاف هدحو ريقفلا كلذل اهلك ةيصولا تناكل ءاينغألا عم هيبرقأ

 . هجولا

 هلام ثلثب ىصوأ لجر نعو رتؤمل ١ يب ] ىلع ضورعم : ةلاسم

 ال مهنأ لوقن انإف ؟ ءىشب ءاينغألا مهعم لخدي له . هيبرقأ ءارقفل

 . ءيشب مهعم نولخدي

 ىلع هلام ثلث بسح اذإ هيبرقأ ءارقف ناك اذإ : رثؤملا وبأ لاق
 . هلك ءارقفلل وهو ئش ءاينغألل سيلف ى ةيصولا مهتلان اعيمج هيبرقأ
 ناثلا ءاينغألا ىطعيو 0 ثلتلا ثلت مهلف ةيصولا مهلانتال تناك نإو

 . ءيش مهل سيلق برقأ ءاينغألا نكي مل نإف ى برقأ ءاينغألا ناك نإ
 ءارقفلا نم ادحاو تلان اذإ : لاق . ءارقفلا نم ادحاو تلان نإف : تلق
 . ءيش ءاينغألل سيلو ءارقفلل ثلاو ةيصولا يثلث هل تناك

 هل تناك ءارقفلا نم ادحاو تلان اذإ هنأ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 صوي ملو هيبرقأ نم لجرل ىصوأ نإ تيأرأ : تلق . اهلك ةيصولا
 ىرن امف ؟ ءيشب هيلع نيبرقألا نم نوقابلا لخدي له ءيشب نيقابلل
 ىلع ةيصولا هذه بسحت : رثؤملا وبأ لاق : فالتخا هيقفو كلذ مهل

 هلني مل نإو . اهلك ةيصولا هل تزاج اهنم ئش هلان نإف 0 نيبرقألا
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 . اهيف رظني هريغ نمو . نيبرقألل ناثلثلاو ثلثلا ىطعأ ئش اهنم

 ىصوأ لجر نعو صفح ىلإ هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 جاتحم ريقف وهو بيرغلا لصي دقو هيبرقأ ءارقفل وأ مهاردب ءارققلل

 ءارقفل اهب ىمس ًائيش مهاردلا كلت نم ىطعي له . ةمسقلا رضحي
 . ةصاخ مهل يهف هيبرقأ ءارقفل اهب ىمس ناك نإف ؟ ءارقفلل وأ ةيرقلا
 نإو س ائيش هئارقف نم هسيل نم الو بيرغلا اهنم يطعي نأ ىرأ الو
 اهنم يساوي نأ ًاسأب ىرأ الف . السرم ءارقفلل اهب ىصوأ امنإ ناك

 ىلع كلذل يلوتملا هاري ام ردق ىلع اهتمسق رضح اذإ بيرغلا ريقفلا
 . لدعلا ىف داهتجالا

 هيبرقأل ىصوأ لجر نعو خايشألا نع دجوي اممو : ةلاسم
 الإ ءارقف هيبرقأ يف نكي ملف س مهاردب هيبرقأ ءارقفل ىصوأو مهاردب
 ىف دري : ل اق ؟2:؟ دليل ا ء ارقف ىطعي له ‘ ةيصرول اهل هتلان دق نم

 .هيبرقأ

 . هييرق ] ء ارققفل ةيصرول ا مهل تيثت هن ] لبق دقو : ل اق هريغ نمو

 مهماهس اودرو نيبرقألا ةيصو يف اولخد اوعاش نإ رايخلا مهل نوكيو
 ىلع مهيلع مسقيو مهمهس اوذخأ اوعاش نإو . ةيصولا ةلمج يف
 . براقأل ١ ةيصو يف نولخدي الو براقأل ا ةمسق لريس ىلع ال مهددع

 ةيصو نم مهمهس مهلو هب مهل ىصوأ ام مهل : لاق نم لاقو
 كلذ تبثيو هب مهل ىصوأ ام الإ مهل سيل : لاق نم لاقو 0 براقألا
 ةيصو نم مهماهس نوذخأيو براقألا ةيصو يف دري هنآ : ليقو .مهل
 بر . براقألا

 مهل يه هييرق ] ء ارققفل مه ار دي يصوي يد ذل ا نع تلأسبو : ةلأسم

 ام ىلعق . برقأل اف برقأل ا ةيصولا مسقت ١ 5 امك مسقت ق أ سوؤرل ١ ىلع

 مهتل ان اذ ل ا هبيرق ا ء ارقف نم برقأل اف " ١ ىلع مسقت ٥ ذهق تقصو
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 مسقي امنإو س نيبرقألا ةمسق ليبس ىلع نوكتو اهوقحتساو ةيصولا
 ةيصو لك اماو س نايعلا مهيلع عقي نيينعمل هب ىصوأ ام سوؤرلا ىلع

 يف تناك اذإ براقألا مسق ىرجم يرجت اهنإف ماهبإلا ىلع تعقو
 نامهس نيمهبم هبراقأ نم ء ارقفلاو ماهبإلا ىلع براقألا نم موق

 . نامهس ءاينغألاو

 هيبرق أ ء ارقفل ىصوأو مه ار دي هيبرقأل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم

 ىطعي له . ةبصول ا هتلان دق نم الا ء ارقف هديرقأ ىف نكي ملق مه اردب

 . هديرقأ ىق دري : لاق ؛ دلرلا ءارقق

 ىصوأ لجر نع دمحم اي ] تلأس ةفاضملا ةد ايزل نم : ةلاسم

 بجي لوقت ام : تلق نيبرقألل لاق وأ ءارقفلل هلام ثلثب هدلاو هيلع
 ام ىلع ثلا جرخي موق لاق كلذ يف انباحصأ فلتخا : لاق ؟هيلع
 نم يطعيف ثقثلا ةميق ىلإ كلذ عجري لب : موق لاقو 0 تيملا لاق
 . ملعأ هللاو هي هل ىصوأ
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 نورشعلاو عبارلا بابلا
 كلذ هبشأ ام و رتكأ وأ ءارقفللو هنيرق ءارقفل

 . فصنلا ةيرق لك ءارقفلف نيتيرق ءارقفل ىصوأ اذإ لاقو

 ةيصوب ىصوأ لجر نعو يراوحلا يب أ باوج نمو : ةلاسم
 ءارقف نم دارأ نم ىلع ةدصرولا كلت قرفت نأ زوجي له ىوزن ءارقفل

 ءارقف نم ىطعأ نمف ةدودحمب تسيل ةيصو هذهو ئرب دقو ؟ ىوزن

 سانب وأ ةدودحم رادب وأ مهنايعأب ءارقف مسي مل ام كلذ هأزجأ ىوزن

 دودحم سيلو مهبم ئش اذهف ةيرق ءارقفل ىصوأ اذإ امأو . نيدودحم
 نإ كلذ هنع أزجأ ادعاصف ةثالثلا نم ةيرقلا كلت ءارقف نم ىطعأ اذإف
 اهيف ةالصلا نومتي ةيرقلا كلت ىفق ءارقفلا نم ناك نمو 0 هللا ءاش

 : ةيصولا كلت نم مهيطعي نأ هل زاج

 كلذ يف ةالصلا متي هنأ لوقيف يلإ لصي ريقفلا نإف : هل انأ تلق
 دبعلافق : هل تلق . لوبقم هلوق معن : لاق ؟ هيطعأو هقدصأ دلبلا

 يدنع رح وهف ناميإلا ةقرقت نم ىطعي نأ بلطيف يتأي دوسألا

 : لاق ؟ رح هنأ ملعأ ىتح هيطعأ ال و أ كولمم هنأ ملعأ ىتح هيطعأو
 ىطعي نأ تيملا صوي مل اذإو . كولمم هنأ ملعت ىتح هيطعتو رح وه

 نوكت ن أ ال ١ ل ارأ ا فيك يطعي ن ن ] يصرولل ز ر اج ىمسم ائيش ريقف لك

 . ناميإلا ةراقك

 قرفي لاق وأ ةيرق ءارقفل ىصوأ اذإ : لاق نم لاقو هريغ نمو
 نم يطعي نأ زوجيف 0 كلذب هنم ةيصو ةفورعم ةيرق ءارقف ىلع هنع
 اوناك اذإ مهريغو ةالصلا نومتي نيذلا اهئارقف نم ةيرقلا كلت نم كلذ
 : لاق اذإف . ةيرقلا كلت لهأ ءارقف لوقي ىتح ةيرقلا كلت ىف ءارقف
 . ةالصلا اهيف نومتي نيذلا الإ نكي مل اذكو اذك ةيرق لهأ ءارقفل

 ةيصو يهف ةيرق ءارقفل ىصوأ اذإ هنأ ليق دقو : هريغ لاق
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 مهضعب ىلع مهضعب لضفي نأ هل سيلو ي مهريغ يطعي الو ةدودحم
 يف اوناك ةيرقلا كلت يف ءارقفلا نم ةالصلا نومتي نيذلا يطعيو

 ناك ةيرقلا يف ةالصلا نومتي اوناك اذإو ى ةيرقلا ريغ يف وأ ةيرقلا
 اذك وأ اذك ةيرق لهأ نم ءارققلل ىصوأ اذإو . مهس ةيصولا يق مهل

 اهيف ناكسلل سيلو س اهب ةفورعملا ةيرقلا لهأ ءارقفل ةيصولآ تناك
 ءارقف ريغ ةيرقلا ءارقف : لاقو . ةالصلا اومتأ ولو ةيصولا نم ءيش
 . ةيرقلا لهأ

 ءارقفلا ىلع اذكو اذك ةيرق ىف هنع قرفي نأ ىصوأ اذإ امأو
 ءارقف ىلع ةيرقلا كلت يف هنع قرفي اذهف كلذب هنم ةيصو ةيرقلا ءارقف
 . افالتخ ١ كل ذ يف ملعت الو متي ال نممو متي نمم ةدرقل ا

 زجي مل ءارقفلا ىلع اذكو اذك دلب ىف هنع قرفي : لاق نإ كلذكو
 ريغ يف وأ كلذ يف دلبلا لهأ نم ءارقفلا ىلع دلبلا كلذ يف الإ ةقرفتلا
 . ةالصلا اهيف نومتيو دلبلا كلذ نم اوناك اذإ دلبلا كلذ

 نأ كلذ زاج دليل ا كلذ ء ارقف ىلع هنع قرفي نأ ىصوأ نإ كلذكو

 ن / ىصوأ امن ا هنأل > دليل | كل ذ له أ ء ارقق ىلع هريغ يف هنع قرفي

 هللاو عضوملا يف هنع قرقي نأ صوي ملو س ءارققلا ىلع هنع قرفي
 .ملعأ

 لضفي له .يشب ةيرق ءارقفل ىصرأ لجر نعو : : ةلاسم ا

 فقعتمل و ةفعضل ا ةلمرأل 1 ريبكل | خيشل ١ لتم مهني ل يق مهنم لضفل ١

 . مهريغ ىلع نولضفي ءالؤهف هتيب يف

 ىلإ ا يصول ١ اهعق دق ةيصوب ء ارققلل ىصو ا لجر نعو : ةلاسم

 ذ الهأ هيلا إ عوقدملا ناك اذاق ؟ مرغ هيلع له . نيريقق وأ دحاو ريقق

 . هللا ءاش نإ هيلع مرغ الف ًاراٹيإ الو ةاباحم كلذب دري ملو هيلإ عفد
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 ء ارققلل هلام سمخي ىصوأ لجر ىفو 7 احلا نم : ةلأسم

 زاجأ نممو يصولل هعيب زاوج يف فلتخم لاق كلذ يف ايصو لعجو
 . كلام ويأ خيشلا كلذ

 قرقي لجر نع هللا همحر دمحم- ابأ خيشلا تلاس : ةلأسم

 هل دهشت ملو ىصو هنأ ىعديو نيبرقألا وأ ءارقفلا ىلع تيم نع ائيش

 لام نم هدي نم اوذخأي نأ نييرقألاو ءارقفلا ءالؤهل له : تلق . ةنيب

 ةقث ريغ وأ ةقث ةيصولل يعدملا ناك نإف . ال : لاق ؟ ائيش تيملا اذه

 تيملا اذه ةيارق نم ءارقفلا ىلإ ملس نإ تيأرأ تلق . معن : لاق

 ذخؤي له هب مكل رقأ وأ نالف س هب مكل ىصوأ اذه مهل : لاق ؟ائيش
 . نالف لام نم هنأ لقي مل اذإ معن : لاق ؟ هدي نم كلذ

 نالقل يصو هنأب لجرلا اذهل لدع ادهاش دهش نإ تيأرأ : تلق

 لام نم هنأ لاق اذإ هدي نم ذخؤي له اياصولا ذيفنتب هل دهشي ملو
 ىلاإ عجر . معن : لاق. ةقث ريغ وأ ةقث : تلق معن : لاق ؟ نالف

 . باتكلا

 ءارققفو اذكو اذك ةيرق ءارقفل مهرد فلأب يصوأ اذإو : ةلاسم

 ىلع نوكي الو ى ةيصولا فصن ةيرق ءارقف لكل : لاق اذكو اذك ةيرق
 ريقف ةئام ىرخألا يفو ريقف نيتيرقلا دحأ يف ناك ولو ءارقفلا ددع
 نيفصن مهنيب ةيصولا تناك

 هنأ يعمقف مه ارد ةرشعب ىوزن لهأل رق ] نميف تلقو : ةلأسم

 . مهلك رق ] نبح ىوزن لهأل نوكبو رق ] نبح هبلع تبثي

 لوقت امو هللا همحر- دمح ا نيب نسحل ١ يلع يب ] نع : ةلاسم

 ظفحأ الف كلذ يف همزلي ام ةرصبلا ىلع ةقدص هلام : لاق نميف
٠ ءيش همزلي ال نأ بحأو ائيش



 ىصوأ اذاو : ديعس يبأ نع هنأ بسحأ باتك نمو : ةلاسم

 ضعب ىق كلذ زاجل ادحاو اريقف تيطعأ ولف : لاق ةيصوب ءارقفلل
 اذإف ادعاصف ةثالث : لاق نم لاقو . نيريقف : لاق نم لاقو . لوقلا
 نأ ئزجت الو ادعاصف ةثالث ىلع قرفي لاق . ةيصوب ءارقفل ىصوأ
 . دحاو ىلع قرفت
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 .نورشعلاو سماخلا بابلا
 نوبرقألا هبلع لخدب نميق

 ءارقفلل وأ هريغل وأ يبنجأل ىصوأ نمو رفعج نبا عماج نمو

 ىصوأ نيذللو ةيصولا يثلث نيبرقأللف 0 نيبرقألل صوي ملو ةيصوب
 ولو نيبرقألا نم دحاول ىصوأ اذإ : لاق نم لاقو كلذ نم ثقلا مهل

 . هب مهل ىصوأ ام مهريغو نييبنجالل زاج مهردب

 مهل يصوأ ن اك ن او هب يصوأ ام اثظ نييرقألل : لاق نم ل اقو

 نم نيينج نييتجألل هيب ىصو أ ام ىلإ ا مهل ىصو أ ام عمج ةيصوب اضيأ ا

 نوكي ن ں ١ ٢ ١ كلذ عيمج نم ناثلثلا مهل ناك مث من 4 مهريغو ء ارققل ١

 . رفوأ ناك ام مهلف نيتللا نم رثكأ هب ىصوأ يذلا

 مهنم ادحاو اضيأ صخو ةيصوب نيبرقألل تيملا ىصوأ ناك نإف
 ةعامجل هب ىصوأ ام ىلإ هب هل يصوأ ام عمجي نأ رايخلاب ناك

 ملو هتيصو هل تناك ءاش نإو كلذ نم همهس هل نوكي مث نيبرقألا
 لخدي نأ تيملا يصوي نأ الإ نيبرقألا ةيقبل هب يصوأ اميف لخدي
 . كلذ هلف مهعم

 دمحم ني دمح ] ني دمحم نب نسحل ا يلع يب ] نع هريغ نمو

 نم هتصح هلو هنيصو 1 ليق دقو : ل اق -هللا همحر- ن امع ني ١

 . ملعأ هللاو . نيبرقألا

 ن امي ١ ةر اقكو ةجحو قتعي ىصوأ نمو ب اتكلا نمو : ةلاسم

 لاقو نوبرقألا هيف لخدي الو هلام ثظ نم كلذ نإو هيلع تناك ةاكزو
 نمل زئاج باوص نيملسملا يأر لكو لاملا سأر نم يه لب : لاق نم
 . هب ذخأ

 )١ ) يثلث نم : ةخسن يقو الذأثل١
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 وهق هتايح ىف همزل دق ءىش نع امزال ًاقتع ناك اذإ هريغ لاق

 ىصوأ وأ نيبرقألل صوي ملو ةيصوب يبنجأل ىصوأ نمو . كلذك
 ىصوأ نيذللو ةيصولا كلت اثلث نيبرقأللف نيبرقألل صوي ملو 0 ءارقفلل
 . ثثلا مهل مهل

 كلت مهلصت نيذلا نيبرقألا نم دحاول ىصوأ اذإ لاق نم لاقو

 هب مهل ىصوأ ام نييبنجألاو ءارقفلل زاج رثكأ وأ لقأ ءيشب ةيصولا
 . ذخأن هيو فالتخا اذه لثم ىفو >

 نإف ى رظن نييبنجألا نم دحألو نيبرقألل ىصوأ نمعو هريغ نمو
 ةلمج اثلث مهل ناك الإو ةيصولا ةلمج يثلث نيبرقألل هب ىصوأ ام ناك
 ىصوأو اهب هصخ ةيصوب نيبرقألا نم دحاول ىصوأ نمو . ةيصولا
 ام در دل ارأ ن ا ر ايخل ا هل : ليقق ٍ ةيصوب اضيب أ نييرقأل ا ةع امجل

 ام هل ن اك ء اش ن او . اهيق همهس ن اكو ةيصول | ىل ا هي هل ىصوأ

 . هل كلذف هب هل ىصوأ يذلا عم ةيصولا يف لخدي

 هصخو هي هل يصوأ ام ال ا هل سيل ل اق نم ل اقو 9 اق . هريغ ل اق

 . يصومل ا كلذ هل لعجي ن ن أ ال ا ء يش بر اقألا ةيصو يف هل سيلو هي

 بر اقألا ةيصو > ةيصرول ١ نم هتصح هلو هتصو هل : ل اق نم ل اقو

 . نوملسملا ىري ام ىلع

 ةرافك يف الو ةجحلا ىلع نوبرقألا لخدي سيلو : ةلأسم
 لاقو . لاح ىلع ثلثلا نم وهو ةاكزلا نم هب ىصوأ اميق الو ناميألا
 . لاملا سأر نم ةاكزلاو ةضيرفلا ةجح : لاق نم

 عيمج يف نولخدي نيبرقألا نأ لاق نم لاق : نسحلا وبأ لاقو
 ال : لاق نم لاقو . ناميألاو ةاكزلاو جحلا الإ ربلا نم اياصولا
 . ذخأن اذهبو نييبنجألاو . ءارقفلا ىلع الإ نولخدي
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 نورشعلاو سداسلا بابلا
 اياصولا نم نوبرقألا هيلع لخدي اميق

 يضمي لاق . ائيش هبراقأل صوي ملو هتوم دنع همالغ قتعأ لجر

 . نيثمثلا نمثب نيبرقألل ىعستسيو دبعلا ث

 4 عم كر دب له اهفلح ن اميأ يف هلام ثلظب ىصوأ لجر نعو

 يف الو قتعل ١ يف الو ةجحل ١ يف نوبرقأل | لخدي الو ال لاق ؟ نوبرقأل ١

 . ناميألا يف الو نيدلا يف الو ةاكزلا يف الو روذنلا

 وأ ءارقفلل هب ىصوأ اميق نولخدي نيبرقألا نإ ليقو : ةلأسم

 ق أ دجسم ىق أ ء ارقف نم هي هل ىصو ] نمل نوكبو دجسملل ق أ رويبقل ١

 . ملعأ هللاو ناثلا كلذ نم نيبرقأللو ثلا روبق

 صوب ملو ء ارقفلل يصوأ اذإو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 نيبرقألل نأ انباحصأ هيلع لمع يذلاو ءاهقفلا رثكأف ء ءيشب نيبرقألل
 لاقو اهيثب مهتيصو يف ءارقفلا ىلع نولخدي مهنأو ةيصولا يثلث
 هتيصوب برقتي تيماف ضرفب سيل نيبرقللل ةيصولا نإ ءاهقفلا ضعب
 ىلع نوبرقألا لخدي الو هتبارق يف اهلعج ءاش نإو ء اش نإ ءارقفلل
 ىشب ءارقفلا

 .مهرئاس نود هتبارق ضعبل ىصوأ نمل رخآ باب يف اوفلتخا مث
 هل يصوأ ام ىلع ء يشب مهل صوب مل نم عجري مهضعب ل اقفق

 ىهو ةدحاو ةلزنمب اعيمج مهنأل اعيمج ةيصولا يف نوكرتشيف
 . ةيارقلا

 هتنب دارق يف ىصو ا دقو . ءيشب مهيلع نوعجري ال نورخ آ ل اقو

 عجتري مل ةضذق قد ذ ا دي ولو هت ايرق نم دح اول ىصو ] ول نورخ ا ل اقو

 لخدي الو ءىشب تيملا هدرفأ دقو هل يصو أ نمم هتبارق نم دحأ ىلع
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 تناك ولو هب مهل ىصوأ اميف ءارقفلا ىلع لخدي ال كلذكو هريغ ىلع
 . ةريثك ل اومأ ١

 . بوبحم نب دمحم لوقي ناك اذهيو

 يصوأو ةيصوب ء ارقفل ا ضعبل ىصوأ اذ ا ء اهققلا ضعب ١ د لاقو

 ةبارقلا نأ مهرئاس نود مهنم دحاول يصوأ وأ ريسي ءيشب هتبارقل
 ءارقفلل هب ىصوأ ام ىلإ هب مهل يصوأ ام اوعمج اؤاش نإ رايخلاب
 . كلذ يثلث اوذخأ مت

 ةيصوب هتي ارق نم دح اول تيمل ١ ىصوأ ذ ا ء اهقفل ا ضعي ل اقو

 ةيصول ١ بح اصل سيلف ةيصوب نيبرقأل ١ رد اسل يصوأو اهي هدرف ذا

 ةيصوب هدرف ] دق هزأل ءيشب ة دارقل | رئاس ىلع لخدي ن ] ةدرفنمل ١

 فرص ء اش نإ | اريخم هلعجي رخآل | لوقل او اهب هيق محرل ١ لصوو

 امك ةب ارقل | قحي مهعم ذخ ] مت مهكر اىشبو مهتصح ىل ا هتنصح

 يبأ خيشلا نع اهيف ديقأ تنك يتلا عاقرلا ضعب يفق انأ تدجوو
 يصوي الو ء ارققفلل يصوي لجرل ١ يف هتيوج أ نم هنع هللا يضر كلام

 تيملا مهل ىصوأ اميف ءارقفلا ىلع مهل ليبس ال نيبرقألا نإ نيبرقألل
 ينأ ملعأ الو . ءاهقفلا نم هريغ نع هاكح وأ وه هلوق هنأ ركذي ملو

 ءاهقفلا نم وه نم لوق نع هتلاس

 هللا نم نذإ ةيصولا نإ لاق نم لوق هنأ ىلع لدي لوقلا اذهو

 ىلع ءالؤه دنع رمألا اذه ناك اذإو دابعلا ىلع ضرفب سيلو بيدأتو

 وأ بيرق نم اؤاش نم ىلإ ةبرقلا هذه اوجرخي .نأ زاج انركذ ام
 كلذل دمعت اذإ هيرل صاع نيبرقألل ةيصولا كرات نإ اولاقو . هريغ

 ءيش مهتيصو يفق ءارقفلا عم هتبارقل نكي مل هلعقب ًايصاع ناك اذإو

 . ربخلل ىنعم الق الإو
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 هييرقألو هناميأ ةرافك يف ةفورعم مهاردب يصوأ اذإو : ةلأسم

 كلذ نم ثقتلا ناميألل ناف كلذ نم ءيش لكل مك زيمي ملو ءارقفللو

 يعم اذهو هريغ لاق . ءارقفلل يقابلا ثلثلاو يقبام انث هيبرقأل مث

 نولخدي امنإو ناميألا ىلع نولخدي ال براقألا ن رلا لوقي نم لوق ىاع

 ةجح ىلع نولخدي نيبرقألا نإ لاق نم لاقو نييبنجألاو ءارقفلا ىلع
 . اهيلع نولخدي ال لاق نم لاقو ةلفانلا

 ن اف نيبرقأل او ء ارقفللو ْن اميألل مه ار دي ىصوأ نمو : ةلأسم

 . ءارقفلل ثلثلاو يقب ام اثلث نيبرقألل مث سأرلا نم كلذ ثت ناميألل

 امنإو . ناميألا ىلع نولخدي ال ءابرقألا نأل معن لاق هريغ نمو
 ءارقفللو امات ثملا ناميالل راصف ءارقفلاو نييبنجألا ىلع نولخدي
 يف يقب ام ثلثب ءارقفلا ىلع ءابرقألا نولخدي مث ث ءابرقأللو ث

 ةعبرأ ءارققللو مهسأ ةينامث نيبرقألل راصف نيثلثلا سدس وهو مهيديأ
 رشع ةينامث نم جرخت اهانلعج نإ كلذو مهسأ ةتس ناميأللو مهسأ
 . هللا ءاش نإ كلذ ىف رظنيف امهس

 مهريقل ىصو أو ءيشب هييرق ] نم دحأل ىصو أ ا ذإو : ةلأسم

 نيبرقألل هب ىصوأ ام عمجي هنأل كلذ ىلع نوبرقألا لخدي مل ء ءيشب

 ام هل ناك ةيصولا هذه يبرقألا اذه لانت ناك نإف رظني مث يبنجألاو
 . دحأ ىلع دحأ لخدي الو هي هل ىصوأ ام يبنجأللو هي هل ىصوأ

 هل ىصوأ يذلا ةيصولا يبرقألا كلذ لنت مل نإف لاق هريغ نمو
 هلنت مل يذلا يبرقألاو يبنجألا كلذل ناك يبنجألاو وه ةيصولا كلتب
 ناكو اهب امهل يصوأو امهيف اكرتشا يذلا اهلك ةيصولا ثلث ةيصولا
 . ةيصولا اثلث هيراقأل

 ملو ةيصوب { ١ نم دح اول يصومل ١ ىصوأ اذ او : ةلأسم

 ىصوأ اذ ا كل ذكو . هتيصو يف هيلع اولخ دد مل مهنم يقب نمل صوب

 . مهل يهف هتبارق ءارقفل
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 هب يصوأ يذلا يف نولخدي نيبرقألا نإ لاق نم لاقو : ةلاسم
 نسحلا وبأ لاق ءيشب نيبرقألل صوت مل اذإ لفاونلا جحل وأ اذشلل
 . جحلاو ةاكزلاو ناميألا الإ ربلا عيمجل هب ىصوأ اميق نولخدي مهنإ

 ءارقفلاو نييبنجألل هب ىصوأ اميف الإ نولخدي ال مهنإ لاق نم لاقو
 . ذخأن اذهيو

 يبأل اباوج تبتك لاق دمحم نب يراوحلا انربخأ : ةلاسم
 درف ةيصوب ىصوأ نم لاق ةيصولا يف سانلا ضعب ىلإ نامتع
 سامخأ ةعبرأ نيبرقأللو سمخلا ءارققلل لعج نيملسملا ىلإ اهمسق
 . ناثقثلا نبييرقأللو ثقظلا ءارقفللق نيبرقألاو ء ارقفلل ىصوأ نمو

 صخو هتب دارقل هلام سمخي ىصو أ لجر نع هتلآاسو : ةلاسم

 . ال : لاق ءيش ةبارقلا عم هل له ىمسم ءعيشي مهنم الجر

 برقأ وه نم كرتو هبراقأ نم لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 نأ رباج يبأ نب ىسوم نع هيبأ نع مشاه نب دمحم لاق ؟ هنم

 نع هيبأ نع لاقو ثقلا هل ىصوأ ىذللو نيثلثلا هنم برقأ وه ىذلل

 . هل زئاج هنأ ةيصولا هلانت نل ىصوأ اذإ هنأ نامثع نب ناميلس

 نم دح او لجرل هنود وأ ثظل اي ىصوأ لجر نعو : ةلاسم

 دقو ليق معن لاق ؟ نيبرقألا نود نم هدحو هل كلذ هل زوجي له هبراقأ

 . ءاسأ

 دمحم هللا دبع ابأ تلاس يراوحلا يبأ ىلع ضورعم : ةلأسم

 هيبرقأ نم لجرلو مهرد ةئامب يبنجأل ىصوأ لجر نع بوبحم نب
 نم هل ىصوملا نأ ملعي ىتح نيبرقألا ىلع مسقي ام مهارد ةرشعب
 اعيمج ةرشعلاو ةئاملا مسقت لاق ؟ ال مأ ةيصولا هلانت نمم نيبرقألا

 . هب هل ىصوأ ام هل زاج نيبرقألا نم هل ىصوملا تلان نإف
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 ةئاملا اثث براقألل بجو اذه ىلع ةيصولا هلنت مل نإف هريغ نمو
 هب مهل ىصوأ ام ءارقفللو براقألا نم يذلا كلذل تتبث و ةرشعلا نو

 ثلت ءارقفلل ناكو وهام ةرشعلاو ةئاملا ىثلث براقألا اع سيقت

 ىلع براقألل هب موكحم ةرشعلا ثلث براقألا نم يذلا لجرللو _ : ٢
 هتلان اذإف ةيصولا هلانت براقألا نم يذلا اذه نكي مل نإ لاح لك

 هب مهل ىصوأ ام ءارقفلل ثلثو براقألا نم ناك اذه ىلع ةيصولا
 براقأل ناك ةيصولا هلنت مل نإو . هب هل ىصوأ ام وه هل تبثو
 . ةرشعلا اثلثو ةئاملا اثلت ىصوملا

 ل اق نم ل اقو ةرشعل او ئ | ةلمج مسقت لق دقو هريع ل اق

 يذلا مسقام لان نإف ةرشعلا مسقت لاق نم لاقو . كلذ اثلث مسقت
 نم ن اك بر اقألا ةمسق نم ء يش كلذ نم ةرشعل اي هل ىصوأ

 ةئاملا ء ارقفلل تيثو هي هل ىصوأ ام هل تيثو بر اقأل ا

 يراوحلا ىبأو هللا ديع يبأ ىلع ضورعم هنأ انعم امم : ةلأسم

 نإ لعجيلف مهب ةقاف ال ءاينغأ هبراقأ ناك نإ لاقو ةرفص يبأ عامس

 سيل ءارققلل هلك هلعجي نأ بحأ امو ءارقفلل ثلثلاو فصنلا ءاش

 . ءىش هبراقأل

 الو ىلإ بجعأ وهو مهل هلك هلعجيلف ءارقق هبراقأ ناك نإ لاقو
 هير اق ا ْن اك ن !و ساي ان هي نكب ملو لعق ة نا اف ائيش هنم ء ارقفلل لعجي

 برقألا لضفيل نكلو ءاينغألا ىلع ءارقفلا نورثؤي الف ءارقفو ءاينغأ
 . برقألاق

 اهيق ءاينغألاف هتبارق ىلع اضرأ فقو اذإ هللا دبع وبأ لاقو
 . هنم مهتب ارق ر دق ىلع برقأل ا لضفيو 2 اوس ء ارقفل او

 ةجاحلا ىق اوناك اذإف ىنغلا نم اهب قحأ ءارقفلا هريغ لاقو

 ائيش مهل ىرأ الف مهنم ءاينغألا امثف برقألاف برقألا لضف ءاوس
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 اهيق مهل لهعاسنلا دالوأف هل تلق كلذ اويلط نإ اومرحي نأ بحأ امو

 هتانب ينب ىلع هينب ونب لضفي ال هللا دبع وبأ لاقو . معن لاق ؟ قح

 يف الو هيلع ةنس لك يف نوكي ي ذلا فقول ١ يف الو ةيصرول 7 يف

 لضفي الو ء اوس مه اثنأو مهركذ ةنس لك يتأت تناك اذ ا ةيصولا

 : يلاوملا امف. هتانب ونب لضني ه هريغ لاقو . مهدالو ىلع ىلاوملا

 نم ثدح نمل ىر ] الو برق أ ل هتنب أ ينب لع هبني و وني لضذقي

 ثدح نإ تيأرأ تلقو هيلاوم ىنب نم الو هينب ىنب نم ابيصن مهدالوأ
 دالوأ نمو هينب ينب دالوأ نم مهعم لخدي دالوأ هيلاوم ينب نم

 نوكي نأ الإ نولخدي هللا دبع وبأ لاق هتوم دعب نم هبيصن هدلو
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 ن ورشعل او عباسلا بابلا

 نوبرقألا هيلع لخدب نميق

 ىلع مهنيب مسقت فيك ةيصوب هماحرأ ءارقفل ىصوأ لجر نعو
 امو دعبألا ىلع مهنم برقألا لضفيو ؟ ةيصولا مسق ىلع وأ مهددع

 مسق ىلع لب هريغ ل اق. مودعمل ١ ةلزنمب لعج ء اينغأل ١ نم مهنيب ن اك

 . ةصولا

 ىلع مهنم برقألا لضفيو ةيصولا ةمسق ىلع ىه لب هريغ لاق
 . دعرألا

 نكي ملو ءارقفلا نم برقأ وه نم ءاينغألا يف ناك نإف تلق
 ناف نيبرقألا ىلع بسحتق ةيصولا يف رظني لاق ؟ ءيشب مهل ىصوأ

 ىلع مسقتف ةيصولا يثلث ذخأ هماحرأ ءارقف برقأ ىلإ غلبي مل
 ا! لكل ه لكل هماحرأ ءارقف ىلع مسقف ثلثلا ذخأو ءاينغألا نيبرقألا

 . ءاوسلاب مهلك ريبكلاو ريغصلاو دعبأل او برقألا مهس مهنم

 ءارققل ىصوأو . مهرد ةئامب هماحرأل ىصوأ نإ تيأرأ تلق

 ءارققل اهب ىصوأ يتلا ةئاملا هذه مسقتو لاق ؟ مهرد ةئامب هماحرأ

 مهضعي لضفي ال مهس مهنم دحاو لك هم احرأ ءارقف نبي هم احرأ

 ةمسق ىلع نيبرقألل اهب ىصوأ يتلا ةئاملا هذه مسقتو ضعب ىلع

 هتصح مضي نأ نيب ردخ نيبرقألا ءارقف نم أدحأ تغلب نإف نيبرقألا

 ةئاملا ىلع هتصح دازتف مهنم لخديو ماحرألا ءارقف ةيصو نم
 ء اش نإو كلذ نم هتصح ذخأيف نيبرقألا رئاس ىلعو هيلع ةئاملا مسقت

 مل نمو ىطعأ هماحرأ ءارقف نم هتغلب نم لك كلذكو هتصحب كسمت
 يلع لخدي ملو ماحرألا ءارقف ةيصو نم ةصح هل ناك مهنم هغلبت
 ىطعأ مهنم هغلبت نمف رايخ دح يف سيل ناك نمو ءيشب نيبرقألا
. رفوألا



 سرخأ وأ ًاهوتعم وأ ًتيبص ناك لاق رثؤملا يب نع هريغ نمأ
 . كلذ نم رقوألاب هل مكح

 نم 77 مل رمتلاو زيخلا عمج نم لاق ؟ هدحام رقفلا تيأرأ تلق

 ةاكزلا هل بجت يذلا ريقفلا نأ يأرب لوقأو لاق تظفح كلذكو ةاكزلا

 رمتلاو زبخلا نيب عمج نم نأ يأرب لوقأو . نيميلا ةرافك هل بجتو
 ٥ ارأ الق مئاق هلام سأرو . هتراجت وأ ةرمث ىلإ ة ةرمت نم هلام ةلغ نم

 . ناميال | ةرافك نم الو ة ٥ اكزلا نم ىطعي ٥ ارأ ١ الو اريقف

 بحلا نبب عمج نم هن أ هلوق ىنعم جرخي هن أ يعم هريغ لاق

 هلام سأر ريغ نم هتراجت وأ هتعانص وأ هتلغ نم هتشيعم يف رمتل او

 هعضوم لهأ ا نم هلظم مدآل ال ا يدنع مني الو هتشيعم يف يدنع وهف

 هتوسك كلذ لثم نم هنكمي ىتح كلذكو ضئارفلا يف بجي امنإ هنأل

 ام ىلإ ريقق وهف اينغ نكي مل نإو ينغب سيلق كلذك نكي مل امو
 رو مص م

 . ىنغتسي ىتح هنم هلدي الام نم هيلإ جاتحا

 نيثالثب هن امي ] ةلحتو نييرقأل او ء ارققلل ىصوأ نمعو : ةلاسم

 م نبيثقل ١ ثلث وهو مه ار ل ةرشع ن اميأللق تقصو ام ىلعف امهرر ل

 ثلث ءارققللو . نيثقلا انلق نييرقألل نوكيف ةتالت ىلع ناتقلا مسقي

 . نيثظل نم امهر ل نورشع ن اشمنل او نبتقئل ١

 نولخدي ء يشب مهل صوي مل اذإ نييرقألا نأ ملع أ الو : ةلاسم

 نم هوجولا نم هجو نم ىصوملا هب ىصوأ ام مزاول نم ءيش ىلع
 . ةمزال ت ار افك الو جح الو ة اكز الو نيد

 نأ بسحأو نوبرقألا هيلع لخدي مل قتعب ىصوأ نم ليق دقو
 مل كلذ الولو مزال ببس نمو ةرافك نم امزال نكي مل نإ انهاه قتعلا

 ول ليق هنأ بسحأو . نوبرقألا هيف لخدي ال اياصولا عم هنأ ىنتتسي
 ليق هنأ بسحأو نوبرقأل أ كلذ يف لخدي مل ةلقان ةجحي ىصوأ
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 . ءيشب مهل صوب مل اذ ا اهيق نولخدي

 ةئامب ءارقفلل ىصوأو كله لجر نع يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 نم ةلخنب وأ مهارد ةرشعب ةأرما وأ هيبرقأ نم لجرل ىصوأو مهرد

 ءيشب نيبرقألا رئاسل صوي ملو كله مث هتويب نم تيبب وأ هلام
 لاق دقف ؟ ال مأ هب هل ىصوأ اميف اذه عم نيبرقألا ةيقب نولخديأ
 ءيشب ةيصولا هلانت نمم نيبرقألا نم دحأل ىصوأ اذإ ءاهقفلا ضعب

 يق نوبرقألا لخدي الو هب مهل ىصوأ ام نييبنجأللو ءارقفلل زاج
 ىصوأ ولو نيبرقألا نم هل ىصوأ نمل ىصوأ اميف الو ءارقفلا ةيصو

 مل مهرد فلأب يبنجألاو ءارقفلل ىصوأو مهردب نيبرقألا نم دحاول
 . ةيصولا تزاجو اذه ىلع الو اذه ىق نوبرقألا لخدي

 هبراقأل صوي ملو هلام ثلثب هيخأ نبال ىصوأ نم نإو : ةلاسم
 . ةيصعل | رئ اس ىلع ن اثلا دريو ةنصول ا ثظ هل امنإف ءىشي

 هبراقأ مع اذإ ىصوملا نع نامثع ابأ لاس هنأ لاقو : ةلاسم

 يصولل زاج ةيصولاب هبراقأ مع اذإ اولاق نييقارعلا نإ لاقف ةيصوب
 . مهل ىصوأ ام

 هيبرقأل صوي ملو هضرم يف همالغ قتع ي ذلا نعو : ةلأسم

 . اذه ريغ هب ذوخ 1 ا ن ناكو هنمث يثب هديرف وأل ىعستسي ل اق

 دمحم يبأ نع خايشألا باتك نما ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لاق ؟ ءيشب هيبرقأل صوي ملو ءيشب ءارقفلل ىصوأ لجر نع هتلأسو
 امل لاق ؟ ةلعلا امو ك كلذ ملو تلق . ًةبصولا يثلثب مهيلع نوبرقألا لخدي

 يصوي نأ مالسلا هيلع هيبن ناسل ىلع ىهن ىلاعتو كرابت هللا اندجو
 اسايق بجو نوثري ال نيذلا هتبارقل لاملا اث ىقبيو ثظلا نم رثكأب
 ةبارقلا ىلع دري نأ ءيشب هيبرقأل صوي ملو هثلثب ىصوأ اذإ هيلع
 . هيلع قح هب ىصوأ يذلا نكي مل ام كلذ اثلث نوثري ال نيذلا
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 ءارقف هبراقأو ةيصوب ءارقفللو هبراقأل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 ؛ ةيصولا نم هبراقأ ريغ نم ءارقفلا يطعي نأ يصولل زوجي له
 . هيراقأ ء ارقف ىلإ اهلك عفدتو كلذ هل زوجي ال :لاق

 دق مهنأل لاق ؟ ءارقفلا نم هبراقأ ريغ يطعي نأ تعنم مل تلق

 نإف تلق . رققلا ةهج نمو . ةبارقلا ةهج نم ةيصولا اوقحتسا

 فاخأ لاق ؟ كلذ نمضيأ هبراقأ ريغ نم ءارققلا ىلإ عفد يصولا

 . نامضلا هيلع

 مهل صوب مل اذ ا نوبرقأل ا لخ دد الو ةيبش احلا نم : ةلاسم

 نولخ دبو ن اميأل ١ ىلع الو قتعل ١ ىلع الو ةضيرفل ١ ةجح يف ءيشب

 ةلفان ةجح يف وأ هللا ليبس يفو ربلا عاونأو ليبسلا نم كلذ ريغ يف
 . يلع يب أ لوق ىلع هيلع تناك ة اكز يف وأ

 يفو ةاكز الو ةلفانلا ةجح يفق نولخدي الو هللا دبع وبأ لاق
 يفو ةاكز يف ال ةلفانلا ةجح يف نولخدي مهنأ هنع رخآ عضوم

 ماعطلاب ةيصولا يفو ةلفانلا ةجح يف نولخدي مهنأ هنع رخآ عضوم
 نييبنجألا وأ ءارقفلل يصوأ ام ىلع الإ نولخدي ال ضعب لاقو هيلع
 ال هنأ يلصوملا ركب يبأ نعو نسحلا يبأ نع هوحنو نيكاسملا وأ
 . باتكلا ىلإ عجر . ليبسلل هب يصوأ ام ىلع نوبرقألا لخدي

 رثؤملا نب دمحم ني هللا دبع دمحم ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 اذإ ءارقفلا ةيصو نمو نيبرقألا ةيصو نم نوذخأي له نيبرقألا نعو
 مهتجاحو مهرقفل تيملا ىصو كلذ نم مهاطعأ نإف ؟ ءارقق اوناك

 . هللا ءاش ن نإ ةاباحم الب كلذ مهل زوجي نأ توجر

 يدل راك ناك دق ؟ اضيأ ءارقفلا ةيصو نم : نوطعي له ءارقف نيبرقألا
 م ه ل ۔

 . ناميألا ةرافك نم ال ا هزوج ملف هريغ امأو كلذ زاجأ هللا همحر
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 عم ءارقفلا ةيصو نم ذخأي له تيملا ماحرأ ريقف نعو : ةلاسم
 اعيمج امهنم ذخأي معنف ؟ نييرقأل ا ةيصو نم هتصح نم ذخأي ام

 . اريقف ناك اذإ

 هيبرقأل صوي ملو كله لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 هيبرقا نم ناك نمل له ناميأ ةلحتل وأ ء ارقفلل اضيأ ١ ىصوأو ءيشب

 ؟ ء ارققلا نم ا ن اون اك اذإ ء ارققفلل هي ىصوأ ىذل | بحل ا نم اوذخأي ن ں ]

 . ن اميأل ا ةلحت نم اوذخأي نأ مهلو كلذ مهل سيلف

 مهرقفل كلذ نم اوذخأي نأ مهل زوجي ليق هنأ يعمو هريغ لاق

 كلذ نم اوذخأي الف انورقم هير اقألو ء ارقفلل هي ىصوأ امي ال ا

 نوذخأي اضيأ ليق دقو ءارقفلا اياصو نم كلذ رئاس نم نوذخأيو
 . ء ارقفلا مهس نم مهرققفل

 ءارقف ىطعي كلذكو هل تلق هللا همحر نسحلا يبأ نع : ةلاسم
 ةيصولا يف الإ ءارقفلا اهيف لخدي يتلا اياصولا رئاس نم هبراقأ
 لاق ؟ اعيمج اهيف ننورقم يتلا هيراقألو ءارقفلل اهي ىصوأ دق يتلا

 . معن

 يير اقألو ء ارققلل تيصوأ دق لوقي ن ] لثم ي دنع كل ذو هريغ لاق

 مهنإ لاق نم لاق دقو دردعس ويأ لاق كلذ هيشأ امو امهرد اذكو اذكي

 اذإ ةيصولا نم ءارقفللو مهل ىصوأ امم ءارقفلا مهس نم نوذخأي
 اهوقحتسا يتل ١ مهتيصو مهمرحي الو مهرقف عضومل ءارقف اوناك

 ءارقفلل زوجي اميف نولخدي ءارقفلا نأل رقفلاب مهل زوجيام ةبارقلاب

 ءارقفلل هب ىصوأ اميق الإ كلذ يف نولخدي ال لاق نم لاقو
 ةيصو مهل نكي مل ولو ءارقفلا ىلع كلذ يف نولخدي دق مهنأل ادرفم
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 اهلهأ اهقحتسا امنإ ةيصو مهل نكي مل ول اهيف نولخدي ةيصو لكو
 امنإو مهرقفل براقألا ءارقف اهنم ذخأي الو ةيصو براقألل تناك اذإ

 تارافكلاو ةاكزلا نم براقألا هيف نولخدي ال اميف مهرقفب نولخدي
 . كلذ هابشأو ليبسلاو

 ءيشب يبنجأل يصوي لجرلا تيأرأ تلق رثؤملا يبأ نع : ةلاسم
 لاق ؟ هي هل ىصوأ ام هل : زوجي له ء ءيشب هبراقأ نم دحاول يصويو

 مسق مسقيق هبراقأ نم دحاول هب ىصوأ يذلا ءيشلا اذه يق رظني

 نم قناد هل ىصوأ يذلا اذه ىلإ لصو نإف براقألا ىلع ةيصولا

 هيلإ لصي مل نإف هتيصو يبنجألل تمتو هتيصو هل تمت ةيصولا هذه
 كلذ عمجيف بيرقلا اذه ةيصو اثثو يبنجألا ةيصو اثلث دحاو قناد
 ناك يذلا بيرقلا اذه ىلإ لصو اذإف نيبرقألا ىلع مسقيق اعيمج

 طلخي نأ ءاش نإف بيرقلا اذه رّيخ اهتلت يطعأ ةيصولاب هل يصوأ
 نم هتصح ذخأيف نيبرقألل راص امب هب هل ىصوأ ام ثلث وهو هتيصو
 ايبص ناك نإو هل كلذف هدي ىف امب كسمت ءاش نإو هل كلذف عيمجلا
 . كلذ نم رفوألاب هل مكح اسرخأ وأ اهوتعم وأ

 يصوأ ام ثلث وهو هدي يفام هل تبث ةيصولا هيلإ لصت مل نإو
 . عيمجلا نم نيثملا نوبرقألا ذخآو هب هل

 بجي ام ةمسق يف ةبصول ا هتلان اذ ا ي دنع جرخي اذه هريغ ل اق

 جرخي الو لصألا | يف بجت يتل | ةمسقل ا هلانت ال ن أ دعي نم نييرقاألل

 . ةيصولا عيمج نم هل يصوأ ام هل تبت ابيرق

 ىصروأف هبراقأ نم لجر ىلإ ىصوأ لجر نع لئس : ةلاسم
 ةيصو عمجت لاق ؟ هب هل ىصوأ ام يبنجألل زوجيأ ءيشب يبنجأل
 هل يصوأ يتلا ةيصولا تلان اذإف مسقت مت يبرقألا ةيصوو يبنجألا

 ال تعمج اذإ تناك نإو . هب هل يصوأ ام يبنجالل زاج نييرقأل ا نم

 ىصوأ ام اغيمج ةيصول ا تعمج نييرقأل ا نم هل ىصوأ يذل ا لصت
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 ن ال او ةيصرول | نم ثشسثلا يبنجأل | ىطع أ مث بيرقللو يبنجألل

 . نيبرقاألل

 هل ىصوأ يذلا بيرقلا ةيصولا لنت مل اذإ ليق دقو هريغ لاق

 نم ن امل او ثقلا هتيصو نم امهنم دح او لكل ن اك ةبصول ١ كلتي

 ٠ هبراقأ براقألا ةماعل كلذ عيمج

 ترثك نإو معن لاق ؟ نيبرقألا ةيصو نوكي مك ىلإف هل تلق
 . ةبارقلا نم بسنلا يف ببسلا حص ثيح نم تعفد ةيصولا

 يبنجألل يصو ا ام عمجي هن ا اذه ريغ ل اق نم ل اقو هريغ نمو

 ل اح ىلع برا اقأل ا هقحتىس د ام كلذ ل عيمج نم ن امظلا ذخؤيو بيرقل او

 ن اكو كلذ تيث كلذي هل يصوأ يذل ١ كلذ ل ان نإف براقأل | ىلع مسقيف

 ىصو ا ام يبنجأللو هي هل يصو أ ام بر اقألا نم هي هل يصو ] ي ذلل

 هب هل يصوأ يذلا اذه براقألا ةمسق ىلع ناثلا غلبي مل نإو هب هل
 ام ىلع بر اقألا لخ ديبو نييينجأالل ةنصو كلت تناك . بر اقألا نم

 ةيصو نم ثلثلا امهل تيثو هنصو يثظ دح او لك ىلع هي امهل ىصوأ

 . هي هل يصوأ ام ىلع اصلاخ هل امهنم دحاو لك

 ىصوأ لجر نعو ٠ هللا همحر ىلع يب ا ب اوج نمو : ةلأسم

 ال لوقن انإف ؟ ء ىشي ء اينغأل | مهعم لخدي له هييرق أ ء ارقفل هلام ثلتي

 . ءيشب مهيلع نولخدي

 ىلع هلام ثلث بسح اذإ هيبرقأ ءارقف ناك نإ رثؤملا وبأ لاق
 هلك ءارقفلل وهو . ءيش ءاينغألل سيلف . ةيصولا مهتلان اعيمج هيبرقأ
 ناك نإ نيثلثلا ءاينغألا طعيو ثظلا ثلت مهلف مهلانت ال تناك نإو

 . ءىش مهل سيلف برقأ ء اينغأل ١ نكي مل نإو برقأ ع اينغأل ١

 ءارقفلا نم ادحاو تلان اذإ لاق ءارقفلا نم ادحاو تلان نإف تلق
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 اذإ هريغ لاق ءىش ء ايتغاألل سيلو ء ارققفلل ثلتلاو ةنصرولا اٹظ هل ناك .

 بر اقأل ١ ىلع ةبصول ١ بسحت لرق دقق ةنصوب هير اق ا 7 ارقفل ىصوأ

 اناسنإ ولو ادحاو ءارقفلا نم ةيصولا تلان نإف . ءارقفلاو ءاينغألا
 دحأ براقألا نم هعم لخدي الو ةصاخ هل ةيصولا هل تناك . ادحاو
 مل نإو . ء ارقفلا نم ةيصولا هتلان نم الا ء ارقفلا نم الو ء اينغأل ١ نم

 براقألا نم . ءاينغألل ناك ءاينغألا تلانو ء ارقفلا نم ادحاو لذت

 نم لجرل ىصوأ نأ تبأرأ تلقو . ثلتل | هير اقأ نم ء ارققللو ٠ ن امظلا

 ؟ هيلع نيبرقألا نم نوقابلا لخدي له ءيشب نيقابلل صوي ملو هيبرقأ
 . فالتخا هيفو ؟ كلذ مهل ىرت امف

 اهنم هلان نإف نيبرقألا ىلع ةيصولا هذه بسحت رثؤملا وبأ لاق
 ثلتل ١ ىطعأ اهنم ا اهنم ءيسشن هلني مل نإو . اهلك ةيصول ا هل :0 ءيسشن

 ىف الو ن ں ل ١ ىف نولخدي الو لاق. ةلقان وأ ةضيرف تناك ءىشب

 . روذنلاو ةالصلا ةرافك يف الو قتعلا

 يف نولخدي مهنأ لاق نم لاقو اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو
 يفو ةاكزلا يفو تارافكلا نم مزاللا يقو قتعلا يف الإ ءيش لك
 اياصولا عيمج ىلع نولخديو جحلا نم مزاللا ثنحلاو ةضّدرقلا ةجح

 نع مزال قتع نكي مل اذإ قتعلا يف نولخدي لاق نم لاقو اذه الإ
 . بجاو قحب وأ ةرافك

 اهب هصخ ةيصوب هيبرقأ نم لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 عم ةيصولاب صخ يذلل سيل لاقف مولعم ءيشب نيبرقألل ىصوأ مث
 . ءيش نيبرقألا

 هتيصو لخدا ءاش نإ رايخلاب هنأ ليقو اذه ليق دق معن هريغ لاق

 هتيصو ذخأ ءاش نإو هعضوم يف همهس ذخأو ةيصولا ةلمج يف
 . هعضوم يف همهس هلو هتيصو هل ليقو اهريغ هل سيلو
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 ءيشب هتبارق نم وأ هماحرأ نم دحأل ىصوأ اذإو : ةلاسم

 هنأ كلذو ءيشب مهريفل ىصوأو ةيصولا هلانت نمم ناكو . ةصاخ

 يبرقأل ا اذه 9 ان م ن اق رظنيق يبنجأللو نيبرقألل هي ىصو أ ام عمجي

 هل يصوأ ام هل ناك ةبصرلا هذه نيبرقألل ناك ول ةيبصرلا هذه نم

 ىلع نوبرقألا لخدي الو هب مهل يصوأ ام نيبنجالل ناكو ةصاخ هب
 `. كلذب هل ىصوأ يذلا ىلع الو دحأ

 ةنصول ١ مهلانت نيذل ا هوب رقأ قحلبو ثمقلا نيينجأللو ناث ا كلذ عيمج

 . هي 4 يصو أ ام يثب ةيصول ا هلنت مل يذل ا يبرقأل

 لخدي يتلا ةيصرلا اثظ رظني نأ ث كلذ ريسفتو معن لاق هريع نمو

 هيبرقأ ىلع ناثلثلا مسقي مث يبرقألا اذه ةيصو عم نوبرقألا اهيف
 هب هل ىصوأ يذلا بيرقلا اذه تلان نإف براقألا ةيصو مسق ىلع
 براقألا نم وهف ءيش براقألا ةمسق ىلع نيثلثلا نم ةيصولا هذهب

 ولو مهاياصو يف مهل براقألا ةكراشم نم اياصولا تصلخت دقف
 لقأ ناك نإف فصنو قناد ةمسقلا كلت نم هب ىصوأ ىذلا كلذل ناك

 اياصولا ىلع نوبرقألا لخديو ةيصوب كلت سيلف فصنو قناد نم
 ةكراشم نم اياصولا ملس دقف ادع امو فصنو قناد ناك نإو
 هلنت مل نإو براقألا نم ناكو هب هل ىصوأ ام هل ناكو نيبرقألا
 عيمج عمجيو ءيشب كلذ سيلف فصنو قناد نم لقأ هلان وأ ةيصولا

 ىذلا كلذ ىلع نولخديو ةيصولا عيمج اثلث براقالل نوكيو كلذ
 مهعم لخد نإ هنأ الإ ثقلا هل نوكيو هب هل ىصوأ ام يثب هل ىصوأ

 هب هل ىصوأ ام هل تبث ةيصولا ةلمج نم فصنو قناد نم لقأ هلانف
 نإ رايخلا اذهل ناكو هب مهل ىصوأ ام يثلثب براقألا رئاس اوكراشو
 ملو هتصح ذخأ ءاش نإو براقألا ةيصو نم هتصحب مهعم لخد ءاش

 نإف كلذ قوقام ىلإ قناد ةيصولا نم هل عقو اذإ كلذو مهعم لخدي

 ام لقأ هنأل براقألا نم سيلف قناد نم لقأ ةيصولا ةلمج نم هل عقو
 قناد نم لقأ ىلإ عطقت الو قناد ىلإ هيلع عطقتو ةيصولا مسقت ليق
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 نبييبنجألا نم ناك قناد نم لقأ هلان اذإو ءاهقفلا نم دحأ لوق ىق

 عيمج ىف بر اقأل ا نم ن اك فصنو قن اد هلان اذ او هم اكحأ عيمج ىف

 هل تبث فصنو قناد نم لقأ ىلإ كلذ قوف امف قناد هلان اذإو هماكحأ

 ىف بر اقأل | تكرش أو هل هنصو تويثو بر اقألا نم هتلعجو همهس

 . باوصلل قفوملا هللاو اياصولا رئاس

 يذلا ديزل . هب يصوأ ام مسقي امنإ هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو
 . اياصولا تتبث قناد كلذ نم هغلب نإو ريسفتلا ردق ىلع براقألا نم

 كرت نم ىلع ةيجاو ةيصولاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ريغل لجرلا ىصوأ نإف نيثراو ريغ اوناك اذإ هيبرقأو هيدلاول الام
 عجريو هلام ثلث غرفتسا اذإ ةلطاب هتيصو تناك براقأ هلو براقألا
 . انباحصأ رثكأ لوق يف ةيصولا يثلثب هيلع نوبرقألا

 يأرلاو اهب هل ىصوأ نمل ةيصولاو ايصاع نوكي مهضعب لاقو
 جحلا ىلع نوبرقألا لخدي الو انباحصأ لاق . يسفن ىلإ قوُشأ لوألا
 ىصوأ نإف ربلا باوبأ نم اذه وحنو قتعلاو ناميألا ةرافكو ةاكزلاو
 عيمجلل تبث دعابألل ىصوأو هلام نم ءيشب هتترو ريغ نم براقألل
 هتيصو تناك ثلثلا نم رثكأب ىصوأ نإف ثلثلا نم هب مهل ىصوأ ام
 . ثلا كلذ نم هل تبثو ةلطاب

 يكزإ لهأ نع انغليو لاق حبسملا ني دمحم نع وجرأ : ةلأسم

 . نيتلظلا نيبرقألا اوطعي مث نيبرقألا عم هب ىصوأ ام نولعجي مهنأ

 هل ىصوأ يذلا ءاش نإو ء ءيشب نيبرقألا نم دحأل ىصوأ ناك نإو

 . هي هل ىصوأ يذلاب يضر ءاش ن نإو نيبرقألا عم جرخأ

 نب ن اميلسو هنب او بوبحم نب دمحم ي أرو ىوزن له أ ام و

 ولو زاج ءيشب نيبرقألا نم دحأل ىصوأ اذإ هنإف مهريغو نامتع
 .. لكلل نيبرقأللو ءارققلل هب ىصوأ ام زاج مهردب
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 ضعب لاقف براقألاو ءارقفلل ةيصولا يف فلتخا ليقو هريغ نمو
 نأ كلذو سمخلا ءارقفللو سامخأ ةعبرأ براقأللف ةلمجم تناك اذإ
 ثلثلا لاق نم لاقو ةمينغلا نم سمخلا ةلزنمب ةتباث براقألا ةيصو
 ولو ثملا الإ تبثي ال لاملا نم ةيصولا ةلزنمب براقألل ناثقلاو ءارقفلل
 ءارقفلل ليقو لاح لك ىلع براقألا ةيصو موزلل هلام عيمجب ىصوأ
 ينبلو نالف ينبل يمس ولو نامسإ امهنأل فصنلا براقأللو فصنلا
 . فصنلا ءالؤهلو فصنلا ءالؤهل كلذ ناك نالف

 هبراقأ ريغل هلام ثلثب ىصوأ نميف ديز نب رباج لاق : ةلاسم
 . ثلثلا ثلثب مهل ىصوأ ي ذلل زوجيو هير اقأ ىلع ثلظلا اث در

 وهق يل اوملو يماحرأل يلام ثلثب تيصوأ دق لاق اذإو : ةلأسم

 ىصوأ اذإ كلذكو ثشقلا هيلاوملو ناثلثلا هماحرأل ةتالث ىلع مهنيب

 كلذ ريغ وأ ليبسللو هماحرأل وأ مهرد ةئامب نييرقألاو ءارقفلل

 ءارقفلاو هيلاوم امأ هريغ نمو ثقلا رخأللو نافلا نيبرقأللف
 هيفف ليبسلا امأو نيبرقألل ناثلا نوكيو لاق امك وهف نييبنجألاو
 . فالتخا

 نكن ملو ةيصوب همامعأل ىصوأ لجر رتؤمل ١ ايأ تلأس : ةلأسم

 هل ناك ىتح تمي مل مث . مهنم برقأ ماحرألا نم ىصوأ موي هل
 همامعأ ىلع هتوخإ ونبو هينب ونب لخدي له تام مث ةوخإ ونبو نينبونب
 ةيصولا مسق مسقتو ةيصولا هذه بسحت لاق . هب مهل ىصوأ اميف
 ءيش نيرخآلا نكي ملو مهلك مهل تمت همامعأ تلان نإف نيبرقألا ىلع

 ىلع هتوخإو هينب ينب ىلع تمسق اهاتلت مهنم ذخأ مهغلبي مل نإو
 . اهت هلعل اهاثظ همامعأل ناكو ةيصولا مسق

 اذإو مهددع ىلع ثمثلا همامعأ ىلع مسقيو معن لاق هريغ نمو
. بر اقأل ١ ىلع ةيصول ١ مسق تمسق مهل تز اجو مهتل ان



 ىصوأ لجر نع هتلأسو هللا همحر نسحل ١ يب ] نع : ةلاسم

 مسي ملو مهر د ئ امي ء ارقفلل ىصوأو مه ار د هن امي هير اقألو ء ارقفلل

 . ءيشب هبراقأل اهيف

 اهيف مهل مسي مل يتلا ةئاملا هذه يف هبراقأ لخدي له تلق

 هذه يق نولخدي ال نحن هي لمعن ىذل ا لوقلا ىلع ال : لاق ؟ءىشب
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 مل ىتلا مهرد ةئاملا هذه نم هبراقأ ءارقف ىطعي لهف هل تلق

 امم هبراقأ ءارقف يطعي الو لاق معن لاق ؟ ءيشب براقألل اهيف صوي
 . هير اقألو 7 ارققلل اهي ىصوأ ىتل ا ةئاملا نم ء ارقفلل عقي

 لخدي يتلا اياصولا رئاس نم هبراقأ ء ارقق يطعي كلذكو هل تلق

 هير اقألو ءارقفلل اهب ىصوأ دق يتل ةبصول ا يفالإ ةالا ءارقفلا اهيق

 . معن لاق . اعيمج اهيف نينورقملا

 ىصوأ نمعو هللا همحر يراوحلا ىبأ باوج نمو : ةلاسم
 ملو ةمولعم مهاردب ليبسلا نبالو هناميأ ةلحتلو ءارقفللو هيبرقأل
 ملو ناميألل ىصوأ نإف تفصو ام ىلعف ؟ مهنيب مسقت فيك اهضرفي
 نإو ءيشب ناميألا ةيصو يف نوبرقألا لخدي مل نيبرقألل صوي
 هناميأ ةلحتلو فصنلا نيبرقألل ناك هيبرقألو هناميأ ةلحتل ىصوأ
 ءيشب هبراقأل صوي ملو ءارقفللو هناميأ ةلحتل ىصوأ نإو فصنلا

 فصن يثلث نيبرقألل نوكي مث فصنلا ءارققللو فصنلا ناميألل ناك

 . ءارقفلا بيصن

 نإو ءارقفلا بيصن فصن يثلت ءارقفللو نيبرقألل ىصوأ نإو
 ةمولعم مهاردب ليبسلا نبالو هناميأ ةلحتلو ءارقفللو نيبرقذلل ىصوأ
 عبرل ١ ء ارققللو عبرل ١ نييرقألل ةعيبر ] ىلع مه ار دل ١ تمسق اهضرقي ملو

 عبرو نيبرقألا عبر مسقيو عبرلا ليبسلا نبالو عبرلا ناميألا ةلحتلو
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 ١ كلذ نم ثلثلا ء ارقفللو كلذ نم ن اثلا نيبرقألل نوكيف ء ارقفل .

 ءارقفلل ىصوأ لجر نع يلع نب رهزألاو ىلع نب ىسوم تلاس

 مهرد ةئامب رخآ لجرلو امهرد نيسمخب نيبرقأللو امهرد نيثالتب
 ىلع مسقت نومساقتيو ةئامو نورشع نيبرقأللو ةئامو نونامت كلذف
 . مهسأ ةرشع نييبنجأللو مهسأ ةثالت ءارقفلل امهس رشع ةتالت

 ءارقفلا يف مهرد ةئامب توملا دنع ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 اثمت لوقي ناكف مشاه امأف ؟ مهنيب مسقلا فيك ناميألاو نيبرقأل او
 نأ ىرأف انأ امأو ناميألاو ءارقفلل يقابلا ثلثلاو نيبرقألل ةيصولا
 ` .. ةتالث ىلع مهنيب ةيصولا

 هيخألو هلاوخأل ىصوأو كله لجر نع ديعس نب دمحم : ةلأسم
 مشاه لاقو كلذ زاجأ اديعس نأ هبراقأ نم مهريغ كرتو ةيصوب همأل
 نب دمحم نب نسحلا لاخ نإ مشاه لاق . كلذ لوقي ناميلس ناك
 هيلع عفر مث لكأ ام نسحلا هلكاف كلهو هلام ثلثب هل ىصوأ ةمقلع

 ىسوم نم بجعتف اريشب كلذ غلبف هضقنف ىسوم ىلإ نوبرقألا
 . هصقنو

 كلذ دعي هيلع هدر دق ىسوم ن ] ير دأ الو ينغلبق مش اه ل اق

 ثلثلا الإ زوجت ال ىسوم لاق مشاه لاق . هريغ نمو . ملعأ هللاو

 هلام ثظب هل ىصوأف نيبرقألا برقأ وه نوكي نأ الإ نيبرقألل ناتلتلاو
 . كلذ زاج

 نيكاسملل ىصوأ نم كلذ لعفيامنإو روصنم وبأ لاق : ةلاسم
 كلذ ريغو قوقح عييضتو تارافك هسفن ىلع فاخي نمب ءابرقألاو

 وهو . هلف رثكأ ءابرقألا ىطعأ نإو ءارقفلل ثقلاو ناثلثلا ءابرقاللق
 . ائيش ثلثلا نم صقني ال نكلو لضفأ
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 نورشعلاو نم اثلا بابلا
 ضرق ريغ وأ ضرق اهنأ نيبرقألا ةبصو يك

 لاقف نيبرقألا ةيصو يف اوفلتخاو : دمحم يبأ عماج نمو
 اذإ" لجو زع ىلاعت هللا هلوقل . نآرقلا صنب ةضيرف اهنإ مهضعب
 نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح
 موقي نأ الإ ضرفلا بجوي لجو زع هللا نم رمألا اذهف . "نيبرقألاو
 هللا ىمس املو نيدلاولل ةيصولا كلذ نم خسن ضرق ريغ هنأب ليلد
 ال مالسلا هيلع يبنلا لوقو . ءاسنلا ةروس يف امهتاريم ضرف

 . ءيشب اهخسني مل نيبرقألا ةيصو ضرف ىقبق . ثراول ةيصو

 نيبرقألا ةيصو لوقي ناك هنأ سابع نبا هللا دبع نع ىورو
 نم نذإ كلذ نإو ضرفب سيل نيبرقألل ةيصولا نورخآ لاقو ةضيرف
 مهتبارق يف هيلإ ةبرقلا بلطو كلذب لضفلا يف مهبغر هنأو هدابعل هللا

 مهضعب نم مهيلع هبجاوو ةبارقلا قح نم هركذ لج هللا مظع امل
 ينع ماحرألاو هب نولعاست يذلا هللا اوقتاو هركذ لج هللا لوقل ضعبل

 هللا اوق اوقتاو هي اضعب مهضعب لأسي يذلا هللا ا اوقتا يأ ا ملعأ هللاو كلذب

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور امب اضيأ اوجتحاو
 نيبرقاألل ةيصولا كرت نمل اولاق . "مالسلاب ولو مكماحرأ اولب" لاق

 كرابت هللا بدأب ةالايم ةلق اهكرتل دمعت نمو . هيلع مثإ الف ايسان

 . كلذب امثأ ناك هبق هلل ا هيغرامع بغرو ىلاعتو
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 نورشعلاو عساتلا بابلا
 نيبرقألل ةيصولا يك

 نيثالثب هير اقأ ء ارقفل وأ ء ارقفلل ىصوأ لجر يف ل اق نم ل اقو

 امهرد نورشع هبراقأ ءارققل ليقف كلذ ريغب هبراقأل صوي ملو امهرد
 يف نولخدي مهلك هبراقأ ناك نإو مهارد ةرشع مهريغ نم ءارقفللو

 . مهلك مهل ةيصولاف رقفلا دح

 ةثرول ا ه دمجق ةيصوب هل ىصوأ نييرقأل ١ نم لجرو : ةلاسم

 ام در ةيصو دعي نم تحص ن اف مهتيصو نم نيبرقأل ١ عم ذخأي هناف

 نيبرقألا ىلع ذخأ

 هير اقأل ء يشب ىصوأو هل امي طيحي اني ل تيمل ١ كرت ن او : ةلأسم

 ل اقف ؟ نييرقأل ١ ةنصو يف اولخ لب ن ] هتثرو بلطو هن اد ل كل ذ ر اجأف

 نإ يأرو لاح ىلع مهل كلذ سبل لاق نم لاقو مهل كلذ نإ لاق نم

 مهل هولعج نيذلل وهف تيملا ةبارقل مهلام نم نايدلا هولعج كلذ ناك
 نم اوكرتو كلذ يف تيملا لعف اوزاجأ اوناك نإو هولعج ام ىلع
 هتيصو يق ثلتل و ٥ اثظ هتترولو تيملل وهف كل ذ ر دقي تيملل مهل اوم ]

 . تيملا اوعربأو كلذ ردقب مهقوقح نم اوكرت مهنأل

 كل ذي قح ا مهف بأل ا لبق نم نييرقألل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 . ثلثلا لاوخاللو ناتللا ةيصعلل

 ذخأي هن اق تيمل ىل ا هل نيمحري ةيصرول ١ ققحتس ١ نمو : ةلأسم

 . اعيمج امهب ذخأي الو همهسل برقأ ناك هيمحر ىدحإب

 ذخأي هن ا لاقو كلذ لاق نم لاق هنأ ةبواعم يبأ نع هريغ نمو

 رفوأل ١ رخأل ىلع دردعمس وي ] لاق ماحرأل ١ ةيصو يف كلذو هيچولاب
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 تومل | هرضح لجر نعو هلل | ديع يب ] نع دجوي اممو : ةلأسم

 يصوي نأ هيلع بجي له هلام ث نم هبراقأل هب ىصوأف لام هلو
 ن اك دق . هسقنل همدقي ريخف ء ارقفلل ةينصرول | امأ لاق ؟ ءىشب ء ارقفلل

 . ") لاملا يف يصوي نأ تيملا كرتي ال نأ ءارقفلل بحتسي

 مهاردب نيبرقألا ضعبل يصوي نأ هل زوجي لهو : ةلأسم
 . معن : لاق ؟ هلام ضعيي مهضعبلو

 ال ا هل سيلو ةيصوب نييرقأل او ء ارقفلل ىصوأ لجر تلق : ةلأسم

 نييرقأل | ىل ا عجري وأ هلك ء ارقفلل ثلثلا نوكيأ بسنل ي ددعي بر اق أ

 .ءارقفلل ثظلا ثظو ثلثلا ات اودعب ولو نيبرقألل لاق ؟ هات اودعب ولو

 ؟ هلام ثلتب يصوي نأ هل زوجي لهو معن لاق ؟ هلام ضعبب مهضعبلو
 . ريثك هنأ نوري ءاهقفلاو هادعتي ال معن لاق

 مه ار دد نيبرقأل او ء ارقفلل ىصوأ نمو :7 افكلا ب اتك نم : ةلاسم

 ذافنإلا موي دعب ليقو ؟ ةيصولا موي دلبلا دقن نم امهيأ ليقف نيبي ملو
 . توملا موي دقن ليقو

 وهق يل اوملو يم احرأل يل ام ثب تيصوأ دق لاق اذإو : ةلأسم

 ىصوأ اذإ كلذكو ثظلا هيلاوم ناثلتلا هماحرأل ةثالث ىلع مهنيب
 كلذ ريغ وأ ليبسللو هماحرأل لاق وأ مهرد ةئامب نيبرقألاو ءارقفلل

 . ثلثلا نيرخآللو ناتقلا نيبرقاللف

 لاق امك وهف نييبنجألاو ءارقفلاو هيلاوم امأ لاق هريغ نمو
 . فالتخا هيفف ليبسلا امأو نيبرقألل ناتلثلا نوكيو

 ناميألا ةرافك ةخسن يف ()
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 امهل ناوبأ نادجلا لاق نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا نعو : ةلاسم
 . نيبرقأل ١ عم ةنصرول

 هك ايرقأل هلام ىفق ىصوأ نمو ةفاضملا ةد ايزل | نم : ةلاسم

 ولو ء ارققفلل هتي ارق يوذل ىصوأ ام لعجيف ء ايرق أ هل سيلو ء ارقفللو

 . هلك ء ايرقأل ١ بيصن هيلإ عفد دح او ريقف ء ايرقأل أ ء ارقف نم ناك

 هبخ أ ينب ال ا بر اقأ هل سيلو ة هيصوب ىصو ] لجر نعو : ةلأسم

 ونيو خال ١ ينب نم ةيصرولاب اه ىلوأ ا خال ١ ل اق ةيصرلاب 5 ىلوأ ١ مهي أ همعو

 امو تخألا ينب نم ةيصرلاب ىلوأ معلا ونيو معلا ينب نم ىلوأ خألا

 . تخألا وني مرحي نأ بحأ

 هتوخ ا ال ا بر اق ] هل سيلو ةيصوب ىصو ] لجر نعو : ةلأسم

 يف هتوخا عم هيخأ ونب نولخدي له نيرخآ هل خأ ينبو همأو هيبأل
 . ثلثلا هيخأ ىنبلو ناثلا هتوخإل لاق ةيصولا

 ةصرول دعب بر اقأ هل سيلو د داصوي ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 قح ] هيني وني اول اق ؟:؟ ةيصرولاب اه ىلوأ مهي أ هنت اني ينبو هينب يني ال ا

 كلذي رأ مل ثقلا مهل لعج نإو هيني وني مرحي نأ بحأ امو ةبصولاب

 . اسأي

 هبراقأل يصوي ن أ ديريف توملا هرضحي لجر نعو : ةلاسم
 لضف أ كلذ ي ] فورعم ء يشب مهنم دح و لكل يصوي وأ ةلمج اذكه

 وهف فورعم ء ىسي ىشب مهنم دح و لكل ىمس ن او زد ؛اج كلذ لك ل اق ؟ هل

 . ىلإ ا بح أ

 اذإ لاق ؟ اريقق ناك اذإ دعبأ ناك نم لضفي وأ اينغ ناك نإو

 نم هماحرأ نم لضفي نأ اسأب ىرأ الف ءيشب هيبرقأ برقأل ىصوأ
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 . ئلإ بحأ وهو هنيد يف لضفأو مهنم رقفأ ناك

 ةثالثب نيبرقالل ىصوأ لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ىلعف ؟ ء ؟ ىسي ء ارقفلل صوب ملو ة هر ذ فصنل او ري فصنلا بح ةبرج ]

 بحل ا موقي ء ءارقل ١ نو د ةصاخ نيبرقالل ةبصرول أ ه ذهق تفصو ام

 لك ىطعي مت نيبرقألا ىلع مهاردلا مسقي مسقي مث دلبلا | رص ىلع مهارد

 اذاف ابح كلذ ةميقب يطعيف مه اردلا ا نم هل عقو ام ردقب مهنم دحاو

 مهر دي نبكوكم ىلع بحل | قوسو ' مهر د فصن مهنم لح اول عقو

 . كل تفصو ام ب اسح ىلعف رثكأ ا و أ لقأ ١ ناك نإو كوكم هل ئ ناك

 ةميق )١(
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 نوتالتلا بابلا
 ةيصولا يك

 توملا مكدحأ رضحاذإ مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي"

 خسنق نيبرقأل او نيدلاولل لاملا وه ريخلاف . "ةيصولا اريخ كرت نإ
 ةيصولاو نيبرقألل ةيصولا تراصو ثاريملا امهل لعجو نيدلاولا
 . برقألاف برقألا لضفي ثراولا دعب ثراولاو برقألاف برقألل

 زوجي ثراو كلاهلل ناك ا ذإ هنأ جرخي هنأ يعم ديعس ويأ لاق

 ملو . ةثرو اون اك ولو بر اقأ مه هت ادصعو هم احر ] رئ اسق هت اريمي هلام

 ثراولاف لاق كلانه نمق لاملا زاج دق يذلا لوألا ثراولا اذه نكي

 هنأل ةنسلا ىف كلذك هل ةيصو الف اثراو ناك اذإ امأو ثراولا دعب
 . ثراول ةصوأل

 نم ىلع ةيصرول | ىري ال هللا همحر ة دريبع وي أ ن : ةلاسم

 بحتسي ْن . ناكو كلذ ل ه4ل ١ . اج ثلثل اي ىصو ا نمو مهر- ل 4 ا | هل سيل

 ريع زئاج عبرل او سدسلا ١ ىلا سمخل ٠ نيبيام هلقأ او لاملا نم طسيول او

 يصوي نأ هلف دلو هل نكي مل نإو ل ايع 1 ن اك نمل هركب ثلتلا نأ

 . هللا ءاش نإ ثلثلاب

 دنع اهلك اهيناعم جرخت نيبرقألا ةيصو نأ يعم ديعس وبأ لاق
 نإ ليق هنأل داهتجالاو رظنلا ليبس ىلع لام هل ناك نإو كلاهلا توم
 تبث دقو . لاملا مسا هيلع عقوام لك ىلع قلطم لاملاو لاملا وه ريخلا
 ملو نيبرقألل ةيصولا بوجو لاملا وهو ريخلا هيلع عقو ام لك ىلع

 اميف هيلع عمتجم ليوأت يف تباث الو قافتا ىنعم ريخلا كلذ يف تأي
 . رثكأ وأ لقأ كلذ يف ليق امب هنأ ملع

 ةسمخ وهو سمخلا هيف بجي ام كرت اذإ هنإ ليق ام لقأف
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 ضرغلاب هيف بطاخو سمخلا هيق هللا بجوأ ام وهو اهتميقو قيناود

 مل كلذ ريغ لئاق لاق ولو ليق دق اميف ةيصولا تبث دقف سمخلا يف
 ال هنأ ليق ام رثكأو لقأ نوكي نأ لاملا ةيمست نم اجراخ كلذ نكي
 ءاضق دعب نم اهتميق وأ مهرد فلأ كلمي ىتح الإ ةيصولا هيلع بجي
 . ريخلا ىنعم ىف اذهف همداخو هرادو همزاولو هنيد

 وهف ةيصولا موزل دنع هب يصوي اميف يصوملا داهتجا امأو
 ريثك الو ليلق ىف هل ةياغ ال فورعملاو لجو زع هللا لاق امك فورعملا
 هيلع عقو امو انسح افورعم عقو ام فورعملاو فورعملاب لاق هللا نأل

 . فورعم وهق هيو ةعفنم

 هتبىصو يف يصومل ١ ن أ ملعل | له أ مالك ضعي يف ليق دقو

 ريغ نم هسفنل لدعلا ةباصإ يف داهتجالا هيلع هتيضق يف يضاقلاك
 .اعيمج امهل رظنلل داهتجإل [ كرتب هثراو ىلع دنازي الو هسقنل لامهإ

 هتيضق يف يضاقلا دهتجي امك هتيصو يف يصوملا دهتجا اذإف
 ملاس وهف هيف فلتخاو هل قلطأ دق يذلا اذه نيب اميف لدعلا باصأف
 يف هعسي مل كلذ عيمج نم جرخو هيف فلتخي الام باصأ اذإو

 ملو لدعلا ىلإ هلك كلذ درو هتيضق يف يضاقلا عسي ال امك هتيصو

 . هزوح تبثي

 يصوملل ةزئ اج ةبصرول | ن أ ق ؟افتالا يد ذاعم يف جرخي هن ] يعمو

 اذإ فيبح وهف هادع امو هبق ةيصولا زوجت ام ةداغ وهو هلام ثظ ىلا

 . تباث ريغو ثلثلا ىلإ دودرمو مزال ريغ ناك
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 نوثالثلاو ثداحلا بابلا
 نيبرقألل يصوب نأ هيلع بجب نميتق

 توملا مكدحأ رضحاذإ مكيلع بتك" ىلاعتو كرابت هللا لاقو

 ىلع اقح فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ
 تيقبو ثاريملا نم امهل ضرف امب نيدلاولا ةيصو خسنف . "نيقتملا
 . اريخ كرت نم ىلع نيبرقالل ةيصولا

 هتبارقل صوي ملو لام لضف هل ناك نم سابع نبا نع ليقف

 . رذع ببس نوكي نأ الإ نيقتملا نم ناك نإ هيلع

 بجوي ريخ وهف اهتميق وأ مهرد ةئامتس كرت نا لاق نم لاقو
 . مهر د ئ امعير ] ل اق نم ل اقو نييرقألل يصوي

 مهرد فلأ لاق نم لاقو ريخ مهرد يتئام مشاه لاقو هريغ نمو

 ريخ وهف قيناود ةسمخ الإ هعم نكي مل نإ هنأ راثآلا يف دجويو
 ةمينغلا مسق نوكي ام لقأ نأل ةمينغلا ىلع اوساق كلذ لعلو صويو
 . ملعأ هللاو قيناود ةسمخ نم

 وأ مهرد فلأ نم رثكأب ليق هنأ ملعأ الو ريخ وهف اهتميق وأ مهرد
 . اهتميق وأ قيناود ةسمخ نم لقأ الو اهتميق

 لك دنع ةيصولا همزلت امنإ لاق نم لاقف كلذ يف اوفلتخا مث
 نكي مل نإف لزنملاو مداخلاب لاق نم لاقو . لزنملاو مداخلا دعب لئاق
 كرت اميف ةيصولا هيلع نأ الإ افالتخا ملعأ الو الف لزنم الو مداخ هل
 لزنمو مداخ هل ناك ولام لتم لزنملاو مداخلا ةميق كرتي الو ريخلا نم
 . ملعأ هللاو
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 دنع نييرقألل ىصوي نأ همزلي نميف فلتخا دق لاقو : ةلاسم

 ةئامعبرأ لجرلا كرت اذإ ةيصولا هيف بجت ام لقأ لاقي ناكف توملا
 هل سيلو . همدخي مداخ وأ لضف هيف سيل هنكسي نكس امأو مهرد
 ضرأ تناك اذإ امأو ءيش كلذ يف هيلع سيلف امهريغ لضف هيف

 لق نإو اهتلغ نم يصوي نأ بحأ ينإف لخن وأ رجش اهيقو عرزت

 ريخلا ةيصولا اريخ كرت نإ ىلاعت هلوق ةيشاحلا نم : ةلاسم
 ةئامعبرأ ضعب لاقو مهرد يتئام كرت نم مهضعب لاقف هيف فلتخم
 رثؤملا وبأ لاقو فلأ موق لاقو مهرد ةئامتس لاق نم مهنمو مهرد
 كرتو ىفوت نمع ديز نب رباج لئس مهرد ةئامعبرأ هب انذخأ يذلاو
 هللا هركذ يذل ا ريخلا امنإ اريخ كرت ه ارأ ال لقأق مهرد ةئامعبرأ

 . باتكلا ىلإ عجر كلذ قوف امف مهرد ةئامتس

 .هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نم : ةلاسم

 مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك" لجو زع هللا لوق نع تلاسو

 فورعملاب نيبرقاألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توملا
 لاق نم مهنمف هيف فلتخا دق ريخلا نأ ملعاف . "نيقتملا ىلع اقح
 . كلذ نم لقأ ريخلا نأ لاق نم منمو مهرد فلأ ريخلا نإ

 ةيمست قحتسي هنأب ءاهقفلا عمجي امم الام كرت نم نأ كش الو

 اذإ ةيصولا عيض نمو هبراقأل ةيصولا هيلع نأ ةيآلا هذه ينق ريخلا

 ىلع فاخي يذلا ضرملا يف اهل سان ريغ اهل ركاذ وهو ادمع هتمزل
 ءاقشلاب هل متخ دقف هنم تباث ريغ كلذ ىلع تامو س توملا هيف هسقن

 . نيمحارلا محرأ هنإ ءاقشلا نم هللاب ذوعن
 نم كرت اذإ هبراقأل يصوي نأ ةملسمو ملسم لكل بحأ اناو

 هذه ناكو ابهذ الاقثم نيرشع ةميق وأ مهرد يتئام ةميق لاملا
 هاياصو ذاقنإو هنيد ءاضق دعب اهتميق لضفت ريناتدلا هذهو مهاردلا

 كلذ يف ينيدو نيمي ةرافك وأ ةاكز وأ ةضيرفلا ةجح لثم ةمزاللا
 . نيملسملا نيد
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 . نوثالثلاو يناتلا بابلا
 نميقو نيبرقألل يصوي نأ همزلي نميق

 مهل ةيصولا كرن

 لاقف توملا دنع نيبرقألل ىصوي نأ همزلي نميف فلتخا دق لاقو

 فلخ اذإ لاق نم لاقو مهرد فلأ هنيد ءاضق دعب فلخ اذإ لاق نم
 ةميق لاق نم لاقو مداخلاو رادلاو نيدلا ءاضق دعب مهرد ةئامتس

 هرادو هنيد ءاضق دعب فلخ اذإ هبانأ لوقأ يذل او مهرد ةئامعبرأ

 . نييرقألل يصوي نأ بحتسا ينإف مهرد ةئامعبرأ ةميق همداخو

 دحأ لاق ام ىصقأ فلخي ىتح هتيالو كرتأ امف هتيالو كرت امأو
 ام نوهأف نيملسملا نم دحأ لاق ام ىصقأ فلخ اذإف نيملسملا نم
 ةأرما نأ انل ركذ دقو ادمع ناك اذإ هالوتأ الو هنع فقأ هيف لعفأ
 تناك دق لاقو راحص اهنع قرفف نيبرقألل صوت ملو تتام راحص
 . كلذب نيدت

 نإف هسقن ىلع رمألا هيلعف ةيصولاب نيدي ناك نمو : ةلاسم

 مل اذإ ائيش هتثرو هنع قرف اذإف لاق هتيالو كرتأ مل صوي ملو تام

 كر دي له اهقلح ن امي ] ىف هلام ثب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 الو قتعلا ىف الو ةجحلأ يف نوبرقألا لخدي ال لاق ؟ نوبرقألا هعم
 . ناميألا ىف الو نيدلا ىق الو روذنلا ىق

 وأ روبقللو ءارقفلل هب ىصوأ اميف نولخدي نيبرقألا نإ ليقو
 ثلثلا روبق وأ دجسم وأ ءارقف نم هب ىصوأ نمل نوكيو دجسملل
 . ملعأ هللاو ناتقنلا كلذ نم نييرقاللف

 لخ دي له هييرق أ ء ارقفقفل هلام ثلثب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
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 . ةيصرول ا هلانت ريقق مهيف ن اك اذ ا ال ل اق ؟ هييرق أ نم ء اينغأل | مهعم

 ؟ نوبرقألا هعم كردي له هيبرقأ نم ينغ لجرل ىصوأ هنإف تلق
 ةيصولا تبسح اريقف وأ اينغ ناك هيبرقأ نم لجرل ىصوأ اذإ لاق

 ءيش اهنم هلني مل نإو هل اهلك تتبث ءيش اهنم هلاني نمم ناك نإف
 . ناثظلا نييرقأللو ثقلا هل ناك

 اهقرقي نأ دحأل زوجي له نيبرقألا ةيصو نع هتلأسو : ةلأسم
 زوجت اهنإ ليق دق لاق ؟ هيلع بجت تناك اذإ هتايح ىق هسقن نع

 . يلإ بحأ وهو توملا دعب الإ زوجي ال كلذ نإ ليقو

 لجرلا مسقي نأ سأب ال هللا دبع وبأ لاق ةيشاحلا نم : ةلاسم
 اميف كلذ هأزجأ حص مث اهقرف نإف هتوم لبق ءارقفلاو نيبرقألل هتيصو
 نإ لاقو ةيصولا ديري وهو كلذ قرف امنإ هنأل هللا ءاش نإ فنأتسي
 ةرص يف اهرصو نيبرقألل هتيصو مسق هللا همحر دايز نب سابعلا
 لاق . هتوم لبق هنع اهقرفي نأ هرمأو نيسحلا نب دمحم ىلإ اهعفدو
 مل نم مهنمو . كلذب ىفتكا دق لاق نم مهنم فالتخا هيف دمحم وبأ
 . دلو نل يصوي نأ هيلع نكي مل كئلوأ ريغ دلو نإ كلذكو كلذ ري
 . باتكلا ىلإ عجر

 ءارقفلا ىلع قرفي نأ دارأ لجر ىف لوقت ام هل تلق : ةلاسم
 كلذ هل ليق دقف ءارقفلا ىف امأ لاق ؟ كلذ هل له هتايح ىف نيبرقألاو

 . فالتخا كلذ ىفق براقأل ١ امأو

 لاق ؟ كلذ مهيطعي نأ هل له ءارقف براقأ هل ناك نإف هل تلق

 وأ لفن ىنعمل هترضح ن أ ددري امم مهيطعي امن ١ ن اك اذ ا هنأ ىعم

 قح ىنعمل كلذب قحأ يدنع مهف مهلوع همزلي امم اونوكي ملو مزال
 امم اوطعي نأ يدنع تبثي الو "> كلذب دري ملام . رقفلا قحو ةبارقلا

 ةعيطقلا كلذي : ةخسن يف ) ( ١
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 نأ رثألا ءاج امنإ هنأل لاح ىلع ايحملا ىف براقألل ةيصولا هب داري
 ةنسلا يف تبثو نيقتملا ىلع اقح نوثري ال نيذلا نيبرقألل ةيصولا
 . ثراول ةيصو ال هنأ قافتالاو

 هل ناكف هتايح يف اهذفني نأ هل زيجي نم لوق ىلعف : تلق
 مهعابأ يطعي نأ هل زوجي له نيغلاب ريغ نايبص مهنم ءارقف براقأ
 يدنع جرخي هنإف المجم ءاجام امأ لاق ؟ تاقث ريغ اوناك ولو مهل

 هوجرخأ مهنإف ايمذ نوكي نأ الإ هدلاو ىلإ يبصلا لام ميلستب لوقلا

 هبجوي ام امأو اغلاب وأ ايبص املسم هدلو ناك اذإ هدلاو نم انعم
 . هريغل لام هنإف يدنع رظنلا

 هيلع :ةنامألا عضوم ىلإ الا ريغل ا لام عفد تويث ىدنع حصي الو

 يتأي نأ مهتلاو ةنايخلا عضوم يف هلعج نم هعفد يناعم نم ةءاربلاو
 . هعسي ام ريغ هيق

 هل نأ يعم : لاق ؟ ادعاصف ادحاو مهنم يطعي نأ هلو هل تلق
 . اينغ ىطعملا رصي ملام كلذ

 هيف بجي يذل ١ لجرل ا لام غلبم نع امشاه تلأسو : ةلاسم

 اريخ كرت نإ" : ىلاعت هللا لاق لاق ؟ نيكاسملاو هبراقأل ةيصولا
 ىلع اقح فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا الام يأ
 يذلا لاملاو نيبرقألل تتبثو ثاريملاب نيدلاولا اهنم خسنف "نيقتملا
 ةسمخ هل ناك اذإ ءاهقفلا ضعب لتاقو مهرد اتئام ةاكزلا هبف بجت
 . صرويلق قيناود

 مهضعب كرتو هبراقأ ضعبل ىصوأ لجر يف لوقت ام : ةلاسم
 كرت يف صاع هنأ لوقن الو هبراقأ نم اهب هل ىصوأ نمل ةيصولا
 . هتيصو نم هتبارق ضعب
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 ةفاخم نيبرقألاو ءارقفلا يف هتيصو ىطعأ لجر نعو : ةلاسم
 نأ ىرأ لاق ؟ اريثك كلذ دعي نم فلخ مث هدعب نم اهيف ىناوتي نأ
 رضح اذإ لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأل توملا هرضح اذإ يصوي

 ١ توملا مكدحأ

 نيبرقألل صوي ملو تام نم ليقو ربتعملا باتك نمو : ةلاسم
 ىسن ناك نإو ىلوتي الو ةنسلا ريغل تام دقف كلذل دمعت نإف ءىشب
 . ىلوتي نمم ناكاذإ ىلوتيو ةنسلل تام دقق

 ةيصولا همزلت يذلل صوي مل اذإ هنأ ليق دق هنأ يعم هريغ لاق

 ةضيرفلا عيض دقف ىلاعتو كرابت هللا لاق امك اريخ كرت دقو نيبرقألل
 نيقتملا نم نكي مل نمو نيقتملا نم ناك نإ هيلع هللا اهبجوأ يتلا
 ىلع هللا بجوأ ام عيضف نيقتملا نم ناك نمو نيقسافلا نم ناك
 . نيقسافلا نم ناكو نيقتملا نم كلذب نكي مل نيقتملا

 يف هل نوكي رذع ريغب هيلع هللا بجوأ ام عيض نمل سيلف
 هنم هللا بجوأ يذلا ريخلا ن ا لق دق هنأل قسفلا نم جرخم مالسإلا

 هنأ تبث نأ املق عامجإلا يف لاملا وه كرت نم ىلع نيبرقألل ةيصولا

 كرت نم ىلع ةيصولا ىنتتسا ىلاعتو كرابت هللا اندجوو لاملا وه

 .اريخ

 ال انعم ءانثتسا هيف نكي مل هيف لضاقت ال هسفن لاملا ناك اذإق

 نأ انعم هنكلو لاملا مسا هيلع عقي ائيش كرتو الإ تومي ادحأ نأ ملعي

 يف فلتخا هنأ انعمق هير نم فورعملل لضفلا هيق يذلا ريثكلا ٣.

 هتاعبتو هنيد ءاضق دعب كرت اذإ ليق هنأ بسحأف لاملا نم ريخلا لي

 هلل مزاوللا عيمجو ةاكزلاو تارافكلا نم هلل قوقحلا نم هيلع ناك 7

 نم كلذ يف لوأتو ريخلا نم ناك مهاردلا نم قيناود ةسمخ دابعللو

 تيثو اتياٹ اقح سمخلا ةمينغلا يف تبثأ هللا نأل بسحأ اميق هب لاق

 . جرخي ادعاصق قيناود ةسمخ نم سمخلا نأ
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 اهيف ةمينغ نوكت الو ليق اميف كلذ نود نم جرخي ال هنأ بسحأو
 ال بسح ا كلذ نود امو ادرعاصفق قين اود ةسمخ نم ال ا سمخل ١

 . همنغ نمل وهو هيف سمخ

 وهف ضورفم قح هيف تبثام هنأ هلوق ىنعم ىلع هيف تبت امف لاق
 نود اميف نوكي ال ليق هنأ بسحأو نيبرقألل ةيصولا هيفو . ريخو لام
 ىلع هضرف يذلا هللا قح نأل ةمزال دعب نم اهتميق وأ مهرد يتئام
 لقأ يف كلذ موزل تبثي الف كلذ نم لقأ جرخي الو ةاكزلا نم هدابع

 . اهتيق وأ نيتئام نم

 اهتميق وأ مهرد ةئامعبرا نم لقأ يف نوكي ال ليق هنأ بسحأو
 وأ مهرد ةئامتس نم لفأ يف نوكيال ليق هنأ سحأو مزاللا دعي

 ىنعملاو مهرد فلا نم لقأ يف نوكي ال ليق هنأ بسحأو . اهتميق
 . ريثكلا لاملا ىف هبهذم هنأ بسحأ اميف

 لضاقتلا يف فالتخالاو لضافتلا تبث نأ املو لضاقتي ريثكلاو

 هنيعب كلذ نم ءيش يف ةلعلا لوخد نم رعتي مل رهاظلا مكح يف

 ءيش يف ةنس صن و ] ليزنت صن نم عامجإ هيف تأي مل اذإ إ عطقلاب اد

 اعامجا إ جرخيفق هيف نوفلتخي ال نيملسملا لوق نم عامجإ وأ هنيعب

 مسا يفا فالتخالا رعتي مل ريثكلا بهذم ىلع الإ هنيعب ءيش ىلع

 عطق مقتسي مل عامجإب هب حصي ىمسم ء .يش مث نكي ملو ريثكلا
 هنيعي ءيش هيق تيتثي مل ذ ل ا هنرعي ء يش ىلع ره اظلا مكح يف ريكفت

 . انعم

 نم ةئطخت ىلإ بهذي هنأ ملعلا لهأ نم دحأ نع ليق ملعن الو
 الإ رهاظلا مكح يف نيبرقألل هنم صوي ملو اددحم كلذ نم ائيش كرت

 هيق ملعت ملو نوملسملا هلاق دق امم رثكألا كرت اذإ ليق دق هنأ

 مل اذإ هتيالو تكرت نيبرقألل ءيشب صوي ملو كلذ نم رثكأ اصيخرت
 . قحلا ليوأت يف هل جرخي هوجولا نم هجوب كلذ يف رذع هل نكي
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 دعب كرتي نأ دعب الإ ةيصولا هيلع بجت ال ليق دق هنأ يعمو
 تفصو ام دح ] كلذ دعي كرتيو اضيب ] هل ن اعقري همد اخو هنكسبو همز ال

 . مداخلاو نكسلاو مزاللا دعي

 لاملا سأر نم وه لاق نم لاقق هنفك ىف فلتخا دق هنأ ىعمو

 لاملا سأر نم ناك اذإو جورخم اياصولا عم ثقلا نم لاق نم لاقو
 . هانتتسا ام عم اضيأ نفكلا دعي هنأ ىعمق

 ءيش ىلع نولخدي ءيشب مهل صوي مل اذإ نيبرقألا نأ ملعأ الو

 ةاكزو نيد نم دوجولا نم هجو نم يصوملا هب ىصوأ ام مزاول نم
 هيلع لخدي مل قتعب ىصوأ نم ليق دقو ةمزال تاراقك الو جح الو
 نم الو ةرافك نم امزال نكي مل انهاه قتعلا نأ بسحأو نوبرقألا

 نوبرقألا هيف لخدي ال اياصولا عم هنأ ىنتتسي مل كلذ الول مزال ببس
 مل ةلفان ةجحب ىصوأ ول ليق هنأ بسحأو . ءيشب مهل صوي مل اذإ
 صوي مل اذإ اهيف نولخدي ليق هنأ بسحأو . نوبرقألا كلذ يق لخدي

 فالتخاو مالكلا نم ةعس نبيرقألل ةيصولا رمأ يق ءاجف ءيشب مهل

 كشي الو هيف فلتخي ال ءيشب الإ تبثي ال ةنونيدلآب ةئطختلاو ةءاربلا
 . هبق

 ريخلا كرت نم نأ انعم هن اق ةنونيدلا ةلمج يف امأو : ةلاسم

 صوب ملق نوثري ال ني ذلا نييرقألل ةنصول | هيق هيلع هللا بجو ] ي ذلا

 يف هي هللا هرمأ ام عيض دق هن أ هللا لاق امك فورعملاب ءيش مهل

 نم هب ىلاعتو كرابت هللا رم أ ام عيض نمو . ةنونيدلاي هد اقتعا لصأ

 نايصعلاب امتاخ ىلاعتو كرابت هللا ىصع نمو هاصع دقق رذع ريغ

 دعي ةمتاخلا دعي ةيوت ال هنأل ةكلهلا نم اندنع هل جرخم الق هرمأ امل

 . ةكلهلا نم هللاي ذوعن توملا

 توملا دنع نيبرقألل يصوي نأ همزلي نميف فلتخا هريغ نمو
 لاق نم لاقو . هنيد ءاضق دعب مهرد فلأ كرت اذإ لاق نم لاقف
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 لاق نم لاقو . مداخلاو رادلاو نيدل اءاضق دعي مهرد ةئامتس

 ةعبرأ لاق نم لاقو . مهرد يتئام لاق نم لاقو . مهرد ةئامعبرأ
 . قين اود ةسمخ ل اق نم ل اقو . مه ارد

 دعي مهرد ة امعبرأ ةميق كرت اذ ا هب ذخأن يذل او رثؤم ا وبأ ل اق

 س أر نم نفكلا ن أ ن ا ليق دقو هريغ نمو هتين او هتوسكو همد اخو هنكس

 مهل ةيصول ١ تسيلو ء يشب هديرقأل صويلف لوقل ا اذه ىلعف ل املا

 نيبرقألل ةيصولا امنإ ء ارقفلل ةيصو كلاهلا ىلع سيلو لاق . هتقؤمب

 . نوثري ال ني :ذلا

 مداخلا دعب لئاق لك دنع ةيصولا مزلت امنإ ديعس وبأ لاق
 لزنملاو مداخلا ةميق كرتي الف لزنم الو مداخ هل نكي مل نإف لزنملاو
 هنأ بسحأف ربتعملا ( لصألاب ضايب ) لزنمو مداخ هل ناك ولام لتم
 نم هلل قوقحلا نم هيلع ناك امو هتاعبتو هنيد ءاضق دعب كرت اذإ ليق
 نم قيناود ةسمخ دابعللو هلل مزاوللا عيمجو ةاكزلاو تارافكلا
 . ريخلا نم ناك مهاردلا

 نيرقألل ةيصو هقن نع ذقني ي ذل ١ نعو دمحم يب ا ب اوج نمو

 هرضح اذإف هتايح يف اهذقفنيف هتوم دنع هتيصو يق اهنأ اهذفنبو

 لجو زع هللا ل اقف . ثيشب مهل صوي ملف نيبرف وأل ١ هنيصو كرت توملا ١

 لع اقح فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ
 توملا مكدحأ رضح اذإ ريسفتلا ىف تدجو ينأ يعم يذلاف "نيقتملا
 ىف مهيلع قرق ىذلا تام مث تركذ يذلا اذه قرف اذإو ضرملا وه

 . هيزجي اذه نأ رأ مل هتايح
 ن اك وه هن ا ةقرعم هعم نمم ملعل ١ له ] نم الجر ن ] تعمس دقو

 . تعمس امي كتربخأ
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 ال يصوملا ةايح يف كلذ ذافنإ ئزجي هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو
 هللا ديع يبأ نع كلذ ىنعم تدجوو ةحصلا يف الو ضرملا يق ركذي

 دعب الإ ةيصولا نوكت ال هنأل توملا دعب الإ ئزجت ال لاق نم لاقو
 . توملا دعب هقحق هفصوو كلذ هللا هامس دقو توملا

 نم" ىلاعتو كرابت هللا لوق ةيصولا يف رثؤملا يبأ نع : ةلاسم
 . "نيد وأ اهي ىصوي ةيصو دعي

 مهنأ كلذو راضم ريغ لاقف ىه ام ةيصولا نيب مث رثؤملا وبأ لاق
 صروأ نالف اد هل اولاقف هورضح ىصوي نأ ل اراف ضرم ا ذإ اوناك

 نع هللا هاهنف هتثروو هدالوأب رضيو هلام ةماعب يصوي ىتح اذكو اذكب
 ول نيذلا شيلو" . ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع لزنف كلذ
 هللا اوقتليلف مهيلع اوفاخ افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت
 . الدع الوق يأ "اديدس الوق اولوقيلو

 هينب كريو هل اميا يصوي ن أ يصومل أ اذه ورمأت مل مكل اومأ ١ مهل

 يصوي ن أ هورم أت الو الدع ل ا اولوقت 7 71 ١ اوقت اف افاعض

 . فارسإلاب

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ىتأ صاقو يبأ نب دعس نأ انغلبو

 نبملسملل هلك يل امي يصو أ ن ] ددر أ ىنإ ذا هللا لوسراي اه لاقف ملسو

 تني ال ا ذئموي دعسل نكي ملو ة ٥ دشو قيض يق ذئموي نوملسم او

 ءاينغأ ًكىثي عدت نأل" ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ةدحاو

 . ال لاق ؟ نيثقلاف هل لاق . "سانلا نوققكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ
 ريثك ثقلاو معن : لاق ؟ ثقلاق : هل لاق . ال لاق ؟ فصنلا : هل لاق

 دقو ثقلا ىلإ ةدودرم ىهو ررض ىهف ثلثلا ىلع تداز ةيصو لكو

 لعج ىلاعتو كرابت هللا نإ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع عفر
 . مكلامعأ يف ةدايز مكلاومأ ث مكل
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 همثإ امنإف هعمس ام دعب هلدب نمق" تلزن امل هنأ انل ركذو

 ام نوذفني ءايصوألا لعجف ةيصولا يف كلذو "هنولدبي نيذلا ىلع
 نم فاخ نمق كلذ دعب ام لزنأ مث اططش ناك ولو كلاملا هب ىصوأ

 مهنيب حلصأف مثإلاو دمعتلا ةيصولا يف فنجلا امثإ وأ افنج صوم
 ةدايزل هنم ادمعت هتراوب رضت ةيصوب يصوملا دمعت اذإ هيلع متإ الف

 ذقني نأ هل سيلو لدعلا ىلع اهدري نأ يصولا ىلع مثإ الف ثلا ىلع
 . ططشلاب ةيصولا

 ه رم ١ نعو هللا همحر يلع يبأ بتك نم هنأ دجوي امم : ةلأسم

 اهل اهيلعو اينغ اهجوز ناك نإف اهجوز رهظ ىلع ام الإ اهل لام ال
 . اريخ كرت نم ىلع ةيصولاو . اريخ تكرت دقف مهرد فلأ غلبي لام

 قوف امف مهرد ةئامتس نم بجت ةيصولا نإ ءاهقفلا ضعب لوقي
 لاق ةيصولا نعو ليلقلا نم ليلقلاب ةيصولا بحتسي نم مهنمو كلذ
 هلام نم سمخلا ردق وأ هلام نم سمخلاب يصوي نأ تيملل بحتسي

 هل ناك نمل كلذ نيبرقألل يقب امو ءارقفلل سمخلا سمخ لعجيف مهارد

 وأ هلام نم عبرلاب يصوي نأ هل بحتسيف دلو هل نكي مل نمو دلو

 . نيبرقاألل يقب امو ءارقفلل عبرلا عبر لعجيف مهارد هردقب

 قرفي ن ا ددري لجر نعو هللا ديبع يب ] ب اوج نمو : ةلاسم

 له هتوم ليق هضرم يف وأ هتحص يف ء ارقفل او نبيرقألل هتيصو

 . هللا ءاش نإ كلذ هئزجي نأ وجرأف ؟ ةيصولا نع كلذ هئزجي

 نع لئسبو دمحم ني ير اوحل ا بتك نم هن ] دجوي امم : ةلأسم

 . عبرلاب يصوي نأ ينبجعي ام لاق ءابرقأ هلو تام لجر

 نإ لعجيلق مهب ةقاق ال ء ايتغأو هؤابرقأ ناك نإ لاق ثقظظلاف هل تلق

 هلك هلعجي ن ] بحأ امو ١ ملسمل ا ءا رقفل ذل هتلت وأ عبرل ا فصن ءاش

 . ءىش هنم هيراقأل سيل ء رقفلل
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 الو بجعأ وه مهل هلك هلعجيلق ءارقف مهلك هؤابرقأ ناك نإ لاقو

 ناك نإو سأب هب نكي مل لعف نإو ائيش هنم نيملسملا ءارققل لعجي
 . برقألاف برقألا لضفي نكلو ءارقفلا رثؤي الف ءارققو ءاينغأ هؤابرقأ

 هتري ال نمم هيبرقأل ىصوأ لجر نع ابوبحم تلأس : ةلأسم
 ةيصولا اثلث هيبأ لبق نم تيملا ماحرأ يف مسقي لاق هلام سمخب
 ركذلا اهلبق نم تيملا ا ماحرأ يف يقابلا ثلثلاو نييثنألا ظح لتم ركذلل
 ءاوس هيف ىثنألاو

 ىصوأ لجر نع هتلأسو عيبرلا نع يمزراوخلا ريرج ركذ كلذكو
 . لدعلا ىلإ دري لاق هلام عيرب همأ ليق نم هدراقأل هتوم دنع

 نم تيملا براقأ يف عبرلا اثلث مسقي لاق ؟ لدعلا فيك هل تلق
 همأ لبق نم هبراقأل ىقابلا ثظلاو نييثنألا ظح لثم ركذلل هيبأ لبق
 يصوي ن أ تيمل | كرتي ال ن ] بحتسي ن اكو ء اوس هيق ىتنأل و رك ذلا

 لجرلا كرت اذإ ةيصولا هيف بجت ام لقأ لاقي ناكو ناميأ ةرافك يف
 همدخي مداخ وأ لضف هيف سيلف هنكسي نكس امأف مهرد ةئامعبرأ

 اهيف وأ عرزت ضرأ تناك اذإ امأو كلذ يف هيلع سيلف هربغ هل سيلو

 لق نإو اهتلغ نم يصوي نأ بحأ ينإف رجش وأ لخن

 ؟ ةبصرول ١ هيلع بجت مك يف تومل ١ هرضح لجر نعو : ةلأسم

 يف ةيصولا ليق دقو ريثكلا نم ريثكلاو ليلقلا نم ليلقلاب يصوي هنإف
 هل ,0 ناك أذ ا هلام سمخب يصوي ن أ بحتسيو ادعاصق مهر د ةئامتس

 كلذ نم هي ىصو أ امو ء ارققلل سمخل ا كلذ سمخ لعجيو دلو

 نم معن ل اق هريبع نمو . هلام ثلث ىلإ | يصوي ن ] هل زوجبو . .نسحف

 . ٹر اوي ة ٥هر اضم الو ف ارسإ ١ الو فيح ريع

 ي ذلا ثلثلا وأ عبرل ا نويحتسي ء اهقفل ١ ضعي ن اكو : ةلأسم
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 ءاينغ ] مهلك اون اك ن او . ء ارقف مهلك اون اك ا ذ ا ء هبر اقأل هي يصوي

 برقألا لضفي نكلو ءاينغألا ىلع ءارققلا نورثؤي هلعل الف ء ارقفو

 . برقألاف

 رثؤم ١ ويأ لاق مالسإل | بسن ريسفت نم رثؤم | ىبأ نع : ةلأسم

 . نيقتملا ىلع اقح اريخ كرت نمم نوثري ال نيذلا نيبرقألل ةيصولاو
 توملا مكدحأ رضحاذإ مكيلع بتك" هباتك يف لزنأ هللا نأ كلذو
 نوثري ال نيذلا "نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ

 نيدلاولا نع ةيصولا تخسن ثيراوملا ةيآ لزنت نأ لبق تلزنو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو لاق . نوثري نيذلا نيبرقألاو
 نم نوثري ال نيذلا نيبرقألل ةيصولا تتبثو لاق . "ثراول ةيصو ال الأ"
 . نيدلا ءاضق دعب لاملا ث

 كرابت هللا نإ" لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ىوريو لاق
 . "مكلامعأ يف ةدايز مكلاومأ ثلث مكل لعج دق ىلاعتو

 نأ ديرأ ينإ هللا لوسراي لاق صاقو يبأ نب دعس نأ ىوري دقو

 عدت نإل" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف نيملسملل يلامب يصوأ

 لوسراي لاق . "سانلا نوفقكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كدنب

 لاق ؟ ثقلاق لاق . ال لاق ؟فصنلاف : لاق . ال : لاق ؟ نبثقظلايف هللا

 . ريثك ثقتلاو معن

 اريخ كرت نمف لاق ةدحاو ةنبا الإ اوركذ اميف دعسل نكي ملو لاق
 هلمع متخ دقف ابولغم الو ايسان ال ادمعتم نيبرقألل ةيصولا كرتف

 . ءوسلاب
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 بواقألل ةيصولا ظفل يف

 لقي ملو نيبرقألل وأ براقألل ىصوأ لجر نع نسحلا ابأ تلأسو
 ىلع هيبرقأل كلذ معن : لاق ؟ هيبرقأل كلذ نوكي له هيبرقأل وأ هبراقأل
 ىتح كلذ تبثي ال ليق دقو : لاق هلوق ىنعم ىف ظفللا ةزاجإ ىنعم

 . هيبرقأل وأ هبراقأل ىصوي

 يف لوقي لجرلا يف اوفلتخاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم
 مهنم ءارقفلل : مهضعب لاقف يتبارقل يلام ثلثب تيصوأ دق : هتيصو

 ارقا ىف هللا نم لضقلا بلط كلذ ىف دصقلا نأل ءاينغألا نود
 مهنم ءاينغألا ءانغتساو مهتجاح ةدشل رثكأ مهنم ءارققلا يف لضفلاف
 . اليلق نوكي دقو س هنع

 ينغلل هنأ : سانلا لمع هيلع يذلاو ءاهقفلا نم رثكألا لاقو
 ينغلل بجت محرلا ةلصو اعيمج مهمعي ةبارقلا مسا نأل ريقفلاو
 ىراوحلا ايأ نأ ديعس وبأ ينربخأو . ةافولا دنعو ةايحلا يف ريقفلاو

 لوقي نكي مل رثؤملا ابأ نإ : لاقو . اذهب نالوقي اناك نسملا ابأو
 نبيملسملل لوق لكف . هيراقأل وأ هيبرقأل ىصوأ دق هنأ لوقي ىتح اذهب

 . هللا ءاش نإ باوص

 اميف مهنيب فالخ ال اعيمج اوق اوقفتاو اضيأ هعماج نمو: ةلأسم

 اذإ ةزئاج ةيصو اهنأ . ىتبارقل تيصوأ دق لاق اذإ لجرلا نأ انملع

 : نيبرقألل تيصوأ دق : لاق اذإ هيف اوفلتخاو 4 ثلثلا اهب زواجتي مل

 ىلإ الإ هجوتت ال ةحيحص ةيصو هذه نإ : ءاهقفلا نم رثكألا لاق

 لاق اذإو . . ةحيحص ىهف يتبارقل لاق اذإ : مهضعب لاقو هتبارق

 . فيعض يدنع وهف نيبرقالل

 وأ امهر ل ١ ذكو ١ ذك هتيب ارق ىف ل اق ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
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 .ةزئاج ةيصو ءاوس امه : لاق امهرد اذكو اذك ىتبارق ىلع اومسقأ

 هذه هتوم دنع لاق لجر ىف لوقت امق : هل تلق : ةلأسم
 ء اوسلاي مهنيب مسقي ر ارقإل | جرخم كلذ جرخي له يبراقأل مه اردلا

 . لاح ىلع دحأ لضفي ال ءابآ ةعبرأ ىلإ هبراقأ نم ةبارقلا هتلان نم
 . يدنع اذكه لاق

 يتوم دعي يلام نم ينع ذقني نأ تيصوأ دقو كلذ عم : هل تلق

 اذكه : لاق ؟ ذافنالاب ةيصولا تبثتو 0 هلاحب رارقإلا نوكي له
 .ىدنع

 ء ارقفلل تصوأ دق : ل اق ن اف رتؤمل | وي ] ةنش احلا نرم : ةلأسم

 ةثرولل عجريو اهفصن ةيصولا نم لطبي هنإف اذكو اذكب نيبرقألاو
 . عجر . ثقلا ءارقفللو ناثلتلا هبراقأل نوكيف اهفصن تبثيو

 يف لاق لجر نع رثؤملا ايأ تلأس :رثؤملا يبأ نع : ةلاسم

 تيصو أ دق : لاق و أ . ا ذكو اذكي يم احرأل تيصو أ دق هتيصو

 كلذ لكأ . اذكو اذكب ىبرقأل تيصوأ دق : لاق وأ اذكو اذكب ىبراقأل

 . ةيصو ىهو 7 زئاج كلذ لك معن لاق ؟ ءاوس

 زوجيأ . اذكو اذكب نيبرقألل تيصوأ دق لاق نإ تيأرأ : تلق
 لاق نإف : تلق . زوجي ال هنأ انلوقو كلذ ىف فلتخا دق : لاق ؟ كلذ

 . زوجي ال : لاق . ىبرقلا يوذل وأ يتبارق يوذل تيصوأ دق

 :لاق . ىمحر ىوذل وأ ىتي ارق يوذل تيصوأ دق لاق ناف : تلق

 . ةزئاج ةيصو ىه

 . زوجي ال : لاق . بر اقألل وأ ح احرألل تيصوأ دق لاق ن اف : تلق

 نإ تيأرأ : تلق . هبراقأل نوكيو زئاج هنأ ليق دق : لاق هريغ نمو
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 نم لطبي : لاق ؟ اذكو ا ذكي نييرقأل او ءارقفلل تيصوأ دق لاق

 .اث هبراقأل نوكيو اهفصن تبثيو ةثرولا ىلإ عجريو اهفصن ةيصولا
 . ثلظلا ءارققللو

 نوكيو هبراقأل كلذ نوكيو زئاج كلذ نأ ليق دقو لاق هريغ نمو
 تيصوأ دق ل اق ن اف : تلق هنمو > ةبصرول ١ عيمج نم ن اتلا بر اقألل

 نيبرقأللو ثلثلا ءارقفلل نوكي لاق . اذكو اذكب نييرقألاو ءارقفلل
 ں٠ ؛راثظلا

 : ل اق ا ذكو ١ ذكي نالفلو ىم احرأل تيصوأ دق ل اق نإ تيأرأ تلق

 تيصوأ دق ل اق ن ا تي أر أ : تلق . ثلثلا ىبنجأاللو ن اثلا هم احرأل

 هماحرأل : لاق ؟ اذكو اذكب يماحرألو نالف ينب نالقلو نالفو نالفل
 . ثملا نييبنجألا عيمجلو ناثلا

 : لاق ؟ ىبراقأ نبب اذكو اذكب تيصوأ دق لاق ن ا تيأرأ : تلق

 ىلع تيصوأ دق لاق نإ تيأرأ : تلق . هيبرقأ نيب ةزئاج ةيصو ىه
 ةيصو ىه : لاق ؟ مهنيب مسقت مهرد ةئامب ىبر اقأ ىف وأ يبر اقأ

 اذإ : لاق ؟ مهنيب مسقت لقي مل نإف . ةيصولا مسق هيبرقأ نيب مسقت
 امنإ هنأل ءيش مهل نكي ملو ى ةيصولا تلطب مهنيب مسقت لقي مل
 . ءيشب مهل يصوي ملو مهيلعو مهيف يصوأ

 ؟ اذكو اذكب يناميألو يماحرأل تيصوأ دق لاق نإ تيأرأ : تلق
 لدق دقو : ل اق هريغ نمو . فصنلا هماحرألو فصنل ا هناميأل : لاق

 ىلع لاق نإو . تبث اذكو اذكب يماحرأ يف تيصوأ دق لاق ول
 . مهنيب مسقي لوقي ىتح ءيش نكي مل يماحرأ

 مهرد ةئام يف يماحرأل : لاق نإف ةيشاحلا نم : ةلاسم

 ةئام يماحرأل : لاق وأ س ةنصو مهرد ةئام يماحرأل : لاق وأ ةيصو

 . ةيصو ىهف ةيصو يلام نم مهرد
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 يلام نم يماحرأل وأ مهرد ةئام يلام يف يماحرأل لاق نإف

 ىلع ناك نإو 8 ةيصو يهف ةيصو رثأ ىلع اذه ناك نإف مهرد ةئام
 7 يماحرأل يلام يف نأ اودهشا : لاق نإف . رارقإ وهف رارقإ رثأ

 ةيصولا مهلانت ني دذلا مهلك هماحرأ نيب مسقي رارقإ وهف مهرد

 :" نم نيذلا هتترو عم هتاهمأو هئابآ لبق نم دلوامو عبارلا هدج

 دجلا دلو نم ناك نإف ى نيجوزلا الإ هتثرو عيمجو هنباو هدلو لثم
 ددع ىلع ةئاملا هذه مسقتو س ءيش امهل سيلف الإو مهيف امهف
 ىلع مهدحأ لضفي ال دبعلاو رحلاو يبصلاو مهنم ركذلا مهسوؤر

 . باتكلا ىلإ عجر . هديس ىلإ عفدي دبعلل ناك امو رخآلا

 يفو هن اميألو جحل | يفو هم احرأل ىصوأ ن ا تي أر أ تلق : ةلأسم

 نوكي ام س اذكو اذكب نالقو نالفلو ءارقفللو هللا ليبس يفو ىدهلا
 ةينامث ىلع ةيصولا هذه مسقت : لاق ؟ اياصولا رئاسلو ماحرألل
 مهسو . ى دهل ١ يق مهسو > ن اميألل مهسو > جحلل مهس نوكيف مهسأ

 مسقب اهتلثو > م احرألل اه الك : مهس أ ةعيبر أ ىقبيو > هلل ١ ليبس يف

 ال نبيرقأل ١ نأل > نالفل ثلثو نالفل ثلثو . ء ارقفلل ثلظ . ةثالث ىلع

 . نيييتجأل ١ ىلعو ء ارقفل ا الا اياصول ١ نم ءيش ىلع نولخدي

 هللا لديس يفق وأ ةاكزلا يف وأ جحلا يف ىصوأ نإ تيأرأ : تلق

 : لاق ؟ ءيش هماحرأل له . ءيشب هماحرأل صوي ملو ىدهلا يف وأ

 مهرد ةئام يماحرأل لوقي لجرلا تيأرأ : تلق . ءيش مهل سيل

 . هتننصو قسن ىلع نوكي نأ الا ءىشي د اذه ه نس لاق ؛ ةيصو

 . مهل ةيصو ىلام نم مهرد ةئام ىماحرأل لاق نإ تيأرأ : تلق

 . هتيصو قسن ىلع نوكي نأ الإ مهل ءيش ال : لاق

 يم احرأل لاق اذ ا هنإف ةلاسملا هذه يف رظني : لاق هريغ نمو

 . ةيصو نوكيو انعم زئ اج كلذف . مهل ةيصو يل ام نم مهر د ةئام

 نوكي نأ الإ لاملا سأر نم نوكي ارارقإ كلذ نأ لوقي اضعب لعلو
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 نم يماحرأل لاق اذإ امأو مهل ينم ةيصو وأ ينم مهل ةيصو لوقي
 ةيصو نوكي نأ نكمي ةيصو هلوقو رارقإلا تبث دقف مهرد ةئام يلام
 . هلام ىق هريغ نم

 > ةيصو ىل ام نم مهرد ةئام ىماحرأل لاق ناق : تلق هنمو

 . لام | سأر نم ليق دقو معن : لاق هريغ نمو ةيصو ىه :لاق

 لاق 0 ىنم ةيصو مهرد ةئام ىماحرأل لاق نإف : تلق هنمو
 . ةيصو ىهو معن : لاق هريغ نمو هتيصو :ىه

 ىه : ل اق ىنع ةيصو مهر د ةئام ىم احرأل ل اق ن اف : تلق هنمو

 يم احرأل : ل اق وأ ةنصو مهر ل 4 ام يم احرأل ل اق ن اف : تلق ةيصو

 ام ] : ل اق هريغ نمو ةيصو ىه ل اق :. ةيصو يل ام نم مهر ل ةئام

 . ةنصو ىهف ينم ةيصو هلوق ام و .» ء يش الق ةنصو هلوق

 نم يماحرأل لاق وأ مهرد ةئام يلام نم يماحرأل لاق نإف تلق

 نإو ةيصو وهف هتيصو رثأ ىلع اذه ناك نإ : لاق مهرد ةئام يلام
 ىلع ناك نإ معن : لاق هريغ نمو . رارقإ وهف هرارقا رثأ ىلع ناك
 . رارقإ وهف ءادتبإلا

 ةئام يماحرأل يلام يف نأ اودهش | : لاق نإ تيأرأ : تلق هنمو

 ةيصولا مهلانت نيذلا مهلك هماحرأ نيب مسقي رارقإ ىه : لاق . مهرد

 هدج ىلاإ ل ارأ هنأ انعم يذل | : لاق هريمع نمو . عيب ارل ١ هدج ىلإ

 نم نيذلا ةثرو عم هتاهمأو هئابآ لبق نم دلو امو هنمو س عبارلا
 دلو نم اناك نإو س نيجوزلا الإ هتثرو عيمجو هدلوو هيبأ لثم هماحرأ

 ةئ ام ١ هذه مسقتو ءيش امهل سيلق ال او مهيق امهق عي ارل ١ دجل ١

 دحاو لكل دبعلاو رحلاو يبصلاو مهنم ركذلا مهسوؤر ددع ىلع مهنيب
 ىلإ عقدي ديعلل ناك امو رخآلا ىلع مه دحأ لضفقي ال مهس مهنم

 درس ١ .
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 ىلع تيصوأ دق : هتيصو يف ل اق لجر نع رثؤم | اي ] انلأسو

 ءيشب تسيل ةلطاي ة هيصو هذه اندنع : لاق مهرد ةئامب يماحرأ

 يم احرأل هلوق لثم يم احرأ ىلع هلوق ن ں ] ةفورعم ةغل موقل ناك ں نإو

 مكح موق لكلو 0 مهعم افورعم مهتغل يف ناك ام يف مهلو مهيلع تبث
 دل

 مث هتيصو لجرلا قاسف مهتفل يف كلذ نكي مل نإ تيأرأ : تلق

 . لطاب اذه : لاق ؟ مهرد ةئامب يماحرأ ىلعو اهرثأ ىلع لاق

 وأ مهرد ةك امي يم احرأ ىلع تيصوأ دق ل اق نإ تبأرأ : تلق

 . لطاب اذه : لاق ؟ مهل ةنصو مهرد ةئام ىماحرأ ىلع لاق

 مهرد ةئامب يم احرأ ىلع تيصوأ دق لاق نإ تيأرأ : هل تلق

 ةزئاج ةيصو هذه : لاق ؟ ينم مهل ةيصو لاق وأ يلام نم مهل ةيصو
 نم هل ةيصو مهرد ةئامب نالف ىلع تيصوأ دق لاق نإ تيأرأ : تلق
 . ةزئاج ةيصو هذه : لاق ينم هل ةيصو لاق وأ يلام

 ىلام نم هل ةيصو مهرد ةئام نالف ىلع لاق نإ تيأرأ : هل تلق

 . ةلطاب ةيصو هذه لاق ىنم هل ةيصو : لاق وأ

 وهف يماحرأ نم ةأرمإ لكل : لاق نإو ةيشاحلا نم : ةلأسم

 كلذكو . اهنم ءيش نفلبي مل يتاوللا يراوجلل سيلو ةصاخ ءاسنلل
 وه امنإف يماحرأ نم مالغ لكلو يماحرأ نم ةيراج لكل : لاق نإ
 ءاوس ناملقغلاو يراوجلل

 مهر دي يم احر ا نم سقن لكل تيصوأ دق : ل اق ن اف : ةلأسم

 : ل اق ن او ء ن اييصل او ءاسنلل ءيش الو مهر د هم احر أ نم لجر لكلف

 لانت الو ىثنأو ركذ نم يبص لكل وهف يماحرأ نم يبص لكل
 . نيقغلايلا
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 امنإ اذهو باتكلا يف طلغ اذه نأ انعم يذلا : لاق هريغ نمو

 اذإ دارأو مهردب هماحرأ نم لجر لكل ىصوأ اذإ اذه ىلع جرحي

 كل ل يف لخ ديو . مهر د هنم سفن لكلف هم احرأ نم سفن لكل ىصو ]

 . ثانإلاو ناركذلا نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا

 اذه ىلع ةيصوب م احراللو ىبرقل | ي ذل ىصوأ نمؤ : ةلأسم

 . باتكلا ىلإ عجر . _ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا

 وأ هيبرقأل تباث وه نيبرقألاو ءارقفلل يصوي يذلا يفو : ةلاسم
 . كلذ تبثي نأ بحنو فالتخاب كلذ يق ليق دقف هيبرقأل لوقي ىتح
 . "يبرقألاو نيدلاولل ةيصولا" : -ىلاعتو كرابت- هللا لوق كلذو
 لوق نع فاك كلذ ناكو 0 هيبرقأو هيدلاول ةيصولا ىنعملا امنإو

 . هيبرقأو هيدلاول ةيصولا

 ىصو أ لجر نع هتلأسو ير اوحلا يب أ نع بسح أ : ةلأسم

 نإو زئاج كلذف ؟ هبراقأل لوقي ىتح حأ اذه هيزجي ءارقفلاو نيبرقألل

 يف تبث دقق نيبرقألاو ءارقفلل : لاق اذإ هنأل دكوأ كلذف .يبراقأل لاق
 . لوهجملا نم اذه رسدلو هب ىلوأ مه هدراقأو هلام

 ينربخاو زئاج كلذق نيبرقألل ىصوأ نم ليقو : ةلأسم
 نإ : لاقو اذهب نالوقي اناك نسحلا ابأو يراوحلا ابأ نأ ديعسوبأ
 وأ هيبرقأل ىصوأ دق هنأ لوقي ىتح اذهب لوقي نكي مل رثؤملا ابأ
 . هللا ءاش نإ باوص نيملسملا لوق لكو هبراقأل
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 نوتالتلاو عبارلا بابلا
 ماحرألل ةبصولا يك

 هلو ةيصوب هيبأ لبق نم هماحرأل ىصوأ لجر يف ديعس وبأ لاق
 نم هماحرأل يصولا نإ كلذكو س ةيصولا يف نولخدي مهنأ نينب ونب
 اوناك نإو هيبأو همأ نم اوناكاذإ هتوخإ كلذكو اضيأ اولخد همأ لبق

 وأ مألا لبق نم ةيصوب مهصخ نم ةبارق يف نولخدي امنإف امهدحأ
 . بألا لبق نم

 . اهي مه درف ] ةيصوب ٩4يب ] ليق نم هم احرأل ىصوأ ناف : هل تلق

 ال : لاق ؟ اهتثب ةيصولا كلت يف همأ لبق نم هماحرأ لخدي له
 . اهي مهتصح نمل ىهو كلذ يف يدنع نولخ دد

 لخدي مل همأ لبق نم هماحرأل يصوأ نإ كلذكو : هل تلق

 نولخدي ال : لاق س ةيصولا كلت يف نيثلثلاب هيبأ ليق نم هماحرأ

 لخد هيبأ ليق نم هماحرأل يصوأ نإ كلذكو : هل تلق . يدنع

 . يدنع اذكه : لاق . ةيصولا كلت يف هبيأ ليق نم هدادجأ

 نم هد ادجأ !لخد همأ ليق نم هماحرأل ىصوأ ول كلذكو : هل تلق

 مسقتو : . يدنع ا ذكه : لاق 0 اولع ولو ةيصولا يف هم أ ليق

 . يدنع اذكه : لاق ةلمجم تناك ول هنإ نيبرقألا ةمسق ىلع

 لاخللو نامهس معلل نوكيأ براقألل ةيصولا تناك اذإف : تلق
 لاخلا ىطع نمف : هل تلق يدنع اذكه : لاق مهونب كلذكو مهس
 . كلذب رمؤي ال : لاق معلا لضفي ملو معلا ىطعي ام لتم امهس

 اذإ : لاق مرغ هيلع نوكيأ زئاج هنأ نظو لعف نإف : هل تلق
 اذهف : تلق مرغلا هيلع ناك هيف فلتخي ال امب ةيصولا مسق فلاخ
 هنأ يدنع تبثي ال هنأ يعم : لاق هيف فلتخي الام ىتأ دق هنأ كدنع

١٢٣.



 ىنعم يأل لاقو فالتخإلا ىنعم يدنع هبشي وهو هيف فلتخي ال امم
 ماحرألل ةيصو ىهو ةجردلا يف ايوتسا اذإ لاخلا ىلع معلا لضفي
 هرأ ملو هب لمعلاب رمأي الو كلذ دعبي ال هتيأرو ماحرأ مهنأ تبت دقو
 . امرغ كلذل لعافلا مزلا

 مامعألاو لاوخألا لبق مه . ةعبرألا تيملا دادجأف : تلق
 تيملا مامعأ ىلع ةعبرألا دادجألا دعب نومدقتي مه مامعألاو لاوخألاو

 ىلع ةيصولا ةمسق ىف كلذ ليق هنأ ىدنع اذكه : لاق . هلاوخأو

 . كلذ ىلإ بهذي نم لوق ىلع براقألا

 نم هدادجأ نإ ليقق همأ لبق نم هماحرأل ىصوأ نمو : ةلاسم

 ١ همأ ليق نم هماحرأ ىفق كلذكو . كلذ ىق مأل | ليق نم د ادجأل .

١٢١



 نوتالتلاو سم اخلا بابلا
 ةمسك ىبلع اهنع .نوكي اع و ةيصولا يك

 ىمسن از ينلا ةيصولا

 لكل تيصوأ دق لاق نإ تيأرأ : رثؤملا يبأل تلق رثؤملا يبأ نع
 ملف : تلق . معن : لاق ى نيبرقألا ةيصو لثم يه اذكو اذكب يل محر
 : لاق 0 هل محر لكل ىصوأ دقو محرب هيلا برض نم لكل نوكي ال
 . ةيصولا مسقت امك اهب ىلوأ برقألاف برقألا

 ةرشعب يل محر لكل تيصوأ دق هتيصو يف لاق نإ تيأرأ : تلق
 ةيصولا مسقت امك مهارد ةرشع هم احرأ نبب مسقت : لاق ث مهارد

 . مهماهس ىلع برقألاق برقألا

 ؟ مهرد يماحرأ نم دحاو لكل لاقف يصوأ نإ تيأرأ : تلق

 امق هتاهمأو هئابآ ليق نم هيبأ دج دلو ام هماحرأ نم دحاو لكل :لاق

 سيلو ‘ دحاو ىلع دحاو مهنم لضفي الو مهرد مهنم دحاو لكل دلو
 . هل عيش الف يصوملا ةيصو دعب دلو نم ءيش اهيف ةترولل

 ةئامب يماحرأ نم دحاو لكل تيصوأ دق لاق نإ تيأرأ : تلق
 نم تجرخ اذ ١ مهر د ةت ام مهنم لجر لكل نوكي : 9 اق [: مهر ل

 . مهرد ةئام هماحرأ نم لجر لكل نوكي هنأ ىعم : هريغ لاق . ثلثلا

 نم لجر لكل مهرد ةئامب تيصوأ دق لاق نإ تيأرأ : تلق هنمو
 هماحرأ نم لاجرلا نبب ةدحاو مهرد ةئام نوكي : لاق ؟ يماحرأ

 يماحرأ لاجرل تيصوأ دق لاق نإ تبأرأ تلق . مهسوؤر ددع ىلع

 : لاق . يماحرأ لاجرل مهرد ةئامب تيصوأ دق لاق وأ مهرد ةئامب

 مسق مهنيب مسقي مهرد ةئام هماحرأ لاجرل نوكي ءاوس هلك اذه

 . اقورعم ائيش مهنم دحاو لكل مسي مل هنأل ةيصولا

١٣٢



 : مهردب ىم احرأ نم سفن لكل تيصوأ دق ل اق نإ كلذكو : تلق

 7 يش ناي ايبصل و ءاسنلل سيلو مهر د هم احر أ نم لجر لكل : ل اق

 جرخي امن ا اذهو باتكل | يف طلخ اذه ن ں أ انعم يذل | : لاق هريغ نمو

 هماحرأ نم لجر لكل ىصوأ اذإ اذه ىلع جرخي امنإ اذه ىلع

 مهر ل مهنم سقن لكلف 4م احرأ ا نم سفن لكل ىصو أ اذا داو مهر دي

 . ثانإلاو ناركذلاو نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا كلذ يق لخديو

 يم احرأ نم ةأرم لكل تصوأ دق لاق نإ تبأرأ تلق هنمو

 اهنم نغلبي مل يتاللا يراوجلل لهف : تلق . ةصاخ ءاسنلل ىه : لاق
 . ال : لاق ؟ ءيش

 نم مالغ لكل وأ يماحرأ نم ةيراج لكل لاق نإ كلذكو تلق
 هل تلق . معن : لاق 0 ءاوس ناملغلاو يراوجلل وه امنإف . يماحرأ
 ركذ يبص لكل : لاق .4 يماحرأ نم يبص لكل تيصوأ دق لاق ن اف

 . نيغلابلا لاني الو ىثنأ وأ

 مهنم دحاو لكل عقد اذإ ةيصولا هذه تداز نإ تيأرأ : تلق

 مهنم دحاو لك برضيق ثلا ىلإ نودري : لاق ؟ هلام ثلت ىلع مهرد
 دحاو لكل برضي هنأ يعم : هريغ لاق ءاوسلاب مهنيب مسقيق ثقئلاب
 نع صقن نإ كلذ دعب نوصقنيو ثلثلا نم قحلي اميق مهردب مهنم
 . مامتلا

 مهردب هيبرقأ نم لجر لكل ىصوأ ناك نإ تيأرأ : تلق هنمو
 ءاسنلا نم هنم برقأ هريغ دحاو لجر الإ هيبرقأ نم دجوي ملف

 لان نإف ةيصولا مسقتف مهاردلا هذه يق رظني : لاق ؟ نايبصلاو

 ةتباث ةنصولا هذه تناكو س هلك مهردلا اذه هل ناك قناد لجرلا اذه

 ىلع نيبرقألا نم دحأ لخدي الو نيبرقألا نم دحأ هيلع لخدي الو
 رظن نإو مهردلا اذهب هتيصو عم هب هل ىصوأ امم ءيشب نييبنجألا
 . قناد هنم لجرلا اذه لني ملف ةيصولا مسق ىلع مسقق مهردلا اذه

١٣٢



 هنم برقأ نيذلا نيبرقأللو هثلث لجرلا اذهل راصف مهردلا اذه عجر
 . ةيصولا مسق مهنيب مسقي مهردلا اثئث

 اهمسق يف ةيصرول | دمي نم لوق ىلع جرخي يعم اذه هريغ ل اق

 . هنمو اذه ىف يدنع ليق ام لقأ وهو قن اد ىلإ

 معل ١ وني ل اقف ةمومعل ١ يف نييرقألل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 ركذلاو ىثنألاو ءاسنلاو لاجرلل ىهف ءاسنلا نم انتامع نود انل ىه

 . ءاوس هيف

 مس ا مهعمج اذإو تامعلا ينبيو معل | ينب عمجي ةمومعل ا وني كلذكو

 ىف اووتسا اذ ا ءاوس هيق ىننأل او ركذلا مهصص احي ي دنع بجوأ

 . مهتجردو مهمهسأ

١٢٣٤



 نوثالثلاو سداسلا بابلا
 ةيصولا ذافنإ يفو براقألا ةفرعم هب حصي ام
 اهب ىصوأ ةيصو هنع ذقني ن أ دارأ لجر يصو يف تركذو

 وأ نينثا لوقي وأ . هتبارق مهنأ ةرهشلاب هيبرقأل هب حصي اميق هيبرقأل
 . رثكأ وأ تاقث ريغ ةتالث

 لبقي نأ هل زوجي دحاو ةقث هيبرقأ ءالؤه نأ هربخأ نإو : تلق
 هل لهو س اهب صلختيو هيبرقأل لجرلا هب ىصوأ ام مهيلإ عفديو هلوق
 لجرلا اذه ةبارق نم نأ هبلق نأمطا نم ةيصولا هذه نم يطعي نأ
 . يصوملا

 قحلا نأل لدع يدهاش ةداهشب الإ حصي الف مكحلا يف اماق

 ملام ةنانمطإلا مكح يف امأو باتري الو اهيف كشي ال ةرهشوأ هريغل

 دحاوب ليق دقف ةبارقلا مهل تحص دق يذلا براقألا نم دحأ هضراعي

 كلذكو ةنانئمطألا هجو نم كلذ حصي امنإف دحاوب ليق اذإو . ةقث

 . هقيدصت عسي كلذ لثم هلوق ىق باتري ال نم لوق يدنع

 همسق دنع بر اقأل ا حصقف ةبنصوي هديرقأل ىصوأ اذ او : ةلأسم

 يف براقأل ١ عم لخدي مل > هبراقأ نم هنأ ىعدم ىعداق 7 ةيصرول ١

 يبأ نع كلذ ليقو . براقأل ا هركنأ اذإ لدع ىده اشي ال ا ةيدصرول أ

 . هللا همحر- ىراوحلا

 - هللا همحر- نسحلا يبأ نع تفرعام لقأ نأ ديعس وبأ لاقو
 لخد 0 تيملا براقأ نم اذه نأ لاق اذإ ةقت دحاو لوق لبقي ليق هنأ

 هنيب اميق زوجي اميق مكحلا ريغ يف كلذو ةيصولا يق نيبرقألا عم
 . ملعأ هللاو . ةنيبلاب الإ نوكي الف مكحلا ىف امأو هللا نيبو

 دمحم ىبأ نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

١٣٥



 هلو هبيرق انالف نأ رقي هتايح يف ناكو ءيشب هتبارقل ىصوأ نمو
 اذإ كلذ لعلو فيضملا لاق مهعم لخدي هب رقملا نإف م نورخآ نوبرقأ
 . ملعأ هللاو ء هنم هتبارق نبي

١٣٦



 نوتالتلاو عباسلا بابلا
 ام و دبع وأ كرشم وأ ملسم مهيق ناك اذإ

 كلذ هشأ

 نم مهتصح مهلف نوملسم مهيفو هديرقأل يمذل ا ىصوأ ذإو

 نم لاق نم لاقق ةمذلا لهأ نم ةبارق هلو ملسم ىصوأ نإو كلذ

 يبأ لوق اذهو 8 مهتصح نوطعي : لاق نم لاقو ، نوطعي ال ءاهقفلا
 دحاو ذخأي ام رخآك نوطعي : لاق نم لاقو . هنع دجوي اميق نسحلا

 . برقأ مهأوناك ولو نيملسملا نم ةبارقلا نم

 الو كولممل ١ ىطعي الو هلل ديبع يب ] نع دجوي اممو هريغ نمو

 )١)
 عطقنم " يصوي ن أ ال ا ةعماجل نيبرقأل ةيصو نم باتكل | لهأ ا

 مل ولو نوطعب مهنإ ليق دق معن : ل اق هريغ نمو . مهيلإ ١ لصويف

 . ةيصولا لهأ تاجرد ىف اولخد اذإ اوصخي

 يصوي لجرل ا يف اوفلتخ او دمحم ييب ] عم اج نمو : ةلأسم

 . نوكرشمو نوملسم مهيفو ةيصوب هيبرقأل

 اوجتحاو 0 نيكرشملا نود نيملسملل ةيصولا نوكت : مهضعب لاق
 : اولاق . "نيتفلتخم نيتلم لهأ ثراوتي ال" -مالسلا هيلع- يبنلا لوقب
 دجوي ام ناك ثاريملا يف ماحرألا نيب عطق دق مالسإلا َناك املف
 زاوجلا ىف دعبأ ةيصولا وهو ثاريملا ببسب

 دق ةيصولا نأل نيكرشمللو نيملسملل ةيصولا : نورخآ لاقو

 اكرشم وأ املسم ناك بيرق لكف ةبارقلا عيمج اهمسا رهاظب تمع

 فورعملاو . فورعم لعف مهيف ةيصولا نأل . ةيصولل قحتسم وهف
 . نيكرشملا يفو نيملسملا يق زوجت ةقدص

 ًاعطقنم ةخسن يفو )١(
 ١٣٧



 ةيصرول نم ن اثلا نيملسملل نوكم : ىرخ أ ةق رق تل اقو

 ام فصنك مهنم كرشم ا ىطعي : نورخ ا ل اقو . 7 ١ نبكرشمللو

 . تيملا ىلإ برقأ كرشملا ناك نإو ى نيملسملا نم دعبألا ذخأي

 كرسشل | له أ نم هيبرقأل ىصوأ لجر نعو رذأل ١ نمو : : ةلأسم

 ىرأ ينأ ريغ ظفح هيق يدنع امف ناثوألا ةدبعو يسوجملا امأف
 ةيصولا ناق كدىلامملاو باتكلا لهأ نم ماحرألا امأق . مهلا ةيصولا

 ةزئاج مهل

 هماحرأل يصوي لجرلا تيأرأ : تلق ةيشاحلا نم : ةلاسم
 يف كرشم و ا نم اتسم كرشم ق أ . . يسسوجم و ] ي دوهي و ] ديع مهيفو

 : لاق ؟ ةيصولا يف ءالؤه نم دحاو لخدي له . دترم وأ ج برح راد

 هتيصو هل نوكتف ة هيصوي مهنم ادح ] صخحي ن ] ال ا ائيش مهل ىر ] ال

 . ةصاخ

 : لاق نم لاقو 0 كلذ يف نولخدي ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . نولخدي ال : لاق نم لاقو س الف كلذ ريغ امأو . باتكلا لهأ لخدي
 ىلإ عجر . دحاو لكل ةيصولا نم مهس لقأ مهل نوكي : لاق نم لاقو
 . باتكلا

 نع -هللا كمحر- تلاس ىراوحلا ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 زوجيأ نايطمرق امهو اهينب ينبال اهلام ثب تصوأو تتام ةأرما
 . امهل زئاج كلذ نإف تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ امهل هب تصوأ ام امهل

 ولو تدارأ ثيح اهلام فرصت نأ اهلو هوزيجي مل وأ ةثرولا زاجأ
 ام مهل تيثو ‘ مهل كلذ زاجل يسوجمل وأ يدوهيل اهلام ثلظي تصوأ

 . كلذب مهيلع مكحيو س هوزيجي مل وأ ةثرولا كلذ زاجأ هب مهل تصوأ

 ةيصو يق لوقت امو دمحأ ني نسحل ١ يلع يب ا نع : ةلاسم

 ىف نوكيأ ذخأي نمم ناك نإو ى ال مأ كولمملا اهنم ذخأي براقألا

١٢٨



 هتصو ىف ذخأي كولممل ١ > معتق ؟ مهنم لح و رخآك ذخأي م ] هتجر ل

 وأ هيلإ هميلست امأو . ملعأ هللاو م رحلا ذخأي امك همهس هلو براقألا
 . ملعأ هللاو . هيف فلتخي امم كلذف هديس ىلإ

١٣٩



 نوتالتلاو نماثلا ب ابل

 هريغ لبق براقألا نم ىطعي نأ "بجي اميق

 نم مهنيب اهمسقي هنإف نيبرقألا ةيصو امأو رفعج نب عماج نمو
 نأ امأو . مهرد لوقلا ضعب يف مهرخآ ىلإ لصي نأ ىلإ كلذ يلي
 كلذ ليلق مهنيب مسقي هن اف نيفورعم موق نبي فورعم ء يشب يصوي

 . هريثكو

 وأ نيبوسنم وأ نينيعم اوناك اذإ معن : ديعس وبأ لاق هريغ نمو
 نوبرقألا عمتجا اذإ امأو . ةطاحإلا اهيف مهيلع عقت ةفصب نيفوصوم

 مهنم نطب مدع نإو ى برقألا مث برقألا مهنم يطعي امنإف اعيمج
 هماقم ماق نم مهس ذخاب لوق ا ىلع . هماقم موقي هيلي يذلا نطبلاف
 مهيف دلولا دلو نيبرقألا برقأو ى هسفن مهس ذخأيو هماقم موقي لوقو
 مهدالوأ نم دحاو لك يطعيو س امهس مهنم دحاو لك يطعيف أدبي
 فصنك ىطعي لفس مهنم دحاو لك كلذك مث هوبأ ىطعأ ام فصن
 ركذلاو ،\ مهرخآ ىلإ لصت وأ ةيصولا غرفت نأ ىلإ هوبأ ىطعي ام
 لثم ركذلل ليق دقو ى معن : ديعس وبأ لاق م ءاوس ىثنألاو كلذ يف
 . نييثنألا اتح

 تفلب اذاق دحأ مهنم م اد ام ةبنصرول ا مهودعت الو : ب اتكلا نمو

 ةيصولا نم يقبو فصنو قناد نم رثكأ مهرخآ عقو وأ مهرخآ ىلإ
 دحاو رخآ ذخأ ام فصن ىطعيف هيبأ بأ تيملا دجب أدبي هنإف ى ءىش
 اهنم ىقب هنأ ملعي امن او . ء يش ةيصرول ا نم ىقب ن اف . دلول ١ دلو نم

 تيقيو فصنو قناد نم رثك أ .4 هيطعي نم رخ أ ذخأ اذ ا ءىش

 ةيصولا عجرت اهنإف س ةعبرألا دا دجألا دعي نمق 0 كلذ دعب ةيصولا

 دالوأ ىضقنا اذإ ليق دقو ديعس وبأ لاقو . يصوملا ةوخأ ىلإ
 .كلذ دعب ةوخإلا مت ةينامتلا دادجألا مث ةعبرألا دادجألا طعاف دالوألا

 أدبي اميف ةخسن )١(

 .٤\



 دقو : ديعس وبأ لاق . ءاوس اهيف ىثنألاو ركذلاو باتكلا نمو
 ام فصنك ةوخألا نم دحاو لك ىطعيف نبيثنألا ظح لثم ركذلا ليق
 ذخأ ام فصنك مهدالوأ نم دحاو لك ىطعي كلذك مث دجلا ذخأ
 ةيصولا نم ىقبو اوغرف نإو ى اولفس نإو ةيصولا مهودعت الو ،هوبأ
 ىهو لاوخألاو مامعألا ىلإ عجرت اهنإف كل انفصو ام ىلع ءيش

 مهغلبت مل نإو ى اعيمج اهيق اولخد ةيصولا مهتغلب نإف ى ةدحاو ةجرد
 . ةجرد معلا ونبو لاخلا ونبو اعيمج اولخدي . اوطعي مل

 وهو ٠0 مهس معللق ةجر ل معل او ل اخل او ل ار ] هنأ انعم هريع ل اق

 ‘ معل ا ذخأ ام فصن ل اخللو ‘ ةوخأل ا دلو نم دح و ذخأ ام فصنك

 معل ا ذخأ ام فصنك معل ١ دلو ذخأيق اولفس نإو مه دالوأ كلذك مث

 > اولقس نإو 7 كلذك مه مت > لاخل ا ذخأ ام فصنك لاخل ١ دلو ذخأيو

 مهنم ىننأل و رك ذل او . هوي ] ذخ ] ام فصنك مهنم لح او لك ذخأيو

 تعجر ءيش مه ار دل أ نم ىقيو 7 مهرخآ ةيصرول ١ تقلب ن اف » ء اوس

 . اهمأو تيملا ةدج وبأو همأو تيملا دج وبأ مهو دادجألا ىلإ ةيصولا
 نم دحاو رخآ ذخأي ام فصنك امهنم دحاو لك هتادجو تيملا ذخأيف
 ام فصنك امهنم دحاو لك اهتدجو تيملا مأ دج ذخأيو ى مامعألا دلو
 . ل اوخأل ١ دلو نم دحاو رخآ ذخأي

 مث ةعبرألا دادجألا ىطعي ليق دقو : ديعس وبأ لاق هريغ نمو
 , مامعألا مث > ةينامثلا دادجألا مث مهدالوأو ةوخألا

 ةيصولا يف ركذلا بوبحم نب دمحم ةيشاحلا نم : ةلاسم
 نييثنألا ظح لثم ركذلل : نورخآ لاق دقو س ءاوس ىثنألاو نيبرقألل

 تسيلو س ءاوس ةيصولا يف ىثنألاو ركذلا : لاق نم لوقب ذخأن نحنو
 . عجر . ثاريمب

 هنإف مهاردلا تيقبو بسنلا عفترا ام مه كلذك مث باتكلا نمو
 رخآ مهو هوبأ ذخأ ام فصنك دادجألا نم دحاو لك ويأ ذخأي

 . ماحرألا
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 رقعج نبا عماجو ‘ نسحلا يبأ عماج نأ تدجوو هريغ نمو
 فصنك لاخلا دلو ذخأيو رفعج نبا لوق ىلإ بابلا اذه ىف نايراقتم

 فصنك مهنم دحاو لك ذخأ اولفس نإو كلذك وه مث لاخلا ذخأ ام
 نب عماج يف دجوي يذلاف . انه نم ناعماجلا قرتفاو هوبأ ذخأ ام
 . هركذ ىضم دق رفعج

 مهرخآ ةيصولا تغلب نإف : نىنحلا يبأ عماج يف دجوي يذلاو
 هلاوخأو بألا مامعأ ىلإ ةيصولا تعجر ءيش مهاردلا نم يقبو
 مألا مامعأو 0 مامعأ هلاوخأو بألا مامعأف اهلاوخأو مألا مامعأو
 ذخأي هنإف بسنلا عفتراو مهاردلا تيقب ام كلذك س لاوخأ اهلاوخأو
 رظنأ 0 ماحرألا رخآ مهو هوبأ ذخأ ام فصنك دادجألا نم دحاو لك

 . طلغ هيف هلعل كلذ ىق

 ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ركذلا نيب ةيوستلا يف تملع اميف مهنيب فالخ ال اعيمج اوعمجأو
 . دحاو زيخ يف ةدحاو ةجرد يف اوناك اذإ ةمسقلا يف ىننألاو

 ىلع اوعمجأو مهتاجرد يف اوقلتخا اذإ مهنيب ةيوستلا يف اوفلتخاو

 رئاس ىلع نومدقي مهنأو ‘ ةثرو اونوكي " اذإ نينبلا ينب ميدقت

 لكو مهلبق ةبارقلا نم دحأب دبي نأ بجي ال هنأو ى ءاطعلا يف ةبارقلا

 يتلا ةجردلا يف ناك نم هذخأي ام فعض هيلإ عفد ةجردب أدي نم

 نيب يوسي هناف ركب يب ] لوق ىوس نوعمجم كلذ ىلع مهو 4 هيلت

 . ةيارقلا رئاس

 لاقو س ةوخألاب ادبي مهضعب لاقف مهدعب أديي نميف اوفلتخا مث

 مهقاقتايو ثاريملا يف مهلزانم ىلع اسايق دادجألاب أدبي لب : نورخآ

 مهدالوأ دالوأو مهدالوأ مث 5 ةترو اونوكي مل اذإ نينبلا ىتيب ينب ميدقت ىلع

 دادجألاو ةوخألا ىلإ كلذ دعب عجري مث 4 . لسن مهل يقبي ال نأ ىلإ

 . هيق اوفلتخا ام ىلع
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 . ةمهيم تناك اذ ا بر اقألا ةيصو ىف فلتخ او : ةلأسم

 صخي ملو اذكه هير اقأل ىصوأ اذ ا ةمهيم ىنعم نوكي ن اريسفت

 برق نم ءابآ ةعبرأ ىلع مهلك براقألا عمجت : ليقف ى مهنم ادحأ
 مهيلع مسقي مث . بر اقأل ١ مس ١ هقحلي ام عيمجو دعي نمو مهنم

 . ءاوس دعيألاو . برقألاو » ء اوس ىتنألاو ركذلا مهصح

 . برقألاف برقألا ىلع مسقت : لاق نم لاقو

 برقألا ىلع براقألل ةيصولا مسق ىلإ بهذ نم يأر عمجأو
 ام مهونبو دالوألا دالوأ مه ثري ال نمم براقألا برقأ نإ برقألاف

 مهنيب ملعن ال اوعمجأو ادحأ مهيلع مدق ادحأ نأ ملعن الو اولسانت

 مامعألا نم برقأ اوناك ام مهدالوأو تاوخألاو ةوخإلا نأ افالتخا

 . اوناك ام مهدالوأو لاوخألاو

 لاقف لاوخأل او مامعألاو تاوخألاو ةوخألاو دادجألا يف اوفلتخاو

 ةوخألا نم ىلوأ مهو ةينامثلا دادجألا مث . ةعبرألا دادجألا : لاق نم

 ةوخألا مت ةعبرألا دادجألا : لاق نم لاقو 0 لاوخألاو مامعألاو

 مهونبو مامعألاو لاوخألا مث ةينامثلا دادجألا مث مهونبو تاوخألاو

 . نسح وهو

 ن اكف نييرقألل ةيصوب ىصوأ نميف هللا ديع وي أ ل اق : ةلاسم

 وبأو هيبأ مأو هيبأ وبأ هادجو ةوخأ ينبو ةوخأو نينب ينب نيبرقألا يف
 فصن نينبلا ينبل مث ‘ ىمسم ءيش نبإلا ينبل ناكل همأ مأو همأ

 فصنك لفسأ نم ةجرد دحاو لك ذخأي اولقس ولو اوغرقي ىتح كلذ
 ام فصنك ةوخإلا تذخأ اوضقنا اذإف ، مهنم ىلعأ نيذلا ذخأ ام

 ذخأ ام فصنك دادجألا اوطعأ ةوخإلا تذخأ اذإاق 4 مهرخآ ذخأ

 يف رظني مث دادجألا ذخأ ام فصنك ةوخألا ونب اوذخأي مث ةوخألا

 . ةجرد يف ةجرد كلذ دعب ةبارقلا
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 يف ليقام ضعب يف جرخي اذه نأ يعم : لاق ديعس وبأ لاق

 برقألا نولضفي مهنأ لوقي نم لوق ينعم ىلع براقألا ميدقت
 ناك نم ىلوأ نينبلا ينب نإ مهقافتا ىنعم تبثف . نومدقيو برقآألاف
 توتسا ةجرد لك اوناك ام مهونب مث ‘ الضفمو امدقم بر اقألا نم

 اذهي لاق نم نب ملعأ الو س اوضرقني نأ ىلإ ىلقسلا نم ىلوأ تناك

 مهنإ افالتخا براقألا نم لصفلا اذه يف ميدقتلاو لضفتلا ىنعم يف

 اضعب نأ يعمق 0 مهميدقت يف نوفلتخي ءالؤه دعب نم مت نومدقي

 مألا ويأو ألا وبأ وهو مهنم اثراو نكي مل نمم ةعبرألا دادجألا مدقي

 ثيراوملا يف مهميدقت يف قافتإلا توبث ىنعمب 0 ةوخألا ىلع مهمدقيو

 ةوخألا مدقي اضعبو . ءامدلاو اهريغو لقاوعلا رمأ يف ةبصعلا يقو

 دادجألا نألو هيبأ دلو نم هنأل محرلا ىنعم يف تيملا نم برقأ مهنأل

 يف دادجألا نم برقأ بألا ناك اذإ برقأ لا دلوق هدادجأ دلو نم

 . يدنع مهميدقت يف فلتخي ماحرألا نم عضوملا اذهف قافتإلا ىنعم

 ىلع مهمدقي ضعبف ةعبرألا دادجألا دعب ةينامثلا دادجألا كلذكو

 . اولسانت ام مهينبو ةوخألا يطعي مت ةعبرألا دادجال ا دعي ةوخألا

 ل ادجأل ١ يطعي مث : ةعررأل أ د ادجأل ا ليق ةوخ ال ا يطعي صضعيو

 . ةينامثلا دادجألا يطعي من مث اوناك ام ةوخألا ينب يطعي مث 1

 مث ةعررأل ا ل ١ دجأل ا مت اون اك ام مهنييو ةوخأل | يطعي مهصضصعيو

 . ةينامثلا دادجألا

 ميدقتلا يف بهذملا اذه ىلإ بهذ نمم مهنم ادحأ نأ ملعأ الو

 اوناك ام ةوخأل ينب نم دح أ ىلع مامعألا مدقت ا مدقت براقألل ليضفقتلاو

 هلانت نمم دادجألا نم دحأ ىلع الو اولسانت اوناك ام مهينب ىلع الو

 ام مهونيو ةوخألاو اوناك 7 نينبلا ونب ضرقنا اذإق ي مهنم ةيصولا

 نأ ملعأ الو مهنم فالتخالا ( ) يناعم ىلع اوناك ام دادجألاو س اوناك

 مهينيو نبينيلا نم دحأ ىلع اوناك ام لاوخألا وأ مامعألا يطعي ادحأ

 ام مهينبو ةوخإلا ىلع الو ةينامتلاو ةعبرألا دادجألا ىلع الو اوناك ام

 ىنعم ةخسن يفو )١(
 ١٤٤



 . ةدحاو ةجرد لاوخألاو مامعألا نأ قافتالا ىنعم ىق جرخيو اوناك

 ةجرد يف اوقفتا اذإ مهينب نأو ثقلا لاوخاللو نيثقلا مامعألل نأو
 . يواستلا يف مهلثم

 نم لاق نم لاقف دادجألا امأو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ةوخألا يطعي هنإف دلولا دلو رخآ نع ةيصولا تلضف نإف : نيملسملا
 . دجلا لبق

 ولو ةوخألا لبق هدحو بألا وبأ دجلا يطعي لب : لاق نم لاقو
 . ذخأن ى أرل ا ) ذهيو دلول | دلو نم دح او رخآل عقب ام فصنك

 مهدعب خألا ذخأي مث .0 مهلك ةعبرألا دادجألا : لاق نم لاقو

 ةوخألا دعب نم ءيش ةيصولا نم ىقب نإف س دجلا ذخأي ام فصنك
 نم يقبو عطقنا اذإف س هلاوخأؤ تيملا مامعأ ىلإ تعجر مهدالوأو

 ضعب يف لعلو 0 لوألاف لوألا دادجألا ىلإ تعجر ءيش ةيصولا
 لبق هيبأ مأو همأ مأو همأ وبأ مهو ةثالثلا تيملا دادجأ نأ لوقلا
 تعجر مهلوسنو لاوخألاو مامعألا ضرقنا اذإف . لاوخألاو مامعألا

 يأرلاو مهدادجأ مث ةثالثلا دادجألا ءالؤه ءابآ ىلإ اضيأ ةيصولا
 ىلإ تعجر مهلوسنو هلاوخأو تيملا مامعأ ضرقنا اذإ هنأ بحأ لوألا

 ناكو س مهيف ةيصولا تدعص مهاردلا تلضف اذإف ى دادجألا ءالؤه
 . هلبق يذلا نطبلا دخأ ام فصنك دعص نطب لكل

 لاوخألا ىضقنا اذإ هنأ هذه لبق ةلئسم ىف انلق انك دقو
 انأ كلذو ى اهمأو تيملا ةدج وبأو همأو تيملا دج وبأ ذخأ مامعألاو

 هدجو هيبأ مأ تيملا ةدج نوكي نأ بجي هنأ نيملسملا ضعب نع انيأر
 دعب نوكي هنأ كلذ نحن ظفحن ملو بألا بأ دجلا لثم همأ مأو همأ وبأ
 نم لدعلا يف رظن ةيصولا مسق ىلوت نمو ث بألا بأ الإ دلولا دلو
 . باوصلا ىلإ برقأ هنأ ىجر امب ذخأو كلذ
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 نأ ءاهقفلا نم هللا ءاش نمع هظفح يف رظن خيشلا ناكو
 لكلو ءاوس مهلك اهمأو مألا وبأو همأو بألا بأ مهو ةعبرألا دادجألا
 نم ةوخألا مث س دلولا دلو نم دحاو رخآ ذخأي ام فصنك مهنم دحاو
 هب بتكو كلذ نم ظفح ام ىلإ عجرو دجلل ام فصتك خأ لكل مهدعب
 . مهريغو تومرضح لهأل

 امنإ محري هدلاو ليق دلولا ذخأي نأ نسحي ال : ددعس وبأ لاق

 مث ؛ مهونيو ةوخألا مث ىلوأ انعم ةعبرألا دادجألاو هريغب ال هيلإ ىلدي
 دالوأ ىطعي ليق دقو لاق . مامعألاو لاوخألا مث ةينامثلا دادجألا

 ام مهونبو مامعألاو لاوخألا مث . مهونبو ةوخألا مث اوناكام دالوألا
 . ةينامثلا دادجألا مث 4 ةعبرألا دادجألا مث ي اوناك

 مامعألا مث ى ةعبرألا دادجألا مث ةوخألا ىطعي : لاق نم لاقو
 . ةينامثلا دادجألا مت ى مهونبو لاوخألاو

 مث مهونبو ةوخألا مث ةعبرألا دادجألا ىطعي لاق نم لاقو

 77 لاق نم لاقو . ةدنامثلا دادجألا من مت مهونيو مامعألاو لاوخألا

 ةوخألا مث ةينامثلا دادجألا مث ةعبرألا دادجألا مت مهونبو دالوألا

 . مهونبو مامعأل او لاوخألا مت مهونبو

 ام لوأو -هللا همحر- رثؤملا ىب ] نع هنأ دجوي اممو : ةلاسم

 مهس فصن هيلي يذللو مهس مهنم ىلعألل اولسانت ام دلولا دلو يطعي
 دحاو لك يصوملا دادجأ ةعبرألا دادجألا ذخأي مت ى اوضرقني ىتح

 ةينامثلا دادجألا ذخأي مث . دلولا دلو نم دحاو ذخأ ام فصنك مهنم

 مث ى ةعبرألا دادجألا نم دحاو ذخأ ام فصنك مهنم دحاو لك العلا
 نم دحاو ذخأ ام فصنك مهنم دحاو لك تاوخألاو ةوخإلا ذخأي

 ذخأ ام فصنك مهنم دحاو لك مهدالوأ ذخأي مث . ةينامثلا دادجألا

 مهنم دحاو لك تامعلاو مامعألا ذخأي مث اولسانتام اذه ىلع هدلاو

 فصنك لاخلا ذخأيو س ةوخإلا دلو نم دحاو لقسأ ذخأ ام فصنك
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 لاخلا نبا ذخأيو لاخلا ذخأي ام لثم معلا نبا ذخأيو ى معلا ذخأ ام
 بأل ا مع ذخأي مث . اولسانتام اذه ىلع معل ا نيا ذخأ ام فصنك

 . ةمومعل | دلو نم دح او لفس ] ذخأي ام فصنك

 لفسأ ذخأ ام لثم ذخأ ةمومعلا نم لفسأ ةلوئخلا تناك نإو

 ذخأيو بألا مع ذخأ ام فصنك بألا لاخ ذخأيو . ةلوئخلا نم دحاو
 فصنك بألا لاخ نبا ذخأيو ى بألا لاخ ذخأ ام لثم بألا مع نبا

 بألا لاخل ام لثم مألا معلو اوناكام اذه ىلع س بألا مع نبا ذخأ ام

 . مهدالوأ كلذكو اهمعل ام فصنك اهلاخلو

 ةوخأل او .» ء اوس نييرقأل ١ ةضدرق يف ىتنأل و رك ذل و : ل اق

 تالاخلاو لاوخألاو . ءاوس تامعلاو مامعألاو ى ءاوس نوقرفتملا
 ةيبصول ١ نم ثر اول ىطعي الو . ء اوس تا دجل او دا دجأل و .» ء اوس

 . ائىش

 تعجر اوم دعأو دحأ مهنم دجوي مل ن اف : رثؤملا ويأ لاق

 مه ء الؤهو ء ٹ اريمل اك ن اك ىصوأ اذ ا هزأل تيمل ١ ةثرو ىل ١ ةيصرول ١

 . كل ترسف ام ىلع مهتلان اذإ ةيصولا نوذخأي نيذلا هبراقأ

 نيإل ١ ني ١ يف ة دارقل | نعو يلع ني رهزألل أ باوج نمو : : ةلاسم

 نا اق بأل يوي و مأل | ىوبألو » ء اوس ةبصول ١ يف مهف ل ١ دجأل او

 بألا يوبأ نيدجلاو نيالا نياو 4 مأل يوب أ نع فعضلا بألا يوبأل

 . ءاوس

 لبق نمو بألا لبق نم مهلك دادجألا ليق دقو : لاق هريغ نمو
 نإ : دقو . ةدحاو 4 هجرد يف اوناك اذإ ةبصرولا يق ء ءاوس مهلك مألا

 نإو نبالا نبال ام فصت دادجئللو دادجأل ١ ىلع مدقم نيال ١ نبا

 . نينيلا ىنب ةجرد تلقس

\ ٤٧



 : لاقو ةيصوب هيبرقأل ىصوأ لجر نع يلع ابأ تلأسو : ةلاسم
 اذه لعفي ام ةيصولا يف لخدي نمم وهو ائيش هيطعت ال انالف نإ
 . ائيش هيطعي ال نأ ىنبجعي : لاق ؟ ىصرولا

 ال ن ] مهنع وه ٥ درف أو هريغ بر اقأل ىصوأ ١ ل ا : هريع ل اق

 تن اكو ةيصرول اي هييرق ] نم ادح او صخ ول هنأل ي دنع طعي مل ىطعي

 نم طعي مل مهنم ادح او درف أو المجم هير اقأل ىصوأ اذ ا كل ذكو

 مهنم ادح او ىطعت ال : ل اق مث هير اقأل ىصوأ اذ ا ام و . ةيصرول ١

 ىطعي نأ ينبجعيف يصوملا تومب تبثت اهنإ لوقي نم لوق ىلعف
 هدرفأ دق هنأل ىطعي ال نأ ينبجعيف ةيصولا موي لوقي نم لوق ىلعو
 قحلا قفاو امب الإ هنم ذخؤي الو هيف رظناف ملعأ هللاو مهنم
 .باوصلاو

١٤٨



 نوتالتلاو عساتلا بابلا
 ةيصولا قحتسي نم هيلا ىهتنا نميق

 مهضعب لاقف ةيصوب هيبرقأل يصوي لجر يف انباحصأ فلتخا
 مألاو بألاب هبساني نمف 4 مهنم هنولي نيذلا ةبارقلا نيب ةيصولا مسقت

 حصي نمم ءالؤه ادع امو ى يصوملا تيملاب لصتت تاجرد عبرأ ىلإ
 اذهو . اهنم هيلإ عقدي ال هنإف اذه قوف ىلإ تيملا هب يقليو بيسنتلا هل

 . انباحصأ ءاهقف روهمج بهذم

 لاقف نيلوق ىلع تاجردلا هذه يف لوقلا باحصأ فلتخا مث
 نورخآ لاقو . عبرأل ١ تاجردلا هذه يف تيمل ا نوكي : مهضعب

 اولاق مهنأك س ةسماخلا ةجردلا تيملاو تيملا ريغ عبرألا تاجردلا

 ةيصولا مسقت ىرخأ ةقرف تلاقو . تاجرد عبرأب أ هبساني مسا
 . تاجرد تس ىلإ مهنيب

 نم بيرق مسا هل تبثي نم لك نيب مسقت : ىرخأ ةقرق تلاقو
 عطقني ادح ةبارقلا ءالؤه لعجي ملو هل ثاريم ال نمم ةبصع وأ محر
 نم دحأ بسنب ماقتسا ام اولاقو مسإلا رهاظب اوقلعتو بسنلا دنع
 ايركز نب يحي يار ناك اذه نظأو هتبارق نم وهف تيملا ىلإ سانلا
 ىلع يأرلا اذه باحصأ فلتخا مث . ىلصوملا ركب ىبأب فورعملا
 . ا . : نيلوق

 مهب لصتا اذإ كرشلاب مهيف ةيصولا عطقنت : مهضعب لاقف

 عطقني ثرإلا ناك اذإ : اولاق عطقني مت ى لهجلا ىلإ بسنلا

 . كرشلا اهعطقي نأ ىلوأ ةيصولا تناك نبتلملا فالتخاب

 ! ثاريملا ليبس ةيصولا ليبس سيل : ىرخألا ةقرفلا تلاقو
 همحر تيملا اهب لصيو هللا ىلإ اهب برقتي ةيطعو لضفت : ةيصولاو

 هوبسانت متنأ : ةخسن يفو )١(

 ١٤٩



 رفاكلاو ملسملا يف حصت دق ةبارقلاو -ىلاعتو كرابت- هللا رمأ امك

 ىلص- هيبن ناسل ىلع -ىلاعتو كرابت- هللا نم دبعتلا درو ثاريملاو
 . "نيتفلتخم نيتلم لهأ ثراوتي ال نأب" -ملسو هبع هللا

 هيلع ةيصولا لمحت نأ زجي مل هللا نم ةدابع هذه تناك اذإو

 هلاحو هلصأ ىلع كورتم نيلصألا نيذه نم دحاو لك ناكو . اسايق
 بلط ىلع كل ذ يف اودمتع و هريغ الو » ع اكرش ء الؤه ريتعي ملو

 . هب اومكح هودجو ىتمف بسنل ا ةحص

 . ءابآ ةعبرأ مهيف زواجت ال نيبرقألا ةيصو نأ ليقو : ةلاسم
 هللا ىلص- يبنلل -ىلاعتو كرابت- هللا لوقب كلذ يف جتحا نم جتحاو
 . ء ايآ ةعيبر ] ىل ا مهر ذنأف "نييرقأل ١ كتريشع ر كن و" -ملسو هبلع

 اذهو مهل ىهف بسنلا حصو مهاردلا تيقب ام : لاق نم لاقو
 7 ايآ ةعبرأ ء اهقفل ١ ضعي لاق : يراوحل | ويأ لاق , انيلإ بحأ يأرلا

 . ذخأن اذهبو تيملاب

 نم ةيصولا لانت هنأ لاق نم لاق دقو : ديعس وبأ لاق هريغ نمو
 تيملا ريغ ءابآ : ةعبرأ لاق نم لاقو س تيملاب ءابآ ةعبرأ ىلإ تيملا هيقل
 هيقل نم رظني امنإو . مهاردلا تيقبو بسنلا حص ام لاق نم لاقو
 رظني امنإو س تيملا ىقلي نم ىلإ رظني الو ىطعأ ءابآ ةعبرأ ىلإ تيملا
 . تيملا هاقلي نم ىلإ

 ىمسوم ن ] لاق نم لاق : ير اوحل ا ني ا دمحم ل اقو : ةلاسم

 يبرق يف كلذكو ةريثك ةيصولا تناكو س ءابآ ةعبرأ ىلع ةيصولا عطق
 م َ . مألا

 ىل ا اعيمج مهيلع مسقت بر اقأل ١ ةيصو ن ] لوقي نمعو : ةلأسم

 نولضفي له : تلق . ضعب ىلع مهضعب لضفي الو ءابآ ةعبرأ

٥ ١.



 يف كلذ يف لوقلا جرخي امنا إ مأ ءابآ ةعبرأ ىلإ كلذ يف لاوخألا

 ؟ ةبصعلا نود ماحرألاو لاوخألا نود ةبيصعلا

 ةدصعلاو لاوحالا نم براقألا عيمج انعم كلذ قحلي هنأ يعمف
 لخد نإو : تلق . براقألا مسا هقحلي ام عيمجو ءابآ ةعبرأ ىلإ

 ؛ كلذ يف ءاوس ةبصعلاو مه نونوكي له ماحرألاو كلذ يف لاوخألا
 هل ةيصو الإ اثراو مهنم جرخ نم الإ كلذك هنأ ىعمف لوقلا اذه ىلع

 . ليق لهو : تلق ؟ كلذب لوقي نم لوت ىلع ةعبرأ نم ىلعأ جرخ وأ

١٥١



 ١ ۔ نوعبر لا بابلا ..

 نيبرقألا ةبصو يف مامعألاو لاوخألا يف

 ن اف . م امعأل او ل اوخأل ا يف اوفلتخ او دمحم يبأ عم اج نمو

 ةدح و ةجر ل يف مه مهضعب ل اقو ثلل ١ ل اوخالملو ن اقلا م امعألل

 . ثاريملا ليبس ةيصولا ليبس سيلو 0 ةدحاو يصوملا نم ةبارقو
 . مهددع ىوتسا اذإ فصنلا لاوخأللو فصنلا مامعأللو

 ؛بيرق ىلع ابيرق لضفي ال هنأل يلصوملا ركب يبأ لوق اذه لعلو
 اركذ س ىصقأو دعبأ ناك نم الو تيملا ىلإ ىندأ مهنم ناك نم الو
 مهكرشا تيملا نإف ةلصو ةيطع اهنأ كلذ يف هتجحو 0 ىثنأ وأ ناك
 . هلوق لوقلا نأ انمهوت كلذلف . اهيف

 :مهضعب لاقف ثقلا لاوخأللو نيثلثلا مامعألل لعج نم فلتخا مث
 معلل ناف > ةرشع لاوخألاو دحاو امع ال | إ مامعأل ا نم دجوي مل اذإ

 ملو ة ةرشع مامعأل ١ ناك ول كلذكو . ثلثلا ل اوخأللو نيثلثلا دحاولا

 . ثلثلا لاخللو ناتقلثلا مامعألل ناك ادحاو الا لاوخألا نم نكي

 لاخلا ذخأيو معلا ذخأي لاخلا ذخأي ام فعض : مهضعب لاقو
 . ثملاو نيثثلا ركذ لطبيو معلا ذخأي ام فصن

 دحأ مدع اذإ ٦ هجو نم مامعأل او لاوخألا يف اضيأ اوفلتخاو

 نم هدجو نم ىلإ عفدي مهضعب لاقف . يناثلا قيرفلا دجوف نيقيرفلا

 ق ] ةمودعم ىرخأآال ا ةقرفل ا تناك ةدصول ١ نم هتصح نيقيرفلل ا دحأ

 ل اقو ةيصول ١ ةلمج يف ةعج ار ة همو دعملا قيرفل ا ةصح نوكيف ة هدوجوم

 ةقرفلا ح دعل ةصحلا طقستو ة ةدوجوملا ةقرقلا طقست لي : مهضعب

 . اهتجر ل يف اهعم يتل ا ةرجأل ا

 :مهضعب لاقف رخآ باب نم لاوخألاو مامعألا يف اضيأ اوفلتخاو

٥٦٢ ١



 ةجرد ىلإ معل ا ىق مامعأل ١ اونب عفر ل اوخأل ١ دجوو مامعأل ا مدع اذإا

 لاوخألا نم دحاولا ذخأي ام فعض دحاو لك ىطعأو مهئابآ
 . مهئابآ ماقم مهوماقأو

 ةجرد ىف لاخلا نأل لاخلا ذخأي ام لثم ذخأي لب : نورخآ لاقو
 ناك ول نإ بأل أ ذخأي ام فصن ذخأ > هديأ ةجرد يف ناك اذاف > هديأ

 ال هنيا مدعق هيبأ دوجو ىفو ةصحلا ىق لاخلا ىواسي معلا نباو انح

 . هتجردو هعضوم يف ةيصولا يف قحتسي ناك امع هديزي
 نوبسحي بألا لاوخأ نأ لوقي نم مهنمو هريغ نمو : ةلاسم

 : لوقي نم مهنمو 8 ريشب لوق اذه : هريغ لاق . تيملا.ل اوخأ عم

 . ذخأن ىأرلا اذهيو مامعألا عم مهنأ

 تيملا يبأ مامعأو تيملا يبأ لاوخأ نأ : لاق نم لاقو هريغ نمو
 ةجرد رخآ ذخأي ام فصنك مهنم دحاو لك نوطعيف . مامعأ مهلك
 يبأ لاوخأ لاوخأللو مامعألل كلذ لوقي نم مهنمو 0 مامعألا ينب نم
 : اولسانت ام مهونب كلذكف . تيملا يبأ مامعأل ام فصنك تيملا
 لاوخأ مهلك مهنأ : لاق نم لاق تيملا مأ مامعأو تيملا لاوخأ كلذكو
 لاوخألو نامهس تيملا مامعأ : لاق نم لاقو . ءاوس مهلك نوذخأيو
 ."مهس تيملا مأ

 ءابآ ةعبرأ ىلإ بسحي براقألا نأ لوقي نم لوق ىلعق : هل تلق
 بيترتلا ىلع تمسق ول ام لثم لاخلا ىلع معلا لضفي مهنيب مسقي مث
 كلذ يف ءاوس بالا لبق نمو مألا لبق نم لاخلاو معلا نأ : يعم لاق
 . دحأ ىلع دحأ لضقي ال

٥٢ ١



 نوعبرألاو يداحلا بابلا
 كالنخ.الا هبق عقب امع

 مع نباو لاخ وأ لاخ نباو مع نوكي نأ رفعج نبا عماج نمو
 نبا نإ : لاق نم لاقف ةريثك ءابآب مهنم لفسألا نطبلا لفس امبرو
 نأ هوبأ تام اذإ دحاو لكلو 0 مهئابآ ماقم نوموقي هنع لفس امو معلا

 مهس هيطعأو همرحأ ال نأل هيبأ ماقم ) هميقي : لاق نم لاقو

 لاخلا نبا كلذكو نسحلا يبأ عماج يقو . ايح هوبأ ناك ول نإ هسفن

 . 4هىسقت مهس هبطعأو هديأ ماقم هميقأ

 مامعألل نأ ىلع اوعمتجا دقو هيبأ مهس ذخأي : نورخآ لاقو

 انيطعأ لاوخألا لقو مامعألا رثك نإف : اولاقو س ثقلا لاوخأللو نيتلا
 نيب مسقلا يرجي كلذ ىلع مث مهس ى فصن لاخلاو امهس معلا
 لاوخألا ناك نإو مهس فصن لاخلا نبالو مهس معلا نبال مهدالوأ
 انرظنق ناثلثلا مامعالل ناكو ثلثلاب لاوخألا عطق اليلق مامعألاو اريثك
 . هب ذخآلا انببحأف لوقلا اذه ىف

 نامهس معلل ءاهقفلا ضعب : لاق -هللا همحر- يراوحلا وبأ لاق
 . ذخأن اذهبو اولق وأ لاوخألا رثك مهس لاخللو

 لاوخأللو اورتك وأ اولق ناتقلا مامعالل لاق نم لاقو هريغ نمو
 نملو مهس مامعألا نم ناك نمل لاق نم لاقو 7 اورثك وأ اولق ثلثلا

 . اورثك وأ اولق مهس فصن ل اوخألا نم ناك

 . ملع ] هلل او رثك أ وه لوقل ا ا ذهو

 هميقأ : ةخسن يفق ) )١

٥٤ ١ 



 معلا اونب ناكو لاخ نبا وأ مئاق لاخ ناك نإ انرظنو باتكلا نمو

 اذإف ث كلذ وحن وأ ءابآ ةسمخ دعب تيملا ىلإ مهلوأ لصي امنإل اوسن
 نم ءزج هل عقي امنإف س ايح هوبأ ناك ول نإ هل عقي ام مهلوأ انيطعأ
 نم رثكأ نوذخأي لاوخألا عجرف ى لاخلا نبال وأ لاخلل عقي ام رخآ
 . نبتلا مامعألل يأر نم يأر انسفنأ يف الح اذه ىلعق 4 مامعأل ا

 يف مهماهس معلا ينب ىطعآ ةمسقلا دنع اولدتعا نإف مساقلا رظنيو
 رظن مث 4 مهئابأ ماهس مهطعي ملو ءايحأ مهؤابآ ناك ول نأ مهعض

 مهنإف . كلذ نم رثكأ وأ ةيصولا يثلث كلذ ىلع اوذخأ دق "

 مهئابآ ماهس لتم نوطعي الو مهعضاوم يف مهماهس كلذ ىلع نوطعي
 بسحت كلذ ىلعف . نيثمتلا اوفوتسا دقو كلذ مهل يأر نم يأر ىلع
 . هللا ءاش نإ

 اذإف لفسأ مهو اليلق مامعألاو ىلعأ مهو اريثك لاوخألا ناك نإو
 تيهذو 0 ناتلثلا مهيلا لصي مل مهععضاوم يف مهماهس مهاطعأ
 . ىلعأ مهنأل لاوخألا يف ةيصولا

 ةجرد يف نيذلا مهئابآ ماهس مامعألا ينب انيطعأ كلذك ناكاذإف
 كلذ ىلع مث كلذ نم عفرأ ءابآ ىلإ مهعفرن الو لاوخألا نم ءايحألا
 دحأ ىلع اذهف ى مهس لاخلا نبالو نامهس لفس نإو معلا نبال نوكي
 ىطعأو نيثلثلا مامعألا ىطعأف رخآلا يأرلا ىلإ عجر نإو ٧ ءارآلا

 نإ الدع نوكي نأ وجرأف 0 كل تفصو يذلا يأرلا ىلع ثلا لاوخألا
 . هللا ءاش

 تيقبو مهلوسنو هلاوخأو تيملا مامعأ ضرقنا اذإو : ةلسم
 تيملا مامعأ ىلاو ءاوس مهلكو هلاوخأو هيبأ مامعأ ىلإ تعجر ةيصولا

 ءالؤه نم دحاو لكلو س لاوخأ مهلكو اهلاوخأو تيملا مأ هلاوخأو
 . هلاوخأو بألا مامعأ نم هتجرد يف ذخأي يذلا فصنك

 ن اف . دحأل مسي ملو هير اقأ يف ىصوأ لجر نع لئسو : ةلاسم

٥ ١



 . برقألاف برقألا لضفيو هلاوخأل ثقلا ثظو . همامعأل ثقتلا ىتق

 اونب اولاقف س ةمومعلا يف نم نيبرقألل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 مهينبلو ءاسنلاو لاجرلل يهف 0 ءاسنلا نم انتمع ينب نود انل يه معلا

 . ءاوس كلذ ىف ىثنألاو ركذلا اعيمج

 نع اوعقري مهنأ ريغ ةلؤخل ١ مهف مأل | ليق نم ء اج نمو : ةلاسم

 . ةلوئخلا عم بألا لاوخأ : لاق هنأ ريشب

 لاخ ناك اذ ١ نييرقألل ةيصرول | نعو ير اوحل | يب ] نع : ةلأسم

 ناك مع نبا ن نباو لاخ ناك اذاف ؟ يطعي فيك لاخ نباو معو مع نباو

 . مهس معلا نبا نبالو نامهس لاخلل

 ناك نإو ى مهس لاخللو نامهس معلا نبا نبال ليق دقو : هريغ لاق
 هذه يف ليق دقو . معلا نبا ذخأي ام لثم لاخلا ذخأ مع نباو لاخ
 لاخلا نبالو نامهس معلل ناك لاخلا نباو مع ناك نإو ي ىلوألا لثم
 . مهسأ ةعبرأ معللو مهس لاخلا نيال ليق دقو : هريغ لاق مهس

 بألا مع ذخأي : لاق نم لاقف نيبرقألا ةيصو يفو : ةلاسم
 لفسأ ذخأي ام لثمو معلا ىنب نم ذخأو لفسأ نم ذخأي ا ام فصنك
 . لاخلا ينب د نم دحاو

 ينب نم دحاو ذخأي ام فصنك بألا مع ذخأي : لاق نم لاقو
 ٠ بأل ١ مع ذخأي ام فصنك مأل ١ مع ذخأيو ل اخل ١

  

 ىلإ بسحت براقألا نأ لوقي نم لوق ىلعف هل تلق : ةلاسم
 تمسق ول ام لثم لاخلا ىلع معلا لضفيأ مهنيب مسقي مت ءابآ ةعبرأ
 بألا لبق نمو مألا لبق نم لاخلاو معلا نأ يعم : لاق ؟ بيترتلا ىلع
 . دحأ ىلع دحأ لضفي ال كلذ ىف ءاوس

٦ ١



 ل اخو بأل ا معو مأل ١ مع ىطعي 7 هللا ديع اي ] تلأسو : ةلاسم

 ك ل لاخ لعي ام فصن مألا لاخو

 تيم هيبأ مع نبا وأ مئاق معو تيم هيخأ نبا ن راك نإق : تلق
 مهنمو هيبأ ماقم هميقي نم مهنم كلذ يف اوفلتخا : لاق . مئاق لاخو
 لوقت امف : تلق ايح هوبأ ناك ولو هبوني يذلا همهس الإ هيطعي ال نم
 ردق ىلع ذخأي نأ اسأب ىرأ ال : لاق وأ هيطعأ لوقأ انأ : لاق ؟ تنأ

 . ايح ناك ول هوبأ ذخأي ام

٥٧ ١



 نوعبرألاو يناثلا بابلا
 لاوخألاو مامعألا يف

 لاق رثؤملا يبأ نع يمرضحلا يحي نب دمحم باتك ةخسن نم
 ‘ ةيصولا مهتغلبق لاخو مامعأ ة ةرشع يصوملل ناك اذإ : رثؤملا وبأ

 معو لاوخأ ةرشع ناك ول كلذكو 4 مهس لاخللو نامهس مع لكل ناك

 . نامهس معللو مهس لاخ لكل ناك

 نع لاوخألاو مامعألا يف اذه ظفحأ انأو : رثؤملا وبأ لاق
 : هللا همحر- رثؤملا وبأ لاق -هللا همحر- ةبقع نب حاضولا نب دايز

 ةمومعلا نم هل سيلو لاخ نبا نباو لاخ نباو لاخ يصوملل ناك نإف
 نبالو مهسأ ةعبرأ يصومل ا لاخل ناك ‘ لاخو مع هديأل ناكو . دحأ

 هيبأ لاخلو س مهس هيبأ معلو ، مهس هلاخ نبا نبالو ‘ نامهس هلاخ

 فصن همأ لاخلو . هيبأ لاخل ام لتم همأ معلو ى هيبأ معلام فصن

 . اهمعلام

 معلو مهس ل اخلل [ ں اك ب ] معو ل اخ يصوملل ن ں اك ح ںإ' | كلذكو

 تيملا لاخ ينب ةيصولا تقغلي ناف .4 دلو لاخلل نكي مل اذإ . مهس بألا

 طوقسب دحأ هلاخ ينب نم طقسي مل هيبأ مع نع تعطقناو اولسانت ام
 . هيبأ مامعأ

 بأل مع مهدالوأو لاوخألا ءالؤه عم ناك نإ تيأرأ : تلق
 لاوخألا نم ةجرد لفسأ نم دحاو ذخأ امك هيبأ مع ذخأيأ يصوملا
 نم دحاو ذخأي امك ذخأي لب : لاق ؟ معلا ذخأ ام فصنك ذخأي مأ
 ١ يصومل ا لاوخأ دالوا نم ةجرد لقسأ

 نكي ملو مع نبا نباو مع نباو مع يصوملل ن ناك ول كلذكو : لاق
 ني أ نبالو ن امهس همع نبالو مهس ] ةعير أ همعل ن ں اك دحأ ةلؤخلا نم ا ح
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 . هيبأ معلام فصن هيبأ لاخلو مهس فصن هيبأ معل مث ‘ مهس همع
 اذه ىلعو س اهمعلام فصت همأ لاخلو س هيبأ معل ام فصن همأ معلو
 نم بألا معل ناك فيك مهفاف اولسانت ام مهدالوأ نيب مسقلا يرجي

 فصنك الإ معلا لوسن عم هل نكي ملو مهرخآل لثم لاخلا لوست

 . مهرخآلام

 لاخ مهدالوأ دالوأ يصوملا مامعأ عم ناك نإ تيأرأ : تلق
 ذخأ ام فصنك هيطعي وأ لاخلا ذخأ ام لثم بألا مع يطعيأ يصولملا

 هيطعأ لب : لاق ؟ مامعألا دالوأ نم ةجرد لقسأ نم دحاو رخآ

 . مامعألا دالوأ نم ةجرد لقسأ نم دحاو ذخأ ام فصنك

 نبا نباو مع نباو مع يصوملل ناك ول كلذكو : رثؤملا وبأ لاق

 مهسأ ةعبرأ يصوملا معل ناك مع هل نكي ملو لاخ هيبأل ناكو معلا
 . مهس فصن هيبأ لاخلو 4 مهس همع نب ا نيالو نامهس همع نبالو

 ام لثم همأ معل مث م بأ مع نكي مل اذإ م بألا مع ماقم اذه يف ماق
 . اهمعل ام فصنك همأ لاخلو . هيبأ لاخل

 نأ يصروملا لاخ مهدالوأو ةمومعلا ءالؤه عم ناك ناق : تلق

 ام فصن مأ يصوملا مع ينب نم دحاو رخآل ام بألا لاخ يطعي

 نم ةجر د لقس أ نم دح اول ام فصن هيطع أ : ل اق ؟ ىصوم ١ ل اخل

 . ىصوملا مامعأ دالوأ

 ناك . امودعم اهمعو ادوجوم همأ لاخ ناك ول كلذكو : لاق

 ناك نإو س هيبأ معل ام فصن هيبأ لاخ مدع اذإ هيبأ مع عم اهلاخل

 . اهمعل ام فصن اهل اخلو هين ] معل ام فصن هل ن اك ا دوجوم اهمع

 همأ لاخل ناك امودعم هيبأ معو ادوجوم هبييأ لاخ ناك ول كلذكو

 وحنل ا اذه ىلع نوكم مث . دجو وأ همأ مع مدع هيبأ لاخل ام فصنت
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 . هللا ءاش نإ كلذ مهفاف اهلاوخأو مألا

 ىلإ هبسن غلبي دلو دلوو خأ يصوملل ناك اذإ : رثؤملا وبأ لاق

 هل ناك هنم عفرأ دلو دلو هل نكي ملو رثكأ وأ ءابآ ةرشع ىلإ كلاهلا
 هل ناكو خأ كلاهلل نكي مل ول كلذكو \ مهس فصن كلاهلا خأل مث مهس

 همعل مث خألا ماقم ماق هنم العأ دحأ نكي ملو 8 لفس نإو خأ نبا نبا
 . هتاوخأو هتوخأ دلو نم دحاو رجأل ام فصن

 مهسل غلبي مل نإف . مهس معلا نبالو مهس لاخلل ناك مع نبا هل ناكو

 .لاخلا طقسي ملو معلا نبا طقس قناد لاخلا مهسب غليو قناد همع نبا

 العأ سيلو لفس نإو مع نبا نباو مئاق لاخ ناك ول كلذكو : لاق
 لإ لفس نإو مهس معلا نبا نبالو مهس لاخلل ناك مع نبا الو مع هنم
 نباو مهس لاخلل نوكي هنإف 0 لاخ نبا نباو لاخ نباو لاخ نوكي نأ
 فصن معلا نبا نبالو مهس عبر لاخلا نبا نبالو مهس فصن لاخلا
 نإف س ةجردب هنم العأ لاخلا نبا نبا نأل مهس عبر لقس ناو مهس
 ملو طقس قناد هل غلبي مل نإو كلذق قناد معلا نبا نبا مهس عبرل غلب

 > ةجردب هنم العأ هزأل لاخلا نبا 7

 ناك املف لاخ نبا نكي مل اذإ لاخلا ذخأ ام لثم ذخأ هنأ مهفاف
 امم رثكأ هطعا ملق عفرأ تاجردلا يق ناك لاخ نبا نباو لاخ نبا

 مع نبا نباو مع نباو مع ناك ىل هنأل هنم العأ يذلا لاخلا نبا ذخأي
 نبا نبا نباو لاخ نبا نباو لابخ نباو لاخ ناكو مع نبا نبا نباو
 لاخلا نبالو س مهس معلا نبالو 8 مهس لاخللو ب نامهس معلل ناك لاخ
 عبر لاخلا نبا نبالو ى مهس فصن معلا نبا نبالو ، مهس فصن

 مهس نمت لاخلا نبا نبا نبالو ، مهس عبر معلا نبا نبا نبالو ى مهس
 . مهس عبر اودجو نيح هئابآ عم ذخأي معلا نبا نبا نبا ناك اذإف
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 ام ذخأيف لاوخألا نم هئازإب نم اودجوو اومدع اذإ ذخأي كلذكو

 مهس نمت لاوخألا نم هئازإب دجو ام ذخأيف لاوخألا نم هئازإب دجو
 مع يصوملل ناك ول كلذكو . باتكلا اذه مهفاف وه ذخأ ام فصنك

 فصن لاخلا نبالو مهس معلل ناكو لاخ هل نكي ملو س لاخ نباو مئاق

 فصن غلبي مل نإو س كلذف قناد لاخلا مهس فصن غلب نإف مهس
 ىلع مث 0 قناد معلا مهس غلب اذإ معلا طقسي ملو ، طقس قناد همهس

 . همهسق يرجي اذه

 مع نبا هلو مع نبا نبا يصوملا يبال ناك نإف :رثؤملا وبأ لاق
 لقس نإو هيبأ مع نبا نبال ناك مئاق مع يصوملا مأل ناكو . هنم العأ

 كلذق قناد امهنم دحاو لك مهس رخآلل غلب نإق مهس همأ معلو ي مهس
 , مأل ا مع تيثو بأل ١ مع ني ١ ني | ني ا طقس غلبي مل ن او

 امهنم دحاو لكل نإف » مأ مع نبا ناكو مأ مع نكي مل ول كلذكو
 مع نبا نبا نبا طقس الاو قناد امهنم دحاو لك مهس غلب ناق > مهس

 ىف ايواستق ةجرد هنم برقأ هنأل مألا مع نبا نبا تبثو . "" بألا
 ام ىلع ماحرأل | رئاس ىلع لدتسافقف > تويتلا يف افلتخاو » ع اطعلا

 . هللا ءاش نإ كل تقصو

 ناكو مع نباو مئاق لاخ يصوملا يبأل ناك اذإ : رثؤملا وبأ لاق

 مع نبالو 8 مهس بألا لاخلو ‘ مهس بألا مع ,نبال ناك مع نبا همأل

 مع نبا يصوملل ناك اذإ رثؤملا وبأ لاق . بألا مع نبالام فصن مألا

 مع نبالو مهس بألا لاخل ناك لاخو هنم لقسأ بأ مع نبا نباو نبا

 بأ مع نبا نكي مل ناف 4 مهس فصن بألا مع نبا نيالو مهس نألا

 بألا لاخ نبالو ى مهس بألا لاخل ناك بألا مع نبا نبا نم العأ

 بأ مع نبا نبا نباو : ةخست يقو )١(

 مألا مع نبا : ةخست يقو )٢(
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 بأل ا لاخ نبالو مهس بأل | لاخل ناك دلو بأل ا لاخل ناك ناف . دلو

 . مهس فصن بأل مع نب أ نيالو 4 مهس فصن

 با لاخ ناكو دحأ هنم العأ سيلو بأل مع نبا نبا ناك ول كلذكو
 نبا نوكي نأ الا مهس بألا مع نبا نبا نبالو مهس بألا لاخل ناك

 مهس بألا لاخُل ناك كلذك ناك اذاف . بأ لاخ نيا ن نياو با لاخ

 نبالو > مهس عير بأل | لاخ نب ١ نديالو مهس فصن بأل ١ لاخ نبالو

 ناف > ةجردب هنم العأ بألا لاخ نبا نأل مهس عبر بألا مع نيا نبا

 غلبو قناد هل غلبي مل نإو . كلذف قناد بألا مع نبا نبا نبا مهسل غلب

 نبا طقسو بألا لاخ نبا نبا تبث قناد بألا لاخ نبا نبا مهس عبر

 . بألا مع نبا نبا

 لفس نإو با لاخ نبا نباو مئاق با مع يصوملل ناك ول كلذكو
 معل نوكي نأ ال ا مهس بألا لاخ نبا نبالو نامهس بألا معل ناك

 بألا معل ناك . بأ لاخ نبا نبا نباو بألا معل ناك نإف ى نبا بألا
 نبا نبالو س مهس فصن بألا مع نبالو مهس بألا مع نبالو 8 نامهس
 نبا نيال ام فصن ةجردب بألا مع نبا نيا نم لقسأ يذلا بألا لاخ

 مع نبا ءازإب ناك ول كلذكو . بألا لاخ نبا نبا لفس نإو بألا مع

 عفرأ ناك نإ هنكلو . بألا مع نبال ام فصنك اضيأ هل ناك بألا
 بألا لاخ نبال ناك بأ مع يبأ نبا نباو بأ لاخ نبا ناك ةجردب

 مع نبا نبا يصوملل ناك ول كلذكو 4 مهس بألا مع نبا نبالو ى مهس
 نبالو س مهس مألا معلو مهس بألا لاخل ناك با معو بأ لاخو بأ
 هل ناك ناف نبا نبا مألا معل نوكي نأ الإ همهس بآلا مع نبا نبا
 بألا مع نبا نبا نبالو \ مهس فصن هنبالو مهس ت مألا معل ناك نبا
 مع نبا نبا نبا ناك نإف س مأ مع نبا نبا نوكي نأ الإ ‘ مهس فصن
 مألا مع نبا نبالو مهس فصن مألا مع نبالو س مهس مألا معل ناك مأ

 نبا مهس عبرل غلب ناق س مهس عبر بألا مع نبا نبا نبالو . مهس عبر
 اذإ مألا مع نبا نبا تبث غلبي مل نإف 0 كلذف قناد بألا مع نبا نبا
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 ىف وحنل ا اذه ىلع مت 1 مع نبا نبا طقسو . قناد مهسلا غلب

 مهف اف اهل اوخأو مأل ١ مامعأو مهدالوأو هل اوخأو مهدالوأو بأل ا مامعأ

 . هللا ءاش نإ كلذ

 معل ناك بأ لاخو حأ مع يصوملل ناك ول كلذكو : رثؤملا ويأ لاق

 لاخ نبا ناكو با لاخ نكي مل نإف س مهس بألا لاخلو ى مهس مألا
 ناك ول كلذكو . مهس فصن بألا لاخ نبالو مهس مألا معل ناك با
 بألا لاخ نبا نبالو 8 مهس مألا معل ناك لفس نإو بأ لاخ نبا نبا

 . نبا مألا معل ناك نإف س نبا مألا معل نوكي نأ الإ ى مهس فصنت

 بألا لاخ نبانبابو مهس فصن مألا مع نبالو \ مهس مألا معل ناك

 مل نإو \ كلذف قناد بألا لاخ نبا نبا مهس عبرل غلب نإو مهس عبر

 لاخ نأ مهفاف ةجرد هنم عفرأ هنأل مألا مع نبا تبثو ى طقس هل غلبي
 عفرأ ناك نمف مهدالوأ كلذكو دحاو مهاطعو ةجرد مأل ا معو بألا

 . قناد ةصح رخآلا لاني نأ الإ رخآلا نم ىلوأ همهس ناك ةجردب
 . اعيمج اتبث قناد هتصحب رخآلا لان اذإف

 معل ناك بأ لاخو مأ مع يصوملل ناك ول كلذكو : رثؤملا ويأ لاق

 لاخ نبا ناكو س بأ لاخ نكي مل نإف مهس بألا لاخلو ى مهس مألا
 ناك ول كلذكو ‘ مهس فصن بألا لاخ نبالو س مهس مألا معل ناك بأ

 بألا لاخ نبا نبالو مهس مألا معل ناك لقس نإو بأ لاخ نبا نبا
 ناك نبا مألا معل ناك نإف 0 نبا مألا معل نوكي نأ الإ ى مهس فصن

 عبر بألا لاخ نبا نبالو مهس فصن مألا مع نبالو مهس مألا معل
 غلبي مل ناو ى كلذف قناد بألا لاخ نبا نبا مهس عبرل غلب نإو س مهس
 بألا لاخ نأ مهفاف س ةجرد هنم عفرأ هنأل مألا مع نبا تبثو طقس هل
 ةجردب عفرأ ناك نمق مهدالوأ كلذكو دحاو مه اطعأو ةجرد مأل ا معو
 لان اذإف ‘ قناد هتصح رخآلا لاني نأ الإ رخآلا نم ىلوأ همهس ناك

 . اعيمج اتبث قناد هتصحب رخآلا

 7 اوس هتالاخو هلاوخأو ء اوس هتامعو بأل ١ مامعأو : رثؤملا ويأ لاق
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 .» ء اوس مهلك ث انإل و روك ذل ا مه ل الوأ كل ذكو . نيقرفتم اون اك ولو

 اون اك ولو » ع اوس اهتل اخو مأل ا ل اوخأو ء اوس اهت امعو مأل ١ م امع و

 ء اوس ثانإل او روكذل ا مهدالوأ كلذكو ‘ نيقرفتم

 همعل ناك بأ معو الاخو امع يصومل ا فلخ اذإ : رثؤملا وبأ لاق

 ناكو س بأ مع نكي مل نإف ى مهس هيبأ معلو ، مهس هلاخلو ى نامهس
 . مهس هلاخلو ، نامهس همعل ناك . هلاخو يصوملا مع عم بأ لاخ
 مع عم حأ مع ناكو بأ لاخ نكي مل نإف 0 مهس فصن هيبأ لاخلو

 فصن همأ معلو س مهس هلاخلو ي نامهس همعل ناك ٧ هلاخو يصوملا

 ناك هلاخو يصوملا مع عم مأ لاخ ناكو مأ مع نكي مل نإف ى مهس
 ناك نإف مهس فصن همأ لاخلو مهس هلاخلو س نامهس يصوملا معل
 » مهسأ ةعبرأ يصومل ا معل ن اك . بأ معو ل اخو مع نب او مع يصوملل

 وهو همع نبال ام فصن همأ معلو ى مهس هلاخلو ‘ نامهس همع نباو

 ةعبرأ يصوملا معل ناك س بأ لاخ ناكو بأ مع نكي مل نإف ي مهس
 فصنو مهس هيبا لاخلو نامهس همع نبالو ى نامهس هلاخلو . مهسأ
 اذه يق همأ معل ناك 0 مأ مع ناكو بأ لاخ نكي نإف ي همع نبال ام

 عم مأ لاخ ناكو مأ مع نكي مل ول كلذكو . هيبأ لاخل ام لثم عضوملا
 . نامهس هلاخلو ي مهسأ ةعبرأ همعل ناك هلاخو مع نباو يصوملا مع
 . مهس هيبأ لاخلو س نامهس همع نبالو

 ناك س بأ معو لاخ ن نباو لاخو مع نباو مع يصوملل ناك نإف

 . نامهس هلاخلو ى نامهس همع نبالو ى مهسأ ةعبرأ يصوملا معل
 مل نإف ، لاخلا نبا ذخأ ام لثمك س مهس هيبأ معلو ى مهس هلاخ نبالو
 نبا ذخأ ام فصنك بألا لاخل نإف ‘ بأ لاخ ناكو ث بأ مع نكي

 مع ناكو بأ لاخ نكي مل ول كلذكو . مهس فصن وهو يصوملا لاخ
 مأ مع نكي مل ول كلذكو 4 مأ مع ناكو بأ لاخ نكي مل ول كلذكو 4 حأ

 . مأ لاخ ناكو

 نياو مع ني ا ٠, نباو مع نباو مع هل © ناكو لاخ يصوملل ناك ناف

١٦٤



 . مهسأ ةعبرأ همعلو س نامهس يصوملا لاخل ناك بأ معو مع نبا نبا

 فصن همع نبا نبا نبالو ‘ مهس همع نبا نبالو س نامهس همع نبالو
 اك بأ لاخ ناكو بأ مع نكي مل نإف س مهس عبر هيبأ معلو ث مهس
 . أل ا مع م اقم عضوم ا اذه يف ح اقف مهس عير هديأ لاخل

 بألا لاخ ماقم ماق مأ بآ مع ناكو > بأ لاخ نكي مل ول كلذكو

 > ةجردلاو ةيطعلا يف ء ءاوس ناك اعم ما أ معو بأل الاخ ناك ول كلذكو

 مع مدع اذإ مألا معلام لثمك هل ن ناك مأ مع الو بأ لاخ نكي مل نإف

 ' م الا

 نبا نباو لاخ نبا نباو لاخ نباو لاخو مع يصوملل ناك نإف
 ‘ نامهس هلاخلو ‘ مهسأ ةعبرأ يصومل ١ معل ناك ‘ بأ معو لاخ ني

 هلاخ نبا نبا نبالو \ مهس فصن هلاخ نبا نبالو س مهس هلاخ نبالو

 5 ] لاخ ناكو جع ب ] 7 نكي مل نإف . 7 عير هيبا معلو ل حبر

 > مأ مع الو ب بأ لاخو بأ مع نكي " نف ء اوس ةيطعلا يف ا ناك

 يف امأف . قيقوتلا هللابو مهدالوأ يرجي وحنلا اذه ىلعو . هللا اش

 م احرأل ١ نم ىضم دق اميق هي ل دنسي ام كل انيب دقق تويثل او طوقسل ١

 . هللا ءاش نإ

 ام و -ه4لل | همحر- نسحل ١ يب ا ب اوج نمو هريغ نمو : ةلأسم

 . مهس معلا نبالو مهس لاخللف مع نباو لاخ ناك اذإ

 لاخللف لفسأ مع نبا نبا نباو مع نبا نباو لاخ ناك نإو
 . معلا نبا لثم مهس هل معلا نبا دعي لقس نمو س نامهس

 ءاوس وهق مع نبا نب داو لاخ ناك نإو

 بالا لاخ عمو هدح و مأ مع : ةخسن يفو )١(
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 اوفلتخا اذإ لاوخألاو مامعألا يف فلتخا دقو : لاق هريغ نمو
 لاخللو نامهس معلل نأ مهعامتجا ىلع ضعب دجوو مهضعب مدعأو
 . مهس

 هيبأ ماقم معلا نبا ميقأ مع نباو لاخ ناك اذإ : لاق نم لاقق

 . مهس لاخلا ىطعاو نامهس ىطعاو

 ي همهس يطعيو . طقسي الئل هيبأ ماقم ماق : لاق نم لاقو
 مهس لاخلا يطعي هنأ كلذو ادوجوم ايح هوبأ ناك ول نأ 7

 ف يلعق معو لاخ نبا نبا نباو لاخ ناك ول كلذكو 4 مهس معلا نب
 امهس لاخلا يطعي هيبأ مهس هيطعيو هديأ ماقم هميقي هنأ لوقن ن نم

 كلذو لفسألا ال ىلعألا هيبأ ماقم هميقي هنأل نامهس معلا نبا نبا نباو
 نم جرخ يذلا هيبأ ماقم انه اه ميقأ ول هنأل هيبأ ماقم هلوق ليوأت
 هنأ لوقلا طقسبو ماقم هعم هل نكي مل مع نبا نبا ناك لاخلا عم هبلص

 بأ ىلعألا نيبو هنيب نكي ملاذإ ىلعألا هيبأ ماقم ماقي امنإو هيبأ ماقي
 . ىلعألا ةجرد ىلإ لوصولا هبجحي

 : لوقي نم لوق ىلعق 0 لاخ نبا نبا نباو س امع كرت ول كلذكو
 ىلعو نامهس معللو مهس لاخلا نبا نبال نوكي هيبأ ماقم هميقي هنأ
 مهس )فصن هيطعي همهس هيطعيو هيبأ ماقم هميقي هنأ لوقي نم لوق

 مهسأ ةعبرأ معلل ناك لاخ نبا نبا نباو مع نباو مع مث ناك ولو
 نبا عوضوم هرضي ملو مهس لاخلا نبا نبا نبالو نامهس معلا نبالو
 . ائيش مع

 معلل ناك لاخ نبا نبا نباو مع نبا نباو مع نباو مع ناك ولو
 نبا نبالو مهس معلا نبا نبا نبالو نامهس معلا نبالو مهسأ ةعبرأ
 ناك ولو ةجردب معلا نبا نبا نم لفسأ هنأل مهس فصت لاخلا نبا

 ةمومعلا دلو نم هنأل مهس عبر اضيأ هل ناكل لاخ نبا نبا ناكو هازإب
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 نالوق هيف ناك لاخ نباو امئاق اسع ناك ولو هتجرد يف هيهاضي نمم
 معلل هنأ هلوقو . مهس ل اخلا نيالو ن امهس معلل نوكي هنأ امهدحأ

 . مهس لاخلا نبالو مهسأ ةعبرأ

 نباو مهسأ ةعبرأ معلل ناك لاخ نبا نباو مع نباو امع ناك ولو

 الاخو مع نباو امع ناك ول هنأل مهس لاخلا نبا نباو نامهس معلا

 نامهس معلا نبالو نامهس لاخللو مهسأ ةعبرأ معلل ناك لاخ نباو
 ذخأ لاخ نبا نبا ناكو لاخ نبا نكي مل املق . مهس لاخلا نبالو
 . كلذ لوقي نم لوق يف ةمومعلا دلو نم دحاو رخآ ذخأي ام فصنك
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 نوعبرألاو تلاتلا بابلا
 ةمسلا دنع ةص ولا نم لضقيب اميقو نيبرقألا ةبصو ةمسق يك

 مهضعب ةبيغ يفو نيمحرب تيملا ىلإ يلدي بيرقلا ناك اذإو
 فلخو كله لجر يف لاقو . كلذ دنع ةيصولا ةمسقو مهبسنو مهتومو
 ناك بوبحم نب دمحم نإ لاقف دهاش مهنمو بئاغ مهنم نيبرقأ
 رضح نم ىلع تمسق ةلاسرلا هلانت ال نمم بئاغلا ناك اذإ لوقي

 . ةلاسرلا هلانت ال دلب ىلإجرخي نأ هيلع لمحي ملو نيبرقألا نم

 ةبصول | نأ هراتخي يذلاف دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم

 ثلث هلو ةيصولا هيف حصت الام كلم نم لك ىلع نيبرقألل ةبجاو
 هلوقل هيلا برقي نمم مهريغو هتبارق يف هتوم دنع هب هللا ىلإ برقتي
 ةيصولا اريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح اذإ" ىلاعتو كرابت

 . "نيقتملا ىلع اقح فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل

 مل اذإ هنم ةبارقلا قحب امهلق امهريغو نيدلاو نم بيرق لكف
 الاسرأ مهيف كلذب لوقلا لسرأف اهيف مهكرشأ اذإف نيثراو اونوكي
 ءاكرش مهف ةيصولا يف روكذملا مسألا هلمش نم لكو . مهنيب تناك

 الإ هكيرش لضفي ال كيرشلا نأل ءاوس ءاكرشلا نيب ةمسقلاو اهيف
 . ةلالد مايق دنع

 ةبارقلا مع وأ يتبارق نم نالف ينبل تيصوأ ةيصو يف لاق اذإو

 ركب يبأ لوق وهو اهمسق يف اووتساو اهيف اوكرشأ ةيصولاب
 ةمسقلا ليضقتب لاق نم لوق يف انرظن دقو ايركز نب يحي يلصوملا
 يف رذعتي اندجوف مهل ةيصولا ركذب مىسإلاب مهكارتشا عم ةرارقلا نبب

 نمم مهل اثاريم نوكي نأ ولخت ال نيبرقالل ةيصولا نأ كلذو رظنلا
 يذلا محرلا لصيلو مهيف هللا ىلإ اهب برقت ةيطع وأ اهب مهل ىصوأ
 . هلام يف ة مهل بجو قح وأ هينيو هنيب
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 ىلع مهرئاس نود مهنم برقألا كلذل قحتسملاف اتاريم ناك نإف

 برقألا دعب برقألا ىثنألاو ركذلا نووتسي مهانيأر املف ثاريملا مكح

 ' . ثاريملا قيرط ةيصولا قيرط سيل نأ انملع

 يف مهل قحلا قلعت امهدحأ ناهجو الإ قبي مل اذكه اك اذإو
 بجي اعيمج نيهجولا ىلعف ةيطعلاب هوقحتسا وأ ةبارقلا قحب هلام
 هذه هتلمش نمم بيرق مسا تحت لخد نم لكو هيقف مهكارتشا
 هكيرش لضفي ال كيرشلاو هبحاصل كيرش وهف قحلا اذهو ةيطعلا
 لجو زع هلوق ىلإ ىرت الأ . ليلد مايق دنع الإ هيف هكراشي اميف
 اذهو ةمسقلا يف مهنيب ءاوس "ثلثلا يف ءاكرش مهق" مالل ةوخإلل
 رثكأ ءاكرشلا دحأ قح نأ ركذي مل اذإ عضوم لكف ءاكرشلا ليبس
 . باتكلا ريغ نمو . رثكل ىنعملا اذه ركذ اندرأ ولو

 : هنم باوج يف ميه اربإ ويأ لاق . باتكلا ريع نمو : ةلاسم

 لكل عقي مك فرعي ملو ةيصولا تمسق نكي ملو نيبرقألا نم دلو نمو
 دجوي اذكه ةيصولا يف دولوملا لخد همهس دحأ ذخأي وأ مهنم دح او

 . هنع

 اهتخأ تانيو تاوخأو مع اهلو تصوأ ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم

 ةيصولاب قحأ مهيأ اهمأ مأ اهتدجو اهيبأ مأ اهتدجو اهمأل اهيخأو
 ولو ءاوس مهو تاوخألا مث مه ال وأ معلا لاق ءاوس ؟ عرش مهو
 مث مهيبأ لبق نم مهتابارق تناك اذإ اسأب رأ مل اهتاوخأ تلضف
 . ءاوس نيتدجلاو برقألاق برقألا
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 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 نيبرقألا ةبصو ةمسق يف

 مهنيب اهمسقي هنإف نيبرقألا ةيصو امأو رفعج نبا عماج نمو
 . مهرد لوقلا ضعب يف مهرخآ ىلإ لصت نأ ىلإ كلذ يلي نم

 نم لاقو . ناقناد لاق نم لاقو . قيناود ةعبرأ : لاق نم لاقو
 . فصن ذو قناد : لاق

 فصنو قناد نم لقأ ىلع اهمسق هنأ نيملسملا ضعب نع انغليو

 مهحرطي نأ بجي ملق ددعلا ريثك نطب هيلع حتفنا هنأ كلذو اضيأ

 هذه نيملسملا ءارآ دحأب ذخأ نمو كلذك الإ مهلصي مل مهلخدأ نإو
 . هللا ءاش نإ ةمالسلا هل انوجر

 . نامهرد ةيصولا هيلع عطقت ام لقأ ليق دق : ديعس وبأ لاق
 : لاق نم لاقو مهرد : لاق نم لاقو س فصنو مهرد لاق نم لاقو
 وهو فصنو قناد لاق نم لاقو ناقناد لاق نم لاقو قيناود ةعبرأ
 لاق نم لاقو ةريعشو طاريقو قناد لاق نم لاقو هيلع لمعلا رثكأ
 نم رثكأب لاق ادحأ نأ ملعن الو مهاردلا نم قناد ليق ام لقأو قناد

 . قناد نم لقأ الو نيمهرد

 لاقق براقألل ةيصولا ةمسق هيلع عطقت اميف فلتخاو : ةلاسم

 مث طيرارق ةتالث هصخيو دحاولا غلبي نأ ىلإ مهنيب مسقي مهضعب
 ةضق قناد ىلع مهنيب مسقت رثؤملا وبأ مهنم نورخآ لاقو هدعب عطقت

 . بوبحم نب دمحم مهيفو مهرد عبر ىلإ مهنيب مسقت نورخآ لاقو

 نبا لضفلا لوق هنظأو ةضف يقناد ىلإ مسقت مهضعب لاقو
 يف تدجوو مهرد فصن ىلإ مهنيب مسقت نورخآ لاقو . يراوحلا
 ضعب لوق نم هنأ مهوتأو قيناود ةعبرأب كلذ يف لوقلا رثألا
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 . انباحصأ نم نييرصبلا

 ام طبض وجرأ نمم انباحصأ نم هقفتي نم ضعب ينربخأو
 ةيصو نأ انباحصأ راثت ضعب يف يقل هنأ اذه لثم نم يلإ هعفري

 نم لقأ مهنم دحاولا يطعي ال هنأو عطقت مث مهرد مسقت نيبرقألا
 رادقم غلبي ال امم مساقلا يديأ يف لضفي اميف اوفلتخا مث . مهرد
 . هب ةمسقلا ىوتست ال ام وأ مهنم ادحاو صخي ام

 لاقو هيلإ ةجاح مهرثكأو ةبارق مهدشأل عفدت مهضعب لاقف
 مهنم ناسن ا لك ىل ا لضفلا اذه يضفيل نازيملا هي حجري مهضعب

 ىلإ لضفي يذلا مسقي مهضعب لاقو . عيمجلل قح لصألا يف نأل
 ال نم مهيف ناك نإف اوضارتي نأ الإ هنم هتصح مهنم ناسنإ لك

 هب يرتشي هنإف مهيف اميتي وأ مهنع ابئاغ ناك وأ حماسي الو ىضري
 . هوحنو زبخلاك مهيلع هب مسقني ام

 ةبارق نم مهنم ةيصولا هلنت مل نم ىلإ عفدي مهضعب لاقو
 مهضعب لاقف قحتسي ىتم رخآ باب يف اضيأ اوفلتخاو يصوملا
 ربتعي امنإ نورخأ لاقو تقولا كلذ يف بجيو يصوملا تومب قحتسي

 . ةيصولا نوكت موي اهب

 ةيصولا هلانت نميف الإ اهلعجن ال يراوحلا وبأ لاق : ةلاسم
 هلنت مل نمم مهفعض أ يطعي ليق دقو : درعس وي أ ل اق .ي ملع أ هلل او

 . ملعأ هللاو ةيصولا

 نينيلا نم لفس نملام فعضك هل ناك الع نم لكو : ةلأسم

 هنإف مسقت ملو دلو دولوم لكو . ءاوس مهلك مهتانب ينبو مهينب ينبو

 هل يذلا نإف ةيصولا تبجو ام دعب تام تيم لكو . اهيف لخدي
 مث يصوملا توم دعب دلو تيم الإ هقحتسإ دق هنأل هدعي نم هتترول
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 ظفح نم كلذ ظفح هعم كلذك رخآلا اذه ىف ديعس وبأ لاق . هتترول
 . هنع

 هذه قحتسي نميف اوفلخ او : دمحم يب ا عم اج نمو : ةلأسم

 همأ نطب يف المح ناك وأ بئاغلاو رضاحلا نم ةبارقلا نم ةيصولا
 . هرصم نع ايئاغ وأ

 يف اهمسق رضح نم ىلع ةبصرول أ هذه مسقت مهضعب ل اقق

 الو يصولمل | توم دعي هب ارقل | نم ت ام نم ىل ا تفتلي الو تيمل ١ رصم

 . كلذ لبق الو يصوملا تيملا دعب باغ نم الو ةيصولا دعب هلبق
 . لمحلا يف مهلوق كلذكو

 هريغو لمح نم رصملا يف رضاح لك ىلع مسقت نورخآ لاقو
 لاق . ائيش هنم بئاغلل ةيصولا نم عفري الو رصملا نع باغ نم نود
 . بئاغلا كيرشلا ةبيغل رذعتي اهمسق نألو

 مس ا تحت لخ د نم لك اهقحتسي نبيرقألل ةبصرول مهضعب ل اقو

 ةبصول ا هذه يق قحتس ١ تيملل بيرق مس ا هل بجو نم لكو بيرق

 ربتعي الو لمح ريع وأ ناك المح ارضاح وأ ناك ايئاغ اهيف هل بجو

 . اهرمأ ١ ىف ىصول ١ قحلت يتل ا ةقشم او بئاقل أ ةيبيغ ءالؤه

 ةليوطلا نوتسلاو ةريثكلا مايألا ةمسقلاب تخارت ول نورخآ لاقو

 كلذكو ٧ ةبارقلا قحل ام اهنم قحل تيملا ةبارق نم دلو مث ددعلا يف
 الإ هتثرو ىلإ عفدي مل كلذ دعب تام مت يصوملا ت توم ٠ دهش نم
 . مسقلا اوقفاوو تيملا نم مهتبارقل هنوقحتسي اوناكام

 ةعاس وأ مويب هتوم دعي نم دحأ هتيب ارق نم دلو ول مهضعب ل اقو

 دنع تبجو اهنأل قح اهيف هل نكي مل مسقت ةت مل ق ١ ةيصول ا تمسق
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 ةصاخ رظن هيف لوقلا اذهو بئاغلاك مهدنع لمحلاو . رضاح وه
 ن اف اهتحص بلط ] ان و ةريخأل ا ةبوجأل ا هذه يف تككش دقو رظن

 هلأسا هلل و ء ىش ةريخأل ا لبو اقأل ا هذه ىف ىذت افو نوُئخ ظقحلا

 . هقيقوتو هنمب تلهجام عاجرتساو هنم بئاغلا عاجرتسا ىلع ةنوعملا

 الو عرولاب دهتجي نأ ةيصولا مساق ىلعو س هريغ نمو : ةلأسم
 نم ىلع الو بحي نمل ءارآلا ريختي الو فيحلاب الو ىوهلاب اهمسقي
 . هريغل ال هلل هيار لعجيو ضغبي

 ىجر امب ذخأو كلذ نم لدعلا يف رظن ةيصولا مسق ىلوت نمو
 . باوصلا ىلإ برقأ هنأ

 ماحرألا يف ةيصولا يف يضاقلا ىلإ خايشألل باوج يق ليقو
 . نامع نم بئاغ رظني الو س نامعب هماحرأ ناك نم اودعت ال اهنإ

 دجو وأ هتبوأ ىَجْرَت عضوم ىف بئاغلا ناك اذإ : لاق نم لاقو
 ال نم امأف مدقي ىتح هل سبح وأ هل ناك ام هيلإ ثعب هيلإ جرخي نم
 . رضح نم ىلع مسقتو ةيصولا نم هل سبحي الف ةبوأ هل ىجرت

 ءيش ةيصولا نم هل سيلف رحبلا عطق نم : يراوحلا وبأ لاق
 . ايزاغ وأ اجاح نوكي نأ الإ مدقي نأ لبق نم تمسق اذإ

 ال نمم نامع يف وه نم ىطعي الو هللا دبع يبأ نع دجوي اممو

 وه نم اوطعي دق مهنأ الإ هعضوم فرعي الو هتوم نم هتايح فرعت
 يف ن اك نم كل ذكو رو اجم وأ رمتعم وأ ح اح نم ةكم ىل ا رقس يف

 . هللا ءاش نإ ىطعأ هناكم ملعو هتايح تحصف نامع ريغ

 نميق بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ لاق باتكلا ريغ نمو
 افورعم بيغلا هماحرأ ناك نإف بيغ ماحرأ هلو نيبرقألل ىصوأ
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 . هماحرأ نم رضح نم ىلع ةيصولا تمسق

 هيبرقأل ىصوأ لجر نعو يراوحلا يبأ نعو هريغ نمو : ةلأسم
 فلخو مهارد ةرشعب همأ لبق نم هدبرقألو مهارد ةرشعب هيبأ لبق نم

 لوقنف ؟ ةنبالا ينبو نبالا يتنباو ذخأي نم عم هتنبا ينبو نبا ينب

 رفوألاب نوذخأي ليق دقو معن هريغ لاق اعيمج نيبناجلا نم نوذخأي

 . امهيلك نيبناجلا نم سيلو

 ؟ براقألا نم ةيصولا نم ذخأي نميق ةيواعم ىبأ نع : ةلاسم

 الو امهنم رفوألا هل ناك نيهجو نم ةيصولا نم ذخأي ناك اذإ لاق
 . اعيمج نيهجولاب ذخأي هنإ : ضعب لاقو لاق 0 اعيمج نيهجولاب ذخأي
 . نيملسملا نم هريغ نع ظقح كلذكو

 ةيصوب هيبأ لبق نم هبراقأل ىصوأ اذإو هريغ نمو : ةلاسم
 ذخأي هبراقأ نم دحأ ناكو ةدرفم ةيصوب همأ لبق نم هبراقألو ةدرفم
 يف فالتخا الو اعيمج نيهجولاب هتصح هل ناك اعيمج نيهجولا نم
 . . هتيصو ىف كلذ هل بجوأ دق هنأل انعم اذه

 نم دحال يصويو ر اقل ةيصوب يصوي يذلا امأو هريغ نمو

 ن ١ ك د اكسش ائيش بر اقألل يتل ١ ةدصولا نم ا ٠ ذخأب ن ا هل سيلو هي هل ىصوأ

 . ةدصول ١ ةلمج نم هتصح ذخ و ةيصول ١ ىف هتصو لمجأ ءاش

 الو هي هل ىصو ] ام هلو ةيصول ١ نم هتصح هل ن ا إ لان اق نم ل قو

 نم هتصح هتحلتو ة هي ارقل ١ هجو نم سيل ة ةصاخ اهب هل ىصو ] اين ا

 . ةبارقلا نم هعضومل ةيصول
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 الو ةصاخ اهب هل ىصوأ ىتلا هتيصو الإ هل سيل لاق نم لاقو
 نم وهو ةيصرول | نم ء ىشيب ٥ درف أ دق هزأل بر اقأل ١ ةيصو ىف لخ دد

 . بر ` براقألا

 ضعب ىلإ ملسو ةيصولا مسق اذإ يصولا يف تدجو : ةلاسم
 ل اهملست مل نيدلا يف " ىتح مهضعب ىلإ ملسي ملو نييرقأل ١

 هضرع دق هنأل هل طوحأ ملس ناك ام مزليو ةيصولا مسق ديعي هنأ

 . ملعأ هللاو كلذ يف كشلا

 نم هتبارق ضعبو ةيصوب نيبرقألل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 ؟ ءيش ةيصولا يف مهل له . لماوح ءاسنلا

 اوتام مث اودلو نإف مهماهس اوذخأ مسقت مل ةيصولا كردأ نإف

 نبح ايح ن اك نمم ت ام نم ام أو ءيش مهتترول نكي مل ةمسقلا لبق

 ٠ هتترول همهس نإف ةبصرول |

 رهشأ ةتس نم لقأل لماحلا تدلو نإ ليق دقو . لاق هريغ نمو
 نأل كلذ ليق تمسق ولو ةيصول | يف ١ دولومل ا لخد يصومل ا ثام ذم

 . يحلا ةلزنمب يح كلذ

 يصوملل نكي مل نإ ةيصولا يف لخديو كلذ زوجي لاق نم لاقو
 رهشأ ةتس نم لقأل هب تاج نإ ةيصولا يف لخد دولوملا الإ براقأ
 كلتب هل ىصوأ ول هنأل لخدي مل رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تع اج نإو

 كردأ ىتمو كلذ ريغ اذه لاق نم لاقو هل نكت مل هنيعب ةيصولا

 . ةماعلل ةيصولا نأل ةيصولا يف لخد ةيصولا

 مكحب تمسق اذ ا نييرقأل ١ ةيصو ىف درعس ىبي ] ل اق : ةلأسم

 لخدي ال يدنع ليق هنإف نيبرقألا نم دحأ دلو مث ةعامجلا وأ مكاحلا
 . مهماهس براقألا ضبقي مل ولو ةيصولا كلت يف دولوملا
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 اذإ يدنع : لاق ؟ ةعامجلا وأ كلذب مكاحلا مكح ةفص امق تلق
 لاق وأ كلذب مكحلا ليبس ىلع تمسققف كلاهلا لام نم اهمسقب اورمأ
 كلذب هرمأ دعب هرتفقد يف كلذ تبث وأ تمسققف اهمسقب مهل تمكح دق

 . اهتمسق همكح ىنعم نم يدنع اذهف اهمسقب مكحلا ليبس ىلع

 لبق دولوملا دلوف مكحلا ليبس نم اهمسقب رمأ اذإو : هل تلق
 ذقني مل مكحلا نأل يدنع اذكه لاق ؟ ةيصولا يف لخدي له ةمسقلا

. ٠ 

 ليبس ىلع هنم رمألا دعب تبسحف اهتمسقب رمأ نإف : هل تلق
 ال : ل اق 2؛؟ ةيصول | يف لخدي له > دلو مث ث اريمل اي مسقي ملو مكحل ا

 وهو ةعامجلا وأ مكاحلا ريغ اهل مساقلا ناك نإ تيأرأ : هل تلق
 . دولوملا دلو ءابرقألا ىلإ اهملسي نأ لبقف اهمسقف 0 هريغ وأ يصو
 ثاريملا ةمسق نأل اهيف لخدي هنأ يدنع لاق ؟ ةيصولا يف لخدي له

 . مكحب سيل

 ضبقي مل ضعبو همهس ءابرقألا ضعب ضبق دق ناك نإف هل تلق

 لخديأ ا مك احلا ريغ مسقلا رصبي | رصي نمم هريغ ق ] يصول ا اذه ةمسقل

 ال نأ ينبجعي لاق ؟ هتصح م احرأل ا ضعب ضيق دعب دلو اذإ دولوملا

 قحتسا دعب نكي ملو هرصبي نمم مسقلا ىرج دق هنأل كلذ يف لخدي

 امم ضبق ام در ضبق نم ىلع سيلف ائيش ةيصولا يف دولوملا اذه
 . همهس نم هل عقو

 اذكه لاق . ضبقي مل نم ماهس يف هتصح هل لهف هل تلق

 .ىدنع

 اهيقف دلو يتل ١ ل اوحأل ١ هذه يف دحأ مدق اذإ كلذكو هل تلق
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 يدنع : لاق ؟ ةيصولا ىنعم يق دولوملا ليبس هليبس نوكيأ دولوملا
 . هم هنأ

 ضيق ىتح براقألا نم ادحأ يسن دق يصولا ن اك نإاق هل تلق

 ناك هنأل يدنع اذكه لاق ؟ هتصح هل له همهس مهنم دحاو لك

 دحاو لك مهس نم ذخؤي نأ لدتعا نإو ةمسقلا لبق اهل اقحتسم

 تديعأ الإو كلذ اولعق ةمسقلل ضقن ريغ نم هيلع عقي ام مهنم
 . ةيناث ةمسقلا

 بر اقأل ١ ةبنصو نم هل عقب ام ر ادقم اوطع ] ةثرول ا ن اق هل تلق

 ؟كلذ يزجي له هتصح نم كلذ اودقتعاو براقألا قحلي الو مهلام نم
 ريخب اولضفت دقو يدنع اذكه لاق

 ةعبرأ ىلإ بجت براقألا ةيصو نإ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
 ىلع تمسق ولام لثم لاخلا ىلع معلا لضفقيأ مهنيب مسقت مث ءابآ
 بألا لبق نمو مألا لبق نم لاخلاو معلا نأ يعم : لاق ؟ بيترتلا
 . دحأ ىلع دحأ لضفي ال كلذ يف ء اوس

 ال لاق ؟ افازج رادقم ريغب مهنيب مسقي نأ زوجي لهف : هل تلق
 . كلذ يل نيبي

 ىتأ اذإ يدنع اذكه لاق ؟ مرغ هيلع لعاف كلذ لعق نإف تلق
 فلتخي ال امب ىتأ دق نوكيأ كلذ لعق اذإف هل تلق ؟ هيف فلتخي الام
 دق ءاوس مهف ةلمج هبراقأل ةيصولا نأل كلذ فاخأ لاق . هيف
 مهنيب ناك ثانأ مهيفو لامي هدالوأل رقأ ول هنأ امك اعيمج اهوقحتسا

 ةيصولا نيب ىدنع كلذ ىف قرف الف هبراقأل ىصوأ اذإ كلذك ءاوسلاب
 . اضعب هضعب هبشي هلكو اذه ىلع دالوألل رارقإلاو براقألل

 ريغ نم هعسي هنأ نظي ليوأتلا ىلع كلذ لعف ناك نإ تيأرأ تلق
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 نكي مل نبملسملا لوق فرع مث ايأر كلذ ىري ناكو هنظ ال ا هاري ي أر

 . مرغ هبلع

 مسقت ل اق مسقت فيك نيبرقأل | يف ةنصرول ١ نع لئسو : ةلاسم

 . هيلإ يهتني رمأ كلذ يف سيلو يأرلاب

 اذ او مهر د ئ امثالثب هييرقأل ىصوأ نميف ترك ذو : ةلأسم

 . ةرضاح هدلب يق هيبرقأ نم ةأرماو ةطمارقلا نم هيبرقأ عيمج

 ةئامثالثلا دارأ هنأ انعم ؟ مهرد ةئامثظظلا هذه قحتست له تلق

 نم اهتصح ة رم ا هذهلق تفصو ام ىلعف ةفصلا هذه ىلع مهرد

 نم كلذ قحتسي نمل يقابلاو ةيصولا اهلانت تناك نإ نيبرقألا ةيصو

 نأل يصومل ا توم دعب كلذ نوقحتسي نيذلا ةطمارقلا نم هيبرقأ

 ة عقرت ال اولاق امن او هرل ١ لصوبو فورعم مهعضوم ةطم ارقلا

 .باوصلاب ملعأ هللاو هعضوم فرعي ال رحبلا عطق دق بئاغل نيبرقألا

 نم ءيش هل نكي مل نامع نم جرخ نم ليق دقو هريغ لاق
 نوكي نأ الإ لاق نم لاقو . مسقت ىتح نامع رضحي مل اذإ ةيصولا
 يطعأ هيلإ لصويو هتايح فرعت ثيح لاق نم لاقو ايزاغ وأ اجاح
 . . هتبوا تيجرأ اذإ هل سبحيو

 نييرقأل ا ةيصو يف رفعج نيب دمحم نب رهزأل | نع : ةلأسم

 ام لكل بسحيق مسقي ى ذل ا فصن رضحي ىسع هن ا تلقو ء ارققل و

 ن ا كلذ ر دقي رضح ي ذلا نم ىطعي مث ةلمجل ١ نم دح و لكل عقب

 مهرد ةلمجل ١ نم هل عقي ن اك نم عير وأ ثلظ وأ فصن تناك

 . صقن وأ ل از اميق كل ذكو مهر د فصن ىطع ] كل ذ فصن رضحو

 ةيصو نم نوطعي له . ءارقف نيبرقألا يف ناك نإ : تلقو
 ملق هريغ امأو كلذ زاجأ هللا همحر يدلاو ناك دقف اضيأ ؟ ءارقفلا
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 . ناميألا ةرافك نم : هزوجي

 :هلل ا همحر بوبحم نيب دمحم هللا ديع يبأ ب اوج نمو : ةلأسم

 اهماحرألو امهرد نيرشعب اهمأ لبق نم اهماحرأل تصوأ ةأرما نعو

 ةنبا اهلو اهمأو اهيبأ نم ةوخإ اهلو امهرد نيرشعب اهيبأ لبق نم
 نم بألاو مألا لبق نم ماحرألا ةيصو نم نوذخأيأ تلق ث تنب
 نم اوذخأي نأ مهل ىرأ ال ينأ ملعاف ؟ اهتصح لك نم وأ امهدحأ

 نم مهماهسب رقوأ ناك ثيح نم نوذخأي نكلو اعيمج نيهجولا
 ةنبالا كلذكو 0 اهيبأ لبق نم وأ اهمأ لبق نم ةيصوملا ماحرأ ةيصو
 . ةيصولا مهيلإ تغلب اذإ كلذ ردق ىلع مهدالوأو ةنبالا تنب

 نم عضوملا اذه يف نوذخأي مهنإ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 نيهجولا نم مهب ةصوصخمو مهل ةنيعم ةيصولا نأل اعيمج نيهجولا
 . قوقحلاو نويدلاو ثاريملا ةلزنمب ىهو اعيمج

 ةمسق مسقت اهنأل ةنيعم ريغ اهنإ ليق دقو ةنيعملا اياصولا كلذك
 نيبرقأل ا ددع ىلع تمسسقل ةنيعم تن اك ولو برقأل اف برقأل ا ةبصول |

 . ء اوس ماحرألا نم دعبألاو ب رقألاو ء اوس ىتنأل او ركذلا

 هله أو م اشل اي ب اغ مهيفو هبر اقأل يصوي لجر نعو : ةلأسم

 ال كئلوأ اف ؟ ت توم نم ٥ ةايح هل فرعت ل نمم هير اقأ نمو ن امعي هل امو

 . هتايح فرع نمل مهسي نأ سأب الف مهل مهس

 نم ىطعي مهضعب لاقف نامع نم باغ نميق اوفلتخاو : ةلاسم

 ينربخ أو . يطعأ ا هعضوم فرع اذا إ مهضعب لاقو نييرقأل ا ةيصو

 سابعلا ايأ نأ ينربخأو ةكمي وه نم اوطعي دق مهنأ نيملسملا ضعي

 . نامع ريغب نم ىطعي ال نأ ىري ناك نمم

 هيبرقأل لجر ىصوأ أ ذ ا : هلل أ همحر رثؤم ١ وب ا ل اق : ةلأسم
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 ىريام ىلع كله اذإ تلا براقأ ىلع مسقت ةت اهناف حضو مه اردب

 هل عقي ام براقألا نم دحاو لك يطعي مث ٦ هط اهعطقي نأ مساقلا

 . ةيصولا نم

 نم بر اقألا ذخأي ن أ لبق دولوم دلو مث ةبصول ا تمسق اذا و لاق

 ال ا / مهنم دح و لك مهس فرع اذ ا ء يش دولوملل سيلو ائيش ةيصرول ١

 ىر ] امق ب اسحلا يف دولوملل عقي ام لثم ةيصرول ١ يف لضقن ن ں ]

 . فلتخا دق نكي مل اذإ ىطعي نأ اسأب

 نم دحأ ذخأي مل اذإ ةيصولا يف لخدي ليق دقو : لاق هريغ نمو
 همهس نم لصف يذلا ناك نأو لاق هنمو . همهس ماهسلا باحصأ
 هتلان نمم دحاو فعضأ ىطعأو هتيطعأو هاطعي مل باسحلا يف

 . لضفلا يطعأ مهرخآ وه دولوملا ناك نإف ةيصولا

 عقب ام ر دق مهنم لح او لك ىطعي مث بر اقأل ١ ىلع بسحي مث حضول ١

 . رعسلا ىلع ةقبزم مهارد حضولاو نم هل

 تبسحف مهاردب يصوملا ىصوأو نيغلاب براقألا ناك اذإو لاق
 نم مهتصح اوقرع ن ] دعي نم اهوكرتقف ةرض اح مه ار دل او مهيلع

 .ءيش نم براقأل ١ هكرت ام ةثرول ١ ىلإ | عجار وهو زئاج كلذق ةبصول ١

 ناك نإو لاق . مهيلإ عجار وهف براقألل هوكرت اونوكي نأ ال لاق

 وأ ارمت وأ ابح مهاردلا نم مهماهس ناكم اوذخأو نيغلاب براقألا
 اذإ مهقح نود وأ مهقح لثم ناك زئاج كلذف ابوث وأ ةقيزم مهارد

 . كلذي اوضارت

 . ططش الو سكوال طسبو رعس ىلع زياج كلذق ةضقلا رعسي بهذ
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 ةميقب ابح مهيلإ ملسي نأ يصوملل له : عضوم يقو : ةلأسم
 ميلست يف : لاق ؟ مهاردب ابح اوضبقي نأ نيبرقألل زوجي وأ مهاردلا
 الإ هل زوجي ال لوقو هل زوجي لوق فالتخا مهاردب اضورع يصولا
 لوقف نوبرقألا امأو . مهارد ذفني نم عيبي نأ هل سيلو ةترولا رمأب
 ةيصوك كلذ سيل مهل لام هنأل مهاردب اضورع اوطعي نأ زوجي
 . ء ارقفلا ةنصو يف كلذ ىري ال نم لوق ىلع 7 ارقفلا

 نم ءيش هل سيلف فرعي الو براقألا نم باغ نم امأو لاق

 . هل ءيش الق وه نيأ فرعي مل يذل ١ بئاقلا

 ن اكف كلهق ةيصوب هير اقأل يصومل ١ ىصوأ اذ ا : رثؤم ١ وي ] ل اق

 اوكلس نيأ فرعي الو رحبلا اوعطق مهنأ حص نإف بايغأ هبراقأ يف
 مسقيو مهيلع بسحي هبراقأ ىلإ ةيصولاو ةيصولا يف مهل ءيش الف
 ةيصولا مسق دعب نم بيرقلا كلذ عجر نإف مهنم دحاو لك يطعيو
 . هل ءيش الف

 الف نامع نم جرخ نم لاق نم لاقو اذه ليق دق هريغ لاق
 . مسقلا ليق عجري ن أ ال ! ي ىصوم ١ ةنصو نم هل مهس

 لجر نعو دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ؟ ءاش فيك مهيلع اهقرفي نأ ليكولا رمأف ةيصوب هبراقأل ىصوأ
 يف اولعج مهنأ نيملسملا لوق نم هفرعن يذلا نأ هللا كمحر ملعاف
 ىصوملل يغبنيف اهريغ ىلإ ىدعتي نأ دحأل يغبني ال ادودح ةيصولا
 ال نمم ادحأ ىطعأ نإف لدعلاب اهمسقيو نيملسملا لاسي نأ هيلع هل
 يصوملا رمأ ولو ، مرغلا همزل قح اهيف هل نم كرتو ةيصولا هلانت
 نإف هبراقأل صوي ملو نيبنجأل ىصوأ نم نأل هتيضو تناك اذإ كلذب
 . نيثلقلا ةيصولا كلت نم براقأل

١٨١



 هيبرقأ يقو ةيصوب هيبرقأل ىصوأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 بئاغلا مكح نوكي نأ ينبجعي لاق ؟ وه نيأ فرعي ال بئاغ لجر

 ال هنأ نامع نم بئاغل ا مكح اذه لثم يف هتييغ فرعت ال يذل ١

 مسق نح ن امع نم نكي مل اذ ل ا بر اق" ال | ةيصوو . ء يش هل سيحيب

 اذإ همهس هيلع سبح هعضوم فرعو هتبيغ يجر اذإ ليقو . ةيصولا
 ثعبيو عجري نأ ىلإ اهريغو ةرصبلاو نامع ريغ نم هعضوم فرع
 . كلذ نكمأ نإ

 مهنم ن اكو ةيصوب هير اقأل ىصوأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هل مسقي له ةيصولا مسق مويو ةيصولا تبجو موي رحبلل عطاق دحاو
 ؟ هتثرو ىلإ عفديف تومي وأ رضحي ىلإ هل عقديو همهس

 ال هنأ براقألل ةمهبم ةيصولا تناك اذإ هنأ ليق دق هنأ ىعم لاق

 ن اك اذإ ليق دق هنأ بسحأو . رحبلل اعطاق مهنم ناك نم اهيق لخدي

 هنأ هيلإ كلذ غولب نكميو هعضوم فرعي وأ هتبوأ ىجرت عضوم يف
 . هتصح نم كلذ هل لعجي

 ةيصول ا ةمسق يف اوقلتخ و دمحم يب ] عم اج نمو : : ةلأسم

 كلذ ىلوتي ن ا هل زوجي نم ق ] تيمل ا ىصو كلذ ىلوت اذ ل ا نيرقألل

 ؟ هدي نم لكلا تاق ىتح ةبارقلا نم ادحأ ىسن وأ اهمسق يف طلقق

 ةبارقلا نم دحأ نيبو هنيب نوكي الو هيلع مرغ ال مهضعب لاقف

 الو اهمسق يق دهتجا اذإ ةموصخ مهنم ءيش هيل إ لصي مل نمم

 يف هداهتجا ىدأ ةمستقلل يلوتملا ن ٠رال مهصصح لثم يف مهيلع عجري

 ىلع عجري الف تقولا كلذ يق مهقح هنأ رارقإب اوذخأ نيذلاو تقولا

 . مهيلإ راص ام اوكلم مهنأل مهيف اهمسق نم الو . ةمسقلا ىلوت نم

 لاقو . كردلا اهب بجي يتلا كالمألا ليبس ةيصولا ليبس سيلو
 ناك هنامض هيلعف هلعفب مهل اقح فلتأ هنأل نامضلا هيلع لب نورخآ
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 . نامضلا لاوز بجوي ال لاومألا يف اطخلاو ائطخم وأ ادمعتم

 الو ةيصولا نم مكقح اذه مهل لاقو مهيلإ عفد اذإ نورخآ لاقو
 ةصحب مهيلع عجري هنأ كلذ دعب دحأب ملع مث اكيرش هيف مكل ملعأ
 تناك اذإ مهنم ذخأ نم عم دحأ نكي مل ةبارقلا نم هب ملع نم
 . هلاتت ةيصولا

 ةموصخل | نوكتو هنع ن املا ليزي طرشل ا اذه نورخآ ل اقو

 . مهيلع هقحب هل مكاحلا مكحيو ذخأي مل نم نيبو مهنم ذخأ نم نيب

 ؟ الجر مهنم يسنو براقألا ىطعأ نمو هريغ نمو : ةلأسم
 ردقب مهنم دحاو لك نم مهاطعأ نيذلا نم ذخأيف عجري هنإ ليق دقف
 يذلا ىلع سيلف كلذ ىلع ردقي مل نإف هيسن ناك يذلا اذه بوني ام
 . مرغ كلذ يق مسق

 قن اد ةيصرول هبلع عطقي ام : دقو لاق رثؤمل يب أ نع : ةلأسم

 ةتيصو مسقي هللا همحر بويحم ني دمحم تله اش دقو فصنو

 . ذخأن ادهبو ةريعشو طاريقو قناد ىلع اهعطقف نيبرقألا

 ةسمخ ىل ا دمت مهضعب لاقو قناد ىل ا دمت مهضعب لاق دقو

 . هللا ءاش نإ عساو اذه لكو قيناود

 الو ىوهلاب اهمسقي الو عرولاب دهتجي نأ ةيصولا مساق ىلعو
 هلل هيأر لعجيو ضغبي نم ىلع الو بحي نمل ءارآلا ريختي الو فيحلاب
 . هريغل ال

 نإف مسقلا دعب مسقني ال ليلق عيش ةيصولا يف لضف نإو
 وأ ةيصولا كلت مهلانت نيذلا ماحرألا نم فيعض ىلإ مساقلا هريص
 . سأب الق هلانت ال نمم دحاو

١٨٢



 . ةيصولا هلانت نميق الإ اهلعجي ال : ىراوحلا وبأ لاق

 ل اق نم لاقق كلذ يف اوفلتخا دقو : : دبعس وبأ لاق هريغ نمو

 . انيلإ بحأ لوألا لوقلاو

 ىلع اهمسقا يصرولل لاقو هير اقأل لجرل ىصو أ اذا و : ةلأسم

 يف لمع و ىرتام ىلع نيملسمل ١ لهأ او ةجاحلا لهأ ١ ىلعو يتبارق يوذ

 نم رثكأ ا ء ارققل ١ ىطعأ او هي أرب يصول ١ مسق 4 ىرد تام ىلع كلذ ل

 . زئاج كلذق . ءاينغألا

 اذإ ىريام ىلع ةيصولا مسقت نأ نسحف ةيصولا امأ هريغ لاق
 لهأ رثكأ لاق دقف نيبرقألل امهيم اهب ىصوأ اذإ امأو كلذ هل لعج
 لبق نم اوناك برقألاف برقألا ىلع مسقت اهنأ انياحصأ نم ةفرعملا

 فالتخاب مهيف ليق دقف لاوخألاو " ا الإ مألا لبق نم وأ بألا
 لكل نيبي ملو هبراقأل ىصوأ اذإ امف ريسفت ىلإ جاتحيو اضيأ
 نم ءابرقألل ةيصولا نم نيثلثلا يطعي نأ يصولا ىلعف مهنم ناسنإ
 . ءاوس ىثنألاو ركذلا تيملا بأ لبق

 نم عسوأ يق ةيصولا مساق : لاق هنأ ريشب نع انغليو : ةلاسم

 . فيحلا دمعتي ملو مسقلا رصيأ نمل اندنع كلذكو ءانهدلا

 وأ يراوحلا يبأ نع ملعأ هللاو نيملسملا ضعب ينربخأ هريغ لاق

 ملعب اهمسق اذإ ءانهدلا نم عسوأ ىف ةيصولا مساق لاق هنأ هريغ
 . نيعستلا نم قيضأ يف وهف ملع ريغب اهمسق اذإو

 ؟ وهام ةيصولا يف مسقلا غلبي ام ىندأ نع هتلأسو : ةلأسم

 بيبش ريغ لاق دقو فصنو مهرد ىلإ اهمسقي بيبش ناك لاق
 حبسملا نبا دمحم لاق . نيقناد انعمس ام ىندأو مهرد ىلإ اهمسقي
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 . هلقأ وهو فصنو قن اد ىل ا اهمسقي ن اك بوبحم نب ا هلعل

 هللا دبع يبأ نع عفري رثؤملا يبأ نع دجوي دقو لاق : هريغ نمو
 لاقو . ةريعشو طاريقو قناد ىلع ةضيرف عطق هنأ بوبحم نب دمحم
 لاق نم لاقو قناد ىلإ دمت دق لاق نم لاقو ذخأن اذهبو رثؤملا وبأ
 الف الإو قناد ىلإ هدم ةلكأ يف قنادلا نوكبو تقو يف قنادلا ناك اذإ

 . ةطسبو ةلكأ نم لقأ نوكن

 ن ] هللا همحر بوبحم ني دمحم ب اوج ىف هنت دجو : ةلأسم

 نم دح اول عقي مل ١ ن او فصنو قن ١ ل ىلع عطقت نييرقأل ا ةيصو

 . . ةجر لل | هذه تطقس فصنو قن ١ ل ىلفسل | ةجر دل |

 هنإف تيملا ىلإ هل نيهجو نم ةيصولا قحتسا نمو : ةلاسم
 . اعيمج امهب ذخأي الو همهسل رفوأ ناك هيمحر يأب ذخأي

 لاق نم لاقو س كلذ لاق نم لاق هنأ ةبواعم يبأ نع هريغ نمو

 ىلع ديعس وبأ لاق . ماحرألا ةيصو يف كلذو نيهجولا ذخأي هنأب
 . رخآلا

 نمو بألا لبق نم ناتبارق هل عمتجي نميف اوفلتخاو : ةلاسم

 . مآلا ةبارقب مث بألا ةبارقب نيتبارقلاب

 تككش دقو نيتبارقلا نم ةمسقلا نم رفوألاي اوطعي نورخآ لاقو

 هذه يف اياوج هنع هللا يضر كلام ويأ خيشلا يل هلاق ءيش يف

 ب اسح وحنك ناسحتس او ء اهققفلا ضعريل ي أر وأ لوق هنأ ةلأسمل أ

 . كلذ ىلع نقيتأ ملو اثانخلا ضئارف

 لاق نم لاقف تاوخألا ىنبو ةوخإلا ىنب ىق اوفلتخاو : ةلأسم
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 نإو ايبنجأ هوبأ ناك اذإ مهس تخألا نبالو نامهس خأل | نيال نإ

 م امعألا ينب يف اول اق كلذكو ء اوس امهف ةيصرول ا هلانت نمم هوبأ ن اك

 . ماحرأل ١ رئاس كلذكو مهينبو تالاخلاو لاوخأل او تامعلا ينيو

 لاوخألا وأ مامعألا نم ةيصولا هلانت نم ناك نإ : لاق نم لاقو

 مألا نم وأ بألا نم وأ مألاو بألا نم ةوخإلاو ءاسنلاو لاجرلاو
 توتسا اذإ ءاوس ركذلاو ىثنألاف ةيصولا ىف لخد نم لكف اهدحو
 . هللا ءاش نإ ذخأن يأرلا اذهبو مهتاجرد
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 نوعبرألاو سماخلا بابلا
 نيبرقألا ةبصو مسق ياك

 فصن عقي نأ مهس رخآ نوكي نأ ىلإ مسقت ةيصولا نأ انغلبو

 ينب وأ هتانب ينيو هينب ينب كرتو ةيصوب لجرلا ىصوأ اذإف مهرد

 . مهينب ينبو مهينيو هتاوخأو هتامع ينبو همع ينبو هتاوخأ ينيو هيخأ

 دحاو لكل هتانب ينبلو مهسأ ةعبرأ مهنم دحاو لكل نبالا ينبل لعجاف

 نبالا نبا لثم هل لعجي هنإق مع نبا نيا نوكي نأ الا نيمهس مهنم

 مهوبأ ناك اذإ تاوخألا ينبلو مهس مهنم دحاو لكل خألا ينبلو

 . مهس فصن دحاو لكل ايبنجأ

 معلا ينبلو خألا نبا لثم مهس هلف ةبارقلا نم مهوبأ ناك نإو
 نأ الإ مهس عبر مهنم دحاو لكل ةمعلا ينبلو مهس فصت دحاو لكل
 ةلزنم تاج اذإو . معلا نبال ام لثم ةلف ةبارقلا نم مهوبأ نوكي
 لاخلا ىطعأو ةمساقملاب مهعم اوطلخ معلا ىنب لثم لاخلا نوكي
 . معلا بوني ام فصنك

 فصن لاخلل راصف ةمساقملا يف مساقلا رظن اذإ ةلوئخلا امأو

 ددع تغلب اذإ هنأ رخآ لوق هيفو . ثلثلاب ةلوئخلا تعطق مهل عقي ام

 ينب ةلزنم تعاج اذإو . ثلثب ةلوئخلا تعطق ةمومعلا ددع ةلوئخلا

 ملو معلا ىطعي ام فصنك لاخلا ىطعأف معلا بوني ام لثم لاخلا

 . ثلثلاب اوطعي

 ةيصولا تعسو ام هيوني ام فصنك هدلول لعجو لاخلا بان امق
 فصن نبالا نبال عقي نأ الإ ةليلق ةيصولا تناك اذإو عطقت نأ ىلإ
 فصنك لاخلا بان ائيش معلا باصأ اذإف ، لاخلاو معلا طقس مهرد
 امئاق خألا وأ امئاق معلا ناك اذإف لاخلا لخد معلا لخد اذإ هنأل كلذ
 . بألا بوني ام فصنك امهدلول
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 ي أر اذه ايح ن اك ول ن ] هرب ] مهس نم فصنلاك هدطعي نم مهنمو

 مهوبأ ناك ءاوس نبالا ينب نأ يكزإ لهأ لوق نمو ىوزن لهأ
 . ةبارقلا نم وأ ايبنجأ

 ال تامعلا ينبو تاوخألا تانبو ةوخإلا ينب يف مهلوق كلذكو
 نم مهوبأ ناك نم ىلع نيبرقألا نم مهوبأ ناك نم نوعطقي
 نع انغلبو . هللا ءاش نإ عساو كلذ لكو . ءاوس مهنوعلجيو نيبنجألا
 نمل اندنع كلذكو انهدلا نم عسوأ يف ةيصولا مساق لاق هنأ ريشب
 . فيحل دمعتي ملو مسقلا رصبأ

 هبراقأ يفو تامو ةيصوب هبراقأل ىصوأ نميف لاقو : ةلاسم
 نإف لمحلا رظتني نأ ةيصولا مسق نم رمؤي هنأ هب لومحم لمح
 ةيصولا يف لخد رهش أ ةتس نم لقأ يف لمحلا دلو مت ةيصولا مسق

 ةتسل دلو ناو ةيطعلا هل زوجت الو س زوجت لمحلل ةيصولا نأل .

 مسقت مل ةيصولا نوكت نأ الإ ةيصولا يف لخدي مل رثكأ وأ رهشأ
 . دلو ىتح مسقت مل اذإ ةيصولا يف لخدي هنإف

 هي لومحم ١ دلوي ن ] ليق ةيصول ا تمسق اذ ا ليق دقو : هريغ لاق

 مث ناك اذإ رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج ولو ةيصولا يف لخدي الف
 ةتس نم لقأل دلول ١ اذهي تع اجق براقأل ا مدع نإو . نيدوجوم براقأ

 اذه الإ تيملل براقأ ال هنأ حص اذإ ةيصولا تبثت مل رثكأ وأ رهشأ

 . باتكلا اذه مهفاف لمحلا
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 نوعبرألاو سداسلا بابلا
 اومدع وأ اوقرعب مل اذا براقألا يق

 ملو بر اق ] يصوملل حصي مل اذ ا هن ] نسحل ١ يب ] ب اوج نمو

 . تيمل ١ ةثرو ةثرول ا ىل ا ةيصرول ١ تعجر ىصول ١ كل ذ فرعي

 يرشحلا فوقوملا لاملا ةلزنمب يهو مهيلع قرفيف براقأ

 دقق يصوملل براقأ ال هنأ حص اذإ هنأ يدنع درعس ويأ لاق

 ىلإ عجرتو لطاب مودعملا ىلع ةيصولاو مودعم ىلع ةيصولا تعقو
 ملو مهعضاومو براقألا لهج عضومل كلذ امنإ ناك نإو ةثرولا
 فرعي ال يذلا لاملا ةلزنمب اذهف مهتفرعم حصت ملو يصولا مهفرعي

 . بر هل

 دجوي مل اذإ هنأ ديعس نب دمحم ميهاربإ يبأ باوج يف دجويو
 . ةثرولا ىلإ ةيصولا تدر مهنم سيأو براقأ هل

 ذافنإ يف هيلع ىصوملا طرف اذإ هنأ نسحلا يبأ باوج نمو

 ةددأت يلع ردقي ملو اثراو مهل دجي ملف نويرقألا تام ىتح ةيصولا

 هل بحنف هيلع ارداق كلذ لبق ناك دقو ةثرولا فرعي مل اذإ مهيلإ كلذ

 نيغلاب ةثرولا نوكي وأ هلام نم ءارقفلا ىلإ كلذ نم صلختي نأ

 . كلاهلا لام نم مهيأرب كلذ ذقنيق

 يف بر ل فرعي ال يذل ا لاملا ةلزنمب يدنع اذهو ددعس وبأ لاق .

 . ء .ءارقل | ىلع قرفي هدابرأ ة هفرعم مدع اذإ صالخلا لوقلا

 يف كلذل ةياغ الو هبابرأ حصي ىتح فوقوم هنأ لوقلا ضعب يقو
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 نم تيملا ىلع ناك ام نأ نظأ اميف نسحلا يبأ باوج نمو هفيقوت
 ملو وه فرع وأ ةيلح الو مساب ثراو هل فرعي مل نيد وأ تاعبت
 . كلاهلا لام نم ءارقفلا ىلع ىصولا ذفني كلذ نأ هثراو فرعي

 وأ اغلب اوناك اذإ ةثرول | يأرب الا زوجي ال كلذ نأ هريغ نعو

 . هتصو ذقنتق كلاهلا كلذي ىصوي

 ال ا يصولل كلذ ىري ال افوقوم ٥ اري ي ذل او صوب مل وأ هي ىصوأ

 . كلاهلا ةيصو وأ ةثرولا يأرب

 ةمسق لهجو نيبرقألا فرع اذإ نسحلا يبأ باوج نمو
 اذإو كلذ نع نيملسملا لاسي نأ هيلعو كلذب رذعي الف مهنيب نيبرقألا
 نوبرقألا حصي ىتح ةيصولا ذافنإ يف روذعم وهف نيبرقألا فرعي مل
 ىتح اهذفني ملف اههجو ىلع ةيصولا ذافنإ ىلع يصولا ردق اذإ لاقو
 . هلام يف كلذ نمض رذع ريغ نم اهذافنإ ىلع ردقي مل لاح ىتأ

 مل اميق همزلي ام عيمج نع لاؤسلا هيلع ن ن ] يدنع ددعس وي أ لاق

 اذ ا كلذ نع ثحبلا هيلعو ح احرألا ملع وأ ةمسقلا ملع نمق . هملعي

 . كلذ ىلع ردق هنأ قحلا هبجوي ام ىلع هيدؤي ىتح هسقن همزلأ

 يق كلاهلا لام نم نيدلاو ةيصولا ذفني مل اذإ يصولا نأ يدنعو

 ليطعت الو ةعاض ١ ىلإ ا هنم دصق ريغ نم كلذ هل اعساو ناك ام لاح

 الق كلذ نم ءيش ل اطب ١ يف هللا رودقم ليق نم رمأل ا ىت 5 ىتح قح

 ي أ يدنع اميق لصألا يق نماضي سيل نيبم أ هنأل مرغ هيلع يل نيبي

 . لبق هن 7

 ن اك ن اق هير اقأل ىصوأ نمو نسحل ١ يب ] ب اوج نمو : ةلاسم

 ةثرو ةثرولا ىلإ ةعجار ةيصولاف هبسني نم الو نوبرقأ هل دجوي مل
 . تدملا
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 هل دجوي مل اذإ هنأ ديعس نب دمحم ميهاربا يبأ باوج يق دجوي
 . ةثرول ١ ىل ا ةنصرول ١ تدر مهنم سد أو بر اق أ

 نم تجرخ اذإ ادبأ ةفوقوم ةيصولا نإ نيملسملا نم هريغ لاق
 نيح هنأ عطقلاب حصي وأ هيف ذفنتف براقأ هل حصي ىتح لاملا ثلث
 ةبارق هل نوكي نأ نكمي هنأل بسن الو محر نم ةبارق هل نكي مل تام
 . لدعلا وهو اذه دعب حصي

 براقألا نم ناكو رحبلا عطق نم هنأ نسحلا يبأ باوج نمو
 دعب وأ ةيصولا لبق دالبلا نم وه نيأ فرعي ال عضوم يف ناكو
 ةرضحلاب ناك نإو ائيش هل عفري الف ةيصولا مسقت نأ لبق . ةيصولا
 نإف اهقحتساو هتصح هل تعفر مث باغ مث ةيصولاب بسحي ىتح
 . هتثرو ىل ١ ملس ت ام

 اوتام ىتح ةيصولا مسقت ملف اوفرع اذإ براقألا نأ هباوج يفو
 اهبابرأ فرعي مل يتلا قوقحلا ليبس كلذ ليبسق ثراو مهل ملعي ملو
 . هلوق ىلع ءارقفلا ىلع قرفتو

 لجر هيبرقأ يفو ةيصوب هيبرقأل ىصوأ يذلا امأو : ةلاسم
 ال يذلا بئاغلا مكح نوكي نأ ينبجعيفق وه نيأ فرعي ال بئاغ
 بئاغلا يف ليق دقو نامع نم بئاغلا مكحلا اذه لثم يفق هتبيغ فرعت

 هعضوم فرعو هتبيغ ىجرأ اذإ ليقو ءيش هل سبحي ال هنأ نامع نم

 يف ناك ولو هتبوأ ىجرتو هعضوم فرعي ناك اذإ همهس هيلع سبح
 ثعبي وأ عجري نأ ىلإ همهس هل سبح اهريغو ةرصبلا نم نامع ريغ
 . كلذ نكمأ نإ

 ةنصو نعو رمع ني ١ نع يلع نسحل ١ يب ا ب اوج نمو : ةلاسم

 لاق : لاقف ؟ هيف لوقلا ام رحبلا عاطق نم مهيف ناك اذإ براقألا
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 الف ال او هتيوأ يجرو هعضوم فرع اذ ا ضعي ل اقو هتصح هل ضعي

 . ملعأ هللاف رحبلا عطق اذإ ءىش ال ضعب لاقو . هل ءىش

 . نيرحيل او ن امع ىق انب احصأ فلتخا دردرعس ويأ ل اقو : ةلاسم

 . دحاو رصم لاق نم لاقو 8 نيرصم : لاق نم لاق

 دحاو رصم نيرحبلاو نامع نإ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
 ىلع نيبرقألا هتيصو نم هبيصن هل سبحي مل نامع نم دحأ باغ اذإ
 : لاق ؟ مهس اهيف هل نكي مل رصملا عطق اذإ هنإ كلذب لوقي نم لوق
 . افالتخا اهيف ملعأ الف راصمألا رئاس امأو لاق 8 يدنع اذكه معن
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 نوعبر لاو عباسلا بابلا
 ةيصولا مسق يق

 يصوي لجرلا تيأرأ رثؤملا يبأل تلق اومدع وأ اوفرعي مل اذإ
 ةيصولا اث ذخؤيف ءيشب هيبرقأل يصوي الو ةيصوب يبنجأ لجزل
 الإ مهنم دحاو لك لصي الف ةحاو ةجرد يف هيبرقأ برقأ نيب مسقيف
 نمم مهنم ىلعأ وه نم ىلإ عفري وأ مهنيب مسقيأ لقأ وأ طاريق
 ؟ قناد هلصي

 مهردب ىصوأ هنأ ولو تغلب ام هيبرقأ برقأ ىلع مسقت لب لاق

 لك ىطعأ ناوخأ هل ناكو نبا نبا نورشعو ةعبرأ 77 ناكو هيبرقأل
 . ءيش هتوخأل نكي ملو ط اريق هدني ينب نم دح او

 مسقت فيك ةيصوب هماحرأ ءارقفل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 ةمسق ىلع لب هريغ لاق ؟ ةيصولا مسق ىلع وأ مهددع ىلع مهنيب

 مهنم برقألا لضفيو (لصألاب ضايب) نم طقسي يعم وهو ةيصولا
 . مودعملا ةلزنمب لعج ءاينغألا نم مهنيب ناك امو دعبألا ىلع

 امهيأب نيمحرب برضي يصوملا ماحرأ نم لجرلا تيأرأ تلق
 ىطعأ ايوتسا نإف ءاطعلا يف امهنم رفوألاب ىطعي لاق ؟ ىطعي
 . ةجردلا يف امهنم برقألاب

 . اعيمج امهب ىطعي ليق دقو هريغ نمو

 ىقبيف نيبرقألا ىلع ةيصرلا مسقي يصول ا تيأرأ : تلق هنمو

 :: لاق ؟ كلذب عنصي فيك ةرشع ةمسق الإ مسقني ال ءيش اهنم

 مسقني ال ءيش اهنم يقب نإف اهيلع مهاردلا مسقت مث ماهسلا بسحت
 عطقني مل نإف نزولا يف كلذ عطق هنزو كردي ال رسع رمأب الإ مهيلع
 ةيصولا مهتلان نيذلا ءالؤه فعضأ يطعأ ءيش نزولا يف هلك
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 . ةليح مهلقأو مهرقفأ مهفعضأو

 مهنم دحاو ىلإ لضفلا اذه يصولا اذه عفد اذإ تيأرأ تلق
 .: فعضأ ىلإ ا هعفق ديو همرغي معن : لاق ؟2؟ مرغ هبلع له .4 ث ينغ وهو

 . ءاهقفلا هرمأ امك ةيصولا مهتلان نيذلا

 براقألا فعضأ لضفلا ىطعي ليق دق هنأ يعمو : هريغ لاق

 . ةبصول ا هتلان نم ليقو ةنصول ا هلنت مل :نمم

 بحلا لثم مهنيب مسقني امم ءيش هب يرتشي ليقو : هريغ نمو
 تلق . هنمو نيزاوملا هب حجري ليقو . كلذ هبشأ امو زبخلاو رمتلاو
 وآ اهيق نيملسملا لوق فرعي الو ةنصولا مسق لهجي يصولا تيأرأ

 لضفق داهتجالا ىلع مهلوق اهيف فلاخو اهيف نيملسملا لوق فرعي

 ملام اهب غلبو معلا ىلع لاخلا لضقو بيرقلا ينغلا ىلع ديعبلا ريقفلا

 ؛ مرغ هيلع له نيملسملا لوق يف ةيصولا هغلبت

 هصقن نم لك ىقويو مرغلا هيلعف تفصو امك ناك اذإ معن : لاق
 . نوملسملا هل هاري امم ائيش

 نأ هيصول لهجو ةيصوب هماحرأل تيملا يصوأ نإ تيأرأ : تلق
 هاريام ىلع اهمسقي نأ هل يغبني يذلا : لاق ؟ هيأرب مهيلع اهمسقي
 لعجو هيأر دهتجاو اهمسق نإف مهيأر ريغ اهيف ىري الو نوملسملا
 ىلع مهضعب لضف وأ ماحرألا نم هلصت ال نمم اهب غلبق هل كلذ
 ءاهقفلا ىأر نم ىلإ اهب غلبي نأ الإ ملعأ هللاو امرغ هيلع رأ مل ضعب
 . ماحرئلل كلذ مرغيف ماحرألا نم سيل هنأ

 له . مهل سيل ام مه اطعأف مهيلع اهمسق ني ذلا تيأرأ تلق

 . مرغلا مهيلع معن لاق ؟ هل نومرغي
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 نم كلذ ذخأي نأ هل له مهيلع هل مكحي مكاح نكي مل نإف تلق
 هوطعي نأ الإ مهلاومأ نم كلذ ذخأي نأ هل ىرأ ال : لاق ؟ مهلاومأ
 . مك اح هل مكحي وأ مهيأرب ٥ ايإ

 ةيصولا عيمج سبحيأ تيملا ماحرأ فرعي مل اذإ يصولا نعو
 اهمسقي مأ مهفرعي نيذلا ريغ هل ةبارق ال هنأ ملعي ىتح فرعي نمع
 الإو ئش هل نيبت نإف لاسيو كلذب ىنأتي لاق ؟ مهنم فرع نم ىلع
 . فرعي نم ىلع اهمسق

 كلذ هيلع ىرأ ام : لاق ؟ لقأ مأ ةنس اهب ىنأتي مك ردق تلق
 مهنم نظي ناك نإ هدلب براق اممو هدلب نم هماحرأ نع لأسي نكلو
 ادح كلذل ىرأ امو فرعي نم ىلع اهمسق الإو ءىش هلان نإف س ادحأ

 . نيبتو لاس نوكي نأ وجريام ىلع يصولا رظن الإ ادودحم

 ماحرأ نم فرعي نم ىلع اهمسقف لجعتسا نإ تيأرأ تلق

 وأ ءالؤه نم برقأ كلاهلل نأ حص مث دحأ نع لاسي ملو يصوملا
 ءالؤه هماحرأ ن اك نإ لاق ؟ مرغ هيلع له ةيصول ا هلانت نمم دعيأ

 رأ مل دلبلا ريغ يف اوناك نإو س مهل مرغ هدلب يف مهطعي مل نيذلا
 . ةيصولا مسق يف مهفرعي مل اذإ امرغ هيلع

 ذخأي ال معن لاق ؟ مهاطعأ نيذلا ىلع مرغ امب عجري لهف : تلق

 . مهسقنأ ةييطيو مكحب الا

 اهيف يضقي نأ يصوملا هل لعج يصولا ناك نإ تيأرأ : تلق
 دقف ماحرأ مهنأ ءاهقفلا ري نم اهاطعأ اذإ لاق ؟ مرغي له هيأرب
 . مرغ ماحرأل ١ ريع ىلإ اهي ادع نإو هيلع مرغ الو ءاسا

 لاقف ةيصولا نم مهس هل عقو يصوملا ماحرأ نم لجر نعو
 لح يف تنأ لاق وأ س نالفل انيد ينع هب ضقا وأ انالف هطعأ يصولل
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 فرع اذإ لاق ؟ يصرولل كلذ زوجي له نييرقألا ماهس يف هدر لاق وأ

 . هرمأ هيف ذقني نأ يصرولل زاج . وه مك همهس مهسلا بحاص

 دلب نه هير اقأل ىصوأ ي ذلا يف نسحل ١ يب ] نع .: ةلأسم

 مهريغ نود دليل ا كلذ لهأ ا هتيصوي صخ ن اك ن نإ اف . ةصاخ يصومل ا

 » ةيصول ا هذه يف انرظن دقو ىصو ] نم ىلع تمسق نيبرقأل ١ نم

 ةتالت اهتنبالو مه أر ل ةعبس ةلاخللف ني ١ اهلو هتلاخ تنيو هتلاخ ان دجوف

 ةمع ني الو فصنو قين اود عبرأو مهر ل اهتنب ا نيالو فصنو مه ار ل

 . طاريقو قيناود ةسمخ تيملا

 مهنم دحاو لكل رشع دحأ مهينبو تيمل مع تنيب ينيل كلذكو

 هذه ىلع مهيلع يرجأ اهنم ءيش لضق نإف ةريعشو فصنو نيقناد
 . اذه ىلع مهيلع اهورصق تصقن نإو ةمسقلا

 اهعطقي امنإ ناك هنأ هللا همحر ىراوحلا وبأ خيشلا لاق دقو

 عبرف هيلع دمتعملا ام و مهمرحي ملف ةجردلا تعستا اذ ا قناد ىلع

 فصن لاق نم لاقو . نيقناد لاق نم لاق نم لاقو هريغ لاق مهرد

 . مهرد

 هتنؤم يف اهلعجي هلوعي نم ىلإ براقألا ةيصو نم هتصح تعفد
 . ةيصو ىلإ تعقد هيبآ لبق نم يصو هل ناك نإو هتقفنو هتوسكو

 اك نإو مهيلإ عفد دلاو وأ ليكو وأ يصو هل ن ناك نإ : هريع لاق

 لوقل ١ ضعي يف هلوعي نم ىلإ ١ عف دت الف ليكو الو يصو الو هل ب ] ال

 . كلذ ىلع نمؤي نأ الا

 نم هل عقو اذ ا ىبصل ١ نع هللا هيضر درعس وي ] لئس : ةلاسم

 يدنع : لاق ؟ يصول | رييو هدل و ىلاإ كلذ ملسي له نيرقأل ا ةنصو
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 نأ ربجي الو ةنامألاو ةقثلا يف سانلا رئاسك هدلاو نإ لوقي ًاضعب نأ
 ام لقأ كلذ ىلع انومأم وأ ةقث نوكي نأ الإ هدلو لام هيلإ ملسي
 .نوكي

 ليق . هدلاول دلولا لام نأ قالطإلا ىلع كلذ ةزاجإب لاق نم لاقو
 لاق ؟ هدلاو ىلإ ملسي الو هتقفنو هتوسك يف لعجي نأ زوجي لهف هل
 اميف لاق نم لاقف . لام هل ناك اذإ يبصلا ةقفن يف اوقلتخا دق
 ريغ يف هلام لعجي ىتح هلام هل رفويو هدلاو ىلع دلولا ةقفن نإ :يعم
 ال لوقلا اذه ىلعف بجاولا عيمجو ةوسكلاو ةقفنلا نم هدلاو مزليام
 دلاولا نأ نيبي نأ الإ هتقفنو هتوسك يف كلذ لعجي نأ يصولل زوجي

 . ررضلا هيلع فاخيو هب موقي ال

 يف هتقفن نإ لوقي نم لوق ىلعو رظنلا قيرط نم جرخي كلذف
 . كلذ يصولل زوجي ن ] ينبجعيف هلام دعب الإ ةقفن هدلاو مزلي الو هلام

 ينبجع أ نومأم ريغ دل اول ا ناك ن الاق ؟ كلا ذ ىف ريشت امف هل ليق

 . يبصلا حلاصم يف كلذ لعجي نأ

 لبق نم كلذ دعب دولوم دلوف نيبرقألل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 نأ لبق دلو نإ معن : لاق ؟ نيبرقألا كراشي : لاق ؟ لاملا مسقي نأ
 . دولوملل ءيش الف دلوي نأ لبق لاملا مسق نإو يطعأ لاملا مسقي

 دولوملل ء يش الف مه امسو نالفو نالفل ىصوأ يصومل ن اك م

 ة مل وأ ةيصول ا تمسق

 اهانعم جرخي براقألا ةيصو نإ ليق لهو : تلق : ةلأسم

 نمم كلذ ىزجأ براقألا نم ةثالث ىلع تقرف اذإ ءارققلا ةيصوك
 تيطعأ وأ مهنم نينثا ىلع تقرف نإ كلذكو . دعب وأ مهنم برق
 الف ءارقفلا يف كلذ لوقي نم لوق ىلع كلذ يزجي له مهنم ادحاو

 ىلإ اوريصي نأ ىلإ براقألا ىنعم جرخي نأ الإ لوقلا اذه يل نيبي
 اعاستا اوعستيو ءارقفلا اوصحي ال امك مهترثك نم نوصحي ال دح
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 تركذ يذل ا لوقلا كلذ ىنعم مهقحلي نأ هبشي هناف مهب طاحي ال
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 نوعبر لاو نم انل ا ب ابل

 لاق يمرضحلا يحي نب دمحم باتك ةخسن رثؤملا يبأ نع

 وه عبارلاو تيملا نم ءابآ ةعبرأ ىلإ تغلب ام مسقت ةيصولا رثؤملاوبأ
 ءابآلا تاهمأو تاهمألا تابارق يف محرلا ترج ام كلذكو . هيبأ دج
 ةزمح نب هللا ديع ني يحي ني هلل ا ديع تيملا نوكي تاهمألا تاهمأو

 ىلإ اولفس نإو تيملا دلو دلو يف ةيصولا مسقنتف عبارلا وه ةزمحو
 فصن هدلول مث ى ةفورعم مهسأ تيملا دلو دلول نوكيف رثكأ وأ ةرشع
 كلذ يف ىثنألاو ركذلاو هوبأ ذخأ ام فصن لقس نطب لكل مث هلام
 . ءاوس

 مأو همأ وبأو هيبأ مأو هيبأ وبأ مهو ةعبرألا تيملا دادجأ ىطعي مث
 دلول ١ دلو نم دح اورخآ ذخأ ام فصنك مهنم دح و لكل نوكيف هم ]

 مهنم دحاو لك . ةينامث مهو تادجلاو دادجأل ا ءالؤه ءايآ ىطعي مث

 ءالؤه نم دجوي مل نإف هسفن تيملا دادجأ نم دحاو ذخأ ام فصنك

 مهنم دحاو لك هتاوخأو تيملا ةوخإ يطعأ دحأ دادجألا ةينامتلا

 ةوخإلل ١ دلو ىطعي من مت ةعررأل ١ تيمل أ د ادجأ ا نم دح او ذخ ا ام فصنك

 رك ذل او اولفس ولو هوي أ ذخ اد ام فصنك مهنم دح و لك ت اوخأل او

 . ءاوس ىثنألاو

 نم رخآو بأ نم دحاو نيقرفتم تاوخألاو ةوخإلا ناك ول كلذكو
 نإو مهدالوأ كلذكو . ء اوس مهنيب ةيصول ١ تناك مأل ٦ مأو بأ

 دلو نم دحاو لكل ناكو كلذ مهرضي مل نيبنجأل! نم مهؤابآ ناك
 ىلع مهف اولفس نإو هم أو هوبأ ذخأي ام فصنك تاوخألاو ةوخإلا

 . وحنلا اذه

 ام فصنك معلل نوكيف هتالاخو هلاوخأو تيملا مامعأ ىطعي مث
 . معلا ذخأي ام فصنك لاخلل نوكيو ةوخإلا دلو نم دحاو رخآ ذخأي
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 نوكي مت نيقرفتم اوناك ولو ةلاخلاو لاخلا كلذكو ءاوس ةمعلاو معلاو

 اولفس نإو كلذ ىلع مهف هوب أ ذخأي ام فصنك هدالوأ نم دحاو لكل

 فصن لاخلا ذخأ امهس معلا ذخأ اذإ ةدحاو ةجرد معلاو لاخلاو

 . مهس

 نإف لاوخألا ضعب لنت ملف تعطقناو مامعألا ةيصولا تلان نإو

 بأ مامعأ ىطعي مث مهدالوأ كلذكو اعيمج نومرحي لاوخألاو مامعألا

 نم ةجرد لقسأ نم دحاو ذخأ ام فصنك مهنم دحاو لك تيملا

 فصنك مهنم دحاو لك تيملا يبأ لاوخألاو . يصولملا مامعأ دالوأ

 امهس بآلا مع ذخأ اذإ ةدحاو ةجرد مهو هيبأ مامعأ نم دحاول ام

 ملق بألا لاخ نع ةيصولا تعطقنا نإف مهس فصن بألا لاخ ذخأ

 كلذكو اعيمج نامرحيو طعي ملف بألا مع نع تعطق هيلإ لصت
 نع تعطقنا نإف همأل وأ هيبأل ام فصنك مهنم دحاو لكل مهدالوأ

 دالوأ نم مهتجرد قوف نمع تعطق مهيلإ لصت ملف بألا ل اوخأ دالوأ

 ِ . بألا مامعأ

 مامعأ نم دحاول ا ام _ مهنم دحاو لك كلاهل مأ مامعالو

 ناك ام اوضرقني ىتح اديأ هوبأ هذخأ ام فصنك مهدالو نم دحاو

 ةدحاو ةجرد مهلك اهلاوخأو مألا مامعأو هلاوخأو بألا مامعأو

 نع تعطقناو مأل ١ مامعأو هلاوخأو بألا مامعأ ةيصولا تلان اذإ

 ديري ام لثم ةيصولا نم هيلإ لصي ملف دحاو ولو مألا لاوخأ ضعب
 مهنع ةيصولا تعطق ءاهقفلا ليواقأ ضعب نم هيلع اهطعي نأ مساقلا
 اهلاوخأ الو مأل ا مامعأ الو هلاوخأ الو بألا مامعأ طعي ملق . اعيمج

 ةعس ةيصولا يف ناك نإو برقأ ناك نم ىلع ةيصولا تدرو ائيش

 ام فصنتك .. مهدالوأ نم دحاو لكل ناكو مهدالوأ ىلإ مهب زواج

. همأو هوبأ ذخأ



 مهناب انا يف لوقلاك مهيف لوقل | ناك مهضعب نود تعطقنا ناف

 ني ذلا ء الؤه اودعب ال مث مهنم برق أ وه نم ىلإ | ةيصول ا تعجرو

 . ترثك وأ مهغلبت نأ دعي ةبصرول | تلق وأ اورثك وأ اولق ف كل تركذ

 ءالؤه اهب زواجي ال ةعس اهيف ناكو ةيصولا ترثك نإف : تلق
 هلاوخأو هيبأ مامعأ اودعي ال معن : لاق ؟ هلاوخأو تيملا دج مامعأ ىلإ

 بألا ونب مه امنإ هلاوخأو تيملا دج مامعأ نأل اهلاوخأو همأ مامعأو
 ام هدلوو عبارلا بألا يف ةيصولا اودعت نأ ىرن ال نكلو . سماخلا

 . كلذ مهقاق . اولسانت

 ىلإ ةيصولا مسقت لاق نم لاقو اذه ليق دق معن لاق : هريغ نمو
 لاق نم لاقو كلاهلاب ءابآ ةعبرأ لاق نم لاقو . كلاهلا ريغ ءابآ ةعبرأ
 . ةيصرول ا تيقيو بسنل ١ حص ام ل ق نم ل اقو .» ء ابآ ةسمخ

 رخآلا نوكي ىتح ماهسلا يف عفراف ةيصولا تمسق اذإو هنمو
 قناد مهسلا كلذك راص اذإو س ميقتسم مهس ةيصولا هلانت نمم دحاو
 نأ مساقلا ديريام ىلع مهرد فصن وأ ناقناد وأ فصنو قناد وأ

 . كلذ نم هيلع اهعطقي

 فصن هدعي يذلل مت . مهس ماهسلا لوأل ناك تئش نإ كلذكو

 وحنلا اذه ىلع مهس نمث هدعب يذلل مث مهس عبر هدعب يذلل مث مهس
 وأ ناقناد وأ فصنو قناد وأ قناد مهس نمت هل يذلل راص اذإف
 يف اهعطقي نأ مساقلا ديري امم كل تفصوام ىلع مهرد فصن

 . هللا ءاش نإ عساو كلذق ءاهقفلا ليواقأ

 : لاق هنأ هللا همحر كلام نب رذنملا نب ريشب نع ىوري دقو
 نب دايز عم نحنو كلذ انركاذتف ءانهدلا نم عسوأ يف ةيصولا مساق
 اذإ ءانهدلا نم عسوأ يف ةيصولا مساق لاقف ةبقع نب حاضولا
 . نيعستلا نم قيضأ وهف لهجب اهمسق اذإو ملعب اهمسق

٢.١



 هللابو لهجلاب سانلا رومأ نم ائيش بكري نأ نمؤملل يغبني الو
 . قيقوتلا

 نكي مل اذاق اولسانت ام هدلو دلو هيبرقأ ب رقأف لجرلا كله اذإو

 نيذلا مهو مهنم ناك نم وأ ةعبرأل ١ هدادجأ هديرقأ برقأف 4 دلو دلو هل

 . يح دحأ مهنم نكي مل نإو باتكلا ردص يق كل تيمبس دق

 مهنم دجوي مل نإف ٧ ةينامثلا مهئابآ نم دجو نم هيبرقأ برقأ
 مل نإف اولسانت ام مهدالوأ مث هتاوخأو هتوخإ هيبرقأ برقأف دحأ

 كلذو 7 باتكلا يف طلغ اذه نأ انعم يذل ا لاق باتكلا ريغ نمو

 مامعأ همامعأ هيبرقأ برقأق ةوخإ دلو الو ةوخإ هل دجوي مل اذإ هنأ

 برقأ مه اولسانتو اوناك ام مهدالوأ مث تيملا لاوخأ هل اوخأو تيملا

 هلاوخأو هتامعو همامعأ مت اهلاوخأو همأ مامعأو هتالاخو هلاوخأو

 تعجر اومدعأق دحأ مهنم دجوي مل نإف اولسانت ام مهدالوأو هتالاخو

 دجوي ملق هبراقأل وهق هبراقأل ىصوأ اذإ هنأل تيملا ةترو ىلإ ةيصولا

 هبراقأو . ثاريملاك تسيل ةيصولا نأل ةيصولا ذخأي نمم دحأ مهنم
 هللاو لوقي اميف كل ترسفام ىلع مهتلان اذإ ةيضولا نوذخأي نيذلا
 . ملعأ

 هيبرقأ برقأ ناكف هبراقأل مهردب لجر ىصوأ ولو رثؤملا وبأ لاق
 هل ناك نإف ءاوسلا ىلع مهنيب مهردلا ناك اخأ نورشعو ةعبرأ هيلإ

 ةوخإل ا غلبي ال هنأل هتوخ ] نود هلك مهر دلا ذخأ هت اوخ ا عم دلو دلو

 . قناد دحاو لك

٢.٢



 دلو دلو هلو ثلث ال ا مه ار ل ةعبرأب هير اقال ىصوأ ول هنكلو

 قناد مهنم دحاو لكل ةوخإللو ناقناد دلولا دلول ناك اخأ نورشعو
 مهارد ةثالث ةيصولا تناك ولو . نوذخأي فيكو نوطقسي فيك مهفاف
 نع تعطقنا اهنأل دلولا دلو عم ءيش اهنم ةوخإلل نكي مل فصنو
 طقس املق ةدحاو ةجرد مهلك ةوخإلاو قناد هل غلبي ملف مهنم دحاو

 . هللا ءاش نإ مهفاق . اعيمج اوطقس دحاو مهنم

 ةيصولا مسق يف قنادلا يع اوتبثي نأ بحأ امو رثؤملا وبأ لاق
 غلبي ملف تنسحتساف نيملسملا ليواقأ ضعب نم هب تعمس امنإو
 نيملسملا ليواقأ ضعب نم كلذ نم رثكأ ىلع اهعطقو قناد ةيصولا
 داهتجالاو كلذ يف رظنلا نم مكل تفصو ام ىلع هل زاجو كلذ هعسو

 هورثؤي نأ بحأ مل نكلو قنادلاب يلوق نع تعجر ينأل اذه لقأ ملو
 . ينع

  

 يأر ىلع اهيف دمتعيو نيبرقألا ةيصو مسقي لجر نعو : ةلأسم
 عير ىلع ةرمو نيقن اد ىلع اهعطقي ةرمو. مهر ل ىلع اهعطقي ةرمق

 هعسي له نيملسمل ا فالتخا نم فرع 0 قن اد ىلع ةرمو . مهر ل

 ؟ مرغ هيلع لهو ؟ كلذ

 يأر هل ناك نإو كلذ هعسي الق هنم ارايتخا كلذ لعف نإ لاق

 عطقت اهنأ ىري نم لثم هاري ال امم هيف هاباح ام مرغ هيلع دمتعي
 ىلع هلانت نم مرحأو مهرد ىلع اهعطقف فصنو قناد مهرد ىلع
 نإو . مهلانت يهو مهيلع اهعطق يذلل مرغ فصنو قناد فصنو مهرد
 ىلع اهعطقو اهيف ةاباحم ءاهقفلا ءارآ نم يأر ىلع دمتعي ال ناك
 . كلذ نم هللا رقغتسيو هيلع مرغ الف ءاهقفلا ءارآ ضعب

 ىلإ اهدمف مهرد ىلع اهعطقي نأ هيأر نم ناك نإ تيأرأ : تلق
 هللا رفغتسيو هيلع مرغ ال : لاق ؟ مهيلا اهلصوأ نيذلل ةاباحم قناد
 . كلذ نم

٢.٢



 ىلع اهعطقف قناد ىلع اهعطقي نأ هيأر نم ناك نإ تيأرأ تلق
 نم لقسأ يذل ١ ىأر هنكلو ة اياحم ديري ال مهرد فصن وأ مهرد

 . تناك وأ اهايإ مهيطعي نأ ىأرف ءارقف ءالؤهو ءاينغأ اموق ءالؤه
 وأ مهباسح هيلع رسعف ريثك مهنكلو مهلانت مهو لفسأ يتلا ةجردلا
 هيلع مرغ ال لاق ؟ مثإ وأ مرغ هيلع له اذه وحنو ةينات ةيرق يف اوناك
 ىلع ناك اذإ هللا ءاش نإ مثآ هنأ لقأ مل لعف نإف . كلذ هل بحأ امو

 . هجولا اذه

٢.٤



 ققحملا لاق
 موي يف عرشلا نايب باتك نم نوتسلاو يداحلا ءزجلا مت

 عساتلا ه ٥ . ٤ ١ ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو نمالا ةعمجلا

 طخب ىلوأل ١ نيتخسن ىلع اضورعم ١٩٨٥ ةنس ليرب ] رهش نم رشع

 ه٧٨١١ ماع اهنم غرف يدمسلا يشاورقلا ملاس نب دشار نب رماع

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو لوهجم طخب ةيناثلاو
 . ىلاعت هللا ادماح

٢.٥





 سرمهقك
 نوتسلاو يداحلا ءزجلا

 عرشلا نابب بانك نم
 ةحفصلا مقر

 ٢ نيملسملل ةيصولا لوألا بابلا
 . هللا ليبس يف ةيصولا يناثلا بابلا
 ٦ ةارشلل ةيصولا ثلاثلا نابلا
 ٧ ازشلل ةنصولا عبارلا بابلا
 ٨ ليبسلل ةيصولا سماخلا بابلا
 ١٢ قرطلل ةنصولا سداسلا بابلا
 ١٢ لاملل رارقإلاو لاملا حالص ىف ةيصولا عباسلا بابلا
 رفحو دراوملل جالفألل ةيصولا نماثلا بابلا

 ٤ كلذ هبشأ امو ىوطألا
 ١٦١ مىوطألا رفحو دراوملل ةيصولا يف عساتلا بابلا
 ٢٠ نفكلا يف رشاعلا بابلا
 نفكلاو ىتوملاو روبقلل ةيصولا يف رشع يداحلا بابلا

 ٢٢ كلذ هبشأ امو
 ٢٥ نطبلا يف املو دلولل ةيصولا يف رشع يناتلا بابلا
 نالفلو نالف ينبل ةيصولا يف رشع ثلاثلا بابلا

 ٢ كلذ هيشأ امو نالف دالوألو
 . رخآ رشع عبارلا بابلا
 3 راثآلا ضعب نم اياصولا يف رشع سماخلا بابلا
 ٤٨ راجلل ةيصولا رشع سداسلا بابلا
 2 تيملل ةيصولا يف رشع عباسلا بابلا
 0٠ ةترولل ةيصولا رشع نماثلا بابلا
 ٨ ةجوزلاو جوزلل ةيصولا رشع عساتلا بابلا
 ٦١٢ متأملا يف هنع معطي نأ ىصوأ نميف نورشعلا بابلا

 مهقتع ىف ةيصولاو كيلامملل ةيصولا نورشعلاو يداحلا بابلا
1٥ مهتيصو يقفو



 ةحفصلا مقر
 دبعلل ةيطعلاو رارقالا ىفو ةيصولا ىف نورشعلاو ىناتلا بابلا

 ٦١٨ كل ذ هيش أ امو ٥ ديس ريغو ٥ درس نم

 ٧٥ ءارقفلل ةيصولا نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 رثكأ وأ ءارقفللو هتيرق ءارقفل ةيصولا نورشعلاو عبارلا بابلا

 ٧٨ كلذ هبشأ امو
 ٨٢ نوبرقألا هيلع لخدي نميف نورشعلاو سماخلا بابلا
 ٨٤ اياصولا نم نوبرقألا هيلع لخدي اميف نورشعلاو سداسلا بابلا
 ٩٠ نوبرقألا هيلع لخدي نميق نورشعلاو عباسلا بابلا
 ١٠٢ ريغ وأ ضرف اهنأ نيبرقألا ةيصو يف نورشعلاو نماثلا بابلا
 ١.٤ نيبرقالل ةيصولا يف نورشعلاو عساتلا بابلا
 ١٠٨ . ةيصولا يف نوثالثلا بابلا
 نوثالثلاو يداحلا بابلا
 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 نوثالنل او سد اسل ا ب ايل ١

 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 نوثالثلاو نماثلا بابلا
 نوثالثلاو عساتلا بابلا
 نوعبرألا بابلا

 نوعبرأل او ىد احلا ب ايل ا

 نوعبرألاو يناثلا بابلا
 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 ١١٠ ةنيبرقألل يصوي نأ هيلع بجي نميف
 نميفو نيبرقألل يصوي نأ مزلي نميف
 ١١٢ مهل ةيصولا كرت
 1 بادآلل ةيصولا ظفل ىف

 .١٢ ماحرألل ةيصولا يف
 ةمسق ىلع اهنم نوكي امو ةيصولا يق
 ١٣٢ ىمست ال ىتلا ةيصولا هسمخ
 ١٢٥ ةيصولا ذافنإ ىفو براقألا ةفرعم هب حصي ام
 وأ ملسم مهيف ناك اذإ نيبرقألا ىف

 ١٣٧ . كلذ هيشأ امو دبع وأ كرشم

 .١٤ لبق براقألا نم ىطعي نأ بجي نميف
 ١٤٩١٩ ةيصولا قحتسي نم هيلإ ىهتنا نميف
 ٢ ٥ ١ نيبرقألا ةنصو ىفو مامعألاو لاوخألا ىف

 ١٥٤ فالتخالا هيف عقي ام
 ١٥٨ لاوخألاو مامعألا ىف
 امدقو { ةنصو ةمسق ىف

١٦٨ ةمسقلا دنع ةنصولا نم لضفي



 نيبرقألا ةيصو ةمسق يف نوعبرألاو عبارلا بابلا
 نيبرقألا ةيصو مسق يف نوعبرألاو سماخلا بابلا
 اومدع وأ اوفرعي مل اذإ براقألا يف نوعبرألاو سداسلا بابلا
 ةيصولا مسق يف نوعبرألاو عباسلا بابلا
 ةيصولا مسق يف نوعبرألاو نماثلا بابلا
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 | لوألا بابلا
 اذإو هعم ىصوي وأ هيلا ىصوي نأ زوجب نميق

 ؟ هل بسنحب له ايصو مقي مل

 ام لقأف ةيصولا هتمزل دقو هيلإ يصوي ةقث ةقث دجي مل يذلا امأو

 هيلإ هضوقن ام لثم ىلع نومأملا هي ءاقتكالاو هل ةزاجإلا يدنع جرحت

 الو ههجو ريغ يف هلعجي ال هنأ ءامرغلاو ةثرولا لام ىلع ةنامألا نم

 دق ىذلا كلذ نم هلهجب امع لآاسيو هملعي ام هيف لمعي هنأو هنوخي

 > هيلا ضوف

 يدنع زوجيو هبلع نمت ؤد ال اميق هنلا ! يصوي نأ يدنع زوجي الو

 ةقثلا لمكي مل ولو هيلع نمؤي اميف ةرورضلا لاح يف هيلإ يصوي اميف
 > هرمأ ىف هي

 ىصوي نأ ىنبجعأ كل انفصو ام بسح ىلع نومأملا دجو اذإو

 ىدنع ةجحلا موقت دق هنأل ةرورضلا دنع هيلعو هل كلذ نوكيو هيل
 دقو اهيلا ةرورضلا دنع مكحلا ةجح نود ةنانئمطالاو ةنامألا ينعمب

 كلذ نوكي نأ تببحأ كلانه نمف رايتخالا ىنعم يف ةجحلا اهب موقت

 .هيلع الو هل نومأملا ريغي اذه لثم يعم م وقت ةجحلا ملعأ الو هيلعو هل

 نم اهيلإ ةبصلا رمأ يف تركذ يتلا ةدل اول | امأو : ةلأسم

 الف ةنومأم الو ةقت نكت مل اذ اذإف حلصأ أو ىوقأ هنأ وجري امل دلاولا

 هل حالصلا هجو نم يدنع كلذ نوكن

 هللا هل وجرأ ىنأل ةقث دجي مل اذإو هلاحب رمألا عدي نأ بحأو

 هن ادخ نم ىفك ملسو هردلع هللا ىلص يبنل ١ نع ليق هزأل اهعضوم

٢١٧١٢



 مل نمو س " نئاخ هنيمأ نوكي نم وأ نئاخل انيمأ نوكي نأ ءرملا
 . ةنايخلاو ةمهتلا هتقحل نمتؤي

 انمتؤم وأ نئاخل انيمأ نوكي نأ ءرملا ةنايخ نم ىفك : هريغ نمو
 . هل

 الا هنيد ءاضق يف هيلا ! يصوي ةقث دجي مل اذإ امأو : ةلأسم

 زوجي ال نم ةلزنمب ضيرم وهو هل امي طيحي هنيدو هلام نم ةرجأب

 هل نوكي ال نأ فاخأو ثظلا نم هتيصوو هنيد ءاضق الإ هلام ىف هلعف
 دهشيو همزلي امب رقي نأ هل بحأو ءامرغلا ىلع هلعف نم تبثي الو كلذ
 هللا لام نم هدعب هب مايقلا نيملسملا ماكح ىلع نوكي كلذ نأل هيلع

 . نيملسملا ةفاك ىلعو

 ناك اذإا رايتخالا لديس ىلع هل بجي ال ام لعقي نأ وه هل سيلو

 قحلا قفاو امب الإ ىلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت . ملعأ هللاو
 . باوصلاو

 ريع نم ةيصول ا ذقنت ةقث كعم كتجوز تناك نإ ١ 9 اقو : ةلاسم

 . كتلاكو زئاجف قحلاب لدعتو ةثرولا ىلع هعقوت ررض الو ناوت

 ةقث هقفت ريع ىل ا ةبصرول ١ زوجت الو كيزجي الف هقت ةقث ريغ تن اك ن و

 نوكي نأ نورمأي ال مهلك نيملسملا عيمجق . بيرلاو كشلا هقحلي نمو

 يصوي ن ا لجرلل زوجي الو دمحم يب ] عم اج نمو : : ةلأسم

 ظفحب رم ا ملسو هيلع هللا ىلص يبنل | ن ل يقتم نوم ام ةقث ت ىل ا ال ا

 نكي مل اهيف لخد اذإف . ةزئاج هديس يأرب دبعلا ىلإ ةيصولاو
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 . اهذافنإ نيبو هنيب لوحي الو س اهنم هعنم هديسل

 . ةلطاب ديعلل ةيصولا : رقصلا نب نازع ةبواعم وبأ لاق

 ام : هتلأسو دمحم ني ىلع نع .0 ةفاضملا ةد ايزل ١ نم : ةلأسم

 مارحلا لحتسي ال يذلا ةقثلا وه : لاق ؟ ةياصولا هل بجت نم ةفص
 ن أ بجي ي ذلا هقص ده ذهف ت اهيشل | بكري الو لالحل ١ مرحي الو

 كل ٢ ىلع دهش أو ضيرمل ١ هريل ا ىصوأ ١ ذ ا هل دقعنبو هيل ا ىصوي

 .لودعلا

 هنأ عيبرلا نع ءالعلا يبأ نع ةملسم ظفح ةيشاحلا نم : ةلأسم
 لاقو . امهتم نكي مل اذإ هتزجأل يمذ ىلإ يلصم ىصوأ ول : لاق
 . كلذك ىسوم

 ميتيلا لام يف اينارصن رخآ اليكو لكوملا لكو نإ : اضيأ لاقو
 > ايح لوألا ىصولا حاد ام كلذ زاج

 مامإلا ماقأ امهدحأ تامف نينثا ىلإ تيملا ىصوأ اذإ : لاقو

 . عجر . هدحو رخآلا ىلإ رمألا عجري ملو كلاهلا ماقم ادحاو

 نم وهو تيملا يصوأ ن ا تيأرأ : تلق رثؤملا يبأ نع : ةلاسم

 هاياصو ذافنإو هنىد ءاضق يف ينارصن وأ يدوهي ىلإ ةلبقلا لهأ

 كلذ زوجي ال : لاق ؟ كلذ زوجيأ هنيد يف ةقت كلذ ىلع نيمأ يدوهيلاو

 . ةخسن ٧ ةقث اليكو مكاحلا هل ميقيو عزنيو

 نيد فالخب نيدي اميف الإ كلذ زئاجف انموق نم لجرلا امأو
 . هنيد ىق ةقت ناك اذإ نيملسملا

 زوجتأ نيمأ وهو انموق نم لجر ىلإ ىصوأ نإ تيأرأ : تلق
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 . هيف نيملسملا فالخب نيدي اميف الإ معن لاق ؟ هتياصو

 اذا إ معن : لاق ؟ هتانب جيوزت يف هيل إ يصوأ ن ا كلذكو : تلق

 هتياصو تزاج ديحوتلا لهأ نم ناك

 : لاق . ؟ هتياصو زوجتأ ةأرما ىلإ يصوأ نإ تيأرأ هل : تلق

 تلكو هتانب جيوزت يف اهيلإ ىصوأ ن نإ هتأ ريغ لجرلا ةلزنمب يه . معن

 مل تجوز يه نإو اهسفنب حاكنلا ةدقع يه دقعت ملو نهجيوزت يف
 . حاكنلا ضقني

 . ال : لاق . ؟ هتياصو زوجتأ يبص ىلإ ىصوأ نإ تيأرأ : تلق
 اهنأل كلذ زوجي ال : لاق ؟ ةيصولا ذفنت نأ لبق يبصلا غلب نإف تلق
 ىلإ هتانب جيوزت نوكيو هتيصو ذفني اليكو مكاحلا هل ميقيو ةلطاب تعقو

 نإف غلب اذإ كلذ زاج ييصو وهف نالف غلب اذإ لوقي نأ الإ نهئايلوأ
 نهجيوزت يف هيصو هلعج نإ هتانب جوزو هذفنأ ةيصولا نم ائيش كردأ
 . غلب اذإ

 هيلإ ةيصولا لاق نم لاقف ىمعألا يف فلتخا ليقو : ةلأسم
 . هيلإ ةيصولا زوجت ال : لاق نم لاقو ةزئاج

 زئاج كلذق ةعزانم يف لكو وأ ىمعأ ىلإ ىصوأ نمو : ةلأسم

 . هيلإ هيف ىصوأ امم ءىش عيب دارأ اذإ عيبي نم لكويو

 نأ الإ عيبلا يف لكوي نأ هل سيل يصولا نإ : لاق نم لاق دقو
 . انيلإ بحأ لوألا لوقلاو كلذ هل لعجي

 صوب ملو ةجحب ىصو ] لجر : : دلاخ نب دمحم ل اقو : ةلاسم

 الجر ميقي ن ا يل اول ا ىلع له : تلقف ؟ كلذ نع تلأس دحأ ىلا ١

 نم رماي ان ن ] كلذ ل هل بحتسي : بوبحم ني ل اق ؟ لجرل ١ ةجحب جرخي

 . هنع جحي
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 وهو ةقث ريع ىلإ | ىصوأ نم كل ذكو ير اوحل ١ يب ] نع : ةلأسم

 زوجت له . هل لكوتي ةقث د دجي مل هن أ كلذو هنع يضقي هن ] هيق وجري

 . هنع ضقي مل وأ هنع ىضق ئرب دقو ؟ اذه ةلاكو

 ىتح تيملا أربي الف دابعلا قوقح نم ناك اذإف يصولا امأف

 قوقح نم ناك ام امأو 4 ةقث ريغ وأ ةقث هيلا إ يصوملا ن ا ,راك هنع يدؤي

 هللا فلكي الف ةقت دجي ملو هلمح ام ىلع هنمأيو انيمأ ناك نإف هللا
 هنع دؤي مل وأ هنع ىدأ ئرب دق نوكي نأ وجرنو . اهعسو الإ اسفن
 . ةلداعلا ةنيبلا كلذ ىلع دهشأو كلذ ىلع هنمتئا اذإ

 هللا دبع ىب ] ىلع ضورعم هن أ انعم امم هريبع نمو : ةلاسم

 هب ضري ملف هتثرو ضعب ىلإ ىصوأو كله لجر نعو : يراوحلا يبأو
 هعم او ذختي ن أ مهلف هومهت ١ اون اك ن ا : لاق ؟ كلذ اوملسي ملو ةثرول

 همحر هللا دبع وبا لاق . هل ضرعي الف هومهتي مل نإف . رخآ الجر
 . امهتم نوكي ىتح : هللا

 هللا ديع يب أ ىلع ضورعم ح اضول | ني د ادز ب اوج نمو : ةلأسم

 هلام يف هت افو دعي هصو هل اكولمم لعج لجر ان دجو اميق هللا همحر

 يصوأ ام ىلع هل ةتباث اندنع يهف ؟ ٥ اياصو ذافنإو هنىد ء .د ءاضقو هدلوو

 كلذ يف لوقن الف هتانب جيوزت ل ا هاياصو داقنإو هنيد ءاضق ة يف هيلإ هي

 هتعيض يف غلابلا هلمعتسيف نيغلابو يماتي نيب دبعلا ناك نإف 4 ائيش
 . مهتعيض ىلع موقي نم يماتيلل ميقأ ام مايأ

 ةثرولا ناك ناف » بايغأ هتثروو هديع ىلإ ىصوأ ن اك 0 ناق : تلقو

 ني دلا ءاضق هل .0 ن اكو ؟ مهل اومأ يف ةيصو ديعلل نكي ملأ ا اوغلب دق

 ىصوملا يفو ميتيلا ةنؤم يف عيبي نأ هلو كلذ ريغ ال ةيصولا ذافنإو

 . يلولا مأ جيورتلاب ىلوأ وه وآ دلولاو لاملا يف هيلإ

 يف هيلإ ىصوأ يذلا لوقي ىتح جوزي ال هنإ : لاق نم لاق دقف
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 ٥ دلوو هل ام يف ايصو هلعج أذ ل | ا جوزي : ل اق نم ل اقو 4 يد تانب .جيوزت

 نم جيوزتلاب ن ىلوأ ا اندنع يصول او جيوزتل ١ يف هد داصرول ا تتيث دقق

 . ىلاولا

 كولمملا نعو رفعج نبا دمحم رباج يبا باوج نمو : ةلأسم
 ىرأ الف ةلاكولا امأف ؟ هالوم ريغ وأ هيلإ ىصوي وأ هلوم هلكوي له
 امأو ى ديسلا يأرب كلذ ناك اذإ ديسلا ريغو ديسلا نم اسأب كلذب
 . كلذ بحن الف ةياصولا

 ىصوأو هلام يف ايبص لكو لجر نعو يلع يبأ نع : ةلأسم
 هتلاكو زوجتأ فرعي مل وأ حبرلا نم نبغلا يبصلا فرعو هيلإ

 هتلاكوف هل هظفحو هلام ضيق يف ةلاكولا امأف . ؟ ال حأ هتياصوو

 ةعزانملا يف هتلاكو زوجت الو ءاشن ام هيف لعقي لجرلا لام وهو ةزئاج

 ء هنع

 عم ةقث اليكو كلاهلل ميقي مكاحلا نإف يبصلا ىلإ ةياصولا امأو
 اميف هل ذخأو ةياصولا هل ممتي الجر ىبصلا اذه غلب اذإف ىبصلا اذه

 زجت مل حبرلا نم نبغلا فرعي ال اريغص ناك نإو هيلإ اهنم يقب
 . هتلاكو

 كلانه نكي ملام هلام يق هرمأ زوجي : ليق دقو لاق : هريغ نمو
 . زئاج وهق هلام يف هلعق ام أو مكح ريغ ىلع بجوي ءىش

 نإ تيأرأ : تلق رثؤملا يبأ نع دجوي امم ةيشاحلا نم : ةلأسم

 ءاضق يف ينارصن وأ يدوهي ىلاإ ةليقلا لهأ نم وهو تيملا يصوأ

 ؟ كلذ زوجي هنيد يف ةقث كلذ ىلع نيمأ يدوهيلاو هتيصو ذافنإو هنيد

 نم لجر ىلإ امأو اليكو مكاحلا هل ميقيو عزنيو كلذ زوجي ال : لاق
 يف ةقث ناك اذإ نيملسملا نيد فالخب نيدي اميف الإ كلذ زئاجف انموق

 . عجر . هنيد
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 ايسوجم ةيصو لعج ملسم لجر نع هللا دبع وبا لئس : ةلاسم
 هنتصو ذ افناإو ٥ دلوو هل ام يف املسم | ديع وأ ادن ارصن وأ ادوهي وأ

 محر ال ق ] محر وذ وهو هل ام يف ةيصوب دبعلل ق ا يم ذلل ىصو و

 يف اناقثت اوناك اذإ ةمذلا لهأ ىلإ يلصملا ةيصو زوجت : : لاق ؟امهنيب

 محر يذ ريغ وأ محر اذ ناك هلام نم ةيصولا هل زوجتو مهنيد
 . ةأرم | وأ ناك الجر هالوم كلذ متأ اذإ ةزئاج ديعل ا ىلاإ ةبصرول او

 ةيشاحلا ىفو ى زوجي الف ةقث ريغ ناك اذإو ةقث دبعلا ناك اذإ كلذو
 . رخآ لوق اهيفو باتكلا يف

 دهشيو يلو ةقت ىلإ يصوي نمعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ةلاسملاب ديرت امنإ تنك نإف تفصو ام ىلعف ؟ نييلو الو نيتقت ريغ
 دقف تيملا هب ىصوأ ام ىصولا ذفنأ اذإف كلذ نم صلختي له تيملل
 ذقني مل نإو نيلدع ريغ وأ نيلدع نادهاشلا ناك هللا ءاش نإ صلخ
 ملو . امهتداهش تدرف نيلدع ريغ نادهاشلا ناكو هب ىصوأ ام هنع

 . صلخي ال تيملا نإف لبقت

 امهتداهش تلبق اذإف .نييلو ريغ نبيلدع نادهاشلا ناك نإ كلذكو

 تلبق امهنيد يف نيتقت : انام اذب مهتداهش ىف تيلا يلع نكي م

 اذإ هللا ءاش نإ ءيش امهتداهش يف تيملا ىلع نكي ملو امهتداهش

 . امهتداهش تلبق

 يصوي ةقت دجي ال عضوم يف ةيصولا ديري يذلا امأو : ةلاسم

 هنكمأ نم دهشيو داهتجالا كلذ يف هيلع امنإف مهدهشي تاقت الو هيلإ

 باغ ولو هنم نمأي نم ىلإ ةيصولا يف دهتجيو مهريغو تاقثلا نم
 هلك كلذ نم فلكي امنإو ارضاح دجي ملو هنم لبقي نأ ىجريو هنع

 هتقاط قوف فلكي الو 0 هتقاطو هدهج

 ولو زوجي ال : لاق ؟ هريغ دبع ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
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 ةيصولا نم جرخيف هعيبي نأ هل نأ لبق نم دبعلا يلوم كلذ زاجأ
 نم ةلطاب ةيصولاف غلب دق نم ةثرولا يفو هدبع ىلإ ىصوأ ول كلذكو
 الو ةثرولل عيبي نأ ذئنيح عيطتسي الف هتصح عيبي نأ _يبكلل نأ لبق
 هيلإ ةيصولاف اراغص ةثرولا ناك اذإ : لاق نم لاقو مهل يرتشي
 كلذكو ةلطاب هريغ دبع وأ هدبع ىلإ ةيصولا : ةيواعم وبأ لاق ةزئاج
 . زوجت ال ىمعألا ىلاإ

 يذلا امأو : ديعس نب دمحم ديعس ىبا باوج نمو : ةلاسم

 نومأم وأ ةقث ىلاإ الا ىصوي ال ليق دقف ةقث دجي ملو ىصوي نأ دارأ

 لعجي نأ زوجي ال هنأل هيلا ىصوي نأ زوجي الف نئاخلا امأو كلذ لقأ

 نأل كلذ مهفقاق . ءامرقغلا لام وأ ةثرولا لام ىلع اليبس نئاخلل

 . كلذ مهقاف هريغ لام ىلع نئاخلا نمتؤي نأ زوجي الو نيمأ يصولا

 نب دمحم نسحل ١ وي ] ل اقو ةفاضملا ةد ايزل ا نم : ةلاسم

 ةقث هقن ريغ يصوي ل اع ىتح ىشحيو تومي تيمل ١ ىضري ال :نسحل ١

 مأ هللا باتك نم ىهأ : تلق لجر ىلإ ةياصولا نعو : ةلسم

 ؟ ملعلا لهأ عامجإ نم مأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم
 باتك يف اهل ملعأ الف صنلا امأو كلذ عيمج يف ةلخاد اهنأ يعمق

 ام دعب هلدب نمق" هللا لوق ىف ليق دق هنأ الإ هنيعب ائيش هللا
 ةثرولا هنإ : ليقف "هتولدبي نيذلا ىلع همثإ امتإف هعمس
 يف هللا باتك يف لصأ كل تبث دقق يصولا وأ ةثرولا وأ يصولاو
 تابثلا عقوم عقو اذإ كلذ يف افالتخا نيملسملا نيب ملعأ الو ليوأتلا

 . كل تقصو ام ريدت

 هل ل اقفق ضيرم ىل ا ء اج نمو :7 اقكل ١ ب اتك نم : ةلأسم

 لاقف ةقت كدنع نالفق : لجرل اهل لاقف يصوأ ن ] ددر أ : ضيرمل ا

 كلذ زئاجق ةقث ريغ لجرلا دنع وهو هيلإ ىصوتف لاق 0 معن : ضيرملا
 الإ هيلا يصوأ ضيرملل لجرلا لوقي نأ زئاجو ةنايخ هنم ملعي ملام
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 هفرعي ال ناك نإو هيلإ يصوأ : لوقي نأ هل سيلف انئاخ هعم نوكي نأ

 . هردع نمو هعم ةقث هنأل هل ا ىصوأ : لوقي ن ] هلق رش الو ريخي

 ءاضق يف هيل إ يصوي نم مدع لجر يف ديعس وبا لاق : ةلأسم

 بستحاف تامو اهيلع دهشأو هتيصو بتكف هتيصو ذاقنإو هنيد

 لوقلا ةماع نأ يدنعف تيملا لام نم تيملا نيد ءاضق يف بستحم

 يف دجوي هنأ يعمو ايصو نوكي نأ الإ كلذ هلاوزيجي مل انباحصأ نم

 . كلذ يف بستحا اذإ هل كلذ ةزاجا ىلع لدت ناعم مهلوق ضعب

 خيشلا لوق نم انفرع اذكه تاباوجلا ضعب نم : ةلأسم

 ةيصولا يف ةتباث يبصلا ىلإ ةيصولا نأ : هللا همحر نسحلا يبأ
 زاج اهذقنأو اهلعجي ثيح لقعيو اياصولا ذافنإ لقعي يبصلا ناك نإف
 اليكو مكاحلا هعم لعج اياصولا لعجي ثيح لقعي ال ناك نإو كلذ
 بسح ىلع ليكولا رضحمب ليكولاو وه اهذفنإو اياصولا ذافنإ يف
 . هلك ظفللا سيل انفرع اذه

 افالتخا يبصلا ىلإ ةيصولا يف انفرع يذلا : لاق ةخسن يفو
 ذافنإ لقعي يبصلا ناك ن نإف ةتباث يبصلا ىلإ ةيصولا نز ىري ضعبف
 لعج اياصولا لعجي ثيح لقعي ال ناك نإو كلذ زاج اهذفنأو اياصولا
 رضحمب ليكولاو وه اهذفنأو اياصولا ذافنإ يق اليكو هعم مكاحلا
 همحر نسحلا يبأ خيشلا لوق نم انفرع اذه بسح ىلع ليكولا نم

 . هللا

 يبصلا ىلإ ةيصولا نأ يراوحلا يبا نع اندجو يذلا امأو
 يف اليكو مكاحلا هعم ميقي ىتح اياصولا يبصلا ذفني الو ةزئاج
 اذإ هنأ رباج يبأ فيلأت نم اندجو ام بسح ىلع امأو ى "» اهذاقنإ
 نإف غلب اذإف يبصلا غلبي ىتح ةفوقوم ةيصولاف يبص ىلإ ىصوأ
 الو ةيصولا تبذت مل ضري مل نإو \ ةيصولا تمت ةيصولاب يضر

-- 

 اياصولا ذافنإ يف : ةخسن )١(
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 . ء ىشب جيوزتل ١ رك د هن ا ملع أ الو هغولب دعي ال ا هل ةيصو

 ريغ يبصلا ىلإ ةيصولا نأ ةيواعم يبأ نع اندجو يذلا امأو
 . اذكه هريغ الو اغولب ركذي ال ةزئاج

 ىلا ةيصرلا نأ هللا همحر رثؤملا يبأ نع هاندجو يذلا امأو

 ممتي مل وأ هغولب دعي ممت ةزئاج ريع يبصلا

 اهنأ جيوزتلا يف يبصلا ىلإ ةيصولا يف اضيأ هنع اندجو كلذكو
 هغولب دعب نم ةيصولا ممت جيوزتلا ريغ يف الو جيوزتلا يف ةزئاج ريغ
 . ةزئاج يبصلا ىلإ ةيصولا ىري ال ذإ ةزئاج ريغ اهنأ اهممتي مل وأ
 هللاو جيوزتلا يف كلذ نإف ةزئاج يبصلا ىلإ ةيصولا ىري يذلا امأو
 هللا همحر رثؤملا يبأ نع الا إ جيوزتلا يف اندجو انأ ملعأ الو . ملعأ
 جيوزتلا يف ةزئاج يبصلا ىلا ةلاكولا نأ رثؤملا يبأ نع اندجو دقو
 . ريثكلا نم ليلقلا فرعي ايسادس ناكو جيوزتلا لقعي ناك اذإ

 وأ يمذ ىلإ ىصوأ نمع هتلأسو : رقصلا نب نازع نع : ةلاسم

 ةزئاج ريغ يبصلا ىلإ ةيصولا : لاقف ؟ ة رما وأ ديع وأ يبص

 كلذ يفق فلتخم هديس زاجأ اذإ دبعلاو هنيد يف ةقث ناك اذإ يمذلاو

 مهنمو ا ةفصلا هذه ىلع ةزئاج امهيلا ةيصولا يأر نم نيملسملا نمق

 . هللا ءاش نإ ةزئاج ةأرملا ىلإ ةنصولاو كلذ زجي مل نم

 اذإ يبصلا ىلإ ةيصولا زاجأ نم زاجأ دقو : لاق هريغ نمو

 هريغ مكاحلا هعم لعجي : لاق نم لاقو ةيصولا عضاوم فرعو
 ةيصولا يف هزاجأ نم كلذ زاجأ دق دبعلا كلذك ر ةه ةيصولا ذاقنإ يق

 هديع ىلإ يصوملا ةئرو ناك ديعلا ديس يأرب هريغ دبعو هدبع ىلإ

 هلام ىف ىصوملا هلعج دق قح كلذ نأل نيبئاغ وأ ىماتي وأ نيغلاب
 هلغاشتو هتيصو ىف دبعلا لمع ىف كلاهلا لام ثلث نم كلذ جرخ اذإف

 هغولب دعب نم متي مل وأ هغولب دعب نم متآ : ةخسن يفو )١(
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 . هلام ثلت نم جرخي كلذ عيمج نوكي اهب

 نم كلذ جرخ اذإ اذه ىلع دبعلا اوعيبي نأ ىصوملا ةترول سيلو

 ديعلا تام اذإف هعيبي نأ زوجي ال كلذ يف همزل دقف هدل ا ةدصولا يف
 ه ى -

 . مكاحلا يأر ىلاإ ةيصولا تعجر

 يف نذأ اذإ ةيصولا ذافنإ نع هدبع لغشي نأ ديسلل سيل كلذكو
 -هللا ةمحر- ةيراعم وبأ لاقو . هنمو . هل مزال كلذ نأل هيلإ ةيصولا
 ولو ةيصولا زوجت ال لاق ؟ هريغ دبع ىلإ ىصوأ لجر يف : هيلع
 ةيصولا نم جرخيو دبعلا عيبي نأ هل نأ لبق نم دبعلا يلوم كلذ زاجأ

 : دق نم ةثرولا يف ناك اذإ هدبع ىلإ يصوي نأ هل سيل نك
 زئاج هيلإ ةيصولا تناك نومأم دبعلا ناكو اميتي ثراولا ن

 .ه" م -

 . ا كلذ ريع ق ] جح و أ ةيصو و ] نب دد ءاضق نم كل اهل ١ ةيصو ذ 7 7

 . ةيصولا عم تيملا لام نم جرخي ال فقو نم ناك ام

 نأ الإ هقسق رهاظ قساف ىلإ الو ىمذ ىلإ ةيصولا زوجت الو

 لخديو ةزئاج هيلإ ةيصولا نإف ةنايخلا رهاظب سيل امهتم نوكي
 . ةقث هريغ الجر هعم مكاحلا

 نعو : رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اهتيصو ذافنإو اهنيد ءاضق ىف ىصو ىلإ تصوأو تتام ةأرما
 ىف بستحي : له تلق اهنع ذفني نأ لبق ىصولا تامو الام تكرتو
 كلذ معنف ؟ اهنع ذفني ةقث اليكو مكاحلا ميقي وأ كلذ يف بستحم كلذ
 اليكو اذه هعم حص اذإ مكاحلا ميقي وأ كلذ يف بستحي نأ هجولا
 . نوحلاصلاف مكاح نكي مل نإو اهنع ذفني ةقث

 هيلعو هل مز ال قحالب هلام ن اطلسلا بصغ لجر نعو : ةلاسم

 هنيدب يصوي ةقث اليكو لكوي نأ يغبني اذهف توملا هرضحو نيد
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 هلام نم صلختي نأ ىسعف لودعلا هيلع دهشيو هب يصوي نأ يغبنيو
 . هنع ذقنيو دعب نم

 اتاقث دجي ملو نيد هيلعو توملا هرضحو سبحلا يف يذلا كلذكو

 بلطيو لسري نأ يغبنيو داهتجإل | هبلع اذهف ةقث اليكو الو مهدهشي

 كلذ ىلع ردقي مل نإف هل لكوتي ةقث بلطيو مهدهشي لودعلا روضح

 دهشيو هنيد بتكي لاح لك ىلعو هب محرأ هللاف داهتجالا هنم هللا ملعو

 داهتجالاو رذعلاب هل هللا دهش نمو هنكمأ امب دهتجيو هرضح نم هب
 . باوصلاو قحلاب ملعأ هللاو هيفكي هللا ملعف

 يبص ىلا ىصوأ نميفق : هللا همحر ىراوحلا وبا لاق : ةلاسم

 نأ ةثرولل سيلف يصوملل دبعلا ناك نإف زئاج كلذ نإ ؟ دبع وأ
 ىصوأف يصوملا ريغل دبعلا ناك نإو ةيصولاب مايقلا نع دبعلا اوعنمي
 ةيصولاب مايقلا نع دبعلا عنمي نأ ديسلل سيلف هديس نذإب دبعلا ىلإ
 . كلذب ديسلا ىلع مكحيو

 دبعلل سيلف هديس نذإ ريغب دبعلا ىلإ ىصوأ يصوملا ن نإو

 ةيصرولاي موقي نأ هلف يبصلا امأو قتعي وأ هديس نذإب 5 إ موقي نأ

 ةقث الجر مكاحلا هعم لخدأ ةيصرولاب مايقلا يبصلا دارأ ن إ نكلو

 . هيق ةطلسلا يبصلل لعج ام ةحلصمو ةنصولا ذافنإ يف هعم نوكي

 نإف : تلق . هيلع ءيش الف ةيصولل لوبقلا هركف يبصلا غلب نإو
 ةثرو ىلع مكحيأ تام هنذاب هددع ىلإ ىصوم ىصوأ يذل ١ درسل ١

 . معن : لاق ؟ ةيصولاب مايقلا نع دبعلا اوعنمي ال نأ ديسلا

 هعمس ام دعب هلدب نمف" : ىلاعتو كرابت هللا لاقو : ةلاسم

 . ىصولاو ةثرولا ىنعي "هنولدبي نيذلا ىلع همثإ امنإف
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 اتاقث دهشأو ةقث ىلإ ىصوأ اذإ : كلذ يف ليق دقو : هريغ لاق

 . دهشأ ولو هنع ىدؤت نأ الإ قوقحلا نم أربي ال : لاق نم لاقو

 . هعمس ام دعي هلدي نمق" لجو زع هللا لاقو : ةلاسم

 هنم ئربو يصولا ىلع ينعي "هنولديب نيتلا ىلع همثإ امناف

 اذإ اياصولاو نويدلا يف كلذ ليق دق معن : ددعس وبأ لاق . تيملا

 كلذ نا : لاق نم لاقو . كلذل ةنكملا دنع نيتقت دهشأو ةقث ىلإ ىصوأ

 الإ اسقن هللا فلكي الو ملسي ىتح نيدلا نم أربي الو ةيصولا يف
 . ارصقم اعداخم هللا رذعي الو اهعسو

 . هعمس ام دعب هلدب نمق" حبسملا نب دمحم لاق : ةلاسم

 ىلع مثإلا نإ ةيصولا يف "هنولدبي نيذلا ىلع همثإ امنإف
 هنع ىدؤت ىتح تيملل ةءآرب الف ةمزاللا قوقحلا امأو 4 هيلا ىصوملا
 اذاو قوقحلا يف كلذ اضيأ ليق دقو : درعس ويا لاق. .مثأ يصولاو

 ليق دقو هللا ءاش نإ ىرب دقف ةنكملا دنع نبتقث دهشأو ةقث ىلإ ىصوأ
 ريغ كلذ ءادأب ًانئاد ناك اذإ ءافو فلخي مل ولو ةمالسلا هل ىجرت :
 . عداخم الو رصقم

 هرلع لجر يف ركب يبأ نب دمح ] ركي ىبأ ب اوج نمو : ةلأسم

 دارأو ةافولا هترضحو موص وأ جح لتم هلل قوقحو سانلل نويد

 ائيش كلام نم ذخأ الو كنع ىضقأ انأ . ةقث لجر هل لاقف ةيصولا

 هب ةيصولا هيلع ابجاو كلذ نوكي لهو ؟ كلذب املاس لجرلا نوكي له
 ؟هيف لوقلا فيك وأ هلام ثلت نم هللا قوقحو هلام سأر يف نوكيو

 ىلع سلجملا ىق ةلاسملا هذه انضرع دقف تفصو ام ىلعف
 لاقو هيزجي هنأ هنع ىضقي نأ ةقثلا هدعو اذإ مهضعب لاقق ةعامجلا

 امب ىصوأ دقفالإو ةقثلا هنع ىضق نإف 0 كلذب يصوي هنأ : مهضعب
 . هيلع
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 ثلت نم يهقف ربلا باوبأ نم ناك امو لاملا سأر نم ىهو يصولملا
 . هلام

 امو لاملا سأر نم يهف دابعلا قوقح نم ناك ام امأ : هريغ لاق
 كلذ يفف كلذ هبشأ امو ةاكزلاو جحلا لثم ةمزاللا هللا قوقح نم ناك
 لاملا سأر نم لاق نم لاقو ثلثلا نم يه : لاق نم لاقف س فالتخا
 لبق يه : لاق نم لاقف لاملا سأر نم اهنإ اولاق نيذلا فلتخاو
 مدقي الو تيملا كرت اميف نامحازتي امهنإ : لاق نم لاقو دابعلا قوقح
 . دابعلا قوقح دعب ىه : لاق نم لاقو رخآلا ىلع امهدحأ

 برقتي وه امنإو ةمزال ريغ يتلا ربلا اياصو نم ناك ام امأو
 تنكو ملعأ هللاو افالتخا اهيف ملعأ الو ثلثلا نم يهف هللا ىلإ اهب
 لمحتأ ةقثلا لاق اذإ هنإ : لوقي دمحأ نب نسحلا ىلع ايأ نأ تعمس

 . يصوي نأ هيلعف ةيصولا ا

 ناك نمو نبملسملا راثآ ضعب نم باتكلا ريغ نم : ةلاسم

 هيلا ! يصويف هب قثي نم دجي ملو ةريثك عيابت هيلعو سبحل يف القتعم

 بلطآ يف دهتجيو دهشيو يصوي نكلو ةقث ريغ ايصو لعجي الف

 عجر ةداهشلا دعب هلام يف قحلا نوكيف تومي وأ دجي ىتح يصولا
 . عرشلا نايب باتك ىلإ
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 يناتلا بابلا
 ىصوملا هي دقعب ام ظفل يك

 " وفعج نبا عماج نم فلؤم

 هصو هن ا ليقف يبصو نالف ل اقق هيصو الجر تيمل ١ لعج نا و

 ةيصو نكد مل اذكو اذك يف ييصو لاق ناق ةظفللا هذهي ءيش لك يف

 . ءاوس هركذ ىذلا يف الإ

 نم لاقف افالتخا كلذ يف نإ : ديعس يبأ نع ليقو : هريغ نمو
 يفو هدلو يفو ءيش لك يف هيصو وهف ييصو نالق لاق اذإ : لاق
 الإ ءيش لك يف ايصو نوكي : لاق نم لاقو مهنم ثانإلا جيوزت

 ايصو هلعج اميف هل دحي ىتح كلذ تبثي ال : لاق نم لاقو هتانب جيوزت
 ىلإ هعفري رفعج نب دمحم نب رهزألا نع لوألا لوقلاو هتوم دعب هيف
 . دجوي اميف هريغ

 ليقف . ييصو نالف لاقف هيصو الجر تيملا لعج نإو : ةلاسم
 . اذكو اذك يف ييصو لاق ناف ةلخقللا هذهي ءيش لك يف هبصو هنأ

 دعن لقي مل ولو تباث وهو ء اوس هركذ يذل ١ يف ال ا هيصو نكن مل

 يتوم دعي يليكو لوقي ىتح كلذ تيثي الف يليكو نالق ل اق ن ل او يتوم

 . ةايحلا يف يه امنإ ةلاكولا ن ٠رأل

 دعب كلذ زجي مل يليكو انالف تلعج دق لاق اذإ : ليقو : ةلاسم

 يتوم دعب يليكو نالف لاق اذإف يتوم دعب يليكو لوقي ىتح توملا
 نم ءيش لك يف يصول ةلزنمب ةظفللا ه ذهي نوكي هنإ : ل اق نم ل اقق

 . هنيعب ائيش هل دحي ملام اياصولا ىصوملا هب دقعي يذلا ظفللا

 دعب يليكو نالق لاق اذإ : لاق نم لاق دقو لاق : هريغ نمو
 اياصولا نم ءيش لك يف يصولا ةلزنمب ةظفللا هذهب نوكي هنأ يتوم

 هتوم دعب هليكو هلعجي ىتح : لاق نم لاقو هينعب ائيش هل دحي ملام

٢٢٧



 هلكو هلعج ولو : لاق نم لاقو كلذ زجي مل الاو هل هرمسي ءيش يف

 . هل ايصو وأ هيصو هلعجي ىتح كلذ زجي مل ائيش هل دحو هتوم دعب
 . ةايحلا ىف ةلاكولاو 1 توملا دعي ةيصولاو : لاق

 وهف هيل ا تيصوأ دق وأ ييصو هتلعج دق : ل اق اذ او : ةلأسم

 لاق نإ كلذكو كلذ زوجي الف ١ ييصو وه لاق نإو ةيصو وهو زئاج
 . يل يصو و يبصو وه لوقي ىتح كلذ زوجي الف يصو وه :

 وهو هلك زئاج كلذف ييصو وه لاق وأ ايصو هتلعج دق : لاق اذإو
 هتلعج ينوم دعي تكرت ام عيمج يف يليكو وه : ل اق ن و . هيصو

 ء اوس ةصول و انه اه ةل اكول ا هنوم دعي هل انصو

 ىلع ضورعم حاضولا نب دايز يبأ باوج نمو : ةلأسم

 انالف تلعج دق لوقيف هضرم يف يصوي لجر نعو : هللا دبع يبأ
 لقي مل نإو زئاج لاقف ؟ ينيد ءاضقو يتيصو ذافنإ يف يبزحو يليكو
 . هل ةياصو الف ىتافو دعب

 تبثأ نإ ءاملعلا نع هيلع نحت يذلاو هريغ نمو : ةلأسم
 لقعلا حيحص وهو نالف نب نالف اندهشأ بتاكلا بتكي نأ ةيصولا
 ءاضق يف هتافو دعب هيصوو هتايح يف هليكو نالف نب نالف لعج هنأ

 يفق ةلاكولا امنإو توملا دعب تيثت الف ةلاكولا امأو هتيصو ذاقنإو هنيد

 . ةاىحلا

 ةمحر- يلع ني ىسوم نع بوبحم ني دمحم ظقحو : ةلاسم

 هدلوو هلام يف الجر لكوق رقسلا هرضح لجر يق : ۔-امهيلع هللا

 . هدلوو هلام يق هتلاكو تضقتنا دقق رفسل يفق لجرلا كلهق

 ىف هتوم دعي هلىكو هلعجي ن أ ال ا 4هسقن نع : هللا ديع وي أ ل اق

 هسقن ىلإ هتفاضإ نودب )١(
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 هدلو يف هتوم دعب هليكو هلعج نإ ليق دق هنأ يعم : هريغ لاق هلام

 كلذ زوجي ال : ليقو 0 كلذ زوجي هنأ هلام نم هيف هتيصو زوجت اميفو
 . ةاصحلا ىف ىه امنإ ةلاكولاو
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 ثلاثلا بابلا
 ايصو نوكي نأ هب تبثي ام ظقل يق

 كلذ نم زوجب ام و

 له اهامسو يتيص ىلع كتلعج دق هتجوزل لاق لجر نع لئسو
 ءيش لك يف تبثت ليق هنأ يعم : لاق ؟ ءيش لك يف ةصولا تبثت

 نم لاقو هتانب جيوزت الإ ءيش لك يف : لاق نم لاقو لوقلا ضعب يف
 . راغصلا هدالوأ ىق الإ : لاق

 ء يش لك يف هصو وهف ييصو نالق لجرل ا 9 اق اذ او : ةلأسم

 ةظفللا هذهب دلو وأ نيد ء اضق وأ لام نم ةباصرول ا ىلا هيق جاتحي

 هلكو نمل ةلاكو الف تام اذإف . ةايحلا ىف نوكت امنإ ةلاكولاو ى اهدحو
 . تبث يتوم دعب اذكو اذك يف يليكو لوقي ىتح

 :مهجلا نب ا ٠, د مشاه ىلاإ ةفىذح يب ] ني ءالعل ا ب اوج نمو : : ةلأسم

 دقف مزحإ نالف اي هل خأ نب ل لوقي ن ناكو توملا هرضح لجر نعو

 اذك انالف طع و ١ ذكو اذك نالفل ىلع لوقبو هصوب انهو نكت الق تيلب

 هل دهشي ملو هب ه اصوأ يذلا !.يف ماق تام املق اذك نالف نم ذخو

 ةلاكولا يف دحأ هعزاني مل نإف ؟ يليكو هنأ اودهشا لقي ملو ةلاكولاب
 ىلع الا هرمأ لطب دحأ هعزان ن اف هرمأ ذفني نأ رمؤي رخآلا نإف

 . ةباصولاب نادهشي نيدهاشلا ةداهش

 تظقح يذلاف : رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلأسم

 يف هيصو وهف اهدحو ةملكلا هذه ييصو نالف يصولملا لاق اذإ هنأ

 يف هيصو وهف هاياصو ذافنإو هنيد ءاضقو هتانب جيوزتو هدالوأو هلام

 يف هيصو امنإف اذكو اذك يف يبصو لاق اذاف هتوم دعب ءيش لك

 لوقي ىتح ةايحلا يق ليكولا امنإاق يليكو لاق اذإو هب يمس ىذلا كلذ

 . يصولا لثم نوكي مت يتوم دعب يليكو
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 امنإف يتوم دعب يليكو لاق اذإ هنإ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 . كلذ يف ءيش الف كلذ ريغ لقي مل نإو هب يمس اميف اليكو نوكي

 اذك يف يتوم دعب يليكو لاق ولو هنإ : راثآلا ضعب يف ليق دقو
 دعب ةياصولاو ةايحلا ىف ةلاكولا امنإو تبثيال كلذ نأ هامسو اذك وأ

 فيعض هلك ا ذهف ء اوس ىليكو نالف ة ايحل ا ىف ل اق اذ اف هنمو تومل ١

 . كلذ نم ءيش يف يمسي ىتح

 نب نالف لوقي لجر نعو : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نب نالف ل اق ق ] ؟ كلذ هل ٠ روج ذكو أ ذك يف ينوم نعي يليكو نالف

 نالف نب نالف لاق اذإف ؟ رسقي ملو ءاوس يتوم دعب يليكو نالف
 هتلاكوف رسف نإف هب هلكو اميف رسقي نأ هل دب الف يتوم دعب يليكو
 يف الإ ةلاكولا تلطب ائيش هل رسفي مل نإو هل رسف اميف ةزئاج

 ال هب اصول نأل : اصول تتيث ىبصو نالف لاق ول كل ذكو . ريسفت

 . ريسفت ىلإ ةيصولا يف جاتحي الو توملا دعب نم الإ نوكت

 يف انالف تلكو دق لجر لاق اذ ا امأو : : ددعس يب ] نع : ةلاسم

 دعي هلعجي ىنح تومل ا دعي اذه نوكي الف ىدلو يفو ينيد ءاضق

 . هي ىمسيو توملا

 . هتوم دعب هدلو ىق هيصو اذه نوكي ال كلذكو

 نأ الإ تبثي ال يدنع اذهف هب تيصوأ اميف هتلكو دق لاق اذإ امأو
 يتيصو ذاقنا إ يف لاق نإو يتوم دعب يتيصو ذاقنإ يف هتلكو دق لوقي

 نم الإ اهذاقنإ نوكي ال ةيصولا نأل . ازئاج اذه نوكي نأ توجر
 هللاو ناعم ىلع اذه جرخي دقف تيصوأ اميق هلوق امأو توملا دعب
 ةايحلا يف ةلاكولا نورت ذك مكنأ تلق ام امأو باوصلاب ملعأ

 توملا دعب ةلاكولاب ىمسي نأ الإ كلذك وهف توملا دعب ةيصولاو
 . نيملسملا لوق ضعب ىفق اتباث كلذ نوكيف
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 يذلا امأو : هللا همحر ديعس نب دمحم ديعس يبأ نع : ةلاسم

 هلعج اذإف ؟ هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف ضيرم وهو اليكو لكوي
 هزاجأ نم كلذ زاجأ دقف هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هتوم دعب هليكو
 مل اذإ امأو . هتوم دعب هلعج اذإ هيصو لقي مل اذإ هيصو لقي مل ولو
 امإف هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هيصو لاق امنإو هتوم دعب هلعجي
 هللاف ةيصولا ذافنإ ىف امأو . لاح لك ىلع زوجي الف نيدلا ءاضق ىف
 . ملعأ

 ال ةيصولا ذافنإ نأل ةيصولا ذافنإ ىف تبثي نأ بحأ ال ىنإو

 ذافنإ يف هليكو نوكيف 0 عيمجلا نم نوكي الو توملا دعب نم الإ نوكي
 هيف بلطاو كلذ ىف رظناف ةلاكولا تلطب تام اذإف . هتايح ىق هتيصو
 ةيصولا ىف رثألا نم اجيرخت هتلق امنإ اذه يف هتلق يذلا نإف رثألا
 . ملعأ هللاو

 هليكو نالف نب نالف لعج دق هنأ نالف نب نالف اندهشأ : ةلاسم

 هتومو دعب هيصوو هماقم موقي رمآلا زئاج هلام عيمج يف هتايح يف
 نم هيلع هي رق ] اميق اقدصم هلعجو ٥ اد اصو تاقن او هني د ءاضق يف

 نإ حيحص هنأ وجرأ اذه ا ذكو اذك ىلا هريغل وأ هل ةيصو وأ نيد

 . هللا ءاش
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 عبارلا بابلا
 دالوألا يق يصولل ةياصولا

 مث امهل دلولا راصف اهادلوأو ةيراج ئطوب ارقأ نيلجر يف ليقو
 عم ايصو نوكي ال هنإف هنبا نم هتصحب ايصو ىصوأف امهدحأ تام
 هتيصو ىلع لوألا بألا يصوف يقابلا بألا تام نإف يقابلا بألا
 يصو وهف اضيأ يصو ىلإ يناثلا دلاولا هيف ىصوأ نإف ميتيلا اذهل
 . اعيمج نييصو انوكيو هل

 هيل ا يصوي ىذل | يصرول ١ تيأرأ : تلق رثؤمل | يبأ نع : ةلأسم

 اذا لمحلا اذه يف ايصو نوكيأ الماح ,تارم نوكتف هدلو يف كلاهلا
 : لاق ؟ امات ادلو هتعضو

 نم هتأرما تدلوف هتانب جيوزت يف هيلا ىصوا ن أ ن را كلذكو : هل تلق

 نوكي نأ الإ معن لاق ؟ اهجيوزت يف ايصو نوكيأ ةيراج هتوم دعب
 ' يف الإ ايصو نوكي الف مهب يمس ءالؤه هدالوأ يف هيلإ ىصوأ امنإ
 . هريغ يف الو جيوزت يف هيلإ ىصوأ يذلا

 نئاخ قساف لجر ىلإ هتانب جيوزت يف يصوأ نأ تيأرأ : تلق
 عزني نأ ىرأ ال : لاق ؟ ال مأ لاملا ةلزنمب هنم ةيصولا هذه عزنتأ

 ةنايخ اذه يف سيلو هريغ نم هتانب جيوزتب ىلوأ وهو هدي نم اذه
 ريغ جوز وأ نههركأ وأ ةنسلا فالخ ىلع جوز ناو جيوزت اذه امنإ
 نيضرو ئفكب ةنسلا ىلع اجيوزت نهجوز نإف مكاحلا كلذ ضقن ءفك
 : لاق ؟ كلذ زوجيأ تاميتي نهو نهجوز نإف : تلق . متو كلذ زاج
 . يلو اهجوز اذإ ةميتيلا جيوزتك افوقوم جيوزتلا نوكيو معن

 وأ يدوهي ىلإ هتانب جيوزت يف تيملا يصوأ نأ تيأرأ : تلق
 تيملا ناك اذإ كلذ زوجي ال : لاق ؟ كلذ زوجيأ ىطمرق وأ ىنارصن

 مل نإف نهجيوزتب ىلوأ نهؤايلواو نهجيوزت هل نوكي الو ةلبقلا لهأ نم
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 يطمرقلا نأ بهذي هلعل : ديعس وبأ لاق ناطلسلاف يلو نهل نكي
 . دترم

 كرتو اميتي ادلو كرتو كله لجر نعو : رتوملا يبأ نع : ةلأسم
 نأ هتجوزل زوجيأ هدلوو هلام يف هليكو هتجوز لعجو الماح هتأرما

 ناك نميف هتليكو نوكت امنإ مأ ؟ هدعب نم دلو يذلا هدلول ةليكو نوكت
 دلولاب يمس دق ناك نإف تفصو ام ىلعف ؟ كلاهلا ةايح يق ادولوم
 تناك دلولاب مسي مل ناك نإو . هب يمس اميف الإ ةلاكو اهل نكي مل
 دعب مهنم دلو نمو هتوم لبق مهنم دلو نم دالوأل ا عيمج يف هتليكو
 . هتوم

 يق هلكو دق .ل نوكب نأ الا هنبا نبا يف هتلاكو - زوجت ٣ هنأ . دجلا

 لاق هلل ا همحر- كلذب يلع وبأ مكح دقو . هقف ةلاكولا هل زاجأو هدلو

 ءاوس كلذ يف هريغو دجلا هيأرب مساقلا نب رمع

 ئزجيو تيثي تلق ه دلو يف هصو الجر لعجي لجر يفو : ةلاسم

 يفو ٥ دلو يف هصو نوكبو ا ذك يف يبصو انالف تلعج دق لوقن ن ں ]

 كدنع امق تلق هلام يفو هدلو يف هصو لوقي ىتح وأ لوقلا اذهب هلام

 ىنعمل ال ا ٥ دلو ىف هل ةب اصولل ىنعم ال هن ل كلذ ئزجيف ؟ كلذ ىف

 . هلام حلاصمو هحلاصم
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 سماخلا بابلا
 مهيقت ةلاكولاو دالوألا يق ةياصولا

 هنم تبتب ام و

 ةليكو ةجوزلا لعجو هتجوزو ادالوأ فلخو كله لجر نع هتلأسو
 هذه سيل ال : لاق ؟ ةلاكولا تتبت له هتوم دعيو هتايح ىف هينب

 يف يلام يف يتيب ةليكو يتجوز تلعج دق لوقي ىتح ءيشب ةلاكولا
 . ةلاكولا تبثت اذه ىلعف يتافو دعبو يتايح

 ن أ دحأل زوجب ال ليق هنأ ىعم : ديعس وب ] ل اق : ةلأسم

 هلخدأ امىق نومأم وأ ةقث ىلإ الا مهل امو هدالوأ ىف دحأ ىلإ ىصوي

 . ىدنع عسي اميف ةقثلا مدع دنع هيف

 نإ لوقيو لجر ىلإ يصوي لجرلا يف دايز يبأ نع : ةلأسم
 . يني ل ء اضقو ي دلوو يل ام يف يبصو نالفقف توم ثدح يب ثدح

 دقو : لاق كلاهلا ةنبا ةأرملا تيضر اذإ زئاج ىصولا جيوزت نإ لاق
 . يتانب جيوزت يف ييصو وهو كلاهلا لوقي ىتح لاق نم لاق

 ءاسنلا نم دحأ ىلإ وأ هتصو هتجوز لجرل ١ لعج اذاو : ةلأسم

 نرمأي نكلو . نهسفنأب جيوزتلا نيلي نأ نهل نكي مل هتانب جيوزت يف
 . نهجيوزت يف ةيصو اهلعج يذلا لجرلا تانب جوزي نم لاجرلا نم

 تلعج دق : لاقف اليكو ميتيلل مكاحلا ماقأ اذإ ليقو : ةلاسم
 يف اليكو نوكيو زئاج كلذ نإ نالقل هتلكو دق وأ نالفل اليكو انالف
 ادح ليكولل مكاحلا دجي ملام بألا لبق نم ىصولا نوكي ام عيمج
 يدلو يصو وأ ييصو انالف تلعج دق لاق اذإ دلاولا كلذكو ءيش يف

 تناك نإ جيوزتلاو لاملا نم يصوللام عيمج هل ناكو كلذ زاج نالف
 . ىثنأ
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 ىذلا لجرلا امأو : دمحأ نب نسحلا يلع ىبأ نع : ةلاسم

 قافنلا هنم فرعي ةقث ريغ الجر مهلام يفو هدالوأ يف هيصو لعج
 زوجي له ماتيألا نيبو هنيب يذلا لاملا ةمسق يف ماتيألا كيرش بغرو
 لهو ؟ ةفصلا هذه ىلع رامتلاو لوصألا ىف ىصولا اذه ةمساقم ىل

 ام ىلعف ؟ كلذ زوجي ال مأ مهنيب مسقي نأ مهنيب مسق نمل زوجي

 . هنم كلذ ملع نم دنع هتياصو تلطب هتنايخ تحص نمف تفصو
 ام هنم زوجي الو هذه كتفص ىلع هتياصو تبثت الو نئاخ قفانملاو
 . ملعأ هللاو اهريغو ةمساقملا نم ءايصوألا نم زوجي
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 , سداسلا بابلا

 اهنم ۔ىرينتلاو ةياصولا يصولا لوبق يك

 نإو هتوم دعب اهكرت هل سيلف هتيصو تيملا نع يصولا لبق اذإو
 نإو كلذ هلف يننكمأ امي ةبصرلا نم موقأ امنا إ ينإ ٥ اصوأ يذلل لاق

 ن او هيلع ةبصول حيحصت يف ةنؤمل ا ليقف ةصول ١ يف ةعز انم هتنع

 . لاملا نم كلذل هجا رتسا يف وأ لاملا يف ةعزانملا يف ةنؤم نم ناك

 هل نكي مل هيل ا ىصو ] نمم ةد داصول | ليق اذ ا ! يصول او : ةلأسم

 مل اذإ امأ او كلذ لىقفق بئاغ وهو هدل ا ىصوأ ولو دعي نم كلذ كرت

 . هل كلذف ل ارأ ام كرتو ل رأ ١ امي ىهنو كلذ ىف رم أو ليقي

 دعبي اياصولا نم ءىش ىف هدب لخد أ اذ ا ليق دقو هريغ نمو

 . ةعجر هل سيلو ةنصول اد ء اضر كلذق ىصوم توم

 لوخدل ١ يصرول ا راتخا اذاو : دمحم يب ا عم اج نمو : : ةلأسم

 .ةل اقإل اي ال ا اهنم جورخل ا هل نكي مل يصومل ١ رمأب اهلبقو ةبصرول | يف

 . ئرب اهنم هيلا أربت اذإا انياحصأ ضعب لاق . اهيق هيلا ىصوأ نمق

 ةأرما وأ لجر ىلإ لجر ىصوأ اذإو : باتكلا نمو : ةلأسم

 هلوبق دعي اهنم يربتلا هل نكي مل هلام نم هاياصو ذاقنإو هنويد ءاضقب

 ضعب لاق ؟ يصوملا ةايح يف اهنم ربت اذإو يصوملا توم دعب اهل
 هيلإ ىصوملاو يصوملا نم قاقتاب الإ كلذ هل سيل انباحصأ

 يصومل ١ نوكن ن ن أ ال ا أريبو اهنم هيل ا أريتي ن ن أ هل مهضعب ل اقو

 مل اذإو هيربي نأ هل سيلف هتىصو ذاقنإب مايقلل هريغ دجي ال لاح يف

 كلذ يف اهنم هيلإ أربتي نأ هيلإ ىصوملل نكي مل هأربي نأ هل نكي
 . اهب مايقلل حلصيو اهلوبقل هريغ دجي الو اهلبق نأ دعب تقولا
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 ضعبلا هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع ضرف ةيصولا لوبقو : ةلأسم

 . نيقابلا نع اهضرف طقس

 ىلإ ىصوأو تام لجر نعو يراوحلا يبأ نع بسحأ : ةلاسم
 وأ ةيصولا لبقي مل يصولا ىلإ ربخلا لصو املف هلكو وأ بئاغ لجر
 ام يلعف ؟ يصولا تبثي له ةلاكولا وأ ةيصولا لبقف عجر مث ةلاكولا
 لبقي ملف يصوملا ةايح يف يصولا ىلإ ربخلا غلب ناك نإف تفصو

 . يصوملا ةايح يف اهدرو ةيصولا

 عجر متا ىصوملا . | تام مت هيل إ ىصوملا ١ ةعجرب يسوملا . ا فرع دقو

 لبقي ملف يصوملا دعب نم يصولا ىلإ ربخلا ءاج امنإ ناك نإو
 ملعي ملو ةيصولا لبقي مل نإ كلذكو كلذ هلف اهلبقف عجر مث ةيصولا
 كلذ هلف ةيصولا لبقف عجر مث ةيصولا لبقي مل هنأ تام ىتح يصولملا

 . ةبتاث ةيصولاو

 الق ةلاكولا ليقي مل اذإو س ةايحلا ىف الإ نوكت الق ةلاكولا امأو

 دعب هليكو نالف لوقي نآ الإ \ ىرخأ ةرم هلكويف عجري ىتح هل ةلاكو
 يف كل تقفصو ام لثم ١ ذهفق هتيصو ذ افن او هني ل ء اضق ىف هتوم

 . ةيصولا

 اذإا ةضقتنملا ةيصولا نع هتلأسو : ةيافكلا باتك نم : ةلأسم

 ول نأ اهب مايقلا هيلع امك اهب مايقلا يصولا ىلع له ةثرولا اهمتأ
 اذإ اهب مايقلا هيلع معن : لاق ؟ ةمماتملا لبق لصألا يف ةتباث تناك
 اذه ىلع يدنع هيلعف اهانممتأ دقو كلاهلا ةيصو هذه نأ ةثرولا لاق

 كلذ يلن نحنو هذاقنإ ديري ام اهنم ذفني اولاق نإ امأو اهب مايقلا
 . ملعأ هللاو يدنع اهب مايقلا همزلي الف اذه وحن وأ اهمتنو
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 تام لجر نع ديعس نب دمحم ديعس ايأ تلأس : ةلأسم

 ليقفق كلذي يصول ا ملع مت كلذ ىلع دهش أو بئاغ لجر ىلإ ىصوأو

 دق هنأ ىعم : ل اق ؟ هل ةعجر الو ةبصول اي ح ايقل ١ همزلي له ةبنصول |

 . . كلذ هيلع تبثت ةيصولا لبق

 كلعج دق انالف نأ ةياصولا سقنب ةيصولاب مايقلا همزليف هل تلق
 ىنعم وأ كصلا ىنعم ىلع فقي مل ولو دوهشل ا ةد اهشو هيصو

 اميفو كصلا ىلع فقي ىتح مأ كلاهلا اهب ىصوأ ىتلا ةيصولا
 ناك ةنيبلا ظفلب ةيصولا تحص نإ هنأ يعم لاق ؟ كلاهلا هب ىصوأ
 . هل ةحص كلذ

 ةيصو جرخي ام ىلع ةنيبلا ةداهشلاب اياصولا نم حصام كلذكو

 ةتباث مهتداهش تناك مهظفل نم تبث رارقإ وأ ةيصو تبثي ارارقإ وأ
 ةد اهشل اي ال ا حصن ال ةصرول | نأل ةبوتكم ةيصو كلذ يف دجوت مل ولو

 . ىدنع اذكه 7 ةنيبلا ةحصو هيلع مهنم

 ذافنإو هنيد ءاضق يف هيصو كلعج دق انالف نإ هل ليق نإف : تلق
 :لاق هبلع يذل ١ هنيدو هتصو ىلع فقو املق تليق دق : لاقق . هتصو

 اذه نم لقأ ءيش هنأ تننظو اذهب يسفن سبلأ الو اذهب موقأ ال انأ

 . ؟ ةعجرلا هل حأ كلذ همزلي له

 كلذ يف هل سيلو ةيصولاب مايقلا همزلي هنأ ليق دق هنأ ىعم لاق
 . ةعجر

 دكؤم ءىش امأ : لاق ؟ كلذ همزلي ال ليق هنأ كدنعو : هل تلق

 لبق نكي ملام ةعجرلا هل ن ] يدنع جرخيف ىنعملا ىلع امأو الف صنلاب

 . كلذ ينبجعيو هتايح يف تيملا نع

 هب ىصوأ امب هربخي ملو هتوم لبق يصومل ا نم اهلبق نإق هل تلق
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 ىصوأ هنأ ملع أ مل : يصرول ا لاقف . هنيدو هتنصو تحص ت ام املق

 ؟ ىلوألا لثم نوكت له . هلك اذهب

 ىلع ىصوملا تام دق هنأل ىلوألا لثم نوكت نأ ىنبجعي ال لاق

 لاح ىلع تام اذإ يصوملا رغ دق هنأك كلذب نوكيو ةيصولل هلوبق
 يصوملا ةايح يف ةيصولا نع ةعجرلا هل نإ ليق دق هنأل هلو هنع هلوبق

 هتعجرب هملعي مل اذإو ث هيلع نكي مل عجر دق هن أ هملعأ اذإف هملعيو

 اه نمف كلذب هملعيو عجري نأ لبق يصوملا تام اذإ كلذ هل نكي مل
 . كلذ يق رطنيف ملعأ هللاو يدنع فلتخا انه

 دارأ امب موقي هنأ ىلع هتوم لبق يصوملا نع اهلبق نإف : هل تلق
 اذإ هطرش هل نأ ىعم لاق ؟ هطرش هل له هيلع لقث ام كرتيو اهنم
 . هيل ا ىصو أ كلذ ل ىلع ن ناك

 اذكه لاق ؟ ىنعملا اذه ىلع هتوم دعب اهلبق اذإ كلذكو هل تلق
 ٠ يدنع دكأ اذهو يدنع

 ذ افار هنيد ء اضق يف رح ا 7 ميقي ن ] هبلع م ] كلذب = ١

 ىلع دهشأ ناك نإفآلإو هدجو نإ كلذ هيلع نأ ىعم لاق ؟ هتيصو
 هعسي نأ هريغ يصو ىلع ردقي مل نإ هل وجرأو دهشيلف الإو قوقحلا

 قوقحلا ىلع دهشأ دقو هميقي نأ لهجف ايصو دجو نإف : هل تلق
 قوقحلا تناك نإ : لاق ؟ كلذ ىلع تام اذإ دهشأ اذإ هعسي له
 مل مث كلذ ىق طرقو اهئادأ ىلع ارداق ناكو اهيف فالتخا ال ةمزال

 يف هيع عطقأ الو كلذ هعسي ال نأ تفخ ةيصولا ىلع رداق وهو صوي
 . هي ىلوأ هللاو ءيشب مكحلا

٢٤.



 لكوو هضرم يف وأ هتحص يف هتيصو بتك لجر نعو : ةلاسم
 هذه تلبق دق ليكولا لوقيف هتوم دعب نم هنع اهذفني اليكو كلذ يف
 نإف يتردقو يتقاطب اهذافنإب مدقتأ امنإ ينأ ةطيرش ىلع ةلاكولا
 هريع وأ ن اطلس ينضرامع وأ ثدح يلع ثدحف اعيب رظنأ ا تيد ذاوت

 ثدح ىلع ثدحف > ثر و ليق نم وأ ةيصرول | هذه نيو ينيب لوحي

 نامض الو يلع رزو الو يلع ميإ 5 ا الف ةيصرول أ ذقن ] ن ] ليق نم توم

 دقتأ اذه ىلعو يلع

 نم ءيرب ينإف ءالؤه نم دحأ ينضراع وأ اذه هطرش يق لاقو

 . ةبصرلا هذه

 تبثي هسفنل ليكولا اذه هطرش ىذلا طرشلا اذه نوكي له تلق
 تيملا نع ذفني نأ هل زوجيو ةفصلا هذه ىلع ةلاكولا هل تبثتو كلذ هل
 طورشلا هذه ىصوملا ليق اذاق تقصو ام ىلعف ؟ هلام نم هتيصو

 الو رصقي الو داهتجالا ىصولا اذه ىلعف هاصو كلذ ىلعو هيصو نم

 هاري ام ىلع تيملا لام نم اهذفنيو ةيصولا هذه رمأ يف ىناوتي
 لمح امم داهتجالا قدص هنم هللا ملعي نأ دعب بلغ اذإف نوملسملا

 هطورش نم طرش ام ذئنيح هل ناك هتقاط غلبم ىلع ةيصولا هذه نم
 . هللا ءاش نإ

 ىلع ةقثو اصرح تيملا اهب دادزي امم اهلعل طورشلا هذه نأل

 ةيصولا لمح يذلا اذهب لخدي الف ىناوتي الو رصقي ال هنأ هتيصو

 ةدار ا هتين نم قدصي دهتجي نكلو هطرش بسح ىلع همرع يف ادناوت

 دعب كلذ هانع اذإف هتيصوو هنيد نم يصوملا هلمح اميق هللا ةاضرم

 . ملعأ هللاو هتيصو رمأ يف كلاهلا ىلع طرش ام هل ناك هتقاط غلبم

 الو هتيصو لبقي ملف لجر ىلإ لجر ىصوأ اذإ ليقو : ةلاسم
 لبقي مل ءاش نإو لبق ءاش نإ رايخلاب وهف يصوملا تام ىتح اهدر

 نم ملعب كلذ نع عجري مل مث يصوملا نم ملعب ةيصولا لبق نإو
٢٤١



 . ةمزال هل ةيصولاف ىصوملا تام ىتح ىصوملا

 نم ملع ريغب عجر مث يصوملا نم ملع ريغب ةيصولا لبق نإو
 نإف يصوملا توم دعب اهلبقي ملام كلذ هلف ةيصولا لبق هنأ يصوملا
 اهلبق ناك اهنع ةعجر الو ةيصولا هتمزل دقف يصوملا توم دعب اهلبق
 . يصوملا ةايح يف اهلبق نكي مل وأ يصوملا ةايح يف

 حص وأ يصوملا نم ملعب عجر مث يصوملا ةايح يف اهلبق اذإو

 تام ىتح يصوملا كلذب ملعي مل نإو 0 ةيصولا نم ئرب دقف كلذ هعم
 مايقلا هيلعو مكحلا يف ةمزال هل ةيصولاف هملعب ةيصولا لبق ناك دقو
 يصوملا ةايح يف ةبصولاب ملع نإف يصوملل هب لبقام ىلع ةيصولاب

 تلطب دقف يصوملا تام ىتح يصوملا نم ملعب اهدرو اهلبقي ملف
 لبقي مل هنأ ملع دق هنأل . يصومل آ توم دعب اهلوبق هل سيلو ةيصولا

 كلذ دعب نم ةيصولا هل ددجي نأ الإ هريغ ىلإ ىصوأ دق هلعلف هتيصو
 اذه أربت نأ دعب هل يصو هنأ ىلع هقرافيو ةيصولا نع هرذعي ال وأ

 . يصوملا توم دعب اذه ىلع ةيصولا لبقي نأ هل نإف ةيصولا نم

 نع يصول | عجر مت ةيصرولل يصول | لوبقب يصومل ا ملع اذا و

 ىلإ ١ عجري ن أ هلق يصولمل ا ة ةايح يف يصرومل ١ نم ملع دعي ةيبصول ١

 ٥ ةايح يف اهليق عجر نإ اف هتوم دعيو يصو ا ة انح يف ةبصرول ا لويق

 اهذاقنإ همزل دقف يصولا توم دعب اهدر هنأ الإ اهليقى مل وأ يصولملا

 ىصوملا ١ تبوم دعي كلذ ل نع عجر نإ اف هي هل لبق ام يصولمل ١ نمضو

 هزأل ةثرول ١ عم ليبس يصولمل ١ ل ام يف 1 سيلف مكحلا ا يف كلذ حصو

 سيل هنأ رقي هنأل دارأ هنأ انعم هريغ لاق . ىصوب نأ هل سيل هنأ رقب

 . ىصوي

 عوجر هل سيلو ةمز ال هل ةيصولا ن ا © اف هللا نيو هنيب اميق ام و

 كلذ ذافن ا هيلعق هنوم دعي هتيصو ذافن ١ ىلع يصومل ١ قر اف دقو اهنع

 ؟ كلذ هل " م ا ةريرس يصولمل لام نم كلذ هلا كلذ رظناو هلام نم

٢٤٢



 ةايح يف يصوملا نم ملع ريغب اهلبق امنإو يصوملا نم ملعب ةيصولا
 . ةيصولا تبنت مل كلذ نع عجر يصومل ا تام نا املف 4 يصومل

 دعب ةيصولا لبق مث يصوملا تام ىتح ةيصولاب ملعي مل هنأ ولو
 مل ول هنإ ليقو ةيصولا هتمزلو كلذ نع ةعجر هل نكي مل يصوملا توم
 اداصول ١ ذافنإ نم ءىش ىف هدي لخدأ هنأ الا ضري ملو ةيصولا ليقي

 نأل كلذ هيلع نإف مكحلا يف امأف ةيصولا نم ءيشب م اقأ وأ اهذفقناف

 . ةيصولل لوبق كلذ

 لخد دق هن اق عج ار ريغ و ] ةيصولل لياق وهو كلذ ىلع مخ ناف

 ضعب يف يضتقي دقو هيلع ًاتباثو ًازياج كلذ ناكو هل لعج دق اميف
 الإ اهيف لخدي الو اهيف لوخدلا هل سيلف ةيصولا لبقي مل اذإ هنأ لوقلا

 . ةثرولا ىلع كلذ هل سيلف الإو لوبقلاو ىضرلاب

 عجرف اهلبقي ملو ذفنأ ام اهنم ذفنأ ام دعب ةيصولا نع عجر نإف
 هل مزال كلذ نإ : لاق نم لاقف ؟ ةيصولا لبقأ ال لاقو س كلذ نع

 دقو ذفني مل امع ةعجرلا هل نإ : لاق نم لاقو كلذ يف ةعجر هل سيلو

 اهلبق نكي ملو 8 ةيصولا نع عجر اذإ هنإ : ثلاث لوقو هذقنأ ام زاج

 ةيصولا مكاحلا مزليو همزلي كلذف ذفنأ ام كلاهلا لام نم ذقنأ دقو

 . كلاهلا لام نم ةيصولاو

 نم ءاش ام ذفني نأ هلف لبقي مل اذإ هنإ ليق دقو : هريغ لاق
 ول هنأ كلذكو اهلبقي وأ اهدري ملام ةيصولا نم ءاش ام ع ديو ةيصولا

 نم ملعب اهلبق وأ اهب ملع دقو يصوملا ةايح يف ةيصولا لبقي مل
 توم دعب عجر مث يصوملا نم ملع ريغب اهنع عجر مث يصوملا
 هيق لوقلاف . ىصوملا توم دعب اهدري ملو ةيصولا يف ه لخدو يصولملا

 . دحاو يصولا توم دعب الإ ةيصولا ملعي مل ىذلاو لمألاب ضايب)

 . هللا ءاش نإ دحاو هيف فالتخالاو

٢٤٢



 مت:لبقي ملف كلذ هغلبف بياغ لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 هتياصو تلطب دقف لبقأ ال : لاقو ةيصولا در ناك ناف كلذ دعب لبق

 . يصو وهف لبق من ائيش لاق نكي مل نإو

 اهنم ىقبام كرت دارأ مت ةيصولا نم ائيش لبق نإ تيأرأ متلقو
 اهنم لبق اذإ ةيصولا مهضعب همزلأو ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ دقف

 . ملعأ هللاو اهضعب لبق اذإ اهلك ةيصولا همزلت هنإ انلوقو ائيش

 اميف لوبقلا رهظي ملف تيم لجر هيلإ ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 هلو هنوم دعي يصو وهف هنع ذقني هنأ هسفن يف رمض . هبل ا هي ىصوأ

 كلذ ىلع تيمل | تامو هنصو ليقي ال هنأ هرل ا رهظأ ناك نإو موقي نأ

 ناك ام هسفن يف ناك ولو يصوي وه سيلف

 لوبق نع عجري نأ دارأ يذلا امأو : دردعس يبأ نع : ةلاسم

 اهب كل تلبق دق يتلا ةيصولا كلت نع تعجر دق هل لاق ن نإف ةيصولا

 يتلا ةيصولا نم كل تليق اميق كيلع عجار انأو كنع اهذقنأ نأ ىلع

 لوبق يف كيلع تعجر دق وأ ءىشب ثيب اهيق لخدأ الوأ ىلإ تيصوأ

 اذه نأ يعمق . .اذه وحن وأ اهل رظناو كىسقنل لتحاف اهليقأ الو كتيصو

 . ةيصولا موزل نع هيزجي عوجر هوحن وأ

 مل مث مخ ةبصول ١ ليق اذ ا ىصرول ا امأ او : دبعس يب أ نع : ةلاسم

 ذافن ا هيلعو ةبصرول ١ كرت هل سيلق يصومل ا ت ام ىتح كلذ نع عجري

 ىلع وهف الإو عنام لطاب وأ عفاد قح كلذ نع هفرصي نأ الإ كلذ

 امم يصومل ا توم دعي نم عوجر هل سيلو مهفاف اهذاقنإ يق لوخدلا

 هملعأ ا اذ ا كلذ هل يصومل ا ة ايح يف كلذ يف عجري نأ ل ا هيق لخد

 > كلذ

 . هللا ءاش نإ ئرب دقق هتايح ىف كلذ نع عجر دق هنأ هملعأ اذإو

٢٤٤



 هل ليق امم وأ هتصو نم ئرب دق هنأ ىصوملل هيلإ ىصوم ا لاق اذإو

 هلوبق نع عجر دق وأ هتيصو نم لبق امع عجر دق وأ ةيصو نم
 . هللاءاش نإ هنم اعوجر نوكي كلذف اذه نم لاق امم ةيصولا

 لجر ىلإ بلط لجرو : دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع : ةلاسم

 نيد هل بايغألا ىلعو عيابت بايغأ ماوقأل هيلع نأ ركذو هل ىصوتي
 كئلوأ يصوملا لاقو بايغألا يف الإ كل ىصوتأ ينإ هيلإ بولطملا لاقف
 ىرت فيك . لجرلا هلبقو ةفصلا هذه ىلع ةيصو بتكو نوصصقاتي
 اهضعب الإ لبقي مل نإو كلذ همزل اهلك ةيصولا لبق نإف ؟ هيف هجولا
 هل ىصولا نأ فرعأ الف ةصصاقملا امأو كلذ هل ناك اهنم دارأ ام وأ
 .. ملعأ هللاو كلاهلل كلذ ناك امنإو مهيلع كلاهلل قحب مهصصاقي نأ

 ل اقف لجر ىل ا ىصوأ لجر نعو ةفاضملا ةد ايزل | نرم : ةلاسم

 سيل لاق . لبقأ مل تئش نإو تلبق تئش نإ رايخلاب انأ هيلإ يصوملا
 ناف بن اغلا غلبف لجر هيلإ ىصوأ اذإ بئاقلل رايخل | امنإو يصوب كلذ

 رض احلا ام أو . يصوي نكي مل ىب أ ن او ايصو ن اك ةب اصول أ ليق

 لوبقلا رهظي مل نإو لاق بئاغلا لثم كلذ يف وه سيلو رايخ هل سيلف
 هلو هتوم دعي يصو وهف هنع ذقنبو لعفي هنأ هسفن يف ىونو تكسو

 كلذ ىلع تيملا تامو هتيصو ذفني ال هنأ هيلإ رهظأ نإو موقي نأ

 نايب باتك ىلإ عجر . ناك ام هسفن يف ناكولو يصوب وه سيلف
 . عرشلا

٢٤٥



 عاسلا بابلا
 اهب مايقلاو ةيصولا ذاقنإ ىلع ةرجألا يك

 ذافنإ ىلع مهرد فلأ هل لعجو لجر ىلإ ىصوأ لجر يف ليقو

 . هظم لعج ىلإ عجري هنإ 0 هتيصو

 فصن هتطعأ اهنأ هتجوز توم دعب جتحا لجر نعو : ةلأسم

 رهزألا لاق ؟ كلذ ىلع ةنيب ماقأو اهلام يف هتعزانمو اهل همايقب اهلام

 ةيصو كلذ ناك نإو اهتحص ىق اهنم كلذ ناك نإ هل تلعج ام هل :

 . اهل ىنعت يتلا هتيانع ردقب هل امنإف

 هم ايقب هلام نرم ء يشب هتثرو ضعبل ىصوأ نمق ل اقو : ةلأسم

 . اريثك وأ اليلق ناك هل ىسوم هز اج أ دق : ل اق هيلع

 ماي ايقب ١ ذكو ا ذ هل تصو ا دق : ل اقو . > ثر راو ريع ًاييثجأ هل ىصوم ١

 اذكو اذكب هل تصو دق ل اق نإو 4 لام ١ ثلث نم ةيصول ا هل تز اج

 نومأم يصول او ل 0 ١ عيمج نم كلذ ن اكو كلذ هل 7 ر اج يلع هم ايقي

 نم كل تفصو امم اعيمج نيهجول ١ يف هر هل يصوملل تيثيو كلذ ىلع

 هل ىصو أ ام ذخأ هل ىصوم ١ عسيو لاملا س أر نم نوكي اممو ثلتلا

 ذخأي ن ا هل سيلق هل بجي امم رثكأب هل ىصوأ هن ] وه ملعي ن ن ] ال ا هي

 > نييتجأل ١ ىف اذهف هي هل ىصوأ ن اك اذإ كلذو هل بجي امم رثكأ

 لاقو اذكو اذكب هل ىصوأ هنإ لاق نإف اتراو هل ىصوملا ناك نإو
 هيلع همايقب اذكو اذكب هل يصوأ لاق نإو . . هل تش مايقب
 دق نيبنجألل لاق ول كلذكو . لاملا عيمج نم ناك نإو كلذ هل تبث
 ناك نإو . تقلا نم ناكو كلذ هل تبت قحب اذكو اذكب هل ىصوأ
 . ءيش هل تبثي الف الإو يلع هل قحب لوقي ىتحف اثراو هل ىصوملا

٢٤٦



 امهدحأ نالوق هيفف اياصولا نم ثلثلا نم جرخي ام : هريغ لاق

 ال رخآلاو س ثقلا نم جرخي ال هنأ ملعي ىتح هل ىصوملل تبثي هنأ

 . ثظلا نم جرخي هنأ ملعي ىتح زوجي

 : هللا همحر- حور نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 قحي عضومب اهتوم ةضرم يف تصو أ ة رم ا نع هللا كمحر تلأس

 ملو همأ نود هدلاول هنأ عضوملا كلذ ىعدإ ركذلا اهدلو نأو 4 مايقو

 . كلذ هئاعدا دعب نيتنبالل هنأ تصوأو كلذ نع هتجح عطقي

 قحب مألا لوقت نأ الإ ةيصو نيتنبالل ىرأ الف تفصو ام ىلعف
 ىلع كلذب امهل تصوأ اذإف اذه هبشي ام وأ اهيلع اهمايقيو اهيلع
 مألا ةثرول ناكو ةنيبب كلذ حص اذإ عضوملا امهل تبث كل تفصوام
 اءاش نإو مهارد عضوملا ةميق امهيلإ اوملس اواش نإ رايخلا
 اهيلع امهمايقب وأ اهيلع قحب مألا لوقت نأ الإ امهيلإ عضوملا اوملس
 امو اهيلع امهمايقل ءافو وأ امهل يذلا قحلا ءافوب عضوملا كلذ سيلو
 . اذه هبشي

 دلولاو ‘ كلذ يف رايخ اهيلع ةترولل نكي مل كلذ تلاق اذإف

 ةجح لثم هتجحف اهل سيل همأ ةرضحب حضوملا يف ركنأ اذإ دهاشلا
 ناكو امهدلاول ناك عضوملا اذه نآ حص نإف . رحبلا عطاقلا بئاغلا

 نأ ىلإ هدي نم لاز هنأ كلذب دهشت يتلا ةنيبلا ملعت الو هزوحيو هيعدي

 لاوز حصي ىتح دي يوذ لجرلا اذه ادلو دهاشلاو بئاغلا ن اك تام

 . قح ةجحب مألا ىلإ عضوملا كلذ

 امهل تبثام ىلع لدع ةنيب امهل كلذ حص اذإ عضوملاب ىلوآ ناتنبالاف
 ىلعو نيميلا هلف دي يذ لكو . كل تفصو ام مهفاق . ةيصولا نم
 . ةنيبلا هيلع ىعدملا

٢٤٧



 ل اتقل اي مه اوع ل ليبس ىلع مهي درأل او ذخأي ن أ س انلل سيلو

 براحم وهف اذه لعف نمو . مكحلا نع مهقانعأ نووليو لهجلاو
 ن أ تركذ دو . هلوسرو هلل بر اح دقق نيملسمل ١ بر اح نمو نيملسملل

 يف نيلجرلل حص نإف س هارتشا نمل عضوملا كلذ اتعاب نيتنبالا نيتاه
 درل اف كلذ امهل حصي مل ن او ‘ نيتنب ال ا نم ىلوأ امهفق ةجح كلذ

 ملعي الو ىرتش أ دق ام ىرتش ا دقل نبميل | يرتشم | ىلعو يرتشملل

 . اقح هيف نيذهل

 امهل تدهشأ امهمأ نأ ناملعي ام نيتنبالا ىلع نيميلا كلذكو
 ائيش هل اتعاب امهنأ ملعي ام يرتشملا كلذكو قح هيف نيذهل ءيشب
 نإ كلذكو نيميلا عطق هيف يرجي امم اذه هبشي امو قح هيف نيذهل
 . كلذ بسح ىلع نيميلا امهيلعف لآملا كلذ ىف نيلجرلل ديلا تناك

 هم ايقب هلزنمب لجرل ىصوأف تومل ١ هرضح لجر نعو : ةلأسم

 . تيبلا كلذ هب قحتسي امايق ماق دق هنأ لجرلا اذه ملعي سيلو هيلع

 تفصو ام ىلعف ؟ ه ذخأي ْن أ هللا نيو هنيب اميق هعسي له : تلق

 ماق ام رادقم الإ هذخأي نأ هللا نيبو هنيب اميف هعسي ال اولاق دقف
 هعنمي مل كلذ هب قحتسي امايق ماق دق هنأ ثراولا ملع اذإ كلذكو هيلع
 نم حر اخ درومل و ء اوس لزنمل اد هل ىصوأ اذ ا كل ذكو . قحنتس ا امم

 اهيف ظفح ريغ نم ءاوس هب ىصوأ ام الإ هل رأ مل هنع نيابو لزنملا
 . ملع ا هلل او كل تقصو ام ىلع ال ا اهنيعب

 ىتح هل ىصوأ ام ذخأي نأ هل زوجي ليق دقو لاق : هريغ نمو
 يف هيلع ح اق ول اول اقو . كلذ نكمي هنأل لط ايب هل ىصوأ هنأ ملعي

 . اهيق امو ايندلا نم لضفأ كلذ ناكل ةدحاو ةالص

 لجر نعو : هلل ا همحر- نسحل ١ يب أ ب اوج نمو : : ةلاسم

 نالفل هل امق ثدح هبلع ثدح ن ا هتحص يف ق أ هضرم يف ىصوأ
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 هزأ هل ىصوأ يذلا اذه ملعي مل اذاف تفصو ام ىلعف ؟ هل هيلع قحي

 عساو كلذ نأ وجرنف هل اراضم هثراو ثاريم عطق هنأ الو هيلإ هأجلأ
 هتراول اراضم هب هرثآ هنأ ملعي ال ناك اذإ هب وه ملعي اقح هبلع لعل هل

 .ملعأ هللاو

 ٥ أرمإ ىق خيشل ا نع تدجو ام بسح ىلع اذه ىف تلق امنإو

 اهيلع نأ فرعي سيل وهو قحب هنإ تلاقو اهجوزل تصوأ اهنأ بسحأ
 لاملا كلذب ىنهتي نأ هل عساو جوزلا نإ لاقف ؟ اهل هيلع يذلاب اقح هل
 رخآل ا نم دكوأ اذه يف جوزل سيلو ةرثأ الو ر ارض هنأ ملعي مل ١ ذإ

 . ملعأ هللاو

 همحر- بويحم نيب دمحم هلل ١ ديع ىب ] ب اوج نم : ةلأسم

 ت دهش أ ة أرم | نع تلأس . دمحم ني رمع صفح ىبي ] ىل ا : هللا

 هل تدهشأو اهتحص يف اهرمأ يف همايقو هانعب اهلام عبرب لجرل
 . ه اقشو هانعي اهلام ثلثب اهل ٥ انعب تدهشأو اهلام عبرب اضيأ

 نأل اهانعم لك نأل اهلام ث نم اهلك ةداهشلا هذه ىرأ ينإف
 تناك نف دحاو ىنعم اهرمأ يفو اهيلعو اهلو هئاقنشو هانعو همايق

 تناك نإو هل كلذف اهندي نم ةحص ىهف ت اداهشلا هذهي هل تدهشأ

 لاملا اوذخأ اوعاش نإ رايخلا اهتثرولف تكلهو اهضرم يق هل تدهشأ
 . لودعلا يأرب هتميق هيلع اودرو

 . همايقب هل تدهشأ اميف رايخ ةترولل سيل ليق دقو : هريغ لاق

 ىصوأ نميف : بويحم ني لمحم هلل ١ ديع ىب ا نع : ةلأسم

 نبميي هل ىصوم | ىلعو زت اج هن ] هيلع هم ايقب هلام نم ء ىشيب هريقل

 رايخلا ةترولل مت . هيلع هل قح ريغب كلذ هيلإ هأجلأ هنأ ملعي ام هللاب
 . كلذ مامتإ وأ هيلع ةميقلا در يف
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 هلم رجأ ىلع ةد از ةرجأل ١ نم هل لعجو هتر او ةنصو لعج نمو

 تيثتو هظم ةرجأ ىلإ عجري هنأ اياصولا ةلمجب يفي لاملا ث ناك ولو

 نم هل لعج ام ةلمج ال لتمل ا ة هرج أ نم قحتسي ام ىلع ةصصاقملا

 . ةرجألا

 نم ءيشب لجرل ىصوأ لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 كلذب ىصوأ هضرم يق وهو عجر مث هيلع همايقب وأ هيلع هل قحب هلام
 ةيصو هب هل ىصوأ عجر وأ هيلع همايقب وأ هيلع هل قحب لجرل ءيشلا
 تباث ءيشلا وأ رخآلل اذه تبثي ثراو ريغ هل ىصوملا اذهو هنم
 ءيشلاف هيلع همايقب لوال ىصوأ ناك اذإف تفصو ام ىلعف ؟لوألل
 دق ناك نإف هيلع هل قحب هل ىصوأ ناك نإو ةعجر هل سيلو لوألل
 هل ىصوأ ام اودر اوءاش نإ كلذ يف رايخلا ةثرولل ناك يصوملا تام
 . هب هل ىصوأ ام اوضمأ اوءاش نإو هب

 تيبلا ضعبب همأل نبالا ةيصوو ديعس ىبأ ماكحأ نم : ةلأسم

 سيلو زئاج ليق دق هنأ يعمف اهيلع همايقب افورعم اتيب كلذ ناك اذإ
 ةثرولل ناك اهل تيبلا لقي مل اذإ هنأ ىعمو . هئادف يف رايخ هيف ةترولل
 . راي انخلا

 لجرل ىصوت نمعو ىنايسبلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ةرجأل اي لمع اذ ا معن لاق ؟ كلذ هعسي أ 4 يوق وأ فيعض وهو ةرجأب

 ىرت الأ كلذ ىف هانعب ةزئاج ةرجألا هلف كلذ ىف ايندلا ضرع راتخاو
 . ةزئاج ةرجأب جحلا نأ

 تلطب مت مايقو قحب اهل تيبب لجرل تصوأ ةأرما نعو : ةلاسم
 ؟ هعسي لهو ؟ كلذ ىلع ردق نإ هذخأي نأ هل زوجي له لدعت ملو هتنيب

 نأ الإ كلذ هعسو لزنملا اذه ذخأو كلذ ىلع ردق نإف تقصو ام ىلعف

 ناك مهلزنم اوذخأيو لزنملا ةميق اودري نأ اودارأ نإ ةثرولا ىلع جتحي

 نإف هيلع مهدهاجي نأ هل سيلف لزنملا نع ةثرولا هعنم نإو . كلذ مهل
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 اوملع دق نوكي نأ الإ كلذ هل ناك لاتق الب لزنملا اذه ذخأي نأ ردق

 . هيلع مهدهاجي نأ هلف لزنملا اذهب اهتداهشب

 يصرولل لعجي ن ں أ دنرب ي ذل ا امأ او : درعس ييب أ نع : ةلاسم

 اذكو اذك هل تلعج دق لوقيف كلذ لعجي امنإف ةيصولا ذافنإ ىلع ارجأ
 اذ اف . يتوم دعي يتيصو ينع ذقني ن ] ىلعو يتوم دعي يتيصو ل ذاقنإب

 كلذ لدع ىلإ عجر الإو لدعلاب كلذ ناك نإف العج كلذ ناك كلذ لعف
 نم انهاه رارقإلا نأل ارارقإ كلذ نوكي نأ زوجي الو نيملسملا يأرب
 كلذب هل ىصوأ نإو هيلع هل سيل هنأ ملعي هنأل بذكو لاطاب رقلا
 ملام لاملا ٹلت نم ازئاج كلذ ناك كلذ يف هنم فيحريغ نم ةيصو
 . اطرش كلذ يف طرتشي

 هيلإ عفديو لجرلل يصوي لجرلا ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 4 نوكبو كلذ لطبب له يتياصو رمأب كمايقي كل اذه هل لوقي الام

 ناك هتباصو ذافنإب همايقب ن اك اذاف ؟ ءيش هل نوكي ال م ] هظم رجأ

 هتميق وأ هايإ هاضق ام زواجي ملام هلثم رجأ هلو اضقتنم ءاضق كلذ
 ‘ رارقإ وهو تبات وهف يتياصو 7 ذفنت اميك كل لاملا اذه لاق نإو

 ذفنأو اذكو اذك يلام نم كل لاق نإو ءاضق نوكي ن ں ] ينبجعي لوأل او

 .ءاضقل م اقم موقي الو كلذ تويث ينبجعيف ةد داصول ا هذه ينع

 نم تبثي ام تلق ؟ مايقب نالفل يلام لوقي لجر نعو : ةلأسم
 رارقإلا هجو ىلع هلك هلام هل تفصو ام ىلعق ؟ لوقلا اذه ىلع اذه

 ءاضتلا هجو ىلع ال

 اهل تخأل تصو ] ة رم | نعو > درعس يبي ا م اكحأ نمو : : ةلأسم

 مايقو قحب وأ ئلع اهمايقب تلاقو اهلام نم ءيشب اهترت ال وأ اهترت
 يمه ه ل اق ؟ كلذ ضقن نإ ا كلذ ضقن ثر اولا عسي أ الو كلذ تيثي ذي له

 لوقلا ضعب يفو تبثي ليق دق هنأ يعمف يلع ايسايق " يفف ثرت
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 . ةيصولا ةميق ميلستو هضقن وأ كلذ مامتإ ىق رايخلا ةترولل نآ

 نإو ةيصولا توبث يل نيبي الف ةتراو يهو مايقو قحب اهلوق امأو
 تبث اذإ لاملا سأر نم تبثي ىلع اهمايقب اهلوق يفف ثرت ال تناك
 تبثت الو ثلثلا نم تناك ةيصولا ىنعمب الإ تبقي مل اذإ مايقلاب
 ر .ثراول

 هرمأو لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ءاضق دعب نم ىقب امو : لاق س هلام يف عضوم نم هتيصو ذفني نأ
 نإ كلذكو تلق هنعو لاق امك وهق ؟ كل وهف ىتيصو ذافنإو ىنيد
 ؟ هنيد ءاضقب هل نمضو هلام نم ائيش هتترو ضعبل ىصوملا لعج
 اذإ هل كلذ تبث هتحص ىف هل هلعج ناك نإف ؟ كلذ تبثي له : تلق
 . هل كلذ زجي مل ضرملا يف كلذ ناك نإو ةيصولاو نيدلا هل ىمس

 نم هضرم يف دجي ملق : تلق نيد هيلع لجر يق لاقو : ةلأسم

 يدنعف ؟ هنيد دعي هلام ةلمجب الا هتوم دعي هنيد ء اضق ىف هل ىصوني

 هلام ةلمجب ولو هنوم دعي يضقنيل نب دلا كلذل ىرحت ن ] هيلع ن ن ]

 ىصولل لثمل ١ رج أ يف لودعلا ١ رظن ىلاإ | هتوم دعي عجريو 4 كلذ هعسيو

 هل ليق اذإ س كلاهلا لام نم كلاهلا نيد ءاضق هيلعو . هنيد ءاضق يف
 . مكحلا يف لثملا رجأ الإ هل سيلو توملا دنع كلذ

 نم ذخأي نأ زوجي ال هنأ هللا نسيو هنيبي اميق يدنع جرخي كلذكو

 يف كلذكو هي هل مكحي ا ام م ىلع لثملا رجأ نم رثكآ كلاهلا لام

 ثلثب ولو يضق نم "اهل ر رجتيب ن ا هل ن ك . اصول ١ دعي هل ام ثب

 .هلام

 هل تلق : بسح / اميق دردرعس ىب ] نع ةد افكل ا ب اتك نم : ةلاسم

 يصوي ىتح هل ىصوتي نأ ىبأق لجر ىلإ يصوي ن أ لجر بلط نإف
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 : لاق ؟ كلذ يصولل له ةيصولا كلت يف ىنعتي ام ردقي هلام نم هل

 : لاق .4 كلذب هل يصوي نأ يصوملل زوجيو هل تلق . كلذ هل نأ يعم

 . ثظلا نم جرخو ةاباحم درب ملو ةعاط ناك اذإ كلذ هل - روج معن

 اهتخأ اهيلإ تبلطف تخأ اهلو الماح تناك ةأرما نعو : ةلأسم

 تبلط امك لزنملاب اهل تصوأف اهيلع اهمايقب اهلزنمب اهل يصوت نأ
 ةداهشلا هذه تناكو رخآ الجر اهتخأ جوز كلذب تدهشأو مايقلاب اهيلإ
 تصوام ىلعف ؟ بهذتو ءىجت ةحيحص ىهو ةلعلا ةأرملا دجت نأ لبق

 اهمايقب تلاقو اهلزنمب اهل تصوأ اذإف اهلك لزنملا اذه ةصق نم
 ةيصو اهنأ نيملسملا لوق نم انفرع يذلاف ةداهشلا كلذب حصو اهيلع
 . ةتياث

 اذه هب قحت قحتست ال امايق اهيلع تماق اهنأ ملعت اهتخأ تناك ن اف

 اذإ اذهو اهيلع اهمايق رادقمب الإ هنم ذخأت نأ اهعسي مل لزنملا
 اهل تدهشأ تناك نإف دكوأ دعب ةحصلاو ضرملا ىف هب اهل تدهشأ
 امف ‘ ةحيحص يهو ىضم دق مايق اهيلع اهمايقب اهتحص يق
 تناك نإو اهل تباث وهف اهتحص يف اهلام نم وهف هب اهل تدهشأ
 اهتلع نم كل تفصو امك وهف داليملا دنع البقتسم اهمايق اهب ينعت
 ملو ةنيبلا هب تحص اذإ هب اهل مكحيو هللا نيبو اهنيب اميف اهعسي امو
 اذإ اهيلع مقت مل اهنأ ملعت مل اذإ ائيش انه اه ثراولا ملع يف عمسن
 . ملعأ هللاو ةحصلا يف ةداهشلا تناك

 يف ةيصولا عقوم عقي ةحصلا يف انفرع ام رثكأ : هريغ لاق

 . توملا دعب الإ عقت ال اهنأل ضرملا

 . ناك وأ ءيشب عقني ال لاح يف يبصل | ناك اذ ا تلقو : ةلأسم

 اهيف عقنيو ء ايشألا نم ء يشب صوم هل ىصوأف ءىشب عقني لاح يف

 اذإ كلذ تيث هجئاوح ىف هل همايقب وأ همايقل صوص ىصوأ اذإو

 ىلع يصومل ١ نم فيح الي هتمدخ نم قحتسي ام ر | دقمي هل ىصوأ
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 م اق الف هيلع م اقي نم دحي وهو ءيشب عفني ال صا | ن اك ن نإو هتثرو

 . هل قحي لوقي نأ ال ا همايقب ةيصولا تيثت و هيلع مايق ال نمل

 نكمي الو موقي ال نم دحب وهو هل ىصوأ نإو : لاق : هريغ نمو
 اذهب هل ىصوأ نإف همايق لاحملا نم كلذ ناكو ريثكب الو ليلقب ةمايق

 مايقب وأ هيلع هل مايقب وأ هل مايقب : لاق اذإف . كلذ تبث هل مايقب لاملا
 ىلع هلك زئاج كلذف . . هل يلع بجو مايقب وأ هقحتسي مايقب وأ هقحتس هقحتسا

 الف ةثرولا نم وهو 4 يلع همايقب وأ همايقب ىصوأ نإ امأو . ظفللا

 وهو ئلع همايقب هل ىصوأ نإو لاحملا نم همايق ناك اذا كلذ هل تيثي

 . ملعأ هللاف ةثرولا ريع نم

 ريبع نم وهو همايقب هل ىصو وأ اذإ هنأ انعم يذلا : هريغ لاق

 . ةيصولا مايقلا 0 يف مكحي ملو لاملا ثت نم ةيصولا تت ةثرولا

 ةأرما نعو : هللا همحر- نسحلا ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 وأ دس امو اهلزنمب اهتوم ةضرم يف وأ اهتحص يف لجرل تصوأ
 ةأرملا هذهل ةوسك لزنملا اذه يف ناكو س اهيلع همايقب هيف امب تلاق

 تفصو ام ىلعق ؟ ةيصول ١ دعي ء يش اهنمو ةينصول ١ ليق ء يش اهنم

 اهيلع همايقب لجرلا اذهل هيف امو اهلزنم نأ ةأرملا هذه تلاق اذاف
 . لزنملا اذه هل نوكيو ةلداعلا ةنيبلاب مكحلا ىف لجرلا اذهل تباث اذهف
 .. هل تيثي مل ةيصول ١ دعي هدق لخدأ امو ةبصول ا ةعاس هيق ناك امو

 ام رادقمب اهيلع مقي مل هنأ ملع نإف هللا نيبو هنيب اميق امأو

 انفرع اذه بسح ىلعو اهيلع ماق ام رادقمب الإ ذخأيالف هب هل تصوأ
 . باوصلاب ملعأ هللاو اذه ىف

 "> لزنملا تبثيو دس ام فرعن سيلف دس امو اهلزنم اهلوق امأو
 لطبي ملو : ةخست يف ` )١(

 ىلع هدحو اهلزنم : ةخسن يق )٦٢(

 ٢٥٤



 اهنفك ةلضفي ةأرملا هذه اهل تصوأ يتلا ةأرملا كلذكو تفصو ام ىلع

 مكحلا يف لجرلا رمأ يف انفصو ام ىلع تبات اذهف اهيلع اهمايقب
 . ملعأ هللاو ةفورعم ةلضفلا هذه تناك نإ هللا نيبو هنيب اميفو

 ام وهف هيفام نأل هيف امو لزنملا تبثي ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 ةداسو هرتاس وهف هيف ناك امو رتس ام وه لزنملا دسام نأل دس
 وهف تيبلا يف ناك امو زارحإلاو ظفحلا وه دسلاو رتسلا وه دسلاو
 . ةيصولا هيق تنثتو ة داس

 تصوأ اذإ هيف امو لزنملا ذخأي نأ هل زوجي ليق دقو : هريغ لاق
 كلذ نأ ملعي نأ الإ م اهيلع ماق ام هنأ فرعي مل ولو اهيلع همايقب هل
 . ةثرولا ىلع هل فيحو اهنم لطاب

 يف انفرع يذلاو : هللا همحر نسحلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىصوأ مث هلام نم ءىشب لجرل ىصوملا ىصوأ اذإ . ةيصولا رمأ
 نأل امهنم رخآلل ةيصولا. : لاق نم لاقف ؟ هنيعب ءىشلا كلذب رخألل
 نم لاقو امهنم لوألل هتيصو نع هنم عوجر امهنم رخآلل هتيصو

 ريغب اهب يصوي يتلا ةيصولا يف يدنع اذهو . نافصن امهنيب :لاق
 ىصوأ نمل كلذ تيث دقف هبلع همايقب لاق اذإ امأو هل قح ريغيو همايق

 . باوصلاب ملعأ هللاو هيلع همايقب هب هل

 ل اع مت ديزل ةيصوب ىصوأ ا ذ ا هن ا ليق دقو : ل اق هريمع نمو

 ورمعلو ةيصولا عابرأ ةتالث هل نوكي هنإف اهنيعب ورمعل اهب ىصوأف

 . ةيصولا عبر

 . امهنيب ناقفصن ىهف رخآلل اهنأ يل نيبي ال : هريغ لاق

 لجر يف تركذ دو : هللا همحر نسحل ١ يب ١ باوج نمو : : ةلاسم

 يل يدهشت ن أ بح أ نكلو قح كل يلع انأ ا ةضيرم يهو هت رمال ل اق
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 تفصو ام ىلعف ؟ كلذ هل تلعفف كيلع يمايقب قح نم كل يلع امب
 امب همايق ريغ وأ همايق لبق نم اقح هل اهيلع نأ ملعي ناك نإف
 ديري اهيلع مقي مل ناك نإ هل كلذ زاج هيلع يذلا اهقح ةلمج قحتسي
 . هللا نم.باوقلا

 يف هنع اهقح لاوز يف هنم ةليح اهل كلذ هلوق امنإ ن اك نإو

 : تلقو . مكحلا يف ةنيبلا تحص نإ كلذب لوزي وهف ايتدلا ماكحأ

 نوملسملا زاجأ دقف ؟ هب هل دهشت نأ اهلام نم ائيش اهلأس نإ كلذكو

 ديري ماق ناك نإ لوقن نحنو كلذ رادقمب ماق ناك نإ مايقلاب ةداهشلا
 اهيلع ماق ناك نإف . باوصلاب ملعأ هللاو العج هيلع ذخأي الق هلل كلذب
 هل تدهشأفقف اهسفن تاذ نم يه تعربتو ارجأ هيلع اهلأسي ملو
 هل تدهشأ ام قحتسي ام ردقب ماق دق هنأ وه ملعو اهيلع اهمايقب
 كلذ انذخأ نمم انفرع ام بسح ىلع اذه ىف انلق امنإو زئاج كلذف
 هيلع لعجلا كرتو باوتلا ديري همايق ركذ نم نحن اندز ام الإ هنع
 . بيغلاب ملعأ هللاو نحن انلوق نم كلذو

 هلام نم ءيشب لجرل هضرم يف ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 الف ؟ ةعجر هل له هل ىصوأ ن ك اميف عجرف حص مت هيلع همايقب

 ناك نإ هنآ الإ تامملاو ايحملا يف هيلع تباث وهو كلذ يف هل ةعجر
 هب هل ىصوأ يذلا ىلإ هملسي لاملا كلذ ةميق هيلع ناك كلذ يف عجر
 اذإ هدعب نم هتترول كلذ سيلو كلذ يف عجر اذإ ةصاخ هل اذه امنإو
 هل دهأ ةحصلا يفق هنم كلذ ناك اذإ امأف ضرمل يفق هنم اذه ن ك

 . هي هل دهش نمل لاملا تيثبو ةعجر هل نكت مل همايقب هلام نم ءيشب
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 نمالا بابلا

 رتكأ وأ نيبيصو ىلا ىصوأ اذا ىصوملا ياك

 لعجي ملو ةثالث وأ نينثا ىلإ لجرلا ىصوأ اذإ : : نسحلا ويأ لاق

 نم نم ءيش ذقني الو » ع يش مهنم دح اول سيلق مهتلمجل ام دح اولل

 دحاو لكل : لاق نم لاقو مهلك مهترضحب وأ مهيأر نع الإ اياصولا
 ةيصولا فصنف نانثإ ناك نإو . ةثالث اوناك نإ ةيصولا ث ذفني

 مهل ام دح او لكل لعجو ةثالث و أ نينت ذا ىلا ىصو أ ناف هنمو

 دحاو لكل زوجي كلذكف هؤايصوأ مهنأ الإ لقي مل نإو هل كلذق اعيمج
 . اعيمج مهيلإ عيبلاو بلطلاو ضبقلا مهنم

 مهلام ءايصوألا نم دحاو لكل لعج اذإ ليق دق : هريغ لاق

 ( . كلذ عيمج يف دحاولا رمأ زاج اعيمج

 امهنم دح او لك ضيق نعنت ذا اناك نإ : ل اق نم ل اقو هنمو

 امهدح ا تام مث هي ىصو ] اميق اقب دصت امهل لعج ن رو . فصنل ١

 لكل لعج ناف .4 امهدحأ تام مث نينتا ىلإ ىصوأ نمو : : ةلأسم

 لكو تباث كلذف . اعيمج امهل لعج ام لثم ةياصولا نم امهنم دحاو

 امهنم دحاو لكل كلذ لعجي مل نإو ‘ يصو وهف رضح امهنم دحاو
 الإ ضبق "" يناثلل زجي مل امهدحأ باغ نإف 0 اعيمج نايصو امهف
 1 بحأ اذهو . رخآ يأر اهيفو . كلاهلا لام نم فصنلا ضبق ىلإ

 ضبقلا : زوجي ال هنأ لوقلا ضعب ضعب يف هنأ : ديعس يبأ نع لاق نم لاقو

 امهدحأ رمأ نع وأ امهعيمج ة ةرضحب الإ دارقنالا ىلع امهدحأل

 امهل لعج نإو هنمو رخآلا امهدحأ رمأ اذإ زئاج كلذف رخآلل
 . قيدصتلا لطب امهدحأ تامف هب ىصوأ اميق قيدصتلا

 ىلإ يناثلا ةخسن يفو )١(
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 م ايقل ا امهدحأ نكي مل نيلجر ىل ا ىصوأ اذ او : ةلاسم

 . امهل كلذ لعجي نأ الإ هبحاص نود ةيصولاب

 ل ام نوكي نب أ افلتخا اذ ا نييصول | ىف فلتخ او : ةلأسم

 امهنم دح و لك عم نوكي : ل اق نم ل اق ؟ ةنصرول أ ذفنت ىتح يصومل ١

 دح او لك درقني الو امهريغ هيلع ن ن انمتأي : ل اق نم ل اقو ل املا فصن .

 يصول | ةيصو يف فلتخ و امهيأ اري امهيض ارت نع ال ا ء يشب امهنم

 دح ] ىصو ] نإف ضعي هزجي ملو ضعي كلذ زاجأف هيق هل 1 ا ىصوأ امي

 هبل | ا ىصوأ نم ىلاإ ا يصول ا ةيصو ذ زيجي يذل اف . رخآل ا ىلإ نييصول ا

 ال ي ذل او > ةيصرول ا عيمج يف يصو نيبصول ا نم يقاب ةاىلا م نإ لوقي

 ميقيو كلذ زيجي ال هن اف هيل | ا ىصو ] نم ىلإ ا ىصول ا ةيصو زيجي

 . اليكو يصولا عم مكاحلا

 عيب زوجي الو رخ ا ايصو ترم | ناكم لعجي ن ن أ ض اقل يغبني ل اقب

 هيحاص هل نذأي ن 7 ] الا هاضتقا ام الو هؤارش الو ٥هدحو نييصول | دحأ

 رخآلا يرتشي نأ امهدحأ باغ ول نأ هنم هل دبال ام الإ كلذ يق
 . هنم هل دبال امو ةوسكلاو ماعطلا ماتيآلل

 مك احل و ىصول ١ رمأب ال ا كل ذ زوجي ال ليق دقو : ل اق هريغ ل اق

 . نييصولا دحأ ةبيغ ىف كلذ ىلإ ماتيألا جاتحا نإ

 مث نالف ح دقي ن ] ىل ا يبصو نالف لاق ن ١ : ليقو : ةلاسم

 هتوم دعب يصوملا ىصوأ نإو س ىصوأ امك وهق نالف ىلإ ةيصولا
 ح اق ] دح ا ىل ا صوب مل ن او لوأل ا تيمل ١ ةكرتو هتكرت يف هتدسصوق

 . ايصو هل ىضاقلا

 بسح ] اميق : حور ني دمحم هلل ا ديع ىب ا ب اوج نمو : ةلآمسم

 هنىد ءاضق ىف هل لكوتت ن ا كلاسف تومل ا هرضح الجر ن ] ترك ذو
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 دق ام ىلإ هتيجأف كرذعي ملق كلذ تنأ تهركف . هتيصو ذافنإو

 تامف ابئاغ كلذ ناكو اليكو كعم نالف ميقي هنأ ىلع" كلاس
 ملو ؟ ال مأ ةيصولا لبقيأ هيلع ام بئاغلا نم ملعي نأ لبق يصوملا
 تقصو ام ىلعف ؟ نبعمتجم امكل لعج ام امكنم دحاو لكل لعجي

 نيدلا كلذ ءاضق يف كعم ةياصولا تيملا هل لعج يذلا نالف مدق نإف

 نيلباقلا اعيمج وهو تنأ تنك ٠ كلذ بئاقلا لبقف ةيصولا كلت ذافنإو

 كعنمي ملام كلذب كدحو موقت نأ تنأ كل ناك كلذ لبقي مل نإو 4 كلذ

 لخدأ عزانم كعزان وأ عنام كعتم نإق عزانم كعزاني وأ عنام

 . ةلاكولا لبقي مل يذلا ليكولا كلذ ناكم افرشم ةقث كعم يصاقلا

 لكوت لجر نعو : هللا همحر نسحلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم
 نأ لبق نم نالف تامف هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هتوم دعب نالفل
 ذفني نأ لبق نم تام مث ى لبق وأ لبقي ملف هغلب وأ 0 ةلاكولا ربخ هغلبي
 زوجي لهو : تلق ؟ يحلا اذه مزلي ام اهلك هوجولا هذه ىلعق ؟ نيدلا

 ردق اذإ ثراولا هرك ولو ؟ هلك نيدلا يضقيو كلاهلا لام عيبي نأ هل

 فصن يضقي نأ هل زوجيو ؟ لحي الو هل كلذ زوجي ال وأ كلذ ىلع
 ؟ نيدلا

 دعي ةيصو هلعج دق كل اهل ١ ن ا انالف غلب ن اف تقفصو ام ىلعف

 زجي مل لبقي مل نإو هيلع كلذ زاج هتيصو لبقف اذه نالقو وه هتافو

 كلاهلا ناك نإف 0 ةيصولا ذفني نأ ليق نم تام مت ليق نإف . هيلع

 هنيصو ذافن او هنيد ء اضق يف هتوم دعي 4هدررصو أنالقو انالف لعج

 امهّيح لعجو ٧ رخآلل لعجام هذه هتيصو يف امهنم دحاو لكل لعجو
 ب اتك يف ظفلب كلذ تبثأ او .4 امهيي اغ نع امهده اشو امهتيم نع

 مايقل ا هب تيثي امي هر ارقإ | نع نودهشي لدع دوهش ظقل يف وأ هتصو

 . كلذ تبث دقف ةفرعم لهأ أ لوق يف ةيصولا عيمجب ب امهتم دحاو لكل

 انفصو امك كلذ امل لعجي مل ناك نإو لدعلاو رصحل | لهأ هزيجيام

 كلس ام ىلإ ةخسن )١(
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 . اهذافنإ لبق تام مث رخآلا اهلبقو اعيمج

 ذافنإ ىلع مدقت امنإ يحلا ناكو اهلبقي ملف هغلب نإ لوقن كلذكو
 ىلع طرشو هيلإ هل ةيصو الف الإو 0 بياغلا رخآلا اهلبق نإ هل هتيصو
 مل ناك نإو امهنع ةيصولا تلطب دقف رخآلا اهلبقي ملف كلذ تيملا
 نأ لبق تام مث رخآلا لبقي ملو هتيصو لبقو كلذ تيملا ىلع طرتشي
 . "» هردق ىلع ةيصولا فصن ىلع همزلي ام اذه ذفنأ 0 ةيصولا ذفنت

 بئافغل | ليق نإ هنأ : ةلأسمل ا هذه ىف رخآ هنم ب اوج ىفو

 بئاغلا لبقي مل نإو اعيمج نايصو امهف 0 نييصولا نم ةيصولا

 لعجام دحاو لكل لعجي ملو نيلجر ىلإ يصوي نمعو : ةلأسم
 ماق نإ : تلق . امهيلإ ةيصولا لعجو كلذ لعفب درفنا نإ : تلق . امهل
 ال ليق دقف ؟ كلذ هل زوجي له رخآلا نود ةيصولا نم ءىشب امهدحأ

 . هعم ةيصولاو هبحاص يأر نع الإ كلذ هل زوجي

 فصن ذقني امهنم دحاو لكف أزجتي لعق ناك اذإ : لاق نم لاقو

 . هللا ءاش نإ زئاج رخآلاو حصأ لوألا لوقلاو . ةيصولا

 له . هدنع ايصو لعج يذلا رخآلا رمأب ةيصولاب ماق نإ : تلقو
 لوق نم افالتخا كلذ يف ملعن الو كلذ هل زوجي معتف ؟ كلذ هل زوجي

 امهنم يحلل زوجي له امهدحأ تام نإ : تلقو . ملعأ هللاو انباحصأ
 نم كلذ هل لعجي ملو اعيمج امهل زوجي ام ىلع ةيصولاب موقي نأ
 نأ هل نإ : ليق دقف ؟ كلذ ىق هجولا فيك وأ : تلق ؟ امهيلإ ىصوأ
 " .. كلذب عوطتيو دارأ نإ كلذ عيمج ذفني

 ردق ام ىلع : ةخسن يفو . )١(
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 ميقي ىنح الا كلذ نم ائيش ذقني نأ هل ̀ روجب ال : لاق نم لاقو

 نأ هل : لاق نم لاقو . تيملا ن ناكم اليكو ةعامجلا وأ مكاحلا هعم

 تيل ١ ىلع طوحأ لوأل ا لوقل او اد داصولا نم ا ن أزجتي امم فصنلا ذقني

 . زئاج رخآلاو حضأ طسوألاو

 درعس ىبأ نع ةيافكلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هتيصو يف لاق اذإ يصوملا نع هتلاسو بسحأ اميف : هللا هيضر
 مكل تزجأ دقف . ةثالث وأ نيدثا اوناك نإ مهيلإ ىصوأ نيذلا هئايصوأل
 ةيصولا ذافنإ مهنم دحاو لكل زوجيو تبثي له ءايصولألل زوجي ام
 دق هنأل مهلك مهل الإ كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ ةظفللا هذهب دارفنالا ىلع

 . ةياصولا يف مهعمج امك ةزاجإلا يف مهعمج
 ام يلام نم يتياصو ذافنإ يف مكل تزجأ دق : لاق ناف تلق

 نود ةياصولا ذفني نأ مهدحأل زوجي له . مكل هزيجأ نأ يل زوجي
 . ةزاجإلا ىف مهعمج هنأل كلذ ىل نييب ال : لاق ؟ هباحصأ

 وأ تلعجام مكنم دحاو لكل تلعج وأ تزجأ دق لاق نإف : تلق

 ذافنإ مهدحأل زوجي له يلام نم يتياصو ذافنإ نم مكعيمجل تزجأ

 يف مهنم دحاولل زوجي هنأ يدنع اذكه : لاق ؟ هباحصأ نود هتياصو

 هللاو تركذ ام بسح ىلع مهل هلعج دق ام هلام نم هتيصو ذاقنإ

 . ملعأ

 تركذ دو : ن امع نب ير اوحل ا دمحم يب ] ب اوج نمو : :: ةلامسم

 لجرل ا لبقي ملف ؟ كعم طلخو ن راصو يف كلكو ي ذل ا لجرل ا يف

 . كعم لعج يذلا ةلاكولا

 دقف ؟ ك دحو هب اصول أ ه ذهب موقت ن أ تن أ كمزلي له : تلقو

 ال نا بجاو كلذ هيلع سيل : لاقف كلذ ىف هللا ديع ايأ ترواش

 نأ الإ هللا ءاش نإ ىلوق كلذكو كلذ هل زاج بستحا نإف س بستحي
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 ماق امكيأف ةدح ىلع ًاليكؤو ايصو امهنم دحاو لك لعج لجرلا نوكي
 كلذ نإ ا كلذ دنعق يصول ا وأ ليكول ١ وهو هيحاص نع ه ازجأ كلذب

 . ملعأ هللاو ) همزلي

 نوكي نم دنع لاملا ىق افلتخا اذإ نييصولا نع لئسو : ةلاسم

 الجر هاعدوتسا ابحأ نإو ث هفصن امهنم دحاؤ لك دنع نوكي : لاق
 ىصوأو امهدحأ تامف نييصو اناك نإو امهدنع ناك ابحأ نإو

 . ًايح رخآلا ناك ول ةلزنمب اذهو س زئاج اذهف ةيصوب

 امه دحأ تامق ن انصو هل ن اك ن او لضف ب اتك نمو : ةلأسم

 ةقت ةقث رخأ هناكم مكاحلا ماقأ

 ملع اف : لمحم ني هلل ا ديع دمحم ىب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 هتيصو ذافن ا ىف نيلجر ىل ا ىصوأ اذ ا ىصوم ١ ن ا هللا كمحر

 هنع ذفني نأ امهنم دحاو لكل لعجي ملو امهدحأ كله مث هنيد ءاضقو

 اذه عم ماقأ نيملسملا مكاح عم كلذ حص اذاف هي ىصوأ ام

 ر ا مل ًالبكو هعم مقي مل اذ ا امأ او اعيمج ناي اضقيق هعم اليكو ىصول ١

 الو ميتي مهيف نكي مل اذ ١ ةترولا يأرب الإ هدحو ةيصولا ذقني نآ
 .ادهف

 ىلع اوقفتي نأ الإ ةجحلاب ذقني نأ امهدحأل سيلف نييصولا رمأ نم
 . كلذ

 لكو اينات ايصو ىصوأ مث ايصو ىصوأف ضرم لجر : ةلاسم
 تقو يف كلذ ن اك وأ ةيصو دعي ةيصو ن اكو ةدح و ةضرم يف كلذ

 رخآ لجر ىلإ ىصوأ اذ ا هنأ بتكلا صعي يف تدجو : لاق ؟ دحاو

 هنع ذوخ ًاملاف يلع ني ىسوم امأ او ىلوأل ١ ةنصول ا نع هنم عوجر وهق

 . كمزلي ةخسن يف 3 )١(
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 نأ ىدنع لاق ةحصلا ىف كلذ ناك نإف : تلق نايصو اعيمج امهنأ

 . عجر لوقلا ضعب يف هنم عوجر هنأو ءاوس كلذ

 ةثالث لعجي نميف : لوقت ام تلقو : نسحلا ىبأ نع : ةلاسم
 دحاو لاقف . ةيصولا نوذفني ءايصوألا ماقو تام مث ءايصوأ لاجر
 نالف ينب هنع تصلخ دق انأ رخآلا لاقو انالف تللحتسا انأ مهنم
 لوقي آمب مهنم دحاو لك يفتكيأ هيلع ردقي امب مهنم دحاو لك ماقو

 مهضعب اونمأ اذإف تقصو ام ىلعف ؟ رخآلا عم حصي ىتح وأ رخآلا
 اذإف . ةنايخ مهيلإ رهظت ملام هللا ءاش نإ مهعسو كلذ ىلع اضعب
 . هتنامأ تلطب هتنايخ ترهظ

 ذافنإ ىلع اقفتي ملف نيلجر ىلإ ىصوأ لجر يف تركذو : ةلأسم
 دقو يقابلا كرتيو فصنلا ذفني نأ امهدحأل زوجي له اعيمج ةيصولا

 ذفني الو 0 اهذاقنإ يف ناكيرش امهالكف تقصو ام ىلعف ؟ ئرب

 دق : لاق ىصوملا نوكي نأ الإ . رخآلا نود اهنم ائيش امهدحأ

 اعيمج امهل تلعجام يتيصو ذافنإ يف امهنم دحاو لكل تلعج

 باغ نإف هذاقنإ ىلع ردق ام امهنم دحاو لك ذقني كلانهف امهالك

 سيلف فصنلا اذه ذفنأق ى هيلع ردقي ال ىنعم هانع وأ تام وأ رخآلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو . انفرع كلذ بسح ىلع فصنلا الإ زاجي

 هنصو ذافنإ يف امهنم دحاو لكل لعج اذإ : ليق دقو : هريع لاق

 لك ىلع ةيصولا عيمجل امهنم دحاولا ذ افنإ زاج امهعيمجل هلعج ام
 . طخس وأ يصر ييح وأ تام باغ وأ رخآل ا رضح لاح

 نأ نايصولا دهشف نيلجر ىلإ ىصوأ لجر يق : لاقو : ةلأسم

 ثلاتلا ىلع : زوجت ال امهتداهش ناف .4 امهعم ثلاث ىلا ىصوأ تيلا

 . اثلاث امهعم مكاحلا لخديو
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 عسانلا بابلا
 رتكأ وأ نانصو هل دجو اذإ يصوملا يك

 نع عجر نإف 0 ثملا نم اعيمج اتزاج نيتيصوب ىصوأ نمو
 لاق ة قحب ةداهش وأ ارارقإ نكي ملام كلذ هل ناك امهنم ءيش
 تضفتناو ةرخآلا تتبث ناتيصو هل دجو اذإ : لاق نم لاقو : ديعسوبأ
 . لوألا خسني رخآلا نأل ىلوألا

 نإو ث ثظلا نم اعيمج اتزاج نيتيصوب ىصوأ نمو : ةلاسم
 ر ارق ال ا ام أو > ز اج هل كلذف هيف ل از وأ ىصوأ ءيش نع عجر

 . عوجر كلذ يف هل سيلق قوقحلاب

 نوكي لجر نع : هتلأسو : هللا همحر يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نوكت دقو هيفام وحن هل لثتميف هريغ هل بتكي باتكب رمأيف باتك هل
 ىق ناك ام هنع ذقني : لاق ؟ رخآلا ليق لوألل تمدقت دق ةداهشلا

 نأ الإ ةرخآلا يف سيل ام ىلوألا ةيصولا يف نوكي نأ الإ . ةيصولا
 ةيصول يفو 0 مهرد ةئام نبيرقألاو ء ارقفلل ىلوأل ةنصول ١ يق نوكي

 . امهرد نوسمخ وهو ةرخآلا يف ام ذفني ًامهرد نوسمخ ةرخآلا

 ةيصولا يف هيلع ناك نإف ةيصول ا هذه ذقنت لاثملا اذه ىلعق

 ةرخآلا ةبصول يق ن 7 امهرد نورشع نالفل هيلع لاق ىلوألا

 هيلع مكح ةرخآ او ىلوألا يف هنم ر ارقإلا ناكو س مهارد ةرشع

 ىنعم ناك اذإ ةرخآلاب ذخؤيف اياصولا امأو . نيتيصولا نم رثكالاب

 ةرشعو 0 ىلوألا يق امهرد نيرشعب نالفل ىصوأ ناك اذإ ادح او

 . مهارد ةرشع الإ هل نكي ملو ةرخآلاب مكح . ةرخآلا يف مهارد

 . ريلا باوبأ يقو جحلا كلذكو

 صوب ملو ء يشب ىلوأل ١ يف ىصوأ ن اك ن او رنكال اف قوقحل ا ام و

 نم هضرم نم حص نوكي نأ الإ ىلوألا يف ام هل ناك ةرخآلا ىف هل
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 . ربلا باوبأ نم اياصولا نم ىلوألا ةيصولا يف ام لطب ةيصولا دعب
 ىصوأو ىلوأل | يف لجر ىل ا ىصوأ ن ا كل ذكو ى قوقحل ا لطبت الو

 . ىلوألا هتيصو لطبي نأ الإ نايصو امهالكو ةرخآلا يف لجر ىلإ

 هن أ حصي ن أ ال ا اعيمج نيتيصرولاب د ذخؤي دقو : : دردعسس وي ] ل اق

 الا 0 اعيمج امهب ن ذخؤي : لاق نم لاقو . اهنع عجر وأ امهادحإ ضقن

 ةرخآلاب ذخؤي : لاق نم لاقو 8 ةيصو نوكتف دحاو ىنعم يق اقفتت نأ
 . قوقحلا ىف الإ اياصولا ىق س امهنم

 اهدعب نم ثدحأ مت ةيصوب ىصوأ لجر نع لئس : ةلاسم
 لاق ؟ امهنم ىلوألا ىلع وه وأ ةيصو رخآب ذخؤيأ اهفلاخت ةيصو
 الإ ىلوألا ضقني مل ام اعيمج امهب ذخؤي : لوقن نحن : هللا دبعوبأ
 . ةدحاو ةيصو نوكي هنإف ‘ نبتيصولا ىق قفتا ام

 امهنم ةرخآل ف نبتيصوي وب لجرل ا ىصو أ اذ ل 7 : هلل ا همحر ب اطخلا

 . كلمأ

 : لاقو 0 ةديعب اضرأ باغو مهارد الحر عدوتسا لجر : ةلأسم

 امهرد اذكو اذك يخأ ىلإ عفداف 0 هجولا اذه نم ثدح يب ثدح نإ

 نمم وهو مهرد نم اذكو اذك يخال عقداو . ثراوب سيل كلذ هوخأو
 ةيصو هتبيغ يف بتكف باغ مث اذكو اذك نييرقألا ىلإ عقداو س ثري

 ء ارققللو هل ام عفدب هتري ال يذل ا كلذ هيخأل اهي ىمسو ىرخ ]

 ام الإ سانلا ىديأ يف هل ناك ام يمسو ىمسم ءيشب نيبرقالاب او

 الا بسحأ الف ائيش هرمأ نم ركذي مل عدوتسا يذلا لجرلا دنع ناك

 . ةيصولا نم وهو ىرأ اميف ىلوألا نع صقنت ةرخآلا ةيصولا نأ

 ةدح و لك يف ن اتفلتخم ن ناتصو هتوم دعي هل دجو نمو : : ةلآمسم

 . اعيمج امهي لمعي هن اف ء هذه ريغ ةيصو لك ضقن دق هن ا امهنم
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 يتلاب لمعي هنإف اهيف خيرات ال ىرخألاو خيرات امهادحإ يف ناك نإو
 . خيراتلا اهيف

 حص مث ةيصوب هضرم يف وأ هتحص يف ىصوأ نمعو : ةلاسم

 ءيش اهنم ىرخأ ةيصوب ىصوأ عجرف ضرم عجر مت هضرم نم
 وأ ىلوألا ةيصولا ىلع ديزي ءيش اهنمو 0 ىلوألا ةيصولا قفاوي
 ذخؤي اولاق دقف ىلوألا ةيصولا هذه ىنع اوذفنأ : لاقو . صقني
 . ةرخآلا ىف وه سيل ءىش ىلوألا ىف نوكي نأ الإ ةرخآلا ةيصولاب
 نكي مل اذإ هب ذخأ ىلوآلا يف ناك امف دحاو ضرم نم كلذ ناكو
 كلتف ةحص اهتبقعأ ةيصو تناك اذإ امأو س ةرخآلا ةيصولا ىق كلذ
 . ةضقتنم ةيصو

 ةدحاو ةضرم يف وأ ةحصلا يف اتناك اذإ : ليق دقو : هريغ لاق

 رارقإلا امأو . اياصولا يف اعيمج امهب ذخأ ى امهادحإ ضقني ملو
 : لاق نم لاقو 8 ضقتني مل رارقإلا نع عجر ولو 0 امهنم رثكألابق
 نأ الإ ةرخآلاب ذخؤي : لاق نم لاقو . ةرخآلاب اياصولا يق ذخؤي

 . ةرخآلا يف سيلام ىلوألا يف نوكي

 ملو ى دهشأو ىصوأ مث س دهشأو ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 ىلوألا تبثأ نوكي نأ الإ ةيصولا ىه ةرخآلا : لاق . ىلوألا ركذي
 دعب ديزيام تيأرأ : تلق . صصصحلاب ىقلأ داز امق . ةرخآلا عم

 ضقني ال اذه لاب ام : تلق . ةيصولا عم وه : لاق ؟ ةيصولا
 . اذهك اذه سيل : لاق . ةيصولا

 تناك نيتيص نبتيصوي ىصوأ اذإ هنإ اذه ليق دق معن : لاق : هريبع نمو

 نإ موق لاقو ‘ ةرخآلا لا عم ىلوألا تبثي نأ الإ ةيصو امهنم ةرخآلا

 سيل هنأ ملعي ىتح اعيمج امهيف ام ذقنيو ةيصو امهالك نيتيصولا
 . هذهو هذهب ذخؤيف ‘ صقنيو هتيصو يفق ديزي يصوملا نأل كلذك

 نم لاقو 0 اياصولاو قوقحلا يف امهنم رفوألاب ذخؤي : لاق نم لاقو
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 لاق نم لاقو . اياصولا نم ةرخآلابو رارقإلا يف رفوألاب ذخؤي : لاق
 . هنع حرط صقن امو هي ذخأ ةبصرول | ىق ل از ام :
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 رشاعلا بابلا
 يص وملا هلعج اذا يصولا يك

 هريغ وأ وه اقذصم

 نم هيلع هي رقأ اميق قدصم هلعجو 4 يصو ىلا ىصوأ نمو

 امك قدصم هنإ . ءاهقفلا ضعب لاقف 0 هب ىصوأ هنأ ىعداو قوقحلا

 هلام ةلمج ىلاإ ا قوقحل يقو 4 هلام ثلث ىلإ اياصولا يف هل لعج

 وه مث . اذكو اذك ىلإ قدصم هلعجي ىتح : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 هل لعجي ىتح اضيأ كلذ الإ هل سيلو ‘ دحلا كلذ ىلإ قدصم

 . كلذ هل نوكي مث . ءايشألا عيمج نم هتميق وأ كلذ يف قيدصتلا

 ةنييل اي كلذ حصي ىتح : ل اق نم ل اقو : اذه ليق دقو : هريغ ل اق

 . قدصي الو

 ام امهنم دحاو لكل لعجي ملو نييصو كلاهلا لعج اذاو : ةلأسم

 مث . امهيلإ هب ىصوأ اميف قيدصتلا امهل لعجو . امهعيمجل هلعج
 . قيدصتلا لطي 4 امهدحأ تام

 ين املغ نم مالغب نالفل تيصوأ دق : يصومل ١ ل اق اذا !و : ةلاسم

 هلعجي نوكن ن ن أ ال ا زوجي ال اذ دهف امهقرعي نالف 4 يلخن نم ةلخنب وأ

 . دهاش وهف الإو ًاقدصم

 ىصوأ اميق ًاقدصم هلعجو ناسنإ ىلإ ىصوأ نمو : ةلاسم

 ىلإ اياصولا يفو هلامب طيحي نأ ىلإ قدصم وه نيدلا يف ليقف
 . ثظظلا

 يني ل هتفرع دقو ييصو انالق نإ ! يصومل ١ ل اق اذ !و : ةلاسم

 كلذ يف قدصم اندنع وهق هريغل و ا هل يلع هن ا ل اق اميق قدصم وهف

 حص اذ ] : لوقأ او -هللا همحر- يلع ني ىسوم ي أر وهو هل لعج امك
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 . كلاهلا

 ؟ كلذ نمل رسفي مل ولو هلام ثلث ىلإ اياصولا نم ناكام كلذكو
 نالف ل اق لجر يف : ل اقف هللا همحر- بويحم نب دمحم امأ او

 الا هلاق ءيش يف قدصب ال : لاقف نيد نم يلع ىعدا امىق قدصم

 . زئاج وهف اذكو اذك ىلإ هل دح نإف هل دحي نأ

 اميف قدصملا نالف لاقف ضرم لجر نعو ةيشاحلا نم : ةلاسم
 ضيرملا تام مث نيميالب هوطعأف مهرد فل أ ىلإ مهرد نم يلع ىعدا

 ن أ فلحي ن ں أ نيمي هيلعق هنيمي ةثرول أ د اراف مهرد فلأل ا اذه ىعداف

 . هيف قيدصتلا هل لعج ام ىلإ اذك وأ اذك كلاهلا ىلع هل

 هيلع نيمي الف نيميلا هنع عفر اذإ هنإ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 ٠ عجر هقلح دق هلعل هنأل

 ىلع هرارقإ لبقي ال يصولاو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم

 لاقف نيدلاب هتوم دعب هيلع هل هقيدصت يف انباحصأ فلتخاو تيملا
 تيملا نأل هيلإ كلذ تيملا لعج اذإ هيلع هبرقأ اميف قدصم وه مهضعب
 . هسقن ىلع هيرقأ اميف قدصي

 لاقو هماقم كلذ يف ماق هيف اقدصم نوكي ام لعج اذاف : لاق

 كلذ ىلإ ًاقدصم نوكيف ادح هل دحي ىتح ًاقدصم نوكي ال : نورخآ

 قدصي ال : مهضعب لاقو ثلثلا ىلإ قدصم نوكم : نورخآ لاقو دحلا

 كلذ يف هل دح ولو ةنيبب الإ مهنع هليزي امم ةترولا لام يف هيعدي اميف

 لح ١ .

 ةعطق نم هل ام نم ةلخنب لجرل ىصوأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 نإف ؟هذه يه لاقف ةميرك ةلخن ىلإ نالف ءاجف اهفرعي نالف لاقو
 . اهيف لاق امك وهق انيمأ اهيق وه هلعجو اهل ىمس
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 قح نم نالف يلع ىعدا ام هتوم دنع لاق لجر نعو : ةلاسم

 امأف . مهرد لاق وأ مهرد فالأ ا ةرشع نالف ىعد ١ يفوت املف هوطعاف

 اهيف ظفحن نأ ريغ نم ريثك الو ليلق يف قدصي نأ ىرن الف نحن

 ي ذل ١ نعو : رفعج ني دمحم نب رهزأل | باوج نمو : : ةلأسم

 ىصوأ اميق قيدصتل ا هل لعجو هنيد ءاضق يف لجر ىلإ ا ىصوأو كله

 امناف اهل أقادص لخنب هتجوزل هنلا !ىصوملا راف مهرد 6 فلأ ىلإ هبلا
 - مف

 " مشت نا ةنكمأ نإ هللا نبو هنيب اميف ةلف هتجيرل هاصوأ
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 رشع يداحلا بابيلا

 نم يسولل يصوملا هلعجب اميف
 ةناعتسالاو عافتتالاو قيدصتلاو ةياصولا

 كلذ هبنش أ ام و

 هيصوو هتايح يف ليكو هنأ الجر لكوف ةافولا هترضح لجر نعو
 هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هماقم موقي رمألا زئاج هتافو دعب
 ءاش ام لكأي نأ هل لعجو لكوي نأ هليكو ولو لكوي نأ هل لعجو
 ريغ نم هيلع هبرقأ اميف قدصملا وهو ءاش ام بكريو ءاش ام لعتنيو
 نإف لكأملاو لاعتنالاو بوكرلا امأ لاق س اذكو اذك ىلإ هب تيصوأ ام
 امأو ملعأ هللاف ًأدح هل دحي مل نإو ثللا نم وهو زئاجقف ادح هل دح

 هل دحي مل نإو هل زئاجف اقح هيلع نأ رقأو ادح هل دح نإف قيدصتلا

 نأ هليكولو هللا ءاش نإ ةزئاجف ةلاكولا امأو س ًازئاج هارأ الف ادح
 . هرمأ امك هلكوب

 انباحصأ فلتخاو تيملا ىلع هرارقإ لبقي ال يصولاو : ةلاسم

 اميق قدصم وه : مهضعب لاقف نيدلاب هتوم دعب هيلع هل هقيدصت يف

 ىلع هب رقأ اميف قدصي تيملا نأل هيلإ كلذ تيملا لعج اذإ هيلع هبرقأ

 كلذ يف ماق ةيصو ىلإ هيف ًاقدصم نوكي ام لعج اذإف : لاق هسقن

 نوكيف أدح هل دحي ىتح الإ اقدصم نوكي ال نورخأ لاقو هماقم

 . ثلظلا ىلإ اقدصم نوكي : نورخآ لاقو دحلا كلذ ىلاإ اقدصم

 يف هيعدي اميف قدصي ال : مهضعب لاقو ةفينح وبأ اذه ىلع مهققاوو

 يدنع اذهو ادح كلذ يف دح ولو ةنيبب الإ مهنع هليزي امم ةترولا لام

 . لوقلا وه

 تومل ا هرضح لجر نع هيبي ] نع : مش ناه ني دمحم : ةلأسم

 :لاق هنأ ىسوم نع معزف نيد نم يلع ىعدا اميف قدصم نالف لاقف
 ري مل رشبملا نب ديعس نإ مشاه لاق هيلع فلح ام ىطعي مث فلحي

 لوقب ذخآ انأو رهزأ لاقو دمحم لاق ةنيبلا هب م اقأ ام الإ ائيش هل
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 . اضيأ قيدصتلا ىف ددعس

 هب هيلع رقأ اميف اقدصم هلعج نإ : هللا همحر رثؤملا وبأ لاق

 ينإف 4 همهتاو ادح هل دحي مل نإو 4 . زئاج وهف اذكو اذك ىلاإ هلام نم

 . هزجي ملو كلذ رب مل نيملسمل | ضعب ن ] بسح ]

 مل نإو هزاجأ نم مهنمق كلذ يف اوفلتخا دق : رثؤملا ويأ لاق

 الإ هب مكحي ال لاقو . هل دح ولو هزجي مل نم مهنمو ائيش هل دحي
 ولو دحاذإ هزاجأ نم مهنمو هلام ثلث ىلإ هزاجأ نم مهنمو . ةنيبلاب
 نأ كلذو : لاق ذخأن لوقلا اذهبو : لاق هلام ثلث نم رثكأ ىلإ دح
 اذكو اذك ةميق ىلإ نيد نم يلع هيرقأ اميف اقدصم هتلعج دق لوقي

 . هلام نم اذكو اذك ىلإ وأ هلام نم

 يلع ىعدا اميق قدصم نالف لاقف ضرم لجر نعو : ةلأسم
 ىعداف ضيرملا تام مث . نيمي الب هوطعأف مهزد فلأ ىل إ مهرد نم

 ىلع هل نأ فلحي نأ نيمي هيلعف هنيمي ةثرولا دارأف مهرد فل أ اذه

 . هيف قيدصتلا هل لعج ام ىلإ اذكو اذك كلاهلا

 هيلع نيمي الف نيميلا هنع عقر اذإ هنإ ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 تمي ملق حص ضيرملا نأ ول تيأرأ : تلق هنمو . هفلح دق هلعل هنأل

 تدر امنإ نكلو ءيش يلع كل نكي مل : لاقف مهرد فلأ هيلع ىعداق
 كل نأ ملعأ أ ال انأو 4 كنيبو ينيب تن ذاك تالماعم نم يسفنل طاتحأ نأ

 اذاف هيلع ىعدا اميق اقدصم هلعج اذاف ؟ كلذ يف لوقلا ام ائيش

 . نيميلا رخآلا ىلعو ةعجر هل نكي مل كلذ دعب عجر

 هتجوز رم و فورعم دح ىلاإ ا هتجوز قدص لجر نعو : ةلأسم

 له اهل هي رمأ امع عجر هنإ ةأرملا تلاق مت . مهارد ةنالف يطعت نأ

 ؟ كلذ نع عجر هنإ اهلوق لبقي وأ يطعت نأ اهرمأ هنإ تلاق ام همزلي
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 .هنم اهتاريم ردقب وهو مهاردلا كلت نم اهتصح الإ اهمزلي ال لاق
 ال لجرلا لاقف اذكو اذك كلاهلا ىلع هل نأ ةأرملا هل ترقأ نمف : تلق
 فلحي : لاق ؟ نيمي همزلي له ةأرملا هذه تلاق ام ال ا يقح فرعأ

 هل قح ريغب قحلا اذه هيلإ أجلأ هنأ ملعي ام هللاب انيمي قحلا بحاص

 .هيلع

 ىنبلطي اميف قدصملا نالف ةيصو ىف تيملا لاق اذإو : ةلأسم

 . هلام ثلث ىلإ هقيدصت زوجي : لاق ؟ ينيد ملعي نالق لاق وأ نيد نم

 دقو انويد يلع نإ لاقف توملا هرضح لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 نإ لاقو لجرلا تامف هوقدصف ءيش نم اهيف لاق امف انالف اهتملعأ
 . كلذ يف هلوق زوجي لاق ىعدي تلق ؟ نالف لوقي امف اذكو اذك نالفل
 اوزيجي نأ ةثرولا ءاش نإ : لاق ؛ انيد هيلع هسفن وه هل نأ معز نإف
 نيد يلع هل نإ : لاقف هنيد يف هركذ نوكي نأ الإ ةنيبب الإ هل كلذ

 . هلوق زوجي هسقن ىف كلذف لاق هوقدصق

 لجرل يثلث تلعج دق : لاقق لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 لاقف ةثرولا هفلاخو اذه وه هيلإ ىصوملا لاق ؟ هيف هوقدصف هل هتيمس
 انهاه وه امنإ هنأل هدحو هيلإ تفتلي الو . كلذ ىلع ىصوملا قدصي ال
 عضوملا اذه يف وهو وه ءاش ثيح هعضي هلوقك اذه سيلو دهاش

 . دهاشب سيل

 مهيأ قتعي نأ هل ناك ام ءاش يديبع يأ قتعي لاق ول تيأرأ
 هتيمسو يدبع تقتعأ دق لاق ولو ؟ اذه ىف دهاشب وه سيلو ءاش

 . دح او دهاش هنأل ق دصي مل هوق دصق يصوملل

 نيلجرلا نيذهل هتيمسو نالفل يثلثب تيصوأ دق لاق اذإو
 نإو امهتداهش زيجأ ينإف كلذب هل ادهشو اذه وه الاقف امهوقدصف
 . كلذ يف امهقدصأ ملو امهلوق تلطبأ كلذ يف افلتخا
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 نيذه هفرعو ناسنإل هتلتب ىصوأ دق هنإ هلوق امأ : ديعس وبأ لاق

 كلذ ىف ادهش نإ امهنأ ىعمف امهوقدصف نيذه ملعأ وأ امهوقدصف

 يل نيبي الف نيلدع انوكي مل نإو امهتداهش تلبق نيلدع اناكو ةداهشب
 . اذه ىلع امهلوق توبث

 نالفل هتيمسو نالقل يثلث تلعج دق لاق لجر نعو : ةلاسم
 قدصي ال لاق ةثرولا هفلآخ وأ اذه وه هيلإ ىصوملا لاقف هيف هوقدصف
 دق لاق ول كلذكو . ءاش ثيح هعضي هلوقك وه سيلو دحاو دهاش هنأل

 . هدحو دهاش هنأل قدصي مل هوقدصف يصولل هتيمسو يدبع تقتعأ

 ن ] دهش و لجرل ىصو ] لجر نعو : ير اوحل يب ] نع : ةلاسم

 ىلا سانل | نم دحأل وأ هسقنل يلع يعدا اميق يلام يف قدصم انالق

 ؟ ءاوس هلك وأ يلام يف يلع قدصم لقب ملو امهرد اذك وأ اذك

 هلام يفق كلذ هل لعج ناك اذإ مات قيدصت اذهف تفصو ام ىلعف

 يف لقب ملو مهرد فلأ ىلإ يلع ىعدا اميق قدصم وه لاق ول كلذكو

 ارارقإ ناك يلع هي رقأ اميف : لاق ول كلذكو امات ًاقىدصت ناك يلام

 قيدصتلا ناك مهرد فلأ ىلإ لاق اذإف هل دح يذلا دحلا ىلإ ىلإ امات

 ًأزئاج . كلذ ناك اهتميقو لوقي نأ ال ا اهريغ يف نوكن الو مهاردلا يف

 . لوصألاو ضورعلا نم مهاردلا ريغ يفو مهاردلا يف

 يف لجر ىلإ ىصو ] لجر يفو : در عس يي أ نعو : ةلاسم

 ىتئام ىلاإ ا اقح يلإ | ىعد | نم لك ن ] ىصو ] اميقو هتوم دنع هتيصو

 وهو كلذ نم لقأ ائيش ىعدا لجر ءاج نإو يلام نم هطعأق مهرد

 . ءيشلا هضرقأ امبر ناكو هيلع مهوتي ال نمم
 ام ىلع كلاهلا لام نم هيطعي نأ لجرلا كلذل زوجي له : تلق

 قي دصتلا لعجي ىتح ء يشب سيل ١ ذهف تفصو ام ىلعق ؟ ىصوأ

 ملعأ هللاو ةلداع ةنيبب الإ كلذ تبثي سيلف الإو يصويل وأ هنيعب لجرل
 . باوصلاب
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 ىعدا اميق يلع قدصملا نالف لاقق ضرم لجر يقو : ةلاسم

 ضيرملا ت ام مث نيمي الب هوطعأف مهرد فلأ ىلإ ! مهرد نم ئلع

 هيلعف فلحي نأ هركف هوفلحي نأ ةترولا دارأف مهرد فلألا اذه ىعداف

 قيدصتلا هل لعج ام ىلإ اذكو اذك كلاهلا ىلع هل نأ فلحي نأ نيمي

 . هيف

 فلأ هيلع اذه ىعداق تمي ملف حص ضيرملا نأ ول تيأرأ تلق

 هلعج اذإ : لاق ؟ كلذ يف لوقلا ام ءيش يلع كل نكي مل لاقف مهرد

 هلف هقيدصت نع عجر مث اذكو اذك ىلإ هيلع ىعدا اميف اقدصم

 مل عجر اذإف . هيلع ىعدا ام ىلع هقدصي مث هيلع يعدي ىتح ةعجرلا
 نم لاق اذإ هنأ : رخآ لوق هيفو نيميلا رخآلا ىلعو ةعجرلا هل نكي
 .مهرد يف قيدصتلا هلف كلذ نع عجر مت مهرد فلأ ىلإ مهرد

 دحي ملو قدصملا وه لاقو نيدي لجرل يصوأ لجر يفو : ةلاسم
 مكح دقو كلذ هل 0 روجد : : معن لاق ؟ ىعداو لاق ام هل زوجي له ادح هل

 . ادح هل دحي مل ولو هزاجأو ىسوم هي

 ىعد | اميق وأ هل ام يف ًاقدصم هلعجي ىتح ليق دقو : : هريع ل اق

 وه اميق نيب اذإ ًأدح هل دحي مل ولو هيلع ىعدا اميق وأ هلام يف هيلع

 ء يش ةميق ىلا | ق أ فورعم ء يش ىلإ | هدلع اقدصم قو أ هيلع قدصم

 . فورعم

 نأل ةنيبلاب الإ قدصي الف قيدصتلا يف هل دح ولو لاق نم لاقو
 كلذو هركنأو كلذ ريغف ايح ناك ول هلعلو هتجح تتامو تام دق رقملا

 ىعداف ةفورعم ةميق ىلإ هيلع ىعذا اميف هيلع اقدصم هلعج ول هنأ
 ةنيبلاب الإ كلذ هيلع تبثي ملو هقيدصت لطب كلذ ركناق هتايح يف هيلع
 بحاص عم لطب كلانه نمق . افالتخا كلذ يف ملعن الو ى كلذ يف
 . ملعأ ا هللاو رخآلا لوقلا
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 يصوملا لاق اذإ هللا همحر يلع نب ىسوم لاق : ةلاسم
 ب ق أ هل هن ا ل اق اميق قدصم وهو يني ل هتقرع دقو ييصو انالق

 يلع نب ىسوم ىأر وهو هيلإ لعج امك . كلذ يف اندنع قدصم وهف
 . هللا همحر

 اميق ق دصم نالف ل اق لجر يف : ل اقف بوبحم نب دمحم امأ او

 دح ناف هل دحي نأ الا هلاق ءيشب قدصب ال لاق نيد نم يلع ىعدا

 . زئاج وهق اذكو اذك ىلا هل

 كلاهلا لام نم ضبقي نأ هلف كلذ حص اذإ رفعج نب دمحم لاقو

 . كلذ نمل هرسفي مل ولو هلام

 يف ثلثلا ىلإ قدص ادح هل دح اذإ حبسملا نب دمحم لاقو

 لاق هلام ثلث ىلإ قدصب هنأ بوبحم نع ىورو نيدلاو اياصولا

 ثلث نم رثكأ ىلإ هل دح ولو هل دح اذإ هزاجأ نم مهنمو : رثؤملا وبأ

 . ذخأن لوقلا اذهيو هلام

 بسحأ دجوي اميق : ىسوم نع هيبأ نع مش اه نب دمحم لاقو

 اذا . هيلع فلح ام يطعي من مث فلحي لاق هنأ رباج يبأ نب ىسوم هنأ

 نب ديعس نإ مشاه ل اقو نيد نم يلع هاعدا اميق قدصم نالق لاق

 هلك اذه يق اندنع كلذو . ةنيبلا هب ماق ام الإ ائيش هل ري مل رشبملا

 لوقب ذخآ انأ او رهز ] ل اقو : : دمحم ل اقو دحي ملو ادح ىضم ي ذلا

 . ددعمس

 يصومل | هلعج اذ ا قد دصتلا يف لضفل ا ب اتك يف دجويو : ةلاسم

 ل اقو. ق دصي : يلع ني ىسوم ل اقف . كلذ ل يف فلظخافقف يصرولل

 نع ىورو دحلا ىلإ ا قدص ادح هل دح اذ ! : بوبحم نب دمحم

 . هلام ثظ ىلإ قدصي : لاق هنأ بوبحم
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 يلإ بحأ : ىسوم لوقو ةنيبلاب الإ زوجي ال هنأ بتكلا يف دجويو

 اياصولا يف امأو : ليق ثقنلا ىلا قدصي : حبسملا نب دمحم لاق

 اذإ : حبسملا نب دمحم لاق ىسوم لوقف نيدلا يف امأو ثلثلا ىلإف

 . نيدلا يفو اياصولا يف ثلثلا ىلإ قدص ادح هل دح

 رارقإ وأ قحب هلام نم ءيشب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 وه مهل لاقف عضوملا كلذ فرعن ال نحن اولاقف . ةنيبلا كلذب دهشو
 : تلق هدودح ىلع قدصملا وهو لاملاب هل ىصوأ يذل ينعي فر اع

 انعم اذهف تفصو ام ىلعف ؟ ةفصلا هذه ىلع اتباث اذه نوكي له

 . هللا ءاش نإ تباث

 يف زوجب الو قوقحل ا يف قي دصتلا ٠0 روج : : لدق دقو : : هرزيع ل اق

 . ءايشألا نم تابيغملا الو لوصألا

 توملا هرضح لجر نع : هللا همحر رثؤملا ايأ تلاس : ةلاسم

 هتيبصو ذافنإو هنيد ءاضق يف اليكو لكوو اياصوب ىصوأو نويدب رقأف

 دعب نم داع مت مهرد فلأ ىلإ نيد نم هب رقأ اميق ًاقدصم هلعجو

 نام ىلا نيد نم هيلع هب رقأ اميف قدصم هلعج دق هنأ دهشأو كلذ

 : لاق ؟ امهالك وأ فلأ وأ ةئام قيدصتلا نم هل نوكي ام مهرد

 . لوألا هقيدصت نع عجر نكي مل اذإ مهرد فلأ ىلإ قيدصتلا

 لاق اميف ًاقدصم هلعجو لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 ائيش تيملا رسفي ملو هب هتيصوأ امو يلع امو يلام فرعي وه لاقو
 هيلعو اذكو اذكب نالفل ىصوأ يصولا لاق تيملا تام املق اذه ريغ
 اميق قدصم وهف قدصم هلعج اذإ هنأ انعمس دقق اذكو اذك نالفل

 ثلث ىلإ ةيصولا يفو لاملاب طيحي نأ ىلإ نيدلا يف زئاج هلوقو لاق

 . لاملا

 وأ هفرعي نالفو ين املغ نم مالغب نالفل تصوأ دق تيمل الاق وأ
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 ةنالف يتيراج وأ اهفرعت يتأرمإ وأ اهفرعي نالفو يلخن نم ةلخنب
 زجي ملو ةلخنلا هذه وأ مالغلا اذه اهفرعي هنإ لاق يذلا لاقف ؟ اهقرعت

 نم لوق زوجي ال اذهف يصو ريع و ] يصو اهقرعي ي ذلاو ةثرول ا

 رق أو اقدصم هلعجي مل ن نإ اف اق دصم يصو أ هلعجب ن ن أ ال ا اهقرعي

 . الدع ناك ن نا هعم لدع ىده اش نم دي الف هتقرعمي

 نم هب رقأ اميف اقدصم يصولا يصوملا لعج نإو : ةلأسم

 لاقو قدصي : ىلع نب ىسوم لاقف هيف فلتخا دقف ةيصو وأ نيد
 ىلع لاق نإ كلذكو هلام ثلث ىلإ قدصي : لاق هنإ بوبحم نب دمحم
 ىسوم لاق هذه يفف يلع ىعدا اميف اقدصم هتلعج دقو قح نالفل
 زوجي ال هنأ بتكلا يف دجويو هنيمي عم قدصي : هللا همحر يلع نب

 اياصولا امأو نيدلا يف انيلإ نهبحأ : يلع نب ىسوم لوقو ةنيبلاب الإ
 الو قيدصتب ثقلا زواجت زوجي ال اياصولا نأل فالتخا هيف سيلف
 لوقف نيدلا يف امأو ثلثلا بوبحم نب دمحم لوقف اياصولا امآو ةنيبب
 . هللا همحر يلع نب ىسوم
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 رشع يناثلا بابلا
 تبهذ اذإ ةيصولا يك

 لام ضبق دقو ةيصولا هدي نم تبهذ اذإ هيلإ ىصوملا امأو
 اميف يصوي نأ هل نإ : لاق نم لاق دقف ؟ ةيصولا ذفني ملو يصوملا
 لاق نم لاقو . ةافولا هترضحأ وأ كلذ هل لعجي مل ولو هب هيلإ ىصوأ
 هب دهشيو لاملاب فرتعي نكلو يصوملا هل لعجي نأ الإ كلذ هل سيل
 نإ هدي يف وهام ىلع هب فرتعيو هيلإ راص يذلا هجولا ىلع هب رقيو
 . هوجلا نم هجوب هنمضو هفلتأ دق ناك
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 رشع تلانلا بابلا
 تيصلا لام نم اتيش تيمملا يصو هاطعأ نم

 ؟ كلذ هبشأ أم و أل مأ هذخأ هل زوجيأ

 هذه لوقيف مهارد هعمو الجر 0 يقل ةقت ةقث ريغ وأ ةقث لجر يفو

 . اهي كل ىصو أ لوقن و ] هيلع كل نيد نم نالف اهي كل ىصو ] مه اردلا

 دقو ةقت ريغ وأ ةقث ناك اهبجوتسيو هنم اهذخأ هل زوجي له تلق
 هدي يف اهنأل ةقث ريغ وأ ةقث ناك كلذ هل زوجي معنف ؟ يصوملا تام

 لام نم كلذ نأ ملعي وأ هبذك حصي ملام هدي يف امي ىلوأ وهو

 كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو . هدي يف يه نمم رارقإ ريغب يصوملا
 . قيدصتلا هجو ىلع ةقثلا نم كلذ زوجيو . ةقثلا ريغ نم

 كلذ جرخيو ةقت ريغ نم الو ةقث نم كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو
 جرخت ةنسح ليو اقألا هذه لكو ةنييب ال ا حصي ال مكحل ١ هجو ىلع

 مه ارد لجرل ا اذه دي يف ناك نإ ا كلذكو . ةتباث لوصأ يناعم ىلع

 كل نيد نم اهب كل ىصوأ دقو تام دق لجر نالفل مهاردلا هذه لاقو

 ‘ ةقت ريغ ق ا ةقت هيلع

 نميفو . اذه لثم يف لوقل ١ ىضم دقق ؟ كلذ زوجي له :: تلق

 عم حصي ملو هيلإ ىصوأ لجر نع ةجح ذاقنإ ايلوتم الجر نإ هل ليق

 . لجرلا اذه يصو هنأ اذه

 ةجحل | ةرجأ ذخأيو اهي جحيو هنم ةجحل ا ذخأ هل زوجي له تلق

 ريع وأ ةقث ةجحلا ذاقنإ يف هيلإ ىصوأ هنإ ليق يذلا لجرلا لام نم

 يف لجرل ا كلذل ايصو لجرل ١ اذه نأ حصتسي ن أ هيلع م أ : تلق ؟ ةقت

 . ؟ هيلإ هر ىصوأ ام ذاقنإ

 لجرلا لاق : ةخسن يف(١)

 .٢٨



 هنإ ليق يذلا لجرلا دي يف لاملا ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 هنأ ليواقألا كلت نم بحنو . ةلاسملا هذه ىف لوقلا ىضم دقف ىصوأ

 تبثي اميف رهاظلا مكح يف ال عسي اميف هقيدصت زاج ةقث ناك اذإ
 . ماكحألا يق ¡

 هيف لخدي اميف لهجب مهتي ال هنيد يف ةقث ناك اذإ انعم كلذكو
 نكي مل ولو اذه لثم يف هقددصت زاج ىوهل عابتا الو يمع قيرط نم

 وأ ثراو نم قح ةجحب ضراعم كلذ ىق هضراعي ملام ه دد يف لاملا

 . كلذ يف هتجح ضحدي ليكو وأ بستحم

 نع : هللا هظفح دمحم اب أ تلأس ةيافكلا باتك نم : ةلأسم

 يصو هنأ يعديو نيبرقألا وأ ءارقفلا ىلع تيم نع ائيش قرفي لجر

 . ةنيب هل دهشت ملو

 تيملا لام نم اوذخأي نأ ءارقفلا وأ نييرقألا ءالؤهل له تلق
 :لاق . ةقث ريغ وأ ةقث ةيصولا ىعدملا ناك : تلق . ال : لاق ؟ائيش

 . معن
 لاق 0 ائيش كلاهلا اذه هنارقأ وأ ءارقفلا ىلإ ملس نإ تيأرأ تلق

 ؟ هدي نم كلذ ذخؤي له هب مكل رقأ وأ نالف هب مكل ىصوأ اذه مهل

 دهش نأ تيأرأ : تلق . نالف لام نم هنإ لقي مل اذإ معن : : لاق

 ذيقنتب هل ادهشي ملو نالفل ىصوأ هنأ لجرلا اذهل لدع ادهاش
 معن : لاق ؟ نالف لام نم هنأ لاق اذإ هدي نم ذخؤي له . اياصولا

 . معن : ل اق ةقث ريع وأ ةقث : تلق

٢٨١



 رشع عبارلا بابلا
 اهضرعب ملو ةيصولا ذفنأ اذإ يصولا يف

 موقيف سانلا نم ايماع نوكيو نيدو ةيصوب هيلإ ىصوي نمعو
 هعسي له نيملسملا ىلع كلذ ضرعي الو ةيصولا ذفنيو نيدلا يضقيو
 ؟ كلذ

 ملو ةيصولا ذقنأو نيدلا ىضق دق ناك اذإف تقصو ام ىلعف

 لعف ام ىضم دقو ءاسأ دقو رصق دقق نيملسملا ىلع كلذ ضرعي

 ىلع كلذ ضرع اذإف 4 كلذ نم ءيش يف اطخأ هنأ هل نيبي ىتح

 ريغ يف تحملا لام نم ائيش لعج دق هنأو هؤطخ هل نيتو نيملسملا

 الاو \ كلذ در كردأ نإ هيلإ هعفد نم ىلإ كلذ در هيلعف ‘ هعضوم

 مرغي ائيش ناك نإو . تيملا لام نود هلام يف هيلع كلذ مرغ ناك
 . ةترولل كلذ ناك . ةثرولل

 نوملسملا ىري ثيح هلعج نيدلا يف وأ اياصولا يف كلذ ناك نإو

 نيدلا ذقنأو نيملسملا نم دحأ ىلع كلذ ضرعي مل ناك نإف . حصيو

 الف 4 كلذ ىلع تام مث كلذب تيملا هيلإ ىصوأو رمأ امك س اياصولاو
 ضقانتلا يف رظني ملو تيملا هرمأ امك لعف اذإ اكلاه تام هنإ لوقن
 . باوصلاب ملعأ هللاو مامتلاو

 زئاجب سيل هنأ هيف فالتخا الام ىتأ نإو ملعأ هللا : هريغ لاقو
 ذفني الو ةثرولل كلذ .امنإو كلاهلل سيل لاملا نأل كالهلا نم ةئربت الف

 . زوجي ام الإ تيملا رمأ نم

٢٨٢



 ؟ عضوم يأ يف ةيصولا

 يف كلذ قرف هنامي أ ةرافك يف وأ ءارققلل ةيصوب ىصوأ نمو

 أدبي نأ بحنو اهريغب تام ولو 0 هماقمو هنكس اهب ناك يتلا هتيرق
 . اضيأ هنع أزجأل هتيرق ريغ يف قرف ولو هناريجب

 هتىرق يف تقرف هن اميأل وأ ء ارقفلل ةنصوب ىصوأ نمو : ةلأسم

 هناريجب أدبي نأ بحأو اهريغ يف تام ولو 0 هماقمو هنكس اهيف يتلا
 . اضيأ هنع أزجأ هتيرق ريغ يف كلذ قرف ولو

 مل ولو ءيشب ءارقفلل ىصوأ نمو : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 ام ىلعف ؟ قرفي نيأف . تامو هدلب ريغ يف ىصوأو هتيرق ءارقفل مسي
 متي اهيف يتلا هتيرق ءارقف ىلع قرف ةيرق ءارقفل مسي مل اذإف تفصو
 هدلب يف تام ن !ا كلذكو . هدلب ريغ وأ هدلب يف ةيصولا تناك ةالصلا

 ةالصلا اهيف متي ةيرق يف تام نوكي نأ الإ ى هدلب ىوس يف وأ

 متي ةيرق يف ىصوأ نإف . اهئارقف ىلع قرف اهيف تامو اهيف ىصوأو
 تقرف ام ثيحفق ةالصلا اهيف متي ىرخأ ةيرق ىف تامو ةالصلا اهيف
 . هللا ءاش نإ كلذ زاج ةيصولا

 لجر نع لئسو : هللا همحر ةيواعم يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم

 هذه ةرم نكسي ناكو 8 ىرخأ ةيرق يف جوزتو ةيرق يف هدلوم ناك
 قرفت نيأ تام مث 0 مهاردب ءارقفلل ىصوأق ةيرقلا هذه ةرمو ةيرقلا
 مل نإف : هل ليق . كلذ زاج هنع اوقرف نيتيرقلا يأ يفق : لاق ؟ هنع

 نسحأ ناكو انامض مهيلع ىرأ الف : لاق امهنم ةدحاو يف اوقرقي
 . هنطوو هنكسم ىه ىتلا ةيرقلا ىلع اوقرف نأ كلذ

 ىف تامق ةالصلا امهيف متيو نيدلب لزني لجر نعو : ةلاسم

٢٨٢



 هيق تمد مل يذل | دليل أ ء ارقفل له . هناميألو ء ارقفلل ىصوأو امهدحأ

 . زئ اجق تام ثدح هنع - أ هن ] : انلوقف ؟ هينطوم دح أ وهو ء يش

 لك . زئاجق امهنيب مسق نإو زئاجق رخآل | دليل ا يف هنع ىطعأ نإو

 . هللا ءاش نإ كلذ

 اذختم نيتيرق نكس نميف : هللا ديع نيب ١ ب اوج ىفو : ةلأسم

 يتلا ةبرقلا يف قرف نإ : لوقنف لاق ؟ غ ارقفلل ىصوأو تام انطو امهل

 امهيف قرف نإو زاج ىرخألا ةيرقلا يف قرف نإو زاج امهنم اهيف
 .زاج

 الف امهنم ةدحاو يق اوقرفي مل نإو : ةيواعم يب أ نع هريغ نمو

 ٠ انامض مهيلع ىرأ

 يصوملاو نيمي وأ هنع قرفت ةالصب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 يف هنع قرفي ليق دقف رخآ دلب يف هنع قرفي نأ يصولا دارأو دلب نم
 . هللا ء اش ن ا كلذ زاج هريغ يف قرف ٩ رق © ناف هيق تام يذلا هدلب

 زوجي ليق دن دق هنأ يعمف مهتافصو هنايسن ء ارققل ا نم دحأل هي ىمسي

 دلب يف كلذ نوكي ن ں ] بحتسيو ن ١ دليل ا نم يصول اءاش ثيح ذقنت ن ]

 . يصوملا

٢٨٤



 رشع سداسلا بابلا
 ءارقفلا ىلع ةاكزلاو ةيصولا قبرفت يف

 هيلع ةاكز مهاردب يصويو مهاردب ء ارقفلل يصوي نميف تركذو

 له : تلق . مهرد يتن ةئام ىلاإ مهارد ةرشع نم هي ىصوأ يذل و

 هنم ليلقلا نم هقصن كلذ نم ا اريقف يطعي نأ يصولل زوجي

 ئزجيو هؤزجي ام دحاولا ريقفلا اهنم يطعيف ةاكزلا امأف 2؛ ريثكلاو

 ةبصرلا عيمج ىلع ىتأ ولو افالتخا كلذ يف ملعن الو هتنس يف هتلوع

 ةتالت اهنم يطعي ليق دقف ت ءارقفلل اهي ىصوأ يتلا مه اردلا امأو

 . ءارقفلا مسا قحتسي قحتسي ىتح .اسف ء ارقف

 نينثا نم ةعامجلا نأل ادعاصف نينثا هيطعي : لاق نم لاتو
 رصب مل ام ١ لح او اريقف هلك يطعي ن ں ] زوجي :ل اق نم ل اقو . ادع اصف

 همزلي نم لوعو هلوَع نم رثكأ ا كلذ نوكن ن ن ] وهو يتغل ا دح ىلاإ ١ هي

 . هللا ءاش نإ كلذ مهفاف ةنس هلوع

 ريقفلا ىلإ صاخ مسالا اذه نأل حصأ وه رخآلا لوقلا اذهو

 ملكي ال هنأ فلح ول هنأ كلذو 8 كلذ مهفاف ءارقفلل ماعو . دحاولا
 اذه يف ملعن الو ءارقفلل ماع كلذكو س ثنح ادحاو اريقق ملك ءارقفلا
 هذه تناك ءارقفل مهاردلا هذهب ىصوأ اذإ نكلو . افالتخا بابلا
 الو ةرشعلا اودعي ال ءارقف ةرشع ىلإ ادعاصق ءارقق ةتالثل مهاردلا

 . كلذ مهقاف . ةثالثلا نع صقتنت

 نيلجر ىلإ عفدت نأ يصويو ةاكزب يصوي لجر نعو : ةلأسم

 امهيلإ عفدي نأ ىصوأ يذلا ناك اذه تبثي له : تلق . امهنايعاب
 ةاكزلا عفدتو كلذ تبثي ال مأ ؟ نيقحتسم ريغ وأ نيقحتسم ةاكزلا

 ىصوأ نإو ؟ يصوملا هب ىصوأ ام عبتي وأ ةاكزلا قحتسي نم ىلإ
 ناك ن ناف 4 فورعم هنيعي دحأ ىلإ ا ملست ن ] ىصوأو ةقورعم ةاكزيب

 ام ىلع يصوملا ةيصو تذقنأو هل ةيصولا تتيث ةاكزلل اقحتسم اريقف

٢٨٥



 هوجول ١ نم هجوي ٥ اكز قحتسي ال نمم وأ اينغ ن اك ن او : ىصوأ

 . اههجو ىلع ةاكزلا تذفنأو ةيصولا تلطب

 . ريقف ريغ وأ اريقف ناك ثراول ةيصو الو كلذ زوجي الف ؟ال

 : ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبأ نع بسحأ : ةلأسم

 دقع لبق مايأ يف تبجو تناك دقو ةاكز رمتب تصوأ يتلا ةأرملا امأو
 تناك ام رييختلا اهل نأ تفرع يذلاف ؟ اهنع ذقنت نأ تصوأو مامإلا

 ىلإ هملسي نأ ينبجعيف تقولا يف هذقنيق يصولا امأو ةايحلا يف

 . ملعأ هللاو مامإلا يلاو وأ مامإ نم رمألا ىلوأ

 هدنع نم مهارد ه اطعأ دقو لجرل لاق لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 : لاق . ءارققلا ىلع اهنم يقب ام قرفو تئش ام مهاردلا هذه نم ذخ

 نأ الإ . ءارققلا ىلع اهتيقب قرفو ءاشام اهنم ذخأ اريقف ناك نإ

 ىلا هلايع ينغيو هينغي ام الإ اهنم ذخأي الف ةاكزلا نم اهنإ هل لوق

 . تقولا كلذ لوح

 اهتيقب قرفو تئشام اهنم ذخ مهاردلا هذه لاق نإف : هل تلق
 لاق . ةاكزلا نم اهنإ الو ءارقفلل اهنإ لقي ملو ى ينغ وهو ءارقفلا ىلع
 . ءارققلا ىلع اهتيقب قرفيو ءاش ام اهنم ذخأيف

 نم ىرت مكو : تلق . ال : لاق ؟ دح كلذ يفق هيلع لهو : تلق

 ءارققلا نم نينثا اهنم ىطعي هنإ لوقأ : لاق ؟ ءارققلا نم ىطعي

 ام مهاردلا هذه نم ذخ هل لاق ولو : لاق . اهنم دارأ ام ادعاصف
 ام ماعطلا اذه نم لك لاق ول هنأل اهلك اهذخأي نأ هل ناكف ىس تئش
 . هلك هلكأي نأ هل ناكل تئش

 وه ققت او ء ارققلل مه أر دب هرلع ىصوأ نميف ترك ذو : ةلاسم

٢٨٦



 هيطعي نأ ىلع مهاردلا كلت نم ءارققلا نم هيطعي نأ ديري نمو
 كلذ ئزجي الف ؟ كلذ هنع ئزجي له اضورع وأ ارمت وأ ابح مهاردلاب
 ءارقفلا ىطعي الو اذه ىف انفرع ام ىلع تفصو ام ىلع اندنع هنع
 ضعب يف كلذ زوجي ليق دقو : ديعس وبأ لاق هنيعب هب ىصوأ ام الإ
 . هيلع اقفتا ام ىلع زوجي ليقو رعسلا لدعب لوقلا

٢٨٧



 رشع عباسلا بابلا

 يك هيلإ ىص ول ا لام ميلست و يصولا يك
 لاملا يف هفرصتو هتايح

 يصولا ىلع ضارتعالا تيملا ةثرول سيلو دمحم يبأ عماج نمو
 يصولا ةنايخ حص اذإو ٧ هيلع انيمأ هلعجو 8 هيف هيلإ ىصوأ اميف

 هتبث ةنايخ هيلع تبثت مل نإو هدي نم ةيصولا جارخإ مكاحلا ىلع ناك
 مكاحلا هاضري نمم هريغ هعم مكاحلا لخدأ اهيف امهتم ناك نإو
 هيلع لعجو لجر ىلإ ىصوأ نإو اههوجو يف اهذافنإو ةيصولا ظفحل
 . هيلع فرشملا يأرب الإ ةيصولا نم ءيش ذافنإ هل نكي مل افرشم

 سيمخ ني تلصلا رثؤم ١ يب ا نع ب اتكلا ريع نمو : ةلأسم

 لجر نع رثؤم ١ اي ] تلأس : هللا ءاش ن ا ةحرحص هيلع ةضورعم

 الم اح هنت رم ١ كرتو ىم اتي ١ ل الوأو انب ددو ال ام كرتو تومل | هزضح

 ؟ هتي اصو زوجت له نيملسمل ١ عم هقد 4 ةقت ريغ يصو ىلإ ىصو و

 ذقني ةقث الجر مكاحلا هعم لخدأ امهتم يصولا ناك نإ : لاق

 اناكو مهل اميو ىماتيلا رمأب موقيو نيدلا يضقيو اياصولا هدنع
 يذلا اذه نوكيو س امهب الإ اذه نم ءيش ذفني الو نييصو نيعيمج
 نم ائيش عيضي الئل . مهتملا يصولا عيضي امل اظافح مكاحلا هلخدأ
 . كلاهلا لام نم الو ىماتيلا لاومأ

 ةنايخلاب افورعم كلاهلا هيلإ ىصوأ يذلا يصولا اذه ناك نإو
 . ف كل تركذ امي موقي ةقث الجر هماقم مكاحل ١ ماقأو ةباصول ١ نم عزن

 ىماتيلل ةمساقملا يف مهتملا ىصرولا اذه ماق ن ا تيأرأ : تلق

 افورعم نوكي نأ الإ مهتي امم اذه سيل معن : لاق ؟ كلذ زوجيأ

 ميتيلا لام يف رمأ هل سيل نئاخلا نأل كلذ هل زوجي ال هنإف ةنايخلاب
 . مسقلا زاج دقف هتنايخ تفرع مث مساق نوكي نأ الإ

٨٨



 نأ ىضاقلل له ةثرولا هاكش اذإ ىصولا نع لئسو : ةلاسم

 هلزع كلذ هنم ملع نإف . مهل هنم ةنايخ ودبت نأ الإ . ال : لاق ؟ هلزعي

 لك يف ميتيلا ي | ىصو ةلزنمب هناكم هلعج يذل ١ هررع لعجو ةيصولا نع ا ن

 . ءىش

 ة أرما وأ لجر ىلا ا لجر ىصوأ | ذا مو 0 . لضف ب اتك نمو : : ةلأسم

 نب دمحم لاق . هريغ هعم لخدأ ةقث نكي مل نإف ث كلذ مكاحلا زاجأ

 . هتنايخ رهظت ىنح ةقث ريبع ناك ولو : حبسملا

 هريغ هعم لخدي الف مهتي ملام : لاق نم لاقو لاق هريغ نمو
 نإف 8 لضفلا باتك ريغ نمو . هتياصو تلطب هتنايخ ترهظ اذإف
 تامف نايصو ناك نإو 0 اليكو ميتيلل مكاحلا ماقأ ةنايخب فرع
 . ةقث رخآ هناكم مكاحلا ماقأ امهدحأ

 ةقث لجر لاقف . تيم لجرل قح هيلع لجر نع لئسو :
 قحلا هيلع يذلا اذهل زوجي له . هنيد ىف تيملا كلذ ىصو , نإ نومأم
 ؟ هنيد ىف هيصو هنأ هلوق ىف هقيدصت ىلع اذه هيصو ىلإ هملسي نأ
 نيد هيلع قاب هنإ لاقو هلمح ام ىلع انومأم ةقث ناك اذإ معن : لاق

 . هللا نيبو هنيب اميف هللا ءاش نإ صالخلا نم اهجو كلذ ناك هعضي

 زوجي له لجر ىلإ ىصوأ لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 هنأ ملع اذإ يصولا ىلإ ملسي نأ ةعبت وأ نيد تيملل هيلع ناك نم
 انئاخ ناك اذإف هل ليق . هيطعي نأ هل زوجي ال هنأ يعم : لاق : نئاخ
 نأ زجي مل هتنايخ هدنع تحص اذإ هنأ ىعم لاق ؟ سانلا دنع وأ هدنع

 . هملعب صوصخم لكو . سانلا دنع ناك ولو هيطعي

 يف نئاخلا لثم يدنع ميهتلاو : لاق ؟ همهتا ن ا كلذكو هل تلق

 ناك نإف : هل لىق . هدنع اميهت ناك اذإ كلذ ؛وجيال هيلإ ميلستلا

 هدنع ميقي : اولاق ؟ ةقث هدنع ميقي مأ مكاحلا هحرطرأ اميهت يصولا

٢٨٨٩



 مكاحلا هحرطي اولاق : لاق ؟ انئاخ ناك نإ كلذكو : هل تلق . ةقن

 ةقت هدنع ميق أ اذ ا ميهتل اق : هل ليق . هنم لضفأ وه نم هب لديتسيو

 نم تبثي ال اولاق : لاق ؟ دارفنالا ىلع ةيصولا ىف لمع هل نوكي له
 . ةقثل اي ال ا زوجي ال ى ذلا لعفلا نم د ارفنإل | ىلع ءىش هلعق

 ىلع لاخ يف ةقثلا ريغي هلمع هل زوجي لمع هل لهف : هل ليق

 هنإ لاق نإ هلعف نم تبتي هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ ىف قدصيو دارقنالا

 . كلذ ريغ هل بجوي هرأ ملو يصوملا نع ةبقر قتعأ

 تبثي ال : لاق ؟ ءاضقلا حص تيملا نع انيد ىضق اذإف : هل ليق
 دح و لك نيتقت نبيصو اناك ول كل ذكو . كلذ نمضيو مكحل | يف هل

 ل ارفنال ١ ىلع نيدلل امهدحأ اءاضق زجي مل ل ارفنال ١ ىلع ىصو امهنم

 موقي امو هئاسنل جيوزتلاو تيملا نع قتعلا يف امأو . لوقلا ضعب يف
 حص نإف : هل تلق . امهنم دحاولا لعقي زئاج هنأ يدنعف دحاولاب

 . يدنع اذكه لاق ؟هاضق امل انماض نوكيأ امهدحأل ءاضقلا

 لاقو . خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 اولاقو يصولا اوناختسا اذإ ةثرولا نإ : شيرق نب ديعس مساقلاوبأ
 مهل همزلي سيل : لاق ؟ كلذ 7 همزلي " انترضحب اياصولا قرقي

 تنيبت نإف . يصولا ةنايخ نيبتت ملام هب قتو دق يصوملا نأل كلذ

 نيمي مهل همزلي مل هتنايخ نيبتت مل نإف ةياصولا نم جرخ هتنايخ

 ىصوأ لجر : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ملعي ىتح ال : لاق ؟ هنم ىرتشا له ىصوأ فيك ملعأ ملو لجر ىلإ
 بصو انالق لعج لجرق : تلق . اياصولا ذافنإو نيدلا يف يصو هنأ

 هيلإ ملسي ق ا ء يش هنم يرتشي له . هت افو دعي هلىكوو هت ابح يف

 . فالتخا هق : لاق ؟ءيش

 هي ضري ملق هتترو ضعي ىل ا ىصوأو كله لجر هنم : ةلاسم
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 اوذختي نأ مهلف هومهتا اوناك نإ : لاق . كلذ هل اوملسي ملو ةثرولا
 : هللا دبع وبأ لاق . هل اوضرعي الف . هومهتي مل نإو رخآ الجر هعم
 . مهلوقب ذخؤي الو امهتم نوكي ىتح

 اذهل نيد لجر ىلع ناك اذإ تيأرأ متلقو ةيشاحلا نم : ةلأسم

 هنم فرعي ال ناك اذإف ؟ ليكولا اذه ىلإ هعفدي نأ هل زوجي له تيملا

 . هيلإ هعفدي الف ةنايخلاب هفرعي ناك نإو . هيلإ هعفديلف ةقت الو ةنايخ
 هيلإ عفدف مكاح هيلإ عفدلا ىلع هربج نإف متلقو . أربي مل هيلإ عفد نإو
 هربج نإو امرغ هيلع رأ مل لدع مكاح كلذ ىلع هربج نإف ؟ أربي له
 . عجر . مرغ هتموكحب يصولا كلذ ىلإ عفدق روج مكاح هبلع
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 رشع نم انلا بابلا
 هل زوجي ام و يصولا ةنوعم يق

 اميقو اهذاقناب ىلوأ نم و ةيصولا ذافنإ نمه

 ةنآعتسالاو ةباصولاو ةلاكولا نم يصولل زوجي
 هيك ىصوأ اميك

 هيف وه امب مايقلا ىلع هنيعي نم هتايح يف لكوي نأ يصولل
 لعج تدم ١ نوكي نأ ال ا . كلذ يف هتوم دعي يصوي نأ هل سيلو

 . هل لعج ام ىهتنم ىلإ ا كلذ هلف اضيأ يصوي نأ يصرولل

 : ل اق ,: نم ل اق . فالتخ أ كلذ يف : درعس يي ] نع ليقو

 ق ] 0 ذ هل لعج يصولمل | هيق هبل ا ا ىصو أ اميق يصوي ن أ يصرولل ز زوجي

 : هل لعجي مل

 . رظنلا يف جرخي اميف لاح لك ىلع زوجي ال : لاق نم لاقو
 مل هل لعجي مل نإو يصوي نأ هل زاج ك كلذ ل لعج نإ : لاق نم لاقو
 نأ هل زاج ةيصولا يف لخد دق ناك نإ : لاق نم لاقو . صوب

 نأ الإ لخد ولو : لاق نم لاقو . زجي . لخد نكي مل نإو يصوي
 : كلذ هلف ريسي ءيش اهنم ايقاب نوكي

 مايقلا ىلع هنيعي نم هتايح يف لكوي نأ يصوللو : ةلسم
 تيملا نوكي نأ الإ هتوم دعب كلذ يف يصوي نأ هل سيلو هيق وهامب
 يصوي نأ ةيصو هيلإ ىصوأ نمل اضيأ لعج نإو يصوي نأ هل لعج
 . لوألا تيملا مهل لعج ام ىهتنم ىلإ زئاج كلذف

 ىتح اياصولا ذقنأ دق يصولا ن اك اذا : ءاهقفلا ضعي لاقو

 هل لعجي مل ولو : رد اج كلذق . هتبوم دعي ه ذقني نم رم ] ءيش هيلع يقب

 يصوي نأ يصولل نإ : لاق نم لاقو : نسحلاوبأ ل اق . يصوي نأ
 هبلا ا ىصوأ اذإا جيوزتلاو اياصولا يف كلذ هل لعجي مل ولو ةيصولا يف
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 . يصولل طوحأ لوقلا اذهو كلذ يف

 ذاقنإ يف لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةيشاحلا نم : ةلاسم
 ةيصولا لبق نأ دعب ةافولا هترضح يصولا نإ مث هنيد ءاضقو هتيصو
 : لاق ؟ اهنم صالخلا هجو هل ىرت فيك 0 اهذفني ملو اهيف هدي لخدأو
 . هنع اهذفني ةقث يصو ىلإ اهب يصوي

 وه معن : ل اق ؟هل لعجب مل وأ يصوي ن أ هل لعج ن اف : تلق

 . ةيصو نم همزل ام ذافنإ يف هتيصو يف هظفل نوكي فيكف : تلق
 يف يبصو كتلعج دق لوقي : لاق ؟ يصوي نأ هل لعج نكي مل اذإ ديز
 نم ينمزل اميف لوقي الو هيلإ يصوي وأ ديز ةيصو نم ينمزلام ذافنإ
 تيملا لام يف تابجاولا قلعتك هيلع تقلعت دق ةيصولا نأل ديز ةيصو
 يضقي ام يصوملا لام نم هيلإ ملسيو ةرهاظ ريغ ةيصولا تناك اذإ
 . ةيصولا هر

 فيك هيلإ ىصوأ اميف يصوي نأ لعج دق يصوملا نإف : تلق
 ىصوأ اميف ديزل ايصو كتمقأ وأ ديزل كتلعج دق لوقي : لاق ؟ هظفل
 ملعي يناثلا يصوملا ناك : تلق . هنيد ءاضقو هتيصو ذافنإ نم يلإ
 ؟ ملعي نكي مل وأ لوألا يصولا ةياصو

 نيلدع ةداهشب لوأل | يصول | ةصو ةحص ملعي ناك نإ : لاق

 نأ زوجب بالف ديزل ايصو هماقأ يذلا اذه لوقب ال ا كلذ ملع نكي مل

 هيلإ ملسي نأ ال ا ةيصولا بحاص تيملا لام نم ةنصولا يف فرصتي

 . عجر . ديز ةيصو يضقيل الام

 ليكولا ناك وأ ةقث ناك اذإ هيلإ ىصوملا نع هتلاسو : ةلاسم
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 و ] امهتياصو هعم حصت ىتح و ] امهنيعي ن ن أ ملسملل له ةقث ةقت يحل |

 اذإ هناعأ نمل زاج ةقث ليكولا وأ يصولا ن اك اذر : لاقف ؟ امهتلاكو

 زوجي الف هقن ةقث هقفت ريع ' ليكولا وأ ىصولا ناك نإو تيملاو يحلل ةياصولا

 نأ أ هل ت زجي مل نيروتسم اناك ولو ةقثلا هفرعي ىتح "" هعيبي نأ هل
 . ناتقث امهنأ ملعي ىتح امهنيعي

 الف ا ذكي نالفل وأ ١ ذكي نالفل تيمل | ىصوأ اذ ا ل اقو : ةلأسم

 نوكي نأ الإ تيملا يصوملا هب ىصوأ ام لعفي نأ يصولا ىلع سئب
 مثإلا هيلعف هلاح ىلع روجلا كلذ يصولا كرت نإو ةيصولا يف راج
 . تيملا هل ىصوأ امم ذخأي اميف مثإ هل ىصوأ نم ىلع سيلو

 زوجي الام لعف الو فاح هنأ هل ىصوملا ملعي مل اذإ : هريغ لاقو
 . هيلع سأب الف هل

 ر زاجأ اف . هيق هرل | ا ىصو أ امي يصول ا ةيصو يف فلتخ او : ةلأسم

 . ضعب هزجي ملو ضعب كلذ

 ١ اذكو ذكي ةطنح هل يرتشي ن ا ىصوأ لجر نع لئسو : ةلأسم

 . ءارقفلل بصيو اذكو اذكب ءام يرتشيو ءارقفلا يف مسقت ارانيد
 نم صقني ق ] ةطنحل ١ يف هررصبو ء 0 ١ نم صقني ن ] يصولل ز روج

 هب هرمأ ام ال !ا ذقني نأ هل بحأ ام : لاق ؟ ءاملا يفق هريصيو ةطنحلا

 . هي لمع ءارقفلل ريخ هنأ ىري ام ءاج اذإف . أ هيحاص

 ن ] هل لعجو يصو ىل ا يصولمل ١ ىصوأ ا ذ ا هن ا ليقو : ةلآسم

 الو مكاح نم مكح الو ةادانم ريغب قحب هبلاطي نمع نيميلا هنع عفري

 هنيعي نآ : ةخسن يف(١)

 هبحاص هب ىصوأ ام ىدعتي نأ : ةخسن يفو )٦٢(
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 اودقي نأ ةثرولا بلطي ملام هل ازئاج كلذ ناك ثراو ىلع ةروشم

 نأ هل لعج ولو س كلذ مهل ناك مهلام اودقفي نأ ةترولا اوبلط نإق "لاملا

 اوبلط نإف . كلذ هل لعجاذإ مهيلع ريشي نأ هيلع سيلو مهيلع ريشي ال
 ءادفلا اوملس اذإ كلذو هيلع كلذ مهل ناك مهلام ءادق اوملسي نأ مه
 نأ الإ مهل ضارعتسال لاملا نع فقوتي نأ هيلع سيلو 0 عيبلا لبق

 . كلذ نم رثكأ مهيلع سيلو عيبلا لبق نم لاملا اودفي

 نم ىماتيلا نع عفد اميق قدصم وهأ يصول ا : تلق : ةلاسم

 هل لهو ؟ نيمي وأ ةنيب هيلع مأ كلذ ريغ وأ نيدلا ءاضقو ةاكزلاو ةقفنلا
 ىرن امف ؟ راغص ىماتيلاو هليقي وأ ءاد ريغ نم يرتشملل طحي نأ
 لوقلاف ةاكزلاو ةقفنلا امأو س ةنيب ريغب نيد ىف ىماتيلا لام ىطعي نأ
 . نيميلا هيلعف مهتا نإو لاق ام بذك فرعي ىتح هلوق

 : هلل ١ همحر- ةبو اعم ىب ] نع بسح أ ةعقر نمو : ةلاسم

 هنأ الإ ةياصولاب ةنيبلا دهشت ملو لجر ىلإ ىصوأ لجر نع هتلأسو
 تام من » هتيصوب هملع أو هيل ا ىصوأ ام هنع ذقني ن ] هرم أ دق

 ملع ريغب هب هيلإ ىصوأ ام كلاهلا نع ذفني نأ يصولل لهف يصوملا
 ؟ مهملعي وأ ةثرولا نم

 هل اومتي نأ الإ ةيصولا نم ائيش ذفني نأ يصولل زوجي ال : لاق

 . مكحلا يف اذه لدع يدهاشب حصي نأ الإ هب هيلإ ىصوأ ام هنع
 ءاش نإ كلذ هل زاج اهذاقنإ هل رتتسا نإف هللا نييو هنيب اميف امأو

 .هللا

 ىلإ نأ ملعي ناك لجر نعو تاباوجلا ضعب ةعقر نمو : ةلاسم
 هرلا ىصوأ توملا هرضح املف اقادص هتجوزل وأ اقح لجرل هدلاو

 نالف امأ هل لاقو . اذكو اذك ىلإ هيلع هنأ لاق اميف اقدصم هلعجو
 املف اهقادص اهتيفوأ دقف يتجوز امأو يلع هل ناك ام هتيضق دقف
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 ؟ تيملا ركذ ام اركنأو لجرلاو ةجوزلا تبلط تام
 دق هنأ كلاهلا ركذ ام اهيضقي نأ هل ىرأ سيلق تركذام ىلعف

 ملاس وهف س كلذب امهل مكحو مكاحلا عم امهل يذلا حص نإف امهاقوأ
 كلذ نم ملع امم هثاريم ردقب وه يضقي نأ بحأ دقو . هللا ءاش نإ
 . امهل

 ىل ا لجر ىصوأ اذ او : رقعج ني دمحم ري اج وب ] ل اق : ةلاسم

 هلام نم هيضقي نأ هلف هلام نم هيضقي نأ هرمأو هنيد هفرعو لجر
 . قوقحلا كلت ىلع اهنوفلحي نيمي الو هلهأل حصت ىتح مكاح يأر الب

 م أ ثر و هل ن اك ء اوسو : هل تلق . نبميل ١ مهيلع : ل اق نم ل اقو

 وأ اغلاب وأ اميتي هتراو ناك ءاوسو : تلق . معن : لاق ؟ هل ثراو ال
 . معن : لاق ؟ ابئاغ وأ سرخأ وأ اهوتعم

 نا أ هلأ أ هئ اضقي هرماي ان ملو هني ل هفرعو هيل ا ىصو ] نإ اف : هل تلق

 . ال: لاق ؛ى هرمأ اذإ هيضقي نأ هل امك هضقي

 هني ل هفرعو هصو هلعجو هيل ١ !إ ىصو ] اذ ! : ليق دقو ل اق هريغ نمو

 . هدلو يفو اب اصولا عيمج يفو هنيد ءاضق يف يصو وهف

 لاقو . كلذ هل دحي ىتح هدلو يف ايصو نوكي ال : لاق نم لاقو

 نم لاقو . هتانب جيوزت الإ اياصولا عيمج يف ايصو نوكي : لاق نم

 . هتانب جيوزتو هاي و عيمج يف هيصو نوكي : لاق

 ني دل او مك احلا دنع ةب داصول ١ يصول ١ حصي ىتحف : تلق هنمو

 ةنيبلا قوقحلا لهأ راضحاب وأ هتيصو ىلع تيملا هدهشأ نم ةداهشب

 . معن : لاق ؟ هئاضقب رمأيو مهقوقح ىلع
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 مأ اهايإ مهيضقيأ اهيف هيلإ ىصوأ يتلا كلت مهقوقحب لودعلا نم هعم
 . مكاحلا عم حصي ىتح : لاق ؟ مكاحلا عم حصي ىتح

 لدع مامإ سيلو روجلا لهأ اذه لتم يف ناك نإف : تلق
 : لاق ؟ ةنيبلا اهب هعم تدهشو تيملا اهايإ هفرع دق اذإ مهيضقيام

 :هل تلق . معن : لاق ؟ نيغلاب وأ ىماتي ةثرولا ناك ءاوسبو : تلق . معن

 . هل كلذ لعل : لاق ؟ اهايإ مهيضقي وأ اهيلع مهفلحي نأ هل لهف

 اذه لتم يف وهو تيملا ىلع انيد ملعي ىصولا اذه نإف : تلق

 : لاق ؟ هدنع 7 الي يضقي ن أ هلأ هل صوب ملو تام دقو ن امزل ا

 نم هريغ وأ هيخأ لثم تيملا ءايلوأ نم الجر نأ ولف : تلق . ال
 كلاهلل يصو الو هيلع نيدب ملع ثراو ريغ وأ ةثرولا نم هريغ وأ ثراو
 ناك روج وأ لدع نامز يف نيدلا كلذ يف تيملا لام يضقي نأ هنكمي

 . ال : لاق ؟ هيأرب كلاهلا لام نم قوقحلا كلت ىضقي نأ هل

 هيلع ؟ يذلا نيدلا نم كلاهلا لام نم ائيش ىضق نإف : تلق

 . كلاهلا لام نم هثاريم نم نيدلا نم هتصح ردقي كلذ زوجت : لاق

 . كلذ ىلع ردق نإ هلهأل لاملا صلخي نأ هيلعو

 كلت تحص اذ ا : ل اق ؟ كلذ نم صالخل ١ بلطي فيكو : تلق

 قوقحلا حصت مل نإو كلذ زاج اهاضق ناك دقو مكاحلا عم قوقحلا

 . اهلهأ ىلإ اهدري نأ همزل مكاحلا عم

 :لاق ؟ لدع مكاح نكي ملو روجلا نامزلا اذه يف ناك نإف : تلق

 . ىورشلا هيلع

 كلاهلا اذه لام نم هفلتأ ام كردي ملو بلط نإ لوقت امق : تلق
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 فلتأ اذإ هنأ انعم يذلاو . اباوج ةلاسملا هذهل دجن مل : هريغ لاق

 . ىورشلا هيف نوكت اميف ىورشلا هيلعف هصلخي نأ ىلع ردقي مل الام
 مهلام نم اذه فلتأ امب ىماتيلل مهريغ وأ ةثرولا دحأ نمض نإف
 . مهيلإ كلذ ريصي نأ الإ ال : لاق . اذه اربيأ

 ذافنإو هنيد ءاضق يف لجر ىلإ ىصوأو كله لجر نعو : ةلأسم
 نأ يصولل زوجيأ . نيدلا نم ائيش افراع يصولا ناكو هتيصو
 دهشي نأ الإ هل زوجي ال وأ هنيد نم فرع ام كلاهلا نع يضقي
 ؟ هقحب قحلا بحاصل هريغ كلاهلا ىلع نادهاش

 كلاهلا هل لوقي نأ الإ كلذ يصولل زوجي الف تفصو ام ىلعف
 كلذ هل لاق اذإف ى هتيضق ىنأ ملعت ملو يلع هتملع نيد لك ىنع ضقا
 . كلذ هل زجي مل كلذ هل لقي مل نإو هيلع هنأ ملع ام ىضقي نأ هل زاج

 يف ضراعم هضراع نإ مكحلا يف اذهو . معن لاق : هريغ نمو

 اضيأ كلذ هل سيلو مكحلا ىف اذه هل سيلف ثراو وأ بستحم وأ كلذ

 . هللا نيبو هنيب اميف لوقلا ضعب يفق

 هرمأب ١ افورعم اني د هل دحب ن أ ال ا كلذ هل زوجي : ل اق نم ل اقو

 نإف هنيد ءاضق يف هيصو هلعج نإ امأو كلذ هل زوجي الف هئاضقب

 نيد هيلعو توملا هرضح لجر نع دمحم ابأ تلأسو : ةلاسم

 ىسنو ةيصولا تعاضف هنيد بتكو لجر ىلإ ىصوأو هلامب طيحي
 ءامرغلا نم فرعي ملو مهنم الجر فرعو مهفرعي ملو ءامرغلا يصولا
 نأ يصولل زوجي له كلاهلا اذه كرت ام ردقب قحلا نم ميرغلا كلذكو
 ؟ لجرلا لام فاقك وهو هدي يف يذلا اذه هيلإ عقدي
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 ملو مهيلع جتحا اذإف ءامرغلا ىلع جتحي ىتح هيطعي ال : لاقف
 حصا ناف كلاهلا لام نم هدنع يذل | ميرقل ا اذه ىلإ عفد اوحصي

 هلعجيو هنم ذخأي نأ هيلعو هل نماض هنإف كلذ دعب مهقوقح ءامرفلا

 . مهقوقح ردق ىلع صصحلاب مهنيب

 نإ هنأ دارأ هلعلو اطقس باتكلا يف ن أ انعم ىذلا : هريغ لاق

 فلخ ام ةلمج هدحو ميرغلا اذه ىلإ ! هعقد دعب مهقوقح ءامرغلل حص

 امم هتصح ردق الإ هاطعأ ام هنم ذخأي نأ هيلعو انماض ناك كلاهلا

 مهقوقح ردق ىلع ءامرغلا نيب يقابلا مسقيو ءامرغلا رئاس دنع هبوني
 . ملعأ هللاو دارأ هنأ انعم اذكه

 مهقوقح ءامرفل حصأ مت مكاحل يأرب هعفد ناف : تلق هنمو

 . مكاحلا ىلع كلذ امنإو ءيش يصولا ىلع سيل : لاق كلاهلا ىلع

 هتكرت يف هتيصوف هتوم دعي هيل ا ىصوم | ىصو ] ن !و : : ةلأسم

 . ايصو هل يضاقلا ماقأ دحأ ىلإ صوب مل نإو لوأل ١ تلم ١ ةكرتو

 هثرو ناويح هلو هلامب طيحي نيد هيلعو كله لجر نعو : ةلاسم
 ضبق ىلإ زوجي نأ هل له هيلإ ىصوأ هنأ لجر ىعداف كلذ ريغ وا
 يفو هدي يف كلاهلا اذه لام نوكي نأ نايدلا هرك نإف : تلق ؟ هلام

 ناك ةقث يصولا اذه ناك نإف لمعيو هيلع ماقي نأ جاتحي ام لاملا

 ىلع ةصحلاب مكاحلا يأرب كلاهلا نيد يق هذقني هدي يق كلاهلا لام

 ةقث اليكو هدنع مكاحلا ماقأ امهتم ن ناكو ةقث ريغ ناك نإو هئامرغ

 يصولا اذه ناك نإو ءامرغلا هذخأي ىتح امهدي يف لاملا اذه نوكيل

 كلذ بلط اذإ هيلإ مكاحلا هب رقي مل لاملا اذه يق ةنايخ هنم ترهظ

 . هنم دب ال لمع نم لاملا هنم جاتحا امو هريغ اليكو ماقأو ءامرقلا

 . هنم لمعلا اذه مكاحلا رمأ

 ةنيب هل دهشت ملو لجر ىل ا ىصوأ لجر نع هتلآاسبو : ةلأسم
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 هملعأو هي هيل ا ىصوأ ام هنع ذقني نأ هرمأ دق هنأ ال ا ةب اصول اي

 ىصوأ ام كل اهل ١ نع ذقني ن ] يصولل لهف . يصوم ا تام مث ةصوب

 ن أ يصولل زوجي ال : لاق ؟؛ مهملع ريعي وأ ةثرول ١ نم ملعب هب هيل !

 نيغلاب ةثرولا نوكيو ةثرولا كلذ هل متي نأ الإ ةيصولا نم ائيش ذفني
 هب هيلا ىصوأ ام هنع ذفني نأ هلف مهبحاص هب ىصوأ ام اومتأ اذإق

 نأ الإ هب هيلإ ىصوأ ام ذفني نأ هل زوجي الف 0 ميتي مهيف نوكي نأ الإ
 نإف هللا نيبو هنيب اميف امأو مكحلا يف اذه لدع يدهاشب حصي
 . هللا ءاش نإ هل زاج اهذاقنإ هل رتتسا

 هلكو اميف هريغ اليكو لكوي نأ لجرلل زوجي له هل ليق : ةلأسم
 ىلإ ليكو دعب اليكو لكوي نأ هل لعج اذإ زئاج كلذ : لاق ؟ هيف
 نأ هل لعجو هيصو هلعج اذ ا ةياصولا يف كلذكو . هل هلعج ام ىهتنم

 هل لعج ام ىهتنم ىلإ | يصو دعي ايصو يصوي ن أ هل ٠ زداج داحق . يصوي

 ام ءاضق يف هنيعي هت ايح يف اليكو لكوي ن أ يصولل زئاج كل ذكو

 . هرمأي مل وأ هرمأ هل كلذو هيق هيلإ ىصوأ

 لعجي مل ولو هنيعي نم لكوي نأ يصولل زاج مل : لئاق لاق نإف
 نإ هل ليق . لكوملا هل لعجي مل اذإ ليكولل كلذ زوجي الو يصوملا هل
 يذلا طرشلاب الإ لعفي ال ليكولاو هتافو دعب تيملا ماقم موقي يصولا
 . لعفلا هل زجي ملو ةلاكولا تلطب ىدعت نإو ةايحلا يف لكوملا هل هلعج

 نأ ليكولل له هتايح يف اليكو لكو لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هريغ لكوي نآ هل سيل ليق هنأ يعم : لاق ؟ هيف هلكو اميف هريغ لكوي
 . هل لكوملا كلذ هل لعجي نأ الإ

 اياصولا ذاقنإ يف هنيعي نم لكو نأ هل تيملل يصولافق : هل تلق

نم رمأي نأ هل ن : ليق هنأ ¡ يعم : لاق ؟ ال مأ اهيف هيلا إ ىصوأ يتلا



 ذافنإ يق ةافولا هترضحاذإ هريغ يصوي نأ هل زوجيف : هل تلق

 يعم : لاق ؛ كذ تيملا هل لعجي مل نإو اهيف يصو وه يتلا ةيصولا
 مل تيملا ناك نإو هل لعج ام هلف كلذ هل لعج دق تيملا ناك نإ هنأ

 نم لاقو . كلذ هل لاق نم لاق : فالتخا ىدنع هيقف كلذ هل لعجي

 لخد دق ناك إ : لاق نم لاقو . هل لعجي نأ الإ كلذ هل سيل : لاق
 نإو . اهنم ىقب اميف يصوي نأ هل ناك انيمك اهنم ذفناو ةيصولا يف
 . يصوملا هل لعجي نأ الإ كلذ هل نكي مل ائيش اهنم ذفنأ نكي مل

 ملو هتايح يف هنيعي نم لكوي نأ يصولل زاج فيكق : هل تلق

 : لاق ؟ هتايح يف هنيعي نم لكوي نأ لكوملا ةايح يف ليكولل زجي
 اميف هتلاكو تتبت امنإ هنألو هسفنب مئاق لكوملا نأ عضومل هنأ يعم
 يف هيصو ناك ايصو يصولا لعج اذإ تيملا نألو ةلاكولا نم دح
 هل دح نإ اف هنيعي ائيش هل دحي ىتح هيل ١ ! يصوي ن أ زوجي ام عيمج

 . هيف ايصو الإ نكي مل هنيعب ءيش يف

 هل لعجو لجرل ىصو لجر نع هتلأسو . ةيشاحلا نم : ةلاسم
 هنأ ملعي مل الجر يصوي ن ا يصوملل له : تلق . هريغ يصوي ن ا
 . معن : لاق ؟ يصولا وه

 نأ هل لعج تيملا نأ ىعدا اذإ ىصولا قيدصت زوجي لهف : تلق
 يع دملا ن اك ولو ال : ل اق ؛؟ هلوقي هريغ نم ةيصرول ا هنم ليقيو يصوي

 . عجر . هسقنل يعدم هزأل ادلو اياصولل

 ردق امب هيلإ ىصوملا نيد يضقي نأ هل زوجي ليكولاو : ةلاسم
 . ماكحلا عم كلذ امناو هللا عم مرحي الو هل زئاج كلذو . هبلع

 ىبأ نع بسحأ خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 له هيلإ يصوملا لبقو لجر ىلإ ىصوأ لجر نع هتلآسو : دمحم
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 : لاق ؟ ىصوي فيكو : : تلق ؟ كلذ د ار ] نإ يصوي ن ] يصولل

 نإ : لم .يصوت ن ] كل تلعج دقو يبصو تدب ذأ ل اق لوأل ١ يصوملا ن ا ,١,اك

 يصوي ن ] هل لعجي مل ن ن و هب ىصو ] اميق نالفل ادصو كتلعج دق

 . كلاهلا نالف يلع ام ذاقنا إ يف يل اصو كتلعج دق لوقيف

 فلتخا ل اقو دمحم يب أ نع بسح أ هريمع نمو : : ةلأسم

 هل سيلو رومأم وه امنإ يصولا ن : موق لاق يصولا يف انباحصأ

 ىصوملا هلعجامنإ يصولا ن : موق :لا . هي رمأ ام ريغ لعقب نأ

 يصوملا لام نم هب هيلإ .7 اميف لعفلا زئاج وهو هماقم موقيل
 يذلا تيملا ةلزنمب كلذ يف وهو هلام يف لعفي نأ يصوملل زوجي امك
 . هاصو

 ءاضق يف هيصو هلعجو لجر ىلاإ ىصو ] لجر نعو : ةلأسم

 ايرل نم ائىش لجرل هيلع ن ن أ هعم رق ] اميق رق و هتصو د افنإو هنيد

 دقو ل ارأ ا هن ا ي دنع يطعي ن ں أ يصولل روجب له كلذ ل يصولل نيت دق

 . ال : لاق ؟ اير هنأ ملع

 . ةثرولا

 الإ ال : لاق ؟ كلذ هيلإ ملسي نأ هل له ميتي مهيف ناك نإف : تلق
 هملع قح لك يف وأ هيلع حص قح لك ء اضق يف هصو هلعجي ن ]

 لاق مث ذ نالقل اذكو اذكو . نالقل اذكو اذك قح هل نيت اذ ا امأ او 4 هيلع

 يضقي ن ] هل سيلف 4 . ينيصو ذ اقن و يني ل ء اضق يف يبصو هتلعج دق

 . ائيش هل نيب دق ناك اذإ كلذ نيح ىق هل نيبتام الإ هنع

 اهب هاطعأف مه ارد وأ ريناند ةجحب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 كلاهلا لام نم يطعي نأ يصولل نوكي امنإ : ليقف اضرأ وأ الخن

 لام ىلع يداني نأ دعب نم نويدلاو اياصولا يف لوصألا نم اضورع
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 الف لاملا كلذ ءادف ىف ةثرولا ىلع ىصولا جتحيو هنمث فقيو كلاهلا
 ىلع نويدلاو اياصولا نم كلذ قحتسي نم ىلإ هملسي كلانهق هودقي
 ضورعلا ليبس

 ةمواسملاب كلاهل | لام نم عيبي نأ هل يصول ١ نا : لاق نم لاقو

 هل رفوأ كلذ ىأر اذإ هل ضرعي نأ زوجي اذه ىلعف رقوأ كلذ ىأر اذإ

 . اياصولاو نويدلا يف

 هل له رارقإو اياصوو قوقحو نيد يف هيلإ يصوأ نمعو: ةلاسم
 نم فلح نإف مهضعب فلحي نأ هيلع لهو اعيمج ءالؤه فلحي نأ
 ىلإ رمألا ناك اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ائيش هطعي مل الإو دحأ ءالؤه
 ذخأي مل فلحي مل نمو ذخأ فلح نمف نيميلا نم دب نكي مل مكاحلا
 فلحي نأ هيلع ناك مكاحلا نود يصولا ىلإ رمألا ناك نإو . ائيش
 يف نكي مل نإو ماتيأ ةثرولا ىف ناك اذإا كلذ امزال قوقحلا باحصأ

 نإو اوفلح اودارأ نإ ةثرولا ىلإ كلذ يف يأرلا ناك ماتيأ ةثرولا
 . اوفلحي مل اودارأ

 نأ يصول ا دارأف ءيشب هنرعي دحأل ىصوأ ناف اياصول | امأو

 بلط اذإف ةثرولا كلذ بلطي نأ الإ هعسو هعدو نإو كلذ هل ناك فلحي

 عسو هل ىصوملا نيمي ةثرولا بلطي مل نإو مهل ناك ةثرولا كلذ
 تناك اذإ اهيف نكي مل وأ ميتي ةثرولا يف ناك نيميلا كرت يصولا
 مكاحلا وأ هب هيلإ ىصوأ ةح ةحص ةثرولا بلط اذإو س اماتيأ ةثرولا

 زاج هب هيلإ ىصوأ ام ذفني نأ ردقو ةحص دجي مل نإف كلذ هيلع ناك
 . كلذ ىلع ردق اذإ ةينالعلاو ةريرسلا ىق كلذ هل

 ذاقنإو هنيد ءاضق يف لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 ءاجو هنيدو هتيصو يف ذقنأو يصوملا لام نم يصولا عابف هاياصو
 لاملا يف نكي ملو ةنيبب كلذ ىلع حصأو كلاهلا نم ةلاكو ىعداو لجر
 لوألا ليكولا ىلإ يناثلا ليكولا اذه بلطف هلك نيدلا نع صقن ءاقو
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 هل مكحي له صصحلاب نايدلا نيب لاملا عزو دقو نايدلا ىلإ ملس ام
 كلذ نأب ءامرفلا ناميأ عم كلذ زاج لدع هنيبب كلذ حص اذإق ؟ كلذب

 مل نإو س كلذ اوعدا اذإ نيحلا اذه ىلإ ةنيبلا هب مهل تدهش يذلا مهل

 ال ملعلاب نيميل ا مهمزل ةنيبلا ةداهش ههل حص ام اوبلطو ثك كلذ اوعدي

 كلذ اوعدي مل اذإ لطابب مهل اودهش مهتنيب نأ نوملعي الو عطقلاب

 مهل تدهش يذلا قحلا اذه نأ نوملعي ام مهنأ ةترولل نيميلا مهمزلتو

 اذه ىلإ هوجولا نم هجوب هنم ءيش الو هيلع يذلا نع لاز ةنيبلا هب
 مهل تبث كل تفصو ام ىلع ناميألا ترجو ةنيبلا تدهش اذإف نيحلا

 ىلع ناكو صصصحلاب لاملا يف ءامرفلا اوكراشي نأ مكحلا ىفق

 ةجحب ءامرغلا ىلإ ملس ناك اذإ كرد ليكولا ىلع سيلو كلذ ءامرقغلا

 . ةجحلا هذه هيلع موقت نأ لبق نم قح

 يف الجر لكو لجر نعو رباج يبأ نم باوج نمو : ةلاسم
 ضعب ليكولا ىضقفق هنيد ىلع هعم ًالجرو وه هدهشاو هنيد ءاضق

 نم ىضق ام كلاهلا لام نم ذخأي نأ دارأ مث هدنع نم ءامرفقلا

 كسقنل ذخأت كنأب ىماتيلا نع عقدي نم جتحاو 0 هب دهش يذلا نويدلا

 . هب تدهش ام

 مث هتداهشو هتلاكو تتبثو مكاحلا دنع نيدلاب دهش ناك نإ انيأر
 اذإ هنع ىضق ام لثم كلاهلا لام نم ذخأ هلام نم كلذ دعب ىضق
 مث مكاحلا دنع هتداهش تتبثو لبق نم ىضق ناك نإو ءاضقلا حص
 هتداهش فعضتسن انإف ىضق ام كلاهلا لام نم ذخأي نأ دارأو دهش

 . ملعأ هللاو دهشي نأ لبق ىضق اميف

 لوقت ام تلقو . هللا همحر حاضو نب حلاص خيشلا نع : ةلاسم

 ريغ نم الجر هيصو لعجو اياصوب يصو ىلإ ىصوأ صوم يق
 هقدصق اهضعب وأ ةيصولا جرخأ هنإ : ةترولا ضعب لاقفق ؟ ةثرولا

 ئزجيو زئاج هنأ باوجلا ؟ ال حأ كلذ يزجيآأ ةقت هدنع ناكو يصولا

 هنأ هل ىصوأ نم رارقإو ةنيبب ىتأو هقدصي مل نإو ةيصولا هذاقنإ
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 . ملعأ هللاو ثراولا ذافنإب يصوملاو يصولا ئربو كلذ أزجأ ضيق

 فلتخا لاقو دمحم ىبأ نع بسحأ هريغ نمو : ةلاسم

 هل سيلو رومأم وه امنإ يصولا نإ : موق لاق يصولا يف انباحصأ

 يصوملا هلعج امنإ يصولا نإ : موق لاقو . هب رمأ ام ريغ لعفي نأ
 يصوملا لام نم هب هيلإ ىصوأ اميف لعفلا زئاج وهو هماقم موقيل
 يذلا تيملا ةلزنمب كلذ يف وهو هلام يف لعفي نأ يصوملل زوجي امك
 . هاصو

 ىلع لجرل ةيصو ةأرما يف نسحلا نب دمحم باوج : ةلاسم
 ترمأف ميتيلا بأ هب ىصوأ هل اقح الجر يطعت نأ تدارأ ميتي هل دلو

 زوجي له قحلا ةضبق ىلع يطعملا لجرلا اذه فلحي نأ الجر ةأرملا
 تفصو ام ىلعف ؟ نيميلا مالك نم يزجي امو : تلق ؟ هقلحي نأ هل
 فلحملا لجرلا اذه ملع اذإف صوصتم هنيعب اذه يف ظفح ريغ نم
 هذه تيضرو كلاهلا لجرلا اذهل ةنصو هذه نأ فلاحلا لجرلا اذهل

 هقح هل فلحملا لجرلا اذهب قحلا اذهب هل ىصوملا لجرلا اذهو ةأرملا
 كلذ زاج ةقثلا نم كلذ ةلزنمب وهو امهنيب همكح ىلع كلذ ىلإ الزنو
 . هللا ءاش نإ

 كلاهلا هب ىصوأ يذلا هقحب املاع قحلاب هل ىصوأ يذلا ناك نإف
 اذه ىلإ هل هيلع وه نالف نب نالق هب هل رقأ ىذلا آذه هقح نأ فلح
 ام فلح هقحب ملعي ال ناك نإو هوجولا نم هجوب هنع لازام تقولا
 هدوهش نأ ملعي الو هب هل رقأ يذلا قحلا اذه هيلإ أجلأ هنأ ملعي

 اهلامكب نوملسملا اهب فلحي يذلا نيميلاب فلحيو لطابب هل اودهش
 نيميلا تمت دقو كلذ ىف هللاب ىفكف هللاب فلحو ديدعتلا ىف رصق نإف
 قفاو ام الإ هنم ذخأت الو باوجلا اذه لدع يف رظناق هللا ءاش نإ
 . باوصلاو قحلا

 نيدلاو ةيصولا ذافنإ يف يصولاو ةثرولا عزانت نإف : ةلاسم
 ن اك ام ام أ : حبسم ١ ني دمحم ل اق . ةثرول ١ نم كلذي ىلوأ يصول اف
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 دق اولوقي نأ الإ ةثرولا ةلابقب يصولا أربي الف هب ىصوأ نيد نم
 اهنم كايإو هانأربأ دقو . كلاهلا نع اذكو اذك ىهو اننويد انيفوتسا
 ال ةجحلاو ١) هتيضق دق لوقي ىتح ءىشب هل ىصوأ نم كلذكو : لاق

 . ةلابقلا زوجت الف هب ىصوأ ام ذافنإ يصولا ىلع نأل هيأرب الإ عفدت

 يف لجر ىلا ١ ىصوأ اذ ا تدم ا نع يراوحل ١ ايأ تلأسبو : ةلاسم

 ىلا | ح اتحي ي يصول ا ن اكو ء ارقفل | ىلع تدم ا نع قرفب ام صعي

 فعتسا نا : لاقف ؟ كلذ هل سيل مأ هريغ يطعب امك ذخأي نأ هلأ كلذ

 . هللا ءاش نإ كلذ زئاجف ذخأ نإو ىلا بحأ وهف كلذ نع

 تلقوروهمجلا نب دمحم ىلإ هباوج يق رثؤملا يب أ نع : ةلأسم

 ذخأي نأ هل زوجيأ . كلاهلل نيد يصولا اذه ىلع ناك نإ: لوقت ام

 ول كلذكو ؟ كلاهلا ةترو ىلإ هملس مأ كلاهلا نيد يضقيو هسقن نم

 نم ذخأي نأ هل زوجيأ ةيصوب ىصوأو كلاهلا ىلع نيد يصولل ناك
 ؟ كلذ يف هجولا فيك مأ هسفن يضقيو كلاهلا لام

 كلاهلا نيد هسفن نم يضقي هل زئاج هلك اذهف تفصو ام ىلعف
 ام امأو ، نزويو لاكي امف كلاهلا لام نم هسفن يضقيو هاياصو يفو
 اوناك نإ ةترولا يأرب الإ هسفن يضقي ن أ هل سيلف نزوي الو لاكي ال

 يأرب وأ مكاحلا يأرب الإ هسفن ضقي مل ىماتي اوناك نإو . نيغلاب
 . مكاح نكي مل نإ لودعلا

 نأ هل نإف لودعلا وأ مكاحلا يصول ا مدعي نأ الإ معت : هريغ لاق

 هقح نود ذخأ اذإف هقح نم رثكأ ذخأي الو هلام سنج نم هقح ذخأي

 . كلذ زاج هم وأ
 مث هلام نم ةيصولا ذقنأ اذإ ىصولا نأ تدجو : فيضملا لاق

 : لوقو س كلذ هل : لوقف كلذ ىورش ىصوملا لام نم ذخأي نأ دارأ
 . زوجي ال

 هتضبق دق ةخسن يف ) )١



 اذه دحي ملو هنيد يف هل يصو ىلإ ىصوأ تيم نعو : ةلاسم
 هزوحيو هيقسو مرلا جلف نم هيعدي ناك ام ىوس ائيش هل يصولا
 ام ماهسب مومرلا هايم يف نامزلا اذه له لمع ليبس هعم هليبس
 كلذ كرت وأ هنيد تيملا نع يضقيو ءاملا عيبب يصولا اذهب ىلوأ
 يضقيف ةبرش ةبرش هينطي نأ هل أيهت نإو زوجي ال مومرلا عيبق ملسأ
 . هللا ءاش نإ هل كلذ زوجي نأ توجر كلاهلا نيد هب

 :رثؤملا يبأ نب دمحم ني هللا ديع دمحم يبأ نع وجرأ : ةلأسم

 تيم نعو هريغ نم هنأ لدتسي ام هلبق تأي ملو هباوجب لصتم هنأل

 ةاكزلا كلت نم ليكولا ذخأف اليكو كلذ ىف لكوو هيلع ةاكزب ىصوأ
 نأ الإ هدالوأ نم ادحأ ىطعي الو هسفنل وه ذخأي الف هدالوأ هاطعأو

 يف مهيطعيف نويد مهيلع نوكي وأ هنع نينئاب نيغلاب هدالوأ نوكي
 جرخف ةجحب تيملا ىصوأ اذإ كلذكو نيغلاب اوناك اذإ مهنويد ءاضق
 . هل زوجي كلذ نأ يعم امق ليكولا اهي

 ىصوأ يتلا ةاكزلا نم ذخأب هنأ ليكولا يف ليق دقو : هريغ لاق

 ناك اذإ هرجح يف اوناك ولو ءارقف اوناكاذإ هدالوأ يطعيو كلاهلا اهب

 يف اوناك ولو نيغلابلا هدالوأ ىطعأ نإف اينغ وه ناكو اريقف وه

 بحأو هرك نم كلذ هركو هتاكز نم سيل كلذ نأل هل كلذ زاج هرجح

 رابكلا امأو . راغصلا هينب هتيطعو هسقنل هذخأ يق كلذو فعتسي نأ

 يأرب الا كلذ هل : زوجي الف ةجحلاب هجورخ امأو كلذ يف هيلع سأب الق

 هسفن نع اهب جرخي نأ هل زوجي الف الاو نيغلاب اوناك ن نإ ةترولا

 . كلذ زجي مل ابايغأ وأ اماتيآ ةثرولا ناك نإ كلذكو

 : هللا همحر درعس ني دمحم ميه اري | يب أ ب اوج نمو : : ةلأسم

 مهيلع نويد يف سانل اياصوب دلقتملا لجرلا نع يخ أ اد تلاسو

 ام مهيلع ذفنيف ةثرو مهل فرعي ملو اونف دق نيبرقألل اياصوو
 ىف ةبوتكم ةلاسملا هذه- كلذ يف يأرلا ملعت نأ تدرأو هنوقحتسي
. - باتكلا اذه نم رخآ عضوم



 ضيق يف الجر لكوي ن أ د ارأف توملا هرضح لجر نعو : ةلاسم

 فاخأ ينإف هل لاقف هدالوأب مايقل او هتيصو ذافنإو هنيد ء اضقو هلام

 هلكوف ح ارخلا كدالوأ لام نم ذقنأ نأ يل ز روجب الو ح ارخلا ةيلاطم

 ١ ؟ مهجارخ ء ادأ يفو مهلام يف هدالوأ يف

 كلذ دارأ نإف زوجت ال جارخلا ىف ةلاكولاف تفصو ام ىلعف

 اذإ انعم تبت ةهجلا هذه ىلع مهنع روجلا ةعفادم رمأ ىفق هدالوأل

 ملع ] هلل و كلذ نم مزالل اي يصومل ١ م اقو هتين يف يصول ١ قدص

 . باوصلاب

 اناسنإ نأ ةلسملا هذه ىق لاؤسلا تدعأ كنأ تركذو : ةلاسم

 هنع اهذافنإب كرمأو تاومأ سانأل اياصو كيلإ ملس كماحرأ نم
 نالف ني نالف ىصوأو اب اصول ا كلت يف دجوو هسقن ل ام نم مهنعو

 هذه ن ا كل ل اقو ء ت ولص ع امهر ل نينسو مهر د هئ امعيرأب تيمل ا

 يف بجاو قح 7 نيد اياصولا ا ه هذه ن : كل لاق وأ هيع ) اطيخي

 . همزل باب نمو هسفنو هلام

 مهاردلا هذه رادقمب هبح نم ذخأي نأ هلو كل زوجي له : تلق

 ام ىلعق ؟ ةرافكلا ذافنإ نم ىرجيام ىلع بحلا نم ذقنيو رعسلاب

 اياصولا هذه هنع ذفنت نأ كرمأ ناك نإف ةلاسملا هذه يف تفصو

 ريغ كيلع سيلو كرمأ امك هبح نم اهتذفنأ هبح نم اهذفنت نأ كرمأ
 ىف اهذفنتو ابح اهب ىرتشتو همهارد نم ذخأت نأ كرمأ نإو س كلذ
 هدنع نم تيرتشاق هبأرب همهارد نم تذخأف تاومألا ءالؤه ةرافك

 هدنع نم يرتشت نأ كيلع طرتشي نأ ريغ نم هريغ دنع نم وأ ابح
 نم همهارد نم ذخأت نأ امأو س اذه ىلع هلو كل زوجي نأ انوجر
 ذخأت نأ كرمأي نأ الإ كلذ ىرت الف هدنع نم اهب يرتشتو هيأر ريغ

 مهيلع طيحي اهلعلو لصالا يف اذكه(١)
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 اهبجوأ ىتلا اياصولا هذه هنع ذفنتف هبح نمو همهارد نم هلام نم
 ىصوأ امنإ كرمأ ىذلا اذه ناك نإف تاومألا لبق نم هسفقن ىلع

 تاومألا ةرافك نع اهذفنتو ابح مهنع ذفنت الف مهاردب تاومألا هيلإ
 ساسأ ريغ نم هيلإ اهملستو مهاردلا كلتب هدنع نم تنأ يرتشتف
 كلذ ةزاجإ ىق ةليحلا نم انسحتساو انيأر ىذلا اذهف امكنيب طرش

 دعب ايصو هولعجو لجرلا اذه ىلإ اوصوأ تاومألا ناك اذإ اذهو
 هل مهنم ةيصروالب هلام نم مهيلع طاتحي امنإ وه ناك نإو مهتوم
 ءاش نإ هنع تذقنأ هلام ىف كرمأ ام فيكو ذفنأ ام فيك زئاج كلذف
 ريغ تاومألا ةياصو يف هل مزاللاو همهارد نم ءاش نإو هبح نم
 . قرفلا مهفاف مهيلع هنم طايتحالا

 اياصولا هذه ذفنت نأ كرمأ نإف هب كرمأ ام الإ تنأ كيلع سيلو

 هيلع تاوماألل ةيصو اهنإ كل لاقو هبح نمو همهارد نم هلام نم

 نم تيرتشاو انفصو امك تنأ تلعفف مهاردب تيملا هيلإ ىصوأ امنإو
 هيف انوجر كلذ تذقنأو هريغ دنع نم ىرتشت امك طرش الي هدنع

 ىلعف هلام نم ذفنت نأ كرمأو اطايتحا ناك نإو هللا ءاش نإ اصالخ
 . هللا ءاش ن ا كلذ ريع كدلع سيلو تلعق كرم ] لييسل ١ يأ

 يف بايغأ سانأل نيد تاومألا ءالؤه اياصو ىف ناك اذإ تركذو
 مهل ناكو اثراو مهل فرعت الو نوفرعي ال سانأو نيفورعم ةطمارقلا
 دحاو لكل امو مهلام عيمج بسحف مهيلع ردقت ملو ريناندو مهارد

 باتك هيف لعجو ضرألا نطب يف نفد مث بهذلاو مهاردلا نم مهنم
 نيدلا نم مهنم دحاو لكل امو موقلا ءامسأو نيدلا كلذ ةفرعمب

 نم اهجو اذه نوكي له تلق :؟ لدع يدهاش كلذ ىلع تدهشأو
 ؟ لدعلا

 ىف افورعم نيدلا لهأ نم ناك نم امأف هذه كتصق ىلعف
 نإف هتيلحبو همساب فورعمو هتوم حصي ملو بئاغ هنإق ةطمارقلا
 اذه هب ىصوأ نإو ، باوصلا نم هجو كلذف تفصو امك هنيد لعج
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 ١ كلذق الودع كلذ ىلع دهشأو ةقث ىصو ىلاإ هي ىلب دق يذل 7

 زجعأ نإو مهتترو ىلإ وأ مهيلإ هئادأ ىلع ردقي مل اذإ نيدلا اذه هجو
 كلذ نأ انوجر الودع هيلع دهشأو ضرألا ىف هلعجف ةقثلا ىصولا

 هللا ءاش نإ حالصلاو لدعلا نم هجو .

 سيأ اذاف ثراو مهل فرعي الو نوفرعي ال مهنإ : تلق يذلا كلذكو

 مهدلب ءارقف ىلع كلذ قرف مهتليحبو مهتفرهعم نم هيلإ ىصوملا اذه
 رجألا نيب مهريخ هتايح يف مهتفرعم هعم حص نإ انماض ناكو
 نم سايإلا دنع كلذ هعسيو 0 هللا ءاش نإ قح ليبس كلذق مرفغلاو
 امك الودع هيلع دهشأو ضرألا يف مهلام لعج ءاش نإو مهتفرعم

 . ملعأ هللاو تفصو

 ء ارقف ىلع مهتفرعم نم سي أ دقو فرعي ال نم ل ام قرف ن او

 . هللا ءاش ن ا كلذ ريع هيلع سيلف مه دلب

 نآ اجر نإو هتفرعم كردي ال نم دحب راص دق فرعي ال نم نأل

 ثدحيف مهدلب ىلإ مودق مهل ثدحي نأ هتوم دعب هريغ ةقرعم كردي
 دعب هل ايصو هلعجو ةقث ىلإ اهب ىصوأف مهيلإ مهنويد ءادأ ةحص
 . هللا ءاش نا اهيف قحلا ليبس كلذف هتوم

 كلذ ىلع دهشأو ضرألا يف اهلعجف ةقث ايصو كردي نأ سيأ نإو
 مهقوقح مهل حصتو هدعب موقلا ءالؤه ةفرعم كردي نأ اجر الودع
 . هللا ءاش نإ هصالخ كلذ ىف انوجر

 نم هسايإ دنع كلذ ريغ هيلع سيلق هدلب ءارقف ىلع اهقرق نإو
 هنأك مهتفرعم نم سايإلا دنع مهدلب ءارقف ىلع اهقيرقتو مهتفرعم
 كلذو مهتقرعم نم سيآ دقو اهكرت نم انيولق يف اهذاقنإ ىلإ برقأ
 لهأ نم فرعي ال نمل نيملسملا راثآ ىق اذه لثم ىق فورعم ليبس
 " . طايتحالا نم كلذو قوقحلا
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 نإ اهب ىصوأف اهلهأ فرعي مل ذإ اهقرفي ملو الهاجت اهكرت نإو
 نم لدع ليبس كلذف تفصو امك لعقف ايصو دجي مل نإو ايصو دجو
 هللا فلكي الو هدابعب فأرأ هللاو رذع دح ىلإ راص دق هنأل اهذافنإ

 امم لعق اميأف اهنم صالخلا سمتلم داقتعا ملع دقو اهعسو الإ اسفن
 . هللا ءاش نإ هصالخ كلذف . هلل هتين قدص نم انفصو

 اضوفم كيلإ كلذ لعج نإو كرمأ اميف تنأ تنك كرمأ نإ كلذكو
 فرعت نميف كل تفصو امك تلعفف صالخلا كلذ ىف سمتلت نل
 ةحصو داقتعالا عم هللا ءاش نإ صالخلا ليبس كلذف فرعت ال نميفو
 ملعأ هللاو مهتاين قدص نم مهرذعب ىلوأو هدابعب محرأ هللاو ةينلا
 . لدعلاب

 ىف كطقل نم اندجو ام بسح ىلع كتلأسم ىف انباوج اذهف

 تدرأف كلاؤس يف كلذ نم ءيش انع باغ نوكي نأ الإ كتصق عيمج
 كلو انل هللا قيفوتب كلذ تلعف كنم هحرش هنع انلفغ اميق انتعلاطم

 كارش نم انسحتسا امم هنأل انلق ام لدع ىف رظناف هلضقو هنمب

 ىلع طاتحي امو ةزاجألا ىلع ةليح هنمو كنم يصوملا مهاردب
 هللا انقفو كلذ ربدتف هتيصو ذافنإ مهل همزلي نأ ريغ نم تاومألا

 . هتمحرب كايإو

 هيلإ ملسي ءيشب لجرل ىصوأ لجر يف تركذو : ةلأسم
 تيملا لعجف هربخأ نأ دعب نم ءىشلا كلذ نم هيلإ ىصوملا هلحتساف
 يذلا هيلإ ملسي ىتح هل زجي الو كلذب ئرتجيأ كلذ نم لحلا يف
 ملسي ىصوأ امن او هلحتسي هصوب ملف تفصو ام ىلعق ؟ هي هل ىصوأ

 قح ريغ نم هلام ثلث نم جرخت ةيصوب هل ىصوأ ناك نإف هيلإ
 هيلإ كلذف هعدي نأ راتخا نإف . هب هل ىصوأ ام هرضحيفق هل همزلي

 جرخي نيد نم قحب ىصوأ ناك نإو ٧ هيلإ كلذف هذخأي نأ راتخا نإو
 هلحأو تيملل هكرتو هلبقي مل نإف هقح هرضحيف كلاهلا لام سأر نم
 نم هتثرو نوكي وأ مدعلا لهأ نم كلاهلا نوكي نأ الإ كلذ زاج هنم
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 هقح كرتي ن أ هرل ا بلطو مهربحب هريخف مهيلع فاخق ةقعلا له ]

 هلحأف هلحي نأ هيلإ بلطف ءافو تيملا كرتي مل وأ كلذ لعفف مهنم ذخأيو
 . كلذ زاج

 تيملاو يصولا هلحتسيف هيلإ ملسي ءيشب هيلإ يصوي نأ امأو
 هتردق دعب هل ىصوملا نم رايتخالا ىلع الإ كلذ ىرأ الف ىلم ىنغ
 . ملع أ هلل او ٥ اد ا هترضحو هي هل ىصوأ ام ىلع

 نأ يصرولل يصولا لعجي مل نا لوقت ام : تلقو : ةلأسم

 كلذ اندجو دقف ؛ى يصوي نأ هل زوجي له هنم دبال ارفس دا رأو يصوي

 ءاهقفلا ضعب نع هباوج يف -هللا همحر- يراوحلا وبأ خيشلا هعفري

 . يصوي نأ يصوملا هل لعجي مل ولو يصوي نأ يصولل زوجي هنأ

 قثي نم رمأي نأ هل زوجيأ يصرلا يف لوقت ام :: تلقو : ةلأسم

 ؟ هترضحي ال ا سيل وأ هتيرغ يف ء ارقفلا نم دارأ نم ىلع قرفي نأ هي

 ةقثلا اذه هنيعي كلذ ناك هرمأي يذلا ةقت ةقث ناك ن ناف تفصو ام ىلعف

 نإ هؤزجي له ناسنإل اناسنإ قرفي يذلا يطعأ نإ تيأرأ : تلقو
 ىل ا غلبي ان اسنتإ يطعي الف [:؟ هطعي مل وأ هاطعأ فرعت ملو تككش

 هنأ هفرع سأب الق كلذ ىلع هنمأي ةقت لوسرلا نوكي نأ الإ ناسنإ

 هنأ ملعت ىتح كلذ ىلع هنمأت الق ةقث ريغ ناك نإف هفرعي مل وأ هغلب
 هقحتسا نم ىلإ راص

 نامثع ابآ لئس هنأ رشبم نبا نع ىور نم ىور دقو : ةلاسم
 مهقوقحب ةنيب س انلا ميقي الو هنيد يف هصو لجرل ١ لعجي لجرلا نع ا م

 . ةنيبب الإ مهلام ذخؤي ال : لاق . ةثرولا مهدحجيو ملاع اهب يصولاو
 وهو مهقوقح س انلا طعرلف هيصوو هلىكو هبزجي وه ةرزع ني ١ ل اقو

 . قدصلا
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 كله يذلا نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلاسم

 هيلإ ىصوأ اميف قيدصتلا هل لعجو هنيد ءاضق يف لجر ىلإ ىصوأو
 هل امنإف اهل قادص لخنب هتجوزل يصوملا رقأف مهرد فلأ ىلإ

 هاصوأ دق هنأ وه نوكي نأ الإ هل لعج امك مهاردلا يف قيدصتلا
 لودعلا امأو . اهيضقي نأ كلذ هنكمأ نإ هللا نيبو هنيب اميف هلف هتجوزل
 اهارن نولوقيف لخنلا يف اوفقي نأ حصأ ام الإ اوضقي نأ يغبني سيلف
 . اذكو اذك نع ةضاق

 نأ ميتي ناك اذإ يغبني كلذف اهفلحي نأ ليكولا ىلع له : تلقو
 اذهو نيمي مهيلع سيلو يصوملا لوقي نأ الإ قوقحلا باحصأ فحي
 دقو طوحأ وهف اولعف نإف ء اسصوأل ا امأف . مك احلا ىلإ رمأل ١ درو ذإ

 . فلحي الو ذقني ن اك ء ادصوأل | نم ي أرل ١ له ا ضعي نع انغلب

 ىلع اهنع قرفي ن أ اهل ام ثلثب تصوأ ة ارم نعو : ةلاسم

 عيبي نأ ليكولا دارأو . اهنع قرفيو عابي : تلاقو ءابرقألاو ءارقفلا
 قرفبو 4 ايب تلاق امن !و ةضق الو بحي ىه مست ملو ةضقلا ةزعل بحي

 رمتب وأ ةضقفب وأ بحب ءاش امب عيبي نأ ليكولل زئاج هنإ لاقف . اهنع
 ءىشل ! ناك اذإ ناثقثلا ء ايرقألل نوكبو كلذ نم ثلثلا ء ارقفلل نوكبو

: . 0 - 
 . ٠ لاملا ث نم جرخي

 لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : رثؤملا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 يصولا ندبلا نمث عفدف هنع رحنت ندبب ىصوأ هنأ هتيصو يف ناكو

 انموق نم لجر ىلإ وأ ةيالو هل سيلو ةوعدلا لهأ نم هنمأي لجر ىلإ
 الو اريصقت الو ةنايخ مهيلع مهوتي ال كلذ نم مهنمأي اميف تاقث مهو
 .هيلع ىرأ الف متفصو ام ىلعف ؟ كلذ زوجي له نيملسملا رمأل ةفلاخم

 ىذلا هجولا ىلع هادأ دق هنأ هربخأ اذإف كلذ نع هلاسيلو اسأب كلذب
 همزلي ال نأ توجر هلأسي مل نإو 0 هللا ءاش نإ كلذب ازتجا يغبني

 . اهل ام : ةخسن و يف ) ( ١
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 . عيضم هنأ ملعي ىتح مرغ

 اهلعجو لىجعتلل هلام نم ةنصول | ىد أ اذا إ يصول ١ نعو : ةلأسم

 ىدأ ام لثم يصوملا لام نم ذخأي نأ هل له يصوملا لام يف انيد
 . هللا ء اش ن ا زئاج كلذق ؟ هنع

 نأ كلاهلل نيد هيلع الجر رمأ اذإ ميتيلا يصو نعو : ةلأسم
 نأ هرمأ وأ هيلع ىذل ا نيدل ا نم هتسصو نم ائيش كل اهل ١ نع ىضقي

 رومأمل او كل اهلا اد اصو ضعي يف هذقنبو لجر ىلع كلاهلل اني د ضيقي

 ؟ يصولل كلذ زوجي له . هل ةيالو ال نمم نومأم وأ ةيالو هل ةقث

 ضعب يف هذقنيو لجر ىلع هل انيد ضبقي نأ هرمأ اذإ امأف
 هلاسي مل نإو هل زئاج وهف متركذ ام ىلع نومأم وهو كلاهلا اياصو

 . هدي نم عفدي يذلاك اذه سيلو هلاسي ىتح كلذب ئزتجي مل

 ء ارب ىعدم هزأل ئزتجي الق كل اهلل هيلع ىذل ١ ىف هرمأ اذإ امأو

 هل يذل ١ رقي وأ ىصول | هرمأ ام ذفنأ دق هنأ ةنىيب ىتأي نأ الا 4هسقن

 . هللا

 يف ةيصو لعج لجر نعو نسحل ١ يب ا ب اوج نمو : ةلأسم

 ىضقو ل . ١ ليكول ا ع اق كلذ ل يف الكو لكوو دودحم ه هل ام نم ء ءيش

 ضعبو نيدلا نم مهلام عيمج نايدلا ضعب ليكولا ىفوأ دقو دودحملا
 ؟ ائيش هيلإ ملسي مل

 مسقي نأ هيلع بجي ناكو مرغ كلذ يف ليكولا مزلي له تلق
 ناك ولو كلذ نم قحتسي امب دحاو لك قوقحلا باحصأ ىلع نمتلا
 نم يقب اذإ مرغ ليكولا ىلع سيل وأ هنيد نع لضفي رخآ لام تيملل
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 نم يقب ام ء اضقب اوموق ن ن ] ةترول ا ىلعو هنب ل يفوي ام تيمل | ل ام

 1 مهضعب رمأ وأ مهدلاو كلذي مهرمأ اذإ لاملا نم يقب امف نيدلا

 . اونمض وأ اونمضي

 هلام نم ءيش يف هتيصو لعج لجر نعو رخآ عضوم يقو
 لوألا نايدلا ا ىضقو لاملا ليكولا عابف كلذ يف اليكو لكوو دودحم

 دقو دودحملا لاملا كلذ ةيصولا نعو نيدلا نع لاملا زجعف ى لوألاف

 نايدلا ضعب ىفوأ

 دعب هل اليكو ليكولا اذه ماقأ امنإ انه ناك نإف تقصو ام ىلعف
 هنيد نم غلب ثيح هلام نم دودحم عضوم يف هنيد ء اضق يف هتوم

 دودحملا لاملا اذه ريغ يف هتوم دعي هل اصو الو هل الكو لعجي ملو

 لاملا اذه يصولا عابق ةباصو كلذ دعي هلام رئاس يف هل سيلو هسقن

 ىضقو هتوم دعب هنم هذافنإو هنيد يقو هيف اليكو هلعج يذلا دودحملا

 هلعف يف أطخأو ليكولا اذه رصق دقف مهضعب كرتو نايدلا ضعب
 هل عقي امب مهنم ناسنإ لك قحتسي د امي ء امرغلا ىلع لدعلا هيلع ناكو

 . كلاهلا ىلع حص دق يذلا هنيد نم هتصح ىلع لاملا اذه نمت نم

 ىلع وأ هتثرو يدي ىلع كلاهل ١ لام نم ء امرغل ١ ةدقي لصو ناف

 لام نم كلذ اوقوتسا وأ لدعلا لهأ يدي ىلع وأ ليكولا اذه يدي

 . هيلع مرغ الف ليكولا عم كلذ حصو قحلا هبجوي اميق كلاهلا
 . قح ريغب ضعب ىلع مهضعب راثيإ ىلإ دصق ناك نإ هبر رقغتسيو

 لام نم مهتصح نم هوقحتسا دق ام ءامرغلا ةيقب لصي مل نإو

 . هقحتسي ال نم يلإ هبأري هملسو يصولا اذه هفلتأ يذلا كلاهلا

 انعم همرغ هيلعف كلذ هزجعأ نإف مهيلإ مهتصح درو هتبلاطم هيلعف

 نم ةبوتكم ةرصتخم ةلأسملا هذه . باوصلاب ملعأ هللاو ى تركذ اميف
 عابنز نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ ةخسن هيف بوتكم باتك

 . ترصتخا فيك فرعيل اهراصتخا تبتك امنإو . هيلع هللا ةمحر
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 ام يصولل يصولا لاق تيأرأ : تلق : رثؤملا يبأ نع : ةلاسم

 نم ىلإ لصوي ةقث ريغ ىلإ تعفد وأ تيناوت وأ تعيض وأ ترصق
 نيدلا يف امأ : لاق ؟ يصولا عسي له لح يف تنأف قح هل ناك
 كلذ ةيصو ىف هل بحأ الو كلذ هل ىغبني الف ةبجاولا رومألاو ناميألاو
 مثآ هنإ إ لقأ مل كلذ لعق نإف قح اهنأل اضيأ نيبرقألا ةنصو يق امأو

 ئزتجي الو طرشلا اذهب ينغتسي نأ هل سيل يصوملا نأل هللا ءاش نإ
 عفدي الو عيضي الو رصقي الو قحلاب الإ اهيق لمعي نأ هل سيلو س هب

 ىلع ءيش كله اذإ مرغ كلذ نم ائيش لعف ن نإف هنمأي نم ريغ ىلإ
 .امهل يغبني ال اميف هل عسو امنإو قحلاب هل رقأ الو هصوي مل هنأل هدي

 ءاضقو هتيصو يف لجرل لكوت نمعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 ضقي مل ولو هبر دنع ملسي له تام ىتح هنع ضقي مل طرفق هنيد

 رذع ريغ نم يصولا اذه طرف اذ اف تقصو ام ىلعق ؟ ةيصولا كلتب

 . ةرخآلا ىف كالهلا هيلع فاخنو 0 روذعمب سيلف

 ىقبيو اهضعب ذفنيف ةيصوب هيلإ ىصوي يذلا يف لاقو : ةلاسم
 ةيقب هنع ذفني نأ ىصوأ اهتيقب ذافنإب يصوي نأ دارأ اذإ هنأ اهضعب

 دارأو ائيش اهيق ذفنأ نكي مل اذإو س نالف ةيصو نم هيلع يقب ناك ام

 هيلإ ىصوأ ناك يتلا نالف ةيصو ذفني نأ ىصوأ اهذافنإب يصوي نأ
 . ملعأ هللاو هلوق نم ىنعملا اذهو اهيق
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 رشع عساتلا بابلا
 كلاهلا لام يف هلعفب نأ يصولل زوجب اميق

 . رحبلا عطاق لجرل هيلع نيدب ىصوأو تام لجر يف لوقت ام
 نيد نع لضفي ريثك عساو لام هلو نيريغص نيدلو تيملا كلذ فلخو
 مهقحلو تيملا دالوأ جاتحاو ةريثك افاعضأ هب ىصوأ يذلا تيملا
 كلاهلا دالوأ ىلع قفنيو لاملا كلذ نم قفني نأ يصولل زوجيأ ررضلا
 ةرورضلا لجأ نم تطرش ام ىلع كلذ هل زئاج لب : باوجلا ؟ ال مأ
 كلاهلا لام نم هقح ضبق يف بئاغلل ليكو ماقي نأ هيف لدعلا هجوو
 ئرب بئاغلل ليكولا ضبق اذإو مكاحلا مدع اذإ نيملسملا ةعامج نم
 . قيفوتلا هللايو نيدلا دعب ىقب ام ةترولل صلخو نيدلا نم لاملا

 ىصوملا لاقف مهارد ةسمخب ديزل ىصوأو تام لجر : ةلاسم

 ريغو ارمت وأ ابحاهب يل ىصوأ يتلا مهاردلا ةميقب ينطعأ يصولل هل
 نم هب هل ىصوأ ام هيلإ عفدي نأ يصولل زوجيأ ضورعلا نم كلذ
 ةيصو هيف عبتيو كلذ زوجي ال هنأ تفرع دق ؟ ال مأ تيملا لام ث
 . ةمزال هل الو هيلع نكت مل يتلا ربلا باوبأ نم ناك اميف يصوملا

 احاحص امهرد نيسمخب هتبارقل ىصوأو تام لجر : ةلأسم

 ذئنيح مت اهرسكي وأ اهعطقي نأ الإ مهيلع اهمسق يصولا نكمي ملق
 زوجيأ اهب مهل ىصوأ يذلا تيملا ةبارق ىلع اهتمسق هل يوتست
 اذإ هي لوقأ ىذل ا ؟ ال مأ كل تفصو امك مه اردلا رسك يصولل

 نإو كلذ نم دبال ذإ اهريسكتب سأب الف تاجردلا هجو ىلع اهمسق
 ام ميلستب ةيصولا لهأ رمأتسا ةيوسلاب اهيف مهكرشأ نم لوقب ذخأ
 اهضبق ىلإ اوراص اذإف مهريغ ىلإ وأ مهدحأ ىلإ هب مهل ىصوأ
 . اهمسق مه اولوت

 بح وأ مه ارد ىصوملل ن اك ناف : تلق ةبش احلا نم : ةلاسم

 نإف 0 كلذب رمؤي ال : لاق ؟ ادئاز هدرو يصولا هضرتقاف كلذ ريغ وأ
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 هذفنأو ضرتقا ام لثم در كلذ نامض همزل اذإو \ كلذ نمض لعف
 . عجر . تيملا ماقم موقي هنإف ةيصولا يف

 لجر ىلإ ىصوأو كله لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 نيدلا نم ءيشب افراع يصولا ناكو هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف
 نأ الإ زوجي ال وأ هنيد نم فرع ام كلاهلا نع يضقي نأ هل زوجيآأ
 ام ىلعف ؟ هقحب قحلا بحاصل هريغ كلاهلا لع نادهاش دهشي
 لك ينع ضقا كلاهلا هل لوقي نأ الإ كلذ يصولل زوجي الف تفصو
 نأ هل زاج كلذ هل لاق اذاف 4 تيضق ينآ ملعت ملو يلع هتملع نيد

 زجي مل كلذ هل لقي مل نإو هيلع هنأ ملع ام هنع يضقي
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 نورشعلا بابلا
 كلاهلا نيد يصولا ءاضق يك

 كلذ هيشأ امو

 بئاغللو بئاغ لجرل هيلع قحب ىصوأف ةافولا هترضح لجر نعو
 عفدي نأ هعسي له يصو مهلو ماتيأ ةترو كلاهللو هقح ضبق يف ليكو
 ةالو ىلإ كلذ عفدي لوقأف ؟ فراع هب وهو اذه هقح بئاغلا ليكو ىلإ
 ىلإ قحلا اذه عفدي نأ يصولا رمأ مهعم قحلا كلذ حص اذاف رمألا
+ 

 لاق هنأ : دايز يبأو هللا ديع يبأ نع صخغفح وبأ لاقو : ةلاسم

 نم يلع ىعدا نم لك نأ لجر ىلإ ىصوأ لجر يف نولوقت ام مهل
 : اولاقف : لاق ؟ ينع هوضقاف انيد مهرد فالآ ةرشع ىلإ مهرد

 ىتح نوريثك سان هيلع ىعدا نإف تلق \ ىصوأ امك هنع يضقي

 هوضقاف قدصملا وهف لاق نإ كلذكو هلك لاملا عرق ولو لاق لاملا غرفي

 . هنع ىضقيو لاق امك وهف ينع

 ىلإ | ىصوأ لجر يف : يلع يب ] نع صفح وي أ ىورو : : ةلأسم

 فلحب مت كلاهلا لام نم عابي يلعوبأ لاق ؟ هنيد ء اضق يف لجر

 . مهنصح ردقي درب نأ ىلإ مهقح اوطعبو ء امرقلا

 نيد ىف ىضقو هلام نم عاب اذإ ىصولا نع هتلأسو : ةلاسم

 ضعب يف ليق دق هنأ ىعم : لاق ؟ ةثرولا يأر ريغب كلذ هل له كلاهلا

 . زئاج كلذ نإ لوقلا

 زئاجل ا ريغ ىنعمب يدنع هبشأ وهو كلذ زوجب ال : لاق نم لاقو

 يضقي نأ هاصوأ دق كلاهلا ن اك اذإ كلاهلا هي ىصوأ ام فلاخ هنأل

 نم كلذ دي الجر ىتف ] دق هتعمس دقق فلاخ هن اكق هلام نم هني ل

 ةزاجإلا ىنعمب كلذ هل حولو اذه لريق فالتخالا
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 ءاضق يق لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةيشاحلا نم : ةلاسم
 ضعب هنمثب ىضقو كلاهلا لام نم يصولا عابف يصوملا تامو هنيد
 يصولاف كلذ ريغ نيد تيملا ىلع حص مت . مكاحلا نود هيأرب ءامرفلا

 الف مكاحلا يأرب عفد اذإ امأو س هيأرب كلذ ىلإ عفد ام مرغي كلذ يف
 اذإ امأو س ءامرغلل كلذ هنم عزني نأ مكاحللو س كلذ يف هيلع نامض

 ءامرغلل ىقب ام طسقب هيلإ ملس كلذ ىلإ عجر هيأرب مكاحلا كلذ لعف
 . عجر

 ضعب ىضق اذإ يصولا يق نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نأ مهضعب ضقي ملو هنم ءاضقلا هل دح دودحم لام نم ءامرفقلا

 كلذ مهيلع حصأ نإف كلذ هنم اوضبق نيذلا نايدلا بلاطي يصولا

 هنيب ءامرغلا حصي مل نإف . ءامرغلا نيب همسقيو هميلست مهيلع ناك
 ضعي يأرب ء امرغلا ضعي ىضق دق ناكو .ةثرولا ىلع الو نايدلا ىلع

 ناك نإف . ءامرغلا نم نيقابلا لام فالتإ ىلإ دصقي ملو مهاضرو

 ةثرولا ملعي وأ ةنييب ةثرولا ىلع ءامرقلل كلذ حصو ءافو ةيف لاملا

 . هنيدل ءافو لاملا يف ناك اذإ يصولا ىلع مرغ الف مهبحاص رارقإب

 مل نإ مراغ يصولانف يقابلا نيدلل ءافو لاملا يف نكي مل نإو
 نايدلل يصولا مرفي امناو ى كلاهلا لام نم ءيش ىلإ ءامرغلا لصي

 هل ناك هيلع ردق نإف ءامرفلا ىلإ ملس ام ضبق ىلع ردقي مل اذإ
 نيقابلا ةصح رادقم هيلع امنإف كلذ نع زجع نإف مهيلع همسقو هذخأ

 . ءامرغلا رئاس ىلإ ملس امم ءامرغلا نم

 ردق ىلع لاملا يف نيدلا نم حص ام ةلمج نم هيلإ ملس نمف
 ضعب ىلإ ملس ام عيمج الو نيدلا عيمج مرغ هيلع سيلو صصحلا
 هتصح ردقب ءامرغلا نم هيلإ ملس نم هقحتسا ام رظني لب ءامرغلا
 قحتسي ام يصولا ىلع نوكيو . هيلإ راص يذلا لاملا يف نيدلا نم
 ريغب ضعبلا ىضق ناك اذإ نايدلل ىصولا قرقي امنإو ءامرغلا رئاس
 . . نيقابلا ىضر
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 حص مت كلاهلا لام يف ء امرغلا صصاحت اذإ هنإ : ليق دقو

 دمتعا ولو . هتصح ر ١ دقمي مهقحي اوصص اح كلذ دعي قح دحأل

 امراغ ناك نيقايلل ء افولا ء اجر مهريغ نود موق ء اطعإ ىلإ يصولا

 مل نايدلا نم مهعصصحب هوقحلي نم اوبلاط نإو نوقابلا هبلاط نإ
 مزل نإو امراغ نكي مل ملاع وأ مكاح يأرب ىضق نإ كلذو امراغ نكي
 نيلوألا قحل ءامرغلا ضعب لام فالتإ ىلع هدامتعا يف مرغ يصولا

 هاضق هدنع ناك نإو . نيقايلل لدع ةنيب مهيلع حص اذإا مهيلإ ملسامب

 نم مهيلإ هملس يذلا لاملا اذه ىف ءاكرش مهل نأ مهملعأ مهايإ

 . كلاهلا لام نم نايدلا

 كلاهلا لامل كلذ كرت امنإو كلذل ىصولا نم دامتعا ريغ ىلع امأو
 ةثرولا كلذب ملعو مهنيب اهعزوي نأ يصوملا هصوي ملو ءافولا هيف نأل
 هللاو امراغ نوكي ال نأ وجرأف ةنيبلآ مهيلع تحص وأ نيدلاب ينعأ-
 . باوصلا ملعأ

 يصوملا كلهو هيلع نيدب لجرل ىصوأ لجر نع هتلأسبو : ةلاسم
 أربي له فلحي نأ هركف كقح ىلع فلحا قحلا بحاصل ليقف

 , هيلا هعفد يذل | وه مكاحلا نال أربي نأ وجرأ : لاق ؟ يصومل ١

 نمل بحأ : لاق ؟ نيمثآ اونوكيأ هركف هنيمي ةثرولا بلط نإف تلق
 . هقح هيلإ اوعفدي نأ فلحي نأ هرك اذإ مهنم غلب

 كلذ يف هرلع سيل هتبصو يف ل اقو كل اهل ١ ىصوأ ن اف : تلق

 . معن : لاق ؟ نبميلا هنع فرصت له نيمي

 اوزاجأ دق لاق هنأ نيملسملا ضعب لوق يف ىعم يذلا : هريغ لاق
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 الو اميتي ثراولا ناك اذإ مهقوقح قوقحلا لهأ ىلإ عفدي نأ يصولل
 نم دب الو كلذ زجي مل ضعبو 0 هلعف نم كلذ لعف دقو لاق مهفلحي
 . مهناميأ

 يف لجر ىلإ ىصوأو كله لجر نعو : يراوحلا يبأ باوج نمو
 رقأف مهرد فلأ ىلإ هيلإ ىصوأ اميف قيدصتلا هل لعجو هنيد ءاضق
 امك مهاردلا يف قيدصتلا هل امنإف اهل قادص لخنب هتجوزل يصوملا
 هللا نيبو هنيب اميف هلف هتجوزل هاصوأ دق هنأ وه نوكي نأ الإ هل لعج

 الإ اوضقي نأ يغبني سيلف لودعلا امأو 0 اهيضقي نأ كلذ هنكمأ نإ
 . اذكو اذك نع ةيضاق اهنوريو لخنلا يف اوفقي نأ الإ حص ام

 ناك اذإ يغبني كلذك : لاق ؟ اهقلحي نأ ليكولا ىلع له : تلقو

 مهيلع سيلو يصوملا لوقي نأ الإ قوقحلا باحصأ فلحي نأ اميتي
 مهف اولعق نإف ءايصوألا امأف مكاحلا ىلإ رمألا درو اذإ اذهو . نيمي
 . فلحي الؤ ذفني ناك ءايصوألا نم يأرلا لهأ نأ انغلب دقو س طوحأ
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 نورشعلاو يداحلا بايلا

 هل ىصوملا ىلإ هميلست يصولا مزلب اميق

 همزلب ال ام و

 نم جرخ نإف رخآل ةبئاغ ةبادب وأ لمجب لجر ىلإ ىصوأ نإف
 اهذخأي نأ ةيصولا لبق نإ هل ىصوملا ىلعو ةزئاج ةيصولاف ثقتلا
 نم نولكوي نكلو هيلإ اهنوبلجي ةثرولا ىلع سيلو . تناك ثيح نم
 . هيلإ كلذ ملسي

 يصولا اهعفدي ملف ةبادب لجرل ىصوأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 اهعقدي ملف هل ىصوملا اهبلط ناك نإ : لاقق ؟ ةبادلا تفلت ىتح

 . انماض هارأ الق اهيلطي مل نإو انماض هارأف يصولا

 نميف لوقت امو : دمحأ ني نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم

 لوصألا نم كلذ ريغ وأ لزنم وأ ضرأ وأ لخن لثم ةيصوب هل ىصوأ
 ىلعأ هل يصوأ يذلا هفرعي نيعم ءيش وهو ةعتمألا وأ ناويحلا وأ
 : لاق ؟ ال مأ هذخأ هلأ يصولا هملسي مل نإو . كلذ ميلست يصولا
 . هذخأ وه هلو هيلإ كلذ ميلست ىصولا ىلع سيل نأ تفرع يذلا

 مل اهطابر يف تتامف ةباد تناك ول اهنأ : يراوحلا يبأ نع دجويو
 . ملعأ هللاو كلذ همزلي

 هيلع نأ ىصوأ لجر نعو : نسحلاوبأ ةيشاحلا نم : ةلاسم
 اذه عنصب فيك قعلب رمت نارخنم ةرصبلا وأ راحص نم لجرل
 جرخو هيلإ هلمح راحصب هل ىصوملا لجرلا فرع نإ : لاق ؟ يصولا
 الوق اهيف لعلو 0 تفرعام ىلع هل يصوملا لام نم ءاركلاو هب هيلإ
 غلبي نأ رومأمو بوجولا ثيح نم همزلي مل جرخي مل نإ امأف رخآ

 كلذب لبقي نأ الإ جورخلا مكحلا يف هيلع سيلف ةرصبلا امأو س هيلإ
 ٠ عجر
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 ةميدق ةروثنم نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلاسم

 هنيعب لوصألاو ناويحلاو ضورعلا نم ءيشب كلاهلا ىصوأ اذإ ليقو
 الو . هب هل ىصوملا ىلإ هيدؤي نأ ثراولا ىلع سيل هنأ كلذ نييو

 هل وه يذلا لزنملا يق ناك نإو هدي يق ةنامأ وه سيلو هايإ هيضقي
 . هب هل ىصوأ نم يلإ هيدؤي نأ ىلإ هب مايقلا الو هظفح همزلي الو

 سيلف . ةبادلا لثم تيبلا يف اطوبرم ناكو ناويحلا نم ناك ولو
 مل ول كلذكو س هجرخيو طابرلا نم هلمحي نأ هل الو كلذب مايقلا هيلع
 . نأل تييل ١ نم هجرخي ن أ هل نكي مل تييل ا يف ن اكو اطويرم نكي

 كلذكو هظفح هيلع نكي مل جرخ وأ جرخ نإف تيبلا يف هكرت كلاهلا

 هيلع نكب مل هظقحو كلذب ماق نإو كلذ همزلي مل اشطعو اعوج تام ول

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر هللا ءاش نإ نامض هيف
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 نورشعلاو يناتلا بابلا
 ةيصولا ذافن.إال يصولا ريخأت يق

 ضقي ملو طّرفف هنيد ءاضق يفو هتيصو يف لجرل لكوت نمعو
 يتلا ةيصولا كلتب صوي مل. ولو هبر دنع ملسي له تام ىتح هنع

 رذع ريع نم يصولا اذه طرف اذاف تقفصو ام ىلعف ؟ اهي لكوت

 . ملعأ هللاو ةرخآلا يق كالهلا هيلع فاختو روذعمب سيلف

 زوجب لهو : ددعس ىبأ ب اوج نم ةفاضملا ةد ايزل ١ نم : ةلاسم

 ذافن ا رخؤي ن أ ضورع قأ ن ناويح وأ دوقن هدب يف ن اك نإ ! يصولل

 كلذ هل سيل هنأ يعمف ؟ يصوملا لام يف ةرمتلا كارد ىلإ ةبصول

 . رذعب الإ هنم دصقلا لع

 ارداق ناك دقو كلذ لبق وأ ةرمثلا كارد دعب لاملا فلت نإ : تلق
 هل نكي مل اذإف ؟ نامض هيلع له كلاهلا لام نم ةيصولا ذاقنإ ىلع

 يرجي اسم هنأ وجرأف ههبشي ام وأ كلذ عييضت ىلإ دصقي ملو رذع
 . فالتخالا هيف

 كلذب ديري هيلع لخدت ةرمث ءاجرل ةيصولا هريخأت ناك نإ : تلقو
 نم ةيصولا ذافنإ ىلع ارداق ناكو لاملا فلت مث ميتيلا ىلع اريفوت
 رذع هيف هل اذه نأ ىل نيبي الق ؟ نامض هيلع له ةرمتلا كلت نود
 حالص هجو لوأتم اذه نأل عايض ىلإ دصق اذه لثم نأ يل نيبي الو
 . كلذ يف يدنع لوقلا ىضم دقو

 أدبف ةيصولاو نيدلل ءافو يصوملا لام يف ناك نإو : تلقو
 تدفن دقو نيدلا يضقي نأ لبق لاملا فلت مث نيدلا ن اباصولاب
 كلذ نامض هيلع نأ ىعمف ؟ اياصولا ىثلث نامض هيلع له اياصولا
 كلذ نم نمضي ال هنأ وجرأ ينإف املعم ةيصولا نم ناك اميق الإ هلك
 . . ملعأ هللاو هيثلث الإ
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 ؟ املاس نوكي له . لاملا فلت مت ٥ اضقف نيدلاب أدب ن نا : تلقو

 وأ رذع هل نكي مل ام هنأ يعمو 4 عيضي مل ام ملسي نأ وجرأف

 ىلع فالتخالا هيف يرجي امم هنإف طيرفت وأ عييضت ىلإ دصقي
 . كل تركذ ام بسح

 ةاكزلاو جحلا لثم لاملا سأر نم هيف فلتخي امب أدب نإو : تلق
 نيدلا نامض هيلع له نيدلا يضقي نأ لبق لاملا فلت مت كلذ هابشأو

 نم هنأ لوقي نم لوق ىلع هنأ يعم ؟ اذه نم ذقنأ ام يثلث يق

 كلذ نم ذفن دق امم لاملا ةلمج نم ةصحلا نمضي هنإف لاملا سأر

 ول نأ هدي يف ناك يذلا لاملا نم قوقحلا نم يقب ام صصح ردقب
 هيلع فاخف ثلثلا نم هنإ : لوقي نم لوق ىلعو قوقحلا ىلع مسق
 . ههجو ريغ ىف هفلتأ هنأل هلك كلذل ن ن امضلا

 ةعس لاملا ىف ناكو ءاش امب أدبي نأ ىصوملا هل نذأ نإو : تلق
 ذقنأ دقو . نيدلا ذفني نأ لبق لاملا فلتق نيدلا دعب ةيصولا هنم جرخت
 يف تبجو اذإ ًايهن الو ارمأ كلذ يف يصوملل نأ يل نيبي الف اياصولا
 ىصوأو اياصوب ىصوأ اذإ هنإف اياصولا نم ةعجرلا هل اميف قوقحلا
 كلت نأل رئاج هنأ ليق هنأ وجرأف ءيش لبق اهنم ءيشب ادبي نأ
 .ةنصو
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 نيرشعلاو تلاتلا بابلا
 ىللع كر ارقا ا و هند اهنش و اص ول ىاوعد يك

 كلذ هبشأ ام و يص وملا

 ىعداف نييصو نيلجر لعج تيملا ناك نإ : رفعج نبا عماج نمو
 لجرلا كلذ ىعداف امهعم ايصو رخآ ٩ لعج تيملا نأ نايصولا
 نع ناعقفدي امهناف امهتدهاشي هتنبصو زيجي نأ مكاحلل يغبني الف

 امهنأ امهتداهش زجي مل ن نمو ةنؤملا امهيفكي نأ دارأو " امهسفنأ

 نامضلا امهتداهش امهسفنأ نع ناعقدي

 ىلع هر ارقا | ليقي ال يصول او : : دمحم يي ا عم اج نمو : : ةلاسم

 انيمأ هلعجو هدق هرل | ! ىصو أ اميق هيلع ص ارتع ال ا هتترول سيلو تيمل ١

 . هبق

 نم هدي ىف ام فلت ىصولا ىعدا نإو : باتكلا نمو : ةلاسم
 لاملا عاب ول كلذكو هلوق لوقلا ناك ةيصولا يف هذافنإ ىلوتي لام
 نيدلا ناك كلذ ىعداو هدي نم نمتلا فلتف تيملا نع نيدلا يضقيل

 ذفنأ لام تيملل يقب نإف ٧ ا" ةثرولا ىلع ءيش الو تيملا ىلع ايقاب
 . لاملا يقاب نم نيدلا

 هيلإ عفدف لجر عم هتلاكو تحص اذإ تيملا ليكو نعو : ةلاسم

 نم اذه : لاق وأ 0 هب كل ىصوأ تيملا نم كل اذه : هل لاقو س ائيش

 كدلاو لام نم وأ كلام نم هذخأ ناك كل قح هب كل ىصوأ تيملا لام

 زوجي له لدع الو ةقث ريغ ليكولاو تيم لجرلا دلاوو كملع ريغب
 لام نم هي هاتأ يذلا ن أ رقأ اذاف ؟ هنم كلذ لبقي نأ هيلإ عوقدملل

 هيتأي نأ الإ تيمل أ ةثرو ىلع هقدصي الو كلذ لوبق هل ىرن امق تيملا

 . تيملا ل ام نم هنأ ملعي الو تيملا لام نم هنأ هفرعي الو ءيشلا كلذب

 امهسقنأ نمع اعقد امنإق : ةخست يف4ي١)

 يصول ا : ةخسن يفو )٢(
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 ٥ ذخأب هيلع سأب الق . كل ا ذهفقف | ذكو ١ ذكب كل ىصوأ انالف ن ا : لوقبو

 . هريغي هل رقأ الو هريغل هملعي ملو هدد يف امي هل رقأ هنأل هنم

 نأ هل زوجي له . تيملا اذهل نيد لجر ىلع ناك نإ تيأرأ متلقو
 هعقديلف ةقث الو ةنايخ هنم فرعي ال ناك نإف ؟ ليكولا اذه ىلإ هعفدي

 . آربي مل هيلإ عفد نإو هيلإ هعفدي الف ةنايخلاب هفرعي ناك نإف هيلإ

 نإف ؟ آربي له هيلإ عفدف مكاحلا هيلإ عفدلا ىلع هربجأ نإ : متلقو
 روج مك اح هربجأ نإو امرغ هيلع رأ مل لدع مكاح كلذ ىلع هربجأ

 . مرغ هتموكحب يصولا كلذ ىلإ عفدق

 لجرل ليكو وأ كلاهلل يصو هنأ ىعدا ةقث لجر نعو : ةلاسم
 يرتشي نأ هلوقبالإ ليكو الو يصو هنأ ملعي مل نمل زوجي له بئاغ
 كلاهلا وأ ميتيلا وأ بئاقلل عابي ام لثم ؟ بئاغلا لام نم ائيش هنم

 يصوأ اذه لاقف ءيشب هاتأ نإ كلذكو ٧ هيلع هل انيد هيلإ عفدي رمأ
 نأ فرعي هيلا إ عوفدملا لجرلا اذهو 0 نالف ىلع كل قح وأ نالف هب كل

 رارقإب الإ كلاذ فرعي ال وأ تيملا وأ بئاقلا لام نم ءيشلا كلذ

 يعدملا اذه ناك اذإق ؟ اذه نم ءيش هل زوجي له : متلأس عفادلا
 عفدي نأ كلاهلا وأ بئاقغلل نيد هيلع ناك نم ىلع اسأب ىرأ الف ةقث

 مهقح مهل ناك كلذ اوركنأف ةثرولا غلب وأ بئاغلا مدق ناك نإف هيلإ
 . هيلإ عفد يذلاب ةياصولل يعدملا ىلع عفادلا اذه عجرو عفادلا ىلع
 , عقادلا أربي نأ توجر بئاقلا الو ةثرولا ركني مل نإ

 ةقث ريغ بئاغلا ىلع رقملاو ةياصولل ىعدملا ناك اذإ امأو
 : دي ام هنم لبقي الو ةترولا ىلع الو بئاظغلا ىلع هلوق لوبق هل رقملل
 . هيلا

 نم وهو هنيد يف ةقت ةلاكولل يعدملا اذه , ناك ن ا تيأرأ : متلقو

 . ملعأ هللاو ءاوس امهف ؟ ن افلتخم وأ ءاوس امهأ انموق
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 دق لجرل مهرد فالآ ةعبرأ هيلع نأ دهشأ لجر نعو : ةلأسم

 ىف ءاقولاب قحلا بحاص ىلع دهشأ كلاهلا ليكو نإ مت هب ىمس

 ." هنأ ليكولا جتحاو . كلاهلا اهب دهشأ يتلا مهرد فالآ ةترألا

 ؛ هل كلذ نوكي له " ىماتيلا لام نم اهيلإ لوصولا بلطو هلام نم
 كلذ عفد امنإ هنإ هلوق لبقي الو ىماتيلا لام يف هل كلذ سيل : لوقأف

 عفد ام قحلا بحاص ىلع عجري نأ هل سيلو . ىماتيلا ,نع هلام نم
 . هنلا

 ؟هلوقب هريبع نم رم ةيصول ا 4 هنم لبقيو يصوي ن ] هل لعج تم | ن ا يعد ١

 : تلق . هسفنل يعدم هنأل ايلو اياصولل يعدملا ناك ولو ال : لاق
 نم كلذ هنم يرتشي له اياصولا يعديو تيملا لام عيبي لجرلا تيأرأ
 . ال : لاق ؟ تيملا لام نم هنأ ملع

 ىلع وه : لاق ؟ كلذ هئاعداب لاملا عاب اذإ هلاح نوكي امف : تلق
 . هلاح

 ىصوأو قحلا هل يذلا كلهو قح لجرل هيلع لجرلا تيأرأ : تلق
 معن : لاق . ؟ هيلإ ملسي نم أربيو قحلا هيلإ ملسي له ةقت ريغ ايصو

 هنأ ملع اذإ امأو ةقث ريغ هنأ ملعي مل اذإ دارأ امنإ هلعل فيضملا لاق .
 . ملعأ هللاو انفرع ام ىلع أربي الف ةقث ري
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 نورشعلاو عيارلا بابلا

 هل ىصوملا ةنرولاو يصولا نيب مكحلا يك
 كلذ هبيش ام 9 اياصولا باحصأو

 سيل يصولا نأ كيلإ يباوج يف نأ تركذو : نسحلا يبأ نعو
 نم اياصولا يف الإ ةياصولاو ةلاكولا هوركنأ اذإ نيمي ةثرولا ىلع هل
 ىلع معنف ةثرولا ىلع هل نيمي الف قوقحلا يف امأو ي ربلا باوبأ
 . رثألا يف اندجو كلذ بسح

 ىلع ىعداق ىصولا ةياصو تحص اذإا ليق دقو : لاق هريغ نمو

 ربلا باوبأ نم اهلك اياصولا نم ربلا باوبأ يف هيلإ ىصوأ هنأ كلاهلا
 نامض كلذ يف هيلع سيلو كلذ يف مصخب سيل هنإ : لاق نم لاقق

 الف الإو ةنيبلاب الإ كلاهلا لام يق كلذ حص نإف س كلاهلا لام نم الإ

 . هل نيمي

 ربلا باوبأ يف اياصولا يف ةثرولا ىلع نيميلا هل : لاق نم لاقو
 يف اياصولاو براقألا ةيصو لتم ربلا باوبأ ريغ يف اياصولا امأو
 ىلع هل نيمي الف سانلل اياصولاو براقألا ةيصو لثم ربلا باوبأ
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو كلذ يف ةترولا

 الو كلذ ىق موصخ دابعلاق دابعلل قوقحلا نم ىعدا ام امأو

 . قوقحلا باحصأل نيميلا س كلذ ىف ةترولا ىلع وه هل نيمي

 هلو مصخ هيف وه ء ءيش كلذف تيملا نم ةياصولا ىعدا اذإ امأو

 دق اوناك كلذي اورقأ ول مهنأل هيلإ ةياصولا سفن ىلع نيميلا كلذ يق

 هنأ ىعداو س قوقحلاو اياصولا تحص اذإ كلذو ةجح مهسقنأ اومزلا

 ملعلاب ناميألا كلذ يف مهيلع امنإف هذاقنإ يف كلذ يف ايصو هلعج دق

 هذه ىلإ هل ةياصولا تبات ايصو هلعج الو هيلإ ىصوأ هنأ نوملعي ام

 . ةعاسلا
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 تناك ن نإ لوقت ام : تلقو : نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 يف اوراصو مهتثرو ىلع الو مهيلع ردقي ال بايغأ سانأل قوقحلا هذه
 هل ناك نملو مهل ىصوأ نم ىلع ةقرفتلاب مهلاومأ ىلع مكحي نم لاح
 تيملا ناك نإف تفصو ام ىلعف ةثرولا ىلع نيمي يصولل تلق ؟ قح
 اورضحأ وأ نيفورعم مهئامسأب ىمس موقل قوقحلا هذهب ىصوأ
 ىلع يصولل نيميلا ملعن ملو ةترولل نيميلا امنإف نوبئاغ مهو مهنايعأب
 هذهب ىصوأ يصوملا اذه ناك نإو ى ربلا باوبأ يف الإ ةثرولا
 امنإف كلذ يف مهيلع ةثرولا ركنأ مث ءارقفلا ىلع هنع قرفت لاومألا
 هللاو ربلا باوبأ نم هنأل ءارقفلل هب ىصوأ اميف مهيلع نيميلا يصولل
 . لدعلاب ملعأ

 قوقحلا هذه يف كتفص ىلع ظفح ريع نم ىأرب ينبجعأ دقو

 الإ مهلاومأ حصت الو ادبأ نوكردي ال مهنأ اهلهأ نم سيوأ دق يتلا

 كلذ ىف ىصوملا ةيصوب اورقأو هوركنأف كلذي ةترولا تملع وأ ء ارقفلل

 ىلإ اوراص دق قوقحلا لهأ نأل كتصق ىلع نيميلا مهيلع نوكي نأ
 . هلدع ىفو اذه ىف رظناف ةثرولا نيمي نوكردي ال دح

 ةيصوب لجرل ىصوأ لجر نعو : رقصلا نب نازع نع : ةلاسم

 نيمي الف ةبدصو اهي ىمس ىصوم | ناك اذاق ء اجلا ةيصول ا هذه هيلإ

 . هل ىصوملا ىلع

 . عطقلاب ال ملعلاب نيميلا هيلع ليق دقو : هريغ لاق

 قحلا بحاص هب ملعي ال قحب لجرل رقأ لجر نعو : ةلاسم
 قحلا كلذ ىلع فلحت : هل لاقف 0 هل ىصوملا ىلإ يصولا لصوف
 ملق ، نيمي ريغب لجرلا هب هل رقأ ام ىطعي نأ بلطو ىبأق س هضبقتو
 لهف : تلق . هل ىصوملا تام ىتح فلحي مل نإ يصولا هيلإ ملسي
 ام ىلعق . كلذ يف هجولا فيك مأ : لجرلا كلذ ةترول قحلا كلذ بجي
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 مكاحلا عطقو مكاحلا ىلإ كلذ عفر يصولا اذه ناك نإف تفصو
 . قحلاب هل رقملا لوكنب كلذ يف مكحلا لصفو قحلا كلذب هل رقملا ةجح
 مل اذإ تعطقنا مهبحاص ةجح نأل انه اه ةثرولل قح الف نيميلا نع

 ام ىلع نيميلا هلاس مكاحلا ناك نإ كلذو نيميلا دعب الإ قح هل نكي
 رقأ قحلاب هل رقملا نأ ملعي ام انهاه نيميلا همزلت امنإو كلذ يف همزلي

 ناك نإف نالف ىلع هل قحلا اذه نأ اعطق نببميلا همزلت الو لطابب هل

 مل ناك نإو . هتثرول قح الف هجولا اذه ىلع هتجح عطق مكاحلا
 هلاسي يصولا ناك امنإو هتجح عطق هب بجي امب هتجح مكاحلا عطقي
 دنع مكاحلا ماقم موقي نم وأ مكاحلا الإ مكحلا عطقي الف كلذ
 مل ولو قحب مكاح مكح اذإف . مكاحلا نود وه نمب موصخلا يضارت
 لدع مامإ رصع يف مكحلا كلذ ىضم دقف مكحلل ابوصنم نكي

 الإ تبثي ال مكحلا كلذ نإف هيلع عمتجم مكح كلذ ناكو ى هرصمو
 . كلذ مهفاف مامإلا يأرب وأ مامإب

 مكحلا ذافنإ نم دب الف نيميلاب الإ هبحاص ةجح لوزت ال ناك امو
 ملسي نأ بلط ثراولا نأ ولو . هلاحب وهف هيف مكحلا ذفني مل اذإف هيف
 يف ءاجف ذخأي نأ اذه ىبأق انيمي كلذ ىلع هلاسي ملو هقح اذه ىلإ
 َ . فالتخا كلذ

 : هللا همحر- حور نب دمحم هللا دبع يبأ لوق نم انفرع يذلاف

 هئربي نأ مكاحللو قحلا هل يذلا ىلع عفري نأ قحلا هيلع يذلا ىلع نأ
 نم ىوري امم رثألا هب ءاج ىذلا امأو ى هقح ذخأي وأ قحلا كلذ نم

 هلبقي ملف هقح هيلع ضرع نم نأ" _ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا لوق
 هذه دري ادحأ نأ ملعن الو هل قح الف هذخأي مل نإ 0 "هل قح الف

 . ةقلتخم قوقحلا نأ ريغ ةحيحص انعم ىهو ةياورلا

 نيحلا كلذ يف هيطعي نأ هيلع بجاولا نوكي نأ كلذ هقح نمو
 لوقل هيلع ردق اذإ كلذ هنيح ىف هملسي نأ هل هيلع قح كلذ ناكو

 -ملسو هيلع هللا ىلص- هنع ىوري اميف -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا
 . "ملظ ينغلا لطم"
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 ةردقلا هدح انهاه ينغلا : هللا همحر- نسحل اوبأ خيشلا لاق

 ناك املف . هريغ وأ لام لصأ نم هنم ائيش قأ قحل ا كلذ هذاقنإ ىلع

 هيلع ضرع املف هل هكرت يف املاظ ناك قحلا اذه ميلستب هيلع قحلا

 راصق قحلا كلذ يف هيلإ ء ادألا قح اذه نع لاز هلقن د نأ ىبأف هقح

 قح ال راصو ملظلا دح اذه نع لاز اذإ نيحلا كلذ يف هيلع هل قحال
 نإ اول اق دقو ت از اجم هل -ملسو هبلع هلل ١ ىلص- يبنل ١ لوقو . هيلع هل

 ب اتكل .: ن ] امك ريسفتو لبوأت -ملسو هيلع هللا ىلص- هلوقو همالكل

 . ريسفتو ليوأت - ىلاعتو كرابت هللا

 كلذ عقر : هللا همحر- نسحلا ىبأ خيشلا لوق نم انفرع دقو
 رثؤملا يبأ نع هنأ بسحا : لاق هنأ -هللا همحر- يراوحلا يبأ ىلإ
 اذهب لوقي ناك هللا همحر- بوبحم نب دمحم نأ هللا همحر-
 هل قح ال يأ هل قح الف ىبأو هقح هيلع ضرع نم هنأ : لوقلا
 هيلع يذلا قحلا كلذ نم ئرب دق هنأ :ىنعملا

 نأ هيلعو أربي ال هنإ : هلوق ىنعم ىلع لوقي ناكف رثؤملا وبأ امأو
 ير اوحلا يبأ باوج يف اندجو اذه بسح ىلع هقحب هل يصوي

 . باوصلاب ملعأ هللاو انيلإ ! بحا رخآلاو اعيمج نيلوقلا للا همحر-
 ذخأ نع عنتما وه امنإو فلكي مل قحلاب هل رقملا نأ ىلع اذهق

 لد ي هللا يتف امب يمأ كيجأ هق ا . قفوملا هللاو كلذ يف مهفاف هقح
 امف افرح افرح هربدتف ىنم رصبأ هب كتبجأ امي كنأ وجرأو ادهج لآ
 كسمتف كيلع ةنملاو دمحلا هلو هلضف نمو هللا نم هنإف هباوص كل ناب
 ءارب هنم نوملسملاو هللاو ناطيشلا نم هنأ ملعاف هؤطخ كل ناب امو هب

 ىلع هضرعاف هؤطخ الو هباوص كل نبي ملامو هنم هللا رفغتسأ انأو

 هلبقاف جرخو حص امف نيملسملا راثآ ىلعو نيملسملا نم ةقثلا لهأ
 . ضقرافق جوعا امو

 بلطق هتىصو ذاقن لو هن هنب د ءاضق يف تيم مه هلكو نميق : ةلاسم
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 بلطو قحلا اذهب تيملا هصوي مل هنأ ليكولا ركنأف تيملا هب هل هاصوأ
 ىلع سيلق. قحلا اذهب تيملا نالف هل هاصوأ ام ليكولا نيمي يعدملا
 . تيلا ىلع هقح يعدي امنإ هنأل نيمي ليكولا

 ىلع رقي امن ا ن اك كل ذي رق ] ول هنأل كل ذك وه .ب معن : هريغ ل اق

 . يصومل ا لام يف كلذ تيثي مل رقأ ولو هريغ لام يف هريغ

 اد اصوب ىصوي ضرمل ١ نع هتلأسو : هب افكلا ب اتك نم : ةلأسم

 نم يفوع هن ا : ثر اول ١ ل اقف يصولمل | ت ام مت هد اهشل اي حصنو

 الإ ال : لاق ؟ كلذ هنم لبقي له تامو ةيناث ضرم مت س كلذ هضرم
 . ه اوعد ىلع كلذ حصي نأ

 همزلت له هل ىصوملا نيمي دارأو ةنيب هدنع نكي مل نإف : هل تلق
 يذلا هضرم نم يفوع اذه انالف نأ ملعي ام فلحي : لاق ؟ نيميلا

 . ةيصولا هذهب هيف ىصوأ

 رضحأ نإ : لاق س نيبرقألاو ءارقفلل ةيصولا تناك نإف : تلق

 ناميأ مهيلع نكي ملو تذفن الإو ةيصولا تلطب هاوعد ىلع ةنيب ثراولا
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 ةيصو ىعدا نم لك كلذكو : رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 . ربلا باوبأ نم ائيش وأ "» ليبسلا نبا وأ اذش وأ ءارقف وأ نيبرقألا

 اميف ةثرولا ىلع انيمي هل نإف س يصولا الإ هيلع الو نيمي هل سيلف
 :رثؤملاوبأ لاق . ربلا باوبأ يف اياصولا نم تيملا هب ىصوأ
 يصولا كلذ بلط اذإ اياصولا هذهب ىصوأ هنأ نوملعي ام نوفقلحتسي
 . هتباصو تحص نأ دعي

 لوقلاو . كلذ يف اضيأ يصولل نيمي ال ليق دقو : هريغ نمو

 ليبس : ةخسن يف ق ) ( ١
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 هنأ اهيعدي يتلا يفو" ' اياصولا يف يصولا امأو ٧ انيلإ بحأ لوألا
 . هسقنل مصخو عدم هنأل كلذ يف هنلعو نيميل ا هلف تيمل 1 هيل ا ا ىصوأ

 ىصوأ اميف ةترولا ىلع نيمي يصولل سيلو : لضفلا باتك نمو
 . ربلا باوبأ نم هريغ وأ جح يف اياصولا نم تيملا هب

 ذافنإو هنيد ءاضق ىف هاصوأو (٢) اليكو لكو نمو : ةلاسم

 اذكو اذك نالفل يلعو هل يلع نيد اذكو اذك نالفل يلع لاقو . هاياصو
 . هقح بلطي هاصوأ نمم لجر هاتأف هنيد هنع يضقي نأ يصوأو

 نيمي بلطو هنيب هدنع نكي ملو ئشب هل صوي مل هنأ > هركناف

 . اثراو نوكي نأ الإ هيلع نيمي الف يصولا

 : شيرق ني دردعس ني نسحل ا يلع وي ] يض اقلا ل اق : ةلاسم

 ىصو ] نمل لجر ىلع اقح يع دب هنا ا مث لجر نم هد داصو يعدي د لجر

 يف هل بجتأ 4هربعدي يذلا > قحلاب لو هتيباصوب ة هنيب هل مقت ملو 0 هيل .

 نيمي ال هنأ تفرع يذلا : لاق ؟ ال حأ هيلإ ىعذملا ىلع نيمي :

 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع هيلإ ىعدملا ىلع

 اذه نأ اياصوب هيلإ ىصوأ هنأ ىعدا ىذلا ةترو رقأ نإ تيأرأ

 مهرارقإب تبثتو ةيصولا نم هيعدي اميف ةمكاحملا هلأ ةيصو هل ىعدملا
 حيحصت يف ةمكاحملا هل نأ تفرع يذلا ؟ ةلداعلا ةنيبلاب مأ ةيصولا
 مكحلا يف 7 تبثي الف ثراولا رارقإب اماف هتجح ةماقإب هتياصو

 . ملعأ أ هلل او هنصو ةحصب رقمل | ريغ ىلع

 ةيصو ٥ رم | ىف : نسحل ١ ىب أ ني دمحم ب اوج نمو : ةلأسم

 ةياصولا يق : ةخست يفو ()

 الجر : ةخسن يفو )٢(

 ركنأف : ةخسن يفو(٢)
 ٢٥



 ميتيلا بأ هب هل ىصوأ اقح الجر يطعت نأ تدارأ ميتي دلو ىلع لجرل :

 قحلا هضبق ىلع ىطعملا لجرلا اذه فحي نأ داجر ةأرملا ترمأف
 ام ىلعف ؟ نيميلا مالك نم يزجي امو : تلق ؟ هفلحي نأ هل زوجي له
 لجرلا اذه ملع اذإف ى صوصنم هنيعب اذه يف ظقح ريغ نم تقصو

 هذه تيضرو كلاهلا لجرلا اذهل ةيصو هذه نأ لجرلا اذهل فلحملا

 ىلع هل فلحملا لجرلا اذهب قحلا اذهب هل ىصوملا لجرلا اذهو ةأرملا

 ةقثلا نم كلذ ةلزنمب وهو امهنيب همكح ىلع كلذ ىلإ الزنو هقح ريغ
 . هللا ءاش نإ كلذ زاج

 هل هيلع وه نالق نب نالف هب هل رقأ ىذلا اذه هقح نأ فلح كلاهلا

 . هوجولا نم هجوب هنع لاز ام تقولا اذه ىلإ

 قحلا اذه هيلإ أجلأ هنأ ملعي ام فلح هقحب ملعي ال ناك نإو

 نيميلاب فلحيو لطابب هل اودهش هدوهش نأ ملعي الو هب هل رقأ يذلا

 هللاب فلحو ريدقتلا يف رصق نإ اف اهلامكي نوملسملا اهي فلحي يتل

 اذه لدع يف رظناو هللا ءاش ن إ نيميلا تمت دقو كلذ يف هللاب ىفكف

 . باوصلاو قحل ا قفاو ام الإ هنم ذخأن الو باوجلا

 يف هيلإ ىصوأ نمعو -هللا همحر- يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 هيلع لهو . اعيمج ءالؤه فلحي نأ هل له رارقإو اياصوو قوقحو نيد
 ؟ ائيش هطعي مل الإو دحأ ءالؤه نم فلح نإف مهضعب فلحي نأ

 نيميلا نم دب نكي مل مكاحلا ىلإ رمألا ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 ىلإ رمألا ناك نإو ة ائيش ذخأي مل فلحي مل نمو ذخأ فلح نمق

 كلذ امزال قوقحلا باحصأ فلحي نأ هيلع ناك مكاحلا نود يصولا

 يف يأرلا ناك ماتيأ ةثرولا يف نكي مل نإو ماتيأ ةثرولا يف ناك اذإ
 يف امأو . اوفلحي مل اود ارأ نإو اوفلح اود ارأ نإ ةثرول ا ىلإ كلذ

 فلحي نأ يصولا دارأ نإف ءيشب هنيعب دحأل ىصوأ نإف اياصولا
 بلط اذإف ةثرولا كلذ بلطي نأ الإ كلذ هعسو هعدو نإو كلذ هل ناك
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 عسو هل ىصوملا نيمي د ةثرولا بلطي مل نإو مهل ن اك ةثرولا كلذ

 يف اذهو ميتي مهيف نكب مل وأ ميتي دتي ةثرولا يف ناك نيميلا كرت يصولا

 . اناصولا

 . اماتيأ ةثرولا تناك اذإ اهيف ناميألا نم دب الف قوقحلا امأو
 كلذ هيلع ناك مكاحلا وأ هب هيلإ ىصوأ ام ةحص ةثرولا بلط اذإو
 يف كلذ هل زاج هب هيلإ ىصوأ ام ذفني نأ ردقو ةحص دجي مل نإو
 . كلذ ىلع ردق اذإ ةينالعلا ىفو ةريرسلا

 لىيسل | نب ١ وأ ء ارقف وأ نييرقأل ةيصو ىعد ا نم لكو : ةلامسم

 . هيلع الو نيمي هل سيلف ربلا باوبأ نم ءيش يف وأ اذش وأ

 تيمل ا هي ىصوأ اميف ةثرول | ىلع نيمي يصولل سيلو : ةلأسم

 تحص نإ ! يصول او ريل ا باوب ] نم هريبع وأ جح يف ا داصولا نم ا ,

 ةتررولا هاضقف نيد ناك نإو ‘ ةثرولا نم اياصولا ذاقنإب ىلوأ هتياصو

 . ةيصولا كلذكو يصو او يصول ا نع ىزج ]

 ىلع مهاياصوو مهنويد اياصولاو نويدلا باحصأ لاحأ نإو
 مهيلع يصولل سيلو 0 زئاج كلذف يصولاو يصوملا اوعرباو ةترولا
 كلذب ىلوأ يصولا ناك س يدؤن نحن : ةثرولا لاقف اوعزانت نإو ليبس
 نم اياصولا ذافنإب ىلوأ ناك هتياصو تحصاذإ يصولاو ةثرولا نم
 . ةثرولا

 فالآ ةعبرأ هيلع نأ دهشأ لجر نعو : ةيشاحلا نم : ةلاسم

 قحلا بحاص ىلع دهشأ بئاغلا ليكو نإ مث هب ىمس دق لجرل مهرد
 جتحاو كلاهلا اهب دهشأ يتلا مهرد فالآ ةعبرألا : لاقو ءافولاب

 ىماتيلا لام نم اهيلإ لوصولا بلطو هلام نم اهاضق هنأ ليكولا
 هلوق لبقي الو ىماتيلا لام ىف هل كلذ سيل لوقأف ؟ هل كلذ نوكي له
 ىلع عجري نأ هل سيلو ىماتيلا نع هلام نم كلذ عفد امنإ هنإ
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 هيلإ عفد امب قحلا بحاص

 نأ ىصوأو هل ثراو الو ءارقفلل هلامب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 يصولا ىلإ ءارقفلا بلط املف فورعم لاملاو ءارقفلا ىلع هلام مسقي
 له . ءارقفلا ىلع هلام مسقو . لجرلا ةيصو ذفنأ دق هنإ : مهل لاق
 عيب هيف َرجي مل امئاق لاملا اذه ناك نإف ؟ هيلع وأ كلذ ىلع هلوق لبقي
 رقأو هعيب رهظ ناك نإو 0 مئاق لاملاو هلوق لبقي ال لوقأف يصولا نم
 لوقلا نأ ىرأق ءارققلا ىلع همسقو نمتلا هنم ضبقو دحأل هعاب هنأ

 نيمولعم ءارققل ىصوأ يصوملا نوكي نأ الإ هيلع ةنيب الو هلوق
 ةيصولا هذه نم ائيش هيلإ عفدي مل هنأ مهنم دحأ وأ اوعداو مهنايعأب
 يصولا لوق لوقلا نوكيو . هيلإ عفد هنأ هيلإ ىصوملا ىلع ةنيبلا نإف
 . ريثك وأ ليلق نم هيلإ عفدي اميف

 يف هنؤمل ١ ليقف ةيصول ١ يف ةعز انم يصول ا تنع اذا او : : ةلاسم

 ل الا يف ةعز انملا يف ةنؤم نم ن اك امو هيلع ةيصول ا حيحصن

 اياصوب ىصوأو هلام يف لجر ىلإ لجر ىصو أ اذإو : ةلاسم

 ركنأو يصولا لام نم اهذقنأ دق هنأ يصرولا ىعداف ريلا ب باوبأ يف

 ىصوملا لام نم اهذقنأ هنأ لدع ادهاش هيلعف ةثرولا كلذ

 بلطق لجر ىلإ ةجحب ىصوأ لجر نعو : ةيشاحلا نم : ةلاسم
 وأ تججح دق : لاقف . مهبح اص نع جحي ن ] لجرل أ ء ايلوأ هيل ا

 هنيب هتترو ىلع سيلف كله نإو نايبلا نم دب الف ادحأ الجر تججحأ
 . هتجح تتامو تام دق هنال

 ةيصولا ذفنأ دق هنإ لاق اذإ ىصولا لوق نإ ليق دقو : هريغ لاق
 هل حص فيك ةنيبلا هيف هيلع كلذق ةجحلاب جح دق هنأ هلوق امأو لوبقم
 . عجر . ىصوملا كلذ هل لعجي نأ الإ هلوق لبقي الو كلذ

٢٢٨



 نيدلاو ةيصولا ذافنإ يف يصولاو ةثرولا عزانت نإو : ةلاسم
 ناك ام امأ : حبسملا نب دمحم لاق ى ةثرولا نم كلذب ىلوأ يصولاف

 دق اولوقي نآ الإ ةثرولا ةلابقب يصولا ئربي الف هب ىصوأ نيد نم
 . اهنم كايإو هانأربأ دقو . كلاهلا ىلع اذكو اذك ىهو اننويد انيفوتسا
 ال ةجحلاو 8 هتضبق دق لوقي ىتح ءىشب هل ىصوأ نم كلذكو لاق
 . ةلابقلا زوجت الف هب يصوأ ام ذاقنإ يصولا ىلع نأل هيأرب الإ عفدت

 هتب اصو تحص اذ ا ىصرول او : ن اطحق ىب ] ح اكح ] نمو : ةلاسم

 هلاحأ وأ ةثرولا هاضقق انيد ناك نإو ةثرولا نم اياصولا ذافنإب ىلوأ
 .زئاج كلذف ةيصولا كلذكو . يصوملا أربأو مهيلع قحلا بحاص

 نأ هلق هلامو هدلوو هاياصو ىف اليكو لكو ىذلا نعو : ةلاسم

 ام نمث ينم ىفوتسا ام هنأو يرتشيو عيبي اميف فلحيو ضبقيو عيبي
 ال اضعب لعلو لوق اذه . هنم تيفوتسا دقل فلح الاو س هنم تيرتشا

 .لوق اضي أ ا ذهو فلحي ال هنأل فلحي هل هن أ ىري

 كلهو . هيلع نيدب لجرل ىصوأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 فلحي نأ هركف ‘ كقح ىلع فلحا : قحلا بحاصل ليقف ىصوملا
 هعفد ىذلا وه مكاحلا نأل أريب نأ وجرأ : لاق ؟ ىصوم ١ ريي له

 . . هيلإ

 غلب نمل بحأ : لاق ؟ نيمثآ اونوكيأ هركف هنيمي ةثرولا بلط نإو
 : ، هقح هيلإ اوعفدي نأ فلحي نأ هرك اذإ مهنم

 نيمي كلذ يف هيلع سيل هتيصو يف لاقو كلاهلا ىصوأ نإف : تلق
 . معن : ل اق ؟ نميل أ هنع فرصت له

 اوزاجأ دق لاق هنأ نيملسمل أ ضعي لوق نم يعم يذل | : هريغ لاق

 اميتي ثراولا ناك اذإ مهقوقح قوقحلا لهأ ىلإ عفدي نأ يصولل
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 . مهن امي ] نم دي الو كلذ زجي مل ضعيو هلعف نم لعف دقو . مهفلحيالو

 . نيمي كلذ يف هيلع سيلف ةيصوب هل ىصوأ نم لرقو : ةلأسم

 هل ىصوأ نم ىلع نيمي ال ليق امنإو معن : لاق هريغ نمو
 . ةثرولا رارقإب وأ " ةنيبلاب ةياصولا تحصاذإ

 هل ىصوأ تيمل ١ نأ ملعي هنأ هل ىصوم ا ىعد ١ اذإ : رتؤمل اويأ لاق

 . هل ىصوأ كلاهلا نأ نوملعي ام ةثرولا هل فلحتسا ةنيب هعم نكي ملو

 مل نإو هل ىصوأ كلاهل ١ نأ هل ىصرومل ا فلحتسا هبلا نعمدىل | تدر نإو
 ٠ ء - ه

 . هل ىصوأ كلاهلا نأ نوملعي ام ةثرولا فلحتسا ملعلا ةثرولا عدي

 ىلع هجاجتحا دعب كلاهلا لام عايب اذإ يصولا نعو : ةلاسم
 هاجلأ مث هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق ىف هعيب هل زوجي هجوب وأ ةثرولا
 نوكت فيك : تلق . كلذ ىلع هنيمي اوبلطو ةمكاحملا ىلإ ةقرولا
 قح كلاهلا ةثرول هلبق ام . مكاحلا هفلحي نأ كلذ يف نيميلاف ؟نيميلا
 نإو 0 مهل هعاب هنأ نوعدي يذلا اذه مهلامل هعيب نم هيلإ نوعدي امم
 زاج ةعاسلا هذه ىلإ قح هيف مهل همزلي ام مهل عاب ام مكاحلا هقلح
 ناكو هأجلأ مكاحلا ناك نإف اذه عيمج يف هيلع ثنح الو كلذ هل
 ام فلح ٠ اذه هلام هل عاب ام هفلحق . مشاغ ريغ وأ امشاغ كلذب

 يف رسأو مكاحلا هيلع هفلحي ام ىلع اذه مهل عاب ام وأ الام مهل عاب
 هعاب ام ينعي قح ريغب توكسب كلذ عطقي ال نيميلاب الصتم هسفن

 هيف مهل همزلي اعيب الصتم نيميلا رثأ ىلع هسفن يف ىنثتسا نإو
 ءانثتسا كلذ ناكو كلذ ه ازجأ قح هدق مهل همزلي وأ ةعاسلا هذه قح

 اميق هناسل هب كرحي نأ الإ هسفن ىف ءانثتسالا اذه هعفني الو س هنم

 نإو ى كل تركذ اميق هيلع ثتح الق ًاقحم ناك اذإف س هسفن نيبو هنيب

 ةتيبب : ةخسن يفو(١) ا
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 مثإ 5 ا الو و ام عاب 7 دق هنأل كلذ يف ثنح كل تفصو ام . ) هن اسلب

 نمب ةر افك » ء انتتسالل هلهجي ة هر افكل ا هيلع امن ١ او نبيميل ١ ىق هبلع

 . لسرم نيمي هنأب ذخأن نحنو 0 ظيلفتلاب : لاق نم لاق دقو ة لسرم

 : هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 ءاضق يف هيلا ىصوأ يذلا اذهل نيد هيلع الجر عزاني نأ زوجي له

 هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يق دودحم ءيشب هلا إ ىصوأ اذإق ؟هنىد

 ةثرولا نوكي نأ الإ يعم كلذ ىلوأ ةثرولا ن ناكو . ةموصخ هل نكي مل

 تحصو قوقحلاو اياصولا ذاقنإل ءافو لاملا ىف نوكي الو اماتيأ

 بلطي نأ هل نإف 4 . مهقوقح ءامرقغلا بلطو اهيف ىصوأو . قوقحلا

 ءامرغلا نم اهضبقب هل مكاحلا مكحيو 4 . يعم هجولا اذه ىلع قوقحلا

 لع فلحب نأ يل نيبي الف نيميلا امأو 4 كلاهلل قوقحلا هيلع مهل نيذلا

 ايايغأ اوناك هنأ يعم ةثرولا ةجح عطقنت مل فلح نإو ي كلاهلا قوقح

 . باوصلاب ملعأ هللاو اماتيأ وأ

 نينثا وأ لجرل ىصوأو كله لجر نعو : ديعس يبأ نع : ةلاسم
 ٢) ماوقأل | ىلع اوضرع كل اهل ةثرو ن نا ! 7 مه ار د ةرشعي ةثالث وأ

 يف " صلخل هسفن صلخي نأ مكدلاو دارأ ول : اولاقو اوعنتماف
 ‘ مهل يذلا ضيق نم اوعنتماو هتايح

 ىف لجرلا اذه ةثرو لعفي امو كلاهلا اذه صالخ فيك : تلق
 نوعفري له . هنيد ءاضق يف هيصوو مهقح اوذخأي مل نيذلا موقلا
 ؟ مهقح ذخأب مهوذخأي ىتح نيملسملا وأ نيملسملا ماكح ىلإ مهيلع

 نم ىلع بجي امو ؟ مهقح اوذخأي مل نإ سبح مهمزلي لهو : تلق
 صلخي اميو كلاهلا صالخ نم يصو وأ ةترو نم مهقح مهيلإ عقدي
 ؟ كلذ يف كدنع امف : تلق ٠ مهل يذلا قحلا ذخأ نع اوعنتما اذإ

 هناسلب ءانثتسالا اذه : ةخسن ىف )١(4

 م وقلا : ةخست يفق ) ( ٢
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 الو ةيصولا تلطب اهولبقي ملو ةيصو تناك نإ هنا كلذ ىف يدنعف
 حص دقف ‘ مهل قح ىهو اهوملسي ملو اهولبق نإو 0 اهيف مهل قح
 هقح هيلع ضرع نم هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص- ىبنلا نع ريخلا
 . "هل قح ال هلوق ليوأت يف فلتخاو" . هل قح الف ىبأف

 ةيصو الو قحلا هيلع نم أرببو لطبب هقح نا : لاق نم لاقف

 الف هيلعو هل لعج اميف هللا ماكحأ فلاخ نمو . هلل قحلا نأل هل هيلع
 هل هللا لعج امي هيق قحلا قفاو نمم هريغل يذلا قحلا كلذ يف هل قح

 . قحلا نم

 قلعتم قحلاو عفدي نأ كلذ لاح يف هل قح ال : لاق نم لاقو
 قحلا هل ىذلا عانتماب قحلا هيلع ىذلا نع لئاز مثإلا نأ الإ هلاحب
 قحلا كلذ هيلع ضرعي عجري نأ هيلع سيلو ةيصولا هيلعو ى هذخأ نع

 ميلستلا يف هل قح ال : لاق نم لاقو . كلذ بلطيف وه عجري نأ الإ
 هبلع قحب امم قحلا هيلع يذل ١ جرخ دقو « هيقف عنتمملا نيحل ا كلذ يف

 باوث نم كلذ يف وه هل قح الو . ميلستلاب نيحلا كلذ يف ديعتلا نم

 قحل ١ هبلع ضرعي نأ هيلعو ع انتمال ١ كلذب رظني ال هلاحب قحلاو 7 كلذ

 قحلاو هيلع ضرغي نكلو هقح ذخأ يف هيلع عفري نأ قح هيلع سيلو 4
 . هلاحب

 هنع هتجح مكاحلا عطقي ىتح هيلع عفري نأ هيلع : لاق نم لاقو

 كلذ قلعتل هقح ذخأي ىتح هسبحي نأ مكاحللو ، مكحلاب هتجح لطبيو
 . لاح لك ىلع سبحلا يف وهف الإو كلذ نم هئربي وأ همصخ ىلع

 عفر اذإف هذخأ نع قحلا يذ عانتماب لزي ملو قحلا تبث اذإو
 هنم ةءاربلا وأ هقح ذخأل ريجلا هيلع تيت هقح ضبق ىق همصخ هيلع

 ربجي نأ هل امك . هل مكحلاك هيلع مكحلا نأل همصخ صلخي ام ىلع
 همصخ نم ذخأي ىتح وه ربجي كلذك هقح هيلإ ملسي ىتح همصخ
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 مهفاف هنم أربي الو هيلع كلذ قلعتل ، همصخ ىلع ررضلا لوخدل هقح

 . كلذ

 هيف لوقلاف انيد اذه ناك نإو ءاوس كلذ يف ثراولاو يصولاو
 -ىلاعتو كرابت- هللا ىلإ كلاهلا صالخو هللا ءاش نا كل تقصو امك
 الو صالخلا هل اجر قحلاب لمع نمو ب يصولاو ةترولا كلذكو
 فاخيو يجري هنأ الإ صالخلا يف مكحب هدابع يف هللا ىلع ضرتعي

 . هرجز نع ىهتنيو هرمأ عبتيو

 لجر نع : بوبحم نيب دمحم هللا ديع اي ] تلأس : ةلامسم

 ؟ نيميلا همزلي له نيدب لجرل هلام نم ةعطقب دهشأف توملا هرضح

 , هيلا هأجلأ هنأ ملعي ام نيمي هيلع : لاق

 ناف : تلق ءيش هيلع يدنع سيل :لاق فلحي ن أ هرك نإو : تلق

 . مهيلع سيل : لاق . هيلإ هأجلأ هنأ ةترولا ىلإ نيميلا در

 يل ا لصو ىلع اي أ هلل ١ ىف اهف : درعس كوخ ] لوقي : ةلاسم

 نيده اش ترضحأو هئاعدا بيس هيل ا ر اص هنأ تجتح ١ اليكو تلكو

 ةعبرأ ىلإ هقدص هنإ لاقو هيبأ نم ةلاكو ىعدا هللا دبع نأ ادهش

 . كلذ ريغ مكب اتك يف اهتلوأت كلذك . ةيصوو نيد نم مهر د فالأ

 نمو هدلاو ىلع اهنأ ىعدا ىتلا قوقحلا هتوخإ نم هللا دبع ىفوتساو

 كلذ لك ةرذع ينيل ديزب وأ مهرد ةئامعبرأو ء ارقفلل مهرد فلأ كلذ

 مل اهنأ اهليكو هب جتحا امو هللا دبع هب جتحا ام تركذو س ه افوتس

 ينإو تيأر نم ن اوخإل | نم كلذ يف ضراعأ 1 ن أ ينم تببحأو

 دل اخ نب ةملسمو ريشي ني مكحل | ني ر ذنملا كلذ يف ؤ ) ترظن

 اورب ملو اعيمج انفرصن او هدنع نم تردص مهلكف دل اخ نب دمحمو

 ترظان : ةخست يقو ()
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 . انيمي ال ! هللا دبع ىلع

 فلحي : لاقف رذنملا امأو . مهناخ ام فلحي : لاقف ةملسم امأف
 تبيحأق هوي ا هي هلكو اميق ةثرول ا نم ذخأ ام ذفن و هوي أ هلكو دقل

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو كلذ كمالعإ

 لاقف يلع نيدب لاق ةلخنب هيخأ نبال ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 كل ىمس امنا . كقح ىلع فلحاف مهارد ةرشع كقح امنإ : ةثرولا

 فلحي مل نإ : لاق . فلحي نأ هل ىصوملا هركف ةيصوب سيل انيد
 نأ ىسع لاق امب ملع يل سيل لوقي نأ الإ هب هل رقأ ام الإ هل سيلف
 نإ مهيلإ ذئنيح رمألا نإف . انأ هملعأ ملو وه هملعف هيلع يل نوكي
 . هل اهوكرت اوعاش نإو لودعلا ةميقب ةلخنلا نمث هوطعأ اوعاش

 اهب رقي يتل | قوقحل ا يف نسحل ا يب ] ب اوج يفو : ةلأسم

 عفري مل اذإ قوقحلا باحصأ اوفلحي نأ ةثرولاو يصولل نأ يصوملا

 . ةنيبب قح هل حص نم وأ هل رقأ نمع هتيصو يف نيميلا

 ىري ام ىلع مهوقلحي نأ مهل نأ يدنع اذكه : ديعسوبأ لاق
 هريغ لام يف تيملا رارقإ نأل مهناميأ لدع نيملسملا نم ملعلا لهأ
 هب رقأ وأ يسن وأ طلغ هنأ ىعدا مث هيلع قحب دحأل رقملا رقأ ولو

 هأجلأا الو هرارقإ يق طلغ هنأ ملعي ام كلذب هل رقملا نيمي بلطف ءاجلإ

 ناك هل رقملا هي رقأ ول امم هنم ن ناك هنأ يعدي ام بسح ىلعو . ماجلا

 هسفن رقملل هجولا اذه ىلع يدنع نيميلا هيلع ناك . الطاب هعم كلذ
 . ةترولا فيكف

 ملعي ام قحلا بحاص نيمي بلطف . ةنيب هيلع تحص ول كلذكو

 امنإو س ةترولل فيكف وه هل ناكو 0 لطابب هل اودهش هدوهش نأ
 ىوعدو 0 ةقدصم ىوعدفق .4 يو اعدلا ليبس ىلع جرحت اهلك م اكحألا

 . اهتقيقح ةتباث ريغ اهلك ىهو س ةفوقوم ىوعدو 0 ةدودرم
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 ىصوم ١ صصح ةثرول | مس اقب ن أ هل له يصول أ نعو : ةلاسم

 : لاق ؟ هدي ىف ةيصولا نوكتو ب نيرضاح وأ نيبئاغ اوناك اذإ مهل

 . مهل ىصوملل ليكوب سيل هنأل هيلع الو كلذ هل سيل

٢٣٤٥



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ىصوأ ا ريغ ىلع يصولا ميلست يف
 وه ملسيق مهاردب يصوي نأ لتم يصوملا

 كلذ هبشأ ام و اضورع

 نم مهم اهس نم اوذخأي ن ن أ نييرقأل ١ نم نبغل ايلل زوجب كل ذكو

 . كلذ يق هيلع اوقفتا ام ىلع ضورعلا نم هيلع اوقفتا ام {

 ذقني ن ] يصوملل سيلو :. دمحم يبي ] عم اج نمو : ةلأسم

 هذافنإب رمأ ىذلا سحلا ريغ ىلإ ىطختي الو هل مسر اميف الإ ةيصولا
 . نيدلا يف احالص هاري ام لمعيف هيلإ رمألا ضوفي نأ الإ

 ْن اييصل ١ ىرن أ : نىيرقألل ةبصول | نع يلع ا ] تلأسو : ةلأسم

 لقع نإ : لاق ؟2؟ مه نوطعي وأ مهمأ ىطعت وأ مهمأ دنع مه نيذل ١

 . بألا هطعاف كلذ لقعي مل نإف هطعأ كلذ بلطو دلولا

 نيمهردب جلفل ىصوأ نميف تركذ ذو ز نسحلا يب أ نع : ةلاسم

 نم رافحلا ذخأي امك . نيمهردب ايح هرفح يف يصولا ىطعأو

 الف تفصو ام ىلعف ؟ نيمهرد الإ سيل وأ مهرفح جلفلا باحصأ

 . تيملا هب ىصوأ ام ىلع الإ ةيصولا ذقنت

 نإف . نيمهردب هل ىصوم هنإ راقحلل يصولا لاق نإ لوقنو
 عيبلا بسح ىلع ابح امهب كتيطعأ تئش نإو ى نيمهردلا تئش
 نأ كلذل رافحلا رايتخا عم هللا ءاش نإ كلذ زاج نيمهردب رافحلل
 دقف هسفن ءاقلت نم كلذ نم يصولا لعف امأو . ابح امهب يرتشي
 . ملعأ هللاو هب ىصوأ ام فلاخ

 نميف ترك ذو : -هللا همحر- نسحل ١ يب أ ب اوج نمو : ةلأسم

 ءارقفلا نم هيطعي نأ ديري نمو وه قفتاو ءارقفلل مهاردب هيلع ىصوأ

٢٤٦



 نم كلذ ريغ وأ ارمت وأ ابح مهاردلاب هيطعي نأ ىلع مهاردلا كلت نم
 ام ىلع اندنع هنع كلذ ىزجي الف ؟ كلذ هنع ىزجي له . ضوردعلا

 هب ىصوأ ام الإ ءارقفلا ىطعي الو اذه ىف انفرع ام ىلع تفصو

 ناك اذإ هنع ئزجي كلذ نأ ليقو اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو
 ىلع هسفنل ىصولا كلذ ىف رجتي نأ امأو ة كلاهلا لام نم كلذ
 . " .. كلذ هل ىرت الف س ةثرولا وأ ءارقفلا

 نم وأ نيبرقألا ةيصو نم ناك ام الإ زوجي ال : لاق نم لاقو
 . هنيعي سانل ١ نم ءىشي د هل ىصوأ

 . هيطعي نأ ديري ام رضحي نأ الإ كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو
 . يزجي كلذ دنعق

 هقرفيو بحلا عيبي نأ دارف بحب هيلع ىصوم ناك نإ : تلقو
 بحلا عيبي الو هب ىصوأ ام الإ قرفي الو ؟ كلذ زوجي له ٠ مهارد
 الو هب ىصوأ ام فلاخي الو ابح مهاردلاب يرتشي الو س مهاردلاب
 . لدعلاب ملعأ هللاو انعم كلذ زوجي

 :ددعس نب دمحم ميهاربإ يبأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج : ةلاسم

 انيلعو كيلع هللا متأ دعب امأ كيلع امالس يراوحلا يبآ هيخأ نم

 كربخأو كيقل لجر يف تركذ كناو س هيلع رداقلاو كلذ ىلو هنإ هتمعنت

 عابف ء ارقفلا ىلإ عجري مث 4 هبلع نيد وأ ةاكز هيلع ناك لجر يف ينع

 ؛ مهاردلا كلت مهل لعج مث . مهاردب هلام نم ائيش ءارقفلا ىلع

 وهف : نيدلا كلذ هيلع يذلا كلذب صلختي الو زوجي ال كلذ نإ
 هتظفح كلذ نأل لوقأ هيو كلذ ىلع انأو ىنع لجرلا كربخأ ام ىلع

 . كلذ هنع ذخأن انك نم هنع انظقحي نمع

٢٤٧



 ىنسيلو هريغ نعو هسفن رثؤملا يب أ نع هتظفح ين ذا يعم يذل او

 ىف لاق امو رثؤملا يب أ نع تركذ ام امأو س هريغ ىلإ كلذ كراتي

 ديقب ناك اميف هنع اديقم كلذ تدجو دقو كلذ ىور دقف بلغأ ةدصو

 مث ث ربدتيو كلذ يف رظني ن اك دق هنأو ى ناسغ يب أ نب دمحم كلذ

 . كلذ يف ةغلابملاو ةميقلا يف داهتجالاب لاقو . كلذ ىلع مزع

 كلذ نع عجارب ىنسيلو هيلع انأ ىذلا هنع تذخأ ىذلاف انأ اماق

 ديز نب رباج نع يور امك هاقلأ ىتح كلذ نم اوعفر دق ام لباقب الو
 سابع نبا نع هذخأ هنأو فرصلا رمأ نم اوركذ اميف هللا همحر-
 نع هتذخأ دق زئاج لاقق . كلذ نع عجر دق سابع نبا نأ هوربخأف

 هاقلأ ىتح كلذ نع تعجر ام دهاش ةئام يعم دهش ولو . سابع نبا

 ةاكزلا يف ةليحلا تزاجل كلذ يف ةزاجإلاب اولاق دق يذلا اذه زاج ولو

 رثكأ وأ امهرد نورشع ةاكزلا نم لجرلا ىلع نوكبو 4 قوقحلا يفو

 ام ةينآلا نم كلذ هايشأ نم ائيش وأ ايوت ريقف ىلع عيبيف كلذ نم

 كلذ ذخأي هنأ ريقفلا ىريق امهرد نيرشعب نيمهرد وأ امهرد يواسي

 هنيعب ريقفلا اذهل بجاوب سيل اذه نأل هريغ هاطعأ هذخأي مل نإ هنأل

 نيبرقألا لثم هودعي ال ةلاحم ال هل بجاو وه نمل كلذ زوجي امنإو

 نم قحلا بحاص ء اش امي ء اش ام يطعيو قوقحلا باحصأو

 باحصأو نيبرقألا نم دحاو ناك اذإ هنأل قوقحلا باحصأو نيبرقألا

 وأ بح نم ًاسدس اذه هاطعأ او مهارد ةرشع هل بجو دق قوقحلا

 اهنيعب هترشع ذخأ دارأ ول هنأل كلذ زاجل ةرشعلا كلتي ىون سدس

 . رخآ هذخأ ىبأ اذا ريقفلاو

 . ةاكزلا ليبسك نيدلا نم ءارقفلل بجت ىتلا قوقحلا كلذكو
 هل عيبيق رثك ] وأ امهر ل نورشع ة اكزل ا نم هيلع بجي اضيب ] كل ذكو

 وا امهرد يواسي يرجلاو لوحلا ىلإ امهرد نيرشعب بح نم ايرج
 هيلع يذل ا نيدل او هتاكز نم كلذ هل عفد لوحل ا لاح املف . نيمهرد

 . ءارقفلا ىلإ عجرت يتلا تانامالاو

٣٤٨



 اذه ىلع عجري ء الكول ا ء الؤه نم لعفي نم لعفب ن اك كل ذكو

 امهرد يواسي هلعلو امهرد نيرشعب ء ان ١ ا وأ القق ريققل ١ يطعي لييسل ١

 . ةثرولاو ءالكولل احبر كلذ يف ناكو . لقأ وأ

 ناك اياصولا ضعب يف كلذ لعف سيق نب ثعشألا ناك دقو

 دري هتأرما ىلاإ لصو املف املف . رثؤملا ويأ لاق ام ىلع ضورعلا يطعي

 لبقأ ملف ركذ ام يل ركذو سيق نب ثعشألا ىلإ لصوو مهيلع كلذ

 نع اوعجر مهنأ يباسح يفو هل تلق ام لبق دق هنأ يعم ناكو . كلذ

 . كلذ

 . هنم ءافولا لاني ال سلفم ىلع وأ ريقف ىلع هل ناك نم كلذكو
 مل ةاكزلا نم كلذ هل عفرف ، هسيلفت لاحب هيلع مكحي مل همكاح ولو
 زوجي ال كلذكو اذه زجي مل اذإو \ كلذ هنع يزجي الو \ كلذ زجي

 . هنم ءاقولا ىلع رداقلل

 هب لوقن ال انكلو . هئطخن انسلف كلذ لاق دق رثؤملا وبأ ناك نإو
 تنأ تكردأ نم تركذ ام امأو 8 كلذ ىف ليحلا نم كتقرع دق امل

 يفو . نيملسملا لوق نم نيجراخب انسلف نيملسملا نع كلذ تفرعو
 هسيل هنإ لوقأ يذلا انأو س مهنم كلذ فرع نمل عستم نيملسملا لوق
 هنع ذخأن نم ءاقل نم ةهفاشملاب هتذخأ امنإو ىسفن نع الو ىيأرب

 . هيأرب هلاق امنإ : رثؤملاوبأ هلاق يذلا نأ ىعم يذلاو

 كوكم ةئامب ىصوأ نمو نيملسملا بتك نم ةروثنم نم : ةلأسم
 ضعب لاق فالتخا هيفف : بوبحلا نم عون يأ مسي ملو ءارققلل ابح
 ة كلذ نم مهل دب الو بوبحلا نم اعاش امب اوتأي نأب ةثرولا ريخي
 نم فصنلا : ضعب لاقو 0 ءيشب سيلف عونب مسي مل اذإ ضعب امأو
 : ىراوحلا وبأ لاق س هربلا بح نم فصنلاو ةرذلا بح نم كلذ

 . لوقلا اذه ىنبجعي
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 رثكأ وأ مهرد ءارققلا ىلع هنع قرفي نأ ىصوأو كله ناسنإ يفو

 ىوس وأ زئاج قرف امأ ارمت الو ابح الو ةضف لقي ملو س لقأ وأ
 ناسنإ دارأ نإ كلذكو . دلبلا دقن نم مهارد قرفي هن ] يعمقف ؟ ةضفلا

 ارمت وأ ابح قرف نإ همزل دق ءيش نع مهاردلا نم امهرد قرقي نأ
 يفو اذه لتم يف فلتخي هنأ يعمق ؟ ةضف ىوس ال مأ كلذ هل زئاج

 نإ ليقو . مزلو تبت ام الإ ذفني ال ليقف مهارد هانعم تبث اذإ لوألا
 . هللا ءاش نإ كلذ زاج هنم قافتاب دلبلا رعسب اضورع ذفنأ

 يفو : بسحأ اميف دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع : ةلأسم

 قرفي نأ هل له 0 نزوي وأ لاكي امم ءيشب هيلإ يصوأ اذإ يصولا

 ام ىلعق ؟ قرف امهنيب مأ ةعبتلا هتمزل نمل زوجي امك مهارد هتميق

 . هيلإ هب ىصوأ امك ذقني نأ تفرع يذلاف تفصو

 وأ ة اكز ليق نم هنع قرقت رين ان دي ىصوأ لجر نعو : ةلاسم

 هن ] ير اوحل ١ يب ] نع تظقح دقق . اد داصرول ١ نم ةيصو ق ا نييرقأل ١

 نع قرفي ن أ زوجب الو مها رد به ذل ا نع قرذفي ن ] زوجي ال ل اق

 . ابهذ مهاردلا

.٥د٢



 نورشعلاو عباسلا بابلا
 تارو هل فرعب مل اذا يصوملا يصو ياق

 هملعي ثراو تيملل سيلو الام كرتو لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو
 يف ىلام ضعب يل لعجا : يصولا هل لاقف . يصروملا الو تيملا

 ام لعقفق هضعيي ينع جح : : لاقو > لعقق باقرلا يف هضعبو نيكاسملا

 . ائيش يصولا ىلع ىرأ ام : لاق . ثراو كلذ دعب ءاج مث . هب لاق

 اذه عبتي نأ انأ بحأو هذخأي نأ هلف هنيعب ائيش ثراولا كردأ نإف

 ءه دد يفام ينل دحاو لك نم ذخأيف لاملا نم هيحاص كرت ام ثراولا

 اميق اذهو : ديعس ويأ لاق . ملعأ هللاو هب هل ىصوأ نمل ثظلا كرتيو

 لعف يصولا نكي ملو ثراو هل حص اذإف مكحلا يف امأو هللا نييو هنيب

 . نماض هنإف مكاحلا يأرب كلذ

 نب ىسوم ىلع هضرع بيعش يبأ نم باوج نمو : ةلأسم
 نامعب ثراو هل فرعي ال وهو اريثك الام كرتو تام لجر نعو : يلع
 ناك دقو . هتلتوأ يلام فصن كل : لاق . هليكو هلعجو لجرلا ىصوأف

 يصوملل زاج ثراو هل فرعي ناك نإف 0 قارعلاب اثراو هل نأ ركذي
 هتلث وأ هفصن وأ هلام هيلإ ريصيف ثراو هل فرعي ال ناك نإو ي ثقتلا

 ثارو هل فرعي مل نم لكو س نيبرقألاو ءارقفلا يف صوي مل نمك وهف
 .يتفملا لاق اذكهو انظفح اذكه هللا ءاش نإ زاج هلام ريص ام ثيحق

 فرعي سيلو الام كرتو لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 هل هامسو نيكاسملا يف اذه يلام ضعب لعجا : لاقف تيملل ثراو
 امك لجرلا لعفق هضعبب ىصوأو باقرلا ىف هضعيو " هب هرمأ امو
 ىلع ىرأ ام : لاق ؟ ثراو هل كلذ دعب ءاج مث يصوملا هل لاق
 . هرمأ ملعي مل بيغ اذهو هل ليق ام دعب ائيش يصولا

 نأ هل : لاقف ؟ ةباد وأ امداخ هنيعب ائيش كردأ نإ تيأرأ : تلق

 . ه ذخأي

 نيكاسملل هي هرمأ امي : ةخسن يقو . هي هرمأ امي : ةخسن يف(١)
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 ينم ذخ هل لوقي ةعلسلا هدي يف يذلا ن اك نإ تيأرأ : تلقف

 يل نوكي ام لقأف > ءيشب يل ىصوأ دق هنأل . اهثلث طعا وأ اهيثمظ

 مهارد ة ةرشع ةبادلا كلت نوكت ال لاملا ناك نإ تيأرأ : لاقق .؟ هتلت

 ىلع همسق مت هنت جرخ ] هنرعي ل ! جرخ أ انأ ل اقو اهتلق هيطعي فيك

 الو 4 ةبصع ن نم بر اقأ هل فرعي ال امأ او 4 صصحلل اي مهنم هرم ] نم

 . ءاش ثيح هلام عضيلف محر

 ردقي ال ءىش اهيف ناكو ةيصو ليق اذإ ىصولا امأو : ةلأسم
 ىلع نوكيو ردقي الام كلذ يف فلكي ال هنأ يعمف 0 هيلإ لوصولا ىلع
 هرضحي روأ يدؤيف ردقي ىتح كلذ نم همزلي ام ءادأل داقتعالاةلمج

 سيلف هجوت نم كلذ همزلي الو كلذ هل لعج دق ناك نإ يصويف توملا

 رهظيو دهشي نأ بحأو . هتافو دنعو هتايح يف داهتجالا نم رثكأ هيلع
 ةثرولا ىلع ةجحلا مايق ىلإ برقأ كلذ لعلو 8 ةيصولا ذفني مل هنأ
 . كلاهلل

 ملعي هل ثراو ال لجر تام اذإو : ةيافكلا باتك نم : ةلأسم

 هل ىصوأ نم ىلع يصول | هقرقفو ء ارقفل او هللا لبيس يف هلام لعجو

 نكلو هيلع ن امض الق يصول ا امأف ؟ بلطي 7 اجو ثر او هل حصق هي

 يثلث دحاو لك دي نم ذخأيف كلاهلا لام عيبي نأ ثراولا اذه ءاش نإ

 . كلاهلا فلخ امم هدي ىف ام

 اذ ا ! يصول ا ن أ : -هللا همحر- نسحل | يب أ ب اوج يفو : ةلأسم

 ىذلا دحلاب راصو مهتترو مدعأو اباصولاو قوقحلاب مهل ىصوملا مدع

 يف يصولل نأ "» ءارقفلا ىلع قحلا قرفي نأ نيملسملا ضعب لوقي
 ةلداعلا ةنييلاي كلذ دعي هعم حص ناف اف. ء ارقفلا ىلع هقرقب نأ اذه

 يدر اوحل ١ يي ] نمع دجوي اذ له وحن ىلعو > مرغل او رجأل ١ ني ريخ

 ٠ هللا همحر-

 ` ءارقفلا ىلع مدعملا ىلع نوكي يذلا قحلا قرفي نآ : ةخسن يفو )(

 ٢٥٢



 نإ ةثرولا ىأرب الإ كلذ نوكي ال : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 عجر بر قحلا اذهل كلذ دعب حص نإ هنأل هقرفي الف الإو نيغلاب اوناك
 نإف 0 نيغلابلا نيرضاحلا ةثرولا يأرب الإ نوكي الف كلاهلا لام يف
 ال ام عضوم يف مهلام هفالتإل ةثرولل انماض ناك هسفن يأرب هقرف
 دجوي اذهو . مهبحاص لام يف يذلا لاملا نم ةءاربب هيف مهل مكحي
 يبأ نع دجوي كلذكو \ دمحم نب هللا ديع دمحم يبأ باوج يف

 . ددعس نب دمحم ميهاربإ

 هل لعجي نأ الا يصول ا كلذ لعفب الو : ميه اريا ىبأ ب اوج ىفو

 > ةترول | ىأرب كلذ نوكي وأ هيلإ ىصوأ نم كلذ

 ال ا قحلا نم ا ٠, ائيش ذقني ال يصول ا ن أ : نسحل ١ يب ] ب اوج نمو

 اهيف ب اتري ال ة ةرهشب ق أ ةلد ل اع ة هنييب قوقحل ا ب احصأ ا هعم حصي ن أ

 : ةنبرل اب ال ا هل ذقني الف مكحل | ىف امأ او ة هللا نيو هنىي اميق اذ دهو

 . قوقحلاو اياصولا نم ناك ام كلذكو

٢٥٢



 نورشعلاو عباسلا بابلا
 هبر فرعب از قحب ىصوأ نميق

 ائيش اوقرس اموق نأ هتراو ىصوأ لجر نعو : ديعس يبأ نع
 دمعف ء يشل اي الو موقل اي هل مسي ملو > ١ ذكو ا ذك ةميق هنم هوطع و

 ؟ ءارقفلا ىلع ةميقلا كلت قرقق ثراولا

 نإ بيصم كلذ يف وه معنق ؟ ابيصم كلذ يف نوكي له : تلق
 . ملعلا لهأ لوق رثكأ يف هللا ءاش

 يف ادبأ قلعتم قحلاو س كلذ هئزجي ال هنإ : لاق نم لاق دقو

 يف ةقرقتلا عقنت الو لاملا مهيلإ ملسيف لاملا بابرأ حصي ىنح لاملا

 نأ ىلإ اذه ىع لازي ال يأ يرشح لام هل لاقي اذهو سانلا لاومأ

 . الصأ ىوقأ لوقلا اذهو س رشحلا مويو ةمايقلا موي ىلإ ولو ىس حصي
 . هللا ءاش نإ باوصلا بهاذم ىلع جراخ لوألاو

 ناك دق ام ضعي لعق دقفق ؟ هلعفي نأ همزلي ناك امو : تلق

 ثراو هعم سيلو هل لاملا ناك اذإ . هللا ءاش نإ كلذ ىضم دقو همزلي

 نيب هريخ لاملا اذه بر حص ىتم كلذ ىق همزلي ام ءادأ دقتعيو هريغ

 . مرغلاو رجألا

 الو هفرعي ال وهو اضيأ كلذب يصوي نأ ثراولا ىلع لهو : تلق
 زاح اذإ يخأ ثراولاف ؟ هريغ ىلع كلذ امنإ وه هيلع نكي ملو هلهأ

 راص دق هنأل ى قوقحلا نم كلاهلا لام يف ام هيلع لقتنم كلاهلا لام
 هيلع ءيش الف لاملا زجي مل نإو س قحلا هيف يذلا لاملا زوحب هتمذ يف
 كلذ ىلع ردق ىتم كلاهلل ايصو ناك نإ اهذافنإو ةيصولا لبق نم الإ
 نمل فرعت ال ىتلا قوقحلا هذه همزلت نميف اذه لثم يف فلتخا دقو

 : يه
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 كلذب رمؤي الو اهيف ةقرفتلا هعفنت الو ادبأ هيلع ىه : لاق نم لاقف
 اذه ىلع هب ةيصولا يف ملعن الو كلذب يصويو نماض وهف لعف نإف
 رارقإلاو هب ةيصولا نم دب الف هقرفي مل نإ كلذكو . افالتخا لوقلا
 الإ اسفن هللا فلكي الو م تافصلا نم هعم كلذ كردي ام برقأب
 . اهعسو

 . كلذ يف همزلي امب نيديو ءارقفلا ىلع كلذ قرفي : لاق نم لاقو
 تومل ١ هرصح نا اف مرغل او رجأل ١ نيي هريخ هفرعو ل ا | بر حص نا اف

 هل حص نا اف ء ارققل ١ ىلع كلذ قرف دق هن أو . ةقصل اد ىصو أ كل د لبق

 . بهذمل ا اذه ىلع ةصرلا ننم دي الو مرغل او رجأل ا نسي ربخ بر

 نم سيأو كلذ ةفرعم ىلع وه ردقي مل اذإ : لاق نم لاقو
 كلذو ءارقفلا ىلع هقرفيو كلذ فرعي نأ دعبأ هريغ كلذكف هتفرعم

 لعلو . مرغلاو رجألا نيب هريخي هنإف ، كلذ بر حصي نأ الإ هصالخ
 نإو هيزجي نأ هجولا اذه ىلع ءارقفلا ىلع هقرف اذإ هنأ بهذي اضعب

 لوقلا اذه بحاص همزلي الو 0 رثألا ىلع كلذ لعف دق هنأل هبر حص

 ىنعم ىلع جراخ انعم كل تفصو يذلا لوقلا اذه لكو هب ةيصو
 . . هللا ءاش نإ باوصلا

 هجولا اذه ريغ ىلع موق ةاش نم لكأ هنأ هل ركذ كلذكو : تلقو

 ىلع هنمت قرفي نأ ثراولا ىأرف ةنطابلا نم محل فصنو نم وحن
 نوكي له هل لجعأ كلذ يف ىأرف محللا هنكمي مل ةنطابلا يف ءارقفلا

 نأ هيلع لهو هنمث قرف دقو 0 هلثم امحل قرفي نأ هيلع وأ ؟ ايزجم كلذ

 ؟ كلذب يصوي

 امأو س لوألا لثم اذهو كلذ يف لوقلا ىضم دقق ةيصولا امآق

 يتل ا ءايشألا نم هيلع ام لتم قرفي امنإ هنإ ليق دقف نمثلاو محللا

 كلذ ناك نإ هيف كشي ال ام ىلع يتأي ىتح كلذ يق ط اتحبو همزلت

 .ًلضاقتي
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 لضافقتي ال امم نزوي وأ لاكي امم كلذ ناك اذإ : لاق نم لاقو
 ال ىتح كلذ يف هسفن ىلع طاتحا لضافتي ناك نإو ى كلذ لثم قرف
 امأو 0 مكحلا ليبس ىلع ىتأ دقف كلذ نم طسولا قرف نإف كشي
 نزوي الو لاكي ال امم ناك نإو س ءيشلا كلذ نم لضفألاف طايتحالا

 مكحي امنإ هيف مكحلا نأل ةميقلا يف طاتحيو كلذ ةميق قرفي امنإ هنإف

 اذإ مكاحلا هب مكحي امب اهلو هسفن ىلع مكحي نأ هيلعو 0 ةميقلاب هيف
 يدنع اذهو نزولا يف هتفرعم كردت امم يدنع محللاو مكاحلا مدع
 الإ ةميقلاب نوكي كلذ نإ رصبأ الو نزولاب لثملاب هيف مكحلا نوكي امم
 نوكي نأ بحأف كلذ باغ دقو 0 هل نومضملاو نماضلا نم ضارت نع
 ىلعو 0 موحللا لضفأ نم طايتحالا ىلع نزولاو لثملاب اذه يف هجولا
 هللا ءاش نإ ىصوأو رقأ ام ىلع ةاشلا نم موحللا طسوأ نم مكحلا
 ةيصولا يف ة لوألا لثم اذه يف لوقلاف كلذ نم مزلي ام ركذ ام امأو

 . كلذ ريغو نامضلاو

 يرصبلا نبا هل لاقي ناك لجرل هيلع نأ ركذ كلذكو : تلقو
 هل يمسف ثراولا هنع لأسف همساب مسي ملو ةرذ بح كيكاكم ةعبس

 . هفرعي ملو نكمأ ام هنع ثحبو س ال مأ كلذ وهأ يردي الو لجرب
 لجرلا ناك دقو ؟ اهريغ وأ لخنب ءارقفلا ىلع كلذ قرفي نأ هل زوجيأ
 ةفصلا هذه سيلف هاصوأ ام ىلع ؟ ةنطابلا نكسي مث لخن نكسي

 الو ريثك يرصبلا نبا نآل . لجرلا اذه ةفص هب كردي ءيشب يدنع
 نم اذه ريغ ةقفصب وأ نايعلاب نييعتلا ىلع الإ مكح يدنع اذهب عقي
 ام اموي مكحلا ةفصلاب كردي مل اذإو . ةفرعملا اهب كردت يتلا تافصلا
 ريغ هنأ ىلإ فوصوملا اذه رمأ لاح دقف لجرلا اذه نع لئس اذإ
 يق زوجي ام كلذ عم هيف زاجو طايتحا وه امنإو س مكحلا يف فورعم
 يذلا فالتخالاب كلذ يف لوقلا ىضم دقو هلهأ فرعي ال يذلا لاملا

 لثتماف هللا ءاش نإ باوص كلذ لكو . ةلأسملا ردص يف كل تفصو

 .هللا ءاش نا أ هييوكل يكتاو امم كل ن ايام رخآلاو لوألا يف هنم

 لوقلا ىضم دقف ؟ هب يصوي ن أ هقرف اذإ ثراولل له : تلقو
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 . ةلاسملا لوأ ىف اذه ىف

 ءاش ثيح هقرفي نأ اذه لتم ةقرفت همزل نمل زوجي لهو : تلقو
 نادلب الو اهلهأ فرعي الو قوقحلا نم همزل ام امأف ؟ ناميألا ةرافكو
 . لوقلا ضعب يف عضاوملا نم ءاش ثيح نم كلذ يف ةقرفتلاف اهلهأ
 . يناثلا قبطلا يف ةلاسملا هذه ركذ ىضم دقو

 قيطل ا هنأ يعم قيطل | لوأ ددعس ن دمحم ب اوج نمو : ةلاسم

 زوجي لهو ؟ هب يصوي نأ هقرف نإ ثراولا ىلع لهو : تلق 0 ينانلا
 اذاف ؟ ناميأل ةرافكو ءاش ثيح هقرغي ن ن ] اذه لتم ة هقرفت همزل نل

 : كلذ يف فلخا دقف . .ء ارقفلا ىلع هقرفي . كل تقفصو دقام

 يف وأ قحلا هل يذلا دلب يف قحلا كلذ قرفي امنإ : لاق نم لاقف

 ءارقفلا ىلع هقرفي نأ ديرب ىذلا ءاش ثح قرفب : لاق نم لاقو

 رصملا يف هيلع قحتسا يذلا قحلا كلذ ناك اذإ : لاق نم لاقو

 جرخ ناف هيق مزل يذلا دليلا يف كلذ قرف رصملا نم جراخ وه سيلو

 ىف ءاش ثح رصملا يف هقرف ءاش نإ رايخلا هل .0 ناك رصملا نم كلذ

 هل ىذلا عضوم يف هقرق ء اش نإو رصملا نم هريغ يف وأ وه هدلب

 ليق دقف كلاهلا اهب ىصوأ اذإ ةرافكلا امأف > رصملا كلذ يف قحلا

 زاج هريغ .يف تذفن ناف س هريغ يف ذفنت الو 4 كلاهلا دلب يق ذقنت اهنإ

 افالتخا كلذ لعفق اذإ هتويثو كلذ ةزاجإ يف ملعأ الو > كلذ ىزجأو كلذ

 ؟ ائيش ةرمث لك يف نيمي ةرافك اذه لثم همزل نم قرفي له : تلقو
 . كلذ هل زوجي معنف
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 نم : تلق خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 يف فيك مهفرعي ال وهو اذكو اذك ةنالف دلب نم موقل هيلع نأ ىصوأ
 نم موقلا ملعي ىتح ةثرول ةلغلاو هلام يف نوكي :لاق ؟ ةيصولا هذه
 انباحصأ هنومسيو حصي ال يذلا اذهو مهيلإ ملسيف ةيرقلا كلت
 . يرشحلا

 نب دمحم نع ركب يبأ نب ديعس نب دمحم انثدح : ةلاسم

 ىصوأ اميف ناكو اباصوب هىلا ا ىصوأ رفعج هابأ نإ : لاق هنأ رفعج

 نع لاسف ةرصبلا ىلإ جرخف ةرصبلا لهأ نم لجرل نيد هيلإ هب
 يف هرواشف ةرفص ابأ ىقلف \ طساوب هنإ هل ليقف هدجي ملف لجرلا

 عضوم نع لأسيو طساو ىلإ جرخي نأ ةرقص وبأ هيلع راشأف كلذ

 هل دجو نإف لجرلا مساب هتوص ىلعأب ىدان الإو هدجو نإف 0 لجرلا

 . هعدوو ءارقفلا ىلع قحلا كلذ قرف الإو ةحص

 هل ميقي نم بلطي نأ لهجف ىصوأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 كلذ همزلي هنأ ملعي مل اذإ اروذعم نوكي له س دجول بلط ولو هتيصو
 ملاس ريغ هنأ ىدنع : لاق ؟ ال مأ هطيرفت نم باتو قحلاب فرتعا اذإ

 امع لاحتساف هل امزال هب ىصوأ ىذلا ناكو قحلا فلاخ اذإ كلذ ىف
 ةمتاخ ةيصولا نأل ةيصولا ماكحأ يف طيرفتلا نم هيلع تبثي ناك

 امأو ى ةيصعملاب هلمع متخ دقف هعسي ال امب لمعلا متخ اذإف لمعلا
 . هيلع ءيش ال هنأ يعمف ةمزال ريغ ةيصولا تناكاذإ

 . ملاس يرحتملا نأ انموق لوق ضعب يف جرخي هنأ بسحأو
 اذإ يرحتلاب ملاس ريغ هنأ افالتخا ملعأ الف انباحصأ لوق يف امأو

 هي غلبي نم ةدصول همزل ىذل ١ تقول ١ ىف كردي مل ١ ذإ هنأ يعمو

 وه غلبي ملو بتكي ل ولو س ظفلب نيعم وأ بتاك نم هتيصو ماكحأ ىلإ

 هتياتك بيسي لطاب قيقحت دقحت الو هتياتك بيسي قح لاطبا ىلإ هتياتك يف
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 ٠ رجفلا دنع ةمالسلا هل وجرأف

 ؟كلذ لهج هنأ الإ كلذ ىلإ هب غلبي نم هعم ناك نإ تيأرأ : تلق

 هعم هنيعب كردي ناك اذإ هلهجل كلذ كرتي نأ هل سيل هنأ ىعم : لاق

 نال . هتيغبلو كلذل سفن يف وهو اهنع ثحبلا يف دهتجاو اهبلط ول نأ
 هل سيلف هيلع ةجح ناك هكردأ ثيح نمو ث لمعلاب بطاخي امم اذه
 همزلام عّيضيف هيلعو ةجحلا هب هلام عضوم هلهج عضومل لهجي نأ
 ةيصولا ىلع ةداهشلا مازلإلا ىنعم يق بجي هنأ يعمو 4 هلهجي هبلط

 ىلإ هباجأو هيلع ردق نم لك دهشي نأ يصوملا مزلي نأ ةمزاللا
 الهاج ناك اذإ هداهشاب هللا هرذعي ام هدهجب قفاوي ىتح ةداهشلا

 أربي الو هل مزاللا ىلع داهشإلا مكح همزلو هيزجت يتلا ةجحلا عضومل

 ةجحلا هب موقب نم فرعي نم دحب نوكي نأ الإ اذه نم لقأب يدنع

 عضوم ىلع هلديف تقولا يف ةلادعلا رصبي نم لاس وأ ةداهشلا يف

 يف هتداهش زوجت نمم نادهاش امهو هلدب كلذ نم هيزجيف ةجحلا
 امك هجولا اذه ىلع كلذ نم رثكأ هيلع سيلو 8 قحلا مكح يف كلذ
 غلبي ىتح هيلع ردق نم لك لاسي نأ مزاللا ةفرعم بلط يف هيلع ن اك

 هيلإ غلب امب هيلع يذلا مزاللا يدؤيو هنم هللا اهلبقي يتلا ةجحلا ىلإ
 ملعأ هللاو بابسألا هذه يناعم جرخي يدنع اذكه . لاؤسلا نم
 . كلذ يق رظنيف

 ر اج انالف ىصو انالف ن ] ةم امل | دنع رهش | ذ ا : ل اقو : ةلاسم

 لدع ادهاش هتياصوب دهشي مل ولو كلذ
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 نورشعلاو نماثلا بابلا
 هل ص و نم ىلع ردقب مل اذ ا يصولا يك

 كلذ هبشأ ام و كلذ مدع يفو ةثرولا وأ هنيعب

 تلأسو :_ هلل أ همحر- درعس ني لمحم ميه اري ا ىب ] ب اوج نمو

 اياصوو س مهيلع نويد ىف سانأ اياصوب دلقتملا لجرلا نع ىخأ اي
 هن وقحتسب د د ام مهنع ذقنىق د : ةثرو مهل فرعي ملو اونف دق . نيرقألل

 ؟ كلذ يف يأرلا ملعت نأ تدرأو

 بلطو داهتجالا الإ هرومأ يف ملسملا ىلع سيل هنأ يخأ اي ملعاف
 اذه نكي نإف س ةمالسلل هقفوي هنإف كلذ هنم ملع اذإف ةرخآلل ةمالسلا

 امنإف ‘ تركذ ام ذاقنإ يف هيلإ ىصوأو هلكو نم ضعب هلكو لجرلا

 نإف . اياصولاو قوقحلا باحصأ نع ثحبلاو لاؤسلاو داهتجإلا هيلع
 لاق دقف .4 مه نيا ربخ مهل حص لو ةثرو مهل فرع الو مهيلع ردقب مل

 . قوقحلا مهل نمضيو ءارقفلا ىلع قرفت قوقحلا نإ : ضعب

 مهل يذلاو رجألا نيب ريخ دحأ مهنم عجر وأ ةثرو مهل حص نإف
 مهل ىذلا مهل مش قوقحل ا نم مهل يذلا اوراتخا نإف 0 قوقحلا نم

 كلذ لعفي نأ يصو ا ىلع سيلو . مهقوقحب مهل ىصوأ ثدحلا قرفملا
 وه لعقي نأ الإ كلذب هنورمأيو 4 ا اوصوأ نيذلا هل لعجي نأ الإ
 , هيلإ كلذق هدأري كلذ

 يف دهجيو مهبلط يف دهتجي هنأ انعمس دقف نيبرقألا ةيصو امأو
 كلاهلا نأل ةترولا ىلإ ةيصولا در نيبرقأ كلاهلل دجوي مل نإف ى كلذ
 دحأ يلع ردقي ملو مهنم سي أ اذ ا ملع أ هلل او دجوي مل نمل ىصوأ

 دكأت نإو كلاهلا لام ثلت يف كلذ ناك ثراو هل حص نإف
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 تحص ام ىتم مهل اومأ يف اياصولا هذه نوكت نأ مهيلع ةداهشلاب

 اموق نأ انغلب دقو ى ريخ كلذف اهلها ىلإ ريصت ىتح اهيف مهيلع عجر
 يف نيدلا كلذ اولعجف رحبلا فلخ بايغل نيد مهيبأ ىلع ناك اندلب نم
 . مهلاومأ اومسقو مهلاومأ نم ءيش

 ىصوأ لجر يف تركذو ي دنع اميق نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 ملو اوضرقناو اوبهذ ادالوأ فلخو كله لجرلا كلذ نأو مهاردب لجرل
 الإ ةحص الب كئلوأ نم هنأ ركذي لجر وأ ةأرما الإ لسن مهل قبي
 نإف لجرلا اذه ةترو نع طبنتسي اذهف تفصو ام ىلعف ؟ عامسب
 نإو ى مهدلب يف ءارقفلا ىلع كلذ قرف الإو لدع ةنيبب ةترو هل حص
 هيلإ عفدي ءارقفلا نم وه ةثرولا كئلوأ نم هنأ لوقي يذلا اذه ناك

 . كلذ ةحص كردت ال نأ دعب ءارقفلا ىلإ عفدي ام لتم يعدي ام ىلع
 ليبس يف كل وهف الإو كل وهف ثاريملا قحتست تنك نإ هل لاقيو

 . لدع ةنيبب حصي ىتح ىطعي الف ءاينغألا نم ناك نإو 0 ءارقفلا

 نم تيمل أ ىلع ن اك ام هن ] نسحل ا ىب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 مل وأ وه فرع وه وأ ةيلح الو مساب ثراو هل فرعي مل نيد وأ تاعبت
 . كلاهلا لام نم ءارقفلا ىلع ىصولا هذفني كلذ نإ هتراو فرعي

 وأ اغلب اون اك ا ذإ ةترول أ ىأرب ال ا زوجب ال كلذ نإ : هريبع نمو

 لوأل | لثم اذه : دردعس وي ] ل اق . هنيصو ذفنتف كل اهل ا كل ذي ىصوي

 ٥ اري يذل او . صوب مل وأ مهل ىصوأ مهل وهف ى» ء ارقفلل هنأ ىرن يذل ١

 . كلاهلا ةيصو وأ ةترولا يأرب الإ ىصولل كلذ ىري ال افوقوم

 س انأل نيد ت تاومأل أ ء الؤه اد داصو يف ن اك اذ ل ا تركذو : ةلأسم

 . اثراو مهل فرعي الو نوفرعي ال س انأو نيفورعم ةطمارقلا يف ب ابغأ

 امو مهلام عيمج تيسحف مهيلع ردقب ملو ريناند وأ مه ارد مهل ناكو

 لعجو ضرألا نطب يف نفد مت ‘ بهذلاو مه اردلا نم مهنم دحاو لكل

 نيدلا نم دحاو لكل امو موقلا ء ءامسأو نيدلا كلذ ةقرعمل باتك هيق
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 . لدع ىدهاش نيدلا كلذ ىلع تدهشأو

 نم امأف كتصق ىلعف ؟ لدعلا نم اهجو اذه نوكي له : تلق

 هتوم حصي ملو بئاغ هنإف ةطمارقلا يف افورعم نيدلا لهأ نم ناك
 نم هجو كلذف تقصو امك هنيد لعج نإف 0 هتيلحيو همساب فورعمو

 دهشأو ةقث يصو ىلإ هب يلب دق يذلا اذه هب ىصوأ نإو . باوصلا

 هئادأ ىلع ردقي مل اذإ نيدلا اذه هجو ليبس كلذق ًالودع كلذ ىلع

 ضرالا يف هلعجف ةقثلا يصولا زجعأ نإو . مهتثرو يلإ وأ مهيلإ
 نإ حالصلاو لدعلا نم اهجو كلذ نأ انوجر الودع هيلع دهشأو
 . هللا

 اذه سب اذاف ثراو مهل فرعي الو نوفرعي ال مهنأ تلق كلذكو

 ناكو 0 مهدلب ءارقف ىلع كلذ قرف مهتيلحتو مهتفرعم نم هيلإ ىصوملا

 . مرغلاو رجألا نيب مهريخ هتايح يف مهتفرعم هعم حص نإ انماض

 مهتفرعم نم سايإلا دنع كلذ هعسيو هللا ءاش نإ قح ليبس كلذف
 امك الودع ادوهش هيلع دهشأو ضرألا يف مهل ام لعج ءاش نإو

 . ملعأ هللاو تفصو

 ءارقف ىلع مهتفرعم نم سيأ دقو فرعي ال نم لام قرف نإو
 راص دق فرعي ال نم نأل ٧ هللا ءاش نإ كلذ ريغ هيلع سيلف مهدلب
 نأ هتوم دعب هريغ هتفرعم كردي نأ اجر نإو هتفرعم كردت ال نم دحب
 ىصوأف مهيلإ مهنويد ءادأ ةحص ثدحتف مهدلب ىلإ مودق مهل ثدحي
 ءاش نإ اهيف قحلا ليبس كلذف . هتوم دعب هل ايصو هلعجو ةقث ىلإ اهب
 . هللا

 ىلع دهشأو ضرألا يف اهلعجق ةقت ايصو كردي نأ سيأ نإو
 مهقوقح مهل حصتو هدعب موقلا ءالؤه ةفرعم كردت نأ ءاجر الودع كلذ
 . هللا ءاش نا هصدالخ كلذ ىفق انوجر
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 نم هسايإ دنع كلذ ريغ هيلع سيلف هدلب ءارقف ىلع اهقرق نإو
 هنأك مهتفرعم نم سايإلا دنع مهدلب ءارقف ىلع اهقرفيو مهتفرعم
 . مهتفرعم نم سيأ دق وهو اهكرت نم انبولق يف اهذافنإ ىلإ برقأ
 نم فردعي ال نمل نيملسملا راثآ يف اذه لثم يف فورعم ليبس كلذو
 . طايتحالا نم كلذو . قوقحلا لهأ

 نإ اهب ىصوأف اهلهأ فرعي مل اذإ اهقرفي ملو اهلاحب اهكرت نإو
 لدع لبس كلذف كل تفصو امك لعفف ايصو دجي مل نإو 4 انصو دجو

 الو 0 هدابعب فوؤر هللاو رذع دح ىلإ راص دق هنأل . اهذاقنإ نم

 . اهنم صالخلا سمتلم داقتعا ملع دقو ى اهعسو الإ اسفن هللا فلكي

 .هللا ءاش نإ هصالخ كلذف . هلل هتين قدص عم انفصو امم لعق اميأق

 ائيش ذقني ال يصولا نأ : نسحلا يبأ باوج نمو ةيشاحلا نم

 ال ةرهشب وأ ةلداع ة ةنييب قوقحلا باحصأ هعم حصي نأ الإ قحلا نم

 الإ ذفني الف مكحلا يف امأو 0 هللا نييو هنيب اميف اذهو اهيف باتري
 . عجر . قوقحلاو اياصولا نم ناك ام كلذكو س ةنيبلاب

 لجرل ىصوأ لجر نع لئسو ةفاضملا ةد ايزل ١ نم : ةلأسم

 تن اك .0 نا ل اق . ٹثر و هل دجوي ملو . هل ىصوم ١ ح دعق مها رد ةرشعي

 اهي هل يصوأ نم حصي نآ ىلإ اهلاحب تناك ةمهبم لاملا يف ةيصولا

 يلع دهشأو ةقث اهيلع نمتئا توملا هرضح نإف 4 . اهب هل يصوأ نم
 هيلع له تفلتف س كلذ ىلع دهشي ملو ةقت اهيلع نمتئا نإق : ليق س كلذ

 ال نأ وجرأف هنمأي ةقت انيمأ اهيلع نمتئإ اذإ هنأ ىعم : لاق ؟نامض

 . هللا ءاش نإ هيلع نامض
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 نورشعلاو عساتلا بابلا
 ةيصولا يف بوتكم امم هذافنإب أدبب اميق

 كلذ هيشأ ام و

 . اياصولا نم ناك املك : لاق نم لاقف ةيصولا يف فلتخا ليقو

 . هترثكب ريثكلاو هتلقب ليلقلا ثلا نم عرش وهف

 يف مدق هركذب أدبف هتيصو يف يصوملا مدق ام : لاق نم لاقو
 . لوألاف لوألا ذفني كلذ دعب مث ى ةيصولا ذافنإ

 جحلاو ةاكزلا لثم ضئارفلا نم ناك امب أدبي : لاق نم لاقو

 . اياصولا نم كلذ رئاس مث قتعلا مث ى تارافكلا مث كلذ هابشأو

 نإف 0 ةمسن ينع اوقتعاو ةجح ينع اوجح لاق اذإو : ةلاسم
 هنأل جحلاب أدب غلبي مل نإو . امهيف ثئثلا ذفن نيذه غلبي ثقلا ناك
 تناك نإو . ةمسنلاب أدب جحلا لبق ةمسسنلاب أدب ناك نإف ث هب أدب
 . ةضيرف اهنأل اهب أدب مالسإلا ةجح ةجحلا

 الإ قتعلاب أدب قتعأو ىصوأ اذإ :لاق هنأ ميهاربا ىبأ نع
 . مالس ال ١ ةرمعو ة اكزل او جحل لثم > ةضررفل ١

 ىصوأو هتوم دنع هتم ] قتعي لجرل | ىصوأ ١ ل ا ام أو : ةلأسم

 لهأل ن اك ثلثلا .نم ءيش يقب ناف 7 وتعل اي ] دبي هناف اد اصويب

 .ةيصولا

 لبق ءيشب أدبي ال ثملا نم كلذ لك ليق دق معن : لاق هريغ نمو

 امي ىصوأو مهرد هك امي هنع جحي ن أ ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
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 ل اق. مهر د ةئام هلام ثلتو رخأل ثلظل اي ىصوأو نالفل هت نم يقب

 ى ذلل سبلو ةجحلل فصنو ثمظئلا بح اصل فصنف نيفصن ثلثلا مسقي

 . ءيش هل قيب مل هنأ لبق نم ءيش هنظ نم يقب امي هل ىصوأ

 . ي دنع نسح : هريغ ل اق

 ةجح هنع جحي وأ ةمسن هنع قتعت نأ ىصوأ لجر نعو : هنمو
 . مالسإلا ةجح اهنأل ةجحلاب أدبي هنإف ى كلذ غلبي ال ثقتلاو مالسإلا
 مل ولو قتعي مل الإو هنع قتعا ةمسن هب قتعي ءيش ثلثلا نم يقب نإف
 . لبق اهب أدب هنأل ةمسنلاب أدب مالسإلا ةجح نكت

 :ةجحلاو قتعلا نبب صصاحي ليق دق هنأ ىعم : ديعس ويأ لاق

 اميف الو مزالل يف رظني الو ء هر دقي لكل كلذ نم ء يش غلب ثح

 . هب أدتبا

 أدبي هنإف ثلا اهلك عست ال 0 هلل اهلك نوكت ةيصو لكو هنمو
 هابشأو ةندبلاو ةمسنلاو ةرمعلاو جحلا لثم هلل اهلك اهنأل اهنم لوألاب
 ءيش وأ ةاكزلا نم ءيش وأ مالسإلا ةجح الخ ام معن : لاق ؟ كلذ
 كلذ نسحتسا هرخأ تيملا ناك نإو كلذب أدبأ ىنإف س هيلع بجاو نم

 ` . هيف سايقلا عداو 4

 مزاللا ثملا يف عرش اهلك ةيصولا نإ ليق دقو لاق هريغ نمو
 صصحلاب ثقظلا نم جرخي كلذ لكق ح دقتملاو رخآتسملاو مزالل ا ريغو

 قحتسي امب ثلثلا يف ثلثلا نم ءيش لكل برضي كلذ باسح ىلع

 . ملعأ هللاو

 تلاس : دردعس ني لمحم دردعس ىبي ا ب اوج نمو : ةلاسم

 ار اني ل رشع ةسمخ ةجحب تصوأو تكله ة رم نع -هللا كمحر-

 ةئامثلث ةميق نوكي وه اذإف اهلام يف رظنف نيرانيدب نيبرقأل او ء ارقفللو
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 ؟ كل ذ ىف هجول ا فيك : تلق . مهر ل

 يف نيبرقألاو ءارقفلاو ةجحلا اهلك اياصولاف تفصو ام ىلعف
 ةئام ىلإ ةيصولا عيمج عجريو كلذ يف ءازجألا ىلع كلاهلا لام ث
 ةعبس وهو ريناندلا نم ءازجألا ترظن كلذ ةمسق تدرأ اذإف . مهرد
 نم اهيراقألف اذح رشع ةعبس ىلع ةئاملا هذه مسقتف اءزج رشع

 ءارققللو ناثلا كلذ نم اهيراقألق نارانيد ءارقفلل نوكيف . ناثلا كلذ

 اءزج رشع ةسمخ ةئاملا نم اءزج رشع ةعبسلا نم ةجحلاو س ثملا
 نإف 0 ثلثلا نم جرخي مل اذإ اياصولا عيمج يرجي اذه ىلعو
 ىلع يانصولا نم ءيش لك نم صقتنيو اهتلمج ىلع يرجي ناصقنلا
 ةجحلا نإ : لوقي نم لوق ىلع اذهو . اهترثكو اهتلق نم اهردق
 . اذه ٣4 يف هي لومعم ١ وهو .4 ل املا ثظ نم ي داصول عبمجو

 . هي ذخأي هنأ انظفح نمم هانقرع يذل و

 ةراقكو ةاكزلاو ةجحلا نإ نيملسملا ءاهقف نم لاق نم لاقو
 نم اياصولا رئاسو لاملا سأر نم كلذ عيمج جرخي ةمزاللا ناميألا
 رظنت مث ، لاملا سأر نم ةجحلا جرخت كنإف لوقلا اذه ىلعف 0 ثقتلا

 ثلت نم اهتلمجب براقألاو ءارقفلا ةيصو جرخ نإف لاملا نم يقب اميف
 ام ثلث نم نيرانيد تجرخأ ارانيد رشع ةسمخلا دعب نم يقب ام
 نم لاملا نم أ ن نم يقب ام ثظ نم نيرانيدل ا جرخي مل نإو 4 اهلام نم ىقب

 امهو بر اق ال ا ةيصو يف تلعق ةجحل | ىهو ر اني ل رشع ةسمخلا دعي

 ام امهنم تصققنو > ةلأسمل ١ لوأ ١ ىف كل تقصو امك , نار اني دل ا

 ريسقت | ذهق ائىش كلذ ىلع ن ا ديزي ال ثلثلا نم امهتجرخ أو ‘ امهصقن

 نم بيصمو ب اوص هنأ لوقل ا اذه نم انظقح دقو ى ين اتلا لوقل ١

 . هانعم رظناق هي لمع

 ١ ذ ١ : اول اق مهن ا كل ذو > نيلوقل نيي طسبو ثل ات لوق كل انهو

 لثم هل مزالل ١ نم ء يش هب ىصوأ اميق . ناكو ب داصوب يصومل ١ ىصوأ

 سيل ام اياصولا يف ناكو . ةمزاللا ناميألا تارافكو ةاكزلاو جحلا
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 نإف . عوطتلا نم كلذ ريغو نييبنجألاو ءارقفلل اياصولا لثم مزالب هل
 ثلت نم ىقب نإف هلام ثلث نم جرختف اهب اديب هل ةمزاللا اياصولا

 نإف ث هلام ث نم يقب اميف اياصولا ةيقب تعرشأ ءيش هلام
 . كل تفصو ام ىلع صصحلاب تصقنأ الإو كلذ ليبسف تجرخ
 الو ءارقفلل ىقبي الو لاملا ثظ نم ةجحلا جرخت : لوقلا اذه ىلعو

 ءاش نإ باوص انعم اهلكو ليواقألا هذه ريسفت رظناف . ءىش هبراقأ
 . هللا

 اذهب ذخأ نم نأ لوقأ انأو لوألا لوقلاب ذخألا نأ انفرع انأ الإ

 كلت اهب صصاحي مث ةيصولا مث براقألا ةصح رظني هنأ ثلاتلا لوقلا
 نأ بجيف هللا باتك يف لصأ اهل براقألا ةيصو نأل ةمزاللا اياصولا
 يذلا يناثلا لوقلا يف الإ لاح لك ىلع ةمزاللا اياصولا عم نوكي
 نوكت ال براقألا ةيصو نإف لاملا سأر نم ةمزاللا اياصولا لعجي
 . باوصلاب ملعأ هللاو لاملا ثلث نم الإ لاح لك ىلع

 مز اولل ١ نم اذه ه ايش أو ة اكزل او جحل اي ىصوأ اذ ا ام أو : ةلأسم

 نم اذه نوكي نآ ينبجعيق همزلي امم هنأ الو هتمزل دق هنأ مسي ملو
 . لاح ىلع ثلثلا

 كلذ لامك نع اصقان ثلثلا ناكو ث ثللا نم تناك نإف : تلق

 امب أدبي ليقو 0 اهترثكو اياصولا ةلق ىلع صصحلاب ناصقنلا نوكيف
 اهنم يقب نإ هدعب رخآلا ذفني مث مدقيف هتيصو يف يصوملا هب أدب

 ءيس ٠

 . رظنلا يف يصرلملا ةايح يف ناك ول نأ مزلأ وه امب أدبي ليقو

 لاملا سأر نم براقألا ةيصو نأ لاق ادحأ نأ ملعأ الق براقأل ا امأو

 اذه هبشأ امو ناميألاو جحلاو ةاكزلا امأو ى ةيصو اهنأ اهب ىمس اذإ
 نم : ليقو 0 لاملا سأر نم ليقف كلذ يف فلتخا دقف مزاوللا نم
 . ثظظلا
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 نوثالثلا بابلا |
 هبق ذفنت !لجأ هنبصول لعج اذإ يصوقلا يك

 كلذ هبشأ ام و دودحم عضوم يف اهلعج وأ

 هيف ذفنت الجأ اهل لعج مت هضرم يف اياصوب ىصوأ لجر نعو
 تقولا كلذ ىلإ ىهف تقو ىلإ اهذافنإ لعج اذإ : لاق ؟ هلام لحي ىتم
 ذفنت مث تقولا كلذ ىلإ لاملا ةلغ ةثروللو . هيلإ اهلجأ لعج يذلا
 الجأ هل ىرأ ال ينإف نيبرقألل هب ىصوأ ام الإ هلام ثلث نم ةيصولا
 . . .. تومي ام نيح نم ذفنتو

 ‘ لقعل ١ تي اث وهو هتوم دنع ىصوأ لجر نع تلأس : ةلأسم

 . هلام نم ناك ام لضفأ لخن يف هلام نم ةعطق يف هتيصو لعجو
 ء ه دلو ىفق هتخأ ىل ا اضيب أ ىصوأو اميتي فلخو هل تخأ ىل ا ىصوأو

 كلذ نأ تأرو هفارطأ نم لاملا رئاس عيبت نأ تدارأ ةأرملا هذه نإ مث

 مأ اهل كلذ زوجي له 0 سانلا عمو اهعم ميتيلل رفوأ وهو 0 ميتيلل رفوأ
 اهل سيلف تفصو ام ىلعق ؟ تيملا هب ىصوأ ام ىدعتت نأ اهل سيل
 ةترولا نوكي نأ الإ عبتا ام ىلوأ قحلاو تيملا هب ىصوأ ام ىدعتت نأ
 . كلذ مهلف اهنمثب ةعطقلا كلت اودقفي نأ اودارأو نيغلاب

 ىصوأو مه ار ل وأ رين اند هيل ١ ملس هنأ ول : ليق كل ذكو : ةلاسم

 اوذخأي نأ ةترولا بلطف كلذ نم هنيد هنع ىضقيو هتيصو هنع ذفنت نأ
 ةيصولاو 0 مهاردو ريناندب اهوذقنيو اهنيعب مهاردلاو ريناندلا كلت
 كلذ مهيل ١ ملسي نأ يصول ١ ىلع سيلو كلذ مهل ناك مه اردو ريناند

 . ء افول ١ هبق نوكي امم هادف هبل ا اوملسي ىتح

 ام ىلع يصوملا لاق ام ذقنيو كلذ مهل سيل ليق دقو : هريغ لاق
 تقلتو كلذ هيلإ اوملسي مل مث س كلذ مهيلإ ملسو لهج نإف ىصوأ
 ىلع نامض الو ة كلاهلا لام يف نيدلاو ةيصولا تناك مهاردلا

 . كلذ يف يصولا
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 نع قيقوتلا هللايو تلئس : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ملسي نأ هيصو يلإ ىصوأو يح وأ تيم ىلع قحب ناسنإل رقأ لجر
 كلذ ملسيف لجرلا كلذ دجي مل نإ : لاقو ؟ رخآ لجر ىلإ قحلا كلذ

 هيلإو هب هل رقأ يذلل قحلا تفصو ام ىلعف 0 رخآ لجر نالف ىلإ
 قحلا اذهف ابئاغ ناك نإو 0 هتثرو ىلإ ملس تام ناك نإف ى ملسي
 هلوق سيلو س هتوم حصي وأ بئاغلا مدقي ىتح يصولا دي يق فوقوم

 ىلوأ قوقحلا لهأو ءيشب قحلا بحاص ريغ رخآ لجر ىلإ ملسي نأ

 اذه ءاضق يف هدصو انالف نإ ! يصوملا اذه لوقي نأالإ مهقوقحب

 . كلذك لاق اذإ لاق امك هيلإ ملسي قحلا

 مل هريغ ىلإ هميلستب رمأو قحب لجرل رقأ اذإ معن : هريغ لاق
 لجرل ىصوأ ن او . هئاضق يف ايصو كلذ لعجي ن أ ال ا كلذ زجي

 هتيصو ذفني هنأل كلذ زاج رخآ لجر ىلإ اهميلستب ىصوأو ةيصوب
 امأو س ثلثلا نم ذفنت ىتلا اياصولا عيمج كلذكو 8 ىصوأ امك
 . هريغ ىلع ءيشب اهيف هتيصو سيلف سانلل يتلا قوقحلا

 همحر- دمحم نب هللا ديع دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 تبتك كنأ -هللا كمحر- ملعاف دلاخ ةيصو نم تركذ ام امأو :هللا
 يف عضوملا كلذ لعج ناك اذإف نيدلا ريغ ةيصولاو ةيصو اهنأ يلإ
 صصحلا ىلع ةيصولا يف كلذ ناك 0 ثلثلا نم جرخي ناكو هتيصو
 ناك ناف نيدلا دعب ةيصولا بسحت امناو . هلام ةيقب يف نيدلا ن ناكو

 هدحو هيف يصو تنأ امنإو دودحملا عضوملا كلذ يف ايصو كلعج امنإ

 . كايإو هللا انقفو . كل لعج ام ىلع

 ملع او اضيأ هللا همحر- دمحم يب أ باوج نمو : ةلأسم

 اصوصخ هلام نم عضوم يف هتيصو لعج نم نأ -هللا كمحر-
 باحصأل نكي مل اياصولا هذه يق عضوملا كلذب ىصوأ هنأك

 امأو . صصحلا ىلع مهنيب مسقيو عابي عضوملا كلذ الإ اياصولا
 الف . تكسو كلذب ليقي ملو رضاح هدلوو يدلو ىلع يقب امنإ هلوق
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 ىقيو ةبصرول ١ يف ىمس يذل ١ لام ١ كلذ تذقنأ كنإ تلقو : كلذ همزلي

 سيلق . اهلك ةيصولا ذفنت ىتح هلام عيب ىلع ردقي ملو ةيصولا نم
 . ةثرولا ىلع الو كلذ كيلع

 قوقح اهيف ةيصولاو لجر ةيصو دلقت لجر ىف : ةلأسم
 طرش ناكو . ادوهش هتيصو ىلع دهشأ نأ دعب نم كلذو تارافكو
 اياصولا هذه ذقني ال هنأ يصرلا ىلع يصولملا نم ةيصولا هذه ذاقنإ

 نإ مث هل هدح دقو س فورعم لام ةرمت نم وأ هلام ةرمت نم الإ

 لمعي نأ هل زوجي يذلا امو ؟ يصولا اذه لاح امف . تام يصولا
 نم ةيصولا هذه ذفني نأ هيلع نأ نيملسملا لوق يف ؟ هصلخي ام هي

 لاملا اذه يقو لاملا ةرمت نم الإ هيلع سيل مأ عيبلاب ولو هلام لصأ
 ؟ نيملسملا لوق انل نيب كلاهلا مهفلخ ماتيأ

 ىلع الإ ةيصولا ذفني نأ هل سيل يصولا نأ يدنع يذلا باوجلا
 نم دحأ بلط نإو ى هدابع قوقحو هللا قوقح يف يصوملا هل مسر ام
 اليكو مكاحلا ماقأ ةرمتلا ىلإ ربصي ملو هقح هيلإ ملسي نأ قح هل
 هللا قوقحو مهقوقح قوقحلا باحصأ ىلإ ملسو لاملا لصأ نم عابو
 ةلاسملا هذه تدجو س ملعأ هللاو يصوملا ىصوأ امك لاملا ةرمث نمف
 . -هللا همحر- يلعومسلا ميهاربا نب دمحم نب هللا دبع باوج نم

 ام امأ او : حور ني دمحم هللا دبع يب ] ب اوج نم : : ةلاسم

 مت . عرزل يف ةرجؤم ةرقبل و هنب ل يف ةرقيي يصو ] لجر نم تركذ ل

 نم بلط نم بلطو 4 نيدل ١ يف هبضقيق ةرقيل ١ بح ذخأي ن ] ل ارأ ا هن ا

 ؟ بحلا نم هبيصن ذخأ ةثرولا

 ندي يف هني د ءاضق لعج امن ا يصوملا ن ا ن اك نا اف تقصو ام ىلعف

 يصومل ا رق ] ن و > هي : ا س ال ا ةثرول ١ ىلع سيلف اصوصخ ةرقبل ١

 هنب ل يف اهنمت ىضقيو ذقنتو . ةرقبل ١ ع ادت ن ں أ ىصو أو ىمسم ند دي

 اهودق اوع اش ن ں او . ةرقيل اوملس اوعاش نإ كلذ ل يف راب انخلا ةثروللف
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 اذإا هنيد يف يصولا هب ىصوأ اذإ ءيشلا يف رايتلا ةثرولل امنإو

 صقن ام مهيلع ناكو نيدل أ نع ءيشل ١ كلذ نم ةلضذفلا ةثرولل داك

 . نيدلا نع ءيشلا كلذ نم

 هرق نيدل ا اذه نأ ىصوم ا رقي هنيعي ءىشل ا ناك اذا امأو

 نيدلا ناك اذإ ءادف هيف مهل الو رايخ هيف ةثرولل سيلف \ اصوصخ
 مهلف افورعم ىمسم ن اك اذ ا ام و ى افورعم ىمسم نكب ملو امهيف امهبق

 اوملس اذإ هريغو بحلا يف رايخلا مهل كلذكو . ةرقبلا يف راي ابخلا
 ام ال ا هنم ذخأت الو هر كتيجأ ام ريدت نيدل ا نم ةصحلا نم ه مهمزليام

 . باوصلاو قحلا قفاو

 ملعلا لهأ ةعلاطم نود هدمتعت الف باوص هنأ كعم حصي ملامو
 هللا ءاش نإ باوص كتبجأ يذلا نأ وجرأو ى نيملسملا نم كلذ يف
 كبيلق قدصب هللا درو كدنع حصي نأ ال ا يئاجر ىلع لكتت الو

 اودهاج نيذلاو : لوقي هللا نإف . هتاضرمو هتاذ ىق كنم دوهجلاب

 نم نأ كش الف . "نينسحملا عمل هللا نإو انلبس مهنيدهنل انيف
 ال نأ مزاللا ناسحإلا نمو ث هعم هللا ناك نسحأ نمو ىدتها دهتجا

 لطبم نم لبقت الو . اقساف قحملا ناك ولو هلاق اقح قحم ىلع درت
 عرولاو ملعلاب افورعم سانلا دنع انيمأ ةقث لطبملا كلذ ناك ولو الطاب
 اوعبتا نإ نوكلاهلا كلهي ملو نوكهتنملا ىجنل نافرحلا ناذه الولو
 يف مهنم اداهتجاو ادونع ةوادعلاب نيقحملا اوزرابو اديلقت نيلطبملا
 امب عفتناف 0 نيدتهملا نم مهنأ نونظيو نيدتعملا نم كلذب مهو نيدلا
 تفصو امب عفتنا نم نإف تحضوأو كل تنيبو تحرشو كل تفصو
 هنأ كش الو ادبأ لضي الف . هبر هجو ءاغتبا هبلق نم قدصلاب دهتجاو
 متاخ دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو . ءادعسلا نم

 دمحم يبأ ىلإ هللا دبع يبأ نم باوجلا مت . اميلست ملسو نييبنل
 . يدوعلاب فورعملا دمحم نب رمع
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 دودحم هلام نم ءىش ىفق هذه هتيصو ىصوملا اذه لعج نإ تلقو

 ىلعف اهنم يقب ام : لاقف ةيصولا نع اذه زجع نإف س تنأ هل تلقف
 الو ، عمسي رضاح هدلوو يقب ام موقي نالف يدلو لاق وأ نالف يدلو
 نع تذفنأو ثراولا يأرب لاملا كلذ تنأ تعبو . معن الو ال هدلو لاق
 دودحملا لاملا كلذ زجعو تيملا هدح دق يذلا كلذ نم هتيصو لجرلا

 كلذ يف يأرلا ام : تلق . ريثك ء ءيش ةيصولا نم يقيو س ةيصولا نع

 امم كنكمأ ام الا كيلع ىرأ الف تفصو ام ىلعف ؟ دعولا اذه ىلع

 هدلو نم ةبلاطملاو كيلا ىصوملا اذه لام نم هذافنإ كل زئاج وه

 عفرت نأب دلولا نم ةبلاطملاب تغلاب نإو ي مكح بلطم ال لاؤس بلطم
 ارمأ كلذ نم دلولا ىلع رأ ملو كلهج نم كلذ ناك مكاحلا ىلإ هيلع

 . اتنا

 هنكمأ نإ هنم هلمؤي امي هل مايقلاو هدلاو ةياعر دلولل هبحن يذلاو

 هبلق يف دقتعا دق دلولا ن اك نإو . هلايعي الو هسقني ررض ريغ ىلع

 دق امب ءافولا هل بحأق كلذ هيبأ نع ذفني نأب كلذ هيبأ نم عمس نيح
 اتباث مكحل ١ يف هيلع كلذ ىرأ الو كلذ يف هيلق داقتعا نم هير ملع

 . باوصلاب ملع أ هللاو

 : تلقو : نامثع نب ير اوحلا دمحم يبأ باوج نمو : ةلاسم

 ةيصولا نع كلذ زجعو دودحم هلام نم ءيش يف هتيصو لعج نإ
 دق ىذلا لاملا اذه نم هتيصو نع زجع ام نإ لاق دق تيملا ناك دقو
 الف ؟ هدحام ريغ ىصولا ىلع له : تلقو 0 نالق هدلو ىلع وهف هدح

 1 . باوصلاب ملعأ هللاو هل دح ام ريغ هيلع ىرأ

 ريتاتد نويدو اناصوبي ىصوأ اذ ا يصو ١ يف ليقو : ةلاسم

 ينع ضق ةا هل لاقو . مهاردو ريتاند يصول ا ىلاإ ملسو مهاردو

 ريناند هيلإ اوملسو اهنيعب مهاردلاو ريناندلا هذه نم ينيدو يتيصو
 ؟ كلذ مهل نأ مهاردو
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 هيلإ اوملسي ىتح كلذ مهيلإ ملسي نأ يصولا ىلع كلذ مهل سيلف
 نأ لبق كلذ مهيلإ ملس نإف هب كلذ اودقفي نأ نوديري يذلا ءادقلا

 كلذ نإف . ءادفلا هيلإ اوملسي مل وأ مهيديأ نم كلذ فلتف هيلإ اوملسي
 . هلام يف كلذ نم يصولا ىلع نامض الو كلاهلا لام يف عجري

 تركذ ام امأو : نسحل | ىبأ ب اوج نم . ةبيش احل ا نم : ةلأسم

 اهتجحل اهتعطق تلعج تناك نإف . ةعطقلا هذهو ةجحلا هذه رمأ نم
 يه امنإو ه ضقن كلذ يف ةثرولل سيلو ةجحلا يف ذفني ةعطقلا نمثف
 . عجر . كلاهلا لام نم جرخت ةعطقلا تناكاذإ ةعطقلا نمت

 هتثرو ضعبل يصوملا لعج نإو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ن اك ن اف ؟ كلذ تيثي له . هنيد ء اضق هل نمضبو هلام نم ائيش

 لعج ن او ‘ ةيصرول او نب دلا هل ىمس اذ ا كلذ تيث هتحص ىف هلعج

 . هل كلذ زجي مل ضرملا يف كلذ

 ىصوأو لجر ىل ا ىصوأ لجرو : خ ايشأل | ب اتك نم : ةلأسم

 لعجو ةجحب ىصوأ ناك نإف لخنلا تفلتو 0 هل لخن يف اهلعجو ةجحب
 نإو 0 كلاهلا لام ثلث يف ةعجار ةجحلاف تفلتو لخنلا اذه يف ةجحلا
 هذهب ىصوأ ناك نإو ى ةجحلا لطبت نأ فاخأف ذقن دق ثقلا ناك

 ملعأ هللاو ةجحلا لطبت نأ فاخأف تبهذو ى لخنلا تفلتو ةجحب لخنلا

 لطبت الو تجرخ ثيح نم ةجحلا تجرخأ ءيش لخنلا نم ىقبي نإو
 . هتجح
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 نوتالتلاو يداحلا بابلا
 لاضلا لاس نم اياكولل يصولا ذافنإ يف

 الام تيملا كرت اميفو هنيد ءاضق ىف لجرل ناك ىصو ىف لاقو
 انطلا هجو ىلع تيملا نيد يف كلذ ذفني هنأ لوصأ وأ مر وه يردي ال

 ملع نإف هبسحأو 0 -هللا همحر- يراوحلا يبأ نع كلذ ىوريو 4
 . ههجو ىلع الإ ذفني نأ زوجي الف ماهس هنأ يصولا
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 نوثالثلاو يناثلا بابلا
 اياصولا ذافنإ لاملا ةميق يف

 تصقن وأ تداز اذإا

 دلب يف هتومو دلب يف يصوملاو لجرل ةيصوب لجرلا ىصوأ اذإو
 نيفلتخم نيدلب وأ دلب يف هتومو كلاهلا ةيصو تناكو دلب يف هنكسمو
 يف وأ ضعب نود اهضعب يف وأ اهلك عضاوملا هذه يق لام كلاهللو

 . اهريغ يقو اهيف وأ اهريغ
 ضعب نود اهضعب يف وأ اهلك نادلبلا هذه يف دجوت ةيصولاو

 ةفلتخم ةيصولا ةميقو 0 اهريغ يف دجوتو اهنم ءيش يف دجوت ال وأ
 نم جرخت الو ميقلا ضعب يف ثلثلا نم جرختف عضاوملا هذه يف

 عضاوملا هذه يف ناصقنو ةدايز اهل نوكتو اهضعب يف ثلثلا

 نإو هكس هلام هيقف !يذل ا دليل ١ ا يف ةيصول ١ تموق نافلتخم ن انكس

 رفو أ ن ں اك ثح نم ثلظظل | نم جرخت ترب ذاك اذ ل ا ةنصول ا ةمقف ن

 نيدلبلا دحأ نم ثلا نم جرخي مل نإو كلاهلا يدلب نم ةترولا ىلع

 ناك ١ ذ ا هل ىصوم ١ ىلع رفوأ ن اك اميق اهتميقق امه دح ا يف تجرخو

 برقأ يف هتميقف كلاهلا دلب يف دجوي مل نإو ثللا نم جرخي

 يف رظني الو كلاهلا دلب ىلإ ءيشلا كلذ اهيف دجوي يذلا عضاوملا
 يف الو يصومل | دلب يف الو هل ىصوملا دلب يف ال © نادليل ١ نم :7 ريع

 . انركذ ام ىلع موقي امنإو نادلبلا نم كلذ ريغ

 مكحف كلاهلا لام ث ىف اياصولا مكاحلا تبثأ اذإو : ةلاسم
 ةثرولا رمأو كلاهلا لام ثظ يف هب هل ىصوأ امي هل ىصوأ ام لكل

 وأ لاملا الغ ىتح هيلإ ملسي مل نإف عيبلاب وأ مهيلإ ميلستلاب يصولاو
 . ةلغ لغأ
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 ءالغ ولو مكاحلا اهب مكح ولو اياصولا ذفنت مل اذإ : هريغ لاق
 نم ناك ام اياصولا باحصأو ةثرولل ةلغلا نإف ةلغ لغأ وأ لاملا
 كلذ يف رظني امنإف ، فاضملاو لوصفغملاو مهبملاو عدوملا نم اياصولا

 باحصأل ناك لغأ وأ لاملا الغ نإف ةيصولا ذفنت موي لاملا ةميق ىلإ

 ىلع ناك هتميق تصقن وأ لاملا فلت نإو ةثرولل ام لثم ةيصولا
 . اياصولا ءادأ ةثرولا

 يصوملا تام موي هتميق نوكت امنإ هنإف اياصولا نم ملعملا امأو
 كلذف فلت وأ \ ملس صخر وأ الغ وأ صقن وأ كلذ دعب كلذ داز

 لاح ىلإ ريصت ىتح اياصولا ذفنت مل امو . هيلعو ةصاخ هبحاصل
 . ةعبرألا هوجولا هذه ىف ناصقنلاو اهيف ةدايزلا

 مامتو لاملا نم رفوألا ىلع اياصولا ضعب ىضق نإف : ةلاسم
 نإف فلت وأ لاملا ةميق تصقن ىتح اياصولا عيمج ذفني ملو ةيصولا
 دنع هتحصب كلذ ذافنإب هيلع مكح مكاح يأرب كلذ يصولا لعف
 كلذ تبث ذفني نأ مكاحلا هيلع مكح اياصولا رئاس حصي ملو مكاحلا
 باحصأ نوصصاحتيو يصولا ىلع نامض الو مكاحلا مكح نم
 نم هيلإ ملس نم نوقحليو اياصولا رئاس تحص اذإ اياصولا

 ةصاخ اياصولا باحصأ

 فلت مث رقوألا ىلع ملسو مكاح مكح ريغب هذقنأ كلذ ناك نإو

 مهاياصو اياصولا باحصأ ىلع صقنت ىتح هتميق تصقن وأ لاملا
 امنإو هل زوجي ال ام لعف هنأ ثيح نم نماض يصولاف ثلثلا نم
 نم مكحب وأ دحاو تقو يف اهلهأ ىلإ اياصولا عيمج ذقني نأ هل ناك
 ملسي ملو كلذ نم ائيش ملس ىتمف اياصولل كرتشم لام هنأل مكاحلا
 اياصولا تناك ام اياصولل نماض وهف ى لاملا فلتي ىتح عيمجلا
 . هذقنأ موي هذقنأ ىذل ا كلذ نم قحست

 مل مث ةصصاحملاب ةميقلا نم لقألا ىلع اياصولا رئاس ملس ولو
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 هتميق وأ لاملا داز ر ىنح هدب يف ثلقتلا يقاب . ناكو اياصولا رئاس ملسي

 قحتسيف عجري هيلإ ملس يذلا نإف مامتلا ىلإ اياصولا تعجر ىتح
 . كلذ متنسيو اياصولا ىف نم هلام

 يف ىصو أ لجر يف تركذ دو : ير اوحل ا يبي أ نع : ةلأسم

 لكل مك مسي ملو امهرد نيرشعب نيبرقألاو ءارقفلل توملا ةضرم
 دلىل | يف س انلا ةلم اعمو ةلماعم الو حضو مه ار د ىمس الو ؟ نيقيرفل ا

 ام ىلعف ؟ حضو مهرد نع ةلماعم نيمهردو ةلماعملاب نوعيابتي
 يتل ا مهاردلا نم ةمهردم امهرد نيرشع نوكت ةيصولا هذهف تقصو

 رظني الو ة هنز او مه ار ل نوكت امن او اهي نوعي ايتيو دليل ١ كلذ ل يف زوجت

 . ةلماعملاك نويدلاو اياصولا سيلو ةلماعملا يف

 ىصوأو كله لجر يف لوقت ام : تلقو درعس يب أ نع : ةلأسم

 مهيفو هنوىدو هاياصوو هدلاو نعو هنع جحو هنيد ء اضق يف لجر ىلإ

 كلاهلا توم دعب ةثرولا كلذ زاجأو لجرلا كلذب لبقو بايغأل و ماتيأل أ

 رثكأ وأ لقأ مهرد ةئامنامثب هنم عابو لاملا يف هدي يصولا سمغو

 امهرد نيعبرأو ةسمخ لجرلا يصو يف ذقنأو ةجح كلذ نم ذقنأف
 امف ى صوب ملو كله من مهاردلا ةيقب فلتأو هب هاصوأ ام ضعب يف

 يتلا اهملسي نم ىلإو مهاردلا ةيقب يف لعفي نأ رخآلا اذه مزلي
 ؟ اهفلتأو يصولا اهضبق

 ةيصو نمضيو مهاردلا ةيقب ضبقي نأ لوألا ثراو دارأ نإو

 هل يقب امم هبحاص يصو ربأو اهضعب مهاردلا نم لبق وأ هبحاص
 ناك رخآلا ثراولا اذهل زوجي له . نمضي مل وأ هلام يف هب نمضو
 نإ رخآلا ثراولا اذه لعقي فيكو ةقت ريغ وأ ؟ ةقت لوألا ثراولا

 نم اذه يف حلصلا زوجي لهو هوبأ فلتأ امب ؟ لوألا ثراولا هذخأ

 ؟ زجعي مل وأ قوقحلا نع لاملا زجع ةترولا ىلإ ةثرولا

 ذافنإو ى هنيد ءاضق يف لوألا كلاهلا قوقح يف لعجي لاملا اذهف
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 هل نذأي ملو . كلذ مدعأ ن ناف اف . ةثرولا يأرب وأ مكاحلا يأرب هاياصو

 ىلعو لوألا كلاهلا ةثرو ىلإ كلذ ملس كلذب مكاح هل مكحي ملو ةترولا

 لضفو ءاقو ءاملا يف ناك نإو ث مهبحاص ةيصوب اوموقي نأ ةثرولا

 لاملا نم مهبلاطي ام ردقب هيف ةثرولا ةحلاصم زاج نويدلا ءاضق نم

 ث نم ذفنت امنإ اياصولاو مهقوقح ىلإ قوقحلا باحصأ راص اذإف

 . اهلك قوقحلاو نويدلا دعي نم لاملا

 .ملعملا ريغ اياصولا عيمج نعو ديعس يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ةلغلا نم ءيش ذيفنتلا لبق لاملا لغأ اميق اهباحصأل نوكي له : تلق
 ءيش هل ىصوملل تبث اذإ هنأ يعمق ؟ اياصولا نود ةثرولل كلذ مأ
 مل اذإو س لغأ ام هلف مكحلا يف هقحتسي ذمف مكحلا يف لصألا نم
 . ةلغ هل نكت مل لصألا قحتسي

 ام مهوطعي نأ ةترولا ىلإ اياصولا باحصأ بلط نإو : تلق

 بلطم دعب هيلع لاملا لغأ مث . كلذ ةترولا لعفي ملف مهل ىصوأ

 ؟ ةلغلا كلت يف اياصولا باحصأ لخدي له . اياصولا باحصأ

 سيل ن ناك نإو 4 لغأ . ام لصأ نم مهل بجو اميف نولخدي مهنأ يعمف

 ام الإ مهل سيلف س كرتشم وأ صلاخ "" ةلغملا لوصألا نم ءيش مهل
 . ةيصولا نم مهل يمس امم اوقحتسا

 لاملا ناك تقو ىق مهاياصو اياصولا باحصأ بلط نإو : تلق

 ىلع نوكي له ةفآ وأ عايضب لاملا صقن ىتح اوطعي ملف ارقاو

 يعمف ؟ ب داصول ١ ب احصأ أ بلط موي هتميق تصقن ام ن امض ةثرول ١

 ريقي مهاي ا اصو نم هميلست مهل بجي ام نيو مهنيب اول اح اذا ! مهن ]

 ام نونمضي مهد ذا لق دق هن ] وجر اف . . صقن ق ا كلذ ل فلت ىتح ردم

 . اوقلتا

 عفر اذإ اياصولا ةثرولا نمضي له هلك لاملا فلت نإو : تلق

 ةملعملا : ةخسن يفو )١(
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 لثم يف لوقلا ىضم دق هنأ يعمف ؟ اوبلط نبح اياصولا باحصأ

 هنأ يعمف ؟ ؟ نمضي له يصولا مهل عفادلا ناك نإف : تلقو ت اذه

 وهف قح ريغب كلذ ىلع رداق وهو 4 مهعفدف كلذ ميلست هيلع ناك اذإ

 . ةثرولا لثم يدنع

 تصقن ىتح اياصولا ضعب يصولا وأ ةثرولا ىضق نإ : تلق
 هن أ ىعمف ؟ ىصول | وأ كل ذ ةثرول ١ نمضب له . فلت وأ ل خا ةميق

 ءاوس كلذ يف يدنع لوقلاف 8 رذع ريغب كل تفصو امك ناكو

 يصولا ىلع مكحف اياصولا ضعب مكاحلا عم حص نإ : تلقو

 رئاس مكاحلا دنع حصي " لاملا نم رفوألا ىلع اهذافقنإب ةثرولا وأ

 نود مكاحلا رمأب كلذ وطعي نأ يصولا وأ ةثرولا عسيف اياصولا
 مهذخأو عانتمالا ىلع اوردقي مل اذإ هنأ يعمف ؟ اياصولا رئاس

 ارس مكحلا مهلاني ال ثيح ةريرس كلذ ذافنإ ىلع اوردقي ملو مكاحلا
 . هللا ءاش نإ ىنعملا اذه ىلع كلذ مهل نوكي نأ وجرأف ةينالع الو

 نم صقن ام اياصولا ةميق نونمضي له كلذ اولعف نإو : تلق
 ام ىلع ناك اذإا هنأ ىعمق ف ؟ مكاحلا هي مكح ال ءاضقلا موي اهتميق

 تحص اذإ نكلو اونضي ال نأ وجرأم زجعلاو رذعلا نم يضم
 ىلع كل ذ يف اوصص احتو مهوقحلو ىصم دق ام اوكرش ] اد اصول ١

 ةريرسلا يف ردقي ناك دقو حصي مل نإو مكحلا يف قحلا هبجوي ام
 . كلذ يف مهيلع نامض ال نأ وجرأف . ةينالعلاو

 يف يعدملا ةجح عطقي نأ دعب كلذ هل نأ يعمف ؟ اياصولا نم حصي
 . قحلا هوجو نم هجو وأ ةنيب ةحصب ةجح هل نوكي الو كلذ
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 نوتالتلاو تلاتلا بابلا
 كلاضلا نيد يخ

 ضرعف نيدلا هيلإ بلطف ثراو هثروو تيم ىلع نيد ناك نإو
 نويدملا ةلزنمب نكي مل مدعلاب جتحاو اوضرتعي ملف نايدلا ىلع لاملا

 رمأيو مكاحلا هيلع يداني تيملا لام يف نيدلاو هيلع سيل نيدلا نأل

 جتحي ام دعي نم عيبلاب رمأي مث عمج عبرأ يف هيلع ىدان اذإ هعيبب

 نإو مهل لاملاف اوطعأ نإف نيدلا اوطعي وأ لاملا اوذقني نأ ةثرولا ىلع

 . لجأ نيدلا راضحإ يف ةنرولل سيلو لاملا عاب اوطعي مل

 ةعفشلا ةلزنمب مايأ ةتالت كلذ يق لجألا مهل ليق دقو : هريغ لاق

 هتصحب لاملا نم هتصح يدفي نأ مهضعب دارأ نإف . انيلإ بحأ وهو

 باحصأ ىطعأو هتصح مكاحلا عاب دقفي مل نإو كلذ هلف نيدلا نم

 نيدلا نم هتصح جرخت لاملا نم هتصح تناك اذإ مهقوقح قوقحلا

 ىدف اذإو نيدلا عيمج ةلمج ىدأ ةلمج عيب اذإ لاملا ناك نإو
 مهنم دحأل نكي مل نيدلا نم مهتصح نيقابلا ةصح جرخت مل مهضعب
 دمحم كلذ لاق ةثرولا نم هلامب ىلوأ تيملا نيد نأل هتصح يدفي نأ
 . -هللا همحر- بوبحم نب

 نم نيدلا ىطعأو مكاحلا عاب ابايغ وأ ىماتي ةثرولا ناك نإو
 مكاحلا بتكيو مهقوقح ىلع قوقحلا باحصأ فلحتسي ام دعب

 ةنيبلاب تيملا ىلع سانلا قوقح نم هعم حص امي لاملا يرتشم
 لاملا ىلع اودانو ى مهقوقح ىلع قوقحلا لهأ فلحتسا هنأو ةلداعلا

 ىلع فقو ىتح اودقي نأ ةترولا ىلع جتحا نأ دعي نم عمج عبرآ

 لهأ ىلإ نمثلا ميلستب هرمأو 0 هيلع هبجوأف دحأ هيلع دزي مل نمت

 . هنم هرعربأو مهيلإ هملس دق هنأو قوقحلا

 ةنييي كلذ حصو ه اد داصوو هنب ل يف هنم يصو كل اهلل ن اك ن او

 ةيصو و أ نيد نم هعم حصي اميق ةثرول ١ ىلع مك احلا جنح ١ لدع
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 ةجح مهل ناك نإف هلام ثلث نم ةيصولاو هلام سأر نم نيدلا لعجو
 وأ نيد نم كلاهلا ىلع مكاحلا عم حص ام ذفني نأ يصولا رمأ الإو
 يف هتنب راصو "" هدنع تحص دق هنأ هل دهش أو يصولل بتكو ة هيصو

 اذكو اذك ةيصولاو نيدلا نم هيلع حصو ٧ هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق
 لعجو 0 كلاهلا لام نم ةيصولاو نيدلا كلذ ذافنإ ىلع هزاجأ دق هنأو

 . هلام ث يف ةيصولاو . هلام سأر يف نيدلا

 باحصأ راضحإب يصولا رمأ ابئاغ وأ اميتي هتراو ناك نإو
 ةعاسلا ىلإ هيلع هنأ نيدلا باحصأ فلحتساو س ةيصولاو نيدلا

 كلاهلا لام نم يصولا عبي مل اياصولا باحصأ نم نيمي همزل نمو
 . مكاحلا نايدلا فلحتسي ىتح هتيصوو هنيدل

 ملس مجعأ وأ هوتعم وأ بئاغ وأ يبصل ةيصولاو نيدلا ناك نإو

 بئاغ نم ليكو وأ ىصو نم مهرمأب موقي نم ىلإ مهتيصوو مهنيد
 نم غلب نم ىلع جتحي نأ :7 ىلعو .' .'"" ناطلسلا هماقأ لكو وأ

 . اودارأ نإ " يصولا ىوعد اورضحي ىتح ةثرولا

 نأ ةثرولا نم غلب نم ىلع جتحي ن نأ مكاحلا ىلعو : ةلاسم

 . ىماتيلا ءايلوأ ىلع نوجتحي "" نيملسملا ماكح اوناكو لاملا اودفي
 نم ابايغأ وأ نيغلاب ةترولا نوكي نأ الإ جتحي ىتح مكحي نأ هل سيلو
 . مهتجح رظتني الو مكحلا ذفني هنإف نامع

 هدنع حص دق نأ هل دهشأو : ةحخمسسنت يقفو(١)

 مجعأ وأ هوتعم وأ بئاغ وأ يبصل ةيصولاو نيدلا ناك نإو : ةخست يقو )٦(

 . مهئايصوأ ىلإ مهتيصوو مهنيد مهيلإ ملس

 )٢( اودارأ نإ يصولا : ةخسن يفو .

 نيملسملا مكاح ناك دقو : ةسخن يق4(٤)
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 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 كلاهلا لام عيب يف

 ناويح وأ ةثر نم كلاهلا فلخ ام عابيو : رفعج نبا عماج نمو

 وأ يصولا وأ مكاحلا يأرب ةعمج ريغ وأ ةدحاو ةعمج يف ء ادنلاي

 نوكيو ة بئاغ وأ ميتي ةترولا يف ناك اذإ إ مكاحلا هميقي ىذلا ليكولا

 قيقرلا هلام ن :اك نم الا ليكولا دي يف بئاقلاو ميتيلل ناك ام

 ال ىماتيلا لاومأ نإف ىشاوملا مهلاومأ نيذلا ب بارعألا لتم ناويحلاو

 لدتعي ناك امو 4 ف نم ميتيلا هيلإ جاتحي ام عابي ال كلذكو عابت

 نيب مسقي هنإف نزولاو ليكلاب مسقني امو رمتلاو بحلا لثم همسق
 . بئاغلاو ميتيلا ةصح يصولاو ليكولا ضبقيو ى ةثرولا

 رظن يق كردأو ةميقلاب لدتعا ام : لاق نم لاقو : هريغ نمو

 . ةميقلاب مسقي نأ زاج ةعتمألا نم نزوي الو لاكي ام ريغ نم لودعلا
 موق نيب ابتك مسق هنأ كلذ وحنب ىلع نب ىسوم نع رثألا ءاج دقو

 . ملعأ هللاو ماتيأ مهيف ناك هنإ ليقو 0 ةميقلاب

 ةمدخل اهيلإ جاتحي ةياد وأ مداخ لك كلذكو .4 عماجلا نمو

 لام ةياقك نع لضف ام ال ا عابب الق هتعارز وأ هلام ةماقإل وأ ميتيلا

 . كلذ ىف هيبأ نم هيصو ماقم ماقو ةقث ةقت ٣ مكاحلا

 ردهي نأ هل سيلو هيلعو ميتيلل مكحاميف هرمأ زئاج ميتيلا ليكوو
 كلذب ةنيب هل تماقو ميتيلا غلب اذإف هقح ىلع فلحتسا اذإو ميتيلا ةنيب
 وأ ةعارز يف هتوم ليق هتباد وأ هدبع تيملا ىركأ اذاو . هل وهف قحلا

 عيب غلابلا هرك اذاو . لجألا كلذ ىضقني ىتح عابت الف كلذ ريع

 لوق يف ةكرتشم بئاغلا كلذكو س ميتيلا ةصح تعيب دبعلا نم هتصح

 . صصحلاب ديبعلا مدختسيو ءاهقفلا ضعب
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 ةصح تعيب ةدحاو ةيرق يف ءاكرشلا ناك اذإ : رثؤملاوبأ لاق

 هولغتساو عبت مل هتصح عيب دري مل نمو هتصح عيب دارأ نمو ميتيلا

 كلذ بلط اذإ هعيب ىلع اوربج ةفلتخم ىرق يف ناك نإو ' صصحلاب
 . مهنيب ددرتلا دبعلا ىلع لمحي ال هنأل ديعلا كلذ بلط وأ مهضعب

 ريج ديعل ١ عيب ةثرول | دحأ بلط اذ ! : ءاهققلا ضعب ا د ل اقو هنمو

 . ذخأن لوقلا اذهب يراوحلا وبأ لاق ى هعيب ىلع يقب نم

 هتصح عيبي نأ كىرشلل زوجب ال هن ] انفرع ي ذلا : ل اق هريبع نمو

 . نيملسملا لوق ضعب يف ةقث ىلع الإ

 هكيرش ىلع لخدي الئل انومأم نوكي ام لقأ : لاق نم لاقو
 . ةنايخ كلذ نوكيف نمؤي ال نم هكيرشل هتصح ىق ررضلا

 هل ةصح طعي مل هنأ هللا همحر- يلع نب ىسوم نع يورو

 : ىنعملا كلذ هيلا بلاطلل لاق هنأل . هئاكرش :ي أرب الإ ةردس يف
 هنأ ىنعملاو 4 كلذب اونذأ نإ كلذك انأف اولعف نإق ذ يئ :اكرش ىلإ بلطأ

 ديعس يبا خيشلا لوق نم انفرع اذكه مهيأرب الإ كلذ لعفي مل
 : هنمو . -هللا همحر-

 اهيلع رضخ دق باود نوكي نآ ١ ال ا ! ع ابت ليقق باودلا امأو

 . ديعلا كلذكو ةعارزلا يضقنت ىتح لتقت ال ةرضخلا ن اف ةعارز

 هيف ناك اذإ ناويحلاو قيقرلا نم كلاهلا فلخ ام عابيو : ةلاسم

 نيذلا ب بارعألا لثم ناويحلاو قيقرلا هلام ناك نم الا بئاغ وأ ميتي

 هيلإ جاتحي ام كلذكو 0 عابت ال ىماتيلا لاومأ نإف ىشاوملا مهلاومأ

 . عابت ال ةنآلاو عاتملا نم ميتيئا

 تامو ةلخن ةئام ق ادص ىلع ة ارم ١ لجر جوزت اذ او : ةلأسم
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 أ ةقث ةقت لجر هع اجق لام هل نكم ملو سانلل كلذ ريغ نويد هيلع تحصو

 نم مهقوقح قوقحلا لهأ ىضقو تيملل الام هدي يف نإ لاقو ةقث ريغ

 نأ مكاحلا ىلإ قوقحلا لهأ بلطف لعفي مل وأ هدي يف يذلا لاملا

 نأو مهبحاصل لجرلا هب رقأ يذلا لاملا نم مهقوقح ىلإ مهلصوي

 يف يتلا لاومألا هذه : لاقف 4 لاومأو ليخنو ضرورأ ىلإ دصق رقملا

 نأ ادحأ ملعي الو نايدلا ءالؤهل قوقحلا هيلع يذلا لجرلا اذهل يدي

 لاملا هدي يق يذلا ءاج نإ : لوقأف ؟ تيملل هنأ الو هدي يف لاملا كلذ

 نيذلا ىلإ وأ كلاهلا اذه ةثرو ىلإ لاملا اذه عفدف هسقن يأرب اعريتم

 . لاملا اذه يف دحأ كردأ نإف مهقوقح مهاضقن قحلا هيلع مهل

 هنأل هنامض عفادلا ىلعف فلت دق لاملا ناك نإو س هذخأ افقاو ناكو

 هيلإ كلذ اوبلط نيذلا مه نايدلاو ةثرولا نوكي نأ الإ هفلتأ يذلا وه

 نايدلاو ةثرولا ناك نإفق . هل مهيلع هب كردي ام كردأ نإف هوعداو

 نأ مهلف قح هيلع مهلو هوثرو يذلا تيملل لاملا اذه نأ نوملعي
 . ةقث ريغو ةقث دنع نم هوضيقي

 دد يف هنأ نوملعي مهن أ الا إ مهبح اصل هنأ اوملعي مل نإ ا كلذكو

 امي هرارقإو هدي يق امي ىلوأ ناك هنأل هوذخأي مهنإف . هي رقأ يذلا

 ةلزنمب هدي يق هنأ اوملعي مل اذإ الإ ى هيلع نيدهاشلا ةلزنمب هدي يف
 . مهبحاصل هنأ الو هدي يف هنأ اوملعي مل اذاو > هبلع نيدهاشلا

 لاملا اذه اوذخأي نأ مهل ىرن الف ةقث ريغ رقملا ناك نإ امأو

 مرغ الب لدع دهاش هعم نوكي نأ بحن دقف ةقت اضيأ ناك نإو هلوقب

 يعدي دحأ الو هلوق بيذكت اوملعي ملو لجرلا اوقدص نإ كلذ يف انم
 . انيلإ بحأ ةحصلاو لاملا

 دقو تيملل مكاحلا دنع لاملا اذهب لجرلا رقأ اذإف مكاحلا امأو
 عفدي نأ رقملا اذه هركو هيلع ىتلا قوقحلاو تيملا اذه ةثرو حص
 : لوقأف ى فاصنإلا هنم موقلا بلطو . مكاحلا يأرب الإ هب رقي يذلا
 اذه هب رقأ يذلا لاملا اذه نأ لدع يدهاشب مهوعدي مكاحلا نإ
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 اذه دي يف لاملا اذه نأ لدع ىدهاشب وأ تيملا مهبحاصل لجرلا

 نأ هرمأو 0 هدي يف اميف هرارقإب ذخأ كلذ هعم حص نإف هب رقأ يذلا

 نإو س هتترولف يقب امو ث تيملا ىلع حص يذلا نيدلا ءاضق يف هعقدي

 هوضبقو لاملا اوعدا نيذلا ىلع كردلا نإف كردب كلذ يف دحأ كردأ

 . ةثرولاو قوقحلا لهأ نم

 مكاحلا نتفتلي الف لجرلا اذه دي يف لاملا اذه نأ حصي مل نإو

 ةنرو نم هدنع حص امب ملعي هنأ الإ . ةقت ريغ وأ ةقث ناك هلوق ىلإ

 هل وهق كدي يف ناك نإ : هل لوقيو ث هيلع يتلا قوقحلا نم تيملا اذه

 تيملا ىصو دصق نإو 4 '؛ هتٹرول وهف يقب امو س اذه هنيد ءاضق يفق

 رقأ ىذلا لاملا اذهب مهل رقأ يذلا مهبحاص ىلإ هتتروو قوقحلا لهأو

 هنع مهعفدف ٧ مهيأرب قوقحلا لهأل هلدع ىلع هوذخأف هل لجرلا اذه هب

 قح ال هنأ رقأ دق هنأل مهنع هعفدي مكاحلا نإف . مهبحاصل رقملا اذه

 . هوضبق دق نيذلا ءالؤه بحاصل هنأو . لاملا اذه ىق هل

 ليكلاب مسقني ام عابي الو : رفعج نبا باتك نمو : ةلاسم
 ضبقيو ةترولا نم مسقي هنإف رمتلاو بحلا لتم همسق لدتعيو نزولاو
 . بئاغلاو ميتيلا ةصح ليكولاو يصولا

 تعيي قيقرل | نم هتصح عيب عئابل | هرك | ذاو : ب اتكلا نمو

 مهنإ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو 0 ةكرتشم نوكتو بئاغلاو ميتيلا ةصح
 . انيلإ بحأ لوقلا اذهو كلذ ةثرولا دحأ بلط اذإ هعيب ىلع نوربجي

 اونوكي نأ الإ ةمدخلا نوصصاحتي : بوبحم نب دمحم لاقو

 هنإف عيبلا دبعلا بلط نإف دبعلا ىلع كلذ سيلف س ةقرقتم ىرق يف
 دق رقب وأ لامج نم باودلا نوكت نأ الإ عابتف باودلا امآو عابي
 كلذكو . ةعارزلا ىضقنت ىتح لتقت ال ةرضخلا نأل اهيلع رضخ
 اهاركأ دق رقبلاو ديبعلا .الؤه ناك نإو ةعارز ىف اوناك اذإ ديبعلا
 ىلإ ةعارزلا ريغ لمع يف ناك نإو يضقني ىتحف ةعارز يف ادحأ
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 ةقفنو عيب لج أ الب لمع .يف ناك نا !و . لجال يضقني ىتحف لجأ

 وهو هتصح ردقب مهنم دح او لك "" ةثرولا ىلع ناك ن ناودل او ديبعلا
 لام ىلع مهتنؤم امنإو اوربجي مل ةثرولا كلذ هرك نإو س اهباقر يف

 . كلاهلا

 . ةياد وأ دبع ىق ىوعد مهريغ وأ ةثرولا نم دحأ ىعدا نإو

 يع دملل تحص ن اف . هدلع اهتنوؤمو هديب يف يه نم دي يف تناك

 هل حصي مل ن او تققو موي ذم ه دي يف يه ي ذلل اهيلع ققن اام مرغ

 ةلغلا نمضب الو اهلامعتسا نييو هدب يف يه نم نبي لاحي الف ءيش

 ناف .4 اهعضوم نم هتنيب رضحي ام ر دقي لجؤبو 4 بصتغملا ى ا ال ا

 يف يذلا دد يق نمتل ا نوكبو » مهيلإ كلذف مهيأرب اهعيب ىلع اوققفت

 . نيلدع وأ مكاحلا نم ملعب ةبادلا وأ ديعلا هدي

 ناك اذإ لاومألا لهأ كلذكو : ناطحق يبأ نعو : ةلاسم
 باود ىلإو رقب ىلإ جاتحي ميتيلا لام ناكو لاومألا ميقي مداخلا
 نع يصو هل ناك نإف : لاملا ةيافك نع لضف ام الإ عبي مل رجزلا
 ةقث اليكو هل ماقأ هيبأ نم يصو هل نكي مل نإو 0 مكاحلا هزاجأ هيبأ
 هلام لصأ نوكيو كلذ عيمج هل ىلوتي ىصولا ماقم هماقأو انيمأ

 لاومأ نم عابي ام ليكولا هل عيبيو هدي يف نيع نم هل ناك امو هتلغو
 . لغملا مالغلا هل يقبتسي هنإ : ليق دقو . هدي يف نوكيو 0 ىماتيلا
 عيمج يف هيبأ نم يصولا ماقم ماق ةقث اليكو ميتيلل مكاحلا ماقأ اذإو
 . هنع وأ هل ةعزانملا يقو هل بلطي ام ةبلاطم يفو . هرومأ

 حصي ام عييبي رماي اب 7 ] مك احللو : رباج اح يب ] ب اتك نمو : : ةلاسم

 هيلعو ء هدنع حصي ام ردقي دزي نميف ءا دنل اي كل اهل ١ ل ام نم هعم

 نم يصو كلاهلل حص نإ هلام ثلث يف يتلا اياصولاو قوقحلا نم
 ناف ةثرولا ىلع ةجحلا ةماقإ دعي عيبلا امنا > هيلا هزاجأو ةباصولا

 ةثرولا لك ىلع : ةخسن يفو )١(
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 نإو مهل لاملاف هب ىصوأ ام اوذقنأو نيد نم كلاهلا ىلع حص ام اودأ

 . لاملا عاب اوطعي مل

 كلاهلا لام نم عيبي ال مكاحلا نإ ليق دقو معن لاق : هريغ نمو
 عيبي مل اوفلحب مل ناف مهفلحيو ء امرغلا ىلع جنحي ىتح يصول ا كلذكو

 . لجأ نيدلا راضحإ يف ةثرولل سيل ليقو : باتكلا نمو
 . مايأ ةتالث عيفشلل ام كلذ يف مهل ليق دقو معن لاق : هريغ نمو

 هنصحي لام ١ نم هتصح يدفي نأ مهضعب دارأ نإو : باتكلا نمو

 لاملا نوكب نأ الا هتصح دفن مل نم ةصح عابتو ة كلذ هلف نيدلا نم

 نيدو ةلمج عابي هنإف كلاهلا ىلع يذلا نيدلا دؤي مل ةلمج عبي مل اذإ
 . هلامب ىلوأ تحملا

 باحصأ ىطعأو مكاحلا عاب ابايغأ وأ اماتيأ ةثرولا ناك نإو
 نإو ى مهقوقح ىلع "" قوقحلا لهأ فلحتسي نأ دعب مهقوقح قوقحلا
 ملسأ هوتعم وأ بئاغ :وأ مجعأ وأ يبصل كلاهلا ىلع يذلا نيدلا ناك
 مل نإو مهيلع ناميأ الو مهئالكو ىلإ مهل ناك ام يصولا وأ مكاحلا
 ىلوتيو ليكولا مهل مساقي تاقث ءالكو مهل مكاحلا ماقأ ءالكو مهل نكي

 . مهل ناك ام ضيق

 لام يف مهقوقح تحص نيذلا ءامرغلا ضصاحت اذإو : ةلاسم
 ام ردق ىلع هتصحب مهقحل دعب نم لجرل قح هيلع حص مث كلاهلا
 . دحاو لك مزلي

 لك ذخأف نيتنبا كرتو مهرد فلأ كرتو لجر تام اذإو : ةلأسم

 اهثرو يتلا ةئامسمخلا امهدحأ فلتأف . مهرد ةئامسمخ امهنم دحاو
 ةئامسمخ نيد هيلع لجرل حص مت . هتاريم امهدحأ دي يق يقبو

 دي ىف ةيقابلا مهرد ةئامسمخلا هذه ذخأي نأ اندنع هل نإف : مهرد

 . اهفصنب هكيرش ىلع وه عجريو نيثراولا

 قوقحلا باحصأ : ةخسن يقو )()
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 تيملا ىلع حص نإ : تلق : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ةعامجل وأ هنيد تيملا نع يضقي نأ مكاحلا ىلع له هتوم دعب نويد
 هعم كلذ حصيو هيلإ بلطي نأ الإ كلذ مكاحلا ىلع سيلف ؟ نيملسملا
 يف كلاهلا لام نم عيبيو اليكو هل ميقي مكاحلا نإف . ةلداعلا ةنيبلاب
 نيد يف ضورعلا يضقي الو ضرعي نأ مكاحلل سيلو س هنيد ءاضق
 قوقحلا باحصأو مه اوقفتيف نوغلاب ةثرو تيملل نوكي نأ الإ تيملا
 نكي مل اذإ نيملسملا ةعامج امأو ى كلذ مهلف ضورعلا نم ءيش ىلع
 . ازئاج مهل ناك كلذ اولعفي مل نإو مهل زاج كلذ اولعف نإف مكاح
 نم كل تفصو ام لثم اولعفيف اليكو مهلاومأ يف ماقأ ولعق نإف
 . ليكو

 مكاح : ةخسن يفو )١(
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 نوثالثلاو سماخلا بابلا
 كلاضلا لام يصولا عيب يك

 ةترولا ىلع ةجحلا يفو

 ةجح الب ىصوأ اميف يصوملا لام نم عاب يصو يف تركذو
 يف ثراولا ناك اذإ هنأ انفرع يذلاف تفصو ام ىلعف ؟ ةثرولا ىلع
 دعب الإ كلاهلا لام نم لوصألا عيب زوجي الف اغلاب ناكو رصملا

 . كلذ زئاجف ضورعلا امأو هيلع ةجحلا

 يف ثر اول ىلع ريشي ن ] لاح لك ىلع يصولل بحتسيو

 ناك اذإ امأو 4 رصملا يف ة ارضاح ناك اذإ ضورعلاو لوصألا

 . زئاج عيبلاف اميتي وأ ابئاغ ثراولا

 كلذ يف ةدملا هلف عيبلا يدفي نأ دارأو عيبلاب ثراولا ملع اذاو

 الإو هادف نإف . عيفشلا ةلزنمب مايأ ةثالث ىلإ مهاردلا راضحإ يف
 راضحإ يف ةدم هل سبل : لاق نم لاق دقو 7 مهقاق عيبلا زاج

 وه لوألا لوقلاو ملعأ هللاو عيبلا زاج الإو هنيح نم هادف نإف مهاردلا

 . عسوأ

 تيملا لام نم يضقي نأ هل زوجي هنأ يصولا يف لاقو : ةلاسم
 عضوم عيبب يصوملا هرمأ ولو س نويدلا ءاضق يف ايصو ناك اذإ
 امأو 0 هتوم دعب يصوملا ماقم موقي هنأل . هل زئاج هنأ هريغ عابق

 مهردلا هيلإ عفدو امهرد نالف ىلإ عقدي نأ لجر هرمأ اذإف ليكولا
 هل رومأملا ىطعي نأ هل سيلو رمألل هنامض هيلع نإف رومأملا هفلتأف
 . يصولا ماقم موقي سيل هنأل هدنع نم مهردب

 ىلع اهنع قرفب ن أ اهل ام ثلثب تصوأ ٥ ارم | نعو : ةلاسم

 بحب عيبي نأ ليكولا دارأف اهنع قرفيو ع ابي تلاقو ءابرقألا وأ ءارقفلا
 قرفيو ع .7 تلاق امن و بحي الو ةضقي يه مسن ملو ةضذقفلا ةزعل
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 وأ بحب ءاش امب عيبي نأ ليكولل زئاجف تفصو ام ىلعف ؟ اهنع
 ناك اذإ ناثلثلا براقأللو كلذ نم ثقلا ءارقفلل نوكيو رمتب وأ ةضقفب
 . اهلام ثلث نم جرخي ءيشلا كلذ

 كلذ ىصو هن ا ل اقيو . كلاه لجر ةثر عيبي لجر نعو : ةلأسم

 . هنم ء ارشلاب سأب الف روهشملا

 يف يصوملا لام عاب اذإ يصولا يف : ديعس ىبأ نع : ةلاسم
 ‘ هطعي مل وأ نمتل ا صعب هاطعأ دقو يرتشم ا هركنأ مث هنيد ءاضق

 . لجرلا نيد ءاضق همزل دقو هزاحو هل هعاب دق هنأ ملعي وهو

 هركنأو هل عاب يذلا لجرلا اذه ىف ىصولا اذه لعفي امف : تلق
 : ليق دقف ؟ كلذ هل بجي له : تلق ؟ ةيصولا هذه ىق همزلي امو

 دقنلا ريغب عاب نإف دقنلاب الإ كلاهلا لام نم عيبي نأ يصولل سيل
 هيلإ راص اذإف س كلذ هيلإ ريصي نأ الإ هلام ىف كلذل انماض ناك
 . هللا ءاش نإ كلذ نم ئرب دقف هنيدو كلاهلا ةيصو يف هلعجو

 كلذ ىلع هنمأي يذلل دقنلا ريغب عيبي نأ هل زوجي هنإ : ليق دقو
 ريغب نومأملا ريغو ةقثلا ريغل عاب نإف 0 دقنلا ريغب ةقثلا ريغل عيبي الو
 . كلذل نماض وهفق دقنلا

 هاخأ نأ نيدهاش كرضحأ لجر نعو : ةيشاحلا نمو : ةلأسم

 الب هلام عيب يل زوجي له 0 هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هيلإ ىصوأ
 ءيش عيب ىلإ يصولااذه ةزاجإ ىرأ الف ؟ نيد كلاهلا ىلع حصي نأ

 كلذ بلطيو دحأل هيلع نيدب نالدع دهشي ىتح ٠ كلاهلا لام نم
 اذه زاجي كلانهف لدع يدهاشي هاياصو حصت وأ نيدلا بحاص
 ثلث يف اياصولاو نيدلا اذه ردقب كلاهلا لام نم عيبلا ىلإ يصولا
 . . عجر . هلام
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 : دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 : تلق . هلام ىف نمضب : لاق ؟ هئدسنب عاب اذإ يصولا نع هتلأسو

 . ال : لاق ؟ ليقي نأ هل لهف

 اكلم كلذ ناك لعف اذإف ليقي نأ هل سيل : لاق ؟ لعف نإف : تلق
 نأ يصولل يصوملا لعج نإف : تلق ، هسفن يف كلذ نامض هيلعو هل
 نكي مل نإف :تلق . ال : لاق ؟ ليقي نأ هل له كلذ هل زاجأو ليقي
 ؟ كلذ هل له . ليقيو عيبي نأ هلكو نم هل لعجو اليكو ناكو ايصو
 . معن : لاق

 ىقوت اذإو \ هللا همحر- هللا دبع ىبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 هلام يف ةلاكولاب هتجوزل دهشأو هتجوزو اراغص ادالوأ كرتو لجرلا
 يف ىماتيلا رمأ نولي نيذلا بلطف ناويحلاو لاملا نم تعاب مث هدلوو
 نأ اودارأو هيلع ىذلا هنيد فرعن الو لاملا اذه تعاب : اولاقو س كلذ

 هلام ىف ةلاكولاب اهل دهشأ كلاهلا ناك اذإف ؟ كلذ نيبو اهنيب اولوحي
 نم تعدا اميف قدصت الو اهل ةتباث ةلاكولا ناف هتافو دعب هدلوو
 ادهاش هب موقي نيدب الإ لاملل اهعيب زوجي الو لدع ةنيبب الإ نويدلا
 نيملسملا قوس يف ةديازملاب عيبلا نكيلو كلاهلا:دالوأ ةنوؤمل وأ لدع
 . هللا ءاش نإ

 عيبي ىصولا نع هللا همحر- نسحلا ابآ لئاس لآسو : ةلاسم

 وأ الزنم يصوملا فلخيو ، ريسي ءيش نيدلا نم ىقبي ىتح لاملا نم
 هجولا فيك نيدلا نع مهارد هدي يف لضف اعيمج هعاب نإ كلذ ريغ
 الو ءىش نيدلا دعب هدي يف لضفي ال يذلا ردقب عيبي : لاق ؟ كلذ يق

 . . ءيش هنم ىقبي

 عيبي ن أ يصولل نكم أ اذ ا كلذ لىق دقو : لاق : هريمع نمو

 تيملاف قفني مل ةصحل ١ غ اي اذإو ةلمج الا قفني نمل اذإا امأو :هتصح

 ىقب امو تيقب يتلا قوقحلا يدؤيف ةلمجلا يصولا عيبيو 0 هلامب ىلوأ
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 اودقيو نيغلاب ةثرولا نوكي نأ الإ ماتيأ ريغ وأ اماتيأ اوناك ةترولل
 . كلذ مهلف نيدلاب لاملا

 لجر نعو : -هللا همحر- ير اوحل | يب أ ب اوج نمو : ةلأسم

 ح اتحا يصول ١ نإو > هتصو ذافنإو هنيد ءاضق يف كدل ا ا ىصوأو كله

 ة رم ١ فق 5 دلص اوموقي ىتح هعم اوموقي ن ں ] هلودعو دلرل ا ء احلص ىلإ

 كلذ ىلإ هوبيجي ملف هنيد هنع يضقيو هلام نم اوعيبيو كلاهلا
 نم دب الف اماتيأ فلخ كلاهلا ناك نإف كلذ نع مهسفنأ اوفعضتساو

 راص اذاف . كلذ يف مهل رذع الو ق ادصلا ءاضق ىلع لودعلا روضح

 ءاضقلا فرعي وه ناك نإف 0 لودعلا ةرضح نم مدعلا لاح يف
 نكي مل كلذ ل رصبي نكي مل ن ں !و 4 قحل و ل دعل | ىرحتو كلذ ل يف دهتج ١

 . كلذ رصي نمم لودعل ا ة ةرضحب ال ا كلذ يف لخدي ن ں ] هل

 ىصوأو كله لجر نعو : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ىلع جتحا ىصرولا نأو 4 هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف لجر ىلاإ

 مهصصح اودقفي نأ امإو اوملسي نأ امإ كلاهلا لام عيب يف ةثرولا
 يف مهل لوقنف ؟ ةدم كلذ يف مهل له 4 انصصخ يدقن نحن اولاقف

 . مايأ ةتالت عيفشلا ةدم لثم ةدملا كلذ

 ةلزنمب سيلو كلذ ىف مهل ةدم ال : ليق دقو لاق : هريغ نمو
 نم لاملا اودفي نأ يرتشملا ىلع كلذ مهل : لاق نم لاقو س عيفشلا
 مايأ ةثالث كلذ يف ةدملا مهلو س نمتلا هيلع اودريو ىرتشا اذإ هدي

 امأو س كلذ نم مهمزلي ام ءادف يف يصولا مهيلع جتحي مل اذإ كلذو
 . كلذ يف مهل ةجح الف مهيلع جتح ا دق يصولا ناك

 رهشأ الخ ىتح عبي ملو ىناوت مث مهيلع جتحا نإف : تلقو هنمو
 ؟عيبلا ةبجاو دنع مهيلع جتحي نأ هيلع مأ دارأ ام ىتم عيبيأ نينس وأ

 بهذا كلذ لبق اولوقي نأ الإ عيبلا ةبجاو دنع مهيلع جتحي نأ هيلع
 كلذ دعب هيلع نكي مل عاب مث عيبلاب هورمآ اذإف . هللا قزر امب عبف
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 اذإ اولوقي نأ الإ عيبلاب هورمأ اذإ مهيلع جتحي نأ هيلع سيلف ةجح
 . ب اوجل | نم انرضح ام ١ ذه . كل ذي انملعأف بجوت ن ا ت در ]

 :هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ باوج نمو : ةلأسم

 هنوم دعب هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف لجر ىلاإ ىصوأ لجر نعو
 زوجب له . هلامي طيحي هنيدو مهرد فالآ ةرشع ىلإ هنيد يف هقدصو

 ينأ ملعاف ؟ حلصأ كلذ نأ ىأر نإ كلاهلا لام نم عيبي نأ ليكولل

 باحصأ كلذ بلطي ىتح عيبلا ىلإ هزجي مل يصولا عيب د نأ تظفح

 هللاب انيمي مهنم دحاو لك مكاحلا فلحتسي مت يلولا مهل رقبو نويدلا

 ناميأ اوبلطف س نيغلاب اوناك وأ ميتي ةثرولا نم ناك نإ هقح ىلع
 اذه نأ الإ اقح هل ملعي ال هنأ مهنم جتحا نمف نويدلا هذه باحصأ

 نأ ملعي ام هللاب فلحي نأ هيلع امنإف 0 كلاهلا اذه ىلع هل رقأ دق

 . لطاب كلاهلا اذه ىلع قحلا اذهب ىصولا اذه رارقإ

 رمأي مث هنيمي دمي عم هل تبت كلاهلا ىلع هقح ىلع ةنيب ماقأ نمو

 الو . هلام نم قوقحلا هذه نم هدنع حصي امب عيبلاب ىصولا مكاحلا
 نوكي نأ امإو هعيب زاج عاب نإف ءادنلا ريغب عيبي نأ يصولا رمأي
 هقح هيلإ دحأ بلطي ملو كلاهلا لام عيب ىلإ هعيب ىلإ هزيجي مكاحلا
 هنإف اهبلطي ال ىتلا ربلا باوبأ نم ءىش ىف اياصو نوكت نأ الإ الف
 . .. . 7 . عيبلا ىلإ مكاحلا هزيجي

 هيلع ناك بحب هتجوزل هضرم يف ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 اراغص ًادالوأ اهجوز فلخو اهريغ دلو اهدلاول نكي ملو . اهدلاول
 ىلعف ؟ ريثك بحلاو الام بحلاب اهيطعي نأ ليكولا ىلإ تبلطف اهنم
 ذخأي نأ ثراولا دارأ اذإ خيشلا باوج ىف تدجو دقق تقصو ام

 نوكتو 0 عمج عبرأ هيلع ىداني هنإف كلاهلآ لام نم ائيش هئانعب ةلخن
 نمث فقو اذإ ةأرملا هذه تدارأ نإف 0 ةعبارلا ىف اهنمث ةماقتسا
 رادقمب عابي امنإو س كلذ اهل ناك هتبجوتسا ةعبارلا ةعمجلا يف لاملا
 كلذ ناكو مهاردلاب عيبي نأ يصولا دارأ نإف . كلاهلا هب ىصوأ ام
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 نمخل ١ هيلإ تملس هتيجوتس ا ا ذاف مه اردل اد هبلع يدون لاملا نمخثن رفوأ

 رفوأ ناك بحلاب هيلع ىدان اذإ ناك نإو اهاضقو بحلا اهل ىرتشاو
 . كل تفصو ام بسح ىلع بحل اد هبلع ي دون نمخلل

 نيد ءاضق يق ماتيألا لام عيب دارأ اذإ ليكولا نعو : ةلاسم

 فيك : تلق . هيلإ عمتجي دجسم وأ قوس دلبلا يف نكي ملو مهدلاو

 نأ الإ دح كلذ يف انعم سيلف تفصو ام ىلعف ؟ مهلام عيب نوكي

 نكي مل اذا ةعامج دجسم يف عمتجي وأ قاوسلا يف ءادنلا نوكي

 نمم ةيرقلا لهأ نم ةعامج يف هيلع يدون كلذ نكي مل ناف قوس

 نإ زئاج هنأ انوجر كلذ يف غلابي وأ لاملا ىلع ديزي وأ ءارشلا ديري
 . كلذ باوصب ملعأ هللاو هللا ءاش

 ىدأو هتيصو ذاقنإ يف تيم لام نم عاب لاو يفو : :7

 تيملا ةترو بلطو لاملا نيأ فرعي ملو يلاولا تام مث ةيصولا ضعب
 غلب نم فلحي نأ الإ هتثرو ىلع سيلو نيمأ وه : لاق ؟ هلام نم كلذ
 هضرتقا هنأ الو 0 لاملا كذ عضوم نوملعي ام مهنم
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 نوثالثلاو سداسلا بابلا
 قحلا هضبق يكو هنبد ءاضقو ىصولا عيب يك

 نأ لبك مهكلاه لام ةثرولا فالتا يكو هسفنل

 هنيصوو هنبد اوضقي

 لام نم اعضوم يصولا عابف هيلع نيدب ىصوأو تام لجر
 ىصوأ يذلا نيدلا نم رثكآ هعاب يذلا عضوملا كلذ نمث غلبف تيمل
 يصولل سيل ؟ ال مأ يرتشملل حصيو ازئاج اعيب كلذ ىرتأ تيمل ١ هر

 يتلا اياصولاو نيدلا نم رثكأب عاب نإف 0 نيدلا نم رثكأب عيبي نأ

 ام لطيو اياصولاو نيدلا ردقب عيبلا نم تبث اهذاقنإ يق طلسم وه

 . كلذ ءارو

 روجب ] هنيد ء اضق يف تيملا ر يصو لجر يف لوقت امو : ةلأسم

 يتل اهنيد ءاضق يف كلاهلا لام نم عيبب هريغ الجر لكوي نأ هل

 يف كلذ زئاج لب ؟ طقف يصولا الإ عيبي ن أ زوجي ال مأ اهب ىصو ]

 ةيصولا ىف لخد دق نوكي نأ الإ ةافولا دعب امأو يصولا ةايح

 يذلا نوكب وأ اهنم هبلع يقب ام ذافنإ يف هريغ ىلإ يصوي ن أ زئاجق

 هنم ةيصولا زوجت كلانهف هريغ ىلإ يصوي ن أ هل لعج هيلا ىصوأ

 . قيفوتلا هللايو هتوم دعب

 نعو : -هللا همحر- ير اوحل ١ يب ] نع دجوي اممو : ةلاسم

 ؟ ةثرولا نيي لاملا مسقي نأ هل 0 روج له ةثرولا نم ناكاذإ ىصولا

 لاملا نم هسفن يضقي نأ زوجي له كلاهلا ىلع نيد هل ناك نإو
 ناكو نيد كلاهل ١ ىلع يصرولل ناك ناف ؟ ماتيأ ريع وأ ماتيأ ةثرول و

 لاكي ال امم ناك نإو س هسفن يضقي نأ هل زاج نزوي وأ لاكي امم
 الو هقح ىلا | لصب ال ن أ ال ا هسقن يضقي ن أ هل زجي مل نزوب الو

 ك هقح ردقي ل 0 ١ نم ذخأيو هسقن يضقي هناف هريغ عم هيلع ردقي

 زاج مسقلاب اوضرو نيقلاب ةترول ا ناك ن اف مسقل ١ نم تركذت ام امأ او

 4هىسقنت ىضقي نأ دارأ اذإو . كلذ هل ̀ رجي مل ىماتي اوناك نإو كلذ هل
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 . هل نزي وأ هل ليكي نم رمأي نأ كلذ نسحأف لاكي امم

 هيلعو يصو هلو ائيش فلخ تيم يف لوقت ام : تلقو : ةلاسم

 ىلإ كلذ نم هبيصت مهلكوأ ةثرولا ضعب لازأ ةترو هلو اياصوو نويد

 ؟ تيملا نيد يف ءيشلا كلذ عيب يصولا دارأف قحب هاضق وأ ناسنإ

 عقي امب تيملا يصو ىلإ نوملسي ةثرولا دارأ نإف تفصو ام ىلعف
 لاملا اودقفي مل نإو ى مهل مات لوزلا كلذف مهلام اودفو نيدلا نم مهيلع

 ىتح هنيد يف لجرلا لامو قحلا نع اوعنتما نإ مهلاوز تبثي الف

 مهمزلي امب اوذخأ مهتصح اولازأ نإف نيدلا حص اذإ هنيد نع لضفي

 كلذ ىلع ىلع مكاحل ١ مهسبح اوعنتما نإو تيملا ةيصوو نيدل ١ نم

 مايأ ةتالث ىلإ مهمزلي ام هيلإ اوملس نإف مهيلع جتحي نأ يصوللو
 الو قحلا هبجوي ام ىلع هاياصوو تيملا نيد ذقنأو لاملا عابي الإو

 . مهلاوز ىلإ تفتلي

 تتام ةأرما نعو : جرفم نب دمحأ هيقفلا خيشلا نع : ةلاسم

 ىلع لضفي اهلام ثلثو اهتنبا اهتيصو تلعجو اياصوب تصوأ دقو
 تبلطف ةكلاهلا لام نم ضرأ نم هبيصن ةثرولا ضعب عابف ةيصولا
 ام : يعيب اهل لاقف ةيصولا ضعبل هعاب ام نمث اهيخأ نم ةيصولا
 ةيصولا نع لضاف ةكلاهلا لام نإف اياصولا ىضقاو لاملا نم تئش
 تيثي . رخآ ل ام عيبيو ضرأل ا هذه عيمج عيب ةيصول ا هذه تد ارأف

 ضرألا هذه يف اهل عيب ال حأ اهيخأ عيب لطبيو ةيصولا ءاضقل اهعيب

 ؟ تيثأ نيعيبلا يأو اهتيصو ىلع الضاف ةكلاهلا لام ثلت ناك اذإ

 نوكي نأ الإ . لع هللاو دلولا نم اهارتشا نمل ضرألا هذه عيب تبث

 . ملعأ هللاو قافتا ىلع ناكو جلف ىلع تناك اذإ ضعب

 نب دمحم هخيش ىل ا رثؤم ١ يب ] ب اوج نمو : ةلآمسم

 ةثرو كرتو كله لجر نع ك اي او هللا انمحر- تلأس : روهمجل ١ ىب ا
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 ذاقنإو هنيد ءاضق ىف لجر ىلإ ىصوأو الام كرتو اماتيأو نيغلاب
 امو كلاهلا لام نم عيبي نأ يصولا ىلع بجي ام : تلق 0 هاياصو
 اماعطو ةوسكو اعاتمو اناويح كلاهلا اذه فلخ دقو هتترول ىقبتسي
 كلذ ريغو فلعلاو نوعدلاو عوذجلا لثم نزويو لاكي الام لثمو
 امف قرتفم هنمو عمتجم هنم ءامو لزنمو لخنو ضرأ لصأ فلخو
 لاغ لاملا يق دجوي دقو يصولا أدبي امو ليق ة عيبلاب ىلوأ ىرت

 عيبلا نوكي ىرت امو قرفتم صيخرلاو نمتلل جرخا أ يلاغلاو صيخرو
 ؟ ءادنب وأ ةمواسم

 ناك ام ناويحلا نم كرتيو ناويحلا عيبب ًادبيف تفصو ام ىلعف
 ام ماعطلاو عاتملا عيبيو كلاهلا هيلع كراشو ةعارزلا نم هيلع رضخ
 عاتملا نم نوعدلاو عوذجلاو ماتيألا ةنؤم ىلع لضف ماعطلا نم ناك

 يف نكي مل نإف ءادنلاب عاب ءادنلا وأ ةمواسملا نمثلل جرخأ ام رظنيو
 نإ ءاش امبو ءاش ثيح نم لصألا نم عاب تيملا نيدل ءافو اذه

 . لخنلا نم ءاش نإو ضرألا نم ءاش

 ءاملا عاب اذإ هنأل ءاملا عيب نم ئلإ بحأ لخنلاو ضرألا عيبو
 ع اي امو لصأل | ةباقك ىلع لضف ءاملا ىف نوكي نأ الا لاملا ردصو

 ىماتيلل لصأ وهام رظنيو كلذ هل زاج صيخرلاو يلاغلا نم لاملا نم
 جتحيو مهتجح نيغلابلل ينثتسي ىتح لوصألا نم ائيش بجوي الو
 اوذخأبو مهيلع بجي ام اودرب ن أ اود ار أ ن ا مهنم نبقل ايل ١ ىلع

 نم ىماتيلل عزو ء افو لصأل ١ يف ناك نإو . كلذ مهل ناك مهتصح

 نم مهل عدي نأ دارأ نإو ى هب نوشيعيو اونأتي ام ةينآلا نم عاتملا
 . كلذ هل زاج كلذ لثم ماعطلا

 عيبب أدبي هنأ لوقلا ضعب ىف اذه ىف انعم ىذلا : هريغ لاق

 جاتحا ام الإ ماعطلا عيبي مث . الغم ناويحلا نم ناك ام الإ ناويحلا
 لبق دسفي نأ افوخ دشأ ناك املك ةعتمألا نم عيبي مث ماتيألا هيلإ

 مت لخنلا لصألا نم عيبي من ءافو لاملا يف ناك نإ اذه لكو ى رخآل ١
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 هرظن يف رفوأ ايأر هلك اذه يف يصولا ىري نأ ال ا ءاملا مث ضرألا

 ميدقت وأ ءيش يلع ةعتمأ | نم ءيش ميدقت يف لدعل | لهأ ١ رظنو

 . لوصألا نم ءيش

 نعو 0 اضيأ رثؤملا يبأ نع يذلا باوجلا اذه نم : ةلأسم

 مهارد لعجيو ناويحلا اذه عابيأ ناويح هلام امنإو كله اذإ يدابلا

 دقف تفصو ام ىلعف ؟ كلاهلا هفلخ امك هلاحب هلام كرتي مأ ميتي
 امك هلاحب كرت ناويحلا مهلام لصأ ناك اذإ : بارعألا يف اولاق

 . ىرقلا لهأ لاومأ نم لوصألا ةلزنمب وهو . تيملا هفلخ

 نيد هيلعو كله مث ةعارز هلام يف عرز لجر نعو : ةلأسم
 ىرتأ مهقوقح قوقحلا لهأ بلطف هنيد ءاضق يف لجر ىلإ ىصوأو
 هيضقي وأ هتعارزب لاملا اذه عيبي نأ كلاهلا اذه يصو ىلع

 دصحت ىتح هلاحب هكرتي وأ قادص هيلع اهل ناك نإ كلاهلا ةجوز
 اذه يف يصولا ىلع بجي فيك مأ افوقوم نيدلا اذه نوكيو ةرمنلا
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك مأ

 ىلع مكح تيملا ىلع ىلع الاح نيدلا ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 اومكح ماكحلا ىلإ اوعجر اذإ اذهو قفن امك لاملا عيبي نأ يصولا
 وهو لحي مل نيدلا ناك نإو . ةرمثلا كارد هب رظني الو كلذب مهيلع
 هضعيو الاح ناك نإو س لجألا ىضقني ىتح لاملا عبي مل لجأ ىلإ

 . ةرمثلا كارد ىلإ رظتي الو لاحلا نيدلا ردقب لاملا نم عيب لجأ ىلإ
 يضقني ىتح لاملا عبي مل لجأ ىلإ وهو لحي مل نيدلا ناك نإو
 يهف تكردأ دق ةرمثلا تناك نإف ةعارزلا كارد ىلإ رظني الو لجألا

 ة ضرذلل عبت يهو يرتشملل ةعارزلا تناك كردت مل تناك نإو ةثرولل
 تعرز تيملا اهعرز دق وأ اهوعرز نيذلا ةترولا ناك ةثرولا هرك ولو
 . ايئاغ وأ اميتي ثراولا ناك هتوم دعب وأ هتوم لبق

 لجر ىل ا ىصوأو هلام يف نيد هرلعو كله لجر نعو : ةلاسم
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 . اماتيأو نيغلاب ةثرو كلاهل | كرتو ٥ اياصو ذافنإو هنىد ءاضق ىف

 هاياصوو هنيد يضقيو كلاهلا لام نم عيبي نأ يصولا ذهل زوجيأ
 مهئالكو وأ ةنرول ا هرضحي ال ا كلذ روج ال مأ ةثرول | يأر نود هيأرب

 ؟ كلذ ىصول ا ىلع سبل م ] ءاضتل و عيبل ا نورضحي

 ةجحلا مهلانت عضوم يف نيغلاب ةثرولا ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 ةجحلا مهلانت ال عضوم يف اوناك نإو مهيلع جتحي ىتح مهلام عبي مل
 نإو مهتجح نيبئاغلل ىنثتساو نيدلا ءاضق يف لاملا يصولا عاب

 ماتيألل ناك نإ كلذكو ، مهماقم اوماق نيرضاح ءالكو نيغلابلل ناك
 نإ ءالكولا ىلع جتحي ىتح لاملا عابي الو نيغلابلا ماقم اوماق ءالكو
 لاملا اوذخأيؤ نيدلا نم بئاقلاو ميتيلا ىلع بجي ام اودري نأ اودارأ

 . كلذ مهل ناك

 ريغب عيبي نأ يضوملل لعجي مل اذإ اذهو س معن : هريغ لاق
 ىلع ةروشم ريغي عيبي وأ كلذ هل لعج ن او ثر اول | ىلع ةروشم

 نم ائىش اوذخأ اذإ ةثرول | ذخأ ناك ناف . هل ناكو كلذ رظن ٹثر اول ١

 عيبي اذاو نايدلل ءافو نكي ملو نمخلا يف لاملا رسكنا تلملا كلاهلا لام

 . هتصحي درب ن ] دحأل نكي ملو ةلمج ل ا عيب نمتلل رثك ا ن اك ةلمج

 نمل نإف اصاصق ناك ولو ءافو هيف لاملا ناك نإو معن : هريغ لاق
 يصومل | لعجي نأ الا هلام ردقي هتصح ىدقفي نأ ةثرول | نم ء اش

 . كلذ ىصولل

 هني د ءاضق يف هلام نم ع اي تيم يصو يف ترك ذو : ةلاسم

 اميف امثآ نوكي له : تلق هيلع جتحي ملو ثراولا ىلع ضرعي ملو
 ؟ هللا دنع لعف

 الإ عبي مل تيملا لامل ارصاحم ثراولا ناك نإف تقصو ام ىلعف
 نأ امإو نيد نم هيلع حص امب هيدفي نأ امإف ثراولا ىلع راشي نأ
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 امب ثراولا ملعي ملو ثراولا يأر ريغب يصولا هعاب نإف 0 هعيبب نذأي
 ذخأيو لاملا نمث يرتشملا ىلع دري نأ بلطف ملع مث يصولا عاب
 يصولا هل عاب امنإ هنأ يرتشملا ملع اذإ يرتشملا ىلع كلذ ناك هلام
 ىلع كسمتي نأ هل سيلف هيلع ةجح الو ثراولا يأر ريغب لاملا اذه
 يضرفق هعيبب ملع الو هيلع ةجح ريغب عيب هنأ ملع اذا هل امي ثراولا

 لاملا اذه عاب هنأ يصولا ىلع كلذ ثراولا حصأ نإ كلذكو كلذب

 يف ثراولل قحلا هبجوي اميف هيأر نع الو ثراولا ىلع ةجح ريغب
 .كلذ

 لاملا اذه عاب دق هنأ ثراولا ىلع يصولا ةجح تحص نإو

 يرتشملا هضبقو لاملا لاز ىتح هركني ملو كلذ ريقي ملو هترضحي

 نمتلا در بلطي الو ركني الو ريغي ال وهو ى كلذ ملعيو رضاح ثراولاو
 ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع انعم ةجح هل نكي مل ى كلذ دعي بلط مث

 . باوصلاب
 كلاهلا لام عيب هل زوجي ال هنأ ملعي ناك نإف يصولا مثإ امأو

 نع نوكي نأ الإ مهلوقع ةحيحص نوفلاب مهو روضح كلاهلا ةثروو
 تيملا اهب رقأ يتلا قوقحلا نم مهمزلي امب مهلام اودفي نأ امإ مهيأر
 دعبي قحلا يف مزاللا فالخ ىلع كلذ دمعتق هعيبب هل اونذأي نأ امإو

 . باوصلاب ملعأ هللاو بوتي نأ الإ مثأ قحلا ةفلاخمل دمعتلاب هتفرعم

 ريغ نم اهانعم سايق بسح ىلع ةلأسملا هذه ىف لوقلا رثكأ امنإو
 . قحلا الإ لبقت الو كلذ لدع يف رظناف . اهظفلل ظفح

 وأ الجر ىصوأ لجر يف تركذو : نسحلا يب أ نع : ةلأسم
 الخنو اضرأ كرتو اماتيأ فلخو هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يفق ة رما

 ملق تيملا لام ضرعاق يصولا ىلع نيدلا باحصأ عقرق لزانمو

 لاملا عيبي نأ يصولل حصي ملو هتقو يف هلثم عابي امم لقأب الإ بلطي

 هيلع ضرفي نأ زوجي لهف : تلق . ءارقف ىماتيلا كرتيو رعسلا كلذب
 وأ فصنلا لثم تيملا لام ة ةرمث نم اهيدؤي ةضيرف نيدلا باحصأ

؟ ثقظلا



 تحصو هتياصو تحص اذإ ىصولل كلذ سيلف تفصو ام ىلعف
 نإ ةمواسلاب وأ ءادنلاب ديزي نميف لاملا عيبب ىصولا ذخأ قوقحلا
 . قوقحلا نم هب رقأ اميف كلاهلا لام ذفنأ وأ ءادنلا نم رفوأ تناك
 لاملا سأر نم قوقحلا ءاضق دعب نم الإ ءيش ثراولل سيلو
 ةيصو دعب نم ضرف اميف -لجو زع- هللا لوق كلذو س ةيصولاو
 هسفن هقوط اذإ هكرت يصولا عسي ال كلذكو 0 "نيد وأ اهب يصوي
 الإ هل زوجي الو هيلع عفري ىتح تيملا لام نم سانلا قوقح نم

 . هسقن مزلأ امب مايقلا

 تيملا لام عيبي نأ ىبأ نإ نجس يصولا ىلع له : تلقو
 هل سيل ناك اذإ تركذ يذلا اذه يصولل سيلف ؟ مهقوقح مهيطعيو
 هذخأ مكاحلا ءاش نإف ى سبحلا الإ همزل امم هجرخت ةجح الو رذع
 مايقلا هسفن مزلأ ام ذفني ىتح ارغاص هسبحو كلذ ةحص دعب كلذب

 قوقحلا دؤي مل اذإ نيمأب يصولا اذه سيلو ربكأ هللا تقفو هب

 مكاحلا ءاش نإف . ترهظ دق هتنايخ نأ انيأر سبحي ىتح ةبجاولا
 لام نم قوقحلا ىدأف هتنايخ ترهظ اذإ هريغ ماقأو هتيصو لطبأ
 .باوصلاب ملعأ هللاو هللا ءاش نإ ةلداعلا ةنيبلاب كلذ ةحص دعب كلاهلا

 ع ايق اضرأ فلخو نيدي ىصوأو تام لجر ٥ اندز امم : ةلأسم

 عيبي الو ؟ ال مأ هعيب زوجي نيدلا يضقي نأ لبق نم ضرألا ثراولا
 هنإ لوقي نيدلاو تقولا اذه يف نمنلاب عقفتنيل عيبي امنإو نيدلا يف

 ةفصلا هذه ىلع ضرألا هذه ءارش هدنع نم بيطي اذهأ دعب هيضقي

 ؟ ال مأ

 ءاضقل هعيب نوكي نأ ال ا ضرألا عيب هل زوجي ال ليق دق : لاق

 نيدلا يضقي هنآ هلوقو زوجي الف نمتلاب وه عقتنيل امأف 3 كلاهلا نيد

 . ملعأ هللاو هعيبل زيجم ريغ هدنع نم

 يناطعأو ضرألا عابف نيد يل ثراولا ىلع ناك نإف : تلق
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 له انيد ضرألا فلخ ىذلا تيملا ىلع نأ ملعأ انأو اهنمث نم ينيد
 ؟ ال مأ ضرألا هذه نمت نم ىنيد ذخأ ىل زوجي

 ريغو كقح ذخأ كلو ءيش كلاهلا نيد نم كيلع سيلو كلذ زئاج
 انأ تيمل ١ دلو وهو ثراول | لاق ناف : تلق . ملعأ هلل او كنع طقاس كلذ

 دعب نم هيضقأ انأ يدلاو نيدو يلع يذلا كنيد نم ضرألا كيطعأ
 روجي ال ؟ ثر اول ١ ىلع ي ذل ا يقح نم يوطل | ذخ ] يل ز روج ا اذ له

 .ملعأ هلل او هنىد يف ميلستلاب ىلوأ كلاهل | لامو كلذ

 ىرتشاق . كلاهلا نيد ىف عيبأ انأ ثراولا لاق نإ تيأرأ : تلق
 بيطيأ كلاهلا نيد ضقي ملو هلكاف نمتلا هيلإ ملسبو يرتشملا هنم

 ملع دقو ؟ ال م أ اهيق فرصتبو ضرورأل أ ه ذهي كسمتي ن ] يرتشملل

 عيبلا ناك اذإ هنإ ليق دقف . نيدلا ىف نمتلا عفدي مل ثراولا نأ

 . ملعأ هللاو هنم ء ارشلا زاج نيدلا ءاضقل

 يصولا نع ںعو دمحم نيب يلع نع خاي اشأل ا ب اتك نم : ةلاسم

 ع ابو عنتماف انلام ىدقن نحن نولوقي ةترولاو هاصوأ نم لام عاب اذإا

 ملسن اولاق نأ دعب عاب اذإ لاق ؟ هعيب تيثي له مهنم هرك نع مهلام

 نإ اماف 0 نيملسملا لوق اضيأ فلاخو هعيب تبثي مل هيلع اوجتحاو
 دق ناك اذإ امأف س زئاج هعيبو هب رومأملا كرت دقف مهتجح ليق عاب
 جراخ وهو ةيصولا يف هذفنيو هعيبي هنيعب ءيش يف ةيصولا هل لعج
 كرت دقو . هيلع اوجتحي مل وأ هيلع اوجتحا هعيب تبث عابق ثلثلا نم
 شحاف نبغب ع اب نوكي نأ الإ عيبلا ضقتني الو نوملسملا هب رمأ ام
. ضقتنم عيبلاف



 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 يصوملا لام نم يصولا ءارش يق

 اضورع وأ الوصأ

 ام يلام نم يرتشي نأ هل تلعج دقو يصوملا لاق اذإ هنإ ليقو
 :لاقو ؟ ءاش ام يرتشي نأ يصرولل كلذ زاج نمتلا نم ع اش امي ءاش

 ءاش ام يرتشي ن ] يصرولل ز زوجب ٠ هللا همحر يلع يب أ نع دجوي هنإ

 : لاق ؟ كلذب لتعي امو هل تلق كلذ هل لعجي مل ولو ى يصوملا لام نم
 لاكي ال ام كلذكف نزويو لاكي امف يرتشي نأ هل زوجي اولاق مهنأل
 . امهنيب قرف الو نزوي الو

 انصو نوكب ى ذل | نعو : ير اوحل | يب | باوج نمو : : ةلأسم

 ءيش ء ءارش وأ ءيش عيب وأ ءيش ذافنإ يف ناسنإل اليكو وأ تيملل

 ؟ هسفن نم فلسبو هسقن نم يرتشيو هسقن نم عيبي ن ا هل زوجي ]

 اول اق م هسفن نم ائيش يرتشي ن أ 5 روج الف تيمل | يصو امأف

 هل ديزي نم رمأيف ة ادانملا هيق امم ائىش ناك اذإ هل يترشي نم لكوي

 ن او > فرعي ال نم ىلع ة 4بج اول ١ نوكتف يصول ١ بيقم يف كلذ ل ىلع

 ع ابي ام رعس ىلع هل نزيو هل ليكي نم رمأيف نزوي وأ لاكي امم ناك
 وأ لاكي امىق الا هلهأ ىأرب الا هسقنل يرتشي رتشي الف ليكولا امأو ‘ هريغل

 . هل نزي وأ هل ليكي نم رمأي هنإ : ليق دقف نزوي

 لاملا غلب اذ ا يرتشي ن أ هل زوجي أ يصرول ا نع هتلآسبو : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ هريغ ىرتشي امك هنمث

 ن أ هل ] م اتى أ يصو نع هتلأسو ةرفص يبا عم اج نمو : : ةلاسم

 نم يرتشي نأ يصولل هركي : لاقف ؟ ائيش يصوملا لام نم يرتشي
 ىهتنا اذإف قوسلا يف هموقي نأ لإ ائيش هعاتم نم يصوملا لام

 . هذخ يو هرق هحبريف هيرتشيف
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 ع ايب لام ١ ناك اذإ هل زوجي له يصولا نع هتلأسسبو: ةلأسم

 لاق . معن : لاق ؟ يرتشي نأ هلأ هنمث ىصقأ غلبو ديزي نميف

 . هل يرتشي نم رمأي : هللا دبع وبأ

 نعو هللا همحر ىلع ىب ] بتك " نم هن ] دجوي امم : ةلاسم

 . يرتشي

 ناك نمعو . هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 زوجي له . هريغ وأ ناويحلا نم ائيش هل عاب مث هريغ وأ ميتيل اليكو
 وأ ةادانمب نمثلا ىلع فقو اذإ كلاهلا لام نم هسفنل يرتشي نأ هل
 ؟ هل يرتشي نم رمأي وأ ةادانم ريغب

 وه رمأيو هل يرتشي نم رمأي هنأ نيملسملا لوق نم انفرع يذلاف
 مهلوق نم انفرع يذلا اذهف ةبجاولا نوكت نم ىلع فرعي الو ةبجاولاب
 . كل تقصو ام ىلع عيبل ١ نوكبو ةادانم اي ال ا نوكي الو

 الإ ةمواسلاب نزوي الو لاكي ال امم ائيش يرتشي نأ زوجي الو
 رمأي هنأ نيملسملا نم : لاق نم لاق دقف نزوي وأ لاكي امم نوكي نأ
 . هريغ ىلع عيبلا نوكي ام ىلع هل نزيو هل ليكي نم

 ىلع عيبلا نوكيو ةادانمب الإ نوكي الف نزوي الو لاكي ال ام امأو
 نزوب الو ل اكى ال امم ائيش يرتشي ن ] هل زوجي الو ء كل تقصو ام

 رمأيو 0 ةمواسملاب لصألا ريغ نم عيبي نم ثعبي نأ الإ ةمواسمب
 . عيبلاب وه هرمأي نم دنع نم ملعي ال ثيح نم يرتشي نم

 ال ثيح نم هل يرتشي نم وأ عيبي نم رمأ اذإ معن : هريغ لاق
 رمأق هل يرتشي نم رمأ نإو كلذ زاج هل ءارشلاو عيبلاب رومأملا ملعي

 . كلذ ليق دقو كلذ زاج عئابلا وه ناكو وه ملعي ال ثيح نم رومأملا
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 ؟ هريغ وأ ءادتلا لثم ؤا ش وه دارأو ابي نأ بجي

 هتجاح نم اهنإ لوقيو ةعلس هل يرتشي أليكو لكوي نأ الإ ال لاق
 ىلإ كلذ لثم عفدي مث هءارش ديري كلذ لثم كلاهلل نأ هفرعي الو
 . هل عيبي يدانملا نأ ليكولا ملعي الو ليكولاب يدانملا ملعي ملو ي ىدانملا

 هريغ الو اهيرتشي نم ىصولا فرعي الو ةعلسلا ىلع ىدانملا ىدانق
 نم ليكولا ىرتشاف ءاصقتسالاب بجوأو يدانملا عابف ديزي نم الو
 اذه اوزاجأ دق ضعب لوق ىلعف س كلذ عيبب رمأ لكوملا نأ ملع ريغ
 . عجر. يصولل كلذ تبثي الف هسفن نم هسفنل يرتشي نأ امأو

 يبأ نب دمحم نبا هخيش ىلإ رثؤملا يبأ باوج نم : ةلاسم

 كلاهلا لام نم يرتشي نأ دارأ اذإ كلاهلا يصو نعو : روهمجلا
 وه عيبيو هل يرتشي نم لكوي وأ هسفنل عيبي نأ هل زوجي ائيش
 ؟ كلذ هل زوجي ال مأ هليكول

 هل ليكي ١ دحأ رمأف نزوب وأ ل اكب امم ن اك ن ا تفصو ام ىلعق

 عابي كلذ اولاق دقف نزوي الو لاكي ال ام امأو . كلذ هل نزي وأ
 نوكتو ىدانملا يدانيو هل ديازي نم يصرلا رمأي اولاقو ة ٥ ادانملاي

 امنإو ة هبج اول نوكت نم ىلع يصول | فرعي الو يصول ا ي أرب ةبج اول ا

 . كلذ هل زاج اذه ىلع ىرتش ا اذاف ملعي ال ثح نم هلكو هل دد ازيب

 يصو دارأ اذإا هللا كمحر تلأس : دمحم يبأ نع : ةلاسم

 تيملا لام نم عيبي امم هسقنل ائيش تيملا لام نم يرتشي نأ ميتيلا

 . ائيش هسفنل يرتشي نأ زوجي الف ةثرلاو ناويحلاو لصألا نم
 ةادانملا يف كلاهلآ لام عيبب يصولا رمأ اذإ هنأ تعمس ينأ بسحأو
 عيبل ا ةقفص ىلي هنأل كلذ نع فعضأ انأو ىرتشي نم لكو نأ زاج

 . باوصلاب ملعأ هللاو هسفنل عيبي الق
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 هل يرتشي هن ا فرعي ال نمل ع اي اذ ا ليق دقو : ل اق : هريغ نمو

 . هسقنل هنأل اذه هلوق جرخيو كلذ زاج

 ةيمواسملاب وأ ةادانملاب يصولا عاب اذإ ةيشاحلا نم : ةلاسم
 مل اذإ كلذ زاج هيلع هعاب وأ لاملا كلذ يرتشملا يلو مث رتشم ىلع

 دارأ نإو ب يرتشملل عيبلا تبث اذإ ساسأ الو طرش امهنيب نكي
 وأ يرتشملا دي نم كلذ مهلف مهيلع جتحا نكي ملو مهلام ءادف ةثرولا
 . عجر . هنم هارتشاو يرتشملا كلذ يلو اذإ يصولا دي نم

 ائيش يصوملا لام نم ذخأي نأ هل سيلف يصولا امأو : ةلأسم

 نوكي نأ الإ نزوت الو لاكت ال ىتلا لوصألا نم الو ضورعلا نم
 رمأي هنأ اذه لثم يف اولاق مهنأ كلذو ى ملعي ال ثيح نم هل عابي كلذ
 زوجي كلانهف يرتشي نمل يرتشملا دنع نم يرتشي ىتح يرتشي نم
 لدعب هذخأ نإ هيف فلتخي هنأ يدنعف نزويو لاكي ام امأف 0 عيبلا

 . كلذ هل زجي مل ضعبو هزاجأ نم كلذ زاجأف هريغل عيبي امك رعسلا

 لام نم هل يرتشي نأ رمأ يذلا يصولا امأو : باتكلا نمو

 ءيشب كلذ سيلق ؟ كلذب ملعي وهو هسفن نم هل ( ) ىرتشيق يصولملا

 هنأل كلذ يفق ةعجرلا هلو كلذب ملعي ناك اذإ هسقنل ه ارتش ثا هنأك كلذو

 امق هل عيبلاو هيلع ءادنلاب رمأ وأ هل يرتشي نأ هرمأ نإو ى عيبب سيل
 هيلع عيبلا كلذ زاج يدانملا ملعي ال ثيح يدانملا نم رومأملا يرتشا

 نم رمآ ول كلذكو هضقني ام عيبلا لخدي ببسب الإ ةعجر هيف هل سيلو
 رومأملاو رومأملا نم رومأملا ىرتشاف لاملا عيبي نم رمأو هل يرتشي

 . ليق هنأ يدنع اميف عيبلا كلذ زاج يصولل ءارشلا نأ ملعي ال عيبلاب

 هل ىرتشاف ةخست )\ (
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 نوتالتلاو نم اثلا بابلا
 از مأ ةجحلاب جرخي نأ هل زوجي ام و يصولا يك

 ت ل ١ ول ا كل دك 9

 . هتجح ذافنإ يف ايصو الجر لعجو ةجحب ىصوأ لجر يفو
 نأ هل لعجي ملو ةجحلا هذهب جرخي نأ يصولا اذهل زوجيآ تلق
 : لاق نيغلاب اوناك اذإ ةترولا ىأرب الإ كلذ هل زوجي الف ؟ اهب جرخي

 . كلذ زاج نوفلاب مهو ةثرولا يأرب كلذ ناك نإف

 ي أرب ال ا كلذ هل زوجب الق ةجحل اي ىصرول ا جورخ ام أو : ةلاسم

 هسقن نع اهب جرخي نأ هل زوجي الف الإو نيغلاب اوناك نإ ةثرولا
 . كلذ زجي مل ابايغأ وأ اماتيأ ةثرولا ناك نإ كلذكو

 هيل ا ىصوأ نم ةجحب جرخي ن أ هل له يصول | نعو : ةلأسم

 ليق هنأ ىعمف ؟ هيلا اهي ىصوأ نم كلذ هل لعجي ىتح وأ اهذاقنإاب

 كلذ هل ل نأ وأ نيغلاب اوناك اذإ ةثرولا رمأب ال ا كلذ هل سيل

 كلذ ناك يصوملا كلذ هل لعج ول نأ ¡ لوقل ا ضعب يق لعلو يصولا

 اهب جحف ةجح ذافنإ يف لجر ىلإ ىصوأ لجر يفو : ةلأسم
 همتأ اذإ كلذ زوجي له : تلق س يصولا رمأ ريغب لجرلا ثراو
 هذافنإف هريغ ةثرولا نم هعم سيل ثراولا ناك اذإف ؟ ىصولا
 اضيأ ةثرولا يأرب ناك نإو ى كلذ حص اذإ زئاج اهب همايقو ةيصولا
 . هلعف كلذ تبث

 ثراولا وه ناك اذإ زاج هلعف حصو يصولا هل متأ نإ كلذكو
 نم دحأ نم ةجحلاب مايقلاو كلاهلا نع :لعفلا توبث عم ةثرولا مامتإو

 . كلاهلا نع ًانزجم كلذ © ں اك ساانلا

٧. ٤



 سانلا نم دحأ نم ةجحلاب مايقلا يف كلاهلا نع لعفلا حص ولو

 هأقاك نإف . كلذ هلعق يف اعوطتم ناكو كلاهلا نع يزجي كلذ ناك

 ذقني نأ هل سيلف يصولا امأو ، زاج مهلام نم ءيشب كلذ يف ةثرولا

 يأرب الإ ائيش عوطتملا اذهل كلاهلا لام نم الو ةثرولا لام نم

 .ةثرولا

 دارتف 0 مرحلا يف مدب ىصوأ يذلا يف لوقت امو : ةلأسم

 ةكم يف مهاردلا هذه زوجت ال نأ يشخو ةيصولا ذافنإ يصولا
 كلتب ملسي نأ يصولل زوجي له ث هباهذب اهفرصيف ةريثك يه سيلو
 ةقث ىلإ ضرقلا هجو ىلع كلذ رادقمب ضورع وأ مهاردب ةيصولا
 لعج دق يصوملا ناك اذإ ءيشلا كلذب ةيصولا كلت ذفني نأ هيصوبو

 تر اص دق ثر و يصول ١ اذ دهو ل ارأ ا نم ىلإ ١ يصوي ن ا يصرولل

 . هنيعي ادقن اهذقنيق كلذ هل سيل وأ هتمذ يق هبلع ةبصولا

 نكسي نم دنع ةيصولا كلت ذقني نأ يصولل زوجي لهو : تلق
 نأ هل له ةقثلا مدع نإو ؟ ةقث دنع الإ اهذفني ال وأ هنمأيو هبلق هيلإ
 ثدح ولو ؟ اهي يصويو ةدملا تلاط ولو ةقثلا دجي نأ ىلإ اهرخؤي

 يق مدب ىصوأ يذلا امأف ؟ كلذ هل يصوملا لعجاذإ ثدح هيلع

 مهاردلا نم دارا ام ذقني نأ هلف كلذ ذافنإ ثراولا دارأق مرحلا

 هيف قثي نم دنع ذفني نأ الإ أربي الو امد هب يرتشي امب ضورعلاو
 . ملعأ هللاو هعم هذقني ةقث دجي ىتح كلذ رخؤي نأ هلو

 كلذ يف دحي ملو مرحلا ىق مدب ىصوأ ي ذلا ام و : ةلاسم

 ء ارقفل ١ ىلع قرفتو > مرحلا ىف حيذت ةاش مدل | نأ تقرع يذلا ءادح

. ملعأ هللاو



 نوثالثلاو عساتلا بابلا
 هيلع يذلا نيدلا يف كلاضلا نع ءاضقلا يف

 هبلع وه هملعب انىد كل اهل ١ نع يدؤي ن أ ةثرول | نم دحأل سيلو

 هنع يدؤيو كلذ يف ايصو هلعجب حي وأ نيغلاب اوناك اذإ ةثرولا يأرب الا

 . هبلع كلذو ثاريملا نم هلام ردقي

 يفوتسي لاق نيدب تيملا ىلع رقأ ثراو لجر نع لئسو : ةلأسم
 . ميرغل ا يفوتسي ىتح هل ث اريم ال هنأل رقمل ا بيصن نم هنب ل ميرغل ١

 . ةلوهجم وأ اهنيعي ةعيدوب رقأ اذإ كلذكو

 هيلع امنإ : لاق نم لاقو 0 اذه ليق دقف نيدلا امأو : هريغ لاق

 رقأ اذإف اهنيعب ةعيدولا امأو ي ثاريملا نم هتصح رادقم نيدلا نم

 ةلوهجملا ةعيدولا امأو س افالتخا كلذ يف ملعن الو اهيف هل قح الف اهب

 يذلاو 0 اهنيعب حصت ىتح : لاق نم لاقو 0 نيدلا لتم اهنإ ليق دقف

 . نيدلا يف لوقلا ىضم دقف نيدلا لثم اهنإ لوقي

 نيد هيلعو تومي لجر نعو : يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 لام نم ائيش نايدلا دحأ ذخأف 0 سانلا نم ادحأ هب يصوي الو

 ؟ هل دهشت ةنيب نكت مل اذإ ةمكاحم ريغب ارس ذخأي نأ هل له تيملا

 . تيملا لام نم كلذ كردأ اذإ هقح لثم ذخأي نأ كلذ هل اوزاجأ دقف

 يضقي نأ مكاحلل له هتوم دعب نويد تيملا ىلع حص نإ : تلقو
 بلطي نأ الإ مكاحلا ىلع سيلف ؟ نيملسملا ةعامجل وأ هنيد كلاهلا نع
 اليكو هل ميقي مكاحلا نإف ةلداعلا ةنيبلاب هعم كلذ حصيو كلذ هيلإ
 الو ضرعي نأ مكاحلل سيلو ث هنيد ءاضق يف تيملا لام نم عيبيو
 نوغلاب ةترو تيملل نوكي نأ الإ تيملا نيد يف ضورعلا يضقي
 . كلذ مهلف ضورعلا نم ءيش ىلع قوقحلا باحصأو مه اوقفتيف
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 مهل زاج كلذ اولعف نإف . مكاح ن نكي مل اذإ نيملسملا ةعامج امأو
 لعفيف ًاليكو هل اوماقأ اولعف نإف . ازئاج مهل كلذ ناك اولعقي مل نإو
 . مكاحلا كلذ نم كل تقصو ام لثم ليكولا

 نإ مت هدلاول امالغ قتعا هدلاو نأ رقأ اذإ لجرلا نعو : : ةلأسم

 ءادف دلولا ىلع نوكي له ةثرولا هتروو دلاولا تامو مالفلا عاب دلاولا

 يدنع هبشي اذكه لاق ؟ رح وهو هعاب هدلاو نأ ملع اذإ مالقلا

 هدلاو نأ ملعي الو هدلاو مزلت اهنأ ملعي يتلا قوقحلا لثم فالتخالا

 هنأ ملعي ىتح هلام يف هيلع اهنأ لوقلا ضعب د يفف تام ىتح اهاضق

 هتايح يف اهنم هجورخ نكمأ اذإ هنأ لوقلا ضعب يقو 4 اهاضق

 . كلاهلا كلذي يصوي نأ الا إ ع يش وه هيلع نكب مل هنع اهلاوزو

 مل مث اقوقح مهبحاص ىلع نأ ةثرولا ملع اذإ ليقو :
 ىتح اهودؤي نأ مهيلعو ةتباث هيلع يهقف اهضقن مل وأ اهعاضق ..

 اهيدؤي نأ ثراولا ىلع سيل هنإ ليق دقو . اهادأ كلاهلا نأ اوملعي
 نأ الإ قحلا بحاص كلذ بلط ولو اهدؤي مل كلاهلا نأ ملعي ىتح

 . كلاهلا لام يف كلذ حصي

 نأ هيلعق . هلام يف كلاهلا ىلع حص امب مكاحلا هيلع مكحيو
 تام دقو ةنييرلاي كلذ حص ول امأو . كلذ يق مكاحلا عيطيو عمسي

 ةنيبلا دهشت ملام هللا نييو هنيب اميف ءيش كلذ يف هيلع نكي مل كلاهلا

 امأو س هيلع ةنيبلا هب تدهش دق يذلا نيدلا كلذ ضقي ملو تام هنأ
 نأ وأ هاضق هنأ ملعن الو اقح هيلع نأ ةنيبلا تحص اذإ مكحلا يف
 . كلاهلا لام ىق تبث اقح هيلع

 ضيقي نأ ليق تام مت أر اد وأ ةياد ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 رادلا هذه نمت ريع نيد يرتشملا ىلعو نمتلا عئابلا ضيق الو ء ارشلا

 لوق ضعب ىف ىعم : لاق ؟ كلذ يف مكحلا ام . ةبادلا هذهو
 ضيق ء امرقغلا عم ةوسأ عئابلا ناك اتيات عيبلا ناك اذإ هنأ انياحصأ
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 . هلوق ىنعم ىلع اتباث عيبلا ناك اذإ ضبقي مل وأ يرتشملا

 وأ هت ايح يف هتر او وه نم ىلع نيدي رق أ نم كل ذكو : ةلاسم

 ردق ىلع هتصح ردقب نيدلا نم همزلي هنإف هريغ وأ ثراول هتافو دعب
 يف ثري نم ىلع رقأ نم لك كلذكو . كلذ ةلمج همزلت الو . هثاريم
 ىتح ث اري ائيش هلام نم ذخأي ال هن أ : رخ ا لوق هيقو . هتصح

 . هثاريم عيمجب نيدل ا طاحأ ولو نيدل ا عيمج يدؤي

 نم هتبارق نم تومي لجرلا نع يراوحلا ابأ تلاسو : ةلأسم
 تيملا هب صوي ملو ث ثراولا هب ملعي ناك دق نيد تيملا ىلعو هتري
 سيل : لاق ؟ هيلع بجاوب كلذ سيل وأ هيضقي نأ ثراولا ىلع بجاوأ
 نأ اذه ىلع سيلو ‘ هاضق تيملا لعلف ملع ولو ثراولا ىلع كلذ
 . هضقي ملو هيلع نيدلا اذهو تام تيملا نأ ملعي ىتح هيضقي

 نم همزلي هنإف هترو يذلا ىلع نيدب ثراولا رقأ اذإو : ةلاسم
 ىتح ثاريم هل سيل ضعب لاقو 0 هتاريم ردق ىلع هتصح نيدلا

 . يلإ بحأ لوألا يأرلاو هب رقأ يذلا نيدلا عيمج يدؤي

 :يلعوبأ يضاقلا لاق يضاقلا هفلأ يذلا باتكلا نمو : ةلاسم
 املاع ن اكو هلام نم ائىش هتثرو ضعي هاضقفقف قح كلاه ىلع هل نميف

 ىلع هل زئاج هنأ باوجلا ؟ هذخأ هل له هاوعد ىلع هقدص وأ كلذب

 , ملع ] هلل او نيملسمل ا ضعي لوق

 دحأ ىطعأ دالوأو لام هلو هيلع نويدب ىصوي نمعو : ةلاسم

 رئاس طعي ملو . هل يذلا نايدلا نم دحاو هافوأ هيلع عقي ام هدالوأ
 امف . مهلك قوقحلا باحصأ يطعي نأ الإ كلذ هيزجي ال ائيش نايدلا
 هل ناك نم لك يطعي هنأ يدنع يذلاو ائيش ةلاسملا هذه يف ظفحأ
 نأ قوقحب مهل رق أ هدلاو نأ رقأف هيلع اوعفر اذا ا مهنأل همزلي ام قح

 كلذلف هتصح ردق نم همزلي امب مهنم دحاو لكل هيلع مكحي مكاحلا

٤١١



 نيدلا يف مهمزلي ام هؤاكرش طعي مل اذر هنزجي ال كلذ نأ تيأر

 نمضو نيدلا اومستقا نإف . مهقوقح مهيفويف ث مهدلاو ىلع يذلا

 ءاش ن نإ كلذ هل زاج نيدلا مهلك اوضقو اضعب هؤاكرشو اضعب وه

 ىطعأ هدلاو ىلع يذلا نيدلا نم ائيش هؤاكرش ضقي مل نإو . هللا
 اذهيو : رخآ لوق اهيفو 0 ثري ام لثم هتصح ردقب دحاو لك وه

 . ذخأن

 ىفوي نأ هيلع نأ رخآلا لوقلاب دارأ هنأ انعم ىذلا : هريغ لاق

 مهلام ءامرغلا يفوتسي ىتح هل ثاريم الو هلام نم ءامرغلا عيمج
 دق اذهف 0 "نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم" :ىلاعت هللا لوقل
 . مهلك اوقوتسي ىتح هدلاو لام يف ءامرغلا قح نأ ملع

 ام ردقي هقح نم ءامرقغلا نم دحاو لك يطعي : لاق نم لاقو

 ىلع ام ةلمج يطعي نأ هيلع سيلو 0 هنم ثري نم وأ هدلاو نم ثري
 نم هدلاو نيد نم همزلي ام يطعي هنأ لاق ادحأ ن أ ملعن الو س هدلاو

 الإ ءامرغلا قوقح رئاس نم أريبو هدلاو ءامرغ نم ًاميرغ نيدلا عيمج

 اذه ىلإ هدلاو نيد نم هيلع مهلام عقدب ءامرقلا كلذب يصوي ن أ

 هعفدي ملف كلذ عفدب هورمأ ن او 0 مهي أر نع كلذ عفديو 0 هدحو ميرفلا

 . مهقاف كلذ يف ةعجرلا مهلف كلذ يق هيلع اوعجر ىتح

 لجر نعو : هللا همحر يلع يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم

 يف ليكو بئاقغللو بئاغ لجرل هيلع قحب ىصروأق س ةاقولا هترضح

 يلإ عقدي نأ هعسي له يصو مهلو 0 ماتيأ ةترو كلاهللو هقح ضبق
 ةالو ىلإ كلذ عفري لوقأف ؟ فراع هب وهو اذه هقح بئاغلا ليكو
 ىلإ قحلا اذه عفدي نأ يصولا رمأ مهعم قحلا كلذ حص اذإف رمألا
 . هللا ءاش نإ بئاغلا ليكو

 ملو نيدل ا هرلع يذل ١ كلهيق نيد لجرل هيلع لجر نعو : ةلاسم

 خأ وأ قحلا هل ىذلا بأ كله مث . . ركنم وهو كله وأ الام فلخي
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 سيل قحلا هل ىذلا ناك نإ : لاق 0 اذكو اذك نالفل هيلع نأ ىصوأو
 رخآلا ةثرو ىطعي الو هقح ىفوتسي نأ هلف هريغ ثراو هيخأل الو هيبأل
 نوكي نأ الإ ءافولاب هل دهشي مث 0 هل رتتسا نإ يفوتسي ىتح ائيش
 هوخأ هب رقأ ىذلا لاملا نم هتصح ذخأيلف 0 هنيد ريغ نيد رخآلا ىلع
 تحص اذإ مكاحلا مهنيب همسقي هئامرغ نيب يقابلا نوكيو هوبأ وأ
 . هعم مهنويد

 اذإ هقح ذخأي ءاوس وهف هيخأل وأ هيبأل هريغ ةثرو هعم ناك نإو

 ىلإ مهنايد لصوف هنيد ريغ قحلا هل هيلع يذلا ناك نإو هل رتتسا
 مل نإو ‘ معصصح ذخأي ملو هقح وه ذخأ كلاهلا لام نم مهقوقح
 هيلعو تام هنأ ملع اذإ ذخأ اميف مهصصاح مهقوقح ىلإ اولصي

 يردي الو 0 نيدلا هيلع فرعي ناك امنإو كلذ ملعي مل نإو 0 مهقوقح
 . ةصصاحم ءامرغلل هيلع سيلو هقح فوتسيلف ال مأ هاضق

 ميرغلل نإف 0 كلاهلا ىلع نيدب ةترولا دحأ رقأ اذإو ليق : ةلاسم

 هيلع زوجت امنإ هنإ : لاق نم لاق ٠ رقملا مهس لاملا نم يفوتسي نآ
 ردقب ىطعي مث 0 لاملا عيمج نم همزل ىذلا قحلا .كلذ نم هتصح

 . كلذ نم هتصح

 . فالتخالا كلذكو ةلوهجم وأ اهنيعب ةعيدوب رقأ اذإ كلذكو

 نم هب هل رقملل هيلع نوكي كلاهلا ىلع هب رقأ ام عيمج همزلي يذلاف
 . تالوهجملا نم كلذ ريغ وأ ةعيدولا ةميق نم ىقب ام ردقب هلام

 هل لعجيف كلذ نم هتصح هيلع لعجي امنإف كلذ همزلي ال ىذلاو
 هنيعب ءىشب رقأ هنأل كلذ ريغ هقحلي الو اهنيعب ةعيدولا نم هتصح
 . هب رقأ امم هتصح نم وه همزل ام همزليف

 رقأ يذلا ةصح نم ميرغلا ذخأ هيبأ نم تناك ةكرشب رقأ اذإو
 كلذو . هي رقأ ام وأ فصنلا هتصح نم ذخأ فصنلا ةكرشب رقأ نإف
 هل وه ناك نإف فصنلا هيق نالفل اذه نأ هنيعب ءيش يق رقأ اذإ

٤١٢٣



 نم لقأ هيق ناك نإو . هلك فصنلا هب هل رقملل ناك فصنلا هيف
 سيل ةكرش وه امنإ كلذ نأل كلذ نم رثكأ هيلع سيلف فصنلا

 هيلع نإف كلذب رقأو كلاهلا ىلع نامض ناك املكو س كلاهلا نامضب
 نم هتصح نم رثكأ هيلع سيلو يفوتسي ىتح هلام نم ةصحلا مامت
 . كلاهلا لام

 ىلع انامض ناك هلك كلذ نم هتصح هيلع امنإ : لاق نم لاقو

 هت اريم نم هتصح ردقي كلذ نم هبلع امناف انامض نكي مل وأ كل اهل ١

 ءيشب رقأ نإو هلك هنم هتصح فلتأ دقف هنيعب ءيشب رقأ نإف

 . هنم هثاريم ردق ىلع هتصح هيع امنإف لوهجم

 هديعي ءعىشل ا اذه نم فصنلاب اذه رقأ اذإا ليق دقو : هريع لاق

 عبرل ا وهو . فصنلا فصن هي هل رق ] ى ذلل ن اك فصنلا هبق هلو

 كرتو كله لجر يق هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يصولا تام مث . هنيد ءاضق يف هدالوأ دحأ ىصوأو نيدب رقأو الام

 اميقو ؟ كلذ يف لوقلا ام هضقي مل وأ هاضق هنأ يحلا اذه ملعي ملو

 ىصوأو هدلاو كله ناك نإف دلاولا نيد امأف ؟ تيملا نم يحلا ثرو

 مث هتيصو ذاقنإو هنيد ءاضق يف هتوم دعب هل انصو هلعجو هيخأ ىلإ

 ام هدلاو نع ضقي مل هنأ ملعي وهو هدلاو هيلا ىصوأ يذلا هوخأ كله

 ملعي مل ناك نإ هدلاو نم هتاريم نم هتصح هيلعق هنيد نم هب ىصوأ
 كلذو س كله هاخأ نأ ملعي الو \ هضقي مل وأ هدلاو نيد ىضق هاخأ نأ

 هءاضق مكحلا يف هيلع رن مل هدلاو نم هتيصو يف هيلع نيدلا

 . هللا همحر ير اوحل أ يب ا خيشل ١ لوق نم اذه بسح ىلعو

 ىلع ملعي ثر اول ١ نع هلوق كلذ دو ٠0 ظقللا فالتخ ا ال ا هنع هانلأس اميق

 ل اق هد اوج ىفف . هضقي مل وأ هاضق ملعي الو كله مث انيد هثري نم

 . هضقي مل هنأ ملعي ىتح

 يف اذهف هاضق هنأ ملعي ىتح هنأ بسحأ راثآلا ضعب ىق لعلو

٤١٤



 هيصو هدلاو هلعج يذلا هوخأ كله ذإ تركذ ام امأو 0 هدلاو نيد
 ام ىضق هاخأ نأ ملعي ملو هثري نم عم ثري وأ هتري اذه هوخأو
 كلذكو ي هيخأ نيد نم هيلع عقي ام هتصح هيلعف هدلاو نيد نم همزلي
 ال ناك نإو هضقي مل ه اخأ نأ ملع نإ هيب أ نيد نم همزل ام يضقي

 . كلذ يف فالتخالا كانملعأ دقف هضقي مل و أ هاضق ملعي

 اذإ كلذ يف هللا همحر يراوحلا يبأ خيشلا لوقب ذخأن نحنو
 نيد هوخأ ىضق دق نوكي نأ نكمي ام اخسفقفنم مهتوم هعم ناك

 هسفن يف وه هعم وأ ابراقتم مهتوم ناك نإو 0 ملعي ال وهو هدلاو
 نقيتي امم هتثداحم وأ هيخأل هترشاعم نم ملع دق امم كلذ ةحص
 هيف زوجت اميف هدلاو هب هاصو يذلا نيدلا ضقي مل هاخأ نأ هدنع

 نيدلا ناك اذإ هبلق ةفرعم نم نقيتي اميف هب ىلوأ هملعف 0 هدلاو ةيصو
 . ءامرغلل دهاشلا ءاضقلا هبف ىرجي امم

 دق نوكي نأ نكمي امم ةريرسلا يف يفتخي امم نيدل ا ناك نإو

 كلذو هضقي مل هنأ ملعي ىتح هيلع سيلف 0 هملع ريغ نم هوخأ هاضق
 ناك نإو ي كلذ يف هنادحاو هيخأ رمأ ىلع هيف علطي امم هعم نيبتي

 هدلاو لعج دقو ، كلذ ىلإ هتفرعم غولب نع انئايو هيخآ نع احزان وه
 اميف هوخأ شاعو هتيصو لبقو كلذ هقوطو هتوم دعب هيصو اذه هاخأ
 نأ الإ ءاضق مكحلا يف هيلع ىرن الف هدلاو هب هاصو ام هاضق نكمي
 هيلع ءامرغلا مدقي نأ حصي وأ هيلع نيدلا كلذو تام هاخأ نأ ملعي
 مهناميأ دارأ نإو . مكحلا يف ةنيبلاب حص ام هيلع ذفنيف لدع ةنيب
 . كلذ هل ناك

 هيلع نيدب ىصو أو قمع لهأ ا نم لجر تام : لاقو : ةلاسم

 اميتي ادلو افلخو اياصوو اهيلع نيدب تصوأو هتجوز تتام مت اياصوو
 لجر ىلإ اعيمج ايصوأو ماوت يف لام ماللو قمع يف لام بأللو
 يذلا لاملا نم عيبي نأ يصولا ىأرف هدلاو لزنم اهبو قمعب ميتيلاو
 ام هل ىقبتسي ن ] ى أرو هتدل اوو ميتيل ا دل و ىلع ام عيمج يق ح اوتب

٤١٥



 ع ابي امنإ لاقو ة اضقتنم اعيب كلذ هللا همحر هللا دبع وبأ ىأرف
 نم هدلاو ىلع امب عابيو مأوتب يذلا هلام نم ميتيلا ةدلاو ىلع امب
 كردأو ماوتب يذلا اهلام نم كلذ عيمج عيب اذإ هنأل قمعب يذلا هلام
 امنإ اهتيصوو اهنيد نأل قمعب يذلا لاملا ىلع عجري مل يرتشملا هيف
 . جوزلا كلذكو اهلام يف نوكي

 . مهجارخ يف ه ادأو ماتيأل الام عاب لجر يف تركذو : ةلأسم

 هدلاو هفلخ يذلا لاملا يف ثراولا اذه مزلي له صوي ملو كله مث
 مل اذاف ؟ كلذ همزلي نمو كلذ نم ءيش يرتشمللو ىماتيلا ءالؤهل

 وأ قح هجوب كلذ يف لخد دق نوكي نأ لمتحاو هبرقي ملو كلذب صوي
 نم هجوب وأ ماتيألا ىلإ هئادأب هنع لاز دق كلذ نوكي نأ لمتحا

 . قح ةجح كلذب هيلع مقت مل ام ثراولا كلذ عسي نأ وجرأق . هوجولا

 ل ام مهقوقح تحص ني ذل ١ ء امرغل ا صص احت ا ذ او : ةلأسم

 مزلي ام ردق ىلع هتصحب مهقحل دعب نم لجر قح حص مث . كلاهلا
 . دحاو لك

 ماتيأو بايغأ موقل هل لام يف ةصح هنع لجر نع : ةلأسم
 نم كلذ متنسي نأ هلمأ يف ناكو ةلمج > موقلا ةصح نم لاملا عايق

 اذإو ؟ هتراو مزلي ام كلذ ىلإ لصي ملو كله نأ ىلإ لاملا بابرأ موقلا
 نأ ثراولا ىلع لهو ؟ لاملا باحصأل وأ يرتشملا مزلي نمل س مزل

 عد لوقيو همهارد ذخأ ىلإو فاصنإلا ىلإ هوعديو يرتشملا ملعي

 هنم افاصنإ نوكي له . يدلاو تيطعأ يتلا كمهارد ذخو مهلام موقلل
 ثراولا ىلع سيلو 0 هتينجب ىلوأ لكف ؟ كلذ ريغ مزلي مأ همزلي وهو
 نم كلاهلا لام يف حص ام يدؤي نأ هيلعو كلاهلا هذخأ امم بوتي نأ

 هيصو وأ كلاهلا نم رارقإب كلذ حصي مل امو 0 هيف ةمزاللا قوقحلا
 ىلع مالسإلا يف هتجح موقتو كلاهلا ىلع هنأ لدع ةنيب وأ هئادأب

٤١٦



 نم جرخمب كلذ نم جرخ دق كلاهلا نوكي نأ لمتحاو س ثراولا
 الف قحي ه ادأو هنم بات وأ قحي كلذ نم جرخ دق هنأل قحل ١ جراخم

 .كلذ يف قح ةجح هيلع مقت ملام ثراولا ىلع ليبس

 اوناكف مهتدلاو عم هلهأ نم ماتيأب موقي ناك لجر نعو : ةلأسم
 ماتيالا غلبي ملو كله نأ ىلإ مهتاجارخ نودؤيو مهلام نم نوعيبي
 . لاملاب كسمتي يرتشملا لعلو ةعيبلا تيقبو . نوصقني وا نومتيف
 لام نم هثاريم هل حلصيل كلذ نم صلختي نأ عئابلا اذه ثراو دارأو
 ماتيالا ىلإ ىنعملا اذه نم ثراولا اذه صلختي نمل . عاب يذلا هدلاو
 ؛ عيبلا هجو ىلع مهارد مهنم ذخأ نيذلا ىلإ مأ

 قح حص اذإو كلذ ىف باوجلا ىضم دقو . ىلوألا لثم هذهف
 اميف ثراولا ىلع ةعبت الف قح هل حصي مل نإو ى كلاهلا ىلع دحأل
 ىلا هؤادأو هنم هصالخ لمتحي وأ هب اوص لمتحي امم كلاهل ١ هثدحأ

 . هلهأ

 انم عزني ىتح انيديأ ىفو انلام اذه اولاق نإ لوقت ام : تلقو

 ةجح هتروم دعب ثراولا ىلع سيلف ؟ ثراولا اذه لعقي فيك قحب

 . هلطاب هيلع ريغيف يرتشملا لطاب نم ائيش ملعي نأ الإ يرتشملا ىلع

 ىلع كرتو ًانيع رانيد فلأ كرتو نيدلو كرتو كله لجر : ةلاسم
 ال ةلصاحلا فلألا ءيش هيلع يذلل سيل هنأ انيع رانيد فلأ امهدحأ
 ة كلذ بلط ولو 7 ىشب ني دلا بح اص هكرشي

 اهلاحب ةلأسملاو فلألا مهنم دحاو ىلع دالوأ ةثالث كرت نإف ليق
 . ةئامسمخ امهنم دحاو لكل امهنيب هنامسقي فلألا نيقابلل نإف
 نم هل ةئامسمخ ىقبتو هيلع امم ةئامسمخ فلألا هيلع يذلا نوكيو
 كلذ لثم كلذ نم امهنم دحاو لكلو .ة ثلتو نوتسبو ةثالثو ةئام كلذ

 امهل ناك ءيش هنم جرخي املك هيلع يقب اميف نيكيرش نانوكيو

٤١٧



 . رخآلا نود هي امهدحأ درفني ال اعيمج

 بحاص ناك لجرل هلام ثلثب ىصوأو اهلاحب ةلأسملا تناك ولو
 ام ردق ىلع فلألا هذه ىف ءاكرش ءىش امهيلع سيل نيلاو ةيصولا
 نانثإلا هقحليو هيلع يتلا فلألا نم لاملا ةلمج نم مهيلع عقي
 ةلمج نم نوقحتسي ام ردق ىلع فلألا نم يقب امب هل ىصوملاو
 . رخآلا نود دحاو هي درفني ال اك هيق نونوكبو لاملا

 نيد هنأك عيمجلا نيب نيدلا نوكي : لاق نم لاقو : هريغ نمو

 يق ء اكرش نونوكيو عيمجل ١ نيي صل اخلا ل ا او ثر او ريع ىلع

 . نيد هنأل عيمجلا

 امهتومب مكحو اعيمج ادقف هتجوزو لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 فلخو مهرد فلأ نيد جوزلا ىلعو رخآلا لبق تام امهيأ يردي الو
 مأ لوألا هلام لصأ نم نيدلا يضقي نيأ نم مهرد فلأ يوسي الام

 ؟ هلام لصأو هتاريم نم صصحلاب

 نم اعيمج نيلاملا يف هنيد لعجي ناك مهضعب نع دجوي : لاق
 هنأ مهضعب نع دجوبو ‘ صصحلاب هتجوز نم ثرو امو هلام لصأ

 يف ناك نيدلا نم يقب امف هغرفتسي ىتح لصألا هلام يف هلعجي لاق
 نكي مل يلصألا لآملا نيدلا غرفتسا اذإف : تلق . ثوروملا لاملا
 .يدنع اذكه لاق ثاريم ةجوزلل

 غلبي نيد هيلعو تام لجر نعو بوبحم ني دمحم نع : ةلاسم

 الإ رن ملق ؟يقحب لاملا ذخآ انأ نيدلا بحاص لاق ؟ هلام يفعض
 . بلط ام هيلا اوملسيق نيغلاب ةثرولا نوكي وأ ةادانملا يق لاملا جرخي

 عاب اذإو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلاسم
 نأ دارأو ةيوتلا دارأ مت مهاردلا بهذأو كلاهلا لام نم ىصرولا

٤١٨



 نإ نمض دق امم كلذب عفتني الف ؟ كلاهلا مهل ىصوأ نيذلا لحتسي

 انلعج دق اولاق نإف أربيف قح مهل هيلع سيلف لح يف كانلعج دق اولاق
 ىلع مهاردلا تيقبو مهل هيلع ناك ام نالف نع طقس لح يف كلاهلا
 . ةثرولا ىلع ةعجار يهو يصولا

 لاق هب تيملا صوي ملو انيد هدلاو ىلع نأ ملع لجر يف : ةلاسم
 نأ زوجي ام نامزلا نم الخو هنم فصتنيو يدؤي نمم تيملا ناك نإ
 يصو مهل موقي وأ اوبلطي ىتح دلولا ىلع ءيش الف 0 هلثم يف يدؤي
 هنم فصتني ال نمم ناك نإو 0 لاملا نم يطعي نأ هيلع مأ ةنيبو
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . اهيدؤي هيلعف

٤١٩



 نوعبرألا بابلا
 قوقح هيف تناك اذإ كلاهشلا لام يف

 اياصولا يف فيقونو

 لجر نعو : رفعج نب دمحم نب رهرزألا يلع يبأ باوج نمو
 هنع ذفني ىتح هتوم دعب ) ةبصو لجر دي يف هلام لعجي نأ ديري

 مكحلاف ؟ هيلإ اليبس ثراولل نوكي ال ىتح كلذ تبثتي فيك هاياصو
 هفقوي فوقوم لاملاف هاياصوو كلاهلا لجرلا نيد حص اذإ اذه يف
 نم حص ام كلاهلا نع ذقني ىتح هيلإ ثراولا برقي الو مكاحلا
 . ثراولل ىقب ام مث هنيدو هاياصو

 وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم" - لجو زع- هللا لاق كلذكو
 دق يلام نأ هباتك يف تيملا دهشيو هفقوي مكاح نكي مل نإف . "نيد
 ذقنبو يني ل يضقي ىتح هدب يف افقو نالف يبصو دي يف هتلعج

 . هللا ءاش نإ زئاج كلذف ياياصو

 لاملا يف ةتباث قوقحلا تناك اذإ هنأ يدنع : ديعس وبأ لاق
 . قوقحلا يف لاملاف ثلثلا نم جرخت ال تناك اذإ ةيصو الف هقرغتست
 تقيأ ام ث ىف ةيصولا تناك ءىش هنم ىقبي لاملا ناك ناو

 مل امو زئاجلاو مزاللا مكح يف اذهو ةثرولل ناثلثلاو لاملا نم قوقحلا
 عم حص اذإ هب مكحي مل ولو اذه لثم يف عسي الف ماكحألا يف عسي
 . ةجحلا هب مهيلع تماقو ةثرولا

 هيصو دي يف ةخسن يفو )١(

 .٤٢

 



 نوعبرألاو ىداحلا بابلا

 راصو وأ مكاح رمأب عبب اذا كلاشلا لام يك
 هبيعي يكو كردب هيك كردأ مت نيد يك هريغ وأ

 كلذ هبشأ ام و ةم واسملاب

 طيحي نيد هيلعو الام كرتو كله لجر يف : هللا دبع يبأ نعو
 املف . هنيد ءاضقو هعيبب رمأف مكاحلا ىلإ نايدلا عقرق هلام عيمجب
 لاملا يف كردم كردأ مهقوقح نايدلا ىضقو لاملا ضبقو لاملا عيب
 ىلعو هلام مكاحلا هيلإ ملسيف : لاق ؟ لدع ةنيب يف ةنيبلا هيلع ماقأف

 عجر اوباغ وأ اوسلفأ نإف 0 هنم اوضبق امب نايدلا عبتي نأ يرتشملا
 مكاحلا طرتشي د نأ الإ نيملسملا لام تيب يف مكاحلا ىلع يرتشملا
 تنأف كردب لاملا اذه يف تكردأ نإ لاملا هل عاب موي يرتشملا ىلع
 مكاحلا طرتشا اذإف . لام نم هل تدجو ام لاملا بحاص ىلع عجار
 نوكي الو 0 مكاحلا ئرب عيبلا دنع طرشلا اذه ىرتشملا ىلع
 نإف . مكاحلا يأرب هنم اوضبق نيذلا نايدلا ىلع الإ ءيش يرتشملل
 يرتشملا عجرو كلذ يف ءيش مكاحلا ىلع نكي مل اوباغ وأ اوسلفأ
 . كلاهلا لام يف

 دقو 4 هيلع ء يش ا الف طرشلا | اذ له طرتشا | اذ ل ١ إ يصول ١ كل ذكو {

 هجو ىأ يف وأ ىماتيلل ة 4قفن وأ ةنصو ن ذيفنت "وأ نيد ء اضق يف : تلا |

 ٠ لب ؛راك

 ليزملا طرشلل فصولا فيكو تلق . ةيشاحلا نم : ةلاسم
 ؟ هللا كلمجري كلذ يل فص عيبلا ةدقع دنع يصولا نع نامضلا
 وأ هب يل ملع الو لاملا اذه كعيبأ عيبلا ةدقع دنع لوقي معن : لاق
 الف اذكه طرتشا اذإف س هراوع روهظو هكرد يف يلع نامض ال لوقي
 . عجر . ملعأ هللاو لام يف ميتيلا ىلع الو هيلع نامض

 يبأ نع لئاسم اهيلع بوتكم ىرخأ ةعقر يف تدجو : ةلاسم

٤٢١



 فرعي ثراو هل سيلو 0 هلام يف لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو هللا دبع

 نم لكو كلاهلا اهفلخ ةيراج ىرتشاو 0 لاملا يصولا ضبقف نامعب
 . ابيع اهيف فرعي ملو اهاطي ملو اهعابف اهيف وه وه عجرو هيلع اهعاب
 اهي وأ ءالقع وأ ءاقتر اهنأ ىعدا اهيف بيع ةبراجلل يرتشملل رهظف

 يرتشملا قدصي نأ يصولل له . جرفلا سفن يف ةحارج وأ ران يك
 هل اهيرتشي الجر رمأ يصولا ناك نإف ؟ ةيراجلا هليقيو كلذ ىلع
 ناك هنأل دساف عيب كلذف . هل اهارشب هرمأ يذلا كلذ ىلع اهعابق
 اهيلع ءادنلاب رمآ مث اهيرتشي نم رمأ ناك نإو ي هسفن نم اهارتشا
 ال وهو اهبجوأف هرمأ نمتلا ةياغ ىصقتسا ىتح يدانملا ىدانف الجر

 . هل زئاج اذهف هريغ وأ اهئازشب هرمأ نمل اهبجوي نمل ملعي

 اهايإ وه هعيبو . دساف وهف ىلوألا ةفصلا ىلع عيبلا ناك اذإف
 ليقي نأ هل سيلو 0 كلاهلا ةثرول نمثلاو س زئاج يناتلا يرتشملا ىلع
 هاعدا امب هيلع مكحيف همكاحي نأ الإ عيبلآ اذه نم يرتشملا
 ةحارج وأ ةلعي تسيل ةحارج وأ ران يك نم بيع نم ىرتشملا

 م ثدحي ال هنأ مكاحلا مكحي امم بيعلا كلذ ناكو . جرقلا سفنب
 . ىرتشملا كلذ ىعدا نإ الإ هيف اهعاب ىذلا تقولا لثم ىف

 7 ىلع ةنيب عئابلا عم نوكي نأ الإ بيعلا كلذب اهدري نأ يرتشملل
 . بيعلا كلذ هارأ دق

 ناك بيعلا اذه نأب ةنيبلا يرتشملا فلك ثدحي امم ناك نإو

 وأ لقعلا وأ قترلا يرتشملا ىعدا اذإ امأو . اهيرتشي نأ لبق اهيق

 اهيف نأ اتدهش نإف نيتلدع نيتأرما ىلع لخدت اهنإف " جرفلا يف ابيع
 نآ الإ عئابلا ىلع ةدودرم ىهف ثدحي نكمي ال امم ابيع وأ اقتر

 . بيعلا كلذ هارأ هنأ ةنيب عئابلا عم نوكي

 ناتأرملا اتدهش اذإف لفعلا امأو ثدحي ال امم بيع قترلاو
 نأب ةنيل ا ىرتشملا ىلعف ثدحي امم ابيع وأ القع اهي نأ ناتلدعلا

 هل اهعاب دقل نيمي هيلعف ةنيب هيلع حصت مل نإو عئابلا عم ناك اذه
٤٢٢



 كل تفصو ام ىلع عيبلا ناك نإ امأو ى اهب بيعلا اذه ملعي امو
 هتلاق اف : رخآل أ ىرتشمل ا ل اقأ ن اف هتحص لكل ترسف دقو احدحص

 . بيعلا ىف كل تفصو ام ىلع امهنيب مكحلاف همكاح نإو ةزئاج

 أو ةقفنلاب نيدلاب ع اي ٢1 اذ ا دنزي نميف عيبي ن أ ىرب اك يلعوبأ

 ةمو اسم عاب ٣ ميتيلل ًأريخ ة همو اسملا تناك نإ اف رظنب ل اق هريغو رهز ]

 . ديزي نميف عاب نيح ديزي نميف ناكنإو

 نم مك احل ١ نم ليكول او يصول ١ يف | ذهو معن ل اق : هريع نمو

 الإ عيبي الف مكاحلا مدع دنع ةعامجلاو مكاحلا امأو . نيملسملا

 . ديزي نميف ءادنلاب

 . ىرخأ ضرأ ىلإ باغو هلامب الجر ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 ديع عيب الو لصألا عيب هيلع زوجب الف . هلامو هقيقر ىصرولا عابق

 . هيصو هب هعاب يذلا نمثلا در هيلع تبثي ىسع نكلو س لغم

 نميف عيبي لاملا دارأ نإ هل زوجي هنإف يصولا نعو : ةلأسم
 . يرتشي نأ هنمث ىصقأ غلبو ددزي

 نعو : هللا همحر يلع يبأ بتك نم هنأ دجوي اممو : ةلاسم

 نأ هنمث ىصقأ غلبو ديزي نميف عيب لاملا اذإ هل زوجي هنإف ىصولا
 . يرتشي

 الجر ىصوأ لجر يف : لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 درو يصولا تامو لعفف نكاسملا يف هنمثب قدصتيو هل مالغ عيبب

 اذه نإ مهل لاق نوكي نأ الإ يصولا مرغي لاق ؟ بيع نم مالفلا
 ملع الو } نيكاسملا ىلع هنمث قرفأ نأ يلإ ىصوأ نم ينرمأ مالفلا

 اذه لعفف اوكرتاف متئش نإو اورتشاف متئش نإف هرمأ نم ءيشب يل

٤٢٢



 . ائىش هبلع ىر ] الق

 ةبادل او مالغل ا هيلع دري نأ ىصبولا ىلع ىرأ : هللا ديع ويأ لاق

 تيملل ناك نإ ىأرو 0 امهعيبي نأ لبق بيع امهيف ناك اذإ بيعلاب
 .اضيأ ىصولا ىلع نوكي الو هلام نم كلذ در نوكي نأ كلذ ريغ لام

 رقعج نب دمحم نب رهرزألا باوج نمو : هريغ نمو : ةلأسم
 دهتجاو كلذب عابق رقوأو لضفأ ةمواسملا عيب يأر اذإ يصولا نعو
 غولب لبق عزان نم كلذ يف عزانو كلذ ضقن بلط ميتيلا غلب املف

 مهل كلذ سيل لوقأف ؟ ءادنلاب عيبلا ةخسن اودري نأ اوبلطو ميتيلا
 نم نوكي نأ الإ رفوأ كلذ ناك اذإ زئاج ةمواسملاب يصولا عيبو
 . ميتيلل عزاني نم كلذ يف عزانيو رثكأب لاملا بلطيو كلذ ىلع ديزي
 ىلع لوألا عيبلا لطبأو كلذ يف ءادنلاب رمأي ماكحلا ضعب ناك دقف

 نإو س لوألا عيبلاب يرتشملل مزال وهف لوألا عيبلا نع صقن نإ هنأ
 امأو 4 ةدايزلا كلت ةلغ در لوألا يرتشملا ىلع ناكو داز نمل ناك داز

 مكاحلا ىلإ يرتشملا بلط نإ نكلو ى ليقي نأ يصولل سيلف ةلاقإلا
 . يصولا ىلع كلذب مكح ضقنلا هل ىأرو

 ال يصولا نم ةمواسملاب عيبلا نإ : ليق دقو لاق : هريغ نمو
 لاق نم لاقو س هلثم ىف سانلا نباغتي ال امم عيب نوكي نأ الإ ضقني

 تبثي الو ميتيلا لام عابي الو ضقتنم لاح لك ىلع ةمواسملا عيب نإ
 . ملعأ هللاو ديزي نميق الإ

 همحر يوكزألا رمع نب قياش هيقفلا نع ةيشاحلا نم : ةلسم

 ؟ ال حأ كلذ تبثيأ تلقق ءادن ريغي ميتيلا لام عاب اذإ مكاحلا امأو هللا

 ىري نأ الإ ءادنلاب الإ ميتيلا لام عيب تبثي ال هنأ باوجلاف
 يف ميتيلل حالصلا هيف نوكيف نمثلل رفوأ ةمواسلاب عيبلا نأ مكاحلا
 عيب يف نبقلا حص اذإو نيملسملا ضعب كلذ زاجأ دقف نمثلا ةدايز

٤٢٤



 . باتكلا ىلإ عجر . ملعأ هللاو عيبلا ضقتنا ةمواسملاب ميتيلا لام

 :هللا همحر دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ باوج نمو : ةلاسم

 اذه داراف يصوملا تامو هتيصوو هنيد يق الجر ىصوأ لجر نعو
 كباتك يف تلق ام ىلع امأف ؟ كلاهلا اذه لام نم عيبي نأ يصولا
 اهانعم ام ةظفللا هذه فرعأ سيلف هتيصوو هنيد يف الجر ىصو أ هنأ

 عيبي نأ هل زاج هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هيصو هلعج ام امأو

 نأ ةثرولا رقأ وأ لدع ةنيب هب تدهش وأ هلام هنأ فرع اذإ هلام نم

 . هعيبي نأ هل زاج . مهيديأ يف وهو هل اذه

 بحأ امف ةنيب هب حصت ملو مهيديأ يف سيل امب اورقأ نإ امأو
 نامضلا همزل لاملا قحت قحتساو عاب اذإ هنأل ةفصلا هذه ىلع عيبي نأ
 ىلع ردقي ملو لاملا كلذ نمث نم هضبق يذلا فلت اذإ هسفقن يف

 ىلإ هملسي نأ لبق نم هدي نم فلت وأ مهيلإ هملس نمم هعاجرتسا

 لوصألا ريغ نم مهيديأ يف امم هيلإ ةثرولا ملس ام نوكي نأ الإ دحأ

 وأ ناويح لثم ناك نإف هعيبو مهنم هذخأ هل زاج اندلاول اذه اولاقو

 قحب هنم عزتنا نإ يرتشملا ىلع طرتشي نأ يصولل بحأف كلذ ريغ

 همحر رثؤملا يبأ نع هنأ وجرأو رثألا يف كلذ يق يلع نامضال نأ

 . نامضلا ىق طرشلا ىق هللا

 هنب د ءاضق يف لجر ىل ا ىصوأو كله لجر نعو : ةلأسم

 ح اقأف دوهش وأ هبل ا ىصوم | نع بيع ةثرو كل اهللو هتصو ذافن او

 تلأسف اياصوو كلاهلا ىلع نيد يف مكاحلا عم ةنيبلا هيلإ ىصوملا
 نم ىلع جتحي وأ اروضح اوناك نإ ةثرولا رضحي نأ مكاحلا ىلعأ
 ؟ باغ

 نم امأو 0 ليكولا ىلعو مهيلع جتحي نأ مكاحلا ىلع سيلف
 . مهيلع جتحي نأ اسأب ىرأ الف رضح

 ىلع ةجحلا نع مكاحلا لفغو رضح نم مهنم رضح نإ تلقو

٤٢٥



 ىرن امق هيل | إ عمسي ن أ رضحب مل نم بلط رم ل ا حص املف يقب نم

 اندنع ؟ امهيق ء اوس نيدل و هجول ا اذ له يف ى ءاصول ا تلقو > كلذ هل

 اد اصو ىصو ] امن او نيد هيلع سيل كل اهلان ا ١ اك نإ تلقو .» ء اوس

 ء اوس اندنع نيدلاو ةبصرولاف

 اوعمسي ىتح ةثرول | ىلع جنحي مك احلا ن ا ليق دقو : هريغ ل اق

 . بايغلا ءالكوو ماتيألا ءايصوأ ىلعو كلذ يف ةنيبلا
 لقعلا تي ات وهو هتوم دنع ىصوأ لجر نع تلأسو : ةلاسم

 هلام نم ناك امم لضفأ لخن يف هلام نم ةعطق يف هتيصو لعجو

 ٥ دلو يف هتخأ ىلاإ ١ اضبأ ا ىصو أو اميتي فلخو هل تخأ ىلاإ ا ىصو و

 نأ تأرو هفارطأ نمو لاملا رئاس عيبت نأ تدارأ ةأرملا هذه نإ مث

 مأ اهل كلذ زوجي له سانلا عمو اهعم ميتيلل رفوأ وهو ميتيلل رفوأ كلذ
 اهل سيلف س تقصو ام ىلعق ؟ تيملا هب ىصوأ ام ىدعتت نأ اهل سيل
 ةترولا نوكي نأ الإ عبتا ام ىلوأ قحلاو تيملا هب ىصوأ ام يدعتت نأ
 يصولا امأو . كلذ مهلف . اهنمثب ةعطقلا كلت اودقفي نأ اودارأو نيغلاب
 . عاشملا يف ميتيلل ةعفش نوكي نأ الإ الام ميتيلل يرتشي نأ هل سيلف

 كردي لهفق تلق لجرل ةعفش لاملا اذه ناك نإ تيأرأ : تلق

 وهو زئاج ريغ عيب هنأ الإ هتعفش عيقشلا كردي معنق ؟ هتعفش عيفشلا

 دنع هتعقش عيفقشل ةشلا كردأ عيبل ا كل مت و ميتيل ١ غلب ناف ب ضقتنم عيب

 الو . ةعقشل اي در دقف عيبل ا ا ذه حص ام ىتم هن ] دهش ] ١ ذ ١ كلذ

 . لاملا رئاس يف هتخأ حابأ دق هنأ قثوي نم لوق زوجي

 عيبي نم ترمأ لاملا نم ائيش عيبت نأ ةأرملا هذه تدارأ اذإو

 دهشيف اهقرعي نم اهيلع لخد ميلستلاو ةداهشلا تعاج اذإق . اهل

 ءادنلاب الإ لوصألا عابت الو نالق نب نالف اهليكو عاب دق امك مامتلاب
 . ةمواسملا عيب زاج ميتلا ىلع رقوأ ةمواسملا تناك نإو

 دحأ ىضق اذإ يصولا نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

٤٢٦



 ءاضرب ةنيب دهشي نأ هيلعأ هريغ وأ اقادص ميتي لام نم اقح

 ام ىلعف ؟ اضيأ هيلع نودهشيو مهتجح عطقو قوقحلا باحصأ
 وأ يصوملا كلذب رمأي نأ الإ بجاوب هيلع اذه نإ لوقن سيلف تقصو
 دهشي نأ هيلعف كل تفصو ام ىلع ناك اذإف س ةثرولا كلذ بلطي

 . مهيلإ راص ام اوركنيو كلذ دعب مهقوقح اوبلطي نأ ةفاخم مهيلع
 مهيلع دهشيلف دوهش اهيلع مهقوقح تناك اذإ مهيلع دهشي نأ مزحلاف
 دق ىذلا تومي وأ مهل سيل ام اوبلطي نأو راكنإلا ةفاخم ءافولاب
 تبجو انهاه نمو ٧ هب هيلول ىصوأ ام هتراو بلطيف هقح ىفوتسا
 . هقح ىفوتسا ام ىلع ةداهشلا

٤٢٧



 نوعبرألاو يناتلا بابلا . |
 لام نم مهقوقح قوقحلا لهآ ءافبتسا يك

 ىصو هل نكي مل اذا كلاهلا

 اوذخأي ن ن 1 نآ مم هلاما نم " ا ي أرب مهقوقح مه اضققف هبل ا كلذ

 ر دق نمل ن ناف رد اج الو ل داع . ن اطلس نكي مل ن ن او . همكحب مهقوقح

 . هللا ءاش ,م نإ ملاس وهف هنم ذخأ اذاف هبقوتسي نأ هقح ىلع مهنم

 وأ هسفن ىلع هيلإ عفر نإ هنمأي ال رئاج ناطلس ناك نإ كلذكو
 سأب الف " هنيد يفوتساف هقح ىلع ردقف . هيلع عوفرملا ىلع ىدعتي
 يأرب هلخن نم اهقح تذخأ لخن اهجوزلو الخن ةأرملا قح ناك نإو
 مهارد وأ ريناند نويدلا لهأ نم اهريغل وأ اهل ناك نإو 0 لودعلا

 نم قحلا بحاص عاب الصأ وأ اماعط وأ اباود وأ اقيقر لاملا ناكو
 نإو . نمنلا يف ةدايزلا بلط يف هدهجب دهتجاو . هقح ردقب كلذ

 يفوتسي مث طايتحالا نم وهف ديزي نميف ءادنلا يف هعيبي نأ هنكمأ

 قحلا ىفوتسا دق هنأ لودعلا دهشأو ههجو ىلع عاب ام نمث نم هقح
 رتتسا نإو ٧ ةينالع كلذ هل نكمأ اذإ كلذو نالف نب نالق ىلع هل يذلا
 ةعامج دجو نإف ى هقح هل حصي الو ه فصني ادحأ نكي ملو كلذ هل
 نوموقي مهنأ انيأر دقو . انيلإ بحأ وهق كلذب نوموقي نيملسملا نم
 مث ةنيبلا نوعمسي لدع مكاح نكي مل اذإ لدعلا مكاح ماقم كلذب
 لعفي ام ردق ىلع اهايإ مهنوضقيو مهقوقح ىلع قوقحلا لهأ نوفلحي
 . لداعلا مكاحلا

 ناك اذإ قحلا بحاص دجو اذإ ديعس وبأ لاق : هريغ نمو

 وأ هتاضق نم ضاق وأ لدع مامإ اهوتعم وأ ايئاغ وأ اميتي همصخ

 نأ هل نكي مل مكاحل ا مدع دنع نيملسملا نم ةعامج وأ هتالو نم لاو

 هنود ةخسن يف ) )١

٤٢٨ 

 



 . مكاحلا ىلع ردقي ال وأ ةنيب هل نوكي ال نأ الإ مكحلاب الإ هقح ذخأي

 الإ هقح ذخأ هل سيلف لقعلا حيحص اغلاب همصخ ناك اذإ امأو

 هتنيب قدصت الو هيلع ةنيب هل موقت ال نأ ملعي اميف وأ هقح هدحجي نأ
 وأ لدعلا مكاحلا ىلع ردق نإف هقح ذخأ هل ناك كلذ ذخأ ناك اذإف
 اناطلس الإ دجي مل نإف 0 مكاحلا ىلإ غلب اذإ كلذ هل نكي مل ةعامجل

 كلذ يفق نيملسم ا نم رئاجلا ناطلسلا نم مدقتملا نكي ملو ار اج

 . مك احلا اذه ىلع ردق اذإ هقح ذخأي نأ هل سيل هنإ ليقف فالتخا

 . مك حل م دعك وهو ةجح مك احلا ا اذه سيل لبقو

 اودجوي مل وأ كلذ يف اولخدي نأ لودعلا هرك نإو باتكلا نمو
 هيلع يذلا لام نم هسفنل ىفوتساف هقح ىلع قحلا بحاص ردق نإف
 . بيغلاب ملعأ هللاو هل كلذف . قحلا هل

 نوموقي نيملسملا ةعامج ناك ةنيب هعم ناك اذإ : رثؤملاوبأ لاق
 دجي نأ الإ هسفنل يضتقي نأ نيدلا بحاصل زوجي الو . مكاحلا ماقم
 ريغ نم كلذ نم هل يذلا ذخأي هنإف هلام لثم الام كلاهلا فلخ امم
 ردناند وأ مهارد كلاهلل دجوف ريناند وأ مهارد هل ناك نإ دحأ ءاضق

 ةدحاو ةلزنمي ريناندلاو مهاردلاو هسفنل كلذ نم هقح ىفوتسي نأ هلق

 . فرصلا نع هسقنل ذخأيو

 هقح سنجريغ نم ذخأي ال ليق دقو : ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 اذإو > مكاحلا مدع دنع هقح سنج نم ذخأب امنإو 7 مكاح مكحب الا

 هدحج اذإ هل الو هريغ نم هل الو هقح سنج نم.ذخأي مل مكاحلا دجو

 . لىكو الو يصو هل نكي ملو هل الو هبلع ةجح ال نمم بلط وأ همصح

 هل ناك وأ ةضف وأ بهذ روسك ناك نإ امأو : باتكل ١ نمو

 نأ هل سيلف . نيع كل اهل ١ ىلع هنيدو ‘ لصأ وأ ن اويح وأ صورع

 هقح ىلع ةنيب هل تناكو نيملسملا ةعامج دجو اذإ هسفنل كلذ ىضتقي

٤٢٩



 لتم اناويح وأ هبايث لثم ابايث دجوف اناويح وأ ابايث هنيد ناك نإو
 . هطرش

 . هقح لثم هسقنل ذخأي نأ هلف هطرش لثم دجو نإ لخنلا كلذكو
 ىلع ديز امم سنجلا كلذ نم دجي امنإو ي هقح لثم دجي ال ناك ناق

 ناك ام هقح لثم الإ كلذ نم ذخأي نأ هل سيلف هنع صقني وأ هقح
 ةنيبلا ميقي ىتح هذخأي الف هطرشو هقح لثم هنم دجي امو ى هسفنل
 هيضقي امك هايإ هوضقيو هقح ىلع هوفلحتسيو نيملسملا ةعامج دنع
 . مكاحلا

 هقح ىلا هلصوي ا دحأ دجي ملو ةنيب هل تناك وأ ةنيب نكت مل ناو

 سمتلي هنكلو س ائيش هنم يرتشي الو كلاهلا لام نم عيبي نأ هل سيلف
 مل نإو س ةميقلاب هذخأي مث كلاهلا لام نم دجو ام هل ناموقي نيلدع
 نم دجو ام ةميق يف ةميقلاب هسفن ىلع ىصقتسا هموقي نم دجي
 لام نم ائيش عيبي نأ ريغ نم ةميقلاب هسقنل يرتشي الو كلاهلا لام

 ةميقلاب ذخأي امنإو ائيش كلاهلا لام نم هسقنل يرتشي الو كلاهلا
 . ء افولاب هسقن ىلع لودعلا دهشيو

 ةلخن ةئام قادص هيلع هتأرمال ناك نإ تيأرأ : رثؤملا ىبأل تلق
 دلبلا ىقو رارش وأ ةطسو ةلخن ةئام هلام نم اهسفنل تذخأف . ارايخ

 . زئاج اهل كلذ لاق ؟ ةلداع ةنيب اهلو ةعامج وأ مكاح

 اهاضق ولو ارارش ةلخن نيسمخو ةئام اهسقنل تذخأ نإق : تلق

 ةنيبلا دجت ىهو ةلخن ةئامثالث لخنلا كلت ىلع اهاضقل مكاحلا
 اهلصوي نم تدجوو ةنيبلا تدجو ام كلذ اهل ىرأ ال : لاق ؟ مكاحلاو

 ةميق هلام نم اهسفنل يضتقت نأ اهلف كلذ دجت مل امو س اهقح ىلإ
 ىتح رثكأ وأ ةلخن ةئامتلت ةميق تغلب ولو هلك هيلع ىذلا اهقادص

 . اهلام نم اهل هيلع يذلا رايخلا ةئاملا ةميق يفوتست

٤٢.



 فلس لبق نم لجرل نيد كلاهلا ىلع ناك نإ رثؤملا يبأل تلق
 لثم كلاهلا لام نم فلسلا ةميق ىفوتسا هقح ذخأ ىلع ردقف هيلع
 دجي مل وأ هلصوي نم دجي مل وأ ةنيب ىلع ردقي مل اذإ قوقحلا رئاس
 لثم هسفنل يرتشيو كلاهلا لام نم عيبي وأ هقح لثم كلاهلا لام يف
 نم ذخأي هنكلو نويدلا نم هريغ لثم فلسلا ىرأ ال : لاق ؟ هفلس
 كلذ يق نوكي الئل هنم رضحمب هعيبي نم ىلإ هعفدي مت كلاهلا لام
 ةقث دجو نإف هضبقيو هفلس لثم هل يرتشي نم رمي مث . عييضت

 يرتشي الو عيبلاب هرمأي نم دجي مل نإو ىلإ بحأ وهف كلذب هرمأي
 ىضتقاو هسفنل ىرتشاو كلاهلا لام نم عاب هيضقي نم دجو الو كلذ
 ىلإ عفدو وه عاب هل عيبي نم دجي ملو هل يرتشي نم دجو نإو هسفنل
 وه عاب هل يرتشي نم الو هل عيبي نم دجي مل نإو هل يرتشي نم
 عاب اذه نم ءيش ىلع ردقي مل نإف هضبقي نم ىلإ عفدو ىرتشاو
 لام نم ىفوتسا دق هنأ دهشاو هقح ىضاقت مث ىرتشاو هسفنل

 ذخؤي الئل قحلاب يمسي نأ هيلع سيلو هل هيلع ناك يذلا هقح كلاهلا
 هل دهشي نأ هيلع سيلف كلاهلا ىلع هقحب ةنيب هل نكي مل نإو هب
 .ءافولاب

 ىضتقا نإو : لاق 0 هل اطايتحا كلذب هانرمأ امنإو :رثؤملا وبأ لاق

 ائيش هل ىضتقا ناك نإو هلاحب وه هنيدو : هيلع نيد وهف هفلس ريغ

 هيلع قفنا ام لثم ةلغلا نم حرطيو كلاهلا ةثرول هتلغو ءيشلاف ةلغ هل

 هل حبرل اف حيرف هر رجت ١ مث هل ةلغال ائيش ىضتقف ةا م ن او 4 ىنعو مرغو

 هلاحب وهو هيلع نيد هاضتقا يذلاو ى نامض حبرلا يف هيلع سيلو
 . انفصو امك لعقي ىتح كلاهلا ىلع

 كلاهلا لام نم هقح لثم قحلا بحاص دجو اذإ :رثؤملاوبأ لاقو
 هقح لثم ناك اذإ هسفنل هيفوتسيو ذخأي نأ هلف هقح ذخأ ىلع ردقو

 أ نإ مكاحلا ىلإ عفر الو ةنيب هلو لدع مكاح دلبلا يف ناك ولو ءاوس
 نأ هلف ةميقلاب هقح ىلع ةنيب دجي مل نإ كل ذكو لاق ؟ كلذ كرد

 .كل تفصو ام ىلع لدع مكاح دلبلا يف ناك ولو ةميقلاب هقح يفوتسي

٤٢١



 ةترولا ناك اذإ هانعم هلك اذه امنإو : ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 لعفي الف ليكوو يصو مهل ناك اذإا امأو ليكو الو مهل يصو ال اماتيأ

 كلذ ىف هيلع ةجحلا نم هل دبال ىذلا غلابلا ماقم كلذ ىف نوموقي مهو

 . هدقفت ريعي نكمأ اذإ

 نم يصو ىماتيلل ناك نإو : : رقعج نب لمحم لاق : : باتكلا نمو

 هذفني ىنح هلك كلذب موقي وهق لدع مكاح لبق نم ليكو وأ مهيبأ ليق

 . هللا ء اش ن ا )) ههجو ىلع

 امي كلذ انسقو رفعج نب دمحم لاق كلذ لثم : رثؤملا ويأ لاقو

 ىلع ردق مث هايإ هدحجف لجر ىلع قح هل ن ناك نم نإ نوملسملا لاق

 . عاب امم هقح يقوتسيو هقح ردقب عيبيو هنم ذخأي هنأ هلام نم ءيش

 . هل هيلع يذلا قحلا ىفوتسا دق هنأ هملعي مث

 الو ةميقلاب هلام نم ىفوتسا هقح هدحج اذإ : رثؤملا وبأ لاق
 امك لعفيلف افلس هنيد نوكي نأ الإ هلام نم ائيش عيبي نأ ىرأ
 ملعأ هقح ىفوتسا اذإو . ءاوس اندنع امهيف مكحلاو كلاهلا يف انفصو

 . هنم ىفوتسا دق هنأ قحلا هيلع يذلا

 ن ] ال ١ ىفوتس ١ دق هن ] هملعي معن : : دردرعسسوي ] ل اق : : : هريغ نمو

 نم كنع ةريرس ء اقولاي اب هل دهشبو كلذ ل هيلع سيلق ةيقت د هنم يقتي نوكي

 . كلذ هيلع متكي

 هرضح اذإ نكلو هملعأ اذإ هقحب ملعي مل اذإ كلذو: هريغ لاق

 هملعأ ةايحلا ىق هنمأ نإو هنم ىفوتسا دق هنأ تاقثلا دهشأ توملا
 .باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخؤي الو هتركذ اميف رظنيلف كلذب

 لدعلا مك احلا لعقي كلذكو : رقعج نب دمحم لاق : ب اتكلا نمو

 قحلا هجو ىلع ةخسن يفو )(

 ٤٣٢



 . قح . هل هبلع ام فلح هفلح ن نإ مث 4 ل ا اذه

 » قحل ا بحاص ىضقيو عيبي مكاحل | نأ الا :رثؤمل | وبأ لاق

 . انفصو امك وهف فلسلا الا عيبي الو ةميقلاب ىضقي قحل ١ بحاصو

 ةأرملا هذه عم اولخدي نأ لودعلا هرك اذإو رفعج نب دمحم لاق
 . مهقوقح جارخإ يف لدعلا مهوفرعي ىتح قوقحلا لهأ نم اهريغ وأ
 اذإف 0 كلذل دلقتملا قحلا بحاصف لودع عضوملا كلذ يف نكي ملو
 رثكأ ذخأ نإف 0 هل ىذلا ذخأ امنإف هقح نودام ىلإ هقح ىفوتسا

 :رثؤملا وبأ لاق ٠ هلهأ ىلإ ادودرم لضفلا كلذ هل لحي الف هل يذلا نم
 . هم

 لام اوعفدي نأ مهل ىرن الف لودعلا اموأ رفعج نب دمحم لاق

 تيملا ةجوزل اولاقو مهعم حصي مل اذإف ى ةحصب الإ هنايد ىلإ تيملا

 اهيف اوري ملو تيم ىلع قادص هل ناك نمل ةضاق لخنلا هذه نإ

 تفرع املف 0 هنع مهلاست يتلا ةأرملا هذه تاقدص لثم ىلع ةدايز

 وجرنف . . هب اهورمأ الو اهابا إ مه اهوطعي ملو اهسفنل هتذخأ كلذ يه

 هلثم : رثؤملا وبأ لاق :سأب كلذ يف مهيلع الو اهيلع نوكي ال نأ

 جوز تامو امئاق لدعلا مكاح ناك ول كلذكو رفعج نب دمحم لاق

 فلأ هيلع اهل نأ ملعت يهو . ىماتي وأ نيغلاب ةثرو فلخو ةأرملا هذه
 كلذ رهش نإو مهرد فلأ اهدنع فلخ دقو 0 ةنيب اهدنع سيلو مهرد

 ىلإ لصت ملف تيملا لام نم اهوعقد ةثرولا وأ يصولا وأ مكاحلا ىلإ

 هب هبلطت يتلا فلألاب اهسفنل تيملل اهدنع يتلا فلألا تقوتساق اهقح

 يف ةملاس ةأرملا هذه نوكت نأ وجرنف مكاحلا ماقم اهسفن تماقأو

 ىذلا قحلا نم ئرب ثيح ًاجَّرف اضيأ تيملا ىلع تلخدأ دقو اهذخأ

 : اهقح تذخأ اهنأ هللا ملع نم رثكاب اهل مكاحلا مكح نكي ملو هيلع
 . رثؤملا وبأ لاق هلثمو

٤٢٢



 نع هتلاسو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 عابف دقفلا ليبس هليبس ناكف يصوملا جرخ مث لجر ىلإ ىصوأ لجر
 لاق ؟ نويدلاو اياصولا ذفنأو دقفلا لاح يف يصوملا لام نم يصولا
 نم ذقنأ ام امأو . ةافولا دعب نوكي امنإ يصولا نأل ضقتنم عيبلا
 ةدع يف اهذقنأ يتلا اياصولا امأو ٠ هل تبات كلذف اهلهأ ىلإ نويدلا

 اياصولا عيمج ذفنأ هتوم حص اذإف ى هلام يف هيلع اهنامضف دقفلا
 يف اياصولا نم ذفنأ ام نامض هيلع يصولاف : تلق ى تيملا لام نم
 . معت : لاق ؟ دققلا ةدع

 نم ترك ذ ام ام و هللا همحر ير اوحل ا ىبي أ ب اوج نمو : ةلاسم

 ىذلا لجرلا اذه ىلع عاب ليكولا اذه ناك نإف لاملا اذه ربخ

 هعيب زاج ساسأ ١ الو طرش امهنيب كل انه نكمب ملو . لام ا اذه ىرس رتشا

 ناكاذا كلذ زاج هيلع هدرف لاملا يرتشملا ىلإ بلط عئابلا نإ مث

 عابي ال اولاق اذإ ةجح كلذ ىف ةترولل نأ الإ هسفنل هديري امنأ هملعأ
 نإو . لاملا ىلع يدانيو عيبلا درو كلذ مهل ناك ةادانملاي الإ مهلام

 مهيلع يرتشملا وأ ليكولا جتحا نإف س يرتشملاو ليكولا نيمي اوبلط
 نع اوبأ نإو كلذ مهل ناك لاملا اذه ىلع يدون ةادانملا متدرأ نإ لاقو

 ى دحأ ىلع نيمي مهل نكب مل كلذ

 اذه نم رثكأ يوسي لاملا اذه ناك نإ مهل لاق نإ اضيأ كلذكو

 لجألا نوكيو كلذ مهل ناك كلذ ىلإ اوباجأ نإف مكلام اودفاف نمتلا
 ىلع مكلام اوعيبف مهل لاق كلذ نع وبأ نإف مايأ ةتالث نمثلا راضحإب
 نيمي مهل نكي مل كلذ نع اوبأ نإف نمثلا اذه نم رثكأب متدرأ نم
 . ءافو ىلع الإ هنوعيبي الو دحأ ىلع

 اوبلطي نأ الإ كلذ دعب رايخ مهل سيلف ةادانملاب عيب اذإ امأو
 اذإو ى مهلام عيب يف مهناخ ام هيلع نيميلا مهلف ةنايخلا يف هنيمي
 عيبل ١ ناك هيلع اومرح ام هرضي مل لام ١ عيب يف عئايل ١ اذه دهتجا

 . ةمواسسملاب وأ ء ادنلاي

٢٤



 مث رتشم ىلع ةمواسملاب وأ ةادانملاب يصولا عاب اذإ : هريغ لاق
 طرش امهنيب نكي مل اذإ كلذ زاج هيلع هعاب وأ لاملا كلذ يرتشملا يلو
 ملو مهل ام ءادف ةثرولا دارأ نإو يرتشملل عيبلا تبث اذإ ساسأ الو
 اذإ يصولا دي نم وأ يرتشملا دي نم كلذ مهلف . مهيلع جتحا نكي
 . هنم هارتشاو يرتشملا كلذ يلو

 أواثيم جلف نم ءام تفلخ اهنإ متركذام امأو : رخآ باوج نمو
 هنأ ةرهشلا ىلع ال ا لدع يدهاشب ماهس هنأ مكعم حصي ملو بوبض

 فرعي د مهيديأ يف ءاملاو لوصأو ماهس هيف اتيم جلق نأو . ماهس
 : دق ةرهشلا نإف متفصو ام ىلع ناك اذإف ؟ لوصأ الو ماهس

 ىتح هعيب زوجي الف . متفصو ام ىلع ءاملا اذهو ةحصلا ربخ اهنم
 يف ىنطي امك انطلا ىلع موق نإ الإ سؤرلا نم هنم لوصألا حصت
 م ابي الو ءانطلا لع موقيف ةزاجإلا هجو نم كلذ ناك نيذلا ىلع كلبلا
 عيبلا ىلع نوكي الو ٧ ءانطلا ىلع كلذ ناك ءاملا ءانط ىلإ متجتحا نإف
 ردصي ال هنأ الإ اياصولاو قوقحلا ءاضق نع ءاملا زجع اذإ كلذو
 مهلام اودقفي نأ اودارأ نإ رايخلا ةثروللو ءاملا نع فشني الو لاملا
 ءادف اودارأ نإو زاج ءاملا اودفو لاملا يثلظ نم اوعاب ولو كلذ مهلف
 . هنمو . ءانطلا ىلع كلذ نوكيو نمثلا راضحإب مهيلع مكح ءاملا

 نوكي نأ سانلا جورخو ةجحلا رمأ ىف تركذ ام امأو : ةلأسم

 اهب جرخي نم دجت نأ ىلإ كدي يف مهاردلا نوكتو عيبلا مويلا ىلإ
 الف كدي نم مهاردلا تفلت نإو ى سانلا جورخ ىلإ وأ مويلا نمضيو

 تفلت نإف ءيش لاملا نم فقوي الو . نيمأ تنأ امنإو . كيلع نامض

 هنم تعبفق لاملا ىلإ تعجر لاملا سأر نم درشلا ناكو مهاردلا

 كلا ىلع تعجر لاملا ثلث نم ةجحلا جورخ ناك نإو . كلذ رادقمب
 نإو كيلع ن نامض الف ءيش ثلثلا نم قبي مل نإو هرش هنم ىقب نإ
 مهارد تناك نإو س ةكلاهلا لام يف اهي تدهشأ توم ثدح كب ثدح

 لوق يف كلذو ةجحلا كلت يف اهذفني ىتح ةقث ىلإ اهتملسف يدي يق

٤٢٥



 مل ولو هيلإ هي يصوأ ام ذاقنإب يصوي نأ يصولل نأ ء اهقفلا ضعي

 . لوألا تحملا كلذ هل لعجب

 مدقي نأ يصولل سيل هنأ ةفرعملا لهأ ضعب لاقو : هريغ لاق
 لعق نإق . ةجحلا قحتسي نأ دعب الإ كلاهلا لام نم ةجحلاب جراخلا

 . ملعأ هللاو نماض وهف ةثرولا يأر ريغب كلذ

 كلذ قحتسي مث هاصو نم لام عاب اذإ يصولا نعو : ةلاسم
 يصوملا لام يف نامضلاق . هل عاب نمم ذخأ ام ذفنأ دقو . لاملا
 لام يف نامضلاف لاق هنأ بسحاف يصوملا لام غرف نإف انأ هل تلق
 . ملعأ هللاو يصولا

 عيبي نأ يصرولل زوجت : هللا همحر يراوحلا ويأ لاق : ةلاسم

 ىلع ةنيب نكت مل اذإ ردق ام فيك هنع يضقيو هيلإ يصولملا لام

 فقوو ةريرسلا يف ع اب اذإ جتحيو عيبلا نع مكاحلا هعنمو هتباصو

 هنأ ملعي نأ الإ هنم يرتشي نأ دحأل زوجي الو ارس ةثرولا ىلع نمثلا
 نإف . يص ىصوملل هعيب ديري وه يذلا لاملا اذه نأ ملعي ناك اذإ يصو
 نأ ةترولا ىبأ نإف هنم يرتشي نأ هل زاج يصوملل هنأ ملعي ال ناك
 . كلذ هل ىرتشا نإ عيبلا ىضم لاملا اذه نم مهتصح نمت اودري

 . هللا نيبو هنيب اميف كلذ هل زوجيو

 اميتي فلخو ت ام لجر نعو ير اوحل يبي ا ب اوج نمو : : ةلآمسم

 ةأرملا يضقي ن أ يصول ا دارأ ع اشم هل 4 أ نييو هنيب الام فلخو

 امهنيب لاملا هل ىذلا تيملا خأو ةأرملا مسقي مث عاشملا اذه نم اهقح

 يضقي مث ل ل املا اذه نم ي ذلا تيمل ا بيصن نيي ىنح ق ] زوجي ا

 وه خألا ناك نإ تيأرأ تلقو ؟ فرع اذإ اهجوز لام نم هتجوز
 ؟ يصولا

 ىلع يصول ١ وهو خأل او ة رم ١ تققتن ١ ١ ذ اف تفصو ام ىلعفق

٤٢٦



 اهل نوكيو 0 ةلخن نع ناتلخن اهل نوكيو كلذ زاج عاشملا ءاضق
 نإو ، يصولا ناك اذإ يه خألا مساقت مث كلذ نم ىضقت ام فصن

 مسقلا يصولا بلط نإو ى كلذ اهلف ءاضقلا لبق مسقلا ةأرملا تبلط
 نوكيو دلبلا ةنس هيلع تناك ام ىلع مسقلاو كلذ هلف ءاضقلا لبق
 . هل حلصأ وهام ميتيلل رظنلا

 كمحر ترك ذو : هللا همحر نسحل ١ ىب ] ب اوج نمو : ةلاسم

 عيبل ١ دنعو > ةلاكول ١ ىعد او تم ل ام نم ائيش ع اي لجر نع هللا

 ريغو عيبلا اذهب ةلاكولا حصت مل مث ىورشلا يرتشملا هيلع طرتشا

 . هوضقنو عاب اميف ةثرولا

 ام ىلعف س ىورشلا هيلع طرش دقو يرتشملا اذهل مزلي ام تلق
 ىورشلا طرشو ةلاكولا ىعداو لاملا لجرلا اذه عاب اذإف تفصو

 كلذ لثم ىورشل او ىورشل هيلع ن اك ه اوعد حصت ملو ل ا عزتن او

 . لودعلا يأرب هتميق وأ هنيعي لاملا

 عابو لدع يدهاشب تيملا نم ةلاكولا هل تحص نإ تيأرأ تلقو

 نيدهاشلا دحأ نإ مث ىورشلا يرتشم ا هيلع طرشو ائيش هلام نم

 عاب نأ دعب نمو ةلاكولاب دهش نأ دعب اهيف مهوتو 0 هتداهش نع عجر
 ىضقو عابو لاملا نم عيبلا ذافنإو ةلاكولاب ليكولل مكح اذإف . ليكولا
 ىلع ناك مكحلا ذافنإ دعب دهاشلا عجر نإق مكحلا ذقن دقق نايدلا

 هلام لخم لام ىورشلاو لاملا ىورش نم عيبلا يق طرتشا ام ليكولا

 لام نم نيدلا اذه مهيضقي هنأ نايدلل ليكولا اذه رقأ اذإو
 اوضبق دقف كلاهلا ىلع مهل قحلا اذه ةحص نوملعي مهو س كلاهلا
 نأ مهل نأل كلذب مهل ليكولا رارقإ دعب هدر مهيلع سيلو مهل وهام
 ىلع ةنيب مهدنع نكي مل اذإ كلذو مهقوقح كلاهلا لام نم اوفوتسي
 مهل كلاهلا رارقإب مهقوقح ىلع ةنيب مهدنع تناك نإو . مهقوقح

٤٢٧



 عم مهل مكحي ىتح مكاحلا ىلإ كلذ اوعفر اهتلادعب مهتنيب تحصو
 . كلاهلا لام يف مهقوقح ةحص

 مه اضق اذإا امأو مهيضقي نأ ليق ىصرول | ةلاكو تلطب اذإ كلذو

 ةينالعو ارس مهيضقي نأ هل زوجي هنأل ةعجر مهيلع هل سيلف مهقوقح
 دقف لدعلا لهأ لوق يف تبثي ارارقإ كلذب هعم رقأ وأ تيملا هاصوأ اذإ

 رهاظ يف لطب ولو 0 هتردق يف هل مزال وه امأو مهل وهام مهيلإ ىدأ
 يف ةل اكو ة ٩هحص ريغي مهيضقي هنأ مهملعي ن ں أ ال ا هتيصوو. مكحل ١

 ل هتثروو ةل اكو ة هحص ريغي مهيضقي امن ا هنأ كلذ مه نوملعيو مكحل ا

 بلط اذإف س مهقوقحب كلاهلا ىلع ةنيب مهعم الو اقح مهل هلبق نوملعي
 ىلعو هوكردأ ةفصلا هذه ىلع كلاهلا لام نم هوضبق ام ةترولا مهيلإ

 كلذب مهوملع نوعدي قوقحلا باحصأ ناك نإ ناميالا مهل ةثرولا
 يق مهيدي ] يف ام در ءالؤه ىلعو 0 عطقلاب ال مهملعب ن اميألا مهيلعق

 . مهل عساوف هللا نييو مهنيب اميق امأو . مكحلا

 يف هتلاكو ةحص الب كلاهلا لام نم ليكولا عاب ام لطبي كلذكو
 ليكولا ع اب ام لطبي كلذكو مهل عساوف هللا نيبو هنيب اميف امأو مكحلا
 هللا ملع اذإ هللا نيبو هنيب اميق امأو . ةلاكو ةحص الب كلاهلا لام نم

 يف هذافنإو هعيب هعسي اميف هنيد يف هلام ع اب اذإ هعيب لطبي مل هقدص
 . لدعلا لهأ مكح

 كردآ نإ يصولا لام يف وهف يصولا نامضلا نم قحل امو
 لام يف ناك ليبس هيلإ نكي ملو يصوملا لام غرف نإف س كلذ يصولا
 حصت مل هنأ ملعي وهو يصولا نم يرتشملا ىرتشا اذإو . يصولا

 يق مكاحلا عم هتياصو تلطب اذإ يصوللو كلذ هعسي الف هتلاكو
 يف ةترول ىلع جتحيو تيمل نع يضقيو ةريرس عيبي ن ا ةينالعل ١

 اذإ ةريرسلا يق هنم يرتشي نأ ادحأ عسي الو مهلام عيبيو 0 ةريرسلا

 مل ىورشلا هيلع طرشي مل اذإو ، هيصو هلعج هنأ كلاهلا نم ملعي مل
 يرتشملا هنم ىرتشا اذإو س نمتلا درالإ عيبلا نالطب دنع هيلع نكي

٤٢٨



 هقحلي امن اف > هنيب هل نكت ملو ٥ اصوأ كل اهل ١ نأب وه هملع ىلع

 اميف رظناو ملع ىلع ىرتشا هنأل كلاهلا لام نم نمتلا وأ ىورشلاب
 . كيلإ هب بتك

 تيمل ا اذه رم ] يف تركذ دو : ير اوحل ١ يب ] ب اوج نمو : : ةلأسم

 اهلف تفصو ام ىلعف ؟ لكوت ن أ اهل لعجي ملو هتخأ ىلا | ىصو ] يذل ا

 نم هريع قو ] ق ؟ادصلا ءاضق نم هيق زوربل ١ اهنكمي ال اميق لكوت ن ں ]

 كلذ يف لكوت نأ اهل ديدحتلاو ميلستلاو لاملا عيب يق كلذو 4 قوقحلا

 زاج ةيصولا تعاب اذإو . كلاهلا كلذ اهل لعجي مل ولو اهتايح يف هلك

 ء ادنلاب عيبلا نوكبو هينيل ة هنّؤم وأ نيد ءاضق ىف عييت تناك اذإا اهعيب

 نب دمحم نع ناهبن انل لاق كلذك كلذ زاج ةمواسملا تعاب نإو
 . هعيب زاج ةمواسملاب ليكول ١ ع اي اذإا . هللا همحر بوبحم

٤٢٩



 نوعبرألاو تلاتلا بابلا
 حصنتو عيبلل هب ىصوملا لاملا يك

 ؟ نوكن نمل ةرمت هنم

 هب هل جحيو هل عابي لامب ىصوأ نمعو يراوحلا يبأ باوج نمو
 تقصو ام ىلعف ؟ كلذ هل زوجي له . عيبلا قفني ام ىلإ هرَمثف

 مرصت ملو ى ةيصولا تقو يف تناك ةرمت نوكت نأ الإ ثراولل ةرمتلاف
 رامثلا نم كلذ دعب ثدح امو لاملا عبت ةرمتلاف ىصوملا تام ىتح

 ىصوأ ناك نإف ةجح يف لاملا عيبب ىصوأ اذإ اذهو . ةترولل وهف
 يف هترمتو لاملا ناك هنع هب جحي لاملا اذه لاق وأ ةجح يف لاملاب
 . ةححلا

 ريع اياضرولا عيمج نعو ى ب بسحأ اميق ددعس يبأ نع : ةلأسم

 نم ءيش ذيفنتلا ليق لاملا لغأ اميف اهب احصأل نوكت له تلق ملعملا

 هل ىصوملل تيبث اذإ هنأ يعمفق ؟ اياصولا نود ةثرولل كلذ مأ ةلغلا

 اذإو لغأ ام هلف مكحلا يف هقحتسي ذمف مكحلا يف لصألا نم ءيش
 . ةلغ هل نكت مل لصألا قحتسي

 ام مهوطعي نأ ةثرولا ىلإ اياصولا باحصأ بلط نإو : تلق

 باحصأ بلطم دعب ةلغ لاملا لغأ مت كلذ ةثرولا لعفي ملف مهل ىصوأ

 مهنأ يعمق ؟ ةلقلا كلت يف اي اصولا باحصأ لخدي له . اياصولا

 ءيش مهل سيل ناك نإو ى لغأ ام لصأ نم مهل بجو اميق نولخدي
 امم اوقحتسا ام الإ مهل سيلف كرتشم الو صلاخ ةلغملا لوصألا نم

 . ةيصولا نم مهل يمس

 ناك تقو لك يف مهاياصو اياصولا باحصأ بلط نإو : تلق
 ىلع نوكي له ةفآ وأ عايضب لاملا صقن ىتح اوطعي ملف ارفاو لاملا

 يعمف ؟ اياصولا باحصأ بلط موي هتميق تصقن ام نامض ةثرولا

 ريغي مه اياصو نم هميلست مهل بجي ام نببيو مهنيب اولاح اذا إ مهن أ

 ام نونمضي مهنإ ليق دق هنأ وجرأف صقن وأ كلذ فلت ىتح رذع

 . اوفلتأ

٤٤.



 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 كلن 7 لاملا كلت اذا ةيصولا يك

 كلذ هبشأ ام و هب ىص وأ ام فلت وأ هنم ءيش

 ءيشب ن اسن ال كلذ يف ىصوأف ن داصوب هلام يف ىصو ] نمو

 > كلذ ريع هل سيلف ؟ ناسنإل ١ كلذل هي ىصوأ يذل ا كلذ فلتق فورعم

 نإف . لجرلا كلذل هب ىصوأ يذلا ءيشلا يقبو هلك لاملا فلت نإف
 . هي هل ىصوأ نمل ء يشل ا كلذف . يصومل | توم دعي فط ن اك

 نال يصوملا ا توم موي ث ثلثلا نم جرخ اذا , معن : درعس وب أ ل اق

 ثلثل ا نم رثكأ ١ شولا تناك ا . هي هل ىصوأ أ ام ىٹب هل ىصوأ

 . ةصحلاب اياصولا كلت ىلع ثلثلا ناكو ثلا ىلا تدر

 هنيعب هامسو مولعم ءيشب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم

 هلك لاملا بهذ نإف تلق . ءيش هل سيل لاق ؟ ءيشلا كلذ بهذفق

 . ناتلثلا ةثروللو هلام ثلث هل راص لاق. هنيعي ءيشلا كلذ يقبو

 توم لبق بهذ اذإ اندنع كلذو معن ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 . هنيعب ءىشلا كلذ الإ هلك لاملا توملا دعب بهذ اذإ امأو . ىصوملا

 ديعس وبأ لاقو . هب هل ىصوملل اتباث كلذ نوكي نأ بحن يذلا نإف
 ولو هل ىصوملل كلذف يصومل ا تام موي ثظظلا نم جرخي ناك اذإ

 ىصوملل وهق داز وأ صقن وأ هنم بهذ ام وأ وه بهذ وأ لاملا بهذ

 . هي هل

 ثلتلا نم جرخي وهو هضرم يف امالغ قتعأ لجر نعو : ةلاسم
 . هثب ىعسنسيبو ؛ هتظ يضمي لاقق ؟ ت تومي ن ] ليق لاملا ثظ كلهق

 هت ىصمي اضيأ ا ءاهقفلا ضعي لاق دقق اضبأ ا لاملا كله نكب مل ن 7 او

 . . هبراقأ يطعيف هيثلتب ىعستسيو

٤٤١



 نم ة اش هل ل اق وأ همنغ ثلظي لجرل لجر ىصوأ اذ او : ةلاسم

 ل اق .ي اهلك ضورعل ا كل ذكو » زوجت ال ةبصرول ا ن اف كلهف يمنغ

 . اذهريغ ىل نيي الو يدنع اذكه : ددعسبويأ

 وأ ماعط وأ هلبإ وأ همنغ ثلظب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 . هتثب ىصوأو دحاو فنص نم ءيش وأ نزوي وأ لاكي امم ءيش

 كلذ جرخي ريثك لام هلو ثلثلا يقبو كلهو كلذ نم نبثلقلا قحتساق

 ىصوأ هنآ ول ىرت الأ ةيصولا يف زئاج كلذ نم ثقلا نإف . هتمق نم
 كلذ ناك هثلث نم جرخي وهو ثملا يقبو ناثلثلا قحتساف راد ثب هل

 . ازئاج

 ىصوأ لجر نعو انباحصأ ادر هيف تدجو باتك نمو : ةلأسم
 كسمأو ثلثلا ةيصولا باحصأ ىصولا ىطعأو 0 هلام ثلثب لجرل
 هدي نم ةثرولا ةصح تكلهف يغ رابكو راغص مهنأل ةترولل نبتقلا

 ؟ ةيصولا يشل مهنم اوذخأي ةيصولا لهأ ىلع اوعجري نأ ةترولل له

 ىطعأ يصولا نإف ليق 0 مهيلع ةزئاج "" ةيصولا ةمسق نأل ال لاق
 كلهف بيغ رابكو راغص مهنأل 71 ةقبلا كسمأو نيثقلا ثاريملا لهأ
 يف ىقب ام ثلثب ةثرولا ىلع اوعجري نأ ةيصولا لهأل له ثلثلا
 ىلإ وأ يضاقلا ىلإ كلذ عفد يصولا نوكي نأ الإ معن : لاق ؟ مهيديأ
 مهل سيلف ثملا كله مث . مهل ىصوملا ةصح كاسمإب هرمأف مكاحلا
 يصولا ىطعأو بئاغلا وه ثراولا ناك ولو . ةثرولا ىلع اوعجري نأ
 ىلع همسقو ةزئاج ةمسقلا نإف نيثلثلا كسمأو ثلثلا ةيصولا بحاص
 ` .. زوجي ال هل ىصوملا

 همنغ ثلتب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةبو اعم يب ] نعو : ةلأسم

 مث دح او فنص نم نزوي وأ ل اكي امم ءيش وأ م اعط وأ هلبا وأ

 نم كلذ جرحي ريثك لام هلو . ثلثلا يقبو كله وأ ن اثلا ققحتس ا

 يصرلا : ةخسن يف )١(

 ثلثلا : ةخسن يف ) ( ٢

 ٤٤٢



 نم هجوب ىوت وأ ىصوملا توم لبق نم ناثلتلا قحتسا نإ لاق ؟هثظ
 ن !و 4 ء الم اك ثلثل ١ هل ىصوملفف 4 0 يصومل ١ تبوم ليق نم هوجول ١

 . ىق ايل ١ ثلظل ١ ث هل امنإف > ىصوم ١ تبوم دعي نم قحتس ١

 ةيصولا تناك نإ هنأ لوقن يذلاو ملعأ هللا لاق : هريغ نمو
 نم جرخيام كلذ نم هل ىصومللف يصوملا تام موي ثلثلا نم جرخت
 ةلخن الإ هلك كله مث . هلك هلامب ةل ىصوأ ولو يصوملا لام ثلث
 اذإ كلذكو . ىقبي ام ثلث هل ىصوملل ناك يصوملا توم لبق ةدحاو
 ٢5 ائيش ءيشلا كلذ نم قحتسا مت . فورعم هنيعب ءيشب ما

 . يصولملا توم موي ثلثلا نم جرخي ناك اذإ هنم يقب ام هلف .

 توم موي ناكو ‘ يصوملا توم دعب نم ىوت وأ قحتسا نا كلذكو
 صقن وأ داز هنيعي كلذ هلف ملعم نيعم هلو ثقلا نم جرخي يصولا

 : ءيش هنم قحتسا وأ

 . تفرع اذكه م اقأ ىنعميف ىوت ام و . كله ىنعمب ىوت هلوق

 وأ همه اردب وأ هرقيب وأ ٥ دريعي وأ هلياب وأ همنغي هل ىصوأ اذ او

 الإ ةيصولا هل حصت ال هنأل ملعملا هجو نم اذه لكف . هرمتب وأ هبحب
 > ملعم وهف هريغ ىف ال هنيعي سنجل ا كلذ ىف

 . مهبم هن أ امهدحأو ملعم هنأ امهدحأ نالوق كلذ يف ليق دقو

 موي ا ه٥هدييع . ىلع يصومل ١ توم دعب عقت امن ا ةيصول ١ نا ] لوقي ي ذلاق

 لام يف ةيصول ا نأ لوقي يذلاو 4 ةيصو مهيف عقت ةت مل ادييع كل دعب

 نم . صول ا تن ناكو ثلثلا نم ةيصول ا تيجو يصيومل ١ تام اذ اف

 ب اي نم ذئنىح وهف هيلع هفلتو . هن اصقنو هل هتد از ملعمل ا ب اي م اكحأ ا

 . ملعمل ا

٤٤٢



 ؟ هنيعب هامسو مولعم ءيشب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 هلك لاملا بهذ نإف ليق 4 ءيش هل سيل لاق ؟ هنيعب ءيشلا كلذ بهذف

 لجرلا توم ليق هلك لاملا بهذ نا لاقف هنيعب ءيشلا كلذ يقبو

 اذكه :ديعسوبأ لاقو 4 ناثمثلا ةثروللو 4 . ىقب ام ثلث هل ىصومللف

 .. هريغ يل نيبي الو يدنع

 نالفل تيصوأ دق . هضرم يف لاق لجر نع هتلأسو : ةلأمسم

 تلق بايثلا سدو ٠0 هلام سدس هل لاق ؟ بايثلا هذهو ىلام سدس

 . اهسدس هلف هلام نم ؟ بايثلا لاق ؟ بايثلا هذهو لاق سيل قأ

 هللا دمحي مت

٤٤٤



 ققحملا لاق
 يف همامت ناكو عرشلا نايب باتك نم نوتسلاو يناثلا ءزجلا مت

 ه ١٤٠٥ ةنس ةجحلا يذ رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا نينثإلا موي

 نبتخسن ىلع اضورعم م ١٩٨٥ هنس ريمتيبس رهش نم عمس اتلا

 نبا ريبكلا يضاقلل ةخسن دمحم نب ملاس ىعدي صخش طخب ىلوألا

 اهنم غرف يبرعيلا فسوي نب ناطلس نب برعلب مامإلا يضاق ناديبع
 . ةيرجه ةنس نيعستو عبرأو فلأ ماع

 ينادغلا تيخب نب ناميلس نب ديعس نب دمح طخب ةيناثلاو
 ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو ه ١٢٩٤ ماع اهنم غرف يدنكلا
 . ىثراحلا

٥ ٤٤



 نوتسلاو يناتلا عزجلا

 عرشلا نايب باتك نم
 ةحفصلا مقر

 .. ىصري وأ هيلإ ىصوي نأ ن زوجي نميف لوألا بابلا
 .:٢ ٢١ ؟ هل بسحت له ايصو مقي مل اذإو هعم

 فلوم يصوملا هي دقعي ام ظفل يف يناثلا بابلا

 ٢٢٧ رقعج نبا عماج نم
 ايصو نوكي نأ هب تبثيام ظفل يف ثلاثلا بابلا

 .٢٢ كلذ نم زوجيامو

 ٢٢٢ دالوألا يف يصولل ةياصولا عبارلا بابلا
 مهيف ةلاكولاو دالوألا يف ةياصولا سماخلا بابلا

 ٢٢٥ هنم تبثي امو

 ٢٧ اهنم ءىربتلاو ةياصولا يصولا لوبق يف سداسلا بابلا
 ٢٤٦ اهب مايقلاو ةيصولا ذافنإ ىلع ةرجألا يف عباسلا بابلا
 ٢٥٧ رثكأ رأ نييصو ىلإ ىصرأ اذإ ىصرلملا ىف نماثلا بابلا

 ٢٦٤ رثكأ وأ ناتيصو هل دجو اذإ يصوملا يف عساتلا بابلا

 يصوملا هلعج اذإ يصولا يف رشاعلا بابلا

 رشع ىداحلا بابلا

 رشع يناتلا بابلا
 رشع ثلاثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا
 رشع سماخلا بابلا

 رشع سد اسل ١ ب ايل ١

 س رضت

 ٢٦٨ هريغ وأ وه اقدصم

 ١ ٢٧ كلذ هبشأ امو ةناعتسال او ع افتنال و قيدصتل او

 ٢٧٩ تبهذ اذإ ةيصولا يف

 تيملا لام نم ائيش تيملا ىصو هاطعأ نم

 .٢٨ كلذ هبشأ امو ال ما هذخأ هل زوجيأ

 ٢٨٢ اهضرعي ملو ةيصولا ذفنأ اذإ يصولا يف
 ذفنت نيأ دلب ىق تام اذإ ا ىصوملا ىف
 ٢٨٢ عضوم يأ ىف ةيصولا
٢٨٥ ءارقفلا ىلع ةاكزلاو ةيصولا قيرفت ىف



 رشع عباسلا بابلا

 رشع نماثلا بابلا

 رشع عساتلا بابلا

 نورشعل او ىد احلا ب ايل ١

 نورشعلاو يناثلا بابلا
 نورشعل او ثلاثلا ب ايل ا

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ةحفصلا مقر

 هيلإ ىصوملا لام ميلستو يصولا يف
 ٢٨٨ لاملا ىف هفرصتو هتنايخ ىفو
 ةيصرولا ذافنإ نم هل زوجي امو يصولا ةنوعم ىف
 نم يصولل زوجي اميفو اهذافنإب ىلوأ نمو
 ٢٩٢ هيف ىصرأ اميفو ةناعتسالاو ةياصولاو ةلاكولا

 ٣٧ كلاهلا لام يف هلعفي نأ يصولل زوجي اميف

 ٢١٩ كلذ هبشأ امو كلاهلا نيد يصولا ءاضق يف

 ىصوملا ىلإ هميلست 7 مزلي اميف
 1 همزليال امو هل

 ٢٣٢٥ ةيصول ١ ذ اقنإل يصول ١ ريخأت يف

 . ىلع هرارقاو هتداهشو يصول ١ ىوعد يف

 ٣٢٧ . كلذ هبشأ امو يصولا

 هل ىصوم او ةثرول او يصرل | نيي مكحلا يف ا يف

 .٢٢ كلذ هبشأ امو اياصولا باحصأو

 يصوملا ىصوأ ام ريغ ىلع يصولا ميلست يف
 اضورع وه ملسيف مهاردب يصوي نأ لثم
 ٢٤٦ كلذ هيشأ امو

 ١ ٥ ٢ ثراو هل فرعي مل اذا ! يصوملا يصو يف نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو نماثلا ب رابلا

 .نورشعلاو عساتلا بابلا

 نوثالثلا بابلا

 نوثالثلاو يداحلا بابلا
 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ٣٥٤٤ هير فرعيال قحب ىصرأ نميف

 هل ىصوأ نم ىلع:ردقي مل اذإ يصولا يف
 .٣٦ كلذ هبشأ امو كلذ مدع يفو ةثرولا وأ هنيعب

 ةيصولا يف بوتكم امم هذافنإب أدبي اميف
 ٣٦٤ . كلذ هشأ امو
 ذفنت الجأ هتيصول لعج اذا إ يصوملا يف

 ٣٢٦٨ كلذ هيشأ امو دودحم عضوم يف اهلعج وأ هنف

 ٢٧٤ 3 دهكلاهلا لام نم اياصولا ىصولا ذافنإ ىف
 اذإ اياصولا ذافنإل لاملا ةميق ىف
٢٧٥ تصقن وأ تداز



 ٠ ٢٨ كلاهل ١ نيد ىف نوثالثل اوٹلاثلا بابلا

 ٢٨٢ كلاهلا لام عيب ىف نوثالثلاوعبارلا بابلا
 كلاهلا لام ىصولا عيب ىف نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ٢٨٩ ةثرولا ىلع ةجحلا ىفو .
 قحلا هضيق يفو هنيد ءاضقو ىصرلا عيب ىف نوثالثل و سداسلا بابلا

 نأ لبق مهكلام لام ةثرولا فالتإ ىفو هسفنل
 ٢٩٥ هتيصوو هنيد اوضقي

 يصوملا لام نم يصولا ءارش يف نوثالثلاو عباسلا بابلا
 ٤.٢ اضورع وأ الوصأ

 جرخي نأ هل زوجيأ يصولا يف نوثالثلاو نماثلا بابلا
 ٤.٧ ثراولا كلذكو ال مأ ةجحلاب

 ٤٠١٩ هيلع يذلا نيدلا يف كلاهلا نع ءاضقلا يف نوثالثلاو عساتلا بابلا
 قوقح هيف تنأك اذإ كلاهلا لام يف نوعبرألا بابلا

 5 اياصولا يف فيقوتو
 يصو وأ مكاح رمأب عيب اذإ كلاهلا لام يف نوعبرألاو يداحلا بابلا

 هعيب يفو كردب هيف كردأ مث نيد يف هريغ وأ
 ٤٢١ كلذ هيشأ امو ةمواسملاب

 لام نم مهقوقح قوقحلا لهأ ءافيتسا يف نوعبرألاو يناثلا بابلا
 ٤٢٨ يصو هل نكي مل اذإ كلاهلا

 هنم حصتو عيبلل هب ىصوملا لاملا يف نوعبرألاو ثلاثلا بابلا
 .٤٤ نوكت نمل ةرمث

 ءيش فلت وأ لاملا فلت اذإ ةيصولا يف نوعبرألاو عبارلا بابلا
٤٤١ كلذ هبشأ امو هب ىصوأام فلت وأ هنم




