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 09 ازج :طلس
 ةفاتشلإو يوقلا ثارتلا ةرازو

    

 يدنكلا ء>تماربإندَمَجثلاَعلا

 نونالغلاو يداحلا ءزجلا

١٤١٢ _ ١٩٩١م





 باتك نم نوثالثلاو يداحلا ءزجلا

 عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب

 ليلجلا ةمالعلا ملاعلا خيشلا فيلأت
 مهاربا نب دمحم مهاربا يأ

 هاضرأو هنع هللا يضر يوزنلا يدنكلا ناميلس نبا

 نربيم ١

 ققحملل ١ ل اق

 باتك نم نيثالثلاو يداحلا ءزجلا ضارعتسا نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىهتنا دق
 تاداهشلا ماكحأ ماكحألا ءازجأل عباتلا ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا نايب

 ليدعت يفو زوج ال نمو هتداهش زوبن نمو زوجي ال امو اهنم زوبي امو
 بر هلل دمحلاو كلذ يناعمو ةداهشلا ةيدأت ةفص يفو ةنيبلا لمحو دوهشلا

 . ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا

 ىثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

ه ٤٠٦ ١ ةنس مارح ١ ةححل ١ ي ذ





 محرلا نمجرلا هللا مسب

 ةداهشلا يف باب

 اهنافرعي ال امهو اهابسنو ةأرمال مكاحلا عم ادهش اذإ نيدهاشلا نعو

 نأ ةأرملا هذه مصخ رضح اذإ مكاحلل له قادصب لجر ىلع اههجوب
 ناذه اهل دهش يتلا نالف تنب ةنالف ةأرملا هذه هل لوقيف هلأسي
 لاق . هب مكحيو كلذ مكاحلل زوجي له معن لوقيف قحلا اذهب نادهاشلا

 . قحلاب نادهاشلا امهل دهش يتلا ةأرملا هذه نأ رقأ اذإ كلذ هل نأ يعم

 هيلع نادهاشلا دهش اذإ هيلإ اعدملا مصخلا لأسي نأ مكاحلل لهو تلق
 . نالف اذه كمصخ وه نادهاشلا هل دهش يذلا نأ قحب يعدملل
 ةفصب رقأ اذإ هنإ يعم لاق ؟ قحلاب همصخل مكحي له . معن لاق اذإف

 ىنعمب هيلع اًنباث كلذ ناك ةأرملا هذهل هيلع نيدهاشلا ةفص ىنعم قفاوت

 . هل مصخ هنا رارقالا

 هيلع نأ لجر ىلع لجر هعم دهش اذإ مكاحلا نع لئسو : ةلأسم

 هل له هفرعي مكاحلا ناكو دهاشلا هلزني مل و تام هنأو . ًاقح رخآل

 ةداهشلا ىنعم ريغ ىلع هلزنأ هملع اذإ هنا يعم لاق . هملعب هلزني نأ
 لاق . كلذ يف هليزنت نوكي فيكو هل تلق . هولزنأ مهنأ دوهشلا نم

 ىنعمل دوهشلا ظفل نم هجرخيو وه هطفل نم هليزنت نوكي هنا يعم
 . كاحلا هملع اذإ اذهو كلذ ىلع لدتسي

 هنع لأسي نأ هيلعف هفرعي ال دهاش مكاحلا عم دهش اذإو : ةلأسم
 دحأ هرضحي مل نإف . هدلبو همساب ىمسي يذلا دهاشلا هنا فرعي ىتح
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 اومس - نيذلا مه مهنا هدوهش هفرعي نمب هل دوهشملا اعد هايإ هفرعي

 - هنم مهنا اولاق نيذلا ةدلبلا يف مهنع لأسي بتكي مث مهدلبو مهئامسأب

 هفصو ةهباشتم ءامسأ دلبلا يف ناك نإف دلبلا نم مهعضاومو مهئامساب

 فرعي نم لاسي امنإ حبسملا نب دمحم لاق . هريغ نم هب نيبي امب هبسنو
 دهش اذإ مكاحلا نأ ليق دقو لاق هريغ نمو . ءاوس فرعب ةنيبلا هذه

 دهاشلا فرعي هنأ هيلع دهش يذلا مصخلا رقأ ناف هفرعي ال دهاش هعم

 حصت نأ الإ هتداهش بتكي مل هتفرعمب رقي مل نإو . هتداهش بتك

 همساب ةداهشلا زئاج لدع هنا لدعم | لدعب وأ لدع ةنيبب هعم هتفرعم

 لبقي الف لدعمب سيلو هتفرعم ىلع دحاو لوق امأو . هصخشو هنيعو
 امنإو دحاوب موقت ةلادعلاو دحاو لوقب ةداهش هب تبنت ال كلذ نأل
 لوبقم كلذف ةداهشلا زئاج لدع هنا هتفرعمب مصخلا رقأ اذإ اذه يف انعم

 تحصو هتداهش بتك هنأ الإ كلذ زوجي الف هبسن ىلع امأو . هلوق

 نإ كلذ زاج هتداهش تزاجو هرارقإاب لدعملا عم مكاحلا لوقب هتفرعم

 . ىلاعت هللا ءاش

 ةنيبلا جورخ يف موصخلا ىلع جتحي نأ مكاحلا ىلع سيلو : ةلاسم
 . مهيلع لدعملاو مهيلع دوهشملا موصخلا كلذ بلطي نآ الإ نيلدعملا الو

 ىلع ةزئاج انموق نم لودعلا ةداهش نأ نوملسملا عمجأو : ةلأسم

 لهأو دهعلا لهأ نم نارينلاو ناثوألا ةدبع نم كرشلا لهأ كلم عيمج
 كلذ يف ناك اذإ دودحلا نم مهيلع تبثي امو قوقحلا عيمج يف باتكلا

 ةماقتسالا لهأ ةداهش كلذك و . دح وأ قح نم دابعلل وأ هلل قح توبث

 نم للملا لهأ عيمج ىلعو انموق نم ةلبقلا لهأ عيمج ىلع ةزئاج ةتباث
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 . بورض ىلع ةماقتسالا لهأ ةلحنب رارقالا لهأ ةداهشو . مالسإلا
 مهضعب ىلع ةزئاج مهتداهشف نيدلا يف ءاهقفلاو مهنم لضفلا لهأ امأف

 نم لدعلا لهأ ىلعو نيملسملا نم مهئافعض ىلعو ءيش لك يف ضعب
 رارقإلاب نيكسمتملا ةوعدلا لهأ نم فقاسفلا ىلعو هقفلاو ةلحنلا لهأ

 ىلعو فالخلا لهأ عيمج ىلعو هميرحتب نونيدي امل نيكهتنملاو ةلحنلاب
 نيكرشملا نم للملا لهأ رئاس نم نيدبعتملا ةقيلخلا نم نيدبعتملا عيمج
 فذق وأ ىوعد ةلزنمب اولزني مل ام ةداهشلا نم هب اوماق ام عيمج يف
 ةداهش امأو . افالتخا اذه يف ملعن الو هوجولا نم هجو يف ةموصخ وأ
 نيدلا يف ءافعضلا نم وهو هتيالو تبثت نمم نيملسملا نم ءافعضلا

 ةماقتسالا لهأ عيمج ىلع ةزئاج مهتداهش كعلوأف ءاملعلا نم اوسيلو

 عيمج يف ةلحنلاب رارقإلا لهأ عيمجو فاعضلا نم مهريغو ءاملعلا نم
 رفكلا هب بجي امب ةيالولا لهأ ىلع مهنم ةداهشلا ىوس امو ماكحألا

 اهيلع لدتسي يناعم كلذلو فالتخاب كلذ يف ليق دق هناف مهيلع مهنم
 ةلحنلاب نيرقملا نم لدعلاو ةقثلا لهأ امأو . هللا ءاش نإ كلذ ريسفتب
 زوجت ام وحن ىلع ةزئاج مهتداهش نأ ليق دقف ةيالو مهل تبنت مل ام

 تارفكملا ىوس ام ماكحألا يف هتيالو تبنت نمم فعضلا لهأ ةداهش هب

 فوقولا لاح نع وأ رفكلا ىلإ ناميإلا نع هيلع دوهشملا هب لقتني امو
 ةلحنب رارقإلا لهأ نم دحأ ةداهش زوجت ال لاق نم لاقو ةءاربلا لإ

 سيلو ىلولا وه مهنم لدعلا امنأ و هتيالو تبثت نم الإ ةماقتسالا لهأ

 نيلاحلا دحأب قحليف هتيالو تبثت نأ الإ الدع هيلع مهنم يلولا نود
 نم لاقو . نيملسملا نم فعضلا لهأ ةلزنم امأو ملعلا لهأ ةلزنم امأ
 نم لك يلولا نود ةلادعلاو ةلحنلا لهأ نم ةقثلاو لدعلا لهأ نأ لاق
 نع ءاهتنالاو ضئارفلا ءادأ نم هرمأ رهاظ يف تانامألاب افورعم ناك
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 هيلع .رهاظتي الو ةريغص ىلع رصمو ةريبك عقاوم هنأ ملعي الو مراحملا
 هتريسو هقالخا ترهظو نيملسملا نيد نم هميرحتب نيدي اميف ةمهت

 ةريخلا ةحضب ةيالولا قحتسي 7 هنأ ريغ ةلحنلا لهأ لوق ةقفاوم هلامعأو

 لهأ ىلع مهتداهش زوجت ةفصلا هذه لهأف ةقفاوملا مكح هب عقي امب

 لهأ نم مهلاثمأو مهلزانم لهأو فعضلا لهأو ءاملعلا نم ةماقتسالا

 اذهو تارفكملاو دودحلا نود ماكحألا جرخم جرخي ام عيمج ىف ةلحنلا

 ةيالولا هب اوقحتسي ل نإو هنأل انيلإ بحأ ةفصلا هذه لهأ يف لوقلا

 يف بحن يذلاو . انموق نم مهنيد ي تاقثلا نم ةلزنم ىفد اب اوسيلف

 مهتداهش زوجت نأ ةماقتسالا لهأ ةلحن ةلحنلا لهأ نم ةفصلا هذه لمهأ
 انموق عيمج ىلعو ةوعدلا لهأ قاسف ىلعو ةلحنلا لهأ نم مهلاثمأ ىلع

 ماكحألا عيمج يف للملا لهأ عيمجو مهتاقث نم مهريغو مهئاملع نم
 ريغو ثادحألا ىف مالسإلا لهأ ماكحأ عيمجو دودحلاو قوقحلا نم

 عيمج يف ةماقتسالا لهأ عيمج ىلع مهتداهش زوبت نأ بحنو . كلذ
 دودحلا نود قوقحلا عيمجو لاومألا ف مكحلا ج رخ جرخي امو قوقحلا

 دودحلا نود ام مهريغو نيملسملا ءافعض نم ثادحألا نم تارفكملاو

 يف تاقثلاو مهنم لودعلا انموق ةداهش زوب نأ بحنو . تاركلاو

 قوقحلا عيمج نم نيملسملا نيد لوصأ هيف هيف اوقفاو ام عيمج يف

 دودحلاو تارفكملا نود . ةصاخ لاومألا يف همكح ل ا ,

 لدعلا لهأ نأ انعمو . جورفلا ماكحأ هنم دلوتت يذلا قتعلاو جورفلاو
 ىلعأو ةلزنم مظعأ ةيالو مهل بجت مل ولو نيملسملا ةلحن لهأ نم ةقثلاو

 مهنم لدعلا لهأو مهلضافأو انموق ءاملع نم ةداهشلا بوجو ىيف ةجرد

 ملاعلا لهج نم هب جلتخا'ام الإ ةماقتسالا لهأ ماكحأ مهماكحأ نأل

 نامزلا يف ةيالولا دقع هب تبثيو لوقلا نم ةقفاوملا هب بجت ام ةلزنمب مه
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 بجت ام لامكتسال ةقفاوملا ةفرعم ىلع الإ لوقلا كلذ هيف نوكي يذلا

 ةداهش نأ لاق نم لاقو . ةماقتسالا لهأ نم ةلحنلا لهأل ةيالولا هب

 قوقحلا نم اكمألا عيمج يف نيملسملا ىلع زوجت ةلحنلا لهأ نم لودعلا
 مهمكح توبثل لدعلا ماكحأ نم كلذ جرخي الو تارفكملاو دودحلاو
 مهتداهش زوجت هنأ لوألا لوقلا بحنو نيدلا يف ةماقتسالا لهأ ةلمج يف
 زوجت الو تارفكملاو اهنيعب دودحلا الخ ام ماكحألا عيمج يف مهيلع

 ءاملع نم ةيالو هل تبثت نمم دحأ ىلع انعم ةفصلا هذه لهأ ةداهش
 تارفكملا نم ءيش الو دودحلا نم ءيش يف مهئافعض نم الو نيملسملا

 فوقو ىلإ ناميإلا مكح نع لقتني ناميإلا هل تبث دق مسا هل نوكيف
 توبنل ةيالولا كح الو ناميإلا مسا هل تبثي ال نم ةداهشب ةءارب وأ

 ىلاعت هللا لوقلو . « مهاوس نم ىلع دي نوملسملا » دقل يبنلا لوق

 نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعي نلو ليبس نم نينسحملا ىلع ام ل
 لهأ ىلع ليبس انعم هل نوكي الف ناميإلا هل حصت مل نمف . هم اليبس

 ايندلا يف دح هتداهشب مهيلع تبثيو ناميإلا هب هنع لوزي اميف ناميإلا
 ةقثلا نع لئسو . ديعس يبأ خيشلا ماكحأ نمو . ةرخآلا يف ديعو وأ
 مل و هنيد يف ةنامألا هنم ترهاظت اذإ هنأ يعم لاق . هتفص ام هنيد يف

 ملعب الو لهجب هعسي ال ام يف لخدي نأب هنيد يف مهتلا هنم رهاظتت
 ,تزاجو هنيد يف ةقث ناكو . هتمهت زجت ملو . هب ىلوأ ةنامألا تناك
 . كلذ ىلع نمأ اذإ هتداهش

 ريغ امهو لجر ىلع قحب نادهاش مكاحلا عم دهش اذإو : ةلأسم
 ناقداص امهنإ ملعي ناك اذإ هنأ الإ امهلوقب مكحي نأ هل زوجي الف نيتقث

 يلي الو مكحلا كلذ وه يلي الو هريغ مكاح ىلإ امهعفد امهتداهش يف
 . اذه ملعي الو امهنم وه ملعي امب هريغ كلذ يليو هلاطبإ
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 دهاشلا لأسي نأ ك احلا ىلع له تلق هللا دبع يأ نعو : ةلأسم

 نع هلأسي معنف لقعلا تباث ناكأ ضرملا يف ةداهش لجر ىلع دهش اذإ
 ملعأ مل ينأ ريغ ةدش لاح ىف ناك دق دهاشلا لاق نإ تلق . كلذ
 دهشو دهش مث لبق نم لقعلا ةحصب هفرعي ناك اذإف لقعلا بهاذ هنأ

 . ةزئاج ةداهش هذهف ارييغت هلقع يف ملعي ال هنأ

 رضحي نأ هل دوهشملا ىلعف يمجعأ مكاحلا عم دهش اذإو : ةلأسم
 . رضاح وهو هل هتداهش ىلع نادهشي لدع يدهاش

 وأ مامإلا رضحف رخآ دلب ىلإ دلب نم لجر مدقأ اذإو : ةلأسم
 باتك ىلع وأ هتيضق ىلع يضاقلا دهشأف ءاضقلا سلجم يف يضاقلا
 يتلا هتيضق ىلع دهشي هناف كلذ لبق يضاقلا فرعي اذه نكي ملو

 رهاظلا رمألا وه اذه نأل لبق نم هفرعي نكي مل نإو اهيلع هدهشأ
 سانلا نيب مكحيو يضاقلاو مامإلا عضوم يف دعقي نأ نكمي الو

 . امه الإ

 دقو كلام نب تلصلا ىلإ هباوج يف هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم
 اذإ دوهشلا نم لبقي ال هنأ ىلع ىسوم مهنم نيملسملا نع تظفح

 ىأر نإاف ةمرحلا اورسفي ىتح مارح نالف دي يف لاملا اذه نأ اودهش
 لبقي مل امارح دوهشلا حرش اذإ هري مل نإو هلهأ ىلإ هدر امارح مكاحلا
 امارح وأ ةمرح ىف نالف نب نالف ةجوز نأ اودهش اذإ كلذكو . كلذ

 . مارحلا اورسفي ىتح دوهشلا نم كلذ لبقي الف

 امهنإ هيلع دوهشملا ىعداف مكاحلا عم نادهاش دهش اذإو : ةلأسم
 نيبتي ىتح امهتداهشب هيلع مكحي الو امهنم عمست امهنا لوقأف نادبع

 نالفل نادبع امهنإ نيدهاش ةداهشب هل كلذ حص نإ تلقو . رمالا
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 فقوي هناف . امهتداهش درت وأ هب امل ىضقيأ متيل وأ بئاغ لجر
 . هل ةنيبلا هب تماق امب هملعيو هل دوهشملا ىلع جتحيو امهتداهش ىلع
 يضقو امهتداهش تطقس امهتداهش ىعداو ةنيبلا قدصو امهاعد نإف

 هب ناقحتسي رمأ وأ هقاتع ايعدا نإف جرخم امهل نوكي ال نأ دعب هل
 ةجح امهل نكت مل نإف . نايعدي ام ىلع ةنيبلاب ك احلا امهاعد ةيرحلا

 امه ام نادهاشلا بذك هل دوهشملا لاق نإو . هللا ءاش نإ هب امهل مكح
 تتبثو امهنع ةداهشلا تطقس طق امهتكلم الو امهكلمأ الو يل
 انقتعأو نالفل نيدبع انك انإ الاق نإو . هيلع ادهش يذلا ىلع امهتداهش

 امهقدص ناف نالف ىلع جتحيو امهتداهش نع فكي مكاحلا نأ لوقأف
 ةقاتعلا نم ايعدا ام ىلع ةنيبلا افلك ابذك نإو ةزئاج امهتداهشف

 انرضح يذلا اذهف هليكو وأ نالف نم رضحمب الإ ةنيب امل عمسي الو
 نيملسملا لوق ءيش لك يف انلوقو انفعض عم

 ىعداف باغ وأ تام مث مكاحلا عم دهاش دهش نإو : ةلأسم
 ناف لدع يدهاشب كلذ ىلع هاعد هتداهش نع عجر هنا هيلع دوهشملا

 . دهاشلا ةداهش كرت هرضحأ

 امهنا لجر سالفإ ىلع ادهش اذإ نيدهاشلا نعو : ةلأسم
 نامعب ايلو الو اجوز اه ناملعي ال امهنإ ةأرمال وأ الام هل ناملعي ال

 ةربخلا لهأ نم انوكي ىتح امهنم لبقي ال هنا جوز نم ةدع يف يه الو
 يذلاب ةربخلا لهأ نم امهنا الاقو كلذب ادهش ناف هل ليق . هل دوهشملاب
 ىتح مأ امهنم كلذ لبقي له اهل ادهش يتلا ةأرملابو سالفإلاب هب ادهش
 لهأ نم امهنأ مكاحلل رهاظت اذإ هنا يعم لاق . ىرخأ ةنيب كلذب موقت

 . كلذب مكحي نأ مكاحلل زاج رهاظلا هملعب وأ امهريغ نم امهب ةربخلا
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 هنا يعمف . امهب ةربخلا لهأ نم امهناو نالدع امهنأ لدعملا لاق نإو

 نم اذه نال امهتلادع يف هلوق لبقي اك ةربخلا لهأ نم امهنأ هلوق لبقي
 . ةلالدلا

 م احلا عم اودهش ةراح لهأ وأ ةيرق لهأ نع لئسو : ةلأسم

 لها لثم اوناك ولو ال لاق مهتداهش زوجت له لدع مهيف سيلو ةداهشب

 مهعم دهش وأ ًالودع اونوكي نأ الإ مهتداهش تتبث ام . تافرعو ىنم
. امهتداهش تبثت ذئنيحف لدع ادهاش



 انموق نم هتداهش زوجت ال نمو هتداهش زوبت نميف باب
 لودعلا ةداهشو ةوعدلا لهأ نم تاقنلاو

 ةيالو امهل لمحت مل نيتقث ةداهش لبقي نأ هل له مكاحلا نع هتلأسو
 ماكحأ رصبي نمم نيملسملا نم ادحأ نأ ملع الو . لدعم امهلدع الو
 لبقي نأ هل له امهتقث نم هيلإ رهظ ام الإ امهالوتي ةءاربلاو ةيالولا
 ةقث لدعلا نوكي ال هنا ليق دق هنإ يعم لاق . اهب مكحيو امهتداهش

 لدعلا نوكي دق ليقو . لدعلا وه ىلولاو ىلولا وه لدعلاو يلو الإ

 نأ ليق دق كلذكو . هنيد يف يلولا نود قوقحلا يف ةداهشلا ىنعمب
 يفو قوقحلا نم هلثم يف هقيدصت عقي اميف هتداهش زوجت هنيد يف ةقثلا
 يلولا ةداهش نم الإ ةداهشلا زوجت ال ناك ولو ايلو نكي مل ولو هانعم

 عاضرلا يف نيملسملا ىلع زوجت اهنيد يف ةقسافلا ةيمذلا ةداهش نكت مل

 مه نيذلا انموق نم تاقثلا ةداهش كلذكو . اهنيد يف ةقث تناك اذإ

 ضعب مهضعب ىلع مهتداهش زوجت هب نونيدي اميف تاقث مهنيدب قاسف
 يف ملعلا لهأ لوق رثكأ يف نيملسملا ىلع زوجتو ءيش لك يف قافتالاب
 . قوقحلا

 نعو هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ةلادع مهل هب موقت له نوفرعي ال نيذلا يفاسملا نم فالجألاو دبلا لهأ

 ةوعدلا لهأ مكح ىلإ نولزني امنو نيملسملا نيد اننيد نولوقي مهأ ريغ
 نم قح تبثي ال هنأ ملعاف ةفصلا هذه ىلعف ةلبقلا لهأ نم قحلا ةوعد
 ولو هنيد يف ةقث نوكي نأ الإ دحأ ةداهشب يعدملا اهيعدي يتلا قوقحلا
 يف هتداهش تزاج هنيد يف ةقث وهو انتلبق لهأ نم عدبلا نم ناك
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 نم ةقثلاو . قحلا ةوعد لهأ ىلع دودحلا يف هتداهش زجحت ملو قوقحلا
 هميرحتب نيدي ام ةنامألا نمو . هتنامأ نوخي ال هنإ هب ةربخلا لهأ هنمتا

 رقأ اذإ اذهف هميرحتب نيدي اميف نئاخ هنا ةربخلا لهأ عم رهظي ال هنا

 نيملسملا يلو وهف هنيد نئاخ هنا هب ةربخلا لهأ ملعي مل و نيملسملا ةوعدب
 نئادلا عدتبملا كلذكو نيدلا يف رصبلاو ةفرعملا ليلق ناك ولو ةقث وهو

 ناك ولو كل تفصو دق ام ىلع هنيد يف ةقث وهو نيملسملا ليلضتب

 قالطلا يف هتداهشب اومكحي نأ مهلو . هنم اوأربي نيملسملل اودع اقساف
 نيملسملا نم لاق نم لاق دقو . صاصقلاو تايدلاو نويدلاو جيورتلاو

 داقي مهنا .ادمعتم لتق هنأب نيملسملل ىلو لجر ىلع اودهش ول مهنا
 لالحتسا رثالا يف ءاج اذإ اذه يف بجعلاف . ةتباث هتيالوو مهتداهشب

 رثالا عابتا الإ انل سيلو . ةيالولا تباث وهو نيقسافلا ةداهشب يلولا مد

 يشمي رون هل نكي ملو سابتلالا هنيد يف هقحل سايقلاب هنيد ذخأ نمو
 ىل نميف ىرأو . رايخلاو ةهبشلا عبتاو راثآلا فلاخ اذإ سانلا يف هب
 نوفرعي ام ىلع مهنيب اميف قوقحلا اودقفتي نأو اورمؤي نأ ةلادع هل حصت
 مهرهظأ نيب دحأ ملظي ال نأ نورمؤيو ضارتو مهنم قافتا ىلع

 حلصملا قحلي ال امم عسي اميف حلصلا مهنيب ىرجيو حالصإلاب نورمؤيو
 فيكف ىرقلا ىف مويلا لودعلا لق دقو مثإ الو قحلل ةفلاخم هيف _ مهنيب

 اونيعيو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتي نأ ةيحان لك لهأ ىلعو . ودبلا يف
 . قحلا نم مهعسو امب ملاظلا ىلع مولظملا
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 هتداهش لبقت نميف باب

 هتبوت دعب هتداهش لبقت ال نمو

 دعب نم بات مث دحلا هيلع ميقأو ةنصحم فذق لجر نع هتلأسو

 زوجت هريغ لاقو _ ال لاق هتداهش لبقت له حالص هنم فرعو كلذ

 . هتداهش

 تدرف لام يف ةداهشب لجر هيلع دهش فلقأ لجر نعو : ةلأسم
 دهش ام لثمب هريغ نع ةداهشلا كلتب ماقف ريخ هنم ملع مث ةمهتل هتداهش

 ىلع ةزئاج اندنع هتداهشف . هيف هتداهش زوجتأ لبق نم هسفن نع هب

 . تفصو ام

 ةداهش زوجت الو انباحصأ نع در هيف انموق بتك نمو : ةلأسم
 زاجأ دقو لاق هريغ نمو . يدادلا برشي نم ةداهش الو وبرلا لكأ

 ناضلاو زعاملا دولج نم ةينالا يف ناك اذإ يدادلا برش نيملسملا ضعب

 هب دري مل ولو لاق نم لاقو . ءاودلا هب ديرأ اذإ اههاوفأ ىلع ثالملا

 . ركسي مل اذإ ءاودلا

 سأكلا روديو بارشلا ىلع عومجلا عمجي نم ةداهش الو : ةلأسم
 رذع نم الإ ةعمجلا كرتي نم ةداهش الو مامحلاب بعلي نم ةداهش الو

 رذع نم الإ سانلا نم ةعامج يف تاولصلا دهشي ال نم ةداهش الو

 ًائيش هسفن ىلإ رج نم لك الو . ًامرغم عفادلا الو بيرملا ةداهش الو
 . هلام يكزي ال نم ةداهش الو امهدحأ و هيدلاو قعي نم ةداهش الو

 هب تسيلو جحي مل و . ًانس غلب دقو لاملا نم ةعس هب نم ةداهش الو

 ضعب زاجأ دق هنأ الإ حيحص هلك اذهو لاق . هريغ نمو . ةلع
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 بعلي نم ةداهش الو هنمو . هئادأب ًانئاد ناك اذإ جحلا ريخأت نيملسملا

 نم ةداهش الو . ةكيدلاب بعلي نم الو نهنيب شراهيو بالكلاب
 . ذيبنلاب ركسلا رثكي نم الو كلذب فرع دقو هناريج ىلع فرشي
 زيزعلا دبع نب رمع لاق كلذك . فرسم ةداهش الو ثنخم ةداهش الو
 هبشأ امو مهتملا الو نئاخلا الو تانصحملا فذقي نم الو . نسحلاو

 كلذ كرتي نأ اندنع ةبوتلاو هتبوت تلبق كلذ نم بات نم لكو . كلذ
 هقوس لهأو هناريجل كلذ رهظيو كلذ كرتب فرتعيو كل تفصو ام

 تلبق كلذ كرتب فرع وأ ًادعاصف رهشأ ة ةتس كلذ كرت اذإ هتبوت لبقتف

 ىدأو بات اذإ قراسلاو لتاقلا كلذكو . هتداهش تزاجو . هتبوت

 هسفن نم مهنكمأو لتقلاب مهل ديقأو هتداهش تزاج هباحصأ ىلإ قرس ام

 تفصو ام ىلع هنم ةبوتلا تفرعو . رهشأ ةتس هل ىضمو هنع اوفعف
 هدبع ةبوت لبقي هللا نإ » ٢ يبنلا لاق لاق . هتداهش تزاج كل

 لبقيف رغرغي مل ام هتوم لبق ملسي كرشملا نأ ىرت الأ . « رغرغي مل ام

 لمعلا طبحي الو ةبوتلا هنم لبقت نأ ىلوأ بئاتلا ملسملاو . هتبوت هللا
 تكرشأ نئل الت هباتك يف لوقي هللا نأ ىرت الأ كرشلا الإ حلاصلا
 رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ > لاقو . “ كلمع نطبحيل

 رئابكلا نأ نوملسملا هيلع عمجأ يذلا . هريغ نمو . 4 مكتائيس مكنع

 . ناميإلا لاز رفكلا بجو اذاف رفكلا بجوت اهنأل لامعألا طبحت اهلك

 دقو _ رفكلل بجوم رئابكلاب قحال رئاغصلا ىلع رارصإلا كلذكو
 قوف مكتاوصأ اوعفرت ال ل نينمؤملا هب ظعي اميف ىلاعتو كرابت هللا لاق
 طبحت نإ ضعبل مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهجت الو يبنلا توص
 . هللاب كرش انهاه نكي ملف . همي نورعشت ال متنأو مكلامعأ

 هللا طبحأف مهنم ةيصعم يه امنإو هللا لزنأ امم ءيشل مهنم دوحج الو

س ١٤



 7 نع يور باتكلا نمو . نورعشي ال ثيح نم مهلامعأ كلذب
 مهتداهشب نوأدبي نيذلا ءادهشلا ريخ ك ربخأ الأ » لاق هنأ قل

 و ةداهش عامسلا ءاهقفلا ضعب لاق دقو . « اهنع اولأسي نأ ريغ
 ةداهش زوجت الو . عمس امب هيلع دهشي نأ هيلعف ىلع دهشت ال رقملا لاق

 لوقي حيرش ناك ليقو . هرجأتسا نمل ريجألا الو بيرملا الو مصخلا
 نمو لدعلاب انرمأ امنإف الودع ًادوهش تآو بنطاو رثكأو تعش ام عدا
 . باتكلا ريغ

 نوكي الو فلقألا ةداهش زوجت الو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 زاج نتتخت مل ةأرما تناك نإو ماكحألا رومأ نم ءيش ىلع انيمأ

 هموق ريغ ىلإ بستني هنا حص نم ةداهش زوجت ال هنا ليقو . اهتداهش

 . ىلوم وهو ةيبرعلا يعدي وأ
 بات مث ثدحب هتداهش تحرط نم لكو باتكلا نمو : ةلأسم

 هتداهش تلطب حرجت ةنيب هيلع تدهش نإو . هتداهش تزاج حلصآو

 فقو نإو كلذ ريغ ع يف دعب نم هتداهش تلبق حلصأو بات نإف كلت

 ةداهشلا كلت يف هتداهش تلبق دعب نم لدع ش حرج الب هليدعت نع

 ( . هريغ نمو . اهريغو

 لاقو زوجت ال لاق نم لاقف ديبعلا ةداهش : فلتخاو : ةلأسم
 ةداهش زيجي ناك ةيواعم ابأ نأ ملعلا لهأ ضعب لاقو زوجت لاق نم

 لومعملاو مهتداهش زيجي ناكو . ةاضقلا اضقأ حيرش ناك ليقو . ديبعلا
 . ديبعلا ةداهش زوجت ال هنأ رصعلا اذه ىيف هب

 دهشي ناك نإ هتداهشب مكحي الف ةريغص عقاو اذإ يلولاو : ةلأسم

 . هنم ءىرب ىبأ نإو هتيالوو هتداهش تلنق بات نإف باتتسي ىتح
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 هتداهش ناف دهشي نأ دعب نم وأ دهشي نأ لبق نم ةريبك عقاو اذإف

 ريغب فنأتسي اميف دهش اذإ هتداهشو هتيالو لبقتو درت اهب دهش يتلا

 . رئابكلا هبوكر لاح يف دهش ناك ام

 رفعج يبأ نع ذخأ باتك نمو . طيقللا ةداهش زوجتو : ةلأسم
 اميف هتداهش زوجت ال نمع هتلادعو هتيالو تذخأ نم ةداهشب مكحي الو

 هالوت نم الو هلدع نم الو ةلادعلاو ةيالولا هل تناك نإو . هب دهش
 متي ال امم ماكحألا نم ءيش ىلع ماهتلا ةداهش زوجت الو . اودعب نإو
 ةنامألاب اودرفناو بتكلا نم اولمح امب مكحلا ذفني الو هب الإ مكحلا

 هتلادع رجت مل ءيش يف هتداهش رجت مل نم لكو مهتداهش زوجت ال هنأ هيف
 ىلع هخسن يفو . هب الإ متي ال ام ىلع هنم نمتؤي الو همكح الو . .

 فلقألا هخسن نيغلابلا فلقلا ةداهش زوجت الو هب الإ مكحلا متي
 نم فلقلا ةداهش زوجتو . اهلك ءايشألا نم ءيش يف لاجرلا نم ا

 يذلا نونجملا الو ءاميإلاو ةراشإلاب سرخألا ةداهش زوجت الو . ءاسنلا

 . هلقع ةحص لاح يف هتاقوأ رثكأ قيفي يذلا ةداهش زوجتو . قيفي ال

 هب دهشي اميف كيرشلا الو نايبصلا الو ناركسلا ةداهش زوبت الو
 نم الو هخسن يفو هدي يف ءيش هيلإ ىعدا نم الو هدبعل ديسلا الو

 ةداهش زوجت الو . هل هب دهشو هريغل هب رق ًأف هدي نم يش هيلإ ىعدا

 يذلا ليكولا الإ ليكولا ةداهش زوجت الو ًامنغم رجي وأ امرغم عفدي نم

 ىلع دهش نم لكو . سرخأ وأ هوتعم وأ بئاغ وأ ميتيل مكاحلا هميقي
 يلولاو مكاحلا الي هخسن مكاحلا دنع هتداهش زوجت ال . هسفن لعف

 ةداهشب حاكنلا حص اذإ قادصلاب هتداهش زوجتو حاكنلا نم دقع امو

 زوجتو هتداهش رجت مل لعف امب دهش مث متش وأ فذق نم لكو . هريغ

١٦



 لاح يف زوجت الو . مهلقع ةحصو مهتقافإ لاح يف نيناجملا ةداهش

 لوقيو هتحص يف زوجت سانأ لوقي نونجملا ةداهش نعو : ةلأسم
 . ةداهش نونجمل زوجت ال نورخا

 دهش اذإ دحلا هب متيو ةزئاج هتجوز ىلع جوزلا ةداهشو : ةلأسم

 . فذق دق نوكي نأ الإ هيلع انزلاب

 . ةزئاج هتداهشف هنع لئس اذإ مميتلا نشحي مل نمو : ةلأسم
 نم ةداهش زوجت الف ءوضولا امأو . ةاكزلا جرخي نسحي مل ول كلذكو

 هتداهشف هب يلتبي مل ام ةبانجلا نم لسلاو . هنع لئس اذإ هميقي نسحي م
 مميتي الف ةالصلا تقو هيلع رمي و زوجت ال ش هعدي ىتح ةزئاج

 . اضيأ هذه هتداهش زوجت الف

 ركذ قلخ هيف يذلا وهو انزلا يف ىثنخلا ةداهش زوجت الو : ةلأسم

 . ةأرما ةداهش هتداهشو ىثنأ قلعو ركذ قلع هخسن ىثنأ قلخو

 تزاج نتتخت مل ةأرما تناك نإو فلقألا ةداهش زوجت الو : ةلأسم
 . اهتداهش

 ةالصلا نأ نوملسملا لاق دقف ةداهش لغنلل له تلأسو : ةلأسم
 . هاوبأ لعف ام رضي الو الدع ناك اذإ ةزئاج هتداهشو ةزئاج هفلخ

 ىضمأ دهش املف ةداهشب حيرش دنع دهش الجر نأ لاقيو : ةلأسم

 ىلإ مصخلا عجرف تيأر فيك دهاشلا لاقو . هدنع نم ماقو هتداهش

 هذه كل لاق هنا نادهاش كدنع حيرش هل لاقف كلذ هل لاقف حيرش

 لوقت امو . هتداهش لطبأف كلذ ىلع نيدهاشب هاتأف . معن لاقف ةلاقملا
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 تيأر دقو تيأر فيك هل تلق . ينرضت ال كتداهش نإ يل لاق نإ

 . قحب الإ دهشأ مل و يتداهش تزاج دق

 مصخ ةداهش زوجت ال نالوقي ملسمو رباج ناكو : ةلأسم
 . ضغبلاو دقحلا رمغلا . ةنح يذ الو هيخأب رمغ يذ الو هيفس الو
 . ةوادعلا ةنحلاو

 لجر الإ هقح ملعي مل و قحب الجر بلطي لجر نعو : ةلأسم
 مامالا رعشي ال ثيح نم هل دهشيف دبعلا مدقي نأ هل سيلف دبعو دحاو

 . كلذ يغبني الو

 ركذ قلخ هيف يذلا ىثنخلا الو ءاسنلا ةداهش زوجت الو : ةلأسم
 انزلا يف دودحلا يف نهتداهش زوجت ال ثانإلا نأل دودحلا يف ىثنأ قلخو
 . ةأرما ةداهش هتداهش انزلا نود اميف ىثنخلاو . هسفن

 و ةداهشلا زئاج ناك لجر نع تلأس هللا دبع يأ نع : ةلأسم

 هنم ري مل لجر وهو . ةلأسم هيف تبرج الو لبق نم هنع لأسي مل
 ةدشو هثيدح يفو هناسل يف ةعرس الإ هرمأ نم ءيش هيلع ركني مل و سأب
 اعدلا يف طرفيف املظ هيلإ يعدي نم ىلع اعد هيناع هانع اذإ هبضغ
 هنا ملعت نأ ريغ نم هناسل لاحل هنع فقيف ةداهشب دهشي مم لوقلاو
 هنا نمضو هبر رفغتساف كلذ ىلع هبتاع نم هبتاعف بذك ىلع دمعت

 هتداهش زوجتأ تلأس هلوق هنم اولبقو . نوملسملا هركي ام ىلإ عجري ال
 نم ةيالو هل تناك اذإ لوقاف . هرظتني ىتم ىلاو هرظني مأ هنيح نم

 قحلا هلوق يف زواج اذإف هناسل ةعرس نم تركذ ام هيف ناك لبق
 . هتيالو لزت ل و هتداهش تمعو . هتبوت تلبق باتف ةبوتلا هنم همزلي امو

 ملع اذإف أريخ الإ هنم ملعي مل اذإ ةلأسم هيف زبت مل يذلا كلذكو
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 . هللا

 يف هتداهش تطقس نم لكو يراوحلا نب لضفلا لاقو : ةلاسم

 دودحلا بجوي امم اهلك ثادحألا عيمج نم ثدحب هيف دهش ام ع ون

 هيف دهش ام عون يف ادبأ هتداهش زوجت هنإف حلصأو بات مث اهريغو
 . سانلا لاومأ هتداهش عطق دق يذلا روزلا دهاش الإ هريغ يفو

 تاقنلا ةداهشب مكحي نأ مكاحلل لهف هل ليق ديعس يبأ نع : ةلأسم
 دق هنا يعمو . كلذ ليق دق هنا يعم لاق . قوقحلا يف ءايلوالا ريغ

 ىلع انموق ةداهش امأو . ءايلوألا نم الإ تاداهشلا زوجت ال ليق
 تاقث اوناك اذإ يدنع اميف كلذ يف فلتخا دقف قوقحلا يف نيملسملا

 . مهنيد يف
 نم هتبوت دعب نم هتداهش زوجت له فذاقلا نع هتلا اس و : ةلأسم

 نومري نيذلاو لل ىلاعتو كرابت هللا لوقل ةبوت هل سيل وأ هفذق
 اولبقت الو ةدلج نينامت مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي ل غ تانصحلا
 اوبات نيذلا الإ ط لاق من : نوقسافلا مه كنلوأو ادبأ ةداهش مهل

 انهاه ةبوتلا لاق . هم ميحر روفغ هللا ناف اوحلصأو كلذ دعب نم
 ةمكحم هذهو هللا لاق اك ادبأ ةداهش هل لبقت ال لاق نم لاقف نيينعم ىلع
 عجرت الو مهتيالو عجرت اوبات نيذلا الإ لاق مث . نوقسافلا مه كئلوأو
 ملعأ هللاو مهتداهش و مهتيالو تعجر اوبات اذإ لاق نم لاقو . مهتداهش
 مرغو عجر مث هتداهشب مكح اذإ روزلا دهاش يف فلتخاو . لدعلاب
 . هتداهش لبقت ليقو هتداهش لبقت ال هنا انئاهقف نم لوقلا رثكأف باتو
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 اهلك ثادحألا عيمج نم ثدحل هتداهش تطقس نم لكو : ةلأسم
 هتداهش زوجت هنإف حلصأو بات مث . اهريغو دودحلا بجوت امم
 زوجت ال هنإف . سانلا لاومأ هتداهشب عطق دق يذلا روزلا دهاش الإ
 باتو ىدأو مرغ ناو هريغ يف الو هب دهش ام عون يف ادبأ هتداهش

 امأو روزلا ةداهشب مكح اذإ كلذو بات اذإ ةيالولا هل عجرتو حلصأو

 لاق . يضاقلا هفلأ يذلا باتكلا نمو . تلبق بات مم اهب مكحي مل ام
 روزلا دهاش نأ لوقلا ضعب يف هنا دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ

 معن هريغ نمو . هب دهش ام عون يف الإ هتداهش زوجت حلصأو بات اذإ
 روزلا ةداهش لوبق يف ديعس يأ خيشلا نع انفرع يذلا كلذك

 رثكأو ذاش لوق وهو . هتداهش لوبق زوجي لاق نم لاقف . فالتخا
 . ملعأ هللاو اهلوبق زوجي ال هنأ انفرع ام

 لئسو . ريمحلا باحصأ ةداهش زوجي ال ةريره وبأ ناكو : ةلأسم

 . زوجت ال لاقف يفوصلا ةداهش نع ةداتق

 لاق نإف نالف رثأ هذه لاق اذإ فئاقلا ةداهش زوجت الو : ةلأسم
 دحأل بحأ الو . لوألا ريغ اذهف نالف رثأ اهنظأ وأ نالف رثأ اهنأك

 . نظلا ىلع هوركم مهينعيف سانلا هلوقب ذخؤيف لوقي نأ
 ةزئاجو زوجت ال موصخلاو ودعلا ىلع ةداهشلا نارمع نعو : ةلأسم

 . امحل

 ةداهش رخآلا ىلع امهدحأ دنعو ةعزانم نينثا نيب ناك اذإو : ةلأسم
 امهنيب يتلا ةعزانملا عطقنت ىتح همصخ ىلع هتداهش زوجت الف هريغل
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 اهزجي ملو موق اهزاجأف ءارعشلا ةداهش يف فلتخمو : ةلأسم

 اعمسيل هل امصخ رضحيو لجرلا امهيفخي نيلجرلا يف اوفلتخاو . نورخآ
 اعمس امب نادهشي موق لاقف . ةداهشلا امهلاسي مث همصخ هب رقي ام

 . امهتداهشب يضاقلا يضقيو

 يأ ةنح يذ الو مصخ الو هيفسلا ةداهش زوجت ال ليقو : ةلأسم

 . ةوادع

 نيذلا اهيأ هللا لوق ريسفت نع تلأس هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 نأ دارأف رفس يف اجورخ لجرلا دارأ اذإ اولاقف مكنيب ةداهش اونما

 دجي مل اذإ نيينارصن وأ نييدوهي هتيصو ىلع دهشي نأ س أب الف يصوي

 اهيف لوقي يتلا ةي ألا اهتخسن دقو ةخوسنم ةي آلا هذهف نييلصم

 ىلع زوجي هنا ليق دق هريغ لاقو . همه مكنم لدع يوذ اودهشاو ؤ

 . ةمذلا لهأ نم ةيصولا ةداهش

 ىلع أنيمأ الو امكاح نوكي الو فلقألا ةداهش زوجت الو : ةلأسم
 هموق ريغ ىلإ بستني هنا هيلع حص نم كلذكو ماكحلا رومأ نم ءيش

 . يلوم وهو ةيبرعلا يعدي وأ

 رهظي لجر نعو نياهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 له كلذ هبشي ام وأ قبن لثم قيرطلا يف لكأي هتيأر ينإ مث ففعتلا
 اذه نآل اذه لثم يف هيلع سأب ال لاق . ةلاحلا هذه ىلع هتداهش لبقت

 بطرلا فك ظيقلا يف هيلإ دميو هلك ايو قبنلا ظفلي دحاولاو سانلا عم

 هودري الف مهيلع ضرعيف ابطر لماح ضعب ىلع سانلا رمي وأ لكأيف
 ا يف حيبقلا امنإو . مهنيب اذه اوحبقتسي الو ةيراج هذه ةداعلاو

 وهو قيرطلا يف اهلكأي رمت ةرسك الماح هتيب نم _ زربي نم ةسخلاو
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 يئام ام وهو تيبلا لصي نأ لبق لكأيف ازبخ يرتشي وأ ادعاق وأ يشمي
 عئابط نم سيل اذه نأل هلعف حبقتسيو جمسي ام اذهف سانلا نيب

 نيرامتلا ضعب نم ناك اضيأ هنأ ولف اذهب رفكي الف اضيأ وهو نيملسملا

 كلذ حبقتسي مل كلانه لكاف قيرطلا بناج ىلع عيبي نمم نيزابخلا وأ

 نيملسملا ةداهش طقست الو مهنيب هونسحتسي اميف ةعابلا ةداع اذه نال

 . بوتي الو رئاغصلا ىلع رارصإب وأ رئابكلا بوكرب الإ
 لوقلاب هتقفاوم تحص نمف هل تلق ديعس يبأ نع نظأ : ةلاسم

 لاق تاحلاصلاب هنم لمعلا رهظي نأ لبق هتداهش زوجت له نيدلا يف

 تلق . لمعلا نود لوقلاب ةقفاوملا نأ لوقي نم لوق ىلع زوجت هنأ يعم
 اذإ رسلا لمحي ال هنأ ريغ ىلع لمعلاو لوقلاب هتقفاوم تحص نإف هل

 هيلع نامتئالاو كلذب فرع اذإ هنا يعم لاق . هتداهش زوجت له هب رس

 زجت مل هعسي ال ام ىتأ اذإو . قافن ليق هنأل هعسي ال امم كلذ ناك
 نايب باتك ىلإ عجر . هميرحتب نيدي امم ءيشل اكهتنم ناكو هتداهش
 . ع رشل

 هلوق نع لئس انباحصأ نع در هيف انموق بتك ضعب نم : ةلأسم
 لهأ نم مهلك مكتلبق ريغ نم وأ مكتلبق نم لاق مكريغ نم نيرخا وأ
 نسحلا لوقيو . ةالصلا دعب نم اهنوبسحت لوقي هنا ىرت الأ ةالصلا
 وأ لوقي ةمركع تعمس لاق نيريس نبا لوقب لوقي يلع وبأ . هذخأ
 دهاشلا ةداهش عم نيميلا نع لئسو . هتريشع نم لاق مكريغ نم نأ رخا

 اذه ريغ نمو نيلدع نيلجر ةداهش الإ مكاحلا لبقي ال لاق نسحلا نع
 . رفعج نب دمحم باتك نمو باتكلا
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 عفاد الو مصخلا ةداهش زوجت ال لاق هنا نلع يبنلا نع ليقو : ةلأسم

 ائيش هسفن ىلإ رجي نم ةداهش زوج الو . كيرشلا الو مهتملا الو مرغم
 . هل هدنع لام نال هدبعل وا الام هدلو ىلإ وا اهنع عفدي وا

 بات مث لتق وأ فذق وأ انز نم امأو اضيأ عماجلا نمو : ةلأسم
 فذاقلا نإ لاق نم لاقو . هريغ نمو . هتداهش تلبق قحلاب نادو

 هبو رثوملا يبأ نع لوألا لوقلاو بات ولو ًادبأ ةداهش هل لبقت ال
 لاق بات اذإ فذاقلا ةداهش نع هتلأسو عماجلا ريغ نمو . ذخأي
 ةمادنلا راهظا لاق هتبوت ةمالع امو تلقو . بات اذإ اهب سأب ال

 هعينص نم افورعم كلذ نوكي ىتح هسفن بيذكتو بنذلاب رارقإلاو
 . ليمجلا راهظا عم

 نييلو ريغ ناتقث هعم دهش لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 هلام عديو امهقدصي نأ هيلع نالفل وه اذكو اذك عضوم نم هلام نأ
 عدي نأ هيلع ناك امهنيد يف نيلدع اناك اذإف تفصو ام ىلعف . ال مأ
 انموق ةداهش لبقت ال لاق نم لاقو ءاهقفلا ضعب لوق ىلع لاملا اذه

 بسحأ اميف لوقلا رثكأو . نيريس نباو نسحلا ناك ولو مهرد ىلع

 . لوألا لوقلا وه

 نم نيدهاشب كلذ نم ىفتكي امنإو يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 . مهتداهش تزاج مالسإلاب سانلا رقأ ثيح مويلا دوهشلاف ريثك
 ىربي الو اهفرعي ةمرح ىلع مقم وأ هيلع مقي ل دح هقنع يف دهاش الإ

 ناك دقو . دوهشلا زجاف هتاكزو هتالصو هموص هلمع يف مهتم وأ اهنم
 رقأ دقف مويلا امأو . مهنيدب نورقي ال مهو مهتداهش نوزيجي نوملسملا
 ينربخأ حبسملا نب دمحم لاقف هريغ نمو . مهتداهش تزاجو سانلا
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 ترهظ اذإ لوقي ناك هنا ناميلس نب بلهم نع هلعل نوملسملا خايشأ

 لح هقنع يف ناك نم الإ نامع لثم الودع ناك هخسن اوناك ةوعدلا

 نم الو . ماكحلا نزم ةعبرألا ةلاقملا هذه لبقي ل و . هيلع مقم مرحخ وأ

 . ملعأ هللاو ءاهقفلا

 نمو نارمعو ناسحك مهتداهش ةزئاج نيملسملا ءارعشو : ةلأسم
 . مهتداهش زوجت الف نوبذاكلا امأف كلذ لثم لاق

 نإف هنكسأ نمل هيف هتداهش زوجت ال عضوم يف نكاسلاو : ةلأسم
 نكاسلا ناك ءاوسو لبقي هناف كلذ دعب هل دهشف لزنملا نم جرخ

 . ءارك ريغ وأ اركب
 هنيد يف ةقَئلا نع لئسو ديعس يبأ خيشلا ماكحأ نمو : ةلأسم

 رهاظتت مل و هنيد يف ةنامألا هنم ترهاظت اذإ هنإ يعم لاق . هتفص ام
 ةنامألا تناك ملعب الو لهجب هعسي ال اميف لخدي هنأب هنيد يف مهتلا هنم

 نمأ اذإ هتداهش تزاجو هنيد يف ةقث ناكو . هتمهت زجحت ل و هب ىلوأ

 . كلذ ىلع

 نيملسملا ىلع انموق ةداهش زوجت ليق هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم
 مهتداهشب نيملسملل رفكلا بجوي ام الإ الودع اوناك اذإ ءيش لك يف
 مهارد ةرشع نالفل هيلع نإ نيملسملا نم لجر ىلع اودهش اذإ نكلو

 . قوقحلا نم هيلع هب اودهش امب ذخأو الودع اوناك اذإ مهتداهش تلبق

 انالف لتق هنا مهلودع نم نادهاش هيلع دهش اذإ كلذل اركنم ناك نإو

 تناك نإ ركنم وهو هنم ءىرب ناف تلق . امهتداهشب هّيلول هب ديقا
 . هدي عطقا قرس هنأ هيلع ادهش ناف تلق . ال لاق يدنع ةيالو هل

 لودعلا انموق ةداهش زوجت لاقو . هدي عطقأ الو لاملا اذه همرغأ لاق
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 دودحلا يف زوجت الو دوقلاو قوقحلا يف نيملسملا ىلع مهنيد يف مهنم
 يه يتلا دودحلا نم ناك امو رمخلا برشو قرسلاو فذقلاو انزلا يف
 بتك نم باتك ىيف تدجو لاقو . دابعلل قح اذه سيلو هلل قح

 . رفكلا هب بجوي امب نيملسملا ىلع انموق ةداهش لبقت ال بوبحم يدلاو

 تءاج يذلا لاقو ارسفم سيل اذكه نيريس نباو نسحلا ناك ولو
 انموقو مهتثراومو مهتحكانمو زوجت ةلبقلا لهأ ةداهش نأ رثألاو ةنسلا هب

 . مهنم

 دبعلا ةداهش الو ملتحي مل ام رحلا مالغلا ةداهش زوجت الو : ةلأسم
 ليلق ناكو لدعلا نم ترثك اذإ رئاغصلا نأ ليقو . ملسملا هيقفلا ملتحملا
 . هتداهش لبقت نم ددع يف نكي ل امل ىقوتلا

 ميهاربال تلق انباحصأ نع در هيف انموق بتك نم : ةلأسم
 روتسم لك اندنع لدعلاو . ةبير هنم رهظت ل يذلا لاق . لدعلا ام

 بسحأ هتداهش تزاج كلذك ناك اذإف . ةبير الو ءوسب فرعي ال

 دقو ةصاخ اننيد لهأ نم يلوتي نم الإ لدعي ال هريغ لاق . در هنأ

 اهضعب يفو لزانملا ضعب يف مهتداهش زوجتو مهنيد يف انموق ضعب لدعي
 قرفي نم يلولاو ةقثلاو لدعلا نيب قرفي دقو هريغ نمو . زوجت ال
 رصم هنأ فرعي الو تانامألا ىلع نمتؤي يذلا وه لدعلا نأ لوقيف

 ىلع ًانومأم تاهبشلل بناجم تاريخلا ىلإ عراسم تايانجلا نم ءيش ىلع
 لوقلا يف ةقفاوملا نم هنم فرعي مل و هب ماقو . تاداهشلا نم هلمح ام

 ريغ نيدل ًالاحتنا كلذ _ هنم فرعت مل ولو ةبحملاو ةيالولا هب بجت ام
 يف نيملسملا لوقب كسملا هتريس يف رهظي كلذ يف وهو نيملسملا نيد

 . نيملسملا ضعب لوق يف لدعلا وه اذهف هتءاربو هتيالوو هتالصو هتاكز
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 نم لمح ام ىلع نومأملا وه ةقثلاو . يلو لدع اذه لاق نم لاقو
 دهاع اذإ هدهع ءافوو ثيدحلا يف هقدص يف اهب دهش ىتلا ةداهشلا

 تاريخلا ىلإ هعاطقناو لماع اذإ هسفن نم هفاصناو نمتأأ اذإ هتنامأو
 لاق نم لاقو . ةداهشلا نم لمحي اميف ةقث اذهف تاهبشلل هبانتجاو
 نمتئا اميف هتداهش تزاج اذكه ناك اذإف . اضيأ هتيالو تبنت :ت ىلو اذه

 نم هجوب ةمهت اهيف هقحلت ال اهيف نيمأ وه ىتلا ةداهشلا نم هيلع
 يف ةقثلا لدعلا نم فرع يذلا اذه هنم فرعي نأ يلولاو . هوجولا
 لصأ نأل ةيالولا مهدنع هب قحتسي ام عيمج يف يف نيملسملل هتقفاوم

 ًاضعب مهضعب ىلعو نيملسملا ىلع هيف انموق ةداهش نوملسملا هب زاجأ ام

 مل و مهنيد يف هيف مهوقفاو يذلا هجولا يف هيف مهتداهش اولبق ام لصاف
 كاهتنال ةمهت مهنم ملعي ال اوناك اذإ ةمهت كلذ يف مهعم مهقحلت

 يف ءادعأ مهو مهل نيفلاخم كلذ ريغ يف اوناك ولو هميرحتب نونيدي ام
 يف مهايإ مهتفلاخم و مهل مهتوادعب مهملع ىلع مهتداهش اوزاجأف مهنيد
 مهنأ هيف ءانمأ مهعم هب اودهش اميف اوناكو هيف مهونمأ ام عضوم مهنيد

 تاقث ريغ اوناك نإو ةقثلاو ةنامألا مهعم مهل هب تعقو اميف هنوكهتني ال
 مهنا نوملسملا ملع دق اميف مهتداهش زوجت الف نيملسملا نيد ف

 ر وملس ملع املف . هللا ىلإ هب مهبرقتو مهدبعتو مهنيدت يف ف مهنوفلاخي

 كلذ ىيف مهتداهش مهنم اولبقي ل كلذ ىيف مهنيد يف ةفلاخلا مهموق نم

 ليق هنأ كلذ نمو . ةداهشلا يزئاج ريغ نيمهتم هيف اوناكو بابلا
 كلذ ىلعو ةقثلاو لدعلا لاح يف ناك اذاف ىلوو ةقثو الدع نوكي
 اذإو . كلذ دعب اهب دهش ةداهش لك يف هنع لئس هتداهش تزيجأ

 . كلذ ريغ هنم ملعي ىتح هنع لأسيل عجري مل هتيالو تحص
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 انموق ةداهش يف باب

 ليق دقو مهرفكي اميف انموق ةداهش زوجت ال مشاه نب دمحم لاقو

 نسحلا ناك نإو . رفكلا نيملسملا ىلع هب اوبجوي اميف مهتداهش زوجت ال

 قحلا يف تزاج دحلاو قحلا مهتداهش يف عمتجا اذإو . نيريس نباو
 مرغي ةقرسلاب نيملسملا نلع مهتداهش لثم كلذو دودحلا يف تلطبو

 . كلذ وحنو عطقي الو لاملا

 لودع ءالؤه نم نالجر رصن نب دومحم بتك نمو : ةلأسم
 دحج اذإ نيدلا يف يلو انل وه نم ىلع مهتداهش زوجت له مهدنع
 مهدنع نيلدع اناك اذإ ةزئاج معن . مهنم نالجرلا هيلع دهشيو انبحاص

 دودحو دودحلا يف الإ دوقلاو صاصقلاو قالطلاو جيوزتلاو نيدلا يف
 . قوقحلا يف الإ مهنيد يف الودع اوناك ولو . مهتداهشب ماقت ال اهنإف هللا

 نب ىنثملل لاق هنإ هللا همحر ةديبع يبأ نع هللا همحر بويأ وبأ ركذو

 نيريس نب دمحم يف لوقت ام يبعشلا فورعم نب بيعش يخأ فورعم

 هل لاق . امهتداهشب قرفتو عمجت تنكأ جيوزتلاو قالطلا يف نسحلاو
 . كلذ وه هللا دبع وبأ لاق . امهتداهش ترتخا تنك ىنثملا

 هزا نيملسملا نم لجر ىلع ادهش انموق نم نيلجر نعو : ةل اسم

 ماقي له مهنيد يفو لودع ةعبرأ مهو انزلاب هيلع اودهش وآ املسم لتق
 لوقأف . هتيالو طقست لهو اودهش امب اودهش ام دح هيلع
 مهتداهشب هيلع ماقت اهناف ةدابعلا قوقح يف هيلع امهتداهش امأ

 . هيلع مهتداهش زوجت الف هللا قوقح يف امأ و كلذب هتيالو طقست الو

 . هللا قوقح يف هيلع مهتداهش زوجت الف رفكلاب هيلع اودهش مهنال
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 اودهش لودع انموق نم نيلجر نع ةلأسملا هذه تضرع : ةلأسم

 . هيلع امهتداهش زوجت له ادمع الجر لتق هنأ نيملسملا نم لجر ىلع

 هيلع رفكلا بجوت امهتداهش نأل هيلع امهتداهش زوجت ال هنأ يعم لاق
 زوجت ليق هنا يعمو . رفكلا بجوي امم ادمع لتقلاو لتقلا وهو
 نأل هلتق ءاش نإو ةيدلا ذخأ ءاش نإ رايخلا هيلولو . هيلع امهتداهش

 لهأ نم ناك اذإ هتيالو كرتت ال هنكلو . دابعلل يتلا قوقحلا نم لتقلا

 زوجت ال هنإف . قح ريغب ًاملظ ًادمع :هلتق هنا اودهشي نأ الإ ةيالولا

 رفكلا نم هل جرخم الو . هريفكت ىنعمب هنأل لاح ىلع يدنع امهتداهش
 دقف كلذ يف هل ملاظ هنا هيلع اودهشي مل اذإو . ةداهشلا هذه يف انهاه
 ةداهشب ماكحألا تبنتو هللا نيبو هنيب اميف قحب ادمعتم هلتقي نأ نكمي
 لمتحي امل ًادمع هلتق هنا هيلع امهتداهشب هل نيفذاق اونوكي الو دوهشلا

 زوجت له أطخ هلتق هنا هيلع ادهش ناف تلق . هل قحب ادمع هلتق هنا

 زوجت لوقي نم لوق ىلع هنا يعم لاق . امهتداهش يف فلتخي الو
 نيبي الو . قوقحلا نم يدنع اذهف قوقحلا يف نيملسملا ىلع امهتداهش
 هل تلق . هل مثأت الو لاح يف هل اريفكت اذه يف هانعمب قحلي نأ يل
 . فلتخت الو امهتداهش زوجت له انزلاب اديز فذق هنأ هيلع ادهش نإف

 سيلو . دودحلا نم فذقلا نآل هيلع امهتداهش زوجت ال هنإ يعم لاق
 . قوقحلا نم

 انموق ةداهش زوجت ال هنا ملعلا لهأ عمجأ ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 مهنيد نم مهجرخي وأ نيملسملا نم دحأ رفك بجوي اميف اورثك وأ اولق
 لوبق زوجي الو . مهنيد يف نيملسملا مصخ مهنأل ةوادع ىلإ ةيالو نم وأ
 ىلع مهتداهش يف كلذ دعب اوفلتخاو . مصخ ةداهش ال و ع دم لوق
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 اقلعتم همكح ناك ام عيمجو قوقحلا يف نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ
 لاق نم لاقف رفكلل تابجوملا ىوس ام راشبألا وأ لاومألا يف همكح

 لاومألا يف قوقحلا نم ماكحألا نم ءيش يف مهيلع مهتداهش زوجت ال
 نمم اوسيل مهنأل رثك وأ لق كلذ نم ءيش يف الو راشبألا يف الو
 اوسيلف ءادهشلا نم نوضرت نمم لاق ذإ مهتداهش ةزاجاب هللا بطاخ

 لب نيفلاخم هللا نيد نم ءيش يفو . نينئاخ هللا نيدل اوناك ام نييضرمب
 لاقو . نيملسملا ةوادعو هللا ةوادعل نوبجوتسملا هللا نيدل نوفلاخملا مه

 ًاقلعتم كلذ ناك ام قوقحلا ف مهتداهش زوجت ملعلا لهأ نم لاق نم

 لثم جورفلا يف الو راشبألا يف كلذ لخدي ملو ةصاخ لاومألا يف
 يف نيملسملا ىلع ةجح نوكيو ثيراوملاو اياصولاو تارارقالاو نويدلا
 زوجت الو مهنيد يف ةجح كلذ يف نيملسملا قحلي الو لاومألا يف كلذ
 لخدي امم اذه هبشي امو . ددعلاو قاتعلاو قالطلا لثم يف هيلع مهتداهش

 اوقفاو ام لك يف مهتداهش زوجت لاق نم لاقو . جورفلا ماكحأ هيف
 هيف ةنونيدلاب ةقفاوملا مهنم ملعو هب اوناد ام لصأ يف نيملسملا هيف

 زوجت لاق نم لاقو . " هب نورفكي ام ادع امب نيملسملل

 ليق دق هنا ىتح مهفالخب اونيدي مل و هيف مهوقفاو ام لك يف مهتداهش

 ملسملا مهت -داهشب داقيو صاصقلاو دوقلا يف مهيلع مهتداهش زوجت هنا

 قوقحلا جرخم كلذ يف جرخي هنأل هتيالو ىلع _ وهو هنم صتقيو
 زوجت ال لاق نم لاقو . لوقلا ضعب يف دودحلا جرخم جرخي الو
 قوقحلا نم دودحلا هب قلعتي اميف الو كلذ عيمج يف مهيلع مهتداهش
 زوجت لاق نم لاقو . مرغلاو عطقلا اهب بجي يتلا ةبراحملاو قرسلا لثم
 ماقي الو دودحلا هب قلعتملا لاملا نومرغيو قوقحلا يف كلذ ىيف مهتداهش

 زوجت ال هنا ًافالتخا هف ملعن ال امم كلذو مهتداهشب دودحلا مهيلع
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 ىلع مهتداهش زوجت الف تارفكملا نم دودحلا نأل نيملسملا نم مهتداهش

 باذع وأ ايندلا يف دح هب بجي ام عيمج نم هلك كلذ يف نيملسملا
 نيب ملعن الو مهتداهش نم نيملسملا ىلع زوجي ال هلك كلذف ةرخألا ف

 ملعن ال انعم اميف نوملسملا عمجأو . افالتخا كلذ يف ةماقتسالا لهأ
 مهضعب نم مهيلع ةزئاج انموق نم لودعلا ةداهش نأ افالتخا مهنيب
 نيب ةثداحلا ماكحألا عيمجو صاصقلاو قوقحلاو دودحلا عيمج يف ضعب

 ضعب مهضعب ىلع مهتداهش زوجت مهنم ةقرف لكو مالسإلاب رارقإلا لهأ
 ةئجرملاو ةيردقلاو عيشلاو ضفاورلا نم ةلبقلا لهأ نم قرفلا رئاس ىلعو
 ىلع مهتداهشف مهتقرافمو نيملسملا فالخب ناد نم عيمجو جراوخلاو

 لهأو ةدحاو ةلم لهأ مهنأل . ًالودع اوناك اذإ ةزئاج ضعب مهضعب
 . قافنلاو رفكلا مساو ةلملا مسا ًاعيمج مهعمجيو قافنو رفك

 رفكي ال امب انموق ةداهش نوملسملا زاجأ دق رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 مهيلع مارخ وهو نيملسملا نم هلالحتساب نونيدي ال امبو نوملسملا هب
 . مل بتلاو يعتلاو نيملسمل ١ ىلع مهل ةداهش الف

 لاق نم لاقف نيملسملا ىلع انموق ةداهش يف فلتخا ليقو : ةلأسم

 يف لخد ولو دودحلا يف ذخؤي ملو قوقحلا عيمج يف مهتداهش زوجت
 مهتداهش لثم كلذو . دودحلاب ذخؤي مل و قوقحلاب ذخا دودح قوقحلا

 مهتداهش لبقت هناف اذه هابشأو قالطلاو لتقلاو قرسلاب نيملسملا ىلع
 قرسلا يف مهتداهش لبقتو هللا قوقح هخسن قوقحلا نم هنأل قالطلا يف
 صتقيو مهتداهشب داقي كلذكو . دحلا مهيلع ماقي الو مهنم ذخؤيو

 هللا همحر هللا دبع يبأ نع اذه دجويو هتيالو ىلع وهو هنم أربي الو
 دودحلا هيف نوكي اميف نيملسملا ىلع مهتداهش زوجت ال لاق نم لاقو
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 اذه وحنو لاومألا يف زوجت املو قالطلا كلذكو . لتقلاو صاصقلاو
 ءيش يف نيملسملا ىلع مهتداهش زوجت ال لاق نم لاقو . رثؤملا ييأ نع
 لوقي هللا نأل نيملسملا نم سيل مهنأل ريثك الو ليلق ءايشألا نم

 مه سيلف نيملسملا كلذب بطاخي مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو
 نيملسملا ىلع مهتداهش زوجت ال هنإ نيملسملا نم عامجإلاو نيملسملا نم

 . مهتداهشب نيملسملا نم دحأ أربي الو رفكلاب هيف مهيلع نودهشي امب

 دي تناكو نيملسملا ىلع ماكحلا مه اوناك اذإ مهتداهش زوجت امنإ ليقو

 مهيلع ةرهاظ نيملسملا ةوعد نكت مل و مهيلع ةطسبنم ريغ نيملسملا

 مهموق عيمج اوعد نيملسملا ةوغد ترهظ اذراف مهل ةرهاق ريغ مهيديأو

 نمو مهنم ناك كلذ مهنم لبق نمف نيملسملا نيد ىلإ ةلبقلا لهأ عيمجو

 عجري ىتح كلذ ىلع براح اذإ نيملسملل ائرح ناك كلذ مهيلع در
 . نيملسملا لودع نم الإ ذئنيح ةداهشلا نوكت الو نيملسملا نيد ىلإ

 دجوي هنا تركذو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 يف ةقث ناك اذإ قوقحلا يف زوجت انموق نم لجرلا ةداهش نأ راثآلا يف
 اندجو كلذكو كلذك وهف تركذ ام ىلعف . دودحلا يف زوجت الو هنيد

 نم مهنيد يف لودعلا ةداهش لبقت نأ مهنع هانذخأو نيملسملا راثا ف

 اذإف مهرفكي اميف نيملسملا ىلع مهتداهش لبقت الو قوقحلا يف انموق

 اوقراف امنإ كلذو هنيد يف لدع وهف هنيد يف ةقث انموق نم لجرلا ناك

 لمعلاب اوقراف امنإ انعم نيذلا ءالؤه ناو هللا باتك نم هولوأت ليوأتب
 ىلع اوناكو مهلبق ناك نم نولوقيو هب نونيدي ال مهنيد لصأ يف وهو
 . اذه ىيف باتكلا لوطيو هيلع مه ام ريغ
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 ءاسنلا ةداهش يف باب

 امو يه مك ءاسنلا ةداهش اهيف زوجت ال يتلا دودحلا ةعامج نعو
 دودحلا نم ءيش لك يف ةزئاج ءاسنلا ةداهش نا انباحصأ لوقف . يه

 . هيف نهتداهش زوجت ال هناف هدحو انزلا يف الإ اهريغو

 نع ينثدحو بسحأ اميف انموق نع بتكلا ضعب نمو : ةلأسم
 نأ ككيقَع هللا لوسر نع ةنسلا تضم لاق . يرهزلا نع جاجحلا
 ديعس وبأ لاق . دودحلاو حاكنلاو قالطلا يف ءاسنلا ةداهش اوزوجت ال

 عيمج يف ةزئاج لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش نأ انباحصأ لوق يف نأ يعم

 قوقحلا بورض نم حاكنلاو قالطلاو اهجرخم جرخي امو قوقحلا
 زوجت ال هنأ مهلوق ضعب يف نأ يعمو . يدنع دودحلا بورض نم ال
 يف زوجت اهنا مهلوق ضعب يفو . اهلك دودحلا يف لاجرلا عم نهتداهش
 يبنلا نع تبث امو . انزلا دح يف الإ قوقحلاو دودحلا نم ءيش لك
 حص اذإ هب لمع امب ىلوأ وهف هتنس تامكحم نم هنع حصو هكتيط نع

 زوجت ال هنا انباحصأ لوق يف هنأ يعمق نهدح و نهتداهش امأو . كلذ

 . لاجرلا هيلع علطي ال اميف الإ نهدحو نهتداهش

 نهدحو ءاسنلا ةداهشب مكحيو ناطحق يأ ماكحأ نمو : ةلأسم

 مهنيب زوجت و مهيلع روضحملا نم هب اودهشي نأ لاجرلل نكمي ال اميف
 زوجت اهنا ةلدع تناك اذإ اهدحو ةلباقلاب ليق دقو . ناتأرما كلذ يف

 . ىثنألاو ركذلاو توملاو لالهتسالا يف زوجت الو دلولا يف اهتداهش

 لجر وأ نيملسملا نيرخا نيغلابلا نيلدعلا ةداهشب مكحيو : ةلأسم
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 يف الإ اهلك للملا عيمج يف اهلك تاموكحلا عيمج يف كلذك نيتأرماو
 نم لودعلا ةعبرألا ةداهش نم لجو زع هللا ضرف ام ىلع هناف انزلا

 نهدحو ءاسنلا ةداهش انزلا يف زوجت ال هنال مهعم ءاسن ال لاجرلا

 ناصحالا ىلع لاجرلا نم نينثالا ةداهشب مكحيو لاجرلا عم الو
 . لجرلا عم نيتأرملاب و

 نأ لاجرلل نكمي ال اميف نهدحو ءاسنلا ةداهشب مكحيو : ةلأسم

 نيتأرما ةداهش مهنيب كلذ يف زوجتو . مهيلع روظحملا نم هب اودهشي
 مهتلم ىلع ةلم لهأ لك نم ءاسنلاو لاجرلا نم لودعلا ةداهش زوجو
 . اهلك تاموكحلا عيمج يف تاولصلا لهأ نيب كلذ نم زوجي ام ىلع
 اهلك تاموكحلا نم ءيش يف ةالصلا لهأ ىلع مهتداهش زوجت الو
 هيلع دوهشملا هب عجري ام لثم كلذو مهيلع ىنعملا نم داع اميف الو

 . ءيش ةالصلا لهأ ىلع اهب بجي ال هنأل ةالصلا لهأ ىلع

 وأ رارقإب قحلا ذفني امنإو رفعج نب دمحم باتك نمو : ةلأسم
 عم الإ ءاسنلا ةداهش زوجت الو نيتآرماو لجر وأ نيلدع نيلجر ةداهشب
 ءاسنلا سافن نم هيلإ رظنلا لاجرلا عيطتسي ال اميف الإ لاجرلا

 لقأو عاضرلا يف دولوملا ةايحو قرعلاو ةرذعلا نم جورفلا يف نوكي امو
 ةلدع ريغ ةارما تدهش ناف ةملسم ةلدع ةرح ةارما كلذ ىيف زوج ام

 يراوحلا وبأ لاق . اهب جوزتي الف زاوجلا لبق ةأرماو لجر نيب عاضرب
 . اهب جوزتي الف كلملا لبق

 نوكت نأ الإ امهنيب قرفي الف كلملا دعب نم تدهش اذإف : ةلأسم
 علطي ال اميف فلتخا دقو . هللا همحر يلع نب ىسوم لوق وهو ةلدع
 لاق نم لاقف . نهدحو ءاسنلا ةداهش هيف زوجت امو ءاسنلا الإ هيلع
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 كلذو . ةوسن ةعبرأ نوكت نأ الإ كلذ نم ءيش يف ةداهشلا زوجت ال

 ماقم نيتأرملا لعجو ناتأرماو لجر ناك ول نإ ةجحلا ماقم نهميقي هنأ

 زاج امل كلذو نيتأرما نم لقأ كلذ يف زوجت ال لاق نم لاقو . لجرلا
 لجرلا ماقم مهنم ةدحاولا ةجحلا ماقم نهماقأ نهدحو ءاسنلا ةداهش
 كلذ ىيف لاق نم لاقو . نيدهاشب الإ مكحلا يف مكحلا نوكي ال امم

 ماكحألا رئاس يف يهو ةجح ماقأ امل هنا كلذو ةأرما ةداهش زوجت

 هذه نم اهصخ اميف الإ لجر اهعم نوكي نأ الإ ًادبأ ةجح نوكت ال

 ءاسنلا لوقب ةجحلا اهب موقت انهاه ةصاخ ماكحألا تناك املف ماكحألا
 ةجحلا ماقم ةأرملا هذه ربخ ماقو ةجح هيف ربخلا ناكو تانيبلا هيف تلاز

 نوكي ال هنا مهنيب فالتخا ال اهرسأب ةمألا تعمجأو . ماكحألا يف
 ناتأرما وأ هريغ لجر هعمو الإ هدحو ماكحألا يف ةداهشلا زئاج لجر
 . هدنع

 انزلا يف الإ ءيش لك يف لاجرلا عم ةزئاج ءاسنلا ةداهشو : ةلأسم
 يف الإ لاق نم لاقو اذه ليق دق هريغ لاق . ءاسنلا ةداهش زوجت الف

 . دحلا ىنعمب هبشي دودحلاو انزلا

 وأ رذعلاو طقسلا يف لاجرلا نود ءاسنلا ةداهش نعو : ةلأسم

 زوجت لاق . ةايح هبو يبصلا جورخو سافنلا يفو ةأرملا تومو قترلا
 . توملا ىلع نهدحو نهتداهش زوجت ال هللا دبع وبأ لاق نهتداهش

 قلع هللا لوسر نع ةنسلا تضم لاق هنأ يرهزلا نع : ةلأسم

 زوجت هريغ لاق . دودحلا يف ءاسنلا ةداهش زوجت ال هنأ رمعو ركب ينأو
 دح ىيف زوجت ال و . لجر نهعم ناك اذإ تاداهشلا عيمج يف نهتداهش

 ةثالث نهعم ناك ولو انزلا دح يف زوجت الو لجر نهعم ناك ولو انزلا
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 زوجت الو قوقحلا يف زوجت لاق نم لاقو . باوصلاب ملعأ هللاو لاجر

 ليق دقو هريغ لاق . صاصقلا يف الو دوقلا يف زوجت الو دودحلا يف .

 . انزلا يف الإ تاداهشلا عيمج يف ءاسنلا ةداهش زوجت هنا

 ةلباقلا ةداهش زاجأ ايلع نأ اهدحو ةلباقلا ةداهش نع لئس : ةلأسم

 لالهتسالا يف اهدحو ةلباقلا ةداهش زاجأ ًاحيرش تدهش لاقو . اهدحو
 هنأ نسحلا نعو .. رشعأ ناك اذإ دبعلا عيب يف ينعي ةرشعلا نم درو

 هتلأسو رثألا نمو . يبصلا لالهتسا ىلع ةدحاو ةأرما ةداهش زاجأ
 نهعم نوكي نأ الإ ال لاق لاجرلا نود ةولخلا يف ءاسنلا ةداهش زوجتأ

 . نهريغ كلذ دهشي ال لاق سافنلا يف نهتداهشف تلق . لجر

 ةأرملاو ةلباق تناك اذإ ةلدع ةدحاو ةأرما ةداهش زوجت و : ةلأسم

 انوكي نأ بحنو . مكاحلا يأرب ءاسنلا تاحارج ةسياقلا ةأرملاو ةعضرملا
 ناطحق وبأ لاق ةمألا بيع ىلع نيتأرما انوكي نأ بحن كلذكو نيتأرما
 ةلباقلاو . اهتداهش زوجت اهنأ ةلدع تناك اذإ اهدحو ةلباقلاب ليق دقو
 يف زوجت الو دلولا يف اهدحو ةدالولا دنع دلولا لبقت يتلا يه

 لاق نم لاقو توملا يف زوجت ليقو ىثنألاو ركذلاو توملاو لالهتسالا
 لاقو . صاصقلا يف الو دوقلا يف الو دودحلا ىف ءاسنلا ةداهش زوجت ال

 . انزلا يف الإ تاداهشلا عيمج يف ءاسنلا ةداهش زوجت لاق نم

 ىف ةأرملا تتامو ناتلباق اهداليم يف ةأرما دنع ناك اذإو : ةلأسم

 هتدالو دعب تام وأ اًيح دلولا جرخ نيتلباقلا دحأ تلاقو . اهداليم

 . ةايحلاب تدهش يتلا لوق لوقلاف . ًاتيم جرخ ىرخألا تلاقو

 لجر نهعمو الإ ءيش ف نهدحو ءاسنلا ةداهش زوجت الو : ةلأ اسم
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 . هريغو دلو نم نهثادحا يف ءاسنلا نم لاجرلا هيلع علطي ال اميف الإ

 أ رذعلاو طقسلا يف لاجرلا نود ءاسنلا ةداهش نعو : ةلأسم
 نهتداهش لاق . ةايح هبو دلولا جورخو سافنلا يف ةأرملا توم وأ اقترلا

 كلذ فرعن الف ءاسفنلا توم يف امأو لاق هريغ نمو . اذه يف ةزئاج

 . لاق اك هيف ليق دقف كلذ رئاس امأو

 ةيالولا يف لاجرلا عم ءاسنلا ةداهشو ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 نم ملعلا رثكأ لوق يف زئاج ةءاربلا ماكحأ هب بجت اميف ةءاربلاو

 انزلا يف نهتداهش زوجت ال هنأ رثألا يف ءاج هنإف انزلا يف الإ نيملسملا

 لاق دقو . كلانه نهتداهش ةزاجإب لاق ادحأ نأ ملعن الو لاجرلا عم

 يف زوجنو دودحلا نم ءيش يف لاجرلا عم نهتداهش زوجت ال لاق نم
 زوجت هنأ ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ لوت نم رثكألا يف قوقحلا

 لاق هنأ ملعن الو انزلا يف الإ لاجرلا عم ماكحألا عيمج يف نهتداهش

 ماكحألا نم ءيش يف زوجت نهدح و ءاسا ةداهش نأ ملعلا لهأ نم دحأ

 قترلاو ةرذعلا يف ةداهشلا لثم .هيلع لاجرلا عالطا نكمي ال اميف الإ

 لكو ةلباقلا ةداهشو اضرلا يف كلذ ليق دقو . ءاسنلا جورف يف لقعلاو

 هنأ رثألا هيف ءاج هناف عاضرلا الإ لاجرلا هيلع علطي ال ام ىنعمب كلذ
 صاخ كلذ نم اهلعف ىلعو عاضرلا ىلع اهدحو ةعضرملا ةداهش زوبت

 وه امم كلذ نم هللا ءاش ام الإ ءاسنلاو لاجرلا ةداهش نم كلذ يف
 عضومل انفصو يذلا كلذ يف نهتداهش تزاج نأ املف . كلذ هبشي

 ةصاخ انزلا يف نهتداهش زبحت مل لاجرلا نم نهريغ هيلع علطي ال ام
 لوق نمم تبني هنألو . ملعأ هللاو كلذ نم هيلع نعلطي ال ام عضوم
 لدف ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل ناف ةداهشلا يف ماكحألا يف هللا
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 زوجت ال هنأ عضومل انزلا يف ءاسنلا ةداهش زوجت ال هنأ ىلع اذه

 " مهو هللا لاق اك . ءادهشلاب اوتأي مل نإف ةعب رآلا ةداهش الإ

 صخ املف ائيش كلذ يف نثتسي ملف . نوبذاكلا مه هللا دنع كلتل وأف

 ريغ يف تأي ملو ةصاخ انزلا يف ةعبرالاب هللا نم ةداهشلا يف مكحلا

 كلذ ريغو رسيملاو هخسن ركسملاو رمخلاو قرسلا نم دودحلا نم كلذ
 عضومو . ماكحألا ةلمج يف _ تباث كلذ _ نأ انعم لد دودحلا نم

 كلذ ناكو نوروكذم ءادهشلاو ءادهش ةعبرأ هيف تباث هسفن انزلا نأ

 يف ةتباث دودحلا رئاس ناكو ماكحألا رئاس نم ىنثتسم ةصاخ انزلا يف
 لجرف نيلجر انوكي مل ناف نيلجرلا ةداهش هيف زئاج ماكحألا رئاس
 . ناتأرماو

 ةداهش زوجت معن لاق لتقلا يف ءاسنلا ةداهش زوجتف تلق : ةلأسم
 . انزلا يف الإ ءيش لك يف ءاسنلا
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 ىمعألا ةداهش ف باب

 . ةصاخ بسنلا يف الإ ةزئاج ىمعألا ةداهش ىرأ الو

 ركنيو مالكلاو توصلا فرع اذإ ىمعألا ةداهش نعو : ةلأسم

 هفرعأ مل نإف اوملكتيلو رثكأو لجر ةئام يف هولخدا لاقو قحلا بحاص
 عم نوكي ناك ناف هدحو هتداهش زوجت لاق . بذاك انأف ةصاخ
 يف الإ ىمعألا ةداهش زوجت ال هللا دبع وبأ لاق . كلذ در هريغ يضاقلا

 . بسنلا

 هرك هنأ ميهاربا نع انباحصأ نع در هيف انموق باتك نم : ةلأسم
 هعم ناك اذإ مهضعب لاقو . ةزئاج اهنا مهضعب لاقو ىمعالا ةداهش

 . هتداهش زوجت ال رخآلا يأرلا باحصأ لاقو . تزاج ريصب لجر
 دوهشملا لجرلاب ءيج ةداهشب لجر ىلع دهش اذإ سانلا ضعب لاقو

 يدي نيب نوملكيف كلذ نم رثكأ وأ سفنأ ةثالث هعم رفنب ءيجو هيلع
 هيلع دوهشملا تدعأ وه اذه لاقف هيلع دوهشملا مالك عمس اذإف ىمعألا

 هتداهشف هيلع دهشأ ام ظفحي ناك نإف ىمعألا امأو . هتداهش تذخأ

 يذلا باتكلا أرقي نسحي مل و هيلع دهشأ ام ظفحي مل نإو اضيأ ةزئاج

 لاق هريغ نمو . ذخؤت يأرلا لهأ لوقيو ةلطاب هتداهشف هيلع دهشأ
 نمو . بسنلا ىلع الإ دارأ هلعل بسنلا ىلع هتداهش زوجت ال ليق دقو
 يف ىمعألا ةداهش بوبحم نب دمحم لاق رثألا نمو باتكلا اذه ريغ

 ليق دقو لاق هريغ نمو . ةيالولا ريغ يف هتداهش ىرجم يرجت ةيالولا
 . هتيالو عفر نم هلوقب ىلوتيو ةيالولا يف هتداهش زوبت
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 اميف ىمعألا ةداهش زوجت و ناطحق يأ ماكحأ نمو : ةلأسم

 . كلذ وحنو حاكنلاو توملاو بسنلا لثم روهشملا ربخلاب هيلع لدتسي
 . بسنلا يف الإ ىمعألا ةداهش زوجت ال هللا دبع وبأ لاق

 امم بسنلا ىيف الإ زوجت ال ىمعألا ةداهش انباحصأ لاق : ةلأسم

 ادع اميفو . هرصب باهذ لبق هل ًانقيتم ناك اميفو تيب يف هعم ابر
 لوبق نع مهعانتما نم نم يسفن يفو . ةزئاج ريغ هتداهشف كلذ نم

 يوذ اودهشاو » ىلاعت هللا لاق . هيف هنقيت زوجي امب اوركذاف مهتداهش

 اذإ ىمعألاو 4 ءادهشلا نم نوضرت نمث ظ لاقو . 44 مكنم لدع

 هعامسب اقوثوم الدع ناك اذإف يضرم لدع وهف احلاص املسم ناك

 بسنلا يف هتداهش زوجت اك هتجوزو هطيلخو هراجو هيبأ ىلع دهش اذإ

 لبق اهلمح اذإ اهلوبق يف اوفلتخي ملف تيب يف مهو وه ابر نم ىلعو
 ىلع الدع ناك اذإ هتداهش لوبق يدنع بجوي رظنلاو . هرصب باهذ

 ربخي اك هفرعي يذلا رقملا لوق نم هعامسب هنقيت نم هعامسب ربخي ام
 ثدحي نأ زوجي فيكو . هقفلاو ثيدحلا يف هفرعي نم لوق هعامسب
 هلعجو امهنم يضاقلا هلبقو هيلإ هاعفرف هقف وأ ثيدحب نايمعأ يضاقلا
 مكحلا كلذ امهتداهشب بجي ةداهشب هنع دهش اذإف هب مكحي هل الصأ

 . باوصلل قفوملا هللاو هلبقي مل امهنيدحل هب مكح يذلا

 زوجت ال اهنأ جيورتلا ىلع ىمعألا ةداهش يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 فلتخا دقف ىمعي نأ لبق هفرعي ناك اميفو . بسنلا يف هتداهش امأو

 كلذ ىوس اميف امأو بسنلا يف هتداهش زوجت نأ بحأف كلذ ين
 . مكحلا يف هتداهش زاوج ينبجعي الف

 ركنيو مالكلاو توصلا فرع اذإ ىمعألا ةداهش نعو : ةلأسم
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 اوملكتيلو رثكأ وأ لجر ةئام يف هولخدأ ىمعألا لاقو قحلا بحاص
 ناك اذإ هتداهش زوجت لاق . بذاك انأف ةصاخ هفرعأ مل نإف . ًاعيمج
 زوجت ال لاق نم لاقو كلذ ليق دقو لاق هريغ نمو . كلذ لبق هفرعي

 . كلذ يف ىمعالا ةداهش

 مهتي ال امب هتداهش زوجحن لاق ىمعألا ةداهش نع لئسو : ةلأسم

 هتداهش زوجتف مهنم دح أك هنأك ىتح تيب لهأ ف أشني هنأ كلذو هب

 . مهيف اشني ل نم دنع مهتيو كلذ دنع

 لاق هتمالع فرعي نم ىلع ىمعألا ةداهش زوجت لهو : ةلأسم

 . ال نورخآو . معن سانأ لوقي

 لاح يف زوجت سانأ لاق نونجملا ةداهش نعو لوقي : ةلأسم

 . ةداهش نونجم زوجت ال نورخا لوقيو . هتحص

 باهذ لبق فرعي ناك اميف ىمعألا ةداهش زوجت هنأ ليقو : ةلأسم

 بسنلا ىلع هتداهش زوجت ليقو . اهفصوو ةداهشلا ذخأ اذإ الإ هرصب

 دهشي نأ كلذو . حاكنلا ىلع هتداهش زوجتو توملا ىلع هتداهش زوجتو
 توملا كلذكو . اهنييعت ىلع ال نالف ةجوز نالف تنب ةنالف نأ

 . بسنلا كلذكو

 وهو اهب دهشأ نوكي نأ الإ هتداهش زوجت ال ريرضلاو : ةل
 . مكاحلا هتداهش زجيلف هرصب بهذ دقو مكاحلا عم اهب دهش مث .رصبي

 ةعجرلا تبثتو حاكنلا مهب دقعنيو بسنلا يف اضيأ هتداهش زوجتو

 . اوركانتي مل ام روزلا دهاشو ةالصلا لهأ ةقسفو ىمعلا ةداهشب

 نأ الإ هتداهش زوجت ال ريرضلاو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 هرصب بهذ دقو مكاحلا عم اهب دهش مث رصبي وهو اهب دهشأ نوكي
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 وأ ضرأب دهش اذإ كلذو يراوحلا وبأ لاق . هتداهش مكاحلا زجيلف

 نأ نادهاش دهشي نأ دعب نم هتداهش تلبق اهدودحب اهفصوو ةلخنب
 . مكحلا ذفني مث ريرضلا اذه اهب دهش يتلا ةلخنلا هذه وأ ضرألا هذه
 يف امأو يراوحلا وبأ لاق . بسنلا يف اضيأ هتداهش زوجت و باتكلا نمو
 اذه هبسن يذلا نالف وه اذه نأ نادهاش دهشي ىتحف بسنلا

 دهش اذإ بسنلا يف هتداهش زوجت هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو“ ريرضلا

 دارأ هلعل نالف نب نالف لاق اذإ زوجت الو نالف نب نالف نب نالف نأ
 اذإ امأو . هفرع دقف نالف نب نالف لاق اذإ هنا كلذو نالف نب نالفأاذه

 نالف نب نالف اذه لاق اذإ كلذكو . زوجت الف نالف نب نالف اذه لاق
 ىلع دهشي امنإو اذه فرعي ال هزأل اذه ىلع هتداهش زوجت الف نالف نب

 دهش ًالجر نأ ولو هللا دبع وبأ لاق صخشلا ىلع دهشي ال بسنلا
 دهشو يرصب باهذ لبق نم هرصبأ انأو ةنالفب انز ًانالف نأ ىمعأ وهو
 رمأب كلذب ىمسو انالف لتق وأ . اذكو اذك قرسي ًانالف ىأر هنأ
 زوجت ال هنإف ىمعالا هيلع دهش يذلا وه اذه نأ نالدع دهش و حيحص

 هوتعملا وأ ىمعألا ةداهش نع ةداهشلا زوجت و باتكلا نمو . هتداهش

 ةنياعمب وأ تانيبلاب فرعي ام ىلع ءاحصأ مهو مهتداهش نع اودهش اذإ
 ةخسن يفو . ءاحصأ مهو لام و ةباد وأ لجرلا ىلع مهنع د وهشلا

 كلذكو . ءاحصأ مهو مهل هودح لام وأ ةباد وأ لجر نيع ىلع مهنع
 بحاص ريغ ىلع ءاحصأ مهو اودهش هخسن يف وأ اودهش اذإ نيذلا
 هخسن يفو عاضرلاو حاكنلاو قوقحلا يف كلذكو . هيلع يذلاو قحلا
 ىلع اودهشأو ءاحصأ مهو اودهشأ هخسن يفو اودهش اذإ ىضرلاو
 زوجت الف دودحلا يف امأو . ءامدلاو لتقلا يفو ءاحصأ مهو مهتداهش
 بوبحم نب دمحم لاقو . لتقلا يف لوقن كلذكو ةداهشلا ىلع ةداهشلا

١ . هدح ف قح هنا



 ديبعلا ةداهش يف باب

 لاق نم لاقو زوجت ال لاق نم لاقف ديبعلا ةداهش يف فلتخاو

 . ديبعلا ةداهش زيجي ناك ةيواعم ابأ نأ ملعلا لهأ ضعب , لاقو . زوجت

 يف هب لومعملاو مهتداهش زيجي ناكو ةاضقلا ىضقأ حيرش ناك ليقو
 . ديبعلا ةداهش زوجت ال هنا رصعلا اذه

 يضاق ىضقب قتع دبع نعو ديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلأسم
 دهش ام زوجي له ةيدوبعلا يف هدرف رخا ضاق ءاج مث تاداهشب دهشف

 . سانلا دنع رح وهو اهب دهش يتلا هتداهش زوجت معن لاق . هب

 وهو لاح ىلع ةزئاج ديبعلا ةداهش نأ لاق نم لاق دقو : ةلأسم
 نيح هللا نثتسي مل و هتلمجو مالسإلا هلوخدل ةداهشلا يف رارحألا ةلزنم

 ءادهشلا نم نوضرت نم ًاقلطم باتكلا ءاجف ديبعلا داهشاب هب انرمأ

 ةلمجب رقملا وه لدعلا نأ ليوأتلا ضعب يف تبث دقو مكنم لدع يوذو
 مل و يلولا هنأ لوقلا ضعب يف جرخيو ةقثلا هنأ ضعب يف جرخيو مالسإلا

 دبعلا ةداهش نأ انعم لوقلا رثكأو . انملع اميف ءيشب دبعلا ركذي

 هللا و مكحلا نم برض ةداهشلاو امكاح نوكي .ال ليق هنأل زوجت ال

 فلاخم ريغ ناكو مكحب مكح ول دبعلا نأ اولاق دقو . كلذ يف ملعأ

 همكح زوجي ال لصألا ناك ولف ضقني مل و كلذ تبث نيملسملا ماكحأل
 ةيالولا هنع ذخؤت هنأ افالتخا ملعن ال اوعمجأ دقو . عقو اذإ هوس امل
 . ايتفلا قيرط نم جرخي كلذ نال ةءاربلاو ةيالولا رصبي ناك اذإ

۔ ٤٢



 ديبعلا ةداهش زوجت الو رفعج يبأ نع ذخأ باتك نمو : ةلأسم
 تبنت اهنإف ةيالولا يف الإ اهلك ءايشألا نم ءيش يف ءاسنلاو لاجرلا نم
 . ةيالو مهل تناكو كلذ اورصبأ اذإ ةمألاو ةأرملاو مهنم دحاولا ةداهشب
 باتكلا نمو . ًالودع اوناك اذإ ديبعلا ةداهش نإ ليق دق هريغ لاق
 . هب مكح امو هخسن يفو هب مكح ام الدع ناك اذإ همكح ضقني الو

 نع لئس . انباحصأ نع در هيف انموق بتك ضعب نم : ةلأسم
 دبعلا نأ ىرت الأ . هديسل كولمملا ةداهش زوجت ال لاق كولمملا ةداهش
 مهضعب لاقو زوجت مهضعب لاق . هديس ريغل دهش اذإ هيف اوفلتخاو هلام

 ملعلا لهأ نم لاق نم لاق دقو هريغ نمو . ذخأن كلذبو زوجت ال
 . ديبعلا ةداهش زيجي ناك هللا همحر ةيواعم ابأ نأ

 مساقلا باتك يف ةلأسملا هذه تدجو دمحم نب رمع لاقو : ةلأسم

 رخا ضاق ءاج مث تاداهشب دهشف ضاق ءاضقب قتع دبع يف حبسم نيب
 لوقيو . هتداهش زوجت لاقف . هتداهش زوجت له ةيدوبعلا يف هدرف

 . لس ةيدوبعلا يف در اذإ هتداهش زوجت ال نورخا

 ثلاثلا ىلع نانثا مهنم دهش ءاكرش ةثالث نيب دبع نعو : ةلأسم
 مهو ملو تلق . ال لاق امهتداهش لبقت له هنم هتصح قتعأ هنأ

 نادهاشلا عنميو لاق . نمثلا ضبق كلذب نولجعتي مهنال لاق . لودع

 . هتيرحب افرتعا دق امهنال دبعلا مادختسا نع

٤٢٣



 نيلتاقتملاو لتاقلاو نينعالتملا ةداهش يف باب

 كلذ هبشآ امو ضعب مهضعب نم نيربتملاو

 لخد مث الجر حبذ الجر ىأر لجر يف يناسارخلا َصفح وبأ لاق

 . فوقولا مهيلع عقي مهنا . هلتق موقلا يأ ملعي ملف رفن هيف دجسم يف
 فقوي هنال هتداهش زجت مل ةداهشب موقلا نم ادحأ اودصق نإف لاق
 زجت مل امهدحو نانثا دهش اذإ كلذكو . لتاقلا وه يردي الو هنع

 ادهشي نأ الإ . ال مأ لتاقلا امهدحأ ملعي ال هنأل امهدحو امهتداهش

 لجرلا لتق نم ءيرب امهدحأ نأ ملعي نوكيف رخا امهعم دهشيو اًعيمج

 وأ امهعم دهش يذلا رخالا لجرلا ةداهشو هتداهش زوجتف كش ال

 هلتق نم نائيرب امهنأ كش ال امهنم نانثا نانوكيف ةثالث مهنم دهشي
 . صفح وبأ لاق ام نسحأ ام هللا دبع وبأ لاق . امهتداهش زوجتف
 نأ كش ال هنأ كلذو نينعالتملا ةلزنمب هنأ اذه يف ليقو لاق هريغ نمو
 ةمدقتم ةيالو مهل تناك اذاف لتاقلا مهيأ ملعي الو لتاق رفنلا ءالؤه دحأ

 لاق نم لاقو . هنيعب مهنم لتاقلا ملعي ىتح مهتيالو ىلع مهف مهلك

 ةداهش يف ليق دقو . هنم اربيف لتاقلا ملعي ىتح عيمجلا نع فوقولاب

 تناك ةداهش يف اعيمج ادهش اذإ لاق نم لاقف . فالتخاب نينعالتملا

 ناتأرما ةداهشلا كلت يف لجرلا عم نوكي نأ الإ ةأرما ةداهش امهتداهش

 نم لاقو . ىرخأ ةأرما وأ هريغ لجر ةأرملا عم نوكي وأ لجر وأ
 تميقأو . ةأرما ةداهش امهتداهش تناك ًاعيمج :" ادهش اذإ لاق

 ىلع امهنم دحاو لك دهش نإو . كلذ ف كشي ال ىتح ةأرما ةداهش

 زوجي ال هنأل دارفنالا ىلع ةزئاج هتداهش نأ لاق نم لاقف هنم دارفنالا

٤٤



 امهنأل دهاشلا لطاب هيف حصي ال ام عضومل هب دهش يذلا قحلا لاطبا
 اذهو . امهتيالوب لوقي نم بهذم ىلع كلذو ةيالو امل تناك دق

 ةداهش زوجت لهو دايز يبأ نعو . هريغ نمو . دحاو هانعم هلك
 هنع فوقوم هنا نوملسملا لاق دقو . ال لاق . نعالملا هخسن نينعالتملا

 امهتداهش نأ ليق دقو لاق . هريغ نمو . امهنم بذاكلا ملعي ىتح
 يهو ةدحاو ةداهش نع اعمتجا اذإ امهتداهش زوجت لاقو . ةزئاج

 . ةارما ةداهش

 مث الجر حبذ لجر يف يناسارخلا صفح وبأ لاق ةرركم : ةلأسم
 موقلا مكح ناف هلتق موقلا يأ ملعي ملف رفن هيف دجسم يف لخد

 امهتداهش زجت مل هلتق هنا دحاو ىلع مهنم نانثا دهش ناف . فوقولا
 لتق نم ءيرب امهدحأ نأ ملعي نوكيف رخا دهاش امهعم دهشي نأ الإ

 زوجيف ةثالث مهنم دهشي وأ هتداهش زوجتف هيف كش ال لجرلا
 . نينعالتملا ةلزنمب مهنأل مهتيالو ىلع مهنأ موق لاقو . مهتداهش

 لوقي نم ةداهش نأ ًاضيأ ليق دقو لضف باتك نم : ةلأسم

 تناك نإ اهنأل ةأرما ةداهش يه امنإو ًاعيمج ادهش اذإ امهنع فوقولاب

 انذخأف ةأرما يه امنإف بذاك وه ناك نإو ةزئاج لجرلا ةداهشف ةبذاك

 . ةزئاج امهتداهشف امهالوتي نم لوق ىلعو طايتحالاب

 الجر لجر لتق تيب يف موق يف ليقو . باتكلا نمو : ةلأسم
 مهدحأ ةداهش زوجت ال هناف وه مهيأ ملعي ملف مهيف لخد مغ انز وأ

 ةنالث دهش نإف . ةدحاو ةداهش امهتداهش تناك نانثا دهش ناف هدحو

 . ال ودع اوناك اذإ نيدهاش نع اوناك

. ٤٥



 ةمذلا لهأ ةداهش يف باب

 يمذو ملسم يف رثألا يف تدجو تلقو كلام ابأ خيشلا تلأسو
 نوكي نأ الإ ملسملل هب مكحي هنإ باوجلا . هناعزانتي ءيش امهيديأ يف
 . بوبحم نب دمحم لوق هنظأ اذه معن لاق . اهب هل مكحيف ةنيب امهدحأل
 . ةنيبلا تمدع اذإ امهنيب هلعجف ىلع نب ىسوم امأو

 يف رادلا تناك اذإو ةرفص يلأ عماج نم هنأ دجوي اممو : ةلأسم
 هابآ نأ ةمذلا لهأ نم ةنيبلا ماقأو يمذ رخا اهاعداف يمذ لجر دي

 هل ىضقيو زئاج هناف هريغ ًاثراو هل نوملعي ال اثاريم اهكرتو تام

 لهأ نم رادلا هدي يف يذلاو سوجملا نم دوهشلا ناك ولو رادلاب
 لهأ ىلع لك الإ ةمذلا لهأ ةداهش زوجت ال ليقو هريغ لاقو . باتكلا

 . سوجملا ىلع سوجملاو ىراصنلا ىلع ىراصنلاو دوهيلا ىلع دوهيلا هتلم
 نمو . ضعب ىلع مهضعب ةداهش زوجت ليقو . دهعلا لهأ كلذكو
 رفاك رخالاو ملسم امهدحأ نانبا رفاكلا تيملا اذه ناك ولو باتكلا
 يبأ تام ملسملا لاق .:هتلم ىلع تام هابأ نأ امهنم دحاو لك اعداو

 ينيد ىلع ارفاك يبأ تام لب تبذك رخالا لاقو . ينيد ىلع املسم

 اثراو هل نوملعي ال اثاريم رادلا كرتو تام هنأ كلذ ىلع ةنيبلا اماقأو
 ىرت الأ ىلوأ مالسإلا نأ لبق نم امهنم ملسملل اهب ىضقي هنإف . امهريغ
 دوهشو نيملسم يمذلا دوهش ناك ولو تيملا بالا ىلع يلصأ ينإ
 ضرألاو رادلاو ملسملل اهتلعجو ةمذلا لهأ ةداهش تزجأ نييمذ ملسملا

 ةباد نيلجر دي يف تناك اذإو . ءاوس كلذ لك يف بايثلاو ناويحلاو
 لاقف اثاريم كرتو تام امههابأ نأ اعيمج ارقاف رفاك رخآلاو ملسم امهدحأ
 ىضقي هناف رفاك وهو يبأ تام رخالا لاقو . املسم يبأ تام ملسملا

س ٤٦



 كلذكو ملسملا هنبا لوقب تيملا ىلع يلصأ ينإ ىرت الأ ملسملل اهب
 . هريغ لاق . ةضفلاو بهذلاو ناويحلاو ةمالاو دبعلاو اهلك ضورعلا
 هنأ ملسملا ىعداف نيذه هينبا كرتو تامف أيمذ ناك بألا نأ حص اذإ
 ثاريملاب ىلوأ امهنم يمذلا نأ اًيمذ تام هنأ يمذلا ىعداو املسم تام
 لوقلا كلذكف املسم ناك نإو . هلاقتنا حصي ىتح لصألا ىلع وهو
 مالسإلا راد يف ناك اذإ هب لوأ مالسإلاف هرمأ حصي مل نإو ملسملا لوق
 اذإف ةنيب كلذ ىلع يمذلا يت أي نأ الإ هلوق لوقلاو ملسملل ثاريملاف
 امهابأ نأ اعيمج ارقأف ناوخأ امهو نيملسم نيلجر دي يف رادلا تناك

 لاقو املسم يبأ ناكو املسم تنكو امهدحأ لاقو اثاريم امهكرتو تام
 رخآلا هبذكو هتايح يف تملسأ املسم اضيأ انأ تنكو تقدص رخآلا
 ملسأ هنأ رخآلا رقأف يبأ توم دعب تملسأف ارفاك تنأ تنك لاقف
 ىلع نوكيو هيلع اعمتجا يذلا ملسملل ثاريملا ناف هيبأ توم لبق
 ناك ول تيأرأ . لاملا مسقي مل ام هيبأ توم لبق ملسأ هنأ ةنيبلا رخالا

 توم دعب تقتع لب وه لاقو كلببأ توم لبق تقتع هوخأ لاقف ًادبع

 تنأ امأو هتوم لبق تقتعاف انأ امأو رخآلا لاقو . اعيمج تنأو انأ يأ
 رخالا ىلع ةنيبلاو هقتع ىلع اعمتجا يذلل ثاريملا نإف هتوم دعب تقتعاف
 هجولا اذهبو ثاريملا امهل اضيأ كلذكو مويلا نارح امهنأ ملعي نأ دعب
 تام هابأ نأ ملسم اهاعداف يمذ لجر دي يف. رادلا تناك اذإو . ذخ أن

 لهأ نم ةنيب كلذ ىلع ماقأو هريغ ثرا و هل نوملعي ال اثاريم اهكرتو

 هناف . ةمذلا لهأ نم ةنيب اهيلع ماقأو كلذ لثم يمذا اهيف ىعداو ةمذلا

 اميف مهتداهش زوجت ال رافكلا نم يمذلا ةنيب نأل ملسملل اهب ىضقي
 رادلاب تيضق نيملسم يمذلا ةنيب تناك ولو . هصقنيو ملسملا رضي

 ةنيبلا ملسملا مقي ىتح هيدي يف يه يذلل رادلا نأ ىأرو . نيفصن اهنيب

٤٧



 اذإو . اهلك ءايشألاو بايثلاو ضورعلاو ناويحلا كلذكو . نيملسم
 هذه كرتو ملسم وهو تام يلأ لاقف ملسم لجر دي يف رادلا تناك

 رفاك وهو يخأ تام لاقف يمذ وهو تيملا يخأ ءاجو يل اثاريم رادلا
 ثري الو ثاريملا هلو نبالا لوق لوقلا نإف . ملسم اذهو ينيد ىلع
 امهتلاقم ىلع ةنيبلا اماقأ ولو ةنيبلا لوق هل نوكي الو ائيش نبالا عم خألا

 مل و لاق ام ىلع ةمذلا لهأ نم ةنيب خألا ماقأ ولو ملسملا ةنيب تزججأ
 اذإو . ملسملا نبالا ىلع رافك مهو خألا ةنيبب ذخا ل ةنيب نبالا مقي

 ملسم يجوز ةملسم يهو تيللا ةأرما تلاقف ةثرو دي ىف رادلا تناك

 خأ ءاجو ارفاك انوبأ تام لب . رافك مهو هدلو لاقو . املسم تام

 ثاريملا اهعم يعدي وهو . اهتلاقم ىلع ةأرملا قدصف ملسم وهو جوزلا
 ثراولأ وهو تام اذه اخأ نأب ةرقم ةأرملاو رافك مهلك دالوألاو
 هنأ ىرت الأ ائيش دالوألل لعجأ الو هيخأو هتأرمال ىضقأ ينإف . اهعم
 تنبلا تلاقف املسم ًاخأ كرتو رفاك نبالا ةملسم ةنباو انبا كرت ول

 . اًملسم هلعجأ ينف ارفاك نبالا لاقو . املسم تيملا ناك دق خألاو

 خأو تنب هل نكي مل ولو . خألاو تنبلا ثروأو هيلع يلصأو
 هنبال ثاريملا تلعجو . هنبا لوق لوقلا تلعج كلذ يف اومصتخاو
 ةثرولا ضعب ناك ناف . نبالا عم هل ثاريم ال هنأل خألا قدصأ الو
 مل و مالسإلا راد يف ناك اذإ . هريغ لاق . هلوق لوقلا تلعج املسم

 هماحرأ نم ةثرولا نم ناك نمف هثاريم يف اومصتخا امنإو يمذ هنأ حصي

 هنأ حصي ىتح مكحلا يف ملسم وهو يدنع هثاريمب ىلوأ وهف املسم
 مهدعب ,براقالاو هدالوأ نم سيل هماحرأ نم ىعدملا ناك ولو يمذ

 ةنبالا و اخاو ةنبا تناك اذإو . كرشلا ىعدا نم يعدملاو ءاوس مهلك

 ناك ةنبالا تلاقو ارفاك ناك تيملا نا خألا لاقف رفاك خألاو ةملسم

. ٤٨



 خألا ناك نإو . كلذك هارأ ثاريملا الو تنبلا لوق لوقلاف املسم
 ناك ةنبالا تلاقو املسم يخأ ناك خألا لاقف ةرفاك ةنبالاو ملسملا وه
 ثراو ال هنا ملع اذإ ملسملا خآلا وهو ملسملا لوق لوقلاف . ارفاك يبأ
 هلوق لوقلا تلعج املسم ةثرولا دحأ ناك اذإ ثاريملا هلو . امهريغ هل

 ةنيب رفاكلا ماقأ نإ كلذكو معن . رفاكلا قدصأ الو هلثم ملسم هنأل
 نم ةنيب اوماقأ ناف . ملسملا ىلع مهتنيب لبقأ ال يناف رفكلا لهأ نم
 ماقأ ولو ملسملا نود مهل ثاريملا تلعجم ملسملا مقي مل و مالسإلا لهأ

 يمذلا ةنيب زوجت ال هنآل ملسملا ةنيب تذخأ ةمذلا لهأ نم ةنيب ملسملا
 امهابأ نأ ارقأف رفاكو ملسم نيوخأ دي يف رادلا تناك اذإو ملسملا ىلع
 قدصي ال ملسملا نرف هتوم لبق ملسأ دق هابأ ملسملا لاقو . ارفاك ناك

 ناك هابأ نأ لقي مل ولو ةنيبلا هيلعف ارفاك هابأ نأ رقأ دق هنأل كلذ ىلع
 لك يف اذه كلذكو . هلوق لوقلا تلعج املسم ناك لاقو . ارفاك

 وهو يمذلا تام اذإو . ملعأ هللاو بابلا اذه يف انركذ امم ثراو

 اهقتعأ هنأ تعداف ةيمذ ةمأ هلو رافك مهلك هتنروو يمذ هنأ فورعم
 اهيلعو ةيعدم يهف هدعب تقتعاف ةمأ تناك لب ةثرولا لاقو . هتايح يف

 ةينارصن ةأرما هلو ملسملا تام اذإو . هتوم لبق تقتعا دق اهنا ةنيبلا

 ثاريم الف ةنيب اهل مقت مل نإف ةنيبلا اهيلعف هتايح يف تملسأ دق تلاقف

 اهنأ فرعي مل ولو مهملع ىلع اوفلحي نأ ةثرولا ىلعو . ةثرولا ىلع اهل
 ثاريملا اهو اهلوق لوقلا ناك ةملسم تلازام تلاقو ةرفاك تناك

 تناك اهنأ ترقأ ولو ثاريملا نم هتوم دعب اهجارخا ىلع نوقدصيو

 ترقأ اهنأل ةنيبلا مقت الا ثاريملا اه لعجي مل هتايح يف تقنتعا اهنأو ةمأ
 كلذ يه تدحج و اثالث اهقلط ناك هنأ اوعدا ولو ةنيبلا اهيلعف . قرلاب
 لاقو . اهتدع ضقنت مل هنأ فلحت نأ دعب ثاريملا اهلو اهلوق لوقلا ناك
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 ةدحاو اهقلط هنأ ترقأ ولو انعم انعم ةدعلا ءاضقنا سيلو ثاريملا اهل .

 ةثرولا اهبذك و ةدعلا يف اهعجار هنأ و . ةدعلا ءاضقناب ترقأو 7 يف

 هجولا اذه يف يهو اهعجاري مل هنأ ةثرولا لوق لوقلاف اهعجاري مل اولاقو
 اهلف دعب ضقنت مل اهتدع تناك نإ نكلو ةنيبلا اهيلعو ةيعدملا يه
 لجرلا تام اذإو . اهل ثاريم الف تضقنا دق ةدعلا تناك نإو ثاريملا

 مهو هدلو لاقو رفاك وهو تام انوبأ الاقف نارفاك نايمذ هاوبأو

 ثاريم الو نيملسملا هدالوأ لوق لوقلاف ملسم وهو تام موي نوملسم
 هنبا ماقأف لجر دي يف اثاريم كرتو لجرلا تام اذإو . نيرفاكلا هيوبأل
 دلو هل لاملا هدي يف يذلا لاقو . املسم يبأ ناك لاقو هنبا هنإ ةنيبلا

 اذه يف مدقتأ يناف . ال مأ اذه ريغ دلو هل يردأ ال لاق وأ اذه ريغ

 تعفد ثراو الو دلو هل فرعي مل ناف ثراو وأ دلو هل له رظنأف
 نبالا اذه ناك ول كلذكو . ليفكب هنم تقثوتساو اذه ىلإ ثاريملا

 كلذ يف رظنلا دعب هلك هل ثاريملا تلعج ارفاك يبأ ناك لاقو ارفاك
 هل دجأ ال نأ دعب . هلك اهل ثاريملا تلعج ةنبا تناك ول كلذكو

 خألا نباو تخألاو خألاو ةدجلا امأف مألا كلذكو . ًاثراو الو ةبصع
 . مه م ةثرولا ىلع ةنيبلا ميقي نأ الإ ًائيش مهيطعأ ال يناف معلا نباو

 ينإف ةأرملاو ةجوزلا امأو ز اذه ريغ ثرا و هل نوملعي ال مهنأ نودهشيو

 نأل ةثرولا فرعأ ىتح ةأرملاو جوزلا بيصن نم نوكي ام ام لقأ مهيطعأ
 يف نوكي ال خألاو لاح لك ىلع ثراو ةأرملاو جوزلاو دلاولاو دلولا
 معلا نباو معلاو تخألا كلذكو . ًاثراو لاح يف نوكيو اثراو لاح

 ءالؤه نم ادحأ يطعأ الف ةدجلاو دجلا كلذكو نبالا نبا كلذكو

 مهضعب لاقو ةثرولا ىلع ةنيبلا اوميقي وأ ثراو هنأ ملعأ ىتح ائيش

 ريغ هنأ ملعأ ىتح ثاريملا يف مهبيصن نم رثكأ جوزلاو ةأرملا يطعأ
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 ىتح لقألا ايطعي نأ ةأرملاو جوزلا يف يلإ بحأ لوألا لوقلاو كلذ

 لقأ نوطعي نيجوزلا لثم لاح ىلع ثري نم . هريغ لاق . رظني
 حصو هدي يف ناك اذإ مكحلا ريغ امأو مكحلا يف اذه نوثري ام

 لجر . هريغ نمو . كرت ءاش نإو ملس ءاش نإ رايخلاب وهف انفصو ام
 . ثاريملا نم يطعت مك هتأرما اهنإ ةنيبلا تماقأف هتأرما تءاجف تام

 . نمثلا عبر ىطعت ام لقأف
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 كرشلا لهأو ينارصنلا ةداهش يف باب
 اعيمج مهيلع وأ مالسإلا لهأو كرشلا لهأ ىلع

 ينارصن ىلع اودهش ىراصن ةعبرأ نع هللا دبع يبأل باوج يفو
 هيلع مهتداهش لاقف . هتعواط وأ اههركتسا اولاقو ةملسم ةأرماب انز هنأ
 اودهش نإو . مهتداهشب دحلا همزليو مهنيد يف الودع اوناك اذإ ةزئاج

 لبقت مل هتعواط اهنأ اودهش نإو اهلثم رقع همزل اههركتسا هنأ
 اهمزلي الو اهايإ مهفذقب ريزعتلا مهنم دحاو لك ىلع ناكو . مهتداهش
 زوجت ال عضوملا اذه يف ىراصنلا ةداهش لاقو . مهتداهشب دح يه

 ةملسملا نعو ينارصنلا نع مهتداهش طقستو اورزعيو اوفذق مهنأل
 امنإو . اهايإ مهفذقب مهتداهش طقست لاق نم لاقو . ييأر كلذكو

 همزلي امم ينارصنلا ىلع مهتداهش زوجتو . مهكرشب مهتداهش تطقس
 . قادصلاو دحلا نم

 لهأ لك نم ءاسنلاو لاجرلا نم لودعلا ةداهش زوجتو : ةلأسم
 عيمج يف ةالصلا لهأ نيب كلذ نم زوجي ام ىلع مهتلم ىلع ةلم

 نم يش يف ةالصلا لهأ ىلع مهتداهش زوجت الو اهلك تاموكحلا

 هب عجري ام لثم كلذو . مهيلع ىنعملا يف داع اميف الو تاموكحلا

 ةالصلا لهأ ىلع اهب بجي _ ال هنأل ةالصلا لهأ ىلع هيلع دوهشملا
 لهأو ةالصلا لهأ هانعم مزلي ام ةدحاولا ةداهشلا يف عمتجا نإو ، ءيش
 لهأ مزلي اميف ةزئاج ريغو ةزئاج مهتلم لهأ مزلي اميف تناك مهتلم

 عقت ام لثم كلذو ةالصلا لها ىلع ةزئاج ريغو ةخسن يفو ةالصلا
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 نم امهيلع ىنعملا ف دوعي وأ يلصملاو لمل ىلع ةدحاولا ةداهشلا هب

 ىلع مهنم ةلملا لهأ ةداهش زوجت الو تاموكحلا عيمج يف ةخسن يفو
 . للملا لهأ نم اهريغ

 اهتلم ىلع ةزئاج ةلم لك ةداهشو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 مالسإلا لهأ الإ ىرخأ ةلم لهأ ىلع ىرخأ ةلم لهأ ةداهش زوجت الو
 اذهو . هريغ لاق . للملا لهأ عيمج ىلع ةزئاج مهنم لودعلا ةداهش نإف

 ةلم ىراصنلاو ةلم دوهيلا للم ىلع كرشلا نأ لوقي نم لوق ىلع

 مهضعب ىلع الإ موق لك ةداهش لبقت ال كلذك وهف ةلم سوجملاو
 نيكرشملا ةداهش زوجت و . ةلم هلك كرشلا نا لاق نم لاقو . صعب

 لها نم نيتارماو لجر ةداهش زوجتو عماجلا نمو . ضعب مهضعب ىلع
 . مهنيد ف ال ودع اوناك اذإ مهنم وه نم ىلع باتكلا

 ةداهش ىلع ةمذلا لهأ ةداهش زوجت الو رثألا نمو : ةلأسم
 لسو يمذلل يمذلا ىلع ملسملا ةداهش زوجت و ملسمل الو يمذل نيملسملا

 . يمذلا ىلع ملسملا نع يمذلا ةداهش زوجت ليق دقو . هريغ لاق . اهنع

 يمذلا ىلع يمذلا نع ملسملا ةداهش زوجت و ملسملا ىلع زوجت ال و

 . ملسملا ىلع زوجت الو
 رفاك ىلع ملسم لجر ةداهش ىلع دهشي رفاك لجرو : ةلأسم

 اذهف . بئاغ وأ تيم ةداهشلا هنع لومحلا ملسملاو . ملسم وأ رفاكل

 يضق نيملسملا ضعب نأو رفاك ىلع رفاكل رفاك ةداهش نع زوجع ال

 . ةزئاج ريغ يدنع يهف ةيضقب هل

 ةداهش لجر ىلع ادهش نييدوهي نع ةيواعم ابأ تلأس : ةلأسم
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 امل امهتداهش تلاز لاق . هيلع مكحي نأ لبق هيلع دوهشملا ملسأف

 . ملسأ

 املسم الجر نأ ولو لاق ةرسيم نع هنأ دجوي اميف : ةلاسم

 كلذ ىلع رضحأو خأ يسوجم دبعلا اعداف يسوجم دنع نم ادبع ىرتشا

 عجري اذه نأل لاق . دبعلا يف ةزئاج امهتداهش نإ نييسوجم نيدهاش

 . نمثلاب يسوجملا عئابلا ىلع عجري ملسملا نال يسوجملا عئابلا ىلع هانعم
 . ملسملا نم هعازتناب دبعلا ةبقر يف نييسوجملا ةداهش زوجت ال هريغ لاق
 ةداهشب دبعلل قحتسملا عجر يسوجملا نم هارتشا هنإ حص اذإ نكلو

 . هيلع هفلتأ هنإ حص دق هنأل هتميقب وأ هاورشب يسوجملا ىلع نييسوجملا

 ةداهش ليبس ملسملا ىلع نكي ل و كلذ حص وأ هعاب هنأ ةنيبلا تماقو

 هاعدا ملسم لجر نم ادبع ىرتشا ايس وج نأ ولف تلق . ةمذلا لهأ

 زوجت له سوجملا نم نيلجر يرتشملا ىلع رضحأو ملسم لجر

 زوجت . هريغ لاق . ملسملا ىلع ىلع هانعم عج ري اذه نأل ال لاق . امهتداهش

 هنع لطبي الو دبعلا ةبقر نم هدي يف اميف يسوجملا ىلع نييسوجملا ةداهش

 . ةمذلا لهأ ةداهش نم ءيشب ملسملا قحلي الو هسفن همزلأ ام

 اودهشتسا اذإ ينارصنلاو . يدوهيلا ةداهش نع هتلأسو : ةلأسم
 بلط مت اوملسأ مث دوهي مهو . صاصقلاو لاومالا يف قوقحلا ىلع

 مهتداهش زوجت له هل اودهشف مهمالسإ دعب اودهشي نا هل دوهشملا

 افالتخا كلذ يف ملعأ الو ةزئاج اهنإ ليق دق هنا يعم لاق . كلذ ىلع
 اودهش اوناك نإف تلق . اودهش نيح نيملسملا نم الودع اوناك اذإ

 مت هب اودهش اوناك امب مكاحلا ضمي مل و مهتداهش تدرف مهمالسإ لبق
 اوناك اذإ مهتداهش زوجت له مهمالسإ دعب ةداهشلا كلت اودهشف اوملسأ
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 كلذ يف هجولا اذه ىلع زوجت ال اهنأ ليق دق هنا يعم لاق . ًالودع
 كلذ ريغ يف مهتداهش زوجت لهف هل تلق هيف تدر اذإ هنيعب مكحلا

 يعمف جيوزت ىلع اودهش اوناك ناف تلق . ةزئاج اهنأ ليق اميف معن لاق

 . لخدي مل وأ جوزلا لخد لطاب وهو زوج ال جيوزتلا نا ليق دق هنا

 . اوملسي مل وأ لوخدلا لبق اوملسأ

 ينارصنلا ةداهش نعو نسحلاو رباج ىأر هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 يف دايز يبأ نعو . زئاج لاق ضعب ىلع مهضعب يسوجماو يدوهيلاو
 نيملسملا نم الجر نأ غ مهرد فلأ كرتو كله ةمذلا لهأ نم لجر

 لجر ماقأو . مهرد فلأ هيلع هل نا نيملسملا نم نيدهاش هيلع ماقأ

 فلأ يمذلا كلذ ىلع هل نأ ةمذلا لهأ نم نيدهاش ةمذلا لهأ نم
 . نييمذلا نود نيملسملا ةداهشب ملسملل فلألا دايز وبأ لاقن مهرد

 نيدهاش ًاضيأ يمذلا ماقأو ةمذلا لهأ نم نيدهاش ماقأ ملسملا نإاف تلق

 دحاو ناك ناف تلق نافصن امهنيب فلألا نأ لوقأ لاق . ةمذلا لهأ نم

 ناف تلق . نافصن امهنيب لاملا لاق . نيملسملا نم نيدهاش ماقأ امهنم
 نيملسملا نم نيدهاش يمذلا ماقأو ةمذلا لهأ نم نيدهاش ماقأ ملسملا
 دهش اذإ ليق دقو هريغ لاق . نيملسملا ةداهشب يمذلل فلالا لاق

 ةداهش نال نافصن امهنيب لاملاف ناملسم يمذلل دهشو نايمذ ملسملل

 امهنيب وهف نيملسم اعيمج دوهشلا ناك اذإو مهيلع زوجت ةمذلا لهأ

 . فالتخا كلذ يفف ةمذلا لهأ نم مهلك دوهشلا ناك اذإو . نافصن
 يمذلا لام يف تبث دقو ملسملا قح طقست ال يمذلا ةداهش لاق نم لاق
 ةداهش هلطبت مل قح ملسملل تبث اذإف . هل هتداهش زوجت نم ةداهشب

ملسملا دوهش ناك اذإف . مالسالا لهأ ىلع زوجي ال كلذ نأل ةمذلا لهأ



 لطبو هقح ملسملل تبث . ةمذلا لهأ نم يمذلا دوهشو ةمذلا لهأ نم

 يمذلاو ملسملا صصاحتي الو ملسملل قحلا تبني امنإ هنأل يمذلا قح
 نيملسم مهلك دوهشلا نوكي نأ الإ ملعلا لهأ لوق نم عامجالا ف

 نم يمذلا دوهش ناك اذإ لاق نم لاقو . هريع نمو . كلذ مهفاف

 نمو . نافصن امهنيب لاملاف ةمذلا لهأ نم ملسملا دوهشو ةمذلا لهأ
 ىلعو . مالسإلا لهأ ىلع ةزئاج مالسإلا لهأ ةداهش ليق دقو . هريغ
 ةلم لهأ ةداهش زوجت الو . ىلعي الو ولعي مالسالا نال للملا لهأ عيمج

 تبثي الو ءايشألا نم يش يف ةلبقلا لهأ نم دحأ ىلع كرشلا للم نم
 ةعضرملا نإ لاق نم لاق دق هنأ الإ ءايشألا نم ءيش يف مكح مهيلع
 . هيلع عمتجي ال امم كلذو نيملسملا ىلع اهتداهش زوجت ةمذلا لهأ نم
 نم ءيش يف زوجت ال لاق نم لاق دقف نيملسملا ىلع انموق ةداهش امأو
 يف زوجت الو قوقحلا يف زوجت لاق نم لاقو . نيملسملا ىلع ءايشالا

 نيملسملا ىلع مهتداهش زوجت ال هنأ نيملسملا نم عامجإلاو دودحلا
 . رفكلاب

 ءاجف هدلاو تام لجر نع بوبحم نب دمحم لئس لاق : ةلأسم
 لاقو املسم يبأ تام ملسملا لاقف يمذ رخآلاو ملسم امهدحأ نادلو هل

 ءاج ول نكلو ملسملا لوق لوقلا اولاق . اينارصن يبأ تام ينارصنلا

 تام ملسملا لاقف ينارصن نيذه ابأ نأ ادهشف نيدهاشب ينارصنلا
 ىتح ينارصنلا لوق لوقلا ناك اينارصن تام ينارصنلا لاقو املسم
 اينارصن ناك ييأ لاق نا كلذكو . املسم تام هنأ لدع ةنيب موقت
 حصي ىتح ينارصنلل ثاريملا تيأرو هلوق ىلإ تفتلأ مل ملسأ هنأ ريغ

 . ملسأ هنأ
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 نم بورضملا تام مث يسوجم لجر هبرض يسوجم نعو : ةلاسم

 نأ نايسوجم دهش مث هتوم دعب نم براضلا ملسأو مايأ ةثالث لبق
 فيك اًيسوجم تام بورضملا نأ ناملسم دهشو املسم تام بورضملا
 لتاقلا مزلي ىرأ الف . هثاريمو هتيد نوكت نملو اهيف صاصقلا نوكي
 هيلع نييسوجم ةداهش لبقت الو ملسملا ةيد ىلصم ةيد ىهو ةيدلا ريغ

 هتيدو هثاريم نوكيو يسوجملا مالسإ ىلع امهتداهش لبقت نكلو دوقلا يف
 نييسوجلا ةداهشو سوجملا نم دحا هثري الو مالسالا لها نم هتثرول

 هللاو نيملسملا ةداهش نم ىلوأ عضوملا اذه يف امهنيد يف نيلدع اناك اذإ

 ةثالث يف تام ءاوسو ةالصلا لهأل ادهش امنإ امهنأل . باوصلاب ملعأ

 نإو هسفن باهذ هيلع فاخي امم اذه هبرض ناك اذإ كلذو ملسم ةيد

 شرا ريغ براضلا مزلي الف هسفن باهذ هنم هيلع فاخي ال امم ناك

 ىلع نييسوجملا ةداهش يف رظنلا ينبجعي . هريغ لاق . بورضملا كلذ
 ةداهشو ملسأ دقو براضلا ىلع اهارأ يناف املسم بورضملا توم
 ِ . نيملسملا ىلع زوجت ال كرشلا لهأ

 زئاج دوهيلا ةداهشف ةلم كرشلاو ةلم مالسإلا ليق دقو : ةلأسم

 ارن ىلع ةزئاج يسوجملا ةداهشو يسوجملاو ينارصنلا ىلع

 زوجت ةلم لك ةداهش لاق نم لاقو اذه ليق دق هريغ لاق . يدوهيلاو

 باتكلا نمو . ةلم ىلع لك مهنأل . ىرخألا ىلع زوجت الو اهتلم ىلع
 ةزئاج هتداهشف ءيشب يسوجم ىلع ينارصن وأ يسوجم ملسمل دهش اذإو

 تامف ملسم لجرو ينارصن لجرل قح ينارصنلا ىلع ناك اذإو

 نيملسملا نم ةنيب ينار صنلا ماقأو ىراصنلا نم ةنيب ملسملا ماق اف ينارصنلا
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 ىراصنلا نم ةنيب ملسملا ماقأ اذإو . صصحلاب ناذخأي ءاوس امهف
 لاق ءيش ينارصنلل سيلو هب قحأ ملسملاف ىراصنلا نم ةنيب ينارصنلاو
 ليقو ىلوأ ملسملا نأ ليق دقف ىراصن اعيمج تانيبلا تناك اذإ معن هريغ
 . لاق امكف كلذ رئاس امأو صصخحلاب امهنا

 املسم الجر نأ ولو لاق ة رسيم نع دج وي اميف ةرركم : ةلأسم

 ىلع رضحأو رخآ ىسوجم دبعلا ىعداف يسوجم دنع نم ادبع ىرتشا

 اذه نأل لاق . دبعلا يف ةزئاج امهتداهش نا نييسوجم نيدهاش كلذ

 يسوجملا عئابلا ىلع عجري ملسملا نأل يسوجملا عئابلا ىلع هانعم عجري

 لجر هاعداف ملسم لجر نم ادبع ىرتشا ًايسوجم نأ ولف تلق . نمنلاب

 . امهتداهش زوجت له سوجملا نم نيلجر يرتشملا ىلع رضحأو ملسم
 هانعم كلذكو . هريغ نمو . ملسملا ىلع هانعم عجري اذه نال ال لاق

 . ملسملا دي نم ع زني هزأل يسوجملا ةداهش زوجت ال ىلوألا ةلأسملا ف

 . قحب ملسمل ينارصن ىلع نيينارصن ةداهش زوجت له تلق : ةلأسم
 معن لاق هريغ نمو . نيكرشملا ةداهشب قوقحلا ملسملا ذخأي ال لاق
 . نيملسملا نم لدع مكاح هب هل مكحي مل و هالاق ام قدص ملعي مل اذإ

 نيملسملا نم لدع مكاح كلذب مكحو هالوقي ام قدص ملع نإ امأو

 . ماكحألا يف كلذ ةزاجإاب رثألا ءاج دقو زئاج هل كلذف

 اودهش ىراصنلا نم ةعب رأ يف هللا همحر ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم

 مقي نأ ك احلا دارأ املف مهنيد يف يف ًالودع اوناكو انز هنأ ينارصن ىلع

 ةداهش زيجأ ال ينأل مهتداهش لطبتو دحلا هنع ًاردي لاق ملسأ دحلا هيلع

 هيلع عقو همالسإ نوكي نأ الإ ملسملا ىلع ينارصنلا هخسن ىراصنلا
 هنع يردي هخسن هنع ردي مل ملسأ مث دحاو طوس ولو دحلا لوأ
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 نم نادهاش هيلع دهش نإ كلذكو . دحلا مامت هيلع ناكو مالسإلا

 نأ لبق نم ملسأ مث امهنيد يف نيلدع اناكو اينارصن لتق هنا ىراصنلا

 نم ملسأ مث هيلع مكح دق ناك نإو . امهتداهش تلطب هيلع مكحي
 لطب دوقلاب هيلع مكح نوكي نأ الإ قحلا هيلع تبث قحلا همزل نأ دعب
 . هلام ىيف ةيدلا هيلع ناكو دوقلا

 ىلع قحب ملسمل نايدوهي دهش اذإو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 ملسملل يضقي هنإف يدوهيل اضيأ قحب نايدوهي دهشو كلاه يدوي
 . ءاهقفلا ضعب لاق كلذك هقحب يمذلل ناك ءيش لضف نإف يمذلا لبق

 زوجت مهلك دوهشلا نأل ناصصاحتي ليق دقو معن لاق هريغ نمو
 ىلع ملسملل نايدوهيلا دهش نإف باتكلا نمو . كلاهلا ىلع مهتداهش

 مل نإ يدوهيلا كرت ام اصصاحت يمذلل ناملسملا دهشو هقحب يدوهيلا

 بجو امل قحلا نأ كلذو معن لاق هريغ نمو . امهيلك ءافو امهل نكي
 بجو دق ءيش ىلع يدوهيلل نايمذلا دهشو نييمذلا ةذاهشب ملسملل

 ملسملل بجو دق ءيش ىلع يدوهيلل نييمذلا ةداهش زجت مل ملسملل

 ناملسملا دهش امنإو . هل قحلا ناكو ملسملا ىلع يدوهيلا ةداهش زجحت مل و

 كلذكو . اصصاحتو دارأ هنا يعمو ملسملا ىلع امهتداهش تتبث يدوهيلل
 دق امهنال لاملا اصصاحت ناملسم يمذللو ناملسم ملسملل دهش ول

 . نيملسملا ةداهشب اعيمج امهعم تبثو ةداهشلا يف ايوتسا

 اذكب هبلطي هنأ ةنيب نيملسملا نم لجر ماقأف يفوت نمعو : ةلأسم

 اذكو اذكب هبلطي هنا ةنيب دوهيلا نم لجر ماقأو ارانيد وأ امهرد اذكو

 نوديري هنأب دوهيلا نم اودهش نيذلا ىرأ لاق . لاملا يف ايساوتي له
 هللاو هقح ملسملا ىطعي نكلو كلذ ىرأ الف ملسملا قح اولطبي نأ
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 نأل ناملسم نادهاش ملسملل دهش ناك نإ معن رثؤملا وبأ لاق . ملعأ

 ملسملل دهش نإو . زوجت ال ملسملا قح لاطبإ ىلع نييدوهيلا ةداهش
 ردقب يدوهيلا لام يف يدوهيلاو ملسملا عرش قحب يدوهيلا ىلع نايدوهي
 . نيلدع اناك اذإ صصحلا

 ينع متظفح متنك مكنأ تركذو هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 كنأ ممت كرش لهأ مهن ل ضعب ىلع ضعب ةداهش زوجت ةمذلا لهأ نأ

 يلا ملعاف . كلذ يف يمأ ر ةفرعم تببحأف كلذ نع تعجر ينإ كفغلب
 هنأ هيلع انأ يذلاو يلوق نم ناك كغلب تركذ يذلا اذه نأ ملعأ م

 لك زوجت الو للملا لهأ نم اهريغ ىلع مهنم ةلم لهأ ةداهش زوجت ال
. اهيلع الإ مهنم ةلم



 نيد هل يذلاو عئابلاو ءالكولاو اك رشلا ةداهش ف باب :

 امهنم دحاو لك دهشي نيدهاشلاو هل دوهشملا ىلع
 امهنم رجأتسملا وأ ريجألاو هبحاص ىلعو هبحاصل

 امهدحأ دهش نيكيرش نيلجر يف بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 نأ الإ الدع ناك اذإ هتداهش زوجت لاق . هتكرش يف هل ءيشب هبحاصل

 دقو لاق . هريغ نمو . هتداهش زوجت الف امهنيب عاشم ءيشب دهشي
 . هتداهش ز وجت ليق

 لك دهش ةمأ امهنيب نيلجر يف يراوحلا نب لضفلا لاق : ةلأسم
 ةداهش لبقت ال لاق . بسنلا نم هتخأ اهنأ هبحاص ىلع امهنم دحاو
 انوكيو امهدحأ عم رخا دهاش كلذ ىلع دهشي ىتح رخالا ىلع امهدحأ
 . نيلدع

 له ةلاكولا نع لزع اذإ ليكولا نع هتلأسو هريغ نمو : ةلأسم
 دق ناك ءيشب دهشي نأ الإ معن لاق . هلكو ناك نمل هتداهش زوجت

 لاق نم مهنمف . افالتخا كلذ يف انعمس دقف يضاقلا ىلإ هيف همصاخ

 . زوجت ال لاق نم مهنمو زوجت
 ةوسن عبرأ مهل رفن ةعبرأ نع هتلأسو هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 مسق يف هتجوز ىلع ةلاكولاب رخالل مهنم دحاو لك دهشف لام نهنيب
 كلذ ةوسنلا ركنأ مث . نمثلا ضبقو عيب يف وأ نهنيب كرتشملا لاملا اذه
 لك نأل ةمساقملا يف زوجت ال لاق . مهيلع نهجاوزأ ةداهش زوجت له
 هتلك و اهنأ هتداهش امأو . لعف ام ماتبو هتمساقم ماب دهشي مهنم دحاو
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 ك احلا دنع لدع ادهاش دهش ناف تلق . زوجت ال اهنإف اهلام عيب يف

 كاحلا هزاجأف نمثلا ضبق يفو اهلام عيب يف اهريغ وأ هتجوز نع ةلاكولاب
 ناذه ىرتشاو ةلاك ولاو لجرلاو هخسن لجرو ةارملا لام عيب لإ

 لجرلاو ةآرملا تركنآو لاملا اذه نم ائيش امهدحأ وآ ةلاكولاب نادهاشلا

 مل انإ لجرلاو ةأرملا تجتحاو عيبلاب ةلاكولاب نادهاشلا دهش ةلاكولا

 تناك اذإ لاق . انلام نم امهيلإ راص ام ماب نادهشي ناذهو لكوت

 ايرتشا ت هنم ايرتشي نأ لبق نم ةلاكولاب هل ك احلا عم تتبث دق امهتداهش

 نأ لبق نم هنم ايرتشا اناك نإو . امهتداهش تمت دقف كلذ دعب هنم

 امهل عاب ام ماتب ادهش امنإ امهنال امهتداهش زجت مل ادهش مث ادهشي
 لزع ناو لزعي مل و ايح هعم ادهش يذلا مكاحلا اذه ناك اذإ كلذو

 اذهب ليكولا اذهل مكح دق مكاحلا اذه ارضح امهنأ لدعأ دهاش دهشف
 اذهب وه دهشيف اذه لزع نا كلذكو هتلاكو . هدنع تحصو عيبلا

 ريغ عيب :اذهف اذه حصي مل نإو . زئاج عيب اذهف هريغ لدع ادهاش

 . اذه اهلام عيب يف عئابلا تلكو ام هللاب نيمي يرتشملل

 مهلكو نمل ءالكولا ةداهش زوجت ال و رفعج نب عماج نمو : ةلاسم

 . لقعلا بماذلا هوتعملاو مجعالاو ميتيلل ليكولاو يصولا ةداهش الإ

 كلذ يلوف مدق مث هل نيد يضاقت يف اليكو لكو نمو : ةلاسم
 ةزئاج هتداهشف هنم ىضاقتي ناك ام ىلع ةداهشب هل ليكولا دهشف هسفنل

 . هتلاكو تلاز اذإ

 يعمف ترثعف هل امعاتم اهيلع لمحي ةباد لجر ىرتكا اذإو : ةلأسم
 لجر ىلع دهشف ةعاتم ةلماح هدي يف يهو ترسك وأ تييعف دارأ هنا
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 لدع ةنيب موقت نأ الإ ةزئاج هتداهش نأ اهرسكف ضرتعا وأ اهرقع هنأ
 رجأتسي يذلا امأو . هل اهارتكا ام ريغ ةبادلا هذه ىلع _ لمح هنأ

 اهنا نكاسلا اذه دهشف اهبحاص اهيف عزون مث فورعم تقو ىلإ اراد
 هذه نكس هل يذلا تقولا يف اندنع زوجت ال هتداهش نإف هنكسأ يذلل

 زوجت ال هنأ تدجوو هريغ نمو . رخالل هتداهش زوجت نكلو رادلا
 . ملعأ .هللاو رجأ ريغب _ الو رجأب نكاسلا ةداهش

 دهشف دلب ىلإ هلمحي لجرل المج _ لجر ىرتكا اذإو : ةلأسم

 نوكي نأ الإ متي مل امئاق طرشلا مادام هل هتداهش زجت مل ةداهشب هيف هل

 امهنيب طرشلا ىضقنا اذاف هتداهش مكاحلا درو كلذ لبق هل دهش ناك دق

 نأ الإ هل هتداهش تزاج هلمج هنأ ىرتكملا دهش مت لمجلا اذه ىرك ىف

 زوجي الف هذه هتداهش تدرف دعب هئارك يف وهو هيف هل دهش نوكي
 . كلذ دعب هيلع هل

 هللا دبع وبأ لاق . هبحاصل ريجألا ةداهش ضعب هركو : ةلأسم

 . الدع ناك اذإ هتداهش لبقت

 ةلاكو نم هعزتنا مث هل لام يف لجرل اليكو ناك نمو : ةلأسم
 لاملا بر هعزتنا اذاف لماعلا امأو . ءيشب هيف هل دهشي نأ زجي مل هلام
 . هتداهش ك احلا درف لماع وهو دهش نوكي نأ الإ هل هتداهش تزاج

 جرخأ مث اليكو هيف ناك ءيش يف ليكولا ةداهش زوجت الو : ةلأسم

 . ءيشلا كلذ يف هتداهش زوجت الف هيف هتلاكو نم
 لاملا نأ هملعأو الجر لك و لجر نعو هللا دبع يلأ نع : ةلأسم

 فورعم نمثب هيلع هعابف الام هل عيبأ نأ ينرمأ نالفل وهو يل سيل

 نمثلا ضعبب يرتشملا رقأف يرتشملا نم نمثلا بلطف لاملا بحاص مدقف
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 هيلع عئابلا ةداهش زوجتأ تلأس لدع وهو عئابلا دهشف ًاضعب ركنأو
 عيبلاب ليكولا ةداهش زجت مل اركنم يرتشملا ناك اذإف الدع ناك اذإ

 ليكولا نم ىرتشا دق هناب ارقم يرتشملا ناك نإو هريغ نيدهاشب الإ
 لقأب يرتشملا لاقف نمثلا يف افلتخا امنإو هريغل لاملا نأ ليكولا هملعأو

 ناك اذإ يرتشملا ىلع ةزئاج ليكولا ةداهشف رثكأب لاملا بحاص لاقو

 . الدع هعم دهش يذلا دهاشلا

 زوجت له ةلاكولا نع لزع اذإ ليكولا نع هتلأسو ةرركم : ةلأسم
 دق ءيشب دهش دق نوكي نأ الإ معن لاق . هلكو ناك نمل هتداهش
 . زوجت لاق نم مهنمف افالتخا كلذ يف انعمس دقف يضاقلا ىلإ هيف مصاخ

 . زوجت ال لاق نم مهنمو

 هنيد ءاضق يف اليكو لكو لجر نع رباج يبأ باوج نم : ةلأسم
 هدنع نم ءامرغلا ضعب ليكولا ىضقف هنيد ىلع هعم الجرو وه هدهشأو
 هب دهش يذلا نيدلا نم ىضق ام كلاهلا لام نم ذخأي نأ دارأ من
 انيأرف . هب تدهش ام كسفنل ذخأت كنأب ىماتيلا نع عفدي نم جتحاو

 دعب ىضق مم هتداهشو هتلاكو تتبثو ك احلا دنع نيدلاب دهش ناك نإ

 اذإ هنع ىضق ام لثم كلاملا لام نم كلذ دعب ذخأ هلام نم كلذ
 كاحلا دنع هتداهش تبنت نأ لبق نم ىضق ناك نإو . ءاضقلا حص
 هتداهش فعضتسن انإف ىضق ام كلاهلا لام نم ذخاي نأ دارأو دهش م
 . ملعأ هللاو دهشي نأ لبق ىضق اميف

 .وأ ةجحلا هلانت ال ثيح ناك اذإ بئاغلا ليكو نأ ليقو : ةلأسم
 ةزئاج هل هليكو ةداهش نا هتبيغ فرعت ال بئاغ وأ رصملا نم بئاغ

 . ليكو هل نكي مل ولو ماكحألا هيلع ذفنت هوتعملاو ميتيلا ةلزنمب هنأل
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 دهشو نيدب تيملا ىلع نينثال نانثا دهش رفن ةعبرأ نعو : ةلأسم
 ةكرش ال هنا لبق نم زئاج كلذ لاق نيدب تيملا ىلع ًاضيأ امهل ناننا
 مهنا لبق نم مهتداهش زوجتال نورخا لاقو . نيدلا لصا يف امهنيب
 . نيدلا ةمسق يف نوكرتشي

 . ضعب ىلع مهضعب ةثرولا ةداهش زوجت الو : ةل
 ةيطع ىطعأ نم امأف . عاب اميف عئابلا ةداهش زوجت الو : ةلأسم

 . ةزئاج ىطعملل يطعملا ةداهشف ىطعأ اميف ىطعملا ع زوتف

 عيب يف هتأرما هتلك و لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 موقلا ضرأ ىف ف دازو اهيف عردب ضرألل يرتشملا نأو اهعابف امل ضرا

 انضرأ ف داز لجرلا اذه نأ ة هنيب نوعئابلا موقلا رضحأو هل اوعاب نيذلا

 داز ثيح نم دجوو عيبلا يف لكو يذلا لجرلا اذه ةنيبلا نم ناكو
 تفصو ام ىلعف . عاب دق وهو هتداهش لبقت له ةقث ليك ولاو يرتشملا
 ضرأ ىف هنم _ يرتشملا ءادتعا ىلع لبقت اذه يف ليكولا ةداهش نإف
 . موقلا

 زوجت و مصاخيو دهشي ليكولاو متيلا ليكو نعو : ةل اسم
 ءاش نإ زئاج وهو مكاحلا نذاب كلذ نوكي نأ انيلا بحاف . هتداهش

` 
 س

 . هللا

 دهشيو هل مكحي متيلا ليك و نأ ظن يذلا رثؤملا وبأ لاق : ةلأ اسم

 . هل

 هيلع نأ رخآ دهشو ليكولا دهش اذإ يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 . نيلدع ناك اذإ رخآلا دهاشلا عم هتداهش تزاج اذكو اذك اذهل
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 وأ اليكو هنأ هملعا هتداهش زجحت مل اذكو اذكب هل عاب هنأ دهش نمو

 . هانظفح اذكه ليكو ريغ

 بلاط هيلع ىعدا هناو هلام نم بئاغ لجر ليكو نعو : ةلأسم

 ءيش لك لاق . دهشيو مصاخي نأ ليكولل زوجي له بئاغلا لام يف
 ءىربي نأ هعفني الو هيف هتداهش زجت مل لاو وأ ضاق دنع هيف مصاخ
 نأ الإ ًاضرعتم يضاقلا ىلإ مصاخ امنا ناك نإ ةعزانملا دعب ةموصخلا نم
 هتداهش لطبي ال كلذ نإاف لاو وأ مكاح دنع ةموصخ همصاخ نوكي

 دهشيو عزاني نأ ليكولل يراوحلا وبأ لاقو . مكاحلا عم هعزاني مل ام

 . ةداهش هل يدنعو هل ع زانأ ك احلل لوقيو

 عاشم لام يف هكيرش ىلع كيرشلا ةداهش زوجت ال ليقو : ةلأسم
 ذإ زوجي ال كلذ نال مسقي ىتح لاملا كلذ يف هل اكيرش مادام امهنيب

 . كلذ يف مسقلا ةعفنم هسفن ىلإ رجيو كيرش وه
 هيف ناك ءيش لك يف _ ليكولا ةداهش _ زوجت الو : ةلأسم

 ءيشلا كلذ يف هتداهش هتلاكو زوجت الف هيف هتلاكو نم جرخأ مث اليكو

 بلط دق ناك نإف اهفرعي ليكولاو موق ىلع نويد هلو لكوملا تام نإف
 لكوملا ةثرول اهيف هتداهش زوجت الف ليكو . ذئموي وهو نويدلا هذه
 تزاج تام ىتح ةلاكولا هل تناك امل اهبلط نكي مل نإو هتوم دعب هل

 نأل هلمعي لام يف لماحلا ةداهش زوجت الو لكوملا ةثرول اهيف هتداهش
 . اهيف هكيرش ناك اذإ ةصح اهيف هل ةلخنلا ضرالا كلت يف ةرمثلا كلت

 كلذ دعب هل هتداهش تزاج هلمع نم اذه هلماع لاملا بر عزتنا اذإو

 هتداهش ك احل ا درف ذئموي هلماع وهو هيف دهش ناك دق نوكي نأ لإ

نأ دعب نم ةداهشلا هذه هيف هل دهشي عجري نأ هل زوجي الف . هذه



 لاقو . هبحاصل ريجألا ةداهش ضعب هركو . هلام لمع نم هعزتني

 . الدع ناك اذإ هتداهش لبقت هللا دبع وبأ

 بلطي دهاشلاو لجر ىلع نيدب سلفم لجرل دهش نمو : ةلأسم
 انيد بلط هتداهش ةزئاجف هتداهش سلجم يف هبلاط دق قحب هل دوهشملا

 . هتداهش لطبي هبلطم ىرأ الو ةقفن وأ

 ًالودع اوناك ولو ضعب ىلع ةثرولا ضعب دهش اذإو : ةلأسم
 اخأ هل نأ مهنم نانثا دهشف ةوخإ ةثالث اوناك اذإ كلذكو زوجي الف
 ىلع ةثرولا ضعب ةداهش لبقت الف ناتقث امهو ثلاثلا ركنأو ًاعبار

 . ضعب

 ناك لجر نع مهجلا نب مشاه ىلإ يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يذلا قحلا كلذب دهشأ مث قحلا كلذ ىلإ بجي ملف هسفنل اقح يعدي
 زوجت ال لوقأف . هيف هتداهش زوجت له هريغل هب دهشأ هسفنل هيعدي ناك
 . هتداهش

 دحجف لجر ىلع ةيقاس اهلو ةعطق لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 اذه ىلع يتلا ةيقاسلاب ادهشف رخآو عئابلا لجرلا ءاجف ةيقاسلا لجرلا

 نأ الإ زوجت عئابلا ةداهش ىرأ الف . عئابلا ةداهش زوجت له لجرلا
 . يناثلا لجرلا عم عئابلا ريغ الجر نوكي

 نع هتلأس و هللا دبع يأ ىلع در هيف دجوي اممو رثألا نمو : ةلأسم

 نأ لجرلا دارأف لجر نم اهوعابو ةعلس يف اوكرتشا رفن ةثالث
 لاق هيلع نينثالا ةداهش لبقتأ مدن مهدحأ نأ _ ش هولاقأف مهليقتسي

 . معن
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 عيبلا مه اوذخأ وأ اوعضوف اوكرتشا موق نع هتلأسو : ةلأسم

 امهتصح مهنم نيلجر ىلع عضو عئابلا ينعي اوعضو مهنا مث ةعيضولاب
 نكي ل هلعل ل يذلا لاق . يرتشملل ينعي هتصح ثلاثلا ذخاو

 يضر مث ةعيضولا اومستقا نوكي نأ الإ هتصحب ةعيضولا يف امهكيرش
 امهنع حضو نا !و . ةعيض ولا نم هتصح امهنم دحاو لك عبتي نأ لجرلا

 ناك ول تيأرأ هل تلق . بيصن امهعم _ هل سيل ثلانلا نإف ذئنيح

 . نالف نع اهتعضو كنأ امهنع عضو ناذللا نالجرلا دهش مث اذكه اذه
 دحاو لك عيبي نأ نالجرلا ىضرو ةعيضولا اومستقا دق ناك نإ لاق

 دهشو امهتصح نينثالا نع عضو هنا مث ةعيضولا نم هباصا امب امهنم
 مل اوناك نإو . هيلع امهتداهش تزاج انبحاص نع اضيأ اهتعضو كنأ

 رجت ضعب ضعبل مهتداهشف مهنم دحاو لك عبتي مل و ةعيضولا اومستقي
 . مهسفنا لإ

 ليبسلا نوعطقي نيذلا امأو ةيواعم يبأ نع بسحأ اممو : ةلأسم

 رهش يف زجت مل و لتقلاب مهيلع عطتقملا نم مهيلع دهش نم ةداهش زوجت
 اورهشو انلاومأ اوذخأ ءالؤه نأ دهش اذإ هزأل لاملا ذخأو حالسلا

 لتقلا ف اودهش اذإو مهتداهش زوجت ال مهسفنأل ةداهش هذهف حالسلا

 نأ الإ مهتداهش تزاج انالف اولتقو انلبس يف اوضرتعا ءالؤه وأ انالف نأ

 . هتداهش زوجت الف هل يلو وه نم لتق هنأ لجر ىلع مهنم لجر دهشي
 مهنم دحاو لكل لام مهنيب موقو رفعج نبا عماج نمو : : ةلأ 77

 امهس يعدي نمم الجر ع زان مهريغ نم وأ مهم الجر نأو مهس هيف

 مهسلا نأ دهشف كلذ يف ءاكرشلا نم نيدهاشب ماقأو لاملا كلذ يف

 زوجت لاق نم لاقف . عاشم لاملاو هدي يفو هل وه يعدملا يعدي يذلا
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 ناعفدي الو ائيش امهيسفن ىلإ ناربجي ال امهنأل نيدهاشلا نيذه ةداهش

 مسق امهل زوجي ال هنأ كلذو امهتداهش زوجت ال لاق نم لاقو . امهنع

 هيف عزانتملا مهسلا اذه بحاص ةرضحب الإ هلصأ الو لاملا اذه ةرمث

 بلاطلا هقحتسا مث فلت مث هب هل دهش يذلا هذخأ اذإ مهسلا اذه نإف
 نا امهتداهشب امهيديا يف اميف همهسب امهصصاحي عجري نا هعفدي امنإف

 ناعفدي امهو . زوجت امهتداهش ىرن الف هدي يف فلت دق يذلا مهسلا

 يبأ نع نامثع نب ناهبن لوق اذه يراوحلا وبأ لاق . امل يذلا نع
 يدنع امهتداهش رثؤملا وبأ لاق . ذخأن هبو بوبحم نب دمحم هللا دبع
 نع امهتداهشف امهتمساقم نع امهكيرش اعفد اناك نإو امهنأل ةزئاج
 : كلذ اهب تبث دقف ةمساقملا دعب هدي نم قحتسي امب امهيلع ع وجرلا

 اعفد الو ًامنغم كلذب امهسفنأ ىلإ رجي ل ذإ قحلا وهو هب هل دهش يذلا

 مصخلاو كيرشلا ةداهش زوجت ال يلت يبنلا لوقو . امرغم امهنع
 دهشي نأ انعم كيرشلا نإف اعفن هسفن ىلإ راجلا الو ًامرغم عفاد الو

 زومت الف ةثرولا دحأ وهو اثاريم رادلا هذه فلخو تام انالف نأ
 دهش ول ام لثم اذه وحنو تيملا ةثرو نم هريغل الو هسفنل هتداهش

 هتداهش زوجت الف نالف ينب دحأ وهو نالف ينبل ضرألا هذهب ىصوأ هنأ
 زوجت ال وحنلا اذه ىلعف مهكيرش هنأل نالف ينب نم دحأل الو هسفنل

 . كيرشلا ةداهش

 نينثا نأو الام كرتو لاجر ةعبرأ هونب هثروو تام لجرو : ةلأسم
 دق انيخأ مهس ناو هانمسق اناو اندلاول ناك لاملا اذه نأ ادهش مهنم
 نافصن امهنيب لاملا ناو عبرلا اذه انيخأ دي يف يذلا لاملا اذه يف لخد
 ةفصلا هذه ىلع امهتداهش نأ لوقنف بولطملا كلذ ركنأو مسقلاب
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 امهيديأ يف امم امهيوخأ قح ناجرخيو لاملا مسقب نادهشي امهنأل زوبت ال
 وأ همهسب الك نأبو مهيبأ لام اومسق مهنأ اعيمج ةثرولا رقي نأ الأ

 دهشف بلاطلا اذه مهس نيأ فرعي مل مش لدعأ دهاش كلذ ىلع دهش

 اذه انيخأ دي يف يذلا لاملا اذه يف وه اذه انيخأ مهس نأ ناثراولا
 نأ حص هنأل ةزئاج هجولا اذه ىلع امهتداهشف امهنيب ام يف لام يف وأ

 دعب نم امهيلإ رجت الو ائيش امهنع عفدت ال امهتداهشو مسق لاملا اذه
 . امهيخال هب دهش ام الح اذإ كلذو لاملا مسق

 امهتداهشف هلام ضبق يف ةلاكوب لجرل ناميرغ دهش اذإو : ةلأسم
. زوجت الف امهيلع اميف امأو امهريغ ىلع ام يف ةزئاج .



 ءايصوألا ةداهش يف باب

 امهتداهش لاق . امهعم نالف ىلإ ىصوأ هنأ ادهش نييصو نع لئسو

 رخا امهعم يضاقلا لخديو ةلطاب امهتداهشف نالف امهبذك نراف ةزئاج

 لاقو امهقدص ول هنأ ىرت الا كلاهلل رخا ايصو امهعم نآ امهرارقال
 ادهش اذإو . ىبأي نأ هل ناكو . اثلاث ايصو امهعم لخدأ ةيصولا لبقأ ال
 يف امأو . كلذ زيجأ ينإف نالف كلذ لبقو نالف ىلإ ىصوأ امابأ نأ

 رارقإ اذه لاق . هريغ نمو . هزيجنو سايقلا عدن انكلو زوجي الف سايقلا
 امهيلع تيملل وا . نيد تيملا ىلع امهل نالجر دهش اذإو زئاج وهو

 ىلعو امهيلع يذلا ءاضق يف انالف لكو هنأ لجر ىلع نيلجر ةداهش
 . ةلاكولا يف زيجأ ال ام ةيصولا يف زيجأ دقو . كلذ لطبأو امهريغ

 نارجي ال امهنأ لبق نم ةزئاج نيضوافتملا نيكيرشلا نييصولا ةداهشو
 . ائيش كلذ نم امهسفنأ ىلإ

 موي نالف . ىلإ ىصوأ هنأ امهدحأ دهش نيدهاش نعو : ةلأسم

 نأل زئاج وه لاق . ةعمجلا موي هيلإ ىصوأ هنأ رخآلا دهشو سيمخلا
 هيلإ ىصوأ هنأ دهاش دهش ولو لمعو لعفب تسيلو مالك ةيصولا
 . هللا ءاش نإ ًازئاج كلذ ناك ةكمب هيلإ ىصوأ هنأ رخآ دهشو ةفوكلاب

 تيملا ةثرو كردي نأ دعب تيملل دهشي يصولا نعو : ةلأسم

 نورخآ لاقو . تيملا ىلعو تيملل هتداهش ةزئاج لاق . مهلام اوضبقيو

 وه ناكو مهيلع زاج كلذ ضبق وأ لبق نم تيملل هتداهش زوبت ال
 هيلع امأو . مصخ هيف وه اميف هتداهش زوجت الف كلذ يف مصخلا
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 تيملا ىلع ةثرولا ضعبل اودهش نراف ليق . ةزئاج هيلع اومعز هتداهشف
 هتداهش زوجت ال نورخا لاقو . ةزئاج هتداهش ناف ثراولا ةداهشب

 . هسفنل ضبقي نأ لجأ نم اريبك ثراولا نوكي نأ الإ

 ناف ةيصو ىلعو نيد ىلع ادهش اذإ نييصولا نعو : ةلأسم

 امهتداهشف هيف ادهش ممت ادهشي نأ لبق كلذ اعفد نإو . ةزئاج امهتداهش

 . نامضلا امهسفنأ نع ناعفدي امهنأل ةلطاب

 نالف نب نالف نأ ادهش نيدهاش نعو ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم
 نيد تيملا نالف نب نالف ىلع امهلو نالف نب نالف ىلإ ىصوأ تيملا

 . ائيش امهسفنأ ىلإ نارجي ال امهنأل ةزئاج امهتداهش ىرن انإف

 لاق . تيملا ىلع نيدب هريغ عم دهش اذإ يصولا نعو : ةلأسم
 لاقو . لاملا ىلع هتداهش زوجت الو نيدلاب هتداهش زوجت رقصلا نب نازع

 دقو هريغ نمو . هريغ هضبق اذإ لاملاب هتداهش زوبت رفعج نب دمح
 لاملا نوضبقي مهنأل قوقحلاب كلاهلا ىلع يصولا ةداهش زوجت ال ليق
 . ءامرغلا ىلإ هميلستب

 . تيملا نالفل ىصوأ هنأ لجرلا دهش نيلجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . ةزئاج امهتداهش لاق
 نذأي ال مكاحلا نإف تيملل امهيلع نيدب ارقأ نراف تلق : ةلأسم

 ضبقي ايصو تيملل مكاحلا مقيو ةيصولاب هل ادهش نم ىلإ عفدلاب امهل
 ىلع لجرل نايصو دهش ناف تلق . تيملل هب ارقأ يذلا قحلا امهنم

 لاق عفن اذه يف امهل سيلو تلق . هل امهتداهش زوجت لاق نيدب تيللا
 امهناو ةداهشلا هذه ناعفتني امهنأ يدنعو ةلأسملا هذه يف رظنيو
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 نأ زوجي دقو هل نأ دهش نم ىلإ اهميلستب امهيديأ يف امم ناصلختي
 . ملعأ هللا و امهيديأ يف امم رثكأب هيلع هل ادهشي

 امهل نارخآلا دهشو ةيصوب نيلجرل ادهش نيلجر نعو : ةلأسم
 . ةزئاج لاق اهنيعب مهارد وأ هنيعب دبع وأ سدسلا وأ ثلنلا ةيصوب

 . اودهش اميف ضعبل كيرش مهضعب نأ لبق نم زوجت ال نورخا لاقو
 دحاو لكل ىصوأف ةيصوب نيلجرل لجر ىصوأ اذإو : ةلأسم

 ىلع ثلثلاب امهل ىصوملا دهشف دبعب رخال ىصوأو . ثلثلاب امهنم

 ثلثلا نارجي امهنأل ةلطاب امهتداهشف لتاق هنا دبعلاب هل ىصوأ ىذلا

 قوقحلا نم هيلع امب تيملا ىلع يصولا ةداهش يف فلتخاو : ةلأسم

 لاقو . ائيش كلذ نم هسفن لإ رجح ل ام هتداهش زوجت لاق نم لاقف

 لاملا نوضبقي مهنال قوقحلاب كلاهلا ىلع يصولا ةداهش زوجت ال لاق نم

 . ءامرغلا ىلإ هميلستب

 اهاذفني ملف ةيصوب نيلجر لإ ىصوأ نمو دمحم وبأ ل اقو : ةلأسم

 هناف هولكأيل لاملا اوعابأ ةثرولا نأ مث ةيصولل نيقحتسم ريغ امهو هنع

 اوعاب ناف . مهيلع دهشي الو مهنم يرتشي نأ ةيصولاب ملع نمل زوجي ال
 مهنم يرتشيو ملو مهيلع دهشي نأ هل ناف تيملا اياصو اوضقي نأ ىلع

 . كلذ زوجي الف مهسفنأل عيبلا ناك ام امأف

 هل ىصو هنأ رخآ لجر ىعداف نايصو لجرل ناك اذإو : ةلأسم

 نأل زوجت ال امهتداهش نإف يصو هنأب نايصولا هل دهشو اضيأ رخآ
 . ريغلل امهيديأ يف ام ملستو امهل ةحار كلذ يف

 .م
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 ةداهش هل هعمو هلام يف متيلل عزاني ناك اذإ متيلا ىصوو : ةلأسم
 اذإ ةعزانملا دعب نم اهب هل دهشي نأ هلف ةداهشلا ركذي مل ناك نإف

 لاح ىيف ةداهشلا ركذي مل نإو . ةداهش هل هعم نأ طرتشيو عزاني ناك

 ةداهشلا طرتشي مل اذإ هنأ ا قرفلا اهب دهشي نأ هل سيلف ةعزانملا

 ثنح هتداهش نوكت امنإف امهنيب ةموصخلا تعقو ىتح ةعزانملا نيح ىيف

 . زبت مل اذكه تناك نإف نغضو

 اذإ هنإف هل مكاحملا وهو ةداهش ميتيلل يصولا لمحت اذإو : ةلأسم
 هل عزانملا انأو ةداهش ميتيلل هدنع نأب مكاحلل لاق متيلل ةعزانملا دارأ

 . ةلوبقم هتداهشو دهشيو عزاني مش

 هريغلو هل ةيصو هيف كص ىلع دهش لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هريغل هتداهش تبثت له باتكلا اذه يف امب ديز ىلع المجم هيلع دهشف
 لوقلا ضعب يف اتباث كلذ نأ وجرأ لاق . ةيصولا كلت نم هقح لطبيو
 يل نيبي الو هللا همحر نسحلا يأ خيشلا نع كلذ تديق ينأ بسحأو

 تبثو هريغلو هل دهش دقف كصلا ىلع المج دهش اذإ هنأل كلذ توبث

 ةداهش تبنت نيأ نمف هل ليق زوجت ال كيرشلا ةداهشو كارتشالا ماكحأ

 لاق . ةيصولا هلانت نمم وه ناكو نيبرقألل ةيصولا تناك اذإ دهاشلا

 نوكي ال ةلاح يتأت نأ ناكمإلا قيرط نم هلعف ىنعم هبشأ نإ يعم

 جرخيف ةبيغ بيغي وأ براقألا نم هقوف وه نمل اهقاقحتسال ةصح اهيف
 انزجأ هجولا اذه نم للعلا لخد اذاف . هتبوأ ىجرت ال رصملا نم
 نأ ملعأ الو ةلع ريغب ةقيقحلا ىلع اكيرش نكي مل اذإ هريغل هتداهش
 . هريغل اهتبثأ اذإ هسفنل هتداهش تابثإب لاق ًادحأ

 ةيصو رضح لجر نع هتلأسو ديعس ابأ بسحأ هنعو : ةلأسم
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 دوهشلا بلطو نيمأ ةقث لجر دنع ةيصولا باتك دوهشلا لعجف لجر
 لاق مهيلإ اهعفدي نأ هل زوجت له لجرلا دنع نم باتكلا اوذخأي نأ
 هل لهف تلق ال لاق هيلإ اهعفدي نأ يصولا اهبلط ناف هل تلق . معن

 اياصو اهلك ةيصولا تناك نإ لاق . هيلإ اهعفدي نأ يصوملا اهبلط نإ
 اهعفدي نأ هلف يصوملا حصو ءيش قوقحلا نم سيلو ثلثلا نم جرخت
 تلق . ال لاق مهيلإ اهعفدي نأ هل له ءامرغلا اهبلط ناف هل تلق . هيلإ
 اهملسي نأ هل له ةيصولا متاحلا بلطف مكاحلا ىلإ ءامرغلا عفر اذإف

 . الدع ناك اذإ معن لاق مكاحلا ىلإ

 ءايصوأ ةثالث ىلع ىصوأ لجر نع رثؤملا ابأ تلأس : ةلأسم

 له مهل دهشأ نكي مل وأ ةداهشلا دوهشلا يسنف ف ًادوهش مل دهشأو
 . اهيلإ مكاحلا ةربخل ةيصولاب مهدحأل ادهشي نأ :م" نم نينثال

 زجت مل ءايصوأ امهو امهنأ ادهش اذإ امهنأل مهل كلذ ىرأ ال لاق
 اضقن دق اناك امهتياصوب ادهشي مل و يصو هنأ ادهش نإو امهتداهش
 ةثالث هسفنل لعج دق وه ناكو ادحاو ايصو هل العجو يصوملا ةياصو

 ىلع هدحو ايصو مهنم دحاو لك لعج يصوملا نوكي نأ الإ ءايصوأ
 امهبحاصل ادهشي نأ امهل زوجي نأ توجر كلذب ىصوأ اذإف . دارفنالا

 سيلفأ لاق . مهلك مهتياصو لطبت نأ نم يلإ بحأ وهو . ةياصولاب
 .نأ نم ريخ مهدرفي مل ولو . ةياصولاب امهدحأل نادهشي امهنأ ىرت

 يصوملا ةيصوب نودهشي مهنكلو كلذ مهل ىرأ ال لاق . ةيصولا لطبت
 . هتيصو ذفني اليكو هل مكاحلا مقي مث اذكو اذكب ىصوأ هنأ

 ادهشف هتيصوب امهدهشأف نيلجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 هييصو انلعجو اياصولا نم اذكو اذكب ىصوأ كلاهلا انالف نأ مكاحلا عم
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 ك احلا لبقي معن لاق . امهتداهش ك احلا لبقي له هب ىنصوأ اميف

 امهسفنأل امهتداهش لبقي الو كلاهلا ةيصو يف نيلدع اناك اذإ امهتداهش

 زوجي لهف تلق . هتيصو ذفني اليكو كلاهلل مقي هنكلو ةياصولاب

 تلق . كلذب سأب ال معن لاق امهدحأ اهميقي وأ هل اهميقي نأ م احلل

 اليكو هميقيو اهذافناب ةيصولاب دوهشلا ضعب ضعب رم أي نأ كاحلل زوجيفأ

 افرع اذإ نييصولا نيذه تيأرفأ تلق . كلذب س أب ال معن لاق . كلذل

 ادهشي نأ امهل زوجي له ةياصولاب امهسفنأل امهتداهش لبقي مل مكاحلا نأ

 نإ ًاسأب كلذب ىرأ ام لاق . امهيلإ ىصوأ مكاحلا ناربخي الو ةيصولاب

 . هللا ءاش

 اذإو . انباحصأ نع در هيف انموق نع باتك نمو : ةلأسم
 ناف . نيدلا يصولا ضقي مل ناك نإف نيدب تيملا ىلع يصولا دهش
 ناك نإو . لجر هعم يصو ةداهش حيرش زاجأ لاقو . ةزئاج هتداهش

 ىرت الأ مرغم عفار اذهو هتداهش لبقت ل دهشي ءاج ش نيدلا ىضق دق

 نع عفدي اذهف . نيدلا نم ىضق ام هل تزجأ هتداهش تزجأ اذإ ينأ

 ىصوأ يذلا تيملا ىلع يصولا دهش ولو . هتداهش زيجأ الف هسفن

 يصولا ملسي مل و لجر نبالاو هتحص يف ريناند ةرشعب هنبال رقأ هنأ هيلإ
 لاقو . ةلطاب هتداهش مهضعب لاقف اوفلتخا دقف هل دهش مث ائيش هيلإ
 يصولا ةداهش يف فلتخا دق لاق هريغ نمو . ةزئاج هتداهش مهضعب

 هسفن ىلإ رجي ال هنال زوجت لاق نم لاقف قوقحلا نم هيلع امب تيملا ىلع
 كلذف دهش مث كلذ ىضق دق نوكي نأ الإ ًارض اهنع عفدي الو . ًاعفن
 . ءاضق هل كلذ نأ لوقي هنأل هتداهش زوجت ال لاق نم لاقو . زوجي ال
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 اهريغ وأ ةيصو نم سانأل قحلا ناك اذإ باي
 هتداهش لوبقب ىلوأ نمو . مهنم نادهاش كلذب دهشو

 نم دهشف . هئابرقألو . ءارقفلل مهرد ةئامب يصوي لجر نعو

 كلت نم امهبيصن حرطيو ةزئاج امهتداهشف ةيصولا ىلع نالجر ءالؤه
 هنأ ديعس يبأ ريغ نع دجويو ديعس وبأ لاق هريغ نمو . ةيصولا
 دهشف ةارشلل ىصوأ اذإ كلذكو . ناكيرش امهنأل امهتداهش زوجت ال
 كلذكو . امل بيصن الو امهتداهش تزاج نالدع مهنم كلذ ىلع

 ادهش اذإ اماو . امهتداهش تزاج ءارقفلا نم امهو ءارقفلل ادهش نإ

 دالبلا كلت لهأ نم امهو ىوزن لهأو يكزا لهأل مر اهنأ ضرأ ىلع
 ىلع نادهاش دهش نإ ليقو . امهتداهش زوجت الف مرلا كلذ مهل نيذلا
 دوهش لاق نم لاقف . موقل لصأ اهنأ نادهاش دهشو موقل مر اهنأ ضرأ
 لوألا يأرلا لعلو ىلوأ لصألا دوهش لاق نم لاقو . لوبقلاب ىلوأ مرلا
 نادهاش دهشو ةيفاص اهنأ ضرأ ىلع نادهاش دهش اذإ كلذكو . رثكأ
 . لإ بحأ ناسنإلا دوهشف ناسنإل اهنا

 دوهش لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 نم لاقو . ىلوأ لوصألا ةداهش لاق نم لاقو . ىلوأ ةيفاصلاو مرلا
 . نافصن لاملاف امهدحأ دي ف نكت ل نإو ىلوأ ديلا لاق

 ةئامب نالف ينبل ىصوأ انالف نأ نادهاش دهش اذإ لاقو : ةلأسم
 ةيصولا نم طقسي هناف سفنأ ةرشع نالف ونبو نالف ينب نم امهو مهرد

 . مهس مهنم دحاو لكل نالف ينب رئاسل ةيصولا رئاس تبثيو اهسمخ
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 انالف نأ ءارقفلا نم نادهاش دهش اذإ نسحلا وبأ لاق : ةلأسم
 ءارقفلل ةيصولا تبثتو تباث يدنع كلذف اذكو اذكب ءارقفلل ىصوأ

 نيذه اناك نإو . ءارقفلا ة ةيصو نم نيدهاشلا نيذه يطعي نأ يصوللو

 نا امهلف . ةيصولا نم اذخأيل ادهشي , و ةداهشلا ةماقال ادهش امنإ

 نأل كلذ ادارأ نإ امهنم نابلطيو ايطعأ اذإ ةيصولا هذه نم اذخ أي

 ىصوأ هنأ نيبرقألا نم نادهاش دهش اذإ امأو نيدودحمب سيل ءارقفلا

 ةيصولا تبنت ةو ةثرولا ىلإ عجري ةيصولا نم امهبيصن نإف ة ةيصوب هئابرقأل

 اذه نأل ةيصولا مهتلان نإ مهماهس اضيأ امهدلول تبثتو براقألا رئاسل
 راثآلا يف دجوي دقو لاق . هريغ نمو . امهدلول ةداهشلا ىلإ دصقي مل

 اميف رثؤملا وبأ لاقو مهرئاسل تبثتو امهدلولو امهل امهتداهش لطبت هنإ
 . نايعأ ءالؤهو كيرش ةداهش زوجت الو نيكيرش اراص امهنا هنع دجوي

 دهشو ةيصوب نالف ينبل لجر ىصوأ اذإ ركب وبأ لاق : ةلأسم
 امهمهس رادقمب ةيصولا نم لطبي هناف ةيصولا ىلع نانثا نالف ينب نم

 كلذكو . مهس مهنم دحاو لك نالف ينب رئاسل ةيصولا رئاس تبثي

 كلذ دجويو ةيصولا ةلزنمب كلذ ناف اذكو اذكب نالف ينبل رقأ نإ

 محل هتداهش زوجت ال ليق دقو لاق . هريغ نمو . رشبملا نب ديعس نع
 لاقو . هدلول زوجت الو نييبنحألل هتداهش زوجت لاق نم لاقو . هل الو

 . كيرش هنال اهلك ةيصولا طقست لاق نم

 ءارقفلل وأ نيبرقألل وأ ةيصوب ةارشلل يصوي لجر نعو : ةلأسم

 وأ مهتداهش زوجت له نادهاش ءالؤه نمو نادهاش ءالؤه نم دهشف
 مهتصح بهذت لوقأ انأ لاقف . نيقابلل متتو اودهش نيذلا ة ةصح بهذت

 لاقو . اذه ليق دق معن هريغ لاق . اميدق ىأر كلذ نم نيقابلل تبثت تو
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 ءارقفلل نوبرقألا دهشي نأ الإ نيبرقألا ةيصو يف ةيصولا لطبت لاق نم
 ةارشلا يف لاق نم لاقو . نيبرقألاو ءارقفلل ةارشلا وأ نيبرقألل ءارقفلاو

 سيل ءارقفلا نأل نيدهاشلا ةصح طقست الو زوجي كلذ نأ ءارقفلاو

 ءارقفلا ة هيصو نم نيدهاشلا يطعي نأ يصولل زوجيف مهنايع اب نيفورعم

 دهش ولو اضيأ ةيصولا لطبت لاق نم لاقو . ةارشلا كلذكو دارأ نإ
 . ةيصولا كلت يف نولخدي نيبرقألا نأل ةارشللو . ءارقفلل نوبرقألا
 مسا ةارشلا يف لخدي دق هنأ الإ زئاج كلذف ءارقفلل ةارشلا ةداهش امأو
 ريقفلا لخدي الو ءارقفلا مهس يف لخد اريقف يراشلا ناك اذإ ءارقفلا

 . ةارشلا مهس يف يراشلا ريغ ىلع
 نادهاشلاو تيملا ىلع نيلجرل نيدب ادهش نيلجر نعو : ةلأسم

 لاق . نيرخا نيلجرل نيدب نادهاش دهش مث امهريغ وأ تيملا انبا
 تبث دقو امهسفنأ نارضي امهنا لبق نم اهيف فالتخا ال امهتداهش

 امهل نارخآلا دهشو ةيصوب نيلجرل ادهش نيلجر نعو . امهقح
 لاقو . زئاج لاق اهنيعب مهارد وأ هنيعب دبع و سدسلا وأ ثلثلا ةيصوب

 . اودهش اميف ضعبل كيرش مهضعب نأ لبق نم زوجت ال نورخا

 سيلو مهنيب اميف مهرد فلأب لجر مهل ىصوأ موق نعو : ةلأسم
 اهمتي نأ الإ ةبهاذ مهتيصوو . مهنع ةلطاب مهتداهشف مه الإ دوهش مهل

 ثلث ثلثلا نم جرخي فلآلا اذه ناك نإ يراوحلا وبأ لاق . ةثرولا
 موق نعو . كلذ مهل ناك يصوملا لام نم هوذخاي نأ اوردقو لاملا

 دوهش مهو ءيش مهنم لجر لكل دحاو سلجم يف ةيصوب مهل ىصوأ
 تناك نمل زئاج كلذف ةدحاو ةعاسو دحاو سلجم يف ضعبل مهضعب

 رجي الو ةرئاد مهنيب ةداهشلا نأ كلذو . قيفوتلا هللابو نيلدع هتداهش
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 مهتداهش نأل نورجي نولوألاو ائيش هتداهشب هسفن لإ مهصعب

 ثلثب هنبا ينبل ىصوأ انالف نأ ةداهشب دهش لجر نعو : ةلأسم
 زوجتو . هنبا نع بألا ةداهش لطبت لاق . دلو ىفوتملا هنبا نم هلو هلام
 هتداهش تلطب هسفن ىلإ رج نم لك سيلوأ تلق . نيقابلل هتداهش

 اهب هللا رمأ قح ةيصولا نإ لاقف . هل هنبا لامو هنبال دهش دق اذهف
 . هنبا ءاكرشل هتداهش تزاجف نيبرقألا نم هنبا ونبو نيبرقألل نيقتملا

 نم ةداهش لطبت هجولا اذه ريغ يفو هدلو قح نع هتداهش تلطبو
 ريغ لاق اك وهف لاق ام اقح ناك نإ رثؤملا وبأ لاق . هسفن ىلإ رج

 ينبل ىصوأ هنأ دهشي نأ الإ هنبا ريغل متت مل هنبال تلطب اك لوقن انإ
 . هتداهش متت يذلا كلذف ءيشب هنبا ركذي الو ءالؤه هنبا

 دحأ دهشي ملو ةيصوب هئابرقأل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 دهشيو نيبرقألا ضعب صخي نأ الإ مهسفنأل زوجت سيل لاق . مهريغ
 هنإ ليق دق معن لاق . هريغ نمو . الف ةماعلا امإف نيبرقالا ضعب هلعل

 ةيصولا كلت ىلع نيبرقألا نم نادهاش دهشف ةيصوب هئابرقال ىصوأ اذإ
 كيرشلا نأل امهريغل الو امهل ةيصولا زوجت ال هنإ لوقلا ةماع يفف

 نيبرقألا رئاسل هتداهش زوجت لاق نم لاقو . هكيرشل هتداهش زوبت ال

 نب ديعس نع كلذ دجويو . ةثرولا ىلإ عجريو امهمهس طقسيو
 زوجيف امهدالوأ مهس امأو امهمهس طقسي لاق نم لاقو . رشبملا

 امهمهس طقسي لاق نم لاقو . هللا همحر نسحلا يبأ نع كلذ دجويو
 نع كلذ دجويو هدلاو نم دلولل ةداهشلا زوبت الو امهدالوأ مهسو
. هللا همحر رثؤملا يأ



 ءارقفلل مهرد ةئامب يصوي لجر نع هللا دبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 زوجتأ ةيصولا ىلع نالدع امه نالجر ءالؤه نم دهشف هبراقألو ةارشللو
 دهش ناف تلق ةيصولا كلت نم امهبيصن طقسيو معن لاق امهتداهش
 حرطيو امهتداهش لبقتأ ىوزن لهأل مر اذه نأ ىوزن لهأ نم نالجر
 . كلذ يف امهتداهش لبقت ال لاق . امهبيصن

 موقل هلام ثلثب يصوي لجرلا يف رشبملا نب ديعس نعو : ةلأسم
 . هتصح طقستو مهل هتداهش زوجت لاق اهب مهضعب دهشف

 ثلثلاب امهنم دحاو لك نيلجرل لجر ىصوأ اذإو ةرركم : ةلأسم
 هل ىصوأ ىذلا ىلع ثلثلاب امهل ىصوملا دهشف دبعب رخآلا ىصوأو
 . امهسفنال نارج امهنأل ةلطاب امهتداهشف لتاق هنأ دبعلاب

 ىصوأ لجر نعو رثؤملا يبأ نع اياصولا باتك نمو : ةلأسم
 اذكو اذكب هئابرقأل ىصوأ هنإ هئابرقأ نم نادهاش دهشف ةيصوب هئابرقال

 تلطب اهتغلب نإف ةيصولا بسحت لاق امهتداهش زوجتأ امهريغ دهشي مل و

 تتبث امهلصت مل نإو ءيش امهريغل الو امهل نكي مل و امهتداهش

 امهتداهش تلطب نيكيرش اناك ثيح امهنأل نيبرقألا رئاسل امهتداهش
 لطبت ال ملف تلق . امهتداهش تزاج ةكرشلا دح ن نم اجرخ املف

 تلق . كيرشلا ةداهش زوجت ال لاق كلذ ىوس ام تبثيو امهتصح

 ةيصولا نم اك رتف ةيصولا امهتغلب اذإ امهتداهش زوجت ال نأ افرع د اف

 ذ امهعسي له امهلصي ال هنأ ناملعي ءيشب امهنم ادهش و ًائيش ائيش

 ., دق لوقيف يصوي لجرلا تيأرأ تلق . كلذ امهل ىرأ ال لاق

 دهشف يشب مهنم دحاو لكل يصوي هئابرقأل و اذكو اذكب نالفل

 امهتداهش زوجت له اياصولا هذهب مهل ىصوأ نيذلا ءالؤه نم نادهاش
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 هنإف هب امه امهل ىصوأ ام الإ مهل ىصوأ نيذلل امهتداهش زوجت معن لاق

 نأ الإ ةثرولا ىلإ اعجار هب امهل ىصوأ ام نوكيو كلذ امهل زوجي ال

 دهش نمم نادهاش هب امهل دهش نأ تيأرأ تلق . امهريغ هب امهل دهشي

 هلك اذه يف زوجت الو معن لاق . كلذ امهل زوجي له ماحرألا نم هل
 . مهلك مهتداهش تزاج الودع اوناك اذإو لودعلا ةداهش الإ

 موقل هلام ثلثب يصوي لجر يفو رشبملا نب ديعس نعو : ةلأسم
 . هريغ نمو . هتصح طقستو مهل هتداهش زوجت لاقف اهب مهضعب دهشف
 هتداهش زوجت لاق نم لاقو . هل الو مهل هتداهش زوجت ال ليق دقو
 هنأل اهلك ةيصولا طقست لاق نم لاقو . هدلول زوجت الو نييبنجألل

 . كيرش
 دهش ش ءيشب نيبرقألل ىصوأ الجر نأ ول كلذكو : ةلاسم

 سانل ادهشي نأ الإ ةزئاج امهتداهش نكت مل نيبرقألا نم نادهاش

 دحاو ةداهش نأ رفعج نبا نع ليق دقو . هريغ نمو . امهريغ نيمسم
 اميف انأ تظفحو . امهنم همهس لطبيو هريغل تبثت نيبرقالا نم
 ىلع ءارقفلا نم نادهاش دهش اذإ هنأ نسحلا أ يا نع تظفح

 نم امهيلإ ملسي مل و امهتداهش تزاج ءيشب ءارقفلل ىصوأ هنأ تيم
 . دهش نإ كلذكو ءيش ةيصولا

 لوقن امف . نيبرقألا يف ةيصولاب هدلول دلاولا ةداهش نعو : ةلأسم
 . هدلول زوجي هنأ
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 مهيلعو دالوأللو مهيلعو ماحرألاو ءابآلل ةداهشلا باب

 قح ىلع وأ لام يف ةداهشب هضرم يف امهيبأل نادهاش دهش اذإو
 ك احلا نم نكي مل نإف . كلذ يف هل ةزئاج امهتداهش ناف نالف ىلع هل

 لطبت امهتداهش نإف امهيلإ عجرو امهوبأ تام ىتح كلذ يف مكح
 . نايعدم امهنال

 يهف امهيلعو هيدلاول دلولا ةداهش امأف لضف باتك نمو : ةلأسم
 . ءيش لك يف ةزئاج

 ليدعتو امهل هليدعتو هيدلاول دلولا مكح زوجي كلذكو : ةلأسم
 . ءيش لك يف امهدوهش

 مكحي مل مش هيخأل ةداهشب دهشي يذلا يف هللا دبع يأ نع : ةلأسم

 هنأل كلت هتداهش زوجت ال هنأ هثروو هوخأ تام ىتح هتداهشب ك احلا

 . ثاريملا كلذ يف هكراش نمل زوجي ال كلذكو . هل لاملا راص دق

 ليقف جوزو بأ ةداهش زاجأ هنا يرش نع دجوي اممو : ةلأسم

 . اهجوزو اهوبأ الإ ةأرملل دهشي نمو لاقف اهجوزو اهوبأ هل

 ركب وبأ لاق . ايركز وبأ يضاقلا هفلأ يذلا باتكلا نمو : ةلأسم
 تزاج ًاكرشم وأ اكولمم ناك اذإ دلولا نأ دلاخ نب دمحم نب دمحأ
 . ملعأ هللاو هل هدلاو ةداهش

 دحلا هب متيو ةزئاج هتجوز ىلع جوزلا ةداهشو هريغ نمو : ةلأسم
 . فذق دق نوكي نأ الإ اهيلع انزلاب دهش اذإ
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 ليكو هنأ يف هدلول زوجت دلاولا ةداهش نإ نسحلا وبأ لاق : ةلأسم
 نإو انالف لكو نإ كلذكو . هيلإ ىصوأ هناو هلكو انالف نأو هريغل
 ل ام هدلو يصو هنأ ىلع هتداهش زوجت كلذكو . هدلو ليكو انالف

 انالف نأ هتداهش زوجت و لاق . امرغم هنع عفدي وأ ًامنغم هدلو ىللإ رجي

 زوجت الو هتنبا جوز انالف نا كلذكو هنبا ةجوز ةنالف نأو هتنبا جوز

 . هدلو فذق نم ىلع هتداهش زوجت كلذكو لاق . قادصلاب امل هتداهش

 لدع يدهاش ماقأف لجر دي يف اضرأ لجر ىعدا ناو : ةلأسم

 ىفوتساو مهرد فلأ هل اهعاب هنا تيملا نالفل تناك ضرألا ء هذه نإ

 ةداهش تزاج لا ه ردي ن ناو هذه هنبا ا ةداهش زجحت ل الام كرت ر تيملا

 ًألام هيبأ نم ثرو اذإ هنإ كلذو . هارتشا يذلل لاملاب مكح و هذه هنبا

 هيبأ لام نم ثرو اميف يرتشملا هيلع عجري نأ هسفن نع عفدي هن اف

 ثرو نكي مل ناو . اهيلإ لصي مل اذإ ضرألا هب ذخأ يذلا نمنلاب

 . يشب هيلع عجري ال يرتشملا نأل هتداهش تزاج ائيش هيبأ نم

 زوجت له اثالث اهقلط هتنبا جوز نأ دهش لجر نعو : ةلاسم

 هتنبا ذخأت الو قالطلاب هتداهش زوجت لاق . اهقادص ذخأتو هتداهش
 . اهقادص هتداهشب

 هللابو تلأس يراوحلا نب لضفلا ىلإ بوسنملا باتكلا نم : ةلأسم
 امهيلعو هيدلاول دلولا ةداهش امأف . نيدلاولاو دلولا ةداهش نع قيفوتلا
 . اهدلول ةدلاولا كلذكو ءيش لك يف ةزئاج يهف

 رجي ام الإ ءيش لك يف ةزئاج يهف هدلول دلاولا ةداهشو : ةلأسم
 يفو . ًامرغم هنع عفدي وأ ا هيلإ رجي ام الإ هخسن يفو الام هيلإ هب
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 ةداهشو . امرغم عفدي وأ تلصلا وبأ لاق الام هيلإ هب رجي ام الإ ةخسن
 ديعس وبأ لاق هريغ نمو . ءيش لك يف ةزئاج دالوألا دالوأل دادجألا
 يعمف مهدالوأ دالوأل دادجألاو ةدلاولاو مهدلاول دال وألا ةداهش امأ

 دلاولا ةداهشب امأو . ءيش لك يف ةرئاج اهنإ انباحصأ لوق رثكأ يف هنا

 هيلإ رجي اميف الإ هدلول زوجت اهنإ انباحصأ لوق يف هنإ يعمف هدلول
 ناك ام امأو . لاملا يناعم نم مرغم اهب هنع عفدي وأ ًامنغم هتداهشب
 عفدي الو منغم اهيف هل لخدي الو هتداهشب هل تبنت يتلا قوقحلا نم

 يل نيبي الو . كلذ يف ةزئاج ليق هنإ يعمف لاملا نم مرغم هنع اهيف

 يف فلتخا دقو باتكلا نمو . انباحصأ لوق نم فالتخا كلذ يف
 زوجت ال مهضعب لاقو زوجت مهضعب لاقف هدلو ىلع هدلول دلاولا ةداهش

 دلاولا ةداهش زجت مل اذإ هنا يعم ديعس وبأ لاق . انيلإ نيلوقلا بحأ وهو
 لامب اسيل نيلاملا نال كلذ لثم هدلو ىلع تناك هدلو ريغ ىلع هدلول
 هتايح يف هل زوجي ال اميف هدلول دلاولا ةداهشو باتكلا نمو . دحاو

 نب دمحم كلذ لاق . لدع ادهاش اهب هنع هل دهش اذإ تام اذإ زوجت

 هنأل هتوم دعب لدع ادهاش اهب هنع هل دهش اذإ ةخسن يفو . بوبحم
 . تدرف ةايحلا يف اهب دهش نكي مل اذإ كلذو . ًالام هسفن ىلإ رجي ال
 نب دمحم كلذ لاق هيف تدر اميف عجرت سيلف تدر تناك اذإ امأو

 هنال لاق ام ىلع كلذ جرخي هنا يعم ديعس وبأ لاق هريغ نمو . بوبحم
 هتداهش هب تدرو ام لصأ نأل هتداهشب ًاعفن هسفن ىلإ رجي ال هتوم دعب

 كدلاول كلامو تنأ هكقيَع يبنلا لوقل ليبسلا هيف هل لاملا نأل هدلول
 ةيناثلا ةنسلاو . هسفنل دهاشلاك ةايحلا يف ناك ليبسلا هيف هل ناك املف
 عفن ال ةصاخ هدلول لاملا تبث تام نإ املف . ةلطاب هسفنل هتداهش نإ
. كلانه نم تنبثتف هيف هل



 دق اميف هنبال بألا مكح زوجي كلذكو . باتكلا نمو : ةلأسم

 همزلي ام الإ لصألا يف هل هتيبثت يف هل هتداهش زوجتو هريغ ىلإ هدلو لازأ
 نم ربتعي امنإ هنا يعم ديعس وبأ لاق . زوجي ال هناف لاق . نامض هيف

 هليدعتو هخسن هدلو دوهشل هليدعتف هل همكحو هدلول دلاولا ةداهش

 امرغم هنع عفدي وأ أمنغم هيلإ هب رجي ال اميف هنم ءيش وأ كلذ عقو اذإ
 لازأ اميف ناك اذإف كلذ هيفو . هنم هل زوجي يذلا لصألا وه اذهف
 هيلع مكح كلذف هدلو ىلع مكحلا عقي امنإ . تالازالا عبمج نم هدلو
 كردي كلذ يف دلولا ىلع عجر مكحلا تبني تبني مل اذإ نوكي نأ الإ هل ال

 هنأل هجولا اذه قيرط نم الولعم كلذ نا . لاملا يف ءيش نامض وأ

 باتكلا نمو . هدلاو نم كلذ هل زوجي الف هدلاو ببسب هنع عفدني امنإ

 دودحلاو ةأرملا ىضرو عاضرلاو حاكنلا يف هدلول دلاولا ةداهش زوجتو

 دلاولا كلذكو . ةيدلا هب ذخأي ام يف هل هتداهش زوجت الو . صاصقلاو

 الام هدلو ىلإ هب رجي ام الإ ءيش لك يف هدلول هليدعتو همكح زوجي
 الام هيلإ رجي ال اميف همكحو هدلو دوهشلو هدلول هليدعت هل زوجيو
 هيف زوجت ال ام عيمج يف هدلول همكح الو دلاولا ليدعت زوجي الو

 . لاملا نم امرغم هنع عفد وأ ًامنغم هيلإ رج ام لك يف كلذو هتداهش

 يف امهدوهش ليدعتو امهل هليدعتو هيدلاول دلولا مكح زوجي كلذكو

 ىلإ هدلو هلازأ دق اميف هنبال بألا مكح زوجي كلذكو . ءيش لك

 . لصألا يف هل هيبش يف هل هتداهش زوجتو هريغ

 كتداهش نم تركذ امأو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ىلع هدلول زوجت دلاولا ةداهش نا ءاملعلا نم لاق نم لاق دقف كلتنبال

 دارأ هنإ يعم . هدلو ىلع هدلاو ةداهش زوجت ال لاق نم لاقو . هدلو
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 انإ الإ هللا ءاش نإ باوص اندنع نيلوقلا الكو . هدلو ىلع هدلول
 زاجأ رفيج نب انهملا مامإلا نإ انغلب دقو . مكاحلا هب ذخأي امب فرعن ال
 ملعأ هللاو ةكيلم هتنبال ةنادغ هدلو ىلع دياز نب دمحم ةداهش

 ىلع هدلول دلاولا ةداهش ةزاجاب لوقلا اذهب ذخاف انأ امأو , باوصلاب

 . هدلو

 هيخأل و همأ و هيبأل دلولا ةداهشو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 كلذك . ضعبل مهضعب ةزئاج الؤه ةداهشف هتأرمالو هتدجلو هدجل و
 زوجت ال هنف دلاولا الإ هللا مهمحر عيبرلاو ةديبع يبأو ديز نب رباج نع
 زوجت ال هنا ليق دق لاق هريغ نمو الام هيلإ رجي اميف هدلول هتداهش

 ليق دقو . امرغم هنع عفدي وأ ًامنغم هيف هيلإ رجي اميف هدلول هتداهش

 م لوق ىلع لوقلا اذهو هريغ نمو . ءيش لك يف هل هتداهش زوجت
 هلح زوجي الو هيأرب الإ هدلو لامب عافتنالا هل زوجي ال هنا لوقي

 ىلوأ لك كفع يبنلا لوقل ءيش هنم هل زوجي الو هتبه الوا هل هتيطع الو
 اميف ءاوس هريغو هدلو لام يف دلاولا جرخ كلذ ىنعم تبث اذإف هلامب

 باتكلا نمو . كلذ يف رظنيو لالحلا هوجوب هنم ا امو هنم رجحي
 هريغ نمو . ًالام هيلإ رجي اميف هل هليدعت الو همكح زوجي ال كلذكو

 باتكلا نمو . كلذ يف لوقلا ىضم دقو ةداهشلا هبشي اندنع مكحلاو

 لاق هريغ نمو . لام ضبق الب ةلاكولا يف هدلول دلاولا ةداهش زوجتو
 ماقم موقت اهنأل زوجت هدلو ىلع هدلول دلاولا ةداهش ىرأ ال رثؤملا وبأ
 لاق نم لوقب ذخا انأ يراوحلا وبأ لاق . هدلو ىلع هسفنل هاوعد
 . الدع ناك اذإ زاوجلاب

 . ال ودع اوناك اذإ زوجت هنبال بألاو خألل خألا ةداهشو : ةلأسم
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 هسفن ىلإ رجي نم ةداهش الو كيرشلا ةداهش زوجت الو : ةلاسم

 هل هدبع لام نأل هدبعل وأ الام هدلو ىلإ وأ امرغم اهنع عفدي وأ اعفن

 ةداهش لاق . زوجت له ضعب مهضعبل ماحرألا ةداهشو : ةلأسم
 انباحصأ نم دحأ كلذ يف فلتخي مل ةزئاج ضعبل مهضعب ماحرألا
 لاق نم لاق . كلذ يف اوفلتخا دق مهنإف هدلول دلاولا ةداهش يف الإ

 زوجت ال هدلول دلاولا ةداهش نا هب ذوخأملاو زوجت ال لاق نم لاقو زوجت
 لجرلل لاق هنإ ت يبنلا نع ىوري كلذكو . هدلاول دلولا لام نأل
 . كيبأل كلامو تنأ كيلع هل لاقف هدلوو وه هاتأ يذلا

 ةلاكولاب هدلول هتداهش زوجت دلاولا نإ ناورم وبأ لاقو : ةلأسم
 دلولا ناك اذإ دلولا اهجوزت ةأرما ىضرب هدلول دلاولا ةداهش زوجتو

 . ىضرلاب هتداهش زجحت مل جوزملا وه دلاولا ناك نإاف دلاولا ريغ هجوز
 زومغو الام هيلإ رجي اميف هدلول دلاولا ةداهش زوجت الو ناطحق وبأ لاق

 ج هدلاول دلولا ةداهش يراوحلا نب لضفلا لاق . ءايشألا رئاس يف

 ] ف زوجت اهنإف دلاولا ةداهش اماف اهدلول ةدلاولا كلذكو ءيش لك يف
 . ًامرغم هنع عفدي وأ الام هيلإ هب رجي اميف الإ ءيش لك
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 هلعف وأ هلوق نم دهاشلا ةداهش هب لطبت اميف باب

 دهش ةجش هّجش هنإ لجر ىلع لجرل ادهش نيدهاش نع هتلأسو
 نمل لبقت امهتداهش نأ . همطلو هجش رخآلا دهشو لوقلا اذهب امهدحأ
 ةمطللا هسفنل ىعداو هيلع دهشي يذلا دهاشلا نم لبقت الو هل ادهش

 اهتدجو كلذكو . ةنيبلا هيلعو هسفنل يعدم هنال هسفنل هنم لبقت ال هنا

 نم دحأ ىلع نيملسملا نم دحأ ةداهش زوجت له لئسو : ةلأسم

 لاقو . ةعقولا رضح نمم نيملسملا نم نادهاش دهش اذإ نيبراحملا ةاغبلا
 مهتداهش زوجت معن لاق . نيملسملا نم انالف لتق نيغابلا نم ًانالف نا

 نم دهش نم ةداهش زوجتف ليبسلا نوعطقي نيذلا امأف . اذه ىف
.٥ 

 اذإ هنأل لاملا ذخأو حالسلا رهش يف زوجت الو لتقلا يف مهب عوطقملا
 ةداهش هذهف انيلع حالسلا اورهشو انلاومأ اوذخأ ءالؤه نأ دهش

 الؤه نأ انالف نأ لتقلا ىلع اودهش اذإو :. مهتداهش زوبت ال مهسفنأل

 الجر اودهشي نأ الإ مهتداهش تزاج انالف اولتقف انليبس يف اوضرتعا

 . هتداهش زوجت الف هل يلو وه نم لتق هنا لجر ىلع مهنم
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 نيدب تيملا ىلع ةثرولا ةداهش يف باب

 يف لخدي لاق تيملا ىلع ةثرولا نم لجرلا ةداهش نع هتلأسو

 نع لئس انباحصأ نع در هيف درو انموق نع باتك نمو . هبيصن

 هيبأ ىلع نينبالا دحأ رقأ اذإ لاق . نيدب تيملا ىلع ثراولا ةداهش

 لهأ لوق اذهو امهرد نوسمخو ناتئام هيلع زاج مهرد ةئامسمخب

 نمو . ذخان هبو ةئامسمخلا هيلع زوجي يأرلا باحصأ لاقو . ةرصبلا

 زوجي ال هنأل ثرو امم هتصح ردقب هيلع زوجي امنإ هنإ ليق دقو هريغ
 ردقب كلذ نم همزلي امنإف هيبأ ىلع رقأ امنإو هريغ ىلع هرارقا هيلع

 نانثا دهش اذإو . ملعأ هللاو لوقلا زئكأ اذه لعلو . هيبأ نم ثرو ام

 يبعشلا لوق وهو ةثرولا عيمج ىلع زئاج وهف تيملا ىلع نيدب ةثرولا نم
 سيلو دهش وأ ةثرولا نم دحاو رقأ اذإو . ذخان هبو هنع ىوري اميف
 تيملا ىلع اودهشي مل وأ ةثرولا نم كلذ نم رثكأ وأ نانثا وأ لدعب

 . ةصاخ مهتصح يف مهيلع كلذ زاج نيدب

 نم نانثا دهشف ًانيد موق هيلع ىعداو كله لجر نعو : ةلأسم
 ىلع امهتداهش ىسوم لاقو . امهتصح يف امهيلع موق لاق . مهل ةثرولا
. ةزئاج ةثرولا عيمج



 طرش ىلع اهلمح اذإ ةداهشلا باب

 لمحي يذلا ىلع طرشف ةداهش ىلإ يعد لجر نعو يراوحلا يبأ نع
 . كل اهتلمحت تدرأ نإ ينإ ىلع ةداهشلا هذه كل لمحأ ينا ةداهشلا

 بحأ نأ الإ كل دهشأ نأ يلع كل سيلو كل اهب دهشأ مل تدرأ نإو
 لطاب طرش اذهف تفصو ام ىلعف . يدنع كل ةداهش الف الإو كلذ

 دهشأ يذلا دلبلا ريغ يف مكحلا ناك نإو . دلبلا يف مكحلا ناك اذإ

 دلبلا اذه ريغ دلب ىلإ ةداهشلا هذهب جرخأ ال ينا مهيلع طرشو هيف
 اهادأ اذإو . هللا ءاش نإ كلذ يف هيلع مثإ الو تباث طرش اذه نإف
 . ملسأو لضفأ ناك ديعبلاو بيرقلا يف

 تانيبلا راضحإ يف باب

 لجأت ام اهراضحا يف هلجؤي مكاحلا ناف ةنيب بلاطلا ىعدا اذإو
 تقولا يف هل رضحي مل نا هلجأ هل بتكيو هخسن يفو هلجأ بتكيو

 اذك يف نالف نب نالف ىلع هتنيب راضحا يف نالف نب نالف لجأت ةنيب

 وأ همصخ نم رضحمب ةنيب عمس لجألل ةنيبب ءاجو ىفاو اذإف . اذكو
 همصخ هفاوي ل ناو هتلاكو هنم حصت ام دعب نم هليكو نم رضحمب

 نالف فلخت بتكو هباتك يف مهتداهش تبثاو ةنيبلا عمس هل ليكو الو

 همصخ ىلع جتحاو ةنيبلا عامس رضحي مل و نالف ةافاوم نع نالف نب

 مزلي نميف توم ةبيصمل وأ هباصأ ضرمل ةافاوملا نع هفلخت ناك نإف
 همصخ نم رضحمب مكاحلا اهعمسي ىتح اهدرب ةنيبلا بحاص رمأ هرمأ
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 17 ١ هيلع ذفنأ توم ةبيصم نم وأ صرم نم هفلخت نأ حصي ل نإو

 اذإ ةنيبلا عامس هيلع ذفنا هخسن يفو هتنيب تلدع اذإ ةنيبلا عامس يف

 . هيلع حص اميف ةجح هل تناك نإ هيلع جتحي نأ دعب هتنيب تلدع

 دلبلا يلاو ىلإ هل بتك ةنيبلا لمح عيطتسي ال اريقف بلاطلا ناك نإو

 ةردقم وأ لام هل ناك نإ نيحلاصلا نم هب ةربخلا لهأ هنع لأسي نأ

 هفرعيو هيف هيلإ نايفاوتي لجأ امحل لعجيو همصخ هعم عفريو هتنيب عفريلف

 نم رضحمب هتنيب عمسيلف ةردقم الو لام هل نكي مل نإو . لجألا
 د وهشلا ليدعت نع ل اسيو مهحصنيو مهتداهش بتكيو همصخ

 ةقث عم هباتك هيلإ لصو اذاف ةقث عم مهليدعتو مهتداهشب هيلإ بتكيو
 مكحلا يف رظني ش هتقث هنم لبقي نم هايإ هفرعي وأ هتقث ك احلا فرعي

 يفو . همصخ نم رضحمب اهعمس اف ةنيب همصخ ناك نإو . بتكيو

 ناك نإ بوصنملا لدعملاو ةقث عم مهليدعتو مهتداهشب بتكيو هخسن
 مهتداهش بتكاو ليدعتلل مهيف حلصي نم مهيف ناك نا دلبلا ءاحلصألاو
 ناك نا دلبلا ءاحلصالاو ناك نإ بوصنملا لدعملاو ةقث عم مهليدعتو

 فقو وأ حرطا وأ مهليدعتو مهتداهش بتكاو ليدعتلل حلصي نم مهيف
 هايا هفرعي وأ هتقث مكاحلا فرعي ةقث عم هباتك هيلإ لصوأ اذاف ةقث عم
 هنع بيغي ال نأ ك احلا ىلعو .. مكحلا يف رظني ممت هتقث هنم لبقي نم

 . اهريغو ةداهشلا عم هباتك هنع بتكي ام

 هيلع فلختملا رذع امف همصخ ةافاوم نع فلخت نمو : ةلأسم

 وأ لام وأ دلو يف ةبيصم وأ توملا ةبيصم وأ هضرم نم هرذع لاق
 . اذه وحن

 لاجآلاو يراوحلا نب لضفلا ىلإ فاضملا باتكلا نم : ةلأسم
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 نكي مل ام لجأت ام لجؤي هنإف هريغ دي يف ًائيش ىعدا نم امأ ةفلتخم

 عاتم وأ ةباد وأ دبع يف ناك نإو . راضملا نم نوكي امم اشح ًأف ًالجأ

 هنكمي ام ردقب ًالجأ لجؤي هنإف هعيبي ال نأ هبحاص رمؤي هنإف
 وأ سوبحملا لجؤي ءامدلاو لتقلا نم تاوربلا يف كلذكو . اهراضحإ
 ىلع جتحا نإو . مهلك ثادحألا لهأ عيمج كلذكو . هل ىعدا نم
 لجا مهتملا سبح عرفتسي ام دعب نم ثادحالاو ءامدلاو لتقلل يعدملا
 ةءاربلل ىعدملا كلذكو . كلذ ةحص ىعدا اذإ هتنيبب ءيجي ام ردقب

 رضحي ام ردقب لجؤي هيلع حص ام لطبيل هيلع قحلا حص دقو نيدلا نم

 جيوزتلا نم اهعنمل اهاضر وأ ةأرما جيوزت لجر ىعدا ناو . ليفكب هتنيبب
 هريغ جوز عم تناك نإو . اهعضوم نم هتنيب ءيجي ام ردقب لجأ

 اهجوز الو اهجوز نع ةأرملا فقوت مل لج تو اهجيوزت يف رخآ جتحاو
 . اهنع اعيمج نالجرلا عنميف لدع يدهاشب دقعلا حصي نأ الإ اهنع

 لجرلا نيب يلخ الإو رضحأ نرف ةنيبلا رضحي ام ردقب لجؤيو
 اهاضر بلطو اهجوزت لبق بلاطلل ةدقعلا تحص نإف . هتجوزو

 تأرب تفلح نإف . نيمي اهيلع هل ناك جوز اهل سيلو . اهنيمت بلطو
 جوز ةدقع يف تناك نإو . هتأرما تناك فلحو نيملا تدر نإو هنم

 تبث دق رخآلا حاكن نأل نيمي اهيلع بلاطلل نكي مل هب تيضر دق

 حاكن نأل نيمي اهيلع بلاطلل نكي مل هب تيضر دقو ترقأ ولو اهيلع
 تيضر تناك اهنا رخالاب تيضر دقو ترقأ ولو اهيلع تبث دق رخالا
 ىلع ةأرما تعدا نإو . لدع يدهاشب الإ اهلوق لبقي غ لبق لوألاب

 ناو اهعضوم نم اهتنيب رضحت ام ردقب تلجأ ةنيب تعداف ًاقالط اهجوز
 وأ ماجح وأ لاقب وأ جاسن وأ ىلوم هنأب هحاكن دري امم هنا تعدا

 وأ ًاكرشم ناك اهجوزت موي هنأ وأ كولمم دبع هنأ وأ بأ ريغل دلو
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 و

 ابسن وأ هيلع اهمرحي امم هنيبو اهنيب ًاعاضر تعدا وأ فلقأ ناك هنأ
 ىلع وأ رفكي مل و لاجآلا تضقناو تعطقناو الإ وأ اهنم رهاظ هنأ وأ

 اهمرحي نمم ةيراج ءاسنلا نم ج وزت هنأ وأ ءايشألا هذه نم ءيشب هرارقا
 ىعدا ناو . ةنيبلا رضحت ام ردقب تلجأ اهريغ وأ ةنبا وأ مأ نم هيلع

 اشخن وأ ًالفع وأ ًاشحاف ًاصرب وأ ًاماذج وأ انونج هتجوز ىلع لجر
 هيف كشي ال نمم نوكي نأ الإ اهايإ هجيوزت لبق اهب ناك هنإ ةنيبلا هيلعف
 كلذكو . زاوجلا لبق نم اذهب ةأرملا درت امنإو . هنيح نم كلذ ناك اذإف

 تءاش نإف زاج اذاف لجرلا امأو اهقادص همزل زاج اذإف لجرلا ىلع اهل

 نب دمحم لاق . هريغ لاقو . قادص الب تجرخ تءاش نإو تماقأ

 لخدي مل ام تفصو امم ءيش هب ناك اذإ هيلع رايخلا ةأرملل بوبح
 لجألاو اهقادص تكرت نإو . جرخت نأ اهل نكي مل اهب لخد اذإف اهب
 يف لجألاو اهقادص تكرت ناو . اهراضحا هنكمي ام ردقب كلذ يف
 ءاسنلاو لاجرلا نيب تانيب نكت مل ناو . اهراضحا هنكمي ام ردقب كلذ

 يف نينعلاو ءاسنلا يف لفعلاو قترلا لثم . لاجرلا هيلع علطي ال اميف
 . كلذ يف ناميإلا امهنيبف . اهركنأو اهب زجي مل هنا ةأرملا تعداو لاجرلا

 اهاقرافو نالدع نالجر اهجوزت دق ةأرما نوكت نأ الإ تانيب هيف سيلو

 يهو قترلاب اهافرع امهنأ نادهشي وأ كلذب اهيلع نادهشيف اذه لبق
 نينعلاو ءاقترلا امأو . اهيلع ةزئاج امهتداهش نإف رتتست ال . ةيبص

 اهسفن يه تحلصأو لجرلا زاج نإف ناعزانتي موي نم ةنس نالجؤيف

 نينعلا نيبو اهنيب قرفو قادص جوزلا ىلع اهل نكي مل الإو . قترلا نم
 نأ ايعادت نا كلذكو . هيلإ رظن وأ جرفلا سم ناك نإ اهقادص اهلو
 نإ كلذكو ناطحق يبأ باتك يف دجوي . هريغ نمو . ىثنخ امهدحأ
 لوق لوقلا رثؤملا وبأ لاق . اذه نع لئسف ىثنخ امهدحأ نأ ايعادت
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 اهحكن دقل هللاب فلحتسا اهعامج قاطاو اهب زاج هنإ لاق اذإ لجرلا

 تفلحتسا اهيلإ نيميلا در نإو . ءاسنلاب لاجرلا لوخدك اهب لخدو
 ىلع ربج ردقي ملو لجأت اذاف . ةنس لجأت هل لاقي مث اهعماج ام

 اهجرف نم اهسم دقل اهنيمي عم اهلوق لوقلاو . اهقادص ءاطعاو اهقالط
 ةداهشب وأ هرارقإب ارتس اهيلع ىخرأ وأ ًاباب اهيلع قلغأ هنا حص اذإ
 . نيلدع

 . نسحلا يبأو يراوحلا يبأ ىلع ضورعم هنأ دجوي امم : ةلأسم
 هدي لشتف برضي وأ هنس رسكيف باصي وأ هنيع ًأقفت لجرلا يف لاق
 هولجأ هباصأ يذلا لوقيف نيملسملا ىلإ عفري ش هللا ءاش ام ثكم ت

 نإ لاق . ةنس نم رثكأ ذنم هباصأ دق هنأ ةنيبلا لوقتف مويلا نم ةنس
 اذه _ هبشأ ام عيمج كلذكو معن . هريغ لاق . بيصأ موي ذم هلجأ
 هباهذ دنع ةيدلا هب بجت امو عامجلاو لقعلاو عمسلاو لجرلا نم

 ذم اهلجأف نينس عبرأ ثكمت مث اهجوز دقفت ةأرملا كلذكو . هئادأو

 لخد يذلا امأو . مشاه نع زرحم نب ديعس نع كلذ ظفحو دقف موي
 كلذب رقي وهو رثكأ وأ ةنس اهعم وهو اهب لخدي مل هنا تلاقف ةأرماب
 نوعفري مث ةأرما كلمي يذلا كلذكو . هيلع عفرت موي ذم لجؤي هنإف
 هيلع عفر موي ذم لجؤي هناف ثكم ام ثكم نأ دعب رابدالاب هيلع

 . باتكلا ريغ نمو . ةنؤملاو ةقفنلا هيلع تضرف الإو اهدقنب ءاج نإف

 اذهب اهقحلأو رثألا نم دايز نب رمع نب هللا دبع لقألا دبعلا اهداز ةدايز
 . هفعضو هتوق نم م احلا هاري ام ىلع ةأرملا ةوسك يف لجؤيو بابلا
 فيعضلا لجؤي مك تلأس هللا دبع يبأ نعو ناطحق يأ فيلأت نمو
 فصن لوقلا يف دجويو لاق . لجألا يف هل حسفي لاق ةوسكلا يف
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 تعفر اذاف . هريغ نمو . هيف هل حسفي يقابلاو اموي نيرشع ىلإ رهش
 ردقب لجؤي لاملا اذ نإ ليقو ارهش لجؤي هنإف اهجوز ىلع ةأرملا
 توبث ىنعم يف امأو . هيلع هتقحتسا اذإ قحلا ءادأ ردق يف هلام عيبي ام

 ناك اذإ هللا دبع يبأ نع ليق دقو . ءاوس هريغو لاملا وذف ةوسكلا
 . رهشأ ةتس ةدملا تناك هقوف ام ىلإ فلأ ىلإ ادعاصف ةئاتس لجاعلا
 ةسمخلا لإ رهشأ ةعبرألا نم مكاحلا رظن هيلع عقي ام ىلع كلذ نود امو
 رهشأ ةتس ادعاصف ةئاتس كلذ يف تبث اذإ ينبجعيو . كلذ نود ام ىلإ
 عقي امو اذه وحن ىلع رهشلا ردق ةئام لك يف كلذ ردق ىعاري نوكي نأ
 ىنعم يف ةدملا تضقنا اذإف . اذه نم نسحأ نم مكاحلا رظن هيلع
 لجاعلا مكاحلا هيلع ضرفو . كلذ ىلع ربجو اهب ذخأ ةقفنلاو ةوسكلا

 ةوسكلا ىلع ربجي اك هيلع ربجي ملو نويدلا ةلزنمب ةروسيم ردق ىلع
 . هلوخد تبلطو ةأرملا ىلع لوخدلا ًاطبأ نرف قلطي وأ هيدؤي نأ ةقفنلاو

 ةقفنلاو . ةوسكلاب ذوخأمو هروسيم ردق ىلع لجاعلاو اهيلإ كلذ ناك
 عجر . ةدايزلا تضقنا لجاعلا يفوي وأ اهاضرب الإ لوخدلا نم عونممو

 اهكرتي مث ةعطق ىلع موقلا لسافي لسافلا كلذكو . باتكلا ىلإ
 هناف اهيف موقأ انأ لوقيف انتعطق انيلع در موقلا لوقيف نينس اهلسفي ال

 . حلصيو لسفي ام ردقب كلذ يف لجؤي هيلع عفري ذم لجؤي

 يروهش تلاقو قالطلا اهجوز ىلع تعدا ةأرما نعو : ةلأسم
 اهلوق لطاب فرعي مل اذإف . اهلجأ تقو نم اهنع لزعي له ةرصبلاب
 . اهروهش . تمس اذإ كلذو الجأ كلذ يف لجؤتو اهنع لزعي هنإف

 هنأل لجأت ام كلذ يف مكاحلا هلجأ ةنيب بلاطلا ىعدا اذإو : ةلأسم
 لاحل مصخلاب رضي امم الجأ نوكي نأ الإ همصخ دي يف ال بلاطلا وه
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 كاحلا هاري امب الإ لجألا نوكي الف هيلإ بلطي ام راضحا نم هب رمؤي ام
 ام كاحلا ىلإ لجألا نوكيو حبسملا نب دمحم لاق . هريغ نمو . الدع
 ةثالث كلذ يف لجؤي ديعس وبأ لاقو . هلام يف هيلع اعدملاب رضي م
 هدنع حص امب ك احلا ذفنا الإو ثلاثلا لجألا يف ةنيب رضحأ اذإف لاجا

 هنإ ثلاثلا ىف هيلع جتحيو ةنيبلاب هتجح توبثو هيلع اعدملا ىوعد نم

 امم ءيش ناك نإ كلذكو . باتكلا نمو .:كلذ نم رثكأ هلج ؤي ال

 نكي مل امو . مكاحلا هاري ام ردقب لجألا نوكيف هتيفي ال نأ هيلع مدقت
 نأ همصخ رمأيو ةنيب يف هلجأ بتكيو لجأت ام هلف اذه نم ءيش هيف

 لجأت هلجأ بتكيو حبسملا نب دمحم لاق . لجألا كلذل هيفاوي

 هتلجأف اذكو اذك يف نالف نب نالف ىلع هتنيب راضحا يف نالف نب نالف
 ةنيبلا مكاحلا عمس هتنيبب ىفاو اذإف . مكاحلا كلذ بتكيو اذكو اذك هيف

 مل نإو . هتلاكو حصت نأ دعب كلذ يف هليكو وأ مصخلا نم رضحمب
 ىلع جتحاو هباتك يف مهتداهش تبثأو ةنيبلا مكاحلا عمس لجألا فاوي
 توم ةبيصم وأ ضرمب ةافاوملا نع رذع نع هفلخت ناك نإف مصخلا
 ىتح اهدرب ةنيبلا بحاص رمأ مكاحلا هفرعي رذع وأ هرمأ همزلي نميف

 رذع هل حصي مل نإو . هليكو وأ همصخ نم رضحمب مكاحلا اهعمسي
 هدنع ناك نإف هيلع جتحا مهليدعت حص اذاف ةنيبلا هامس هيلع زاج

 كلذ يف لجؤي امنإو . مكحلا هيلع ذفنا الإو حص دق ام هب ليزي ام

 دقو لاملا كلذ نم ةنيبلاب هيلإ عجرت نأ نكمي هنا كاحلا ىري ام ردقب

 هيلعو جاحلا ءيجم تقو ىلإ ةكم يف ةنيب ىعدا نم ماكحلا ضعب لجأ
 لجؤي مل ةنيب مسي مل ناو لاق . هريغ نمو . هتداهشب مكاحلا ملعي نأ

 كلذ يف لجؤي مل هتداهش زوجت ال نم ةداهش ىعدا ناو . كلذ يف

 كاجلا نع ىلوت ناو . غلبي ىتح لجؤي سيلف ملحلا قهار دق يبص لثم
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 ىرخأ ةنيبب جتحاو هتنيب تحرط نإو . مكحلا هيلع ذفنأ لجألا غلب امل

 لجؤي ال ام رثكأ ليقو . هتنيب عيمج رضحي نأ هيلع جتحاو اضيأ هلجأ
 اذه نم رثكأ كلجؤأ ال ينأ ثلاثلا يف مكاحلا هيلع جتحيو لاجا ةثالث
 مادام هللا دبع يبأ باوج نمو . هعم حص ام ذفنيو هتجح عطقي مش
 دنع ةنيب رضحي مل اذإ امأو . لجؤيف لجألا بلطيو حرطتو ةنيبب ءيجي
 ذفنأ ةنيب رضحي مل نأف لاجآ ةثالث كلذ يف لجؤي امناف . هلجأ ءاضقنا
 . مكحلا

 نم مكاحلا ىلإ هبحصي ال نم ةداهش مصخلا ىعدا ناو : ةلأسم

 . لجؤي مل و دهاش نع دهاش هنم لبقي مل حيحص وهو هدلب
 هلجأ ةنيب هل نأ ل اقو ىوعد لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : ةلأسم

 ةنيبلا ىعدا ثيح غلبي هنأ ملعي ام ردق ىلع هتنيب راضحا يف لجأ ك احلا

 ىلإ ةنيبلا رضحأ ناف باتك يف كلذ خرؤيو . ًالجأ هلج ؤيف بلطيو

 . هتنيب عمسيو هتجح عطقي الف ثالث وأ نيمويب هدعب وأ لجألا

 مهرضحأ اذإ نيملسملا مكح نم ناكو يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم
 اذف . لاجآ ةثالث ىلإ كلذ هلف اهب عفتني الو ةنيب يتأي لاز امف مصخلا
 ينيتأت نأ ىلع لجألا اذه كتلجأ دق مكاحلا هل لاق ثلاثل لجألا يف ناك
 ىلع مكحلا ذفنا ثلاثلا لجالا ىضقنا اذاف نامع يف كل ةنيب لكب
 هلجأ دق ام ريغ لجأ هلجؤي الو ةنيب هاوعدب دعي ل و هدنع حص ام

 نب لضفلا نع اندجو كلذكو نيملسملا لوق نم انفرع يذلا اذهف
 . لضفلا باتك ىلإ عجر . يراوحلا

 هديس عنمي هنأ الإ كلذ ردقب لجأ ةيرحلا دبع ىعدا ناو : ةلأسم

 ىلع مكبأ وأ هوتعم وأ بئاغ وأ ميتيل بستحم بستحا نإو . هعيب نم
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 امكح يعدم ىعدا نا كلذكو . كلذ ردقب لجأ هدي يف لامب لجر

 فلت دق ءيش نوكي نأ الإ هبحاص دي يف ءيش ىلع مكاح وأ لاو نم
 لجأ لدعم وأ دهاش ريضحت يف جتحا نإو لجأت ام لجؤي هناف نيد وأ
 ع دم ىعدا ناو . هيلع لدع دق ةنيبلا تناك اذإ ةنيب رضح ام ردقب

 يتلا ضرألا نم هعضوم نم لوزي ال امم ائيش وأ ةيرق يف يرجي ارهن ا
 لجأ ىلوم هنا ىعدا وأ هدبع هنا ارح ىعدا وأ . لجأت م لجأ رك

 . لجأت ام

 لجألاو هفرعيو ةأرما وأ هدهاش نم مكاحلا ملعي نأ هيلعو : ةلأسم
 نإو هتجح عطقي رذع ريغ نم فاوي مل وأ مصخلا ىلوت اذإ دحاولا
 نأ مك احلا هيلع جتحاو لجأ . ىرخأ ةدم ددميف تحرطف ةنيب رضحأ

 لاجآ ةثالث لجؤي ام رثكأف تحرطف رضحأ نإف هتنيب عيمج رضح

 عطقي مث هدعب كلجؤأ ال ينإ ثلاثلا ةنيبلا راضحا يف مكاحلا هيلع جتحيو

 هنا مكاحلا هيلع بتكيو ةنيبلا راضحا هيف فلكي اميف كلذو .

 ةنيب ىل رضحي 7 لجأ دعب ًالجأ هتلجأ ام دعب نم هتجح طق دق دق

 لجؤي ام رثكأف تحرطف ةنيب رضحأ نإف هخسن يفو . ائيش هل تبنت

 . مكحلا ذفنأ ةنيبب رضحم ل نإف لاجا ةنال

 . اقح لجر ىلع لجر ىعدا نا بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم
 دجي مل نا كرت الإو ةنيبب ءاج نإاف . اموي هل سبح ةنيبلا يدنع لاقو

 . هل قحلا عيضي الكل ًاليفك
 كايإو هللا انمحر ملعا . هتمحرب رانلا نم كايإو هللا انافاع : ةلأسم

 انفلتخا يذلا يف ةسبنع نب مركمو رهسلا دزأ نب ناميلس يإ لصو هنا
 ًاهيفس ناك ناميلس نأ معزو ناميلس ىلإ هل نيمهس مركم بلط هيف
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 ةنيبلاب مركم توعدف كلذ ركنأف ناميلس تلأسف . امهانط طعي مل و

 ةربخلا لهأ ةسبنع نب مركمو دايز نع لسف يباتك كيلإ لصو اذاف
 اعفري نأ امهترمأ ةنيبلا لمح ىلع هب نايوقتي لام امهل ناك نإف امهب

 نكي مل ناو . لجألا ينفرعو ًالجأ ناميلسلو امهل لعجاو امهتنيبب ينل
 ىلع امهتنيب ةداهش عمساف انيلإ ةنيبلا لمح ىلع هب نايوقتي لام امهل

 بتكا مت كلذ يف دهتجاو نيلدعملا نم ةقثلا مهتنيب نع لسو . نيمهسلا

 باتكب يلإ ثعباف ةنيبلا تلدع نإف . مهرمأ نم كدنع حص امب يتلا

 رماو ةقث عم نودهشي فيكو ةنيبلا ةداهش هيف يذلا باتكلاو ليدعتلا

 يف كيلإ يباتك درو يلإ هعفدي ىتح هدي نم هليزي الأ يباتك لماح
 ةداهش عمساف مركمو دايز ةنيب تعمس نا كلذكو . يلإ كباتك فوج
 كلذ يف دهتجاو . مهليدعت نع لسو ةنيب هل تناك نا ناميلس ةنيب

 مالسلاو كايإو هللا انقفو ةقث عم باتكلاب ثعباو كلذب يإ بتكا م
 . هللا ةمحرو كيلع

 ةلداع تناك نإف اهنع لأسي نأ ك احللف ةنيب ىعدا نمو : ةلأسم

 باتك نمو . اهيلإ تفتلي مل و مكحلا ذفنأ ةلداع نكت مل نإو . هلجأ
 تعدا نإف كلذ اهركنف قتعلا اهديس ىلع يعدت همأ نعو ناطحق أ

 تلاق نإو نامعب اهتنيب تناك نإ اهتنيبب يتأت ىتح لجأ اهل برض ةنيب
 اهتمدخ نوكتو اهمدختسي نأ اهديسل ناف رحبلا ءارو يتيب نا ةمألا
 اهرجأ اهل ناك اهقتعب لدع ةنيب اهل تحص نإف . مولعم رجأب هل

 . اهيلإ هيدؤي يقابلاو اهتوسك و اهتقفنب اهديس اهصصاقيو
 ركنيف دحأ ىلع قحب مكاحلا ىلإ عفري لجرلا تيأرأ هل تلق : ةلأسم

 . ةنيبلا رضحتو ةدم بلطو ةبئاغ ةنيب هدنع نأ يعدملا ىعداف هيلع اعدملا
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 فيكو ةنس هددمي نأ بلط ولو ةدملا نم بلط ام لعجي نأ مكاحلل له
 وأ ةفورعم هتنيب نأ هلأسي نأ ليق دق هنإ يعمف لاق . كلذ يف قحلا

 نإو اهعضوم نم اهروضح ردقب هلجأ ةفورعم تناك ناف ةفورعم ريغ

 تلق . ليق اميف يعم لجأ اذه يف سيلو ءيش الف ةفورعم نكت م
 كاحلل له هيلع اعدملا نم ةبيغ يف اهرضحأو ةفورعم هتنيب تناك نإف هل
 تباغو ةنيبلا تداع اذإ هتبيغ يف هيلع اعدملا ىلع اهتبثيو ةنيبلا عمسي نأ

 يف هددمأ اذإ هنإ يدنعف لاق . كلذ زوجي ال مأ هيلع اعدملا رضحو
 تقولا كلذ ىيف هتنيب تيب عامسل رضحي نأ همصخ ىلع مدقتو هتنيب راضحإ

 رذع ناك نإ . هيلع جتحا مث 2 اهعمس ةنيبلا عامسل فاوي مل و

 داعي نأ بلطو رذعلا كلذ حصأو ةنيبلا عامسل ةافاوملا نع هفلختب

 ةنيبلا راضحا ىف مهددمي عجري هيلعو كلذ مكاحلل ناك . ةنيبلا ع امس

 ك احلا هيلع اهلعج يتلا ةدملل ةافاوملا نع هفلخت يف ةجح هل نكت مل نإو
 ةنيبلا رضحيف ةنيبلا راضحا يف هلجأ املك كلذكو هل تلق . هلو

 له ةنيبلا دعب نم مصخلا رضحي دوعي مث رذع نم مصخلا رضحي الو
 كلذك ش هتنيب راضحا ىيف الجأ يعدملل برضي دوعي نأ ك احلا ىلع

 ذفني مث دح كلذل مأ ةرم نيرشع ولو مكاحلا دنع اوقفتي مل اومادام

 سيلو لاجا ةثالث هل برضي هنا يعمف لاق . مصخلا ىلع همكح مكاحلا
 اق . اولاق امم ثلاثلا يف بسحأ هيلع مكحيو ةجح هل ةثالثلا دعب
 يعمف لاق . ءاوس هلكو رذع ريغ نم مصخلا رخأت ناك نإ كلذكو
 ك احلا عمس دقو . رذع الو ةجح ريغ نم هرخ أت ناك اذإ ليق دق هنا

 نع هفلختل لجألا كلذ يف ةنيبلا عامسب مكحلا هيلع ذفني هنا ةنيبلا
 مكحلا نع فلخت نمو . ماكحألا نم لجألا نأل رذع ريغب ةنيبلا عامس

 . ليق اميف هتجح تعطقنا دقف رذع ريغ نم
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 تانيبلا مده يف باب

 عم قح هيلع حصي لجرلا نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس
 هتنيب راضحا يف مكاحلا هلجؤي له هذه مدهت ةنيب يل نأ لوقيف مكاحلا
 اهنا هتنيب نّيب اذإ ليق دق هنا يعمف لاق _ هسفنب ًاليفك هنم بلطيو
 ناك اذإ اهراضحا ىلع ردقي ام ردقب مكاحلا هلجأ فورعم عضوم يف

 هيلإ اهب فاوي مل نإ الجأ كلذ يف هل برضيو اهراضحا ىلع ردقي

 . هيلع تبث وأ هيلع حص دق امب مكحلا هيلع ذفنأ

 تانيبلا مده ف لجألا باب

 ىحوأف هب عطقن ا ءاضقلاب هللا هرمأ 1 قل يبنلا دوؤاد نا ليقو

 يمساب هخسن يفو هيلع اعدملا فلحو اعدا نم ىلع ةنيبلا نأ هيلإ هللا

 نيبو ينيب لخو هللا همحر رئؤملا وبأ لاق هريغ نمو . هنيبو ينيب لخو
 زجعأ ناف يعدملا ىلع ةنيبلاف . باطخلا لصفو مكحلا وهو نيملاظلا

 نإف يعدملا ىلع نيملا قحلل ركنملا در نإف قحلل ركنملا فلحتسا ةنيبلا

 مصخ مهنم فلح ناو . هل ءيش الف الإو هب هل مكح هقح ىلع فلح

 نيملا مكاحلا ضقناو دهشف ةنيبلا تءاج مث هتنيب فرعي ال وهو همصخل
 فلحتسا ش هتنيب فرعي ناك نإو دوهشلا هب دهش ام ىضمأو ةرجافلا

 . نيملا لبق مهفرعي وهو ك احلا دنع هتنيب لطبأ اذإ هتنيب لبقت ل همصح

 دنع هتنيب لطبأ اذإ نامثع نب ناهبن نع هللا همحر يراوحلا نب دمحم لاق
 . قحلا كلذ ىلع ةنيب هنم لبقت مل مهب افراع نكي مل وأ مهفرع مكاحلا
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 ىلإ لزني لجر نع هتلأسو بسحأ اميف هللا دبع يبأ نع : ةلأسم
 نأ الإ معن لاق . كلذ هلأ ةنيبلاب هسفن وعدي مث هفلحيف همصخ نيمي

 لاق اذاف . مهتكرت دق هل لوقيف معن لوقيف ةنيب كلأ كاحلا هل لوقي

 . ةعجر هيلع هل نكت مل فلح ممت معن

 هدحجف ًاقح لجر ىلع ىعدا نم حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم
 ناكو كلتنيب تردهأ مكاحلا لاقف نيميلا ىلإ يعدملا لزنف هيلع ىعدملا

 كلذ دعب نم دجو مث . هيلع اعدملا هل فلحو اهردهأف اهفرعي ال
 ناك ناو ةبذاك نيمي نم ريخ لدع يدهاش نال هنم لبقت اهنإف ةنيب

 تلق لاق نإو . ةعجر هيلع هل سيلف هبحاص هل فلحو اهردهأف اهفرعي
 هنأل هنم لبقي ال هنإف هميرغ هل فلحو اهفرعأ انأو يتنيب فرعأ ال ينا

 . اهردهأف هتنيب ةفرعمب رقأ

 فرعي قحلا بلاط ناك اذإ هللا دبع وبأ لاق . هريغ نمو : ةلأسم
 هتنيبب هفرعي وهو هايإ هفالحتسا نا بولطملا بلاطلا فلحتسا 7 هتنيب

 مده دقو انيم همصخ فلحتسا نمو لضف باتك نمو . هتنيبل اكرت

 ةنيب هعم تناك مث اهمدهي مل و فلحتسا ناو . ةنيبلا هنم لبقت مل هتنيب

 . هتنيب تلبق لدع

 تناك نا مكاحلا هيلع جتحا همصخ نيمي مصخلا بلط اذإو : ةلأسم
 وأ اهمدهأ وأ اهردهأ وأ اهلطبأ ءاش ناو اهرضحيلف ءاش نإف ةنيب هل
 نأ انلوقف يعدملا ىلإ نيميلا در ناف . هيلع اعدملا هل فلحتسا اهكرت

 . ءيش هل نكي مل ىبأ ناف . فلحي نأ يعدملا ىلع

 دق مكاحلا هل لاقف همصخ نيمي ىلإ لزن نمع هتلأسو : ةلأسم
 . ظفللا اذهب هتنيب مده دق نوكي له اهتمده دق لاق كتنيب تمده
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 عجر نرف هل تلق . اهمدهب باوجلا يف هانعم جرخي اذه نأ يعم لاق

 اهمده اذإ هنإ يعم لاق . كلذب هل مكحي له هتنيب رضحأف كلذ دعب

 ك احلا هل هفلح اذإ ليق دق هنإ يعمو لاق . هفلحو اهمده دق ذإ كلذ

 مده نأ دعب هفلح اذإ لاق نم لاقو . اهمده ولو هتنيب عمست ل

 نإو هنم عمست ل اهدعب ةنيبب ءاج مت اهفرعي هنا لاقو . هتنيب همصخ

 ل اقو هنم تعمتسا همصخ نيمي دعب اهب ل زا ت اهتفرعمب رقي ل و اهم ده

 ق ١ ش كل ذ ىلع همصخ هل فلحو اهم دهو اهتفرعمب رقأ ولو 9 اق نم

 وهو ةرجافلا نيملا نم ىلوأ ةلداعلا ةنيبلا تناكو . هنم تعمتسا ةنيبلاب

 . عيبرلا لوق

 كاحلا ىلعأ ةنيبلا زجعأف اقح لجر ىلع ىعدا لجر نعو : ةلأسم
 نأ الإ كلذ هيلع سيل هنا ليق دقف . كتنيب تمده دق هل لوقي نأ
 رخآلا مدهي ىتح هفلحي نأ هل سيلف كلذ فلحملا مصخلا هيلإ بلطي

 كاحللف كلذ مصخلا هلأسي مل اذإ امأو . اهكرتي وأ اهردهي وأ هتنيب
 نإف . هل لقي مل ءاش نإو . كتنيب تمده دق هل لاق ءاش نإ رايخلا
 لاقف . هتنيب كلذ دعب رضحأ ش هتنيب مده نكي ل و همصخ هل فلح

 ناك نإو . اهعمسي ال لاق نم لاقو . هتنيب عمسي ك احلا نإ لاق نم
 يف هتنيب عمست ال لاق نم لاقف ًاضيأ كلذ يف فلتخا دقف اهمده
 . عمست لاق نم لاقو . كلذ

 هتنيب فرعي وهو همصخ هفالحتسا نعو هللا دبع أ نعو : ةلأ اسم

 . اه هنم اكرت

 يهتني ادمأ يضاقلا لعجيف ةنيب وأ ًايئاغ ًاقح اعدا نمو : : ةلأ اسم
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 هيلع يضاقلا لحتسا اهنع زجعأ نإو هقحب ذخأ هتنيب رضحأ نإف هيلإ
 . ةجحلا يف غلبأو ىمعلل الجا ناف ءاضقلا

 مث هميرغ نم فلحتسي نأ يضاقلا هل ىضق لجر نعو : ةلأسم
 ىسوم يلع نب دمحم لاقو . مرغي نأ ىرأ لاق ةنيبلا كلذ دعب دجو هنا

 . هتنيب كرتو هيلإ هبلط قح يف الجر فلحتسا لجر يف ىتفأو يلع نب
 . هتنيب كرت اذإ كلذ هل سيل لاق

 لاقو . اهزجعأف ةنيبلا نع الجر مكاحلا لأس نإ كلذكو : ةلأسم
 همصخ نيمي مصخلا بلطي نأ لبق همصخ هل فلحف ةنيب هدنع سيل نأ

 ىلع هفلح ناو . كلذ مكاحلل له كتنيب تمده دق لوقي نأ لبقو

 مدهي ىتح هل هفلي نأ هل بحتسي ال هنإ يعم لاق . همزلي ام اذه

 كلذ مكاحلا لعفي ملو مكاحلا ىلإ كلذ فلحملا بلطي مل نإو . هتنيب
 كلذ ناك كلذ هلاسي نأ فلحملا هيلإ بلط نإو . يدنع هيلع ءيش الف

 وأ اهرادهإ وأ ةنيبلا مده دعب الإ هفلي نأ هل نكي ملو . يدنع هل

 . اهكرت

 كاحلا نأ تملع اميف انباحصأ قفتا دمحم ييأ عماج نمو : ةلأسم

 همصخ نيبو هنيب ةموصخلا عطق دقف ىوعد ىلع لجرلا فلحتسا اذإ

 يضرو اهرده اف ةنيب ىعدا نإف . ةنيب كل له يعدملا ىلع جتحي نأ لعب

 كاحلا هنم عمسي مل اهلطبأو هتنيب ردهأ اذراف ةنيبلا ةماقإ نم ًالدب نيمباب
 ةفينح وبأ امأو . يلع نب دوؤاد لوقي اذه وحنو نيملا دعب ةنيبلا

 هلع يبنلا نع يور امب ناجتحيو نيملا دعب ةنيبلا ناعمسيف يعفاشلاو
 حص نإ ربخلا اذهو . « ةرجاف نيمي نم ريخ لدع ادهاش » لاق هنا
 عطقل تلعج نيعلا نال انباحصأ هلاق ام لوقلاو ليواتلا لمتحيف هقيرط

٠٥ ١



 ول هنأ ىرت الأ ىوعدلا نم ءاربالا ىنعم يف ًاضيأ يهو . ةموصخلا

 . هنم اهعمسي مل ةنيبلا ماقأ ش ياوعد نم هتأ ربأ دق يعدملا لاقف ركنأ

 ىلع 7 هنأل ةنيبلا عمست مل هفلحتسا اذإ كلذكو

 . اضيأ كلذ ىلع 11 ملعأ هللاو ةموصخلا ق تلعج نيمبلا نأ
 ذخأ انالف نإ هللا لوسراي لاقف تآ هاتأ هنا دقع كنع يبنلا نع يور ام

 هل لاقف . هانعم اذه مالك وأ يندحج لاق وأ . يقح ينعنمو يلام

 هللا لوسراي لاقف هنيميف لاق . ال لاق ةنيب كدنعأ مالسلا هيلع يبنلا
 اذهف كلذ الإ كل سيل . ِكقْيقَع هللا لوسر لاق يلام بهذيو فلحي نذإ
 كل سيل ُكَقيَع يبنلا لوقل اهريغ نيملا دعب يعدملل سيل نأ ىلع لدي
 . ملعأ هللاو كلذ الإ
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 مهنع ةلأسملا ةداعإ يفو دوهشلا ليدعت يف باب

 ةقث اموق دوهشلا اهنع لأسي يتلا هلئاسم يلوي نأ يضاقلل يغبنيو

 اهيلع رهظي نأ يغبني الو هلئاسم اومتكيو . مهيلإ نئمطيو مهب قثوي
 ةنيبلا ليدعت يف لسرأ اذإ يضاقلل يغبنيو . هلئاسم باحصأ الإ دحأ

 يلي يذلا ىلإ اهلصوي ىتح اهيف ام فرعي ال نم عم ةموتخم اهب ثعب
 اذاف . هللا مصع نم الإ عبطلا مهب رضأ دق سانلا نأل اهنع ةلئاسملا
 . يضاقلا دي يف اهتبث دق ةموتخم ةلأسملا بحاص اهب ءاج اهيف باجأ
 هريغ م ةموتخم اهب لسرأ لئاسملا بحاص هن أب رهشي نأ فاخ نإو

 راهن وأ الل ارس كلذ لعب هيلإ إ لسري ش اهيف رظني ىتح يضاقلا لإ

 اولدع دق اوناك نإف . اهيف باوجلا نم هيلإ بتك امع هلئاسي ىتح

 اذإف قثوأو نسحأ وهف ةيناث اهنع لأسيف هريغ ىلإ ةيناث اهدري نأ دارأف
 . ةجح هل نوكت نأ الإ هيلع اودهش يذلا ىلع ءاضقلا ىضمأ اولدع

 مصخ هنأل هلكو نمل ليكولا ةداهش زوجت ال هنا لاقيو : ةلأسم
 . هنع لأسي ال الدع ناك اذإ متيلا الإ

 يبأ ىلع ضورعم هللا دبع يبأ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم
 نع دهاشلا لاقن تيم لجر ىلع ةداهشب دهش لجر نعو . يراوحلا

 اذإف . كلذب ىفتكي له تلأس هنع دهش يذلا تيملا يكزأ انأ كلاهلا
 ناك و لدعملا ال و . ك احلا هفرعي ال نمم ةداهشلا هنع تلمح يذلا ناك

 ةداهشلا لماح لاقف هنع ةداهشلا لمح يذلا الإ هفرعي ال ةبرغ ضرأ نم

 هلوقب يفتكي هنف الدع ًاضيأ ةداهشلا لمح يذلا ناكو هعم لدع هنإ

 . ًاكلاه وأ ًايح هنع دوهشملا ناك كلذ ءاوسو هليدعت لبقيو هيف
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 لجر نع هللا همحر باطخلا نب رمع لأس دقو انموق نع : ةلأسم
 هريغ نمو . كبسح لاقف ريخ الإ ملعأ ال لوئسملا ينعي لجرلا لاقف

 لجر ةداهش نع لأس هنأ هللا همحر يلع نب ىسوم نع انغلب كلذكو

 . هتداهش زاجأ مم هديب ب حفصف ليق اريخ الإ مع ال لدعملا لاقف

 . ارس هن هنع لا اسف موق هدنع. دهش ' ءادردلا ابأ نأ م" يبأ نع

 ثدحب هتداهش تحرط نم لكو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 تلطب حرجب ةنيب هيلع تدهش نإو . هتداهش تزاج حلصأو . بات م
 . اهريغو ةداهشلا كلت يف هتداهش تلبق حلصأو بات نإاف كلت هتداهش

 نكت مل دوهشلا ةيكزت نأ رثألا يفو رفعج نب عماج نمو : : ةلأسم

 هللا همحر باطخلا نب رمع لاقو . ةباحصلا نع الو ةع يبنلا نع

 نع شيتفتلا نع هلل اهن دقو . ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا
 هنا الإ ةثدحم ةعدب ةلاسملا . هريغ لاقو . اهنع سسجتلاو سانلا تاروع

 اشرلاو تاداهشلا ىلع لاومألا سانلا ذخأو روزلا تاداهش ترهظ امل
 نابذو يغب ةرجش سانلا ناف مكاحلا هللا قتيلف مهنع لئس كلذ دنعف
 لآسيلف لأس ناف . نئاغضلاو ءانحشلاب اولب دقو ران شارفو . عمط
 لاح نع مهلأسيلف . مالسإلا يف اضرلاو هقفلا هخسن ةفعلاو عرولا لهأ
 كلذ لبق نم هيلع ناك امع مهلأسي الو . هيف وه يذلا مويلا يف لجرلا
 هل يذلا يلولا وه لدعلاو . اهنع لوحتي مث لاح ىلع نوكي دق هنأل
 نوكي دق قوسلا لهأ يف حبسملا نب دمحم لاق . هريغ نمو . ةيالولا
 و . دودحلا الإ اهلك قوقحلاو ةيالولا لهأ ريغ ةداهشلا يف لدعلا

 فرع نمو يلو لدع وهف رش هنم فرعي مل و ريخج فرع نمو باتكلا
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 هرمأ يمعو هتريس فرعت مل نمو . هل ةيالو الف مارحلاو يصاعملاب

 ىلع امنإو ةريرسلا ملع سانلا ىلع سيل هنال هريغ نمو . هنع فوقولاف
 نيلدعملا نم الإ ليدعتلا لبقي الو . هريغ نمو . ةرتسلا ملع سانلا
 ليدعتلل بوصنم لدعم دلبلا يف ناك اذإو باتكلا نمو . نيبوصنملا

 . هدلب ليدعت نع لأسي يذلا وهف ضاق وأ لدع مامإ كلذل هبصن
 دحاو لدع نإف . ًاعيمج اولئس رثكأ وأ ةثالث وأ نانثا دلبلا يف ناك نإو
 . نايقابلا نالدعملا هحرطي نأ الإ لدع يذلا ليدعتب ذخأ دحاو حرطو

 لدعم دلبلا يف نكي مل نإو . امهريغ نالدع هجرخي وأ هناجرجيو
 هب تبثت ام نورصبي نيذلا تاقثلا ةنيبلا نع مكاحلا لأس بوصنم

 ةيالولاو مهنم دحاولا نم ليدعتلا لبقيو مهدلب لهأ نم حرطلاو ةلادعلا

 نع كلذك هريغ نمو . نيلدع نينثا نم الإ حارجلاو ةءاربلا لبقت الو

 يتلا ةقثلا ةأرملا نم ليدعتلا لبقيو . باتكلا نمو . حبسملا نب دمحم

 تاقث نم هفرعي نم دجوي مل اذإ ةءاربلاو ةيالولا هب تبنت ام رصبت
 ةلدعم ةأرما نوكت ال حبسملا نب دمحم لاق . هريغ نمو . لاجرلا
 ةيالولاو مهنم دحاولا نم ليدعتلا لبقيو باتكلا نمو . ةبوصنم
 دقو لاق . هريغ نمو . نيلدع نينثا نم الإ حارجلاو ةءاربلا لبقت الو
 دحاوب ليدعتلا لبقي اك هنال دحاوب حرجلاو دحاوب ليدعتلا لبقي ليق

 نمو . ملعأ هللاو ماكحألا يف وه امنإ كلذ نأل دحاوب حرجلا ناك
 ةيالولا هنع ذخؤت ةقثلا دبعلا نإ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . باتكلا

 دبعلا ةداهش نأل هليدعت زوجي الو . كلذ رصبي ناك اذإ هالوت نمل

 لاق نم لاقو . هليدعت زوجي ال ليق دق معن لاق هريغ نمو . زوجت ال
 عوفرملا ىلوتو كلذ هنم لبق دهاشلا نع لاؤسلا لبق ةيالولا عفر اذإ
 لاقو . هتيالو عضومل هتداهش لبق ةداهشب هعم دهش نإف . كلذ . هيلإ
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 نوكي ال دبعلاو دبع نم كلذ ناك امنإ هنأل . كلذ زوجي ال لاق نم

 لبقت الو يعدملا ىلوتي اكو هتداهش لبقت الو ىلوتيف ماكحألا يف الدعم
 ليدعت رثؤملا وبأ لاق . ةداهشلا حرط هب قحتسا رمأل سيل تاداهش

 . زوجي ال ليقو دبعلا ليدعت زوجي دق معن ليق هريغ نمو . زئاج دبعلا
 ىلع نأ ليقو . باتكلا نمو . هلوقب ىلوتي ال ليقو . هلوقب ىلوتي ليقو
 رمأب الإ هحرطي لدعملا اوعدي ال نأ ايلو لدعملا مهل حرط اذإ نيملسملا
 هال وتي نأ لدعملا يأ نأ هخسن يفو هالوتو لدعملا أ نإف هيلع حصي

 نمو . هتداهش تزاجو هيف نيملسملا ةيالو تلبق نوملسملا هالوتو
 نب بلهم نع نيملسملا خايشأ ينربخأ حبسملا نب دمحم لاق . هريغ
 نامع لثم الودع اوناك دلب يف ةوعدلا ترهظ اذإ لوقي ناك هنإ ناميلس
 ةعبرألا ةلاقملا هذه لبقي مل و مقي مرجم وأ ادح هقنع يف ناك نم الإ

 لبقي الو . باتكلا نمو . ملعأ هللاو ءاهقفلا نم الو ماكحلا نم دحأ
 ةقث هنإ لاق اذإ . ليق دقو . لدع هنأ لوقي نأ الإ لدعملا نم ليدعتلا

 دق لاق هريغ نمو . اهدحو ةظفللا هذهب ىفتكي نأ بحأ سيلو ليق
 هتداهش زوجت و كلذ يف هلوق لبقي لاق نم لاقف ةقث هنإ هلوق يف فلتخا

 يدنع ةداهشلا زئاج نالف لاق اذإ ليق دقو . لبقت ال لاق نم لاقو
 كاحلا نأ ليق دقف ةيالولا يف يعم هنإ لاق نإف باتكلا نمو . هلدع دقف
 بتك وأ لدعملا هل لاق هللا همحر يلع ابأ نأ ليق دقو . كلذب يفتكي

 زاجأ مث كلذ يف رظنف ريخ الإ هنم ملعي مل هنإ هنع هلأس لجر يف هيلإ

 نم ىقب امف اريخ الإ هنم ملعي مل اذإ معن لاق . هريغ نمو . هتداهش
 نيملسملا رايخأ نمو سانلا رايخ نم نالف لاق اذإ هنا ليق دقو . لضفلا

 نم وأ نيملسملا نم وأ نيملسملا لضافأ نم وأ هدلب لهأ رايخ نم وأ
 يحلاص نم وأ هدلب لهأ حلصأ نم وأ سانلا يحلاص نم وأ نيحلاصلا
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 نالف لاق اذإو . هتداهش حصتو هتيالو هب تبثت اذه لكف هدلب لهأ

 لدع لاق اذإ كلذكو . هتيالو تبنت ل و هتداهش تلبق هنيد يف ةقث

 يعم نالف لاق اذإو . هتيالو تبثت الو هتداهش تلبق لدع وأ هنيد ىيف

 نوملسلل هالوتي وأ نيملسملل يلو وأ نيملسملا ةيالو يف وأ ةيالولا يف

 تبثت اذه لكف قحلا لهأل يلو وأ هلل يلو وأ ينيد يف يل يلو وأ
 نيمأ أ نيمأ وأ هنمتئا وأ هب قثأ نالف لاق اذإو . هتداهش زوجت و هتيالو

 نم نالف لاق اذإو . هتيالو تبنت الو هتداهش هب هب لبقت الف يعم

 اذهب تلبق نيقداصلا نم وأ نيقتملا نم وأ راربألا نم وأ . رايخألا
 . هتيالو تبثتو هتداهش

 نيقتملا نم نالف وأ نيحلاصلا نم نالف لاقو هفصو اذإو : ةلأسم
 ءاهقفلا لاق دقف كلذ رصبي وهو اذه لاق اذإف نيملسملا نم نالف وأ

 تلاق اذإ لاق ليدعتلا تبثي ةي امف هل تلق . كلذ ىيف هتيالو هيلع بجت هنإ

 هذه ىلو وأ ةقث وأ لدع نالف ةلادعلا نارصبي نيذلا لجرلا وأ ةأرملا

 يف هنع لأسي مكاحلا عجري مل يلو لاق اذاف . هتلادع تلبق ليواقألا
 حرج هيلع حص نإف هل تلق . ةمئاق هتداهشو تاداهشلا نم ءيش

 لبقي مل نيدهاشب هيلع حص اذإ لاق يلو وه لدعملا لاقف كلذ دعب

 تزاجو لدعملا لوق لبق كلذ نع بات دق لوقي نأ الإ لدعملا لوق

 كاحلا دنع ةداهشب دهش عجر اذإف لدعو ةقث هلوق يف امأف هتداهش
 تلاط اذإو باتكلا نمو . هنع لأس مكاحلا داع ةداهشلا هذه ريغ
 تحص دق مهتلادع تناك ولو دوهشلا نع ةلأسملا مكاحلا داعأ ةعزانملا
 ةلأسملا ديعي ناك هللا همحر ىلع نب ىسوم نأ لاق نم لاقو . لبق نم
 نمو . رهشأ ةتس ىلع لاق نم لاقو . رهشأ ةعبرأ ىلع دوهشلا نع
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 هسفن مكحلا كلذ يف دوهشلا نع ةلأسملا ديعي ال هنإ ليق دقو لاق هريغ
 . مكحلا كلذ ذفني ىتح ةلأسملا قحتسي هب ببس كلانه رهظي نأ الإ

 ولو قحلا كلذ يف زئاج مهليدعت نأ ناورم يبأ باوج يف هريغ نمو
 نأ هيلع دوهشملا جتحي نأ الإ ةنس نم رثكأ وأ لقأ وأ نينس عبرأ الخ
 حبسملا نب دمحم لاق . ك احلا مكحي نأ لبق نم اثدح ثدحأ دق دهاشلا

 يتاي ىتح امهتلادع ىلع امهف نيلجر نيب ةعزانم يف نادهاشلا لدع اذإ

 . حرجب اهيلع مصخلا

 هئايلوأ ةداهشب مكحي نأ مكاحلل ليقو باتكلا نمو : ةلأسم
 ةداهشب دهاشلا دهش املك ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . مهنع لأسي الو

 هتيالو تتبث نأ الإ ةرم لدع اذإ . هليدعتب ىرتجي الو مكاحلا اهنع لأس
 هنم ثدجحب عمسي مل و هرضاحي نمم ناكو هتيالو تتبث نإف هدنع

 امأو هل تبث دق امب يفتكيو . هنع لأسي جاتحي ال نأ وجرأف سأب الو
 ليق دقو لاق . هريغ نمو . هنع لاسي نأ يغبنيف هرمأ هنع بيغي نم
 لأسي عجري نأ هيلع سيلو هتداهشب مكح هعم هتيالو تتبث اذإ هنا

 امنإو هتبيغو هترضح يف نومأم يلولا نأل هرمأ هنع باغ ولو . هنع
 بيغي الو مامالا سلجم رضحي نمم ناك مث هتداهش تبثت نميف كلذ ليق

 زاجأ دقف هيلع ىفخي ال هنم بيرق وهو . ةرضحلا تاقوأ يف هنع
 ىلع ناك اذإ الاؤس هيلع ري مل و هتداهش بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ

 نأ جاتحي الو مهتلادع ىلع ىرقلا يف مامإلا ةالوو لاق . ةفصلا هذه

 نم حصي ىتح مهتلادع ىلع مهف مهرمأ هنع باغ ولو مهنع لأسي
 بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع دجوي اذكه . كلذ فالخ مهرمأ

 رخا دهاش نع دهاش دهش اذإ ليق دقو . باتكلا نمو .. هللا همحر
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 كلذ زاج هنع دهش يذلا لدعف هليدعت لبقي نمم ةداهشلل لماحلا ناكو
 يذلا ريغ نيحلاصلا نم دحأ وأ لدعملا هفرعي مل اذإ هتداهش تلبقو
 دوهشملا نع فقو اذإ لاق راثالا نم . هريغ نمو . هنع ةداهشلا لمح
 ناكو هرمأب مهلهجل هنع اوفقو نإو هيف اذه ليدعت لبقي مل نولدعملا هنع
 هفرعي مل و . هتلادع هنم لبقي نأ كلذ زاج ةلادعلا هنع لبقت هنع دهاشلا

 ءايحألا يف كلذو هنم لبقي مل ةلادعلا رصبي نكي مل نإو . هريغ

 نمو . هللا همحر يلع يبأ نع كلذكو . لوقلا كلذ يف ءاوس تاومألاو
 نع هيلإ ليدعتلا عفر يف دحاولا ةقثلا لوق لبقي نأ مكاحللو . باتكلا
 ةدحاو ةداهش يف هعم دهش نم ليدعت نع لدعملا لأسي الو . نيلدعملا
 وه دهشي نأ لبق لجرلا كلذ ليدعت نع لدعملا مكاحلا لأسي نأ الإ

 دعب نم ادهش مث سلجملا يف امهنيب اميف هلأس ولو لجرلا كلذو
 مصخلا نم دوهشلا ىلع حرجلا مكاحلا لبقيو ليق هريغ نمو . سأب الف
 ىلع لبقي ال حبسملا نب دمحم لاق . ةنيبلاب نيلدعملا نم حرجلا لبقيو

 نم هيلع لبقي الو . هتقثو هتلادع يف ماكحلا فلتخي ال نم الإ لدعملا

 جرخم هل ناك نإف هب هيلع تدهش امع لئس مث ةلأسم هيلع ترج
 اذإ امأو باتكلا نمو . هتلاح ىلع ناكو بيتتسا الإو مهتداهش تدر

 لاسي هنإف ىرخأ ةداهشب لجرلا كلذ دهشو ةداهشب لدعملا دهش
 . هليدعت نع لدعملا

 كلذ امنإو & ءادهشلا نم نوضرت نم أل ىلاعت هللا لاقو : ةلأسم

 ةفرعم هدابع نع ىلاعتو كرابت هللا عفر دقو . نيحلاصلا ىضر ىلل
 ةحلاصلا لامعالاب فرع نمف مهنع كلذ بجح دق هنال هئاضر

 هل تناك ولو لدع مهدنعو يلو نيملسملل وهف ةنايدلا يف ةقفاوملاو
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 هتدابع رتس الجر نأ ول كلذكو . ةرتتسم بونذ وأ ةرفكم ةريرس
 هللاو مهيز ريغب ايزتو مهتريس يف مهل ةفلاخملا نيملسملا ىلإ رهظأو اهلك
 اولبقي الو هتداهش اوزيجي نأ نيملسملل نكي مل كلذ فالخ هنم ملعي

 ملع هللا ىلإو مالسإلا لهأ نيب ماكحألا عيمج جرخت اذه ىلعو . هتيالو
 يف لدعملا لاق اذإ ليقو . بولقلا رئامض ىلع دهاشلا وهو . بويغلا

 لبقي مل نيملسملا نم هب قثأ نم هلدع دق نكلو هفرعأ ال ينا دهاشلا

 دقو لاق . هريغ نمو . لدع يعم وهف نالف لدع نم لوقي ىتح هنم

 . هلدع هنم ملع هعم ن اك ناف دهاش ةداهش نع لدعملا لئس اذإ ليق

 هريغ لأسي لدعملا نوكي الو . هنع فقو هنم ملع هعم نكي مل نإو
 كاحلا لأسي ىتح كلذب هل ملع ال هنا مكاحلا ملعي نكلو نيلدعملا نم

 ىلإ كلذ عفرو هلدعف نيلدعملا نم هريغ لاس ناف نيلدعملا نم هريغ

 كلذ عفري امنإو . زئاج كلذف هعم كلذ قحتسا نم ةداهش عفرو مكاحلا

 وهو كلذ لبقو . هتلادع هيلإ عفرف هنع لاس دق هنإ ةعيفرلا هجو ىلع
 عفرو كلذ لقي مل نإف هتلادع هيلإ عفري نم عفري ةداهشلا زئاج هعم
 لعفي عجري الو كلذ زاج دقف هتلادع نم هعم حص دق ام ىلع هتلادع

 مامالا ىلعو هللا همحر هللا دبع يبأ باوج يفو . باتكلا نمو . كلذ
 بتك هدنع ةقثلا هيلاو نإ امهيلإ بتك اذإ يلاولا نم البقي نأ يضاقلاو

 . هريغ نمو . لجرل لجر نم ةلاكو وأ ادهاش هنع لدع دق هنإ هيلإ
 دهاشلا لدع وأ همصخ قحلا بهو ليكو يف هللا همحر يلع أ نعو

 . كلذ هل لعجي ىتح زوجت اهارأ امف ةبهلا امأف . هنع لاؤس ريغب
 . حالصب هفرع دق لاق اذإ هيف عنص ام زوجي نأ ىسعف دهاشلا امأو

 يذلا ىلعو هيلع دهاشلل هتلادع تلبق ةقث ليكولا ناك نإ انأ لوقأو
 هيلع كلذ ناكو قحلا بحاص ىلع كلذ زجي مل ةقث نكي مل نإو هلكو
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 زاج هليدعت لبقي نمم ليكولا ناك اذإ معن رثؤملا وبأ لاق . هتلاكو يف

 مهتم ريغ وهو ةيالو هل سيل لجر نعو . هريغ نمو . الف الإو هليدعت
 ىلوأ لدعملا امأف . ةداهشلا يف هتيكزت تبلظ روز ةداهش فرعي الو

 نمو . هليدعت هل نسح قالخألا هنم يضرو عرولا هنم ملع نإ هب
 يف لجر ةداهش لدعم حرط لاقو . 0ااهللا همحر نسحلا يبأ نع هريغ

 هل اودجي ملف هتداهش لدعملا حرط ببس يأب هناوخا رظنف ةلودلا مايأ
 انعم يذلا لاق . هريغ نمو . ةيفاص ضرأ ىف ةليغ لّيغ هنأ ريغ ابيع

 ةيفاصلا رمأ زوجي الف مئاق مامالاو مامالا يأر ريغب ناك اذإ كلذك هنأ

 . هريغ نمو . لدع مامإ ناك اذإ نيملسملا لوق ضعب يف مامإلا يأرب الإ

 دهش اذإ لاق ريشب نع ةدعسم نع انربخأو . رفصألا باتك نمو
 تبث دقف امهحيرجت ىلع يضاقلل مصخلا لاقف مصخلا ىلع نادهاشلا

 هريغ نمو كلذب مكحي ةدعسم ناكو لاق حيرجتلاب يتأي ىتح امهليدعت
 اميف هقدصي ىتح هيلع دهاشلل مصخلا ةيكزتب مكحي ال ليق دقو لاق

 نوكي نأ الإ كلذ يف هلوق لبقي مل هاكزو هلدع اذإ امأو . هيلع دهش
 ناك ولو هيلع دهاشلل هليدعت زوجي لاق نم لاقو . ةلادعلا رصبي نمم

 هلدعي مل و هحرج اذإ امأو . هسفن ىلع كلذب رقي هنأل ةلادعلاب ريصب ريغ

 حصي ىتح هل الو . ةجح كلذ يف هيلع الو كلذ يف هلوق لبقي الف
 هيلع ىضم كلذ دعب امهحرج مث امهليدعت حص اذإف دهاشلا ليدعت
 حرجلاب مكحي ال هنإ نيملسملا ضعب لاق دقو . كلذ حصي ىتح مكحلا

 كلذ يف كلذ دعب امهحرج لبقي مل نيدهاشلل هتلادع تحص اذإ

 . توبثلا دعب الإ حرجلا نوكي ال هنا انعم يذلا هريغ نمو . مكحلا

 )١( لاملا تيب ضرأ نم ًانيط ذخأ .
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 يف ةحصلا هيلعو امهتداهش تبنأ دق هنأكف امهحيرجت ىلع لاق اذإف
 حرج يف مصخلا ىلع جتحي نأ مكاحلا ىلع سيلو ليق هريغ نمو . كلذ
 لدعملاو مهيلع دوهشملا موصخلا كلذ بلطي نأ الإ نيلدعملا الو . ةنيبلا
 سيل حبسملا نب دمحم لاقو . ةيالولا هل يذلا يلولا لدعلا امنإو مهيلع
 ليق معن لاق ناف ةنيب كعم هل لاقي امنإ بلطا هل لاقي نأ مصخلا ىلع
 ةنيب يل ملعأ لاق نإف . اهلطبتأ هل ليق فلحي لاق ناف اهرضحأ هل
 . هل فلحتسا

 اذإ اهتلدع اذإ ةأرملل ةأرملا ليدعت لبقيو لاق هريغ نمو : ةلأسم

 . اهليدعت زاج اهتلدعو اهفرعي ملف لدعملا اهنع لئس
 دهش اذإ ناك هللا همحر يلع ابأ نأ مساقلا نب رمع لاق : ةلأسم

 نولدعملا لدعو هنع دهش يذلا لدعو هدلاو ريغ وأ هدلاو ىلع دهاش
 لدع اذإ هتداهش زيجي ناكو هنع دهش يذلا كردن مل اولاقو دهاشلا

 كلذكو . هنع دهش يذلا هلدعف تيملا اوفرعي مل و نودهاشلا نولدعملا

 ريغ ةداهشب ادهش لدعملاو دهاشلا نإ مت لدعملا هلدعف دهاش دهش اذإ

 لدعم نكي مل اذإ اليدعت هاري ناكو لدعملا هنع اهب دهش يتلا ىلوألا
 . لدعملا هفرعي مل وأ هريغ

 نإف لدعملا لأسي | يضاقلا نأ انغلب دقو هللا دبع يأ نعو : ةلأسم

 لدعملا فقو نإ لاقو . ةقث نك اذإ ءاسنلا ليدعت لبق لدعم نكي مل

 فرعي مل اذإ ليق دقو لاق . هريغ نمو . هليدعت زاج رخا لدعو

 رصبت تناك اذإ ةأرملا ليدعت زاج هلهج .عضومل نيلدعملا دحأ دهاشلا

 . لاجرلا نم لدعم دلبلا يف نكي مل نإ كلذكو ةلادعلا

 هلدعف ةداهشب دهش لجر يف يلع نب ىسوم يلع يبأ نعو : ةلأسم
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 اولاقف . نيبوصنملا نيلدعملا دحأ هحرجو نيلدعملا دحأ دلبلا لهأ نم

 . دحاو لوقب تبنت ليق دقو لاق . هريغ نمو . هتداهش طقست

 مصخلا ىعدا ش الدع ناك اذإ نيدهاشلا يف فلتخا دقو : ةلأسم

 . مكاحلا لبق ناك اذإ كلذ لبقي لاق نم لاقف ةنيبلا حصأو امهحرج
 تحص يذلا مكحلا كلذ يف الدع اذإ كلذ لبقي ال لاق نم لاقو

 . هيف امهتلادع

 مكح هيلع يعدملا دوهش هيلع دوهشملا لدع اذإ ليقو : ةلاسم

 مهقدصي نأ الإ مهل هليدعت لبقي ال لاق نم لاقو . كلذب مكاحلا هيلع

 ناو مهل هليدعت زاج ةلادعلا رصبي ناك نإ لاق نم لاقو . اودهش اميف
 اودهش اميف مهقدصي نأ الإ هيلع كلذ زجي مل ةلادعلا رصبي نكي مل

 هنع لأسي مث ةداهشب مكاحلا دنع ملسم دهش اذإو : ةلأسم
 حرطي نأ الإ لدعملاو مكاحلا ىلإ هتلادع اوعفري نأ مهيلع سيلف نوملسملا
 مكاحلا ىلإ هتلادع عفري نأ هالوت نم ىلع كلذ دنعف هنع فقو حرط نإف
 . لدعملاو

 ناك دقو لدعم فالخلا .لهأ نم ماقي نأ ينبجعي الو : ةلأسم

 مل و فالخلا لهأ نم مهنأ مهب نظلا ليدعتلا نع نولأسي موق راحصب
 هنإ ملعأ ملو سرشألا نب دوؤادو لموم نب بوقعي مهنم رهظ .

 . لدعم ةمذلا لهأ يف ف

 فيكو تلق . هنع لأسي عجري هناف لدعملا لدع اذإو : أم
 اذإف هنع لا اسي لاق . هحرط نإ هيف هلوق لبقي ال نمم وهو هنع لأ اسي

 زوجت ال كلانهف ًائبش هيف لوقأ الو هنع فقأ لاق هحرط لدعملا دارأ
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 هحرط اميف ةلأسم الو لوق كلذ يف لدعملا ىلع نوكي الو ةداهش هل
 ثدجحب الإ حرطي ال نأ ىلع ردقي وهو . هيلو حرطي نأ ملسمل زوجي الو

 . كلذ بجوي

 ةعلسلا يف بلط مث ائيش لجر نم عاب لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 تملع ام لاق . نيدهاشلا يف لوقت ام لاقف . نيدهاشب هاتأو بلاط
 ضعب لاقو هبحاص ىلع ةعجرلا هل يذلا هبحاص ىلع عجر مث اريخأ الإ
 . هبحاص ىلع ةعجر هل نكت مل هسفن ىلع نيدهاشلا يكز اذإ سانلا

 هعطقي ل سانلا عم هلدع فورعم لدع وه نم يكز اذإ نورخا لاقو

 . هبحاص ىلع ةعجرلا نع كلذ

 يف ناك اذإ نيبوصنملا نيلدعملا نع الإ ليدعتلا لبقي الو : ةلأسم
 دحاو حرطو دحاو لدعف ةثالث وأ نانثا ناك ناف بوصنم لدعم دلبلا
 جرخي ام ىلع رخا هعم كلذ حصي نأ الإ لدع يذلا ليدعت ذخأ
 اذإ امهحرطب ذخأ نانثا حرطو دحاو لدعف ةثالث اوناك نإو . دهاشلا
 نورصبي نيذلا تاقثلا مكاحلا لأس لدعم دلبلا يف نكي مل نإو . احرج
 نم لبقي . مهليدعت لبق اولدع اذاف . حرطلاو ةلادعلا هب تبنت ام
 بلاط ناك نإو . نينثاب حرجلاو ةءاربلاو ةيالولاو ليدعتلا دحاولا
 رهشأ ةعبرأ دعب اولدع اوناك نإو دوهشلا نع ةلأسملا مكاحلا داعأ ةعزانملا
 نب ديعس ينربخأ . مهتداهشب مكح اولدع نإو . مهحرط اوحرط نإف

 ةعبرأ ىلع ةنيبلا نع ةلأسملا ديعي ناك هللا همحر ىلع نب ىسوم نأ زرحم

 ىلع حرجلا لبقيو . مصخلا نم دوهشلا ىلع حرجلا مكاحلا لبقيو رهشأ
 يف موصخلا ىلع جتحي نأ مكاحلا ىلع سيلو . ةلداعلا تانيبلاب نيلدعملا
 مهيلع دوهشملا موصخلا كلذ بلطي نأ الإ نيلدعملا الو ةنيبلا حرج
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 ذخأ زوجي دقو . ةيالولا هل يذلا يلولا لدعلا امنإو . مهيلع لدعملاو
 ةيالولا هب تبثت ام رصبي نممو ةيالو هل نمم نك اذإ ءاسنلا نع ليدعتلا

 يتاللا ءاسنلا نع ءاسنلاو لاجرلا نم . هفرعي نم دجوي مل اذإ ةءاربلاو

 هليدعتب مكحي الو كولمملا دبعلا نع ةيالولا لبقتو لاجرلا نهفرعي ال
 . زوجت ال دبعلا ةداهش نال

 املكو مهنع لأسي الو هئايلوأ ةداهشب مكحي نأ مكاحللو : ةلأسم
 هرمأ لدع اذإ هليدعتب يزتجي الو ك احلا هنع لأس ةداهشب دهاشلا دهش

 عمس هيلع دوهشملا هحرج و هل ايلو ناك نإو . هدنع هتيالو تبنت نأ الإ

 تزاج و هباتتساو هتداهشب مكحي ل ءيش يف هتداهش تطقس نإف هنم

 ش ةداهش يف هتداهش نع فقو نمو . ةداهشلا كلت ريغ ىيف هتداهش

 . حرطي مل ام اهيف هتداهش تزاج اهيف دعب نم لدع

 امنإو يضاقلا وأ مامإلا يأرب الإ الدعم مقي نأ يلاول سيلو : ةلأسم
 . ةداهشلا دعب نم ةنيبلا ليدعت نع هخسن ليدعتلا نع لاسي

 دلب لك ىلع مدقي نأ يلو اذإ هتيالو يف يلاولل يغبنيو : ةلأسم
 مهيلويف مهتقثو مهنيد يف لضفلا لهأ دلبلا تاقث نع لأسيو . ًانيمأ ةقث

 وه ةقثلا هيلو نوكيو نيبوصنملا نيلدعملا ىلإ ليدعتلا لعجيو دالبلا رمأ
 دلبلا يف ناك نإو . هسفنب نيلدعملا ةلأسم يليو ليدعتلا هيلإ عفري يذلا
 نقيتيو نيقرفتم وأ نيعمتجم نيلدعملا عيمج نع لأسي نأ رثكأ و نالدعم

 لدعلاو لبق ةقث اولاق اذإ ليق دقو لدع هنإ هل اولوقي ىتح لبقي الو
 نيملسملا ىلعو . لبقي نأ هل زاج ةيالو يف يعم هنإ لاق نإو . ىلوأ

 نإف هيلع حصي رمأب الإ هحرطي لدعملا اوعدي ال نأ يلو مهل حرط اذإ
 هتداهش تزيجأو هيف نيملسملا ةيالو تلبق نوملسملا ىلوتو لدعملا أ

 . ةيالولا لهأ نم دحاولا نم كلذ لبقيو -
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 ىلع مهتيالو بجتأ نولدعملا مهنولدعي نيذلا دوهشلا نعو : ةلأسم

 بجت الف . ال مأ نيملسملا نم كلذ ملع نم ىلعو هدنع اولدع اذإ مكاحلا
 . كلذ نيملسملا نم ملع نم ىلع الو مهتيالو مكاحلا ىلع

 سان دلبلا يفو ادهش نيدهاش نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 ىلإ برقأ وه دحاو لجر الإ نيملسملا ةقفاوم الو حالصب نوفرعي ال
 تفصو ام ىلعف ةدلبلا لهأ هب اوضري مل و حالصلا ىلإو نيملسملا ةقفاوم
 ةيالولا نورصبي نيذلا نيملسملل ةقفاوملا لهأ الإ ليدعتلا نع لأسي الف
 نيملسملا قفاوي نمم لجر دلبلا يف ناك نإ تيأرأ تلقو . ةءاربلاو

 ريغ هنكسي يذلا هدلب نأ ريغ فورعمو نيملسملا يأر نع لأسيو
 هيف يذلا دلبلا كلذ نكسي امب ردقو . نادهاشلا هيف دهش يذلا دلبلا

 فورعملا لجرلا كلذ نع لأسي لوقأف . هدلب ىلإ عجريو نادهاشلا
 هيف نكسي يذلا دلبلا كلذ ريغ نم ناك ولو نيملسملا ةقفاومب

 نع لئس ليدعتلا رصبي نمم دحأ دلبلا يف نكي مل اذإو . نادهاشلا

 نعو . باوجلا نمو . دلبلا كلذ ىلإ ىرقلا برقأ دلبلا كلذ دوهش
 نم لجر ىلإ امهرمأ دلبلا لهأ درف ةداهشب دلب يف ادهش نيدهاش

 عجر مث ةقثب هدنع امهسيلو لجرلا امهلوتي ملف دلبلا كلذ لهأ ءاحلص
 لجرلا اذه ناك اذاف تفصو ام ىلعف دالبلا نم نيحلاصلا ىلإ بتكي

 بجي ملف امهنع مكاحلا هلأسف امهب قثي الو نيدهاشلا نيذه ىلوتي ال

 يذلا وه نوكي الو يريغ امهنع لس مكاحلل لاق امهتداهش حرطي نأ
 . امهب قثي الو امهالوتي ال ناك اذإ امهنع ةلاسملا يلي

 نيدهاشلا دحأ | ك احلا لأس نإ تلقو يراوحلا يأ نع : ةلأسم

 لبقي له ةقث مكاحلا عم وهو دهاشلا هماقأف يناثلا دهاشلا ليدعت نع
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 . هتداهش ىلع دهش نم ليدعت نع دهاشلا لأسي ال ليق دقف . هليدعت

 . رخآلا دهاشلا نع لدعملا لأسي مل رخآ هعم دهش لدعملا ناك ولو
 هنع لئس دحأ هفرعي مل اذإ ليق دقف رخالا دهاشلا فرعي ال نأ الإ
 قرف الو ملعأ هللا . هريغ لاقو . هليدعت لبق هلدع ناف رخآلا دهاشلا
 ٠ لوبقم ل دعم ١ ل وقو . انعم كل ذ ف

 دلب يف مهو مهتلادع فرعت الف نودهشي دوهش نعو : ةلأسم

 ىلإ بتكي نأ ةيحانلا كلت مكاحل زوجيأ . موصخلاو مكاحلا دلب ىوس
 دعب هيلإ بتكيف دالبلا نم حلاص ىلإ وأ اودهش نيذلا موقلا دلب ك احلا

 . كلذ لبقيف هذاقناب ةيحانلا كلت رمابو . قحلا نم هعم حص امب وأ مهتلا
 مهفرعي الو ةنيبلا هعم تدهش دق يذلا مكاحلا اذه نإف تفصو ام ىلعف

 سيلف مهريغ وأ لدعم وأ مكاح نم مهدلب نم مهفرعي نم مهنع لأسي
 نوكي نأ الإ مكاحلا ىلع درو دق ام ذاقناب مكاح ىلإ بتكي نأ مكاحلا اذهل
 كلذك ناك اذإف مكاحلا كلذ ماقأ يذلا وه بتاكلا اذه مكاحلا كلذ

 . هعم حص اذإ مكحلا ذاقناب هيلإ بتكي نأ هل زاج

 هعم وهو مكاحلا هالوتي لجر يف بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم
 طقست امب هحرج و هلدعي ملف لدعملا هنع لاسف ةداهشب دهش ةيالولا يف

 نأ مكاحللف حيرجت ريغب هنع فقو نإاف . هتداهشب مكحي الف هتلادع هب

 كاحلل هتيالو عفر يذلا وه مصخلا ناك نإ تيأرأ . هتفرعمب ذخأي
 مل لدعملا هلدعي مل اذإ لاق . ةيالولا لهأ نم نيملسملا نم مصخللو
 اذإ ليق دقو لاق . هريغ نمو . ةفصلا هذه ىلع هتداهشب مكاحلا مكحي

 هنأل هيف لدعملا لوق لبقي مل و . هتداهشب مكح مكاحلا عم هتيالو تتبث
 كلذب موقيو هتداهش مقي نأ وه هيلع ناك لدعملا هحرج يلو هل ناك ول
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 هتيالو تتبث نم كلذك . هحرج امب هيلع لدعملا حصي ىتح لدعملا ىلع

 هيلع سيل كلذكو . ةنيبلاب الإ دحأ لوق هيف لبقي مل هوجولا نم هجوب
 ببسب ةيالولا نم جورخ هعم حصي مل ام هتداهشب مكحيو هنع لأسي نأ
 . هنم ةيالولا لوبق زوجت نمم ةعيفر وأ ربخب هتيالو تناك بابسألا نم
 لاقف هيلع دوهشملا وهو دهاشلا لدع يذلا وه مصخلا ناك اذإ امأو

 لاق نم لاقو . رصبي مل وأ ةلادعلا رصبي ناك هليدعت زوجي لاق نم
 ىتح لاق نم لاقو . ةلادعلا رصبي نوكي ىتح هيلع هتداهش زوجت ال

 ليدعتلا امأو تبثت كلانه ش همصخ هب هيلع دهش اميف دهاشلا قدصي

 . موصخلا نم ذخؤي الف

 لاقف هفرعي ال لجر ةداهش نع دهش لجر نعو هنعو : ةلأسم
 ةداهشلا زئاج هناف هيلع دهشأ هتداهش زوجت نمم انموق نم لجر هل
 كلذ مكاحلا ىلإ ىدأ لماحلا نأ مث لجرلا كلذ لوقب هتداهش نع دهشف
 ربخأ يذلا نوكي نأ الإ ةداهشلا هذهب مكاحلا مكحي ال لوقأف . هلك
 ةلأسملا مكاحلا نكمي ال دهاشلا كلذ ناكو لدعملا وه هنأ هنع ةداهشلاب

 ليدعت بلطي له هلدعو لجر ىلع دهش لجر نعو : ةلأسم
 هحرطي نأ الإ كلذ الإ بلطي مل هنع لمح نم هلدع اذإ لاق هنع لومحلا
 . هنع هتداهش طقست ءيشب هيلع دوهشملا

 ىرج دهاش نعو ناورم يبأ ىلإ يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 فيك هل ليق . بذاك هنأ دعب نم لدعم هيف لاق هلدع حصو لدع هل

 باتغيو هفالخ تملع دق ءيش يف بذكي هنإ لاق بذاك هنأ تملع
 نإف لاق ام لدعملا لاق مث هلدع نم تفصو ام ىلعف . نيملسملا ضعي
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 هتبيغو هبذك فرعن نحن لاق اذإ هتداهش تدسف هعم رخآ دهاش دهش

 . تركذ اك هلدع دق نأل زوجي ال هدحو لدعملا لوق امأو . نيملسملل

 ةداهشب ك احلا عم دهش لجرف هل ليق هللا دبع يأ نع : ةلأسم

 وعدي مكاحلا لزي مل مث لدعي مل و هتداهش تطقسف هليدعت نع لأسف
 يدهاش نع لسف عجرا مكاحلل لاقف عجر نأ ىلإ ةنيبلاب هل دوهشملا

 مل ام معن لاق . هتداهشب مكحيأ لدعف هيف ةلأسملا درف لدعي مل يذلا

 لدع ول كلذكو ليق . هل دوهشملا يعدي ناك ام لاطبإاب مكح نكي

 ل ام هتداهش لطبت معن لاق . لدعي ملف هنع ةلاسملا عجار ش هدهاش

 هنم فرع ببسل هتداهش هب لطبت يذلا هثدح حص اذإف مكحلا عقي

 نإو . حلصأو كلذ نم بات ولو ةداهشلا كلت يف هتداهش زوجت الف

 لبقت هتداهش ناف هتفرعمب هلهج عضومل هرمأ نع لدعملا فقو امنإ ناك
 . ةداهشلا هذه يف الإ زوجت لوألاو ماكحألا نم هريغو مكحلا كلذ يف

 هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع يأ باذج نمو : ةلأسم

 نمو ةيالولا هل نمو . هتداهش زوجت نمو لدعملا لدعي نمع تلأسو
 ةالص روضحو ريخلا ىلإ ةعراسملا لدعملا فرع اذإ لوقاف . هل ةيالو ال

 هنم فرع اذإو هتداهش زيجيو هالوتيو هلدعيلف ريخلا هنم رهظو ةعامجلا

 ناك نإو . هنع فقو ارش الو اريخ هنم فرعي ل اذإو . هحرط ارش

 هللاو هالوتي الو هتداهش زاجأ نيملسملل فلاخم هنيد يف وهو ريخب هفرعي
 . كايإو هللا انقفو . باوصلاب ملعأ

 دبعلا لاقو . يراوحلا نب لضفلا دمحم يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم
 ىلوت ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم ناك نإو . ىلوت حالصلا هنم رهظ اذإ

 ةيالولا رصبت تناك اذإ ةأرملا كلذكو . ليدعتلا يف هلوق لبقو هتيالوب
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 . ليدعتلا يف اهلوق لبق اهتيالوب ىلوت ةءاربلاو

 ينأ ىلإ ناورم ينأ نم اباتك تدجو دمحم نب رمع لاقو : ةلأسم
 نيدهاش نع ةلأسملاب يلإ تبتك كنأ يلع يبأ ىلإ ناورم وبأ بتكي يلع
 ترمأ كنأو يسوجم ىلع يسوجم لجرل راحصب سوجملا نم كعم ادهش
 اهنع لاسي يذلا ترماو ةالصلا لهأ نم امهفرعي نم امهنع ةلاسملاب
 امهنأ اومعزف امهارشو امهعيبو امهتنامأو امهتلماعم نع لأسي نأ
 نم ةمزمزلا يلي نم امهنع لأسيو امهنيد يف هلك . كلذ يف نادومحم
 لهأ يف ةلأسملا هذهف ادمحو الدعف امهنع لأس هنأ معزو امهدرو سوجملا
 . ةمذلا

 يل نوكيأ هب نيدتم _ نيفخلا ىلع حسمي لجر نعو : ةلأسم

 ة زئاج هدنع هتداهش لق نكلو ال لاق . اريخ الإ هيف تملع ام لوقأ

 هنيدب نيدي نمم هتلم ىلع ةداهشلا زئاج هنأ لوقي معن . هريغ لاق

 نيذلا مهو مهنم تاقثلا مهتداهش زوجت انموق نا الإ رشلا نم وهو :
 ننسلاو ليزنتلاو ةلمجلاب نورقم تالالضلا ليواتب لالضلاب نونيدي

 زوجت كفلوأف اهليوأت فالخ ىلع راثآلاو ةنسلاو باتكلا نولوأتي امنإو

 ىلع مهتداهش زوجت لاق نم لاق دقو . ضعب مهضعب ىلع مهتاداهش
 هب نورفكي ام ىلع دودحلا ف زوجت الو قوقحلا ف هلعل نيملسملا

 . نيملسملا

 رذنملا نب ريشبو ةبقع نب حاضولاو بوبحم نب دمح لاقو : ةلأ اسم

 نإ اهجيوزت ديري امهدحأو ةنالف ىلو انالف نأ نادهاش دهش اذإ

 لئس اذإ اهتلدع .اذإ ةأرملل ةأرملا ليدعت لبقي لاقو . زوجت ال امهتداهش
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 . اهليدعت زاج ةأرملا اهتلدعو اهفرعي ملف لدعملا اهنع

 لدعم ىلإ لجر ةيالو عفد لجر نع هللا دبع وبأ لئسو : ةلأسم
 دقو هتداهش حرطف مكاحلا هنع لأسف هل دهشف مايأب كلذ دعب ءاج م
 ىلعف دحاو لدعم هعلخ امنإو هل دوهشملا لجرلا لوقب هالوت مكاحلا ناك

 هفرعي ال هنأل هحرط امنإ لاق نراف . هحرط مب لدعملا لأس نإ مكاحلا
 ءيشب هتحرط امنإ لاق نإو . يلو هل وهو هتداهش حرطي نأ مكاحلل سيلف
 هعم نأ الإ لدعملا لوق لبقي الو ةداهشلا يف لدعملا لوق لبق هب هتفرع

 . الدع ادهاش

 . ليدعتلا مكاحلا يليو زئاجف ةقث ريغ نم ةداهش لمح نمو : ةلأسم

 ةأرملاو دحاولا لجرلا نم لبقت ليدعتلا نع هتلأسو : ةلأسم
 تلق ليدعتلا هنم لبقي الو دبعلا نم ةيالولا لبقتو معن لاقف . ةدحاولا

 نارصبي ناذللا لجرلا وأ ةأرملا تلاق اذإ لاق . ليدعتلا هب تبني امف هل
 نإو . هتلادع تلبق ليواقألا هذهبف يلو وأ ةقث وأ لدع نالف ةلادعلا
 هتداهش و تاداهشلا نم ءيش يف هنع لأسي نأ مكاحلا عجري مل يلو لاق
 يلو وه لدعملا لاقف كلذ دعب حرج هيلع حص نإف هل تلق . ةمئاق
 لدعملا لوقي نأ الإ لدعملا لوق لبقي مل نيدهاش هيلع حص اذإ لاق

 ةقث هلوق يف امأو . هتداهش تزاجو لدعملا لوق لبق كلذ نع بات دق
 ك احلا داع ةداهشلا هذه ريغ مكاحلا دنع ةداهشب دهش عجر اذاف لدعو

 . هنع لاس

 ننسو ءوضولا نع ةنيبلا لأسي نأ يضاقلا ىلع سيلو : ةلأسم
 كلذ امأف ةداهشلا نع مهحضفيو مهلأسي نأ هيلع امنإو مميتلاو ةالصلا

 . مهئاملعو نيملسملا ماكح نم دحأ نع كلذ انغلبي مل و . هيلع سيلف
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 مالسإلا قئاقح عيمج اوميقي ىتح لودعلا نم ةداهشلا لبقي مل اذإو
 ىضم امل افلاخم ًائيش عدتبا دقف كلذب نادو اهلك ةالصلا و ءوض ولاب

 املاع اهيقف نوكي نأ الإ دحأ ةداهش زوجت ال ناك ولو نوملسملا هيلع

 مهفالخ يف وكشي ملو مهوفلاخ اذإو . مهموق ةداهش نيملسملل زجت مل
 مكاحلل ناك ولو ملعلا نونف عيمجب ءاملعب سيل ءافعض نيملسملل نال

 نوملسملا فلاخ امم هريغو ديحوتلا نم ءايشألا عيمج نع مهلأسي نأ
 ناك اذإو هتداهش تلطب كلذب اهيقف املاع نكي مل نمف مهريغ هيف

 . ملعأ هللاو ملاع هيقف ةداهش الإ زوجت ال

 يضرملا لدعلا . ايلو يلولا يمسو الدع لدعلا يمس مل : ةلأسم

 . ملعأ هللاو هترصنل ايلو يلولاو . .7 نم قتشم

 نيمصخلا نع . هنع هللا يضر ديعس يبأ نع بسحأ اميف : ةلأسم

 نيدهاش همصخ ىلع رضحأف ةنيبلاب امهدحأ اعدف مكاحلا ىلإ ارضح اذإ
 ناذه هب دهش ام هيلع دوهشملا مصخلا لاقو . مكاحلا عم نيلدع ريغ

 هيلع ادهشف امهقدصم انأف هب دهش ام وأ هب يلع مكحأف نادهاشلا
 اذإ لاق . كل تفصو ام ىلع هيلع هب ادهش امب كاحلا هيلع مكحي له

 اذإ امأو . هيلع ادهش امب رارقإ كلذف هيلع ةداهشلا دعب امهقدصف ادهش

 اودهش ام وأ هيف ناقداص امهف يلع ادهش ام ةداهشلا لبق لوقلا لاق
 مث ةداهشلا لبق كلذ يف هيف ناقدصم امهف وأ هب يلع مكحاف يلع
 هيلع هنأ ادهش ام ركنأف كلذ دعب ادهش ام ركنأف كلذ دعب ادهش
 نادهشيأ كلذ مهف ام ملعي ال اميف امهقدص نأل هيلع كلذ تبثي الف
 فرعي ال امب هقيدصت زوجي الف هب نادهشي يذلا وه ام وأ . ال نأ هب

 . نوكي ال مأ نوكي
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 يدنع لاقف هركنأف مكاحلا ىلإ مصخ ىلع لجر عفر اذإو : ةلأسم

 نالف ءاج نإ مكاحلا هل لاقف مكاحلا اهفرعي ال نمم نالفو نالف هيلع
 لاملا اذهف وأ لاملا اذه ملست كيلع ادهش وأ كيلع اودهشف نالفو

 امهتداهش ىرأ الف ركنأ هيلع ادهشو الصو املف . معن لاقف كيلع
 . كلذ نع داع اذإ ةزئ

 كلذ دعب لدع مث تدرف ةداهشب دهش لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ةمهتب وأ ثدحب حرجلا ىنعمب تدرأ اذإ لاق . لبقت له اضيأ اهب دهشف
 زوجتو كلذ يف هتداهش زوجت ال ليق هنأ يعمف . هتداهش اهب دري ام

 هتداهش نع فقوف لدعملا هفرعي مل وه امنإ ناك نإو . كلذ دعب هريغ يف

 ةلعلا امف هل تلق . هتداهش زوجت ليق هنا يعمف . كلذ دعب هلدع مث

 يف وهو ةمهتلاو ثدحلا لاح يف تدر يتلا هتداهش لوبق تعنم يتلا

 . هتداهش تدر هب يذلا ثدحلا نم جرخ دقو مهتي ال لدع اذه هتقو

 هبشيو اولاق اذكه هنأ الإ ةدكؤم مهلوق نم ةلع كلذ يف ملعأ ال لاق

 امصخ ناك تدرف اهب دهش نيح هزأل مصخلا ةلزنمب لزن دق هنا يدنع

 . هاوعد لبقت الو ةنيبلا يعدملا ىلعو ايعدم ناك اهب دهش اذإ هن أكف

 هدنع ادهاش رضحأ مث لجر نم ىري نم ةلزنمب نوكي لهف هل تلق

 لاق . كلذب لوقي نم لوق ىلع ةنيبلا ماقم ناموقيو كلذ امهنم لبقتو
 دهاش ةداهشلا كلتب دهش نإ تيأرأ هل تلق كلذك سيل هنا يدنع

 لبقت له هتداهش نع اهب دهشف هتداهش نع اهب دهشي نأ هرمأو هريغ
 اذهب هتداهش زاوج ىل نيبي ال لاق . كلذ يف هتداهش زوجتو هنم كلذ

 ١ . هل دهشملا تام ولو دهاش هنأل

 قحب هيلع عفري يذلا نعو . يراوحلا يبأ نم باوج نمو : ةلاسم
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 ناذه هيلع دوهشملل مكاحلا لاقف نيدهاشب عفر يذلا رضحي وأ
 يعدملا دوهش قحلاب هيلع دوهشملا لدع اذإو لاقف . ناتقث نادهاشلا

 ناذللا نادهاشلا هيلع دهش امب مكاحلا هيلع مكحو هليدعت زاج هيلع

 . قحلاب هيلع دوهشملا املدع

 ءايصوألا الو . ءالكولا ليدعت لبقي الو ءالكولل سيل : ةلأسم
 هنإ انعم يذلا هريغ لاق . كلذ مهفاف مهيلإ ىصوأو مهلكو نم ىلع
 . كلذب مكاحلا هيلع مكح همصخ دوهش هيلع دوهشملا لدع اذإ هنإ دارأ

 مهقدصي نأ الإ مل هليدعت لبقي ال هنإ لاق نم لاقو . كلذ ليق دقو

 مهل هليدعت زاج ةلادعلا رصبي ناك نإ هنإ لاق نم لاقو :اودهش اميف

 اودهش اميف مهقدصي نأ الإ . هيلع كلذ زجي مل رصبي نكي مل نإو

 . نسح لوق اذهو هيلع
 هعلخ نإ تيأرأ نيلدعم وأ لدعم نم نوكي علخلا نعو : ةلأسم

 لدعملا نأ نيملسملا نم لاق نم لاق دقف . هنم لبقيأ هعلخ امب ملعي مل و
 كلذكو لدع يدهاشب الإ علخلا زج ل لدعملا لدع اذاف هدحو لدعي

 هعلخ زجي مل رخالا علخو امهدحأ لدعف نالدعم دالبلا يف ناك اذإ
 . هريغب الإ

 هتداهش زيجت له يلولا نع فقو اذإ لدعملا تلقو : ةلأسم
 رمأب ءاج نإف هنع فقو ل هلأسي ك احلا يلو ناك اذاف . اهربجي الو

 يلولا ةداهشف ةجح هل نكت مل نإو . هتداهش تكرت كلذ هب بجوتسي

 فورعم ثدحب الإ هتلادع ليزت الأ لدعملا هنع فقو نإ تلقو . درت ال

 . مالسإلا نم هجرخي رمأ هيلع حصي ىتح نيملسملا ليبس هليبسو

 امهنأ هيلع دوهشملا ىعداف مكاحلا عم نادهاش دهش اذإو : ةلأسم
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 . رمألا نيبي ىتح امهتداهشب هيلع مكحي الو عمست ال لوقأف . نادبع
 بئاغ لجرل نالفل نادبع امهنأ نيدهاش ةداهشب هل كلذ نإ تلقو

 امهتداهش نع فقوي هناف . امهتداهش درتو هل امهب ىضقيأ متيل وأ
 ةنيبلا قدصو امهاعدا نإف هل ةنيبلا تماق امب هيلع دوهشملا ىلع جتحيو

 نوكي ال نأ دعب امهب هل حصيو امهتداهش تطقس امهتداهشب ىعداو

 كاحلا امهاعدو ةيرحلا هب نأ قحتسي رمأو ةقاتع ايعدا نإو . جرخم امهل

 . هللا ءاش نإ هب امهل مكح ةجح نكت مل نإف نايعدي ام ىلع ةنيبلاب

 امهكلمأ الو يل امه ام نادهاشلا بذك هل دوهشملا لاق نإو
 يذلا ىلع امهتداهش تتبثو امهنع ةداهشلا تطقس طق امهتكلم الو

 نأ لوقأف انقتعأف نالفل نيدبع انك انإ الاق نإ تلقو . هيلع ادهش
 امهتداهشف امهقدص نرف نالف ىلع جتحيو امهتداهش نع فكي مكاحلا

 عمست الو ةقاتعلا نم ايعدا ام ىلع ةنيبلا افلك امهبذك نإو . ةزئاج

 انفعض عم انرضح يذلا اذهف هليكو وأ نالف نم رضحمب الإ ةنيب امهل
 يناسارخلا ىسيع يبأ نع هلعل اذه . نيملسملا لوق ءيش لك يف انلوقو

 . دايز وبا هعفر ام
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 ةنيبلا لمح يف باب

 . تالاكولا يف الو . نيدلا يف دلب ىلإ دلب نم ةنيبلا لمحت ال ليقو
 يف الو بسنلا يف الو ةيصولا يف الو اياصولا يف يف الو اياصولا يف الو
 ردق ولو . هدلب يف هلك اذه ىلع ةنيبلا عمستو اهتحصو ثيراوملا
 يذلا دلب يف اذه يف ةنيبلا عمست هريغ لاق . اهلمح ىلع ةنيبلا بحاص
 . ةنيبلا هل

 لجر نعو بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع دجوي امم : ةلأسم
 هنأ جتحاف مكاحلا ىلإ ةنيبلا رضحي نأ هيلع ناك ءيش يف الجر عزان
 كلذ يف هيلع سيل لاق . مكاحلا ىلإ ةنيبلا لمح ىلع هب ردقي هل لام ال

 . ةقثلا نم هب ةفرعملا لهأ هعضوم يف هنع لأسي ىتح سبح الو نيمي
 نيمي الف الإو اهلمح مكاحلا ىلإ ةنيبلا لمح ىلع هب ىوقي لام هل ناك نإف

 . اهعضوم يف هتنيب عمسيو هيلع

 يف مكاحلا ىلإ ىرقلا نم ةنيبلا لمح سانلا ىلع سيلو : ةلأسم .
 ىلإ ةقث عم كلذب يلاولا بتكيو اهعضوم يف ةنيبلا عمستو . راصمالا
 . مكاحلا

 ةيدأت يف ىرقلا ىلإ اوجرخي نأ دوهشلا ىلع امنإف اولاق نإف : ةلأسم
 نأ مهيلع سيلو ةداهشلا اودؤي ىتح مهيلع قفناو اولمح اذإ ةداهشلا

 تملع لهف لوقت اك وه هل انلق . مهيلع قفنيو اولمحي ىتح اوجرخي
 اعيضم هكرت نوكيف ةنيبلاب هيلع حصي مل اميف جرخي نأ مكاحلا ىلع نأ

 ىتح دوهشلا ىلإ هسلجم نم وأ ىرقلا ىلإ جورخلا هيلع نأ تملع قحل
 . معن لاق ناف . هرذع اهب عطقنيو . ماكحألا نم ةداهشب هعم اودهشي
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 ال لاق ناف . اليبس كلذ ىلإ دجت الف مكح يأ يف كلذ حصأ انلق
 نالمح ريغب دوهشلا ىلع جورخلا هيف يذلا عضوملا كدجون نحنف انلق
 فالتخا الف نيرفاسم اونوكي مل و . ةيرقلا يف كلذ ناك اذإ ةقفن الو

 لوصولا مهيلع نادلبلا يف مكاحلا ىلإ لوصولا ىلع اوردق اذإ مهنأ انعم
 . دلبلا يف عامجإلاب ك احلا كلذ مزلي مل و ةداهشلا نم مهمزل ام ةيد أت ف

 الا نع نيبئاغ اوناك اذإ امأو . افالتخا كلذ يف ملعن الو هريغ الو

 قفني وأ اولمحي ىتح جورخلا مهيلع سيل هنأ لاق نم لاق دقف رصملا يف
 اودؤي ىتح مهيلع ام ةيدأت يف كلذ مهيلع لاق نم لاقو . مهيلع
 لاقف جحلاب مهرمأ اك ةداهشلا ةيدأتب مهرمأ هللا نأل . هيلع نوردقي ام
 لايتحالاب لاق نم لاقو . ةلحارو داز جحلا يف ةعاطتسالا نا لاق نم

 نم لاق دقو ةداهشلا يف ليق دق كلذكو . لايتحا وأ لامب جحلا بجي
 . ءارقفلا ىلع كلذ امنإو مصخلا ىلع نالمح مهيلع سيل ءاينغألا نأ لاق
 . كلذل الهأ ناكو بوكرلا دوع نمل وه امنإ نالمحلا نا لاق نم لاقو

 امنإف بوكرلاب فرعي ال نمم يشملا ىلع ردقي نمو سانلا رئاس امأو
 هيف ةجحلاو . ريثك اذه يف فالتخالاو . نالمح هل سيلو ةقفنلا هل

 ىلإ مهتمزل دق يتلا ةداهشلا ةيدأت ىلإ مهلوصو يف دوهشلا ىلع ةعساو
 ك احلا مزلي ال هنا عامجإلاو ز ةجحلا اوميقي ىتح مصخلا ىلعو مكاحلا

 تناك اذإ اولاق مهنأ ىتح ةنيبلا عمسي ىتح ةداهشلا عضوم ىلإ لوصولا

 نع دهشي نأ ءاج لوصولا ىلع ردقت ال اضرم ةضيرم دلبلا يف ةنيبلا

 نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو مكاحلا كلذ فلكي مل و مهريغ مهت :داهش
 . نيملسملا ءاملع نم دحأ

 ناك اذإ اهعضوم يف ةنيبلا عمسي نأ يلاولاو مامإلا ىلعو : ةلأسم
 ءايحألا نع ةداهشلا نع ةداهشلا اهيف لبقيو ةنيبلا لمح ىلع ردقي ال
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 ةداهش نعو ةنامز وأ ضرمل جورخلا ىلع نوردقي ال دوهشلا نكي مل اذإ
 . لاومألاو بايغألا

 ناك اذإ مكاحلا ىلإ ةنيبلا لمح سانلا فلكي سيل ليقو : ةلأسم
 نمو . تالاكولا يف الو ةبسنلا يف الو نيدلا يف مهدالب ريغ يف مكاحلا

 ةلاكولاب ةنيبلا لبقت ليقو . اياصولا يف كلذ فلكي الو ليقو هريغ
 . معنف ةلاكولا يف امأ رثؤملا وبأ لاق . مصخلا رضحي نأ الب بسنلاو
 ةنيب عمست مل ثاريم يف نينثا نيب ةعزانملا تناك نإف بسنلا يف امأو
 . هليكو وأ همصخ ةرضحب الإ كلذ ىلع امهدحأ

 ةنيبلا لمح سانلا فلكي ليقو ىرخأ ةخسن نم هريغ نمو : ةلأسم
 يف الو . بسنلا يف الو نيدلا يف مهدالب ريغ يف ناك اذإ مكاحلا ىلإ
 . تالاكولا

 لاقف ةنيبلا رضحأو لجر دي يف الام ىعدا لجر نعو : ةلأسم
 هيلع بجي له ريقف لجرلاو . يضاقلا دنع الإ ةنيبلا عمسأ ال لجرلا

 هنأ الإ يضاقلا ىلإ هتنيب غلبيو هغلبب ام هدنعو يضاقلا ىلإ ةنيبلا لمح
 غلبيو هغلبي ام هعمو ردقي ناك اذاف تفصو ام ىلعف . لوقلا ام ريقف

 ادح كلذ يف عمسن مل و يضاقلا ىلإ ةنيبلا لمح هيلعف يضاقلا ىلإ هتنيب

 لمح ىلع ردقي ناك اذإ اولاق ام الإ جحلاو ناميإلا لثم هئانغل الو ةرقفل

 . ةنيبلا لمح ىلع ردقي ال وأ ةنيبلا

 مهدلب ريغ دلب ىلإ ةداهشلا ىلإ اوعد نيذلا دوهشلا امأو : ةلأسم

 اوناك اذإ مهلمحي نأ هل دوهشملا ىلع ليق دق هنا يعمف مكحلا عضوم ىلإ

 مهلمح هيلع لاق نم لاقو . رفسلا كلذ يف يشمي ال نمم لمحي نمم

 ةقفنلا امأو يشملا ىلع اوردق ولو اوشمي نأ مهيلع سيلو . لاح ىلإ
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 كاحلا ىلإ ةداهشلا ةيدأت مهيلع بجو اذإ هنا كلذو مهل اهملعأ الف

 ردقي نمم ناك اذإ هدوهش لمحي نأ هيلعف هيلإ مكحلا كلذ عفر بجو

 كلذ مكاح مك احلا رمأ مهلمح ىلع ردقي ال نم ناك نإو . مهلمح ىلع

 فلكي الو اجورخ اوفلكي مل و مهعضوم يف مهتداهش عمسي نأ دلبلا

 نم هل هبلط اذإ قح ىلع ةنيبلا متيلل لمحي نأ يصوللو : ةلأسم
 . متيلا لام

 لجر نعو بوبحم نب دمحم هللا دبع يلأ نع دجوي اممو : ةلأسم
 هنأ جتحاف مكاحلا ىلإ ةنيبلا رضحي نأ هيلع ناك ءيش يف الجر عزان
 كلذ يف هيلع سيل لاق . مكاحلا ىلإ ةنيبلا لمح ىلع ردقي . هل لام ال
 ةقثلا نم هب ةفرعملا لهأ هعضوم يف هنع لأسي ىتح سبح الو نيمي
 . هيلع نيمي الف الإو اهلمح مكاحلا ىلإ ةنيبلا لمح هب ىوقي ام هل ناك نإف

 . اهعضوم يف هتنيب يلاولا عمسيو
 ةنيبلا هب لمحي لام مصخلل حصي مل اذإ هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 هتنيب عمسي نأ دالبلا يلاو ىلإ بتكي نأ مكاحلل زاج هل تدهش يتلا

 هب لمحي لام هل ناك نإو . هيلإ مهتداهشب بتكيو هدوهش صحفيو
 اناك اذإ نيدهاشلا نأ هللا دبع وبأ لاق . مهدازو مهنالمح هيلعف ةنيبلا

 دنع اطرش انوكي نأ الإ مكاحلا ىلإ ةداهشلا ايدؤي نأ امهيلعف نيرسوم

 ل ةداهشلا دنع كلذب يضر اذاف اندلب يف الإ يدؤن ال انإ ةداهشلا

 اطرش اذإ دازلاو نالمحلا هل دوهشملا ىلعو . داز الو نالمح امهيلع نكي
 دلب يف الإ ةداهشلا طرش اذإ هنأ ليق دق معن لاق هريغ نمو . هيلع

 هيلإ كلذف جرخي نأ كلذ دعب وه ءاشي نأ الإ جورخ هيلع سيلف
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 نم بكري هتنيب لمح نأ هيلع نأ المجم ليق دقف ةنيبلا نالح امأو
 . ريقفلاو ينغلا مهنم م دازلل الهأ ناك نم دوزيو مهنم بوكرلل الهأ ناك

 ضرف ى اوجرخي نأ مهيلع سيل هزأل مهلك مهنالمح هيلع لاق نم لاقو

 داز ليقف . ًاليبس هيلإ عاطتسا نم هللا لاق اك انابكر الإ ضئارفلا نم

 لاقو لايتحاب وأ لامب لاق نم لاقو . يشمي نأ هيلع ري مل و ةلحارو

 هنم راسيب هسفن نالمحلا ىلع ردقي ال نم الإ لمحي هيلع سيل لاق نم

 . لاملا لصأو راسيلا نم لمحي نأ هيلعف وه امأو

 بتك ةنيبلا لمح عيطتسي ال اريقف نأو لضف باتك نمو : ةلأسم
 نإ نيحلاصلا نم هب ةربخلا لهأ هنع هلأسي نأ دلبلا يلاو ىلإ مكاحلا هل

 الجأ امل لعجيو همصخ هعم عفريو هتنيب عفريلف ةردقمو لام هل ناك

 عمتسيلف ةردقم الو لام هل نكي مل نإو لجألا هفرعيو هيلإ هيف نايفاوتي
 نع لأسيو . مهصحفيو مهتداهش بتكيو همصخ نم رضحمب هتنيب

 هيلإ لصو اذاف ةقث عم مهليدعتو مهتداهشب هيلإ بتكيو دوهشلا ليدعت

 رظني مم هتقث هنم لبقي نم هايإ هفرعي وأ هتقث مكاحلا فرعي ةقث عم هباتك
 . همصخ نم رضحمب اهعمسأف ةنيب همصخل تناك نإو بتكيو مكحلا يف

 تعمس ثيح همصخ ةنيب تعمس هدلب يف هتنيب تعمس نمو باتكلا نمو

 ريخ هدلب ريغ دلب يف وهو هتنيب لمح ىلع ردقي نكي م نإو . هتنيب
 نإو اهعمس جرخ اهعضوم يف هتنيب عمسي جرخي نآ ءاش نإ همصخ
 اهليدعت نع لأسيو ةنيبلا عمسي نأ دلبلا يلاو ىلإ مكاحلا بتك هرك
 لمح فلكي سيل ةقث عم ليدعتلاو ةداهشلا نم هدنع حص امب ثعبيو

 بستحملا الو تالاكولا يف الو بسنلا يف الو نيدلا ىف ةنيبلا

 اهعضاوم يف اياصولا ىلع ةنيبلا عمستو نيدلاو اياصولا يف يصولا الو
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 ةنيبلا عفرت الو مصخلا رضحي نأ ريغ نم بسنلا ةنيبو ةلاكولا لبقتو

 . ثيراوملا يف

 همصخ ةنيب لمحي نأ ىلإ مصخلا لزن اذإ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . كلذ هلف ك احلا عم مهتداهش نوكت ىتح اهتنؤمب موقيو

 يف ريغص هل دلول لجر ىعدا اذإو رمع يبأ باتك نمو : ةلأسم
 . هدلول هيعدي هخسن يعدي ام ىلع ةنيبلاب مكاحلا هاعدف ًاقح ةرجح
 هدلولو ةنيبلا نالمح هخسن لمح ىلع هب ىوقي هدلول لام ال هنأ جتحاو
 لام نال هدلول يعدي ام ىلع هلام نم ةنيبلا لمحي نأ هيلع لاق . لام

 . هلام ةلزنمب هكلمي هدلو

 نالف نع لأسي نأ يلاولا ىلإ بتكي مكاحلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ىوقي ال ًامدعم ناك نإو يلإ هتنيب عفري راسي هل ناك نإاف هب ةربخلا لهأ

 لبقيأ همالعا يعم حص دق هنإ مكاحلا ىلإ يلاولا بتكيف ةنيبلا لمح ىلع

 هش نإف تلق . هتهج ىلع رمألا رسفي ىتح ال لاق . هنم مكاحلا كلذ

 ةربخلا لهأ نم لدع ادهاش دهشي ىتح ال لاق هتداهش يفكت دحاو

 . هب
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 اهئادأ ىلإو ةداهشلا ىلإ يعد نم ىلع بجي اميف باب

 نيذلا اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو ل ىلاعت هللا لوق نع هتلأسو
 . اودهش دق نيذلا لاق نم لاقف . % نودهشي نيذلا مأ اودهش دق
 نأ هعسي هللا دبع وبأ لاقو . دعب اودهشي مل نيذلا لاق نم لاقو

 ءيجي ىتح همزليف هيلإ اورطضا اذإ امأو . هريغ باصي ناك اذإ ءيجي ال
 نأ كيلع لاق هنإ يلع يبأ نع هربخأ نمع ةيواعم وبأ لاقو . دهشيو
 هللا لوق يف لاقو . تدهش اذإ يدؤت نأ كيلع اك تيعد اذإ دهشت
 يف كلعجأ ال لوقي يذلا . « ديهش الو بتاك راضي الو ئ ىلاعت
 يف كلعجأ ال لجرلل لوقي وأ هريغ دجي وهو . يل دهشت ىتح لح
 . رارضلا وه اذهف هريغ دجي وهو يل بتكت ىتح لح

 هلوق نع لئسو انباحصأ نع در هيف انموق نع باتك نم : ةلأسم
 نوعدي نيذلا لاق ةمركع نع . اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو

 نع كلذ عفري ةيواعم يبأ نع دجوي كلذكو هريغ نمو . اودهشيل
 بآي الو ملاسو ريبج نب ديعس نع باتكلا نمو . هللا امهمحر يلع ينأ
 يعد اذإ امأو ةداهشلا هدنع يذلا وه امنإ لاق اوعد ام اذإ ءادهشلا
 هبو در هنأ بسحا . لعفي مل ءاش نإو باجأ ءاش ناف اودهشيل
 ءاطع نع باتكلا نمو . هللا دبع يبأ نع انأ تظفح كلذكو . ذخأن
 نب بويأ . دهشتسا ام دعب اذه لاق وعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو

 سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع نوراه نب ىسوم نع ناميلس
 هيلإ رطضا اذإو هريغ دجو اذإ دهشي ال نأ لجرللو . ذخان هبو هلثمب

 مقيلف دهش اذإو دهشي نأ نم هل دبالف هريغ هب قثوي نم دبي مل و
 لاق دق كلذك و . كلذ ريغ وا نبا وا با تناك نم ىلع ةداهشلاب
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 وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك ات ىلاعت هللا

 يعد اذإ هدنع ةداهش متكي نأ دحأل لحي الف 4 نيبرقألاو نيدلاولا

 دق كلذكو . كلذ ريغ وأ نبا وأ بأ تناك نم ىلع موقي نأ اهيلإ

 مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك { ىلاعت هللا لاق
 اذإ هدنع ةداهش متكي نأ دحأل لحب الف : نيبرقألا وأ نيدلاولا وأ

 . تناك نم ىلع موقي نأ اهيلإ يعد

 . ديهش الو بتاك راضي الو هلوق نع لئس باتكلا نمو : ةلأسم

 لوغشم وهو ةداهشلا لجرلل هدنع نوكي لجرلا وه لاق ةمركع نع
 بتاكلاب كلذ لعفي نأ لجرلا ىهنف هجرخيف كلذ لثم بتاكلاو

 نب دمحم نع ناميلس اذه بويأ . هب قوسف هناف لعف ناف ديهشلاو
 . هلثمب سابع نبا نع يبلكلا نع نوراه

 لوق نع هللا همحر بوبحم نب دمحم باتكلا اذه ريغ نمو : ةلأسم

 . ةداهش هعم نمل لاق 4 اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو ظ لاعت هللا

 ربخب مكربخأ الأ لاق هنأ لع هللا لوسر نع يورو : ةلأسم
 اهنع اولأسي نأ ريغ نم مهتداهش نوأدبي نيذلا ءادهشلا

 اوعد ام اذإ ءادهشلا نأ ىلع سانلا قفتا دمحم وبأ لاق : ةلأسم
 اوفلتخاو . رذعلا عم الإ اهئادأ نع اوعنتمي نأ مهل زجي مل ةداهشلا ءادأ ىلإ

 . مهيلع كلذ بجاو مهضعب لاقف اهلمح ىلإ اوعد اذإ امأ اهلمحت يف

 هريغ نمو . انباحصأ كلذ بجوي ملو بجاو ريغ نورخا لاقو
 بأي الو ل ىلاعت هللا لاق هنمو . كلذ بجوي هنأ يلع يأ نع دجويو
 بتاكلا نأ يدنع دمح وبأ لاقو . هه هللا هملع امك بتكي نأ بتاك

 وهو هريغ تقو يف دجوي الو . لوغشم ريغ ًاغراف ناكو هيلإ جيتحا اذإ
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 دنع هللا هملع ام عنميو رخأتي ال نأ هماكحأب ا ع باتكلا ىلع رداق

 عيصي نأ رذحي امهفلختب و امه ريغ لح بجوي دح ق ف ه اناك اذإ ءادتبالا

 هسفن ىلع ليلعلا هب رقي اميف وأ ةيصولا دنع تيملا توفي وأ نيدلا

 نيب حالصإلا ىلع داهشالاو حاكنلا كلذكو ايندلا قارفو غارفلا دنع

 بجاوب سيلف امهريغ دوجوم امهو اماف ىرجملا اذه ىرج امو سانلا

 نأجلي امهنا اذهف ديهش الو بتاك راضي الو هلوق امأو . امهيلع كلذ
 امهيلع قشي ضرم نم امهريغ دوجو عم امهل رذعلا عم امهب رضي ام ىلإ
 . امهلايعل 'هناسمتلي توق بلط وأ

 همحر ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يأ عماج نمو : : ةلأسم

 ًايصاع ناك اهئادأ نم عنتماف اهلمح يتلا ةداهشلل يعد اذإ دهاشلا هللا

 هيلع بجاو ءادألا ضرف نأ ىلع ةعمجم ةمألا ذإ اهتماقا نع هفلختب هبرل

 . هعانتما نم هللا ىلإ ةبوتلا هيلع ناك هنع ينغتسا هريغ اهئاد أب ماق نإو

 ءادأب الإ تبني ال قحلا ناكو هعم رخآلا هب دهش يذلا قحلا دؤي مل نإاف

 عايض ببس قحلاب بولطملا ىلع ةداهشلا مايق نع هدوعق ناكو ةداهشلا

 عنتما نإف ةداهشلا ةماقإ نع هدوعقب انماض لاملل ناك هل دوهشملا قح

 ل هئادأ نم همزل يذلا ضرفلا ءادأ ىلع هذخ اي ضوعب الإ اهئادأ نع

 فاخي دهاشلا ناك نإف هنم هذخأ نم ىلإ هدر هيلع ناكو كلذ هل نكي

 ةداهشلا ءادأ يف لاغتشالاب هلايع فلتو هفلت ىلإ هيدؤي اررض هسفن ىلع

 نأ ١ ىلوأ هسفن ضرفي لاغتشالا ناك هلايع توق وأ هتوق بلط نم

 هتلخ هب دسيو همقمر ميقيل اضوع هل دوهشملا هيلإ عفد اذاف هيلإ ءعىدتبي

 ىلع ضوعلا نم هيلإ راص ام هل زاجو ةداهشلا ءادأ هيلع ناك

 هيلع ميتيلا ىصو نإ هيلع سانلا عمجأ ام انلق ام ىلع لديو . انفصو ام
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 هحلاصمب مايقلاو هلام ظفح نم هنمضت ام هظفحب مايقلاو متيلا لام ظفح
 كلذب مايقلا نع زجعلا فاخ نإف . لجعم . ضوع كلذ ىلع هل سيلو

 هتوقل متيلا لام نم ذخألا هل زاج هلايع توقو . هتوق بلطب هلاغتشال
 لكايلف ريقف ناك نمو ففعتسيلف اينغ ناك نمف ط ىلاعت هللا لاق اك

 ذخأ هل زاج هنع ضرفلا طقس ةرم ةداهشلا ىدأ ناف . % فورعملاب

 لوألا ةرملاب ةرم هنع اهضرف طوقسلو ةيناث ةرم اهتماقإ ىلع ضوعلا
 هلل ةعاط وه امم هلعف همزلي ال لمع يف هسفن ىركأ نم ةلزنمب ناكو

 نم عفنو ةعفنم ىلإ هلعف يدؤي لمعو نارقلا ميلعتو جحلاك لجو زع
 . قيفوتلا هللاب ,و . هرج أتسا

 ةداهش يف هيلإ جيتحا اذأ نمؤملل يغبني ال رثؤلمل وبأ لاق : ةلأسم
 ىسني وأ كشي نأ الإ ةداهشلا نع رخ ًأتي نأ حاكن وأ ءارش وأ حب ف

 . يتداهش ىلع لكتت الف ىسنأ وأ كشأ ينإ ةداهشلا هلمح يذلا ربخيف
 دهشي نأ يأ نمو هر ذع دقف يسن وأ كشف كلذ ىلع ٥ دهشأ ن اف

 . ةداهشلا كرت ىلع اوعمتجا اذإ نورفكي امنإو هيلع شا الف هريغ دهشيو .

 . لكلا نع اهيف ضعبلا ىزجي ةضيرف يهف
 تلئسو ةداهش كدنع تناك اذإ لاق هنإ سابع نبا نعو : ةلأسم

 . يوعري وأ عجري هلعل لهمت الو اهب ربخاف اهنع
 نيذلا مث ينرق سانلا ريخ لاق هنا ن يبنلا نع يور : ةلأسم

 نآ لبق لجرلا دهشي ىتح بذكلا اوشفي مث مهنولي نيذلا مث مهنولي

 نودهشي نيذلا دوهشلا ريخ مالسلا هيلع لاق هنا يورو . دهشتسي

 لوألا ىنعمو ليق . ناحيحص ناربخ ناذهو ليقو . اودهشتسي نأ لبق
 ةلأسم ىلع رداق اهب ملاع رضاح لقاع غلابف ةداهش هدنع يذلا دهاشلا
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 نأ لبق هل دهشتسي نأ دهاشلل يغبني ال اذهف اهب هل دهاشلاو دهاشلا

 وا نونجم وا لفطل ةداهشلا هدنع دهاشلا ىيف يناثلا ثيدحلاو دهشتسي

 يغبني نكلو لأسي مل نإو ةداهشلاب ءىدتبي نأ يغبني يذلا اذهف تيم
 لفطلا نالفل يدنع لوقيف يضاقلا ىلإ ريصي نأ كلذك ناك اذإ هل

 تدهش اهنع ينتلأس نراف ةداهش تيملا نالف وأ نونجملا نالف وأ ريغصلا
 دهاشلا ءىدتبي الو هدنع اهب دهش كلذ لق يضاقلا هل لاق نإاف اهب

 . ةمدقملا هذه لبق اذكو اذكب دهشأ لوقيف

 سيلف هريغ دجوي الو ةداهشلا ىلإ يعد نم نأ دجوي : ةلأسم
 نإو . هيلع سيلف اهظفحي مل نإو اهادأ اهظفح نإف دهشيو يتأي نأ هل
 . ىباي نا هلف هريغ دجو

 هلأسف ةافولا هترضحف لجرل ةداهش هدنع تناك نمو : ةلأسم
 دمحح وبأ لاق . عنتماف الجر هتداهش عدوي نأ ةداهشلا هل يذلا

 . هتداهش عدوي مل نإ مثا وهو كلذ هل زوجي ال

 دنع اهب هل دهشي نأ هلأسف ةداهش لجرل هعم لجر نعو : ةلأسم

 ناف . كلذ همزلي له ةنتفلا داوق نم مهريغ وأ . نيطالسلا نم رابج

 هعم هل دهش نيملسملا مكحب هيلع دوهشملا ىلع مكحي امنإ رابجلا ناك

 . هعم هيلع دهشي مل هيلع دوهشملا ملظي ناك نإو

 ش يبص وهو ةداهش لمح يبص تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 يذلا لاق . اهغلبي نأ مكحلا يف هيلع لهو غلب اذإ اهئادأ هيلع له غلب

 هنأل لوقلا ضعب يف انل ًاظفاح ناكو . اهنع لئس اذإ دهشي نأ هارأ

 لإ عجر .. ملعأ هللا و فالتخا هيفو هتداهش تزاج الدع ناك اذإ

 هيلع دوهشملاو ةداهش لجرل هدنع لجر نعو . عرشلا نايب باتك
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 مث هلامو هسفن يف هرضي نأ هيلع دهش نإ ةداهشلا لماح هنم فاخي
 لع هدنع ىتلا ةداهشلا يدؤي نأ دهاشلا ىلإ ةداهشلا هل يذلا بلط
 هل زوجي له هلامو هسفن يف هرضي نأ هيلع دهشي نأ هنم فاخي يذلا
 دوهشملا لبق نم هلامو هسفن ىلع نمأي ىتح ةح ةداهشلا يدؤي الو عنتمي نأ

 نمأي ىتح همزل اذإ رذعلا كلذ يف هل نأ ليق دق لاق . ال مأ هيلع
 رذعلا هل نوكي نأ بحأو . كلذ يف هل رذع ال ليق دقو . هسفن ىلع
 هل تلق . لعفلا يف ةيقتلا زوجت ال اولاق امنإ . لعفلا نم سيل هنال

 نأ دوهشملا ىلع دهاشلا فاخيو رئاج قحلا هل يذلا ناك نإ كلذكو

 نمأي ىتح ةداهشلا يدؤي ال نأ هل زوجي له هلامو هسفن يف هرضي
 انيعم هملظ ىلع ملاظلل الاد نوكي نأ فاخ اذإ لاق . هيلع دوهشملا ىلع
 ىلإ ةداهشلا يدؤي نأ هيلع له كلذكو تلق . كلذ هل زاج هيلع هل
 : لاق لداع ناطلس ىلإ اهيدؤي ىتح جرخي نأ هل لهو رئاجلا ناطلسلا

 ناك اذإ كلذ هل نأ ملعأ الف لداع ناطلس ىلإ اهيدؤي ىتح عنتمي امإف

 فلتخا دقف رئاج ناطلس ىلإ اهئادأ امأو . هتوبث يف فلتخي ال امم كلذ

 زاج نإو هل زوجيو . كلذ همزلي لاق نم لاقف هموزلو كلذ ةزاجإ يف
 اذإ كلذ هل زوجي ال ليقو . هسفنلف لدع نإو . هسفن ىلعف ناطلسلا

 مل و هنمأ ناف همكح ىيف روجم نأ هعم دوهشملا ىلع ناطلسلا نمأي ل

 لاق نم لاقو . هيلعو كلذ هل ناك كلذ هنم ملعي مل و لطابلاب رهظي

 رهاظتتو اهيف لدعلا ماقي ثيح الإ ةداهشلا يدؤي نأ هيلع الو هل سيل

 . هماكحأ ىف ف رهاظ ليمي الو لطابب مكحي ال هنألو لدعلا ماكحأ

 ةبوقع نم دهاشلا فاخف ناسنال ةداهش هدنع ناك نمو : ةلأسم

 ةداهش هعم ناك هنأ مثيهلا نب ركب مهفلا ىلع تربخأ لاق . هيلع دوهشملا

 لاق . دهشأ ال وأ _ دهشأ نأ يل لاقف هنم بلطف ريرج نب ركب ىلع
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 دوهشملا نم تفخ اذإ كريغ ةداهشلا لمحت نأ كل راتخلا نب دمحم
 . مساقلا وبأ لاق اذكه هيلع

 دهاشلا هل دوهشملا ماهفتسا يفو ةداهشلا يف باب

 رارقاب قحلا ذفني امنإو . رفعج نب دمحم ىلإ فاضملا باتكلا نمو
 ءاسنلا ةداهش زوجت الو . نيتأرماو لجر وأ نيلدع نيلجر ةداهش وأ
 ءاسنلا سافن نم هيلإ رظنلا لاجرلا عيطتسي ال اميف الإ لاجرلا عم ال

 عاضرلا يفو . دولوملا ةايحو قرعلاو ةرذعلا نم جورفلا يف نوكي امو
 اهرسأ نم ةمالا تعمتجاو . ةملسم ةلدع ةأرما كلذ يف زوجي ام لقأو

 هدحو ماكحألا يف ةداهشلا زئاج لجر نوكي ال هنإ مهنيب فالتخا ال

 . هريغ ناتأرما وأ هريغ لجر هعمو الإ

 لهأ ةداهش زوجت الو اهتلم ىلع ةزئاج ةلم لك ةداهشو : ةلأسم
 ةزئاج مهنم لودعلا ةداهش نراف مالسإلا لهأ الإ ىرخأ ةلم لهأ ىلع ةلم

 كرشلا نأ لوقي نم لوق ىلع اذهو . هريغ لاق . للملا لهأ عيمج ىلع
 لبقت ال كلذك وهف ةلم سوجملاو ةلم ىراصنلاو ةلم دوهيلا للم ىلع
 هلك كرشلا نإ لاق نم لاقو . ضعب مهضعب ىلع الإ موق لك ةداهش

 اذإو باتكلا نمو . ضعب مهضعب ىلع نيكرشملا ةداهش زوجتو ةلم

 دهشأف ءاضقلا سلجم يف يضاقلا وأ مامإلا رضحف دلب نم لجر مدق
 لبق يضاقلا فرعي اذه نكي ملو هباتك ىلع وأ هتيضق ىلع يضاقلا
 هفرعي نكي مل نإو . اهيلع هدهشأ يتلا هتيضق ىلع دهشي هناف كلذ

 مامالا عضوم يف دعقي نأ نكمي الو رهاظلا رمألا وه اذه نأل لبق نم

 . امه الإ سانلا نيب مكحي يضاقلاو
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 . كلام نب تلصلا ىلإ هباوج يف هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 " نم لبقي ال هنإ هللا همحر ىلع نب ىسوم نيملسملا نع تظفح

 نإف ةمرحلا اورسفي ىتح مارح نالف دي يف لاملا اذه نأ اودهش اذإ
 ًامارح دوهشلا هحرش اذإ هدري مل نإو . هلهأ ىلإ هدر امارح مكاحلا ىأر

 ةمرح يف ةدبع نالف ةجوز نأ اودهش اذإ كلذكو لاق . كلذ لبقي م
 هخسن مارحلا اورسفي ىتح دوهشلا نم كلذ لبقي الف امارح وأ
 . ةمرحلا

 لوقيف لجر هيلع دهش لجر نعو هللا دبع يبأ نع : ةلأسم
 دوهشملا لوقيف اذكو اذك نالف ىلع يل نأ اودهشأ دوهشلل بلاطلا
 اودهشا معن هل دوهشملا لوق همزلي هن اف ىلوألا ام ًأف . اودهشا معن هيلع

 . هيلع ىعدا امل اقيدصت

 نيدهاشب اعد هللا دبع نب رفيج هل لاقي لجر ناك ليقو : ةلأسم

 ارس نيدهاشلل لاقن هلام نم مهمضقيو مهتدلاو قادصب هينبل امهدهشيل

 امب لع اودهشت الف مهيضقأ نأ ديرأو ينوذأ دق ءالؤه نأ هينب نعا
 اذكو اذك عضوم مهاضق دق هنإ مهنم رضحمب امهدهشأ مث هب كدهشأ

 ىأرف ارس نيدهاشلل لاق امب جتحاو عجر ش مهمأ قادصب هلام نم

 نأ امهيلإ رسأ ناك ام هعفني ملو . هيلع ةتباث ةداهشلا هللا دبع وبأ
 . هيلع ادهشي ال

 يتوم دعب الإ يلع دهشت ال لاقو الجر لجر دهشأ اذإو : ةلأسم
 هتايح ىيف ةداهشلا يدؤي نأ هيلع ناك ةداهشلا دهاشلا ىلإ بلط اذ اف

 ةداهشب كدهشأ نأ ديرأ ينإ امحل لاق نإ كلذكو . هتوم دعبو

 هيلع ةتباث ةداهشلا هللا دبع وبأ ىأرف . هب اكدهشأ امب لع ادهشت الف
 امهل كلذ هلوق هعفني مل و
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 وأ رارقإب قحلا مكاحلا ذفني امنإو ناطحق يبأ ماكحأ نمو : ةلأسم
 ك احلا مكحي الو لاق . نيتأرماو لجر وأ نيلدع نيلجر ةداهشب

 ىلع اهلك تاموكحلا عيمج يف ءاسنلاو . لاجرلا نم لدعلا ةداهشب الإ

 نم هيف فلتخا دق ام الإ اهلك للملا عيمج نم . اهفونصو اهفالتخا

 سيلو . اهسفن لعف ىلع عاضرلاب دهشت ءاسنلا نم ةلدعلا ريغ ةداهش

 . ةزئاج كلذ يف ةلدعلا ةداهش ناف ةلدع نوكت نأ الإ مويلا هب لومعملاب
 لهأ هانعم مزلي ام ةدحاولا ةداهشلا يف عمتجا ول ناو باتكلا نمو

 اميف ةزئاج ريغو ةزئاج مهتلم. لهأ مزلي اميف تناك مهتلم لهأو ةالصلا
 يللا ىلع ةدحاولا ةداهشلا هب عقت ام لثم كلذو ةالصلا لهأ مزلي

 زوجت الو . اهلك تاموكحلا عيمج نم امهيلع ىنعملا يف دوعي وأ يلصملاو
 لكو . باتكلا نمو . للملا لهأ نم اهريغ ىلع مهنم ةلملا لهأ ةداهش
 تاداهشلا اهب درت يتلا اهلك للعلا عيمج نم ةلعل ك احلا اهدر ةداهش

 . طقف اهب دهاشلا ةلادعب هلهجل اهدر نوكي نأ الإ كلذ دعب زبجت مل

 زوجيو دودحلا هب بجوي ام ريسفت لثم مكحلا دهاشلا قرف ناك ولو
 نمم ةداهش لمتحا نم لكو . باتكلا نمو . نيتبتلا هب عجري مث كلذ

 لاح يف اهادأ مث اهلمتحا ام لاح يف اهب دهش ول نأ هتداهش زوجت ال

 بيغ ىلع ةداهش زوجت الو باتكلا نمو . ةزئاج اهنا هتداهش زوجت

 حيرجت و هخسن اهب دهاشلا حرجيو سانلا فراعت يف هملع ىلإ لصوي ال
 . هوحنو قرسلاو انزلا ىلع دهشي ريرضلا لثم كلذو .. اهب ةداهشلا
 كلذ يف هتداهش نإف هيلع تاوصالاب لدتسي امم هب دهشي ام امأو

 بيغ ىلع دهش دهاش لكو باتكلا نمو . هجرحت الو زوبت ال
 ىلإ لصوي ال ام لثم كلذو . كلذ هحرجي مل و هتداهش تدر كوكشم

 هنإو هريغل ءيشلاب دهشي دهاشلا لثم كلذو . زب مل هنع عطقيو هملع
١٤٤



 . هنع باغ دقو انالف برضي مل نالف نأ كلذ لثمو . هعبي مل و هبهي مل
 لثمو . اهيلع علطي الو اهب هملع طيحي ال يتلا ثادحألا نم كلذ لثمو

 نالف لام رتشي ملو هنع باغ دقو ًانالف برضي ل انالف نأ كلذ

 كاحلا يضمي الو . كلذ وحنو ةنالفل ايلو الو لاملا نم ائيش كلمي الو

 صحفي الو هب موصخلا عدي الو مهتداهش يف بويغلا ىلع تانيبلا
 سانلا اهب فراعتي يتلا لمحلا اوفرع امل هب اودهش ام ريسفت نع دوهشلا
 ىلع لكت نمف اهريسفتب مهذخأي مكاحلا نإف حورجلاو دودحلا يف الإ
 دودحلا يف ةداهشلا تمت اذإ هيلع دوهشملا الو كلذ هجرخي ل ريسفتلا

 وأ قرس يذلا عونلا وأ ناكملا وأ تقولا يف فلتخا اذإ لتقلاو اهلك

 فالتخاو اهب دهاشلا جرخي مل و ةداهشلا هذه زجت مل هبو . برض وأ انز
 قالطلاو قاتعلاو اهلك قوقحلا يف ناكملاو تقولا يف تاداهشلا

 تقولا يف اقفتي نأ لثم كلذو ةداهشلا ىفانتت نأ الإ زئاج ا حاكنلا
 هب دهش يذلا ع ونلا يف امهفالتخا ةداهشلا طقسيو ناكملا ىف افلتخيو

 افلتخا ام هيفني ال ام هيلع اقفتا دق ام عونلا يف نوكي نأ الإ دهاشلا

 دهشي نأ كلذو هيلع اقفتا ام عونلا يف انوكي نأ الإ هخسن يفو . هيف
 كلذكو . ةئامسمخلا يف اقفتا دقف فلاب رخآلاو ةئامسمخب امهدحأ

 رخالا دهشو فئاج هنأ حرجلا يف امهدحأ دهشف حورجلا يف افلتخا نإ

 ًامحلم نوكي ىتح ًافئاج نوكي ال هنأل محلملا يف اقفتا دقف محلم هنإ

 افلتخا اذإ نيدهاشلا نأ بتكلا ضعب يف تدجوو . صاصقلا هيف مزليو

 زوجت ال موق لاقو . امهتداهش تزاج ىنعملا يف اقفتاو ظفللا يف

 لدعالاب ملعأ هللاو ىنعم الو ظفل يف نافلتخي الو اقفني ىتح امهتداهش
 ىتش ناعم ىلع مهنيب تعقو ةداهش لكو باتكلا نمو . نيلوقلا نم

 اميف ةدودرمو هيف زوجت اميف ةزئليج يهف دارفنإلا ىلع امهدحأ يف زوجت
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 ةحراج وأ ةيفانتم نوكت نأ الإ ةدحاو ةداهش تناك نإو هيف زوجت ال
 يف ةزئاج اهجوز نم قالطلاب هتنبال دهاشلا لثم كلذو اهب اهسفنل
 صاصقلا هدلو هب ذخأي اميف كلذكو قادصلا يف ةدودرم ةقرفلا
 حرجت يذلاو ةدحاو ةداهشلا تناك نإو . ةيدلا يف ةزئاج ريغو . زوجت

 اهب ناز ةأرمال لجر هاركتسا ىلع نيدهاشلا وحن اهسفنل ةنيبلا هب
 يلو لكو . دحلا امهيلعو نافذاق امهنأل اهقادص اهل امهتداهشب تبنت الف
 ذخؤت هب مهتداهش زجت ل ناو ءاسنلاو لاجرلا نم ةءاربلاو ةيالولا رصبي

 كلذ وحنو روزلا دهاش و كيلامملا لثم ةءاربلا هنع ذخؤت الو ةيالولا هنع

 ىلاعت هللا لاقو . مهليدعتب مكحي الو اولوت نمع ذخؤتو
 نولمعت امب هللاو . هبلق مثأ هناف اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الو الل
 هعم زوجت ال الاح امهسفنأل امهتداهش ىفانتت نأ لثم كلذو ه ملع
 دهشي وأ هنبال وأ هتمأل وأ هدبعل دهشي نأ لثم كلذو . امهتداهش

 يف ةيغلا نم عنمي ام الو عيفشلا ىلع ةداهش الو باتكلا نمو . ثراول

 هريغ نمو . ءاليالا يف تقو ميرجت هب بجي الو ك احلل كلذ امنإ ءاليإلا

 ةلاكوب وأ جيوزتب وأ قحب ًادوهش ليللاب لجر ىلع لجر دهش اذإو لاق
 ىرأ الو امهيهجوب امهوفرعي اوناك اذإ اودهشي نأ دوهشلا ىلع سأب الف
 ةفرعم الإ مالكلاب امهتفرعم ىلع اودهشي الو ًاجارس اورضحي نأ مهيلع

 . امهورصبيو رانلا رضحت ىتح اودهشي الف امهوفرعي مل نإو لاق رظنلا
 ىتم اونوكي نأ الإ اودهشي مل امهوفرعي مل نإو اودهش امهوفرع نإف
 امهتفرعم اونيبتو امهوأر اذإ امهيلع اودهش اركنأ نا امهيلع ةداهشلل اوعد
 . اودهشي نأ مهل زئاجف

 دحاو دهاش الإ هقح ىلع ةنيب هل نكت مل اذإ يعدملاو : ةلأسم
 باوجلا . ال مأ مكاحلا عم هقحب هل دهشي نأ دهاشلا كلذ ىلع بجعأ
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 ةداهشلا دهشي نأ هيلع ىرأ ام دهاشلا ىلإ يعدملا كلذ نيب اذإ

 . باوصلا هجوب ملعأ هللاو مكحلا يف اهب يضقي ال

 اذك نالفل نالف دنع نأ نادهاشلا دهش اذإو هل تلق : ةلأسم
 كاحلا هب هل مكحيو اذكو اذك نالفل نالف ىلع نأ امهلوق لثم وه اذكو

 نيد ال ةنامأ انعم ةداهشلا هذه جرخن هنإ يعم لاق . هيلع كلذب

 هل تلق انومضم هانعم جرخي اريسفت ارسفي نأ الإ مزال قح الو
 يعم لاق ىلوألا لثم نوكت له اذكو اذك هل هلبق نأ امهلوق كلذكو

 هلوق لثم ةنامأ نوكي لاق نم لاق . فالتخاب اذه لثم يف ليق دق هنإ
 . هيلع امومضم ًامزال نوكي ليقو كدنع

 هب مهدهشأ ام ىنعم اوظفح اذإ دوهشلاف هل تلق : ةلأسم

 ارظن مل و يناعملا يف ه الو تلعج ام يناعم يف ةيصولاو قوقحلا
 اذإ ىنعملا ىلع اودهشي نأ مهل زوجي له افرح افرح دهشملا ىلع ظفللا

 هحلصي يذلا ىنعملا يف ةداهشلا ةزاجا يل نيبي ال لاق . هيف اوكشي مل

 يف لخاد هنا هيف كش ال ءيش نوكي نأ الإ هسفن تاذ نم دهاشلا

 . نوكي نأ مدعي ال ام كلذف كلذب هملع

 لمعي هنأ ملعي وه لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نا هيلإ نوبلطي سانلا هيلإ نوتايو مراحملا نع عدتري الو يصاعملاب

 . هتداهش اوزاجأ دهش اذإف مهنيب اميف قوقحلا ىلع تاداهشلاب هودهشي

 مثإ الو دهشي نأ لجرلا اذهل زوجي له . اهب مكحي مل وأ . اهب مكحو
 يعد اذإ اذهف تفصو ام ىلعف . ملسأو هل لضفأ كلذ كرت وأ هيلع
 نم لمح ام ىدأ دقو هملعب دهشيو هل لضفأ وهف باجأو ةداهشلا ىلإ

 ةباجالاو هتداهش لبقت ال وه لوقي نأ هيلع سيلو هيلع مثإ الو ةداهشلا
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 سانلا نيب ثدحت يتلا يناعملا يف اهنع ريخأتلا نم لضفأ ةداهشلا ىلإ

 . عمسيو ىري امو اياصولاو ع ويبلا نم

 ٍدنلفع هللا لوسر نأ هللا دبع دمحم نب رفعج نع دابع : ةلأسم
 يبارعألا لاقف هدقني هنمثب ءاجف ميلس ينب نم لجر نم ًاسرف ىرتشا
 . باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلاو ىلب هللا ناحبس لاقف اذهب كثعب ام
 تباث نب ةميزخ لاقف يبارعألاو كيلع هللا لوسر لوح سان عمتجا دقو
 دقل يبارعألا لاقف اذكو اذكب كعاب دقل هللا لوسراي دهشأ يراصنألا

 ال لاقف . ةميزخ اي انتدهشأ كفع هللا لوسر لاقف دحأ انعم امو هتعب

 لعجف . كلوق نع كقدصن الو كبر نع انربخت امب كقدصن نكلو
 اذه ليق دقو لاق . هريغ نمو . نيتداهش هتداهش ق هللا لوسر

 نع انغلب اميف ةميزخ ةداهش هكلع هللا لوسر لعج امنإو كلذك وهو
 زوجت انغلب اميف اهريغ يف سيلو . ةصاخ ةداهشلا كلت يف نيتداهش
 ىوعد نأل دق يبنلا هقيدصتل كلذ ناك امنإو دحاو نع الإ هتداهش

 ذخأن هلوقبو قحلا الإ لوقي ال ٢ يبنلا نأل ةقداص دقل يبنلا

 . لاق ام عيمج يف قدصم هربخو ةلوبقم هاوعدو

 ىلإ اعفترا نيلجر لثم رتاهتلاو ةلوبقم ريغ رتاهتلا ةينبو : ةلاسم ِ
 ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأف لجر دي يف اضرأ وأ أراد ايعداف . مامألا
 هناف اهضبقو هيلع اهب قدصت امهيأ ملعي مل نف . هيلع اهب قدصت هنإ
 اهيلع ةنيبلا ماقأ امهلوأو اعدا امهلوأل اهب يضقي نأ مامإلل يغبني

 ريغ رتاهتلاو رتاهت اهنأل هتنيب ىلإ الو يناثلا يعدملا لوق ىلإ تفتلي الف
 ضعب لاقو اضعب اهضعب بذكت يتلا تاداهشلا يه رتاهتلاو لوبقم
 ًافصن امهنم دحاو لكل عقي امنإ هنأل امهنم دحاولا يضقي ال نيهقفتملا

 اهلثم لئاسملا نم اههبشي امو اموسقم
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 تلق اهقحب اذك ةيرقب هلامب هتجوزل دهشأ لجر نعو : ةلأسم
 هتجوزل وه اذك ةيرق يف هل لام لك لاق هنأ هنظ رثكأو دهشي ناك فيك
 دهشي نأ دهاشلا اذهل زوجي ال لاق . احيحص ًاظفح كلذ ظفحي مل و
 نم الإ لوقي ىلاعت هللا نأل دهشأ اك اههجو ىلع ةداهشلاب يتأي ىتح
 ظفحي مل اذإ ساب دهاشلا ىلع سيلو . نوملعي مهو قحلاب دهش

 . هملع هيلع امناف ةداهشلا

 نم اهب دهش ةداهش نعو يراوحلا يبأل باوج نمو : ةلأسم
 هذهب دهش يذلاو اذكو اذكب نالف نب نالف يندهشأ لوقيف لدعي ال

 ينالهبلا نالف نب نالف لوقي الو . دهشملا دلب ىوس دلب نم ةداهشلا

 ىتح لاملا ىلإ برقي ال دهاشلا هيلع دهش يذلا لوقيف يناوزنلا الو
 ىلع ءامسألا نم هيف كدلب نأل يناوزنلا وأ ينالهبلا نالف نب نالفل لوقي
 هيلع دوهشملا دهاشلا فصي مل اذإف تفصو ام ىلعف . ةريثك وحنلا اذه
 اذه وبأ نالف نب نالف يندهشأ لوقي ىتح ةداهشلا زبت مل فرعت ةيلح
 ةفصب هفصي مل اذإف لاملا اذه بحاصو . اذه جوز وأ اذه وخأ وأ

 اذإ ةداهشلا تزاج اهب فرعي ةليحب فصو اذإف ةداهشلا زج ل فرعت

 . اذكو اذكب يندهشأ نالف نب نالف لاق نإ تلقو . الدع دهاشلا ناك
 اذك و اذكب يدنع رقأ لجرلا اذه نأ كلذ دعب لدع دهش مش لدعي مل و

 فرعي الو لجرلا اذه لوقيف . هل ةلادع ال يذلا هب دهش ام وحنب
 ىلعف . دهشملا لوألا هنأ نايب ريغب نظلاب الإ لجرلا اذهب ينعي نم

 لجر ىلع دهش اذإ حيرصتلاب ذخؤي امنإو ذخؤي ال نظلا نإف تفصو ام
 . دهاشلا ليدعت دعب ةداهشلا زوجت كلانه هتيلحب و هبسنب و هنيعب

 يسنو مهب قثي موق هعمو ةداهش ىلع دهش لجر نعو : ةلاسم
 . اندهشأ نيح انعم تنك كنأ دهشت هباحصأ هل لاقف ةداهشلا وه
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 سأب الو . هيلع دهشأ ام ركذيو ةداهشلا ركذي ىتح دهشي ال لاق
 نأل دهشي مل ركذي مل نإو دهش ركذ نإف . هبحاص دهاشلا ركذي نأ

 . % نوملعي مهو قحلاب دهش نم الإ ل لوقي ىلاعت هللا
 يف ةءاربلا يف ةجحلا هب موقت ام ذخأ نأ ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 عقوملا رفكلا مسا هل بجوملا هثدحب ثدحملا ىلع ةنيبلا مايق رهاظلا مكح

 نم ماكحألا ةلمج يف كلذ توبثل انعم كلذو ةءاربلا مكح هيلع
 نم كلذ نم مكح لك صتخي ام ىلع مالسإلا ماكحأ رئاسو . دودحلا
 ىلع عامجإلا ىلع ةعبرألاو نينثالاو دحاولا نم هيف ةنيبلا ةجح توبث

 عبمج يف همومعمو كلذ صوصخم يف هتوبثو . ماكحألا يف كلذ ةزاجإ
 ةبجاولا ةرهاظلا ماكحألا يف مالسإلا لهأ عيمج . اهب دبعتلل ماكحألا

 عماج مكح ضعب مهضعب ىلع مهلو مهيف هللا دابع نم نيدبعتملا ىلع
 . نيملسملا عامجاو . كفع هيبن ةنسو لجو زع هللا باتك يف تباث

 . كلام نب تلصلا ىلإ بوبحم نب دمحم باوج نمو : : ةلأسم

 دمحم رضحأ ناك ام ينم بلط دمحم نب رهزألا نأ هللا كمحر ملعاو

 ينب يديأ يف لاملا اذه ةمرح نم ىعدا ام ىلع ةنيبلا نم هللا دبع نب
 دمحم نأ هللا كحلصأ ملعاف . كلذ كمالعا تيأرف . سابعلا نب دمحم
 نب دمحمو عمسم نب ديمح امهو نيدهاش ينرضحأ ناك هللا دبع نب
 نيب يذلا كلذ يربعلا هللا دبع نب دلاخ لامب ادهشف . رازن نب ديعس
 يف لاملا نأ ادهشو يلع نب هللا دبع نب دمحم نيبو هللا دبع نب دلاخ
 تدهش دقو ًامارح امهلوق لبقأ ملف امارح سابعلا نب دمحم ينب يديأ

 نع امهتصحف ىتح ديمح نب كلملا دبع مامإلا مكحب يدنع ةنيبلا

 نب ىسوم مهنم نيملسملا نع تظفح كلذكو . لاملا ةمرحب امهتفرعم

 مارح نالف دي يف لاملا اذه نأ ودهش ا اذإ دوهشلا نم لبقي ال هنأ يلع
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 يف هدنع نالف ةجوز نأ اودهش اذإ كلذكو . ةمرحلا اورسفي ىتح

 . ةمرحلا اورسفي ىتح دوهشلا نم كلذ لبقي الف ًامارح وأ ةمرح
 ىتح مهنم كلذ لبقي مل مارح هدنع نالف مالغ نأ اودهش اذإ كلذكو

 نع ديعس نب دمحمو عمسم ني ديمح تصحف املف مارحلا اورسفي

 انقفو مهرمأ نم ناك ام اذهف امارح كلذ رأ مل اهجو يل ارسف امهتفرعم
 . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو هيامحل كايأو هللا

 هللا دبع وبأ لاق ايركز يبأ ماكحأ نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 لجر لثم كلذ امنإ لاق ةداهش عامسلا نأ للع يبنلا نع ثيدحلا يف
 نالفل لع وأ اذك ينعابو هنم تعبو اذك نالفل لع لوقي هعمست

 دقو نالف ىلع نالفب ييلو ينجوز لوقت ةأرملا وأ قادصلا نم اذك
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هتيضر

 رضحف ةداهش ىلإ يعد نمعو يراوحلا ييأ باوج نمو : ةلأسم

 هعبصا عضوف ةداهشلا لمحي ال نأ بحأو عدي مل وأ يعد دقو سلجملا

 ىلإ يعد ناو اذه هل زوجي له ةداهشلا كلت عمسي ل ىتح هين ذأ يف

 هل زوجي له ةداهشلا هذه عمسأ ل نإ لاق . ةداهشلا كلت يدؤي نأ

 ىلعف . ةداهشلا هذه لمحي ال هنإ مهملعي ىتح مثآ وه وأ هيلع مثا الو
 سلجملا رضحو ةداهشلا ىلإ يعد دق لجرلا اذه ناك نإف تفصو ام

 سيلف ةداهشلا عمسي ل و هنذأ يف هعبصا لعجو كلذ لعف دق ناك نإف

 قحلا حصو هريغ ةداهشلاب ماق دق ناك نإف هيلع كلذ الو دهشي نأ هل

 ناك نإو موقلا رغي نأ هل نكي ملو مثإلا نم اجن دق هنأ وجرنف هريغب

 دقو موقلا رغ دقف كلذب وه دهشي مل اذإ حصي مل و لطب دق قحلا
 مكحلا يف امأو ةرَجألا رمأ لبق نم مرغلا نم هيربي الو لعف اميف مثأ
 نم ةلزنم اذه ةلزنم نوكت نأ فاخأو مرغلاب هيلع مكحي الف ايندلا يف
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 دعب نم الإ كلذ ىلع هانيلوت ام اذه لعف مش ايلو ناك ولو ةداهشلا متك
 ناك نإو . باوصلاب ملعأ هللاو مرغلاب الإ اندنع هتبوت حصت الو ةبوت
 ةثالثلا نم ةعامج سلجملا يف ناكو عدي مل و سلجملا يف لجرلا اذه

 نإو ةداهشلا ىلإ يعد يذلا هانمزلأ ام همزلي مل كلذ لعفف ادعاصف

 مراغ الو كلذ يف أ هنإ لوقن الو رصق دقو كلذ يف ءاسأ دق ناك

 . باوصلاب ملعأ هللاو هتيالو لوزت الو

 اذإ دهاشلا لأسي نأ ك احلا له تلقو هلل دبع يأ نعو : ةلأسم

 نع هلأسي معنف لقعلا تباث ناكأ ضرملا يف ةداهشب لجر ىلع دهش
 ملعأ ال ينأ ريغ ةدش لاح يف ناك دق دهاشلا لاق نإف تلق . كلذ

 دهشو دهش ممت لبق نم لقعلا ةحصب هفرعي ناك اذإف . لقعلا بماذ هنإ

 ة زئاج ةداهش هذهف ارييغت هلقع هلقع يف ملعي ال هنأ

 وأ ةيصوب اذكو اذكب نالف نب نالفل صوم ىصوأ اذإو : ةلأسم
 دلبلا اذه يف ناملعي ال امهنأ نيلدع ةداهشب حص مت ةلاكوب هلكو

 سيل نأ حصف ثلاث بأ ىلإ هبسن ناو زئاج وه اذه الإ نالف نب نالف

 ًاضيأ ةفص هل ناك ناو تباث كلذف اذه الإ نالف نب نالف دلبلا يف

 كلذ يف ناملعي ال نالدعلا نادهاشلا لاق . بأ ىلإ هابسنف اهب فرعي

 زئاج كلذف اذه الإ ةفصلا هذه ىلع نالف نب نالف عضوملا

 نسحلا نع مكريغ نم نارخآ وأ ىلاعت هللا لوق يف ليقو : ةلأسم
 ثاريملا لهأ مه لاق هريغ نمو . ملسم لك ةريشعلا ريغ نم لاق هنإ

 . نيكرشملا نم لاق سابع نبا نعو . هيح ريغ نم ةمركع نعو

 ةداهشو روضح ةداهش لاقي تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يذلا لاق . ًاعيمج نيتداهشلا ةيدأت يفو . كلذ يف قرفلا فيك لمحت
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 ف هنأ لمحتلا ةداهشو حاكنلا ةداهش هنأ روضحلا ةداهش يف دجوي

 ىلإ عجر . قحلا وأ حاكنلا ىرج ام ىلع هنأ ةداهشلا ةيدأتو قوقحلا
 . ع رشلا نايب باتك

 ء

 هللا نإف دوهشلا اومركأ لاق هنإ قلع يبنلا نع يور : ةلأسم

 نوملسملا ثيدحلا يفو . يراوق نومسي دوهشلاو قوقحلا مهب رهظي
 . (اهدوهش يا هضرا يف هللا يراوق

 ليلدلا . رارقإلا هيف لمعي ةنيبلا هيف لمعت عضوم لك سيل : ةلأسم
 مكح أطخ الجر لتق :ة هنأ لجر ىلع تماق اذإ ةداهشلا نأ كلذ ىلع

 ةلقاعلا ىلع. مكحلا بجي مل أطخ هلتق هنأ رقأ ولو لتاقلا ةلقاع ىلع ةيدلاب

 . ةمألا قافتاب

 فصن اهل ةأرملا نأل ثاريملا قيرط اهقيرط تاداهشلا : ةلأسم
 دبعلا كلذكو . دهاش فصن ةداهشلا يف يه كلذلف لجر ثاريم

 نع كوعفد نإف . ةثرولا رئاس كلذ نع كعفدي مل اكو هل ثاريم ال

 . ملعأ هللاو اهب هل مكحي ىتح اهيرتشت نأ كل زبي مل كلذ

 هللا لوق ريسفت نع تلأس هللا همحر هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم
 لجرلا دارأ اذإ اولاقف ه مكنيب ةداهش اونما نيذلا اهيأ اي « ىلاعت

 نييدوهي هتيصو لع دهشي نأ س أب الف يصوي نأ دار اف رفس ىف اجورخ

 يتلا ةيألا اهتخسن ةخوسنم ةيآلا هذهو نييلصم دجي ل ,اذإ نيينارصن وأ

 هنأ ليق دق هريغ لاق . م مكنم لدع يوذ اودهشاو ل اهيف لوقي
 . ةمذلا لهأ نم ةيصولا ةداهش ىلع زوج

 لاقيو ضرألا يف هللا يراوف سانلا لاقيو دوهشلا مه قافتاب يراوفلا مولعلا سمش باتك نم )١(
 . نوحلاصلا موقلا مه
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 نكت مل عقو اذإف مكحلا عقي مل ام عجري نأ دهاشللو : ةلأسم
 . نامضلا هيلع ناكو ةعجر هل

 يراوحلا يأ ىلع ضورعم ملعلا لهأ ضعب نع دجوي اممو : ةلأسم
 ناف ىسنأ ينإ هل لوقأ نأ ىسنأ انأو ةداهشب يندهشأ نمع هتلاس
 . نسحف تلق نإ لاق . يلع سيلف تيسن نإو كل تدهش تركذ

 يدنع ناكو ركذأ مل نإف تلق تيسن نأ كيلع سأب الف لقت مل نإو

 لاق انأ ركذأ ىتح مأ دهشأ ينركذف يل يلو وهو ةداهشلا يف لجر

 ناسنإ كدهشتسا اذإ تلقو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 قحلا نم اذكو اذك هيلع نأ هريغ وأ جيوزت يف هسفن ىلع ةداهشب

 ىقبي ىتح سوسوي ناطيشلا كضراعو كشلا كلخاد مث تدهشو
 ول اهب دهشت ىتح مدقت مأ ردقت ال ةداهشلا كلت يف ًاكاش ًاريحتم
 تفصو ام ىلعف ناطيشلا كضراعي ام كنم ةولخلا يف اذهو تدهشتسا
 تككش امو هب تدهش كش الب احيحص ةداهشلا نم تظفح امف

 وه هللا ناف . مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساو هب دهشت مل هظفحت مل
 ىلعأ ةداهشلا هذه لثم يف كلخاد نإ تلقو . لجو زع نيعملا رداقلا

 كلذ نم نيقي ىلع نوكأف ينربخي ىتح اهب يندهشأ يذلا مهفتسا نأ
 كدهشتسا نم تلأسف تدعو اهيف تككش نإف . كلذ ىلع سيل وأ
 هنم كرتي امنأو هك رتت ل لوألا نم تظفح امو رخؤملا هرارقإاب تدهش

 نم لضفأ ةمزاللا سانلا قوقح تابثإ يف هل كلاؤسو هظفحت مل ام
 . كتداهش تطقس نإ مهقح لطبت تنك اذإ مهقوقح عييضت

 نيلجر دهشأ لجر نعو . رثؤملا يبأ باوج بسحأ اممو : ةلأسم
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 ةداهشلا هذهب دهشن ال انإف انريغ دهشأ هل الاقف قحب لجرل هسفن ىلع

 زوجي له كحلا دنع هل ادهشي نأ نيدهاشلا بلط قحلا بحاص نا مش

 نأ امهيلع نإف نادهشي فيك مأ اهب مايقلا وأ ةداهشلا هذه ناتك امحل

 مكاحلا اربخي نأ امهيلع سيلو . اهناتك امهل سيلو ةداهشلا هذهب ادهشي
 مل و امهرضي مل كلذب اضيأ اربخأ نإو دهشن ال انإ دهشملل الاق امهنأ
 . نيلدع اناك اذإ تباث قحلاو . هل دوهشملا رضي

 دهشن دوهشلا هل لاقف قحب هسفن ىلع دهشأ لجر نعو : ةلأسم
 ىلاعت هللا نأل معن هلوقك ىلب وأ يأ هلوقف . ىلب لاق وأ يإ لاقف كيلع

 يف لاقو . هم ينرو يأ لق وه قحأ كنولأسي ل هباتك يف لوقي
 . ه يرو ىلب لق ةعاسل ١ انيتأت ال اورفك نيذل ا لاقو ظ رخآ عضوم

 ائيش هل عيبي نأ ديري سلجم يف لوقي لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 وأ تبهو دق وأ اذكب ينعياب هل لوقيف ءيشب هيلع دهشي وأ هبهي وأ
 معن لق سلجملا نم لجر لوقيف رخآلا تكسيف اذكو اذك تلعف دق

 دق معن لوقي نأ الإ ال لاق . رارقإو ةداهش هذه نوكتأ . معن لوقيف

 . هنع لئسو مهفتسا ام اذكو اذك تلعف

 دحاو دي يف سيل ءيش يف ناعزانتي نيلجر يف مشاه لئس : ةلأسم
 هناب داهشأ ةعبرأ ةنيبلا رخآلا ماقأو هل هنأ نيدهاش امهدحأ ماقأف امهنم
 نم عمتجا دقو لاق افالتخا كلذ يف انعمس لاقف . ءاوس دوهشلاو هل
 نم لاقو . ءاوس ةعبرأو نادهاش لاق نم لاقف خايشألا نم عمتجا
 اذإ ةراثإلا نأب اوعمتجا مهنأ ريغ ىلوأ وهف ًادوهش رثكأ ناك نم لاق

 بلاطف ةعبرأ لصألا ىعدا نم ماقأو نيدهاشب ةراثإلا ىعدا نم ماقأ
 . اهب ىلوأ ةراثإلا

٥٥ ١



 دهشن هل ليقو يصوملا ىلع ةيصولا تأرق اذإ مشاه لاقو : ةلأسم

 . زوجت ال اهنإ هريغ لاق . ةزئاج اهنإ هسأر كرحف كيلع

 قحب نيلجر ىلع اودهش دوهش نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 دق قحلا نإف نالف ىلع اودهشت ال نالجر وأ ةقث لجر لاقف لجرل
 له . نالفل لاملاب اودهشت الف هلام نالف عاب دق اولاق وأ . هنع لاز

 . ءالؤه لوقل ةداهشلا كرت قحلاب نودهشي نيذلا دوهشلا ءالؤه عسي

 ىلإ ةداهشلا اودؤي نأ مهيلعو ةداهشلا كرت مهعسي الف تفصو ام ىلعف

 كلذ نوكيو . مهل لاق امب اودهشو ةداهشلا هل يذلا مهاعد اذإ مكاحلا

 مهل لاق ام اوغلبيو . قحلا نم اوملع امب مهتداهش اوغلب اذإ ك احلا ىلإ

 مكاحلا اوغلبي مل نإو تاقث ريغ وأ تاقث اوناك ٤ راك وأ ادحاو ناك موقلا

 نأ الإ . قحلاب مهتداهش اودأ اذإ اس اب مهيلع رن مل موقلا لوق نم كلذ

 اذهب مهملع اوغلبي نأ مهيلعف انتداهش نع اودهشأ مهل اولاق موقلا نوكي

 مهتداهش نع مهودهشأ ام اوغلبيو قحلا

 وأ اهنع عفدي وأ ائيش هسفن ىلإ رجي نم ةداهش زوجت الو : ةلأسم
 . هل هدبع لام نأل هدبعل الو الام هدلو لإ

 . كلذب سأب الف يأر ريغب يتداهش بتك نمع هتلأسو : ةلأسم
 . كدهشأ دق امب سأب هيلع سيل لاق هل لقأ مل .نإف تلق

 نالفل امهدحأ ىلع نأ نيلجر ىلع ادهش نيدهاش نعو : ةلأسم

 . كاحلا اهذفني ال ةداهشلا هذه نأ نيلجرلا يأ انيبي ر مل و مهرد فلأ
 . يدنع اذكه ديعس وبأ لاق

 ةركذت بتكي نأ لجرل مزلي تلق . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 لاملا فلتو لعفي مل ناف . ال مأ اهاسني الئل اهلمحي يتلا تاداهشلا
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 دهشي نأ ةداهشلا بحاص هنم بلط نإ هنأ تفرع يذلا . همزلي ام
 ريغ امأو لاملا فلت نأ نمض لعفي ملف هجورخ دنع اهعدوي وأ اهب
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاف كلذ

 بحاص داع مث ناسنإ ىلع ةداهش لجرل هدنع ناك نمو : ةلأسم
 كاحلا ىلإ هعم هروضحب ةداهشلا هيلع هدنع نيذلا ىلع هدهشأ ءيشلا

 . هيلع قحلاب دهشيو هنايصعب دهشي نأ هل نأ

 نوكي لاق اذكو اذك نالف دنع نأ نادهاش دهش اذإو : ةلاسم
 نوكي لاق نم لاق . اذكو اذك نالفل هلبق نأ دهش نإف تلق . ةن امأ

 . هيلع انومضم امزال ليقو ةنامأ

 هنم ثروو سانلا نود هيخأ نم الام ثرو لجر نعو : ةلأسم
 مهقتعأ نيذلا نم نالجر دهش مث مهثرو يذلا مهقتعأف . اقيقر
 اذهب رقي ناك هل انك يذلا ًانالف كاخأ نإ ثرو يذلا نم فيصوب

 امهسفنأ ىلع ةزئاج 5 امهتداهش هللا دبع وبأ لاق . هدلو هنأ فيصولا

 امل هقتعو . امهنم خألا ثاريم الطبأف هدلو اذه نأ امهرارقإ ةلزنمب
 هنأ اذهب رقي ناك هل اوناك يذلا نأ هل ادهش يذلا اذهل ناكولمم امهو

 ارقأ امنإ امهنأل قيقرلا الو لاملا نم يقب اميف امهتداهش زوجت الو هدلو
 . امهريغ ىلع زوجي الو . امهيلع زئاج امهرارقإاف . امهسفنأ ىلع

 لجر ىلع لدع ادهاش دهش اذإ بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم
 لجرلا دهشأف امهفرعن ةنالف هذهو نالف اذه وه هنإ ليللا يف ةأرما وأ

 . ةداهشلا امهيلع زوجت هنأ دحأل قحب امهسفنأ ىلع ةأرملاو

 عاتملا اذه نأ دهش اذإ دهاشلا يف راثآلا ضعب يف تدجو : ةلأسم
 ةزئاج ريغ هتداهش نأ باوجلا . قحب هنم لاز هنأ تملع امو نالفل
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 . يسن مث ملع نوكي نأ نكمي بيغ اذه نأل ملعأ امو لوقي ىتح

 امهدهشتساف . قحب لجر ىلع ادهش نيدهاش نع لئسو : ةلأسم
 نالف ىلع دهشأ انأو لوقي نأ رخالل زوجي له امهدحأ دهشف اهب مكاحلا
 . اقداص ناك اذإ . كلذ هل زوجي هنأ يدنع لاق . اذه دهش ام لثمب

 ليق دق هنا لاق . مكاحلا دنع ةتباث ةداهشلا هذه نوكت لهف هل تلق
 لاق مث ةمولعم ةياكح تيكح اذإ لاق نم .لاق . فالتخاب كلذ يف

 لاق . ةتباث هتداهش تناكو . كلذ زاج اذه لثمب دهشأ انأو رخآلا
 . رخالا ىكح امك ظفللاب هتداهش يكحي ىتح كلذ زوجي ال لاق نم

 ىلع امهنم دحاو لك لاق ةداهشلا ةيدأت دهاشلا دارأ اذإو : ةلأسم

 هديب ريشيو نالف نب نالف لكو نالف نب نالف نأ دهشأ انأ دارفنإلا

 يف فرع اذإ سأب الف هيلإ هديب رشي مل ناو . ارضاح ناك اذإ هيلإ
 يف هل بجي ام ىلع كلاهلا نالف نب نالف ىلع هل يذلا قحلا بلط
 ةلداعلا ةنيبلا مقي نأ هل لعجو نيملسملا ماكح نم هآر نم ىلإ . مكحلا
 هيلع بجي نم فيلحت هل لعجو هيلعو هل ةلداعلا ةنيبلا عمسي نأ هل

 هبلط يف هلكو يذلا قحلا اذه نم هل بجو ام ضبق هل لعجو هل نيعلا
 زوجي ام عيمج كلذ يف هل زاجأو هسفن ماقم كلذ يف هماقإو هارأ ام ىلع

 . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ ةلاكولا هذه نع عجر هنأ ملعأ امو هل
 كلاملا نالف نب نالف نأ دهشأ انأ . لصف . كلذب هيلع دهاش انأو
 اذك وهو لجاع دقن ىلع نالف تنب ةنالف جوزت هنأ هسفن ىلع يندهشأ

 اذك ةيرق لخن نم ةلخن اذكو اذك وهو لجا قادص ىلعو . اذكو
 ءيرب هنأ ملعأ امو كلذ عيمجب هيلع دهاش انأو كلذب اهل لبقو اذكو
 هذه تيدأ نأ ىلإ هنم ءيش الو هلجاو هلجاع قادصلا اذه عيمج نم
 ذئنيحف اذكو اذكب اهجوزت هنا كلاملا ىلع ادهش اذإ امهنأل ةداهشلا
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 . لوبقلا كلذ ىلإ رقتفم ريغ
 دهاشلا نعو . باتك نم مكاحلا دنع دهاشلا دهشي فيك : ةلأسم

 دهاشلل يغبني يذلاف . لوقي فيك باتك ىلع مكاحلا دنع دهش اذإ

 يذلاو قحلا هل يذلا باتكلا اذه ىف امب هل دهشملا ناك نإ لوقي نأ
 . باتكلا اذه يف ام عيمجب امهسفنأ ىلع نالفو نالف يندهشأ قحلا هيلع
 نإو . باتكلا اذه يف ام عيمجب نالفو . نالف ىلع دهشأ لاق ءاش نإو
 ينادهشأو باتكلا اذه يف ام عيمجب نالفو . نالف يدنع رقأ لاق ءاش

 ادحاو باتكلا يف هيلع دوهشملا ناك نإو هيف ام عيمجب امهسفنأ ىلع
 امهيلع دوهشملا نيلجرلا دحأ ناك ءاوسو . انفصو ام ىلع ركذلاب هدرفأ

 نع هلعلف هلدع يف كلذ رظناف ابئاغ وأ ارضاح هبحاص عم باتكلا يف
 . انموق

 يف هل دهشي نأ لجر هيلإ بلطو ديعس ييأ دنع تنكو : ةلأسم
 حصت ىتح هل لاقف هريغ ىلع اه قح يف مكاحلا دنع هتخأل هتداهش

 يه اهنإ يدنع حصي وأ يه بلطت وأ لدع يدهاشب هتلاكو يدنع
 . لدع يدهاشب

 يقشمر ىلإ يعم اميف هللا هيضر ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نايسنلاو كشلاب هسفن فراعلا دهاشلا اذهل زوجي له تلقو . دشار نب
 هللا ناحبس ايف ىبأي نأ اهب دهشي نأ ةداهشلا ىلإ يعد اذإ عنتمي نأ
 هللا ملع دقو ىسني ال نم لجو ىلاعت ىسني الو كشي ال رمأ ِ يأ ف

 يف همزلي ام لاح يف ةداهشلا ىلإ ةباجإلاب هديعتو ىسني ال مدا نبا نأ

 فرعي امب ةداهشلا لهأل هنم ةحصانم هنم تفصو يذلا لاق ناف كلذ

 كلتف ةداهشلا ىلإ ةباجإلا نم همزلي ام ىلإ بيجم وهو . هسفن نم
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 يسن نإو كلذ هل زاج كلذ مهل لقي مل و دهش نإو . ةليسوو ةليضف
 كش كش نإو هيلع حانج الف سابتلا كش كش نإو . هيلع ءيش الف

 هللا و هنع ليزي الو كشلا ةضراعمب نيقيلا كرت يف هل رذع الف ةضراعم

 نيقيلا نا يخأ اي ملعاو هللا همحر هباوج نمو . باوصلاب ملعأ
 لطب نيقيلا مكح حص ىتمف نيقي ال ام كشلا ناو هيف كش ال ام

 نادض امهنأل نيقيلا مكح لطب كشلا حص ىتمو كشلا مكح

 اذهف ادبأ ناعمتجي ال ناقرتفملاو ناقرتفم نايفانتملاو نايفانتم ناداضتملاو

 نم رونلا نوكي نلو بلقلا نم رونب الإ لصألا رصبي نلو لصألا وه
 ةيادهلا تيقب برلا نم ةيادهلا تعقو ىتمو . برلا نم ةيادهب الإ بلقلا

 دض وه يذلا سابتلالا كش يدهملل كلذ عم نابو ةلالضلا ليبسل
 يذلا تاضراعملا كش نم نيحلاصلا بهاذم ريغ نم وه يذلا نيقيلا

 تاقرط نمو ءاوهألا تاقرط نم تالالضلا ماكحأب قحال وه

 فيك كله نميف بجعلا سيل . اجن فيك اجن نميف بجعلاف تالاهجلا
 يف وهف ةيادهلا قفاوي مل امف دبعلاب ةطيحم هماكحأ كالهلا نأل . كله
 نم كايإو هللا انذاعأ كالهلا يف وهف ةاجنلا قفاوي مل ىتمو لالضلا
 . كالملا

١٦١٠



 ةداهشلا نع ةداهشلا ءادأ يف باب
 نالف نب نالف نأ يندهشأ نالف نأ دهشأ لوقي ريغلا ةداهش نع

 لوقي ليقو . هسفن نع دهشي الو قحلا نم اذك نالفل هيلع نأ هدهشأ
 ةداهش نع دهشأ انأ لوقي ليقو نالف نب نالف ةداهش ىلع دهشأ انأ

 دقو اذكو اذك نالف نب نالف ىلع نالف نب نالفل نأ نالف نب تالف
 لاق . ك احلا دنع اهب دهشأ انأو ةداهشلا هذه هنع يدؤأ نأ ينرمأ

 ظفل نم دبال لمحتلا يف ةداهشلا نع ةداهشلاو ةفينح يأ باحصأ

 كدهشأ انأ هتداهش ىلع دهش نمل دهاشلا لوقي تارم ثالث _ ةداهشلا

 عرفلا دهاشلا لوقي تارم عبرأ ءادألا يفو . دهشأ نا يتداهش ىلع
 نالف ىلع دهشي هنأ هتداهش ىلع يندهشأ نالف نبا نالف نأ دهشأ انأ

 . لبقي مل .كلذ نم لقأ ناك ىتمو لاق . اذكو اذكب نالف نب

 نع نالفو نالف يندهشأ لوقيو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 . نالف نب نالف نع اهقادص تمده دق ةأرملا هذه نا امهتداهش

 هتداهش نع دهشأ نأ ديز يندهشأ لوقي نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 . اذكو اذك هللا دبعل رمع ىلع نأ لاق

 نالفل دهاش ينأ ادهشأ نيدهاشلل لوقي لاق نم لاقو : ةلأسم

 نب نالفل دهاش ينا ادهشاف اذكو اذكب نالف نب نالف ىلع نالف نب

 دهاش ينإف مك احلا دنع ةداهشلا هذهب ينع ادهشاف اذكو اذكب نالف
 دهاش ًانالف نأ دهشن اهئادأ ادارأ اذإ نادهاشلا لوقيو . م احلا دنع اهب

 هنع يدؤن نأ انرمأو اذكو اذكب نالف نب نالفل نالف نب نالف ىلع

 . كاجلا دنع اهب دهاش انأو مكاحلا دنع ةداهشلا هذه
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 ةنياعملا ريغ ىلع ةداهشلا يف باب

 يتلا ةأرملا ةروص ةفرعم ىلع هبلق نأمطا اذإ دهاشلا نع هتلأسو

 مل و اهتفرعم ىلع مكاحلا دنع ةداهشلا هنم بلطو دلبلا يف اهمسا رهاش
 ةنانئمطالا ىلع يه اهنأ دهشي نأ هل له يمه اهنإ ةنانئمطالا يف هبلق كشي

 يه اهنا كشي مل اذإ هنا يعم لاق . مكاحلا عم كلذ هيلع قيضي الو

 ىمسي نأ الإ اهب دهشي الف ةنانئمطإلا ىلع ناك ناو اعطق دهشي نأ هلف
 . ةنانئمطإلاب

 هنأ ريغ دلبلا يف ًارهاش اهمسا ناك اذإ ةأرملا نع لعسو : ةلأسم
 يه اهنإ اهيلع نادهاشلا دهش مث اهتروص الو . اهنم صخشلا فرعي ال

 دهشي نا اهتروص فرعي مل يذلا دهاشلل زوجي له نالف تنب ةنالف

 ضعب لاق دق هنا يعم لاق . نادهاش اهيلع دهش اذإ اعطق ةنالف اهنأ

 اهيلع دهشي نأ زوجي ال لاق نم لاقو ًاعطق اهيلع دهشي نأ زوجي هنا

 نادهاشلا يكحي ام ىلع وأ ةنالف اهنإ امهتداهش نع دهشي امنإو اعطق
 . امهتداهش ظفل نم

 كاحلا دنع اهتفرعم ىلع ةنيبلا ةأرملا تزجع اذإف هل تلق : ةلأسم
 نأ بلطو ةنالف يمه اهنإ ك احلا بلق نأمطاو دحاو دهاش اهب دهشو

 اتيم هوبأ ناك اذإ هتيبرتل ةيابر عضري ناك اذإ اهدلو لام يف اهل ضرفي

 اذإ كلذ هيلع فيضي ال هنا يعم لاق ةنانئمطإلا ىلع كلذ عسي له

 ىلإ ةنانئمطإلا يف بتري ملو يبصللو اهل ةحلصم كلذ يف نأ اجر
 . كلذ

 كتدهشأ ردخلا يف ةأرما نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
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 ءاسنلا نم هب قثت نم كربخأ اذإ اهيلع دهشت نأ كعسي له اهسفن ىلع
 كل زوجي الف تفصو ام ىلعف . اهسفن ىلع كتدهشأ يتلا ةنالف اهنأ
 كلذك ناتأرماو لجر وأ نالجر لدع ادهاش اهب كملعي ىتح

 . انظفح دم

 ةأرما ىلع ادهش نيدهاش نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 لجرلا لاق لجرل قحب اهيلع قحب دهش وأ اهجوزل اهقح تكرت اهنا
 ةنالف اهنأ دهشنف نحن امأ الاق اهاتفرعو يه اهمكل تزرب اهنأ دهشن
 اهيلع امهتداهش زوجت ىرت ام تلق . انل زربت ملف يه امأو اهفرعن نحنو

 مل اهنا الاق اذإ اهيلع امهتداهش زوجت الف تفصو ام ىلعف . زوجت ال مأ

 . اهيلإ رظنيو امهب زربت

 نيدهاش نعو يلع نب ىسوم ىلإ هللا دبع يأ باوج نمو : ةلأسم

 يه اهنا الإ ال الاقف اهاتيأرأ نيدهاشلل ليقف ءيشب ةأرما ىلع ادهش
 . امهتداهش لبقت الف

 نم ةداهشب كتدهشأ اهتفرعم يف كشت ال ةأرما نعو : ةلأسم
 نيب تناك اذإف اههجو ةرتاس يهو كتملك وأ هريغ وأ باب فلخ

 اههجو رهظي مل ولو دهشت نأ كلف دهشأو اهب فراع تنأو كيدي
 توصلاب الإ اهفرعت مل اذإف باجح فلخ ناك نإ امأو . كيلإ

 . هباشتت تاوصالا نال دهشت نأ يغبني الف

 ةنيبلل سيلو . ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمح يبأ نعو : ةلأسم

 انباحصأ لوق يف ىثنأ وأ ركذ نم فوشكم هجو ىلع الإ اودهشي نأ
 دهاشلل سيل هنأ هللا هيضر كلام يبأ نع تظفحو . ليل وأ راهن يف

 دهشي نأ هل زاج بيرلا لاز اذإف . باتري لاح يف ةداهشلا لمحتي نأ
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 ناكف سنأ نب كلام امأو . هانعم اذه امو راهنلاو ليللا يف لاح لك يف
 بئاغو هب ملكتم نم حومسملا توصلا ىلع نظلا ةبلغ عم ةداهشلا زيجي

 كلذك رمألا نإ هسفن تنكسو هيأ ر ىلع بلغ اذإ مالظلاب ةداهشلا نع

 قيفوتلا هللابو
 رقملا ناك اذإ هنع الو توصلا ىلع ةداهشلا زوجت الو : ةلأسم

 ريسفت يف هللا دبع وبأ لاق . هرصبي وهو دهشيو رقي ىتح ًايراوتم
 لجر لثم كلذ امنإ لاق . ةداهش عامسلا نأ كقيَع يبنلا نع ثيدحلا
 ينعياب وأ هنم تعبو اذكو اذك نالف نب نالفل لع لوقي وهو هعمست

 دقو . اذكو اذك ىلع نالفب ييلو ينجوز لوقت ةأرما وأ اذكو اذك

 . اذك يتأرما ةنالفل يلع :وأ هب تيضر

 ةرتاس يهو اهنوفرعي ال دوهش ةداهشب ةأرما تدهش اذإو : ةلأسم

 نيدهاشلاب اههجو زربت ىتحف ةنالف يه امهل نالدع لاقو اههجو
 دحاو لدع دهاش يفكي ضعب لاقو ةنالف هذه مهل نالوقيو دوهشلابو

 اهيلع دهشيل ةأرما ىلإ يعد نم دمحم وبأ لاقو . ميهاربا يبأ نع اذكه

 تاقث نم ءاسن الإ هيلإ ترهظ الو اهمالك فرعي الو اهفرعي الو
 نسحلا وبأ لاقو . هفرعي ال نم ىلع دهشي الف اهيلع تدهش نيملسملا

 لاجر اهتفرعمب هربخأف اهب فراع ريغ وهو اهسفن ىلع ةأرما هتدهشأ نمو
 اهتفرعمب نالدع هعم دهشي نأ الإ ةداهشلا هذه لمح هل زج ل ءاسنو

 نإف اهتفرعم ىلع امهتداهش ىلع دهشيف اهسفن ىلع اهداهشاو اهتيؤرو
 زوجي الف اهتيؤر نود اهتثجو اهتوص ىلع دهشيف احيحص اهفرعي ناك
 دهش ناف الف اهتثجو اهتوص ىلع امأو . اهب هتفرعمو اهتيؤر ىلع الإ هل
 . هنامض هيلعف هتداهشب لاملا نم لازامف هتداهشب مكحف كلذ ىلع اهيلع

 _ ىلع دهشأ تلاقف اهتوص فرعف نالف تنب ةنالف انأ هل تلاق نإو
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 . اهسفن ىلع دهشيو اهاري نأ الإ اهيلع دهشي نأ هل زوجي الف اذكب
 هيلع دهش نالف اذهو ةنالف هذه نأ نالدع دهش اذإ يراوحلا وبأ لاقو

 . همساب

 ركذ نم فوشكم هجو ىلع الإ دهشت نأ ةنيبلل سيلو : ةلأسم

 لوقلا اذه نظأو ليل يف راهن وأ راهن يف انباحصأ رثكأ لوق يف ىنأو
 نأ دهاشلل سيل هنأ كلام يبأ نعو . يعفاشلا انباحصأ هيلع قفاوي
 دهشي نأ هل زاج بيرلا لاز اذإف اهيف باتري لاح يف ةداهشلا لمحتي

 وحن ةفينح يبأ لوق وهو هانعم اذه امو راهنلاو ليللا يف لاح لك يف
 لمحت ةزاجإ كلام يبأ خيشلا نع انظفح دقو دمحم وبأ لاق . اذه

 ناسنإلا نقيتو بير نكي مل اذإ رمق الو ران ريغب ليللا يف ةداهشلا
 بتوعي ناك حم وزت ببس اذه ىرج ناك دقو . هيلع دوهشملا ةفرعم ىلع

 تجوز يناب جتحاو . راهنلا يف جيوزتلا خسف جوزلا بلطف ليللا يف
 ةفرعم ىلع ةنقيتم تناك اذإ ةداهشلا اودؤي ةنيبلا خيشلا رماف مالظلا يف

 . ىرج امو هيلع دوهشملا

 . ليدعتلا مكاحلا يليو زئاجف ةقث ريغ نم ةداهش لمحت نمو : ةلأسم
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 ةداهشلا ةيدأت ةفرعم يف باب

 يرتشملا نالف نب نالفو عئابلا نالف نب نالف رارقإ ىلع اودهشا

 عايتبالاو عيبلا نم باتكلا اذه يف امهرارقإ نم فصوو ىمس ام عيمج يف
 امم كلذ ريغ ىلإ نادبالاب قرفتلاو كردلا صالخو ضابقالاو ضبقلاو

 نالطاب عايتبالاو عيبلا اذه نأ ملعأ الو باتكلا اذه يف نيبو ركذ
 . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ امهنم ءيش الو

 نم افصوو ايمس ام عيمجب نالفو نالف رارقإ ىلع دهشأ : ةلأسم
 ملعأ الو . هيف هتركذ ام ىلع نالفو نالفل باتكلا اذه يف امهرارق

 هذه تمقأ نأ ىلل ببس الو هوجولا نم هجوب لطب رارقإلا اذه نأ
 . ةداهشلا

 يمس ام عيمجب نالفو نالف رارقإ ىلع دهشأ دهاشلا لوقي : ةلأسم

 هيف هغلبمو روكذملا قادصلا نم باتكلا اذه يف هرارقا نم فصوو

 كلذ نم اهيلإ ءىرب هنأ ملعأ الو . اذكو اذك وهو ةنالف هتجوزل

 هنا نالف رارقا ىلع دهشأ ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ هنم ءيش نم الو

 هنأ ملعأ الو هحاكن ةدقع يف هل تلصحو احيحص اجيوزت ةنالف جوزت

 نأ ىلإ ببسب الو هجوب هجيوزت نم اهجرخأ الو اهعلاخ الو اهقلط
 . ةداهشلا هذه تيدأ

 ةنالف هتجوز قلط هنأ نالف رارقإ ىلع دهشأ دهاشلا لوقي : ةلأسم
 ةيجوزلا ةمصع تعطقناو هنم نهب تناب ةدحاو ةملكب تاقيلطت ثالث

 اذإ ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ حاكن ةدقع امهنيب ددجت هنأ ملعأ الو

 ديدجت ركذ ىلإ جتحي مل دهع بيرق ناك نإو . قالطلاب دهعلا لاط
 . امهنيب حاكنلا
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 فصوو ىمس ام عيمجب نالف نب نالف رارقإ ىلع دهشأ : ةلأسم
 طيارشلا ىلع نالفل ةروكذملا ةلاكولا نم . باتكلا اذه يف هرارقإ نم

 نم اهنم ءيش الو تلطب ةلاكولا هذه نأ ملعأ الو ةتبثملا ةطورشملا
 . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ اهطئارش

 نم فصوو ىمس ام عيمجب كلاهلا نالف رارقإ ىلع دهشأ : ةلأسم
 ةيالولاو . قتعلاو نيدلاو اياصولاو ةيصولا نم باتكلا اذه يف . هرارقإ

 كلذ نع عجر هنأ ملعأ الو هيف هرارقإ نم فصوو ىمس امم كلذ ريغو
 امم ءيش نع باتكلا اذه يف روكذملا ةيصو جرخأ الو هنم ءيش الو

 . ةداهشلا هذه تيدأو كله نأ ىلإ هدمتعا

 اذه يف هرارقإ نم فصوو ىمس امب نالف رارقإ ىلع دهشأ : ةلأسم
 دقعلا فصيو اذكو اذك وهو نالفل هيف روكذملا نيدلا نم باتكلا

 كلذ نم هيلإ جرخ هنأ ملعأ الو باتكلا اذه يف نيبو ركذ ام ىلع
 نإو . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ هنم هيلإ ءيرب الو هنم ءيش نم الو

 ىمس ام عيمجب نالفو نالف رارقإ ىلع دهشأ تلق نهر نيدلا اذهل ناك
 ناهترالاو نهرلاو نيدلا نم امهنم دحاو لك رارقإلا نم فصوو
 ناهترالاو نهرلا اذه نأ ملعأ الو باتكلا اذه يف هلك روكذملا
 . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ كلذ نم لاز هنم ءيش الو

 نم فصوو ىمس ام عيمجب كلاهلا نالف رارقإ ىلع دهشأ : ةلأسم
 . نيبو ركذ ام ىلع هيف روكذملا قتعلا نم باتكلا اذه يف هرارقإ

 هعاب هنأ ملعأ الو نالفل كلم مالغلا اذه نأ دهشأ : ةلأسم
 ببسب الو هوجولا نم هجوب هكلم نع هجرخأ الو هلحن الو هبهو الو
 . فصوو ىمس ًابئاغ ناك نإو ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ بابسألا نم
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 ةروكذملا ةفوصوملا ةدودحملا ضرألا هذه عيمج نأ دهشأ : ةلأسم

 . كلاملا فرصت اهيف فرصتي هديب يهو نالفل باتكلا اذه يف

 هوجولا نم هجوب هكلم نع اهلقن الو اهبهو الو اهعاب هنأ ملعأ الو
 . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ لاومالا اهب لوزتو كالمألا اهب لقتنت يتلا

 هيلع نأ اذه نالف نب نالف دلاو نالف نب نالف يندهشأ : ةلأسم
 هيلع اهل اقادص ءاملا نم اهبرشو اهضرأب ةلخن نيسمخ نالف تنب ةنالفل
 ملعأ امو كلذب هيلع دهاش انأو . تام نأ ىلإ هنع تلاز اهنأ ملعأ امو

 . ةداهشلا هذه تبتك نأ ىلإ قادصلا اذه تفوتسا اهنأ

 اذه نالف نب نالف ةجوز نالف تنب ةنالف نأ دهشأ : ةلأسم
 اهنيبي امم . قارفلا هوجو نم هجو الو قالطب هنم تناب اهنا ملعأ امو

 هتجوزو هدلو ةثرولا نم كرتو تام نأ ىلإ ةيجوزلا مكح نع هنم
 يفو كلذب دهاش انأو امهريغ اثراو هل ملعأ امو هذه نالف تنب ةنالف
 . كلذب هيلع دهاش انأو ةخسن

 نالف نب نالف اهل دهش يتلا نالف تنب ةنالف نأ دهشأ انأ : ةلأسم
 يتلا يه ةداهشلا هذهب نالف نب نالف دلاو نالف نب نالف ىلع اذه

 هفلأ يذلا باتكلا نمو .. كلذب دهاش انأو نالف نب نالف تلكو

 مامت نبا دمح هللا لذبع ابأ تلأس . ديعس نب ىح ايركز وبأ يضاقلا

 دهش اذإ دهاشلا نع يدنع رقا انالف نا دهش اذإ دهاشلا نع يلخنلا

 اذكو اذك نالفل هيلع نأ دهش وأ نالفل اذكب يدنع رقأ انالف نأ
 باتكلا نمو . هتداهش ةزئاج لاق هتداهش زوجت له ملعأ امو ركذي مل و

 برضلا ف ةداهشلا نع دلاحخ نب دمحم نب دمجأ ركب ابأ تلاسو

 انأ لوقي لاق . ةنيب ةباصإلا تناك اذإ اهؤادأ نوكي فيك تاحارجلاو
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 نالف نم ةباصإلا هذه نأ وأ حرجلا اذه انالف حرج انالف نأ دهشأ

 احرج هحرج هنأ دهشف تبهذ دق تناك نإو . اهنم هاربأ هنأ ملعأ الو

 هلوط فصيو هندب نم تيكو تيك عضوم يف امحلم وأ ًاعضاب
 قيرطلا ىلع ةداهشلا تلق . حرجلا كلذ نم هأربأ هنأ ملعأ امو هضرعو

 قيرط وأ زئاج قيرط عضوملا اذه نأ دهشأ انأ لوقي لاق . نوكت فيك
 . قحب تلاز اهنأ ملعأ الو

 لام نيب قيرطلا تكردأ اذإ كلذكو هل تلق هريغ نمو : ةلأسم
 . دهشي فيك دهشي نأ دهاشلا دارأف اثدح لجر اهيف ثدحأ ةيقاس و

 لاملا اذه تكردأ ينأ دهشي نأ ينبجعيو هملعب دهشي هنأ لوقي لاق

 ناك نإ دحأل اكلم كلذ نيب ملعأ الو انه اه ةيقاسلا هذهو . انه اه

 . كلذك هملع

 دقف اذكو اذك نالفل نالف ىلع نأ هلل دهشأ لاق نمو : ةلأسم

 . ةداهشلا حصأ

 ادهشا اذه انل لاق الاق اذإ نيدهاشلا يف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مكحي ةتباث ةداهش نوكت له معن انلق مهرد ةئام نالفل لع نأ كلع

 . معن لاق . اهب مكاحلا

 هكرت امم نالف نب نالف ةثرول كولمم اذه ًانالف نأ دهشأ انأ :ةلأسم
 نأ ىلإ هوجولا نم هجوب مهنم لاز هنأ ملعأ امو نالف نب نالف مهيلع
 . كلذب مهل دهاش انأو . ةداهشلا هذه تيدأ

 نالف نب نالف لعج كلاهلا نالف نب نالف نأ دهشأ انأ : ةلأسم
 هيلإ نوجاتحي ام عيمج يفو مهلام حلاصمو مهحلاصم ف هدالوأ يف ةيصو

 ةياصولا هذه نع عجر هنأ ملعأ امو . اهلك بابسألاو هوجولا عيمج نم
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 . كلذب هيلع دهاش انأو ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ اهنم ءيش نع الو

 عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 ىلع دهشأ انأ ناثع نب دمحأ نب نسحلا ىلع يلأ نع : ةلأسم
 تناكو . اذه دمحم نب دمحأل ةجوز تناك هذه ةذاش نأ يعم رهش ام

 . اركذ ادلو تدلو نأ ىلإ رهشأ ةتس نم رثكأ هلزنم يف هعم ةنكاس

 نع هنم تناب اهنأ ملعأ نأ لبق داليملا ةحصو . رابخألا ةرهش ىلع

 . كلذ عيمجب دهاش انأو ةيجوزلا مكح

 ةداهشلا ىدؤت فيك ةفرعم يف باب

 اعدملا ركنأو هل دبع هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نع كلام وبأ لئس
 امهتداهش لبقت له هدبع هنأ ادهشف لدع يدهاش يعدملا رضحأو هيلع
 لاق . نادهشي فيكو تلق . امهتداهش لبقت ال لاق . كلذ ىلع

 نالوقي وأ بهو الو كلذ عاب هنأ ناملعي ال هدبع هنأ نالوقي
 . ةبه الو عيبب هكلم نم جرخ هنأ ناملعي ال

 اهنا هل دهشت نأ دارأو اهقادص هتجوز ىفو لجر نعو : ةلأسم
 ىتح كلذ يف ظفللاو اهنم ةداهشلا نوكت فيك اهقادص تفوتسا دق
 هلجاع اهقادص تفوتسا دق اهن تدهش اذإف . ةداهشلا كلت هل تبنت

 تمس ناو ةداهشلا هذه تتبث دقف ةفراع يهو اهل هيلع يذلا هلجآو

 هتبثأ وهف هب

 ىلع دوهشلا دهشت هلثم امنإف لجرل اهنأ ةمأ ترقأ اذإو : ةلأسم
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 ةداهش ريغ رارقإلا ةداهش نأل هتمأ اهنأ نودهشي الو ةكلملاب اهرارقإ
 . ماكحألا نيب قيرفتلاو عطقلا

 جيوزت دهش لجر نع تلأس يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ةافولا اهترضح ةأرملا نأ مث ةداهشلا لمحتو قادصلاب دهشو ةأرماب لجر

 هل وه اهجوز جوزلا ط يذلا قادصلا نأ مهتدهشأو ةنيبلا تعدف

 هملع يدؤي نا هيلعف تفصو ام ىلعف . ءافوب هل وه سيلو اهيلع قحب

 قادص ىلع نالف تنب ةنالفل ج وزت نالف نب نالف نأ وأ اذه نأ دهشيو

 قادص نالف نب نالف ىلع نالف تنب ةنالفل نأ دهشي الو اذكو اذك

 يدؤيو فقادصلاو جم وزتلاب هملع دهاشلا اذه يدؤيف اذكو اذك

 نيذه ادهشأ نادهاشلا ناك نإو . هنع قادصلا مدهب امهملع نادهاشلا

 جم وزتلاب هملعب دهاشلا اذه دهش قادصلا مدهب امهتداهش نع نيدهاشلا

 نالفو نالف يندهشأ لوقيو نيدهاشلا ةداهش نع دهش مث قادصلاو

 . نالف نب نالف نع اهقادص تمده دق ةأرملا هذه نأ امهتداهش نع

 اذكو اذك اذهل اذه ىلع نأ اودهشي نأ دوهشلل سيلو : ةلأسم
 ملعي ام ىلع هدي يف ناك وأ هارتشا وأ هثرو ا انالف نأ اودهشي نكلو

 نع ثاريم دعب ًاثاريم ناك اذإ كلذ زاجأ دق . ءاهقفلا ضعب نأ الإ

 . هدج

 دهش دهاش نعو فيهأ يبأ شيرق نب ديعس باوج نمو : ةلأسم
 نع هلأس نيح يضاقلل هلوق ناكف لام يف سانلا نيب مكحي نم دنع
 عيبب لقتنا هنا ملعأ الو نالفل فوصوملا لاملا اذه نأ ملعأ انأ هتداهش
 هلوق نوكيأ نالفل لاملا اذه نأ دهشأ انأ لقي مل و هريغ الو ةبه الو
 امهنيب مأ ملعأ انأ هلوق ىلع هتداهشب مكحيو ءاوس دهشأ انأو ملعأ انأ
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 هتداهشو هتداهش بجوأ دق تفصو ام ىلع هملع لاق . ال مأ قرف

 . ملعأ هللا و ةداهشلا ( لصألا يف طقس ) و هملع بجوت هيلع

 مكاحلا ىلإ هيلع عفد مث ديزل قحب هسفن ىلع دهشأ نمو : ةلأسم
 يف ناديزي الو هسفن ىلع امهدهشأ اك هيلع نادهاشلا دهشيلف هركنأف

 . امهدهشأ ام فالخب نادهشي الو ًائيش هنم ناصقني الو كلذ

 هرارقإ نم عمسيل رقملا ىلع يفتخل رقملا ةداهش ةزئاجو : ةلأسم

 تيكب هيلع دهشأ لوقي لب يندهشأ لوقي ال نكل هب رعشي ال رقملاو
 _ . تيك

 هيلع نأ هيلع دهشي نأ الجر دهشأ الجر نأ ول ليقو : ةلأسم
 دهشي مل و مهارد ةرشع نالفل هيلع نأ اذه دهشف مهارد ةرشع نالفل
 . نماض الو مما ريغ هناف هعم رقأ هنأب

 ةرشع ديزل كيلعأ هيلع دوهشملل لاق اذإف دهاشلا امأو : ةلأسم

 نأ ليق دقف هيلع اهب دهشيو مكاحلا ىلإ كلذ عفر معن لاق . مهارد
 دهشي ىتح رقملا ركنأ اذإ ةداهش :نوكت ال ليقو ةلوبقم ةداهشلا هذه

 لاق اذإف . كلذب هدهشأ وأ كلذب هيلع دهشي نأ هل لاق هنا دهاشلا

 :. ةداهش كلت تناك كلذ هل
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 باتكلا ىلع مكاحلا عم ةداهشلا ةيدأت يف باب
 لأسي نأ لبق ةداهشلاب ءادتبالاو

 نادهاش هعم دهش اذإ مكاحلا نع هتلأسو يدنع اميف ديعس يبأ نعو

 امب وأ كصلا اذه يف دهشي امنإ بوتكم باتك ىلع وأ كص ىلع
 مكحيو امهتداهش زوجت له امهيلع رقي وأ هأرقي نأ دعب اذه يف بوتكم
 نم لاق . هيف فلتخي هنإ يعم لاق . قحلا رسفي نأ ريغ نم اهب مكاحلا

 ضعب يف نأ يعمو . رسفم هيلع ادهشيو هنم ءيش لك ارسفي ىتح لاق
 دودحم ءيش وهو باتكلا اذه يف ام عيمجب هيلع ادهش اذإ لوقلا

 . ةفورعم اهنأل امهنم ةتباث ةداهش تناك هآرق وأ امهيلع ءىرق فورعم
 ءىرق وأ هارق نأ دعب كصلا اذه يف امب ادهش نإ كلذكو هل تلق

 مكاحلا مكحي له كصلا اذه يف بوتكم امب الوقي مل و امهيلع

 وأ قح نم باتكلا اذه يف ام ادهش اذإ امهنإ يعم لاق . امهتداهشب

 كاحلا مكحيو كلذ زاج امهيلع أرقي وأ هارقي نأ دعب ةيصو وأ رارقإ

 . لوقلا ضعب يف امهتداهشب

 وأ كص ىلع ةداهشب مكاحلا عم لجر دهش اذإف هل تلق : ةلأسم
 ةداهش لثم دهشي هنا رخا لجر لاقو . قوقحلا نم ءيش ىلع وأ لام

 اذه ىلع وأ لاملا اذه ىلع وأ كصلا اذه ىلع دهشي يذلا اذه نالف
 هتداهش نأ يدنعف لوألا امأف لاق . امهتداهش مكاحلا زيجي له حلا

 جرخي ال يدنع لغملاف لثم لاق اذاف رخالا امأو ، ىمس ام ىلع ةر
 هب هيلع دهش يذلا اذهب هيلع دهشأ لاق نإو فلتخت لاثمألاو ءيشلاب
 هنم ةياكحلا كرتب هسفن ءيشلا ىنعم يضتقي ظفلب وأ نالف نب نالف
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 نم لاق فلتخي هنأ يعمف وه هب دهش يشل وأ دهاشلا ةداهش لثمك

 هسفن نم دهشي ظفلب دهشي ىتح لاق نم لاقو . هتداهش زوجت لاق
 . ىنعم الو ظفلب نافلتخي الو نيدهاشلا ةداهش ءيطاوي

 لجرل قحب هسفن ىلع لجر هدهشأ لجر يف تركذو : ةلأسم
 هنظ رثكأو كلذ يسن مث اهعفر اذإ هدنع هبتك يف باتكلا ناكو هبتكو

 ىلعف . تفصو ام ىلع اهب دهشي نأ هيلعأ يسن هنأ الإ كلذب هدهشأ هنا

 هذه يف انفرع دق هنأ الإ تدرأ ام ىنعم ةلمج ىلع فقأ ملف تفصو ام
 ناك اذإ هنا كلذ نم هبحن يذلاو افالتخا كوكصلا هذهو . ةداهشلا
 كلذبو . كصلا اذه يف ام عيمجب هيلع دهشي نأ دهاشلل لاق دهشملا
 هل زوجي هنأ هتفرعمب رقأو هبتك هنا رقأ وأ هيلع أرق نأ دعب هدهشتسا

 هدهشتسا ام ليبس ىلع المحم باتكلا كلذ يف ام عيمجب هيلع دهشي نأ
 لقت مل اذإ اماو هتفرعمب طيحيو هظفحي نأ الإ افرح كلذ يف صقني الو
 هدهش وه امنإو المجم باتكلا كلذ يف ام عيمجب هيلع دهشي نأ هل

 باتك يف وه اهتبثأ هدهشأ نأ دعب وأ . باتكلا كلذ يف يتلا ةداهشلاب
 وهو انفرع يذلا اذهف ًافرح ًافرح هظفحي ىتح كلذب دهشي ال اذهف

 . باوصلل قفوملا هللاو اضيأ فالتخالا كلذ يف ءاج دق هنأ عم انلوق
 قحلاف . ًابئاغ وأ ارضاح اتيم وأ ًايح هل دوهشملا ناك انعم كلذ ءاوس و
 اهؤادأ زاج اذإف ةداهش يه امنإو دحاو مكحلاو انعم كلذ يف دحاو قح

 ججحلا لاوز نم كلذ يف رظانلا مكاحلاو ثراولل اهؤادأ زاج كلاهلل

 كش دقو ةداهشلا هذه يلي نم ىلع ريشت ام تلقو . ماكحألا توبثو

 قحلا بلطي نأ ةثرولا نم رضح نم ملعأ نأ فاخيو لعفي نأ اهيف
 ةداهشلا هذه يف باوجلا ىضم دقف تفصو ام ىلعف . ههجو ريغ ىلع

 هيف مايقل همزل لاح لكو . هنع اهلاوز عضومو هيلع اهلوبق عضومو
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 ماكحأب موقي نم عم ةداهشلا كلتب قح هل نمل ةداهشلا يدأ ةداهشلاب

 لدعلا ليبس ىلع ةيراج هماكحأو . لدعلا ماكحأ ىلع نمؤيو لدعلا
 لدعلا ماكحأ نم فيخ يف ةمهت كلانه ناك نإو يلو ريغ ناك ولو
 نم ىلع هتداهش زوجت ببسب دهاشلا ةداهش ىيف نوكي نأ فوخ و

 هجولا اذه ىلع ةداهشلا ةيدأت اذه ىلع دهاشلا عسي الف هيلع دهش
 نمو لدعلاب هماكحأ يرجت نم عم هل دهشي نأ هل دوهشملا وعديو
 . ةداهشب هدنع رطاخي ال

 دهشيو اياصولاو عويبلا ىلع بتكت يتلا كوكصلا يفو : ةلأسم
 اذه هيلإ ملسي نم ىلإ بلطت مث لجر ىلإ ملست مث . دوهشلا اهيلع
 قحلا هل يذلل وهو هلاحب كصلا اذهو كصلا اذه نوكي نملو نيمالا

 هللاو مهتداهش هيف نأل دوهشلا يأرب الإ هملسي ال ليق دقف هميلست امأو

 . ملعأ

 اوبتكو ةداهشب اموق دهشأ لجر نعو هللا دبع وبأ : ةلأسم

 مهدنع ةقث مهريغ نم وأ مهنم لجر ىلإ اهوعفدو باتك يف مهتداهش
 مهنع باغ دقو باتكلاب لجرلا مهاتاف ةداهشلا تبلط مم اهيلع هونمتأأو

 له هيف ام ةلمج اوملعي ملف باتكلا اورظن ش ةداهشلا ضعب ةفرعم ملع

 ةداهشلا اوظفحي ىتح اودهشي الف . مهباتك يف ام ةلمجب اودهشي

 . اهلك

 اهبتكو ةداهشب دهشأ لجر نعو يراوحلا يأ باوج نم : ةلأسم

 هعسيأ ةداهشلا كلت ىسن مث هب قثي نم دنع وأ هدنع باتكلا ناكو
 تفصو ام ىلعف . ةداهشلا ظفحي مل اذإ باتكلا اذه يف امب دهشي نأ
 دهشي نأ دهاشلل سيل هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلب يذلاف
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 بوبحم نب دمحم نع انغلب يذلا اذهف . ًافرح افرح هتداهش ظفحي ىتح
 سيلو ديدش ءيش اذهو ملعأ هللاف هدي يف باتكلا ناك ولو هللا همحر
 ةداهشب دهشي نأ دهاشلا اذهل سيل لوقلا اذه ىلعف اذه ريغ ءيش اندنع
 لاق نا تلقو . هب قثي نم دنع وأ هدنع باتكلا ناك اهظفحي ىتح
 باتكلا اذه يف ام 7 دهش هنأ لاقو ةداهشلا ظفحي ال هنأ دهاشلا

 عسي له تلقو ةداهشلا نم افوخ هسفن نم قحلا هيلع دوهشملا ىطعأ اف

 . ل افوخ قحلاب رقأ لجرلا لعل يردي ال هنأل كلذ دهاشلا

 لجرلا ىلع مكاحلا مكحو . م احلا عم اذهب دهش دهاشلا نكي مل اذراف
 يف هيلع مرغ الو هللا ءاش نإ سأب دهاشلا ىلع سيلف هبحاصل قحلاب

 " ال ةداهشب مكاحلا عم دهشي ىتح هللا ءاش نإ مثإ الو كلذ

 بيهتلا امأو . ممالاو مرغلا نوكي كلذ دنعف هتداهشب مكاحلا مكحيو
 ةداهشلا يف كشلا نم كباتك يف تفصو يذلا لثم ىلع بيهرتلاو
 . هللا ءاش نإ دهاشلا ىلع مما الف

 دهشأ دهاشلل لاق اذإ دهشملا لوقو ديعس وبأ هباوج نمو : ةلأسم
 هنا لاقو . هتفرعمب رقأو هيلع هأرقأ اذإ ءاوس هلك ام لكب وأ امب يع

 دهش زاج نيفرحلا يأبو . ةتباث تناك هيف ام لكب وأ هيف امب هيلع دهش
 كلذب ىرحتيو هب هدهشأ امهدحأ يأ هيلع ىمع اذإ هللا ءاش نإ كلذ هل
 كلذ نكي مل هتفرعمب رقي ل و هيلع هأرقأ اذإ امأو . هللا ءاش نإ قدصلل

 نكمي هنأل باتكلا يف امب ارقم اهب نوكي يتلا ةفصلاب تأي مل هنأل اتباث

 هيلع هأرقأ اذإف . هفرعي الو هعمسي نأ نكميو هعمسي الو هيلع هأرقي نأ

 .هيلع تباث كلذف هيف ام ةفرعمب وأ هنم هيلع هأرق دق ام هتفرعمب رقأو

 نإف . كلذ هريسفت ىلع دهشملا هب هدهشتسا امب دهشي دهاشلا نأ الإ

 تلقو . مكاحلا ىلإ كلذف تبثي مل نإو مكاحلا ىلإ كلذف مكحلا يف تبث
١٧٦



 دوهشملا لاق باتكلا اذه يف امب كيلع دهشأ نالفل تلق ينإ لاق نإ
 نيبو هتفرعمب رقأ ناك اذإ معنف . ةتباث ةداهش هذه نوكتأ . معن هيلع
 كيلع دهشأ هل لاقو باتكلا كلذ يف امب هتفرعمب رقأ دق هنأ دهاشلا كلذ
 كلذب دهشي هنا لاقو ةقايسلا هذه قاسو معن لاق . باتكلا اذه يف ام

 . ةزئاج ةداهش هذه .تناك هيلع

 لجر ىلع لجرل لام يف ةداهش هدنع نوكي لجر يف لاقو : ةلأسم
 دهشي نأ هلام وأ هسفن ىلع فاخيف ةداهشلا ىلإ هل دوهشملا هوعديف

 ناك اذإ كلذ يف ةيقتلا هعست ال هنا . لجرلا كلذ نم لجرلا كلذ ىلع
 هعست الف . هقح لطب هل دهشي مل اذإو هقح هل جرختسا هب دهش اذإ

 لعفلا يف هعسي الف دابعلا قوقح نم كلذ نأل لاق كلذ نم ةيقتلا
 دنع هل دهشي امنإف هل تلق . نامضلا هيلعو لاملا فلت هب نوكي امم وأ

 كلتب هدنع دهش ول نم دنع هل دهشي نأ هاعد اذإ لاق . مامإ ريغ
 ناكو هيلع زوجت نأ هنمأو هيلع دوهشملا نم فصتني نأ ردق ةداهشلا

 . ةداهشلا متكي نأ هعسي م نيملسملا مكحب مكحي هدنع دوهشملا كلذ

 لوقي لاق . كلذ ىلع هنم أي ال نما كلذ ريغ ىلإ هاعد نإف هل تلق

 تدهش هيلع دوهشملا ىلع روحلا نمأ ثيح كل دهشأ نأ تعش نا هل

 ةداهشلاب رطاخي نم هدنع ذهشي نأ هيلع سيل دارأ نإ كلذ ىلإ هوعديو

 دمحم هللا دبع ابأ لأس هنأ يوري نم تعمس ينأ وجرأ هريغ لاق .

 لاقو . ديهش الو بتاك راضي ال لاقف اذه لثم نع يلاعسلا دمحأ نب

 هل لاقف يدمسلا ديلولا نب نسحلا نب دمحم هللا دبع ابأ لأس مهنا
 قحلا قفاو ام الإ هنم ذخؤي الو كلذ يف رظنيف هظفحي هللاو . دهشي

 . باوصلاو
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 اهنع لأسي مل و قحب هريغل ةداهشب دهش نم نأ لكلا قفتا : ةلأسم
 هتداهش تناك نإو . ةدودرم هتداهش نأ قحلا بحاص هنم اهبلطي مل و

 اوفلتخا مم . قافتاب ةلوبقم يهف ىلاعت هلل قحب هتداهش نإ ىلاعت هلل قحب

 ىتح دبعلا قح هنأل لبقت ال مهضعب لاقف هوحنو قتعلاب ةداهشلا يف
 ةزئاج قتعلاب ةداهشلا هريغ لاقو . ةفينح ييأ لوق اذهو هنم اهبلطي

 ناك نإو ىلاعت هللا قح اهنأل هب ضري مل و دبعلا بلطي مل ولو ةلوبقم
 . دبعلل قح اهيف

 ناف لبقت مل مكاحلا اهقطنتسي نأ لبق تدهش اذإ ةنيبلاو : ةلأسم
 . اهلوبق كاحللف تدهشف دعب اهقطنتسا مكاحلا داع

 تلئسو ةداهش كدنع تناك اذإ لاق هنأ سابع نبا نعو : ةلأسم

 . يوعري وأ عجري هلعل لهمت الو اهب ربخأف اهنع

 هدهشي مل و لجرل قحب هسفن ىلع رقي الجر لجر عمس اذإو : ةلأسم
 رمآلا باب نم هنال هدهشي مل ولو هرارقإ ىلع دهشي نأ هلف . هسفن ىلع
 يدنع رقأ لوقي هتعمس وأ رقي هتعمس لاق اذإ . هريغ نمو . فورعملاب
 نإف اذه ىلع مكاحلا دنع هتداهش تناكو . اذكو اذك اذهل هيلع نأ
 هيلع دهشي مل ام هنأل مكاحلا نم ةداهشلا لوبق . فالتخا عضوم اذه
 دهشي ال ةياكح هيلع يكحي امنإف هيلع نأ اعطق هيلع دهشا وأ هدهشأ هنأ
 ابذاك كلذب يدنع ناك رقي هعمس امنإو يندهشأ لاق ولو ةداهش هيلع

 . امهفيرحتو ظفللاو ىنعملا ليدبت يف مئإلا هيلع فاخأو . هدهشي مل هنأل
 لاقف ةداهش تناك ةياكحلا ىكح ولو ةداهش اهلعجي نم لوق ىلع امأو
 هيلع فاخأو . ًانماض نوكي الو ةبوتلا هيزجت نأ توجر يندهشأ

 هدهشأ اذإو . اهاكح اذإ ةداهشب تسيل اهنأ لوقي نم لوق ىلع نامضلا
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 دهشملا ىلع مكاحلا دنع دهشف ةداهشلا لاملا بر هلأس م هعم رقأ وأ
 اذه ناك هب دهشأ وأ هب رقأ يذلا كلذ هل هيلع نأ . عطقلاب رقملا وأ

 نوكي نأ فاخأو ملعي ال ام ملع ىطاعتو . بيغلا ىلع ةداهش يدنع
 دهش ول ناك اذإف نامضلا ىنعم امأو . هللا نيبو هنيب اميف روز ةداهش

 يف كلذب ةداهشلا هيلع تتبث ةياكحلا ىكحو هيلع هملعي يذلا هملعب
 يتلا ةداهشلا كلت نم ةبوتلا هي زجحت نأ توجر هيف فلتخي ال ام ىنعم

 هيلع نامض ال نأ وجرأف هيطاعت هل سيل ناك يذلا ىنعملا ىلع اهدلقت

 ىلع كلذ دهشف هيلع وهف هدهشأ اذإ هنأ ناك اذإ ةداهشلا لوأتم هنأل
 . ةبوتلا يدنع هيلعو نامض همزلي ال نأ توجر ىنعملا

 نالفل ناك لاملا اذه نأ دهشأ انأ لاق اذإ دهاشلا امأو : ةلأسم
 قحب هنع لاز هنأ ملعأ امو تام نأ ىلإ هيعديو هعنميو هزوحي نالف نب

 دقف هعم لدع دهشو الدع دهاشلا ناك اذإ ةحيحص ةداهش هذهف

 نالفل لاملا اذه نأ فرعأ انأ هلوق امأو . ملعأ هللاو مكحلا بجو

 اذإ نالفل لاملا اذه نأ دهشأ انأ لوقي ىتح ةداهشلا ماقم موقي الف

 دهشأ لوقي . هتثرول نوكيف تام دق ناك اذإ نالفل ناك وأ ايح ناك
 هسفن ىلع نالف يندهشأ لوقيو اذكو اذكب نالفل يدنع رقأ انالف نأ
 تيأر ينأ دهشأ انأ لوقيو . هسفن ىلع ةداهشلا ةلمجب ءاج اذإ نالفل

 هدنع نكي مل اذإ هل هنأب دهشي الف نالف يدي يف هب دوهشملا ىذك

 ريصيف ديلاب هل دوهشملل مكحي مكاحلاو . ديلا الإ كلذ يف ملعلا نم

 ةبادلا هذه عاب نالف نب نالف نأ دهشأ لوقيو . مكحلاب ًاكلم هدي يف
 اذإ هب ىصوأ هنأ لوقي وأ هاطعأ لوقي وأ بوثلا اذه وأ دبعلا اذه وأ
 وأ هيلع ةيطعلاب هزرحأ دق هنأ ملع دق ناك اذإف . كلذك رمألا ناك
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 رمألا نم هيلع ناك امب ربخيو كلذب دهشأو ةيطعلا ضبق دق هنأب لوقي

 دوهشملا لاح نم ملع ام ىلع ناسنألا اهيدؤي ملع ةداهشلاف . امهنيب

 . هيلع دوهشملا وأ هل

 ةداهشلا ةيدأت يف باب

 امنإف . هيف ةثرولا عزوتو هتوم حص مث الام كرتو لجر جرخ اذإو
 اذإو . بهو وأ عاب هنأ ملعن الو هلام وهو جرخ هنأ ةنيبلا مهل دهشت

 ىلع ةداهشلا تناك نإف تللق . حرج وأ برض ىلع ةداهشلا تناك

 جرخ هنأ ملعأ الو . نالفل دبعلا اذه نأ دهشأ انأ لوقي لاق . دبع

 . ةبه الو عيبب هكلم نم

 كيلع دهشأ هل لاقو . هيلع دوهشملا دهاشلا مهفتسا اذإو : ةلأسم
 ةيدأت دارأو . معن لاقف . هتمهف و هتفرع دقو باتكلا اذه ف ام عيمجخ

 كيلع دهشأ اذه نالف نب نالفل تلق . هل لاق . مكاحلا دنع ةداهشلا

 كيلع دهاش انأو معن لاقف هتمهفو هتفرع دقو باتكلا اذه يف ام عيمجب

 عجر هنأ ملعأ امو لاق . ربلا باوبأ نم ةداهشلا تناك نإو . كلذب

 ءيرب هنأ ملعأ امو لاق . نيد وا قح ىلع ناك نإو . ةداهشلا هذه نع

 نأ دعب ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ نيدلا اذه نم وأ قحلا اذه نم

 . ةداهشلا باتك مكاحلا ىلع ارقي

 لاق اذإ دهاشلل زوجي له هللا همحر ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 زوجي له معن هل لاقف باتكلا اذه يف ام عيمجب كيلع دهشأ لجرل

 اذه يف ام عيمجب نالف ىلع دهشأ انأ لوقيف مكاحلا دنع دهشي نأ هل
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 نالف نب نالفل تلق مكاحلا دنع لوقي هنأ يعم يذلا لاق . باتكلا
 هيلع دهاش انأو . معن لاق . باتكلا اذه يف ام عيمجب كيلع دهشأ
 . معن لاق . ةتباث ةداهش نوكتف تلق تنأ تلق ام يل نيبي الو كلذب
 . كل تفصو ام ىلع اهب دهش اذإ يعم ةتباث ةداهش هذه

 هيلع دوهشملا بلطف نيدهاش امهدحأ رضحأف اعزانت اذإو : ةلأسم
 امهنم دحاو لك ةداهش عمسي نيدهاشلا ةداهش نيب مكاحلا قرفي نأ

 . مكاحلا ىلع كلذ سيلف . نيدهاشلا نيب قرفي نأ هل كلذ له هدحو
 دقو . ىرخآلا امهادحأ ركذتف امهادحأ لضت نأ ىلاعت هللا لاق دقو
 اعمتجا اذإ اضعب امهضعب نادهاشلا ىوقي

 ةداهشلا نم هباتك يف ام هنع بيغي ال نأ مكاحلا ىلعو : ةلأسم

 ىلع اهوأرقيو اهيف رظني عجري نأ الإ ةنيبلا عامس هباتك يلوي الو اهريغو
 ناك دقو . نسحأ وهف هديب اهباتك ىلوتو ريخأ وهف اهالوت ناو دهاشلا
 ىلعو هيلع أرقي مث كلذب ءارصبلا تاقثلا باتكلا كلذ نولوي ماكحلا

 بتكي ناك يلع نب ىسوم لثم كلذو ةداهشلا يف رظني وهو دهاشلا
 بتكي فيك الو عمسي فيك نسحي ال نم امأف . زرحم نب ديعس هل
 ريغ اهبتكو . مكاحلا اهيلو نإو كلذ ىلوتي الف . دهاشلا نع ةداهشلا

 اهلمحو هبتك ظفح يلي الو سأب الف . اهيف رظنيو عمسي وهو ةقث
 . ةقث نيمآ الإ

 ءامصخلا نيب يضاقلا يوسيلو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 لضفأ وهف هديب دوهشلا ةداهش وه بتك نإو همالكو هرظنو هسلجم يف
 وه رظنو . ماكحألا هوجوو ةداهشلا رظني يذلا ةقثلا كلذ ىلو نإو
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 . ١ )سأب الف مهتداهش دوهشلا ىلع أرق و دعب نم كلذ

 . كص يف ةبوتكم ةداهش ىلع يندهشأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 يناعم ظفحأ مل و هتيسنو كصلا ينع باغ مث ةقث دي يف كصلا ناكو
 يل زوجي له نالف هب اندهشأ يذلا كصلا هنا ةقثلا يل لاقف هيف ام
 كصلا ىلع كل انيمأ ةقثلا تلعج اذإو . معن لاق هيف ام ىلع دهشأ نأ
 انفرع يذلاو . ملعأ هللا ديعس وبأ لاقو . هيف ام ىلع دهشت نأ كل زاج

 هنإ هأرق اذإ هركذيو هملعي نأ الإ كصلا يف امب دهشي نأ هل سيل هنأ
 ركذيو ملعي نأ الإ ةقث ريغ وأ ةقث دي يف ناك هملعي وه اك كلذك ناك
 عم هلعجو باتكلا اذه يف ام عيمجب هيلع دهشي نأ هل لاق دهشملا نأ

 هنمتئإ يذلا وه هنإ ةقثلا هل لاق وأ باتكلا كلذ وه هنأ هظفحو ةقث

 اك رسفم ريغ ًالمجم كلذ يف امب هيلع دهشي نأ هل ليق دقف . هيلع
 هلوسر ىلع هللا لصو نيللعلا بر هلل دمحلاو رسفم ريغ ًالمجم هدهشأ
 كص ىلع ةداهشب موق دهش اذإ كلذكو تلق . ملسو هلاو دمحم
 لاقف ةداهشلا دنع هب قأ م ةن امأ هدي يف هولعجف مهدحأ ىلإ هوملسو

 هيلع اودهشي نأ مهل زوجي له يلإ هومتعفد يذلا كصلا وه اذه مهل
 هونمتئا دق مهنأ اوملع اذإ مهنا لوقلا ضعب يف هنإ يعم لاق . هلوقب
 هيلع مهدهشأ دق هنأ هنع دوهشملا نع اوظفح و وه اذه هنإ لاقو هيلع

 نم وأ هسفن ىلع هب مهدهشتسا ام ةلمج ىلع اودهشي نأ مهل زاج

 اوظفحي ىتح لاق نم لاقو . هتلمج اوظفح امك هرسفم اوظفح نإ هرسفم
 . هيلع نيمألا ةنامأ ىنعمب سيل مهل دهشملا ةداهش نم كصلا يف ام

 كاجلا قرفي نأ هيلع دوهشملا بلطف نيدهاش امهدحأ رضحاف انعزانت اذإو ةخسن يف ةدايز )١(

 نيدهاشلا نيب قرفي نأ هل كلذ نوكي له هدحو امهنم دحاو لك ةداهش يف نيدهاشلا نيب
 ه ىرخألا امهادحا ركذتف امهدحا لضت نأ » ىلاعت هللا لاق دقو مكاخلا ىلع كلذ سيلف
 نأ دجو هنأ يلع نب دمحأ نب ىسوم عفرو اعمتجا اذإ ضعب امهضعب نادهاشلا يوقي دقو
 . ه ا . هبلط اذإ هل هيلع دوهشملا
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 امهل لاق امهيلع هأرقي مل باتك ىلع نيلجر دهشأ لجر : ةلأسم
 كله يذلا هضرم يف كلذو هيف امب امهدهشأو يتيصو هذه نأ ادهشأ
 اذه ناك نإ تيأرف . باتكلا بتك وه هنا نادهاشلا دهشي مل و هيف

 ىتح امهيديا يف هتوم دنع هيف امب امهدهشأو امهيلإ هعفد يذلا باتكلا

 نأ تيأرف . امهيلإ عفد يذلا باتكلا نا ناملعي امهو هتوم دعب هاحتنف

 هدي يف يذلاف امهيديأ يف باتكلا نكي مل ناو ةزئاج هيف امهتداهش
 ةداهش ال باتكلا هدي يف نكي مل يذلا يناثلاو ةداهشلا زئاج باتكلا

 . هل

 ىلع اهأرقي ملو اهيلع دهشأو هتيصو بتك لجر نعو : ةلأسم
 بتكي نمم ناك نإ ملعأ هللاو لوقأف . ةداهشلا كلت زوجت له . دوهشلا
 نمم ناك نإو . ةزئاج اهنا لوقأف . هظفحي نم دنع باتكلا لعج محش
 لاق . هتداهش اوعمس اونوكي نأ الإ . ملعأ هللاو زوجي ال هنإف بتكي ال

 هيف امب اودهشاف هيف ام تفرعو هتأرق دق ينإ معن مهل لاق اذإ رثؤملا وبأ
 يذلا لعفي نأ نكمي دق هنأل زوجي الف هيلع أرق دق لاق نإو . زئاج وهف
 دق لاق اذإ هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو . ائيش متكي وأ ءيش ىلع هأرق

 اذإ دوهشلا ىلع أرقي مل ولو زئاج كلذف هتفرع وأ هتمهفو يلع ارق
 . هتيصو اهنإ لاقو اهيف ام ىلع مهودهشأ

 مهيلع اهأرقي مل و ًادوهش هتيصو ىلع لجرلا دهشأ اذإو : ةلأسم

 زوجت ال كلذ نإف اياصوو نيدب رارقإو ةقاتع اهيفو مهيديأ نيب اهبتكي مل و
 مل و مهيلع اهأرقي مل هنأ لجأ نم ةروشنم وأ ةموتخم وأ تناك ةيوطم

 كلذ ىلع مهدهشأو هديب ةيصولا بتك نإ مشاه لاقو . اهيف ام اوفرعي
 مل و هسأر كرحف كيلع دهشن اولاقو هيلع اهوأرق ناف ليق . زئاج وهف
 هنكلو قطني مل هنأ لجأ نم زوجي ال هريغ لاق . ةزئاج مشاه لاق قطني
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 مهيلع اهأرق ولو ازئاج ناك يتيصو اهنإ اودهشأ لاقو مهيديأ نيب اهبتك
 زئاج وهف معن لاق . كتيصو هذه نأ دهشن اولاقف هيلع اهوأرق وأ

 . ةيصو هذهو

 عفدي يمأ لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 هيلع دهشت الو باتكلا اذه يف امب يلع دهشأ كل لوقيف اباتك كيلإ
 ىلعف . ائراق وأ ًايمأ لجرلا ناك اذإ كلذ زوجي له هتوم دعب الإ
 اذه بتك هنا كل لاقف أرقيو بتكي نمم لجرلا ناك اذإف تفصو ام

 ضعب كلذ زاجأ دقف هيف امب هيلع دهشت نأ كرمأو هأرقو هديب باتكلا
 ًاموتخم كيلإ هعفد اذإ لاق هنأ بوبحم نب دمحم نع انغلب دقو . نيملسملا

 هيف امب هيلع دهشت نأ كرمأو هديب باتكلا اذه بتك دق هنإ كل لاقو

 ناك نإو . متخلاب ملسي ملف بوبح نب دمحم ريغ امأو . كلذ زئاجف
 ىلع ةداهشلا زجحت مل هسفنب هأرق هنإ لقي مل و باتكلا اذه هيلع ارق دق

 نأ هل لاق اذإ هيلع دهشي الف يمألا امأو . ًايمأ وأ ابتاك ناك . كلذ
 دهاشلا هعمسيو هيلع باتكلا أرقي ىتح باتكلا اذه يف امب هيلع دهشي

 هيلع ةداهشلاب زمأيو باتكلا اذه يف ام عمس دق هنا هيلع دهشملا لوقيو
 ةءارقل ارضاح دهاشلا ناك اذإ باتكلا اذه ىف امب هيلع دهشي كلذ دنغف
 دهاشلا ىلإ بلط اذإف هتوم دعب هيلع دهشي هلوق امأو . هيلع باتكلا

 اك ناك نإ هتوم دعبو هتايح يف ةداهشلا يدؤي نأ هيلع ناك ةداهشلا
 . بتاكلاو يمألا نم كل تفصو

 هدنع كل يلو وأ ةقث لجر نع يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ل وأ اهظفح هعم يتلا هكوكص يف امب دهشي هنا لاقف سانلا كوكص

 ركاذ ريغ وأ هل اركاذ ناك هيف امب دهشي هدي يف كص لكو اهظفحي
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 وهو كلذ نم باتتسي الف تفصو ام ىلعف . كلذ نم باتتسي له

 . هرمأ يف يوقو . هلعف يف عجشتم اذه نأل هتيالو ىلعو هتقث ىلع
 زاجأ دقو هريغ نمو . لطابب دهش هنأ ملعت ىتح هبيتتست نأ كمزلي الو
 دهشي نأ زئاج كلذ نأ راثآلا ضعب يف دجوي اميف هزاجأ نم كلذ
 لاق نم لاقو . كلذ هنع بغي مل اذإ كصلاو ةنامألا نم هدي يف امب
 بغي ملو هدي يف ناك ولو . كصلا يف امب دهشي نأ زوجي ال كلذ نإ

 باتكلا ريغ نم كلذ ركذيو ملعي نأ ال ١ هظفح يف وه اذإ هظفح هنع

 سيل كلذك كلذ نأ . هيلع أرق وأ باتكلا أرقأ اذإ ركذي وأ ملعي وأ

 ملعيو هظفح يف باتكلا ناك اذإ دهشي لاق نم لاقو . باتكلا نم

 ف يذلا كلذب هدهشأ دق كلذ هيلع يذلا نأو قحلا كلذ كص 7

 باتك يف هلعجيو مكحلاب مكحي يذلا مكاحلا ةلزنمب كلذو . باتكلا

 كلذ ةقثلا هيلإ ملس اذإ هلف هنع بيغيو ةقثلا هيلع نمأيو هماكحأ
 نأ هلف ًاماكحأ هيف دجوو هيلع هنمأ يذلا باتكلا هنأ لاقو باتكلا

 هنإ لاق نم لاقو . اذه يف مكاحلا ةلزنمب دهاشلا كلذك كلذب مكحي
 يلع دهشأ هل لاق دق كلذب دهشملا نأ ظفحي ىتح كلذب دهشي ال
 باتكلا اذه يف ام ةلمجب هيلع دهش كلذ ظفح اذإف باتكلا اذه ىف امب

 قوف امف ةقث . تاقثلا نم هيلع هنمتئإ نم عم وأ هظفح يف ناك اذإ
 كلذ يف امب هيلع دهشي نأ هل زوجي ال هنإ لاق نم لاقو . كلذ

 كيلع دهشن هل لاق . كلذ نم ظفح امب هيلع دهشي امنإو . باتكلا

 هل لقي مل و باتكلا يف ام ىلع هدهشأ وأ باتكلا كلذ يف ام عيمجب
 كلذب دهشي نأ هل سيلف باتكلا كلذ ىيف ام عيمجب هيلع دهشي نأ

 ملعأ هللاو ةداهشلا نم هظفحي امب ًافرح ًافرح ةداهشلا ظفحي ىتح الا
 . هللا دبع يأ نع دجوي لوقلا اذه وحنو . باوصلاب
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 لجر ىلع قح هيف كص هدنع ناك نميفو ًاضيأ هباوج : ةلأسم
 مهرد فلأو ةلخن ةئام هتجوزل هيلع نأ كصلا ف بوتكم هتجوزل

 . هيف كشو افرح افرح ةداهشلا مقي مل كصلا ىلإ رظن اذاف . ةيراجو
 دهشن هيلع يذلا لجرلا لاقف جيوزتلا دنع ناك دق هنا ظفحي هنأ ريغ
 هنع لاز دق وأ هدنع كصلا ناك معن لاق . باتكلا اذه يف امب هيلع

 لاق دق قحلا هيلع يذلا نأ ظفحي وهف كصلا رظن اذإ هنأ الإ هريغ ىلإ

 ىلعف . جيوزتلا تقو دنع كلذو باتكلا اذه يف امب يلع دهشأ . معن
 دهشي ال لاق هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلب يذلاف تفصو ام

 باتكلا ناك انلوق وهو ًافرح افرح اهظفحي ىتح باتكلا يف ام ىلع
 . هريغ ىلإ لاز دق وأ هدنع

 نع لئسو . انباحصأ نع در هيف انموق نع باتك نم : ةلأسم
 نأ هركي ناك هنأ نسحلا نع ةموتخم يهو ةيصولا ىلع دهشي لجرلا
 تناك نإف . اهيف ام ملعي ىتح ةموتخم اهقاثوب ةيصولا ىلع لجرلا دهشي

 زوجي ال يأرلا باحصأ لاق . دهشي مل افيح تناك نإو اهب دهش الدع
 لاقو . اهيف امب يضاقلا ضقي مل دهش نإو ةموتخم ةيصولا ىلع دهشي نأ

 . ةزئاج يه ةرصبلا لهأ

 ىطعأو توملا هرضح لجر نعو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 يتيصو هناف باتكلا اذه يف امب يلع ادهشا امهل لاقو اباتك نيلجر

 هيلع ادهشي نأ زئاجف بتكي نمم ناك اذإ اولاقف . يتيصو لقي مل وأ

 هيلع ارقي ىتحف رقيو بتكي ال نمم ناك ناو باتكلا كلذ يف امب
 اباتك لجر ىلإ عفدي لجر نعو . هيلع أرقي نأ دعب هيف امب دهشيو
 باتك وحن ىلع يدنع وهف باتكلا اذه يف امب تلع دهشأ هل لوقيو
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 نمم ناك نإو . هيلع أرقي ىتح زوجي الف ًايمأ عفادلا ناك نإ ةيصولا
 اذه يف امب هيلع و هنع دهشي نم ىلإ هدي نم باتكلا عفدو بتكي

 . هيلع هب دهش باتكلا

 صقن وأ اهيف داز مث مكاحلا عم دهش اذإ دهاشلا يف باب

 يذلا ظفللا نوكيف ةداهشب دهش نمعو يراوحلا يأ باوج نمو

 اذكو !ذك ةملك تركذ ينإ دغلل لوقيف عجريف سمألاب هب دهش

 ف ديزي مادامف تفصو ام ىلعف . ثالثلاو نيترملاو ةرملا هذه وحن

 عقو اذإف . مكحلا عقي مل ام هنم لوبقم كلذف اهنم صقنيو هتداهش

 رخاي مكحلا ناكو ناصقن الو ةدايز كلذ دعب نم هل لبقي مكحلا

 . هب دهش ام

 لبقي ال ناك هنا رهزأ نع يورو ناطحق يأ ماكحأ نم : ةلأسم

 . هتداهش ىيف اهب دهشي نأ دعب دهاشلا نم ةدايز
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 ىنعملا ىلعو باتكلا ىلع ةداهشلا يف باب

 ىنعملا قفاو اذإ فورحلاو ظفللا ف ةدايزلا يفو

 برعم مالكب ءادأل او نوحلم مالكب ةداهشلا لمحت يفو

 له دوهشلا ىلع اهأرقي مل و اهيلع دهشأو هتيصو بتك لجر نعو
 دق لاقو بتكي ناك اذإ اولاق دق ملعأ هللا لاق . ةداهشلا كلت زوبت
 دحأ هل هبتك نإ امأو زئاج وهف هيف امب اودهشاف هتفرعو يديب هتبتك

 . هيلع دهشيو هيلع أرقي ىتح هيف ةداهشلا زوجت الف بتكي مل وأ

 وه اذه لوقي نأ دهاشلل زوجيو تلق ديعس يبأ نع : ةلأسم
 عم باتكلا ناك ناف تلق . معن لاق نالف هيلع اندهشأ يذلا باتكلا
 لاق نالف هيلع اندهشأ يذلا باتكلا وه اذه له هتلأسو يعم ةقث
 كلذ ليق .دق لاق . باتكلا كلذ يف ام ىلع دهشأ نأ زوجي له معن
 كترضحب هايإ عدوتسا وأ باتكلا كلذ هتعدوتسا دق ةقثلا ناك اذإ
 معن لاق . كلذ زوجي باتكلا كلذ يف ام انأ تيسن ولو تلق . كرمأب
 اذه يف ام ىلع كدهشأ دهشملا نأو هايإ هتعدوتسا كنا تركذ اذإ
 . هيف كملعب دهشت نأ كل زاج هتظفح وأ اذه هتفرع اذإف . باتكلا

 باتكلا وه هنأ فراع ينأ ريغ ةقث ريغ عم باتكلا اذه ناك ناف تلق
 . هيلع دهشأ نأ يل زوجي له ةداهشلا دعب ةدايز هيف نأ ملعأ ال و هنيعب

 دهشت نأ كل زاج هيف دزي ل هنأ تملعو هنيعب هنأ تملع اذإ لاق

 اعدوتسم ناك اذإ هيف ديز هنأ ملعت ىتح هيف كملعبو هيف تدهشتسا امب

 نأ هلك اذه يف كل سيلو ةلأسملا لوأ يف كل تفصو ام ىلع كل

لمجم نم هب كدهشأ ام سفنب كب دهشملا ىلع دهش امم ءيش ىلع دهشت



 نأ كل زاج باتكلا يف ام ىلع المحم ةداهشلا تناك نإو . قرفتم وأ

 ةلمج ريغ ىلع كدهشأ نإو باتكلا اذه يف ام ىلع . ًالمجم هب دهشت

 كلذ عيمج نم دهشن امنإف ظفللا اذه هنم ظفحت مل و باتكلا اذه يف ام

 ناك ولو هيلع ةداهشلا كل زب ل هنيعب ظفحت ل امو هنيعب هتظفح ام

 ةداهشلا نيب قرفلا مهفاف . كلذ هل اهعد وتسم تنكو ةقث عم باتكلا

 ريغ وأ اعدوتسم ناكو ةلمجلا ريغ ىلع قرفتملا ىلعو ةلمجلا ىلع
 ضعب ىلع اهضعب رومألا لمحت الو ةقث ريغ وأ ةقث دي يفو عدوتسم
 . قيفوتلا هللابو

 ىلإ ملسو بتك اذإ بتكي يذلا نع نسحلا ابأ تلأسو : ةلأسم
 مل و باتكلا اذه يف امب تلع اودهشا لاقو هتيصو هيف اباتك دوهشلا

 ىتح ال لاق . هتيصو هنإ لاق اذإ هيف امب هيلع نودهشي له هأرق هنأ لقي
 . هيف امب يلع اودهشاف هيف ام مهف وأ همهفو هيلع أرق وأ هأرق هنا لوقي
 لع اودهشاف . هيلع أرق دق هنأ أرقي ال يذلا لاق اذإ كلذكو هل تلق

 همهفو هيلع رق هنإ رقأ اذإ هيف ام عيمجب هيلع نودهشي معن لاق . هيف امب
 ةيصولا بتك اذإ امأو لاق . هيف امب هيلع اودهشي نأ مهلف هيف ام مهف وأ

 يلع اودهشا لاقو _ اودهشأ يصوملا هب ىصوأ امو ةيصولا اومهفو
 نأ الإ باتكلا كلذ يف امب هيلع اودهشي نأ مهل سيلف باتكلا اذه يف امب

 لعج دق ةقث عم باتكلا ناك اذإو لاق . باتكلا يف أرق اذإ مه اوظفحي

 نأ نالف وه دهشأ دقو نالف ةيصو باتك باتكلا اذه نإ لاقو هعم
 كلذ يف امب هيلع اودهشي نأ مهل ناف باتكلا كلذ يف امب اودهشي
 ةقث لاق اذإف هدنع ناك يذلا باتكلا وه هنا ةقثلا لاق اذإ باتكلا

 كلذ يف امب هيلع اودهشي نأ زاج هدنع هولعج دقو . باتكلا كلذ نأ

 كلذ نأ مه اوفرعي نأ الإ كلذ مهل زوجي الف ةقثلا ريغ امأو . باتكلا
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 لاق يذلا ةقثلا ناك نإو لاق نالف هيلع مهدهشأ يذلا باتكلا وه

 نإ لاق مث باتكلا ىلع نمت يذلا نيمألا ريغ باتكلا وه كلذ نأ
 مهنم ملعي وأ كلذ مه اوملعي نأ الإ هلوق لبقي مل باتكلا وه كلذ

 اوظفح امب اودهشف رقأ امو يصوملا هب ىصوأ ام اوظفحي وأ ملع نم
 مهنم ملع نإو . هدحو ةزئاج ةقث ناك اذإ كلذ ملع يذلا ةداهش وأ
 زوجي الو هل امهداهشا زوجي الو امهسفنأ نع امهتداهش تزاج نانثا

 امهتداهش ىلع اودهشف اتومي وأ ابيغي نأ الإ كلذ ىلع اودهشي نأ مل

 . ةداهشلا عفر ةلزنم ىلع

 هنيد بتكو ىصوأ لجر نع لئسو هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم
 ناف باتكلا اذه يف امب يلع دهشا هل لاقو الجر هاطعأ مث باتك يف

 . هيلع هأرقي مل و ةنباث ةداهش اهارتأ ينع هذفنتف توملا ثدح يب ثدح

 باتكلا .فرعيو بتكي نمم ضيرملا ناك اذإ هيلع هأرقي مل ولو معن لاق
 باتكلا جرخي الو بتكي ال نمم ناك نإو هيف ام ىلع هدهشأو هاصوأ مش

 ىتح ةداهش اهارأ الف هيلع وه هدهشأ مث هيلع هأرقو هريغ هبتك امنإو
 . نيدهاشلا ىلع باتكلا ارقي

 دهشأ لجر نعو هللا همحر هللا دبع يبأ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 وأ مهنم لجر ىلإ اهوعفدو باتك يف مهتداهش اوبتكو ةداهشب اموق
 مهاتأف ةداهشلا مهيلإ بلط مث اهيلع هونمتئاو مهدنع ةقث مهريغ نم

 اورظن مث ةداهشلا ضعب ةفرعم ىلع مهنع باغ دقو باتكلاب لجرلا
 لاق . مهباتك يف ام ةلمجب اودهشي له هيف ام ةلمج اوملعي ملف باتكلا

 دهاش نيمألا عم دهشي نأ الإ اهلك ةداهشلا اوظفحي ىتح اودهشي ال

 . نيلدع انوكيو رخآ
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 . ةقث دنع باتكلا ناك اذإ دهشي نأ هل زوجي ليق دقو : ةلأسم

 ةقث ريغ دنع ناك ولو هطخ فرع اذإ دهشي نأ هل زوجت موق لاقو
 وأ ةداهشلا ظفحي ىتح ةقث ريغ وأ ةقث دنع ناك دهشي ال موق لاقو

 . اهركذي

 هل بتكي نأ ةلاسر وأ كصب لصي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 يتلا ةداهشلا هذه هل بتكو هيلإ هلسرأ هنأ اذه ركذ يذلل ةداهش اهيف

 اذه قدصيو هل بتكي نأ هل له هل بتكي نأ هل لوسرلا اذه ركذ

 . ةقث ريغ وأ ةقث ةلاسرلل يعدملا اذه ناك اذإ ةلاسرلا هئاعداب لصاولا
 ناك نإف تلق . زوجي الف ةقث ريغ ناك نإو . زئاجف ةقث ناك نإ لاق

 لاق . ةنيبلا هب دهشت ام ىلع هتوم دعب بتكي تام دق لجر ةيصو

 دهشأ ام ىلع هيلع بتكيأ باغ دق لجر ةداهش كلذكو تلق . ال

 مهدهشأ ام ظفحت ةنيبلا نكلو هيلع بتكي ال لاق . هسفن ىلع هب

 مهدهشتسي مل ام هيلع ةنيبلا تدهشف هتبيغ دعب ًاباتك هيلع بتكي الو
 لجر دهشأ اذإف تلق سلجملا ريغ تقو يف هتلأس دقو . هسفن ىلع

 هيلع بتكي نأ هل دوهشملا قحلا بحاصل له باتك ريغ يف هسفن ىلع
 هب دهشملا ىلع باتكلا يف مهطوطخ اوعقويو ةنيبلا دهشيو هدعب ًاباتك
 هيلع ةداهشلاب ظافلألا هيف بتك دق باتكلا ناك اذإ لاق . هسفن ىلع
 ةداهشلا يناعم ىلع باتكلا جرخي مل اذإ هسفن ىلع كلذب مهدهشأو

 مل وهو . هيلع باتكلا تزجأ نيأ نم تلق . زئاجف اهولمحت يتلا
 تناك اذإ لاق . هدعب تبتك يتلا ظافلألا كلت ىلع الو هيف مهدهشي
 ءيش جرخي مل و باتكلا يف ام تنمضت دق هيلع اهب اودهشي يتلا يناعملا
 نأ ول هيلع ليلدلاو . زئاج كلذف ةداهشلا نم مهدنع امم باتكلا يف
 ناكل برعم مالكب اهادأف . نوحلم مالكب ةداهش لمحت ول الجر
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 ةداهشلا هذه لمحت ول كلذكو . ىنعملا نم كلذ جرخي مل اذإ أزئاج
 ةداهشلا ىنعم نم صقني و ةزجوم ةليلق ظافلأ اهادأف ةريثك ظافلأ اب

 ةلاسرب لجر ىلإ لجر نم اربخ ىدأ ول كلذكو زئاج كلذ ناكل ائيش

 نكي مل هانعم نم جرخي مل و ةلاسرلا نم لمحت ام ريغب اهادأف ةياكح وأ

 يمجع هسفن ىلع دهشملاو ناسللا ينرع دهاشلا نوكي دقو . ًائطخم

 مل ام زوجي هوحن وأ اذه لك لوسرلا كلذكو هريغ وأ ايسراف ناسللا
 . ىنعملا نم جرخي

 كص هدنعو بيغي نأ دارأ وأ توملا هرضح لجر نعو : ةلأسم

 ةنامأ ناك اذإ هنأ يعمف . هملسي نم ىلإو كصلا اذهب لعفي فيك تلق
 يتلا ةنامألا دارأ هلعل كلذ لثم ىلع نمؤي نم ىلإ هملسي نأ هل زاج

 دهشي نأ ينبجعيو . ههجو ىلع كلذب ملعيو كلذ ىنعمل اهيلع نمتؤأ
 . هدنع كلذ ببس ناك يذلا هجولاو ةفصلا ىلع كلذ نكمأ نإ هيلع

 ىلعو يضاقلا ىلع ةداهشلا تأرق اذإ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 لاق كتداهش هذه دهاشلل يضاقلا لاقو هلعل يلعو هيلع دوهشملا

 هب رمأن يذلاو . هدنع اهتبثأو يضاقلا اهلبق دهشأ اذهب معن دهاشلا

 يضاقلا عم دهاشلا اهب دهشي ىتح دهاشلا ةداهش بتاكلا بتكي ال نأ

 بتكي نأ مامإلا وأ يضاقلا رمأي ذئنيح مث اهيفوتسيو اهب يمسيو
 دهاشلا اهيلمي ىتح دهاشلا ةداهش بتكي نأ بتاكلل ىرن الو ةداهشلا
 هيلع اهأرقيو ىنعملاب دهاشلا ةداهش بتاكلا بتكي الو افرح ًافرح هيلع
 فرحلا نع دهاشلا بلقف باغ امير هنأل يتداهش هذه معن لوقيف
 لثم كلذك دهاشلا بسحيو دهاشلا دنع ام فالخ بتاكلا اهبتكيف

 نالف ىلع بتاكلا اهبتكيف نالف وأ نالف ىلع دهش دهاشلا لوقي نأ
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 سأب الف اهيف رظنيو عمسي وهو ةقث ريغ اهبتك و مكاحلا اهيلو نرف نالف وأ
 . ةقث انيمأ الإ اهلمحو هبتك يلوي الو

 لاقف نالفل لاملا اذه نأ مكاحلا عم نادهاش دهش اذإو : ةلأسم

 املاس نإف هل لاملا اذه نأ املع نيأ نم امهلس مكاحلل هيلع دوهشملا
 . امهتداهشب مكحو امهلأسي مل ءاش نإو سأب الف مكاحلا

 هركنأف مكاحلا ىلإ هيلإ عفر مث ديزل هسفن ىلع دهشأ نمو : ةلأسم
 كلذ يف ناديزي الو هسفن ىلع امهدهشأ امل هيلع نادهاشلا دهشيلف
 لاق نإف . امهدهشأ ام فالخب نادهشي الو ًائيش هنم ناصقني الو
 ىلع سيلف نالفل لاملا اذه راص نيأ نم امهلس مكاحلل هيلع دوهشملا
 . هيلع اودهش يذلا كلذ هل لاق ولو مهلأسي الو كلذ مكاحلا

 لاقو . هركنأف مكاحلا ىلإ مصخ ىلع مصخ عفر اذإو : ةلأسم
 ءاج نإ مكاحلا هل لاقف مكاحلا امهفرعي ال نمم نالفو نالف هيلع يدنع

 لاقف . كيلع لاملا اذهف وأ لاملا اذه ملست كيلع اودهشو نالفو نالف

 اذإ . هيلع ةزئاج امهتداهش ىرأ الف ركنأ هيلع ادهشو الصو املف معن

 . كلذ نع داع

 ىعداف باغ وأ تام مث مكاحلا عم دهاش دهش اذإو : ةلأسم
 لدع يدهاشب ةنيبلاب كلذ ىلع هاعد هتداهش نع عجر هنأ هيلع دوهشملا

 وأ هل دلول وأ دهاشلل نأ ىعدا نإ دهاشلا ةداهش كرت هرضحأ نإف

 كلذ حص نإو ةنيبلاب كلذ ىلإ هاعد هيلع دهش اميف اكرش هل دبع
 دهاشلل ام هل دوهشملا نيمي هيلع دوهشملا بلط نإو هتداهش تلطب

 . كلذب نيمبلا هيلع هلف هب هل دهش اميف هدلول الو
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 مهتداهش بتكيف ابتاك رمأ دوهشلا مكاحلا عم دهش اذإو : ةل اسم

 اودهش ام لفسأ يف هطخب عقوأ اودهش اك ناك نإو مهيلع تأرق ش

 هذه تدجو فيضملاو فلؤملا ريغ لاق . يدنع اؤدهش كلذب و هب

 باب ىيف ءزجلا اذه اهنم تخسن يتلا ةخسنلا نم حفص لوأ ف ةلأسملا

 آراذح اهتبتكف اهب رثعأ مل و اهباب ىلإ تلقن اهنأ اهدنع بوتكمو ةداهشلا

 بجوي امب نادهاش هيلع دهش لجر لك نسحلا وبأ لاقو اهتوف نم
 وأ ادح هيلع بجوي ءيشب نادهاش هيلع ماق نم لكف التق وأ ادح

 كلذ لبقي سيلف كلذ نم ةءاربلاب نادهاش هل دهشي نأ لبقي سيلف ًالتق
 كلذ نم ةءاربلاب هل دهش دهاش لكو هيلع حص ام دح هيلع ماقيو هنم

 دقو يراوحلا نب لضف يل لاق ريشب لاق . اورثكو اولق ةضراعم هناف
 دهشأ نأ درأ ملو لاق . اكص يلع اوبتكي نأ اودارأو ءيشب تينع
 مهل لقف اوبتك اذإ ل لاقو لضفلل كلذ تركذف . ءيشب يسفن ىلع

 اودهشأ تلق اذإ كنأل كيلع تبثأ كلذ نإف باتكلا اذه ىلع اودهشي

 لاق . باتكلا سفن ىلع اودهشي نأ مهترمأ كناف باتكلا اذه ىلع

 . ه ا . ادحأ هب ربخت ال ريشب ل

 ًاضورعم ع رشلا نايب نم نوثالثلاو يداحلا ءزجلا اذه ت ققحملا لاق

 يليعامسإلا عنام نب دمحأ نب رصان نب هللا دبع طخب ىلوألا نيتخسن ىلع
 حلاص نب دمحم نب نافلخ طخب ةيناثلاو ه ١٢٨٣ ماع اهنم غ رف

 هبتكو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ه ١٢٤٩ ماع اهنم غرف عماج وبأ

 ةنس مارحلا ةجحلا يذ يف يفراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

 . ه ١٠٦
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 عرشلا نايب نم نوثالثلاو يداحلا ءزجلا تسرهف

 بابلا

 لوأل ١ بابلا

 يناثلا بابلا

 ثلاثلا بابلا

 عبارلا بابلا

 :سماخلا بابلا

 سداسلا بابلا

 عباسلا بابلا

 نماثلا بابلا

 عس اتلا بابلا

 رشاعلا بابلا

 رشع يداحلا بابلا

 رشع يلاثلا بابلا

 رشع ثلاثلا بابلا

 رشع عبارل ا بابلا

 عوضومل

 ............................... ةداهشلا يف

 انموق نم زوجت ال نمو هتداهش زوجت نميف
 .. لودعلا ةداهشو ةوعدلا لهأ نم تاقثلاو

 دعب هتداهش لبقت ال نمو هتداهش لبقت نميف

 نم نيئربتملاو نيلتاقتملاو لتاقلاو نينعالتملا
 .............. كلذ هبشا امو ضعب مهضعب

 ...................... ةمذلا لهأ ةداهش يف

 مالسإلا لهأو كرشلا لهأو ينارصنلا ةداهش يف

 ........................... ًاعيمج مهيلع وأ
 هل يذلاو عئابلاو ءالكولاو ءاكرشلا ةداهش يف

 لك دهشي نيدهاشلاو هل دوهشملا ىلع نيد
 ريجألاو هبحاص ىلعو هبحاصل امهنم دحاو
 .......................... امهنم رجأتسملاو

 ....................... ءايصوالا ةداهش ىيف

 دهشف اهريغ وأ ةيصو نم سانأل قحلا ناك اذإ
 هتداهش لوبقب ىلوأ نمو مهنم نادهاش كلذب

 .مهيلعو دالوأللو مهيلعو ماحرألاو ءاب الل ةداهشلا
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 بابلا

 رشع سماخلا بابلا

 . رشع سداسلا بابلا
 رشع عباسلا بابلا

 رشع نماثلا .بابلا

 رشع عساتلا بابلا
 نررشملا بابلا
 نورشعلاو يداحلا بابلا
 نورشعلاو يناثلا بابلا
 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 نورشعلاو عبارلا بابلا
 نورشعلاو سماخلا بابلا

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابلا

 نوثالثلا بابلا

 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 نولالثلاو يناثلا بابلا

 عورضومل ١

 .هلعف وأ هلوق نم دهاشلا ةداهش هب لطبي اميف

 .......... نيدب تيملا ىلع ةثرولا ةداهش يف

 .............. طرش ىلع اهلمح اذإ ةداهشلا

 ................. تانيبلا راضحا يف لجالا

 ........................... تانيبلا مده يف

 .................... تانيبلا مده يف لجألا
 .. مهنع ةلاسملا ةداعإ يفنو دوهشلا ليدعت يف

 ............................. ةنيبلا لمح يف

 ىلإ وأ ةداهشلا ىلإ يعد نم ىلع بجب۔اميف

 دهاشلا هل دوهشملا ماهفتسا يفو ةداهشلا يف

 ............ تاداهشلا نع ةداهشلا ءادأ يف

 ................... ةنياعملا ريغ ىلع ةداهشلا

 ................... ةداهشلا ةيدأت ةفرعم يف
 ............ ةداهشلا ىدؤت فيك ةفرعم .يف

 باتكلا ىلع كاجلا عم ةداهشلا ةيدأت ف

 ...... اهنع لاسي نأ لبق ةداهشلاب ءادتبالاو

 ......................... ةداهشلا ةيدأت يف
 وأ اهيف داز مث مكاحلا عم دهش اذإ دهاشلا ,يف

 يف ةدايزلا يفو ىنعملا ىلعو باتكلا ىلع ةداهشلا
 لمحت يفو ىنعملا قفاو اذإ فورحلاو ظفللا
 برعم مالكب ءادألاو نوحلم مالكب ةداهشلا

 © سرهفلا مت ©
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