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 محرلا نمحرلا هللا مسب

 لوصألا ىلع ةداهشلا باب

 تاذ اهمساو هل هعطق ىلع الجر لساف لجر يف انعمس دلاخ نب دمحم لاق

 ضرألا لسافلا لسف املف ةعطقلا نوفرعيال دوهشلاو ًادوهش هل دهشاو . اير
 لسافلا رضحاف . اير تاذ اهل لاقي ةعطق يل سيل لاقو . ضرألا بحاص هركنا

 ةلاسفلاف اهلسفي اذه انيأر انأو .اير تاذ اهمسإ ةعطق هل انالف نا نودهشي دوهش
 نيتعطق نوكي نا الإ ضرألا نوفرعي نيذلا ةداهش ىلع ةتباث هجولا اذه ىلع

 هذه اهيلع هلساف يتلا ضرألا نودجي ًادوهش الا زوجي الف . اير تاذ امهمسإ
 . هذه وأ ضرألا

 .ةفيعض هتداهش نا ليقف نالفل ناك لاملا اذه نا دهش نمو : ةلأسم

 انعمس انأ .دوهشلا ةداهش لبقت سيلو هباوج يف نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 لاملا هزوحو رخآلا ىلع هاوعدب اذهل اعطق اودهشي ىتح اذكو اذك اندنع انأ الو
 ةلازا هنا نوملعي الو اذه نالفل لاملا۔اذه لصأ نا اودهشيو رخآلا نم ملعب

 هسرغي وأ هرمني وأ لاملا اذه لكأي هنا لجرل حص اذإ ليق دقو . هوجولا نم هجوب
 هلمعي هنا حص نا اماو . هدي يف هنا هل اودهشي مل ولو هلدي كلذ نا هرمعي وأ

 . هل ادي كلذ نكي مل

 الو اهعاب هملعنال نالفل رادلا هذه نا اودهش موق نع هتلأسو : ةلأسم

 كلذ نم رثكأ وأ . ةنس نيرشع ذنم تامف ناسارخ ىلإ جرخ دق لجرلاو اهبهو
 سيلأ تلقف بهو وأ عاب هنا هنيب موق يتأي نا الإ هتنرول .رادلا لاق . لقأ وأ

 امب مهل ملع ال لاقف ناسارخب بهو وأ عنص امب مهملعام بيغ ىلع اودهش دق
 ةنيبلاب انتأيلاف ناسارخ لبق نم ائيش ىعدا نمف . مهملع ىلع اودهش امنا عنص
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 اثاريم اهكرت هراد اهنا ىلع ةيناث اودهشي نا مهلف تلق . ناسارخب عنصام ىلع

 عاب هنا ملعيالو هراد ىهو جرخ هنا ىلع اودهشي مهنكلو كلذ مهل سيل ال لاق

 . ةنيبب هيلع اوتأي نا هعنص ناسارخب ائيش هيلع اوعدا نيذلا ىلعف بهو الو

 تظفح دقو كلام نب تلصلا ىلإ هباوج يف هللادبع يبأ نعو : ةلأسم
 لاملا اذه نا اودهش اذإ دوهشلا نم لبقيال هنا يلع نب ىسوم مهنم نيملسملا نع

 . هلهأ ىلإ هدر امارح مكاحلا ىأر ناف ةمرحلا اورسفي ىتح مارح نالف دي يف

 رتاهتلا . ةلوبقم ريغ رتاهتلا ةنيبب كلذ لبقي مل امارح دوهشلا حرش اذإ هري مل ناو
 دحاو لك ماقأف لجر دي يف اضرأ وأ اراد . ايعداف مامالا ىلإ اعفترا نيلجر لنم

 هناف اهضبقو هيلع اهب قدصت امهيا ملعي مل ناف . هيلع اهب قدصت هنا ةنيبلا امهنم

 تفتلي الو . اهيلع ةنيبلا ماقا امهلواو ءاعدا . امهلو ال اهب ىضقي نا مامالل يغبني

 رتاهتلاو . لوبقم ريغ رتاهتلاو . رتاهت اهنال هتنبب ىلا الو يلاثلا ىعدملا لوق ىا
 اهب ىضقيال نيهقفتملا ضعب لاقو . اضعب اهضعب بذكي يتلا تاداهشلا ىه

 لئاسملا يف اههبشيامو اموسقم افصن امهنم دحاو لكل عقي امنا هنال امهنم دحاول
 . (١)اهلنم

 دحاو حصأو . هل نا دحاو حصأ لاجر ةعبرأ هيلع حص ناف : ةلأسم

 ثلث هل نا دحاو حصأو . لاملا فصن هل نا دحاو حصأو . لاملا ينلث هل هنا

 لاملا اذه ةمسق نا ضعب لاق . نيهجو ىلع مهنيب لاملا مسق نوكي لاق . لاملا

 بحاصلو مهسأ ةتس لاملا بحاصل نوكي . امهس رشع ةسمخ نم جرخي مهنيب

 نيمهس ثلثلا بحاصلو . مهسا ةتالث فصنلا بحاصلو . مهسا ةعبرأ نينلنلا

 ثلثو لاملا فصن لكلا بحاصل نوكي لاق نم لاقو . امهس رشع ةسمخ كلذف

 فصنلا بحاصلو . لاملا سدس ثلثو لاملا سدس نيثلثلا بحاصلو لاملا سدس

 ثيدحلا يفو الطاب هبحاص ىلع مهنم دحاو لك ىعدا اذا موقلا رتاهت لاقي هرركم اهقوف نم ةانثملا ءاتلاب رتاهتلا (١ر
 .نارتاهتي ناناطيش ناباستملا
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 ثلنلا بحاصلو . لاملا سدس ينلث كلذف لاملا سدس ثلثو سدسلا فصن

 . الماك لاملا انلث لكلا بحاصل نوكي هنا كلذ ريسفتو . لاملا سدس فصن

 دازام نبنلثلا بحاصو وه مسقيو . تانيبلا نم دحا ثلثلا ىلع دهشيال هنال

 ثلثلا بحاصو فصنلا بحاص هنيب نأل لاملا سدس وهو لاملا فصن ىلع
 بحاصو لكلا بحاص نيفصن امهنيب هنامسقيف لاملا فصن ىلع داز امل ةملسم

 ثلنلا ىلع دازام فصنلا بحاصو .نيثلثلا بحاصو لكلا بحاص مهسو نينلنلا
 ىقابلا ثلثلاو . ثلنلا ىلع داز اميف اودهشيال ثلثلا بحاص نال فصنلا ىللا
 . باسحلا ىرجي اذه ىلعف سدسلا فصن مهنم دحاو لكل ًاعابرأ ةعبرألا نيب

 يبأ نب ىيحي يبا نع لئاسم هيف اباتك أرقي يراوحلا وبأ ناكو : ةلأسم
 ماقاو هل اهلك اهنا ةنيبلا لجر ماقأف دحأ دي يف تسيل راد نع اهيف أرقو ةرسيم
 مسقت ىيحي وبأ لاق اهثلث هل نا ةنيبلا رخآلا ماقأو اهفصن هل نا ةنيبلا رخآلا

 ىعدي يذللؤ مهسأ ةتس لكلا ىعدي يذللف ةتس نم اهلصأو امهس رشع دحأ نم
 ىلع يراوحلا يبأل تلقف . نامهس ثلنلا ىعدي يذللو . مهسا ةثالث فصنلا
 مهضعب لاقو . ءاهقفلا ضعب كلذ لاق دق . معن لاقف رادلا هذه مسقت اذه

 . نيتالتو ةتس نم

 هنا هل ادهش نيدهاش رضحا لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ءافوب الو ضبقب ادهش الو .نمت نادهاشلا ايمسي ملو هل اعضوم نالف نم ىرتشا
 ىلعف .ال مأ امات اعيب اذه نوكيا اذكو اذك عضوم نالفل عاب انالف نا ادهشو
 يرتشملا دي يف لاملا ناك ناف نمنلا يف يرتشملاو عيابلا فلتخا اذاف تفصوام
 نمنلا يف هلوق لوقلاف عئابلا ديب لاملا ناك ناو .نمنلا نم رقا امب هلوق لوقلاف
 دوهشملا ىعدا ناو .هبحاص ىلا عجريو .عيبلا ضقتني مث كلذ ىلع نافلاختيو

 اذإ هلوق لبقي ملو انمث كلذل ضرفي ملو ءاجلا .لاملا اذه هيلا أجلا امنا هنا هيلا

 ءاجلاب ةنيب هعم نوكت وأ نيمي الا يرتشملا ىلع سيلو عيبلاب هيلع ةنيبلا تدهش
 الو لاملا اذه ىرتشا هنا يرتشملا لاق نا نكلو هيف ضقنال ليق دقو هريغ نمو
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 وا ءافولاب ةنيبلا هيلعف اذكو اذكب هيترتشا لاق ناف .هلوق لوقلاف .هيلع ءىش
 .ملعا هللاو ةنيبلاب ءافولا حصي مل ناو مهاردلا عئابلا ىلا ملسي

 تلأس ىسوم نب دمحم نب رمع ىلإ بوبحم نب دمحم باوج : ةلأسم
 حنم نم جرصملا دضاع ىلع ىهو لخنلا هذه نا نيدهاش كرضحا لجر نع

 كرضحاو .اهلكأي هدي يفو ةرجه نب دمحم لخن اهنا اهعضوم يف اهنافرعي امهو
 .كله نا ىلا هيبال اهعضوم يف لخنلا هذه نا نيدهاش لخنلا هذه ىعدي نمت

 ةرجه نب دمحم ادهاش لاق ناف تفصوام ىلعف .كلذ يف لوقلا ام هنراو اذهو
 هوجولا نم هجوب هكلم نم اهلازا هنا ناملعيال كعم ادهش نا ىلا هدي يفو هل اهنا

 هفلحتسي نأ رخآلا دارا ناو نبيلدع اناك اذإ ىلوأ ديلا اذ نال اندنع اهب ىلوأ وهف

 لبق نم .هوجولا نم هجوب اقح هيف اذهل ملعيام لاملا اذه نا هللاب نيمي هل هيلعف
 .كلذ ريغ نمالو هيبأ نع هتاريم

 كله هيبأل لاملا اذه نا ادهش نيدهاش كرضحا لجر نعو : ةلأسم

 لاملا اذه نا ادهش نيدهاش هيلإ ىعدملا كرضحاو ىماتي مهو هتنرو نيب هكرتو

 ادهش نا ىلإ هدي يف هنا الاقو نيلدع اناك اذاف كلذ يف لوقلاام هدي يفو هل

 .ىلوألا ةلأسملا يف كل تفصو امك هنيمي عم لاملا اذهب ىلو وهف كدنع

 لاملا اذه نا فرعي نميف لوقتامو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 ملام اعيمج محل هملعب دهشيف .ال مأ ةرهشلا هذه دعب هل دهشي نا هل زوبحيا هل

 . ملعأ هللا و هيف باتري الامب هريغ ىلإ هلاوز هعم حصي

 ىلإ بسنت الاومأ فرعي لجرو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم
 برق اهريغو فنكلا لنم اثادحأ لاومألا هذه يف ىري مت هل اهنا ملعي وأ ديز

 بستحم بستحاف .اهريغو يناوسلا لنم قيرطلا ف ثادحألا كلذكو دجاسملا

 مادخلاو ءارجالا لنم تيأر دقو .كلذ ىلع ةداهشلا ينم بلطو اذه ف
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 دهشا يل زوجي امم ثدح هيف سيلو عضوملا فرعا ينا الا مهرا ملو .هنوندحيو
 كلذ ريغ ال كملع ىلع ةداهشلاف ةداهشلا هب يدؤي يذلا ظفللا نوكي فيكو

 هنا حص اذإ ثدحلاو .هثدحي هتيأر اذإ هتدحأ نم ىلع دهشتو ثدحم هنا دهشت

 نم مهوا نمو مهريغو ءارجالا نم هندح نم هب ذخأي نا مكاحلل ناك ثدحم

 نوكي فيك مرلا لهأ نم نوكي يذلا كلذكو .ملعأ هللاو لام بحاص وأ ليكو

 ةداهشلاف مرلا امأف .بلغتم دي يف تناك اذإ ةيفاصلا كلذكو هل ةداهشلا ظفل

 نا الإ الخاد ناك مدلا نم ذخأي نمم دحأ ىلإ هبسن حص اذراف بسنلا ىلع هيف

 نمثو مرلا اذه لهأ نم هناو .نالف نب نالف هنا هيلع ةداهشلا نوكتف اوركانتي

 اهنا اعطق اودهشيف ةيفاصلا اماو .ظفجب هلقا ملو ملعأ هللاو مرلا اذه يف قح هل

 .ملعأ هللاو ةيفاص

 ىعدملا لاملا ضرأ يف ىقسم لجر ىلا ىعدا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ضرألا هذه يف رمي لاملا اذه ىقسم نا ًادوهش ىعدملا ماقأف هيلع ىعدملا ركناو
 يف رمي لاملا اذه ىقسم نا ةلداعلا ةنيبلاب حص اذإ لاق .ىقسملا اودجي نا الب

 دارا ثيح ىقسملا اذه بحاصل جرخي نا ضرألا بحاص ىلع ناك ضرألا هذه
 ملعأ هللاو ةرضم ىقسملا بحاص ىلع نا لودعلا ري ملام ضرألا هذه نم

 . باوصلاب

 كله لجر نع .هيلإ بتك نم ىلإ ناميلس ىبا نم باوج : ةلأسم

 ضراع نم ءاجف هتايح يف اكلم هيعديو هعنميو هزوجي ناك هتترو ىلع الام فلخو

 ناك لاملا اذه نوفرعي مهنا اودهش هنيب ماقاو يضاقلا عم مهمكاحو .هيف ةثرولا
 هزوحي يانلا كلاهلا اذه دي يف لاملا اذه اوأر مهناو .هيف ضراعملا اذه دلاول

 يذلا لوآلا ثارولل ةداهشلا هذه تبنت نمل .هتثرو ىلع هفلخو تام نا ىلا هعنميو
 نالفل ناك لاملا اذه نا دوهشلا نم ىلوألا ةداهشلا اماف .عنملاو زوجلاب هل دهش
 هجوب هنم لاز هنا نوملعي الو نالفو نالف مهو .هتنرو ىلع هكرتو تام نا ىلا
 :زوحلاب لاملا هدي يف يذلا يتأي نا الإ ةثرولل لاملاف كاذه انموي ىلإ هوجولا نم
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 نا ىلإ هعنميو هزوحي هدلاو دي يف ناك لاملا اذه ناو ءالؤه ريغ دوهش عنملاو

 مهريغ ىلإ مهنم لاز هنا نوملعيالو نالفو نالف مهو .هتنرو ىلع هكرتو تام
 نيلوألا دوهشلا ءالؤه ريغ كل تفصوام ىلع ةنيب تأي مل ناف .هوجولا نم هجوب

 ىلع لوألا ةثرول لاملاف .ينانلل اودهش مث تفصوام ىلع لوألل اودهش نيذلا
 دي يف لاملا نا لوألل اودهش نيذلا نولوألا دوهشلا ناك ناو . ةفصلا هذه
 اودهش مث .ءاوس اذكه هتنرو ىلع اثاريم هكرتو تام نا ىلا ةثرولا ءالؤه دلاو

 اكلم هيعديو هعنميو هزوحي هدلاو دي يف لاملا اذه اوأر مهنا رخآلل كلذ دعب

 تتبثو ىلرالا مهتداهش تلطب نالفو نالف مهو .هتنرو ىلع هكرتو تام نا ىلا

 ىلع ىنعملا ةقيقد اهناف ةرخآلاو ىلوألا ةداهشلا نيب اميف قرفلا مهفاف رخآلل

 قحلا قفاوام الا هنم ذخأت الو كلذ يف رظناف . ملعا هللاو هذه كتفص

 .باوصلاو

 نعو رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأل باوج نمو : ةلأسم
 انالف ناب هل تدهشف ةلداع ةنيب امهنم دحاو لك رضحاف لام ىلع اعزانت نيلجر

 عيبلاو أرشلا ةنيبلا تخراو هنم ىفوتساو امهرد اذكو اذكب نالفل لاملا اذه عاب

 لاملا اذه نالفل بهو انالف ناب تدهش ةلداع هنيب رخآلا رضحاو .ةنسلا يف
 نالفل عاب انالف نا ةنيبلا تدهش اذاف .امولعم اتقو خروت ملو كلذ ىلع اندهشاو

 ىلوأ وه ناك اوخراو هل وهو تدهش وأ هل وهو تلاق .هدي يف وهو لاملا اذه

 . باوصلل كاياو هللا انقفو هب هل مكحو لاملاب

 .احيحص ءارش هارتشا هنا لام ىلع لدع ىدهاش ماقا لجر يف : ةلأسم

 هدلاو نا لدع يدهاش رخا ماقاو اعطق هل لاملا نا لدع يدهاش رخالا ماقأو

 .تبنأو ىوقأ تاداهشلا يأ تلق .هتراو اذهو هلام نم لاملا اذه فلخو تام

 ءاوس عطقلا ةداهشو ثاريملا ةداهشو .ىرشلا ةداهش نم ىلوأ عطقلا ةداهشف

 اذإ اماف .هيلع اثاريم هكرتو تامو .هدلاول ناك لاملا اذه نا ةنيبلا تدهش اذإ

 تدهشو هل هنا عطقلاب هل دهشي ملو هدلاو دي يف ناك لاملا اذه نا ةنيبلا تدهش
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 .ىلوأ عطقلا ةداهش تناك عطقلاب اذهل

 ضرألاو لخنلا لوصألا يف اوعزانت اذإ ءامصخلا نع تلأسو : ةلأسم

 اوعداام ىلع دوهشلا راضحا ىلإ موصخلا جاتحاو مهضعبل راكنالا عقوو لزانملاو
 همصخ اهيلع ع زان يتلا لخنلا هذهب اذهل اودهش اذاف تلق .لخنلاو ضرالا نم

 اودهشي مأ .مكاحلا يدي نيب ةمياق ىهو اهوتحي نا ىلإ ةداهشلا لوأ نم نوجاتحي

 حاحلا دنع لاملا دودح ىلع ةداهشلا ىلإ نوجاتحي امناو لخنلا هذهب اذهل دهشن انأ

 لاملا ةبيغ يف مكاحلا ىدي نيب لاملا ديدحتب اوفتكي مأ هلوسر وأ مكاحلا ةرضحب

 هنودحي ديدحتب وا نيعلا مدع دنع اهيلع فقوي ةفصب ديدحتلا نوكي امناف هنع

 هنا ليق دقو .ةنيبلا عامس هيف موصخلا ةرضحب مكاحلا دنع الا كلذ نوكيالو

 ةفصلا ىلع اودهشي نا زاجا نم زاجا دقو .لاملا ةنياعمب الا ةداهشلا نوكيال

 هريغ ىلع ال مصخلا ىلع ةفصلا هذهب مكاحلا مكحيو .لاملا ةفرعم اهب كردت يتلا

 زئاج انعم كلذو ةفصلا هذهب فوصوملا لاملا اذه نم همصخ نع هتجح عطقيو

 . هللا ءاش نا

 اهثرو لجر دي يف ضرألا تناك اذإ راثآلا ضعب يف دجوي دقو : ةلأسم
 اهنا نادهاش دهش ناف دادجأ ةتالت ىلإ اهوتراوتو هدج نم هوبأ اهتروو هيبأ نم

 نم لاقف كلذ يف ةداهشلا يف فلتخا دقو هريغ لاق .ملعأ هللاو فنعي مل هل
 ذاريملاب وأ ىرشلاب وأ ديلاب هتفرعمب دهشي امناو هل اهنا دهشي نادهاشلل سيل لاق

 فراعتملا وه اذه نأل .كلذ زاج هل اهنا اعطق دهش نا لاق نم لاقو .ةبحلاب وأ

 ىرتشا نمو هل وهف ائيش ثرو نمو .هل وهف ءىش هدي يف ناك نم نا سانلا نيب
 .هل وهف ائيش

 امهدحا حف لجرل لامب ادهش نيلجر نعو ىراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 .ءىش هل بجي مل اعيمج ادجي مل اذف هدبي مل رخآلاو لاملا

 بلط اذإ تبني فيك كلاهلا هفلخ لامب ةداهشلا نع هتلأسو : ةلأسم
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 نالف هفلخ لاملا اذه نا دهش اذا هنا يعم لاق .مه هنا نوعديو مسقلا هثراو

 نم هنا ظفللا هب حصي هجو وا .هل وه امم وا هكرت امم وا هل كلم وا نالف نب

 .هتثرو حص دق يذلاو .كلاهلا لام

 نا تركذو كلذب تلصلا مامألا ىلإ هللادبع يبأ باوج نم : ةلأسم

 نب نازع اهنبا نا ادهش نيدهاش هتدلاو كترضحاف لخن ةعطق كرتو تام الجر

 امهتدهشاو اهل هفرع قحب ةعطقلا كلت ههيوت هتدلاو ىطعا دق هنا امثدهشا دمحم

 هذه دعب نازع رمع مث اهترمث لكأي ليخنلا كلت نازع اهنبا تطعا دق امنا ههيوت

 نيدهاشلا نيذه ترضحاو ةجحلا هذهب ههيوت تجتحاف تام مث نينس ةداهشلا

 ةهيوت ابيعدت يتلا ةعطقلا هذه نا ادهش لدع يدهاش نازع ةنرو ضعب كرضحاو

 يبأ تنب ةهيوت هتدلاو ىلع اهيعديو اهعنميو اهلكأي دمحم نب نازعل نازع ةدلاو
 لزت لو ركنتالو ريغتال هل اهنا ةعطقلا هذه هءاعداب ةملاع ةرضاح ىهو سوركلا

 ةداهشو اهدوهش ةداهش يف ترظن دقف تام نا ىلا نازع دي يف ةعطقلا هذه

 اهيلع دهش مث ةعطقلا هذه اهايأ هئاضقب تملع ىه تناك اذإ اهنا تيأرف هدوهش

 هتلكام ىرن انأف تام نا ىلإ اهلكأيو هل ةعطقلا هذه لوقي هتعمس اهنا لدع ادهاش

 لطبي كلذ نا اقح اهيف هيلا بلطتالو ركنت الو ريغتال عمست ىهو اهايا هاعداو

 ةعطقلا هذه اهايأ هاضقب ملعتال تناك ولو هنم هيعدت يذلا ءاضقلا يف اهتجح

 اهايا اهاضق هنا ملعت مل تناك اذإ اهايأ هؤاعدا الو ةعطقلا هذهل هتلكام اهرضت مل

 كلذب ةملاع ىهو اهايأ هعنمو هتلك امب نودهشي امنا دوهشلا تناك ناو اهقحب

 ناك نا كلذكو اهايا هتمعطا دق اهنال هايا اهاضق يذلا هاضق كلذ هرضي مل

 . هللا ءاش نا كلذ اهرضي مل اهايا هاعدا عمستال ىهو اهيعدي

 هتارمال لام ىلع ادوهش كرضحا كلبق الجر نا تركذو : ةلأسم

 ةأرملا ثراو هنا دوهشلا كرضحا يذلاو .ناورم يبا نم مكحب مكلبق تكله
 رحبلا بكر هدلاو نا جتحي هدلاو نا الا اقح هيف ىعديال لجر دي يف لاملاو

 ةفرعم تببحاف اذهب الا رقيال اهيصوو ةأرملا ليكو وهو هدي يف لاملا كلذ فلخو
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 اذإ ىلوأ اهثراوف ةأرملل لاملاب نيدهاشب ناورم يبأ مكح كعم حص اذإف يأر

 اذإف ةأرملا ليكو وهو هدي يف لاملا فلخ هدلاو نا الإ هدي يف وه نم جتحي مل

 تحص ناو .هللا ءاش نا هتجح بياغلل ىنثتسي هنا ريغ اهلام يف هل ةجح الف تتام
 .هللا ءاش نا اهاياصو ذافنا ىلإ ةرخاف اهتياصو تحصو اياصو ةأرملل

 نع هنع هللا ىضر ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم ابأ تلأس : ةلأسم

 هنورمني لامو هنونكسي لزنم مهلو دلب يف هتوخأو هدلاوو وه لزني ناك لجر
 دجوو مهلك هلهأ تام .دقو .دلبلا ىلا عجرو ةريثك نينس لجرلا اذه باغ ش

 دي يف وهو .هيلع ناك امع ريغت دق مهل هفرعي ناك يذلا لاملاو مهلزنم عضوم

 بياغلا لجرلا اذه بلطف هلهأ ضعب نم هثرو هنا هيعدي ه هرمعو هنكس دق لجر
 لجرلا اذه فرعن انا تدهش ةنيب دجوف هدلاول ناك هنا لاملا اذه ىعدا يذلا

 برق ضرأ مهلو ةعقبلا هذه يف لزنم يف ميدقلا يف نولزني اوناكو هلهأو هابأو
 اهرادقم الو ضرألا دح الو هرادقم الو لزنملا اذه دح فرعن الو .مهلزنم
 هجولا فيك هب رماعو هيعديو .هنكسي لاملا اذه هدي يف يذلا رخؤملا لجرلاو

 ىلع ةنيبلا ةداهش نا ةلأسملا هذه يف باوجلاف لاق .هيف مكحلاو لاملا اذه يف

 هنع هليزي نا ىلإ هدي يف وه نم مكح لاملا اذه مكحو .ةلوبقم ريغ تركذام

 ديلا نا لوقي انباحصأ ضعبو هب هل دهشت نمل لاملا اذه دحت ةلداع ةنيبب دحأ

 .كلملا بجوت ديلا نا لوقي مهضعبو كلملا ىلع ليلد

 ديلاو ناكام نئاك كلم وهف ناسنا يدي يف نوكي ءىش لكو : ةلأسم
 الف اكلام نوكيو اكولم نوكي دق هناف مدا ينب الا هدي يف وه يذلل ةدهاش

 .ةيرح راد رادلا نال نايبب الا هيف دهشي نا زوجي

 هلوط اعضوم نالفل هضرأ يف نا لجر ىلع نادهاش دهش اذإو : ةلأسم

 ةداهش هذهف هضرأ يف عضوملا دحي ملو اعارذ اذكو اذك هضرعو اعارذ اذكو اذك

 ىلعو كلذ يف ةتباث امهتداهشف اهدودح عيمجب اهافصوو ضرالا ادح اذإ ةتباث
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 بناج نم وه رخالا لاقو .ضرألا هذه طسو نم هب يل اودهش يذلا مكاحلا
 يذلا وه هل يذلا نا انيمي هفلحتسيو هل رقا ثيح نم عفدي نا هيلعف ضرألا
 ذا ةتباث امهتداهشف اونيعي لو ةلخن يف ةلخن هل نا ادهش نا كلذكو .هيلا هعفد

 اونيعي ل يتلا ةلخنلا هذهب اهيف ادهش يتلا اهدودح عيمجب اهافصوو لخنلا ادح

 .هطسو ةلخن هيطعيو اهيلع

 لو لجر لام ف هل ةلخن ناكمب لجرل نالجر دهش ناو : ةلأسم

 بحاص ىلع ررض الب لاملا كلذ نم عضاوملا طسوا يف هل نوكي هناف اهعضوم ادحي

 سمخلا هل ناف تالخن سمخ ناك ناف لاملا لخن دحت كلذ دنعف لخنلا باسحب هل
 نوكي كلذ ىلع عاشم لخنلا رشع هلف ارشع لخنلا نكت ناو .ةعاشم لخنلا نم

 .باسحلا

 اعارذ اذك وهو اقح نالفل هذه هتعطق يف هيلع دهشا نمو : ةلأسم

 .كلذب هيلع مكحيو زئاج وهف امولعم ائيش وأ الوطو اضرع

 ناك لاملا اذه نا دهشا انأ لاق اذإ دهاشلا اماو رثالا نمو : ةلأسم

 قحب هنع لاز هنا ملعا امو تام نا ىلا هيعديو هعنميو هزوحي نالف نب نالفل

 مكحلا بجو دقف هعم لدع دهش وأ الدع دهاشلا ناك اذا ةحيحص ةداهش هذهف

 ماقم موقي ال نالف نب نالفل لاملا اذه نا فرعا انأو هلوق امأو .ملعا هللاو

 نالفل ناك وأ ًايح ناك اذإ نالفل لاملا اذه نا دهشا انأ لوقي ىتح ةداهشلا

 نع ديعب عضوم يف ةداهشلا دنع مكحلا اماو .هتنرول نوكيف .تام دق ناك اذإ

 زاجأ ضعبف .كلذ يف فلتخيف ةداهشلا هيلع تعقوو لاملا ةح اذإ بيرق وأ لاملا
 يذلا لاملا يف مكحلا حصيال ىري ضعبو هتبيغ يف لاملا دودح ىلع دهشي نا

 دوهشملا اذك تيأر ينا دهشا لوقي نا رخآ هجوو باتكلا نمو .هيف ع زانتي

 . ديلا الا كلذ يف ملعلا نم هدنع نكي مل اذإ هل هناب دهشي الو نالف يدي يف هب
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 .مكحلاب اكلام هدي يف ريصيف ديلاب هل دوهشملل مكحي مكاحلا

 اهزوحيو اهرمعي لجرلا ناكو راد يف هتارماو لجر ناك اذإو : ةلأسم
 دوهشلا ناك ناف انيبأل ىه لب ةثرولا لاقو .اه اهنا ةأرملا تعداف تام نا ىلا

 اودهشي ىتح ةداهشلا هذهب مكحيال مكاحلاف اهزوحيو اهرمعي ناك هنا نودهشي

 . هل اهنا

 اذه وأ هل كلم كلذ نا لاقي الف ءىش هدي يف ناك نمو لاق : ةلأسم
 وأ هنرو هنا ملعي ىتح ءيشلا كلذ هيلإ راص نيا نم ملعي مل اذإ نالف كلم

 لوقيف كلذ ملعي مل اذا اماو نالف كلم ىمسي ذئنيح مث هل بهو وأ هارتشا
 ىدنع جرخي اذكه هللا همحر ديعس وبأ لاق .لوقي اذكه نالف دي ينو هدي يف

 ءىش هدي يف ناك نم هناف ربخلا ىنعم ىلع مالكلا زاجم يف امأو مكحلا ىناعم ىف

 هتنرول ناك تام ولو هدي يف راص نيا نم فرعي مل ولو .هل مكحلا رهاظ يف وهف
 ىلعف هنم ىرتشال هعاب ول كلذكو هكلمو هلام الا هنم ثرويالو مكحلا ىنعم ي

 اماو نالف كلمو نالف لام اذه لنمل لاقي نا مالكلا اذه قيضيال ةيمستلا ىنعم

 هارتشا ولو هلام الو هكلم هنا لاقي نا زوبي الف ماكحالاو ةداهشلا ىنعم ىلع

 كلذ ملعو .هل بهو وا هترو هدلاو دي يف ناك ولو هدي يف وه نمم هعم حصو
 دوصقملا مالكلا نم ةقيقحلا دنعو .ماكحالا ىناعم دنع دوهشلا دهشي امناف هلك

 را هدي يف ناك اذا نالف دي يف وه امم اذه نا لاقي نا .ةقيقحلا ىنعم ىلا هب

 اذه نوكي دق هنال هل بهو وأ نالف هارتشا وأ هترو ناك اذإ .نالف هثراو اذه

 نم ماكحألا بابسأف هل اهلام الو .هل اكلم سيلو لصألا يف مارح وهو .هلك

 رهاظب الا نومكحيالو نودهشيالو .مكاحلا نم مكحلاو دوهشلا نم ةداهشلا
 دهاشلل سيل ليقو هريغ نمو .مالكلا نم فراعتلا يف زوجيام ىلع الا ماكحألا
 كلذكو .هترو هنا هل دهشي نالف هثرو لاملا اذه نا ملع ناف هملعب الا دهشي نا

 .هل هنا عطقلاب دهشي الو ملع امب دهشي نا هل امناف هارتشا وا هل بهو ناك نا
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 هريغ لاق .كلذ ىف ءىطخم وهف كلذ ريغب دهش ناف هدي يف هنا ملع نا كلذكو
 فلتخي اميف ةئطختلا زوجي الو افالتخا كلذ يف نا نظاو ملعا هللاف ةئطختلا امأ

 . اذه يف رظنيف ليق اميف هيف

 ناو .اموق كلذ ىلع دهشاو اراد وأ ةيراج ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 .اهب هل ىضق لدع هنيب تناك اذإ لاقف ةنيبلا كلذ ىلع ماقاو اهاعدا ةنيبلا ضعب
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 لصألاو يناوصلاو مومرلا ىلع ةداهشلا باب
 ىلوأ نيتنيبلا يأو ءالولا ىلع ةنيبلاو

 ةيرحلاب هنيب هل تدهشو ةيدوبعلاب ةنيب هيلع تدهش لجر يف ديعس وبأ لاق
 تلق .ةيدوبعلا نم هب ىلوأ ةيرحلا نا ليق هنا يعمف .ةيدوبعلا مأ ةيرحلا هب ىلوأ ام
 دجسمل وا ةيفاص هنا ىرخأ ةنيب تدهشو ديزل هنا لام ىلع ةنيب تدهش ناف هل

 هلاحب لاملا نوكيو ىفاكت ةداهشلا هذه نا ليق هنا ىعم لاق .نوكيام اذه وحن وأ

 نم لاقو .هب ىلوأ وهف لاملل ىعدملا ديز دي يف لاملا ناك نا لاق نم لاقو

 ىلوأ ةيفاصلا ةنيب ليقو تانيبلا تفاكت اذإ لاح ىلع ىلوا لصألا هنيب نا لاق

 ( ' .هيف تانيبلا تفاكت اذا

 لدع ادهاش دهش اذا هنا نيملسملا نع عمس هنا هللادبع يبأ نعو : ةلاسم

 باحصأ نا ةرانا اهنا نيرخآ موقل لدع ادهاش دهشو مهف لصأ اهنا ضرأب موقل

 دارا ةرانالا تناك نا هريغ لاق .لورنتال ةرانالاو لوزي لصألا نال ىلوأ ةرانالا
 اذكه ىلوأ لصألا باحصأ ةداهش نا لاق نم لاقو .اذه ضعب لاق دقف مرلا اهب

 .رنألا يف دجوي هانعم ىلع

 تلطب مرلا لهأ نم امهو مر اهنا ضرأ ىلع نادهاش دهش اذإو : ةلأسم

 . زجي ملو اذه يف امهتداهش

 لصا اهنا نادهاش دهشو مر اهنا ضرأ ىلع نادهاش دهش اذاو : ةلأسم
 . ىلوأ لصألا ةداهش موق لاقو لصألا ةداهش نم ىلوأ مرلا ةداهشف

 لاقو ةيفاص اهنا ضرأ يف مهدحأ لاق نيذلا رفن ةنالنلا امأو : ةلأسم
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 الا ةنيبلاب كلذ ىلع مهلك نوعدي مهناف لصأ اهنا رخآلا لاقو مر اهنا رخآلا

 اذا هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيو هدي يف امب رقم نوكيف مهدحا دي يف نوكي نا

 دحاو لك مهلوق ناك ةداهشلا عضوم يف اوناك ناو .هدي يفام ىلع هسفنل ىعدا

 اذإ اماو .ماكحألا يف يناث هعم نوكي دحاو ةداهش زوبتالو .زوبتال ةداهش مهنم

 دقف لصا هنا نادهاش دهشو ةيفاص هنا نادهاش دهشو مر هنا نادهاش دهش

 مرلا ةداهش ليقو .ىلوأ ةيفاصلا ةداهش نا ليقو .ىلوأ لصألا ةداهش نا لبق

 نا الا ةيوسلاب مهنيب مكح تانيبلا توتسا اذإ ىوتسم هلك كلذ نا ليقو ىلوا

 .ىلوا هتنيب نوكتف نيعدملا دحا دي يف نوكي

 لك ةنيبلاب هيلع اعدا نم مهنمف ءالولا يف ماكحلا فلتخا دقو : ةلأسم
 تمزل ةيد نوكت وا كلذ بلطتف ةأرما ج وزتي نا الا كلذ ري مل نم مهنمو لاح
 ةنيبلا هيلع عمست هناف ةيدب مهنم ادحأ أطخ تمزل ةلقاع وأ هتلقاع ىلع لجرلا

 برعلا نم هناب ةنيب هل تماقو ءالولاب ةنيب هيلع تماق اذاو .ناميا ءالولا يف سيلو

 .قرلا نم ةنيب نم ىلوأ ةيرحلا ةنيبو ءالولاب هتينب نم ىلوأ برعلا نم هناب هتنيبف
 ةنيبو .ىعدملا ةنيب نم ىلوأ ديلا يذ ةنيبو .لصألا ةنيب نم ىلوا مومرلا ةنيبو
 ةمذ لك لهأ ةنيبو ةخسن يفو ةمذ لك لهأ ةنيبو .ىمذلا ةنيب نم ىلوا ملسملا
 هنا ةنيب تناك اذإو نيملسملا الإ ىرخأ ةلم ىلع ةلم زوبجتالو .مهنيب اميف زوبت
 حص امف ةقاتعلا اماف .ةبيلص الو ةقاتعالو ءالولاو .رح وهف ادبع هنا ةنيبو رح
 ةبيلصلا اماو .مهقتعا نمل هؤالوف هيبأ وبا وأ هدج وأ هوبأ حص قتع وأ قتع هنا

 زوجت كلذ لك يفو ةداهش نع ةداهشب وأ رارقاب الا هلصأ فرعيال ناك امف

 .ءاسنلاو لاجرلا ةداهشو .ةداهشلا نع ةداهشلا

 دهش يذلا ءىشلاب ىلوأ وهف ادوهش رتكأ ناك نم ليق دقو : ةلأسم
 نم ماقاو نيدهاش ةراثالا ىعدا نم ماق اذا ةراثالا نا اوعمتجا مهنا ريغ هيف
 لصألا نأل لاق هللادبع يبا نعو .اهب ىلوأ ةراثالا بلاطف ةعبرا لصألا ىعدا

 نا الا لصألا ةنيب نم ىلوا مرلا ةنيب هللادبع وبأ لاق .لوزتال ةرانالاو لوزي

س ١٦١



 . ديدحتلاب ىلوأ مهف مرلا يف مهل قحال لصألا ىلع ةنيب نوكي

 ةنيبو ةيدوبعلا ةنيب نم ىلوأ ةيرحلا ةنيبو لصألا ىعدي نميف : ةلأسم
 ىلوأ ديلا يذ ةنيبو .لصألا ةنيب نم ىلوأ مرلا ةنيب نا لاق هللا دبع يبأ نع مرلا

 ةنيب نم ىلوا عطقلا عيب ةنيبو .ىمذلا ةنيب نم ىلوأ ملسملا ةنيبو .ىعدملا ةنيب نم
 عيفشلا ةنيب نم ىلوا يرتشملا ةنيبو .بصغلا ةنيب نم ىلوأ عيبلا ةنيبو رايخلا عيب
 ةحص ةنيبو رييغتلا ةينب نم ىلوا ىضرلا ةنيبو .يرتشملا ةنيب نم ىلوا عيابلا ةنيبو
 .لقعلا داسف ةنيب نم ىلوأ لقعلا

س ١٧



 باينلا ىلع ةداهشلا باب

 لجرلا تامف هيخال هنا هعم بونب نيدهاش دهشاف هرفس نم لبقا لجر نعو

 ال بونب يندهشا دق يناثلا لاقو هفرعي بونب امهدحأ دهشف نادهاشلا مدقو

 نم تفصوام ىلع امهنم طسو بون هيخألف باونا لجرللو بوث يا يردا
 كلذ تبني مل دبي مل مث هينعي ملعم ىلع ةداهشلا تناك اذإ هريغ لاق .امهتداهش

 .ءىش هل
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 ادهش اذإ نيدهاشلا يف باب

 كلذ نع اعجر مت قالطلاب

 اثالث هتأرما قلط هنا لجر ىلع لدع ادهاش دهش اذإو رفعج نب عماج نمو
 نا لبق نم هذه هتداهش نع امهدحا وأ نادهاشلا عجر مت امهنيب مكاحلا قرفف

 تعمسو اهقلط دق اهجوز نا مكاحلا دنع هيلع تعدا ىه تناك ناف ةأرملا ج وزت

 وأ اعجر ولو مكحلا ىضم دقف .نيدهاشلا ةداهشب هيلع مكاحلا مكحو قالطلا

 ناك نا اعجر اذا جوزلل قادصلا نيدهاشلا مزليو هيلإ عجرت ناربجتالو امهدحأ

 كلذب نادهاشلا ناذه دهش امناو قالطلا عدت مل ىه تناك ناو اقادص اهل مرغ
 كلذ هلف اهيلإ ةعجارملا جوزلا دارأف ةأرملا تجوزت نكت ملو امثدحا وأ اعجر مش

 مكحلا ىضم دقف تجوزت دق .ىه تناك ناو .هيلا ةعجرلا ىلع ريجتو اهيلع
 . اهيلع هل ليبسالو

 ناك نا ليقف تام ىتح قالطلا اهمتك مث هتأرما قلط نمو : ةلأسم
 ليقو ةأرملا عم لجرلاو ةرضاح ةينبلا تناك اذا ثاريملا اهلف اهقرافي ملو اهعم

 نا ةأرملا نا تملع اذاو عجرو .توملا دنع رقأ نا كلذكو .مهل ةداهش ال

 جوزتي نا الا قارفلاب مكاحلا اف مكح ولو ج وزت نا اهل لحي الف اهقلطي مل اهجوز
 اهتخا جوزت ولو ليق دقو لاق هريغ نمو .ىراوحلا ىبأ لوق جوزت نا اهلف اهتخا
 زوجيو اهريغ اعبرا جوزتي وا اهتخأب زوبي نا الا جيوزتلا اهل لحي ملو هيلع مرحت مل
 ارتس ىخرا وأ اباب قلغا اذإف جيوزتلا هل لحي الو هيلع اهدسفي حاكنلاف الاو نهب

 رفعج نبا عماج نمو .مكحلا يف ذئنيح جوزتلا اهل لح اهريغ عبرا وأ اهتخا ىلع
 ارس اهأطي نا اهجوز دارا ناف روزلاب ادهش كلذب نيدهاشلا نا تملع اذاو

 لاق هريغ نمو اهؤطو هلف روز ىدهاش ةداهشب هيلع مكحو اهقلط نكي مل اذإ
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 .اروز دهش نيدهاشلا نا تملع اذا كلذو

 دهش اذا لجرلا يف _:هللا ةمحر نسحلا يبأ نع ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 ىلوأ هملع نا .اهقلطي مل وا اهقلط ملعي ملو هتأرما قلط هنا لدع ادهاش هيلع

 ةداهشب هيلع مكحيف ك احلا ىلا امشثرما رصي ملام هللا نيبو هنيب اميف نيدهاشلا نم هب

 ةجح اناك هيلع ادهش اذإ نيدهاشلا نا لاق نم لاقو ديعس وبأ لاقو .نيدهاشلا

 . ملعا هللاو ىسنو لعف دق نوكي نا نكمي اميف هيلع
 .كلذ هيلع متكي نا هرماو هتجوز قالط ىلع الجر دهشا نمو : ةلأسم

 ىتم ةداهش كل يدنع اهل لوقي ةأرملا ملعي نا هيلعو كلذ متكي نا هعسي الف

 . اهيتدرا

 ناكو انالث هتجوز قلط لجر ىلع اهملع ةداهش متك نم ليقو : ةلأسم
 كلذ يف حصي نا الا ةلطاب هتداهش نا كلذ هيلع ركني مل وهو كلذ دعب اهنكاسي

 . هوجولا نم هجوب ةيقتروا .رذع

 اهعم ناك نا ليقف تام ىتح قالطلا اهمتكو هتأرما قلط نمو : ةلأسم

 ةداهش ال ليقو ةأرملا عم لجرلاو .ةرضاح ةينبلا ناك اذا ثاريملا اهلف اهقرافي ملو
.توملا دنع رقا نا كلذكو .مهل



 هكلملا ىلع ةداهشلا باب

 اودهشي نا زوجي ال لوقي نم مهنم فالتخا كلملا ىلع ةداهشلا يف لاقو
 اودهشي هذهف .هيبا نع هوبأ اهنروو هيبا نع اهنرو نوكي نا الا ةكولمم اهنا
 حاحلا اهتبنيف هل ةمأ اهيعديو .هدي يف اهناب اودهشي امناف اذه ريغ اماو .اذهل اهتكلمب

 نا دعب نالف نم اهارتشا اهنا اودهشي وأ دالوألا ىلع كلذ تبني الو هل ةما
 اذإ اهدالوأ مزليالو ةكلملا اهيلع مكاحلا تبنيف عيابلا نالفل ةكولمم اهنا ترقا

 رقت ىهو اهيعدي ناك هنا اهلاح نم كلذ اوملع اذإ موق لاقو .ةكلملا اوركنا

 ترقا اهمأ نوكت وأ ةكلملاب اهعاب نمل اهرارقا دعب اهارتشا هنا اوملعو .ةكلملاب هل

 اونوكيو هل ةكلملاب اهيلع اودهشي نا مهلف اهنم غ ولبلا دنع ترقاو هذه تدلوو هل

 .انيلا بحأ لوألا لوقلاو .اهل اعبت اهدالوأ

 هل تناك دق ةيراجلا ناب ةنيبلا ماقاو ةيراج ىلع ىعدا نميف : ةلأسم

 ىتح ءىشب سيل اذهف ضرألا كلتب اهدقف هنا انعمسو .بهو الو ع اب هنا ملعيال

 { '\}اضرالا كلتب اهدقف هناو هتيراج اهنا ةنيبلاب ءيجي

 دبع هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسو ىدقعملا ةروننم نم : ةلأسم
 لبقت له هدبع هنا ادهشف لدع ىدهاش ىعدملا رضحاو هيلع اعدملا ركناو هل

 اهلبقيال أطخ ةداهش هذه نال لاق امهتداهش لبقتال لاق .كلذ ىلع امهتداهش

 بمهرالر عاب هنا ملعيال هل تناك دق ةيراجلا ناب ةنيبلا ماقاو ةيراج ىلع ىعدا نميف خسنلا ضعب يف ةدايز )١(

 اذاو ضرالا كلتب اهدقف هناو هتيراج اهنا ةنيبلاب ءيجي ىتح ءيشب سيل اذهف ضرالا كلتب اهدقف هنا انعمسز
 ريغ رارقالا ةداهش نال ةما اهنا نودهشيالو هكلملاب اهرارقا ىلع دوهشلا دهش اهنا لجرل ةكولمم اهنا ةما ترقا
 .ماكحالا نيب قيرفتلاو عطقلا ةداهش

٢١ 



 ناملعيال هدنع نالوقي لاق .امهنم مكاحلا اهلبقي ىتح نادهشي فيكو تلق .مكاحلا

 .ةبه الو عيبب هكلم نم جرخ هنا ملعن ال نالوقي وا بهو الو كلذ عاب هنا

 هجولا اذه ىلع لبقتال ةداهشلا ناب مهوربخاف سانلا ىلا امهجرخا نا تيأرا تلق

 له .ةداهشلا هذه انم عمست هل الاقف مكاحلا ىلإ اعجرف نادهشي فيك امثوفرعو

 تلق ةيدوبعلاب هيلع ىعدملا ىلع مكتحيو :معن لاق امهنم امهتداهش مكاحلا لبقي

 تناك اذا ىلب لاق كلذ يف ةيناث مكاحلا اهلبقي مل ءىش يف هتداهش تدر نم سيلأ
 .قسفب تةر امنا

س ٢٢



 عيبلا ىلع ةداهشلا باب

 نا هيلع لب دودحم ريغ لام يف موق نيب ةداهش لمحتي نا لجرل زوبخالو
 دودح الو زياج ىرشلا نا فرعيال ناك ناو .زئاج ريغ ىرشلا نا مهفرعي

 مل ادساف اعيب نالجر عيابت اذاو ملع ريغب لخدي نا دعبأ ناك ةزئاج ةداهشلا

 كلذ داسف امهفرعي نا بجاولاو اهءادا الو ةداهشلا كلت لمحي نا دحأل زب
 عجريل ميلستلا ىلع هدهشاو عئابلا ىلا نمثلا يرتشملا عفد اذاف .قحلا ىلا اعجر نا

 هذه لمحتيال نا هب ىلوا ناكو الف تباث عيبلا نا ىلع اماو .هذخأيف هقح يف
 .ةداهشلا

 زوجيا كلذ ريغوا.هلام عيب ىلع ربجا لجرف تلق نسحلا ىلا نع : ةلأسم

 :معن لاق دحا ىلا اهيدوأ الو .يسفن ىلعو هيلع ينم افوخ هيلع دهشا نا يل

 نعو كسفن نع مهتعفدف .ةيقت لوقلا مهتيطعا امناو ةداهشلا ىدؤتال تنك اذا

 . زئاجف هيلع دوهشملا ىلع املظ .ةداهشلا كلمحت يف نكي ملو كريغ
 يف اضرا وأ اراد امثدحا ىعدي نالجر مامالا ىلا عفترا اذإو : ةلأسم

 تام دقو نمنلا هدقنو مهرد ةئامب هنم اهارتشا هايا نا ةنيبلا ماقاو رخالا ىدي

 ملعيال هنا ىلع ةينبلا هفلكي نا مامالل يغبني هناف عيبلا هيلع اعدملا .هدحجف هوبأ
 .هيلا اهعفدو رادلاب مامالا هل ىضق كلذ ىلع ةنيبلا ماقا اذإف هريغ اثراو هيبال

 ةنيبلا ماقا ول الجر نال اثاريم اهكرتو تام هابا نا ةنيبلا هفلكي نا مامالل يغبنيو

 .هريغ هل .ثراو الو بالا تام دقو مهرد ةئامب لجر دنع اراد نهر هايا نا

 . مهرد ةئاملا ىدؤي نا هرمأي نا مامالل يغبني هناف

 اراد وا اضرا مهدحا ىعداف طهر ةثالث مامالا ىلا عفترا اذإو :ةلأسم
 الو عيبلا ملس رخالا ناو هعاب امهدحا نا ةنيبلا ماقو نيرخالا نيلجرلا يدي يف
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 ءىشب تسيل امهتداهش ناف ملس يذلا امهياو .عاب يذلا امهيا دوهشلا فرعي

 .ءيش يعدملل سيلو

 ةفص ةفصلا ىلع الا عيبلا يف اودهشي نا دوهشلا ىلع سيلو : ةلأسم

 .دودحلاو عضوملا ىلع اوفقي نا مهيلع سيلو هدودح يهتنت ثيح ىلاو عضوملا

 فرعيال لوصالا نم لام عيب ىلع ةداهش ىلا ىعد لجر نعو : ةلأسم

 .لزنم وهو هيعديو هيف دعاق هعيب ديريو كلذ ىلع هدهشي يذلا نا الا وه نمل
 يذلا لزنملا يف عيابلا دوعق ناك اذا هنا يعم لاق .كلذ ىلع دهشي نا اذهل له

 ريغ ملعي ىتح هب ىلوا يدنع وه ناك ديلا هب تبنت ام ىنكسلا دوعق هعيب ديري
 وهف دي الو نكس كلذ هل تبني ملو لخادلا ةلزنمب هدوعق ناك نا اماو .كلذ

 هل هنا حصي ىتح هنم هءارش زيجي ال نم لوق ىلعو .يدنع ءاوس هيف هريغو

 ءارشلا زيحي نم لوق ىلعو هعيب ىلع ةداهشلا زيجي ال كلذكف !دي هيف هل تبنت وأ
 ةداهشلا زوجت نا يدنع هبشي كلذكو دبي هيف هل تبنيالو هل هنا حصي مل ولو هنم

 هلك هعابف اكيرش هيف هل نا ملعي دهاشلا ناك اذاو .دهاشلا هرضحام ىلع هيف

 اذاف لزنملا اذهو لاملا اذه نم ةصاخ وه هتصح عيب الا هريغ لام عيب زوجي الف

 .هلطاب ملعي ىتح هب ىلوا قحلاف هلطابو هقح نكما
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 ةبهلاو ةيطعلا ىلع ةداهشلا باب

 اهيلع دهشو اهجوز اهل ةعطق تطعا اهنا نادهاش اهيلع دهش ةأرما نعو
 لوألا امهيا ملع ناف .امهنم لوألا نم ىردي الو اميتي اه انبا تطعا اهنا نارخآ
 نمو .لبقي مويلا امهلوق سيلو نيمي جوزلا ىلعو .امهنيب يهف ملعي مل ناو هل تناك
 ملو زارحا هيلع امهدحا ناك ولو امشدحا ىلع زارحا ال هنا كلذو معن لاق هريغ

 .هيلع زارحا ال نمل ةيطعلا تناك هزارحا حصي

 يذلا ضبقي ملو اهجوز ىلع قح نم اهدلول ةأرما تبهو اذإو : ةلأسم
 الو ضبقب الا ةبه زوجت الو دساف وهف ضبق هيف نكي مل امف اهجوز نم هتبهو
 .هيف دهشي نا اذه لثم ىلا ىعد نا دهاشل زوجي

 دلبلا ريغ دلب يف هل هعاب وا هل هبهو وا لامب لجرل لجر رقا ناو :ةلأسم
 كلذ ناف هتافصو .هدودح عيمجب حص ةنيبلاب كلذ ىلع دهشاو لاملا هيف يذلا

 مهتداهش نوكتو فصولا اذهو دودحلا هذه ىلع دهشت نا ةنيبللو هيلع تباث

 ىلع اوفقي نا دوهشلا ىلع سيلو .هتافص عيمجو هدودح عيمجب اودهش اذا ةزياج

 اهنع نيبئاغ اوناك ناو .اهتافصو اهدودح عيمجب اودهش اذا اهنايعأب لاومألا
 .ةزئاج مهتداهشف
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 حيورتلاب ىضرلا ىلع ةداهشلا باي

 دعب تركنا مث اهدلاو اهكلما مث هتيضرف جيوزتلا اهيلع ضرع ةأرما نعو
 لدع ادهاش دهش ناف .كلملا دعب تيضر اهنا دهشف لجرب اهجوز ءاجو كلملا
 امنا اهنال ىضرلاب اودهش نيذلل ةداهشلاف تريغ اهنا نارخا دهشو كلملا دعب

 .رييغتلا ةداهش نم ىلوا ىضرلا ةداهش هريغ لاق .ىضرلا دعب تكلم
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 ع اضرلاب ةداهشلا باب

 هيلا رظنلا لجرلا عيطتسيال اميف الا لاجرلا عم الا ءاسنلا ةداهش زوبجتالو

 يفو .دولوملا ةايحو قورعلاو ةرذعلا نم جورفلا يف نوكيامو ءاسنلا سافن نم

 ريغ ةأرما تدهش ناف .ةملسم ةلدع ةرح ةأرما كلذ يف زوجيام لقاو عاضرلا

 اذا يراوحلا وبا لاق .اهب جوزتي الف زاوجلا لبق ةأرماو لجر نيب عاضرب ةلدع
 امهنيب قرفي الف كلملا دعب نم تدهش اذاو .اهب جوزتي الف كلملا لبق تدهش

 دقو لاق هريغ نمو :هللا همحر يلع نب ىسوم لوق وهو .ةلدع نوكت نا الا

 مهتت نا اهتمهتو ةمهتم تناك اذا كلملا دعب الو .كلملا لبق اهتداهش لبقتال ليق
 دعب الو كلملا لبق اهلوق لبقيال هذهف مارح ىلع عمجت وأ .لالح نع قرفت نا
 نا الا كلملا دعب لبقي الو كلملا لبق اهلوق لبقي ةمهتم نكت مل اذا اماو كلملا

 ةخسن يفنو ةيسوجملاو ةيمذلاو ةمالا ةداهش كلذ يف زوجي ليق دقو ةلدع نوكت
 ةلبقلا لهأ يف الا كلذ نوكتال لاق نم لاقو .هلدع تناك اذا ةيمذلاو ةيسوجلاو
 .نيملسملا ىلع كلذ ناك اذإ

 لاجرلا نم لدعلا ريغ ةداهشب مكاحلا مكحي الو ناطحق وبأ : ةلأسم

 ةلدعلا ريغ ةداهش نم هيف فلتخا دقام الا اهلك تاموكحلا عيمج يف ءاسنلاو

 نوكت نا الا مويلا هب لومعملاب سيلو اهسفن لعف ىلع عاضرلاب دهشت ءاسنلا نم
 عقو اذا ةلدعلا ريغ ةداهش زوجتال ليقو .ةزياج كلذ يف ةلدعلا ةداهش ناف ةلدع

 جم وزتلا عقي نا لبق عاضرلا يف ةلدع ريغ ةداهش زئاجو .جيوزتلا يف دقعلاو زاوجلا

 لبق ةأرماو لجر نيب عاضرب ةلدع ةأرما تدهش ناو رفعج نبا باتك نمو

 لجر نيب عاضرب .ةأرما تدهش اذا دمحم نب ىلع لاقو .ابب جوزتي الف زاوجلا
 ىتح قرفي مل كلملا دعب تدهش ناو .اهب جوزتي الف ةدقعلاو كلملا لبق ةأرماو

. امهنيب قرفي مث ةلدع نوكت



 يبنلا نع كلذ ءاج ليقف عاضرلا ىلع ةعضرملا ةداهش نع لئس : ةلأسم

 .ةمألا كلذ ىلع عمجاو اهتداهش ةزاجاب هق

 ةلأسملا هذه عيمج يف هللا كمحر ترظن دق ديعس ىبا باوج : ةلأسم
 ءاسنلا نم عاضرلا ىلع ةدهاشلا نا ليق هنا يعم يذلاف ةعقرلا هذه يف يتلا

 لاق نم لاقف .ةمهتم نوكت نا الا ةداهشلا ةلوبقم اهنا جيورتلا لبق تدهش اذإ

 نوكت ىتح لاق نم لاقو .ةمهتم ىهف اهسفن يف ةمهتم تناك نا اهنا ةمهتلا يف
 اذهب ةمهتم تناك اذاف .لالح نع قرفت وأ مارح ىلع اهتداهشب عمجت اهنا ةمهتم
 .جم ورتلا دعبالو جيوزتلا لبق اهتداهش زوبحتال اهنا افالتخا كلذ يف ملعا الف

 نا ىلع تمهتا اذإ اهنا اذه لثم يف ةمهتم نوكت امنا اهنا لوقلا اذه ينبجعيو

 دق هنا يعمو .حاكنلا رييغت وأ حاكنلا يف لالح نع قرفت وأ مارح ىلع عمجت

 دعب هلنم زاوجلا لبق حاكنلا نا لاق نم لاقف .زاوجلا لبق حاكنلا يف فلتخا

 اك { زاوجلا لبق ةلدعلا الا هيف زوبتالو جيورتلا توبنو .هيف قحلا قلعتل زاوجلا
 لبق ةلزنمب وهف جوزلا زب ملام لاق نم لاقو .زاوجلا دعب ةلدعلا الا هيف زوبعال

 قرفيال جيوزتلا تبن اذإ ينبجعيو ةمهتملا الا ةعضرملا ةداهش هيف زوبت حاكللا
 ام ربدت كلذ يف رظنتو ةلدعلا ةداهشب الا هداقعنال حاكنلا ىنعمب هتوبث نع

 .باوصلاو قحلا قفاو امب الا يلوق نم ذخأتالو كل تفصو

 اهتانبل زوجي له انالف تعضرا اهنا تلاق ةأرما نع لئاس هلأسو :ةلأسم

 .جوزت اذا ليق دقو لاق .ةمهتم نكت ملام :ال لاق لجرلا كلذب نجوزنتي نا

 نكت مل ناو امهنيب قرفي هنا اعيمج امهتعضرا اهنا ةقث ةأرما تلاقف ةأرماب لجر

 قدصت مل ةمهتم تناك اذإو لاق زاوجلا دعبو زاوجلا لبق .امهنيب قرفي مل ةقن
 .حاكنلا دعب وأ حاكنلا لبق زاوجلا دعب وأ زاوجلا لبق كلذ تلاق كلذ يف

 عاضرب تدهش اهسفن يف ةمهتم ةمأ يف ديعس يبا باوج نمو : ةلأسم
 دارأف اهنبلب ةأرماو لجر نيذه تعضرا اهنا تلاق اهنا كلذو ةأرماو لجر نيب
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 اذإ اولاق دقف ةمألا هذه ةداهش يف لوقلا ام تلق ةأرملا جوزتي نا لجرلا

 عمجت اهنا مهتت نا كلذ يف ةمهتملاو ةمهتم نكت ملام ةرحلاو ةمألا .جيوزتلا نكي

 . ةمهتم ىهف اهسفن يف تمهت اذا اما & لالح نع قرفت وأ مارح ىلع
 ةمألا ةلزنمب نوكت له اهسفن يف ةمهتم ةرح تناك نا كلذكو : ةلأسم

 ليق كلذكو .ةرحلا ةلدعلا لوق الإ لبقي مل جيوزتلا عقو اذاف جيوزتلا لبق ةمهتملا

 ىهأ بذكلاب ةمهتم تناك نا تيأرأ اتلقو .باوصلاب ملعا هللاو لوقلا ضعب يف

 نا اهتمهت نأ عاضرلا ىلع ةداهشلا يف ةصاخ اذه يف ليق دقف .ال مأ اهتلزنمب

 يأ اهسفن يف تمهتا اذإ اهنا ليق دقو .مارح ىلع عمجت وأ لالح نع قرفت
 .عاضرلا ىلع ةداهشلا يف انفرع اذه بسح ىلعف اضيأ ةمهت كلذف انزلاب

 زوجي له يبص توم وأ لالهتسا وأ عاضرب تدهش ةأرما نعو : ةلأسم

 ريغ .ملعا هللا رثؤملا وبا لاق .هيف فلتخم ما اوس ةمأ ىلع اهتداهش تناك ناف

 اهنيد يف ةلدع تناك اذإ امهتداهش ةزياج ةعضرملا وأ ةلباقلا نا لوقن يذلا نا

 اهنا تدهش اذإ عاضرلا ىلع اهتداهش ةزياجف ةمألا اماو .ةيسوجم تناك ولو
 .ملعا هللاف ةدالولا اماو ةلدع تناك اذإ تعضرا

 نا مث انالث اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نعو ىراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 تلاقف ةبئاغ تناك ةلدع ةأرما تءاج مث .كله مث اهب زاجو اهجوزت رخآ الجر

 .اهقلطم ىلا تعجرو تدتعا نا دعب نم رخالا اهجوز تعضراو امهتعضرا اهنا
 اذهو اهجوز نيبو ةأرملا هذه نيب قرفيو لوبقم ةأرملا لوق ناف تفصوام ىلعف
 اذإ هيلع مارح اهنا لوقن سيلو هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحتالو طلغلا نم
 تثرو تناك ناف عاضرلاب امهنيب ةأرملا تدهشو اهنع تام يذلا ريغ تجوزت
 .ةثرولا ىلع هتدر ائيش هنم

 نادهشن اتلاقف ناتأرما تءاجف ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ةأرملا تناك نا لاق .هتأرما ابأو لجرلا ينعت انالفو انالف تعضرا تلاق ةنالف
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 تتام دق تناك ناو .كلذ نع تلئس ةيح امهتعضرا اهنا اهفوق نع دهشت يتلا

 لجر دهش ناف تلق .اهيلع ماقملاب رمؤي مل دعب نيتدهاشلا نيتأرملا تفلخو
 قرفي لاق ةملسم متدهشا يتلا ةأرملاو .لودع دوهشلاو امهتضرا دق اهنا ناتأرماو

 .تركذام اذه ءاج اذإ امهنيب

 انالف تعضرا اهنا تلاق اذإ ةأرملا يف لوقتام تلقف هتلأسو : ةلأسم

 لاق .عاضرلا حب سيل امه وأ عاضرلا دحب امهو امهتعضرا اهنا حصفت ملو ةنالفو
 امم ناك ىتم عاضرلا يف بيرتس اذإ ىدنع هجولاو .اعاضر ناك برتست مل اذإ

 .كلذ نع صحفت نا اعاضر نوكي

 ىتح عاضر وهف عاضرلاب ةأرملا هذه تدهش اذإف عضوم يفو : ةلأسم

 .لاصفلا دعب ناك هنا ملعي

 عضرا مل لوقت ةأرملا كلذكو رثالا نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 مث امهتعضرا دق لوقت وأ تيسن دق تنكو امهتعضرا دق لوقت مث انالفو ةنالف

 وأ جوزلا اهب لخد دقو قرفي مل وأ امهنيب مكاحلا قرف دقو امهعضرا مل لوقت
 لبق ةلدع تناك نا اهنا لاق نم لاقف .ةلدع ريغ وأ ةلدع ىهو .اهب لخدي مل

 امهعضرا مل تلاق اذإ اهنا لاق نم لاقو .نايسنلاب ترذتعا اذإ لاح لك ىلع اهلوق

 كلذل الخ ىتح دهشت ملف نيعمتجم امهارت ىهو تتكسو امهحاكنب تملع وأ
 ةداهشلا نع اهتوكس يف اذهو معن لاق هريغ نمو .اهتداهش لبقيالو مهتت اهنا
 تدهش اذإ اماو .عاضرلاب تدهشف تعجر مث امهعضرت مل اهلوق وأ اهملع دعب

 لبقي مل اهتداهش نع تعجر مت امهنيب مكاحلا قرفي نا لبق تعجر مث عاضرلاب
 جوزلا مزل يذلا قادصلا مرغتو امهنيب قارفلا متيو روز ةداهش تناكو اهلوق
 انالف تعضرا اهنا ةأرملا تلاق اذا لاقو هللادبع ىبا نع دجوي اممو .اهببسب ةأرملل

 تلاق اذإ معن هريغ لاق .لوألا اهلوق لبقي سيلف كلذ دعب تركنا م ةنالفو

 تدهشف تعجر ممت اهب مكحي نا لبق اهتداهش نع تعجر مث هب تدهشو كلذ
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 تتكس ناو .اهسفن تبكو هنع تعجر دق اهنال لوألا اهلوق لبقي مل ةينب كلذب

 .هيف كشال اعوجر عجرتو اهسفن بذكت مل اذإ اهنم كلذ لبق تدهشف تعجر مث

 زوجي له نونب اهلو اهالوم تعضرا اهنا تدهش ةكولمم تلق : ةلأسم

 ةلوبقم ةعضرملا ةداهش نا ثيدحلا ءاج دق لاق .ال مأ اهينب ما ىه اهعيبي نا هل

 اهتانب نم دحأ الو اهحكني نا هل زوجي الف حاكنلا يف اماو ةمأ تناك ناو

 نا بحا يناف كلملا يف اماو .ةلوبقم اهتانب حاكن يفو عاضر يف اهتداهشو
 يف زوجت اهرا ملف كلذ يف اهسفنل اهتداهش زاوج اماو مهعيبي الو مهمدختسي
 .ةربدتو كلذ نع لسو عيبلا عنم اهسفن ىلا رجت اهنأل .ملعا هللاو عيبلا يف مكحلا

 نبا نع ديز نب رباج نع دجوي اممو ايركز يبا باتك نم باتكلا ىلا عجر
 دنع اهوفلحتسا لاقف امهتعضرا اهنا ةأرماو لجر ىلع تدهش ةأرما نا سابع

 دنع اهوفلحتساف اهيدن ضييب ىتح لوحلا اهيلع لحي مل ةبذاك كت نا اهناف ماقملا

 دمحم نب دمحا يضاقلا نع تظفحو .اهبدت ضيبا ىتح لوحلا اهيلع لحي ملف ماقملا

 ةلدع ريغ تناك اذإ اهلوبق يف فلتخم جيوزتلا لبق ةعضرملا ةداهش نا دلاخ نب

 امهنيب قرفي هناف هلدع نوكت نا الا ةأرما ةداهشب امهنيب قرفي الف ج وزت اذاف

 قرفيال نورخآ لاقو ةلدعلا ةداهشب امهنيب قرفي موق لاق .اهب زاج اذإف اهتداهشب

 ةمذلا لهأ نم ةعضرملا نا لاق نم لاقو .ملعا هللاو لدع ىدهاشب الإ امهنيب

 ةداهش زاوجب رثألا ءاجو هيلع عمتجيال امم كلذو نيملسملا ىلع اهتداهش زوت
 مارح ىلع عمجت وأ لالح نع قرفت نا مهتت نا اهتمهتو ةمهتم نكت ملام ةعضرملا
 نوكيال لاق نم لاقو .ةلدع تناك اذإ ةيمذلاو ةيسوجلاو ةمألا ةداهش زوجت ليقو

 .نيملسملا ىلع كلذ ناك اذا ةلبقلا لهأ يف الإ كلذ

 ةأرماو لجر نيب عاضرلاب تدهش ةأرما نعو ىراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 .هيلع مرحتو اعاضر نوكي له كلذ دعب وأ نيلوحلا يف عاضرلا ناك ملعي ملو
 ناك هنا ملعي ىتح عاضر وهف عاضرلاب ةأرملا هذه تدهش اذإف تفصوام ىلعف
 .لاصفلا دعب
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 وهو راجه ىلاو همكح امكح هللا ةمحر ناورم وبأ ضقنو ليقو : ةلأسم

 نبلب اهتخأ تعضرا اهنا اهما تدهشف ةيراجب جوزت لجر يف لالمش نب ناميلس

 لاقف .اهمأ تدهش نيح قادص الو مارح ةيراجلا نا راجه ىلاو ىارف اهتنبا
 كلذ ركنا ناف الماك اهقادص اهلف اهب لخد ناك نا اهقادع اهل لب ناورم وبأ

 .اهقادص هيلعف ارتس اهيلع ىخرا وأ اباب اهيلع قلغا هنا نيدهاش ةأرملا تماقاف

 .ةلدع اهما تناك نا اه قادص الف اهب لخد نكي ملو هنيب مقت ملو ركنا ناو

 ولو بألا ةداهش زوبتال امنا لاقو ةزئاج عاضرلاب اهتنبل مألا ةداهش نا ىأرو
 . ةرئاج اهتداهشف مالا اماو .هدلول دهش

 اتلاقف ناتأرما تءاجف ةأرما جوزت لجر يف هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 امهنيب قرفيال لاقف هتأرماو لجرلا ينعت انالف تعضرا دق تلاق ةنالف نا دهشن
 دوهشلاو امهتعضرا دق اهنا ناتأرماو لجر وأ لدع ادهاش اهيلع دهشي ىتح

 .تركذام ىلع اذه ءاج اذا امهنيب قرفي لاق ةملسم امهتدهشا يتلا ةأرملاو لودع

 هللادبع وبأ لاق ةنالفو انالف تعضرا دق تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 .ةرح ةلدع نوكت ىتح امهنيب قرفيال

 ادحاو ادهاش اهتوم دنع دهشت ةأرملا نا انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم

 تام امكاح نا ول امك لدع ىدهاشب الا اهيلع زوجيال .ةنالفو انالف تعضرا اهنا

 .لدع يدهاشب الا ربجي مل اذكو اذكب نالفل تيضق ىنا ادحاو الجر دهشاو
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 جيوزتلا ىلع ةداهشلا باب

 دهش اذاف هتجوزو دمحأ نب مهاربا رما يف تركذ ام اماو يراوحلا يبا نع

 ءاش نا كلذ زاج ةرهشلا ىلع جيورتلاب رخا دهشو جيورتلاب دهاش نع دوهش
 . الودع اوناك اذإ كلذ ىلع ةزئاج مهتداهشو هللا

 يذلا ةأرملا يلو نا يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاقو : ةلأسم

 رهملا ىلع ةأرملا قح ىلع هتداهش زوجت امناو حاكنلا ىلع هتداهش زوبتال اهجوت
 .لجرلا ىلع اهل دهش اذا

 دهشي ىتح ال لاق حاكنلا ىلع هتداهش زوجتا جوزي لجر نعو : ةلأسم
 رثوملا وبأ لاقو .ةأرملا ىضرب هتداهش زوجت نكلو ناتأرماو لجر وأ نالجر

 ١ .قادصلابو

 ىلع ادوهش دهشاو فورعم قادص ىلع ةأرمإ الجر جوز لجر : ةلاسم

 زجت مل دوهش اهل دهشف اهقادص ىلا ةأرملا تجاتحا مث هللا ءاشام انبلف قادصلا

 جوزملا ةداهش زوجت دلاولا ريغ جوزملاو .هعم رخآ لجرو جوزملا الا مهتداهش

 ناك اذإ قادصلا يف ةزئاج هتداهش ناف دلاولا ريغ وهو هعم دهاشلا لع اذإف

 .حاكنلا ىلع هتداهش زوجيالو ازياج

 تفلب دقو غلاب ةأرما ةنالف نا مكاحلا عم ادهش نيدهاش نعو : ةلأسم

 ةخسن يفو نابتساو تريغ اهجوز اهب لخد املف اهجيوزتب مكاحلا رماو ءاسنلا غلبم
 ةخسن يفو تغلبو غولبلا اهب رظتناف غلبت مل اهنا اهرما نابتساو تعفرو تريغ
 قحلا نيدهاشلا ىلا بلطو قادصلا همزلف اهرشاب دقو جوزلا تهركو تغلبف

 كلذ ملع نوكي نا الإ رثوملا وبأ لاق .قادصلا قحلا ةمارغ نع امثدعبن امف

 .وه هيلع مرغلاو امهيلع مرغ الف امثدهشتسا امناو
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 جيورتلاب رخا دهشو جميوزتلاب دهاش نع دوهش دهش اذا ليقو : ةلأسم
 . الودع اوناك اذإ كلذ ىلع ةزئاج مهتداهشو هللا ءاش نا كلذ زاج ةرهشلا ىلع

 رصبلاو ملعلا ىلوا نع رثالا نا كربخا هللادبع ىبل باوج نم : ةلأسم

 .هورضحي مل ناو روهشملا حاكنلا ىلع اودهشي نا دوهشلل نا هللاب

 مث اهعم ماقاو اهب لخدو ةينالع احاكن ةأرما لجر جوزت اذإو : ةلأسم

 .حاكنلا اودهش اونوكي مل ناو هتأرما اهنا اودهشي نا اهناريج عسي هناف تام

 ةنالف ج وز انالف نا اعطق دوهشلا ةداهش نع نسحلا ابأ تلأس : ةلأسم
 نولاسي الو مهتداهش تبنت ال لاق كلذ نع نولءاسي له نالف ةجوز ةنالف ناو

 اعطق اودهشف ةرهشلا لبق نم جم وزتلاب اوملع امنا اوناك ناف هل تلق .كلذ نع
 كلذ نع اولئس ناف هنم تناب اهنا اوملعي نا الا كلذ مهل زوجي لاق هتأرما اهنا

 .هنم تتاب اهنا ملعنام اولاقف ةخسن يفو

 ناك اذا دلولا اهجوزت ةأرما ىضرب هدلول دلاولا ةداهش زوجيو : ةلأسم

 .ىضرلاب هتداهش زبت مل جوزملا وه دلاولا ناك ناف .دلاولا ريغ هجوز دلولا

 يف زوجت هتداهش نا جوز اذإ ىلولا يف ناورم يبا نع رضنلا نب دمحم ظفحو
 .جوز يذلا وه هنال جيورتلا يف زوبت الو .ىضرلاو لاملا

 اذا كلذكو كلام نب تلصلا ىلا هباوج يف هللادبع يبا نعو : ةلأسم

 دوهشلا نم كلذ لبقي الف امارح وأ ةمرح ف نالف نب نالف هجوز نا اودهش

 .مارحلا اورسفي ىتح

 لجرل ادهش نيلجر يف بوبحم نب دمحمو ةبقع نب حاضولا لاقو : ةلأسم
 .زوجتال هتداهش نا اهجوزت ديري امهدحاو اهيلو هنا ةأرماو

 جيوزت دهش دق ناك لجر نع تلأس يراوحلا يبا باوج نم : ةلأسم
 ةنيبلا تعدف ةافولا اهترضح ةأرملا نا مث ةنيبلا لمحو قادصلاب دهشو ةأرماب لجر
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 هل وه سيلو هل اهيلع قحب هل وه اهجوز ىلع يذلا اهقادص نا مهتدهشاو
 نالف نب نالف نا وا اذه نا دهشيو هملع يدؤي نا هيلعف تفصوام ىلعف ءافوب

 نالف تنب ةنالفل اودهشيالو اذك وا اذك قادص ىلع نالف تنب ةنالفب جوزت

 يدؤيو قادصلاو ج وزتلاب هملع دهاشلا يدؤيف .اذك قادص نالف نب نالف ىلع

 نيدهاشلا نيذه ادهشا نادهاشلا ناك ناو هنع قادصلا مدهب امهملع نادهاشلا

 دهش مث قادصلاو جم وزتلاب هملعب دهاشلا اذه دهش قادصلا مدهب امهتداهش نع

 ةأرملا هذه نا امهتداهش نع نالفو نالف يلدهشا لوقيو نيدهاشلا ةداهش نع

 .نالف نب نالف نع اهقادص تمده دق

 قادص ىلع هنالف جوزت هنا لجر ىلع ادهش نيلجر يف لاقو : ةلأسم
 حاحلا ناف .مهرد ةئامسمحح ىلع اهجوزت هنا نالدع نارخا دهشو مهرد ةئام

 احلا اهب مكح ىرخألا لبق نيتداهشلا يأف ةداهشلا اوخرا ناف دوهشلا لأسي
 مل ناف .اهجوز ىلع اهل قادصلا اذه نا هللاب نيمي اهيلعو نيقادصلا نم رتكالاب

 .لطابب اهل ادهش اهيدهاش نا ملعتام هللاب انيمي مكاحلا اهفلح كلذ فرعت

 فلأ قادص ىلع ةأرما جوزت هنا لجر ىلع ادهش نيدهاش يف : ةلأسم

 .ىرخأ دعب نكلو ًاعم هنزو يف انوكي الو مهرد ىفلا ىطعت لاق .نيترم مهرد
 ةئام كلاهلا اهجوز ىلع اهل نا نيدهاش ترضحا ةأرما يف ليقو : ةلأسم

 ةلخن نوسمخو ةئام هيلع اهل ىه تلاقو .ةلخن نيسمخو ةئامب نارخآ اهل دهشو ةلخن

 لاق هريغ نمو .اهنيمي عم اه كلذف عيمجلا تعدا ناف .اهنيمي عم رثكألا اهلف
 هذه نا ةنيبلا دحت نا الإ ةلخن نوسمخو ةئام وهو رثكألا الا اه سيل ليق دقو
 دوهشلا دهشي نا الا .ىرخألا ةنيبلا اهب تدهش يتلا نيسمخو ةئاملا ريغ ةئاملا
 دحاو سلجم يف ةدحاو ةداهش هب اودهش امب هسفن ىلع مهدهشا جوزلا نا اعيمج

 نيرخالا نا نيدهاش لك لاق ناف ةلخن ةئامو نيسمخ ريغ ىرن الف اعيمج هورضح

 لاق هريغ نمو .اهنيمي عم هتعدا اذإ هلك قحلا هلف امثدهشا اك مهعم انوكي ل
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 وا نيقادصب نيترم اهجوزت هنا حصي نا الا رثكألا الإ اه سيل ليق دقو معن
 .نيسمخو ةئاملا يف هلخاد ةئاملا نأل نيسمخلاو ةئاملا ريغ ةئاملا هذه نا

 يف رذنملا نبا ريشبو ةبقع نب حاضولاو بوبحم نب دمحم لاقو : ةلاسم

 امهتداهش نا اهجيوزت ديري امثدحاو اهيلو هناب ةأرماو لجرل ةداهشب ادهش نيلجر
 . زوجحتال

 الخ مث هللادبع ةجوز ةصفح نا ملع لجر يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 جوزلا اهركناف احلا ىلا هتند مث كلذ دعب اهجرخا هنا ملعي الو نونس

 ةجوز ةصفح نادهشي نا هعسي هنا ةيجوزلاب اهل دهشي نا لجرلا اذه ىلإ تبلط

 ناو . هتباث هتداهش نوكتو ةمرح الو قالطب هنم تناب اهنا ملعأ الو هللادبع

 .امهنيب تبجو ةمرح الو قالطب هنم تتاب اهنا ملعا الو هتجوز تناك اهنا دهش

 ناو جوز هنا هسفنب ىعدا اذا ليكولا ةداهش زوجيال هنا عمو : ةلأسم

 . الدع ناك اذإ كلذ زوجي ليق دق هنا عمف قحلاو جي وزتلا ىلع دهشو كلذ عدي مل

 ج وز اذا لاقو هنع هللا ىضر ةكرب نب دمحم نب هللادبع نعو : ةلأسم

 ىتح هيلع دهشي نا جوزملل سيلف هيلع سانلا دهشيل همهفتساو الجر لجر
 هللا هيضر ديعس وبأ لاقو .خيشلا نغ كلذ ظفح ىرخا ةرم هسفنل همهفتسي
 هتجوزل قحلا اذه هيلع ناف جي وزتلاب ىضر دق هنا هل ماهفتسا دنع رقا اذا هنا ىعم

 لاق اذاو .ىدنع ءاوس كلذ يف هريغو جوزملاو رارقالا ىنعم ىلع اذه جرخ
 مهتلمج نم هسفن اجرخم ءالؤه كيلع دهشي وأ كل نورضاحلا ءالؤه كيلع دهشي

 نيرضاحلا ينعي اودهشا وأ ءالؤه تدهشا دق لاق وأ ءالؤه ىلع دهشي معن لاق
 ماهفتسالا ف نيرضاحلا نم ةبطاخلا يف هسفن لزع اذا اذه لك يفف ج وزملا نود

 لاقام انعم ينبجعي اذهف مهنم دهشملا هلزع وا هنود هل ةداهشلا ىنعم ىلع هل

 نم دلوتيام كلذكف ةيناث ةرم هسفنل همهفتسي ىتح هدهشا هنا هيلع دهشيال هنا

 رضح نم عيمج وا كرضح نم عيمج دهشي لاق نا ماهفتسالا ناك ناو .اذه
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 عبمج دهشا وأ معن لاقف رضح نم عيمج وأ كرضح نم عيمج دهشا وأ معن لاقف
 عيمج ىلع اودهشا لاق وا هرضح نم عيمج دهشا وأ معن لاقف هرضح نم
 نيرضاحلا ةلمج يف الخاد جوزملا نوكي نا هلنمو اذه يف اذه ينبجعيف نيرضاحلا

 قادصلاو ةيجوزلا قح نم جوزملا ريغل قحلا نأل هسفن ىلع داهشالا ىنعم يف
 .كلذ ريغ وأ

 ىلع كدهشا نا ديرأ امهدحأ لاقف نالجر هرضح لجر نعو : ةلأسم
 اذإف لاق .تفصوام ىلع اذهب دهشي نا هل زوجي له لجرلا اذه يتنبا جيوزت

 ةنبا هل ملعي مل ناو .جيوزتلا كلذب دهش اهجوزي نا داراو ةنبا دهشملل نا ملع

 ديري اميف ع دم لجرلا اذهف لدع ةنيب الو هبلق اهيلإ نئمطي ةرهشبالو هنم ملعي
 دوهشلل انعم نوكيالو ةأرملا هذهب لجرلا اذهل هجيوزت نم هيف دوهشلا لخدي نا

 جوزلا لصيال هنأل حاكن يف الو در يف جورفلا هتحابا يف ىعدملا لوق اولبقي نا
 اولخديال نا مهيلع ناك مث نمف دوهشلا ةداهشب الا هلالختساو ج رفلا ةحابتسا ىلا

 .ىعدملا ىعدي اك هنا اوملعي امب الا درلاو جيوزتلا يف
 امهتداهش زوجت لهف هعم رخآو ىلولا ةداهشب ةأرما جوزت لجر : ةلأسم

 .ال لاق .امهحاكن ىلع

 ىضرلا ىلع ىلولا ةداهش نا ىسوم نع ةبقع نب حاضولا لاق_: ةلأسم
 .ةزياج ح اكنلاب

 قيناود ةتس مهردلاو مهرد فلأ اهجوز ىلع تعدا ةأرما : ةلأسم

 ةنيبلا رضحاو يندعم مهردلاو مهرد فلا اهنا جوزلا رقاو كلذب ةنيبلا ترضحأو

 .ةأرملا ةنيب لوق لوقلاف كلذب
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 همامتو لقعلا ناصقنب ةداهشلا باب

 لقعلا صوقنم هنا نادهاش هيلع دهش لجر يف يلع يبأ نع :هللادبع وبأ لاق
 ناصقن هنيب زوجت امتاو ىلوا لقعلا ةحص نا .لقعلا حيحص هناب نادهاش دهشو

 .هلقع ناصقنب مكحب كاننهف هتابنب ةينب نكت مل اذا لقعلا

 نالف اندهشا اودهش اذا دوهشلا نع هتلأسو ىراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 بتكي يذلا بتاكللو .دوهشلل كلذ هرك هتيأرف لقعلا حيحص وهو نالف نب

 .هلقع نم ةحص يف نالف نب نالف اندهشاو .اناصقن هلقع يف ملعنام نولوقي نكلو

 نم دوهشب ىتا مث لقعلا حيحيص وهو اندهشا نالف نب نالف نا دهش اذإو لاق
 ناصقنب اودهش نيذلا الو مهتداهش لبقت مل هلقع ناصقنب اودهشف ءالؤه دعب
 ىتا مث اناصقن هلقع يف ملعن الو نالف نب نالف اندهش اولاقف اودهش اذإو .هلقع

 بيغي ناك هتيأرو مهتداهش تلبق هلقع ناصقن ىلع اودهشف دوهشب مهدعب نم

 هتيأرو لقعلا حيحص وهو اندهشا اهيف بتكيو كوكصلاو اياصولا بتكي نم
 نم ةحص يف وا اناصقن هلقع يف ملعن الو .بتكي نا بتك اذا هل بحتسي

 حيحصلا اماو هلقع نم ةحص يف بتكي ضيرملاو هريغ نمو ،هرما زاوجو هلفغ
 .هلقع ةحص ىف بتكيف

٢٨



 توملا ىلع ةداهشلا باب

 هتجوز اما لاقف هتوم ىلع رخا لجرو هدلو دهشف باغ لجر نع هتلأسو
 ثاريملا هيف هل نال هتوم ىلع دلولا ةداهش زوجت الف لاملا اماو .جوزت نا اهلف

 اذا اذهو دلولا ةداهشب هيف اه ثاريم الو تيملا لام نم اهقادص ةأرملا ذخأتو

 .نيلدع هعم دهش يذلاو دلولا ناك

 تام هنا ةنيب كلذب تماقأو اهجوز اهيلا ىعن ةأرما نعو : ةلأسم

 رثكأ نورخآ كلذ دعب نم ءاج مث تجوزتو اهجوز اهنع يفوتملا ةدع تدنعاو
 املف اهيلا لبقا هنكلو كلذ ذا تمي مل اهجوز نا ىضراو متا اودهش نيذلا نم
 اذا ليق دقو لاق هريغ نمو .معن لاق .هنرت له تام لايل رشع ريسم يف ناك

 دوهشلا لق هتايح ىلع ةداهش هيلع لبقت الف تجوزتو ةلداعلا ةنيبلاب هتوم حص

 لبقأف وه هنايعب كلذ حص اذاف نايعلاب وه حصي وا وه مدقي نا الا اورثك وا

 رخآلا اهجوز نيبو اهنيب قرفيو دوهشلا هب دهشام لطاب حص دقف هسفنب وه
 لاملا نم اوفلتا ام مرغ مهيلع اروز اودهش هتوم ىلع اودهش نيذلا ءالؤهو

 . مهتداهشب

 انوكي ىتح امهتداهش لبقت الف لجر يعن ىلع نانثا دهش اذإو : ةلأسم
 هلكاو دحاو لجر الا هدنع سيلو قيرطلا يف تام هنا ادهش اذإو لدع ىوذ

 . زوجت هرما يف نيقيلا مهتيال نم ةداهش عم هدحو هناف هعم وهو عبسلا

 امثانلأس انالفو انالف نا نيرخآ ناسل نع نيدهاش نع لئسو : ةلأسم

 لاق .هدعب هتأرما جيوزتل امهتداهش زوبت لتق وأ انملعب تام انل الاقف نالف نع

 انالف نا دهشن الاقف نارخآلا نادهاشلا نالجرلا ءاج نا نكلو ريخ كلذ امنا

 اذا تءاش نا ةأرملا جوزتلو امهتداهش تزاج لتق وأ تام انالف نا انعم دهش

 :اهتدع تضقنا
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 زيجي نا مامالل يغبني هناف لجر توم ىلع نا دهاش دهش اذاو : ةلأسم

 هانفدو هيلع انيلصو هتزانج انعبتا انأ ادهش اذا امهنال هتوم انياعي مل ناو امهتداهش

 سانلا هماع نال هتوم انياعي مل ناو هتوم ىلع امهتداهش زيجي نا مامالا ىلع بجو
 .اذه ىلع

 لبق لتق امهيا فرعي ملو ةدحاو ةليل يف هدلوو لجر لتق اذإو : ةلأسم
 ةداهشلا هذه نوكت الف رخالا لتق امثدحا نا مهلوق لبقيال نمم ةعامج دهشف

 مكحي نا مكاحلل سيلو امهدحا لتقب ريخأتلاو ميدقتلا يف ةرهشلا لبقتالو ةرهش

 .ةرهشلاب

 مكحي الف هتنفدو هربق تيلوت يذلا انأو تام نالف لاق لجر : ةلأسم

 اوجراف هلام مسق مهل بيطيف تام هنا اوفرعيل ربقلا شبن هؤايلوا دارا ناف هلوقب

 .ىنعملا اذه ىلع مهل زوجي هنا

 اودهشي نا مهل زوجي له دوهشلا نعو ىراوحلا ىبا باوج نمو : ةلأسم
 ىلعف .لودع ريغو لودع مهو ةثالثو نينثا دنع هركذ اوعمس اذإ تام انالف نا

 لودع ريغ اوناك ناواديعي وأ ابيرق اوناك هتومب اودهشال ودع اوناك ناف تفص وام

 .اديعب وأ ابيرق ناك دريال اربخ نوكيو ةماعلا عم دهشي ىتح هتومب اودهشي مل

 ةتالثلاو نينثالاو دحاولا ريخ نم هتوم ىلع ةداهشلا زوبيال ليق دقو هريغ لاق
 هتومب اعطق نودهشي الو زئاج كلذف مهتداهش نع مهودهشيو اودهشي نا الا
 .ةرهش وا نايعب الا

 هنا نادهاش دهشو تام هنا لجر ىلع نادهاش دهش اذا ليقو : ةلأسم
 مكح اذإف هتومب مكاحلا مكح نكي ملام ىلوأ ةايحلا ةداهشف دحاو ماع يف اعم يح

 نايعلاب هتايح حصت نا ىلا كلذ لبقي مل هتايح ىلع ةينب تدهش ممت هتومب ك احلا

.ملعا هللاو نيدهاشلا ةداهش نم ىلوا نايعلا نوكي كانه مغ



 زخالا لبق امهيا فرعي ملو ةدحاو ةليل يف هدلوو لجر لتق اذإو : ةلأسم
 نم امهنم دحاو لك ثرويو قرغلاو امدهلا مكح امهمكحف .هتروو الام افلخو
 رخالا لبق لتق امهدحا نا مهلوق لبقيال نمم ةعامج دهش ناو .رخالا لام بلص

 امهدحا لتقب ريخأتلاو ميدقتلا يف ةرهشلا لبقتالو ةرهش ةداهشلا هذه نوكت الف

 هملعي الو ةرهشلاب مكحي نا مكاحلل سيلو لودعلا تاقنلا ةداهش الا هيف لبقيالو

 لاقو لاملا ىلع ةثرولا ضعب بلغت ناف .ةلداعلا ةنيبلاب هعم حص امب مكحي امناو

 نيملسملا وا مكاحلاب ةثرولا رئاس رصنتساف نالف لبق لتق انالف نا ىعم حص دق

 نا نيملسملا ىلع ناك مهيلع يدعتلا نيملسملا وأ مكاحلل نيبتو بلغتملا اذه ىلع
 ةحصب ةنيبلا تماقو اذه لنم هيلا عفر اذا مكاحلا اماو .ةظعوملاو لوقلاب مهورصني

 .لاملا ىلع بلغتملا اذه عنمو مهفصنا ملظلاو ىوعدلا
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 مهاردلا ىلع ةداهشلا ىيف باب

 سلجم يف نيلجر نيب ةعيابم وأ ةأرماب لجر جيوزتب نودهشي لودع لاجر نعو

 نيفلأب اودهش نيذلا ةداهشب ذخؤي هناف نيفلأب دهش مهضعبو فلأب دهش مهضعب
 نيفلألا ىلع عمتجا اذا اوعمس امب اودهش نكلو روزب اودهش نيرخالل. لاقي الو
 .نانثا

 دهشأ لجر نعو .دمحم نب رمع دمحم نب ىسوم لأس اممو : ةلأسم
 كلذل نيرخا نيدهاش اضيا دهشا مث مهرد فلأب نيدهاش لجرل هسفن ىلع

 ىتش سلاجم يف تاداهش يف داهشا ةرشع اذه ىلع دهشا مهرد فلأب لجرلا
 ىرتام مهرد فلا ىلع امنا هسفن ىلع دهشملا لاق فالآ ةسمخ قحلا بحاص بلطف

 نمت مهرد فلا نا ةنيبلا دهشت نا الا مهرد فلا همزلي امنا لاق .هنم ذخؤي

 .ملعا هللاو دحاو فلا وهف الاو هنوضعبيو منغ نمت اذهو بح نمت اذهو .نطق

 نيسمخو ةئام نالف ىلع نالفل نادهاش دهش اذإو دمحا نب نسحلا : ةلأسم

 كلذب دهش اذاف امهرد نيسمخو ةئام لوقي ىتح امهرد نيسمخ الا هل تبني مل امهرد

 .ملعا هللاو نوسمخلاو ةئاملا تبنت

 نعو .رثؤملا يبا باوج هنا بسحا امم بوتكم باوجب ةلصتم : ةلأسم

 دهشو امهرد نيناثب نيدهاش هيلع رضحاو مهرد ىتيام لجر ىلع ىعدا لجر
 ركناو نيتداهشلا ىدحاب بولطملا رقاو مهرد ةئامو نيرشع هيلع نا نارخآ هيلع

 يف الو هرارقا يف رظني سيلو دوهشلا ةداهشب اعيمج نيتئاملا هيلع ناف .ىرخالا

 نيرشعب نادهاش دهشو دحا اهب هيلع دهشي ملو نيناثلاب رفا ناك نا اماو .هراكنا

 نيرشعلا يف هلخاد .نيناثلا نال معن لاق هريغ نمو .ةئامو نورشع هيلع امناف ةئامو

 نيدهاش هيلع رضحاو مهرد ةئامب نيدهاش هيلع رضحا نا كلذكو .متلق ةئاملاو
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 نادهاش هيلع دهش نا كلذكو متلقو .مهرد ةئام هيلع امناف مهرد ةئامب نيرخا

 وا امهنيب عيب نم ةئامي نارخآ هيلع دهشو ةهج يا نم ايمسي ملو مهرد ةئامب
 اودهش اذاف نارخالا نادهاشلا اهب دهشي ىتح ةئام هيلع امناف ةمولعم ةهج نم

 رضحاو مهرد ةئامب نيدهاش هيلع رضحا نا تيارا متلقو .ناتيام امهف كلذك

 ناذه اهب دهش يتلا ةئاملا هذه ريغ مهرد ةئام هيلع نا نيرخآ نيدهاش هيلع

 هللاو هب اودهش امب ىلوا امهو .ةلوبقم امهتداهش ىرا يلاف نارخالا نادهاشلا
 م احلا هفلحتسي نا دعب ةنيبلل هب هل تدهش امب هل دوهشملل مكحي امناو .ملعا

 نادهاش هيلع دهش نا تيارا متلقو .هنيمي هيلع دوهشملا بلط اذا هاوعد ىلع

 لجا ىلا مهرد ةئام هيلع نارخآ هيلع دهشو ةلاح مهرد ةئام هل هيلع نارقا هنا

 نادهاش هيلع دهش نا كلذكو متلق .ناتلاح ناتئام وا ةئام هذه نوكت اذكو اذك

 هيلع نا نارخا هل دهشو ناضمر رهش يف لحت مهرد ةئام هل هيلع نارقا هنا

 امو ةئام وأ نيتئام ةداهشلا هذهب هذه نوكتا لاوش رهش يف لحت مهرد ةئام هل

 امهو نيرارقاب رقا هنال ناتئام اندنع هذهف هايجس يذلا لجالا ىلا وا ةلاح نوكي

 بلاطلا ىعد اذا لجالا يف هاوعد لبقت ملو هرارقا همزل دق هنال هيلع ناتلاح

 نادهاش هيلع دهش اذا اماو لاق هريغ نمو .ةلاح اهنا بلاطلا نيمي عم ةلاح اهنا

 مهرد ةئام هيلع نا نادهاش هيلع دهشو ةلاح مهرد ةئام هيلع نا رقا هنا

 اماو .ىمسملا لجالا ىلا امهدحاو ةلاح امهدحاو مهرد ناتئام امهف لجا ىلا

 هنا نارخا دهشو ةلاح مهرد ةئام هل هيلع نا رقا هنا نادهاش هيلع دهش نا

 ناتلاح مهرد اتئام امهف لجالا ىلا امثدحاو .لجا ىلا مهرد ةئام هيلع نا رقا

 لجا ىلا دحاوو ةلاح دحاو دهاش دهش نا تيارا متلقو .لجالا يف ىعدم وهو

 ةقفتم ةداهش هذه نوكت له ىمسم لجا ىلا مهرد ةئام هيلع هل نا رقا دحاوو

 .نيملا بولطملا ىلع امناو .اقح بلاطلل تبنت اهارا الو ةفلتخم ةداهش اندنع هذهف

 يذلاو .مالكلا نم طقسا هناف صقان مالك اذه نا انعم يذلا لاق هريغ نمو

 دهاش. دهشو .ةلاح مهرد ةئام هل هيلع نارقا هنا ادهاش دهشا هنا انعم جرخي
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 نيدهاشلا نال ةلأسملا ىنعم جرخي اذه ىلعف لجا ىلا مهرد ةئام هل هيلع نا رقا هنا
 افلتخا اذا ةئاملا ىلع تقفتا ولو ةداهشلا تلطب نيهجو نم افلتخا املف نافلتخم

 .هنمو .ةداهشلا يف فالتخا لجالا يف امهفالتخا نال لجالا يف

 ةسمخ اهنم هيلا عفدف مهارد ةرشعب هسفن ىلع لجر دهشا ناو : ةلأسم

 مث ةرشعلاب نادهشيك مهارد ةرشعلاب نادهاش هيلع دهش ىتح .يناثلا دحجو

 .يقب امو هاضق امب ادهشي
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 دوهشملا رقا اذا ةداهشلا يف باي
 هنم ناك وا اهلطبي امث ءىشب هل

 ٥هاوعدل نيدهاشلا ةفلاح ف ببسب

 دهاشلا نبال ناك لاملا اذه نا هل دوهشملا رقا ش لام لجرل دهش دهاشو

 دوهشملا قدصيالو دهاشلا ةداهش تلطب دق لوقنف .نمنلا هنم يفوتساو هعاب هناو

 .لاملا كلذ هل عاب دهاشلا نبا نا هل

 دهاشلا نبا نا هل دوهشملاو دهاشلا رقا اذا هنا رخآ هجوو : ةلأسم

 دوهشملا هب كرديام نامض هنبا نع هتداهشب عفدي دهاشلا ناف لاملا كلذ هل ع اب

 تام دق ناك ناو .لام هل ناكو ايح نبالا ناك اذا كلذو لاملا هنم ذخا اذا هل

 كلذكو .ملعا هللاو ةزئاج هذه هدلاو ةداهش نا لوقتف هوبا هثري هل لام الو

 .هللا همحر هللادبع يبا نع

 حاحلا دنع هاش يف اعزانت نيلجر نعو باتكلا اذه ريغ نمو : ةلأسم
 ماقاو .رخا لجرل رخالا فصنلاب رقاو اهفصن رخالا ىعداو امهدحا اهاعداف

 هنال هيدهاش بذك دق نوكيأ اذهل ةاشلا هذه نا ادهش مكاحلا عم لدع ىدهاش

 ىسعو هل اهلك اهنا ملعن نحن نالوقي نيدهاشلا نال ال لاق .فصنلا اهنم ىعدا امنا
 .امهتداهش مكاحلا لبقيو ملعنال نحنو هب هل رقا يذلا ىلا راص اهفصن نوكي نا

 يف يذلا لاملا اذه نا لجرل لجر ىلع ادهش نيدهاش نعو : ةلأسم
 د وهخملا نالفل هعاب دق لاملا اذه هل يذلا انالف نا امهدحا دهش مت نالفل نالف دي
 لاق نم مهنم ءاهقفلا نم فالتخا كلذ يفف .الوا هل دوهشملا كلذ ركناو هيلع
 نورخآ لاقو .لرالل لاملاف الاو اذه هدهاش عم رخا ادهاش عيبلل ىعدملا فلكي

 هدهاش قدصي نا ءاش ناف اهرخآب اهل وا لطبا هنال عيبلاب دهاشلا ةداهش تلطب
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 ناو هدي يف وه يذلل هعاب هنا هيلع دهش ش لاملا اذه هل نا دهش دقف اذه

 همحر هللادبع وبا لاق .رخآ دهاش ىلا جاتحيو هل هتداهش لطبا دقف هبذكي نا ءاش

 اذهو ةرخالا هتداهشب لوالا دهاشلا اذه ةداهش لطبا نم لوقلا ذخا انا هللا

 .تاداهشلا نم ههبشيامو اذه ف لا بحا لوقلا

 نم هل دوهشملا ىلع اهيف ناك اهب الا مكحلا متيال ةداهش لكو : ةلأسم

 نيدهاشلا وحن كلذو .هب هل دهشاام دري نا الا هيلع تزاج ةداهش دوهشلا دحا

 .هب هعم رقاو اذك هنم ضبق هنا امثدحا دهشف قحب لجرل نادهشي

 امهدحا دهشو مهرد فلاب اريعب عاب انالف نا نادهاش دهش ناو : ةلأسم

 .هتداهش تلطب هافوتسا دق هنا

 يف اعزانت نيلجر نعو هللادبع يبأ نع لئاسم هيف باتك نمو : ةلاسم
 لجرل رخالا فصنلاب رقاو اهفصن رخالا ىعداو امهدحا اهاعداف مكاحلا ىلا هاش

 بذك دق نوكيا اذهل ةاشلا هذه نا ادهش مكاحلا عم لدع يدهاش ماقاو رخا

 اهنا ملعن نحن نالوقي نيدهاشلا نال ال لاق فصنلا اهنم ىعدا امنا هنال هيدهاش

 احلا لبقيو ملعنال نحنو هب هل رقا يذلل اهفصن نوكي نا ىسعو هل اهلك
 .امهتداهش

 دهشي لجرلا يف ةفنيح يبا نع بوقعي نب دمحم لاق دجويو : ةلأسم
 اهايا هاضق دق هنا امهدحا دهشيو مهرد فلا ضرقب لجرلا ىلع نالجرلا هل

 ريشب لاق :لاقو ضرقلا ىلع هل امهتداهش زوبحت لاق .يضقي مل هل دوهشملا لاقف

 ادهاش رضحاف تئش ناو كيلعو .كل كيدهاش ةداهشب ضراف تئش نا هل

 دهاشب يتأي ىتح ادهش امب هل امهتداهش زيجا رباج يبا نب ىسوم لاقو .رخا
 .ذخان ريشب لوقيو فلالا هاضق هنا دهش يذلا عم

 امهدحا لاق مث .اقادص ةلخن ةئامب اهجوز ىلع ةأرمال دهش اذاو : ةلأسم
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 ةأرملل لاقي هنا ءاهقفلا لوق ضعب يفف اهنم هتأرباو ةلخن نيسمخ هنم تضبق دقو

 ناو ةلخن نيسمجح هنم ذخأتو هتداهش لبقت نا تءاش نا ةتيم تناك نا اهتترول وا
 وه هيلعف نيدهاشب اهقح تبت دق ضعب لاقو .هريغ رخا دهاشب تايلف تهرك

.لوالا لوقلاب ذخآ اناو اهنم هتأربا وا ةلخن نيسمخ اهاطعا هنا رخآ دهاشب يتأي نا



 قيرطلا ىلع ثادحالا يف ةداهشلا باب
 مه

 ىلع ثدحملا ناك ناف هل تلق .ديعس يبا نع بسحا ةفاضملا ةدايزلا نم
 يعم اذكه معن لاق .لطاب هنا حصي ملام هتجح هتومب تبنت له تام دق قيرطلا

 ثدحلا اذه نم ائيش انهاه ملعنال انا ةنيبلا تدهش نا تيارا هل تلق .ليق هنا

 لازيال ليق هنا يدنع لاق .هذه مهتداهشب لازي له قيرطلا ىلع ثدح وهو
 ىلع هثدحا انالف نا اودهش ناف تلق .دوهشلا ةداهش نم تفصوام ىلع كلذب

 :معن لاق .كلذك اودهش اذا كلذ فرصي له ةرباكملاو كلذل بصغلا ليبس
 كلذ ليا لطابلاب هتدحا هنا اودهش اذا كلذكو هل تلق .ليق هنا ىعم اذكه

 .كلذك هنا يعم :معن لاق .

 .اقيرط نالفل نا نادهاش دهش اذاو فنصملا باتك نم ةدايز : ةلأسم
 يف اهنا الوقي ىتح ةداهشب هذه سيلف نالف ضرا يف اماو .نالف ضرا يف اما

 اذهل انقيرط هذه هتعطق يف نا لجر ىلع لدع هنيب تدهش اذاو امثدحا ضرا
 .هفورعم قيرطلا نال هيلع ةزئاج مهتداهشف اهودحي ملو دجسملا

 وا عبات قيرط وا لجرل اقيرط هضرا يف نا هيلع دهش نمو : ةلأسم
 قيرطلا اودحي مل ناو .ةزئاج هيلع ةداهشلاو ةفورعم قيرطلا ناف دئاق قيرط

 نم هلام ىلا زوجي ناك هنا لجرل دوهشلا دهش ناف جرخي نا كلذب هيلع مكحيو

 ىلا لاملا اذه يف اقيرط هل نا .اودهشي ىتح ةتباث ريغ ةداهش هذهف لاملا اذه

 اذه نم هناتسب ىلا زوجي ناك ناتسبلا بحاص دلاو نا ةنيبلا تحص ناف .هلام

 .كلاهلل ناكام ثراولل تبت قرطم قيرط لاملا اذه يف هل نكي ملو .تامو لاملا

 يهو نومهتم مهناف نبح دعب نم الا قيرطلا ف بستحم ل اذإو : ةلأسم

 .ع رشلا نايب باتك ىلا عجر .نغض ةداهش
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 قرسلا ىلع ةداهشلا باب

 ةلح ريغب لجر لام نم ذخاي وهو الجر نياع لجر نع :دمحم ابا تلأسو
 لاق .همزليام عنتماو هل دهشي مل ناف تلق :معن لاق هيلع دهشي نا هل له .

 لاق .رخالا هذخاام فصن نامض هيلعف لاملا فلت ةداهشلل هنايك ببسب ناك نا

 ينبجعيال هللا همحر ديعس وبا لاق .لكلا نامض هيلع نا ءاهقفلا ضعب لاق دقو

 هجو نم هل لمتحي امل هنكلو هتنايخ ارتس نئاخلا ىلع كلذ ناك ىلا دصقي نا

 كلذ يف هل لمتحي ملو ارذع هل دجي مل اذاف ارذع هل دجي ىتح كلذ يف هباوص
 لاح ىلع كلذ مالعا نع كسمي نا زوجي ليق دق هنا يعمف .ىنعم هيف هل رما

 ىلعال زئاجلا هجو ىلع يعم وهو لوقي اضعب نا بسحاو .هدهشتسي ربخلا ضعب
 تدرام ىتم وا كقح تدرا ناف ةداهش نالف ىلع كل يدنع نا لوقي نا مزاللا

 مزاللا هجو ىلع كلذ هيلع سيل نا يدنع جرخيو .هيلع ةداهش كل ىعمف كلذ

 يف هل نكي ملو .هيلع ةداهشلا همزلت ثيح هيف هملعب هيلع دهشي نا هاعد ناف

 كلذ نايك ببس ناكف نيد يف الو سفن يف الو لام يف هيقت نم رذع كلذ

 فصنلا نامض نم ذئنيح فالتخالا نم لاق ام يدنع جرح هقح نالطب هيلع

 متك يذلا ىلا بلطي نا لاملا بحاصلو هل تلق هنمو .هجولا اذه ىلع لكلا وا

 لاملا بحاص لصور .هل دهشو عجر ن اف هل تلق : معن لاق لاملا مرغي ةد اهشلا

 ىلع يدنع اذه ديعس وبا لاق .ثنحلا هيلعو نامضلا هنع طقس لاق .هقح ىلا

 .نامضلا هيف همزلي هنا ىضم دقام هجو

 سيلف امثدحا عجر مث قرسلاب لجر ىلع ادهش نيلجر نعو : ةلأسم
 .عطق هيلع

 هدي تعطقف هب رماف .قرس هنا لجر ىلع اودهش رفن نعو : ةلأسم
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 .لوالا هنا اننظو انأطخا نكلو .قرس يذلا اذه اولاقو كلذ دعب لجرب اؤاج مث

 .رخالا ىلع نوقدصيالو .مهيلع عوطقملا هيد لاق

 دهشو .هاش قرس هنا لجر هيلع دهش لجر نعو هريغ لاق : ةلأسم
 لاق .هدي تعطق مهنم ؤرما كلذ لثم ىلع دهش اذا لاق .كلذ لنمب رخا هيلع

 ىلعو كلذب دهش ىدي امهنم دحاو لك نالفل قرس هنا هيلع دهش اذا هريغ
 .عطقلا هب بجي نصح نم كلذ نا دهشو هاشلا بحاص كلذ بلطف هاشلا ةميق

 هتيأر .ينا رخالا دهشو .اذكو اذك موي قرسي هتيار ينا امثدحا دهش ناو هنمو

 .عطقي مل .امهتداهش هيلع زبت مل ناتنيبلا وا نامويلا فلتخاف اذكو اذك موي قرسي

 مهنا موق ىلع لدع ادهاش دهش اذا لاقو بوبحم نب دمحم نع :ةلأسم

 لاق هريغ نمو .امهتداهش زبت مل حلصاو باتام دعب نم مهو وه ائيش اوقرس

 نارقي اميف امهسفنا ىلع امهرارقا زوبي نكلو امهلعف ىلع نادهشي امهنال :معن
 .كلذ نم

 مامالا هسبحف قرس هناب هنيب هيلع تدهش نمو دايز يبا نعر : ةلأسم
 نا مامالل سيل لاق نم لاقو .مامالا هعطقيلف دوهشلا تباغو ةنيبلا نع لأسيل

 .دوهشلا رضحي ىتح هعطقي

 يدهاشب الا ةقرسلا يف عطقيال دبعلاو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 اذه لام نم قرس هنا لدع ادهاش هيلع دهش ناف .كلذب هيلع نا دهشي لدع

 اذإو باتكلا نمو .عطق عطقلا هيف بجي امم ناكو ماق ريغ ءيشل اذكو اذك

 قرس هنا دهاش دهشو نالف نم ةفوكلاب قرس هنا قراسلا ىلع دهاش دهش
 .هيلع دحالو مرغي هناف اذكو اذك هنيعب لجر نم قرس هنا اعمتجاو ةرصبلاب

 ىلع نالجر دهش اذاو هنع هللا يضر دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

ءالؤه ةداهشب مكحي نا بحن مل ىنز هنا لجر ىلع ةعبرا دهش وا قرس هنا لجر



 فقي نا بحنو قرسلا فصو الو انزلا فصو نوفرعيال دق مهن الا اذه ىلع
 ول امهنال حاكنلا يف اضيا كلذ نوكي نا بحاو .ةنيبلا نم نيبتي ىتح مكاحلا

 ةخسن ةقرسلا دنعو امهريغ ةداهشب نيبي يذلا قالطلاب املعي ملو جيورتلاب اودهش
 نولوالا هب دهشام ىلع امهربتخيف مكحلا يف لجعي الف مكاحلل نيبيالو نيبت قرسلا
 .ملعا هللاو
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 لتقلا ىلع ةداهشلا يف باب

 رقا هنا رخا لجر هيلع دهشو الجر لتق هنا لجر هيلع دهش لجر نعو
 .لتقي لاق هلتقب

 موي هلتق دهاش لاقف جورجلاو لتقلا يف دوهشلا فلتخا اذإو : ةلأسم

 دومعب وا فيسب وا رجحب وا ةيدمع وا اذك عضومو اذكو اذك ةنس وا اذكو اذك

 .رخا عضومو ىرخا ةنس يفو رخا موي يف رخالا لاقو .رجنخب وا ىصعب روا
 ىلع ةداهشلا باب ف هتدجوام ش .لطبتو ةفلتخم ةداهش اهناف ىرخا ةديدحبو

 .لتقلا

_ ٥٢



 ببس ءيشلا يف هل ناكاذا دهاشلا يف باب

 مهدحا ءيربو موق نيب ناك اذا مدلا ف ليقو هللادبع يبا نع دجوي اممو

 .هتداهش تزاج همهس نم

 طئاحلا ءامب ادهش نيدهاش نيلجر رضحا لجر نعو هنعو : ةلأسم

 لوقاف .هتداهش زوجت له يش حسملا كلذ ف هلو .طئاحلا ىلع احسم فورعم

 تلقو .هكيرشلو هسفنل دهش امناو .ةصح هيف هلامب دهش هنال هذه هتداهش زوجتال

 له هب دهش يذلا قيرطلا كلذ يف زوبي وهو ناسنال قيرطب دهش نا كلذكو
 هلام ىلا هب دهش يذلا قيرطلا اذه نم ةقيقحب زوبي ناك ناف هتداهش زوبي
 ريغ ىلا اذكه هيف زوجي امنا ناك ناو قيرطلا اذه يف هتداهش زوجي الف

 .ةزئاج هتداهشف هيلا هنم قرطتي هل لام

 سانلا ع رش اميف ةداهشلا زوجتو رفعج يبا نع ذخا باتك نمو : ةلأسم

 امو دلبلا لها هيلا عمتجي يذلا عماجلا دجسملاو راهنالاو زئاوجلا قرطلا لتم هيف
 وا ءيفلا نم نوملسملا عمج امو يفاوصلا ف يلاولاو مامالا ةداهشو ليبسلل ناك

 ناك نا يراوجلا وبا لاق هريغ نمو .اومسقام ىلع ماسقلا ةداهش زوجت و هريغ

 يذلا ناطلسلا اذه امهلوق لبق مسقلا كلذل ناطلسلا .امهماقا دق نامساقلا

 امهتداهش تطقس لاملا اذه انمسق انا نامساقلا دهش اذاو هريغ نمو .امهماقا

 .هسفن لعف ىلع دهش نم لك كلذكو

 .دلبلا لهأ ةداهش هذ زوجت عماجلا دجسملاو : ةلأسم

 ةزئاج معنف .اهيف ةخسن هيف رميو زئاج قيرطب دهش لجر نعو : ةلاسم
 زوجتال لوقاف ةزئاج ةيقاس تناك نا تلقو .اعماج اقيرط ناكو الدع ناك اذا
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 .ةصاخ ةيرقلا لهال ةيقاسلا نال قيرطلا لثم تسيل اهنال دهشي نا اهيف ىرجي نمل

 يف مهءام اورجي نادلب لهال زوجيال هنا اك مهريغو ةيرقلا لهال زئاجلا قيرطلاو
 .مهدلب ريغ دلب يف ةزئاج ةيقاس

 يهو نومهتم مهناف نيح دعب نم الا قيرطلا يف بستحي مل اذإو : ةلأسم
 .نغض ةداهش

 ةراحلا لها سانلا اهدري ةيرقلا نم ةراح يف ةروفحم ىوط نعو : ةلأسم
 .اهنودريو مهدروم اهنا ةراحلا كلت لها نم دحا اهب دهشي نا زوجي له مهريغو
 قيرطلا كلذكو ةزئاج يهو اهنم يقتسي ناكو سانلل ةزئاج ةيقاس يف دهش نمو

 هتداهش زوبت الف هتداهش زوجت له هيف زوبي وهو زئاج قيرط هنا دهش نم زئاجلا
 اهلوا نم ةيرقلا قشي يذلا زئاجلا قيرطلا يف الا ةعفنم هسفن ىلا رجي هنال هذه يف

 هل ماع هنال هيف هتداهش زوجت هناف .هذافنا نع هدري رخا هل سيلو .اهرخا ىلا

 زئاوجلا قيرطلا يف اماو .راصمالا ةماع نم مهريغو دلبلا كلذ لها نم هريغلو

 زوجت الف هيف زوجي _ هريغ وا لزنم ىلا يهتني رخا هل يذلا قيرطلا هذه ريغ
 زوجت جلفلا لصا نم يتلا ةميظعلا ةيقاسلا كلذكو هلها نم ناك اذا هيف هتداهش

 بعشتت ىتلا ةزئاجلا يقاوسلا اماو .اهيف هلام ىقسي نمث ناك ناو اهيف هتداهش

 اذاف ريبلا اماو .اهيلع هلام ىقسي نمم اهيف لجر ةداهش زوجت الف ةريبكلا هذه يف
 ةماعلل تناك ناو .اهيف ةراجحلا لها نم دحا ةداهش زبت مل ةراحلا لهال تناك

 .الدع ناك اذا اهيف دهش نم ةداهش تزاج
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 بسنلاو ثاريملا ىلع ةداهشلا يف باب

 نا نيكلاه نيرخا نع ادهش نيدهاش نع _ هنع هللا ىضر دمحم وبا لئس
 بهذ دق هلامو لجرلا مدق مث .تامو هب بهذو لاملا ثراولا ذخاو تام انالف
 .امهريغ نع ادهش امهنال امهيلع مرغال لاق .مرغ نييحلا نيدهاشلا ىلع نوكي

 هل حصي ملو .هتراو اذه نا اندنع رقا انالف نا كلاه لجر نع دهش ناف ليق

 .مرغ امهيلع له لاملا بهذ دقو ثراو هل حص مث لاملا هيلا عفدف هريغ تراو

 .كلاهلا رارقا نع ادهش امهنال امهيلع مرغال لاق

 لجرلا نعو نسحلا يبا نع تديق امم بوتكم بتكلا ضعب نمو : ةلأسم
 انالف نا ةنيبلا دهشتف ةقث هنيب هلوق ىلع رضحيو هثراو هنا لجر ىعديف تومي

 ىتح ةداهشلا هذه زوبحتال لاقف .هريغ انراو هل ملعنال تيملا اذه ثراو اذه

 ملعنالو .اذه ىقلي نا يلا تيملا نوبسنيو نالف نب نالف اذه نا بسنلاب اودهشي

 دهش هنا نامع نب ناهبن نع يراوحلا وبا خيشلا لاقو .اذه ليق ادحا ىقلي هنا

 اوسن دحاو با تيملا ىقلي نا نيبو مهنيب ىقب ىتح الجر ثري لجر بستناو
 اوسن امناو هتراو هنا نوملعي مهو بسنلا يف هب نيفراع كلذ لبق اوناك دقو همسا

 اوزيجي ملف تيملا اذه هب ىقلي يذلا بالا وهو .هوبسني مل هدجو بالا اذه
 . مهتداهش

 نا هالولا ضعب ىلا هللا همحر ىلع يبا نع هبسحا باوج نمو : ةلأسم

 رضنلا نب ريشبو .نمحرلا دبع نب درج نا ادهشف انالفو انالف يفرضحا ادوج
 امهنا الا اريشبو ادوج عمجي اذه مزاحو .مزاح دلو نم نينبا دج ليمحلاب كلاهلا

 ثاريملا نا تيأرو نيدهاشلا ةداهش تلبق دقف مزاح ىلا ءابالا ددع نافرعيال

 امناو .هاوعد الو هتجح دحا ىلع عطقاالو ةخسن عطقيالو نمحرلا دبع نب دوجل
 نا دوج ينربخا دقو .تبناام لثم يعم دحا تبني مل ذا ثاريملااذه دوجل تيأر
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 ناك نا يراوحلا وبا لاق .يقابلا هلو مهناريم مهلف هما نم نيوخا هدلاو رشبل

 مهدالب نم لجر نع انثدح ناهبن نا الا لاق امك وهف ىلع يبا نع احيحص اذه
 ىلا ناثع نب نامعنلا هوخاو وه هبسن ظوفحم نب دمحم نب دحاولا دبع هل لاقي

 ثاريم ىعدي دحاولا دنع ناكو .هافرعي ل با نيسح نيبو هنيب ىقبو ظوفحم

 نيب يذلا بالا فرعي ملو نيسح ىلا هاقلي هللا دبع نب هللا دبع هل لاقي لجر
 .هللادبع نم دحاولا دبع ثاريم اولطبا مهنا بسحاو هبسن طقسف نيسحو ظوفحم

 .ذخأن اذهبو يعم اذكه

 امثدحا ىعدي نالجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 تيملا ناو نالف نب نالف هنا ةنيبلا هفلكي ك احلا ناف هتراو هناو رخالا دي يف الام

 هريغ اثراو هل ملعيال هناو .هامس دق با ىللا هاقلي نالف نب نالف هناو تام دق

 لاملا كلذ ناو بيغ كلذ نال .هريغ ثراو هل سيل هنا لوقي نا هفلكي الو

 هل يضقي نا مكاحلل يغبني هناف كلذ ىلع لدع ادهاش دهش اذاف .تيملا كلذل

 ىلعو هنبا وا تيملا كلذ وبا هنا ةنيبلا ماقاف كلذ دعب دحا ءاج ناف ثاريملاب

 ثاريملا ذخاي هناف ثاريملاب هل مكح يذلا لوالا بسن نم هيلا برقا وه بسن

 نب نالف تيملا نا ةنيبلا ماقاف لجر ءاج ناو برقا وه يذلا ىلا هدريو هنم

 بسنلاو بالا نع هلزعو همع نبا نالف نب نالف ناو ةليبقو يح نم نالف
 لوحالو هنم كلذ لبقيال مامالا ناف هب مكحو هنم هنا مامالا عم حص يذلا
 .هعم تبت نا دعب هبسن

 هانكردا دقو تام لجرلا اذه دج نا نادهاش دهش اذاو هنمو : ةلأسم

 تام هنا الوقي ىتح .هنم هثاريمب لجرلا اذه مكحي الف اثاريم رادلا هذه كرتو

 دهش اذا كلذكو لاق هريغ نمو .اذه هتروو اذه وبا تامو اذه وبا هنتروو

 ىلا اهيف بلطي مل اذه دي يف رادلا هذه كرتو ايح هابا كرتو اذه دج تام هنا

 .اذه هدلو كرتو تام نا
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 هثراو هناو اذكو اذك موي تام هابا نا ةنيبلا لجرلا ماقا اذاو : ةلأسم

 اذك قادص ىلع اهجوزت هنا لدع يدهاشب ةأرما تءاج مث هناريمب هل مكحف

 تام هنا ةنيبلا تماق يذلا مويلا دعب اذكو اذك موي يف اهب لخد هناو اذكو

 اهدوهش لطبي نا مكاحلل يغبنيف ةنسلا دعب ةنسو رهشلا كلذ دعب رهشو هيف

 .لوالا تقولا يف بجو هتوم نال كلذ ءيشب اه يضقيالو

 تركذو .بعك نب ثراو نع هنا دجوي اممو عماجلا ريغ نمو : ةلاسم

 لجرل دهشو ينراوو ىمع نبا انالف نا نيدهاش دهشا ناك دقو ىفوت لجر يف
 هيف رظناف بسنلاب لجرلا اذهل دهشو ادحاو ادهاش يثراوو ىمع نبا هنا رخا

 ةقيقح بسنلا يف اوري ملف يفرضح نم ضعب اماف كقفوي هللا ناف كيأرو كدهج
 ةداهشلا عمتجت نا الا ثاريملا يف ناكيرش امهنا اوري ملو ةداهشلا عاتجا ىلع الا

 .بسنلاب

 .هتراو انا امهنم دحاو لك لاقف نالجر هثاريم ىعدا لجر نعو : ةلاسم
 دهشو هتراوو همع نبا هنا رقا كلاهلا ناب لدع ىدهاش امهنم دحاو لك ماقاو

 ناف .لودع دوهشلا لكو .تيملاو يحلا نيب بسنب نيدهاشلا عم ةأرما امهدحال

 ققحت ةأرملا ةداهش ىرنالو امهنيب لاملاف دوهشلا توتساو بسن ىلع هنيب مقت

 هوخا هنا ةنيبلاب لجر ءاجف بيرغ لجر تام اذاو ةيشاحلا نم : ةلأسم

 هنبا هنا ةنيبلاب هنبا ءاج ٍ فاريملاب هل ىتفملا ىضقف هنم هتاريمب قحا دحا سيلو

 كلذب ىضق ىتفملا ناك ناف لجرلا كلذ ىلع ردقيالو هنم هتاريمب قحا دحا سيلو

 رماب ىطعا ىصولا نال ىصولا ىلع الو مرغ ىتفملا ىلع سيلف ةنيبلاب لجرلل لاملا
 وبا لاق .هتصح ىدوي رضاحلاف مهدحا باغ ناف دوهشلا ىلع مرغلاو ىتفملا

 هنيعب هعم لاملاو لجرلا دجو ناو دوهشلا ىلعالو يضاقلا ىلع مرغال ةيواعم
 .عجر .هتميق هنم ذخا هكلهتسا ناك ناو هنم ذخا
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 كلاهلا رارقاب ةنيبلا امثدحا ماقاو نانثا هثاريم ىعدا اذا تيملاو : ةلأسم

 نم ىلوا بسنلا ىدهاشف بسنلاب نيدهاش رخالا ماقاو همع نباو هنراو هنا
 .رارقالا ىدهاش

 هريغ انراو هل ملعيالو نالف ثراو اذه نا دهشي نا زوجيال ليق : ةلأسم

 ةبارقلا نم ناثراوتيام ىلا يقتلي ىتح ثارولاو كلاملا نم بسنلاب دهشي ىتح
 .هتداهش زجحت مل كلذ نود رصق ناف

 له نالف نب نالف ثراو اذه نا ادهش اذا نيدهاشلا نعو : ةلأسم
 .ديلقتلا نم اذه نال ةداهش هذه نا كلذ ملعا الف ثاريم اهب حصت ةداهش هذه

 .ليق اميف ثاريملا هب حصي يذلا بسنلا ىلع ةداهشلا لبقي امناو

 ثراو نالف نب نالف اذه نا ادهشف نيدهاش لجر ماقا اذإو : ةلأسم

 م احلل سيلف انعم رهش هنا ادهش ناف ةداهشلا هذه مكاحلا لبقي الف نالف نب نالف

 ةرهشلا ةهج نم امهتفرعم تناك ناف .بسنلا ىلع ادهشي ىتح اضيا اذه لبقي نا

 ىلا نالف نب نالف لجرلا اذه نا نادهشي نكلو انعم رهش نالوقيالو نادهشيف

 نادهشي اذكه هيلا هاقلي فورعم با ىلا نالف نب نالف كلذ ناو فورعم با

 ةرهشلا اركذي ملو .بسنلا ىلع ادهش ةرهشلا لبق نم امهتفرعم لصا ناك ولو
 .حص

 ماقا مث اذك موي تام نالف هابا نا نيدهاش لجر ماقا اذاو : ةلأسم

 هدعب وا كئلوا خيرات لبق اذك موي تام هناو هل با انالف نا ةنيبلا رخا لجر

 رحالا ءاج اذاف لاملاب هل مكح امهنم قبس نم نكلو لاملا يف تبني بسنلا ناف

 ناف .ةضراعم ةرخالا ةداهشلا تناكو كلذ ىلا تفتلي مل لوالا عفدت ةنيب ماقاف
 هنيب يناثلا مقي ىتح مكاحلا فقوو .لاملاب لوالل مكحي نا لبق هنيب يناثلا ماقا
 .اهم مكحيف ىرخا
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 هثراو انا امهنم دحاو لك لاقف نالجر هناريم ىعدا لجر نعو : ةلأسم
 امثدحال دهشو همع نبا هنا رقا كلاهلا ناب لدع ىدهاش امهنم دحاو لك ماقاف
 .ملعا هللاف لودع دوهشلا لكو .يحلاو تيملا نيب بسنب نيدهاشلا عم ةأرما

 ماحرالا نم هثري دقو .ءاوس بسنلا يف اوناك اذا همع ونب لجرلا ثري دقف
 هنيب اوميقي مل ناف ءاوس محرلا يف اوناك ةثالثلاو نالجرلا هبصع نكي مل ناو

 ائيش ققحت ةأرملا ةداهش ىرنالو امهنيب لاملاف نيوتسم دوهشلا ناكو بسنلا ىلع
 .امهاضرب الا

 ةنيبلا رضحاو هتأرما تناك اهنا لجر ىعداف تكله ةأرما نعو : ةلأسم

 تناك اهنا تدهش _ اذا فلكي الف تتام نا ىلا هتأرما اهنا دهشت هنيب فلكيا

 .اهقراف هنا ملعيال هتأرما

 نالجر هثاريم ىعداف الام فلخو تام لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 بسنلاب تيلا رارقاب نيدهاش رخالا رضحاو بسنللاب نيدهاش امهدحا رضحا

 .بسنلاب رارقالا ىدهاش نم ىلوا بسنلا دهاش لاق

 هركناو اعبار اخا مهل نا مهنم نانثا دهشف ةوخا ةثالث ناك اذاو : ةلأسم

 نال الودع اوناك ولو ضعب ىلع ةثرولا ضعب ةداهش لبقت الف ناتقت امهو تلانلا

 . هب مهيوقيو مهيف ديزي يذلاب رثكتلا يف اعفن كلذب مهيلا ربت مهتداهش

 تبني هناف امهريغ ةرخا امهلو انوخا انالف نا نالجر دهش اذاو : ةلأسم
 امهتداهش زوجتالو امهيوخا ىلع تبنيالو امهسفنا ىلع ارقا امهنا ارقا نيذلا ىلع

 .ثاريملا بسنلا كلذب نارزبجيو بسنلا امهسفنال ناتبثي امهنا لجا نم

 رئاس ركناو اهلمحب رقا هابا نا معزو هيبال ةيراج ىلع رقا نمو : ةلاسم
 .هريغ ىلع هدحو هتداهش زوجتالو هبيصن يف هسفن ىلع ةزئاج هتداهشف ةثرولا

 ةنالت نعو هنع هللا يضر ةكرب نب دمحم نب هللا دبع نع : ةل اسم

_ ٥٩٨



 لبقت له ناتقت امهو ثلاثلا ركناو اعبار اخا مهل نا مهنم نانثا دهش ةوخا

 تلق ال ودع اوناك ولو ضعب ىلع ةثرولا ضعب ةداهش لبقتال لاق .امهتداهش
 مهتوقو مهيف ديزي يذلاب رينكتلا يف اعفن مهيلا رجت مهتداهش نال لاق زوجت ال مل

 هب مهيلع لحدي يذلا ثاريملا يف اما _ هنع هللا يضر ديعس وبا لاق .هب

 كلذ ىنعم يف جرخي هنا ىعمف .ةثرولا ضعب نم ةداهشلا ىنعمب نودوهنلملا

 نادهاشو امهسفنا ىلع نارقم امهنا هبسحي هنا ليق هنا يدنعام يفف فالتخالا

 امهتداهش زوبحتال هنا لوقلا ضعب يف جرخيو ةرورض انهاه سيلو .امهريغ ىلع
 لثمب امهيلع لخد .هبرقملا حصي مل ول هنا لوقي نم لوق ىلع ةثرولا رئاس ىلع
 نم لاملا ةلمج يف هلام ردقب الا امهيلع لخدي مل ةداهشلا تحص اذاو .امهلام

 اماو نييعدم اراصف امهسفن نع ناعفار هب نارقم لوقلا اذه يف امهناكف امهتصح
 نم هنا ةبسنب ادهش ول هنا عمو ..ريثكتلا اذهام يردا الف هب رثكتيام ىنعم يف

 مل ةقح ةوخالا رئاس ىلع ةبسن تبنو وه كلذب هرارقا عم امهل خاو امهدلاو
 اك ةلعلا هيف لخدت يذلا لاملا اذه نم الا ةثراوملا نم كلذ ريغو ةلقاعلا نم

 .ملعا هللاو كل تفصو

 تبني هناف امهريغ ةوخا امهلو انوخا انالف نا نالجر دهش اذاو : ةلأسم

 امهتداهش زوجتالو امهتوخا ىلع تبنيالو امهسفنا ىلع ارقا امنا ارقا نيذلا ىلع
.ثاريملا بسنلا كلذب نازبيو بسنلا امهسفنال ناتبني امهنا لجا نم



 هيلع دوهشملا ةفرعم ىيف باب

 بسنلا يف ةداهشلا يفو هيلع دهشيل

 هذه هب قنيال نم لوقيو ىصوت ةأرما ىلا ىعدي لجر نعو يراوحلا يبا نع
 دهشي ىتح اهتيصو ىلع دهشي نا هل زوبي الف تفصروام ىلعف .اهفرعيال وهو ةنالف
 .نالف تنب ةنالف هذه نا لدع ادهاش هعم

 لجرلا مساب اروهشم بسنلا ناك اذاو رفعج نب باتك نم : ةلأسم
 نب نالف وه هنا دهشي هناف هابا كردي ملو لجرلا فرعي دهاشلاو .هيبا مساو

 يبا نب يلعو .باطخلا نب رمعو ةفاحق يبا نبا ركب ابا نا نحن دهشت امك نالف

 افورعم اروهشم بسنلاو لجرلا ناك اذا كلذ امناو مهءابا كردن ملو .بلاط

 نم لجر ناك وا دحاو لجر ةداهشب الا لجرلا فرعيال دهاشلا ناك نا اماو

 هعم ماقاو .هل بستناف رخا دلب نم مدق لجر وا هطلاخي ملو هملكي مل هدلب لها

 دهاش هعم دهشي ىتح نالف نب نالف وه هنا دهشي نا دهاشلا عسيال اذه ناف

 .نالف نب نالف هنا لدع

 وه هنا لجر ىلع لدع ادهاش لجر عم دهش اذاو هريغ نمو : ةلأسم
 دهش هنا دهشي امناو نالف نب نالف هنا دهشي نا هل زوجيال هناف نالف نب نالف

 نا لجر ىلع لدع ادهاش يعم دهش وا نالف نب نالفو نالف نب نالف يعم

 .هتداهش لبقت كلذ نا لاق نم لاقف .كلذ ىلع دهش اذاف نالف نب نالف اذه

 .اذه ىلع هتداهش لبقتالو عفنيال كلذ نا لاق نم لاقو

 نب نالف فرعي نينس وا ارهشا مرق عم لجر لزن اذا ليقو : ةلاسم

 نالف هنا اودهشي نا مهل زاج هناريج اعدو هتفرعم ىلا يضاقلا جاتحاف .نالف

 .نالف نب
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 كلذ زوجي الف نالف نب نالف اذه نا .هب قنت نم كربخا اذاو : ةلأسم

 ءيجي هاري وا نالف نب نالف هناب نانثا كربخي ىتح نالف نب نالف هنا دهشت نا

 ناك اذاف مسالا كلذ هيلع أطاوتيو مسالا كلذب هنومسي سانلا عمستو بهذيو

 .هب دهشت نا كل زاج كلذ ىلع

 نع كاياو هللا انمحر تلأس هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 لخد نا املف .اهقادص هل تكرت دق اهناب هتأرما ىلع هدهشيل لجر هاعد لجر

 كلت تزرب ولو نالف تنب ةنالف اهنا لجرلا كلذ دنع حصو لجرلا كلذ اهيلا
 هدهشا يذلا لجرلا ةأرما ةأرملا يه اهنا الا اهنيعب اهفرعام ةرساح ةوسن يف ةأرملا

 كلذ يف ةأرملا هذه هيلا ترهظ دق دهاشلا لجرلا ناك اذاف تفصوام ىلعف اهيلع

 لجر وا نالجر امهب قني لدع ادهاش هعم دهشو اههجو ىلاو اهيلا رظنو تقولا
 كلذب دهشي نا ءاهقفلا لوق نم انفرع يذلاف .نالف تنب ةنالف هذه نا ناتأرماو

 ةأرما اهناو اهفرع دقو اذكو اذكب هتدهشا اهناو نالف تنب ةنالف اهنا دهشيو

 دهشف هفرعيال لجر ناك ول كلذكو .ةزئاج مهتداهش ةخسن يف مهتداهشو غلاب

 نالف يندهشا دقل ةبسنلاب هيلع دهش نالف نب نالف اذه نا لدع ادهاش هعم

 كلذكو .هفرعي ملف كلذ دعب لجرلا ىار هنا ولو اذكو اذكب هسفن ىلع نالف نب

 اهنيعب اهيلع تقولا كلذ يف هتداهش تزاج اهفرعي ملف ةرساح تزر ول ةأرملا
 جرخي اذهو اذه ليق دق :معن لاق هريغ نمو .ءاهقفلا لوق نم هفرعن يذلا اذهف
 لاقو .بوبحم نب دمحم لوق اذه .بسنلا توبث هوجو نم بجت ةداهشلا نا
 .لجرلا كلذكو .نيدهاشلا ةداهشب ةنالف اهنا دهشي نا هل زوجيال هنا لاق نم

 كلذ نا ليقف كلذك .ادهش ناف نالف اهنا نالف يعم دهش دق هنا دهشي امناو

 ةقث ةأرما هل تلاق ول هنا ليق دقو .كلذ تبنيو زوجي هنا ليقو قحلا هب تبنيال

 فرعيال هنا الا ةنالف ةفورعم تناك اذا اهنم كلذ لبق ةنالف هذه نا ةقث لجر وا
 .دحاوب زوجي ليدعتلا نا هجو نم جرخيو هل زاج ةقت كلذ هفرعف اههجو
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 يف تركذو دجوي اميف رفعج نب دمحم نب رهزالا باوج نم : ةلاسم
 لاقيال اهناريج نم لاجرو ةأرما الا اهفرعت سيلو مسقلا يف لكوت نا تادارا يتلا
 يدهاش ةرضحب نوكي نا اذه ةحصف ةلادع مل ىرجت سيل مهنا الا ريخ الا مهيف

 نالدعلا نادهاشلا انوكي مل ناف تدارا امبو .ةلاكولاب ةأرملا هذه امهدهشت لدع

 ةنالف يه هذه نا لاجرلا ءالؤه نم رضح نمو تاقنلا ءاسنلا امهربخاو اهنافرعي

 ةفرعملا يف ةداهشلا نال اذكو اذكب انتدهشا ةنالف نا ادهشو اهتفرعم يف مهلوق البق
 .كادهو هللا كقفو ماكحالا يف ةداهشلا ريغ

 نالف اذه نا لدع ادهاش لجر عم دهش اذا هللادبع وبا لاق : ةلأسم

 ع زان اذا هيلع هتداهش زوجتو نالف نب نالف هنا هيلع دهشي نا سابالف نالف نب

 نالف اذه نا نيدهاشلا ةداهش ىلع دهشي :ةيواعم وبا لاق .باغ اذا ةخسن

 .نالف نب نالف اذه نا هسفن نع دهشيالو نالف نب

 نبا نالفل ىصوم ىصوا اذاو ناطحق يبا باتك نم ةلأسم : ةلاسم

 امهنا نيلدع ةداهشب حص مت ةلاكوب هلكو وا ةيصوب اذكو اذكب دلب نم نالف
 با ىلا هبسن ناو زئاج وهف اذه الا نالف نب نالف دلبلا اذه يف نا ناملعيال

 ناك ناو .تباث كلذف .اذه الا نالف نب نالف دلبلا يف سيل نا حصف ثلاث

 كلذ يف ناملعيال نالدعلا نادهاشلا لاق .با ىلا هابسنف اهب فرعي اضيا ةفص هل

 .زئاج كلذف اذه الا ةفصلا هذه ىلع نالف نب نالف عضرمل

 دحا نالفل مهرد ةئامب اهسفن ىلع ةأرما امهتدهشا نيلجر نعو :ةلأسم
 لاق ذا اهيلع دهشا امناو هبحاصب قني هنا الا اهفرعيال رخالاو اهفرعي نيدهاشلا

 ةداهش ىلع دهشا لرقيو ةنالف هنا اهيلع دهشي نا هل له .اهفرعي هنا هبحاص

 تلق .هلرقب اهتفرعم ىلع دهشي نا هل سيل لاق اهيلع دهشي نا زوجي له ىبحاص

 ال لاق .امهلوقب اهيلع دهشي نا هل زوجي لهف ةنالف اهنا لدع ادهاش دهش ناف

 اهيلع ةداهش زوجت له يدهاش ينربخا لاقو ةنالف اهنا اهيلع دهش ناف تلق :لس

 .لس .ال لاق
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 انالف .نا مث نالف نب نالف اذه نا يدنع ادهش نيلجر نعو : ةلاسم

 مهريغ وا عئابلا هنرو ءاجو عئابلا كله مت عيبلا ىلع يلودهشاو اراد وا اضرا عاب
 ينعاب انالف نا يل دهشا لاقف ىرتشملا يناع دق رادلا هذه عيي مل انابا نا اولاقف
 نالف نا نالدع يدنع امثو ادهش انالفو انالف نالوقي نا ىغبني لاق .رادلا هذه

 نالدع نادهاش هعم دهش اذا هللا دبع وبا لاق رادلا هذه عاب يذلا وه نالف نب

 .عاب هنا هيلع هتداهش زوجت هناف نالف نب نالف اذه

 ةرظن دعب اهيف كشال ةفرعم اهفرع اذاف ةأرملا ىلع ةداهشلا اماو : ةلأسم

 اهتفرعم هل تبنت امم ناك هجو ياب هنع بييرلا لازو هبلق يف اهتفرعم تققحتو اهيلا
 ةأرما اهايا هارا وا ارينك وا اليلق اهرصبا كلذ ءاوسف اهنع ليحتسي ال يتلا

 لاقو كلذب تبنت اذا بيرلا لاوزو نيقيلا ةفرعم كلذ يف ىنعملا امناو .رثكاو
 ناتأرما اهايا هارا اذاف نالف تنب ةنالف اهنا دلبلا يف ارهاش اهمسا ناك اذا لاق نم

 اذا لاق نم لاقو . ةنالف اهنا دهشي نا هل زاج نالف ةنبا ةنالف يه اتدهشو

 لاق نم لاقو .كلذ زاج يه اهنا ةدحاو ةأرما هل تدهشو ةأرما كلذب هربخا

 دهشي نا هل زوجي ذئنيح مت يه اهنا نادهاش اهيلع دهشي نا الا كلذ زوبتال

 .يه اهنا

 باتكلا بحاص نع ةيافكلا باتك ف ةلأسملا هذه تدجو : ةلاسم

 لجر هللا هظفح يدمسلا ميهاربا نب دمحم هللادبع يبا باوج .هباتك يف اهتبتكف
 يذلا ىعداف ةبسن حصي مل رخالاو بسنلا حيحص امهدحا نيدلو كرتو تام

 ىعدملا دنع نكي ملو بسنلا حيحصلا هوخا هركناو رخالل خا هنا هبسن حصي مل
 ثاريملا هل حصي هنبا هنا ةرهشلا هل تماق ناف تلق .بسنلا ةحصب هل دهشت هنيب

 رسف ةداهشلا مهتيداتو ةرهشلا لوق نوكي فيكف كلذ نم هل حص ناو هيبا نم

 ىدلو نالف سانلا نم لجرل هوبا هنا ىعدا يذلا لاق نا اهيف ليقو .كلذ يل

 هنا هب هرارقا اذه نوكي هدلو هنا لئاقلا تامو ىدلو هنا ىلع دهشا لقي ملو
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 مزلت نمو تلق كلذ ل نب ةروكذملا لوصفلا نع باوجلا فيك .هتريو هدلو

 نا هل له ذخايو فلحي نا نيمي همزليال نم ىلع اهدر نا همزلتال نمو . نيعملا

 ةبسن حص نم نيملا همزلت يذلاو عطقلا وا ملعلاب نيملا نوكيو ذخايو فلحي

 نوكتف هنبا هنا رهتشا اذا هنا تفرع يذلا .كلذ يل نيبي هبسن حصي مل نم وا

 يدنع وا يعم دهش هنا دهش ناف عطقلاب هدنع دهش يذلا نم ةداهشلا ةيدأت

 .يعم دهش هنا لرقيالو اعطق هنبا هنا دهشي امناو مكحلا يف كلذ لبقي مل ةنبا هنا

 هنا تفرع دقو .ملعا هللاو اعطق كلذب دهشي امنا توملاو جيورتلا يف كلذكو

 يدنع دهش لاق ناو لبقي هنا يدنع حص لاق ناو لبقي ل ىعم دهش لاق اذا

 دلوب رقا اذا هنا ليق دقف هدلو هنا هرارقا اماو .كلذب ةداهشلا لبقت هنا حصو

 هنم دلولا بسن هل تبني نمم دحال ةيجوزلا مكح يف نكت ملو ةرح ةأرما نم

 كلذ ىلع ةداهشلا اماو .كلذ دلولا ركني مل اذا هب هرارقا تبني هنا ليق دقف

 ىلع هودهشي مل ناو ةزئاج كلذ يف ةداهشلا تناك هيلع دهشاو كلذب رقا ناف
 كلذ يف هملع يدؤي نا هل هنا يدنع اميف ليق دقف اربخ هوربخا امناو كلذ

 دهشا اذا كلذ لوبق ف نا اوجراو تبنيال 11 اتابتا الو 12 هعيدخ دري ل اذا

 هنا امثدحا ىعدا اذا اماو .ملعا هللاو افالتخا هملعا يذلا هجولا اذه ىلع هب

 .باسنالا يف نامياال هنال يدنع .كلذ يف نيمي الف رخالا دلولا هركناو هدلو

 ىلع ةنيبلاف رخالا دلولا هركناو لاملا يف ثاريملا هل ناو هدلو هنا ىعدا اذا اماو

 حص نم ىلع نيملا تناك الاو ثاريملا اهب هل تبت هنيب ماقا ناف ةبسن حصي ل نم

 لاقو ثاريملا هل نا اذه ىعدا اذاف .هيلع ىعدملا وهو ثاريملا قحتسي هنال ةبسن

 هللاو اعطق ىوعدلا هذه نال عطقلاب يدنع انهاه نياف هل ثاريمال هنا رخالا

 .ملعا

 لجرلا مساباررهشم بسنلا ناك اذاو رفعج نبا عماج نمو ً ةلاسم

 نالف نب نالف هنا دهشي هناف هابا كرديالو لجرلا ف رعي دهاشلاو هيبا مساو

 باطخلا نب رمعو ةفاخف يبا نب ركب ابا نا نحن دهشن امك ةخسن يف نا دهشي اك
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 اذا اماو .مهءابا كردن ملو بلاط يبا نب يلعو رساي نب رامعو لبج نب ذاعمو
 لها نم لجر ناكو لدع دحاو لجر ةداهشب الا لجرلا فرعيال دهاشلا ناك

 نا هعم ماقاو هل بستناف رخا دلب نم لجر مدق وا هطلاخي ملو هملكي ملو هدلب
 لدع ادهاش هعم دهشي ىتح نالف نب نالف هنا هب دهشي نا دهاشلا عسيال اذه
 نالف ناب هيلع دهشي نا زرجيال هنا ليق دقو لاق هريغ نمو .نالف نب نالف هنا
 نا هل زوجي امناو كلذب لدع ادهاش هعم دهش ولو نالف نب نالفو نالف نب

 لدع ادهاش هعم دهش اذا نالف نب نالفو نالف نب نالف ىعم دهش هنا دهشي

 نم لبقي كلذ نا لاق نم لاقف اذه ىلع دهش اذاف .نالف نب نالف اذه نا
 .اذه ىلع هتداهش لبقتالو عفنيال كلذ نا لاق نم لاقو هتداهش

 فرعي نينس وا ارهشا موق عم لجر لزن اذاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 اودهشي نا مهل زاج هنا ربج اعد هتفرعم ىلا يضاقلا جاتحاو .نالف نب نالف

 .نالف نب نالف هنا

 فرعيال هنا ريغ دلبلا يف ارهاش اهمسا ناك اذا ةأرملا نع لنسو : ةلأسم

 له نالف تنب ةنالف يه اهنا اهيلع نادهاش دهش م اهتروصالو اهنم صخشلا

 اهيلع دهش اذا اعطق ةنالف اهنا دهشي نا اهتروص فرعي مل يذلا دهاشلل زوب
 نم لاقو .اعطق اهيلع دهشي نا زوجي هنا ضعب لاق دق هنا يعم لاق .نادهاش

 .ىلع وا ةنالف اهنا امهتداهش نع دهشي امناو .اعطق اهيلع دهشي نا زوجيال لاق

 ىلع ةنيبلا ةأرملا تزجع ناف هل تلق .امهتداهش ظفل نم نادهاشلا يكحيام

 ةنالف يه اهنا مكاحلا بلق نامطاو دحاو دهاش اهب دهشو .مكاحلا دنع اهتفرعم

 هربا ناك اذا هتيبرتل ةيابر عضري ناك اذا اهدلو لام يف اهف ضرفي نا تبلطو

 اجر اذا فلذ هيلع قيضيال هنا يعم لاق .ةنانئمطالا ىلع كلذ عسي له اتيم

 .كلذ ىلا ةناننمطالا يف بري ملو يبصللو اهل ةحلصم كلذ يف

 له طق اهري مل هنا ريغ اهمالكب ةأرما فرعي لجر نع لئسو : ةلاسم
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 مكح يفف لاق .ال ما يه اهنا هبلق نأمطاو .هتملك اذا اهيلع دهشي نا هل
 نامطاو كلذ يف كشي مل اذا كلذ زوجي اهلوقب مرحي وا اهلوقب لحي امم ةنانئمطالا

 ةيناعملا ىلع الا كلذ زوجي الف تاداهشلا ةيدأتو مكحلا يف عطقلا اماو .اهيلا هبلق

 .ةنياعم ريغ ىلع مالكلاب ال

 تركذو كلام نب تلصلا ىلا بوبحم نب دمح هللا دبع ىلا نع : ةلاسم

 ديمح نب كلملا دبع اهمع نبا ناو كلاهلا يراعلا ناليغ يبا هنبا رما هللا كمحر

 تبلط اهناو ةميتي اهيبا نم تخا دولومللو اهتدلو اهنا اهتخا تدهشو اهتنبا ركنا
 اهثرتو اهما ثرت ةيراجلا ناف هلدع كلملا دبع تخا تناك ناف اهتخا نم اهتاريم

 اهتيحان لها نم ماوعلا عم ةروهشم اهتدالو تناكو ةلدع نكت مل ناو .اهتخا

 اهناريج نم نيحلاصلل يغبنيف اهدعب تتام يتلا ةيراجلا هذه تدلو اهناو اهناريجو

 اهيبا نم اهبسن اهل اوتبثي ىتح ةدالولا ىلع اودهشي نا اروهشم كلذ ناك اذا
 ةخسن موي ذنم نيتنس نم لقا ىلع اهتدلو ةخسن تناك اذا اهما نمو كلاهلا
 فورعم عيضيالو حصي ىتح فورعم قح عيضيال ىتح ةخسن اهجوز تام موي
 نالف نب نالف كلاهلا ناب لدع ادهاش كعم دهش هروجفو ملاظلا ىوعدب روهشم

 يبا ةنبا تدلو مث كله مث نريغ يبا ةنبال اجوز ناك ةيقابلا ةميتيلا هذه دلاو

 اذهف اهما دعب ةيراجلا تتام مث داليملا ةرهشو رابخالا قافتا ىلع ةيراج ناليغ

 عمتجملا رثالا ءاج دق هنال .كلذ لوبق كيلع بجيو اودهشي نا دوهشلا ىلع بجي

 هورضحيو كلذ اونياعي مل ناو ةنالت ىلع نودهشي دوهشلا نا نيملسملا دنع هيلع

 نا ىلعو داليملا اورضحي مل ناو نالف تنب ةنالف هماو نالف نبا نالف نا ىلع

 تام انالف نا ىلعو حاكنلا اورضحي مل ناو نالف ةجوز ةنالفو ةنالف ج وز انالف

 عاجالا ةخسن عامجالا ىلع ةنالف تتام وا هورضحي ملو كلذ اونياعي مل ناو لتق وا
 ناليغ يبا ةنبا دولوملا نا تدهش يتلا ةآرملا لدعت مل ناف .ةروهشملا رابخالاو

 الو بالا نم ةيبصلا بسن تبني مل كل تفص وام ىلع لدع ىدهاش مقت ملو

 انيمي ديمح نب كلملا دبع فلحتسيو اهتنرول ناليغ يبا ةنبا ثاريم ناكو مالا نم
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 نالف نب نالف اهجوز نم اتنب اهل ملعنالو ناليغ يبا تنب ةنالف تتام دقل هللاب

 .هعم ثري نم ريغو هريغ اثراوالو اهلبق كلاهلا

 يتلا ةأرملا ةروص ةفرعم ىلا هبلق نأمطا اذا دهاشلا نع هتلأسو : ةلاسم

 هبلق كشي ملو .اهتفرعم ىلع مكاحلا دنع ةداهشلا هنم بلط و دلبلا يف اهمسا دهاش

 هيلع قيضيالو ةناننمطالا ىلع يه اهنا دهشي نا هل له يه اهنا ةناننمطالا يف

 ناك ناو اعطق دهشي نا هلف ةنالف يه اهنا كشي مل اذا لاق .مكاحلا لثم كلذ
 .ةناننمطالاب ىمسي نا الا اهل دهشي الف ةنانئمطالا ىلع
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 ةداهشلا قافتا يف باب

 هنا يناث دهشو ءارقفلل اهب ىصوا مهرد ةنامب تيم ىلع دهاش دهش اذاو
 ديعس وبا لاق .ءارقفلل يهو ةقفتم ةداهش هذهف .نيكاسملل مهرد ةئامب ىصوا

 نا لوقي نم لوق ىلع كلذ يف ةداهشلا قفتتالو نوفلتخم مهنا ليق دقو :معن

 .ءارقفلا ريغ نيكاسملاو نيكاسملا ريغ ءارقفلا

 اهقحب هناتسبو هرادب ةنالفل هدهشا انالف نا دهش دهاش نعو : ةلاسم

 امهتداهش نوكي نا انوجر دقف قحب ركذيالو ةنالفل هناتسبو هتيب تيبلا نا دهشو
 ظفللا فالتخال ةفلتخم ةداهشلا هذه نا ليق دقو هللا همحر ديعس وبا لاق .ةقفتم

 .يناعملا تقفتا ولو

 ينانلا دهشو اهريغ وا ةلخنب لجرل دهشملاب رارقاب دهش اذا اماو : ةلاسم
 .ةقفتم ةداهش اندنع ىهف اهزرح وا اهايا هاطعا وا هل اهعاب وا قحب اهايا هاضق هنا

 .ةقفتم نكي ملو تبنت مل يناعملا يف ةداهشلا فلتخا اذا لاق نم لاق دقو هريغ لاق
 اهناف ظافلالا يف تفلتخا ولو يناعملا يف تاداهشلا تقفتا اذا ليق دقو هريغ لاق

 .يناعملا ظافلالا يف قفتت ىتح لاق نم لاقو .ةقفتم

 دهشو اتقو اهل تقوي ملو نالف ىلع مهرد فلاب دهاش دهش اذاو : ةلاسم
 ىلا فلالا لحم نوكيو ةقفتم ةداهش هذهف لحي مل لجأ ىلا مهرد فلاب هل ينانلا

 .دهاشلا هب دهش يذلا لجالا

 هب دهشيال بيعب دهشي دحاو لك دبع وا ةباد ف بيعب نادهاش دهش اذاو

 .دحاو بيع ىلع اقفتي ىتح كلذ زوجي الف .رخالا

 لجر هيلع دهشو الجر لتق هنا لجر هيلع دهش لجر نعو : ةلاسم
 .لتقي لاق هلتقب رقا هنا
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 امشرد نيسمخب لجر ىلع لجرل نيدهاشلا دحا دهش ناو هل تلق : ةلاسم

 ليق دق هنا يعم لاق .نيسمخلاب مكاحلا هل مكحي له مهرد ةنامب هل رخالا دهشو

 مكحيال ليقو .نيسمخلا ىلع ىنعملا يف ةقفنم ةداهشلا نال نيسمحلاب مكحي هنا كلذ

 .ظفللا يف ةفلتخم ةداهشلا نال ءيشب هل

 نيدهاش حورجملا رضحاف حراجلا ركناف لجر هحرج لجر نعو : ةلاسم
 تلاس هحرج هنا ح راجلا رارقاب رخالا دهشو هحرج هارا هنا ةنياعملاب امشدحا دهش

 مم .مه

 .ةقفتم ةداهشلا اذه ىرا يناف ةمات ةداهشلا هذه نوكت له .

 ركناو مهرد ةئامب اريعب هل عاب هنا لجر ىلع ىعدا لجر نعو : ةلاسم

 دهشو .مههرد ةنامب ةعيابملاب امهدحا دهش نيدهاش ىعدملا رضحاف هيلع ىعدملا

 كلذب هدنع رقاو مهرد ةئامب اريعب هنم ىرتشا هنا عيبلا هيلا ىعدملا رارقاب ينانلا

 لاق .قحلا ىلع نيدهاشلا نم ةداهشلا قافتاب مكحيو ةقفتم ةداهش اندنع هذهف

 .ةقفتم ريغ اهنا هريغ

 انالف نا نادهاش هل دهش لجر يف ليقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 .زناج كلذو ةدحاو ةداهش كلت نا .اهايا هاطعا هنا رخا دهشو ةعطقب هل رقا

 دهش نيدهاش كرضحا لجر نعو هقلادبع يبا باوج نمو : ةلاسم
 هتجوز نم هنبال هل لام لكب هتحص يف هدهشا كلاهلا زيزعلا دبع نا امثدحا

 اهايا ةيمعب هل دهشا يذلا اذه هدلو ىوس ادلو هل نا ملعنال و اهنع تام يتلا

 ثالت ةنس نم لاوش ف كعم دهاشلا دهشو ةنس نم لقاب هت وم ليق كلذو

 كلاهلا ةايح نب زيزعلا دبع نا ينانلا دهشو يبص هدلوو ةنس يتئامو نيسمخو
 ملعا ال و اهنع تام ىتلا هتجوز نم اذه هنبال وه لام لك نا هتحص ف هدهشا

 تلقو .لاملا اذه يف زيزعلا دبعل قحالو هتيمغا امبو هيلع هل قحب هاوس ادلو هل
 اهريغو هتجوزل قوقح زيزعلا دبع ىلع حص دق هل تلقو مالغلا مسا اوف رعي ل مهنا

 تفص رام ىلعف ةرجح ق وهو هيلع قح هدلول راص فيك جتحا ءام رغلا ضعب ناو
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 هدلول لاملا اذه ىرا يناف هتحص يف ةداهشلا هذهب اذه هدلول دهشا ناك اذاف
 هتثرو جتحا ام اماو .اذه هدلو ريغ هذه هتجوز نم دلو هل حصي مل اذا اذه

 .هدلو قح مدهت ةجح هذه سيلف هيلع قح هل نوكي فيكف يبص اذه هدلو نا.

 لطي نا مكاحلل سيلو .اهنوفرعيال هوجو نم هيلع قح هل نوكي نا نكمي دقو
 .هسفن ىلع وه هب رقاام

 رايس نب هللادبع نا امثدحا دهش نيدهاش ترضحا ةأرما نعو : ةلأسم
 تالخنو هرادب دلاخ يبا ةنبا ةديعس هتجوزل ةكم ىلا هجورخ لبق يندهشا

 لكا اممو .هيلع اه قحبو اهقادصب رادلاو تالخنلا اهاضق نهفرعا اناو .نهارتشا

 ىضق هناب ةكم ىلا هجورخ لبق هدهشا رايس نب هللادبع نا رخالا لاقو .اهلام نم

 نهارتشا تالخنو اهفرعا اناو هرادو ةيجن ز ةفيصو ةيراج دلاخ ةنبا ةديعس هتجوز
 ناف رايس نب هللا دبع لاق .اهلام نم لكا امبو هيلع اهل قحبو اهقادصب ةايح نم

 نيدهاشلا نيذه يف ترطن دقف ىلع اهقحو يلام لاملاف يرفس نم ايح انا تعجر
 رخالا لاقو نهارتشا تالخنو امهدحا لاقو .هراد ىلع ناعمتجي امهتدجوف

 حصو ةايح نم هارتشا يذلا نه تالخنلا ءالؤه نك ناف ةايح نم ىرتشاامو

 ناو .نهيلع اضيا اعمتجا دقف تالخنلا ءالؤهل امهتفرعمب هنا يعم اهتفرعمب كلذ

 فرع ناو هرادالا اه تبنيالو ةفلتخم تالخنلا يف امهتداهشف نهادحيو نهافرعي مل

 هذهب امهدهشا ناك اذا تالخنلا ءالؤهو هراد اهل حص دقف تالخنلا نادهاشلا

 يلام لاملاف ايح اذه يرفس نم تعجر ناف هلوقو .ندبلا حيحص وهو .ةداهشلا

 ذئموي تلبق دق تناك اذا اهل مات وهو .ءاضقلا اذه مدهي الا اذهف ىلع اهقحو

 تالحتلا هذه تناك تام وا كلذ نع عجر ىتح تلبق دق نكت مل ناو اهاضقام

 باوج نمو .لودعلا يارب هلام يف كلذ ةميق يه اهل ناكو هتنرولو هل رادلاو
 .رضحاف حراجلا ركناو الجر حرج لجر نعو .بوبحم نب دمحم هللادبع يا

 حراجلا رارقاب رخالا دهشو هحرج هار هنا ةنياعملاب امهدحا دهش نيدهاش حورجا
 .ةقفتم ةداهش هذه نا ىرا يناف ةمات ةداهش هذه نوكت له تلأس هحرج هنا
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 تناك اذا لاق نم لاقو .هجو لك يف ةقفتم ريغ اهنا ليق دقو لاق هريغ نمو

 هيف صاصقالو ةيدلا هيف اميف تناك ناو ةقفتم ريغف صاصقلا هيف نوكي اميف

 اهب هبلطي مهرد ةئامسمخب لجر ىلع نيلجر دهشا لجر نعو : ةلأسم
 نيح نيلجرلا نا نوري مهناف ةئامثالث الا رخالا ظفحي ملو ةئامسمخب امهدحا دهشف
 .ةئامتالثلا تبنت ةيراعم وبا لاق .هل قحال نا امهتداهش عمتجي مل

 نيب ةعيابمو ةأرماب لجر جيورتب نودهشي لودع لاجر نعو : ةلأسم
 ةداهشب دجوي هناف نيفلاب دهشي مهضعبو فلاب دهشي مهضعب سلجم يف نيلجر
 اوعمس امب اودهش نكلو روزب اودهش نيرخالل لاقيالو نيفلالاب اودهش نيذلا
 .نانثا نيفلالا ىلع عمتجا اذا :معن لاق

 مهرد ةئامسمخب اريعب هنم عاب هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع : ةلأسم
 هرارقاب .رخا ادهاش رضحاو عيبلاب ادحاو ادهاش ىعدملا رضحاف هيلع اعدملا ركناف

 له ةئامسمخلاب رقا الا ريعب عيب ركذيالو .مهرد ةئامسمخب هيلع ىعدملل رقا هنا

 . امهتداهشب مكحي ديلولا وبا لاق .امهتداهشب مكحي

 هناتسبب نالفل رقا اديز نا لجر ىلع اودهش دوهش نع لئسو : ةلاسم
 تبات لكلاب رارقالا نا يعم لاق .هفصنب هل رقا هنا دهش مهنم دهاش الا اذه

 لكلاب امهدحا دهشف نادهاش الا نكي مل ناف هل ليق .كلذب نادهاش هل دهش اذا

 هل نا انباحصا تالاقم ضعب يف جرخي هنا يعم لاق .فصنلاب رخالا دهشو

 يف ظفللا فالتخال ةداهشلا هذه تبنتال مهتالاقم يفو .ىنعملا قافتاب فصنلا

 .كلذ

 لجر شيرق نب ديعس نع خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةنامالا كلت قرفي نا ىصوا هنا دهشف ةنامالا بحاص تام لجرل ةناما هدنع
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 هللابو اهنلث ءارقفلل لاق نيبرقالاو ءارقفلل اهب ىصوا هنا دهاش دهشو ءارقفلا ىلع

 .قيفوتلا

 لاقو همالغ ربد انالف نا امثدحا ةداهشب ادهش نيدهاش نعو : ةلأسم
 تناك نا رثوملا وبا لاق .تفصو امك ربدم اندنع وهف .ال ما قتعيا هقتعا هنا ينانلا

 هديس توم لبق ناك ناو نيلدع ناك نا كلذ زاج ديسلا توم دعب امهتداهش

 .ةقفتم امهتداهش ىرأ ام ملعا هللاف

 دهشو هلام انالف ىطعا انالف نا.امشثدحا ادهش نيدهاش نعو : ةلأسم
 .تزرحا اذا هيطع اندنع هلكف هلامب نالف ىلع قدصت انالف نا امهدحا

 مهرد ةئامسمخب اريعب هل عاب هنا لجر ىلع ىعدا لجر نعو : ةلأسم
 رحا ادهاش رضحاو عيبلاب ادحاو ادهاش ىعدملا رضحاو هيلع ىعدملا ركناو

 نوكي له ةئامسمخلاب ارارقا الا اعيب ركذيالو .ةئامسمخ هيلع ىعدملل نا هرارقاب

 عطقلا ةداهش نا ليق دقو هريغ نمو .امهتداهشب مكحيال لاق .امهتداهشب مكحي

 .قفتت ليق دقو قفتتال رارقالاو

 دهشو ةعطقب هل رقا انالف نا دهاش هل دهش لجر يف ليقو : ةلأسم
 دهش نا اماو .زئاج كلذو ةدحاو ةداهش كلت نا اهزرحاو اهايا هاطعا هنا رخا

 .ةقفتم نكت مل اهب هل ىصوا هنا رخا دهشو اهايا هاطعا هنا دحاو

 رمع ىلا .هللا همحر بوبحم نب دمح هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 امهدحا دهش نيدهاش رضحاو ضرا يف ىعدي يذلا نعو ىسوم نبا دمحم نب
 نا رخالا دهاشلا دهشو مهفرعو مهبسن هعم ءاكرشلو بلاطلل ضرالا هذه نا

 لوالا بلاطلا نالفل ضرالا هذه نا هعم رفا ضرالا هذه هدي يف يذلا انالف

 اندنع ةخسن يفو انعم هذهف .لصالا ةداهش عم رارق الا قفتي له ءاكرش ركذيالو

 الا ضرالا هذه نم هل ىرا الو ائيش مهل ىراال ءاكرشلا نا الا ةقفتم ةداهش

 هدنع مهل يناثلا دهاشلا دهش ول ةخسن وا ءاكرشلا ءالؤه عم اهنم هتصح ردقب
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 .مهس نم مهس دحاو لكل مك هئاكرشلو هل دهاشلا ىمس اذا كلذو ضرالا هذهب

 .ةداهشلا هذه فعضيو ائيش هل ىرا الف ماهسلاب مسي ل نمو ةخسن ناو

 هعزانف هيبا نم اضرا ثرو لجر نعو هللادبع يبا نع بسحا : ةلأسم
 دهشو اهل بلاطلا لجرلل ارقم ناك هابا نا امثدحا نيدهاش ماقاف لجر اهيف
 .ةئطاوتم ةداهشلا هذه ىرتا اه بلاطلا نالفل اهناب ارقم ناك اذه هنبا نا رخا

 .نبالا رارقاب وا بالا رارقاب اعيمج نادهاش موقي ىتحال لاق

 موي هلتق دهاش لاقف حورجلاو لتقلا يف دوهشلا فلتخا اذاو : ةلأسم

 ىصع را دومعب وا فيسب وا رجحب وا ةيدمبو اذك عضوم وا اذك ةنس وا اذك

 ىرخا ةديدحو رخا عضومو ىرخا ةنس يف رخا موي يف رخالا لاقو رجنخب وا
 .لطبتو ةفلتخم ةداهش اهناف رخا عضومو

 بوبحم نب دمحم نادهش دهاش نع ةبقع نب حاضولا ظفحو : ةلأسم
 حاضولل لزنملا اذهب رقا بوبحم نب دمحم نا دهاش دهشو حاضولل لزنملا اذه عاب
 .امهتداهش تقفتا دق اولاقف

 دهاش دهش يلع نب ىسوم نع بوبحم نب دمحم ظفحو ةلأسم : ةلأسم
 دهشو زارحا اهيف هيلع نوكيال امم هيطع وا زرحاو الجر هلزنم ىطعا هنا هيلع
 لاقف .ةيطعلاب هل دهش يذلا لجرلا نالفل هلزنم نا رقا هيلع دوهشملا نارخا

 قافتا يف ملعلا لها فلتخا دق لاق هريغ نمو .امهتداهش تقفتا دق .ىسوم

 قافتاب الا تاداهشلا قافتا نوكيال لاق نم لاقف مكحلا بوجوب تاداهشلا

 ولو مكحلا اهب تبني يذلا يناعملا تقفتا اذا لاق نم لاقو دوهشلا نم ظافلالا

 .تاداهشلا تقفتا دقف ظافلالا تفلتخا

 نيدهاشلا نع لئس انباحصا نع در هيف انم وق نع باتك نمو : ةلأسم

 لقا ىلع امهدحا دهشف نادهاش يل دهشف حيرش ىلا تمصاخ لاق .افلتخا اذا

 نمو . ذخان هبو هلثمب نسحلا نعو لقالا ىلع امهتداهش زاجاف رخالا دهش امم
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 نافلتخم امهنال امهتداهش زوجت الف ةداهشلا يف افلتخا اذا امهنا لاق نم لاقو هريغ

 ليلقلا نا لاق نم لاقو ةداهشلا تفلتخاف .رخالا دهش امث لقاب امهدحا دهشي

 .ىنعملا يف ةقفتم ريغكلا يف لخاد هنال ليلقلا ىلع امهتداهش زوجتو رينكلا يف لخاد

 ىلع دهش يذلا دهاشلا هسفن بذكا دقف لقالا بلاطلا ىعدا اذاو هنمو

 دحاو هل دهشف رفن ةنالث هل دهش اذاو :معن لاق ءيشب هل مكحي ملو .رتكالا

 يناف نيثالثب ىعدي ىعدملاو ةرشعب رخا هل ادهشو نيرشعب رخا دهشو نيتالب
 نيرشع بلاطلا ىعدا ولو نيثالثلا يف لخدت نيرشعلا نال نيرشعلاب هل مكحا
 .باتكلا ريغ نمو .نيثالنب هل دهش يذلا بذكا دق هنال ةرشعي هل تمكح

 لجر اهيف هعزانف هيبا نم اضرا ثرو لجر نعو هللادبع 1 نع : ةلاسم

 نارخا دهشو اهل بلاطلا لجرلل اهناب ارقم هابا نا امثدحا دهشف نيدهاش ماقاو

 ىتحال لاق ةئطاوتم ةداهش هذه ىرتا اهل بلاطلا نالفل اهناب ارقم ناك اذه ابا

 .نبالا رارقاب وا بالا رارقاب اعيمج نادهاش موقي

 ةأرما قادص برش ءاملا نم هيلع نادهاش هيلع دهش لجر نعو : ةلأسم

 جوزلا لوق هيف لوقلا لاق رخا رهن نم هنا رخا دهاش دهشو فورعم رهن نم
 نيبيال هريغ لاق .دحاو رهن نم هنا هنيب ةأرملا بحاص يتاي ىتح نيرهن نم هنا

 .ءيشب جوزلا رقي نا الا ملعا هللاو ةفلتخم ةداهشلا نا الا يل

 رخا دهشو دهاش كلذب دهشاو اهئطوب اهالوم رقا ةما نعو : ةلأسم
 .ملعا هللاو نيقفتم الا امهاراام لاق ينم اذه اهدلو نا رقا هنا هيلع

 اهدلوب رقاو لجر عم ةيراج ىطوب رقا لجر نعو مشاه نعو : ةلأسم
 .ملعا هللاو ةقفتم امهتداهش ىرا لاق رخا لجر عم

 لوقيو حرجلاب نالجر هيف لوقيف ةداهشب دهش لجر نعو : ةلأسم
 لاق نم لاق دق لاق روزلاب دهش امثدحا لوقيو امارح الام هدي يف نا امهدحا

 .دحاو ءيش ىلع ناعمتجي ىتح نورخا لاقو هتداهش لطبت
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 افلتخا اذا ىلوا نيدهاشلا يا ىف باب

 هنا لدع ادهاش دهشو يح هنا لدع ادهاش دهش بئاغ لجر نع لئسو

 لاحمف هتوم حص نا دعب هنال .هتومب مكحي هنا ليق هنا يعم لاق .ىلوا امهيا تيم

 لدع ادهاش دهش ناف هل تلق .هنيعب يتاي نا الا مكحلا ىنعم يف هتوم دعب هتايح

 هنا يعم لاق .ىلوا امهيا لقعلا صقان هنا لدع ادهاش دهشو لقعلا حيحص هنا

 يف .لقعلا صقان لقعلا حيحص نوكي نا نكميال هنال ىلوا لقعلا ةحص نا ليق

 ىلع لقعلا ةحص لاح ىلا عجرو اعيمج اطقسو ناتداهشلا اتفاكتف دحاو تقو

 هلقع ناصقن نكمي هنا رخا ىنعملو نيتداهشلا ىفاكتل مكحلا يف هل ىرجي ناكام

 هيلا لقتني نا نكميام ةنيب امهب ىلواف انكمم ناك اذاف هناصقن دعب هتحص نكمي مث

 دهش ناف هل تلق .هنع اهتلازا نمال ماكحالا توبث نم هيلع هب موكحم وه ام

 امهيا جيورتلاب ضرت مل اهنا لدع ادهاش دهشو جم ورتلاب ةأرملا ىضرب لدع ادهاش
 يا نم هل تلق .رييغتلا ةنيب نم ىلوا ىضرلا هنيب ليق هنا يعم لاق .اهب ىلوا
 حدم هنا ىنعمل جرخي هنا يعم لاق .رييغتلا ةنيب نم ىلوا ىضرلا ةنيب تراص هجو

 .هسفن ىعدملا ىلع ةنيبلا نال هيلع ىعدملا ةنيب نم ىلوا ىعدملا ةنيبو ىضرلا اهيلع
 تحصو هتجوزب تسيل اهنا ةنيبلا تحص ول هنا اك .ركانتلا نم نوكي اميف ىلوا

 يف ىلوا ىعدملا ةنيبو اهيلع عدم هنال .مكحلاب هتجوز تناك .هتجوز اهنا ةنيب
 .ىلوا امهيا اهقلط هنا ةنيب تدهشو هتجوز اهناب هنيب تدهش ناف هل تلق .اذه

 اهنا ج ورلل ةنيب دهشت نا الا قالطلل ةيعدم اهنال ىلوا قالطلا ةنيب نا يعم لاق

 ةنيب نوكت ذئنيحف ةنيبلا هب اه تدهشو هتعدا يذلا قالطلا اذه دعب هتجوز

 هتنيب تناكف .قالطلا اهاوعد دعب نوكي نا نكمي ىوعدب ىتا هنال ىلوا ج وزلا

 .ىنعملا اذهب ىلوا
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 ءيش يف تانيبلا تفاكت اذا انباحصا لوق يف ديعس وبا لاق : ةلأسم
 تحص اذا كلذ نمو .هنم كلذ فعضا هب اولطبا عيمجلا قدص هيف نكميال

 ةنيب تحص اذاو . فعضا اهنال ةكلملا هنيب تلطب كلملاب ةنيبو ةيرحلاب ةنيبلا

 فعضا اهنأل رييغتلا هنيب تلطبو ىضرلا هنيب تبنت رييغتلاب ةنيبو جم ورتلاب ىضرلاب
 نالفل ةيحاضلا هذه نا ةنيبلا تحص نا لثم عيمجلا قدصي نا نكما اذا اماو .

 دلوتي امم اذه لانماو نيفصن امهنيب تمسق لوالا ريغ نالفل اهنا ةنيب تحصو

 ىرتشملاو عئابلا فلتخا اذا _ هللا همحر نسحلا وبا لاق ةدايز : ةلأسم

 لوق لوقلاف لجا ىلا وه يرتشملا لاقو ادقن نمنلا عئابلا لاق دقنلاو لجالا يف
 تناك يعديام ىلع ةنيب امهنم دحاو لك رضحا ناف .ةنيبلا يرتشملا ىلعو عئابلا
 لوقلا ناك نم لك كلذكو .نايعادتيام ىلع امهنيب ناميالاو لجاعلا ةنيب ةنيبلا
 اهنع عفدي وا انغم هسفن ىلا رجي ىعدملا نوكي نا الا هتنيب ةنيبلاف ءيش يف هلوق

 .هيلع ىعدملا نم رثكا امرغم

 عئابلا ماقاو مهرد فلاب ةيراجلا هذه ىرتشا هنا ةنيب ماقا نمو : ةلأسم

 .ىلوا عئابلا ةنيبف نيفلاب هعاب هنا ةنيبلا

 ةعقشلا بلاط رضحاو ىرشلاب ةنيب ةعفشلل ىرتشملا رضحا اذاو : ةلأسم

 .ىرتشملا ةنيب ةنيبلاف .لقا نمثب هيلع ةنيب

 ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقا نيلجر يف لاق ايركز وبا يضاقلا : ةلأسم
 .عجر .اكولمم رخالا نوكيو امهنم لوالا ةنيب ةنيبلا نا هل كولمم هنا هبحاص ىلع

 ديلا ىذ ةنيبو .رايغلا دهاش نم ىلوا جيورتلاب ىضرلا دهاشو : ةلأسم

 ةنيبو .ءالولاب رارقالاو .ءالولا هنيب نم ىلوا برعلا ةنيبو .ىعدملا هنيب نم ىلوا

 .ىمذلا ةنيب نم ىلوا .ملسملا ةنيبو .قرلا ةنيب نم ىلوا ةيرحلا
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 اذكب نالف ىلع نالفل ىضق هنا مكاحلا ىلع دوهش دهش اذاو : ةلأسم

 لوق ناف لورعم وا مكاح وهو .هيلع رخالل تيضق لب لاقو .مكاحلا ركناف اذكو
 .هلوق ىلا تفتلي الو .اذه يف مكاحلا لوق نم ىلوا ةنيبلا

 هنا رقا نيدلا بحاص نا ةنيب ماقاف نيدب هيلع دهش نمو : ةلأسم
 اهجوز ماقاو اهقادصب ةنيب ةأرما تماقا نا كلذكو .ىلوا ءافولا ةنيبف .هافوتسا

 .جوزلا ىفربيو ىلوا ءافولاب اهرارقاب جوزلا ةنيب ناف هتفوتسا اهنا اهرارقاب ةنيب
 .بسنلاب رارقالا يدهاش نم ىلوا بسنلا دهاشو

 دعب وا هتايح يف هدالوا ىعداو موقل ءالولاب لجر رقا اذاو : ةلأسم
 نونوكيو .ىلوا ةيبرعلا ةنيب ناف ةنيب كلذ ىلع اوماقاو .برعلا نم مهنا هتوم

 نوتراوتيو مهيف مهبسن تبث نيذلا يف ءالولاب رقملا مهيا بسن تبنيو برعلا نم
 .ملعا هللاو اعيمج

 نادهاش دهشو رحنلا موي انالف لتق انالف نا نادهاش دهش اذاو :ةلأسم

 لتقيو .ةايحلا ةداهش نم ىلوا لتقلا ةداهشف ةنسلا كلت يف رحنلا موي هايار امهنا

 ةداهشف دحاو موي يف ةداهشلا اوعزانتو اعيمج اودهش ناف .هلتقب هيلع دهش نم هب

 ةأرملا هذهب جوزت هنا نورخا دهشو رطفلا موي تام هنا اودهش ناف .ىلوا توملا

 ناف .دلولا الو هنم قحليال ةأرملا ناف هدلو اذهو .ةنسلا كلت يف .رطفلا موي

 ةيد امهتترو ىلع درو امهتداهشب لتق نمب التق انبذك نادهاشلا لاقف ايح ءاج

 انل هبش تلاق ناو .امهنم لتق هنال ءيش امهتنرو ىلع دريالو التقي ليقو ةدحاو
 .ةيدلا امهتمزلا

 ماقاو .مهرد فلا هيلع هيبال نا لجر ىلع ةنيب لجر ماقا اذاو : ةلأسم
 هيلع ناك يذلا مهردلا فلالا هنم ىفوتسا هنا امهدنع رقا بالا نا ةنيب لجر

 اهنا ةنيب جوزلا ماقاو قادصب ةنيب ةأرملا تماقا ول كلذكو .ىلوا ءافولا ةنيبف
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 اتيم ناك ناو .ىلوا ءافولا ةنيبف اهقادص هنم تفوتسا دق اهنا مهدنع ترقا

 وهو هيلع يذلا اهقادص مهيبا نم تفوتسا دق اهنا ةنيب ةثرولا ماقاو ةنيب تماقاف
 هتعدا يذلا لاملا اذه يف اهل نوملعيام نيمي ةنرولا ىلع اهلو ىلوا ءافولا ةنيبف .اذك
 .ملعا هللاو هريغ نمالو ءاضقلا اذه نم تعدا امم اقح هتضبق اهنا

 نم ىلوا قالطلا ةنيبو .ةايحلا هنيب نم ىلوا توملا ةنيبو ةدايز : ةلأسم
 نم ىلوا ارشلا ةداهشو.أرشلا ةداهش نم ىلوا عطقلا ةداهشو .ةيجوزلا ةنيب
 ىلوا عطقلا عيب ةداهشو ةيطعلا ةداهش نم ىلوا ثاريملا ةداهشو تاريملا ةداهش
 نهرلا ةداهشو .نهرلا ةداهش نم ىلوا رايخلا عيب ةداهشو .رايخلا عيب ةداهش نم

 ةقدصلا ةداهش نم ىلوا ضوع ىلع ةقدصلا ةداهشو ةقدصلا ةداهش نم ىلوا
 ةداهش نم ىلوا ةيرحلا ةداهشو .ءالولا ةنيب نم ىلوا ةيبورعلا ةنيبو ضوع الب
 .ىعدملا ةنيب نم ىلوا ديلا يذ ةنيبو لصالا ةداهش نم ىلوا مومرلا ةداهشو .قرلا
 ةداهشز .هناصقن ةنيب نم ىلوا لقعلا ةحص ةنيبو .يمذلا ةنيب نم ىلوا ملسملا ةنيبو
 .بصغلا ىعدملا ةنيب نم ىلوا ارشلا ىعدم ةنيبو .ةءاربلا ةداهش نم ىلوا ثدحلا
 ةنيب نم ىلوا نملا ةرثك هئاعداب عئابلا ةنيبو .رييغتلا ةنيب نم ىلوا ىضرلا ةنيبو

 ةنيب نم ىلوا رارقالا ةنيبو .عيفشلا ةنيب نم ىلوا ةعفشلا ىرتشم ةنيبو ىرتشملا
 نم ىلوا ضرقلا هنيبو .بسنلاب رارقالا يدهاش نم ىلوا بسنلا دهاشو لحنلا
 .ةنامالا ةنيب

 هنيب تدهشف اذه ىضرم يف تم نارح يمالغ لاق نمو ةدايز : ةلأسم
 لاق .ضرملا كلذ نم ءىرب هنا ىرخا ةنيب تدهشو ضرملا كلذ يف تام هنا
 كلذ يف تام هنا لاق دبعلا نا الا ةنيب كلذب دهشي مل ناو قتعلا دوهش زيجا

 ةنيب ترخا ةنيبلا اعيمج امهل تماق ن او .مهنيمي عم ةثرولا لوق لوقلاف ضرملا

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ىعدملا وه هنال دبعلا
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 ناك اذا ةنيبلا هيلع لبقت نميف باب

 ةداهشلا نع ةداهشلا يفو دلبلا ف

 يضاقلاو مامالا نع ةنيبلا لبقتو .دلبلا يف نك ولو ءاسنلا نع ةنيبلا لبقتو
 .مكحلا هيف يذاا دلبلا ريغ يف ناك اذا كلذو هريغ لاق .امهريغ مكحلا ايلو اذا

 لاق نم لاقو .زوجي لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دقف دلبلا يف ناك اذا اماو

 نادهشيو .امهنع كلذ لبقيال نا بحنف مكحلا سلجم يف ناك اذا اماو .زوجيال

 .امهسفنا نع امث

 اوناك اذا اماو .ردق اذا دلبلا يف ةداهش يدؤي نا دهاشلا ىلعو : ةلأسم

 .مهيلع قفنيو اولمحي ىتح جورخ مهيلع سيل هنا لاقف رصملا يف مكحلا نع نيبئاغ
 هللا نال هيلع نوردقيام اودؤي ىتح مهيلعام ةيدأت يف كلذ مهيلع لاق نم لاقو

 جحلا يف ةعاطتسالا نا لاق نم لاقف جحلاب مهرما اك ةداهشلا ةيدأتب مهرمأ

 يف ليق كلذك لايتحا وا لامب جحلا بجي لايتحالاب لاق نم لاقو .هلحارو داز
 كلذل الها ناكو بوكرلا دوع نمل وه امنا نالمحلا .نا لاق نم لاقو .ةداهشلا

 سيلو ةقفنلا هل امناف بوكرلاب فرعيال نمم يشملا ىلع ردقي نم سانلا رئاس اماو

 نال كلذ يف ةلعلا نال انركذ امب رصملا يف بئاغلا يف فلتخا امناو .نالمح هل

 ناك اذا اماو .ةموصخلا كرتيو لمحي مل ءاش ناو لمح ءاش ناف مصخلل قحلا

 نانثالا ةداهشلا نع ةداهشلا هنع لبقتو اجورخ هيلع نا ملعن الف رصملا نع ايباغ

 .مكحلا ىلا لوصولا عيطتسيال يذلا ضيرملاو .رصملا نم بئاغلا يحلا دحاولا نع

 اذا دهاشلا لأسي نا مكاحلا ىلع لهو تلقو هللادبع يبا نعو : ةلأسم
تلقو .كلذ نع هلأسي معنف لقعلا تبان ناكا ضرملا يف ةداهشب لجر ىلع دهش



 اذاف لقعلا بهاذ هنا ملعاال ينا ريغ لاح ةدش يف ناك دق دهاشلا لاق ناف

 ةداهش هذهف ارييغت هلقع يف ملعيال هنا دهشو لبق نم لقعلا ةحصب هفرعي ناك

 .ةزئاج

 امهدهشا ضيرم ىلع نادهاش دهش اذاو رفعج نبا عماج نمو :ةلأسم

 لقعلا حيحص ناك هنا دهش ناف .ال ما لقعلا حيحص ناكا امهلأسي نا مكاحلل ناف
 ناكو .اناصقن هلقع يف ملعنالو اديدش وا اضيرم ناك هنا الاق ناو .تبانلا كلذف

 نادهاشلا هب دهش اذا كلذو .اضيا زئاج كلذف لقعلا ةحصب لبق نم هنافرعي

 نم مكاحلا كلذ ىلا لصي نا ردقيال ضيرم وهو هتداهش ىلع اندهشا انالف نا

 ضيرم هنا لاقو ةداهشلا هذهب اندهشا لاق ناف امهتداهش زيجي مكاحلا ناف .ضرملا
 ىمحلا هتمالعو يفخيال ضيرملا ناف اهيف هرظت يتلا هتلاح ىلع امهلأسي مكاحلا ناف

 اضماغ نوكيام كلذ نمو ضرملا تامالعو تاحارجلا نم ندبلا ىلع رهظي امو

 ةيفخلا ةخسن ةفيفخلا ةلعلا هيف نوكت نم مهنمو .هندبو ههجو يف رابغ هنم رهظيف
 هنا لاقو هعضوم يف سبتحم هنا نادهاشلا دهش اذاف اهب فرعو ترهش دق ىتلا

 هنع امهتداهش زاجاو .مكاحلا كلذ لبق تامالعلا هذه نم ائيش احرشو ضيرم
 ناو .وه مث هللا الا ضيرملا دنعام ملعيالو .اهعسو الا اسفن فلكيال هللا نال
 .هلزنم يف دعاق وا مئان وهو هتداهش نع نا دهشي يذلا اذه ىلع نادهاشلا دهش

 ةروع وا هريكاذم وا هنطب يف وا هبلق يف ضرم نم ةلع هل تثدح هنا امه لاقف
 مث مكاحلا ىلا غلبي نا هنكميالو هحراوج نم ءيش يف ضماغ ضرم وا هبنج يف
 رثكا ملعلا نم امهعم نكي ملو مكاحلا عم كلذب ادهشو هتداهش ىلع امهدهشا
 ك احلا لبقي نا انيلا بحاف هتداهش نع هب امهدهشاو .هتلع نم هب امهل لاق امث

 امهنا لدع يدهاشب مصخلا ءيجي نا الا هعم حص دق اقح لطبيالو .امهتداهش

 نم ءاحصالا اهب فرعي لاح يف وا بهذيو ءيجي وا دعب نم احيحص هارظن
 ذاقنا نع مكاحلا فقي نا بحن اناف .ةداهشلا هذهب نادهاشلا ناذه دهشي نا دعب
 ضيرم نع نادهاش دهش اذا ليق دق هنال دعب نم هلاح فرعي ىتح امهتداهش
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 نا هتداهشب مكاحلا مكحي نا لبق نم ضيرملا حص وا بئاغلا مدق مث .بئاغ وا

 ةداهش زوجيو باتكلا نمو .هسفن نع دعب نم دهشي ىتح هب ءيجي نا مصخلا ىلع

 اذا هريغ لاق .يضاقلاو مامالاو ضيرملاو ةرضاحلا ةأرملا ةداهش نع نيدهاشلا

 .م احلا دلب ريغ دلب يف ناك اذا حبسملا نب دمحم لاق .امهريغ مكحلا ىلو

 يف اوناك ولو .دوهشلا نع دوهشلا ةداهش لبقتو باتك نمو : ةلأسم

 ءاسنلا نع ةنيبلا لبقتو .مكاحلا ىلا لوصولا نوعيطتسيال ىضرم اوناك اذا دلبلا

 امهريغ مكحلا ىلو اذا يضاقلاو مامالا نع ةنيبلا لبقتو .دلبلا يف نك ولو

 يف تدعب ناو ةداهشلا نع ةداهشلاب مكحيو ناطحق وبا لاق :ةلأسم

 .صاصقلاو دودحلا يف الا اهلك تاموكحلا عيمج

 ىمذل نيملسملا ةداهش ىلع ةمذلا لها ةداهش زوجحتالو رنالا نمو : ةلأسم

 دقو هريغ لاق .اهنع لسو ىمذلل ىمذلا ىلع ملسملا ةداهش زوبتو .ملسمل الو
 ةداهش زوجتو ملسملا ىلع زوجتالو ىمذلا ىلع ملسملا نع ىمذلا ةداهش زوجت ليق

 .ملسملا ىلع زوجتالو ىمذلا نع ملسملا

 .رفاكل رفاك ىلع ملسم لجر ةداهش ىلع دهش .رفاك لحرو : ةلأسم
 ةداهش نع زوجتال اذهف بئاغ وا تيم ةداهشلا هنع لومحلا ملسملاو ملسموا

 .ةزئاج ريغ يدنع يهف ةيضقب هل ىضق نيملسملا ضعب ناو .رفاك ىلع رفاكل رفاك
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 هنع لمحت نميف ةداهشلا نع ةداهشلا يف باب

 تام نم لكو .ةأرما اهتداهش نع ىزجت ةتيملا ةأرملا نا دلاح نب دمحم ظفحو

 ةأرملا نع زوجيال هنا ليق دقو لاق هريغ نمو .نادهاش يحلاو دحاو ماقم ماق

 لجر الا دهاش ةداهش نوكتالو .ةداهشلا عمتجيال هنال ناتأرماو لجر الا ةتيملا

 .ناتأرماو

 لجر نع ةوسن عبرا ةداهش نعو هللا دبع يبا نع دجؤي اممو : ةلاسم
 .لجر عم الا نهتداهش زوجتال لاق بئاغ نع وا تيم

 .بئاغلا نع وا ضيرملا نعو ةأرملا نع نينثا ةداهش زوبتو : ةلأسم
 ةلادعب هنع اودهش يذلا لأسيو تيملا نع دحاولا ةداهش زوجتو : ةلأسم

 بئاغلا نع اودهش نيذلا نوكي نا تفخ ناو .امهليدعت نع لأس هالدع ناف

 اودهش نيذلا ليدعت نع لئسف نيملسملا هفعض نم وا لاجرلا هلب نم ضيرملاو
 مهينعي اميف مهل رصبال نيذلا نيملسملا ءافعض اولزتسا امنا سنالا نيطايش ناف هيلع

 .ةصاخ بسنلا يف الا زوجت ىمعالا ةداهش ىراالو كلذ نم

 ةداهش اهدنع تناك ةأرما نعو _ هللا همحر ةيواعم يبا نع : ةلأسم

 اهتداهش ىلع تدهش مث ةافولا اهترضح مث ءاسنلا ةداهش هيف زوبت اميف لجرل
 هذه زوجت له اهلنم ةلادعلا يف ىهو .ةدحاو ةأرملا تناك نمل اهدنع تناك يتلا

 موقت يهو ةزئاج يه :معن لاق .ةداهش ىلع ةأرما ةداهش يه امناف .ةداهشلا

 ةدحاو ةأرما ةداهش زوجت الف .ةافولا ريغ اماف ةافولا يف ةداهشلا هذه يف ةتيملا ماقم

 ةداهش عبر يهو :معن لاق .ةمات ةداهش يهو تلق .ةدحاو ةأرما ةداهش ىلع

 يف ةدحاو ةأرما اهنع ةداهشلا لقتنا ةضيرم وا ةبئاغ تناك ول كلذكو تلق
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 ف الا ةدحاو ةأرما نع ةداهش ةدحاو ةأرما لقنت نا زوجحم الف ضرملاو بيذلا

 الا اهنع ؤوجيال ليق دقو لاق هريغ نمو .الف كلذ ريغ يف اماو ةدحو توملا

 .يه اه صاخ كلذ امنا هنال ناتأرماو لجر وا نالجر نادهاش

 ةداهش نع لئس انباحصا نع در هيف انموق نع باتك نمو : ةلأسم

 .دودحلا يف ةداهش نع ةداهش زوجتال يأرلا باحصا لاق دودحلا يف ةداهش ىلع

 نا فرعيال نمل زوبتال سانلا ضعب لاقو .نيدلا يف ،زوجتو ميهاربا لوق وهو
 رمالا رضحا اذا نورخا لاقو .فرعيال نمل دهشيالو فرعيال نم ىلع دهشي
 كلذ نيبو ةنيب رضحت مل رمالا كلذ ناك اذاو دهشي الف يلاولا ىلا هيف ذفني يذلا

 لجرلا دهشي نا هركي لاق هنا نسحلا نع .فرعتي نا ساب الف رثكا وا ارهش

 كلتل ىعدا اذاف .هنافرعي نالجر هعم نوكي نا الا هفرعيال يذلا لجرلا ىلع

 نالف هنا نالفو نالف دارا هنا يعم نالف نبا نالف يدنع دهش لوقي ةداهشلا

 مث هتداهش ىلع نيلجر لجر دهشا اذاو باتكلا اذه ريغ نمو : ةلأسم

 هتداهش ىلع امهدهشا ناذللا نادهاشلا ناكو ةداهشلا ىسن مدق املف باغ

 .ىسن دق وه ناك اذا كلذو امهنم لبقيال بوبحم نب دمحم لاق .اهناظفحي

 .قافتاب ةزئاج ريغ دودحلا يف ةداهشلا نع ةداهشلاو : ةلأسم

 دهش يذلا لوالا دهاشلا حرطف دهاش نع دهاش دهش ناو : ةلأسم
 .لوالا ةداهش لطبت مل هتداهش ىلع ينانلا دهاشلا حرط ناو .تلطب هتداهش نع

 .هنع مهتداهش تلبقو نيرخا ادوهش هنع رضحاو

 ةداهشب هسفن ىلع دهشي الجر عمس اذا دهاشلا ةداهش زوجتو : ةلأسم

 كلذب هتداهش زوبتو .مكاحلا ريغ وا .مكاحلا دنع هب رقي هعمسي وا هدهشي مل ناو
 .نالف ىلع دهشا انا لوقي الجر عمس اذا اماو .كلذ ىلع ةداهشلا ىلع ةداهشلاو
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 دهشي نا دحال سيلو ةداهشلا كلتب هنع دهشي نا هل سيلف نالف يعم رقاو
 وهو مكاحلا عم دهشي نا الا يتداهش نع دهشا هل لوقي نا الا دحا ةداهش نع
 .زوجيف اذهب مكاحلا عم دهش هنا دهشي هناف .هعمسي

 ردقيال ناك اذا اهعضوم يف ةنيبلا عمسي نا يلاولاو مامالا ىلعو : ةلاسم

 نوردقيال دوهشلا نكي مل اذا ءايحالا نع ةداهشلا اهيف لبقتو ةنيبلا لمح ىلع
 .هنامز وا ضرم نم جورخلا ىلع

 برش يف وا فذقلا يفو انزلا يف ةداهش ىلع ةداهش زوجتف تلق : ةلاسم
 .حورجلا يف وا سفنلا يف ةيدلا ذخاو .حورجلاو صاصقلا يفو لتقلا يفو رمخلا
 دح لاق دح لتقلاف تلق .دودحلا نم ءيش يف ةداهشلا نع ةداهش زوجتال لاق

 هب نوكتو صاصق اهب نوكيالو سفنلا يف زوجت اهنا ضعب لاقو لاق .قح يف
 وهو ةيدالو صاصق امهتداهش نوكيالو سفنلا يف زوجتال نورخا لاقو .ةيدلا
 سفنلا نود اميف ةداهشلا نع ةداهشلا امهيف زوبتال حورجلا كلذكو .لوق
 .ةيدلا الو صاصقلا نوكيالو

 تيم لجر نع لجر ةداهش يف ليق دق هنا يعم ديعس وبا لاق : ةلاسم
 نع نيتأرما الا زوجيال ليقو زوجي هنا ليق دق ةأرملا نع ةأرملا كلذكو زئاج هنا
 نع نينثا الا زوجيال ليق دق هنا ىعمف بئاغلاو ضيرملا نع دحاولا اماو ةأرملا
 كلذ يف قرفلا امف هل ليق .كلذ يل نيبيال لاق رخا لوق اهيفف هل تلق .دحاو
 نكمي يحلا ناو .ربخ لقان اذه امناو لاحب هتداهش نع عجريال تيملا نا يعم لاق

 لوق يف ةلعلا امف هل ليق .هيلع نادهشي نيدهاش ىلا جاتحيف ةداهشلا نع هتعجر

 ىعم ةلعلا لاق .تيملا لجرلا نع هوزاجاو .زوجتال ةأرملا نع ةأرملا نا لوقي نم

 دارفنالا ىلع ةداهشلا هب موقت لجرلاو دارفنالا ىلع دحاولاب موقتال ةداهشلا نا

 ع اتجاب الا ةداهشلا توبث لصا يف موقتال ةداهشلا نا ىرت الا هريغ عم هسفنب

 ةداهش توبث لرقلا اذه بحاص ىري مل انهاه نمف دحاو دهاش ماقم يف نيتآرما
 .ةداهشلا ةيمست عضوم يف اهنال ةتيملا ةأرملا نع ةدحاولا ةأرملا
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 دودحلا يف ةداهش نع ةداهش زوجتالو رفعج نبا باتك نم : ةلأسم

 ءايحالا اماو .ةتيملا ةأرملا نع ةأرملاو تيملا لجرلا نع لجرلا كلذ ريغ يف زوجيو

 ةأرملا نع كلذكو .ناتأرماو لجر وا نالجر لجر لك ةداهش ىلع دهشي ىتحف
 نيتأرما ةداهش زوجتو نيتتيملا نيتأرملا نع لدعلا دحاولا لجرلا ةداهش زوجتو ةيحلا

 ةتيملا نع زوجتو ةتيملا ةأرملا نع ةأرملا ةداهش زوجيال هنا هريغ نمو .تيم لجر نع
 ةداهش زوجت حبسملا نب دمحم لاقو.هسفن نع يح لجرو اهسفن نع ةيح ةأرماو ناتأرما

 .ىرخا عم الا تيملا لجرلا نع ةأرملا ةداهش زوبحتالو ةتيملا ةأرملا نع لجرلا

 نع لجرو اهسفن نع ةيح ةأرماو ةيح ةأرما نع ةوسن عبرا لجرلا نعو هنمو
 ةداهش زوبحتالو ةزئاج تيملا نع نيتأرملاو تيملا دحاولا ةداهشو هريغ نمو .هسفن

 ةداهش نع دهشي نا دحال سيلو باتكلا نمو .بئاغلا يحلا نع ةوسن عبرا
 ةنيبلا تناك اذا ةنيبلا نع ةنيبلا مكاحلا لبقيو .هتداهش نع دهشي نا الا دحا

 نيذلا نيدهاشلا ةداهش نع اعيمج ادهش اذا نيدهاش نامع نع ةبئاغ

 نع اعيمج دوهشلا ليدعت نع لأسيو اذهو اذه نع اذهو اذه اعيمج امثادهشا

 نيلماحلا ليدعت نا ليق دقف الاو اوفرع نا مهنع اودهش نيذلا نعو .دوهشلا
 اماو .مهنع اودهش نيذلا ليدعت مهنع ذخا مهليدعت لبقي نمم اوناك اذا ةداهشلا

 وا ةيحلا ةأرملا نع كلذكو . ناتأرماو لجر وا نالجر دحاو لك نعف ءايحالا

 هريغ نمو .نيتأرما نع زوجيو نيلجر نع ناتأرماو لجر زوجيو ناتأرماو لجر
 ادهش اعيمج امهتداهش نع ادهش اذا امهنع زاج نيتيح ناتأرملا تناك اذا لاق
 ةأرما نع ىح لجر زوجيالو نيتأرما نع زوبت هجولا اذه ىلعف هذهو هذه نع-
 .نيتأرماو لجر نع نالجر زوجيو باتكلا نمو .يح لجر نع الو ةيح

 ةنيبلا تناك اذا ةنيبلا نع ةنيبلا مكاحلا لبقيو لضفلا باتك نمو : ةلأسم

 ادهش اذا نيدهاش نع نيدهاش لبقيو .نيدهاش نع نيدهاش نامع نع ةبئاغ

 اعيمج دوهشلا ليدعت نع لأسي اذه نعو اذه نع .نيعيمج نيدهاشلا نع اعيمج

 نيلماحلا ليدعت نا ليق دقف الاو .اوفرع نا مهنع اودهش نيذلا نعو دوهشلا نع
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 ناو مهنع اودهش نيذلا ليدعت مهنع ذخا مهليدعت لبقي نمث اوناك اذا ةداهشلا

 .ةأرملا نع ةأرملاو لجرلا نع لجرلا دهاش نع دهاش لك ىزجا اتاوما اوناك
 ةيحلا ةأرملا نع كلذكو . ناتأرماو لجر وا نالجر دحاو لك نعف ءايحالا اماو

 زوجيو ةخسن يفو نيتأرماو لجر نع نالجرو نيتأرما نع نازوجيو نيلجر نع

 . نيتأرماو لجر نع نيلجرو نيتأرما نيلجر نع

 ' زوجتال هنال تيملا لجرلا نع ءاسنلا ةداهش زوجتالو هريغ نمو : ةلأسم

 تيم لجر نع نيتأرما ةداهش زوجت ليق دقو هريغ لاق .لجر نع ةأرما ةداهش
 الو امهسفن نع نادهشت نيتأرما دنع تيم لجر نع نيتأرما ةداهش زوبتالو
 .نيتتيم نبتأرما نع لجر ةداهشالو لجر نع

 اودهش نيذلا لئسيو تيملا نع دحاولا ةداهش زوجت موق لاق : ةلأسم

 اودهش نيذلا نوكي نا تفخ ناو امهليدعت نع لئس الدع ناف هتلادعب هنع

 نيذلا ليدعت نع لئسف نيملسملا ةفعض نمو لاجرلا هلب نم ضيرملاو بئاغلا نع
 مه رصبال نيذلا نيملسملا ءافعض اولرتسا امنا سنالا نيطايش ناف هيلع اودهش

 .كلذ نم مهينعي اميف

 هتداهش زوبتال نم ةداهش لمتحا نم لك حاضيالا : ةلأسم
 .ةزئاج اهنا اهب هتداهش زوجت لاح يف اهادا مث اهلمتحاام لاح يف اهب دهش ول نا

 نعو يراوحلا يبا ىلع ضورعم هللادبع يبا نع هنا دجوي اممو : ةلأسم
 يذلا تيملا ىكزا انا كلذ نع دهاشلا لاقف تيم لجر نع ةداهشب دهش لجر

 هفرعيال نمت ةداهشلا هنع تلمح يذلا ناك ناف .كلذب ىفتكي تلأس هنع تدهش

 هنع ةداهشلا لمحي يذلا الا هفرعيالو ةبرغ ضرا نم ناك اذا لدعملا الو مكاحلا
 هناف الدع اضيا ةداهشلا لمح يذلا ناكو هدنع لدع هنا ةداهشلا لماح لاقف

 ما ايح هنع دوهشملا ناك يدنع كلذ ءاوسو .هليدعت لبقيو هيف هلوقب يفتكي

 .اكلاه
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 امثانلأس انالفو انالف نا نيرخا ناسل نع نيدهاش نع لنسو : ةلأسم

 لاق .هدعب هتأرما جيورتل امهتداهش زوبت لتقوا انملعب تام انل الاقف نالف نع

 انالف نادهشن الاقف نارخالا نادهاشلا نالجرلا ءاج نا نكلو ربخ كلذ امنا

 تءاش نا ةأرملا ج وزتلو امهتداهش تزاج لتق وا تام انالف نا انعم ادهش انالفو

 .اهتدع تضقنا اذا

 مصخلا ىلع مكاحلا دنع دوهشلا ةداهش ىلع دوهشلا ةداهش زوجتو : ةلأسم

 اذكب مكحو .حاحلا نالف ترضح ينا دهش اذا مهدهشي مل ناو رضاح وهو

 . اذكو

 هنع دهش نيح هنع دوهشملاو دهاش نع دهاش دهش ولو ليق : ةلأسم

 ةداهشلا زبجت مل كلذ حصو ايكاز تامو كلذ دعب ىكز مت يكازب سيل دهاشلا

 ةداهشب دهش ول كلذكو .ةداهشلا زئاج ريغ وهو .دهش نيح هنع دهش هنال هنع
 اذا اماف كلذب مكاحلا ملع اذا هتداهش زوجي الف كلذ دعب قسف مث ىكزي وهو

 هتداهش تزاج بات ىتح كلذب مكاحلا ملعي ملو قسف مث ةداهشب دهشف ايكاز ناك

 .هتداهش زجت مل هتبوتو ةقسفب مكاحلا ملع ناو
 هنع دوهشم نع تلمتحا ةداهش لكو ناطحق يبا باتك نمو : ةلأسم

 تراص نا دعب تيدؤف اهلك للعلا عيمج نم ةلعل تدرل اهب دهش ول تقو يف
 نوكت نا الا هيلع دوهشم ىلع زجحت مل اهب دهش ول نا ةداهشلا ةزئاج اهب هنع

 وا هنع زوجت اهناف دلاولا تام مت هدلول دلاو نع هلعل هدلاول دلو نع تعقو

 .ةولصلا لها نم قساف

 اهبدهش ول تقو يف هنع .دوهشم نع تلمتحا ةداهش لكو : ةلأسم
 هيلع دوهشم ىلع زجت مل تدرل اهب دهش ول لاح ىلا لقتنا ىتح دؤت ملو تزاجل
 ع اض ش لقعلا حيحص و ا ىمع ش ريصب نع تلمتحا دجويو تلمح نوكت نا الا

 .زوجت اهناف هلقع
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 دهاشلا حرطو دهاش نع دهاش دهش اذاو ناطحق يبا نعو : ةلأسم

 مل لوالا ةداهش نع دهاشلا حرط ناو .تلطب هتداهش نع دهش يذلا لوالا

 .هنع مهتداهش تلبقو نيرخا دوهش هنع رضحي نا هلو لطبت

 يضاق ىلا ىلو ريغ دهاش نع ةداهشلا لمحا نا يل زوجيف تلق : ةلأسم
 كدنع هتداهش زوجت نم الا ةداهش لمحت نا كل سيل لاق كلذ ريغ وا ناطلس وا

 مهتداهش زوجتال لودعلا ريغ نال هب كدهشا ام تيداو هنع تلمح دق نوكتف

 ىليو زئاجف لدع ريغ نع ةداهش لمحت نمو هريغ نمو .كريغ دنع الو كدنع
 .ليدعتلا مكاحلا

 دنع دوهشلا ةداهش ىلع دوهشلا ةداهش زوجتو لضفلا نعو : ةلاسم

 ماخلا الو دوهشلا مهدهشي مل ناو رضاح وهو مصخلا ىلع مكاحلا
 هيلعف هسفن ةداهش ىلع هل دهشي نا هدهشا نم ىلا بلط نمو : ةلأسم

 ريغ نم ءادتبا هتداهش ىلع دهش ناو زيخمب وه سيلو .هتداهش نع دهشي نا
 ةداهشلا زوجتو هقح قحلا بحاصل تبثا ثيح نسحا دقف هدهشا نمث بلطم

 فرعيام ىلع ءاحصا مهو مهتداهش نع اودهش اذا هوتعملاو ىمعالا ةداهش نع

 هودح لام وا ةباد وا لجر نيع ىلع .مهنع دوهشلا ةنياعمبو ةخسن يفو ةنياعمب وا

 مهتداهش نع اودهشاو ءاحصا مهو اودهش اذا نيدلا كلذكو .ءاحصا مهو مهل

 حاكنلاو قوقحلا يف كلذكو .هيلع يذلاو .قحلا بحاص ريغ ىلع ءاحصا مهو
 مهتداهش نع اودهشاو ءاحصا مهو اودهش ناو .ىضرلاو ةخسن يفو عاضرلاو
 ةداهشلا نع ةداهشلا زوجت الف دودحلا يف اماو ءامدلاو لتقلا يفو .ءاحصا مهو

 هريغ لاقو .دح يف قح هنا بوبحم نب دمحم لاقو .لتقلا يف .لرقن كلذكو
 ةزناج هيف ةداهشلا ىلع ةداهشلاو قرقحلا نم هنا مرق لاقف لتقلا يف فلتخا

 .ةداهشلا نع هيف ةداهشلا زوجت الو دودحلا نم هنا موق لاقو

 اودهش نيذلا لأسيو تيملا نع دحاو ةداهش زوجت مرق لاقو : ةلاسم
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 ىلع اودهش نيذلا نوكي نا تفخ ناو امهليدعت نع لئس هالدع ناف ةلادعب هنع

 نيذلا ليدعت نع لئسف نيملسملا ةفعص نمو لاجرلا ةلب نم ضيرملاو بئاغلا
 مه رصبال نيذلا نيملسملا ءافعض اولرتسا امنا سنالا نيطايش ناف .هيلع اودهش

 .كلذ نم مهينعي اميف

 نعو يراوحلا يبا ىلع ضورعم هللادبع يبا نع هنا دحوي اممو : ةلأسم
 يذلا تيملا ىكزا انا كلاهلا نع دهاشلا لاقف تيم لجر نع ةداهشب دهش لجر

 هفرعيال نم ةداهشلا هنع تلمح يذلا ناك ناف .كلذب يفكيا تلأس هنع تدهش
 ةداهشلا لمح يذلا الا هفرعيالو .ةبرغ ضرا نم ناك اذا لدعملا .الو مكاحلا

 الدع اضيا ةداهشلا لمح يذلا ناكو .هعم لدع هنا ةداهشلا لماح لاقف .هنع

 ايح هنع دوهشملا ناك يدنع كلذ ءاوسو .هليدعت لبقيو هيف هلوقب ىفتكي هناف

 .اكلاه ما

 له هريغ اهب دهشي نا داراف ةداهشب دهشا لجر نع لئسو : ةلأسم
 هل زوجيال هنا يعم لاق .هلاحام ملعيال وهو اذه ةداهش نع دهشي نادهاشلل
 ةداهشلا لقان هنال هل زبي مل هعم الدع نكي مل ناف هعم الدع نوكي نا الا كلذ

 كلذب دهشو امكاح ناك ول نا هتداهش زيجي نمت نوكي نا الا كلذ هل زوجي الف

 .هعم

 ىسن مدق املف باغ مث هتداهش ىلع نيلجر لجر دهشا اذاو : ةلأسم

 نب دمحم لاق .اهناظفحي هتداهش ىلع امثدهشا ناذللا نادهاشلا ناكو ةداهشلا

.ىسن دق وه ناك اذا كلذ امهنم لبقيال بوبح



 ةرهشلاب مكحلا باب

 تبنتو حصت اهنا يعم لاق .كلملاب لاومالا يف حصت له ةرهشلا نع لئسو
 له اهب ملعلا تبثا اذاف هل تلق .هيف نيابتال امب هيلا تدأت نمل ملعلا ىنعم يف

 لاومالا يف ةرهشلاب ملعلا تبنا اذاف تلق لاومالا يف هملعب مكحي نا مكاحلل

 ينبجعي : لاق .ةرهشلا قيرط نم اهيف هملعب لاومالا يف مكحي نا مكاحلل له
 كدنع قرفلا امف هل تلق .اهيف هملعب مكحي هنا كلذب لوقي نم لوق ىلع كلذ

 هنا ةربخلاب هملع نيبو اهيف هملعب مكحيال هناب ةرهشلا قيرط نم مكاحلا ملع نيب
 يف ةرهشلاب .هنم ملعلا ةلاحتسا لاتحال امهف التحا يدنع نسحي لاق .هب مكحي
 نم اهملع دق يتلا ةلاحتسالا ىنعمل هملع ريغ ىلا لقتنيف ةلاحتسالا هيف لمتحا

 نم ليحتسيو لقتني كلذكو .مومعلا قيرط نم ءاج هيف ربخلا نال كلذ قيرط
 لقتنيال هنال صاخلا ىنعم ىلع ههبشيو هل صاخ ءايشالاب هملعو مومعلا قيرط
 هلعلف ىنعملا اذه نسحو قرف امهنيب تبث ناو .هلثم صاخب الا صاخلا ملعلا هنع

 همكح موي هنا كلذ دعب هدنع حص ناف تلق . يدنع ههبشي ام وا قيرطل ا اذه نم

 مكحلا ضقني نا هيلع له اهريغ دي ىلا هب هل مكح نم دي ىلع اليحتسم ناك هب

 .يدنع ا ذكه لاق

 ىلا هبتك _ هللا همحر ديعس نب دشار مامالا طخب اذه دجو : ةلاسم
 كيلع مالس ديعس نب هللا دبع دمحم يبا ىلا ديعس نب دشار مامالا نم حنم ىلاو

 رداقلا هللا ةيصعم نع كاهناو كيصواو هللا ةعاطب كرماو كيلا هللا دمحا يناف

 يف تعستا دق عامطالا نا كب قحلا هلا رصن كملعا يناف اذه دعبو كيلع

 يداني نا هجولاو هيف هدي حرط ىرعد لجر لام يف ىعدا نم لك لعجو سانلا
 اكلم هيعديو هعنميو هزوجيو هريغ دي يف لام يف هدي حرط نم لك نا دلبلا يف
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 ةنيبلا هيلع بلطيالو .ةبوقعلا ريغ يش ىلع لصحم الو كلذ ىلع بقاعي هناف .هل

 رصقتالو هب لمعاو كلذ فرعاف دلبلا لها لوق ىلا كلذ يف عجري لب ةلداعلا

 كلذ رخؤتالو بابلا اذه قلغنيو ملظلا لوزيو عمطلا ةدام مسحتت ىتح هيف

 .هللا ءاش نا

 ىلع همالك يف ملكت بوبحم نب دمحم نا حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم
 نم نوملسملا هيلع حلطصام الا ةلداعلا ةنيبلاب الا مكحيال مامالا نا لاقف ربنملا

 .مهتلا لها سبح

 هلقن نم لاتحالل تقولا يف ةرهشلاب مكحي نا مكاحلل سيلو : ةلأسم
 ةنيبلا بحاص بلط ناف هل تلق .كلذ يف تانيبلا ءىفاكت انعم تبني ملام هيلا

 ءىفاكت له لاملاب هل تدهشف مكاحلا اهب مكح يتلا ىلوالا ةنيبلا رضحاف ىلرالا

 ىلوالا ةداهشلا يدنع مهرضتالو افاكت اهنا يعم لاق .ةفصلا هذه ىلع ةداهشلا

 .عطقلاب مهلك اودهش اذا يدنع نا الا مهتداهش ىنعمب دوهش مه امناو مهعفنتالو

 هرسفيالو ةرهشلا قيرط نم هملع ىلع لامب دهشي نا دهاشلا عسي لهف هل تلق
 رصبي نمث ناك كلذ الا هعسيالو هرسفي نا هيلع ما .كلذ نع لأسي مل اذا

 ضعب يف هناف انباحصا لوق يناعم يف يدنع ج رخيام ىلع اما لاق .ال ما ماكحالا
 ةرهشلا ىلع مهعم ةداهشلا نال عطقلاب كلذ يف هملع ىلع دهشيال هنا مهلوق يناعم

 اتباث نكي مل كلذ يف هملع رسف ول ناك نا املف ماكحالا يف تبنتال لاومالا يف
 مكحلا لصا لقني ذا مكحلا يف زوجي الام ىنعم هتداهش يف قفاو دق ناك مكحلا يف

 فالتخا فرعي نكي مل نا هنا مهلوق يناعم ضعب يف جرخي هنا عمو .كلذ يف

 هملعب ةداهشلا هيلع قضت مل زوجي الامو .اهنم زوجيامو .كلذ يف ماكحالا يناعم

 نكت مل قرتفتال اهناو ماكحالا يناعم ملع ناف كلذك هنا هدنع اهتحص ىنعم ىلع

 اماو .هتداهش زجت مل هرسف ول يذلا هملع نايك ىلع مدقي ناك هنال كلذ هل

 ةرهشلا قيرط نم هملعب دهشي نا هل زوجي هنا مهنع ءاج اميف انموق لوق ضعب يف
 اميف ملاعلا اهب دهشي يتلا مولعلا دحا وهو مهدنع مولعلا دكا نم كلذ لعلو
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 اذكه لاق قوقحلا عيمج يف كدنع جرخي اذهف هل تلق .مهلوق نم هانعم جرخي

 ةداهشلا توبث كدنع غاسنيالو هل تلق .هيف كشي ال املع ملع اذا يدنع جرخي
 امو لاومالا يف ةرهشلا قيرط نم هملعب دهش امنا هنا ةداهشلا دهاشلا رسف اذا

 زوجيال ليق هنا اذكه يعم لاق .حاكنلاو بسنلاو توملا يف زوجيام لثم اههبشي
 اميف لوقلا عابتا بحن نكلو .ملعا هللاف غاسنيال هنا هلوق اماو .هودح اميف الا
 هيف لوصالا ىنعم هبشي امم هريغ نيبي ىتح انيد دقتعي ملام قافتالا ىنعم هبشا

 لصالا يف لجر ربتعا اذاو .مهنم قافتالا ىنعم هبشيام انباحصا لوق نم ناك امبرو
 رتاوتو هولبق نمم مهيلا مهؤاملع ةلقن نيفلاسلا ملعلا لها ءارا نم ىأر مهنم

 مهلوق نم هيلع اوقفتا ام سيلو مهلوق نمو قافتالا ىنعم هبشي ىتح هملع مهدنع
 هبشي امم يدنع ىنعملا اذهو هفالخ زوبيال اعامجا هانعم ج رخ ضعب مهضعبل اعابتا

 هب اوقرف يذلا قرفلاب ةلعلا امف هل تلق .هانعم ربدت اذا مهلوق نم يناعملا هذه

 هاوس اميف هوزيجي ملو .ريسفتلاب هودح دق اميف دوهشملا ىلع ةداهشلا توبث نم

 لعلو .اهنوتبني ةلع كلذ يف مهل ملعا ال لاق قوقحلا ىنعم هيف قلعتي جرخي هلكو
 زوجت هنا روهشملا نم هولاقام ىنعم يدنع جرخي هنكلو .للعلا نيبا كلذ يف مه
 حص اذا كلذو هاوس ىنعم ىلا هتحص دعب ليحتسيالام انعم وه هيف ةداهشلا هب

 بسن ىلا هلاقتنا زبي مل بسنلا تبت اذا كلذكو .ةايحلا ىلا لقتني نازبي مل توملا

 ةيجوزلا اماو . نيينعملا نيذه يف نوكي نا ىنعملا يف الطاب كلذ ناكو .هريغ

 ىنعمل لادتعالا اهيف هبش لاقتنالا ىنعم اهلخد اذاو .لاقتنالا ىنعم اهلخدي دقف

 ةدهاشملاب اهيف ةفرعملا كردت داكتال اهنا الا لاوحالا توب هيف زوجي امو لاومالا

 تام ولو .باسنالا دلوت اهنم قلعتي دقو رومالا ىنعمب دوهشملا ىنعمب الا كردتالو

 هجولا اذه يف اهيناعم هبشاف .باسنالا يناعم هبشي امب اهب ثيراؤملا توبثو باغ وا
 لاومالا رياسو هبابسا نم ببسو . هبورض نم برض يه ذا باسنالا ىنعم
 كلذكو اهنم كالمالا فالتخا ناك ناو .كالمالا عاوناب اهتالاحتساو اهبلقتو

 لاح يف رهشام ىنعم ليحتسي دقف قوقحلا نم اذه هبشاامو .ةقلعتملا نويدلا
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 مودعم سيلو ناكمالا يف هلثم رخالا ىنعمو هلثم رخا مكح ىلا هب هملع تبنو

 هب مكحي ال هنا ىنعم هيف هبشا اذكه ناك نا املف .دوجوم كوردم لب كلذ

 يتلا ةفصلاب وا .ملعلاب عطقلا قيرط نم الا هيف مكحيالو . ةرهشلا قيرط نم

 ةداهشلا لبق نمف هل تلق .دهاشلا نم ملعلا صوصخم اهمكح توبت كردي

 هدح دقام ريغ ماكحالاو قوقحلا رئاس يف ةرهشلا قيرط نم اهنا ةرهشلابو ريسفتلاب

 لاق .هتئنطخت زوجيالو .كلذ يف ابيصم نوكي له ةنثالنلا هوجولا نم نوملسملا
 ءايشالا هذه ءىطاوي امم ءيش يف كلذب مكحو رصبلا لها نم ناك نا هنا ىنعم

 رثالا اذه ليواتب مكح نم ةلمج يف ناك ربتعملاو ةلباقملاب اهسياقيام وا رظنلا ف

 همكح ناك اذا اماو .ردك هنم بلقلا يف نكي مل اليوات همكح جرخو جرخ

 مدقيال نا ىلا بحا ناك دقف اهيناعمالو ءايشالا هذه نم هبش هيف قلعتيال امم ءيشب

 ليوحت يل نيبيالو همكح ضقن ىلع مدقا مل اهب مكحو كلذ لعف دق اذاف كلذ ىلع

 لوق نم قافتالا يناعم يف هبشا يدنع وهام ءاج دق هنال همسا رييغتالو هتيالو

 يف ررضلا اهنم فاخي يتلا عاوناب نيمهتملا بقاعي نا هيلعو مامالل نا انباحصا

 كلذ نم ءيشب مكحي مل اماما نا ول هنا لاق نم لاق دقو .نتفلا دلوتو مالسالا

 ..قوقحلا عيمج يف مكحا ال لاقو .اهلك مهتلا مكح يناعم كرتو .ةنيبلا ةحصب الا

 نم ءيش يف بقاعا الو يواعدلا نم دلوتي اميف ةنيبلاب الا ءايشالا عيمج يفو

 هلزع الو هتيالو كرت ىلع كلدب مدقي مل ادحا رزعا الو دودحلا الا تابوقعلا

 هرما يف ردصلا قيض ىنعمب هبشا يدنع اذه ناك اذه ىنعم تبث اذاف .هتماما نع

 هنا الا ملعا هللاف اذه هبش ةخسن اذه هبشيال اذه ناك ناف ماكحالا ىنعم يف
 لدعلا يناعمب هبشا اذهو اذه نم برقا اذه نا يدنعف انا اماو .كلذ يف رظنيف

 تلق .مهنم رصبلا لهاو نيملسملا راثا يناعم ىلع ضرعيو كلذ يف رظنيف اذه نم
 اذا هنا دوهشلا كلذ رسفيو ةرهشلاب هيلع ةداهشلا زوبت له رهش اذا قتعلاف هل

 ولو هريرحتب هديس ىلع مكحيو ةداهشلا كلذ تبنيو ةرهشلا قيرط نم اودهش
 يتلا يناعملا دحال اهبش يدنع جرخيال لاق .ال ما توملا لثم كلذ نوكيو ركنا
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 ىلع مكحلا قيرط نم نهيناعمو نهيف لخدي امم ةرهشلا ىلع ةداهشلا اهيف زوبحت
 يدنع هبشي نكلو .يواعدلا صوصخم نم يدنع جرخي اذه نال ةقتعب هديس

 يف بسنلا هبش ءالولا ذا ءالولا توبن ىنعمل قتعلا هيف حص اذا بسنلا يناعم

 .هجولا اذه نم هانعم تبن اذا لقتنيالو هيه الو عيبب لوحتيال اذاو لقعلا يناعم

 رئاس يف ةرهشلا قيرط نم اهنا ريسفتلاب ةداهشلا لبق نمعو : ةل اسم

 له توملاو حاكنلاو بسنلا نم نوملسملا هدح دقام ريغ قوقحلاو ماكحالا

 .همكح ضقن ىلع مدقي ال لاق .هتئطخت زوجيالو كلذ يف ابيصم نوكي

 ةرهشلا ىلع نالدع كلذب دهش اذا رومالا نم روهشملا نعو : ةلأسم
 لدعلا يدهاش ةداهش نا يدنعف ةنياعملا ىلع كلذ فالخب لدع ادهاش دهشو

 .باوصلاب ملعا هللاو ىلوا امهتداهش ةنياعملا يف

 ملعلا ىلوا نع رتالا نا كربخا هللا دبع يلا نم باوج يفو : 7

 توملا ىلعو .هورضحي مل ناو روهشملا حاكنلا ىلع اودهشي نا دوهشلل نا هللاب
 ءالولا ىلعو ةدالولا اورضحي مل ناو بسنلا ىلعو هورضحي مل ناو روهملا

 .روهشملا

 هنا دلولاب دهشي لاق نم لاقو رفعج نب دمحم باتك نمو : ةلأسم

 وه هنا اولاقو مهدنع دلولا ىأر مت داليملاب عمس ش ةأرما لمحب عمس اذا امهدلو

 .هب دهشي هناف مهدلو

 دهاشلاو هيبا مساو لجرلا مساب اروهشم بسنلا ناك اذاو : ةلأسم

 نحن دهشن امك نالف نب نالف وه هنا دهشي هناف هابا كردي ملو لجرلا فرعي

 مهابآ كردن ملو بلاط يبا نب ىلعو باطخلا نب رمعو ةفاحق يبا نب ركب ابا نا

 دهاشلا ناك نا اماو .افورعم اروهشم بسنلاو لجرلا ناك اذا كلذ امناو

 هملكي مل هدلب لها نم لجر ناك ناف دحاو لجر ةداهشب الا لجرلا فرعيال
 دهاشلا عسيال اذه ناف هعم ماقاو هل بستناف رخا دلب نم مدق لجرا وا هطلاخي ملو
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 .نالف نب نالف هنا لدع ادهاش هعم دهشي ىتح نالف نب نالف وه هنا هب دهشي نا

 لخدو ةينالغ احاكن ةينالع ةأرما لجر ج ورت اذاو هريغ نمو : ةلاسم

 اونوكي مل ناو هتأرما اهنا اودهشي نا اهناريج عسي هناف .تام مث اهعم ماقاو اهب

 نال ةدالولا اونياعي مل ناو امهدلو هنا اودهش دلو امهل ناك ناو حاكنلا اودهش

 .ةنسلا كرت هكرت نمف ادب كلذ نم نودجالو اذه ىلع سانلا رما

 نومكحي له ةعامجلا وا مكاحلا نعو يدنع اميف نسحلا يبا نع : ةلأسم
 ةرهشلاب تام دق اذه انالف نا ملعي مكاحلا نا كلذو .توملاو بسنلا نم مهتفرعم
 اذهو ةأرملا هذه ترضح ممت هنبا يبصلا وا لجرلا اذه ناو هتأرما ةأرملا هذه ناو

 ناك نادلولا اذه ةضيرف يف وا مسقلا يف مكاحلا امهل موقي نا نابلطي ثراولا

 ىلع ةنيبلاب كلذ ىلع هوعدي نا نود امهريغ نود نيذهل لاملا اذهب مكحي وا اميتي

 ىلعف .كلذ يل نيبف تلق .هريغ انراو هل ملعيال هنراو اذه نا ىلعو لجرلا توم

 ادهاش نوكي نا دارا اذاف هسفن ةداهشب مكحيال مكاحلا نا ملع ناف تفصرام

 هريغ ةداهشب الا مكحي مل كلذ وه ىلوت اذاو هريغ كلذ يف مكحلا يلو كلذ يف
 هاوعد مكاحلا ىلا عفري امك مهيلا عفري اميف مكاحلا ةلزنمب اوناك اذا ةعامجلا كلذكو

 ماقم امه انوكيف نينثالا نم مهتعامج لقاف مهتداهش ىلا هيف جتحا ناف .ةنيبلاب هيلا

 نم نيحلاصلا نم ماسقلا كلذكو تلق .لدعلاب ملعا هللاو نوقابلا دهشو مكاحلا
 اذه نا نوملعيو .تام نا ىلا نالف دي يف ناك لاملا اذه نا اوملع دق ةعامجلا

 ماسقلا ءالؤهف تلق .اوناك نبا نم هتثرو وا هتجوز هذه وا همع نبا وا هدلو

 نوكيالو كلذ يف مهل ةجح مهيلع نوكي لهو مهتفرعمل لاملا اذه اومسقي نا

 ىلعف .ةنرولا هذه ريغ اتراو تيملا اذه نوملعيال مه وناك اذا ةنيبلاب الا كلذ

 نيغلابلا نم لاملا اذه باحصا ءالؤه مهاعد ماسقلا ءالؤه ناك ناف تفصوام

 مهتضيرف مكح هيلع ج رخيام ىلعو ماهسلا هذه لدع نوفرعي مهو ماتيا مهيف سيلو
 اوعفتري ملو ماهسلا هذه زييمت نوبلطي ماهسلا باحصا مهيلا عمتجاو ماسقالا يف
 مكحلا ذافنا ةلزنمب اذهو .مهيارب مهلام مهنيب اومسق ماكحالا رجاشت يف مهيلا
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 نمث بايغالا ضعب وا ماتيالا ضعب مهيف ناك ناو .هللا ءاش نا ةعامجلا ةلزنمب

 مدعاو .ةنيبب الا ذفنيال اميف رجاشتي وا همهسب هل دهشي ليكو ةماقا ىلا جاتحي
 ةنيبلا ناعمسي نانثا مهنم كلذب موقيف .ةعامجلا ىلا هيف مكحلا راصو ماكحلا

 يف تركذام ليبس ىلع امهتداهشبال ةنيبلاب مكحلا ناذفنيو .مكاحلا ماقم ناموقيو

 هللاو لدعلا ليبس ىلع كلذ يف ماتيالا ةصحب موقي نمو ماهسلا ةفرعمو .ماسقالا
 نوعدي مهو مهؤارشو هيف مهارت هوخا نيب لام كلذكو تلق .باوصلاب ملعا
 اوبلط موقلا ءالؤه نا م هنيعب ائيش مهنم دحاو ىعديالو مهسفنال لاملا كلذ
 كلذ نوملعيالو .لاملا اذه يف ديووذ نوملعيال ةعامجلاو لاملا اذه مهل مسقي نا

 نومسقي له .اذكو اذك ىلع اننيب هومسقاف انل لاملا اذه اولاق موقلا ءالؤه نا الا
 ءالؤه مهيلا عفر اذا ةعامجلا ناف تفصوام ىلعف .ةفصلا هذه ىلع لاملا كلذ مهل
 .ح احلا ةلزنمب ةعامجلا تراص مهماهس يف نوركانتم مهلام يف نوعزانتم ةوخالا

 مهنم لاملا هل حص نمف كل انفصوام ىلع ىعدملا نم ىوعدلا ةحص مهنم اوبلطو

 ىعدملا ىلع حص امب .مكاحلا ماقم مهنم موقي نم هل مكح . قحلا هبجويام ىلع

 ىلع اوراقيف نوغلاب مهو اعيمج مهيلا اولوت ناو ماكحلا ىلا لدعلاب ىعدملاو هيلع
 اريغمالو هنورمنيو مهسفنال هنوعدي درتال ةرهشب مهيديا فورعم لاملاو مهماهس

 .ماسقلا ةضيرفو ماهسلا زييمت ةفرعملا لها نم ماسقلا نم اوبلطف كلذ يف مهيلع

 دريالو مهيديا يفام عفديالو مهرصم يف كلذ ةرهشو مهرارقا ىلع مهنيب هومسق
 كلذ نوملعيال ماهسلاب نيفراعلا ةعامجلاو ماسقلا ناك ناو .رييغتالو راكناب

 نم عم كلذ اوحصي نا مهو رما ةنيبلاب الا .مهعم كلذ ةحصبالو ةرهشلاب

 موقت نيذلا نيحلاصلا نم نينثا عم كلذ حص اذاف .نيحاصلا نم ةجحلا هب موقت

 مهتضيرف ىربتام ىلعو مهلام ةفرعمو مهماهس ةفرعمب قحلا ماكحا يف ةجحلا مهب
 ماسقلا لوخدو قحلا هبجويام ىلع مهلام مسقب مهل اومكح ةنيبلا ةلادع تحصو

 ملعا هللاو انفصوام ىربي كلذ ىلعف ةجحلا مه موقت يذلا ةعامجلا ىارب هيف

 .هريغ يفو كلذ يف لدعلاب
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 دهشي نا ريغ نم روهشملا ىلع مكحي نا هل زوجي له مكاحلا نعو : ةلأسم
 دهشت ىتح هملعبالو روهشملاب مكحي نا مكاحلل زوجي الف تومي لدع ادهاش هدنع

 .كلذ هنيب هعم

 بسنلا يف ةرهشلاب ك احلا مكحي له هتلأسو ىدقعملا ةروثنم نم : ةلأسم

 .حاحلا عم امهعم رهش اذا ادهشي نا نيتقنلا نيدهاشللو زوبال لاق

 شيرق نب ديعس نع .خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 دحاو ءاج اذا لاق هللا همحر نسحلا ابا خيشلا نا يقاتسرلا دمحا نب مهف ينربخا

 جم ملو كلذك هنا هسفن يف ققحتيام ردقب ثلاثو يلاثو نالفل ةلخنلا هذه لاق

 دقو .هل اهنا اولاق يذلل اهب دهشي نا هل اهنا ليق دق نم ريغل اهنا عمسالو دحا
 .هلوق نم اذهب ملعا هللاف لاومالا يف ةرهشلا نا تعمس تنك

 بيذكتب عفدتال يتلا رابخالا رتاوت يه ةرهشلا لصا نا هنم :ةلأسم
 ةيحانلا نم درو نم مهنع نوربخلا ءاجو سانلا نم دحا تومب رابخالا تلقن اذاف

 ىلع ديزيام كلذب ربخلا اولقان رثكو بيذكت كلذل جبي ملو تام اديز ناب
 دجوي يذلاو ةرهشلاب هتوم مكح عقو دقف كلذ ةحص يف بتري ملو .ةداهشلا
 نم رابخالا ةرتك وه دوهشملاو هعم بيرلا عافترا يف هغلبم لاق هنا ريشب نع

 رثكو لعفلا نع ربخي ربخلا ناك اذا بلقلا يف تحص ترزرنكا اذاف اهل نيلقانلا

 اولاقو لتق رمع اولاقو تام ديز اولاق اذا اماو بيذكت الب دحاو ربخ كلذب

 اديز نا هسفن نع ربخلا لوقي ىتح ربخ الو ةرهش هذه نكت مل ةرهشلا لها
 .مهتيحان نم درو نمت كلذب رابخالا رثكت ىتح هلثم ربخا رخا ءاجو تام

 رابخالا ةرثكب حصت موق لاقف ةرهشلا يف سانلا فلتخاو هنم : ةلأسم
 يف .ةقت اهيف نوكي ىتح ةرهشلا حصتال نورخا لاقو .تاقث اهيف نكي مل ناو

 لوقو انزلا دح ىلع دازام لوقو ةعبرا لوقو ةنالث لوقب لبقي ليق .ةرهشلا
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 نوعبرا لاق نم لاقو .الجر نيعبراب ليقو رشع ةنالن ليقو ةرشع اوربصي ىتح
 نكي ل اذاو دهاش ربخلا نالو الجر رشع ةنالثو ةئامثالث لاق نم لاقو ملاع مهيف

 انزلا يف ةداهشلا ىلع دازام لاق نم لاقف مهددع ىف اوفلتخاو لبقي ل ةقث ربخلا

 ارشع دحا اونوكي ىتح نوكتال نورخا لاقو .ةرهش ناك ةعبرا ىلع داز امف
 ىلع بلغو قاسفلا لوقب ترتاوتو ترثك اذا رابخالاو هنم عضوم يفو .رثكاو
 .حاكن وا بسن وا توم لثم تبث هب ملعلا سفنلا يف عقوو هتحص نظلا

_ ٨٩



 ةرهشلا ىلع ةداهشلا باب

 مامالا رضحف رخا دلب ىلا دلب نم لجر مدق اذاو رفعج نبا عماج نمو

 نكي ملو باتك ىلع وا هتيضق ىلع يضاقلا دهشاف ءاضقلا سلجم يف يضاقلاوا
 مل ناو اهيلع هدهشا يتلا هتيضق ىلع دهشي هناف كلذ لبق يضاقلا فرعي اذه

 مامالا عوضوم يف دعقي نا نكميالو رهاطلا رمالا وه اذه نال لبق نم هفرعي نكي
 بسنلا يف روهشملا نم ناك املك كلذكو .امش الا سانلا نيب مكحيو يضاقلاو

 امناو .دهشي يذلا كلذ رضحي مل ولو ةزئاج هب ةداهشلا ناف حاكنلاو توملاو

 فرع يذلا دهشي نا زوجيف ةفرعملا لها هيف كشيال ىتح هتوم رهشي نميف كلذ
 .هتومب

 لخدو ةينالع احاكن ةخسن يفو اهحاكن ةأرما لجر ج وزت اذاو : ةلأسم
 اونوكي مل ناو .هتأرما اهنا اودهشي نا اهناريج عسي هناف .تام مت اهعم ماقاو اهب

 نال .ةدالولا اونياعي مل نا امهثدلو هنا اودهش دلو امهل ناك ناو .حاكنلا اودهش

 نم لاقو .ةنسلا كرت هكرت نمف ادب كلذ نم نودجيالو اذه ىلع سانلا رما

 دلولا ىأر مث داليملاب عمس مث ةأرملا لمحب عمس اذا امهدلو هنا دلولاب دهشي لاق

 بسنلا ناك اذاو باتكلا نمو .هب دهشي هناف مهدلو وه هنا اولاقو مهدنع

 دهشي هناف .هاباكرديالو لجرلا فرعي دهاشلاو هيبا مساو لجرلا مساب اروهشم

 ةفاحق يبا نبا ركب ابا نا نحن دهشن امك ةخسن يفو نادهشت اك نالف نب نالف هنا

 كردن ملو بلاط نب يلعو رساي نب رامعو لبج نب ذاعمو باطخلا نب رمعو
 .افورعم اروهشم بسنلاو لجرلا ناك اذا كلذ امناو مهءابا

.سانلا هرهشي ىتح هعيشت يف رمالا روهظ ةغللا يف ةرهشلا : ةلأسم



 ةرهشلا ىلع نالدع كلذب دهش اذا رمالا نم روهشملا نعو : ةلأسم
 لدعلا يدهاش ةداهش نا يدنعف .ةنياعملا ىلع كلذ فالخب لدع ادهاش دهشو

 .باوصلاب ملعا هللاو ىلوا امهتداهش ةنياعملاب

 هللاب ملعلا ىلوا نع رثالا نا كربخا هللا دبع يبا باوج يفو : ةلأسم

 روهشملا توملا ىلعو هرضحي مل ناو روهشملا حاكنلا ىلع اودهشي نا دوهشلل نا

 .روهشملا ءالولا ىلعو ةدالولا اورضحي مل ناو بسنلا ىلعو هورضحي مل ناو

 دنع ركذيالو ةرهشلاب مكاحلا دنع دهشي نا ةنيبلل زوجي امناو : ةلأسم

 حص مكاحلا دنع ةنيبلا تلاق ناف .ةرهشلا نم حص امب دهشي امناو ةرهشلا مكاحلا

 ول كلذكو مكاحلا اهلبقي مل ةرهشلا ىلع دهشا تلاق ناو .مكاحلا اهلبق يدنع
 ىدنع حصو ىدنع رهش تلاق ناو .ك احلا اهلبقيال نا وجراف يدنع رهش تلاق

 .اهلوبق مكاحلل نا اوجراف

 قيرط نم هملع ىلع لامب دهشي نا دهاشلا عسي له تلق : ةلأسم
 نمث ناك كلذ الا هعسيالو رسفي نا هيلع ما هنع لأسي مل اذا رسفيالو ةرهشلا

 يلاعم ضعب يف انباحصا لوق يف يدنع جرخيام ىلع اما لاق .ال ما ماكحالا رصي
 ةرهشلا ىلع مهعم ةداهشلا نال عطقلاب كلذ يف هملع ىلع دهشيال هنا مهلوق

 يلاعم فالتخا نكي مل نا مهلوق يلاعم ضعب يف جرخيو .ماكحالا يف مهعم زوتال
 ىلع هملعب ةداهشلا هيلع قضت مل زوجي ال اممو .اهنم زوبجيامو كلذ يف ماكحالا
 مل قرتفت اهناو كلذ يف ماكحالا ىنعم ملع ناو كلذك هنا هدنع اهتحص ىنعم

 .هتداهش زبت مل هرسف ول يذلا هملع ناكا ىلع مدقت هناك هنال كلذ هل نكي

 نب تلصلا ىلا بوبحم نب دمحم هللادبع يبا باوج نم بسحا : ةلأسم
 اهمع نبا ناو كلاهلا يراقلا ناليغ يبا ةنبا رما هللا كمحر تركذو .كلام

 نم تخا دولومللو اهتدلو اهنا هتخا تدهشو اهتنبا ركنا ديمح نب كلملا دبع
 ةلدع كلملا دبع تخا تناك ناف .اهتخا نم اهثاريم بلطت اهماو .ةميتي اهيبا
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 ةروهشم اهتدالو تناكو .ةلدع نكت مل ناو اهتخا اهثرتو اهما ثرت ةيراجلا ناف

 اهدعب تتام يتلا ةيراجلا هذه تدلو اهنا اهناريجو اهتيحان لها نم .ماوعلا عم

 ىتح ةدالولا ىلع اودهشي نا اروهشم كلذ ناك اذا اهناريج نم نيحلاصلل يغبنيف

 .نيتنس نم لقا ىلع اهتدلو تناك اذا اهما نمو .كلاهلا اهيبا نم اهبسن اهل اوتبني
 مولظ ملاط ىوعدب روهشم فورعم قح عيضيالو حصي ىتح اهجوز تام موي نم
 ةميتيلا هذه هتنباو نالف نب نالف كلاهلا ناب لدع ادهاش كعم دهش اذاف .روجف

 ةيراج ناليغ يبا ةنبا تدلو مت كله ش .ناليغ يبا هنبال اجوز ناك ةيقابلا

 ىلع بجي اذهف .اهما دعب ةيراجلا تتام مث داليملا ةرهشو رابخالا قافتا ىلع

 هيلع عمتجملاو رثالا ءاج دق هنال كلذ لوبق كيلع بجيو اودهشي نا دوهشلا

 ىلع هورضحيو كلذ اونياعي مل ناو ةتالث ىلع نودهشي دوهشلا نا نيملسملا دنع

 جوز انالف نا ىلعو .داليملا اورضحي مل ناو نالف تنب ةنالف هماو نالف نب نالف

 لتق وا تام انالف نا ىلعو .حاكنلا اورضحي مل ناو .نالف ةجوز ةنالفو ةنالف

 .ةروهشملا رابخالاو عامتجالا ىلع ةنالف تتام وا هورضحي ملو كلذ اونياعي مل ناو

 لدع ادهاش مقي ملو ناليغ يبا ةنبا دولوملا نا تدهش يتلا ةأرملا لدعت مل ناف

 فاريم ناكو مالا نم الو بالا نم ةيبصلا بسن تبني مل كل تفصوام ىلع

 ةنبا تتام دقل هللاب انيمي ديمح نب كلملا دبع فلحتسيو .اهتنرول ناليغ يبا ةنبا

 اثراو الو اهلبق كلاهلا نالف نب نالف اهجوز نم اتنب اهل ملعن ملو .ناليغ يا
 .اريغك هللدمحلاو هعم ثري نم ريغو هريغ

 هللا دبع وبا لاقو ايركز يبا ماكحا نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 جم وزتلاو توملاو بسنلا ىلع دهاشلا عامسب دهشي ءاهقفلا نم لاق نم لاقو
 جرخم جراخ وهو ءالولا هنا اوجراو فنصملا لاق .همسي مل عبار ىلع دهشي اولاقو

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ملعا هللاو بسنلا

 ملعنال يذلا نيملسملا لوق نم هيلع عمتجملا رثالا ءاج ليقو : ةلأسم

 ءيش يف الو هللا دودح نم ءيش يف زوبتال ةرهشلا ىلع ةداهشلا نا .افالتخا هيف
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 ناك امو .هلل قوقحلا هذه نال صاصقلا هيف بجي ءيش يف الو دوقلا هيف بجي

 لابو يلاجلا اهيف قوذيل هللا نم ةبوقع اهلصا امناف نيقولخلا ماكحا طلاخي اهنم
 نوملسملا لبقي اولاق مهناف .دحاو لوق الا نيملسملا لوق تبنت اذه يلعف هرما

 دودحلا نم جراخ اذه نال هنيد ىلع نيملسملا نم ادحا لتق هنا قيرط نم حص نم

 ضعبلا دابعلا اهيلي قوقحلا نال قوقحلا نم جراخو ةميالا اهميقت دودحلا نال

 ةماع نود ءايلوالا ىلا هرما امناف دوق وا صاصق نم قح هل بجو نم لكو لكلا نود اهيف
 نيملسملا نم دحا لكل ناف هنيد ىلع نيملسملا نم ادحا لتق نم اماو .نيملسملا

 ةينالعو ارس ةليغ ريغ وا هليغ اذه لتقي نا ىراش ريغ وا ىراش ماما ريغ وا ماما

 اماو .اذهف لتقلل ليزمبالو دوقلل طقسمب مهوقعالو ءايلوالل كلذ يف ةجح الو
 رثالا هيف ءاج كلذ ناف .ةرهشلا ىلع هيف ةداهشلا ةزاجاب نوملسملا هيلع عمجاام
 ماكحا نم هوجو ةنالث يف ةزئاج ةرهشلا ىلع ةداهشلا نا رصبلا لها هيلع عمجاو

 اذا تيملا توم ىلع دوهشلا دهشي توملاو بسنلاو حاكنلا وهو .هللا نيد

 هتوم رضحي مل ولو هملع هيلا غلب نم كلذ يف بتري ملو رابحالا كلذب ترهاطت
 ةرهشلا تضق دق امل كلذ يف ملعلا ىلع ةداهشلا عطقي نا هل زوبيو هتزانجالو

 تبث ةرهشلا قيرط نم كلذ هعم حص امنا هنا دهش ناو .كلذ ملع نم هيلع

 بسح ىلع بسنلاو حاكنلا يف اضيا اذه كلذكو .نيملسملا مكح يف اضيا كلذ

 هيلع دوهشملا ىلع بجوي اميف ةرهشلا ىلع ةداهشلا يف نوملسملا فلتخاو .اذه
 ىلا بهذي يذلاو مهضعب كلذ زبي ملو ةزاجا نم كلذ زاجاف تاءاربلا ماكحا

 ىلع ةداهش اهنا بهذي تاءاربلا يف ةرهشلا ىلع اهلوبق ىلا بهذيالو ةداهشلا در

 دودحلا يف زوجتال ةرهشلا ىلع ةداهشلا ناب عيمجلا عاتجال هللا دودح نم دح

 يبنلا نع يوري ام رثالا ءاج املو .اعم فيسلا دحو ةءاربلا نا نيملسملا لوقل
 املو .هلتق دقف انمؤم علخ نمو ةلتقك نمؤملا علخ لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص

 هل ركذ دقو ةءاربلا رما يف لاق هنا _ هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىوري

 اجرخم هل متدحو امو نظلا هب اونسحا هلوق ىنعم ىلع لاقف .نمؤملا علخ رما يف
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 ةدابع يف هدابع هب دبعت صلاخ هلل قح تاءاربلا يف قحلا نا انملعف هليبس اولخف

 ةرهشلا ىلع ةداهشلا هيف نوملسملا زاجا امم ائيش هبشي تاءاربلا يف مكحلا دجن ملو

 رجي مل نم لوق لكف هبشا دودحلاب يهو .برقا دودحلا ىلا اهماكحا اندجوف
 نم دحا لوقل در ريغ نم برقا اندنع تاءاربلا يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا

 ثعب هنا هنع ليق امك وا هللا همحر باطخلا نب رمع نع يور دقو .نيملسملا
 هيف كعم حصام هل لاق نا ماكحالا ذافنا نم هاصوا امم ناكف نملا ىلا هل ايلاو

 ملامو .هذفناف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نمو هللا باتك نم مكخلا

 ضعبب اهضعب ءايشالا سقف هلوسر ةنس نمالو هللا باتك نم هيف كعم حصي
 لكشاامو هذقناف اذه وحن قحلا لوصا نم وا قحلا نم ءيشب هبشا اهنم ناك امف

 .كلذك وهو يتعلاطم نود هيف مدقت الف كيلع

 امهيا فرعي ملو ةدحاو ةليل يف التق هدلوو لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 اهمكح نوكي امو اهلام يف ثاريملا نوكي فيك هنروو الام افلخو رخالا لبق لتق
 تلق .رخالا لام بلص نم امهنم دحاو لك ثرويو امرغلاو امدهلا مكح لاق

 ناكو رخالا لبق لتق امهدحا نا امهلبق رضح نمم سانلا نم ةعامج دهش ناف
 امنا ال لاق ةرهش ةداهشلا هذه نوكت له امهتداهش مكاحلا لبقيال نمت دوهنلا

 ةداهش الا هيف لبقي الف امهدحا لتقي ريخاتلاو ميدقتلا يف اماو .لتقلا يف ةداهشلا

 حص امب مكحي امناو .هملعيالو ةرهشلاب مكحي نا ك احلل سيلف لودعلا تاقنلا

 دق لاقو لاملا ىلع بلغت ةثرولا دحا ناك نا تيارا تلق .ةلداعلا ةنيبلاب هعم

 ةثرولا رئاس رصنتسا مث هبحاص لتق .نيلوتقملا نيذه دحا ينعي انالف نا يعم حص

 لاملا ىلع بلغتملا اذه اوعنمي نا نيملسملل وا مكاحلل له مكاحلاب وا نيملسملاب
 اورصنتسا اذا لاق .رخالا لبق نيلجرلا نيذه دحا لتق يف ةحصلل ىعدملا

 نا نيملسملا ىلع ناك .مهيلع ىدتعم .مه ملاظ نم نيبت نم ملظ ىلع نيملسملاب

 ةنيبلا تماقو اذه لثم هيلا عفر اذاف 112 اماو .ةظعوملاو لوقلاب مهو رصني

 دمحم باتك نمو .لاملا ىلع بلغتملا اذه عنمو . مهفصنا ملظلاو ىوعدلا ةحصب
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 عمس مث ةأرملا لمحب عمس اذا امهدلو هنا دلولاب دهشي لاق نم لاقو رفعج نب

 ناك اذاو .هب دهشي هناف مهدلو وه هنا اولاقو مهدنع دلولا ىأر مث .داليملاب

 .هابا كردي ملو لجرلا فرعي دهاشلاو .هيبا مساو لجرلا مساب اروهشم بسللا

 رمعو ةفاخف يبا نب ركب ابا نا نحن دهشن إك . نالف نب نالف وه هنا دهشي هناف

 لجرلا ناك اذا كلذ امناو مهءابا كردن ملو بلاط يبا نب ىلعو باطخلا نب
 لجر ةداهشب الا لجرلا فرعيال دهاشلا ناك نا اماو . افورعم اروهشم بسنلاو

 رخا دلب نم مدق لجر.وا هطلاخي ملو هملكي مل هدلب لها نم لجر ناكو ادحاو
 نالف نب نالف وه هنا هب دهشي نا دهاشلا عسيال اذه ناف هعم ماقاو هل بستناف

 هعم دهش ولو لاق نم لاقو . نالف نب نالف هنا لدع ادهاش هعم دهشي ىتح

 . نالف نب نالفو نالف نب نالف يعم دهش هنا دهشي امناف نالف هنا لدع ادهاش

 لاقف . كلذ ىلع دهش اذاف نالف نب نالف اذه نا لدع ادهاش يعم دهشو

 . اذه ىلع هتداهش لبقتال لاق نم لاقو . هتداهش لبقت كلذ نا لاق نم

 اهعم. ماقاف اهب لخدو ةينالع اهحاكن ةأرما لجر جوزت اذاو : ةلأسم

 . حاكنلا اودهش اونوكي مل ناو هتأرما اهنا اودهشي نا اهناريج عسي هناف تام مث

 ىلع سانلا رما ناف ةدالولا اونياعي مل ناو امهدلو هنا اودهش دلو امهل ناك ناو

 . ةنسلا كرت هكرت نمف ادب كلذ نم نودجيالو اذه

 يف ةرهشلا قيرط نم اهنا ريسفتلاب ةداهشلا لبق نمعو ةلأسم : ةلأسم
 توملاو حاجنلاو بسنلا يف نوملسملا هتح دق اهريغ قوقحلاو ماكحألا رئاس

 فلتخاو .همكح ضقن ىلع مدقيال الاق هتئطخت زوبتالو كلذ يف ابيصم نوكي له

 زوجتال لاق نم لاقف تاومألاو ءايحالا ىلع ثادحالا يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا يف
 يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا زوجت الو عطقلا وا نايعلاو عامسلا ىلع الا ةداهشلا

 ليبس ىلع كلذ زوجي لاق نم لاقو .تارفكملا نم ءىش يف ثادحألا نم ءىش

 زوجت ليقو .هيلع ةداهشلا زوجيام عيمج يف عامسلاو نايعلا ىلع ةداهشلا زوبيام
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 زوجت هنا هيف ليق اعباراهجو ملعنالو توملاو باسنالاو حاكنلا يف ةداهشلا
 دقفلاو مدهلاو قرحلاو قرغلا لثم توملا بابسأ نم دلوتي ام الا هيف ةداهشلا

 ىلع ةداهشلا اماو . كلذ هبشامو عاضرلاو راهصالا نم حاكنلا نم دلوتيامو

 هنا افالتخا كلذ يف ملعن ملف صاصقلاو دوقلاو دودحلا بجويام ىلع ةرهشلا
 قلعتامو برضلا كلذكو . كلذ نم ءىش يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا زوجتيال

 قاتعلا نم ماكحألا عيمج يف قوقحلا ىلع ةداهشلا كلذكو .ناسنالا يف همكح

 . قوقحلا عيمج نم دلوتيام عيمجو ءارشلاو عويبلاو اياصولاو رارقالاو قالطلاو

 لبق لتق امهيا فرعي ملو ةدحاو ةليل يف هدلوو لجر لتق اذإو : ةلأسم
 هذه نوكت الف رخالا لبق لتق امثدحا نا مهلوق لبقيال نمم ةعامج دهشف رخآلا

 سيلو امهدحا لتقب ريخأتلاو ميدقتلا يف ةرهشلا لبقتالو .ةرهش ةذاهش ةداهشلا
 .ةرهشلاب مكحي نا مكاحلل

 ءانبا نم تناو ةمعازب تام وأ لجر لتق اذا مساقلا وبأ لاق : ةلأسم
 تنا نوكت نا الا هلتقبالو هتومب ةرهشلا لوبق كلذ سيلف دعب ملعت ملو ةمع

 مادو وا بسابسلا لها نم تناو ةمعازب تومي وا لتقي نا لثم دلبلا كلذ ريغب
 .كلذ مهفاف هلتقبو هتومب ةرهشلا لوبق كلف
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 ءىشب دهش اذا دهاشلا يف باب

 رخا ءىشب هيف دهش مت

 ةرب هتدهشا تداع ش لجرلا رارقاب ةأرملل دهشيل يذلا نعو ديعس ىلا نع

 ةرلا نم هتدهشا امب اهيلع دهشي مث هلو الا ةداهشلاب اه دهشي نا تبلط نا لاملا

 دق لاملا نا هعم حص ولو .لوقلا ضعب يف كلذ همزلي معنف كلذ يف همزلي له

 دق لاملا نا ملع اذا لاق نم لاق دقو .هب ذخأي يذلا كلذو اهلبق هيلا عجر

 يف كشالب كلذب هعم حص اذا فالتخالا انعم كلذو هيلع دهشي مل هيلا عجر
 دهشي نا لاح ىلع بحن نحنو .نيملسملا لوق يف .هل كلذ توبن رصباو كلذ
 لاق دجؤيو .اهيلع اهمصخل ةجحو همصخ ىلع اهل ةجح كلذ يف لعلف اهيلعو اهل

 ضرقب لجرلا ىلع نالجرلا هل دهشي لجرلا يف ةفينح يبا نع بوقعي نب دمحم
 لاق ينضقي مل هل دوهشملا لاقف .هايأ هاضق دق هنا امشدحا دهشيو مهرد فلأ

 ضراف تئش نا هل لاقي ريشب لاق دمحم وبأ لاقو .ضرقلا ىلع هل امهتداهش زوجت

 ىسوم لاق لاقو .رخا دهاش رضحاف تئش ناو .كيلعو كل كيدهاش ةداهشب

 هنا دهش يذلا عم دهاشب يتأي ىتح ادهش امب هل امهتداهش زيجا رباج يبا نب
 .ذخأن ريشب لوقبو فلالا هاضق دق

 نا لجرل لجر ىلع ادهش نيدهاش نعو رفعج نب عماج نمو :ةلأسم
 لاملا اذه هل يذلا انالف نا امهدحأ دهشا مث نالفل نالف دي يف يذلا لاملا اذه

 .الوا هل دوهشملا كلذ ركناو هيلع دوهشملا نالفل هعاب دق

 فلكي لاق نم مبنم ءاهقفلا نم فالتخا كلذ يفف

 .لوالل لاملاف الاو اذه هدهاش عم رخا ادهاش عيبلل ىعدللا
 نا ءاش ناف اهرخاب اهلوا لطبا هنال عيبلاب دهاشلا ةداهش تلطب نورخا لاقو
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 يذلل هعاب هنا هيلع دهش مث لاملا اذه هل نا دهش دقف اذه هدهاش قدصي
 لاق .رخآ دهاش ىلا جاتحيو هتداهش لطبا دقف هبذكي نا ءاش ناو هدي يف وه

 هتداهشب لوألا دهاشلا اذه ةداهش لطبا نم لوقب ذخآ انا هللا همحر هللادبع وبا
 . تاداهشلا نم ههبشي اميفو اذه يف ىتلا بحا لوقلا اذهو ةرخالا

 جيوزت يف قادصب لجر ىلع دهش اذا دهاشلا نعو هريغ نمو : ةلأسم
 لاق نم لاقف .ةداهشلا ىدؤي نا هنم بلطو اوفلتخا ش هنم ةءاربلاب هل دهش ش

 دق ءىشب هيلع دهشيال بوبحم لاقو ةءاربلاب هل دهشي ش قادصلاب هيلع دهشي

 نب دمحم لوقو قحلا هيلع لمحي ك احلا لعل ىرديال اذه نالف نال هنع مدنا

 .انيلا بحا بوبحم
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 هدهشي نا ريغ نم دهشي نا هل زوبي نميف باب

 هدهشي مل ناو .ةداهشب هسفن ىلع دهشي الجر عمس اذا دهاشلا ةداهش زوبتو

 ةداهشلا زوجتو .مكاحلا ريغ دنعو مكاحلا دنع هبرقي هعمس ةخسن يفو هعمسي وأ

 هدهشي نا الا دحا ةداهش نع دهشي نا دحال سيلو كلذ ىلع ةداهشلا نع

 مل وا هدهشا دهشي نا هيلعف كلذب دهشي هعمس اذا اما هريغ لاق .هتداهش نع

 .ك احلا ريغ دنع هرارقا اماو .هيلع هب دهش مكاحلا دنع هبرقا اذا كلذكو .هدهشي

 نا لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دقف .كلذب هسفن ىلع دهشي نا ريغ نمو

 كلذ سيلف هسفن ىلع كلذب دهشي ملام لاق نم لاقو .تباث هيلع رارقا كلذ

 .كلذب هيلع دهشي الو رارقاب

 نم ىأرو عمس امب دهاشلا دهشي لاقو ناطحق ىبا ماكحأ نمو : ةلأسم

 دهشيال هناف دهاش نع كلذ نوكي نا الا هيلع هودهشي مل ناو مهريغو ماكحلا

 هعمس نوكي نا الا مكاحلا كلذ لبقي الو .هتداهش نع هدهشي مل امب دهاش نع

 اك دهشي نا هل ناف مكاح ريغ وأ مكاحلا دنع هبرقي هعمس وأ مكاحلا دنع دهشي

 .م احلا اهلبقيو عمس

 ىلع دهشيال رقملا لاق .ولو ةداهش عامسلا ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلأسم
 اذكو اذك نالفل ىلع لوقي نم نعو هريغ نمو .عمس امب هيلع دهشي نا هيلعف
 ىلع عيابي هوعمس نا كلذكو .كلذب ىلع اودهشتال لوقيو موقلا كلذب تدحي
 . اودهشيلف مهتداهش ىلا جيتحا اذا لاق ىلع اودهشتال لاقو اهريغ وأ ةباد

 اعمسي هل امصخ رضحيو لجرلا امهيفخي نيلجرلا يف اوفلتخاو : ةلأسم
 يضاقلا ىضقيو اعمس امب نادهشي موق لاقف ةداهشلا امهلأسي مث همصخ هبرقيام
 . امهتداهشب
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 دهشيو لدع اذا هب مكح امب دهاش دنع مكاحلا ةداهش زوجتو : ةلأسم

 .مصخلا ىلع مكاحلا دنع دوهشلا ةداهش ىلع دوهشلا ةداهش زوبتو رخا دهاش هعم

 . مكاحلا الو دوهشلا مهدهشي مل ناو رضاح وهو

 ىلع ةداهشلا زوبيو بوبحم نب دمحم لاق رفعج نب عماج نمو :ةلأسم
 حاحلا نالف ترضح يلا دهاشلا دهش اذا كلذب اودهشي مل ناو مكاحلا مكح

 .اذكو اذكب مكحو

 انيلع دهشتال هل اولاقف ةداهشب نودهشي اموق رضح لجر نعو : ةلأسم

 لاق قحلا كلذب دهشيا هيلا جيتحا مث قحلا هيلع يذلاو قحلا بحاص هل لاق

 ربخيل نكلو ينودهشا لوقي الف مهعمس امناو هودهش اونوكي مل اذا نكلو .معن
 .هعمس امب

 نأ رخالا دنع امهدحا رقا ىتح ثيدح نيلجر نيب ىرج اذاو : ةلأسم
 كلذ ناتك هعسيال هناف .هترضح يف وأ لجرلا ةبيغ يف مهرد ةئام نالفل هيلع

 لجرلا نا ملع اذا هنا ادنع يذلاو ةداهش يدنع كل هل رقملا ملعي نا هيلعو

 نم مزلي كلذ دنعف ةنيب هيلع بلاطلا دجي لو بولطملا هركناو .هقح بلط دق

 .هدهشي مل وا هسفن ىلع رقملا هدهشا هدنع هب هل رقاو عمسام ءادا رقملا رارقا عمس

 .ةداهشلا حصا دقف اذكو اذك نالفل نالف ىلع نا هلل دهشا لاق نمو

 رقملاو هرارقا نم عمسي رقملا ىلع ىبتخلا رقملا ةداهش زئاجو : ةلأسم

 .تيكو تيكب هيلع دهشا لوقي لب ندهشا لوقيال نكل هب رعشي ال

 امهعمسيل هل امصخ رضحيو لجرلا امهيفخي نيلجرلا يف اوفلتخاو :ةلأسم
 يضاقلا ىضقيو اعمس امب نادهشي موق لاقف ةداهشلا امهلأسي مث همصخ هبرقيام

 .امهتداهشب

 ةئام نالفل هيلع نارقا ىتح ثيدح لجر نيبو كنيب ىرج اذاو : ةلأسم
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 بولطملا هركناو هقح لجرلا بلط اذإف هترضح يف وأ لجرلا ةبيغ يف مهرد
 هسفن ىلع رقملا كدهشتسا دهشت نا كمزلي كلذ دنعف ةنيب هيلع بلاطلا دجي ملو

 .كدهشتسي مل وا
 هعمسي ملو رخآ لجرل قحب هسفن ىلع رقي هتعمس لجر نع هنل.سو :ةلأسم

 دهاشو هعمس يذلا ريغ ةنيب دجي ملو هب رقا ناك يذلا دحجف هسفن ىلع هدهشي

 يبا خيشلا نع لاق هدهشي نا ريغ نم هرارقا ىلع دهشي نا هل زوبي له رخا
 نا هلف فورعملاب رمالا باب نم اذه نال زئاج كلذ نا هنع هللا يضر كلام

 ةداهش عامسلا نا نلع يبنلا نع ثيدحلا يف هللادبع يبأ نع : ةلأ اسم

 ينعاب وأ هنم تعبو اذكو اذك نالفل ىلع لوقي هعمسي لجر لثم كلذ امنا لاق
 ىلع نالفب يلو ينجوز لوقت ةأرما وا اذك .قادصلا نم اذك هنالفل ىلعو اذك

 عامسب دهشي ءاهقفلا نم لاق نم لاقو هللادبع وبأ لاق .هب تيضر دقو اذك

 دهشيالو همسي مل عبار ىلع دهشي اولاقو جيورتلاو توملاو بسنلا ىلع دهاشلا
 .عامسلاب قوقحلا نم هريغو قادصلا ىلع

 لاق عمست امب انيلع دهشتال اولاقف ةصق هيلع صق لجر نعو :ةلأسم

 .ءيشب مهيلع دهشي الف كلذ هل ليق اذا

 مل وا هيلع دهشاو هيلع تناك ريناند الجر ىضق لجر نعو : ةلأسم
 هدحج لجرلا نا مث مهمالك عمساو مهارا هنم بيرق رضاح اناو هيلع دهشي

 لام باهذ تفخ اذا لاق .ةبئاغ هنع ةنيب تناك وا هل دهشي دحا هل نكي ملو

 .تعمس امب دهشاف لجرلا
 دهشي الجر عمس اذا دهاشلا ةداهش زوجيو لضف باتك نمو : ةلأسم

 زوجتو مكاح ريغ وا مكاح دنع هبرقي هعمسي وا هدهشي مل ناو ةداهشب هسفن ىلع
 الجر عمس اذا اماو .كلذ ىلع ةداهشلا نع ةداهشلا زوبتو .كلذ يف هتداهش
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 كلتب هنع دهشي نا هل سيلف نالف يعم رقا لوقي وا .نالف ىلع دهشا انا لوقي
 يتداهش نع دهشا هل لوقي نا الا دحا ةداهش نع دهشي نا دحال سيلو ةداهشلا

 . زوجيف اذهل مكاحلا عم دهش هنا دهشي هناف هعمسي وهو مكاح عم دهشي نا الا

 نا رخالا دنع امثدحا رقا ىتح ثيدح نيلجر نيب ىرج اذاو : ةلأسم

 .كلذ ناتك هعسيال هناف هترضح وا لجرلا ةبيغ يف .مهرد ةئام نالفل هيلع
 هنا اندنع يذلاو .ةداهش يدنع كل هل لوقيو قحلاب هل رقملا ملعي نا هيلعو
 ةنيب هيلع بلاطلا دبي ملو بولطملا هركناف هقح بلط دق لجرلا نا ملع اذا

 رقملا هدهشا هدنع هب هل رقاو عمسام ءادا رقملا رارقا عمس نم مزلي كلذ دنعف

 ..كلذب هدهشي مل و أ هسفن ىلع

 امهنم دحاو ىلع دهشيال نا ىلع الجر امهنيب نالجر مكح اذاو : ةلأسم

 لك لاق ناف .هب رقا امب امهيلع ةداهشلا همزل ءىشب رقا ناف .هبحاصل هبرقي امث

 رقاف ءىرب هنم وهف مهرد فلأ ىلا مهرد نم نالف هبرقا ءىش لك امهنم دحاو
 هلوق دعب هبرقاام همزلي هناف رخالل امهدحا رقا وأ ءىشب هبحاصل امهنم دحاو لك

 . هل ةءاربالو اذه

 هيلعف اهيف هيلا جيتحا مث دهشي مل وا اهب دهشا ةداهش عمس نمو :ةلأسم

 رقملا دهشي الف هركناف لجرلا هبلاطف قحب لجر هدنع رقا نمو : ةلأسم

 هدنع رقا امب هيلع دهشي مث هيلع هل دهشي نا هل رقلملا هلأسي ىتح كلذب هعم

 .كلذ نم هب

 تلق . متكي الو دهشي نا عمس نم ىلعو ةزياج عمسلا ةداهشو : ةلاسم

 عيمج نم عمس نم لك عمسل ا ةداهش نا ىعم لاقف عمسل ا ىنعمام ديعس بال

 هسفن ىلع رقي نم وا هسفن ىلع دهشي نم عمس امناو .هب دهشي مل امم ةداهشلا

س ١١٢



 ةداهش يعم اذهف هعمس امناف اذه دهشي ملو ماكحالا يف قح يف هيلع تبني امب
 كلذب دهشملا هدهشي ملام فالتخا كلذ يف انباحصا لوق يف نا يعمو عمسلا
 ةداهشب تسيل لاق نم لاقو .ةداهش اهنا لاق نم لاقف . كلذب رقملا وا

 امناو ةوفهلاو طلغلا هجو ىلع هدنع جرخي ملام ةداهش نوكت نا يدنع اههبشاو

 هدهشتسا هنا دهشيالو عمسيام ىلع دهشي امناو هريغل داهش الاو رارق الا دارا وه

 ةداهش اهآرو مكاحلا اهزاجا ناف ةفصلا فصي امناو هسفن ىلع هدهشا هنا الو

 . اهزاجا اهزيحي نمث ناكو

 ىلع له اهعفري نسحمنالو ةنيب نونجلا اذه ناك اذإف هل تلق : ةلأسم
 هيلع هل قحلا نوملعي اوناك اذا هنا يعم لاق .كلذب هلاو دهشيف اولصي نا ةنيبلا

 نا الا كلذ مهيلع سيلف هاضق دق هنا مهدنع نكما ناو .كلذ مهيلع ناك لزي ل

 هاضق هنا اوملعي مل اذاف هل تلق .هماقم موقي نم وا ليكو كلذ ىلا مهوعدي

 كلذ اوأر اذا لاق .دحأ كلذ ىلا مهوعدي مل ولو كلذب هل اودهشي نا مهل له

 هللاو كلذ ىلا مهوعدي نا الا كلذ مه بحيال تيأر ىناكو كلذ اولعف اهجو
 .ملعا
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 نا هعسي له كلذ ىلع دهشتسا مث رت نم باربب لجر نم فلسا لجر نعو
 .هفلسا يذلا وه هنا ملعنالو رمت نم ابارج نالف ىلع نالفل نا مكاحلا عم دهشي

 دقو لاق هريغ نمو .هفلسا يذلا وه هنا ملعي ىتح هعسيال مشاه نب دمحم لاق

 زجت مل هفلسا يذلا وه هنا دهش ناو .هتداهش تزاج كلذ ىلع دهش نا ليق

 متكي الف لأسيو كلذ نع ثحيي ملام كلذب دهشي نا هل نا ليق دقو .هتداهش
 . لاؤسلا دعب

 لاملا اذه انمسق انا نامساقلا دهش اذاو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 لاق .هلعف ىلع دهش نم لك كلذكو .امهتداهش تطقسا ءاكرشلا ضعب ركناو

 اذه امهلوق لبق مسقلا كلذل ناطلسلا امهماقا دق نامساقلا ناك اذا ىراوحلا وبا

 .انظفح اذكه امهماقا يذلا ناطلسلا

 هتداهشف هل همسق هنا ركذي ملو نالفل مهسب مساقلا دهش اذاو : ةلأسم

 .ةزئاج

 ىلولاو مكاحلا الا هتداهش زوبجتال هسفن لعف ىلع دهش نم لكو : ةلأسم
 .هريغ ةداهشب حاكنلا حص اذا قادصلاب هتداهش زوجتو حاكنلا نم دقعام ىلع

 هسفن لعف ىلع دهش نم لكو ةخسن يفو هريغ ةداهشب دهش نم لكو ةخسن يفو

 قادصلاب هتداهش زوبتو حاكنلا نم دقعامو .ىلولاو مكاحلا الا هتداهش زوبتال

 هسفن ىلع دهش نم لكو عضوم يفو ةيشاحلا نمو .هريغ ةداهشب حاكنلا حص اذا
 هتداهش زوجتو .حاكنلا نم دقعام ىلع ىلولا الا مكاحلا ىلا هتداهش زوبتال

 .هريغ ةداهشب حاكنلا حص اذا قادصلاب
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 ةعطق لجرل عاب لجر نعو حبسمو مشاه نع هنا دجوي اممو : ةلأسم
 ادهشف رخاو عئابلا لجرلا ءاجف ةيقاسلا لجرلا دحجف لجر ىلع ةيقاس اهلو

 الا زوجت عئابلا ةداهش ىرن الف عئابلا ةداهش زوبت له لجرلا ىلع يتلا ةيقاسلاب
 . يناثلا لجرلا عم عئابلا ريغ الجر نوكي نا

 ىعدي ناك لجر نعو مهجلا نب مشاه ىلا ىلع يبا باوج نمو : ةلأسم

 هسفنل هيعدي ناك يذلا قحلا كلذب دهشا مث قحلا كلذ ىلا بجي ملف هسفنل اقح

 زوجت له تلق .هتداهش زوبجتال هنا لوقأف .هيف هتداهش زوبت له هريغل هب دهشا
 لسو ملعا هللاو كلذ ىرا امف ءامتلاو دودحلا ىلع دوهشلا نع دوهشلا ةداهش
 .اهنع

 هل همسق هنا ركني ملو نالفل مهسب دهشي مساقلا كلذكو : ةلأسم

 .ةزئاج هتداهشف
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 دهاشلا هب جرحي اميف باب

 دهش نا ىلا ةداهشلا زياج ناك لجر نعو ةبراغملا بتك نم هنا وجرا اممو
 هناو هعم تدلو اهناو ىلبح ةيراج ىرتشا هنا هيلع اودهشف موق ءاجف ةداهش
 ىلع ىعم تدلوو اهتيطوف ىعم تضاحف اهتيرتشا ىلا جتحاو هدلو دلولا نا اعدا
 .رهشأ ةتس تدلو نا ىلا اهارتشا موي ذنم هنا ملع ناف ةجحلا هلف رهشا ةتس

 اهكلم ذنم رهشأ ةتس نم لق ال تدلو ناو موقلا ةداهش لطبتو هلوق لوقلاف

 .باتكلا ريغ نمو .بوتي ىتح هدلوب وه سيل ادلو هئاعداب هتداهش تلطبا

 هعلخب ةنيب ىدنع هيلع دوهشملا لاقف .ةداهشب دهش دهاش نع : ةلأسم
 همحر ىلع وبأ ىارف سانلا هايم رسكي هنا رخا دهاش رضحاو هعلخب دهاش رضحاف

 .هعلخ هللا

 ىضما املف ةداهشب حيرش دنع لجر ىلع دهش الجر نا لاقيو : ةلأسم

 حيرش ىلا مصخلا عجرف .تيأر فيك مصخلل دهاشلا لاق هدنع نم ماقو هتداهش

 هاتاف معن لاق .ةلاقملا هذه كل لاق هنا نادهاش كدنع حم رش لاقف كلذ هل لاقف

 تلق ىفرضتال كتداهش نا ىل لاق نالوقتامو .هتداهش لطباف كلذ ىلع نيدهاشب
 قحلا الا دهشا ملو ىتداهش تزاج دق تيأر فيك هل

 دهاشلا نع لئس . انباحصأ نع در هيف انموق نع باتك نمو : ةلأسم

 اذه نا دهشي لاق حيرش دنع دهشف لجر ءاج لاق .هيلع دوهشملا نم لان اذا

 ةداهش الف مق رجاف هنا كيرديامو رش لاقف رجاف هناو .اذكو اذك ىلع ىلدهشا

 .ذخأن هبو كل

 نا ةنيبلا ماقا لجر يف يراوحلا لضفلا لاق باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
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 كلذ لبقا دق لاق اروز .اذكو اذكب هل نودهشي ءالؤه هدوهش رجأتسا اذه

 .مهتداهش حرطاو

 ذخأي هنا لجر ىلع ندهاش دهش اذاو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 مارحلا تبني ىتح امهتداهشب طقسيال كلذ نا ليقف .مارح هدي يف وأ ةوشرلا
 هتداهش كلذ طقسيالف هريغل اهافرع دق ةعطق نم لكاي وهو هارظن ناو ةوشرلاو

 .ايدعتم هلعل ادمعتم كلذ لكا هنا ملعي ىتح

 مايأ يف لجر ةداهش لدعم حرط لاق هللا همحر نسحلا يبا نع : ةلأسم
 هنا ريغ ابيع هل اودجي ملف هتداهش لدعملا حرط ببس يأب هناوخا رظنف ةلودلا

 ريغب ناك اذا كلذك هنا انعم يذلا لاق هريغ نمو .ةيفاص ضرأ يف ةليغ ليغ

 لوق ضعب يف مامالا رماب الا ةيفاصلا رمأ زوبي الف مياق مامالاو مامالا ىار

 . لدع ماما ناك اذا نيملسملا

 امهدحا لوقي حرجلاب نالجر هيف لوقيف ةداهشب دهش لجر نعو : ةلأسم
 لطبت لاق نم لاق دق لاق .روزلاب دهش امثدحا لوقيو امارح الام هدي يف نا
 .دحاو ءىش ىلع اعمتجي ىتح نورخا لاقو .هتداهش

 اتاف لجر ىلع قحب ك اجلا عم ادهش لدع ىدهاش يف تركذو : .7

 ىلع ادهش نيدهاشلا نيذه نا مكاحلا عم اودهشف دهش ةعبرأب هيلع دوهشملا

 قحلا لطييو نيدهاشلا ىلع روزلاب مهتداهش مكاحلا لبقي له روزلاب لجرلا اذه
 مهتداهش هذهو مهتداهش ىلا مكاحلا تفتلي الف تفصوام ىلعف .هب ادهش يذلا

 لبقي ليق دقو لاق هريغ نمو .نيلدعلا ةداهشب لجرلا ىلع قحلاو .ةضراعم
 كلذ قحل هب مكح دق مكاحلا ناك ناف روزلابو لطابلاب دوهشلا ىلع ةداهشلا

 مد وا لام نم امهيلع تحص يتلا روزلا ةداهشب هافلتا ام نامض نيدهاشلا
 ةنيبلا كلذب تحص اذا اهب مكحيالو مهتداهش تلطب .مكحلا عقي مل ناك ناو

 .كلذ مهفاف اعيمج امهيلع نيلدع ةداهش كلذ يف زوجيو اروز اودهش مهنا
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 له نولدعملا مهل دعف ةنيب هعم تدهش اذا مكاحلا نع هتلأسو :ةلأسم
 .كلذ مكاحلا نومزلي مهملعن مل لاق نيلدعملا ةلادعب مهالوتي نا مامالا ىلع

 مامالا ىلع له مهرفكي امب سانلا نم دحا مهحرج ناف تلق

 تلقو .مهتداهش تطقس حرجلا لبقي نمم مكاحلا ناك نا لاق .مهتداهش لطبي نا

 عزانت بوبحم نب دمحم نا ينغلب .معن لاق حرجلا ىريال انباحصا دحا ناكو هل

 لبقي ملف لاق مهحيرجتب رخالا ءاج ةنيب مهدحا ماقا املكف راحصب نالجر هيلا

 لهف تلقق .ىلولا وه لدعلا بوبحم نب دمحم لاقو لاق .بوبحم نب دمحم كلذ

 نم الا ليدعتلا دجويال معن لاق ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم الا ليدعتلا ذخؤي
 نب دمحم لاق ةيالولا بجةام ىلعف هل تلق .ىربيام ىلعو .هيلع ىلوتيام فرعي

 .لمعلاو لوقلا نم هلل اوناد اميف نيملسملل ةقفاوملا ىلع بوبحم
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 درتال نمو هتداهش درت نميف باب
 يف لكا وأ نيط لكأ وأ لاقم
 ع امس وأ ح رطش بعل وأ قيرطلا

 راتوأ وأ ءانغ وأ

 ليحتسي نوكي دق هنا ملعا هللا همحر ىلع نب ىسوم نع باتكلا ريغ نم
 اهيلع ناك يتلا هتلاح ريغ لاح ىلا لوحت هتفشك اذاف ربخلا هيف ربختسل ةخسن
 لبقتال نم انعم كلذف بضغلا رفاك اضرلا نمؤم هخسن ملسم نوكي هنا كلذو

 .ةداهش هل

 سيل اضيا كلذف .هنع هللا ىهن امل ابكترم همحرل اعطاق ناك نمو : ةلأسم

 يف تاعامجلاو عمجلا هكرت نم نيملسملا ليبس نع بغر نمو ةداهش انعم هل
 ال اضيا كلذف ةلع الو رذع ريغ نم لض اهفلاخ نم يتلا ننسلا نم ةولصلا

 مقملاو .تانصحلا فذاقو بذكلاب فورعملاو هموق ريغ ىلا ىعدملاو .هل ةداهش

 نع لوحتلاو .ةبوتلاب الا مهل ةداهش ال ءالؤهف مارحلا لاملاو مارحلا جرفلا ىلع
 .ةحصانملاو كلذ

 ودبلا لثم داوجلا وأ مارحلا لكا نم ةداهش نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم

 .ةيشحولا ريغ ةيلهألا رمحلا مل لكا ىذلاو ىزيو رمخلا برشي نمو .مهريغو
 جويسلا يف جتانتتو برعلا اهكلمي يتلا ةيلهالا رمحلا ريغ اهسنج لالحلا ةيشحولاو
 عطقي يذلاو هتداهش زوجتال مارحلا لكأي يذلا نا باوجلا .ال ما مهتداهش روبت
 رثألا يف زوجيال ىرقلا برق يتلا رمحلا م لكأيو داوجلا لكأي يذلاو .ةولصلا
 .ملعا هللاو لعن عسش ىلع ولو هتداهش لبقتالو
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 قحتسيال نم حدميو قحتسيال نم مذيو رعشلا مظني نم يئو : ةلأسم
 .عجر ملعا هللاو ةداهشلا دودرم هنا ملعاف ةدودرم ما ةلوبقم هتداهش

 متختيو ريرحلا سبلي نم يفو راتوألاو ءانغلا عمسي نم يفو : ةلأسم
 لوبلاو قيرطلا يف لكألاك هلانمأب قيلي الام تاحابلا نم بكتري نميفو بهذلاب
 ةلوبقم مهتداهش ءالؤه هسفن يف ةقث وهو حيرطشلا بعلي نم يفو عراوشلا يف
 . ملعا هللاو ةدودرم ءالؤه ةداهشف ةدودرم ما

 هتداهش لبقتا ىب ىبنجأو هدلو نيبو هنيب كرتشم قحب دهش لجر يفو : ةلأ اسم

 .ملعا هللاو ةدودرم ىهف

 اذهأ مصخ ىلع مصخ ةداهش لبقتال قلع هللا لوسر لوق يفو : ةلأسم
 دودرم عزانملا رثألا يف يذلا نا الا هليوأتب ملعا هللاف تاوادع ما تاعزانم مصخ
 ةداهش تزاجو تاداعم اهيف بهاذملا فالنخاف هانعم فلتخي دق ىداعملاو ةداهشلا

 اهديدعت رثكت رومأ نيبو دسح نيب سانلا يف اهليوأت رثكيو قوقحلا يف مهتقث
 . ملعا هللاو

 لوبقم نوكيا هحرفل متغيو هبحاص ةءاسمب حرفي لجرو : ةلأسم

 .ملعا هللاو الف .ةداهشلا

 دهشو هحالصو هتلادع ترهظ ش هتداهش تدر اذا قسافلاو : ةلأسم

 .ملعا هللاو فنأتسي اميف الا ملعا هللاو الف ال مأ لبقتا تدر يتلا ةيضقلا يف

 هتداهش زوجت الف هتداهش زوجت له 0اهيبرتلاب برشي يذلا يفو : ةلأسم
 .ملعا هللاو

 نمؤم ناك نم لاق يذلا يف يلع نب ىسوم نعو : ةلاسم

 هانعم مهفا مل (١ر
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 بوتي نا الا هتيالو تبنت مل هتداهش زبت مل نمو هتداهش زوجتال بضغلا رفاك اضرلا
 لاق رخآ ىلع مهاردب هل دهشو ةضيرف هيلع هلو سلفم ىلع قح هل لجر نعو
 . .هتداهش زوجتال راتالا ضعب يفو هتداهش زوجت

 كلذكو تلق هتداهش لبقت له اهصقب وأ هتيح فنتنب علوت لجر : ةلأسم
 الا ةيالولا طوقس ىلا هلك اذه هيف غلبي الف .اغوبصم ابوت سبل وا نيطلا لكا

 لعف نمف غوبصملا بونلا سبلو نيطلا لكا اماو .كلذ نع ىهنيو ةيحللا فتن
 ةشئاعل يع هللا لوسر لاق ةياورلا يفو .هتداهش طقستالو مآ هنا لوقن الف كلذ
 رفصيو .نطبلا مظعيو .ءادلا ثروي لاصخ ثالن هيف ناف نيطلا ىلكأتال ءاريمحاي

 .ةءاند قوسلا ي لكألا :لاق هنا ةريره ىلا قيرط نم دنع هنع ىورو .نوللا

 نيطلا لكأي نم ةداهش زيجيال ناكو ةرصبلا ىلع ايضاق ةدرب يبا نب لالب ناك ليقو

 نم .بيع هناف نيطلا لكأ نم ةيراجلا دري ىروغلا نايفس لاقو .هتيحل فنتنيو

 . هتداهش زوجت الف رينك وأ ليلقب مهنادباو مهلاوما يف سانلا ملظ نمو ةيشاحلا

 ةرونلاو لوبنتلاب غبصي نم نعو جرفم نب دمحا هيقفلا نع : ةلأسم
 .ملعا هللاو لحتال ةراجحلا لكأف راجحألا نم كلذو امارح ما الالح نوكيا

 هتيالو طقستالو اهلكأي نم ىلع مارح ىهف ةراجحلا نم ةرونلا اماو هريغ نمو
 .هنم ءىربو هتيالو تكرت ذئنيحف نيملسملا فلاخيو هيلع جتحي ىتح

 نب ناثع لاقو نيطلا لكأ هركو بولقلا مهارم باتك نمو : ةلأسم
 . هلكا زوجيال انبهذم يف اندنع نيطلا لكا مصالا هللادبع ىلا

 لكأ نم نيملسملا نم لاق نم لاق دقو نيط لكأ نع ىهنو : ةلأسم

 لكأب سأب ال لاق نم لاقو قيرطلا يف لكألا نع ىهنو .هتداهش لبقت مل نيطلا
 لكأي نم لنم قيرطلا يف لكالا زوجحم امناو كلذ هبشأامو قيرطلا يف ةقبنلاو ةرغمل
 .هتداهش لبقت ل لعف نمو .كلذ هبشأ ام وا ربخ وا رمت ةرسك
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 ففعتلا رهظي لجر نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلأسم

 اذه ىلع هتداهش لبقت له كلذ هبشيام وأ قبن لثم قيرطلا يف لكأي هتيأر يلا م
 هلكأيو قبنلا طقلي دحاولاو سانلا عم اذه نال اذه لثم يف هيلع سابال لاق لاحلا

 ضرعيف ابطر الماح ضعب ىلع سانلا رميو لكأيف بطرلا فك ظيقلا يف هيلا دميو
 حيبقلا امناو .مهنيب اميف اذه اوحبقتسيالو ةيراج اذهب ةداعلاو .هودري الف .مهيلع

 وا يشمي وهو قيرطلا يف اهلكأي مث الماح ةنيب نم زربي نم ةسخلاو لقعلا يف
 .سانلا نيب شام وهو تيبلا ىلا لصي نا لبق هلكأيف ازبخ يرتشي وا ادعاق
 الف اضيا وهو نيملسملا عئابط نم سيل اذه نال هلعف حبقتسيو جمسي امم اذهف

 بناج ىلع عييي نم نيزابخلا وا نيرامتلا ضعب نم ناك اضيا هنا ولو اذهب رفكي
 مهنيب هونسحتسي اميف ةعابلا ةداع اذه نال كلذ حبقتسي مل كانه لكأيف قيرطلا

 .بوتيالو رئاغصلا ىلع رارصاب وا رئابكلا بوكرب الا نيملسملا ةداهش طقستالو

 هنا اعدا لجر يف ناورم يبا باوج نمو رفعج نب عماج نمو :ةلأسم
 .مهعمجيامو مهمومر نم ذخا ديسا ينب نم هنا ةنيبلا تحص اذاف ديسا ينب نمم

 ىلوق وهو هل ةداهش الف نيملسملا باتغا نم نا كتملعا دقو :ةلأسم

 .ينم دهجلاو

 يك وا اودهشت امك لوقيف ةداهشب دهش لجر نعو ةروننملا نم :ةلأسم
 مالك يف طلغلا ظافلا هذه لاق .ال ما ظفللا اذه زوبيا اوملعا لاق وا اودهشت

 .ملعا هللاو اهلمحام ىلع اهؤادا هيلعف ىنعملا اذه ىلع ةداهشلا لمح نمو ةداهشلا

 الجر تركذو يبرغملا باهولا دبع نب حلفا مامالا باوج نمو :ةلأسم
 انمدم ناك اذا ةزئاج هتداهش ىراام باوجلا .ال ما هتداهش زوحت له وهللا رضح

 .بوتي ىتح كلذ ىلع
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 رفعج نب باتك نم مكحلا هب ضقني اميف باب

 ةداهشلا نع كلذ دعب اعجر مث امهتداهشب مكاحلا مكحو نادهاش دهش اذاو

 عجر ناو .هيلع ادهشام مرغ امهمزلاو مكح دق ناك يذلا مكحلا مكاحلا ىضما

 هريغ نمو .رخالا ةداهش زربت مل هتداهش الول هنال هلك لاملا كلذ مرغ امهدحا

 لاقو .باتكلا نمو .يراوحلا يباو يلع يباو ملسمو رباج نع كلذ دجويو
 هريغ نمو .اضيا وه هتداهش زبت مل رخالا ةداهش الول هنال فصنلا مرغي لاق نم

 ةنيبلا ليدعت نع لدعملا عجر اذا اماو .باتكلا نمو رثؤملا يبا نع كلذ دجوي
 هريغ نمو دحا ىلع كلذ يف مرغالو ةيضقلا ضقتنت ليقف مكحلا دعب
 الو .اهضقني دوهشلل لدعملا عوجر ىرا الف ةيضقلا تضم اذا رثؤملا وبا لاق
 هل ةلادعال نم ليدعتل دمتعا هنا لدعملا ملع نا نكلو .ادحا مرغا الو همرغا

 ناك نا كلذكو باتكلا نمو .هلام نم فلتاام هيلع دوهشملا مرغيلو هللا قتيلف
 ةيضقلا كلت تضقتنا مكح ىتح مكاحلا ملعي ملو افلقا وا اكرشم وا ادبع دهاشلا

 .لاملا كلذ يف اكيرش وا هل دوهشملا دلاو ناكو اروز ادهاش ناك نا كلذكو

 مكحو اولدعو اودهش دوهش نعو عماجلا ريغ نمو رنألا نمو :ةلأسم
 نع اوعجرف دوهشلا هب تدهشام لصا اولدع نيذلا نولدعملا فرع مث مكاحلا
 مرغال نيلدعملا نال .نيلدعلا نم ةعجرلا تناك اذا ةيضقلا ضقتنت لاق مهليدعت

 اومرغ مكحلا دعب اوعجر مث اودهش اذا دوهشلاو مهليدعت نع اوعجر اذا مهيلع
 ادبع ناك باتكلا لماح نا ملع نا كلذكو لضف باتك نمو هريغ نمو .لاملا
 لاق .بتكلل هلمح زوجيال نمم دحا ناك نا كلذكو .ةباتكب ذفنام مكاحلا ضقن

 .حاحلا نم باتكلا نا حصي نا الا حبسملا نب دمحم

 .ءاضقلا ضقني مل رخا ضاق ءاج مث كولمم ةداهشب ىضق اذا ليقو :ةلأسم
 .هضقنيو كلذ زوجيال لاق نم لاقو هيف فلتخم هنال

س ١٢٢٣



 امكاح نوكيال ليق هنال زوجتال دبعلا ةداهش نا انعم لوقلا رثكاو :ةلأسم

 مكح ول دبعلا نا اولاق دقو .كلذ يف ملعا هللاو مكحلا نم برض ةداهشلاو
 لصالا ناك ولف ضقني لو كلذ تبث نبملسملا ماكحال فلاخم ريغ ناكو مكحب

 .عقو اذا هوتبثا ال همكح زوجيال

 هل تلق .هديس يأرب ناك ولو امكاح دبعلا نوكي نا زوجيالو :ةلأسم

 اميف كلذ ليق دق هنا يعم لاق هؤاطخ نيي ملام تبني له مكحي دبعلا ناك ناف

 هب يضر اذا كلذ امنا رثؤملا يبا نع بسحاو ءاهقفلا نم لاق نم لاقو دجوي

 .همكح تبث امكاح نامصخلا

 قالطب لجر ىلع ادهش نيدهاش نعو ةخسن يفو نيلجر نعو :ةلأسم
 ضقتنت لاق نم لاق ةداهشلا نع اعجر مث تجوزتو .امهنيب مكاحلا قرفو هتجوز
 دعب هيلا عجرتال لاق نم لاقو .تجوزت نكت مل نا اهجوز ىلا عجرتو ةيضقلا
 مهناف اهب مكح دقو مهتداهش نع اوعجرف انبذك دوهشلا لاق اذاو .مكحلا

 .هذه يف رظناف مكحلا دريالو لاملا نونمضي

 .اهنم لصفلا اذه بتكو اهلوا كرت :ةلأسم

 هسفن دهاشلا بذكا مث هل ىضقف ةداهشب لجرل دهش لجر نعو : :ةلأسم

 لجرلا ىلع دري نا هتبوتو لاملا ضبق نيح تضم دق لاق تمو لاقو كلذ دعب
 .هتداهشب لاملا نم بهذام

 دوقلا نم هل ىأر امب لتقف زئاج ناطلسلا ةداقا نم نعو :ةلأسم
 ءالؤه ةداقاب لتق نم ىلع نيملسملا عم ةنيبلا تماق مث ءالؤه لانماو دئاقلا لنمب

 لوخدلاو ملسا كلذل ضفرلاف دوقلا نم وجنيا تلقف مهتدافا تحص اذا كللوا

 نا ملساو افعا كلذ يف لوخدلا كرتو دنع ضارعالا نوكي نا اوجرنو هيف
 ضقنو هقحو كلذ لدع يف رظناف ماكحلا نم نيب هوج نيبتسي نا الا .هللا ءاش

 .كاياو هللا انقفو لدعلاب مهروج
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 فلحي نا لاوب وه سيل سانلا نم لجرب نامصخلا ىضر ناو :ةلأسم
 .نيملا تضم دقف كلذ هل هيلعام هللاب هفلحف هيلا هاعدا قح ىلع همصخ امثدحا
 .كلذ ىلع هفلي عجري نا مكاحلل سيلو

 رئاس يف ةرهشلا قيرط نم اهنا ريسفتلاب ةداهشلا لبق نم نعو :ةلأسم
 نوكي له توملاو حاكنلاو بسنلا نم نوملسملا هدحام ريغ قوقحلاو ماكحالا

 .همكح ضقن ىلع مدقنال لاق .هتئطخت زوجيالو كلذ يف ابيصم

 عيمج يف ةقنلا لدعلا ديب يضاقلاو مامالا نم باتكلا لبقيو :ةلأسم

 مكح دقو فلقا وا ايمذ وا ادبع ناك باتكلا لماح نا ملع ناف ذفنيو ماكحالا

 .بتكلل هلمح زوجيال نمم ذخا وا باتكب ذفن ناكام ضعبو مكحلا در باتكلاب

 .احلا نم باتكلا نا حصي نا الا حبسملا نب دمحم لاق

 دهش موي ادبع ناك هنا ملع مث هتداهشب مكحو دهاش دهش ناو :ةلأسم

 وأ مكحلا ضقن روز دهاش هنا حص نا كلذكو .مكحلا مكاحلا ضقن اكرشم وأ

 .مكحلا ضقن هب دهش اميف كيرش هل ناك وا هدبع وا هنبا ناك هل دوهشملا نا حص

 ملام زئاج همكحف مامالا هيلوي نمم مكاح هب مكح .مكح لكو :ةلأسم
 .قحلا فلاخي

 ضقني مل رخا ضاق ءاج مث كولمم ةداهشب ضاق ىضق اذا ليقو :ةلأسم
 .هضقنيو كلذ زوجيال لاق نم لاقو .هيف فلتخم هنال ءاضقلا

 جورفل ١ ف هماكحا تضم نيملسملا ماكح نم لجر نع لئسو : ةلأسم

 لاق .درت وأ هماكحأ ذفني له ادبع كلذ دعب راص مث كلذ هابشاو لاومالاو

 .هودري نا مهل سيل ضام وهف ءىشب ك احلا مكح اذا لوقي هديبع ابا تعمس

 هعم حصي ىتح هلبق ناك مكاح مكح ضقني نا مكاحل سيل ىراوحلا وبا لاقو

 ناك وا امهنيب مكحي دحأب نامصخلا يضر اذا هريغ لاق .لطابي مكح ناك هنا
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 امهيلع كلذ تبت هيف فلتخي امم مكح ىلع امهثربجف امهيلع هتعاط بجت نمم مكاحلا

 وا ةربابجلا نم دحا ربجا اذا اماو .الطاب نوكي نا الا مكحلا كلذ ضقنيالو

 مكحو هيف فلتخي امم ماكحألا نم ءىش ىلع نيمصخ ةيعرلا نم هل ةعاطال نم
 امهنيب مكحي ملام تبني مكحلا نا ضعب لاقف هيف فلتخي امم كلذف .كلذ ىلع امهنيب
 كلذ هيلع تبنيال لاق نم لاقو .عامجالا وا ةنسلا وأ باتكلا فلاخم لطابب

 .هضقن هريغ ىار ناف مئاقلا مكاحلا كلذ يف رظنيو مكحلا

 عامجالاو ةنسلاو باتكلا فلاخ اذا مكاحلا نا ءاملعلا عمجاو : ةلأسم

 . اهدر بجو هتيضق يف

 مكحي نا سانلا نم دحال ءارالا دحاب مكح اذا مكاحلا ىلعو : ةلأسم

 .مهيلوو مهو دع مكحلا يف طشملا نانساك هدنع ةيعرلا نوكتو هريغل هب

 ةجحب هيف مهضعب دواع ش موق نيب ءىش يف يضاقلا مكح اذاو : ةلأسم

 رظنيو عجري نا هلف لوألا يضاقلا وه رخآلاو لوألا رمألا يف يضاقلا ناك ناف
 هئاضق نع لوحت دق لوالا رمالا يف ىضق يذلا يضاقلا ناك ناو موقلا ةجح يف

 لصفنا دق ءاضق يف لخدي نا ريخألا يضاقلا اذهف سيلف هريغ ىلا ءاضقلا راصو

 . رخا ضاق ىار ىلع

 ماقاو موق يلارهظ نيب لزن بيرغ لجر يف هللا دبع ابأ تلأس : ةلأسم
 رح هنا لوقي وهو مهدنع هتداهش تزاجو ريخب هوفرعو . هللا ءاش ام مهدنع
 يذلا لاملا ملسو . هتداهشب مكحو مكاحلا عم ةداهش دهشف مهل كلذ لوقيال وا

 .هدبع هنا هقحتسا لجر ءاج مت هب هل ادهش نم ىلا هدنع لدع عم هب دهش

 دق لاق .هتداهشب مكاحلا هملس اميف مكحلا فيك لدع ىدهاش كلذ ىلع ماقأو

 هل مكح نم دي نم لاملا كلذ ذخأي هيلع موكحملا عجريو مكحلا كلذ ضقتني

 هنم ذخأي لاق هل موكحملا دي نم فلت دق لاملا كلذ ناك ناف تلق .هتداهشب

 مكاحلا هيلا هملسف لجرل مالغب دهش ناف تلق .مكحلاب هدي يف راص موي هلنم
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 ناف تلق .مكحلاب هذخا موي هلنم هيلع ىرن لاق .هيلع ردقي ملف بهذف ةقتعاف

 هريغ اجوز تجوزتو .امهنيب مكاحلا قرفف .انالث هتأرما قلط هنا لجر ىلع دهش
 ناف .اهايإ هئطوب الماك اهقادص هنم ذخأتو رخالا جوزلا نيبو اهنيب قرفي لاق

 ناو .ءىش اهل سيلف بونلا تحت نم هسمالو اهجرف ىلا رظنالو اهيطو نكي مل
 ةيجوز ريغب اهيلا عجري نا لوألل ناك اهتدع تضقنا اذإف هنم تدتعا اهيطو ناك

 اهقلط ناك ةأرما ةعجر ىلع دهشا وأ هتداهشب ةأرما جوزت لجر ناك ناف تلق

 دهاش عم لتق هنا لجر ىلع دهش ناف تلق .معن لاق امهنيب قرفيا اهيطو مت

 مزلي لاق .مكحلا فيك دبع هنا حص مث لوتقملا ءايلوأل مكاحلا هداقاف هريغ لدع

 بجوا امف لاق هيلع دوق الف تلق .دوقلاب هلتق يذلا هترول ةيدلا دوقلاب لتاقلا
 ناك ناف تلق .ءىش اهنم هتلقاع مزلي ال لاق ءاطخ ةيد هذهف تلق دوقلا هيلع
 فنصملا يفو .ال لاق هتبقر يف اهقادص همزليا زح هنا لوقي وهو ةرح ةأرما ج ورت

 هتمذ يف همزلي ضعبو هتبقر يف همزلي ضعب قادصلا يف فالتخا دجويو لاق هلعل
 .ملعا هللاو اقادص هيلع ري مل ضعبو قتع نا

 حص مث هب ديقأف انالف لتق هنا لجر ىلع نادهاش دهش اذاو : ةلأسم
 .معن الاق نارح امهنا املاس مامالا ناك دقو يلارصن وأ دبع نيدهاشلا دحا نا

 مالسإلا يف لخد دقف ملسم هنا لاق ناك ناف ينارصنلا اما لاقف امهلأسي مل وأ

 هيلع ضرعيو مالسالا نع دترا دقف يلارصن هنا لاقف عجر ناف . ةزياج هتداهشف
 ناك ناو .لتق هدرلا ىلع تبت ناو .هنم لبق عجر ناف مالسالا ىلا عوجرلا

 دهتجي أطخ اذهف لتقلاب لجرلا ىلع امهتداهشب مكحو كلذ نع امهلأسي مل مامالا
 ءيش رخ هنا هرارقاو دبعلا لوق لهف تلق .امهرما نع ثحبلاو امهنع لاؤسلا يف
 .لاملا تيب يف ةيدلاو هديس ىلع زوجيال رح هنا هرارقا نال ءىشب هلوق سيل لاق

 هنا ملع ش هدي تعطقف رخآ عم قراس ىلع دهش دبع نعو : ةلأسم

 .ملعا هللاو لاملا تيب يف هتيد لاق .دبع
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 نج وا باغ وا تام مث دهش اذا دهاشلا يف باب

 دترا وأ فذق يف دلج وأ هلقع ىلع بلغ وأ

 كلذ هبشا ام وأ هتداهش تدر وا مالسإلا نع

 حرجي نا لبق دهاشلا تام مث يضاقلا دنع ةداهش ىلع دهش دهاش لكو

 دهش امب ءاضقلا يضاقلا ذفنا الدع ناك ناف هنع لأسي نا يضاقلل يغبني هناف

 ىلع دهشا دق دهاشلا ناك ناف مدقي ىتح ضقي مل اياغ دهاشلا ناك ولو هب

 .مكحو كلذ لبق اولدع ناف هتداهش ىلع اودهش نيذلا نعو .هنع لأس هتداهش
 هلعل دهاشلا ةرضحب الا دودحلا ماقتال هناف دودحلا يف الا معن لاق هريغ نمو

 حاحلا دنع ةداهشب دهاش دهشا اذاو رفعج نب دمحم عماج نمو : ةلأسم
 قوقحلا يف هتداهش زيحي يضاقلا ناف .هلقع ىلع بلغ وا نج وا بلغ وأ تام مش

 ادهشو مالسالا نع دترا وا فذق يف دلج وأ قسف وه ناو .تيملا ةلزنمب هنال

 .هتداهش زيجيال مكاحلا ناف الدع ناك ةداهشلا كلتب دهش موي ناك نا لودعلا

 وا باغ وا دهاشلا تامف هللا دودح نم دح ىلع نالجر دهش ناو اهدريلو

 تماقو مكاحلا ىضقي نا لبق هلقع بهذ وأ مالسإلا نع دترا وأ قسف وأ نج

 نأل .مهتداهش يضاقلا نزيجي الف الدع ناك ةداهشلا كلتب دهش موي هنا ةنيبلا
 لضفلا ماكحا نمو ةنيبلا ةرضحب دودحلا ماقت امناو تاهبشل ابأ اردت هلل ىه دودحلا

 .هنيعب ءىشلا كلذ يف زوجي عجري مل ءىش يف هتداهش تدرف دهش دهاش لكو
 . هتداهش تزاج اهريغب دهش نا نكلو

 عيمج نم هلعل مكاحلا اهدر ةداهش لكو ناطحق يبا ماكحأ نمو : ةلأسم

 ةلادعب هلهجل اهدر نوكي نا الا كلذ زجي مل تاداهشلا اهل درت يتلا اهلك للعلا
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 دودحلا هب بجرويام ريسفت لثم مكحلاب هب دهاشلا قرف ناك ولو .طقف اهب دهاشلا

 .نييبتلا ىلا عجري مل كلذ وحنو

 هدحو ناك هنال هتداهش زبت ملف يضاقلا دنع دهاش دهش اذاو : ةلأسم
 نكي مل نا ةزياج هتداهشف كلذ ىلع هعم دهشف رخا لجرب كلذ دعب ءاج مث

 ةداهشلا كلتب هعم دهش موي ايبص ناك رخالا دهاشلا ناك ناف .لبق نم تدر

 قتعف دبع ناك ناو .ةزياج هتداهشف الدع ناكو لجرلا دهش امك دهشف غلب مث

 وهو يضاقلا اهدر ناك ناو تزاج دبع وهو .هتداهشب ماق نكي ملو كلذ دعب

 نم اهدر ناك نا بويأ وبأ لاق قحلا كلذ ىلع كلذ دعب زوجت اهارا الف دبع
 .الدع ناك نا تزاج رح وهو اهب ماقو دبع هنا لجأ

 ادهش اذا نيدمهانتلا نعو هللا هيضر كلام وبا لئس هنا دجوي : ةلأسم

 اجرخ املف ةخسن سانلا مهربخاف اههجو ىلع ةداهشلا نايدؤي افرعي ملف مكاحلا عم

 نادهشي فيك امهوفرعو هجولا اذه ىلع لبقت ال ةداهشلا نا سانلا مهوربخا

 و امهتداهش ك احلا لبقي له ةداهشلا هذه انم عمست هل الاقف احلا ىلا اعج رف

 م احلا اهلبقي دعي مل ءيش يف هتداهش تدر نم سيلأ تلق .معن لاق امهنم اهعمسي
 هلجأل امهتداهش زوجتال ىنعمل وا قسفل تدر امنا تناك اذا ال لاق .كلذ يف ةيناث
 . هنم زوجي هناف اههجو ىلع ةداهشلاب تأي مل دهاشلا نال اهلبقي مل مكاحلا ناك ناف

 دبع هنال هتداهش تدر ش ةداهشب دهش نمو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 نا الا .تدر اهنال لبقتال اهنا ليقف ملسا وا قتعا نا دعب اهب دهش مث يذوا

 وهو ةداهشلا كلتب دهش ناف يبصلا اماو .اهيف در يتلا ةداهشلا كلت ريغب دهشي

 ضعب لاقو .الدع ناك اذا ةزئاج هتداهش ناف غلب امل اهب دهش مث تدر مت ىبص

 .ةزئاج رثؤملا وبا لاق .ذخأن ةزاجالابو زوبتال

 ام لاح يف اهب دهش ول هتداهش زوجتال نمث ةداهش لمتحا نم لكو : ةلأسم
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 .ةزئاج اهنا هتداهش زوبت لاح يف اهادا مث اهلمتحا

 انايبص وا ارافك اندهشا موي انك انا مث اولدعو ةداهشب موق دهش اذاو : ةلأسم
 .الودع اوناك اذا ةزئاج مويلا مهتداهش نا انعمس لاق مهاربا يبا نعف .كلذ ون وا

 لاملا نونمضي مهناف اهب مكح دقو .مهتداهش نع اوعجرو انبذك اولاق نا اماو

 .اهيف رظناو مكحلا دريالو

 ىبصلا غلب ىتح اهب دهشي ملف دبعو ارفاك وا يبص وهو دهش اذاو : ةلأسم
 .مهتداهش تزاج كرشملا ملسا وا دبعلا قتع وا
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 مهتد اهش نع دوهشل ١ عوجر يف ب اب

 كلذ نع اعجر مث .قالطلاب دهش اذا نيدهاشلا يفو
 .لجرلا مكاحلا مجرو .اولدعو انزلاب نصحم لجر ىلع اودهش رفن ةعبرا نعو

 بجو اذكه لاق .هلتقل ادمعتم هيلع تدهش يلا لاق هتداهش نع مهدحا عجر مث

 .ةيدلا هيلعو هيلع دوق الف هتننظ وا هتهبش لاق ناو .دوقلا هيلع

 هجرف انزلاب نصحم ىلع اودهش ةعبرا نعو هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 ءايلوا هيلا بلطف هسفن بذك وا هتداهش نع عجر مهدحا نا مث مهتداهشب ك احلا

 ىلع لهو .فذاقلا دح هيلعو .ةيدلاب هيلع مكحي ما كلذ مهل له دوقلا موجرملا
 ةبدلا عبر هسفن بذكا يذلا ىلعف .مهتداهش ىلع نوتباث مهودح ةنالنلا ءالؤه

 سيلو .ملعا هللاف دحلا اماف دوقلا هيلعف كلذ لاق اذاف هلتقل تدمتعا لوقي نا الا
 .ةيدالو دوق الو دح ةنالنلا ىلع

 برشي وهو هيلا ارظن امهنا لجر ىلع ادهش لدع يدهاش نعو : ةلأسم
 همزلي له .هتداهش نع عجر نيدهاشلا دحا نا م .دحلا ك احلا هيلع ماقاف .رمخلا

 .ةيد فصن هيلعف ءيش

 اهقالطب نادهاش هيلع دهشف اهب لخدي ملو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 تام مث رهملا فصنب ىضقو .امهنيب قرفو .كلذب يضاقلا ىضقف دحبي وهو
 ريصي ىتح دوهشلا ىلع رهملا فصن ةمارغ ةأرملل لاق .دوهشلا عجر مث جوزلا
 كلذب دهش نا تيارا تلق .ثاريملا ةمارغ دوهشلا ىلع اهلو .امات اهرهم اهيلا
 ةثرولا كلذ اعداو اهب لخدي نا لبق هتايح يف اهقلط هنا دهشف جوزلا توم دعي

 ةعبرا لجر ىلع دهش اذاو .ىلوالا لثم يه لاق .دوهشلا عجر مث اوعدي مل وا
 مهناف .مهتداهش نع انزلا دوهش عجر مث ناصحالاب نادهاش هيلع دهشو انزلاب
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 اندمعت الاق ناو امهيلع ةيدلا تناك انل هبشا وا انمثوا اولاق خالاق ناف نونماض

 ةلزنمب امهو ةيدلا نم ءيش امهئايلوا ىلع دريالو .اعيمج هب التق روزلا ةداهش ىلع
 ناصحالا ادهاش عجر ناف تلق .ءيش ناصحالاب دهش نم ىلع نوكيالو كتفلا

 امهتداهش الول هالتق ناذللا امه امهناف تلق .ائيش امهيلع ري ملف امهتداهش نع

 ادهشي مل لالح هل وه لعف ىلع ادهش امنا امهنا هلوق نم ناكو دلبي ناكف لتقي م
 هريغ لاق .ائيش ناصحالا دوهش ىلع رن ملو .تانايخلا نم ةنايخبالو انزب هيلع

 اذا انزلا دوهش ىلع ام لثم اوعجر اذا نامضلا ناصحالا دوهش ىلع ليق دقو

 .انماض ناك عجر مهياو اعيمج هل نونماض مهو اوعجر

 ةعبرا نعو هللا همحر هللادبع يبا ىلع ضورعم هنا دجوي اممو : ةلأسم
 هناف تلق .دلبي لاق هسفن بذكا مهدحا نا مث انزلاب لجر ىلع اودهش طهر

 اعيمج اوعجر ناف .اوعجري مل يذلا نومجريالو مجري لاق عجر مث مهتداهشب مجر
 وبا لاقو .سفنلاب سفنلا لوقي هللا نال ةئالث ةيد مهتنرو ىلع اودر وا اومجر
 اولاق ناو ةدحاو ةيد ىلع لضفلا اودرو اولتق .هلتقل اندمعت اولاق اذا هللا دبع

 الا ةيدلا نم هتحب هيلعف مهنم دحاو عجر ناو .اولتقي ملو ةيدلا اوطعا انل هبش

 وه الول هنال اهلك ةيدلا هيلع ليق دقو هريغ لاق .لتقيف هلتق تدرا لوقي نا
 هيلعف .وه هنا تننظ وا يل هبش لاق هنا اضيا ليق دقو موجرملا ىلع دحلا معت مل

 عبر هيلع لاق نم لاقف ةيدلا اوراتخا ناو .ةيدلا عابرا ةثالث هيلع دريو دوقلا

 ءايلوا داراف روزلا وا بذكلاب هيلع ةداهشلل تدمعت لاق ناو .ةلماك اهلك ةيدلا

 ةيدلا هيلع ناك ةيدلا اودارا ناو .ائيش هتثرو ىلع اودري ملو هولتق .هلتق لوتقملا
 ءايلوا ىلع نا اذه يف لاق نم لاق كلذكو .ةيدلا عبر لاق نم لاقو .ةلماك

 جرخي سيلو .هولتقي مث ةيدلا عابرا ةثالث هيلع اودري نا هلتق اودارا نا موجرملا

 الجر لتق الجر نا ولو .هلتقل دمعت دق هنال أطخلا جرخم هتننظ وا هتمثوت هلوق
 ناكو .أطخلا نم اذه نكي مل هريغ وه اذاف هتلتقف نالف هنا تننظ لاق هلتق املف
 تدصق امناو لتقلاب هيلا دصقا مل اناو هب تيطخاف انالف تدرا لاق ولو ادمع اذه
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 .لوقلا ضعب يف اذه يف هلوق لوقلاو أطخلا ةلزنمب اذه ناك اذه تبصاف نالف لا
 أطخلا نم كلذ سيلف هلتقف نالف هنا نطي وهو .هسفن صخشلا ىلا دصق اذا اماو
 هتمثوت وا نالف هنا تننظ دهاشلا لوق كلذك .دمعلاو لهجلا نم اذه نكلو

 .لهجلا ريغ أطخلاو أطخلاب ال لهجلابو لطابلاب هيلع دهش دقو أطخ اذه سيل هناف
 دقو .لهجلا هعسيال هنال دمعلا مكح همكح لهجلاب لماعلا ريغ اطخلاب لماعلاو
 وهو لعفام ىلع رصي ملو .اطخلا نم لمع دق اميف همزلي امب ماق اذا أطخلا هعسي

 انزلاب هيلع اودهش اذا ملعلا لها نم لاق نم لاق دقو .هنع ةبوتلا همزل امم .ملعي
 ءايلوال ناك انل هبشوا وه هنا اننظ اولاق ناف .اعيمج مهتداهش نع اوعجر ش مجرف

 هولتقي نا لبق مهنم دحاو لك ىلع اودرو .مهلك مهلتق اوءاش نا رايخلا موجرملا
 هتثرو ىلع دريالو ةيدلا عابرا ةثالث هيلع دري ىتح لتقيالو .ةيدلا عابرا ةنالت

 عبر مهنم دحاو لك ةلماك .ةيدلا مهيلع ناك ةيدلا اوذخا اودارا ناو .هدعب نم
 رايخلا هءايلوال ناف اروز هيلع ةداهشلاب هلتقل اندمعت انا دوهشلا لاق ناو .ةيدلا

 مهنم ادحاو اوراتخا اوءاش ناو اعابرا مهيلع تناكو .ةيدلا مهنم اودحخا اؤاش نا

 اودري نا مهلتق اوراتخي مل نيذلا ةثالثلا هلعل هئايلوا ىلع ناكو مهبحاصب هولتق
 اؤاش ناو .ةيدلا عبر مهنم دحاو لك ىلع ةيدلا عابرا ةئالث هتنرو ىلع وا هيلع

 ةلزنمب هنال ائيش مهتثرو ىلع الو مهيلع اودري نا مهيلع سيلو اعيمج مهولتق اؤايلوا
 ةرئانالو ةنح ريغ ىلع ىرج انه اه لتقلا نال هبشا اذهو .اذه ليق دقف كتفلا
 ةلزنمب هنا لاق نم لاقف .اذه يف فلتخا دقو كتفلا ةلزنمب وهو هلتقل اودمعت دقو
 دقف .اننظ وا انل هبش اولاق اذاو .كتف ريغب دمعلا هلزنمب لاق نم لاقو .كتفلا
 لوقلاو أطخلا هجو ىلع لاق نم لاقو .كتف ريغب لمعلا ةلزنمب هنا لاق نم لاق
 ملعا هللاو لتق اذهو لتقلاب سايقلا ىلا برقا .كتف ريغب دمعتلا هجو ىلع هنا هيف

 .دودحلاو ءامدلا اهناف كلذ لدع يف رظنيف هريغ يفو اذه يف .باوصلاب

 دحاو عجر مث هب لتقف الجر لتق هنا لجر ىلع اودهش ةسمخ نعو : ةلأسم
 دوهشلا نم ىقب اذا لاق .نيعجارلا ىلع مكحلا ام دهاش تبثو .ةعبرا وا مهنم
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 هيونيام لوبقملا اذه ىلع دوهشلا نم نيعجارلا ىلع سيلف هتداهشب مكحلا متي نم
 رخالا لوتقملا اذه ىلع لوالا لوتقملا ىلو اضيا دريو .سمخلا وهو .ةيدلا نم
 مكحلا ىلا دصق مكاحلا ناك ناف ءيش هتداهش ىلع متي يذلا ىلع سيلو ةيدلا سمخ

 امهتداهشب مكحلا ىلا دصق نيذلا دحا عجر مث نيرخالا نود مهنم نينثا ةداهشب

 فصن هيلع دري ىتح هلتقيالو .هتيد فصن هيلع دريو هلتقي نا لوتقملا ىلولف
 مهنم ىقب ناف عجر نم مهنم عجر مث لجر ىلع قحب اودهش نا كلذكو .هتيد
 مكحلا متي نم مهنم قبي مل ناو ءيش نيعجارلا ىلع نكي مل .هتداهشب مكحلا متي نم
 ردقب قحلا نم هيلع اودهش يذلا ىلع اودري نا نيعجارلا ىلع ناك هتداهشب
 عجرو نينثا ةداهشب مكحلا ىلا دصق مكاحلا نوكي نا الا مهددع ىلع مهبونيام
 لجر دهش نا كلذكو .قحلا فصن هيلع دوهشملا ىلع دري نا هيلعف امثدحا

 اوعجر وا ةوسنلا نم ةأرما تعجر مث .هب مكحو قحب لجر ىلع ةونسن ثالثو
 .ىلوالا ةلاسملا يف باوجلا لثم هذه يف باوجلا لاق مهيلع نامضلا فيك اعيحج

 ةوسنلا نم ةدحاو لك ىلعو ناتسمخلا قحلا نم لجرلا ىلع ناك اعيمج اوعجر ناو
 اتعجرف لجرلا عم ةوسنلا نم نيتنثا ةداهشب مكحلا ىلا مكاحلا دصق ناو .سمخلا

 نا اهيلع امناف امثادحا تعجر ناو قحلا نم عبرلا امهنم ةدحاو لك ىلعف .اعيمج

 تعجر نا ءيش اهتداهشب مكحلا ىلا مكاحلا دصقي مل يتلا ىلع سيلو قحلا عبر درت
 .اهتداهش نع

 امهتداهشب مكاحلا مكحو نادهاش دهش اذاو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 اهمزلاو هب مكح دق يذلا مكحلا مكاحلا ىضما ةداهشلا نع كلذ دعب اعجر مث

 لبقت مل هتداهش الول هنال لاملا كلذ مرغ امثدحا عجر ناو هيلع ادهش دقام مرغ

 الولو كلذ نم فصنلا مرغي لاق نم لاقو ذخان يأرلا اذهبو رخالا ةداهش
 لاق .لكلا مرغي ملسمو رباج نع هريغ نمو .اضيا هتداهش زب مل رخالا ةداهش
 هريغ نمو .عجر يذلا امثدحا مرغي يراوحلا وبا لاق فصنلا مرغي رثؤملا وبا
امهدحا وا امهتداهش نع اعجر ناو هنمو .لكلا عجارلا مرغي لاق ىلع يبا نع



 .امهمرغفيالو امهدحا وا امهتداهش نوزيجيالو .امهنم لبقيلف مكاحلا مكحي نا لبق

 ىضقو نيبئاغ نيلجر ةداهش نع خ مكاحلا دنع نالجر دهش اذاو باتكلا نمو
 مكح دقو اهاركنا امهناك امهتداهش نع اعجرف نالوالا مدق مث امهتداهشب يضاقلا

 حاحلا ضميلف انتداهش نع انعجر انكلو امه اندهشا دق الاق ناو مهتداهش ضميلف

 سيلو .قحلا عيمج انتداهش نع انعجر دق الاق نيذلا نيلوالا نمضيلو امهتداهش
 اعجري ملو امهتداهش ىلع نالوالا ىضمو نارخالا عجر ناف .ءيش نيرخالا ىلع

 ركنا نا لاق نم لاقو .امهتداهش اتبثا دق نيلوالا نال نارخالا مرغي الف اهنع

 نارخالا كلذب رقاو .اهاملعالو ةداهشلا هذهب نيرخالا ادهشي مل امهنا نالوالا

 نع لدعملا عجر اذا اماو نيرخالا ىلع هلك كلذ نامضف امهتداهش نع اعجرو
 نمو .دحا ىلع كلذ يف مرغالو ةيضقلا ضقتنت ليقف .مكحلا دعب ةنيبلا ليدعت

 همرغا الو اهضقني لدعملا عوجر ىرا الف ةيضقلا تضم اذا رثؤملا وبا لاق هريغ

 هللا قتيلف هل لدعال نم ليدعتل دمتعا هنا لدعملا ملعا نا نكلو ادحا مرغاالو
 .هلام نم فلتام هيلع دوهشملل مرغيلو

 ىلع اودهش رفن ةثالث يف هللا همجر ةيواعم وبا لاق عماجلا ريغ نمو : ةلأسم
 هدي عطقف ةبرض مدلا ىلو هبرضف دوقلاب مكاحلا هيلع مكحف الجر لتق هنا لجر
 موقي ةمات دعب ةداهشلا نال هيلع ءيش الف هتداهش نع دوهشلا دحا عجر مث

 ناف .هتداهش نع دوهشلا دحا عجر مث هفنا عطقف ىرخا ةبرض ناف مكحلا اهب
 ىلعو .نافصن امهنيب وهو ديلا ةيد فصن يلانلا عجارلاو لوالا عجارلا ىلع
 .هدحو هيلع يهو فنالا ةيد فصن قيلانلا عجارلا

 بئاغلا عجر مث بئاغ لجر ىلع نالجر ادهش اذاف تلق هريغ نمو : ةلأسم
 ناك ناف ةداهشلا كلت تلطب مكحلا عقو نكي مل اذا لاق .امهدهشي مل هنا ركناو

 اندهش لاقو هنع نيدهاشلا دحا عجر ناو .قحلا فصن مرغ ذفن دق مكحلا

 .قحلا عبر مرغ اندهشي مل امب
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 ناكو ةعجر هل نكي ل عقو اذاف مكحلا عقي ملام عجري نادهاشللو : ةلأسم

 .نامضلا هيلع

 ىلا مكاحلا هعفدف الدعو انالف لتق هنا لجر ىلع ادهش نيلجر نعو : ةلاسم
 انل هبش وا انمهو الاق ناف امهتداهش نع نادهاشلا عجر مث هلتقف لوتقملا يلو

 نيرغ اص .اعيمج هب التق روزلا ةداهش ىلع اندمعت الاق ناو امهيلع ةيدلا تناك

 اودهش ةعبرا يف كلذكو كتفلا ةلزنمب وهو ةيدلا نم ءيش امهئايلوا ىلع دريالو
 نيدهاشلا دحا عجر ولو همجر دعب نم مهتداهش نع اوعجر مث انزلاب نصحم ىلغ
 ءيش هتنرول نوكي الو لتق هيلع اروز ةداهشلاب تدمعت لاقف دوهشلا دحا وا

 ريغ نم نوكي نا زوجيام لاق وا تمو وا يل هبش لاق ناف لوتقملا ءايلوا ىلع

 .هتداهشب هلتقو هيلع دهش يذلا ءايلوا ىلا اهبدوي ةيدلا نم .هتصح هيلعف دمعتلا

 دوهش عجر مث .نصحم هناب نادهاش هيلع دهشو انزلاب لجر ىلع ةعبرا دهش اذاو

 نيتلأسملا نم عجر نم عوجر نم انفص وام لع نونماض مهناف مهتداهش نع انزلا
 دوهش عجر ناف تلق .ءيش ناصحالاب دهش نم ىلع نوكيالو .نيتلرالا

 الول هولتق نيذلا مه مهناف تلق .ائيش مهيلع رن ملف مهتداهش نع ناصحالا

 هل وه هلعف لعف ىلع اودهش امنا مهلوق نم ناكف دلجي ناكو لتقي مل مهتداهش

 ناصحالا دوهش ىلع رن ملف تانايخلا نم ةنايخب الو انزب هيلع اودهشي مل لالح

 .مهتداهش نع اوعجر اذا ائيش

 .مكحلا يضاقلا ىضماف يضاقلا دنع نالجر دهش اذاو هريغ لاق : ةلأسم
 ىلرالا امهتداهشب يضاقلا ذخايلف امهتداهش نع كلذ دعب نادهاشلا عجر مث

 ىضما اذا كلذ لتم هريغ لاقو .هيلع هب ادهش اماي نكيلو ىرخالا كرتيلو

 ريغب هيلع ادهشام مرغ نادهاشلا مزلو .مكحلا ىضم نادهاشلا عجر مث مكحلا

 بيل نب ديعس نع نمحرلادبع نب دمحم .هلك لاملا مرغ امهدحا عجر ناف قح
 هسفن بذكاو عجر مث ةداهشب دهش نم نا ىضق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا
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 ادهش يذلل قحلا نادهاشلا مرغي .هريغ لاق كرتيو ىلوالا ةداهشلا ذخوت امناف

 دهاشلا ةداهش زبي مل هتداهش الول هنال .هلك لاملا مرغ امثدحا عجر ناو هيلع

 ناو .هيلع دهش اذهف كلذ نم فصنلا مرغيلف امثشدحا عجر ناو .هدحو رخالا

 امهتداهش زيجيالو .امهنم كلذ لبقيلف مكحي نا لبق امهتداهش نع نادهاشلا عجر

 حاحلا مكح دقو دودحلا نم نصحم يف اعجر ناو ائيش امهمرغيالو رمالا كلذ ي

 امهتداهش زيجيالو .يضاقلا امهنم كلذ لبقيلف اعجر ىتح امهسلجم نم احربي ملو
 ىضقي ملو .اعجر ىتح مكاحلا اقرافي مل امهنا لجا نم كلذو ائيش امهمرغيالو
 ةداهشلا كلت ريغ ىرخا ةداهشب كلذ دعب يضاقلا دنع ادهش امهناف .دعب مكاحلا

 اودهش ةعبرا .امهتداهش يضاقلا زجيلف هيلع اناك امم اباتو الدع ناف امهنع لأسيلف
 مجر هيلع دوهشملا ناك نا لاق .هسفن امهدحا بذكا مث انزلاب لجر ىلع
 نا موحرملا هترو ءاش ناف هتداهش نع دوهشلا نم لجر عجر مت مهتداهشب

 مل نيذلا ىلع سيلو .هولتق اؤاش ناو هتداهش نع عجارلا نم ةيدلا اوذخأي
 ةداهشلل دمعت هنا لاق ذا :معن هللا دبع وبا لاق .ليبس مهتداهش نع اوعجري

 ةعبراو .ةيدلا عبر همزليو هيلع دوق الف أطخا وا هل هبش هنا لاق ناف .اروز هيلع
 ناف ةداهش مهزوجا الا هارا ال لاق اهجوز مهدحا تنز اهنا ةأرما ىلع اودهش

 .امهنيب قرفو دلج هسفن بذكا

 نا لبق نانثا عجر مث انزلاب لجر ىلع اودهش رفن ةعبرأ نعو : ةلأسم
 .دحلا ماقي

 اعجر امنا اناك ناو .اعيمج اودلج دحلا ماقي نا لبق مهلك اوعجر نا : لاق

 ةيدلا فصن امرغ .اودهش نيح مهيلع هبش ةهبشل مهتعجر تناكو دحلا ةماقا دعب

 وبأ لاق .مجر دق ناك نا هب التق هلتقي نا ديري ةداهشلا ىلعام دعب ناك ناف
 دحلا ةماقا دعب اعجر ناو . فذاقلا دح امهيلعف دحلا ةماقا لبق اعجر اذا هللادبع
 ةيدلا فصن امهيلعف انل هبش الاق ناو .هب التق روزلا ةداهش ىلع نيدمعتم هيلع
 . فذاقلا دحو
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 .مجرام دعب امهدحا عجر مث انزلاب لجر ىلع اودهش ةعبرأ نعو : ةلأسم
 .انزلاب هيلع اودهش ةعبرا عم ناصحالاب نادهاش هيلع دهش ناف .دوقلا هيلع لاق

 .امهتداهشب لتقيال لجرلا نا لاق ناصحالا نع نادهاشلا عجر مش

 سانلا همجرف همجرب مامالا رماف انزلاب ةعبرا هيلع دهش نمعو : ةلأسم

 ارديو ءيش همجر نم ىلع سيل لاق .تومي نا لبق مهتداهش نع دوهشلا عجر مث
 . صاصقلا دوهشلا ىلعو دحلا هنع

 تضقنا املف انالث هتجوز قلط هنا لجر ىلع ادهش نالجرو : ةلأسم
 تضم دقف .لدع يوذ نيلجر ناك ناف امهسفنا نادهاشلا بذكا ةدعلا

 اودهش رفن ةثالث يف ةيواعم وبا لاق .اهبحاصل ةأرملاف نيعيلخ اناك ناو امهتداهش

 هدي عطقف ةبرض مدلا يلو هبرضف هيلع مكاحلا مكحف الجر لتق هنا لجر ىلع
 موقي ةمات دعب ةداهشلا نال هيلع ءيش الف هتداهش نع دوهشلا دحا عجر مث

 ناف هتداهش نع دوهشلا دحا عجر مث هفنا عطقف ىرخا هبرض ناف .مكاحلا اهب

 ىلعو .نافصن امهنيب يهو ديلا ةيد فصن يلانلا عجارلاو لوالا عجارلا ىلع

 . هدحو هيلع يهو فنالا ةيد فصن يلاثلا عجارلا

 عجر مث فذاقو قراس هنا لجر ىلع يضاقلا دنع نادهاش دهش اذاو : ةلأسم
 مكحلا ناف يضاقلا دنع امهتداهش اتبثا اناك دقو دلبي وا عطقي نا لبق امهدحا

 هيلع مكحو هتأرما قراف هنا لجر ىلع نالجر هلعل لجر دهش اذاو يضمي ال

 ةأرملا نيب قرفي الف لطابلاب الاقو .امهسفنا ابذكا مث اجوز تجوزت مث اهقارفب
 ناو ةأرملا هنم تذخاام لوالا لجرلل نادهاشلا مرغي نكلو رخالا اهجوز نيبو

 ىضم دق مكحلا نال اهجوز ىلا عجرتال اهناف امهسفنا ابذكا ىتح ةأرملا جوزت مل
 ةعجر هل نكي مل مكحلا عقو اذاف مكحلا عقي ملام ةعجرلا هل دهاشلا نأل
 له هلأسو هتداهش بتكو يضاقلا عم دهاش دهش اذاو .نامضلا هيلع ناكو

 نا هلف مهتيال نمم ناك ناف صقنيو ديزيف عجري مث ال لوقيف ءيش كدنع ىقب

 .مكحلا عقي ملام صقنيو ديزي
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 مكاحلا قرفف اثالث هتأرما قلط هنا لجر ىلع لدع ادهاش ادهش اذاو : ةلأسم
 ةأرملا جوزت نا لبق نم هذه هتداهش نع امثدحا وا نادهاشلا عجر مث امهنيب

 مكحو قالطلا يه تعمسو .اهقلط اهجوز نا مكاحلا دنع تعدا يه تناك ناف

 ربجتالو امهدحا عجر ولو .مكحلا ىضم دقف نيدهاشلا نيذه ةداهشب مكاحلا هيلع
 .اقادص اهل مرغ ناك نا اعجر اذإ جوزلل قادصلا نيدهاشلا مزليو .هيلا عجرت نا
 وا اعجر مث كلذب نادهاشلا ناذه دهش امناو قالطلا عدت مل يه تناك ناو

 ربجتو اهيلع كلذ هلف اهيلا ةعجرلا جوزلا داراف تجوزت ةأرملا نكي ملو امثدحا

 .اهيلا هل ليبسالو مكحلا ىضم دقف تجوزت دق يه تناك ناو هيلا ةعجرلا ىلع

 حاحلا اف مكح ولو جوزت نا اهل لحي الف اهقلطي مل اهجوز نا ةأرملا تملع اذاو
 اهقلطي نا اهجوز دارا ناو .روزلاب ادهش نيدهاشلا نا تملع اذاو قارفلاب

 عجر ناو .روز يدهاش ةداهشب مكحو اهقلط نكي مل اذا اهئطو هلف ارس
 اهمزلي نكلو .اهيلا ةعجر الف هريغب تجوزت نا دعب ةداهشلا هذه نع نادهاشلا

 هيلع اه نكي مل امهنيب قارفلاب ك احلا مكح امل ناك ناف .هيلع ناك يذلا اهقادص

 عجر مث هعفدف .ايلا هعفدب مكاحلا هرماف مهرد فلا اهل هيلع نارقاف اهقادصب هنيب

 لوالا جوزلا بلطف يه تجوزت دقو امهسفنا ابذكو قالطلاب هيلع نادهاشلا
 اذه تعفد امنا الاقف اهقادص نم اهيلا هعفدامو قالطلاب هيلع نادهاشلا مرغي نا

 .اهقادص نم هب اهل رقا ناكام امهمزلي هنا هللادبع يبا نعف .ةنيبلاب ال كرارقاب
 .هيلع اه ناك قادصلا اذه نا ةنيبلا مقي نا هيلع سيلو

 قرفف اثالث هتأرما قلط هنا لجر ىلع نالطبم نادهاش دهش اذاو : ةلأسم

 مكاحلا مكحو جوزلا نم نكي مل قالطلا نال اهجوزل الالح تناك .امهنيب حاحلا

 مدعل .اهتحابا دعب ج ورفلا رظح بجويال هقيرفتف همكح فالخب ةقيقحلاو رهاظلاب

 هذخأي الف ائيش هيخا قح نم هل تيضق نمف هلع يبنلا لوقل .هرظح ىلع ليلدلا
 لحنالو اهقلطم مرحي مل اروظحم ناك اذاف .رانلا نم ةعطق هل عطق هل عطقا امنااف
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 نالطبب ناملاع امهتداهشب هتحاباب مكاحلا مكحام ةحابتسا امثدحال الو نيدهاشلل

 ةفينح ابا نظاو .هريغل اهحييال مكاحلا مكحف جوزلل للحم جرفلا نال .امهتداهش

 عم نيدهاشلل ةأرملا للحيو .اهنالطب عم ةداهشلا هذهب جوزلا ىلع ةجوزلا مرعيال

 هللاو كلذ يف هبلطاف .ةجح حاحلا مكح نا يورو .امهتداهش نالطبب امهملع

 . قيفوتلا هلأسن

 مث كاحلا كلذ زاجاف هتجوز قلط نالف نا نادهاش دهش اذاو : ةلأسم

 دمحم وبا لاقو .اهجوز ىلا عجرت ةأرملا نا مشاه نعف .كلذ دعب امهسفنا ابذكا

 ةجوزلل قادصلا جوزلا مزليو جوزلل قادصلا مرغ نيدهاشلا مزلي مكاحلا نا

 . لوألا امهحاكن ىلع امثدريو هلحم ىلا

 هعفرو الدعو انالف لتق هنا لجر ىلع ادهش نيلجر نع هتلأسو : ةلأسم
 وا انمثو الاق ناف .مهتداهش نع نادهاشلا عجر مث هتلقف لوتقملا يلو يلا مكاحلا

 اعيمج هب التق روزلا ةداهش ىلع اندمعت الاق ناو .امهيلع ةيدلا تناك انل هبش

 لاق ةخسن .كتفلا ةلزنمب وهو .ةيدلا نم يش امهئايلوا ىلع دريالو .نيرغاص

 اوعجر مث انزلاب نصحم ىلع اودهش ةعبرا يف كلذكو .درلا هيلع ليق دقو هريغ

 عجر ولو هنمو .درلا هيلع ليق دقو :معن هريغ لاق همحر دعب نم مهتداهش نع
 نوكيالو لتق هيلع اروز ةداهشلل تدمعت لاقف دوهشلا دحا وا نيدهاشلا دحا

 نا زوجيام لاق وا تمو وأ يل هبش لاق ناف .لوتقملا ءايلوا ىلع ءيش هتثرول

 هيلع اودهش يذلا ءايلوا ىلا اهبدؤي ةيدلا نم هتصح هيلعف دمعتلا ريغ نم نوكي

 ليق دقو ةرئانلا ةلزنمب وه ليق دقو لوقلا ىضم دقو هريغ لاق .هتداهشب هلتقف

 . اهنم هتصح هيلع ليق دقو .اهلك هيلع ةيدلا تناك دوهشلا دحا عجر اذا

 برشي وهو هيلا ارظن امهنا لجر ىلع ادهش لدع يدهاش نعو : ةلأسم
 رقا ناف هتداهش نع عجر نيدهاشلا دحا نا مث دحلا مكاحلا هيلع ماقاف رمخلا
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 .فصنلا هيلعف يل هبش لاق ناو .دحلا شرا هيلعف روز ةداهشب هيلع دهش هنا
 . هلك دحلا شرا هنباو دايز وبا لاقو

 انزلاب نصحم ىلع اودهش ةعبرا نعو هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 بلطو هسفن بذكاو هتداهش نع عجر مهدحا نا مث مهتداهشب مكاحلا همجرف

 ىلع لهو .ةيدلاب هيلع مكحي ما كلذ مهل له تلق .دوقلا لوتقملا ءايلوا هيلا

 ىلع دمتعا هنا رقا عجارلا ناك ناف مهتداهش ىلع نوتباث مهودح ةنالنلا ءالؤه

 دوقلا مث .فذاقلا دح هيلعف اهيف بذاك هنا ملعي وهو روزلاب موجرملا ىلع ةداهشلا

 ةصحلا هيلعف يل هبش وا تطلغ لاق ناو .ةيدلاب لوتقملا ءايلوا هنم ىضري نا الا
 . هنباو حاضولا لوق اهلك ةيدلا هيلع لاق نم لاقو .فذاقلا دحو ةيدلا نم

 اودهش رفن نع لئسو انباحصا نع در هيف انموق نع باتك نمو : ةلأسم
 نسحلا.نع .يضاقلا ىضقام دعب ةداهشلا نع مهدحا عجر مث ةداهشب لجر ىلع

 دامح نع نامرغي لاق .اعجر مث هل يضاقلا ىضقف لامب لجر ىلع ادهش نيلجر يف

 هيلعف رخالا عجر ناو .ضام ءاضقلاو فصنلا هيلعف امثدحا عجر ناو .هلنمب

 ءيشال يأرلا باحصا لاقف مهنم دحاو عجرف ةنالث اوناك ولو لاملا فصن اضيا

 نا سانلا ضعب لاقو .امهب ةداهشلا متت نالجر انهاه ىقب هنال عجر يذلا ىلع

 باحصا لاق .نيقابلا عم هتداهشب تمكح دق يننال لاملا ثلث هيلعف دحاو عجر

 .لاملا ثلث امهيلع سانلا ضعب لاقو .لاملا فصن يناثلاو لوالا عجارلا ىلع يأرلا

 يرتالا مهيلع لخدي امم اذهو ليواقالا يف انالنا مهيلع لاملا ناك ثلانلا عجر ولو

 ناتأرماو لجر دهش اذاو .ثلنلا امهنم دحاو لك اومزلا ثلاثلا عجر ثيح هنا

 تعجر ناو .لاملا فصن هيلع ناك لجرلا عجر مث لامب لجر ىلع
 عابرا ةثالث لجرلا ىلعو هنا يعم هنلث لجرلا ىلعو .امهيلع ناك نيتأرملا ىدحا
 نيتأرملا ىلعو .فصنلا لجرلا ىلع لاملا مهيلع ناك ةيناثلا تعجر ناو .لاملا
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 وبا لاق اعيمج اوعجر مث .لامب لجر ىلع ةوسن رشعو لجر دهش ولو فصللا
 لجرلا ىلع ةفينح وبا لاقو .فصنلا ةوسنلا ىلعو فصنلا لجرلا ىلع فسوي
 ناتأرما تيقبو ةوسن ينامث عجر ولو .لاملا سادسا ةسمخ ةوسنلا ىلعو لاملا سدس

 يأرلا باحصا لوق يف رينكالو ليلق نعجر يتاوللا ةوسنلا ىلع نكي مل لجرو
 ىلع دهاش ةئام دهش اذاو .لاملا انلث نعجر يتلا ةوسن يلاثلا ىلع مهريغ لاقو

 نم كلذك .لاملا نم ةئام نم ءزجب هيلع تيضق مهنم دحاو عجر ش لامب لجر

 هيلع تمكح عجر مهباف مهلك مهتداهشب تمكح يلال سايقلا ىلع مهنم عجر

 يأرلا باحصا نا انعم يذلا هريغ نمو .ءايشالا عيمج يف اذه كلذكو .هطسقب

 يا نع رثالا يف اندجو كلذكو .نيملسملا لوق ىلا برقا مه اذه مهوق يف
 يش الف عجري ل ةداهشلا هب موقت دحا ايقاب ناك ام هنا بوبحم نب دمحم هللادبع

 هنيعب دوهشلا نم دحا ةداهش ىلع مكحلاب دصق مكاحلا نوكي نا الا عجارلا ىلع

 امهيلعف اعجر ناو .امهيلع مرغ الف اعجري مل ناو .امهتداهشب مرغلا ناف .مهنم نانثا
 اذا ليق دقو لاق هريغ نمو .هتداهشب مكاحلا مكحي مل نم ىلع مرغالو .مرغلا

 ىل ةعضوم الول هنال هتداهشب فلت يذلا لاملا عيمج نمض نيدهاشلا دحا عجر

 اميف هلك كلذب همزليو هلك مكحلل ةلطتم هتعجر كلذكف مكاحلا كلذب مكحي

 يضاقلا هب ىضقف لامب لجر ىلع نادهاش دهش اذاو هنمو .هسفن ىلع دهاشلا رقي
 لاقف .امهفلحتسي نا داراو امهتداهش نع اعجر امهنا هيلع دوهشملا ىعدا مث

 الا لاقو .نيملا امهيلع سانلا ضعب لاقو .كلذ يف امهيلع نيميال يأرلا باحصا
 كلذكو لاملاب امهيلع تيضق الاو .افلح ناف لجرلا اذه لام فلتا امهنا ىرت

 اذا :.نيدهاشلا ىلع ءيش الف اعجر ىتح يضاقلا هب ضقي ملو هيلع دهش املك

 . باتكلا ريغ نمو .ءاضقلا لبق اعجر

 لبق اهنع عجرو ك احلا عم تعقو ةداهش لكو ناطحق 1 فلأت نم : ةلأسم

 وا روزلا حارص وا ةنيبلا ةهج نم اهلك تاهجلا عيمج نم ةهجب اهب خ مكحلا
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 لكو .هيلع مرغال هنا .هتداهش زوبتال اممو هسفن ىلع وا .هب دهش اميف رارقا
 مل ناف .هب هل مكح ام هل موكحملا ضبق وا اهب مكحف مكاحلا عم تعقو ةداهش

 اميف ارارقا روزلاب احارص مهضعبو اهنع دوهشلا عجر مث مكاحلا عجر ضبق نكي
 ىلع هب دهش امم هطسق مراغ عجارلا نا هتداهش زوبتال امم هسفن ىلع وا هب دهش

 مهعيمج ةداهشب مكحلا ىلا دصق مكاحلا ناك نا هعم اودهش نيذلا دوهشلا ددع

 دصق ناو .فالتخا هيف دمحم وبا لاقو .هب مكحلا متي نم ىقب دق ناك اذا فقو

 هتداهش ىلع مت نم ىلع نامضالو مهنم عجارلا مرغ مهضعب ةداهشب مكحلا ىلا
 فلتاف هب الا مكحلا متي ال امم ءيش وا روزلا ىلع اهيف دمعت هتداهش ح دهاش لكو

 صاصقلا همزليو لعفلل دمعتلا ةلزنمب وهف صاصقلا هيف ام اهنودام وا اسفن اهب

 تعجراف مدلا يف كيرشلا ةلزنمب ناكو صاصقلا همزليو لعفلل دمعتلا ةلزنمب ناكو
 اكتف لتق نم ةلزنمب ناك روزلا دمعت ىلع امهتداهشب مكحلا ذفن يتلا اهلك ةنيبلا

 نوقابلا دريو ادحاو ءايلوالا راتخي .اكرش مهنا مهضعب لاقو .اعيمج هب اولتقو
 ناو صاصقلا هيف اوضع مهتداهشب اوفلتا نا كلذكو .ةيدلا نم مهطسق هيلع

 طسق اودريو .هنم اوضتقي نا ءايلوالل ىرا ينناف ادحاو الا ةنيبلا نم عجري ل

 دهاشلا اهنع عجر ةداهش لكو .فلتو هنم اوضتقا مث هيلع ةيدلا نم هعم دهش نم
 .هيلع هيف صاصق ال امم فلتاام مراغ هناف نايسنلاو وهسلا قيرط هجو ىلع اهب

 زوجيال نم ةلزنمب ةخسن ةلزنمب ناك اهب دهاشلا نا علطا مث مكحلا ذفن ةداهش لكو

 ناو .امئاق ناكام هل هب موكحملا درو مرغي مل هنع ةداهشلا كلتب مكحلا ذافنا

 مكحلا ذفن ةعبرالاب اهمامت دعب انزلا ةداهش نع عجارلاو هيف مرغ الف فلت دق ناك

 دوقلا كلذ يف همزل ناف مرغو دلج ذفن مكاحلا ناك ناف .دلجلا هيلع ذفني مل وا
 مكحلا هب متي نم مهنم ىقب دقو انزلا ةداهش نع عجارلاو فذقلا دح هنع عفر

 ةداهشلا متت مل ناو .كلذك مكحلا دعب هتداهش ىلع مت نمو مرغ الو هيلع دح الف

 مهيلع ح هيلع مرغ الف ناصحالا دوهش نع عجر نمو .دهش نم دلج ةعبرالاب
 ناك ناو دلجلاو مجرلا يف هفلتاام همزل انزلا دوهش نع عجر نمو .صاصق الو
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 لجر دهش اذاو باتكلا ريغ نمو .فقو ةخسن يفو مهريغ ناصحالا دوهش
 لجرلا ىلع ناك مهتداهشب مكح نا دعب مهلك اوعجر مث ءيشب ةوسن ثالثو
 مكحلا ىلا دصق ناو .سمخلا ةوسنلا نم ةدحاو لك ىلعو ناتسمخلا قحلا نم

 .عجر نا هتداهشب مكحلا ىلا دصق نم ىلع مرغلا ناك ةوسنلا نم نيتنثا ةداهشب

 نيتنثا نك ح فصنلا ةوسنلا ىلعو فصنلا لجرلا ىلع نا لوقي اضعب لعلو
 .رتكا وا

 تجوزتو امهنيب قرفو هتجوز قالطب لجر ىلع ادهش نيلجر نعو : ةلأسم

 اهجوز ىلا عجرتو .ةيضقلا ضقتنت لاق نم لاق دقف . ةداهشلا نع اعجر مت
 قادصلاف هل تلقو .مكحلا دعب هيلا عجرتال لاق نم لاقو .تجوزت نكي مل نا

 ال لاق نم لاقو .عجرتال اهنا لوقي نم لوق ىلع جوزلل هنامرغي لاق نم لاق
 ركناف بئاغلا عجر مت بئاغ لجر ىلع نع ح نالجر دهش اذاف هل تلق .هنامرغي

 مكحلا ناك ناو .ةداهشلا كلت تلطب مكحلا عقو نكي مل اذا لاق امهدهشي مل هنا

 اندهشي ملامب اندهش لاقف .هنع نيدهاشلا دحا عجر ناو قحلا فصن مرغ ذفن دق

 .قحلا عبر مرغ
 ناك ناو دلجلاو مجرلا يف هفلتاام همزل انزلا دوهش نم عجر نمو : ةلأسم
 .مهريغ ناصحالا دوهش

 حاحلا قرفف هتأرما قلط هنا لجر ىلع نالجر دهش نا تيأرا هل تلق : ةلأسم

 قادص فصن هيلع له اروذ تدهش امهدحا لاق مث .هريغ اجوز تجوزتو امهنيب
 فصن هيلع نا ليق دق هنا يعم لاق .جوزلا ىلع ك احلا هب مكح يذلا ةأرملا

 تناك ناو كلذب هتقحتسا تناك نا قالطلا ببسب ةأرملا هنقحتسا يذلا

 اضعب لعلو ابذاك ناك نا ةبوتلا هيلع امناف قالطلا ببس ريغب قادصلا تقحتسا

 قادصلا نال قالطلاب ةداهشلاب قادصلا يف نامضلا ىلا بهذيال بسحا اميف
 .قالطلا ريغ
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 روزلا دهاش داهشتسا ىف باب

 هلثم ىلع دهشتسي ش ذخا دق ءىش ىف دهاشلاو
 هم

 اهايا هيضقيف دوهش هيلعو مهارد ةرشع لجرلا ىلع هل نوكي لجرلا نعو
 ىرخا مهارد ةرشع هيلع عجر نا ىلا هنيادف داع اضيا الجر نا مث دوهش الب

 ادهش نيذلا نيدهاشلا ةداهشب ذخاي نا قحلا بحاصل له اهايا هركناف دوهش الب

 تلقو .كلذب ساب الف ىلوالا ةرشعلاب نيدهاش رضحا ناف ىلوالا ةرشعلاب هيلع

 دقو .كلذ هلف ىلع هل ةرشعلا هذه نا هنيمي هيلع دوهشملا بلط ناف هنيمي يف

 نمو .امهتداهشب هقح ىفوتسا دق نيدهاش مقي نا هل هركي هنا لوقي اضعب تعمس

 ةرشعلا هذه نا هل هفلحي مكاحلا نا لاق نم لاقو اذه ليق دق :معن لاق هريغ

 ىلا وا .مويلا اذه ىلا كل يه ىلع نادهاشلا ناذه اهب كل دهش يتلا مهاردلا

 .نبحلا اذه ىلا وا ةعاسلا هذه

 الام لجر هبصتعا الجر نا ولو هللا همحر بوبحم نبا دمحم لاقو : ةلأسم
 ولو امهتداهشب لاملا اذه لكاي نا هل لحي الف روز يدهاشب الا هيلع ردقي ملف
 هتثرو ىلا وا هيلع موكحملا ىلا لاملا كلذ دريلف لعف ناف مكاحلا كلذب هل مكح

 ينبجعي _ هللا همحر ديعس وبا لاق هريغ لاق .هريغ نمو ةخسن تام دق ناك نا

 يدنع هلاطبا سيلو هيف كشيال اميف لصالا يف هل نا ملعي ناك اذا هلام ذخاي نا

 هتداهشب رمالا كلذ همؤي هنكلو .هلام هيلع مرحي امم روزلاب نيدهاشلا لامعتسا

 هوجولا نم هجوب هلاطبا نوكيالو .لطابلاب رمالا زوبي الف لطاب ىهذا .روزلا
 هعدي مكاحلا كلذب هل مكح دق ناك نا نكلو باوجلا نمو .هلالح هيلع مرحي

 هذخاي نا لالح ةخسن هل وهف هل كلذ نا ملعي وهو ةنيبلا

 هل زوبي سيلهريغ نمو .هيلع موكحملل كلذ لنم مرغي نا مكاحلا ىلعو هلكايو
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 هلام رريغ ذخا ناو هيلع ءيش الف هنيعب هلام ذخا ناف .روزلا يدهاش لامعتسا

 ناف هيلع موكحملا صصاقيو ةبوتلا هيلعف ةميقلاب وا لغملاب هل مكح هنا لثم نيعلاب
 ىلع فاخا هريغ لاق لطبيالو هسفن هملظب هلام هيلع مرحيالو هسفن صصاق يا

 دوهشملا نا لوقلا ضعب يف تفرع يلال ملع ريغب ادهش اذا لاملا نامض نيدهاشلا

 نم وا نيدهاشلا لام نم هب رفظ اذا هلام ضوع ذخاي نا ريخم روزلاب هيلع

 روزلا ةداهشب هذخا امناو .لاملا يف هل قحال هنا ملعي ناك اذا هل دوهشملا لام

 نم هلام ضوع هذخا يف افالتخا ملعا الو .هيلع دوهشملا ىنعا كلذ ملعي وهو

 يف هضوع ذخاي نا اوجراو نيدهاشلا لام يف فالتخالا امناو .هل دوهشملا لام

 .باوصلاو قحلا قفاوام الا هنم ذخاتالو كلذ يف رظناو .ةريرسلا

 ناسنالا دهش هنا مث ةلوبقم هتداهش تناك لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 اذه تدهش دق سيلا حاحلا هل لاقف رخا لجرل لاملا كلذب دهشف عجر مث لامب

 دق لاملا ناك ناف .تفصوام ىلعف .روزلاب هل تدهش لاقف لرالا نالفل لاملا
 عطتقي مل لاملا نكي مل ناو ادبا كلذ دعب هتداهش لبقت مل ىلوالا هتداهشب عطتقا

 دعب بات دق ناك ناف روزلا اهب دهش هنا لاق يتلا هتداهشب مكحي ملو هتداهشب

 ةرخالا ةداهشلا هذهب دهش ىتح كلذ نم بات نكي مل ناو هتداهش تلبق كلذ

 .كلذ دعب لبقيو ةداهشلا هذه يف هتداهشب لبقت مل
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 طلغل او روزل ا دهاش ىف ةخسن ةداهش يف باب

 اهريغ وأ روز ةداهش نم نامض همزل نمث ةبوتلا يف

 ةبوت تدح ىتح هسبح لاطيو هب فاطيو روزلا دهاش دلجحيو . باتكلا نم

 نم ليق .انباحصا بتك ضعب نم هتادايزو .باتكلا اذه ريغ نمو : ةلأسم
 نع لئسو .هناسل بلكلا علدي امك هناسل اعلاد ةمايقلا موي هللا هنعب روزلاب دهش

 .اهدري نا الا سانلا لاوما اهب عطتقا اذا ادبا هتداهش لبقتال لاق روزلا دهاش

 لاملا مرغ ولو بوبحم نب دمحم هللادبع وبا لاقو .هتداهشب تعطتقا لئاق لاقو

 .هتبوت لبقتو ادبا هتداهش لبقت مل هب دهش يذلا

 نيت مث ةداهشب دهش نمعو هللا همحر يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 تام دقو .اهظفل نم ءيش يف طلغ وا أطخا هنا .هتداهشب مكح نا دعب هل

 طلغلاو أطخلا ناك اذاف تفصوام ىلعف كلذ يف همزليام .هيلع موكحملاو هل موكحملا

 اذه ىلع مرغلا امناو .هئاطخو هطلغب هيلع مكح نمل مرغلا هيلعف هب مكح دق اميف

 هل ةبوتالو .هتنرول كلذ مرغ تام دق هيلع مكح دق يذلا ناك ناف هلام يف

 هيلع عقيام ردقب طلغلاو أطخلا ىلع ناك اذا دهاشلا اذه مرغي امناو .كلذب الا
 هريغ نمو .كلذ ردقب هيلعف ةنالث اوناك ناو .فصنلا هيلعف يلاث هعم ناك اذا

 ىضترملا اماو مرغي مل ولو قحلا بحاص هلحا وا ىدا اذا هتبوت زوجت ليق دقو

 هل نوكيالو كلذ دري نا الا هل ةبوت الف ارجا اهيلع ذخالاو روزلا ةداهش ىلع

 .لوقلا ضعب ىلع لحلا

_ ١٤٧



 هتداهشب مكحو ةداهش لجر ىلع دهش لجر نعو اضيا باوج نمو : ةلأسم
 نم عزتنا امب هيلع مكح نمل مرغلا همزليف تفصروام ىلعف همزليام ةبوتلا دارا ش

 لوق نم انظفح يذلا اذهف دهاشلا اذه ةداهش مرغ نم همزلو لاملا نم هدي

 لبقتالو هتبوت تلبق كلتف كلذ نم هلحا وا هيلع دوهشملا هاربا ناف نيملسملا

 هل دوهشملا ناك ناف ادبا ةداهش هل لبقتال مرغ يذلا كلذكو .ادبا ةداهش هل

 دهاشلا اذه ىلع نكي مل دهاشلا اذه ةداهشب هنم ذخاام هيلع دوهشملا ىلع در

 لامب لجر ىلع دهش نم هللا همحر رثؤملا وبا انل لاق .رافغتسالاو ةبوتلا الا

 هيلع دوهشملل لاملا بهو هل دوهشملا نا مث هتداهشب مكحو رخا لجرل هدي يف
 رفغتساو كلذ نم بات نا هنا الا .ادبا ةداهش دهاشلا اذهل لبقي مل مكحلا دعب نم

 .هل ةداهشالو ةيالولا هل تناك

 ةداهشب ميتيلا ىلع مكاحلا مكحوروز ةداهشب ميتي ىلع دهش لجر نعو : ةلأسم
 .متيلا غلب ىتح نينس هلغتساو .متيلا لام هل دوهشملا اذه ضبقو دهاشلا اذه
 لحلا هيلع بلطف .هيلع ناك امب هربخاف متيلا ىلا لصوف ةبوتلا دهاشلا دارا مث

 ىلعف .هللا نيبو هنيب اميف دهاشلا اذه أربي له هلحاف هب هيلع دهش ناك امم
 دوهشملا ىلا لصي نا دبال هنا الا متيلا لبق نم دهاشلا اذه ءىرب دقف تفصروام

 هيلع جتحيو .هبحاص ىلا لاملا دري نا هرماب هتداهشب امارح هلكاي يذلا لاملاب هل

 ءاش نا هتبوت هذهف كلذ لعف اذاف .ادعاصف نينتالا نم نيملسملا نم ةعامج يف

 .هنم لبقي مل وا هنم لبق هللا

 عنصيام روزلا دهاش نع لئس انباحصا نع در هيف انموق باتك نم : ةلأسم
 الخ مث هسبح لاطاف هسبحف روز دهاش ذخا زيزعلا دبع نب رمع تيأر لاق .هب

 ةعبس اطاوسا قفخي روزلا دهاش يف دمحم نب مساقلا لاق .هررغ هتملع امو هنع

 بسحاو هوفرعاف روز ىلع دهش نالف اوبا اذه لاقيف سانلل ماقي مث هسأر ىلع
 هموق ىلا هب لسراو هدنع همسا بتك برعلا عم ناك نا هريغ لاق هدر هنا
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 لها ىلا هب لسراو هدنع همسا بتك يلاوملا نم ناك ناو .هنم كلذب مهملعاف
 لاق لوحكم نع جاجحلا نع نوراه نب ديزي هنم .ةخسن كلذب مهملعاف هقوس

 هب فاطيو هسأر قلحيو نيعبرا هدلجا نا روز دهاش يف باطخلا نب رمع بتك
 ىرن سانلا ضعب لاق تاقفخ هقفخو هتمامع عزن احيرش نا ليقو هنجس لاطيو
 يدانيو اضقلا دعقم يف سانلل هميقيو ةردلاب ةبرض نيرشع هسأر ىلع هبرضي نا
 نالف نب نالف يضاقلا دنع دهش نالف ينب يف ةلزنمو نالف نب نالف اذه هيلع

 .هوفرعاف يضاقلل كلذ نيبتو اروز
 ةداهش زوجتال بوبحم نبا دمحم ةللادبع وبا لاق باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 زيجيال ىتح هرما مكاحلا رهظيلو احالصو ةبوت ثدحا ولو .ادبا روزلا دهاش
 هريغ نمو .ماكحلا نم هريغالو مكاحلا كلذ دنع هتداهش زوجيالو لاق هتداهش

 .ةداهش هل لبقت مل هتداهشب مكحو روزب نيملسملا لاوما يف دهش نمو .رثالا نم
 هتداهش زوجحتال ليق دقو لاق هريغ نمو .هيلع دهش يذلا لاملا دري ىتح بات ناو

 . هتداهش لبقتال هناف حلصاو لاملا درو بات ناو

 دهش اذاو .انباحصا نع در هيف انموق نع يذلا باتكلا نمو : ةلأسم

 ىضقف .اروز هيلع ادهش امهنا ناملعي امو انالن هتأرما قلط هنا لجر ىلع نالجر

 لعف اهجوزتي نا نيدهاشلا دحا ءاش نا يأرلا باحصا لاق مهتداهشب يضاقلا

 قتعا هنا لجر ىلع اودهش ول كلذكو .اهجوزت نا هيلع هللا مرح لوقن نحنو
 ىلع اهجوزتي نا ءاش نا نيدهاشلا يال ناك كلذب يضاقلا ىضقف هنالف هتيراج

 ةكولمم اهنا ملعي هنال اهجوزتي نا هيلع مارح لوقن نحنو يأرلا باحصا لوق
 الا اروز دهش دق هنا دهاشلا ملع اذا يضاقلا ءاضق ىلا تفتلا تسلو اهديسل

 اولدتو لطابلاب مكنيب مكلاوما اولكأتالو هباتك يف ىلاعتو كرابت وا لوق ىرت

 هريغ نمو .نوملعت متناو مثالاب سانلا لاوما نم اقيرف اولكأتل ماكحلا ىلا اه
 هب لمعلا زوجيالو أطخ وه لوالاو باوصلا وه رخالا لوقلا نا انعم يذلا
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 .باتكلا اذه ريغ نمو .ملعا هللاو ةنسلاو باتكلا فلاخم هناو

 ادهش نيلجر نع لئسو رفعج نب عماج يف يتلا ةدايزلا نمو : ةلأسم

 لاملا نم لنم امهام نم ذخاي نا هيلع دوهشملل له روزب هلام يف لجر ىلع
 ذخاي نا ردق نا نكلو ال لاق .ناملعيال ثيح نم امهتداهشب هنم ذخا يذلا

 هحر ديعس وبا لاق .لالح كلذف هنم ذخا يذلا لاملا لثم هل دوهشملا لام نم
 دوهشملا لام نم ذخا ألاش ناو .نيدهاشلا لام نم ذخا ءاش نا ريخلا وهو _ هللا
 . باوصلاب ملعا هللاو هل

 لاق .هدري ىتح هتداهشب لام ذخا اذا روزلا دهاشل ةداهش الو : ةلأسم

 .هدر بات ولو زوجيال ليق دقو هريغ

 هسفن لتق ةثالث لتاق روزلا دهاش ليقو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 ليقو .امارح همعطا يذلا تلقو .قح ريغب هلام عزن يذلا لتقو روزلا ةداهشب

 ناكو نيدلاولا قوقعو هللاب كارشالا ريابكلا ربكاب مكتبنا الا لاق ةقلع يبنلا نا

 تانصحملا فذق روزلا لوق نم ليقو هتوص اهب عفرو روزلا لوقو .زفتحاف ائكتم
 لاق نم لاقو .هريغ نمو .ادبا ةداهش هل لبقتال روزلا دهاشو لطابلا لوقو
 فرعو حلصاو بات اذاف اهريغ يف اماو ةداهشلا كلت يف ادبا هتداهش لبقتال

 ةبوتلا نال هتداهش تزاج نيملسملا مكح يف ةداهشلا هب زوبتام لاوحا هنم

 . ةيالولا ببي روجحملا نع ءاهتنالاو ضورفملا ءاداو نيدلا يف حالصلاو ةقفاوملاو
 نم اماو هنمو . رثالا يف ءاجام ىلع هتداهش زوبتالو هتيالو بجت نا ميقتسيالو
 لاق نم لاقو هريغ نمو .هتداهش تلبق قحلاب نادو بات مث لتق وا فذقو ىز

 . ذخان هبو رثؤملا يبا نع لوقلاو بات ولو ادبا ةداهش هل لبقتال فذاقلا نا

 دهاش الا هتداهش تزاج حلصاو بات ش ثدحي تحرط نم لكو : ةلأسم

 مرغ ناف .ادبا هتداهش زجحت ل سانلا لاوما نم ائيش هتداهشب عطتقا امف روزلا
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 دهش ةداهش لك ليق دقو هريغ نمو .هتداهش تلطبو هتيالو تتبث حلصاو باتو
 ماكحالا نم ءيش وا قالط وا حاكن وا دح وا صاصق وا جرف وا لام يف اهب

 روزلا نم كلذف هتداهشب مكحلا مكاحلا ذفناف كلذ يف روزلا نم ءيشب دهشف

 نمو .مرغو حلصاو بات ولو دعب نم هتداهش لبقتالو .لاومالا نم ناك ولو
 زوجيو عجري مل ءيش يف هتداهش هب درت ةداهشب دهاش لكو لصف باتكلا ريغ
 بات مث ثدحي هتداهش تحرط نم لكو باتكلا نمو .هنيعب ءيشلا كلذ يف
 هتداهش تدروا مكحلا ذفني ملو دهش ناو .هتداهش تلطبو هتيالو تتبث حلصاو

 هريغ نمو .لام اهب عطق نكي مل اذا دعب نم هتداهش تلبق بات مث لدعي ملف

 . اقح هب لطبا وا لطاب هب قحا امكح اهب عطق نكي مل اذا ليق دقو

 درهش را نيدهاش عم روزب دهش لجر يف ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلأسم
 نامضال لاق .اروز ةخسن يفو روزب دهش هنا رقا مث مهلك مهتداهشب مكحف
 نع اهب يزجت امهتداهش نال نادهاش هعم دهش ناك اذا نمضيال ةخسن .هيلع
 دهش ناو فصنلا نمض هعم رخا ةداهشو هتداهشب مكح امنا ناك ناف .هتداهش

 امنا ناك ناف فنأتسي اميف ةداهش تلبق وه هتداهشب مكحي ملو .نادهاش هعم

 . دعب نم ةداهش لبقت مل هتداهشب مكح

 هللا همحر بوبحم نب دمحم لاق : يراوحلا نب لضفلا لاق : ةلأسم

 هنا رقا مث مهلك مهتداهشب مكحف دوهش وأ نيدهاش عم روزب دهش لجر يف
 نادهاش هعم دهش اذا نمضيال ةخسن هيلع نامضال لاق اروز ةخسن روزب دهش

 هتداهشب مكح امنا ناك ناو .هتداهش نع اهب ىرجت ةخسن اهب يزتجت امهتداهش نال

 لاق .فنأتسي اميف هتداهش يف لوقتامو .فصنلا نمضي هناف هعم رخا ةداهشو

 فلت لاملا نال الودع اوناك اذا ةخسن هتداهش تلبق نادهاش هعم ادهش ناك نا
 اميف ادبا هتداهش لبقت مل دحاو دهاش هعم دهش امنا ناك ناو .امهتداهشب

 . فنأتسي
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 ةبوت الف ارجا اهيلع ذخالاو روزلا ةداهش ىلع يشترملا يف ليقو : ةلأسم
 ناك ناو .لوقلا ضعب ىلع كلذ نم لحلا هل نوكيالو .كلذ دري نا الا هل

 نكي مل دهاشلا اذه ةداهشب هنم ذخاام هيلع دوهشملا ىلع در هل دوهشملا اذه

 . ةبوتلا الا دهاشلا اذه ىلع

 اذا كلذ هل زوجيال لاق روزلاب هيقت دهشي نا زوبت له لئسو : ةلأسم
 ةداهشلا هذهف تلق .هيف ةيقتلا هعسيالو لعف هنال هتداهشب لاومالا فلتت تناك
 يف روز دهاش اهب نزكي ثيح يدنع هذه لاق صاخ كلذ ما تناكام ثيح

 لاعفلا نم ةيقتلا ىلع هلعفي نا زوجيالام وا لام فلتي هتداهشب مكحي يذلا مكحلا

 اميف لعفلا يف ةيقتلا زوجتالو .ليقاميف يدنع لعفلا ماقم موقت انهاه هتداهش نال

 ةبوتلا هيلع نا يدنع لاق .ال ما ءيش اهب فلت لمعي ملو دهش دق ناك ناف .ليق
 . نامضلا هيف همزليام كلت هتداهشب فلتا دق هنا ملعي ملام

 لاله ةيؤر ىلع دهاشلاب مامالا رفظ ناف .دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 ىلع امهبدويلف اروز اودهش مهنا لاوش لاله ةيؤر ىلع نيدهاش وا ناضمر رهش
 لنم ىلع سانلا نم امهاوس يزتجي الئلو امهريغلو .امحل اعدر هاريام ردقب كلذ

 اذا روزلا دهاش يف انباحصا لاق .ملعا هللاو نيدلا رماب بعالتلا نم ايزتجاام

 دهش هناو .ةداهشلا يف هتنايخب ملع مث الام هتداهشب مكاحلا عطتقاف لاملا يف دهش

 .هتداهشب بلط يذلا لاملا مرغب هيلع مكحام عم ادبا لبقتال هتداهش نا اروز

 هللاو .الوق هيف مهل ملعا الف روز ةداهشب هيلع اوعلطا اذاف نيدلا باب يف اماو

 .هيضريو هبحي امل هيدهتسن

 اطوس نيعبس روزلا دهاش دلج هنا زيزعلادبع نب رمع نع يور دقو
 نسحلا يبا نب نسحلا اماو .هنع ربخلا درو اذكه دهش ناك ءيش يا يف ملعاالو

 ةفينح وبا اماو .هب رهشيو تاقفخ قفخيو هبايث هنع عزنت الاق عرشو يرصبلا
 . هنم سانلا رذحي نكلو ابرض هيلع بجرويالف
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 نيدلا كلذ هيطعي نا هنيد ىلا بلطف نيد لجر ىلع هل لجر يف : ةلأسم
 وبا لاق .كلذب اروز هيلع ادهش نيدهاش هيلع ماقاف هايا هركناف هل هيلع يذلا

 .ةداهش ريغب مكاحلا هقدص ناف لاق روزلا ةداهشب هنيد ذخأي نا هل زوجيال مهاربا

 . هذخا هل زاج نيدلاب مكحو
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 هريغل هب رقيف ءيش يف عزاني نميف باب

 لام يف هيلع مكحي نا فاخي لجر نعو يراوحلا يبا نع بسحا
 همال قحب ريغص هدلو وا سانلا نم يبنجا لجرل هب دهشاف هيف عزون
 لجرل هلامب رقا ناك ناف تفصوام ىلعف .هيلع

 ملسو رقملا اذه دي نم لاملا اذه عزتناو بئاغلا لجرلل اليكو مكاحلا ماقا بئاغ
 ملس لاملا اذه يف بلطلا اذه ةلداعلا ةنيبلاب حص ناف .ليكولا اذه ىلا لاملا اذه
 نيمي بلطو هنيب بلاطلل حصي مل ناف .هتجح بئاغلل ناكو بلاطلا اذه ىلا لاملا
 هيف بلطلا اذه ملعنالو نالفل لاملا اذهب رقا دقل هيلع نيما هل ناك رقملا اذه

 ىتح سبح نيميلا نع لكن ناو ءيرب دقف فلح ناف .هوجولا نم هجوب اقح
 ريغص وهو هل دلول لاملا اذهب دهش ناو .بلاطلل لاملا اذه ىورش مرغي وأ فلحي

 .لاملا هيلا ملس ةلداعلا ةنيبلاب بلاطلل لاملا حص ناف .كلذك هيلع نيما تناك

 نيملا بالا ىلعو غلابلا هدلو ىلا ةبلاطملا تناك غلاب هل دلول لاملاب رقا ناك ناف

 . كل تفصو اك

 رخالا يف اضرا وا اراد امهدحا ىعداف نالجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو : ةلأسم
 كلذ انالف نا رادلا هدي يف يذلا ةنيبلا ماقا ناف هنم اهارتشا هناو نالفل اهنا

 هرجا وا هدي يف اهنهر وا اهظفح يف هلكوو رادلا هذه هنكسا هريغ وا لجرلا
 هذه نا لاقو كلذ ىلع هنيب مقي مل ناو .اهيف ىعدملا نيبو هنيب ةموصخ الف اهايا

 ةنيبلا ىعدملا ماقا ناو .كلذ عيمج يف مصخ وهف هدي يف رادلاو يل تسيل رادلا

 اهعفدي مكاحلا ناف هل اهعاب وا اهضبفو اهظفح يف هلكو رادلا هذه بحاص نا
 .مصخلا رضحي ىتح ءارشلاب هل مكحيالو ةلاكولاب هيلا

 لام يف ىوعد لجر هيلا ىعدا لجر نعو هللا دبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 موق ىلا هنم ءىربو لاملا اذهب رقاو .فلحي نا ىباف .هنيمي بلطو هركناف هدي يف
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 ةلداعلا ةنيبلا ىعدملا عمو فلحيال هنا لاقو ةكمب مهدلاو عم نايبص ةكمب بايغا

 هتجح بئاغللو هلام ىلا هلصويو ةنيبلا مكاحلا هنم عمسي له .لاملا اذه يف هل امب

 رقا نمل لاملا اذهب هرارقا هيلع تبني مكاحلا نا تفصوام ىلع نا لوقاف ح لوقف

 ةفورعم ةظوفحم هترمث نوكتو ةقث هدي يف هلعجيو هدي نم لاملا اذه جرخيو هب هل

 هب قثي نم رمايو .ةكمب بايغالا ءالؤهل احلا هميقي يذلا ةقنلا لجرلا دي يف

 لكوي وا عزاني جرخي نا نايبصلا ءالؤه دلاو ىلع جتحي نا ةكم ىلا نيجراخلا نم

 ىعدملا هنيب احلا حمس هنم هلاكو وا ح هليكو وا وه مدق ناف .مهنع ع زاني نم

 حاحلا عمس ةلاكوالو . نايبصلا ءالؤه دلاو مدقي مل ناف هل حصام ىلا هلصواو

 .مهتجح نايبصلا ءالؤهل ىنتسا و لاملا اذه يف هل حصام ىلا هلصواو ىعدملا هنيب

 .لجرلا اذه حصام مدهت ةجح مهل تناك نا

 يف هعزان اذا همصخ ىلع مصخلا لاتحا امبرو رفعج نب عماج عمو : ةلأسم
 هنيمي مصخلا بلط اذاف يبصلا يلو هذخايو قحب ىبصلل لاملا كلذب دهشيف هلام

 لاملا اذه لازام هللاب انيمي هفلحي حاحلا نا اندنع يأرلا ناف لاملا كلذ نم ءىرب

 هيف مصخلا اذهل نا ملعي وهو هيلا هلازا نم ىلا الو .هدي يف وه يذلا اذه ىلا
 يبصلا دي نم لاملا ىلا بلاطلا لصي لو ءىرب فلح اذاف هوجولا نم هجوب اقح

 هيلع هفلحو يبصلا دي يف لاملاو ىعدملا يلا نيملا در ناو لدع ىدهاشب الا

 ناو .لاملا كلذ ىورش هفلح يذلا بلاطلا يطعي نا هيلا بولطملا ىلعف هل هنا

 نيمي الف هدي يف لاملا يذلا يذلا نيمي مصخلا بلطو ةأرما وا لجر ىلا هلازا

 بلاطلا عجرو هدي يف لاملا يذلا فلح ناف هل هنا امهنم دحاو لك فلحي نا امهنيب

 وهو هيلا هلازا يذلا ىلا لاملا اذه لازاام نيمي هيلعف لاملا لازا يذلا نيمي بلطي
 هيلع هل مث هل هنا فلح بلاطلا ىلا نيملا در ناو اقح هيف مصخلا اذهل نا ملعي

 سايق نمو .هريغ هل سيلف هيلا هملسيو هل هصلخي نا الا هوارش هيلع هل مث ةخسن

 دهشاو رقا هللا دبع ناو هللا دبع هوخا هثروو دمحم تام ول اندنع اذه لتم
 حص املف .هيف هل قح ال دلاخل وهف هيخا نم هنروو هل لام لك نا ك احلا عم
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 هتروو تام نا ىلا دمحم ناك هنا لام ىلع نيدهاش دلاخ ماقا مكاحلا عم كلذ
 دبعل الو دمحمل وهال يدي يفو ىل لاملا اذه لاقو رمع ءاجف .هللا دبع هوخا

 نا ملعي هللا دبع نا جتحاو اهزجعا ةنيبلاب مكاحلا هاعد املف .دلاخل الو .هللا

 ةعاسلا هل تبنيالو . مصخلا وه ادلاخ نا انيارف هنيمي ىلا لزنو . هل لاملا اذه

 مكاحلا هللا دبع فلح ناو هراكناب الو هنيميب ائيش هدي نم ليزيالو هللا دبع رارقا
 ك احلا اذه تنعت دقف .دلاخ لاملا حصي ملو دلاخ دي يف الو هدي يف هسيل لاملاو

 حاحلا هب هل مكحو لاملا حص اذا نكلو .اهعضوم ريغ يف انيمي هفلحو هللا دبع

 لاملا اماو كردلا يف هللا دبع ةعزانم ىلا اورمع مكاحلا ريجي كلذ دنعف .رمع ىلع

 لأسي مكاحلا ناف .نيملا اماو .هقحب هدي نم هجرخي ةنيبب الا دلاخ دي نم لوزي الف
 نيملا هل هللا دبع ىلعف هل وه دمحم نب هللا دبع ثاريم نا هل لاق ناف ارمع

 هيف رمعل ملعي امو دلاخ ىلا هلازا نا ىلا هل لزي مل دمحم نم هثاريم نا هللاب

 دمحم نم ثروام عيمج ن ا .هلل اب ورمع فلحو ورمع ىلا نيملا در ناو .اقح

 ورمعل هللا دبع مرغ فلح اذاف .هيلا هلازا نمل الو اقح هيف هللا دبعل ملعيام هل وهف

 هلازا دق هنال ءيشب ورمع هيف عجري الف ثاريملا اماو .دمحم نم هناريم ةميق

 هيف ىعدا الف دمحم نم هللا دبع ثاريم اما ورمع لاق ناو كلذ لبق هللا دبع

 دنع نم قحب ىلا لاز ناك دقو .يل وه لام ىلع اودهش دوهشلا نا الا ائيش

 ةداهشب اذه يلام لخد دقو هللا دبع الا كلذ ملعي سيلو .هريغ دنع نم وا دمحم
 .هللا دبع هب هل دهش امب .دلاخ هقحتساف دمحم نم هللا دبع ثاريم يف دوهشلا
 هقحتسا يذلا لاملا اذه نا هللا دبع لاق نا لوقيف كلذ ىلع هللا دبع نيمي بلطو

 ورمعل ملعا الو دلاخ ىلا هتلزا نا يلا يخا نم يثاريمو يلام وه يلبق نم دلاخ

 لاملا اذه نا ىلوالا ةلأسملا يف ناكام لثم كلذ يف نيملا هللا دبع ىلعف .اقح هيف
 ورمع ىلا نيملا در ناو .اقح ورمعل هيف ملعيامو دلاخ ىلا ةلازا نا ىلا هل ناك
 دبع هل مرغي مث .اقح هيف دلاخل الو هللا دبعل ملعي امو هل لاملا اذه نا فلح

 ىلا تلزا امنا يلا هللا دبع لاق ناو .دلاخ ىلا هلازا يذلا لاملا اذه ةميق هللا
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 وه نمل فرعا الو هفرعا الف ورمع هيعدي يذلا لاملا اذه اماو .اريم دلاخ

 الو هليزا الف يثاريم نم نكي مل ناو دلاخ ىلا هتلزا دقف يثاريم نم ناك ناف

 نم ورمعل وهو ورمع هيعدي يذلا لاملا اذه نا هللا دبع رقاو .ائيش هيف لوقا

 .دلاخ هعيب مل هنا لاقو .قح الو هيف هل ثاريمال لاقو .هريغ وا دمح هيخا لبق
 عاب امنا هللا دبع نا لاقو دمحم نم هللا دبع ثاريم يف هل قحال هنا ورمع رقاو

 يل هعاب مث فرعي هبو دمحمل ناك اذه لام نا هخسن لاملا اذه نا الا ثروام

 هثروو دمحم تام املف .هللا دبع الا كلذ ملعيالو هيلع يل قحب هنا ىصواو ادمح
 هذخاف دمحم لام لصا ىلع تماق دقف دلاخ ىلا هثاريم هللا دبع لازا هللا دبع

 ركنا ناو يلام يل صخيلف هللا دبع كلذب رقا ناف .هللا دبع هيلا هلازا اذا ادلاخ

 ورمع ىعدي يذلا فرعاال يلا هللا دبع جتحاو .ورمع ةجح هذهف فلحيلف
 عاب امناو دلاخل هعيب مل هنا ورمعل وهو ورمع هيعدي يذلا لاملا كلذ نا رقاو
 .نيملسملا نم رظن نم كلذ يف رظن دقف ائيش ورمع هيف ىعديال يذلا هناريم
 عاب هللا دبع نا ورمع لوقي نا الا عضوملا اذه يف هللا دبع نيمي نع اوفقوو
 دبع ىلعف كلذ ىعدا اذاف هيلع دلاخ هبجوتسا ىتح دلاخل هب رقاو اذه هناريم

 ورمعل هنا ملعي وهو دلاخ ىلا ورمع هيعدي يذلا لاملا اذه لازاام هللاب نيمي هللا

 اذه نا هللاب ورمع فلحو ورمع ىلا نيملا در ناو .ءىرب دقف اذهب فلح اذاف

 ةميق هللا دبع هل مرغ فلح اذاف .اقح هيف دلاخل الو هللا دبعل ملعيام هل لاملا
 نا ةموصخلا هذه عيمج يفو .ورمع هيلع فلحو دلاخ ىلا هلازا يذلا لاملا اذه

 دلاخ لاملا ذخاي نا دعب نم الا نامضالو نيميب هللا دبع ىلع عجريال ورمع

 دلاخ ناك ناو هل هقحب .ةنيبب الا لاملا لصا يف عجريالو هللا دبع هيلع هكلميوا
 هللا دبع ناك نا هللا دبع هب هل دهشاام هلو ةصحلا هذه يف هيلع نيمي الف ايبص
 هيلع نيمالو .دمحم لام نم هناريمب حصو ةنيبلا هب تماقام عيمج هلف اتيم وا ايبص

 يف اماو .لدع يدهاشب الا دمحم لام نم ىعدي امم .ءيش ىلا ورمع لصيالو
 نا هسفن ىلعامثدهشا اديعس نا ادهش نيدهاش رضحا هللادبع نا ول هناف نيدلا
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 مهردلا فلالا اذه نا مكاحلا عم رقاو دمحم امثدهشاو .مهرد فلا دمحمل هيلع

 .هللا دبعل يه مكاحلا عم اهب رقا وا نادهاشلا ناذه دهشو ديعس ىلع هل يتلا

 الو .ديعس اهب نياد هللادبع لام نمو

 قحال هنا ديعس ركناو .فاصنالا هللا دبع بلطو ةيراع اهيف همسا امناو اهيف هل قح
 هيلع هل مهردلا فلالا هذه نا هللا دبع نيمي بلطو دمحل الو هللا دبعل هيلع

 دمحم جتحاف دمحم نيمي ةيصو بلطو ىماتيو انيد فلخو تام دق ديعس ناكو
 هللاو يل اهنا فلحا الو ديعس ىلع هل اهتعب ةعاضب ن هللا دبعل فلالا هذه نا

 .اهب لماعي دمحم عم تناك هذه يتعاضب نا هللا دبع جتحاو .هللا دبعل اهنا ملعي

 يلا ريغ ىلع ملعا الو كلذب تكسمت دقو يتعاضب نمت نم يل اهنا يل رقا دقو
 انيارف كلذ ىلا ترظن دقف دمحم لوق مويلا ىلع لبقيالو كلذ يف مصخلا انا
 الو دعب نم هيف دمحم رارقاب هنع لطييالو هللا دبعل ديعس ىلع فلالا هذه نا

 دبع هيف مصخلاو كلذ نم دمح جرخ دقو .فلحي مل وا فلح نا الو هراكناب

 هللا دبع هب هكرداام نامضب هيلع عجريل هماقم موقي نم وا ديعس بلط ناف هللا

 ديعس ىلع يل سيل لاق ناف .ادمحم لأسي مكاحلا اف فلالا هذهب هرارقا لبق م
 فلالا هذه ادمحم مرغي مكاحلا ناف .هيلع يل قح الب يلا اهأجلا امناف فلالا هذه
 لزن ناو .اهيلا هل ليبس الف اهل رقا يتلا هللا دبع فلا اماو .هلام نم ديعسل

 ناف نادهاشلا هيلع هب دهشام ىلع ديعس ىلع فلالا لب لاقو نيملا ىلا دمح

 ديعس ىلع فلالا هذهب هل ادهش نيذللا هيدهاش نا ملعيام هللاب انيمي دمحم ىلع

 اقح ديعسل هيلع نا ملعنالو ديعس ىلع فلالا هذهب هل رقا الو لطابب هل ادهش
 در ناو .ءىرب دقف اهب فلح اذاف هللا دبعل اهب رقا يتلا فلالا هذه لبق نم

 اذه اهب دهش يتلا مهرد فلالا هذه نا هللاب ديعس فلح ديعس ىلع نيملا دمحم
 ديعسل فلالا هذه دمحم مرغي مث هللا دبعل الو دمحم يهام هيلع اهنا نادهاشلا نا
 ادمحم مزلاف ديعس ىلا نيملا در داع مث هللا دبعل اهب رقا مث دمحمل تحص اهنال
 دمحم ىلع نيملاف دمحم نيمي هتثرو بلطو تام دق ديعس ناك ناف .نامضلا كانه
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 دبع نيمي دمحم وا هماقم موقي نمو اديعس بلط ناو .مهيلع نيمالو انفصو امب
 فلالا هذهب دمحمل ادهش نيذلا نيدهاشلا نيذه ملعيام هللاب نيمي هللا دبع ىلعف هللا

 فلالا هذه هيلا أجلا ادمحم نا ملعيالو لطابب ادهش امهنا اهب رقا يتلا ديعس ىلع

 نم دمحم ىلع نيمملاب ديعس عجري امناو .قح الب الطاب ديعس ىلع هل تحص يتلا
 يدنع هريغ لاق .الف كلذ لبق نم اماو .هللا دبعل فلالا هذهب هيلع مكحي نا دعب

 عماجلا يف سيلو عماجلا يف ةدايز هنا اندنع اذه لثم سايق نمو هلوق ندل نم هنا

 اماو .اهريغ ةخسن يف اهتدجوو رفعج نب عماج ةخسن يف هدجا مل يلال يلصالا
 ةخسن يف دوجوم هناف ناندنع اذه لثم سايق نمو هلوق يلا ةلأسملا هذه لوا

 .رفعج نب عماج

 ىلا لجر ىلع عفر لجر نعو هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 كلذ .هيلع اعدملا لاقف لصا لام وا ةبادو ادبع لنم هيلع هاعدا ءيش يف ك احلا

 حصا خ جتحا ىعدملا لاقو هل بستحم اناو متي يبصل وه امنا يل وه سيل ءيشلا

 هيلع متيلل بستحملاف تفصوام ىلعف .مكحلا يف هيلع بجي امف متي يبصل هنا
 متيل وه امناف .متيل اقح اعدا اذا هنال بستحملا فورعملا متيلا اذه ةنيبلاب ةحصلا

 نا هل سيل هنال فرعيال متيل ىعدم نوكي نا لوقعلا يف نكمي سيل فورعم

 متيلا نالف نب نالفل نا ةنيبلا دهشي امناف هنيب رضحي وه امناو .فلحيالو فلحي

 ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو .لدع ةنيبب كلذ افورعم اذكو اذك اذه نالف ىلع

 هذه نا هيلع ىعدملا رقافرخالا دي يف اضرا وا راد امهدحا اعداف نالجر مامالا

 هرارقاب ةنيب هيلع تماق وا دج ضرا وا اذه هدي يف يتلا ضرالا هذهو رادلا

 ريغ ثراو هل نكي مل ناو ىعدملا دجل اهلعجيو كلذ زيجي نا مامالل يغبنيف كلذ

 يف يذلا نال ةداهشلا هلزنمب سيل اذه يف هرارقا نال اهايا هاطعا ىعدملا اذه

 .هب اهقحتسيف هنيب رحي نا الا هسفن نم اهجرخا دقف اذه دحل اهناب رقا اذا هيدي

 دي يف اضرا وا اراد امهدحا ىعداف نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو

 .هيدي يف ةيراع اهنا معزي رادلا هدي يف يذلاو نالف نم اهارتشا هنا ىعدا رخالا

١٥١٨٩



 رادلاب يضقي نا مامالل يغبني هناف ءارشلاب ةنيبلا ىعدملا ماقاو .ةنيب هل سيلو

 ةلاكو هيدي يف يه را هيدي ين يذلا ماقا ناو .ءارشلاب ةنيبلا ماقا يذلا يرتشملل

 ماقا ناف .ىعدملا نيبو هنيب ةموصخ الف عئابلا ريغ بئاغ لجر نم اهيلع مايقلاب
 يغبني هناف نكاسلا اذه نم اهضبق ىلع ةطلس بئاغلا كلذ نا ىلع ةنيبلا يرتشملا

 .هيلا اهعفديو هل اهب يضقي نا مامالل

 اقح ةأرما ىلا ةخسن ىلع ىعدا لجر نعو نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 هفلخ يدلوال وه لاملا اذه نا تلاقف ىمانتي اهعم اهدالواو يه اهعمجي لام يف

 تفصوام ىلعف نيمي اهيلع مكحي له تلق ءيش كلذ يف يل سيل مهدلاو مهيلع

 هنم اهتصح تلازاف ةصح اذه هيف ىعدي يذلا لاملا اذه يف ةأرملا هذهل ناك ناف

 هنيب اهيلع ىعدملا عم نكي ملو سانلا نم دحا ىلا وا اهريغ ىلا وا اهدالوا ىلا

 نالف نب نالف ىلا لاملا اذه نم اهتصح وأ لاملا اذه تلازاام هللاب نيمي هل اهيلعف

 فلحيف ىعدملا ىلا نيملا درت وأ هوجولا نم هجوب اقح اهيف هل نا ملعت يهو

 كلذ يف اهل سيل ةأرملا هذه تناك ناو .كلذ ىلع مكحلا عطقنيو يعديام ىلع

 هيف لوقتال تلاق امناو ىماتيلل لاملا امناو .ةفورعم ةصحالو مولعم ثاريم لاملا

 هتصح يذلا لاملا اذه يف اهيلع ىعدا نم ىوعد اهنع ليزي امم كلذ سيلف ائيش
 لاملا كلذ يف وأ اهتصح نع اهفلحي اميف اهيلع هنيب هعم نكي مل نا نيمبلاب الا هيف

 .اعاشم ناك نا

 الجر عزان لجر نعو ىسوم نب ىسوم ىلا هللا دبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 فلحا نالفب ىضراال انا بلاطلا لاق نالفل لاملا لاق هفلحي نا دارا املف لام ي

 رقا نم نيبو .بلاطلا نيب ةعزانملاو كلميال اميف انيمي هيلع ىرنال اناف .يل تنا
 هيلع لاق دقو لاق هريغ نمو .لدعلا هاضق هاريام ىلع امهنيب ناميالاو لاملاب .ل

 نالفل لاملا اذه ناو .اقح هيف نالفل ملعيامو .لاملا اذهب نالفل رقا دقل هللاب نيملا

 هنا لاق نم لاقو هريغ نمو .هدي يف لاملا ناك اذا كلذو اقح هيف اذهل ملعيام

١٦.



 كلذ هل رقملا قحتسا هرارقابو هدي يف لاملا ناكو ىعاملا هنيمي دارا نا رقملا فلحي

 يذلا لاملا اده يف اقح هيف اذهل ملعيام .هللاب انيمي اذه ىلع رقملا فلحيف لاملا
 .هب هل ترقا ةعاس وا هب هل كرارقا نيح نالفل هب تررقا

_ ١٦١



 ةداهشلا يفو ةءاربلاب ةداهشلا ىف باب

 لبقي الامو كلذ يف لبقيامو اهريغل ةضراعملا

 حصي ل اذا ةءاربلاب دوهشلا ةداهش زوجت امناو .رفعج نب عماج نمو

 هل دهشف دحا ىلع لدع يدهاشب هريغ وأ لتقب ثدحلا حص اذاف .ثدحلا

 ناك نا ليقو زوبتالف .ةضراعم ةداهشلا كلت ليقف .كلذ نم ةءاربلاب نادهاش

 تقولا كلذ يف هعم ناكو .ثدحلاب ةنيبلا هيلع تماق يذلا ةاري ملع دق مكاحلا

 مكحلا ةماقا وه ىلوتي الو .هريغ هيلع مكحلا ٣7 .مكحلا لطيي نا هل نكي ل

 .ةضراعم امهتداهش نال .هريغ كلذ ىلع هعم دهش ول كلذكو هيلع .

 يف ةداهشلا يفانت نمو .ةلوبقم ريغ ةطقاس ةضراعملا ةداهش لاقو : ةلأسم

 قاف انف لتق هنا ةنيبلاب حصي لجرلا كلذو لاومالاو تايانجلا يف ناكملاو تقولا

 لجرلل لتقلا ىلوالا ةنيبلا هيف تبجوا يذلا تقولا كلذ يف ناك هنا دهشت ةنيبب

 تبث ةخسن تتبثا اذا لاومالا يف كلذكو .ليتقلا هيف يذلا دلبلا ريغ دلبب مهعم

 .دودحلا يف كلذكو .تبث دق يذلا ناكملاو تقولا ةخسن ناكملا وا تقولا

 .دودحلاو تايانجلا يف ةضراعملا ظفحي امنا لاقو : ةلأسم

 ماقا مث .ذكو اذك موي تام انالف هابا نا يدهاش لجرلا ماقا اذاو : ةلأسم

 كلنلوا خيرات لبق اذكو اذك موي تام هناو .هل بأ انالف نا ةنيبلا رخا لجر

 اذاف .لاملاب هل مكح امهنم قبس نم نكلو لاملا يف تبثي بسنلا نا .هدعب وا

 ةرخالا ةداهشلا تناكو .كلذ ىلا تفتلي مل لوالا عفدت هنيب ماقاو رخالا ءاج

 مقي ىتح مكاحلا فقو لاملاب لوالل مكحي نا ليق .هنيب يلاثلا ماقا ناف .ةضراعم

 . اهب مكحيف ىرخا هنيب يلانلا

١٦٢



 حبسم ناك _ هللا همحر ةبقع نب حاضولا لاقو رفعج نبا عماج نمو :ةلأسم

 لتقلاب دوهشلا مهيلع دهش مهنا كلذو .مهيلع لتقل اولتق نيذلا موقلا يف لاق
 ظفحو .التق مهيلع حبسم ري ملف انعم اوناك تقولا كلذ يف مهناب دوهش دهشو
 كنم لبقاال مامالا هل لاقف حبسم عجرف نولتقيو ةضراعم اهنا ناليغ نب مشاه

 مامالا ىلا ءاج ىتح سانلا سؤر ىلع كلذ ناك امك سانلا سؤر ىلع عجرت ىتح
 .هنع تعجر دق تيأر يذلا ىارلا لاق وا تلق يذلا لوقلا نا لاقف امئاق ماقف

 لاق ىليل يبا نب نمحرلا دبع ينثدح لاق بئاسلا نب ءاطع ثدح : ةلأسم
 اهجتنا هنا نيدهاشب اذه ءاجف اسرف ايعدا نالجر هيلا عفتراو ءادردلا ابا تدهش

 .اهعقي (ا)ملو امهنيب سرفلا ءادردلا وبا لعجف اهجتنا هنا نيدهاشب رخالا ءاجو

 نا هداتق .ةضراعملا ةداهش يهو .هذه هدي يف يه نمل يه لوقي عيبرلا ناكو

 يهف هنيب امهل نكي مل ناو امهنيب اهلعج افلح ناف اهفلحي كلذب يضقي ناك احيرش

 (١)هقفي ملو اهيلع فلح يذلل اهلعج نيميلا نع امهدحا صكن ناو .امهيديا ي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس هب ىدتقاو هب ذخا ام قح هملس وبا لاق

 وبا لاق .مهدعب نم نيعباتلا مكحو هدعب نم هباحصا مكحو همكحو هؤاضقو

 هؤاضقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس هب ىدتقاو هب ذخا ام قح هملس

 نا ملعن ول لاق .مهدعب نم نيعباتلا مكحو هدعب نم هباحصا مكحو همكحو

 ناك ولو يبنلا ءاضقب ذخاام قحا ناكل كلذب ىضق .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هللا يبن نع راثالاو ننسلا دنع يأرلا اوعدف نيملسملا ءاهقف هلهجي مل كلذ
 هارا اميف مكاحلا داهتجا يف ةنس الو باتك يف سيل اميف يأرلا امناف .هباحصاو

 اذه فلاخ امف ءاهقفلا نم ىضم نمب راثالاو ةمولعملا ةنسلاو سايقلا ىلع هللا
 .هدهج يضاقلا دهتجا

 .ةخسن يف هتيأر مث اهفقوي ملو باوصلا لعلو اهعي ةخسن يفو لصالا يف اذك )١(
 .هفقوي باوصلا ىلعل )١(

١٦٣ 

 



 الودع ادوهش ماقا لجر يف هللا دبع يلا نعو .رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 لكاي لزي ل مهابا ةخسن هابا نا هنيب ةثرولا ماقاو اهزرحاو .ةيطع هاطعا هابا نا

 اذا اطعملل قحلاو ةضراعم الا مهتداهش ىرن الف تام نا لا عيبيو لاملا اذه

 .الودع هدوهش ناك

 دوهشملا اتاف لجر ىلع قحب مكاحلا عم ادهش لدع يدهاش يف تركذو : ةلأسم
 لجرلا اذه ىلع اودهش نيدهاشلا نيذه نا مكاحلا عم اودهشف ةعبراب هيلع هل

 .ةضراعم ةداهش هذهو مهتداهش ىلا ك احلا تفتلي الف تفصوام ىلعف .روزلاب

 ةداهشلا لبقت ليق دقو لاق هريغ نمو .نيلدعلا ةداهشب لجرلا اذه ىلع قحلاو

 هافلتاام نامض امهيلعف امهتداهشب مكح دق ناك ناف روزلابو لطابلاب دوهشلا ىلع

 تحص اذا اهب مكحي ملو .امهتداهش تلطب مكحلا عقي ناك ناو مد وا لام نم

 مهفاف اعيمج امهيلع نيلدع ةداهش كلذ يف زوجتو اروزاو دهش مهنا ةنيبلا كلذب
 .كلذ

 هنا نادهاش دهش بئاغ لجر يف ديعس وبا لاق :ةلأسم
 هنا ادهش نادهاش ءاج مث هتأرما تجوزتو هلام مسقف تام
 توملا حص اذا توم دعب ايح نوكيالو كلذ امهنم لبقيال يح

 هلجاو .ايلم اليفك هيلع ذخا هنم ةءاربلا ىعداف قح لجر ىلع لجرل حص اذاو
 نم ثدحب همهتا ناك ناو .هقحب هل ذخا الاو ءىرب هنم هتءارب حص ناف الجا
 فيك ةءاربلا نع نيدهاشلا لأسي ةءاربلاف هيربي نم ءاجف برض وا حرج وا لتق
 حورجملا هيف حرج وا ليتقلا هيف لتق يذلا تقولا يف هعم ناك ادهش ناف امهملع
 .مويلا كلذ يف هعم ناك هنا .قورسملا هيف قرس وا .بورضملا هيف برض وا

 ثدحلا عقو موي يف وا هعم ناك دلب يف وا هقرافي مل حبصا ىتح ةليللا كلت وا

 هيف يذلا دلبلا كلذ ىلا لصي نوكي نا زوجي الام نيدلبلا نيبو .هتليل يف وا
 لتقب لعفلاب ةنيب هيلع تماق اذا اماف ةنيب هيلع مقي مل نمل ةءاربلا لبقي امناو ثدحلا

س ١٦٤



 ضراعتلاو .ةضراعم اهنال ةءاربلا دوهش لبقت مل قرس وا برض وا حرج وا
 تقولا ف هعم ناك هنا كلذ ملع ك احلا ناك هنا ءاملعلا ضعب لاق دقو .زوجيال

 .مكحلا لطبي نا مامالل نكي مل الدعو نادهاش دهشو .ةءاربلا هيف زوجي يذلا

 .ةضراعم يف دهاش هنال .هريغ هيلع مكحلا ىلوي هنكلو هيلع مكحلا ةماقا ىلوتيالو

 هعم دهش يذلا يف مكاحلا ةفرعم زبت مل هريغ كلذ ىلع هعم دهش ول كلذكو

 .بوبحم نبا دمحم كلذ لاق هريغ مكحلا ىلوتيو لبقيال .ةضراعم امهتداهش نال

 قحلا نع ىفع دق هناو قحلا بحاص هاربا هنا اودهش اذا ةءاربلاب ةداهشلا زوجتو

 .زوجي كلذ نا همد نم ءاربا لوتقملا ناو .ةيدلا ىلا لزنو صاصقلا مده وا

 زوجي الف دبعلا ىلوم اماو .دلاولاو ءاسنلاو لاجرلا ةداهش ةءاربلا يف زوجيو

 ىلا مه نم ارصي ملام ءالولا دنع اءاربلا نوكيو هسفنل دهش هنال هدبعل هتداهش

 باتكلا نمو .ةءاربلا عمسي نا يلاولا مامالا رمأي نا الا هيلا ةءاربلاف مامالا

 ىتح هجرخي مل رخا يلاو وا هلبق ماما سبح يف دجو نا ىلو اذا يلاولل يغبنيو
 وا ةمرح وا لام وا مد وا لتق يف ناك ناف هسبح يصقتسيلو سبح اميف نيبتي
 لهأتسي ناك ناو هجرخا هسبح غ رفتسا دق ناك ناف .سبح مك فرعيو كلذ ريغ

 حصي وا قحلا يطعي ىتح هجرخي مل نيد ىلع ناك ناو . هسبح ىتح هكرت اسبح
 جرخاو ةءاربلا هنم عمس ةءاربلا ىعدي نمم ناك ناو هريغ وا مدع ةحص نم هعم

 كلذ هيلا مامالا ضوف ناف راحص يلاو وا مامالا ىلا مهتاربو مهسبحو نيمهتملا
 .هل زاج كلذ يف رظنلاب هتالو نم ادحا مامالا رما ناو هالوت

 ادهش نييلو نع هتلأسو _ هللا همحر دمحم يبا خيشلا ةروننم نمو : ةلأسم

 نا لاقف .هدنع امهتلزنم نوكيام كلذ ملعي ال وهو الجر لتق هنا امهل يلو ىلع

 ىلعو .امهتيالو كرتي نا هل سيلو ةلوبقم يهف لوبقلا لمتحي ام امهتداهش تناك
 زجي مل لوبقلا نع ةديعب ةيفانتم امهتداهش تناك ناو .امهتداهشب هديقي نا حاحلا

 ابا نا ول كلذ لنم هريغ لاقو .هريغ مكحلا مكاحلا ىلوو اهب مكحي نا مكاحلل
 بغي مل اهلك هتليل مكاحلا دنع ايتاي ناك هيلع _ هللا هحر رقصلا نب نازع ةيواعم

_ ١٦٥



 يلع نبا ىسومو بوبحم نب دمحم لثم هيلا لصو دفلا ناك املف .هقرافي ملو هنع
 مهاشاح الجر لتق كلت هتليل يف هناب ةيواعم يبا لثم ىلع ادهشف امهيلع هللا همحر
 ملو امهنم ءىريي نا هيلع ناكو امهنم كلذ لوبق مكاحلل نكي ل هللا مهمحر .

 هريغ مكحلا ىلوي نا هيلع لاق .هيلع اذامف تلق .قحلا لطبب نا هل زجي نكي

 ىلع مكحلل ىلوتملا وه نوكيالو مكحلا كلذ ذفنيو نا دهاشلا هدنع نا دهشيف

 .ةفصلا هذه

_ ١٦٦



 كلذ هبشا امو ءيشلا نم ةءاربلا يف باب

 لخن هيف ليجا وا لخن هعطق نم لجر ىلا ءىربي نا دارا لجر نع هتلأسو
 ناف .قح هيلع هل ناك نا هنا يعم لاق تبثي يذلا ظفللا فيك رجشو ضراو

 تيارا هل تلق .اضقلا هجو ىلع جرخي هيلا هتءارب

 نم هل يلع هتددح دق يذلا اذه يلام عيمج نم اذه نالف ىلا تئرب دق لاق نا
 كدنع ءاضقلاف تلق ةخسن .ءاضق اذه يدنع نوكي لاق .اذه تبثي له قح

 زارحا ريغ نم تبثي هنال ةيطعلا نم تبنا ءاضقلا نا يعم لاق ةيطعلا ةلزنمب

 لاق ناف هل تلق .زارحا ريغب تبثي هنال ةيطعلا نم تبلا يدنع ءاضقلاو ةخسن
 .نوكي له كلذ هل لبقي اليكو ماقا دق هنا الا بئاغ هيلا يربتملا نالفو اذكه

 ءاضقلا لاقو يدنع تبث كلذ لبقو هنم هتلاكو تحص اذا لاق .لوألا لنم

 هدودح ةفرعمب رقا اذاف هدودحو هتفرعمب رقي وا هدجي ىتح الا ىضقاتي اذا تبثيال

 ةفرعمو هتفرعمب رقي مل اذا اماو هلاهجل ىعداو عجر ولو كلذ هيلع تبث هتفرعمو
 . كلذ هل ناك .هلاهجلا ىعدا مث هدودح

 لاق .هب هبلطي ناك قح نم توملا دنع الجر ءاربا لجر نعو : ةلأسم

 ناك ناو .فعضت توملا دنع انعم ةيطعلاف ةيطع كلذب دارا ناك ناف ةءارب يه

 هنم هتأربا دق لاق نا رثؤملا وبا لاق .زئاج هل وهف هنم ىفزتسا هنا ىلا بهذ

 . ملعا هللاو هقح نم ءيشل هكرتالو هتيطع زوبتال ضيرملا ةيطعو هل كرت اذهف
 راصو ةماب جوزت لجر نعو رفعج نب دمحم نب رهزالا باوج نمو : ةلأسم
 ناك ناف .هلام نم ءيش نم هدالوا ىلا ءارب توملا هرضح املف اهنم دالوا هل

 ناو مهيلا عفد اريسي ائيش ناك ناو مهنث يف كلذ ناك هب نورتشي ام وحنك

 ةءاربلا ملعا هللا لاق هريغ نمو .مهدعب نم هثراو ىلا ثاريملا عجر كيلامم اوبهذ

 .زوجتال ضيرملا ةيطعو ةيطع
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 وا هلام نم ءاربف هلامب طيحي نيد هيلعو ةافولا هترضح لجر نعو : ةلأسم
 ةزاجا ىلع ىوقا الف لاقام يف امهنم ناك نا لاق .هيف يل قحال نالفل يلام لاق
 ثاريم نم ببس كلذك ناك نكي مل ناو . بذكلاب دلبلا لها همهتا اذا .كلذ

 .هيف لاق امبو هلامب ىلوا وهف كلذ وحن وا هلاصوملا نم ىوعد وا

 مهاردو ابهذ لجر ىلا تملس ةأرما نع يراوحلا يبا نع بسحا : ةلأسم

 تئش فيك هعب هنم لح يف تناو .ءارقفلا ىلا تئرب دق ءيشلا اذه هل تلاقو

 هيف تعجرا اذاف تفصوام ىلعف اهتايح يف هتبلطف تعجر مث ءارقفلا ىلع هقرفو

 .هب ىلوا يهو اهيلع هدريف مهيلع .روماملا هقرفي ملو ءارقفلا ىلا لصي نا لبق نم
 .هيلع كلذ اهل ناك هنيمي تدارا ناو قدصملا وهف ءارقفلا ىلع هقرف ردق ناو

 هنم هيلا ىربام زرحا اذاف ةيطعلا ةلزنمب اندنع ةءاربلا :ديعس وبا لاق : ةلأسم
 .هيف هل ةعجرالو هل راص دقف

 هدلو ةجوز تعداف تام نا ىلا هلكأي لام هدي يف ناك لجر يفو : ةلأسم

 ىجوز ىلا ءىربي ناك هنا هدنع لبف يذلا كلاهلا لجرلا نبا وهو اهجوزت هنا

 تدهش امناو ةجوزلل تبني ءاضقلا اذه يف ىرت امف تلق .هايا لاضقو هلام نم

 مكحلا يف نءاربلا تبثي تلق .هب جوزتيل هدلو ىلا هلام نم ءىربي دلاولا نا ةنيبلا

 .ةيطعلا ةلزنمب هنا نءاربلا يف ليق دقف تفصو ام ىلعف .هدلول هلامب دهشي نا الب

 الا ىتش تاهج نم نوكي دق ةءاربلا نال هفعضتسا نم كلذ فعضتسا دقو

 يف لاملاب جيوزتلا حص ناف هب جوزتيل هلام نم هدلو ىلا ءىربي هنا ليق اذه نا

 دلاولا طرشام بسح ىلع لاملاب جيوزتلا حصي مل ناو تباث اذهف .دلاولا ةايح
 هدلول دلاولا نم نذا يعم اذه نال هلاحب دلاولل لاملاو . كلذ تبني الف لاملا يف

 جوزت ولو تبثي الف جوزتي مل ناو تبث دقف جوزت ناف .هلام نم جوزتي نا
 دعب ج وزتي نا لبق دلاولا عجر ول كلذكو .كلذ تبثي ل دلاولا توم دعب

 مهفاف ةنيبلاب الا كلذ ناك دق ذا ةأرملا ىوعد نم زوجيال اذه ىلع زوبي الف كلذ

 .رارقالا مهيلع تبثي نمم اوناك اذا ةثرولا نم رارقا وا كلذ
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 دهشي هلام نم لجر ىلا ءىرب دق هنا لوقي لجر يفو ديعس يبا نع : ةلأسم
 لجرلل كلذ تبثي له .ضيرم وا حيحص وهو .هلام نم هيلا ءىرب دق هنا هل

 ليق دق هنال تباث هناب كلذ يل نيب الف ضيرملا اماف .هلام نم هيلا ءىرب يذلا

 كلذ ماق اذاف ةحصلا يف اماو .زوبتال ضرملا يف ةيطعلاو .ةيطعلا ماقم موقي نا

 ةءاربلا موقت نا يل نيبيالو تزرحا اذا ةزئاج ةحصلايف ةيطعلاف .ةيطعلا ماقم

 تئرب دق يلا اودهشا لاق اذا ليق دق اميف ةيطعلا ماقم الا موقتالو .رادقالا ماقم
 .ةيطعلا ماقم موقت يدنع ةظفللا هذهف اذكو اذك عضوم نم يهلا

 هلزنمب هنا ليق دقف يلام نم كيلا تئرب دق هلوق اماو .ديعس يبا نع : ةلأسم
 .كلذ ينبجعيو ةيطعلاو ةبهلا

 لاقو .قوقحلا نم ءيش لجرل لجر ىلع ناك اذاو ديعس يبا نعو : ةلأسم
 لبقو هنم كتيربا دق لاق ناو . ةءارب كلذ نكي مل يل كيلع امم كيلا تئرب هل

 لوصالا نم لاملا نم يش يف ةكراشم وا ةعزانم امهنيب ناك ولو .ةءارب كلذ ناك

 كلذ نكي مل هنم كتيربا دق لاقف .هتمذ يف هيلع قلعتمب سيل وه اممو .ناويحلا وا
 هزرحا اذا ازئاج ناك كلذ نم كيلا تئرب دق لاق ولو .هنم ةءاربلاب هل ابجوم

 : ققحملا لاق مكحاو ملعا هللاو ةيطعلا ماقم موقي هنال هيلع

 نب نافلخ نب كرابم طخب ىلوالا نيتخسن ىلع ءزجلا اذه ضرع ىهتنا دق
 اهرخا عاض نكلو ميدق طخب ةيناثلاو ه ١٢٦٣ ماع اهنم غرف يحبسوعلا دمحم
 اهنم غرف يشاورقلا طخب ةنلاث ةخسن ىلع هانضرع مث .نيملاعلا بر هللدمحلاو

 .يثراحلا ناميلس دمح نب ملاس هيتك ه ٩٦
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 ءزجلا ٣٢

 عرشلا نايب باتك نم نوثالثلاو ينانلا
 ليلجلا ملاعلا فيلأت عرفلاو لصألل عماجلا

 يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم خيشلا

 هاضراو هنع هللا ىضر

 ققحلا لاق

 نيثالثلاو يانلا ءزجلا ةعجارمو قيقحت نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىهتنا دق
 مومرلا يف تاداهشلا ماكحأ ثحيي ءزجلا اذهو عرش نايب باتك نم

 افلتخا اذا نيدهاشلاو هيلع دوهشلا ةفرعمو عاضرلاو يفاوصلاو

 يفو درتال نمو هتداهش درت نمو ةرهشلا يفو هنيبلا هيلع لبقت نميفو
 . قيفوتلا يلو هللاو كلذ ىاعمو هلاوحأ تريغت اذإ دهاشلا

 يثراحلا ناميلس ملاس

 ه ٠٤. ١٤ لاوش
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 .لوصالا ىلع ةداهشلا باب

 ياو ءالولا ىلع ةنيبلاو لصالاو قاوصلاو مومرلا ىلع ةداهشلا باب

 .ىلوا تيبلا

 .بايتلا ىلع ةداهشلا باب
 .كلذ نع اعجر مث قالطلاب ادهش اذا نيدهاشلا يف باب

 .هكلملا ىلع ةداهشلا باب

 .عيبلا ىلع ةداهشلا باب

 .ةبهلاو ةيطعلا ىلع ةداهشلا باب

 .جيوزتلاب ىضرلا ىلع ةداهشلا باب

 .عاضرلاب ةداهشلا باب
 .جيوزتلا ىلع ةداهشلا باب
 .همامت و لقعلا ناصقن يف ةداهشلا يف باب

 .توملا ىلع ةداهشلا باب

 .مهاردلا ىلع ةداهشلا يف باب

 ببسب هنم ناك وا اهلطبي امم ءيشب هل دوهشملا رق اذا ةداهشلا باب

 .هاوعدل نيدهاشلا ةفلاخم ق

 قيرطلا ىلع ثادحالا يف ةداهشلا باب

 .قرسلا ىلع ةداهشلا باب

 . لتقلا ىلع ةداهشلا يف باب

 .ببس ءيشلا يف هل ناك اذا دهاشلا يف باب

 .بسنلاو ثاربملا ىلع ةداهشلا يق باب

 بسنلا يف ةداهشلا يقو دهشيل هيلع دوهشملا ةفرعم يف باب

 ةداهشلا قافتا يف باب
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 سرهفلا عبات

 عو ضوملا

 .افلتخا اذا ىلوأ نيدهاشلا يا يف باب

 .ةداهشلا نع ةداهشلا يقو دلبلا يف ناك اذا ةنيبل هيلع لبقت نميف باب

 .هنع لمحت نميف ةداهشلا نع ةداهشلا ف باب

 .ةرهشلاب مكحلا باب
 .ةرهشلا نع ةداهشلا يف باب

 .رخا ءىشب دهش مث ءىشب دهش اذا دهاشلا يق باب

 .دهشي نا ريغ و دهشي نا هل زوجي نميف باب

 .هلعف ىلع دهشي نميف باب

 .دهاشلا هب حرجي نميف باب

 يف لكا وأ نيط لكا وا لاقمب درت ال نمو هتداهش درت نميف باب
 .رات وا ءانغ عامس وا جنرطش بعل وا قيرطلا

 .رفعج نب رباج يبا باتك نم مكحلا هب ضقني اميف باب
 وا قسف وا .هلقع ىلع بلغ وا باغ وا تام مث دهش اذا دهاشلا يف باب

 .كلذ هبشا امو هتداهش تدرو مالسالا نع دترا وا فذق يق دلج

 قالطلاب ادهش اذا نيدهاشلا يفو مهتداهش نع دوهشلا عوجر يف باب

 ( .كلذ نع اعجر مت
 دهشتسي مت ذخأ دق ءىش يف دهاشلاو .روزلا دهاش داهشتسا يف باب

 .هلتم ىلع

 نامض همزل نمم باتكلا يفو .ةبوتلا يف طلغلاو روزلا ةداهش يف باب
 .اهريغ وا روز ةدهاشلا نم

 .هريغل هب رقي مث ءىش يف عزاني نميف باب
 يق لبقيام و اهريغل ةضراعملا ةداهشلا يقو ةءاربلاب ةداهشلا يف باب

 .ليقب ال امو كلذ

 .كلذ هبشا ام و ءىشلا نم ةءاربلا يف باب
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 عاديالا مقر ٥ ١/ ٩١

 نامع ةنطلس حرطم۔ااهتبتكمو ةيقرشلا ةعبلعملا
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