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 عرشلا نايب باتك نم نوثالثلاو ثلاثلا ءزجلا

 عرفلاو لصألل عماجلا
 ليلجلا ةمالعلا خيشلا / فيلأت

 يوزنلا يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم ميهاربا ييأ
 هنع هللا يضر

 ققحملا لاق

 نم نيثالثلاو ثلاثلا ءزجلا قيقحتو ةعجارم هقيفوت نسحو هللا دمحب ىهتنا دق
 نمو ىواعدلاو ماكحألا يف ناميألا ءزجلا اذه ثحييو عرشلا نايب باتك
 ناميأ يفو فحصملاب نيملا يفو ناميإلا ظافلأ يفو همزلت ال نمو نيملا همزلت

 يف يطولا ىوعد ىفو هديسو دبعلاو هدلوو دلاولا نيب نيملا يفو نيكرشملا
 بصقغلاو دودحلاو قرسلا يف ناميالا يفنو ريجالا نيمي يفو ربدلاو ضيحلا
 رارقإو ةلاكولا ةفصو ليكولا ماكحأ يفنو نيملا يف ةلاكولا يفو برضلاو
 . قيفوتلا يلو هللاو كلذ يناعمو ليكولا

 قراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

ه ٤ ٠ ١٤ ةنس





 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 نيملا يف : لوألا بابلا

 امهتجحب امقطنف هيلإ ايند اذإ نيمصخلا ىلع يضاقلا ةجح عقوم نإف

 امهيأو . ةنيبلاب ىلوأ امهيأ ءاضقلا لصف سأرو . مكحلا لصأ فرعي نأ
 لصفو مكحلا ساسأ فرع دقف كلذ فرع اذإف . نيعلاب ىلوأ

 ءاضقلاب رمأ آ دواد هللا يبن نأ يملسلا نمحرلا دبع يأ نعو . ءاضقلا

 هيلع اعدملا فلحو ةنيبلا يعدملا ىلع نأ هيلإ هللا ىحوأف . هب عطقنا

 . 44 باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتاو ظ لاعت هللا لاق . هبغرف يمساب

 ءاضقلا لصف باطخلا لصف لوقي ناك احيرش نإو . ءاضقلا لصف يأ
 بطخ هلزع هللا يبن ناو . ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدا نم ىلع ةنيبلا
 مل اذإ نيمبلاب ىلوأ هيلع اعدملا هتبطخ يف لاقف عادولا ةجح يف سانلا

 يرعشألا سيق نب هللا دبع ىلإ بتك باطخلا نب , رمع ناو . ةنيب نكت

 ىغبني الف ةملس وبأ لاق . ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا

 ىلع ءاضقلا لصفو . ةجحلا عضوم فرعي ىتح يضقي نأ يضاقلل

 رظنلا فيطل كلذب نوكيف ركنملا راكنإ ىلع نيعلاو ىعدملا ىوعدب ةنيبلا
 ىلوأ امهيأ ةهبشلا يف مكحلا ىلع اليلد كلذب نوكيف ججحلا ليصفتب
 اذإو ءاضقلا لصف فرع دقف كلذ فرع اذإف نيعلاب ىلوأ امهيأو ةنيبلاب

 ًاعيمج ةنيبلاب هايلدأ اذإ ًاعيمج امهنم ةنيبلاب امهنم رومألا هيلع تهبتشا

 احرش نأ ةداتق ثدح . ملعلا لهأ نع نع ةرون ;أملا ةجحلاب ناميألا امهمزلأ

ًاعيمج امهفلح ًاعيمج ةنيبلاب ايلدأف اقح نايعدي نامصخلا هرضح اذإ ناك



 ىوعدلا هل لعج فلح اذإف . رخآلا فلحو . هيلع ىضق هراكت امهيأف
 صكانلا فرعي ىتح . ءاوس نيمبلا يف نانوكيف . هنيميب اهقحتسا امب
 صكانلا ىلع ةجح كلذب يضاقلل نوكيف هيلع يضاملاو . نيملا نع

 اهنع صكنو فلح اذإ يضاقلا ىلع هل ةجح الو . اهنع كسمأ اذإ
 اذإ نيملا بحاص لإ ىوعدلا يضاقلا عفديف اهنع كسمأف هبحاص

 اهنم رخالا جرخو اهل اقحتسم هنيمم نوكيف هيلع فلح امب اهفلحتسا

 عم اعيمج افلح نإف امهنم يضاقلا ملسو . اهنع كسمأ اذإ ةجح الب

 ناك اذإ . ةيوسلاب امهنيب ىوعدلا يضاقلا مسقيلف توتسا اذإ امهتنيب
 نوكي حلصلا ةدارإ امهاوعد فقوي نأ يضاقلل يغبني الو . امهيديأ ف

 انباحصأ امأ هريغ لاق . كلذ ىلع تسيلو كلذب جت مل ةنسلا ناف امهنيب

 . . ركنا نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نولوقي اوناكف هريغو ورمع وبأ
 يف عاتملا ناك نإف . قحلل ركنملا فلحتسا ةنيبلا نع زجع اذإف

د ام هب قحتسيف لودعو ةنيبب ىعدملا يت اي ىتح هل وهف امهدحأ



 نيمي هيف سيل اميفو مكحلا يف ناميألا يف : يناثلا بابلا

 اذإ ناك ًاحيرش نأ دمحم نب مشاه نع ةرفص ينأ عماج نمو
 لاق . هل ضقي مل فلحي ملف بلاطلا ىلع نيملا درف بولطملا فلحتسا
 لوق وهو بلاطلا ىلع تبنت نيملا هيف نوكي اميف كلذو ديعس وبأ
 مزلي ءايشأ نأ مهلوق نم هنأ الإ ماكحألا يف مهنع دجوي اميف انباحصأ

 بولطملا ملعو هنع كلذ بيغل بلاطلا مزلي الو نيميلا بولطملا اهيف
 نود هيلع اعدملا ىلع مهلوق يف وهف اذه يف ناك اميف كلذ يف رظنيو هب
 . كلذب ذح ؤيو يع دملا

 ىعداف مكاحلا ىلإ نامصخلا لزن اذإ لوقت امف هل تلق : ةلأسم
 نيمي ىلإ ىعدملا لزنو ةنيبلا زجعأو ركنأف ًاقح رخآلا ىلع امهدحأ
 يعدملا ىلع نيعلا دري نأ امإو فلحي نأ امإ . مكاحلا هربجي له همصخ

 در هيف هل اميف يدنع اذكه لاق . كلذ همصخ بلط اذإ سبحلا الإو

 هعدي ال نأ مكاحلا ىلع له . فرصني ال نأ بلط نإف هل تلق . نيملا
 مكحلا هجوتب لقتعم هنأل كلذك هنا يعم لاق . همصخ يأرب الإ
 . هيلع

 عطقنا ىضقلاب ىلاعت هللا هرمأ امل نل يبنلا دواد نا ليقو : ةلأسم

 يمساب هيلع ىعدملا فلحو ىعدا نم ىلع ةنيبلا نأ هيلإ هللا ىحوأف هب

 نيبو ينيب لخو هللا همحر رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو . هنيبو ينيب لخو
 زجعأ ناف يعدملا ىلع ةنيبلاف . باطخلا لصفو ةمكحلا وهو نيملاظلا
 ناف يعدملا ىلإ نيملا قحلل ركنمل در نإف قحلل ركنملا فلحتسا ةنيبلا

 . هل ءيش الف الإو هب هل مكح هقح ىلع فلح
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 ناعزانتي نالجر هرضح اذإ مكاحلا نعو لضف باتك نمو : ةلأسم
 زجعأ ناف . يعدملا ىلع ةنيبلاف نيملا ىلإ الزانتو هيلع اعدمو ع دم

 ءاش ناف ةنيب هل تناك نإف ك احلا هيلع جتحا هيلع اعدملا نيمي بلطف

 هل فلحتسا اهكرت وأ اهمدهأ وأ اهردهأو اهلطبأ نإف اهرضحيلف
 اعدملا در ناف هتنيب راضحاب ك احلا هرمأ اهمده ل نإو . هيلع يعدملا

 لاق . هيف ناعزانتي ام نأ يعدملا ىلع نإ انلوقف يعدملا ىلإ نيملا هيلع

 ةفرعم وه مكحلا ىنعم يف باطخلا لصف نا ليق هنأ ىعم ديعس وبأ

 . هب ناقطني اميف هيلع اعدملا نم يعدملا عضوم . ماصخلا دنع ك احلا

 كلذ بلطي مل ولو هيلع اعدملا ىلع ةنيبلا يعدملا مزليف هنايعادتيو هعم

 مكاحلا لاق اهزجعأ ناف نيمصخلا نيب ةجحلا عطقل . همصخ نم

 باطخلا لصفو . امهنيب ةجحلا عطقل كمصخ ىلع نيمي كل يعدملل

 امب اهكرت وأ اهلاطبإو هتنيب رادهإ يف مكاحلا هيلع تبنأ هنيمي بلط نإف
 عطقو . هيلع اعدملا همصخ هل فلح اهردهأ ناف طقسي ظفللا نم ناك

 نم ةنيبلا رادهإو هيلع اعدملا نم نيعلا ضعب امهضعب نع امهتجح
 هيلع نأ انباحصأ لوق يفف يعدملا ىلإ نيملا هيلع اعدملا در نإو يعدملا

 ناميألا نم نوكي دقف ةفرعمب اهعدي الو اهفرعي ال ءايشأ يف الإ نيمل
 عساو ءيش كلذو هيلإ اهدر ولو يعدملا نود هيلع اعدملا ىلع نوكي ام

 . هيف رظني

 نكت ل اذإ هار امنإو بصنلا ىأر نم مهنمو باتكلا نم : ةلأسم

 ةنيب تناك اذإ امأف بصنلاب نيملا يلإ بولطملا بلاطلا يعدف ةنيب

 باتكلا نم . كلذ هل نكي مل بصنلاب نيملا هيلع يعدملا بلطو

 هفرعي هسفنل اقح هريغ ىلع ىعدا نم نأف ةفلتخم سانلا نيب ناميالاو
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 ع ويبلا نم لاعفألاب هيعدي ام امأو . هيلع اعدملا ىلع عطقلاب هيف نيملاف

 ىرتشا هنا لثم لعفلا ىلع هيف ناميألا نوكي الف ضبقلاو عفدلاو ذخألاو

 فلختسي الف كلذ هابشأو هريغ نم هل هنم ضبق وأ هل عاب وأ هنم

 كيلع هل ناك امو هل تضبق ام الو هل تعب ام الو هنم تيرتشا ام

 هل ام فلحتسي هنكلو . ضقتني مث ءايشألا سانلا نيب نوكي دق هنأل
 يعم ديعس وبأ لاق . ىوعدلا هذه نم يعدي ام لبق نم قح هيلع

 عيبلا ت تابثإ بلطي ال مهارد ة رشعب ائيش هل عاب هنأ هيلع اعدا نإ هنأ

 اذه اذه نم هيلع يعدي ام لبق نم مهارد ةرشعلا بلطي امنإو هيلع

 . ةدودحم ىوعدلا نكت مل اذإ عيبلا اذه نم قح هل هلبق ام وأ عيبلا

 تابثإل بوثلا اذه وأ ةبادلا هذه وأ لاملا اذه هل عاب ام هنيمي بلط نإو
 . كلذ ريغ لصف اذهو ةيطعلا ىلع اذه يف نيملا تناك امهنيب عيبلا

 هعم هل يهو ةنامأ مهارد ةرشع هيلإ ملس هنا هيلع ىعدا نا كلذكو
 يناعملاو ةنامألا هذه لبق نم مهاردلا ةرشعلا هذه هل هعم ام هل فلح
 فلحتسي ام امأو باتكلا نمو . فلتخت لاعفألاو فلتخت اذه لثم يف
 تيم ىلع يعدي عدم لثم هنع باغ ام ىلع فلحتسي امف ملعلا ىلع

 هنا ركنأف هل ءيش ضبق يف هلكو ليكو وأ هارتشا لام وأ هثراو اذه

 هيلع امنإف ةبه وأ ءارشب هريغ نم هيلإ لاز الام هيلإ ىعدا وأ هضبقي م
 هل بهو وأ هارتشا وأ لاملا اذه ثرو دقل فلحي نأ ملعلاب نيملا
 نيب ناميألاو باتكلا نمو . 0)كلذ هابشأو ًاقح هيف اذهل ملعي امو

 كلذب رقأ ول نا نامض وأ ةمرح هيف هيلع اعدملا ىلع بجي اميف مزلت امنإ نيملا نا هللا همحر ديعس وبأ لاقو )١(
 در ىلع مهرد ةئام هل ذخأ هنا لجر ىلع "يعدا لجر يف لاقو . كلذ نم هيلع دري ام عيمج مكاحلا ربتعيف
 هنأل قح هب هل تبثي انعم نيبتي ىتح نمع `هيث سيل اذه نا يدنع ليق هناف رخ آل ١ ركنأ اف هل هدنع ناك ل ام

 مهرد فلأ هدنع لجر ىلع يعدا لجر يف لاقو . اهذخأ ا يتلا مه اردلا كلتب هدري نأ هذخأ نوكي نأ نكمي
 . مهرد فلأ هل هدع ام نيملا هيف نإف هنيم رخآلا لطو رخآلا ركنا اف هل هدنع هلعل رظانلا لاق
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 ريزعتلا هيف بجي يذلا _ متشلاو دودحلا يف الإ ءيش لك يف سانلا

 قالطلا يف زوجيو نامألاب تبني ال حاكنلا كلذك ناميأ هيف سيلف

 ىلع انيمي اهيف نأ ليق هنا ملعأ الف دودحلا امأ ديعس وبأ لاق . ريغو

 نيملا فلتخي هنأ يعمف ةبوقعلاو ريزعتلا بجوي يذلا متشلا امأو . "

 ف بسحأو . هيف نيمي ال هنا انباحصأ لوق يفف حاكنلا امأ و . هيف

 رقأ ول هزأل مهلوق نم كلذ ينبجعيو نيملا هيف نا انموق لوق ضعب

 يه امأو . ةوسكلاو ةقفنلا نم ةجوزلاو جوزلا ىلع قحلا هيف تبث هب
 نيملا وه هيلع نوكي نأ ينبجعيف لاملا نم قح هل اهرارقإب تبني الف
 قلعتي امل ال فلح هحاكن يه تغدا نا يه اهيلع نيمي الو . اذه ىلع

 فلحي مل اهحاكن وه ىعدا ناو . رقأ ول رارقا وأ قحلا نم هيلع اهل

 نم ءيش ال جرفلا ةحابإ الإ قح اهيلع هل قلعتي مل ترقأ ول اهنأل هل
 نأ بسحأو تاينعملا يدنع فلتخا كلانه نمف مرغلا نم الو لاومألا

 لوق ىلع يدنع كلذ دعبي الو اهيلع نيملا هيف هلك هنا انموق لوق يف

 ىلعو ثاريملا رمأ يف تبني ةيجوزلاب رارقإلا نا . انباحصأ نم لوقي نم
 جرخي الف ةنيبلاب الإ ثاريملا يف ةيجوزلاب رارقإلا زوجي ال لوقي نم لوق
 جرخي نكلو . صنلا ىلع ةجوزلا ىلع الو جوزلا ىلع نيعلا مهلوق يف
 . فالتخالا ىنعم ىلع ىنعمل يف

 يلع ام نا لاق نيملا هب ديرأ يذلا لا لإ راص اذ . ىتح فلحف

 همصخ له اذه ريغ ىلع تناك نيمبلاو مهارد ةرشع الإ همصخ ينعي هل

 نم هيلع بجي ام ىلع فلحي مل اذإ هنا يعم لاق . نيملا ةداعإ هيلع

 رارقإ اذه نوكيف هل ليق . هيلع بجي ام ىلع فلح هيلإ بلطيو نيملا
 . هب رقم هز يعم ل اق . هنم
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 عطقلاب هفلحف ملعلاب الجر نيملا تمزل اذإ مكاحلا يفو : ةلأسم
 عطقلا نيمي فلح اذإ مكاحلا نأ تعمس . ملعلاب هفلح عطقلاب هتمزل وأ

 دريو ةبوتلا همزلت هنا عطقلا عضوم يف ملعلاب فلح وأ ملعلا عضوم يف
 مزلي ام هل تلق قحلاب مهنيب مكحيو ىلوألا ةيضقلا ضقنتو موصخلا
 . كلذ يف مثا وهو . كلذ مكاحلل سيلف فلاخحلا مزلي امو مكاحلا
 ملآ هللاف كلذ يف همزلي ام امأو

 نم ركنملا فلح ولف ركنملا ىلع نيملا دقع يبنلا بجوأ : ةلأسم

 يدي نيب رداب ولف اهب هرمأيو نيمبلاب هيلع ,مم احلا مكحي ىتح ربي مل هتاذ

 . كلذب هرمأي ىتح ربي مل مكاحلا هرمأي نأ ريغ نم فلحو مكاحلا
 لثم يعدملا مزلي الو هيلع يعدملا مزلي ام ناميألا نمو : ةلأسم

 دنع لام هلو دالب نم مدقي لجرلاو . بئاغلل ليكولاو متيلل يصولا

 ائيش فلتأ الو رتس الو هدنع ام مهنوفلحتسي مهناف لماع وأ ليكو

 يلي هكيرشل لام هدي يف نوكي كيرشلا كلذكو . ًاقح هيف هل ملعي
 هناخ امو عاض قل فلح هدي نم فلت هنا ىعدا اذإ نيمالاو . هيلع

 تومت وأ اهنيمي ةثرولا بلطيف هتجوز ىقبتو تومي لجرلا كلذكو . هيف
 فلتا الو رتس الو هدنع ام فلحتسي هنإف اهجوز دي ىيف اهلامو ةارملا

 . هثاريم لبق نم اقح هيف اذهل ملعي ائيش

 هيلإ اعدملا مزلي ام ناميألا نمو .رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 مدقي يذلا لجرلاو بئاغلل ليكولاو ميتيلل يصولا لثم يعدملا مزلي الو
 فلحيف مهمهتيف لماع وأ هل ليكو دنع وأ هينب دي يف هلامو دالب نم

 كلذكو اقح هيف اذه ملعي ًائيش فلتأ الو رتس الو هيلع الو هدنع ام
 ىعدا اذإ نيمألاو همهتي مث هكيرشل لام هذي يف نوكي يذلا كيرشلا
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 ملعي امو اهيف هناخ امو هدي نم تعاض دقل فلح هدي نم تفلي ةنامألا

 اهنيمي ةثرولا بلطيف هتجوز ىقبتو تومي لجرلا كلذكو . اهيف هناخ هنا

 رتس الو هدنع ام فلحتسيف اهجوز دي يف اهلامو ةأرملا تومت وأ

 . هثاريم لبق نم اقح هيف اذهل ملعي اعبش فلتأ الو

 ذثلانلا بابلا

 كلذ ريغ همزلي ال نمو نيملا همزلي نمو ناميألا ظافلأ ي

 كمحر تلأس هللا همحر نانع نب يراوحلا دمحم يبأ باوج نمو
 ةنيب : نكت مل و هاعدا ام هركنأو . ىوعد لجر ىلإ ىعدا لجر نع هللا
 فلحي يعدملا نأ ىلع نيملا ىلإ كلذ يف الزنف هل دهشت يعدملا عم

 فيس وأ ريعب وأ دبع لثم نزوي الو لاكي ال امم هيعدي يذلا ناكو

 يعدملا كلذ ىلع هفلحف بهذو فلت دق بئاغ ءيش كلذ هابشأو

 نأ اعداو كلذ يف افلتخا مث هيلإ هاعداو هيلع فلح ام اذه هرضح ًاف
 اعدملا اذه لاقو . انمث ىلغأ وأ اذه هرضحأ يذلا نم لضفأ هل يذلا

 ىلعف كترضح دق يذلا ىلع كل يذلا ةميق فرعأ ال ينإف هيلع

 ينعأ مهنم بتكلا يف اندجو ام ىلع نالوق اذه يفف تفصو ام
 لثم دودحم ءيش ىلع الإ يعدملا فلحي ال نأ ىري نم . ماكحلا

 فيسلا اذه لثم وأ . اذكو اذك ىوسي افيس هل هدنع نأ فلحي ام
 . بحلا نم اذكو اذك هل هدنع نا هفلح ارمت وأ ًابح ايعدا نإو مئاقلا
 يذلا عونلا نم اذكو اذك هل هدنع نا هفلحي نأ هل ىري نم مهنمو

 وه هنا لاقو . هاتأ هرضحأ اذاف هراضحا هيلع اعدملا فلكي مث هامس
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 ىعدا ناو . مكحلا عطقنا كلذب رقأ ناف يعدملا لأس هقح لثم وأ هقح
 هيلع الو هل هدنع ام نا نيميلا هيلإ اعدملا ىلعف كلذ نم رثكأ هئيش نأ

 رثكأ هقح نا يعدملا فلح يعدملا ىلإ نيملا در ناو اذه نم رثكأ هل
 هقح نا لوقي مادامف هديزي نا اذه ىلعو . هايإ هرضحأ يذلا اذه نم

 هل هدنع امو . هقح وه اذه نا فلحي نأ هيلإ اعدملا اذه ىلعف رثكأ

 نيملا درو نيمي نع لكن ناو . رمألا عطقني مث اذه نم رثكأ هيلع الو
 يذلا اذه نم رثكأ هقح نا كل تفصو ام ىلع فلح ىعدملا ىلع
 ملعأ هللاو اذكه رمألا مادام ديزي اذه ىلعف هديزي م هايإ هرضحأ

 دق انإ هللا كمحر ملعاف ةلاسملا هذه يف ىرخأ ةعقر نمو . باوصلاب

 نأ ءيشلا رضحي يذلا ىلعف افلتخا اذإ اذه لثم يف نولوقي مهانعمس

 عطقلا ىلع وأ . اذك ملعأ هللاو اذه نم لضفأ هئيش نا ملعي ام فلحي
 لضفأ هئيش نا لوقي رخآلاو اذه فلحي مل نإف . ملعلا ىلع هنا وجرأو

 نيبو نزوي وأ لاكي ام نيب نوزيمي مهرن مل و فلحيو ديزي اذه ىلعف
 كئيش ةميق فرعأ الو هيلإ اعدملا لوق اذكو نزوي الو لاكي ال ام

 هللاو كل تفصو امك فلحي وأ كلذ لوقي ام رضحي نأ ردجأ اذهف
 . مكحأو ملعأ

 لطبم هنا ملعي ال ام لجر هيلع يعدي لجرلا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 ةفيذح نأ يورو . كلذ هل نإ موق لاقف فلحي الو هلامب يدتفيف هيف
 امهدحا نيئيش عمجن الو فلحي موق لاقو . هنيمي اهب يدفي ريناند لذب

 معطي نأ رخآلاو . كلذ نع هكلع يبنلا ىهن دقو . هلام عيضي نأ
 فلحف هيلع هنا ملعي ال ام هيلع ىعدا نم اماف امارح ملسملا هاخأ

 . هيلع منا الف

س ١١



 ركنأو هوبهنف هتيب ىلإ دنجلاب امدقم ءاج هنا ىعدا نإف تلق : ةلأسم
 نيبي ال لاق . نيمي اذه يف هيلع له هنيمي يعدملا بلطو كلذ هيلع اعدملا
 هوبهنيل هلام ىلع ناطلسلا لد هنا ىعدا نإاف تلق . نيمي اذه يف ل

 همزل كلذ لبق كلذ ناك اذإف هتلالدب هوبهن وأ هوذخأف هوذخأيل وأ
 نيبي ام قحلا ىلع هيلع يعدي ام لبق نم قح هل هلبق ام فلحي نأ نيما
 . لعفلا وأ ةلالدلا نم

 يلولل جوزلا لاقف . اهل ةمأ وأ اهيلو وه ةأرما جوز نمو : ةلأسم
 كل ام يفلحا ةأرملل لاق وأ جوز اهل ام انيمي يل فلحا ىلوملل وأ

 . ةأرملا الو ىلوملا الو يلولا ىلع كلذ سيلف جوز
 تركنأو ءالفع وأ ءاقتر اهنا هتأرما ىلع لجر ىعدا اذإو : ةلأسم

 . كلذك نيملا اهيلعف كلذ

 وه ركنأو اهقلط هنا هتجوز هيلع تعدا لجر نع لئسو : ةلأسم

 فلحي هنا يعم لاق نيملا ىرجي فيك هراكنإ ىلع فلحي نأ تبلطو
 ةعاسلا هذه ىيف هنع ةنئاب يه تاقيلطت ثالث اهقلط امو هتجوز اهنا

 . ةيجوزلا ماكحأ نم
 ركنأو اهجوز نم قالطلا ةأرملا تعدا اذإ ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 اهقلط امو . هتأرما هذه ةنالف نأ فلحي هتأرما اهنأ وأ اهقلطي مل هنا وه
 اميف ةعاسلا هذه ىلإ . ةيجوزلا مكح نع هنع اهنيبي ًاقالط اذك و اذك

 هيلإ بلط اذإ هنا يعم لاق . نيملا نع عنتما ناف هل تلق . ينبجعي

 هيلإ يعدي ام ىلع اهيلإ نيميلا دري نأ امإو فلحي نأ اما هيلع ناك نيما
 نكي م نإ اهيلإ ربجلا نم قحتسي ام وأ ربجلاب كلذ ىلع ربج يبأ نإف
 يذلا هللاو محرلا نمحرلا هللا مسب . نيملا ظفل . هلوق ىنعم ىلع سبح
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 رسلا ملاعو نارقلا لزنم كلهملا بلاغلا كردملا بلاطلا وه الإ هلإ ال

 تلخد ال كنإ يصاونلاب ذخآلاو مارحلا دجسملا برو . نالعإلاو

 هترضم ىللإ ىدؤي اميف تيعس الو هيلع تيغب الو اذه نالف نب نالفل

 هيعس وأ كريغل كنم ةنوعمب وأ كسفنب هلام وأ هتجوز وأ همسج 5

 وأ ةلأسم يف هيلع ايغب وأ هسفن كاله يف كنم رمأب وأ كلذ يف ف

 ن اف اه ايإ هتمتكف اهلك هوج ول ا هذه نم ائيش تملع ال و . همسج

 لكو تاتاب اثالث قلاط يه كل ةجوز لكف هنم ائيش وأ كلذ تلعف

 هكلمت كل كولمم لكو تاتاب اثالث قلاط يهف اهتجوزت وأ اهجوزتت .ةجوز
 لكو هللا هجول رح وهف كلذ دعب كلمب كيلإ لقتني وأ اذه كتقو يف
 ءارقفلل هثلثف كلم دعب كلمب كيلإ لقتني وأ كتقو نيح يف هكلمت لام
 نيكاسملا وأ ءارقفلا ىلع ةقدص هثلثو هب مهل كنم ارارقإ نيكاسملا وأ

 ةئام نيملا هذه نم ءيش يف تثنح نا كيلعو . هب مهل كنم رارقإ

 يف ترجاتسا نإو كسفنب مارحلا هللا تيب ىلإ اهيدؤي ىوزن نم ةجح
 اهذافناب موقي نم اهل رجأتست ةجح لكل كيلعف اهنم ءيش وأ اهذافنا
 نيميا هذه هوج و عيمج يف ةنيبلا نأ ىلع ديحلا بهذلا نم لاقثم ةئامب

 رايتخاو كنم ًاعربت نملا هذهب فلاح كنأ ىلعو اذه نالف نب نالفل

 ىلصو هلل دمحلاو كلذ ١ عيمجب كيلع دهاش هللا و رابجإ ال و ًاهاركإ ال

 . اميلست ملسو هلاو يبنلا دمح هلوسر ع هللا

 بعشألا ثيدح ًالالدتسا ملعلا ىلع رر تس ن ةنرولاو

 . هوبأ امبصتغا ًاضرأ اهنا . ام وه . لا ال يذلا هلاب

 هيلع يعدملا نيمي لبق لبقت ةنيبلا نأ ىل سانلا عمجأ : ةل
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 زوجي الو هيلع يعدملا مكاحلا فالحتسا دعب اهلوبق بوجو يف اوفلتخاو

 . ةجحب الإ كلذ دعب اهلوبق

 ةنيب هيلع ماقأو هركنأف ًاقح لجر ىلع لجر ىعدا ناو : ةلأسم
 املف . ركنملا فلحف دحاو دهاش ناك اذإ مكاحلا اهب مكحي مل و ةدحاو

 اهعاتسا مكاحلل نإف ىرخأ ةنيب يعدملا ماقأ مايأب سلجملا ىضقناو فلح

 كلذ وحنو ضرأو لخن نم لامب ىضق ول كلذكو . هيلع هل مكحيو
 ردهأ ول كلذكو . هيلإ كلذ دريو اهلاحب ةلأسملاو ةنيبلا هذه رضحأ مش

 . اهلبقيو اهعمتسي مكاحلا نا ليق دقف اهماقأ داعأ مث اهفرعي ال ةنيب

 نإو . نامع لهأ لوق يف كلذ هل نكي مل اهفرعي ةنيب ردهأ نا امإو
 لوقلاف ملعأ مل ام تردهأ لاق كتنيب تردهأ دق هيلع يعدملا لاق

 لاقف كل ةنيب لك تردهأ دق مكاحلا هل لاق ولو هيلع نيمي الو هلوق

 . دحاو ىنعملاو يدنع هلوق لوقلاف معن

 تأ هنا ت ةنيب دجي ل هنا معزو همصخ فلحتسا نمو : ةلأسم

 ناك ام . نيمي همزلي هنأ ملعن الف اهب ملع نكي مل هنا معزو نكي مل ةنيب
 . ةنيب دجي مل هنا معزو همصخ فلحتسا موي اهب ملعي

 لك يف سانلا نيب ناميألاو . رفعج نب دمحم باتك نمو : ةلأسم
 ناميأ هيف سيلف دحلا هيف بجي يذلا متشلاو فذقلاو دودحلا يف الإ ءيش

 عطق الو عاتم هل ذخأ ام عاتملا ىلع هللاب فلحتسي هناف قرسلا ىلع الإ

 هيف دح الو ريزعتلا هيف بجي امنإ لوقلا ضعب يفو . فلحي مل نإ هيلع

 . ًاناميأ سبحلاو ريزعتلا هيف بجي اميف ىرأ ال رثؤملا وبأ لاق . نيملا هيفف
 نب دمحم لاق . انظفح اذكه ناميأ اذه يف مهيلع سيل يراوحلا وبأ لاق

 سيلو باتكلا نمو . ناميأ متشلا يف الو ناميأ دودحلا يف سيل حبسملا
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 ناميأ نايبصلا ىلع سيلو لاق هريغ نمو . ناميأ مهيلع الو نايبصلل
 كلذكو فلحي نأ هلف يصولا امأو بستحملا الو مهل فلحي نأ مهل الو

 مهيلع الو نيمي قيرط يف الو بئاغل الو ميتيل بستحا نمل الو . دلولا
 ةيفاصلا يف بستحملل نيمي ال هنا اضيأ كلذكو هريغ لاق . كلذ يف
 مهلكو نم لام يف ءالكولا ىلع ناميأ الو باتكلا نمو . هيلع الو
 كلذ لعجي نأ الإ هخسن يفو . لكوملا مهل هلعجي نأ الإ كلذ يف مهل الو

 مهل لكوملا كلذ مهل لعج ولو مهيلع سيل لاق هريغ نمو . ءالكولا
 نأ الإ ناميأ مومرلا يف سيلو . مهل لعج اذإ ناميالا مهل لعج اذإ كلذو

 هخسن يفو . مرلا كلذ نم هبيصن ىلع فلحتسي مهتم دحاو نوكي
 لصأ يف نيمي مومرلا يف ىرأ ال رثؤملا وبأ لاق . كلذ نم هبيصن ىلع
 ناك اذإ هسفنل هاوعد تناك ولو هيلإ بولطملا ىلع الو بلاطلا ىلع مرلا

 باسنالا يف ناميإ ال ليق كلذكو لاق . مرلا مسق ىلع مرلا نم اهيعدي
 نيمي ال ليق كلذكو . مهيلع الو م الو درلا يف الو حاكنلا يف الو

 مكح نمل نيمي مكاحلا ىلع سيلو . ًاضيأ هل نيمي ال ليقو . ىمعألا ىلع
 ىعدا نم لك كلذك و . لطابب اودهش ام ةداهشلا لهأ ىلع الو هيلع

 ربلا باوبأ نم ائيش وأ ليبسلا نبا وأ اذش وأ ءارقف وأ نيبرقألا ةيصو

 ىصوأ اميف ةثرولا ىلع نيمي هل نإف يصولا الإ هيلع الو نيمي هل سيلف
 نوفلحتسي رثؤملا وبأ لاق . ربلا باوبأ يف اياصولا نم تيملا هب
 تحص نأ دعب يصولا بلط اذإ اياصولا هذهب ىصوأ هنا نوملعي ام
 . كلذ يف اضيأ يصولل نيمي ال ليق دقو باتكلا نمو . هتياصو
 هنأ اهيعدي يتلا ةياصولا يف يصولا امأو . انيلإ بحأ لوألا لوقلاو
 . هسفنل مصخو عدم هنأل كلذ يف هيلعو نيملا هلف تيملا هيلإ ىصوأ

 تيملا هب ىصوأ اميف ةثرولا ىلع نيمي يصولل سيلو لضف باتك نمو
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 دلولل سيلو باتكلا نمو . ربلا باوبأ نم هريغ وأ جح يف اياصولا نم
 لوألا لوقلاو . نيملا هيلع هل نا لوقلا ضعب يفو . نيمي هدلاو ىلع
 هلو اهدلو ىلع نيملا ةدلاوللو . هدلو ىلع نيميلا دلاوللو . يلإ بحأ

 . كلذ هبشي امو نيدلا ىلع هل فلحتسي هليكوو ميتيلا يصوو . اهيلع
 نأ الإ متيلا غ ولب ىلإ كلذ يف نيملاب مكاحلا لجعي ال ليقف لصألا امأو
 كلذب ةنيب ماقأو متيلا غلب ناف هل فلحتسيف متيلا قح لطبي نأ فاخي
 نب دمحم لاق . غلب اذإ نيملا كلت ريغ هل سيلف نيملا امأو . كلذ هلف

 . نيمي هيلع سيل هنأ اك نيمي دحأ ىلع هل سيل هنا ضعب لاق دقو حبسملا

 مهضعبل ناميأ مهيلع الو نايبصلل سيلو لضف باتك نمو : ةلأسم
 مهيلع الو ناميأ كيلامملل سيلو . مهريغ نيبو . مهتيب الو ضعب
 ناميأ مهيلع الو بئاغلاو ميتيلل نيبستحملل سيلو . مهيلاوم نذإب الإ

 نأ الإ ناميأ مهل الو ناميأ ءالكولا ىلع سيلو . ةنيبلاب الإ مهل تبني الو
 فلحتسي الو . ناميأ مهيلع الو هل اوفلحتسي نأ لكوملا كلذ مهل لعجي
 ناطلسلا هميقي ليكو وأ هيبأ نم يبصلا ءايصوأ الإ بئاغلل الو يبصلل

 مهدجاسمو نيملسملا قرط يف نيبستحملا كلذكو . بئاغلل وأ متيلل

 ىلع دلولل سيلو . ناميأ مومرلا يف سيلو . ناميإ مهيلع الو مهل سيل
 . اهيلع هلو اهدلو ىلع نيميلا ةدلاوللو هدلو ىلع نيمبلا دلاوللو نيمي هدلاو
 دشيو اهدلول نيمبلا يف اربخ ةدلاولا ىلع ىري ال هنا حبسملا نب دمحم لاق
 ىلع نيدلاولل ناميألا ليق دقو هريغ لاق . اهدلول اهيلع سبح الو اهيلع

 هيلع مكح نم ىلع نيمي مكاحلا ىلع سيلو . هيدلاو ىلع دلوللو امهدلو
 ماكحأ نم اودفنأ اميف ةالولا ىلع الو لطابب اودهش ام دوهشلا ىلع الو
 . ماكحالا نم اودفنأ ام مهعم حص هنا مهريغ

١٦١



 كاح دنع هيلع هفلحتسا دق هنا لاقف لجر بلط ناو : ةلأسم

 هفلحتسا مكاح وأ لاو دنع قحلا اذه ىلع هفلحتسا ام نيمي هيلعف هريغ

 . كلذ ىري بوبحم نب دمحم ناك هل

 هنا معز هيلع يعدملا نإو ًاقح لجر ىلع ىعدا لجرو : ةلأسم

 نإف هب ايضارت لجر وأ ةالولا نم لاو دنع هذه لبق ةرم هفلحتسا دق

 وأ ةالولا نم لاو دنع قحلا اذه ىلع هفلحتسا دق هنأ ىلع ةنيبب تأ

 نم هل دبالف ةنيبب تاي مل نإو . ةيناث هيلع نيمي الف هب ايضارت لجر
 نأل كلذ يردأ ال انأو . هفلحتسا ام فلحي نأ كلذ ىرن دقو نيما

 اقح بجوتسي ال ًانيمم فلحا هل لاقف قح بلط نع عطقني ال كلذ
 فلحي وأ هتفلح هيلع هل قحلا اذه نأ فلحي نأ نيملا هيلإ در نا نكلو

 انيمي همزلأ اماف كلذب اذه هفلحتسا هنأ هل تبسن نإف ةنيبب يتأي وأ وه

 . الف

 . هريغ الو ىمعأ ىلع بسنلا يف نيمي ال ليقو : ةلأسم
 نم لجرب نامصخلا ىضر ناو رفعج نبا عماج نمو : : ةلأسم

 هفلحف هيلإ هاعدا قح ىلع همصخ امهدحأ فلحي نأ لاوب وه سيل سانلا

 عجري نأ مكاحل سيلو . نيملا تضم دقف قحلا كلذ هل :هيلع ام هللاب
 ىلع ناك همصخ فلحتسي مل هنأ يعدملا ركنأ ناف . كلذ ىلع هفلحي
 فلح هنيمي بلطو ةنيب نكت مل ناف نيعلا نم .يعدي امب ةنيبلا فلاحلا

 ىلع هيلإ هبلطي يذلا قحلا اذه هقلح ام هنا هللاب فلح ةيناث مصخلا

 نم همصخ هل فلحي مكاحلا نإف فلح اذاف . هفصو يذلا هجولا اذه
 اذه ىلع هفلح دقل فلح مصخلا ىلإ نيملا در ناف هاعدا ام ىلع دعب
 يراوحلا وبأ لاق . نيملا نم ءيرب م هيلع هل وه ام هنا هل فلحو قحلا
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 اعدملا فلحي مث هيلع هفلح ام هنا فلحي هنأ الإ لوقلا اذهب ناهبن نع

 ىعد هل فلحو هل فلحتسا دق هنأ ىعدا اذإ رثؤملا وبأ لاق . قحلا هيلع

 ةنيبلا زجعأ نإو . نيملا نم ءيرب اهرضحأ نإف ةنيبلاب كلذ ىلع
 فالحتسالا سفن ىلع امهنيب ىرأ الو ىوعدلا سفن ىلع فلحتسا
 هفلحتسا دق هنأ ةنيب رضحم نأ هيلع امإ حبسملا نب دمحم لاق . انامأ

 كاح قحلا اذه ىلع هل هفلح دقل فلحي حبسملا نب دمحم لاق مكاح هل

 اذه ىلع هفلحتسا ام هنا نيمي يعدملا ىلع سيلو . هيلع همكح تبني

 . اهنع هتنيبتو ةلأسملا هذه نع اضيأ حبسملا نب دمحم تلأس دقو . قحلا
 هلزنم لخد هنأ هيلع ىعداو لجر ىلع عفر لجر يف لوقت ام هل تلق
 فلحي له . هنيمي يعدملا بلطو كلذ هيلع يعدملا ركنأو . هنذإ ريغب

 ريغب هلزنم لخد ام فلحي لاق فلحي فيكو هل تلق . معن لاق . هل
 نيمي ال ليقو هريغ نمو سبحلا نم ىري امب هبقاع فلحي مل ناف نذإ
 . ملعأ هللاو كلذ يف

 نيمي هيلعأ ن ذإ الب هلزنم لخد هنا لجر ىلع ىعدا لجر :

 نيمي هيلع دلاخ نب دمحأ نب دمحم لاق هريغ نمو . نيمي هيلع رن 7

 . هل سبح فلحي مل ناف نذإ الب هلزنم لخد ام هللاب

 ديعس وبأ لئسف هلزنم لخد هنا رخا لجر ىلع ىعدا لجر : ةلاسم
 همتش هنا هيلع ىعدا اذإ كلذكو . انيمي كلذ يف هيلع ري ملف كلذ نع

 . انيمي كلذ يف هيلع رن ملف
 ًاعاتم ذخأو هتيب لخد هنا رخآ ىلع لجر ىعدا نإف تلق : ةلأسم

 نأ بلطو تيبلا لوخد ركنأف كلذ هل هدنع نأ هيلع يعدملا رقأف هل

 يف سيل هنا يعم لاق . نيمي كلذ يف هيلع له هتيب لخد ام هل فلحب
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 يعدملل قح هب مصخلا ىلع بجي ال اميف . نمعلا تبني ةي الو نيمي كلذ

 . هلوق نم ىنعملا اذهو تيبلا لوخد يعدي يذلا

 عفارلا ىعدا نأ دعب ةافاوملا نع مصخلا فلخت اذإف هل تلق : ةلأسم

 هل فلحي نأ عفارلا دارأو كلذ ىلع ةنيبلا زجعأ نإف هردملا هارأ هنأ

 هفلحمي له هارأ 7 لعب ةافاوملا نع فلخت الو ةردملا هارأ ام هنإ همصخ

 نيبي ال لاق نيمي اذه يف سيل مأ ةنيبلا زجعأ اذإ كلذ ىلع مكاحلا هل
 عيمج كلذكو هل تلق . قحب يعدملل سيل كلذ نال نيمي اذه يف يل

 دحأ ىلع كلذ دحأ ىعداو دابعلا نود هلل قحلا هيف مكحلا جرخ ام
 لثم اذه نوكيأ كلذ وحنو فذقلاو متشلاو بابسلا لثم هلعف هنا

 . ةنيبلا حصت مل اذإ ةنيبلاب الإ نيمي هيف سيل هنا اهلبق يتلا يف يف ىضم ام

 . هيف ناميإ ال هنا اذه لثم يف ليق دق هنا يعم لاق

 لاقف ةباد يف امصتخا نيلجر يف بوبحم نب دمحم لئس : ةلأسم
 لبقي ىتح فلحأ ال رخآلا لاقف كل ةبادلا نأ فلحا هبحاصل امهدحأ
 كلذ ىلع فلحف اهاورش كيلعف ينكردأف دحأ اهيف ينمصخ نا هنأ يل
 ىرأ الف . هل ليق نيح ءيش لوألا همصخ ىلع له اهيف كردأ هنأ م
 تبنت امنإ هريغ لاق . اهيف عجري نأ هلو ةعئاض ةلابقلا هذهو ًائيش هيلع
 ىواعدلا يف امأو عويبلا يف كلذ زاجأ نم ىلع ءاورشلاب اندنع ةلابقلا
 يضاقلل يغبني ال هريغ لاق . ملعأ هللاو كلذ تبثي الف ماكحألا دنع

 سيل مكحلا نإف قحلا بحاص نيمي عم دحار لجر ةداهشب يضقي نأ
 كرابت هللا نا ةحضاو كلذ يف ةجحلاو . كلذب نيدلا لزني مل و كلذك

 نيديهش اودهشتساو ل لاقف هيبن ناسل ىلع هباتك يف ىضق ىلاعتو
 نم نوضرت نم ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل ناف مكلاجر نم
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 تيسن نا ىرخألا ,عم امهادحا ةداهش زيجي نأ ضري مل مم ه ءادهشلا

 ةيصولا يف لاق هنا اضيأ كلذ ىيف ةجحلاو ةداهشلا م تبثيو . ىرخألا

 نيح توملا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأ اي ت
 ةداهشلا يف زوجي ال نأ هللا رمأف . م مكنم لدع اوذ نانثا ةيصولا

 امهنأ ىلع رثع ناف لاق مث مكريغ نم نارخأو لاق مث لدعلا لهأ الإ
 ةداهشلا هذه يف زجي مل هللا نأ ملعيل امهماقم ناموقي نارخاف امثا اقحتسا

 . ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف . صخر ام الإ نيلدعلا ريغ
 نهلجأ نغلب اذاف ت قالطلا ةروس يف لاق هنا كلذ يف ةجحلاو

 لدع يوذ اودهشاو فورعمب نهوقراف وأ فورعمب نهوكسماف
 ةداهش زوجت ال نأ ةداهشلا ةماقإو « هلل ةداهشلا اوميقأو . مكنم

 يوذ اودهشاو ل ىلاعت هللا لاق اك نيلجر انوكي ىتح دحاو لجر
 لاقو . هقلخ يف همكحو هتجحو ىلاعت هللا ءاضق اذهف % مكنم لدع
 بلاطلل نادفني لدع يوذ نيدهاشب قح رخا نيبو هنيب ناك نم هريغ

 . نيمبلاب ىلوأ بولطملاف دحاو دهاش الإ نكي مل ناف هقح

 بلاطلا زجعأف قح اهيلإ بلط ةأرما نع يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 . ةبذاك الو ةقداص هللاب فلحأ ال ةأرملا تلاقف اهوفلح لاقو . ةنيبلا
 ادحأ نأ ملعأ الف . ارذع كلذ يف اهل نأ نيملسملا نم دحأ لاق له
 لاقيو ارذع كلذ يف اهل نا لاق مهريغ الو ءاملعلا نم نيملسملا نم
 ىلع ةنيبلا هي باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتاو لل ىلاعت هللا لوق يف

 هيلع ناك فلحي الو فلحي مل نمو هيلع يعدملا ىلع نيمبلاو يعدملا

 . نيملسملا مكح يف سبحلا

 اهيف ىرجت يواعدلاو ةضقتنملا عويبلا نا ديعس وبأ لاق : ةلأسم
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 . مهنيب ناك ام ىلع تافصلا ىلع ناميألا

 وأ ءام هل حرط هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسف : ةلأسم

 هنيمي ىلإ يعدملا لزنو هيلع يعدملا ركنأف ةصح هيف هل ارجش هل عطق
 اذه يف ىرجي نيملا نا يدنع يذلا لاق . اذه يف نيملا ىرجي فيك

 تفصو ام ىلع ىواعدلا تناك اذإو موصخلا نم ىواعدلا وحن ىلع
 يعدملا اذهل ملعي ءام حرط الو ارجش عطق ام هنا يدنع نيعلا تناك

 فلحي عطقلاب يدنع نيملا تناك يعدملا ىلع نيملا در نإف اقح هيف

 . اذكو اذك هيف هتصح ءام حرط وأ ارجش عطق ًانالف نا هللاب ًانيم
 هفرصي له فلحي نأ ىبأف يعدملا ىلإ نيملا هيلع يعدملا در اذاف هل تلق
 كلت يف عجر داع نإ هنا يعم لاق . كلت هاوعد عمسي الو ك احلا

 فلح نإف هيلإ نيملا تدر دق ذإ يعدي ام ىلع فلح نا فلحب ىوعدلا

 عجور كلذ يف عجار ناف هنم عمسي ل لكن ناو همصخ ىلع هل مكح

 نيعلاب عجور كلذ يف عجار املك ادبأ كلذ ىلع لازي الو اذه لثم

 يعم ديعس وبأ لاق . ءيش ىلع اقفتي وأ ءيشب همصخ هل رقي نأ الإ

 هيلع اعدملا مزلي ىنعمف ناعم ةثالث ىلع رودت ماكحألا يف ناميألا ن نا
 . هيلإ بولطملا مزلي ام اهنمو نيعلا هيلإ تدر اذإ ىعدملاو نيمبلا هيف

 . اذه ىلع يدنع افالتخا نيهجولا نيذه يف ملعأ الو بلاطلا مزلي 7
 بولطملاو بلاطلا مزلي لاق نم لاقف يدنع هيف فلتخي ثلاثلا هجولاو
 . هيلإ نيملا تدر اذإ . بلاطلا مزلي الو بولطملا مزلي لاق نم لاقو
 هدحي ًامولعم ًاقح همصخ ىلإ لجرلا يعدي نأ وهف لوألا هجولا امأق

 اذإ اذه يفف هديدحت و هتفصو هتفرعم كردي امم اهريغ وأ مهارد نم

 ملعأ الو ءيشب هل مكحي مل الإو نيملا هيلع ناك نيمبلا هيلع اعدملا در
 نمف بلاطلا نود هيلإ بولطملا مزلي يذلا هجولا امأو . ًافالتخا اذه ف
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 نم رخا دنع لام هل نوكي لجرلاو بئاغلل ليكولاو ميتيلا ىصو كلذ
 نيمألا وأ . هيلإ هملسي نأ دعب همهتي مث كلذ ريغ وأ ةكراشم وأ ةبراضم
 مزلي الو هيلع اعدملا مزلي امنإ اذه لك يفف اذه وحن وأ نيختسا اذإ

 ملعي ائيش فلتا الو هيلع الو هدنع ام اذه ىيف نيملا ىرجتف يعدملا

 نع لكن ن نإو ءيرب فلح ناف . هذه هاوعد لبق نم ًاقح هيف اذهل

 كرتيو همصخ ءاشي نأ امإو فلحي نا امأ سبحلا هيلع بجو نيملا

 ءيش يف هرض وأ ائيش هل ذخأ هنا همهتا نا كلذكو . هيلإ كلذف هاوعد

 نم لاقو هريغ نمو مهتملا مزلي الو مهتملا نيملا مزلي امناف . هلام نم
 باوجلا نمو . كلذ ءاشي نأ الإ مهتملا الو مهتملا ىلع نيمي ال لاق
 يذلا هليكو ىلع الو ىمعالا ىلع نيمي ال هنا يدنع ليق دق كلذكو

 ةنيب رضحي نأ ىلإ هاوعد تفقو الإو . ةنيبلا هل تحص نإف هل عزاني

 ىلعف هنيم ج ىلإ لزنو همصخ ىلإ يعدي ام ىلع ةنيبلا ىمعألا زجعأ نإف

 نأ امإ كال هريخ فلحي نأ ىبأو نيميلا نع لكن نإو فلحي نأ همصخ

 نع عنتما نإف ىمعالا اذه همصخ هيلإ هيعدي امب رقي نأ امإو فلحي

 هجولاو . كلذ نم دبالو رقي وأ فلحي ىتح سبحلا همزل هلك كلذ
 ًائيش هلام نم ذخأ هنأ همصخ ىلإ يعدي نا وهف ناميألا نم ثلاثلا

 ردق فرعي الو ءاملا نم وأ ضرألا نم وأ ةفورعملا سانجألا ضعب نم
 اذهف . هليك الو هزوح الو هنزو الو هدح ىلع فقي الو وه مكب كلذ

 نيملا نا ملعلا لهأ ضعب لاقف . فالتخالا يناعم هقحلي يدنع هجولا

 بلاطلا ىلإ نيملا در ناف . هيلع يعدملاو هيلإ بولطملا ىلع انهاه
 . فورعم ءيش الو دودحم قح ريغ ىلع فلحي نأ همزلي مل يعدملاو
 ىعدا ام ىلع هل فلحي بلاطلا نود هيلإ بولطملا ىلع انهاه نيملا امنإو
 هيلإ هيعدي امم ائيش هضرأ نم الو ءام الو ابح هل ذخأ اما هنا كلذ نم
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 كلذ نع لكن نإو ءيرب فلح نإف نيملا هب ىرجي امم اذه وحن وأ

 نيملا نا لاق نم لاقو . سبحلا امإو مرغي نأ امإو فلحي نأ امإ همزل
 لكن نإو هل مكح فلح نإف . هيلع اعدملا هيلإ اهدر اذإ يعدملا مزلي

 مادام ادبأ عجور عجار نإف همصخ هنع فرصو ءيشب هل مكحي مل

 نأ هيلع اعدملا هيلإ اهدر اذإ اذه يف يرجي نميلا نأ يعمو . كلذ ىلع

 ةصح وأ ضورعلا نم ىعدا ام وأ ءام وأ أرمت وأ ابح هل ذخأ وأ هل هيلع

 كلذ نم دارأ ام هرضح نأ همصخ ربج كلذ ىلع فلح اذإف لام نم

 هيلع فلح يذلا وه هنا لاقو هرضحأ اذاف هيلإ اعدا يذلا ع ونلا

 فلح امع هذخأو كلذب ىضر نإاف اذه هل وهأ فلاحلل ليق بلاطلا
 همصخ ىلع ناك اذه نم رثكأ هنا ىعدا ناو امهنيب مكحلا عطقنا هيلع

 هرضحأ يذلا اذه نم رثكأ هل هدنع الو هل هيلع ام هللاب ًانيمم فلحي نأ
 ىلع مك احلا هفلح رخالا ىلإ نيملا در نإو ءيرب فلح نإف . هريغ الو

 ل ام ادبأ كلذ ىلع الازي الو هديزي نأ اذه ىلعو كلت هاوعد لضف

 . هاوعد رخالا عطقي وأ لضفلا هيلع اعدي يذلا فلحي

 هكمس نم هل ذخأ هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو : ةلاسم
 ناميألا ىلإ الزنو ذخأ ام ةميق الو ذخأ هكمس نم ك فرعي مل و اكمس
 نيملا نوكي فيكو كمسلا ددع مك فرعي مل و نيميب هيلع 7 له
 ائيش يعدملا دجي مل اذإ هنا اذه لثم يف ليق هنا يعم لاق . اذه يف

 اهدري نأ هل سيلو هيلع اعدملا ىلع نيملا نأ هتفرعم ىلع فقوي 7

 ليقو . مكحلا عطقنيو ءاش امب رقي وأ فلحي ىتح دحويو يعدملا ىلع
 ولو هاوعد نم يعدي ام ىلع يعدملا فلح يعدملا ىلع نيملا در نإ هنا

 مث فورعم قوقحلا نم تباث ءيشل هاوعد ناك اذإ ةفورعم نكت مل

 ءاش ام رضحأ اذإف ءاش ام ع ونلا كلذ نم رضحي نأ هيلع اعدملل لاقي
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 عطقو هفلح ءاش نراف هيلع اعدملل نيملا تناك الإو يعدملا هب ىضرف

 ىلع الازي الو يعدملا ىلع لوقلا اذه ىلع نيملا در ءاش نإو . مكحلا

 . ايعادت ام اذه

 نأ همصخ لإ ىعدا نم لكو . رفعج نبا عماج نمو : : ةلأسم

 هل بجو قح وأ هب هنياد نيد وأ هل هعاب مئاق لام نم اقح هيلع هل

 يف امهنيب ناميألا تناك ام كلذ ىف ةلماعملاو هوجولا نم هجو نم هيلع
 اذك هل هيلع ام هيلع اعدملا فلحي ملعلاب ال عطقلاب ةنيبلا مدع دنع كلذ

 يعدي نأ رخا هجوو . اذكو اذك هيلع هل نأ بلاطلا فلحيو اذكو
 نم أنيد هيلع هل نأ وأ هارتشا وأ هثرو لام يف اقح لجر ىلإ بلاطلا

 امنإف هريغ لبق نم همزل هنأ يعدي قح لك يف كلذك و هثرو تيم لبق
 فلحي الو يعدي ام لبق نم اقح هيلع اذهل ملعي ام هيلع اعدملا فلحي

 . عطقلاب
 ناميألا نأ . هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ييأ نع : ةلأسم

 كلذ وحن نم لحي ال اميف فلسلا يف ابرلا نم ءيش يف عزانت نم نيب
 . بلاطلا كلذكو ةفصلا نم بولطملا فصي ام ىلع نيميا نأ
 هنأ انعم يذلا هريغ لاق . اذه لثم يف عطقلا ىلع امهدحأ فلحي الو

 تانامألا يف يعادتلا نم ناك ام انعم كلذك هزأل ةبراضملا كلذكو دارأ

 اذه يعادتلا ىلع هيف نيميلا ناف تاكراشملاو ابرلاو ةبراضملاو عيادولاو
 هنأ هللا همحر ىلع يبأ نع انغلب كلذكو . بسحأ اميف ديعس ينأ لوق
 رمأف لاق ناك فيك لجرلا فصوو قالط يف هتأرماو لجر هيلإ عزانت
 دعب . مكاحلا رظني مث كلذب سأب الو لوقلا نم فصو ام ىلع فلحي نأ

 رخا هجوو . ىري امب مكحيو اهيلع فلح يتلا ةفصلا كلت يف نيعلا
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 نإف هل بهو وأ هثرو وأ هارتشا دق هدي يف الام همصخ ىلإ يعدي نأ
 نيملا دري وأ اقح هيف اذه ملعي ام هل لاملا اذه نأ فلحي نأ هيلإ اعدملا
 نمل وه مث اقح هيف اذه ملعي ام هل لاملا اذه نأ فلحيف بلاطلا ىلإ
 وأ لاملا اذه ثرو دقل فلحي هنأ ملعلا لهأ ضعب لاقو . هيلع فلح
 رظنيلف مكحلاب يلب نمف . ًاقح هيف اذهل ملعي امو هل بهو وأ هارتشا
 هجوو . يلإ بحأ رخالاو لوقلا اذه يراوحلا وبأ لاق . كلذ لدع يف
 هنا ملعي ام هنا فلحي نأ همصخ ىلإ نيمصخلا دحأ بلطي نأ رخا

 هثرو الو هل بهو الو هل هبهو الو هل هعاب الو لاملا اذه ىرتشا

 هجولا اذه ىلع ىرجي ال ناميألا نإف اذه وحن وأ اذكو اذك هل ذخأ الو
 كلذ يف نيملا امنإو . مهنع لوزت مث اهلهأل نوكي دق قوقح كلت نأل
 . اذكو اذك نم يعدي ام لبق نم قح هل هيلع ام هيلإ اعدملا فلحي نأ
 نيميلا يف تعجر نإاف . هيلع نيملا تناك افورعم اقح يعدي ناك نإو
 اذك هل هيلع نأ ةخسن يفو . اذكو اذك هيلع هل نأ فلح بلاطلا ىلإ

 هدي يف لام يف ةصح همصخ ىلإ ىعدا نمو باتكلا نمو . اذكو

 لاقف اهدحي الو ةصحلا كلت فرعي مل هنا جتحاو . هريغ وأ ثاريم نم

 . دارأ امب رقي وأ أربيو فلحي نأ هيلع اعدملا ىلع انهاه نيميلا نأ لاق نم
 نأ فلحي نأ نيملا هيلإ تدر اذإ يعدملا ىلع نيملا لب لاق نم لاقو

 . كلذ نم ءيش ىلإ هربجي نأ بولطملا ىلع مث هدحي يذلا اذه يف اقح هل
 ىلإ بلاطلا يعدي نأ كلذ نمو . يلإ بحأ لوألا رثؤملا وبأ لاق

 هنأ الإ هعاتم نم وأ هبح نم وأ هضرأ نم اعبش هل ذخأ هنأ همصح

 ىلع نيمبلاف هنزو الو هددع الو هليك الو ذخأ ام ردق فرعي ال

 لهأ نمف بلاطلا ىلإ نيميلا درو فلحي نأ هرك نإف . هيلإ بؤلطملا

 دودحم ءيش وأ فورعم قح ىلع الإ بلاطلا فلحي نأ ري مل نم يأرلا
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 عطقنيو باطخلا لصف هدنع ناكو . هب هل مكح هيلع فلح اذإ

 بولطملا ىلع نيملا ىري امنإ هلعلف بلاطلا ىلع نيملا ري مل نمو . مكحلا

 وأ لجرلا اذه ىلع هل نأ هملع ىلع هفلحي نأ ىأر نم مهنمو . هيلإ

 هتصح وأ ضورعلا نم هيلإ هاعدا ام وأ رمت وأ بح وأ مهارد هل هدنع
 عونلا كلذ نم ءاش ام هرضحي نأ همصخ ربج فلح اذإف . لام يف

 فلح يذلا قحلا وه هنا لاقو . كلذ هرضحأ اذإف . هيلع فلح يذلا
 هرضحأ يذلا لاق ناف . مصخلا مكاحلا لأس لعف اذإف . هيلع اذه
 هل هيلع الو . هدنع ام هللاب نيمي مصخلا ىلع ناك همصخ نيمي بلطو

 فلحي نأ هرك نإو ءيرب فلح نإف . هرضحأ يذلا اذه ريغ قح
 نأ اذه ىلعو لضفلا ىلع فلحي نأ هيلع نإف يعدملا ىلإ نيملا درو

 ناميألا نوكي نأ لوألا يأرلا بحاص هرك اذه لجأ نمؤر. . هديزي
 . اه عطقنم ال ناميأ هذه نأل مكحلا هدنع عطقنيل دودحم ءيش ىلع الإ
 بولطملا فلحتسا يه ك هاوعد يعدملا فرعي مل اذإ رثؤملا وبأ لاق

 هناخ هنا ىعدا اذإ امأو باتكلا نمو . انيمي بلاطلا ىلع ىرأ الو هيلإ

 هذخأ ثيح هري ملو ائيش هل قرس وأ هدي يف يذلا هلام نم ءيش يف
 هرك نإو . هيلع اعدملا ىلع كلذ يف نيملا نإف ذخأ ام ردق فرع الو
 يتلا ىوعدلا هذه نم قح اذهل هيلع الو هلبق الو هدنع ام فلحي نأ
 ماعطلا نم ائيش هل ذحأ هنأ هيلع ىعدا اذإ هنا رخا هجوو . هيلإ اهاعدا

 كلذ باغ دقو . عاتملا وأ ضورعلا نم كلذ ريغ وأ باودلا وأ

 نأل هيلإ اعدملا ىلع نيملا ىأر نم مهنمف هتميق الو هردق فرعي الو
 نأ بلاطلا لاق اذإ لاق نم مهنمو . هردق فرعي ال ام يعدي بلاطلا

 لدعلا وهو مهرد فلأ يواسي اماعط وأ المج وأ ًادبع ل ذخأ اذه

 . ةميقلا ىلع هفلحي الو كلذ يف همكحي نأ ىري نم مهنمف . هنمث نم
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 و . ىلوألا ةلأسملا يف هجولا لثم ةلأسملا هذه يف هجولا نوكيو
 اذك. هل هدنع وأ هل هيلع نأ هفلحي نأ نيملا هيلإ مصخلا در اذإ ىأر نم

 هيلع فلح امب مصخلا هل ذخاي مث اذكو اذك هنمث نم لدعلاو . اذكو

 دح دق اذه ديعس وبأ لاق . ذخأن هبو انيلإ بحأ اذهو . ةميقلا نم
 . رخآلا لوقلا نم ركذ ام ىلع امهنيب ناميألاو

 اهدنع نيملا نإف ناميألا ذنع تبني نأ مكاحلل يغبنيو : ةلأسم
 نإف . هيلع فلح ام ذفني نأ همزل دقف فلح اذإو . مكحلا عطقنم

 فقو ضرأ وأ لخن وأ رود ىلع همصخ هل فلحي نأ مصخلا بلط
 بتك رخا دلب يف تناك نإو . لودعلا هعمو هلوسر وأ مكاحلا اهيلع

 هبلطي يذلا مصخلا دحي مث لودعلاب اهيلع فقي نأ دلبلا كلذ ىلإو ىلإ
 وأ همصخ هيلع فلحي مث اطخ هطخيو ةخسن يفو طخي وأ هب طيحي وأ

 دعب نم جاتحي مك احلا نأل هل كلذ نأ فلحيف هيلإ نيملا مصخلا دري

 اديبع وأ باود وأ ًاعاتم ناك نإو . هيلع فلح امب هل مكحي نأ نيمل

 دهشي نأ يغبني دقو . ناميألا ترج مث نيملا دنع مكاحلا يدي نيب فقوأ

 همصخ تنعتي مصخلا عجري نأ ةفاخم هدنع هبتكيو ك احلا كلذ ىلع

 تبني ي نأ مكاحلل يغبنيو . مكاحلا دنع ةحصلا نوكتف كلذ ضعب ركني وأ

 ذفني نأ همزل دقف فلح اذإو . مكحلا اهدنع ناميألا نإف ناميألا دنع

 . هيلع فلح ام

 ىلإ لزنو هتنيب مده اذإ يعدملا هل تلق ديعس يأ نع : ةلأسم

 فيك ةفلتخم ءايشال ىواعدلا تناكو هيلع ىعدا ام ىلع همصخ نيمي

 يعدملا ىعدا اك اهئامسأب اهركذيو اهلك قوقحلا هل ضغبي م احلا هفلحي
 ىواعدلا هذه لبق نم قح هل هلبق ام نا ةلمج اهيلع هفلحي نأ هل م
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 هيلع بج امب هيواعد اهنم ءيش لك ىلع هفلحي لاق هيلع اهيعدي يتلا

 نم ىمسي نأ بجي ناك امو يمس قحلا نم ىمسي نأ بجي ناك امف

 اهنم هلبق ام اهيلع فلحي يتلا لاعفألا نم هيف لخدي ناك امم ىمس لعفلا

 ةدحاو نيني يف هلك كلذ نوكيو . كلذب ىمس قح اهنم هيلع ام قح
 يلع يبأ يضاقلا نع ةقثلا ظفحو هريغ نمو . ةفلتخم يناعم هذه نأل

 ةعيبر نم سانأ ىوزنب هيلإ عزانت هنا . شيرق نب ديعس نب نسحلا
 ةعتمأ هل بلس هنأ همصخ ىلع يعدي نم مهنم ناكف ةعاضق نم سانأو
 عيمجب مصخلا فلحي ناكو . لتقلا يف تككش دقو الامجو الوحرو
 ريغ نم . يواعدلا هذه لبق نم قح همصخل هيلع ام يواعدلا كلت
 ذ يف قحلاب ملعأ هللا و هاوعد ديدحت نيملا سفن ىيف ركذي نأ

 فلتخا . ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 نع لكن اذإ . مهرثكأ لاقف مكاحلا دنع نيملا نع لوكنلا يف انباحصأ

 ىتح هذخأي مكاحلا نا مهنم ذاشلا وهو مهضعب لاقو . قحلا همزل نيميلا

 ةبجاو مكاحلا ةعاط نأل رظنلا هبجوي يذلا وه اذهو . فرتعي وأ فلحي

 . هلعف يف صاع وهو . سبحلا همزلأ ك احلا ةعاط نم عنتما اذاف . هيلع

 نأ نم هرذعي نأ مكاحلل سيلو . هيلع مكاحلا اونيعي نأ نيملسملا ىلعو
 نيميب هسفن نع اهأردي وأ ةحيحص هيلع تعدا يتلا ىوعدلا نوكت

 نأ مكاحللف . همل قحلا هيلع يذلا للمو ل هللا لوق اذه ىلع لديو
 حصي ملو نيملا وأ ىوعدلا نيئيشلا دحأ وهو هيلع يذلاب هذخأي
 لوقلا ىلع انباحصأ قفتاو . ملعأ هللاو هايإ همزلي قح دعب يعدملل
 . يعدملا كلذ بلط اذإ نيمبلا درب

 بجي ال نيعا نأ ىلع ليلدلا ًاضيأ . دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
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 انقوقحب انل قثوتي نأ دارأ امل ىلاعت هللا نأ بلاطلا ىلع ةنيبلا مدع عم الإ

 دجوي مل و نكي مل ناف نيلدع نيلجر داهشإاب رضحلاو رفسلا لاح يف
 نيلدعلا دوجو نع اتزجعأ اذإ نيملسم ريغ رفسلا يفو . ناتأرماو لجرف

 داهشإلا كرت يفو . ةنيب ةقث نكت مل اذإ نهرلا ضبقو نيتأرماو لجر وأ
 مويلا وحن . بيرق تقولا ين اننيب ام نيدن انك اذإ رفسلاو رضحلا نم

 نع يورو . هقلخ ىلع هلل ةمئاقلا ججحلا عم كلذ نم رثكأ ار رارم
 هلبق هللا رمأ هغلب دق هللا باتك نم ةيآ هتغلب نم لاق هنا ع يبنلا

 ك احلل زوجي سيلف همصخ نمي مصخلا ىلع بجو اذإف . هدروأ

 . همصخ يأرب الإ اهريخأت

 وأ هل بهو وأ هثرو لام هدي يف ناك نم نع هتلأسو : ةلأسم
 هنا يعم لاق . فلحي فيك نيملا ىلإ الزنو هيف هيلع ىعداف هل ىصوأ

 اذه ثرو دقل فلحي هنا لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ يف ليق دق
 لاقو . ًاقح هيف يعدملا اذهل ملعي امو هب هل ىصوأ وأ هل بهو وأ لاملا
 . اقح هيف اذهل ملعي امو هل لاملا اذه نا فلحي هنا يعم اميف لاق نم
 لوقلا يف ليق ام ىلع فلحي هنا يعم لاق . كيلإ بحأ امف هل تلق
 . لوألا

 يذلا مصخلا نأ تعمسأ حلاص نب دمحم نب دمحأ ظفح : ةلأسم

 لوقف كلذ نع عجري مث همصخ ىلإ نيميلا دري مث مكحلا يف نيميلا همزلي
 . نيميلا يف مصخلا لخدي مل ام ةعجرلا هل لوقو ةعجر كلذ يف هل سيل
 . ملعأ هللاو . نيملا يف مصخلا متي مل ام ةعجرلا هل لوقو

 زجعأو هركنأف مكاحلا دنع اقح لجر ىلع ىعدا لجر يفو : ةلأسم
 هيلع اعدملا درف قحلا هيلع يذلا همصخ نيمي بلطو ةنيبلا يعدملا ةنيبلا
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 ضعب ىلإ راص اذإ ىتح يعدملا ينعأ مكاحلا هفلحف ىعدملا ىلإ نيميلا قحلا
 يضاقلا لاقف فلحأ انأ نيملا هيلع كسما يضاقلل هيلع اعدملا لاق نيمل

 ديعس وبأ لاق . همصخ ىلع اذه هل ديعس ابأ اي لوقت ام ديعس يأل

 . هيلع اعدملا فلح عجرف فلحي مل ام كلذ هل نأ يعم اذكه

 يعدملا مدعف هركنأف ك احلا عم اقح لجر ىلع ىعدا نم : ةلأسم

 فصن ىلإ فلحف يعدملا ىلع اهدرف نيعلا ركنملا ىلع بجوو ةنيبلا
 مويلا يف ناك املف رخا موي ىلإ نيمبلا هيلع عطق هيلع يعدملا نأ م نيميلا

 كلذ نأ يعدملا ىلإ نيملا در ناك نأ دعب فلحي نأ ركنملا بلط يناثلا

 . فلح يع دملا نكي ام هل

 عب ارلا بابلا .

 هل املاظ قح ىلع هريغ فلح نميف

 نيملا دنع ةنيبلاو هريغ قح ىلع وه فلح وأ

 نميف . هللا همحر ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمح ينأ باوج نمو

 هقح هيلإ ملسو ةب وتلا دارأ مش ش هل ل اظ وهو قح ىلع انيمي الجر فلح

 هفلح ناك ةرافك امهيلع رشسنالو هللا لإ ةبوتلا هيلع امنإف هل نيملا دعب
 . كلذ نم هللا ىلإ ةبوتلا هيلع امنإو كلذ ريغ وأ ةجح نينلثب

 مهارد هل لجر نعو هللا همحر نسحلا يأ باوج نم :: ةلأسم
 بهذف مهارد نالف دنع كل ناف لجر هل لاقف اهب ملعي مل و لجر دنع
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 هل يذلا لجرلا فلحف نيملا ىلإ الزن مث هركنأف . نالف ىلإ اذه

 اهملسي مل و . هيلإ اهملس مث ةجح نينلثو هللاب اهب ملعي مل و . مهاردلا
 نيمبلاب لجرلا اذه تنعني يذلا اذه مزلي له تلق . نيمبلا هفلح ىتح

 ةبوتلا ةئزجت وأ هنيمي ةرافك همزلي له تلق هل اهنأ ملعي وهو همهارد ىلع

 مدنلاو رافغتسالاو ةبوتلا اذه ىلعف . تفصو ام ىلعف رافغتسالاو

 اميف اندجو ام ىلع الإ اهيف ظفح ريغ نم نيملا ةرافك نم هب رثأ امو
 . باوصلاب ملعأ هللاو اذه هبشي

 هربخأ امب الإ ائيش هل ملعي الو فلح يذلا كلذكو هنعو : ةلأسم

 فلحي نأ هل نكي ل هنأل بيغ ىلع فلح دقف ًاعطق فلخ اذاف نالف

 كدنع نأ هب قثأ نم ينربخأ دقل فلحي امنإو نالف هربخأ ام ىلع اعطق

 فلح اذإ ثنح دقف بيغ ىلع فلح اذإف مهاردلا نم اذكو اذك يل

 . باوصلاب ملعأ هللاو اعطق ملع ريغ ىلع

 لجر يف هللا كمحر تركذ يراوحلا يبأ نع بسحأ اميف : ةلأسم
 قحلا بحاص بلطو هركنأف . مكاحلا ىلإ هيلع عفرف لجر ىلع قح هل
 فلاحلا اذه نا م مث يعدي امم ءيش هيلع ام هللاب انيت فلحف ركنملا نيمي

 وه هزأل نملا دعب هنم هقح ذخأي نأ فلحملل زوجي له ةب وتلا دارأ

 بذاكلا نيملا كلذ سيلف تفصو ام ىلعف هفلحو هنيمي بلط يذلا

 بلاطلا قح بذاكلا فلاحلل لحي الو . هقح قحلا بحاص ىلع مرحمب

 نا تلقو . هيلع فلح ام درب الإ ةبوت فلاحلل لبقت الو . هبذك ىلع

 . كلذ هل معنف ةعجر الو فلاخحلا نم ةبوت الب هنم هقح ذخأ ىلع ردق
 امهنيب اميف كلذ هملعيو هيلع ردق ام فيك هلام نم هقح ذخأي نأ هلو

 عم هاوعدل اعطق نيملا كلذ امنإو . هقح بذاكلا نيمي هيلع مرحم الو

 ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو ىلاعت هللا عم هقح كلذ لطبي الو مكاحلا
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 ةبذاكلا ناميألا سيلو هه هب متبقوغ ام لثمب اوبقاعف متبقاع ناو ل

 ةحار كلذ يف ناكل كلذك كلذ ناك ولو . قوقحلل ةبهذمب

 فلحي مث رانيد فلأ وأ مهرد فلأ هيلع نوكي اريثك ًاحبرو . بولطملل
 رانيد فلأ نم هيلع رسيأو نوهأ نيرهش مايص هنيمي رفكي مث كلذ ىلع

 رتسو هتمحرو هملحب سانلا نم رئارسلا ىلبأ دق هللا نكلو مهرد فلأ وأ

 ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةبذاك وأ ةقداص هب نامألاب هدابع ضارعأ

 . ملسو هلاو دمحم هلوسر ىلع هللا

 ةرافك هيلع بجوأ مهضعبف هعطق قح ىلع فلح نمو : ةلأسم

 . لسرم نيمي لاق مهضعبو ظلغم نيمي
 هللاب فلح و هركنأ هبلاط املف قح لجر ىلع هل ناك نمو : ةلأسم

 ردق نإ هذخأ هل سيلو امهنيب مكحلا عطقنا هفلح اذإف ءيش هل هيلع ام

 نأل مكحلا لبق لبق نم ذخأي هنإف ردق مث هدحج اذإ ذخأي نأ هل امنإ هيلع

 مهارد لجر نم ذخأ اذاف بصاغلا امأو مكحلا عاطقنا اهعم ناميألا

 مصخ فلح اذإو . هملع الب مهارد ردقب هلام نم ذخاي نأ هل زاج

 بحاصل زاجو . هرارقإاب همزل نيملا دعب هب رقأ مث قح ىلع همصخل
 موق لاقو . تانيبلا ماقم موقي رارقإلاو . ةمالا عامجإب هنم هذخأ قحلا
 . همصخ نيمي دعب هذخأ قحلا بحاصل زوجي ال هنا

 ديري وهو فلحب نأ ديريف فلحتسي لجرلا تيأرأ تلق : ةلأسم

 ةفينح وبأ انثدح لاق . عنصي فيك امولظم وأ ًالاظ رخا ًائيش يوني نأ

 ىون ام ىلع هنيميف مولظم وهو لجرلا فلحتسا اذإ لاق هنأ دامح نع

 هريغ نمو . هفلحتسي يذلا ةين ىلع هنيميف ملاظ وهو فلحتسا اذإو
 فلحلا ةين ةينلا لاق نم لاقو انباحصأ نم لاق نم اذه لاق دق معن لاق

 وهو انيلإ بحأ وه لوألا لوقلاو هناسلب ىنثتسي نأ الإ فّلحملا ةين ال
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 سماخلا بابلا

 ىوعدلا ف نملا

 بلاطلا لع ل لاق ه يبلا نأ نأ ثيدحلا يف يلإ عفر مث رثؤملا وبأ لاق

 تمكح نمو تانبلاو ناميألاب 5 ل انإو يحولاب مكحا ل

 رانلا نم ةوذج هل ذخا اماف هاوعد يف بذاك وهو امكح هل

 نأ "٣ هللا همحر هللا دبع وبأ لاق رفعج نبا باتك نم : ةلأسم

 وهو ءيش يف ةعزانم هتنع هللا همحرو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 لخد املف بعك نب يبأ ىلإ همصخو وه عمتجاو . نينمؤملا ريمأ ذئموي
 ةداسو بعك نب يبأ هيلإ حرطف ًامصاخم كتئج ينإ رمع هل لاق هيلع
 تئج ينإ كل لوقأ انأ كروج لوأ اذه رمع لاق مث اهيلع سلجف
 سلجف رمع ماق ش اهيلع سلجي ل ش . ةداسو يل حرطت تنأو امصاخم

 لاقف فلحتأ هل لاقف . نيملا ىبأ هيلع ىأرف همصخ ع زانف مصخلا سلجم

 هركف نيملا نع نينمؤملا ريمأ فعا مصخلل يبأ لاقف معن رمع هل

 ريمأ تيفع دق مصخلا لاق . نيملا ضعب ناك املف فلحف فلحتساف

 هدي يف ناكو . اهمثأ ىتح نيميلا يف رمع ىضمو نيملا نع نينمؤملا
 دبع عزانت هنأ ينغلب هللا دبع وبأ لاق . كل سيل اذه لاقف كاوسم

 ناميلس لاقف . ردتقملا دبع ىلع نيميلا تناكو ةرفح يف لجرو ردتقملا
 ةديبع ابأ نأ ينغلبو لاق . ردتقملا دبع فلحف اهيلع فلحا ناع نب

 . قيناود ةعبرا ىلع فلح هللا همحر

 وأ بلاطلا مزلي ام نيملا يف تركذو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
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 نيملا تناك ةنيبلا زجعأ اذإف ةنيبلا هيلع بلاطلا نأ ملعاف . هيلع يعدملا

 اذإو . بلاطلا ىلإ نيملا در ءاش نإو . فلح ءاش نإ هيلإ بولطملل

 مل هاوعد ىلع بلاطلا فلحي ملف بلاطلا ىلإ نيميلا هيلإ بولطملا در
 نعو . هللا همحر يراوحلا باوج نم هنأ دجوي اممو . ءيش هل نكي

 اهيف سيل زئاجلا قيرطلاف ناميأ اهيف له رئاوجلا يقاوسلاو زئاجلا قيرطلا
 اعيمج ةيرقلا لهأ عمجت تناك اذإ ةزئاجلا ةيقاسلا امأو . نيبستحملل ناميأ
 قيرطلا لثم اهار اف ةيرقلا لهأ عمجت ةيقاس تناك وأ بلاط اهيف بلطف
 مهلف اوفلحُي وأ اوفلخت نأ ىلع ًاعيمج ة ةيرقلا لهأ عمجت نأ الإ زئاجلا

 اقح اهيف بلط نمف زئاج وهو نيفورعم موقل ةيقاس تناك نإو . كلذ
 . هيلعو نيملا هل نإف

 ناميألا ىف ؤ بصنلا : سداسلا بابلا

 هفلحي فيك تلق ةجح نيثالثب همصخ فلحي يذلا نع هتلأسو
 هللاب نيملا غ رفتسا اذإ مكاحلا نا انفرع يذلاف تفصو ام ىلعف . مكاحلا
 نوثالث كيلعف الإو نيملا رثا ىلع لاق . كلذ يف نيملا نم هاري ام ىلع
 لاق نإو . هفلحي نأ ديري ام ىلع وأ اذكو اذك اذهل كيلع ام ةجح
 ةجح نوثالث كيلعف الإو وأ ةجح نوثالث كيلعو نيميلا غ رفتسي نأ دعب

 ىلع اذهو . هيلع هفلحب نأ ديري ام ىلع وأ اذك و اذك اذل كيلع ام

 نامألا يف بصنلا ري مل ءاهقفلا ضعبو . نيملا يف بصنلا ىري نم لوق
 كاحلاو باوص اذه يف نيملسملا لوق لكو . هللا ءاش نإ نسح وهو
 . كلذ يف رظانلا
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 نب ديعس نأ ىيحي نب حارجلا وبأ لاق يلع نب دمحم لاق : ةلأسم
 لثم ةقدصب الإ ةقدصب الو جحلاب سانلا فلحي الأ مكحي ناك رشبملا

 . فلاحلا لام يف هيف مصاخي يذلا لاملا

 نحنو اورثأ دق نيملسملا نإف يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 هللاب الإ نيمي نوكي ال نأ اومكح اهبو اهورثأ يتلا راثآلا نمف . عبت مهل
 كلذ ىأرو ءاملعلا ضعب لاق دقو . نوفلحي ماكحلا رثكأ ناك كلذبو

 . قالطب الو دهعب نوفلحي الو جحلاب بصنلا
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو نيملسملا مكح ف نأ ملعاو : ةلأسم

 نيمبلا هيلع يعدملا نم بلطف يعدي ام ىلع ةنيبلا يعدملا ارضح اذإ هنا

 نكي مل هلعل خسانلا لاق هيلع كلذ هل نكي مل بصنلاب يعدي نم ىلإ

 انيمي الإ فلحي الو . ةنيبلا دعب الي بصن الب هللاب نيمي هيلعو هيلع كلذ
 ناميألا نعو هباوج نمو . ائيش كلذ ىلع دازي الو نيملسملا نيمي هللاب
 اهيف نوكي ال ةريثك ناميألاف تفصو ام ىلعف لاح لك ىلع بصنلا اهيف
 تومي يتلا يف تاقدصلا يف بصنلا مهيلع سيل انلق امنيو بصنلا
 دب نكي مل ًاماتيأ تيملا فلخ اذإف . اهقادصب اهل يصويو . اهجوز
 نيميلا مهل ناك . اهنيمي اوبلطف نيغلاب اوناك وأ نيملا نم ةأرملل

 رثكأو يكزل ةيحان نم ءاج انعمس اميف بصنلا اولاق امإو . بصن الب
 بصنلا امناف بصنلاب لاق نمف . بصنلاب اولوقي اونوكي مل .لوقلا
 . هيلإ بولطملل بصنلا سيل بلاطلل

 ناميألا نعو . مهجلا نب مشاه ىلإ ناورم يبأ باوج نمو : ةلأسم
 يشملاو . ةقدصلاب انيمي نيمصخلا دحأ بصن اذإ تاموصخلا لهأ نيب

 يشملا زيجي رشبم نعو ىسوم نع يور نم ىور دقف . قالطلاو
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 . هللاب

 فلح نمو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 نأ هفرعي لاق . هيلو دنع هلاح نوكي ام قالطلاب امهيأرب نيمصخلا
 كرات هنا لاقو هبر رفغتسا نإف . لعفي الو قالطلاب نوفلحي ال نيملسملا

 ملعي ىتح ملع ريغب سانلا فلحي نأ هل سيلو . هتيالو ىلع وهف كلذل
 هتيالو كرت هل رمألا شغتساو رصأ نإو . نيملسملا نع كلذ ةزاجإ

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ةيالولا كورتم رصم لك نأل

 عباسلا بابلا

 بلط اذإو فحصملاب نيماو ناميألا ةفرعمو بصنلاب نيما
 يفو نيملا دنع مكاحلا لعفي امو هنيمي نع لأسي نأ مصخلا

 مصخلا ةجح عطقو نيملا ظافلأ

 لاق . قاتعلا الو راهظلا الو قالطلا هب فلحتسي امم سيلو

 الجر فلح هنأ يلع نب ىسوم نع نامثع نبا ناهبن انثدح يراوحلا وبأ
 . ذخأن اذهبو هدلاول ةعفش ىلع قتعلاو جحلاب نافع هل لاقي

 نيبو مهنيب سيلو . ةالصلا لهأ ناميأك ةمذلا لهأ نامأو : ةلأسم
 يعدملا بلط نإو . جحلا نوري ال مه مهنال جحلاب بصن نيملسملا

 . نيملا هيلإ تدر اذإ . كلذب فلحي وه ناك اذإ بصنلا هل امناف بصنلا
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 . هيف نوعزانتي ام لثم ةقدصب الإ بصنلا ىري ال ناك ماكحلا ضعبو

 ىسوم نأ انغلبو . نامألا يف بصنلا ىري ناك ماكحلاو ءاهقفلا ضعبو
 ذخأن نحنو . ةجح نيعبسب فلحو بصنلا ىري ناك هللا همحر ىلع نب
 هقدصب و هللاب فلحتسي رثؤملا وبأ لاق . بصنلا ىري ناك نم يأرب
 لثم هقدصبو هللاب فلحتسي رثؤملا وبأ لاق هخسن يفو . هيف ناعزانتي ام

 نكي مل ءاهقفلا ضعب نإ ليق دقو لاق هريغ نمو . هيف ناعزانتي ام
 . هللاب فلحي نأ الإ نامألا نم ءيش يف ةخسن يفو ءيشب بصنلا ىري
 جورفلا يف ةعزانملا نم ناك امو . رثألا ءاج كلذلو هللاب ىفك لاقو
 ةجح نيعستب مصخلا بصني نأ سأب ىرن امف رومالا نم مظع امو

 بصن دقو مكاحلا هفلح اذإو هريغ نمو . اهب همصخ هل مكاحلا فلحيف

 نإف مكاحلا لوقي اك لوقي وهو هل مكاحلا لاق نيملا نم نم غرف اذإف نيعلا

 ابصن ام وا ةجح نيعبس مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا كيلعف ابذاك تنك
 ىرن امنإ انأف ةقدصلا امأو . نيرشع وأ ةجح نيعبس جحلا نم امهنيب

 يعدملاو . زيثك لام هل هيلع اعدملا ناك اميرو . هيلع يذلا لثم مصخلل
 كاحلا فلحي نأ ىرن انإف هلام ةقدصب هفلحي نأ بلطيف ليلق لام هل

 لثم ةخسن يفو هلام نم يعدملا هلام لثم ةقدصب هيلع يعدملا

 نيملا همصخ هيلإ در نإ يعدملا نآل ءارقفلا ىلع هلام نم يعدملل ام

 نإ كلذكو . بصنلا عقي يعدملا لام ىلعف هلام عيمج ةقدصب فلح

 نأ هل امنإف مهرد ةئام كلمي امنإ وهو مهرد فلأ ةقدص يعدملا بصن

 بصن ال هنا ليق دقو لاق هريغ نمو . ملعأ هللاو كلمي ام ردقب بصني
 نامصاختيو امهنيب ناعزانتي ام لثم ةقدصب الإ ةقدصلاب ناميالا يف

 نأ ىرأ ال ديعس وبأ لاق . ناميألا يف بصن ال موق لاقو . هيلع
 ناك نإو . هيف ناعزانتي ام لثم ةقدصو هللاب هنيمي نم رثكأب فلحتسي
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 بصنلاب نيملا يف ظلغي نأ سأب ىرأ الف ءامدلاو ج ورفلا رمأ نم يش

 دقو لاق هريغ نمو . هب فلحتسي نأ ىرأ الف قالطلا الإ هريغو جحلاب
 لكب بصنلا لاق نم لاقو . قاتعلاو قالطلا الإ ءيش لكب بصنلا ليق

 اعدملا بلط و هقحب بلاطلل ةنيب تماق نإو . ظيلغتلا يف قالطلا الإ ءيش

 نيمي هيلع هلو . ةنيبلا دعب كلذ هل سيلف بصنلاب كلذ دعب هنيمي هيلإ
 ءاش نإف ءاوس اهلبقو ةنيبلا دعب امهنيب نيمبلا رثؤملا وبأ لاق . بصن الب
 بصنلا امأو . همصخ ىلإ اهدر ءاش نإو . فلح ةنيبلا رضحأ يذلا

 . هب نوفلحي انؤاهقف نكي ملو كلذ بحن الف قاتعلاو قالطلاب

 انلق امنإو تاقدصلا يف بصن ال ليق دقو هريغ نمو : ةلأسم
 اذإ اهقادصب امهل يصويو اهجوز تومي يتلاو تاقدصلا يف بصن ال

 اوبلطو نيغلاب اوناك وأ نيملا نم دب ةأرملل نكي مل ام ًاماتيأ تيملا فلخ

 . بصن الب نيملا مه ناك اهنيمي

 مل اذإ هآر امنإو بصنلا ىأر نم مهنمو لضف باتك نم : ةلأسم
 ةنيب تناك اذإ امأو بصنلاب نيملا ىلإ بولطملا بلاطملا اعدف ةنيب نكت

 . كلذ هل نكي مل بصنلاب نيملا هيلع اعدملا بلطف

 نأ هل له ك احلا نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 نيعلا امهنم هيلع بجو نم يواعدلا عيمج يف بصنلاب نيمصخلا فلحي
 . هللاب نيملا امنأو يواعدلا عيمج يف كلذ هل سيل ليق دق هنأ يعم لاق

 هرمأ نيح دوواد ىلإ ىحوأ هنأ ىلاعتو كرابت هللا نع ىوري كلذكو
 اعدملا فلحو ةنيبلا يعدملا لس نأ هيلإ هللا ىحوأف هب عطقناف ءاضقلاب
 يبنلا نع اذه وحن ىوري كلذكو . نيملاظلا نيبو ينيب لخو يمساب هيلع

 يبنلا ىهن دقو هللاب هيلع اعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ قي
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 ثنحأو هللاب فلحا نئل لاق هنأ هنع ليقو . هللا ريغب فلحي نأ للع
 نأ لوقلا ضعب يف ليقو . قدصأو هللا ريغب فلحأ نأ نم يلإ بحأ

 ايعادت ءايشألا نم يشب انيمي امهنيب نامصخلا بصن اذإ كلذ ك احلل

 . اذهب امهفلحي ال هنإف قاتعلاو قالطلا نود ام بصنلا كلذب نيمبلا يلإ

 لتقلا لثم ةميظعلا يواعدلا يف مكاحلا هار اذإ بصنلا امنإ لاق نم لاقو

 نأ بصنلاب نيملا يف ىجرت يتلا ةميظعلا رومألاو جورفلا كاهتنالا

 بصنلا يف نوكيف رارقإلا ىلإ عجريو نيملا نع كلذ هيلإ بولطملا لكتي
 وه امنإ بصنلا نأ قافتالا ىنعم يفف بصنلا ىنعم تبث اذإو . هتبيه

 هيلإ همصخ نيملا در ناف ءاش امب همصخ ىلع نيملا بصنيف يعدملل
 بصنلاب نيملا نع لكن نإاف . ناميإلا نم هل بصن دق امب هل فلح

 ىواعدلا نم ناك امو . بصنلا همصخ ىلع هل نكي مل هبصن دق يذلا

 . ناميالا هذه نم هيف بصن الف يعدملا نود هيلع يعدملا ىلع نيملا امنإ

 . يعدملا نود هيلع يعدملا ىلع نيملا نوكي ريثك نامألا ن نم لصف اذهو

 هملع ىلع هيف فلح يعدملا ىلإ تدر اذإ هيف نيملا ناك ام كلذكو

 ناميألا امنإو . هللاب الإ هيف فلحي الو . همصخ ىلع هل بصن هيف نكي مل
 مهفاف عطقلاب هيلإ اهدر اذإ همصخل نيملا هيلع نوكي ام ىلع بصنلاب

 . ناميالا نم لصفلا اذه

 ام مكاحلا اهب فلحي يتلا نيملسملا نيمي هل تلق هنعو : ةلأسم
 هب فلحي نأ زئاج هنا هيلع عمتجي امم هللاب نيملا اهنا يعم لاق . كدنع

 نل يبنلا نع ىوري اذه وحنو . ماكحألا عيمج يف همصخل مصخلا

 هنا ليقف مكحلاب هرمأ امل دواد ىلإ يحوأ اميف ىلاعت هللا نع ىوريو

 هيلع يعدملا فلحو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف هب عطق

 هللاب نملا ةزاجا بجوم قافتالا يناعم توبتف . هنيبو ينيب لخو يمساب
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 ريغب بصنلا ناميأ نم كلذ ىوس اميف فالتخالاو ةيزجمو ةيفاك اهنا
 هبشأ امو . قاتعلاو قالطلا يناعم ىلإ ناميألا جرخت مل ام ناميألا نم هللا
 هل تلق . نيملسملا ناميأ نم هملعأ ال ينإف جورفلا يناعم نم كلذ
 يعم لاق بصنلا يف زوجي ال هنأ افالتخا هيف ملعن ال قاتعلاو قالطلاف
 نامصخلا قفتا ناف هل تلق . نيملسملا نم دحأ ناميإ نم اذه ملعأ ال
 . كلذ ىلع امهفلحي نأ مكاحلل له قاتعلاو قالطلا نيملا يف ابصن نأب
 امهرمأ امل ربج هنم نكي مل و هيلع اقفتاو كلذب ايضر نإ يعم لاق

 اهب نوفلحي يتلا نيملسملا ناميأ نم سيل اذه نأ امهربخأو هللا ىوقتب
 امهدحأ ربجي نأ امأو . لطاب هنأ يل نبي مل كلذ اراتخا نإف . ربجلا ىلع

 اراتخا ولو هللاب نيملا ىلع امهربجي نأ هلف هل تلق . كلذ ىل نيبي الف
 اذإ كلذ هل نأ يعم لاق . فحصملاب امهنيب نيبلا يرجي نأ امهدحوأ
 ضعب امهضعبل افلحي نأ نامصخلا قفتا نإف تلق . ربجلا هل نمم ناك
 لهأ نم اناك اذإ كلذ ىلع امهفلحيا نأ مكاحلل له امهنيد نم ةءاربلاب
 يف ةفورعملا نيملسملا ناميأ نم سيل هنأ يعم لاق . مالسإلاب رارقإلا
 بصنلا نم ءيش ىلع اقفتا اذإ امهنأ هولاق ام ةلمج يف هنأ الإ مهماكحأ

 دنع يل نيبي الو . ناميأ يهف قاتعلاو قالطلا ىوس ام هللا ريغ نامألاب

 اذهل يلإ بحأ كلذ كرتو هيلع قيضي نأ كلذ مكاحلا يأر نأ امهقافتا

 . ههبشي امو

 كيرش ال هدحو وه الإ هلإ ال يذلا هللاو . بصنلا نيمي : ةلأسم
 ددعلل يصحلا دبألا مادلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا مكحلا زيزعلا هل
 . رئامضلا تايفخ هنكت امو . رئارسلاب ملاعلا ةداهشلاو بيغلا ملاع

 يصاونلاب ذخآلاو مارحلا دجسملا برو نالعإلاو رسلا ملاعو
 نالف نب نالف نود يكلم يفو يدي يفو يل ءيشلا اذه نإ . مادقالاو
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 . هيف يلإ هيعدي امم اقح هل يلبق الو يدنع الو يلع نأ ملعأ امو اذه

 هتبج وأ اضرف هلل يلعف ينيمي يف اثناح وأ اذه يلاقم يف ابذاك تنك ن اف

 قتع وأ مارحلا هللا تيب ىلإ ةجح نورشع وأ ةجح وهو يسفن ىلع
 يلع هللاو ينيمي يف قداصل ينإو . هيلع فلح ام هتميقو ةنمؤم ةبقر
 . دهاش كلذب

 لوقي وهو مكاحلا هفلحي نأ نيميلاو . مصخلل مكاحلا نيمي يف : ةلأسم
 نمحرلا ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ ال يذلا هللاو مكاحلا هل لوقي اك

 رسلا ملاعو . نارقلا لزنم كردملا بلاطلا لاعتملا ريبكلا محرلا

 . مادقالاو يصاونلاب ذخالاو مارحلا دجسملا برو . نالعإلاو

 ك احلا داز نإف . مصخلا هبلطي امب ىمسيو اذكو اذك اذهل كيلع ام

 دقف كلذ ىلع دزي مل و هللاب هفلح نإو . . سأب الف اذه نع صقنا ر
 . لجو زع هللا نم مظعأ ءيش الو نيملا تمت

 تيم وأ يح ىلع لدع ةنيب قح هل حص نم لك كلذكو : ةلأسم
 ءيش الف الإو نيملا هيلعف ىعدملا نيمي قحلا مهيلع حص نيذلا بلطف

 هقح فرعي ال ناك نإو . كلذ يف بصن ال ليق دقو هريغ نمو . هل

 نأ الو هيلإ هاجلا هنا ملعي ام هللاب فلح ةنيبلا هب هل تدهش ام الإ

 يتلا ةأرملا كلذكو . اضيأ كلذ يف بصن الو لطابب هل اودهش هدوهش
 وأ قحب لامب ناسنإل دهشي تيم وأ هفرعت الو ةنيبب قادص اهل حصي

 هفرعي ال هنأ جتحا نإو هيلع فلح هل كلذ نأ فرعي ناك نإف هب هل رقي

 نأ الو كلذ هيلإ أجلأ تيملا نأ ملعي ام هنأ فلح ةنيبلا هب تدهش ام الإ

 ًاضيأ هيف سيل ةخسن يف . كلذ يف بصن الو لطابب هل اودهش هدوهش
 بصن ٠
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 ركنأ لجر يف رباج يأ ىلإ رفعج نبا نم باوج يفو : ةلاسم
 ةنيبلا ىلإ جاتحأ الو اظيلغ انيمي بصنا لاق مث ةنيبلا رضحأ ىتح همصخ

 بلط بولطملا ناك ولو ةخسن يفو . لبق اذه ىعدا يعدملا ناك ولف

 ةخسن يفو كلذ هل ناك اهرضحيو ةنيبلاب همصخ اعدي نأ لبق كلذ
 هفلحي نأ ءاشي نأ الإ الف تفصو ام ىلع امأف . كلذ هيلع هل ناك
 . هللاب

 هيلع اعدمو عدم ناعزانتي نالجر هرضح اذإ مكاحلا نعو : ةلأسم
 هيلع اعدملا نيمي بلطو زجعأ ناف يعدملا ىلع ةنيبلاف . نيملا ىلإ الزانتو

 اهلطبأ نإو اهرضحيلف ءاش ناف ةنيب هل تناك نإ مكاحلا هيلع جتحا

 اهمدهي مل نإو . هيلع اعدملا هل فلحتسا اهكرت وأ اهمده وأ اهردهأ وأ

 انلوقف يعدملا ىلإ نيملا هيلع اعدملا در نإاف . هتنيب راضحاب مكاحلا هرمأ

 دقو هللاب نيمبلاو . ءيش هل نكي مل ىبأ ناف فلحي نأ يعدملا ىلع نأ

 باتك نمو . هيف ناعزانتي ام هقدصبو نيملسملا ءامكح ضعب لاق

 وه الإ هلإ ال يذلا هللاو اهب نوفلحتسي يذلا نيملسملا نيميو . لضف
 نم ملعي يذلا لاعتملا ريبكلا ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع

 ةكمب يذلا مارحلا دجسملا بر كردملا بلاطلا ةينالعلا نم ملعي ام رسلا

 ىعم ديعس وبأ لاق . هقحلا كلذ ريغب بصنلا ىأر نمف نارقلا لزنم

 كرابت هللا ءامسأ نم ءيشب مكاحلا فلح اذإ اهب يزتجيو نيميلا تبني هنأ

 وأ نمحرلاب وأ هللاب هب فلح هللا ءامسأ نم ءيش يأبو اهلك ىلاعتو
 ريركت اذه امنإو . تتبث دقو تمت دق نيملا تناك لاعتملاب وأ ريبكلاب

 ءاجر فلحلل لكو لاكنلا ءاجر فلحلا كلذب فوخيل يدنع ظيلغتو
 ىلاعتو كرابت هللا ءامسأ نم ررك امو . همصخ فيلحت نع عجري نأ

 ثنح نإو . ثنحلاو ربلا يف نيملا توبث ىنعم يف دحاو مساك وهف
٤٢



 مساب فلح ولو ةدحاو ةرافك هيلع امنإف . ةريثك ءامسأب فلح دقو

 هب فلختسي امم سيلو باتكلا نمو . ةرافكلا كلت هيلع تناك دحاو

 اذه ءاج دق هنا يعم ديعس وبأ لاق . قاتعلا الو راهظلا الو قالطلا

 قالطلا الو راهظلا . مكحلا يف هب فلحي امم سيل هنأ انباحصأ لوق نم

 نم ةمذلا يف قلعتي ام ىنعم يف جراخ يدنع كلذ لكو . قتعلا الو
 عطقو ثنحلاب الإ رفكلا بجوي يتلا ناميألا نم وه سيلو لاومألا
 كرابت هللاب يه اهيلع عمتجملا نيميلاو . نيملا ىنعم يف لطابلاب سانلا لاومأ
 ءيش عنم ام الإ هيف فلتخم كلذ ىوس امو هئامسأ نم ناك امب ىلاعتو

 لاوز ىنعم اهب تبثو لاومالا ةقدصب بصنلا تبث اذإو . ليلدب اهنم
 مل قتعلا يف كلذ هبشأ اذإو . قتعلا يف كلذ دعبي مل ةقدصلا يف لاملا
 قوقحلاو لاملا فالتا هنم دلوتي امنإ هنأل راهظلاو قالطلا يف دعبي

 فلحي نأ ماكحألا ىنعم يف يدنع هبشي ال نكلو سانلا نيب ماكحألاو
 كرشم هنأ فلحيف لاح ىلع مالسإلا ةلم نم جورخب ماكحألا يف دحأ

 فلحي ال كلذك . كرشلا للم نم ءيش وأ ينارصن وأ يدوهي وأ هللاب

 رفكلا هيلع بجوي ام عيمج نم رفكلا لإ نامألا نم هجورخ نم ءيشد
 ءيشب يدنع فلحي ال كلذكو . ملاظ وأ رفاك وأ ناز وأ قفانم نم
 فلحي الف مالسإلا لهأ نم ةوعدلا لهأ نم ناك اذإ لالضلا نايدأ نم
 نيد نم ءيرب وأ هلك اذه هبشأ امو يضفار وأ يلزتعم وأ يجراخ هنا

 لهأ نم دحأ نيد نم ءيرب وأ مالسإلا نيد نم ءىرب وأ لزع دمح
 يدنع هلك اذهف ةيضابالا نيد لثم مهتقبط لهأ نيدب وأ همساب ةماقتسالا
 قتعلاو مالسإلا نم جورخلا هب اذه نأل ماكحألا يف هب نيملا زوجي ال

 ًابذاك قالطلاب فلح نم نأل قالطلا الو راهظلا الو كلذ لثم سيل
 وأ هلام نم ءيش هيلع فلتي امنأو . راهظلا الو قاتعلا الو . رفكي م
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 ىأر نم زاجأ يتلا ةقدصلاو جحلا لثمك قوقحلا نم ءيش هيلع دلوتي

 ماكحألا يف نيملا نوكي ال نأ ينبجعيو . امههبشأ امو اهب نيملا بصنلا
 بصنلاب نيمباف هيف ةلمج مكاحلا رمأ هيلع نوكي اميف لاح ىلع هللاب الإ

 هصخ ام الإ بصنلا نم زوجي الف داهتجالا ىنعم ىلع موصخلل ًافيوخت

 هيأر دهتجي ثداح ىنعم يف رصبلا لهأ نمو هيف رظنلا بجوتسي ىنعم
 لهأ نامأو باتكلا نمو . بصنلا نم زوجي اميف بصنلاب نيمبلاف هيف
 ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب مهفلحتسا ءاش نمو . ةالصلا لهأ ناممأك ةمذلا

 . ملسو امهيلع هللا ىلص ىسيع ىلع ليجنإلا لزنأ يذلاو ىسوم ىلع
 نم نيملا هيلع بجي يذلا مصخلا فلحي امم هنأ يعم ديعس وبأ لاقو

 امب هئامسأ نم فلحي الو نيديو هب فرتعيو هب رقي امم ىلاعت هللا ءامسأ

 ناك هيف نيدي ال امب فلح دق نيملا ىنعم يف نوكي الف هب نيدي ال

 نيديو هب فرتعي ام تبثأو . راكنإلا لهأ نم وأ رارقإلا لهأ نم

 .فلح دق نيمبلا ىنعم يف نوكي الف هب نيدي ال امب هئامسأ نم فلحي الو
 تبثأف راكنإلا لهأ وأ رارقإلا لهأ نم ناك هيف ثنحلاب نيدي ال امب

 هيلع لزنأو ىسوم لسرأ يذلا هللا مكحلا يناعم يف دوهيلا هب نوفرتعي ام
 تبنأ كلذكو هنوعدي يذلا مهنيد ماكحأ رهاظ كلذ نأل ةاروتلا

 نم هب نوفرتعيو ىراصنلا هب نورقي ام تبثأ كلذكو . هنوفرعي ام
 فرتعي ال نم مهيف لعلو . ىسيع ىلع ليجنإلا لزنأ يذلا هللا هللا ءامسأ
 ىلاعتو كرابت هللا مسا انملع اميف مهنم دحأ ركني الو ليجنإلا ليزنتب
 هللا نم ليجنإلا ليزنتب فيعضت مهنم دحأ نم فيخ نإاف اذه همساب
 هركني ال ام ىلاعتو كرابت هل هتافص نم فصوو هللاب فلح ىسيع ىلع
 سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا لوخدل كلذ ىزحا هللاب فلح نإو هنيد ىف

 هللا نعو . ةقلع يبنلا ةنس نم هللاب نيملا توبنلو ماكحألا ةلمج ىف

٤٤



 هللا مساو . همساب مصخلا فلحي نأ دواد ىلإ يحوأ اميف ىلاعتو كرابت
 وهو هب ىمستي قلخلا نم ادحأ نأ ملعن ال مسالا اذهب ىلاعتو كرابت
 ىناعم هئامسأ نم ءامسألا رئاس يف لخدي دقو . ىلاعتو كرابت ,

 نمحرلاو محرلاو لاعتملاو ريبكلا لثم هب قلخلا نم يمستلا ءيطاوتي

 ايمس هلل هلل ملعن الو صعب مهضعب هب نومسي دقو رهاقلاو راهقلاو .

 عيمج يف هب يزتجي ام ىلع ىتأ دقف ب انعم فلح " . هئامسأ نم
 يناعم ضعب يف ليق دقو . نيملا ىنعمو مكحلا هيلع تبني امم قلخلا

 يتلا رانلا بر هللاب سوجملا فلحي نأ نيملا يناعم يف دجوي امم لوقلا
 هب فرتعي ام ىنعم يف هيلع اديكأت اهدقوي يتلاو اهدبعيو اهل فكتعي
 اذه ىنعم تبث اذإ نيكرشملا عيمج كلذكو . ىلاعت هللا ءامسأ نم
 ءايشألا نم ءيش ف هتردق ىنعمب نوفرتعي يذلا هللاب مهيلع ديكأتلاو

 ةلبقلا لهأ ىلع دكأ اك ديكاتلا ىنعم يف ىنعملا كلذب مهيلع دكؤيف
 تيبلا برو نارقلا لزنم هنا هئامسأو هللا تافص نم هب نوفرتعي امب
 يعم اذه امنإو . كلذك هنا هر نونيديو هب نورفي اذإ اذه هابشأو مارحلا

 . ناميألا عيمج ف لاعت هللا وهو لوألا هب ىزتجملاو ديكأت

 نيبو مهنيب سيلو ةالصلا لهأ نامياك ةمذلا لهأ ناميأو : ةلأسم

 فلحتسا ءاش نمو .. جحلا نوري ال مهنال جحلاب ِ : نيملسملا

 لزنآ يذلا هللاب ىراصنلاو ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب يدوهيلا

 فلحي اضيأ لاق نم لاقو بوبحم نب دمحم لاق اذكه لاقو . رانل
 ضعب عفرو يضاقلا هفلأ يذلا باتكلا نمو . هنيد نم ةاربلاب :
 هللاب فلحي ينارصنلاو . وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلحي يدوهيلا نأ
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 ىلاعت ةثالث ثلاث هللا نا نولوقي مهنأل وه الإ هلإ ال يذلا هل لاقي الو
 ايسوجم ناك نإو دمحم وبأ لاق نا اريبك اولع دادنألاو هابشألا نع هللا

 نمو . موجنو رجحو رمقو سمشو ران نم هنومظعي ءيش لكبو لاق
 نأل اهنودقوي يتلا. رانلا تيب بر ريخلا لعاف هللاب يسوجملا فلحي هريغ

 . هللا قلخ نم رشلا نم ءيش سيلو ريخلا لعفي هللا نا نولوقي سوجملا

 رخآ ىلإ اقح بلط نم لكو . رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 هيلع وأ هلبق قحب همصخل رقأ نراف . كلذ نع هيلإ بولطملا مكاحلا لأس
 ةنيبلاب همصخ اعد ركنأ نإو هب هل رقأ امب همصخ هيلع مكح قح هل

 هقح ىلع بلاطلا فلح بلاطلا ىلإ نيملا مصخلا در نإف يعدي ام ىلع
 و ك احلا هفرص ىعدا ام ىلع فلحم مل ن إو همصخ ىلع هب هل مكحو

 . ءيشب هل مكحي
 قحلا نم يعدملا هيعدي ام ريغ نيملا يف مكاحلا ديزي ال ليقو : ةلأسم

 رثكأ الو لقأ ال و مهرد ةئام هل هيلع ام هل هفلح مهرد ةئام ىعدا اذإ

 اضيأ هل لوقي الو هيلع هل هفلحيف هنيبيو كلذ يعدملا يعدي نأ الإ

 زوجي دقو فرعي ال ام اذه نال هوجولا نم هجوب قح هل كيلع الو
 نوكي وأ نيملا هيف هيلإ دري وأ هب هلوقب اذه قح هيلع هل نوكي نأ
 دمحم لاق . يعدي ام ىلع هفلحتسي امناف هملع هيف هنع باغ دق ءيش

 هلأسيف مهارد ةرشع هيلع هل نأ لجر ىلع لجر عفر اذإ حبسملا نب
 هيلع ام هل هفلح ال لاق نإف . لقأ وأ ةرشع نم رثكأ هيلع كلأ يلاولا

 مهارد ةرشع هيلع هل ناك اذإ هنأل رثكأ الو لقأ الو مهارد ةرشع هل

 ناك نإو . مهرد فصن ىلع فلخي ىرخأ نيمي ىلإ جاتحا فصنو

 هبلطم هل عمج دقف رثكأ الو لقأ الو هفلح دق ناك مهارد ةعست هيلع هل
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 ىوعد لجر ىلع ةعامج ىعدا اذإو ةفاضملا ةدايزلا نم . ةدحاو نيمي يف
 . ةدحاو نيمي الإ هيلع امهل نكي مل دحاو تقو يف ناك ناف كلذ ركنأف
 . كلذ ىلع نيمي دحاو لكل ناك دارفنالا ىلع دحاو لك ىعدا نإو

 كيلع ام فلح لجرل الجر فلح اذإ ناك ماكحلا ضعب نأ ليق دقو

 لجرل الجر فلح اذإ ناك ماكحلا ضعب نأ ليق دقو . كلذ ىلع نالفل
 ديعس وبأ لاق . هنم ءيش الو اذكو اذك اذه نالفل كيلع ام هفلح

 لقأ الو هفلي نأ يعدملا كلذ بلطي ىتح ىعدا ام ىلع هفلحي ليق دقو

 اذإ نانع نب ناهبن لاق يراوحلا وبأ لاق . 2هنم ءيش الو رثكأ الو
 ناف رثكأ الو لقأ الو مهارد ةرشع يل هيلع ام هفلح بلاطلا لاق
 ةرشع هل هيلع ام هفلح رثكأ الو لقأ الو هفلحي نأ هيلإ بولطملا ابأ

 يعدي ام عيمجب هل هفلح رثكأ وأ لقأ ىعدا بلاطلا داع ناف مهارد

 لقأ الو بولطملا فلحي ىتح اريثك وأ ًاليلق هيلع يعدي مادام هيلع
 . نيملا هنع فرصي ت رثكأ ال و

 ىلع ضرعي ىتح الإ هيف امب ذخؤي ال انموق بتك نمو : ةلأسم
 . ةفلتخم ءايشأ لجر ىلع ىعدا نمف . هلدع فرع نم الإ نيملسملا
 لك ىلع هفلحتسا لاق . ةفلتخم ءايشأ يعدي لجرلا يف يبعشلا نع لاق

 هيلع هل ام فلح اذإ يأرلا باحصأ لاقو . هدح ىلع انيمي اهنم ءىش

 سانلا ضعب لاقو . كلذ هازجأ اهلك هوجولا نم هجوب قح هدنع الو
 باصأف ًاعاتم وأ اراد وأ ابيع هب باصأف اكولمم هنم ىرتشا ناك نا

 كلذ ملع اذإ بيعلا ىلع هفقوي هنإف يضاقلا ىلإ همصاخف ًابيع كلذب
 هيلإ هملسو هعاب دقل هللاب فلحي هيلعو هارتشا يذلا ءيشلاب بيعلا

 . هنم ءيش ال و اذكو اذك اذه نالفل كيلع ام هفلح لج رل الجر فلح اذإ ناك نيملا ضعب نا ليق دقو ) ( ١
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 . يلع هلام عضوملا اذه يف هلوق لبقأ الو بيعلا اذه هب ملعي امو
 هيلع هلام هللاب فلحف تالماعم امهنيب تناك اذإو قح يدنع الو

 . هنم كلذ تلبق اهلك هوجولا نم هجوب قح هدنع الو

 بلطو همصخ نيمي مصخلا بلط نإف هل تلق هريغ نمو : ةلأسم
 لاق . كلذ يف هرظن مكاحلل له هنيمي نع لأسي نأ يف ةدملا مصخلا
 ك احلا هكرتي الف كلذ يف هرظني نأ همصخ ءاشي نأ الإ كلذ يل نيبي ال
 هيلإ كلذف هار دق صوصخ ىف ك احلا ىري نأ الإ همصخ يأرب الإ

 قح نالطب كلذ يف فخي مل اذإ كلذ هيلع قيضي ال هنأ وجرأف

 . مصخلا

 نيملا امهدحأ ىلع بجوف نالجر مكاحلا ىلإ عزانت اذإف : ةلأسم
 ذخأي وأ ةدم كلذ يف هددمي نأ مكاحلل له . هنيمي نع لأسي نأ بلطو
 هل سيل وأ بلطي مل وأ قحلا هل يذلا كلذ بلط هسفنب اليفك هيلع
 نيملا هيلع تبثأ اذإو . هل نيملسملا لوق نم كلذ ملعأ الف لاق . كلذ
 ىضري نأ الإ كلذ هل ناك نإ فلحي وأ فلحي نأ يدنع هيلع ناك

 نإو . لدعلا وه هيلإ اعدي يذلا نال كلذ هل لعجيو همصخ كلذب

 فلحيف هيلع هل نكي مل نإو كلذ هيلعو . رقيلف هيلع قحلا ناك
 . هيلع ءيش الو

 همصخ نمع مصخلا ىلع بج و اذإ و دمح يبأ عماج نمو : : ةلأ اسم

 اهريخأت يف حسفي نأ الإ امكح مصخلا نع هريخ ا أت ك احلل زوجت سيلف

 تقوب اهيف صخت 1 و ركنملا ىلع نيمياب رمأ ٢ ا نأل همصخ
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 اذكو اذك ىلع همصخ هل فلحي نأ بلط لجر نع لئسو : ةلأسم
 يلع ام فلاحلا لاق اذكو اذك اذه نالفل كيلع ام هل لاق املف هفلحف

 دق نوكيأ هيلع فلح دق نوكيأ هيلع فذح ام ريغ اذكو اذك الإ هل

 نم هيلع بجي ام ىلع فلحي مل اذإ هنا يعم لاق . ال مأ همصخل فلح

 مكاحلا هل لاق ناف هل تلق . هيلع بجي ام فلح هيلإ بلطيو نيملا

 يذلا اذكو اذك الإ اذه نالفل كيلع ام نا نيملا يف همالكب الصتم
 نوكيأ اذكو اذك الإ اذه نالفل يلع امنإ فلاحلا لاق . ك احلا هانثتسا

 ناكو . نيعلاب الوصوم كلذ ناك اذإ هنإ يعم لاق . اذهب فلح دق

 ةجح عطقنت هلثميو ىوعدلا كلت لثم يف مكاحلا هب فلحي نأ زوجي ام
 هل ليق . نيملا ىنعمب هيزجخ هنأ يعمف . مكحلا يف همصخ نع مصخلا

 . هب رقم هنا يعم لاق هب رقأ يذلا كلذب رقم وهف

 هنا يعم لاق . ىرجت فيك مكاحلا نم نيملا نع لئسو : ةلأسم
 ركذ ىلإ لصوو نيعلاب هفلح اذإف هل تلق . امهيواعد نم ةصقلا ىلع

 لاق . كيلع امنإ لوقي وأ اذكو اذك نالفل كيلع ام لوقي . هيلع ام

 نإف هل تلق . يدنع تبثأ كيلع ام هلوقو زئاج كلذ لك نإ ىعم
 هسفن ىلع قحلل فلاحلا نم تابثا اذه يدنع لاق . كيلع امنإ لاق
 ةدوم ًاناثوأ هللا نود نم متذختا امإ ط ىلاعتو كرابت هللا لوقب جتحاو

 امنإ هلوق كلذكو . تابنإ وه متذختا ةدوم امنإ ىنعملا لاقف هم مكنيب

 يعدملا هل تلق . بارعإلا ىنعم يف ديكأتلا ىنعملا رحاس ديك اوعنص

 ىوعدلا تناكو هيلع ىعدا ام ىلع همصخ نيمي بلطو هتنيب مده اذإ

 هل اهركذيو اهلك قوقحلا ظفلب مكاحلا هفلي فيك . ةفلتخم ءايشأب
 هيلع الو هلبق ام نا ةلمج اهيلع هفلحي نأ هل مأ يعدملا ىعدا امك اهئامسأب
 هفلحي هنا يعم لاق . هيلع اهيعدي يتلا ىوعدلا هذه لبق نم قح هل
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 ىمسي نأ بجي ناك امم هيلع بجي امب هيواعد نم اهنم ءيش لك ىلع

 هلبق ام اهيلع فلحي يتلا لاعفالا نم هيف لخدي ناك امو لعفلا نم ىمس

 ةدحاو نيمي يف هلك كلذ نوكيو كلذب يمس اهنم هيلع ام وأ قح اهنم
 . ةفلتخخ ناعم هذه نال

 ناميألا اوعادتو ناميألا ىلإ موصخلا لرت اذإ مكاحلل يغبنيو : ةلأسم
 مهفلحتسيو . نيملا مزلي يذلا مهفرعي نأ مكحلا يف مهمزلي ام ريغ ىلع

 مهفلحتسي امنإو . مكحلا هجو ريغ ىلع مهفلحي الو مكحلا هجو ىلع
 بلاطلا هعدي مل امم ائيش هدنع نم ديزي الو قوقحلا نم اوبلطي ام ىلع

 دقو . هوجولا نم هجوب قح هيلع يلام هفلحتسا مصخلا لاق اذإ هنأل

 نيميلا هيف هيلإ دري وأ هب هل رقي اذه ريغ نم قح هل نوكي نأ زوجي
 . يعدي ام ىلع هفلحتسي امنإف . هملع هنع باغ دق ًائيش نوكي وأ
 هنيبي نأ رخالل امهدحأ فلحتساف نامصخ هيلإ عزانت اذإ ك احلل يغبنيو

 هل دهشي نأ هلأس نإو . ىرخأ ةرم هفلحتسي عجري الئل هرتفد ىف

 باتك اذهو ميحرلا نمحرلا هللا مسب هل بتكي كلذ هيلعف هل بتكيو

 اذكو اذك رصم ىلع نالف نب نالف مامإلا ىلإو نالف نب نالف هبتك
 دق هنأ باتكلا لفسأ يف وأ هيف نيملسملا هيلع دهشأو هيف نينسلا

 نالف ىعداف نالف نب نالفو نالف نب نالفو نالف نب نالف ينرضح
 لزنف ةنيبلاب هيلع هتوعدف اذكو اذك نالف نب نالف ىلع هل نأ نالف نب

 ىعدا ام لع نيملسملا نيمي هللاب انيمي هل هتفلحتساف هتنيب لطبأو هنيمي ىلإ
 تعطقو قحلا اذه نم نالف نب نالف ءيربو . فلحف قحلا اذه نم

 ءيربو بتكي هنا لوقن ال هريغ نمو . كلذ ىلع هل دهشيو هتجح
 نب نالف ءيربو بتكي هنا لوقي نكلو قحلا اذه نم نالف نب نالف
 تعطقو قحلا اذه نم هيلإ يعدي امم نالف نب نالف ىوعد نم نالف
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 . قحلا اذه نم هيلإ يعدي امم . نالف نب نالف ةجح نيمبلا هذه هنع

 ءيش دعب ًائيش نامألابألجر تنعتي هنأ مكاحلل ناب اذإو : ةلأسم
 كبلاطم عمجأف ةدحاو انيمي الإ كل هفلحتسأ ال ينأ ك احلا هيلع جتحا

 . بوبحم نب دمحم كلذ لعف ةدحاو انيمي كل هفلحتسأ ىتح

 نب دمحم لاق ءيش يف رمأل الجر فلح اذإ مكاحلا يف : ةلأسم
 نب نالف نع نالف نب نالف ىوعد تعطق دقو مكاحلا بتكيو حبسملا
 وهو نالف نب نالف هاعدا يذلا قحلا ىلع اهب هفلحتسا يتلا نيمبلاب نالف

 . اذكو اذك

 فحصملاب همصخ هل فلحي نأ همصخ بلط نإف هل تلق : ةلأسم
 ىلع كلذ سيل هنا يعم لاق بلط ام ىلع هل هفلحي نأ ك احلا ىلع له

 هل كلذ ناك اهجو كلذ ك احلا ىريو فحصلل رضحي نأ الإ ك احلا

 سيل لاق . ك احلا كلذ ىري نأ الإ كعم ع ونم كلذف هل تلق . يعم

 كلذ ىري نأ ال يدنع كاجلا كلذ مزلي ال نكلو . عونمم هنا يدنع

 يرجي نأ امهدحأ وأ اراتخا ولو هللاب نيملا ىلع امهربجي نأ هلف هل تلق
 . ربجلا هل نمم ناك اذإ كلذ هل هنا يعم لاق فحصملاب امهنيب نيما

 اذكو اذك هل هيلع ام اعطق هللاب فلحي نأ عطقلا نيميو : ةلأسم
 امهنيب نامصخلا بصني نأ بصنلا نيميو اذك ديزل هيلع نأ ملعلا نيميو
 سانلا نيب ناميألا و هنايعدي ام ىلع اهب نافلاحتيو . جحلا وأ ةقدصلاب انيمي

 عطقلاب هيف نيمبلاف . هفرعي هسفنل ًاقح هريغ ىلع ىعدا نم امأف ةفلتخ

 ذخألاو عويبلا نم لاعفألاب هيلع هيعدي ام امأو . هيلع اعدملا ىلع
 هنم ىرتشا هنا لثم لعفلا ىلع هيف ناميألا نوكت الف ضبقلاو عفدلاو
 كلذ هابشأ وأ هريغ دنع نم وأ هريغ هل ضبق وأ هيلإ عفد وأ هل عاب وأ

٥١



 عفد ام الو تضبق ام الو تعب ام الو هنم تيرتشا ام فلحتسي الف

 هنكلو ضقتني مث سانلا نيب نوكي دق هنأل كيلع هل ناك ام الو كيلإ
 . ىوعدلا هذه نم يعدي ام لبق نم قح هيلع هل ام هفلحتسي

 لاح لك ىلع بصنلا اهيفأ ناميألا نعو يراوحلا يأ نعو : ةلأسم

 نم لثم بصنلا اهيف نوكي ال ٍيتلاف ةريثك ناميألاف تفصو ام ىلعف

 اهيف سيل تاقدصلا كلذكو . ًابصن اهيف نأ ملعأ الف ةنيبلا هل تدهش

 تومي يتلا يف تاقدصلا يف بصنلا مهيلع سيل انلق امنإو . بصن
 ةأرملل دب نكي مل ًاماتيأ تيملا فلخ اذإف اهقادصب اهل يصويو اهجوز
 امنإو بصن الب نيملا مهل ناك . اهنيمي اوبلطو نيغلاب اوناك وأ نيميلا نم

 اونوكي مل لوقلا رثكأو ىكزا ةيحان نم ءاج انعمس اميف بصنلا اولاق

 بصنلا سيل بلاطلل بصنلا امناف بصنلاب لاق نمف بصنلاب نولوقي
 . هيلإ بولطملل

 امل ناك جحلاب نيملا ةأرملا تبصن ناو يراوحلا يأ نع : ةلأسم

 . هيلإ اعدملل سيل يع دملل بصنل ١ امنإو . كلذ

 لاملاو هيلإ هيعدي لام ىلع الجر فلحي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم
 ىلعف هدحي نأ لبق هفلحتسي نأ زوجي له تلق عمتجم وأ قرفتم
 امهيأف كلذب ارقأو هافرعو هدودح عيمجب لاملا دح اذاف تفصو ام
 هناباغ ولو كلذ زاج هتفرعمو هدودحب امهرارقا دعب هدودح ىلع فلح

 . مكحلا يف يأرلا وه لاملا ىلع فوقولاو . هافرعو هب ارقأو هادح اذإ
 هدح اذإ رباج يبأ خيشلا باوج يف هتدجو ينأ بسحأ لوألا لوقلاو
 . هيلع فقي ل ولو هدودح ىلع فلحو

_ ٥٢



 فحصملاب نيملا يف : نماثلا بابلا

 فلحي نأ مكاحلا ىلل بلطي نميف تلقو نسحلا يبأ باوج نمو
 ك احلا فلحي فيكو كلذ يف نيميلا نوكي فيك فحصملاب همصخ هل

 نا تف نارمع لا يف يتلا ةيالا رظنيو فحصملل كلذف . كلذ مصخلا
 هنيمي فلحي يذلا عضبف إ اليلق انمث مهنامأو هللا دهعب نورتشي نيذلا

 لاق . نيملا نم غرفي ىتح اهيلع هدي عضاو وهو مكاحلا هفلحي مت اهيلع
 كلذ ناك فحصملاب هفلحي ال نأ دارأ نإ مكاحلا ىلع كلذ سيلو هريغ

 سلجم يف هنيم مصخلا بلطو فحصملا رضحي مل نا كلذكو مكاحلل
 دقو همصخ يأرب الإ فحصملا كلذ ذخؤي الو كلذ هل ناك مكحلا

 ركذو فحصملاب فلحي نأ دحأل زوجي ال هنا راثآلا ضعب يف تدجو
 . ةعدب اهنا

 فحصملاب همصخ هل فلحي نأ مصخلا بلط نإف هل تلق : ةلأشم

 كلذ سيل هنإ يعم لاق . بلط ام ىلع هل هفلحي نأ مكاحلا ىلع له
 كلذ هل ناك اهجو كلذ مكاحلا ىريو فحصملا رضحي نأ الإ مكاحلا ىلع
 سيل لاق مكاحلا كلذ ىري نأ الإ كعم عونمم كلذف هل تلق . يعم
 . كلذ ىري نأ الإ يدنع ك احلا كلذ مزلي ال نكلو ع ونم هنا يدنع

 ىرجي نأ امهدحأ وأ اراتخا ولو هللاب نيملا ىلع امهربجي نأ هلف هل تلق
 . ربجلا هل نمم ناك اذإ كلذ هل نا يعم لاق . فحصملاب امهنيب نيملا

 ةروس ىلع نوفلحي اننامز يف سانلا انكردأو خسانلا لاق : ةلاسم
 . رثالا كلذ ةفرعم يف نوبلاط نحنو رظن وأ رثاب هنآ ملعن مل و اضيا ةءارب
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 ةمذلا لهأ ناميأ : عساتلا بابلا

 . نوملسملا اهب مهفلحي يذلا نيملا نوكي فيك هل قح ىلع مهفلحتسي

 ةاروتلا لزنأ يذلا وه الإ هلإ ال يذلا هللاب يدوهيلا فلحي نأ هارن يذلاف

 ليئارسا ينب لإ هلسرأو هيلع هللا تاولص نارمع نب ىسوم ىلع

 نأل وه الإ هلإ ال يذلا لاقي الو هللاب ينارصنلا فلحو . الوسر

 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت هريغ اهلإ هللا عم نا لوقت ىراصنلا

 هللا تاولص ميرم نب ىسيع ىلع ليجنإلا لزنأ يذلا هللاب فلحي نكلو
 نأل اهنودقوي يتلا رانلا تيب برو ريخلا لعاف هللاب يسوجملا فلحيو

 هللا قلخ نم رشلا نم ءيش سيلو ريخلا لعفي هللا نا نولوقي سوجملا
 اودارأ ثيح نم ردقلا مهيفنب نب قحلا اوفنو سوجملا لوق ةيردقلا تئطاوف

 كلمع ل يذلا اريبك اولع ا هللا لاعت ههيزنتو هللا مظعت مهمعزو مهلهجب

 هريدقتو . هكلمو هتردق ف هل كيرش ال هتئيشمب الإ اعفن الو ارض دحأ

 . اريبك اولع هللا لاعت

 بلاط يبأ نب يلع نا ورمع نب سادح نع ةداتق انثدحو : ةلأسم

 يذلا ضرالاو تاومسلا بر وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دوهيلا فلحي ناك
 ىلع ليجنإلا لزنأ يذلا هللاب ىراصنلا فلحيو . ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ
 هللاب فلح نإو . نسحف هب فلح وأ اذهب يضاقلا ذخأ ناف . ىسيع
 نم كلذ ناك امنإ غلبأو نسحف كلذ ىلع دزي م و وه الإ هلإ ال يذلا
 ةلم لك فلح نأ لإ بحأ هريغ نمو . مهقرفتل ًاديدشت و ًاظيلغت ىلع

 مهباتك و مهنيدب
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 اذإ نوفلحي فيك ةمذلا لهأ نع بوبحم نب دمحم لئس : ةلأسم

 نوفلحي مهناف دوهيلا امأف . هنم مظعأ ءيش الف هللاب نوفلحي مهنإف اوفلح

 يذلا هللاب نوفلحيف ىراصنلاو . ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب
 . ىسيع ىلع ليجنإلا لزنأ

 لاقو نوهركي امبو مهنيدب باتكلا لهأ فلحي نأ ىرأو : ةلأسم
 يدوهيلا فلحي لاق نم لاقو هريغ نمو . هللاب الإ نوفلحي ال مهضعب
 ليجنإلا لزنأ يذلا هللاب ينارصنلاو . ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب
 بحأ لوألا ىأرلاو هنيد نم ةءاربلاب فلحي لاق نم لاقو . ىسيع ىلع

 . مهيلإ

 رشاعلا بابلا
 نم امثدحأ ضارتقا يفو كلذ ريغو نيكرشملا ناميأ يف

 امشدحأ ملسأ اذإ ءافولا يفو ريزانخ وأ ارمخ هبحاص

 ثنحي ملف كرشم وهو كلذ ريغو قتعلاو ةقدصلاب فلح لجر نعو
 فلح ام هسفن ىلع مرحي ناك نإ لاق . همالسإ دعب ثنح مش ملأ ىتح

 نمو . هيلع ثنح الف هسفن ىلع همرحي ال ناك نإو . ثنحلا هيلعف هيلع

 . لاح لك ىلع ثنحلا هيلع لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق لاق هريغ
 ميرحتلا ركذي يذلا ثلاثلا لوقلا اذهو هيلع ثنح ال لاق نم لاقو

. نسح لوق وه



 لجر نع هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم ابأ تلأس : ةلأسم
 يضتقي نأ هلأ ضرقملا ملسأ مث ريزانخ وأ أرمخ اكرشم ضرقأ كرشم
 رمخلا هيلع مرح دقف ملسأ اذإ ال لاق ريزانخلاو رمخلا كرشملا نم

 ملسا يذلا اذهل كرشملا ىلع ناك نإ كلذكو . هل تلق . ريزانخلاو

 نم هنم ذخأي ال لاق ملسأ نأ دعب هذخأي نأ هلأ ريزانخو رمخ نم

 رمخلا نمت ناكرشم امهو هنم ذخأ دق ناك نإف هل تلق ريزانخلاو رمخلا

 . لالح هل وهأ هنيعب ريزانخلاو رمخلا نمث هدي يفو ملسأ مث ريزانخلاو
 ملسأ مث ناكرشم امهو ريزانخلاو رمخلا نم ذخأ نإف هل تلق . ال لاق
 لاق كلذ يف يأرلا فيك مأ هل يهأ اهنيعب ريزانخلاو رمخلا هدي يفو
 هيلع ملسأ يذلا وه ضرتقملا نإف .هل تلق . ريزانخلاو رمخلا هل لحي ال

 لاح يف اهايإ هضرقأ اذإ كرشملا اهبحاص ىلإ ريزانخلاو رمخلا يدؤي نأ
 لاق نم لاقو . هيلإ كلذ ةميق يدؤي نأ هيلع لاق نم لاق . امهكرش
 نم مكاح هيلع مكح نا كيلإ بحأ امف هل تلق . كلذ هيلع سيل

 كلذب رأ مل لاق . ريزانخلاو رمخلا ةميق هيلإ يدؤي نأ نيملسملا ماكح
 هيف فلتخا دقف ريزانخلاو رمخلا اما لاق هيلع مكحيو هل تلق . اسأب
 هيلع مكحي هنا لاق نم لاق كرشمل ريزانخ وأ رمخ هيلعو ملسأ اذ اذإ

 . مهل سانلا لاومأ نا وه لاقو . هيلع مكحي ال لاق نم لاقو .
 كرتتأ ايلو كل ناكو . كرشملا همكاحي مل و يطعي نأ ىيأ نإف هل 0
 . ملعأ هللا و ريزانخلاو رمخلا ةميق هطعي نا هتيالو كرتأ ال لاق هتيالو

 ملعن ال لاقو كرشملا ىلإ كلذ يدؤي نأ هيلعف ريزانخلاو رمخلا نمث امأو

 نيبي ال ملعأ هللا ديعس وبأ لاق . اهلثم وه نم اهاواسو افالتخا كلذ يف
 هيلع ام ملسملل نوكي نأ ينبجعيو هيف فلتخي ال امم عضوم هنا يل

 هل ناك اك هذخأي نأ هل سيل هنا لاق اك اريخ الإ مالسإلا هديزي الو
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 مكح يف مهل نوكي نأ يدنع دعبي الف . امهنيب مالسإلا لوخدلا
 مهنيب مكحأ نإو ىلاعتو كرابت هللا لوقل كلذب مهل مكحي نأ نيملسملا

 ميرحت تبئأ اذإو اهنمث ميرحت ةنسلا يف تبثو رمخلا ميرحت هللا لزنأ امب
 مهمكح يف كلذكف . مهسفنأ تاذ يف مالسإلا لهأ ىلع اهنم
 باتكلا لهأ مهئاوهأ عابتا كلذ ناكف الإو مهيلع مرحي امب نومكحي ال
 رمأو هللا لزنأ ام ريغب مهئاوهأ عابتا نع هللا ىهن دقو كرشلا لهأ يف
 . هللا لزنأ ام مهنيب مكحي نأ

 مرلا ف نميلا : رشع يداحلا بابلا

 نا مر هنا ركنملا لاقو عدم هيف يعدا اذإ مرلا يف نيملا يف ليقو

 ىوعدلا هيف عقو ام وأ ضرألا هذه نا فلحي نأ وهو ركنملا ىلع نيملا

 . ملعأ هللا و هئاك رشلو هل مر

 ىرن انا ملعاو حور نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نامصخلا رقأ اذإ مرلا نم ةفورعملا ضرألا يفو ءاملا يفو ةعارزلا يف نيما
 اذه نا موق ىعدا اذإ مرلا يف نيملا ىرن ال امنإو . مرلا نم كلذ نأ

 سيل هنا كلذ هدي يف نم ركنأو مر نيضرألا هذه نأ وأ مر جلفلا

 نحن امأو . اذه لثم يف نيملا بوجوب ضعب لاق دق اضعب لعلو . مرب
 رخآلا ىلع امهدحأ ىعدا اذإو . ملعأ هللاو انيمي اذه لثم يف ىرن الف

 فرعي مر ريغ يف وأ فرعي مر يف ناك ءام هل دس وأ ًاعرز هل زج هنأ
 مرلا يف نيمي ال امنو . كلذ يف هيلع يعدملا ىلع نيميلا يعدملل نإف

 ةعزانملا نم نوكي ام كل تفصو ام وحن ىلع مرلا يف صاخ رمأ يف

 . اذه ىلع مومرلا يف نيمي ال هناف مومرلا نم ءيش ف

_ ٥٧



 امنإو . هلهأل مرلاف دحأل لصأ اهيفو موقل ة راثا لك ليقو : ةلأسم

 . ةراثالا لهال ىقابلاو مهل وهف مهدوهش

 ضرأ ةرانا مهنيب لجر ةئام وحن موق يف بتكلا ضعب نمو : ةلأسم
 اومزلاف ةعبرا ىلع ضرالا كلت اومستقاو طهر ةرشع وحن ةخيشم مهم

 يمه لب رخالا لاقو . ضرالا هذه عبر ل مم لجر لاق كلذ لعب

 ن أب لأ اسي وهو عبارلا يعدملا ماقأو اننيب لهأ ةعامجل و كلذ انل ةراجا

 انالف بانذف ءازجأ ةعبرأ ىلع ضرألا هذه اومسق مهنم ةعامجو انالف

 هتثروف كله هتصاخ ضعب ناك دقو . كله نأ ىلإ هدي يف لزي ل و ءزج

 رضحمب ضرالا هذه نم اهجوز ةصح نم اهتصح تعاب ش هتجوز

 . بسني كلذ ىلإو كلذب ةفورعم ضرألا هذه نأب ةنيب نورخآ
 نم كله نأ لإ اثاريم اهيف دحأل نا نوملعي ال مهنا ةثرولا تمعزو

 انتخيشم نم ناك امي ملعن ال مهنم فنص لاقو . ىقب نم ىقبو كله

 ةزاجالا ىف انيلع لضف انئاب آل سيل ةخيشملا دالوأ لاقو . انتراجأ ف

 لودعلا ةنسملا تماق اذاف . لودع مهلك ةنيبلا و . العف اهيف مش زيجن الو

 ةرانإ الإ اهارأ الف . ةنيبلا تماق ام عم ضعب ىلع لضف مهضعبل سيل

 . مهيلإ بسنت يتلا ةريشعلا ءامسأ ىلع مهنيب
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 رشع يناثلا بابلا

 جاوزألاو هديسو دبعلاو هدلوو دلاولا نيب نيملا

 لوسر لاق لاق هللا دبع نب رباج نع انموق نع هنا بسحأ اممو

 هديس ىلع كولمملل نيمي الو اهجوز ىلع ةأرملل نيمي ال يع هللا
 لوقلا اذه ملعأ الف ةأرملا امأ رثؤملا وبأ لاق . هدلاو ىلع دلولل نيمي الو

 ؟. وهو . هل مصخ اهنا مهلوق يناعم يف جرخيو انباحصأ لوق نم اهيف
 ل يبنلا نع تبث دقو ضعب امهضعب ىلع امهيواعد عيمج يف اهل

 ىنعم هبشي يدنع اذهو هيلع يعدملا ىلع نيمبلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ

 اهعنمف اهيلع يعدمو ةيعدم مكحلا يف تبجو اذإ اهنأل ةنسلا ةفلاخم
 اذه ملعأ الو باتكلا مكح هبشت ةنس نم صوصخمب الإ ! زوجت ال نيملا

 نوفلتخي انباحصأ نإف هدلاو ىلع دلولا نيمي امنإو . ىنعم هل جرخي ام
 قحلاو لاملا ىنعم يف جرخي دلاولا ىلع دلولا ىوعد تناك اذإ كلذ يف

 ضعبو . هلام يف هيلع نيمي الف هدلاول دلولا لام نأ بهذي مهضعب نآل

 نيملا هيلعف دلولا امأو هل نيملا هدلو ىلعو . هدلول نيمبلا هيلع نا لوقي
 ريغ دلولا لام نا لوقلا اذه بحاص بهذيو . هدلاول لاح لك ىلع
 هديس ىلع دبعلا نيمي امأو . هلام امهنم دحاو لكل ناو دلاولا لام

 جرخت يتلا اهلك هاوعد يف . ماكحألا يناعم يف هديس ىلع دبعلل تيمي الف

 هنأ ىلإ لؤي هلك كلذ نأل نادبألا يف الو . لاومألا يف قوقحلا جرخم

 ىعدا نا امأ و . هلام يف هيلع هموصخ الو هلام يف هيلع نيمي الف ديسلل

 بابسأ هنم دلوتي امم وأ قتعلا يناعم هبشي امم وأ قتعلا نم ائيش هيلع

 يدنع هيلعو هل مصخ عضوملا اذه يف هنإف هكلم نم هب جرخيو . قتعلا
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 اذه يف يل نيبي الو . نيملا هديس ىلع ناك اهزجعأ نإف ةنيبلا

 . فدالتخا

 اقح نيدلاولا ىلإ دلولا ىعدا اذإ بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم
 اذه ىلع امكيأرب افلحت نأ اتئش نا امهل لوقي مكاحلا نإف ةنيبلا زجعأف

 هانفلح نيملا هيلإ ادرت نأ اتئش ناو امكيلإ اكدلو هاعدا يذلا قحلا
 نيملا هيلإ ادر نإو هاوعد نم ائرب دقف هل افلح نإف هقح ىلإ هانلصوأو

 هسفن دلاولا ءيربي نأ الإ امهلام نم هيلإ هلصوأو هقح ىلع مكاحلا هفلح
 هافلحي الو افلحي نأ اهرك نإف ءيرب هنم هسفن ءيربا اذإف هدلو لام نم
 ك احلا امهسبحا العفي مل نإف . نيملا ىلع ناربجيو امهيلع كلذ نإف

 امدعب هدلول هيلع قح نم هسفن دلاولا ءيرب اذاف هايإ امهنايصع ىلع
 رمأو . مكاحلا هب هل مكحو ةنيبلا هيلع ماقأو هركنأف هدلو هيلع عفر
 ءيربي هناف اذه دعب نم هنم هسفن ءيرباف هقح هدلو ىلإ ملسي نادلاولا

 . قوقحلا .نم كلذ ريغ وأ هدلول هيلع ناك اقادص كلذ ءاوسو

 رشع ثلاثلا بابلا

 يقاوسلاو لاومألا قيرطو زئاجلا قيرطلا يف نيملا يف

 ةعامج يف انتمأ شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع يبأ نع بسحأ
 لاقو . مل اقيرط هيف نأ ةعامجلا ىعدي عضوم ىيف لجرو مه اوعزانت
 فيكو مهنيب ملحلا فيك قيرطلا مهركنأو هل لام هنا لجرلا كلذ
 يذلا باوجلا . كلذ يل نيب مهنم دحا ىلع تبجو نا نيميلا مهمزلي
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 هيف نا ةنيبلا ةعامجلا ىلعف لجرلا دي يف عضوملا اذه ناك نا تفرع

 اعدملا ىلإ نيملا همزل هيلإ اعدملا ىلإ نيملا اوبلطو اهوزجعأف مهل قيرط
 لبق نم قح هيف ةعامجلا ءالؤهل ام هل عضوملا اذه نا نيمبلا همزل هيلإ

 نإ اماف . نوفورعم موق قيرطلا ىعدا نا اذه اهنوعدي يتلا قيرطلا

 نيملا توبث زاوج يفو اهيف زيمي نكي مل زئاج قيرط اهنا ىوعدلا تناك
 . فالتخا

 اهعطقف رخآ اهيلع عقوت قيرط يف ةلخن يف لوقت ام هل ليق : ةلأسم
 ىلع عفريو قيرطلل بستحي نأ رخآ دارأف اهب رضأ ائيش اهنم عطق وأ
 ناكو قيرطلا يف تناك نا اهنا يعم لاق . كلذ هل له لجرلا كلذ
 بستحا نمل زاج اهنم عطق ام عطق وأ اهعطق ينعأ ةرضم كلذ يف
 نم كالمالا اهيلع يرجت ال تناك اذإ قيرطلل لاملا وأ قيرطلل يدنع

 . اهكلام ىلإ كلذف كالمألا اهيلع يرجت تناك نإو . ذفاونلا قيرط
 دحأ ىلع كلذ هعم حصي مل هنأ ريغ ذفاونلا نم تناك اذاف هل تلق
 يعمف لاق . ةمهتلاب هيلإ عفري نأ هل له آدحأ كلذب مهتا دق هنأ الإ
 زوجيو هل ليق . ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ هيلع بستحا نا كلذ هل نأ

 ىعدا مكاحلل لوقي نأ رضحو عفر اذإ ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ هل

 . اذكو اذكب همهتا لوقي وأ هب همهتا يذلا اذكو اذك لعف هنأ هيلع
 نم باستحالا زوجيف هل ليق . ملعيو هدنع اك لوقي هنا يدنع لاق

 نوكي ن الإ هريغ هقدصي نأ كلذ زوجي الف هقيدصت يف اما لاق . لكلا
 زوجيو هل كلذ زئاجف مصخ هيف وه نوكي ائيش ناك اذإ اماو . ةقث

 . ةقث ريغ ناك ولو هنم عاتسالا مكاحلل

 يقاوسلاو زئاجلا قيرطلا نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
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 . نيبستحملل ناميأ اهيف سيل زئاجلا قيرطلاف . ناميأ اهيف زئاوجلا

 . بلاط اهيف بلطن اعيمج ةيرقلا لهأ عمجت تناك اذإ رئاجلا ةيقاسلا امأو
 عمجي نأ الإ رئاجلا ا قيرطلا لثم اهارأف ةيرقلا لهأ عمجت ةيقاس تناكو
 تناك نا اماو . كلذ مهلف اوفلحي وأ اوفلحي نأ ىلع اعيمج ةيرقلا لهأ

 نيعلا هل ناك اقح اهيف بلط نمف زئاج يهو نيفورعم موقل ةيقاس
 . هيلعو

 نميف ىري ناك هنا . يلع يبأ نب دمحم نب هللا دبع ظفح : ةلأسم

 ناك ناو كلذ زيجي ناك هنا قيرطلا ىلع ةنيب رضحي وأ اقيرط بلطي
 اولاقو . دوهشلا هب تدهش ام ىلع مهزيجي. ناك لاقو هزاجأ اكلسم

 كلسملا ىلع ةنيب رضحأو هكلسي لجر ىلإ هدلاول اقيرط لجر بلط اذإ
 قيرطلا اذه كلسي يأ نأ هللاب انيمي فلحف وه هكلس مم هدلاول هنا

 بلط ناو . لطابب يل اودهش يدوهش نأ ملعأ امو هدعب نم انأ مث
 هل قيرطلا نأ فلح . هزاوجب ةنيبلا رضحأو هسفنل قيرطلا

 رشع عبارلا بابلا

 ىوعدلا يف هلوق نمو اهيف يواعدلاو باينلا يف نيما

 مدعاو ًابوث هل قرحأ هنا لجر هيلع ىعدا لجر يف لوقت ام هل ليق
 يدنع لاق . اذه يف نيملا نوكي فيك همصخ نيمي ىلإ لزنو ةنيبلا
 ناولألا عاونأ يأ نم بوثلا ةفص دحي ىتح هنا لوقلا ضعب يف نا

 نم لاقو اذه ىلع الإ نيملا ىرجت الو اذكو اذك ىلإ هتميق دحيو وه
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 هذه نم هيلإ هيعدي ام لبق نم قح هل هلبق ام هل هفلي يدنع اميف لاق
 بوثن ةلا اذه لبق نم ىوعدلا

 بيغيو هضبقيو بوث لجر نم يرتشي لجر يف ليقو : ةلأسم
 7 اذإ هنيمي عم عئابلا لوق كلذ يف لوقلاف . اقرخ هيف نأ يعدي ش

 . هعاب بوثلا اذه هنأ ملعي ام نيمي هيلعو هل هعاب يذلا وه هنأ بوثلاب

 بوثلا اذه يرتشملا لاقو هسفن ( لصألاب ضايب ) نراف ليقو بيع هيفو
 هنا لاق نم لاقف . كلذ ملعأ ال عئابلا لاقو كنم هتيرتشا يذلا وه

 نم يقب ناك نإو هنيمي عم هلوق لوقلاف نمثلا ذخأ دق عئابلا ناك نا
 لوقلا نا لاق نم لاقو . هنيم عم يرتشملا لوق لوقلاف ءيش نمنلا

 نوكي نأ الإ يرتشملا ىلع بوثلا باغ اذإ لاح ىلع عئابلا لوق
 عم وه هنا هلوق لوقلاف رايخلا مايأ يف هدر دارأف رايخلا هيف يرتشملل
 عقو مث تباغف ةفصلاو نيعلا يف هباشتت ءايشالا نم ناك ام لكو . هنيمي

 هيلع بجي اميف يرتشملا ىلعو . ملعلاب عئابلا ىلع نيعلاف ركانتلا اهيف
 ىلع عطقلاب هيف نيملاف نيعلا يف هباشي ال ناك ام لكو عطقلاب نيملا ٢
 نم تبثي اميف هراكنإو عيبلا يواعد نم نوكي اميف يرتشملاو عئ

 دقع ىف يواعدلاو ركانتلا ناك اذإ كلذو هيف نيعلاو عيبلا يف ة ةل

 نإ امأ و . ماكحألا نم هيف دلوتي امو عيبلا دقع مكح هيف تبنيل عيبلا

 نيمي الف نيملا بلطي امنإ هنإف عيبلا ىوعد عم نمثلا يف يواعدلا تناك
 لبق نم مهاردلا هذه هل هلبق ام نيملا امنإو عيبلا يف هيلع يعدملا ىلع
 . هيلع هيعدي يذلا عيبلا اذه

 هركنف هدري مث نمثلا دقنو ابوث لجر نم ىرتشا نمو : ةلاسم
 نا . كبوث وه لب يرتشملا لوقيو يبوث وه سيل لوقيو عئابلا عيبلا
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 نأ الإ هبوث هنا ملعي ام نيمبلا عئابلا ىلعو هبوث هنا يرتشملا ىلع ةنيبلا

 . قدصم يرتشملا نإف رايخلا هل لعج نوكي

 ةفرعملا لهأ عم هتميق بوث رخآ هل ذخأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ةعست هتميق لاقف هفلحي نأ دارأو . مكاحلا عم هركنأف مهارد ةرشع هب
 ةميقلا هذه دحي 'نأ الإ هل زوجي ال مأ نيملا هذه يف كلذ هل له . مهارد

 هتميق لاق اذإ هل زوجي هنإ يعم لاق . ةيرظنلا لهأ عم هتميق يه يتلا

 كلذ رهظي مل ولو . يدنع هنا هتين يفو اذكو اذك هتميق لاق وأ يدنع يدنع

 نم رثكأ هعيب دارأ ول نأ هعم هتميق تناك نإ تيأرأ تلق .

 7 ذ هل له كلذ نم لقأ نيملا تقو يف هتميق لعج دق كلو . كلذ

 ناك هدنع ةميق لقأ هناو . هسفنل طايتحالا كلذب دارأ ناك اذإ لاق

 . لوألا يف هسفنل هنم ًاطايتحا يدنع كلذ

 قرس هنا لجر ىلع مكاحلا عم تعدا ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم

 نوكي له هب اهل رقأ يذلا بونلا وه اذه نأ رقأف هدجي ل ابوث اهل

 مسا هيلع عقي نوكي ام رضحأ اذإ هنا يعم لاق . هنيمي عم هلوق لوقلا

 . يعدملا كلذ دارأ نإ هنيمي عم هلوق لوقلا ناك هب رقأ يذلا ةيمستلا

 رقأف ةمامع هدنع هل نأ رخا ىلع ىعدا لجر نع لئسو : ةلأسم

 يعم لاق . كلذ لبقي له يمه اهنا لاقو ةعطقتم ةمامع رضحأو كلذب
 عم هنم كلذ لبق ةمامع كلذ نأ لودعلا نم رظنلا يف جرخ اذإ هنا
 ةمامعلا ماكحأ نم جراخ عطقلا كلت نا رظنلا يف جرخ نإاف . هنيمي

 هل تلق . ةمامعلا مسا هيلع عقي ائيش رضحي نأ هفلكو هنم لبقي ل

 له يه سيل اهنأ رخآلا ركنأف لودعلا رظن يف ةمامع هرضحأ اذإف

 يتلا ةمامعلا هذه نا لاق اذإ يدنع اذكه لاق . نيمي هيلع يعدملا ىلع
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 دارأ هلعل ةمامعلا هذه نا هنم نيملا نوكيو هل تلق . اهب هل تررقأ

 ةمامع رضحأ ناف تلق . يدنع اذكه لاق اهب هل تررقأ يتلا ةمامعلا

 تعطقت اهناو اهب رقأ يتلا يه اهنا لاقو ةمامع اهنا رظنلا يف جرخت ال

 اهنا لاقو . ةمامعلا مسا هيلع عقي ائيش هرضحأف اهريغ ك احلا هفلكف

 همزلي ام هللاب نيمي هيلع نوكي هنا يعم لاق . نيملا نوكي فيك يه

 اهرضحأ اذإ ةمامعلا هذه نم ربكأ اهب هل رقأ يتلا ةمامعلاب هل هرارقإب هل
 اهذخأ ىلع ريخألا ربج ج فلح اذإف . لوألا يف هب رقأ ن ك امع لدبلا

 يف رظنيو

 نأو ةمامع هل عاب هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو : ةلاسم

 . يعدملا ىلإ نيملا درف هنيمي بلطو هركنأف مهارد ةثالث اهنمث نم هدنع
 نم مهارد ةثالث اذه همصخ هدنع امنإ فلحي لاق . فلحي فيك تلق

 . ةمامع هل عاب هنا هيلع يعدي ام لبق

 كلذب هل نكي مل و ابوث لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ةفصلا وآ ةميقلا ىلع فلحي فيك بلاطلا ىلع نيملا بولطملا درف ةنيب
 ةفصلا وأ ةميقلا ىلع فلحم هنأ تفرع يذلا لاق . عارذلا وأ لوطلا وأ

 ةديدح لثم ناكو فلحي نأ هيلع يعدملا دارأ نإ كلذكو . ملعأ هللاو
 ءيشلا فصي هنا تفرع يذلا لاقو . كلذ ريغ غ وأ نيصح وأ بلخ

 . ملعأ هللا و هيلع فلحي ت هموقيو

 اذإ هب بهذو يرتشملا هضبق املف ابوث لجرل عاب نمو : ةلأسم
 عاب ام فلحي نأ هيلعف هنيمي ىلإ لزن اذإف كلذ عئابلا هدحجف راوع هيف
 فلحي نأ هيلعف بيعلا اذه ركنأو هنيعب بوثلا فرع نإو بوثلا اذه هل

 . بيعلا اذه هيف نأ ملعأ امو بوثلا اذه هعاب دقل هللاب
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 نميف ىري ناك هنأ يلع يبأ نع دمحم نب هللا دبع ظفح : ةلأسم
 ناك نإو كلذ زيجي ناك هنأ قيرطلا ىلع ةنيب رضحي وأ ًاقيرط بلطي
 اولاقو . دوهشلا هب تدهش ام ىلع مهزيجي ناك لاقو . هزاجأ كلسم
 كلسملا ىلع ةنيب رضحأو هكلسي لجر ىلإ هدلاول اقيرط الجر بلط اذإ
 انأ مث قيرطلا اذه كلس يبأ نا هللاب انيمي فلح . هكلس م هدلاول هنا
 قيرطلا بلط ناو لطابب يل اودهش يدوهش نأ ملعأ امو . هدعب نم

 هل قيرطلا نأ فلح هزاوج ةنيبلا رضحأو هسفنل

 رشع سماخلا بابلا
 ربدلاو ضيحلا يف ءىطولا ىوعد يفو نيملا يف

 ناركسلا ءىطو يفو

 يبأ نعف . ضيحلا يف اهئطو هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما نعو
 فلحي نأ هب مكحي هنا دجوي هنا هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع

 نب ديعس مس اقلا وب ا ل اقو . ضئاح اهن ا ملعي وهو اهئطو ام هلل اب ًانيمي

 ملعي وهو اهئطو ام هللاب انيمي فلحي هنا هللا امهمحر ديعس نب دمحم

 مهمحر بوبحم نب .دمحم هللا دبع يبأ ى أرو كلذل ادمعتم ضئاح اهن ا

 ناك اذه ريغ ىلع ةأرملا ىوعد ناك نإو نائطاوتي امهالكو . مدقملا هللا

 ىلع سيل مكاحلا هاري ام ىلع نيملا ىرجت امنإو . باوج مالك لكل
 همحر ديعس وبأ لاق . مكاحلا يأر هبلطم قفاوي نأ الإ مصخلا هبلطي ام

 نامض وأ ةمرح هيف هيلع يعدملا ىلع بجع اميف مزلي امثإ نيمبلا نا هللا
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 . كلذ نم هيلع دري ام عيمج مكاحلا ربتعيف لاق . كلذب رقأ ول نأ

 اهجوز ىلع ةأرما تعدا اذإ مكاحلا يف لوقت امف هل تلق : ةلأسم
 . ةنيبلا اهاوعد ىلع اهفلكي له ادمعتم ربدلا يف وأ ضيحلا يف اهئطو هنا
 . هرارقإب ةنيبلا هيلع دهشتف هريغ عم رقي نأ نكمي هنأل يدنع اذكه لاق

 تلق . يدنع اذكه لاق . نيمي هيلع له . ةنيبلا تزجعأ نإف هل تلق

 لاق . هتنكاسمب اهيلع مكحي له هيلإ يعدت ام لاطبإ ىلع فلح اذإف هل
 هنم برقلاب اهزمأيو اهجوز ناك نإ هتنكاسمب اهرمأي مكاحلا نا يعم
 ىلع مكاحلا دنع تدسف دق تناك اذإ . تعدا اميف . ةقداص تناك نإ

 هفلحت نأ تعنتما ناف هل تلق . هيف فلتخي ال امم مكحلا يف اهجوز
 . يدنع اذكه لاق . ىلوألا ةفصلا ىلع هتنكاسمب مكاحلا اهرمأي له
 كجوز ناك نإ لقي مل و اذه نالف ةعاط يمزلا اهل لاق ناف هل تلق
 اهبلطي دوعي نأ هيلع له هيبراقت الف ةقداص تنك نإ اذه عم اهل لاق اذإ

 هللا ءاش نإ كلذ همزلي ال نأ وجرأ لاق طرشلا اذه اهيلع طرتشيو

 نإ اهرمأ دق ناك اذإ امهاوس يف فنأتسي اميف رمألا مكحيو . ىلاعت
 . هيلع تدسف دق تناك اذإ هبراقت الو هنم برهتلف ةقداص تناك

 رهش يف اهسفن نع اهدواري اهجوز نا معزت ةأرما نعو : ةلاسم
 لاق . ةيعدم اهنال معن لاق . نيمي اهل همزلي له ضئاح يهو ناضمر

 . لعف ناك نإ نيمي همزلي هللا دبع وبأ

 هنا هتجوز هيلع تعدا لجر يف هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 اهاوعد الإ تلاق ام قدص ملعي ال وهو . ضيحلا يف ادمعتم اهئطو
 اهقدصي نأ هل ناك . تبذك لاقف كلذ نع يه تعجر مت اهقدصف

 اذإ ةيعدم اهنأل هتجوز يهو . لوألا حاكنلاب اهيلإ عجريو ةبذاك اهنا
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 مكحلا يف اماو . هلوق ىنعم ىلع يدنع هل زوجي اميف اهاوعد نع تعجر
 . اهاوعد ىلع وه اهقدصو مكاحلا دنع هيلع كلذ تعدا دق تناك اذإف

 نأ دارأف اهسفن تبذكأو كلذ تركنأف تداع مم امهنيب ك اجلا قرفو

 كلذ نم اهعنمي نأ يدنع مكاحلل ناك اهيلإ عجريو كلذ ىلع اهقدصي

 اهنأل كلذ لجرلل زوجي هنا يدنعف رئاجلا يف امأو . مكحلا رهاظ يف
 ىلع تناك اهاوعاد نع تعجر اذإف هيلع لصالا يف ةيعدم تناك

 يدنعو . هتجوز تناك نإ ةيجوزلا ماكحأ نم لوألا يف هيلع تناك ام
 ملعي مل اذإ اهلوق قيدصت ىنعم ىلع اهاوعد ىلع اهقدصي نأ هل زوجي هنا

 . هدنع ةقودص يه تناك ولو تلاق ام قدص ملعي نأ الإ اهملعك وه

 تعداف مكاحلا ىلإ هتجوزو وه رضح لجر نع لئسو : ةلاسم
 نم ةجاح اهنم يضقي نأ دارأ هنأ رقأو ادمعتم ضيحلا يف اهئطو هنا
 ةيعدملا يه اهنا يعم لاق . امهنم يعدملا نم جل واف أطخ اف جرفلا ريغ

 يعم كلذكو . داسفلل ةيعدم يهو اطخلا يف هيلع دسفت ال اهنال

 . أطخ هنم كلذ ناك هنأ جوزلا رقأ اذإ ربدلا يف ءىطولل يعدملا

 ىف اهئثطو هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 همزلي سيل هزأل اهاوعد عمتسي ال هنأ أطخ وأ ادمع مست مل و ربدلا

 هيف اطخ ربدلا يف ءعىطولا نإ لاقو . اطخ اهئطو هنأ رق ول نأ ءيش
 اهنل افالتخا هيف ملعأ الف اطخ ضيحلا يف ءىطولا امأو لاق فالتخا
 . دسفت ال

 ركني م اهربد يف اهئطو هنا هتجوز هيلإ يعدت لجر نعو : ةلأسم
 اهئطو ام فلحي هنإف فلحي فيك كلذ يف هنيمي ىلإ ةأرملا كزنئو كلذ
 . اهيلع مكح اذإو كلذب تدسف اهنا ملعي الو . كلذل ادمعتم هجرفب

٦٨



 اهنكمأ امب اهئطو نع اهسفن هتعن ام كلذ اهمزلو هعم ةنونيكلاب

 تنقيتساو ربدلا ف اهئطو هنا تملع اذإ كلذو اهمزلي ل ةدهاحم الب

 ةمرح اهنأل لسو ربتعملا يفو . اهل جلوأ ىتح ادمع اهب كلذ لعف هنا
 . هدهاجت ال ضيحلاو . هدهاجت قالطلاو ةم رحلا نالو

 يف اهئطو هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما نعو رثألا نمو : ةلأسم
 ىلع تفلحو مكاحلا ىلإ اعفتراو كلذ وه ركنأف ربدلا وأ ضيحلا
 اهنا تعداو كلذ نع اهسفن تبذكأ مث امهنيب مكاحلا قرفو تعدا ام

 . تجوزت نكت مل ام كلذ اهل معن لاق . هيلع كلذ اهل له هتجوز

 مث اهتدع تضقنا دق اهنا تلاقف اهتعجارم دارأ مث اهجوز اهقلط نإف

 اهعجاري نأ هل لاق . ةدعلا يف دعب ينا تلاقو اهسفن تبذكأ تداعأ

 ( . اهمهتي مل ام

 تعدا ةأرم ا يفو . ركب يأ دمحم نب دمحأ ركب يأ نع : ةلأسم

 هنيمي تدارأو كلذ وه ركنأو ربدلا يف اهئطو ىلع دمعت هنا اهجوز ىلع
 نوكي هنا يراوحلا يبأ باوج يف دجوي ام ىلعف ظفللا نوكي فيك
 يه كلذكو . اهربد يف اهعماج ام هنا هللاب ًانيمم فلحيف نيملا هيلع
 . اذه لثم يف انيمي اهيلع ىري ال نيملسملا ضعب لعلف نيمعبلا اهيلإ در نا

 لاقف دمحأ نب نسحلا يلع ابأ تلأس ينا ريغ ملعأ هللاو تدجو ام ىلع
 . فلحت نأ اهيلع ناك نيملا اهيلإ در اذإ هنا يل

 اهعماج هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ىلعف . ربدلا يف اهعماج هنا ملع ام هنا فلحي هنا م وه ركنأو ربدلا يف
 فلح ناف ادمعتم ربدلا يف اهعماج ام عطقلاب نيملا هيلع ناف فصو ام
 ربدلا يف اهعماج هنا تملع دق ةأرملا تناك ناف . هعم ماقملاب اهيلع
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 لقأل تدلوف اهئطوف ةأرما ج وزت يذلا امأو ديعس يأ نع : ةلأسم

 اهسفن هتأطوأف كلذب نيلهاج ناك اذإف رهشأ هثالثل وأ رهشأ ةثالث نم

 مارح هنا ملعت يهو مارحلا ىلع تدمعت نإو اهقادص اهلف ةيجورزلاب

 اماو . اهنيمي عم كلذ ف امل وق لوقلاو . اهل قادص الف هتعدحخو هترعو

 لوقلاف كلذ تركنأ ناف رهشأ ةثالث نم لقأل تدلو اهنا اهيلع هاوعاد
 ىلع ربجي مل ةخسن ربج كلذ تركنآ نإف اهئطوب اهقادص هيلعو اهلوق

 يعدي وهو ةيجوزلاب هيلع موكحم اهنال اهوسكيو اهيلع قفني نأو اهقالط

 ءاش نإو ةقفنلاو ةوسكلاو مزال هل قحلاف كلذ ركنت يهو جيوزتلا خسف

 اهئطو ىلإ برقي الو هيلإ كلذف قلط ءاش نإو ىسكو قفتاو كسمإ

 كلذ يف قدصي الو هيلع امب ذخؤي امنإو اهؤطو هل زوجي ال هنأ رقي هنأل

 لجرب اهجوز اهيلو نأ مكاحلا عم تعدا ةأرماف هل تلق : ةلأسم

 اهبلاطيو اهسفن ىلع اهرباكي لجرلا ناو جيوزتلا تريغو هب ضرت مل و
 زوجي ام اهنع لجرلا عنمت اباتك مكاحلا نم تبلطو ديعب دلب يف يهو

 هنمأي نمم ةقث مع احلا عم ناك نإف لاق اهل لوقت امو اهل هلعفي نأ مكاحلل
 ىنعم بلطت نأ نم اهيلع فاخ اذإ اذه ىلع اهعم ثعب ماكحألا ىلع
 نإو قحتسي ام ردق ىلع هبقاعو هعنم كلذ حص نإف كلذ ةحص

 نيملسملا نم وأ ماكحلا نم اهتنوعم وجري نم ل ال بتك كلذ هنكمي
 نم اذه لثم يف داهتج الا عدي الو كلذب مهذخأو دلبلا ةابج نم وأ

 . جورفلا رمأ

 اهج وز نأ تعد ١ ةأرم ١ ف دمحأ نب نسحل ١ يلع يبأ نع : ةل اسم
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 له مكاحلا ىلإ الزانتو كلذب ملعي مل و . اناركس ناك هنا لاقف اهقلط

 هداهج اهل زوجي لهو . كلذ ريغ وأ ملع نيمي نوكي امو نيمي هيلع
 رقأ اذإف كتفص ىلعف اهدنع اقالط ناك اذإ هنع برهلاو عانتمالاو

 هيلع تناك قالطلا ركنأ اذإو . تقلط اناركس ناك هنا ىعداو قالطلاب
 هتنكاسم اهعسي مل قالطلا يه تملع اذإف . اهاوعد سفن ىلع نيمل

 . فالتخا هيف ناركسلا قالطو . فلح ولو

 اهل هيلع مكحو هتجوز اهنا ةأرمأب رقأ لجر نعو هنعو : ةلأسم
 اهيلع مكحي نأ مكاحلل زوجيأ عانتمالا اهنم ىكشو ةوسكلاو ةقفنلاب
 مكح اهنم رارقإلاب الإ ةيجوزلاب ةنيبلا حصت مل اذإو . ال مأ هتنكاسمب

 اهيلع ىنثتساو ةجوزلا مزلي ام عيمجب اهسفن ىلع هب ترقأ امب مكاحلا اهيلع
 ك احلل ناك هتنكاسم نع رارقالا دعب تعنتما نإو . هل ةجوز تناك نإ

 اهتثرو بلطو ةأرملا تتام اذإو . ملعأ هللاو كل تفصو ام ىلع اهسبح
 اهقادص ةكلاهلا هتجوز ىلإ بلط ام هنا مهل فلحي نأ اهجوز ىلإ
 ةثرولا فلحتسي الو كلذ همزلي ال هنإف هكرت ىلع اههركتسا الو

 . اهدعب

 اهئثطو هنا هتجوز هيلع تعدا لجر يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم
 . نيملا هيلع نا يعم لاق . نيمي اهل هيلع له كلذ ركنأو ادمع ربدلا يف

 اهيلإ دري وأ فلحي ىتح سبحي لاق . نيملا نع وه عنتما نإاف هل تلق

 وه فلح نا تيأرأ هل تلق امهنيب قرف تفلح نإاف . فلحتف نيعلا

 قدصت ال اهنأل اهيلع مكحي هنا يعم لاق . هعم دوعقلاب اهيلع مكحي له
 ةقداص تناك نإ اهنإ ايتفلا هجو ىلع مكاحلا اهل لوقيو هيلع اهاوعد يف
 هعم دوعقلاب رمألا اهذخأ اذإ ك احلا ال لوقيو هنم برهتف لوقت اميف
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 جرختو هنم ىدتفت نأ ترمأ مارحلا ىلإ اهرطضاو . برهلا اهنكمي مل و

 . ادمعتم اهربد يف هج رمب اهئطو ام هنا فلحم نأ كلذ ف

 ىعداو كلذب رقأف ربدلا يف اهئطو هنا تعدا نإف هل تلق : ةلأسم
 مل اذإ لاق . دمع هنا ةنيبلا يه اهيلعو هلوق لوقلا نوكي له ًاطخلا
 ةمرحلا ةيعدملا يهف أطخ وه لاقو ادمع يه تلاق امنإو دمعلاب رقي
 . دمعلا دسفي امنإو دسفي ال اطخلا نال يعدملا وه ةمرحلا يعدملاو

 رشع سداسلا بابلا

 وأ هل رقملا وأ هفرعي ال قحب هل دوهشملا نيمي بلط نميف
 كلذ هبشأ امو هريغل رقملا وأ ك احلا وأ دوهشلا

 ةصح ه دلول ال و ده اشلل ام هل دوهشمل ا نيمي هيلع دوهشم ا بلط نإو

 . كلذب نيملا هيلع هلف هب دهشي اميف

 دوهشملا بلطف هفرعي ال قح ىلع دوهش هل دهش نمو : ةلأسم

 ملعي ام ملع نيمي هل هيلع امنإف . هل دوهشملا نيمي هيلع دوهشملا نيمي هيلع

 ةأرملا لثم كلذو . كلذ يف بصن الو . لطابب هل اودهش هدوهش نأ

 ملعي ام تفلح اهجوزت رضحي مل و اهجوز ىلع قحب دوهش امل دهشي

 كلذكو . اهفلح تقو ىلإ هيلع اهل هناو لطابب اهل اودهش اهدوهش نأ
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 _ أشن يبص ه دوهشلا هب تدهش ام الإ قحلا وه الو لالا وه

 اودهش هدوهش نأ ملعي ام فلح دوهشلا هب هل تدهش ام فرعي ال

 يح وأ تيم رقأ نا كلذكو . يلع نب ىسوم كلذب مكح . لطابب هل
 . لطابب هل رقأ هنا ملعي ام فلح هنافرعي ال ةأرمال وأ قحب لجرل

 . قح ريغب هيلإ هأحلأ هنأ ملعي ال و

 مث . يضاقلا هب ىضقف يلامب لجرل نادهاش دهش اذاف : ةلأسم
 . اهفلحتسي نا داراف . امهتداهش نع اعجر امهأ هيلع دوهشملا ىعدا

 امهيلع سانلا ضعب لاقو . كلذ يف امهيلع نيمي ال يأرلا باحصأ لاقف
 . افلح نإف لجرلا اذه لام افلتأ امهنأ ىرت الأ لاقو . نيعلا

 عاتم وأ لام نم هيلع ادهش املك كلذكو . لاملاب امهيلع تيضق الإو
 . كل تفصو ام ىلع وهف كلذ ريغ وأ

 اذكو اذك لجرل هيلع نأ رقأ لجر نع هتلأسو هريغ نمو : ةلأسم
 عفر مث . هيلع دعب هل قحلا كلذ نأ هل رقأ يذلا ملعي مل و هدحج م
 رقأ ام هنا هنيمي بلطف هل هرارقإ ىلع ةنيب هل نكت مل و مكاحلا ىلإ هيلع
 يفو هللا همحر يلع وبأ لاقف . كلذ همزلي له . اذكو اذك هل هيلع نأ
 هيلع ام فلحي نكلو رقأ ام فلحي نأ هيلع سيل هللا دبع وبأ رخا عضوم
 . اذكو اذك هل

 بولطملا ىعدا نإ لاق نم لاقو . رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 دوهشلا دهش اميف ءاكرش هدبعل وأ هدلول وأ همصخ دهاشلا نأ هيلإ
 . هتداهش تلطب كلذ حص نإف . ةنيبلاب كلذ ىلع مكاحلا هاعد هيلع
 ةصح هدلول الو دهاشلل ام هل دوهشملا نيمي هيلع دوهشملا بلط نإو
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 نسيل حبسملا نب دمحم لاقو . كلذب نيملا هل هيلعف هب هل دهش يذلا يف

 دهاشلا نال انيمي اذه يف مصخلا ىلع ىرأ سيل رثؤملا وبأ لاق . نيمي هيلع

 . ائيش هدبع ىلإ الو هدلو ىلإ الو هسفن ىلإ هنم رجي ءيشب هل دهشي مل
 . هدبعل دهاشلا الو يعدملا ىلع سيلف قحب لجر ىلع لجرل دهش امنإو
 لام يف دهاشلل ةصحلا تناك نإو . قح ىوعدلا كلت يف هدلول الو

 هريغ ىلإ هتصح ليزي امب هئاكرش دحأ ىلع دهش ممت ءاكرشلا نيبو هنيب

 . عضوم انهاه نيميلل سيلو كلذ يف لوقلا تبث دقف ةزئاج هتداهشف

 . نيملا نوكي فيكف هل تلق نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اذك وهو ةنيبلا هب اه تدهش يذلا اهقح نأ هللاب انيمي فلحي نأ نيمعلاف

 هجوب هنع هتلازأ اهنأ.ملعن الو نالف نب نالف اهجوز ىلع اهل وه اذكو

 اهقح فرعت ال تناك نإو . هنم يشب الو . هوجولا

 اودهش اهدوهش نأ ملعت ام هللاب أنيمم تفلح ةنيبلا هب تدهش ام الإ
 قحلا ىعدا اذإ اماو . ةنيبلا دعب نيملا هذه يف بصن الو . لطابب اهل

 ةثرولا نيمي الإو ةنيبلاب كلذ حص نإف ةثرولا كلذ ركنأو تيملا ىلع

 . تيملا اذه ىلع يعدي امه اقح مهلبق نوملعي ام

 ينم ًارارقإ نالفل لخنلا وأ ضرألا ةعطقلا هذه لاق نمو : ةلأسم
 كل رقأ هنا ملعت ام كنأ فلحا هل رقملل ةثرولا لاقف مهرادب وأ اهب هل

 ل فلحي مل نإف فلحي نأ هيلع ناف . كيلإ اهأجلأ الو قح ريغب اهب

 ملعي ام هنأ هب هل رقأ اميف نيملا هنم بلط نمو . ملعأ هللاو ءيش هل نكي

 هنأ كلذ ىلع هنيمي بلطو هب هل هنم أجلأ رقأ وأ هرارقإ يف أطخأ هنأ

 كلذ نإف ُءاجلإ هيلإ ٥ أجلأ هنأ ملعي امو . هرارقإ ف أطخأ هنا ملعي ام

 . هيلع هل
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 هل دبع وأ هدلول وأ دهاشلل نأ هيلع دوهشملا ىعدا ناو : ةلأسم
 تلطب كلذ حص نإف ةنيبلاب كلذ ىلع هاعد هيلع ادهش اميف ءاكرش

 ف هدلول الو دهاشلل ام هل دوهشملا نيمي هيلع د وهشملل ناو هتداهش

 . كلذب نيميلا هيلع هلف هب دهش يذلا

 لجر نع . هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 همزلي له هيلع نيدب لجرل هلام نم هل ةعطقب دهشأف توملا هرضح
 فلحي نأ هرك نإف تلق . هيلإ هأجلأ هنأ ملعي ام نيمي هيلع لاق . نيمي

 . هيلإ هاجلا هنا ةثرولا ىلإ نيميلا در ناف تلق . ءيش هيلع سيل لاق
 . مهيلع سيل لاق

 هتثرو بلطف ىصوملا تامو . ةيصوب ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 ناك اذإف . ءاجلإ ةيصولا هذه هيلإ اجلأ هنأ ملعي ام هل يصوملا اوفلحي نأ

 ليق دق هريغ لاق . هل يصرلملا ىلع نيمي الف ةيصو اهب ىمس يصرلملا

 . عطقلاب ال ملعلاب هيلع يعدي ام ىلع نيمبا هيلع

 يلع ىعدا اميف قدصملا نالف لاقف ضرم لجر نعو : ةلأسم
 ىعداف . ضيرملا تام مث نيمي الب هوطعأف مهرد فلأ لإ مهرد نم

 كلاهلا ىلع هل نأ فلحي نأ هيلعف . هنيمي ةثرولا دارأف مهرد فلأ اذه
 هنا ليق دقو لاق هريغ نمو .. هيف قيدصتلا هل لعج ام ىلإ اذكو اذك

 . هفلح دق هلعل هنأل هيلع نيمي الف نيعلا هنع عفر اذإ

 رضحأو مهارد ةرشع لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 هل تلق . يدنع اذكه لاق كلذ يف نيمي هيلع له . ةنيبلا كلذ ىلع

 ةرشع هل هيلع نأ فلحي هنا يدنع لاق . كلذ يف نيملا نوكت فيكف
 يذلا ىنعملا امف هاوعدب ةنيبلا هل تحص دق سيلفأ هل تلق . مهارد

٧٥



 كلذك كلذ الولف لاق . ةنيبلاب هتجح تماق دقو نيمبلا هيلع بجوأ

 دق هنأل هيلع يعدملا لوق لوقلا ناكو . هنيمي عم هلوق لوقلا نكي م

 هيف هيلع ناك ماكحألا نم ءيش يف هلوق لوقلا ناك نم هنأ رثألا ءاج
 هيلع ةنيبلا هل تدهش نإ تيأرأ هل تلق . كلذ همصخ بلط اذإ نيعلا

 فيكف تلق . يدنع اذكه لاق . ًاضيأ نيمي هيلع له مهارد ةرشعب

 هنا يعمو لوألا ريغ اذه يف نيملا نا يعم لاق . اذه يف نيملا نوكي
 امنإو . لطابب قحلا اذهب هل اودهش هدوهش نأ ملعي ام فلحي ليق دق
 باوجلا سيلو . ماكحألا يف يواعدلا يرجت ام ىلع ناميإلا لصأ نوكي

 . دحاو ىنعم ىلع اهيف يرجي

 رم نم تركذ ام تمهف دقو يراوحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 دهشأ احتف نأ ةنيبلاب كعم حص اذاف يدنهلا رمأو دمحم نب ناميلس
 يدنهلا حتفل هيلع امب بلاط ناميلس نأو هل ناك لام لكب ناميلسل
 هعم ام وأ حتفل هيلع ام فلحي نأ هميرغ ىلإ بلطو . نيميلا ىلإ لزن اذإف

 يدنهلا حتفل هنع اورتس ام مهفلحي كلذ ىلعو كلذ هل ناك ءيش حتفل

 ناميلسل مهلبق ام مهفلحب نأ دارأ نإو . اذه ىلع مهنيمي دارأ اذإ ائيش

 ناف كلذ هل ناك يدنهلا حتف لبق نم قحلا اذه نم يعدي ام لبق نم

 رقأ دقل فلحيف وه ديري نوكي نأ الإ نيمي هيلع نكي مل هيلإ نيملا در
 اذك يدنهلا حتفلا اذه ىلع نأ هب قثي نم هربخأ وأ يدنهلا حتف هعم

 يدنهلا اذه حتف لام نأ ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ دعب اذهو . اذكو
 حتفل مهيلع نأ نوملعي ام ملعلاب نيميلا مهيلع امنإو . دمحم نب ناميلسل

 بصني نأ الإ مويلا ىلإ حتفل وه الام اورت ٠ ؛و مهعم الو . يدنهلا
 فلحي كلذ دنعف . اعطق اذكو اذك يلع اذه حتفل نأ نيملا ناميلس
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ مهفاف اعطق هيلع يعدملا
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 هدحج مث اذكو اذك لجرل هيلع نأ رقأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 كاحلا ىلإ هيلع عفر مث هيلع هل قحلا كلذ نأ هل رقأ يذلا ملعي مل و

 اذك هيلع نأ هل رقأ ام هنأ هنيمي بلطو . هرارقإ ىلع ةنيب هل نكت مل و
 رقأ ام فلحي نأ هيلع سيل هللا دبع وبأ لاقف . نيمي هل همزلي له اذكو

 . اذكو اذك هل هيلع ام فلحي نكلو هل

 ةنيبب قح هل حص نم لك كلذكو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 هيلعف يعدملا نيمي قحلا مهيلع حص نيذلا بلطف تيم وأ يح ىلع لدع

 هب هل تدهش ام الإ هقح فرعي ال ناك نإو . هل ءيش الف الإو نيملا

 لطابب هل اودهش هدوهش نأ الو هيلإ هأجلأ هنا ملعي ام هللاب فلح هتنيب

 دهشي تيم وأ هفرعت الو ةنيبب قادص اهل حصي يتلا ةأرملا كلذكو
 هيلع فلح هل كلذ نأ فرعي ناك نإف هب هل رقي وأ قحب لامب ناسنإل
 ملعي ام هنا هللاب فلح ةنيبلا هب هل تدهش امب الإ هفرعي ال هنا جتحا نإو

 بصن الو . لطابب هل اودهش هدوهش نا الو كلذ هيلإ أجلأ تيملا نأ
 هب قثي نم ربخب الإ هقح فرعي ال هنا يعدملا جتحا نإو . كلذ ىيف

 ىلع ىرأ ال رثؤملا وبأ لاق . بصن اضيأ هيف سيلو كلذ ىلع فلح
 نأ ملعي ام هيلع يعدملا فلحتسي نكلو . انيمي اذه لثم يف يعدملا

 . هللاب فلحي امنإو . ىوعدلا هذه لبق نم ًاقح يعدملل هيلع

 ربخب الإ هفرعي ال هنا جتحاو همصخ ىلإ اقح ىعدا نمو : ةلأسم
 فلحي نأ هيلإ بولطملا ىلإ انه اه نيمبلاف ةنيب هل نكت مل و هب قثي نم
 يعدي ام ىلع بلاطلا يعدي ام ىلع بلاطلا فلحم نأ دارأ نإو . أربي ربيو

 فلحي الو . هيلإ كل در وه هل بجوتساو فلح هب قثي نم ربخب
 هسفنل ًائيش هنم ذخأي نأ هل سيل هنأل هب قثي ال نم ربخب اذه لثم يف
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 هفرعي ال قح ىلع هل ةنيبلا تماق اذإو . وم قثي ال نم ربخب هفرعي ال

 لطابب هل اودهش هد وهش نأ ملعي ام هنأ فلح هنيمع هيلإ بولطملا بلطو

 . ةلداعلا ةنيبلاب حص يذلا هقح بجوتسا ش

 هثرو دقو نيد وأ لام يف امصخ مصاخي نأ رخآ هجوو : ةلأسم
 هب قثي نم ةفرعمب الإ هل يذلا فرعي الف هرمأب موقي نم هل هذخأ وأ

 هيفو . هيلع بصن ال اذهف مصخلا كلذ ركنيو لجر وأ ةأرما نم
 اذهل ملعي ام هل ءيشلا كلذ نأ هيلإ يعدملا فلحي نأ امإف امهنيب ناميألا
 اذه نأ هب قثي نم هربخأ دقل بلاطلا فلح الإو . اقح هيف مصخلا
 نيميلا مصخلا هيلإ در اذاف . اقح هيف مصخلا اذهل ملعي ام هل ءيشلا

 ىلع ىرأ ال رثؤملا وبأ لاق . كلذ نع لتسو هذخأ اذه ىلع فلحو
 اذهل ملعي ام هلعل فلحي نأ هيلع يعدملا ربخي نكلو انيمي ربخأ يذلا

 يراوحلا وبأ لاق . اهملسيو اهب رقي وأ ىوعدلا هذه ىف اقح يعدملا

 . ناهبن لاق كلذك

 . هيلع هيبأل ناك اقح لجر ىلع ىعدا لجر ع هتلأسو : ةلأسم

 فلحم نأ بولطملا هركو . ةنيب هل نكت ل و هغلب وأ هربخأ هنأ معزو

 ضري ملف تلق هغلب وأ هربخأ هابأ نأ فلحي لاق . تنأ فلحا لاقو

. يطعي وأ فلحي ىتح سبحيف لاق هركف تلق وه فلحيف لاق كلذب



 رشع عباسلا بابلا

 فرعي ال يذلا قحلا ىلع نيماو ىوعدلا

 هدحي الو وه 1 فرعي ال اقح لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأس و

 له طاريق وأ قنادب هيلع يعدملا رقأف ًاقح هل هيلع نأ تبنم هنأ الإ
 عم هلوق لوقلاو مكحلا يف يدنع اذكه معن لاق . هلوق لوقلا نوكي

 رقي نأ هيلع مكحي له ءيشب هيلع يعدملا رقي مل ناف هل تلق . هنيمي
 رقي ىتح دحوي هنا كلذ ليق دق لاق . هلوق لوقلا نوكيو ءاش امب هل

 ءيشب رقي مل و كلذ يف مكحلا عنتما ناف هل تلق . فلحيو ءاش امب

 همزلي كلذب هذخاي يذلا نأ يدنعف لاق . كلذل سبحلا همزلي له

 نإف هب هذخأيو فلحو ءاش امب رقي نأ امإو فلحيو ركني نأ امإ كلذ
 ادحأ نأ كدنعف هل تلق . كلذ هل زوجي مكاحلا ناك اذإ هسبح لعفي مل
 نأ هل ىريو . انيمي كلذ يف هيلع يعدملا ىلع ىري ال ملعلا لهأ نم
 لاق . هيلع هل مكحي ىتح ءاش ام ىلع فلحيف يعدملا ىلإ نيميلا دري

 دارأو . هيلع يعدملا ىلع نيملا تناك اذاف هل تلق . يدنع اذكه معن
 . ملعلا ىلع وأ عطقلا ىلع هفلحيأ ءاش امب هل رقي نأ هفلحي نأ يعدملا
 ناك عطقلا هب بجي امم ناك نإ نيميلا هيلع ىرجي ام ىلع هنأ يعمف لاق

 لاق اذإ هل تلق . ملعلاب ناك ملعلا هب بجي ام ىلع ناك نإو . :عطقلاب
 ناكو . اذه نم رثكأ يل هلبق نا ملعي ام هنا يل هفلح مكاحلل يعدملا
 ىلع هل هفلحي نأ هل له . يعدملا هلقتسا ءيشب رقأ دق هيلع يعدملا
 ىلع هفلح ملعلاب نوكي ام هجو نم ناك اذإ هنا يعمف لاق بلط ام

 بلطم ىللإ تفتلي مل و عطقلاب هفلح عطقلاب نيميلا تناك نإو . كلذ
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 هل تلق . يعدملا لمع نم ال ك احلا لمع نم ناميإلا نأل . يعدملا

 نأ يعدملا بلطو عطقلا وأ ملعلاب نوكي ام هجو نم نيملا تناك نإف

 يعدملا ىلع كلذ يعدملل له جحلا وأ قاتعلا وأ قالطلاب هل هفلحي
 هملعأ الف قاتعلاو قالطلا امأف لاق . كلذ مكاحلل زوجي لهو . هيلع
 هب نوكي اميف كلذ ليق دق هنا يدنعف جحلاب امأو نيملسملا ناميأ نم

 زوجي ال ليقو ملعلا ىلع نيملا تناك اذإ هملعأ الف ملعلا يف امأو عطقلاب
 نأ مكاحلل زوجي لهو هل تلق . هللاب الإ نيملا سيلو . لاح ىلع كلذ
 . معن لاق . كلذ ىزجأ ءاوس هلل او الإ فلح

 نعو هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يأ باوج نمو : : ةلأسم

 باغ دق هاعدا يذلاو كلذ ريغ وأ افيس وأ ةباد لجر ىلإ ىعدا لجر

 نيميلاو مكحلا نوكي فيك نيملا ىلإ الزنو . هيلع يعدملا هركنأو فلتو
 نيملا ناك باغ دق يذلا كلذ يعدملا موق نا هنا ملعاف . كلذ يف
 ىعداو ةميق يعدملا عدي ل نإو .اذكو اذك هتميق ناو . كلذ ىلع

 فلح نإو . كلذ ىلع نيملا ناك ةميق هل دحي مل و افوصوم انيعم افيس

 هيلع يعدملا در نإو . يعدملا ةبلاطم ةجح هنع فرص هيلع يعدملا

 مث . هتفصب ءيشلا كلذ ىلع ىلع يعدملا فلح كلذ يف يعدملا ىلإ نيملا

 ءيشلا كلذ سنج نم ائيش رضحي نأ هيلع يعدملا ىلع كلذ دعب ناك

 لضفأب هيلع هفلح يذلا ءيشلا كلذ ام نأب نيعلا هيلع ىعدملل مش

 مث اذه نم لضفأ كلذ هئيش نأب يعدملا ىلإ نيملا دري وأ . اذه نم

 اذكه اقفتي ىتح كل تفصو ام ىلع امهنيب ناميالا ديدرت لازي ال

 يبأ باوج نمو . اذه لثم يف ..هللا همحر يراوحلا يبأ نع يظفح
 هيف مكحلا فيكو نيمل رمأ يف تركذ ام امأو . هللا همحر نسحلا

 نإ لاقف هدحي ال ًائيش همصخ ىلإ ىعدا اذإ هنأ اذه يف انفرع يذلاف
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 نأ هرك نإف دارأ امب رقي وأ أربيو فلحي هيلع يعدملا ىلع انهاه نيمل

 بلاطلا فلحي نأ ري مل نم يأرلا لهأ نمف بلاطلا ىلإ نيملا درو فلحي
 . هب هل مكح هيلع فلح اذإ دودحم ءيشو . فورعم قح ىلع الإ
 وأ مهارد لجرلا اذه ىلع هل نأ هملع ىلع فلحي نأ ىأر نم مهنمو
 فلح اذاف لام نم هتصح وأ ضورعلا نم هيلع ىعدا ام وأ ارمت وأ ًابح.

 . هيلع فلح يذلا عونلا كلذ نم ءاش ام هرضحي نأ همصخ «ا)ربج

 همصخ نيمي بلطو رثكأ هنإ لاق نإو . كلذ ليبسف همصخ هقدص نإف

 اذه نم رثكأ قح هل هيلع الو هدنع ام هللاب نيمي مصخلا ىلع ناك

 هتمزل نم ىلع لاملا اذه ةلغ يف لوقن كلذكو . اذه يف لوطي حرشلاو
 . كلذ ليبسف ةلغلا نم هرضحأ ام ضبقو لاملا بحاص هقدص نإ هيلع

 كلذ هل ناك هرضحأ دق ام الإ قح هل هيلع ام هنإ هنيمي بلط نإو
 اذه ىلعو هيعدي يذلا لضفلا ىلع فلحي نأ هيلإ نيملا در نإ كلذكو

 ىلع الإ نامألا نوكي نأ لوألا يأرلا بحاص هرك انهاه نمو . ءيج
 ربدتف اهل عطقنم ال ناميألا هذه نأل مكحلا اهدنع عطقني دودحم ءيش
 . هيف رظناو اذه

 اميف . هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . هفرعي ال همصخ ىلع اقح اهيف مصخلا يعدي يتلا نيملا يف بسحأ
 يعدملا ىلإ نيملا هيلع يعدملا در نإف هيلع يعدملا ىلع نيملا هيلع لاقف

 يعدملا ىلع كلذ دعب ناك ش هتفصب ء يشلا كلذ ىلع يعدملا فلح

 ن أب نيمبلا هيلع يعدملل ش ءيشلا كلذ سنج نم ًائيش رضح نأ هيلع

 ىلإ نيملا دري وأ اذه نم لضفأب هيلع فلح يذلا ءيشلا كلذ ام

 . ءايلاو مجلاب انهو ءايلاو ءاخلاب ريخ ةخسن ق ) ( ١
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 امهنيب ناميألا ديدرت لازي ال مث اذه نم لضفأ كلذ هئيش نأب . ىعدملا
 همحر يراوحلا يبأ نع يظفح اذكه اقفتي ىتح كل تفصو ام ىلع

 ١ هلل ٠

 رشع نمانلا بابلا

 كلذب ىوعدلا يف ذخألاو ملستلاب مكحلاو نيميلا

 عناصلا هفالتا ىعداو عناص ىلإ ًائيش عفدي نأ رمأ نم يفو

 كلذ هابشأ وأ امنغ وأ ريعب وأ البإ هل ذحأ هنا ىعدا نإ كلذكو

 كلذ نع اوثحبي ىتح هب احصأ هعم ك ال ا ثعب هلزنم بهن وأ ادبع وأ

 . ىري امب يلاولا ىلإ هوعفر ةمهت اودجو نإف

 عم نيملا فيك ًاعاتم وأ ًاشامق هل ذخأ هنا ىعدا ناف : ةلأسم

 . هل ذخأ هنا هيعدي يذلا شامقلا اذه نم قح هل هلبق ام هنا انباحصأ

 ىعدملا ىلع لاق . ًائيش لجر ىلإ ملس هنا ىعدا لجر يف : ةلأسم
 فلحي . ميلستلا نم هيلع هيعدي امل اركنم ناك اذإ نيميلا ميلستلا هيلع .
 هذه يف اذه نالفل قح هب هيلع بجي اميلست اذكو اذك هيلإ ملس ام
 نيميب سيل هيلإ هلوق لاق هلبق وأ هيلع نأ هيلإ ىعدا نراف تلق . ةعاسلا
 نومضم هنا ليق دقف هيلع هلوق امأ لاق همصخ مزلي ءيشب توبث هيف

 يدنع عضو انالف نا لجرل لجر لاق اذإو . هيف فلتخمف هلبق امأو
 ىلإ هيف همكاحف هيلإ هعفدي مل مث كيلإ هعفدب ينرمأو اذكو اذك كل
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 هيلإ هعفدي نأ هل لوقي نكلو كلذ عفد ىلع هربجي ال مكاحلا نا مكاحلا
 . ملعأ هللا و هرمأب

 الجر بلطيو مهرد ةئام ةنامأ لجر عم هل لجر نعو : ةلأسم
 كلت هيلإ اعفداف مهرد ةئام نالفل يلع نا امهل لاقف . مهرد ةئامب رخا

 . امه الاق ًائيش ينايطعي مل نيتئاملاب امهبلطي يذلا لجرلا لاقف . مهاردلا
 ةل و رمأ دهشأ ناك ناف بولطملا امأ لاق . انترمأ اك هيلإ انعفد دق ىلب

 لعفي ملف دهشي نأ هرمأ نإف نمتؤملا امأو . هل هاري الف الإو ءيرب رمؤي
 عفد موي هيلع دهشأ ناك نإ هللا دبع وبأ لاق . أربي ال نأ قيلخ وهف
 . هيلع ءيش الف هرارقإاب ناك نإو لدع يدهاشب الإ أربي الف ةنامألا هيلإ

 ىلإ هعفدي ةضف وأ ًابهذ ةأرما هيلإ تعفد لجر نعو : ةلأسم

 هضبقو هغوصي غئاصلا نالف ىلإ هعفدا تلاق وأ ًايلح اهل غ وصي غئاصلا
 لاق مث هيلإ هعفدأ نأ ينرمأ يذلا غئاصلا ىلإ هتعفد دق لاق مث . اهنم

 لاق . ائيش هيلإ عفدي مل نإ هدحجو هنم بهذ غئاصلا نإف لجرلا

 اهناخ امو هترمأ اك لعف دقل هنيمي عم هلوق لوقلاو ًانامض هيلع ىرأ الف

 ىوس غئاص ىلإ هعفد ناو نيمأ هنأل كلذك وه معن هريغ لاق . هيف

 وه هعفدف هغوصي غئاص ىلإ هعفدي نأ هترمأ ناو . هنمض هتأرما نم

 هلوق لوقلاف غئاصلا ركنأو غئاص .ىلإ هتعفد دق ينإ لاقو . هيأرب

 لاق ءاوس كلذ تلعفف اهيلإ بلط هنأ ولو . هنيمي عم هيلع نامض الو
 . معن هريغ لاق هيلع نامض الف

 لجر ىلإ لصو لجر نعو . يلع يبأ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم
 هيلإ عفدف كيلع هل يتلا مهاردلا ينطعا كيلإ نالف ينلسرأ هل لاقف
 دق لوسرلا لاق . اذه تلسرأ ام قحلا هل يذلا ركنأو مهرد فلأ
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 نيملا همزلتو ءيش هيلع سيلف يدنع نم مهاردلا تعاض دقو ينتلسرأ

 . اهيف ناخ الو مهاردلا فلتأ ام

 وأ ال زغ الجر ضبقأ هنا ىعدا لجر يف لديعس يبأ نع نعو : ةلأسم

 يف نيمي ال هنأل . هيلع يعدملا ركنأ اذإ اذه يف نيمي ال هنا هيلإ ملس

 ىوعدلاب تبني مثي مل اذإ . لاعفألا يف نيمي ال هزأل هيلع يعدملا ركنأ اذإ اذه

 . لعف ذخألاو لعف ميلستلاو ضبقلاف قح هيلع يعدملا ىلع

 مهرد ةئام هل ذخأ هنا لجر ىلع ىعدا لجر يف لاقو : ةلأسم

 سيل اذه نأ يدنع ليق هنإف . رخآلا ركنأف هل هدنع ناك لام در ىلع

 :ريدلا نوكي ذأ نكمب هنكل ىح هب هل تبثي ىنعم ني ىتح نيم هي
 . اهذخأ يتلا مهاردلا كلتب هدري نأ

 فلحي نأ بلطو قح يل هل هلبق سيل لاقف ءيش هل هدنع وأ ائيش هل
 هل هلبق ام فلحي الو . مصخلا هيعدي ام ىلع فلحي هنأ يعمف كلذك
 . هيلع يعدي امب رقيلف الإو قح

 عصو اذه امهدحأ لاق هللا لبحع يأ لإ نالجر عمتجا : : ةلأسم

 اذه نالف ىلإ عفدا لاق . معن لاق لوقت ام لاق ابارج هدنع نالف يل

 اذه كل لاق لاق هتعفد نم ىلإ لاقف . هيلإ هعفدأ مل و لاق بارجلا

 هدرو ًائيش هل دري ملف هيلإ هملس لاق امنإ . ال لاق لجرلا اذه بارجلا
 . لجرلا هل رمأ يذلا بارجلا بحاص ىلإ

 ًانالف نأ يعدي لجر نعو نسحلا نب دمحم باوج نم : : ةلأسم
 لجرلا كلذ نأ ىعدا وأ يعدملا كلذ ىلإ هعفديل الام نالف لإ عفد

 تمصو ام ىلعف . اهريغ وأ مهاردب يعدملل ىصوأ هنإو نالفل ىصو
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 هلصويل هيلإ هملس نالف لبق نم قح هل اذه لبق نأ ىعدا اذإ امأف

 نم . هيلإ هلصويل هيلإ يعدي امم قح اذهل هلبق ام فلحي نأ هيلعف . هيلإ
 دنع نم هل اقح هيلإ عفد هنا يعدي يذلا ناك اذإ اذهو . نالف لبق

 يعدملا اذه ىلع سيلف يح لجر نم يعدي ناك نإو . تام دق لجر

 ملعأ هللاو هب هبلاطيف هقح هيلع هلبق نم ىلإ وه عجريو نيمي هيلع
 . باوصلاب

 مهارد هل مع دنع نم ذخأ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر :
 لهو تلق هاوعد عمست لاق . هاوعد عمسي له يه 1 نبي . ابايث و

 كعم ام فلحي لاق . فلحي فيك همزل نإو نيمي كلذ يف همزلي

 يعدي ام لبق نم ًاقح هيف اذه نأ ملعت ائيش تفلتأ الو كدنع الو

 . لاملا اذه نم كيلع

 هنا ملس وأ ًالزغ الجر ضبق هنأ ىعدا لجر يف لاقو : ةلأسم
 مل اذإ لاعفألا يف نيمي ال هنأل . هيلع يعدملا ركنأ اذإ اذه يف نيمي ال

 لعف ملستلاو لعف ضبقلاف . قح هيلع يعدملا ىلع ىوعدلاب تبني

 . لعف ذخالاو

 لجر ىلإ هل هدنع ةعاضب عفدي نأ الجر رمأ لجر نعو : ةلأسم

 نأ اذه يف نيمبلاف . ًائيش هيلإ عفدي مل هنا رخآلا ركنأو هرمأ امك لعفف
 هذه هل هيلع الو . هدنع امو هرمأ اك لعف دقل عفدلاب روماملا فلحي
 عوفدملا اذه ناك نإف . اهلبق نم قح الو هل هدنع تناك يتلا. ةعاضبلا
 بلط و . ةعاضبلا كلتب ءافولا دارأو . ةعاضبلا بحاص ىلع نيد هل هيلإ

هيلإ راصو هافوتسا امواذكو اذك قحلا نم هيلع هل نأ هللاب فلح هنيمي



 نأ لدع يدهاشب حصي ىتح هل (١)ےٹ هريغ الو ببسلا اذه لبق نم

 . هيلإ عفد رخآلا

 هيلإ ملس هنأ رخآ لجر ىلع ىعدا اذإ لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ىعدملا نيمي يعدملا بلطو كلذ هيلع يعدملا ركنأو . مهارد ةرشع

 فيك يعدملا لأسي مكاحلا ناف لاق كلذ يف نيملا ىرجت فيك هيلع
 ىلع هيلإ ملس هنا فرتعا ناف . هجو يأ ىلع ةرشعلا هذه هيلإ ملس
 اهدرو هيلإ اهملس نوكي نأ نكمي هنأل . هفلحي ال هنإف ةنامألا ليبس
 يهو ةن امأ هيلإ اهملس هنأ يعدي نأ الإ نيمي اذه يف يل نيبي الف . هيلإ

 هيلإ اهملس هنا يعدي امم . مهارد ةرشع هل هدنع ام هفلحي هناف هعم هل

 يعدي هنأ الإ هدنع هل يه لوقي ال نأ يعدملا حرب ناف هل تلق . ةنامأ

 ةرشع هيلإ ملس ام هفلحي لاق . مكاحلا هفلحي فيك ةنامأ هيلإ اهملس هنأ

 . مويلا اذه ىلإ هدنع هل يهو ةنامأ مهارد

 ًائيش هل ذخأ هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإ ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 كلذك فلحي نأ بلطو قح هل هلبق سيل لاقف . ءيش هل هدنع وأ

 . هيلع يعدي امب

 )١( هل امم ةخن يف .
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 رشع عساتلا بابلا

 مهتلا يفو رمألا يف

 وأ ثدح ف وأ . هنود اميف وأ لتق يف رمألاب مهتي نأ مهتلا نمو

 ل فلح نإف . هلعف يذلا كلذب رمأ ام نيمي هيلع امنإف قرس يف
 يدهاشب هيلع حص وأ رقأ نإاف . سبح فلحم مل و رقأ نإو . بقاعي

 هل ادبع رمأ يذلا نوكي نأ الإ هيلع نامض الو بقوع رمأ هنأ لدع

 . نمضي هنإف ابص وأ

 ىلع امنإ نانع نب ناميلس نع ةبقع نب حاضولا ظفح : ةلأسم

 . نيملا رمألاب مهتملا

 يف نوكي له هبرضب رمأ هنأ الجر مهتا نمف هل تلق : ةلأسم
 دجوي دق هنأ يعمف لاق . ةنيبلاب هاوعد ىلع يعدملا حصي مل اذإ نيمي اذه

 نيمي ال ليقو . سبح فلحي مل نإف هيف سبح الو نيملا اذه يف نأ
 توبثب ىواعدلاب ماكحألاو مهتلاب سبحلا اهيف امنإو اهيلع الو مهتلا يف

 نيماو يعدمل ىلع ةنيبلا ع يبنلا نع ليق دق اك ناميألاو تانيبلا
 ىلع نيملا ىنعم تبث اذإو . ىوعدب ةمهتلا سيلو . هيلع يعدملا ىلع

 لك سيل هنا لوقلا ضعب ي هنأل فالتخالا ىنعم رمألا ى ناك مهتملا

 . ناطلس وأ ةعاط هيلع هل نم وأ ايبص وأ ادبع رمأي نأ الإ نماض رمأ

 له لكلا يف رمألا ىنعمب نامضلا همزلي لوقي نم لوق ىلعف هل تلق
 ىنعم جرخي هنا يعم لاق . ةمهتلا يناعم حص اذإ ةمهتلاب هيف سبحلا زوب

 هانعم جرخ هيف ةمهتلا ىنعم همزل دق ببسب نامضلا همزلي ناك اذإ كلذ
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 هللا همحر هللا دبع وبأ ينربخأ ممت نب نازع باتك نمو : ةلأسم
 ذئموي وهو هسأر يف هتحرجف ةيمر هتباصأ دق ناك ىدلنجلا نب مشاه نأ

 نب دمحم نب رقصلا ىدنلجلا نب مشاه مهتاف ناسغ مامإلا عم امدب

 ناسغ هب رماف لئامسب ذئموي رقصلا ناكو هامر نم هب رمأ هنأ هدياز

 هنأل سبح هيلع سيل لاقو نامثع نب ناميلس كلذ هيلع ركنأف سبحف
 نيمي هيلع امناف هحرج نم رمأ هنا همهتا امنإو وه هحرج هنأ همهتي ل

 . هرجهو ناميلس بضغ ىتح ناسغ كلذ لبقي ملف هيلع سبح الو

 هفلحي نأ هل زوجي ائيش هل قرس هنأ اناسنإ مهتا نميفو : ةلأسم
 . ىواعدلا يف نامألا امإ ةمهلا يف هيلع نيم ال ليق دق لاق ةمهتلا ىلع

 . مهتملا ىلع نيمي الو مهتملا ىلع ملعلا ىلع نيعا هيف نوكي هنإ ليقو
 ل نع ده او همهتي هنا هنيميب ىضري نأ الإ مهتملا هيلإ نيملا در

 . نيمي هيلع له ائيش هل قرس هنا لجرلا مهتي يذلا نعو يراوحلا أ

 . ناميأ مهتلا يف سيلف اعطق هيلع عطقي الو اذه مهتي هنا لاق نا لاق

 . كاجلا هسبح ةمهتلا همزلت نمم قرسلاب مهتملا لجرلا اذه ناك نإف

 . نيمي هيلع سيلو

 هيلع عفرو هل لام ذخأب الجر مها لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . افالتخا كلذ يف نإ يعم لاق . ركنأ نإ نيمي مهتملا ىلع له مكاحلا ىلإ

 يعم لاق . فلحي نأ هيلع له لاملا هل يذلا ىلإ نيميلا در ناف هل ليق

 . مهتملا ىلع نيمي ال هنا

 . ةمهتلا يف نيمي ال لاقف ةمهتلا يف نيملا يف هباوج نمو : ةلأسم

 . ةنيبلاب الإ هيلع مرغ الو سبحلا هيلع امنإو

 ةباد يف الجر نمتئا لجر يف تركذو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
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 . مكاحلا ىلإ قرسلا بحاص وأ ةبادلا بحاص عفرف قرسف لام يف وأ هل

 ىلع سانلا تفقوأ دقو يلام قرس وأ اهلتق وأ يتباد ذخأ اذه لاقف

 ناك اذإف تفصو ام ىلعف . قورسم وهو ءيش وأ ةلوتقم يهو يتباد
 وأ هتباد قرس يذلا اذه نإ لوقي ةبادلا وأ لاملا وأ تيبلا بحاص
 يعدملل نيعلاو امهنيب ناميألا تناك ناميألا ىلإ هيلع يعدملا لزنف اهلتق
 يذلا وه هنا اذه مهتي هنأ قورسملا وأ ةبادلا بحاص لاق نإو . هيلع
 اذإ سبحلا هيلعو ناميأ ةمهتلا يف سيلف . هيلع يعدي اميف هيلع ىدتعا

 هللاو هسبح ىصقتسيو ةنيبلاب الإ هيلع مرغ الو ةمهتلا هقحلت نمم ناك
 . كلذ مهفاف ملعأ

 رسك هنا مكاحلا ىلإ هيلع عفرو الجر مهتا نميف تركذ : ةلأسم
 كلذ ىلع هنيمي بلطو ارادج هل رسكي مل هنا مهتملا ركنأف ارادج هل

 ىرت وأ تلق . نيملا هيلإ در نإ اذه يف هيلع انيمي هل ىرت له تلق
 دقف تفصو ام ىلعف . ثدحلا دري نأ املو فلحي نأ امإ مهتملا ىلع
 لاق نم لاقف . نيملسملا لوق نم ًافالتخا ةمهتلا ىلع نيملا يف انفرع
 نيمي الف تربك وأ ترغص ترثك وأ ةمبتلا تلق ةمهتلا ىلع نيمي ال هنا

 هقحلي امم هب مهتا اميف نيملا مهتملا ىلع نا لاق نم لاقو . مهتملا ىلع

 نم مهتلا مكح بابسأ اهيف قحتساو ةمهتلا بابسأ تناب اذإ مهتلا هيف

 نيمي ال لاق نم لاقو . ةمهتلا قح هيف مزل ام لكو . ةمهتلا ىلع سبحلا
 قيرطلا عطقو ءامدلا كفس لثم ماظعلا ثادحالاب مهتلا يف الإ مهتلا يف

 يف حصي امب الإ ملع ةقيقح هيلع عقي الو . رابخالا اهب رهاظت يتلا
 اذهو . مهتلا نم اذه نود اميف نيميلا نوكي الو . ثدحلا مظعل بولقلا

 ىلع فلحي ال هنأل مهتملا ىلع نيمي ال هنا . افالتخا ملعن الو نسح لوق
 هنا لوقي نم لوق يوق عامجإلا اذهو لوقلا اذه لجأ نمو . ةمهت
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 نيعلاو يعدملا ىلع ةنيبلا ع يبنلا لوق رخآ ىنعمبو ةمهتلا يف
 ملعن ال كلذكو . هاوعد ىلع الإ نيمي نوكي الف هيلع يمدلا .
 سبحلا مكح قحتسي ببس اهل رهظي مل اذإ ةمهتلا يف نيمي ال هنا افالتخا

 سبحلاب مكحلا اهيف بجو اذإ اهيف نيعلاب لاق نم لاق امنإو . ةمهتلاب

 لجألف ةمهتلاب سبخلا هيف بجو اذإ هنا نوملسملا هاري ام ىلع ةمهتلا
 هللاو سبحلاب مكحلا بجوأ دق ذإ ةمهتلاب نيملا بجوأ نم بجوأ اذه
 نيميلا كمزلأ مكنيب مكحلا يلي يذلا لجرلا نإ تلقو . باوصلاب ملعأ

 . هجولا ىرأ فيك تلقو نيملا نع تيب اف نيملا كتمه كيلإ در نا امل

 مهتملا ىلع نيمي ال هنا افالتخا ملعن ال انا كلذ يف باوجلا ىضم دقف
 مهتملا يف كل انفصو يذلا فالتخالا امنإو . نيملا مهتملا هيلإ در اذإ
 نأ كنامز لهأ مكاحل سيلو . فلحت الف اذه ىلع نيميب تيلب نإف

 دبالو كمزلي ال هنأ ىلع عامجإ نكي مل نإو كلذ نأل كلذ ىلع كلمحي

 سانلا اوربجي نأ ةربابجلا ماكح الو ةربابجلل سيلو . هيف افلاخم نوكي نأ
 نم وأ مامإلا يضاق وأ مامإلا نم نيملسملا ماكحأ نم هيف فلتخملا ىلع
 همدق نم وأ . مامالا مدع دنع نيملسملا ةعامج وأ مامإلا ماكح نم ناك

 امكح نامصخلا هب يضر نملو مامالا مدع دنع مكحلل نيملسملا ةعامج

 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ مهفاف همكح امهيسفن مزلأو امهنيب

 هفلحي نأ هل زوجي له هلام ةنايخ ي الجر مهتا لجر نعو : ةلأسم
 . امهتم ناك اذإ نيمألا امأف . نيمأ ريغ وأ ناك ًانيمأ ة ةقث ريغ وأ ناك ةقث

 وأ هفلت ىعداف لجر لام ىلع نمتؤم ناك اذإ دارأ هلعل فيضملا لاق

 كلذك كلذف كلذ ىلع هنيمي لاملا بر بلطف هفلتأ وأ هنم ءيش عايض

 كلذو هفلحب نأ دارأ نإف هدلاول انيمأ ناك نإ كلذكو مكحلا يف

 هفلحي نأ هل بحن الف ةقث ًانيمأ ناك اذإ امأف هناختساو امهتم ناك اذإ
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 ثدحت رومألا نأل لطبم هنا لوقن الو مكحلا يف هل كلذف هفلح نإف

 امب هلام نم ءيشب همهتا امنإو أنيمأ نكي مل نإو سانلا نع بێغي اميف
 هللاو ةمهتلا ىلع نيملا يف فالتخاب كلذ يف ليق دقف ةمهتلا هيف عقي
 . ملعأ

 عفرف ائيش هل ذخأ هنأ الجر مهتا لجر خايشألا باتك نم : ةلأسم
 امنإو فلحأ الو ملسأ انأ لاقف ملسي وأ فلحي نأ مكاحلا همزلأف هيلع
 كلذ ذخأ هل ينبجعي ام لاق . كلذ ذخأ مهتملل زوجي له املظ ملسأ
 . تركذ ام ىلع

 ىلإ كلذ لاق ضعب . فالتخا هيف ةقدصلا ناكب مهتملاو : ةلأسم
 نا ىرا يذلاو . فلح مهتا نم موق لاقو ناميأ مهيلع سيلو مهتنامأ

 . ملعأ ١ هلل ١ و ةق ةدصلا نم هلام ف نيملسملل بجح ًاقح مهمتكا ام فلحي

 اهقرس هنأ تعداف لجر ىلع تعفر يتلا ةأرملا يف تركذو : ةلأسم

 ةأرملا هذهل هلبق ام فلحيو هيلع كلذ اهلف هنيمي ةأرملا تبلطو اهركنأو

 سيلو . كلذ هل ناك هيعدت يذلا ءيشلا اذه نم يعدت ام لبق نم قح

 هيلع يعدت نأ الإ . همهتت اهنا تلاق اذإ كلذ تهرك اذإ نيمي ةأرملا ىلع
 فلحم عطقلاب نيعلا بصن ; اذإف . نيمبلا اهيلإ در اذإ نيمبلا اهيلعف ًاعطق

 . مهتم ريغ وأ امهتم هيلع يعدملا ناك كللذ امل ناك يه تفلح الإو وه

 . مهتم

 ضعب مهتاف ًائيش هل قرس لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 تفصو ام ىلعف . مهت ا نم فلحتسي نأ هل زوجي لهف تلق مهت ا نم

 . ةنيبلا هيلعف اعطق اذكو اذك هل قرس اذه نا لوقي اذه ناك اذإف
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 يعدملا ىلإ نيملا در ءاش نإو . هيلع يعدملا ىلع نيمبلاف ةنيب نكي مل نإف

 ف ءيشب هل مكحي الف هاوعد ىلع فلحم ل ناف . هاوعد ىلع فلحيف

 سيلف . ًاعطق هيلع عطقي الو اذه مهتي هنا لاق نإ امأو . مكحلا ءاضق

 هسبح مهتي نمم فورعم قرسلاب مهتا يذلا اذه ناك نإف ناميأ مهتلا يف

 دعب هقلطأ ةنيب هيلع حصي ل ناف هسبح ىصقتساو ةمهتلا ىلع ك احلا

 يا خيشلا نع اندجو ام بسح ىلع اذهو . نيمي هيلع سيلو كللذ

 . هللا همحر يراوحلا

 ارراضم اهدج نم هتلخنب رمأ هنا هيلع ىعدا نإف هل تلق : ةلأسم

 نامضلا موزل يف نا يعم لاق . ةنيب هعم نكت مل نإ نيمي همزلي له هل
 نامض همزلي هنا لاق نم لاقف هل ةعاط ال نم رمأ اذإ فالتخا رمألا يف
 ناك نإف هل تلق . كلذ نامض همزلي ال هنا لاق نم لاقو . كلذ
 هللاب ًانيمم فلحي لاق . كلذب همها هنأ الإ هيلع عدي ملو ةمهت كلذ
 كلبق نا ملعن الو . نيتلخن لمح اذه نالفل تددج ام كنا ملعت ام

 . امهب هتررضأ نيتلخن رمح هل تددج كلنا كمهتي ام لبق نم قح هل

 هنإ يل نيبي ال لاق نيمي همزلي له مهتملا ىلإ نيملا مهتملا در ناف تلق

 . كلذ ىيف همزلي

 . رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم يأ باوج نمو : ةلأسم

 لام هل قرس هنا هل لاقف ماكحلا نم كاح ىلإ لجرب ءاج لجر نعو
 كاحلا مكحف مكاحلا هل هفلحي نأ هنيمي بلطو . لجرلا اذه مهتأ ينإو
 اذه فلحي ال نأ مكاحلل يغبنيف . فلح ىتح هرهقو نياب هيلع هل
 بقن نم ديا وأ ائيش هل قرس هنأ دهشت ةنيب يقأي ىتح هسبحي الو
 دهش اذإف اذه وحن و ةلخت دادج وأ ةباد حبذ وأ بوث عطق وأ تيب
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 نم ىري ام ىلع مكاحلا هسبح اميهت مهتملا ناكو الجر مهتاو كلذب هعم

 قرس اذإو . ةفصلا هذه ىلع هفلحي نأ مكاحلل نأ يراوحلا يبأ ىلإ هعفري
 نالف كلذ ركنأو كلام قرس انالف نأ هب قثي ال نم هربخأو لام لجرل
 . كلذ يف باوجلا ىضم دقف هفلحي نأ مكاجلا ىلإ بلطو

 مهتلا ناميأ ىف ف بصن الو ماكحألا ف قالطلاب ناميأ الو : ةلأ اسم

 مهتلاو . اعيمج هب افلحي نأ الإ نيمصخلا نيب نوكي ال مهتلا ناميأ نأل

 . اهيف بصن الف فلحي نأ مهتلا هل نمل زوجي ال

 نورشعلا بابلا
 دمحم يبإ عماج نمو ةماسقلاو دودحلاو قرسلا يف ناميألا

 هاوعد ىلع ةنيبلا مدعو دودحلا هب هيلع بجي ام هريغ ىلإ ىعدا نمو

 بجوأو نيمي فذقلل ةفينح يبأ دنع سيلو . نيمي هل هيلع اعدملا مزلي مل
 يف نيملا اوبجوي ملف انباحصأ امأو . يعفاشلاو كلام كلذ يف نيمل
 قرسلا ءاعدا يف نيملا اوبج وأو هركذ لج هلل قح وه اميفو فذقلا

 . يعدملل لاملا بجي لوكنلاب نأل

 نم ًاقح هل نأ ملعي ام هللاب انيم فلح ةقرسب مهتا نمو : ةلأسم
 يتلا ىوعدلا هذه لبق نم اقح الو مهارد هل قرس هنا يعدي ام لبق

 ىلع فلح نأ هل زوجي ال هزأل مهاردلا بحاصل نيمي الو . هيلع اهيعدي

 . ىلاعت هللا ءاش نا بيغلا
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 مهارد هل طقل هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو : ةلأسم

 لاق . نيملا ىرجت فيك هنيمي ىلإ لزنو ركنأف اهايإ هطعي مل و اهذخأف
 . ةعاسلا هذه ىلإ اقح اهيف اذهل ملعي مهارد طقل ام فلحي هنا يعم

 وأ هل ةباد الجر نمتئا لجر يف تركذو . يراوحلا يأ باوج نمو

 لاقف . مكاحلا ىلإ قرسلا بحاص وأ ةبادلا بحاص عفرف قرسف لام يف

 يهو يتباد ىلع تفقو دقو . يلام قرس وأ اهلتق وأ يتباد ذخأ اذه

 تيبلا بحاص ناك اذإف تفصو ام ىلعف . قورسم وه ءيش وأ ةلوتقم
 اعدملا لزنف اهلتق وأ يتباد قرس يذلا اذه نا لوقي لاملا وأ ةبادلا وأ

 لاق نإو . هيلع اعدملل نيماو . مهنيب ناميألا تناك نيملا ىلإ هيلع
 اميف هيلع ىدتعا يذلا هنا اذه مهتي هنا قورسملا وأ ةبادلا بحاص

 ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ نجسلا هيلعو ناميأ ةمهتلا يف سيلف هيلع يعدي
 . كلذ مهفاف هسبح اصقتسيو ةنيبلاب الإ هيلع مرغ الو

 دوهش اهل نكي مل و فذقلا اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذإو : ةلأسم

 سيلو دح اذه نال ج وزلا ىلع نيمي الف اهجوز فلحي ناب نيملا تبلطو
 . نيمي دحلا ىف

 لجرلا فلحي له هب ىمسو لجرب هتأرما فذق لجر نعو : ةلاسم

 ءادهش ةعبرأب تأت مل نإ معن لاقف . هيلع ءادهش ةعبرأب تأت مل نإ
 . امهنيب قرف مث هتأرما نعالو لجرلا دلج

 اهقرس هنا تعداو لجر ىلع تعفر يتلا ةأرملا يف تركذو : ةلأسم
 ًاقح ةأرملا هذهل هلبق ام فلحيو . هيلع كلذ اهلف هنيمي تبلطو اهركنأؤ
 هلبق نأ ملعي ام فلحي هنا لاق نإو . قرسلا اذه نم هيلع يعدت امم
 هيعدت يذلا اذه نم وأ ءيشلا اذه نم هيلع يعدت امم . ًاقح ةأرملا هذهل
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 اهنا تلاق اذإ كلذ تهركأ اذإ نيمي ةأرملا ىلع سيلو . كلذ هل نأ هيلإ

 اذإف . نيملا اهيلع در اذإ نيملا اهيلعف اعطق هيلع يعدت نأ الإ همهتت
 اعدملا ناك كلذ امهل ناك يه تفلح الإو وه فلحي عطقلاب نيملا بصن

 وأ تيبلا بقن ةقثلا ريغو ةقثلا ىلع نيمبلاو . مهتم ريغ وأ امهتم هيلع

 . مهتم ىلع نيمي الو بقني مل

 نورشعلاو يداحلا بابلا

 رارقإلا يف نيما

 دنع هل هيلع قحب لجرل هلام نم ةعطقب دهشأو توملا هرضح لجر
 فلخيو . هنيمي اودارأ نإ ةثرولل نيمبلا هيلع نأ ديعس وبأ لاق . توملا

 هل دهشأ نإف تلق . لطابب ةعطقلا هذهب هل رقأ هنأ ملعي ام هللاب انيم

 . نيمي هيلع له . هيلع هل قحب ةعطقلا هذهب هل دهشأ هنأب ًادوهش كلذب

 هدوهش نا ملعي ام فلحي لاق . فلحي فيكو تلق . نيملا هيلع نا لاق

 لاق ءيشب هل مكحي له نيملا نع عنتما ناف تلق . لطابب هل اودهش

 فلحي نأ عنتماف ءيش يف نيملا همزل نم نإ انباحصأ لوق يف هنإ يعم
 هل تدهش يذلا كلذ ذخأ هعسي لهف هل تلق . ءيشب هل مكحي مل
 لاملا اذه يف ةجح هل سيل نأ لوقأ لاق . هيلع ردق نإ ارس ةنيبلا هي

 فلكي مل هنأل نيملاب الإ ةجح هل سيل لصألا يف ناك اذإ نيمبلاب الإ
 (١)ق رتس ف ائيش كلذ نم ذخأ ناف هل تلق . هعسي ال ام نملا نم

 ۔ هريرس ةخسن ف ) ( ١
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 نكي مل نيعلاب الإ كلذ هل نكي مل اذإ هنا يعم لاق . نامض هيلع له

 كلذ هل نكي مل اذإ لكلاك ضعبلاو لكلاو لاملا نم وهو يدنع كلذ
 رهاظلا مكحلا يف نامضلا هيلعف كلذ هل نكي مل اذإو . نيعلاب الإ

 نإو لكلا ذخأ هل ناك فلح ناف . فوقوم يعم وهف هنم ذخأ امو

 توملا هرضح ىتح فلحي مل ناف هل تلق . فوقوم وهف فلحي مل

 ةلداعلا ةنيبلا وأ رارقالا هعم حص اذإ لاق . كلذب يصوي نأ هيلع له

 ةفصلاب ىصوأ نإ هنأ الإ ةيصو هيلع يل نبي مل ةجحلا اهب موقت يتلا
 . فلحي مل اذإ هب هل مكحي مل امو هل تلق . ًاطايتحا يدنع كلذ ناك

 دهشملا ةثرول زوجي له قحب هل دهشملا داهشإاب ةنيبلا هل تحص ولو
 تحص اذإ لاق . لداع مكاح مكح مهيديأ نم هلزي مل ام لاملا كلذ لك

 ك احلا عطق ة ناف . نيمبلاب الإ ةجح لاملا يف هل نكي مل و ةداهشلاو ةنيبلا

 وهف كلذ نم هتجح عطقي مل امو . ةجحلا نم اوئربو مهنع هتجح
 . قحلا مكح يف هتجح عطقنت وأ فلحي نأ الإ هيلع قلعم يدنع

 هل رقأ دق هنإ لوقيو ًائيش لجر نم بلطي لجر نعو : ةلأسم
 تررقأ وأ مهاردلاب هل تلبق ىتح ينرهق ناطلسلا لا لاق هيلإ هبلط املف هب
 وأ هل نمض هنأ رقأ اذإو . امهنيب اذه نم تبثي ام تلق مهاردلاب هل
 ليق دقف همالكب الوصوم كلذ ىلع هربج ناطلسلا نأ ىعداف هل رقأ
 دقو . ربج ريغ ىلع رقأ وأ نمض هنا حصي ىتح كلذ يف هتجح هل هنا
 عطقو رقأ اذإ امأو . ربجلل ايعدم نوكيو رارقإلا هيلع تبثي هنإ ليق

 ناطلسلا هربج ذإ ناك كلذ نإ لاق محش هريغ مالكب وأ توك رارقالا

 اذه لثم يف ملعأ الو ربجلل ايعدم ناكو هرارقإ هيلع تبث . هيلع
 و

 . افالتخا
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 هذهب هل ترقأ اهنإ اهيلع ىعدا اذإ هنإ انعم يذلا هريغ لاق : ةلأسم
 لبق نم ضرألا هذه يف ًاقح هل ملعت ام هللاب انيب تفلح ضرألا
 هذه نا فلح هيلإ تدر نوف كلذب هل اهرارقإ نم اهيلع يعدي ام

 اهرارقإ دعب نم اقح اهيف اهل نا ملعت امو . ةارملا هذه رارقإب هل ضرالا

 . مويلا اذه ىلإ ضرالا هذهب هل

 دق ءيشب هل رقأ هنأ لجر ىلع يعدي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ديعس وبأ عفرف . هنيم بلطو . هيلع يعدملا كلذ ركنأف هيلع هاعدا
 نم قح هل هلبق ام هللاب فلحي هنإ لاق هنأ هللا همحر نسحلا يبأ نع

 ةرركم . هب هل رقأ هنا لوقي يذلا ءيشلا اذه نم هيلإ يعدي ام لبق
 . عومجملا باتكلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 نورشعلاو يانلا بابلا

 همصخو لادلاو بصاغلا نبب نيملا ف

 بوصخملا لاق وأ اريقف نيرشع الإ بصأ مل لاق اذإ بصتغملا نعو
 بصاغلا هب رقأ ام ىلع نوكت يدنع نيعلاف . نيملا نوكت فيك رتكأ هل

 . هب رقأ امم رثكأ هيلإ يعدي امم قح هل هلبق امو

 ىعدا نإف تلق ايركز يبأ باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 بلطف كلذ هيلع يعدملا ركنأو . هوبهنف هتيب ىلإ دنجلاب امدقم ءاج هنأ
 تلق . نيمي اذه يف يل نيبي ال لاق نيمي اذه يف هيلع له هنيمي يعدملا
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 هتلالدب هوبهنو هوذخأيلو هوهبنيل هلام ىلع ناطلسلا لد هنأ ىعدا نإف
 لبق نم قح هل هلبق ام فلحي نأ نيملا همزل كلذ لبق كلذ ناك اذإف
 باتك ىلإ عجر . لعفلاو ةلالدلا نم يل نيبي ام ىلع هيلع يعدي ام

 . ع رشل ا نايب

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ةماسقلاو برضلاو ءامدلا يف نيملا

 الاجر براضلا عمجف برض لجر نيبو هنيب ناك لجر نعو

 لجرلا مع نبا مهيلإ زربو لجرلا مهنع رتتساف هيلع اوخانأف هيلإ اوجرخو

 ىلعف . كلذ بورضملا ركنأو هيأرب هنإ مهل لاقو قحلا مهل بهوف
 ىلعو هيأرب ةبهلا كلت تناك ام بورضملا ىلع نيملاف تفصو ام

 يأرب لعف ام لعف يذلا نا نيملا اضيأ بهاولا ىلعو . ةنيبلا نيبراضلا
 . بورضملا

 لجر ىلع ىعدا لجر ف ل اقو ديعس يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نيمي بلطو . ةنيب يعدملا دنع نكي مل و دودحم ريغ ابرض هبرض هنأ
 امنأ نيملا نإ هل لاق هنأ هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا نع عفرف همصخ
 ولو لاق هنا هنع اضيأ لاقو . ةفصلا نم بلاطلا فصي ام ىلع نوكي

 كلذ ناك هيلإ هيعدي يذلا برضلا اذه لبق نم قح هلبق ام هفلح
 اقرس هيلإ ىعدا اذاف لاومألا فالخ رثألا مكح نأل لاق . ًاضيأ اهجو
 قح هل هلبق ام اذه يف نيملا نإف اذه وحنو أرجش عطق وأ ًامده وأ

 . هيلإ يعدي ام لبق نم
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 لاقو ًانيمم نوسمخ موق لاقف ءامدلا ىلع نيملا يف فلتخاو : ةلأسم
 . ةدحاو نمع موق

 امهدحا نيتجش الجر _ اجش نيلجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نأ لجرلا دارأو ةنيبلا امهيلع تماقو . ةيماد . ىرخألاو ةحضوم
 حضوتو ةيمادلا عفري لاق ةحضوملا بحاص امهيأ ملعي مل و . صتقي

 ردقب امهنم دحاو لك ىلع مت سايقلا يف ءاوس اريصي ىتح ةحضوملا
 ريغ لوقي ام لدع رظنأ ال ملعأ هللا رثؤملا وبأ لاق . نيحرجلا شرأ
 صاصقلا عفرا مث هحضوم هحرج ام امهنم دحاو لك فلحتسأ ينأ
 لمحي مث ةيمادلا ةيدو ةحضوملا ةيد بسحيو هيف هيلع .صاصق الف

 : دحاو لك يدؤي نيفصن شرألا امهنيب مسقي مش ناحرجلا غلب ام فرعيو
 احربي مل افلحي نأ اعنتما نإو لاق . صاصق الو شرألا فصن امهنم
 . ارقي وأ افلحي ىتح نجسلا

 فلحي ام ردق ىلع سيل تاحارجلاو ثادحألا يف نيمبلاو : ةلأسم

 هيلإ يعدي ام لبق نم . قح هل هيلع ام هيلإ بلاطلا نم كلذ ريغ نم
 . ةلئاطلا هذهو ةمطللا هذه وأ حرجلا اذه هل كيلع ام هفلحي نكلو
 . لإ بحأ لوألا يأرلاو . همطل الو :هحرج ام فلحي لاق نم لاقو

 امهدحأ يعدي نامصخ ك احلا لإ رضح اذإ ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ىلعو امهنيب ناميالا كلذ يف نا ليق هنا ةنيبلا زرحاو همطل هنأ رخالا ىلإ
 ةفص نع يعدملا صحفي نأ ماحل ىلعو . امهنيب صحفي نأ ك احلا

 ههجو نم هيف همطل عضوم يأو رثؤم ريغ و رثؤم وه ام . مطللا اذه
 همصخ هل فلحي الو هجولا نم ءيش وأ هدخ وا هتنجو يف وا هيبجاح يف
 صقم ىلإ يدنع هجولا دحو . هيف همطل يذلا عضوملا نيبي نأ دعب الإ
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 . كلذ هبتشاو علصلا نم ءيش هيف ناك ناف هل تلق . سأرلا نم رعشلا
 هيبجاح عفري هنا ليق هنا يعم لاق . كلذ نم هجولا دح نوكي نيأ ىلإ

 ىلع هجولا دح وهف هتهبج: نم دلجلا ضبقت لصو نيأ ىلإف قوف ىلإ
 يدنع لاق . اذه ىلع همصخ هل فلحي فيك هل ليق . يدنع ليق ام

 ىلع الإ هل فلحي نأ كاحلل زوجي ال لاق نم لاق . افالتخا اذه يف نا

 زوجي لاق نم لاقو . حورجلا وأ مطللا نم ىعدا ام ىلع هاوعد ةحص
 هذه لبق نم هيلإ يعدي ام لبق نم قح هل هلبق ام نا هفلحي نأ مكاحلل
 هيلإ هيعدي امم قح هل هلبق امو همطل ام هل فلحي نأ ينبجعيو ىوعدلا
 ىتح هبرض هنا رخا ىلع لجر يعدا نإف هل تلق . ىوعدلا هذه نم

 ءيش نيبت ناف . كلذ نع صحفي هنا . اموي وأ هليل تام وأ دمأ

 هيلع يعدي ام ىلع هل هفلح ائيش نيبي مل نإو يعدا ام ىلع هل فلح
 مل قح هب بجي الام ناك ناف . قح هب بجي امم ناك نإ هظفل نم

 . قح اهيف هل تبثي ىنعم ريغ ىلع هل هفلحي

 ابرض هبرض هنا لجر ىلع ىعدا لجر يف لوقت ام هل ليق : ةلأسم

 ليق دق هنا يعم لاق . اذه يف نيملا فيك يعدملا ةنيبلا زجعأو ارثؤم

 هنأل اذه يف ةميقلا دحي الو برضلا اذه هبرض ام هنا لعفلا ىلع فلحم

 هذه لبق نم قح هل هلبق ام هل هفلحي لاق نم لاقو . رظنيو نياعي
 هفلحي نأ يلإ بحأو . برضلا اذه نم هيلإ اهيعدي يتلا ىوعدلا

 . برضلا اذه نم هيعدي امم قح هل هلبق امو برضلا اذه هبرض ام

 هفصوو هدح ابرض رخآ ىلع لجر ىعدا اذإديعس وبأ لاق : ةلأسم

 لاقو . لوقلا ضعب يف فوصوملا برضلا اذه هبرض ام هيف نيملا تناك
 اذه نم هيعدي امم قح هل هلبق ام نأ هفلحي نأ مكاحلا ىزجي لاق نم
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 لوألا لوقلا اذه عم هيلع فصوي نأ ينبجعيو . هاعدا يذلا برضلا
 ناف تلق . برضلا اذه لبق نم كيلإ هيعدي امم قح هل كلبق امو

 نيمبلاف انباحصأ عم نيملا فيك . ًاعاتم وأ ًاشامق هل ذخأ هنأ ىعدا

 . هل هذخأ هنأ هيعدي يذلا شامقلا اذه نم قح هل هلبق ام

 هدي يف هبرض هنأ لجر ىلع يعدا لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . هيلع يعدملا ىلع نيملا كلذ ىيف نا نييماد نيحرج فيسلاب هسأرو

 فلحي حرجلا نم دودحم ىلع الإ نوكت ال اهناف يعدملا ىلإ نيملا در نإو

 دحاو لك ضرع نييماد نيحرج هديو هسأر يف هبرض دقل هللاب انيم
 ةفصب الإ هفلحي ال هنأل شرألاب هل مكحي ذئنيح مث . اذكو اذك امهنم

 . نيملسملا مكح ف هيلع فلحي يذلا حرجلا ةفص اهب كردت

 تناك هفصوو ًاب رض هب رض هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : 'ةل اسم

 هلبق ام هفلحم لاق نم لاقو . فوصوملا برضلا اذه هب رض ام هيف نيملا

 . هاعدا يذلا برضلا اذه نم هيلإ يعدي ام لبق نم قح هل

 فيك ركنأف هب رض هنا رخا ىلع ىعدا لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 فلحي هنا لاق نم لاقف . فالتخا كلذ يف ليق دق هنا يعم لاق . نيعلا
 ددحي ىتح فلحي ال لاق نم لاقو . كلذ يف هتجح عطقيو هبرض ام

 . دودحم ءيش وأ هندب نم وه نيأو رثؤم ريغ وأ ارثؤم برضلا يعدملا

 نيلجر اراصو اعيمج اغلب املف ايبص حرجي يبص نعو : ةلأسم
 امنإ قح يلع كل سيل لاقف هحرج يف هقح حراجلا لإ حورجملا بلط

 هحرج شرأب هيلع هل مكحيأ يبص انأو كتحرج ينأل ىتلقاع ىلع كقح
 هئابص يف هحرج هنا هغولب دعب نم رقأ اذاف . هتلقاع ىلع حراجلل مكحيو
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 الف يبص وهو هحرج حراجلا نا حورجملا رقي نأ الإ هيلع هل مكح
 ةلقاع مزليف لدع يدهاشب كلذ حصي نأ الإ هلام يف ءيش يبصلا مزلي
 لدع يدهاشب الإ هتلقاع ىلع حراجلل مكحي الو هحرج شر را يبصلا

 نيدلاو ةيال ولا لهأ نم حراجلا ناك نا تلقو . يبص وهو هحرج هنا

 سيلف يبصلا يف هنم كلذ ناك اذإ هقح لجرلل يدؤي نأ رم ؤيأ عرولاو

 ًائيش اذه هحرج ش را نم هيلإ يدؤي نأ هللا نيبو هنيب اميف هيلع

 فلحو هركنأ ناف تلقو . هتلقاع نم الجر مرا ام الإ همزلي الو

 شرا نم اذكو اذك الإ قح ل هل ام هفلح ناف . .ال مأ مآ وهف

 هيلع نكي مل هتلقاع نم الجر مزلي ام ردقب هيلع سأب الف اذه هحرج

 يعدملا لاقف . هحرج هيلإ ىعدا نإف تلقو . ىلاعت هللا ءاش نإ مثإ
 نم ىلعف لجر تنأو ينتحرج حورجملا لاقو يبص انأو كتحرج هيلإ

 . يبص وهو هحرج هنا ح راجلا ىلع ةنيبلاف ةنيبلا

 سيلو هقلحب ذخأ هنا لجر ىلإ يعدي لجر يف تركذو : ةلاسم

 هل نكت مل و . هيلإ يعدملا كلذ ركنأف رثأ هيف وأ رثأ هقلح يف ىري
 فلحي هنا لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف . كلذ يف نيملا فيك ةنيب
 ىلع هفلح ءاش نإ رايخلا مكاحلل نا لاق نم لاقو . هقلحب ذخأ ام هل
 نحنو هقلحب هذخأ نم هيلإ يعدي امم قح هل هلبق ام هفلح ءاش نإو كلذ
 هقلحب هذخأ نم هيلإ يعدي امم قح هل هلبق ام فلحي نأ اذه يف بحن

 . باوصلل قفوملا هللاو

 دمهأ ىتح هبرض هنا لجر ىلع لجر ىعدا نإف هل تلق : ةلأسم
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 ءيش نيبت ناف . كلذ نع هصحفي نأ يدنع اذكه لاق . توملاو

 هب بجي ال ناك نإو قح هب نيبتي مل نإو . ىعدا ام ىلع هل فلح
 قح اهيف هل تبثي ىنعم ريغ ىلع هفلحي مل قح

 نا موق راد يف اليتق دجوي يذلا يف هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم
 نكسي نمم رارحألا لاجرلاو ءاسنلا نم رادلا ينكاس عيمج ىلع ةيدلا

 انيمي دحاو لك ءاسنلاو مهنم لاجرل اعيمج نوفلحيو رجأ ريغب وأ رجأب
 ةماسقلا نيمي يف ليق دقو هريغ نمو . هلتقب اورمأ الو هولتق ام هللاب
 انيمي نيسمخ نع كلذ صقن نإف اوناك ام ًاعيمج ةيرقلا لهأ نوفلحي

 نيثالث ةيرقلا يف اوناك اذإ مهل سيلو مهوفلحو يقب نمم مهنم اوراتخا
 ف ناك اذإ محل امنإو ناميألا مهيلع اوددريو سفنأ ةرشع اوراتخي الجر

 اعيمج اوفلح اذإف رايتخا مهل سيلو اعيمج مهوفلح الجر نوثالث ةيرقلا

 نيعب نوكي اذكهو مهوفلح نيرشع ذئنيح مهنم اوراتخا انيمي نيثالث
 ءايلوأ راتخيف الجر نيسمخ نم رثكأ ةيرقلا يف ناك اذإ رايتخالا امنإو
 مهنوفلحي مهنإف نيرشع اوناك اذإو الجر نيسمخ ةيرقلا لهأ نم لوتقملا
 اوراتخي نأ اوبلط نإو ناميألا ةيقب مهنوفلحي مهنم ةرشع اوراتخي مم نيترم

 نع لكن نمو . كلذ مهل نكي مل ناميألا مهيلع اورركيو سفنأ ةسمخ
 . انيمي نيسمخ فلح دحاو دلبلا يف ناك نإو . هدحو ةيدلا ىدأ نيملا

 نإف اموق تمزل اذإ ةماسقلا نا هللا همحر ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم
 انلتق ام هللاب نومسقيف الجر نيسمخ مهنم اوراتخي نأ لوتقملا ءايلوأل
 الجر نيسمخ ددعلا نكي مل نإو ةيدلا نومرغي مم ًالتاق هل انملع الو
 اوفلح نيثالث اوناك نإف انيمي نوسمخ لمكي ىتح ناميألا مهيلع تررك
 نوسمخ لمكي ىتح ًاضيأ مهنوفلحيف نيرشع مهنم اوراتخي م انيمي نيثالث
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 مهيلع اورركي نأ مهيلع سيلف الجر نيثالث مهنم اوراتخا نإف . انيمي

 اورركي نأ مهل امنإو . رثكأ وأ الجر نوسمخ اهيف ةيرقلا ناك اذإ ناميألا
 نوكت م . الجر نوسمخ ةيرقلا يف لمكي نكي مل اذإ ناميألا مهيلع
 اوصقن ناف مهارد ةعبرأ مهنم لجر لك ىلع ةيرقلا لهأ ىلع ةيدلا مهيلع

 لاقو . مهارد ةعبرأ مهنم لجر لك ىلع مهلقاوع موق لك عبتا ةيدلا نم
 . هلام نم . هدحو ةيدلا مرغ نيملا نع لكن نم

 لقأ ةيرقلا لهأ ناك نإف تلق هللا همحر هلللا دبع يلأ نعو : ةلأسم

 ًانيمي نيسمخ ةيرقلا لهأ نم اودارأ نم محل فلحم لاق الجر نيسمخ نم

 الجر نيسمخ اولمكي مل و اومتأ اذإف هللاب نيمي فلحي مهنم دحاو لك

 ردق ىلع ناميألا مهيلع م فعض اوراتخا نمف مهيف لوتقملا ءايلوأ ريخ

 . انيمي نيسمخ لمكي ىتح مهددع

 تامطل رشع نم رثكأ همطل هنا همصخل فلح يذلا امأو : ةلأسم

 لقأف مهارد ةرشع نم رثكأ هل تتبث اذإ هيلع بجي ام لقأف تارثؤم
 حصي الف كلذ نم رثكأ ناك امو ةرثؤم ةمطل ةرشع ىدحا كلذ نم

 ةرشع ىدحإ نوكي ام لقأ تامطل رشع نم رثكأ هنأل ةنيبو رارقإب الإ
 . كلذ مهفاف

 لجر ىلع ناورم وبأ ىضقو هللا همحر ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 حراجلاو مامإلا ىلإ هبحاص عفر حورجملا بلطف هب رقأ م الجر حرج

 مل و ةحارجلا شرا حراجلا ىلع ضرفو . امهعفري ملف ناعفرلا بلطي
 ذخأي نأ حورجملا بلطف هلام نم حورجملا يطعي لام حراجلل نكي
 اذإ هسفنب الإ هيلع ةلافكلا ناورم وبأ ري ملف هقحب حراجلا نم ًاليفك

 ةحارجلاب رقملا ىلع سيل نأ رقيج نب انهملا مامالا ىأرو لام هل نكي ل
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 لهأ نم نالجر ءاجف قحلاب اليفك هيلع يلاولا ذخأي نأ ىأرو ناعفر
 هانلفكي ال نأ فاخن انإ الاقف قحلاب امهدحأ هيلع لفكف حراجلا دالب

 نم اوفلكي نأ اوهرك نإ مهل يأرب ءافعضلا ىلع هلمحي ال نأ ىأرف
 . كلذ مهل نأ هيلع نووقي ال

 فيسلاب هبرض هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 اذكو اذك عضوم يف هبرض دقل هللاب انيمي هل فلحي لاق هل فلحي فيك
 ذئنيح مث اذكو اذك هلوطو اذكو اذك هضرعو هريغ وأ يماد وهو

 . شرألاب هل مكحي

 اعدملا رقأف هبرض هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 يعم لاق . رقملا اذه ىلع بجي امو كلذ يف مكحلا ام همطل هنا هيلع

 ةمطل نوكتو هجولا ريغ يف اهنا حصي ىتح هجولا يف ةمطل همزلي هنا
 شرا فصن هل نا لوقلا ضعب يفو . ةرثؤم اهنا حصي ىتح ةرثؤم ريغ
 هيلع ةنيبلا تدهش نإ اماو . هرارقإب ةرثؤم ريغ شرا فصنو ةرثؤم
 ةرثؤم يه امو . ةمطللا عضوم اودحي ىتح مهتداهشب مكحي الف ةمطلب
 . ةرثؤم ريغ وأ

 ةنيبلا كلذ فرعي الو هيلع ىمغأ هنا يعدي لجر نعو : ةلأسم
 معنف . نافلحي فيكو نيمي امهنيب كلذ يف نوكيأ ةيمغلاب يناجلا رقي الو

 هتيانجب ءامغا هنا ملعي ام يناجلا فلحي ملعلاب كلذ ىلع امهنيب ناميالا
 فلحيف هيلع ينجملا ىلإ نيملا دري وأ هذه هتيانج نم هلقع بهذ الو هذه

 . ةيانجلا هذه نم هلقع باغ دقل

 هيلع وشغ الب ادمع اشاغت ام هنا نيملا هيلع ىمغملا ىلعو : ةلأسم
. ٥ انع هخسن



 اضعب نا ديعس وبأ لاقف هرفد هنا لجر ىلع ىعدا لجر يف : ةلاسم .
 ماقم هميقي يذلاف هل تلق . هنع فقي اضعب و برضلا ماقم هميقي ہمي

 . كلذ يدنع هبشي لاق نيملا هيف ىرت برضلا

 تابرض ثالث شرا هدنع هل نأ لجر ىلع ىعدا لجر : ةلاسم

 هنيمي بلطو ةنيب يعدملا عم نكي مل و هيلع اعدملا ركنأو هامس دق ءيشب

 هل نأ يعدي نأ الإ نيمي اذه يف يل نيبي ال لاق . نيمي هل همزلي له

 ائيش اذه ناك كلذك ناك اذإف نهنود وأ تابرض ثالث شرا هدنع

 . نيملا هيلع تناكو قحلا نم افورعم

 اعدملا رقأف هبرض هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع ديعس وبأ : ةلأسم

 يعم لاق . رقملا اذه ىلع بجي امو كلذ يف مكحلا ام همطل هنأ هيلع

 نوكيو هجولا ريغ يف اهنا حصي ىتح هجولا يف ةدحاو ةمطل نوكي هنا

 ضعب يفو . لوقلا ضعب يف ةرثؤم اهنا ملعي ىتح ةرثؤم ريغ ةمطل

 . هرارقاب ةرثؤم ريغ شرا فصنو ةرثؤم شرا فصن هل نا يعم لوقلا
 اودحي نأ الإ مهتداهشب مكحي الف همطلب هيلع ةنيبلا تدهش نإ امأو

 وأ ةرثؤم دحت مل و ةمطللا عضوم ةنيبلا تدح اذإو . ةمطللا عضوم

 نوكت ام لقأب مكح ندبلا يف وأ هجولا يف اهنإ تدح وأ ةرثؤم ريغ

 هنا يدنعف ةمطللا عضوم دحي مل نإ امأو . ةرثؤم ريغ يهو ةمطللا
 ةنيبلا تدهش اذإ كلذكو هل تلق . ةنيبلا نيبت ىتح ءيشب مكحي ال

 اونيبي ل اذإ ةرثؤم ريغ اهب مكح اذكو اذك عضوم يف ةبرض هبرض هنا

 . هنم دبال ًائيش اهنايب تبث اذإ يدنع هبشي اذكه لاق . يه ام

 هميقي ًاضعب نا لاقف . همجر هنا رخا ىلع ىعدا :4 ةلاسم

 ذ يف برضلا ماقم
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 تركذ ام امأو لضفلا نبا دمحأ ىلإ ديعس يأ باوج :: ةلأسم

 قثت نم كعم ناك الو سايقلا نسحي مل اذإف حورجلا سايق رمأ نم
 لهآ لخد نإف . هللا ءاش نإ كلذ يف كيلع الف سايقلا نسحي نمم هب

 كلذف كلذ نم ءيش ىلع نامصخلا حلطصاو حلصب كلذ يف دلب
 يف هجولا لكل نيبتي نأ ىلإ سبحلا يف قحلا هيلع يذلاف الإو . "

 ىماتيلا امأو رارحألا نيغلابلا نيب حلصلا نوكي امنإو . ءاملعلا نم كلذ

 يطعي نأ قحلا هيلع يذلا ىضري نأ الإ كلذ يف مكاحلا مهل سمتليف

 نإ زئاج كلذ نإف هلثم وأ هل بجي امم رثكأ هنا مكاحلا هيف كشي ال ام
 . كلذ مهفاف تاقثلا نم كلذ رصبأ نم الإ حورجلا سيقي الو هللا ءاش

 نورشعلاو عبارلا بابلا
 يرتشملاو عئابلا هيف فلتخا اذإ نيملا يف

 هلوق لوقلا نوكي نميفو

 لاقو فلأب هتيرتشا يرتشملا لاقف اعيب ىرتشا لجر نع هتلأسو
 . عيبلا ضقني لاقف . نادهاشلا فلتخاو نيفلأب هتعب عئابلا

 عاب هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع هللا دبع ابأ تلأ اسو : ةلأسم

 0 اف مهارد ةرشعب اهتيرتشا امنإ يرتشملا لاقو امهرد نيسمخب ةلخن هل

 مكانيسن دقو نمثب ةلخنلا هذه ىلع اعيابت دق امهنإ لدع يدهاشب عئابلا
 هلوق لوقلاف يرتشملا دي يف ةلخنلا تناك نإ لاقف . ةنيب دحب الو نمنلا

 هلوق لوقلاف عئابلا دي يف ةلخنلا تناك نإو . ةلخنلا هل تبنتو هنيمي عم

 امب اهذخأي نأ يرتشملا ءاشي نأ الإ عيبلا ضقتنيو هنيمي عم نمثلا يف
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 افلتخاو ةعيابملا ىلع ارراقت اذإ كلذكو تلق . هيلإ كلذف عئابلا لاق

 عيبلا ىلع ارراقت مل ناف تلق . معن لاق ةنيب امهعم نكت مل و نمثلا يف

 عيبلا نإ لاق . نمثلا اودحي مل و نمت ىلع ةعيابملاب ةنيبلا امهيلع تماقو

 تفصو امكف نمثلا امأو . لدع يدهاشب ةلداعلا ةنيبلا ةداهشب تبني

 نإو . هنيمي عم ةلخنلا هدي يف تناك نإ يرتشملا لوق لوقلا نإ كل

 ءاشي نأ الإ عيبلا ضقتنيو . هنيمي عم هلوق لوقلاف عئابلا دي يف تناك
 . هيلإ كلذف عئابلا لاق امب ةلخنلا ذخاي نأ يرتشملا

 دمحم نع راطعلا ديعس انربخأ لاق دمحم نب نامثع انثدح : ةلأسم

 فلتخا اذإ لاق كت يبنلا نع هللا دبع نب نوع نع نالجع نب
 عيبلا يف افلتخا نإو هريغ لاق . نادارتي وأ عئابلا لوق لوقلاف . ناعيبلا

 ناو . عئابلا لوق لوقلاف تيرتشا يرتشملا ن كعبأ مل عئابلا لاقف
 عيبلاب ارراقت نإو يرتشملا لوق لوقلاف يرتشملا ركنأ عيبلا عئابلا ىعدا

 نم لاقو . عيبلا هدي يف نم لوقلا لاق نم لاقف ةميقلا يف افلتخاو

 ةنيبلا هيلعف امهنم ىعدا نمو عدم امهالكو . ةنيبلاب ًاعيمج نايعدي لاق

 . ادارت الإو يرتشملا وأ عئ دابلا كلذ ىعدا

 ىلع ىعدا لجر نعو هللا همحر دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 كنم تيرتشا امنإ يرتشملا لاقف مهرد ةئامب اعيب هل عاب هنا لجر

 امهنم دحاو لك ىلعو نايعدم انهاه امهالك امهنإ لوقاف امهرد نيسمخب

 رخألا لكنو امهدحأ فلح نإف . ةنيبلا زجعأ ناف يعدي ام ىلع ةنيبلا

 نيملا ىلإ اعيمج الزن نإو هيلع فلح امب فلح يذلل فلح يذلا ذخأ

 ةعلسلا هدي يف نوكي يذلا نأ ليق دقو لاق هريغ نمو . ملعأ هللاو

 تناك نإو هنيمي عم هلوق لوقلاف . ناويحلا وأ ضورعلا نم تناك نإ
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 تبثيو يعدي ام عئابلا حصي نأ الإ هنيمي عم هلوق لوقلاف يرتشملا دي يف
 يف ةعلسلا تناك نإو . هيعدي يذلا نمثلاب يرتشملا فلح اذإ عيبلا

 يرتشملا ءاشي نأ الإ عيبلا ضقتنيو . هنيمي عم هلوق لوقلاف عئابلا دي

 دي يف كلذ ناك نإو . يعدي ام ىلع ةنيب حصت :وأ نياب دأ نأ

 دحأ دي يف سيل تناك نإو . ةعلسلاب ريغلا هل رقأ نمل ديلاف امهريغ
 ديلا يف ايعادت نا ديلاب هل رقأ دقف عئابلا نم اهارتشا هنإ يرتشملا رقأو
 اهضبقي مل هنأل . يرتشملا ىلإ تراص اهنا حبصت ىتح دي وذ عئابلاو
 اهضبق يرتشملا نأ حصي ىتح عئابلا دي يف يهو اهضبق حصي تح

 نم لاق دقف لوصألا ف امأو . ةعتمألا و ناويحلاو ضورعلا يف اذهف

 يرتشملل يهف نمثلا نايسن عم ةنيبلاب وأ عيبلا رارقإب عيبلا حص اذإ لاق

 يف ىضم دق ام ىلع اهيف لاق نم لاقو . هنيمي عم هلوق لوقلاو
 . ملعأ هللاو رثكألا لوقلا وهو . ضورعلا

 افيصو رخآلا نم امهدحأ ىرتشا نيلجر نع هتلأس و : ةلأسم

 لوقي رخالاو مهرد ةئاثلثب كنم هتيرتشا لوقي وهو مكاحلا ىلإ ايهتناف
 مل و ةنيبب امهنم دحاو حصي مل نإ لاق . مهرد ةئامسمخب ينم هتيرتشا

 ناك نإو هبحاص ىلإ مالغلا دري ءيشب سيلف مالغلا ضبق يرتشملا نكي
 وهف مهردب وا نيرشعي هتذخا لاق ناف مهرد ةئاثلثب هل وهف هضبق دق

 هل وهف مهردب وأ ن نيرشعب هتذخأ لاق نإو ةئامثالثب هضبق دق هنأل هل

 ناف تلق . هيلع دهشف هل ادي ناكو . كلذ ىلع هنمأو هضبق دق هزأل

 ءاج نإ تيأرأ تلق . ءيشب كلذ سيل لاق . هدوهش تلبق دهشأ
 كلذ سيل لاق . مالغلاب امهنم دحاو لك قلعت دقو . نامصتخي نالجرلا

 ناقلعتم امهو مهرد ةئاثلثب هارتشا هنإ دوهشب يرتشملا ءاج ولو . ءيشب

 نإ لاق هريغ لاق . همالغ هل ناكل ظفحأ مل و تلهذ عئابلا لاقف هب
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 نإو . انفرع يذلا كلذف ةنيبلا ماقأ اذإ يرتشملل مالغلا نأ ينعي ناك

 . ملعأ هللاف امهدحأ دي يف نكي مل ن او . عئابلل هنإ كلذ ريغ : ينعي ناك

 ةئامب ًازرخ لجر نم ىرتشا هنإ لاق لجر نع هتلأسو . ةلأسم
 نوكي ام عيبلا ضقنو زرخلا دهعي اك هدجي ملف ةئاملا هيلإ ملسو مهرد

 بلطو هضقن يرتشملا ىعدا نإ هنإ يعم لاق . ىوعد وأ رارقإ اذه

 . نيملا هيلع هلف هيلع اذه هضقن دقو نمثلا هنم هضبق ىلع همصخ نيمي

 فلحي نأ ىنعملا يف جرخي هنإ يعم لاق . نيملا نوكي فيكف هل ليق

 هتضقن و هايأ هتعب , زرخ نم نم مهرد ةلام اذه نم تضبق ام لب ني

 كيلع ضقنلا هب هل بجي امم كيلع

 نمثلا يف لوقلا لاق اهضبقف ةيراج ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 امهدحا دي يف تسيل ةيراجلا تناك نإ تيأرأ . ةيراجلا هدي يف نم لوق

 يرتشملا ماقأ نإ تيأرأ . يعدملا وه عئابلا نأل يرتشملا لوق لوقلا لاق
 هنا ةنيبلا عئابلا ماقأو مهرد فلأب ةيراجلا هذه تيرتشا ينإ ةنيبلا هل
 هوذخ عئابلا لاق نإ تيأرأ . عئابلا ةنيب ةنيبلا لاق . نيفلأب اهايإ هعاب
 نورخا موق دهشو نيفلأب عيبلاب ل دهش لق هزأل فلأبو نيفلأب ل

 . نيفلألا يف ةلخاد فلألا نأل نيفلأب الإ ذخؤي ال لاق فلأب

 امهنيب نالجر هاتأ ُكقيَع هللا لوسر نأ اومعز رثألا نمو : ةلأسم
 اذكو اذكب هتعب رخالا لاقو اذكو اذكب هتذخأ امهدحأ لاقف فيس عيب

 . كرت ءاش نإو ذخأ ءاش نإ عاتبملا ريخي مث فلحتسي نأ عئابلا رمأف

 اك وهف هلاق دق كقلفَع يبنلا ناك نإ ملعأ هللا عيبرلا لاقو هريغ لاق
 هدي يف ةعلسلا تناك نم لوق لوقلا نأ ىلع اوضمف ءاهقفلا امأف لاق
 . كلذ ريغ ةنيبب اذه ءيجي نأ الإ هلوق لوقلاف عاتبملا دي يف تناك نإو
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 مل عئابلا دي يف اهيلع اعيابت يتلا ةعلسلا تناك نإ ليق دقو هريغ لاق

 يرتشملا ءيج نأ الإ هنيمي عم عئابلا لوق لوقلاف . يرتشملا اهضبقي

 ءاش نإ يرتشملا ربجي عئابلا كلذ ىلع فلح اذاف يعدي ام ىلع ةنيبب

 اميف هلوق لوقلاف يرتشملا دي يف ةعلسلا تناك نإو كرت ءاش نإو ذخأ

 . يعدي ام ىلع ةنيب كل ناك نإ عئابلل ليق فلح اذإف . هنيمي عم يعدي
 تبث الإو يعدي ام ىلع ةنيب كل ناك نإ عئابلل ليق فلح اذإف هنيمي عم

 لاق نم لاقو . هكرتو نمثلا ذخأ نيب رايخلا كلو يرتشملل عيبلا

 ىلوأ وهف ةنيبب امهدحأ ءاج نإف نايعدي ام ىلع ةنيبلاب اعيمج نايعدي

 امهنم دحاو لك ىتأ نإو . يعدي ام ىلع هنيمي عم هلوق لوقلا ناكو
 ةنيب امهدحأ تأي مل نإو . عئابلا وهو رخآلا يعدملا ةنيب ةنيبلاف ةنيبب
 عئابلاو . عئابلا ىلع عدم يرتشملا نال عيبلا ضقتناو كلذ ىلع افلاحت

 نمت نأ امهدحأ ىعدا نا كلذك و نايعادتم امهالكو يرتشملا ىلع ع دم

 ىعدا نا كلذكو . مهارد اهنأ يعدي رخآلاو ريناند تناك ةعلسلا
 فالتخالاف بح وأ ضورع هنا امهدحا ىعداو مهارد اهنا امهدحأ

 نم عون نم مهارد ناك نمنلا نأ امهدحأ ىعدا نا كلذكو دحاو

 نايعادتم امه اذه يف لاق نم لاقو . رخا ع ون نم رخالا لاقو مهاردلا

 ناف يعدي ام ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك يعديف اضعب امهضعب بذكي

 . عيبلا ضقتناو ةصاخ اذه ىف افلاحت الإو ىوعد امهدحأل حص

 هنمت نأ عئابلا ىعداف ابوث لجر ىلع عاب لجر نع لئسو : ةلأسم
 . كلذ ىيف مكحلا فيك مهارد ةسمخ هنمت يرتشملا لاقو . مهارد ةرشع

 عم هدي يف بوثلا ناك نإ عئابلا لوق لوقلا نإ ليق دق هنإ يعم لاق
 ةرشعب هذخأي نأ يرتشملا راتخي نأ الإ عيبلا ضقتنا فلح اذإف . هنيم
 بونلا ناك نإو . نمثلا كلذب ءارشلاب هل رقأف عئابلا ىعدا اك مهارد
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 هل عيبلا تبث فلح نإف هنيمي عم هلوق لوقلا ناك يرتشملا دي ىيف

 لاح لك ىلع عئابلا لوق لوقلا نإ لوقلا ضعب ىف هنا يعمو . نمثلاب

 نأ الإ عيبلا ضقتنا فلح اذإو . يرتشملا دي يف وأ هدي يف بونلا ناك

 دق هنإ يعمو . عئابلا هب لاق يذلا نمثلاب هذخأي نأ يرتشملا ءاشي

 ناك ام ثيح يعدي ام ىلع امهنم دحاو لك ةنيبلاب ًاعيمج نايعدي ليق
 ناصقن عئابلا ىلع يعدي يرتشملا اعيمج لصألا يف نايعدم امهنأل بوثلا
 نايعدم امهالكو .. نمثلا ةدايز يرتشملا ىلع يعدي عئابلاو نمنلا

 عم هتنيب ةداهشب مكح هاوعد ىلع ةنيبلا حصأ امهيأف ةنيبلاب نايعديف

 هيعدي ام ىلع ةنيب امهنم دحاو لك اماقأ نإو . هنيمي همصخ دارأ نإ هنيمي

 . ةنيبلا ًاعيمج ازجعأ نإو عئابلا وه وهو رثكألا يعدملا ةنيب ةنيبلا تناك

 خسفو كلذ بلط نإ هيعدي ام ىلع هبحاصل امهنم. دحاو لك فلح

 عيبلا ضبق دق يرتشملا ناك نإ عيبلاو نمثلا ناددارتي وأ امهنع عيبلا

 . كلذ نم ًائيش ضبق دق امهدحأ وأ نمثلا ضبق دق عئابلاو

 لاقف ةنيبب وأ رارقإب ةلخن لجرل عاب لجر يف ليقو : ةلأسم
 عيبلا حصو مهرد ةئام عئابلا لاقو . مهارد ةرشعب اهارتشا هنا يرتشملا

 ىلعو هدي يف ةلخنلا تناك نم لوق نمثلا يف لوقلاف نمنلا حصي ملو
 ضقتنيو هلوق لوقلاف عئابلا دي يف ةلخنلا تناك نإ هنأ الإ ةنيبلا رخالا
 عئابلا لاق امب اهذخأي نأ يرتشملا ءاشي نأ الإ عيبلا

 دي يف يهو ةعلس لجر نم ىرتشا لجر نع لئسو : ةلاسم

 اهتيرتشا يرتشملا لاقو . ريناند ةثالثب اهايإ كتعب عئابلا لاقف يرتشملا

 دحاو لك يعدي هنا يعم لاق . نم لوق لوقلاف مهارد ةثالثب كنم

 تبت رخالا نود ةنيبلاب امهدحأ حصأ نإف . يعدي ام ىلع ةنيبلاب اهنم
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 . كلذ هل ناك ةنيبلا عم هنيمي همصخ دارأ نإو هلوق لوقلا ناكو هاوعد
 امهنم دحاو لك ماقأ نإو .عيبلا خسفناو افلاحت ةنيبلا اعيمج ازجعأ نإو

 ملعأ هللاو عئابلا وهو رثكألا يعدملا ةنيب ةنيبلا تناك يعدي ام ىلع ةنيب

 تبثيو هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا نإ لوقلا ضعب يفو . باوصلاب
 يف ةعلسلاو اهلاحب تناك نإو . يعدي امب ةنيبلا عئابلا حصي نأ الإ عيبلا

 رظني الو ىلوالا يف ىضم اك لوالا يف لوقلاك اهيف لوقلاف عئابلا دي
 عئابلا لوق لوقلا نا يناثلا لوقلا ىلعو . نيديلا نم ةعلسلا تناك ثيح

 ..ا اهذخأي نأ يرتشملا ىضري نأ الإ عيبلا خسفني يو هنيمي عم

 عئابلا لاق ام

 نورشعلاو سماخلا بابلا

 عويبلا يف ناميألا يف

 امهرد نيسمخب اكمس هل عاب هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو

 هفلحي لاق ك احلا عم همصخ نيمي بلطف هتنيبب مدهاف همصخ هركنأف

 . كمسلا اذه عيب لبق نم قح هل هلبق ام هل

 ناو ةمامع هل عاب هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو : ةلأسم
 هدنع ام هفلحي لاق هنيمي بلطو هركنأف مهارد ةثالث اهنمث نم هدنع
 . ةمامع هل عاب هنا يعدي ام لبق نم مهارد ةثالث اذه همصخل

 ىلع ىعدا لجر نعو . يراوحلا يبأ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم
 ىلعف . هيلع فلستي نأ هرمأ ام هنأ هركنأف هيلع فلست هنأ لجر

١١٣



 هيلع يعدملا ىلع نيملا تناك ةنيب يعدملا عم نكي مل اذاف تفصو ام

 يذلا فلسلا اذه لبق نم قح هل هلبق الو . هيلع فلستي نأ هرمأ ام

 لبق نم قح هل هلبق ام هل فلحي ليق دقو لاق هريغ نمو . هيلع هيعدي

 وه افلس هيلع فلستي نأ هرمأ ام وأ فلسلا اذه نم هيلإ يعدي ام

 . ةعاسلا هذه ىلإ هنم قح هل هلبق الو تقولا اذه ىلإ هيلع تباث

 نم لجر هل لاقف اهريغ وأ لجر نم ةلخن ىرتشا نمو : ةلأسم
 نم لجرلا ىرتشاف ةقث ريغ وأ ةقث وهو نالفل ةلخنلا هذه نإ سانلا

 يرتشملا نيمي بلظو . ةلخنلا بلط انالف نا مث لجرلا هملعأ نأ دعب

 ىرتشا دقل نيملا يرتشملا ىلعف هل ةلخنلا نأ ملعي ام هللاب فلحي نأ

 عسيو هوجولا نم هجوب ًاقح اهيف اذهل نأ ملعي امو نالف نم ةلخنلا هذه
 . لدع ادهاش هعم دهشي ىتح كلذ ىلع فلحم نأ يرتشملا اذه

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم كلذكو

 يرتشملا نإ مث نمنلا هاطعأ و ًاعاتم لجر نم ىرتشا نمو : : ةلأسم

 يرتشملا لاقف نمثلا نم يرتشملا هاطعأ امم هنا معزو يدر ًائيش در

 هعم نكي مل نإف نمثلا نم اذه نإ ةنيبلا عئابلا ىلع ناف اذه فرعأ ال

 . هايإ هذفنأ يذلا نمثلا نم اذه نا ملعي ام يرتشملا فلحتسا ةنيب

 دجي مل اذإ عئابلا لوق اهيف لوقلاف ةعلس رخآل عاب نمو : ةلأسم
 اهبحاصل 7 ىلعف ةعلسلا بحاص همهتا ناف عيبي نأ هرمأ وأ ادح هل

 ةعلسلا بحاص همهتا ناف عيبي نأ هرمأ وأ ادح هل دحي مل اذإ هللاب نيمي

 تجرخأ الو لاق امم رثكأب هتعلس عاب ام هللاب نيمي اهبحاصل عئابلا ىلعف

 . هرمأ اك عيبلاب هل دهتجا هنأو اذه الإ نمثلا نم

 بلط دقل عيفشلل نيمبلاف ةعفشلا تحصو عيبلا حص اذإو : ةلأسم
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 يرتشملا فلحيف يرتشملا ىلإ نيملا دري وأ عيبلاب ملع ام نيح نم هتعفش
 انه اه نال عيبلاب ملع ام نيح نم هتعفش بلط امو عببلا اذهب ملع دقل

 يرتشملا فلحيف هيلإ نيملا دري وأ يرتشملا فلحيلف ءاش نإف . عيفشلل

 . ك احلا هل هاريو ديري ام ىلع

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 كلذ ف ىوعدلاو لاملا برو لماعلا نبب نيملا

 ناختساف اهنم مهسب هتعارز لجرل لمعي ناك لجر نع لئسو

 هتعارز يف هناخ ام فلحي له . هفلحي نا بلطو هتعارز يف لماعلا

 فيك مأ هتعارز يف هناخ هنأ يعدي ام لبق نم قح هل هلبق امو هيلع ال و

 ايش هيلع . عدي ل اذإ اذه لثم يف فلحي هنا يعم لاق . كلذ ف نملا

 لبق نم اقح هيف اذهل ملعي ًائيش فلتأ ال و هيلع الو . هعم ام افورعم

 . ىوعدلا عقي اك فصي يذلا اذه نم هيلع يعدي ام

 عم رقأ لجر نعو . هللا همحر رثؤملا يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم
 ناكو . هدي يف تناك ةعارزلا نأ رقأو هل اضرأ لجرل لمعي هنا ك احلا

 ةفصلا هذه ىلع رخآلا رقأو . هقحب هل رقأف قح هل لومعملا ىلع لماعلل

 نمت تفلتأ ام .آ ملسف تئش نإ قحلا هيلع يذلل لاق غ ج

 يلع نا فلحا رقأ امدعب لماعلا لاقف كل يلع ام كيلإ ملسأو .

 بولطملا لاقف يلإ يعدت امم قح كل يلبق ام تفلح الإو قحلا .

 دعب نيملا همزلي له نيمي يلع سيلف مكاحلا عم تررقأ دق تنأ هيلإ
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 نيمي بولطملا بلط اذإف تفصو ام ىلعف . ةفصلا هذه ىلع رارقإلا

 لاقو . مكاحلا عم قحلاب رقأ اذإ انه اه بولطملا رقأ هلف قح ىلع بلاطلا

 هنا ملعي امو قحلا اذهب هل رقأ دقل . هللاب انيمي بلاطلا فلحي لاق نم

 . هنيمي هيلإ بلط نإ رارقإلا هيف همزلي ال هجوب الو ءاجلإ الو اطلغ هب رقأ
 قحلا ىعدا نإو . هرارقإ ىعدا امنإو . اعطق قحلا عدي مل اذإ كلذو
 . يعدي ام ىلع عطقلا ىلع نيمبلا هيلع ناك اعطق

 امهدحأ لاقف هللا همحر هللا دبع يبأ ىلإ نالجر عمتجا : ةلأسم

 يف اهكرتو اهنع باغ سدسلاا اهنم يلو اهعرزي يل اضرأ اذه تيطعأ
 لاق اكوكم رشع ىنثا يناطعاف هسادو عرزلا هدلو دصحف هدلو دي

 ةعارزلا هذه نم ءاج ام يدلاو هيلإ ملس دقو قدص ضرألا ذخأ يذلا

 بحاص لاقف . هتيطعأ امم رثكأ هل ىقب لوقي هنأ الإ ةقث يعم يدلوو
 لاق . كل هفلحتسا هل هللا دبع وبأ لاق . يل يقب مك فرعأ ال ضرألا
 هتصح لجرلا اذه لصوأ هنإ لاق كنبا نأ هللا دبع وبأ هفلحتساف معن

 . اذه كلذ ىلع فلحف . معن لاق ةقث كعم كنبا نإو ضرألا هذه نم

 ًازوم ًاضرأ هل لسف هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو : ةلأسم
 يك كلذ نم هجرخأ مم . لمعلا ةكراشم ليبس ىلعو . فصنلا ىلع
 ةصق ىلع اذه يف ىرجت نيملا نا يعم لاق . كلذ يف نيعلا ىرجت

 لمتشي يتلا دودحلاب اهفصيو اهيف هلمعتسا هنا يعدي يذلا ضرألا نم

 . اهيلع فوقولاب وأ ادوجوم ًامئاق ائيش يعدي ناك اذإ اهيلع

 لجر هذخ أ هنا لاق يذلاو ديعس نب دمحم نم باوج : ةلأسم

 يف نيملا فيك تلق لقاب رخالا لاقو سدسلاب هتعارز هدنع لمعي

 يف ظفللا ىلع نوكيو هنيمي عم لاملا بر لوق لوقلا ليق دقف اذه

 يواعدلا .
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 وهو . تالغلا نم ةلغ وأ لجرل ةرمث هدي يف لجر نعو : ةلاسم
 ضبق يف مهلسرأ ةلغلا بحاص نأ نولوقيف ةعامج هيلإ لصيف هل لماع

 لمع اهيف هلو مهلوق الإ ملعي مل وأ مهلسرأ لجرلا نأ ملع دقو . هتلغ
 كلذب انرماي مل اولاقف . هلمع هيلإ اوعفديل لجرلا مهلاسيو كلذ اوضبقف

 نيذلا۔ىلإ هبلطم نوكي نم ىلإف ائيش هيلإ اوعفدي مل و . عيمجلا اوضبقف
 بلطي ديري نم ىلإو اوضبقو اولسرا نيذلا ىلإ وا مهلسرا هنا نولوقي
 له . مهعنم نإو وه هيلإ بلطي عجري له مه هوعنم نإو اذه هقح

 . هنم ملعب هيلإ كلذ لوصوب وأ هنم رماب هيلع بجوت ةجح

 . سدسلاب هتعارز هدنع لمعي لجر هذخأ هنا لاق يذلاو : ةلأسم

 بر لوق لوقلا ليق دقف اذه يف نيملا فيك تلق لقأب رخآلا لاقو

 . يواعدلا يف ظفللا ىلع نوكيو . هنيمي عم لاملا

 لماعلا لاقف هركنأ مث ىوط يف عبرب لجر عم لمع نمو : ةلاسم
 قح هل هيلع ام هللاب فلحي هنإف . اهعبر يل ام فلحا ىوطلا بحاصل

 . هل هيعدي يذلا عبرلا اذه الو هيعدي يذلا اذه لبق نم
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ةرجألا نم امهريغو رونو سيه ةرجأ يف نيملا يف

 هل سيهيو اروث هل رجأتسي نأ هرمأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو
 نيملا ىلإ الزنو ةرجألا ىمسو هضرأ هل ساهو أروث هل رجأتساف اضرأ
 اذك هلبق ام هنإ اذه يف فلحي هنا يعم لاق . اذه لثم يف نيملا فيك
 هيلع يعدي ام لبق نم اهامس دق يتلا ةرجألا نم هيلع ىعدا امم اذك و

 . هضرأ هل سيهيو روث هل رجأتسي نأ هرمأ هنا

 لمعي لجر يف تركذو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 هلمعي ًاقرو هيطعيأ . ملظعلا اذه لثم ثلث وأ عبر هنم ؤزج ًائيش لجرل
 هناختساو قرس هنا لماعلا لاق . هلمع املف عبرلاب وأ ثلثلاب الين

 اذه هم زليأ تلق . كلذ حصي مل و قرس هنا حصي ل اذإ هل لومعملا

 مكح همكح ةرجألاب لمع اذإ انعم وهف تفصو ام ىلعف . ال مأ لينلا
 ملعأ هللا و مكحلا ين مرغلا همزل الإو قرسلا حص ناف ةزاجالاب لامعلا

 ةرجأ هل سيل هنأل لاملا يف كيرش هنا ليق دقو هريغ نمو . باوصلاب

 هنأل هيلع مرغ ال نيمألاو نيمأ كيرشلاو كيرش وه امنإو . ةفورعم

 . ةرجألاب ًالماع نوكيف رجأ هل قبي مل و اعيمج امهل ام فلت فلت ول

 فلتأ الو هناخ ام هللاب ًانيمت فلح هكيرش همهتا نا ليق دقو هريغ نمو
 نم مكاحلا ىري ام ىلع نيملا نم ىرجي ام ىلع وأ قح هيف هل ائيش

 ىنعم ىلع دجوي اذكه نيمبلا هيلعف مهتا نمتؤم لكو كلذ يف امهيواعد

 . قحلا قفاوي نأ أأ الإ هب ذخؤي الو رثألا يف كلذ
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 نورشعلاو نمانلا بابلا

 مصخلا فلحي نم رمأ اذإ مكاحلا يف

 له موصخلا نم ادحأ هل فلحي نأ الجر مكاحلا رمأ نإف هل تلق
 مأ . فلحي نأ هرمأ نم اهب فلحي يتلا نيميلا هل فصي نأ مكاحلا ىلع
 هنا يعم لاق . كلذب يفتكيو اذهل اذه فلح لوقي نأ الإ هيلع سيل

 ينبجعيو نيملا يف هل ددحي هيلع نكي مل هيف هرصبو كلذ ىلع هنمأ اذإ

 نومأم وه امنإ ناك نإو . كلذ هل زاج ةيالولا لهأ نم الدع ناك اذإ
 هب لمعي ام هل فصي ىتح كلذ رصب ىلع هنمأي الو هب رمأي ام ىلع
 نومأملا ناك اذإف تلق . هل هرصب لجأ نم هيلع هنمأي ال امم هرمأي امب
 هنا هربخأ اذإ مكاحلا ىلع له نيمبلا ىنعم يف هب رمؤي اميف اريصب الدع

 همهفتسيو نيملسملا نيمي هتفلح دق هل لوقي نأ همصخل مصخلا فلح دق

 ةجح عطقب هماكحأ باتك يف كلذ تبثيو هيلع سيل مأ كلذ نع

 هنا يعم لاق . نيملا امهنيب ةجحلا عطق دق هنأ رومأملا ربخي نيمصحلا
 تبثيو هيلإ عفر اميف نومأملا قدصي هنكلو نومأملا ربخب عطقي ال هنا ليق
 مكحي هنأب عطقلا ىنعم ىلع ال . هيلإ لقن ام ىلع همكح رتفد يف همكح

 يعدي عجرو لاق ام تبنأو روم املا ك احلا قدص نإف هل تلق .:هب وه

 كاحلا ىلع له اهيلع نومأملا هفلح دق يتلا ىوعدلا كلت همصخ ىلع
 رومأملا قدصي مأ رومأملا ربخب هل زوجي ال وأ كلذ يف مكحلا ديعي نأ

 يف فلاحلا نع يعدملا فارصا هل زوجي همصخل مصخلا فلح دق هنأب
 همكحك هنيمأ مكح نأل كلذ هل زوجي هنا يعم لاق . ىوعدلا كلت

 تباث نم يدنع تبني نكلو كلذب لعف هنا هنيميب عطقي نأ ريغ نم
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 مصخلا فلح دق هنأب مكاحلا ربخي نأ رومأملا ىلع لهف هل تلق مكحلا
 نا يعم لاق . ال مأ كلذ نع هلأسي مل ولو . نيملسملا نيمي همصخل

 مكح ىنعم ىلع نيملا نم فيلحتلاو نيملا عطقي امنإو كلذ هيلع سيل |
 طبضي روماملا نكي مل اذإف هل تلق . كلذ ملعي ىتح نيملسملا نيمي
 ىلع له . مصخلا فلحي فيك مكاحلا هل فصوف نيعلا مكح ىنعم

 نيملا يف ظفللا عقو فيكو . مصخلا فلح فيك همهفتسي نأ ك احلا

 نمم ناك اذإ هنا يعم لاق . انيمأ ناك اذإ هازجأ هفلح هنا هربخأ اذإ مأ
 وأ هذفنأ هنا لاقو مكحلا ذفني فيك هل فصوو ماكحألا ىلع نمتؤي
 لخدي ةفصب ىتأو همهفتسي مل نإو سأب الف همهفتسا ناف . هب مكح
 تبني نأ دارأ اذإف هل تلق . كلذ هعسي نأ وجرأف . مكحلا توبث اهيف
 نم هرمأب ابوتكم هدجو ام بتكي .نأ هل له همكح باتك يف كلذ
 ىرج ام وه هبتك يذلا اذه نأ هربخأ اذإ رومأملا هيلع ألمي نأ ريغ
 هيلإ عفر اذإ يعم لاق . امهنيب مكحلا عطق ةفصو . همصخ و نالف نيب

 يف كلذ ىلع نومأم ناكو مكحلا يف كلذ هعفر تبني ىنعم ىلع كلذ

 : الف كلذل ًانومأم نكي مل نإو . كلذ هازجأ مكحلا يناعم
 . ًارسفم هب هل لوقي وأ هيلع هلمي ىتح الإ
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 نورشعلاو عساتلا بابلا

 كلذ نم تبني امو ةلاكولا ظافلأ ف

 ىمسي ىتح فيعض هلك اذهف ءاوس يليكو نالف ةايحلا يف لاق اذإو

 هظفحب هرماي نأ الإ سيلف يلام يف يليكو لاق اذاف . كلذ نم ءيش يف
 نأ هل ناك ضبقلا يف هلكو اذاف هضبقي لوقي ىتح عفدلاو هلمعو
 هيلع فلحتسي وأ هيف حلصي وأ هنم عيبي نأ هلكو نإ كلذكو . ضبقي

 . كلذ الإ هل سيل هيف هلكو هنا نيب ام هل نإف

 . يلام يف يليكو نالف لاق نمو . رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ىتح نيمي الو ضبق الب بلطلاو مايقلا يف هليكو وهف كلذ ريغ لقي مل و
 هلام يف هليكو هلعج اذإ هنا ليق دقو لاق هريغ نمو . كلذ هل لعجي

 فالتإ الو ضبق الو رمأ هلام يف هل سيلف . هنيعب ءيش يف هل مسي مل و

 يماقم موقي يلام يف يليكو لاق نإف . هنيعب ائيش هل دحي ىتح ءيش الو
 ءاطعا الو طسب الو ضبق الب ةبلاطملاو يهنلاو رمالا يف مايقلا هل ناك

 يلام يف يليكو نالف لاق نمو . هيف لمعي ام هل دحي ىتح ذخأ الو
 رمالا نم ءاشي ام هيف لعفي زئاج كلذف دارأ ام وأ ءاشي ام هيف لعفي
 . دارأ امو ةبهلاو عيبلاو طسبلاو ذخألاو يهنلاو

 . ةلاكولا ماقم موقيو ةلاكو رمألا .نإ ليق دقو : ةلأسم

 تلكو لق لاقن هدلو ريغ وأ هدلو لكو لجر هريغ نمو : ةلاسم

 ثدحأو ىطعأو نهرو ليكولا عابف هيف رمالا زئاج وهف يلام يف يدلو
 اميف رمألا زئاج لوقي نأ الإ لاملا بر ىلع زوجي ال كلذف لاملا يف
 . ءيش نم عنص
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 كلذ زجي مل ءيش نم عنص اميف رمألا زئاج لاق اذإ لاق : ةلأسم

 يلام يف هتلكو دق لوقي وأ يلام يف ءيش نم عنص اميف لوقي ىتح
 . هيف ءيش نم عنص اميف رمالا زئاج هتلعجو

 يبصو لاق نإو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ىلا عجر . توملا دعب ايصو نوكي الو ةايحلا يف ليكو وهف يتايح يف
 . ع رشلا نايب باتك

 لخنلا نم اهقادص ضبقب هريغ وأ اهابأ تلكو ةأرماو : ةلأسم

 هتزجأ و تيضر دقف يليك و لعف املك تلاقو . هتنرو نم و اهجوز نم

 زوج لودعلا هاري ال ام ذخأو هس ورب ًاناوع و لسف ليكولا اهل ذح اف

 انلوقف . اهيلع زوجي له . تريغو كلذ ىف ةأرملا تركنأ اف يضقلا يف

 . اهمزلي هنا تفصو ام ىلع كلذ يف

 ليلق لك ف كتلكو دق لاق اذإو دمح نأ عماج نمو : : ةلأ اسم

 نكي ل كتلكو دق لاق ول اك ظفحلا ف اليكو نوكي هن ف ل ريثكو

 لدي ام هظفل ف سيل ذإ ظفللا يف يف يضتقي ام لقأ هنأل ظفحلا الإ هل

 . ملعأ هللا و هاوس ىلع

 ىلام يف كتطلس دق لجرلل لجرلا لوق يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . كلذ ف ةعجرلا لاملا بحاصل ناك هرمأ ام يضقيو ليكولا عيبي نأ

 رخا هل لام ةعزانم ف الجر لكوي نأ دارأ لجر نع : ةلأسم

 لاق اذإ هنإ يعم لاق . كلذ تبثي ىتح كلذ يف ظفللا نوكي فيك

 امهم اذه ناك كل هزيجأ نأ ل زوجع ام عيمج يلام ف كل تزجأ لق

 راصتخالا دارأو ةلاك ولا ىنعم كلذب دارأ اذإ لعف ام عيمج هل زوجع

 . ه أ . هف
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 نوثالثلا بابلا

 لاملا يف هفرصت يفو ليكولا يفو اضيأ هنم
 كلذ ريغو هلعف ليكولل زوجي امو

 لكو لجر ف هلوق يفو هللا دبع ينأ نع م نب نازع باتك نمو

 ريغ هريغ وأ ثاريم نم لام لكوملل ثدحف باغ ش هلام ىف ف الجر

 ن الإ اضيأ ثدحي اميف هليكو وهف لاق ةلاكولا موي هل ناك يذلا هلام

 اميف هل سيلو هيف الإ ةلاكو هل سيلف اذه يلام يف كتلكو امنإ لوقي
 . ثدحي

 . هيف لكوملا لام نم ضرتقي نأ هل زوجي ال ليكولاو

 هنإف هلام يف موق عم هل ةصح مسق يف الجر لكو نمو : ةلأسم
 ذخأ يفو اذك عضومب يذلا لاملا يف يفاكرش ةمساقم يف ىليو لوقي

 . دكوأ اذه نأ الإ نيتملكلا دحأ زوجي نأ وجرأف هنم يمهس

 : نالف تلكو دق لاق الجر لكوي نأ لجر دارأ اذإو : ةلأسم
 هفصيو اذه يف رمألا زئاج لوقيو ءيشلا فصيو اذك عيب وأ اذك ءارش
 نإ امأف نمض ىدعتت ةفص هل فصو نإف تلبق دق رخآلا لوقيو هل
 اريغص ًادبع هل ىرتشاف هفصي ملو ادبع يل رتشا هل لاقف فصي م

 . همزلي وهف اريبك وأ

 اهعيبي يتلا ةعلسلا نم يرتشي نأ ليكولل ضعب زاجأ : ةلأسم

 . ملعا هللا و كلذ وزيجح ال رتكالاو
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 . هسفن دنع نم ءارشلا ليكولل تبثي الو : ةلأسم

 ريبدتلاو ةباتكلاو قتعلاو قالطلاو حاكنلا يف ةلاكولاو : ةلأسم
 لكوي نأ هل زوجي الف هلعف لكوملل زوجي ال ام لكو . ةزئاج ةقدصلاو
 لوقي نأ زئاج كلذكو . كلذ يق زاوجلا نم دعبأ ليكولا لعف نأل هيف
 كيلع ناك امم اهأربأ وأ كسفن للحاف كتلكو دق قح هل هيلع لجرل
 . هتم ذ تئرب اهأربأ وأ هنم هسفن لحأ ١ ذ اف

 ءيش يف هليكو نوكي ال هناف يليكو تنأ لجرل لاق نمو : ةلأسم

 هليكو وهف يليكو انالف نأ اودهشا لاقف رقأ اذإ كلذ امنإ هفرعي ىتح
 اذإ هب اياصولا يف كلذكو . مهدهشأ ام ىلع مكحلا يف ءيش لك يف

 . هعمس نم دنع ةظفللا هذهب 7 ناك يصو نالف لاقو رقأ

 بحنف هب رمؤي ام ريغ هل سيل ليكولاو تيللا ماقم موقيف يصولا ام اف

 . ملعأ هللاو هيف هلكو دق اميف هل نيبي نأ

 دحاو ليكو مسقلا يف ةثالثلاو نيكيرشلل نوكي نأ زئاجو : ةلأسم
 زئاج كلذف ماتيألا يصو هتصح ف اك رشلا نم دحأ و نا كلذكو

 . هللا ءاش نإ

 نم كلذ هل لعج اذإ عاب اذإ لبقي نأ هل زئاج ليكولاو : ةلأسم

 . ةيناث ةعيب ةلاقالا نأل هل زوج الف يصولا امأ و هلك و

 حصت ىتح لصأ اهنأل ليكولا نم مورصلا ءارش زوجي الو : ةلأسم
 . هنم راثلا ءارش زئاجو اهعيب يف هتلاكو

١٢٤



 نونالنلاو يداحلا بابلا

 بئاغلا ليكو يف

 هيلإ بتكف هريشتسي هيلإ بتكف بئاغ لجرل لكوتم لجر نعو
 طعاف جارخ ينم ذخؤي مل نإو . ةاكزلل يطعت الف جارخلا ينم ذخأ نأ
 هلام ةاكز جرخي ال لجرل لكوتي ال لاق . كلذ يف يأرلا فيك ةاكزلا

 نم كلامب رمأف ةلاكوب كل موقأ ال ينإ هيلإ ثعبيو لاملا كسمي نكلو
 لثم كلذ هعم حصي نم كلذب هيلإ لسريو هنم تئرب دق يناف . تئش

 كرت كلذب هيلع جتحا اذإف كلام ةاكز جرخت نأ الإ لدع يدهاش

 . هتاكز جرخي ال نمل لكوتي الو . لاملا

 ليكولا نإف هل تلق نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مهفرعي ال وأ . مهفرعي هلامح بحلاو رمتلا لمحي لاملا بحاص هبتاك
 ةلامحلا ءالؤه عم هيلإ هلمح امم أربي هدنع نم اولمحف تاقث ريغ وأ تاقن

 هيلإ هلمح ام ضبقو باطخلا هغلبأ اذإو ةداعلاب فرعي اذه لاق . ال مأ
 اذهف كلذ مرغ ةلامحلا ىلع ناك ءيش هنم عاض ناف فراعتلاب زاج
 عجر ىنعملا اذه ريغ يضتقت ماكحألا نأل ماكحألا قيرط:نم ال كلذك

 . عرشلا نايب باتك ىلإ
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 نونالنلاو يانلا بابلا

 بايغألاو ماتيألل ليكولا ةماقإ

 كانمقأ لق لوقت ة كنا اف يتي وأ بئاغل اليكو مقت نأ تدرأ اذإو

 مهتمساقم ف هئاك رش نيبو هنيب كرتشملا هلام ف بئاغلا نالفل اليكو

 ليكولا لوقيو . مهنيبو هنيب .يتلا ءاكرشلا عيمج نم هتصح ضبق يفو
 نب نالف وهو متيلل اليكو كانمقأ دق 93 متيلل ناك نإو تلبق دق

 عيبو هيلع ةقفنلا ارجا و هب مايقلاو . هظفح يفو هلام مسق ف نالن

 وأ هدلاو لبق نم نيد هيلع قلعت دق ناك نإو هلام نم هعيب زوجع ام

 . هلام نم كلذ عيمج تذفنأ هلام يف اهب ىصوأ اياصو وأ هسفن لبق

 لوقي هناف اليكو هوتعملا وأ مجعألا وأ متيلل مقي نأ مامالا دار ا اذإو

 هل رظنت نأ ىلع هوتعملا وأ مجعألا وأ متيلا نالفل اليكو كانمقأ لق

 موق الاقو نيملسملا نم ناتقث كلذب ماق مامالا مدع نإف . مهنيد مهنع

 ةجحلا هب موقت نم ان وكي ىتح موق لاقو . ةيال ولا لهأ نم نالدع

 مدعأ اذاف . ماكحلا ماقم نوموقي مهو دقعلا و لحلا مهدياب نيذلا

 موقي ال نم ىلإ رمالا حجر مهريغو ماتيألل كلذب نوموقي نيذلا ماكحلا

 ليكولاو يدنع ليواقالاب هبشا وه اذهو . ةجحلا وهف هب الإ مامالا

 . نيملسملا نم نالجر هميقي متيلل
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 كلذ هبشأ امو هل لكوتي وأ لكوي نأ زوبي نميف

 همايق يف وأ هلام مسق يف لجرلا هلكوي نأ زوجي له يبصلا نعو
 وأ هيلع مكح نإ زئاج وه معن لاق . ةعزانم يف وأ هلام مايق يف وأ
 هديس نذإب ادبع لكو نإ كلذكو تلق . كلذ لقعي ناك اذإ . مساق

 ايبص لك وي نأ زوجي لهف تلق . معن لاق كلذ زوجع هدبع لكو ر

 نم لقألا فرعي ًايسادس ناك اذإ معن لاق . اهيلو وه ةأرما جيوزت يف

 ةأرما ح وزت يف ؤ هريغ دبع وأ هسفقن دبع لكو نإ تيأرأ تلق . رثكألا

 هدبع ناك اذإ زئاج وه معن لاق . كلذ زوجيا دبعلا اهجوزو اهيلو وه
 وهف حورب هديس نذإب ادبع لكو نإو . ملعأ هللاف هريع لدبع امأ و

 لعفف الام هل يرتشي وأ ًاعيب هل عيبي نأ هريغ دبع رمأ نمو .. زئاج

 . صاع هل رمآلاف هرمأب هلعفف كلذب دبعلا ديس ضري ملو دبعلا
 . هدبع قتعي وأ هتجوز قلطي نأ هرمأ نإ كلذكو

 . هنع ةعزانملا يف يبصلا ةلاكو زوجت الو يلع يبأ نع : ةلأسم

 لعجي ملو هرفس يف هجورخ دنع اليكو لكوي لجرلا : ةلاسم
 هنم فرعي مل نإ توملا دعب ايصو اذه نوكيأ هريغ اليكو الو ايصو

 ىتح لجرلا ةايح يف الإ اليكو هارن امف ةلاكولا هنع لوزت مأ ةنايخ
 . توملا دعب كلذ هل لعجي

 ىصوأ ةافولا دلاولا رصح املف دلاو هلو دوقفم لجرو : ةلأ اسم

 هتلاكو زوجت ال لاق . يصولا كلذ بلطف هدلو دالوأب رخا - هل ادلو

 يبأ عماج نمو . نوملسملا هب ىضري ليكولا نوكي نأ الإ هنبا ينب يف
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 عيب زاوج نم هب نيدي امل يمذلا ملسملا لكوي نأ انباحصأ هركو دمحم
 ملسم لكو ولو زئاج كلذ ةفينح وبأ لاقو . لاق . ملسملل لحي ال
 يبأ دنع زئاج كلذف ريزانخو رمخ ىف اهفلسأف مهارد هيلإ ملسو ًأيمذ

 ليك ولا دترا مت الجر لجر لكو اذإو باتكلا نمو . ةلاكولا ىلع ةفينح

 هلقع عجر وأ ملسأ مث هلقع بهذ وأ برحلا رادب قحلو مالسإلا نع
 هل نذأ اميفو لعفي اميف ليكولل ةحابإ ةلاكولا نأل هتلاكو ىلع وهف
 كلت هنع لطبي الو هل حيبأ ام لامعتسا نم هعنمي ال هلقع باهذو
 يمغأف هماعط لكأ لجرل حابأ ول الجر نأ كلذ ىلع ليلدلا . ةحابإلا
 فرصتي نأ هل ناك قافأ اذإ كلذكو . لكأي نأ هل ناك قافأ مث هيلع

 . ملعأ هللاو هيف لكو اميف

 ملظلاب فرع نمعو يرازوخحلا يبأ نم باوج نمو : ةلأسم
 هلك وأو يقح ينملظ دق لجر ىلع هب نيعتسا ءامدلا كفسو لهجلاو

 هملكت نأ مالكلاب هيلع نيعتست نأ .كلف تفصو ام ىلعف . ال مأ هيلع
 هيلع هلكوت ال كلذكو . لعفلاب هب نيعتست الو هيلع هاخت ال تنك اذإ
 هباصأ نراف كلذ كل زاج هيلع هفاخت نكت مل نإف . هيلع هفاخت تنك اذإ
 هيلع هفاخت تنك نإو . ةعبت كلذ يف هيلع نكي مل كلذ دعب ءيش

 . كلذ كمزل هنم هباصأ امف هتلكوف

 له لجرلا نعو ديعس نب دمحم ديعس يأل باوج نمو : ةلأسم
 مأ هجئاوح عبمجب موقيو هلام يف ةربابجلا نم ريمأل لكوتي نأ هل زوجي
 طايتحالا ىلع امأف . دابعلل هملظ لاح يف وهو هعفني نأ زوجي ال

 مكحلا يف امأو . هيلع نتفلا دلوت فوخ هيلع قفشأ نمل كلذ بحأ الف
 همارح ملعي الو هل لاملا ناكو . ةيصعم الو ملظ ىلع هنعي ل اذإف

 ةعاط نم وأ لطاب ىلإ قح نم جرخي مل ام يدنع كلذ هيلع قيضي الف
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 ليخلا هل فلعي نأ هل له كلذكو . تلق . هللا ءاش نإ ةيصعم ىلإ
 هلاح يف نكي مل اذإ هنأ وجر اف نيملسملا برح ىلع اهب ىوقتي وهو

 هتنواعم هركأ ال ينإو نوهأ وهف مهتبراحم لاح يف نيملسملل ابرح كلذ

 ىلع هدضع يه يتلا ةلآلا نم اهنأل لاح ىلع حالسلاو ليخلا رمأ ىلع
 هلام نم مهيلإ ملسي نأ هرم ًأيو دنجلا هيلإ لسري ناك نإ تلقو . هلطاب

 مهيطعي نأ هل نبي مل ام عسوأ يدنع كلذف . كلذ ليكولل زوجي له
 موقي امنإ هنإ ليكولا ةين تناك نإ تلقو . هايإ مهيطعي نأ هعسي ال ام

 ريمألا هعفنب وه ىوقتي الو رمألا عفن نم هيلع موقي ام لجأ نم كلذب
 كل تفصو ام عيمجب هل موقي نأ هعسي له هللا ةيصعم ىلع هنخي مل
 . كل تفصو ام ىلع كلذ هل نأ يعمف لاق . ةينلا هذه ىلع

 لكوف ناسنإ هنع لفكو نيد لجرل هيلع ناك نمو : ةلأسم
 . كلذ يف ًاليكو نوكي ال هنإف ميرغلا نم هضبقي ليفكلا لاملا بحاص

 نونالنلاو عبارلا بابلا

 زوجي ال نمو ةلاكولا هيف زوبي نميف

 هب وه امم ناويح ريغو ناويح نم اهلام عيب يف لكوت نأ ةأرمللو
 . ًابئاغ وأ ارضاح ءيشلا ناك لماج وأ د اع

 هنع بئاغ وهو هل هعيبي نم لكوي نأ هبرل زوجي ناويحلا :
 لكو امل ناويحلا رضحي مل و . هل يذلا ناويحلا هل عيبي :7 رمأ هنأ
 زئاج اذه ىرتأ هعابف ناويحلا كلذ ىلإ ىضم ليكولا امنإو . هعيب يف
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 لكوي نأ لجرللو . كلذ زئاج لب . ال مأ ليكولاو . ناويحلا برل
 اذإ لهاج وا ملاع هب وه امم ناويح ريغ وا ناويح نم هلام عيب يف

 . قيفوتلا هللابو زئاج كلذ لكو
 اليكو لكوي نأ لجرلل زوجي له هل ليق ديعس يبأ نع : ةلأسم

 اذإ زئاج كلذ لاق . هيف هلكو اميف هريغ اليكو لكوي نأ هل لعجيو
 لعج اذإ زئاج كلذ لاق هيف هلكو اميف هريغ اليكو لكوي نأ هل لعج
 . هل لعج ام ىهتنم ىلإ ليكو دعب ًاليكو لكوي نأ هل

 زوجي له رخآ الجر لكوف ةافولا هترضح ليكو نعو : ةلأسم
 ليكولل سيلف . سانلا نم ىضرلا ىلإ ةلاكولا عجرت وا ليكولا ةلاكو
 . لكوي نأ هل لعج هلكو يذلا نوكي نأ الإ هريغ لكوي نأ

 دوقلاو حاكنلاو درلاو علخلاو قالطلا يف ةلاكولا زئاجو : ةلأسم
 ىيف ةلاكولا زئاجو . ةءاربلاو ليلحتلا يف كلذكو . وفعلاو صاصقلاو

 ةلاكولا لبقي مل اذاف ةايحلا يف الإ نوكت ال ةلاكولاو . ءيش لك

 يليك و نالف لاق نوكي نأ الإ ىرخأ ةرم هلك ويف عجري ىتح ةلاك و الف

 ريغ نمو .. ةيصولا لنم اذهف يتيصو ذافناو ينيد ءاضق ىيف يتوم لعب

 . لاعت هللا همحر ديعس ييأ خيشلا ماكحأ نم باتكلا

 لجأ ىلإ لجر دي يف هتجوز قالط لعج لجر نع لئسو : ةلأسم
 عقي له جوزلا نونج لاحيف ةجوزلا لجرلا قلطف جوزلا نج مث
 هدي نم جرخ دق قالطلا نال قالطلا عقي ال هنا يعم لاق . قالطلا

 قلطف لجألا يف هنونج دعب جوزلا قافأ نإف هل تلق . جوزلا نج امل
 يعم لاق . قالط عقي له هنونج نم جوزلا ةقافإ دعب ةدملا يف لجرلا
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 ليكول ١ نج ن ف هل تلق . هتحص دعب هيف عجري ل ام قالطلا عقي هنإ

 يعم لاق . قالط عقي له لجالا ءاضقنا لبق هنونج لاحيف اهقلطف

 . قالطلا عقي ال لاق نزم لاق و قالطلا عقي لاق نزم لاق . هيف فلتخي هن ١

 نونالنلاو سماخلا بابلا

 كلذ هبشأ امو بئاغلل ماكحألا يف ةلاكولا

 لجر نع لجرل ةلاكولا تحص اذإ هنا مامالا كلملا دبع نع تيأر

 : هيلإ بولطللا ركنأف لجر ىلإ اقح هل يعدف . هقح بلط يف بئاغ
 . قحلا بحاص فلحي لاقف . هنيمي ىلإ ليكولا لزنف هتيفوأ دق لاقو

 اذهو . هطعاف الإو ءعيرباو فلحا كيلإ نيملا در اذإ كفصنأ دق هل لاق
 ىضق ةلع يبنلا نإ اولاقو . قارعلا لهأ ءاهقف نم هللا ءاش نم سايق
 نع نيميلا لوحت سيلف هيلإ اعدملا ىلع نيمبلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ

 در اذإ هنإ انماكح هب مكحي ناك يذلاو انؤاهقف امأو . اهعضوم

 هل ءيش الف الإو فلح نإ هفصنأ دقف بلاطلا ىلإ نيعلا هيلي بولطملا
 ىلإ لجر ليكو بلط اذإ اولاقو . هبلطم ىلع ةلداعلا ةنيبلا ماقأ ولو

 لاقف بئاغ قحلا بحاصو . تحصو هيلع ةنيبلا ماقأف ًاقح رخآ

 يلاو ىلإ مكاحلا بتك نامعب ناك نإ اولاق فلحيو . رضحي هيلإ بولطملا
 ذخأ نامع نم ًابئاغ ناك نإو . قحلاب اذه هل ذخأ فلح اذإو دالبلا
 . فلح فلحي نأ نكمأو وه رضح اذإف . هيلع حص امب هليكول اذه
 ةنيب نكت مل نإو . هليكو هضبق يذلا ىلإ قحلا در فلحي نأ هرك نإو
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 اوفك قحلا بحاص فلحي ىتح ليكولل فلحي نأ هركو قحلا حص الو
 يلإ بجعأ كلملا دبع لوقو . فلحيو قحلا بحاص رضحي ىتح هنع
 لاق اذإ هيلإ بولطملا نأ كلملا دبع نع ةلأسملا هذهو . ناكملا اذه يف

 لوق ..هنيمي ىلإ لزنو ليكولا كلذ ركنأف قحلا بحاص ىفوأ دق
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذك وهو نيملا هيلع كلملا دبع

 نعو . مشاه ىلإ ديمح نب كلملا دبع مامالا باوج نمو : ةلأسم

 بلطف ادحاو لكوو . دلب ىلإ بلاطلا جرخو نيدب الجر بلطي لجر
 اذإف . هقح ىفوتسا دقل وه فلحي نكلو . ال لاق هبحاص نم ليكولا

 رظني الو . هاطعأ فلحي مل ناف هفصنأ دقف فلحي نأ ليكولا هنمأ
 . معن لاق . بئاغلا

 قحلا ليكولا بلطف نيدب اليكو لكوو باغ لجرو : ةلأسم
 نيميب ىضرأ انأ لاقف . ةنيب رضحي ملو هاطعأ هنأ بولطملا ىعداف
 نأ بحأ ال ينإو . هب رظتني لاقف . نيملا هركو ركنأو . يبحاص

 ةنيبلا رضحأ اذإ لاق نم لاقو . بئاغلا ىلع عطق ريغ نم فلحتسي
 . ذخأن اذهب يراوحلا وبأ لاق . رظتني م

 لكو . لخن لهأ نم لجر نع يراوحلا ابأ تلأسو : ةلأسم

 ليكولا رضح املف قح هيلع هل راحصب لجر ىلع راحصب اليكو
 نإف . فلحيو قحلا اذه بحاص رضحي هيلع اعدملا لاق . هيلع اعدملاو
 جرخي هيلع اعدملا دارأ ناف . قحلاب ةنيبلا ليكولا رضحي نأ الإ كلذ هل

 . ةنيبلا هيلع هب تدهش ام همزل الإو جرخيلف لخن ىلإ هبحاص ىلإ
 ذخأ نامع ريغب ناك نإو نامع دودح نم ءيش يف ناك اذإ كلذكو

 . ةنيبلا هب تدهش يذلا قحلاب
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 . سانلا ىلع هل نويد ءاضتقا يف ًالجر لجر لكو اذإو : ةلأسم
 يعدي يذلاو . ليك ولا عفتراف هرمأ زئاج هماقم هماقأ و هتلاك و زاجأو

 بحاص لجرلا رضحي نأ قحلا هيلع يذلا بلطف هلكو يذلل ًاقح هيلع

 نإف ةنيبلاب يعدي ليكولا نا لاق دقف . يعدي ام ىلع فلحيو قحلا

 تدرأ نإ مكاحلا هل لاقو . قحلاب هيلع مكح ةلداع ةنيب هدنع تناك

 يلاو ىلإ دلبلا ىلاو هل بتك كلذ دارأ نإف . جرخاف هفلحت جرخت نأ

 اذك ةيرق" لزانلا نالف نب نالف ليكو نالف نب نالف نأ دلبلا كلذ
 نيمي بلطف . نالف نب نالف ىلإ اذكو اذك وهو ًاقح هليكو بلط

 كيلإ امهنيب عمجاف يباتك كيلإ لصو اذاف قحلا بحاص نالف نب نالف

 ةفرعمب ةقث دنع يلإ بتكاو يعدي ام ىلع هل فلحف هنيمي بلط نإف
 ءاش نإ هقح هنم ذخأ ىتح اذكو اذك ىلع فلحف هتفلح كنإو كلذ
 . ىلاعت هللا

 ملو قادص هيلع اهلو هتجوز كرتو كله لجر نعو : ةلأسم
 ةلداعلا ةنيبلاب تقحتسا ىتح اهليكو اهقح اهل بلط امنإو . كرضحي

 دالب وأ ةرصبلاو نيرحبلا لثم يف يهو اهفالحتسا ىلع كنكمي مل و
 فلحت نأ نكمأ اذإف اهليكو اهقح يطعت نأ ىرأ يذلاف . دنهلا

 لاقو . ةلاكولا تحصو حص اذإ اهقح سبحي الو تفلح تلصوو

 نإ اهعضوم يف اهفلي جرخ ءاش نإ هل لاقيو معن ملعلا لهأ ضعب
 كلذكو . دلبلا مكاح ىلإ هل بتك . نيملسملا لدع لاني ثيح تناك

 كلذ ةفرعمب هيلإ بتك لدعلا ماكح نم مكاح هيف عضوم يف تناك نإ
 . اهفلحي جرخو

 . بولطملا هركنأف اقح لجر ىلإ هليكو هل ىعدا نمو : : ةلأسم

 هنإف هقح ىلع بلاطلا فلحي نأ ىلإ لزنف هفلحي نأ ليكولا دارأو
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 نإو هقح ىلع فلحيو . هتبيغ نم بلاطلا لصي ىتح ءيشب ذخؤي ال
 نيمي بلط نإف . هيلع حص اذإ هب ذخأ قحلاب ةنيب بولطملا ىلع تماق
 يذلا دلبلا يلاو ىلإ هدنع ناعزانتي يذلا مكاحلا اذه بتك قحلا هل يذلا

 بولطملا دارأ ناف . هل حص يذلا هقح ىلع هفلحتسي نأ بلاطلا هيف
 بتكو . يلاولا هفلح الإو هل كلذف لكوي نأ نيملا رضحي جرخي نأ

 دقو فيضملا لاق . قحلا كلذب هذخأي مم مكاحلا اذه ىلإ ةقث عم كلذب
 بتكي ىتح رصملا نم جرخي الأ ليكولا ىلع مدقتي مكاحلا نأ تفرع
 قحلا هل حص يذلا ناك نإو عجر . هل بئاغلا فلحي نم لل ك احلا

 امب بولطملا مكاحلا ذخأ لدع يدهاش هليكو ماقأو نامع نم اجراخ

 بئاغلا لصو اذإف نيما لاحل قحلا لطبي الو ةلداعلا ةنيبلاب هيلع حص
 هريغ نمو . ًأديج يراوحلا وبأ لاق . ملعأ هللاو فلح فلحي نأ نكمأو

 نيملا هل ىنثتسيو قحلا نم هيلع حص امب ذخؤي هنأ رثألا يف دجوي لاق

 . كلذ بلط اذإ بئاغلا ىلع

 لجر نم ةلاكو هل تحص ليكو يف هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم

 ىلع قح بئاغلل حصو هل ةعزانملاو هقح ضبق يف رحبلا عطاق بئاغ
 ىنثتسيو . قحلاب ذخؤي هنا بئاغلا نيمي قحلا هيلع حص نم بلطف لجر
 . بئاغلا ىلع نيمي هل
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 نونالنلاو سداسلا بابلا

 ةبهلا ف ةلاك ولا

 لكوو ةقدصب لجر ىلع لجر قدصت اذإو دمحم يبأ عماج نمو
 ىلإ اهعفدي نأ ليكولا عنتماو قدصتملا باغف هيلإ اهعفدي نأ الجر
 نأ هلكو لاملا بر نأ ةنيب ماقأو يضاقلا ىلإ هعفارف هيلع اهب قدصتملا

 قدصتملا نأ لبق نم هيلإ اهعفد ىلع ليكولا ربجي مكاحلا نإف هيلإ اهعفدي

 كلملا لوصح وهو ليكولا نع كلذ ضبق يف قح هل تبث دق هيلع
 نأ ىرت الأ . عفدلا ىلع هربجي مكاحلا نإ انلق كلذلف ضبقلاب هيف هل
 ىلع هربجي نأ مكاحلا ىلع ناك ميلستلا نم عنتما ول عيبملا ملستب ليكولا

 كلذكو هضبقي عيبملا يف هكلم مامت وهو . هيف يرتشملا قح توبثل كلذ
 هللاو هلثم ضبقلاو عيبملا يف هكلم عوقو ةهج نم ةقدصلا باب يف
 بوهوملا ىلإ ةبهلا عفدب نيلجر بهاولا لكو اذإو باتكلا نمو . ملعأ
 نأ ىلع ليلدلا . أزئاج كلذ ناك رخآلا نود امهيدحأ هيلإ عفدف هل
 هسفنل اهضبق ول هنال ةبهلا ضبق ىلع هل بوهوملا طلس دق هتبه بهاولا

 نامضلا لاقتنا رخا ليلدو . زاج هيلإ امهنم دحاو عفد ريغ نم هسفنب
 زئاج امهدحأ عفد دنع هضبق نإ انلق كلذلف . عيمجلا دنع هضبقب هنع

 كلذ يف هل نذإ نكي مل هريغ اليكو ليكولا لكو اذإو . ملعأ هللاو

 لكو اذإو . انركذ امل كلذ زاج ليكولا ليكو هيلإ عفدف لكوملا
 هل انركذ مدقت امل رجي مل امهدحأ ضبقف ضبقلاب نيلجر هل بوهوملا
 رجي مل امهدحأ ضبقف ضبقلاب لكو اذإو . لعفلاب نينثالا ةلاكو نم
 الجر بهاولا لكو اذإو . لعفلاب نينثالا ةلاكو نم هل انركذ مدقت امل
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 كلذ نأ لبق نم هب هريغ لكوي نأ ليكولل نكي مل ةبهلا يف عوجرلاب
 نم عانتمالا هل بوهوملل ناك ثيح نم مكاحلا ىلإ ةمصاخلا يضتقي
 لكوي نأ هل سيل ةموصخلاب ليكولاو مكاحلا مكحب : هيلع ةبهلا در
 هكلم ىلإ هدر وأ بهاولا كلم ءادتبا نوكي نأ امإ نيينعم قافتاب هريغ

 هريغ لكو نم هنا ىرت الأ هريغ لكوي نأ هل نكي ل ناك نيرمألا ي اف

 . كلم ءادتبا هنآل هريغ لكوي نأ ليكولا نكي مل دبع ءارش يف هب
 يف ناك رايخ ةهج نم هيلع هدر يرتشملا دارأف ادبع عاب ول كلذكو

 . هريغ لكوي نأ ليكولل نكي مل الجر عئابلا لكو وأ . بيع وأ عيبلا

 لخي مل ثيح ةبهلا يف عوجرلا كلذكو كلمل ىلإ ىدأ كلذ ناك نإو
 . ملعأ هللاو امهانركذ نيذللا نيهجولا دحأ نم

 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 كلذ يف امهنيب مكحلاو كلذ يف ىوعدلاو عئادولا يف ةلاكولا

 دنع هل ةعيدو ضبق يف الجر لجر لكو اذإو دمحم يبأ عماج نمو

 لاقو . مويلا ءاضقنا دعب اهضبقي نأ هل سيلف مويلا اهضبقأ لاقف لجر
 ةحص ىلع ليلدلا . ًابابحتسا مويلا جرخ نإو اهضبقي نأ هل ةفينح وبأ

 مويلاب هتلاو صخ دقف مويلا اهضبقا هل لاق امل لكوملا نا هطلغو انلق ام
 ارهش كتلك و دق هل لاق ول هنا ىرت الأ هتلاك و تلطب مويلا جرخ املف

 نوكي نأ بجي كلذكو . لطبت هتلاكو نا رهشلا ىضمف يلام يف ادحاو

 ضبق يف هلكو ول كلذكو . ملعأ هللاو مويلا كتلكو دق لاق اذإ هلثم
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 اهضبقي نأ هل نكي مل ديز نم زضحمب اهضبقي لجر دنع هل ةعيدو
 اهضبقي نأ هل هباحصأ ضعب لاق وأ ةفينح وبأ لاق . هطرش ىلع الإ

 رضحمب امالغ يل يرتشت نأ كتلكو دق هل لاق ولو . ديز ةبيغ يف
 ةلأسملا هذه يف انقفاوو . هنم رضحمب الإ يرتشي نأ هل نكي مل ديز نم
 . ملعأ هللاو ءاوس يدنع امهو ةفينح وبأ

 اهلبقف رخآ ىلإ ةعيدو عفد يف هلكو اذإف باتكلا نمو : ةلأسم

 هيلإ لسرملاو لوسرلا نا تعاضف لوسرلا ىلع اهدر م هيلإ اهب لسرملا

 ليكولا نأ لبق نم امهنم ءاش نم اهب بلاطي نأ اهبحاصلو نانماض
 عدوي نأ هل نكي ل عدوملاو ناث رمأب الإ اهعفد دعب اهضبق هل نكي ل

 ضعب امأو . نامضلا امهيلعو امهريغ لام يف نايدعتم امهف اهيف هريغ
 ىلع عدوتسا عدوملا ناك اذإ امهدحأ ىلع نامضلا بجوي ملف انباحصأ
 هعدوتسا نم ريغل ةعيدولا نأ يناثلا عدوملا ملعي مل اذإ اذإو . هدنع ةقث هتنامأ

 نأب : اع هنأل عدوملا ىلع انبجوأ امنإو . لوألا نمضيو نمضي الف
 ريغب (ا)اهلبقي نأ هل سيلو . ةعيدولا ىلع هل كلم ال عدوملا

 ا هدي يف ةعيدو نوكتل رخا ىلإ هل دبع عفد يف هلكو ولو . اهبحاص
 . لعفف نالف ىلإ هعفديل هل لاق وأ همدختستل كيلإ هب ثعب ليكولا

 ليكولا ىلع مرغ امب عجريو . عدوتسملا مزلي نامضلا نا دبعلا كلهف
 ىلع عجري ال هنا يدنع بجوي رظنلاو انباحصأ لوق اذهو هرغ هنال
 نمضي نكلو بذك دق ناك نإو . نامض همزلي الو ءيشب ليكولا

 هرشابي مل ليكولا نأل دبعلا فلت اهيفو تلصح هل ةمدخلا نأل مدخسلملا

 لاق نإف . ملعأ هللاو هكلم ام يدي نع ًاكلم جرخأ الو العف هلوقب

 )١( اهلقني ةخسن يف .
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 . نماضلا وه ناك ال ملف هرمأب مكحلا بجو ام هب لعف دق سيلفأ لئاق

 ةيراجلا رقع نا ىرت الأ هكلمو هريغ هذخأ ام نامض هيلع بجي

 هاطواو اهيف هرغ نم نود هيلع بجو اهئطو اذإ اهل رورغملا يف ضورفملا
 ضايب ) ناك هلوقب راغلا ناك نإو هل ءيطولا لوصحب هرورغب اهايإ

 لجر دنع هل ةعيدو ضبقي الجر لجر لكو اذإو . ملعأ هللاو ( لصألاب
 ريغ ىلإ كلاملا كلم لقتنا هنال هتلاكو تلطب لكوملا كله مث ةيراج وأ

 ولو . ةلاكولا تلطبل هريغ نم عاب ول لكوملا نا ىرت الإ هلكو نم

 لبق ةيانج دبعلا ىلع ىنجف لجر دنع ةعيدو وأ هل ادبع ضبقب هلكو
 ذخأف أطخ دبعلا لتق وأ اهشرأ عدوتسملا ذخأو ليكولا هضبقي نأ
 ضبق هل امنإو شرألا الو هتميق ضبقي نأ ليكولل نكي ل هتيد عدوتسملا

 يف ظفحلا قح هل نأل ضبقي هنا عدوتسملا ناك اذإو هيلع ًاينجم دبعلا

 فلتملا مرغي نأ هل ناك هظفح هلام هيدي ىلع هلام فلتأ اذإ ناك هتبيغ

 هل ناك هدي نم هبصتغا ول ًابصاغ نأ ول كلذ ىلع ليلدلا . هفلتأ ام

 ةميقلا ضبق ليكولل نكي مل امنإو هلتق اذإ كلذكو . هتميق هنمضي نا
 ليلدو . هتلاكو تلاز اهريغ ىلإ نيعلا نم لقتنا اذإ هنال عدوتسملا نم

 نمثلا ضبقي نأ هل نكي مل عدوتسملا نم عاب ول ليكولا نأ ول رخا

 ةفينح وبأ لاقو . ةميقلا ىلإ لقتنا اذإ كلذكو . نمثلا ىلإ هلاقتنال هنم

 سيلو ةميقلا ضبق ليكولل ناك نوزوملا وأ ليكملا نم فلتملا ناك ولو
 . ملعأ هللا و ءاوس سايقلا ف اندنع امهو . دبعلا ةميق ضبق هل

 لجر ىلع هل مهارد ضبق يف اليكو لكو نمو هريغ نمو : ةلأسم
 اهعفد يذلا ناك نا ليق . لكوملا لإ اهريص هزا ىعداو اهضبقنف ةأرما وأ

 نإو اهبحاص ىلإ اهعفد هنا نادهاش ليكولا ىلعف مكاح رمأب وأ ةنيب هيلإ
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 . نيمبلا همزلي امنإو هيلع ةنيب الف مكح الو ةنيب الب هيلإ تراص تناك

 ةايحلا يف ديز ىلإ لام ملست يف الجر لجر لكو اذإو : ةلأسم

 ءارقفلا ىلإ وأ نالف ىلإ لاملا اذه ملسف تم اذإ هل لاق وأ توملا دعب وأ

 ملس ام نمضي هناف توملا دعب - هيلإ ملسف ةقدص الو ةبه لقي ملف
 ناك اهب رمأ يتلا هجولا يف تيملا هفرصي مل اذاف ةثرولل لاملا مكح نأل
 . انماض ناك مهريغ ىلإ هملسف مهيلع ىدعت نمف ةثرولا ىلإ ادودرم

 لإ اهملس لاق ولو ًانماض نكي مل ةايحلا يف لكوملا ديز ىلإ ملس ولو
 ليبس كلذكو اضيأ ةثرولل يهف ةيصو الو ةقدص لقي مل و ءارقفلا
 وأ ةقدص نم هيف هلعج يذلا هجولا نيبي ل اذإ ىرجملا اذه ىرج ام

 . كلذ نيبي ىتح ةثرولل يهف رازقإ وأ ةيصو

 نوالفلاو ناشلا ب بابلا

 كلذ يف ظفللا فيك اليكو لكوي نأ دارأ اذإ لجرلا نع لئسو
 نب نالف تلعج دق لكوملا لاق نإ هنا يعم لاق . ةلاكولا تبنت ىتح

 وأ يل قح لك ةبلاطم يف يل اليكو وأ يليكو فوصوملا ينالفلا. نالف
 يفو فوصوملا ينالفلا نالف نب نالف ىلع يل قح لك يف ةعزانم يف
 لك يف نالف نب نالف فالحتسا ىلع يل كلذ لك يف ةنيبلا عاتسا

 هيلع يل قح لك ضبق يفو . هيف يل نيملا هتمزل هجو لك ىلعو هجو
 زاج هلك طرش نإو . اذه نم طرش اميف زئاج يدنع اذه ناك
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 دق لاقو . اذه نم ائيش دحي ال نأ دارأ نإو زاج اذه نم طرش امو
 يدنع ايفاك اذه ناكو كلذ زاج هيف يل زوجي ام عيمج يف هل تزجأ

 يلام عيمج يف هل تزجأ دق لاق نإ كلذكو . ديدحتلا عيمج نع
 مل اذإو . ديدحتلا عيمج نع يدنع اذه زاج هل هزيجأ نأ يل زوجي ام

 ىلع ةلاكولا عقي امنإف ديدحت هيف ناكو ةلمجلا ىنعم ىلع يتأي ًاظفل نكي
 اذه يف مالكلاو كلذ نم دحي مل ام هيف لخدي الو كلذ نم دحي ام

 دودحم ءيش يدنع اذه لثمك سيلو هيناعم ربدتيو كلذ يف رظنيو عستي
 هريغلو هل ًاتبثمو أتباث هانعم جرخي ام وه امنإو . هب الإ زوجي ال مالكلا نم
 . باوصلاو قحلا قفاو امب الإ هنم لمعت الو اذه ربدتف . قيفوتلا هللابو

 هل لام ةعانم يف الجر لكوي نأ دارأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 اذإ هنا يعم لاق . تبثي ىتح كلذ يف ظفللا نوكي فيك . رخا ىلع
 زوجي ام عيمج يلام يف نالفل تزجأ دق وأ يلام يف كل تزجأ دق هل لاق
 عيمج هل زوجي امم اذه ناك هل هزيجأ نأ ل زوجي ام عيمج وأ هيف ل

 . هيف راصتخالا دارأو ةلاكولا ىنعم كلذب دارأ اذإ لعف ام

 لوقي رخآ ىلع هيعدي قح يف الجر ناسنإ لكو اذإو : ةلأسم
 . هبلط يف ينلكو دقو . نالفل قح هيلع نالف نم ينفصنا

 ًائيش عاب اذإ عيبلا يف ديعس نب داده ناميلس يضاقلا لاق : ةلأسم

 ىلإ نيميلا درف هنيمي ىلإ لزنف يرتشملا هركنأ مث ةلاكوب هريغ لام نم
 هيعدي امم اذكو اذك ةبلاطم هيلع قحتسي هنأ فلحي نيمي هيلعف عيبلا
 . نالف لام نم هيلع

 لكو نمم ةزئاج اندنع ةلاكولاو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 رضاح وأ ضيرم وأ حيحص وأ ةأرما وأ لجر نم هبلطم يف اليكو
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 ءامدلا يفو . صاصقلاو دودحلا يف الإ هيف لكوي يذلا يف بئاغ وأ
 نم لكوي نأ الإ كلذ يف ةلاكولا زوجت الف تاحارجلا يفو سفنألا يفو
 لجرلا ةلاكو زوجت لهف هل تلق هريغ نمو . رضاح وهو هل ضبقي

 زوجت معن لاق هريغ نمو . معن لاق صاصق وا دح نم بجي اميف
 دوقلا يف ةلافكلا زوجت الو ماكحالا هيف ىرجي امم ءىش لك يف ةلاكولا

 يبنلا نع ىوريو كلذ ةلاكولا زوجيو لاق هريغ نمو . دودحلا ف الو

 . صاصق الو دح يف ةلافك ال لاق هنا ع

 رذع الو ضيرم ريغ نم ليكولا يضاقلا لبقي له هتلأسو : ةلأسم
 . عقو اذإ الإ كلذ يضاقلا لبقي الو كلذ ىلإ هل

 نأ هلك وي ال هنأ و يضاقلا دنع اليكو لكوي لجرو : ةلأسم

 ليقف ضبقلا يفو نيد يف ةموصخ يف نيلجر لكو نمو : : ةلأسم
 اعيمج اهضبقي ىتحف ضبقلا امأو . دحاو نود دحاو مصاخ نأ زوجحم

 نم لاقو . اعيمج امهل لعج لثم امهنم دحاو لكل لعج نوكي نأ الإ

 . 6 ةصنلا امهنم دحاو لك ) ضبقي ر لاق

 قحلا بهوف رمالا زئاج هنا ىلع الجر لكو لجرو : ةلاسم
 ىتح زوجت الف ةبهلا اماف . هنع لاؤس ريغب دهاشلا لدع وأ مصخلل
 هتفرع لاق اذإ عنص ام زوجي نأ ىسعف دهاشلا امأو . كلذ هل لعب

 ليكولا ناك اذإ زاج ليكولا هلدع اذإ يراوحلا وبأ لاق : ةلاسم

 . هليدعت لبقي نم
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 نم هضبقي الجر لكوف دبع لجر يدي يف هل لجرو : ةلأسم
 نأ ةنيبلا دبعلا هدي يف يذلا ماقأف لكوملا باغ مث دبعلا هدي يف يذلا
 رضحي ىتح هلاح ىلع هدي يف دبعلا رقأ لاق . دايإ هعابأ دق بئاغلا

 اذه يف ليكولل ةلاكو الو نيدلاو قاتعلاو قالطلا كلذكو . بئاغلا

 ةجح هل تناك نإ هتجح هلف بئاغلا رضح نإو . ةنيبلاب كلذ حص اذإ

 . مكحلا هتمزلأ الإو

 هيف ةموصخلاب الجر لكوف لام لجر ىلع هل لجرو : ةلأسم
 يذلا نأ دوهشلا دنع وأ يضاقلا دنع ليكولا رقاف هدحجي هيلع يعدملاو

 يضقي الو . لكوملا ىلع هرارقإ زوجي ال لاق . هافوتسا دق قحلا هل

 لكوملا مدق نإف هافوتسا دق قحلا بحاص نأ رقأ اذإ ءيشب ليكولل
 يذلا تمزلأ الإو هل ناك ام ىفوتسا هنا حص نراف . كلذ يف ترظن

 دنع الو مكاحلا دنع هرارقإ لكوملا رصن الو هقح هيلإ يدؤي نأ قحلا هيلع
 هرارقإف قحلا بحاص نم ىفوتسا دق هنا ليكولا رقي نأ الإ دوهشلا

 . هيلع يذلا ءيربيو هسفن ىلع زئاج

 لجرل لكوت لجر نعو ةفيذح يبأ نب العلا باوج نمو : ةلأسم
 هبحاص ريغ مث هبحاص يف هكردأ كرد لكب لبقو هيلع حلاصو ةعزانم ين
 موي ليكولا ناك ناف . همزلي ال م هب نمض ام همزليأ ةجحب كردأو

 كلذ لبقي مل ناك نو ليكولا مزل هيلع حلاصأ نأ ينرمأ هنا لاق حلاص
 . كلذ همزلي ال

 متيلل لجر نم عاب ميتي ليكو نعو حبسمو مشاه نع : ةلأسم
 سيل ديلولا وبأ لاق . يرتشملا لبقي نأ ليكولل له يرتشملا هلاقتسا مش
 . لكذ ليكولل
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 اهمساب اهفرعي وهو ك احلا يدي نيب تناك اذإ ةأرملا نعو : ةلأسم

 نأ زوجحم له تلق . اهل قح ف اهل عزاني اليكو مقت نأ تدارأ ش

 امهفرعي نيتقث دجي مل اذإ اهبسنب اهفرعي ال وهو مكاحلا دنع ًاليكو اهل مقي

 اليكو نوكي ىتح ىرت فيكو تلق . ليكولا ةماقإب نأ دهشي ك احلا

 دعب الإ ةتباث مكاحلا عم ةلاكولا نوكي الف تفصو ام ىلعف . ةأرملا هذهل

 مهفاف اهيف ةدهاشلا اهتفصب و اهب ةفورعملا اهتيلحت و اهبسنب 7 اهبسنب ةأرملاب هتفرعم

 رضحتو اهمصخ اهل عزاني اضيأ ك احلا ةرضحب اليك و مقت نأو . كلذ

 , ةفرعملا ىلع ال هجولا ىلع ةلاكولا نوكت ىتح ةمصاخلا تدارأ املك

 هيلع تماق دق مصخلا نوكي ىتح ك احلا نم ةرضح ةلك ولا نوكت

 اهمصخ ةمصاخم وأ اهت رضحب ةأرملا هذه نم ليكولا ةلاك و ةفرعمب ةجحلا

 مكاحلا كلذ فرعي مل ولو . همصخ ليكو اذه نأ رقي وأ ةصاخ اذه

 ٠. لوصفلا هذه مهفاف

 اذه انالف نأ همصخ رقأو ليكولا اذهل مكاحلا ملعي مل اذإف : ةلأسم

 ىلع زوجي الو ةلاكولاب رقملا مصخلا ىلع مكحلا زاج همصخ ليكو
 . كلذ مهناف لكو هنا هيلع يعدملا مصخلا

 هل سيلف عزانم هعزانف هلام يف الجر لكو لجر نعو : ةلأسم
 نيمي هيلع سيلف وه امأو كلذ هل لعج لكوملا نوكي نأ الإ فلحي نأ
 . هل سيل لاملا نأل

 لك وي نأ دارأ مصخ يف لوقت امو دمحأ نب نسحلا ييأ نع : ةلأسم

 الجر لكوملا ناك ليكولا اذه لقأ ال همصخ لاقف هل عزاني اليكو

 ف ةجح هل سيلف . ال مأ هريغ قح ف ةجح لجرلا اذهلأ ةأ رما و

 هلكو نمل عفري نأ دارأ اذإ ليكولا ف لوقت امو هنعو . ملعأ هللا و كلذ

 . هسفنل ال هلكو يذلل هاوعد نوكيف . ىوعدلا نوكت فيك
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 نب نالفل ينفصنأ لوقي هريغل فصتني يذلا ليكولاو : ةلأسم

 هتبلاطم يف ينلكو دقو . اذكو اذك هيلع هل اتبثم ناك اذإ كلاهلا نالف
 هيعدت امب ةنيب كلأ مكاحلا لوقيف . هلام نم هقح ىلإ هلصوي نأ ديرأو
 يذلا قادطلا اذه هتبلاطم يف اهل كركذ مدقت يتلا ةأرملا هذه ةلاكو نم

 كاحلا هرمأيف . معن لاق كلاهلا نالف نب نالف اهجوز ىلع اهل هيعدت
 ةحصب لجرلا اذهل ةداهش امكدنعأ امهلأس ارضح اذإف هتنيب راضحاب
 اهجوز ىلع اه يذلا قحلا ةبلاطم يف نالف تنب ةنالف نم هتلاكو

 امهرمأو ةداهشلا ءادأب مكاحلا امهرمأ معن الاق اذإف . نالف نب .نالف
 . ىلاعت هللا ىوقتب

 تلأسو رفعج نب دمحم نب رهزألا ىلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 مث هعزاني اليكو عفارلل هيلإ عوفرملا لكوف لجر ىلع عفر لجر نع
 ءيرب باغ املف همصخل ليكولا اذه لكو نأ دعب هيلع عوفرملا باغ
 ءيربي نأ هل زوجي هنا يدنعف كلذ زوجي له تلق . ةلاكولا نم ليكولا
 ىرج وأ ةنيب عمس دق ناك نإاف هلكو يذلا رضحي مل ولو ةلاكولا نم

 ناك اذه نأ مكاحلا ملع نإو هلكو يذلا ىلع كلذ تبث مكح هيلع
 ءيربي باغ اذإ هنأ ىلع اذه لكو هيلإ بولطملا نم ةنهادم لبق نم
 هيلع مكاحلا مكحي نأ قحتسي نأ ىسعف اذه حص اذإ هنا يدنعف . اذه

 . هتبيغ لاحل ةجحلا هل لعجيو هليكو الو وه رضحي مل ولو حص امب
 . ناليكو امهف . دحاو ىنعم يف امهلكو ناف نينثا لكو نإ تلقو
 نإو . ليكولا وهف رضح امهيأف امهنم دحاو لكل ةلاكولا لعج نإو
 ءايضلا باتك نم . باوصلاب ملعأ هللاف دحاو ماقم يف اعيمج ارضح
 تاقدصلاو تابهلاو فرصتلاو ءارشلاو تاعويبلا يف تالاكولاو

 يف هتبيغو لكوملا ةرضح نيب اوقرفي مل و عامجإب ةزئاج تاموصخلاو
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 يبأ دنع اليقع ىلع لكو دقو تاعزانملا يف ةلاكولا يف اوعزانتو كلذ

 . رصملا يف مهعم رضاح ىلعو هتلاكو البقو رمعو ركب

 . ءيرب لكوملا ىلإ أربت اذإ يحلل ليكولاو : ةلأسم

 ةأرملاو لجرلل لجرلا نم تالاكولا زوجتو هريغ نمو : ةلأسم
 نذإب هريغو هديس نم دبعلل ةلاكولا زوجتو . ةأرملاو لجرلا نم ةأرملل

 لكو اذإو . مهيلع ءالكولا رارقإ نيلكوملا مزلي الو . غلبي مل ولو هديس
 مكاحلا عمس ةافاوملا نع ليكولا فلختف ةعزانم يف اليكو ةأرماو لجر
 س انا دنع ةلاكولا نم أربت مث ليكولا ىفاو نإو . لكوملا ىلع ةنيبلا

 ضقن مث ًالجأ امهنيب لعج ًاليكو لكو نإو . لكوملا ىلع ةنيبلا مكاحلا
 لكو نإو كلذكو لكوملا ىلع ةنيبلا مكاحلا عمس هلجأل فاوي مل و هتلاكو

 هنع ماحف مكاحلاو ليكولا ملعي ال ثيح نم ةلاكولا عزن مث باغو

 نإو ةلاكولل هصقن هلطبي مل و هيلع مكحلا زاج هليكو ىلع مكحف مصخ
 . ةلاكولا تلطب ليكولا لقع وأ هلقع بهذ مث اليكو لكو

 اولبق دقو . ةقثلا دحاولا ديب باتكلا نوملسملا لبق دقو : ةلأسم
 دوقلاو دلبلا يف ءاسنلا نع ةخسن يفو دوقلا يف ءاسنلا نع تالاكولا

 لجرلا امأو . انهملا ةيالو يف . انهملا نهل داقتساو ليكولا نهل ديقتسي نأ

 . رضاح وهو الإ هل ديفتسي نم لكوي نأ هنم لبقي الف
 حرج وأ لتق نم ثادحألا لهأ عفري نأ ريبكلا يلاوللو : ةلأسم

 هسبح يف هسبحيو هعضوم ىلإ كلذ هبشي ام وا قرس وا برض وا
 هلو . ههبشي امو نيدلا يف مهعضاوم يف نوسبحي سانلا نإف قوقحلا الإ

 . هيلإ هيف لودعلا رصبي امو لوصألاو لاومألا يف نيعزانتملا عفري نأ

 يف الإ نسبحي الو نعفري ال هناف ءاسنلا الإ هيف فاصنإلا وه ىلوتيو
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 . نهيلإ بلط وأ نبلط نهنم ءالكولا لبقيو ةليقثلا رومألا يف الإ نهدالب
 بلط نإو . ليكولا هنم لبق لكوف ءيش يف عزانت نم لك كلذكو
 نأ هدلب يلاو ىلإ هل بتك ءيش يف هفلحتسي نأ يلاولا ىلإ همصخ
 امب هل يمسيو هيف هيلإ نيملا در وأ . هيلع ىعدا ام ىلع هفلحتسي

 ةخسن يفو . دييقتلاب هرمأيو فلحتسي فيك هل هفصيو هيلع هفلحتسي
 . هتالو يف مامالا لعفي كلذكو

 هيلع عمس عزاني نأ هليكو هركف باغو اليكو لكو نإو : ةلأسم
 . مكحلا هيلع ذفنأو ةنيبلا مكاحلا

 يبصلا ةلاكو زوجت الو . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 . هنع 7 ف

 نمو . هل كلذف هنع ع ع زاني اليكو لكوي نأ دارأ نم لكو :

 نم ىلع ءالكولا رارقإ زوجي الو . هديس نذإب الإ زوجي الف ادبع ,

 اورقي نأ مهؤالك و كلذ مهل لعبي نأ الإ معن لاق هريغ نمو . مهلكو
 ةلاكو ضقن وأ هتلاكو نم أربت وأ ةافاوملا نع ليكولا فلخت نإو . مهيلع
 كلذكو . لكوملا ىلع ةنيبلا مكاحلا عمس هلجأل فاوي ملف هلكو يذلا

 دقف ملعي ملو . ةلاكولا عزن لكوملا ناك دقو ةنيبلا ليكولا عمس نإ

 نأ دعب لكوملا لقع وأ ليكولا لقع بهذ نإو . ةنيبلا عامس تزاج
 ليكولا لقع عاض اذإ امأ رثؤملا وبأ لاق . ةلاكولا كلت تلطب لكو
 فيضملا لاق ةزئاج ةلاكولاف لكوملا لقع عاض نإو . هتلاكو لطبت معنف

 . اهيف رظنلا ينبجعي
 سيلف عزانم هيف هعزانف هلام يف الجر لكو لجر نعو : 1
 هيلع سيلف وه اماف . كلذ هل لعج لكوملا نوكي نأ الإ فلحي نأ هل

 . هل سيل لاملا نأل نيمي
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 كلذ مهل الو . مهلكو نم لام يف ءالكولا ىلع ناميأ الو : ةلأسم
 نمو . ءالكولل كلذ لعجي نأ الإ ةخسن يفو . لكوملا مهل هلعجي نأ الإ
 لعج اذإ ناميألا مهلو لكوملا كلذ مهل لعج ولو . مهيلع سيل لاق هريغ

 . مهل

 نونالنلاو عساتلا بابلا

 نمثلا هضبقو ليكولا عيب يف

 باغ مث . هل لام عيب يف الجر لكو لجر يف هللا دبع يبأ نعو
 ىلوأ امهنم لوالا عيبلا لاق . لاملا ليكولا عابو هلام عابو ةلاكولا ع زنف

 بحاص عزنب ليكولا ملعي نأ الإ لاملا بحاص عزنب ةلاكولا لطبت الو
 نم عزنلا حص اذإ لاق نم لاق دقو لاق هريغ نمو . هنم ةلاكولا لاملا

 هلعج نا تيأرأ تلق . ليكولا عيب عيبلا عقي مل ليكولا عيب عيبلا لبق
 عيبلا نوكيأ دعب نم ىلوملا هقتعأو ليكولا هعابف . همالغ عيب يف هليكو
 عاب نإ تيأرأ تلق . قتعلا نم ىلوأ عيبلا معن لاق . قتعلا نم ىلوأ

 . كاحلا ىلإ اوراص اذإ هضقني ام هيف ناك وأ الوهجم ًاعيب لاملا ليكولا

 لاملا بحاص ىلإ هضقن بلطو ليكولا ىلإ يرتشملا كلذ بلطي مل و

 عئابلا وه لاملا بحاص ناك نإ تيأرأ تلق . معن لاق كلذ هل نوكيأ
 بلطي ل و احيحص ًاعيب كلذ دعب نم ليكولا هعابو ال وهجم ًاعيب لجرل

 عيبلا ال لاق . ليكولا عيب مأ هعيب ميأ هضقن يرتشملا الو لاملا بحاص

 تبنيو . ضقنتني هنإف ابر نوكي نأ الإ هضقن بلطي مل ام . ىلوأ لوألا
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 ع اب ول ليق كلذكو . اذه ليق لق معن لاق هريغ نمو ليكولا عيب

 يرتشملا بلطي مل ام تباث عيبلا نأ ديسلا هقتعأ مث اضقتنم اعيب مالغلا

 هعاب نوكي نأ الإ قتعلا تبت تبت عيبلا ضقتنا ناف يلوملا وأ عيبلا ضقن

 سيلو عيبلل ضقن دبعلا ديسلا قتع نإ لاق نم لاقو . قتعي هن ف ابر عيب

 هقتعأف مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ىلع ًادبع عاب ول هزأل عيبلا ةلزنمب قتعلا

 ٣2 هنم ًاضقن اذه قتع كلذك . . جل يف هنم ةعجر كلذ ناك

 لي نم ةلاك لا عزنن دهشأو . باغ ش هلام عيب ٢ و اليكو لكو لجر

 ليكولا عاب نأ ىلإ ليكولا كلذب ملعي مل و . فورعم تقو يف ليكولا
 يف كلذكو . زئاج هعيب نأ هدي نم ةلاكولا تعزن نأ دعب نم لاملا

 دقع لبق كللذ حصو ةلاك ولا عزن اذإ صعب لاقو هريغ لاق . قالطلا

 . كلذ لعب هلعف عقي الف قالطلاو عيبلا

 دي يف وه امم ائيش رخآل عاب نميف ليقو باتكلا نمو : ةلأسم

 يف هتلاكو حصت مل نإو نمثلا ضبقب ىلوأ وهف ضورعلا نم عئابلا
 نمنلا هيلإ ملسي نأ يرتشملل سيلف لوصألا نم ًائيش عاب اذإو . ضبقلا

 لإ هدنع نمنلاب لسريف ةقث نوكي وأ ضبقلا يف هتلاكو حصت ىتح الإ

 ليكولل سيلو باتكلا نمو . هيلإ لصي ىتح نماض هل وهو . هبحاص
 كلذكو . هلكو يذلا هل كلذ لعجي نأ الإ هيف لكو ام عيبب رم أي نأ

 باتكلا نمو . كلذ ف هريغ لكوي نأ هل سيلف ءيش رد ف ذ لكو اذإ

 رضاح وهو . هعيبب الجر ليكولا رمأف دبع عيب يف اليكو لكو لجرو
 . هسفنب ليكولا هعيبي نأ الإ هايإ هعيب زوجي ال لاق

 ىلع هعيب يف هل لكوملا لام ليكولا عاب اذإ تيأرأ تلق : ةلأسم
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 لاملا بحاص بلطو هدي نم فلت مم نمثلا ضبقو هرمأ ام فالخ
 نم هيلإ عفد امب عئابلا ىلع يرتشملا عجريو كلذ هلأ هلام يف عجتري نأ
 . معن لاق نمنلا

 ال مسي ملو اهنيع راد هل يرتشي الجر رمأ لجر يفو : ةلأسم
 . رمألا مزليو زئاج لاق . انم

 هلأس ش ت نم نارخدم هل عيبي نأ الجر رمأ لجر نعو : ةلأسم

 لبقي مل ائيش هل عبي مل هنا لاقو . كلذ ركنأ م هل هعاب دق هنأ رقأف
 عاض دق هنا راكنإلا دعب لاق مث ركنأ اذإ كلذكو . نمثلا همزلو هراكنإ
 . نامضلا هيلعو كلذ لبقي م فلت وأ هدنع نم

 ذخأ مث دبعلا عابف ادبع هل عبب نأ الجر لجر رمأ اذإو : ةلأسم

 دبعلا نمثل نماض عئابلاف اليفك ذخأ وأ هدي نم عاضف ًأنهر نمثلاب

 نبا عماج نمو . عئابلا لام نم بهذي نهرلاو . ليفكلا وه قحليو
 ليقف لكوملا ريغف اهنمن فصنب اهعابف هراد عيبب الجر لك و نمو رفعج
 يرتشملل ةاباحم نمثلا اذهب عاب هنأ رقأ عئابلا نأ حصي نأ الإ زئاج عيبلا
 مرغلا هيلعف ةاباحم اهعاب هنأ رقأ نإ يراوحلا وبأ لاق . عيبلا ضقتنيف

 نمو . ضقتنم عيبلا نإف يرتشملا هقدصي نأ الإ نمثلا نم صقن يذلل
 لاق اذإ كلذو . ضقتنم عيبلاف هريغب عابف ادح هل دح نإو باتكلا
 . رمالا ريغ اذإ زوجي ال ليقف مهرد يفلاب عابف مهرد فلاب عب هل

 نيتئام ىلإ هوعدي رخاو مهرد ةئامب هعابف هل دجي مل و عب هل لق نإف
 و . لاملا بحاصل ةئاملا كلت مرغي نأ عئابلا ىلعو مات عيبلا نإف
 هعب هل لاقو . ةرصبلا نم ادبع لجر ىلإ عفد لجر يف ليقو باتكلا
 هنم ذخأ ,. نم دجو ليكولا جرخ املف . ةنس ىلإ مهرد فلأب نامعب
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 هبحاص ىلإ لصو املف ه جرخي ل و . ةرصبلا يف ادقن مهرد فلأب دبعلا

 . تاف اذإ هلثم وأ دبعلا كلذل نماض عئابلاو . كلذ هلف ضقنو نمنثلاب

 . عئابلا هركو تاف دق هنأل هتعب يذلا هنمث ذخا انأ هبحاص لاق نإف

 لاقف . لوآلا نمثلا كلذ انأ ذخاو كعاتم ةميق كيلإ عفدا عئابلا لاقو

 هريغ نمو . عئابلا وهو نماضلل حبرلاو هل كلذ ءاهقفلا نم لاق نم
 ءاش نإو نمثلا هلو عيبلا متأ ءاش نإ رايخلا لاملا برل ليق دقو لاق

 . هتميق وأ مدع نإ هلثم وأ دبعلا هلو همتي مل

 رقأو يلوملا تام ش هعيبي هل امالغ لجر لإ عفد لجرو : ةلأ اسم

 هتعب لب ةثرولا لاقو . نمثلا تضبقو . مهرد فلأب هتعب ينأ ليكولا
 هريغ نمو . هعيب زاج دقو ليكولا لوق لوقلا لاقف مهرد فالآ ةعبرأب
 نوعدي ام ىلع ةثرولا حصي نأ الإ هنيمي عم عئابلا لوق لوقلا معن لاق
 ةنيب ةنيبلا تناك يعدي ام ىلع ةنيب مهنم دحاو لك ماقأ ناف . ةنيب

 . نوعدملا مهف ه رثكألا نوعي مهن :ال . ةثرولا

 نوعبرألا بابلا
 نمنلا ضبقو عيبلا ف ةلاكولاو نيملا ف ةلاكولا

 بحاص بلطف هعابف هلام عبب ي ىف الجر لجر لكو اذإ تأرأ تلق

 لوقلا نوكيأ هرمأ اميف هذفنأ وأ هيلإ هعفد هنا جتحاف . نمثلا هيلإ لاملا

 عم هلوق لوقلاف . نمثلا هيلإ عفد هنإ لاق اذإ لاق . ةنيبلا هيلع مأ هلوق

 يف هذفني نأ هرمأ هنإ ةنيبلا هيلعف هرمأ اميف هذفنأ هنإ لاق نإو . هنيمي
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 سيلو . هنيمي عم هلوق لوقلاف كلذ يف هذفنأ هنا لاق اذاف . اذكو اذك
 هيلعف هيلع هدر هنا ةنيبلاب هنمتأيأ الام عفد اذإ ليق ام هبشي يدنع اذه

 ىعداف هئامرغ ىلإ نمثلا عفديو هلام عيبي نأ هرمأ اذإف تلق . ةنيبلا

 كلذ يف لوقلاف ءامرغلا كلذ ركنأو هئامرغ ىلإ هنمث عفد دق هنا رومأملا

 عفدي نأ قحلا هيلع يذلا ىلعف ءامرغلا ركنأ اذإو . هنيمي عم رومأملا لوق
 هعيب يف هل لكوملا لام ليكولا عاب اذإ تيأرأ تلق . مهقوقح مهيلإ
 بلطو هدي نم نمثلا فلتأ مث نمثلا ضبقو هرمأ ام فالخ ىلع
 عئابلا ىلع يرتشملا عجريو . كلذ هلأ هلام يف عجتري نأ لاملا بحاص

 . معن لاق نمثلا نم هيلإ هعفد امب

 هرمأ وأ هل زاجأو هلام يف الجر لكو لجر نع تلأسو : ةلأسم
 ثيح وأ ةريرسلا يف نيدهاش دهشأو باغ مث . ضياقيو هنم عيبي نأ

 ليكولا عاب ام زوجي له . ةلاكولا هنم عزتنا دق هنا ليكولا ملعي ال

 ىتح اهلاحب هتلاكوو كلذ زوجي معن لاق هتلاكو عزتنا امدعب ضياق وأ

 . لدع يدهاش وأ كلذب وه هملعب هدي نم ةلاكولا عزتنا دق هنا ملعي

 لجرلا نع يراوحلا نبا لضفلا نع ريشب لاق رفعج نبا عماج نمو
 لاق . لجر هارتشاف هل هعيبي نأ هرمأ رخآ لجرل هنأ رقيو ابوث عيبي

 بوثلاب هل رقأ يذلا هبلطو نمثلا عئابلا بلطو مهتثالنب اوعمتجا نإ
 نمنلا عفدي نأ رقملا ىلع مكحيو نمنلاب ىلوأ بوثلل عئابلا نا نمثلا ًاضيأ

 رايخلاب يرتشملاف ةموكحلا عقت مل اذإ امأو لاق . بولا هل رقأ يذلا ىلإ

 . بوثلاب هل رقأ يذلا ىلإ عفد ءاش نإو . عئابلا ىلإ نمثلا عفد ءاش نإ
 بوئلاب هل رقملا نا ليق دقو هريغ لاق هيلإ عفدي نأ ىلوأ عئابلا هريغ لاق
 نع . ةموكح تعقو اذإ كلذكو . ةموكح عقت مل اذإ عفدلاب ىلوأ

 هيلإ ءاجف ديب ادي وأ لجأ ىلإ ةعاضب عيبي لجر نعو يراوحلا يب
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 بلطي ليفكلا ءاج مث سانلا ىلع اهقرفو ةعاضبلا كلتب هل لفكف لجر
 بلطي اضيأ ةعاضبلا بحاص ءاجو اهيف اوكرتشا نيذلا سانلا ىلإ نمثلا
 بحاص ىلإ وأ ليفكلا ىلإ هعفد اذإف تفصوام ىلعف سانلا ىلإ هقح
 ليفكلا نوكي نأ الإ ةعاضبلا كلت نمث نم مهيلع امم اؤرب دقف ةعاضبلا
 عفدي نمثلا ناف سانلا ىلع اهعاب مث . هسفن ىلع ةعاضبلا كلت ىرتشا

 . مهيلع اهعاب يذلا ليفكلا ىل
 وه امم ائيش رخآل عاب نميف ليقو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 هتلاك و حصت مل نإو . نمثلا ضبقي ىلوأ وهف ضورعلا نم عئابلا دي يف
 هيلإ ملسي نأ يرتشملل سيلف لوصألا نم ائيش عاب اذإو ضبقلا يف

 هدنع نمثلاب لسريو ةقث نوكيو ضبقلا يف هتلاكو حصت ىتح الإ نمثلا
 فالتخالا ليقو هريغ نمو . هيلإ لصي ىتح نماض هل وهو هبحاص ىلإ
 هتلاكو حصت ىتح موق لاق لوصألا عيب يف ةلاكولا يعدم يف مهنيب

 عئابلا ىلإ نمثلا عفد زئاجف ضورعلا امأو . ضبقلا يف

 اهعئابو ًابيع اهب دجوف ةباد ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 عئابلا ىلع درت لاقف اهعيبب رومأم

 يلإ بلط لجرو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 دحأ دنع نم الو ةلاسر لسري مل و لجأ ىلإ رمت ةعطق هل يرتشأ نأ

 ضورعلا نم ناك نإ يل نوكيأ نمثلا يلإ ملسو هل تيرتشاف نيعم
 نأ تفرع يذلا . هيف هجولا فيك نأ لجرلل نماض انأو . هريغ وأ

 . ملعأ هللاو هنم تيرتشا نمل نماض تنأو كلسرأ نم ىلع كل نيما

 اهنم ابح هيلإ اوملسيو ءايشألا سانلل يرتشي نمعو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو كلذ هل سيلف هدنع نم يطعيو هذخأيف
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 يف ملعلا لهأ ضعب لاقو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلأسم
 . لاملا كلذ نافرعي ال لام اهل ةأرما وأ هتيرق ريغ ةيرق يف لام هل لجر
 مساقي وأ لاملا كلذ امهل عيبي نأ كلذ فرعي نم رمأ امهيأ نالهاج امهو

 وأ سانلا نم دحأل لاملا كلذ بهي وأ لاملا كلذ ىف امهءاكرش امهل
 اذإ امهيلع تباثو هلك زئاج هلك كلذ نإ حلصب كلذ يف امهل حلصي

 . لاملاب املاع رومأملا ناك

 دعب نم كلذ ىيف يف افلتخا مث هلام عيب يف يف هلكو اذاف تلق : ةلأسم

 . ريشت ىتح هبجوت ال نأ كترمأ لكوملا لاقف . ليكولا هعاب نأ

 . ليكولا لوق كلذ يف لوقلاف . كلذ طرتشت مل لكيولا لاقو

 . ةنيبلا لكوملا

 نميف . شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبأ يضاقلا نع : ةلأسم
 ىعدا لجرلا نإ مث . هب ضياقف هلام نم ءيش ةضياقم يف اليكو لكو
 يف ضرألاو اهفرعي هنا ليكولا لاقو . ضرألا فرعي ال ليكولا نأ

 . هلكو نم ىلع تباث ليكولا لعف نإف . ةقث ريغ وأ ةقث ةقث ناك هدلب ريغ

 نع ليكولا لئس نإف هاوعد نم كلذ يف هيلإ تفتلي هلوق ىرأ امو

 ةلاهجلا ىعدا اذإ عئابلا نرف . اهفرعأ ال ينإ لاق وأ اهفرعي ملف ضرألا
 ليكولا نأ يدنعو . ىعدا اميف نيمي هيلعو هلوق لوقلا ناك هعاب اميف
 عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو كلذ يف هلثم

 . ةلاكولا هذه لبقأ ال لاقف هلام عيب يف الجر لكو نمو : ةلأسم
 رمأ ام لكوملاو . رومأملا لبقي مل اذإو . زوجي ال هعيبف كلذ دعب عاب م
 هب ارمأ ام. العفي مل مش البق نإو ءيش كلذ نم امهيديأ يف سيلف هب

 هذافنإب ًالبق اناك امع اعجري نأ امهلو . مكحلا قيرط نم امهمزلي مل
 . باوصلل قفوملا هللا و هريغ وأ ناك ًاقالط
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 هدبع يف . ديبع قتع يف هلكو اذإو هللا همحر دمحم وبأ : ةلأسم
 . مكاحلا ىلإ دبعلا كلذ يف همصاخف ةلاكولا لوبق دعب هقتعي نأ ىيأ مث
 حاكنلاو ةباتكلا يف انلق كلذكو . هقتع ىلع هربجي نأ مكاحلل ناك

 هل هلعفي لعف ىلع هل هلكو نمو قح هب قلعتي اميفو علخلاو قالطلاو
 الجر لجر لك و اذإو رخا عضوم ين لاقو . رظن اهيف يلو ملعأ هللاو
 الام هل عيبي نأ وأ ةأرما هل ج وزتي نأ وأ هتجوز علخ وأ هدبع قتع ف

 نم ءيش لعفب هيلع مكحي ال ك احلا ناف كلذ لعف نع ليكولا عنتماف

 انيأر املف . لكوملا لعفب قلعتم ليكولا لعف نأل كلذ همزلي الو كلذ
 لعفي مل مث كلذ نم ءيش لعف دعو اذإ رمألا يلي يذلا وه لكوملا

 لثمب هيلع قلعتي ليكولا ناكو . هيلع مكحي الو كلذ همزلي مل كلذ

 لك و نم لاقو . امكح كلذ هيلع بجوي م لكوملا ىلع قلعتي ام
 ماقأو هيلع قدصتملا رف ا اهعفد نم عنتماف لجر ىلع ةقدصب الجر

 يف هلكو نإو دمحم وبأ . هيلإ اهعفد ىلع ليكولا ربجي مكاحلا نإاف ةنيبلا

 ك احلل نإف . ك احلا حا وأ قالط ىف وأ ةباتك يف وأ دبع قتع

 تدلوف هتمأ قتعي نأب هلكو نإو . ملعأ هللاو هلك كلذ ىلع هربجي نأ
 مألا نأ لبق نم دلولا قتعي نأ هل نكي مل اهقتعأ م . قتعلا لبق ةمألا

 لخدي ملف لرألا ماكحأ ريغ وهو دلولا مكح ىضقنا دقف تدلو مل

 لخدي مل مألا تعيب مث تدلو ول اهنأ ىرت الأ . ليكولا ةلاكو يف هقتع

 قتعلا ىرسو أرح دلولا ناك تلبح مث اهقتعأ ولو . عيبلا يف دلولا
 اهل اعبت دلولا ناك ءانثتسالا عقي ملو لماح يهو اهعاب ول هنأ اك هيف
 هلام عيب يف الجر لجر لكو اذإ ًاضيأ لاق . كلذ ربدتف . ملعأ هللاو

 ةلاكولا نم هعرتنا مث مولعم ريغ وأ مولعم تقو يف هتجوز قالط وأ

 عيبلاو عقاو قالطلاف . ةجوزلا قلطو لاملا عابف كلذب ليكولا ملعي مل و
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 نب دمحم كلذ زوج نم ةلمج يفو . زوجي ال ضعب لاق دقو لاق . زئ
 ءايشأب هباحصأ رمأي ناك ككع يبنلا نا هلوق ةحص ىلع ليلدلاو بوبحم
 دبعتلا دريو كلذ للا خسني مث اهلإ ءاهتنالاو اهب مهملع مكحلا بجوي
 هولعف ام 7 زاج دقو . كلذب لكلا ملعي الف لوألا كرتب رم ًأيو هريغل

 تناك اذإف لوألا ىلع اوميقي نأ زجي مل اذف يناثلا ضرفلاب ملعلا لبق
 عرفلا اذه دري نأ زاج لوصألا نم نم الصأ تناكو اذهب تءاج دق ةنسلا

 اذه ًاضيأ كلذكو . تادييقتلا ضعب نم هنع اذكه اهيلع ساقيو اهيلإ

 عماجلا يف اضيأ دمحم وبأ لاقو . هللا همحر نسحلا يبأ نع دجوي لوقلا
 نم هعزن ش هتجوز قالط وأ هلام عيب يف الجر لجر لكو اذإو

 ملعي مل و هب هرمأ ام ليكولا لثتماف ليكولا هنع باغ دقو . ةلاكولا
 هريغ لاق . بوبحم نب دمحم لوق يف ضام هلعف ناف . هعازتناب ليكولا

 نأ اوعمجأ مهنأل نيلوقلا رظنا يدنع اذهو . لوقلا اذه انباحصأ نمو
 . لكوملا لم ن هلعف لاز اهنع لاز اذراف ةلاكولاب لمعي ليكولا
 لعف لطب هريغ لإ لكوملا نع لاملا لازف لاملا يف هلكو اذإ كلذكو

 هيف هلكو اميف لطبي ليكولا لعف نا ىرت الأ لهج نإو . هيف ليكولا
 اذإ نوكي نأ بجي اذكهف هتوم تقو لهج نإف . هل لكوملا تومب

 كلذ لهج نإو الطاب هلعف نوكي نأ اهنم هعزنو ةلاكولا نم هجرخأ
 ملعأ هللاو نافلتخم ناباوج اهيف باوجلاو ةدحاو ةلأسملا . ملعأ هللاو

 كلهف هريغ وأ ًامالغ هب هل يرتشيل الام ليكولا عفد اذإو : ةلأسم
 عيبلا نوكيو انباحصأ لاوقأ عيمج يف ليكولا نمض ءارشلا دعب لاملا

 ىلع عيبلا دقعي نأ هيلع ناكو لكوملاو رمألا هتفلاخ نمض هنأل ليكولل

 . هب ءارشلاب رومأملا نمنلا
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 ىرتشاف نمثلا هيلإ عفدي مل و دبع ءارش يف الجر لكو اذإو : ةلأسم
 نود ليكولل عئ ابلا ىلع نمنلا نامض ناك هيلإ هملسو هرمأ اك هل

 نع ليكولا هنمض يذلا قحلا كلذ ليكولل لكوملا ىلعو . لكوملا

 هعيبي نأ هيلع ط رتشي ثي مل و هل هعيبي اب وث هيلإ عفدو هلكو نإو . نمنلا

 زئاج كلذف دقنب ريناندب وأ مهاردب هعابف ضرعب الو ةئيسنب الو دقنب
 نم فالتخا كلذ يفف . دقنب ريناندب وأ ةئيسنب هعاب نإو . قافتاب
 سانلا نأل لعفلا مهل زاجأ مهضعبو . نمثلا هنمض مهضعبف انباحصأ
 بوثلا ةميق نمضي هنإف ةئيسنب وأ دقنب هعاب نإو ةئيسنلاو دقنلا مهعيب

 رمتلاو بحلا لثم ضرعب عاب اذإو . لعفلا هل بوثلا كلام زيجي نأ الإ
 كلذب عيبلاو نماض هنا انباحصأ دنعف ضورعلا رئاس نم كلذ ريغ وأ

 ءايشألل نامثأ ريناندلاو ماردل نأل نمث ريغب ا هنأل . زئاج ريغ

 لدب ىلع كلملا نم م ءيشلا ج ارخإ وه ميبلا ةقيقح ةقيقح نأل عيبلا زاوجو
 دق ليكولا اذه ناك املف . كلم ريغ وهو هب هيلع ضوعب ةميق هل

 . ملعأ هللاو هنم لفلا ز زاوج

 هنأ رخا لجر ىعداف لجر نم هب لكو ام عاب ليكو : ةل
 نإو . هدي يف وه نمل عيبلا نإف همزلي ام ةنيب نكت ل و هل رقأو هل ا

 ناك نإ تلقو .. عاب ام لثم همزل . ال وأ رخال عاب هنا هرارقإ ناك

 رخآلل ناك عيبلا نأ رقأو امهدحأ دي يف وهو نينثالل عيبلاب رقأف هل عاتملا
 يش الف رخالل لاق نإو . هب هل رقأ ام لثم لوألل همزلي هناف . هلبق نم

 . هيلع

 . ةادانم الب زئاج هعيبف ليكولا عاب اذإو لاق : ةلأسم
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 بوثلا اذه ىل : هل لاقو اب وث لجر ىلإ ملس لجر نعو : ةلأسم

 هملسو دقنب هنمث ىلع اقفتاف لجرلا ضري ملف ة ةئيسن نيرشعب هعابف دقنلاب

 زوجي له يرتشملا نم نمثلا لجرلا ضبقو . كلذب ىضرو هيلإ
 . هيف هرمأ فلاخ امل بوثلل نماض وه هنال زئاج كلذ لاق . 0اكلذ

 نب دمحم ديعس وبأ هنع هديق امم مهاربا يأ خيشلا نع : ةلأسم

 رتشي الجر رمأ لجر يف ليقو . هتدجو اذكه هطخب يمدكلا ديعس

 7 نم بايثلا نم ناك ام وأ ةقش وأ ءاسك هل ىرتشاف ابوث هل

 طرتشي نأ الإ هيلع تباق كلذو زئاج كلذ نإ . فوصلا وأ ناتكلا وأ

 ريغ وأ فوص وأ ناتك هل يرتشيف نطقلا نم وأ بايثلا نم ائيش هيلع
 . هرمأ هيف فلاخي امم كلذ

 ىطعأ لجر يف تركذو يدنع اميف نسحلا يبأ نعو : ةلأسم
 ةقان اهب ىرتشاف المج مهاردلا هذهب ل يرتشا هل لاقو مهارد الجر

 اريغص اركب الو ةقان يل يرتشت نأ كرما مل انأ هل لاقف اريغص اركب وأ

 دق معنف . مهاردلا همزلتو هفلاخ دق تلق هب عفتنأ المج تدرأ امنإو

 نماض وهف هل دح ام ىوس ىرتشاف ادح ءارشلا يف هل دح اذإ هفلاخ

 يتأي لمجلا نأل هيلع نامض ال ليق دقو هريغ لاق . هرمأ فلاخ اذإ هل

 هل ىرتشا اذإ نمضي ليقو . ريبكلاو ريغصلا لمجلاو ةقانلا ىلع همسا

 تلقو . ناركذلا لامجلا نم اريغص هل ىرتشا اذإ نمضي الو ةقان

 تيرتشاف المج يل يرتشت ; نأ كترمأ مهاردلا بحاص لاق نإ تيأرأ

 تيرتشا دقو ةقان وأ المج كل يرتشأ نأ ينترمأ رخآلا لاقف ةقان يل

 ىلعف . ةنيبلا نم ىلعو . نم لوق لوقلا تلق نيملا ىلإ الزنو ةقان كل

 )١( هانحلصأف لصألا يف بارطضا ةلآسملا ف .
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 لمجلا ءارشل يعدملا ىلع ةنيبلاو هنيمي عم نمتؤملا لوق لوقلاف تفصو ام
 يرتشي نأ هرمأ هنا رمآلا لوق لوقلا هريغ لاق . باوصلاب ملعأ هللاو
 . هريخ وأ كلذ ريغ هرمأ هنا رومأملا هيلع ىعدا اذإ ًالمج هل

 يف ًاعيمج اهاعابف ةعلس عيب يف نيلجر لجر لكو اذإو : ةلأسم
 درفنا دق امهنم دحاو لك لك اذإ . امهنم لوألل عيبلا ناك نيتقو

 نيرتشملا دحأ دي يف تناكو . عيبلا هيلإ مدقت نم ملعي مل ناف ةلاكولاب

 مدقت نم ملعي و ضبقي ل نإف . عيبلاب هدي يف يه نمل ةعلسلا تناك

 دق عيبلا نوكي نأ زوجي هنأل امهدحأل عقاو ريغ عيبلا ناك هل عيبلاب

 . دحاو تقو يف عقو

 وأ ديبعلا نم ًائيش هلكومل ليكولا ىرتشا اذإو دمحم وبأ : ةلأسم

 مل نإو زاج هيضر ناف لكوملا ىلإ رمألاف يواسي امم رثكأب باودلا
 نباغتي امع جرخ اذإ هنود ليكولل ءارشلا ناكو . زبي مل كلذ ضري
 . عبرلاو ثلثلاك هيف سانلا

 نوعبرألاو يداحلا بابلا

 عيب وأ ءارش ف ةعامج هلكو وأ هرمأ نميف

 امهرد مهنم دحاو لك سانأ ةثالث هيلإ عفد لجر نع ًامشاه تلأسو

 لكب ىرتشاف مهرمأ ريغ نم مهاردلا طلخف امحل مهل يرتشي نأ ىلع
 اوناك نإ لاق . مرغ هيلع له مهنم دحاو عاض هنا مم ةدح ىلع مهرد

 مل اوناك نإو . ةيوسلاب مهنيب محللا نم يقب امف اهطلخي نأ هل اونذأ
 هيلع مزعلاف هل اونذاي
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 نوعبرألاو يانلا بابلا

 كلذ هبشأ امو انيد نادأ هنأ ىعدا اذإ ليكولا يف

 انيد هيلع نيدي نأ هرمأي ملو باغو هلام يف الجر لكو لجر نعو
 نيد كيلع ليكولا هل لاق دلبلا ىلإ عجر املف ًافلس هيلع فلستي الو
 اذه هيلع لخدف هلاح تدتشاو ليكولا ضرم نأ ىلإ تنيدت كيلع وأ
 اذه هلمحي نيد هيف باتك هعمو هل خأ ضيرملا دنعو هلكو يذلا

 يف يذلا نيدلا هفرعو لجرلا لكو يذلل ضيرملا وخأ لاقف ضيرملل
 وخأ هل لاقف . مهارد وأ رمت وأ بح ىلع هريغ وأ فلس نم باتكلا

 نيدلا نمل هفرعو هيضقأ انأو . يلبق وه لاق نيدلا اذه ضقي ضيرملا

 نيدلا اذه ضعب بلطي نيدلا بلطي يذلا اذه . عجر ش . هفرعي م وأ

 يأر ةفرعم بلطو . همزلي ال وأ نيدلا كلذ همزلي له لئسي وأ

 هيلع نادي نأ هرمأي مل هنا لوقيو ال مأ نيدلا اذه همزلي له نيملسملا

 باتكلا ناك امناو . ةدش لاح يف اضيرم ليكولا ناكو . نيدلا اذه

 لكوملا هرمأي مل اذإف . تفصو ام ىلعف هيخأ نم لوقلاو هيخأ دي يف

 . هيلع متي هنإف كلذ هل متأ هيلع نادأ ام هيلع تبثي :ي سيلف هيلع نادي نأ

 دعب كلذب نمض اذإ اذهف هيضقأ انأو يلبق وه ليكولا يخأل هلوق امأ و

 تامو . ضيرملا كلذ ضرع وأ ضيرملا نم ةرضحب وه مكو هتلمج ةفرعم
 وأ هل نم الو قحلا فرعي مل نإ امأو . كلذ نامض همزل كلذ ىلع.

 هنا ملعي سيلو هيضقأ انأو يلبق وه لاق وه امنإو ضيرملا كلذ ملعي مل

 تبني الف نادملل الو ءامرغلل نامض ريغ نم لوقلا اذه لاق امنإو . هلبق

 . نامضلا هيلعف اذه هلوقبو . هببس ىلع قحلا لطبي نأ الإ كلذ هيلع
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 نوعبرألاو ثلانلا بابلا

 ءارشلا دعب ركنأ مث ءارشلا يف ةلاكولا ىعدا نميف
 عيبلاو هعاب اميف بيعب رقأ اذإ كلذكو

 يرتشي هلكو هنا لجر نم ةلاكولا ىعدا لجر يف ديعس وبأ لاق
 دعب ةلاكولا ركنأ مث مهرد فلأب لجر نم الام هل ىرتشاف . ًالام هل

 عئابلا كسمتو ءارشلا نع ةعجرلا بلطو ًاليكو نكأ مل ينراف لاقو كلذ
 . هل ىرتشا يذلا متي نأ الإ كلذ يف ةعجر هل سيل ليكولا نا كلذب

 ةيراج وأ . هل ةباد عيب يف الجر لكو لجر :نع هتلأسو : ةلأسم
 بيعلا كلذ ىأر هنا ليكولا لاقف ًابيع اهيف يرتشملا دجو مث اهعابف
 وأ ليكولا لوقب لكوملل امزال كلذ نوكي له . ةيراجلا وأ ةبادلا ي
 ىرتشا نيح يرتشملا ناك نا لاق . لكوملا ىلع ةجح كلذ نوكي سيل

 كلذ مزلي مل لكوملل ةيراجلا وأ ةبادلا نأ ًاملاع ناك ةيراجلا وأ ةبادلا

 ةيراجلا وأ ةبادلا يف ناك بيعلا نأ ةنيب موقت نأ الإ لكوملا الو ليكولا

 يرتشملا ناك نإو مكحلا يف تبثي ام هجو ىلع لكوملا وأ ليكولا دي ين
 ليكولا رقأو لكوملا ريغل هنأ فرعي الو ليكولا دي يف هنأ الإ ملعي ال

 نمثلاب هيلإ عجريو ليكولا ىلإ عجري عيبلا نراف . عئابلا وهو بيعلاب
 ليكولل ةيراجلاو ةبادلا نوكتف هل تلق . لكوملا ىلع كلذ تبثي سيلو

 زئاج هل عيبلا نوكيف نمثلا لكوملا يرتشملا ىلإ ملس هنأل معن لاق زئاج
 . مكحلا يف

 باصأف اهعابف ةباد عيبي الجر لكو لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 شرأ يطعي وأ ةبادلا دري نأ هل لاقف ليكولا هب رقأف ًابيع اهب يرتشملا
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 ىلع زاج ام هيلع زاج اليكو لكو نم ىلع كلذك وهو . بيعلا

 . هلكو يذلا ىلع زاج . ليكولا

 رقأو ديسلا تام مث هعيبي امالغ لجر لإ عفد لجر نعو : ةلأسم

 ةثرولا لاقو . نمثلا تضبقو مهرد فلأب مالغلا تعب دق ينا ليكولا
 زاج دق مادام مالغلا مّوقيأ فقاو مالغلاو مهرد فالا ةثالثب هتعب لب

 عئابلا لوق لوقلا ليق دق معن لاق هريغ نمو . هعيب زاجأ دقف هعيب
 او لك ماقأ ناف ةنيب نوعدي ام ىلع ةثرولا حصي نأ الإ هنيمي عم

 رثكألا نوعدي مهن :ال . ةثرولا ةنيب ةنيبلا بتاك يعدي ام ىلع ةنيب مهنم

 . نوعدملا مهف

 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 هريغ لكوي نأ هل له يصولاو غلابلاو متيلا ليكو يف

 نم هب ىصوأ ام ىلع هنيعي نم لكوي نأ هل زوجي له يصولا نعو
 ضبق ىلع هنيعي نم لكوي نآ هل زوجي له متيل ايصو ناك ناف ةيصولا

 ليكولا ناك اذإ كلذ زوجي معنف . هتعارزو هلام ىلع مايقلاو ميتيلا ةلغ

 لجرل اليكو ناك نإ كلذك و تلق . هيف لخد اميف ةقث نوم أم رخ الا

 لكو يذلا لاملا كلذ ىلع هل موقي نم لكوي نأ هل زوجي له . هلام يف
 كلذ زوجي الف . هل عرزيو هيلع مايقلاو هتعارزو هتلغ ضبق يف وأ هب
 . لاملا بر كلذ هل لعجي نأ الإ

 هليكو ىلإ هادأف قح ميتيل هيلع ناك نمو . هللا دبع وبأ : ةلأسم
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 ليكولل بولطملا لاقف مهاردلا ضبق ريغ وأ ليكولا ركنأف هريغ ىلإ وأ
 يلع سيل هللاب فلحا لاقف مهاردلا هذه كيلإ تعفد ام هللاب فلحا
 . كلذ الإ هيلع سيلف يلبق اهيعدت يتلا مهاردلا هذه لبق نم قح كل

 مهارد نال ميتيلا قح يف تيضق اهنأ ملعي وهو اهتضبق اذإ بحنو لاق
 هنا ميتي ليكو ىلع ىعدا الجر نأ ولو . هراكنإ ىلع فلتت امنإ لجرلا

 نيمي هيلع تناك ليكولا ركناف . متيلل هيلع تناك مهارد هيلإ عفد

 . مهاردلا هذه هيلإ عفد ام

 نوعبرألاو سماخلا بابلا
 لكوملا ىلع ليكولا رارقإ يف

 لكوملا باغ مث رمألا زئاج هلعجو الجر لكو لجر هللا دبع يبأ نع
 ىلع دهشو مكاح ريغ عم وأ مكاح عم سانلل قوقحب هيلع ليكولا رقأو
 يذلا لاملا ىلع كلذ زوجي له هلكو يذلا ىلع هرارقإاب دوهش ليكولا
 رقي نأ هل لعجي نأ الإ هلكو نم ىلع هرارقإ زوجي ال لاق . هيف هلكو

 رخا لوقو . هيلع هرارقإ زوجي هناف هل لعجو كلذ هل زاج اذاف هيلع
 . ادح هل دجي ىتح هيلع هرارقإ زوجي ال

 هماقم موقي رمألا زئاج هلعجو الجر لكو لجر نعو : ةلأسم
 الجر ليكولا عزانف . هعزان نم ةعزانمو هل قح لك ةبلاطمو هلام يف
 هعزانف لخنو ضرأ ةبلاطم نمو قوقحو . مهرد فلأ لكوملل هيلع

 هلكو يذلا نأ موق عم وأ مكاحلا يدي نيب رقأ ليكولا نأ مث ليكولا
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 ينلكو ام دعب نم وأ ينلكو ام لبق نم اذه نم فلألا ىفوتسا دق

 يهو ءيش لعف ينلكو يذلل سيل لخنلاو ضرألا كلت نأ اضيأ رقأو
 ركناف كلذ هغلب هضرم نم حص وأ لكوملا مدق املف . هنود لجرلا اذهل

 مكحي مل وأ هيلع مكح مكاحلا ناك دقو . هيلع رارقإلا نم هليكو هلاق ام
 . هيلع رقأ اميفو هليكو هلعجو هلكو ناك نا هللا دبع وبأ لاقف . دعب

 . هرارقإ هيلع زوجي الف كلذب كلكوي مل نإو زئاج ليكولا رارقإف
 وأ ضبق هنأ رقأ اميف لزعي نأ لبقأليكو مادام ليكولا رارقإ زوجيو

 . عاب

 نأ لبق اليكو مادام ليكولا رارقإ زوجي هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم

 كلذ لعف لكوملا نأ رقأ اميف امأو . عاب وأ ضبق هنأ رقأ اميف لزعي
 لعجي نأ الإ كلذ زوجي الف نالفل هلام نم ءيشب لكوملا ىلع رقأ وأ
 هب هيلع رقأ ام هل زاجأو كلذ هل لعج نإف . هيلع رقي نأ لكوملا هل

 . كلذ زاج

 ةأرما وأ لجر ىلع هل مهارد ضبق يف ىف اليكو لكو نمو : : ةلأسم

 اهعفد هيلإ اهعفد يذلا ناك نأ لبق لكوملا ىلإ اهريص هنأ ىعداو اهضبقف

 نإو اهبحاص ىلإ اهعفد هنأ نادهاش ليكولا ىلعف مكاح رمأب وأ ةنيبب هيلإ
 . نيمي همزلي امنإو هيلع ةنيب الف مكح الو ةنيب الب هيلإ تراص تناك

 بلطف هعابف هلام عيب يف الجر لجر لكو نإ تيأرأ تلق : ةلأسم
 نوكيأ هرمأ اميف هذفنأ وأ هيلإ هعفد هنا جتحاف . نمثلا لاملا بحاص
 هلوق لوقلاف نمثلا هيلإ عفد هنا لاق اذإ لاق . ةنيبلا هيلع مأ هلوق لوقلا

 هذفني نأ هرمأ هنا ةنيبلا هيلعف هرمأ اميف هذفنأ هنا لاق اذإو . هنيمي عم
 هنيمي عم هلوق لوقلاف كلذ يف هذفنأ هنا لاق اذاف . اذكو اذك ىف

 يعداف هئام رغ ىلإ هنمتئا الام عفد اذإ هنا ليق ام هبشي يدنع اذه سيلو
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 يف لوقلا لاق . ءامرغلا كلذ ركنأو . هئامرغ ىلإ هنمث عفد هنأ رومأملا

 نأ قحلا هيلع يذلا ىلعف ءامرغلا ركنأ اذإف هنيمي عم رومأملا لوق كلذ

 . مهقوقح مهيلإ عفدي

 ليكولا رارقإ لكوملا ىلع زوجي الو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ليكولل كلذ يف ىضقي الف هافوتسا دق قحلا بحاص نأ رقأ نإف
 هسفن ىلع زئاج هرارقاف كلذ ىفوتسا دق وه هنأ رقأ نإف . ءيشب

 . قحلا هيلع يذلا ءيربيو

 نوعبرألاو سداسلا بابلا

 كلذ ىلع ةرجألاو اهضبقو قوقحلا ةبلاطم يف ليكولا

 سانأ ىلع هل نيد ءاضتقا يف الجر لكو لجر نع ديعس ابأ تلأس
 رخا لجرو ليكولا عفتراف هرمأ زئاج هماقم هماقأو . هتلاكو زاجأو
 ةنيبلا كلذ ىلع رضحأو ًاقح هلكو نمل لكرلا اذه ىلع ليكولا يعدي
 ليكولا ىوعدب قحلا هل ىعدا يذلل قحلا هيلع اعدملا ىلع يضقي له

 يف هل اليكو هلعج اذإ لاق . قحلا هل ىعدا يذلا لكوملا ةرضح ريغب

 . هل تاموكحلا نم هلثم يف هلعج ام هيلع ذفنأ هسفن ماقم موقي كلذ
 بلطو ليكولا ىوعدب هيلع اعدملا ىلع يضاقلا مكح نإاف هل تلق

 اميف كلذ هل نإ يعم لاق . كلذ يف هل له لكوملا نيمي هيلع اعدملا

 كاحلل له نيملا نع لكوملا وهو قحلا هل اعدملا لكن ناف تلق . ليق

 . لكوملا فلحي مل اذإ ليكولا ةنيب ةحصب هيلع اعدملا ىلع مكحي ال نأ
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 مل فلحي ملف اعدملا ىلع بجي امم نيميلا كلت تناك اذإ هنا يعم لاق

 . نيملا يف هيلع امم هل اعدي ام وأ هيعدي ام ليق هنا يدنع اميف نكي
 نيملا هيف همزلي امم مكحلا ناكو نيملا نع هل اعدملا لكن نإف هل تلق

 ليكولا ةنيب ةحصب هيلع اعدملا ىلع ك اجلا مكحف . نيعلا نع لكنف

 يذلا ىلإ وأ ليكولا ىلإ كلذ هيلع اعدملا ملسو . نيملا نع لكن يذلل

 اعدملا ىلإ كلذ درب ليكولا ذخأي نأ مكاحلا ىلع له ليكولا هل اعدا
 . مكحلا لطب اذإ يدنع اذكه لاق . نيملا نع هل اعدملا لكن اذإ هيلع

 املك هنأ يعم لاق . نيمبلا هيف هل اعدملا مزلي يذلا مكحلا امو هل تلق
 ةنيبلا هب دهشت امب هل اعدي وأ هيعدي امم يعدملا ىلإ نيملا هيلع اعدملا در

 ملف اهتداهشب هل مكح ام ذخأيو . اهتبثيو اهزيجي وأ اهتداهش يعديو هل
 لوق يف مكحلا رهاظ يف هيلع اعدملا ىلع مكحلا لطبي هنا يعمف . فلحم

 رظني ىتح ميلستلاب ليكولا ةنيب ك احلا مكحي مل نإف هل تلق . انباحصأ

 هيلع يعدملا ىلع مكحي فيك هل اعدملا فلحف رضحف هل اعدملا نيمي

 يعدملا ىتأ نإ هنا يعم لاق . هيلع يعدملا وأ ليكولا ىلإ قحلا ميلستب
 دق ناك اذإ هتلاكو نع عجري ل ام هليكو ىللإ وأ بجوتسي يذلا هل

 وأ اهقادص ضبق يف الجر تلكو ةأرما يف لاقو . ضبقلا يف هلك و
 هيف هتلكوو هترمأ ام عاب وأ لجرلا امهل ضبقف اهلام نم ءيش عيب يف

 ىضتقا املف ةيرقلا يف ةرضاحم ةأرملا ناف هل تلق . اهيلع كلذ زوج لاق

 دقو كلذ اهل سيل لاق تضقنف دعب نم اهيلع راشأ عاب وأ لجرلا اهل

 تناك ولو لاق . ةرضاحم ةيرقلا يف ةأرملا نإف هل تلق . اهيلع كلذ زاج
 . اهيلع كلذ زاج ةرضاحم

 هنيد ءاضتقا يف الجر لكو لجر نعو هللا دبع يبأ نع : ةلأسم
 كتمقأ دق لاق ناف تلق . زوجي ال كلذ نأ ًالخن هنيد نم هل ىضتقاف
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 ديعس وبأ لاق . نيبي ىتح اضيأ زوجي الف الخن هل ىضتقاف يماقم اليكو

 . كلذ بسح ىلع لاق ام ىنعم ج رخي هنا يعم هللا همحر

 . ةنيبلا كلذ ىلع تماقو هل قحب الجر لكو لجر نعو : ةلأسم
 سيل لاق . نامضب ينم هذخ لاملا هدي يف يذلا لاق هضبق دارأ املف

 ' ك احلا عم هتلاكو تعقو اذإ نامض ليكولا ىلع

 ةبلاطم يف الجر لجر لكو اذإو دمحم ينأ عماج نمو : ةلأسم
 نراف سلفأ وأ هيلع لاحملا تامف . رخآ ىلع نويدملا هلاحأف هل قح

 هلكو نكي مل هنأل هبحاص قحب ليحلا ىلع ليكولا عجريو اهلاحب ةلاكولا
 باتكلا نمو . ضبقلا يف هلكو امنإو . ناكم ىلإ ناكم نم هقح لقن يف

 هل سيل انباحصأ ضعب لاقف رخا ىلع هل نيد يضاقت يف هلكو اذإو

 . ضبقلا يفو يضاقتلا يف هلكوي ىتح يضاقتلا يف لكو امنإو ضبقلا
 نال يدنع لوقلا وه اذهو . ضبقلا بجوي يضاقتلا مهضعب لاقو
 ذخأ بجوي بلطلا نأل ضبقلا قح هل ناك بلطلا قح هل ناك نم

 نيلجر لجر لكو اذإو باتكلا نمو . هيلع ردق اذإ بولطملا قح
 هناف هدي نم دبعلا فلتف هبحاص رما ريغب امهدحا هضبقف دبع ضبقب

 نأ امهدحأل نكي مل نانيمأ هلعف ىلع يلو رمأ لك كلذكو . هنمضي
 نييصولا يف انباحصأ لاق كلذكو . هبحاص نود هدحو لعفلاب درفني

 . كلذ ريغو قالطلاو حاكنلا يف نيليكولاو نينيمألاو

 لجر نع هللا كمحر تلأس يراوحلا يأ باوج نمو : ةلأسم

 اهقحب هتجوزل وهف ةنالف ةيرق يف هل لام لك نأ هتوم دنع دهشأو تام
 تامو ءافوب اهل وه سيلو لقي مل نإ تيأرأ تلقو . ءافوب اهل وه سيلو
 كلذ ىلإ ةأرملا فرقي مل همع نبا وهو لجرلا ثراو نا مث لجرلا
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 ثراولا هيقتي نمم اماوقأ كلذ يف تمدقف كلذ ىلإ لصت الأ تفاخو

 لاملاو ةلخن نيتس مهيطعتو اهل اوعزاني نأ ىلع العج كلذ يف مهل تلعجو
 اهجوز ثراو مهبهر ةأرملا مهتلكو نيذلا موقلا مدقت املف . ريثك
 مهفقواف مهل لعج يذلا نوبلطي ةأرملا ىلإ موقلا ءاجو دلبلا نع لزتعاو

 مل يذلا ىلإ كلذ دعب اوعجر مث هب اوضري ملف . لاملا نم ءيش ىلع
 نم مهنم ٠ تام دقو . هنولكأي مهي ۔ديأ يف وهو سانل هوعابف هب اوضري

 تلكوو اجوز تجوزت ةأرملا نإ مث مهريغو ىماتي ةثرو فلخو تام
 هعاب يذلل سانلا يديأ يف يذلا لاملا كلذ ةبلاطم ىيف اهجوز اضيأ

 اهجوز نالفل لام ناك نإ نادهاش امهل دهشف ةعزانملل مهتلكو يذلا

 نورخا دهشو نالف تنب ةنالف هتجوزل وهف ةنالف ةيرق يف تام يذلا

 ةنالف جوز كلاهلا نالف نب نالف لام وه لاملا اذه نأ دلبلا اذه نم

 يف وهو انلام اذه اولاقو لاملا مهي ۔ديأ ف نيذلا موقلا ركنأو نالف تنب

 . كلذ ىيف هجولا فيك وأ لاملا ةاهشلا هذهج ةأرملا هذه كردت له انيديأ

 تدهش اذإ لاملاب ىلوأ ةأرملاو ىلوأ يه ةأرملا ةنيب لاق تفصو ام ىلعف

 . اذه ىلع لاملاب ىلوأ ةأرملاف قحب هلامب اهل دهشأ اهجوز نأ ةنيبلا اهل

 لاملا كلذ ىلع مهتفقوأ ةأرملا تناك نإف ةأرملا اوعزان نيذلا موقلا امأو

 مل و موقلا هلقتساف . اهل مهتعزانم ىلع هايإ مهيطعتو مهل لعج هنأ ىلع
 ىلع ةارملا هيلع مهتفقوا يذلا لاملا اوعابف كلذ دعب اوعجر مت هب اوضري

 كلذ اوضبقف كلذ دعب اوعجر اذاف . مهلعج نم لاملا اذه مهيطعت نأ
 مهنم ىضر لاملل مهعيب ناف . لاملل مهعيب ةأرملا ريغت مل و هوعابو لاملا

 ةعجر كلذ يف ةأرملل سيلو لاملا عيب ىضم دقو هل مهنم لوبقو هل
 كلذ ىلع تام نم مهنم تامو . هوعابو لاملا اوضبق دق موقلا ناك اذإ
 اوعزان اونوكي مل نإف . اهيلع لعجلا اوبجوتساو اهل اوعزان دق اوناك اذإ
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 ةأرملا تناك نإف ةأرملا ىلإ عجار لاملاف ًائيش اهيلع اوبجوتسا الو ةأرملل

 لاملاف مهلعج نم هايإ مهيطعت نأ ديرت ال يهو كلذ ىلع مهتفق وأ آ

 تباث لاملاف . اوتام لاملا اذه اوعاب نيذلا نوكي نأ الإ ةأرملا ىلإ عجار

 لاملا اذه اوبصغ موقلا نأ ةنيب دهشت نأ الإ هدي يف وه نم دي يف

 تام دقف مهنم تام نم كلذكو . ةأرملا ىلإ عجري لاملا ناف . ابصغ

 تلكأ ةأرملا نوكت نأ الإ هيلع ةجحلاف مهنم ييح نمو هتجح تنامو
 ةأرملا ىلإ عجار لاملاف هب اوضري مل و . هيلع ٍ مهتفقوأ نأ دعب نم لاملا

 نأ الإ مهنم 7 نم ىلع ةجح الو مهنم ًأيح ناك نم ىلع ةجحلاو

 . كلذ مهفاف لاملا بصغ ىلع ةنيبلا دهشت

 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 ءارشلاو عيبلاب رمالا

 ىرتشاف لوسرلا بهذف الام هل يرتشي الجر لسرأ لجر نعو
 نمل هي رتشي هنا هتين يفو هل هنأ ىلع ءارشلا ف ةفصلا تعقوو لاملا

 يذلل وهو هل سيل لاقف . كلذ هل له هب كسملا دارأ ش . هلسرأ

 . هلسرأ

 هعفدي ملف دبعلا سبح ش هرم اب ًادبع لجرل ىرتشا نمو : : ةلأسم

 يرتشملا مزلي هناف دبعلا كلهف نمثلا ملسي نأ ىلإ هل رمألا لإ

 عيبلا دقعو هيلع ةبلاطملاو يرتشملا وه روم ملا نأل رمآلا ىلع نامض ض الو
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 هرمأ اك ادبع هل ىرتشاف ادبع يل يرتشا لجرل لاق نمو : ةلأسم
 نومضم لاومألا يف أطخلاف رمآلل دبع هارتشا يذلا دبعلا اذإف اورظنف

 . نماض يرتشملاف ملسم لام ىلع تلغ ال ن يبنلا لوقل

 ءارش يف الجر لجر لكو اذإو . دمحم يبأ عماج نمو : : ةلأسم
 نمل هنإ هملعي / و هارتشاف هل رمآلا ليكو يدي يف ًادبع قفاوف دبع

 ءارشب اورمأي نأ مهتاداعو سانلا فرع نأل لطاب ءارشلا نإف . هلكو

 لخدأو هل لكوملا لام ىرتشا لكولا اذهو . مهكلم يف هنولخدي ام

 نايعأ نم ادبع هل ىرتشا ول كلذكو هكلم يف ناك ام هئارشب هكلم يف
 رومأم ليكولا نأل لهج وأ كلذب ليكولا ملع . زجي مل ليكولا كلم

 ليكولا لعفو . عئابو رتشم نيعيابتم نم الإ حصي ال عيبلاو ءارشلاب
 عئاب وأ عئاب ريغ نم ىرتشا ليكولا اذه ناكو لكوملا لعف ىنعملا يف
 . رتشم ريغ نم هلام عاب وأ

 ادبع هل ىرتشاف ادبع هل يرتشي الجر لجر لكو اذإو : ةلأسم

 . تبثي ال لطاب ءارشلاف هسفن ديبع نم وأ هديبع نم

 بأ هئارشب قفاوف دبع ءارش ىيف هلكو ولو باتكلا نمو : : ةلأسم

 ةيواعم يبأ لوق ىف . ليكولا لام نم قتعي هنإف هاخأ وأ هنبا وأ لكوملا
 هل هارتشا ام هيلع فلتأ هزأل هلكو نمل نمنلا 7 رقصلا نب نازع

 نب دمحم لاقو . لكوملا نم مهبسن ةفرعم لهج وأ كلذل دمعت نأ

 قتعي هنإف هكلم ام اذإ لكوملا ىلع قتعي نمم دحأ ءارشل دمعت نا رفعج

 " دمعتي مل نإو . لكوملل نمثلا ليكولا نمضيو . لكوملا لام نم
 . لكوملا لام نم عقاو قتعلاو هيلع نامض الف مكحلا لهج و
 . نم الطلا الو دمعلا يف ليكولا ىلع نامض ال نأ يدنع بجوي
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 قح دقعلا يف ليكولل قلعتي الو رمالا كلم يف لخدي ءارشلا دقع نأ
 نم رمآلا كلم ىلإ عئابلا كلم نم هجارخإ بجوي دقعلا سفن نأل
 يهو ةمأ تناك ول نا كلذ ىلع ليلدلا . يرتشملا كلم يف لوخد ريغ
 . قافتا اذهو امهنيب ةقرفلا تعقو امل رومأملا ةأرمأ

 وأ هابأ هل ىرتشاف دبع ءارش ىف الجر لجر لكو اذإو : ةلأسم

 لاق نم لاقف نمثلل ليكولا مرغ يف اوفلتخاو . قتعي هنإف هنبا وأ هاخأ
 وأ لكوملا نم مهبسن ملع ءاوسو هلام هيلع فلتأ هنأل نمثلا مرغي

 نب دمحم لاقو . رفصلا نب نازع ةيواعم يبأ نع اذه دجويو . هلهج
 . نمثلا نمض هكلم اذإ لكوملا ىلع قتعي نم ءارشل دمعت نا رفعج

 دمحم وبأ لاقو . هيلع نامض الف مكحلا لهج وأ كلذل دمعتي مل نإو
 . اطخلاو دمعلا يف ليكولا ىلع نامض ال هنا هدنع بجوي رظنلا نا

 نمثلا هيلإ عفدي مل و هريغ وأ دبع ءارش يف هلكو اذإو باتكلا نمو
 . نمثلا هنم يفوتسي ىتح عيبملا ضبق .ق نم رمآلا عنمي نأ ليكولل ناك

 عيبملا مكح نود . نهرلا مكح همكح ناك ليكولا دي يف كله نإف
 همزلل هفلتأ ول ليكولا نأ ول كلذ ىلع ليلدلاو . عئابلا دي يف كله اذإ
 فلتأ ول عئابلاو . نهرلل هفالتاب نهترملا مزلي ام بسح هفالتإب نامضلا
 هرابتعا بجو كلذلف طقف عيبلا لطبي لب نامضلا همزلي مل عاب ام

 يذلاو اذه ريغ اباوج انباحصأ ضعبل تدجوو . عيبلا نود نهرلاب

 . ملعأ هللا و رظنلا هبجوي هانلق

 دارأف هل هارتشاف ءيش ءارش يف الجر لجر لكو اذإو : ةلأسم
 ناف نمثلا هيلإ ملسي ىتح هضبق نم هعنمي نأ هل ناك هضبق يرتشملا
 يذلا ءيشلا مكحك همكح نكي و نهرلا مكح همكح ناك فلت

 نمضي مل و . عيبلا لطب لطب هعاب ام فلتأ ول عئابلا نأل هل عئابلا هسبحي
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 باتكلا نمو . نهرلا فلتأ اذإ نهترملا مزلي ام لثم همزل هفلتأ ول اذهو
 نيفلاب ةيراج هل ىرتشاف . مهرد فلاب ةيراح ءارش يف لكو اذإو
 يف لكوملاو ليكولا فلتخا مث ادالوا اهدلواو اهئطوف هيلإ اهب ثعبو

 هيلإ اهب ثعب نيح نكي مل اذإ هنيمي عم ليكولا لوق لوقلا ناف نمثلا

 مهرد فلاب اهتيرتشا لوقي وأ اهب ينترمأ يتلا ةيراجلا يه لوسرلل لاق
 دالوالاو هيلع ةيراجلا درتو اهرقعو دالوألا ةميق رمآلا ىلع نوكيو
 . ملعأ هللا و رمالا نم مهبسن تبثيو رارحأ

 رمت نم ابارج هل يرتشي نأب الجر لجر لكو اذإو : ةلأسم

 نإف اركب هيلإ هلمحل رج اتساو هل ىرتشاف راحص نم امهو . رسلا

 هرمأ امنإو . هلمح يف هل نذاي مل هنال مكحلاب رمالل مزال ريغ ءاركلا

 رظنلاف . سانلا نيب ةداعلاو ناسحتسالا قيرط نم امأو . طقف ءارشلاب

 رمالا ىلع اركلا هل بجويو روماملا نع نامضلا طوقس يدنع بجوي
 ثيح نمف . رمالا ىلإ عيبملا ملست يضتقي ءارشلاب روماملا نأ لبق نم

 ءاركلا راص هاركإلاب الإ هميلست ىلع ردقي مل و ميلستلاب ارومام ناك

 نمو .. ملعأ هللا و هب قوطنم ةقيقحلا ىيف نكي ل نإو هب قوطنملاك

 . باتكلا

 لجألا كلذ ىلإ هارتشاف لجأ ىلإ لام ءارش يف هلكو اذإو : ةلأسم

 لكوملا ىلع قحلاو . لكوملا نم نمثلا دحأ بجي مل ليكولا يفت من
 هل لح دق هنأل ليكولا ةكرت نم هقح ذخأ قحلا بحاصلو هلجأ ىلإ

 ىلع قحلاب عوجرلا ليكولا ةثرول سيلو ليكولا تومب هتمذ يف هذخأ
 ريناند هيلإ عفدو ءيش ءارش يف هلكو ولو باتكلا نمو . هتدم يف لكوملا
 ش هتجاح ف نمنلا فرصو هيلإ هب ثعبو هئارشب هرما ام هل ىرتشاو

 ءارشلا نأ لبق نم هل زئاج كلذ نإ هدنع نم كلذ دعب نمثلا دقن
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 تبث دقو هتمذ نمثلا مزلف ريناندلاب ريناندلا تناك اذإ ةلاكولا ىلع ناك

 هل ناك . هتمزل امزال كلذ ناك املف لكوملا نيبو هنيب نامضلا دقع
 ع وج رلا لكوملا ىلع بجي الو بلاطملا وه ناك اذإ هسفن نع يدؤي نأ

 ولو . ملعأ هللاو كلذب امهنيب عجارتلا لطبف هيلع عجرل عجر ول هنأل
 هدنع نم ريناندب هل ىرتشا مث اهقفناف ريناند هيلإ عفدو ءارشلاب هرمأ

 وهو . لبق نم اهايإ هقافنإ لبق نم يرتشملا رمآلا مزلي نكي مل اهلدب
 يف اهايإ هفارصإاب اهل انماض راصف اهيلع نامضلا همزلي مل و اهيف نيمأ

 ليلدلا ةلاكو ريغب ىرتشا امل عربتملاك ناكو . هيف هفارصإإ هرمأ ام ريغ

 همزلي تفلتف ريناندلا هذهب قدصتأ يلع هل هلل لاق ول هنا كلذ ىلع

 هيلإ عفد ول كلذكو . ةمئاق نيع ىف تناك اذإ ةلاكولا كلذكو اهلدب

 . هل مسر امع هلاقتنالو هل هتفلاخل رمالا 7 ل مهاردب ىرتشاف ريناند

 ةئامب الجر هيلع لاحأو مهرد ةئام لجر هيل إ عفد الجر نأ ول ىرت الأ

 ةلاوحلا نإف ةئاملا تكلهف ةئاملا كلت نم كلت نم هنع هيلإ عفدي هل مهرد

 لطب نيعلا كلت تكله اذاف هريغ نع يدؤيل نامض هنأل لطبت
 ةلاكولا نإف اضيأو . هلثم نوكت نأ بجي ةلاكولا كلذكو . نامضلا
 . نيعلا كلت نع نامضلا كلذ يضقيل ليكولا نيبو هنيب نامض دقع

 رمأب الإ كلذ عفدي نأ هل نكي مل هكاله ةهج نم كلذ لطب اذإف
 . قيفوتلا هللابو ناث

 ريناندلا هيلإ عفدو ءيش ءارش ىف الجر لجر لكو اذإو : ةلأسم

 نمثلا دقن مث هتجاح يف نمثلا ليكولا فرصو هيلإ هب ثعبو . هارتشاف
 ةلاكولا ىلع ناك ءارشلا نأ لبق نم هل زئاج كلذ نإ هدنع نم كلذ دعب

 لكوملا مزلي مل اهلدب هدنع نم ريناندب هل ىرتشا مث ءارشلا لبق اهقفنأ ولو

 نمو .. امل ًانماض ناكو . ةلاكو ريغب ىرتشا 11 ع ربتملاك ناكو . ءارشلا
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 ىمسو مولعم نمثب امالغ هل يرتشي نأب الجر لجر لكو اذإو باتكلا
 ىرتشاف ةفصلاو سنجلا يف كلذ لثم ءارش يف رخا هلكوو هسنج هل
 نيرمآلا دحأ نود نالفل هتيرتشا لاقف نمثلاو ةفصلا كلت ىلع امالغ
 لاطبإ امهدحأل هئارش يف سيل نأ لبق نم هنيمي عم هلوق لوقلا نإف

 رخا هلكوو هنيعب دبع ءارش يف هلكو ولو ةفينح وبأ لاقو . رخآلا قح
 لاطبإ كلذ نال هنم لبقي مل يناثلل هتيرتشا ينإ لاقف دبعلا كلذ ءارش يف

 ةينلا ذإ ليكولا لوق عيمجلا يف لوقلا نأ انباحصأ دنعو . لوألا قح

 ءارش يف رخا هلكوو هنيعب دبع فصن ءارش يف لجر هلكو ولو . هتين
 ىرتشاف ادحاو ادح نمثلا هل دح دق امهنم لكو دبعلا كلذ فصن
 ىلع انقفاوو . هلوق لوقلا نا يناثلل هتيرتشا لاقف . دبعلا نم فصنلا

 فصنلا هنم يقب دق دبعلا نأل لاق . ةلأسملا هذه يف ةفينح وبأ كلذ
 ذإ . روماملا فصنلا ءارش يف ةمئاق ةلاكولاف . ةلاكولا هيف حصت يتلا

 يرتشي نأ لجر لكو اذإو . هنم ةنيعم ريغ هئارشب رومأملا فصنلا

 لاقف كلذ لثم هل لاقف رخا هيقل مث معن لاقف هنيعب ادبع هنيبو هنيب

 ءيش الو رخالل يناثلا فصنلاو لوألل فصنلا نإف هارتشا مث معن
 قلعتي امم ءيش فرص زجي مل . اتحص دق نيتلاكولا نأ لبق نم ليكولل
 تناك امل نوكت نأ تركنأ ام لئاق لاق نإف . هسفن ىلإ هب ةلاكولا قح
 فصنلا نم لصح ام نوكي نأ لوألا ةحص دعب اهلاحب ةينالا ةلاكولا
 هل ليق . عبرلا ةيناثلا ةدقعلا نم يناثلل نوكيو . لوألا دقعلاب لوألا

 ل رخا ن نيبو هنيب دبع فصن عاب الجر نأ ول كلذو . دساف اذه

 يذلا فصنلل عاب هنا لاقي لب . نيفصنلا نم هطسقب عاب هنا لقي

 نيبو هنيب دبع فصن رخا نم عاب ول كلذكو . هكيرشل يذلا نود هل
 كلذكو . ملعأ هللاو هكيرش بيصن نود هبيصن نم كلذ لعج رخآ
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 ةلاكولا نأ لبق نم زاج ابئاغ لكو ولو . كلذ ريغ عماجلا يفو . ةلاكولا
 هماعط لكأ حابأ ول هنأ ىرت الأ . حصت ةبيغلا عم بئاغلل ةحابإلاك

 يرتشي وأ هل عيبي نأ بئاغ وهو هدبعل نذأ ولو هلكأ هل زاج بئاغل

 ةلاكولاب ملعي مل ام فرصتي نأ ليكولل سيلو ةينح وبأ لاق . زاج هل

 هغلبت نأ لبق هيف فرصتي نأ يصوللو . هيف عوجرلا هل دقع اذه نأل
 امهريغ الو يصولا الو ليكولا فرصتي نأ اندنع زوجي الو . ةيصولا

 دلاولا ىتح هلامب ىلوأ لك هكلع يبنلا لوقل هرمأب الإ دحأ لام يف
 هريغ وأ امالغ هب هل يرتشي الام ليكولا ىلإ لكوملا عفد اذإو . دلولاو

 نوكيو انباحصأ عيمج لوق يف ليكولا نمض ءارشلا دعب لاملا كلهف
 لكوملاو رمآلا هتفلاخ نماض ةخسن يفو . نمض هنأل ليكولل عيبلا
 ةفينح وبأ لاقو . هب ءارشلاب رومأملا نمثلا ىلع عيبلا دقعي نأ هيلع ناكو

 . نمثلا نم هيلإ عفد ناك ام لثمب لكوملا ىلع عجريو هل هارتشا نمل عيبلا
 هل ىرتشاو نمثلا هيلإ عفدي ملو دبع ءارش يف الجر لجر لكو اذإو
 عئابلل نمثلا ناك ةخسن يفو نمثلا نامض ناك هيلإ هملسو هرمأ اك

 هنمض يذلا قحلا كلذ ليكولل لكوملا ىلعو . لكوملا نود ليكولا ىلع
 هدي نم عاضف ليكولا ىلإ نمثلا لكوملا عفد اذإو . نمثلا نع ليكولا
 ليكولا ناك ولو دبعلا عئابل ليكولا ىلع مرغلا ناكو . لكوملا نع لاز
 نيمأ هنأل ًائيش نمضي مل ءارشلا لبق عاضف ءارشلا لبق نمثلا ضبق
 هل اضوبقم ناك قح ىلع ضبق ءارشلا دعب نمثلل هضبقو . كلذ يف

 نأ الإ لكوملا لام نم هيف لكو اميف نيمآ ليكولاو هيف انيمأ ناك لوألاو
 اذلو . قيفوتلا هللابو ًانيمأ هدي يف ام ىلع نوكي الف يدعتلاب هجرخي

 ناك هضبقي نأ لبق ًابيع هب دجوف ًادبع ىرتشاف دبع ءارش يف هلكو

 ذثنيحف هكلهتسا دق ابيع نوكي نأ الإ لكوملا مزل هلبق نإف رايخلاب لكوملا
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 قدصت مث اهفرصف هنع اهب قدصتي مهارد يف هلكو ولو . ليكولا مزلي
 ةيناث ةلاكوب الإ قدصتي الو ضبق ام نمضي هنا هسفن لبق نم مهاردب

 . ةلاكولا تلاز نيعلا تلاز املف . نيع يف تناك ىلوالا ةلاكولا نال

 مهارد يف هلكو اذإو . ًابابحتسا هنمضأ الو كلذ زيجأ ةفينح وبأ لاقو

 ناف هلكو يذلل وأ هسفنل رايخلا طرشو اهفرصف ريناندب هل اهفرصي هل
 ضباقتلا بجوي فرصلا نأل رايخ وأ طرشلا لبق نم لطاب فرصلا

 بوجو نم عنمي .رايخلاو ءاهؤاه ةع يبنلا لوقل سلجملا يف ميلستلاو
 ائيش طرش ول هنا ىرت الأ . لطب دقعلا بجوي ام عنتما اذإف ميلستلا
 عفدو هلكو اذإو . ًامولعم. هنوك بجوي دقعلا نأل دقعلا لطب ال وهج

 ةئيسنب الو دقنب هعيبي نأ هيلع طرتشي ملو . هل هعيبي ًابوث هيلإ
 هعاب نإو . قافتاب زئاج كلذف دقنب ريناند وأ مهاردب هعابف ضرعب الو

 مهضعبف . انباحصأ نم فالتخا كلذ يفف ريناندب وأ مهاردب ةئيسنب
 ةئيسنلاو دقنلا .مهعيب سانلا نآل لعفلا هل زاجأ مهضعبو نمثلا هنمض

 زيجي: نأ الإ بوثلا ةميق نمضي هناف ةئيسنب وأ دقنب ضرعب هعاب نإو
 دقنب بوثلا ليكولا عاب اذإ ةفينح وبأ لاقو . لعفلا هل بوثلا كلام

 روماملاو ليكولا عاب اذإ يعفاشلا لاقو . هيلع نامض الف ةئيسنب وأ

 نم بهذ نمو ...رمالاو لكوملا رماب كلذ لعفي نأ الا نمض ةئيسنلاب
 نمثلا هنمضي امنإ ةئيسنلاب عاب ام ليكولاو رومأملا نيمضت ىلإ انباحصأ
 عيبلا نا كلذ يف مهتلع ا نأل رظن هيف يدنع لوق اذهو هب هعاب يذلا

 ريغ عيبلاف ًايدعتم ناك فلتم ناك اذإو . لكوملا لام فالتا ةئيسنلاب

 هيف نومضملا ناك رظنلا يف حصت ةلع هذه تناك ولو . مهدنع زئاج

 ناك نإف زئاج ريغ مهدنع عيبلا . نأل هبحاص ىلع فلتملاو هيف يدعتملا

 هللاو رومأملاو ليكولا ىلع نامض الف هنا زئاج عيبلاف اقحتسم نمنلا
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 ضورعلا رئاس نم كلذ ريغ وأ رمتلاو بحلا لثم ضرعب عاب اذإو . عأ
 نأل نمت ريغب عاب هنأل زئاج ريغ كلذب عيبلا نماض هنا انباحصأ دنعف

 رظنلاو . نامثأ ريغ تانمثم ضورعلاو ءايشألل نامثأ ريناندلاو مهاردلا

 جارخإ وه عيبلا ةقيقح نال عيبلا زاوجو نامضلا طاقسا يدنع بجوي

 املف كلمنيع وهو هب هيلع ضوعتي ةميق هل لدب ىلع كلملا نم ءيشلا

 هميق ةلالدب هعيبب رومأملا بونلا نع نمث ضاتعا دق ليكولا اذه ناك
 باتكلا نمو . مكحأو ملعأ هللاو هنم لعفلا زاوج بجو لام نيع وهو

 طلخو امهل الجر فلسأف ماعط فلس يف نيلجر لجر .لكو ولو
 ضعب لاقو ليكولا نمضي ال انباحصأ ضعب لاق ميلستلا دنع مهاردلا
 لام راصف هرمأ ريغب هبحاص لامب دحاو لك لام طلخ هنأل نمضي

 لبق نم هبحاص لام نم هل زيمم الو فلسلا لبق مولعم ريغ دحاو لك
 ناكو هدجي مل فلسلا لبق هلام عاجترا دارأ ول امهنم دحاو لك نأ

 ىرتشا ول ليكولا نأل نمضي ال مهضعب لاقو . .ًانماض ليكولا اذهب
 . نامضلا بجوت ال ةعقاولا ةكرشلا تناك املف نمضي مل ماعط ةرص

 وهف لصح امف فلسلا يف كرتشملا ماعطلا رئاس يف ةكرشلا كلذكو
 دق لجرل لجر لاق اذإو باتكلا نمو . امهنيب وهف فلت امو امهل
 هيلي يذلا تبسلا موي هعابف ادغ ةعمجلا موي يف مالغ ميب يف كتلكو
 . ةلاكولا يضقنت هئاضقنابف طقف ةعمجلا موي هلكو هنأل الطاب هلعف ناك
 ىرت الأ هلعف متي ل و قدصي مل تلعف دق ةلاكولا ءاضقنا دعب لاق اذإو
 هلعف كلذكو . الطاب هلعف نوكي ةعمجلا لبق لوقلا دعب لعف ول هنأ
 تبسلا موي هلعف زيجأ ة ةفينح يبأ باحصأ ضعب لاقو . ةعمجلا موي دعب

 نم كلذ ةزاجإ ىلإ بهذ نم لوق ىنعم نظأو ناسحتسالا قيرط نم
 ةلاكولا تقو لوأ هنأ ةعمجلا موي لكوملا ركذ نأ ناسحتسالا قيرط
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 . ملعأ هللاو اهنع ليكولا لزعي نأ ىلإ

 ناكو عرشلا نايب باتك نم نوثالثلاو ثلاثلا ءزجلا مت ققحملا لاق

 ةنس ةرخآلا ىدامج رهش نم ثلاثلا ءاثالثلا موي يف هخسن نم غارفلا
 هانضرعتسا دقو . م٤٨٩١ ةنس :سرام رهش نم يداسلاو ها ٤٤

 . هليفع نب رجنخ نب دمحم نب فلخ طخب ىلوألا خسن ثالث ىلع
 ملاس نب دشار نب رماع طخب ةيناثلاو . ه٤٤١١ ةنس اهنم غرف

 ه٧١٣١ ماع اهخسن مت ةثلاثلاو . ه٦٨١١ ماع اهنم غرف يشاورقلا

 . لوهجم طخب

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

١٧٨ 

 ةحفصلا عوضوملا .

 ٣ .................................. نيعلا يف :لوألا بابلا
 ٥ ... نيمي هيف سيل اميفو مكحلا يف ناميألا يف . يلافلا بابلا
 همزلي ال نمو نيميلا همزلي نمو ناميألا ظافلأ يف " ثلاثلا بابلا

 ١٠ ................................ كلذ ريغو

 فلح وأ هل ًاللاظ قح ىلع هريغ فلح نميف عبارلا بابلا
 ٣٠ ........ نيملا دنع ةينلاو هريغ قح ىلع وه ..

 ٣٣ ......................... ىوعدلا يف نيملا سماخلا بابلا

 ٣٤ ..................... نامألا يف بصنلا يف سداسلا بابلا
 فحصلملاب نيمبلاو ناميألا ةفرعمو بصنلاب نيملا عباسلا بابلا

 لعفي امو هنيمي نع لاسي نأ مصخلا بلط اذإو
 ةجح عطقو نيميلا ظافلأ يفو نيميلا دنع مكاحلا

 ٣٦ .............................. مصخلا
 ٥٣ ....................... فحصملاب نيملا يف نماثلا بابلا
 ٥٤ ........................... ةمذلا لهأ ناميأ عساتلا بابلا

 ضارتقا يفو كلذ ريغو نيكرشملا ناميأ يف رشاعلا بابلا
 ءافولا يفو ريزانخ وا رمخ هبحاص نم امهدحا
 ٥٥ .......................... امهدحأ ملس اذإ

 ٥٧ ............................. مرلا يف نيملا رشع يداحلا بابلا

 ٥٩ جاوزألاو هديسو دبعلاو هدلوو دلاولا نيب نيمل رشع يناثلا بابلا
 لاومالا قيرطو زئاجلا قيرطلا يف نيملا يف رشع ثلاثلا بابلا

 يقاوسلاو ............................ ٦٠



 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 رشع عبارلا

 رشع سماخلا

 رشع سداسلا

 رشع عب اسيلا

 رشع نم انلا

 رشع عساتلا

 نورشعلا

 نورشعلاو يداحلا

 نورشعلاو يانلا
 نورشعلاو ثلانلا

 نورشعلاو عبارلا

 نورشعل ١ و سم اجلا

 ن ورشعل ١ و سد اسلا

 ن ورشعل ١ و عب اسلا

 نورشعلاو نمانلا
 نو رشعل او عس اتلا

 ع رض ومل ١

 يف هلوق لوقلا نمو اهيف ىواعدلاو بايثلا يف
 ...............................٠ ى رع دلا

 ربدلاو ضيحلا يف ءيطولا ىوعد يفو نيملا يف
 ...................... ناركسلا ء يط و يفو

 وأ هفرعي ال قحب هل دوهشملا نيمي بلط نميف
 هريغل رقملا وأ مكاحلا وأ دوهشملا وأ هل رقملا
 كلذ هبشأ امو
 . فرعي ال يذلا قحلا ىلع نيمبلاو ىوعدلا

 كلذب ىوعدلاب ذخألاو ميلستلاب مكحلاو نيمل
 ىعداو عناص ىلإ ائيش عفدي نأ نم رمأ يفو
 عناصلا هفالتا

 مهتلا يفو رمالايف
 عماج نمو ةماسقلاو دودحلاو قرسلا يف ناميالا

 دمحم ينا

 رارقالا يف: نيمبلا
 همصخو لادلاو بصاغلا نيب نيملا ف

 هبشأ امو ةماسقلاو برضلاو ءامدلا يف نيملا

 نميفو يرتشملاو عئابلا هيف فلتخا اذإ نيعلا يفا

 هلوق لوقلا

 عويبلا يف ناميالا يف
 كلذ يف ىوعدلاو لاملا برو لماعلا نيب نيعلا
 رجألا نم اهريغو سيه يف روث ةرجأ يف نيملا يف
 مصخلا فلحي نم رمأ اذإ ك احلا ف

 كلذ نم تبثي امو ةلاكولا ظافلأ يف
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 ةحفصلا عوضومل ١

 لاملا يف هفرصت يفو ليكولا يفو اضيأ هس نوثالثلا بابلا
 ١٢٣ ......... كلذ ريغو هلعف ليكولل زوجي امو

 ١٢٥ .......................... بئاغلا ليكو يف نوتالثلاو يداحلا بابلا ٠

 ١٢١٦ .......... بايغألاو ماتيألل ليكولا ةماقإ يف نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ١٢٧ كلذ هبشأ امو هل لكوتي وأ لكوي نأ زوجي نميف نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 ١٢٩ ....... زوجي ال نمو ةلاكولا هيف زوجي نميف نونالثلاو عبارلا بابلا
 ١٣١ . كلذ هبشأ امو بئاغلل ماكحألا يف ةلاكولا نوثالثلاو سماخلا بابلا
 ١٣٥ ...... دمح يأ عماج ن نمو ةبهلا يف ةلاكولا نونالنلاو سداسلا بابلا

 مكحلاو كلذ يف ىوعدلاو عئادولا يف ةلاكولا نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ١٣٦ ............................ كلذ يف امهنيب

 ١٣٩ ......... ماكحألا ىلإ ةعزانملا يف ةلاكولا يف نوثالثلاو نماثلا بابلا
 ١٤٧ .............. نمثلا هضبقو ليكولا عيب يف نوثالثلاو عساتلا بابلا
 ١٥٠ نمنلا ضبقو عيبلا يف ةلاكولاو نيمبلا يف ةلاكولا نوعبرالا بابلا
 ١٥٨ عيب وأ ءارش يف ةعامج هلكو وأ هرمأ نميف نوعبرألاو يداحلا بابلا
 ١٥١٩ كلذ هبشأ امو أنيد نادأ هنأ ىعدا اذإ ليكولا يف نوعبرالاو يلاثلا بابلا

 دعب ركنأ مش ث ءارشلا ىيف ةلاكولا ىعدا. نميف نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 ١٦٠ ... هعاب اميف بيعب رقأ اذإ كلذكو ءارشلا

 لكوي نأ هل له يصولاو غلابلاو متيلا ليكو يف نوعبرألاو عبارلا بابلا
 هريغ .................................. ١٦١

 ١٦١٢١ ............... لكوملا ىلع ليكولا رارقإ يف نوعبرألاو سماخلا بابلا

 ىلع ةرجألاو اهضبقو قوقحلا ةبلاطم يف ليكولا نوعبرألاو سداسلا بابلا
 كلذ ................................... ١٦١٤

 ١٦٨ ....................... ءارشلاو عيبلاب رمألا نوعبرألاو عباسلا بابلا
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 عاديإلا مقر
 ١٤١ / ٩١
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