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 يدنكلا ميتمارإ نيدَمَحملاَعلا

 نوتسلاو سماخلا ء رجلا

 نوتسلاو سداسلاو

   
    

 ٤١٤ ١اه ٨١٩٩٣
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 نوتسلاو سم اخلا ءزجلا
 عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب باتك نم

 نب دمحم هللا دبع يبأ ليلجلا ملاعلا خشلا فبلأن
 يدنكلا ناميلس ني ميهاربا

هاضرأو هنع هللا يضر





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا بابلا
 هعترو هلمح يك ءيشلاب روم املاب نامضلا

 ثدحلا هب تدحيق ةنامألا نم كلذ هبش وأ هعضوو

 نمو ثدحلا هب ثدحيف ةنامألا نم هريغل لام هدنع نوكي نمو
 مهبيصي ىأ هتم افوخ ناطلسلا هيطعيق ةيراضم هريغل لام هدنع نوكي

 . كلذ يف قرق ال وأ ناطلسلاو رحبلا نيب قرقلاو رحبلا يف بخلا
 هبلع هعقرق روهلا اذه يلع عقرإ هل لاقف الجر ىقل لجر نع هتلأسو
 . هدي تحت نم قرخنا ولو هيلع ءيش ال لاقف روهلا قرخناف

 يذلا امأو 4 ركب يبأ ني دمحأ زكي يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 ترسكف ءارشلا هجو ىلع انهد اهيف اهل عضيل ةجاجز رخآ ىلإ ملس
 رثألا يف دجو هنأ ركذ نم ركذق سلجملا يف اهنع تلاس دقف هدي نم
 هللاو هدي نم تطقس اذإ نامض هيلع سيل نأ كلذ هبشي ام وأ اهيف
 . ملعأ

 هنأ تدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلاسم
 هيلإ ملسف ءام هيقسي نأ لجر ىلإ بلط لجرو ديعس يبأ تاباوج نم
 له تلق . رسكف بلاطلا دي نم ءانإلا طقسف هيقسي ءام هيف ءانإ
 ال هنأ هظفح يف طرق الو كلذل دمعتي مل اذإ هنأ يعمف ؟ انماض نوكي

 . نيمأ وهو هيلع نامض

 اذه يلع عفرإ هل لاقف الجر ىقل لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 :لاق ؟ نامض عفارلا ىلع نوكي له . روهلا قرخناف هيلع هعقرف روهلا
 نم قرخنا ولو : لاق ؟ عفارلا دي تحت نم قرخنا ولو هل تلق س ال
عفارلا دي تحت



 لجر نع هللا همحر رقصلا نب نازع تلاس ريشب لاق : ةلأسم

 ىلإ هعفدت مل نإ لاقو هب ناطلسلا هذخأف ةبراضم هريغل لام هدي ىف
 يف ناك هنأ ولف هل تلق ، ريشب لاق هيلإ هعفدي نأ هل سيل نإ كتلتق
 هنم فاخي يذلا بخلا ءاجف ةبراضم هريغل لام هدي يفو ةنيفس

 معن : لاق ؟مالسلا ءاجر رحبلا يف لاملا اذه حرطي نأ هل له كالهلا
 ةمالسلا هذهو هدحو هسفن ةمالسل لوألا لاقف ؟ افلتخا فيكو هل تلق
 : لاق ؟ اذه يف لوقت ام ددعس يبال انأ تلق . زئاج هريغ ةمالسو

 تبث نإ هنكلو هسقن ةمالس نم هبلع بجوأ هريغ ةمالس نأ يل نيييال

 فوخلا تيث اذإو هللا نم هرمأ ءاج رحبلا نأ قيرط نمف اذه ىنعم

 ءيش وأ قرخ وأ قرغ نم هللا نم ءاج ام قيرط نم سفنألا ىلع
 سفنألا ذاقنتسا يف مايقلا نم هيلع ردقي ام كرات كرتف اذه هبشي امم

 فاخي لاملا اذه ببس نم هنأ تبث اذاف نامضلا همزل كالهلا نم

 زاج ةمالسلا ءاجرب هحرطو ةنيفسلا يف سفنألا ىلع كالملا
 سفنألا دوهجم اهيف نامضلا مازتلاب لاومألاب سفنألا ىلع ءاقبتسالا
 اذإ ليق دقو يدنع انهاه نمف نيينعملا يف فالتخالا ىنعم تبث اذإف
 ىلع تباث ةرضملا ةلازإل لاومألا نم حرط ام ناك اذه لثم ىلع ناك
 مهلاومأ ىلع ناك نإو ى مهسوؤر ىلع ةرضملا هنع فرصت نم عيمج
 حالصلا ىنعم عمتجا اذإ اذكه اهترثكو اهتلق ىلع مهلاومأ ردق ىلعف
 ةلازإ ناك . اهي ررضتلا ةلازإ دعب الإ اهعم رذعي ال ةكرش يف
 . لاملا سوؤر نم اهررض

 نب دبعس لاقو خايشأل ا ب اتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 لييسق هل هلمعي ن ] ل اخلخلا بح اص ل اراف ال اخلخ رسك نم شيرق

 . ملعأ هلل و لومعم لاخلخ ةميق هل ناك الاو كلذ

 نع تلأسو د رعس ني ىيحي يض اقلا ب اوج نم : ةلأسم

 هب لسري مث ابهذ وأ ةضق جارخلا سانلا لاومأ نم ذخأي ناطلسلا
 نزي يذلا مزلي له ةبوقعلا يشخ كلذ نم عنتما نإو ٠ هنزي نم ىلإ
 نم هسقن ىلع نازولا اذه فاخ اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ نامض
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 هسقن ىلع ةيقت ملظلا ةيابج نم ائيش هل نزوف رابجلا اذه نم لتقلا

 لاقف ٧ هيلع نامضلا باجيإ يف فالتخالا انباحصأ لوق يف جرخيف
 ناسللاب لوقلا يف زوجت امنإو لعفلا يف زوجت ال ةيقتلا نإ مهضعب
 نوكرشملا هبذع نيح رساي نب رامعل هللا نم ةصخرلا تعاج امك
 نم الإ هيف هللا لزنأف ناميإلاب نئمطم هبلقو هناسلب ىضرلا مهاطعأف
 بجاو نامضلاق . اذه ىلع هللا هرذعف ناميإلاب نئمطم هبلقو هركا
 ةيقتلا عم هل عساو هنأ مهضعب لاقو هب قحال مثإلاو نازولا اذه ىلع
 هيلع نامض الو هيلع مثإ الو لتقلا نم همصعي كلذ ناك اذإ نزوي نأ
 بجول هدهاش ول هنزو ىلع اذه روبجملا لاملا بر نإف اولاق كلذ يف
 نازولا ناك هيلع ابجاو كلذ ناك املف س هل امب لتقلا نم هيدفي نأ هيلع
. ملعأ هللاو هنزو ىلع موثأم ريغو هيف هيلع نامض ال



 يناتلا بابلا

 فيواختلاو عازف الاو ,اعذلاب نامضلا يف
 ةكسامتملا ةيعادتملا سفنألاو ةيقاإلتملا قوخرلاو

 ةبوصغم اباود قوسب وأ دوقب نم وأ ةقرتقفملاو
 تيح ىلا اهدريك ىعوملا وأ دلبلا نم اهذخأي وأ
 لامعتسإلل ءاركلا وأ نامضلا نم كلذ يك اهذخأ

 كلذ نم ممزلب ال وأ

 حيرلا كتعاج وأ موقلا كاتأ لاقف ةلخن علاط لجرب رم لجر يف

 . موقلاو حيرلا يف اقح لجرلا ربخ ناكو عزفلا نم لجرلا عرصف
 هيلع ىرن امف اقح هلاق يذلا ناكو اكردم الجر ملعأ امنإ ناك نإف

 فلتو عرصف لزني نأ هب حاصف هتلخن قرسي ناك نإ كلذكو س اسئب
 . اسأب هيلع ىرن امق

 اناك اذ ا لاقف احرج هيلع يع دد الجر مزلي لجر نعو : ةلأسم

 يف ام امهنم دح و لك نمض ةح ارج امهيفو اقرقتف نيكس امتم

 اقلعتم امهدحأ ناك نإو اهيف صاصق الو ةيد ةحارجلا نم هبحاص

 نمضي قلعتملا نإف رخآلاب قلعتم ريغ ملستسم رخآلاو هبحاصب
 . ناميألا امهنيبو مزالل تبث ام لسرتسملل تبثتي الو هيفام هبحاصل
 نوكبو ىقالتت يتل ا فوحنزلا يف كلذكو لاق ام لثم ىلع اند د أر كلذكو

 نم رخآلا فحنزل ١ يق ن اك ام شرإ فحز لك مزلي ليق مهنيب لياوطلا

 ىلع لدع ادهاش نيفحزلا نم دهش نإف مهيلإ اهوعدا اذإ لياوطلا
 تز اج الجر لتق هن ١ رخآل فحنزل نم ى ا مهب احصأ نم لجر

 . كلذ ىق امهتداهش

 وبأ لاقو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 قيرطلا يق اهقاس وأ ةبوصغم ةاش داق نم شيرق نب ديعس مساقلا
 . اهقاسف هلزنم ىف وأ هعرز ىف تناك نإف : تلق ؟ اهنامض هيلع نأ
نامضلا هيلع : لاق



 ىلإ وأ دلبلا ىلإ هدر مث هبكرو ارامح ذخأ لجر هنم : ةلاسم
 هلامعتساو رامحلا ةميق نمضي معن : لاق ؟ نامض هيلع له 0 ىعرملا
 ام : تلق . لوقلا وه اذهف فالتخا هيف ناك نإو هؤارك هيلعو
 فلتي ملو يعرملا ىلإ هدر اذإ لاق نم مهنم : لاق ؟ هيف فالتخالا
 ىتح نامضلا هيلع نورخآ لاقو س هيلع نامض الو ىركلا هيلع ناك
 ىركلاو نامضلا هيلع لاقف هلمعتسا دقو تام نإو ى هبر ىلإ هدري
 دحاو لك ةجح امف : تلق م نامضلاو ىركلا هيلع اولاق هلعل نورخآلاو
 . ىركلاو نامضلا نع كتبجأ يذلا لوألا لوقلا امأف : لاق ؟ مهنم

 ىلإ هدر هيلع لاح لك ىفو هل نماض ىدعتم هذخأ ىذلا ةجحلا نإف

 هنأل هبحاص ىلإ هميلستب الإ هنم هل جرخم الو هنم صالخلاو هبر
 لمعتسا امنإف هلمعتسا اذإو ملس وأ فلت هنامض همزلو ةدي يف راص

 هريغ لام يف نامضلاو يركلا همزلآو ىركلا هيلعو يدعتم ريغلا لام
 عضوملا ىلإ هدرف ىعرملا نم هذخأ لوقي هلعل هنإف رخآلا لوقلا امأو
 نأ الإ ىعرملا ىق هيلع نامض الو . ىركلا هنيلعق هنم هذخأ ىذلا
 ملو } رامحلا يف نامضلا بجوأف رخآلا امأو نمضيف هدي يف فلتي
. نامضلاب جارخلا نأب جتحاف ءاركلا يف بجوي



 تلاثلا بابلا
 ريغو ةم داصتملا نئافسلاب نامضلا يق

 ةم داصتملا سفنألاو ةم داصتملا

 اوبكري نأ اودارأف ةنيفس مهب تضمو رحب يف اورسك موق نعو
 نامض مهيلع نأ انيأرف اهوقرغ ىتح اهب اوقلعتف اهلهأ هركف . اهيف
 هركف مهل لمتحم اهيف ةنيفسلا نوكت نأ الإ كلذ نم اونج ام لك

 كلذكو ائيش مهيلع ىرأ الف . اهب اوقلعتف مهلمح ةنيفسلا باحصأ
 ىلع نامضلا اهلهأل ةمودصملاف تبطعفق . ةنيفس ةنيفس تمدص اذإ

 نإو . اهل ءيش الف ةمداصلا تبطع نإو اهتمدص يتلا ةنيقسلا لهأ

 كلذكو ىرخأل ا نم بطع ام ةدحاو لك تنمض اتمداصتف ايقالت

 باصأ ام دحاو لك نمض امداصت اذإ نايشاملا نالجرلاو ناسرافلا

 اذه لثم يف مهلك نايبصلاو لاجرلاو ةلقاعلا ىلع كلذو ى هنم رخآلا
 . هتبقر يف وهو نامضلا هيلعف ادبع ناك نإو مهلقاوع ىلع هنأل ءاوس

 دحأ نأ ول ليق هنأ ريغ اذه ليق دق معن : لاق : هريغ نمو
 هيحاص مدصي ال نأل فقو هيحاص مدصي هنأ سحأ ذ نيمداصتمل ١

 . مودصملا ىلع نامض الو مداصلا نمض رخآلا همدصق

 موق نع هتلأسو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 نيصلا له ] نم لجرل بكرم مهعمو مهوقلط ] مث . نوكرشملا مهبصغ

 يق ىہكري نأ مهل له . هيلإ اولصي نأ نوردقي ال نادلبلا نم دلب وأ
 اودعق ن ںِإ ! مهني ل ىلع اوشخبو مهن ١ دلب ىلإ ا هيق اولصوتيو بكرمل ا كلذ

 بكرمل ا كلذ يف اويكري ن ] مهل زد داج : لاق. . مهسقن ] و ] مهعم

 > بكرمل ب ايرأل اونمضبو كرشل ةنتفو ةكلهل نم مهسفن ا اوصلخبو

 ن امضل ١ هيلعو > هريغ ل ام نم لكأ ا هسقن ىلع ف اخ نم ن ] امك

 فيك مهنادلب اولصوو هيف اوبكر اذإف : تلق . ملعأ هللاو هلثم اذهو
 هدق اويكر ٥هدد نمو هل اظفاح ناك نابر هل ناك نإ : لاق ؟ هيق نولعفي

 ليكو الو نابر هل نكي مل نإو س هيلإ ةعبتلا نم اوصلختو هدي يف هولخ
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 اودجي ىتح هبابرأل ءاركلا نامضو ةنامألا هبش مهدنع ناك كلام الو
 نإ بجاولا نم اوصلختيو مهيلإ هولصوي وأ كلذ مهيلإ لصوي ةقث
 هيايرأل مهيلع قوقحلاو مهظفح يف ةنامأ كلذ ناك الإو هلهأ اوفرع

 لاق هبرل ظفحلا ليبس ىلع هعيب مهل زئاجف : تلق . هيق اوبكر ام ءارك
 عاض نإف . نمثلا ظفحو هعيب مهل لوق ىلعف هفلت اوفاخي نأ الإ ال :
 رحبلا يف رسك نإف تلق ى مهيلع نامض ال ليقو ، نامضلا مهيلعف
 ىلع هوذخأ ناك نإ : لاق س اولصو دق وأ نامع ىلإ اولصي نأ لبق
 ناكو يدعت الب كلذ ناك نإو هونمض هبابرأ يأر الب يدعتلا هجو

. . هونمضي مل ةزاجإلا هوجو نم هجوب



 عبارلا بابلا
 دشري ملق قيرطلل دشرتسملا بلطب نامضلا

 اذإا بارشلاو ماعطلا نم ناشطعلاو عئاجلا عنم و
 كلذ اوبلط

 نمو س كله ىتح هملعي ملف ئرما لتقب نودعاوتي اموق عمس نمو
 نع دجوي امم 0 فلت ىتح هظفحي ملف فلتلا دح ىلع هريغل الام ىأر

 موقل لاق الجر نأ ول لاقو هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ
 كلذ نإ نوملعي ال مهو هذخف قيرطلا اذه اولاقف قيرطلا ىلع ينولد
 ةيدلا مهيلع : لاق س كلهف فلت يف عقوف هذخأف : لاق 0 قيرطلا وه
 ينودوز لاقف موقب رم لجر يف لاقو س ةديبع يبأ نع كلذ ىورو
 ىلع له . عوجلاب كلهف جرخف كمعطن الو كدوزن ال اولاقف ينومعطأو
 هومعطي نأ مهيلعف مهيلا بلطيف مهعم دعقي ناك هنإ : لاق ؟ ةيد موقلا
 مهيلع ىرأ الف ءاملا نم برش اذإف ى ءاملا نم برشيو تقولا كلذ دعب
 . هتيد

 نم ل اقو ةكرب نيب دمحم ني هللا ديع دمحم ىبأ نعو : ةلأسم

 بجاوف هظفح ىلع ردقي وهو فلتلا ىلع فرشأ دق ملسم لام ىأر

 ملف لجر لتق يف نودعاوتي اموق عمس اذإ كلذكو . هظفحي نأ هيلع
 ىلع ءيش الو س هسفن ةصاخ يف هتيد هيلع نأ هولتق ىتح هملعي
 . هرذنيو هملعي نأ هيلعو 0 ةلقاعلا

 اموق عمس نمو هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 لجرلا لتقو هملعي مل نإف هملعيو هرذني نأ هيلعف ناسنإ لتقب نورمأتي
 هرذني نأ هل سيلف وه لتق هرذني نأ فاخي نأ الإ هتيد هيلع تناك
 . ملعأ هللاو هسفن لتقيو هريغ ييحي نأ هيلع سيلو

 ائيش هطعي ملو هج ارحي لجر ىلع نمض لجر يف : ةلاسم

 يذلا نامضلا نإ هل لاقف ناطلسلا ىلإ عجرف هنع نومضملا ينعأ
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 نكي مل اذإ نامض همزلي ال هنأ يعمف هنع تعجر دق نالف نع هتنمض

 كلذ ناطلسلا بلاط ولو هيلع مثإ الو ءارغالا الإ نماضلا دصقي

 نع عقديل كلذ نع عجري نأ دارأ امنإ كلذو هبلع نومضملا لجرلا

 اذإ كلذكو س ملعأ هللاو هلوق ىنعم ىلع هب بلاطي نأ فاخي ام هسفن

 ىتح هقسي ملف هاقستسا وأ كله ىتح هملعي ملف قيرطلا هدشرتسا

 هدشري نأ ضرف هيلع ناك لصألا يف نأل هتيدل انماض ناك كله
 هظفح هبلع نأ يعم هللا هيضر ديعس ني دمحم لاقو ‘ هيقسي نأو

 دحب رصي مل ام امأو لاملا ينعأ ةنامألا ةلزنمب هدنعو هنم راص اذإ

 موزللا ىنعم يف هيلع سيلق هوجولا نم هجوب رظنلا ىنعم يف ةنامألا
 همزل عاض ىتح هكرت اذإ يذلا مزاللا ظفحلا كلذ ظفح يدنع

 هلل ةحصانملا لصأ ىف داهتجإلا قدص هيلع ناك نإو هنامض

 عستي كلذ ناك مزلي اذه ناك ولو مهلاومألو مهل ظفحلاو نيملسمللو
 ليق دق هنأ كلذ نمو مهلاثمأو بايغألاو ىماتيلا لام كرت قيضي ناكو
 لخدي مل ءاش نإو هيف لخد ءاش نإ بئاغلا لام يف ريخم مكاحلا نأ

 دنع اهعايض فيخ اذإ ىماتيلا لاومأ كلذ فيضأو هيلعو ةجحلا هل ذإ
 ىنعم يف جرحي هنأو مهيلع الو مهل ةجح ال هنأل اهل ةدهاشملا

 مزلاو ضعبلا نع يزجي ضعبلا مايقو نيملسملا عيمجل هب ةبطاخملا
 اذإ يدنع جرخي اذهو هيلع نيرداقلا رمألاب ماوقلاو ماكحلا يق كلذ

 لامتحإلاب هنامض هيلع قلعتيو هنمضي نم دي ىرجي ال هعايض ناك
 نم هعايضقف دحأ ىلع قلعتي نامض ريغ ىلع اعايض بهذي امنإو
 نإ هظفح ىلع نيرداقلا نيدهاشملا ىلع قيضأو دشأ هجولا اذه
 اهيلع فيخ اذإ نيغلابلا لاومأ يف لصفلا اذه جرخي دقو اوعيضي

 رداقلا رصقق هللا لبق نم يتلا تافآلا نم ءيش وأ شطعلاب فلتلا
 ىنعم هيلع قلعتي نأ تقلت ىتح كلذ نم اهذاقنتساو اهظفح نع

 هيف امنإو نامض اذه لثم يق سيل هنأ لوقلا ضعب ىفو نامضلا

 دهاشملا رصقق ررضلا نم لاملل جرخم ال ناك اذإ ريصقتلاو مثإلا

 بجاو هراكنإو ركنملا ةلزنمب اذه ناك هظقح نم هيلع ردقي ام ىلع هل

 نامض هيلع قلعتي الو هيلع ردقي ام كرت اذإ مثآ هل عيضملاو هب مايقلاو
 قلعت سفنألا يق قافتالا ىنعم يق جرخيو اذه لثم يق لاومألا يف
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 نإو اذه لثم نم اهذافنتسا ىلع نيرداقلا نم اهعييصت يف نامضلا
 ةحابإ الو اهيف لامتحا ال سفنألا نأل مثإلاو نامضلا كلذ كرات ىلع

 للعلا يناعم اهيف لخدي دق لاومألاو هوجولا نم هجوب ضوع الو
 ناك اذإ اذه جرخي دقو سفنألا كلذك سيلو اهنع اهريغب لاغتشالاو
 تفرشأو ملظلاب نامضلا مهيلع قلعتملا نيلعافلا نم سفنألا يف

 كلذ عفد ىلع ردقي اهل دهاشمل او اهل ملاظل ا نم لتقل ا ىلع سفنأل ا

 هيلع : لاق نم لاق هنأ فلت ىنح كلذ كرتق لام وأ لايتحا وأ سقني

 مدل ا نأل متإل ا هيلع امن ] : ليق دق هنأ يعمو كلذ هعسي الو نامضل ا

 سيل هي وذخأم ىنج نم ىلع ةبانج وهو لطاب سيل ريغل ١ ىلع قلعتم

 الي سفنأل ١ هيق فلتت يذلا كلذ ٥ ايشأ او رانلا قىرح الو رحبلا قيرغك

 . هجولا اذه يف ىنعملا اذه ينبجعيو مزلي قح الو ضوع

 باصأو ءام امهدحأ دنع رفس ىف نالجر ناك اذإو : ةلأسم

 هيلع ىوق نإف هسفن اهب ىيحي ةبرش هبلطي هنإف ديدش شطع رخآلا
 ام هنم قرسي نأ ىلع ردقي ملو هبحاص هعنمو توملا فاخو شطعلا

 هيلع رهش نإف هسقن هب ييحيل ء املا ىلع هلتاقي نأ هلف هسقن هب ييحي

 نإف هب هلتاقيو حالسلا هبلع رهشي نأ هلف ءاملا نود هب هعنمو حالس

 يف اذه هبشي ام قلعتي دق كلذكو . ملعأ هللاو رده عناملا مد نإف هلتق
 دهاشملاو نيثدحملا نيملاظلا نم ررضلا لاح ىلإ تراص اذإ لاومألا

 ولو تقلت ىتح كلذ لعفي ملف اهذاقنتساو اهنع عفدلا ىلع ردقي اهل
 هيلع نأ لصألا يف نأل نامضلا همزلي هنأ ةنومضم تسيل تناك

 ردقي رودقم نع ريصقت هل سيلو هيلع ردق نطوم لك يف لدعلاب مايقلا
 اذه كرت ةدهاشملا هذه عم ىنعملا اذه ىلإ صلخت اذإ هل الو هيلع
 نع مهنم زجعلا دح ىلإ هلهأ نم راص اذإ ةنامألا ةلزنمب هدنع لاملا

 نمم هم كلذ نع عقدي نم هترضحب نكي ملو هنع مهتبيغ وأ هعفد
 لصألا اذه هبشاف هلك عونمم روجحم ملظلا لصأو س هتردقك ردقي

 عيض اذإ قافتإلا ىنعم يقو هجولا اذه ىلع اهلوصحل ةنامإلا انعم

 لوصحل اذه هبشأف نامضلا هيلع نإ اهظفح ىلع ردقي وهو هتنامأ
 لتقب دعاوتي عمس نمم دعاوتلا امأو . هيلعو هيف هتيلب لوزنو هيلإ كلذ
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 ىف هجولا اذه ىلع يدنغ جرخي الف كلذ ةدهاشم هنع باغو لجر
 دصقي نأ الإ نوكي دق كلذ نأل نامضلا همزلي نأ فالتخالا ىنعم

 اذه ىلع همزلي نأ فاخأق ببسلا كلذب هلتقل ةدارإلا ىلإ همالعأ كرت
 تناك اذإ لاح ىلع هيلع فاخأف مثإلا امأو س ركذ امك ةيدلا هجولا

 هجولا اذه ىلع همالعأ ىف رصقق كلذك اهنإ هنم ققحتي نمم ةدعاوملا

 نم سيل هنأل قيرفلاو قيرحلا ةلزنمو امظلا ةلزنمب يدنع ىوعلاو
 نحتمملا مكحلا صخ اذإ سفنألا ىف اذهق فلت وهو ثدحملا ثدح

 نم ت ام ىتح عئ اجل | معطيو نامظل ١ يقسيو يواظغل | لدي ملق كلذي

 ن امضلا ىنعم هيلع جرخ هنع كلذ فرص ىلع ردقي وهو كلذ ببس

 نإف هيلإ ةرورضلا لاح يف كلذ ناك اذإ قافتالا ىنعم هبشي امب

 . ةعامج وأ ادحاو ناك كلذ هعسي نأ وجرأف هب هريغ مايقب جرخملا هل

 نم توملا هسقن ىلع فاخ نمو انباحصأ ضعب نعو : ةلأسم

 هلف ىبأف هيقسي نأ هيلإ بلطف ءام هدنع الجر ىقلق ديدشلا شطعلا
 هلتقي الو هتوقب هرهق ىلع ردقيو هنم ىوقأ ناك نإ هتوقب هدهاجي نأ
 فاخ نإو هب ييحي ام ردقب برشيو اذه ىلع ءاملا ذخأيو هبرضي الو
 لاق ٧ هلتقي الو هبرضي نأ هل سيل هنأل هدهاجي الف هيلع ردقي ال نأ
 هللاو ردقي امب هدهاجي نأ هلق فلتلا هسقن ىلع فاخي نأ الإ رظانلا

 . ملعأ

 نأ اوهركف ةيرق لهأ نم اليلد بلط لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نومرغي لاق كله ىتح قيرطلا لظف هدحو لجرلا قلطناف اليلد هوطعي
 مهدلب يف قيرطلا ىلع هولدي نأ مهيلإ بلط نإ رثؤملا وبأ لاق س هتيد
 مهلك مهيلإ بلط اذإ كلذو ةيدلا مهيلعف كلهف هودشري نأ اوبأف
 نأ مهيلع سيلف قيرطلا ىلع هولدي نأ مهيلا بلط نإو اوعنتمافق
 . قيرطلا ىلع هولديو هعم اورفاسي
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 سماخلا بابلا
 لاعلا هب بهاذلا بانكلاو نياعلا نيعب نامضلا

 اهبحاص ىلع نيد باسح هيف لجرل اباتك ذخأ لجر نع هتلأسو
 ىلإ دصق نأ ىعم : لاق ؟ اهفلتا اذإ نيدلا همزلي له ي باتكلا فلتأف
 ىلإ دصقي مل نإو هنم هربأ ملو نامضلا هيلع تفخ نيدلا فالتإ
 . تفلت ىتلا قوقحلا همزلت الو ساطرقلا نامض هيلعف نيدلا فالتإ

 وأ تتامق هتيجعأف رخآل ةياد ىلع رم لجر نع هتلأسبو : ةلاسم

 وه دصقف نيعلاب هسفن فرعي ناك اذإ هنأ ىعم لاق 0 ءىش اهانع

 . هتهج نم ءيش اهانع مث س كلذ هابشأ وأ دسحلا هجو ىلع كلذ ىلإ
 يدنع همزلي مل كلذ ىلإ دصقي مل نإو اهنم فلت ام نامض همزل

 . هدصق الو كلذب هسفن فرعي مل اذر ءيش

 ةفآ هتياصأ وأ رسكنا ءيشلا ىلإ رظن اذإ لجرلا نعو : ةلأسم

 . هنيع ىلع ىتؤأ ام مرغ هيلعف كلذب هسفن فرع اذإ لاق

 سانلا ىلع نويد باسح هيف باتك هل لجر نعو : ةلاسم

 تناك يتل ١ نويدلا تيهذو باتكلا كلذ فلتأق لجر اهذخأ ت اداهشل او

 ام ىلعف س فرعي مل وأ باتكلا يفام ذخآلا فرع دقو سانلا ىلع
 دوهشلا ناك نإق هنم ادمع باتكلا فلتأ لجرلا اذه ناك نإف تفصو

 الإ هيلع سيلف ى اهب اوماقو باتكلا يف يتل ا مهتداهش نوظفحي
 يق ام ىلع ال ١ نودهشي ال دوهشل ١ ن اك نإو ج س اطرقل ١ ن امض

 يف ام فرع ساطرقلاو نويدلا كلت نامض لجرلا ىلع ناك باتكلا

 اتويد باتكلا يف نأ فرعي ناك اذإا فرعي مل وأ نويدلا نم باتكلا

 يق ام ظفحن ل نولوقي دوهشنل ١ ن اك م ں !و 4 اهيلع هونمتن داو موقلل

 لجرلا ىلع نكي مل هيف ام ىلع اودهشي مل باتكلا رضح ولو باتكلا
 هيف مهل ىذلا باتكلا باحصأ لوقي نأ الإ ساطرقلا نامض الإ
 نامض هيلع نأ لوقنف ، باتكلا يف امب الإ مهنويد نوظفحي ال نويدلا
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 نإ كلذكو م ساطرقلا نامض لجرلا ىلع امنإف ى مهئامرغ نم باتكلا
 دوهشلا عم وأ مكاحل ١ عم نويدل ١ باحصأل مهيلع امي ء امرقغل ١ ترقأ

 . ساطرقلا نامض الإ لجرلا ىلع نكي مل
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 سداسلا بابلا
 نأ الإ هب هل معنب الق ءيشلا ىلا رطضملا يخ

 هنمت 3 وعب هب رنشي

 هرارطضال هترجأ وأ هارك فاعضأب ىرك يرتكي وأ رجأتسي وأ

 يق ةرجألاو ىرشلا نم همزلي امو هدلب يف ناك وأ هدلب ريغ يف هيل

 هلمحي نأ هلسف ةياد هعم لجر هب رمف ضرم رقاسم نعو 4 7

 يعم يذلا . مهرد ةئامسمخب الإ هلمحي ملف ءاركب الإ هلمحي نأ هركف
 رحبلا يف عقو لجر لثمك ءارك لثم هل امنإو ة ةئامسمخلا هل سيل هنأ

 ىلإ هلمحيو هجرخي نآ ةنيفسلا بحاص ىلإ بلطو قرفلا هيلع اوفاخق
 هل نكي مل ، مهرد ( ةخسن يقو ) رانيد فلأب الإ هجرخي ملف هتنيفس
 تطاحأ الجر نأ ول كلذكو س عضوملا كلذ يف هلثم رجأ هل ناكو كلذ

 هل كلذ نكي مل رانيد فلأب لجر هجرخأف هلكأت نأ هيلع فيخق رانلا هب
 نم قيرفلا اذه جرخي مل ةنيفسلا بحاص نأ ولو ‘ هظم رجأ هل امنإ

 . لجرلا قرغ ىتح هتنيفس يف هلمحيو هجارخإ ىلع رداق وهو رحبلا
 رانلا نم هجرخي مل ول رانلا بحاص كلذكو 0 هتيد هيلع ناكل تامو
 نم امأو س هتيد هيلع تناكل رانلا هتلكأ ىتح هجارخإ ىلع رداق وهو
 لجر نم ىرتكاف ملظلا لهأ نم مهريغو ةطمارقلا لثم فاخ
 (ةخسن يفو) نامألا تقو يف يهو ريناند ةرشعب "امد" ىلإ هتنيفس
 ىذلا فالخ اذه نأل ريناند ةرشع هيلع ناكل نيمهرد اهؤارك
 يف ناك الجر نأ ول كلذكو ى قرغلا هب طاحأو رانلا هب تطاحأ
 هعم سيلو الصأ اهنم لوحتي الو بهذي الو نجي نأ ردقي ال سمشلا
 وأ هتباد ىلع لجر هلمحف هتلتق اهيف كرت وه نإو سمشلا هب ىقتي ام
 . هلثم رجأ هل ن ناكو س كلذ هل نكي مل رثكأ وأ ريناند ةرشعب هسفن ىلع

 ىلع رداق وهو سمشلا هتلتق ىتح هيلإ رظني وهو هكرت ول هنأل

 هباصأف رفس ىف ناك الجر نأ ولو س هتيد هيلع تناكل اهنم هجارخإ
 ةبرش هعابف ىبأف ءام هيقسي نأ هلاسف ءام هعم لجر هب رمف شطعلا
 وبأو نامثع نب ناهبن ينربخأ هنأ ملعاف فلألا بلط مث مهرد فلاب
 ةميق هل نأ ءاملا بحاص يق هللا مهمحر بوبحم نب دمحم نع رثؤملا
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 عضوملا كلذ يف هتميق هل امنإو عضوملا كلذ يف هايإ هاقس يذلا هئام
 كرت ولو ءام هعمو هشطعب هعرد نأ هل سيل هبأل . هيف هايإ هاقس يذلا

 ةيرشلا هذه هنم ىرتشا هنأ ولو هتيد هيلع تناكل تام ىتح هقسي ملف

 هنأل رانيد فلألا هيلع ناكل : رانيد فلأب ءاملا دجي ثيح ةيرقلا ىف
 همحر بوبحم نب دمحم نبا نع انغلب دقو 0 هريغ دجي وهو هارتشا

 مهرد ةئامثلتب رامح هنأ نظأو ةباد نسر ىرتشا الجر نأ هللا
 ريثك نمثب ةبلك نم ةدش ىرتشا الجر نأ انغلبو ى هيلع هزاجأف
 يذلا الو ناشطعلا لتم سيل ءاركلا نأ لوقنو كلذ مهفاف هيلع هزاجأف

 يفخ يذلا الو قرحلا هيلع فيخ يذلا الو رحبلا يف قرغلا هيلع فيخ
 . سمشلا يف تومي نأ هيلع
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 عباسلا بابلا
 ناسنا ىلع عرصب نميق

 له س يبصلا تامف يبص ىلع ريعب ىلع نم طقس لجر نعو
 هرمأ ىلع بولغم هنأ حص اذإ : لاق ؟ يبصلا ةيد ةلقاعلا ىلع نوكت

 هل نبي مل اذإو ليق اميف ةلقاعلا ىلع اطخ يهف 0 كلذ نم نيبتي اميف
 ةيد ةلقاعلا ىلع نوكت له 0 هدي رسك نإ تيأرأ تلقو هيلع وهف س كلذ

 هتيد نوكي ام كلذ نم ىنجف هرمأ ىلع بولغم هنأ حص اذإف كلذ
 : أطخ ناك ولو هيلع هنأ ليق دقف ادعاصف ىبصلا ةيد رشع فصن
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 نماثلا بابلا
 ءامدلا ىف تاباصإلأب تانامضلا

 مهي أ ردي ملو ة ةياصإب ةعامج يق الجر باصأ لجرفق هل ليق

 . هباصأ مهيأ ملعي ىتح ائيش همزلأ الف مكحلا يق امأ لاق هياصأ

 دحاو لك مهلك مهيلإ صلختي نأ الإ هل يل نيبي الق صالخلا ىف امأو
 ليق كلذ لثم ىلإ مهلحتسيو . مهتعامجل هتمزل يتلا ةعبتلا ردقب مهنم
 كلذب مهل رقأ اذإ كلذ مهل نأ يعم : لاق ى هنم اوذخأي نأ مهعسيو هل

 هل مهنايسن نكميو نكمأ اذإ : لاق ؟ كلذ مه اوملعي مل نإف : هل ليق 4

 .ملعأ هللاو يدنع هب مهل رقأ ام هنم اوذخأي نأ مهلف كلذب وه مهل رقأو
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 عس انل ا ب ايل ا

 نازسلاو رانلاب نامضلا

 هديدح برضي فيك رظني دادح ىلإ سلج لجر نع هتلأسو
 ناك نإ : رثؤملا وبأ لاق ؟ ةيدلا هيلع لاق هنيع تقفف ةرارش تراطف

 نإو س ةيدلا هيلعف دادحلا هب هباصأ امف هرمأب دادحلا ىلإ لجرلا سلج
 سيلف . ءىشب دادحلا هباصأف هنذإ ريغب دادحلا ىلإ لجرلا سلج ناك
 . . ءىش هل دادحلا ىلع

 هنذإ ريغي لخدف هلزنم ىف ناك اذإ اذهو معن : لاق : هريغ نمو

 وهق دعقق ح ايم عضوم يف ناك وأ هنذاب لخد نإو ءيش هرلع سيلف

 ."لوألا لاق امك

 يف اشيشح وأ ةمجأ قرحأ الجر نأ ول : لاق نم لاقو : ةلاسم
 ىلإ ءيش رانلا نم جرخف اران هراد يف وأ هرونت يف دقوأ وأ هضرأ
 نسحلا وبأ لاقو ءيش هيلع نكي مل هتقرحأف س هراد وأ هضرأ ريغ
 . اهبحاص ىلع وهف الام اهبهلب تقرحأف رانلا تلع اذإ دمحم نب يلع

 ىلإ (عجر) كلذ يف هيلع نامض الف تقرحأف حير اهب تلام نإو
 . كلذ نع لسو أطخلا يف نوكي نأ اذه يف ثدحلا لعلو باتكلا

 يعدي لجر يف تركذو ديعس نب دمحم ديعس يبأ نع : ةلأسم
 لخن رانلا تقرحأ ىتح قرحلا عباتتف يداو يف قرحأ هنأ لجر ىلع
 يتلا رانلا نم تقرتحأ يتلا لخنلا نامض هيلع له تلق 0 لجرلا
 هل حابم عضوم يف رانلاب قرحأ حرط اذإف ؟ يداولا يف اهحرط

 لام تقرحأ ىتح هلعف نم رانلا تعباتتف هل لام وأ داو نم هيف قرحلا
 نامض ال هنأ كلذ يق ليق دقف هل حابم يف هنم كلذ ودي ناكو هريغ

 . نامضلا هيلع نأ ليقو . هيلع

 اهيفو ضرأ هل لجر نع تلاسو ىرخأ ةعقر نمو : ةلاسم
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 مل تقو يف رانلا بصقلا يف حرطف هضرأ عرزي نأ دارأف رب بصق

 برق الخن تقرحأف رانلا تلمح حيرلا تبه رانلا حرط املف حير نكي
 يرجي اذه وحن يفف س ال مأ نامض كلذ يف همزليأ تلق 8 هضرأ

 هنمضي ال ضعبو هنامض ىلإ بهذي اضعب نأ بسحاف فالتخإلا
 نأ ررضلا ع,وقو نم نمألا دح يف ناك اذإ نوكي نأ ينبجعيو ت كلذ

 يفق هل رونت يف لجر ممح نإ كلذكو : تلق . كلذ يف هيلع نامض ال

 هراج تيب يق رانلا تعقوف اثدح نكي مل مأ اثدح رونتلا ناك هتيب

 ينبجعيو لوألا لثم يدنع اذهف ؟ نامض كلذ يف همزلي له . هتقرحأقف

 كلذ نم دلوتف هررض نمؤي امم هريع ممحي ام لتم رونتلا ممح اذإ

 . هيلع نامض ال هنأ ررضلا

 فاخ لجر نعو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ةقت هقن ريغ لجر دنع هلزعيق ٥ اد ا هيضقي مل اظ هيلع عقي ن أ هل حالس ىلع

 مزلي له تلق حالسلا كلذ هلتقف لجر ىلع نمتؤملا لجرلا كلذ عقويف
 هل نذأي نكي مل اذإف تفصو ام ىلعف مثإ كلذ نم حالسلا بحاص
 هحالس يفق هل نذأي ملو كلذب ضري ملو ادحأ هب ملظيل هرغي ملو كلذب

 . هللا ءاش ن نإ ا مثأي ال ن ] وجراف هي ضريق كلذي ملعي ملو ملظب
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 رشاعلا بابلا
 امهبيك اهولاو طئاحلاو تببلاب نامضلا

 تانامضلا يك كلذ ماكحأو ابابرأ ىللع مدقنلاو

 ىتح هضقني ملف لئام طئاح يف لجر ىلع لجر دهش اذإ ليقو
 نامض الو 4 نامضلا نم جرخ دقق طئاحلا هيق يذلا عضوملا عاب

 ليق دقق نمضي مث ىرشل ١ دعي هيلع مدقتي تي ىتح اضيأ يرتشم ا ىلع

 يف ميتيل ا يصو ىلع مدقت اذإو . كلذ يف ب اوصلاب ملعأ | هلل او اذه

 لام يفق وهف كلذ دعب طئاحلا باصأ ام ليقف هضقني ملف هطئاح ضقن

 ىلع كلذ ل يف م دقت نإ ا اضيأ ا ليقو 4 يصول ١ ىلع ء .يش الو . ميتيل ١

 . (ةخسن يفو) ميتيلا ىلع ءيش الف هيصو ىلع مدقتي ملو ميتيلا يلو
 طئاح ناك اذإو . ةلاسملا هذه نع فقو هنأ دجويف بوبحم نبا امأو
 م دقت ي ذلا مزلي هنأ ليقق > ضعي نود مهضعب ىلع ح دقتق ةثرو نبي

 ىلع ردقي ال هنأل همزلي ال نأ سايقل ١ ناك لاقو . هتصح ردقي هيلع

 لامف طئاح ىهو اذإو يلإ بحأ لوألا يأرلاو ى رخآلا نود هضقن
 ىلع قيرطل ١ لهأ ا م دقتف قيرطل | ىلع هضعيو 4 . موق ر اد ىلع هضعي

 ع ر ادل ا لهأ ىلع 1 طقس مت (ةخسن ىقو) طقسق طئاحل ١ بحاص

 هضعبو ٠ ايهاو هضعب ناك ولو دحاو طئاح هنأل نمضي هنأ يدنعف

 مزلي هنإ : لاق نم لاقق . هلك طقسف كلذ يف هيلإ مدقتف احيحص

 ىهو اليوط اطئاح وه ناك نإ اولاقو > دحاو طئاح هنأل هيحاص

 رظنيو هنم ىه اول ١ ب اصأ ا ام نمضي امنإف .4 . ىمه ةايل ا هب ملو هضعي

 .اهيف

 عقوف هلخن وأ هيف هيلع مدقتي ملو طئاح لجرل طقس اذإو : ةلأسم

 مل طئاحلا نأل همزلي ال كلذ نإ : لاق نم لاقف . هفلتأف ءيش ىلع
 طقسي نأ الب طقس ناك ولو بولغم عوفدم انهاه وهو هيف هيلع مدقتي
 وه طقس يذلا ىلع هل ءيش الف تيملا وه ناك نإو نمضل طئاحلا
 ىق وأ هضرأ ىف ىشمي هيلع طوقسلا ناك نإ : لاق نم لاقو ٧ هيلع

 هيلعف قيرطلا يف ادعاق وأ امئاق ناك نإو . هيلع ءيش الف قيرطلا
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 كلانه فقي نأ هل نكي مل هنأل تام اذإ هيلع طقس يذلا اذه نامض
 . كلذ ىف رظنيف

 دعب باصأ امق طئاحلا يف هيلع مدقت اذإ رجاتلا دبعلاو : ةلاسم
 نإف هديب ةيانجلا نكت ملام (ةخسن يقو) هالوم ةلقاع ىلع وهف كلذ
 وهف قيرطلا يق رجح عضو وأ حانج عارشإ نم هديب ةيانجلا تناك

 وأ ضورع ناك نإف (ةخسن يفو) هموقي وأ هديس هعفدي هتبقر يق
 . ديعلا قتع يق وهف ع اتم

 يف عقوف ىهو وأ لجر طئاح لام اذإو رخآ باتك نمو : ةلاسم

 ملو هكلم يف هانب هنأ لبق نم هيلع نامض الف ان اناسنإ لتقف قيرطلا
 نم ءيش وهف طوقسو يهو نم ثدح امو ائيش قيرطلا يف ثدحي
 نأ هولاسو هيلإ اومدقت مهريغ وأ قيرطلا لهأ ا نإو هملع ريغ
 ىلع هتيدل نماضلا وهف اناسنإ لتقف طقس ىتح كلذ رخأف هضقني
 الو . ةلقاعلا ىلع هتميقف ادبع ليتقلا ناك نإ كلذكو ىرأ اميف هتلقاع
 هلك كلذف اعاتم دسفأ وأ ةباد لتق نإو س كلذ نم ءىش ىفق هيلع ةرافك

 غلبي ال احرج لجر حرج ول كلذكو ضورعلا ةلقاعلا لقعت الو هلام يف
 يف لجرلا ىلع دهشأ اذإو . ةلقاعلا ىلع نكي مل لبألا نم اسمخ
 دقف طئاحلا كلذ اهيف يتلا رادلا عاب ىتح هضقني ملق لئام طئاح
 ىلع مدقت نإف س يرتشملا ىلع نامض الو ئربو نامضلا نم جرخ
 تناك نإو ىرأ اميف نماض وهق ىرشلا دعب هيلع دهشأو يرتشملا
 كلذ ضقن كلمي ال هنأل هيلع نامض الف نهترملا ىلع مدقتق انهر رادلا
 مدقت نإف . هيف هيلإ مدقتي مل هنأل رادلا بر ىلع نامض الو طئاحلا
 يصو ىلع مدقت اذإو ى طئاحلا باصأ امل نماض وهف لاملا بر ىلإ
 الو نماض هل ميتيلاف طئاحلا باصأ امف هطئاح ضقن يف ميتيلا
 مدقتلاو ضقني نأ كلمي ال يصولا نأ لبق نم يصولا ىلع نامض
 اهيف رظناف . اريبك ناك نإو ميتيلا ىلع مدقتلا ةلزنمب يصولا ىلع

 . ملعأ هللاو يأرب اهيق تلق امنإ ينإف
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 ىنعم يف ميتيلا نأ لوقلا ضعب يف جرخي هنأ بسحأ : هريغ لاق
 هطئاح يق ةمذلا لهأ نم لجر ىلع طئاحلا يف مدقت اذإو ‘ نامضلا

 ىلع وهق لقاوع مهمكح يف نكي نإف ءاوس نامضلا يف ملسملاو وهف
 هطئاح يف بتاكملا ىلإ مدقت اذإو . مهلاومأ يف وهف الإو . مهلقاوع
 ىلع مدقت اذإو اندنع رح هنأل هتلقاع ىلع وهو باصأ امل نماض وهف

 ناك نإف هالوم ةلقاع ىلع وهف ائيش باصأف هطئاح ىف رجاتلا دبعلا
 ىلع لجرلا عضو اذإو س دبعلا قنع يف وهف عاتم وأ ضورع يف
 نم هيلع نامض الف اناسنإ باصأف ئيشلا كلذ عقوف ائيش هطئاح
 هل نأ لبق نم الئام طئاحلا ناك ول كلذكو . هكلم ىف هعضو هنأ لبق

 ول كلذكو نسحلا وبأ خيشلا لاق ءاش ام هطئاح ىلع عضي نأ هل

 ىتح يرتشملا اهجرخي ملف اهعاب مث قيرط يف ارجح وأ ةبشخ حرط
 وأ يرتشملا اهنمض ناف 4 هلام يف كلذ نم انه عئابلا نأ اثدح ثدحأ

 هيلع ناك .قيرطلا نم رخآ عضوم ىلإ اهعضوم نم اهجرخأف هريغ
 ىلع مدقت نإو \ نامضلا نم لوألا ئرب دقو 8 تثدحأ ام نامض
 دعب بيصأف هعاب ىتح هضقن يف ينا وتف ةلخنلا وأ طئاحلا بحاص

 ىلع نامض الو هكلم نع لاز دق هنأل ى انامض هيلع ىرأ الف كلذ
 هنأل عئابلا ىلع نامضلا ليقو . ملعأ هللاو هيلع مدقتي مل هنأل يرتشملا
 نامض ال ريعتسملاو نكاسلاو ، نسحلا ىبأ نع اذه س هيلع جتحا دق
 . مدقي مل مأ امهيلع مدق امهيلع

 ىلإ وأ هيف هيلع مدقتف يبصل طئاحلا ناك نإف تلق : ةلاسم
 ةلزنمب ىدنع وهف هدلاو ىلإ مدقت اذإف ؟ امهدحأ نمضي له هدلاو

 . ملعأ هللاو كلذ لثم اهيف يدنع باوجلاو ميتيلا يصو ىلإ ميدقتلا
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 رشع يداحلا بابلا
 نبضرألاو ردجلاو طئاوحلاو تادحألاب نامضلا

 ‘ هنأ ةلافط دحأ ر ادج نم ذخأ نم نأ دمحم ىبأ نع ةقثلا ظقحو

 هريبع ر اضح نم ةصوخ ذخ ] ١ ل و صلخت اهگظم ر ١ دجل ١ يف در ١ ذ ا

 . راضحلا بر ىلإ صلختي ةعبت هيلعو اهلثم در اذإ صلختي ال هنأ

 ىلع لوبيو طوغتي نأ دارأ نميق يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 كلذ يف سأب هيلع سيل لاق 0 ؟ سأب هيلع له هل سيل عذج وأ رادج
 طئاغلاو لوبلا ناك اذإ عذجلا ىف الو اثدح رادجلا ىف ثدحي مل اذإ
 عذج الو رادج قوف هطئاغ لعجي نأ هل سيلو ‘ ضرألا يف ناطقسي
 . هل سيل اناك اذإ

 ر دقي مه دحأ اهيق عرشف ةعاشم موق ني صر ] نعو : ةلاسم

 هنأ لوقأف ، هعرش باصأ ام نامض كلذ ىف هيلع له رثكأ وأ هقح

 هريغ وأ ءوضول ءام ضرألا ىف مهدحأ بص نإق تلق نماض

 نم دحأ كلذب فلتف هب قلزي (ةخسن ىفو) قزلي امم ءاملا ناك اذإف
 لثم يف ءاملا شر يف موق صخر دقو . نم اض هن ا لوقأف ء ه اكرش

 . ملعأ هللاو اذه
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 ناينبلاو طتاوحلا يف ةداهشلا

 دحأ طئاحلا باصأف نادهاش طئاحلا ىف لجرلا ىلع دهش اذإو
 نيذه ريغ هيلع مدقتلا يف طئاحلا بر ىلع ةداهش الو نيدهاشلا
 اذإو ث زوجت ال الطاب امهسفنأ ىلإ رجت يتلا امهتداهشف . نيلجرلا
 وأ نادبعلا قتع مث ناكرشم وأ نايبص وأ نادبع لجرلا ىلع دهش
 اناسنإ باصأق طئاحلا عقو مث م نايبصلا كردأ وأ ناكرشملا ملسأ
 وأ اقتعي وأ اكردي نأ لبق باصأق طئاحلا عقو نإف 0 نماض وهف

 ادهش اناك نإو س ةزئاج امهتداهشف املسأو اكردأو اقتعا مث املسي

 ابأ نإف ادهشو اقتعا وأ املسأ مث يضاقلا امهدرو لاحلا كلت يف
 . ةمهتل كرتي ملو هرغصل هتداهش درت مل اذإ ريغصلا لوقي ناك ةديبع

 . ةزئاج هتداهش نإ كردي ام دعب دهش اذإف

 اعاتم هيلع هبحاص عضوف الئام طئاحلا ناك نإو تلق : ةلأسم

 اذه ىف ىر ا الف الام وأ اسفن ب اصأف هيلع نم عقوف هريغ وأ

 نإ هتلقاع ىلع وأ كلذ يف طئاحلا بحاص ىعدا ناف تلق انامض

 ينعت تنك نيف ةنيبلا نم ىلع هل وه لب باصملا لاقف هل طئاحلا

 نإو ةلقاعلا ةباصإلا تمزل ةنيب هب ماقأ نإف هل هنأ ةنيبلا هيلعو هباصأ

 . ةنيبلا هيلعو راكنإ اذهف ال وأ هل وه ىردن ال ةلقاعلا تلاق

 ىتح هضقني ملق لئام طئاح يف لجر ىلع دهش اذإو : ةلاسم
 الو \ نامضلا نم جرخ دقف طئاحلا كلذ هيف يذلا عضوملا عاب
 . نمضي مث ىرشلا دعب هيلع مدقتي ىتح اضيأ يرتشملا ىلع نامض
 . كلذ ىف باوصلاب ملعأ هللاو اذه ليق دق
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 رشع تلاتلا بابلا

 لابجلاو طياوحلاو ليخنلا يلاعأ نم طوقسلاب
 هريغ ىلع ةكلهملا كداهملا نم اهريغو رابآلاو

 هب طقسي وأ ادمع وأ أطخ هطوقس ناك طقاسلا تومي وأ هلتقيق

 طئاح لجرلاب طقس اذإو كلذ نامضو ردج وأ ليخن نم هيلع وه ام
 نإ : لاق نم لاقق هفلتأف ءيش ىلع عقوف ةلخن وأ هيف هيلع مدقتي مل
 بولغم عوفدم انهاه وهو هيف هيلع مدقتي مل طئاحلا نأل همزلي ال كلذ

 الف تيملا وه ناك نإو ، نمضل طئاحلا طقسي نأ الب طقس ناك ولو
 طوقسملا ناك نإ : لاق نم لاقو هيلع وه طقس يذلا ىلع هل ءيش

 وأ امئاق ناك نإو هيلع ءيش الف قيرطلا يف وأ هضرأ يف يشمي هيلع
 مل هنأل تام اذإ هيلع طقس يذلا اذه نامض هيلعف قيرطلا يف ادعاق
 . كلذ يف رظنتق كلانه فقي نأ هل نكي

 لجر ىلع رادج وأ ةلخن ىلع نم طقسي لجر نعو : ةلأسم
 لفسألا تامف قيرطلا نم ةيحان ةلخنلا وأ رادجلا ناك نإ لاقف

 لفسألا ناكو هيلع طقسف قيرطلا ىلع ناك نإو نماض ىلعاألاف
 الإ : لاق نم لاقف . اسلاج لفسألا ناكنإو نماض ىلغألاف ىشمي
 . نماض لفسألا : لاق نم لاقو نامض ىلع

 هنيب لاح هل ضراع وأ ءايعإ نم اسلاج ناك اذإ : هريغ لاق
 . كلذ ىف رظنتو هيلع نامض ال نأ وجرأف فارصنإلا

 ىف لجر ىلع هريغ كلم وأ هكلم ىف لجرلا طقس اذإو : ةلاسم
 هديب هلتق ةلزنمب اندنع هطوقسو لفسألا باصأ امل نماض وهف قيرطلا
 ه هريغ كلم ىق وأ ناك هكلم ىق هتلقاع ىلع ةيدلاو ةرافكلا هيلعف اطخ

 رئب يق طقس ول كلذكو 0 هلتقف لجر ىلع لبح نم ىدرت ول كلذك
 . هتيدل انماض ناك ناسنإلا كلذ لتقق ناسنإ اهيقو هكلم يف اهرفتحا
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 وأ هيف رثآف ناسنإ ىلع طقس اذإ سعانلا نع لئسو : ةلاسم
 ثدحأ هنأ حص اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ نامض هيلع نوكيأ هلتق

 يف امههبشي هنأل نونجملاو يبصلا ةلزنمب يدنع ناك سعان وهو
 وهف الإو سعان وهو ثدحلا اذه ثدحأ هنأ ةنيبلا هيلع نوكتو ماكحألا
 . اغلاب ناكاذإ ناصقنلا ةيانجب هيلع موكحم

 تامف تيب قوف نم لجر ىلع عقو لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . هتيد عقاولا ةلقاع ىلعف . هيل عوقوملا تام نإو ةيد ال لاق س عقاولا
 نود هلام يف هيلع ةيدلا ن إ هب لوقن يذلا ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق

 ادمع هيلع كسفن تيقلا تنأ كقدصن ال لوقت ةلقاعلا نأل لاق . هتلقاع
 . ةلقاعلا ىلع ذئينح ةيدلاف أطخ هيلع عقو هنأ ةنيبلا دهشت نأ الإ

 عقوف لئام ريغ وأ لئام هل طئاح ىلع ناك لجر نعو : ةلاسم
 طئاحلا نم وه طقس نإف ؟ انماض نوكيأ اناسنإ لتقف قيرط ىفق

 ناك نإو نماض هل وهف قيرطلا يف طقاسلا باصأ امف مئاق طئاحلاو
 ةلزنمي وهو هيق هيلع م و دقت نكي ملو ايه و نكي ملو هي طقس ط احل ١

 طئاحلا هي طقسق هل مدقت دقو ايه او طئاحلا ناك نإو . عوعقدمل ١

 . باصأ امل نماض وهف
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 رشع عبارلا بابيلا
 كلاتملا يلاعأ نم نم هريغب كدشي ديري نميك

 ناطقسيق روفدملا هب قلعتيف فلتملا يق هركديك
 كلذ يق نامضلاو ورقادلا هي قلعنتب وأ اعيمج

 نم وأ رادج ىلع نم هفدهيل هل املاظ الجر رقد لجر يف ليقو
 كسمأ فلتملا ىف طقسي هنأ روفدمل ١ سحأ املف فلتم نم وأ لبج ىلع

 اعيمج امهلام ىق ةيدلا لاق ى اعيمج اتامف اعيمج اطقسف رفادلاب
 هنأل هفلتي نأ هل نكي مل هنأل رخآلل نماض امهنم دحاو لك امهتترول
 هي هكاسمتسا نأ فرع دقف طقس دق هنأ نقيأو طقس ام نيح نم

 اذإ هنم املظ كلذب هسفن نع عقدي نأ الب هل هنم افالتإ هعم هرجيل

 نأ هل ناك هلتقي وأ هيرضيل هدارأ هنأ ولو لاق . لاحلا اذه ىلع ناك
 هعقد نم تام نإف هملظل عفد لاتق هلتاقيو 0 هيلع ردق امب هملظ عقدي

 مل اذإ كلذ ريغو حمرلاو فيسلاب هبرضي نأ هلو هيلع نامض الف كلذ
 هب هكاسمتسا ناك ول كلذكو كلذ هل ناك كلذب الإ هملظ نع عفدني
 هملظ هسقن نع عفديو هي هكاسمتساب هسقن ىلع نمأي لاح يق وهو

 نكي ملو هعم هفلتي ن أ هتين نكي ملو هب كسمتساف هب هك اسمتساب كلذ

 اعرصق هب هكاسمإب هسقن نع اذه هملظ عفدي نأ ةينلا هذه ىلع الإ

 هنأل نماضب سيل روفدملاو املاظ رقادلا ناكل هجولا اذه ىلع اعيمج

 عفدي نأ هل زاج اذإ هنأل رفادلا ملظ هسفن نع اذه عفد نم فلت امنإ
 هب هكاسمإب هسفن نع عفدي نأ هل زاج فيسلاب هملظ هسقن نع

 نإ امأو 0 هيلع نامض الف عفدلا كلذ نم فلت اذإف هلتقيل ال كسمتسيل

 هجولا اذه ىلع هل نماض وهق 0 اعيمج اطقسفقف رقادلا ريغب كسمتسا

 فلتو كسمملا نم ثدح اذه نأل هب كسمتسي نأ هتين امنإ ناك ولو
 لجر عقو اذإو رخآ عضوم يفو ى كسمملا ببس نم هب كسمملا نم
 اعيمج اوعقوف رخآب رخآلا قلعتو رخآب قلعتق قيرطلا يف رئب يق
 رفح يذلا ىلع يه لوألا ةيدف ضعب ىلع مهضعب عقي ملو اوتامف
 . يناتلا ىلع ثلاتلا ةيدو لوألا ىلع يناثلا ةيدو س رئبلا
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 ثلاتلا يناثلا رجو رخآ رجو لجر رئب يف عرص نإو : ةلأسم
 هل نمضي ال لوألاو ريخألا نمضي يناثلاو يناثلا نمضي لوألا نإ
 ال ثيح وأ قيرط يف ادمعتم لجر اهرفح رئبلا نوكي نأ الإ دحأ
. كلذ رئبلا رفح يذلا نمضيق هل زوجي



 رشع سماخلا بابلا
 ةعادبلاب نامضلا

 هريغ كلم يف هتعادب حرطي ناكو هل اضرأ عدب لجر نع لئسو
 عدابلا ىلإ عدبلا هيف حرط يذلا لاز مث . لاملا بر نم ةحابإ ريغب
 : لاق ؟ ةبوتلا هيزجت مأ عئابلا ىلإ كلذ هتدح نم صلختي نأ هيلع له
 نامضلا نم هيلع قلعت دق امم هيلإ ضرألا لاوز هيربي ال هنأ يعم
 هل تلق ىدنع هنم صالخلا هيلعو س لوألا نامضلا نم لاملا برل
 نكي مل نإ هنأ الإ ائيش بئاغلا يف لوقأ ال لاق حرطلاب انماض نوكيف
 رجحلا قيرط نم جرخي ناكو تاوملاو حابملا قيرط نم جرخي كلذ
 الف تاوملا وأ حابملا ىلع جرخ نإو ى كلذ نم هئربي الق نامضلاو
 . ءيش همزلي
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 رشع سداسلا بابلا
 دجسملاو قبرطلا يف تدحلاب نامضلا

 كلذكو س كلذ ريغو رجح عضو وأ رئب رفح وأ حانج عيرشت نم
 نمو قيرطلا ىرجم ىرجام لكو قيرطلا يف نوكت نميف ثادحألا
 ريغو قيرطلا يف رابآلا رفحب نامضلا كلذكو كلذ نامضو اهيق
 مهو ةلمعلا لمع نم طقسي ام كلذكو كلذ عيمج نامضو قيرطلا
 يف يواعدلاو مهريغ ىلع وأ اضعب مهضعب يف نوثدحي وأ نولمعي
 نيملسملا قيرط يف حراط حرط اذإو 0 قيرطلا ميرح ركذو تايانجلا
 اميق كلذ لكو احانج عرشأ وأ اعذج عضو وأ ءانب هيف ىنب وأ ارجح
 . هيلع ةرافك الو . هتلقاع ىلع كلذو باصأ امل نماض وهف كلمي ال

 اطخلا لتق هنم ةلقاعلا مزلت امنإ هللا دبع ويأ لاق : هريغ نمو

 ىلع اهعرشأ وأ اهحرط ةبشخ وأ ةبادب وأ هنم رمألاب اماف ٠ ديلاب
 نم ةلقاعلا مزلي الو س هلام يف ةصاخ ةيدلا هيلع نوكت امنإف قيرطلا
 نع كلذ لجر ىحن اذإو ‘ رفعج نبا باتك ىلإ عجر 0 ءيش كلذ
 نامضلاق 0 دحأ هيف بطعف قيرطلا نم اضيأ عضوم ىلإ هعضوم
 ناسنإ يف : لاق نم لاقو . لوألا ملس دقي . ليق اميف رخآلا ىلع

 يذلا ىلع نامضلا نإ ناسنإ كلذ يف بطعف ءامب قيرطلا حضني
 . هيلع ءيش الف دحأ هب بطعي ال كلذ نوكي نأ الإ ةيرطلا مضت

 لمع نم طقس ام ليقو ةلمعلا لمع نم طقسي اميق : ةلأسم

 ‘ مهغ ارق دعي نم طقس امو مهيلع كلذ نامضق نولمعي مهو ةلمعلا

 . هكلم ريغ ىف كلذ ناك اذإ رادلا بر ىلع نامضلاف

 رخآ ءاج مت نيملسملا قيرط يف ارئب رفاح رفح اذإو : ةلاسم

 : لاق نم لاق . ناسنإ اهيق بطعفق اهلفسأ يف ةفئاط اهيق رقحق

 انمضيو سايقلا كرتي نكلو لوألا نمضي ال نأ سايقلا يف يغبني

 رثكأ وأ ةتالت اهرفح نإ كلذكو 0 امهالك انمضي نأ ييأرو اعيمج
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 اهقثوأو اهدس مث قيرط يف ارئب رفح اناسنإ نأ ولو مهيلع نامضلاف
 الجر نأ ولو ى رخآلا ىلع نامضلا ناك اهرهظأو اهرفحف رخآ ءاجو
 لجر اهرفتحا دق رئب اهبنج ىلإو نيملسملا قيرط يف ارجح عضو
 ىلع نامضلا ناك تامق رئبلا يف طقسف رجحلاب لجر رثعف رخآ
 . رجحلا عضو دحأ نكي مل نإف ى عفادلا لثم هنأل رجحلا عضو يذلا
 وأ ارجح رئبلا يف لجر عضو اذإو س رئبلا رفح يذلا ىلع نامضلاف
 رفح يذلا ىلع نامضلاق ةديدحلا وأ رجحلا هلتقق اهيف عقوق ةديدح

 يف لعلو ءاهقفلا نم لاق نم كلذ لاق دقو ى عفادلا ةلزنمب هنأل رئبلا
 ثدحأ نم لكو : لاق 4 ىلإ بحأ كلذو امهيلع نوكي نأ يأرلا ضعب

 عقو نم عوقو ىلوتي مل اذإ هيلع نامض الف هقح يف اذه نم ائيش
 قرطو يفايقلاو زوغملا يف رؤبلا رفتحا نم ىلع نامض ال كلذكو هيف
 ثدحأ ام ثدحملا نمضي امنإف س ةباد طبر وأ ىنب نإ كلذكو . ةكم
 ناك ثيح تياثلاو (ةخسن يفو) تياثلا فورعملا قيرطلا ةجحم يف

 هيق رفح ناف س اعارذ نوعبرأ ءارحصلا يف قيرطلا ميرح ليق هنأل

 وأ ةرمج قيرط يف اران عضو لجر يف ليقو س نمضي مل ارئب لجر
 حيرلا اهتكرح نإو عضوملا كلذ نم بطع ام نامض هيلع نإ اهريغ
 الف بطعق رخآ عضوم يف ءيش كلذ نم عقو ىتح حيرل ا ريغ وأ

 . اهيلع هعضو يذلا هلاح نع ريغت دق هنأ لبق نم هيلع نامض

 ىلع نوكي امنإو س هلعف نم نكي مل كلذ نأل لاق : هريغ نمو
 نم رارحألا يف حرج وأ سقن نم هنامض مهبحاص مزل ام ةلقاعلا
 يف يناجلا ىلع كلذ نامضف لاومألا نم كلذ ريغ امأو س مدآ ينب

 نم أطخأ نم نم نإو مدآ ينب لقعت ةلقاعلا نإ : لاق نم لاقو س هلام

 ةلقاعلا نأ انعمس ىذلاو س دبعلا ديسل هتلقاع ىلع هتميقق دبعب ديبعلا
 رقأ اذإو س ذخأن كلذبو افارتعإ الو احلص الو ادمع الو ادبع لقعت ال
 هل اهنإ اهيف هيلع مدقت دق يتلا ةلخنلا وأ لئاملا طئاحلا بحاص
 كلذ نإ حصي ىتح همزلي ل كلذ نإ ليقفق ةلقاعلا كلذ تركنت و

 . هل طئاحلا
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 اهيقف عقاولا نإ قيرطلا يف رئبلل رفاحلا جتحا اذإو : ةلأسم
 مث دمعت الب اهيف عقو هنإ عقاولا ءايلوأ ىلع ةنيبلا نأ ليقف هسفن حرط

 . رفاحلا ىلع هنامض نوكي

 يق اشيشح وأ هل ةمجأ قرحأ الجر ن ] ولو ل اقو : ةلأسم

 ريغ ىلإ ا ءيش ر انل | نم جرخف هر | ل و أ هرونت يف ار ان دقو ] وأ هضر ]

 نم نوكي ن ں أ اذه يف ثدحلا لعلو > هيلع نكي مل هقرحأ اف . هضر ]

 . كلذ نع لسو اطخلا

 يناجلا ىعدإ ةحراج لك : لاق نم لاقو يواعدلا يف : ةلاسم
 ىعدإ اذإو هل ءيش الف أطخ هنأ باصملا ىعداو ادمع هبلع اهانج هنأ

 تبحأ انأو شرإلا كلذ يف ناف اطخ هنأ يناجلا ىعداو دمعلا باصملا

 هبيع دبو دمعل ا حصي ىتح نيهجول ا الك ا شرو ال | هل نوكي ن ]

 ل اقف لجر ىلع ر ١ دج وأ ةلخن ىلع نم طقس لجر نعو : ةلأسم

 ىلعألاف لفسألا تامف قيرطلا نم ةيجان ةلخنلا وأ رادجلا ناك ن
 يشمي لقسسأل ١ ن اكو هيلع طقسبو قيرطل ١ ىلع . اك ن او نم 7

 ىلعألا : لاق نم لاقف اسلاج لقسلألا ناك نإو نماض ىلعالاف

 . نماض لفسألا : لاق نم لاقو نماض

 بيو هنيب لاح هل ضراع وأ ء ايعإ نم اسلاج ناك اذإ : هريغ لاق

 . كلذ ىف رظنيو هيلع نامض ال نأ وجرأف فارصنإلا

 ةعر اق ىلع دعق لجر نع هللا همحر هللا ديع وبأ لئسبو : ةلأسم

 مل وأ هسقن هيق تبهذق حرجب هباصأف هعدسف لجر هب رمق قيرطلا
 هب راملا باصأ ام ةيد نيملسملا قيرط ىف دعاقلا ىلع لاقف بهذت
 الا هيلع صاصق الف هباصأ امف سفن باهذ وأ رسك وأ حرج ناك
 هنيح نم موقيو ةجاح يف وأ ءايعإ نم قيرطلا يف هدوعق نوكي نأ
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 . هيمري

 نيملسمل ١ قيرط يف لجر عضو اذ ل اف رخ ا اتك نمو : : ةلأسم

 احانج وأ اقىنك عرشأ وأ ةصخاش ة ةرخص وأ 7 ءانب اهيق ىنب وأ ارجح

 لكو اعذ دج قيرطل ١ يف عضو و أ هلظ (ةخسن يفو) هلص و أ اد دازيم و أ

 ىف نامضل ١ نوكي هلك كلذ باصأ ام نماض وهف كلمي ال اميق كلذ

 هنأل ثاريملا كلذ همرحي الو هيلع ةرافك الو اطخ هنأل هتلقاع ىلع كلذ
 اتامف رخآ ىلع عقوف كلذب لجر رثع نإف دمع الو اطخ لتاقب سيل
 يذلا لوألا ثدحملا ىلع ىرأ اميف هلك كلذ يف نامضلاف . اعيمج
 قيرطلا سنك الجر نأ ولو 7 اهيق رظناق ملعأ هللاو قيرطلا يف ثدحأ

 ن ] ولو لح أ هسنك عضومي بطع نإ ١ ن امض كلذ ل يف هيلع نكي مل

 ىر أ اميق انم اض ,. ل اك هشر عضومب ن اسن ا بطعق قيرطل أ شر الجر

 اطخلا ةلزنمب هتلقاع ىلع ناكو ٧ ملعأ هللاو بطعي اشر شر اذإ
 مظعالا قيرطلا ىلع لجرلا عرشأ اذإو ىرأ اميف ءوضولا كلذكو
 الو لوألا ىلع نامضلاف ادحا حانجلا باصأف رادلا عاب مث احانج
 جرخ أ اذا او ب ازيمل ا كل ذكو ائيش ثدحي ي مل هنأل يرتشم ١ : ن امض

 ةلمعلا نم هعرشأ نم كلذ ىلع رجأتسا ةلظلا وأ حانجلا رادلا بر
 . مهغارف دعب باصأ اذإ ةلمعلا ىلع نامض الف هلتقف اناسنإ باصأق
 ىلع هنأ سايقلاو ، مهرجأتسا يذلا رادلا بر ىلع نامضلا امنإو

 نع هوحن يق انغلب دقو س عضوملا اذه ريغ يف سايقلا نأ ريغ ةلمعلا
 نامضلا ناك نولمعي مهو مهلمع نم طقس ولو ملع أ هللاو حيرش

 . ءيش رادل بر ىلع نكي ملو مهيلع

 . اسن ا اهيفو هكلم يف اهرقتح ١ ركب يف طقس ول كل ذكو : ةلأسم

 قيرطلا يف رئبلا تناك ولو س هتيدل انماض ناك ناسنإلا كلذ لتقق
 .7 هيلع طوقسلمل و طقاسلا ب اصأ امل رئيل ١ رقاح ىلع ن املا

 عوقدملا .
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 نورقحي ةعبرأ لجرلا رجأتسا اذإو قيرطلاو رئبلا ىف : ةلأسم
 الو ةيدلا عابرأ ةثالث نيقابلا ةثالثلا ىلعف دحاو ىلع تعقوف ارئب
 ول كلذكو ث مهلعف نم اذه نأ لبق نم رجأتسملا ىلع نامض

 نكي مل هرفح نم هيلع تراهنإف دحاو رقحي يذلا ناك نإو 0 مهناعتسسا
 نيملسملا قيرط يف ارئب لجر رفح اذإو ں كلذ يف نامض رمآلا ىلع
 تامق ناسنإ هيف عقو مث . اهلفسأ يف ةفئاط اهنم رفحف رخآ ءاج مث

 سايقلا كرت ىلإ كلذ بحأو لوألا نمضي هنإ سايقلا يف يغبني هنإف
 هرفحق اهسأر عسوأ رخآ الجر نأ ولو اهيف رظناو اعيمج امهنمضيو
 ارئب رقح الجر نأ ولو س اتالثا نامضلا ناك تامف ناسنإ اهيف عقوف
 رخآ ءاجف صجب وأ بارت وأ نيطب اهدسو نيملسملا قيرط يف
 نأل ةرم رخآ رفح يذلا ىلع نامضلا ناك ناسنإ اهيف عقوف اهرفحف

 رخآ ءاجف هنم قثوتساو اهسأر دس ول كلذكو س اهدس دق لوألا

 قيرط يف ارجح عضو الجر نأ ولو 0 هتلزنمب ناك كلذ ضقنق

 نيملسملا قيرط يف رخآ لجر اهرفتحا دق رئب اهبنج ىلإو نيملسملا
 عضو يذلا ىلع نامضلا ناك تامف اهيف طقسف رجحلاب لجر رثعف
 . رئبلا رقح يذلا ىلع وهق دحأ رجحلا عضو نكي مل نإف . رجحلا
 هلتقق ناسنإ اهيف عقوف ةديدح وأ ارجح رئب يف لجر عضو اذإو
 ةلزنمب هنأل رئبلا رفح يذلا ىلع نامضلا ناك ةديدحلا وأ رجحلا
 رخآلا قلعتو رخآب قلعتف قيرطلا يف رئب يف لجر عقو اذإو س عفادلا
 لوألا ةيدف ضعب ىلع مهضعب عقي ملو اوتامف اعيمج اوعقوف رخآب
 . يناثلا ىلع ثلاثلا ةيدو لوألا ىلع يناثلا ةيدو رئبلا رفح يذلا ىلع

 يف قيرطلا ميرح لاق رثألا نم رخآ باتك نمو : ةلاسم
 اهيف بطعفق ارئب هيف لجر رفح نإق تلق اعارذ نوعبرأ ءارحصلا
 رفح ام هنمضأ امنإو ميرحلا يف بطع ام هنمضأ ال لاق ى بطاع
 . هرقح ىف بطع ام ةجحملا ىق

 مل وأ هحلصيل هب هسبك ابارت قيرطلا يف ىقلأ نمعو : هريغ نمو
 ؟ ال م ا رجحل و بشخل ا ةلزنمب وه ] تلأس امي هشر وأ احالص دري
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 ةلزنمب وهف هظمب رثعي امم وهو طوسبم ريغ اسوبكم بارتلا ناك اذإف
 . دري مل وأ احالص د ر ] نم اض هل يقلمل و ترك ذ ام

 هعدسق زئ اج قيرط يف م اق لجر يف ددعس ويأ لاق : ةلأسم

 نكي ملو قيرطلا يف ضرتعا هنأل نمضي قيرطلا يف مئاقلا نإ دحاو
 . ليق هنإ يدنع اذكه كلذ هل

 نايبص قيرطلا يفو قيرط يف زاتجإ لجر يف تظفحو : ةلأسم
 هترسك وأ دمع ريغ ىلع هرسكق مهزوج ىلع ئطوق زوجب نوبعلي

 اميتي هل وه نمل هرسك ام نامض هيلع نإ لاقف اهبكار ناك يتلا هتباد
 . غل اي وأ 7 اك

 كلذ ىلإ هل ةجاح الب قيرطلا يف دعق لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 كلذ شرإ هل دعاقلا مزلي له . روتعملا رقتعاف هب رثعف ناسنإ ءاجف
 تلق ى حابملا قيرطلا يف ناك اذإ نامضلا هيلع ليق دق هنإ يعم لاق
 اورشيل قيرطلا يف اودعق اذإ مهلاثمأو كامسلاو فاوطلا رجاتلاف هل
 له جرخي ام دحأ مهب رثع اذإ مهباوبأ ىلع نم تويبلا لهأ مهنم

 ىتح نامضلا مهيع سيل وأ يرتشملا نيعئابلا ينعأ نامضلا مهيلع
 نم ناك اذإ نامضلا مهيلع نإ يعم لاق س ةجاح الب مهدوعق نوكي
 . ةجاح ريغل وأ ةجاحل ناك رايتخإلا ىلع مهدوعق امنإو ةرورضلا ريغ
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 رشع عباسلا بابلا

 تاوذ نم اهف امو دجاسملاب نامضلا
 تادامحلاو خاورألا

 ء اجق دجسم يف مان نم خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ٠

 ؟ نامض مئانلا ىلع له . تامق مئانلاب رثعف كلذ ريغ وأ يلصيل لجر

 يبنلا لوقل دجسملا يف مونلا هل سيل هنأل كلذ هيلع ىرأ انأ معن : لاق
 املف ةالصلاو هللا ركذل دجاسملا هذه تلعج امنإ ملسو هيلع هللا ىلص
 . هقح ريغ يف مان دقف دجاسملا يف لعفلا نم نكي مل اهيف امئان ناك
 مزلف اهعضو رجحب رثع نم ةلزنمب هب رثاعلا نأل ثدحأ ام همزل دقو
 . دجسملا ىف وأ قيرطلا ىق كلذ ناك اذإ نامضلا رثاعلا

 ن اسن ا ىلع 27 نمعو عرشل | ن ايي ب اتك ىل ا عجر : ةلاسم

 ردق قرفي ليق دقق ن اسنإل ١ كلذ فرعي ملو دجسم ىف لجر وأ ة أرم ا

 . هريغ نمو ىضقنا ءارقفلا ىلع كلذ شرإ

 اذإ سعانلا نع لئسو هيلإ ةفاضإلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 يعم لاق ال مأ نامض هيلع نوكيأ هلتق وأ هيف رثأف ناسنإ ىلع طقس

 يبصلا ةلزنمب يدنع ناك سعان وهو ثدحأ هنأ حص اذإ هنإ

 اذه ثدحأ هنإ ةنيبلا هيلع نوكتو ماكحألا يف امههبشي هنأل نونجملاو

 ناك اذإ ناضقيلا ةيانجب هيلع موكحم وهف الإو سعان وهو ثدحلا
 . اغلاب
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 رشع نماتلا بابلا
 ةبادلاب نامضلا يك

 لبق نم اهلمح لبق نموأ اهسفن لبق نم ةبادلا تثدحأ اذإ
 سخان سخن اذإ ليق 0 ءالؤه ريغو سخانلاو قئاسلاو دئاقلاو بكارلا

 ىلع طقسق بكار اهيلع ناك ولو تباصأ امل نماض سخانلاف ةباد
 ليق همدف اهسخان ةبادلا تحمر نإو اهباصأ امل نماض سخانلاف رخآ
 بك ارل ١ رمأي اهسخن ن او ءيش كلذ نم اهيك ار ىلع سيلو رده

 دعب نم ةبادلا تراس نإو امهيلع وهو بكارلا لعق كلذف تباصأفق
 نوكي نأ الإ سخانلا نود بكارلا ىلع وهف تباصأق هبتقايسبو هسخن

 . امهيلع وهق > هقوس يف دعي

 هلقعق رفن ةعبرأ نيب ريعب نعو بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم
 ل قف ا كلذ نم ت امق رئي يف طقسف هلاقع يف بوف مهنم لجر

 : لاق نم لاق دقف نماض هل تنأف ريعبلا تفلتأ تنأ هؤاكرش

 و . انغلب اميق بلاط ييأر ىلع وهو هئاكرش صصحل نماض

 بحأ رخآلا لوقلاو هبيصن زرحأ هنأ لبق نم هيلع نامض ال نورخآ
 . ذخأن هبو ىلإ

 وهق تباصأ مث بكارو قئاسو دئاق ةبادلل ناك اذإو : ةلاسم

 . هيلع كلذف اهمدقمب بكار اهيلع يتلا ةبادلا تباصأ اذإو ى مهيلع
 ىق لبإلا نم اراطق دئاق داق اذإو . همزلي كلذ ىرن الق اهرخؤمب امأو
 ةراقك الو نماض دئاقلاف مدك وأ راطقلا ىطوأ امف نيملسملا قيرط
 ىلع لبإلا لمحت امم طقس ولو امهيلع نامضلاف قئاس هعم نإو هيلع
 ىلع كلذ يف نامضلا ناك ناسنإ هب رثعف قيرط يف طقس وأ ناسنإ
 كلذ يق مرغأ مل ينإف كلذ يف رظنيو : لاق نم لاق س كلذك دوقي يذلا

 ناسنإ ىلع تعقوف هريغ وأ رجحب قيرطلا يف ةبادلا ترثع اذإ ليقو 4
 نامض الو قيرطلا يف كلذ عضو يذلا ىلع نامضلا اولاقف هتلتقق
 . ةيادلا بحاص ىلع
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 تئطوق هكلم ريغ ىف هتباد ىلع بكارلا راس اذإ ليقو : ةلأسم

 . هديب هلتق هنأك هنأل ةرافكلاو هيلع ةيدلاف هتلتقف لجر وأ ديب اناسنإ
 وأ ادئاق ناك نإو (عجر) هيلع قتع الو ثاريملا هل ةيواعم وبأ لاق
 . كلذ ىف هيلع نامض الف اقئاس

 ال نماض وهفق قيرط يف ةميهب فقوأ نم لك ليقو : ةلاسم
 . تباصأ

 ال دئاقلاو راطقلا ىلإ هطبرف ريعبب لجر ىتأ اذإ ليقو : ةلأسم
 نمضي دئاقل ١ ناف اناسنإ ريعيل ١ كلذ باصأف ذ قئاس اهعم سيلو ملعي

 . ريعيل ا طبر ىذل ١ ىلع نمضص امي دئاقلا عجريو ناسنإل ا كلذل

 ذإ ريسي وه امنيبق ريعب ىلع ابكار ناك لجر نعو : ةلاسم
 وأ كله وأ حرتجاف لجرلا حرطف ريعبلا رعذف هملكي لجر هضراع
 دمعتي مل هنأ ولو كلذب بلط اذإ قح لجرلا ىلع بجي له ريعبلا رسك
 ناك اذإف تقصو ام ىلعف . دمعتلا يف الإ قح هل سيل وأ ريعبلا رعذل
 رسكق هبكار عقوق لجرلا نم وأ لجرلا مالك نم رعذ امنإ ريعبلا
 افورعم ريعبلا ناك نإو هتلقاع ىلع وهو اطخ كلذ ناك كلهف س بكارلا

 لجرلا ىلع نكي مل كلذب افورعم ريعبلا ةداع نم كلذ ناكو رعذلاب
 . ملعأ هللاو هتداع كلت ريعبلا ناكو ءيش

 اهسخنق هتباد ىلع لجرلا راس اذإو رخآ باتك نمو : ةلأسم

 نود سخانلا ىلع كلذ ناك هتلتقف الجر تقحلف اهبرض وأ لجر
 نبا نعو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع كلذ ركذ دقو بكارلا

 ركذي هنأ ريغ هنع ذخأن نمم هعمسن ملو ملعأ هللاو هللا همحر دوعسم

 ولو س رده همدقف هتلتقف سخانلا تقحل نإف ي امهنع سانلا نم ريثك
 انماض سخانلا ناك لتقف ةسخنلا كلت نم اهيلع يذلا اهبحاص تقلأ

 تئطو وأ هتلتقف لجر ىلع هسخن نم تبثو ولو ى هيلع ةرافك الو ةيدلل
 ىق ريست ىتلاو ةققاولاو بكارلا نود سخانلا كلذ ناك هتلتقف الجر
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 نإ بكارلا لعف ةلزنمب اذه ناك بكارلا نذإب اهسخن ولو ءاوس كلذ

 يف نامضلا هيلع ناك هسخنب اهحفل اهسخن ناكو ريست يهو تحفل
 دقو اهريسم نم الجر تئطو ولو هريغ نم انيلإ بحأ ةديبع ييأ لوق
 اهروف ىف تناك اذإ اعيمج امهيلع ناك بكارلا رمأب اذه اهسخن

 تراس نإف س اقئاسو ابكار ىرأ اميف نآلا امهنأل هيف اهسخن يذلا
 نود بكارلا ىلع وهف اناسنإ تئطوق قايسلا نم اهكرتو ةعاس
 ريغب قئاس اهلو 0 ةبادلا لجر سخن اذإو اهمدقمب ناك نإ سخانلا
 اهل ناك ول كلذكو 8 نماض سخانلاف هتلتقف الجر تحفلق قئاسلا نذإ
 دق ءيشب ةبادلا ترم اذإو ى امهنود سخانلا ىلع نامضلا ناك دئاق
 يف ءيشل ا كلذ بصن نم ىلع وهف كلذ اهسخنق قيرطلا يف بصن

 . ريسي لجرلا ناك اذإو اهيف رظناف كلمي ال اميقو نيملسملا قيرط
 هتباصإ تناك اذإ امهيلع نامضلاف تحفقلق هتياد سخني نأ هريغل اديع

 يف هتباصإ نإف ةديبع يبأ لوق يف ةسخنلا نم اهيلع ثدحأ امل
 ىفو ٧ ةيدلا فصن بكارلا ةلقاع ىلعف تلتقف هيف اهسخن ىذلا اهروف
 . هيدقي وأ هالوم هعفدي ةيدلا فصت دبعلا قنع

 هعقد نإو دبعلا ةبقر يف هانعم جرخي دارأ هنأ ىعم : هريغ لاق

 ىلع هتميقب ىلوملا عجريو هتبقر نم رذكأ هالوم ىلع دبعلا رجي الف
 ادبع بكارلا ناك نإو رخآلا ىلع ىلوملا ةعجر ىف رظناو هرمأ ىذلا
 ىف ةيدلاف تامف اناسنإ تئطوف هتباد قاسفق رخآ ادبع دبعلا اذه رمأف
 رمأ امم بكارلا ىلع ءيش الو نايدفي اهب ناعقدي نافصن امهقانعأ
 دبعلا اذه ةميق هيلع نوكيف قتعي عجري ىتح هيلع اروجحم ناك نإ هب
 دبع وهو هقنع يف نيد وهق ارجات ناك نإو س قايسلاب هرمأ يذلا
 اراطق لجرلا داق اذإو س هقنع ىف هيلع نيد وهف ابتاكم ناك نإ كلذكو
 مدك وأ لجر وأ ديب رخآ وأ لوأ راطقلا أطوأ امف نيملسملا قيرط يف
 نأ لبق نم هيلع ةرافك الو نماض دئاقلاف ى تامف اناسنإ لبإلا ضعب
 امف راطقلا طسو لبإلل قئاس امهعم ناك نإو ى تلتق يتلا يه ةبادلا
 ىلع الو نافصن ريخألاو لوألا ىلع وهف قئاسلا اذه فلخ نم باصأ
 امل دئاق الو هفلخ امل قئاسب سيل هنأل ملعأ هللاو ىرأ اميف طسيوألا
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 هيدي نيب امل هنأل اثالثا مهيلع وهف هيدي نيب اهنم باصأ نإو . همادق
 رخأتي انايحأو مدقتي انايحأو اطسو انايحأ نوكي ناك نإو ى قئاس
 يف مهيلع ءيش الو رخآلا قئاسلا ةلزنمب وهف كلذ يف اهقوسي وهو
 الو راطقلا طسبو ريعب ىلع ابكار ناك الجر نآ ولو 8 لجرلا ةحفل
 . هيدي نيب يتلا لبإلا بيصت امم ائيش نمضي مل ائيش اهنم قوسي
 امق ةطوبرم ريغ وأ قيرطلا يف ةطوبرم هتباد لجرلا فقوأ اذإو
 تر اس نإو نم اض وهف .« كلذ يأ وأ تمدك وأ لجر وأ ديي تي اصأ

 دق اهنأل تباصأ اميف هيلع نامض الف هيف اهفقوأ يذلا ناكملا كلذ نع

 يف تلاحق ةطوبرم تناك اذإ ةلقنتملا ةلزنمب تراصو اهلاح نع تريغت
 الو اهطبر يذلا ىلع وهف تباصأ امف دحأ اهلحي نأ ريغ نم اهطابر

 هلاح ىلع طابرل ا نوكي نأ دعب اهلاح نع اهريغت نامضلا هنع لطبي

 . قيرطلا يف فقوأ هريغ وأ عبس نم ةميهب لك كلذكو

 ال نماض وهف قيرط يف ةميهب فقوأ نم لكو : ةلاسم
 .تباصأ

 مدقمب تباصأ ام عيمجل نمضي هنأ ليق دق معن لاق : هريغ نمو
 هيلعف اناسنإ باصأف ىنعم ريغل وه تفقو نإ كلذك . رخؤمب وأ
 وأ قيرطلا يف مئاق وهو هعدس يذلا وه راملا ناك نإ كلذكو نامضلا

 راملا ناكو رميو اهيضقي ةجاح يف ناك نإ امأو . ةجاح ريغل دعاق
 قيرطلا يف دعقي نأ هل سيل ليق دقو هيلع نامض الف هل عداسلا وه
 يرتشي ام لثم ناك نإ هنأ الإ كلذك فقي الو ةراجتل نكمتملا دوعق

 اذه وحن وأ ةجاحب يصوي وأ قيرطلا ىلع عراش رجات نم ةجاح
 اذإ امأو اذه بسح ىلع هيلع نامض الف دعقي الو رمي نأ يوني وهو

 هنامض هيلع كلذق . هدوعق وأ همايق وأ هرمم يف عدس يذلا اذه ناك

 وه عداستف يشمي ناك نإ كلذكو رذع هل نكي ملو ارذع هل ناك

 هل ناك اذإ نامضلا لوزي امنإو ى اعيمج كلذل نانماض امهف رخآو
 هعدس يذلا وه كلذ هباصأ يذلا امنإو باصأ يذلا وه نكي ملو رذع
 . قيرطلا يف
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 لجرل لاقق ةباد درطي ناك نمو فينصملا باتك نم : ةلأسم

 . الف دبعلا امأو س همهتي نأ الإ اهكسمي نإ زئاجف يل اهكسما

 ىلع هبلك لسرأ لجر نعو هللا دبع يبأو دايز يبأ نع : ةلاسم
 دوقلا نم هيربي امق ادمعتم هلسرأ اذإف . دوق هيفأ تامف هرقعق لجر

 . ملعأ هللاو
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 رشع عساتلا بابلا
 لوصألا يف كارتشالا

 رقعف امهدحأ ىلع ريمألا بضقغق لخن يف نيكيرش نع هتلأسو

 لخنلا نم ىقب ام لاق > هيحاص بيصنو هيصن عطقف لخنلا ريمألا

 . هملظي نأ هبحاص عسي الو هملظ ريمألا نأل امهنيب وهف
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 نورشعلا بابلا
 دحاولا ثدحلا يف ءاكرشلا نامض يق

 كلذ نم صالخلاو

 نم هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ باتكلا ىلإ هفاضأ امم
 هغلأو هكرب نبا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ هظفح امم دييقتلا باتك
 نم اذه تبتكق \ رضخلا نبا دمحم نب ناسغ كلام يبأ خيشلا نع

 > ةر اقكلا نم مهيلع مك اطخ الجر اولتق ةع امج نع هتلأسبو ب اتكلا

 اما درص اولتق ن ا تيب أرأ : تلق . ةر افك مهنم دح و لك ىلع ل اق

 نأ الا : لاق .» ء ازج مهنم دحاو لك ىلع : لاق » ء ازجلا نم مهيلع

 دحاو ءازج مكيلع : مهل انلق . اعيمج اعاج اذإ لاق زيزعلا دبع نبا
 ؟ لاق ام نسحو لاق ى ءازج مهنم دحاو لك ىلعف نيقرفتم اؤاج نإو
 ل ارأ وأ ةيوتل ١ اود ارأ مث اعيمج اهولكأف ةاش اوقرس نإ تيأرأ : تلق

 . نامضلا نم اهنم لكأ ام ردقي مهنم دحاو لك ىلع : لاق . مهدحأ

 اهبحاصل مهو . لكلا نامض مهنم دحاو لك ىلع ليق دقو لاق

 اهتميق اوطعأ اوصلختيل اواجو اعيمج اوناك نإو اهتميقل نونماض
 لوقلا اذه ىلع عيمجلا ىدأ ةبوتلاو صلختلا دارأو دحاو بات نإو
 مهنع ىدأ اميف هئاكرش ىلع وه عجريو اهبحاص ىلإ اهتميق ريخألا
 ةلزنمي هذه نوكي ال م !و مهنع يضقي ن ں ] هولأس الو كل ذي هورمأي ملو

 ن اسنا ا ىلع عربت نم نوملسم ا ل اق دقو مهنع ىد ] امي مهيلع ع,وطتمل ١

 هضوع ذخأيل هنع هاضق وأ هرمأ ريغب هنع هاضقق هيلع نيد ءاضقب

 ىلع يضاقلل ءيش ال و 0 هنع يضقملا نع طقسي نامضلا نإ هنم
 دح و لجرل دح و قحي لصأل ١ يفق انمض ء الؤه : ل اق . هنع يضقمل |

 مهل نوكيف هبحاص رمأب قحلا عفد نم نوعنتمم مهو ةدحاو نيع نع

 نب دلا نأل بصخغل ١ ليبس لمحتم ا ني دلا ليبس سيلو . ةعمس كلذ يف

 مل نم ةلزنمب وه هنم بصتفغملاو هاضرو هبحاص بلق بيطب لمحتي

 مهنم دحاو دارأ وأ اود ارأ نإف : تلق \ بصاقلا ىلع هجرحت لزي

 : لاق ؟ هل لوقي فيك اهبحاص ىلإ اهتميق وأ ةاشلا هذه نمت ميلست
 هفرعي الو كلام نم هنامض ينمزل امب ىلع كل قح اذه هل لوقي
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 . ىضقنا ةصقلا

 لق كنأ لجر ىل ا لجر لسر أ اذ ا ل اقو ةروثنم نم : ةلأسم

 ىلع نامضلا ناكو امثآ لوسرلا ناك زوجي ال امم اذك وأ اذك نالفل

 . نيملسمل ١ ةروثنم نم هت دجو ام ىضقن ١ رومأم و رمآل ١

 ةباد بكري نأ الجر رمأي نميف تركذو ةروثنم نم : ةلاسم
 ةبادلا تفلتف رمآلل سيل ةبادلا نأ ملعي رومأملاو اهلمعتسي وأ رخآلا

 ةبادلا بكر نم ىلع نامضلاق تقصو ام ىلعق نامضلا همزلي نم

 كلذف رمآلل ادلو ايبيص وأ رمآلا دبع رومأملا نوكي نأ الإ اهلمعتساو
 . ملعأ هلل او رمآلا مزلي

 الو اعاطم نكي مل اذإ رمآلا يف فلتخا ةروثنم نم : ةلاسم
 لاومألا ىق ةبوتلا هيلع امنإ : لاق نم لاقف هرمأ نم ىلع اناطلس
 مهئامد يف وأ سانلا لاومأ يف رمأ نم مرغ هيلع سيلو س سوفنلاو

 وأ لام مرغ وأ ةيد نم كلذ لعف نمف هقح قح يذ ىلإ لصي مل نإ
 هب رمأ ام مرغ نم مهئامدو سانلا لاومأ يف رمآلل ةءارب الو . دوق
 نإ هرمآ ىلع اناطلس ناك وأ ايبص وأ هدبع نوكي نأ الإ هيلع دوق الو
 مرغلاو ةيدلا الإ هيلع سيلف الإو نيطالسلا نم هلتق هب رمأ ام لعفي مل

 نأ الإ هيلع مرغ الف اعاطم وأ اناطلس نكي ملام : لاق نم لاقو ب
 الإ كلذ نم هل جرخم الو ةيدلاو دوقلا هيلعف س ايبص وأ هدبع رمأي
 . ملعأ هللاو هئادأب

٦



 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ةيفيكو ثدحلاب روم أملاو رع اا نامض يف
 كلذ نم امهصالخ

 فيضلملاو باتكلل فلؤملا ريغ هفاضأ امم نيملسملا راثآ ضعب نم

 اهيلع هالو وأ اهب يضر وأ اهيلع ناعأ وأ هللا ةيصعمب رمأ نمو هيلإ
 ريغ نم ةردقلا ىلع ادماع راكنإلا كرتو اهلماع ىلع راكنإلا هنكمأ وأ
 ام ىلع مدنلاو رافغتسإلاو كلذ نم ةبوتلا هيلعو ى هلل صاع وهف ةيقت
 نامض هلعف اذإ رومأملا مزلي ال امم هللا ةيصعمب رمأ نمو هنم ناك
 نم هنم ناك ام ىلع رافغتسإلا كلذب ادحأ رمأ نم ةبوتف دحأل هق
 رومأملا نكي مل نإو ، لعف دق ناك اذإ كلذ ىلع مدنلاو رومأملل هرمأ
 الا كلذ نع عجر دق هنأ همالعإ ةبوتلا عم هيلعف هب رمأ امب لعف
 لعقف رمآلا هب هرمأ امم دحأل ءيش نامض رومأملا مزلي ناك اذإ امأو
 ىلع نامضلاف رمآلل ادبع وأ ايبص رومأملا ناك نإف ى هب هرمأ ام
 رقأف اغلاب الجر رومأملا ناك نإو ى كلذ نع هللا ىلإ ةبوتلا عم رمآلا
 ىلع نامضلاف رومأملا ركنأ نإو رمآلا نود هيلع نامضلاف لعق امب
 . رمآلا

 رمأ لجر نعو هللا همحر هللا دبع يبأ نم باوج يفو : ةلاسم

 ةبوتلا دارأ مث هب رمأ يذلا ىلع ناطلس هل سيلو لجر لتقب الجر
 هيلع دوقلا ناك هلتقب رقأ مث هرمأب رومأملا هلتق اذإف ةيد وأ دوق همزليأ

 امنإف ركنأو لتاقلا رقي مل نإف ى رافغتسالاو هللا ىلإ ةبوتلا رمآلا ىلعو

 رمآلا نكي مل اذإ تركذ ام ىلعو دوقلا همزلي الو ةيدلا رمآلا مزلي

 رمأب هولتقق ةدع اوناك نإ تلقو هل ادبع رومأملا الو 0 ارئاج اناطلس

 ام ىلع دحاو مهليبس ءاوس دحاولاو اذه يق ةعامجلا مهل رمآلا
 ىضرفق هرواشي مل وأ لجرلا لتق يف هرواش نإ تلقو س كل تقصو

 . مهل رمآلا لثم وهف هلتقب مهيلع راشأف هورواش اذإ امأف . هلتقب
 . رمآلا لثم يدنع وهق ائيش مهل لقي ملو تكسق هورواش اذإ لوقأو

 هب ىضرلا امأو س ءيش همزلي مل هولتق مت مهاهنو مهيلع كلذ هرك نإو

٤٧



 دوق همزلي نأ ىلإ ىضرلا هب غلبي الو هللا دنع مثآ وهف لتق ام دعب نم

 . ةب ل وأ

 . هروثنم نم ةدايز

 وأ مالسلا كدلاو ئلع أرقأ غلاب ريغ يبصل لوقي لجر : ةلاسم
 هل لاق نإف : تلق . هيلع نامض ال لاق هل نامض هيلع له هدلاو ىلع

 هل زوجيو نمضي له هوحن وأ ءام لثم اذكو اذكب يلإ يتأي نالفل لق
 هل لقق انالف تيقل نإ هل لاق امنإو هيلإ هثعبي مل اذإ لاق س ال مأ كلذ
 . عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر) هيلع نامض الف اذكو اذك

٤٨



 نورشعلاو يناثلا بابلا
 لاومأ ىك مرحملاو لحتسملا هتدحأ اميك

 امهدحأ ناك اذ إ هل لومعملاو لماعلا وأ سانلا
 نبمورحم وأ نيلحتسم وأ امرحم وأ الحتسم

 فرع مث لالحتسالا ىلع برحلا بصنو عنتماف قح همزل نمو
 باب يف عيمجلا مكحو يصاعملا لعق يلع ربجت نم وأ قحلا
 امف كلذ دعب هيلع رق مث ةنونيد ىلع الام باصأ نمو س تانامضلا
 نإف لاق نم لاقو 0 همرغ همزلي مل فلتأ امو هلهأل وهف هدي يف دجو

 مهيلع مرغ الو هتيرذو هلام نم هدعب ىقب ام ىلع مهل ليبس الف كله

 . هلهأل وهف هنيعب ائيش اودجي نأ الإ

 نم مزلي يتل ا هللا ضك ارق نم ائيش عيض نم ام أو : ةلأسم

 نم مزلي يتلا هللا ضئارق نم هدحو لدبلا وأ لدبلاو ةرافكلا اهعيض

 لعف نم ةبوتف كلذ ىق هلل هنم داهتجالاب كلذ ريغ ىلع وأ سانلا

 هيلع م دنل او هنم ر افغتسال او هنع لوحتل او هكرت كلذ نم ائيش

 بكر اميف ةرافك الو هيلع لدب الو اهيف هلل احوصن ةبوت هب لادبتسالاو
 هبابرأ ىلإ كلذ در هيلعق هنيعب دحأل لام نم هدي ىف اققاو ناك ام الإ

 وأ لدبلاو نمثب هعاب وأ هريغ هنم ائيش لدبتسا ناك نإ كلذكو
 ناك ناف > هيايرأ ىلإ هذه لثم در هرلعق هدب يف مئاق دعي نمتل ١

 . الحتسم هل لومعملاو نامضلا هيف مزلي امم بكر امل امرحم لماعلا
 هل لومعم ١ ناك نإ كلذكو هل لومعم | نود لماعل ١ ىلع نامضلافقف

 هيلا راص اميف هل لومعملا ىلع نامضلاف الحتسم هل لماعلاو امرحم
 اناك نإو . لماعلا نود سانلا دنع نم ٨ هل هملظ امم لم اعلا دنع نم

 . نامضلا هل لماعلا نع لاز هل اهملظ ا وقح قوقحلا باحصأ
 بصنو هي عتتم اق هيل ا هيلطو دحأل قح ى أ دح همزل ن ١ كل ذكو

٤٩



 باتف قحلا فرع مث لالحتسالا ىلع مهبراحو مهنود برحلا نيملسملل
 كلذ ءادأ كلذ نم ةبوتلا عم هيلعو 0 هنع عوضوم ريغ كلذف باجتساو

 باصأ امو س هيلع ماقي ىتح قحلا كلذل ناعذإلاو هب عنتما يذلا قحلا
 هللا ةيصعم بكري نأ دحأل سيلو هنع عوضوم وهف ةبراحملا لاح يف
 مجرتملا ميهاربا نب دمحم باتك ريغ نمو 8 ىضقنا اهيلع ربج نإو
.عرشلا نايب باتكل



 نورشعلاو تلاثلا بابلا
 وأ هناكد نم وأ لجو ثبي نمه انش ذخأ نمك

 كلذ هبشب ام و موق نيب نع

 وأ امهرد هناكد نم وأ رجات طاسب ىلع نم ذخأ نمع لئسو

 ينبجعي لاق . ةطقللا ةلزنمب كلذ نوكي له صالخلا دارأ مث هوحن

 نم ذخأ ام ينبجعيو نيرتشملاو نيلخادلل احابم طاسبلا ناك اذإ كلذ

 نوكي نأ هبشي وهو س هيلإ هنم صلختي نأ مهاردلا نم هنازيمو هرفق
 . كلذ ريغ ملعي ىتح مكحلا رهاظ يف هل

 نوكت ةيدم لثم سلجم يف موق نيب ءيش نع هتلأسو : ةلاسم
 كلت نوقلعمو نولمعي ةعطق يف موق نيب ام ةبرق وأ مهنيب ةحورطم
 هيلإ نئمطت ام امأ لاق . اعيمج مهل وهأ كلذ يف مكحلا ام ةبرقلا
 هيف اونوكي ال ةلزنمب نوكت نأ الإ اعيمج مهل هنإف اذه لثم يف بولقلا
 هنولكأي موقلا نيب ماعطلا لثم امأو كلذب مهل مكحأ سيلق يديأ يوذ
 وه ملعي الو دونجلا نورضاح وأ هنوسودي رونجلا يف مهنيب بحلاو
 ىتح ةعامجلل هيف مكحلا هلاثمأو اذهف ى بحلا كلذ الو ماعطلا كلذ نل
 . كلذ ريغ ملعي

 هنازيم يف نوكيو جارخلا يباج عم رضحي لجر نعو : ةلأسم
 مهارد نازيملا نم لجرلا اذه ذخأيف يه نيأ نم فرعي مل مه ارد

 ىلع مك يباجلل لاق. يباجلا عجر اذإف باغ نإ يباجلا رمأ ريغب

 هنازيم نم اهذخأ يتلا مهاردلا هيلإ عفدف انرمأف جارخلا نم نالف
 يباجلل مهاردلا كلت نامض اذه مزلي له رخآ لجر جارخ يف اهنزوو
 وهف يه نيأ نم ملعي مل هنأ الإ ةيابجلا نم مهاردلا هذه تناك اذإف
 نم هيلإ اهملس دق هنأ كلذب هملعي نأ هيلعو يباجلل كلذ نم نماض
 . مهاردلا بابرأ فرعي مل نإ ءارققلل كلذ اضيأ همزليو اذكو اذك ةهج

 بوتي هلعل هنأل يباجلا ملعي نأ هيلعف ةيابجلا نم اهنأ ملعي نكي مل نإو
 دهشأ هسفن ىلع هنمأي مل نإو ءيش هيلع هل سيلو 0 مهاردلا كلت دريف

٥١



 . كلذب هل

 ةرجاز ىلإ ىتأ نم دمحم وبأ لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 هبوث لعجو رجازلا بوث ذخأف . يوطلا عوذج نم عذج ىلع هبوثو
 رجازلل زوجي الف هجوت نيأ فرعي ملف باغ مث ى كلذل ادمعتم هناكم
 هعاب نإف هنمت ذخأيو هعيبي نكلو هب لصي الو قراسلا بوث سبلي نأ
 هيلإ عجري نا ىلإ هعم لضفلا نكيلف قرس يذلا هبوث ةميق نم رثكاب
 هب قدصت ةنس رادقم ةدم كلذل تلخو عجري مل نإو 0 هيلإ هعفدي مث

 كلذل دمعتي ملو نابوثلا هيلع هبتشا وأ اطلغ هذخأ نإف . ءارقفلا ىلع
 مث هئيجم تقو ىلإ هعم ةعيعدولاك نوكيو هسبلي الو هيف يلصي الف
 . هيلإ هعفدي

٢ ٥



 نورشعلاو عبارلا بابلا .
 بر هل فرعب ال يذلا لاملا يق

 الو محر نم ثراو هل ملعي سيلو لام هلو له لجر نع هتلأسو
 نإ كلذكو تلق س ءارقفلل نوكي : لاق ؟ لاملا كلذ مكح نوكي ام ةبصع
 همكح نوكي فيك نيد هيلع وأ عاتم وأ نيع هنامأ هل لجر دي يق ناك

 ؟ هنيعي كلامل لام اذهو ءارقفلل هتبجوأ مل هل تلق . . معن : لاق ؟ ءارقفلل
 ىلع اسايق ءارقفلا ىلإ عجار همكحف بر هل فرعي ال لام لك : لاق
 . لصألا ىلإ هسايق دودرم وهفق 0 مكح هل فرعي مل ام لكو ةنسلا

 نب ديز قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس كلذ يف لصألاو
 هللا ىلص ىبنلا ىلإ اهب ءاجقرانيد ةئام طقتلا هنأ ىراصنألا تباث
 فرع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف 0 كلذب هربخأو ملسو هيلع
 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ءاج مث ى هرمأ امك اهب فرعق الوح اهب
 هيلع هللا ىلص يبنلا هرمآق الوح اهي تقرع دق : هل لاقفق 4 ملسو

 هيلع هللا ىلص يبنلا هرمأ امك لعفف ايناث الوح اهب فرعي نأ ملسو
 اهل فرعأ مل هللا لوسر اي لاقو س كلذب هفرعف هيلإ عجر مت 0 ملسو
 هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف ملعأ هللاو لوقلا نم اذه وحن وأ ابر
 نإ ليلدلا ماق دقف اهذخأب هرمأو ءاشي نم هيتؤي هللا لام هنإ ملسو
 ناكفأ هل تلقف . ءارقفلا ىلإ عجار وهف بر هل فرعي مل لام لك
 نأ ىلع تعمجأ اهرسأب ةمألا نأل اريقف ناك هنأ نظأ لاقف اريقف ديز

 ىلص ىبنلا ناكو ليلدلاب اذه جرخ نأ املف ةطقللا ذخأ هل سيل ىنغلا
 ناك هنأ ىلع لدي اذهف س ةطقللا ذخأب اديز رمأ دق ملسو هيلع هللا
 هل فرعي ال الام هدي ىف ناك وأ ةطقللا طقتلا نم ىلعف هل تلق . اريقق
 هيلعأ هلكاف س كلذل اقحتسم وه ناك وأ ءارقفلا ىلع هب قدصتيق ابر
 يف هيلع نإ يدنع سيل : لاق ؟ لعف دق امب هتوم دنع هب يصوي نأ

 هلعف هل زئاج وهو هب قدصتو هلكأ هل زئاج وهو هلكأ هنأل ةنصو كلذ

 مزلي مث هكيلمتو ءيش ذخأب رمأي ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاف
 درب هل مكحي سيلفأ اير هل فرع نإف : تلق ، كلذ لعف نم هنامض

 هيلع بجي اذه نامض لصألا يق همزلي ملو هل تلق . معن : لاق 4 كلذ

٥٢



 . هعيبو هلكأ هل حابم هكلمي لام هدي يف لجر لثمك هم : لاق . درلا

 هلعف يف امثآ الو ايدعتم نكي ملو هدر هيلع بجوف هيلع قحتس ا هنأ مث

 الو امثا إ مهعمجأب هيلع اويجوي ملو هبهي وأ هعيبي نأ هل احابم ناكو ‘

 بر هل فرعي ال لذلا لاملاو ةطقللا هدي يف يذلا اذه كلذكو 0 انامض

 وأ هلكأ ناك نإ درلا هبلع بجوأو هي عافتنإلاو هي هدق فرصتلا هل زئاج

 امك لثملا ذخأ نيبو باوتلا نيب لاملا هل يذلا انريخ هب قدصت ناك
 امثإ هيلع بجوي ملو درلا لاملا هدي يف نم قحتسا نم ىلع انبجوأ
 : تلق ؛ . ملعأ هللاو امهنيب قرف الو امهمكح ىوتسا دقف انامض الو
 هدي ىق وه نمم لاملا اذه وأ ةطقللا هذه ىرتشي نأ دحأل زوجيف

 هذخآل اقحتسم ناك نإ : لاق . اينغ وأ هذخأل اقحتسم اريقف ناك
 ينغلا امأو 0 هدي يف ذه نم اهب فرعي نأ دعب يرتشي نإ زئاجق

 هنأ نا ملعي ةقت نوكي نأ الإ هنم يرتشي سيلف هب قدصتي نأ هيلع يذلا

 هيلإ ملسيأ ةقث ريغ ينغ دي نم ىرتشا نمف : تلق . نمتلا قرفي
 عئابلاو وه هقرفيف تلق كلذلانماض نوكيو هيلإ ملست ال : لاق ؟ نمثلا
 نمل نماض وهو رخآلا ىلع نامضلا نأل ال : لاق 0 ةايحلا ىف

 يف لعفي فيكو : تلق ٧ هرمأب الإ هذفني نأ هل سيلو هدي نم ىرتشا
 نم ةقث هدنع لخديو رخآلا ذخاي ىتح مكاحلا ىلإ عفري : لاق ؟ كلذ
 ىلع ءيشلا كلذ قيرفتب كلذ رمأي مث هيلإ ميلستلاب هرمأي مث نيملسملا
 باوصلل قفوملا هللاو بجي ام

 لجر عم لمعي دبع هل لجر نع يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ديس دارأف بيصنب دبعلا هعمو موقل اضرأ لجرلا كلذ عرزف هلمعب
 أربي نم ىلإ ضرألا هذه ىف كشو ضرألا كلت ةرمت لكأي ال دبعلا
 فرعي ال ناك نإ : لاق ى ضرألا هذه نم هدبع لمع نم باصأ امم
 . هدبع لمع نم مهل هدي يف يذلا مهيلإ عقديلق ضرألا هذه باحصأ
 هلثمب قدصت نإو مهيلإ ةملس ضرألا باحصأ فرعي ال ناك نإف
 قدصت ناك نإ رثؤملا وبأ لاق ث هللا ءاش نإ طوحأ وهف ءارقفلا ىلع
 مل نإو س هدبع لمع مهيلإ ملس ضرألا بابرأ ءاج نإ هب يصويفق هب
 ءاج نإ اضيأ هب يصويو هنع هب قدصت هب يصويو هب قدصت نكي

٥٤



 . هدنع نم مهيلا ملس ضرألا بابرأ

 ةعبتلا فرعي ال ةنئاب ىرق نم ةعبت همزل نمع لئسو : ةلأسم

 ىلع هقرفي ليقق فالتخاب كلذ يف ليق هنأ يدنع : لاق ؟ يه نمل

 يأ يفق ءارقفلا ىلع هقرفي ليقو ةعبتلا هنم همزل يذلا دلبلا يف ءارقفلا

 يف حصأ يدنع اذهو ةقفصلا ىلع هي يصوي ليقو ءاش عضوم

 هتايح يف هقرفي مل نإ ء ءارقفلا ىلع قرفي هنأ لوقي نم لوقو لوصألا

 . ءارقفلل هب ىصوأ

 نيدلا بحاص تام مت نيد هيلع ناك لجر نع لئسو ::ةلأسم
 نم اهريغ وأ ةرصبلا نم قحلا بحاص ناك هنأ الإ ثراو هل ملعي ملو

 ثراو هل حصي مل اذإ ءارقفلا ىلع كلذ قرفي نأ اذهل له . راصمألا
 ىلع لهف هل تلق 0 فوقوم هنأ ليق دق هنأ ىعم : لاق ؟ بلطلا دعب

 سيل مأ هتترو سمتلي قحلا بحاص دلب ىلإ جرخي نأ نيدلا هيلع يذلا
 هيلع تبثي ىنعم يل نييب ال هنأ يعم : لاق . كلذ يف جورخ هيلع

 هيلع نكي مل نيدوجوم ةترو هل ناك ول هنأ لوقي نم لوق ىلع جورخلا
 : هل تلق ، كلذ هيلع بجي ال نأ ينبجعي كلذكو 0 نويدلا يف جورخ

 هيلع نكي مل نويدلا لبق نم وه سيلو ةعبت لبق نم كلذ همزل ناك نإف
 دق هنأ يعم : لاق ؟ كلذ ةفرعم سمتليو هتترو نع لاسي جرخي نأ

 نوكي ال امي كلذ هفرعم كرد اجر اذاف نويدلا ريع اهنأ ةعيبتلا يف ليق

 هيلع لدتسي مل اذإ امأو . كلذ ةقرعم بلط هل تببحأ اريخم هردق

 ال ءيش بلط ىلإ صوخشلا هيلع يل نيبي الف هتفرعم كاردا وجريو
 كلذ نم همزلي ام داقتعا هيلعو كلذ هل نيبتي ىتح هتقرعم كرد وجري

 جورخلاو هؤادأ هيلع بجو اذإو س هيلإ هملع غلب ىتم وأ هيلع ردق ىتم
 قيرطلا نامأو س ندبلا ةحصب الإ كلذ هيلع بجي مل هتفرعم حصو هيف
 لايعلاو لاملا ىلع نمألاو قيرطلا ىلع ةلدالا دوجوو دازلاو ةلحارلاو
 كلذ كيلع بجوت ةحصلا هذهف : هل تلق 4 هيلإ عجري نأ ىلإ هدعب نم

 نوكت تقصو امم ةردقلا نم اهب لصي ىتلا ةلزنملا ىلع ردق اذإ
 مأ كلذ ةفرعم ببس نم هبلق ىلع يرجيام ةرثكو ةينانئمطاب ةحص
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 حصي ال اذه لثم نإ يعم : لاق . ةلداعلا ةنيبلاب كلذ حصي ىتح
 :هل تلق ى بولقلا ةنانئمطايو رابخألا رهاظتب حصي امنإو ةداعلا ةنيبلاب

 بجو رابخألا رهاظبو ةنانئمطإلاب كلذ حصو ةنيبلاب كلذ حصي مل اذإف
 . كلذب رابخألا هل ترهاظت نم ىلإ همزل ىذلا كلذ نم صالخلا هيلع
 :هل تلق . ةرهشلاب كلذ حص اذإ هيلع بجيو كلذ همزلي هنأ يعم : لاق
 . هيلع سيلو هل وأ كلذ نم صالخلا هيلع ناك ةنانئمطالاب حص اذإف
 هيلع ناك ةنانئمطالاب صلختي نأ هل ناك اذإ هنأ ىعم : لاق
 مزلي ام ءاوس كلذك وه هيلعو س مكحلاب ملسي نأ هل امك ةنانئمطالاب
 . ةنانئمطالا يف مزلي مكحلا يف

 ثر و هل دجوي ملو كلهو الام كرت لجر نع لئس : ةلاسم

 ائيش ىرأ ال لاق دوهش ريغب مهتم ريغ وهو انيد لجر هيلع ىعداف
 . ء ارقفلل ن اك ء يش لضف ن اف هنع يضقي ن ] نم لضف ]

 يف ناك لجر نع تلأس بوبحم نب دمحم لوقي : ةلاسم
 تومب تعمس تنأ نإ لاقف ، كلذ لبقي ملف ةعاضب كعدوتسا مكتقوس

 الف خأ هلو رحبلا يف قرغ هنأ كغلب مث س جرخف هنمثب قدصتو هعبف

 . هتراو لوق ملعت ىتح هل ناك امب ةقدصلاب لجعت نأ بحأ

 نم لوق ىلع يه نمل فرعي ال ةعبت همزل يذلا امأو : ةلأسم
 كلذو ءاش ثيح اهقرفي نأ زوجي هنأ ىعمف ءارقفلل اهلعجي هنأ لوقي
 مل هنأ الإ اهبابرأ عضوم فرع ولو : لاق نم لاق دق هنأل برقأ
 راص اذإو م عضوملا يف اهقرفي ليقو س ءاش ثيح اهقرفي نإ مهفرعي
 لاح نع هانعم لحتسي مل رثكأ وأ دحاو ريقف ىلإ ههجو ىلع كلذ
 هجوف ةعبتلا مك فرعي مل اذإف س يدنع زئاج كلذف ىنغلا ىلإ رقفلا
 . هنم جورخلا ىف هسفن هب بيطت آم ىلإ طايتحالا كلذ نم جورخلا
 نأ ىعمف س ضورعلا نم كلذ ةميق قرفي نأ دارأف س كلذ فرعاذإ امأو

 هب يرجيام وأ رمتلاو بحلا لثم ضورعلا تناك اذإ هيف فلتخي كلذ
 وأ ابح كلذب يصوي نأ امإو ى ينغلاو ريقفلل هب عافتنالا نم بلغألا
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 نم ءىشلل هنم ةلاحأ ىدنع كلذف ء ايشأل ١ نم كلذ ريغ وهو ارمت

 . كلذ ينبجعي الو هعضوم

 تطلتخا اذإ لوقي هللا همحر ىراوحلا وبأ ناكو : لاق : ةلأسم

 يق هلام دحاو لك ردي ملف ى سانلا لبنس لبنسلا ينعي ناصنقلا
 ءيش ىلع اوقفت تا نإ لاقف كلذ ريغ وأ حير اهلمحت اهنأ لتم لينسلا

 كلذكو ءارقفلل لبنسلا كلذ مكح ناك الإو ، لبنسلا باحصأ ينعي
 ال نأل هب حيبي الو كلذ لوقي ناكو ليسلا هلمح اذإ وه هبجعي ناك
 ىف طلتخاو ليسلا اهلبنس لمحو ةضورلاب ةحاحلا تعقو اذإ كهتني
 ملو ءارقفلل كلذ نإ دحاو لكل ام فرعي مل هنأ بهذي ناكف 0 ليسلا
 . هلح ريغ ىلع كلذ سانلا كهتني نأ ةفاخم كلذ رهظي نكي

 هل سيلو نيدلا هل يذلا تامو نيد لجرل هيلع لجر : ةلاسم

 ءيش ىلإ عجري ال ريقف نيدلا هيلع يذلاو ةبيصع الو محر نم ثراو
 نكيلو أربي هارأ ام ؟ ال مأ أربي نيدلا كلذ نم هسفن ًاربأ نإ ه ارتأ

 هيضقي نأ لبق نم توملا هرضح نإو ءارقفلا ىلإ هئادا ةين ىلع
 . ءارقفلل هب ىصوأ

 نع لآسفق هبر فرعي ملو نيد هيلع لجر يف لوقت امو : ةلاسم
 هترضح مث كلذ لعفق . ءارقفلا ىلإ اهملسي نأ هورمأف ءاهقفلا كلذ
 هيلع يذلا قحلاب فرتعي هظفل نوكي فيك هب يصوي نأ دارأف هافولا
 بابسألا ركذيو اهنم همزل يتلا ةعقبلا نم وأ هنم همزل يذلا دلبلا نم
 نإف ةلالدلا بلط يف ةفلابملاب نيدلا بر ةفرعم ىلع اهب لدتسي يتلا
 . اريخم رخآلا نيو هنيب ناك ف كلام قحلل حص

 بح اص كله مت مه ر ل لجر عم لعج لجر نعو : ةلاسم

 هل نوكي وأ نيد هيلع وأ ثراو هل نوكي نأ الإ هلاحب عيضولاق مهاردلا
 . ةنامألاو ةيراعلا كلذكو . هيلإ عفدي ليكو
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 . نيقناد لصي ال قح ناسنإل هلبق ناسنإ نعو : ةلأسم

 تقصو ام ىلعق 0 ثراو هل فرعي الو كلاه ءيشلا هل يذلا ناسنإلاو

 وأ ثراو هل مدق نإف ءارقفلا ىلع كلذ قرف ثراو هل ملعي فرعي مل اذإف

 همرغي نإ امإ هتراو ىلإ صالخلا هيلع ناك عضوم يف ثراو هل فرع
 . لعف ام هل زيجي نأ اماو 4

 ىف فلخو ثراو هل فرعي ال لجر تام نإف هل تلق : ةلاسم
 اذه فلخ امب مايقلا دلبلا لهأ ىلع له اناويح وأ ارمت وأ ابح هلزنم
 نإف : هل تلق . مهيلع كلذ : لاق ؟ هيلع اداسف اوفاخ اذإ هنوعيبي تيملا
 هكرت كسفنل ىرت وأ \ فلخ امب مايقلا كيلع له كل اراج تيملا ناك
 رذعأ مل سانلا نم دحأ هب مقي مل نإ : لاق ؟ هيف لوخدلا نم كل ىلوأ

 تيملا اذه فلخ امب رظتني ىتم ىلإو تلق لاق هب مايقلا نم يسفن

 سيؤيو هتراو نع لاؤسلا يربتسي ىتح لاق ثراو هل حصي مل يذلا
 ناك نإف لدع مامإ نكي مل نإ ءارقفلل فلخ ام نوكي كلانهف ث هنم
 . دارأ ثيح هلعجي مامالل كلذ ناك لدع مامإ

 ال بئاغل ءيش هدنع نميق تركذو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نإف ليبس رباع ناك اذإ هنم ذخأي نأ هل زوجي له 4 وه نيأ هفرعي

 ناك نإ كلذكو ي ائيش هنم ذخأي نأ هل زجي مل هيلع قح اذه ناك

 راثآلا يف دجوي دقو 4 هتوم حصي وأ مدقي نأ ىلإ هلاحب هئيشو ايئاغ

 ىلإ قرفي نأ هيلإ لوصولا ىلع ردقي ال هتيوأ ىجرت ال ابئاغ ناك اذإ

 الق هيلع دمتعملا لوقلا امأو دجوي ال مأ اذهب دجوي ملعأ هللاف ء ارقفلا

 . هتوم حصي وأ مدقي ىتح اثدح هئيش يف ثدحي

 نوكي نمل ثراو هل فرعي ال تام لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ثاريم نأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي : لاق ؟ هتاريم

 فرعي ملو تامو ملسأ يدوهي يف اضيأ هنع دجويو لاملا تيبل مينزلا
 ءاهققلا ضعب لاق دقو هئم ىدنع اذهو لاملا تيبل هتاريم نأ ثراو هل

 . ةنامألا ليبس ىلع ةعيدو لاملا تيب يف نوكي هنأ
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 ائيش هفرعي ال لجرل نمض لجر ىف هللا كمحر انتفإ : ةلسم

 باوجلا ؟ صلختي فيك هنم صالخلا دارأو هريغ وأ بح وأ لزغ لثم
 ضعبف هنع لاسي ىتح هدلب الو همسا فرعي الو هفرعي ال ناك اذإف

 لاؤسلاو داهتجالا دعي هتقرعم نم سب اذإ ء ارقفلل نوكي هنأ ىري

 هترضح نإ تيأرأ . ملع هللاو فالتخا كلذ دعب هب ةيصولا يفو

 مث هتيصو يف هب ىصوأو هتلمج ىلع قاب ءيشلا اذه ناكو هاقولا
 هيف ثدحي نأ ريغ نم هللا ليق نم ةفآب هتوم دعي ءيشلا اذه فلت

 ناك نإف باوجلا ؟ ال مأ يصوملاو يصولا املاس نوكيأ اثدح دحأ

 نإو هيلع نامض الف ةقصلا هذه ىلع فلتق هدي ىف ةنامأ ءىشلا اذه

 نمضأ اذإ كلذكو 0 ملعأ هللاو هل نماض وهف هيلع انومضم ناك

 ناكو هب يصوي نأ دارأو نزوي الو لاكي ال امم ائيش هفرعي ال لجرل
 نأ ريغ نم هتميقب يصوي وأ هدحي نأ هيلعأ فلت دق ءيشلا اذه

 نأل هتميقب ىصوأ نزوي الو لاكي ال امم ناك اذإف باوجلا هدحي

 نزوي وأ لاكي امم ناك نإو اهلك ءايشالل ةميق ريناندلاو مهاردلا
 ام الا هنم ذخأت الو كلذ عيمج يف رظنأ . ملعأ هللاو هلاحي هب صوأ

 . هللا ءاش نإ باوصلاو قحلا قفاو

 مهارد لجرل هيلع نوكي نميف تركذو نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 "" لجرلا اذه فرعي سيلو قحلا هل يذلا تامو بهذ ريناند وأ

 زوجي له تلق س ءارقفلا ىلع هقرفي نأ دارأف . هيلع قحلا ىقبو اثراو
 ىف عابي ام رعسب هنكمأ ام ىلعو ارمتو ابح ءارقفلا ىلع هقرفي نأ هل
 ام ىلعف هريخو هربخأ ثراو هل حص نإف س هعم ايهتو تقولا كلذ
 قرفي الو ريناند وأ مهارد همزل امك الإ ءارقفلا ىلع قرقي الف تفصو
 . مرغلاو رجألا نيب هريخ كلذ دعب هيلع ردق نإف س اماعط اهب

 لاق هتبيغ نيأ ملعي ال بئاغ لجرل نيد هيلع لجر نعو : ةلاسم
 اريثك ناك نإو هسقن ىلع هبتكيو اليلق ائيش ناك اذإ نيدلا كلذ قرقي

 . هي ىصوأ
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 اذإ بئاقلا نإ راثآلا يف دجوي دقو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 رايخلا هلو ءارقفلا ىلع اهقرف ةقالع هل دحأ ىلع ناكو ىجري ال ناك

 رايخلا هتترول ناك مدقي نأ لبق نم هتوم حص اذإ لوقأو 0 مدق اذإ

. مرغلاو رجألا يف



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 بحاص تومب مت لجرل قح هيلع نوكب نميق

 مانيأ مهيكق هترو فلخيو قحلا

 كلذ ريغ وأ بيغ وأ

 يف هيلإ يصوملا لعفي اذامو نويدلاب اياصولاو نيد هيلع نوكي وأ
 قيدصتو مهنم ءاضقلاب قحأ نمف تام مث هتأرماو ةنيب ةنايد ناك كلذ

 نيدلا هيلع نوكي ريقفلا يفو 0 هيلإ قوقحلا ملسيو يصو هنأ يصولا
 نوكت نمو 0 . نيدل ا كلذ نم هسفن يربي نأ داراف هل ثراو الو تيملل

 اك وأ ةنامألا بحاص مأ ثراولا وأ يصولا ىلإ ملسيق ةنامأ هدنع

 فيك كلاهلا ىلع نيدلاب ثراولا ملع اذإو ؟لعفي فيك ةنامأ ريغ
 يف لعقي فيك بيعلا كلذب رهظيف كلاهلا ناويح يصولا عيبو ؟لعفي
 ةثرو فلخو قحلا هل يذلا تامف لجرل قح هيلع لجر نع لئسو ؟ كلذ

 مهيلا كلذ نم نيغلابلا ةصح ملسي نأ هل زوجي له . نيغلايو اماتيأ
 لاقف فالتخاب كلذ ىف ليق دق هنأ ىدنع لاق 0 ىماتيلل ىذلا سبحيو

 نيغلابلل تبثي الو ءاضقلا عقي ال : لاق نم لاقو س كلذ زوجي : لاق نم
 ناك ولو : هل تلق 0 غلابلا هضبق يذلا كلذ نم هتصح ميتيلل نوكيو

 . يدنع اذكه : لاق ى نزولاو ليكلاب مسقني امم قحلا

 انيد هسقن ىلع فلخو تام لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلاسم

 ملعي نأ ريغب هنع يضقي نأ زوجي له قح هل ناكو هئاضقب صوي ملو
 ام ىنعم ىلع هنم باوجلا ناكف ؟ هيلع امم يربيو هعسيو س ةثرولا
 يأرب الا كلذ زوجي ال : لاق نم لاقف فالتخاب ةلاسملا هذه يف باجأ

 مهيأر الب لعف نإو اوضقي مل اوءاش نإو . اوضق اوعاش نإ ةثرولا
 يف صخر دق : لاق نم لاقو ، نامضلا همزلي لوقلا بحاص لعلف
 نم هل هيلع امم تيملا ىلع هلمعي ىذلا نيدلا تيملا نع ىضقي هنأ كلذ
 مل ولو كلذب أربي هنأ بهذي لوقلا اذه بحاص هيلإ بهذي يذلاو نيدلا
 همحر حور نب دمحم هللا دبع يبأ نع كلذ يوري هتيأرو س ةثرولا ملعي
 نم لجر نع هيوري ناك هنإ لاقو كلذ يف صخر ناك هنإ هللا
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 . كلذ ةزاجإ ىلإ بهذي ناك هلعل هنإ ملعلا لهأ نم جراوخلا

 ةقث لجر لاقف تيم لجرل قح هيلع لجر نع نع لئسو : ةلاسم
 قحلا هيلع يذلا اذهل زوجي له هنيد يف تيملا كلذ ىصو هنإ نومأم

 . هنيد يف هيصو هنإ هلوق يف هقيدصت ىلع اذه هيصو ىلإ هملس ن نأ

 هيلع قاب هنأ : لاقو . هلمح ام ىلع انومأم ةقث ناك اذإ معن : لاق
 نيبو هنيب اميف هللا ءاش نإ صالخلا نم اهجو كلذ ناك هفصي نيد

 . هللا

 ثروف ةأرما هل تناك لجر نع هنع تلأس ام امأو : ةلأسم

 جوزت نأ ىلإ مهدلاو اوأربي ملو هللا هضرف يذلا اهقادص نم اهونب

 ةأرملاف اضقلاب قحأ نم لئسف ى قادص اهل هيلعو كلهف ىرخأ ةأرما
 ذخألاب قحأ هونبقف لام تيملل ىقب نإف ءافولاو ضقلاب قحأ ةرخآلا

 نع هلاسي الو هتأرما قح نع هلأسي ىلاعت هللا نأل ثاريملا لبق مهقحب
 . ن اذه مهقاق هينب قح

 هل سيلو نيدلا هل يذلا تامق نيد لجرل هيلع لجر : ةلاسم

 يربي ه ارأ ا ام ال م أ يريبي ني دلا هيلع ي ذلاو ة هيصع الو محر نم ثراو

 ن ] ليق نم تومل ١ هرضح ن او .» ء ارقفل ا ىلإ ا هئادأ ةين يلع نكيلو

 . ء ارقفلل هي ىصوأ يضقي

 هيلع نيتأرمال نيقادصب يصويو تومي لجر . .يف لاقو : ةلاسم

 ىقب نإق 0 ةيحلا يضقت لاق . دالوأ اهنم هدنعو 0 ةتيم امهدحأ امهل

 هللا هبذعي مل ءيش قبي مل نإو ةتيملا نم هدالوأ يضق ءيش لاملا نم

 اهنم دلو هل نكي ملو هينب ريغ ثراو اهل ناك نإف تلق س دالوأ قحب
 ىتح ىرخألا ىلع لضق دحأل سيل هلام يف اعرش تيملا ةتروف

 ردق ىلع هاصصاحت امهئاقو نع لاملا صقن نإو . ايفقوتسي

 . امهقادص
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 لجر عم فلخو لجر ىلإ ىصو أ لجر يف تركذو : ةلاسم

 هصو ىصوأو تارافك وأ سانلل قوقح هنع قرفت ىصوأو ةنامأ ائيش

 عم حص دقو هيلع يتل | قوقحل ا كلت يف اهقرفيبو ة هن امأل ا ذخ اب ن ]

 ل اقو > ءيشل ١ كلذ ل يصول ا بلطو نالف ىصو انالف ناي ان نمتؤم ١

 تحص اذ آ لوقتف تفصو ام ىلعف 0 ثراولل هملسأ امنإ نمتؤملا

 اهادف ءاش نإ رايتخا اهيق ثراولل سيل ةنامألا تناكو يصول أ ةياصو

 انيمأ يصولا هعم اهعم ناكو يصولا ىلإ اهعفقدو اهذفنأ ء اش نإو

 ملعيو هلل ا ء اش ن ا ىرب مكحل أ لدع ىلع كل اهل ١ نيد يف اهلعجو

 نم ةعلس تناك نإو . ةجح هل لعل ىصول ١ ىلإ ملس دق هنأ ثر اول ا

 لاقو س ثراولا رضحأ رايخلا اهيف ثراولل اهنيعب ذفنت مهارد ريغ
 . ناك نم كل ذكو تلقو > اعيمج امهيل ا اهملسيق هرضحي ن ] يصولل

 نيدلا يطعي نأ هل زاج هيصو اذه نإ:هعم حص اذإ نيد تيملل هيلع
 يصول أ ىلإ ١ هميلستي يريبي امن ا هللا كمحر اذ ذهق ىرب دقو . هلبق ي ذلا

 . هللا ءاش ." نإ ( ىري دقق كلاهلا نيد ىف ىصول ١ هملس اذإ

 نأ ملعي هدلوو نيدي هتثرو دح ىلا ىصوأ يذلا امأو : ةلاسم

 نإو ٠ هب ىصوأ ام هنع يضقيف نيدلاب يفي ال هلامو رخآ انيد هيلع

 عم هل ادهشو امهتداهش لبقت نمم اناكو رخآ دهاش دلولا دنع ناك
 دلولا ىلع ءيش الف الإو هل وه ىصوأ يذلا رخآلا صصاح مكاحلا
 . ائيش ثري مل اذإ هملع يق

 نب ديعس لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم خايشألا باتك نم : ةلاسم
 تلق ئرب همعطأقف ةعبت ميتي وأ يح هدل اوو يبصل همزل نم شيرق

 . كلذب ملعأ هللاو زوملا الو ركسلا همعطي ال هنأ مهفلا ىبأ نع

 نيد هل مهدحأ دنع ناكو 0 هوخأ هفلخو تام لجر هنم : ةلأسم

 هرلع امم صلختي ن ] ني دلا بح اص د ر و نيدو اي اصوبي ىصوأو

 ذاقنإ يف ةثرولا ملعي نإ دري ملو ؟ لعفي فيك هل يذلا ذخأيو تيملل
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 نكي مل نإو نيدلا هيلإ ملس تيملل ايصو ناك نإ : لاق ى تيملا اياصو
 ةثرولا ةيقب نأ ملعي نأ الإ ةيفخب كلاهلا نيد يف نيدلا ىضق يصو

 دحاو لك اوطعي ىتح نيدلا ءاضق يف مهيلع جتحيف نيدلاب نوملعي

 نيدلاب نومالع مهنأ ملعي ناك نإف تلق ىقب ام اومستقيو هتصح

 يف هاضق اذإ هسقن نيبو هنيب : لاق ؟ لعفي فيك كلذ مه اوركنأو

 مكح هومكاحو هوركنأ اذإف مكحلا امأف . ءيش مهل همزلي مل نيدلا
 نم ملع يذلا نيدلا يضقي نأ وه هيلعو ‘ مهلام نم فلأ اميق هيلع

 اوملع نإو ى هاضق هيلع نيذلا نيدلاب نوملعي ال اوناك نإو هتصح
 الإ مميصصح ءاضق رهاظلا مكح يف مهل زجي مل هيلع يذلا نيدلاب
 هوركنأ اذإ مكحلا يفو س هسفن نييو هنيب هل زئاجف نيدلاب اوملعي نأ
 يضقي نأ هل زوجي له نيملاع مهلك وناك اذإف : تلق ى مهيلع تبثي ملو
 اوناك اذإ معن : لاق . لاملا نم هتصح اوذخأيو نيدلا نم هيلع عقي ام

 امنإو . هنيدل هلك كلاهلا لامو هيلع نيدلاو نولاب مهلكو نيدلاب نوملعي
 . عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر) لضف ام ةترولل

 نيب تلصلا مامإلا ىلاإ هللا ديع يبأ نم باوج يفو : ةلأسم

 يف لجر ىلإ ىصوأو نيدب ىصوأو كله لجر يف تركذو 0 كلام
 نمو غلاب مهنمو ث ميتي مهنم دالوأ هلو هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق

 كلاهلا ةترو ىلع سيل هنأ لوقأ يذلاف ، روضح مهنمو بايغأ ءامرفلا

 نم نويدب عابي امنإو بايغألا نويدب مهبحاص لام نم عابي نأ
 ةصح جرخيفق هلام نمث عيمجب طيحت نويدلا نوكت نأ الإ رضح

 مهتوم حصي وأ بايغألا ء ءيجي ىتح هقن ةقت يدي ىلع فقويو بايغألا

 قوقحب هنم عابي سيلف ءاقو لاملا يف ناك اذإ امأو مهتترول نوكيف
 عيبي مهيلع رجحيو هنولغتسي ةثرول ١ دب ] يف كرتي نكلو 4 ب ايغأل ١

 . لصألا

 اذإا مه ارد هلعجيو لاملا عيبي نأ هل نإ ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 ام ىلع اياصولاو نيدلا عيمجل عابي هيف ثادحألاو لاملا توف فاخ

 . لاملا ةلمج نم نيدلاو ثقلا نم اياصولا ذفني نأ هل زوجي
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 قدصتيو هعيبي هل مالغب الجر ىصوأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 تام دقو . نيكاسملا ىلع هنمثب قدصتو هعابف . نيكاسملا ىلع هنمثب
 لاق هب عنصي فيك يصولا ىلع هيف دجو بيعب مالغلا درف يصوملا
 مالغلا اذه نإ ءالؤه اي : لاق هعاب نيح نوكي نأ الإ يصولا مرغي
 اذإ ينإو س نيكاسملا ىلع هنمث قرفأ نأ ىلإ يصوأ نم ينرمأ
 متئش نإو اورتشاف متئش نإف ى نيكاسملا ىلع هتمث تقرف هومكتعب
 امب الو الغلاب هل ملع ال هنأ مهيلع طرتشاو اذه لاق نإف . هوكرتاف
 نإ هارأو ائيش هيلع ىرأ الف وحنلا اذه ىلع اورتشاف بويغلا نم يف

 نأ لبق نم امهب ناك يذلا بيعلا يف ةبادلا وأ مالغلا هيلع دري
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 نورشعلاو سداسلا بابلا
 عير هملسي نم ىلإ نيد تعمل هبلع ناك نمك

 كلاهلل يصولا عاب كلذكو كلاهلا لام يصولا

 عيب نم تبثي امو بيعلاب كلذ دري نم ىلإ بيع اهب رهظيف اناويح

 يف ديعس يبأ نع . . كلذ نم تبثي ال امو كلاهلا ديبع نم يصولا

 ملو كلذ حصو 0 هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق يف الجر يصوي لجر

 يف هيلإ ىصوأ يذلا يصولا ةجح الإ تيملا ىلع يذلا نيدلا حصي

 نأ كلاهلل نيد هبلع نل زوجي له : تلق . هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق

 وأ ةقث يصولاو كلاهلل قحو نيد نم هيلع ام يصولا اذه ىلإ ملسي

 كلذ زوجي الق مكحلا يف امأف كلذ يف كدنع ام تلق 4 هتقث فرعي مل

 ةنانئمطإلا مكح يف امأو 4 كلذ عفدب مكاحلا مكحيو قحلا حصي ىتح

 . هتيصوو كلاهلا نيد يف الإ كلذ لعجي ال هنأ هنمأ ناف صالخلاو
 . هللا ءاش ن نإ كلذ زاج هتيصوو ةحص دعب هلعج دق هنأ كلذ هربخأو

 يف هتايح يف هليكو الجر لعج لجر يف تركذو هنعو : ةلأسم

 هيلإ عفدي نأ كيرشلا اذهل زوجي تلق . هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق

 هيلع انيد هيلا عفدي نأ سانلا نم دحأل زوجي وأ تلق 8 تيملا ةصح
 اياصوب ىصوأ هنأ حصي ملو نيدب رقي ملو نيد هيلع حصي ملو تيملل
 امف تلق اهاياصو ذافنإو هنيذ ءاضق يف هيصو لعج هنأ حص ام الإ
 نم تيملا لام يف هل زوجي امو س هب موقي نأ يصولا ادهل زوج
 ال وأ ةقث ناكو هيلإ هعقدي نأ سانلا نم دحأ ىلع هل انيد وأ هضيق

 هنيد ءاضق يف هيصو اذه نأ حص اذإف كلذ ريغ وأ هتقثب فرعي

 وأ ةرمث نم لاملا ىلع هل ليبس ال هنأ مكحلا يفف . هاياصو ذاقنإو
 مكحيو اهنم ءيش وأ اياصولاو قوقحلا حصت نأ الإ كلذ ريغ وأ نيد
 امأو ى هرمأب ءامرغلا ىلإ وأ هيلإ كلذ . ميلستب وأ اهذافنإب مكاحلا
 كلاهلا ىلع لاق . هلمحام ىلع انومأم ةقث ناك اذإف صالخلا هجو
 ةرمت نم هيلإ كلذ ميلست زاج رادقم وأ اذه اهيف ذفني اياصو هلوأ نيد
 تنأمطاو هملس دق هنأ لاق وأ هملسي هنأ لاق اذإ كلذ ريغ وأ نيد وأ
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 هرمأب وأ ىصرلا يأرب هنيصو وأ كلاهلا نيد يف راص دق هنأ بولقلا

 ضبق يف الو ةمساقم يف لخدم هذه كتفص ىلع يصولا اذهل سيلو
 ملسي وأ كلذب مكاحلا هل مكحي نأ الإ نيد ضبق يف الو 0 نمثلا

 كلذ يف مهل موزللا هجو ىلع ال صالخلا هجو ىلع كلذ هيلا ءامرفلا
 . مكاح مكح نم الإ

 لاملا بحاص كله مث الام كرت لجر يف تركذو هنعو : ةلاسم

 لاملا ملسي نأ ىرتأ تلق لاملا هيلإ ملسي نأ لاملا بحاص ليكو بلطو
 نيغلاب ةثرولا ناك نإف تفصو ام ىلعف ت ةترولا ىلإ مأ ليكولا ىلإ

 حصي نأ الإ نيدلا ءاضق يف وه امنإ ليكولا ناك اذإ مهيلإ ملس

 . كلاهلا نيد يف ء لاملا كلذ ميلستب مكاحلا مكحيو لدع ة ةنيبب نيدلا

 نأ الإ ةثرولا ىلإ ملسيو كلذ يف نيمألا ىلع ءيش الق الإو كلذ زاج

 مهلام يف هتوم دعب مهيف الىكو هلعجو كلاهلل ماتيأ دالوأ ةث .ىلل نوكي

 ملس اذإ هنأ ليق دقو هبحن يذلا اذهف كلذ مهفاف ي ليكولا ىلإ ملس

 نم قاب هنأ لاقو نيدلا يف كلذ يدؤي هنأ يصولا لاقو 4 يصولا ىلإ

 كلذ نييو هنيب لحي ملام هيلإ هملسي نأ زاج هيف هيدؤي ءيش نيدلا

 هللاو كلذ مهقاق دكوأو ىوقأ وه لوألا لوقلاو . ةثرولا نم قح ةجح

 . ملعأ

 مكاحلا عم حص اذإو رفعج نب دمحم نب رهزألا نعو : ةلسم
 ثراولا برقي الو مكاحلا هفقوب فوقوم لاملاف هاياصوو كلاهلا نيد
 نكي مل نإف ثراولل ىقب ام هنيدو هاياصو كلاهلا نع ذقني ىتح هيلإ
 يصو دي يف هتلعج دق يلام نإ هتايح يف تيملا دهشأو هفقوي مكاح
 نإ زئاج كلذف ياياصو ذفنيو ينيد يضقي ىتح هدي يف افقو نالف
 . هللا ءاش

 يف هريل ١ ىصوأ ٥ اخأ ن ا ني دهاش كرضح ا لجر نعو : ةلاسم

 ىلع حصي ن ا الي هلام عيب يل زوجي له هتيصو ذتاقن او هنيد ء اضق

 لام نم ءيش عيب ىلإ يصولل اذه ةزاجإ ىرأ الف م نيد كلاهلا
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 وأ نيدلا بحاص كلذ بلطيو ٧ هيلع نيدب نالدع دهشي ىتح كلاهلا

 عيبلا ىلإ يصولا اذه زاجي كلانهف 0 لدع يدهاشب اياصو هل حصي

 ثلت يق اياصولا نوكتو اياصولاو نيدلا اذه ردقب كلاهلا لام نم

 . هلام

 قدصتيو هل امالغ عيبي نأ الجر ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 ىلع بيعب مالغلا دريف هنمثب قدضتو هعابف نيكاسملا ىلع هنمثب
 لاق نوكي نأ الإ يصولا مرغي معن لاق م يصوملا توم دعب يصولا
 قرفأ نأو هعيبأ نأ هب ىلإ ىصوأ نم ينرمأ مالغلا اذه نإ هعاب نيح

 نم ءيشب ىلإ ملع الو س هتق رف هومكتعب اذإ ينإو نيكاسملا يف هنمث
 اذه لاق نإف . اوكرتاف متئش نإو اورتشاف متئش نإ إف مالغلا اذه رمأ
 اورتش اف بيعل ا نم هوري و . مالغل ا ا ذهب هل ملع ال هن أ مهيلع طرشو

 . ائىش هيلع ىرأ الف وحنلا اذه ىلع

 ةجحب هتوم دنع ىصوأ لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 يصولا عابف لجر ىلإ ىصوأو اديبع فلخو ةرورضلا ةجح يهو
 نأ ىلع امهنيب طرشلا ناكو س ةثرولا نم دحأل ديبعلا نم امالغ
 هنمث نم رثكاب طرشلا اذه ىلع دبعلا ىرتشاف ةجحلاب جرخي ثراولا

 اذهب هكردي له ب ضقتنم عيب اذه نأ يصولل : لاق نم لاق مث 4

 كلذ فصن لصي مل عيبلا ىلع لمح اذإ هلعلو م هب هارتشا يذلا نمثلا
 يرتشملا نأ ىلعو ةجحلاب عيبلا ناك نإف تفصو ام ىلعف . نمنلا
 ناك نإو 0 مات عيبلاو ةجحلاب جورخلا يرتشملا مزل ةجحلاب جراخلا

 نإق ةجحلاب جراخ هنأ ىلع نمتلا اذهب هذخأ ىمسم نمثب عيبلا
 ضقن ضقتنم وهف كلذ يف اوضقانت نإو م مات وهف كلذ ىلع اومماتت
 يرتشملا مزلي مل عئابلا دي يف دبعلا تام نإف يرتشملا ضقن وأ عئابلا
 يف هلام ع يرتشملا نمثلا مزل يرتشملا دي 7 تام نإو 4 ءيش

 نمثلا ناك عئابلا دي يف دبعلاو يرتشملا تام نإو هتوم دعبو هتايح
 . رخآلا تام ىتح امهدحأ ضقني مل اذإ اذهو م يرتشملا لام يف
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 هلو نيد كلاهلا ىلعو كله لجرل قح هيلع لجر نعو : ةلأسم
 ىلإ هيلع ام عفدي وأ كلاهلا نيد يف هيلع ام عفدي نأ هل ىرتأ ثراو
 قحلا هيلع يذلا نأ ريغ هلامب طيحي هنيد ناك ول تيأرأ يربيو ثراولا
 ىلع ححص مهنم ادحاو الجر نأ الإ كلاهلا نايد عيمج فردعي ال
 لأسي ملو ثراولل هيلع امم يربي له اذه هاضق نأ تيأرأ انيد كلاهلا
 مهنيب مسقي مث كلاهلا نايد نع لاسي نأ هيلع مأ كلذ نايد نع
 نع لأسي ملو ثراولا ىلإ هيلع ام عفري نأ هآرب هل ىرت مأ ةصحلاب
 عضوم يف ناك نإف ةثرولا نم ىلوأ اندنع نيدلاف ي هيلع يذلا نيدلا
 ىتح هئامرغ ىلإ هيلع ام عفدي الف نيملسملا ماكحأ ىرجت ثيح

 عضوم يف ناك نإو 0 عفدلاب هورمأيو نيملسملا ماكح دنع اوححصي
 نع هناريجو كلاهلا كلذ نع لأسي نأ يغبنيف مهماكحأ هيف ىرجت ال
 عفد لدع يدهاشب نيد هيلع دحأل حص نإف ت نيد هيلع هل ناك نم

 ىلإ هيلع مهقح نآ مهقلحتسيو . مهنيب اميف ةصحلاب مهقوقح مهيل
 هيلإ عفد دحاو لجرل الإ حصي مل نإف 0 هيلإ عفد يذلا اذه مهموي

 ةلأسملا هذه . ةثرولا ىلإ عجار وهف ائيش ءامرغلا حصي مل نإو ى هقح
 تومرضح نم هبتك مشاه نب دمحم ىلإ بسني باتك نم

 نيد وه هيلعو نيد هل لجر ىلعو تام لجر نع متلأسو : ةلاسم
 ىلإ هملس وه نإف صالخلا نيدلا بحاص دارأف اليكو لكوي ملو
 انل ظفح دقف متفصو ام ىلعف ٧ ائيش ءامرغلا اوطعي ملو هولكأ هتثرو
 اذه لثم يف يضاقلا ديعس نب داده ناميلس يبأ انخيش نع ةقنلا

 هيلع يذلا نيدلا عفدي نيدلا هيلع يذلا نإ موق لاق ليواقأ ةثالث
 نإ رايخلاب وه موق لاقو 0 تيملا ةثرو ىلإ هعفدي موق لاقو ءامرفغلل
 لدعألاب ملعأ هللاو هنيد يف هعفد ءاش نإو تيملا ةثرو ىلإ هعفد ءاش

 . ليوقألا هذه نم

 بح اص كله مث مه ار ل لجر عم لعج لجر نعو : ةلاسم

 هل نوكي وأ نيد هيلع وأ ثراو هل نوكي نأ الإ هلاحب عيضولاق مهاردلا
 . ةنامألاو ةيراعلا كلذكو هيلإ عفدي ليكو
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 انيد تيملا ىلع نأ ملعو تيم لجرل قح هيلع لجر يفو : ةلاسم
 ىلع انيد هل نأ ملع نم ىلإ هيلع يذلا قحلا عفدي نأ زوجي له تلق
 . ةثرولا ىلإ قحلا عفدي وأ نيدلا عفد ىلإ اليبس دجي مل اذإ لجرلا
 هل هعم تناك نإو س مهيلع ةجح هل سيلو ةثرولا ىلإ قحلا عفدي اذهف

 نأ هل سيلو س اهؤادأ همزلي ام عضومل قحلا بحاصل اهادأ ةداهش

 لدع مكاح مكحب وأ ةثرولا يأرب الإ قحلا بحاص ىلإ لاملا عفدي
 . ةثرولا ىلع همكح ذفني

 نيد هيلع لجر نعو نيملسملا راثآ نم ةروثنم نم ةدايز : ةلاسم
 وأ هيلع لاهنيف تيب يف نوكت وأ هلخن هيلع عقي مث هيضقي نأ يوني
 قرغيف ةنيفسلا رسكنتف ةنيفس يف بكري وأ هلتقيف هب كتفيف لجر هاقلي

 اذه يف هلأ هولتقيف قيرطلا ضعب يف صوصللا هيلع عقي وأ رحبلا يف
 نمو هللا ىلإ هرمأ اذه تفصو م ىلعف ى هللا دنع هنيد نم ةءارب

 ةيالو هل ناك نإف هب ىلوأ هللاو . هللا ءاش نإ كلذ نم أربي نأ هلاح
 هذه ىلع هيلإ راص ام يف هللا ىلع مكحن انسلو هتيالو ىلع وهف
. هريغ ىلعو لاحلا



 نورشعلاو عباسلا بابلا
 زوجب الام و هيق نيدلا لمحن زوجياميق
 رارطضالا دنع نيدنتسب فيك ةيفيكو

 مل وأ هي ىصوأ تام ىتح ءاضقلا دجي مل مث هلمحت نم كلذكو

 يف امأ نيد هيلعو تام لجرو بوبحم نب دمحم لاق : هب صوي
 ملو ضرق هلامح نم وأ ةأرما قادص نم وأ ةجئاح هتباصأ ةراجت

 يف قوقحلا نم دب ال لاق هبر ىقل نيح ءاضق ءيشلا كلذ نم دجي
 ام ردقب هلايع ىلع انيد لمتحا نم ليق دق هنأ الإ . ةرخآلاو ايندلا
 ىيعأف : نيدلا كلذ ءاضق يف ادهتجم ناكو ةحاحلا نم هب مهينغي

 هنع ىدؤي نأ هللا هل ىجري اذهف لام هل سيلو تام ىتح هب ءافولاب
 الإ هل رذع الف سانلا لاومأ يف عستا نم امإو ةرخآلا يف نيدلا اذه
 . افولاب

 لمحي نأ هل يغبني هنأ جوزرتي لام هل سيل نميف لاقو : ةلأسم

 جوزتي نأ نكمي دقو س نيد هيلعو تومي نأ ةفاخم ةبوزعلا هسفن ىلع
 وهف لام هل سيلو انيد هسفن ىلع لمحي الف جيوزتلا نع ربص نإف
 ءيش ىلع جوزتيلف 4 هسقن ىلع تنعلا فاخو ربصي مل ن ن او انيل ا ا بح أ

 هسقن ىلع لمحي الو 0 هنع ءافولا يف دهتجيو هيدؤي نأ وجري ريسي
 . هقبطي ال انيد

 نيدب جوزتي نأ هل زوجيأ ةجاحلا هبو رطضا نميف لاقو : ةلاسم
 دقف اعوج تومي ىتح وأ هيلع ام يضقي نأ لبق توملا فاخي وهو

 مهرتسيو هلايعو هبيجي ام ردقب جاتحا اذإ نادي نأ نوملسملا صخر
 . كلذ نم رثكأ ال ء ارعل ١ نم

 ملو هب ىصوأ دقو نيد هيلعو تام لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 عم ةب الو هل تناك ن ا هنع فقوي لهو ء ر ذع هل له ء افو فلخي

 هلايعو هسفن هب يذغي نيدلا نادتسا ناك اذإ : ليق دق لاق . نيملسملا
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 ءاضقلاو بلطلا داهتجا ىف لزي مل مث فارسإ ريغ نم داصتقاب
 هتيالو نإف 8 توملا هكردأ ىتح هدهجب ةبسكملا بلطو هندبب لمعلاب
 . هنع هيضقي نأ هللا هل ىجريو ةتياث
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 نورشعلاو نم اتلا بابلا
 تبجو يتلا قوقحلا دوب مل اذإ ناسنالا يك

 ءاضق كرت ىلع دمعتي نميفو دابعلا قوقح نم وأ هللا قوقح نم
 ؟ ال مأ هنع طقسي له ى هتوم دعب هريغ هنع هيضقيف تام ىتح نيدلا

 نم نامضلا هيف مزلي ام مكح لصأو ؟ صوي مل مأ كلذب ىصوأ
 هيلع بجي لجرلا نوكي دقو س كلذ نم مزلي امو هدابعو هللا قوقح

 وأ هدلو ىلإ كلذب ىصوأ نإف جحلا عيطتسي الف هلام فلتي مث جحلا
 لمعي ادحأ نأ ىرن الو هل ةرافك نوكي نأ انوجر هنع جحف هريغ ىلإ
 ةحلاب ةيصولا نإف س ىصوأ نوكي نأ الإ ةالص الو مايص ال دحأل
 هابأ نأ حاضولا نب دايز ينثدح دقو . زئاج فاكتعالاو مايصلاو
 ينطعأ سابعلا ابأ اي هل تلقف مايأ ةعبس هنع موصيل هيلإ ىصوأ
 . نهتمص دق : يل لاقف س خيشلا نع نهموصآ نهايإ

 جحي ن ] يزجيأ هنع جحي ن ] ىصوأ اذ ا لجرل ١ نعو : ةلأسم

 :رثؤملاوبأ لاق 0 هيف تام يذلا هدلب نم الإ ال : لاق ةكمب وه نم هنع
 . هيق نكسي ي ذلا دليل ١ نم هنع جحن

 اركنم تام ىتح هركنأف اقح لجر ىلإ بلط لجر نعو : ةلاسم

 يف هعقني الو تام ا ذهف ؟ ال م أ هنم ىربي أ هنوم دعي ه دلو هاضقفق

 ىرأ الق ؟ قحلا اذهل ركنم وهو هنم أربيأ هتايح يف لح يف هلعجف
 رارصإلا نع عجريو راكنإلا كلذ نم هللا ىلإ بوتي ىتح اصالخ هنم

 مدنو هتايح يف لح يف هلعج اذإ هعفني كلذ نإف 0 هللا نيبو هنيب اميق
 . هللا ءاش نإ كلذ هعفن هبر رفغتساو وه

 اهنأ ملعي وهو هلام ةاكز يدؤي نأ كرت لجر نعو : ةلأسم
 سيلو ىضم ام هيلع سيلو فنأتسي اميف يدؤيل لاق س هيلع ةبجاو
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 لزانم لاق س مشاه لاق بات اذإ موص الو اهعاضأ ةالص ةداعإ هيلع

 قوقح امأو ٧ هيلع ةداعإ الو هيلع يتأت ةبوتلا نإف ٧ هلل هعّيض قح لك
 عيمج ءادأ هيلع نأ ليق دق : ديعس وبأ لاق 0 اهؤادأ هيلعف دابعلا

 . كلذ ىلع ردق اذإ دابعلا قوقحو هللا قوقح

 لكأي ناك هرهم نم الجر نأ ميهاربا وبأ انربخأو : ةلاسم
 در ام درف مدنو باتف ةبوتلا دارثف س روشع هيلع ناكو سانلا لاومأ
 هيلع سيل ريبكلا ريشب لاق . ةافولا هترضحف هدؤي مل ءيش هيلع ىقبو
 تاولص لثم اروشغ هيلع ناك نميف ميهاربا يبأ نعو س كلذ ريغ

 عفرف درو باتق ى ةبوتلا دارأف ، كلذ ريغو يه مك يردي ال ناميإو
 انأو : لاق هيزجت ةبوتلا نأ هللا همحر يلع نب ىسوم نع كلذ
 نع ميهاربا وبأ انربخأو س هيلع امل ةرافك نيرهش رفكي نأ ينبجعي
 لسرملا نيمي ةرافك كرت نم الإ كلهي ال هنأ يراوحلا نب لضفلا
 . سفنلا لتق ةرافكو

 . باتكلا ىلإ (عجر) اضيأ مرحلا ديص ةرافكو : هريغ لاق

 نأ هيلع ناك هلهأل هب فرتعم وهو انيد ىدأ نم امأو : ةلأسم
 . هنايسنب روذعم اذهف كلذ ىلع تامو : هيسن نأ ىلا هدؤي ملف هيدؤي
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 نورشعلاو عساتلا بابلا
 ام و هتبوت لبقت ال نم و هتبوت لبقت نميق

 كلذ نم ةبوتلا هيق مزلي ال امو بوتلا هبق مزلي

 الف يبن هلتق وأ ايبن لتق نم نأ اثيدح تيورو تعمس كنأ تركذو
 هتتروأو اهجوز ريغ نم ىثنأ وأ اركذ ادلو تدلوف تنز ةأرماو هل ةبوت

 كلذ كقرعأ نأ تببحأ كنأ تركذو اهل ةيوت الف . هئاسنل ايلو ناكو ت

 ءيش اذه ملعاق هللا باتك مأ ءاهقفلا نم دحأ نع ينغلب وأ هتعمسا
 ريغ باتك يف كل تنيب دقو ءاهقفلا نم ينغلب ام ىلع هتيورو هتعمس
 . باتكلا اذه

 كلذ ملعو كلذب قيقحق ةبراحم يف يبن هلتق نم امأ : هريغ لاق

 حصي الف هريغ نم ادلو اهجوزب هقحملا وأ ايبن لتق نم امأو هللا ىلإ
 روفغلا وه هنإ اعيمج بونذلا رفغي ىلاعتو كرابت هللاو امهتيوت نالطب
 بجوأ دقو الإ دبعلا هنم بات بونذلا نم ابنذ نإ لوقن الو 0 ميحرلا

 . ةبوتلا هل هللا

 .ةبوت هل ري مل نم مهنم ادمع نمؤملا لتاق يف اوفلتخاو : ةلاسم
 ليق ةتالتلا ءالؤهف ىبن هلتق نمو ليباه هيخأ لتاق ليباقو سيلبا كلذكو
 هذك نمم دشأ ايبن لتق يذلاو ايبن لتق نميف اوفلتخاو س مهل ةبوت ال
 . معن : لاق 0 هل بنذ ال نمك نوكي بنذلا نم بئاتلاف تلق

 هدنع يهو اهعمس نم ىلع تلكشأو ةظفل ظفل نمو : ةلأسم

 نم بوتي نأ زوجي ال : لاق . اهنم بوتي نأ عماسلا هلاسف باوص
 هنم هللا رفغتسا انأف أطخ ناك نإ لوقيف ديقي نأ الإ هدقتعي ءىش

 نيدي ناك اذإ اذه هنم لبقي نأ عماسلل زوجي ال نكلو ى كلذ هعسيف
 نظلا هب نسحي نأ هلق أطخ هنأ ملعي مل نإو.. اطخ هنأ ملع اذإ هب

 انأ لوقي نأ هلف انيد هدقتعي امم ملكتملا هب ملكت امو لوقلا اذه هيزجيو

 . هيأرب كلذ لاق امنإ ناك اذإ اطخ ناك نإ هنم هللا رفغتسا
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 نوتالتلا بابلا

 كلذ ىلع ليلدلاو فراعتلا زاوج و فراعتلا يك

 تيبلاو ماكحلا سلاجمو سرفلاو متأملا تيب لوخد نع هتلأسو
 تويبلا هذه تناك دقو ىنعملا اذه يف ناك امو قيرحلا هيف يذلا
 نم ملع ريغب اهيلإ لوخدلا ءاهقفلا زاجأ دق مث اهيلإ لوخدلا امرحم
 . هنوكسو بلقلا نم ليلدب كلذ ملعي امنإو س اهلوخدب اورمأ دقو اهبابرأ
 عنم دق هللا نأل مهيلإ لوخدلا ديري نم تيبلا لهأ ىلع نذأتسي كلذكو
 هل لاقي نأب تيبلا نم توصلا عمس اذاف هكلام يأرب الا لوخدلا نم

 وأ غلاب وأ يبص نم 1 نذأ نم ملعي نأ ريع نم لخدي نأ هلف لخدأ

 كلذ لبق هيلع ناك ام توصلاب حابتسا دقو س كلام ريغ وأ كلام

 اذهف 0 نيقيلا ريغ وهو هب مكحي الو هيلع لمعي ال توصلاف امرحم
 ةمئان يهو هشارف ىلع ةأرما يتأي لجرلا كلذكو ث انلق ام ىلع لدي
 هبلق هيلإ نكس امل هعم نيقي الو هتجوز هنأ ملعي نأ ريغ نم اهاطيف
 اهريغب ناسنإلا طلغ امبرو هتجوز اهنإ ةيراجلا ةداعلاو هتجوز اهنأ
 .ىلاعت هللا لوقل س كلذ يف هيلع مثإ الف اهتبارق ضعبو اهلهأ نم
 "مكبولق تدمعت ام نكلو هب متاطخأ اميف حانج مكيلع سيلو
 مل نم مهنمو هبجوأ نم مهنمف قادصلا نيمضت يف ءاهقفلا فلتخاو

 هللا لوقل هملع عم هعم نيقي ريغب اطي نأ لجرلل زاج دقف . هبجوي
 مهجاوزأ ىلع الإ نوظقاح مهجورفل مه نيذلاو" ىلاعتو كرابت
 ريغ اذه يطو دقو . "نيمولم ريغ مهنإق مهناميأ تكلم ام وأ
 ريغ يف اضيأ هانلق ام ىلع لديف . ءاهقفلا عم هيلع ةمئال الو هتجوز
 هيلإ عفدف هلكمي ال لام يف لجر ىلإ لصو ول الجر نأ ظيقلا مايأ
 ناك ولو هل كلام ريغ هنأب هملعل هنم هذخأي نأ هل زجي مل ائيش هنم
 دقو لاملا كلذ يف هيلا ! عفادلا لجرلا اذهل دجوو ظيقلا مايأ يف كلذ

 ةرمثلا كلت نم هنم ذخأي نأ هل زاجل دجيو فرخي وهو اشيرع لمع

 رصملا يف لاملا بحاص ناك اذإ ةقث ريغ ناك نإو اهنم هيلإ عفد .
 ملعلا يف عجري امنإ اذهو ربخلا هيلإ لصيو . ةجحلا هغلبت ثيح

 ىلع لدي ديلا طسبو لوزنلاو شيرعلا نأل . بلقلا نوكسب هزاوجب
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 هب لمعيو بلقلا نوكسب ملعي امم هوحنو اذهف اهل هكلمو ةرمتلا هئارش
 اذإ ضيحلاب اهل مكحيو ةالصلا كرتت ةأرملا كلذكو 4 نيقيلاب لمعي امك

 هيق تكرت ىذلا تقولا الو ضيح مد هنأ نىقى نيقي ريقي اهي مدلا قبط

 يف ضيحت نأب ترج اهتداع ناك امل نكلو ى اهضيح تقو ةالصلا
 هيف عدت اتقو يرحتلا ىلع اهل مكحن رهش لك يفو تقولا كلذ لثم
 اتقو موصت كلذكو س نيقي ريغب ةضرتفملا كرتت نأ زاج دقف ةالصلا

 عم اهل هب مكحي ضيح لجأل اتقو ناضمر رهش يف ةالصلا كرتتو
 2 كلذكو اهل هب مكح نم عم و اهعم نيقيلا ال اهتقول يرحتلا
 ضيحملا نم سيأ دق اهلثم ناك اذإ نينسلا رورم عم اهتدع ءاضقناب
 . مكحلاب هذخأت تناك نأ دعب قلطملا نم ةقفنلا ذخأ اهيلع مرحيو

 هعم دجوي ال اضيأ اذهو اهيلع امرحم ناك نأ دعب جيوزتلا اهل زوجيو
 عبرأ وهو دوقفملا لجأ ىضم اذإ دوقفملا تومب مكحي كلذكو س نيقيلا
 يق ةريزجلا يف ىقلملاو عبسلا هلمح نم كلذكو س هفالخ نيقيلاو نينس

 : توملاب امهل مكح نينس عبرأ ةدم ىلإ ةايحب امهل ملعي مل مث . رحبلا
 ماكحأ لهج نم هيلإ بهذي ام ىلع ديعبلا ناك ولق هفالخ نيقيلاو
 نإو 0 ءاهقفلا بهاذم نم مهلامعأ نم سانلا هيلع امو ةعيرشلا

 هذه نم ائيش تبثي ملو راثآلا بلطب نيقيب الإ لوزي ال انيقي هانملع
 كلذكو . مهيلع ةنحملا ففخق هنيد رسي هركذ لج هللا نأ الإ رابخألا
 'رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري" لجو زع هللا لاق
 نأل كوكشلاو نظلاب نيقيلاو ضئارفلا نوليزت مكنإ لئاق لاق نإف
 اندصق هل امب كلهجل انب نظلا تأسأ هل ليق كلذ ىلع لدي مكمالك
 لوقنف نحنو 0 لهجلاو ملعلا نيب ةطساولا امه كشلاو نظلا نإ كلذو
 اهيلع يتلا ةدعاقلا يهو انلصأ هيلع اتيب ام امهو نيقيلاو ملعلاب

 بالقنإلا هيلع زوجي آل ملعف نيبرض ىلع لمعلا نإ كلذو ءاهقفلا
 ملعلا بجوي امو رتاوتلا ربخو ةدهاشملا ملع وهو ث ادبأ الهج ريصيف
 ةداهشك هفالخ نوكيو دقتعملا هدقتعي دق رهاظلا ملعو ةرورض هب

 هل رهظ ام فالخب نوكي نأ زوجيو مكاحلا امهلبقي دق هل نيدهاشلا

 لئاقلا لوق وحن املع ىمسي دقف اذه عمو س كلذ ىلع انرهظ امبرو
 مهوبتاكف" ىلاعت هللا لوق كلذكو ‘ لدع يدهاشب رمألا اذه تملع
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 الف تانمؤم نهومتملع نإف" هلوقو . "اريخ مهيف متملع نإ
 ىلص يبنلا نإف اضياو املع اذه يمسف "رافكلا ىلإ نهوعجرت
 لاق فرصنا املف ملس مث نيتعكر هباحصأب ىلص دق ملسو هيلع هللا
 مل كلذ لك لاقف تيسن مأ ةالصلا ترصقأ هللا لوسر اي نيديلا وذ هل
 هيلإ بهذام ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ كلذ ىنعم نكي
 : ةالصلا ىلإ داعو ترصق اهنأ الو تيسن ينأ يدنع نكي مل ءاهقفلا

 ىلص يبنلا ناكل هللا هملعي يذلا نيقيلاب الإ لوزي ال نيقيلا ناك ولو
 ضعب نع فرصنا نم نأل نيتعكر نع فرصني ال ملسو هيلع هللا
 . هدنع نيقي نع فرصنا دق نكلو نيقي نع فرصني ملف ةالصلا
 موكحم ةأرملا نأ اضيأ كلذ ىلع لديو . هتباثمب كلذك اضيأ نيقيلاو
 تقولا يف ةالصلا كرتي رمؤت اهنأ ىهو ةدراجلا ةداعلاب اهيلعو اهل

 وهام كرتب رمؤت نأ زاج دقف كلذ لبق هيف ضيحلا اهيتأي ناك يذلا

 ةيلغو ةداعلاب رمؤي امناو 4 هلثم نيقي ريغب ةالصلا وهو هضرف نيقي

 مدلا مودي تقول اهتدع يضقنتو اتقو رطفتو اتقو موصت نارمؤتو نظلا
 اذإ اهضيح عطقنا اذإ ةقلطملا هدع ءاضقناب مكحيو نيقي ريغ نم اهب

 سابع نبا نع يور دقو 4 نيقيب سيل نيتسلا اهغوليو ةنس نيتس تغلب
 ةدعلا ءاضقناب لمح اهب نكي ملو ةنس مدلا رت مل اذإ ةقلطملل مكح هنأ
 هتومل مكحي هنإ هلاح ملعي ال يذلا دوقفملا يف رثألاو نيقيب كلذ سيلو
 الو ملعب سيل نينس عبرألا رورمو ةأرما وأ ناك الجر نينس عبرأ دعب
 ةنس نورشعو ةئام هل ىضم اذا هتومي مكحي بئاقلا كلذكو .4 . نيقيب

 بجوي اهرورم سيل هتايح نم نيقيلا لاوزب اومكح دقف هتبيغ دعب
 امو هيلع سانلا امب هل ملع ال نم هيلإ بهذ ام ناك ولف س نيقيب هتوم
 الإ هنم ءيش يف مكحي نأ بجي ال انركذ ام ناكل راثآلا هب تاج
 انيلع ذخأ يذلا لب هريغ نوكي نأ زوجي ال ام نيقيلا ناك اذإ نيقيب

 نيقيلا ال اننونظ بلاغ يفو اندنع نيقي وه امب مكحن نأ هب اندبعتو
 ءانإ هدنع ناك نميف لاق دق انئاهقف ضعب نإف اضيأو ى هللا دنع يذلا
 هنم رهاطلا ىرحتي نأ هريغ ءام دجي الو سجن امهدحأ ةتالث وأ

 نيقيلاو م سفنلا هيلإ نكست ام ىلإ هيف عجري امنإ اذهو . هب رهطتيو
 ةضورفملا ةاكزلا نم لئاسلا ىلإ لجرلا هعفدي ام كلذكو كلذ ريغ
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 . بلقلا نوكسب ةضيرفلا لوزت نأ زاج دقف ريقف هنإ بلقلا نوكسب
 هيلع ىري امل ريقف هنإ هيلإ هسفن نكست نمل يرحتلاب يطعي دق كلذكو
 سيلف ملعي مل اذإو . مرغ ملع اذاف كلذ ريغ نوكي دقو رقفلا رثأ نم
 دقفلا لئاسلا لوق ىعداف نيقيب الإ يطعي ال اولوقي ملو ءيش هيلع

 وحن ىلصملا كلذكو . الام ذخأيل رقفلا ىعدي دق هنأل اضيأ نيقيب سيل
 هل ثدح ىنغلا نأ ملعي ملام ريقفلل يطعي كلذكو . هيلع ىمع اذإ ةلبقلا
 نع لأسي الو 8 كلذ زوجيف لاح لك يف ثدحي ىنغلا نإ مهلوق عم
 ريغ نيقيلاو } لاحلا رهاظب مادعإلاب لودعلا دهشي كلذكو . ةرم لك
 نم رثكن نأ اندرأ ولو هقيفوت هللا دارأ نمل ةيافك هانبتك اميقو س كلذ
 هعيمج نأل هئراق هلمي نأ نمأن ملو باتكلا هب لاطل هركذو ىنعملا اذه

 ملو ى هدابع ىلع هللا هرسي دق نيدلا نأ نيبي دحاو ىنعم ىلإ لوؤي
 مهعسو يفام مهفلك لب . ىلاعتو كرابت هنع نوزجعي ام مهفلكي
 ميحر هنكلو 0 هلعف فاعضإو هلعف مهتردق يفو هنم جورخلاو هتباصأ

 رسيلا مكب هللا ديري" هركذ لج لاق دقو هدابع ىلع لضفتم هقلخب
 فقحخي نأ هللا ديري" ىلاعت هللا لاقو 4 "رسعلا مكي ديري الو

 فعض نم يدنع سانلا فعضأو 0 "افيعض ناسنإلا قلخو مكنع

 هريغ وأ هسفن همازلإو هغلبي الام ىطاعتو هسفنل هرايتخا ءاسو هلقع
 همدقتب هبوت ديدجت ىلإ جاتحاو هلعف هنع طقسأو هنع هللا هعضو ام

 ال نأ هسفنل مزلملاو هريغل رمآلا نأل هب هل نذأي ملام يف هبر يدي نيب
 دق هدي نأ نقيتسي ىتح ةراهطلل اهتقو تاف نإو س ةالصلا ىلإ جرخي
 ةحفص هندب نم ةحفص لكو س هندب نم اءزج اهنم ءزج لك ىقال
 اذهو لوقلا اذهب رابتعالاو امهنيب يرجي ديدج ءامب هندب نم اهم

 هب ربتعا نم ىلع همعن ركذيو هلل ركشلاو عوضخلا ىلإ وعدي بهذملا

 دق يتلا هضاحتسملا ةالص نم مه نيأف 8 راصبألا ىلوأ اي اوربتعاف

 ريخأتب اهورمأي ملو اهمد رطق نإو ، اهزاوج ىلع سانلا عمجأ
 نأ هل عسوي مل همد رطق نأ فوعرملاو اهتراهط لمكت نأ ىلإ ةالصلا
 نم نراقلاو س تقولا جرخ نإو 0 هتراهط لمكت نأ ىلإ ةالصلا رخؤي
 هتراهط لمكت ىلإ ةالصلا نع ءالؤه نم دحأ رذعي مل لوبلا سلس هب

 ال ىتلا تاحارجلا بحاصو هنطب لسرتسملا نوطبملاو اهتوق فيخ اذإ
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 ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور ام كلذكو 0 اهمد ىقري
 نأ ىلإ ةالصلا رخأ هنأ ربخلا دري ملو هتنعط نم يمري مدلاو يلصي
 ةالصلاب رظتني نأ انركذ نم دحأ رذعي ملو هتراهط لمكتو مدلا عطقني
 اذه باحصأ لعج امك ةالصلا هتتاف ولو هعم هتراهط حصت نأ ىلإ

 تاوفل مهركذ عم تتاق ولو ةالصلا ريخأتي رذعلا مهسفنأل ىأرل ١

 يبأ خيشلا نع انظفح ام ركذنسو مهل حصي نأ نيقيلل اراظتنا اهتقو
 عويبلاو ةراجتلا رمأ نم ىنعملا اذه ىف هنع هللا ىضر كلام
 نالصي نيلجر نع هتلاس دييقتلا باتك ىق هانمسر امم تالماعملاو

 ضبقيو فرصنيل موقيو نمتلا نزيو بوث يف امهدحأ ينعيابيف ىلإ
 له 0 بوثلل يرتشملا ضبقي نأ ريغ نم يدنع نم بوثلا هبحاص
 نامض ال : لاق ؟ هايإ هضبقأ مل اذإ ىرتشملل بوثلا نامض ئلع

 مل هنأ ركنأو هبلطف يرتشملا عجر نإف : تلق ٧ هذخأ دق هبحاص كيلع
 ولف : تلق ى بوتلا نامض هلو نيمي هيلع : لاق ؟ هضبقي ملو هيلإ لصي
 بحاصلاو دبعلا كلذكو : لاق ؟ يرتشملل دبع نكلو هبحاص نكي مل
 ؟ اطقاس اذه ىق نامضلا ناك نيأ نمق : تلق 0 ةدحاو ةلزنمب امه

 نكست سوفنلاو ي سانلا نيب اذه لثمب ىرج فراعتلا لبق نم : لاق

 هبحاص ةجاح لمحي لجرلا نإ سانلا فراعت يفو 0 اذه لثم ىلإ
 اذإ لجرلا كلذكو س هميظعت يف بغريو هتجاح ءاضق بجيو هءارشو
 نبب روضح هديبعو هسقني هءارش لمحي الو هدبع هلمح ائيش ىرتشا

 ناك اذإف س اذه لثمب ةداعلا رجت ملو . مهلمحي الو مهيلع هتفارب هيدي
 اذإ دبعلاف ٧ هب هايإ هلامعتساو كلذب هل ديسلا رمأ نم اذه لمعي دبعلا
 مل نإو . هدرس ء ارش لمح ىلإ رداب هدرس ىضر يف بعري ناك

 ارانيد يلإ عفد الجر تيأرأ : تلق س اذه لثم ىلع سانلاف هب هرمأي

 مه اردلآ ىلع هتقفاوو فرصلا هتفرعف مهارد هب هل عيبأ نأ ينلأسو

 يدنع نم فرصناو مهاردلا هيلإ تعفدو رانيدلا تنزو مث ىضرق

 ىذلا اذه امق : تلق . ء معن : لاق. اتياث اعييو ةفراصم هذه تناكأ

 هلام امهنم دحاو لك دي يف نوكيو هيلع ةعيابملا نم انباحصأ هلعفي

 مث مهنم اهعمسأ ا اطورشو ينتفقف ل اص دق لوقيو ةف ل اصمل ١ دنع

 وه هانركذ يذلاو > ماكحألا ةباغ بلطو ةغلايم هذه لاق ٍ ناضباقتي
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 فرع اذإ عويبلا نم عيب يه ةفراصملاو : لاق س هريغ نع فاكو زئاج
 عيبلا حص دقف ى كلذ نع افرصناو نمثملاو ى نمثلا يرتشملاو عئابلا
 هل بحاص رانيدلا اذه بحاص دنع ناك ول تيأرأ : تلق ى فرصلاو
 ملو رومأملا ىلإ اهتعفدف ينم مهاردلا ضبقي نأ هرمأف هعبتي دبع وأ
 ملا معن : لاق ؟ احيحص اعيب ناكل اذه ريغ نكي ملو وه اهضبقي

 لوقت امف : تلق . مكاحلا ىلإ هيف اعجريو عيبلا اضقانتي وأ اركانتي
 مهاردلا يرتشملا ميلست نم ةماعلا نيب يرجت يتلا تاعيابملا هذه يف
 هنم ضبقيف هب يل عب هل لقي وأ يل عب هل لقي الو زابخلاو رامتلا ىلر
 راص ام كلم دق دحاو لك نإ لوقي وأ فرصنيو ذخأيف هيلإ ملسيف
 ىلإ لصي لجرلا كلذكو : هل تلق . معن : لاق هلكأ هل باطو هيلإ
 هخيطب خيطبلا بحاص هيلإ ملسيو ةضفلا هيلإ عفديف خيطبلا بحاص
 هل دشيف زبخ فيغر لقبلا بحاص ىلإ عفدي وأ فرصنيو رثكأ وأ

 نوكيأ هريغ الو عيب ركذ نم كلذ يف باطخ امهنيب نوكي الو س لقبلا
 ملو اوضقانتي ملو هيلع اومماتت اذإ معن : لاف ؟ احيحص اعيب اذه
 . لوقلا ريغب نوكي عيبلاف تلق س مكاحلا ىلإ هيف اوعفري ملو اوعفري

 يف اوملكت نإو نايبصلا كلذكو 0 لوق ريغب مجعلا ةعيابم معن : لاق
 نم بهذم ىلع اذهو توكسلا ةلزنمب ةعيابملا يف مهمالكف ةعيابملا
 عيابملا ريغ اضيأ لسرتسملاو : لاق . . مجعلاو نايبصلا ةعيابم زاجأ
 مجعلا ةعيابم تناك ملو : تلق . هنوكس عم زئاج هيلع عيبلاو
 لدبلا ميلستب لاق . اهتزاجأ ىلإ بهذ نم لوق ىلع ةزئاج نايبصلاو
 هيلإ عفدو هلام نم ءيش هنم ضبق اذإ ميتيلا ناك ملو تلق . مهيلا
 نمم ناك اذإ : لاق 0 هيلإ عفادلا ىلع انامض نوكي الف هنم لدبلا

 لاح هذهف . زيمي نمم وهو هيلإ عفدي ام لكأيو هسفن ىلع ظفحي
 مهنيب اميف سانلا فراعت ىلع كلذ ةزاجإ نإف اضيأو غلابلا يف دجوت
 فراعتلاف مهنيب ةزئاج مجعلاو نايبصلا ةعيابمب دلبلا ةنس تناك اذإو
 ال يبص هدنعو لجر يلإ لصو اذإو : تلق . كلذل ةزاجإل | بجوي

 الو نيمي كلمي هل امداخ هفرعأ الو ببسب هنم الو هبساني هنأ فرعأ

 يبصلا دنع نم لجرلا هذخأ بوث ريغ وأ بوث يبصلا دنعو س هريغ
 لخدي مل اذإ معن : لاق ؟ هنم يرتشا نأ زوجيأ عيبلا يلع هضرعو
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 امي لمعتسم وأ لمحم يبصلا نأ ىلإ كسفن تنكسو هنم بيرلا كيلق

 وأ لجرلا دي نم ةعوألا ضعب يف لومحملا ناك ول كلذكو : تلق هدنع

 لجرلا نود يبصلا سأر ىلع لامحلا ناك وأ امهنيب هنالمحي ىبصلا

 بتري ملام معن : لاق ى عئابلا دي نم ازياج هارتشا نم ءارش ناكأ
 نم اذه لثم ىلع مهرومأ يرجيو سانلا لمعي اذكهو 4 ىرتشملا

 ىلإ عفدإ كلذكو : تلق . مهعايشأ مهايإ مهليمحتو مهنايبص لامعتسا
 هتعفد يذلا ددعلا لثمب ء اضيب بايثب ينئيجيف 4 ةىجوس ابايث راصقلا

 نع تريغت دقو ٧ ال مأ بايثلا كلت يه اهنع هلأسأ الو هنم ذخأف هيل
 يلع بجيأ هلوقب الا إ يه اهنأ ملعأ سيلو اهيلإ اهتعفد يتلا لاحلا

 مكحأ اهنع ذع هايإ كلاؤس اهفرعت مل اذإ : لاق 4 ةعبت وأ كلذ نم انامض

 ملو هنم اهتذخأ نإو كل تبثأ هيلإ اهتعفد ىتلا ىه اهنأب اهب هرارقإو

 اهايإ كذخأف يه اهنأ ىلإ كبلق نكسو كيلإ اهعفد ىتح اهنع هلأست
 يذلا هنمثب بوث لك تملع دق ةموقرم تناك نإ تيأرأ تلقأ زئاج

 اهب يناجف ةيجوس يهو راصقلا ىلإ ةلمج اهتعفد مث هب هتيرتشا
 له . اهيلع يموقرو ى يه اهنأ يبلق نكسي ام ىلع ءاضيب يهو
 اهيلع يذلا مقرلا كلذب ةحبرم اهنم ائيش وأ اهعيبأ نأ يل زوجي
 اهتملع يتلا يه ةمالعلا هذه نأ نقيتمب سيلو ؟ اهتملع يتلا ةمالعلاو

 تريغ ىتح هنم ائيش تحم دق ةلاسغلا نوكت نأ وجرأ انأو . اهنيعب

 هعيبي نأ زوجي : لاق ى اصقان وأ ادئاز كلذب نمثلا راصف هانعم
 ,ترت مل ام ملعلا نم لوألا ىلع كنأل رييغتلا كزيوجت عم ةحبارم
 الف ردانلا امأو ى مقرلاو ةمالعلا رييغت نم ةداعلا يف اريثك اذه نوكيو
 نم ناسنإلا زيجي نأ زوجي ال سيلأ تلق . هيلع لمع الو هل مكح
 مقرل بوت ءارشب ربخأ نمق : تلق معن : لاق 0 هملعي امي الإ هسقن
 ريغب لاق دق سيلأ هدعب هيلع ثدح ام ملعي مل مث هنع باغ دق ةمالعو
 لاق يذلا فالخب رمألا نوكي نأ زوج نإو ٠ ملعب لاق دق : لاق ؟ ملع
 هعم م نوكي ملعو بالقنإلا هيلع زوجي ال ملعف نيبرض ىلع ملعلا نأل
 : لاق ؟ نيملعلا نيذهل فصولا فيك : تلق ى كشلا نم برض
 وحن . ام فالخب هب مولعملا نوكي الو بالقنإلا هيلع زوجي ال يذلا
 وحنو راصبألاب دهاشي امو سفنلاب ملعلاو ممألا يضقتو ندملا رابخأ
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 امهيلع زيوجتلا عم نيدهاشلا ةداهشب ملعي ام رخآلا ملعلاو س اذه

 هلوقك . املع ىلاعتو كرابت هللا هامس ام وحنكو هارهظأ ام ريغب

 مهدنع متوجر نإ هانعم امنإو ى "اريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكفا
 كلذ متوجرو هيلع نوبتاكي ام نوعفدي مهنأ ىلإ مكبولق تنكسو ءافو
 اهيأ اي" ىلاعت هلوق كلذكو س رهاظلا ملع وه اذهو 0 املع هللا هامس
 هللا نهونحتماف تارجاهم تاتمؤملا مكعاج اذإ اونمآ نيذلا

 ىلإ نهوعجرت الق تانمؤم نهومتملع نإق نهناميإب ملعأ
 هيلإ نكستو اننونظ بلغي نهنم هوجرن يذلا نأ ربخاف "رافكلا
 كرابت هللا هامس دقو ناميإلا نهتنسلاب نرهظأاذإ نهنم انسوفن
 نهنم هتقيقحو كلذ ةقىقح ةقيقح ملعي وه ناك نإو . انل املع كلذ ىلاعتو

 ملعأ انأو . مكملع رهاظب اومكحا لوقب نهنامياإب ملعأ هللا هلوقب

 لجرلا لمحتي نأ نم ءاهقفلا هزاجأ ام كلذ لثمو ء نهنم كلذ ةحصب
 هل ةنازخ نم اهل ظفحلا وجري ثيح اهزرحيو هدنع اهبتكي مث ةداهشلا
 نإو ، كلذب دهشي نأ هل اوزاجأ دقف ةداهشلا كلت ىسني مث اهوحن وأ

 تناك نإو هتنازخ يف ابوتكم هدجي ام ىلإ هيف عجري نأو ىسن
 عضوملا ىلع وآ هنئازخ ىلع هزيوجت عم ملعب الإ يدؤت ال ةداهشلا
 . هريغ نم هيلع عق وت دق نوكي نأ ةداهشلا ةركذت هيق عدوأ يذلا

 ناك نإو كلذ ىسن او هتقث هعدوي يذلا هباتكب مكحي مكاحلا كلذكو
 نوكت الو بلقلا هيلإ نكسي ام راص دقفق : نيقيو ملعب الإ مكحي ال
 ديب مامإلا بتك نم هيلإ دري ام كلذكو س املع بلغألا هيف بيرلا
 نأ هل زاج هدنع ةقث لوسرلاو متخلا يأرو ةبطاخملا دجوأ اذإ لسرلا
 كلذب رمألا نإ نظلا ةبلغو ةلاسرلا ةحص ىلإ هبلق نوكسب كلذب مكحي
 هيلع هب زيوجتلا عم املع نوكي اذه لثم نإ انركذ اميف حيحص
 اهلخدي قاوسألا ىق نوكت ىتلا فرقلا هذه نع هتلآسو . هفالخب

 ناذئتسا ريغب اهيلإ لوخدلا زوجي له اهيف نولكأي مهماعطب سانلا
 نذإ ريغب اهيلإ لوخدلا تزجأ نيأ نم تلق معن : لاق ؟ اهلهأ ىلع
 . اهيف لوخدلاب سانلل نوذأملا لزانملاك لزاتم هذه لاق لزانم يهو
 . ال : لاق ؟ نذإ ريغب ليللا يف اهيف مهيلإ لوخدلا زوجي لهف : تلق
 سانلا لوخدل اتقو راهنلا نأل : لاق ؟ راهنلاو ليللا نيب تقرف مل : تلق
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 لوخدلا سانلل مهتزاجإل فراعت ليللا يف سيلو مهل اهلهأ نم نذأو 4
 . راهنلا يف مهتحابإك لرللا يف سانلل مهتحابأ يوتست نأ الا إ مهيلا

 يف مهيلإ لوخدلا : زوجي ال انلق امنإو ى ليللا يف لوخدلا مهيلإ زوجيف

 لخادلا لخد اذاف : تلق س ةداع الو فراعت كلذ يف سيل نأل ليللا

 : لاق ؟ مهنم نذإ ريغب مهنيواخأ ىلع هماعط عضي نأ هل زوجيف مهيلإ

 نم فرغلا هذه يف نومدخي نيذلا ناملغلا هيلإ هلمح امف : تلق 0 معن

 وأ كلذ نم لكآي نأ هلف . دئاوملا ىلع عضي ام وأ لوقب وأ حلم وأ لخ

 تلق 0 معن : لاق ؟ ناملغلا يأرو فرغلا باحصأ يأر ريغي هلمعتسي

 نم سانلا هقرعي امو فراعتلا : لاق ؟ كلذ ىف زاوجلا هجو ام

 يذلا عفنلل هراضحإو هتزاجإب نوضرعتم مهنإو ى كلذل مهتحابإ
 لسغو برشلل معام لمعتسيو : تلق ى مهيلإ نيلخادلا نم هنوجري
 لك : لاق س هعضوم يف هكرتو ليدنملاب ديلا حسمو نانشالا ذخأو ديلا
 مهيلا هملسي ملو ناوخلا ىلع ماعطلا مهل كرت اذإف : تلق . زئاج اذه
 الو كلذب مهل هنم رمأ ريغب هذخأ مهل زوجي له : هايإ مهعضبقي ملو
 : لاق ؟ لعف امم ءىش ىف هيلع نامض الو : تلق ٧ معن : لاق ؟ ةحابإ
 مهيناوأو مهل هلامعتسا نم الدب ماعطلا نم مهل كرت اذإ هيع نامض ال
 نوضرعتي لضفللو نولعفي كلذك مهنأل مهدنع لضفلا نوكيو مهمدأو

 هرمث نم لكوي نأ زوجي له ث ىرقلا يف يذلا كورتملا نع هتلاسو
 اوناك نإ دلبلا لهأ فراعت ىلإ كلذ يف عجري : لاق ؟ هلهأ يأر ريغب

 هتزاجإ مهنيب نوفراعتي اوناك نإو هلكأ زوجي الف . هل عنملاب نوفرعي

 . مهنيب هنوحيبي ام لكأ زئاجو مهفراعت ىلع سانلاو هلكأ زئاجف
 . دييقتلا باتك نم يذلا ىضقنإ مهسوفن هب اوخسنو

 ترجام لامعتسا اوزوجت نأ مكل زاج مل لئاق لاق نإ : ةلأسم
 زجي مل امل هل ليق دبعتلا يف زئاج كلذ نأ متمعزو ث ةداعلا هب
 ام لامعتسا زاج دبعتلا قيرط نم الإ ةداعلا هبرجت ملام لامعتسا

 ةداعلا هيرجت ملام نوكزوجي نأ انريغ "زجي مل املف . ةداعلا هب ترج

 . ةداعلا هب ترجام لامعتسا وحن انل زاج
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 هيح اص ح اعط لكأي ن ا لثم س انلا نيي فر اعتلا نعو : ةلأسم

 نيلجرلا نيب كلذ عقي ناك اذإ هنأ يعمق هتباد لمعتسيو نذإ ريغ نم

 قتشي لالحلا امنإف ‘ سفنلا ةبيطو ىضرلا عقوم ضعب امهضعب عم
 . ىضرلا قيرط نم

 هتلخن قو ] لجر ة ةرجش يف هتي اد طبرب نم يف لوقت امو : ةلأسم

 كلذ نم ثدحت ملام كلذ يف هيلع نامض الف . ال م أ كلذ هعسبأ

 . ملعأ ا هلل او ة ةرضم

 يف فر اعتلا روجبو انهاه اهتلقنف ةذف ةروثنم يف اهت دجو : ةلأسم

 كل ذكو .ج س انل ١ فر اعت هيق نوكي امم هريغو بطحل ١ يف دجسمل ١ ل ام

 لوق وهو اذ ده يف هريغل فل اخم ب راقلا نم دجويو ب اقل و ميتيل ١

 . لمع هبلع سيلو ك هللا امهمحر بوبحم ني لمحم ني ريشي

 هدلو يأر يذلا امأو دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع : ةلأسم

 امم ناك اذإ هعنم هيلع سيلف . ههبشي امو مقوسلا لتم ارجش جرخي
 هنم لكأ نم كلذكو ىمحي الو هنم عنتمي الو دلبلا يف ةحايإل اي فرعي

 ةفصلا ىلع ناك اذإ ائيش رجشلا باحصأل همزلي ال هلهأ نم
 . ملعأ هللاو ةمدقتملا

 موق ىلإ يتأي لجرلا تلق : تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هيف يذلا ءانإلا ذخأب هورمأيف ءوضولل وأ برشلل ءام هيف ءانإ مهدنعو
 مهتيب يف ناك نإ : لاق ؟ هذخأ هل زوجيأ ى هوضبقي نأ ريغ نم املا

 نوكسو ث لقعلا ليلدب فرعي اذهو مهل همكح نأل زئاجف مهلحر وأ
 ةعتمألا نم هريغ وأ ريصحلا وأ بوثلا لثم هريغو ءانإلا كلذكو سفنلا
 هل عضوم وأ هلزنم وأ لجر سلجم يف ةعوضوم اهدجأ اهريغو 4
 بلقلاف تلعف ن نإ يل زوجي له هب عفتنا هذخأ وأ هايإ هلو انأ ينرمأيو

 . كلذ ىلإ كسفن تنكس اذإ كلذ يف كيلع نامض ال لاق نكسي
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 نوتالتلاو يداحلا بابلا
 نم مضعروو فراعتلا يف نيملسملا رابخأ يخ

 ةفاضملا ةدايزلا

 فراعتلا يف خيشلا فيلأت نم هترصتخا ام اذه فيضملا لاق
 عرشلا باوبأ نم ءايشأ لامعتسا زاوج هركذ دعب لاقف هزاوج دييأتو
 يدهملا لوسر نم ةيدهلا ضبقك نظلا ةبلغو فراعتلاو بلقلا نوكسب

 دنع هيلإ يدهت ةأرما لجرلا يطوو اهتمالعب ءاج نم ىلإ ةطقللا عفدو
 ة تاقثلا ريع نم ةرهشل | لوبقو ى هتجوزل يمعأل | ع امجو جيوزتل ١

 ىلع مامإلا ةعاط بوجوو س هتنازخ باتك ىف امب دهاشلا ةداهشو
 هركذأ ملام كلذ ريغو س هعضوم ريغ نم نومدقي نيذلا ءابرغلا
 > ر اصتفا اهلوصق حرش ريغي ب ايسأل ا هذه هيق ت دروأو ار اصتخا

 نب ن ازع ةبواعم يبأ نع انل ظفحام انلق ام ىلع لدي اممو : لاقف

 ال ملعلا نم هناكمو دهزلاو عرولا يف ةياغلا وهو هللا همحر رقصلا
 ء انشأل او ن ن ارفعزل ١ راطعل ١ نم يرتشي لجرل | يفو هب له اج ال ا هركني

 طويخل ١ نم هرل ا راطعلا هعفدي ام يرتشملل | ذخأيف ىرتشت رتشت يتلا

 ةبواعم ايأ ا ن ] ىلع . هيلإ هدري الو هلحتسي الو ث كلذ ريغو سيطارقلاو

 همامإ هي مدقتي دئاقب الا اهدح فرعي الو قيرط يف يشمي ال ناك

 دبع دمحم ىب ] نع انربخي هللا مهمحر كلام وي أ خيشل | ن اكو . همؤيو

 ىلع هدي عبصإ عضي ناكو ةيواعم ابأ نأ بوبحم نب دمحم نب هللا
 رملاو نالق لام اذه لوقيف رابغ نم اهب قصل ام ىري مث طئاحلا
 اذهب رابخألاو هبحاص نذإب الإ لق نإو . هريغ نم هلام عفانمب قح
 . اننامز لهأ اهيصحي نأ نم رثكأ ةيواعم يبأ نع
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 هنم لصق

 دبع دمحم ابأ تبحص لاق عيبرلا نع ديزي نب دمحم ينربخأو
 انسلجف ناورم نب دمحأ باب انيفاو ىلإ بوبحم نب دمحم نب هللا
 ىلع لبقأف امهيلع اندعقاف نييسركب .. ناسنإ انعاجف انلجرأ ىلع
 انمق اذإ امهايإ انمضي ملف س امهيلع اندعقأ يل لاقف دمحموبأ
 وأ امهبحاص : زرح يف امهآر وأ ةدراعلا ريغ اذه ىأر هلعلو امهانكرت

 نأ هلوق نم ناك دقو 0 هيف امهبحاصل امهرزحن امهل ازرح عضوملا

 تيب يف وهو ماق اذإ هنإ هيلع دعقيل ايسرك لجر هراعأ اذإ نآسنإلا
 وأ هبر ىلإ هملس تيبلا جراخ وأ قيرطلا يف ناك نإو هكرتي هبحاص
 . هرمأب هعدي

 هنم لصق

 هللا يضر كلام يبأ خيشل | عم دلاخ وبأو انأ تلخد تنك دقو

 عنتماو يساركلا ىلع كلام وبأو انأ تدعقق ةدايع يف ضيرم ىلع هنع

 ه اضيرم ن ں اكو تييل ١ بر هل نذ ] ىتح اهيلع دوعقل ١ نم دل اخ وي ]

 تيبلا بحاص رمأ ريقي يساركلا ىلع دوعقلا كلام وبأ خيشلا لاقف

 بحاص دلاخ ويأ لاقف ٤ ةيراجلا ةداعلاو فراعتلاب زئاج لزنملا وأ

 نأ امك زوجت ال ضيرملا ةحاباف كلام ويأ خيشلا هل لاق ضيرم تيبلا

 , ضيرم وهو هرمأي اذ ا دعقت ال أ كل ىغبني دقق زوجت ال هتيطعو هتيه

 هنم لصقك

 انعجر املف بتوعرس ىلإ كلام ابأ خيشلا انبحص انك دقو
 برش ىلإ ةجاح هب انباحصأ ضعب ناكو 0 ينوقسق ءام تيقستسا
 خيشلا لاقف كسفنل تلأس امنإ لاقو عنتماف برشيل هبلإ هتعقدف ءاملا
 ال برشل هلمح ءاملا بحاص نأل . بلقلا نوكسب هزاوج فرعي اذه
 ةفلاخم هيف اذه عنتمملا لاق ى ضعب نود ضعب ىلع هب رصتقيل
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 . برشي نأ هل ىلو برشا هل لاق ءاملا بحاص نأل ءاملا بحاصل
 الف حسمتيل ءاملا بلط اذإ اذه ىلع بجيف خيشلا لاق ى هريغ يقسيو
 حسملل عقد اذإ ءاملا بحاص نإف عنتمملا لاق . طئاغلل هنم ىجنتسي
 عفد اذإف ءاجنتسالا ريغ حسملا خيشلا لاق . نطابلاو رهاظلل وهف
 نم حسملا مسا قارتقال كلوق ىلع هنم يجنتسي ال نأ بجيف حسملل

 هلزنم ىلإ تيبلا بحاص كلخدأ اذإ كلذكو هل لاق . ءاجنتسالا مسا
 . مانت الو هيلع ئكتت نأ كل زجي مل ريرسلا اذه ىلع سلجأ كل لاقف
 لقأ الإ هنم لكأت نأ كل زجي مل لك كل لاقف ماعط ىلإ كاعد ول كلذكو

 اذه هل لاق مث اذه ريغ ةريثك ءايشأ ركذو ، لكأ مسا هيلع عقي ام

 ال سوفنلا نإو بلقلاب ملعيو سفنلا هيلإ نكست ام ىلإ هيف عجري
 حيبي الجر نأ ول ىتح مهنيب اميف سانلا هبلاطي الو اذه لثمب جرخت
 هنم يبحاص يقس أ نأ يل نذأتأ ءاملا بحاصل لاقف هنم برشيل ءام
 يف لخبل ةباغ ىلإ هبسن دق هنإ ىأرو هنم كلذ هركو هلوق هيلع دتشال

 امهنيب ةوادع كلانه سيلو 0 هعم ءاملا ناكمإ عم ءام نم هبرش هعنم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر)
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 نوثالثلاو يناتلا بابلا
 كلذ نم زوجب الام و هنم زوجب ام و لالدلا

 ال تنك اذإ لاق سانلا ىلع هب لدأ ىذلا لالدإلا نع هتلاسو

 ءايح كلخدي مل هلام نم لكات تنأو ككردأ اذإ هبحاص نم ييحتست
 لالدالا يف نوركذي موي تاذ ةديبع ابأ نا كلذ دنع ىور مث هنم

 تبهذل تدرأ ول ينأ ريغ نولوقت ام فرعأ ام لاقف كلذ نع هولاسف

 تئش ام هنم ذخآف سيكلا يتاه ةيراج اي تلقف بجاح لزنم ىلإ
 لخد هللا همحر بيبح نب عيبرلا نأ اضيأ هللا ديع ويأ كلذ دنع يورو

 هيشرق اي عيبرلا لاقف م ضيرم حيلملاو موي تاذ ناسح نب حيلملا ىلع
 نأك دعقف ماق ىتح ناسح نب حيلملا هجو للهتف لاق . ماعطلا يتاه

 عيبرلا لاقف ماعطلا ةيراجلا تتأق ريثك الو ليلق ضرملا نم هب ناك ام
 . امئاص عيبرلا ناكو لاق موقلا لكاف اولك موقلل

 هيخأ مداخ لمعتسي نأ لجرلل زاج فيكو تلق : ةلأسم
 هيخأ دلو لمعتسي نأ زجي ملو هلام لكأي وأ كلذ ريغ وأ لالدتسإلاب
 هيلع زوجي الو هكلم وه ذإ زئاج كلذف : لاق س لالدإلاب هيأر ريغ نم
 . هكلمي سيل هدلوو هكلم ريغ يف لالدإلا

 لالدإلاب هيلع نوكي ام لثمب هميرغ صصاقي يذلا امأو : ةلاسم
 يف كلذب ىضري هنأ هسفن هب بيطت ام لالدإلا كلذ ناك اذإف هنم

 . ةنانئمطإل | ماكحأ يف يدنع كلذ زاج فراعتلا

 راجشالا يقسو جسلاو تويبلا حضن امأو نسحلا وبأ : ةلأسم
 نوكي نأ الإ ءاملا باحصأ 7 يأرب ال ا إ جالفألا نم كلذ نوكي الف

 هنم نقيتب هيخأ ىلع خألا لدي امك ءاملا باحصأ ىلع ةلالد تنأ كل

 سيلو لالدإلا هجو ىلع كلذف هلام نم عافتنإلاب كل بيطت هسفن نإ
 بيطتو ملعت ام نكلو ائيش قحلا نم ينغي ال نظلا نأل كنظ هجو نم
 ىمسي كلذق ناوخألا نيب ىرجي اميف كل هلام لذبب كيخأ سفن
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 الإ نوكي ال كلذو كلذ ءاهقفلا زاجأ دقو . ناوخالا لام يف لالدإلا
 كلايعو كسفن ىلع هقفنت هلام نم ذخأت نأ هرسي هنأ تنأ ملعت نمم
 ريغ رسيو ليمجلا كل رهظيو كل عنصتي نم امأو 0 كلذب رورسم وهو
 سانلا يف هيناعم قرتفي اذهو هيآرب الإ لالدإ كلذ لام ىلع سيلف كلذ
 . لدعلاب ملعأ هللاو

 نأ كيلق نأمطا نم لك ىلع لالدإلا ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 اقفانم وأ ايدوهي كلذ ناك ولو هسفن كلذب بيطت هلام يف هلعفت يذلا

 لخ دي اميق قحل : ةقفاوم عم سفنل | ةبيطو ىضرل | هلصأ ١ لالحل ١ نأل

 . هف

 يتلا ةلالدلا نع تلاسو دمحأ نب نسحلا يبأ نع : ةلاسم
 ةلادلا يف تفرع يذلاف هالوتت نمل الإ نوكت له س سانلا نيب نوكت
 نوكت ال لوقي اضعب نأ بسحاو نيملسملا رثكأ اهزاجأ دقو افالتخا

 لام ىق ةلالدلا نأ اندنع هب لومعملاو ٠ هالوتت نم ىلع الإ ةلالدلا
 ءيشب هيلع لدي ناك اذإ كلذو كلذ هنم فرعي نمم يلولا ريغو يلولا

 هنم ييحتسي مل هترضحب هلعف ول امم هركي الو هيلع لولدملا هب رسي
 ني حيلملا ىلع لخد هللا همحر بيبح ني عيبرلا نأ تدجو دقو كلذب

 ةديبع يبأ دنع ةلالدلا اوركذ مهنأ ليق دقو ةصقلا تمدقت دق ناسح

 . ةصقلا تمدقت دق

 زوجي امك ضيرملا ىلع زوجي له تلق لالدإلا نعو : ةلاسم
 زوجت الو قرف كلذ يف يعمق ؟ قرف كلذ يف لهو 0 حيحصلا ىلع

 مهضعبل سانلا نلي ىرجت يذلا لالدال | نم ن اك امو : ةلأسم

 يف مهريغ وأ لهألا وأ هللا يف خأ وأ قيدص ىلع لدي لجر نم ضعب
 ىحتسي مل هلعقي هيحاص كردأ ول امدق كلذو كلذب سأي الف . مهل اومأ

 دقف امهنيب حابم كلذ نإو هب حرقيو هنم هرسي كلذ نأ ملعيو كلذ نم

٠ ٩



 هيلعق مهريغ امأو ث ةفصلا هذه ىلع لالدإلا يف ء ءاهقفلا صخر

 . مهيلإ كلذ عيمج نم جورخلا

 رسي هيلع لدملا ناك اذإ زئاج لالدإلا نأ انعمس ىذلاو : ةلأسم

 وهو هيلع لولدملا هفداص اذإ لدملا ناك اذإ هلام نم لدملا ذخأ امب
 انعمسي ىذلا اذهو . هلشفي لو كلذ نم يحتست مل ءيشلا كلذ ذخأي

 امهدحأ تام ىتح هقلي ملف لجر ىلع لدي نمو ملعأ هللاو لالدإلا نم

 . ةيالولا نم هيلع ناك ام ىلع وهف

 ذخأت مل هل لاقف ائيش رخآ لام نم ذخأي نم يأر نمو : ةلاسم
 هتلزنم ىلع وهف هيلع تللد لاق وأ تذخأ هرمأب لاقف نالف لام نم
 . املاظ هملعي ىتح فوقولا وأ ةيالولا نم هدنع

 ةلالد ارورس هنم فرعيو هناوخا نم خأ لامب رم نمو : ةلاسم

 . لاملا بحاص نذإب الإ ادحأ معطي الو لمحي الو هنم هلكأب سأب الف

 اندنع هل لاقي اذهو كلذب هبحاص سفن ةبيط ملع اذإ هنم لكأي امنإو

 صيخرتلا ء اهقفلا ضعب نع ءاج دقو هيخأ لام ىلع لدي يأ لالدإلا

 . هنم مشتحي مل هلكأي هكردأ ول امم هيخأ لام نم لكأي امنإو هيف

 . هلام نم كلذ لوكأملا ءوسي ال كلذ نأ ملعيو

 ال هنأ ملعي وهو لالدإلا ىلع هل قيدص بوث سبل نمو : ةلاسم

 رخآلا ىلإ مهدحأ بلطف راد يف نينكاس موق ناك اذإو : ةلسم
 ةطلخو كلذل فر اعت مهنيب ناك ناف ‘ هريغل كلذ ريغ وأ ء انإ وأ ايوت

 الا نيب فراعتلاك هنوعنامتي الو س كلذب حمست مهسقنأ نإو

 . ملعأ هللاو زجي مل اذه مهنيب نكي مل نإو زاج

 ىلع ةصوخ خرش وأ هنم لكأف موق ل ام ىلع رم نمو : ةلاسم
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 لوق ىلع كلذ نم نوكي ام هيلع مرحي الف قيدص ىلع لالدإلا دح

 . ءاهقفلا ضعي

 ضعب زاجأ دقق . هيلع ةلالدلاب لجر ةلخن فرخ نمو : ةلأسم
 يرجي امم ءاقدصألل او ن اوخإل | ىلع هريغو اذه يف ةلالدلاب ء اهقفل ا

 هب رسي هيلع لولدملا نأ نظلا ىلع بلغي امم اذه لثم ىف سانلا نيب

 هل زئاجف تالاخو تامعو لاوخأو مامعأ هل ناك نمو : ةلاسم

 نم مهلام يف لالدإلاو مهديبعو مهباود لامعتساو مهتويب يف لكالا
 حمست امم سانلا نيبام لتم لالدإلاو فراعتلا ةهج ىلع مهيأر ريغ

 . اذه ريغ ىلع مهلاومأ نم ءيش زوجي الو مهسوفن هب

 هذخأ يذلا اذه هنم ذخأف لجر لزنم لخد ىذلا امأو : ةلأسم

 . نامضلا هيلع نإف هيلع هنم للدت ىلع هياد ريغب

 هنأ ىلع ائيش ةلالدلاب لجر لام نم ذخأ لجرف هل تلق : ةلأسم
 نام همزلي له ى هل عييضت ريغ نم ئيشلا كلذ فلتف هدريو هب عفتني

 لثم هدي ىق وهف ةلالدلا ذخأ زاوج هل تبث اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ
 . اهب هبلطي ىتلا اههجو ىلع ناك اذإ ةنامألا

 نيب زئاجف ةلالدلا امإف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نعو : ةلاسم
 كلذ لعف دقو هبجعيو كلذب رسي هيلع لولدملا نأ ملعي اميف سانلا

 . ملع ] 4ال و هتكرت لوطي حرش كل ذ ىفق مهنع ء اج اميق نوملسم |
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 زوجي ال نم و فراعتلا هلام يك زوجب نم يت

 كلذ هلام يك

 دلبلا لهأ فراعت نم كلذ ناك اذإ ميتيلا احرب نيحطلاب سأب الو

 حابم مهدنع احرلاب نيحطلا نأب كلذ نوعنامتي ال مهنأو 0 مهنيب اميف

 تابنلاو بطحلا يف دجسملا لخن يف فواعتلا زوجيو : ةلاسم

 كلذكو 0 مهنيب هنوعنامتي ال مهنأب سانلا فراعت نوكي امم كلذ ريغو

 فلاخم بئاغلا نإ بوبحم نب دمحم نب ريشب لاقو بئاغلاو ميتيلا
 . لمع هيلع سيل لوق وهو اذه يق هريغل

 الإ بئاغلاو ميتيلاو بوصغملا ىلع يرجي ال فراعتلاو : ةلاسم
 يف افراعتم ناك اذإ كلذ نإ حابملا يف لوقي ناك خيشلا تعمس ينأ
 زئاجو ى حابملا يف سانلا نم هريغك عفتني هنأل ميتيلا ىلع زاج دلبلا
 عفتني ال هنال هلام يف الو هيلع كلذ زجي ملف بئافلا امأو 4 مهنيب كلذ

 عونمم هنأل بئاغلا نم دشأ يدنع بوصخغملاو ملعأ هللاو هريغك ءيشب

 '» رثك الو لق هلام نم ءيشب حمست ال هسفنو

 )١( ةخسن يف ةدايز معن : لاق ؟ فراعت هيف له قبنلا نعو ةلاسم .
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 نوتالتلاو عبارلا بابلا
 ريغب سانلا لاومأ نم هلكأ ناسنالل زوجي ام

 حابم وه سيل امم زوجب ال امو ميهرمأ

 نم بات مت ابرلا هيف لخد ائيش لجر نم ىرتشا لجر نع لئسو
 هنأ يدنع : لاق ؟ هبرل نامضلا داقتعا ىلع كلذ لكاي نأ هل له كلذ
 بصتغا نم كلذكو هل ليق هكاله ىنبجعي الف لكأ نأو كلذ زوجي ال
 نامضلا هجو داقتعا ىلع لاملا كلذ لكاي نأ هل له ةبوتلا دارأ مث الام
 نامضلاب ةنونيدلا داقتعا ىلع اهنم لكأي نأ هل له هتنامأ كلذكو
 اذإ هنأ اولاق دقو س كلذ زوج ال هنأ ىدنع : لاق ؟ اهلهأ ىلإ ءادألاو
 :.لاق نم لاقو س سانلا لاومأ نم لكأ الو ةتيملا نم لكاي هنأ رطضا
 لكأي الو رارطضالا دنع نامضلا داقتعا ىلع سانلا لاومأ نم لكاي
 داقتعا ىلع هابرأ ابر وأ هبصتغا لام نم وأ هتنامأ نم لكأ نإو ةتيملا
 هل بحأ الو هنيد ىف اكلاه نوكي نأ ىنبجعي الف نامضلاب ةنونيدلا
 وهس ةلأسملا يف يقابلا دبع نب يلع نب دمحم يقابلا دبع لاق ى كلذ
 سانلا لاومأ نم لكأي الو ةتيملا نم لكاي نأ رطضا نإ هنأ ىسع
 هئادأب ةنونيدلا عم سانلا لاومأ نم لكأي نأ هل الوق اهيف نأ ىسعو

 . لوألا باتكلا ىلإ (عجر) فالتخالا هيف امم انهو ةتيملا نم لكاي الو
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 نوتالتلاو سماخلا بابلا
 هلمحو كلذ عبو مادألاو ماعطلا ةبولج ياك

 دلب ىلإ دلب نم

 يف راكتحالا ةيفيكو كلذ نم سانلا عنمو ماعطلا سبحو كلذ عنمو
 كمسلا اولمحي نأ مهل زوجي ال رحبلا يف نودايصلاو س راعسألا كلت
 ىتح هيلإ نوجاتحم هيلإ اوداطصا يذلا دلبلا لهأو رخآ دلب ىلإ
 مهل هلمح ناك اذإ نمثلا نم يواسي امب مهحلصي ام مهل اوعيبي
 . دلبلا لهأب ةرضم

 نأ سانلا عنمي له تلقو هللا همحر هللا دبع ىبأ نعو : ةلاسم
 لثم رعسلا اهيف ىلغ دق ىرخأ ةيرق ىلإ ةيرق نم ماعطلا اولمحي
 ىلإ وأ امد ىلإ ماعطلا اهنم اولمحي نأ اهلهأ عنمي له ي ىوزن
 سانلا فاخو راعسألا ترعتسا اذإ اوعنمي نأ مهيلع معنف ؟ راحص

 رصتقيو ماعطلا مهدنع نم لمح اذإ اماعط اودجي الأ مهسقنأ ىلع
 .ةيرق ىلإ ةيرق نم لمحي الو ماعطلا نم مهدنع ام ىلع ةيرق لك لهأ

 رحبلا يف نونوكي موق نعو هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نأ ةيرقلا لهأ بلطو ةجللا يف هنوذخأي دعنكلا كمس مهيلا بلجي
 كقرع أ ن أ ت درأف > مهريغو مه اوذخأي ىنح ريل | ىل ا ددصل ا جرخي

 دارأف ةيرقلا لحاس ىلع ديصلا اذه ناك نإ لوقأف س كل ىق ىيأر
 . مهنم نورتشي رحبلا نم مهعضاوم يف مهيلإ اولخدي نأ ةيرقلا لهأ
 ىرأ الف مهيلإ هوجرخي نأ نيدايصلا ىلع نوكي نأ امأو مهل كلذف
 . باوصلاب ملعأ هللاو مهيأرب الا مهيلع كلذ

 رخآ دلي ىلإ دليلا نم ماعطل ١ اولمحي نأ س انلا عنميو : ةلاسم

 هل سيلف اعساو ئيشلا ناك اذإ امأو 0 ةيعرلا ىلع قيضلا فيخ اذإ

 . عيبلاو ءارشلاو ةراجتلا نم سانلا عنم
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 رخآ دلبب ءالغلا هغلبف نامع ىلإ دلب نم ماعطب مدق نمو : ةلاسم
 يرتشي نم عنمي امن ا هعنم ن اطلىسلل سيلو كلذ هلف هماعط لمح د اراف

 . قيضلا فاخ اذإ لمحيو

 ءاش ىتم هعيب هعلق هتعارز نم بح هعم ناك نمو : ةلأسم

 . ءاش ثح هلمحو

 افازج ضرحلاو حلملا ءارش نم نوعنمي ىوزنب ناكو : ةلاسم
 ملف ءاهقفلا مايأ يف كلذو سانلا ىرتشت ىتح مايأ ةثالث هسبحي ىتح
 . كلذ اوباع مهنأ ملعن

 هلمحيو هتيرق اذح نم كمسلا داطصي يذل يف ليقو : ةلاسم

 لضف ام الإ لمحي الو مهل عيبي نأ ةيرقلا لهأ بلطف ىرخأ ةيرق ىلإ
 هذه ريغ ىلإ هلمحي نأ هل سيلو 0 هيلع كلذ مهل نأ مهئانغتسا دعب
 . ملعأ هللاو مهتيافك دعب الإ دلبلا

 ناك ام سيح نع ساانلا عنمي نأ هل له مامإل | نعو : ةلأسم

 كلذ مهعنمي مامإلل نإ : لوقأق ؟ اهوبلجي مل يتلا بالجالا نم مهل

 . اعاش فيك اهنوعيبي

 ةرضم ري مل اذإ هنإ دلبلا ىلإ ماعطلا بلاج يف لاقو : ةلاسم

 مكحلا يف امأو س افقازج عيبي نأ هل نإ ةرضملا نيبت ملو ةماعلا ىلع

 كلذ هجو اودارأ اذإ ةماعلا يرتشي ىتح هنوعدي ال مهنإف ماكحلا نم

 نم ءيش لك يف كلذ نأ ليقو س دارأ امك عيبي كرتي مت مايأ ةتالث ىلإ
 ماعطلا يف كلذ نأ : لاق نم لاقو 4 ماعطلاو ههيشو ضرحلاو مادألا

 . ةصاخ

 هللا همحر هللا ديع ىبأ نع انل ظفحو دردعس ني رمع لاق : ةلأسم
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 مث مايأ ةتالث هيلع ربصي نأ هبحاص رمؤي وهو ههابشأو زرلاو رمتلاو
 نمسلاو كمسلا لثم مادألا نم ناكام امأو س دارأ فيك كلذ عيبي
 . دارأ فيك هعيبي نأ هلو هسبحي نأ هبحاص رمؤي الق حلملاو ضرحلاو
 . ثيدحلا هيف ءاج يذلا ماعطلا ركتحم نع هللا دبع ابأ تلاسو لاق

 اذهف ءالغلا هب صبرتيو هسبحي مث دلب نم ماعطلا يرتشي يذلا : لاق
 هللا ىلص هللا لوسر نعل دقو عنمي الو . كلذ هل هركبو . ركتحم ا وه

 . ركتحملا ملسو هيلع

 ن أ ادحأ برقي الو 4ل ا دي ام هسيحرلف اماعط بلج نمو : ةلأسم

 . ماعطلا ركتحي

 هل له يلاولا نعو هيف لاقف اباتك أرقي ديعس وبأ ناكو : ةلاسم
 نإ لاقف ٧ مايأ ةتالث افازج عيبي نأ هل بلاجلا ماعطلا عئابلا عنمي نأ
 عفري ىتح مأ عفري مل مأ دحأ كلذ هيلإ عفري كلذ لعقيق هل ليق كلذ هل

 تيأرأ : لاق ، كلذ نع يهني نم يلاولاو مامإلا كلذل لعجي لب لاق 4
 هانيأر كلذ لعف نإ لاقف رئاجلا ناطلسلا همدق مكاح كلذ لعف ول
 حلملاو مادألا كلذكو لاقو 0 ائيش هيف ديعس وبأ ريغي ملو 0 انسح

 امنإ لاق ضعبو كلذك هنأ لاق ضعبف فالتخاب كلذ يف لاقف ضرحلاو
 . ماعطلا يف كلذ
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 { نوتالثلاو سداسلا بابلا
 لكألا نم هلهج عسب از ام و هلفج عسي اميق

 زوجب ام و بوشلاو

 امئاص ناك وأ بارشلاو معطلا مدع هبرشو هلكأ رطضملل
 مهارد هدنع نوكي نم كلذكو هيقسي الف رخآ دنع ءام دجي وأ رطضاف

 لهأ لاومأ يبس نم وأ مهارد ريغ وأ ريزانخ وأ ارمخ اهب عاتبا دق

 رذعي الف ذيبن هنأ نظو ارمخ برش نم لاقو 0 كلذ عيمج مكحو ةلبقلا
 ء لالحلا نم هنأو ذيبن هنأ هفرعي ىتح هبرشي الأ هيلع ناكو كلذب

 اهمحل نم لكأي الف اهفرعي ال ةباد ىأرو هفرعي مل نم ريزنخلا كلذكو

 محل نأ فرعي مل هنأ جتحم جتحا ولو ريزنخب سيل اهنأ ملعي ىتح
 ث كلذب رذعي مل رمخلا برشو ريزنخلا محل لكأف مارح رمخلاو ريزنخلا
 . هلهج عسي ال ام اذهو

 قرحأ نميف تركذو هبراغملا بتك نم هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 نإ : باوجلا ؟ ال مأ كلذب كلهي له هبرشف هقحس هنأ مت ريزنخ محل
 ىلإ بسنق ادامر راصف قرح اذإ محللا نأو ريزنخلا محل مرح هللا

 محللا ريغ وهو ادامر داع يذلا قيرحلا ريغ وه مرحملاف محللا ريغ

 مل هنأل هنم أربي ملو س هب كلهي مل براش هبرش نإف هوركم هبرشو
 . هل لحي ال ام لعف دقو 0 هنيعب صوصنملا مارحلا برشي

 ةتيملا لكأ ىلإ رطضا لجر نعو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 ؟ءالؤه نم لكأي امف حوبذم ريزنخ محلو حوفسم مدو ةتيم هرضحو
 ىأ نمف رطضملل ةحابإلاو ةمرحلا يف واستم اذه نإ يعم : لاق
 : هل تلق . هلوق ىنعم ىلع ريخم هنأك هنم لكأ هسفنل بيطأ كلذ ناك
 : لاق ؟ ال مأ ةمرحلا يف ءاوس هلكف احوبذم وأ ةتيم ريزنخلا ناك نإف

 هيف عمتجي هنأل دشأ ناك اتيم ناك اذإ هنأ لوقي اضعب نأ ىعم

 اذه ىلع : لاق نم لاقو س ةتيملا ةمرحو لصألا يف هتمرح ناتمرح
 ةتيملا نم لكأيف تيملا ريزنخلاو ماعنألا نم ةتيملا هترضح اذإ لوقلا
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 ءاوس هنأ لوقي ضعبو : لاق ث ريزنخلا ةتيم نم لكأي الو ماعنألا نم
 رمخلا برشي نأ هل زوجيف : هل تلق س هلوق ىنعم ىلع هتحيبذو هتتيم

 امم سيل رمخلا نأ لوقي اضعب نأ ىعم : لاق ؟ ال مأ رطضا اذإ

 نأ ىعمو : لاق . اذه ىلع زوجي الو رطضملل هتحابإ هللا ىنثتسا
 نإو س رارطضالا دنع هلكأ زاج ةكلهلا نم مصعي ناك نإ هنأ اضعب
 لكأيف هل تلق 0 هلوق ىنعم ىلع هلكأ زوجي الف 0 مصعي هل ناك
 لكأي هنأ يعم : لاق 0 هييحي ام ردقب مأ عبشي ىتح ةتيملا نم رطضملا

 . هتقو يف ضئارفلا ءادأ ىلع ىوقيو ةكلهلا نم هييحي ام ردقب هنم

 لكأي نأ هل لهف مايصلا مزلي ثيح ناضمر رهش يف ناك نإف ليق
 كلت يف ردقي ال نأ هعم ناك اذإ اهلوح ىلإ هتليل يف هتيقي ام ردقب

 اذإ يعم اذكه : لاق . امئاص حبصيو لالحلا نم ءيش ىلع ةليللا
 ىذلا تلذكو : تلق 9 هلوق ىنعم ىلع مايصلا همزلي عضوم يف ناك
 وأ لكأي نأ شطعلا وأ عوجلا نم موصلا يف توملا هسفن ىلع فاخي
 . هييحي ام ردقب وأ هموي يف هضئارف ءادأ ىلع ىوقي ام ردقب برشي

 هب ييحي ام ردقب هنأ يعم : لاق \ ضئارفلا ء ادأ ىلع ردقي مل ولو

 اذإ هنإ يعم : لاق .4 همزلي ام هييحي ام قوف داز نإق : هل تلق ث هسفن

 لدب يدنع همزل رطفأ دق .ذإ هعسي كلذ نأ ليوأتب هييحي ام قوف ىدعت
 هترضحاذإ رطضملاف : هل تلق . ليق ام ىلع هموص نم ىضم ام
 سانلا لاومأ نم وأ ةتيملا نم لكاي سانلا لاومأ نم ائيش دجوو هتيم
 هذخأو هلكأ زوجي امم سانلا لاومأ تناك اذإ ليق دق هنأ يعم : لاق

 نم يدنع هبشأ هذه سانلا لاومأ نم رطضملا اذه لكأ ناك قحلاب

 لاومألا باحصأ ناك ول هنأل : لاق . همزلب ام ءادأب هلل نيديو ةتيملا
 . املف مهلاومأ ةلضف نم رطضملا اذه اوطعي نأ مهيلع ناك نيرضاح

 همزلي ام ءادأب ةنونيدلا دقتعيو مهلاومأ نم ذخأي نأ وه هل ناك اوباغ

 . هلوق ىنعم ىلع

 هللا همحر بوبحم ني دمحم هللا ديع ىبي ا ب اوج نمو : ةلاسم

 وهو .0 هتيم محلو ريزنخ محلو امد دجو اذ ١ رطضم ١ نع تلأس

 الإ لكأي الو ءاش نهيأ نم لكأي هنإ لوقأف . لكأي نهيأ نم رطضم
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 . هحور كسمي ام ر دقب

 لاق » بات مث ريزانخلاو رمخلا نمث هعم يذلا يف ليقو : ةلأسم

 ال يذلا امأو 4 طوحأ هدرو هل وه : ضعي لاقو ‘ هلهأ ىلإ هدري ضعي

 . هدري نأ هيلعو كلذ ريغ اذهف بات مث ةلبقلا لاومأ ةمينغ لحتسي

 زاج ةتيملا لكأ ىلإ رطضا نمو دمحم يبأ عماج نمو : : ةلأسم

 يف ناك . ءاوس لكألا هل حيبأ هب ام لوزي نأ ىلإ اهنم لكألا هل
 صخت مل رطضملل ةتيملا لكأ تحابأ يتلا ةيآلا نأل رفس وأ رضح

 مكيلع مرح امنإ" ىلاعت هلوقب رضح نم ًارفس الو تقو نم اتقو
 نمق هللا ريفل هب لها امو . ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا
 هللا ريغل هب لهأ يذلاو . "هيلع مثإ الف داع الو غاب ريغ رطضا
 امك هتوص عفري ناك اذهل حباذلا نأل ناتوألاو مانصألل حبذ ام وه

 توصلا وه لالهإلاو هللا ركذب حبذلا دنع مهتاوصأ نوملسملا عفري

 ليق هتوص عمس اذإ حاص اذإ لهأ دولوملل ليق اذه نمو ى ةغللا يف

 ةتيملا ميرحتك هللا ريغل حبذ ام ميرحت ىلاعتو كرابت هللا لعجف لهتسا
 عضوملا يف كلذ لكأ ىلإ رطضا نم رمأ نيبو ريرذخلا محلو مدلاو
 نأ هل نأ لكأي مل نإ توملا هسفن ىلع فاخف هريغ هيف دجيال يذلا

 يف رطضملا ناك نإو انباحصأ لاق س هلكأ يف هيلع مثإ الو كلذ لكاي
 هللا حبي ملو كلذ لكأ هل زجي مل مهيلع دعتم وأ نيملسملا ىلع ىغب لاح
 ةايح اهلكأ يف ناك نإو س اهلكأ نم عانتمالا هيلعو ةتيملا لكأ هل ىلاعت
 ىلع لدي ةيآلا رهاظو توملا نم اهب هسفن ييحي نأ هل سيلو هسفن

 هلاسا هللاو ءيش ليوأتلا اذه نم يسفن يفو اضيأ هريغ ىلعو مهلوق

 غاب ريغ هلوق ىنعم نأ ملعأ هللاو يدنعو ‘ ىضريو بحي امل قيفوتلا
 ىدعت دق يذلا يدتعملا وه يداعلا نأل لكألا يف دتعم الو لكألا يف

 يف وهف رارطضالا تقو ريغ يف لكأ نم نأل هنع هللا هاهن ام ىلا

 اذه يف اروذعم ناك كلذ ىلإ ارطضم ناك اذإو . غايو دتعم هلكأ

 فاخ اذإ هل حيبأ امنإ لكألا نأل داع الو غاب ريغ هيف ناكو لكالا
 يغب ريغ وأ يغبل هجورخ سيلو هب هسفن يحي هنألو توملا هسفن ىلع

١..



 .قيفوتلا هللابو كلذ ىلع ردق اذإ هسفن ءايحإ نم عنمي امم

 لكأ اماعط دجي ملو ةصمخم هتسم نم رثؤملا ويأ لاق : ةلأسم

 بصنلا ىلع حبذ امو هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا

 نب دايز لاق 0 لالحلا نم هريغ دجي ىتح هب مصتعي ام هنم لكأي
 دوزتيو اههابشأو ةتيملا نم لكأ الالح اماعط دجي مل اذإ هنأ حاضولا
 الف سانلا لاومأ امأو : لاق ى الالح اماعط دجي ىتح لكأيو اهنم

 ةبوتلا هيلعف ائيش اهنم لكأ نإف س تومي ىتح ائيش اهنم لكأي
 وهف هل هولخي نأ الإ مهيلا هيدؤيو هلهأل لكأ ام ةميق مرغيو رافغتسالاو
 نم يف لاق : لاق نم لاق دقف داع الو غاب ريغ هلوق امأو ى عساو هل
 هتباصأف قحلا نم هلبق اعنتمم وأ مهيلع ايغاب نيملسملل ابراحم جرخ
 هننكلو يغابلاو براحملا ريغل نذأ امم لكأي نأ هل لحي الف ةصمخم
 نيملسملا ىلإ ملسلا يقلي نأ هيلع قحلا يفو لاق همثإ ىلإ امثإ دادزي
 . لالحلا لكأيو قحلا نم همزل امب رقيو

 محل لكأي وأ رمخلا برشي نأ ىلإ رطضملا نع تلأسو : ةلأسم
 توملا فاخو امهيلإ رطضا اذإ هل لحي لوقأف رفسلا لاح ىف رشبلا

 لكأي الو ركسي الو هب ييحي ام ردقب رمخلا نم برشي نأ رقسلا يف
 وأ ردم وأ رجح لكأ نم هسفن هب ييحي ام بلطيو رشبلا محل نم
 . رطضملل هللا لحأ ام الإ هل لحي الو رجش

 ريغ ةيرقلا يف لجر نع يراوحلا نب لضفلا نع : ةلاسم
 . هايإ هلكأب كلهيأ هلكأ مث ايح مطمطلاو مطمط بنذ عطق رطضم
 معن : لاق ؟ هرفك ةفرعم لهج عسي لهف تلق . هتيم اذه معن :لاق

 اذإ هرفك ةفرعم لهج عسي مل هلكال الحتسم ناك نإف هلحتسي ملام
 . كلذل لالحتسالا هنم رهظ

 شطعي لجر نع رجاهملا نب ماشه رجاهملا ابأ تلأسو : ةلأسم
 الجر دجوف ء ىلع ر دقي ال عضوم ىق كالهل ١ 4هسقت ىلع ف اخيف
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 . معن : لاق هلتاقيف هعنمو ىبأف هيقسي نأ هيلإ تبلطف س ءام هعم
 ناك نإو هب ييحي ام ردقب هنم ذخأي امنإ هللا دبع وبأ لاقو هلتقيالو
 . هيف ايساوت اليلق
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 سانلا ريي باتكلاب هلعف زوجي اميف
 كلذ يك فراعتلاو

 ملسي نأ هيلإ بتكف قح نامعب لجر ىلع هلو نيرحبلاب ناك نمو
 هيلع يذلا عفدف تامالعو تالالدب هطخ فرعو نالف ىلإ قحلا كلذ

 هل حص اذإ زئاجف هيلإ ملسي نأ هبحاص هركذ يذلا ىلإ قحلا قحلا

 هنيب اميف ىربيو تامالعب لدتساو هطخب هباتك باتكلا نأ هسفن دنع
 مكحلا يف امأف . هبلطي عجري ملو كلذ ركني مل اذإ قحلا بحاص نيبو
 هيلإ لوسرملا دنع لدع دي ىلع اموتخم باتكلا نوكي نأ الإ ىربي الف
 الإ قيفوتلا هللابو هب اولمعو نوملسملا هلبق دق كلذ نإف اضيأ لسرملاو

 ملو . ديز ىلإ قحلا عفدي نأ قحلا هيلع نم ىلإ ةعقر تلصو اذإ هنأ

 ال هنإف عفد مث ‘ كشلا هلخادو ةعقرلا كلت قحلا هيلع يذلا ققحتي

 ىأرو ى هيلإ لسرأو هلسرأ نم دنع الدع لوسرلا نوكي نأ الإ ىربي
 . ىربي هنإف هيلع همقرو باتكلا ىلع باطخلاو متخلا

 دالب وأ ناسارخ وأ ةرصبلا نم لجر هيلإ ذفنأ اذإو : ةلاسم
 عاتملا نم كيلإ تهجو دق ينأ نامع نم لجر ىلإ اهريغ وأ دنهلا
 هعبو هنم هضبقاف كيلإ هلصوو هللا هملس اذإف نالف ديب ىذكو ىذك

 كلذ لعفيف يلإ هب هجوو اذكو اذك عاتملا نم يل رتشاو ىرت ام ىلع

 يرجي سانلا لزي مل ذم اذهف كلانه ىلاإ نامع نم بتاكملا نوكي وأ

 كلذ ىلإ سقنلا تنكسو مقرلاو طخلاو باتكلا غلب اذإو هلتمب مهرومأ
 الب اهيف نوباتري ال يتلا ةداعلاو سوفنلا تنكس اميق لمعلا هب زاج
 ةداعلاب كلذ زئاج تالماعملا مهنيب يرجت امم كلذ يف مهدنع كش
 كلذكو 0 اذه ريغ مكحلاو ماكحألا ةياغ يف كلذ سيلو فراعتلاو

 دقف اهب لاومألا ذفنيو دلب ىلإ دلب نم سانلا نيب ىرجت يتلا جتافسلا
 الو بير كانه نكي ملام ةريغصلا ةعقرلاب ةريتكلا لاومألا ذافنإ زاج

 لسرملا نع قحلا لوزيف نيدلا يضقي كلذكو س اهنم بلقلا يف كش
 لوزيو ركنيف قحلا بحاص عجري ملام ادحو ناك نإو ى لوسرلا ربخب
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 لسرملا بتري مل اذإ دحاولا ربخملا لوقل هلهأ نع لقتنيو هضرف

 . لكوملاو

 هنأ ليقق هلام نم ء يش عيبب لجر ىل ا لجر بتك ن او : ةلأسم

 نب دمحم نب هللا دبع هيخأ ىلإ بتك اريشب نإ ليقو ً عيبي نأ زئاج

 هيل ١ بتكف ينلصي باتكب الصأ ليزأ او ال ام عيبأ فيك لاقو كلذ نع

 نم اذه لثمب يرجت لزت مل سانلا رومأ نإف نبجت ال يخأ اد هوخأ

 نم ءيش عيبب هنع باتك هيلإ لصوف بتكي ال ايمأ ناك ناف 4 ةيتاكملا

 ليق دقف ةقث باتكلاب ءاج يذلا لوسرلا ناكو كلذ يف بتري ملو هلام
 ىتح لوصألا عيب ىف مهنيب فالتخالاو 4 مهضعب نع كلذ ةز اجاب

 . عئابلا ىلإ رمثلا عفد زئاجف ضورعلا امأو ي ضبقلا يف هتلاكو حصت

 اباتك الماح لوسر ءاجف لجرل ةعيدو هدنع ناك نمو : ةلاسم
 . سانلا نيب فراعتلا قيرط نم فرعي اذهف اهميلستب

 نم باتكب لصو لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 كلذ ركنأف س قحلا كلذ هيلإ عفدف ءيشب هبلطي ناكو رخا ىلإ لجر
 لعتقا باتكلا لماح داعو فعضلا هيف اباتك هيلإ بتك هتأرقأو بتاكلا
 بحاصل باتكلاب هءاج يذلا ىلإ عفد يذلا مزلي لهف ى احيحص اباتك

 بتك هنأ لوقي قحلا بحاص نكي مل اذإف تفصو ام ىلعف ى هقح قحلا
 هيلإ ءاج يذلا اذه عبتيو هقح هيلإ ملسيو هلوق لوقلاف باتكلا كلذ

 لاقو 0 هنم هنأ باتكلاب قحلا بحاص رقأ نإو ٧ هيلإ عفد امب باتكلاب
 رمأ يف هيلإ هبتك هنأ باتكلاب رقأ اذإف فعض هيف اباتك كيلإ تبتك
 هقح نم ئرب دقو ءيش عفادلا كلذ ىلع هل نكي مل هعم هل يذلا قحلا

 . باتكلا فعضب هلوق ىلإ رظني الو

 رخآ دلب يف لجرل يصو نم باتك هيلإ لصو لجر نعو : ةلأسم
 ا ذكو اذك عضوم كل اهل ١ نالف ل ام نم عب كنأ ةقث ريغ و أ ةقث عم
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 نم رمأل أ ةلزنمب وهو امات اذه نوكي ] تلق ا ذكو اذك انالف ضق او

 هتناصو تناك اذ ا همتي مل وأ يصول ا كلذ متأ كلذ تيثي ال وأ يصول ١

 مكحلا ىق ١ ذ حصيال اذه ن ] يعمف 4 ة كلذ ل يف ي دنع امق تلق . ةحيحص

 نيلخادل ١ عم كلذ يف بتري مل اذا إ حصيف ةنانئمطال | عضوم يف امأ او

 ال ا يلوق نم ذخأت الو ث كل تفصو ام ري دت . يرتشم ق ] عد داي نم هيق

 . باوصلاو قحلا ققاو ام

 اباتك هيلإ بتكف هدلب ريغ يف لجرل عيابت هقحل نمو : ةلاسم
 . (ىرب دقف هدنع كلذ حصو ء اريل اي هطخ فرعو
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 نوتالتلاو نم اثلا بابلا
 تاريملاب هيلإ لاز مت نامض ناسنال همزل نميف

 ملو ، هبرض برض شرإ هيخأل وأ هدلول همزل نم كلذكو تلقو

 هيلإ عجر اذإف تفصو ام ىلعف . ال مأ ررضلا كلذ نم ئرب دق ه ارتأ

 هللا ءاش نإ كلذ نم ةبوتلا عم ئرب دقف ثرولاب هقحتساو ثاريملاب

 . باوصلاب ملعأ هللاو
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 اهخسن كذ و اهل ن 7 امضلاو بتكل ا يك مكحلا
 اهبحاص رمأ ريغب ناك وأ رجأ ريعب وأ رجأب

 ناصقنلاو ٧ ةدايزلا نم ةباتكلا يف لاعفألا نم زوجي ام كلذكو
 اضعي ث كرتيو اضعب بتكي نأ يف لئاسملل راصتخالاو بخسننتلا يف

 عيمج مكحو باتكلا لهأ رابخأو انل انموق بتك خسن كلذكو كلذ هبشو
 ىرأ ال لاق فالخلا لهأ بتك لعجلاب لجرلا خسن نع هتلأسو ي كلذ

 نأ كلذب ديري وهو هسفنل اهخسني لهف تلق س ارثأ رفكلا رثؤي نأ
 امب ذخؤي ال اهيلع بتكيو كلذب سأب ال : لاق ؟ نيملسملا ىلع اهضرعي
 . نيملسملا ىلع ضرعي ىتح هيف

 نم باتكلا ريعتسي يذلا يف لدقو رخآ باتك نمو : : ةلأسم

 نأ هبلع سأب ال هنأ لقف . ائيش هنم خسنت الو ٥ أرقا هل لوقيف هيحاص

 . هتلزنمي نآرقلاو هعنمي نأ دحأل ) يغبني د ال ملعل ١ نأل هنم خسني

 ؟ال م ] كلذ هلا > ىرخأ عديو :رو تلق تك نأ ل :ارأف / يف لئاسم

 . هللا ءاش نإ كلذ هل معنق

 باتكلا نع لئسو نايب ةدايز اهيف هذه نكلو ةرركم : ةلاسم
 هنم خسنت الو هأرقا باتكلا بحاص هل لاقف هأرقيل لجرلا هريعتسي

 خسني نأ هيلع سأب ال هنإف هيلع ءاش ام هنم خسن نإف 0 لقنف ائيش
 . نآرقلا الو هعنمي نأ دحأل يغبني ال ملعلا نأل هنم

 . انفرع اذكه رسكتو هنم صقن ام ةميق همزليو : هريغ لاق

 اهيف رظني نأ سأب الف ميتيلل ملعلا بتك تناك اذإ لاقو : ةلأسم
 كديب ريغت ام ةميق هيطعت كنإف كديب ساطرقلا ريغي نأ الإ هخسنيو
 . ساطرقلا نم
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 هدم هيلع عقوف هنم خنسي باتك هدنع لجر نع هتلاسو : ةلأسم

 هيلع عقو ام ناك نإ : لاق ؟ ةعبت كلذ ىف همزلي له . ةدملا احمف

 همزلي الف الإو هتميق نم صقن ام ةميق همزل هساطرق ةميق صقني
 سيلف هنم ىحمأ ام در اذإ لاق ، ءىش هنم ىحتما نإف تلق ى ءىش

 . . ءيش هيلع

 هركف ةنايخ اهذخأف اهجوز بتك نم ةأرما هتنكم نمو : ةلأسم

 لاق س خسني نأ سأب ال لاقي سيل ليق 0 هدنع نم اهخسن نامثعوبأ
 . كدنع ميتيل نوكي كلذ

 فلاخم ثراو هلو نيملسملا لوق اهيف ابتك كلم نمو : ةلأسم

 نإو 0 هنع اهليزي نأ هلف ثقلا نم جرخت تناك نإف ةافولا هترضحو

 ثراولا ىلإ ملسيو بتكلا عيبي يصولا نإف 0 ثلثلا نم جرخت ال تناك
 كلذ عيبب رمأ امكاح ناك نإو نيملسملا لوق اهيف ابتك هنكمي الو نمثلا
 . اضيأ

 نم لجرل خسني نأ انتوعد لهأ نم لجرل زوجي الو : ةلاسم
 مهيلع هرسقي الو مهيلع هأرقي الو مهتمئأ ضعب نع ملع هيف اباتك انموق
 نأ هوهن دقو كلذ هعسي الو زوجي ال امو رفكلا نم ءيش هيف ناك نإ
 نم هل زاجأ دقف . نيملسملا ىلع هأرقو هسفنل بتك نإو رفكلا نيبي
 . كلذ زاجأ

 نكي مل ائيش هدنع نم ديزيو اباتك خسني ناك لجر نعو : ةلاسم
 له تلق . ةبوتلا دارأ مث دمعتلا ىلع وه هباتك يف ديزي باتكلا يف

 اذإ هنأ ىعمق ى هليزي ىتح وأ هلاحب هداز ىذلا كلذ كرتيو ةبوتلا هئزجت

 باتكلا بحاص ىلإ هنم ةفاضإلا ريغ ىلع هتدايز هل زوجت ام داز
 ء باوصلا نم ءاش ام بتكي نأ هيلع سأب الف هريغ ىلإ وأ قحلا ريغب

 دق ناك نإ باتكلا ريغ نم ةدايزلا نأ باتكلا ىق تبثأ نإ كلذكو

 هلاحب هعدي نأ سأب الف باوصلا نم كلذ ناكو ي باتكلا ىلإ اهفاضأ
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 ريغ ىلع اتبثم وأ باوص ريغ ناك نإ امأو س بابسألا هذه ضعب ىلع

 وأ باوصلا ىنعم ىلإ لقني ىتح يدنع هتابثإ زوجي الف باوص هجو
 دق ناكو هليزي نأ هيلع ناك نإف : تلقو ى بابسألا نم ببس ريغب
 مهيلع ردقي وأ مهيلع ردقي ال سان هيف داز يذلا باتكلا كلذ نم خسن

 هبأرب دحأ اهنم خسنو الطاب ةدايزلا تناك ناف ؟ مهمالعإ هيلع له .

 تقخ مارحلاو لالحلاو نيدلا ىنعم يف هب لمعي يذلا لطابلا نم ناكو

 ىلع ناك نإو 4 مهمالعإ ىلع ردق نأ كلذ مالعإ هيلع نوكي نأ هيلع
 هب لطبي الو لطاب هب تبثي الو نيدلا رومأ يق لمعتسي ال امم كلذ ريغ
 . هيزجت ةبوتلا نأ وجرأف س قح

 الف هبحاص يأر ريغب ملع هيف اباتك خسني لجر نعو : ةلأسم
 . مرغلا هيلعف باتكلا فلت نإف سأب

 نكلو هئادنب لجرلا ىلإ لجرلا بتكي نأ هركيو رثأ نمو : ةلأسم
 . نالف يبأ يلإ بتكي

 ملسو هيل هيلع هللا ىلص يبنل ١ نع دمحم وبأ خيشلا ىورو ١ : ةلاسم

 .كرتا ١ مالسل ١ هبلع ل اقف . اهضعب بتكن ن ن ] ىرتق انبجعت اراي اخأ

 ةىقن 7 اضيي اهب مكتئج دقل هلل او 4 ء ىر اصنل او دوهيل ١ تكوهت امك متن ذأ

 مالسل هبلع هلوق ىنعمو 4 يعاب اتا ال ا هعسو ام ابح ىسبوم ن اك ولو

 . ىر اصنل او دوهيل | تريحت امك مع هلل !و نوريحتم متن ذ نوكوهتمأ

 امو ىل اعت هللا هلوقل ةلملا ينعي ةيقن د در اضيب مالسل ا هيلع هلوق ىنعمو

 . ملعأ هللاو ةلملا ىنعي ءافنح نيدلا ل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ
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 نوعبرألا بابلا
 روجي ام 9 بونكملا باتكلا ىك روجب ١ اميك

 ةيانكلاب روم اعلاو رع ااو باتكلا يف بتكب نأ
 هرمأ ريعب دح أ نع بنكب نم وأ

 فيك فلاخم ثراو هلو توملا هرضحيف نيملسملا بتك هدنع نمو
 ىلإ نيملسملا فحاصم لمحو كرشلا لهأ فحاصم مكحو عنصي

 اباتك لجرل مامإلا بتك اذإو ى كلذ عيمج مكحو كلذ ريغو برحلا لهأ
 هقرخف باتكلا نع لجرلا ىنغتسا مك لجرل ةجاح يف ةالولا ضعب ىلإ
 مامإلل نوكي نأ الإ كلذب سأب ال هنأ هللا دبع يبأ نعف هذخأو
 كلذك معن : هريغ لاق 0 هيلإ هغلبي نأ هيلعف هيف ةجاح هيلإ بوتكملاو
 . هللا دبع يبأ نع دجوي

 لاقو ىتش سانأ نع اباتك هل بتكي نأ لجرلا لاق نمو : ةلاسم
 نوكي نأ الإ مهنع هل بتكي نأ هعسي الف مهنع بتكي نأ هورمأ مهنأ
 . مهنع بتكي نأ هل اونذأ مهنأ لاقو ةقث هعم ناك اذإف 0 ةقث هعم

 دحأ ىلإ دحأ نع بتكي نأ دحأل زوجي الو ى مهنع بتكي نأ هل عساوف
 لام نم ءىش اذه هياتكي فلتو لعف نإف . بذك اذه نأل هرمأي مل

 هباتكب فلتي مل نإو \ بتاكملل كلذ مرغ بتاكلا ىلعف 0 هيلإ بوتكملا
 ىلع ردق نإ كلذ بتاكلل لجرلا مالعإو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعف 0 ءيش
 . رافغتسا ١ هأزجأ ردقي مل نإو كلذ

 ىلإ ءاجف لاجرو ماتيأ مهيفو غلب ريغ انايبص عياب نمو : ةلاسم
 . اذك نالف ىلعو اذك نالف ىلع ىل بتكأ هل لاقف 8 سانلا نم لجر
 هل بتك نمل هب مكحي ال هباتك نأل ءيش بتاكلا مزلي الف بيغ مهو
 ذخأ قح هل ناك نإف ء هل بتك نمل ةركذت وه امنإو هل دهشي الو ائيش
 دقو س عيش بتك نم مزلي الو باتكلا هعفني مل ءيش هل نكي مل نإو
 . هل بتكي نأ انباحصأ ضعب هرك
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 هب دأر ريغي لجر ة ٥ دل اهش بتك نم ر اثآل ا ضعي يف تدجوو : ةلاسم

 . ملعأ هلل او كلذ دي ساي ان الف

 كمس نمث ىل بتكأ : هل لاقف ناسنإ هاتأ لجر هل تلق : ةلأسم

 كلذ ىف ر اتخملا ني دمحم لاق هل بتكأ نأ ىل له . افلس وأ اند ل وأ

 . فالتخا

 لجرلا ىلاإ يتأي لجرلا نع هتلاسو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 له . يل هبلع انيد امهرد اذكو اذك نالف ىلع يل بتكأ هل لوقيف

 اذهو كلذ : زوجب معن : لاق ؟ هترضح ريغ نم هبلع بتكأ نأ يل زوجي

 . ةداهشب سيل

 قحلا هيلع ىذلا ىأرب الإ كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو : هريغ نمو

 هيلع يذلا ناك نإف 8 قحلا هيلع يذلا للميلو لوقي ىلاعت هللا نأل
 ىأرب بتكي ذئنيح مث كلذك هنأ ملعي ىتحف افيعض وأ اهيفس قحلا
 نيذلا دوهشلا كلذكو س هيلع قحلا يلو للميلو س قحلا هيلع يذلا
 نع الإ مهتداهش بتكي ال : لاق نم لاق . ةداهشلا ىلع نودهشتسي
 الو مهل ةجحب سيل باتكلا نأل كلذ زوجي هنإ : لاق نك لاقو مهيأر
 نم اوملع ام الإ ةداهشلاب مايقلا مهل مزلمب اذه باتكب سيلف مهيلع
 . كلذ

 راثآلا يف بيصيو هبيجيف ملاعلا ىلإ بتكي لجرلا نعو : ةلاسم
 . ةءاربلاو ةيالولاو ى مارحلاو لالحلا يق ةفلتخم لئاسم تاباوجلا يفو
 نع بيصيو دحاو ملاع نع هلك وأ هلهج عسي الامو هلهج عسي امو

 عم باتكلا اذه نم ءيش لك عضي نأ ديريق هلثم رخآ باتك يف رخآ

 له : تلق . رخآلا ملاعلا نع رخآلا باوجلاو . رخآلا باتكلا نم هتم
 عطقي وأ هوركم وأ مارح كلذ وأ راثآلاو تاباوجلا فنصي نأ هل زوجي

 ةدايز وأ ليطعت وأ قح لاطبإ كلذ يف نكي مل ام زئاج كلذق باوجلا

 . كلذ ىنعم يف
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 اذه فرعي لجر يف دمحأ ني نسحل ١ ىلع ىبأ نعو : ةلأسم

 ىلإ هدريو امهدحأ نم هريعتسي نأ هل زوجيو رمعلو ديزل هنأ باتكلا
 نم هضبق زوجي اميتي امهدحأ ناك نإ تيأرأ ٠ ال مأ هيلإ هملس نم
 نآرقلاو ملعلا بتك ةءعارق زيجي نم لوق ىلعف 7 ال مأ هيلإ هدرو غلابلا
 هيف ثدحأ نإو س كلذك باتكلا ناك اذإ زئاج كلذف . ميتيلا بتك نم
 . ملعأ هللاو نامضلا هيلع ناك اثدح

 هتلأسبو نسحلا ىبأ نيب دمحم نسحلا ىبأ نع بسحأ : ةلأسم

 له . ةدملا ىحمف ةدم اهيلع عقوف اهنم خسنب بتك هعم لجر نع
 ةميق صقني اهيلع عقو ام ناك ن إ : لاق ؟ ةعبت كلذ يف همزلي

 تلق .هرش همزلي الف دزو كمف نم رقن ام ةميق ة همزل ى اهساطرق

 . عيش هيلع سيلف اهنم ىحم ام در اذإ لاق 4 ائيش اهنم ىحمأ نإف

 . يتاش نمت يل بتكأ لاق لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 مزلي الق ال م ] بتك يذلا مزليأ اذه يلع سيل نيدل ١ هبلع يذل ١ لاقو

 . ةلداعلا ةنيبلاب الإ باتكلا لبقي ال هنأل ءيش بتك يذلا

 باتك هيلإ لصو نمو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نوكيل وأ هأرقيل هيلإ هعفد وأ هباوج هل بتكيل لجر ىلإ هعفدف دلب نم
 ناسنإ هيلإ بلط ول كلذكو هبحاص هدري مل ولو هدر همزلي هنإف هدنع

 وأ اهل يسان اهكرت وه يردي ال هدنع اهكرت مث اهأرقف ةعقر هل أرقيل
 . ملعأ هللاو هيلع اهدري نأ هيلعف ادمعتم

 بتكف هل هنأ نظف ضايب رتفد لجرل هدنع ناك نمو هنم : ةلأسم

 هيف امب باتكلا هيطعي نأ بحي ملو لجرل هنأ ملع مث هألم ىتح هيف
 . ملعأ هللاو هساطرق لثم اساطرق هيطعي نأ ىرأ ىنإف

 اهيف لئاسم نع هل لاسي ةعقر لجر ىلإ ثعب نمو هنم : ةلاسم

 لاسي مل نإو اهدري نأ هيلع ىرأ الف باوجلاب هيلإ ثعبو هل لاس نإف
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 بهذيو لئاسملا ىلإ جاتحم لجرلا لعل هلع اهدري نأ هيلع ىرأ ينإف

 الق يل لأست نأ هلاسي هيلإ بتك نوكي نأ الإ ةعقرلا يف ام الا هنع

 هللاو لاسب مل وأ لاس هبجي مل وأ هياجأ 4 هيلا اهدري نأ هيلع ىرأ

 . عجر ى ملعأ

 مهنم ٥ أرقيف نونعم وهو ةع امج ىل ا لصي ب اتك نعو : :7

 اذه نأل هءوضو دسفي ال اذه لاق 0 ئضوتم وهو مهبيغم ىق دحاو

 هوؤرقيفقف تلق . هنوؤرقن هيق عرش مهلكو س انل ١ ت ١ ل اع نم يرجي

 فرعي اذه ل اق هنمضي م أ كلذ هعس « . مهنم دح و هذخ اب مث =

 . مهعيمجل ل ام وهو ةلادل او مهنم فر اعتلا قيرط نم

 نيملسملا لوق اهيف ابتك كلمي لجر خايشألا باتك نم : ةلاسم
 اهليزي نأ هل له . نيملسملا لوقل فلاخم ثراو هلو ةافولا هترضحو
 نم جرخي ال ناك نإ 0 كلذ هلف ثلثلا نم جرخت تناك نإ لاق س هنع

 هكلمي الو . نمثلا ثراولا ىلإ ملسيو بتكلا عيبي يصولا نإف ثقلا
 . اضيأ كلذ عيبب رمأ مكاح ناك نإو س نيملسملا لوق اهيف ابتك

 اباتك لجر ىلإ بتك لجر نع ديعس يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 يعم لاق . هيلإ بوتكملل وأ بتاكلل ساطرقلا نوكت نمل ساطرق يف
 يف سانلا عم باتكلا كلذ لثم جرخي ام ىنعم ىلع جرخي كلذ نإ
 ابوتكم باتكلا اذه ناك نإف هل تلق . هيلإ بوتكملاو بتاكلل فراعتلا
 نإ يعم لاق س ساطرقلا مكح فيك ةعامج وأ نيلجر ىلإ هنأ ريغ
 فراعتلا ىلع دحاولا ىلإ باتكلا ىنعم جرخي ام ىلع يدنع هانعم

 باتكلا ىلع بوتكملا نيلجرلا دحأ هذخأ نإف هل تلق ى سانلا نيب

 جرخي هنأ يعم لاق 8 نامض اهيف همزلي له 0 رخآلا نود امهمسا
 نم هيلإ بوتكملل كلذ لثم يف سانلا نيب فراعتلا هب جرخي ام ىلع
 نم باتكلا اذه ىنعم جرخي هنأ يعمو س دحاو وأ ةعاج نم بتاكلا

 ةبتاكملا ىنعمب مهل ساطرقلا كلمت ىنعمب . مهيلإ بوتكملا ىلإ بتاكلا
 ةجاحلا غالبإ ىنعمب وه امنإ ناك نإو س كلملا يف اعيمج مهعيمج مهل
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 ةجاحلا غولب ىنعمب هكرت الإ ساطرقلا غولب يف ىنعم الو هيف يتلا

 وأ مهيلإ بوتكملا مهيلإ غلب نم ىلإ ةحابإلا ىنعم ىلع ىدنع جرخ

 باتكلا هيلإ بتك نم ريغ لجر باتكلا اذه ذخأ نأ هل تلق ى مهريغ
 تبث اذإ كلذ هل نوكي له .4 هيلإ بتك نم ىلإ باتكلا لوصو لبق

 ىتح الإ هيلع روجحم هنأ يعم : لاق ؟ ساطرقلا يف ةحابإلا ىنعم

 هتحابإو اهغالبإ هب ديري يتلا ةجاحلا غولب هب حابي ام ىنعم غلبي

 صوصخملا ىلإ وأ هيلإ بتك نمل صاخ وهف كلمتلا ىنعم وأ اهدعب
 نايب باتك ىلإ (عجر) فراعتلا يف كلذ جرخي هنأ نيبتاكملا نم كلذب
 . عرشلا

 س انل ١ ىلع نوب ل ب اسح هيف ب اتك هل لجر نعو : ةلاسم

 تناك يتل ١ نويدلا تيهذو باتكلا كلذ فلأف لجر اهذخأ تاداهشلاو

 ام يلعفا > فرعي مل وأ باتكلا يف امم ذخآلا فرع دقو سانلا ىلع

 . هبلع سيلف اهي اوم اقو ب اتكل ١ ىف ىتل ١ مهتد اهش نوظفحي نشل ا

 ناك باتكلا يفام ىلع نودهشي دوهشلا ناك نإو ساطرقلا نامض
 نم باتكلا ينام فرع ساطرقلاو . نويدلا كلت نامض لجرلا ىلع
 دوهشل ١ ناك نإو ه موقلل انويد باتكل ١ يف نأ فرعي مل وأ نويدلا

 باتكلا باحصأ لوقي نأ الإ ساطرقلا الإ نامض لجرلا ىلع نكي مل
 باتكلا يف امب الإ مهنويد نوظفحي ال مهنأ نويدلا هيف مهل نيذلا
 الا نويدلا باحصأل نويدلا نم هيف امو باتكلا نامض هيلع ن . ا لوقنف

 نامض لجرلا ىلع امنإف مهميرغ نم باتكلا باحصأ يفوتسي نأ

 باحصأل نويدلا نم مهيلع امب ءامرغلا رقأ نإ كلذكو . ساطرقلا
 نامض الا لجرلا ىلع نكي مل دوهشلا عم وأ مكاحلا عم نويدلا

 قحل اهلهأ ىلإ اهادف نويدلا نامض لجرلا مزل اذإو ى ساطرقلا
 . نويدلا نم مهنع ىدأ امب ءامرغلا لجرلا

 نبا دمحم هيقفلا لاس هنأ خسانلا لاق باتكلا ريغ نم : ةلاسم
 هريع ىل ا اع اقر هل بتكي ن ] ن اطلسل ١ هرمأي ي ذل ا يف يبجشل ١ ددعس
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 . هرسي امي هل ةدعلاو هل ءاعدلا نم هل زوجي ال هل اميق نيملاظلا نم

 نم هدنع هعنص دق امب هل فيرعتلاو هيلع بذكلاو م هتبحمراهظإو
 دق هنأو .جارخلا وأ لاومألا نم سانلا نم هل هضبق دق امو ةمدخلا

 ىلع كلذ يف نامض ال هنأ باجأف . هلوسر ةبحص يق هيلإ هذقنأ

 ء هناطلسل هنم ةىقت ةيقت هنأو نيملسملا لوق يف مثإ الو 4 كلذ يف بتاكلا

 امنا إو كلذب نوع ىنعم كلذب يوني ال نكلو لمع سيل لوق باتكلا نإو

 لاقف باتكلا يف اوفلتخا نيملسملا نإ يل لاقو هيلط دقو . هل ةيقت وه

 . ملعأ هللاو ه هأرقي ىتح مالك سيل مهضعب لاقو . مالك هنأ مهضعب

 هدنع ناك نميف يناوزنلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأ لاق : ةلاسم

 اهفقوأ دحاو لجرل تناكو ٧ اهنم نوملعتي نيملسملا ىلع ةفوقوم بتك
 . كلذ ريغ وأ اهيف ثدحو عطقت نم نامض اهنم همزلف نيملسملا ىلع
 نأ بحأ ينإف 0 هريغ وأ دلجب اهعطقت نمض دق يتلا بتكلا حلصأف
 اذإ هنم نمض يذلا باتكلا يف حلصأ اذإ كلذ نم هصالخ نوكي

 كلذ نوكي نأ تببحأ اهدحأ يف حلصأو هنيعب هفرعي مل نإو هفرع
 نيملسملا ءارقف ىلع كلذ ةميق قرف نإو . ةروشملا قيرط نم هصالخ

 . ملعأ هللاو هسقنل طاتحا دقف 4

 ملعلا بتك لجرل | دد يف عقو اذإ لاقو ةبواعم يبأ نع : ةلأسم

 . مهطعيل لاق هخسن نكمي مل نإف ليق هدريلو هخسنيلف انموق دنع نم

 نيملسملا نيدب نيدي ال نمم دحأل ناك اذإ هنإ ليق دق : هريغ لاق

 ءارعشلا بتك كلذكو ليق 4 ملعأ هللاو هتميق ىطعأو هنم ذخأ قحلاو

 الف ميتيلل ملعلا بتك تناك اذإ لاقو س معن لاق . انموق دنع ةمكحلا نم

 هيطغت كنإف كديب ساطرقلا ريغتي نأ الإ هخسني وأ هيف رظني نأ سأب
 . ساطرقلا نم كدي هريغت ام ةميق

 ام هل لاق مشاه نب دمحم لأسي ةرفص ابأ تعمسو : ةلاسم
 نيد اهيف هل ابتك الجر عدوتساو كله لجر يف هللا دبع ابأ اي لوقت
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 مهيري الو اهسبحي ن أ هعسي ] نوقف انم دالوأ هلو مهريسو : نيملسمل ١

 . اهنمث مهيطعي نكلو معن لاق اهايإ

 نيملسملل نيفلاخم ةترولا ناك اذإ هنإ كلذ ىف ليق دقو : هريغ لاق

 . كلذ مهلف نيملسملا فالخب نونيديو مهنيد يف

 ملع اهيف كرشلا لهأل فحاصم نوملسملا منغ اذإو : ةلاسم

 . اهفورظب عفتنيو ىحمتو مهنم اهعيب 7 اف مجن ا ملعو مهنيد

 . برحلا لهأ ىلإ فحاصملا لمحت الو : ةلأسم

 يف مه سيل نيذلا كرشلا لهأ نادلب عيمج نأ انفرع : هريغ لاق

 هبشأ امو نيصلاو دنهلاو جنزلا نادلب لثم مهدهع الو نيملسملا ةعاط
 ٠ برحلا لهأ ضرأ يهو كلذ
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 نوعبرألاو يداحلا بابلا
 رامتلا طاقتلاو وجشلاو ردسلاو لخنلا نم حابملا يق

 بنعلا طقلو جلفلا نم محللاو

 ىونلا طقلو ا اهيطعيف رامثلل ريقفلا ةطقلو جلفلا ريغ نم

 . ليخنلا نامضو براخلا حيرلا ةيفيكو ىونلا قارحإو

 طقلي اسأب ىرأ الف نصح اهيلع نكي مل اذ ا لخنلاو : ةلأسم

 اهيلع نكي نإو ‘ فصاع حير نم الإ اعيضم اطقاس ناك اذإ اهرمث

 هنم طقس اميف ردسلا امأو 0 موقلا نصح هيف امل ضرعي الف نصح
 الو هنودهاعتي موقلا نوكي نأ الإ اسأب هيف ىرأ امف نوصحلا ريغ يف
 . هب قحأ هلهأ نإف هبنتجاف هنوعيضي

 هلمحف رهن يف رمت لخنلا نم طقسق حير جاه اذإو : ةلاسم
 . هل ضرعت نأ بحأ امق > كي هرمم ناكو رهنلا

 اكلم راص اذإ حابملا نم ريقفلا ةطقل لكأ ينغلل زئاجو : ةلاسم
 نم ذخأي نأ ينغلل زجي مل ضعبو 0 زوجي ال روجحملا نمو ريقفلل
 حابملا نم اوقلي نأ ءارققلل اوزاجأ دقو يلإ بحأ لوألا لوقلاو ى ريقفلا
 رادقملا يف اوفلتخاو فراعتلاب حابملا نم زئاجو براخ حير ريغ نم
 ريغ : موق لاقو . رثكأ : موق لاقو ى تارمث ثالث : لاق نم مهنم
 .كلذ

 مل مهضعبف رمثلا طقسف لخنلا قذع بقن اذإ مامحلاو : ةلاسم
 نكي مل اذإ موق زاجأو ي مارح حيرلاو ريطلا حرط ام لاقو هطقل زجي
 : لاق نم لوق بحأو ريثك فالتخا فيرخلا طقل يقو س براخ حير
 هسفن جرحت نكي مل امو ى زجي مل ةلخنلا بحاص سفن بطت مل اذإ
 . ةلخنلا بحاص سفن بطت ملام دودحم دح الب زئاجق
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 اينغ ناك نإو اهلكأ هل زاج بنع ةبح وأ ةرمت طقل نمو : ةلأسم
 ينإ الول لاقف ةرمت دجو هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور امل

 هريغل اهلكأ ةزاجإ كلذ يقو 4 اهتلكال ةقدصلا نم نوكت نأ ىشخأ

 مرحي مرحملاو 4 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةمرحم تناك ةق ةقدصلا نأل

 . ءاوس ةقدصلا يف اهنم رثكأ وه امو ةرمتلا نأل هريثك ميرحتك هليلق

 . اهمكح زاج ناك رمتلا نم ريثكلابو ةرمتلاب قدصتي لجرلا ناك املف

 ردق ظيقلا مايأ لخنلا نيتاسب نم ريقفلا طقل اذإو : ةلاسم
 نم الو حابملا نم هريغ لام نم طقل نم ىلع ةاكز الف ةبرجأ ةسمخ
 . هبر هل زوجي ال ثيح نم طقل ام نامض هيلعو زورحملا

 نيتاسبلا نم طاقللاو طرقلاو غمصلاو طقاسلا لسعلاو : ةلاسم
 فراعتلا يف هب سأب الف عنمي الو ةحابإلاب افورعم اذه نم ناك امف
 نم طاقللاو زئاج ةطقللاك هبحاص هيلإ عجري ال طقلي يذلا لسعلاو

 نصح 7 نم ةح ايإل اي فرع ام ال ا ز روجي ال هل ةروصحم ١ نيد تاسيل |

 لاومألا نأل م راحص ماكحأ نم صخرأ لابجلا ماكحأو عنم الو
 لالخلا ىتح عابت اهنأل اهنم ءيش طقل لحي ال ةعونمم راحصب
 . صوخلاو

 فيلو قسعو برك وأ صوخ نم لخنلا نم بطحلاو : ةلأسم
 . نوصحلا ريغ نم عنامتي مل اذإ حابملا ثيح نم زئاج

 ٠ زئاج ىونلا طقلو : ةلأسم

 ناسنإ ءاجق اهلهأب فراع ريغ وهو دلب ىلإ لخد نمو : ةلاسم
 . هنم هذخأ هيلإ زئاجف هيلإ ملسو 0 ةلخن نم فرخو هفرعي ال

 زجي مل اريثك ارمت لخنلا تحرطف فيرخلا باصأ اذإو : ةلاسم
 نم زوجي الو . حابملا نم زئاج براخ حير ريغ يف ليلقلاو 0 هطقل
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 باهلا دح ىف راص اذإ ءاملا نم هب قحأ هطقالو هطقل زئاجف فيرخ
 . هبحاص دي نم

 ال ءيش هدب يف اهيرك نم رسكف لجرل ةلخن سم نمو : ةلاسم

 . كلذل دمعتي ملام كلذب سأب الف هل ردق

 نوصحم نم براخلا حيرلا نم رمتلا طقل زوجي الو : ةلأسم
 : مهضعب لاقف ؟ وهام براخلا رادقم يف اوفلتخاو نوصحم ريغو

 وهف حيرلا ترتنامنإ لوق اهيفو لخنلا بابرأ سوفن هب بطي ملام
 نمالو ريقف الو ينغلل نوصحملا نم زوجي الو انيلإ بحأ لوألاو مارح
 كلذ زئاجف حابملا امأو هيف ةحابإلاب سانلا نيب فراعتملا حابملا ريغ
 .فراعتلاب

 ىدر أ تنكو 0 هطقل عسي ال راحص نيت اسي نم لالخلاو : ةلاسم

 لهأو مهاردلاب عابي لام اذه لوقيو كلذ زيجي ال دمحم ابأ خيشلا
 . ةحابإب فرعي الو كلذ نيحيبم ريغ راحص

 هنأل س انلا ل اوم أ نم ر احص نم لالخل ا طقل زوجي الو : ةلاسم

 رمأب الإ اهريغو راحص نم رومعملا نم هطقل زوجي الو نمت هلو عابي

 حابملا ثيحو لابجلا نم راحص ريغ نم امأو ى مهتحابإو اهبابرأ
 . زئاج هطقلف

 . ةلمقلا اهب لتقي نأو ةاونلا قزح نع ىهنو : ةلأسم

 ايطر اهتحت دجو ةلخن هل تن اك لجر نع هتلاسو : ةلأسم

 لاق . تلكش اذإ هطقلت ال : لاق ؟ هطقليأ اهسنج نم ةلخن اهبنجيبو
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 يذلا رمتلاو ليسلاو ليفلاو جلفلا يف ه حياسلا رمتلا نعو : ةلاسم

 امأو س هذخأ هل زوجي الو ةرثكلاو ةلقلا يف دح هل له لخنلا نم عقي

 ينغلاو ريقفلل هذخأ زئاج كلذف براخلا حيرلا ريغ نم ءاملا يف حئاسلا

 ريقفلل ز زوجي ليق دقف وه نيأ نم ردي مل اذإف براحلا حيرلا نم امأو

 . ىنغلا نود

 يف موقل يتل ا ةلخنل او رقعج ني دمحم ني رهزأل | نعو : ةلأسم

 .هكرحي ءيش الب طقس اذإ هل زئاج كلذف اهنم طقسو رخآ لزنم

 نم طقسي امم رمتلا طاقل نع يراوحلا ابأ تلاس : ةلاسم
 وهف رمتلا نم ليخنلا نم طقس امم ءاهقفلا كلذ زاجأ لاقف ليخنلا
 ملف براخ حير نم كلذ نوكي نأ الإ ينغ وأ ريقف نم هذخأ نمل لالح

 يتلا نيتاسبلا يف ةنوصحملا لخنلا نم ناك ام كلذكو ى كلذ اوزيجي
 طقس ام الإ اهرمث طاقل زوجي ال كلذف 4 اهلهأ يأرب الإ لخدت ال

 هب عفتناو هطقل نمل زئاج وهف براخ حير ريغ نم نصحلا فلخ اهنم
 هلمحف براخلا حيرلا نم رمتلا نم طقس ام كلذكو س ريقف وأ ينغ نم
 اذإ جلقلا نم هطقل ءاهقفلا نم زاجأ نم زاجأ دقف . جلفلا ىف ءاملا
 نم ريطلا حرط امع رثؤملا ابأ تلاس يراوحلا وبأ لاق . ءاملا هلمح
 وه ردسلا يف اولاق كلذكو م هطقل نمل هطقل زاجأف . لخنلا نم رمتلا
 يف زاج ام .ب لخنلا يف لوقلا لثم ردسلا يف لوقلاو . لخنلا لثم
 زجي مل لخنلا يف زجي ملام كلذكو . . قبنلا نم ردسلا يف زاج لخنلا
 يف لوقن انإ الإ رثأ هيف انعم سيلف لسغلا امإو قبنلا نم ردسلا يف
 ال ناك اذإ ردسلا نم قبنلا طقل زوجي ثيح طقس يذلا لسغلا اذه
 كلذ نأ فرعي ناك اذإ كلذكو 4 هب عافتنالاب سأب الف . هلهأ هنم عنمي

 اوزاجأ دقو ث ردسلا قرو نم طقسي امم اوعنمي ال دلبلا لهأ عم زئاج
 يمحي ال ام نم مهيأر ريغب سانلا لاومأ نم راجشألا نم عافتنالا
 فصلا هذه لثمو رخشألا لثم كلذو م رجشلا نم ناك ام عنمي الو
 . كلذك هنوعنمي الو هلهأ هيمحي ال امم راجشألا هذه عيمج نم ةر

 اذإ سانلا لاومأ نم شيشحلاب رثألا ءاج كلذكو رثؤملاوبأ انل لاق
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 نع كلذ انغلب دقو م كلذ اوزاجأ دقف دلبلا لهأ عم زئاج كلذ ناك
 . هللا همحر بوبحم نيب دمحم

 اذإ ليسلا نع هتلأسو رثألا نم فاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 له . سانلا ل اومأ نم لينسلا ح اتجا هنا كلذ رهشو لينسلا لمح

 لتم ليسلا ريغ نم ناك وأ قيرطلا نم هطقل ام هنم طقتلي نأ زوجي
 ىلإ (عجر) كلذ زجي ملو ةجراخ هذه نأل ال لاق نيتلبنسلاو ةلبنسلا
 . باتكلا

 لثم لخنلا نم اوبطحي نأ سانلل زوجي له تركذو :
 صوخلا لثم نصحب اهيلع رادم سيل يتلا لخنلا نم سبايلا ا مخل
 نمل كلذ زاج دلبلا لهأ عم ازئاج كلذ ناك اذإف س بركلاو قسعلاو
 نه زجي مل كلذ نم نوعنمي دلبلا لهأ ناك اذإو س هلك كلذ نم بطحت

 ىلع ازئاج ناك دلبلا لهأ عم كلذ نم زاجامو . مهيأرب الإ ءيش كلذ
 نم هنأ الإ تاعارزلا نم شيشحلا كلذكو . نيبئاغلاو راقصلاو رابكلا
 هلثم در رجشلا ىف قلعي امم بارتلا نم ائيش سانلا ضرأ نم ذخأ
 . هلهأ لحتساو س بارتلا نم

 يذلا ردسلا نعو هللا همحر ىلع يبأ نع دجوي امم : ةلاسم
 نأ يل زوجي له تلاس نصح اهيلع سيل يتلا لخنلاو قرطلا ىلع
 اسأب ىرأ الف نصح اهيلع نكي مل اذإ لخنلا امأف . اهترمث نم طقلا

 نوكن ق أ فصاع حير نم ال ا اعيضم اطقاس ن ں اك اذ ا اهرمث طقلب

 امق ر دسل ١ ام و > موقل ١ نصح هدق ذ ضرعي الق > نصح اهيلع

 موقلا نوكي نأ الإ اسأب هيف ىرأ امف نوصحملا ريغ يف هنم طقس
 . هب قحأ هلهأ نإف س هبنتجاف هنوعيضي الو هنودهاعتي

 له جالفأل | يف رامثلا نم حئ اسلا نع ديعس وبأ لئسبو : ةلاسم

 ام ةلزنمب ن اكو ةميق هل ن اك ا ذإ هنأ ل اقف . ىنقل و ريقفلل هذخأ زوجي

 اممو تاروجحملا نم ناك نإو س ريقفلاو ينغلل وهف هلثم ىلإ عجري ال
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 . ينغل ا نود ريقفلل وهف اهب فرعي هفص هل نكب ملو هظم ىلإ عجري

 زوجي له احئاس جلفلا نم طقل هاش سأر نع لئسو : ةلاسم
 : ديعسوبأ لاقف ؟ ةتيملا ةلزنمب وه مأ نيملسملا دلب يف ناك اذإ هلكأ

 هتاكز تحص نإف هل ليق ى ةتيملا ةلزنمي هنأ ىري هنأكو 0 هلكأ زوجيال

 عجريو ض اهب فرعي ةمالع هل تناك نإ : لاق 0 ةطقللا ةلزنمب نوكي له

 ةمالع هل نكي مل اذإو ينغلا نود ريقفلل ةطقللا هلزنمب وهف هلثم ىلإ

 . ينغلأو ريقفلل ةحابإلا ةلزنمب وهف هلثم ىلإ عجري الو

 لخنلا نم طقلي نأ زوجي له نيتاسبلا نم بطرلا نعو : ةلاسم

 ن او عنمل ا انعم كلذ نأل زوجي الف هلظتمو كلذ نع انصح هانعم جرخي

 ةلزنمب اذه لك ىق وهق كلذ هابشأو باودلا لوخد نم كلذ ريغل ناك

 حيرلا امأو ى روصحملا ريغ يف احابم لصألا يف ناك اذإ حابملا
 جرخي ام دح يق تناك ذإ اهنإ اهيف دج امم لبق هنأ يعمف براخلا

 اذإ سانلا لاومأ نم طقسي ام كرتب سفنلا ةبيط نم فراعتلا ىف
 ةفرعم سانلا لاومأ نم طقس ام ةحابإ انعم امنإف اذه دح نم جرخ
 . كلذ لاح نم جرخ اذإ كلذ لثمب مهسقنأ ةبيط

 زئاج بطحلا اهيف عنمي ال يتلا ةيرقلا نم بطحلا يفو : ةلاسم
 نإو كلذ زاج عنامتي الو ةحابإلاب افراعتم ناك اذإ هنأ يعمف ال مأ
 مل هلصأ كالمألا نم ناكو هرمأ لكشأ نإو ء زجي مل عنامتي ناك

 . هتنسل ةفرعملا دعب الإ كلذ ةحابتسا ىطاعتي

 هيف عنمي ال يتلا ةيرقلا نم سانلا لخن نم بركلا نعو : ةلاسم
 دلبلا ةنس نم كلذ فرع اذإ هنإ ىعم ؟ ال مأ زوجي بطحلا الو بركلا
 . زئاج هنإ ليق دقف ةعنامملا كرتو ةحابإلاب

 نع هعفريف بطر فذق هررحنيقف ةلخن علطي يذلا نعو : ةلأسم
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 مل اذإ هنأ يعمف . هيف همزلي ام تلق ‘ بطرلا فذقلاب طقسق هسفن

 هل زئاج كلذ نأ ةجح هجو نمو زئاج هلثم نأ ةحابالا كلذ يف جرخي
 نكي مل نإ كلذ نم صلختي نأ بحأق 0 هسفن نع هلزعب ةتباث ةجحب
 سيلو س ةلخنلا ةميق صقتي ملام هنأ يعمف ى نيهجولا نيذه دحأ ىلع
 يف ىرعتي الف ةرضم الو هجارخإ يف ةميق هل نكي ملو ةرضمب كلذ
 كلذ دعبي الو هيلع نامض ال لوقلا ضعب يف هنأو فالتخالا يناعم
 ١ باوصلاب ملعأ هللاو هللا ءاش يدنع

 نيتل ١ يف كلذي رجت مل ة ةداعلا نأل رمتلا | يف زوجي ام .. ١ يف انعم

 نإ ا هلم وهف عضوم يف كلذ دي افورعم كلذ ل نوكي ن ں أ ال ا رمتل ١ لثم

 . هللا ءاش

 سبايلا صوخلاو اسعلاو قسعلاو فارغشلا ىف تركذو : ةلأسم
 زوجي ال مأ سانلا لاومأ نم لخنلا نم هجارخإ سانلل زوجي له تلق
 ح ايمل ا هي فرعي امو ح ايم هنأ ملعأ نأ زوجي لهو ؟ مهيأرب ال ا كلذ

 ماكحأ هيلع راج وهف كالمألا نم بوبرم لكف . حابم هنأ حصيو
 نم ىضر وأ ةبه وأ عيب نم لالحلا هوجو نم هقلطي امب الإ رجحلا
 مل ولو هكرتب ىضرلاب هلهأ نيب فراعتلا هب يرجي امب وأ ملعب هكلام
 جاتحا نم دنع كش الو ةهبش هيف يرجي ال امب هنيعب دحأ نم ملعي

 . هنيح يف هنم كلذ ىلإ

١٢



 نوعبرألاو يناتلا بابلا
 رانلاو شيشحلاو لزانملاو ضرألا يف حابملا سق

 نيتاسبلا لوخدو ضرألا يف يشملاو

 اهيف امو ضرألاو لاومألا نم اهريغو نيتلاو راجشألاب عافتنالاو
 ماكحأو سانلا لاومأ ىلإ رظنلاو لافطلا نم اهريغو بوبحلا طقلو
 رميف نيترم وأ ةرم كاوسم ىلإ جاتحي لجر نعو 0 كلذ عيمج
 يواسي ام وأ ةصوخ وأ اكاوسم اهنم جرخي نأ هل له . ةيفاصلاب
 . الف نمهرد يواسي ام امأف . اهنع ىنغتسي وهو لقأ وأ نيمهرد

 نعو 0 ةلخنلاب رضي ال ناك اذإ سأب الف هوحنو كاوسم امأو
 هشحي يذلا هلمحي بارتلا هيف نوكي دق دلبلا لهأ نيب حابملا شيشحلا
 ديس ىلع وأ ءيش كلذ يف هيلع لخدي له . دمعت الب شيشحلا يف
 هيلإ هب ىتأ اذإ لجرلا ىلع وأ هديس ىلإ مداخلا هب ىتأ اذإ مداخلا

 وه هلمح اذإ هلثم ابارت وأ ى بارتلا كلذ ضرألا ىف دري : لاق 0 هدلو
 ثيح نم هادري نإ امهرمأيلف همداخ وأ هدلو هب ءاج نإو ى هسفنب
 ابارت المحف ةفورعم ضرأ نم اشحي نأ امهرمأ ناك نإو هاذخأ
 . هدري هب قثي نم وأ هادريلف

 > ريققل ١ وأ ينغل ١ هطقلب لخنل ١ نم عقي يذل ١ رمتل ١ نعو : ةلأسم

 تناك نإو ى كلذب سأب الف براخ حير نكي مل نإف ؟ كلذ هل زوجي له
 . هله ] ن ذاب ال ا ريقق الو ينغل كلذ زوجي الف بر اخ حير

 وأ هيلإ همداخ هب يتأي وأ سانلا لخن رضحي نمعو : ةلأسم
 ال لاق نإ ىرت امو هب عفتنا نأ همزلي امو كلذ هل زوجي له هدلو
 ملعي ملو هيلإ هب ءاجو ءاش فيك وه بطحف يلخن نم الإ بطحت
 ال هنأ هرمأ دقو بطح نيأ نم ملعي مل اذإف 4 كلذ يف همزلي م لجرلا

 ريغب سانلا لخن نم بطح نإو هيلع سأب الف هلخن نم الإ بطحي
 . دلبلا لهأ يف ازئاج كلذ نوكي نأ الإ مل مرغيلف مهنذإ
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 ريغب سانلا لاومأ نم راجشألاب عافتنالا اوزاجأ دقو : ةلأسم
 رخشألا لثم كلذو ، راجشألا نم ناك امم عنملاب يمحت ال امم مهيأر
 الو هلهأ هنومحي ال امم راجشالا عيمج نم ةرفظلا هذه لثمو 4
 نم شيشحلا يف رثألا ءاج كلذكو ٧ رثؤملا وبأ انل لاق كلذك هنوعنمي
 انغلبو كلذ اوزاجأ دقف دلبلا لهأ عم ازئاج كلذ ناك اذإ سانلا لاومأ
 طاحملا ةعارزلا هذه نع رثؤملا ابأ انلاسو بوبحم نب دمحم نع كلذ

 اهل ناك نإ لاقف اهنم شيشحلا زوجي له . اهريغو نارضحلاب اهيلع
 الف باودلاو سانلا نم عرزلا ىلع داسفلا لاحل عوزلا ىلع طاحم
 شحي ال عرزلا ىلع طاحم امنإ ناك نإو س اهنم شيشحلاب سأب
 . اهنم شيشحلا زوجت الف اهنم

 سيل رابآلا نم ءاملا اهيف سانلا يواست عبرأ لاقيو : ةلاسم

 هلبحب عزني ناك اذإ ةراهطلاو برشلا دارأ نمل هعيب الو هعنم دحأل

 ضرأ يف ثيغلا يقس نم ضرألا هتتبنا ام وهو بشعلاو هولدو

 . ةدقاولا رانلاو ةيدوألاو لابجلا نم ةراجحلاو تاوم ريغو تاوم

 وأ يضرأ يف تيطو نأ جرح يف تنأ لجرل لاق نمو : ةلاسم
 وجرأف 0 اهيف ةالصلاو بارخلا ضرألا ىف ىطولا اوزاجأ دقف تيلص
 . اهيح اص ج ارحإ هرضي مل كلذ لعق نإ

 سانلا دنع نم لخن مرص روق يرتشي ناك نم نعو : ةلأسم
 مهو جرح نيطلا كلذ يف هيلع مرصلا عم مهضرأ نم نيطلا لمحيو
 معن لاق ى هدح فرعي ال هلمحي يذلا نيطلا نأ الإ اروق اوعاب امنإ
 ذخأ ام يردي ال هنأل . هبابرأ لحتسيو هناكم نيطلا دريو ةعبتلا هيلع
 ذخأ دقو . هيلإ هميلستو مرصلا علق مهيلع بجاولا ناكو ى كلذ نم
 ىلإ (عجر) نامضلا هيلعف هل سيل ام مهضرأ نم لمحو س هلام
 هلجرب قلع نإف ةموضرم يهو سانلا ضورأ يف رم نمو . باتكلا
 يف رمي نميف اولاق دقو . ردق ام هلجر ضفني هنإف نيطلا نم ءيش
 نأ الإ هيلعن الو هيلجر ضفني نأ هيلع سيل ةسبايلا سانلا ضورأ
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 زئاجف مهضرأ يف رم نم ىلع نومرحي ضرألا باحصأ موقلا نوكي

 . بارتلا نم هيلجر ضقني اولاق مهنأ الإ اومرح ولو لبق رمي نأ هل

 شيشحلا يف بارتلا لمحف موق ضرأ نم شح نمو : ةلاسم
 دقو . زئاج كلذف س اهريغ وأ ضرألا كلت يف هلدب ابارت مهل درف
 كلذ ذختي ملام سانلا ضرأ يق يشملا يف ء اهقفلا نم ريثك صخر

 ضعبو 0 لاملا لهأ ىلع ررض هيف نكي ملو اكلم هعدي ملو 0 اقيرط
 يف يشملا نورخآ هركو كلذ ريغغ يف هزاجأو مضرلا يف يشملا هرك
 عنمو ررض عقي ملام حابم لاومألا يف يشملا لبقو 8 كلذ نم عيمجلا
 . هركي كلذ دنعف

 » ز اجف ائيش ثدحي ملو دحأ عرزن نم شح نمو : ةلأسم

 قلع نإف لخدت ال نوصحلا نإف 8 نوصحلا نم الإ حابم شيشحلاو
 هيلع ئيش الو زرب اذإ هيلجر ثمي لاق ضعبف نيط ضرألا نم هيلجرب
 مل ام حابم لاومألا يف يشملا نأ لوقأو كلذ هنمض ضعبو ىقب اميف

 يضم ا بحأ ال كلذ دنعق عنامتلا عقيف لاومأل ١ لهأ ١ ىلع ة ةرصم عقت

 . هظم اب دارت دري نورخ ا ل اقو ث كلذ هنمض ضعيو عنمل ١ دعي كلذ يف

 بجوي مل هنأ ءاهقفلا ضعب نع ىورو ٠ ائيش هيلع بجوي مل نم مهنمو
 دري وأ لحتسي نأ زوج نامضلا بجوأ نمو ٧ ائيش مدقلاب قلع اميف
 . هلثم

 سأب ال اهلهأ اهاقلأ دق ىتلا اههبشأ امو ريماذحلاو : ةلاسم
 كلذك سأب الو هريغ لام يف لوبلا قيريو لجرلا طوفتي كلذكو ٧ اهب
 كلذكو هريغ كلذ نم هقلع نإو ى هريغ ضرأ يف رججب بيطتي نأ
 امم نادليلا يق ةرومعم ريغ يتلا ضرألا يف بطرلاو سبايلا بطحلا

 . عونمم هنأ مهوتي ال

 لحو لحت ال اهب عفتني ثيحو راحص نم ةراجحلاو : ةلاسم

 . حابملا ثيح
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 ن اف ء ت اع ارزل نم شيشحل اي س انلا ىلع جرح الو : ةلأسم

 اذه هلثم در ءيش ىقب نإف م شيشحلا ضفن بارتلا نم ءيش هقلع

 سانلا ضرأ يف يشملا نع هترضحب انأو لجر هلاسو : ةلأسم

 ضور ] يف نوشمي س انلا انكردأ ١ لوقي ير اوحل ا ني لضفلا ن ا ناك لاقف

 . ردجلا نومحتقبو سانلا

 ةجح تويث الو ةرضم كذ يف نكي مل اذإ ليق دق : هريغ لاق

 ءاش نإ كلذ ىق ةعبت الف ي هريغ لام ىف هقرطتب لعاقلا نم دلوتي

 ام ردقب رادجلا يف در ردجلا يف ةرضم تلصحو لعف نإو .هللا
 . لوقلا ضعب يف هرض

 هبح لمحي مث رونجلا يف هلبنس سودي لجرلا نعو : ةلاسم

 هعدوأ اذإف ائيش هنم لمحي نأ دحأل زوجي له . . وه امك هنبت عديو

 هب عفتنا نمب سأب الف 0 هيلا عجري الو هب هل ةجاح الو هنع ءانغتسا

 نبتب هنبت طلتخا ول كلذكو . انفصو امك ملعي ىتح هب ضرعتي الو
 هنبت ردقب نبتلا كلذ نم ذخأ هنبت ذخأب نأ نبتلا بحاص دارأف هريغ

 زوجي الف اهيلع طاحم تناك اذإ امأف . اهيلع طاحم ريغ وأ ةطيحم
 رادجب وأ راضحب اهيلع طاحم نكي مل اذإ امأو اهلهأ نذإب الإ كلذ

 سأب الف 0 روذجلاو بطحلا نم دلبلا لهأ عم ازئاج ناك ام اولاق دقف
 الو ىمحت ال تناك اذإ اهريغو فاغلا نم راجشألا كلذكو . كلذب
 . ةراجحلا كلذكو عنمت

 لخديف لعتنم وهو سانلا ضرأ يف يشمي نم نعو : ةلاسم
 تركذ ام ىلعف 4 ىرخأ ضرأ يف طقسي عجري ىتح هلعن يف ب بارتلا

 نم : : لاق نم لاق هنأ الإ كلذ يف هيلع سأب الف كلذل دمعتي مل اذاف

 . مهضرأ يف رم نم ىلع نيمرحم ضرألا باحصأ ناك نإ ءاهقفلا
 اذه انعمس امنإو س مهضرأ بارت نم هيلجرو هيلعن ضقني نأ هيلعق
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 . نيمرحملا يف

 هل 7 روجي له هبق لسقي ن ن ] ديري موق ن اتسي لخد نمو : : ةلأسم

 له بارت هنم طقسفق علط أ نإ كلذكو 4 . مهنذاتسي ن ن ] ريغ نم كلذ

 ن اتسبل ا ناك نإف تفصو ام ىلعف . هيلع سأب الو مهلحتسي نأ هيلع

 لخدي نأ زوجي الف س قلغي باب هيلعو مرحلا رتسي طئاحب هيلع طاحم
 . مرحلا رتسي ال طئاحلا ناك نإو هباحصأ نذإب الإ ناتسبلا كلذ

 الق 0 اميرحت الو كلذل ةيهارك هبابرأ نم ملعي مل اذإف باب هيلع سيلو
 نم ءيش طقسبو طئاحلا محتق ١ نإو مهيأر الي هيق لخد نم ىلع سأب

 . كلذ نم صالخلا هيلع ناك بارتلا نم طئاحلا

 هيلجر يف قلعيق نيط يهو موق ضر ] يف رمي نمعو : ةلأسم

 نوكي ال ن ] وجرنف .ب ةموضرلمل ا ضرأل ا كل ذكو كلذ زوجي له . نيطل ا

 ىلع الو ضرأل ١ ىلع ة ةرضم نكت مل ام هللا ءاش . ن ا اسأ اي كلذ دي

 . مضرلا

 نع هيلع اروظحم ناك اذإ عرزلا نع ديعس ابأ تلأس : ةلاسم

 مهيأر الب هنم شيشحلا زوجي له ي لخدي ال نأ رشبلا نع وأ باودلا
 نع راضحلا ناكاذإ ليق دق هنأ يدنع لاق 0 مهعرزب رضي ملام

 زوجي الف رشبلا ىلع ناك نإو ه كلذب سأب الف ى فراعتلا يف باودلا
 ىلع نكي مل اذإ كلذ زوجي هن أ لوقي اضعب نأ يعمو 4 ليق اميف كلذ

 . مهعرز يف ةرضم لاملا ب احصأ

 > هي عفتنيف س انل ١ صر ] نم ىصحل ا ذخأي ي ذل نعو : ةلأسم

 دق هنأ يعمف كلذ دارأو ى هنع ىنغتسا نإ مهضر ] يف هحرطي هل له

 ناك ام هي عفتناو هنع ينغتسا اذإ هذخأ ثىح نم هحرطي نأ هل ليق

 ن ا هل نكي مل هذخأو ة ةرضم هكرتو ة هعفقفنم هجارخإ ناك اذ ا هنأ لدقو

 . هنامض لاح يف راص دق هنأل هدري
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 تلق 0 هب يربتسي الافط لجر ضرأ نم ذخأي لجرو : ةلأسم
 كلذكو : تلق م لوقلا ضعب يف هلثم دري نأ هيلع معنف سأب هيلع له
 عطقيف هثرح يف ئطو نمو 8 رضي ال ابارت لجر ضرأ نم ذخأ نم
 نم لمح ام ردقب دري نأ هلك اذه يف هيلعف ررض الب ائيش هيلجرب
 نم صلختبو نيطل ا نم هنم جرخأ ام ر دقي ر ١ دجل ا يف عضيو ضرأل ا

 ليق دقو انيل ا بح ا وهو لوقل ١ ضعي يف ثرحل ١ نم هعطق ي ذلا كلذ

 كل تفصو ام عيمج يف هيلع سأب الف ةميق كلذل نوكيو هرضي مل ام
 . كلذ نم

 الف ةقرو اهنم رسكن اف س انل | ضر ] يف ىشم نم ليقو : ةلاسم

 هنم رسكنا يذلا دوعلاب رضت ةقرولا كلت نوكت نأ الإ هيلع نامض

 هيلعف دوعلا امأو 0 هيلع نامض الف دوعلاب رضت اهنأ ملعي مل امف

 . رسكنا اذإ هنامض

 هل ةميق الام س انلا ل اومأ نم رجحي دق ددعس ويأ لاق : ةلاسم

 يف راصو مهتينآ هتوح يذلا ءاملا لثم ةعفنم هيف مهل تناك اذإ
 . هبحاص يأرب الإ ريغلا ئلع روجحم وهف هل ةميق ال وهو مهكالمأ
 . اضيأ كلذ هبشي امو

 لز انمل او ب ارخل ضرأل يف يشمي ن ] زوجيو لاق : ةلاسم

 . ررض عقيو مهيلع ةجح ذاختا كل ذو هرشمي ديري نكي مل ام ب ارخل ا

 نم ةرامعلا اهيفو قيرطلا يف ةعقاولا ةلافطلا نأ ليقو : ةلأسم
 ن لجرلل ليقو 0 ردجلا مكح ال قيرطلا مكح اهمكح نإ هريغو نبتلا

 كلت نأ ملعي ملام ةرامعلا رثأ اهيق يتلا ةصحلا لينسلا نم ذخأي

 ال كلذو اهذخأي نأ هل سيلف كلذ ملع نإف سانلا ةرامع نم ةصحلا

 . كلذ وحنو لهجل ا لهأ ١ ةرامع نم كلذ ر ] لمتحي

 عطقي ناكف نصح اهيلع سيل ضرأ نم شحي نمعو : ةلاسم
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 .لق ولو " ةعارزلا قورع نم ش نأ دحألا كلذ ٠ روج الف تفصو

 نم ائيش هلجر تعدسفق موق ضرأ يف ىشم نمعو : ةلأسم
 تفصو ام ىلعف س ىرخأ ضرأ يف بارتلا نم ءيش راطف بارتلا
 ضرأ يف يشمي نميف ليق دقو كلذ نم صالخلا لعافلا كلذ ىلعف

 لثم درب ءاهقفلا ضعب لاق دقف ى نيطلا نم ئيش هلجرب قلعتف سانلا
 صخرو 0 اهنيط نم هيلجرب قلعو اهيف ىشم يتلا ضرألا يف كلذ
 . ردق ام هيلجر ضفني لاقو ءاهقفلا ضعب كلذ يف

 عقو نوصحم ناتسب نع لئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ةلزنمب وه حأ بارخلا ةلزنمب هنم بطحي نأ دحأل زوجي له هرادج

 بارخلا يف احابم بطحلا اذه ناك اذإ هنأ يعم : لاق ؟ نوصحلا

 ام لثم وهو { نوصحم ريغ نوكي ام ردق ناتسبلا اذه نم برخ مث

 ملف هلهأ غلب دق هنأ فراعتلا ىناعم ىلع هيلإ لخادلا هب فرطتي

 وهف 0 كلذ نع مهزجم بجوت ةرورضلا تالاح ريغ ىلع هورمعي
 كلانه عقو وه نإو ‘ بارخلا 7 ىلع حايم فراعتلا ىنعمب يدنع

 ناكو ارومعم هفرعي لصألا يف ناكو هل مهكرت ين ذاعم يف بير
 روجحم قلطي نأ بحأ مل دارأ هلعل فنصملا لاق بحأ نم اروجحم
 . هيف باتري ال امب الإ

 ىمر اذإ تيمل ا ىلع نم ةتيملا دلج جرخي نأ زئاجو : ةلاسم
 اهدنع ادعاق وأ اهبحسي وأ اهيحاص دي ىف ةتيملا تماد امو اهلهأ اهب

 . اهب ىلوأ وهف . اهيلع رضح وأ

 ريعشلا كلذكو هودغرأو مهنطق نطقلا لهأ دصح اذإو : ةلاسم

 رداغتملا كلذ نوطقلي ءارقفلا مئيجيف لبنسلا بصقلا ىق رداغتي ةرذلاو

 نأل هطقل مهل زئاجف هنع هلهأ رم دقو ؟ ريعشلاو ةرذلاو نطقلا نم
 جرخت الو اهبلطي الو اهبحاص اهيلإ عجري ال يتلا ةطقللا نم اذه
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 . حابملاك هل مهكرت دعب اضيأ وهو اهب هسفن

 ىلإ جاتحم وهو شيشح اهيف يوط ىلع رم نمو : ةلاسم
 نوصحلاو هنم شحي نمل زئاج شيشحلا نأ انغلب يذلاف شيشحلا
 . اهلهأ يأرب الإ اهيلإ لوخدلا زوجيال

 ىذلا ريسيلا بارتلا لجر ضرأ نم لجرلا ذخأي كلذكو : ةلاسم

 نمو دحأل كلم وه سيل شيشحلاو ‘ هب أبعي هبحاص داكي ال
 زئاجف نوصحلا ريغ نمو اهبابرأ يأرب الإ اهلوخد زوجي ال نوصحلا
 . هريغو نطقو ةرذ نم عرزلا نم باصأ ام نمضيو شحي نأ

 ارجح وأ ابارت وأ ةلافط موق ضرأ نم ذخأ نمو : ةلاسم

 مكح ال لاقو 0 اذه رادقم يف ءاهقفلا هضعب صخر دقق هب ىربتسا

 رجملا امأو 0 هيف اوددشو نورخآ هزجي ملو هلثمب سفنلا جرخت الو هل
 ءيش الف هب يمريو ضرألا نم ةراجحلا جرخت ثيح نم ناك نإف
 . هبلع

 ام نامض هيلعو ابارت هيف لمحي الو زئاج شيشحلاو : ةلأسم
 . شيشحلا ريغ لاومألا ىق ثدحأ

 ررض عقي ملام حابم لوصألا يف يشملا نأ لوقأو : ةلأسم
 يف يضملا بحأ ال كلذ دنعف .4 عنامتلا عقي وأ ، لاومألا لهأ ىلع

 هراج ىلع مرح الجر نأ ضعي نع ىور ام امأ او 4 عنملا دعي كلذ

 هل لق : هل لاقف 0 كلذ نع نيملسملا ضعب لاسف هضرأ يف يشللا
 > كلذ ل ١ يف يشمي خيشلا ا | تب دأرو اهيف يشل ١ مرحي ملو هضر ] ردج

 ن 7 وجر و 4 اهنتم شح يتل ضرأل ١ يف شيشحل ١ نم ب ارتل ١ در

 اذ ا كلذ لثم يف اوصخبر امهريغو كلذ 7 نمضي رقصل ١ ني ن ازع

 اعرز رسكي ملو ة ةعارزلا نم شح نإو مكح الو س ةميق لثمل نكي مل
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 ال نوصحلا نأل نوصحلا نم نكي مل اذإ هل زئاج شيشحلاو . زئاجف
 اذإ هيلجر ثمي لاق 0 مهضعب نأ وجراف نيط اهنم هقلع نإف 0 لخدت
 دري نورخآ لاقو 0 كلذ هنمض نم مهنمو ىقب اميف هيلع ءيش الو زرب
 ءاهقفلا ضعب نع ىور دقو 0 ائيش هيع بجوي مل نم مهنمو هم ابارت
 ةيشاح نمو ائيش نيطلا نم نيمدقلا يف قلع اميف بجوي مل هنأ
 اهبارت نم ذخأي نأ هل زوجي له سانلا لزانم نكس نم نع باتكلا
 لزانملا باحصأ يأرب الإ زوجي ال كلذ نأ تفرع يذلا ؟ هب برتيل
 . ملعأ هللاو

 . زئاج سانلا لاومأ يف رظنلا نإ نسحلا يبأ نعو : ةلاسم
 . هظم دريو لحتسي ن أ هل زوجي ن امضلا بجوي ي ذلاو

 عرزل ا الو ضرأل زج اوح رسك شح نمل زوجي الو : ةلأسم

 برل عرزلاو س رسك ام ةميقو هدرب ثدحأ ام نامض هيلعو اهيف يذلا
 . هنم صلختي ضرألا

 ةبصتغم ضرألا تناك ولو شيشحلا ىف نامض الو : ةلأسم

 . نامض هيق همزلي اثدح ثدحي ملام

 لمتحافق س هريغل رطملا اهبرض دق ضرأ يف ىشم نمو : ةلاسم

 . هنمو انامض هيف ىري ال ضعب فالتخا كلذ ىفف اريتك ابارت هرثأ

 موق لاقو ىقبتي اميف سأب الو 0 هيلع ردق امب هجرخي لاق ضعبو
 اذهو ضرألا بابرأ لحتسي وأ ضرألا يف هلثم ابارت دريو نمضي
 جرحت الو هل ةميق ال ثيحو ةحابإلا عضومو ةداعلاب فرعي اندنع
 . نامض الو هب سوفنلا

 ةلهآ رود ىل ا رظنل ا رثكي .7 أر عفرف قوسل ا لخد نمو : ةلاسم

 . زوجي الف . رودلا كلت فوج يف الإ رظنلا يف ةيهارك الف
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 سأب الف سانلا قيرط نم ءيش هلجرب قلعف رهطت نمو : ةلأسم
 . هلجرب قلع ام لثم مهضرأ يف حرطي رثؤملا وبأ لاقو كلذب

 . مههر يف عرزم نم ألكلا عنمي نأ دحأل لحي الو : ةلآمسم

 الف ب ارخ هل ضرأ اطي ال ن ] لجر ىلع مرح نمو : ةلاسم

 . هعساو هللا نإف هضرأ لزتعي نأ هرضي

 كلذ ناك مهيأرب الا سانلا رزو نم شحي نأ رن ملو : ةلأسم

 ءاهقفلا ضعب زاجأ دقو ي يراوحلا وبأ لاق ى دلبلا لهأ عم ازئاج
 لهأ عم ازئاج كلذ ناك اذإ مهنذإ ريغب سانلا روزو نم شيشحلا
 . ذخأن اذهيو دلبلا
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 نوعبرألاو ثلاتلا بابلا
 ةينالاو ءالدلاو رابآلا نم هاوم ألا نم ةحابالا

 كلذ نم زوجب ام و دجاسملا يف يتلا هايملاو
 زوجب ال اع و

 ىلع يتلا شحاوفلاو 0 ءالدلاب برشو أضوت نم ىلع سأب الو
 . قرطلا

 لييسسلا يف ء املا يداني وهو ءام هدي يف ن اك نمو : ةلأسم

 باوبأ ىلعو قرطلا يف يتلا صورخلا كلذكو . هنم برشلا زئاجف
 امم نيديلا لسغو حسملاو برشلل اهيف يتلا هايملا لمعتست امم رودلا
 الو ، حيبم هنم كلذ هلعفبدصقيو لجو زع هللا ىلإ اهبحاص هب برقتي
 ملعي امل ةنكمألا كلت ريغ يف ليلقلا اهنم زوجي الو كلذ زاوجب ربجم
 . رخآ عضوم يف مهعنمو ى عضاوملا كلت يف اهلهأ ةحابإ نم بلقلاب

 ةرورضلا لجرلا سم اذإ حابملا بارشلل لوعجملا ءاملاو : ةلاسم
 ال ناك اذإ حسمتيو هنم لسغي نأ هلف ةساجن هبوثب وأ هبانج نم هيلإ
 الف ررض هلسغب سانلا ىلع ىرجي ناك نإو ب ررض هريغ ىلع ىرجي
 . مهراضم ىلإ ىدعتي

 يف رئب سأر ىلع ضايح يف ء ام دجو اذإ رقاسملاو : ةلأسم

 نوكس قيرط نم هلثم فرعي اذهف . هباود ىقس وأ هنم برشف ةالف
 : كلذ زاج هكرتو ىضم مت هلبق ىقتسا نمم الضاف ناك اذإ سفنلا

 هعضو ادحأ نأ ملع نإو س كلذ زاج هب عفتني يتأي نمل الوعجم ناك إو
 . هذخأ هل زجي مل هلحب عجري نأ

 دجوف ىقسيل رئب ىلإ هيشاوم قوسي داب ءاج اذإو : ةلاسم
 ةحابإلاو فراعتلا قيرط نم فرعي اضيأ اذهف . ءام ةءولمم ضايحلا
 اهيت اهي ىضمو هب اودل ه اقتساإ هيحاص نأ ملع هل عقو نإو ‘ زئاج
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 . هذخأ نإ هلثم هيلعو هل زجي مل برشلل

 هاقسق ن اسنإ نم ءام بلط نميف رفعج ويأ لاقو : ةلاسم

 هيف ءاملا عضوم يف كلذ ناك نإ هيدي هنم لسغ وأ هيف نم بصناف
 هيف ءاملا عضوم يف ناك نإو هب ءاج نم نذإب الإ هل زوجي الف زيزع
 . كلذب سأب ال نأ وجرأف عابي ال حابم رئبك

 ءان ا وأ هل سرح ءام ىف الجر لجر ن ذأتسا اذ او : ةلأسم

 . هيف هل نذأ ام ريغب هلمعتسي نإ هل زوجي الف هنم برشي نأ هرمأف
 . هيف فلاخ امم هلحتسي نأ هيلعف لعف نإف

 نأ ملعي ىتح دجاسملا يف يذلا ءاملا برش زوجي الو : ةلأسم
 . ريقف وأ ينغ نم برشي ئجي نم لكل لوعجم كلذ

 . ةالف ىلإ ءاج لجر نع لئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 نأ هل له . ةالفلا كلت يف ةرجش يف اقلعم اولد دجوف ءام هدنع سيلو

 برشي هنإ لوقأف س كلذ ىلإ جاتحا اذإ هنأ يعم : لاق ؟ برشي
 عقوم عقي نأ الإ عضوملا كلذ يف ةميق هل تناك ن إ ءاملا ةميق نمضيو

 هيلع هنامض قلعتيو هل تلق ىدنع حابملا عقوم عقن كلذف س كورتملا

 لهف : هل تلق 8 يدنع اذكه : لاق س بر هل فرعي مل اذإ ةطقللا ةلزنمب
 برشي ىتح هلامأو 4 هلفسأ نم ولدلا عفد نإ : لاق ؟ ولدلا نمضي

 ىلع لاتحا امنإو ى اضبق نوكي امم كلذ ريغ وأ هلبحب ولدلا ضبقي ملو

 ىلع لاتحا اذإ ولدلا لثم ةبرقلا كلذكو \ ىدنع هيلع نامض الق ءاملا

 نم اهكسمي مل اذإ هيلع نامض الف اهضبقي ملو اهنم هبصق ءاملا
 . هيلع نامض الف اضبق نوكي اكاسما وأ اهلبح

 نع هتلاسو شيرق نب ديعس نع خايشألا باتك نم : ةلأسم

 زوجي له هكرتو ىضمو 0 ناسنإ هب ىقتسا رئب سأر ىلع شوجنقف
 هنأ راتخم ١ نب دمحم لاق : لاق ؟ شوجنفل ا ىق ىذلا ء الاي ع اقتنالا
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 . ءاملاب عفتنيو شوجنفلاب يقتسيو ىوطلا ىلإ ءاملاب شوجنفلا دري

 هبرشف ءام هيق ولد ىلإ ىتأ كولمم دبع ىف لوقت امو : ةلأسم

 مأ دبعلا ديسل ءاملا اذه مكح نوكي ام هناكم هدرو ءام هب ىقتساو
 .يش الو ءانإلا بحاصل ءاملاف احابم ءاملا ناك اذإ : لاق ؟ يل وه
 نإو س دبعلا ينغتل هرجأ كمزلي الو ءانإلا الإ يدنع هرجحي ال هنأل هيلع
 . هءام نم ذخأ نمل ء املا ناك حابم ريغ ءاملا ناك

 زاجأ دمحم ابأ خيشلا نأ رثألا نم باتكلا ةيشاح نم : ةلاسم

 . فراعت كلذل ناك اذإ ةيقاسلا نم جراخ ةرجازلا نم ةراهطلا
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 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 نذؤي نم وأ اهنم عافتنالاو جالفالا نم حابملا يك

 نيعم عيش يف ءاملاب عافتنالاب هل

 يف لخد يتح هدسي نأ هئام نع لقغي نم وأ هريغ يف هب عفتنيف

 اروسكم ءام ىري نمو ال مأ نامض ريغلا كلذ ىلع له . هريغ ءام

 ىتح نامض هيلع لهأل مأ مهيلإ لصو هنأ ىوس ملعي ملو هدريق موقل

 يف هيلإ رظني نم ىلإ ءيجي دنجلا لماع يفو س ال مأ لصو هنأ ملعي

 الامو كلذ نم زوجي امو ال مأ تقولا هفرعي نأ هل زوجي له ءاملا ليللا

 يذلا ءاملا نع بوبحم ني دمحم لئس .4 كلذ نم صالخلاو زوجي

 ناك اذإ : لاق ؟ ءيشب هنم عفتني نأ دحأل له لئاجألا نم قلطني

 كلذ ىلع لئاجألا هتيلغ دقو هءام : زرحي نأ عيطتسي ال ءاملا بحاص

 يذلا ءاملا ناك نإ لوقأ انأو 4 ءيشب هنم عقتنا نم ىلع سأب الف

 عافتنالا ىلع ردقي الو ةعقنم هيف ءاملا بحاصل سيل ةلاجألا نم رجفتي

 ىلع سنأب ال اذه ىلعف 0 هل لام ىلإ هفرصي وأ هتبه وأ هعيب ىلع هب
 ال نم ينثدح دقو هدر ىلع هبحاص عيطتسيل ال هنأل هب عفتنا نم `

 . ةيقاسلا يف يرجتو هتيقبو هيبس نم فرغي ناك هنأ بذكب همهتأ

 : لاق . كلذ نع هاهنف يلع نب ىسوم هب رمق اهلسف ةلسف يف بصيو

 . هب ىلوأ يه لاق هنم ب رشت ةريثكلا ةلخنلا هذه لام هل تلقف

 جضني ال رمتلا نأ تلقو دمحم نب ىسوم باوج نمو : ةلأسم

 ءام نم حضن نم تلقو ى مكل رئب نم نوحضنت مكنأو جلفلا ءام نم
 نإو يأرلا نم كدنع امو هنم حضن يذلا رمتلا كلذ لكؤي له جلفلا

 نايبو ليوأت اهل ءايشألا نأ هللا لمحر ملعاف 0 اذه يف يأرلا كفرعأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلاف لجو زع نمحرلا ةنيبو
 نيملسملا يأر نم ريسفت كلذل ءاجق ىعرملاو رانلاو ءاملا ةثالث لحأ هنأ

 ءام نم حضني الو تاساجنلا لسغو ءوضولاو بارشللق ءاملا امأ
 ىأرب نوكي نأ الإ ةلسف هنم ايحت الو انيط هنم لبي الو الزنم سانلا

 نم رثألا هيف ءاج ام الإ جلفلا نم ءام عفنتسي ال كلذكو س ءاملا لهأ
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 يأرب الإ سيلف يوطألا امأو ى راهنألا يف اذه هلهأ يأرب وأ هلح
 يلب اذإو س كيلإ هب تبتك يذلا يف رظناف رجزي امم رجاوزلا باحصأ
 هل كلام رهنلاف ى ربخ الو هيف هل ةفرعم الو رهن نم ةرمث يقسي لجرلا
 نإف 0 ءامعلا نم هيف عقو امم هلجحتسا ءاملا بحاص فرع نإف هريغ
 ام هاطعأو هبسح مث هفرع هعمجو هلك كلذ فلأ الإو هعسو هل لجأ

 يذلا كلذ ةميق لعجيلف ءاملا بحاص فرعي مل نإو هبجوأ هسفن ىلع
 زوجي ام دمحم نب ىسوم لاقو س ملعأ هللاو ةلفلا حالص يف هذخأ
 خيطتي الو رور اهيف لحي ال ةيراجلا ريغ وأ ةيراجلا راهنألا ءام نم
 اهنم يقسي الو س ةليغ اهنم لبي الو بيب اهمنم حضني الو لخ اهنم
 هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا يفو ماعط ةرص اهنم حبطي الو ةمرص
 برشو رانلا سبقو ءارحصلا يعارم ةثالث لالح : لاق هنأ ملسو هيلع
 ةينآل او بايثلا نم راهنألا يق لسغي نأ زوجي اممو راهنألا نم ءاملا
 امأو . تايلصملا اهنم حضنيو تاساجن الب ءاذق نم اهيف ناك ام
 دنع الإ اهنورجزي اوناك اذإ اهلهأ ىأرب الإ اهب ضرعتي الف رجاوزلا
 . هنوعتميو هنولتاقي نأ الإ برشيلف شطعلا نم ةدشلا يف ءاملا برش
 هيلإ هيلطيلقف ء املا هعم نم ىقلو ءام هعم سيل ثيح تاولقلا يف كلذكو

 . مهعزاني الف التق ةعزانملا دنع فاخ اذإف س هيلع مهعزانيو برشيلو

 نإف كلذ ىلع مهلتاقي الف ةالصلا ءوضو يف امأو 0 هللا ىلع لكوتيو
 الو رجزت ال رابآ تناك اذإ امأو 0 ملعأ هللاو ىلصو ممتي الإو هوطعأ

 زوجيف ةيراجلا راهنألا امأو ى برشيلو اهنم اضوتليف اله , فرعي
 تايصلا بايقلاو ةينآلا نم تاساجنلا ريغو تاساجنلا اهيف لسغت نأ

 الو ة اودب اهنم دمي الو تاساجن الب تايلصملا حضنيو تايجوسلاو
 زوجي الو اصوخ اهيف لبي الو افرظ اهيف لبي الو ابايث اهنم غبصي
 راهنألا نم ذخؤي نأ زوجي الو 0 اهريغ الو مرب نم ماعطلا خيبط
 ةيراجلا راهنألا نم برشلا هل زوجيو راهنألا باحصأ يأرب الإ ءيش
 ىسوم نع باتك يف تيأر دقو ى باودلا يقسي كلذكو . ءاملا برش
 تبرشفق ريغص رهن ىلع اهودروأ موقل لبا يف هللا همحر ىلع نبا
 نأ مهل زوجي ال لاقف س رهنلا باحصأ مهعنمف جلفلا عطقنا ىتح رهنلا
 قرطلا يف يتلا ىوطألا امأو 0 رهنلا باحصأ يأرب الإ مهلبإ اوقسي
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 ءوضولاو برشلل اهنم يقسي نأ سأب الف الهأ اهل فرعي ال يتلا

 . ءام

 ن أ كل له ترك ذو يدر اوحل ١ يب أ نع بسح ١ هريع نمو : ةلأسم

 باوبأ ىلع وأ قيرطلا ىف ةساجن رهطت وأ ةاودل جلفلا نم دمت

 . جلفلا نم زئاج هلك اذهف دجاسلملا

 لمعل جلفلا نم يقسي نمعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 اذه هابشأ وأ غبص وأ لخ خيبط وأ رمت زانكل وأ رجش يقسل وأ نيط
 امنإف تفصو ام ىلعق . ةساجن ريغل وأ ةساجنلا نم هبوث لسغي وأ
 تاساجنلا لسغلو زبخلا نيجعلو لخللو زانكلل جلقلا نم اولاق ام زوجي
 يقسي نأ دارأ نمف انملع اميف كلذ اوزيجي ملف غبصلاو نيطلل امأو
 امم زوجي امل ءانإلاب يقتسي امنإو ائيش هنم ريقي ملف جلفلا نم
 امأو تويبلا هنم حبسي الو تويبلا هنم حضني ال كلذكو س كل تفصو

 كلذب الإ ءاملا ىلع ردقي مل اذإف قيرحلا ىلإ جلفلا قالطإ نم هركذ ام
 مزليو 0 ءاملا بابرأل نمثلاب كلذ نوكيو قيرحلا ىلإ جلفلا قالطإ زاج
 قالطإ ريغب ءاملا ىلع ردقي ناك نإو س هب رم وأ ءاملا قلطأ نم كلذ
 ناك ءاوسو ءاقتسالاب هنذإ ريغب جلفلا نم رانلا ئفطيو كلذ زاج جلفلا
 . بئاقل وأ ميتي وأ غلابل

 كلذ ل يف ن امض الو قيرحل | ءافطإل جلفل | نم يقتسيو : ةلأسم

 > كلذل نم اض وهف قيرحل نم برقي ىتح ء ذ ا رمس اك رسك نإو

 هنأ ل اهي ءاج دق امم هي .عفتني ء .يشل ه املا نم رسك ا اذإ كلذكو

 م عيمج يف 7 وأ ًاللق ناك كلذل . نم " وهف هتعقنم ىلإ 7 ١

 . هي عفتنا

 ىتح ءاملا ضافف ةيباج وأ لستغي رهن يف لزن نمو : ةلاسم
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 . هلهأ ىلإ ءاملا نم ضاف امم صالخلا هيلعف . ةيقاسلا نم جرخ

 ءاعوب ىقتسا نمو تيملا رهيطتل رهنلا رسك زوجي الو : ةلاسم

 . زئاجق

 حضنو نيطلا لمعل رهنلا نم ءاملا رسك زوجي الو : ةلأسم

 . ءاملا رسك روجي الو كلذ زاج رويقلا ىلع حضنلل ىقتسا نإو روبقلا

 مه دنع زوجي الو ر اج رمتل او ر انكلل ءاملا ذخ ] نمو : ةلأسم

 , اهدافنل برجلا لسغل

 هشطع دتشا دقو موق عرزن ىلع رمو اناشطع ن اك. نمو : ةلأسم

 ىطوو > عرزل ١ رسكو لخدف مهعرز لخدب ال أ هبلع موقل ا مدقت دقو >

 . زئاج هل ءاملاو ى رسك امل نماض وهف هيلع

 ناك نإف ناتسب يف ٥هدجوو ء ا ىلإ ح اتحأا نمو : ةلأسم

 . لخد الوفقم الو انوكسم نكي مل نإو نذإب الإ لخدي مل انوكسم
 . نذإ ريغب حابملا يف لوخذلاب كلذ نم فرعي ام الإ حابم اذهو

 اذإ جلقلا نم نيترجلاو ةرجلا لجرلا ذخأب سأب الو : ةلأسم
 نم صقني داكي الو مهنيب هنوزيجيو سانلا هركني ال امم كلذ ناك

 بارتلا لجر ضرأ نم لجرلا ذخأي كلذكو . اهلثمو ةليغلل جففلا
 . هب ابعي هبحاص داكي ال يذلا ريسيلا

 هب لمعي ام يراجلا رهنلا نم لمحي نأ زئاج ليقو : ةلاسم
 تاساجنلا هب لسغيو 0 زنكيو رمتلا هب حضنيو حبطيو هريغ وأ ارونت
 لزنملا يف نوكي نأ الإ لزنملا هب حضني الو نارونتلا هب غبصي الو
 . زوجي ال كلذ ريغلو . زئاج اهلسغيف ةساجن
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 هللا دبع لاقو 0 رهنلا يف قزبي نأ ريشب هركو : ةلاسم
 تيأر لضفملا نب رمع لاقو طئافلا هيف عضي نأ سأب ال مساقلا نبا
 ريشب لاقو . جلفلا ىف هب ضمضمتي يذلا ءاملا ظفلي ال سانلا ضعب
 ناكو اسأب هب ري ملو ى هيف صخرو كلذ نم دشأ هيف لسغي دق هنأ
 نأ سأب ال يلع نب ىسوم لاقو س رهنلا يف ءاجنتسالا هركي عيبرلا
 . يراجلا ءاملا يف ناسنإلا لوبي

 نذإب الإ جلفلا نم نارونتلا غبصي نأ زوجي الو : ةلأسم
 نم ةرجش يقسي نإف سجن ريغ نم تيبلا حضن هاركإو 8 هباحصأ

 وأ ىلصم ءانبل ةليغل هنم يقتسي نأ هركو هباحصأ نذإب الإ جلفلا
 . هلهأ يأرب الا كلذ ريع وأ دجسم

 يراجلا ءاملا يف ءاجنتسالا نع هزنتي عيبرلا ناكو : ةلاسم

 . كلذ ىلع العملا نبا هعباتي ملف ةبانجلا نم لسغلاو

 . هوركمف ءاملا يف قازبلاو مخنتلاو : ةلاسم

 وأ اهداضنل برجلا لسغل جلفلا نم ءاملا ذخأ زوجي الو : ةلاسم
 . زئاجف رمتلا زانكل امأو ى لبنلا حالصل وأ ناروشلا غبصل

 هدهجب هرصعي نأ هيلع له جلف يف هبوث لسغ لجرو : ةلأسم
 مل ن اف جلفل ١ يف ءاملا رصعي نأ كلذي رمؤد هنأ ىعم : ل اق ؟ال م ]

 ذخأ نإف : تلق ى يدنع ليق اميف هقحلي انامض هيلع ملعأ الف لعفي
 يف هدري هيلع له . ئشاملا كلذ نم لضقف ةساجن لسقيل جلفلا نم

 زوجي امم هيلإ هتجاح تقو ىلإ هرخدي نأ هل نأ يعم : لاق ؟ جلفلا
 . هل هلامعتسا هيق

 له لينلا وأ ناروقلا غبصيل جلفلا نم ذخأ نمع لئسو : ةلاسم
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 نإ يعم : لاق ؟ ران قيرح ئفطيل ائيش ءاملا نم رجف نإف : هل ليق
 هنأ يعم : لاق . هئفطيل قيرحلل هنم فرغ نإف : هل ليق . كلذ هل سيل
 . كلذ ليق دق

 يلع ني ا ىسوم ىلع ضرع بيعش يب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 هيلع مرحي سيلف مهعام ةيرقلا لهأ مهيلع اومرح نيذلا نع تركذو
 . ءاملا نم هيلا نوجاتحي ام هللا ءاش نإ

 روبقلا ىلع شرلل جلفلا نم ءاملا ءاقتسا نع هتلأسو : ةلأسم
 يعم : لاق ؟ ال مأ رضاحلاو غلابلا بئاغلاو ميتيلا ءام نم كلذ زوجيأ

 ملعلو ، ربقلا ىلع شرلا قحتسي امو شرلل زئاج كلذ نإ ليق هنأ
 لنضق نإف : هل تلق .4 كلذ ىلإ جيتحا نإ ربقلا هب نيطي يذلا نيطلا
 ربق ىلع شري نأ زوجيأ ءيش ربقلا ىلع شرلل ىقتس ا يذلا ءاملا نم

 ءاملا نم شري ال نأ ينبجعي : لاق ؟ ال مأ ةميدقلا روبقلا نم هريغ
 امنإو 0 جلقلا نم ناك اذإ ةميدقلا روبقلا نم ءيش ىلع لضفي يذلا
 ىقتسا ىذلا ءاملا نم لضف نإف : هل تلق . ديدجلا ربقلا ىنعمل ذخأ
 : لاق ؟ همكح ام وه نملو س هيف لعفي ام ديدجلا ربقلا ىلع شرلا نع
 يف لعجي وأ هنم ىقتسا يذلا جلفلا ىلإ لضف ام دري نأ ينبجعي

 لثم هبابرأ يأر ريغب جلفلا نم اهب عفتنت نأ زوجي يتلا ء ايشلا
 . كلذ وحنو تاساجنلا لسغو باودلا يقسو برشلا

 هب رهطيو جلفل ا نم ءاملا لمحي نأ زوجيأ : هل تلق : ةلأسم

 . كلذ زوجي هنأ يعم : لاق ؟ تيملا

 كلذكو يراجلا جلفلا ىف مدلا قزبو هوق ىمدأ نمو : ةلاسم
 ضعي كلذ زاجأ دقو . كلذ ىف هيلع سأب الف رهنل يف قزبيو عخنتي

 1 . نيملسملا

 وأ ةلسغ لتم س انلا ءام نم ء ام جلفل ا نم فرع نمو : ةلاسم
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 ال ليق دق هنأ يعمف لسفلا ءاقتسالو ةليغلا امأف س كلذ ريغ وأ لسغل

 نكي ملام اذه هيشأ ام يدنع كلذكو . ءاملا بر يأرب ال ا كلذ ٠ زوجي

 هريغو رمتلا نم ماعطلا حالصإ نم ههيشأ امو 4 ماعطلا ة ةارادمل

 . تاساجنلا لسغو

 ةرجلا جلفلا نم ذخأي نأ لجرلا ىلع سأب ال ريشب لاق : ةلاسم

 الو مهنيب هنوزيجيو 0 سانلا هركني ال امم كلذ ناك اذإ ةليقغلل نيترجلاو

 نم ذخأي لجرلا كلذكو لاق اهلقمو . ةليغلل جلقلا نم صقني داكي

 . هب أبعي هبحاص داكي ال يذلا ريسيلا بارتلا لجر ضرأ

 جلفلا نم حرطي لجرلا نع نسحلا نب دمحم تلأسو : ةلاسم

 . كلذ زاجأق هدري احزن اهريغ وأ ةلسق هنم ىقسيو هنم العأ ءام نم

 وأ رمت زانكل وأ غبصل وأ ةليغل جلفلا نم يقتسي نمعو : ةلأسم
 جلفلا نم يقتسي نأ اوزاجأ امنإ مهنأ ملعاف هل زوجي له تيب حبسلل

 ةليغلا امأو . رمتلا خيبطلو تاساجنلا لسغلو هريصعلو رمتلا زانكل
 . كلذ اوزيجي ملف تيبلا حاجسبو غبصلاو

 ءام يف صوخل ا عضي لجر نع نسحل ا ا ] تلآسببو : ةلأسم

 حضني اولاق دق : لاقف ؟ ال حأ كلذ هل زوجبأ ءاملا هي لمحي مت سانلا

 . ءاملا نم صوخلا

 نأ ديري سانلا ءام نم ةبادل لمحي لجر نع هتلآسو : ةلاسم
 : لاق ؟ ال مأ هنم ىفكنا امل نماض وهأ ءاملا نم يفكنيق اهيقسي

 برش نإفق : تلق 4 نامض أطخلا يف ءيش هيلع نوكي ال نأ وجرأ
 : لاق ؟ نماض وهأ ءيش هنم افكناف سانلل دجسملا يف ولد نم لجر
 . نامض اطخلاب هيلع نوكي ال نأ وجرأ

 نم ه انفرع ي ذلاف هللا همحر نسحل ١ يب ا ب اوج نمو : ةلأسم
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 رمتلا خيبطو زبخلل نيجعلا لثم هلهأ يأر ريغب جلفلا نم عافتنالا
 لسغو ‘ برشلاو تاساجنلا لسغو رمتلا زانك و ى رمتلا قيتعتو لخلل
 الف راجشألا يقسو "" جسلاو تويبلا حصنو نيطلا امأو 4 ىريدلا
 ىلع ةلالد كلذ نوكي نأ الإ ءاملا باحصأ يأرب الإ كلذ نوكي

 . هيخأ ىلع خألا لدي امك ء املا باحصأ

 سانلا لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو : ةلاسم
 . لوقلا رثكأ وهو ةراجحلا ليقو رانلاو ألكلاو ءاملا ةثالث يف ءاكرش

 امهعسي ملسمل ١ وخ ] ملسمل ١ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو : ةلأسم

 ناتقلاو ناطيشلا ناتفلاو ناتفلا ىلع نانواعتيو رجشلاو ءاملا
 . نيطايشلا

 عنم نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق : ةلأسم

 ةشئاع . ةمايقلا موي هلضف هللا هعنم ألكلا لضف هب عنميل ءاملا لضف
 ءاملا لاقق هعنم زوجي ال يذلا ءيشلا ام هللا لوسر اي تلق : تلاق

 هنأكف الإ اران ىطعأ دحأ نم ام ء اريمحاي لاق مث . رانلاو حلملاو

 هولد نم ءام نم ىقس نمو 0 حلملا كلذكق بسك ام عيمجي قدصت

 ال عضوم يف ءام ىقس نمو ليعامسا دلو نم ةمسن قتعا امنأكف

 . اسقن ايحأ امنأكق ءاملا هيق دجوي

 رمتلا زنكيو قيقدلا نجعيو جلفلا نم رمتلا خبط زئاجو : ةلاسم
 رهطيو ةساجنلا نم هندب ناسنإلا لسغيو سجنلا نم بوثلا لسقيو
 ىقس نإ الو سجن ريغ نم تيبلا حضن هركيو ةساجنلا نم تيبلا
 الو زانكلل رمتلا جضنل كلذ زوجي هنأ تدجوو ةباد وأ ناسنإ هنم
 دضنلل برحلا حضن زوجي

 اوقارها امف جلفلا ريفش ىلع ناروشلا غبصب سأب الو : ةلأسم

 جوراصب وأ .7 ليدعتل او ة اوامسلاي ءانيل ١ دهاعت وه )١(
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 ال ليقو س جلفلا نم ةيحان هوقيرهي الو جلفلا يف ناك ناروشلا ءام نم

 . هصقني ال ام جلفلا نم ةاودلا ىف بصي نأ سأب

 ءاحضاو لخلاو ذيبنلا لمعل جلقلا نم يقتسي ليقو : ةلأسم
 تيملا لسغو ماعطلا لامعتساو س ةساجنلا لسغو رمتلا زانكو رمتلا
 جلفلا نم جاسنلا لمحيو ليقو 0 كلذ نم دبال هنأل جلفلا صقن ولو
 نم لاقو س ناروشلا غابصل الو لينلا جلفلا نم لمعي الو جوسلا يفلغل
 هب ءاج دق امم هب سانلا عفتني ام عيمجل جلفلا نم لمحي هنإ : لاق
 ليق دقو ى تاساجنلا عيمج لسغو ةمعطألا عيمج لامعتسا ىلع رثألا
 ال ليقو ى صقني مل وأ كلذ نم جلفلا صقن جلفلا نم هب عفتني هنأ
 هب رضيو هصقني ملام كلذ ريغب عفتني ليقو ى جلفلا نم كلذ ريغب عفتني
 . هناصقن نيبتيو

 تيملا ربق ىلع شرللو تيملا روهطل جلفلا نم عفتني ليقو : ةلأسم
 نم ةيحان يقسلا هب اكويو جلفلا نم ذخؤيو ليقو هلهأ يأر ريغب
 .جلفلا

 نم ءام يف الجر نذأتسا لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 . هيف ناك امد هي لسقق ءاملا ذخأف برشإ هل لاقف .4 ءانإ وأ سرخ

 . هيقف هنذأتسا اميق هدق فلاخ امم هلحتسي نأ هيلعو كلذ هل زوجي الق

 يف روسكم وهو جلفلا ىلع رم نمعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 كلذ هل زوجي له . هلك عمتجا ىتح هباحصأل هدسف ىقاوسلا ضعب

 امنإو مويلا كلذ مهل وه يذلا هباحصأ ىلإ راص هنأ ملعي ىتح وأ
 دارأ اذإ اسأب كلذب ىرأ الف تفصو ام ىلعف س حالصلا كلذب دارأ
 . حالصلا كلذب

 ةطم ارقل ا ء الؤهي يلتب ١ نمعو ير اوحل ١ يب ا ب اوج نم : ةلأسم

 يف ىقس اذإ أربي له 0 لخن لثم لام مهلو ائيش مهئام نم ىقسف
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 يف ىقس اذإ هللا ءاش نإ أربي معنف ؟ مهئام نم ىقس ام لتم مهلخن

 . مهئام نم ىقس ام لثم مهلام

 يف ءاملا شطبو رهنلا بناج ىلع لسفت ةأرما يفو : ةلأسم

 1 ناكاذإ نامض اهمزلي ال باوجلا ؟ ال مأ نامض اهمزليأ ضرألا

 . ملعأ هللاو شط ولو رهنلا ىلإ عجري

 هنم يقست و أ اماعط هنم لمعي ام ذخأت ةأرما نع : ةلأسم

 ؟ ال م ] نامض اهمزليأ افكنا وأ ءيش هنم لضف نإ تيأرأ باود

 . ملعأ هللاو نامض اهمزلي ال : باوجلا

 دارأ املق لام هل ةطمارقلا نم لجر نعو باتكلا نمو : ةلأسم
 يلام نم لحلا يف تنأ لاقو 4 لجر دي يف هلام فلخ مهعم جورخلا

 اذه تام نإ ادح هل دحي ملو 4 عجرأ مل وأ تعجر تم وأ تييح

 اذه زوجي امنإف . هدعب نم لاملا اذه اولكأي نأ هتثرول له س لجرلا
 لاملا بحاص تام اذإف . ايح لاملا بحاص ماد ام لجرلا اذهل لحلا

 اذه ةثرول نكي مل لاملا بحاص لبق اذه تام نإو ‘ لحلا كلذ لطب

 . ائيش لاملا كلذ نم اولكأي نأ

 هلو فورعم موي يق ءام هل لجر نعو ب اتكلا نمو : ةلاسم

 ؟ مرغ مهيلع له هئاكرش عم عاض ىتح هئام تقو نع لفغ ءاكرش
 املو ةيقاسلا يق هودر نإو 0 مهئارب هوقس اذإ مرفغلا مهيلع معنف

 هوقس ىتح مهيلع مرغ الف ءاملا اوكرتو اوفرصنا تقولا ىضقنا

 . باتكلا نم مهيأرب

 . ليللا يف ء املا رظني نم ىلإ يجي يدنجلا لماعلا نعو : ةلاسم

 ىلع يدنجلل نعم اذهو كلذ زوجي الق ؟ تقولا هقرعي نأ هل 0 زوجت له

 يف سانلا هايم يقسي امنإ ناك اذإ مهملظ ىلعو سانلا لاومأ بصغ
 ردق ناق لعفق دق نأ دعي كلذ نم صالخل ١ دارأ نمق > سانل ١ ل اومأ
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 كسمي هل لاق نإف 0 مهلحتساو هلهأ ىلإ كلذ نم صلخت هلهأ ىلع

 تقولا ناح دق هل لاق امنإ ناك نإو 0 ءاملا باحصأل مرغلا هيعق ءاملا

 ةبوتلا هيلعو امرغ كلذ يف هيلع ىرن الف اذكو اذك مجن علط دقو
 . مدنلاو رافغتسالاو
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 نوعبرألاو سم اخلا بابلا
 اهنم عافتنالاو جالفألا نم يقسلاب عافتنالا يف

 هريغ ضرأ يف هكرتيف هنم لضفي نمو راهنألا رجزو رابآلا نمو
 بلغي يذل ١ لشولاو . كلذ نامضو ءاملا قوس يف ثدحلا يف اطخلاو

 جلفلا ةعاسلا كلت بلق نمل يأرلاف ةيقاسلا يف ىقبيو جلفلا نم سانلا

 ىسعق صيخرتل ١ لوبق ىلع هذخ و ىرحت نمق هيلقب ملو هكرت ن نا اف

 . مزحأ ن اك كلذ كرت نمو هل ̀ زوجي

 ال ءاملا بحاص ناك نإف لياجأ نم قلطني ىذلا ءاملاو : ةلأسم
 هنم عفتنا نم ىلع سأب الف كلذ ىلع ةلاجألا هتبلغو هزارحإ عيطتسي
 بحاصل سيل ةلاجألا نم رجفني يذلا ءاملا ناك نإ لوقأو ى ءيشب
 ىلإ هفرصي الو ةبه الو عيبب هب عافتنالا لع ردق الو ةعقنم الا

 هدر ىلع هبحاص عيطتسي ال هنأل هب عفتنا نم ىلع سأب الق . هل لام

 يف ىرجت ام ةيقب نم فرفي ناك هنإ بذكب مهتي ال نم ثدحو 4

 هاهنف ، يلع نب ىسوم هب رمف . اهلسف ةلسف يف بصيو ةيقاسلا
 : لاقق ؟ هنم برشت ةريبكلا ةلخنلا هذه لام هل تلقف : لاق 4 كلذ نع

 . هب ىلوأ يه

 اهلهأ اهعنمي ال ىتلا هايملا ةعس مايأ ىف دغارلا ءاملاو : ةلاسم
 . . اهب عافتنالاب سأب ال

 ؟ ال حأ هدخأ زوجي رهنل ١ نم ليسي يذل ١ لشول ١ نعو : ةلاسم

 ءاملا بحاص هفرصي ملام زاج ى مهنيب هنوعنامتي ال ناك اذإ : لاق

 . هلام ىلإ

 مه دنع زوجي الو ء زر اج رمتل ١ ر انكل ءاملا ذخ ] نمو : ةلأسم

 . اهداضنل برجل ١ لسقل
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 اذإف دلبلا لهأ هب ىقاستي ام لصأ هيف ناك اذإ دلبلاو : ةلأسم

 هنوعنامتي ال اهلهأو ةجالفلا يف ءاملا هنم ضافق هوكرت ليللا ءاج

 مهنيب همسقب الإ مهنم دحأل زجي مل هوعنم نإو هب يقسي نمل زئاجف
 ضاف اذإ ءاملا نأ ضعب نع دجوي دقو 0 مهدلب يف مهنيب فرعب كلذو
 اذإو ى هبحاص هعنمي ملام كلذو ءيشب هنم عفتنا نم ىلع سب الف

 . زجي مل عنملا عقو
 ليللا ءاج املف لئاجألا نم حيسي ءاملا نأ ملع نمو : ةلاسم

 . هلخن ىلإ ءاملا نم ضاف ام نوكيل هلخن ىلإ ةروصألا لجرلا ىوس
 مهعام ءاملا باحصأ ىوس هلخن ىلإ ءاملا حرطي ملام هيلع سأب الف
 . زجي مل امرحم كلذ ناك نإو هلخن ىلإ ءيجي ال

 هيلع له . رضي ال ائيش هئام نم ذخأ نإ كلذكو تلق : ةلأسم

 همزلي هنأ ليق دقف زوجي ال اميف هئام نم ذخأ اذاف ؟ سأب كلذ ىف

 سأب الف ٧ ةميق هل نوكي وأ رضي ملام ليق دقو ى صالخلا كلذ نم
 لعجي نأ هل له 0 رضي ال مارض وه فرعي ال ناك اذإف : تلق س هيلع
 نأ بحأ الف 0 كلذ فرعي ال ناك اذإف رضي هنأ ملعي ىتح رضي ال هنأ
 . كلذ ردق ملعي وه نوكي ىتح هسقنل كلذ لعجي

 وه له تلق ى ةلاجألا نم جرخت ىتلا ةيبسلا نعو : ةلاسم

 ءاملا بحاص ناك ةساجن لسغ ريغ نم عفتنا وأ هب ىقس نمل لالح

 ىلع كلذ ناك اذإف 0 دبع وأ رح وأ غلاب وأ يبص وأ هريغ وأ ىقسب
 . كلذ لثمب جلفلا لهأ يضارت نع تقولا كلذ لثم كرتب فراعتلا

 نم الإ فراعتي ال كلذ ناك نإو تركذ ام عيمج نم زياج كلذق

 ريغو كولمملا الو . يبصلا لعف نم كلذ زجي مل هعيض نمم عييضتلا
 عجري ال هن أ فرعي اكرت هكرت اذ ! لاملا بر نم كلذ زاجو لاملا بر

 . ةيقاسلا كلت يف هب عفتني الو هيلإ

 زوجي له تلق 0 ةلاجإلا نم جرخت ىتلا ةيبسلا نعو : ةلاسم
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 . هريغ وأ يقسي ءاملا بح اص ن اك هنم غبصي وأ هي عفنتسي نأ دحأل

 نم هلثم كرتو عضوم ١ يف هتحابإ هي فر اعتي امم كلذ ن اك ا ذاف

 .هكرت هنأ بلقلا هيلإ نئمطي ام ىلع هبحاص كلذ كرتب نوكي ةماعلا

 ىلع رداق وهو اهبحاص اهكرت اذإ اهب عفتنا نمل زئاج ةيبسلا نأ
 اهب عافتنالا زيجي ضعبف فالتخالا هيف ناك هتبلغ اذإ امأو ء اهدس
 . ملعأ هللاو كلذ زجي مل ضعبو اهيلع ردقي ال هنأل

 ذخأي نأ هل له بنجلا لجرلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلاسم
 دق هنأ يعم : لاق . رهنلا كلذ نع ةيحان هب لستغيو رهنلا نم ءاملا
 مل ولو ةالصلل ءوضولاو ةبانجلا نم لسفلل رهنلا نم ذخأن نأ هل ليق
 هسفن ءوضولا ىنعمل الإ ةساجنلا نم ءىش لسغ ىلإ جاتحي نكي
 نم لسغيو هنم ذخأي نأ دارأ نإف هل ليق هنأ يعم اميف ءاجنتسا ريغب
 نم ىضوتي وأ لسغلا دارأ اذإ اهريغو ةعمجلا موي لثم ةبانج ريغ
 رهنل ا نع هب لزتعا اذإ كلذ هل له ةلفان ةالص وأ ةأرق نم لقنل رهنلا

 سيل لوقي اضعب لعلو ى كلذ نم وحن وأ كلذ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟

 كلذ لثم عسي نأ وجرأو تاساجنلا لسغ يق وأ مزاللا يف الإ كلذ هل

 : هل تلق ؤ ةرضم وأ كلذ لثم يف ةميق هل نوكي وأ ركانتي نكي ملام
 لاح ىلع مزالل هنم ذخأي نأ هلف كلذ ركانتي وأ ةرضم هيف ناك اذإق
 ةرضملا ىنعم تبث اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ تاساجنلا لسغلو
 ىنعم هبشي ناكو نمثلاب ةرورضلا نم الإ رجحلا ئنعم هبشأ ركانتلاو
 كلذ نوركني سانلا دجو اذإ ركانتلا ىنعم دنع كلذ دشأو يدنع كلملا
 لاح ام كلذ دارأ يذلا اذه ردي مل اذإف هل تلق مهلاومأ نم هنوعنميو

 هنأ ملعي ىتح اذه ثمل حابم وه مأ لاؤس هيلع له ث رهنلا اذه
 لثمل ةحابإلا ىنعم ىلع ئطاوتلا ناك اذإ ينبجعي : لاق ؟ روجحم
 نم بلغألا هل نوكي نأ عضاوملاو نادلبلا نم فرعي ام رثكأ يفق كلذ
 يدنع اذهف 8 كلذ يف صوصخب ملعي ىتح هيلع مه امو سانلا لاوحأ
 رئبلا كلذكو : هل تلق ى راهنألا يف عنمي الو ركانتي هنأ ملعأ ال امم
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 لثم يف صخرأ رئبلا نأ يعم : لاق 0 اذه يف رهنلا لتم يه كدنع

 الإ ةرضم لاملا يف نكي ملو هتينآب هسفنل عزني وه ناك اذإ اذه

 دبع وأ رجزت ةمأ رئبلا ىلع ناك اذإق كل تلق . رئبلا نم ءاملا عازتنا
 اهنم عزتني يذلا رئبلا كلت ءام نم ذخآ نأ يل زوجي له 8 يبص وأ

 زوجي ال هنأ يعم : لاق ؟ال مأ ءالؤه دحأ يأرب تفصو نيذل ا ءالؤه

 يف برشي نأ دارأ نإ هنكلو 0 مهيأرب الإ ةيحان كلذ نم لمحي نأ هل
 ةرورض نم نوكي نأ الإ يدنع ليق ام ضعب يف كلذ هلف عضوملا

 عيبي وأ يطعي نم دجي مل اذإ رمثلاب عسوتلاب أجلأ يدنع ةرورضلاف
 نيب فراعتلاب احابم كلذ ىنعم كردي وأ هلهأ ىلإ كلذ ءادأ دقتعيو
 بئاغلاو يبصلا لام ىلع يتأت ةحابإلا نإ : ليق هنأ يعمف 0 سانلا
 . رضاحلا غلابلا لام ىلع يتأت امك

 نع هللا دبع يبأ نع ظفحلا يف رجزلا باب نم اذهو : ةلاسم
 :تلق . مهنذأتسي لاق مهنذأتسي وأ أضوتي نورجزي موقلاب رمي لجرلا
 تلق 0 هللا ءاش نإ معن : لاق س ةمات هتالصف مهنذأتسي ملو اضوت نإف

 سيلو مهل رجزلا نع مهعفد لاقو 0 معن : لاق هنذإ هيفكي دبع رجازلا :

 اسأب ىرأ الو ىصعب الو ديب لاتق الب رئبلا نم ءاقتسإلا عنم مهل
 وحنو بوت لسغو ةباد دورول هلعل وأ ءوضو يف ءاملا ىلإ لصي ىتح
 ثيدحلا يف ءاج هنأل مهتلتاقم يف نذأي سيلو هيف عنمي ال اميف كلذ
 يجنتسي نأ ىرتف تلق ٧ رانلاو ءالكلاو ءاملا يف ءاوس سانلا نأ

 وأ ءاملا يف يجنتسي نأ بحأ : لاق ؟ رجازلا جلف نم ةيحان
 ٦ ء ٠

 . مهن داتسي

 يذلا رارجلا لثم اهلهأ اهيلإ عجري ال يتلا ءايشألاو : ةلاسم
 كلذ هدعب ىقبي مث هبحاص هدسي جلفلاو 4 مهعطق فلخ سانلا هيقلي

 ال رخآ لوق هيو . اهريغ وأ ةليغل هب عفتني نأ دحأل سيلق ليلق ءيش
 .رارجلا كلذكو س هذخأت
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 نأ هل زوجي الف 0 ريبك جلف يف يرجت لاشوأ هل نمو : ةلأسم
 يداولا ءام ناك نإو جلفلا يف لخدي يذلا ءاملا لثم جلفلا نم هذخأي

 ىلع اهلخدي ةرضم الب جلفلا يف داز نم ىلع سأب الف 0 عنمي ال
 . جلفلا باحصأ

 يف هكرت هل زوجي الف 7 نم ء ام هعم لضف نمو : ةلاسم

 ىتح هلخن يف هدري نكلو هلام عيضيالو هراجب رضيف هريغ ضرأ
 . هذخأي نم ئجي وأ غرفي

 نم لكأل ا يفو هير ي أرب ال ا دحأل رهنل ا رج از زوجي الو : ةلاسم

 ىلعو ضرذلل عرزلا لاقو 0 كلذ زاجأ نم مهنم فالتخا عرزلا كلذ

 . ءاملا نامض رجازلا

 ىضقناو اهاقس اذإف ةيلاع ضرأ هل لجر ىف لوقت امو : ةلأسم

 كلذ ءام نم ءيش يقب ىرخأ ةيقاس ىلإ ءاملا بلقو هل يذلا ءاملا تقو

 هل يذلا لجرلا لام ىلإ ءاملا كلذ لصي الو ةيقاسلا ىف ادكار لجرلا

 كلذ ىقس دقو . ءاملا نع ضرأل ا ع افتر ا لجأل هعلطي الو . ءاملا

 يف يقابلا ءاملا كلذ لوحي نأ هريغل زوجيأ فرصناو هل ام لجرلا

 نم يرجي ام ىلإ كلذ يف عوجرملا ؟ هرمأ ريغب هب ىقسيو ةيقاسلا
 عجري الو هير هكرت كلذ لتم ىقب اذإ ناك نإف س سانلا نيب فراعتلا

 . قيفوتلا هللابو كلذب سأب الف هلوانتم ىلع هب لخبي الو هبلط يف

 تقرخناق هيقسيل هلام ىلإ ءاملا قاس لجر نع لئسو : ةلاسم

 همزلي له . هتعارز هريغ ىلع رضأفق ةيقاسلا تضافق وأ ةلاجإلا
 نم ردحأ اذإ هنأ ىدنع : لاق ؟ ررضلا نم رخآلا قحل ام نامض

 مكحي ملو كلذ لثم يف دلبلا لهأ ىقس نم فراعتي ام قوف ءاملا

 امم نامضلا هيلعف اهظم اهدس اهدس نم فراعتي ام ىلع لياجألإ
 كلذ لثمل اهلتم ادس لئاجلا دس ناك نإو \ كلذ نم هراج ىلع دلوت

 رثكأ ءاملا نم اهيف لمحي ملو وه هلعف ريغ نم ةيقاسلا تباعو ءاملا
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 نم ءيش نامض هيلع بجوي مل لودعلا رظن يف اهلثم يف لمحي امم
 . كلذ
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 نوعبرألاو سداسلا بابلا
 كلذ نم صالخلاو ءاملا بصغ ىلع ناعأ نم

 لاح يف اعقاو هتيأرف موقل ءام بصتغا نمع ديعس ابأ تلأسو
 ؟كلذ يل زوجي ال مأ عقاو ءاملا نأ هل لوقأ نأ يل زوجي له 0 هبصغ

 الو ى هبصغغ ىلع هلدت نأ يل نيبي الو كلذ زوجي ال هنأ يعم : لاق

 مأ هدحو مثإلا يف هكيرش نوكأ كلذ تلعف نإف : هل تلق . هيلع هنيعت

 ةلالدلا عقوم كنم كلذ عقو اذإ هنأ يعم : لاق . نامضلاو منإلا يف

 نامضلا يف نأ يعمق رمألا عقوم عقو اذإو ث نامضلا كيلع فاخف

 نأ يعمف 4 اعاطم تنك نإو كلذ لثم يف اعاطم نكت مل ام افالتخا

 ينم كلذ نإف : هل تلق س كلذ لثم يف اعاطم تنك اذإ نامضلا كيلع
 نم ملسأ ين ذارت له كلذ نع تعجرف تركذ مت ةوفه وأ نايسن ىلع

 نع تعجر اذاف رمألا امأ لاق س كلذ نم ةنوتلا ينمزلتو نامضلا
 ترمأ ام لعقي نأ لبق تعجر اذإ نامضلا نم ملىست نأ وجرأف كرمأ

 ةءارب يل نيبي الق عجرت مل مأ تعجر كتلالدب لعف اذإف ةلالدلا امأو هب

 مأ ىسفن ىف هللا رقغتسا نإ انه اه ةعجرلاق : هل تلق ى نامضلا نم
 نأ يعم : لاق س هل تلق يذلا كلذ نع تعجر دق ينإ هملعأ ىتح
 ينارتأ هتني ملق هتيهن نإف : تلق . ةبوتلا عم يهنلاو رمألا نع ةعجرلا
 لعفلا لبق تيهنف ارمآ تنك اذإ : لاق 4 هل ييهن دعب هلعف نم ملسأ
 هنأ كيهن يل نيبي الف الاد تنك اذإو م نامضلا نم ملست نأ وجرأف
 كلوق نم هي لدتسي يذلا ءيشلا تفرع نأ دعي نامضلا نم كئربيي

 : لاق رمألا نييو ةلالدلا نيب قرفلا امو تلق رمألا ريغ ةلالدلاف س هيلع
 )١(ّ

 لجر دد يف هلعجو امرص لسف لجر يف ليق دقو : ةلأسم

 لاقف الامآ الو ءام رهنلا يف لجرلا كلذل نأ فرعي الو هل هاقسق هيقسي

 بحاص سيلو هريغ دنع نم ء املل لاتحي لجرلا كلذ لعلو هل زئاج هنإ

 ` . بيغلا ملع فلكم مرصلا

 خسن ثالث يف اباوج هل دجأ مل . )١(
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 نوعبرألاو عباسلا بابلا
 كلذ نم زوجي امو امهبادآ و بارشلاو ماعطلا يق

 بحتسيو هب رم ؤيو بجيو يغبني امو زوجي ال ام و

 سنئارعلاو مئالولا ماعط ركذو ماعطلا يف ءاكرشلا ماعط ركذو
 نم زوجي ال امو كلذ عيمج نم زوجي امو تافداصملاو تاوعدلاو

 لكأو 0 كلذ ىق فراعتلاو امهب هل نوذأملاو تابورشملاو تالوكأملا

 لخادلاو ةمعطألا يف تاهبشلاو ةاصعلا ماعط ركذو طوقلملا ماعطلا
 ةينآ وأ بارشلاو ماعطلا يف ثدحلاو نيطلا لكأو تاوعدلل نذإ ريغب
 كلذ عيمج مكحو ههبشو هليبس اذه ام عيمج ركذو مجعلا مكحو كلذ

 هنإ يعم : لاق ؟ مجعلا نوكي نمل ابطر لجر دنع لكأ لجر نع لئسو
 . معطلا هجو ىلع لكأ نإو لكألل مجعلاف ةبهلا هجو ىلع هدنع لكأ نإ
 . معطملل مجعلاف

 هيف ءانإ هيلإ ملسف ءام هيقسي نأ لجر ىلإ بلط لجر : ةلاسم
 نوكي له : تلق س رسكف بلاطلا دي نم ءانإلا طقسف هيقسي ام

 ال هنإ هغفح يف طرف الو كلذ دمعتي مل اذإ هنإ يعمف ؟ انماض
 . نيمأ وهو هيلع نامض

 هذخأو ةقرس رهاش لجر ىلع لخد الجر نأ ول تلقو : ةلأسم
 ناك نإو هلكأي نأ هل له . اماعط هيلإ مدقف لطابلاب سانلا لاومأ

 مكحلا يف امأف مارح هنأ ملعي ملام هضبقي نأ هل له . ائيش هاطعأ
 ملام هوجولا نم هجوب هلالح لمتحي كلذ ناك امو س كلذ هلق بجاولا
 . ةهبشلا تعقو اذإ يلإ بحأ هكرتف هزنتلا يف امأو س همارح ملعي

 . هلالح ملعي ىتح مارح وهف هلالح لمتحي مل امف : ةلأسم

 نبي لعج دقو هلزنم ىف لجر عم ةع امج ن اك اذ او : ةلاسم

 لكاي نأ هلف م مهعم لكالاب هرمآو رخآ الجر ىعد مث اماعط مهيديأ
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 كل ذ هركي امن او > لزنمل ١ بح اصل م اهطل | مكحو هبلع ن امض الو مهعم

 مهيلإ ءاجو ماعط مهيديأ نيبو دجسم وأ قيرط يف ةعامج اوناك اذإ
 . اعيمج هل اونذأي ىتح مهنم دحاو نذإب لكأي نأ هل سيلف لجر

 تنأمطا اذإ امأو بيرلا هيلع لخد اذإ ىدنع اذهو : هريغ لاق
 نم ماعطل ا كلذ نم لكال ا هل زاج هرمأ نمل ماعطل | نأ تنكسبو هسقن

 . ملعأ هللاو مكحلا قيرط نم ال ةنانئمطالا قيرط

 هعضوف كلذ ريع وأ قين وأ م اعطب موق ىل ا ىتأ نمو : ةلاسم

 نإف اودارأ ام كلذ نم اولكأي نأ مهلف مكل اذه لاقو 4 مهيديأ نيي

 ةل از ا عم بلقل ١ نوكسو فر اعتل ١ ىلع كل ذ يرجيو مهلعق ١ ذه س اذل ١

 لقي ملو كلذ ريغ وأ ارسب وأ ابطر لجر ىلإ عفد الجر نأ ولو س بيرلا
 مل ام هيق هيلع ن امض الو . هلكز هل ن اكل هنع تكسو ىلوتو هلك هل

 هيف مزلي كلذ دنعف هيلإ عوفدملا نم بلطي عفادلا عجري نأ الإ بتري
 . نامضلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةياورلا ىفو : ةلاسم
 ءادلا ثروي لاصخ ثالث هيف نإف نيطلا ىلكأت ال ءاريمح اي ةشئاعل
 يبأ قيرط نم هيلع هللا ىلص هنع ىورو ث نوللا رفصيو نطبلا مظعيو
 ةدرب يب أ نب لالب ناك ليقو س هءعاند قوسلا يف لكألا لاق هنأ ةريره

 فتنيو نيطلا لكآي نم ةداهش زيجي ال ن ناكو . ةرصبلا ىلع ايضاق

 . بيع هنإف نيطلا لكأ نم ةيراجلا درت يروثلا نايفس لاقو 0 هتيحل

 ماعطلاو لجرلا لزنم لخدو ةميلو ىلإ ىعد نمو : ةلأسم
 تاوعدلا دنع سانلا لعف اذهو . هل عساو كلذف لكأو س دعقف طوسبم
 يفو 0 اعوضوم هودجو وأ ماعطلا مهيلإ برق نإ نوريشتسي ال
 ماكحألا قيرط نم كلذ سيلو هنم اولكأيل هيلإ اوعد امنإ مهنأ فراعتلا
 . هتزاجإ ىلإ سفنلا نوكسل نكلو
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 نم ملظ نياعت ملام ناطلسلا دئاوم لكأب سأب الو : ةلأسم

 وأ ءيشلا كلذ كمعطأ مث هارت تنأو ائيش ملظ نإف ث كيطعيو كمعطي

 . هيرل هتميق كيلعق كاطعأ

 . اماعط لجر هيلإ برق لجر نع يزاوحلا ابأ تلاسو : ةلاسم
 معن : لاق ؟ هلك ماعطلا لكأي نأ هل زوجيأ ماعطلا اذه نم لك هل لاقو

 ام لثم ظفللا ىف ىتأي كلذ امنإ هنم لك هل لاق امنإ هنإف : هل تلق .
 اصيمق هنم عطق اذإف . اصيمق هنم يل عطقأ لوقيف بوثلاب يتأي
 / . بوثلا تعرفتسا

 مهدحأ لكأيف نولكأيو نوداهتي نيذلا ةعامجلا امأو : ةلاسم

 . ضعب مهضعبل مسقنأ هب بيطت امم كلذ ناك اذإف رخآلا نم رثكأ
 .لحلاب الإ كلذ حلصي الف الإو فراعتلاو لالدإلا قيرط نم زئاج كلذف

 ءاعد ريغي ةوعد لخد نم لاق هنأ سابع نبا نع ىورو : ةلأسم

 . امارح لكأو اقسف لكأ دقف

 مكتويب نم اولكأت نأ حانج مكيلع سيلو ةيآلا هذه نعو : ةلأسم
 اولكأت نأ راصنألا يف تلزن هذه لاق ةيآلا رخآ ىلإ مكئابآ تويب وأ
 اعيمج اولكأت نأ كلذب مهل نذأ اذا ا مكتاهمأ تويي وأ مكئابأ تويي نم

 . اتاتشأ وأ

 بحاص لوسر كاعد اذإا لاق سرعل ١ ماعط نع هتلأسبو : ةلأسم

 .هنم لكأي نأ سأب الف دحأ هيف يعدي ال احابم ناك نإو لكف سرعلا

 هريغ وأ قينلا اذه ث كسمأ يل لاق نمع رقعج ويأ هلأسبو : ةلاسم

 اوجرأف كبلق نم .ةبيرلا تيهذ اذ ا : لاق . هلك .ي لوق ىنح. وأ هلكأ
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 هيلإ برق مث تيبلا ىلإ مق هل لاقف لجر هيقل لجر نع : ةلأسم
 لك يل لوقت الو لك كنأ ىنعملاو برقت انه كدي دم : هل لاقف س اماعط

 . تلكأ كلذ ىلإ برق ولف انأ امأ : لاق ي لكآ

 ىلإ بلط نمع هتلأسو ىراوحلا ىبأ ىلع ةضورعم : ةلاسم
 هنم لسغ وأ هيف نم بصناف برشف هاقسف ىنقسإ لاقف ءام ناسنإ
 نذإب الإ هل زوجي الف زيزع هيف ءاملا عضوم يف كلذ ناك اذإ لاق هدي
 سأب ال نأ وجرأف 0 عابي ال حابم ريثك هيف ءاملا عضوم يف ناك اذإو
 . كلذب

 ءام يل يتئإ وأ ءام ينطعا لاق اذإ ليق دقو لاق : هريغ نمو ا

 وأ برشأل ءامب ينتئإ لاق نإف اضوتيو برشيف اذه ىلع ءامب هل ىت
 وأ برشأل ءام طعا هل لاق اذإو ى هب هدي لسغي الو برشيف "

 نم لاقو هدي لسقيو برشي : لاق نم لاقف 8 برشلل ءامب يل تئإ
 وأ اضوتأل ءام ىنطعإ لاق نإ كلذكو س هدي لسغي الو برشي : لاق
 عضوم ىف ءاملا ناك اذإ اذهو س كلذك وهف اضوتأل ءامب ىل تئإ
 نم جرخ ام امأو ى لاح ىلع هب سأب الف حابملا امأو . رمثلا هل نوكي
 . هقالتإل دمعتي مل اذإ لاح ىلع كلذب سأب الف دمعت الب هيف

 لكأ نم نبملسملا نم لاق دقو نيطلا لكأ نع ىهنو : ةلأسم

 . هتداهش لبقت مل نيطلا

 ىشعت وأ لك يل ل اقو اماعط يلإ ١ جرخ ] نمع هتلأسو : ةلأسم

 ن ا ل اكي ال ءيش كلذ ل : ل اق ضرأل ١ يف ءيش يدي لد نم رثتتنيفق

 و ] ىون ناك ن اق : تلق . كلذ دي ساي ن : ن أ وجر أ هظفح ع اطتس

 يلإ بحأ ناكا ىونلا عضأ نيأ تلق نإ : لاق ؟ اجراخ هاون حرطأ
 . هللا ء و نإ هب سأب ال نأ وجرأف الإو

 بكر لجر يفق لاقو هللا همحر يلع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم
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 ل ار ا ا ل ا ء 0 ١ ىف مهيلع رثأتسي ن ا هل سيبلق > ةنيقسل ١ له ] عم

 دح او مهيقسي ن اك اذ ا هدأرب برشي الو . هرثؤد ن ] س اطتقفلا بح اص

 . شطع ولو مهيلع رثأتسي الو ةنيفسلا لهأ ىلع نوديزي الو

 رثكأ لكات ال يأ كيخأب عطقت ال يناسارخلا لاقو : هريغ نمو

 يف سانلا بعلي اميف لاق 4 تنأ لكاتو هكرتي نأ يغبني الو هنم

 مهل مدقي نيذلا ىلعو ةنامألاب ليللا لكأ : لاقو 4 ههرك سارعألا

 نامثع لاق 0 نيطلا لكأ هركو مهيفكي ال نإ اوفاخ اذإ دصقلا ماعطلا

 . هلكأ - زوجي ال انيهذم يف اندنع نعطلا لكأ مصألا هللا درع يبأ نيا

 ادحأ همعطي نأ هل لحي ال هماعط نم ناسنإلا ىلع مرحي اميق : لاقو

 لاق هنأ ديز نب رباج نع ىور كلذكو س هنفدي نكلو ةباد الو هريغ
 . كلذك

 ابطر هل جرخاف هلزنم ىلإ الجر اعد لجر نع لئسو : ةلأسم
 ليبس ىلع هعم لكأ ناك نإ هنإ يعم لاق امهنم وه نمل مجعلاف لكأف
 ليبس ىلع همعطأ ناك نإو بطرلا بحاصل يدنع مجعلاف هل معطلا
 ملو معطلا ليبس ىلع ناك نإف : هل تلق . لكألل مجعلا ناك ةيدهلا
 رصأ نم هنأ يعم لاق اكلاه نوكيأ هبحاص ىلإ مجعلا لكألا دري
 ىلع ةحابإلا ينعم ىلع جرخ نإف اذه امأو . كله ةرذ لاقثم ىلع
 . نامض الو ةنامأ هيلع قلعتي ال نأ وجرأف هلظم ىلإ عجري ال نأ هجو

 ةلزنمب يدنع ناك هلثم ىلإ عجري ام ىنعم ىلع جرخي ناك نإو
 . معطملا ةلزنم يف ةنامألا

 دنع نم هيقسيف باب دنع نم هيقسي هريغ رمأي يذلاو : ةلاسم

 نم هيقسب هرمأي مل اذإ هنأ يعمف 3 ءيش وه هيلإ ملسي الف 8 بابلا
 دنع نم ءامب هاتأف بابب دنع نم هيقسي نأ هرمأ امنإو هنيعب بابب دنع
 تايبلا كلذ ركني ملو هطعب مل وأ هل يقسملا هاطعأف هنم هاقسف تايب

 ىنعم يف هعسي هن أ وجرأف ءيشب هبلاط الو هدعب الو تقولا يف

 س "" نبي جرحي 2 يش اذ ده ن . نيي ئيش هعم حصي ىتح فر اعتل ١
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 'ه فراعتلا ىنعم يف

 هيحاص ماعط لكآي نأ لتم سانلا نبي فراعتلا نعو : ةلأسم

 نيلجرل ا نيب كلذ عقي ناك اذإ هنأ يعمفق هتباد لمعتسيو نذإ ريغ نم

 قتشي لالحلا امنإف ى سفنلا ةبيطو اضرلا عقوم 0 امهضعب عم
 . اضرلا قيرط

 سأب الف سانلل ماعطلا عضو اذإ هيبأ نع ريشب لاق : ةلأسم

 . نذأتسي الو لكأي نأ لجرلا ىلع

 دمحم يبأ خيشل ا ةروثنم نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 :لاق ؟ هلزنم يف لكأي امم رثكأ لكأي نأ هل له ةوعد يف يعد نمعو
 . فورعملاب لكأي هريغ لاقو علظتي ىتح لكاي ةيواعم يبأ نع ليق دق
 . عبشل ا نم لقأ كلذو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ىكش : ةلاسم
 همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب لقف تلكأ اذإ : هل لاقف ةمختلا

 نولوقي اوناكو ى ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف راض
 لكأ لاق هنإ مالسلا هيلع هنعو س اوددمت اودغت اذإو اوددرت اوشعت اذإ

 نايب باتك ىلإ (عجر) نطبلا يف ناديدلا لتقي هنإف قيرلا ىلع رمتلا
 . عرشلا

 هللا ىلص يبنلا نأ ةداورلا ىفو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 لوانو برش هنأ ىورو 0 مهرخآ برشي موقلا يقاس : لاق ملسو هيلع
 موي برش هنأل ايقاس عضوملا اذه يف نكي ملأ اولاقو س هنيمي نع نم
 قيرط نم موقلا رخآ يقاسلا برشي نأ بجيف سانلا رخآ ةاضيملا
 هيلع هللا ىلص لاق هنأو . ءاملا ىلإ ةجاحلا ديدش نوكي نأ الإ بدألا
 اريخ انمعطأو هيف انل كراب مهللا لقيلف اماعط مكدحأ لكأ اذإ ملسو

 ءاملا عيبي يذلا لجرلا تايبلا لعل . )١(
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 سيل هنإف 0 هنم اندزو هيف انل كراب مهللا لقيلف انبل برش اذإو س هنم
 هيلع هللا ىلص لاق هنإو ء نبللا الإ بارشلاو ماعطلا نم يزجي ءيش
 يقابلا دبع لاق . مسد هنإف هاف ضمضميلف انبل برش نم ملسو
 . تاضمضم ثالث نبللا برش نم ضمصضصمتي هنأ تعمس وأ تدجو

 ملعأ هللاو همسد نم مفلا نقعتيو مسد هنأل ةدحاو ةمعطألا رئاس نمو
 . ءاقسلا مف نم برشلا نع ىهن ملسو هلع هللا ىلص هنإو ى (عجر)
 . هفطع يأ برشنف ءاقس ثنخ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور دقو
 ضرف اهيف سيلو بادا اذه لكو س حدقلا ةملت نم برشلا نع ىهنو
 اهنم ءيش بوجو الو اهبوجو ىلع عمتجت مل ةمالا نأل باجيإ الو
 ةدئاف هيف ىنعم اهنم دحاو لكلو هحرش لوطي ليوأت ثداحألا هذهلو
 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سابع نبا قيرط نمو ى هقيقوت هللا دارأ نمل
 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو 0 حدقلا يف سفنتلا نع ىهن ملسو

 ديلا نإف مكيديأب اوبرشاو اوعركت ال لاقف ءاملا يف نوعركي موقب رم
 نم ملسو هيلع هللا ىلص هنع يورو ءانإ فضنأ لاق وأ ءانإ بيطأ
 اوكوأو باوبألا اوقلغأ لاق هنأ يراصنألا هللا دبع نب رباج قيرط
 . اقلغ حتفي ال ناطيشلا نإف جرسلا اوئفطاو ةينآلا ورمخو ةيقسألا
 تيبلا لهأ ىلع مرضت هقسي وفلا نإو ءانإ فشكي الو س ءاكو لحي الو
 . هنيميب لكابلف مكدحأ لكأ اذإ لاق ملسي هيلع هللا ىلص هنأو . رانلاب
 نع يهنلا نأ ليقو ي هلامشب برشيو هلامشب لكأي ناطيشلا نإف

 محللاو نمسلا نيب عمجلا نع يهنلاو لكألا يف نيتبطرلا نيب عمجلا
 ةهج نم امأو . ملعأ هللاو فارسإلا لجأ نم وه امنإو بدأ ىهن هنأو

 . نطب يف محللاو كمسلا نيب عمجي الق س بطلا

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىورو هعماج نمو : ةلاسم

 اذإو هنم برشو ءاقس ثنخ هنأ ىورو ةيقسألا ثانتخا نع ىهن
 نم مدقتملا الو خوسنملا نم امهنم خسانلا ملعي ملو ناربخلا ضراعت
 اولك ىلاعت هلوقل ةحابإلا ىلإ عوجرملا ناكو . امهقافتا بجو رخأتملا
 . اهنم برشيل فطعتو 0 اههاوفأ رسك ةيقسلكلل ثانتخال و اويرشاو
 ثانتخالاو . اهنم برشيل فطعتو . اههاوفأ رسك ةيقسألل ثانتخالاو
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 هفطعتو هتيشم يف رسكتمل ا لجرل ١ يمس كل ذلو رسكتل ١ نم ذوخ ام

 اهنأ اك اهتيشم يف رسكتت تناك اذ ةثينخ ٥ ةأرمل ١ تيمسو . اگنخم

 هللا لوسر توم تفصو ا اهنع هللا يضر ةشئاع لوق هنمو 4 يوطت

 .ملعأ ١ هلل او ترسكن ا © ں ] ير دص يف هقنع تثقنخق ملىسبو هي :5 هللا ىلص

 سانلل ماعطلا عضو اذإ لوقي ناك هنإ هيبأ نع ريشب : ةلأسم

 . نذأتسي الو لكأي نأ لجرلا ىلع سأب الف

 لجرل ١ يف ل اق هنأ رقصل ا ني ن ازع نع 7 ل اقو : ةلأسم

 لكأي هنأكف ة فورعملاب لكأي هنأ هريغو وه سرعلا ماعط ىلإ يعدي
 . مهدحأ لكآي ام ردقي

 برقي لجرلا يف يراوحلا نب لضفلا نع ريشب لاق : ةلاسم

 ريشب لاق 0 كلذ نع عنمي ىتح لكاي هنأ لك هل لاق مث ى ماعطلا هيلإ

 . ةدحاو ةمقل لكأي رقصلا نب نازع لاقو

 ءالهب قيرط يف دجو ناك دقو رثؤملا يبأ نع ظفحو : ةلاسم
 ةطمارقلا مايأ يف كلذ ناكو 0 عبش ىتح هنم لكاف احورطم اماعط
 هللا دبع وبأ لاق رثؤملا وبأ لاقق . كلذ نع رثؤملا ابأ لاسبو مدنق

 يف نوكي نأ الإ هلكأيلف احورطم اماعط دجو نم بوبحم نب دمحم
 . ارمت وأ ناك ازبخ ءاعو

 لوقت ام لئاق هل لاق نسحلا ني دمحم نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 هلأ نيراقو رسب بطرلا يفو بطرلا اذه نم لك لجرلا لاق لجر يق
 لاق ول كلذكو انأ : هل تلق . معن : لاق ؟ نيراقلاو رسبلا نم لكاي نأ
 كلذ هيلع زاج نيراقو رسب هيف ابطر هل يرتشاف ابطر يل رتشا يل
 ةلخنلا هذه بطر نم لك هل لاق اذإ امأو : لاق . معن : لاق ؟ ءارشلا
 : هل تلق 4 ابطر الإ لكاي الو نيراقلاو رسبلا نم لكأي نأ هل نكي مل
 اذه انرسب نم لك : هل لاقو انيراق وأ ارسب يل رتشا هل لاق ولف
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 لكاي الف ابطر لكأي وأ ابطر هل يرتشي نأ هل ناك له ت اذه اننيراقو
 هل لاق اذإ ابطر هل ىرتشي الو ًانيراق وأ ارسب لك هل لاق اذإ ابطر
 ماعطلا اذه نم لك لجرل لجر لاق ولو س ارسب وأ انيراق يل يرتش
 . هلك هلكأي نأ هل ناكل تئش ام

 ىمعألا عم لكألا نينوملل هللا صخر ام ريسفت امأو : ةلأسم

 اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي" تلزن امل هنإف ضيرملاو جرعإلاو
 زعأ لام ام ةنيدملاب راصنألا تلاق ليق "لطابلاب مكنيب مكلاومأ
 رصبي ال يذلا ىمعألا عم اولكأي نأ نوجرحتي اوناكو س ماعطلا نم

 عيطتسي ال نولوقي ضيرملا عم اولكأي نأ نوجرحتيو ماعطلا عضوم
 الو ناكملا ىلإ هقبسي حيحصلا نولوقي جرعألاو حيحصلا لثم لكألا

 . مهئابا تويب يف اولكأي نأ نوجرحتيو محازي ن أ عيطتسي
 جرعألا ىلع الو جرح ىمعأل ىلع سيل ةرآل ا هذه تلزنف مهئاقدصأو

 و ] مكتويب نم اولكأت ن أ مكسفنأ ا ىلع الو جرح ضيرملا ىلع الو جرح

 اولكات نأ حانج مكيلع سيل لاقو ى ةصقلا رخآ ىلإ مكئابآ تويب
 يف مهماعط اولعج اورفاس اذإ اوناك مهنأ كلذو س اتاتشأ وأ اعيمج
 مثإلا ةفاخم عجري ىتح نولكأي ال مهنم دحأ باغ نإف دحاو ناكم

 سان مهنم ناكو مثإلا ةفاخم عجري ىتح نولكأي ال سان مهنم ناكو

 سيل ىلاعت هللا لاق ، مهعم لكأي نم مهيتأي ىتح مهدحو نولكأي ال
 اذإ لكأيلف مكدحأ باغ نإف اتاتشأ وأ اعيمج اولكأت نأ حانج مكيلع
 اونزو مكريفل متلكأ اذإ ىنعي ليكلا اوفقوأ ىلاعت هلوق رضح
 مورلا ةغلب نازيملا يأ ساطسقلاب

 وهو ارهشأ هلايعو هيفكي ام ماعطلا نم هدنع ناك نمو : ةلاسم
 ناك نإو . هل زجي مل مهقزريال هللا نإ همغ ناك نإف ناصقنلاب متغم
 . ءيش همزلي مل شاعملا بلط يق همه

 يبنل ١ لوقل ء اقرل ا يفو ب ارشل و م اعطل ١ خفن زوجي الو : ةلاسم

 . تاخقن ثالث مكيلع هرك ملسو هيلع هللا ىلص

١٦٣



 ءارش يف هنذأتساو عيبرلا لاس رمتعملا نأ انغلبو : ةلأسم

 بحأ ال لاقو هل صخري ملف هالغ فاخ ناكو ى هسفنو هلايعل معطلا
 نكلو مالكلا نم اذه وحنو عسو يق تنأو ةدش يف سانلا نوكي نأ

 . جرفلاب وعدي امك وعدتو كناوخأ بيصيام بيصت

 هل زوجيأ مهدحأ ىعدف اماعط نولكأي موقب رم لجر : ةلاسم

 هوعدي ىتح مهعم لكأي ال هنأ تفرع ي ذلاف ؟ ال م أ مهعم لكأب ن ]

 هللابو لكأت كلانهف س كاعد نمل ماعطلا نأ ملعت نأ الإ نوعمجأ

 .قيقوتلا

 لكايأ هلكأب هرمأي ملق ماعط ىلإ الجر اعد لجر نعو : ةلاسم
 هل سيلف ؟ دودحم دح ىلإ لكأي نأ هيلع لهو ؟ كلذب هرمأي ىتح وأ
 ام لكأ لكألاب هرمأ اذإف لكألاب ماعطلا بحاص هرمأي ىتح لكأي نأ

 . برشلا كلذكو ٬دح كلذل سيلو ءاش

 مهيديأ نيب موق هيف اذإو لجر لزنم ىلإ يعد لجر نعو : ةلاسم
 ماعطلا اولعج مث لزنملا بناج يف مهنم بيرق وأ ماعط بيرق وأ ماعط
 برل ماعطلا نمل ملعي الو مهعم وه لكأيأ نولكأي اولبقاو مهيديأ نيب
 هرمأ اذإف لزنملا بر نم لوسر هوعدي ءاج امنإو ؟ كئلوأل مأ تيبلا
 نإو ى ماعطلا كلذ نم لكأي نأ هل زاج لزنملا بر لوسر وأ لزنملا بر
 ائيش ماعطلا نم لكأي نأ هل سيلف هلوسر الو تيبلا بر هرمأي مل
 . ماعطلا كلذ ىلع نم عيمج هرمأي وأ ماعطلا كلذ نمل ملعي ىتح

 لسقيأ ماعطلل هيدي لسغ اذإ لجرلا ديعس يبأل تلق : ةلأسم

 . امهيلك هيدي لسغي نأ ينبجعي ؟ لاق ؟ امهيلك هيدي مأ ةدحاو

 لكأي نمعو > ع اقرل ١ ب اتك نم ةفاضملا ةد ايزل ١ نم : ةلاسم

 اذإ امأف . هيناعم فلتخي اذه : لاق ؟ ال مأ كلذ هعسيأ امئاق وأ امئان

 لكأي ن ] رمؤيو نيملسمل ١ ل اعق ] نمسح نم كلذ سيلف ةدئاملا ترضح
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 امئان وأ امئاق لكأي نأ هبلع مرحيالو دعاق وهو 0 هللا ىمسيو هنيميب

 وهو : ةقبن وأ ةبطر لوانت نم لثم كلذ نم زوجي ام امأف س رذع نم
 ةفاضإ هذهو ةفاضإلا تضقنا هب سأب الف اذه نم نوكي امو مئان

 . عرشلا
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 نوعبرألاو نم اثلا بابلا
 وأ سانلا طاسب ىلع يشملاو مانعلاو دوعقلا

 كلذ هبشأ ام و مهيسارك وأ مهبايث

 مكضعب طسب ىلع يطولا ىلإ مكتجاح نم هب متيلتبا ام امأو
 مكضعب سقنأ ةبيط نم فراعتلا هجو ىلع جرخي يدنع كلذف ضعب
 هذه لثم ىف ليق دقف الإو ةحابإلا هجو ىلع جراخ كلذف ‘ ضعبل
 ةعبت الف ةميق بجوي ثدح وأ ةرضم كلذ نم نكي ملام تارورضلا
 ةعبتلا نم دب الف ةميق وأ ةرضم كلذ نم بجوأ نإو هللا ءاش نإ هيف
 نمو عرشلا نايب باتك نم بابلا مت لح وأ مرغب كلذ نم جورخلاو
 . عرشلا نايب باتكل فيضملا ريغ هفاضأ امم هريغ
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 نوعبرألاو عساتلا بابلا

 عافتنالا نم زوجي ام و اهيق ءاج ام و رانلاب عافتنالا
 ناويحلا قاوحا ركذو زوجي ال ام و رانلاب

 نم دجي الو اكولمم ايجنز اهدنع دجوف رانلا ىلإ جاتحا نمو
 ىلع هرمأ يرجيف رمجلا امأو ب هبلع ءيش الف بهللا نم ذخأف هملكي

 نمل كلذ لثم يف رمجلا نوعنمي رمجلا باحصأ ناك نإ فراعتلا
 . ذخأ ةحابإلا فرعي ناك نإو ‘ ذخأي

 مهرمأ ريغب ران نم اباهش موق دقوم ران نم ذخأ نمو. : ةلأسم
 نم هعنم مهل سيلو سبقلا زئاجو 0 زاج هحابأو فراعت كلذل ناكو
 الإ مهرمج ىلع يوشي نأ هل زوجي الو كلذ هلف اوهرك نإو سبقلا
 ريغ رمجلاو هيلإ نوجاتحي ال مهنأ فراعتو.. مهيلع ةلاد وأ مهيأرب
 . زئاج سبقلاو زجي مل الإو زاج ءانغ هنع مهل ناك نإ رمجلاو سبقلا

 ينعي هللا الإ هللا باذعب بذعي نأ يغبني ال ءاجو : ةلاسم
 .رانلابباذعلا

 اولاقف . ران مكعم مهل لاقف اران موق ىلإ بلط نإف تلق : ةلاسم
 هنأ يعم : لاق ؟ رمجلا وأ بهللا هنم ذخأي نأ هل له ذخق لخدأ معن

 اران ذخ هل اولاق اذإ رمجلا نم امأو 4 مهيأر ريقب بهللا نم ذخأي

 ىضقنا رمجل نم ذخأي ن ں أ هل اونذأ ا دق فراعتل ١ يف مهن ] يعمف

 . باتكلل فيضملاو باتكلا بحاص ريغ هفاضأ اممو بابلا
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 نوسمخلا بابلا
 ران بطح بصغ دق نم وأ ةملظلا رانب عافتنالا

 كلذ قرس وآ

 . كلذ عيمج ماكحأو ال مأ ءالؤه رانب عافتنالا زوجي له

 هآرو ، اقبش موق راضح نم جرخأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 هل زوجي هنأ يعم : لاق ؟ هرانب يلطصي نأ هآر نم هل زوجي له هريغ

 هذه يشاحي نأ هل زوجيفق هل تلق : رانلا بهلب هعم يلطصي نأ

 : تلق ء كلهتسا ام نامض هيلع نأ يعم : لاق . رانلا ىلع قبشلا

 :لاق . رانلا هذه نم سبقيو بطحلا اذه رمج نم ذخأي نأ هل زوجيف

 ىظظلب رانلا بهل نم ذخأي نأ هلو رمجلا نم ذخأي نأ هل سيل نأ يعم
 مهل لاقف اران موق ىلإ بلط نإف هل تلق ‘ بطحلا اذه ريغ نم هدنع
 نم حأ بهللا نم ذخأي نأ هل له ذخف لخد معن اولاقق ران مكعم

 رمجلا نم امأو 4 مهيأر ريغب بهللا نم ذخأي هنأ يعم : لاق ؟ رمجلا
 نم ذخأي نأ هل اونذأ دق فراعتلا يف مهنأ يعمف ث اران ذخ اولاق اذإ
 . رمجلا

 نم تسبق نإ سأب كيلع له ابطح قرس لجر نعو : ةلاسم

 نم اهيق اران ذخأي نأ ريغ نم اسأب كلذب ىرأ الف ى بطحلا كلذ ران
 . هي سأب الق بهلل و رمجل ١ امأف > ءىش بطحل ١ كل ذ

 نم الو بطحلا نم ذخأي نأ زوجي ال ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 ل ر ا ن ١ بهلل ١ نم ذخأي نكلو > نيعل ١ نم م اق رمجل ١ نأل > رمجل ١

 . كلذ

 رمجل و ةمللظلا ر ان نم بهلل اي ع اقنتسال اي سأب الو : ةلأسم

 هب عفتناو هذخأ نمل زئاجق هل مكح الو هب اوعفتني نأ الإ زئاج مهيأرب
 نم سانل ا نبي يرجي ام لثم > ةيراج ةد اع كلذل ناك نإو > مهيأر الم
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 رمجلا عم بهللا زاج عنم ريغ نم ةحابإلا نم كلذ لثم يف فراعتلا
 زجي مل سانلا نم اذوخأم ابصتغم بطحلا ناك نإو 0 مهيأر الب

 . بهللا سبقب سأب الو رمجلا

 دحأ زبخ نإف بوصغملا بطحلا نم بهللا زوجي الو : ةلاسم

 ليزي ال بطحلاو بطحلا ريغ زبخلا نأل زبخلا لكأ زاج بطحلا اذهب
 ضعب يفو هل نماض وهف بطحلا بصغ نمو ث زبخلا بحاص كلم
 يف ءاكرش سانلا نأ هل ةجحلاو هب سأب ال بهللاب عافتنالا نإ لوقلا
 ريغ هفاضأ اممو بابلا ىضقنا سبقلا عنم دحأل زوجي الو س رانلا

 . باتكلا بحاصو باتكلل . فيضملا
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 نوسمخلاو يداحلا بابلا
 كلذ مكحو ريعلا كلم يك طتاغلاو لوبلا يك

 رادج ىلع طئاقل و لوبلا. دارأ نمعو يراوحلا يبأ باوج نمو

 كلذ يف سأب هيلع سيل : لاق ؟ سأب هبلع له . هل هسيل عذج ىلع وأ

 طئاغلاو لوبلا ناك اذإ ع ذجلا يف الو 0 اثدح رادجلا ىف ثدحي مل اذإ

 عذج الو رادج قوف هطّاغ لعجي نأ هل سيلو م ضرألا يف ناطقسي
 . هل سيل اناك اذإ

 لجر يف لوقتام تلقف هتلأسو هللا دبع يب ] نع بسحأ : ةلأسم

 ةنصحم ريغ تناك اذإ سأب ال : لاق ؟ هريغل ضرأ وأ لخن يف طيغتي

 . كلذ لحي ال : لاق . لفق هل باب اهيلعو ةنصحم اهنإف : تلق

 اهل نوكي ةرجش تحت وأ ةلخن تحت طيغت نمع تلأس : ةلأسم
 امأف طوغتلا زوجي الف .س اهب عفتني دح ىف ةرمثلا تراص اذإف ةرمث

 طوغتلا زئاجف ةرمث اهيف سيل وأ اهب عفتني دح يف ةرمثلا رصت ملام
 . اهتحت

 اذه نم افينك لخدي نميفو دمحأ نب نسحل أ نع : ةلأسم

 طقسيف ناسنإلا ةجاح ءاضقل عذج ىلع دعقيف سانلل يتلا فنكلا

 بابرأل نامض كلذ ىف هيلع له . هيلع هدوعق نم رسكي وأ عذجلا

 دمعتي مل اذإ كلذ ىف هيلع نامض ال هنأ تفرع يذلا : لاق ؟ عذجلا
 ىلع دوعقلاو هيف لوخدلا حيبأ دق عضوم كلذ نأل هطوقس الو هرسكل
 . ملعأ هللاو كلذ يف هيلع نامض الف هعوذج

\٧.



 نوسمخلاو يناتلا بابلا
 ةفاضملا ةدايزلا نم بوصغملا ءاملا يق

 الماع كراشي يذلا يف ليقو ينايسبلا نسحلا وبأ خيشلا نع
 طرتشيو هل زئاجو كلذ هرضي ال ايصتغم لمعي وهو هضرأ هل لمعي
 . بصتفغملاب هل يقسي هارأ اذإو ‘ بصتغملا ءاملاي هل يقسي ال هيلع

 نأ ريغ نم لماعلا لعف ناف 4 كلذب ىضرلا هل - زوجي الو هيلع ركنيق

 ىذلا لوقلا ىلع ضرألل عرزلاو لماعلا ىلع كلذ نامض ناك ملعي
 الو دسف بصتغملا ءاملاب ىقس اذإ كلذ لكوي ال ليق دقو 0 هب لوقأ

 . ةهبشلا يف لوخدلا زوجي

 نأ زوجي له ناطلسلا دي يف بوصغم عرزم نعو هنع : ةلاسم
 نأل كلذ بحأ ام : لاق ؟ رجشلا رئاسو عوطقملا فاقلا هنم بطحي

 ةحابإلا هيلع يرجت الو ةحابإلا هلام يق زوجي الو عونمم لاملا بر

 عفتني نمم حابملا ثيح نم بطحلاو هبطحو فاغلا عطق اوزاجأ امنإو
 ناك فافلا ناك نإ لوقأ انأو 4 بصتغملا يف اوصخري ملو س هلثمب

 يذلا رجشلا لثم وهو 4 هنم ءىشب ىشيب عفتني ال بصخلا لبق ضرألا بر

 نامض الف ى شيشحلاك هبرل اكلم نوكي ال ام لثم وأ هيلإ جاتحي ال
 الو كلم الو هل ةميق ال لصألا ىف هنأل هنم ائيش ذخأ نمل هبرل هيف

 .(عجر) هيف ميرحت مكح ريغ نم هنم هزنتلاو كلذ كرت يتبحمو عافتنا
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 نوسمخلاو تلاتلا بابلا
 ةرجازلاب عافتنالا نم زوجب ام و ةرجازلاب عافتنالا

 زوجب ال ام و

 وأ كولمم هدنعو ءاملا ىلإ ج اتحم وهو ةرجازلا ىلاإ ء اج نمو

 ةحابإلاب فورعم اذه نأل ءاملا كذ نم برشلا زئاجف رجزي يبص
 ىتح لاق نم مهنمو ٧ مهنيب اميف كلذ نوعنامتي ال مهنإو سانلا نيب
 . رجازلا نذأتسي

 ناكو اهلهأ نذإ ريغب ةرجازلا نم برشلا زئاجو : ةلاسم
 ريغب رجاوزلا نم برشي نأ دحأل زوجي ال لوقي هللا همحر كلاموبأ
 ةضيرفل ا ةالصل ىضوتي ن ] هل زوجيو » رطضي ن ] ال ا اهله ] ن ذ ا

 . ةضيرفلا هب دارأ اذإ ارضاح ةضيرقلا تقو نكي مل ولو نذإ ريغب
 . رج ازل ١ نم نذإب ال ا زوجي الف عوطتلل ءوضول | امأو

 ر انكو م اعطلا حالص او ب ارشل ا اهنم زوجب ميتيل رئيو : ةلأسم

 الف هسقن ولدب يقتسي كلذ ديري يذلا ناك اذإ برجلا لسغو رمتلا
 . هبلع ءىش

 الإ ةرجازلا نم ءاملا برش زوجي ال ةيواعم وبأ لاق : ةلاسم
 . شطعلا نم توملا هسقن ىلع ناسنإلا فاخي نأ الإ اهباحصأ يأرب

 اذإ مهيأر ريغب اهنم أضوتي نأ زوجيو ث مهيأر الب برشي نأ زئاجف
 . مهتيقاس يف هءوضو نم رطقيام ناكو ائيش ءاملا نم لزي مل

 ىلإ بلطي هنإف ىه نمل فرعي ال ةرجاز ىلإ ءاج نمو : ةلاسم

 هل نأ فرعي نأ الإ كلذب ىلوأ وهف اهيلع رجزت يتلا ةرقبلا بحاص
 . اعيمج مهيلإ بلطيف ةرقبلاو ولدلا يف ءاكرش

 ول د اه دنعو دح أ اهدنع سيلو يوط ىلع رم نمو : ةلأسم
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 هلف \ لسغ هباصأ دق وأ ةالصلا هترضح دقو لابحو روجنمو
 . هلامعتساو ولدلا نمضيو اهنم ءاقتسإلا

 قأ ةرج ازل اءام نم برش نميف ن امع له أ فلتخ و : ةلاسم

 اريثك افالتخا هب رمأ وأ ةساجنلا وأ ةالصلل اهنم رهطت وأ ةباد ىقس
 هللا همحر خيشلا نع تفرع يذلاو هيف اوددشو نينثا الو دحاو ريغ

 كلذ نوعنامتي ال مهنأو فراعتلا قيرط نم هزاوج فرعي اذه لاق هنأ
 نم هب عفتنا ام ريغ ءاملا يف ثدحأ نمو س مهسوقن هب جرخت الو 4
 نم رطق ام نوكي نأ الإ ةحابإ الو عفن ريغ نم الام فلأ هنأل كلذ
 . هيلع نامض الف . هءعوضو

 الإ هسجني مل ةساجنلا لسغف ةرجازلا ءام ىف دعق نإف : ةلاسم
 امو سجني مث همعط وأ هحير وأ هنول يف ءاملا ريغت ةبلاغ نوكت نأ

 يأرب الإ زوجي ال : ليق دقو . زئاجف هماعطو هبارشل ءاملا نم لمح
 . حصي نمل لوق كلذو هبابرأ

 ءاملا نم ذخأف رجزي اريغص وأ اريبك ايجنز دجو نمو : ةلأسم
 زجي مل نم امأو ى فراعتلاب كلذ زاجأ نم لوق ىلع هيلع ءيش الف
 وأ اريغص ناك ام هبل ا صلختيو رج ازل ١ لحتسيق مهقالتخ ١ عم كلذ

 . اريبك

 لوق يف رجاوزلا نم زئاج انباحصأ لوق يف ءوضولاو : ةلاسم
 الإ زوجي ال هنأ انفرعف يوزن لهأ امأو راحص لهأ نم ءاهقفلا ضعب
 . رجاوزلا لهأ يأرب

 تناك ثيح اهكرتو ءام موقل ةرجاز ولدب عزن نمو : ةلاسم
 ىف هيلع نامض الو ولدلا لمعتسا ام ةميق الإ هيلع سيلف 0 تفلتف

 . اهزرح كلذ ولدلا
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 هل زوجب الف اهب يقسأف كولمم نم اول ل ذخأ نمو : ةلأسم

 . دبعلا ديس لحتسي نأ هيلعو

 زوجي ام رجاوزلا يف فالتخالا ءاج : لاق : هريغ نمو : ةلاسم
 الو ءوضو الو برش اهنم زوجي ال : لاق نم لاقف . زوجي الامو اهنم
 نم زوجي : لاق نم لاقو س رجازلا يأرب الإ ةساجن الو ةبانج لسغ
 : لاق نم لاقو ى رجازلا يأرب الإ كلذ ريغ زوجي الو ى برشل ا كلذ
 كلذ زوجي الو اهتقو رضح اذإ ةالصلل لسلاو ةالصلل ءوضولا زوجي
 اداقتعإ ةالصلل ناك اذإ كلذ زوجي : لاق نم لاقو 0 اهتقو زوج لبق
 يف كلذ زوجي : لاق نم لاقو 0 تقولا لبقو تقولا يف ءوضولل
 ةيصلاو خسولا نم ءاملا يف بايثلاو خسولا نم ندبلا لسغل ةرجازلا
 ` تقو لك يف برشلاو تاساجنلا لسغو ةلقانلاو ةضيرفلل ءوضولاو 4
 بحاص ي أرب ال ١ كلذ لمح : زوجي الو ةرضم كلذ يف نبيتي ملام

 فاخ اذإ برشلل لمحلاو برشلا زوجي : لاق نم لاقو ى ةرجازلا
 : لاق نم لاقو 0 ءاملا ناصقن نم ةرضم نيبتت ملو هسفن ىلع ررضلا
 ىأرب الإ كلذ زوجي الف رجازلا ريغل ولدب رجزت ةرجازلا تناك اذإ
 الإ كلذ رجحي نم لوق ىلع كلذ ةجح هيف رجازلل سيلو لاملا باحصأ
 ةمأ ناك ولو رجازلا ىلإ كلذ يف يأرلا ن : لاق نم لاقو س هير يأرب

 امنا او ةرجازلاو ولدلاو ةلآلا ىلإ رظني الو. عبتم زثأ وه امنإ ايبص وأ

 نيملسملا لوق نم فالتخالا هيف ءاج كلذ ىلعو رجازلا ىلإ رظني

 اضوتي ل اق . مميتي وأ ةرج ازل ١ نم اضوتي لجرل ١ نعو : ةلأسم

 ىلع يذلا وهو ةبادلا بحاص نذأتسي اولاقو اهلهأ نذإب ةرجازلا نم
 ن اكو ىلصو اضوت كل ذ ريغ ءام دجي ملو هل اون ذأي مل نا اف. بخل ١

 سيلو مهل ءيش الف مرغلا ولقي مل نإف مهئام نم عاض ام ١ مرغ هيلع

 . هللا ء اش ن ا هيلع مثإ ل ال ه هوعنم اذإ مهل رجأ الو هبلع م مرع

 هولدب اهنم فزني نأ دحأل له رئبلا يف مئاقلا ءاملا نعو : ةلاسم
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 لثم يف اهئام نم عفنتسيو اهنم فزنيف رئبلا بابرأ يأر ريغ نم
 فزني نأ ريغ نم هولدب ذخأي نأ هعسيو ةليغلا لثمو س ناروشلا غبص
 هولدب اهنم ذخأي وأ دحاو ىرجم يف ءاملا بصي الو دحاو ىرجم يف
 يشميو ةبيرق وأ رئبلا نع ةديعب هضرأ يف ةلخن وأ همرص يقسيو .
 يف زئاج كلذ لك رئبلا نم تفصو ام ىلعق س ضرألا نم بارخلا يف
 امهنيبو جلفلا لثم اهسيلو س ىرجم الو ضرأب رضي ملام لوقلا ضعب
 . قرفل

 لجر تلق ملسم نب ةملس نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 يوطلا بحاصل وأ رجازلل ءاملا نوكي ةرجألاب لجرل يؤط ىلع رجزي
 نايب باتك ىلإ (عجر) ملعأ هللاو ءاملا عزانل هنأ تفرع يذلا لاق
 . عرشلا
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 نوسمخلاو عبارلا بابلا
 ال اهو كلذ نم زوجيام و هظاقبإو سعانلا يك

 هيق ءاج ام و هبابحتساو مونلا بادآ و زوجب
 كلذ يك لاقب امو

 ريغو ةالصللو ماعطلل ظقوي نأ زوجي له 0 سعانلا نع هتلأسو
 نع هللا همحر يراوحلا يبأ نع ىورو 0 كلذ زاجأف يناعملا نم كلذ

 مئان اي مئانلل لوقيف دجسملا نم مئانلا ظقوي هعمس هنأ دلاخ نب دمحم
 هبنت الو نيملسملا لوق ريسفت امف تلق اسأب كلذب ىريالو امئاق مق .4

 رقأ نم نمآلا انه اه مئانلا امنإ : لاق . هدقرم نع لدعلاب رقأ امئان
 الا فاخي ال لدعلاب رقملا نمآلاو نمآ هنآل امئان ىمس امنإو لدعلاب

 . لدعلا هكرتب كلذ قحتسا اذإو فوخلا نم قحتسي امي

 وأ ع امجل وأ معطل وأ ةر اهطل وأ ةالصل امئان هين نمو : ةلاسم

 . هرمأي مل مأ كلذب هرمأ كلذ هل زئاجف ء ارشل وأ عيبل

 ء هنم ن اك ثدحل هوهين اف ةع امج نبي امئان ن اك نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو كلذل هوهينا نأ مهيلع ءىش الو مهل هركي كلذف

 ههبني نأ زئاجف ايدعتم هشارف ىلع امئان دجو نمو : ةلأسم
 هبني نأ هركيو 0 هيلع ءيش الف لعف نإو يدعتملا ريغ هابنإ هركيو
 ؛هبني نم غرف نإف ءيش همزلي ملو هيلع ءيش الف لعف نإف . . يبصلا
 همزل ملعو كلذ نم هلقع لاز نإو هيلع ءيش الف هلقع لزي ملو
 .نامضلا

 تاق ىتح هكرت ن او . روجأمق ةالصلل امئان هين ] نمو : ةلاسم

 . كلذ ىق امثآ ناك تقولا
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 امهعم سيل لزنم يف اتيبي نأ ةملسملاو ملسملل هركيو : ةلأسم
 . هعم تديب ادحأ دجي مل نمل الا دحأ

 لصف

 مانتو اهروهظ ىلع مانت ءاييتألاف ةعبرأ ىلع مونلا سابع نبا لاق

 هنيمي ىلع ماني نمؤملاو ٠ اهبر يحول ةعقوتم اهبولق مانت الو اهنيعأ
 نم اولكأ ام اؤرمتسيل اهلامش ىلع مانت كولملاو هتلبق البقتسم

 . ههجو ىلع ماني ةهاع يذ وأ نونجم لكو هناوعأو سيلبإو مهماعط

 لصت

 ةروس يتمتاخ نأ لوقي ناك دوعسم نبا نأ سيق نب ةمقلع

 ةليل مايق نع هتزجأ ةليل يف امهارق نم ةليل مايق نع نايزجي ةرقبلا
 . لوسرلا نمآ ىلاعت هلوق نم

 لصحت

 عير أ ةرقيل ١ نم ت اد | رشع أرقي ىتح لجرل ا م اني ال ن ا بحتسيو

 نمآ نم اهرخآ نم ثالثو اهدعب نيتيآو يسركلا ةياو اهلوأ نم تايآ
 ةليللا كلت ناطيشلا هرضي مل نهأرق نم لاق هللا دبع نعو س لوسرلا

 امم هريغ نمو ىضقنا ئرب الإ نونجم ىلع أرقت الو لام الو لهأ يف
 . فيضملا ريغ هفاضأ

٧٧



 نوسمخلاو سماخلا بابلا
 ليبسلا نباو ء ليبسلا يك

 الق ؟ اهنم لكأي نأ ينغلل له 0 ليبسلل ةعوضوم ةلخن نعو
 ام تلق . اهنم لكأ نإف 0 ءارقفلل اندنع ليبسلاو كلذ اهل لوجي
 ىلإ ارطضم ناك نإو ى ءارقفلا ىلع اهنم لكأ ام ردق قرفيلف هصالخ
 نبال نوكي ن أ ال ا كل تقصو ام ىلع مرغ اهنم لكأ نإف رفس يف كلذ

 جاتحا اذإ اهنم لكأي نأ رفاسملل زاج ليبسلا نبال تناك نإف ليبسلا
 . هدلب ىف هفلخ لام هل ناك ولو كلذ ىلإ

 > لييسل ا ةلخن نعو هلل | همحر نسحل ا ىبي ] ب اوج نمو : ةلأسم

 هسقن ضرأ يفو ليبسلا ضرأ يف هلسقيو اهمرص نم جرخي له
 ام ىلع : معنق ؟ هعضاوم ىف مرصلا داسف فاخ اذإ ليبسلل هلعجيو
 كلذب دارأف ةعفنم هنم ىتأت الو ث مرصلا داسف فاخ اذإف تفصو

 هللا ءاش نإ كلذ زاج هلل هب ديري ليبس يف هلعجي نأو لخنلل احالص
 > مرصل ١ كلذ ت ام مث امرص هنم علقف از اج ن اك نإ تيأرأ تلقو >

 اهنم هلزعو لخنل ا ىلع مرصل ا داسق فاخ اذ ١ هن ] وجرأق هنمضي له

 . باوصلاب ملعأ هللاو انماض نوكي ال
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 "ءارقفلا لام يق باب

 تبني يذلا ردسلاو ليبسلا لخن نم ذخأ اذإ ريقفلاو : ةلاسم
 هقحتسا دق ريقفلا نأل هدنع نم لكأي نأ يتغلل زئاجف ةيدوألا يف

 . هرقفب

 عسش عطقن او لىيسلل ةلخن ىلع هرفس يف ىضم نمو : ةلاسم

 ءيش لكأ هل زوجيو اهب اهحلصي صوخ ةقرو ذخأي نآ هل زاج . هلعن
 . اهترمث نم

 همحر بيبح نب دمحم نب ناميلس ناورم ابأ تلاس : ةلاسم
 لك دارأف ليبسلل ولد اهيلعو ليبسلل دروم رئب ىلإ ادرو نيلجر نع هللا

 لك ناكو هتيوار وأ هتيرق يلميو الوأ هسفنل يقتسي ن أ امهنم دحاو

 امهنم دحاو لكو ى هباحصأ قبس وأ ةلفاقلا توف فاخي امهنم دحاو

 يف افلتخا اذإ امهنيب مكحلا ام هتلاسف اهيقس ىلإ جاتحي باود هعم
 هل ةعرقلا تجرخ نمق رثؤملا يب لوق ىلع ناعراقتي : لاق ؟ كلذ
 ولدلا ىلإ امهدحأ قبس ناك نإو ى ىقتساو ولدلاب هبحاص قبس
 امهنيب كلذ يف نوكي الو س هعزاني نأ هبحاصل نكي مل اهذخأف
 ادورو ولدلا ىلإ اودرو اذإ امهنيب ةموصخلا نوكت امنإو س ةمصاخم
 خيشلا ىلع باوجلا اذه تضرع ىنأ وجرأو اعيمج اهاذخأف ادحاو
 امهذخأف ولدلا ىلإ امهدحأ قبس اذإ لاقف هنع .هللا ىضر كلام يبأ
 هل زوجي ال مل تلق ى ةدحاو ولد نم رثكأ ىقتسي نأ هل نكي مل
 نأل : لاق ؟ اهذخأو اهيلإ قبس دقو ةدحاو ولد نم رثكأ ءاقتسلالا

 لعلو هيلإ اذه جاتحي امك ءاملا ىلإ جاتحم وهو قح اهيف اضيآ رخآلل
 ةجاح مامت لبق رئبلا نم غرفي ءاملا لعلو شطعلا ةديدش اضيأ هباود
 ىلع لصحي الو اهنم عفن ىلإ رخآلا لصي الق هتجاح مامت عمو لوألا

 اعيمج ناعفتنيف اذه يقتسيو اذه يقتسي نكلو هتجاح ةدش عم ءيش
 .. ررض كلذ نم ءىش يف امهدحأ قحلي الو

 لوآلا بابلا يف هج ردا نيتخست يف )١(
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 هنإ ليبسلا لام نم ائيش ضباقلا ىف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 اذإ هلام ةلزنمب ريصي هنأ هضبق ىتح كلذ قحتسي نم عنمي مل اذإ
 ليبسلا لام ضبقي نأ مكاحلل نأ لاقو 8 كلذ قحتسي نمم ناك

 نيملسملا حلاصمب موقي نمم لدع مكاح ناك اذإ نيملسملل هلعجيو

 . هل يلو ال نم يلو مكاحلا نأل ماكحلا نم ةعماجلا

 امب لقي ملو اهبهو وأ ليبسلل ةلخنب ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 نوكي نمل ضرألا نم حالص اهلو ‘ قيرطو ىقسم ةلخنللو تقحتسا

 تفصو ام ىلعف هتحص يف اهعاب اد ن نإ أ كل ذكو ةلخنلل ب وها أ تلق كلذ ل

 ح ارم لوعجم وه ل اق ن نم مهنمو ء ارقفلل ةالع . وهف لل لاق اذ ا

 ىطعأ ١ نإ اق بلطي الو لجرل | فقي : : ل اق نم مهنمو 4 قيرطل ١ ر الو

 برش ٠

 نأ دلبلا ءارقفل زوجيأ ليبسلا نبال ةلخنب ىصوأ لجر : ةلاسم
 قح نم اهيق اديسل : ١ نب ١ ريغل ام ال م ] ةلخنلا كلت ةرمث نم اولكأي

 . ملعأ هللاو

 . لييسلل تيثو هريغو لخن نم لييسسلل هر يمس ام امأ او : ةلأسم

 لاقو ينغلاو ريقفلل احايم نوكي كلذ نإ : لاق نم لاق دق هنأ يعمق

 نوكي كلذ نإ : لاق نم لاقو .» ع اينغألا نود ء ارققلل اهنإ : لاق نم

 . ةيفاصلا ةلزنمب

 يف نيتلخن لعج لجر نع هتلأسو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم

 ءارقفلا عفني ال امهضرأو ضرأ امهلو لجر ضزأ تحت امهو ليبسلا

 ىلع هقرفيو ضرألا نمث هسقن ىلع بسحي زوجي له ايقسي الو
 هذه لاق . امهيقسي امهتهج ىلع ناتلخنلا ناتاه انوكي وأ ءارقفلا
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 اهتلاح ىلع يهو تيملا اهلعج امع اهليزي نأ دحأل زوجي ال ضرألا
 ينبو اضرأ ىرتشا لجر نع هتلأسو 0 مهعفنت مل مأ ءارقفلا تعفن

 نوطبري سانلل ضرألا هلعل ةيقب لعجو ليبسلل تيبلا لعجو اتيب اهيف
 امف : لاق ؟ ادامس هنم لمحي نأ هل زوجي له هللا هجول مهباود اهيف
 نإو ائيش بارتلا نم لمحي نأ هل سيلو هلمح هل زئاجقف رعب نم ناك

 . هعضوم يف هلثم دري نأ هيلع ناك بارتلا نم ائيش لمح

 ىلعف ؟ دجسملا اهبارت نم ينبي له ليبسلا ضرأ نعو : ةلاسم
 . ليبسلل يهو دجسملا اهبارت نم ينبي الف تفصو ام

 اذه يف وأ لاملا اذه يف كل ام هل ليقف لئس يذلاو : ةلسم
 وهو ليبسلل وهف ناتسبلا اذه يف يل لام لك ال لاقف ءيش ناتسبلا
 ىلع هنم كلذ ناك نإ هنأ يعمف . ملع مث ائيش هيف هل نإ ملعي ال
 فرعي ال ناك نإو ثنحلا هيلع بجي هنإف فلحلاو . هب نيميلا ليبس
 هلعج هدصق ناكوأ هيلإ دصق وأ كلذ نم اربي كلذب دارأ امنإو ى كلذ
 هيف نأل هيضميو همتي نأ الإ كلذ يف هيلع بجي ال هنأ وجرأف ليبسلل
 . ءانتتسا

 تالخن نعو ٧ هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 امهنيب مأ ءاوس ناظفللا له . ليبسلل وأ ليبسلا نبال نهب يصوي
 امأو داهجلا يف كلذ اولاقف هللا ليبس يف امأف تفصو ام ىلعف 4 . قرف

 تيبلا هيف ذختي يذلا امأو . قيرطلا رام ى رفاسملا وهف ي ليبسلا نبا
 امأو ى ليبسلا نبا نم اذه ىرأ الف ةالصلا رصقي هنأ الإ لهألاو
 اذهف ى لام الو لهأ اهيف هل سيلو هتجاح بلط ىف دلبلا ىف ثكاملا
 الف } ليبسللوأ ليبسلا يف اماو اذه هابشأو ليبسلا ءانبأ نم وه
 اذه يف ةجحلا ةثرولا بلط نإو قيرطلا وه ليبسلاو اذه ام فرعن
 هنع رخآ عضوم يفو 4 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةجحلا هيف مهل تناك

 دلبلا كلذ لهأ نم ءارققلل لحيأ ليبسلل هل الخن لعج لجر نعو اضيأ

 يه امنإ وأ اهنم اولكأي نأ ليبسلل لخنلا هذه هيف لعج يذلا
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 اهنم لكأي لخنلا هذهف تفصو ام ىلعف 0 مهدحو نيرفاسملل
 ريقفلاو ينغلا اهنم لكأي ةيفاصلا ةلزنمب يهو ءارقفلاو نورفاسملا

 . نيرقاسملل

 . نيرفاسملل يه ليبسلل هب ىصوأ لزنم هل ناك نمعو : ةلاسم

 زوجي له 0 بيرغ لجرلاو ريقف وأ ينغ وهو هنكسي نأ لجر بحأف
 رباعف ٧ كلذ يف هجولا فيك ليبسلا رباعل ةلزنم لاق نإو ى كلذ
 وهف ليبسلا امأو س ءاوس كلذ يف ريقفلاو ينغلاو رفاسملا وه ليبسلا
 ينغلاف 4 هلزن نم عيمجل هلعج نإف كلذ يف هانعم فرعن الف قيرطلا
 ىف كلذ امنإف هللا ليبس ىف هتدارأ ناك نإو . ءاوس هيف ريقفلاو
 َ . باوصلاب ملعأ هللاو داهجلا

 ريقفلاو ينغلل نوكتو ةزئاج ليبسلل ةيصولا ليق دقو : هريغ لاق
 ٠ ى ل ايل او رص احل و

 يبأ نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ةلخنلا موقت لاق . ليبسلل هتلخن فصن لاق نإف تلق ينايسبلا نسحلا
 اهترمث فصن ةلخنلا نوكت لاق نم مهنمو اهتميق فصن جرخيو
 نوكي لوقلا اذه يف كلذ لثم لاملا لعلو ةنس لك مسقت ةكرش ليبسلل
 . هلاحب كرتيو ءارقفلا يف ليبسلل عقت يتلا ةرمثلا "
 ) عجر) ةقوقوم يهو عابت ال لرديسلا لخن نأ لوقلا اذه بحاص عمو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ

 هللا همحر يراوحلا يبأ باوج بسحا اميق دجوي امم : ةلاسم

 ةلزنمب يهف ليىيسلل "اهلعج اذ اف ديعس يب أ ىلع ضرع هنأ بسح ]

 ليبسلا رباعل وأ ليبسلا نبال اهلعجاذإو يدابلاو رضاحلل ةيفاصلا

 هنأ انعم يذلا ديعس ويأ لاق . ملعأ هللاو ةصاخ نيرقاسملل يه امنإق

 نيرضاحلا ءاينغألاو ءارقفلل تناك ليبسلل ةيصوب ىصوأ اذإ
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 تناك ليبسلا رباعل وأ ليبسلا نبال اهب ىصوأ اذإو نيرفاسملاو
 . ءيش اهيف رض احلل نوكب الو ادنغ وأ ن اك اريقف رق اسملل

 ضرأ يف لسفي نأ زئاج لاقو رفعج نبا باتك نمو : ةلاسم
 تام نإو اهيف لسفيو اهمرص نم علقي لاق وأ ءارقفلا ضرأو ليبسلا
 . هبلع نامض الف

 تلق لييسلل هتلخن لوقي يذل ١ نعو ددرعس يبأ نعو : ةلأسم

 وأ ءارقفلا 2 ةلخنلا بجوتسي يذلا ليبسلا امو ؟ وهام ليبسلا

 فيعض اذه نإ : لاق نم لاقف 4 فالتخاب كلذ يف ليق دقف ؟ مهريغ

 . ةيفاصلا ةلزنمب وهو تبات هنإ : لاق نم لاقو س ةجحلا هيف ةتروللو

 يدابلاو رضاحلاو ينغلاو ريقفلل حابم وهو زئاج هنإ : لاق نم لاقو

 . زئاج كلذ لكو رفاسملاو ميقملاو

 ىذلا رفاسملل يهف ليبسلا نبا لخن نم ناك ام امأو : ةلاسم

 . اهنم عافتنالا رفاسمللو اريقف وأ ناك اينغ نيخسرفلا قوق ىدعتي

 الو فارسا ريغ نم . هنكمي مل وأ هنكمأ اريقف وأ اينغ ناك لكألاو
 قف او ام ال ا يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ري دتو كلذ مهف اف داسف

 . باوصلاو قحلا

 اذه ناك نإف 0 ليبسلا لام ىف هنع تلأس ام امأو : ةلاسم

 هنأ ليق دقف افقو نكي مل نإو ى هلاحب كرتي هنأ تفرع دقف افقو ليبسلا
 لاق يذلا لجرلا امأو ضايقلا هيف زوجي الو ءارقفلا نم هعيب زوجي
 تناك ولو ةجحب سيل هلوق نأ تفرع دقف ليبسلل ةلق هلام يق نإ لجرل

 . رثأ اهل ةلقلا

 نم يتلخنف تبوم ثدح يب ثدح نإ | ل اق لجر نعو : ةلاسم

 دعي نم لخنلا هذه نم لكأ ناق : تلق .ة لييسلل اذكو اذك عضوم

 ليبسل ا ةنصوق ال م أ كلذ هل ٠ روجي له : : تلق . . ينع لجر لجرل ا توم
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 اهنإ : لاق نم لاقق . ملعلا لهأ لوق نم فالتخالا اهيف ءاج دق

 اومتي مل ناه . تبثت اهولعج نملق ةترولا ىلإ اهرمأ دريو ةفيعض
 وه ليبسلا نأل قيرطلل اهنإ : لاق نم لاقو ، تفعض كلذ نم ائيش
 ةلزنمب اهنإ : لاق نم لاقو قيرطلا حلاصم يف لعجيو . قيرطلا
 ةحابم اهنإ :لاق نم لاقو . ةيفاصلا قحتسي نم اهقحتسي ةيفاصلا

 امنإو س رثكألا وه انعم لوقلا اذهو يدابلاو رضاحلاو ريقفلاو ينغ
 وهو تركذام ىلع ةيصولا تتبث اذإف ة ةحابإلا هجو ىلع ليبسلآ ظفل
 ينغلل احابم افقو انعم ةلخنلا هذه تناك ةيصولا جرخم انعم جرخي
 الو . ديبعلا اهنم لكأي ال نأ بحأ ينأ الا رفاسملاو رضاحلاو ريقفلاو

 ةتروو 0 هزاجأ نم كلذ زاجأ دقف اهنم اولكأ نإو اهب يصوملا ةترو
 ثراول ةيصو ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل دشأ يدنع يصوملا
 ىلع هزيجي كلذ زيجي يذلاو 8 مهبحاص ةيصو نم الإ هذه حصت ملو
 تتبث تتبث اذإف دحأ نود دحأل اهنأ مسي مل هنألو ةفاكلل ةحابإلا هجو

 . عيمجلل ةحابم

 يف يلخن هتوم دنع لاق لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم

 ام ىلعق اههجوي اميفو يصولا لعقي فيك ليبس يأ نيبي ملو ليبسلا
 يف لاق نإو داهجلا يف هجوي ث كلذ ناك هللا ليبس يف لاق ناق تقصو

 فرعي الق لييسلا يف لاق نإو نيرقاسملل هجوي كلذ ناك ليبسلا نبا

 نإف ليبسلا يف امأو كل تفصو ام ىلع اذكه . لوقي ىتح ليبسلا ام
 اهنم اوعنمي الو لخنلا نيبو مهنيب لحي مل اذه ىلع اهذخأ ةثرولا دارأ

 لييسسلا نبال ةلخنلا هذه لاق لجر نع دردعس وبأ لئسبو : ةلاسم

 نإق هل ليق ليبسلا نبال اهترمثو يه لاقق 0 ةكردم ريغ ةرمت اهبو
 ليبسلا نبال ةلخنلا نإ ةكردم ةرمث اهيو لييسال نبال هذه يتلخن :لاق

 ةرمت اهيو ةلخنلا هذه اديز تيطعأ دق لاق نإف هل ليق 4 رقملل ةرمتلاو

 تيصوأ دق لاق نإف : هل ليق ىطعملل ةرمتلا نأ عقي : لاق ؟ ةكردم

 ةرمثلا : لاق س ةكردم ةرمت اهبو هذه يتلخنب وأ ةلخنلا هذهب ديزل
 . يصوملل
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 ملو كلذ لهج ضعبف ليبسلل هتلخن لاق نمو ةعماج : ةلاسم

 ءارقفلل حابم هنأ لاق ضعبو 0 ءاينغألا نود ءارقفلل لاق ضعبو هبجوي
 ميقملاو يدابلاو رضاحلاو ينغلاو ريقفلل حابم هنأ ليقو 0 ءاينغألاو
 ةلزنمب هنأ ليقو 0 ينغلاو ريقفلل ةيفاصلا ةلزنمب هنأ ليقو رفاسملاو
 ليبسلا نأل قيرطلل هنأ ليقو ةيفاصلا قحتسي نم هقحتسي ةيفاصلا
 هرمأ دريو فيعض هنأ ليقو 0 قيرطلا حلاصم يف لعجيو قيرطلا وه

 دارأ نإ ليقو . فعض كلذ اومتي مل نإو تيث هولعج نملف ةثرولا ىلإ

 نميف ليواقألا اذهو 0 اوعنمي ملو كلذ نييو مهنيب لحي مل هذخأ ةثرولا

 ناك ولو ليبسلل هلعج وأ كلذ ريغ وأ لخن نم ليبسلل ةيصوب ىصوأ
 . ةيصو ريغ

 زوجي نمو ؟ لديسل ا ام لييسلل هتلخن ل اق ن اف : تلقو : ةلأسم

 ملو كلذ لهج ضعب ليواقأب كلذ ىف ليق دقف ؟ ةلخنلا كلت لكأ هل
 وهف ليبسلل هب ىصوأ امنإ هانظفحو . هيلع نحن يذلاو ى هبجوي
 . ملعأ هلل و سانل ١ نم مهريغ نود ء ارقفلل

 . ائيش ضرأل ا يف طرشي الو هلخن , 77 ي ذلا امأ او : ةلاسم

 امنإو اهعذج كلذكو 4 لييسلل نوكتو 4 اهل عبت ةلخنلا صر ] ن أ يعمف

 لسق ناك نإو ليبسلا لام نم عفتني نأ هل زوجي نم كلذب عفبتني
 . هللا ءاش نإ كلذ زاج لييسلل لعاف كلذ لعفو حلصأ ضرألا

 يف هللا كمحر لوقت ام دمحأ ني } سحلا يبأ نع : ةلاسم

 عرزف ةقث ريغ ضرألا هذه ىلإ مدق مت 7 رباعل اهنأ فرعت ضرأ

 هنم عفتني دحأ نكي ملو هعنمو هزاح مث هريغو ازوم لثم ةعارز اهيف
 . هنع لوفقغلا مهعسيأ لاو وأ راش هرمأ ىلع فقو مث ريثكب الو ليلقب

 تناك ليبس رباعل ضرألا هذه تناك اذاق . ال حأ ٥ دد ىف هع اقياو

 ىدعتي نم عنم يلاولا عم كلذ حص اذإو 8 مهريغ نود نيرق اسملل

 اكلم هيعدأ سيلو ريقف ينأ لاقو لتعا نإف : تلق . ملعأ هللاو اهيف
 يه امنإو رقفلاب ةجح اهيف هل سيلف ، ليبس رباعل هنأ رهاش وهو
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 . دلبلا ءارقف نم مهريغ نود نيرفاسملل

 ري اعل ءيش هعم لجر نع تلأس دمحم نب ىسوم ل اقو : ةلأسم

 سيل وه هنأل هعم معطي نأ هل سيلف هعم معطي هلأ هيلع لزنيو ليبس
 . ليبس رباع

 لاقو ءارقفلا ضرأو ليبسلا ضرأ لسقفي نأ زئاج لاقو : ةلأسم

 . هيلع نامض الف تام نإف اهيف لسغيو اهمرص نم علقي

 نأ نالجرلا دارأف 0 نيلجر دي يف ليبسلل نيتباد نعو : ةلأسم
 ةدايزلا لاق ‘ نيملسملل وأ نيلجرلل ةدايزلا نوكت نمل ةدايزب الدابتي

 ضقن ءاش نإو متأ ءاش نإ مامألا ىلإ نيتبادلا لدابت مامتاو ةدودرم
 . ىضقنا

 لخنلاب موقي نأ لجرلل لهف تلق ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلاسم

 نأ الإ يدنع كلذ هل سيل لاق ى ةصحب اهيقسو اهتابن يف ليبسلل
 اذإ كلذ هل تبثي نأ وجرأف 3 حلاصملاب ماوقلا نم كلذ هل نمم نوكي
 0 حلصأ كلذ نأ ىأر نإ مكاحلا كلذكو تلق س حلصأ كلذ نأ ىأر
 مكاحلل لهق : تلق .4 ىدتع اذكه : لاق 4 ةصحلاب اهلمعي نم اهل ماقأ

 اذه ناك اذإ : لاق س نيملسملا يف اهلعجيو اهرفويو ليبسلا لخن عنم
 ىأر اذإ هل يلو ال نم يلو مكاحلاق فورعم يلو هل سيل يدنع لاملا

 حلاصم مومع نم س كلذ هل زوجي نمم امكاح ناكاذإ حلصأ كلذ
 نم دحاول له . ليبسلل يتلا لخنلا تعقو اذإف : تلق 0 مالسإلا
 عسوتي نمم دحاوك هنأ ىدنع : لاق ؟ هسفنل اهعوذج ذخأي نأ سانلا

 تراص . اهنم هقحتسي امم هريغ عنمي ملو كلذ ىلع اهضبق اذإق كلذب
 نإف تلق دارأ ثيح كلذ فرصتي هلام ةلزنمب تناكو ذئنيح هلام نم
 ىلع الإ دصقلا اذهب كلذ زجي ملف دجسملل اهلعجيو اهضبقي نأ دارأ

 هكلم يف راصو هضبق اذإق س كلذ نم 0 هقحتسي امل عسوتلا ىنعم

 ىلع ءاوس كلذ يف هريغو مكاحلاو د ارأ ثيح هفرصي نأ هل ناك

 . هلوق ىنعم
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 اذإ ليبسلل ةلخن يف لوقت ام يلع يبأ يضاقلا نع : ةلاسم
 مأ هب عافتنالاو هذخأ هل زوجيأ ‘ ينغ ىلع اهعذج ريقف عابق تطقس

 . ملعأ هللاو تركذ نمل كلذ زاوج ملعأ مل ؟ ال
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 نوسمخلاو سداسلا بابلا
 ءارقفلا لام يف

 نم دحاول زوجي له ءارقفلل ضرألا هذه لاق لجر يف لاقو
 تلق 0 معن : لاق ؟ ءارقفلا رئاس نود ضرألا هذه عرزي نأ ءارقفلا

 نأ هل معن : لاق. هتعارز لكأي ءارقفلا نم ءاج نم عنمي نأ هلق : :هل

 نأل : لاق ؟ هدنع ءاكرش مهو مهعنم هل تزجأ مل : تلق . . مهعنمي

 هل ةعرزم عرزف اهيلإ قبس نم كلو س ءارقفلا عيمجل اهلعج يصولملا
 نيفورعم ءارقفل اهلعج نأ تيأرأ تلق . ائيش هنم لكأي نأ هريغل سيلو

 نوكيو معن : لاق . كلذ هل زوجيأ اهعرزف مهنم لجر ءاجف . مهنايعأب
 هريغ وأ زوم لثم هعرز ناك ولو : تلق 0 نيقابلل ضرألا ءارك هيلع
 سيل لاق . هعنم الو كلذ علق مهل سيل ةلغ هلو ضرألا يف مودي امم
 هذه وأ ةلحملا هذه ءارقفل ضرألا هذه لاق نإ كلذكو تلق 0 كلذ مهل

 ناك نمل الإ نوكت سيل وأ يصوملا توم دعب رقتفا نمل نوكتأ ةيرقلا
 وأ ةيصولا لبق ناك ريقف لكل يه : لاق ؟ ةيصولا تقو يف اريقف
 . ةروصحملا ةعقبلا هذه لهأ نم ناك اذإ يصولملا توم دعي رقتقا

 نم بيرغ اهيف نكس نإ تيأرأ : تلق . اهيف ةالصلا متي نم ناكو
 هل نوكيأ اهيلإ عجر مث ةيصولا لبق لقتناف اهنم ناكو رخآ عضوم
 يف هل ناك اهيقف ةالصلا متأ اذإ : لاق ؟ ال مأ قح ضرألا هذه يف

 ؟ اهعيب مهل زوجي لهف : تلق ء اهئارقفل ام لثم قحلا نم ضرألا هذه
 تيأرأ : تلق ى مهل زاج اهعيب ىلع اوقفتاو مهل يه لاق اذإ معن : لاق

 اوناك اذإ ليكو مهل ماقي :لاق ؟ هعيب زوجي ال نمو ماتيأ مهيف ناك نإ
 اهنمت ىلإ نيجاتحم

 تم نإ | : تل اق ةحيحص يهو تل اق ة ارم ١ نعو : ةلأسم

 ؟نمتلاب عيبت نأ اهل لهفق . ا مهعييت نأ تدارأ مث ى ع ارققفلل ير اوسق

 . كلذ اهلف تعجر مت ةيصو كلذب تدارأ أ تناك ن نا : لاق
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 اوتامو ناميلس ينب ءارقف ءارقفلل ةلوعجم ضرأ نع : ةلاسم
 ناك 0 لاملاب ناتطيحم ناتبصق ضرألا يفو ليلق الإ مهنم قبي ملو
 لخنلا لسف لسفلا ىلع اهل نولوتملا ردقي ملو لحملا امهلتق لخن امهيف
 ثلت لسافلل نأ ىلع ثملاب نيتبصقلا لسفي الجر اوطعي ن اودارأف
 حيرب تبهذو تتام اذإف . اهلوصأ ىلع ةمئاق لخنلا تماد ام لخنلا
 ؟ ال مأ تيثيو زوجيأ ءيش ضرألا يف هل نكي مل ىثنخ توم وأ

 ذإ تبثي الو كلذ يق لوخدلا نم ةمالس هيف ةلسافملا كرتق : باوجلا

 ةلسافملا هيف حصت الف ادبؤم افقو نكي نإ اذه هنيعب دحأل سيل وه
 . ملعأ هللاو هيف تبثت الو عيبلاك ةلسافملاو

 ةاتحملا هنطو يف ينغلا اهيلع رميف ءارقفلا ةلخن امأو : ةلأسم

 هدنع ناك نإو كلذ هل : زوجيو اريقف يدنع نوكي هنإف عضوملا كلذ يف

 يدنع جرخي هناف هسقن هي توقي ام اماعط هعيايب نم دجي ملو مه ارد

 . هظم كلذ هلاح يف هينغي ام ردقب اذه لثمب عسوم اريقف هم اكحأ

 ضرألا يدنع امهلف هلام يف دجسملل و أ ءارقفلل ةلخن تناك اذإ امأو

 هل ةلواحم الو ؛ضايق يدنع امهيف سيلو 0 ناتعيقو امهنأ ملعي ىتح
 . امهلاحب ناعديو هسقنل كلذ يف

 زوجب ال هنأ ء ارقفلا ىلع فقوم لام ىف ديعس ويأ لاق : ةلأسم

 له ء ام هل سيل ل ١ ١ ذه ن اك نإف تلق 7 ١ ديأ فقوم وهو 4 ايب ن ]

 ال هنأ ىعم : ل اق ؟ هي ىقسي ام هل ىرتشبو ءىش هنم ع ايب نأ زوجي

 رمثي نكي مل نإف هل تلق . هبرش يف هترمث نم عابي امنإو زوجي
 اق ؟ هبرش يف هلصأ نم عابي له س شطعلا نم كالهلا هيلع فيخو
 ناك نإف : هل تلق 8 فوقوم لصألا نأل كله ولو زوجي ال هنأ يعم :ل
 مل ن ا اهنأ لوق أ : لاق ؟ س الخن لسفت ن ازوجي له اضرأ ء ارققل ا لام

 ةلاسقلا نأ رظنلا ي جرخو ةصاخ ةعارزلل تطرش اهقيقوت دنع نكي

 ٠ ى دنع كل ذ ر اج حلص ]
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 اهب مئاقو اهزوحي لجر دي يف ءارقفلل لخن نع لئسو : ةلاسم
 يعم : لاق ؟ انطلا نمت هريل أ إ ملسيو هنم اهينطي ن ن أ لجرل ز زوج ىله

 زاج ةقث ةقث ناكو ٤ بستحم وأ مكاح ليق نم اهيلع امئاق ناك اذإ هنأ

 اذه اهانطأ نإف هل تلق . نمثلا هيلإ ملسيو اهينطي نأ كلذ دارأ نمل
 فرخي ن ا ل ر ا ريقف ء اجو بستحم ا وأ ليكول | ىلإ ١ نمخثل ١ ملسو لجرل ١

 اعنم ريقفلا عنمي هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ ينطملا هعنمي ةلخنلا هذه نم

 ريقيو هتيلغب هعنميو ,ةجحل | هيلع ميقي ن ] ال ا اثدح هيق ث دحي ال

 زوجيو هل تلقو . هيلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ هيف ثدحت ةدهاجم
 . يدنع اذكه : لاق . هلام ىلع هدهاجي امك ريقفلا ةدهاجم ينطملل

 دحأل زوجي له ءارقفلل تناك اذإ ضرألا نع هتلأسو : ةلأسم

 نإف : هل تلق .ة كلذ هل زوجي هنأ يعم :ل اق ؟ اهتعارز ءارقفلا نم
 كانع ذخ هل لاقو . اهيف ءارقفلا نم دحأ هضراع مث ريقفلا اذه اهعرز
 نأ يعم : لاق ؟ كلذ هل نوكي له . هنم ينطعأ "رةابلاو تمرغ امو
 اهب موقي نيملسملا نم دحأ دي يف ضرألا هذه تناك نإ عرازلا اذه

 ام يناثلا ريقفلا اذهل ناك ةيار ريغب عرازلا اذه اهعرزف اهنع يهنيو
 نم دحاوك هتصح هيق هل يقابلاو هتمارغو هءانع عرازلا ذخأيو بلط
 اهب موقي دحأ دي يق سيل "ةكورتم ضرألا هذه تناك نإو س ءارقفلا
 هل نكي مل ءارقفلا نم دحأ هضراع مث ريقفلا اذه اهعرزف اهنع يهنيو
 يف يه نم يأرب ضرألا هذه ريقفلا اذه عرز اذاف : هل تلق س كلذ

 نأ يعم : لاق ؟ ءارققلل يذلا يقابلا ملسي نم ىلإف نيملسملا نم هدي

 هل : تلق ، نيملسملا نم ضرألا هذهب مئاق وه ىذلا ىلإ هملسي نأ هل
 يعم : لاق ؟ ءارقفلا لام عرازلا نم ضبقي نأ مئاقلا اذه عنتما نإف
 . هب مايقلاو هظقح همزلي هنأل كلذ ضبق نع عنتمي نأ هعسي ال هنأ

 نم مئاق اهب سيل نامز يف ءارقفلل يتلا ضرألا هذه تناك نإف : تلق
 نم دحأل زوجي له 0 نيملسملا نم دحأ دي يق يه الو نيملسملا

 نم مسرلا هب ىرجيامو ةداعقلا ردق ىلع ةصحب اهعرزي نأ ءاينغألا
 هذهل ملسأو ءارققلل حلصأ كلذ نأ ييأرو نيضرألا يق تاداعقلا

 . ىفاوصلا هبش اهلعجيق ناطلسلا نم دحأ اهب عمطي ال نإ ضرألا
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 هل زوجي هنأ ىعم : لاق ؟ ليبسلا اذه ىلع اهتعارز ىنغلا اذهل له

 اهقرفي هنأ ىعم : لاق ؟ ةداعقلا نم ةصحلاب لعفي امق : هل تلق ى كلذ
 هلوعي نم ىلإ ةداعقلا هذه ملسي نأ هل لهف : هل تلق . ءارقفلا ىلع
 هل تلق كلذ هل زوجي هنأ يعم : لاق ؟ اهريغ وأ ةمأ لثم ءارقفلا نم
 ىأر مث اهري غ وأ لخن لثم ءارقفلا ىلع الام فقوأ لجر ناك نإف
 اهيلع بلغتو يصاعملا نم ءيش ىلع لخنلا ة ةرمثي نيعتسي نمم اسان

 اهلعجيو ضرألاو لخنلا هذه عنم ينأ هل له ءارققلا نم هريغ نود

 اذه نأ يعم : لاق ؟ نيملسملا ءارقف يف اهترمت لعجيو ةقث دي يف
 هلو نيملسملا نم هريغك هيف وهف ٧ ءارقفلا ىلإ هدي نم جرخ اذإ لاملا
 همزليف : هل تلق ، كلذ ظفح ىف نيملسملا رواشيو كلذ ىق رظني نأ

 . كلذ همزل كلذ ىلع ردقي ناك اذإ هنأ ىعم : لاق س لاملا اذه ظفح

 فقوم لام نم عفتني نأ هل له ينغ لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 ينغلل زوجي ال هنأ يعم : لاق ؟ نيط وأ هلمحي بارت لثمب ءارقفلا ىلع
 فراعتلاو دلبلا ةنس نم ةحابإلا هيلع يرجت ام الإ ءارقفلا لام نم
 :هل تلق . بئاغلاو دهاشلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع ىرجت يذلا كلذ يف

 هنأ يعم : لاق . وه هدنع نم نيطلاو نبل اهيف هل نبلي نأ هل زوجيف

 وأ هسودب وأ هبارت نم نبللا لامتحا نم ةرضم كلذ يف نكي مل اذإ
 هنوركانتي ال دلبلا يف هتزاجإ فراعتم كلذ لثم ناكو هيلع تبثت ةجح
 . . هجولا اذه ىلع نسحي يدنع اذه ناك

 نيمولعم ءارقفل هلام نم ةصحب لجر ىصوأ اذإ لاقو : ةلاسم
 وأ مهسب ىصوأ نإو 0 هعيب ءارقفلا راتخي نأ الإ لصألا مهل تبت
 ءارقفلا ىلع كلذ افوقوم ناك مهيلع نيعي د ملو ءارقفلل هلام نم ةلخنب

 ىلع هنمث قرفيو ع ابي انباحصأ ضعب لاق دقو : لاق س هعيب زوجي الو
 . كلذ هللا همحر كلام وبأ زاجأ دقو س ءارقفلا

 نم هريغل زوجيأ ريقق اهعرزف ء ارقفلل اهي ىصوأ ضر أ : ةلاسم

 7 اوجل ا ال ح أ هرم أ ريغي ضرأل ا كلذ نم عرز امم اولكأي ن أ ء ارققل ١
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 : تلق س هنذإب الإ ائيش هنم لكأي نأ دحأل لحي الو عرازلل عرزلا نأ

 كلذ يف هيلع بجت رثكأ وأ وأ ةئامثظ عرزلا كلذ نم ريقفلا باصأ ناف

 . ءارقفلا ىق اهذافنإو ةبجاو ةقدصلا هيلع لب . ال مأ ةاكز

 جاتحملا هنطو يق ينغلا اهيلع رميف ءارقفلا ةلخن امأو : ةلأسم
 هدنع ناك نإو كلذ هل : زوجيو اريقف يدنع نوكي هنإف عضوملا كلذ يف

 يدنع جرخي هنإف هسفن هب توقي اماعط هعيابي نم دجي ملو ى مهارد
 . كلذ هلاح يق هينغي ام ام ردقب اذه لثمب عسوتي اريقف .

 » هب مهل رقي وأ ءارقفلل هب يصوي يذلا لاملا نع لئسو : ةلاسم

 ؟ لوصألا نم ناكاذإ هلاحب ث كرتي وأ مهيلع هنمث قرفيو هعيب زوجي له

 . عابي الو هلاحب كرتي هنأ لوصألا نم ناك اذإ ليق هنأ ىعم : لاق

 تام اذإ ريقفل نفك لاملا اذه ةلغ نم يرتشأ نأ زوجي لهف : تلق
 نفك هل نكي مل اذإ كلذ يف لعجي نأ ينبجعي : لاق ؟ نفك هعم سيلو
 ةيصولا تناك اذإ قح هيق ةمذلا لهأ ءارقفل لهف : تلق . اريقف ناكو
 نم رارقإلا لهأ ءارقفل نوكي نأ ىنبجعي : لاق 7 ءارقفلل اهنإ ةقلطم
 نأ الإ ءىش هنم ةمذلا لهأ ءارقف ىطعي نأ ىنبجعي الو مالسإلا لهأ
 ءارقف نم دحأ ذخأ نإف : هل تلق . دحأ نيملسملا ءارقف نم دجوي ال
 ؟ نيملسملا ءارقف ىف لعجيو هدي نم ذخؤي له . ائيش هنم ةمذلا لهأ

 ذخؤي هنكلو هيلع ةدهاجملا هجو ريغ ىلع هدي نم ذخؤي هنأ يعم : لاق
 . ةبلغلابو مكحلاب

 ضرأل ١ امأو ركي يبأ ني دمحم ني دمحأ ركي يبأ نع : ةلاسم

 اهيف رمعي نأ زوجي ال هنأ تفرع يذلاف عرزي امم يهو ءارقفلل يتلا
 . ملعأ هللاو اهلاحب كرتيو لزانم

 مساقلاوبأ لاقو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 يف هكر اشق 5 هقاقحتسا ء ارقفلل اضرأ ١ عرزن ريقق يف شيرق ني دردعمس

 نأ ريغ نم اهايإ ينغلا ةعارز ناك اذإ ينغلا مزلي اذام 1 ىنع هتعارز
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 ينغلا مزلي مل ريقفلا اهل عرازلا ناك اذإ : لاق . دحأ اهايإ هرجأي

 له 4 مهيلع ةفوقوم ءارقفلل لخن نع لئسو : (عجر) ملعأ هللاو ءيش
 : لاق ؟ ءارقفلا ىلع نهتلغ قرفيو نهزوحيو نهرمتي نأ دحأل زوجي
 : لاق اريقف ناك اذإ هنم ذخأي نأ هل زوجيف : هل ليق س كلذ زوجي معن

 ملام هيلا جاتحا نإ هلك هذخأي نأ هل زوجيف هل تلق 4 زئاج كلذ يعم

 نمم هريغ هعنمي ملام زئاج كلذ نأ يعم : لاق . هسقنل لصألا يعدي

 نأ هل زوجيف : هل ليق 8 هزوح يف ريصيو هضبقي نأ لبق هلثم وه

 رفوأ كلذ ناك اذإ معن : لاق 4 ءارقفلا لخن نم هتصح لماعلا يطعي

 . مهيلع

 نأ سانلا نم دحأل زوجي له . ءارقفلل ضرأ يقو : ةلاسم

 المع اهنم ذخأيو رمألا يلوأ نم دحأ رمأ ريغب ةماعلا نم اهعرزي
 كلذ زوجي ال مأ تلق ‘ ةصح وأ ةداعق ضرألا نع ءارقفلا ىلإ عفديو

 اذإ كلذ مهل زوجيف ءارقفلا امأف . ةقث رمألا يلوأ نم دحأ يأرب الإ

 اهعرز اذإ اهترمث نم قفني نأ ريقفلل زوجيو س ءارقفلا ىلع افقو تناك
 الإ كلذ مهل بحأ الف ءارقفلا ريغ امأو ى كلذب اينغ رصي ملام اهتلمجب
 لا ضراعم كلذ يف مهضراعي الو 0 ءارقفلل لضفقأ كلذ نوكي نأ

 » ءارقفلا ء ايلوأ مه نيذلا رمألا ىلوأ نم الو 0 ءارقفلا نم قح ةجحب

 عرازلا بستحاو لضفأ ةعارزلا تناكو اذه ىلع رمألا ناك نإف
 ءارقفلا نم دحأ يأر نع ذخأ وأ ءارقفلا لامب نيمئاقلا مدعل ءارقفلل
 نم رعسلا دعب هل كلذ زاجأ ءارقفلا نم ادحاو وأ ادعاصق نينتالا نم

 ريغ ىلع كلذ ىف لخد ناف ةرجألا نم وأ تاداعقلا نم وأ تاكراشملا

 ءارقفلا لامب نيمئاقلا مدعل باستحالا هجو ىلع ءارقفلا نم دحأ يأر
 نم ليبس كلذ يف يدنع هليبس ناك ةجح كلذ يف دحأ ىلع عطقي ملو

 اميف نيلوقب ببسب لمعي نميف ليق دقو بصتغملا ليبس ال ببسب لمع

 . نامهسلا نم دلبلا ةكراشم ضرألل نوكي : لاق نم لاقف انفرع
 ام عيمجو هتنؤمو هئام يقس نم هتنؤمو هانع عرازلل : لاق نم لاقو
 ة ضرألا باحصألفق ةرمثل ا نم ىقب امو لودعلا ةميقب انعو مرغ

 ءانعلا ىتأ امير هنأل يلإ بحأو حصأ اذه يف يدنع دلرلا ةكراشمو
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 عيمج هافو نإ هلئاق ىلع لوقلا هذه لطبو ةرمثلا عيمج ىلع مرفلاو
 هبشأ ضرألا يف دلبلا ةكراشم هيلع امم مهسلا هل ناكو هانعو همرغ

 يف لخدي نأ ءاينغألا نم ادحأ رمآ الو ، باوصلاو لدعلاب ملعأ هللاو
 نم ءارقفلا نم نيحلاصلا رمأب وأ رمألا ىلوأ رمأب الإ ءارققلا لام

 نم نينثا يأرب نوكي نأ كلذ لقأو كلذ ىلع ردق نإ عضوملا كلذ
 ملعي هللاف الوأ باستحالا ىريو هلك اذه مدعي وأ دحاو وأ ء ارقفلا

 رظنلا امنإو ى بئاغلا ىري ال ام ىري دهاشلاو حلصملا نم دسفلملا
 . باوصلل قفوملا هللاو ةدهاشملاب

 لجرو بسحأ اميق دمحأ نيا نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم

 يصولا لخدي فيك هيلع نيدب ىصوأو ءارقفلل هلام نم مهسب ىصوأ
 نأ تفرع يذلاف هايمو رودو ضرأو لخن لاملاو هنع ىضقي فيكو هيف
 . ملعأ هللاو اعاشم عاب يصولا عاب نإف هلاحب وهو س مسقي ال اذه

 هوعايو ءارقفلا نم ةعامج عمتجا اذإ هنأ راثآلا ضعي يف دجوي دقو

 . ملعأ هللاو ءارقفلا ىلع افقو هلعجي ملام كلذ زاج

 ىصوأ لجر يف ليقو ميهاربا يبأ خيشل ا نع بسحا : ةلأسم
 كلذ ةثرو رقتفا رقتقا مث ؟ هلام ثظ يف كلذ تيثو مهيلع فقو لخنب ءارقفلل

 فقولا ةيصولا كلت اولكأي نأ مهل سيل هنأ ءارقف اوناك وأ يصولملا
 ةيصو ال ليق دقو ى مهبحاص ةيصو نم كلذ امنإ هنأل ء ارققلل يتلا
 . لاح ىلع ءيش ةيصولا نم ثراولا قحتسي الف ثراول

 نم لسفلاو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 يف هلسفو لسقلا كلذ علق ء ارقفلا نم دحاول زوجي الف ء ارقفلا لخن

 ٠ هسقن ضر /

 تقرع ي ذل اق > مرص اهتحتو ء ارققلل ةلخني ىصوأ نمو : ةلأسم

 وهف علقلل حلصي ال ناك نإو ةثرولل ناك علقلل حلصي مرصلا ناك نإ
 . عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر) ةلخنلل عبت
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 يف هللا كمحر لوقت ام دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم
 اقوس دللا لهأ اهيق ماقأف زئاجلا قيرطلا بناج ىلع ء ارققلل ضرأ

 يف هريغو كمسلاو بطحلا لثم هيلإ لصت يتلا باودلا حرط راصو
 يف ناك اذاف . ال مأ عضوملا اذه يف عيبلا نم مهعنم زوجي قيرطلا

 ةلازإ يف رمألا ىلوأ ىلإ كلذ يف رظنلا ناك ق قيرطلا ىلع ررض كلذ

 ال نم اهيف عيبي ناك نإ ءارقفلا ضرأ نعو س قيرطلا نع ررضلا
 ةلغم راج احشأ او لخن ء ارقفلا ض ١ صر أ يف ن اكو ليقو ائيش اهيق قحتسي

 عناملاو ضرأل أ هذه يف ناكسلاو هريغو طرقلاو نامرلاو مركلا لثم

 زوجي ريقف وه سل نمو ةعيض هل نم رجشلاو لخنلا ةرمت نم هتفصو
 وه مأ ءارقفلا ىلإ اهميلستو رامتلا هذه نم مهعنم دالبلا يف بئانلل
 نم ىلإ اهملسيو اهعنمي نأ يلاولل زئاج كلذ معنق ، كلذ نم ملاس

 هريغل نكي مل ائىش اهنم يل اولا هيل ا هل إ ملس نمو 7 ارقفل ا نم اهقحتسي

 ذختأ ء ارقفلل يتلا ضرألا هذه كلذكو > ملعأ هللاو ةضراعم هيق هيلع

 عم مهعامتجاأو ررضلا هنم دلوتي نم اهيف عمتجاو جسانم اهيف
 مأ اهنم مهقيرفتو ضرألا هذه نم مهجارخا زوجي ركانملا يف مهجسن
 هللاو مهقيرفت زاج ركانملا مهعامتجا نم دلوت اذإف هارت اميق انتفأ ال
 . ملعأ

 ملو عذجو ربك دق مرص اهتحت ءارقفلل لخن نع لئسو : ةلأسم
 نع هعطق زوجي له لخنلاب رضم وهو هلاسفل حلصي الو عيبلل قفني
 : هل تلق 8 عطق لخنلل حلصأ ةعطق ناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ لخنلا
 اهي رمي امو اهزوحي لجر دي يف ءارقفلل يتلا لخنلا هذه تناك نإف

 يعم : لاق ؟ ىنطلا نمث هيلإ ملسيو هنم اهينطي نأ لجرلل زوجي له
 نمل زاج ةقث ناكو بستحم وأ مكاح لبق نم اهيلع امئاق ن اك اذإ هنأ

 . نمثلا هيلإ ملسيو اهينطي نأ كلذ دارأ

 ةقورعم ةلخن يهو ةلخنلا هذه لاق لجر نع لئسو : ةلاسم

 مأ قرفيو بح اهنمثب يرتشيو ع ابت ةلخنلا هذهب لعقي ام ةرافك ءارقفلل
 .رارقإ يعم اذهو عابت الو اهلاحب كرتت اهنإ يعم : لاق . اهلاحب كرتت
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 ىعم : ل اق > ةر اقك ء ارققفلل ةلخنل ٥ ١ ذهب نالف ىصوأ ل اق ن اق : تلق

 ةيصوب اهعيب بجوي اظفل لوقي ىتح اذه ىلع اضيأ اهلاحب كرتت اهنإ
 . اهريغ وأ

 فقوم لام نم عفتني نأ هل له . ينغ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ينغلل ز روجي ال هنأ يعم : لاق ؟ نيط وأ هلمحي بارت لثم ء ارقفلا ىلع

 فراعتل او دليلا ةنس يف ةحابإلا هيلع يرجت ام ال ا ءارقفلا لام نم

 > بئاقغل او دهاشلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع يرجي يذلا كلذ ىف

 تملس ةأرما نع هللا كمحر تلأس يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ىلإ هنم تأرب دق ءيشلا اذه هل تلاقو مهارد وأ ابهذ لجر ىلإ

 مث ءارقفلا ىلع هقرفو ، تئيش فيك هعب لح يف تنأو ث ءارقفلا
 اب ن هيف تعجر اذإف ‘ تفصو ام ىلعف 0 اهتايح يف هتبلطف تعجر
 ىلوأ ىهو اهيلع هدريف س مهيلع رومأملا هقرفي ملو ءارقفلا ىلإ لصي نأ
 هنيمي تدارأ نإو \ قدصملا وهف . ءارقفلا ىلع هقرف دق ناك نإو هب

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو . هيلع كلذ اهل ناك

 نم نوكي ام مهل هب ىصوأ ءارقفلا لام نع لئسو : ةلأسم
 نم ناك مهل ىصوأ ن ا هنأ يعم : لاق 0 لاملا س أر نم وأ ثلثلا

 بتاكلا بتك نإف : تلق . لاملا سأر نم ناك مهل رقأ نإو ثلتلا
 : لاق س رارقإ وأ ةيصو نوكي ام اذكو اذك ءارقفلل هيلع نأ ىصوأو
 . ىضقنا نيدلا ةلزنمب هنأ ىعم
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 نوسمخلاو عباسلا بابلا
 نم ةفاضملا ةدايزلا نم بئاغلا لام يق نامضلا

 خايشألا بانك

 ىنغل هلكأ الو هذخأ زوجي ال لاق س بئاغ ىلإ بوستم لام نعو
 نأ لبق توملا هرضح نإو هبرل هنمض ائيش هنم ذخأ نمو ريقفل الو
 بر هل فرعي ال لاملا كلذ نوكي نأ الإ هتيصو ىق هب ىصوأ هعفدي

 ال بر هل ناك نإو زجي مل نم مهنمو ث ءارقفلل هلكأ زاجأ نم مهنمف
 نم اذه لثم نإ ليق دقف هثراو فرعي الو هجوت نيا الو همسا فرعي
 فرع نإو هلام يف هل ىصوأو س ءارقفلا ىلع اهب قدصت ةعبت هل هتمزل
 يف هيلع قح وهو ٨ هل همزل ام هلام نم هيلإ عفد هتثرو وأ بئاغلا كلذ
 نم بئاغ لام نم سبايلا الو بطرلا صوخلا ذخأ زوجي الو هلام
 الإ زورحم ريغ الو زورحم نم هريغ الو قبن الو اهريغ يف الو نامع
 ال لوق حابملا يف هبرل هنمض كلذ نم ائيش ذخأ نمو س هبحاص رمأب
 لام نعو ي فيضملا ريغ هفاضأ اممو . ةفاضالا تضقنا هب لمعي
 نم دحأل زوجي الو كلذ لحيأ الخن هيف لسقو هعرزف ريقف ءاج بئاغ
 نإ كلذكو كلذ زوجي باوجلا ال مأ هلكأي ائيش هنم يرتشي نأ ءاينغألا

 لاملا اذه ىف لسفت ال هل لاقو بئاغلا لاملا زاح وهو هراج هيلع ركنأ
 لسافلا اذهل يغبني الو هعنم هلف باوجلا ال مأ هعنم هلأ الخن بئاغلل
 هعرز هلف بر هل فرعي مل اذإ عرزلا امأو هيف هدي تبثي الئل هلسقفي نإ
 امأو ں هنم يرتشي نأ ءاينغألا نم هفرع نمل يغبني الو ىلوأ هكرتو
 جاتحا نإو هب ىلوأ لسفلاو عرزلا كرتو لسفلا نود عرزلا هلف ريقفلا
 ملعأ هللاو لالح ءارقفلل وهف هبر هل فرعي ملام ليق ام ىلع هعرزل
 هيقفلا خيشلا فيلات عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر) .رثألا ءاج اذكه

 . ميه اريا نب دمحم لجألا
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 نوسمخلاو نم اثلا بابلا
 هبرقب وأ ءارقفلل هلعجت ءيش لجرل هيلع نميك

 سانلا نم دحأل

 يل يتلا مهاردلا كلت لاقف مهارد لجر ىلع هل لجر نع لئسو
 هذه نم صالخلا لجرلا اذه دارأو ةكم ءارقف ىلع ةقدص ىه كيلع
 اهملس ءاش نإ رايخلا هل ليق هنأ يعم : لاق 0 لعفي فيك مهاردلا

 عيمج ىلع اهقرفيغ هل تلق ةكم ءارقف ىلع اهقرف ءاش نإو ٠ هيلإ
 ءارقف نم ادعاصق ةثالث نم ىزجأ هيلع اهقرف نم ىلع وأ ةكم ء ارقف

 متي نمم ةكم ءارقف عيمج ىلع اهقرفي ليق هنأ يعم لاق . ةكم
 ىلع هانعم جرخي هنأل مهنم ءاش ام ىلع اهقرفي ليقو ةكمب ةالصلا

 ىصحي ال امك نوصحي ةكم ءارقف نوداكي ال ذإ ءارقفلا ليبس
 . ءارقفلا

 ملف هقحب هبلاط لجرل نيد هيلع لجر نعو ةروثنم نم : ةلأسم

 لاق رصم ءارقف ىلع هتقرف دق كيلع يل يذلا يقح هل لاقف هيلإ هعفري
 رصم ء ارقف ىلاإ هيدؤي نأ هر قدصت يذلا ىلعو هيلإ هعقدي هنأ لوقأ

 . ءارقفلا ىلإ هب جرخي نأ ميرغلا ىلع سيلو

 نم هطعي ملق هيلو هبلاطق قحب الجر بلطي لجر نعو : ةلاسم
 ينطعاف تئش نإ هل لاقف قحلا هل يذلا بضقف هنم مدع ريغ وأ مدع

 ماشلا ءارقق وأ ةكم ءارققل بحلا كلذ تلعج تئش نإو يقح

 وأ ةكم ءارقفل هلعج ىتح هقح اذه هطعي ملف . نامع نم نالجرلاو
 ءارقفل هقح لعج يذلا لجرلا اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعف س ماشلا
 ءارقفلل ءيش الو هقح هلف ى هنم بضغ ىلع ماشلا ءارقفل وأ ةكم
 . قحلا هل يذلا لجرلا ىلإ قحلا يدؤي نأ قحلا هيلع يذلا ىلعو
 كلذكو . فلاحلا لبق كلذ امنإو ءيش ماشلا الو ةكم ءارقفل هيلع سيلو

 وأ اينغ قحلا هيلع يذلا ناك هتثرول ناك قحلا بحاص تام نإ
 ءاوس وهق امدعم
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 هل ىذلا لاقف قح لجرل هيلع لجرو ديعس يبآ نع : ةلاسم

 قارعلا وأ جنزلا وأ دنهلا دلب يف لجرل نالفل يل كيلع يذلا قحلا

 هل رقأ يذلا اذه ىلإ ملس ءاش نإ رايخلاب انعم قحلا هيلع يذلاف
 اذهب رقيف مكاحلا ىلإ اذه هبلاطي نأ الإ اذه ىلإ ملسي ملو قحلاب
 مل نإف هريغل اذه رارقإل ايعدم نوكيو لوالا اذهل هب مكحي هنإف لوقلا
 . هب هل رقملل قحلا ناك لوألا رقملا تومي ىتح لوألا رقملا ىلإ هملسي

 مهفاف مكاح كلذي هيلع مكحي نأ الا اذه ةثرو ىلإ هملسي نأ هل سيلو

 لوقلا ضعب ىلع اذهف 0 فورعم هنيعب دحأل كلذب رقأ اذإ كلذو كلذ

 ىرأ امو رقملا ةثرو ىلإ ملس هب هل رقملا مدعاذإ هنأ لوقلا ضعي يفو

 . هسفن ىلع هقدصي نأ هيلع سيل .هنأل اساب كلذب

 كلذ ريغ وأ هرراضي نأ دارأف لجرل لجر ىلع قح يفو : ةلاسم
 : تلق ناسارخي لجرل وأ ناسارخ ءارقفل يل كلع يذلا قحلا لاقف

 اذه ىلعو 4 قحلا هل نم ىلإ هعفدي نأ قحلا هيلع نم ىلع ناك له

 كلذ يف رايخلا هلف 8 كلذ سانلا مزلي الو هب هل رقأ نم ىلإ هغلبي نأ

 ناسارخب ءارقفلا ىلإ هعفد ءاش نإو قحلا هل يذلا ىلإ هعفد ءاش ن ا

 نأ قحلا هل يذلا ىلع مكحيو ناسارخ نم هب هل رقأ نم ىلإ وأ
 نأ هل ناك اذإو تلق ث كلذب هبلاط ن نإ قحلا هيلع يذلا نم هضبقي

 قحلا هل يذلا تامف كلذ ريغ همزلي الو 4 قحلا هيلع هل نم ىلإ هعفدي

 : تلق س هعفدي نم ىلإو قحلا نم هيلع اميف لعفي فكيف ةثرو فلخو
 اذإف 0 هيلإ هعفدي نأ زاجامك هتترو ىلإ هعفدي لهو اذه يق يدنع امف

 نم ىلإ عفديو ائيش هتترو ىلإ عفدي ال هنأ ليق دقف قحلا هل يذلا تام

 هل سيلو كلذ ىلع ردق نإ هنكمي ام ىلع مهريغ وأ ءارقف نم هب هل رقأ
 ٠ انفرع اذكه ريدخت كلذ يف
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 نوسمخلاو عساتلا بابلا

 ملاظملاو زوجن ال يتلا عويبلاو ابرلا نم ةءاربلا يك
 ةبونلاو تاعبتلاو

 زوجي ال امو س لحلا هيف زوجي امو صالخلاو ةصصاقملاو
 نييبرملا يف ديعس وبأ لاق س هير فرعي ال يذلا لاملا نم صالخلاو

 وأ كلذ نم هبحاص امهدحأ ربأ اذإ ةبوتلا دارأو هجولا رصيأ اذإ

 تلق . ةءاريلاو هيق لحلا زوجيو ٠0 يدنع . ىربي هنأ ملعلا دعي هنم هلحأ

 لثم وه هوحنو ىنازلا لثم ةيصعملا ىلع رجألا ذخأ نم كلذكو هل
 هلثم اذهف لوألا يدنع تبث اذإ : لاق . ةءاربلاو لحلا هيف زوجيأ ابرلا
 نأ نظي الو ةرظت ماعطلاب ماعطلا يرتشي ناك لجر يف لاقو س يدنع
 رادقمب يرتشي ليق هنأ هعيابي ناك نم مدعو ةبوتلا دارأ مث اسأب هب

 نم ىلع هنم لضفلا ناك نإو س ءارقفلا ىلع ةيقبلا قرفيو ابح هقح
 لهف هل تلق س هيف لخد امم جورخلاو ةبوتلا الإ هيلع سيلف هعيابي ناك
 ضعب يف كلذ زيجي هتيأرف 0 هدنع يبري ناك نم صصاقي نأ هل
 هللاو لوقلا ضعب يف كلذ هنع تفرع تنك دقو س ملعأ هللاو . لوقلا
 . ملعأ

 ريغ لخناهيف الخن ىنطأ نميف ليق دق ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 هئربي نأ زوجي ال ليق دق هنأ هجولا فرع مت ينطملا اهرمثو ةكردم

 امأو ، مهاردلا رخآلا دريو س رمتلا هيلع دريو لخنلا بحاص كلذ نم

 ذخأ هل زاج اذإا هنأل لخنلا بحاص هاربأ اذإ ىربي نأ ىنبجعيق انأ

 . هكرت هل زاج هنم رمتلا

 انيط تجرخأ ضرأ وأ اكوش اهنم تجرخ أ ةلك ةلخت ةلخن لثم عضول ا فرعت
 فرعتو اهيفو اهنم تذخأ ىتلا ةعقبلا تقرع اذإف \ تفصو ام ىلعف

 ن او > مهتترو ىل ١ وأ كلذ نم مهيل ١ تصلخت ثدحلا نبح اهب اير ]

 لدتسا نإق 8 يه نمل لأسي اولاق دقف يه نمل فرعت ملو ةعقبلا تفرع
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 وأ كلذ قرف ابر اهل فرعي مل نإو 0 مهيلا كلذ نم صلخت كلذ ىلع
 اهبحاصو ةعقبلا فرع ىتم هنأ همزلي امب نادو ءارقفلا ىلع هتميق
 تقولا كلذ اهكلمي ناك نم فرعي مل اذإ لاق نم لاقو 0 هيلإ صلخت
 ناك نإ كلذ يف لوقن انأو ءارقفلا ىلع اهقرفي هنأ مويلا فرع ولو
 ىتح هل يهف 0 مويلا كلذ اهل كلاملا وه نوكي نأ نكمي مويلا اهل كلاملا
 نإو ث هدي يف امب ىلوأ ديلا اذ نأل هريغل تناك اهنأ اذه عم حصي

 ىذلا ناك نإف ٧ مويلا كلذ هل نوكي نأ نكمي ال اهل كلاملا كلذ ناك
 وه نمل وأ هل ناك ن إ هنأ دقتعاو كلذ هيلإ ملس اريقف لاملا هدي يف

 فرعي ال نم هريغل تناك نإو . همزلي امع هايإ هاطعأ دقف هل ثراو

 اذه ىلع هيلإ اذه اهملس نإو ث هرقف لجأل هيلإ ملس دق ناك كلذ وه

 . هدي يف يه ذإو هريغل اهملعي مل ذإ هل اهنأ ىلع اريقف وأ اينغ ناك
 كلذ نأ ملعي مل اذإ ءارقفلا ىلإ اهملس نإو ى هللا ءاش نإ زئاج كلذف
 هريغ نم ثاريمب الإ هل نوكي نأ الإ لمتحي ال ناك اذإ هل ناك لاملا
 نأ نيرمألا دكوأ اذه يف طايتحالاو ى صالخلا نم هجو اذه ناك
 دقتعيو هدي يف لاملا اذه نم كلذ لثم يطعيو ءارقفلا ىلع كلذ قرفي

 وأ اذهل ناك ثدحلا كلذ هيف ثدحأ موي لاملا اذه ناك نإ هنأ كلذ يف

 نم هقحتسي ملو اذهل نكي مل نإو هيلإ راص دقف ثاريم نم هقحتسا
 هب ءاج دق ام ىلع كلذ نم صالخلاب هسقنل طاتحا دقق ثاريم هجو
 اذهو ةلاسملا هذه ىف اهلك ليواقألا هذهب ليق دقو ى نيملسملا نع رثألا
 جالفألا نم جلف يف اثدح ثدحي نميف اولاق مهنأ كلذو ى طوحأ لوقلا
 ملعي الو ةبوتلا دارأ مث ى ثروتو لوزتو يرتشتو عابت يتلا لوصألا
 :لاق نم لاقف 4 مويلا كلذ هدي يف كلذ ناك نمل الو هنم ناك فيك كلذ

 يف نم ىلإ صلختي هنأ هسايق لوقلا اذهو جلفلا حالص يف هلعجي

 . هيف ثدحأ يذلا تقولا كلذ يف هدي نم لاز هنأ ملعي ىتح لاملا هدي

 كلذ قرفي هنأ لوقلا اذه سايقو ءارقفلا ىلع قرقي : لاق نم لاقو
 وه يذلا اذه دي يف ناك لاملا كلذ نأ ملعي ىتح س ءارقفلا ىلع لاملا
 ىلع هظم قرفيو جلفلا حالص يف لعجي لاق نم لاقو ث هدي يف
 نإو م باوصلل ققوملا هللاو انفرع ام اذهف ي كلذب طاتحيو ت ع رقفلا

 حالص يف هلعجي نأ كلذ نم صالخلا ناك اماهس ىمر جلفلا ناك
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 ىقاوسلا قرتقت أ ,؟ رتقت قرفن ن ا ليق جلفل ١ له ا عيمج هحالص عمجي ثيح جلفل ١

 الو عابي الو ثروي الو لوزي ال مرلا نأل كلذ مهفاق ءاملاب لياجألاو
 . هلاحب ءيش وه امنإو يرتشي

 يب ] طخب حور نيب المحم هلل ١ ديبع يب ا ب اوج نمو : : ةلأسم

 تامو ةنامأ لجر عم عضو لجر نعو س هللا .حر هترواشمو نسحلا
 وه يذلا ءيشلا كلذ ىلاإ دمع نمتؤملا اذه نإو ثراو هل حصي ملو

 نامضلا ىرن انإف ‘ تفصو ام ىلعف 0 ءارقفلا ىلع هقرقف ةنامأ هعم

 ةنونيدلا دقتعي نأ هيلعو هدلب ريغ يف وأ تيملا دلب يف هقرف س امزال هل
 مل ولو هتوم دنع كلذب يصويو ةنامألا هذه هل حلصت نمل فاصنإلاب
 هنم عايض ريغ نم تعاض وأ تبطعق ءارقفلا ىلع ةنامألا هذه قرفي

 هسنج هتري ةنامألا هل نم ناك اذإ امأو س انامض كلذ يف هيلع رأ مل

 يف هلعج نأ ىرأ اميف صالخ ء ارقفلا ىلع اهقرف يذلا اذهل سيلف
 نمم هلحأ نمم ةءاربلا هل امنإو س ةنامألا هل نم سنجلا كلذ نم لحلا

 اموق اوسيل سنجلا نأل ماحرألا نود نم ةنامألا هذه هل نم هترو

 الو ضعب يطعي نأ نكمي دق سنجلا نأل نيدودعم مهنايعأب نيمولعم
 . باوصلاب ملعأ هللاو : ضعب ىطعي

 عم عضو لجر نعو همحر هللا دبع يبأ نع دجوي امم : ةلاسم
 همسا فرعي ملو \ بهذ نيأ ردي ملف عضاولا بهذ مث هل اعاتم لجر
 ضرع بئاغلا عجر نإف 0 ءارقفلا ىلع هب قدصتي مث ةنس هكسمي هنإف
 . ءارقفلا ىطعأ اميف رجألا ءاش نإو هل ناك ام ذخأ ءاش نإف هيلع

 الو هبحاص فرعي الو املظ هذخأ حالس هعم لجر نعو : ةلأسم

 ام ىلعف . هنمث قرفيو دلبلا يف هعيبيو طاتحي نأ داراف همسا فرعي
 همسا فرعي الو س هيلع لدتسي الو هحاص فرعي ال ناك ناق تقصو

 هعاب ناك نإف س هتفرعم ىلع ردقي ملف هنع ثحبو كلذ نع لأس دقو
 نبيب هريخ كلذ دعب دحأ هل حص نإ إ مراغ وهو كلذ !ذ هعسو هنمث قرفو

 ىلعف ؟هعيي ىلع هنيعي نأ دحأل زوجي لهو : ‘ تلق 0 مرغلاو رجألا
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 نحن لوقنو س هعيب ىلع هنيعي ال نأ اذه هبشي اميف اندجو ام بسح
 نمم كلذكو نحن انيأر نمانيمأ هقث انلوقو انيمأ ةقت هعم نوكي نأ الإ
 لاق ام ىلع هنمأي وأ انيمأ هقث هعم ناكو صالخلا دارأ هنم ملع
 هيف امب هدنع رق وأ هب ملع نم ىلع كلذو اسأب كلذب رأ مل ، هارتشاف

 كلذ يف هيلع جرح الف وه هملعك هيف ملعي مل نم امأو ى تركذ امم
 . باوصلاو لدعلاب ملعأ هللاو هريغل هنأ هعم حصي مل اذإ هللا ءاش نإ

 نبا دمحأ نب ددعس مساقلا يبأ هيققلا باوج نمو : : ةلأسم

 هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم حلاص نيب دمحم

 دق يذلا يف رثالا يف دجوي 2 ورمع نب يلع نب ورمع ديعس يبأ طخب

 هيلع يفخو مدن مث ى ةريثك نونس كلذ ىلع ىضمو ابرلا عيبب ىلتبا
 ةبوتلا دارأو مهقرفتو 0 مهتتشت وأ مهرثكأ وأ قوقحلا لهأ ةفرعم
 نم صالخلاب ةنونيدلاو ةبوتلا قدص هيلع نإف ى كلذ نم صالخلاو
 ردق نمف هنيد يف اهتيدأت هل مزاللا هدابع قوقحو هللا قوقح عيمج
 هيلع يفخ نمو ث ةءارب وأ ةصصاقمب هيلإ صلخت مهنم هتفرعم ىلع
 هدنع نم هيلإ راص امب هل هيلع قلعت دق امب هصصاق هيلع ردقي ملو
 نالف نب نالف تصصاق دق ينأ مهللا لوقت نأ وه ةصصاقملا ظفلو
 امم يسقن تأربأ دقو يلام نم هيلإ راص امب هلام نم ىلإ راص امب

 ال يألا هجولا ىلع يلام نم هضبق دق امب نامضلا نم هل ىلع قلعت
 ضعب كلذب لاق دقو \ طوحأ ناك ادوهش كلذ ىلع دهشا نإق 0 زوجي

 هربخأ ةرمتلا تكردأ املف ةرمثلا كارد لبق هانط اذإ امأو س نيملسملا

 لبقو اهكرت مويلا ةرمتلا ذخأي نأ دارأ نإف ، زوجي ال ىنطلا كلذ نأ

 كلذ لبقو هلام نم هنكم هنأ الإ هربخي مل نإ كلذكو زئاج كلذف س كلذ
 نإ ئرب كلذ نم هاربأ اذإو ى ملعأ هللاو زئاج كلذف . هرايتخاب هنم

 بسح ] اميق ددعس يب ] نع تيملل يحل اةصصاقم يق : ةلأسم

 هل صوي ملو رثكأ وأ لقأ وأ نيد مهارد ةعبرأ لجر ىلع هل لجر نعو
 نيدل ا هل يذل | ىلعو تام ىتح هنم هقح تخأ ىلاإ لصو الو ءيشب
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 بايغأو ماتيأ تيملا ةترو يف ناكو س رثكأ وأ مهارد ةعبرأ تيملل هيلع
 نم تيملا صصاقي نأ هل له تلق ث هقح ذخأ ىلإ اذه لصي ملو

 وأ تيملل هيلع يذلا لثم تيملا ىلع هل يذلا ناك اذإ صلختيو مهاردلا
 تيملل هيلع ام لثم تيملا ىلع هل ناك اذإ هنأ يعمف . رثكأ هل يذلا

 ىلإ اهب غلبي تيملا ةترو ىلع موقت ة ةجح هل نكي ملو 4 عونلا كلذ نم

 هيلع ناك تيملل هيلع امب تيلا صصاقي نأ هلف ى تيملا ىلع هلام ذخأ
 ناك نإ امأو س افالتخا اذه يف ملعأ الو تيملا ىلع هلام عون نم

 كلذ ىف فلتخا دقف . هيلع تيملل ام سنج ريغ نم تيملا ىلع هل ىذلا
 نإ هل عساوف . لدعلاب ةصصاقملا تعقو اذإ كلذ ةزاجإب ذخأ نمو
 دق نالف اي تنأ لوقت ةصصاقملا ظفل . ىضقنا . هللا ءاش
 راص امب اذكو اذك وهو س دجسملا لام نم كيلإ راص امب ينتصصاق
 هرامعو دجسملا حالص يف لمعلل هب كتيرتكإ ىذلا ىركلا نم كل يلع
 امم كتعارب ىلع كلذ نم كل ينمزلي امم ينتيربأ دق وأ اذكو اذك وهو

 . ملعأ هللاو كلذ تبث معن لاق اذإف "اذكو اذك وهو دجسملل كيلع

 حاير نم طقل وأ يه نمل فرعي مل ةلخن فرخ نمعو : ةلاسم
 فرعي مل ضرأ نم ابارت لمح وأ يه نمل فرعت مل لخن نم براخ
 نم ايايقأ علق وأ صالخلا دارأو ‘ بارتلا اهنم لمح يذلا ضرألا

 ىذلا وه نإ هنم هصالخ نوكي ام : تلق ‘ وه نمل فرعي ملو ركذ
 مدع اذإ ليق دق هنأ : ىعمفق ؟ كلذ هيزجي له ءارقفلا ىلع هقرف

 نإو ى زوجي هنأ ليق ام دحأ ناك ءارقفلا ىلع هقرفف لاملا لهأل ةفرعملا
 كلذ ناك س ةفصلا ىلع هب مهب ىصوأو هلهأ ىلع ردق ىتم هئادأب ناد
 هب ىصوأو هب رقأ وأ ءارقفلا ىلع كلذ قرف نإو 8 يدنع ليق ام دحأ
 نالجر هعم دهش نإو : تلق ى طايتحالاب يدنع ذخأ دقف ةفصلا ىلع
 اذإ آربي له 0 نيتقت امه سيلو 4 امهيلا هبلق نئمطي نممرثكأ ام ىلإ

 يعمق ؟ هنيعب لجرل هنأ حصي ىتح ءارقفلا ىلع هقرفي وأ امهلوقب ملس
 يف يدنع كلذ هازجأ كلذ لثم يف امهلوق ىلإ هبلق نأمطا نإ هنأ
 مكحلا ىناعم ىلإ بهذ نإو س ةنانئمطالا ماكحأ يف صالخلا
 مكحو هنيعب لجرل ةنيبلاب مكحلا حصي ملام اهلاحب يدنع ةلأسملاف
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 . ىدنع ءاضقلا مكح ريغ ةنانئمطالا

 فرعي مل مث ةبرق يف هلخن نم فرحي ي ذلا نعو : ةلاسم

 اهبر ىلع ردقي مل نإ ليق دقف . همزلي ام اهنع لأسو ةلخنلا عضوم
 . هتميق وأ ءارقفلا ىلع كلذ قرف

 هيلعو ريقف خأ هلو اهبر فرعي ال عيابت هيلع ناك نمو : ةلاسم
 نم هل هبسحي هيلع ىذلا نيدلا نم اذه هيخأل كرتي نأ دارأف نيد

 زوجي هنأ وجرأو تيأر ام ىلع هيزجي ال كلذ نإف ى هيع يتلا عيابتلا
 لهأل هلعجيو هيلع يذلا نيدلاب هيخأ ىلع قدصتي نأ لوقلا ضعب ىلع
 . نامضلا مهل همزل نيذلا عيابتلا
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 نوتسلا بابلا
 لوحألا نامض نم صالخلا

 دارأ مث هفلتأو الام بصتغا لجر نع هتلأسبو ديعس يبأ نع

 ردق نإ : لاق ؟ كلذ نم هصالخ نوكي فيك تلق \ صالخلاو ةبوتلا

 ىلع ردقي مل نإو س هلهأ ىلإ هدرو هادق هنيعب امئاق ناكو هئادق ىلع

 هفلنأ يذلا ناك اذإ لوصألا نم كلذ ىورشو ةبوتلا هيلع ناك كلذ

 وأ نزوت الو لاكت ال يتلا ضورعلا عيمج نم كلذ ةميقف الإ . الوصأ

 يذلا لاملا ناك نإف : تلق 4 نزوتو لاكت يتلا ضورعلا نم كلذ لثم

 فلأب الإ كلذ ىلع ردقي مل هكاكف دارأ املق . . مهرد ةئام يواسي هغلتأ

 :لاق ؟ هتميق الإ هيلع سيل مأ هيلع ردق امب هكفي نأ هيلع نوكيأ مهرد

 امك ناك ولو هكفي نأ هيلعو س هيلع ردق امب هكاكف هيلعو هل نماض وه

 . كلذ يف باوجلا ىضم دقف ردقي مل نإف 0 كلذ ىلع ردق اذإ تفصو
 زوجي امم وأ تالوهجملا تاعويبيلا نم لاملا اذه ناك نإافق : تلق

 اذه ينعأ رخآلا هفلتأ دقو ضقنلا نيعيابلا دحأ دارأ مت نهيف ضقنلا

 . كلذ هيلع سيل مأ تفصو هصالخ هيلع نوكيأ هنم ائيش وأ لاملا

 نأ عئابللو س هكردأ ام ثيح هلام عئابلا قحليو كلذ هيلع سيل :لاق

 بصتغم لوألاو ليبسلا هيف يرتشمللو عفنتسيو لاملا اذه نم ذخأي
 مل لاملا ادهل يرتشملا ناك نإف : تلق ببس الو عيبلا هيف هل ليبسال
 هنأ هيف فالتخا ال امم ناك اذإ : لاق ؟ عيبلا ام ضقن هعم حصي
 ام ضقن هعسو هيق فلتخي امم ناك نإو كلذ هل زوجي الق س ضقتنم

 ال ةيقاسو ضرأ نيب نيجو ىلع عقوت لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ام لكأ هل لحي له هعرزو ةعارزلل حلص ىتح هاوسف وه نمل فرعي

 نيبيالق اتاوم همكح جرخي مل اذإف لاق ى عضوملا كلذ يف عرزلا رمثأ
 رامعلا نيبو اهنيب قرقلا امو ى تاوملا مكحو هل تلق ى هل كلذ لالح يل
 ةرامع هيلع لمتشت الو ليق اميف هرامع هيف كردت ملام تاوملاف : لاق ؟
 نم ةرمتلا هذه عرازلا اذه لكأ نإف : هل تلق ة اهمكحب . هكلهتست
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 ناف 4 هير نع لاسي نأ هيلع يله . صالخلا دارأو 4 عضوملا اذه

 ىلع ةلمتشملا لاومألا بابرأ ىلإ هنم صلخت الإو كلذ يلع ردق
 مل اذإ ، ينبجعي لاق . همزلي ىرت امو ءارقفلا ىلع هقرفي وأ عضوملا

 لاومألا بابرأ ىلإ هنم صلختي نأ هيف هبتشي ال امب تاوم هنأ حصي

 هتميق قرفو كلذ لعف نإو ى هتصح ردقب مهنم دحاو لك هيلع ةلمتشملا
 نم دحأل هيف قحال فقوم هنأ لوقي اضعب نأل نسحف ءارققلا ىلع

 مأ بر هلأ لاسي نأ هيلع سيلو : هل تلق ى ةحصلاب الإ لاومألا لهأ
 هازجأ كلذ لعف نإف لاق 8 يل تفصو نم ىلإ صالخلا هيزجيو ال

 طوحأ ناك هقحتسي نمو هبابرأ نع لاس نإو . لوقلا ضعب يف يدنع
 كلذ همزلي نأ بحأ لاق ناك امك ايعو هدري نأ هيلعق هل تلق . . يدنع

 : تلق ى هيلع ناك ىذلا همكح نع هتجح ةلازإ كلذ هلعف نم ناك اذإ

 كلذ يل نيبي ال لاق نامض هيلعأ هيوسي نأ لبق هدعب دحأ هعرز نإف
 كلذ زاج اقداص ناك اذإ لاق 8 هقدص نأ ىلإ دحأ هاعدا نإف : تلق
 بابرأ ىلا صلختت نأ هل ىوقأ امق : تلق . ةنانئمطالا مكح يف
 : لاق ؟ ةنانئمطالاب هقدصت نم يلإ مأ هيلع ةلمتشملا لاومألا
 :7 ىتح دحأ هقذخ ءاوس تلق هيلع ةلتشلا لاومألا بابرأ هنأ
 ناك امك هيوسي نأ هيلع ىأرف ةمارغب الإ ناك امك هل درم ال اقفاخ
 .هلعق نم هنأل ناك امك هدري نأ الإ هرذعي ملو

 ةعبت هيف همزل وأ ةلافط لجر رادج نم ذخأ نميق ليقو : ةلأسم
 لعجاذإ هصالخ كلذو 0 رادجلا كلذ ىف كلذ رادقم لعجي نأ هل نإ

 هل نكي مل ةيناث رمع مث رادجلا برخ نإف س نيطلا نم كلذ لتم هيف
 نم صلختي نأ هيلعو ةعبتلا نم همزل ام رادجلا كلذ ىق لعجي نأ
 . رادجلا بر ىلإ كلذ

 صالخلا دارأ مث ابارت لجر ضرأ نم ذخأ نميف ليقو : ةلأسم
 نم ذخأ ام رادقم عضوملا كلذ ريغ نم هضرأ ىق هل لعجي نأ هل نأ
 ىف هلعج ١ ذا ضرأل ا كظط ىف هلعجب مل ولو هل اصالخ كلذ نوكبو كلذ

 . ضرألا هذه بحاصل ضرأ
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 همزلي اشيع لمعي وأ هراج رادج تحت لوبي لجر نعو : ةلاسم
 ةرضم رادجلا يف ترثأ دق رانلا تناك اذإ باوجلا > ال حأ نامض

 كل ذكو . ملع أ هلل او هنم لوزي ىتح هحلصي ن ال ا ن امض همزلي وهف

 ناكم حلصيو 0 هنع ينادي نأ هيلعف رادجلاب رضي ناك اذإ لوبلا

 . ملعأ هللاو ربي ىتح رادجلا يف ةرضملا

 ةلقلا هل يذلا تام لجر لام يف ةلق هل لجر نعو : ةلأسم

 ىتح كلذ يف ةثرولا هلام يف ةلقلا هل يذلا اذه ريخي ملو اذه تكسبو

 وأ اذه لام نم ةلقلا هل ىذلا تيلا نم هوثرو يذلا لاملا ةثرولا ع اي

 ىلإ صالخلا هلام يق هلقلا يذلا اذه دارأ تيملا هفلخ ام لك اوعاب

 نأ يعم لاق > ةثرول ا ىلإ ا مأ ةثرولا نم يرتشملا ىلإ | صلختي نم

 ةلقل أ هذه همكح يف تيثي تياث عيبي لاملا اذه لاز اذإ ةجح عيبلا

 ملعي مل نإو اهنم صلختي يرتشملا ىلإف ، لجرلا اذه دي يف يتلا
 ىلا اهنم صلختي هنأ يدنعف ةنيييب و ] ملعب تي ات مكحب تلا از اهنأ ١

 . ةثرولا

 يذلا امأو ديعس يبأ باوج نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 شبن هل ىرأ الو كلذ نم ةبوتلا هيلعف ةيفاصلا ضرأ يف اتيم نفد
 كلذب دهشيو اهلتم اضرأ ةيفاصلا نم فلتأ ام ءارش هيلعو تيملا
 .باوصلاب ملعأ هللاو هل هبحن يذلا اذهف 0 همزلي امب نيديو ةيفاصلل

 هب عفتنيف سانلا ضرأ نم ىصحلا ذخأي يذلا نعو : ةلأسم
 . كلذ دارأو ى هنع ىنغتسا اذإ مهضرأ يف هحرطي نأ هل له تلق

 هنع ينغتسا اذإ هذخأ ثيح نم هحرطي نأ دارأ نإ ليق دق هنأ يعمق

 هذخأف ةرضم هكرتو ة ةعفنم هجارخا ناك اذإ ليقو 0 ناك ام هب عفتناو

 . هنامض لاح يف راص دق هنأل هدري نأ هل نكي مل
 فيضملا لاق قيرطلا لوحي له تلق خايشألا باتك نم : ةلاسم

 يضمي نأ زوجي له هضرأ يف اهعضوم نع قيرطلا لوحي نم هلعل
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 هتحابإب اهيف يضملا سانلل زوجي اقيرط هلام لعج وه : لاق ؟ اهيف
 هذخأ يف ملاظ وهو 0 اقيرط اهلعجي مل اهرجح ول ذإ كلذب مهايإ
 دري : لاق ؟ ةبوتلا دارأ نإف : تلق ى اهعضوم نع اهعطقو س قيرطلا
 عرز هنأل قيرطلا نم لغتساام ءارقفلا ىلع قرفيو اهناكم ىلإ قيرطلا
 ام عجار هنأو ، ىلاعت هللا لبس نم ليبس وه يذلا نيملسملا قيرط
 عم ءيش عرزلا نم هل سيلف م بصاغل قرع الو ءارققلل هيف رمثأ
 . اهلازأو اهعاب نإف : تلق ، قيقوتلا هللابو كلذ نم رافغتسالاو مدنلا
 . هرقتفا نإف : تلق ‘ هعصوم ىلإ هدريو 0 هيلع ردق فيك هكفي : لاق

 ىلعو عضوملا صلخي ىتح مهدهشيو ٠ هيلإ سانلا رجأ بلطي : لاق
 . كلذب هل اودهشي نأ قيرط اهنأ نولمعي نيذلا
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 نوتسلاو يداحلا بابلا
 صالخلاو ةحابإالاو كونلاو لحلا يك

 مأ هيزجي له هلحأ فيك ردي مل لحملا لح يف كشلا كلذ ةلمجو

 نم لحو . ال مأ الح هبحاص نيبو هنيب ناك لالحلا يف كشلاو ب ال

 هيلع وهو طايتحالا ىلع هلحتسي ملعي ال وهو ءيش لجرل هيلع نوكي
 هيلع نوكي نم لحو ى جاوزألا لحو م بصاغلاو قراسلا لحو ةقيقح

 وهو ءيش نم ادحأ م نمو 0 هي هملعي نأ يحتسيف ءيش دحأل

 لحو . لحملا لام نم لبقتسملا يف هبلطي ام لحو ٧ نيعلا مئاق

 لحو 6 تبثي الامو كلذ نم تبثي امو لحلا ظفلو لاملا ىف طلاخملا
 داوس لبق هل مهيلع امم لحلاب سانلا يدتبملا لحو س دوهعلاو طئارشلا

 لجرلا يفو 0 هنم لحلا بلطي ام مساب مسي مل نم لحو ى هل مهل
 يف هنم تنأق يقح لح اذإ هميرغ هل لوقيف لجآلا قحلا هيلع نوكي

 نوكي نمو 4 ثراولا لحتسيف توميف قح لجرل هيلع نوكي نمو ٨ لح
 هلحيف رخآل قح هيلع نوكي نمو ٠ اهيلإ لصوتلا فيك قح ةأرمال هيلع
 مث هفاخت نم لحو هيلع هدري نأ دارأ توملا لولحملا رضح اذإق هنم

 دق ءيش نم هلحي رخآ ىلإ بلط لجر نع لئسو ى صالخلا ديزت
 كشلا هلخد كلذ دعي اذه نأ مث ث كلذ ىلع هقراقو هنم هلحأف هل همزل

 ملعي ىتح املاس نوكي له س ال مأ هئزجي الح هلحأ فيك فرعي ملف

 كلذ هيزجيو هلحأ دقف هلحأ اذإ هنأ ىعم لاق : هيزجي الح لحي مل هنأ

 ملع نإف : هل تلق . هلحأ هنأ ملع اذإ هيزجي الح هلحي مل هنأ ملعي ىتح

 هنأ يدنع لاق ى هلحي مل مأ هلحأ ةعاسلا فرعي ملف لحلا هيلإ بلط هنأ
 . يدنع مكحلا يناعم يف هلحأ هنأ ملعي ىتح هلحي مل

 ب ات مث ضورعل | نم كلذ ريغ وأ مه ارد قرس لجر : ةلاسم

 يق يقاب وهو هقرس ىأ هيصتغا يذلا ءيشلا كلذ نم هبر رقغتساو

 هنإ ضورعلاو مهاردلا كلتب لاملا برل فرتعاف 4 هبيهذأ الو هفلتي مل هدي

 وه مك بهذلاو مهاردلا نزو هفرعو هيبهذأ الو هفلتي مل هدي يف يقاب

 بر هل لاقف هنم فاخي نمم وه سيلو س اهنزو مك مهاردلاو لاقتم نم
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 يف 7 كتفرع ىذلا بئاتلا بصغ ناك يذلا عاتملا وأ مهاردلا كلظ

 عافتنالاو هذخأ هدي يف وه يذلا زوجيأ هنم لحلا يف تنأ ةلسملا لوأ

 هدري نادو هملظ ىلع مدن اذإ باوجلا : ال مأ فصولا اذه ىلع هي

 هب هل باجفقف هدب يف نيعلا مئاق هنأ هفرعو هذخأ نم هنكمو هير ىلإ

 . قيفوتلا هللابو كلذ هل زاج 4 هيلع هي الضقتم ةيهلا وأ لحلا ظفلب

 > هل ام يف هت دح ] دق ن اك ءيش نم الجر لحتس ١ نمو : . ةلاسم إ

 هلحتسا دق ناك هنأ ظفح نإ هنأ : لاق نم لاقو : هريغ نمو

 دق هنأ هعم ن اكو هلحتسيرل ىضم وأ لحلا هرل ا هنم ىرج دق ن اكو

 مث هلحتسا دق هنأ ىلع ماقو ء هلحتسيل دعق دق هنأ ظفحي وأ هلحتسا

 ام ىلع هلحتسي مل هنأ ملعي ىتح هيلع سيلف كلذ دعب كشلا هضراع

 كشلا ىل ا عجري الو هرم أ نم ىضم ي ذلا كلذ نم هيلق هرل ١ نئمطي

 نأ ملعي امنإو ائيش كلذ نم ملعي مل اذإو ‘ هلحتسي مل هنأ ملعي ىتح
 ملعي ىتح هدلع وهف « 7 ملوأ هلحتسا هنأ ملعي مل مت ‘ قحل ١ هلع

 . ةيطع وأ لحب هنم ئرب دق هنأ

 هل همزل نيد نم مهارد لجرل هيلع لجر نع تلأسو : ةلاسم
 نم لح يف هلعجي نأ هيلإ بلطف هيقل مث مهارد هلبق هل نأ ملعي ال وهو
 دق يذلا نيدلا نم ًربي الو ركم دق اذه نوكيأ تلق س مهرد ىلإ هلام

 . ركملا ببس هقحل لطاب ةليحب لاتحا ن نإ يعم : لاق ؟:؟ أربي مأ همزل

 هنأ لاقي سيلق ى همزل مزال نم أربيل قح ةليحب هتليح تناك نإ امأو
 مث سانلا اهب مهتيو اهبلطي ةاش هل ذخأ نإف : هل تلق س يدنع ركم
 ؛ ال مأ اهنم همزل امم أربي اهفلتأ دقو اهتميق ىلإ هلحتساف ة اذه هيقل
 نأ الإ افالتخا هيف ملعا الف نيعلا ةمئاق تناك اذإ اهنأ يعم : لاق
 دعي اهبحاص ن اكو س اهفلتأ دق ناك نإ امأو 4 ارييال هنأو اهدر هيلع

 ىنعم هقحلي هلعلو أربي ال هنأ لوقلا رثكأ يف هنأ ايعمق اهبلط يف

٢١١



 له . . هنيعب مئاق ء ءيشلاو هعابو ائيش هل ذخأ ناف : هل تلق ة فالتخالا

 هدلع نأ يعم :لاق ؟ هدر همزلي ال مأ هبحاص ىلإ هدرو هادف همزلي

 . ناهو زع امي هبلع ردق اذإ 5

 اهقلط دقو . قادص هل تناك ةجوزل هيلع ناك لجر نعو : ةلاسم
 اهقادص هل تكرت دق اهنأ هربخأو هل اهلحتساف ةقت الجر اهيلإ ثعبف

 تبلطق يه تعجر مث ةقثلا لجرلا تام مث . هنم هتلحأو اهل هيلع يذلا

 نأ ىرن انإف س اهقادص اهل همزلي له متلاس كلذ تركنأو اهقادص

 . كلذ يه تركنأ اذإ ةقتلا دحاولا لوقب أربي الو بجاو اهيلع اهقح

 يه تركنأ مث ناتقت اهيلع كلذب هل دهش يذلا ناك نإ تيأرأ متلقو
 اهل همزلي الو ناتقتلا هب هاربخأ امي ئرب دق هنأ لوقنف . اهقح تبلطو

 ناك نإ ةكرب نب دمحم نبا هللا دبع دمحم وبأ لاق 4 ملعأ هللاو ءيش

 دقو ى اهتعجارم كلمي ال هنم قالطب اهنم لحلاو اهيلإ بلطملا اذه

 هللاف ةعجرلا كلمي ناك نإو : لاق امك وهف اهتدع تضقناو هنم تناب

 . دعب اهتدع يف يهو كلذ بلط اذإ ملعأ

 هيف كلمي ةدع هنم اهتدع يف يهو كلذ بلط نإ لاق : هريغ نمو

 لاقو نيملسملا لوق ضعب يفق جوزلا ةلزنمب بلطملا يف وهف ةعجرلا
 . هل اهالحتسا امهنأ نيتقثلا لوق امأو ي جوزلا ةلزنمب سيل : لاق نم

 . تركنأ اذإ مكحلا يف ةجح كلذب نانوكي الو امهلوق نايعدي امنإف
 ناركذي الو اهقح نم هتأربأ اهنأ ادهشي نأ الإ ةءاربلا يف كلذ امنإو
 وه امنإ هل اهكرت ناك نإ تيأرأ متلقو هنمو : لاق امك وهف امهلعف

 هيلع سأب الف اهنم ةنونيب كلذ ناك اذإف س ةعجر اهل له بلطمب
 . اهيلع هل ةعجر الو بلطملاب

 لوقيف ناسنإ ىلإ ةحابإ بلطي ناسنإ يف لوقتام : ةلأسم

 نع تدجو دق باوجلا . لام يف يل زوجيام هلام يف يل زوجي معن
 ىف س انلا نعي ةد اعلا هي ترج امي هل امي ع اقتنالا هل ز اجأ هنأ ضعي
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 ةعىببوتل | يف مهسوفن ب بيطت هن ] مهنيب اميق مهفر اعت ىرجو 0 ت اح اي ال |

 . ملعأ هللاو

 هل ناك امم لحلا يف ينلعج لجر نع ةيواعم ابأ تلاس : ةلأسم
 دقو 4 طلتخم انرمأ او اعيمج لكأن اميرو ةطلخ يق وهو انأ تنكو

 ؛ ضيرم وهو هل يذلا نم لكآ نأ يل له ضرم مث ب . لح يف ينلعج
 يلو مث ةاداهمو ةطلخ نيلجرلا نيب ناك اذإ سيلأ تلق ال : لاق

 ؟ يحاص نم ةيدهلا لبقي نأ هل زوجي سيلأ امكاح ناكو امهدحأ
 نم لكآ نأ يل له ضيرملا نإف : هل تلق س كلذ ريغ اذهو معن :لاق
 معن : لاق ؟ لوألا لحلاب هلام

 . كلذ زوجي ال ليق دقو : هريغ لاق

 الجر لحتساف اموق .لحتسي ةيرق ىلإ جرخ لجر نعو : ةلأسم
 لحتسي هل لاقو 0 هلحتساف هنوملكي الو س هل نوزربي ال لهأ هعمو مهنم

 لسراف لاق يل نوزربي ال مهنإف تلق ةقث نوكي نأ الإ ال لاق هلهأ هل

 لاقو 0 قثي نم لسري ىتح أربي هارأ الف الإو . مهلحتسي ةقث مهيلإ

 يذلا هلحتساو هملكف هريغ الجر لحتسي يذلا ىعد نإ : لاق نم
 . ملعأ هللاو زئاجف لحتسي

 لاقف هلام نم هيف عستي اميف لجر ىلإ بلط لجر نعو : ةلاسم
 تلق . هيف تعستاو يلام نم تلكأ اميف لبقتسي اميف لحلا يف تنأ

 فرعي ام ىلع زئاج لح اذهف تفصو ام ىلعف ازئاج اذه نوكي له

 كلذي هلام يف لمعي هنأ ىلع هلحي هنأ ملعي ناك نإ لحملا نم لحتسلا

 قحلي ال لاملا بحاص نأ ملعي ام الإ هنم ذخأي الق دصقلاب لحلا

 ملعي ناك اذإو زوجي كلذف . هل هسقن ةبيط نم نئمطي امم كلذ هسقن

 هئاربإل ال هنإ هب هسفنل هلحي امنإ هنم ملعي وهو لحلا يطعي امنإ هنأ

 . سانلا بهاذم يف فلتخي لحلا اذه نأل \ هيق ئكتي ءيشب

 لحتسملا لمعيف لحملا عبط نم لحتسملا هملعي كلذو 4 مهقالخأو
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 هسفن لحلا ظفل امأو ى مهبهاذم نم ملعي ام ىلع مهلاومأ يق سانلل
 ام هيف لعفإ كلام نم لح ىف انأ هل لاق اذإو ‘ سانلا نيب زئاج وهف

 لعفإ يلام نم لح يق تنأ معن هل لاقف ، هيف انأ تدرأو هيف انأ تئش

 انعم لح اذهف ينعسي ام هيف كعسيو تفصو ام ىلع تئش ام هيف
 . . هيلع هيف عجري نآ ىلإ حابم

 هل زوجي ام هلام يف لجرل زاجأ لجر يف لوقت ام تلق : ةلأسم

 هل لوقي ىتح لاملا برل زوجي ام لثم هيف لعفي نأ هل زوجي له س هيق
 مث هوندت الو يلام يف لخدت الو 0 كل تزجأ اميق كلع تعجر دق

 جرخت ةحابإ هحابأ اذا إ هنأ يعم : لاق . هب عافتنالا هل زوجي ال ذئنيح

 ىلع وهفق ةنانئمطا وأ مكح ىنعمب هلام نم ءيش ةزاجإ يف اهانعم

 لام يف كلذ ةحابإ هل تبث اذإف تلق 4 هتعجر حصت ملام كلذ ىنعم
 ريغب هئاما نم ءيش يطو هل زوجي له 4 ةنانئمطا وأ مكحب هل زيجملا

 راعت ال جورفلا نأل كلذ زوجي ال هنأ يعم لاق ؟ ال مأ لاملا بر يأر

 ضبق ىلع اذه دهشأ اذإف : هل تلق س لحلا اهيق زوجي الو بهوت الو

 هل تحصو مكاحلا عم كلذ حصو هنود هل نإو هل زيجملا لام نم ءيش

 نم هذخأ امب هل مكحي نأ هيلعو مكاحلل له رارقإ وأ ةنيبب هل هتزاجإ
 ىنعم جرخي نوك ينأ الإ كلذ هل سيل هنأ لوقن : لاق ؟ رخآلا لام
 كلذ يف مكحي نأ مكاحلل سيل يعم كلذكو س هتحابإ . كلذ ىلع هلح

 نأ مكاحلل سيلو س بيطي ام ىنعم يف كلذ لالح حصو باط امب الإ

 يبأ نب ىسوم نع ىور دقو ى سالتخالاو عدخلا ىلع سانلا نيعي
 معن رخآلا لاقف يل بوثلا اذه لجرل لجر لاقف اذه لثم يف رباج
 صل اذه لاقق رباج يبأ نب ىسوم كلذ غلبف . كلذي هيلع كسمتفق

 هللا همحر نسحلا ىبأ ىلإ تملس انأ تنك دقو دجوي ام ىتعم ىلع

 ملسق ضراع كلذ دعب هل ضرع مث كل اذه 8 بتكأ هل تلقو اساطرق
 ءيشب كلذ سيل لاقف كل هنأ كل تلق 4 سيلأ : هل تلقف ساطرقلا ىلإ

 رارقإلا ليبس ىلع كلذ جرخي الو ةحابإلا ليبس ىلع كلذ جرخي امنإ

 7 در الب هذخأ يل مأ كنم هديرأ نأ ىلعف هل تلق : لاق

 هدرتست نأ كيلع سيل لاق 4 ةلاسملا يف ةدئافلا بلط ليبس ىلع هل
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 ذخأو ةيالو هل ناك اذإف : هل تلق . كلام وهف هذخق كيلإ لصو اذإف

 اذإ هنأ ىعم لاق كلذب هتيالو طقست له هل زاجأ نم لام نم ائيش
 برو لحلا كلذ ىنعمب هيلع كسمتم وهو كلذ هيلع ركني لاملا بر ناك
 ركني ال ام ىنعم ىلع الإ هل لعجي مل هنأ لوقيو ركنيو كلذ ريغب لاملا

 . اذه ىلع هتيالو كرت بحأو اذه ئلع هتيالو بطت مل سانلا نيب

 لحلا يف هلاسف قح لجرل هيلع ناك لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 دق هنأ يعم : لاق ؟ لحلا كلذ متي له كلذ ىلإ دعي مل نإ لحلا هلعجف
 مل مأ داع لاح ىلع متي ال هنإ : لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف ليق
 كلذ يف ملعأ الف داع اذإف دعي ملام متي هنإ : لاق نم لاقو س دعي

 . ضقتنم هنأ ال ا افالتخا

 انيل اهل ةراج دنع نم تذخأ ةأرما يف ديعس وبأ لاقو : ةلاسم

 نم اهنم تذخأ ام ةميق اهتطعأ اذإ هنأ يعمف صلخت نأ تدارأ مث

 ايسفن ىلع تطاتحاو سانلا نيب ةلماعملا هبلع ىذلا دلبلا دقن نم نبللا

 سيلو ى يدنع كلذ نم رثكأ اهيلع نكي مل هنم رثكأ وأ كلذ ةميق ردقب
 اذإو ى قح ريغب كلذ تلعف تناك نإ ةبوتلا اهيلعو اهملعي نأ اهيلع اهل
 الا كلذ اهيزجي الف س نبللا ريغ هتذخأ ىذلا لاثمألاب كردي امم ناك

 . فلتخي هنأل لثم هل كردي ال نبللا نأل هلم اهيطعت وأ كلذب اهملعت نأ

 وأ توملا دنع لاقو > مهلماعيو سانلا نيادي ىذلا نعو : ةلاسم

 ىلع هلو هنم لحلا يف وهف قح هيلع هل ناك نم لك نإ حيحص وه
 سيلو فيعض اذهف توملا دنع امأف ٧ هب ملع وه نكي مل قح دحاو
 هيلا دصقو كلذب دهشأ ناك نإف ةحصلا ىق امأو زئاج هنأ يدنع

 ىتح كلذ نع عجري ملو ى قح هل هيلع نم لك أربأ دق هنأ ىلع هدارأو
 . ملعأ هللاو نعربي مهنأ يدنعق 0 تام

 وأ نيد هيلع ريقف نعو يراوحلا يبأ نع (ةخسن يقو) : ةلاسم
 مت ةفعضلا لجأ نم لح يف هلعجو هميرغ ه ريأق سلقآق اينع ن اك
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 تفصو ام ىلعق نيدلا كلذ هيلع دوعي له هعسو الام كلذ دعب بستكا

 كلذ نم ئرب دقف مدعلاو رقفلا دح يف وهو هميرغ هأربا ناك اذإف
 سالقإلاو رقفلا رهظأ نوكي نأ الإ نيدلا كلذ ىف هيلع دوعي الو نيدلا

 . هميرغ هنم هأربأ يذلا هنيد ءاضق ىلع ردقي ام هعمو

 مهل لاق مث مهل ةاش حيذ وأ موق لزنم قرحأ نمعو : ةلأسم

 اذك ةميق ىلإ لحلا يف ينولعجت نأ بحأ مكلام يف تثدحأ دق ينأ
 . مكتاش تلكأو مكلزنم تقرحأ ينأ مهملعي ملو هل اولحاف امهرد اكو
 ةرمث نم ائيش لكأ نإ كلذكو ؟ مهملعي ىتح وأ كلذ هعسي له

 لوقي رثؤملاوبأ ناكف تفصو ام ىلعف ؟ مهفرعي ملو مهلحتساف مهلاومأ
 يف كلذ مهيلإ ىتأ نمم نوملظتيو هلهأ هب افراع ثدحلا ناك اذإ
 اذإف هنم ناك ثدحلا كلذ نإ مهفرعي ىتح لحلا كلذ زجي مل مهلاومأ

 قح نم أربي نأ زوجي ال هنأل ئرب دقف ةفرعملا دعب نم كلذ هل اولحأ

 كلذب نوفرعي ال اوناك نإو ث نوملظتي مهو (ةخسن يقو) هنوبلطي مهو
 كلذ ىلع لكأ زاج ءيش مهلاومأ نم ذخأ هنأ نوملعي الو ثدحلا
 . ملعأ هللاو ةفورعم ةميق ىلإ هل اولحأ اذإ أربيو

 هنأ ملعي ةعامج نيب نم امهرد ذخأ لجر يف لاقو : ةلاسم

 مهنم دحاول نوكي نأ كلذ يف مكحلا ن نإ وه نم فرعي الو ، مهدحأل

 لك ىلإ ملسي ىتح كلذ موزل نم يدنع جرخي الف صالخلا يف امأو
 يفو مهيأ فرعي الو مهتم دحاول هنأ فرعي هنأل قحلا ردق دحاو

 . اوعاشام ىلع هيف نوقفتي وأ مهدحأل حصي ىتح فوقوم مكحلا

 نأ تيحتساو ةربإ اهتراج تيب نم تذخأ ةأرما نعو : ةلأسم

 ؟ أربت له ارمت وأ ايح وأ ةضق اهقح دق اهيطعت نأ تدارأو اهملعت
 ىذلاو دلبلا دقن نم اهنم تذخأ ام ةميق اهتطعأ اذإ اهنأ يعم : لاق

 . ةبوتلا اهيلعو اهملعت نأ اهيلع سيلف ةلماعملا هيلع

 نم الجر لحتس ١ لجر نع بوبحم ني دمحم تلأس : ةلأسم
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 الو هل يمسي ن ] هدلع ساي اب ال بوبحم نبي دمحم ل اقق . هبلع هل ة 4عيت

 هنأف جورفل او ء امدل ١ ال ا اهتميقب هل يمس اذ ا بيس ى ا نم هقرعي

 . هنم هلحتسبو هل هي ىمسي

 ناك لجر نعو رثؤملا يبأ باوج نم هنأ بسحأ اممو : ةلأسم
 اذإ قحلا هيلع يذلل قحلا هل يذلا لاقف لجأ ىلإ ريناند لجر ىلع هل
 هذه ىرن امق ةعاربلا هذه تيثت له ئربي هنم تنآق كيلع يقح لح

 عجري مل نإ تيأرأ متلقو . ةحيحص ةء ارب هئكربب مل هنأل تخت ةءارب

 قحلا بحاص ةثرول له س اعيمج اتام وأ امهدحأ تام ىتح هيلع
 مهقح مهل نأ ملعأ هللاو لوقنف هتوم دعب وأ هلام يف بلاطلا ىلع ءيش
 لحم لبق هيلإ بولطملا وأ بلاطلا تام ءاوسو ةعارب وه سيل اذه نأل
 . لجألا لحم دعب وأ لجألا

 مه ار ل هيلع هل ن اك الجر لحتس ١ لجر نع هتلأسو : ةلآمسم

 ن ! ربب دقف هيلع امم رثك ] ناكو اهتميقو مه ارد ةرشع ىل ا هلحتساف

 . هللا ءاش

 مهارد ة ةرشع ىلإ لحلا يف هلعج اذإ ليق دقو : : هريغ لاق

 يسنن ام ةلمج لخد دقف 0 امهرد ىسنو هل اركاذ مهرد هل ناكامنإو

 هدلع امنإو ةميق هيلع نكي مل اذإ اهتميقو لقي مل ولو ركذ ام ةلمج يف

 . ةرشعلا ىلإ ركذ اممو ىسن امم لحلا زاج مهارد "هل

 تام مث لجر لام نم ةعبت همزل لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ملو س هتميقو ىذكو ىذك ىلإ قح نم هل همزل امم هتراو لحتساف
 : لاق ؟ لحلا زوجي له . هترو نمم هثاريم ةهج نم هنأ هل رسفي
 لثم رسفت امم نوكن ن ن أ ال ا تي ات ظفلب ن ناك اذ ا تي اٹ هنأ ي دنع اذكه

 لقتنا دقف رسفي الام امأو ريسفتل ا نم دي ال ليق دقف روقعل او شورألا

 نإف هل تلق هلام نم هلحك يدنع وهو . لاملا هيلإ لقتنا امك قحلا هيلإ
 هتراو نم ةجحلا هيلع موقت ال نم وأ اماتيأ فلخو ةعبتلا هل يذلا تام
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 له ى ةعبت اذهل همزل دق تيملا نإ ةعبتلا تيملل همزل يذلا اذه ملع دقو

 يدنع اذكه : لاق . ةثرولا ىلع جتحي الو كلذب هسفن صصاقي نأ هل

 مههبشي نم كلذكو . مهيلع الو مهنم ةجح ال ماتيألا نأل كلذ هل زاجأو
 اوتام ىتح مهلحتسي ملف نيغلاب ةثرولا ناك نإف : هل تلق م ةثرولا نم
 اذكه : لاق ؟ لوألا لثم ةعبتلا كلتب صصاقي نأ هل له اماتيأ اوفلخو

 دي يف ءام يف ةعبت همزل الجر نأ ولف هل ليق ء اوس كلذ نإ يدنع

 . ءاملا هدي يف نم هلحأ نأ مهنيب يقاسي هريغلو هل ء ام هدي يفو لجر

 هنأ يدنع : لاق ؟ ةعبتلا هتمزل هايملا يأ نم ملعي مل اذإ هيزجي له

 لحتسا ةئامب لكل يقسي هنأ هنم بلغألا يف ناك نإف هلاح ربتعي

 ءامب اذهل يقسي هنأ بلغألا ناك نإو اذه لح هيزجي الو ءاملا بحاص

 نوكي نأ الإ : عيمجلا ىلإ صلختي نأ ينبجعأ . اذه ءامي اذهلو اذه

 صلختي نأ ينبجعأ اذه ءامب اذهلواذه ءامب اذهل يقسي هنأ بلغألا
 حيبيو كلذ نم لحي نأ هل لوعجم هنأ بلغألا نوكي نأ الإ عيمجلا ىلإ

 ملو كلذ ىلع نمأو كلذ هل زيجأ دق هنأ لاق نإو . هلح زاج كلذ رهظو

 نأ وجرأف ةعبتلا بحاص ىلع فيفختلا ىلإ كلذب بهذي هنأ مهتي
 . كلذ ىق رظنيو ةنانئمطإلا ىلع هلح زوجي

 دجي الو رقع وأ ةعبت ةردخم ةأرمال همزلي يذلا امأو : ةلأسم
 انومأم ناك اذإ ليق هنأ يعمف 4 ة كلذ نم صالخلا ىلإ هب لصوتي ةقث

 . هب صلختلا زئاج صقني الو ديزي ال هنأ كلذ نم هيلإ جاتحي ام ىلع
 . هنم قثوأ وه نمم هريغ كردي ىتح

 ىلإ هب لصوتيفق هدلب ريغ دلب نم ةعبت همزل يذلا امأو : ةلاسم
 عبتي مث كلذ ىلع نيمألا دجو اذإ هنأ يعمفق كلذ نم صالخلا
 ب ذكي هيلع بهوتي ال نم هربخأ ا ذإ كلذكو . كلذ نم هعسي صيلختل اي

 ىتح ةنانئمطالا قيرط نم كلذ ناك س كلذ قوفام ىلإ نينثالا نم
 . هنم قثوأ وه ام كردي

 لجرل شرإ هيلع لجر دمحأ نبا نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم
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 ىنتأربأ دق لاقف . مهنم دحاو لك اربتساف رخآل نيدو ةأرمال قادصو

 مهنم دحاو لكل هنمض ام غلبم ىلإ كل يلع نامضو قح لك نم
 . نيدلا الو قادصلا الو ى شرإلا ركذي ملو ةميقلا ركذي مل وأ هتميقو

 ضعيق افالتخا كلذ يف نأ تفرع يذلا ؟ فالتخا هيق لهو أربي له

 كلذ نيبتي ىتح هيعديو هبلاطي هبحاص ناك امو شرإلاو رقعلا ىنثتسي

 نم رقع لجرل همزل لجرو " فرعي مل اذإ فالتخا هيفف نيدلا كلذكو
 امبر مهتاو هب نظ رقعلا ركذ نإو هئربتسي نأ دارأف اهيطو ةيراج
 وأ اهنمث ةرشع ىلإ رقعلا ركذي ملو نامضو هل قح لك نم ربتساف
 كلذ يق فالتخالاب باوجلا ىضم دقف 0 كلذ انل نيبي ال مأ أربي رثكأ
 . ملعأ هللاو

 هل قح لك نم الجر أربتسا لجر يف لوقت امو هنعو : ةلاسم
 وه هيلع يذلا نأ هدنع ناكو 4 اهتميقو مهارد ةرشع ىلإ نامضو

 هيلع هل نأ ركذ كلذ دعيو مهارد ةرشع ىلإ ه هآربتساو مهارد ةدنامث هل

 امهركذ نيذللا نيمهردلا نم هئربتسي نأ جاتحيو أربي مهارد ةرشع

 نب دمحم هللا دبع يبأ نع كلذ دجويو ربي هنأ تفرع يذلا ةيناث هل
 . . هللا همحر بوبحم

 يف هدري نأ دارأف هيلع قح نم ئربا نم ليق دقو هنعو : ةلأسم
 . نيملسملا ضعب كلذ زاجأ دقف هبحاص ىلع ضرملا
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 نوتسلاو يناثلا بابلا
 لعفب ةبك ةأرما لحتسي نأ دارأ نميكق

 لحلا بلطي نم وأ تبثي ال امو لحلا هظفل نم تبثي ام كلذكو
 لحو لحلا بلط اذإ يقتي يذلا ىوقلا لحو هنم ءايح هلحيف رخآ نم

 نم لبقتسملا يف ادحأ لحي نم ائيش لأسي ملو لبقتسملاو ئدتبملا

 يواعدلا لحو ال مأ هتوم دعب لكاي له تام ىتح ائيش لكاي ملف هلام

 ناك وأ نيد هيلع ريقف نعو يراوحلا يبأ باوج نمو 0 لحلا تاقوأو

 بستكا مث ةفعضلا لجأ نم لح يف هلعجو هميرغ هأرباف سلفأف اينغ
 اذإف تقصو ام ىلعف ٠ نيدلا كلذ هيلع دوعي له ةعسو الام كلذ دعب

 كلذ دعب بستكا مث ةفعضلا لجأ نم لح يف هلعجو هميرغ هأربا ناك

 ناك اذإف تفصو ام ىلعق : نيدلا كلذ هيلع دوعي له . ةعسو الام
 الو نيدلا كلذ نم ئرب دقف مدعلاو رقفلا دح يف وهو هميرغ هأربا

 ام هعمو س سالفإلاو رقفلا رهظأ نوكي نأ الإ نيدلا كلذ يف هيلع دوعي
 ىلع هأربأف 3 هميرغ كلذب ملعي الو هنم ائيش وأ هنيد ءاضق ىلع ردقي
 . هميرغ هنم هأربأ يذلا نيدلا نم أربي الف رقفلا نم هنم رهظ ام

 لسري نأ ىفتكي ةأرما ىلإ لحلا بلطي نآ ا بحأ نمعو : ةلأسم

 اهل قحب هيلإ ثعبي نأ دارأ نإ كلذكو ٧ ال مأ اهب قثي ةأرما اهيلإ
 لوقي هللا همحر رثؤملا ويأ ناك دقف تفصو ام ىلعف ؟ ةأرملاب يفتكيأ
 اهلسريو ةقث هعم نكت مل ولو ى كلذ ىلع اهنمأي ناك اذإ ةأرماب يفتكي
 . كلذ ىلع اهنمأي ناك اذإ ديري ام ءادأ اهعم ثعبيو لحلا بلط يق

 دقو ةقث نكي مل ولو ث ةلزنملا كلت ىلع لاجرلا نم دحأ ناك نإ كلذكو
 راكنإلا عقو اذإ امأق س صالخلا رمأ يف لوقلا اذه ىلإ انحورتسا
 . ةلداعلا ةنيبلاب الإ نكي مل عزانتلاو

 لاقف . هل همزل قح لك نم الجر دحأ لجر نع لئس : ةلأسم

 دقتعا اذإ دارأ ام ىلإ لحلا ىف وه لاقف تدرأ ام الإ لحلا يف تنأ
 ملام كلذ دقتعا ام ىتمف هتقو يف كلذ دقتعي مل نإو هتقو يف كلذ
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 اذك ىلإ لحلا يف هلعجف هلام نم هلحتسا نإ كل ذكو . هيلع عجري
 اميق هل زئاج وهف لاق .س ليقتسي اميفو ىضم اميق هتميق و امهرد اذكو

 . مهاردلاو ةميقلا نم هل هلعج ام ىلإ لبقتسي اميقو ىضم

 نأ هدلاو نع ركب وبأ لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ي ذل ا ئرب دقو هل ةعجر الف طرفم ء ايح نع أرب أ اذ ١ ؟ئربتسمل ١

 نع ناك اذإ لوقلا ضعب يف نأ ىلع وبأ لاقو 0 هيلع تبثو هاربتسا
 أربي ال ركب وبأ يصاقلا لاق . هيلع ىذلا أربي مل طرفم عنام ءايح
 ىلع نأ دارأ هلعلو فيضملا لاق . ًاربي ليقو نيمي هيلعو لوق ىلع
 . ملعأ هللاو طرفم ءايح نع ناك هنإ نيمي ئربتسلملا

 وأ توملا دنع لاقو مهلماعيو سانلا نيادي يذلا نعو : ةلاسم

 ىلع هلو هنم لحلا يف وهف قح هيلع هل ناك نم لك نأ حيحص وهو
 سيلو فيعض اذهف توملا دنع ام امأف 4 هب ملع وه نكي مل قح دحاو

 هيلإ دصقو كلذب دهشأ ناك نإف ةحصلا يف امأو س زئاج هنأ يدنع

 كلذ نع عجري ملو قح هل هيلع ناك نم لك أربأ دق هنأ ىلع هدارأو

 . ملعأ هللاو نوأربي مهنأ يدنعف تام ىنح

 اذإ يقتي يذلاو تلق دمحم يبأ نع خايشألا باتك نم : ةلاسم
 ال : لاق ؟ صلختي له 0 لح يف هلعجف الجر لحتساف ةبوتلا دارأ

 لح يف انالف لعجا هل لاقف ةقث لجر هيلإ ىتأ نإف : تلق \ صلختي

 هلعجي مل هنأ هربخيف هيلإ عجري نأ ةقثلا نم فخي مل اذإ لاق ء هلعجف
 ىلإ (عجر) 0 ئربو هل كلذ زاج هل لحأف 0 هنم كلذ نمأو لح يف

 هيلع هل ناك الجر لحتسا لجر نع هتلأسو . عرشلا نايب باتك
 دقق هيلع امم رثكأ ناكو اهتميقو مه ارد ة ةرشع ىلا هلحتساق مه ارد

 . هللا ءاش نإ ئرب

 مهارد ةرشع ىلإ لحلا ىف هلعج اذإ ليق دق : هريغ لاق

 ىسن ام ةلمج لخد دقف امهرد ىسنو هل اركاذ مهرد هل ناكامتإو
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 امنإو . ةميق هل هيع نكي مل اذإ اهتميقو لقي مل ملو ركذ ام ةلمج يف
 . ةرشعلا ىلإ ركذ اممو ىسن امم لحلا زاج مهارد هيلع

 دلخم نب ىسوم يلع يبأ باتك نم ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 هيلع امم ائيش هل كرتي نأ بلطف نيد لجرل هيلع لجر نع هتلاسبو

 اذكو اذك كلام نم يل تكرت دق هل لاقف . هئربي ملو كلذ نع هعفادق

 اكرت اذه نوك يله معن لاقف اذكو اذك كلام نم يل تيلخأ دق لاق وأ

 دق هل لوقي ىتح هيلع اتباث اكرت اذه ىعم نوكي الف : لاق ؟ هيلع اتباث

 نوكي ذئنيحف معن لوقيف 0 اذكو اذك ىلع يذلا كلام نم يل تكرت
 . اكرت اذه

 هترمث عيمج نم لحلا يف الجر لعجي لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 رجش لخنلا يفو س رجشو ضرأو لخن هلو 4 هتلغ عيمج نم وآ
 ٠ ةعورزم ريغ وأ ةعورزم ضرألاو ةرمت اهيف سيل وأ ةرمت هل رجشلاو
 هل تبثي اذهف س تبثي ال امو لحلا اذه نم كلذ نم هل تبثيامف تلق
 . ةحابإلا ىف فراعتي ام لثم هتلغو هترمث ىف ةحابإلا هجو ىلع انعم
 هسفن نإ هبلق نئمطي امب هراج عم راجلاو هيخأ عم خألا عسوت نم
 نأ الإ ةرمثم ريغ وأ ةرمتم ةرمثلا تناك نإ ء اوسو كلذ يف بيطت
 يف ةلخاد ةرمتلاو . هل دح اميق الا زوجي الف ةقورغم ةرمث يف هل دحي

 . ةرمثلا ىف ةلغلا لخدي الو ةرمثب سيل ام ةلغلا نم نوكي دقو . ةلغلا

 تنأف يلام نم هيلإ تجتحا املك لجرل لوقي لجر نعو : ةلأسم
 . لحلا يف هنم تنأق يلام نم هتدرأ املك هل لوقي وأ لحلا يق هنم

 ليلق نم دارأ امم هلام نم عفتني نأ هل زوجي ؟ ةحابإ هذه نوكت له

 يف هنم تنأق يلام نم هيلإ تجتحأ املك هلوق يف هنإ ىعمف 4 ريثك وأ

 ىلع لخدي الو هيلا إ جاتحا ام ىلع ةحايإلاو لحلا ىنعم جرخيف لح

 امنإف تدرأ ام هلوق كلذكو . مكحلا ىنعم يف هيلإ جتحي ملام ىنعم
 هيلغ عجري ملام . مكحلا ىنعم يف دارأ ام ىلع ةحابإلاو لحلا عقي
 .لا
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 لوقيف هيلإ بلطي ال وأ لحلا رخآ ىلإ بلطي ىذلا يقو : ةلاسم

 تلق . هيق ىل : زوجب امك وأ هيف يل ز زوجي ام يل ام نم كل تزجأ دق هل

 انعم اذهف تقصو ام ىلعق فرعي ال لوهجم رمأ وه وأ اذه تبثي له

 سيلو ةلاكو وأ لح نم كلذ يف هب دير ] ام هجو ىلع ز زئاب اج حاب ادم لح

 . كلذ مهف ةاف

 هلام نم ذخأي نأ الجر لحأ لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 دعب ذخأي نأ هل له . لاملا بحاص تام ىتح ذخأي ملف س دارأ ام
 دق لاملا نأل كلذ هل زوجي ال هنأ ىعم : لاق ؟ لاملا بحاص توم

 . هريغ ىلإ لوحت
 اهركنيو ىوعد هيلإ يعدي الجر عزان لجر كلذكو تلق : ةلأسم

 امم لحلا يف هلعج دق هنأ هل عزانملا لاقف اهب رقي وأ هيلإ يعدملا
 نأ هلو س اذه تبثي ال م أ همصخ ىلع اذه تبثي له تلق 4 هل إ يعدي

 ادحاج هل اركنم ناك اذإ امأف قوقحلا نم دارأ ام هيلإ بلطيو هعزاني
 كلذكو تلق ٧ ام اموي هبلط اذإ هقح هلو . هجولا اذه ىلع هلح زجي مل
 امم هتأربأ دق : لاقف ؟هل ركنم وه اميق وأ هل هب رقأ اميف هعزان نإ
 قوقحلا نم هدي يف امم هبلاطي ن أ هل مأ هيلإ هتبلطو هيف هتعز ذ

 ىلع راصو هب هل رقأ اذإف هيلإ هبلطم كلذ ليزي الو . اهيف هعزانيو
 هنم ءىش نم و أ هنم ه أربأ اف هيق هل ف ةاصنإ نم هذخ ] نم ةردقم

 ءيش ناك نإو . هيف هل ةعجر الو ى كلذ تبث أربملا كلذ لبقو فورعم
 هل ناك فورعم ءىش ىل ا وأ ةفورعم ةميق ىل ا دودحم ريغ لوهجم

 هكرت مث هذخأ نم ةردق ىلع ناك ولو س ةلاهجلا ىف كلذ ىف ةعجرلا
 . ةعجرلا هل ناك ةلاهجلا ىلع

 يف ينلعجت ن أ بحأ هل تلق ةعيت هل يلبق لجر نعو : ةلاسم

 لاقف كلام نم امهرد اذكو اذك ةميق وأ امهرد اذكو اذك نم لحلا
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 ناكو هيلإ دصقو لحلا كلذب دارأ اذإف كلذ ئزجي له 0 لح يف تنأ
 الف ماكحألا ىف امأو س كلذ زاج لحلا ىلإ لحلا نم ادصق كلذ
 . كلذ يرجي

 ول تنأ اهب يردي ال وهو ةعبت هل كيلع لجر نعو : ةلأسم
 هربخت الو . اهنم لحلا هيلإ بلطت نأ كل له تلق . اهب كبلاطل هتربخأ

 هبلاطي امو شورألاو روقعلا ىف الإ زاجأ نم كلذ زاجأ دقق . اهب

 عمسي مل هلحي مل كلذب هربخأ ول هنأ ملع اذإ : لاق نم لاقو 0 هبحاص

 .هللا ءاش نإ رطضملا ىلع قيضت ال ةعسلاو انيلإ بحأ طايتحالاو كلذ

 اذإ زروجي هنأ ىعمفقف ؟ ال مأ ليلل ١ ىف زوجي لحلا نعو : ةلآامسم

 ليللا ىف تالوهجملا ىف لحلا هيف زوجي امم هل لحتسملا فرع
 . يدنع راهنلا يف زوجيامك

 له 0 لحلا يف كلام نم انأ لجرل لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 نذأ هنأل زئاج وهف هللا دنع امأو الف مكحلا ىف امأ : لاق ؟ كلذ زوجي

 . هيلا هنم

 وأ رثكأ وأ مهرد فلأ كلبق لجر نعو يراوحلا يب أ نع : ةلأسم
 الو كيلع ةعجر نكمي مل كلذ تلبق 7 لحلا يفق اهنم كلعجفقف لقأ

 ىتح تلبق دق لقي مل نإو 0 هنم لحلا اذه هتحص يف ن اكام هثراول

 ال :ل اق نم ل اقو 7 اهقفل ا ضعي لوق ىلع ةعجرل اهل تناك عجري

 . تلبق لقي مل ولو هل ةعجر

 لوقت ام تلقو هللا همحر نسحلا نب دمحم باوج نمو : ةلاسم

 بحاص عم ي ذلا ةفورعم ةميق ىلا ا هلحتسا مث لجر لام لك أ نميف

 يف هلعجف اهيلإ ! هلحتسا يتلا ةميقلا كلت نم رثكأ هنم لكأ هنأ لاملا
 دعب ناكاملق ليق هعمسي ملو تكسف . هلحتسا امم رثكأ ىلإ لحلا
 ملو اذكو اذك ىلإ ينلحتسا ناك هسقن يف لاقف ليلق وأ ريثكب كلذ
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 تفصو ام ىلعف ؟ ةعجر هل له هيلع تعجر دقف نآلاو لبق هعمسأ
 ملام ةعجرلا هل لاق نم مهنم س ءاهقفلا لوق نم اذه يف انفرع يذلاف
 لحتسملا ىلع قحلا ناك اذإ هنع دجوي نم مهنمو تلبق دق رخآلا لقي
 . هللا ءاش نإ باوص كلذ لكو تلبق دق لقي مل ولو كلذ زاج دقف
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 نوتسلاو ثلاثلا بابلا
 ١ ام و روجيو كلذ نم تينب ام 3 لحل اظفل يك

 كلذ هبشأ ام و كلذ نم تبثي

 وأ يل كيلع امم كتأربأ دق لجرلل لوقي لجرلا كلذكو هل تلق
 هنأ يعم : لاق ؟ هلوبق ريغب كلذب ىرن له س كل هتكرت وأ هنم كتللحأ
 لحلا نأ يدنع يذلاو س فالتخالا هيف يل نبي مل لبق نإف هيف فلتخي

 وهو يل كيلع ام كتيطعأ دق لاق نإف ى دحاو ىنعم ةءاربلاو كرتلاو
 لاق نإف ‘ يدنع لحلا ماقم موقي وأ زئاج يدنع كلذ ناك 4 فورعم

 زارحإ يف لتخي هنأ يدنعف فورعم وهو نالف ىلع يلام كتيطعأ دق
 نم لاقف 0 الجاع ناك اذإ ةيطعلا توبث يف يدنع اوفلتخي ملو كلذ

 : ل ر ىنم هنإ ا لاق

 هيلإ ملسي هنأ يطعملل نمضي ىتح : لاق نم لاقو 0 ازارحإ نوكي

 ههلا هلف يطعملا عجريو ضبقي ملام : لاق نم لاقو 0 ازارحإ نوكي

 لجرل لاق نمعو هللا همحر ير اوحل ١ يبأ نم ب اوج : ةلأسم

 كل وه وأ كل هتكرت دق : هل لاقف ىل هعد : هل لاقف ة قح هل هيلع ناك
 ام ىلعق . هنم هللا كأريأ دق وأ هنم هللا ك أربأ وأ لحلا ىق هنم تنأ وأ

 اذإف ى كل ىه ىأ لحلا ىف هنم تنأ وأ كل هتكرت دق لاق اذإف تفصو
 هلبقي مل ناك نإو س كلذ يف رخآلل ةعجر الو كلذ هل زاجأ دقف اذه لبق
 هل ةعجر ال لاق نم لاقو س ةعجرلا هل ءاهقفلا نم : لاق نم لاق دقف
 اذه نأ ليق دقف هللا كاربأ دق وأ هنم هللا كأربأ هلوق امأو س كلذ يف

 كلذ متتسي ىتح اذه أربي مل عجري مل ولو ةعجرلا هلو ى ءيشب سيل
 . قحلا بح اص دنع نم

 لاقف 0 نيد مهارد ةرشع لجرل هيلع لجر نع لئسو : ةلاسم

 وأ ىل كدبلع ىتلا مهاردلا كلت كل تيهو دق هيلع يذلل نيدلا هل يذلا

 . تياث هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ تيثي له .4 اهايإ كتيطعأ
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 ل اقف. ند ل مه ارد ةرشع لجرل هرلع لجر نع لئسو : ةلاسم

 وأ ىل كلع ىتلا مهاردلا كلت كل تيهو دق هيلع يذلل نيدلا هل يذلا

 . تباث هنأ ىعم لاق كلذ تبثي له ت اهايإ كتيطعأ

 ةريثك قوقح لجرل هيلع لجر يف نسحلا وبأ لاقو : ةلاسم
 يلع لاق وأ ريثك قح كل يلع وأ ةريثك قوقح كل يلع هل لاقف 4 امهنيب

 لاق كلذ ىلع هلعجاو لح يف تنأ لاقف لح يف كلذ نم ينلعجأ ةعبت ةعيت

 وأ هقح نع هلأسي ناك لاق ئيش كلذ يف هل نبي ملف هل تلق . ئربي دق

 تئرب دق هل لاقف ى قح لجرل هيلع لجر يف لاقو ى هلوق نم اذه وحن
 تئرب دق قحلا هيلع يذلل لوقي قحلا بحاص ينعي قحلا كلذ نم

 زئاج كلذ نإ هنم كتأربأ وأ ءيشلا كلذ نم وأ س قحلا كلذ نم نالفاي

 وأ هنع ليقف هللا همحر بوبحم نب دمحم امأو لاق ى ئرب دقو هل
 مكحلا يف هنم ئربي ال هنأ هنم تئرب دق هلوق ىف لاق هنأ هنع دجوي

 امأو كيلإ هنم انأ تئرب دق قحلا هيلع يذلل قحلا بحاص لوقي ىتح
 تئرب دق هلوق نأ ىعم ديعسوبأ لاق : أربي الق هنم تنأ تئرب هلوق

 دقو ، كلذ زوجيو هأربا نوكي هنأ هتمذ يف قلعتمو هل هيلع وهو هنم
 ضرملا يف اذه هل لاق ولو ارارقإ نوكي هنأ لوقلا ضعب يف جرخي
 . كلذ ليق هنم ئرب دق هنأب رارقالا جرخم جرحي هنأل ئربي ناك

 هنيعب وهو هفلتي مل ءيش هل هعم ناك لجر يف لاقو : ةلأسم
 دق وه سيلو ٧ هل هامسأ اذكو اذك كل يدنع نإف : هل لاقف . مئاق
 لاقف 8 لح يف هنم تنأ هلاقف عيضو وأ ةنامأ وه امنإو ى ةعبت هل همزل
 هل لاقو 0 هفرعو هل هامس اذإ كلذ ىلع ةبه هآرو هل وهو ازئاج كلذ نإ
 . كلذ هل زاج دقق لح يف هنم تنأ

 دارأ هنإ ةنانئمطالا ىنعم ىلع ىدنع جرخي اذهو : هريغ لاق

 . ةبهلا كلذب

 قح لجرل لجر ىلع ناك اذ ا هنأ يعمو : هريغ لاق : ةلاسم
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 وأ كل هتبهو وأ هايإ كتيطعأ دق قحلا هيلع ىذلل قحلا بحاص لاقف
 كرتلا ةلزنمب نوكيو ى زئاج كلذ نإ ةبهلا هجو ىلع كيلإ هنم تئرب
 ناك اميف اذه تبثي ال : لاق نم لاقو رارقإلا ةلزنمب نوكي الو ةآربلاو
 . هنم تئرب دق هلوقك تباث هنأ لوألاب ليق دقو هيلع وه ىذلل انومضم

 تئرب دق هلوقو س رارقإلا ةلزنمب نوكي ال كيلإ هنم تئرب دق هلوق كلذكو
 كلذ يفو كيلإ هنم تئرب دق لوقي ىتح رارقإ الو 8 الح نوكي ال هنم
 رارقإو ةارب تناك ءاتلا حتفب هنم تئرب لاق اذإ بارعإلا يف قرف

 ضعب يف زاج ضرملا يف كلذ ناك ولو لحلا ةلزنمب سيلو ةءاربلاب
 ىلع انومضم سيل هل يذلا قحلا ناك اذإو هنم هتعاربب هرارقإل لوقلا
 كلذ ريغ وأ هدي يف لام نم اءزج وأ هدي يف ةنامأ وه امنإو . رخآلا

 هل اكلهتسم انماض نوكي ال ام عيمج نم هدي يف سيل يذلا لاملا نم
 تئرب دق وأ هنم ئرب تنأ وأ هنم كتأربأ دق : هل لاقف 4 كلذ تقو يف

 ىلع ةيطع الو ةبه جرخي ال يدنع اذهف . هنم لح يف تنأو 0 هنم
 كلذ دارأ هنأ ةنانئمطإلا ظفل يف كلذ جرخ نإف س مكحلا ظفل ىنعم
 دق لاق اذإو ى ظفللا مكح ىنعم يف ال ىنعملا يف ازئاج يدنع جرخ

 لاق اذإو س ةبهلا ةلزنمب يدنع جرخ هنم كيلإ تئرب وأ كيلإ هنم تئرب
 جرخي اذه ناك كيلع هب تقدصت لاق وأ ةبه ناك . كل هتبهو دق
 وأ كيلإ هتملس وأ هايإ كتيطعأ دق لاق اذإو ةبهلا هجو ىلع يدنع
 ناك نإو ىنعملا ىلع كلذ جرخ ةبهلا هجو ىلع ناك نإف كيلإ هتعفد
 وأ ةنامأ نم ىنعملا هيلع ناك ام ىلع ناك يناعملا نم كلذ ريغ ىلع
 نم دلوتي امو ةلامعلا وأ ةلاكولا لثم . بابسألا نم كلذ ريغ وأ ةعيدو
 لاق اذإو . ةيه ىدنع كلذ ناك هايإ كتلحن دق لاق اذإو ى هوجولا هذه

 هجو ىلع ناك هنم كتأربأ وأ كل هتكرت دق هل نماض هتمذ ىق وه

 وأ هنم كتللحأ دق وأ لح يف وأ لحلا يف هنم تنأ لاق اذإو ى لحلا
 يف زوجيو 0 لحلا جرخم جرخي اذه لكف لحلا وأ لح يف هنم كتلعج

 ةلزنمب ناك كلام وه وأ كل وه لاق اذإو . انومضم ناك اميق مكحلا
 ناك كل هتلعج دق لاق اذإو س رارقإلا يف زوجي ام هيف زوجيو 0 رارقإلا

 هب كل تررقأ دق لاق نإف 4 هنم ناك هنأرقي هنأل ةيطعلا ةلزنمب يدنع

 وأ كيلإ تعفد وأ كتيطعأ دق لاق اذإو ى يدنع جرخي اميف ارارقإ ناك
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 يطعملا لوق هيف يدنع لوقلا ناك س ةبه كلذ مسي ملو كيلإ تملس

 جرخي عفدلاو ميلستلاو ةيهلا ن ٠أل ةيهلا هجو ىلع ناك هنأ حصي ملام

 . ةريثك هوجو ىلع

 نم قح لجر ىلع هل ناك لجر نع رثؤملا ابأ تلأسو : ةلاسم
 ثداح يب ثدح نإ هل لاقف 8 هريغ وأ بح وأ مهارد هريغ وأ فلس

 نأ لبق تام مث 4 يلام نم كل ةيصو وهف كنم هذخآ نأ لبق نم توم

 : هل تلق . ثلثلا نم جرخ اذإ هنم ئرب دقو هل وه : لاق . هنم هذخأي

 يذلا قحلا هاذهي هاداتسا مت ةيصولا هذهب هل يصوأ نأ تيأرأ

 عجر دق نوكي وأ هنم أربي له تام ىتح .4 هايإ هطعي ملف هب هل ىصوأ

 هوآديتسا سيلو هنم ئرب دق لب : لاق 4 هاداتسا ثيح ةيصولا يف

 : تلق ، ةيصولا نع تعجر دق لوقي نأ الإ ةيصولا نع عوجرب هايإ
 هيلع يذلل قحلا هل يذلا لاقف ى قح لجر ىلع لجرل ناك نإ تيأرأ
 . قحلا اذه يلإ عفدت نأ لبق نم توم ثدح يب ثدح نإ قحلا
 : تلق « . ةعجرلا هيف هل معن : لاق ؟ ةعجر هيف هل له لح يف هنم تنأف

 هيف عجري مل نإ :لاق ؟ قحلا نم ئربي له قحلا هيلع يلا تام نإف
 نكي ملو قحلا نم ئرب قحلا هيلع يذلا تام ىتح قحلا بحاص
 . قحلا هيلع يذلا توم دعب ةعجر قحلا بحاصل

 هيلع يذلل قحلا هل يذلا هلوق يف ليق دق هنأ يعم : هريغ لاق
 . يل ينذلا قحلا نم لحلا يف تنإف . كلبق تم وأ يلبق تم نإ قحلا

 يذلا تام نإ : ليقو . هبحاص لبق تام امهيأ ازئاج كلذ نإ : ليقف
 : ازئاج الح نكي مل قحلا هل يذلا تام نإو ى الح ناك قحلا هيلع
 . ءانثتسا هبق نأل هلك كلذ زوجي ال : ليقو

 دكوأ ام ةلمج نم مكحل أ نب درعس رفعج وب أ هلأسبو : ةلاسم

 نمو س كل ينمزل ام لك نم لحلا يف ينلعجا دق : لاق . لحلا نم

 اهتميقو مهارد ةرشع وأ اهتميقو مهرد ةئام ىلإ كل ىلع بجو ام لك
 . تئرب دقف لحلا ىف تنأ لاق اذإف س هتميقو قناد وأ هتميقو مهرد وأ
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 هذه يلخن نم لحلا يف تنأ لجرل لوقي يذلا نعو : ةلأسم

 مأ ةبهلاو ةيطعلا لثم اذه : تلق \ هذه ىضرأ نم لحلا ىق تنأو

 عسوتي ام لثم كلت هلخن يف عسوت نإو ى ةحابإلا نم اذهف س كلذ ريغ
 عقوم عقي اذه نأ يل عقي الف ةبهلا امأو ازئاج اندنع كلذ ناك حابملا
 . ةيهلا

 هل ناك 0 لجر نعو رثؤملا يبأ باوج هنأ بسحأ امم : ةلأسم
 لح اذإ قحلا هيلع ىذلل قحلا هل ىذلا لاقف لجأ ىلإ ريناند لجر ىلع
 ةرب هذه ىرن امف ةءاربلا هذه تبثت له . ئرب هنم تنأف كيلع ىقح
 هيلع عجري مل نإ تيأرأ تلقو ى ةحيحص ةءارب هئربي مل هنأل هل تبثت
 ىلغ ءيش قحلا بحاص ةثرول له اعيمج اتام وأ امهدحأ تام ىتح

 اذه نآل مهقح مهل نأ ملعأ هللاو لوقنف ؟ هتوم دعب وأ هلام يف بلاطلا

 وأ لجألا لحم لبق هيلإ بولطملا وأ بلاطلا تام ءاوسو ةءارب وه سيل

 . هلحم دعب

 دارأ نميف تركذو س هللا همحر نسحلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم

 ةأرما وأ ةبراضم لام هل هدي ىف وأ الام هل لمعي الجر لحتسي نأ

 لجرلا اذه لام يف اوعسوت دق مهلكو اهجوز لختسي نأ تدارأ
 نمل نولحيو نوعفنتسي مهلاومأ يف اوعسبوتي ام وحنك هلام يف اولمعو
 مهيديأ يف يذلا لاملا نم ذخأ ءيش نم لحلا مهيلإ بلط نمو هولماع
 فيك : تلق ء هلام نم هوفلتأ ىذلا رادقملا نوظفحي سيلف لجرلا اذهل
 كيلإ انلصو دق هل اولاق اذإف تفصو ام ىلعف ؟ مهلالحتسا نوكي

 امم هللا دنع كل انمزلي قح لك نم لح يفق انلعجت نأ كيلإ بلطن
 . هلهجن وأ هملعن امم انيأرب وأ انيديأ ىلع فلت وأ كلام نم هانفلتأ
 ناك نإو س ةميقلا نم ناك نإ اذكو اذك ةميق ىلإ ةميق هل سيل امم
 نزو ال امم اهنود ام ىلإ لدرخ ةبح نزو نمف ةميق الب مهاردلا نم
 ريناندلا نم ناك نإو س فولألا وأ نيتأملا وأ امهرد اذكو اذك ىلإ هل

 بلطن اولاق نإو \ كلذكف ةضقلاو بهذلا روسك نم ناك نإو كلذكف
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 هللا دنع كل انمزلي قح لك نم لح يف وأ لحلا يف انلعجت نأ كيلإ
 نموأ نالف نم كتاريم وأ كلام لبق نمو س كلام نم هانلهج وأ هانملع
 نم ناك نإ نئاكو اذكو اذك ةميق ىلإ نالف لام نم كتصح لبق
 اذك ىلإ اهنود امف لدرخ ةبح وأ هنودام وأ طاريق نمق ث مهاردلا

 وأ مهريغ نم مهمزل ام هنأل هللا ءاش ن ا يرجي كلذق . امهرد اذكو

 مهمزلي اميف لومحم وهف مهنم

 هل هتكرت دق ينإ اودهشا لاقف 8 قح لجر ىلع هل لجر : ةلاسم
 لجرلاب الو قحلاب مسي ملو هنم هتأربأ دق لاق وأ قحلا نم هئربي مل مث

 هذه يف لخد اذإق مك احلا دنع امأف \ تقصو ام ىلعق : ئربي له

 وأ يقح هل تكرت دق ينإ لوقي ىتح هقح كرتب هيلع مكحي مل ةجحلا
 . هل هيلع ىذلا قحلا اذه هل كرت ام نيميلا هيلع نأ الإ هنم هتأربأ دق

 نيميلا در نإو ى ءيش هل نكي مل فلحي مل نإو هقح هل ناك فلح نإف
 دقو هل تكرت دق لاق ام ىلع الإ نيمي ميرغلا ىلع نكي مل ميرغلا ىلإ
 هللا نيبو هنيب اميف امأو ى ظفللا نم ظفح ام ىلع فلحي الو س هتأربأ

 هعسي الف ث هميرغل هقحب نآربلا نإ كلذو كرتلا كلذب ىنع ناك نإف
 دق لوقي نأ هيلع سيل موق لاقو 0 تلبق "" ام هميرغ لاق اذإ هذخأ
 . تلبق

 ة توملا ضرم يف هرضح مث قح لجرل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 اهيف اذه ىف ةءاربلا لاقف . هنم كتأربأ دق وأ لح ىف كتلعج دق لاقف

 لوقي نأ كلذ تبثاو لاق تبثت ال ضعب لاقو تبثت ضعب لاقف فالتخا
 ديعس نبا دمحم لاق 4 يلام نم كل ةيصو هتلعجو لح يق كتلعج دق

 الح الإ جرخي هملعأ الف 4 قحلا كلذ نم لح يف كتلعج دق هلوق امأ

 جرخم جرخي هنأ ليقو ، ضيرملا نم تبتي ال هنأ ليقف كرتلا ةلزنمب
 ئرب تنأ لوق امأو . ةثرولا ريغ نم ةيصولا هل زوجت نمل ةيصولا
 الو تتبثو هنم ةءاربلاب هنم رارقإ يدنع اذهف قحلا كلذب ىمسي هنم
 ىنعم هبشي هنأ يعمق كتأربأ دق هلوق امأو ى فالتخا اذه يق يل نيبي

 اهنم لدب دق ةخسن )١(
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 هنم ارارقإ ضرملا لبق هاربأ دق هنأ هانعم جرخيو لاق امك فالتخالا
 امن ا هنم كتأربيأ دق هلوق نوكبو تبثي ال هنأ انعم هانعم جرخيو . كلذب

 هنم هلحأ هنم ةيصو هل هلعج اذإ امأو ‘ كرتلا هجو ىلع تقولا يف وه
 . ةيصولا هل نمل ةيصو تبات هنأ افالتخا كلذ يف ملعأ الف هلحي مل وأ
 كل وه ىل كيلع ىذلا قحلا كلذ نإ : لاق نإف ث هب هل رقأ نإ كلذكو
 قحلا كلذ لاق نإو ، فالتخالا ىنعم هيف يدنع جرخيف 0 هفصوو

 اذهق كل وه هي كتين اد ي ذلا وأ كيلع هتققحتسا ي ذلا وأ كدلع ي ذل ا

 . افالتخا كلذ يف يل نيبي الو رارقإلا جرخم جرخي يدنع

 نأ دارثف ةعبت لجرل هلبق لجر نعو ديعس يبأ نع : ةلأسم

 اذك ىلإ لقي ملو يل كيلع يذلا قحلا نم كتأربأ دق : لاق ى هلحتسي
 هلوق لثم وهو هنم صلختو ئرب دقف تلق . اهتميقو 0 امهرد اذكو
 دق هلوقو س مهرد اذكو اذك ىلإ كيلع يل قح لك نم لحلا يف كتلعج

 دق هلوقف قرف امهنيب وأ ةيطعلاو ةبهلا لثم وه يلام نم كيلإ تئرب
 ملام لمحملا لحلا ماقم موقي يعم وه يل كيلع يذلا يقح نم كتأربأ
 ةميق ىلإ دحي ملام ةلاهجلاب ةعجرلا هل ناك عجر نإف 0 لحملا عجري
 ةبهلا ةلزنمب هنأ ليق دقف يلام نم كيلإ تئرب دق هلوق امأو 4 ةفورعم

 نأ لجر ىلإ لجر بلط نإ كلذكو : تلق .4 كلذ ينبجعيو 4 ةدطعلاو

 . اهايإ هفرعي مل اهايإ هفرع هيلع هل قوقح نم لحلا يف هلعجي
 : تلق ء كل هتك دق لاقف هب هبلطي ام 4 هفرع وأ كل اهتكرت دق : لاقف

 ام عيمج نم هلخو تياث اذه لك كنع هتمده دق لاق نإ كلذكو

 اهتميقو ةدودحم مهارد ىلإ لحلا يف هلعجي ىتح وأ قحلا نم هل هيلع
 كل تلق امك لوهجملا لحلا مقام موقي اذهف . ءايشألا عيمج نم
 مهاردلا نم ءيش ىلإ نكي مل ام ةعجرلا دنع ةلاهجلاب ض قتنيو
 الو ةعجر هيف نكي مل ديدحتلاب اذه نم ءيش ىلإ ناك اذإف ى فورعم
 .هنود وه امم هيف لخدي امم ءيش يف

 لك نم لحلا يف ينتلعج دق لجرل لوقي يذلاو هنعو : ةلاسم
 ليلقلا لقأ نم لاق وأ . معن : هل لاقف . ريثكو ليلق نم كل ينمزل قح
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 نم هل همزل قح لك نم ربيو اتباث لحلا اذه نوكي له . ريثكلا رثكأو
 . ةلاهجلاب هيلع عجري ملام اتباث نوكي معنف س ريثكو ليلق

 لاقف 0 هيلع هل قح نم الجر لحتسي نأ ديري لجر يفو : ةلأسم
 ىف تنأ هلوق لثم وهق كل هتكرت دق : هل لاق اذإف . كل هتكرت دق : هل

 . هل هبلع نوكم امم لحلا لتم ي دنع وهف ى هنم لح

 هنأ دهشأف نيد هيخأل هيلع لجر يف مشاه نعو : ةلأسم

 انأ نإو ىنطعاف ءىش ىلع تردق نإ هل لاقو س ةثرولا ةفاخم ىفوتسا
 كلذ هل سيلف ةثرولا نم ناك نإ : لاقف س كيلع دحأل ليبس الف تم

 . ةيصولا نم زوجي ام هل زوجيو ةيصو وهف الإو

 نميف لوقت امو دمحأ ني نسحل ىلع يب أ نع بسح ا : ةلأسم

 ةلاكولا هب تبثي يذلا ظفللا فيك هلام ىف ناسنا ىلإ ةحابإلا بلط
 عيبي نأ كلام نمو كلام ىف ىل تلعج دق لوقي : لاق ؟ ةحابإلاو
 لكلو يسفنل ذخآو هل حيبأ نأ تدرأ نمل حيبأو ٦ بهآأو فرصتأو

 هيق ثدحي امو ‘ هترمثو هلك كلام ةلغ عيمج نم هل ذخأ نأ تدرأ نم

 ١ ذك ىلإ أ اهلك ر امل او هلك عرزل او اهلك ر اجشأل ا عيمج نمو > هنمو

 ام كلام عيمج يف يل تزج أ دقو . ةنس لك يف اهتميقو مهر د ا ذكو

 .كلذ هل زاج معن : هل لاق اذإف ، كسقنل زوجي

 نع هتلأسو هللا ديع يبأ ىلع ضورعم هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 اهترمث نم لكآ نأ كضرأ تلخد اذإ لح ىف ىنلعجإ لجرلا لاق لجر
 هل تلقو نإ : لاق س تلخد ىتم لمحاو لك ةعساو لحلا ىف تنأ : لاق

 لكأيلف امولعم ائيش هل مسي مل نإو يلإ بحأ وهف . امولعم ائيش
 تضقنا اذإف هل زئاج وه ةنسلا كلت ىف ةمئاق هترمث تماد ام لمحيلو

 . اهديس نذإب الإ لمحي الو لكاي الف اهريغ ةرمت تعاجو ةرمتلا كلت
 فارسإ الب لكأيلو كلذ نع ىهني ىتح اهنم لكأي هنأ هللا دبع وبأ لاق

 لجرلاب رارضإ الو
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 ىلع لوألاو ى حصأ مكحلا ىلع هللا دبع يبأ لوق معن : هريغ لاق
 . حص ] عرول ا

 نع هتلأسو يقشمر نب نامثع يبأ دييقت نم بسحأ : ةلأسم

 لوقيف 4 . يطعيو معطيو لكأي نأ هل لعجيف هلام يف الجر لكوي لجر
 بحاص لوقيف هيق تنأ كل : زوجي ام كلام يف يل تزجأ دق لكوملا هل

 لاملا بحاصل زوجي ام هل زوجيو . ةيفاك ةظفل هذه نوكتأ معن لاملا
 هلحتسا نإ كلذكو تلق انظفح كلذك هيف هل لعج اميف معن : لاق . هيف
 هيف تنأ كل زوجي ام كلام ىف ىل تزجأ دق لحتسملا : هل لاقف هلحأف

 يذلا كلذ يف لاملا بحاصل زوجي ام هيف هل زوجي : لاق 0 معن : لاق 4
 . هيف هل زاجأ

 مساقلا وبأ لاق خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ينئربأ هل لاقف رمت يهو لجرل ةعبت هتمزل لجر يف شيرق نب ديعس
 هئربتسي نأ ينبجعي لاق س اهتميقو لقي ملو س رمثلا نم اذكو اذك نم
 . اهتميق نمو اهنم

 خيشل ١ نع تفرع ي ذلا ر اتخملا نب دمحم لاقو هنم : ةلأسم

 اذك وأ لح يقو هل تباث هنأ لحلا يف تنأ هل لاق اذإ هنأ هللا همحر
 اذك وأ ء اريل ١ نأ ليقو > ملعأ هللاو هلأس يذلا كلذ نم هلعج اذإ

 . (عجر) ملعأ هللاو لحلا نم حصأو

 كلذ يف مزل نإ ا نكلو ديعس يب أ نع ةلأسم رخآ نم : : ةلأسم

 ةلالدلا مكح يف جرخف س اهريغ وأ ةعدسلا نم شرإلا لجأ نم قح

 بر سقن كلذب تباطل كلذ نحهسفن ربأ ول نإ امهنيب كلذ ةحابإ

 اذه ىلع زئاج كلذ نأ وجرأف هسقن تاذ ىق رح وأ ديس نم لاملا

 ىلع كلذ عدي نأ بحأ الو ظفللاب هسفن ئربي نأ ينبجعيو ى هجولا
 نم لح وأ ءادأب الإ هنع لوحتي الو همزل دق قح يعم هنأل 0 داقتعالا

 ةلالدلا مكحب مكحي هير نم لحلا ماقم موقي ام ىلع وه هنم وأ هبر

٢٢٤



 تارارقالاو لحلاو ةزاجإلا نإ ديعس وبأ لاق س هبر ىضري هيف هيلع

 نيب فراعتلا ىلع جرخي امنإ كلذ ريغو ةحابإلاو ةيطعلاو ل اومالا يف

 رباج يبأ نب ىسوم نأ ينغلب اميف ليق دقو هيف ظفللا ىرجام ىلعف
 هل ل اقف ه اد ا ٥ اطعأف 4 يلصيل ابوث الجر لأس الجر نأ بسحأ اميف

 اذه ىسوم لاقف . هيلع هدري ملو هذخأف معن هل لاقف . يل بوتلا اذه

 . امارح الإ هذخأ نوكي ال صللاف اصل ىسوم هامس اذإف ، صل
 سانلا نيي ةداعلاو فرعلا هب يرجي ام ىلع رومأل | نم ىذتحي امنإو

 . هنيد يف ءرملل أزجأ بيرلاو هبشلا نم بولقلا فاضنتس 1

٢٢٥



 نوتسلاو عبارلا بابلا
 نادبألا يف لحلا

 . احرج الجر حرج نمعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو
 ملعي ملو . هل عقب مك فرعيو حرجل ا سقي ملو هلحأف هنم هلحتسا مث

 تام ىتح 0 هحرج هيلإ بلطي اذه عجر مث ي حرجلا بحاص هنأ اذه
 لحلا زوجي ال جورفلاو ءامدلا نإ اولاق دقف تفصو ام ىلعف 0 امهدحأ

 نإ ةفرعي ملو هلحتسا دق ناك اذإف اهب اهلهأل رارقإلا دعب نم الإ اهيف

 حرجلا كلذ شرإ هيلعف هحرج هيلإ بلطي عجر مث هنم حرجلا كلذ ناك
 ال وهو هل لحأف ، حرجلا سايق فرعي ملو حرجلاب هل رقأ ناك نإف
 نم لاق دقف 0 كلذ دعب هيلإ بلطي عجر مث حرجلا شرإ مك فرعي
 ىلإ هلحتسا دق ناك نإف س كلذ ىف ةعجرلا هل نأ ءاهقفلا نم :لاق

 نكي مل 9 هل لحثف لقأ وأ كلذ لثم حرجلا شرإ وأ مهرد يتئام شرإ
 . كل ذ دعي ةعجر هل

 براضلا عمجف برض لجر نيبو هنيب ناك لجر نع : ةلأسم
 مهيلإ زربو لجرلا مهنع رتتساو هيلع اوخانأف س هيلإ جرخو الاجر
 كلذ بورضملا ركنأو هيأرب هنأ لاقو قحلا مهل بهوف س لجرلا مع نبا
 ىلعو ةيأرب ةبهلا كلت تناكام بورضملا ىلع نيميلاف تفصو ام ىلعف
 ىاربالا لعف ىذلا نأ نيميلا اضيأ بهاولا ىلعو ٧ ةنيبلا نيبراضلا
 ادبع برض نمع تلأسو ةروثنم يف ةلاسملا هذه تدحو ، بورضملا

 برضلا شرإ يطعي نأ دارأ نإف س اعيمج هديسو دبعلا لحتسي لاق
 . ديسلا هاطعأ

 طخب هتدجو امم ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 كباتك لصو ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا
 كظفحو كتعالكو كرتسو كتمارك هللا مادأ ينيع ةرقو يدلواي

 نع تبتكو هنم هيلع فقأ نأ يل تلأس ام ىلع تققوو س كتمالسو
 هلآو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو هدمح قح هلل دمحلاو كتمالس لاح
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 ملق ةعدس الجر عدس لجر يف هللا كمحر تركذو اميلست ملسو
 شرإ همزلي الو هلؤت مل اهنإ لعجي نأ هل له تلق 4 ال مأ هتملا فرعي
 يف هنأ يعمف 4 . هلؤت ال اهنأ نكمأ اذإ هتملا دق اهنأ ملعي ىتح لح الو

 بلغأ ىلع كلذ نم جورخلا بحأف صالخلا يف امأو ى كلذك مكحلا
 اهل نوكي مك رت ؤت ملف هتملا اهنأ نقيت نإ تلق 4 كلذ لتم يق هلاوحأ

 ريغ وأ ةبشخب وأ هندب نم ءيشب ةعدسلا تناك ام ثيح شرإلا نم
 نم كلذ مكح يناعم يف ةبرضلا ماقم تماق اذإ هنأ يعمق ث كلذ

 ةرشع ليق دقف ندبلا يف ترثأ نإف ى ةبرضلا شرإ اهلف اهعقوم
 يف كلذ فعض هجولا يفو مهارد ةسمخف رثؤت مل نإو 8 مهارد

 تجرخ نإو ں ركذلل امم كلذ فصن ىتنألا يقو ةرثؤملا ريغو 4 ةرثؤملا

 نأ يعمف ٬ىنعملا يف اهنم لقأ وهام ىلإ ةبرضلا يناعم نم يدنع
 نإ : تلقو س تقوم ءيش هيف سيلو رظنلاب نيلدع موس هيف جرخي كلذ
 هملعي وهو هلحتسي نأ دارأف تقوب ريغ وأ تقوب ءيش همزلي ناك
 اذه ملعي ال وهو \ هعدس ناك هنأب هل رقأف ملعي ال وأ ةعرسلاب
 دق لاقف . ربخي ملف ملاع عداسلا وأ ربخي ملف اهل نمك املاع عودسملا

 كلت لبق نم قح نم كل ينمزلي وأ كل ينمزل امم لح يف ينتلعج
 يف ايزجم اذه نوكي له : تلق . معن : لاقف ةعدسلا هذه وأ ةعدسسلا

 عجري ملام يزجي كلذ نأ يعمف هيلع عجري ملام ةنانئمطالاو مكحلا
 كل ينمزل وأ ينمزلي امم لح يف ينتلعج دق هل لاق ول تلقو . هيلع
 : لاقف ؟ اذكه ريثك وأ ليلق نم ةعدلا كلت وأ ةعدسلا هذه قح نم

 هنأ يعمف هيلع عجري ملام ةنانئمطالا وأ مكحلا يف كلذ هيزجي له معن
 لبق ةعدسلا هذه نم لح ىف ىنتلعج دق هل لاق ول : تلقو ى كلذك
 ةنانئمطالا وأ مكحلا يف كلذ هيزجي له . معن : لاقف ى ةعدسلا هذه
 الو نانئمطالا يف كلذ هيزجي نأ وجرأق هيلع عجري وأ هبلاطي ملام
 . يدنع هيلع عجري ملام كلذو ‘ مكحلا يف كلذ يل نيبي

 هريغو شرإ نم نامض يبصل همزل نمو ةروثنم نم : ةلأسم
 دعي لوق ىلع ئرب دقف . ةفورعم ةميق ىلإ كلذ نم ىبصلا دلاو ه اريأق

 . ملعأ هللاو هدلو نم كلذ عزتني نأ
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 احرج هل يوادي نأ رخآ هرمأ لجرو اضيأ هطخ نم : ةلأسم
 وأ هيوادي ءيشب وأ هديب هنيع يف هعدسف هنيع هل يوادي وأ هندب يف

 يعمف 4 كلذل دمعتي مل اذإ ءيش هل همزلي له تلق 4 كلذ هملاف هندب يق

 ال نأ وجرأف 4 ٠ كلذ لثم يف هلثم لعف دعتي ملو كلذ رصبي ناك اذإ هنأ

 يف ينتلعج دق هل : لاقف ؟ ءيش هل همزلي ناك نإ : تلقو هيلع نامض
 تلق معن : هل لاقف . ةعدسلا كلت لبق نم قح نم كل ينمزلي امم لح

 هبلاطيو هيلع عجري ملام ةنانئمطالاو مكحلا يف أربيو كلذ هيزجي له :
 امم لح يف ينتلعج دق هل لاق ول تلقو هللا ءاش نإ كلذك هنأ يعمق ؟
 وأ اهتميقو مهرد ةئام ىلإ اهريغو هذه ليق نم قح نم كل ينمزلي

 له . معن : لاقف \ شرألا نافرعي الو شرإلا ىلع ىتأي امم رثكأ
 ةميق ىلإ لح يف هلعجاذإ هنأ يعمف ؟ هبلاطي عجري ملام كلذ هيزجي
 ةعجر ال هنأ هنم يمسام لبق نم ضرألا نم هل همزلي ام ىلع يتأت
 ةفورعم ةميق ىلإ هلحأ دق هنأل كلذ شرأ مك ملعي مل ولو س هيلع هل

 . باتكلا ىلإ (عجر)

 هبرض برض شرإ هيخألو هدلول همزل نم كلذكو تلق : ةلاسم
 براضلا هتروو بورضملا تام ىتح برضلا كلذ نم هيلإ صلختي ملو
 هيلإ عجر اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ برضلا كلذ نم ىرب دق هارتأ
 هللا ءاش نإ كلذ عم ةبوتلا عم ئرب دقف ثرولاب هقحتساو ث اريملا

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 نع كلذ دعب هلحتسا مث الجر مطل لجر نع لئسو : ةلاسم
 يعم : لاق ؟ لحلا اذه هيزجي له ءاش نإ ركذي ملو اهسفن ةمطللا
 . اهايإ هركذو اهايإ همطل يتلا ةمطللا هفرع اذإ كلذ هيزجي هنأ
 اناك نإف : تلق ، لحملا هيلع عجري ملام هيزجي نأ اذه ىلع ينبجعيف
 . اهسقن ةمطللا نم هلحتساف شرإلا نم اهل مك افرعيو ةمطللا افرعي
 ملام يدنع اذكه : لاق ؟ كلذ هيزجي له س شرإلا نم هلحتسي ملو

 . هيلع عجري
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 نوتسلاو سماخلا بابلا
 قادصلل كرتلاو جورفلاو جاوزألا لح يق

 سم وأ راستقالا ىلع ةأرم ا ئطو لجر نع ددرعس ابأ تلأسبو

 ينيتلعج دق اهل لاقف 4 اهلحتسي نأ دارأ مت ‘ كلذ تيسن مث اهجرف

 اذك ىلإ قادصو رقع نم قح نم كل ينمزلي ام لك نم لحلا يف
 . لحلا كلذ هيزجي له . اذه هظفل باوج ىلع هتلحأو معن تلاقف اذكو
 ىلع يتأي لحلا ناك اذإ إ هنأ يعم لاق م ىطولاو سملا اهل ركذي مل ولو
 نم اهل نيبو ركذ دقو س ةميقلا نم ناك نإ هتميق وأ قحلا رادقم
 . هيزجي هنأ ليق ام ىنعم يف يدنع هبشيف ث رقعلا نم وأ قادصلا
 رقعلاو قادصلا يف كانعم فرعأ مل تلاقو ى هيلع تعجر نإف هل تلق
 هنأ يعم : لاق ؟كلذ اهل له . ةلاهجلاب يلح يف ةعجار انآو . وه ام

 يدنع اهل نوكي نأ دعبي الف 4 ةلهاج اهنإ لوقت ام قدص نكمأ اذإ

 اهلاح يف رابتعالاب كدنع اهقدص ناكمإف ٠ هل تلق . ةلاهجلاب ةعجرلا
 اهلوق وأ كلذ يف . ةمهتلا اهقحلي ال ذإ اهتنامأ عضومو رظنلا يف
 ريغب ةلاهجلا نم هيعدتو لوقت اميف اهقدص توبت نكمم ةلهاج اهنأب
 لمتحي هنأ يعمف مكحلا يف امأ : لاق . رابتعا الو اهرمأ يف رظن
 امأو 4 اهنم ءيش حصي ىتح ءايشألا عيمج يف ةلهاج اهنأل اهتلاهج

 وأ اهقيدصت نم هل عقي ام ىنعم ىلع يدنع كلذف . ةبارتسالا ىلع
 . اهييذكت

 دحأب اهجوز ةعماجم نع تزجع ةأرما نع هتلاسو : ةلاسم

 تبهذ مث س عامجلا نع ينعدو يقح نم لح يف تنأ تلاقف 3 للعلا
 ناك نإ : لاق ؟ كلذ ىف ةعجرلا اهل له اهنطوو ى ةلعلا كلت اهنع
 بجوت ةلع تناك اذإ : لاق س لحلاو ةكراتملا ىف هيلإ اهنم بلطملا
 نإو . ةعجرلا اهلف اهقح هل تكرت ىتح اهعدي ملف ةرورض اهل هئطوب
 نم اهقح هل تكرت ىتح اهعدي ملف اهيف ئطولا لمتحت امم ةلعلا تناك
 . هلوق نم ىنعملا اذهو ةعجر يدنع اهل نكي مل كلذ لجأ
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 ال نأ ىلع اهقادص نم هتجوز هتأربا لجر نع هتلاسبو : ةلاسم

 .هيلع اهقادصو زئاج هل جيوزتلا : لاق ء اهيلع جوزت مث اهيلع جوزتي

 هل تلاقف قح اهل هيلع ناك اهل قلطمل تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 وأ هنم ئرب تنأ وأ كل يقح وأ يقح نم كتأربأ دقق تجوزت انأ نإ

 لكف تفصو ام ىلعف ؟ لحلا يف هنم تنأ وأ هنم كتأربأ وأ كل وه

 هل كلذ متت نأ الإ اهقادص اهلف . جوزتت مل مأ ةأرملا تجوزت لطاب اذه
 تام نإ كلذكو س هيلع اهتثرول ءيش الف تومت ىتح اهجيوزت دعب نم
 اهل ءيش الف . ائيش هيلإ بلطت ملو ةأرملا جيوزت دعب نم قلطملا لجرلا
 ملعأ هللاو هتايح يف هيلا اهقادص تبلط نكت مل اذإ هتوم دعب نم هيلع

 هتلحأو نآريلا هل تمتأ اذإ اهنأ يعم يذلا ديعس وبأ لاق ى باوصلاب

 نكي ملو 8 كلذ تبت اهل هيلع يذلا قحلا نم هتلحأو ى اهجيوزت دعب نم
 اهيلإ بلطي مل وأ اهيلإ بلط كلذب ةفراع تناك اذإ ةعجر هيلع اهل
 مث : هل ةجوز يهو بلط اذإ اهل ةعجرلا امنإو عجرت مل وأ تعجر
 . ةعجرلا اهلف كلذ يف تعجر

 توملا دنع رقت ةأرملا يف يلع يبأ نع رقعج ويأ ظفحو : ةلأسم

 . اذكو اذك يل هيلع ام ن نأ ىلع حاكنلا لبق يجوز نيبو ينيب ناك هنأ

 وهو اذكو اذك وهو كلذ هل تكرت دقو هل تيفو دقو يلإ ا مدقت كلذبو

 يف تلاق ة ارما نأ اضيأ ظفحو 0 كلذ زوجي ل اقف. توملا ضرم

 نإف هل تكرت دقو كلملا لبق لقت ملو اذكو اذك يجوز تدعو اهضرم
 اهضرم يق لوقت ةأرما يف اضيأ يلع يبأ نعو 0 هل زوجي ال كلذ

 كلذ ىلعو 0 ىقادص نم اذكو اذك هل كرتأ نأ ىجوز تدعو ىنأ

 هتدعو تلاق نإ : تلقو ٧ هل زئاج اندنع كلذف هل هتكرت دقو ى ينجوزت

 هل تكرت نإإو ى كلذ ةثرولا ىلع بجوي امف س ينجوزت كلذ ىلع لقت ملو
 الف ال مأ كلذ هعسيأ مكحلا يف هل زوجي هجوب اهتوم دنع اهقادص
 . تلاق اميف تبذك اهنأ ملع اذإ كلذ يف هعسي هل ىرن

 مت ‘ هتكرتق اهق ادص هل كرتت نأ هتجوز ىلإ بلط نمو : ةلاسم
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 ةبيطب هل هكرتت وأ اهقح اهيطعي نأ الإ هل لحي الو ةعجرلا اهلف تعجر
 سيلف هبلطت ملو تتام مث هتكرتف هبلط نإف س هنم بلطم الب اهسفن نم
 لاقف . هدعب نم هتثرو ىلإ ولو ةيح يهو هتبلط نإو هوبلطي نأ اهتثرو
 نم هل هتكرت مث هل هكرتت نأ تهركف اهيلإ هبلط نإو كلذ اهل لاق نم
 هل اهكرت تقو يف اهيلإ هبلط نوكي ىتح اهل ةعجر الف هبلطت ملو دعب
 . كلذ لاحل قادصلا هتطعاف بتع وأ بضغ هنم اهعبتي نوكي نأ الإ

 ةرملا هذه يف اهيارب هتطعاف كلذ نم ءيش نكي مل نإو ى هل زوجي الف
 . هيف هتعنم يذلا لوأل ا بلطملا هرضي الو هل وهق هنم بلطم الب

 اهعم نكسي نأ ىلع اهقادص اهجوزل تكرت ةأرما نعو : ةلأسم
 .اهقادص ةجوزلا تيلطف مأل ا تتام مث ٤ اعوبسأ مهعم تنكسف 4 اهمأ

 تكرت ةأرما يف نيملسملا لوق نم انظفح يذلاف تفصو ام ىلعف
 اهلهأ عم تنكسو كلذ لعفف اهلهأ عم نكست اهعديو اهقادص اهجوزل
 اليلق تنكس كلذ لثم اذه لوقأو اهيلع كلذ تيثبو س اهقادص هل اولاقف
 يف زوجت ةلاهجلا نأل نيجوزلا نيب تاقدصلا يف زوجي اذهو اريثك وأ

 . تاقدصلا

 هل تلاقف 0 مهرد فلأ قادص هتأرمال هيع ناك نمو : ةلاسم

 ةكم ىلإ يب كجورخ لدب يه وأ مهردلا فلألا.كل كرتأ انأو يب جح
 هل تطرش ام اهيلع تبث مارحلا هللا تيب ىلإ اهب جح اذإف كئانعب وأ
 ىلع هل تبث هلعفف كلذ ىلع اهقادص هل تكرت نإو ى اهسفن ىلع
 . كلذب ملعأ هللاو هيف اهنم مدقت يذلا طرشلا

 أربيأ هو أربأف 4 . لحل ا اهتثرو , بلطو ضرمل يف هسقن حرطف ة ةأرما

 .ملعأ أ هلل او ة هء اريل فعضي ائىش فرع أ الو أربي هنأ يعمف 4 ال م ] كلذي

 ىلع عجر اذ ا لحمل ١ يف نسحل | نب دمحم ب اوج نمو : ةلاسم

 نم مهنم ءاهقفلا لوق نم اذه ىف انفرع يذلاق . هلحأ اميف لحتسلملا
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 هنإ هنع دجوي نم مهنمو 0 تلبق دق رخآلا لقي مل ام ةعجرلا هل لاق

 لكو تلبق دق لقي مل ولو كلذ زاج دقف لحتسملا ىلع قحلا ناك اذإ
 مث هتأرماو وه ىرابت لجر يف تركذو س هللا ءاش نإ باوص كلذ

 هل تلاق اهلحتسا املف اهل هبلع ناك يذلا اهقح نم اهلحتسي عجر

 تبأ تداعق . اهتيثيو اهيلع دري داعو 0 لبقي ملو تكسف لحلا يف تنأ

 ملو ةرم لوأ هتلحأ يذلا لحلا كلذ هيزجي له تلق لحلا يف هلعجت نأ

 ىلع ردقت سيل هذه . ىلوألا ريغ تقصو ام ىلع انعم هذهف لبق نكي
 ٠ كل ىلع وه لوقيو اهقحب اهل رقي ىتح ةعجرلا اهل ىرنو 0 اهقح ذخأ
 ىلع امأو 0 اهقح ذخأ ىلع اهتردق دعب اهلح زاج اذه دعب هتلحأ نإف
 نم سايألاو اهيلع سيبلتلا ىلع وأ ةيقتلاو عمطلاو سايألاو فوخلا

 فالتخال بيط ريغ هنمو . بيط هنم قرتفب د انه اه لحلاف اهقح

 رقتي ال لجو ز زع هللاو هيف ارما كلذ يف مهقدصو سانلا بهاذم

. : 

 يذلا اهقادص هل كرتت نأ هتجوز ىلإ بلط لجر نعو : ةلاسم
 ىلعف 4 . تعجر اهنأ ملعي ملو هل تكرتو ةضيرم وأ ةحيحص يهو هيلع
 ملو اهسقن نم ةبيطب اهتحص يف اهقادص هل تكرت اذإف تفصو ام

 اميق ةعجرلا اهل ناك تعجر ناف 4 كلذ هل زاج تعجر اهنأ ملعي

 بلط كلذ هل زوجي الف ضرملا امأو س اهيلإ هنم بلطمب ناك اذإ هتطعأ
 هتطعأام عيمجو اهقادص هيلعو عجرت مل وأ تعجر بلطي مل.وأ اهيلإ
 اوعمس امب ةداهشلا اودؤي نأ دوهشلا ىلعو اهتترول وهف اهضرم يف
 ضرملا يق وأ ةحصلا يق كلذ ناك بلطم ريغ وأ بلطمي ناك اوملعو

 هل تكرت نوكي نأ الإ ضرم يق وأ بلطمب ناك اذإ اوملعي نأ مهيلعو
 . هل زئاج هنإف 4 اهيلع قحب اهضرم يف

 نم يجوز ت أرب أ دق يد ذا تومل ا دنع يصوت ة رم نعو : ةلاسم

 اذهف تقصو ام ىلعف 4 يلع هل قحي لقت مل وأ قحي هيلع ي ذل ا يقح

 يف تدجوو .0 يلع هل قحي لوقي ىتح كلذ ل هل تيثي الو . فيعض ن ں ارب
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 ئطو لجر يف ل اشرلل هللا كقفو لوقت امو اهقنصم فرع ] مل ةروثنم

 اهتميق رشع نوكي اهرقع نم مهئربتسي نأ دارأو س موقل ةكولمم ةدبع
 نع مهلاس نإو س ةعفد نم مك ظفحي ال اعافد اهعقاو وهو ةدحاو ةعقد

 ىتح م أ كلذ ٠ روجي مهتيراج رقع نم هنإ هفرعي ملو رقعل ا كلذ نامض

 هنأ تفرع يذل ا كلذ يف ب اوجل ا هللا كمحري انل نيي ىنعملاب مهقرعي

 رقع اهمزلب هن اف اه اطبو هدنع اهسيحي ن ں أ ال ا رقع ءطو لكل همزلى

 : لاق نم لاقو > اهتميق رشع فصن هدلع ناك " تناك نإو > دحاو

 اهتميق سمخ : لاق نم لاقو ب رشعلاف اركب تناكنإو . اهتميق رشع

 لح وأ ميلستب نامضلا نم مهيلا ئربيو هسفن ىلع رتسيو مهقرعي الو
 فيك لحلا اهالوم لأسي نإف : تلق . راثآل ا ضعب نمو 0 ملعأ هللاو
 نأل اهب انز هنأ هل لقي الو هفرعيو اهرقع نم لحلا هلاسي لاق س لعفي

 تلق 3 هفرعي نأ هيلع سيلف هيلإ ملسي ناك نإو هراهظإ هل لحي ال اذه
 نب نالفل هيلع نا يصوي لاق 8 عنصي فيك كلذب يصوي نآ دارأ نإو
 . هتيراج لبق نم هل ىنمزل اذكو اذك نالف

 . رخآل نيد وأ ةأرمال قادصو شرإ لجرل هيلع لجر : ةلاسم
 كل يلع نامضو قح لك نم ينتأربأ دق هل لاقو دحاو لك أربتساف
 ملو ‘ ةميقل ١ ركذي ٢ ملو هتميقو مهنم دح او لكل هنمض ام غلبم ىلع

 انل نيب فالتخا هيف لهو اربي له نيدلا الو قادصلا الو شرإلا ركذي
 شرإلاو رقعلا ىنثتسي ضعيف ى افالتخا كلذ يف نأ تقرع يذلا كلذ

 هيق نيدل كلذكو . كلذ نيبي ىتح هيعديو هيلاطي هيحاص ناك امو

 .شرال او قادصلاو افالتخا هيقف نأ شرالاو نيدل و قادصلا نم ةجع اريلا
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 نوتسلاو سداسلا بابلا
 جوخت ال ةأرما وأ هقرعب ال الجر لحتسي نأ دارأ نميق

 كلذ هابشأو هيلإ

 ةرتتسم يهو اهقرعي ال ةأرما لحتسي نأ دارأ نمعو : ةلأسم

 تني ةنالف يه كملكت يتلا هذه نإ ةقث لجر هل لاقو اهاري ال هنع

 ىلإ هبلق نئمطي نمم لجر هل لاق وأ تلق ى قحلا هيلع اهل يتلا نالف
 نئمطي نم وأ ةقث وه رمأي ىتحوأ تلق 4 كلذ يف هلوق لبقي له 4 هلوق
 هذه نأ هل ةقثلا لوق نأ يعمقف 4 ةأرملا هذه هل لحتسي هلوق ىلإ هبلق

 يناعم يف يدنع دكآ وه اهلالحتساو قحلا اهل هيلع يتلا ةأرملا
 يف جرخي امنإ كلذ لكو اهلحتسا نأ هل ةقثلا لوق نم ةنانئمطالا

 نأمطاو ةقث ريغ ناك نإو م مكحلا يف زوجي الو ةنانئمطالا يناعم
 ليق دق هنأ يعمق . كلذ نم هل لوقيام ىلإ هقيدصتو هلوق ىلإ هبلق
 . هلوق ىلإ ةنانئمطالا ىلع لحلا لثم ىف زوجي

 عيابتو نيد هل هيلعو الجر أريتسا ي ذلا لجرلا امأو : ةلأسم

 دصقام ىلإ لحلا نأ تقرع يذلاف . هأرياو مولعم لجأ ىلإ ضرقو

 كلذ ريغ ناك نإو م ئرب عئابتلاو ضرقلاو نيدلا ىلإف دصق نإف هيلإ
 . ملعأ هللاف

 ملو مهل همزل قح لك نم هيدلاو ةترو اربتسا لجرو : ةلاسم
 نم ًاربيأ هتايح ىق هدلاو لام ىق هفرصتي ناك يذلا فرصتلا دقتعي
 لخدي دح ىلإ مهأربتسا اذإف س هيلع هتين دقتعا امم وأ قوقحلا عيمج
 مل ملو ةفصلا هذه ىلع ئرب دقق هوأرب و هدل او لام نم هنمض ام هيق

 . ملعأ هللاو كلذ مهفرعي

 دقو دمحم يب ] خيشلا نع ا م نظأ ا ةفاضملا ةد ايزلا نم ا ننم : ةلامسم

 راحصب هنم تيم ثراول قح هيلع نامتع نب يراوحلا دمحم وبأ ناك
 هيلإ لصوف ناكملا فرعف عضوملا نع لاسف هقرعي ال هنأ ربخأو 4
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 ددع يف ينم كشلا . ةثالث وأ نيرقن ريخي قحلا بحاص ىلع هدشرأف

 اذه نأب ةثالث وأ نانثا لجرلا ثراوب هربخأ نم هربخأ املف لأس نم

 الو نيربخملا ةلادع بلطي ملو هيلإ عفدو مهقدص نالف نب نالق وه
 ام ىلإ عجرف بسنلا اهب حصي ةرهش مهربخ ريصف مهنم رثكتسا

 هفرع دق عضوم ىف لجرلا ناك اذإ هتحص ىلع هسفن هيلإ تنكس

 عقد اهب لمعتسي يتل ا ةمالعلاك اذه ناكو س هربخأ نم هربخأف

 . قوقحلا

 لصق

 نب رقيج نب نمحرلا دبع نأ كلام وبأ خيشلا ينربخأو هنم
 اليبس دجي ملف ة ةأرمال هيلع ناك قح نم صالخلا بلطي ناك نايرلا
 . هدنع ةقث ريغ اهل اخأ الإ اهيلإ اهتلاسرب لصي ةقث الو . اهئاقل ىلإ
 هذه يف هللا قتاو اهيلإ عفدأ هل لاقو . اهيلإ ملسي نأ هرمأو هيلإ عفدف
 دجأ مل ينإف اهتحص بلطاو ةمايقلا موي اهنع كلأسأ ينإق ةنامألا

 . عجر كب الإ اهيلإ اليبس

 ةأرما يف تركذو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 لك نم لحلا يف اهلعجف تذخأو تلكأ امو هلام نم اهلاخأ تلحتسا

 هتضبقو س اهل سادو هعرز نم اهل ءزج نم ترمأف هلام نم تذخأ ام
 يف ينلعج يبأ نأ تلاقو ى هتذخأف بحلاب لجرلا ةنبا كلذب تربخأ مث
 تفصو ام ىلعف 8 بحلا نمل ةفصلا هذه ىلع تلق ي هبح اذهو لحلا
 الو ‘ لجرلا اذه ىلع امهاتلك ناتيعدم امهف رهاظلا مكحلا يف امأف
 امهنيب اميف امأو 0 امهدحال وأ امهل كلذ وه متي نأ الإ امهلوق لبقي
 تعاش ام هلام نم ذخأت نأ هتنبال لجأ دق بألا ناك ن اق هللا نيبو

 هيق فاخ ء ءاجلإ اهيلإ اجلا اهابأ نأ ملعي نأ ريغ نم تدجو ثيحو

 تخأ تناك نإو ذخأت نأ اهل زئاجف ةثرو هل ناك نإ ةثرولا رئاس ىلع

 لعج دق اهابأ نأ ىه ملعت ملو 0 اهيبأل هنإ بحلا اذهب اهل ترقأ اهيبأ
 دعب هبح نم تذخأف 0 ةعسلاو لحلا نم اهل لعج ام هلام نم هتخأل
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 نأ اهيلع ناك هتنبا ملعاف اهيخأل كلذ تعفد نإف 0 هب تخألا رارقإ
 اذإ تفصو ام ىلع تخألا نأل . اهنم هتذخأ امك هتخأ ىلإ بحلا درت
 امدر هتنبا ىلع نكي مل كلذ بألا ركنأ نإو \ اهعسو كلذب اهرمأ
 لعقت نأ اهل زئاج تخألاو ى كلذ اهل متيو س هيلإ الإ هتخأ نم هتذخأ
 ىلع افيح الو اروج كلذب دري مل هنأ ملعت نأ دعب اهرمأ ام هلام يف
 تمكاح نإو كلذ اهعسو اهدي ىق امب تكسمت نإو 0 هتثرو رئاس

 ىلع هلام نم هتذخأ امنإو س ءىش اهيخأل اهدي ىف نأ رقت ملو تنبلا

 اذك بحلا اذه نم اهتمع دي نم تضبق اهنأب تنبلا ترقأو اهل ةعس
 اميف اهتمع ضراعت نأ تنبلا هذهل بجي امو هدرب اهيلع مكحيأ اذكو
 ريغ اهتمع نأ ملعت نأ الإ اهيخأ لام يف اهعسي امم هلعفت اهنأ ملعت
 وه بأل ا نوكي ىتح رهظأو نسحأ كلذ كرتو اهيبأ ىلع ةقداص

 هللا ىلصو 0 قيفوتلا يلو وهو 0 ملعأ هللاو هل ذفنملا وأ كلذل ضباقلا

 . ملسو هلآو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع

٢٤٦



 ققحملا لاق

 موي يف عرشلا نايب باتك نم نوتسلاو سماخلا ءزجلا مت
 رهش نم رشاعلا ه ١٤٠٥ ةنس نابعش رهش نم نيرشعلا ةعمجلا

 . م ١٩٨٥ ةنس ويام

 ا ديع ني درعس نب رمع طخب ىلوأل | خسن ثالت ىلع اضورعم

 ا ه ١.٠ ماع اهنم غرف يولهبلا يباصقلا ىلع نيا دشار ني

 . ةيرجه نيسمخو

 اهنم غرق يثراحلا نوعلاب ملاس نب ةعمج نب ديز طخب ةيناثلاو
 . ه ١٥ ماع

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو

٢٤٧





 سرفقك
 نوتسلاو سم اخلا ءزجلا

 عرشلا نايب بانك نم
 ةحفصلا مقر

 هعفرو هلمح يف ءيشلاب رومأملاب نامضلا لوألا بابلا
 ثدحيب ةنامألا نم كلذ هيش رأ هعضوو

 ٢ ثدحلا هب

 ع ازفالاو راعذلاب نامضلا ىف يناثلا بابلا
 1 ةيقالتملا فوحزلاو فيواختلاو

 ريغو ةمداصتملا نيافسلاب نامضلا ىف ثلاثلا بابلا
 ٨ ةمداصتملا سفنألاو ةمداصتملا (
 ناشطعلاو دشرتسملا بلطب نامضلا عبارلا بابلا

 7 كلذ اوبلط اذإ بارشلاو ماعطلا نم
 ١٤ لاملا هب بهاذلا باتكلاو نياعلا نيعب نامضلا سماخلا بابلا
 هب هل معني الف ءيشلا ىلإ رطضملا ىف سداسلا بابلا

 ١٦ هنمث قوفب هيرتشي نأ الإ
 ١٨ ناسنإ ىلع عرصي نميف عباسلا بابلا
 ١٩ ءامدلا ىف تاباصإلاب نامضلا نماثلا بابلا
 ٢٠ حالسلاو رانلاب نامضلا عساتلا بابلا

 مدقتلاو امهيف يهولاو طئاحلاو تيبلاب نامضلا رشاعلا بابلا
 ٢٢ تانامضلا يف كلذ ماكحأو امهبابرأ ىلع

 ٢٥ نيضرألاو ردجلاو طئاوحلاو ثادحألاب نامضلا رشع ىداحلا بابلا
 ٢٦ تانيبلاو طئاوحلا ىف ةداهشلا رشع ىناثلا بابلا
 طئاوحلاو ليخنلا ىلاعأ نم طوقسلاب نامضلا رشع ثلاثلا بابلا

 ةكلهملا فداهملا نم اهريغو رابآلاو لابجلاو
 ٢٧ هريغ ىلع

 فلاتملا يلاعأ نم هريغب فدهي ديري نميف رشع عبارلا بابلا
 ٢٥ روفدملا هب قلعتيف فلتملا ىف هرفديف

٣١ ةعادبلاب نامضلا رشع سماخلا بابلا



 ةحفصلا مقر
 ٣٢ قيرطلا ىف ثدحلاب نامضلا رشع سداسلا بابلا
 نم اهيف امو دجاسملاب نامضلا رشع عباسلا بابلا

 ٣٨ تادامجلاو حاورألا تاوذ
 ٣٨٩ ةيادلاب نامضلا ىف رشع نماثلا بابلا

 ٤٤ لوصألا يف كارتشالا رشع عساتلا بابلا
 دحاولا ثدحلا ىف ءاكرشلا نامض ىف نورشعلا بابلا

 ٥ ` كلذ نم صالخلاو
 ةيفيكو ثدحلاب رومأملاو رمآلا نامض ىف نورشعلاو ىداحلا بابلا

 ٤٧ كلذ نم امهصالخ .
 سانلا لاومأ يف مرحملاو لحتسملا هثدحأ اميف نورشعلاو يناثلا بابلا

 ٤٩ الحتسم امهدحأ ناك ذإ هل لومعملاو لماعلا وأ

 هناكد نم وأ لجر تيب نم ائيش ذخأ نميف نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 ٥١ كلذ هبشيام وأ موق نيب نم وأ

 1 بر هل فرعي ال يذلا لاملا يف نورشعلاو عبارلا بابلا

 بحاص تومي مث لجرل قح هيلع نوكي نم يف نورشعلاو سماخلا بابلا
 ١١ كلذ ريغ وأ بيغ وأ ماتيأ مهيف ةثرو فلخيو قحلا

 عيبو هملسي نم ىلإ نيد تيمل هيلع ناك نميف نورشعلاو سداسلا بابلا
 ٦١٦١ كلاهلل ىصولا عاب كلذكو كلاهلا لام ىصولا

 زوجي الامو هيف نيدلا لمحت زوجي اميف نورشعلاو عباسلا بابلا
 ٧١ رارطضالا دنع نيدتسي فيك ةيفيكو

 تبجو ىتلا قوقحلا دؤي مل اذإ ناسنالا ىف نورشعلاو نماثلا بابلا

 ٧٢ اهنع زجع ىتح هيلع
 هيف مزليامو هتبوت لبقتال نمو هتبوت لبقت نميف نورشعلاو عساتلا بابلا

 ٧٥ كلذ نم ةبوتلا هيف مزليالامو ةبوتلا
 ٧٦١ كلذ ىلع ليلدلاو فراعتلا زاوجو فراعتلا ىف نوثالثلا بابلا
 ٨٦ مهعروو فراعتلا ىف نيملسملا رابخأ ىف نوثالثلاو يداحلا بابلا

٨٩٨ كلذ نم زوجيالامو هنم زوجي امو لالدإلا نوتالثلاو ىناثلا بايلا



 ةحفصلا مقر
 نمو فراعتلا هلام يف زوجي نم يف نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ٩٢ كلذ هلام ىق زوجي ال

 ريغب سانلا لاومأ نم هلكأ ناسنإلل زوجي ام نوتالثلاو عبارلا بابلا

 ٩٤ 3 دجحابم وه سيل امم زوجي ال امو مهرمأ
 كلذ عيبو مادالاو ماعطلا ةبولج يف نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ٩٥ الب ىلإ دلب نم هلمحو
 لكالا نم هلهج عسيال امو هلهج عسي اميف نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ٩٨ زوجيامو برشلاو

 سانلا نيب باتكلاب هلعف زوجي اميف نوثالثلاو عباسلا بابلا
 ١.٢ كلذ ىف فراعتلاو

 ١٠٦ ثاريماب هيلإ لاز نامض ناسنإل همزل نميف نوثالثلاو نماثلا بابلا
 اهخسن ركذو اهل نامضلاو بتكلا يف مكحلا نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ١٠٧ اهبحاص رمأ ريغب ناك وأ رجأ ريغب وأ رجأب
 نأ زوجي امو بوتكملا باتكلا يف زوجيال اميف نوعبرألا بابلا

 نم وأ ةباتكلاب رومأملاو رمآلاو باتكلا يف بتكي
 .١١ هرمأ ريغي دحأ نع بتكي

 طاقتلاو رجشلاو ردسلاو لخنلا نم حابملا ىف نوعبرألاو يداحلا بابلا
 ١١٧٧ بنعلا طقلو جلفلا نم محللاو رامثلا

 رانلاو شيشحلاو لزانملاو ضرألا يف حابملا يف نوعبرألاويناثلا بابلا
 ١٦٢٤ عافتنالاو نيتاسبلا لوخدو ضرألا ىف ىشملاو

 ةينآلاو ءالدلاو رابآلا نم هاومألا نم ةحابإلا نوعبرألاو ثلاثلا بابلا
 كلذ نم زوجي امو دجاسملا ىف ىتلا هايملاو

 ١٣٤ زوجرالامو

 نم وأ اهنم عافتنالاو جالفألا نم حابملا يف نوعبرألاو عبارلا بابلا
 ١٧ نبعم ءىش ىف ءاملاب عافتنالاب هل نذؤب

 ١٤٨ اهنم عافتنالاو جالفألا نم ىقسلاب عافتنالا ىف نوعبرألاو سماخلا بابلا
١٥٤ كلذ نم صالخلاو ءاملا بصع ىلع ناعأ نم نوعبرألاو سداسلا بابلا



 ةحفصلا مقر
 كلذ نم زوجي امو امهبادآو بارشلاو ماعطلا يف نوعبرألاو عباسلا بابلا

 ١٥٥ بحتسيو هب رمؤيو بجيو يغبني امو زوجيالامو
 سانلا طاسب ىلع يشملاو مانملاو دوعقلا نوعبرألاو نماثلا بابلا

 ١٦٦ كلذ هبشأ امو مهيسارك رأ مهبايث رأ

 نم زوجي امو اهيف ءاج امو رانلاب عافتنالا نوعبرألاو عساتلا بابلا
 ١٦٧ ناويحلا قارحإ ركذو زوجي الامو رانلاب عافتنالا

 ران بطح بصغ دق نم وأ ةملظلا رانب عافتنالا نوسمخلا بابلا
 ١٦٨ كلذ قرس روأ

 ١٧٠ كلذ مكحو ريغلا كلم يف طئاغلاو لوبلا يف نوسمخلاو يداحلا بابلا
 ١٧١ ةفاضملا ةدايزلا نم بوصغملا لاملا ىف نوسمخلاو ىناثلا بابلا
 ( عافتنالا نم زوجي امو ةرجازلاب عافتنالا نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 ١٧٢ زوجي ال امو ةرجازلاب
 كلذ نم زوجيامو هظاقيإو سعانلا يف نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ءاجامو هبابحتساو رونلا بادآو زوجيالامو
 ١٧٦ كلذ ىف لاقي امو هيف

 ١٧٨ ليبسلا نباو ليبسلا ىف نوسمخلاو سماخلا بابلا
 ١٧٩ ءارقفلا لام ىف نوسمخلاو سداسلا بابلا
 ةفاضملا ةدايزلا نم بئاغلا لام يف نامضلا نوسمخلاو عباسلا بابلا

 ١٩٧ خايشألا باتك نم

 هبرقي وأ ءارقفلل هلعجيف ءيش لجرل هيلع نميف نوسمخلاو نماثلا بابلا
 ١٩٨ ` سانلا نم دحأل

 زوجتال يتلا عويبلاو ابرلا نم ةءاربلا يف نوسمخلاو عساتلا بابلا

 ٢٠٠ ةبوتلاو تاعبتلاو ملاظملاو
 ٢٠٦ لوصألا نامض نم صالخلا نوتسلا بابلا
 ٢١ صالخلاو ةحابالاو كرتلاو لحلا يف نوتسلاو يداحلا بابلا

 ٢٢٠ لعفي فيك ةأرما لحتسي نأ دارأ نميف نوتسلاو يناثلا بابلا

 زوجيو كلذ نم تبثي امو لحلا ظفل يف 3 نوتسلاو ثلاثلا بابلا
٢٦٢٦ كلذ هبشأ امو كلذ نم تبثيالامو



 ةحفصلا مقر
 ٢٣٦ نادبألا يف لحلا نوتسلاو عبارلا بابلا
 ٢٢٢ ةقادصلل كرتلاو جورفلاو جاوزألا لح ىف نوتسلاو سماخلا بابلا
 ةأرمأ وأ هفرعي ال الجر لحتسي نأ دارأ نميف نوتسلاو سداسلا بابلا

٢٤٤ كلذ هابشأو هب جرختال
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نوتسل او سداسل ا ء زجلا





 لتقلا يمف باب
 هنرافك يكو هرىسقن يكو

 لجأ نم " هياتك يف ىلاعتو كرابت هللا لاقو : رفعج ني عماج نمو

 يف داسف وأ سفن ربقي اسفن لتق نم هنأ ليئارسا ينب ىلع انيتك كلذ

 اعيمج سألا ايحأ امنأكف اهايحأ نمو اعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا
 ميظعت ىف اعيمج سال | لتق امنأك هنإ اذه ىف ليق هنإ ىعم : هريغ لاق

 ًرتق امنأكف قرغ و أ امظ و أ عوج و ] فيسي دمعتل أ ىلع اهلتق ىرج هجو

 تفرشأ نأ دعي فلاتملا هذه دحأ نم اهذقنأف اهايحأ نمو اعيمج سانلا

 رجألاو لضفلاو باوثلا نم اعيمج سانلا ايحأ امنأكف لتقلا نم هيلع
 . فرشلاو

 مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم ىلا هللا ىحوأ اميق ليقو باتكلا نمو

 يب تنمآ اهتلتق يتلا نأ ول يلالجو يتزعو سفن ريغي ًاسقن تلتق ىسسوماي

 هنإ انغلب اميقو 0 باذعلا رح اهب كتقذأل قزارو قلاخ اهل ينإ نيع ةفرط

 همد كفس اذا فيكو ةيراحملاب ينزراب دقق انلو يل فاخأ نم هيلإ ىحوأ

 ىلع جرحي هلك انعم اذه : هريغ لاق . همرحو هللا همظع امي فختساو

 هللا لاقو باتكلا نمو س بتي ملو رصأ مث كلذ لعف نم ىلع وأ صاخلا

 الإ هللا مرح يتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هلل ا عم نوعدي ال نيذلاو »

 المع لمعو نمآو بات نم الا ( لاق مت ةصتلا رخآ ىلا « نونزي الو قحلاب

 لدقو .“ امنحر ًارؤفغ هللا ناكو تانسح مهتائيس هللا لديب كئلوأق احلاص

 بتك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رجاه امل هنإ كلذو هكم راقك يق تلزن

 دحأ موي ةزمح لتق يذلا وه ناكو تلتقو تينزو تكرشأ دق ينا يشحو
 قدصو نمآو كرشلا نم ينعي بات نم الإ هيف تلزنف ةيوت نم يل لهف
هنا ليقو ةنيدملا ىلا رجاهو ملسأو هللا نم ءاج امب رارقإلاو هلل ا ديحوتب



 هللا لبق دق يشحو يف لزن ام دنع ةكم رافك لاقو كلذ دعب اضيأ ثكن
 اوفرسأ نيذلا ىدابعاي لق » ةكم رافك يف تلزنف ءيش انيق لزني ملو هتيوت

 ماظعلا بونذلا فارسالاب ينعي « هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع

 الف باتو ملسأ مت هكرش يف هلعف نم اذهف كلذ ريغو لتقلاو انزلاو كرشلا
 نمو » هلوقو 0 انمؤم ايثدلا نم جرخ اذإ كرشلا يف لعف امي هللا هذخاؤي

 « هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقب

 ىسبقم يف تلزن دقف كرشأ مت رارقإ يف ادمعتم انمؤم لتق نم كلذو

 دجوف ةنيدملاب اناكو مشاه هوخأو وه ملسأ ناك ىسبقم نأ كلذو يبانكلا

 يبنلا ىلا ءاجف يدع ينب يف راصنألا يف اليتق موي تاذ هاخأ سبقم

 يبنلا ثعبف . ال : لاق لتاق هل ملعت لهف لاقف هربخأف ملسو هيلع هللا ىلص

 مهلزانمو يدع ينب ىلا سيقم عم شيرق نم الجر ملسو هيلع هللا ىلص
 اوعقداق إلاو كلذ متملع نإ هيخأ لتاق سيقم ىلا اوعقدا نا ابقب ذئمؤي
 ام هللاو هلوسرلو هلل ةعاطلاو عمسلا اولاق لوسرلا مهءاج املف هتيد هيلا

 نم ةئام هيخأ ةيد سيقم ىلا اوعقدف هتيد هنع يدؤن نكلو ًالتاق هل ملعن

 دمع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا سيقم فرصنا املف لبألا

 نع دتراو هلتقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا ضعب ىلا سيقم

 هب رمأف ارفاك ةكمي قحلو ةيقيبلا قاسو اهنم المج بكرف هلتق دعب مالسإلا

 لتقل دمعت نم امأو 0 لتقف ةكم حتف موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نإف هلتق يذلا مدلا يلول رقأو هسفن نم قحلا ىطعأو مدنو بات مت نمؤم
 ةيد ىلإ لزنو صاصقلا كرت نإو هنم ذوخأملا ءيربو هقح ذخأ دقف هلتق
 ملو هأربأو هنع افع ناو كلذ نم هيلع ام ىدأ اذإ بولطملا رييو هل كلذق

 هللا لوق وهو ةعيفرلا ةجردلاو ميظعلا لضفلا كلذ يقق ائيش هنم ذخأي

 هل هللا دهش ذإ هنع ىقعملل صالخ كلذ ىقو هل ةرافك وهف هي قدصت نمق

 مل نإف ةنمؤم ةبقر قتعي نأ ةيدلا ىطعأ اذإ وفعلا يف هيلعو ةبوتلا قدصب
 ىلع ردقي مل نمل ماعطاب كلذ يق عمست ملو نيعباتتم نيرهش مايصق دجي

 ىتنأ وأ اركذ سمخلا تلص دق هللا ديحوتب ةقدصم ةنمؤملا ةبقرلاو موصلا

 ماعطاب ليق دق هنإ يعمو : هريغ لاق س ىثنألاو ركذلا يف زئاج كلذ لك

 داعا نإف ماعطالا دجوو موصلا قطي ملو قتعلا دجي مل نمل انيكسم نيتس

 قاطأ نم كلذكو 0 قتعأ موصي نأ لبق قتعلا دجو وأ ماص موصلا قاطا
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 موص متأ ناو موصلا هزجي ملو قتعلا دجو ىتح مصي ملو موصلا
 ليق ام ىنعم ىلع هنع ىزجأ دق هنإ يعمف قتعلا قتعأ دجو مث نيرهشلا
 دق هنا ! يعمو 7 . قتعلا هبلع نأ يعمف قتعلا دجو ىتح نيرهشلا مني مل نإو

 قطي هلو قتعلا دجي مل اذإ هبزجد : لدقو ‘ لاح 7 ماعطالا هيرجي ال ليق

 سمخلا تلص دق هللا ديحوتب ةقدصم ةنمؤملا ةبقرلاو باتكلا نمو
 ىتح لإق مامض نأ ليقو 0 ىثنألاو ركذلا يف زئاج كلذ لك ىتنأ وأ اركذ
 . يلاإ بحأ لوألا يأرلاو . ملعأ هللاو مزعب كلذو هللا لاق امك ة ةنمؤم نوكت

 بسني نأ مد نع ةنمؤم ةبقر قتع همزل نمل بحتسي : ء اهقفلا ضعب لاقو
 ليق ام ىلع متأ نإف هقتعأو هارتشا هلبق اذإف هلوبقب هرمأيو مالسإلا هلع

 كرابت هللا لاقو 0 هللا ءاش نإ هنكمأ نمل نسح كلذ ناك مالسإلا نم
 ملف لتاقلا نع لوتقملا يلو افع نإ ينعي فورعملاب عابتا ةيدلا يف ىلاعتو
 : هيلا ءادأو بولطملل لاق مت قفر يف ةيدلا بلطيلف ةيدلا هنم بلطو هلتقي
 وفعلا ينعي فيقخت كلذ ةقشم ريغ يف ةبدلا لتاقلا يدؤي لوقي ناسحا

 لتاق لتقب هاروتلا لهأ ىلع مكح هللا نأ ليق ة ةيآلا مكبر نم فيفخت ةيدلاو
 يلو ءاشي نأ الإ اطخلا لتاق لتقيو ةيدلا هنم ذخ ؤت الو هنع ىفعي ال لمعلا

 لتقي الو وفعلا ليجنإلا لهأ ىلع مكحو هل كلذف هنع وفعي نأ لوتقملا
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم همأل صخرو ةيدلا هنم ذخؤت الو صاصقلاب

 : لاق . ةيدلا ذخأ ءاش نإو افع ءاش ناو لتق دمعلاب لوتقملا ىلو ءاش نإف
 عيجو ينعي ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف ةمحرو مكبر نم فيفخت
 يف ةنسلا نأ ليق دق هنا يعم : هريغ لاق 0 لتقيف ةيدلا ذخأ دعب لتق نم
 ةيدلا نم ذخؤت الو هنع ىفعي الو لتقي نأ ةيدلا ذخأؤ وفعلا دعب لتاقلا
 وأ هنع افع نإ ليق هنا يعمو هوفع زجي مل يلولا افع ولو مامالا ىلا كلذو
 . كلذ زاج ةيدلا ذخأ

 ل اقو > اضعب مكضعب لتقي ال ي أ مكسقنأ ١ اولتقت الو ل اقو ب اتكلا نمو

 : هريغ لاق . اطخ الا انمؤم لتقب نأ نمؤمل ناك امو اطخلا يق ىلاعت هللا

 قح ريقي هسقن لتق ىلع ةناعال او 4هسقن لتق ديعلا ىلع هللا مرح هنا يعم

 نم هسقن يفو نينمؤم ١ نم كلذ ل مرح نمم هريغ لتق هيلع هلل ١ مرح امك
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 الإ ًانمؤم لتقي نأ هيلع مارح هنإ يعم : هريغ لاق س تبثأو دكأأ ميرحتلا
 مثؤم[ةخسن يفوأ حون أم الو مرحم ريغق اطخلا هجو ىلع كلذ هنم يرجي ن أ

 لتقب رمأ هللا نأ سيلو كلذ بجاو نم همزلي ام عيضي ن أ الا لتقلا ىنعمب

 . اطخلا يف منأل نع افعو كلذ ىلع دامتعال | رجح نكلو اطخلا

 ةيدلا هيلعف لتقف أطخأ نم امأو رثؤملا يبأ نع فلأ يذلا باتكلا نمو

 اذإ امأو دمعتملا ذخؤي امك ذوخأمي سبلو لتقلا يف هللا لاق امك ةراقكلاو

 ركذا دقو هب رذعي الو كلذ هل سيلف رمخلا برش وأ لتقلا وأ انزلا ىلع هركأ
 نم الجر لتق ىتح نيملسملا نم الجر هركأ دايز نب هللا ديبع نأ انل

 هودرطو هوقجو نوملسملا هرجهو هتمادن تدتشاو مدنو بات مث نيملسملا

 أرق ائراق نأ انغلبق هنم اوديقتسي ملو هولبقي ملف مهيلع هسفن يقلي ناكو

 وجرأ ىنإ انل ركذ اميف ةديبع وبأ لاقف هسفن تضافف رانلا ركذ اهيق ةيآ

 . . ملعأ هللاو هتيوتو هصرح نم ىأر امم كلذو هل

 ةبقر ريرحتف أطخ انمؤم لتق نمو : لاقف نيب مث رفعج نبا عماج نمو
 لوتقملا ءايلوأ قدصي نأ الإ إ اوقدصي نأ الإ هلهأ ىلا ةملسم ةيدو ةنمؤم
 يف لتاقلا ىلع كلذف ةبقر قتع امأف 4 مهروجأل مظعأ وهف لتاقلا ىلع كلذب
 رم ينعي نمؤم وهو مكل ويم موقت نم ناك ن إف لوتقملا ىنعي لاق مق هلام

 رمع نب سادرملا يف انغلب اميف تلزن لوتقملا ينعي نمؤم وهو برحلا لهأ
 نم ناك نإف لوتقملا ينعي لاق مت برحلا لهأ نم رافك هموقو ملسأ ناكو

 دهاعي ناك ملسو هيلع هللا لم يبنلا نأ كلذو قاتيم مهنيبو مكنيب موق
 ىلا ةيد نودؤي لجألا كلذ ىف نوملسملا لتق امم برعلا ءايحا نم ءايحأ

 ةبقر ريرحتو برعلا يكرشم نم لوتقملا لهأ ىلا ةدعاوملاو دهعلا لهآ
 اولتقا ةرب يف يتلا ةرآل ا اهتخسن ةخوسنم هذه تراص مث ةنمؤم

 لتق ميرحت مويلا ةنسلا نم تباثلا : هريغ لاق . مهومتدجو ثيح نيكرشملا

 يف رقملاو كلذ ضعب ضقني نأ الإ هتمذ يف يمذلاو هدهع يق دهعلا يذ

 . كرشملاو ملسملا نيب ىوسي الو هلحب الإ هرارقإ

 ىهتنا هناو ةيرس يف ناك الجر نأ ليقو داهجلا باب نم باتكلا نمو
 هنعطف ملسم ينإ لاقف هحمرب هنعطيل بهذ املف نيكرشملا نم لجر ىلا
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 هللا ىلص يبنلا غلب كلذ نأ انغلبف هعم ناك عيتُم يف بغر امنإو هلتقف
 كثعب ىذلاو : لاقف 4 . ملسم هنأ معز ام دعب هتلتقأ لاقف هب اعدف ملسو هيلع

 داعأف نانسلا رح دجو ىتحو اذوعتم الإ اهلاق ام هللا لوسراي قحلاب

 هتلاقم لجرلا هيلع دريو تارم ثالث كلذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 نع تققش الهف ةعبارلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ىلوألا

 مل كنإ كيو : لاقف .س هللا لوسراي هملعأ تنك وأ لاق هبلق ىلإ ترظنف هبلق

 اريسي الإ ثبلي مل لجرلا كلذ نأ انغلبف هناسل هبلق نع ربعي امنإ هملعت

 يبنلا رمأف أذوبنم حبصأف هوداعأ مت ًأذوبنم حبصأف هونفدق تام ىتح

 كلت نأ انغلبو لابجلا نم نيلبج نيب هب اوقلطني نأ ملسو هيلع هللا ىلص
 الو اونيبتف هللا لديس يف متبرض اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اد هيق تلزن تايآلا

 دنعف ايندلا ةايحلا ضرع نوغتبت ًانمؤم تسل مالسلا مكيلا ىقلأ نمل اولوقت
 نيكرشم متنك ينعي مكيلع هللا نمف لبق نم متنك كلذك ةريثك مناغم هللا

 نأ دارأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو ادمعتم ًانمؤم لتق نمو لزنأو
 . نيملسملا ءامد ةمرح اهب ملعي ةظعومو ةربع كلذ يق لعجي

 ردب ةعقو يف لتق ناميلا نأ ثيدحلا يف ىلإ عفر : لاقو س باتكلا نمو
 هب اوذطخأ ًاطلغ نوملسملا هلتق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم ناكو
 ةفيذح هنبا اهكرتف نيملسملا ىلع هتيدب ملسو هبلع هللا ىلص يبنلا ىضقف

 هللا لوسر رس لماح وه ناميلا نب ةقيذحو ائيش اهنم ذخأي ملو نيملسملل

 نا هرمأف ليربج هاتا يحولاب هرس هعدوتسا امنا ملسو هيلع هللا ىلص
 ملف رسلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هعدوتساف هرس ةفيذح لمحي

 .هيدبي نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرما ام الا دبي

 ادمع هوجو ةثالث ىلع لتقلا نأ ملعأ لتقلا ريسفت يف باتكلا نمو
 يمري يذلا وهو يناجلا ةلقاع ىلع وهف اطخلا امأف . دمعلا هيشو اطخو

 ادادح وأ هدصقي نأ الب هيلع عرصي وأ ناسناب كلذ عقيف هريغ وأ ريطلا
 امف هبيرك ناسنإب عقو جاسن وأ هلمع ىلع هديدح نم رانلا رارش راط

 وه دمعلاو . يناجلا ةلقاع ىلع كلذ ةيدو أطخلا وهف هلثم وأ اذه نم ناك
 ةبد كلذ يف سيلو دوقلا هيلعو دمع وهق هلتقيق ناسنا لتق ىلا دصقي يذلا

 امأو 4 ةصاخ يناجلا لام يف يهو مهل كلذق لوتقملا لهأ ءاشي نأ الإ
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 . هلتقيف هلتق ديري الو هيمري وأ هديب اناسنا برضي ىذلا وهق دمعلا هبش
 ىف ليق دق هنا ىعمو : هريغ لاق ى دمعلا ةيدك هتيدو دمعلا لثم وه كلذكف
 نورشعو سمخو ضاخم تانب نورشعو سمخ لبالا نم هتيدو دمعلا هبش

 . اهماع لزاب ىلا ةعذج نورشعو سمخو ةقح نورشعو سمخو نوبل تانب
 . ةيدلا ذخأي نا لوتقملا يلو ءاشي نأ الا صاصقلا هيف ليق دقو هريغ نمو

 وهو لجرلا لتقي لجرلا كلذ : لاقف صاصقلا نع هتلأسو : ةلأسم

 هيمري وأ ةبرض هبرضي وأ ةديدحب هأجوف هيلع هلتق مرحيو همد هيلع مرحي
 مل هنإف هيلع ىلصيو هب داقي : لاق ، توميف هلتق ديري الو كلذل دمعتي ةيمر

 مهسلا وأ حمرلا وأ فيسلاب هلتقل دمعتلا ناك نإو هيلع هلتق مرغو هلتق دري
 وذخأ لوتقملا ء ايلوأ ءاش نإو هيلع ىلصي الو دوقلا هيلعف كلذ هابشأ وأ

 ًايئات هلتقب رقأ مث هلتقل دمعت اذأ : رثؤملا ويأ لاق 4 هولتقي ملو ةردلا

 لتق اذإف لتقي نأ لبق لسغي هنأ ريغ هيلع ىلصيو هب داقي امدان ارفغتسم

 رهطي الو طنحي الو اهيف لتق يتلا هبايثب نفكيو نفدو هيلع ىلصو نفك
 هلتق دري ال وهو رجحب وأ ةديدحب هبرض هنإ كلذو دمعلا هبش هلتق اذإو
 نفديو لتقي هنإف ةنيبلا هيلع تدهش ىتح بتي ملو ركنأ مث ذ ةبرض نم تامف

 امأو رصملاك بئاتلا سيلو : لاق س هيلع ىلصي الو .رارصاب ارفاك ىمسيو
 ذخؤت الو هيلع ىلصي الو لتقي كلذف مهلتقب نادو نيملسملا لتق لحتسا نم
 . رانلا ىلا مث لتقي هنكلو ةيدلا هنم

 أطخلا امأو دمعلا هبشو دمعو اطخ هؤجو ةثالث ىلع لتقلا : ةلأسم
 كلذ حصي ىتح اطخ هنإ يناجلا قدصي الو ةريشعلا ىلع وهو لقع وهف

 نم رثكأ لجر لك نم ذخؤي الو ةريشعلا ىلع وه مث ةنيبلا هيلع موقتو
 يطعيو ةريشعلا نم ةيدلا ىقوت ىتح برقألاف برقألا نم مهارد ةعبرأ

 نم ءيش نايبصلاو ءاسنلا ىلع سيلو لاجرلا ىلع وهو مهدحأك يناجلا
 لك ىف سفنلا ىف نينس ثالث ىف أطخلا ةيد هذهو ةيدلا نم الو ةماسقلا
 ةعذج نورشعو ةقح نورشع سامخأ ةسمخ ىلع وهو ةيدلا ثلث ةنس

 ضاخم تانب نورشعو روكذ نوبلونب نورشعو نوبل تانب نورشعو
 دمعلا لتقو تعفر تلغ اذإو تظفخ تناه اذإ اهصخرو اهئالغ يف اهتميقب
نم فصنو سمخو نوبللا تانب نم فصنو سمخب ءازجأ ةتالث ىلع



 اهماع لزايو سدسلاو ةيعابرلاو ةينتلاو ةعذجلا نم ناسمخو قئاقحلا
 لزاب ىلا ةعذج نوعبرأو ةقح نوثالثو نوبل تانب نوثالث كلذ ريسفتو
 : رثؤملا وبأ لاق مث س اهصخرو اهئالغ يف اهتميقب اهيف ركذ ال اهماع
 اهنم نامثو ةعابر اهنم نامثو ايانث اهنم نامثو ع اذج نيعبرألا نم نامتق
 نهنوطب يف تافلخ نهلك اهماع لزاب يهو ضخام اهنتم ,نامثو سدس
 لتقو موجن ةثالث ىلع دمعلا ةيد هللا همحر بوبحم نب دمحم لاق 4 دالوألا

 تانب نم كلذ ريسفتو عبر نس لك نم عابرأ ةعبرأ ىلع دمعلا هبش أطخلا
 لثم قئاقحلا نم و كلذ لتم نوبللا تانب نمو نورشعو سمخ ضاخملا
 يف ةيدلا : رثؤملا وبأ لاق .ناركذ اهيف سيل كلذ لثم عاذجلا نمو كلذ
 صاصقلاو دوقلا دمعلا هيشو دمعلا يفو ء اوس دمعلا هبش يقو دمعلا

 . تاحارجلاو

 هديب هنم هيلإ ناك دمعلا هبشو هباصأف هريغ دارأ ام اطخلاو : ةلأسم
 هامر ول هللا همحر بوبحم ني دمحم لاق : هلتق كلذي دري مل هيمري وأ

 دمعلا امأف . كلذب دوقلا هيلع ناك هلتقف هلتق ديري الو هل اهب ادمعتم ةرعبب
 لاق هنأ انموق ضعب نع انغلبو س دوقلا هيفو دمع وهف ةرعبب هلتقل دمعت نإف
 هيلع ناك هلتق اهب دمعتي ةرعبب ىمر ول ىرن ول نحنو ةديدحب الإ دوق ال
 لهأ ءاشي نأ الإ هيف ةيد الو دوق دمعلاو . هللا ءاش نإ ذخأن اذهيو دوقلا

 يهو ةريشعلا نود هلام يف تناك ةيدلا اوذخأ نإف ةيدلا اوذخأي نأ لوتقملا

 بوبحم نب دمحم لاق 4 ,رجأو زراجتو ريخب ناعأ نم الإ اهيف ةدم ال ةلاح

 لقعلا يف لجرلا فصن ة ةأرملاو موجن ةثالث ىلع دمعلا ةبد هللا همحر

 : ءاهقفلا ضعب لاق دقو . ملسملا ةيد ث يسوجملاو ينارصنلاو يدوهيلاو
 ةد ثلث ةمذلا لهأ نم ةأرملا ةيدو مهرد ةئامنامت يسوجملا ةيد نأ
 . ةملسملا

 ًاعيمج مهيلعأ ًاعيمج هولتق سفنأ ةرشع نيب دبع نع هتلأسو : ةلاسم
 دحاو لك ىلع ليق هنإ يعم لاق س ةرافك مهنم دحاو ىلع وأ ةدحاو ةراقك

 . دارقنالا ىلع ةرافك

 هنإ يعم : لاق ٨ همزلي ام تام ىتح همالغ برض لجر نعو : ةلأسم
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 هيلع امنإ هنإ ةرافكلا ىنعم تبث اذإف ةرافكلاو رافغتسالاو ةيوتلا هيلع ليق

 ناك نإف هل تلق 0 نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف ةرافكلا نع قتعلا
 ضعب يف نأ يعم : لاق 4 صاخ ا كلذ مأ هازجأ قتعأ امف قتعلا ىلع ردقي
 . ةرافكلا قتع تع ىلا بهذي ضعبو هلثم قتعي هنإ لوقلا

 حايصلا هيلع مث دجي ال ىتح قتعلا هيلعف لتقلا ةرافك امأو : ةلاسم
 رثكأ يف كلذ هنع ىزجي الو لتقلا ةرافك يف ماعطالاب رفكي نأ هل سيلو
 ملعأ ةللاو ذخأن لوألا لوقلابو هنع يزجي هنإ ليقو ث هب لومعملا وهو لوقلا

 . باوصلاب

 وأ ايدوهي ناك نإ كلذكو أطخ هدبع لتق نم ىلع ةرافك الو : ةلاسم
. ىلصي ال ًايجنز



 لتقلاب رارقالا باب
 كلذ هيشأ امو ءامدلاو حورجلاو

 : لاق ى هب رقأ يذلا لتقلا همزلي له ركني مث لجر لتقب رقي يذلا يفو
 . مكحلا يف همزلي الف ركني نأ هلو كلذ همزلي مل ركنأ اذإ هنأل . ال

 .لتق هنأ رقيق لتق ة همهتي ذوخ ام نجسل أ يف نوكي ي ذلا يفو : ةلأسم

 هلل ا قح انطقسأو دايعلل قحو هل قح هيق اذه نأل ةىدال | هدلعو لتقب ال هنا

 . ةيدلا وهو دايعلا قح انتيثأو ةهبشلاب

 لتق هنا رقأ لجر يف نامثع نب ناهبن نع يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 تلتق لاق اذإو هيلع تبث اذه اخأ تلتق لاق اذإ : لاق س هتراو اذهو انالف

 . هيلو اذه نإ هلوق لبقي ملو ةمهتلا تعقو دقف هنع افع ن نإف هيلو اذهو ًانالف
 الو هيلو اذه نأ ةحصلاب الإ مكاحلا هيلع مكحي الو همد رده هلتق نإو

 . هريغ نلو هل نوملعي

 مامإلا ىلإ عفر ا اذإ ىتح لجر ١ إتقب فرتعا لجر نعو : ةلأسم

 :لاق ى ينم ايعلو ًابذك كلذ تلق امنإ : لاقو هفارتعا نع داع دوقلا رحو

 درق أ هلتقب اذه فرتع | من هلتق نم ىردي ال الوتقم بيص ] لجرلا ن ا ٠, اك نإ

 . هفارتعا دعي هنعجر هعقنت ملو هر

 وأ ينامر لاقو الحر لتق هنا رقأ لجر نعو هللادبع يبأ نع : ةلأسم

 ماقأ نإف ةنييلاب الإ هاوعد لبقت ال : لاق . هتلتق كلذ دنعف ينبرضفق أدبي

 . دوقلا همزل الاو لاق ام ىلع لدع هنيبي

 مث اهنيعب هقرس وأ هنيعب لجر لتقب رقأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 لوأ هيلع عقي نأ لبق نم هرارقإ نع عجرو ركنأ اذإ ليق دقف ركنأ
 رقأ ام مدعأ ةخسن يفو مرغي نأ مزليو قرسلا يف دحل و ةبدلاو صاصقلا
 ةبوقع هلانت نأ ريغ نم ًاعربتم ناك اذإ كلذو دحلا هنع لطب اذإ هقرس هنإ
 لطي ليقوم هل ة هعجر الو دوقل | هيلع تيثي لبق دقو : هريغ ل ق . دح 7
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 . ةبدلا تيثتوا دوقلا

 رقأ لجر نع بوبحم نب دمحم يراوحلا نب د لضفقلا لأس : ةلأسم

 رثألا امأق : لاقق . هلتق هنإ رخآ لجر ىلع لدع ادهاش ماقو لجر لتقب

 رمعو مشاه لاقو . هلتقب نادهاشلا هيلع دهش يذلا لتقي يلولا ن أ ءاجق

 لاق 0 هدحو هلتقب رقي دحاو لك نالجر هب رقأ ن نإ تيأرأ ث كلذك لضفملا نب

 ليق صاصقلا هنم ذخأ همهتاو ءاش امهيأ امهيف رايخلا يلولل نأ لوقأ :

 نأ هيلعف هلتق وه نإ : لاق 4 ائيش لوتقملا ةثرو ىلع دري نارخآلا ىلعف

 ةبقر قتعيو هتثرو ىلا هتيد يدؤي

 ىلع هيلع ةيدلا نوكتأ اطخلا هجو ىلع لتقلاب رقملا نعو : ةلأسم
 نانسأ ىلع يهف[ةخسن يفو]وهف دمعلا نانسأ ىلع مأ اطخلا نانسا
 . هلام ةصاخ يف رقأ امك أطخلا

 نأ أطخ لجر لتقب رقأ نم نأ دلاخ نب ا دمحم نع ظفحو : ةلأسم

 . دمعلاب هلتق ىلع ةنيب م وقت نأ الإ اطخلا ةيد الإ هيلع سيل

 لتقب رقأ لجر نع هتلأسو هللا همحر يراوحلا وبأ هديق امم : ةلأسم
 يف هيلع ةيدلا : لاق . أطخ هلتق مدلا يلو : لاق . ادمع هتلتق لاقو لجر
 لطبأ اطخ مدلا يلو لاق املف هرارقإب ادمع اندنع لتقلا نأل : لاق . هلام
 . ةيد الو هيلع دوق ال ليق دقو ةيواعم وبأ لاق 4 الام مدلا عجرو مدلا هنع

 هيق ناك هنإ رقملا قدصو دمع هنإ لاقف مدلا يلو عجر نأ ليقو : هريغ نمو

 سيل : رثؤملا وبأ لاق ة هيق دوق الو هيلع ةيدلا هيف ةيواعم وبأ لاقو س دوقلا

 . كلذ ىلع اوقفتا ولو أطخ هلتق هنإ اولوقي نأ دعب نم هولتقي نأ مهل

 لوتقملا ءايلوأ ىعداف ادمع لجر لتقب رقأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 اوميقي نآ الإ ءيش مهل سيل لاق ادمع هتلتق لجرلا لاقو 4 اطخ لتق هنإ
 مهو ادمع هلتقي رقأ لتاقلا ن أل مدلا نوعدي وأ اطخ لتق هنأ ًالودع ةنيب

 لتاقلاو مه قفتاو ادمع هلتق لاق نإف ءيش مهل سيلف أطخ لتق هنإ نوعدي
 نأ مهل سيل : رثؤملا وبأ لاق 0 اوبحأ نإ ةيدلا اوذخأي وأ هولتقي نأ مهلف
 . كلذ دعب اوقفتا ولو اطخ لتق هنإ اورقإ[ةخسن يفو]اولوقي نأ دعب هاولتقي
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 ىعد و اطخ الجر حرج هن ا رق أ لجر يف هلل اديع يب أ نعو : ةلاسم

 نأ ال ١ هلام يف شرال ١ هدلعو حراجل | لوق لوقلاف ادمع هحرج هنا إ حورجم ١

 هيلع نوكيف ادمع هن إ ةنيب موقت وأ ةلقاعلا يلع نوكيف أطخ هنأ ةنيب موقت
 كلذ يق مكحلاف لاومألا يف امأو سفنلاو حورجل ا يف اذهف صاصقلا

 هلق هنإ لوتقملا يلو ىعدا وأ اطخ لجر لتقب رقأ ىذلا كلذكو اذهل فلاخم

 هلام يف ةيدلا هيلعف إلاو ادمع هلتق هنإ لوتقملا ءايلوأ ىلع ةنيبلاف ادمع
 . ادمع هلتق ام هللاب نيمي لتاقلا ىلعو ةصاخ

 لتقب ةمهتب اموق اومهتا موق نعو هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 افعق مهضعب ركنأو تاحارجلاو لتقلاب موقلا ضعب رقأ مث تاحارجو
 اوضرفو ةيدلا ىلا اولزنو صاصقلاو مدلا نع موقلا نع ءامدلا باحصأ
 لثمب اورمأف اوداع نيركنملا موقلا نأ مث ةامسم موجن ىلا ةيد موقل ا ىلع

 له تاحارجلاو لتقلا يف مهئاكرش هنأو نولوألا مهباحصأ هب رقأ ام

 ؟ مهالتق ردقب نولتقيو مهنم نوصتقيف ءالؤه ىلع اوعجري نأ مدلا ءايلوأل

 . هولتقيف اوعاش نم نيرخآلا نيرقملا ءالؤه نم اوراتخي نأ مهل لوقأف
 أربت مل نإو لوتقملا ةيد نوكت مث مهنم صاصقلا يف اوراتخا نأ كلذكو

 نيرخآلاو نيلوألا نيرقملا عيمج ىلع هنم تصتقا نمم تصتقا تاحارجلا

 هذه نم هتصح عيمجلا نم مهنع طقسيو هنم صتقا يذللو داقملا ء ايلوأل
 ةعجر الف مدلا نم مهنع اقع نيذلا امأف س ءاكرش مهنإل شرالاو ةيدلا

 ملعي ىتح يماد وهف حرجب لجرلا رقأ اذإو : صاصق الو دوق يف مهيلع
 . كلذ نم رثكأ

 ىلع هيلع ةيدلا نوكتأ أطخلا هجو ىلع لتقلاب رقملا نعو : ةلآسم

 يف رقأ امك أطخلا نانسأ ىلع يهف ؟ دمعلا نانسأ ىلع مأ اطخلا ن نانسأ

 . هلام ةصلاخ

 لوتقمل ١ يلو ل اقو > 1 لمع هطق هن ا لجر لتقب لجر يف ل اقو : ةل اسم

 : لاق نم لاق ةبواعم ويأ لاقو ‘ هلام يف هبلع ةيدلا : لاق . اطخ هلتق هنأ

 . دوق الو هيلع ةيد ال
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 سبح الو ديق الو هطغض الب لجر لتقب رقي لجر يف خايشألا نم لجر
 مامإلا انيلع راشأ يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاق .4 هب لتقي هنإ

 اطخ هنإ جتحاو . هريرس ىلع هدجو الجر لتق هنا رقأ لجر يف كلملادبع

 يف تيأر ىتح كلذ نع انأ تكسمأف : لاق 4 لتق يذلا ىلا دمعتي ملو

 ىسوم باوج ٠ كلذ هل اوري ملف مهضعب امأو 0 لتاقلا لوق لوقلا نأ باتك

 يمرلاب انادب هنأ كلذو اعيمج انلتق !ولاق لجر لتقب اورقأ رفن نعو يلع ني

 تبثأ اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ال حأ اكتف كلذ نوكيأ هانلتق ىتح هانيرضفق

 اندنع وهف اذهفق مهرارقإ يف مهيلع ةطغضالب هاي إ مهلتق نم موقلا

 نأ مهجلا نب مشاه ينربخأ رقصلا ني نازع ةيواعم ويأ لاق 4 صاصق

 هنأ اننظ اولاقو هلتقب اورقأف هولتقف لجر ىلع اولخد لخن لهأ نم اموق

 . هغلب اميف ًادوق مهيلع ري مل يلع نب ىسوم نأ ركذف هريغ لجرل نالف
 ةلأسملا هذه يف لاق هنإ زرحم نب ديعس نع يراوحلا نب لضفلا ينربخأو

 راثأ انيأرق : لاق يلع نب ىسوم الإ دوقلا مهيلع اوأر خايشألا نأ

 يلع يبأ نع ةلأسملا هذه يف يلع نب دمحم ينربخأو اطخ هنإ نيملسملا

 هنإ نيملسملا بتك ضعب يف تيأر تعجر املف ائيش لقأ ملف تكس : لاق

 . ةلأسملا هذه يف ةروشم يف كلملادع مامإلا دنع اوناك مهنأ كلذو اطخ

 ةيد هارن انإف دوق حأ وه ةبيدأ اطخ هتلتق ينإ لاق مت الجر لتق لجر نعو

 : هيلو لاقو 0 ادمع هتلتق : لاقو لجر لتقب رقأ لجر نعو 4 رقملا لام يق
 املف س هرارقإب ادمع اندنع لتقلا نأل هلام يف هيلع ةيدلا : لاق 0 اطخ هلتق

 دقو ةبواعم وبأ لاقو 4 الام مدلا عجرو مالا هنع لطب أطخ مدلا يلو لاق

 . هل ةيد ال٬و هيلع دوق ال موق لاق

 هنإ لجر لتقب رقأ لجر نعو س هيلع ضرع هللادبع يبأ نعو : ةلأسم
 ءايلوأل رايخلا نوكيأ س لاوش يف هلتق هنأ رخآ رقأو ناضمر رهش يف هلتق
 الإ لتقلاب ىلوأ ناضمر رهش يف هلتق هنأ رقأ يذلا : لاق ؟ امهيف لوتقملا
 لتق امنإو ناضمر رهش يف ايح ناك ٠ مهبحاص نأ لوتقملا ءايلوأ لوقي نأ
 . كلذ مهفأق لاوش يف هلتق هنأ رقأ يذلا اولتقي نأ اودارأف لاوش يف

 مقي ملو هتلتقف يلع ىغب : لاق 4 هلتاقب ىتأف لتق لجر نع : ةلاسم

 هيلع ىغب هنإ لجر وأ ةأرما هل تدهش نإو هب رقأ ام الإ هلتق هنأ ةنيب هيلع
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 . لتق هلتقب رقأف هتسم ةبوقع ريغ يف عماج لجرلا لقع ناك نإ : لاقف
 هنإ هفارتعا دعب ةنيب هيلع بلطي الو كدي ىف قدص اطخ هلتق هنإ معز نإو

: 

 : لجرلا لاقو 0 اطخ لتق هنإ ءايلوألا ىعداف لتق لجر نعو : ةلأسم

 وأ أطخ لتق هنإ لدع ةنيب اوميقي نآ ال ا كلذ مهل سبل :لاق 4 ادمع هتلتق

 يشالف اطخ هلتق هنأ نوعدي مهو ادمع هلتقب رقأ لتاقلا نأل مدلا نوعدي

 وذخأي نأ هولتقي نأ مهلف لتاقلاو مه قفتاو ادمع هتلتق : لاق نإف 0 مهل

 هلتق هنأ هرارقإ دعب نم هولتقي نأ سيل هللادبع ويأ لاق س اوبحأ ن ا ةيدلا

 . هلام يف ةصاخ هيلع ةيدلا مهل امنإو اطخ

 لجرل رقأ لجر نعو رقصلا نبا نازع ةيواعم يبأ باوج : ةلأسم
 . رضح يذلا خأ لوتقملا نأ ةنيب مقت ملو هدلو وأ هاخأ لتق هنإ رضاح
 تلتق لاقف لتاقلا رقأ اذإف . ةنيبلاب وأ لوتقملا خاب لتاقلا رارقإب ىفتكي

 نأ ةلداعلا ةنيبلاب الإ كلذ زجي ملو هدلو اذه وأ هوخأ اذهو نالف نب نالف
 هتلتق رضاحلا اذه نبا تلتق لاق امنإ رقملا ناك نأو هدلو وأ هوخأ كلذ
 . ملعأ هللاو هيلع زئاج هرارقإ نإ لوقأف . ادمع

 لتقب مهتا لجر نعو رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ باوج : ةلأسم
 تامق هتيرضفق ينبرضي دارأ انالف ن نأ سيحلا يق رقأق ح امإالا هسبحف

 هب رقأ امب ذخأ هرارقإ ىلع مت نإف هتلتقف ينلتقي ن أ دارأ لاق وأ يبرضبي

 نإ تلق ي لوقي ام ىلع ةنيب ميقي نأ الإ هاوعد ىلا تقتلب ملو هسقن ىلع

 كلذف هب تاطخأف هريغ تدرأ امنإ وه هنأ ملعأ مل نكلو انالف تلتق انأ لاق

 عم رقي لجرلا نعو بوبحم ب اوج . هلام يف ةيدلا هيلعو أطخلا نم اندنع
 لوقي نأ نكمي دق هنإ انالف تلتق ينإ اودهشأ لوقي الو انالف لتق هنإ موق
 انأ لجرلا لوقي نأ نكمي دقو كلذب حدمتي هلتقي ملو انالف تلتق انأ لجرلا
 . مامإلا عم رقي نأ الإ أدوق هيلع ىرأ الف هلتق دقو ًانالف تلتق

 هللا كمحر تركذو هلل ا همحر هلل اديع ىبأ نم مامإل ىلاإ : ةلأسم

 ن و ن اوخأل ١ ةرواشم ىل ١ ؛هيق ح اتحي ام كتيعر رومأ نم دسفي يذل ١

 مكدنع رفأف لتقب ةمهت ىلع سبحلا يف ناك ايسب لهأ نم رمع نب دمحم
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 ىذلا لتق امنإ هدنع ناكو هريغ لتقف لجر لتق دارأ هنإ كلذل الخ دق

 لجرلا توم دعب كلذ هل نابق هريغب لتقلا عقوو ايح هآر نأ ىلا هيلا دصق

 اذه لثم نإ كيلا بتكف هرواشت ىضاقلا ىلا تبتك هنأ هللا كمحر تركذو

 رقأف مهيلا ا هتزرب أو كترضحب ن اك نم تعمج كناو هرمع سيحلا عدوتسي

 اذه تسيح كنأ تركذو . دوقلا هبلع ىأر نم ىأرف ‘ رارقإلا اذهي مهعم

 كي مجهي نأ هللا لثسأف 0 كلذ يف ييأر كفرعأ نأ تببحأو اريثك لجرلا

 هنإ هللا كمحر ملعاو باطخلا لصفر ةمكحلل كقفوي نأو باوصلا ىلع انيو

 امنإو رقي وأ ةلداعلا ةنيبلا مهيلع موقت ىتح ءامدلاب مهتلا لهأ سبحي امنإ

 يف غلابو دهتجا دق هنإ مامإلا ىريق مهيلع كلذ حصي ال وأ مهنم ناك

 رارقا لتقلاب هسفن ىلع مهنم رقأ نمو مهقالطا كلذ دعب ىريف مهسبح

 ىلاعت هللا باتك يف ءاج ام هيف مكحلا ذاقنا مامإلا ىلع ًأقح ن ناك احيحص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نمف ىلاعت هللا باتك يق اودجي مل نإف

 مل نم سبحي امنإو هللاب ملعلاو ىدهلا ةمئأ راثآ نمق دجي مل نإف ملسو

 هلهأل رقأو هنم ولا ذخأ ىلا اعد نم امأف هسفن نم فاصنالا ىلا وعدي

 انفالسا نع رثأ اندنع اذه لثم نإ هللا كدعسأ ملعأو ث هيلع سبح الق
 يف كلذ تفرع دق هللا ءاش نإ تنا لخنب ذه لثم ناكو انم ىدهلا ةمئأو

 دار ا امنإو هلتق هنإ رمع نب ديعس بيبر رقاقف يلخنلا دمحم نب ديعس لتق

 ديعس وهو هريغ لوتقملا ن ناكو دصق هيلاو رمع نب ديعس همأ جوز همع لتق

 ىسوم هيلع ري ملف هللا همحر كلذ يف مامإلا كلملادبع رواش مث دمحم نب

 راثآ ضعي يف تدجوو . دوقلا نيملسملا نم هريغو هللا همحر يلع ني

 هب كسمتو هبجعأف انلع كلذب تملعأف هيلع دوق ال هنإ اذه يف نيملسملا

 ناك دقو انظفح يذلا اذهف هسفن ىلع لجرلا رارقا اذه امنإ : لاقو

 ال هنإ هب ذخأن يذلاو هلوقب اوذخأي ملف كلذ يف مهفلاخ دق يلع نب رهزألا

 ءيش اهنم هلتقاع مزلت الو هسقن يف ةيدلا همزلت امنإو لجرلا اذه ىلع دوق

 لتق ىلا دصق ام هنا هللاي نيمي مهل هيلعف هنيمي د مدلا ء ايلوأ دارأ نإو

 سيلو هب اطخأف هريغ لجر لتق الإ دارأ امو كلذ دمعت الو اذه مهبحاص

 ىغبو ينبرضف ينادتبا لاقف لتقب رقأ نم ةلزنمب اندنع هللا كمحر اذه

 هلتق ىلا دصق هنإ رقأ دق هنأل ةنيبلاب الإ هاوعد هنم لبقي ال اده هتلتقف يلع

 امنإو هتدرأ الو اذه لتق ىلا دصقأ مل ينإ لوقي كلذو هيلع هيغب ىعداو
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 ذلا نأ يل ناب مث من هتدرأ يذل ا كلذ هن أ يدنعو هطقف هريغ لتق تدرأ

 7 اقو لجر لتقب رق ] الجر ن ں أ ولو هريقغي لتقل أ عقو امن او ( يح هطق ت در ]

 همزل الإو لدع ىدهاشب الإ هذه هاوعد لبقت ملو هتلتقف ىنبا لتق هتيأر
 . دوقلا

 يف ةلوتقم تدجو ةأرما يف تركذو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 تقصو ام ىلعف 0 ةيدلا هبلع مأ اهب دوق وهأ اهلتق هنإ لجر رقأف قيرط

 كلذ يف رايخلا ناك اهيلع ًايدعتم اهلتقل ادمعتم اهلتق هنإ لجرلا رقأ اذإف

 فصن هيلع اودرو مهتبحاصب لجرلا اذه اولتق اودارأ نا ة ةأرملا ءايلوأ ىلإ

 نأ مهلف ة ةيد الو ث ةرئان ريغ نم ًأكتف اهلتق هنإ لجرلا رقي نأ الإ ةيدلا

 نم ذخأي نأ ة ةأرملا يلو دارأ نإو ائيش هبلع اودري الو مهتبحاصب هولتقي

 . كتف ريغ وأ اكتف اهلتق ناك كلذ مهلف ًأدوق اذهي ذخأي الو ةيدلا لتاقلا

 لاقف الجر لجر لتق اذإ هنإ ظفحن ىذلا رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 رضحي نأ الإ قدصي الو هب لتقي هنإ نوملسملا لاقف يلع ىغب هنإ لتاقلا
 نأل ةيد الو هبلع دوق الف هلتقف هيلع ىفب هنإ ةلداع ةنيب رضحي نإف ة ةندب

 يل لاق دقف ة أطخ هتلتق ينإ : لاق ناو لاق 4 دوق الو هل لقع ال يغابلا

 دعب نم ىعدا مث هلتق هنإ ةنيبلا هيلع تدهش تناك نإ بوبحم نب دمحم
 هلتقب ةنيبلا هيلع دهشت مل نإو قدصي الو هنم لبقي الو أطخ هلتق هنإ كلذ
 يف هنم لبقي ال هنإ ريغ ةيدلاب هيلع مكحو هرارقإ لبق اطخ هلتق هنإ رقأو

 نأ الإ : لاق 4 هلثم سبحي ام ةياغ .يضقتسي ىتح مامإلا 7"
 نم ءىرب اطخ تلتق لاق نم لك سيلو : لاق . لوتقملا ءايلوأ هقدصي

 سبحي لب أطخ تلتق لوقيف لام هل سيلو لجرلا لتقي نوكيف سبحلا
 لجر نوكي نأ الإ ادمع لتقلاب مهتي نم ةياغ يصقتسي ىتح هسبح لاطيو
 ردق ىلع سانلا ثادحا يف نورظني يأرلا لهأو مامإلاو قدصلاب فرعي
 . مهتقعو مهلهج

 ملو يم اد حرجب يبصل وأ لجرل رق أ نميف ترك ذ ام ام او : : ةلاسم

 هنع نمع انظفحو اذ ده يف انعم ي ذل او كلذ ل ريغ الو 4 هم ات ةيج ر هن ا رقي
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 مكاحلا عم سايقلا يف كلذ حص نإف لوطلاو ضرعلا يف امأو ى كلذ نم
 اندنع حورجلا لقأف الاو حراجلا نم رارقإب وأ لدع ىدهاشب وأ يأربو

 يف اهل رسكملا نم ةطقنلاو رسكملا نم ةطقن حرجلا نوكي ام لقأو 4 ةيماد

 رخؤم يف قيناود ةعبرأو مهرد هجولا يفو قيناود ةسمخ س أرلا مدقم

 لجرلا نم ركذلاو رهظلا ادامو ردصلا راحم الخ ام ندبلا يفو سأرلا

 لقأف الاو هنيعب يناجلا ىلع حص نإف فصنو نيقناد اذه يف ةطقنلل نإف

 هنيمي داراو كلذ نم رثكأ هنا يعدملا ىعدا نا هنيمي عم ةطقن هيلع تيثي ام

 كلذ باسحيق 0 لقأ وأ كلذ نم رثكأ ن ةميق ناك اذإ كلذو كلذ يف

 باسحلا نوكيف . سدسلا سدس ةلمجلا نم يه رسكملا نم ةطقنلاو نوكي

 نيقيلا دعب الإ فلاتملا ىلع الو رطخلا ىلع كسفن لمحت الو س اذه ىلع

 . هللا ءاش نإ ةريصبلاو
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 اذإ لتاقلا يق باب

 لتقلا ريغ اتدح لوتقملا سف تدحأ

 مث ديعب ريغ هنع بهذ هنإ مث لجر دي عطق لجر نعو هللاديع ييأ نع

 عطقف هيلا عجر مث ديعب ريغ هنع بهذ مت ةدقايلا هدي عطقف هيلا عجر

 نأو ًاصاصق اوذخأي نأ هيلا لوتقملا ءايلوأ بلطف دعب نم هلتق مت هيلجر

 نم اهعطق ةحراج لك ةيد اويلط وأ مهبحاصب لعق يذلا لثم هب اولعفي

 مث مهبحاص نم اهعطق ةحراج لك نم ةيد اوبلطو هنولتقي مت مهبحاص

 هبرض اذإ هنا لوقن اًناف . كلذ مهلأ ًاضنأ مهبحاص سفن ةيد نوذخأي

 كلذي اهياهذ دعي وأ اهعم هسفن تتاقو حراوجلا هذه اهيق بهذأ ةبرض

 شرا مهل سيلو ةمات ةيدلا اوعاش نإو اوعاش نإ دوقلا لوتقملا ءايلوئلف
 شرا اواش نإ مهلف ةحراج دعب ةحراج هنم عطق ناك نإو حراوجلا
 كلتب صاصقلا اودارأ نإو اودارأ نإ ةلماك دعب نم سفنلا ةيدو حراوجلا
 . كلذ مهلق حراوجلا

 رخآ لجر عطقو رخآ لجر دي عطقو الجر لتق لجر نعو : ةلأسم
 صاصقلا لوتقملا يلو بلطو رخآ لجر لجر عطقو رخآ لجر نذأ عطقو
 لاقو يبحاصب هلظتقأ انأ : لوتقملا يلو لاقف اضيأ صاصقلا ءالؤه بلطو

 : لوتقملا ىلو لاقف . انقح بهذ هتم صتقن نأ لبق نم هتلتق نإ : ءالؤه
 مكصاصقب بهذت نأ هسفن ىلع تفخ يلبق نم صاصخلا متذخأ نإف
 انصاصق نم هسفن تبهذ اذإ نكلو اولاقف . اهلك يبحاص ةيد اونمضاف
 ةيدلا مه اوبلط نإ تلقو . انقحل نإ هتيد نم انقحلي يذلا كيلا انملس
 يلول اولاقف لام تاحارجلا هذه بحاصل نكي ملو لوتقملا يلو بلطو
 ينإ لاقف كيلا هانملس هادأ اذإف انقحب هيعستسن ىتح هعقدا لوتقملا

 هملسأ ىتح اذهب ثدح ثدح نإ ىبحاص ةيد اونمضاف ثدحلا هيلع فاخأ
 . كلذ هركيف هب تنأ كنأشو انقحب انل تنأ نمضاف هل مه اولاقو 0 مكيلإ
 لتقي مث 0 لتقلا نود هب أدبي هنإف لتقلا نود دحوأ قح لك نأ انعمس دقو

 ملس نإف نذألاو لجرلاو ديلا يف صاصقلاب أدبي لوقي ءالؤه كلذكو دعب
 نإو هلتقي نأ لتقلا بحاصل ناك حورجلا هذه نم صاصقلا اذه دعب نم
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 نأ هنم صتقأ نم ىلع ناك صاصقلا اذه نم ءيش يف ثدح هب ثدح

 لوألا لوتقملا ءايلوأل نوكيف ةلماك[ةخسن يفو]ةمات ة ةبد هنم صتقملا ةبد ردي

 صتقي مل اهانج يتلا تايانجلا كلت نم ءيش هيلع يقب دق ناك نإف لوألاف
 تايد تايقابلا تايانجلا كلت باحصألف لوألا صاصقلا يف تام هنأل هنم

 نم ىلع اهقحتسا يتلا هتيد يفو لام نم كرت اميف ةصحلاب مهيلا ىنجام

 اذإ هنا إ يعم : هريغ لاق 4 نيملسملا يار نم ددزاو 4 ملعأ هللاو هنم صتقأ

 مكحن كلذبو لتقلا يق الخاد هل كلذ ناكو لتق هنود امو لتقلا هيلع عمتجا

 . دابعلا قوقح نم وأ هللا قوقح نم كلذ ناك مهل هيلع

 عطقو هينيع اقف :و لجر ينذأ عطق لجر يف رثؤل وبآ لاق ¡ ةلاسم

 : لاق .ةدحاو ة هيد ال ا هبلع سيلف ةبدل | ىلا ا ١ ءايلوأ كرت نإو دوقل | ,

 . هتيد هنم ةعطق وضع لكب هلق هب لثمملا شاع مث كلذ هب لعف نإو

 لجر يلجر عطق لجر نعو 0 رفعج نب دمحم باوج نم : ةلاسم
 لوقأف : موي د دعب موي وأ ر ارم وأ ةدحاو ة هرم يف كلذ .ناكو ا هلتق مث هيديو

 ال ا هل | سيلف ة ٥ه دح حاو ة ةبرضب نوكي ن ں ا ال ا اضيأ أ شرال او كلذ ذ يف ص اصقتل ا

 يب أ نع اذه دجوي : ٢ اق هريغ نمو . سفنلاب اد مت حر اوجل او شرال ١ كلذكو

 اواش نإ رايخلا ءايلوأللف ةدحاو ة ةبرضب كلذ نكي مل اذإ هنإ هللادبع
 اودخأ او حدر اوجلاي اه اوصتق ١ اوءاش ف ن !و 4 سقنلاب د مث ر اوجلاب اد اوصتق

 ل اقو > سقنلاب ن اوصتق او حر اوجل ةب ل اوذخأ اعاش نإو . ‘ ةد دل =" :

 : لاق نم ل اقو . حورجل أ ةخسن يفو حر اوجل ا يف كلذ مهل اضيأ | : 9 اق نم

 سقنلا صاصق وأ دحاو ةيد الإ هيلع سيلف دحاو ماقم ىف كلذ ناك اذإ

 . وه شيعي نأ الإ

 اضيأ ١ ايم ادر رخ ا لتق ح ابر ينب نم الجر ْن ] مش اه ل اقو : ةلاسم

 اضبأ ١ اويلطو ش 7 اهنم تمي مل ةيرض يلول هيرضق دش ر مهل ٥ ل اق اق

 مالاب بولطملا اذه هبرضي ىتح هبرض يذلا اومدق ريشب مهل لاقف هلتق
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 هوقرس ىتح كلذ اوكرت هيأر اوفرع املف كلذ دعب هلتقيل مث اهلثم ةبرض

 . هولتقق دعب نم
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 لتقلا يق كارتشإلا يف باب

 كلذ ريغ وأ يأر وأ ةنوعم وأ رمأب

 املف مهلتق نوديري موق ىلإ اوراس موق نعو يراوحلا يبأ باوج نمو
 ملو لتقي ملو مري ملو مهفلخ ناكو لجر اوراس نيذلا موقلا يف ناك اوقتلا
 اذه ناك نإف تقصو ام ىلعف ؟ كلذ يق همزلي ام ةيوتلا دارأو ائيش لعقي

 ناكو مهعم هسقنب مهرثكو نيملاظ ةاغب اوناكو موقلا ءالؤه عم راس لجرلا
 حرجلاو لتقلا نم اولان ام موقلا نم اولان ىتح موقلاب اوعقو ىتح مهعم
 نع ليق دقو لتقي ملو مري ملو كلذ لعف نم مزلي ام لثم همزليأ بلسلاو
 . همد يف كرشأ دقف لوتقملا هداوس ىلا رظن نم لاق هنإ ءاهقفلا ضعب

 رخآلاو امهدحأ هلتقف لجر لتق ناديري اراس نيلجر نعو : ةلأسم

 لثم ةلاسملا هذه يف باوجلاف . همزلي ام ةبوتلا دارأ مث رظني فقاو
 اذا قحلا نم لتاقلا مزلي ام لثم همزلي 4 اهلبق يتلا ةلاسملا يف باوجلا

 . لجرلا لتق ىلع هل انيعم هعم ىضم امنإ ناك

 هولتقي نأ لجر ىلع اوعيابت موق نعو رخآ باوج نمو : ةلاسم
 نم مهنمو هماعطب ناعأ نم مهنمو هحالسب ن اعأ مهنمق كلذ ىلع اوعيابتف

 اوند اذإ ىتح ًاعيمج هيلا اوراسو ءاملاو ماعطلا لمحو بوكرلل هباودب ناعأ

 ءاكرش مهلك ءالؤهف تفصو ام ىلعف ى هلتقف مهيوقي مهنم لجر مدقت هنم
 لوتقملا داوس ىلا رظن نم يور دقهنأل رانلا يف مهلكو لجرلا اذه مد يف
 لوتقملا هداوس ىلا رظن نم ليق هنإ ىعم : هريغ لاق س همد ىف كرشأ دقف

 َ . همد ىف كرشأ دقف

 نأ ىلع اوجرخو لجر لتق نوديري اوجرخ موق يف ليقو : ةلأسم

 دحاو رسكف هودجي مل هلزنم ىلا اولصو املف هوبلسي وأ هوبرضي وأ هولتقي
 مل هنأ الإ رسكي ملو مري مل نم مهنمو كلذ ىلع اوجرخي ملو بابلا مهنم

 موقلا دوقي يذلا دئاقلا ىلع وأ هديب رسك يذلا ىلع الإ مرغ ال هنإ عنمي

 مهدوقي وه ناك اذإ ةعامجلا ثدحأ ام عيمج يف اضيأ هرلع مرغلا ناف

 ريغ ثادحألا نم ًائىش اوثدحي وأ ةيرق اوبلسي نأ ىلع اوجرخ ول كلذكو
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 مرغلا امنإو ثدحي مل نم مهنمو ثدحأ نم مهنم ثدحأ اولصو املف لتقلا

 ام عيمجل مرغلا ًاضبأ هيلع مهدوقي يذلا دئاقلاو لاومألا يف نيثدحملا ىلع

 ناك اذإ كلذ يف عيمجلل ةمزال ةيوتلاو بلس وأ لتق نم ةعامجلا ثدحأ

 ىلإ اولصو املف لتقلل وأ لجر لتقل اوجرخ اذإ امأو ليق 4 ملظلا ةَدن ىلع

 هحالسو عجري ملو امدان امئاق يقبو كلذ ىلع مهنم مدن نم مدن لوتقملا

 .دبمغو مدن ناو هيلع دوق الو ةيدلا هيلع نإ ليتقلا لتق ىتح هحالس رهاش

 ىلع ناك نإو ةيد الو هيلع دوق الو ةبوتلا هيلعف عجر وأ امئاق يقبو هفيس

 كيرش وهو ةيدلاو دوقلا هيلعق لتق ىتح لوتقملا داوس ىلا رظني وهو هتين

 ول كلذكو ليق 4 لوتقملا هداوس ىلا رظن اذإ لتاقلا ىلع ام عيمج يف

 اولصو املف عسي امم ًأرمأ أ وأ احلص نوديري مهنإ مهضعب عمو اوجرخ

 ملو ضري ملو لتقي مل نم ىلعف لاحلا اذه ىلع اولتقو ناك نم مهنم ناك
 دوق الو ةيدلا هقرس أرهاش هسقني ًارثكم يقبو ةلمجلا نم جرخيو مدني

 رمألا عقو ام نيح يف كلذ دارأ نم امأو 4 كلذل ديرم ريغ ناك اذإ هيلع

 . لوتقملا هداوس رظن اذإ لعافلل كىرش وهف

 عقو لجر نع هللا لمحر تلأس يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ةيرض الجر برضف هعم لتاقف لجرلا كلذل خ أ ءاج مث لاتق سان نيبو هنيب

 : لاق س يخأ ىلعو يلع ةيدلا براضلا لاق ى صاصقلا بورضملا بلطو
 اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف ٨ ًائيش اهنم يطعأ ال ةيدلاو برضأ مل انأ
 يلو كلذ امنإ ناك نإو ةيدلا هيلعف صالخلا دارأو برض يذلا وه رقملا

 مكحلا يف ناك اذإف هيخأ ىلعو هيلع ةيدلا هذه لاقو هيلع ىعدإ لوتقملا
 الإ رارقإلا نم هنم نكي مل اذإ هيخأ ىلعو هرارقإب ةيدلا فصن هيلع امنإف
 . اذكه

 مهنمو پرض نم مهنمف . اولتتقاف سانأو مهاوقتلا موق نعو : ةلأسم
 ىلع وأ اعيمج مهيلع ةيدلا نوكت برضي نأ ىبأو افقاو ناك برضي مل نم

 ريغ نم اوقتلا وأ نيدياكم موقلا جرخو صاصقلا كلذكو برض نم
 مالا يف ءاكرش مهلكف نيدياكم اوجرخ اذإف تفصو ام ىلعف . ةديكم
 ىلارظن نم ء ءاهقفلا ضعب لوقل برضي مل نم مهنمو برض نم مهنم
 لتق ىلع نيعمتجم اعيمج اوناك اذإف همد يف كرشأ دقق لوتقملا هداوس
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 ةيدلا يف ءاكرش مهلكف برضي مل نم مهنمو مهنم برض نمف موق
 لتق ىلع ءاعنص لهأ عمتجا ول هللا همحر باطخلا نب رمع لوقل صاصقلا
 اعيمج اوعمتجا اذإ ءالؤه الؤه كلذل لتقلا يف كلذو 4 اعيمج اهب مهتدقأل ةأرما

 يلع صاصقلاق مهنيب ةرئان تناك نإو اعيمج مدلا كلذ مهيلع ناك أكاتف
 هللاو برضي مل نمو برض نم اعيمج مهيلعف ةيد تناك ن او برض نم لك
 دقف . هيلع ام رتتسي ملو لتاقي ملو رمأ نم كلذكو : تلق ى باوصلاب ملعأ
 ةيدلا لوتقملا ءايلوأ دارأ نإ ةيدلاو صاصقلا هيلعف مهل ًارهاق ناك اذإ ليق

 ىلع ردق نإف ى ءاسؤرلاو نيعاطملا ةداسلا ءالؤه لثم ناك نإ كلذكو
 ةيدلا تناك لتاقلا ىلع ردقي مل نإو 0 دوقلاو صاصقلا هيلع ناك لتاقلا
 دقف كلذ ىلع مهل نيرهاق اونوكي نأ الإ دوق مهيلع نكي ملو ءاسؤرلا ىلع
 اوذخأ اوعاش نإو لتاقلا وذخأ اوعاش نإ رايخلا لوتقملا ءايلوأل نإ ليق
 مل نإف لعافلا ىلع دوقلا : لاق نم لاقو . مهل نيرهاق اوناك اذإ رمآلا
 . ةصاخ رهقلا يف اذهف رمآلا ىلع ناك لعافلا ىلع ردقي

 ةوعس نب دلاخ نع زرحم ني ددعسس : ةرفص يبأ عماج نمو : : ةلا اسم

 قبسقف هلتق نوديري لجر ىلإ ! اوراس موق نع لجر هلاس دقو لاق ريشب ن نأ

 كرشأ دقف هداوس ىلا لوتقملا ىلا رظن لجر لك لاقف هلتقف مهضعب هيلا
 . همد يف

 مهعم جرخفق حالسلاب اد اوح اص موق عم جرخ لجر نع لئسو : ةلأ اىسم

 لطابلاب ًاثادحا موقلا يف اوثدحأف مهعم ميرحلا نع عفدلا ديري لجرلا اذه
 نإ ١ ليق هنا { يعم ل اق ؟ كلذ يف مهكر اشم لجرل ا نوكيب له .» ع امد اوكقسبو

 اذ دهو همللم ىف كيرش وهق هملظ ىلع نيعم ٥ ل اوس لوتقم ١ رصي ] نم ن اك

 هيلع نعي ملو كلذ بحي مل نم مهيف ناك نإ امأو 0 ملظلا ىلع اونواعت اذإ

 زوجي ليبس وأ ميرحلا نع عفدي ليبس ىلع جرخ امنإو هوجولا نم هجوب
 ىلع ردق الو ةنوعم الو كلذي ء اضر وه هنم نكي ملو كلذ هردع ثدحأق هل

 هيلعو س ىونام ءرما لكلو نامض الو متإ يدنع همزلي مل لطابلا راكنا
 . هلوق ىنعم يلع ىونام

 هل لتاقلا ناكو ًالجر اولتقف ةيرق اوزغ نيذلا ةعامجلا امأو : ةلاسم
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 نمف نأشلا كلذل اوجرخ اذإ ليق دق هنإ يعمف . نوقابلا هري ملو مهضعب
 ةلزنمب وهق نيلتاقلا ةعامجلا ىف هسأر داوس لوتقملا ىأرو هلتق رضح
 الو مثألا هيلعف لعفلا رضحي ملو ثدحلا نع باغ نم امأو س نيلتاقلا

 ثدحلا مهضعب نم ناك مت يناعملا نم كلذ ريغل اوجرخ نإو 0 هيلع نامض
 يف ناعأ وأ ثدحأ نم ىلع ثدحلا امنإف هيلع اوعمتجأ الو اوقفتي يذلا

 نامض بوجو هكرتب قحتسا ىتح هيلع ردقي وهو ريكن يف رصق وأ تقولا
 نامضلا نود كلذ نم ةبوتلا هازجأ الإو كلذل هعييضتو

 هوبأو رح لجر نيبو هل خأ نبأ نيبو هنيب ناك لجر نعو : ةلاسم
 نوعطملا وبأ وهو هديكي كولمملا ناكو لجرلا خأ نبأ هنعط دق ناكو كولمم

 ابتخاف نعاطلا نيدئاك رخآ هل نباو نوعطملا هنباو كولمملا ةليل تاذ ءاجق

 امهدحأ هكسمأق نعاطلا مع ايقلف هانبا ىضمو عضوملا نم ابيرق كولمملا

 ىلعف ؟ ةفصلا هذه ىلع .يش كولمملا اذه مزلي لهق . هلتقف رخآلا هنعطو

 ىلع مدلا امنإف لوتقملا نع ارتتسم كولمملا ناك اذإف تقصو ام ىلع

 ةيمرلا تناك اذإ اعيمج نالتقيو كتفلا ةلزنمب اذهو نعاطلا ىلعو كسململا

 . لوتقملا اذه ريغ ىلإ

 مث ةيرق يف اليتق لتق ىلوم نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ىلوملا كلذ اولتق ىتح لجر هيف جرخو ةيرقلا كلت لهأ نم سان هيلا جرخ

 هبرضي مل وأ ىلوملا كذ برض دق نمم مهعم ىعس يذلا لجرلا اذه ناكو
 ناك نإ هيلع ىرت ام ةبوتلا لجرلا اذه دارأ مث لتق ىتح مهعم ناك هنأ الإ
 مل وأ مهسفنأ نم قحلا اوطعي نأ موقلا عنتماو بوتي نأ بحأو برض دق
 ىلعف 0 هتصح هيلع امنإ وأ ةلماك ةيدلا هيلع لوتقملا ءايلوأل مزلي ام اوعنتمي
 قتع ةرافكلا هيلعو لوتقملا ءايلوأل ةيدلا نم هتصح هيلع امنإف تفصو ام

 ناك اذإ برضي مل وأ برض نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف ةبقر
 ثراو هل فرعي سيل لوتقملا اذه ناك نإو ٠ ىلوملا اذه لتق يف مهعم
 نأ اؤربي مل كلذ نم هوربأ نإ ةعارب هسنجل سيلو هسنج ىلا ةيدلا تملس
 ةالصلا هيف متي ناك ىلوملا هيف لتق ىذلا دلبلا ناك نإف مهيلا ةيدلا ملسي

 . هيف ةالصلا متي ناك اذإ هيف لتق ىذلا اذه يق هسنج ىلا ةيدلا تعفد

 هيلا ىرقلا برقأ ىلا رظن هسنج نم دحأ دلبلا كلذ يق نكي مل نإق

٢٧٢



 مهنيب مسقتو ءاوس اهيف ىثنألاو ركذلاو هسنج نم اهيف ناك نم ىطعيف
 ماحرألا نم دحأ وأ ةلاخ تنب وأ ةلاخ ىلوملا اذهل ناك نإف س يواستلاب

 نم ماحرألا نم دحأ هأربا نإو سنجلا نم ىلوأ وهف دعب وأ هيست برق
 نإف سنجلا لثم ماحرألا سيلو ٨ هللا ءاش نإ ءىرب دقف مدلا نم وأ ةيدلا

 ثراو الو سانجألا ريغ نم ناك وأ ماحرألا وأ سنجلا نم دحأ هل دجوي مل
 . هدلب ءارقف ءارقفلل ةيدلا تناك محر الو هل

 هبرض نم مهنم ةحارجب هوباصأف موق هيلع عقو لجر نعو : ةلاسم
 هوطعي نأ اودارأ مث رجحب هامر نم مهنمو ةيدمب هنعط نم مهنمو فيسلاب
 هل اونمضق هتحارج ةيد يف حلص مهنيبو هنيب ىرجف كلذ ىلع اوقفتاو هقح

 لقأو رثكأ ةحارجلا رثكأ وأ ةحارجلا شراو ءاوسلاب مهنيب مهرد فلأب

 حلصلا دعب نم تام حورجملا لجرلا نأ مث 0 مهرد ةئام مهنيب هوطعأو
 عجرو حورجملا تام نإ املف ةحارجلا تئرب نأ دعب نم حلصلا ناك امنإو
 لاقو ةنعط هتنعط انأ مهنم دحاو لاقف هوباصا نيذلا ءالؤه نم عجر نم
 ام ىلعف ؟ هنم جورخلا فيك مأ حلصلا اذه متي له رجحب هتيمر انأ رخآ
 مهلك رقنلا ءالؤهف كلت هتحار تام دق لجرل اذه ناك نإف تفصو
 رفنلا ءالؤه ىلع دوقلا ناك دوق لوتقملل بجي ناك نإو ث مدلا مهيلع اعيمج

 كلذ يق يمارلاو نعاطلاو براضلا لجرلا اذه ىلا اودصق نيذلا اعيمج

 اوناك نإف هباصأ نم لثم وهف هبصت ملف هبرضو هامر نإ كلذكو . ءاوس

 كلذ ناكو هي اوكتف !ونوكي مل نإو اعيمج مهيلع دوقلا ن اك اعيمج هي اوكتف

 ةيد الإ ةيدلا اودرو اعيمج مهولتق لوتقملا ء ايلوأ دارأ نإف . مهنيب ةرئان يف

 اودري نأ نيقابلا ىلع ناكو مهبحاصب مهنم ادحاو اولتق اودارأ نإو ةدحاو
 الإ اعيمج مهيلع شرإلا ناك هتحارجب تمي مل لجرلا اذه ناك نإو ةيدلا
 كلذكو . ةصاخ حراجلا كلذ ىلع تناك هنيعب حراج ىلع ةنيبلا حصت نأ
 ةنيبلا تحص اذإ اذهو هحرج ةيد مهنم دحاو لك ىلع يمارلاو براضلا

 تام لجرلا ن اك نإف 4 هنيعب يمار وأ براض وأ حراج لك ىلع ةلداعلا

 هباصأ نم ىلعو اعيمج مهيلع ةبدلا تناك مايأ ةئالث دعب نم هتحارجي

 وه فيك كتقلا فيك تركذو \ باوصلاب ملعأ أ هللاو هبصي مل نم ىلعو

 يقاتسرلا ظوقحم ني اجن ني رقيج لعف امك كتفلا نأ ملعاف 4 كل هقصاو
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 كلذ مهفاق اذه ه ايشأو هنيعب كتفلا وه اذهف ين اوزنلا ددبعس نب دمحم يف

 . هيف رظناو هربدتو

 مهيلا اولصو املف مهلتق نوديري يح ىلا اوجرخ موق نعو : ةلاسم
 له تلق .4 ادحأ اوقب مل نيمئاق نورخآلا يقيو مهولتقف مهضعب مدقت

 ليق دق هنإ يعمف ؟ لتقي مل نمو لتق نم عيمجل امزال نيلوتقملا مد نوكي
 نيعزان ريغ كلذ ىلع ةعامجلا يف اوناكو لتقلا نوديري اوناك اذإ مهنأ كلذ

 تلقو س همد يف كرشأ دقف هسأر داوس لوتقملا رصبأ نمق س نيعجار و

 يعمق ؟ ةيد وأ دوق همزلي ام مهنم دحاو وأ ةبوتلا اولتقي : نيذلا دارأ نإ
 ةبدلا يف كلذكو دوقلا مهيلعق دوقلا هب بجي امم لتقلا ناك نإ ليق دق هنإ

 . نيلتاقلا لثم مهو

 فيك ةيوتلا مهدحأ دارأف ادمع الجر اولتق ةعامج نع لئسو : ةلأسم
 كتفلا ىلع مهنأ يعم : لاق ؟ هدحو دوق هيلع لهو 8 كلذ نم صالخلا هل

 ادمع ناك اذإ هسفن ديقي نأ صالخلا دارأ نإ 7 هدلعو اعيمج هولتقيق

 رايخلا لوتقملا ءايلولف ةرئانلا ليبس ىلع كلذ ناك نإو م كتفلا ليبس ىلع
 لوتقملا ةثرو ىلع ةيدلا در نيلتاقلا نم نيقابلا ىلع ناكو هولتق اوعاش ن
 نم هيلع عقي ام ةصح بئاتلا اذه نم ذخأ لوألا ءايلوأ ءاش نإو س رخآلا

 . كلذ ريغ مهل سيلو ء ةيدلا
 مدن هيلا اولصو امف لجر لتق ىلع اوقفتا موق نع هتلأسو : ةلاسم

 ام همزليأ لجرلا اولتقو اولعف ام هركو مهنع لزتعاو لعف ام ىلع مهدحأ
 الف هسأر داوس لوتقملا رصبي ملو لزتعاو مدن اذإ باوجلا ؟ ال مأ مهمزلي

 كفسب ًالجر نوملظيو ًالام نوقرسي موق نعو هباوج نمو : ةلاسم
 ؟ قحلا نم عيمجلا مزلام يدؤي نأ هيلعأ قحلا ىلا مهنم دحاو ءاق مت همد

 امأف س هلهأ ىلا هدري هتصح ردقب لاملا نم هيلع امنإف تفصو ام ىلعف
 نإف لوتقملا ءايلوأ ىلا هسفن ديقي نأ هيلع ناك اكتف اوكتف اوناك نإف لتقلا
 اونوكي مل نإو هتصح ردقب هيلع تناك ةيدلا هنم اوذخأ نإو كلذ مهلف هولتق

 امب هءاكرش اوفلحي نأ هتترولو دوقلا هيلع ناك ةرئان ىف هولتقو هب اوكتف
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 لتق اذإ باب
 لتقلا هيلع بجوت ةداهشب

 مث امهتداهشب دلجف الجر فذق هنإ نادهاش هيلع دهش لجر نعو
 لتق هنإ هيلع ادهش وأ انزلاب هيلع ادهش نإو هبرض ةيد امهيلع نإ اعجر
 نم فالتخا كلذ يف نإف امهسفنأ ابذكأق اعجرف امهتداهشب لتقف انالف
 ءايلوأل : نورخآ لاقو رده امهمدو اعيمج هب نالتقي لوقي نم سانلا
 نوكت ةدحاو ةيد امهتترو ىلع نودريو اعيمج امهولتقي نأ موجرملاو لوتقملا
 هيلع ةداهشلا اندمعت الاق نإ ليق دق هنإ يعم : هريغ لاق 4 امهتترو نبي

 ناك اننظ وأ انل هبش لاق نإو ائيش ىلع امهيلع دري الو اعيمج هب التق
 . ةرئانلا يلع لتقلا ةلزنمب

 لتق هنإ لجر ىلع ادهش نيدهاش نعو ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم
 مث ذ يلولا اهضبقو ةيدلاب ةلقاعلا ىلع مكاحلا ىضقف كلذ انياعو اطخ انالف

 نم ىلع اهنم ذخأ امب عجرت ةلقاعلا نأ كلذ يف لوقلاف 4 ايح لجرلا ءاج

 وأ اسلفم ناك نإف ةداهشلا يف عوجرلا ةلزنمب اذه سيلو مهنم ذخأ

 .اهب هاعبتيو نيدهاشلا ىلع كلذ ناك هنم قحلا ذخأ ىلع نوردقي الو ًايهاذ

 هتايح تحص اذإ نانمضي امهنإ اذه لتقم يف ليق دقو : هريغ لاق

 ءيش الف يلولا نم اهوذخأ نإف يلولا وأ نيدهاشلا يف ةلقاعلل رايخلاو

 نيدهاشلا نم اهوذخأ نإو روز ادهاش امهو ةبوتلا الإ نيدهاشلا ىلع

 . هبلع كلذ حصو الطاب ذخأ هنأل ىلولا ىلع اعجر

 رقأ هنإ لجر دهشو الجر لتق هنإ لجر هيلع دهش لجر نعو : ةلأسم
 . لتقي لاق . هلتقب

 دحأ نأ حص مث نالف لتق هنإ لجر ىلع ادهش نيلجر نعو : ةلأسم
 معن الاقف نارح امتنأأ امهلاس مامإلا ناك دقو ينارصن وأ دبع نيدهاشلا
 يف لخدا دقف - هنإ لاق ناك نإف ينارصنلا امأ : : لاقف امهلاسي : وأ

 ةدرلا ع تبث نإو هنم لبق عجر نإ اف مالسإل ىلإ عوجرل ا هيلع ضرعيو
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 لتقلا ىلع امهتداهشب مكحو كلذ نع امهلآسي مل مامإلا ناك نإو س لتق

 لهف تلق 4 امهرمأ نع ثحبلاو امهنع لاؤسلا يف دهتجي أطخ ناو ث لق

 هرارقإ نأل ائيش هلوق سيل : لاق ؟ ءيش رح هنإ هرارقإو دبعلا لوق نوكي

 لاملا تيب يف ةيدلاو هديس ىلع زوجي ال رح هنإ
 هنإ لجر ىلع ادهش نيدهاش نع بوبحم نب دمحم لئس : ةلأسم

 ىعداو مكاحلا امهلأس الو اتام ىتح ادمع الو أطخ لوقي ملو الجر لتق
 لاق ادمع الو أطخ يلولا عدي مل نإ ٠ لوقلا ام دمعلا اعدإ وأ أطخ يلولا
 نوملسملا ىأر ام ذخآ انأو نادهاشلا هب يل ادهش امم رثكأب يل ملع ال

 دوق الو هلام ىف لتاقلا ىلع ىهو ةي دلا كلذ ىف نإ لوقن انإف قحلا نم

 . اطخ هنإ ادهشي مل هنأل ةلقاعلا ىلع ةيد الو دمعلاب ادهشي مل امهنأل هيلع
 . هلام ىف هيلع وهف هلتق هنإ ادهش دقو

 هلتق هنإ رخآ دهشو ادمع ًنالف لتق انالف نأدهاش دهش ولو : ةلاسم

 . هلام يف ةيدلا هيف بجتو تباث اندنع لتقلا نإف اطخ

 عضوم يف انعم كلذ هموي هنا ىرخأ ا ةنيب تدهشو اذكو اذك , موي يف انالف

 دهشت يتلا ةنيبلا ىلا تفتلي الو هب لتقي مشاه لاقف هلتقي ملو اذكو اذك
 . ةضراعم اهنأل لتقي مل

 نعو هللا امهمحر هللادبع يب ] نع ةيواعم يب أ ظفح نمو : ةلأسم

 نارغاص امهو هي التق اندمعت الاق نإو هتيد امهيلعق انل هيشأ لاق ا هر

 يمارل ا لتق نأ دعب انزلا دوهش نم دحأ عجر اذإ لاقو كتقلا لثم اذهو

 . ةيدلا نم هتصح ردقب هيلع ناك ىل هبش لاق نإو هب لتق دمعت ناك ناق

 وه امي اودهش امن ا مهنأل اوعجر اذ ا ء يش ن اصحألا دوهش ىلع سيلو

 ْن اصح ال ا او دهش ني ذلا عجر امن و انزل ١ دوهش عجري مل اذ ا هل لالح

 . مهمزل
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 موسلا باب

 وضعلا ةيد ث لاق نم مهنمف هيف فلتخإ دق موسلاو رثؤملا وبأ لاق
 حرط لجر نع لئسو 0 قشلا هيف يذلا وضعلا ةيد سمخ لاق نم مهنمو
 لهأ نم هناموسي نبلدع موس ليق هنإ إ يعم لاق . هتغدلق ابرقع لجر دي يق

 نم هنم دلوت املكف ملسي الو رظني هنإ لاق نوكي فيك موسلاو هل ليق ملعلا
 موسلا بجوي ام الإ نكي ملامو اهب ل مكح ةفورعم ةيد بجوي امم ررض
 اهنإ حوزجلا كلذكو لاق س باودلا غدل نم كلذ ضراع ام لك كلذكو ميس
 . كلذ نم دلوتي ام ةفورعمو ةحصلا دعب ماست

 ب د ث نم موسل ا بوبحم نب دمحم ل اق رثؤم ا وي ] ل اق : ل اسم

 اهسمخ ىلا ةحراجلا

 رثأ هيف ناك نإف دحأ قلحب ذخأ نمو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 هنا نيلدع موس انعم رهق رثأ هيف نكم ملا نإو مهارد ة ةرشع انعم هتيدق

 نيلدع موسف ديدشو اريسي قلحلاب ذخألا نوكي دقو ةبرضلا ةلزنمب سيل

 ةسمخ هل اودعأ نكأ مل نيميسملا دحأ انأ تناك ولو هشرا وه كلذ يف

 . باوصلاب ملعأ هللاو مهارد

 : لاق س هلبق وأ هربد نم ثدحا ىتح الجر برض لجر يف : ةلاسم
 . صاصق هيف سيلو نيملسملا نم نيلدع موس هيلع امنإ

 ىنعمو مئاعدلا حرش باتك نم ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ث لاق نم مهنمق هيف فلتخا دق موسلاو : رثؤملا وبأ لاق س نيلدع موس

 وبأ لاقو 8 قشلا هيف يذلا وضعلا ةيد سمخ لاق نم مهنمو وضعلا ةيد

 . باتكلا ىلا عجر 0 امهرد نورشع لدع موسلا ليقو نسحلا
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 لخد اذإ لتقلا يف باب
 كلذ هبشأ ام و وفعلا هيف

 امهدحأ وقعيف ناوخأ لوتقملل نوكيف ادمع لتقي لجر نع هتلأسو
 ائيش افع يذلا ذخأي الف وفعلا ىلع نالمحي لاق 0 وقعي نأ رخآلا ىبأيو
 . دمعلا ةيد ةيدلا فصن وقعي مل ىذلا ذخأيو هقح كرت دق هنأل

 ضعب لاقف امهتثرو دحأ ءاجف نيلجر لتق لجر نع هتلاس : ةلاسم
 لاق لام مهل ناك اذإ كلذ معت : لاق . هلتق ديري مهضعب لاقو ةيدلا ديري

 نمو ةيدلا بلط نمل ةيدلا هيف تناكو دوقلا لطب مهدحأ افع اذإ رثؤملاويأ

 . مدلا بلط

 امهدحأ لاقف امهيلا مكاحلا هعفدف نيلجر لتق لجر نعو : ةلاسم
 هلتق نإ هيلع ىرإ : لاق . هل لام ال وهو ةيدلا ذخأ رخآلا لاقو هلتقأ
 لاق : مهبحاص مدب مهل مكح دق هنأل ةيدلا لهأ ىلع دري نإ هلتقل بلاطلا

 نب رمع ةفالخ يق الجر لتق الجر ن ن ا ثيدحل | ضعي يف تعمس رتؤمل ا وي ]

 نيب رمع ل ارأ اق ضعب افعو دوقل 4 ايلوأ ضعب بلطق هلل ١ همحر ب اطخل ١

 ول نينمؤملا ريمأ اد سابعلا نب هلل اديع : لاقف فطعي هي مل نمل هديقي ةي نأ باطخلا

 هيق نوكت تيبل ا وه فيتكل او املع ءىلم فيك ساب انع نب ال ل اقف هللا همحر

 . ةادألا

 لام هل ناك نإ لوتقملا يلو لاقف الجر لتق لجرف هل تلق : ةلاسم
 دوقلا لطبي له .4 هتلتق لام هل نكي مل نإو هلتقأ ملو ةيدلا هنم تذخأ

 . ملعأ هللا : لاق ؟ اذهب
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 اذإ لتاقلا يق باب
 أتدح لوتقملا هيق تدحأ

 ءاش نإ لاق . لتاقلا فنأ لوتقملا عدجو الجر لتق لجر نع هتلأسو
 هولتق اذإ هفنأ عذج يذلا لتاقلا فنأ ةيد اوداو لتاقلا اولتق لوتقملا 7

 لاق . ةلماك ةيدلا لهاتسا اذإ فنألا عدج اوذخأو هولتقي ةب مل اوعاش
 ملو اوصصاقت اواش ناو ةيدلا اودأ لوتقملا ءايلوأ ءاش اذإ معن »
 هيحاص ىلع امهنم يغابلا فرعي مل اذإ اذه ءيشب اضعب مهضعب عبتي

 يغابلل نكي مل ةلداعلا ةنىيلاي هبحاص ىلع ىغب امهدحأ نا فرع ناف لاق

 دعب رصتنا نملو لوقي هللا نأل لاق . هيلع يغبملل قحلا ناك. قح امهنم
 . ليبس نم مهيلع ام كئلوأف ةملظ

 نعطف التاقت نيلجر خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 امهنأل 0 ال : لاق ؟ أربي له . امهدحأ تامف ايرابت مث هبحاص امهنم دحاو
 اذهو وهام ملعيو أربي ىتح حرج يف ةيد الو صاصق ال هنإ ةنسلا تعاج
 وأ اصاصق هل بجي يذلا ملعي نأ لبق هبحاص امهنم دحاو لك ىربأ دق
 وأ صاصقلا اهب بجي ةدم ىف تومي نا هلعلو هعفني لحلا ىرأ الف ةيد
 بورضملا ةثرول ةيدلا نوكتو ةيدلا ىلا عجريو صاصقلا ةدم تضقنا
 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا

٢٨١



 ىنجو الجر لتق نميق باب

 مرحلاب أجل مت ةيانج

 ىواؤي الو معطي الو عيابي الف مرحلا لخد ىتح رف مث الجر لتق نمو
 مرحلا يف لتق نإو لتقق ذخأ جرخ اذاف » جورخلا نم ادي دجي ال ىتح

 امك دحي مث لحيو ىعسيو فوطي هرمأي مامإلا نإف مرحملا قرس نإو لتق
 . ىلاعت هللا لاق
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 صاصقلاو دوقلا يك باب

 لعقب فيكو نوكيب نم دنع

 يف صاصقلا نوكي نأ زوجي له تلق ٧ الجر حرج لجر يف تركذو
 ؟ةنيبلا كلذب تماق وأ كلذ ىلع اورراقت اذإ ةمئألا ريغ دنع لتقلاو ةحارجلا
 رصملا كلم دق لدع مامإ نكي مل اذإف صاصقلا امأف تفصو ام ىلعف
 ناطلسلا عم كلذ نوكي نأ بحنو قوقحلا نم قح كلذ نأل زئاج كلذف
 كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو 0 كلذ حورجملاو حراجلا دارأ اذإ رمألل كلاملا
 وأ الداع ناطلسلا ناك زئاج كلذف ناطلسلا عم امأو ناطلسلا عم الإ
 دودحلا ميقي الو دودحلا نم كلذ نإ : لاق نم لاقف دوقلا يف امأو رئاج

 اذإ روجلاو لدعلا ةمئأ دودحلا ميقي : لاق نم لاقو ى لدعلا ةمئألا الإ

 بحن امف رئاج الو لداع ناطلس نكي مل اذإ امأو انلوق وهو دالبلا اوكلم
 مهعم لخد نمو زاج كلذ اولعف نإف ناطلسلا عم الإ دوقلا نوكي نأ الإ

 نم كلذ سيلو دابعلا قوقح نم كلذ نأل كلذب مهنم يضارتلا لريس ىلع

 يف رظناف نيملسملا نم عامجالاب ةمئألا الإ اهميقي ال يتلا هلل يتلا دودحلا
 . هللا ءاش ن نإ كلذ باوص

 يلول نإ ادمع ًالجر لتق لجر يف ليقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 دق هنأ ملع دق نم هلتق ىلع نيعتسي نأ هلو كلذ ىلع ردق اذإ هلتقي نأ همد
 نإف طوحأ وهف كلذ يف مهلكو نإو هنيعي نأ كلذ ىلع هناعتسا نملو هلتق
 مه هولتقي نأ زوجي الو كلذ مهل زاج هلتق ىلع هوناعأو هولتقف هلتقب مهرمأ
 كلذ حص نإ امأو مهملع نأ ةلداعلا ةنييلاب مهعم كلذ حصي نأ ال ا وه الو

 نم هلتق نإ مهعم حص ام لجأ نم هولتقي نأ مهل كلذ زوجي الف ةرهشلاب
 . ةرهشلا قيرط

 دح يف لتاقلا راصو الجر لتق لجر خايشلا باتك نم : ةلأسم
 لاق ؟ هولتقي نأ مدلا ءايلوأل له هسفن داقأو ةبوتلا دارأو ضرملا نم توملا
 ةداقأ دوقلل هظم نوكي لاح يف ناك نإ كلذ يف رظنت مكاحلا رمأ اذإ

 نإو ةيدلا اوذخأ اوعاش نإو هنع اوفع اوعاش نإو هوظق اوعاش نإ ءايلوألل
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 مك اح مكح ريغب هشارف ىلع ضرملا يف هلتق مهل سيلو كلذ مهلق هولتق

 مل وأ عزنلا دح ىف هلثم ناك نإو مكاحلا عم الإ نوكت ال دودحلا نأل

 . هب ال اي ىصوأ تومل | هرضح هنأ ال ا هولتقي

 ء ايلوأ ىل ا هسقن د اق أو ةيوتل ١ ل ار أو الجر لتق لجر هنم : ةل اسم

 دقو 0 مكاحلاو مامإلا عم الإ نوكي ال صاصقلا لاق مامإ نكي ملو لوتقملا

 يهف ةبوتلا امأف مامإلا مدع اذإ دوقلل نيملسملا ةرضحب زئاج ضعب لاق

 . نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف ةبقر قتع

 هرارقإ دعب هلتق يف مدلا يلو هلكوف الجر ىأر لجر هنم : ةلأسم
 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا 0 معن : لاق ؟ هلتقي له دحجو
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 يقو دوقلا باب

 ا) مرلب اميقو هتيفبك

 نم هنإ ملعلا [ ةخسن يفو]يأرلا لهأ ضعب لاق هنإ هتعمس يذلا لاقو
 ل : . دوقلا هيف ناك اهنم تامف ةاونب وأ ة ةاصحب وأ ةرعبب الجر ىمر

 ؤي الو رسكي ال نيل دوعب الجر برض ًالجر نأ ول يأرلا لهأ ضعب
 . هيق دوق اهنم تامق

 لتقي ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق لاقو : ةلأسم

 رح لتقي ال الاق هللا امهمحر رمعو ركب ابأ نأ انل ركذو ى رفاكب نمؤم
 . لدعف

 هيلعو هيف دوق الف تام مث ثالثلا دعب شاع ناف ادمع ناك اذإ دوقلا هحرج
 . ةيدلا

 دوق الف هتعاس نم هنم تامف هحرجب حورجملا صتقا اذإو : ةلاسم

 . رخأ باتك نمو ةردلا هيلعو

 الو حرجي ال اهم ةريغص رجحب ًالجر ىمر لجر نعو : ةلاسم
 دقو تام ىتح ًايواث لجرلا لزي ملف رسكي ملو حرجي ملف هتباصأف رسكي
 ترثأ ةيمرلا تناك نإ تيأرأ ؟ هلتق درأ مل لوقي وهو دوق هيلعأ هيمرل دمعت

 نيح نم ةيمرلا نم هضرمو هاوث ناك اذإف يأرلا ام تحرج وأ رثؤت مل وأ
 ملام امأو دوقلا هيف : لاق نم لاق دقف تام ىتح ًابواه اهنم لزي مل هامر

 . ملعأ هللاو دوق الو ةبد كلذ يف ىرن الف ةيمرلا نم هضرمو هاوت نأ ملعي

 . هيلع دوق الو ةيدلا هيلعف مايا ة ةثالث ثبل اذإ : نورخآ لاقو

 ةنوصب هبرض وأ ةكفنب الجر ىمر ًالجر نأ ول دوق هيف ذ سيلف رتؤي الو هلتم

 لك كلذكو اهيف ةيردلا ناو ماظعلا ىف صاصق ال هنا ةمالا تعمجأ دمحم وبأ ةلاسم ةخسن يف ةدايز ) )١

 . هتفرعم ىلا لصوتي ال حرج
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 تام : لاق . ةيد الو دوق هيف نكي مل رسك الو هيف رثأ الو هنيح نم تامق
 ةبرضلاو رثأب الو رسكب هاتق ىلع نعي مل هنإ هللا ملع دق هنأل هلجأب
 . ذخأن اذهبو : لاق 0 لتق ىلع ناينعي ال ةكفنلاب ةيمرلاو ةفوصلاب

 ىمر الجر ن ر أ ول نيملسمل صعب ل اق دقو رثؤم ا ود أ ل اق : ةل اسم

 مهضعب ل اقو > دوقل ١ هيق ناك ت ام مت هيمرل ا دمعتم ة اون ق ا ةرعيي الجر

 . هيق دوق الف رسكي الو رت 5 هل نوكي ال ثغضي هبرض ولو

 رانلاب لجرلا تامق هل املاظ رانلا يف الجر ىقلأ لجر نعو : ةلاسم
 ل كلا لوقل رانلا يف حرطي هنإ دجو : لاق . رانلا يف هاقلأ يذلا مزلي ام

 : ل اق نم ل اقو » هي متبقوع ام لثمب اويق اعق متيف ةاع نإو ( هؤانث لج

 دجوي هنإ يعم لاق ؟ هب داقي له تامف رخآ مس لجر نعو : ةلأسم
 فراعتم وه امم هريغو فيسلاك لتقي هنإ ةداعلا يف افورعم كلذ ناك اذإ

 امف تلق . دوقلا هيفو دمعلا لتق ةلزنمي ىدنع هلتقل كلذي دمعتو لتقي هنا

 فيسلاب لتق دوقلا هيف تبث اذإ هنإ يعم لاق ؟ فيسلاب مأ مسلاب لتقي
 . يعم اميق

 مالك امهنيب عقو ناك دقو فيسلاب الجر برض لجر نعو : ةلاسم
 براضلا مزلي له تام ىتح بورضملا يتعي كلذ نم ًابواث لزي ملف بابسو

 نأ الإ هيلع دوق ال ليقو . دوقلا هيلع نأ ه كلذ دجوي دق هنإ يعمف ؟ دوقلا

 اهتميق ةنعط براضلا نعط بورضملا ناك نإ تلقو ٨ مايأ ةتالث يق تومي

 له تام ىتح ًابواث نوعطملا لزي ملف هبرض ىذلا ةميق نم لقأ ةيدلا يف

 ةميق نع ةيدلا ةيقيت نع براضلا ةتدو فيسلاب بورضملا ةثرو قحلي

 . اعيمج اتام دق اذإ سفنلاب سقنلا نوكتو ءيشب مهوقحلي ال م ةنعطلا

 . تاحارجلا شرا نم ءيشب اضعب مهضعب كلذب قحلي مهنأ ملعأ ملق

 حرجي يذلا لجرلا ي درعس وبأ لاق. ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم :

 حاد ام دوقلا هيق ن : لاق رم لاقق تومب ىتح كلذ نم ًابواث لازي الف

 هيق دوق الف مايأ . زواج ن نإ : : لاق ننم لاقو . تام ىتح كلذ نم ًابواث
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 ةيدلا هيفو هيف دوق الف مايأ ةتالث زواج نإ : لاق نم لاقو 0 ةيدلا هيفو
 يفو]ىدود اذإ : لاق نم لاقو 6 هتعرص نم تمي ملام : لاق نم لاقو
 . ثالثلا نود ىق اذه ناك ولو هيف دوق الو ةيدلا هيفف يور [ةخسن

 ىفق كتملعأ تنك دقو هللادبع ىبأ نع نظأ خايشألا باتك نم : ةلأسم
 ةيدلا الو دوقلا هنم لطبي ثدحب سيل ىودلا نإ اذه لبق كيلا ىنم باوج

 نعاطلا نع طقسيو ةيدلا هيف امنإو هيف ديز ثدح اذهف حرجلا ةطايخ امأو
 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنأ 0 ذخأن هيو اندنع اذكه . ةطايخلا شرا ردقب

 . ءايضلا باتك نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 هرضحي هب قثي هب لكو مامإلا دنع دحأ ىلع دوقلا بجو اذإو : ةلاسم

 هنإ ءاهقفلا ضعب لاقو هسفنب رضحي نأ هنكمي نكي مل نإ دوقلا دنع
 يلول وثجي نأ رمؤيو دوقلا دنع هيديب شطبي اليك هقلح ىلا هادي فتكت
 عطاق فيسب مالا يلو هبرضي مث هنم هقح ذخؤي ىتح هيتبكر ىلع مدلا
 نكلو ةبقرلا ريغ عضوم ىلع الو فيسلا ريغب هبرضي الو هتبقر ىلع
 لسفغي امك لسخي م هسفن ضيفت ىتح دحاو ماقم يف هتبقر ىلع هبرضي
 هبنذ نم ابئات ناك اذإ نفديو هل دحليو هيلع ىلصيو نفكيو طنحيو تيملا
 ىلعق تام ىتح ةبقرلا ريغ يف هوبرض نإو هب ةلثملا ىلا براضلا برقي الو
 ليقو بورضملا ةترول كلذ شرا ءاهقفلا نم هللا ءاش نم لوق ىف براضلا
 هيلع ءىش الو ءاسأ دقف هلتقف رجحب هامر وأ ةيدمب وأ رجنخب هنعط نإ
 مث لوألا دابعلا قوقح نم ناك امب أدبي هنإ ليقف دودحلا هيلع تبجو نمو

 ضعب لاقو ٧ لتقلا لبق ناك امب أدبي ليق ىلاعت هلل يتلا دودحلا مت لوألا
 هللا لوق نع يلا بحأ كلذو هيف ةلخاد دودحلاو هلك كلذ ىلع يتأي لتقلا
 ذخأ دعب ىدتعا نم لاق « ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعأ نمف » ىلاعت
 ةيد هنم ذخؤت الو ىفعي الإ ميلألا باذعلا لاقو . ميلأ باذع هلف لتقف ةيدلا
 نكي مل ةيدلا لبق وأ هيلو افع اذإ هللادبع وبأ لاق . هلتق الإ مكاحلل سيلو
 . ريزعتلاو سبحلاب كلذ دعب هبقاعيو هلتق مكاحلل

 . ادبع وأ ارح ملسملا ناك كرشملاب ملسملا لتقي الو : ةلاسم

 اهنم لمحو راد يف فيسلاب ابورضم باصي لجر نعو : ةلاسم
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 هيق ىرأ الو هتىد مهيلع نأ الا لوقأ امف هويرض مهنا ىلب ناك دقو تامف

 . ملعأ هللاو دوق

 ءاجق هسقن جورخ برق دق عزني لجر يف رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم

 ىتح الجر برض ًالجر نأ ول رثؤملا وبأ لاق ؟ دوقلا هيف نإ هلتقف لجر
 رخآ لجر هيلع عقو مث هيف بهذتو ءيجت حورلا ن أ الإ تيملا دح يف راص
 . هب اكتف نإ اعيمج دوقلا امهيلعو همد ىف ناكيرش امه لاقق . هلتقف

 اذ اف ديقي الو هرهظ فلخ هب دد طمقت ال اربص لوتقم ١ نعو : ةل اسم

 . لتق مث دويقلاو ةلغألا هنع تقلطا هلتق بجوتسا

 جرخف كلذ ٥ ايشأ او ةح ارجب الجر لجرل ١ ب اصأ ١ اذ ا ل اقو : ةلأسم

 نأ معزو ةلماك ةيدلا هيفو دوق هيف سيلف كلذ دعب تام مث هجئاوح يف
 . هتحارج ةيد الإ هل سيل لاق مهضعب

 اهل ناكو ةبواعم ةفالخ يف ةنيدملاب تناك ةديلو ن ن أ عفان نع : ةلأسم

 ذخأف كلذ ىلع هتناعأ او هلتقف ه ددسل أنالق لتقت ىتح ىضر أ ال تلاقق ىوه

 نيبت املف رهشأ ةتالث نم ابيرق اهوكرتف () تلباحتف هعم تذخأو لجرلا

 . اهولتق اهب لبح ال اهنا مهل

 )١( المح 7 نا ترهظا .
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 همزلي نميق باب

 همفزلب از نم و دوقلا

 نأ ليق ءايضلا باتك نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ميغ نمو
 رمعو ركب وبأ كلذكو هسفن نم داقأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نم هتترول هيلع نوكت نلو هلتق اذإ هنباب داقي ال بألاو امهيسقن نم اوداقأ

 باتكلا رهاظب نبالاب لتقي بألا رهاظلا باحصأ ضعب لاق . بألا دعب
 ناف دبعلاو دحلا يف لاق كلذكو ٧ دلولاب دلاولا لتقي ال ربخلا لطبأو ربخلاو
 الو هريغ يلوي نأ بحتسي هنإ لىقو : هدلوب هلتقي نأ هنبالق هنبا نبا لتق

 لىقق فصلا يف هبقلو يغاب ن ناك اذإ كلذكو \ هسفنب هيبأ لتق ىلوتي

 هل نيوبألا ىوسامو اندنع مألا كلذكو 0 هريغ ىلا هلتق دري نأ هل بحتسي
 اذإ اداقي ال نيوبألا نأ دايز وبأ لاقو ى هريغ وأ دح نم دنع صاصقلا
 ملسملا لتق يف عزانتمو ًاعامجا ملسملاب لتقي رفاكلا امهدالوأ التق
 . رفاكب ملسم لتقي ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو . رفاكلاب

 . دبع وأ ارح ملسملا ناك كرشملاب ملسملا لتقي الو : ةلأسم

 رخآلاو دمعلا امهدحأ . نيئيشب بجي سفنلاب صاصقلا : ةلاسم
 هركذ الج هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا سفنألا يفق ؤفاكتلا وه يواستلا

 افاكتت نونمؤملا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو صاصق تامرحلاو
 لفط الو رفاكب ملسم الو دبعب رح لتقي ال مالسلا هيلع لاقو . مهؤامد
 نيب بجيو ريبكلا نم ريغصلل بجي صاصقلاو حيحصب نونجم الو غلابب
 دري باطخ اذهف ةايح صاصقلا يف مكلو ىلاعت هللا لوقل ىثنأل او ركذلا
 هي تلتق الجر ةأرما تلتق اذإ انياحصأ ضعب لاق . اهنود امو سفنلا ىلع

 لاقو ى رخآلا مد نم ءافو امهنم دحاو لك مد اهب لتق ةأرما لجر لتق نإو
 ىلع اودري نأ اهؤايلوأ ءاش نإف لجرلا مد نم ءافو ةأرملا مد سيل مهضعب

 ملسم لتق اذإو 0 هنم اهتيد اوذخأ اواش نإو هولتقيو هتيد لضف اهلتاق
 كرابت هللا لوق كلذ ىلع مهل ةجحلاو انباحصأ لوق يف هب لتقي مل ًاَيمذ
 لخدب مل » ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اد « ىلاعتو
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 لتقي ال لاق هنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور الو ةمذلا لهأ اهيف
 مهيلع انبتكو » ىلاعت هللا لوقب رفاكلاب ملسملا داقأ نم جتحاو رفاكب ملسم

 مهنيب صاصقلاف مسالا تحت لخد ام لكو اولاق « سقنلاب سفنلا نأ اهيف
 ىثنألاو دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا ىلاعت هللا لاق امل انباحصأ لاق 8 بجاو
 صاصق تامرحلاو هلوقب اضيأ اولدتساو يواستلا دارأ هنإ انملع ىتنألاب
 نمو هركذ دح لاق دق لئاق لاق ن اف . ملسملا ةمرحك كرشملا ةمرح سيلو

 دقف امولظم لتق نم لكف مومع اذهف اناطلس هيلول انلعج دقف امولظم لتق
 ةيآلا هذهب بجيف ًاملظ هدبع لجر لتق اذإو هل ليق " صاصتقالا هيلول لج

 . قيفوتلا هللابو مومع اضيأ اذهو مهلوق لثم كلذ سيلو امهنيب صاصقلا

 الو ملسم لتقي ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق : ةلاسم

 ال دلولاو عامجاب رحلاب لتقي دبعلاو . دبعلاب لتقي ال رحلاو ى دبعب رح
 اهدلوب لتقت ال مألا كلذكو هب لتق هب لثم نإف هب لثمي نأ الإ هدلوب لتقي
 . دلاولا دلولاب لتقي ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا سابع نبا نعو

 سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو » هباتك يف ىلاعت هللا لاق : ةلاسم
 ىثنألاو هلوق ىلا « نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو سقنلاب

 مهنيب ناك راصنألا نم يح يف لزن كلذ نأ ليقو س هلك هباتك يف كلذ نيبف
 ىضرن ال انإ مهضعب فلحف ديبعلاو ءاسنلا اولتق ىتح تاحارجو ىلتق
 ىلاعت هللا لزنأف مهنم لجرلا انم ةأرملابو مهنم رحلا انم دبعلاب لتقن ىتح
 نأ ليقو ى كلذب اوضرف ايندلا يف مهنيب ىواسو مهل هنيبو صاصقلا يف
 تسيل موق لاقو ، سقنلاب سفنلا اهتخسن ةخوسنم ىتنألاب ىتنألا

 اذإ اذإ ةحارجلاو رحلا ملسملا سقنب رحلا ملسملا سفنف صخ كلذو ةخوسنمب

 لضف ةأرملا درتو لجرلا نم ةأرملاو ةأرملا نم لجرلا صتقيو ادمع تناك
 يف لثمب ًالثم نيملسملا نيب صاصقلا نيب ىواسو مهضعب لوق يف ةيدلا
 فصن تدر تصتقا اذإف كلذ فصن ةأرملا نأ الإ سوقنلاو تاحارجلا

 نمؤم لتقي ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو 6 حرجلا ةيد ةيدلا
 . دبعب رح نلتقي ال الاق امهنأ هللآ امهمحر رمعو ركب يبأ نعو . رفاكب

 رحلا ىلاعت هللا لوق دبعلاب لتقي ال رحلا نأ ىلع ليلدلا : ةلاسم
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 هل ليق سفنلاب سفنلا ىلاعت هلوقب جتحم جتحا اذإف ٨ دبعلاب دبعلاو رحلاب
 لاق املو ليئارسا ىنب ىلع بتك هنإ ىلاعت هللا ربخأ رابخا كلذ امنإ

 وه سيلو رحلا ةمرحك تسيل دبعلا ةمرح تناكو صاصق تامرحلاو
 ال رحلا باطخلا نب رمع لاقو . دبعلاب رحلا داقي ال نأ بجو هب صاصق
 هم وأ لئاقلا ناك افيرش انيد امهعمج اذإ رحلاب داقي رحلاو دبعلاب داقي
 وأ ىمعأ امهدحأ ناك نإو عامجاب امهنيب صاصقلا كلذكو 4 عامجاب

 يلع ىلع انلخد لاق دابع نب سيق ىور ام كلذ ىلع لزنو ًامىقس روأ ادعقم

 ىلا هدهعي مل ًائىش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كيلا دهع له هل تلقف

 رارق يف ام الا وه ام ةمسنلا ءىربو ةبحلا قلف يذلاو ال : لاقف 4 سانلا
 نم ىلع دي مهو مهاندأ مهتمذيإ ىعسيو مهؤامد افاكتت نوملسملا ىقيس

 ىواستت ديري مهؤامد افاكتت مالسلا هيلع هلوق رفاكب ملسم داقي ال مهاوس

 . لضف عيضو ىلع سيل صاصقلا يف

 « ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك » هللا لوق ىف ىبعشلا ىورو لصف

 ىلع لوط نييحلا دحأل ناكو لاتق برعلا نم نييح نيب ناك لاق ةيآلا
 لجرلا ةأرملابو مهنم رحلا انم دبعلاب لتقن نأ الإ ىضرن ال اولاقف رخآلا
 ديبع وبأ لاق 0 اؤابتت نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مهرمأق لاق
 نأ رخآ ثيدح يفو لاقو . اوعزانتي لاثم ىلع اووانتي نأ اندنع باوصلاو
 يف ةيواستم اهنا ىنعي اوب تاحارجلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 اهلثمب هنيعب هيلع يناجلا هحراج نم الإ حورجملا صتقي ال هنإو صاصقلا
 . ءاويلا وه كلذق ءاوس

 م اكحأ ن ] اوعمج او ريغصل ا لتقي دوقل ١ ىلع ةمأل تعمتج ١ : ةل اسم

 . ةلم امهتعمج اذإ قسافلاو
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 لتقلاب ىلوأ نمم باب

 يلو غلاب هلو روكذ ماتيأ دالوأ هلو لتقي لجر نع رثؤملا ايأ تلاس

 نأ يلوللو هي رقيق ةلداع ة هنيب هبلع موقت وأ هلتقب هسقن ىلع لتاقلا فرتعيف

 ماتيألا رظتني الو غلابلا يلولا هلتقي : لاق ؟ ماتيألا غلبي ىتح مأ هلتقي
 . ةيدلا ماتيأللو معن : لاق ؟ كلذ هل له يلولا افع نإف تلق 0 اوغلبي ىتح

 ليتق مهل لتق ارفن نأ ثيدحلا ىف ىلا عفر رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم
 رمع دارأف مهضعب دوقلا بلطو مهضعب افعف همدب ءاوس مهو هؤايلوأ مه
 ول سابعلا نب هللادبع هل لاقف . مهنم فعي مل نمل هديقي نأ باطخلا نب
 لاقو باطخلا نبا كلذ لعفف افع نم وفع تيضمأو ةيدلاب تيضقف تربع
 . ةادألا هيف نوكت يذلا تيبلا وه فينكلاو املع ءيلم فينك سايع نيال

 . هل حدملا هجو ىلع هرغص امنإو : لاق

 لاق مدلا نع افع يلولا نأو راغص نونب هلو لتق لجر نعو: ةلأسم
 . ةيد تناكو دوقلا مدهنا افع اذإ هللادبع وبأ لاق . كلذ هل سيل

 لاق 0 ةيدلا لبق يلولا نأو راغص نينب كرتو لتق لجر نعو: ةلأسم
 . زوجي هنإف راض وأ ماتيألا ىلع فاخ هنإ ملعي مل نإ

 لوقت امف تلق آ ١ همحر هبو اعم يبإ أ نع هنأ دجوي امم : ةلأسم

 . لتقي ن ں ] لوتقم ١ يلو ل ارأ اف م اتيأ أ لوتقمللو الجر لتق لجر يف هال أ كمحر

 ذخأ ناف تلق . ماتيألل دارأ هنإ يدنع ماتيألل رظنلاب يلولا رمؤي لاق

 ةجاح ال اولاق ماتيألا غلب املف ماتيألل حلصأ اهنأ ىأرو ماتيألل ةيدلا يلولا
 كلذ مهل سيل لاق انيبأ لتاق لتقنو اهدرن نحنو ةيدلآب انل

 انب ال ا لوتقم كرتي ملو ارس الجر لتق لجر نع هتلأ امسو : ةلأ امسم

 ماتيألل رظني مدل ١ نإ ا : لاقو . كلذ هل سيل لاق . ماتيأل ١ يلو اقعق اريغص

 يلو افع اذإا : رثؤملا ويأ لاق ‘ ةبدلا مهل ذخأ مهلاريخ ةبدلا تناك ناق

 . ءاسن وأ ًاماتيأ ةثرولا ناك لوتقملا ةثرول ةيدلا تناك دوقلا نع مدلا

 )١( دوقلاب ةخسن يف .
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 ًأدالوأ الإ لوتقملا كرتي ملو ارس ألجر لتق لجر نع لئسو : ةلأسم
 ةىدلا ذخأي نأ هلقأ ىماتيلل ةبدلا نوكتو مدلا نع ىماتيلا يلو اقعق اراغص

 كلذق . ماتيألا ىلع فيحو ٥ ةاياحم كلذ نكي مل ن نإ معن : لاق ؟ لتاقلا نم

 `اح
 . زئاج

 نإ حورجملا لاقف 4 ادمع لجر هحرج لجر يف رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 . دوقلا هدق بجي امدق حورجم ا تام نإ كلذ هلق يدايقب انالف تلكو دقق تم

 ةىدلا نوكتو لطب دق دوقلا ىرأف تام مت نالفل يمد حورجم ا لاق نإو لاق

 هدق ناك اذإ هل همد نوكي هنا ليق دقو : لاق هريغ نمو 0 لوتقملا ةثرول

 . ءايلوألا عيمجو بألا نم هب ىلوأ وهو هلتق همدب هلتقي نأ ءاش نإف دوقلا

 نيغلاب ةبصعو ناركذ راغص نونب هلو لتق لجر نع لئسو : ةلاسم
 لاقف 0 ىلوأ ةبصعلا نأ ليق دق هنإ يعم لاق ٧ مدلاب ءايلوأ نم هسفن داقأف
 هناوخا نوكي لهف هل ليق 0 مهغولب ىلا اورظتنيو ىلوأ دالوألا نأ : لاق نم
 لوقي نم لوق ىلعف ليقو 0 كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ مدلا يف ةبصع غلاوبلا
 : ماتيألا غولب لبق هولتقي نأ مهل له 4 قحلاب ىلوت نأ ىلوأ ةبصعلا نأ

 وه لتاقلا تام نإف هل ليق 8 هيف فلتخم لصألا نأل كلذ ىل نيبي ال لاق
 مهل ليق دق هنإ يعم لاق ى صوي مل اذإ لتاقلا لام يف ةيد لوتقملا ةثرول
 . ةيدلا
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 مل اذإ لوتقملا ق باب

 محر الو ةبصع نم يلو هل نكب

 الو ةبصع نم ءايلوأ لوتقملل سيلو الجر لتق لجر يف لوقت ام ليق
 هل ناك نإف ةيدلا ذخأ ءاش نإو هلتق ءاش نإ همدب ىلوأ مامإلا لاق ى محر
 تيب يف ةيدلا عضيلف سنج هل نكي مل نإو هسنج ىلا هتيد عفدتلف سنج
 هتيد هيلا عديلف : لاق ٧ هيلو هنإ حصو كلذ دعب يلو هل ءاج نإف تلق . لاملا
 هنم ذخأ الو لتاقلا نع توفع دق مدلا يلو لاق نإف تلق . لاملا تيب نم
 ذخأ يذلا لتاقلا ىلع ةيدلا دري نأ مامإلا ىلعف لاق . ةيد الو اصاصق
 . ةبدلا هنم

 هلتقف ةلبقلا لهأ نم هل ثراو ال ملسملا ناك اذإ : هريغ لاق : ةلأسم

 لاقف . هتيد ىف فلتخا دقو . ةراقكلا هدلعو هتلقاع ىلع ةي ةددلاف اطخ ملسم

 نم زم ملسي دأ ةليبقلا لهأ نم ثراو هل حصي ىنح أدبأ كلذ فقوم : لاق نم

 نم لاقو > ةلبقلا لهأ نم ءارقفلل هتىد : لاق نم لاقو ‘ هتريق دحأ هماحرأ

 . () لاح ىلع لطبت الو هللا لام تيب يف : لاق

 لاق 0 لتاقلاب مامإلا عنصي امو مامإلا هيف مكحي ام يلاو هل ملعي ملو لتق لجر نعو ةخسن يف ةدايز )١(

 هيلع ضرقي نا دعب هليبس ىلخو ًاليفك هيلع ذخا مامإلا دنع ىهتنا هسبح ىهتنا اذإف سبحيو لتاقلا ذخؤي
 . ءارقفلا ىلع كلذ قرف الاو ثراو هل ناك نإف ةيدلا
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 يك باب
 ت آ رمعل ا < وك

 فيك اهلتق ةأرماب وأ هلتق يذلا هيلول لجرل ةأرما مامإلا ماقإ اذإف تلق
 ام ديعس يبال تلقف اباوج دجن مل : هريغ لاق . دوقلا دنع اهب عنصي

 اهرعيو اهيوقح نم اهرزا اهيلع دشي نأ ينبجعي : لاق ؟ اذه يف لوقت
 اهل ودبت ال ىتح اهسأر ىلع اهبابلجو اهدي ىلع اهنانق ىمكو لفسأ نم

 رهظت الو دوقلا اهب ىقلي نأ وأ ًاشطب اهنم فيخ نإ اهيدي فتكت مث ةروع
 لبق نم لاجرلا نم نموي نم الإ اهعم نوكي الو ةعامجلا يف سانلا ىلا
 . ريتس رتس عضوم يف دوقلا ىلا يذلا يلولاو مكاحلا
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 اذإ دوقلا سف باب
 ءاضعألا صقان لتاقلا ناك

 لتقق هحر اوج نم ء يش ق أ لجرل ق أ درل ا عوطقم لجر لعق ن اف تلق

 هيلع تماق وأ رقأ اذإ هنإ لوقأف » ةبدلا وأ دوقلا هيلع نوكيأ اميلس الحر

 . عوطقملا وه لتاقلا ناك نإ كلذكو هب داقي هنإ هلتقب ةنيبلا
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 د وقلا يق باب

 لنقلاب رم ألا يق

 لاق 8 تام ىتح مئاق وهو هوبرضفق انالف اولتقا هتملغل لاق لجر نعو
 ينب مهو ارارحأ اوناك نإف ةملغلا ىلع ليبس الو هقنع برضيق وه ذخؤي

 الو ارارحأ اوناك اذإ لوقي ناكف عيبرلا امأف . لتقيو نولتقي مهناف همع
 . رارحألا لتق هل ناك ناو هيلع لتق الو . اولتق مهيلع هل ناطلس

 هنإ نادهاشلا دهشف لجر لتقب الجر رمأ رئاج ناطلس نعو : ةلاسم
 ىلع ردق اذإ ؟ كلذ يف مكحلا ام ى قحب الو املظ اولوقي ملو هرمأ

 ناطلسلا ىلع ردق مث املظ ن نادهاشلا لاق نإ تيأرأ رومأملا ناطلسلا

 هنإ حص اذإف ةيدلاو دوقلا نم هيف مكحلا لام امهدحأ ىلع ردق وأ رومأملاو

 ىلع مهضعب نم سانلا ءامد نأل هيلع دوقلاف ناطلس وهو هلتقب هرمأ
 . قحب ةئيب لتاقلا عم نوكي نأ الإ انيلع قحو اهلحب الا مارح ضعب

 ءايلوأ نأ مث املظ ؤلجر لتقف الجر رمأ ريما نع هتلأسو : ةلأسم
 اولتق اوعاش نإ معن : لاق ؟ مهبحاصب هولتقيأ لجرلا ىلع اوردق لجرلا

 ىلع اهركم رومأملا ناك نإ تيأرأ لاق . رومأملا اولتق اواش نإو ريمألا
 هنوداضي نوديري : ٣ كلذب نوديري امو : لاق 0 هولتق هلتقي مل نإ هلتق

 نم تلق 8 كلذ دعب موقلا قحي مل اهركم ناك اذإ رومأملا نإ : لاق س كلذب

 قح نم ناك امف يدي هذهو مكبحاص تلتق دق ءايلوألل لوقي هنإ لجأ

 لتقي نأ بحأ امير نكلو معن : لاق .4 اهركم هتلتق ىنإ إ متملع دقو يتوذخف

 رومأملا لتقي رثؤملا ويأ لاق . هولتقيلف ريمألا يلعا اوردق اذإ نكلو هركملا

 نوملسملا زاجأ امنإو لتقلاب ةيقتلا يف رذع هل سيل هنأل اهركم ناك ولو

 طقف مالكلاب ةيقتلا

 رايجل ا اذ ده ن اك ١ ذاف الجر لتقو الجر رم ا .ر ايج نعو : ةلأ اسم

 نإف . هلظق هرم أ ام م لعفي مل ن ںإ | فاخي : رومأم ١ ناكو رئا اج اناطلس

 . دوقلا
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 لتقب الجر ناطلسلا رمأ اذإ دايز وبأ لاق ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم
 ن !و ن ن اطلسلا اولظق اوعاش نإ راب ادخلا لوتقم | ءاىلوألق كلذ ىلع هريجو لجر

 لتقل أ ىلع ربجل ا ن نا ليق دق هن ا ىعمو : هريغ ل اق . روم املا اوظق ارع اش

 ةهبشلاب دحلا هنع أردي امك ةهبشلاب دوقلا هنع أرديف انزلا ىلع ربجلاك
 ‘ كلذ ل ىلع ربج ولو دوقل او دو دحل | هيلع بجويو كلذ ل يف هر ذعي ال صضعيو

 مث يتيد فصن يبحاص يلع دريل لاقف امهدحأ اوراتخا نإق تلق هنمو

 هيح اص نوكيو هولتقي ن ں ] مهلو ٢ ذخ ب ن أ مهيلع كلذ ل سيل ل اق > ينولتقي

 . هتثرول ميرغ

 هامرف الجر يمري نأ ًايبص رمأ لجر نعو هللادبع يبأ نعو : ةلسم
 يبصلا ناك اذإ كلذب لجرلا داقي لهو حرجلا كلذ نم ىلع هلتقف هحرجف
 هرمأ نم ىلعق ماكحألا هيلع ىرجت ال نمم يبصلا ن اك اذإو هرمأب لتق

 . ملعأ هللاو يبصلا ىلع ليبس الو لوتقملاب دوقلا

 نم وأ ةيعرلا نم الجر رمأ ن ناطلس يف نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم
 ىلع ردق همزلي ام تلق . رومأملا ةبوتلا دارأ مث هلتقف الجر لتقي نأ هلامع
 دوق همزلي الو تلق . ةرافكلاو ةيوتلاو ةيدلا همزلت لاق 4 ردقي مل وأ رمآلا

 يف هيقتلا هعست الو دوقلا هيلع نأ ليق دقو : هريغ لاق 4 ًادوق هيلع ري ملف

 لاق . معن لاق 0 اضيأ ةرافكلا اذه يف رمآلا مزليو تلق ى كلذ يف رمآلا
 هل لتاقلا ناكو عاطي ال نمم كلذ لتقب رمآلا اذه ناك نإف نسحلا وبأ
 رمآلا اذه ناك ناو ةبوتلا الإ رمآلا ىلع سيلف هلتقب ارقم وأ افورعم
 . ةبوتلا دارأ نإ ةيدلا هيلع ىرأف ناطلس الو رابجب سيلو هموق يف ًاعاطم
 هلتقق ابيص وأ اديع رمأ رمآلا ناك نإ امأو : لاق 4 ًادوق هيلع ىرأ الو

 . هلتقب دوقلا هيلعف
 ءايلوألا ليق دقف رومأملا هلتقف لجر لتقب رابجلا رمأ اذإو : ةلاسم

 مل نإف رمآلا لتقي ليقو رمآلا لتق دجوي مل نإو لتاقلا لتقي ليقو رايخلاب
 لتقي رابجلا نإف لتقلا ىلع لتاقلا رابجلا ربج اذإ امأو لتاقلا لتق دجوي
 رمأ اذإ امأو ةهبشلاب لتقلا هنع رديو لتاقلا ىلع ة ةبدلا تناك دجوي مل نإف

 هيبص يبصلا ناك نم ًانئاك رمآلا لتقي ليق دقف ًالجر لتقف ايبص لجرلا
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 . هرمأ اذإ هريغ ديع ىق فلتخاو هربع وأ

 : لاق ؟ همزلي ام هلتقف لجر لتقب الجر رمأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 رقي مل نإو راقغتسإلاو ةبوتلا الإ رمآلا ىلع نكي مل لتقلاب رومأملا رقأ اذإ
 ديسلا مزلي هنإف رمآلل اديع رومأملا نوكي نأ الإ ةيدلا رمآلا ىلعف رومأملا

 اذإ اذإ ةبوتلاو رافغتسالا الإ همزلي ال هنإف هريغل ادبع رومأملا ناك نإو دوقلا

 مقت ملو لتقلاب دبعلا رقأ نإف تلق . هلتق هنأ ةنيبلا دبعلا ىلع تماق
 : معن : هريغ لاق ٨ ةيدلا همزلت : لاق . عيش رمآلا مزلي له ةنيب

 امنإ : لاق نم لاقف هرمأ نم ىلع اناطلس الو اعاطم نكي مل اذإ رمآلا
 يق الو لاومألا يف 7 هيلع سيلو سوفنلاو لاومألا يف ةبوتلا هيلع
 يف هرمأ نم لك ناك نإ : لاقو 0 هرمأ نميف ًاعاطم نوكي نأ الإ سوفنلا
 كلذ لعف نمم هقح 2 يذ ىلا لصي مل مث مهئامد يف وأ سانلا لاومأ

 نم مهئامدو سانلا لاومأ يف رمآلل ةءارب الف دوق وأ لام مرغ وأ ةيد نم
 اناطلس ناك وأ ًاييص روأ هدبع نوكي نأ الإ هيلع دوق الو هب رمأ ام مرغ

 الا هبلع سيلف لاو نيطالسلا نم هلتق هر هرمأ ام لعقي مل نا هرمأ نم ىلع

 هيلع مرغ الف ًاعاطم وأ اناطلس نكي ملام : لاق نم لاقو 4 مرغلاو ةيدلا
 الو ةيدلاو مرغلاو دوقلا هيلعف هدبع وأ ايبص وأ هدبع رمأي نأ الإ ةيد الو

 . هئادأب الإ كلذ نم هل جرخم

 لتق له دجوي ملف لجر لتقب رئاجلا ريمألا رمأ اذإ ليق دقو : ةلأسم

 . اهنع لسو هب لتق ايبص وأ هدبع ناك نإو هلتاق هب

 رمأ لجر يف هللا همحر يلع يبأ نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ناك اذإ : لاق ؟ ىلوملا وأ ديعلا دي عطقتأ دبعلا قرسف قرسي نأ هدبع

 ء عطقلا هيلعف قرس دبعلا ناك نإو 4 عطق امهيلع نوكي ال نأ وجرنف ربجي
 رمآلا ىلعو قراسلا ىلع عطقلاف ةقرسلاب هتبارق نم الجر رمأ اذإ امأو
 اذإ امأو ىلوملا ىلع لتقلاف هلتقف ناسنإ لتقب هدبع رمأ اذإ امأو س رزولا

 . رحلا لثم وهق هريغ دبع

 نإو رئاجلا ناطلسلا اولتق اوءاش نإ رايخلا لوتقملا ءايلوأل ن نإ ةبوتلا
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 نإف دوقلا رومأملا ىلع ليق :دق هنا ىعمو : هريع لاق .4 رومأملا اولتق اوءاش

 ىلع ردقي مل نإ دوقلا هيلع ليقو ة ةيدلا ناطلسلا ىلع ناك هيلع ردقي مل
 اذإ ةيدلا لتاقلا ىلعو دوقلا ناطلسلا ىلع ليقو رايخلا مهل ليقو لتاقلا

 . اروبجم ناك

 نأ هرمأ اذإ هنإ لاق 4 الجر لتقي نأ هدبع رمأ لجرف هل ليق : ةلأسم

 هنع أرديو ةيدلا هيلع بجوي ضعبو دوقلا هيلع بجوي ضعبق ادمع هلتقي
 لتق يذلا دبعلا اولتقي نأ لوتقملا ءايلوأ راتخا نإف تلق ٠ ةهبشلاب دوقلا

 هل تلق كلذ يف فلتخي هنإ يعم : لاق ؟ كلذ مهل له ديسلا نود هب مهيلو

 ناك اذإ هنإ يعم : لاق ؟ دوقلا امهمزلي له هلتقف رخآ رمأ لجر ناك ناق

 ةعاطلا هل نمم ناك ن نإو دوقلا هيلع ناك ناطلسلاو ةعاطلا هل نمم رمآلا

 ال نمم ناك نإو س هيلع دوق الو ةيدلا الإ هيلع سيل هنإ يعمقف ناطلسالب

 الو ةيدلا هبلع ليقو ةيوتلا الا هيلع سيل ليق هنإ إ يعمق ناطلس الو هل ةعاط

 . اناطلس الو ًاعاطم نكي مل اذإ دوق انباحصأ لوق يف ملعأ

 له ادمع الجر لتقف هدبع لجر رمأ نإف ديعس يبال تلق : ةلاسم

 لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف ليق دق هنإ يعم : لاق ؟ دوقلا ديسلا مزلي

 . ةيدلا همزلتو ةهيشلاب دوقلا هنع أردي لاق نم لاقو . دوقلا ديسلا ىلع :

 نود هب مهيلو لتق يذلا دبعلا اولتقي نأ لوتقملا ءايلوأ راتخا نإف تلق

 نم لاقو كلذ مهل ليقف كلذ يف فلتخم هنإ يعم لاق 4 كلذ مهل له ديسلا

 . كلذ مهل سيل : لاق

 اوذخأ اوعاش امهيأ رايخلا ةتروللف لجر لتقب رمأ لجر نعو : ةلأسم
 مزلي ال ىسعو مهلعف سيل لتقل اي ن انبيصل رم ا : ل اقو > دوقل ١ وأ ةد دل ١ هنم

. ءيش مهتلقاع



 ةنيب وأ رارقإب دوقلا باب
 كلذ هيشأ ام وأ ىوعدب وأ

 لتق هنإ لجرلا ىلا امهدحأ ىعداو هل نيدلو فلخو لتق لجر نعو
 لجر ىلا رخآلا لوتقملا دلو ىعداو لدع يدهاش كلذ ىلع ماقأو هدلاو

 ةلداعلا ةنيبلا هيلع ماقأو هدلاو لتق هوخأ هيلا ىعدا يذلا اذه ىوس رخآ
 دحاو لك بلط لوتقملا يدلو نأو هدلاو لتق هنإ لدع يدهاش اذه ماقأو
 لطبي امهنم ءرما لكو هدلاو لتق هيلإ ىعدا ىذلا ىلآ صاصقلا امهنم
 ةنيبلا هيلع تمقأ دقو انه نود يدلاو لتق يذلا اذه لوقيو هبحاص ىوعد
 صاصقلا اهعيمجل لهف ة هدومحم ةنيبلا عيمجو رخآل ا لوقي كلذكو .ةلداعلا

 دوقلاو ةيدلا ذخأب لوتقملا يدلو ىلع مكحيو اعيمج ةيدلا م أ هيحاص نم

 . هيبأ لتق هيلا ىعدا امهنم دحاو لكلو لطاب

 هولتقف لتاقلا مهيلا عفد ةنيبلا ءايلوألا يتأيف لتقي لجر نعو : ةلأسم
 اذإ رثؤملا وبأ لاق ى هدحو ناك نإ ةيدلا مرغأ مث هيلع ىعدملا فلح ةنيبلا

 ىتح ةمهتلاب مهل سبح هلتق هنإ لجر ىلع هؤايلوا ىعداف لجر لتق
 ذئنيحف هلتق هنا إ مهل دهشت ت ةلداع ةنيب مهل ن اك نإف هسبح مامإل ا ىصقتسي

 فلح اذإف لتق ام :7 فلحتسا ةنيب مهل نكي مل نإو دوقلاب هيلع مكحي
 . ءيشب عبتي ملو هليبس الخ

 ادمع اهانج هنإ ىناجلا ىعدا ةحراج لك لاق نم لاقو : ةلاسم
 ىعداو دمعلا باصملا ىعدا نإو ٧ هل ءيش الف أطخ اهنا باصملا ىعداو
 الك يف شرالا هل نوكي نأ بحأ اناو شرالا كلذ يفف أطخ اهنإ يناجلا
 . صاصقلا هيف نوكي مث باصملا هيعديو دمعلا حصي ىتح نيهجولا

 فصن نيمهتملا نم دحاو لك ىلعو ةبشلل امهنع أردي دحلا نا باوجلا رهاظو اهلك لوصالا يف طقس )١(
 . ةيدلا
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 نع عجر مت دحلا هبلع عقو نميق باب
 هلنق هنأ نظ وأ مدلا يلو هنع افع وأ هرارقإ

 عجر اذإو ءايضلا باتك نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو
 حص هلتق نكي ملو كلذ لبق وأ برضلا هيلع عقو نأ دعب هرارقإ نع رقملا
 عجر اذإ هنإ بوبحم نب دمحم لاقو ٧ هيلع دحلا عقي ملام ةعجرلا هلف ةنيبب
 كسمي نإ يلولا رمأ هسفن توفت نأ لبق مدلا يلو هبرض دقو هرارقإ نع

 مالا يلو مزلي الو سبحلا ىلا دريو هبرض ىلا برقي الو هيلع ةزاجالا نع
 ر هبرض ول كلذكو . هلتق هل حابأ دق مامإلا نأل برضلا كلذ نم ءيش
 ه برضلا كلذ نم ءيش هيلع نكي ملو هل كلذ ناك هكرتو هنع افع مث اديدش
 ىلو مث هبرض نإو هل كلذ ناك هكرتو هنع افع مث هدي عطق ول : ضعب لاقو
 توفت ىتح هتبقر ىلع هبرضي نأ هلف الإو تام نإف هلتق دق هنأ نضو هنع

 هلتقيو هيلع زيجي نأ هل نأ ليقف هكرتو دوقلا عضوم نم هنع ىلو نإو هسقن
 يف رباج يبأ نب ىسوم نع ليقو 4 الوأ هبرض يذلا برضلا شرا هيلعو
 هنا م إ حص ىتح ماقف هنع بهذ مث هلتق دق هنأ نظو هيبرضق لجرل ديقأ لجر

 هللادبع وبأ لاق ٠ هلتقيو هبرض ام شرا هل ريشب لاقو . ناك ام الإ هل سيل
. وه رخؤي الو هتثرو ةحارجلا شرا ىطعيو ريشب لوقب ذخآ انأ



 يعلو ريغ هلتق اذإ لتاقلا يف باب
 التق وأ ادح قحتسب نميفو ء لوتقملا
 مام يإلا رم غ كلذ هيق لعفت

 هلتقف سانلا ءانفأ نم رخآ هل ضرعف ادمع الجر لتق لجر نع هتلأسو

 نإ : لاقف ؟ ليبس هيلع مهل له مهبحاص لتق يذلا لوتقملا لهأ بلطف
 لوألا ليتقلا لهأ ةثرو ىلا ةيدلا اودريو هولتقي نأ ريخألا لوتقملا لهأ ءاش
 نأ انعمس يذلا ملعأ هللا رثؤملا وبأ لاق س لوألا ليتقلا ةيد هيلعف اوبأ نإو
 يناثلا لوتقملا ءايلوأو يناثلا لوتقملا لام يف ةعبت هتثرول سيل لوألا ليتقلا
 ناك نإ هتيد اوذخأ واءاش ن نإو هلتق نم هب اولتق اوعاش نإ رايخلا يف

 نوبلطي لوتقملا ةثرو ناك أطخ هلتق ناك نإو لاق ادمع لوألا لتق يناقلا
 نأ يناثلا لوتقملا ءايلوأ دارأ نإف لتق ىتح ةيدلاب مهل ضقي ملف ةيدلا هيلا
 لوتقملا ءايلوأل ةيدلا تناك ةيدلا ىلا اولزن نإو كلذ مهلف هلتاق نم اوديقتسي
 لوتقملا ءايلوأ ذخأ ةيدلا ريغ لام هل ىناثلا لوتقملا ناك نإو : لاق ى اطخ
 . هلام نم لوألا

 لجر هضرتعاف اليتق لتق وأ نصحم وهو قرس لجر نعو : ةلاسم
 . مهنم نضتقي الو نورزدعي : لاق ث هدي عطق وأ لتقلاب هلتقف مامإلا نود

 اذإ دوقلا هيلعق لوتقملا ءايلوأ نودو مامإلا نود لتق يذلا امأو :هريغ نمو

 هنع وفعي نأ هلعل هنأل مالا يلو نود لتقي نأ هل سيل هنأل مدلا يف ناك

 ىلع سيلف هللا دودح نم ادح مامإلا ىلإ هلتق لجرلا اذه ناك نإ امأو

 نم دح هنأل لاق امك وهف قرس يف عطقلا امأو لاق امك وهف دوقلا هجو

 قراسلاو : هريغ لاق 0 قورسملل الو هنع اوفعي نأ مامإلل سيل هللا دودح

 نصحم وهو انز دارأ نكلو نصحم ريغ وأ ًانصحم ن ناك نإ ءاوس

 ةيد الو اصاصق هيلع ري مل هلعلو همجري ملو لتقلاب هلتقف لجر هضرتعاف
 . فيسلاب لتق وأ مجر ءاوس هلعلو تلح دق هسفن هنأل

 نع هدنع وهو أريشب لأسب رج اتلا دنزي ايأ ا تعمس ل اقو : ةلأ امسمه

 قلطناو ىلاول ١ ىلاإ عفد املف ىضاقل | وأ مامإل هي هداقأف الجر لتق لجر



 همد لالح وهو لاقف لتقي لجر هل ليق 0 اذه ام لاقف لجر مهيقل هلتقيل

 هل زاجأف تعنص اميف تنسحأ يلاولا هل لاقف لجرلا هلتقف معن هل اولاقف

 بحاص مد بهذيف مشاهل تلق هب لتقي لب هيلا كلذ سيل ريشب لاقف ى كلذ
 لوتقملل ناك نإ ليق دقو لاق هريغ نمو س معن : لاق ؟ دوق الو ةيد ال ءالؤه
 ةيدلا ىلإ هؤايلوأ عجر نإ كلذكو لوألا لوتقملا ةيد هلام نم ذخأ لام رخآلا

 امأو هلام ىق رخآلا لوتقملا ةيد ىف لوألا لوتقملا ةيدف رخآلا لتاقلا نم
 . لطي دقق دوقلا

 وأ كنبأ وأ كابأ وأ كاخأ لتق لجر نعو ةداتق نع بسحأ : ةلأسم

 ىلإ مهرمأ تعقر نأ تقخو املظ مع نبأ وأ مع لثم هيلو تنأ اناسنا

 هلتقاف هيلو تنأ يذلا لجرلا اذه لتاق ىلإ دمعاف كقح ميقيال نأ ناطلسلا
 ناك نإ هللا الا دحأ هب ملعي مل نإ سأب الف سأانلا نم ةولخ يف ارس

 لجرلل زوجي له هعاتم قرس دق اصل ذخأ لجر نعو 4 ادمع هلتق لتاقلا

 مامإلا دنع نادهاش دهشي ىتح ال : لاق ؟ هدي عطقي نأ عاتملا بحاص

 نود هدي عطقي نأ هل زوجي الف عاتملا بحاص لجرلا امأو قرس هنإ

 نأ ناطلسلا ىلعف ةقرسلاب قراسلا رقي ملو لعف دق ناك نإو ناطلسلا

 نأ عاتملا بحاص ىلعف قرس هنإ قراسلا رقأ نإو عاتملا بحاص دي عطقي
 الو عطق عاتملا بحاصل سيلو لدعب سيل مامإلا ناك نإو رزعيو سبحي
 نأل هيلو وأ هاخأ لتق يذلا لثم اذه سيلو هيلا هللا لعجي مل مكح ذاقنا
 مل اذإ وجرأو عاتملا بحاصل لعجي ملو لوتقملا يلول ناطلسلا لعج دق هللا
 لوقي امك وهو هللا ءاش ن إ سأب هيلع نكي مل هدي عطقب ناطلسلا ملعي

 . قحم قداص

 هطق نإ اق هتموكحو م ام ال ا نود لتقب ال دترمل ل اقو رذأل نمو : ةل اسم

 ناك رده همد نأل هيلع دوق الف لتاق مامإل ١ نود هلتق ,0 نإف لتاق مامإلا نود

 . هسقنل مل اظ مث ذا وهو مك احب سيلو هيلع مكحي ن أ هيلع هرك نكلو الالح

 ًاين از لتق ق ] م ام ال | نود ا دترم الحر لتق لجر نع لئسو : ةلأ امسمه

 هئاضمال ريزعتل ا هيلع ل اق. مك احلا نود قر اس نيمي عطق و ا انصحم

. ذخأن هيو د امحو نسحل أ لوق ىف ص اصق هبلع سيلو م امال ا نود مكحل ١



 1 ىلإ داقب لجر نعو بجاحو ة هدييع يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 . مامإل ١ نود هطق ىرن الف ؟ م امإل ١ نود هطق كل له نيملسمل ١ ودع

 ںود أ دترم لتق لجر نعو يلع يب ] نع ةلاسم رث 1 ىلع : ةلاسم

 هيلع لاق. مكاحلا نود قراس نيمي عطق وأ انصحم ًايناز لتق وأ مامإلا

. صاصق هدلع سيلو ح امإل ١ نود مكحل ا هئ اضمإل ريزعتل ١



 اذإ لجولا يمف باب
 رذآ حرجو ادحأ لتق

 ةفاضملا ةدايزلاو عرشلا نايب باتك نم

 نذأ عطقو لجر نيع قف لجر يف ليقو ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 يف هسفن تبهذ نإف لتقي مث سفنلا نود ناك امب أدتبي هنإ رخآ لتقو رخآ

 . هلام يف اهلهأل يقبام ةيد تناك هيلع ام مامت لبق صاصقلا نم ءيش

 لك ذخأو لتق لتقلاب أدب ناك نإف لبق نم هانج ناك امب أدبي مهضعب لاقو

 ريغب ىتفأ هللادبع وبأ ناك ليقو هتيانج شرإ تايانجلا باحصأ نم دحاو
. هيلا عجر مث يأرلا اذه



 اذإ دوقلا يف باب
 ةعامج لجر لتق

 دارأ مث مد سفنأ ةرشع لتق لجر نعو هلل همحر دردعس يب أ ب اوج نمو

 كلت نم دح او هلتقف اعيمج نيلوتقمل ح دلا ءايلوأ ١ عيمجل هسقن داقأق ةيوتل ا

 هقحلب لي الو كلذ هل : زوجب له تلق هلتق ىلع اوققتني ن ن ] ليق نم ء ايلوأل أ

 اوققتن : نأ ال ا كلذ هل ٠ روجي ال هنا إ يعمف ؟ ؟ ةىدل ١ نم ءيش نيقايل ا ءايلوألل

 لتق نمل لتقلا نإ لاق نم لاق دق هنأل لتقلا هل مكحلا يف وه نوكيو
 ىلع اوقفتا ن نإ ليق هن ا بسح أو رخآل او لوأل أ ءاوس مهلك لقو الوأ هيحاص

 ليق هنإ بسحأو مهلك مهل برضي نم اولكو الإو لتقي مهدحأ نوكي نأ
 كلذ هل ناك ةعرقلا هل تعقو نمف لتقلا ىليو ةبرضلا هل نوكت نم نوعرتقي
 لوتقملا ةيد ةيدلل نماض وهف مهنم لتق اذإ هنإ مهنم بسحأو اذه ىنبجعيو

 عفرو ةيدلا راشعأ ةعستب ؟وقحل إلاو ءافو لوتقملا لام ىق ناك نإو ء ايلوألل

 لتاقلا بات اذإ هنإ وجرأو " يف رظناو ملعأ هللاو راتخاو لتق دق هنأل
 ايندلا يف هدابعب ىلوأ هللاو مكحلا يف هللا ء اش ن ا ءىرب دقق هسقنت داقأو

 . هدلا ةفاضملا ةدايزلاو عرشلا ن در ايب باتك ريع نمو 0 ةرخآلاو

 لتق نأ ىلا ثلاث مث ناث مث الجر لتق نمو ءايضلا باتك نم : ةلاسم
 ةعستللو لوألاب لتقي هنإفقعستلا ءايلوأو لوألا لوتقملا يلو هيلع عفرف ةرشع
 الف مهل لامو هيلع نيد مهقوقح نأل هلتقب مهقوقح لوزت الو ةيدلا نيقابلا
 . هلتقب الإ مهلام لوزي

 ء ايلوأل ا ءاش نإف رثكأ وأ لقأ وأ ةرشع لتق نمو باتكل أ نرم : ةلأسم

 اوذخأي نأ مهلك اود ارأ نإو ةصحلاب تاىدل | لضف هلام نم اوذخأو هولتق

 ءايلوأ نبي هلامو هلام يف هل قح الف هلتقب درفت مهنم لجر ال ا ا مهئايلوأ ةىد

 مهتيد ء افو نع هلام صقني وأ هيلو ة هبد مهنم لجر لك ذخأي ىتح ىلتقل

 . ديز نب رباج نع اذه ليقو كلذب ةيوسلا ىلع صصحلاب ءايلوألا ذخأيف

ءايلوأل ناك رخآ لتق مث الجر لجر لتق اذإو باتكلا نم : ةلأسم



 نإق لوذلل قحلا نأل ةيدلا: اوذخأ اوعاش نإو اولتق اوعاش نإ رايخلا لوألا
 مكحت مل اذإ انباحصا لاقو 0 يناثلا ءايلوأل رايخلا داع ةيدلا راتخا
 هانلق يذلاو تايدلا ىلا اوعجري نأ الإ مدلا يف اوكرتشا مدلاب لاومألا
 هسفنو يناثلا ىلع ىنج مث ًالوأ لوألا ء يلوأل هب قلعت قحلا نأل رظنأ ىدنع
 . لوألل ةقحتسم هيب

 هعقدق نيلجر لتق لجر يف ءاهقفلا ضعب لاقو باتكلا نم : : ةلأسم

 . هل لام ال وهو ةيدلا ذخآ رخآلا لاقو هلتقأ امهدحأ لاقف امهيلا مكاحلا

 مهل مكح هنأل ةبدل ا فصن موقل | ىلع دري نأ بل اطلا هظق نإ ىرأ : لاق

. هيف مهبحاص مدب



 ةعامجلاو نيلجرلا يق باب

 اديبع وأ ارارحأ اوناكو الجر اولتق اذا

 وأ ًاعامج هب نالتقيأ ةنيبلا امهيلع تماقو الجر التق نيلجر نع هتلأسو
 ناديري اعيمج هابرض ناك نإ اعيمج نالتقي : لاق ؟ ةيدلا امهنم ذخؤي
 ىلع رخآلا درو امهدحأ لتق هالتقف هلتق اديري مل اناك نإو اعيمج التق هلتق

 اناك امهنأ انعمس ىذلا رثؤملا ويأ لاق. ةددلا فصن ريخألا ,لوتقملا ةثرو

 يف هللا همحر باطخلا نب رمع نع اوركذ دقو لاق هب ًالتق اكتف هي اكتف

 ءاعنص لهأ نأ ول لاق هب رمع مهلتقف هب اوكتف الجر اولتق رقن ةتالث
 ذئموي لاق امنإو لاق . اهب اعيمج مهتلتقل اكتف ةأرما لتق ىلع اوعمجأ
 امهدحأ ءايلوأ ريخي كتفلا ريغ ىلع هالتق اناك نإو ءاعنص لهأ ةرثكل

 . ةيدلا فصن لوتقملا ةثرو ىلع ىقابلا اودريو هولتقيف

 مهو هولتقف نيتيرق نيب الجر اوضرتعا موق نع هتلأسو : ةلأسم

 نحنو انبصأ اننإ اولاقو اوجرحتو كلذ دعب اوفرع مت نوجرحتي ال ذئموي
 سيلو . معن لاق ؟ دوقلا مهيلعأ ةبراحملا هجو ىلع هانبصأ امنإو لاهج
 مث اوباصأ ام اوباصأ ءالؤه باصأ ام مهنع ردهي نيبراحملاب ءالؤه
 نطابلاو للعلا يف نولخدي اوذخأ مث اهيف اوماقأ مث مهلزانم ىلإ اوعجر
 . هب اوكتف اذإ اولتقي مهلك رثؤملا وبأ لاق . دوقلا مهيلعف

 امهولتق نإف ادبعو ارح لجرلا لتق اذإ دلاخ نب دمحم لاق : ةلسم
 : هريغ لاق ى هسفنب دبعلا بهذو ةيدلا فصن رحلا ةثرو ىلع اودر اعيمج
 نم رثكأ هتميق تناك نإف لقأ وأ ةيدلا فصنك دبعلا ةميق ناك اذإ ىعم
 عفد رحلا اولتق نإو عجر كلذ نع لضفلا هيلاوم ىلع در ةيدلا فصت
 ةيدلا فصن نم رثكأ دبعلا ةميق نوكت نأ الإ هنم صتقملا ءايلوأ ىلإ دبعلا

 ةيدك هنمث ناك نإف هولتقف دبعلا اوراتخا نإو هيلاومل لضفلا نإف رحلا ةيد

 ةيدلا ثلث هنمث ناك نإو هنمث ةيدلا فصن دبعلا ىلاوم ىلع رخآلا در رحلا
 . هتبقر ىوس دبعلا ىلوم ىلع سيلو ةيدلا فصتب اوعبتأ

 كر اش م ل يف دوق همزل نميق ير اوحل أ يب ] نع عب اوج نمو : ةل اسم
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 نم قحلا هيطعيو لوتقملا ءايلوأ ىلإ هديب ىقلي نأ تباثلا اذه ىلعف هيف
 يأرب يبصلا غولبل ارظتنم امنإو كلذب ةبوت الو نيملسملا يأرب هسفن

 نوكت الو كلذ هنع ةيزجمب ةريرسلا يف هتبوت تسيلو هيأرب سيل نيملسملا
 راهظاب الإ ةبوت هل سيلو ةينالعلاب لجرلا لتق ناك امك ةينالعلاب الإ هتبوت .

 نم اذه ىطعأ اذإف نيملسملا ىلإ هرمأ ىف رظنلاو لوتقملا ءايلوأ ىلإ كلذ
 ءهتداهش تزاجو هفلخ ةالصلا تزاج هرمأ ىف رظنلا نيملسملل ناكو هسقن

 هيلع قحلا قلعتل ءايلوألا ىلإ ةبوتلا راهظا هيلع بجي امنإ ديعس وبأ لاق
 زاج ةيدلا هيلع امنإ ناك ولو رايخلا ءايلوألل ةيدلا وأ دوقلا هيلع بجي هنألو
 . مهقح مهيلا ملس اذإ كلذ نيأ نم مهملعي الو يدؤي نا هل
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 دوقلا هب لطبب ام و وفعلا باب

 أربي الام و حراجلا هب أربي اميقو

 يتح ائيش حراجلا ىلإ حورجملا بلطي مل مث الجر حرج لجر نعو
 : لاق ؟ هلام يف كلذ هكردي له هشرا حورجملا بلط تام املف تام
 7" تام نإو كلذ هلف حورجملا بلط من حصي مل حورجم او حراجلا تام

 ناف اطخ نوكم ن ں أ ال ا هل ءيشالق ائيش بلطي ماو حورجمل ١ حص ام دعي

 تومي من هنع وفعيفق احرج حرجي لجرلا ىف أ مشاه ن نعو : ةلأسم

 ؟ مرجلا شرا هنع طقسي لهف لئاق هل لاق . ةلماك ةيدلا هيلع لاقف حورجملا

 هابشأ وأ طب وأ يك نم اثدح هبحاص هيف ثدحأ حرج لك لاقو ال : لاق

 لزي ملو اثدح هيف ثدحي مل نإف حرجلا شرا الإ هل نكي مل تامف كلذ

 كلذ ريغ اضرم ثدحأ هنإ ملعي نأ الإ ةلماك هتيدف تام ىتح هىذؤي

 نإ حرجلا شرا هل نكي مل كلذ ذ ملع نإف كلذ هابشأ وأ انطب وأ اماسرب

 لكو ةيدلا لطبي ال ءاودلا نإف اثدح هيف ثدحي ملو ءاودلاب هجلاع نإو تام

 شرالا يف حراجلا ىلع هسايق نإف ءاودلا يف عستا وأ حرجلا داز ءيش

 همد نم هأرباف ادمع لتاقلا هلتق نإو لوتقملا نم وقعلا يف الا ىأر كلذكو

 هل ىصوأ نإو هوفع زوجي الف أطخ هلتق ناك نإو زئاج كلذق هنع افعو

 افعقف دمع وهو لتقلا نود حورج تناك نإو هلام ثلت ىف كلذ ناك هتيدب

 مل هنأل يناجلا ىلع هتثرول ةيدلاف دعب نم تام مث حرجلا كلذ نع باصملا
 نم حرجلا كلذ نم ثدح اممو حرجلا كلذ نم ه أربأ نإو هسقن نم هربي

 . ادمع ناك اذإ ءىرب دقف همد نم هأربأ نإو اهلك هسفن ىلا ةدايزلا

 هيلع ناك اذإ هل همدقف نالفل ىمد هتوم لبق لوتقملا لاق اذإ هنإ انظفحو

 نإو ءايلوألا عيمجو بألا نم همدب ىلوأ وهو هلتق هلتقي نأ ءاش نإق دولا
 ةيدلا هلف همدب هل ىصوأ ناك نإو ى ةملكلا هذهب ءىش اذهل سيلق أطخ
 هل ادمع لوتقملاو ةصحلاب وأ اهريغ لام هل ناك نإو هلام ثلت نم جرختو
 نم ثقلا الإ هل زوجي الف أطخلا يف امأو دمعلا يف زئاج هوفعو وفعي نأ
 . هاناصو لك يف لام
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 سيلق تام مث هنع افعف ادمع لجر دي لجر عطق ول ليقو : ةلاسم
 امو ةيانجلا كلت نم افع ولو هلام يف ةيدلا هيلع : لاق نم لاقو ى وفعب كلذ
 يف دمعلا ىلع وفعلا لخدي الو لتاقلا يلع ءيش الو ًأوفع ناك اهيف ثدحي
 نع وقعلاو هثم الإ كلذ نم زاج ام ًالام ناك ولو لامب سيل هنأل ثقلا
 افع ولو مد هنأل ثلثلا يق كلذ لخدي الو زئاج ةحصلاو ضرملا ي دمعلا

 افع ول كلذكو ىقب نم ىلا ةثرولا ةبلاطم ناك كلذ زاج هلتت نمم دحأ نع
 كلذكو مهل كلذ ناك يقب نم اوذخأر مهبحاص لتق نمم دحأ نع ةثرولا

 لك لجرلا عماسلا ةداهشو ةداهشلا نع ةداهشلاو ةلاكولاو حلصلا يف

 تقلتخا نإ كلذكو صاصقلا لثم وقعلا سيلو وفعلا ىف زوجي اذه

 مويلا ريغ اذكو اذك موي يف وفعلاب يندهشأ دحاو لك لاقف امهتداهش
 . امهتداهش لطبي امم كلذ سيلو رخآلا هيف دهش يذلا

 نم هنيد ىضق نيد هيلعو ةيدلا لوتقملا ءايلوأ لبق اذإ ليقو : ةلأسم

 نأ نيدلا باحصأل سيلو مهوقع زاج ةيدلا نع هؤايلوأ افع نإف هتيد

 نيدلا ناك اذإ : لاق نم لاقو وفع نإ هئايلوأ ىلع مهل ءيش الو مهوعنمي
 هل نكي مل افع ناك ول لوتقملا وفع الو ةثرولا وفع زجي مل ةيدلل اقرغتسم
 . يلإ بحأ يأرلا اذهو كلذ يف رظنيو هنيدل ءافو

 مث احرج الجو حرج لجر يف هللا همحر يلع يبأ نعو : ةلاسم
 ملام ةعجرلا هل ىرن انإف هشرا غلبي مك ملعأ مل لوقي عجر مت هيلع حلاص
 رثكأ ىلع هحلاصق احرج الجر حرج لجر يف ء اهقفلا ضعب لاقو 0 ملعي

 حلصلاق ادمع حرجلا ناك نإ لاق ملعأ مل ينإ جتحا مث حرجلا ةيد نم
 حرجلا ةيد نع لضف امب هيلع عجريو ضقتنم حلصلاف اطخ ناك نإو زئاج
 نإ كلذكو زئاج وهف عاتم وأ لام ىلع هحلاص نإو مهارد هحلاص ناك نإ
 هحلاص نإو زئاج حلصلاف لام وأ عاتم ىلع هقح نم لقأ ىلع هحلاص
 . ادمع وأ أطخ حرجلا ناك ةعجرلا هلف مهارد ىلع

 اطخ وأ ادمع احرج الحر حرج لجر يف ء ءاهقفلا ضعب د لاقو : ةلأسم

 حراجل ىفوت ىتح ًأئىش هيل ١ بلطي 7 انامز حورجم ١ عم حراجل ١ يقب مث

 يف حراجلا نوكي نأ ال ا هل ءيش ال هنإ هتثرو ىلا هقح حورجملا بلط ,مث مت
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 تام ن ا كل ذكو هنم فاصنالا بلط ىلع ر دقي حورجم ١ نكي مل دح

 ناك هنإ حصي نأ الإ بلطم كلذ يف هتثرول نكي مل 4 بلطي ملو حورجملا
 دعب حورجملا تام اذإ ىلع يبأ نعو 6 حورجملا وأ حراجلا تام ىتح بلطي

 كلذو حراجلا لام ىف ةلماك ةيدلا نإف كلت هتحارج نم تامو حراجلا توم
 ريغ اندنع سفنلاو تام ىتح هيلا بلطي ملو صاصقلا هيف ناك حرجلا نأ

 هيد ةثرول ١ بلطو ٥ أرب ا ٠, ن أ دعي تام ن ا تلقو حرجل ا ةخسن يفو حراجل ١

 . ًائيش مهل ىرن امف

 نأ لدقو زئاج كلذف هضرم يف هيبأ لتاق نع لجر افع اذإو : ةلأسم

 ناك ن نإ كلذ يف رظنبو ءابلوزلا ننم اذه ريع كلذكو ثقظئلا نم نوكي ال كلذ

 . اطخلا ريع اذه يف دمعلا نأل اطخ وأ ادمع

 شرالاو صاصقلا نع دلاولا افعق ايبص لجر حرج اذإو : ةلاسم
 نوكيو لطبي صاصقلا نإف هدلاو لعف امب ضري ملو الجر نبالا غلب اذإف
 ًائيش بلطي ملف نبالا غلب نإف كلذ هحرج شراب حراجلا ذخأي نأ نبالل
 . ءىش كلذ ىف هدلول سيلف ادلو فلخو تام ىتح

 ىصلأف الجر برض لجر يف رثؤملا وبأ لاق رخآ باتك نمو : ةلأسم

 ىصوأ اذإف تام مت نالفل هتيدب ىصوأ دقف تام نإ هتوم لبق بورضملا
 سيلو هسفن مدب ىلوأ وهو ةيدلا لبق وه هنأل دوقلا لطبأ دقفق ةيدلاب
 هل ناك نإف هلام ثلث ىف نوكتف ةيضولا امأو : لاق ى دوق تام اذإ هئايلوأل
 ةيصولا تناك ثراو ريغل ىصوأ ناك نإف هلام ثلث هتيدف ةيدلا ريغ لام
 ةثرولا نم هل ىصوملا ناك نإو لاق . نيدلا ءاضق دعب ةيدلاو لاملا ث ىف
 دوقلا لطب امنإو لاق ى ثراول ةيصو ال هنأل ةيصولا تضقتناو دوقلا لطب
 اذإ : رثؤملاوبأ لاق : هسفن مدب ىلوأ وهو ةيدلا لوبقب هسقن مد ردهأ ثيح

 سيلو هسقن مدب ىلوأ وهف همد نم هلتاق لوتقملا أربأف ادمع الجر لجر لتق

 وأ هلام ثلث لثم هتىد تناكو اطخ هلتق نإو : : لاق . ةبد الو دوق هئايلوأل

 هنع افع يذلل ثلثلا ىلع ديزت اياصوب ىصوي نأ الإ وفعلا هل زاج لقأ
 ىلع ةيدلا لضف در هيلع ناك نإف هلام ثلت يف هتيدب اياصولا صصاحي
 توفع دق هتوم لبق بورضملا لاقف أطخ الجر لتق لجر وحنك لاق . ةثرولا
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 يدؤيو هيلع يتلا لوتقملا ةيد ثلث هل زوجي لتاقلا نإف لام هل سيلو هنع
 ةيدلا نوكت لام لوتقملل ن ناك نإو : لاق س لوتقملا ةثرو ىلا لوتقملا ةيد يثلث

 ًافلا رشع انثا هتيدو ًأفلأ نيرشعو ةعبرأ ةميق هل لجر وحنك كلذق هلثم

 . ةترولل هنع افع يذلا ىلع ةعبت الو هنع افع نمل زئاج وهق هلام ثلت كلذف

 لجرل هيلع ناك الجر نأ .ول كلذو نيدلا ةلزنمب وفعلا سيلو رثؤملاوبأ لاق
 هتكرت هل لاقف مهرد فلا يلع كل هل لاقف ضيرم وهو هيلإ اجف مهرد فلأ
 لاقو . ةثرولل هيلع فلألاو زوجت ال ضيرملا ةيطع نإ : لاق نم لاق قف كل
 لاق . ملعأ هللاو ثقلا يف يهو ةيصولا ةلزنمب ضيرملا ةيطع نإ : لاق نم
 ليق دق هنإ يعمو : هريغ لاق . هتيطع زوجت ال ضيرملا نأ هب لوقأ يذلاو
 يف امأو قوقحلا نم لحلاو كرتلا ةلزنمب ةيدلا ببس يف مدلا نع وفعلا يف
 . لطبيق دوقلا

 الو حرجلا ردق ملعي ملو افعف الجر حرج لجر نعو هتلأسو : ةلأسم
 محري نأ هل سيلف افع اذإ ا لاق ؟ عجري نأ هل له كلذ دعب ملع مث غلب ام

 . ادمع هحرج ناك نإ ! معن رثؤملاوبأ لاق 4 ءيش وفعلا دعب هل الو ءيش يفق

 ام كرت نمو وه مك فرعي ال نيد وه امنإف اطخ هحرج ناك نإو لاق
 نأ لوقي اذهو لاق اذكو اذك ةميق ىلإ دحي نأ الإ ةعجرلا هل تناك فرعيال
 ةبد هلف ةيدلا ذخأ انأف اذه تغلب اذاف لقأ هنيد ىحرج نأ تننط يحرج

 . هحرج

 نإ بورضم أ لوقيف فسسل اي لجرل ا هيرضب لجر نع هتلأ امسو : ةلأسم

 ديريق بورضملا لجرلا توميف هولتقت الف هنع توفع دقف هتبرض نم تم
 اذإف هيلإ ال انيلا وفعلا هللا لعج امنإ نولوقيو وفعلا اوذفني ال نأ ءايلوألا
 ةثرولا ىلإ لعج امنإو هتترو نم همدب ىلوأ وهف تومي نأ لبق لوتقملا افع

 سيل اطخلا نم ناك ام ةترولا ىلإ اطخلا امنإو لوتقملا فعي مل اذإ لتقلا
 اهيف رثؤملاوبأ لاق . ةثرولا ىلا ةطخلا رمأ امنإو رمأ اطخلا ىف لوتقملل

 . رخآ لوق
 هنإف هلتق نمل هتيد اطخ لتقي يذلا بهو نإ لاقو رثألا نمو : ةلأسم

 لتق نإ لاقو . ءاشي نمل هب يصوي ثلثلا كلذ نم هل امنإو هتبه هل زوجت ال
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 ىلإ وهف أدحأ هالوأ نإو كلمأ وهف هلتاق يتعي نالفل يمد لاقف ادمع لجر

 نإو هوفع زاج تومي نأ لبق افعف أدمع هلتق ن نإ عيبرلا لاقو س همد هالو نم

 . ثلثلا هل امنإف اطخ هلتق

 هايأ لجرلا لتق اذإو هللا همحر دايز يبأ نع هنإ دجوي امم : ةلأسم

 ينثري الف ينلتق ذإ ينبا نأ تملع دق لاقو همد نم نألا هأريأق ادمع

 ةيصولاو همد نم ءيرب دق هناق همد نم هأربأو هلام ثلثب هل ىصوأفق

 . هل ةزئاج

 توملا هرضح املف ةبدلا هرلع تيجوو الجر حرج لجر نعو : ةلأسم

 نإو بهذف ادمع ناك نإ لاق نالفاي ىمد كل تردهأ دق حورجملا لاق

 . ةيصو يهف اطخ تناك نإو ةبصو تناك اضيرم

 ةيدب قدصتق توملا هرضحف احرج لجر هحرج يذلا نعو : ةلأسم

 سيلف أطخ ناك نإو هل زاج ادمع ناك نإ : لاق م هحرج ىذلا ىلع هحرج
 . بهذيو ءيجي حيحص وهو هحرج ةيد هاطعأ نوكي نأ الإ كلذ هل

 ةيد هاطعأف احرج هحرجف أطخ لجر هباصأ لجر نعو : ةلأسم
 قدصت ناك نإ : لاق . اهنم تام مث ةحارجلا كلت نم ضيرم وهو هحرج
 ال نأ فيلخلا هنإ لوقي ىتح هتحارج نم هيلع فاخي فندم وهو هيلع اهب

 ىرن اميف عنص اميف زوجي ال اذهف اهريغ لام هل سيلو هتحارج نم تلفي
 لوقي يتلا ةحارجلا هتباصأ اذإ امأف هتوم دنع هلام يق لجرلل زوجي ام الإ

 زوجي هنإف توم هب لزني مل ن نإف سأب هيلع نوكي نأ الإ وجرذل انإ سانلا

 . ىرن اميف عنص اميق

 همدب هيلع قدصتف دمعت وأ أطخ لجر هحرج لجر نعو : ةلأسم

 . هضرم يف هيلع قدصت ول زئاج كلذ نأ نوريق
 لتاقلل ةيصو ال لاق نم لاقف ةيصولاو لتاقلا ىف فلتخأو : ةلاسم

 الو ثراول ةيصو ال هنإ رثألا ءاج دقو ثاريملا ةلزنمب نيمي ةيصولا نأل
 لتقلا لبق ةيصولا تناك لتاقل ةيصو الو لتاقل ثاريم كلذك لتاقل ثاريم
 هل هتيصو زوجت الف هلتق مث هل ىصوأ اذإ : لاق نم لاقو ي لتقلا دعب وأ
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 . رثكأل ا وه ١ ذهو ةزئ اج هتصوف تامق هبيرض ن أ دعي هل ىصوأ ن اك ن او

 نيثراو اناك نإو ةزئاج هتيصوفق هوتعم وهو هلتاقل ىصوأ لجر نعو

 دقو هلتقب ةنيبلا هيلع تماق نإو هوتعم وأ يبص ناك ولو ةلطاب امهتيصوف

 نم م هتيصو لطبتو هيلع هب ل : كتفلا يف دوهشل ا ثدح 1 نم هنصح يف

 و سفن ] ةرشع ع يف كران اش ه هل ة , هيصو . لتقل يف لت اقلا كر اش اذا ل و

 . كلذ يف فلتخا دقف هل هبرض نم ضيرم وهو هل رقأ ن , امأو

 لجرل هيلع ناك لجر نعو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نيدلا هل لاقف هيلع امب همقي نأ نيدلا بحاص دارأف ٥ ابا هلطمي نيد

 لاق وأ ينم ارارقإ ةكم ءارقفل وه لاق وأ ةكم ءارقف ىلع يلام نم ةقدص
 ي ذلا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف يت تافو دعيو يت تايح يف ينم ةيصو

 ىلعو ءارقفلل ءيش الو هقح هلف هنم بضغ ىلع ةكم ءارقفل قحلا لعج
 هيلع سيلو قحلا هل يذلا لجرلا ىلا قحلا يدؤي نأ قحلا هيلع يذلا
 اضرلا دح يف فلاحلا لوق ناك نإو فلاحلا لبق كلذ امنإو ةكم ء ارقفل

 نأ فلاحلا ىلعو فلاحلا يطعي نأ لجرلا ىلعو فل املا ىلع كلذف
 يف وهو هل لاقف الجر لتق لجر نعو . كلذ لعج ثدح ء ارقفل ١ ىلاإ صلختي

 ب اوجل اف. مهل ينم ةيصو ةكم ء ارقفل يتي ل ثلث ة ٥ افول ا هترضح ال ة ايحل ١

 نوبرقأل ١ لخديو أطخ خ مدلا ن اك اذ ا كلذو اهليق يف يذل ١ ينجلا اذه يف

 ناك يصومل ا تام ,0 ناق دمعلا امأ او ءيشب مهل صوب مل ناك ن نإ ء ارققلا عم ١

 ب اوجل ا ناك ةيدل ١ ىل ١ اوعجر نإو هنم أرب هيلع اونم نإ ! مدلا ء ا ءايلوأل 7

 ناك هتيدي ىصوأ اذإ هنإ ليق دقو لاق : : هريع نمو 4 بضقلا يق لوألا يف

 نوكتو لتاقل ١ نع همد نع هنم اوفع كلذ ناكو ةبصرول ١ تتيث اطخ وأ ادمع

 نإو 4 مهوفع زاج ء ادلوأل ا افع ,0 نإف همدب صوب مل اذإ امأو > ةتياث ةيصرلا

 اذإ كلذ مهل ناك ةيدلا ىلإ اوعجر وأ دمعلا يف دوقلا اوذخأو اوقعي مل
 دوقل او ةددل ١ كرت مهل نكي مل ء ءايلوأل ١ ريع ثر ولا ا ناك نإو ةثرول ١ مه اوناك

 تيثتو دوقل نع اوفع اوعاش نإو اولتق اوعاش ا ر ايخل ١ مهل نكلو هلك
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 . ةثرولل ةيدلا

 لجر ىلا ١ بلطي لجر نعو هللا همحر د اىز يب ] ب اوج نم : : ةلأسم

 افع دق حرجلا بحاص لاقف هنع وفعي نأ حرجل ا بحاص ىلإ بلطق احرج

 دق ينإ يانعم نكي مل لاقو هحرج بلطي داع مث كنع توفع دق و أ كنع هللا

 دق هلوقو كلذ لطبب الو هحرج هلف كنع هللا افع دق هلوق امأو يحرج تكرت

 هحرج ردق ملع دق نوكي نأ الإ ةيدلا هلو صاصقلا نم وفع وه كنع توفع
 هحرج ملعي الو هوفع امأو هوفع زوجي هنإف ةيدلا نع افع مث هتيد غلبت امو
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 ةلقاغلا يف باب

 الو ادبع الو ادمع ةلقاعلا لقعت ال هنأ رثألا ىف ءاج رثؤملا وبأ لاق
 فالتخا هيف سيلو نوملسملا هيلع عمتجا لوقلا اذهو افارتعا الو احلص
 . هللا ءاش نا

 ىلع امك ال ا هيلع سيل لجرل ا ةلقاع ىلعف اطخلا ب د امأ او : ةلاسم

 لقعت الو اف ارتع أ الو احلص الو ا ديع الو أ دمع ةلقاعلا لقعت الو مه دح ]

 . ةحضوملا نود احرج ةلقاعلا

 امأف دمعلا هبشو أطخو دمع هوجو ةثالث ىلع لتقلا نإ ملعأو : ةلأسم

 وأ ناسناب كلذ عقيف ريطلا يمري يذلا وهو يناجلا ةلقاع ىلع وهف اطخلا
 هلمع يف هديدح نم رانلا رارش راط دادح وأ دصقي نأ الي هيلع عرصي

 كلذ ةيد أطخلا وهف هلثمو اذه نم ناك امف هبيرك ناسناب عقو جاسن وأ

 ام الإ ةريشعلا مزلي اميف أطخلا ىلع يناجلا قدصي الو يناجلا ةلقاع ىلع
 لوأ نم مهيلع ةيدلا مسقت كلذ دنعف ةريشعلا رارقإ وأ لدع يدهاشب حص

 لجر لك نم ذخؤي الو ةيدلا غرفتسي نأ ىلإ ةريشعلا نم برقألا ةليصف
 تناك نإف ةيدلا يفوت ىتح هلئابق يف كلذ يف عفريو مهارد ةعبرأ نم رثكأ
 ةعبرأ نم لقأ مهنم لجر لك ىلع نوكي ام ددعب ةريثك ىلوألا هتليبق
 نم لجر ىلع ام لثم يناجلا ىلعو مهددع ىلع مهيلع ةيدلا تمسق مهارد
 ناك اذإ مهارد ةعبرأ نم رثكأ هتريشع نم دحأ نم ذخؤي الو ةريشعلا
 ءيش كلذ نم نايبصلاو ءاسنلا ىلع سيلو مهنم عفترا اذإ عستم مهيف
 نم ذخؤي ملو هيلع يقب ام ناك ءيش تايدلا نم يقبو لئابقلا تغرق نإاق

 مسقت ليق دقو : هريغ نمو مهنم لجر لك مهارد ةعبرأ نم رثكأ رئاشع
 تاملا نم هل نكي مل نإف مهارد ةعبرأ دحاو لك تمزلأ اذإ ةيدلا مهيلع
 لوقي ىتح كلذ مهيلع فعضأ ءيش اهنم يقيو اذه ىلع كلذب يقب نم

 ىلع ناك يقب امو مهارد ةعبرأ دحاو لك مهيلع امنإ ليقو اهلك اهنإ
 . رخآ نمو ٨ نيملسملا لام تيب يف يقب ام ليقو هبلع ًانيد يناجلا

 نالجر الإ ةلقاعلا نم هل نكي مل نإف هل تلق ديعس ىبأ نع : ةلأسم
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 ثلت امهنم دحاو ىلعو ةلقاع امه : لاق نم لاق كلذ يف فلتخا لاق
 نأ ينبجعي لاق تنأ كبجعي امف هل تلق ى ةلقاع امه سيل لاقو .ةيدلا

 لاق نم لاقو رقعج نبا عماج ىلإ عجر ادعاصف ةثالثلا نم ةلقاعلا نوكت

 ينب ىلإ عجري مث مهارد ةعبرأ يناجلا بأ يتب ىلع بسحي امنإ كلذ يق :

 ءاوس بآ ونب مهو مهددع يق موقلا رثكي دح يف نوكي نأ الإ يناثلا بألا

 نم يقب ام هنإ اذكه ليق دق هنإ : هريغ لاق 4 مهيلع ةيدلا نم يقابلا رجيف

 ليق هنإ يعمو هتصاخ يف يناجلا ىلع ناك ةريشعلا غ ارق دعب نم ةيدلا

 لك ىلع لوألاف لوألا ةخسن يفو ىلوالاف ىلوألا ةريشعلا ىلإ يقب ام عفري

 الو ةيدلا غرفت ىتح عفري مث مهنم دحأو لثم وه هيلعو مهارد ةعيرأ لجر

 هنإ جرخي هنإ يعمو ٧ ةجرد لوأ يف الا لوقلا اذه يف يناجلا ىلع لعجي

 ىلوألا ةمسقلا نم ىضم اميف ةلقاعلا هتلان دق امم اهلك ةريشعلا عمجي

 ىلع ام لثم وه هيلعو ةدحاو ةمسق مهنيب مسقي مت ةبدلا نم يقب 17

 ةنيبلا هبلعق هيسن يناجلا ة ةريشع تركنأ نإو ترثك وأ تلق . . مهنم دحاو

 لاني الو لدعلا لهأ ماكحا موقت ال ثيح اهنم وه يتلا هتليصف تناك ن اف

 ةليصفلا نم ذخأي نأ هل سيلو هلام يف همزلت ةيدلا ن نإف فاصنالا مهنم

 مل ايندلا هتليصف نإ ملعي نأ دعب نم الإ ايندلا ةليصفلا نم دعبأ يه يتلا
 . مهارد ةعبرأ وهو دحاو لك مزلي ام ردق ىلع ةيدلا مامتل ءافو اهيف نكي
 يذلا وه يناجلاو دعب نم يتلا ةليصفلا ىلع ناك مهنع يقب ام ملع اذاف

 اهوتعم وأ ايبص يناجلا نوكن نأ الا هيلع ام يدؤي ىتح هتريشع عبتي

 نم لاقو 0 هل بجو ام ذخأيو هوتعملا وأ يبصلا ةلقاع عبتي مدلا يلو نإف نا

 ضبق قولتي مه هوتعملاو مجعألاو نونجملاو ىبصلا يلو نأ اضيأ : لاق

 كلذ ضبق نايلوتي امه هوتعلملا .يبصلا يلو نأ ةخسن يفو يفو كلذ

 لوأ ليق هنإ ىعمو : هريغ لاق 4 يلإ بحأ لوألا مدلا ء ءايلوأ ىلإ هناملسي

 ةبصعلا نم برقألا مث بألا وهو بضغي نم لوأ ةلقاعلاب ذخؤيو لقعي نم

 ناك ولو امهتريشع نم دحأ نع نالقعي ال نونجملاو مجعألاو : ةلاسم
 نم هبوني امب لجرلا ذخؤي امنإو امهنع تلاز دق ماكحألا نأل لاومأ امهل
 نأل هنع كلذ لاز اذإ يبصلا نأ ىرت الأ ليبس هلام ىلع سيلو ةيدلا
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 نونجملاو يبصلا نأ الإ هلام يف ءيش هل نكي مل هيلع يرجت ال ماكحألا

 هنإ ملعي نأ الإ هلام يف هتيانج مجعأل او ةلقاعلا ىلع امهدمعو امهآطخ

 ؟ هي داقي له الجر لتق اذإ مجعألا نعو : هريغ نمو 0 هتلقاع ةبدلاق اطخ

 ىلع هتيد نوكتف هل تلق اطخلا ةلزنمب يدنع كلذو كلذ يل نيبي ال : لاق

 :لاق نم لاقو 0 هيلع هتيانج طيقللاو هتبقر يف هدمعو هأطخ ديعلاو ةلقاعلا

 امأو دحأ نع وه لقعي ال كلذكو يلإ بحأ هيلع يهو هلفك نم هيلع لقعي

 ىلوملا كلذكو هنع نولقعيو مهنع لقعب همأ ةيصع هتيبصع ليقف ةنعالملا نبا

 ءاثنخلاو هنع لقعيو لقعي 1 كلذكو[نيتخسن يفو]هنع لقعيو لقعي ال
 هنأل ةلقاعلا نم الجر مزليام فصن لقعلا نم همزليو هتلقاع هنع لقعت

 ثاريم فصن هل امنإف ةيبصعب اث اريم ثرو نإ ١ كلذكو ة هرصع فصن

 . ةيصعلا

 ىلع ةيدلاب مكح نأ دعب نم يناجلا ةلقاع نم تام نمو : : ةلأسم

 نأ لبق نم تام مث ةيدلا نم اهيلع ام همزلو اهايإ مكاحلا مهمزلاو ةلقاعلا

 نم تام نمو 0 هيلع ًانيد تراصو هتمزل دق ة اهنأل 7 ام يف يهف ائيش يدؤي

 يف ءيش الف اهايإ همزليو ةيدلا نم هتصحب هيلع مكاحلا مكحي نأ لبق

 ناف : لاق. . ملساق كرشم وأ دبعلا قتعق ة دبع هتلقاع ناك نإاق تلق . هلام

 ينجملا ىلإ اهبحاص ةيدلا هذه ىدأ نأ دعب نم كرشملا ملسأو دبعلا قتع
 اهضعب يقيو اهضعب ىدأ دق ناكو اهدؤي مل نإو امهيلع ءيش الق لع

 هوتعملاو يبصلا كلذكو باوجلا يف كلذكو 4 ملعأ هللاو اهكردي هنإ لوقأق

 لاقو ى ءيش اهنم مهمزلي مل تناك موي ةيانجلا نأل رظن كلذ يقو مجعأل !و
 ةيدلا رشع فصن ىلع دازام لقعت امنإ ةلقاعلا نأ : ءاهققلا نم لاق نم
 يهو يناجلا ىلع وهف كلذ نود ام ىلا ةيدلا رشع فصن ناك اميق

 نأل ةحضوم نكت مل ولو لبالا نم اسمخ اهل سأرلا مدقم يف ةحضوملا

 ضرعلاو لوطلا يف ةبجار تمت اذإ ةرعبأ ةرشع اهل هجولا يف ةحضوملا
 يهو ىربكلا ةيدلا رشع فصن غلب ام لقعت ةلقاعلاو لوقلا اذه ىلع
 ظفح يقو . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ ىلع دازام ىلإ لبألا نم سمخ
 ةلقاعلا لقعت الو هللا همحر بوبحم نب دمحم نع يراوحلا نب لضفلا
 هوتعملاو يبصلا لكأ ام الو ًالام الو افارتعا الو احلص الو ادبع الو ادمع
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 لام يف كلذو ارسق هجرفب نهأطو وأ ءاسنلا نم ضتفقفا ام الو همقب
 يقو]لاملا نم دبعلاو دبعلا يناجو فرتعملاو حلاصملاو هوتعملاو يبصلا

 يف ليق دقف يبصلا امأو : هريغ لاق . لاملا نم ديعلا ةيانجو [ةخسن
 هثادحا لاملا نم ناك ام هتلقاع ىلع اهنأ ليقو هلام ىف هيلع اهنإ هتادحإ

 ىلع ءامدلا نم نيغلابلا ثادحا نم ةلقاعلا لقعت ام هلقاع ىلع امنإ ليقو

 ىلع الو هيلع سيلف يقب امو لقعي ام ىلع ثادحألا تغلب اذإ اطخلا ليبس
 ةلقاعلا مزلت يتلا هتادحا نم هيلع ليقو ي كلذ ىوس امم ناك اذإ ةلقاعلا

 اميف هيلع ءيش الو اوناك نإ زلي امم ةلقاعلا نم دحاو ىلع ام ردقب

 قرس اذإ يبصلا نع نسحلا نب دمحم تلأسو : : هريع نمو 0 كلذ ىوس

 . همزلي ام اثدح دحأ لام يق ثدحأ وأ حرج وأ ةباد دحأل رسك وأ

 همزلى ىبصلا نإف لاومألا نم ناك ام امأ : لاق ؟ ةلقاعلا مزلي امو كلذ

 وهف لتق وأ حورج نم ناك ام امأو غلب اذإ هابأ همزليو هتريشع نود كلذ

 . هنود هتريشع ىلع

 تلق مهدحأك مهنع موقلل ىلوملا نع ةلقاعلا لقعت لاقو : ةلأسم

 نانثا هق هقتعا نإف معن : لاق ؟ مهئاسن نع نولقعي امك مهتالوم نع نولقعيو

 نيتليبقلا نم دحاو لك اعيمج امهتلقاع هنع لقعتو اعيمج امهنع لقعي هنإف

 نوكي ام لثم نيتليبقلا نم نينثا لك ىلع نوكي ىتح نيمهرد هنع لقعي
 هنع تلقع ةليبق نم دحاو لك ةدع هقتعأ نإ كلذكو ةلقاعلا نم دحاو ىلع

 ةنس لك يف نينس ثالث ةيدلا يف ةدملاو هنم مهبحاص ةصح ردقب ةليبق لك

 غلبي اطخلا نم ءيش لك ليق كلذكو ةلقاعلا ىلع ىربكلا ةيدلا ث لحي

 اطخلا يف يناجلا ىلع كلذكو ةنس يف ةلقاعلا ىلع وهف ةيدلا رشع فصن

 لوأ وه هللا همحر باطخلا نب رمع نأ انغليو 7 هلام يف ةيدلا هتمزل اذإ

 لك ليقو ةنس يف ثلث لك نينس ثالث يف ةيدلا لعجو ءاطعلا ضرق نم
 كلذكو ةنس يف ةلقاعلا ىلع وهف ةيدلا رشع فصن غلبي اطخلا نم ءيش

 ىرخأ ةنس يف ذخؤي هنإف ثلثلا ىلع داز امف ةيدلا ث ىلا هيلع داز ام

 .ةخسن يفو لصفلا مث نيتنسلا ةخسن يفو نيثلثلا نييو هنيب ام ىلإ

 نم لك نإ رثألا يفو ةيدلا مامت نيبو هنيب ام ىلإ ىرخأ ةنس يف ءاضقلا
 نوكي نأ الإ نينس ثالث يف يهف كلذ ريغ وأ نامض وأ أطخب ةيد هتمزل
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 . حلص كلذ ىف

 لقعت الو اهتترول اهثاريمو اهتلقاع ىلع اطخلا ةأرملا ةيانجو : ةلأسم
 لثم ةيدلا نم اهيلعق أطخلا نم ىه تباصأ اذإ امأف اهريغ ةيانج ةأرملا
 . اهراد ىف ليتقلا دجو اذإ كلذكو اهتلقاع نم دحاو ىلع ام

 امنإو صاصقلا هيف كردي ام لك يف صاصقلا نأ ملعأو : ةلاسم
 سيلف أطخأ هنإ ىناجلا لاق اذإو اطخلا ىف نوكي الو دمعلا ىف صاصقلا

 يناجلا ىلع ةيد كلذ يف نوكيو هب ذخأن يذلا يأرلا ىلع صاصق كلذ يق
 امنإو ةلقاعلا ىلع نوكي مث لاق امك أطخ هنإ حصي ىتح هلام يق ةصاخ
 ةيدلا نم رشعلا فصن وهو لبألا نم سمخ ناك ام ةلقاعلا لقعت ةلقاعلا

 يف يناجل ١ ىلع وهو كلذ نود ام لقعت الو ةحضوم ا نود كلذ ن اك ولو

 . هلام

 لجر ىلإ بلط لجر نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 علقف اهب هنإ ىلع نيتبلكلا قلعاف اهابإ هارأو هيذؤت آاسرض هل شعقي
 اذه نأ يعم : لاق ؟ صاصق وأ ةيد نم ءيش هل علاقلا مزلي له ى اهريغ
 اطخ لكف هل تلق صاصق ال شرا كلذ حص اذإ ةلقاعلا ىلع وهو اطخ
 : لاق ؟ دح كلذل حأ اريثك وأ ًالىلق ةلقاعلا ىلع وهف حورجلا يق حص

 وهو ادعاصف ةحضوملا نم لقأ ةلقاعلا لقعت ال ليق هنإ يعمق مكحلا يف
 ةيد رشع ليق هنإ بسحأو قوق ام ليق هنإ بسحأو 0 لبألا نم سمخ

 . فصنو ناريعب ةرملا يق ناك كلذ تيث اذإ ةلقاعلا هلقعت هيلع ينجملا

 نم وأ مقلا مدقم نم ناك طخ تعلق اذإ سرضلا ةيد مكق هل تلق
 ثيح نم لبألا نم سمخ ليق دق هنإ ىعم : لاق ؟ هلخاد نم نحاوطلا
 اهسرض تعلق اذإ ةأرملاف هل تلق 4 كلذ فصن ىثنألاو ركذلا نم تناك

 اهتيد نوكتو نيسرض اهنم علقي ىتح علاقلا لام يف اهتيد تناك اطخ
 نإو هيق لوقلا ىضم دق هنإ يعم : لاق ؟ همزلت دئنيح مت لبألا نم سمخ

 . كلذ فصن ةأرملاف ةرعبأ ةسمخ لجرلا ىف تبث

 اطخ احرج الجر حرج اذإ عيبرلا لاق راثآلا ضعب يفو : ةلاسم
 نونوكي مهقوف نيذلا ىلإ عفرت ةعضابلاو هيلا سانلا ىندا ىلع ةيمادلاق
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 حرجلا ةيد تغلب اذإف مهقوف ام نم ىلإ راص داز ام لكو اعيمج اهيق
 يف ه انرسف دق هب نحن ذخأن يذلاو اعيمج ةريشعلا ىلع وهف ةيدلا ثلث

 . ةلاسملا هذه ريع

 وأ سفن نم هنامض مهبحاص مزلام ةلقاعلا ىلع نوكي امنإو : ةلأسم
 ىلع كلذ نامضف لاومألا نم كلذ ريغ امأف مدآ ينب نم رارحألا يق حرج
 أطخأ نم نإو مدآ ينب لقعت ةلقاعلا نأ : لاق نم لاقو هلام يف يناجلا

 أدمع لقعت ةلقاعلا نأ هانعمس ىذلاو دبعلا ديسل هتلقاع ىلع هتميقق دبعب

 . ذخأن كلذيو اف ارتعا الو احلص الو ادبع الو

 هبلع مدقت دق يتلا ةلخنلا وأ لتاقلا طئاحلا بحاص رقأ اذإو : ةلأسم

 نأ حصي ىتح مهمزلي ال كلذ نأ لىقف ةلقاعلا كلذ تركنأو هل اهنإو اهيق

 . هل طئاحلا كلذ

 ولو امهتريشع نم دحأ نع نالقعي ال مجعألاو نونجملاو : ةلأسم
 هبوني امب لجرلا ذخؤي امنإو امهنع تلاز دق ماكحالا نأل لاومأ امهل تناك
 ىلإ هنع كلذ لاز اذإ يبصلا نأ ىرت الأ ليبس هلام ىلع سيلو ةيدلا نم
 يبصلا نأ الإ هلام يف ءيش مهل نكي مل هيلع يرجت ال ماكحألا نال
 نأ الإ هلام يف هتيانج مجعألاو ةلقاعلا ىلع امهدمعو امهأطخ نونجملاو
 يف ليق دق هنإ يعمو : هريغ لاق . . هتلقاع ىلع ةيدالاف أطخأ هنإ ملعي

 هنع لئاز هنأل نونجملاو يبصلا ةلزنمب ةلقاعلا ىلع اهنأ هتيانج يق مجعألا

 وهف ناميإ الو هرارقإ الو هتنيب عمستت ال ذإ ةخسن يقو ماكحألا توبث

 نم هنع لقعي : لاق نم لاقو 4 هيلع هتيانج طيقللاو هوتعملاو يبصلا ةلزنمب
 هلفك هنإ لوقي نم لوق ىلع هنإ يعم : هريغ لاق 3 يلإ بحأ هيلع يهو هلفك
 امأم دحأ نع وه لقعي ال كذو لفاكلا ة ةريشع هنع لقعت الف هنع لقعي

 : هريغ لاق . هنع نولقعيو مهنع لقعي همأ ةبصع هتبصع ليقف ةنعالملا نبا
 مكحلا يف قحلي مل اذإ همأ ةبصع هتبصع نوكت امنإ ةنعالملا نبا نإ يعم
 كلذكو هدلو وهو هيبأ ةبصع هتبصعف هيبأب مكحلا يف قحل اذإ امأف هيبأب
 . هيبأب قحلي ال يذلا ةنعالملا نبا لثم وه هنإ حصيو بأ هل حصي ال يذلا

 ىلع ةيدلاب مكح نأ دعب نم يناجلا ةلقاع نم تام نمو : ةلأسم
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 نأ لبق تام مت ةيدلا نم هبلع ام همزلأو اهايإ مكاحلا مهمزلأو ةلقاعلا

 ن ] ليق تام نإو هبلع انيد تر اصو هتمزل دق هنأل هلام يف يهف ائيش يدؤي

 .هلام يف هيلع ءيش الف اه اد ا همزليو ةيدل ١ نم هتصحل هبلع مك احلا ممكحي

 ةريشعل ١ نم اهيف وه ىتل ١ هتجر ل ىلع تمسق اذ ل ا هن ا ىعم : هريغ ل اق

 همزلي نأ ينبجعأ تام مث مهيلع اهب مكحلا توبثو مهنم ةنيبلا عامس دعب
 ؟ ملسأق كرشم وأ ديعل ا قتعقف ديع هتلق اع يف ن اك ,0 ناف هل تلق > ذئنيح

 اهبحاص ةبدلا هذه ىدأ نأ دعي نم كرشملا ملسأو ديعلا قتع ناق : لاق

 ىد ] دق ة ناك وأ اهدؤي نكي مل ن ن او امهيلع ءيش الف هيلع ينجم ىلإ ا

 موي ةب انجل ١ ن . رظن كلذ ل يفو مجع ل او هوتعمل او يبصل ا كل ذكو جع ب اوجل ١

 اذإ مهلك مهمزلي نأ ينبجعي : هريغ لاق 0 ءيش اهنم مهمزلي مل تناك
 . ةلماك ةيدلا اودؤي نأ لبق مكحلا دح ىلا اوراص

 نم لقأ ةلقاعلا لقعت ال هللا همحر هللادبع وبأ لاق هريغ نمو : ةلأسم

 دازام الإ ةلقاعلا لقعت ال ليق هنإ يعم هريغ لاق \ باصملا رشع فصن

 . كلذ نودام لقعت الو ادعاصف ريمخلا لقعت ليقو لبألا نم سمخ ىلع

 ىثنأ وأ هيلع ينجملا ن اك اركذ هيلع ينجملا ةيد رشع فصن لقعت ليقو

 دمحم نع يراوحلا نبا لضفلا ظفح يقو 4 ه لدعلا مكحب كلذ ةلقاعلا ىلعق

 احلص الو ادمع الو اديع ةلقاعلا لقعت الو هللا همحر بويحم نيا

 ىبصلا لكأ ام الو الام الود لتقلاب رارقإلا وه فارتعالا افارتعا الو

 يق كلذو ارسق هجرفب نهأطو وأ ءاسنلا نم صتقا ام الو همقب هوتعملاو
 . لاملا نم دبعلاو دمعلا يناجو فرتعملاو حلاصملاو هوتعملاو يبصلا لام
 رشاب وأ هاليأق هسل هاعوأف يبصلا لكأ ام ليق دق هنإ يعم : هريغ لاق

 مهلاومأ يق وهف مجعألاو هنونج لاح يق نونجملاو هوتعملاو ارسق هجرقي

 ائيش ةلقاعلا لقعت ال ليقو ةلقاعلا ىلع هتيانج لك ليقو هلك مهنع لقعي الو

 مهلام يف الإ اهلك لاومألا يف ءالؤه ةيانج نإ ليقو 0 رده كلذو لاملا نم

 تايدلا نم هل ةلقاع ال نم لقع كلذكو لاملا تيب يق نكلو مهتلقاع ىلع الو

 لاملا تيب يف وهق يقب امو ةلقاعلا نم دحاوك هبلع ليقو لام يف هيلع ليق

 . ةلقاعلا نم ادحاو مزلي امم رثكأ هيلع سيلو
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 مهنع موقلا ىلوم لقعيو ىلوملا نع ةلقاعلا لقعت لاقو : ةلاسم
 نع نولقعي امك مهيلاوم|[ةخسن يفو]مهتالوم نع نولقعيو تلق 8 مهدحأك
 هنع لقعتو اعيمج امهنع لقعي هنإف نانثا هقتعا نإف معن : لاق ؟ مهئاسن
 نوكي ىتح نيمهرد هنع لقعي نبتليبقلا دحأ نم دحاو لك اعيمج امهتلقاع
 يعمو : هريغ لاق . . ةلقاعلا نم دحاو ىلع نوكي ام نبتليبقلا نم نينثإ ىلع

 . فصنلا اذه ةريشعو فصنلا اذه ةريشع لقعت ليق دق هنإ

 . رمع نب دمحم طخب باتك نم رقعج نبا عماج ريغ نمو : ةلاسم

 ؟ رادلا بحاص هر ذخؤي له الوتقم لجر راد ىف دجو لجر : ةلأسم

 دجو لجرو هبلع ةىدل ١ لي نورخآ لاقو . هتيد ةريشعل ١ ىلع ىلع ويأ لاق

 .ال :لاق ؟ كلذ مرغ هدلع له ةروقعم ةياد هرزو يف وأ لوتقم دبع هراد يف

 ةلقاعلا مزلت امنإ ليق دقو لاق هللا همحر هللادبع يبأ نعو : ةلاسم
 قيرطلا يف اهحرط ة ةبشخب وأ هتبادب وأ هنم رمألاب امأف ديلاب أطخلا ةيد
 هنأف تامف اناسنا باصأف ةباد ابكار ناك اذإ كلذكو هتلقاع مزلي الق

 هللا امهمحر بوبحم نب دمحمو زرحم نب ديعس لاقو . هلام يف ةّيد همزلت
 . هريغ نم اذهو افارتعا الو احلص الو ادبع الو ادمع ةلقاعلا لقعت الو
 عبتي نأ هيلع ينجملا ىلعأ ةيانج ناينجي يبصلاو نونجملا نع تلأس
 ينجملا ىلع سيلو امهيلو ىلع كلذ نإ : لوقأف ؟ امهيلو يلع مأ امهتلقاع
 رهظ ىلع نم ايدرت اذإ نونجملاو يبصلا نعو س امهتلقاع عبتي نأ هيلع
 لثم امهلام ىف وهأ هيلع طوقسملا تامف لجر ىلعاطقسفق ةلخن وأ تيب

 امهدمع نأل امهتلقاع ىلع هيلع طوقسلا ةيدف امهتلقاع ىلع مأ غلابلا
 لجر ىلع طقس اذإ حيحصلا لجرلا نإ ىرت الأ ةلقاعلا ىلع امهأطخو
 امهل ناك اذإ نونجملاو مجعألا نعو طقاسلا لام يف ةيدلا تناك هلتقف
 دحأ نع نالقعي ال نونجملاو مجعالا ن اف ةلقاعلا نم لقع امهيلع لاومأ
 نكت مل دمع وأ أطخ نم دبعلا ىنج امو لاومأ مهل ناك ولو يبصلا كلذكو
 . ءيش لذ نم ةلقاعلا مزلي الو هتبقر يف الإ هتيانج

 هتيانج نإف هنع لقعي نم أطخ ةيانج ىنج اذإ طيقللا نعو : ةلاسم
 حصي ن أ ال ا دح أ نع لقعي ال اضيب أ وه كل ذكو هل امو 4هسقن ىف ٥ه دحو همزلت
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 هوبأ فرعيب ملو همأ تفرع نإو مهلثم ناك موق نم هبسن حص نإف . هبسن
 ةيانج انج اذإ هنع نولقعي مهو اهتبصع هتبصع تناك اهنم هبسن حصو
 نبأ كلذكو مهنع لقع ةيانج همأ ةبصع نم دحأ انج نإ كلذكو اطخ

 لوقي همأ ةيصع هتيبصع نأ ةنعالملا نبأ يف رثأل ا يف ءاج "كلذكو ةنعالملا

 اهل اولخي نأ لبق اهنعال هنإ لثم مكح همزلي ال دح يف اهنعال اذإ كلذو

 تقو ىف ناك اذإ امأو لاق امك وهف رهشأ ةتس اهب لخدو اهجوزت ذنم

 ال بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق 0 بألا دلو دلولاف دلولا بألا مزلي
 الجر ىأر نم ليقو س باصملا ةيد رشع فصن نم لقأ ةلقاعلا لقعت

 قيرطلا يدتهي ال وهو هلدي مل وأ تام ىتح هقسي ملف اشطع طحشتي

 كلهف قيرطلا لجرلا لضو فراع اهب وهو هدشري ملف قيرطلا هدشرتساق
 الو ةلقاع هل سيلو ايبص لتق يبص نعو ٧ هتلقاع ىلع يهو ةيدلا هيلع نإ
 اذإا هوعستسي نأ مهلف ةريشع هل نكت مل نإف ةريشعلا ىلع ةيد وهف لام

 ىتح هلام يلع ليبس الف يبص وهو لام هل ناك نإو لاجرلا غلبم غلب
 هسفن نع ىطعاو بلطف هب ىعستسا نإو هلبق قحلا ناك كردأ اذإف كردي
 نأ الإ هذه امهيلع سيلف ناينغ وأ ناريقف امهو نالجر الإ نكي مل نإف
 هعم نايرعيو ايعستسيف لتاقلا كردي نأ ىلإ هيلع اردق اهنابلطي
 امهو ادعاصف نانثا ةلقاعلا نسحلاوبأ لاق . هسفن يذؤي ىتح هدهجيلطيو

 ىتح : لاق نم لاقو ٧ ةلقاع امهف نانثا هتريشع نم يناجلل ناك اذإ ةلقاع
 ةيدلا : لاق ؟ اطخ ًالجر لتق لجر هللا همحر ةبواعموبأ لاق : ةثالث نوكت

 . هلام يف يهف موق هل نكي مل نإ : لاق ، موق هل سيل : لاق س هتلقاع ىلع

 الو ادبع الو ادمع اهيلع سيل ةلقاعلا نأ اومعزو هريغ نمو : : ةلأسم

 كلذق فارتعالا امأو لجرلا لام يف هلك كلذ امنإو افارتعا الو احلص

 ىلع قدصي الو هسفن ىلع قدصيفق اطخ الجر تق هنا فرتعي لجرلا

 هريغ نمو ى ةلقاعلا ىلع سيلو هلام يق لجرلا كلذ ةيد ثلث هيلعق ةلقاعلا

 هلام يلات يف لجرلا كلذ ةيد هيلعو دارأ هنأ امنإو طلغ اذه نإ انعم : لاق

 سيلو هلام يف هتميق اطخ دبعلا لتقب لجرلاف ديعلا امأو انعم كلذك وهو

 لام وه امنإف اطخ ةياد نم اضبأ باصأ امو لام دبعلا نأل ةلقاعلا ىلع

 لجر باصأ اذإ ةبدلا ىلع مهو وه حلطصي ن نإف حلصلا امأ او هلام ىق وهق
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 ىلع امنإ ةلقاعلا ىلع سيلو هلام يه امنإف ةيدلاب هلهأ يضرف الجر
 كلذك . اريبك وأ ن اك اريغص اطخ ناسنا نم لجرلا باصأ ام ةلقاعلا

 ادمع حرجب الجر لجر باصأ اذإ اضيأ ةلقاعلا ىلعو ةلقاعلا ىلع ناك
 حرطيو ةلقاعلا ىلع هتيد نإف هنم صتقملا تامف هلثم احرج هنم صتقاف
 . هلتق دري مل هنأل اطخلا نم كلذ لزني امنإو مهبحاص حرج ردقب مهنع
 نم ذخؤي له ةلقاعلا تمزلف ةيانج اينج اذإ يبصلاو نونجملا نع هتلأسو
 ام لثم امهنم لك لام نم ذخأ لاومأ امهل ناك نإ : لاق ؟ يش مهلاومأ
 نمو ٠ امهيلع ءيش الف لام امهل نكي مل نإو س ةريشعلا نم دحاو ىطعي
 دحاو يف عقوو دحاو ةينث ترسكناف نابعلي نييبص نعو دايز يبأ باوج
 يبصلا نأ ملعاف لضفلا ضعب امهضعب ىلإ ابلط نامالغلا غلب املف حرج
 هتلقاع ىلع هتيانج تناك رخآلا ىلع اذه ىنج ام هتلقاع ىلع هتيانج
 . هتلقاع ىلع هتيانج تناك اذه ىلع رخآلا ىنج ام كلذكو
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 ةلقاعلا سف باب

 نع ىلعألادبع نع ميركلادبع انباحصأ نع در هيف : انموق باتك نم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يلذهلا حيلملا يبأ نع روصنم نب ةدابع

 نب رمع نب نسحلا نع رمع نب رمع 0 ةبصعلا ىلع لقعلا لاق ملسو
 اهظعيل اهيلا ثعيق لاجرلا اهيلع لخدي ةينغم ةأرما نأ هغلب باطخلا

 رمع ينم ديري ام تلاقف ابيهم الجر رمع ناكو الماح تناكو اهبدؤيو
 عمجف تام مث لهتساف امالغ تدلو قيرطلا ضعبب تناك اذإ ىتح تلبقأق

 تثعي امنإ لات نإ مهيأر عمجأف نورت ام لاقف راصنألاو نيرجاهملا رمع

 دقف كوناخ اوناك نإ يلع لاقف ًاسأب كيلع ىرن امق اهيدؤتو اهظعتل اهيلا

 هيلع ىرأ لاق ىرت امف لاق مهيأر فعض دقف مهيأر دهج ناك نإو اومثأ
 ىلع اهمسقق كموق ىلع اهمسقت ىتح حربت ال مرج ال : لاق س ةيدلا

 نأ رماع نع دنه يبأ نب دوؤاد نع ةمقلع نب { هملس انثدح اهلك شيرق

 ىتأف هلتقف يبص ىلع تيري رهظ نم بصق نم ًاطبض تقلأ ةردخم ةأرما

 نولقعي يلاوم اهل له مهلأسف ةقوكلا ءاضق ىلع وهو قورسم ىلا اهب
 رهظب ةققر ماشلا لهأ نم سانأ نم سانأ اهارتشا هنإ هربخأف اهنع

 لام اهل له مهلأسف مه نم يردي ال اوبهذو اوراس مث اه وقتعأف ةقوكلا

 نيرهش يموص الام كل ىرأ الو كنع لقعي ادحأ ىرأ ال لاق س ال اولاقف

 رمع نع يورو ةأرما الو ايبص ةلقاعلا لقعت ال نويفوكلا لاقو س نيعباتتم
 كلذ يف ىلوملاو يتاكملاو دبعلا كلذكو ةنسلا يهو هللا همحر باطخلا نبا

 ةخسن يقو دبعلا ةبانج ةلقاعلا لقعت ال : هريغ لاق 4 . مهنع لقعي يبرعلاك

 ةلزنمب بتاكملاو لقعيفق يبصلا ةدانج امأو دبعلا يف ةبانجلا الو ديبعلا

 . هنع لقعيو لقعي رحلا

 بيصي ناكف ةلقاعلا ىلع ةيدلا تمسق اذإ نويفوكلا لاقو باتكلا نمو

 ناك نإف مهارد ةعبرأ نيب نمو هنيب امو ةثالثلاو نيمهردلاو مهردلا لجرلا
 نم لئابقلا برقأ اهيلا مهارد ةعيرأ نم رثكأ هئاطع يف لجرلا بيصي

 تقصو ام لجرلا بيصي ىتح ناويد مهل ناك نإ ! ناويدلا لهأ نم بسنلا
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 نود امو اهقوف امف ةحضوملا أطخلا هبشو أطخلا ةلقاعلا لقعتو كل
 لوق هلك اذه لام يف يناجلا ىلعف مهرد ةئامسمخلا نود ةحضوملا
 امف ةحضوملا هلك أطخلا مرغت ةلقاعلا نأ نسحلا نب رمع س نييقوكلا
 اهنود امف هلك أطخلا لقعت ةلقاعلا نأ دارأ هنإ انعم : هريغ لاق 0 اهقوف
 ثالث يف ةلقاعلا ىلع ةيدلاف نولقاعتي ةيدلا لهأ ناك نإ نويفوكلا لاقو
 يف هلام يف ةيدلاف ةلقاع هل نكت مل نمو نيملسملا ةلزنمب كلذ يق نينس

 الو لتقلا دعب ىضم ام ىلإ تقتلي الو يضاقلا يضقي موي نم نينس ثالث

 نولقاعتي رافكلا نويفوكلا لاقو ملسم نع رفاك الو رفاك نع ملسم لقعي
 اهتلم لهأ نع لقعت ةلم لهأ لك ليق دقو : هريغ نمو 0 مهتلم تفلتخا نإو

 . دحاو هيف لوقلا ةثراوملاو دوقلا يف كلذكو ىرخألا نع لقعت الو

 مامه يبأ نب ميركلادبع نع فسوي نب ركب وبأ انثدح : باتكلا نمو

 ةبعش نب ةريغملا نع يرهزلا نع بيذ يبأ نبا نع بيهص نب ةدابع نع
 اهلقعيو اهونب اهثري ةأرملا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ
 ميمت ونبف ةيانج انجف ادبع تقتعا ميمت ينب نم ةأرما تناك اذإق اهتبصع

 ثاريم نإف دزالا نم انبا تقتعا ىتلا ةأرملا تكرت نإو اهنع نولقعي
 نع هلصأو ءاملعلا هيلع اذهو ميمت ينب ىلع اهالوم لقعو اهنبال اهالوم
 امأو : هريغ لاق . ةبصعلل لقعلا لعج هنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 امأو ةمعنلاو ةقاتعلا ىلوم ىلعو ةريشعلا ىلع هنإ عامجالا هيلعف لقعلا
 . قتعا نم الو قتعا نم انباحصأ عم ثري الف ثاريملا

 اهيلاوم ثاريم لعج رمع نأ ةيفص ىلوم يف ريبز ثدحو باتكلا نمو
 . اذه يف لوقلا ىضم دق : هريغ لاق 8 يلع ىلع مهلقع لعجو

 ةيدلا همزلت ىمذلا ىف نسحلا نعو رمع نب رمع انثدح : باتكلا نمو

 ملسي رفاكلا يف نسحلا نب رمع انثدحو مهل لقاوع ال هنأل هلام بلص يق
 يف ةيدلا مهيل بجت هنإ طيقللاو ةبارق الو ةلقاع مالسإلا يف هل تسيلو
 طيقللا ىلاو نإو لتقلا يف ةرافكلا امهيلعو أطخلا لبق نم امهلاومأ بلص
 ال ةلطاب هالاوملا نإف مالسإلا يف هل ةبارق الو ملسا يذلل ىأرق ادحا
 دلو : : لاق ميهاربإ نع ةريغملا نع ةيعش نع ةدايع هنع نولقعي الو هنوثري
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 لاق . ءاملعلاو نببييفوكلا لوق اذهو همأ نع لقعي ىذلا هنع لقعي ةنعالملا

 هتلقاعق هابأ قحل اذإ امأو هايأ قحلي ال تقول هب تعاج اذا كلذو : هريغ
٠ 

 . هنبا

 وهف لجر يدي ىلع ملسأ نم ميهاربإ نع ريرج انثدح : باتكلا نمو
 . هنع لقعي الو هثري ال : هريغ لاقو . هتربو هنع لقعي

 نونجمل او يبصلا يف ذ لص اوو ورمع نع ورمع انث دحو : ب اتكل ا نمو

 لاق . هالتق يذلا ناثري امهو امهيلع ءىيشالف ةلقاع امهل سيلو التق اذإ
 . امهلام يف : لاق نم لاقو ى كلذ ليق دق معن : هريغ

 رارقإلاو حلصلا نم ةلقاعلا هلقعت ال يذلا نع لئس : باتكلا نمو

 ىلع موقلا حلطصا اذإ : لاق ميهاربإ نع ةديبع نع ميركلادبع انثدح

 ميهاربإ لاقو : لاق . عيش نم هيلع اوحلطصا ام ىلع مهف مهنيب تايدلا
 فارتعالا الو دمعلا الو حلصلا ال ءيش اهنم ةلقاعلا ىلع نوكت ال ثالث
 ىلع نوملسملا حلطصا لاق يبعشلا نع رباج نع 0 هلام يف هيلع نوكيو
 نع رمع ينثدح : لاق . افارتعا الو احلص الو ادمع الو ًادبع اولقعي ال نأ
 اوزواجي ملام ةلقعلا ىلع وهف ءيش ىلع اوحلطصا اذإ لاق هنإ نسحلا
 يف حلصلا يف اذه هلام بلص يف لتاقلا ىلع لضفلا ناك زواج نإف ةيدلا
 نباو دامحو ورمع لوق وهو ميهاربإ نعو ورمع نع رمع 4 دمعلا يق لتقلا
 ةيدلا نإف اطخ ًالجر لتق هنإ هسفن ىلع رقأ اذإ لجرلا يف لصاوو همربش
 ال هنإ نسحلا نعو رمع نع . ةلقاعلا ىلع قدصي 5 هلام بلص يف هبلع

 : ف ١ رتع ١ الو احلص 7 ] لمع الو ا لمع ةلق اعل ١ لحت

 . ةيدلا نم ىلع ادمع وأ اطخ دبعلا لتقي رحلا نع لئس : ةلأسم

 هلقعت الو هلام يف وه : لاق ادبع لتق لجر يف نسحلا نع ورمع نع رمع
 هنإ لوألاب انباحصأ لوق : هريغ لاق . ةلقاعلا ىلع نويفوكلا لاقو ةلقاعلا
 لوق وهو نسحلا نعو ورمع نع رمع . دبع ةيانج الو ادمع ةلقاعلا لقعت ال
 ًايبص وأ ًالجر يبصلا لتق اذإ اولاق ةمربش نباو لصاوو رمعو ميهاربإ
 ىلع وهف لتق اذإ نونجملا يف اعيمج ءالؤه لاقو . ةيدلا هتلقاع ىلعف
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 لوق : هريغ لاق . ائيش نونجملا ىلع ىري نكي مل هنإف نسحلا الإ ةلقاعلا
 . نونجملاو يبصلا ةيانج ةلقاعلا ىلع هنإ لوألا انباحصأ

 عمتجا اذإ : لاق هنإ يرهزلا نع رمعم نع ىلعألا دبع : باتكلا نمو

 . ةيدلا مالغلا ةلقاع ىلعو لجرلا لتق ادمع هرلتقف لجر ىلع مالغو لجر
 ةيدلا فصن لجرلا ىلعو ةيدلا فصن ىبصلا ةلقاع ىلع نويقوكلا لاقو
 ءاوس امهدمعو امهأطخو ةيدلا فصن هتلقاع ىلع نونجملا كلذكو هلام يف

 نع ءاطع لئس لاق جيرج نبا نع مصاع وبأ انثدح . امهتلقاع ىلع
 : هريغ لاق ، لطبي ال : لاق ؟ هلتق وأ ائيش هنم باصأف ًامالغ عفد نونجم
 . انباحصأ لوق يف زئاج كلذ لك

 يف رمع لوق وهو نسحلا نع رمع ينثدح لاق رمع انثدح باتكلا نمو
 يفو]لطعي هن ا تام مث اصعب امهدح او فيسل اي هبرض امهدح أ نيلجر

 نإف ةيدلا فصن امهنم دحاو لك ةلقاع ىلعو اعيمج نافصنلا ظلغيةخسن
 اوظق اذإ لاق الصاو نأ رمع انثدح لاق ٠ هلام بلص يفف ةلقاع هل نكي مل

 ةيدلا لعجتو لقاع اهنم دحاو لك لتق نونجم وأ يبص مهيفو حالسلاب
 ءيش الف ةلقاع امهل دجأ مل ناف صصحلاب نونجم او ىبصل ١ ةلقاع ىلع

 ب أ امه دح أ نالجر لتق | ٢ ا هن ا نسحل | نعو ورمع نعو رمع « امهيلع

 لاقو 0 لوألا هلوقل كرت اذهو بألا ىلع ءىش الو لتقي ىبنجألا نإ لوتقملا

 بلص يف ةيدلا فصن يبنجألا ىلعو ةيدلا فصن بألا ىلع نويفقوكلا
 التق مالغو لجر يف لاق هنإ يرفزلا نع رمعم نع ىلعأل درع > امهل اومأ

 دقو : : هريغ نمو ‘ : دل | يبصل ١ ةلق اع ىلعو لجرل لتقي ل اق ا دمع الجر

 لت اقلا ىلع اهفصنو ىبصل ا ةلقاع ىلع اهفصن ة هب دلا هيفو هيف دوق ال ليق

 باتكلا ريغ نمو
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 ةلقاعلا يف باب

 نونجملاو يبصلا نع

 هيلعف تلق 0 هتريشع : لاق ؟ هنع اهلقعي نم يبصلا ةيانج نع لئسو
 صالخلا دحاو غلب نإف هل ليق مهدحأك وه معن : لاق ؟ ءيش اهنم وه
 : لاق ص اوناك ثيح مهبلطيو ناطلسلا ىلإ مهبلاطف هنع اولقعي نأ اوبأو

 ىعدي نم هنع لقعيو ةيانج ينجي لجرف هل تلق 0 كلذ دارأ نإ كلذ هل معن
 مرغي : لاق ؟ نيرخآ موق نم هسن حصي مث مهنم هنإ سانلا نم هيلا وه
 . هنع اولقع نيذلا ءالؤهل مهيف هبسن حص نيذلا ءالؤه

 يف وهف ا دمع رسك وأ حرج نم لجرل ١ ب اصأ ءيش لكو : ةلاسم

 . ةريشعلا ىلع وهف أطخ نم ناك ام امأو ةريشعلا نود هلام

 لاومأ يق ةيانج ىنج اذإ هوتعمل ا يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 رارحألا يف ىنجام امأ سانلا نم رارحألا يف وأ مهديبع يق وأ سانلا

 ام لثم الإ هلام يف همزلي ال ةلقاعلا ىلع كلذف لتق وأ ةحارج وأ برض نم
 ال كلذف مهديبع يف وأ سانلا لاومأ يق هانج ام امأو مهنم الجر مزلي

 ىتح ةأرما بصغ وأ همقب هلكأ ام ل اهلام يف نوكي الو هتلقاع مزلي

 . هل ام صلاخ يف نوكي كلذف اهحكن

 نأ همزلي نم ةيانجب ةلقاعلا نم ملع نم ىلع سيل لاقو : ةلاسم

 بلطيو يناجلا ىلإ هيلع ينجملا بلطي ىتح كلذ نم ائيش هنع لقعي
 . همزلي ام هنع لقعي نم يناجلا

 الجر حرج ىبص نع دايز ابأ تلاسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم
 : لاقف ؟ ةريشعلا نم بلطي عجر مث هلام نم حرجلا ىدأ يبصلا دلاو نإو

 ةريشعلا ىلع اهنإ ملعي وهو هسفن اهب تبيط حرجلا ةيد نم ىدأ ناك نإ
 ىلع اهنإ ملعي ملو لهاج وهو اهادأ ناك نإو كلذ هل سيلف عجر مث
 . ةريشعلا ىلع كلذ هلف كلذ دعب ملع مث ةريشعلا

 ؟هدلاو هنع لقعي له ةلقاعلا لقعت امم ىبصلا ىنج امف تلق : ةلاسم
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 نإ رثألا ءاج كلذب هنع لقعي الف ًادبع هدلاو ناك اذإ ينعي فيضملا : لاق
 دق هنإ يدنعف دبعلا ديس امأو ائيش كلمي ال هنأل دحأ نع لقعي ال ديعلا

 ببسب يلاوملا نم همأ نكت مل اذإ انباحصأ لوق نم فالتخاب كلذ يق ليق

 . ملعأ هللاو هدرس نبا الو ديعلا ددسي قحلب نم لوق ىلع دحأ نم ةقاتعلا

 . عرشلا نايب باتك ىلإ ةفاضملا ةدايزلا تضقنا
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 ةماسقلا باب

 له همدب بلطي هل يلو الو هلتق نم يردي ال الوتقم حبصأ لجر يق
 .معن : لاق ؟ همدب ةبلاطملا مامإلا ىلع

 ىتم ةيدلا مهنم ذخأيو دلبلا لهأ فلحيف هلتاق دجي مل نإف : ةلاسم

 . هل نوكي ثراو هل دجو

 ىتح ةيدلا نورظني سانلاو لوتقم لجر ىلع لخد لجر نعو : ةلأسم
 تلق ال : لاق ؟ ةيرقلا لهأ ىلع هماسق ليتقلا نوكي له ةيرقلا يف فقو
 ةماسق هيف ىرأ الف ريست تناك نإ لاق ةباد ىلع ةيرقلا يف حبصأ نإف
 . ملعأ هلل اف ةفقاو تن ذاك © ن او

 ال ةيرق يف دجو ليتق لك نأ ملعأو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 نأ دعب نم هتترول ةيرقلا كلت لهأ ىلع ةموسقم هتيدق هلتق نم ىردي

 هلتاق انملع امو انلتق ام مهئاحلص نم الجر نوسمخ ةيرقلا كلت نم فلحي

 نيرخآلا نود ةيدلا وه ىدأ فلحب مل نمق مهعيمج ىلع ةيدلا نوكت 7

 برقأ وه يتلا ةيرقلا لهأ ىلع ةيدلا تناك نيتيرقلا نبب ليتقلا ن

 هيلع تفعض دحاو لجر الإ اهيف نكي مل ول ليقو اهلهأ ىلع ن .يا املا
 نإف ةبواعم يبأ نعو ٨ ةيدلا يدؤي مت انيمي نيسمخ فلحي ىتح ناميألا

 انيمي نيسمخ لمكت ىتح ناميألا مهيلع تررك الجر نيسمخ ددعلا نكي مل
 مهوفلحيف نيرشع مهنم اوراتخا نإف انيمي نيثالث اوفلح نيثالث وناك نإف

 سيلف الجر نيثالث مهنم اوراتخا نإف ًانيمي نوسمخ لمكت ىتح اضيأ
 امنإو الجر نوسمخ اهيف ةيرقلا تناك اذإ ناميألا مهيلع اورركي نأ مهيلع
 لاق 0 الجر نوسمخ ةيرقلا يف نكي مل اذإ ناميألا مهيلع اورركي نأ مهل
 ىلإ وه سيل نيتيرق نيب ناك نإو هلام نم ةيدلا مرغ نيميلا نع لكنت نمو
 نم اعيمج نيتيرقلا ةخسن يفو اعيمج نيتيرقلا ىلع هتيدق برقأ امهدحأ

 لوتقملا ءايلوأ مهراتخي الجر نوسمخ مهنم ةيرق لك نم فلحي نأ دعب

 . ةماسق هيف سيلو تيم وهق رثأ هيق نكي مل ليتق لكو

 ةمذلا لهأو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا ىلع سيل لاق نم لاق : ةلاسم
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 نم ءىش ءابرغلا الو ابئاغ الو اسوبحم ناك نم الو ىمعألاو ءانمزلاو

 نإف لزانملا هيف مهل نيذلا دلبلا لهأ نم رضح نم ىلع يه امنإو ةماسقلا
 ىلع يهو ةصاخ رادلا بحاص ىلع ةيدلاف ناسنا راد يف ليتق دجو
 ىلع ةيدلاف هريغ اهنكسي ناك نإو اهنكسي رادلا بحاص ناك نإ هتلقاع
 رارحألا نم ركذلاو ىثنألا مهددع ىلع مهنيب يهو هريغو وه نكاسلا
 يف دجو نإو اندنع يأرلا رثكأ وه وهو كلذ فالخ لاق نم لاقو ى نيغلابلا
 نإو مهلقاوع ىلع مهتيد كلذكو اهجوز راد يف ةأرملا وأ هيبأ وأ هنبا راد
 يق دجو نإو فرعي ىتح دحأ ىلع هيف ةيد الف هسفن راد يف اليتق دجو

 اهيلع وه ةباد عم وأ هدنع ليتقلا دجو نمو هتلقاع ىلع ةيدلاف ىمذ راد

 لهأ ىلع وهف ةلحم ىف اهدحو ليتقلاب ريست ةبادلا تناك نإو هيلع كلذف
 موقل ريغص رهن يف ناك نإو باكرلا ىلع وهف ةنيفس يف ناك نإو ةلحملا
 الف رحبلا يف وأ ةلجد وأ ميظع رهن يف ناك نإو كئلوأ ىلعف نيفورعم
 ليتقلا نأ شيرق نب ديعس نع خايشملا باتك يف فيضملا لاق . هيف ءيش
 يف كلذكو 4 ملعأ هللاف لحاسلا امإو ةماسق الف رحبلا يف دجو اذإ

 نايب باتك ىلإ عجر كلذ يف ةماسق الف اهيف تيملا دجو اذإ تاولفلا

 ليتقلا دجو اذإ لاق نم لاقو ضرألا نم ةالف ىف دجو اذإ كلذكو عرشلا
 يف كلذف ةفرغ يف ماحزلا ليتق وأ مهعماج دجسم يفو نيملسملا قوس يف
 يف دجو اذإو هالوم ةلقاع ىلعف دبع راد يف دجو نإو نيملسملا لام تيب

 ه كئلوأ ىلع ءيش الف مهريغ ىلع سيل مهديبعو مهرادف راغص ىماتي راد

 مهريغ سيل مهراد وأ راغص ىماتي ةيرق يف دجو نإو ةخسن يفو
 تدجو اذإو ةماسقلا هيفف ةيرق يف دجو اذإو كئلوأ ىلع ءيشالف مهديبعو
 دجوي ىتح مهيلع ءيش ال ليقف راد وأ ةيرق يف هنم وضع وأ ليتقلا دي
 اذإو هنم رثكألا عم سأرلا نوكي ىتح هسأر دجو ولو هفصن نم رثكأ مهيف

 وأ ليتقلا اهيف دجو ىتلا ةلحملا وأ ةيرقلا لهأ ريغ ىلع ءايلوألا ىعدا

 إلا اوعدا نم ىلع مهل ءيش الو ةلحملا اؤرب دقف ةيرق يف هنم وضع
 هيلو مهتأف ةبرق يف دجو ليتق يف هللا همحر يلع يبأ نعو 0 ةحصلاب

 لاق . ةماسقلا بلطو يبحاص لتق نم يردأ ال لاق مث هب سبحف ًالجر
 لاق نإف كلذ يف رظني نأ بجي دقو مهيلع هنودري اوناك مهنإ انغلب دقف

 ناك نإو هريغ ىلع ةعجر هل نكت مل كلذ هبشأ ام وأ يخأ لتق هتيأر يلولا
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 هيخأ مد لطبي نأ بحن مل ةماسقلا بلط ىلإ عجر مث نونظو ةمهت كلذ
 . باوصلاب ملعأ هللاو

 دجوي يذلا يف هنع هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج يقو : ةلاسم

 نم ناك نم مزلت اهنإف : لاق ؟ ةماسقلا يف تمزلو راحص قوس يق ًليتق
 ىلع ناص يداو دح نم تويب مهل نيذلا نيلصملا نم رارحألا لاجرلا

 بتوعو قوسلاو ركسعلاو ةلادحلاو راحصو ىرغصلاو ىربكلا درجتسدلا
 ءالؤهو عماجلا دجسملا ءانب همزل نم مزلي امنإو بتوعرس لهأ مزلي الو
 نود ناكو ةعمجلا مزلت نسم مهريخ مزلي الو دجسملا ءانب مهمزلي
 لهأ ةماسقلا مزلت مل ىوزن دمسب ليتقلا دجو اذإ كلذكو نيخسرفلا
 لاق نم لاقو : هريغ نمو ةصاخ دمس لهأ مزلت امنإو ىوزن نم تايرقلا
 ىلع : لاق نم لاقو س مهريغ نود ةلحملا لهأ ىلع هنإ ةلحملا يف ليتقلا يق

 نم لاقو 0 قوسلا وأ عماجلا دجسملا يف دجو اذا كلذو مهلك دلبلا لهأ

 دلبلا لهأ ىلع ةماسقلا هيف نإ لاق نم لاقو سهللا لام تيب يف : لاق
 كلذكو ةصاخ ىوزن لهأ ريغ ةماسقلا مزلت مل ىوزنب دجو اذإ كلذكو

 اذإ عماجلا نيرخآلا دجسم ءانب تايرقلا هذه ادحأ مزلي الو لاعس
 نم رثكأ وأ دحاو مهنم لجر لك ىلع عقوف عضوملا لهأ ىلع ةيدلا تمسق
 عبتي مهارد ةعبرأ قوق هيلع دازام هتريشع عبتي لجرلا نإف مهارد ةعبرأ

 يدؤي ىتح مهارد ةعبرأ لجر لك ىندألا نم نم مهنم هيلإ سانلا ىندأ

 ىلع ام لثم يضاقلاو مامإلا ىلعو مهارد ةعبرأ قوف لضفلا نم همزلام
 : هريغ نمو 0 نافلحي ناذللا امهنأل امهيلع ناميأ الو ةماسقلا نم مهريغ
 : لاق نم لاق دقف ؟ ةماسقلا يف ناميأ امهيلع له يضاقلاو مامإلا نعو
 عماج ىلإ عجر ةماسق الو امهيلع ناميأ ال ليقو ةماسقلاو ناميألا امهيلع

 نيميلا هيلع نوكي نأ ىسع لاق نم لاقف دلبلا كلذ يلإو امأو رفعج نبا
 ناميألل لوتقملا يلو مهراتخي نيذلا نم نانثا دهش اذإو . يلإ بحأ كلذو
 اناك اذإ همزلو امهتداهش تزاج هلتق هنأ لجَّر ىلع ةماسقلا لهأ نم
 نإ ملعن نكلو انلتق ام فلحن اولاق نإ كلذكو 0 نيلدع[ةخسن يفو]نيلداع
 دهش اذإ : لاق نم لاقو : هريغ نمو 0 كلذ يف امهتداهش تزاج ةلتق اذه
 زوجت ال : لاق نم لاقو ٠ ةزئاج امهتداهشف لتق نم ىلع ةيرقلا نم نالدع
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 ةثالث اونوكي نأ ينبجعيو هريغ نمو 0 امهسفنأ نع مرغملا ناعقدي امهنأل
 ىلإ عجر كلذ رظنيف رثألا ىف دجو اذكه امهتداهش زوجت مث ادعاصف

 دهشو هلتقن مل اولاقف موق راد يف ليتقلا دجو اذإ امأو رفعج نبا عماج

 اذه ريغ يف مهتداهش زجت ملو مهل مزال اذه نأل اوقدصي مل هلتق انالف نأ

 مد الإ رثأ هيف سيل ليتقلا دجو اذإ لاق راثآلا ضعب يفو س ةماسقلا ريغ

 ةماسقلا هيفف هنذأ نم جرخي مدلا ناك نإو هيف ةماسق الف هفنأ نم جرخي

 مهيلع ءيش الف طقس وأ نينج ةلحملا يف دجو اذإو كلذ يف رظنتق رثأ وهو

 اذإ ليقو ةيدلا هيفف لتقلا رثأ هيفو قلخلا مات ًايح انئاك نوكي نأ الإ هيف
 نم يردي ىتح رجح هباصا وأ[ةخسن يفو]هباصأو هليبق يف لجرلا جرخ
 . ةماسقلا مهيف بيصأ نيذلا ىلعف تام ىتح كلذ نم ىوتف هجشفقف هامر

 لاقو . ةماسق نيملسملا ىلع ةمذلا لهأل سيل ءاهقفلا نم لاق نم لاقو
 لهأ اونوكي نأ الإ ةماسق ًاضنأ ةمذلا لهأ ىلع سيل هللا همحر هللادبعوبأ

 مهمزلت مهنإف ةمذلا لهأ نم ليتقلا هيق دجو يذلا يحلا وأ ةيرقلا كلت

 مهلك ةيرقلا كلت لهأ ناك نإو ةالصلا لهأ نم ليتقلا ناك ولو ةماسقلا

 نم ليتقلا ناك اذإف : لاق ةالصلا لهأ نم دحاو تيب الإ ةمذلا لهأ نم

 فلحيو هلتقاع وه عبتيو هدحو ةماسقلا تيبلا كلذ لهأ تمزل ةالصلا لهأ

 الإ ةالصلا لهأ نم مهلك ةيرق يف اليتق يمذ دجو ول كلذكو : ةلأسم
 . مهلقاوع اوعبتيو تيبلا كلذ لهأ مزلي هنإف ةمذلا لهأ نم دحاو تيب لهأ

 ةلم لهأ ذخؤي الو مهدحو سوجملا هب ذخؤي هنإف انسوجم ليتقلا ناك اذاو

 ىسوجملا الو ينارصنلاب ىدوهيلا ذخؤي الو ةماسقلا يف مهريغ نم دحاوب

 نأ هللا همحر هللادبعوبا لاق 0 دوهيلاب يسوجملا الو .ينارصنلا ذخؤي الو
 هنم اوجرخي نأ نكمب هنأل انصح ناك نإو نجسلا لهأ ىلع ةماسقلا

 كلذكو : لاق ناميألا مهيلعو ليقثلا ضيرملاو دعقملاو نمزلاو ىمعألا ىلعو
 كلذكو : لاق . ناميإ امهيلع سيلو مجعألاو نونجملا مزلت ةماسقلا
 ىلإ لصي نأ نكمي ال عضوم يف ناك هنإ حصي نأ الإ بئاغلل ةماسقلا
 يف عضوملا كلذ يف ناك نإو عجريو لوتقملا هيف دجو يذلا عضوملا اذه
 ال هنإ ًاضبأ انيأر انك دقو ةيرقلا هذه يف ليتقلا هيف دجو يذلا تقولا كلذ
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 ةماسقلاف نجسلا ىق ليتقلا ناك اذإف كلذ ىف رظنتف ءالؤه ىلع ةماسق
 يه امنإ ةماسقلا نإ هقفلا لهأ ضعب لاقو . ناميألاو نجسلا لهأ ىلع
 الو لزنم يرتشم ىلع سيلو ططخلا لهأ مهو دلبلا لهأ لوصألا لهأ ىلع
 وأ الجر اوفلحي نأ لوتقملا ء ايلوأ دارأ نإ ليقو ءىراط الو ةراجاب نكاس

 نكلو مهل كلذ سيلف انيمي نيسمخ ةماسقلا يف ةيرقلا لهأ نم نيلجر
 مهيف هسنج الإ ثراو هل نكي مل نمو مهنوفلحي مث الجر نيسمخ نوراتخي
 اذإ رثألا يق ليقو ٧ ةيدلا مهلو ةماسقلا هيلع تبجو نم اضيأ نوفلحتسي

 نإ رادلا باحصأ ىلع هتيدف جراخ هنديو موق راد يق هسأر ليتقلا دجو :

 لها ىلع ةماسقلاف هسأر ريغ هندب نم هنم لخاد امنإو اجراخ هسأر ناك

 يقبو مهارد ةعبرأ لجر لك ىطعأ اذإ نيريثك ةيرقلا 7 ناك اذإو ةيرقلا

 لك ىلع عقو ولو ءاوس ييف نونوكيو مهلك مهيلع تمسق طعي مل نم مهنم
 لجر لك قحلو اوناك ام مهيلع اضيأ تمسق نيليلق اوناك نإو مهرد لجر

 . مهارد ةعبرأ ىلع داز امب هتريشع

 ليتقلا دجو اذإ لاقو خايشألا باتك نم ةفاضملا هلا ةدايزلا نم : ةلاسم
 يف ليتقلا دجو اذإ امأو ةماسق مهمزلت مل ناي ايبص وأ ديبع مهلك دلب يق

 نايب باتك ىلا عجر هالوم ةلقاع ىلع ليتقلا ةيد تناك لجرل دبع تيب
 . عرشلا

 هيف له هلتق نم يردي ال ةيرق يف لتقي يمذ يف مشاه نعو : ةلأسم
 لام وهف كولمملا آمأو ةماسقلا مهيف مدآ ينب نأ انعمس : لاق ؟ ةماسق
 سيل : لاق نم لاقو س هب ذخؤيف هلتق نم فرعي نأ الإ ةماسق هيق سيلو

 ناك نم الو يمعلاو ءانمزلاو ةمذلا لهأو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا ىلع
 رضح نم ىلع يه امنإو ةماسقلا نم ءيش ءابرغلا الو ابئاغ الو اسوبحم
 . لزانم هيف مهل نيذلا دلبلا لهأ نم

 ق ] ميتي تيي يف دجو ليتق نعو ير اوحل ا يب أ نم ب اوج نمو : : ل اسم

 يق ليتقل ا ناك اذإف تفصو ام م ىلعف ؟ اذه ةيد ايد مزلت ل نم هسقن تيب يف

 , هتلاح ىلع هتىد : '؛ لاق نم لاقق هسقن تيي يف ًالوتقم دجو يذل ١ امأو 4
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 وه لوقلا اذه نأ انعمو ذخأن لوقلا اذهيو ةيد هل سيل لاق نم لاقو

 . هي لومعملاو رثكألا

 ىردي الف اهريغ وأ راد نم ةيمر هتباصأف ةيرق ىف رم نمو : ةلأسم

 . ةماسقلا هلف كلذب تام اذإ امإو

 نيتيرقلا لهأ ىلع وهف نيتيرق نيب ةالف يف ليتقلا دجو اذإو : ةلاسم
 قيرط يف ناك اندنع ءاوسو اهلهأ ىلع ن اك برقأ امهدحأ ىلا ن نإو

 . قيرط ريغ يف وأ

 لهأو ىوزن لهأ مزل ىوزنب ليتقلا دجو اذإ ةيواعموبأ لاق : ةلأسم
 ةبرق امهنأل ل اعس وأ دمىس يف ليتقل | دجو أذ ا كل ذكو ل اهس له أو دمس

 . ةدح او

 نم يردي ال رجح هباصأ وأ ةليبق يف لجرلا جرخ اذإ ليقو : ةلأسم
 . ةماسقلا مهيف بيصأ نيذلا ىلعف تام ىتح كلذ نم ىوتف هجشف هامر

 هحرج نم يردي ال حرج هباصا وأ ةليبق يف لجرلا جرخ اذإو هريغ نمو
 عماج ريغ نمو ةماسق الو هيف ةيدالف تام نأ ىلإ شارف بحاص لزي ملف
 ءايلوأ راتخاف هلتق نم ىرديال ًالوتقم ةيرقلا يف دجو لجر رفعج نبا
 لجر ىبأو هلتق نم انملع الو انلتق ام هللاب اوقلحف الجر نيسمخ لوتقملا
 فحي ىتح ةيدلا همزلت هللادبع وبأ لاق . رمأ الو لتق ام فلحي نأ مهنم

 هل ناك نمف هل تلق هللا همحر هللادبع يبأ نع ث هلتق نم ملع الو لتق ام

 ؟ال مأ ةماسقلا همزلأ رضاح ريغ بئاغ وهو ليتق اهيف دجو ةيرق يف لزنم
 ىذلا عضوملا اذه ىلإ لصي نأ نكمي ال عضوم نم هتبيغ تناك اذإ : لاق
 كلذ يف عضوملا كلذ يف ناك هنإ ةلدالا ةنيبلاب كلذ حصو ليتقلا هيف دجو
 عجريو دق د نأ هنكمي ال يتلا ةبرقلا هذه يف ليتقلا هيف دجو يذلا تقولا

 ءايلوأ راتخا اذإف هل تلق ةماسقلا هتمزل حصي مل نإو ةماسقلا همزلت الو

 مزلتو لاق . ال : لاق ؟ ال .أ ناميألا نهمزليأ ءاسنلا ناميأ لوتقملا
 نجسلا يف دجوي مل ملو دلبلا كلذ لهأ نم نجسلا يق ناك نم ةماسقلا

 ولو ملعي ال ثيح جرخي نأ نكمي هنأل باب رسك الو ماحتقا رثأ الو بقن
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 دعقملا ضيرملاو ةماسقلا همزلت اضيأ ىمعألاو انيصح نجسلا ناك
 مجعألاو نونجملاو هيف مايق الو هلقع بهذ دق يذلا هضرم يف لقتملاو

 يف ناميأ مجعألاو هلقع ىلع بولغملاو هوتغملاو نونجملا ىلع سيلو
 تلق ٧ ًالتاق ملع الو لتق ام ةماسقلا يف نيميلا هيلعف ىمعألا امأو ةماسقلا
 ؟ هي ةماسقلا نجسلا يف ناك نم مزليأ نجسلا يف الوتقم ًاليتق دجو اذإف

 ؟ ةماسقلا اهيف نجسلا يف يتلا ةيرقلا لهأ مهعم لخدي لهف معن : لاق

 دجو نإ كلذكو تلق معن : لاق ؟ ةماسقلا لثم ناميالا مهيلعف تلق ال : لاق
 ؟ ةنيفسلا هل نم مزلي نم مأ ةماسقلا اهيف ناك نم مزلي ًاليتق ةنيفسلا يق
 كلذكو رارحألا لاجرلا نم ةنيفسلا كلت يف ناك نم عيمج مزلي : لاق
 رادلا بحاص مزلي الو رادلا يف ليتقلا دجو اذإ رادلا يف ةماسقلا مزلي

 اهلهاب ةنيفسلا ترسكنا اذإف : تلق ى مهعم نكسي وه نوكي نأ الإ
 لهأ ةماسقلا هب مزليأ التق ةنيفسلا لهأ نم لجر دجوف اهلهأ طقاستو

 هلتق دحأ ىلع حصي نأ الإ ال : لاق ؟ اهنم مهجورخ دعب ةنيفسلا كلت
 يف الوتقم دجو لجر نع هتلأسو هللا همحر هللادبع يب أ نعو . هب ذخؤيف

 نالجر دهشف ناميألل الجر نيسمخ هؤايلوأ راتخاف هلتق نم نوردي ال ةيرق
 له هنافرعي الو لجرلا اذه لتق نم ايأر امهنأ نيلدع ريغ وأ نالدع مهنم

 لهأ نم اناك اذإ امهمزلت ةماسقلا نأ لوقأ ىناف ؟ ال وأ ةماسقلا امهمزلظت
 امهمزلت ال كلانهف نيلدع اناك اذإ هنيعب هلتاق ىلع ادهشي ىتح ةيرقلا كلت
 نم راثآلا يف لاقو 0 ليتقلا اذه مد نم ءيش ةيرقلا لهأ نم امهريغ الو

 يف نينكاس ء اكرش ناك نإق اوناك ثيح . هتلقاع ىلع همدق هراد يف هلتق

 هللادع يبأ باوج نمو . ةيدلا مهيلع مث انيمي نوسمخ مهيلع ناك رادلا
 هل سيلف هرداف يق لتق اذإ لاق هل راد يف لتق ن !ا تيأرأ تلقو هللا همحر

 لمحي لجرلا كلذكو : هريغ نمو 0 ذخأن لوقلا اذهب ةيواعم وبأ لاق ةماسق

 . اليتق دجي[ةخسن يفو]هيلع وهف اليتق

 له هولتق اموق نأ معزو ًاليتق لمحي ةيرقلا لخد لجر نعو : ةلاسم
 موقت ن ] ال ا ء يش هيلع سيل حيسمو ع العل ل اقف ؟.. يش هرم ] نم همزلي

 نيي ليتقل ا دجو أذ ا هل رقعو هللا همحر رثؤمل وي أ ل اق : ةلآمسم
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 نورشعو ةسمخ دلب لك نم فلحتسي هنإف امهنيب اميف ىوتسم نيتيرقلا

 مهنم دحاو لك فلحتسي مكاحلا فلحتسي مث لوتقملا ءايلوأ مهراتخي الجر
 ةيدلا فصن ةيرق لك لهأ ىلع ةيدلا ضرفت مث التاق انملعو انلتق ام ًانيمي

 مكاحلا فلحتسي الو لاق . ةيدلا ثلث ةنس لك يف نينس ثالث هيلع مجنيو
 فلحي : لاق نم لاقو هريغ نمو 4 ًانيمي نيسمخ نم رثكأ ةماسقلا ىلع

 نم يح يف ليتقلا 9 اذإو لاق 4 . ملعأ هللاو الجر نوسمخ ةيرق لك نم
 نبسمخ يحلا غلب نإ مهدحو يحلا ىلع هيف ةماسقلاف ةيدابلا لهأ ءايحأ

 ىتح مهيلع ناميألا اوددر لجر نيسمخ يحلا غلبي مل نإو اوقلح ًالجر
 عبتي مث مهرئاشع تقرفت اذإ ةيدلا مهيلع مسقت مث انيمي نيسمخ اوقلحي

 كلذكو لاق 0 مهارد ةعبرأ الإ كلذ يف وه همزلي الو هتريشع مهنم دحاو لك

 يهو : لاق ؟ مهرد ةعبرأ الإ مهنم دحاو هتريشع نم لجر لك مزلي ال

 ءايلوأ ىلإ اهيدؤي ةيدلا ثلث ةنس لك يف نينس ثالث مجنت مت اطخلا ةيدك

 لك لجأو لاق ؟ نينس ثالثلا قوف لجأ اهيف مهيلع سيلو : لاق . لوتقملا
 ةريشع ناك نإو لاق س هنم صقنت الو كلذ ىلع دازت ال ةنس ةيدلا نم ثلث

 برقألا مهتريشع نم دحاو لك ىلع نوكيف نوعبتي ةلمج مهنإف دلبلا لهأ
 لهأ ىلع ةئزجتلاب ةيدلا مسقت امنإو رثؤملا وبأ لاق . مهارد ةعبرأ برقألاف
 ةعبرأ مهنم دحاو لك هيلع بجو امب هتريشع مهنم دحاو لك عبتي مث دلبلا

 هيف اودجوو ألجر نوسمخ دلبلا يف نكي مل نإ هنإ لوقأو لاق 0 مهارد
 ل يتلا ناميألا نم يقب ام اورظن مث انيمي لجر لك اوقّلح كلذ نود

 نإو ناميألا ةيقب مهوفلحتساف مهنم اودارأ نم اوراتخاف مهيلع أزجتت

 وبأ لاق 0 كلذ مهل تيأر ناميألا ةيقب هوفلحتساف ادحاو ًالجر اوراتخا
 مهيلع ةلحملا لهأف ةيرق يف ةلحملاو ةلحم يف ليتقلا دجو اذإ رثؤملا
 مهيلع ةماسقلا نإق بارعألا نم يح يف ليتقلا دجو اذإو ًاعيمج ةماسقلا
 ىلعف لجر راد يف اليتق لجر دجو اذإو : لاق 0 مهريغ نود مهدحو
 هلتقب هومهتاو دوقلا لوتقملا ءايلوأ بلط نإف . ةيدلا رادلا بحاص
 ىتح سبح فلحي مل نإو ةيدلا هيلع ناك فلح نإف هلتق ام هوقلحتسا

 ةيدلا هيلع ضرفيو هجرخي مث ىري ام ىلع هسبح مامإلا ءىربتسيو فلحي
 ثبل ولو فلحي ىتح نجسلا حربي مل هلتق ام فلحي مل نإ لوقأ انآو لاق ه
 فلحي لوتقملا ءايلوأ لاقف اطخ هتلتق لاق نإف لتقلاب رقي وأ ةنس ةئام هيق

٢٤١



 لام يف يهو ةيدلا هيلع ضرقو مامإلا هجرخأ فلحي نإف ادمع هلتق ام
 . هب مهتا ام لثمب مهتأ نم سبحي امك هسبح مامإلا ءىربتسي نأ دعب نم

 ةيرقلا يفو امهنوفلحي نيلجر لوتقملا ءايلوأ راتخا نأ هنإ هللادبع يبأ نعو
 مهل سيل هنإ انيمي نيسمخ امهوفلحي نأ اودارأف نوريثك سان امهريغ
 نمم ناك اذإ هسنجل لاق . امهوفلحي مث الجر نيسمخ اوراتخي نكلو كلذ
 سنجلاب ثروي ناك اذإ ةماسقلاو نيميلا نم هئايلوأل ام سنجلاب ثروي
 دحاو لك غلبف ةيدلا مهيلع مسقف ةريشعلاو ةيرقلا لهأ ىوتسا اذإ ليقو
 . ةعبرأ نم لقأ مهنيب تعزو مهارد ةعبرأ نم لقأ مهنم
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 اضيأ ةماسقلا يف باب

 مهتم الجر نوسمخ مسقي نأ مهيلعف موق ةلحم يف ليتقلا دجو اذإو
 ىلص يبنلا نع ركذي دقو ةيدلا نومرغي مث التاق انملع الو هانلتق ام هللاب
 نامز يف اهب لمع دق هنإ ةديبع وبأ ينثدح . اذه نم وحن ملسو هيلع هللا

 ثالث يف مهتلقاع ىلع ةيدلاو رمع نع اضيأ كلذ ملعأ هللاو لاقيو ركب ييأ

 نوكت ىتح ناميالا مه لع تررك الجر نيسمخ ددعلا نكي مل نإق نينس

 : هريغ لاق .لمكت ىتح مهيلع رركت اهنإ ةديع ويأ ينثدح ‘ انيمي نيسمح

 قحلي كلذ ببسب هيلع بجت نمم ةماسقلا لهأ ىلع ةيدلا نوكت هنإ ىعم

 ءايلوألو أطخلا هبشي هنأل مهارد ةعبرأ ىلع داز امب هتريشع دحاو لك
 مهرهظأ نيب دجو نيذلا ةريشعلا يحلاص ةماسقلا يف اوراتخي نأ ليتقلا
 نإ لاقي دقو س كلذ مهل ناك فذق يف ادودحم مهيف اوراتخا ولو مهنوفلحيف

 ىلع تسل اهنأل ىمعألا يف رظناو كلذ مهل ن اك اضيأ ىمعألا اوراتخا

 هنإ يعم : هريغ لاق . ةلقاعلا ,مزلي ام لكو مالا لقعي امنإو ةداهشلا هجو
 نوكي ال نأ ينبجعيو ٧ ملعأ هللاو هيلع ىعدي وأ يعدي اميف ىمعألا ليق دق
 ةديبعوبأ كلذ ينثدح ةلتاقملاو ناويدلا لهأ سانلا نم مزلي امنإو كلذ هيلع

 الو ءاسنلا مزلي الو ناويدلا لهأ نم ةلتاقملا ىلع ةلقاعلا تناك امنإ هنإ
 لجرلا نم ذخؤي امنإ لاقيو ناويد هل سيل نم الو ءيش كلذ نم ةيرذلا
 ةماسقلا ىلع فلح يذلاو ةديبع ىبأ نع كلذ عمسأ ملو ةعبرألاو ةتالتلا
 . ناويدلا لهأ ىلع مهيلع ةيدلاو ءاوس كلذ يف دهشي ملف لتقي مل يذلاو
 نم مزلي مل هب دارأ هلعلو لاجرلا ىلع ةماسقلا امنإ هنإ يعم هريغ لاق
 ليتقلا دجو اذإو هتلقاع ىلع عجري ال هنأل كلذكو ءارقفلا ينعي هل ناويدال
 ةيدلاو ةماسقلا تناك رقأ ناك امهيأف ساقي امهنإف نيتكس وأ نيتيرق نيب

 ةيرق يف ليتقلا دجو اذإو اوفلحي ىتح اوسبح فلحلا نع اولكن نإق
 دقو مهنم نيملسملا ىلع ةماسقلا نإف كرشملاو ملسملا مهيفو موقل اهلصأ

 ىتح ناميألا مهيلع نوكيو نيكرشملا يف رظنأو نيكرشملا ىلع لاقي
 مهيلع ضرقي مت الجر نوسمخ اهيف نكي مل نإ انيمي نيسمخ اولمكتسي
 لهأ باصأ امو مهلقاوع ىلع وهف كلذ نم نيملسملا باصأ امق ةيدلا
 يفق إلاو مهلقاوع ىلع وهف لقاوع مهل نإ مهمكح يف ناك نإف ةمذلا
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 نم ىرتشا دق نم اهيفو ناكس اهيف ةليبق يف ليتقلا دجو اذإو مهلاومأ
 ىلع الو ناكسلا ىلع سيلو ةطخلا لهأ ىلع ةيدلاو ةماسقلا نإف مهرود
 انفلحتسا ءيش نيرتشملاو ناكسلا ىلع لعج ولو ءيش نيرتشملا
 ليتقلا دجويف صصحلاب ةبدلا مهيلع انعزوو ةماسقلا يف اضيأ مهرئاشع

 اندنع نسحي اذه سيلف رثكأ وأ لئابق رشع اهنع لقعيف ةدحاو ةليبق يف
 لهأ نإف ةطخلا لهأ ريغ نم وهو اهارتشا دق لجر راد يق دجو اذإو

 اذإو ةيدلا هموق ىلعو رادلا بحاص ىلع ةماسقلاو كلذ نم ءارب ةطخلا
 ةكس يق ليتقلا دجو مث دحأ مهنم ىقبي ال ىتح اعيمج ةطخلا لهأ عاب
 دجو اذإو نيرتشملا ىلع ةماسقلاو ةيدلا نإف مهدجسم يف وأ مهككس نم

 رادلا تناك نإو هتلقاع يف ةصاخ هيلع وهف نيرتشملا نم دحاو راد يف
 دعب مهلقاوع ىلع يهو نافصن امهنيب ةيدلاف ليتق اهيف دجوف نيلجر نيب
 ةطخلا نم ىقب نإو ءاوس كلذ ىف امهف رخآلا نم امهدحأ ناك نإو ةفلحلا

 ةطخلا لهأ ىلع ةيدلاو ةماسقلا نإف ةلحملا يف ليتق دجو مث ةدحاو راد

 لماع نكاس اهيف ناك ول هنإ ىرت الأ ءيش نيرتشملاو ناكسلا ىلع سيلو
 كلذكو ًائيش هيلع لعجن مل هلزنم ىلا ليللاب فرصنيو راهنلاب هديب لمعي
 :هريغ لاق . ةيدلا هتلقاع ىلعف هسفن راد يف ًالنتق لجرلا دجو اذإ ناكسلا

 مل نمف رثأ هب دجو تيم لك يف اندنع ةيدلاو هيف ءيش ال ليق دق هنإ يعم
 اذإو تيم اذه امنإ ةبد الو هيق ةماسق الق برض وأ حالس رثأ هي دجوي

 هلتقاولاقف مهرهظأ نيب نيذلاو ةلحملا لهأ ضعب ىلع ليتقلا لهأ ىعدا
 الو ةنيبب اوتأي نأ الإ ةماسقلا هيفو ءاوس كلذ نإف أطخ وأ ادمع نالق

 اولاق نإ تيأرأ ةريشعلا اوأريب مهنأ ىرت الأ دمعلا مهاوعد مهقح لطبي

 ىلع اوعدا ليق دق هنإ هربع لاق ‘ ةبدلا مهيلع نكت مل ادمع اعيمج هولتق

 ناميألاو ةنيبلاب مكحلا يق مهل حصأ نم مهلو مهل ةماسق الف هنيعب دحأ
 هنإ ةلحملا لهأ ىعداف ةلحم ىف ليتق دجو اذإو ةماسقلا اوبلطو اوعجر ولو

 نم دوهشلا دهشو كلذب مهريغ نم لجر ىلع ةنيب اوماقأ نإف مهريغ هلتق
 مل هوأربا نإو ةيدلاب اوذخأ كلذ ىلع ءايلوألا ىعدا نإف زئاج كلذف مهدنع
 مل ةماسقلا نم دوهش هيلع دهش اذإو ءيش ةلحملا لهأ ىلع الو هيلع نكي
 لاق . هيف رظناف ةيدلاو فلحلا مهسقنأ نع نوعفدي مهنأل مهتداهش زجت

 دلبلا لهأ ةتداهش زوجت ليق دقو اوعدا اذإ لوقلا يعم ىضم دق : هريغ
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 ةلديق نم هلتق انالف ن ا ةماسقلا نم لودع ,دوهش دهش اذإو كلذ يق
 لهأ ريغ ىلع ءايلوألا ىعدا اذإو ى ملعأ هللاو زئاج كلذ ىرأ ينإف ىرخأ
 اذإو ٧ ةنيبلاب إلا اوعدا نم ىلع مهل ءيش الو ةلحملا لهأ اوأريا دقف ةلحملا

 وأ هدر مهيف تدجو نإو ةيدلاو ةماسقلا مهيلعف ةلحم يف ليتقلا نودب دجو

 نديلا فصت نم رثكأ ط دجو نإو مهيلع ءيش الف هسأر وأ هلجر

 ندبلا فصن مهيف دجو نإو انسح كلذ ىرن ةلماك ةيدلاو ةماسقلا مهيلعف

 نإف ن دبلا فصن نم لقأ مهب دجو اذإو هيف ءيشالق لوطلاب اقوقشم

 ةلدبق يف ًالىتق دبعلا دجو نإو مهيلع ءيشالف سأرلا هيف يذلا زياجلا ناك

 بتاكملا امأو نينس ثالث يف ةميقلاو ةماسقلا مهيلعف دلولا مأ وأ ربدملا وأ

 ةماسقلا ةليبقلا لهأ مزلي نارح امهنإف هتميق ضعب يف ىعسي يذلاف
 سيلف كلذ هبشو ةباد مهيف تدجو اذإو رارحألا ةيد نينس ثالث يف ةيدلاو
 يعمو : هريغ لاق 4 مئاهبلا الو ضورعلا ةلقاعلا لقعت تسيل ءيش مهيلع

 نينج مهيف دجو اذإو لام مهنأل ةماسق الو ديبعلا يف ةلقاع ال لبق دق هنإ

 مهيلعو ليتق وهف رثأ هيو ًأمات ن ناك نإف ءيش مهيلع سيلق طقس وأ

 هلام هنأل هيف ءيش الف ًاليتق هديس راد يف دبعلا دجو اذإو ةيدلاو ةماسقلا

 موق راد يف بتاكملا دجو اذإو رجات دنع هنأل هتلقاع ىلعق بتاكملا امأو

 يقب ام يدؤي وأ هتلقاع ىلع يهو رح هنأل ةلماك ةيدلاو ةماسقلا هيفق ًاليتق

 راد يف ليتقلا دجو اذإو ثاريم وهف يقب امو هيلع نيد هنأل هتيتاكم نم

 اذإو ةلقاعلا ىلع ةيدلاو ةماسقلا مهيلعف اهجوز راد يف ةأرملاو هنيا وأ هيبأ

 ىلع وهف لجر اهبكار وأ اهدوقي وأ اهقوسي ةباد ىلع ًاليتق لجرلا دجو
 ىلع نكي مل نإف ةبادلا عم يذلا اذهف اهبكار وأ اهدوقي وأ اهقوسي يذلا

 لمحي لجرلا كلذكو ةبادلا ىلع مهيف دجو يذلا ةلحملا ىلع وهق دحأ ةبادلا

 نأ الا هريغ ىلع ىعدا اذإا هدلع سيل ليق دقو : هريغ نمو 4 هبلع وهق ًالىتق

 . حبسمو العلا لوق وهو ةنيب هيلع حصت

 نإو هيف ءيش الف ءاملا هب يرجي رهن يف ليتقلا دجو اذإو : ةلأسم

 وأ ميظع رهن يف ناك اذإو مهيلع وهف نيفورعم موقل ريغص رهن يف ناك

 ةنيفس يف اليتق لجرلا دجو اذإو ءيش هيف سيلف ءاملا يف ريسي ةلجد

 اذإو ةردلاو اهلهأ نم مهريغو باكرلا نم ةنيفسلا يف نم ىلع ةماسقلاق
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 هنإ يعمو : هريغ لاق . ءيش هيف سيلف ضرألا نم ةالف يف ليتقلا دجو
 قوس يف دجو اذإو للحلاو ءايحألاو هيلإ ىرقلا برقأ ىلع ليق دق

 رظناو نيملسملا ام تيب يف هنإ لاقي دقف مهتعامج دجسم يف وأ نيملسملا
 يف وأ قوسلا يف دجو ليتقل نبملسملا لام ذخؤي نأ كلدأ ال ينإف اهيف

 :هريغ لاق . ةماسق هيف سيلف كلذك ناك نإف 0 ملعأ هللاو مهتعامج دجسم

 ةصاخ لجر راد ىف ناك اذإو ةيرقلا لهأ ىلع ةماسق ليق دق هنإ ىعمو

 يف ليتقلا دجو اذإو ةيدلا مهيلعو لجرلا ةلقاع ىلعف قوسلا يف اهكلمي

 ةصاخ نيلجرلا ىلع ةماسقلاف دالبلا كلت ريغ يف امهلقاوع نيلجرل ةيرق
 وأ ةليبق يف لجرلا جرخ اذإو امهلقاوع ىلع ةيدلاو ناميألا مهيلع رركي
 تام ىتح شارف بحاص لزي ملف هامر نم يردي ال هجشف رجح هباصأ
 ءيجي احيحص ن ناك نإو لاق س ةيدلاو ةماسقلا مهيف بيصأ نيذلا ىلعق

 اذه لثم يق ةماسق ال ليق دق هنا يعمو : هريغ لاق . هيف ءيش الق بهذيو

 يف دجو يتلا ةليبقلا ىلع وهف ةالف ضرأب ركسع يف ليتقلا بيصأ اذإو
 ةماسقلا ضرألا بحاص ىلعف لجر كلم يف ركسعلا ناك ناد مهلاجر
 ةماسقلا هيلعف لجر طاطسف يف دجوف ةالف ضرأب ركسع ناك نإو ةيدلاو

 امهيلعف ركسعلا نم نيتليبق نيب دجو نإو ةيدلا هتلقاع ىلعو هيلع نوكت
 يق ةماسق الف مهودع اوقل دق ركسعلا ناك اذاو ءاوس امهنيب اعيمج

 طبحم ركسع يف ناك نإو ودعلا باصأ امم اذه دعب امنإ ةيد الو ليتقلا

 ىلعف طاطسف وأ ءابخ يف بيصأ ناك نإف هنم ةفئاط يف ل ليتقلا بيصآق

 هيلا ةيبخألا برقأ ىلع وهف طاطسق الو ءابخ ريغ يف ناك نإو هبحاص

 يق لبقي ال هنإف ةليبق يف ًاليتق لجرلا دجو اذإو اعيمج ةيبخالا نم ىلعو
 بتاكملا اهيف لبقيو نوربدملا الو ديبعلا الو نايبصلا الو ءاسنلل ةماسقلا
 فلحي نميف رييختلاو قسافلاو دودحملا لبقيو ىمعألا يف رظناو ىمعألاو
 مامإلا ىلإ كلذ سيلو اوعاش نم مهيا ةماسقلا نم نوريختي ءايلوألا ىلإ
 اهتريشع نم اهيف سيل دالب يف ةأرما ةيرق يف ًاليتق لجرلا دجو اذإو
 نيسمخ لمكت ىتح عضوملا اذه يق ةأرملا ىلع نوكت ناميألا نإف دحأ

 تناك اذإ ةيرقلا كلذكو اوناك ثيح اهتلقاع ىلع ةيدلا ضرفت مث انيمي
 ف ةلقاع هل تناك نإف ناميألا هيلع رركتو فلحي هنإف ةمذلا لهأ نم لجرل
 ناك ولو مهلاومأ يفق لقاوع مهل نكي مل نإف مهلقاوع ىلعف مهمكح
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 ةماسقلا يف يمذلا لخدي مل ليتق اهيف دجو مت لئابقلا نم ةليبق يف الزان

 ةنيدم تناك اذإو مهريغ نم اهيف لآزنلا / ناكسلا كلذكو مرغلا يف الو
 دجو نيذلا ةلحملا لهأ ىلعف ليتق اهضعب يف دجو ةفورعم لئابق اهيف سيل
 نأ ليتقلا مهيف دجو نيذلا ىبأ اذإو ةيدلاو ةماسقلا مهرهظأ نيب ليتقلا

 فلحي مل نم ليق هنإ يعم : هريغ لاق س اومسقي ىتح اوسبح اومسقي
 وأ نيد هيلع رخآ رجات دبع راد يف ليتقلا دجو اذإو هيلع تناكو ةيدلا ىدأ
 هنا ىعم : هريغ لاق . ىلوملا ةلقاع ىلع ةيدلاو ةماسقلا نإف هيلع نيدال
 دبع راد يف ليتقلا دجو اذإو هيلع تناكو ةيدلا ىدأ فلحي مل نم ليق لاق
 . ىلوملل ةلقاعلا ىلع ةيدلاو ةماسقلا نإف هيلع نيدال وأ نيد هيلع رجات

 امو هنمث الو ةلقاع الو ديعلا يق ةماسق ال ليق دق هنا إ يعمو : هريغ لاق

 هيلع ناف بتاكملا راد يف ليتقلا دجو اذإو هتبقر يف ناك هتيانج نم حص

 دجو اذإو اندنع رح هنأل هتلقاع يلع ةيدلا نوكت مث ًانيمي نيسمخ مسقي نأ
 سيلف دحأ مهديبع نم ةيرقلا كلت يف سيل راغص ىماتي ةيرق يف ليتقلا

 هيلعف كردأ مهنم دحأ ناك نإف ةيدلا مهتلقاع ىلع الو ةماسق ىماتيلا ىلع
 لوق وهو ةيدلا مهنم لئابقلا برقأ ىلعو ناميألا هيلع نوكت ةماسقلا
 . نييقوكلا
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 ةماسقلا ىف باب

 نب ديعس نع يرهزلا نع انباحصأ نع در هيف انموق نع باتك نم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهرقاف ةيلهاجلا ىف تناك ةماسقلا نأ بيسملا
 ىلص هللا لوسر ًأدبق دوهيلل بج يف دجو راصنألا نم ليتق يف ملسو
 مهل لاقف فلحن هل اولاقف نيسمخ ةماسق مهلك مهفلك ملسو هيلع هللا
 مرغاف فلحت نأ راصنألا تبأف اوفلحتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دابع مهينارهظ نيب لتق هنأل هتيد دوهيلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 باطخلا نب رمع نأ نمحرلادبع نب مساقلا نع هللادبع نب نمحرلادبع نع
 ناك لاق نسحلا مدلا طقست الو لقعلا بجوت ةماسقلا لاق هنع هللا يضر
 اذإ ليتقلا نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دهع ىلع نولوقي نوملىىملا

 انلتق ام ًالجر نوسمخ مهنم فلح هلتق نم نوردي ال موق رهظأ نيب دجو

 نيعدملا نم فلح اوفلحي نإو ةيدلا نم اوئرب اوقلح نإق ًالتاق انملع الو
 : هريغ لاق 4 يحلا ةلقاع ةيدلا تناك مث مكيفل انمد نأ الجر نوسمخ

 ةبدلا اومزلا نيسمخلا نم فلحي مل نم نأ انياحصأ لوق يف يعم جرخي

 دلبلا يق وأ ةماسق يحلا يف تناك اوقلح نإو مهريغ نودو ة ةريشعلا نود

 . اوناك ثيح هتلقاع هب عبتي لجر لك مهارد ةعبرأ ىلع دازامف

 ًاليتق نأ ميهاربإ نع رشعم يبأ نعو رمع يبأ نعو رمع باتكلا نمو

 باطخلا نب رمع بتكف هلتق نم ردي ملو نميلا ىرق نم نيتيرق نيب دجو
 فلحف ليتقلا نم نيتيرقلا برقأ رظنأف نيتيرقلا نيب ام سق هلماع ىلإ
 . ةيدلا مهمرغأ مث هلتاق انملع الو انلتق ام هللاب مهنم الجر نيسمخ
 يف نكي مل نإف نيتيرقلا نيب ام ساقي هنإ ةنسلا تضم ا لاق نسحلا
 انيمي نيسمخ مامت ىلإ ناميألا مهيلع تررك انيمي نيسمخ مامت ةليبقلا
 الا ثاريم اهل الو ةلقاع نهيلع تسيل نهنأل ءاسنلا ةماسقلا ىف زوجي الو
 جرخي هنإ : هريغ لاق 0 نايبصلا ىلع ةماسق الو اهسفن ةأرملا تقتعأ ام
 ال ةأرملا نأ مهلوق يفق مهنأ الإ هلك اذه يف نسحلا لوق انباحصأ لوق يف

 . مهيلاومو اهتيانج اهتريشع اهنع لقعت نكلو لقعي لقع الو اهيلع ةماسق
 اموق فلحتس ١ احيرش ن ا دمحم نع مش اه نع ة دل ايع . ب انكل ١ نمو
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 ال حيرش لاقف التاق انملع الو انلتق ام هللاب مهفلحتس ا هل ليقف ةماسق يف

 الت اق هل تملع الو تلتق ام مهنم لجر لك فلحف ملعأ أ انأ او مهمث ق وأ لعقأ ١

 نىسمخ اولمك ىتح لوأل اف لوال ( درق انيمي نيسمخ اإمكتسي ملف مهفلحف

 نم صقن ام هنإ ريغ نسح يعم حيرش لوق : هريغ لاق م دمحم ىأر وهو
 . مهل ن ن اك كلذ نم اور اتخا اميق نيقلحتسمل ا نم نيميل هبلع دري

 ءايلوأ ىعدا اذإ نولوقي اوناك مهنإ نيملسملا نع نسحلا ى باتكلا نمو
 مهقح تبث ةنيب اوماقأ نإف ةماسقلا مكح بهذ دقف هنيعب لجر ىلإ لوتقملا
 نإف لتقي مل هنإ ةنيب نكت مل اذإ نيميلا هيلع ىعدملا ىلعو مهل قح الف إلاو
 . دوقلاب هيلع مكح مث ةنياعملاب مهبحاص لتق هنإ نوعدملا فلح فلحي مل
 هنإ ةلحملا لهأ نم هنيعب لجر ىلإ لوتقملا ءايلوأ يعدا اذإ نويقوكلا لاقو

 لاق . ذخأن هيو مهقح كلذ لطبب ملو ةماسقلا بهذت مل اطخ وأ ادمع هلتق

 لطبت هنإ هنيعب دحأ ىلإ هقح ىعدا اذإ هنإ انباحصأ لوق هيلع ىذلا

 نم لاقو ةماسقلا لطبت : لاق نم لاقف ةمهت هومهتا نإ امأو ةماسقلا
 امأو هيلع اعدملا رارقإ وأ ةنيبلاب الإ دوق ال هنإ مهلوق كلذكو لطبت ال :لاق
 دحلاو ةهبش كلذ نأل هيف دوق الو ةيدلا هيفف اوفلحف نيميلا مهيلا در نإ
 . ةهبشلاب ردي

 )١( ميمت ينب نيب ناك ًالاتق نإ ةداتق نب ديعس نع ةدابع باتكلا نمو

 لاقف ةلهاب نم لجر ىلع اوعداف ريمن ينب نم ليتق نع اولجاف ةلهاب نيبو
 زيزعلادبع نب رمع ىلإ هيف بتكف مهبحاص لتق هنإ ةداتق نب هللادبع وبأ هل
 مهبحاص لتق هللادبع نأ مهريغ نم نيدهاش ريمن ونب ثعب نأ رمع بتكو
 التاق انملع الو انلتق ام ةماسق نيسمخ هللاب هلهاب فلحتساف إلاو هدقاف
 ةثرو ريغ نم ةنييلا تناك اذا هنإ يعم : هريغ لاق . ةيدلا مهمرغأ مت

 . هل ةريشعلاو يحلا نم ناك ولو تزاج يعدملا لوتقملا

 دجو لاق نوع يبأ نع يدوعسملا نع نوراه نب ديزي ‘ باتكلا نمو
 لاسف مهريغ ىلع لوتقملا ء ايلوأ هاعذاف بزاع نب ءاربلا راد دنع ليتق

 ملو ةماسقلا نم ءالؤه أربأف ةنيب مهل نكت ملف ةنيبلا ليتقلا لهأ حيرش

 دهش اذإ لاق نسحلا نع نييفوكلا لوق وهو ةيدلا نيلوألا ىلع مهل لعجي
 )١( ريغ ةخسن .
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 الو ةماسق هيف سيلف عبس هحرج ليتقلا اذه نإ ةليبقلا ريغ نم دوهش
 ينب نم ةليبق نم لمتحا ليتقلا اذه نأ دوهش دهش اذإو دحأ ىلع ةيد

 اهنم لمتحا يتلا ةليبقلا ىلع ةماسقلا " ناف ةليبقلا هذه يف يقلأو نالف

 . ليتقلا اهيف دجو يتلا ةليبقلا ريغ نم دوهشلا ن اك اذإ ليتقلا

 ةفئاط مهنم دهشف موق ينارهظ نيب ليتقلا دجو اذإ لاق نسحلا نعو

 مهيلع هيف ةماسق الو ةزئاج مهتداهش نإف هلتق هنإ مهريغ نم لجر ىلع
 لاقو 0 لوتقملا يلو كلذ ىعدا اذإ مهتداهش زيجي هنإ فسوي يبأ لوق وهو

 مهيلع ءيش الو مهسقنأ نع نوعفدي مهنأل مهتداهش زوجت ال : ةفينحوبأ
 اعيمج نيلوقل ١ نأ يعم : هريغ لاق. مهأربا دق يلولا نأل ةيدلا نم

 . انباحصأ لوق يف ناجرخي

 نم ةنيب ليتقلا مهيف دجو يذلا ةليبقلا لهأ ماقأ اذإو باتكلا نمو

 لجرلا كلذ ىلع ءايلوألا ىعدا نإف هلتق هنإ مهرينغ نم لجر ىلع مهريغ

 نييقوكلا لوق وهو ءيش ةلحملا لهأ ىلع الوا هيلع نكي مل هوأربأ نإو هوذخأ
 ناك نإو ةيد الو ةماسق الف رثأ هيف سيل اتيم ةليبق يف لجرلا دجو اذإو

 ليتق وهف هنذأ نم جرخ اذإو ليتقب سيل ةفينحوبأ لاق هفنأ نم جرخي مدلا

 ناك نإو ءيش هيق سيلق ًاطقس وأ ًانينج دجو نإو ةيدلاو ةماسقلا هيف

 مهيلع سيلف ةلوتقم ةباد تدجو نإو ةيدلاو ةماسقلا هيقف رثأ هبو ًامات

 ةلحم يق لجرلا ندب دجو اذإو ضورعلاو مئاهبلا لقعت ال ةلقاعلا نأل ءيش

 هلجر تدجو نإو كلذكف ندبلا فصن نم رثكأ دجو نإف ةماسقلا ميييلعش

 اذإ هنإ رمع س نييفوكلا لوق هلك وهو ةيد الو ةماسق الف هسأر وأ هدي وأ

 نع نسحلا نع ث ةمئاق هيف ةماسقلاف ليتق سأر هنإ ملعي سأر دجو
 هب ناك نإو كله دق هنأل انعم دجوي يذلا ليتقلا ىلع ةماسقلا نأ نيملسملا
 ةبدلا ن إ هتلتقف نيتليبق نم ةيمر هتتأ لجر يف نسحلا ةماسق نكي مل قمر

 نإ مهنإ ليتق نع اولجاف اولتتقا موق يف نسحلا نع . نيتليبقلا ةلقاع ىلع
 أ مهريغ نم دوهش دهشي نأ الإ مهتلقاع ىلع ةيدلاف نيملاظ اعيمج اوناك

 ناك نإف نيمولظم مهضعبو نيملاظ موقلا يف ناك نإو هنيعب هلتق الجر
 . ةيدلا نيملاظلا ىلعف نيمولظم اوناك نإو هل ةيدالف نيملاظلا ىق ليتقلا

ىلع اهيلع بكار وأ اهدوقي وأ لجر اهقوسي ةباد ىلع ليتقلا ناك اذإو



 نيذلا ةلحملا لهأ ىلع وهف دحأ ةبادلا عم نكي مل نإو ةبادلا عم يذلا

 هوقل ريغص رئب يف دجو اذإو هيلع وهف ليتقلا لمحي لجر ناك ةبادلا مهيف
 يف مهر اد ريغ يف موقل رئب يف دجو اذإ جرخي هنإ : هريغ لاق .مهيلع وهق

 يف ناك نإو ةماسق يحلا وأ ةيرقلا لهأ ا عيمج ىلع وهف يح وأ ةيرق

 رادلل اناكس اوناك نا إ مهيلع وهف مهراد

 هيلع سيلف ءاملا يف ريسي تارفلا ميظع رهن يف ناك نإو باتكلا نمو
 اهيف سيل ةيرق يف ليتقلا دجو اذإ لاق رمع . نييفوكلا لوق هلك اذه ءيش
 نكلو نمسقي ال ءاسنلا نإ نسحلا نع رمع ينثدح ةأرما وأ ءاسن الإ
 ليتقلا دجو اذإ دمحمو فسوي وبأ لاقو ىرقلا برقأ ىلإ ةيرقلا نم ساقي

 مث انيمي نيسمخ لمكت ىتح ةأرملا ىلع رركت ناميلا ن نإف ةأرما راد يق
 اذه نع هدحو فسوي وبأ عجر مت اهنم لئابقلا برقأ ىلع ةيدلا ضرفت

 . نولقعيو نومسقيف اهيلإ لئابقلا برقأ مضي لاقو
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 نميك باب

 مرحلا يك لنق

 يق لوقي ناك هنإ نسحلا نع رمع انثدح لاق ميركلادبع : باتكلا نمو

 هبش تلتق اذإو اطخلا ةيد ثلثو ةيد اهيف نإ مرحلا يف تلتق اذإ سفنلا

 نع هتعمسو يرونلا نايقس نع 7 ثلتو ة هبد ةبدلا اهيق تظلغ دمعلا

 ناسنإ اهاط وأ هيعش ثيدح يف ةكمي تيطو ةأرما هييأ نع حيجن يبأ

 نب سيق نع مشاه دابع نع ثلثو 0 ةيدب نامثع اهيف ىضقف اهلتقف ةلمج
 لتقي يذلاو مرحلا يف لتقي يذلا يف ريبج نب ديعس نع دهاجم نع ديعس
 نب ناميلسو بيسملا نب ديعس نع دابع ، ثلثو ةيد ناك ثيح مرحم وهو
 لاق س ثظو ةيد مارحلا دلبلا يق لتقي يذلا يف حابر يبأ نب ءاطعو راسي

 لاقو جيرج نبا لاق لحلا يف لتقي يذلا ىلع دادزي ال نسحلا لاق ةداتق

 مرحلاو مارحلا رهشلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق بيعش نب رمع

 اطخ تلتق اذإ لاق باطخلا نب رمع نأ لصاو ينثدح لاق رمع . ناظلقغي

 دايع . ةبد ثلثو ةيدق رهشلا يف تلتق وأ ةمرحم يهو تلتق ة وأ مرحلا يف

 مرحلا ريغ يف وأ مرحلا يق لتقي يذلا يف ميهاربإ نع ةديبع انثدح لاق

 لاق ملعملا نسح انثدح لاق دابع ٠ نييفوكلا لوق وهو ءاوس امهتيد لاق

 هللا لوسر لاق ةكم تحتق امل لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب رمع انثدح

 ىتح مهل نذأف ركب ينب نع ةعازخ الإ حالسلا فك ملسو هيلع هللا ىلص

 ةعازخ نم لجر يقل دغلل ناك املف حالسلا اوقك لاق مث رصعلا ةالص

 ملسبو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ غلبق ةفلدزملاب هلتقق ركب ينب نم الجر

 هللا ىلع سانلا ىدعأ نإ : لاقق ةبعكلا ىلإ هرهظ دنسم وهو ابيطخ ماقف

 ىتأق ةيلهاجلا )١( لحذب لتق نمو هلتاق ريغ لتق نمو مرحلا يف ادع نم

 يف هوعدأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسراي ينبا انالف ن نإ لاقف لجر

 امو اولاق () بلألا رهاعملاو شارفلل دلولا ةيلهاجلا رمأ بهذ مالسإلا

 يفو رشع رشع عباصألا يق لاقو رجحلا لاق هللا لوسراي بألا

 الو سمشلا ملطت ىتح حبصلا ةالص دعب ةالص الو سمخ سمخ عضاوملا

 رأثلا ءاحلاو لاذلاب لحذلا )١(
 . رجحلا )٦٢(



 اهتمع ىلع رمل ١ حكنت الو سضمشل برعت ىنح رصعل ةالص دعي ةالص

 فلحب اوفواو اهجوز نذإب الإ ةيطع ةأرملل زوجي الو اهتلاخ ىلع الو
 لاق . افلح مالسإلا ىف اوثدحت الو ةدشالإ هديزي ال مالسإلا نإف ةيلهاجلا
 لحلاو مرحلا لتق يف تايدلا يف ةيوستل ا لدعلاب هبشأ هنإ عم : هريغ

 . مانآل او يصاعملا كلذ يف تقعاضت نإو ماكحألا ةق ا ةقف ةقفاومل مارحل ١ رهشل و

 قحسا يبأ نع ةدئاز يبأ ني ايركز انٹدح لاق دايع . باتكلا نمو

 هللا ىلص هللا لوسر نم باتك مكدنعأ يلعل لجر لاق : لاق عيبي ديز نع
 دق ن ارقل ا اذه هومتملع دقو ال ا 7 يش اندنع ام ال : ل اقف؟ ملسو هيلع

 ةفيحص يفيس فرق يف ْن أ ال 1 اهومتملع دق ض دارفل ٥ ١ ذهو هومد تأرق

 اثدحم ىوآ وأ اثدح اهيق ثدحأ نمف م ارح ةنيدملاو م ارح ةكم اهيق بوتكم

 . ل دع الو فرص مهنم ليقي ال نيعمج ا س انل او ةكئالم او هللا ةنعل هيلعق

 عم دجو ل اق نيسحل ني يلع نع هيبي أ نع دمحم ني | رقعج نع د ايع

 امب رفك دقف هيلاوم ريغ ىلوت نمو هبراض ريغ براضلاو هلتاق ريغ لتاقلا
 اثدحم ىوآ وأ اثدح ثدحأ نمو ملسو هدلع هلل ا ىلص دمحم ىلع هلل ا لزنأ

 نع فوع انثدح لاق دابع ٠ ةمايقلا موي لدع الو فرص هنم لبقي مل

 ب ازحأل مزهو هديع رصنو هدعو قدص هل كيرش ال ه دحو هللا ال ا هل ا

 هلحي مل ضرأل او ت اومسل قلخ موي داليل أ هذه مرح هلل ا ,̀ نا ل اق مث هدحو

 موي ىلإ أ مارح يدعب نم وه مث راهن نم ةعاس يل هلحأ او يلبق دحأل

 يفر]ه ل 1 دضعي الو هالخ التخي الو ٥ ددص رع ذد ال ةع اسل ١ ةم ايقل أ

 ةيلهاجلا يف ةرئان لك نأ الأ فرعتل الإ هتلاض طقتلت الو ه اضعإ[ةخسن
 ينب يف اعضرتسم ناك بلطملادبع ني ثراحلا مد هرده ا مد لوأو رده

 نب س ايع اير ه4٩ههحض ] ابر لوأ او عوضوم ادر لك ن او ليذ له هلتقف ثيل

 لدي ملسو هيلع د هلل ١ ىلص ىبنل ا نع ٥ اكح ام ىعم : هريبع لاق ‘ بلطمل اديع

 . ماثآلا تفعاضت نإو ماكحألا يف ةيوستلا

 سانلا ىلجأ لاق ءاطع نع ىليل يبأ نبا نع عيكو انثدح : لاق ميركلادبع
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 ىلا دانسالا عقرب عيكو . لاملا تيب نم رمع هاب وق فاوطلا يف ليتق نع

 دجسملا يف سانلا محدزاو 0 نيملسملا ىلعو لاملا تيب ىلع هتيد نأ يلع
 لهأ ىلع نسحلا نع ٠ ليتق نع اوجرفافق ةقوكلاب ةعمجلا حوي عماجلا

 ةيدابلاب رم الجر نأ نسحلا نعو رمع نع رمع 4 اعيمج دجسملا

 باطخلا ني رمع مهمرغاف تامف توملا هيق اوفرعو هوقسب ملف مهاقستساق

 دجسم يفق وأ نيملسملا قوس يف اليتق دجو اذإ نويفوكلا لاقو هتيد

. لاملا تيب يف وهف مهتعامج



 ةماسقلا يق باب

 ام مهتلا نمو يراوحلا نب لضفلا ىلإ فاضملا باتكلا نمانباصأ نع
 هبو ايح لجرلا دجو نإو هنيعب ليتقلا يف كلذ امنإو ةماسقلا هيف مزلي
 كلذكو ةماسق حورجلا يف سيلو هيف ةماسقالف دعب نم ١ تام مث ةحارج

 نم ءيش يف سيلو دلبلا لهأ ىلع هيف ةماسق الف ًالىتق هراد يف دوجوملا

 نيملسملا رارحألا يف يه امناو باودلا يف الو ديبعلا يف الو ةماسق لاملا

 الف هيف رثأ الو اتيم دجو نإف رثأ هيفو هلتق نم ىردي ال ًاليتق دجو اذإ
 مل ًاتيمأ رحب وأ رهن وأ يوط يف سانلا هيف تومي اميف دجو نإو ةماسق
 ارادج مده وأ قيرط يف دجوي نإ ةماسق هيف همزلي ملامو ةماسق هيف نكي

 همزلت مل ءايشألا هذه نم ءيش يف حرط وأ هيلع مده هنإ هيلو ىعدإف

 . ملعأ هللاو ةمهتلا

 شرإ لزنملا لهأ ىلع له موق لزنم يف ًاحورجم دجو نمو : ةلأسم
 هللاو شرا لزنملا لهأ ىلع سيل نأ انباحصأ ضعب ىأر دقف ؟هحرج

 . ملعأ

 تلق رثؤملا يبأ نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ةيرقلا لهأ ىلع مأ لزنملا لهأ ىلع ةماسقلا نوكتأ موق يف دجو ليتقف هل
 ىلعف هل تلق . ةيرقلا لهأ نود ةصاخ لزنملا لهأ ىلع يه لب : لاق
 لزنملا يف اذهو ءاسنلاو لاجرلا ىلع لب : لاق ؟ ةصاخ مهٹانأو مهنأركذ
 لاجرلا ىلع تناك اعيمج ةيرقلا لهأ مزلت ةماسقلا تناك نإ امإو ةصاخ
 ؟ مهلتقاع نود مهيلع وأ لزنملا لهأ ةلقاع ةماسقلا مزلتف تلق ء اسنلا نود
 لهأ هثري نمم ليتقلا اذه ناك ناك نإف تلق مهتلقاع ىلع نوكي لب : لاق
 نإف تلق ٧ هنوثري لب : لاق ؟ هنم ثاريملا نوعنمي مأ هنوثريأ لزنملا اذه
 ؟ ءيش ةماسقلا كلت نم مهتلقاع مزلتأ ةيرقلا لهأ ىلع ةماسقلا تناك

 لك ىلع عقي نأ مهزجعو ةماسقلا نع ةيرقلا لهأ زجعي نإ الإ ال : لاق
 . مهارد ةعبرأ نم رثكأ مهنم دحاو

 الو لوقي نأ ىبأو لتق ام ةماسقلا همزلت نم فلح اذإ لاقو : ةلأسم
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 يننكمي سيلو هلتق انالف تيآر انأ لاقو هلتق نم ملعأ انأو هلتق نم مع

 نع هيربي ال اذه لوق نأ رثؤملا وبأ لاقف ؟ هلتق نم ملعأ ال ينإ فلحأ نا

 نم ملعي الو هلتق ام فلحي نأ مكاحلا هربجيلو هلتق نم ملعي ال هنإ نيميلا

 نم لسرم نيمي ةرافك هيلعو رمع لاق . نيميلا مكاحلا هنع عضي الو هلتق
 لاق . هلتق انالف نأ ملعي وهو هلتق هلتق نم ملعي ال مكاحلا هفلح اذإ لجأ

 فلت اذإ امأو رثؤملا يبأ نع ىور يذلا اذهب لوقن انك دق يراوحلاوبأ

 هدده اذإ كلذكو هيلع ةرافك الف هلتق نم ملعي ال هنإ ن ناطلسلا نم اربج

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا سبح وأ برضب ناطلسلا
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 هقزلن نميق باب
 همزلن !ال نم و ةم استلا

 ءانمزلاو ةمذلا لهأو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا ىلع سيل لاق نم لاقو
 ىه امنإو ةماسقلا نم ءابرغلا الو ابئاغ الو اسوبحم ناك نم الو ىمعألاو

 . . لزانملا هيف مهل دلبلا لهأ نم رضح نم ىلع
 نجسلا لهأ ىلع ةماسقلا نأ هللا همحر هللادبع ىبأ نعو : ةلأسم

 دعقملاو نمزلاو ىمعألا ىلعو هنم اوجرخي نأ نكمي هنأل انيصح ناك نإو
 نونجملا مزلت ةماسقلا كلذكو لاق ناميألا مهيلعو ليقتلا ضيرملاو
 نأ الإ بئاغلا ةماسقلا مزلت كلذكو لاق س ناميأ امهيلع سيلو مجعالاو
 دجو يذلا عضوملا اذه يف لصي نأ نكمي ال عضوم يفق ناك هنا إ حصي

 دجو ىذلا تقولا كلذ يف عضوملا كلذ يف ناك هنإو عجريو ليتقلا هيق

 ءالؤه ىلع ةماسق ال هنإ اضنأ انيأر انك دقو ةيرقلا هذه يف هيق ليتقلا

 . كلذ يف رظنيق

 الو ءاسنلا مزلت الف ةماسقلا اموق تمزل اذإ ةيواعم وبأ لاقو : ةلاسم

 نونجملا الو نمزلا خيشلا مزلت الو نيغلابلا مزلت امنإو ءيش اهنم ةيرذلا
 مزلا هنإ بوبحم نب دمحم نع يور دقو ملكتي ال يذلا مجعألا مزلتو

 هلتق نم ىردي الو دلب يف لتق لجر نعو : هريغ نمو 0 نمزلاو نونجملا
 لقعي ال يذلا نونجملاو رصبي ال يذلا ىمعألا دالبلا يفو هتماسق تمزلق
 ال ءاركب دلبلا يف لزانلاو ضيرملاو هلزنم يف دعقملا لجرلاو ةمذلا لهأو
 رافسلا موقلاو لزنم دلبلا يف هل نأ الإ لجرلا لتق نع بئاغلاو هل لزنم
 ظيقلا نورضحي ةيرقلا يف راضح ب رارع ا وأ نوزاتجم مهو ًالزنم اهنولزني
 يف هل ناك نم نأ اذه يف لوقلاف ؛ ءيش ةيدلا نم ءالؤه ىلع نوكي له
 مهيلع نإف تركذ نمو ىضرملاو نايمعلا نم هل وه لصأ لزنم ةيرقلا
 مل نمو هيلع ءيش الف نونجملا الإ مهريغ ىلع يه امك ةيدلاو ةماسقلا
 اذه يف هيلع ءيش : الو هيلع ءيش الف ةيرقلا يف لزنم لصأ هل نكي
 اهنع بيغت وه مث لزنم لصأ ةبرقلا يف هل نمو تركذام هيق وأ احيحص
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 دليل ١ لهأ ١ نم وهف نم هيقف وهو دلرل | يف لتقل | لتقف اهريغ نكسيو

 مهيلع ةماسق الف ةم هذل ١ لهأ امأ هاو هريغ مزلي ا امم .همزلي اضيأ ا نوجس و

 الو ةماسقل ١ نم مهريغ ىلع ام لثم يضاقل او " ىلعو ءيش ةماسقلا

 لاق نم لاقف دلبلا ىلع يلاولا امأو نافلحي ناذللا امهنأل مهيلع ناميأ

 يب أ نع ن اهين هريع نمو 4 يلإ بح أ كلذ دو نبيميل | هبلع نوكت ن ن ] ىسع

 . ةيدلاو ةماسقلا نم امهمزلب امو ناميال | امهيلع يضاقلاو مامإلا ن ا ٠, ا داز

 امهيلع ة هبو اعموبأ ا لاق. امهيلع ن اميأ أ الو ة ه دلا امهيلع هلل ا ديعوب أ لاقو

 . ةماستلا ىف نبمرلا هيلعق ىضاقل | امأو مامإل ا ىلع نيمي الو ةماسقلا

 . ةماسق الو امهيلع ناميأ ال : لاق نم لاقو هريغ نمو

 لهأ لوصأ ىلع يه امنإ ةماسقلا نأ هقفلا لهأ ضعب لاقو : ةلأسم
 ةرجأب نكاس الو لزنم يرتشم ىلع سيلو ططخلا لهأ مهو دلبلا
 ٠ ءىراطالو

 اذإا ىمعأل | يف لوقت امو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 دجو اذ ل ذا جحل | هيلع بجي له كل ذكو ال م ا نبمي همزل ليتق دلرل ١ ىق دجو

 . ةماسقلا نم هتصح هيلعو ىمعأل ١ ىلع نبمي الو ةعاطتسالا

 فالتخإلا هيف دجوي دقف تفصو ام ىلعف ؟ نيمي هلع له رمنلا هنم بلط

 هيلعق ةماسقلا امأ او انيمي همزلى ال نم مهنمو ًانيمي همزلي نم نيملسمل ١ نمق

 . ملعا هللاو اهنم هديب امك

 هيلع ةماسق ال : ل اق نم ل اقو ء هنم جرخي ن ] نكمي هزأل انصح نجسل ١

 > ةماستلا مهيلع : : لاق نم لاقف . نونجم او ىمعأل او نمزلا يف فلتخاو

 . مهيلع سيل : لاق نم لاقو

 لاقو . هيلع ةماسق ال : لاق نم لاقق بئاقلا يف فلتخاو : ةلاسم

 لصي نأ نكمي ال عضوملا كلذ ىق ناك هنإ حصي ن أ الإ هيلع : لاق نم
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 تقولا كلذ ىف عضوملا كلذ ىف ناك هنإف عجريو ليتقلا هيف دجو يذلا
 . ةيرقلا هذه يف هيف ليتقلا ةخسن يفو ليتقلا هيف دجو يذلا

 هيلع : لاق نم لاقف ةماسقلا ىف ىمعأل أ نيمي ىف فلتخا : ةلأسم

 ىلع بولغملاو هوتعملاو نونجملا امأو هيلع نيمي ال لاق نم لاقو ي نيميلا
 . ملع أ هلل او كلذ ىف مهيلع نيمي الق مجعأل او هلقع

 هتلأسو رقصلا نب نازع هنع لئس امم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 همزلي وأ نيمي مامإلا ىلع نوكي له ةيرقلا لهأ تمزل اذإ ةماسقلا نع
 لوتقملا ء ايلوأ دارأ اذإ نيمي همزلتف يضاقلا لاقف ؟ يضاقلل وأ ءيش اهنم

 لوقأ تنك دقف مامإلا امأو ةبرقلا لهأ مزلي امم هتصح اضيأ هدلعو كلذ

 همزلي ن ں أ دىري هنن دأر من هريبع الو نبمي الو ءيش ةماسقلا نم هيلع سيل ن ں ]

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا كلذ يف فقوتم هتيأرو
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 ديبعلا ةماسق يك باب

 مهيلعو مهل ىم انيلاو ةم ذلا لهأ و

 نم يردي ال ةيرق يف لتقي يمذ يف مشاه نعو رقعج نب عماج نم
 كولمملا امأو ةماسقلا مهيف مدآ ىنب نأ انعمس : لاق ؟ ةماسق هيق له هلتق

 اهيف سيل مهرادو راغص ىماتي ةيرق يف ليتقلا دجو اذإو : ةلأسم
 ةلقاع ىلعف ديع ر | ل يف دجو ن !و كئلوأ ىلع ء يشالق مه دريعو مهريغ

 . هتلقاع ىلع ةيدلاف ىمذ راد ىف دجو نإو هالوم

 لهأل سيل هقفلا لهأ نم لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 لهأ ىلع سيل هللا همحر هللادبع وبأ لاق ، ةماسق نيملسملا ىلع ةمذلا
 هيف دجو يذلا ىحلا وأ ةيرقلا كلت لهأ نوكي نأ الإ ةماسق اضيأ ةمذلا

 لهأ نم ليتقلا ناك ولو ةماسقلا مهمزلت مهنإف ةمذلا لهأ نم مهلك ليتقلا
 دحاو تيب لهأ الإ ةمذلا لهأ نم مهلك ةيرقلا كلت لهأ ناك نإو ةالصلا
 كلذ لهأ تمزل ةالصلا لهأ نم ليتقلا ناك اذاو : لاق س ةالصلا لهأ نم

 يمذ دجو ولو ًانيمي نيسمخ فلحيو هتلقاع وه عبتيو هدحو ةماسقلا تيبلا

 هنإف ةمذلا لهأ نم دحاو تيب لهأ الإ ةالصلا لهأ نم مهلك ةيرق يف ًالتق

 هنإف ايسوجم ليتقلا ناك اذإو . مهلقاوع اوعبتيو تيبلا كلذ لهأ مزلي
 ةماسقلا يف مهريغ نم دحاوب ةلم لهأ ذخؤي الو مهدحو سوجملا هب ذخؤي

 الو ينارصنلا ذخؤي الو يسوجملا الو ينارصنلاب يدوهيلا ذخؤي الو
 ةماسقلا ةمذلا لهأ ىلع ةيواعموبأ لاقو : هريغ نمو ى يدوهيلاب يسوجملا
 مهلو ةماسقلا مهيلع لاق نم لاقو هريغ نمو 0 مه مهل ةماسق الو ةيدلاو
 . ةماسقلا

 ةماسق ةمذلا لهأ ىلع سيل هللادبع وبأ لاق رخآ باتك نمو : ةلاسم
 لهأ نم مهلك ليتقلا هيف دجو يذلا يحلا وأ ةيرقلا كلت لهأ نوكي نأ الإ
 : لاق ؟ ةالصلا لهأ نم ليتقلا ناك ولو تلق ة ةماسقلا مهمزلت هنإف ةمذلا

 نم دحاو تيب الإ ةمذلا لهأ نم مهلك يحلا وأ لئابقلا كلذ ناك نإو معنت
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 هتلقاع عبتيو ةماسقلا هتمزل ةالصلا لهأ نم ليتقلا ناكو ةالصلا لهأ
 لاق ؟ اهفلحي ًانيمي نيسمخ ناميألا هيلع نوكيف تلق س ةيدلا نم يقب امب
 الإ ةالصلا لهأ نم مهلك ةيرق يف ًالىتق يمذ دجو ول كلذكو تلق ى معن :

 نوعبتيو معن لاق تيبلا كلذ لهأ مزلت امنإف ةمذلا لهأ نم دحاو تيب لهأ

 ةيرقلا كلت يف ناك نم هب ذخؤيأ ايسوجم ليتقلا ناك اذإف تلق س مهتلقاع
 ذخؤي الو مهدحو سوجملا كلذ مزلي امنإ ال : لاق ؟ ىراصنلاو دوهيلا نم
 دوهيلا ذخؤي الو كلذكو ةماسقلا يف يسوجملاب ينارصنلا الو يدوهيلا
 يدوهيلاب ينارصنلاو يسوجملا ذخؤي ال كلذكو ينارصنلاب يسوجملاو

 ةمذلا لهأ ىلع ةيواعم وبأ لاق 0 هتلم لهأ امهنم دحاو لك ذخؤي امنإو
 مهلو ةماسقلا مهيلع : لاق نم لاقو هريغ نمو ى مه مهل ةماسق الو ةيدلاو
 . ةماسقلا

 مث الجر نوسمخ مهنم فلح هلحم يف ليتقلا دجو نإو : ةلأسم
 . ةيرقلا لهأ نود ةلحملا لهأ ذخؤي سيل رثؤملاوبأ لاق س ةبدلا اوطعأ

 اودأ ١ من ن اميأل تفعض الجر نوسمخ مهف نكي مل ن اف ب اتكل نمو

 . ةىدلا ىد ] منت انيمي نيسمخ فلح لجر راد ىف دجو نإو ةبدلا
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 نوتسلا سداسلا عزجلا

 عوشلا نابب نم

 مقر |
 ٢.٦ .............................. رخآ حرجو ادحأ لتق اذإ لجرلا ىف باب
 ٣.٧ .................................... ةعامج لجر لتق اذإ دوقلا ىف باب
 ٢٠٩ .... اديبع وأ ارارحأ اوناكو ًالجر اولتق اذإ ةعامجلاو نيلجرلا يف باب
 ٢١١ ..... أربي ال املو حراجلا هب أربي اميفو دوقلا هب لطبي امو وفعلا باب
 ٣١٨ ........................................................... ةلقاعلا ىف باب
 ٣٢٨ ................................................... ًاضيأ ةلقاعلا ىف باب
 ٢٣٢ ................................... نونجملا ىبصلا نع ةلقاعلا ىف باب
 ٢٣٤ ............................................... .......... ةماسقلا ىف باب
 ٢٤٣ ................................................ اضيأ ةماسقلا ىف باب
 ٣٤٨ ............................... .......................... ةماسقلا ىق باب
 \٢ ................................................ مرحلا يف لتق نميف باب
 ٣٥٥ .................................................. ..... ةماسقلا ىف باب

 ٣٥٧ ................................ همزلت ال نمو ةماسقلا همزلت نميف باب

.٢٦ ............. مهيلعو مهل ىماتيلاو ةمذلا لهأو ديبعلا ةماسق يف باب



 تسرشك
 ن ونسل ا 7 < اسل ا ع جل ا

 عرشلا نايب نم

 ٢٥٧ ............................. هترافك ىفو هريسفت ىقو لتقلا يف باب
 ٢٥٩ ............. كلذ هبشأ امو ءامدلاو حورجلاو لتقلاب رارقإلا ىف باب
 ٢٦٧ .............. لتقلا ريغ ًاثدح لوتقملا ىف ثدحأ اذإ لتاقلا ىف باب
 ٢٧٠ ..... كلذ ريغ وأ يأر وأ ةنوعمب وأ رمأب لتقلا يف كارتشإلا يف باب

 ٢٧٧ ............................ لتقلا هيلع بجوت ةداهشب لتق اذإ يف باب
 ٢٧٩ ............................................................ موسلا يف باب
 .٢٨ .................... كلذ هبشأ امو وفعلا هيف لخد اذإ لتقلا ىف باب
 ٢٨ ........................... ثدح لوتقملا هيف ثدحأ اذإ لتاقلا ىقا باب
 آ ............................ مرحلاب أجل مث ةيانج ىنجو لتق نميف باب
 ٢٨٢ .................. لعفي فيكو نوكي نم دنع صاصقلاو دوقلا يق باب

 ٢0 ................................. مزلي اميفو هتيفيك يفو دوقلا يف باب
 ٢٨٩ ................................... همزليال نمو دوقلا همزلي نميق باب

 ٢٩٢ ............................................... دوقلاب ىلوأ نمم باب

 ٢4 ...... محر الو ةبصع نم يلو هل نكي مل اذإ لوتقملا يف باب
 ٢٩٥ ..................................................... ةأرملا دوق ىف باب

 ٢٩٦ ........................ ءاضعألا صقان لتاقلا ناك اذإ دوقلا ىف باب
 ٢٩٧ ......................................... لتقلاب رمألا ىف دوقلا ىف باب
 ٢٠١ ............. كلذ هبشأ ام وأ ىوعدب وأ ةنيب وأ رارقإب دوقلا يف باب
 ٢٠٢ ..... مدلا يلو هنع افع وأ هرارقإ نع عجر مث دحلا هيلع عقو نميف باب
 ًأدح قحتسي نميقو لوتقملا يلو ريغ لتق اذإ لتاقلا يف باب

٢.٢٣ .................... ................. مامإلا ريغ كلذ هيف لعفف التق وأ


