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 عرشلا نايب نما نونالنلاو عباسلا زجلا

 ليلجلا ملاعلا فلأت عرفلاو لصالل عماجلا

 ناملس نب مهاربا نب دمحم مهاربا 1 خيشلا

 هاضرأو هنع هللا يضر يدنكلا

 نيثالثلاو عباسلا ءزجلا ةعجارم نيملاعلا بر هلل دمحلاو تهتنا دق

 ءاج امو دجاسملا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا نايب باتك نم

 يراحصلاو مومرلاو يفاوصلا ماكحأ يفو اهلاوماو اهحالصإو اهلضف يف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو هانعم يف امو بارخلاو رباقملاو ةالفلاو

 يثراحلا ناملس نب دمح نب مل اس
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 محرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا بابلا
 لوخدلا دنع لوقلا نم بحتسي امو اهلضفو دجاسملا يف

 اهنم جورخلاو اهيف

 اهنأش مظعف هباتك يف دجاسملا ركذ ىلاعتو كرابت هللا نأ اوملعاو

 عفرت نأ هللا نذأ تويب يف ل لاقو . اهترامع ىلع ثحو اهلضف نيبو
 امنإ > لاقو . هم لاصالاو ودفغلاب اهيف هل حبسي همسا اهيف ركذيو
 يبنلا نب ش . ةيآلا : رخالا مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي

 ال » هلوقل ضعب نم لضفأ اهضعب دجاسملا نأ ملسو هيلع هللا ىلص
 مارحلا دجسملاو اذه يدجسم . دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت
 ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . سدقملا تيبلا ينعي ( ايليا دجسمو

 دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص »
 عاقبلا ريخ نا » ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . « مارحلا دجسملا الإ

 ' ىنب نم » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو . « دجاسملا
 نع قيدصلا ركبوبا ىورو . « ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ادجسم هلل

 لثم ولو ادجسم هلل ىنب نم » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . « ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ةاطق صحفم

 . ركذللو ةالصلل اعساو اديج نوكي نا اتيب هلل ىنب نمل يغبنيو
 صجلاو جاداسلاب شوقنلا هذهو ةرفصلاو ةرضخلاب قيوارتلا هل هركيو
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 يبنلا نع سابع نبا نع يورو . هيف قولحلا هرك اذكهو . فرشلاو
 نبا لاق . « دجاسملا ديشتب ترمأ ام » لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص هنع يورو . ىراصنلاو دوهيلا اهفرخز امك اهفرخزت ال سابع
 . « مهدجاسم اوفرخز الإ موق لمع ءاس ام » لاق هنا ملسو هيلع

 اذه اوقلأ اولاقف ةجرتأ دجسملا يف ناك هنأ نافع نب ناثع نع يورو
 هنا بلاط يبا نب يلع نع ىورو . نعلا ةعيب ينعي يلصملا لغشي هناف

 دجسم ىلع رمع نبا رمو . نعلا ةعيب اذه لاقف فرشم دجسم ىلع رم
 . تيقلاف اهب رماف ةفحجلاب

 اهترامع امناو سانلا هنيزيام وه سيل دجاسملا ةرامع ىلع لدي اذهف

 ةماقإ نعو ءارشلاو عيبلا نعو تاموصخلاب تاوصالا عفر نع ناصت نأ

 . ينعيال اميف ضوخلاو مالكلا يف طغللا نعو تاعانصلا نعو دودحلا

 نارقلاو ركذلاو ةالصلاب رمعتو نيناجما نعو نايبصلا روضح نعو
 رصحلا ىسكتو ىذقلا اهنم جرخيو فظنتو سنكتو . ملعلا ةساردو
 جرسيو . ةنس هناف ىصحلا لعج هنكمي مل نمو . كلذ بحا نمل دايجلا

 يورو . ةالصلا تاقوا دنع الإ اهباوبأ قلغتو سانلا ةالصل اليل اهيف

 ةريره يبا نعو . نيعلا روحلا روهم دجاسملا حسك لاق دهاجم نع
 نم اندجسم اوبصحا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنأ

 . قيقعلا ىنعي « كرابملا يداولا اذه

 ةئيطخ دجاسملا يف قاصبلا لاق هنا كلام نب سنا نع يورو

 ةمانخن ىأر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سنا نعو . اهنفد اهترافكو

 . هديب هكحف ماقف . ههجو يف فرع ىتح كلذ هيلع قشف ةلبقلا يف
 الف لجو زع هبر يجاني وه امناف هتالص يف ماق اذإ ك دحا نا » لاقو

 ذخأ مث ىرسيلا همدق تحت وأ هراسي نع نكلو هتلبق يف مكدحا قزبي
٤



 . « اذكه لعفيو لاق مث ضعب ىلع هضعب در مث . هيف قزبف هئادر فرط

 ىشمي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يردخلا ديعس يبا نع يورو
 لعج مث هحسم وأ هكحف دجسملا رادج يف اقاصب ىأر اذإ دجسملا يف

 هدج نع هيبا نع بيعش نب رمع نع يورو . ابيط وأ انارفعز هناكم
 دجسملا يف ءارشلاو عيبلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ
 ماقت ال لاق ةفيفع هللا لوسر نأ سابع نبا نع . ةلاضلا هيف دشنت نأو
 ةلع هللا لوسر تعمس لاق عقسالا نب ةلئاو نعو . دجاسملا يف دودحلا
 ك ءارشو مكعيبو . مكنيناجمو . مكنايبص مكدجاسم اوبنج » لوقي
 نآرقلا ةءارقل هلهأ هلخدأ يبص امأف . « مكفويس لسو مكتاوصا عفرو
 اميف رعشلا لاق نمو . ةحصلا يف عنمي الف نونجملا قافأ اذإو عنمي الف

 امو ءاسنلا ركذ هيف هوركم رعش وأ ادحأ هب اوجهي ام ءاملعلا همذي

 . هنع هلئاق ىهنيف كلذ هبشا

 ريذحت وأ ةنجلا قيوشت هيف رعش وأ مالسالا هب حدمي رعشلا لاق نمو
 نم نأ » ٢ يبنلا نعو . هللا ةعاط ىلع هلئاق هيف ثحي وأ رانلا نم

 . رعشلا هيف لوقي اربنم ناسحل ن ىبنلا ىنبو . ( ةمكحل رعشلا

 ةنوميم . نيتعكر هيف عكري ىتح سلجي ال نأ دجسملا لخد نمل يغبنيو
 لاق . سدقملا تيب يف انتفأ هللا لوسراي تلق تلاق كقيَع يبنلا ةالوم
 يف ةالص فلأك هيف ةالصلا ناف هيف اولصف رشنملاو رشحملا ضرأ »

 جرسي اتيز هيلإ دهيلف » لاق . هيلإ لمحتي نأ قطي مل نم تلق . « هريغ
 . « هيف ىلص نمك هل ىدهأ نم ةالص ناف هيف

 نم لضفأ يسركلاو يسركلا نم لضفأ شرعلا ةبيتق نبا : ةلاسم
 رهش فلا نم ريخ ردقلا ةليلو . ضرآلا نم لضفأ ءامسلاو . ءامسلا
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 . ىصقألا دجسملا نم لضفأ مارحلا دجسملاو . ردقلا ةليل هيف تسيل

 . يناملا نكرلا نم لضفأ دوسالا رجحلاو قارعلا نم لضفأ ماشلاو

 مرحلاو مرحلا نم لضفأ دجسملاو تيبلا دعاوق نم لضفأ يناملا نكرلاو

 نم قوس وهو دجاسملا هللا ىلإ عاقبلا لضفأو . ةماهت عاقب نم لضفأ
 . دجاسملا يف شقنلا نع يهنو . ةرخآلا قاوسا

 هلل دمحلاو هللا مسب لقو ىنعلا كلجرب أدباف دجسملا تلخد اذإو

 باوبأ يل حتفاو يل رفغا مهللا هللا ءايلوأ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو

 باوبا انل حتفاو دمح ىلع لص مهللا لقف تجرخ اذإو . كتمح

 دجسملا نا هربخأ رمع نبا نع عفان انموق بتك نم : : ةلأ اسم

 هدمعو ديرجلا هفقسو نبللاب ًاينبم دنلل هللا لوسر دهع ىلع ن ناك

 رمع هيف دازو ائيش هنع هللا يضر ركبوبا هيف دزي ملف لخنلا بشخ

 ٢ هللا لوسر دهع يف هناينب ىلع هانبو هنع هللا يضر باطخلا نبا

 ةريثك ةدايز هيف دازف نافع نب نامثع هريغ ش . ابشخ هدمع داعأو نبللاب

 ةراجح نم هدمع لعجو . ةضفلاو ةشوقنملا ةراجحلاب هرادج ىنبو

 جاسلا هفقسو ةشوقنم

 ىصحلاب دجسملا شقنب سأب الو انموق بتك نم : ةلأسم

 فقو ريغ نم ناك اذإ اذه ليقو . جاسلاو بهذلاب و جوراصلاو

 يلوتملا نمضيو زوجي ال هناف دجسملا ةلغ نم ناك اذإ امأو . دجسملا

. ملعا هللاو كلذ



 يناثلا بابلا

 ةنصحملا كلذكو دجاسملا ءانب هيلع بجي نم يف

 نم ىلع لاق . هؤانب بجي نم ىلع عماجلا دجسملا ءانب نع هتلأسو
 . معن لاق ةماسقلا هنع طقست نمع طقستو هل تلق ةماسقلا همزلت

 . نيتعكر هيف ةالصلا ضرف مزلي يذلا عماجلاو ىرقلا عماج لكو تلق

 ةعمجلا موي اهيف اهلهأ عمتجي يتلا ىرقلا عماج نم عماج لك لاق

 رمأ لع جالنألا رفح ليبس هليس نوكي الو تلق { هيف نولصيو
 كلذك . دلبلا لهأ عيمج مزلت ال ةعمجلا ةالصو دلبلا نم لاومألا
 . دلبلا يف نم عيمج مزلت ال ةماسقلا

 داراف . عماج ريغ وهو هيف يلصي مامأ هيف دجسم نعو : ةلأسم

 دارأ نم . كلذب ذخأي نأ هل له هحالصب مايقلل بستحي نا لجر

 لهأ نم كلذب عيمجلا ذخأي ما كلذ هل له . رامعلاو ةلحملا لهأ نم
 ةيرقلا لهأ نم وأ ةلحملا نم كلذ همزلي نم ذخؤي هنإ يعم لاق . ةلحملا

 يعم لاق . ةلحملا لهأ نم ريقفلاو ينغلا مزليف هل تلق . مهمزلي ناك نإ

 هيلع ررض لاخدإ ريغب كلذ يف ةقاط هل نمم نيغلابلا لاجرلا مزلي هنإ
 يف كلذ مهيلع سيل لاق نم لاقو . دجسملا اهيف يتلا ةلحلا لهأ نم
 ةيرقلا لهأ مزلي اعماج ناك ناف هل تلق . ليق هنأ يدنع اميف مكحلا
 هنإ يعم لاق . فالتخا كلذ يف مأ مكحلا يف هب مايقلا مهنم عيمجلا

 كلذ يف مهل نيذلا لاجرلا نم رارحألا نيغلابلا نم ةيرقلا لهأ مزلي ليق
 نوكيو . مهمزلي ال كلذ نإ لوقي اضعب نأ يعمو . ةرضم الب ةقاط

_ ٧١٧



 يفاوصلاو ءيفلاو ةاكزلاف . هلل لام تيب نكي مل ناف هللا لام تيب يف

 . لوقلا اذه تبث اذإ هللا لام تيب ليبس هليبس

 همزلت نم لك ىلع بجت عماجلا دجسملا ةرامع نإ ليقو : ةلأسم
 قح وهو نيغلابلا رارحألا لاجرلا نم دلبلا لهأ نم ةعامجلاف ةعمجلا

 ىلإ ةرظنف ل هرذعب ىلوأ هللاف هرسعأف قح هيلع ناك نمو مهيلع
 ملعأ هللاو ءارقفلا نود ءاينغالا ىلع كلذ امنإ لاق نم لاقو . % ةرسيم

 كلذ ىلع ةردقلا مهل نيذلا رارحألا لاجرلا ىلع كلذو . باوصلاب

 كلذ لدعب ملعأ هللاو مهلاومأ نم لضفلاو انغلاب

 ابارخ ناكو هرمعي نم هيلع تعطاق عماجلا دجسملا نعو : ةلأسم

 لاومألا ىلع مهيلع ضرفي فيك وأ سانلا ىلع لدعي مهرد ةئام يناب
 سؤرلا ىلع هل ضرفي عماجلا دجسملا ناف تفصو ام ىلعف . ءاملا ىلع مأ

 . ءاسنلا ىلع ةعمجلا بجت سيلو ةعامجلاو ةعمجلا هيلع بجت نم ىلعو

 ىلع ضرفت امنإو . نيرفاسملا ىلع الو نايبصلا ىلع الو ديبعلا ىلع الو
 ةعمجلا مهيلع بجت نيذلا ةصاخ لاجرلا دلبلا لهأ نم هوجولا لهأ
 امع هللا مهرذع دق نيذلا مدعلا لهأ فلكي ال كلذكو . ةعامجلاو
 دجسملل ةفلكلا نوكت امناو دالوالا ةنؤمو نويدلا نم مهيلع بجي

 دلبلا يف مهل نيذلا بايغالا كلذكو . كلذ عيطتسي نم ىلع عماجلا
 هل تلق . دجسملا ةرامع نوفلكي ال دلبلا نونكسي ال مهو لام

 اعماج هترامعو هحالص نوكي نم ىلع لام هل نكي مل اذإ دجسلملاف

 ىلع ليقو . هللا لام تيب يف هترامعف عماجلا امأ لاق . عماج ريغ وأ
 هنإ لوقي ضعبف عماجلا ريغ امأو . ءاسنلا نود لاجرلا ةماع دلبلا لهأ
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 نأل هرامع هب ذخؤي الو ةليسولا هجو ىلع وه امنو عماجلا ةلزنمب سيل
 دحاو دجسم يف دلبلا يف ةعامجلا تتبث اذاف عماجلا يف ةمئاق ةعامجلا

 تاراحلا دجاسم يف تبثت مل انه اه نمف اهتنسو ةعامجلا ضرف ماق

 هرامع هب ذخؤي لوقي اضعب نأ يعمو . عماجلا دجسملا يف تبني ام

 . عماجلا ةرامعب ةماع دلبلا لهأ ذخؤي اك

 زوجيأ مهارد هل الو بارخ هيف عقو دجسم نع تلأس : ةلأسم
 ىلإ هرمعيو دجسملا لام نم وأ سانلا دحأ نم هل ضرتقي نأ دحأل
 باوجلا . ال مأ هنم ضرتقا نم ىلع دريو اهنم ذخأيو هلام ةرمث يتأت نا
 . ثدحلا ةفاخم دجسملا لام ىلع ضرتقي نأ هل زوجي ال هنأ قيفوتلا هللابو

 دري نأ هلف ةرمث باهذ وأ توم ثدح هيلع ثدحي مل و ضرتقا ناف

 . ملعأ هللاو انعم

 مهدجاسمو زئاوجلا مهقرط ةرامع ةيرقلا لهأ ىلع ليقو : ةلاسم
 لهأ ىلعو . عم اجلا دجسمل ١ ةر امع عيمج ةيرقل ١ لهأ ىلعف مهجالفأو

 سانلا نم لجر دارأ ول ليقو . مهتراح دجسم اورمعي نا ةراح لك

 نأ دار اف ءيش هنم برخ وأ برح دق دحسم ةرامع ف بستحح نأ

 هترامع همزلي نم ىلع ةرواشم ريغ نم كلذ هل ناك هترامعب ع وطتي

 ناك اندجسم رمعن نحت اولاقو هترامع همزلت نم كلذ هيلع ىيبأ ناف
 ام اماو مهيأرب الإ كلذ يف مهيلع مدقتي نا هل نكي مل و . كلذ مهل

 . كلذب وه ع وطتي نا هلف هوضراعي ل

 . برخ اذإ عماجلا مهدجسم لمعب دلبلا لهأ ذخؤيو : ةلأسم

 متي نم لكو ءاسنلا نود لاجرلا ىلع وه ليق دقو معن لاق هريغ نمو
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 لاقف تاراحلا ذجاسم امأف ةعامجلا مهمزلت نيذلا رارحألا نم ةالصلا

 . كلذب نوذخؤي لاق نم لاقو . ةلحملا لهأ كلذب نوذخؤي ال لاق نم

 هنأ يعمو هللا همحر ديعس وبأ لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةرامع هيف ةالصلا ةرامع مهمزلت نيذلا دجسملا ناريج ىلع نأ ليق

 يذلا مهنيد ءاضق نع لضف مهدنع ناك اذا كلذ مهمزليو . هئانب

 يف مهقحلت ةرضم الب هلوع مهمزلي نم توقو مهتوقو هؤاضق مهمزلي
 . عجر كلذ

 عماجلا دجسملا نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 دجسم ةرامع ىلع الإ دجسم ةرامع ىلع اوربجي نأ دلبلا لهأ ىلع سيلو
 دلبلا لهأ ىلع سيلو دجاسملا نم هريغ نود ةصاخ رثكا هنم عماجلا
 . دحاو الإ عماج دجسم مهل نوكي نأ

 يف يتلا دجاسملا ءانب ءاسنلا ىلع سيل هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 دجاسملا الا اهئانب ىلع اوربجي مل تمدهنا ولو اهيلع نوربجي الو ةيرقلا
 . هيلع نوربجي كلذف عماجلا ةيرقلا دجسم ةعماجلا

 هللا كمحر انتفا . جاتلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نونصحتي عيمجلل ةحلصم يهو ةنصحم ءانب ىلع مهيأر عمتجا موق يف
 لمعي ال نأ مهضعب بغر اهضعب اولمع املف ودعلا برح ىلع اهب
 اهلمع يف اولخد نأ دعب باوجلا . كلذ ىلع مهرابجا يلاولل لهف اهيف
 اذإ مهسفنا نم اولذب ام ىلع مهربجو مامتالا مهيلعف عيمجلا ىضربو

 هللاو لمعلا يف اولخدو . مهسفنا هومزلاف ذفورعم رمأ ىلع اوقفتا
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 له لبج يهو سانلا لاومأ يف ةنصحملا هذه تناك ناف تلق . ملعا
 ام ىلع باوجلا . سوؤرلا ىلع وأ عيمجلا ىلع نوكيو . مهربج زوجي
 اوعنتما اذإ ةنصحملا ىلع مهربج يلاولل زوجي لهو . ملعأ هللاو هيلع اوقفتا

 ىلع مهربج زئاج . تاوما رامع يف اهيف لوخدلا زوجي وأ اهلمع نع
 ينأ ريغ رظنلا قيرط نم الإ هملعأ الف كلذ ريغ امأو لوألا طرشلا

 ءانب يف هريشتسي زيزعلا دبع نب رمع .ىلإ بتك صمح يلاو نأ تدجو
 . ملعأ هللاو لدعلاب اهنصخ نأ باوجلا هيلإ درف اهنصح

 تحت جلفلا اولخدي نأ هلهأ دارأ اذإ دجسملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ينعي ال مأ هلام نم لمعي زئاجف . هيف روبعلاو ءيجملا تحتو هتحرص
 نم رامعلا هلمعت كلذو . كلذ زوجحم ال يدنع . ءارجالا لمع

 دارأ نم لام نم لامعلا ةرجأ نوكت ةسردملا ناينب كلذكو . مهلاومأ

 امأو . اذه تظفح ينأ وجراو . ملعأ هللاو دجسملا لام نم ال اهانب

 ملست ةرطفل ١ لخن دجسمل ا ل ام نم هترج ١ ذخؤت دجسملا ل ام لسف

 . ملعأ هللاو رامعلا نمت نم رامعلاو ةرطفلا نمت نم اهترجأ

 ىلع نوربجي ال دلبلا لهأ نأ دجو هنأ ضعب ىلإ عفر : ةلأسم
 . نصحلا لمعب رماي نأ مامالا ىلع نا يلع وبأ عفرو . نصحلا لمع

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر
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 ثلاثلا بابلا

 دجاسملا يف جارسلا

 يف جرسي نأ ىصوأو هيلع هفقو لامب دجسمل ىصوأ لجر نعو
 وأ لحب هلام نم دجسملا كلذ يف جرسي امف لاملا كلذ نم دجسملا

 كلذ يف دجاسملا يف جرسي ام لثم هيف جرسي هنا يعم لاق . لصو
 . كلذ يف سانلا رومأ نم بلغألا هيلع اميف كلذ فلتخا ناف عضولل
 مئاقلا نم رظنلاو داهتجإلاب كلذ نم طسولاف هلك ائطاوتم ناك ناف

 لحلاب جارسلا كلذ نم بلغألا ناك اذإف هل تلق . هلالو دجسملل
 يعم لاق هلك هلامب بهذ ولو لح هلام نم دجسملا اذه يف جرسيف

 كلذ هنم دجسملا اذه يف جرسي نأ لاملا اذه يف كلذ تبث اذإ هنإ
 رظنلا دوهجم كلذب مئاقلا ىلعو يدنع لاملا ةلغب بهذ ولو كلذ زاج

 . هلالو دجسملل احالص رظنلا لهأ هاري اميف

 وأ ةبرقلا هب قلعيل ادتو دجسملا يف دتوأ لجر نعو : ةلأسم

 نإ هنإ يعم لاق . كلذ هل زوج له جارسلا اهيف عضيل ةوك هيف رفح

 ةجح توبث الو ةرضم : الب هحالصو هترامع لإ وعدي اميف كلذ ناك

 . هعنم ل نمي ل

 نع هتلأس و هللا همحر دمحم يأ خيشلا ةروثنم نم : ةلأسم

 ةعفنم وه لاق . ال ما دجسملا حالص نم وه دجسملا (١ىیدب

 . هبشخ و هفقسو هردج ف دحسملا

 رئبلا يه نيينامعلا ضعب حالطصأ يف )١(
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 عبارلا بابلا

 هيفو دجسملاب عافتنالا يف

 مهودع نم مهسفنأ ىلع اوفاخ دالب لهأ يف ديعسوبا لاقو

 مهودع هب اوبراحيل لدنجلا هيلإ اولقني نأ مهل له دجسملا ىلإ اوأجتلاو
 عضوم ىلع اوردق نا ةضرع ذجسملا لعجي نأ كلذ ينبجعي ال لاقف
 تاوصالا عفر نعو . تاساجنلا نع رهطيو ةمرح هل دجسملا نال هريغ

 ةرخالا رومأ بابسأ نود اهلك ايندلا بابسأ رومأو حالسلا راهشاو

 ليقو . رايتخالا ريغ رارطضإلاف كلذ ىلإ اورطضي نأ الإ هللا ةدابعو

 . ةرضم مهلعف نم تبثي مل ام مهيزجت ةبوتلا نأ كلذ نم ائيش اولعف نا

 اذه نم ائيش لعف ناف تلق. ررضلا ةلازإ مهيلع ناك كلذ تبث ناف

 ةبوتلا هيزجت نأ وجرأ لاق . ةبوتلا كلذ نع هيزجي له هتفصو يذلا
 . ةرضملا ةلازإ يدنع هيلع ناك كلذ تبث ناف ةرضم هلعف نم

 يعم سانلا اهب برشي ةبرقل دجسملا يف دتوي نميف لاقو : ةلأسم
 اهيلع نيعيو هترامع ىلإ برقي اميف رامعلل ةحلصم كلذ يف ناك اذإ هنأ
 ةالصلا نع هنم ءيش رجح الو رظنلا يف دجسملا ىلع ةرضم يف نكت مل و
 ناك اذه بسح ىلع هللا ءاش نإ زوجي هنأ يدنعف ةرضملا هيف لخدي امم
 . مسر امل نكي مل وأ عضوملا يف مسر اهن

 كلذ يف هل نكي مل اذإ دجسملا بارتب عفتني نأ زئاجو : ةلأسم

 . نمت الو ةميق عضوملا
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 نأ زوجي ال هنأ نيملسملا ضعب لاق دق ديعس وبا لاقو : ةلأسم

 هيلع عمتجم اذه نأ انعمو اعطق ايندلا رومأ نم ءىش دجاسملا يف لمعي

 اماو . يلصي ىتح ةالصلا رظتني دجسملا ىلإ ءيجي نمل اوصخر مهنأ ال
 مكح اهقحلي ال ةرورضلا ناف . ةرورض نم الا زوجي الف كلذ ريغ

 اهانعم جرخي امنإ اهناف . ةلمجم تءاج دق ةياورلا تناك ناف رايتخالا

 . رارطضالا ريغ ىلع

 لكأي نم يف لوقي امو دمحا نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم
 همزلي ضرالا وأ دجسملا يف مجعلا ىويو موق ضرأ وأ دجسملا يف ارمت
 جارخا هيلعو ، دجسملا يف مجعلا يمري نأ هل زوجي الف ال ما ءىش
 كلذكو . هيلع ءىش الو هبر رفغتسيف ريغتو سبي دق ناك ناف كلذ

 . ةرضم كلذ يف نكي مل ام اهيف هيلع ءىش ال نأ وجراف ةحابملا ضرألا

 تحسك ناف تلق هللا همحر دمحم يبأ خيشلا ةروننم نم : ةلأسم
 هللاو روحلا دقن هنإ لاقي هنإ لاق هلدب ينمزلي هتيمرو دجسملا نع طغللا

 لاق هب يمرأ بارت دجسملا ةحاسك نم يغبنيف تلق . باوصلاب ملعا

 . هب عفتني ال امب دجسملا نم ىمري امنإ

 باتك نم هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ هداز اممو : ةلأسم
 لجر يف بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق . باتكلا اذه فلؤم طخ
 قفرتي نأ داراف هعم يلصي نمو هلايعو همشحل هراد يف دجسم ءانب دارأ

 هراد فوج دجسملا لعج اذإ لاق . ءانبلا نم قفارمب دجسملا رهظ قوف

 دجسملا نكي ملو دجسملا نود قلغم باب رادلاو دجسملا ىلع ناكو
 باب حتف نم الإ دارأ نم لكل احابم الو رادلا باب فلخ اجراخ
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 ناف كلذب هيلع مكحي نأ الب هب قفرتي ال نأ رمؤي هبحاص ناف رادلا

 ةفاح نم دجسملا ىنب اذإو . هيلع مكحي مل و عنمي مل هدجسم رهظب قفرت
 مكحيو هرهظ ىلع قفرتي نا عنمي هناف هراد باب فلخ نم هجرخاو هلام

 دقو هلل يتلا دجاسملا هب دارأو ادجسم هامس اذإ هريغ لاق . كلذب هيلع .

 ةالصلا رماب الإ دجسملا رهظ ىلع هب قفرتي الف دجسم مسا هيلع عقو
 قفرت دجسملا يف هب قفرتي نأ زاج ام هنإف دجسملا يف هب قفرتي امو

 . هرضي ل ام دجسملا رهظ ىلع هب

 دجسملا تحت نم انيط وآ ابارت لسني نمعو هريغ نمو : ةلاسم

 نم وأ هدودح نم وأ دجسملا بارت رسك نم هنأ هنظ ىلع بلغيو
 كلذب حلصيو ةرامع رثا هيف ىري ال تاوم عضوم نم وأ هل ضرأ

 خيشل ا نأ نظأ . كلذ ىيف كدنع امف هب هحلص وأ دجسملا بارت نم

 كلذك . الف هيلع ةفوقوملا اماو هضرأ نم لمعي نأ زاجأ دمحم نب نايح
 ناك اذإ كلذكو . ملعا هللاو تاوملا ضرأ نم لمعي نأ زئاج يدنع

 زوجيأ لاطعلاو بارخلا هيلع فوخت وأ ىهو مث ةينب لوألا يف هل دجسم
 نيطاساب اعوفرم نوكي و ىلوألا هتينب نع ه رصقي و هعفري نأ دحأل

 عسوتلا نإ تدجو يذلا نيطلاب ادوقع هل لعجيف اهيلع ردقي الو

 . قيصي الف صقنلاو قييضتلاو زئاج هحالصل

 كلذ ربدتف زئاجف دجسملل حلصأ ناكام هنأ خيشلا نع فرع مث لاق
 زئاجف دجسملا لام ريغ نم عسوتلا اذه ناك اذإ هنإ اذه يف رظانلا لاق
 صجلاب ادوقعم ناك نإ تيارأ تلق لاؤسلا ىلإ عجر . ملعأ هللاو
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 ىوقا كلذو . اعبرا اهلعجيف فيفص ثالث نوكي وأ نيطلاب وه هدقعيف
 ملسأ ناك هلاحب هكرت اذإ لاقف . كلذ لعفي وأ هلاحب هكرتيأ دجسملل

 هللاو زئاج كلذ نأ وجراف دجسملل حلصا كلذ ناكو كلذ لعف نإو
 . ملعا

 هيف يلصي ىلصم هلزنم يف وأ هل ناتسب يف لمعو نمو : ةلأسم
 هبرخ وأ هضرأ نم رخآ عضوم ىلإ ىلصملا كلذ لوح مث هتيب لهأو وه
 ناك اذإ هنإ يعم لاق . هريغ لمعيو هبرخي نأ هل له . هريغ لمعي مل و
 هبرخي وأ هريغ لمعيو هبرخي نأ هل نإ ليق دقف هسفنل هذختا امنإو هل اكلم

 نب دمحم هللادبع وبا لاق . ءاشي ام هيف لمعي هكلم وهو هريغ لمعي الو

 لمعي نأ دارأ مث هتيب يف ىلصم لمع نإ ليق دق هللا هظفح ميهاربا
 . هلوق ىنعم ىلع كلذ هل نإ افينك هعضوم

 كلذ يف تفرع ام ديلاو بوثلاب دجسملا يف ءابتحالا : ةلأسم
 .. ملعأ هللاو ةيهارك

 داشنإلاو هيف ءابتحالاو دجسملا يف حيرلا قالطا نعو : ةلأسم
 دمحم دنع تنك لاق . ال ما كلذ زوجي اذه وحن ءىجي امو دالقلاو

 جارخا نع هلأسي ىيحي نب مامتو ةبعصلا دجسم يف لخنب زاتخلا نب
 وجراف هيف ءابتحالا امأو زوجي ال هل لاقف دمعلا ىلع دجسملا يف حيرلا

 دالقلاو . هيلع ءىش الف هيديب هيف ابتحا نإ هيف رظانلا لاق . ةوركم هنا

 خيشلا نع تظفح هريغ لاق . ملعأ هللاو لوق ىلع زئاجف فيفسلاو

 هرهظ ف افعض دجو نم دجسملا ف يبتحي نأ زئاج هنأ دمحم نب ن اخع

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . ملعأ هللاو
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 ثيغلا هبرضي نأ مهل لبنس ىلع اوفاخ موق نع لئسو : ةلأسم

 هيلع اوفاخ اذإ مهنإ يعم لاق دجسملا يف هولعجي نأ زوجي له هفرصيو
 عضوملا نم ىصحلا اوجرخي نأ ينبجعي نكلو كلذ مهل زاج ررضلا

 ريغ ىلع نوديري ام هيف اوعضو هوجرخا اذاف هيف كلذ اولعجي يذلا
 اودرو ىذألا يف هنم يقب ام هنع اوجرخا هنع اونغتسا اذاف ىصح
 . هناكم ىصحلا

 هجراخ الو دجسملا جلاو ىتوملا لخدي نأ زوجي الو : ةلأسم
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره .يبأ نعو . ملعأ هللاو ةالصلل
 . باتك ىلإ عجر . هل ةالص الف دجسملا يف ةزانج ىلع ىلص نم لاق

 نأ يعم لاق . هيف اودعقي. نا مهل له مهسفنا ىلع اوفاخ ناف تلق
 ىلع اوقيضي اونوكي ملام كلذ مهلف ةرورضلا دنع لاومألا لثم نادبألا
 تلق . هلوق ىنعم ىلع مهنع هولغشيو ةالصلل نورضحي نيذلا نم دحأ

 اذه ىلع كلذ مهل زوجي هنا يعم لاق . ثيغلل مهباود هيف اولعج ناف
 يف باودلا تدسفأ ناف تلق . كلذ ىلع انركذ ام نكي ملام لاحلا

 نوردقي ام نيح نم كلذ جارخا مهيلع له ثور وأ ةساجن نم دجسملا

 كلذ ىلع اوردق اذإ هنإ يعم لاق . باودلا جارخإ اوثحي ىتح ما هيلع

 له : ءانإ هل ترسكو دحأ ىلع باودلا تئطو هل تلق . هورخؤي مل
 عضوملا كلذ هل نأ نمضي فيك لاق . كلذ نامض ةبادلا بحاص مزلي

 يف بكارلا ةهج نم الإ نامضلاب عمسن ملف احابم هيف لعاجلا هل لعج يذلا

 مل و نمضي فيك يردأ الو هب عمسن الف كلذ ريغ وأ دوق وأ هقايس

 يف ةرضم نكي مل ناف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع ائيش هيلع نإ لقي
 . هكرت مهل زوجي له ةالصلا تقو يف دجسملل نيدهاشملا ىلع كللذ
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 ىذأ هنم نكي ملو . ةرضم كلذ يف مهيلع نكي مل اذإ هنإ يعم لاق
 مهيلع لخدي ررضب الإ هجارخا مهل نكمي مل و ةرضم هيف مهيلع لخدي

 ةلازإو هجارخا ءالؤه ىلع لمحي مل هكرت يف نيرخالا ىلع لخدي امم رضأ
 . هلوق ىنعم ىلع مهيلع ررضلا لاخداب مهريغ نم ررضلا

 وأ دجسم عضوم يف ةديدح حرط لجر نع لئسو : ةلأسم
 يعم لاق . ال ما اهعضو يذلا اذه نمضي له اناسنإ ترقعف هريغ

 ضرعف . هيف كلذ لثمب عفتني نأ هل حابم عضوم يف كلذ لعج اذإ هنإ
 ثدحلا نكي ملام نامض كلذ يف هيلع نكي مل ثدح كلذ نم دحأل

 قيرط لثم كلذ لثم يف حابم ريغ عضوم يف ناك نإو . وه هلعف نم
 . كلذ نم ثدحا ام نمضي هنأ يعمف

 اهيف قلعي ةبشخ هيف بصني نأ زوجي له دجسملا نعو : ةلأسم
 مسز امل ناك ةريبك وأ ةريغص ةبشخلا تناك سانلا اهنم برشي ةبرق

 كلذ يف ناك اذإ هنأ يعمف . مسر اهل نكي مل وأ عضوملا كلذ يف

 نكي مل و . اهيلع نيعيو دجسملا ةرامع ىلإ برقي امم رامعلل ةحلصم
 ةالصلا نع هيف ءىش رجح الو رظنلا يف دجسملا ىلع ةرضم كلذ يف

 بسح ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ زوجي هنأ يدنعف . ةرضملا هيف لخدي امم

 لعجي نأ زوجي لهو تلق . اهل نكي مل وأ عضوملا يف مسر اهل ناك اذه

 قلعي نكي مل وأ هيف لبق نم كلذ ناك دجسملا عوذج يف نجحمو لبح
 هيف ناكو فكي مل و ةرضم كلذ يف نكي مل اذإ هنأ يعمف . ةبرقلا هيف

 ةعامجلا روضحب اهيلع ىوقيو دجسملا ةرامع ىلإ برقي امم رامعلل عفن
 فاخي امم رثكأ يدنع كلذ يف لضفلا نم ىجري ام ناكو . اهل طابرلاو
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 الف اههبشأ امو يناعملا هذه ريغل عافتنالا وه امإ ناك نإو ررضلا نم

 . ملعأ هللاو دجسملا يف كلذ ينبجعي

 نم هريغ وا رطملا لثم ناك اذإ دجاسملا نع لئسو : ةلأسم
 هلعجي لبنس لثم لاومالا نم ائيش هيف نكي نأ دحأل له تارورضلا

 ينبجعي ال لاق . ىذألا هنم دجسملا يف ىقبي امم هريغ وأ دسفي الئل هيف
 يف مهسفنأ لثم مهلاومأ نأل اذه لثم تارورضلا دنع سانلا عنمي نأ

 يف اودهتجي نأ كلذ ىلإ اورطضا اذإ ينبجعي نكلو . ةرورضلا ىنعم
 ىلع كلذ نولعجي مث هاصح نوحسكي دجسملا نع ىذألاو ررضلا ةلازا
 . كلذ نع اونغتسا اذإ ىذألا نم هنم ىقبي ام نوجرخيو ىصح ريغ
 امم ناويحلا نم ائيش وأ انايبص هيف اولعجي نأ ىلع اورطضا ناف تلق

 لبنسلا نم دشأ لاومألا نم ناويحلا نإ يعم لاق . كلذ مهل له هسجني

 هنع ررضلا ةلازا مزليو ةرضملا يف هكرت زوجي ال ناويحلا نال ههبشا امو

 يف مهباود تثدحأ ام اوليزي نأ يدنع مهيلعو كلذ ىلع اوردق اذا

 تثدحا ام ةلازا مهيلعف هل تلق ةرورضلا دنع هيف اهولعج اذا دجسملا

 ةساجنلا نم ناك اذإ تقولا يف هورهطو هولازأ تثدحا املك مهباود

 كلذ ةلازإ ىلع اوردق اذإ مهنإ يدنع لاق . كلذ نع اونغتسي ىتح ما
 ةعس دجسملا يف ناك ناف تلق . هولازأ ةالصلا عنمي امم ناكو هحالصو

 يفكي هنم يقابلاو هنم عضوم يف باودلا تناكو نولصي نيذللو مهل
 هنإ يدنع لاق . هتقو يف لاح ىلع كلذ ريهطت نوكي له . نيلصملا

 نم ىلع نكي مل و تقو لك هجارخإ يف ةرضم كلذ يف مهيلع ناك اذإ
 مهيلع لمحي مل عضوملا كلذ نود ةعس مهلو ةرضم دجسملا يف يلصي
 عضوملا كلذ يف مهباودب نيرام اوناك اذإ كلذ مهنكمي ىتح ةرضملا
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 ةحئار هل ثدحلا نأ الا ةعس دجسملا يف ناك ناف هل تلق.اهل نيرضاحم و
 ةحئارلا كلت يف ناك اذإ هنإ يعم لاق . دجسملا يف يلصي نم يذؤت

 نوكي نأ الا ىذألا ةلازإ مهيلع ناك هيف يلصي نم وأ رامعلا ىلع ةرضم
 نيلصملا ىلع يتلا ةرضملا نم دشا هتلازإ يف ةرضم باودلا باحصا ىلع

 كلذ نم مهيلع دشأ وه ررضب ررضلا ةلازإ مهيلع لمحي ال هنأ يعمف

 ضاكر وأ ءىطو لثم سانلا ىلع مهباود تثدحا امف هل تلق ررضلا
 يف مهل احابم ناك اذا كلذ لاق . نينماض نونوكي له كلذ وحن وأ

 يدنع هبشيف هداوق وأ هقايس لثم مه مهلعف نم كلذ نكي مل و ةرورضلا
 ناك اذإ هبادلا بحاص مزلي هنأ نامضلا يف انفرع امنإو نونمضي ال مهنأ

 . ملعا هللاو نمضي هنا اهمدقمب تباصأو اهقوسي وأ اهدوقي

 ةلخن عطقي نا زوجي له تلق نيملسملا ر اثا ضعب نمو : ةل اسم

 . ودع نم

 اوذختت ال لاق . دجاسملا روهظ ىلع مانيو لكأي نمعو : ةلأسم

 تناك اذا لاق نم لاق دقو لاق ةريغ نمو . هللا ءاش نا كلذب سأب

 الاو هب سأب الف تارورضلا نم كلذ ريغ وا فوخ لثم ةرورض نم

 نإ دجسملا بارت نم باتكلا برتي نا سأب ال ليقو : ةلأسم
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 ءاربتسالل دجسملا بارت نم ذخأي ال ليقو . دجسملا يف بتكي ناك
 ٠ هلافط نم الو

 لاق هنا ملسا نب ديز نع انيور فارشالا باتك نمو : ةلأسم

 دجسملا يف مهو نوبنتجي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا ناك
 ىلص يبنلا لوقب لوقلا اذهب لاق نم جتحاو اوأضوت اذا هيف نورميو
 دجسملا يف مونلا يف اوفلتخاو . سجني ال ملسملا نا ملسو هيلع هللا

 هللا لوسر دهع ىلع دجسملا يف اماين انك لاق هنا رمع نبا نع تبثف

 ريبزلا نبا دهع ىلع دجسملا يف تيبن انكرانيد نب ورمع لاقو هلع
 حابر يبا نب ءاطعو يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعس هيف صخرو
 ادقرم دجاسملا اوذختت ال لاق هنا سابع نبا نع انيور دقو . يعفاشلاو

 يف مونلا هركي يعازوألا كلذكو سأب الف هالصم يف مان نإ يورو
 كلام لاقو . بلغ اذا هيف ماني زيزعلادبع نب ديعس ناكو . دجسملا

 لجرلا اماو اعساو هارأ يناف ةالصلا ديري نم نوتأي نيذلا ءابرغلا اما
 . رفس يف لجر ناك اذا لبنح نب دمحا لاقو . كلذ ىرا الف رضاحلا
 قاحسا لاق هبو الف اليقم وأ اتيبم هوذختي نا امأو سأب الف ههبشا امو
 جرخ اذا هنا يعمف دجسملا يف مونلا اما ديعس وبا لاق . هيوهار نب
 اروجحم كلذ ناف انكس هذاختاو نكسلا هجو ىلع هب عافتنالا ىنعمب

 وا ركذل هلخد وأ كلذ ىلا اجاتحم ارفاسم ناك ناو . ةجاح نم الا

 ىلع هيف مونلا ىلا جاتحاو هيف حابم هل ذختم وه امم ىنعمل وأ ةالص

 جرخيو ازئاج اذه ناك لزنم هل ناكو رفاسم ريغ ناك ولو ةحارلا هجول

 الا جورخلا نم هتجوز عنمي نا هل ملسملا نا انباحصا لوق ىنعم يف

 . ءايشالا عيمج نم اهرضحي الو اهتيب .يف هيلع ردقت ال اهنيد يف مزال نم
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 اميف لوقت امو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع بسحا : ةلأسم

 ةاكدم وأ بارحملا يف ةفوفصم نوكت يتلا رصحلا لثم دجسملا يف دجوي

 تفرع يذلا . ال ما دجسملل كلذ مكح نوكي جارسلا لثمو هيف

 الو بارحملا يف هيلع ةالصلا تزاج بارحملا يف لعج اذا ريصحلا نا

 . ملعا هللاف اكدملا اماو هريغ ىلا لوحي

 تثر ةبشخ نعو هللا همحر دمحم يلا خيشلا ةروثنم نم : ةلأسم

 عفتني نا اهنإكم فلخا نمل زوجي ةبشخ اهناكم فلخاف دجسملا نم
 رادج هناكم ىنبيف رسكني دجسملا زيرد كلذكو تلق . معن لاق اهب
 موقي رادجلا ناك اذإ لاق . ثر يذلا بشخلاب عفتني نا هل زوجي نيط

 هللا تويب دجاسملا ةلع يبنلا نع ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 اهيف عفرت ال . ةماركلاب تفرشو . ةمامالاب تينب ضرالا يف

 بقاعي الو . دودحلا اهيف ماقت الو راعشالا اهيف دشنت الو . تاوصالا

 محلب اهيف رمالو . حالسلا اهيف رهشي الو . فويسلا اهيف لست الو اهي
 ريراوقلاب الو ريواصتلاب ىنبت الو هللاب اهيف فلحي الو . اقيرط ذختت الو
 نكلو هل تينب امل تينب امناو ريمازملاب اهيف خفني الو اقوس ذختت الو
 . هللا ءاش نا ركذلاب اهميظعتو . اهتفاظن اهتنيز

 يف نوكي ناو ناخ دجسملا ةلبق يف نوكي نا ىهنو : ةلأسم

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىهنو هنمو . دجسملا يف عجسلا نعو مامح هتلبق
 يبارعألل لاق هنال حصي اذه نسحلا وبا لاق دجسملا يف عابي نا ملسو

 عئابلاو . اهيف عيبلا زوجي ال اذه ىلعف ىلاعت هللا ركذل دجاسملا تلعج امن
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 هزاجاو موق هركف دجسملا يف لمعلا يف سانلا فلتخا دقو . صاع

 لجرلا رمم نا تلل ىو . ةفيفخ ةعيض وأ ةفسلا لثم كلذو موق

 هجاح كلذ لعف نانف نيتعكر هيف يلصي ىتح اقيرط ٥ ذختي دجسمل ا ىف ف

 بيدات يهن وهف يهنلا حص نا نسحلا وبأ لاق . ةمايقلا موي دجسملا

 بنج مهو رهنلا ىلا دجسملا يف نورمي نيذلا اماو لاق . ميرحتب سيلو
 دجسملا لخدي نأ هركي نكلو هن وسجني الو ئ مهيلع ءيش الو مل هركف

 دجسملا ذختي نا رهاطلل اضيا هركيو هيلع ءىش الف رم ناو بنج

 نع ىهنو . بنج الو ضئاحل دجسملا لحا ال ينا كلع هنعو . اقيرط
 دجسملا نم اجراخ ناك نا اذهب ملعا هللا لاق دجسملا ةلبق يف يف عيبلا

 هيف عيبلا نع يهنلاف دجسملا ىف اماف . يبنلا حصي الف قيرطلا ريغ ىيف

 دجاسملا يف دودحلا ماقت نا : ىهن دقو . اهريغ يف وأ هتلبق يف ناك
 . رهاط ريغ سبكب سبكت ناو . تاحارجلا صقت ناو ضئاحلا رمت الو

 ىبن و . دجسملا ىف ف مامال ماقم عفتري نا ىبنو .. كاف هللا ضف هل

 " لاقو نايبصلا لوخد نع ىهنو دجسملا يف باتكلا لها قرطتي

 ناو دجاسملا ىف تاوصالا عفر نع ىهنو . دجاسملا نيناجملاو نايبصلا

 قيرطل ةأرملا بيطت ناو هرهظ ىلع وأ دجسملا يف باتكلا لها ىلصي
 . دجسمل وأ

 وأ ادتو هيف دتوي له دجسملا نع تلأ اسو هريغ نمو : : ةلأ اسم

 ًادوتوم ادت و هيف دجوو لزان هيف لزن ناف هل تلق . ال لاق هب عفتني

 زوجي لهف هل تلق . كلذ زاج ًأف هب عفتني نا هل زوجي له رادجلا يف
 تلق معن لاق هيف اوجرسي نا هرامع دارا اذا جارسلل ةوك هيف رفحي نا
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 تلق . معن لاق جارسلا هيف اوقلعيل ادتو هيف اوديزي نأ مهل كلذكو هل

 دربلا نم هورتسيو ايروب وأ اعرش هباوبا ىلع اولعجي نا مش زوجيو هل

 . معن لاق كلذ زاجأف

 ضوحلا نع تلأسو رفعج نب لمح نب رهزألا باوج : ةلأسم

 كلذ ةوك و سانلل قفر هيف ناكو . دجسملا ةدرف فرط ف لمع يذلا

 . ساب الف سانلل قفر هيف ناكو ررض هيف نكي مل نا لوقاف ههرك نم
 . دجسملا نع كلذ عفر دجسملل داسفو ررض هنم نابتسا نانف

 قيرطل ةأرملا بيطت نا هيع ىهنو ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 دجاسم هللا ءاميإ اوعنمت ال ثيدحلا بيرغ ثيدح يفو . دجسمل وأ

 لاق بيط اهب سيل يتلا ةلفتلا ىلع عمج تالفتلا . تالفت نجرخيلو

 . سيقلا ءرما
 لافتم ريغ ةبترم تبلقنا اذا ةضافم ريغ حشكلا ىط ةفيطل

 نيب امو . حيرلا ةنتنملا يهو ةبيطتمب تسيل يتلا يهو ةلفت ةدحاولاو
 نكادحا دهش اذا لاق هنا لع يبنلا نع هللادبع ةأرما ثيدح كلذ

 طئاغ نم دجسملا رهاظب حسمي نا هيع ىهنو . ابيط سمت الف ءاشعلا

 ىضق نم لاق نم لاقو دجسملا رهظ ىلع هتجاح ىضقي ناو . لوب وأ
 ىلص هنع ناثع قيرط نمو . هللا ةنعل هيلعف دجسملا رهظ ىلع هتجاح
 لاق لوحكم .نعو مكدجاسم عايضلا اوبنج لاق هنا ملسو هيلع هلل
 مكتاوصا عفرو مكدجاسم مكنيناحمو مكنايبص اوبنج لع يبنلا لاق

 ةعمجلا يف اهورمجو مت ءارشو مكعيبو مكفويس لسو مكدودح ةماقاو
 عمس هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع يورو . رهاطملا اهباوبا ىلع اولعجاو
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 . هل ينب 1

 يف بتكي نا زوجي له هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 نارقلا نم ءىش وأ هللا ركذ يف ناك اذإ معن لاق رادجلا يف بارحملا
 بتكي نا بحا الف كلذ رئاس اماو . ةرخالا روما نم ركذيام وأ

. عجر ثبع هيف



 مهريغو رشب نم دجسملا سجنل ١ لوخ د

 دجسملا يف ءاملا ناك اذا بنجلا يف هنا بسحأ راثآلا يف اندجو

 هرارطضال دجسملا لخدو مميت ءاملا ىلا لوخدلا نم دب نكي مل هنأكو

 همحر يلع نب ىسوم يلع يبأ نع دجوي هنا بسحأ كلذكو . هتجاحو
 رطضاف نكلا ىلا هيف سانلا جاتحي ريطم موي ين ناك هنأ بسحأو هللا
 لها نم مهنا الا . ملعا هللاو ةلبقلا ةلحملا لها نم مهنا بسحأ موق

 دارأ . ملعا هللاو رطملا نم نكلا ىلا دجسملا ىلا اوأجتلاف تاساجنلا
 نا مهرما يف هنم ناك وأ يلع وبا راشاف مهعنمي مل وأ مهعنمي نأ دحأ

 انعم هلك اذهو دجسملا نم مهجورخ دعب مهعضوم اورهطي وأ اوكرتي

 ضئاحلاو بنجلاف هل تلق . باونصلاب ملعا هللاو رارطضالا هجو ىلع

 نالخديو نامميتي تفصو ام ىلع امهف امهلام وأ امهسفنا ىلع افاخ اذإ
 . . هللا ءاش نإ معن لاق دجسملا

 . كلذ بحأ امف دجسملا يف ةلمقلا حرط نعو : ةلأسم

 دجسملا يف ةبانج هتباصأ لجر نع هتلأسو ديعس يبأ نع : ةلأسم

 كرت مث رادجلا نم اعضوم سم مث ةساجنلا نم ةبطر يهو هديب اهسمف
 همزليام بهذو كلذ ريغت دقو . هيلا عجر مت نامز هل الخ ىتح كلذ

 هيلع يل نيبي الو عضوملا كلذ لسغي نا ينبجعي لاق . اذه هنيح يف

 ىلع لسغلا هيلعف ارثأ هل ري ملف هرظن ولو تلق . ىضم اميف كلذ ريغ

 . لسغلا هيلعف تاوذلا نم ةساجنلا تناك اذإ لاق . لاح
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 دجسملا يف هتجوز عماجي نأ دحأل زوجي الو ةدايزلا نم : ةلأسم

 نع هتلأسو دمحم يبا ةروثنم نم ةلأسم عجر ةبانجلا اهيف ثدحي الو
 ضرألا يف ترهت دقو ةرذع وأ مد وأ لوب لثم دجسملا يف نوكت ةساجن

 نكي مل ناف تلق ءاملاب رهطي نأ بحأ لاق . هب ىمرو ءارثلا فجف

 هب ىمر يذلا بارتلا ناكم دري لاق . هتيمرو هتففجو ءام برقلا يف

 . هلدب
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 سد اسلا بابلا

 ىلع ىوعدلا يفو اهقرط يفو تسجتنت اذإ دجاسملا ين
 كلذ هبشأ امو اهيف ثدحملا

 بحاص ىلع لاق . قيرط هل فرعي مل اذإ دجسملا نع هتلأسو

 ةعامج برق ناك نإو . نمثلاب اقيرط هل جرخي نأ هبرق يتلا ضرألا
 لام يف نمثلا نوكيو . نمثلاب قيرطلا ىلا عضاوملا برقأ نم هل جرخأ
 لجر قزلي نا زوجيالو . لاملا تيب يفف الاو . لام هل ناك نإ دجسملا

 قيرط بلط نمف لاومالا امأو . اميرح كرتي ىتح دجسملا طئاحب هطئاح

 ضارت نع الإ دحأ ىلع مكحي سيلف هلام

 امو مثا هيلع له ىلصملاو دجسملا ىصح حرطي نمعو : ةلأسم
 هز اكم اصح ري نأ بحأف لعف نانف . كلذ لعفي الف . لعف نإ همزلي

 . هنم يصحلا جارخا يف ءىش الو هيف

 هيلع له تلق دجسم يف ةساجن ىأر لجر نعو : ةلأسم

 يعمف امثآ نوكي له اهجارخا ىلع ةردقلا دعب اهكرت ناو اهجارخا

 نيبي الف لعفي مل ناف كلذ ىلع ردق اذإ اهجرخي نأ هل بحتسي هنأ

 هيلع له ةساجن ىلع ىلصي ادحأ ىأر نا كلذكو تلق . مثا هيلع يل
 نوكي ال هنأ يعمف . امث نوكي له هملعي مل ناو همالعا يف هملعي نأ

 . هملعي نأ هل بحأو امثآ
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 لثم ةساجن هتباصا دجسملا لخاد يف ىصح نع هتلأسو : ةلأسم

 رهظت مل و . حيرلا هتبرضف سبي مث نيع هل سيل امم هريغ وأ لوب وأ ءام
 ةساجنلا نم نيعلا تبهذ اذإ هنإ ليق دق لاق . رهطي له سمشلا هيلع

 ىتح لاق نم لاقو . رهط سمشلاو حيرلا امهدحا تبرضف رثألاو
 دنع ةدراب يهو هيلع رهظت سمشلا تناك ءاوسو تلق . اعيمج هابرضي

 اهماكحأو سمش تناك اذا معن لاق ةراح تناك وأ اهبورغو اهعولط

 . سمشلا ماكحا

 ىصح يف كفسناو اسجن ناك اذا نهدلا نع هتلأسو : ةلأسم
 مكح امو تلق ىصحلا يف اكئاز نهدلا ىقبيف ءاملاب لسغو دجسملا

 نهدلا اذه ماد ام دساف وه مأ لسغلا اذهب رهط دقو ىصحلا كلذ

 ناهدالا نم نهدلا اذه ناك نإ بحأ يذلاف ىصحلا نم هنيع لزت مل
 هلصأ ناك نإو ىصحلا رهطي هنا ةساجنلا هل ةضراعم هنأ الإ ةرهاطلا

 . هنيعو همهز ىقب ام اسجن هلصأ نوكي ام ةتيملا كاذ وأ ةساجنلا يف

 هل مكحي له قيرط هل فرعي مل دجسم نع لئسو : ةلأسم
 نمثلاف تلق . هيلا عضاوملا برقأ نم نمثلاب قيرطب هل مكحي لاق قيرطب
 . نيملسملا لام تيب يف لاق . نوكي نم ىلع

 لثم يف ثدحلا ناك اذإ يراوحلا يبا نم باوج يفو : ةلأسم
 لثم يف ناك اذإو . هنيعب ثدحملا ىلع دهشي ىتحف دجاسملاو قرطلا
 ىلع نادهاشلا دهش اذاف كلذ هابشأو لخنلا عطقو رادجلا رسك
 مهتا ناف . ثدحلا اذهب مهتي نمم ثدحلا يعدملل مكاحلا لاق . ثدحلا
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 هريغ لاقو كلذ نم ىريام ردق ىلع مهتملا ك احلا سبح ةمهتلا همزلت نم

 ميرح نع هتلأسو هللا همحر دمحم يبأ خيشلا ةروننم نم : ةلأسم

 فورعم قيرط هل فرعي مل ناف هل تلق ناعارذ لاق . وه ك دجسملا

 مهلام اورمعي نأ موقلا دارأف قيرط هبرقبو . موقل لام هنم برقلابو

 _ . دجسملا قيرط نوكي نيأ نم
 اودجو مهلام ةرامع اودارا امل موقلا ناف تلق قيرطلا نم هل جرخي لاق

 هجولا ام ضرالا نم دجسملا دح ناك نيأ مهل نبي مل و امدهنم دجسملا

 قيرط هل نكي مل نإ .تيأرأ تلق . مهسفنأل هورحتي لاق . كلذ يف
 جرخي لاق . دح هل مهلام نم اقيرط هل اوجرخي نأ لاملا بحاص ىأو
 لاملا تيب ىلا نكي ل اذاف تلق لاملا تيب نم هل يرتشي قيرط هل

 اقيرط دجسملل جرخا تئش نإ ضرالا بحاصل لاقي لاق . ليبس

 . عجر . لاملا تيب نم نمثلاب اقيرط هل عبف الإو

 ىذأ دجوي هنأ جتحاو دجسمل بستحاو لجر ىعدا اذإ : ةلأسم

 هل زعي نأ فينكلا بحاص رما كلذ حصو دجسملا يف ةحئار هيف فينك

 . دجسملا لبق ناك فينكلا نا لدع يدهاشب يتأي نأ الإ

 مه هرامع نإف هل ليق هناكم لدبي نأ هل بحا لاق . هناكم لدبي

 هنم اعضوم اوأر اذاو هوددج مدق هنم اعضوم اوأر اذإ هرمأب نومئاقلا
 اوحرط يذلا لثم هيف اودري نأ ساب مهيلع له هوبصح هؤاصح لق
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 هارا الف مثالا امأ لاق . هوبصحي ىتح يذلا سجنلا ىصحلا نم هنم

 الف اولعفي مل ناف اوحرط ام ناكم اولدبي نأ بحأف انإ امأو . مهيلع
 . سأب

 هتهبج يف دجسمل ١ ىصح نم ءىش هقلعي لج ر نعو : ةل اسم

 هنيعب هيلع ردق نإف هنيعب هدري تلأس هب حرطيو قرعي مث هبايث يف وأ

 ىلإ ظيلغلا عضوملا نم دجسملا ىصح لوح نإ تلقو . هلثم در الإ

 . دجسملا يف كلذ ناك اذإ سأب الف قيقرلا عضوملا

 دجوي هنأ جتحاو دجسمل بستحاو لجر ىعدا اذإ لاقو : ةلأسم
 نأ فينكلا بحاص رمأ كلذ حصو دجسملا يف ةحئارو فينك ى ذأ

 نمو . دجسملا لبق ناك فينكلا نا لدع يدهاشب يتأي نأ آلإ هلزعي

 هنأ حصي ىتحف لاومالا يف امأو . دجسملا يف كلذو معن لاق هريغ

 . ةحئارلا فرصي هنأ الإ هثدحأ

 قيرط نعو هللا همحر هللادبع يأ باوج هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 هل له هرادل اباب هيف حتفي نا دجسملا راج دارأ هنع ذفني ال دجسمل

 حتفي نأ هلف . ازئاج ناك نإو . زئاجب سيل قيرطلا اذه ناك اذإ كلذ
 . هتعزانم ىلا ريجأ دجسملل دحأ كلذ بلط نإو ءاش نإ اباب هيف
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 عباسلا بابلا

 هرسكو هتلازاو دجسملا ف عوضوملا ءىشلا يف

 وأ نالعن همادقو مامإلا فلخ ىلصي نأ ديري لجرلا نع هتلأسو

 كلذ مادق هلعجي و هتالص عصوم نع همادق ناك ام لوحي لاق بون

 . فلت ولو هيلع نامض الو هفلخ هلعجي الو

 ةريثك ىراوب هيف هل دجسم نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 سيل هنم برقلا يف ةيرقلا يف رخا دجسمو ةلضف اهيفو اهيلع ىلصي
 ذخؤي نأ زوجي له . بارتلا ىلع هيف سانلا نولصي امنإو ىراوب هيف
 هيف سيل يذلا رخآلا دجسملا يف لعجيو رخالا دجسملا ىراوب نم
 طسبلا نأ نيملسملا لوق نم انظفح يذلاف تفصو ام ىلعف . ءىش
 اذإف دجاسملل يه سيلو رامعلل يه امنا اهريغو دجسملا يف نوكت يتلا

 الو رخآ دجسم رامعل ائيش اهنم ذخأي نأ دحأل نكي مل رامعلل تناك
 . كلذ زوجي

 ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يا خيشلا تاباوج نم : ةلأسم

 . ملعا هللاو هيلع نامض ال لاق . هب ىمرو

 رامع جاتحاف هل الحر دجسملا يف لجر عضو ناف تلق : ةلأسم
 زاج دجسملا نم عضوم لا اوجاتحا نإ لاق . هيف ةالصلا .ىلا دجسملا

 دجسملا ىلا اوجاتحا نإو . دجسملا نم رخا عضوم يف هولوحي نأ مهل

 فلتف زرح ريغ يف هولعج ناف زرح يف هولعجيو هوجرخي نا مهلف هلك
 اونمض .
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 نماثلا بابلا
 هريغو رعشلا نم دجسملا ف لاقي نأ زوجي ام

 مأ كلذ هل زوجي دجسملا يف ىده وه سيل ارعش دشني نم يفو
 . ةمكحلا نم نكي مل اذإ دجسملا يف كلذ هركي هنإ ليق دق . ال

 دجسملا يف رعشلا دشني نأ كفع يبنلا ىهنو ءايضلا نمو : ةلأسم
 رمع نأ يور نسحلا وبأ لاق . كاف هللا ضف هل اولوقف كلذ لعف نمف
 هيلا ظحلف دجسملا يف دشني وهو تباث نب ناسحب رم هنا هللا همحر
 يبنلا ينعي كنم ريخ وه نم لنحع هيف دشنأ تنك دق هل لاقف هاهن وأ

 ةردلاب كتولع الو ٠ تلق ام ةحصب : ينت ةأتل لاق هنإ ليقو هت
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 عساتلا بابلا

 كلذ لعجي اميفو ةيصولاو رارقإلاو دجسملل فقولا

 فاخي اباهذ دجسملا بهذ مث ةيصوب دجسمل ىصوأ لجر نعو

 هلاحب وه دجسملا عضوم نأ ىرت الأ ادبا ةتباث هتيصو لاق عجري ال نأ

 . اثدح دحأ هيف ثدحي ال

 زوجأ مدهني ملف لحسم ةرامع ف الام فقو نمعو : ةلأسم

 هيف جارسلاو هيف ىصحلا لقنو هرصحو هباوبأ حالص يف هقفني نأ

 ٠ اضيا هترامع نم كللذ معن لاق ٠ ليللاب

 اذم كرات ينإ لاقو رايخلا عيبي لام ٥هلنحع لجر نعو : ةلأسم

 . ملعا هللاو هريغل رايخلاو هدي يف لاملا نأل ةعجرلا هل معنف باوجلا
 . عجر

 هنم ةنئاب ةيرقب ةحرص هل ينب دجسم يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 لام نم ةحزصلا هذه حالص يف لعج نأ زوجيو هل تديز لق اهنأ الإ

 هل ناك ام امأو . تلعجو هل تتبث نأ دعب لاملا ثدح اذإ دجسلملا
 دجسملا لام نم حلصت نأ زوجي ال لاق . ةحرصلا ذختت نأ لبق لام نم

 كرات ينإ لاقو رايخلا عيبي لام هدنع لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 كلذ هلأ ةعجرلا دارأو الاقثم اذكو اذكب ةيف رقي مل و دجسملل اذه

 ( . ال مأ
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 . ملعا هللاو هريغل رايخلاو هدي يف لاملا نأل ةعجرلا هل معنف باوجلا

 هل ةلخنلاو دجسملل ةلخنلا هذه لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 ليق هنا يعم لاق . دجسملل مرصلاو ةلخنلا نوكت له مرص اهتحتو

 مل هنأكو هريغ وأ مرص نم اهضرأ قحتست امو ةلخنلاو هل نوكت اهنا
 لوقلا نوكي له . نالفل هذه يتلخن لاق ناف هل تلق . هسفنل اهعدي

 . كردم مرص نم اهتحت امو . ةلخنلا هل نوكي هنإ يعم لاق . ءا

 نوكيال امم وهف راجشألا نم هريغ وأ مرص نم كردمب سيل ناك امو
 ةلخنلا هذه لاق ناف تلق . رقملل وهف رارقالا تقو يف ضرألل اعبت

 رقا يذلل مرصلا نوكي نمل كردم ريغ وأ كردم مرص اهتحتو نالفل

 "لاق ناف هل تلق . هل رقملل نوكي ليق هنإ يعم لاق . هل رقمللو

 نمل كردم ريغ ءىشو كردا اهنم مرص اهتحتو ةلخنلا هذه انالف تيطعا

 ناك امو . ةيطعلا زرحا اذا يطعملل اكردم ناك ام يعم لاق . نوكي
 عيبلا لغم ةيطعلاف هل تلق . يطعملا هتبثي ىتح يطعملل وهف كردم ريغ

 يف فلتخي هنإ هلوق ىنعم ىلع لاق نإف . يدنع اذكه لاق . اذه ىيف

 لاقف ةعويبملا وأ تزرح اذا هاطعملا ةلخنلا تحت نوكي يذلا كردملا ريغ
 لاقو . ىرتشملا وأ ىطعملا هينثتسي ىتح يطعملاو عئ :ابلل وه لاق نم

 . عيبلل عبت وهف كردم ريغ هزأل يرتشملل وه لاق نم

 مث هناتسب وأ دجسمل هلام نم ةلخنب ىصوأ يذلا امأو : ةلأسم
 هريغ ىلا هلوحي نأ كلذ هلف هتيصو نع عجر دقو كلذ ليوحت دارأ

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو اثاريم هعديو هيف عجريو

 . طقف هرامعل اهتلغ نوكت له دجسملل هتلخن لاق نمو : ةلأسم
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 مأ جاجس الب كسمتم وه هنأل نيزي ىصحب جاجس وأ رصح امأف
 كلذ يف فلتخا دقف دجسملل هتلخن لاق نم نا اوملعاف . هدحو كلذل

 ريغ ال هتماقاو هئانب نم دجسملا حالص يف وه اندنع لوقلا رثكأو

 رصحلا نا اولاق دقف دجسملا هب رمع املك دجسملا ةرامع امأو . كلذ

 اماو هرامعو دجسملاب ماوقلا هيلا جاتحي امو . دجسملا ةرامع نم
 ضعب نع يور دقو . دجسملا ةماقاو ءانبلا هنا كتملعا دقف حالصلا
 دجسملل سيلو هرامعل عقي كلذ امناف دجسملا هب رمع ام لك نا ءاهقفلا
 . ملحا هللاو عفن هسفن يف

 . هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 مداخ ةنامألا ذخأف عماجلا دجسملاو دجاسملل تانامأ هدنع لجر يفو
 ةنامأ لك يف ابوتكم ناكو اهلك اهطلخو نيمألا دنع نم ناطلسلا

 اهنم ائيش لزي مل و اهنع نيمألا ظفح باغو بتكلا كلت قزمف اهدحو
 دجسملل اهلك اهمكح نوكيأ دجاسملل يتلا ةنامألا هذه مكح ام
 يف ءىش لك عضي نأ دارأو ناطلسلا اهدر اذإ صالخلا فيكو عماجلا

 . هعضوم

 يأل نيبي ملو ةثالث دجاسمل ىصوأ نميف رثألا يف دوجوم باوجلا
 هذه يفو عماجلا دجسملل نوكت ةيصولا نإ اولاق يصوملا تامو دجسم

 . اهيف رثالا ةعلاطم نم دب ال

 نم بازيملا كلذكو هبارت نم دجسملا لمعي نأ زئاجو : ةلأسم
 . هب الإ حلصي امم هنأل دجسملا لام

 بصخحي نأ زوجي ال ليق هنإ دجسملا لام يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
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 دجسملا نوصي يذلا كلذكو . كلذ ىف هب يصوي نأ الإ دجسملا هنم

 نأ زئاج رظانلا لاق . هلام نم ىطعي ال هنأ هريغو هنم طقللا طقليو
 . ملعا هللاو هلام نم ىطعي
 هلام نم لمحي له هيف بارتلا عقوو دجسملا ءامغ فسنأ اذإف هل ليق
 ةحلصم جرخ ام امأو . هحلاصم نم ناك اذإ كلذ زوجي هنإ يعم لاق

 هحالص لامكتسإ دعب دجسملا لام نم جرخي ال هنأ يعمف . رامعلل

 ىتح ءاملاب ةغارملا كلت اوحلصي نأ اودارأ نإ كلذكو هل تلق . وه

 هبشي لاق كلذل دجسملا لام نم ذخؤي الو مهحلاصم نم وهف ًاطوتت
 هل ليق . رامعلا عييضت نم كلذ نإ ارماع دجسملا ناك اذإ هنأ يدنع

 . هلام نم كلذ جرخي له طئاغلا لثم دجسملا يف تناك اذإ ةساجنلاف

 هنم عضوم نوكي ال نأل هلام نم جرخي نأ كلذ ينبجعي يعم لاق
 نم كلذ لاق . هلام نم حسكت له هضرأ تبغ نإف هل تلق . اسجن
 . يدنع رامعلا حلاصم

 . دجسملا رمأ يف هللا هديأ دمحم يلأ خيشلا ةروثنم نم : ةلأسم

 لوقلا ام دجسملا ةرامعل وأ دجسملا حالصل ىصوأ لجر نع هتلأسو
 يف لعج دجسملا حالصل لاق نإ هنأ ةيواعم يبأ نع لاقف كلذ يفا

 لاق اذإو جارس الو ريصح ءارش يف لعجي الو ةصاخ دجسملا حالص

 جارسلاو ريصحلا هب يرتشيو هانب رامع يف لعجي نأ زاج دجسملا ةرامعل
 نب هللادبع نع ناورم يبأ نع اضيأ لاقو . دجسملا هب رمعي ام لثمو
 هب يرتشي نأ زاج دجسملا حالصل لاق اذإ لاق هنأ بوبحم نب دمحم

 . دجسملا هحلاصم نم هنال جارسلاو ريصحلا
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 ةرشعب هبسنو هامس دق دجسمل ىصوأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 . هتوم دعب هبارحم ريصحلو هجارسلو هحالصل .لعجي هلام نم مهارد

 هجارسلو . فصنلا ظفللا اذه ىلع هحالص يف نوكي نأ ينبجعي لاق

 ريصح يفو هجارس يفو لاق ناف هل ليق . عبرلا هبارحم ريصحلو عبرلا
 فيكف هل ليق . اثالثأ نوكي هنإ يعم لاق . ءاوس كلذ نوكيأ هبارحم

 جارسو ادبأ ريصح دعب اريصح هب لعجي عبر وأ كلذ نم ثلث لك لعجي
 . تقو نود تقو يف وأ ةدحاو ةرم نوكي كلذ مأ . تقو ىلع ادبأ

 يف ةداعلا هب ىرجت ام ىلع هب يمس ام لكل كلذ نوكي هنإ يعم لاق

 كلذك جارسلا يفو هيلإ جاتحا اذإ حالصلا يف دجسملا كلذ يف تاقوالا

 . كلذك ريصحلا يفو

 ام ةبرق وأ ةرجب فورعم دجسمل ىصوا لجرو تلق : ةلأسم

 مهلب زوجي مأ اهب عافتنالا رامعلل زوجي الو دجسملا حالص يف نوكي
 رامعلل سيل هل ناك دجسملل هب ىصوأ ام هنإ يعم لاق . كلذ

 كلذ نم زوجي ام هجو ىلع دجسملل نوكي اميف الإ هب نوعفنتسي
 عفتني دجسملا يف هب عفتني اذه لثم ءيش دجو ناف تلق . دجسللا

 دجسملل هنأ عمسي هنأ الإ وه فيك هيف لصألا ملعي مل و . رامعلا هب

 :ىلوأ وهف ءيش هدي يف ناك نم هنإ يعم لاق . لوألا لثم نوكي له
 . ةنانمطا وأ مكح ىنعمب هرمأب هدي نم هب عفتنيو هب

 دجسملا يف هب جرسي نأ زوجي له لصلا يف تركذو : ةلأسم
 نإ اماو . سأب الف دجسملا خسوي وأ هتحئارب يذؤي امم نكي مل اذاف
 دجسملا يف خسو رثأ هل ناك نإ كلذكو لعفي نأ كلذ بحأ الف يذأ
 . كلذ بحأ امف
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 يف لعجي مهارد ةرشعب دجسمل ىصوأ لجرف هل تلق : ةلأسم
 هحالص ىيف نوكي نأ ينبجعي لاق . هبارحم ريصحل و هجارسلو هحالص

 عبرلا هبارحم ريصحلو عبرلا هجارسلو . فصنلا ظفللا اذه ىلع

 يعم لاق . ءاوس كلذ نوكيأ هبارحم ريصح يفو هجارس يفو لاق نإف
 وأ كلذ نم ثلث لاق . كلذ لعجي فيكف هل تلق . اثالث نوكي هنإ

 تقو لك هيف جارسو تقو لك يف ريصح دعب ريصح هب لعجي عبر
 . ةدحاو ةرم مأ تقو نود تقو يف جارسلاو ريصحلا يف صاخ كلذ مأ

 يف ةداعلا هب يرجت ام ىلع هب ىمس ام لكل كلذ نوكي هنإ يعم لاق

 ريصحلا يفو . هيلإ جاتحا اذإ حالصلا يف دجسملا كلذ يف تاقوألا

 ىلوأ كلذ نأ رامعلا ىأرو هب الإ موقي ال ام وأ م جارسلا يفو كلذك

 هعضوم ريغ يف كلذ نم ائيش اولعجي نأ يل نيبي ال لاق كلذ مهل له
 ائيش اولعج اذإ لاق . نامض مهيلع لهف هولعج ناف تلق . هب ىمسملا

 دجسم ناك ناف تلق . نامضلا مهيلع تفخ هعضوم ريغ يف كلذ نم

 ةيفاصلا يف ةصقن هل اونبي نأ رامعلل له هنم عضوم باغف ةيفاص هبرق
 نيبي الف ةيفاصلا ىلع اهمكح تبثي ةصقنلا تناك اذإ لاق اهب ىوقيل

 ماكحلاو مالعالا نم هماقم موقي نم وأ مامألا رظنب الإ مهل كلذ يل
 . ةدايز. مالسإلل حلصا كلذ نأ اوريف

 اهنم مرصلا عيب يفف دجسملل ةفوقوم ةلخن تناك اذاو : ةلأسم
 نم مهنمو . لوصألا نم مرصلا لاقو كلذ زجي مل نم مهنمف فالتخا
 . ةرمثلا ليبس هليبسو زيجت

 دجسملل هذه يتلخنف تم اذإ هتحص يف لاق لجر نع : ةلأسم

٢٩



 ىلع يدنع تباث وهو ةيصو ليقو رارقإ هنإ ليق يعم لاق . تبثي له
 يهف تم نإ ةلخنلا هتو ةلخنلا هذو هذه هلوقف هل تلق نيينعملا دحا

 . يدنع اذكه لاق . ءاوس هلك ظفللا نوكي له . دجسملل

 نأ دارأ نم يف لوقي امو دمحا نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم
 . هب تبثي يذلا ظفللا فيك دجسمل وأ ءارقفلل هلام نم ائيش فقوي

 دجسملا ىلع وأ ءارقفلا ىلع افقو اذكو اذكب تيصوأ دق لاق اذإف لاق

 . كلذ تبث

 اعوطتم دجسمل ًاريصح لعج نميف لوقت امو اضيا هنعو : ةلأسم
 له كلذ يف هبشي امم وأ هب رثع لجر لثم ثدح هنم ثدحف كلذب

 نمل هيلع ةالصلل اعوطتم دجسملا يف هلعج اذإف . ءىش كلذ يف همزلي

 ثدح اميف هيلع نامض الو هكلم نم جرخ دقف دجسملا يف يلصي
 . ملعا هللاو هيف

 فقوي يذلا يف ديعس نب ىيحي ايركز يبأ يضاقلا نعو : ةلأسم
 وهو دجسملل اهتلغو اهترمثب مايقلا هيلع نوكي هنأ دجسملا ىلع هل ةلخن
 . . كلذب ىلوأ

 زوجي ال هنأ دجسملا لام ف ليق هنأ يعم ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . هنوصيو ظفللا هنم ظفلي يذلا ءارك هنم ىطعي نأ
 ف لعجي نأ دجسملل مه ار لب ىصوأ لجر نع هتلأس 7 ةلأسم

 ج رسيو نهدلا مهاردلا هذه نم ىرتشي نأ زوج لهف . دجسملا رمأ

 وأ اريصح هب ىرتشي لهف تلق .. معن لاق . دجسملا يف سانلل هب

٤٠



 اغرم دجسملا نوكي نأ الإ ال لاقف دجسملا ماما هيلع يلصي افضنم

 نوكيف فضنممب ه دحو مامال ١ صخ الو هيف طسبي و ًاريصح هب ىرتشيف

 هنم ىرتشي نأ زوجي لهف تلق . هيلع يلصي هيف يلصي نم عيمجل
 دجسملا ةرامعل مهاردلا هذه ىصوملا لاق ناف تلق . معن لاق . ليدنق

 هرامعل وه امنا كلذ زوجي ال لاق . سانلل هب جرسيو نهد ىرتشي د لهف

 هيف لمعي نيرت ةرجا ف ىطعي لهف تلق . رمعيو هنم برخ ام ددجي

 . ملعا هللا و هددجيو هب قثوي امنا ال لاق

 هذه يتلخنف تم نإ لاق لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 لاقو . مكحلا يف هل ةعجر الو رارقا اذه نإ لاق نم لاقف دجسملل

 . توملا لبق هيف عجر اذإ ةعجرلا هلو ةيصو هذه نإ لاق نم

 وأ ةلخنب دجسم ىلع قدصت لجر ف ديعس وبأ 9 اق و : ةلأسم

 نإ لاق نم لاق فالتخاي كلذ يف ليق هنإ اهب هل رقأ وأ اهايإ هاطعأ

 ظفلاب ةيطعلا توبث هل حصيو هيلع زارحا ال ههبشأ امو هوحنو دجسملا

 زرحا نإ اف زارحالا هيلع لاق نم لاقو . قدصتملاو ٠ رقملاو يطعملا نم .

 ةقدصلاو رارقإلاو ةبهاو ة ةيطعلا هل تتبن " يلطملا ةم هعجر لبق هل

 هيلع زارحإ ال لاق نم لاقو . كلذ ريغ يف ةرسإلا و . رارقال
 ظفللا سفنب ١ ةيطعلا امنإو هريغ ال و دجسملا ىلع ل اح لك ىلع

 تلق . زارحالاب لوقي نم لوق يف زارحالا هيلع بجي نمل ناك ولو

٤١



 بستحا نأ ينبجعي لاق . رامعلا هل زرحي ىتح مأ يطعا ام زارحا

 دق نمو هنيعب دحال سيل كلذ نال . يدنع كلذ زاج هل زرحاف هل

 له يبص وأ دبع هل زرحا ناف هل تلق . هريغ نم ىزجا ةرم هب ماق

 يأرب الا هتوبث يل نيبي ال دبعلاو يبصلا ىلعف لاق . غلابلا لثم يزجي

 هنأ يدنعف نيغلابلا دحب وهو كلذ لعفي نوكي نأ الإ دلاولا وأ ديسلا

 هزارحا تبث يذلا بستحملا اذهل يطعملا ركنأ ناف هل تلق . كلذ ليق دق

 نيبيال لاق . ةينب نكت مل و ةيطعلا ركنأ اذإ يطعملا فلحي نأ دجسملل

 هيلع ةجح الو نيملاب هتجح لطبت هنال دجسملا لام ىلع فلحي نأ يل

 امنإو ةجحلا عطقي هنال هريغو ميتيلا لام يف فلحي بستحملا نأ ملعأ الو

 مهيلع ريفوتلا نم ىجري امل حلاصملاب مايقلا يف ءالؤهل هنم ةبسحلا تبثت
 لدعلاب ماقو بستحا اذاف زئاجلا يف اماو.. مكحلا ىف ةقث ناك اذإ همايقب .

 . كلذ يف طسقلاب ماق اذإ بستحم لكل زاج

 لبق اهيف عجر مث هضرم يف ةلخنب دجسبل يصوي لجر : ةلأسم
 . قيفوتلا هللابو كلذ هل لب لاق . هتوم

 دجسم ىلع الام فقوا نمو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 . لصالا عابي ال ليقف دجسملا برخف

 ازيرد فقو دق هنأ هتحص يف دهشا لجر نعو هنمو : ةلأسم
 يف وهف لضف امف هحالصو دجسملا ةنوم يف هتلغ نوكي دجسملل هل

 . هيلع هفقو ام ىلع زئاج كلذ نأ: يلع يبأ نعف عوجلا لهأ نطب
 دجسملا يف هتلغ نوكي فقو زيردلا اذه نإ هتحص يف لاق نإ كلذكو

٤٢



 لهأ نسحلا وبأ لاق . نيتلصخلا يف ةعجرلا هل ىرن اناف . ةعجر هل له

 لاق نإ امأو . ةاكزلا نوقحتسي نيذلا ءارقفلا مه ع وجلا لهأو ةقافلا

 . ةيصولا يف لاح لك ىلع زئاج كلذو مهنم ةارعلا ءارقفلل يهف هارعلل

 هناف دجسملل وأ ليبسلل ةلخن لعجي نأ دارأ نم ءايضلا : ةلأسم
 ىلع افقو اذكو اذك عضوم يف يتلا ةينالفلا ةلخنلا تلعج دق لوقي

 ةلخنلا هذه لاق ناو . نالف ينب" وأ نالف ينب ةلحمب يذلا دجسملا

 . كلذ تبث عماجلا دجسمل وأ نالف ينب دجسمل

 نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نم عماجلا ريغ نمو : ةلأسم

 دجسملل لضفلا نم ىرتشي له . هتلغ نم لضفي فقو هل دجسم
 ةفاخم :كلذ زوجي الف تفصو ام ىلعف . تيب وأ لخن وأ ضرأ وأ لصأ
 . كردلا

 ةيصوب ىصوأ نمع هتلأسو نسحلا يبأ نع وجرأ : ةلأسم
 تلق . معن لاق كلذ تبثي له . ةفورعم دجاسم دجي مل و دجاسملل

 هدلب دجاسم يف لعجي نأ بحأ لاق . هدلب دجاسمل كلذ نوكيف هل
 دجسملل ىصوأ نإ كلذكو تلق . كلذ زاج اهريغ يف لعج ناف
 فورعم دجسمل يصوي ىتح اتباث اذه ىرا ال لاق اتباث اذه نوكيأ

 فورعم دجسم ىلإ وأ ريبكلا دجسملا ىلإ دصقي هنأ كلذ هنم ملعي وأ
 . ةثرولا ىلإ ةعجار ةيصولاف الاو كلذ هنم ملع ناف

 كلذ نأ دجسملل ىصوأ اذإ هنأ ليق دقو ديعس وبأ لاق هريغ نمو

 دجسمل ناك دجسمل ىصوأ اذإ ليقو . عماجلا دجسملل نوكيو زئاج

٤٢٣



 . زئاج كلذ لك عماج ريغ وأ عماج

 لاق . اتباث اذه نوكيأ دجسملل لقي مل و دجسمل ىصوأ ناف تلق هنمو

 هتيرق نم دجسم يف لعجيف تلق . دجسم يف لعجيو تباث اذه معن
 . كلذ زاج هتيرق ريغ يف لعج ناف كلذ يلإ بحأ لاق

 جاتحي الو دجسملل مهرد ةئامب ىصوأ لجر يف لاقو : ةلأسم

 نيفصن مسقت ةيصولا نأ يدنع جرخيف هجارسو هرصح نم هيلإ
 جارسلاو بصحلا نم هيلإ جاتحي امل رخالا فصنلاو دجسملل فصنلا

 نآ كلذ زاج ةيصولا فصن لاصخلا هذه ضعب كلهتسا ولو رصحلاو

 امنإ هنأ ىنعملا ىلع كلذ نم رامعلا اهيلا جاتحي ام تقو يف اهيف ذفني

 ناك ناف تلق . كلذ ىلإ جاتحي ال دجسملا نأل . كلذ ةيصولاب. ديرأ

 له هبصح قر دقو هيف ةالصلا رئاجلا ناطلسلا هلهأ عنم دق دجسملا
 ىجري اميف زوجي امنإ كلذ يل نيبي ال لاق . كلذ نم بصحي نأ زوجي
 . اهوحنو ةالصلا مايق نم ةعاطلل عفنلا هيف

 . لصألا ع ابي الف ب رخف لجسم ىلع الام فقوأ نمو : ةلأسم

 يفاسم ثالث يف لام هل لجر يف تاباوجلا ضعب نم : ةلأسم

 اهيف هل ال ىرخأ ةيرق نكاس لجرلاو هريغ ال دجسم اهيف ةافسم لكو
 كلت نم ةلخنب ىصوأو ةافولا هترضح مث ةالصلا اهيف رصقي وهو لام
 دحأ دجسمل نوكيأ ةيرق يأ نم دجاسملا يأ نيبي مل و دجسمل يناسملا

 لطبت مأ اهيف تام يتلا ةيرقلا دجسمل نوكي وأ لاملا اهيف يتلا يفاسملا

 . ملعأ هللاو اهيف تام يتلا ةيرقلا دجسمل اهنأ باوجلا . ةيصولا

٤٤



 هامس دق دجسمل امهرد نيثالثب هلام يف ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 يف امهرد نوثالثلا هذه لعجيو كلذب ىفتكي فورعم دجسم وهو
 دجسملل ةيصولا ينعم تبث اذإ هنأ ىعمف دجسملا اذه ةرامع

 كلذ يف هل ىنعم ال هنأل هترامع يف الإ هل ةيصولا نوكي الف . فورعملا
 . هترامع يف نوكي ال كلم

 نيثالثب دجسملا اذه رمعي نما را اذإ يصولا نعو : ةلأسم
 له لحلا يف هترجأ ريجألا هيلع قحتساو هبو هيلإ ىصوا امع امهرد

 بجوتسا امم لحلا يف ريجألا هاربأ اذإ ةيصولا نم صلختيو يصولا أربي
 يصولا أربي هنإ يعم لاق . دجسملا اذه ءانب نم هب هرجتيا امم هيلع

 هيلع هبجوتسا امم لحلا يف هلعجو ريخالا هأربا اذإ ةيصولا نم صلختيو
 هيلع قحتسا اذإ أربي هنإ يعم لاقو . دجسملا اذه ءانب نم هرجتيا ام

 . هذه كتفص ىلع دجسملل اهلاحب ةيصولا نوكيو همزل دق امم ةرجألا
 نم ءارجالل وه صلخو امهرد نيثالثب دجسملا اذهل رجتيا هناف تلق

 ةيصولا مهارد ذخاي نأ هل له هلام نم مهارد وأ رمت وأ بح كلذ

 ءارجالا رجتا اذإ هنأ يعم لاق . ةيصولا مهارد ذخأي نأ ىلع مهاطعأ اذإ
 دق اضعب نأ بسحأف ةينلا هذه داقتعا ىلع هسفن ىلع امهرد نيثالثب
 ذفني امم كلاملا لام نم ذخأي نأ ىلا هلام نم يطعي نا كلذ هل زاجا

 رمأب الإ كلذ هل زيجي ال اضعب نأ بسحأو . اياصولاو نيدلا نم هنع
 هب ىصوا امب ءارجألا رجتيا ناك نإو . ةثرولا زمأ عسي اميف ةثرولا

 ىلع مهاردلا نأل مهيأرب الا اضورع مهيطعي يدنع هل نكي مل كلاهلا
 . كلاهلا هب ىصوأ ام

. ٤٥



 هترضح لجرو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 ةلحملا يفو . دجاسملا يأ نيبي ملو دجسملل ةلخنلا هذه لاقف ةافولا
 ةلصتم دالب تناك امبرو اذه نوكي ام ةريثك دجاسم وأ دحاو دجسم

 دجسملل اهنأ دجوي دقف . كلذ مكح ام هريغو عماج دجاسملا ةريثك

 ام ىلإ يدنع هبشي اذهو ةلحملا دجسمل اهنأ ىري اضعب لعلو عماجلا
 . ملعا هللاو هيلإ دصق دق هنأ سوفنلا هيلإ نئمطت

 يف لكوت اهترمث لوعجم ةلخن نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ذخؤي نأ زوجي له رخا دالب ىلا لمحو اهترمث يف طلغف ريغص ىلصم
 نيعلا مئاق ماد ام ال لاق . ىلصملا كلذ يف هلدب معطيو نزولاب رمتلا اذه

 . هلدب معطي نأ زاج نامضلا مزلو فلت ناف . هب ىصوأ ثيح لعجيف

 ارمت هب ىرتشاو هسفن ىلع رمتلاب هب طلغ يذلا اذه بستحا ناف تلق

 زوجي الف نيعلا مئاق ماد ام لاق . أربي له ىلصملا كلذ يف معطأو هلدب

 . هنمض اذإ هلدب ارمت لعجي كلذكو هريغ

 ىصوأ ىتلا ةلخنلا نع يلاعسلا دمحأ نب دمحم باوج نم : ةلأسم

 رضح نم اهنم لكأي نأ زوجي هنأ اندنعف ناضمر رهش يف روطفلل اهب

 . عجر . ملعأ هللاو ادح هيف دجي ملام ريقف وأ ينغ نم هتيب
 كلت نم عقوف هحالص يف لوعجم دجسملل لخن نعو : ةلأسم

 يف هلسفو امرص ىرتشاو لخنلا ةيقب نم انط الجر نأو ءيش لخنلا
 ةيقب ءانطف تفصو ام ىلعف . كلذ هعسي له تلق لخنلا كلذ ناكم

 تلعج لخنلا تناك نإ دجسملا حالص يف الا هلعجي نأ هعسي ال لخنلا

 دق هنآل كلذ ىرن الف امرص اهب يرتشي نأ اماو . دجسملا حالصل

٤٦



 نم ينطي نأ زوجي له تلقو . لخنلا هل تلعج ام هئارش يف فلاخ

 اعضوم وأ اضرا اهب يرتشيو هحالص يف تلعج يتلا دجسملا لخن
 يف لعجي ةلخنلا هذه ءانطف تفصو ام ىلعف . دجسملل هيف لسفي

 لسفلاو ضرألا ءارش نأل كلذ ىوس يف لعجت ال دجسملا اذه حالص
 الا دجسملل هحالص لصي الف لسفلا تومو . كردلا هيف نوكي دق

 . ةدايز ملعأ هللاو كلذب ىصوا يصوملا نوكي نأ

 رصحلا امأو اهفوقسو اهردج دجاسملا حالصا ليقو : ةلأسم

 . سانلل هعفنم كلذف ءاملاو جارسلاو

 ةعفنم وه لب دجسملا حالص نم وه سيل دجسملا ىدبو : ةلأسم

 . مالسالا يف ةروفحملا رئبلا نم وه ىدبلاو سانلل
 يتلا دجسملا لخن نم ىنطي نأ زوجي له تلقو باتكلا ىلا عجر

 دجسملل هيف لسفي اعضوم وأ اضرا اهب ىرتشيو هحالص يف تلعج
 لعجت ال دجسملا اذه حالص يف لعجت لخنلا هذه ىنطف تفصو ام ىلعف

 تومو كردلا هيف نوكي دق لسفلاو ضرألا ءارش نأل كلذ ىوس يف
 كلذب ىصوا يصوملا نوكي نأ الإ دجسملل هحالص لصي الف لسفلا

 . ملعأ هللاو
 رامعلا عفتني ال ليق دقو هللا همحر ديعس يأ خيشلا نع : ةلأسم

 . ملعأ هللاو دجسملا لام

 ىصوأ ام لاق نم لاقف . دجسملل ةيصولا يف ليق دقو لاق هريغ نمو
 نإ لاق نم لاقف . دجسملا حالصل وأ دجسملا ةرامعل وأ دجسملل هب
 لعجي الو هترامعو هحالصو دجسملا ءانب يف الإ هلك نوكي ال كلذ

٤٧



 كلذ لعجي لاق نم لاقو . هج رس الو هئابصح الو هرصح ف كلذ

 . دجسملا ح الص ف و دجسملل كلذ نال . دجسملا نم كللذ لك ف

 رصحلاو ىصحلا يف لعجي الف دجسملل هب ىصوأ ام لاق نم لاقو

 وأ دحسملا ةرامعل وأ دجسملا حالصل هل ىصوأ نم امأو . جارسلاو

 نم لاقو . جارسلاو ريصحلاو ىصحلا ف كللذ لعجيف دجسملا رامعل

 اذاف ةعفنملا ةرامعللو ةرامعلا نكلو كلذ يف لخدي ال حالصلا لاق

 كلذ لعج دجسملا عفانمل وأ دجسملا ةعفنمل وأ دجسملا ةرامعل هب ىصوأ

 .نم رامعلا عفانم هيف لخدي ام هنأل هنيعب دجسملا ةرامع صخي امن

 . ملعأ هللاو جارسلاو رصحلاو ىصحلا

 نم نع هللا مهمحر نيملسملا بتك نم ةميدق ةروثنم نم : ةلأسم

 اهتميقب اوطعي نأ ةثرولل له دجسم ةرامع يف مهارد ةرشعب ىصوأ
 كلذ لاق . ةلمعلا ءارك ف . دجسملا ةرامعل نوعدلاو ع وذجلا نم ائيش

 . رمعي اذهب نال زئاج

 نع هتلأس و نسحل ١ نب لمح نسحل ١ يأ نع بسحأ : ةل اسم

 هئانب يف لاملا اذه لعجي لاق لاملا اذه لعجي امل دجسملل هب ىصوأ لام

 دجسملا حلاصم يف ناك ناف تلق . هب الا دجسملا موقيال امو هئامغو
 لعج الو جارسلا كلذ نم هيف ج رسي الو تلق . معن لاق كلذك وهأ

 ىصوأ ناف لئاق هل لاق . رامعلل كلذ ال لاق ىصح الو ريصح هيف

 رامعلل هزم ءيشو ريصحلل هنم ءيشو جارسلل هنم ءىش لام دحسملل

 لضف ام لعجي له لاملا نم ائيش هنم لكل ىمسو كلذ ريغل هنم ءيشو
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 امم ءيش لكل نوكي امنإ ال لاق . ءيش يف ءايشالا هذه نم ءيش نم

 الام هب ضياقي نأ دجسملا لام هدي يف نمل لهف تلق . هب هل ىصوأ

 ةلغ هنم نوكيالو لاملا اذه لطبي نأ فاخ اذإ هنم لغأو هنم ريخأ

 تلق . ال لاق هنم ريخأ دجسملل ىرتشي الو هعيبي الو تلق . ال لاق

 نم هدي يف لضف ام عيبي لهف هل تلق . معن لاق هعرزيو هلسفيف هل
 ىرتشي لهف هل تلق هداسف فاخ اذإ معن لاق . مهارد هلعجيو هتلغ

 معطي لهو تلق . ال لاق . دجسملل لام لصأ ةلغلا كلت نم لضف امب
 ءيش لعجي ال لاقو . ال لاق ءارقفلا هنم لضف امم دجسملا لام نم

 ىوقيل ةصقن هريغ دجسم لام يف دجسمل ىنبي الو هريغ دجسمل دجسم
 . دجسملا اذه اهب
 ىوقيل هصقن ءارقفلا لام يف الو . ةيفاصلا يف هل ىنبي ال كلذكو لاق

 نم كلذكو هل تلق . معن لاق هسفن لام يف هل ىنبيف هل تلق . اهب

 دقو . ربلا باوبا نم ءىشل وأ ليبسلل وأ ءارقفلل لام هدي يف ناك
 زوجي له اذه دي يف وهو ربلا باوبا نم باب يف لاملا كلذب ىصوأ
 كلذ لعف ناف تلق . ال لاق . هنم لضفا نوكي امهب ضياقي نأ هل

 يلصي نمل هنأ دجسملا رامعل هب ىصوأ لام يف لاقو . معن لاق نمضي

 تلق .. هرامع كتلؤأف رذع نم الا سمخلا تاولصلا دجسملا كلذ يف
 هرامع امنإ . ال لاق لاملا نم ءىش ءانبلاب هرمعو هانب نمل نوكي الو هل

 . سمخلا تاولصلاب هنورمعي نيذلا

 هنم ىرتشي نأ زوجيأ دجسملل فقو رمت نع هتلأسو : ةلأسم
 هللا و زوجي ال هنأ يل ناب اميف هباوج . دجسملل هعبر كرتيو ساطرق

 . ملعأ
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 نم نوكيأ دجسملا يف هيلع أرقيل عفرملا يرتشي نميف : ةلأسم
 رقي ردقي هنأل دجسملا هرامع نم نوكي الف . ال مأ دجسملا ةرامع

 . ملعأ هللاو عفرم الب

 لجر نعو . نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اودجي ملف ناضمر رهش يف سانلا اهترمثب رطفي دجسم ىلع ةلخن فقو
 ىلع اهترمث فرصي نأ هل سيل لاق . همزلي ام ناضمر يف اهلكأي نم
 . هيلع تفقو ام ريغ

 برخ دق ادجسم اهب رمعي مهارد الجر يطعي لجر يف تركذو هنمو
 اهنم آربيأ تلق اهنم لحلا يف مهاردلا هاطعا يذلا هلعجيف لجرلا اهبهذيف

 هذه لقي ل نإو اهنم هلح هعفني الف دجسملل انيد هيلع تراص دقو

 حالص يف اهلعجاو مهاردلا هذه ذخ هل لاق امنإو دجسملل مهاردلا

 نإ هيزجي لحلاف دجسملا ىلع اهب عوطتي رخآلا لام نم اهناف . دجسملا

 دجسملا اهب رمعي مل و اهبهذا نإ كلذكو تلق . لعف ام سئبو . هللا ءاش

 مكحيأ اهذخأي نأ هنم اهبلطف مهاردلا هاطعأ يذلا هيلع عفرف هرما اك

 . عجر اهدرب هيلع مكحي معن لاق اهدرب هيلع

 ةريبك ةلغ هيلع فقو نم عمتجا دجسم نع لئسو : ةلأسم
 رامعلا ماقم موقي نم وأ رامعلل زوجي له رامعلا ىلا جاتحي ال رماع وهو

 يف اهوديزيو دجسملا برقب اضرأ ةلغلا كلتب اورتشي نأ كلذ يف
 . كلذ زوجي له عستيل دجسملا

 نأ اوأر ناف رظنلا ىنعم يف امأو . كلذ زوجي الف مكحلا يف امأ لاق

 اورتشي نأ مهل زوجي كلذكو هل تلق . يدنع كلذ زاج حلصأ كلذ
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 لثم اذه نإ يعم لاق . هتلغ نم حلصيو اضيا هيلع افقو لعجت ةلخن هل

 عابت دجسملا ضرأو . حلصا كلذ نأ ىلع مهنيب رظنلا عقو اذإ لوألا

 . الف فوقولا امأو دجسملا يف

 هذه لاق اذإو دمحم يبأ نع نظأ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . دجسملا حالص يف كلذ عابي نأ زاج دجسملل ضرألا وأ ةلخنلا
 ديعس وبا لاق هعيب زوجي الف دجسملا ىلع فقو ةلخنلا هذه لاق اذإو

 افقو نوكت اهنأ دجسملل ةلخنلا هذهب ىصوأ اذإ هنأ ليق دق هنأ يعم

 يهو هحالص يف اهتلغ لعجتو لغتست امناو هحالص يف عابت نأ زوجيالو
 عابت نأ اهب ىصوي نأ الإ . متست مل وأ افقو تيمس هيلع فقولا ةلزنمب

 ىصوأ اذإو . هحالص يف لعجتو ىصوأ اك عابت اهناف هحالص يف لعجتو
 اذإو . ةثرولل اهتلغ نأ يعمف عبت مل امف هحالص يف لعجتو عابت نأ

 اهتلغو دجسملل يهو هحالص يف لعجتو عابت دجسملل ةيصو اهلعج
 دجسملل اهب رقأ اذإ هنأ يعمو دجسملا حالص يف ىف اهوعيبي نأ ملو هل

 فلتخي هنأ يدنع هل ارارقا هانعم جرخي ام ىلع دجسملل رارقإلاف ارارقا

 قحتسي نمو نيكلاملل وه امنا رارقالا نأل رارقالا تبثي ال ليقف هيف

 كلذ لبق هجوب اهقحتسا دق نوكي نأ ىنعم ىلع تبثي ليقو كلملا

 ةلزنمب يدنع ناك هل رارقالا تبث اذإف . لاملا نم هل وه امب هل رقأ امناف

 نم ءاوس هلك وحنلا اذه ىلعو لوقلا اذه ىلع هيلع افوقوم ةيصولا

 عيمج نم لوصالا نم لامب وأ ليبسلا نبال وأ ءارقفلل ةلخنب ىصوأ
 ذفنيو عابي هنأ ىمسي ىتح افقو مسي مل ولو . فقو وهف لوصألا

 نم ىلع كلملا عبي مل اكلم تبث اذإ هنأل هيف ىصوأ يذلا هليبس يف
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 ليبسلا نبا ىلع الو ءارقفلا ىلع الو دجسملا ىلع ةجح الو هيلع ةجح ال
 . ةلاحم ال فقو وهف بابسالا هذه ىلع افقو يمس اذإو ليبسلا ىلع الو
 رمعل وأ ديزل وأ ءارقفلل لاملا اذهب ىصوأ ول نأ هيف فلتخي هنأ يعمو

 ةمساقملا هيف تبثي ال هنال ةلمجلا عيب زوجي لاق نم لاقف فورعم دحال وأ

 لاقو . انمث مسقو عيب مسقني مل اذإ هنأكو هلام ىلا غلبي نأ لاملا برلو

 هلام عاب كيرشلا ءاش ناو فقو وهو ءارقفلا لام عابي ال لاق نم

 لام هبشي يدنع دجسملا لامو . هئاكرش ىلع هنمأي نم ىلع اعاشم

 دق هنأل . هيلع فوقولا يف ةجحلا يف انعم تبنأ نكي مل نإ ءارقفلا

 دبالا ىلع هيلع فقوم هنأ ىجري ال ابارخ برخف لامب هل ىصوأ ول ليق
 الإ هلام عابي الف هيلع ةجح ال نمو . هترامع ىلع ردقي عجري هلعلف
 ابارخ لاملا اذه تبث دقو دجسملا اذهب برخ نإف . هنم هل دب ال اميف
 كردت مل و عبي مل نأ رمعي ال نإ فاخيو هعيبب الا هترامع ىجري ال

 ىلع لوقلا اذهب كسمتيو هيف عابي نأ ينبجعأ كلذ نود هجوب هترامع

 اذاف هب رمعيل لاملا ىنعم امنإو ابارخ ادجسم نوكي ال هنأل هجولا اذه

 اهعيب يدنع زاج لوصالا نم هلام عيبب الا هحالصو هترامع ىلا غلبي مل

 مل نزو لوصالا نم ميتيلا لام عيب زوجي اك ةجح هيلع نكي مل نإف
 يف يفاوصلا :عيب زاجأ نما زاجأ دق امكو ةحلاصم يف ةجح هيلع نكي
 فقولا ىنعمب نيرخآلاو نيلوالا عمجي كرتشم لام وهو ةلودلا حلاصم

 ةرورضلا ينعم دنع هعيب تبثف نيدلا موي ىلا نيملسملا نم يتأي نمل
 . فالتخالا ينعم يف كلذ لثم اندنع اذه كلذك نيدهاشملا رظن يف

 . عجر
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 رشاعلا بابلا
 جارسلل ةيصولا

 نيسمخب رخآل ىصوأو مهرد ةئامب لجرل ىصوأ لجر نعو
 امهرد نيرشعب رخال ىصوأو امهرد نيثالثب رخال ىصوأو . امهرد

 امئاد احابصم هلام نم هامس دق فورعم دجسم يف حبصي نأ ىصوأو

 . كلذ يف مكحلا فيك افورعم ائيش حابصملل .ىصوملا اذه مسي مل و

 برضي وأ اياصولا لهأل هيف برضيف ىصوملا لام ثلث ىلا رظني لاق

 بهذو دجسملا مدهنا اذاف هيلع فقويف ىصوملا لام ثلثب حابصملل

 مه اياصو اياصولا لها ىفوأف هحابصم هيلع فقوأ يذلا ىلع عجر

 ىصوأ اذإ لاقف لاق . كلذ يل رسف تلق ةثرولا ىلع ةيقبلا اودرو هنم

 ىصوأ دق هنأ انملعف مهرد ةئاثلث دجوف هلام ثلث ىلا رظنيف تفصو امك

 ةئامسمخ كلذلف ناتئام . ىرخالا اياصولاو . مهرد ةئامئالثب حابصملل

 . امهرد نينامثو مهرد ةئام ثلثلا سامخأ ةثالث حابصملل فقويف مهرد

 ىطعيو . امهرد نيتس مهرد ةئامثالثلا سمخ ةئاملا بحاص ىطعيو

 يطعيو امهرد نيئالث مهرد ةئامثالث سمخ فصن نيسمخلا بحاص

 ىطعيو . امهرد رشع ةينامث ةئامثالث سمخ راشعا ةثالث نيثالثلا بحاص

 ناف ةئامثالثلا ةميق رشع انثا ةئامثالثلا سمخ سمخ نيرشعلا بحاص

 هنم قبي مل و بهذو . دجسملا مدهنا مث امهرد نيناثب دجسملل حبصأ

 اهنم عفدف ةئاملا هذه ىلإ رظن هؤانب دوعي نأ نكمي ال اباهذ بهذو :ائيش

 ةئام هيصو هل تمتف ىلوالا نيتسلا عم امهرد نيعبرا ةئاملا بحاص ىلإ
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 ىلوالا نيثالنلا عم امهرد نورشع نيسمخلا بحاص ىلإ عفدو مهرد

 امهرد رشع ينثا نيثالثلا بحاص ىلإ عفدو . امهرد نوسمخ هل تمتن
 بحاص ىلا عفدو امهرد نوثالث هتيصو هل تمتف ىلوالا رشع ةيناثلا عم

 امهرد نينامت مهاندز ام عيمجف امهرد نورشع تمت مهارد ةينامث نيرشعلا

 . ةثرولا ىلإ درت امهرد نورشع يقبتو
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 رشع يداحلا بابلا

 دجسملا لام يف

 ضرألاب يدنع اهلف هلام يف دجسملل وأ ءارقفلل ةلخن تناك اذإ امأو

 يف هل ةلواحم الو ضايق يدنع امهيف سيلو ناتعيقو امهنأ ملعي ىتح
 . املاح نايعديو هسفنل كلذ

 ىلصملاف يه نمل فرعت مل و ىلصملا يف يتلا ةمازلا امأو : ةلأسم
 ةحابا وأ كلم نم هل هنأ كلذ ريغ حصي ىتح هل هنأ هيف امب ىلوأ يدنع

 كلذ حص ناف ريغلل اهنإ لاق نم لوقو ىوعد هل اهنإ لاق نم لوقو
 ىلصملا اذه ناك نإو ىلصملا ماكحأ يرجي ام ىلع ىلصملل اهلاحب يهف ًآلإو
 دجاسملا ليبس هليبس ناك نإو . هكلامل هيف امو وهو كلملا هيلع ىرجي

 . قحب الا كلذ ريغ يف لعجي الو هحالص يف لعج هنم ءاج امو هيف امف
 تكردا ام ىلع وهف تاحابملا قيرط نم هنإ ةنس كلذ يف كردا ناف

 دجسملل اهناف دجسملل اهنأ اهليبس كردا يتلا لخنلا اماو هيف ةنسلا

 كرتيف هرما هبتشا ءيش لكو ةدودحم ةنس نم هيف كردأ ام ىلع هيف لعجي

 . ءايشالا عيمج نم ىلوأ هرما حصي نأ الا هيف لوخدلا

 اهيركي نم ءارقفلا ضرأو دجسملا ضرأ نع هتلأسو : ةلأسم
 . قحلاب ماوقلا اهيركي لاق

 يف بستحملا اماو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع هتلأسو : ةلأسم
تيشخ رذع ريغ نم عاض ىتح ةبسحلا دعب هكرت اذاف دجسملا لام



 تعاض ىتح دجسملا لخن اوكرت اذإ رامعلا نأ تفرع دقو نامضلا هيلع

 رامع نم ناكو كلذ ىلع ردقي ناك اذإ كلذو . نامضلا مهمزل

 . نامضلا هيلع يل نبي مل ريثك رامع هل دجسملا ناك نإ اماو . دجسملا

 / . ملعأ هللاو رذع نم الإ هعديو

 مهسب اهلمعي نم يطعت له دجسملا ةلخن نع هتلأسو : ةلأسم

 زاوج تدجو انأ يذلاو . اهلمع هبرقب ناك نم ىلعو ال لاق . اهنم

 . هل كلذ

 له . ةرقوم تناك اذإ دجسملا ةلخن نع اضيا هتلأسو : ةلأسم

 زوجي هنأ انأ تظفحو زئاج كلذ لاق . اهلمح نم اهيلع لدعي نأ زوجي

 . ةميق دلبلا كلذ يف اهل نكي مل اذإ قوذعلاب عافتنالا

 اهلمعي نم اهيطعي نأ هل له دجسملا لخن يلي لجر نعو .: ةلأسم
 كلذب موقي ناك اذإ هنإ يعم لاق . لاومالا نم اهريغ لثم بيصنب

 هنكمي مل :نإو يتإ بحا ناك هلامو هسفنب كلذب ماقو لضفت ناف لدعلاب

 هعسي نأ توجر ةرمثلاو لاملل حلصا كلذ ناكو لعفي مل و كلذ

 . كلذ

 دارأ لجر لام برق برخ دجسم يف ديعسوبا لاق : ةلاسم

 يعم لاق . كلذ هل له هلثم رخآ ادجسم هلام نم ينبيو هذخأ لجر
 وأ هلثم ناك اذإ هنأ هريغ وأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي هنإ
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 نإو . كلذ هل زاج هترامعو دجسملا حالصل كلذب دارأو هنم لضفا

 بحن مل وه هحالص الا كلذ ريغل ءالؤه هل كلذب حالصل كلذب دارأ

 هترامع يف وه كلذب ديريو . حالص هيف دجسملل نوكي ىتح كلذ هل

 ثادحالا فوخ كلذ زجي مل ضعبو لاق . هلوق ىنعم ىلع وه

 . لصألل كالهتسالاو

 ةاصح فذحي لجر ىلإ رظن هنأ ع يبنلا نع ليقو : ةلأسم
 نم هنإ يع يبنلا لاق مث تعقو ىتح هنعلت تلازام لاق دجسملا نم

 مهيدانو فذحلا وهو ركنملا مكيدان. يف نوتأتو طول موق قالخا

 . مهسلجي
 يف ادجسم رمعي نأ دارأ لجر يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم

 برقأو دجسملل هزنأ عضوملا كلذ نأ سانلا ىري عضوم يف هضرأ
 دجسملا كلذ وه لعجيو .. هيف وه يذلا هعضوم نم لضفاو ءاملا ىلا

 دجسملا ىنبو لعف دق هناف هل تلق . ال لاق كلذ هل زوجي له هلام يف

 دجسملا اذه رمعي نأ همزلي لاق كلذ يف همزلي ام دجسملا اذه مدهو

 ةينلا هذه ىلع هانب يذلا رخآلا دجسملا مدهي نأ هلف تلق هبرخ يذلا

 امأو ارارض هانب يذلا دجسملا نكي مل نإ كلذب هرما الف انأ امأ لاق

 تلق . ليبسلا اذه ناك اذإ اسأب هيلع رأ مل ارارض نكي مل و همده نإ
 دارأو ًادحسم هامسو هسفن تاذ نم هلام ىيف ادجسم ىنب هنأ ولف هل

 هامسو دجسملا كلذ يف ىلص اذإ لاق . كلذ ىلا برقي ناك له هبارخ

 . كلذ ىلا برقي مل ادجسم
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 كلذ لمح نأ زوجأ دجسملا يف ءاقس لعج لجر نعو : ةلأسم

 . هكلامل ناك ام الا كلذ زوجي الف رباقملل اقسلا

 لخن ف اوضارتي نأ رامعلل نا ديعسوبا هنأ وجرا لاقو : ةلأ اسم

 الإو اوقفتا نإ اف كلذ ىلع نمؤي نمم مهدحا دي ف اهولعجو دجسملا

 موقي مهريغ نم وأ مهنم نيمأ دي يف اهولعي نأ ىلع مكاحلا مهربج

 فورعم هعضومو برخ .دق دجسم عضوم عرز نمو : ةلاسم
 وهو هريغ اناكم دجسملا اذه كرتي نأ الا كلذ لحي الف كلذ لحأ

 هريغ اناكم لدبي ال ليق دقو لاق هريغ نمو . بوبحم نب دمحم لوق

 كلذ سيلو . ةجحلا لاوزو كردلا ةفاخم كلذ لحيالو لوحي الو

 ١ . دحأل

 همهس لعجف ع اشم ل ام نم ةصح هل لجر نع لئس و : ةل اسم

 يلي نمو هوذخا اذإ هئاكرش ةمساقم هيلع له دجسملل لاملا كلذ نم

 هكيرش ىلع هلخدي ررض ىطعملا نم ناب نإ لوقأ لاق . كلذ ةمساقم

 ىل ناو دارا ام اهيف لعفي مث دجسملا اهاطعا يتلا هتصح ةمساقمب ذخأ

 لاومألا رئاسك ةمساقملا هيف همزلي نأ يل نيبي الف مهل ررض هنم نبي :ي نكي
 ميتيلاو بئاغلا لام ةلزنمب سيلو هيلع ةجح ال هنأل دجسملل تبل ث اذإ

 هيلع نيملسملا نم دحاوك هيف كيرشلاو لقتنيو لوزي لام كلذ نأل

 نوكيو لاق . انماض ناك اهعيض اذإو اهعيضي الو اهب مايقلا مهيلعو

 ىأر نإف تلق هدي ىف ةنامأ اهريغو ةرمثلا نم دجسملا ةصحك هتصح
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 نم كلذكو مكحلا يف زوجي كلذ ملعا ال لاق حلصأ همسق نا مكاحلا

 . ةيفاص يف كيرش هل ناك

 مهارد هللادبع نب دمحم خيشلا نع نظأ باوج نمو : ةلأسم

 ةنامأ لكو سانلا نم لجرل ىرخا ةنامأو دجاسم ةثالث ما نيدجسم

 ليكو فرعي مل و تانامألا تطلتخاو نقرخناو ةدملا تلاطو رارص يف
 رخالا نم رثكا ينالفلا دجسملل فرعي هنأ الا دجسم لكل مك دجاسملا

 اميف نيمألا اذهف صالخلا فيك لجرلا ةناما كلذكو ددعلا ظفحي مل و

 نيب مهاردلا هذه يف مسقلا مكح نوكي فيكو . هللا نيبو هنيب

 . ةريح يف نيمألا اذه عقو دقو ةعيرشلا مكح يف لجرلا ةثروو دجاسملا

 مسقنيف ددعلا ملع حصي ىتح ةفوقوم اهنإ لوق نالوق كلذ يف باوجلا
 هللا ءاش نإ كلذ ليكولا رحتي لوقو . مهاردلا ددع ىلع كلذ عيمج

 . ملعأ هللاو كلذ نيب همسقيو

 نإف تطلتخاف سانلل ةناما تناك مهارد نعو يلع يبا نع دوجوملاو

 تناك اذإو رثالا نمو هنمو . ةفوقوم تناك الاو ةمسقلا ىلع اوقفتا

 ملعت ىتح . ةفوقوم تناك تطلتخاف اهفرعي ال نمل وأ دجسمل مهارد

 . ملعأ هللاو رثألا نم اهنيعب كتلأسم هذهو . ملعأ هللاو يه نمل

 دق هللا هظفح دمحم نب ناثغ خيشلا لاق هريغ نمو : ةلأسم

 اكلم راص دق دجسملل هلعج يذلا لاملا نأ يل ناب دقو ةلأسملا ترظن

 لصح دقو . ررض كلانه نكي مل وأ ررضلل الخاد ناك دجسملل

 دقف دجسملل تبثي ال لاق نم لوقك سيلو . هلصا دجسملل كلملا

 مل مأ مهمساقف هؤاكرش مساقي اولاق امناو هلصا دجسملل هنإ اذه ناب
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 دجسملل ةصحلا ذخأو مهمساق ول هنأ ىرت الأ دجسملل لاملاف مهمساقي
 ىلا عجر زوجيال اذهف دجسملل ال يلام اذه لوقيو عجري نأ هل زوجي

 مهنأ ريغ هئاكرش ىلع ةرضملا ديري هنإ كلذ نبي مل ناف هل تلق باتكلا

 نيني ال لاق . هيف هجولا فيك دجسملا لام نم مهلام اوفرعي نأ اوبحا

 دجسملل تبث اذإ لاومألا رئاسك ةمساقملا هيف همزلي هنأ اذه لثم يف يل

 نوكي لهف هل تلق . لاح نم هلقنت ةمساقملا نألو . هيلع ةجح ال هنال

 نكي مل اذإ بئاغلاو ميتيلا لام ةلزنمب دجسملل تبثي يذلا لاملا اذه

 عديو ةرمثلا نم هتصح ذخاي نأ هلو يصو وأ ليكو نم فرعي دحا

 نال متيلاو بئاغلا لام ةلزنمب هنأل كلذ يل نيبي ال.لاق . هلاحب يتابلا

 هيف تبثتو لقتنتو لوزتو . كالمالا هيلع ىرجت فورعم لام كلذ
 نم دحاوك هيف كيرشلا نأل اذه هبشي نأ ينبجعي الو قوقحلا
 اذإو هتناما عيضي الو نيملسملا ىلع اك هل مايقلا هيلعو . نيملسملا

 نم لصح امم دجسملا ةصح نوكتو لاق . انماض يدنع ناك اهعينص

 كاحلا ىأر ناف هل تلق . ةمساقملا مدع اذإ هدي يف ةناما اهريغو ةرمنلا
 ال لاق . هتمساقمب رمأي نأ هل له دجسملل حلصأ لاملا اذه ةمسق نأ
 هل ناك نم كلذكو هل ليق . اذه لثم يف مكحلا يف زوجي كلذ ملعأ

 لقتني هنال ملعأ ال لاقف هتصح هل مسقي نأ زوجي له ةيفاص يف ةكرش

 . اهعضوم نم ةيفاصلا ليوحت زوجي الو ةيفاصلا ىنعأ هعضوم نع
 هيلع يذلا يف هللا هظفح دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ لاق : ةلأسم

 هيلإ ةقثلا هدرو ةقث ىلا نامضلا كلذ ةميق ملس اذإ هنأ دجسمل نامض

 هللاو ةنامالا ةلزنمب نماضلا اذه دي يف نوكي كلذ نأ هل هضبق نإ دعب
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 ةئيسنب اهعابو دجسملل ةلخن ةرمث يف بستحا لجر : ةلأسم

 . كلذ ىلع هفلحي نأ عئابلل له يرتشملا هركنأو

 ريغب ةئيسنلاب عاب اذإ هطيرفتب مزال هل نامضلا نال كلذ هل لب باوجلا

 . قيفوتلا هللابو داهشا

 اهنمث فرصيو عابي نأ زوجيأ برخف ةلخنب هل ىصوم دجسم : ةلأسم
 لك ىلع كلذ زجي مل هيلع افقو اهب ةيصولا ناك نإ . ال ما ةرامع يف

 لها رظن ىلا هيف عوجرملا ناكو افقو ةيصولا يف نكي مل نإو لاح
 يف حلصألا اوأر نإو كلذ اولعف اهعيب يف احالص اوأر ناف ىوقتلا

 . قيفوتلا هللابو كلذ ىلع اولمع اهتلغ نم ةرامعو اهكرت
 نم برخ دق ام اوبرخي دجسملا رامع اودارأ اذإ لاقو : ةلأسم

 بشخلا كلذ نم ثرلا اوذخأيو اديدج ابشخ هناكم اولعجي نأو هبشخ
 اهعفنتسي نأ ودارأ نراف لمعلا لبق نم اذهب اودارأ اذإ اذهو كلذ مهل ناف

 ريغ اماو ةمدقتم ةينلا نوكت نأ الا كلذ مهل نكي مل لمعلا دعب نم
 . رامعلا ىأرب الا كلذ زوجي الف رامعلا

 اماو . هللا همحر هللادبع نب دمحم خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 بئاغلا مهس ذخاو هسفنل رابجلا مسقف دجسملاو بئاغلا نيب يذلا لاملا

 بئاغلا نيب وه رابجلا هضبق يذلا نع تلاس همهس دجسملل ملسو
 وه يذلاو عيمجلا نيب رابجلا هضبق يذلا باوجلا ال ما دجسملاو

 يمست يه ةمسق ريغ كلتو دجسملاو بئاغلاو . عيمجلا نيب دجسملل
 حالصلا نم لياصالا نم دجاسملل ءارشلاو ملعأ هللاو ةضحاد ةلطاب
 . ملعأ هللاو رايخلا عيب كلذكو

 توملا هرضحو دجسمل مهارد هدنع لجر نع لئسو : ةلأسم
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 ةقث ىلا اهملسي هنإ يعم لاق . هلام يف اهب ىصوي مأ ةقث ىلا اهملسي

 يدنع لاق . يلو نيملسملا عم ما وه هعم ةقنف هل ليق . اهيلع نومأم
 ةقث هدنع ةقثلا نوكي نأ الإ وه هدنع ال نيملسملا دنع ةقث نوكي هنإ

 . نيملسملا دنع

 ناكو ناسنا هرسك اذإ دجسملا يف تاباوجلا ضعب نمو : ةلأسم
 تلق . هل رساكلا لام نم بارتلا جارخا هرسك يذلا ىلع نإ ابئاغ

 وأ ةرشع اوناكو مهرماب هرسكو دجسملا رامع هب رمأ ناك نإف هل

 هربج ناف تلق . نيرخآلا نود اورسك ام جارخا مهيلع نإ لقأ

 سيل ناطلسلاو هرسك امل نامضلا هيلع ىرأ لاقف هرسك ىلع ناطلسلا

 رادجلاو رادج هتحرص نيبو هنيب دجسم نع هتلأسو : ةلأسم
 هيلع نمل رادجلا لاق . دجسملل رادجلا نوكي له تلق موقل ءامغ هيلع

 زوجي ال لاق . دجسملا لام نم رزوي نأ زوجي لهف هل تلق . ءامغلا

 . موقلل يذلا رادجلا برقب نوكي رادج دجسملا يلي ام ينبي نكلو

 . هب سأب ال لاق موقلا رادجب قزل نإف تلق

 نم ذخأو دجسملا يف ةبشخ لخدا لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 ذخأو ليبسلا ىوط ولدل البح عضو وأ اهنم نودا دجسملا بشخ

 زوجي ال لاق . كلذ هل زوجي له هنم لدبا ام نودا وهو لوألا اهلبح

 وهو لبحلا عضو وأ ةبشخلا لخدا نوكي نأ الإ نماض وهو كلذ هل
 دوجألا لضف باوث هلو . هيلع نامض الف عضي امم الدب لوالا ديري
 . ءاهقفلا ضعب نع يظفح اذهو لاق . هل ناك ام

 اهترمثل نكي مل اذإ لاق قيرطو دجسم نيب ةرجش ءايضلا : ةلأسم
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 اهترمث فصن ناك نمثو ةميق اهل ناك:نإف لاق . اهلكأ ءارقفلل زاج ةميق

 كلذ رمث لكأ زوجيالو دجسملا حالص يف عابت اهترمث فصنو . ءارقفلل
 . ىنغلل

 هل مكحي له قيرط هل فرعي مل دجسم نع لئسو : ةلأسم
 نمثلاف تلق هيلإ عضاوملا برقأ نم نمثلاب قيرطب هل مكحي لاق قيرطب
 . نيملسملا لام تيب يف لاق . نوكي نم ىلع

 نم تركذ اميف هللا همحر هللادبع نب دمحم باوج نم : ةلأسم

 ةدايز الب رشعلا ةرثكتسم ةعامجلاو رشعلا هلو دجسملا لامب مساقلا لاح

 . ملعأ هللاو دجسملا حالص يف نورظانلا مهنأل ىلوأ ةعامجلا رظنف نيتلخن

 اهلعج ةلخن يف تركذو يلع نب دمحم نب يلع نم باوج : ةلأسم

 وأ اهب ضايقلا زوجي له لجر لام يف ةلخاد يهو دجسملل اهبحاص
 . كلذ زوجي ال مأ اهنم لضفأ وأ اهريغ ةلخن هلام نم دجسملل لعجي

 تبثي الو زوجي ال دجسملا لخن يف لادبلاو ضايقلا نأ هللا كزعا ملعاف

 . ملعأ هللاو هب ىصوأ ام الا هل سيلو انفرع ام ىلع

 نم سانا دنع نم بارخ وهو دجسملل بلط نمو : ةلأسم
 ام هنم رمعف هيلا نوملسي اوناكو هبارخ هب رمعيل ابح وأ مهارد دلبلا

 . همزلي ام اهب مايقلاو اهدوجو نع زجعو ةعبت ذخا اميف همزلو رمع
 هترامعو دجسملا حالص يف كلذ نم نمض ام ءادا يف داهتجالا هيلعف

 هرضحي ىتح بلطم وأ لايتحا وأ لام هجوب كلذ ىلع ردقي مل ناف
 ناف هقث يصو ىلا يصويو ةاقنلا كلذ ىلع دهشيو . هب صويلف توملا
 ملع دقف لام هل دجوي مل ناو . هلام نم هنع كلذ ذفنا لام هل دجو
 هللا ناف ردقي مل ناف . هنم صالخلاو كلذ ءاضق يف داهتجالا هنم هللا
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 هيلع ناك نمو . ميحر روفغ هللاو هللا ءاش نإ هنع يضقي ىلاعتو كرابت

 نيد ءاضق بجوأ ام هجولا اذه نم دجسملل هعابت هيلع ناكو نيد

 يقب ام كلذ دعب ناك ءيش هنم لضف ناف . هغرفتسي ىتح سانلا

 سانلل ام كلذ عيمج بسحيو . هيلع نيد وهو ءاوس هلكو دجسملل
 ءافو هلام يف ناك ناو ءافو هيف سيل هلام ناك اذإ ةصحلاب دجسملل امو

 . ملعأ هللا و هنع ىزجأ دقف هب ادب امف

 دجسملا يف ةعوضوم يهو دلب دجسمل عوذج نعو : ةلأسم
 بهذت نأ ةفاخم هلزنم ىلا لجر اهلمحف عذجلا دعب عذجلا هنم قرسي

 انعف زرحاو اهل ظفحا هتيب يف هدنع نوكت اهنأ ىأرو قرسلاب عوذجلا

 اذه برهف . مهلك اوبره وأ بره نم مهنم برهف فوخ دالبلا
 نامض الف . اهل انماض نوكيأ عوذجلا تبهذ دقو عجر مث لجرلا

 . هيلع

 دجسملل هلخن ىنطي نم يف دمحا نب نسحلا يلع يبا نعو : ةلأسم
 . ال مأ نامض هيلع اهصوخ نم رسكيف اهيف هل بستحي وأ متيل وأ
 ةميق هل سيل اميف تفرعو نومضم لاومألا يف أطخلا نأ تفرع يذلا
 نا وجراو اطخلا لع هيف نامض ال هلثم ىلع سانلا بساحتي الو
 يف متيلا يف اوصخر دق مهنأل . حالصلا ىلا دصق اذإ برقا بستحملا
 عأ هللاو هرقعف هقلحي نا دارأ اذإ لوقلا ضعب

 هدي يف ليكو نع تلأسو حرفم نب دمحا باوج نم :.ةلأسم
 ضعب نم لضفا وه ام اهيف امهلعجيو امهرمث طلخيو . نيدجسملل لام
 طلخ هل زوجي الو هدنع ةناما يهو امهرمث طلخي نأ هل زوجي ال هنأ ملعاف
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 دوعي الو امهنيب لدعلاب همسقيف لعف ناف . كلذل نماض وهو ةنامألا
 . ملعأ هللاو كلذ ىلا

 بناج يف يهو دجسملل ةلخن عضوم هلام يف ناك نمو : ةلأسم
 وأ كلذ ىلع دهشيو هرضح وأ هلام نم هيلع ينبي نأ هعسي له هنم

 . زوجي ال هنأ تفرع يذلا . هعسي ال

 دلبلا يفو دجسم يال نيبي مل و دجسملل ىصوأ نإو : ةلأسم
 اهنظاف عماج دجسم دلبلا يف ناك نإو . كلذ نوكي نمل ةريثك دجاسم

 . ملعأ هللاو ةيناث اهارأ امف عماج دجسم هيف نكي مل نإو . هل نوكت

 دجسملل ةلخنلا هذه لاقف ةافولا هترضح لجزو هنعو : ةلأسم
 .ام ةريثك دجاسم وأ دحاو دجسم ةلحملا يفو دجاسملا يال نبي و

 ام هريغو عماج دجاسملا ةريثك ةلصتم دالب تناك امبرو اذه نوكي

 . كلذ مكح
 دجسمل اهنا :ىري اضعب لعلو . عماجلا دجسملل اهنا دجوي دقف باوجلا

 . هيلإ دصق هنأ سوفنلا هيلا نئمطت ام ىلا يدنع هبشي اذهو هلحملا

 رجاتسي نأ هل له مهارد دجسملل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 حالص يف كلذ ناك اذإ هنإ يعم لاق . دجسملل انبل لقني كلذب اريجأ

 نبللا اذه لقنل اريجأ رجأتسا نإف تلق . يدنع زئاجف دجسللا

 لع نوكي له اريثك ائيش دجسملا نبل نم ريجألا اذه رسكو دجسملل
 نمؤيو نبللا اذه لقنل اريجأ رجأتسا اذإ هنإ يعم لاق . نامض رجاتسملا

 اذإ اماو . ريجألا ثدحا اميف نامض هيلع يدنع نكي مل كلذ ىلع

 ىلع هرجاتسي نأ هل ينبجعي مل كلذ لثم ىلع نمؤي ال اريجأ رجأتسا
 . كلذ
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 اهلعجي نأ هل له دجسملل ةعبت هيلع لجر نع لئسو : ةلأسم

 لدعلاب ماوق دجسملل نكي مل اذإ هنإ يعم لاق . دجسملا حالص يف

 . يدنع كلذ هل زاج هحالص ىف ةعبتلا هذه وه لعجو هب نوموقي

 يف اهب يصوي دجسملل ةناما مهارد هدي يف تناك ناف هل تلق

 " اهملسي نأ هل نإ يعم لاق هدي يف نوكي ةقث لجر ىلا اهملسيو
 هب قثي نمم وه هيلإ اهملسي يذلا ةقثلاف هل تلق . اهيلع نومأم هقث
 لاق . هنيد ف لدع وهو نوملسملا هال وتي نمم نوملسملا هب قثي نم وأ

 ةقثلا نوكي نأ الإ وه هدنع ال نيملسملا دنع ةقث نوكي نم هنإ يدنع

 هل له لاجرلا نم ةقثلا مدعا ناف هل تلق . نيملسملا دنع ةقث هدنع

 . مهعم هقث يهو نوملسملا اهب ىضري نمم ءاسنلا نم ةقث ىلا اهملسي نأ

 ىلا هتناما ملسي نأ هلو ءاوس ءاسنلاو لاجرلا نم ةقثلا نإ يعم لاق

 نوكت نأ الا هيلا اهميلست حلصي نمم هأرما وأ الجر ناك نمم ةقثلا
 يأرلا بجوي نأ الا ةأرما ىلا اهملسي نأ هل سيلف اغلاب ايجنز هتناما

 نأ زوجي لهف ةما ةنامألا تناك ناف هل تلق . رظنلا ىنعمب كلذ يف
 انومأم ةقث ناك اذإ ينبجعي اذكه لاق . لاجرلا نم ةقث ىلا اهملسي

 زوجي ال ةقثلا ةأرملاو ةمأ اهنأل ةمألا ةنكاسم هل زوجي ةقنلا لجرلا نأل

 هللاو اهظفح عضوم يف الا عضوت ال ةنامالاو غلابلا دبعلا ةنكاسم اهل

 . ملعأ

 جلف ىلع ةدضع نع تلأسو دمحا نب درو خيشلا نعو : ةلأسم

 لسف دجسملا رامع دارأو بثا ةدضعلا يفو دجسمل لجر اهب ىصوا
 ةثرول ما دجسملل بثألا بشخ نوكي نمل بثألا اوعلقو ةدضعلا
 هللاو دجسملل بشخلا نأ يداهلاو قفوملا هللاو باوجلا . يصولملا
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 . ملعأ هللاو ءيش يصوملا ةثرول سيلو . ملعا

 رامعل له تلق . هيلع افقو ةلخن هل نوكي دجسملا نعو : ةلأسم
 . كلذ مهعسي له حلصاو رمثاو اهنم دوجأ ةلخن اهب اوضياقي نأ دجسملا

 لطبيف كردلاو لصالا تاوف فوخ كلذ زوجي ال ليق دق هنأ ىعمف

 ضعب يف جرخي هنأ بسحاو . هل الو هيلع ةجح الو دجسملا قح كلذ
 باتري ال اميف مهرظن يف دجسملل حلصا كلذ ناك نإ هنأ لوقلا يناعم

 . كلذ ينبجعيو زوجي كلذ نا هيف

 ةعساو هتحرص دجسم نعو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 يف رامعلا اوأر اذإ ةلخن هيف لسفي وأ ةرجش هيف عرزت نأ زوجي له
 ضعب نال هزاوج يل نيبي الو كلذ زاوج فرعا الف . احالص كلذ

 دجو امع دجسملا قيضي الو ءارقفلل دجسملا يف تبن ام لعجي نيملسملا

 . ملعأ هللاو هيلع

 لوحتلا اودارأ موق نعو هللادبع يبا نع هنا دجوي امم : ةلأسم

 لوألا ذجسملا ناكم اوعرزي مهل له هريغ دجسم ىلإ مهل دجسم نم
 . ايندلا عاتم نم ءيشب ضرعي الف هلل هلصا ناك امو كلذ ىرنال انإف

 تامف دجسم نم ابشخ لجرل عاب لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نامض عئابلا ىلع نوكي له . بشخلا نمث عئابلا طعي مل و يرتشملا
 بشخلا اذه عاب عئابلا ناك نا لاق . دجسملا بشخ نم عاب ام كلذ

 عئابلا ىلع نكي مل نمثلا يطعي نا لبق نم يرتشملا تامو يفو يلم ىلع
 عئابلا ىلع ناك هطعي ملف يفو يلم هريغل عاب ناك ناو . كلذ يف نامض

 هل زوجي له دجسملل لام هدنع ناك نمف هل تلق كلذ يف نامضلا
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 لام نم ذخأيو هلام نم هيلع قفنيو هلمعي نم هلمع ىلع عطاقي نا
 ةنانئمطالا مكح يف هل زئاج كلذ نإ يعم لاق . لمعلا مت اذإ دجسملا

 ملس ناو هل تلق . كلذ هل زوجي الف اهيلا عوجرلاو ماكحالا يف اماو
 كلذ ىلع هيف اولمع م هنم هنأ مهفرعو دجسملا لام نم كلذ مهيلا

 كلذ يزجي ال فاخاو كلذ هركا لاق . كلذب مهصصاقي نا هعسي له

 . ههجو ريغ ىلع دجسملا لام ملس هنأل

 ماما دنع نم دجسملا لام نم ةلخن ىنطأ لجرف هل تلق : ةلأسم
 لاق . ءانطلا كلذ هل زوجيو هيلا نمثلا ملسي نا هل زوجي له دجسملا

 كلذ يف ةيالو هلو دجسملا ىلع انومأم ةقث ناك نإ .ليق دق هنإ يعم
 ناك ناو دارأ هنإ يدنع هل زئاج كلذف . دجسملل ايلو هيف نوكي امم

 يلو وه ناطلسلاف كلذ يف ناطلسلا هلمعتسي نمم ناك ناف ةقث ريغ

 ناك اذإف . هل يلو ال نم جيوزتو ىماتيلاو دجاسملا يف هل يلو ال نم

 ىتح هنامض يف هتلغ نوكيو ءانطلا هيلع دقعناو كلذ هل زاج كلذك

 لعف امنإ رئاجلا ناطلسلاو لاق . هلوق ىنعم ىلع دجسملا ةرامع يف هلعجي

 لجر يف لوقت امف هل تلق . لدعلا لطبي ال لطابلل مهلعفو لدعلا
 ضرأ يف ينب دجسملا نا ةنيبلاب جتحا مث فورعم دجسمل ةلخنب رقا
 ال لاق اهب رقا يذلا ىلا عجرت له . مكحلاب هلها ىلا تدرف ةبوصغم

 . اموي مكحلاب دجسملل هتوبث حصي ىتح ًادبا ةفوقوم نوكت نا ينبجعي
 اذكه لاق . اهب رقملاكو دجسملا اذهل اهب ىصوأ ناك نا كلذكو هل تلق

 . ىدنع
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 رشع يناثلا بابلا

 ءارقفلاو فوقولاو يفاوصلاو دجسملا لام ف

 عضوم هلام يف ناك نمو دمحأ نب نسحلا يلع يبا نع بسحأ
 وأ هلام ف اهيلع ينبي نا هعسي له هنم بناج ىيف يهو دجسملل ةلخن

 زوجي ال هنأ تفرع يذلا . كلذ هعسي ال ما كلذ ىلع دهشيو رضح

 . ةدايز . ملعأ هللاو كلذ هل

 ينابلل ديلا تبثي ءانبلا نأل يفاوصلا يف ءانبلا زوجي الو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو اهبابرا نع ضرألا لغشيو

 ةيفاص ىلع ىنب لجر يف لوقت امف هل تلق ةروثنم نم : ةلأسم
 مامإلا هريخ لدعلا ماما مايا يف كلذ ناكو اهل حلصا كلذ ناكو ءانب

 كلذ كرت ناو كلذ بلط اذإ هترامع جرخي وأ هءآنع ذخأي نا نيب
 اذهو ةدهاشملا مكح يف رظنلا هبجوي اميف اهحالصل هلاحب كرت ةيفاصلل

 كلذب رقاو اهل هانب اذإ اماو وه هعفانمل هنا ىلع ةيفاصلا يف ءانبلا ىنب اذإ

 تلق امهل حالص هنأ تبث اذإ هتلازا ىلا برقي الو ةيفاصلل ءانبلا ناك

 هب عفتنيل دامسلا ةعفنمل افينك نيملسملا ةيفاص يف ىنب نم يف ناف هل
 ينابلا نم ةجحلا توبث فيخ اذإ يدنع اذكه لاق . كلذ لازي له

 هيفاصلل هيف يذلا دامسلاب عفتنيو ةيفاصلل هكرتب رمؤي له تلق : هل
 فخي مل و ةيفاصلل حلصا كلذ ناك اذإ لاق . هانب ءارك رخالا ىلع دريو

 اذإ هئانب ءارك رخالا ىلع دريو هكرت تببحا اهريغل ةجح توبث هنم

 ناكو هانب علقي نا وه بلط ناف تلق . مامالا ىلا اهرما يفاوصلا تناك
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 ريخي هنا يدنع اذكه لاق كلذ ىلا برقي له ةيفاصلل حلصا هكرت

 ىنب دق ناك اذإ يدنع هلك اذهو هجرخأ ءاش نإو هارك ذخأ ءاش نإ

 نأ ينبجعيف بصخملا دحب نكي ملامو بصغملا دحب نوكي الو ببسب
 لغتسي هنأ هئانب ءارك در راتخا نا يف اذإ ينبجعيو . اببس كلذ نوكي
 لام نم ىنب ام ةلغ ريغ نم ذخأي نأ ينبجعي الو يفوتسي ىتح هانب
 نيملسملا ةعامج وأ ماما نم لدعلاب ماوقلا كلذ ىري نأ الا نيملسملا
 . ةصاخ مامالا مدع دنع

 يف لجر نعو هللإ همحر حاضو نب حلاص خيشلا نعو : ةلأسم
 اقيرط اهل كرتيو ةلخنلا جرخيو هلام ىلع ردجي نأ دارأ دجسملل ةلخن هلام

 . ال مأ كلذ هل ارباع

 اهل كلسي ناك اك اهل كلسي ةلخنلاو هلام ىلع ردجي نأ هل نإ باوجلا
 غرذلا نم اهلو الوأ برشت تناك اك لاملا ءام نم اهؤامو لبق نم

. ملعأ هللاو اهرمث طقسمو اهبرشو اهعفانمل اهعذجب راد ام عرذا ةثالث



 رشع ثلاثلا بابلا

 دجاسملا لام عيب ف

 نم ائيش يرتشي نم يف لوقت امو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع
 لخدي ىتح ما هميلستب ًاربي ةقث ىلا نمثلا ملسيف ةئيسنب دجسملا لام

 فلتا هنأ هيلا اهملسي يذلا هقثلا هل لاق نإ تيارأ دجسملا ةرامع يف

 هعياب يذلا وه ةقثلا ناك ناف . هلاح ام كلذ وهو ملع وأ هدي نم

 همزل ام وه ملسو هريغ هعياب ناك ناو . هيلا هميلستب ءيرب دقف هايا

 نأ دجوي . ليق دقو . كلذ زاوجب ليق دقف دجسملل هضبقي ةقث ىلا

 لجرو هنعو . ملعأ هللاو دجوي تدجو ام ىنعم ىلع مكاحلا رمأب نوكي
 جرخف ضعبلا عابو دجسملل اهضعب عطقف دجسملل ةعقاو ةلخن ىرتشا

 ام ىلع نيملسملا لوق ضعب ىلع تباث عيبلاف هيف مكحلا فيكف ابئاغ

 . ملع ا هللاو دجوي

 عايضلا هيلع يشخو دجسملل رمت هدنع يذلا امأو هنعو : ةلأسم
 نا هل له . دقنلاب قفني الو هل هعيبي هب قثي ادحأ دجي و ةباد نم

 نم ليلقب هنم هنرتشي ادحا دجي ملو ةباد نم هيلع يشخ اذإ هضرقي

 قيرط نم ال رظنلا قيرط نم كلذ هل زوجي نأ ينبجعأ ريثك الو نمثلا
 . ملعأ هللاو مكحلا
 نأ هيزجي له نومضم هيلع ةعبت دجسملل يذلا لاملا اذه ناك ناف
 يف وه هذفني ىتح هيزجي كلذ نأ يدنع سيل لاق . ةقث ىلا اهملسي
 نم وأ هلام دجسملل ضبقي اليكو مكاحلا لكوي وأ دجسملا حالص
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 . نيملسملا نم ملعلا لهأ لوق يف كلذ نيقحتسملا دجسملا

 نا بلط ىنطملا نا مث دجسملا لخن ىنط ناف هل تلق : ةلأسم
 هل زوجي ال هنإ يعم لاق . لاملاب ماق يذلا ينعا كلذ هل له هل طحي

 . ةطحلا ريغب هذخأ ىلع ردقيو اتباث ناك اذإ دجسملا لام نم طحي نأ

 ةعيب ىلع ةفوقوم لخن نم نامض همزل لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ةفوقوم ةلخنلا هذه تناك ول كلذك هل تلق ةعيبلاب موقي نمم لدع ىلا

 . هلل ناك اذإ معن لاق هب موقي نم ىلا صلختي دجسم ىلع

 هيلع افقو ةلخن ناك اذإ دجسملل بستحملا نع تلأسو : ةلأسم
 تلق دجسملا حالص يف اهؤانط لعجيو اهينطي نأ دحأ دارأ اذإ دجسملل
 حالص يف اهرمث ينط لعجيو اهذخاي نأ اهانط نمث فقو اذإ هل له

 كلذ لعفي هنال هل كلذ يل نيبي الف مكحلا قيرط نم اماف . دجسملا

 كلذف زئاجلا قيرط نم اماو . مكحلا يف تبثي ال هسفنل هلعفو هسفنل

 لدعب كلذ ناك اذإ هيلع بستحم نم ةجح هضراعت ملام زوجي يدنع

 ىنطأ لجر يف لوقت امو دمحأ نب نسحلا يلع يبا نعو : ةلأسم
 ريخألا ىطعملل زوجيأ ىطعي نا لبق هريغ اهانطا مث ةئيسنب دجسملل ةلخن
 اذإ ةيفاصلا كلذكو . دجسملا ةرامع يف كلذ ذفني وأ هيلإ ملسي نا

 . ال مأ املاس هيلإ ملسملا نوكي اهيلع عطاق مم ةئيسنب ةعطاقم اهيلع عطاق
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 ةقث ريغ ناك نإو هيلا ملس ةقث اهل ينطملا ناك اذاف دجسملا ةلخن امأف

 نمو ةقث ريغ ىلا دجسملا لام ميلست نم أربي الو كلذ نم وه صلخت
 نإف ةيفاصلا اماو . كلذ فلت نإ انماض ناك ةئيسنب دجسملا ةلخن ىنطا

 هيلا ميلستلا ناك ةيفاصلا نم هتعطاقم زوجت نم عطاق اهيلع عطاقملا ناك
 . ملعأ هللاو هريغل هيلع نامض الو ةزئاج ةعطاقم تناك اذإ

 وأ قيرطلا يف هرادج عقو اذإ دجسملا نع اضيأ هنعو : ةلأسم
 نم ىلع سانلا لام يف وأ قيرطلا يف دجسملل ةلخن تعقو وأ ةيقاس يف

 لمتشي نم ىلع وأ قيرطلا يف رمي نم ىلع ثدحلا اذه جارخا نوكي
 دجسملا لام نم جرخي وأ ةيقاسلا باحصا ىلع وأ قيرطلا ىلع هلام

 الا ائيش اذه يف تظفح امف انأ امأ يلع وبأ لاقف . لام هل ناك نإ

 بئاغلاو متيلا لام يف ليق دق اك دجسملا لام نم نوكي نأ ينبجعي يننا

 . ملعأ هللاو

 لثم هذخأي نأ دحأ دارأ دامس هيف دجسم نع لئسو : ةلأسم
 نأ رمؤيف رامع هل ناك اذإ لاق . كلذ هل له نمنلاب هريغ ذخأي ام
 زاج كلذ لعفو كلذب موقي دحأ هل نكي مل ناو . مهيأرب كلذ لعفي

 ناكو هيأرب كلذ وه لعفف رامع هل ناك نإ تيارأ هل تلق . كلذ هل

 لعجي هتميق هيلع ناك هيلا راص اذاف كلذ هل زوجي هنأ هلوق ىنعم ىلع

 دجسم ىلا ءاج الجر نأ ول تيأرأ هل تلق . دجسملا حالص يف كلذ
 يذلا وه ذخأو هلام نم اعوذج هيف لعجو هعوذج جرخ اف ىهو دقو

 . دحاو كلذ يف ىنعملا لاق كلذ هل له هجرخا

 هبناج يف وأ ةمومدم دجسملا طسو يف ةيقاس نع هتلأسو : ةلأسم
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 ىلع دجسملا حالصاو . ةيقاسلا نم كلذ عفر نوكي نم ىلع تمدہهناو
 كلذ رما ربتعي هنإ يعم لاق دجسملا رامع ىلع وأ ةيقاسلا باحصا

 ةيقاسلا ءام حالص موقي ال يذلا ةيقاسلا مكح همكح ناك ناف طقاسلا

 نم جرخ امو بحشلا ةلزنمب ةيقاسلا باحصا ىلع هجارخا ناك هب الا

 ءىش وأ هيلع الإ دجسملا موقي الو دجسملا حالص امنإ وه امم دحلا اذه
 دجسملا نم طقسامو ةيقاسلا يف دجسملا طوقس ةلزنمب يدنع ناك هنم

 مهيلعو دجسملا حالص نم هنأل دجسملا رامع عمجي هماكحاف ةيقاسلا يف
 نم ىلع دجسملا حالصاف هل تلق ثدح هنال ةيقاسلا نم يدنع هتلازا

 هل نكي مل ناو لام هل ناك نإ دجسملا لام نم هنا يعم لاق نوكي

 ناك هيلع الا دجسملا تبثيال ناك ام لاقو . رامعلا ىلع ناك لام
 يدنع ناك كلذ هدح نم جرخامو . هلام يف دجسملا ىلع هحالصا
 هحالص نوكي نم ىلع لام هل نكي مل اذإ دجسملاف هل تلق ةيقاسلا ىلع

 لام تيب يف هترامعف عماجلا اما لاق . عماج ريغ وأ عماج هترامعو

 عماجلا ريغ اماو . ءاسنلا نود لاجرلا ةماع دلبلا لهأ ىلع ليقو هللا

 ذخؤي الو ةليسولا هجو ىلع وه امنإو عماجلا ةلزنمب سيل هنإ لوقي ضعبف
 يف دلبلا يف ةعامجلا تبئا اذاف عماجلا يف ةمئاق ةعامجلا نأل هرامع هب

 دجاسم يف تبثي مل انه اه نمف اهننسو ةعامجلا ضرف ماق دحاو دجسم

 هب ذخؤي لوقي اضعب نأ يعمو . عماجلا دجسملا يف تبني ام تاراحلا

 . عماجلا ةرامعك ةماع دلبلا لهأ ذخؤي اك هرامع

 دجسم ءانبل دفرتسا نم هنأ ظفحا يذلا. رثؤملا وبأ لاقو : ةلأسم

 نم رثؤملا وبأ لاقو . رخا دجسم ءانب يف لعجي هناف ءيش هنم لضفف
 نصح يف لعجي هنأ نصحلا ءانب نم ءيش هنم لضفف نصحل دفرتسا
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 كلذف هحالصال نصحلا ىلع هفقوف رخا نصح دجوي ل نانف لاق رخا

 زئاج

 ةلخن ينطي نميفو دمحأ نب نسحلا يلع يلا نع بسحأ : ةلأسم

 نم رسكيف اهيف هل بستحي وأ بسحي وأ اهعلطيف متيلا وأ دجسملا
 لاومالا يف اطخلا نأ تفرع يذلا . ال ما نامضلا هيلع اهصوخ

 حالصلل دصق اذإ برقا بستحملا نأ وجرأو . ملعأ هللاو اطخلا ىلع هيف
 هللاو هرقعف هقلحي انأ دارأ اذإ لوقلا ضعب يف متيلا يف اوصخر دق هنال
 . ملعا

 ينطي لجر يفو ركب يأ نب دمحأ ركب يأ نع بسح : ةلأسم

 ذخأي وأ ةميدقلا نم اهفرص ذخأي نأ زوجي ةيرط مهاردب دجسملل الخن

 ةيرط اهب ذخأي ةميدق دجسملل هدي يف مهاردب فداصي وأ ةيرط ةميدقلاب
 اذإ ةميدقلاب ةيرطلا دجسملل ذخأي زوجي هنأ يدنعف كلذ زوجي ال مأ
 . ةدايز ملعأ هللاو اقن ةيرطلا تناك

 اب اوج حلاص نب لمح نب دمجأ نب ديعس طخب ت دجو : ةلأسم

 ضياقي نأ دارا نم هنا نيملسملا راثآ يف دجوي يذلا هلأس نم ىلا هنم
 كلذ ناك اذإ زئاج كلذ نأ ليبسلا لام وأ دجسملا لام وأ ءارقفلا لامب
 كلذ نأ ةعامجلا تأرو لخدي ام لدع فرعي نم وأ ةعامجلا رظنب

 فرعي نمم نانثا ةعامجلا لقأو ليبسلا وأ ءارقفلل رفوأو دجسملل حلصا
 نب دمحم نب دمحا نب ديعس لاق . دحاولاب ليقو . هيف لخدي ام لدع

 نب دمحم نب دمحا يدلاو اهب لمعو اريثك اهب تلمع ةلأسملا هذه حلاص
 . ملعأ هللا و هللا همحر حلاص
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 رشع عبارلا بابلا

 هلام حالصاو دجسملل ةعارزلا

 دامسلا امهل يرتشي نا زوجي له دجسملل ضرا هدي يف لجر ين
 هل سيلف مكحلا يف امأ لاق اهتلغ نم اهتعارزل ءاملا اهل ينطيو رذبلاو
 نبي مل هولعفو حلصا هنأ كلذب ماوقلا ىجر ناف رئاجلا يف اماو . كلذ

 اهيلع ينبي نأ ةعطقلا هذهب مئاقلل زوجيف هل تلق . نامض مهيلع يل

 زوجي الف مكحلا يف اما لاق . ال مأ اهتلغ نم باودلا نع اهنصحي ارادج

 نم دجسملا لامو دجسملل حلصا هنأ ىجر ناف .رظنلا . يف اماو كلذ

 يف رظنلاو داهتجالا ىلع هب مئاقلا ىلع قيضي ال نأ توجر هكرت

 . هحلاصم

 تلقو . دجسملا ضرأ يف السف لسفي نأ زئاجو لاق : ةلأسم

 نغتسم دجسملا ناك اذإ لاق . دجسملا لام نم لسفي يذلل ىطعيو
 ىطعي نا زئاجف دجسملل حلصا كلذ ناكو تقولا يف لاملا كلذ نع

 اهعرزي نم ضرألا يطعيو هل لسفيو مرصلا هل ىرتشيو تلق . هنم

 دجسملل حلصا كلذ يف ناك املكو معن لاق . مرصلا يقسب اهلغتسيو

 . هل لعفي نا زئاجف هيلع رفوأو

 الخن اهنم ائيش وأ دجسملا ةعطق لسفي نا هل زوجي لهف : ةلأسم
 ىلع اهفيقوت يف ةدودحم ةعطقلا هذه نكت ملام هنإ يعم لاق دجسملل

 زاج ةغارزلل اهكرت نم حلصا كلذ نأ رظنلا يف ناكو ةعارزلل دجسملا

 يدنع زوجي الف ءاضقلا يف امأو رظنلاو ةنانئمطالا مكح يف يدنع كلذ

٧٦



 نم يتأي ام ىردي الو لاح يف كلذ يف ةعارزلا عنمي دق هنأل كلذ

 نم دجسملا اذه ىنبي نأ زوجي لهو تلق . ةلاسفلا نم اهيف ثدحلا
 يف نكي ملام دجسملل اهب عفتني نأ ينبجعي لاق . ةعطقلا هذه نيط

 نم ةرضم ةعطقلا هذه قحل ناف هل تلق . لصالا ىلع ةرضم كلذ

 نامض الو ةبوتلا هيلع مأ كلذ نامض لعافلا ىلع نوكي ءانبلا اذه
 ررضلا ىنعم ىلا هلاح نع هلوحو لصألا رضأ اذإ هنإ يعم لاق . هيلع
 هل صالخلا فيك نامضلا همزل اذاف هل تلق . نامضلا هيلع ناك هيف

 . دجسملا حالص يف مأ ةعطقلا هذه حالص يف همزل ام لعجي كلذ نم
 ىلا دسفأ ام حالص هيلع ناك لاملل نامضلا همزل اذإ هنا يعم لاق

 سبكي نأ هيلعف هل تلق . هيف لخدا يذلا ررضلا لاح نع لوزي نأ

 ىتح اهسبكي نا هيلع اهداسف نم نامضلا همزلو اهدسفأ دق يذلا ةنجلا

 ولو ةعارزلل حلصت ىتح يتلا ةنجلا حلصا اذإ ما ةعطقلا اهب ىواست

 ررضلا يناعم لاز اذإ هنإ يعم لاق . كلذ هأزجا تناك اك اهقحلي مل

 كلذ لعج دق ناك اذإ . كلذ هل زاج هلاح دنع اروجحم ناك يذلا

 ضياقي نا لجرل زوجي لهف تلق . لاملا اذه هل يذلا دجسملا حالص يف

 بجوأ اذإ ضرألا نم اهلثم دجسملل يتلا اهنم ءيش وأ ةعطقلا هذهب
 يدنع كلذ زوجي الف مكحلا يف اما لاق . دجسملل رفوأ كلذ نأ رظنلا

 قيضي نا يل نبي مل حلصا كلذ ناك اذاف رظنلا يف اماو . لاح ىلع

 ينبجعي مل حالص بجوا اذإو . ليقام ضعب ىلع زئاجلا يف كلذ هيلع

 ىجر ام ةلاحتسا نم كلذ ريغب رذعلا ىتأ اذإ نامض هيلع نوكي نا
 مئاقلل مكحلا يف زوجي ال هنأ كعمو هل تلق . هريغ ىلا هحالصا رظنو

 ءاج نرف اهلاحب عدتو اهتلغ نم اهرذبيو اهعرزي يتلا دجسملا ضراب
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 لاق . اهلاحب ةفوقوم يهف الاو . دجسملا حالص يف تلغتسا اهتلغ نم

 ناف . دجسملا ىلع تفقوأ نيح نم ةعارزلل لعجي نأ الا يدنع اذكه

 اهفقوا يذلا اهلعجي مل ناف هل تلق . يدنع كلذ زاج كلذك تلعج

 ةعطقلا هذه دعقي نا دجسملا اذه حلاصمب مئاقلل له ةعارزلل دجسملا ىلع

 تناك اذإ اهنا يدنع لاق دجسملا حالص يف اهارك لعجيو ةعارزلا ةصحب

 اذكه لاق . زئاجلاو مكحلا يف زوجيف هل تلق . يدنع كلذ زاج افقو

 ىلع كلذ لعفي الف كلذ بابسا نم لصالا فلت فاخي نأ الا يدنع
 نم هل ناك نم ةعطقلا هذه دعقي نا هل زوجيف هل تلق هجولا اذه

 . ةمولعم ةرجا وأ ةعارزلا يف ةكراشم ةصحب ةقث ريغ وأ ةقث سانلا

 ثيح الا كلذ يف لعجت الو ةنامالا ةلزنمب ةعطقلا هذه نا يعم لاق

 مئاقلا نم رظنلا داهتجاب اهثرح ىلع وأ اهتلغ ىلع نمؤي وأ اهيلع نمؤي
 ةمولعم مهاردب ضرالا هذه دعقي نأ هل زوجي لهف هل تلق . كلذب

 ىلع هنإ يعم لاق . زوجي ال كلذ مأ رفوأ كلذ نأ ىجر اذإ ةرمث لك

 اهترجا ىلع وأ اهيلع نمؤي نم دي يف تلعج اذإ زيجي نم لوق ىنعم
 رظنلا بجوأو دجسملا برخ ناف هل تلق . هللا ءاش نإ كلذ زاج
 لغتسم دجسملا عضوم لعجيو ةعطقلا يف دجسملا ىنبي نأ

 ناف رظنلا يف اماو كلذ زوجي ال مكحلا يف هنإ يعم لاق. دجسملل

 قضي مل دجسملا لال دجسملل حلصا هنأ حالصلا ىنعم كلذ بجوأ

 دجسم وهو دجسملا برخ ناف هل تلق كلذب مئاقلا ىلع يدنع كلذ

 زوجي له هترامع يف دلبلا لهأ دعاست مل و ةعطقلا هذه هل يذلا عماجلا

 اهعيب زوجيال هنا يعم لاق . هترامع ىف اهنمث لعجيو ةعطقلا هذه عابت نا

 برخو هيلع افقو هامسم نكي مل ناف زئاجلا يف اماو مكحلا يف يعم
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 يف كلذب مئاقلا ىلع يدنع قضي مل اهعيبب الإ هترامع ىجرت ال ابارخ
 هلامو رماع الا نوكي الو ابارخ ادجسم نوكي ال هنأل هترامع يف اهعيب
 ةلغ نكي مل ناف تلق . زئاجلا يف يدنع هيلإ ةرورضلا دنع هب قحا

 مايقلا ىلع دلبلا لهأ ربجي له دجسملا اذه ةرامعب موقت ةعطقنا هذه
 نم قفني ك دحسملا اذهب رمعي و ٠ ةعطقل ١ هذه ةلغ ما لتسي مأ هت رامعب

 اوري مل ناف نيملسملا نم رمالاب مئاقلا كلذ يف رظني هنإ يعم لاق اهتلغ

 لعف هرامعب ةلغلا موقت نا يجرو هبارخ ةيقب يف اررض دجسملا ىلع
 . كلذ لعف ىلوا دجسملا ةرامع ةيقب ىلع مهربج ىأر ناو كلذ

 هعيب زوجأ هلام لسف نع لضف اذإ دجسملا مرص يفو : ةلأسم

 . ملعأ هللا و زئاج معنف باوجلا . ال ما

 دحال زوجي له دجسم ىلع ةفوقوم حارب ضرا نعو : ةلاسم
 ماوقلا نم لودعلا هدعقي نأ الا ال لاق هضف وأ بح ةداعقب اهعرزي نا

 ىلا تعفذ ناف تلق . زئاجف هنم كلذ نوذخأيو هحالصو دجسملاب

 لوق ىلع كلذ زاج نيملسملا تاقث نم دجسملاب ماوقلا اهعفد اذإ لاق

 . بيصنلاب ضرألا ةعرازم زاجأ نم

 نم اهيطعي نأ هل له دجسملل ًالخن يلي لجر نعو : ةلأسم

 كلذ هنكمي مل ناو نلا بحا ناك هسفنب كلذب ماقو لضفت ناف لدعلاب

 . كلذ هعسي نا توجر هترمثلو لاملل حلصأ كلذ ناكو لعفي مل و

 دجاسملل افقو كدي يف نا تركذو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
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 ردقت الو حلملاو لخنلا كلت لمعي ةقث دجت الو حلمو لخن يهو اهريغو
 دجت مل اذإ تاقثلا ريغ لمعتست نأ كعسي له تلق . كسفنب اهلمعت

 كل اهلمعي ادحأ ةاقنلا نم دجت ل اذاف تفصوام ىلعف . ادب كلذ نع

 هنم ملعت ال تنك اذإ ةقث نكي ل ولو كلذ ىلع هنمأت نميف رظناف

 الو هللا ءاش نإ كلذ كعسو هتلمعتساو اذه تدجو اذإو . ةنايخ

 داصح رضحت تنا نوكت نإ الا كتناما يف نئاخ هنا ملعت انئاخ لمعتست

 . كلذ ىلع هنمأت نمم كلذ رضحي نم رمأت وأ حلملا جارخاو ةرمنلا

 يف ناطلسلا هلعج نئاخ دي يف فقو ناك نا تركذو : ةلأسم
 ردقت تنك اذإو كلذ ىلع تردق اذإ هدي نم ذخأت نأ كعسي له هدي
 ريغو دجاسملا لثم هلل ءيش وأ ءارقفلل فقولا اذه ناكو كلذ ىلع

 نا اماو . كلذ يف نسحم تنأو هللا ءاش نإ كلذ كعسي معنف كلذ
 ضرعت نا كل بحن امف متي وأ بئاغ لثم سانلا نم دحأل فقولا ناك
 ناطلسلا علطت تدرأ كنا الا هل يلو ال نم يلو ناطلسلا نأل كلذب

 ناك ءانمالا نم هريغ دي يف هلعجتو هدي نم هعزنت ىتح اذه ةنايخ ىلع
 بجي ام ريغ ىلا هتبوقع يف ناطلسلا زواجي نأ فخت مل اذإ كلذ كل

 لضفا وه ام فوقولاب ضياقت نأ كعسي له تلقو . قحلا نم هيلع

 الو اذه زوجي الف رامعلاب ابارخ وأ لخنب الخن وأ ضرأب اضرأ هنم
 فقو ام دعب الصأ فقولا عجري الو هلاحب وه اك فقولاو كلذ كعسي
 باوصلاب ملعأ هللاو هب ضياقي اميف كردلا نم نمؤي ال اضيأو

 دجسملا ضرأب مئاقلل مكحلا يف زوجي ال هنأ كعمو تلق : ةلأسم
 ةعارزلل لعجت نأ الا يدنع اذكه لاق . اهتلغ نم اهرذبيو اهعرزي نا
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 . زوجي كلذ دنعف دجسملا ىلع تفقو ىتح

 . دجسملا مرص نم عابي نا زئاجو : ةلأسم

 اهنصحيل رادج دجسملا ضرا ىلع ىنبي نأ زوجيف تلق : ةلأسم

 زوجيف زئاجلا يف اماو مكحلا يف كلذ زوجي ال لاق اهتلغ نم باودلا نع
 . حلصا ناك اذإ

 نم علقيو ءارقفلا ضرأو ليبسلا ضرأ لسفي نأ زئاجو : ةلاسم
 . ةدايز هيلع نامض الف تام ناو اهيف لسفيو اهم رص

 هل ادبو هلثم مرصب دجسملا مرص ضايق نع تلأسو : ةلأسم

 زئاج ريغف مكحلا يف امأو حالصلا يف الإ زوجي الف باوجلا ال مأ زوجأ

 . ملعأ هللاو دجسملا ةمرص ةميق هيلعف وه
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 رشع سماخلا بابلا

 كلذ هبشا امو هلماع دي يفو ناطلسلا ديب تناك اذإ ةيفاصلا ي

 ملسيو بصاغلل اهعرزي نيملسملل يتلا ةيفاصلا لمعي راديب نعو.

 نيع تمعن الو هل ءانع ال لاق . ءانع اهيف هل لهو همزلي ام هيلا اهبح

 نمض ملع م ملعي مل نإو . ملعب لمع اذإ بصاغلا ملس امل نماض وهو

 . ملس ام اضيأ

 لاق . بصاغلا دي يف ةبصتغم ةيفاصلا تناك ناف تلق : ةلأسم

 ةعارز نم لكالا يف اوفلتخاو اهيف عرزيو اهيف نكسيلف اهيلع ردق اذإ

 . اهيف بصاغلل قح الو راديبلا ةهج نم اهيف بصاغلا

 الف لدع ماما ناك اذإ يفاوصلا مكح نوكي تابرضو :ةلأسم
 اهنم لكف ةربابجلا ىديا يف تناك اذإ اماو . هيأرب الا ائيش اهنم ذخاي

 . تيش ام اخ رب

 له مويلا ناطلسلا يديا يف يتلا يفاوصلا يف تركذو : ةلأسم

 دقو . اهيف عرزي يذلا رجشلا نم وأ اهبح نم يرتشي نأ دحال زوجي
 ةيفاصلا نم رئاجلا ناطلسلا كمعطأ اذإ لاق هنأ ءاهقفلا ضعب نع انعمس
 ملعأ هللاو ائيش هنم يرتشت الف اهيف عرزي امم ائيش كعياب اذإو لكف

 ىرتشا هنأ لقن مل ائيش كلذ نم ىرتشا نم لوقن انا الإ باوصلاب
 ىلا نيملسملا لام عفدت كنال مهدنع نم ءارشلا هركا امنإو امارح

 . رئاج ناطلس
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 ةربابجلا نم اوناك اذإ ةيفاصلا يف عراز لجر يف لاقو : ةلأسم
 نيبصاغلل قح الو مهتصح لامعلل نا ليق هنأ يعمف ةيعرلا نم محلامعو

 ضعبو رذبلا هل نإ لوقي اضعب نأ الإ ةيفاصلا يف اوعرز امم ءيش يف
 ام مهلمع مهل نوكي نا ينبجعيف لامعلا اماو . هل رذب ال هنا لوقي

 يف مهل ةنوعملا ىنعم ىلع نيبصاغلل نوينعم وأ نوبصاغ مها حصي ل

 . كلذ يف مهبصغ

 اهعرزي ةيفاص ناطلسلا هحنم لجر يف ديعس وبا لاقو : ةلأسم
 هل تلق صقني الو كلذ يف ديزي ال ءيشب سيل ناطلسلا ةحنم نا

 ناطلسلا ناكم لجأل كلذ يف هضراعي مل و ناطلسلا ناكم ىقتا ناو
 ىنعم ىلع لاقف . كلذ هل وه له هسفن تاذ يف وه هن اكمل ال هنم

 نم هنم هيقتي ام هل رهظيف كلذ ذخأ هيلإ بلطي ملام كلذ هل نا هلوق

 نم هل ناك وه امنإ هنأ ريغ عرزف اهيلإ هريغ قبس ولف هل تلق لوقلا
 هل نوكي نا لبق اهيلإ هقبس اذإ هعنم هل سيل لاق ناطلسلا نم ببس

 . ببسب هنع اهزوح قحتسي ببس اهيف

 ذخأيو ةيفاصلا عرزي نأ هل زوجي له لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 هذه ةعارز نم هيلإ هبلطي امم هعفدي ائيش رئاجلا ناطلسلا ىطعيو اهبح
 سيل ناطلسلا هيطعي يذلا نا دقتعي هنا ىلع كلذ هل زوجي لاق ةيفاصلا
 ةيفاصلا ةرمث نوكتو هسفن نع اعافد هيطعي هنكلو ةيفاصلا هذه لبق نم

 يطعي هنأ ىلع اهعرزي هنأ هبلق يف دقتعي الو اهيلإ اجاتحم ناك نإ وه هل
 نع اعافد كلذ مهاطعا اهرما نم ءيشب هوبلاط ناف ائيش اهنم رئاجلا
 ٥ . فح ز
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 ةيفاصلا ةعارز نم ذخأ نم يف تركذو نسحلا يبا نع : ةلأسم
 رادقم مهل كرت اذاف تفصو ام ىلعف ساب هيف له ائيش دنجلا هعرز امم

 لوق ىلع اذهو كلذب سأب الف مهلمع نم لامعلا لحتساو مهرذب

 خيشلا نع اذه لثم يف ظفحن يذلا هريغ نمو هرذب بصاغلل ىري نم
 مهلمع جرخي الو ةيعرلا ليبس مهليبس لامعلا ناك نإ هنأ ديعس يا

 لاق اك وهف رئاجلا ناطلسلا لثم باصتغالا .مكح ىلع ةيفاصلل

 ناو بصاغلا ناطلسلا ةصح يف هيلع نامض الو مهلمع نم مهلحتسي

 لثم ةيفاصلل مهلمعل بصغلا ىنعم يف ناطلسلا مكح مهمكح ناك

 الو بصاغلل رذب ال لاق نم لاق دقو مهل ءانع الف بصاغلا ناطلسلا

 ةيعرلا مكح مهمكح و ةلبقلا لها نم لامعلا ناك نا لاق نم لاقو ءانع

 ةيفاصلا يف مهل قح الف نيملسملا نم ةوعدلا لها ريغ نم مهنا الا
 مكح مهمكح ناك اهوقحتسي مل اذإ مهنأل اهنم اوذخأي نا نيملسمللو
 همزلي الو . كلذ نم ذخا اميف ملسملا ىلع نامض الو بصاغلا

 لاقو . ةوعدلا لهأ نم ينغلاو ريقفلل كلذو لوقلا اذه ىلع مهلالحتسا
 عيمجل يه لاق نم لاقو ءاينغالا نود ةوعدلا لهأ نم ءارقفلل لاق نم

 نود مهل ةرثالاب اهيلع نيبلغتم الو اهل نيبصاغ اونوكي مل ام رارقالا لهأ

 نإ لاق ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو . مهريغ نم اهقحتسي نم
 الو . ىنعملا اذه يف رارقالا لها دنع هب نوعرشي اقح اهيف ةمذلا لهال
 ملعأ هللاو هللا ءاش نإ اذه نم قحلا قفاو امب الا انلق امم ذخؤي

 . باوصلاب

 ةربابجلا ىلا ةيفاصلا ملسي يذلا وه لماعلا ناك اذإو لاق : ةلأسم .

 امب هصصاقي نا ةعبتلا هتمزل دق يذلا اذهل زوجيو اهلك اهل نماض وهف
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 لماعلا ناف تلق . كلذ نم بوتي هلعل هملعتو نيملسملا لام نم فلتا

 زاجاو ىلب لاق ناطلسلا ىلا اهملسو اهزج اذإ اهل نماض وه سيلا اهزجي
 فلتا ام رادقمب لماعلا اذه لام نم اوذخاي نأ نيملسملا نم دارأ نمل

 ىلع نيملسملل اقح كلذ ىارو هملعيو ةربابجلا ىلإ نيملسملا لام نم
 نمض ام ملسي نم ىلا لماعلا بات ناف هل تلق كلذ هنمضو لماعلا

 وهو بات ناف هل تلق . ءارقفلا ىلا هملسي لاق . ةربابجلا ىلا هملسو

 . معن لاق رافغتسالا هيزجيأ ريقف

 . معن لاق ءارقفلا ىلإ هملس اينغ ناك نإو هل تلق : ةلأسم

 اهعرزي ةيفاص ناطلسلا هحنم لجر يف ديعس وبا لاق : ةلأسم

 عسوتو ناطلسلا هرش ىفكتسا اذإ هنكلو ءيش ال ناطلسلا ةحنم نا

 ناف هل تلق . يدنع كلذ هل زاج اهنم هقحتسي امل هل زوجي امب اهيف

 له اهعرزف اهقحتسي نمم هريغ اهيلإ قبسو ناطلسلا رش وه ىفكتسا
 . ةلطاب ةحنملا نآل اهعرزف اهيلا قبس اذإ هعنم هل سيل لاق . هعنمي نا هل

 اهنم ناطلسلا رش ىفكتسا يذلا لبق اهعرزي نأ دحأل زوجي لهف تلق
 كلذ هل زوجي هنإ يعم لاق . ناطلسلا رش ىفكتسا دق هنأ ملع ولو

 لبق اهزوح هب بجوتسي لمع وأ ةعارز اهيف يفكتسملا اذهف تبثي ملام
 يعم لاق . اهل عرازلاب ناطلسلا ربخي هنا هنم يقتي ناك ناف تلق هريغ

 ناطلسلا ىقتا ناف هل تلق ملسمب يدنع اذه شيلف ةيقتلا دحب ناك اذإ هنا
 ناو ناطلسلا لجأ نم عرزي ال نا ناطلسلا يقتي هنأ كلذ وه فرعو

 ةيقت هريغ رضي الو اهيف عسوتي نا هل له ةيقتلا دح يف وه نكي م
. يدنع اذكه لاق ناطلسلا



 اهنم ذخأي نأ دحأل سيل مامالا ىلا يفاوصلا يف يأرلاو : ةلأسم
 ردق نملف ةربابجلا دي يف ةلودلا تناك اذإ اماو هيأر ريغ نم همايأ يف

 عرز نم لكأي الو ذخأي نا دحأل سيلو لكأيو عرزي نا ءىش ىلع

 رامت اماو . عرز امب ىلوا ناك عرز نمف نيملسملا عيمجل اهنأل هريغ

 . قح اهيف بصاغلل سيلو اهنم لكأي نا ردق نمف رجشلاو لخنلا
 هيفف ناطلسلا اهعرزي ىتلا يفاوصلا نم لكا نمو : ةلأسم

 الب ةيفاصلا نم هريغ ةعارز نم لكأي نأ زجي مل نم مهنمف فالتخا

 اهنم ذخا نم يفاوصلا نم لخنلا كلذكو لكأيو اهعرزي نا هلو هيأر
 اهحلصا دق هلثم ريقف دي يف تناك اذإ هل سيلو ريقف ناك نا هل زاج

 هلثم قح هلف كلذ نم لكا نا نكلو هنم اهذخأي نا اهلمعو اهاقسو

 زاج اهيف مهل قح ال نيذلا نيبصاغلا دي يف تناك اذإو . هتلامع هيطعيو
 . ردق فيك اهذخا هل

 لاقو . مهريغ نود ءارقفلل يه لاق نم مهنمو كلذك يه لخنلاو
 مهعنمي ام يدنع ناطلسلا حنم سيلو ريقفلاو ينغلا اهنم لكأي مهريغ
 نا الا هب ىقست اهل يفاوصلا ءامو يفاوصلا نم هل زوجي ءيش ذخا نم
 ةعارزو ءارقفلا نم هب عفتنا نمل زئاجف هنع ةينغتسم ةيفاصلا نوكت

 زيجي هللا همحر خيشلا رأ مل ناطلسلا يديا يف يتلا نيملسملل يفاوصلا

 ءيفلا نم يفاوصلا نال هب عفتنيو هلك ايو . ائيش اهنم قرسي نا ريقفلل
 هللا همحر خيشلا نظاو لاق ريقفلاو مهنم ينغلا نيملسملا عيمجل ءيفلاو
 . ملعأ هللاو مالسالا لهأ عيمجل اهنا ةيفاصلا يف مكحلا نال كلذ زجي م

 اهنم اولكأي نا ءارقفلاو نيملسملل زئاجو نوبصاغ كئلوأ لاق ضعبو
 ملس دق لماعلا نوكي نا الا لماعلا ةصح لكأي يذلا نمض نم مهنمو
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 ال لوقلا اذهو نمض ام هل عفريو نمض دقف ائيش رمتلا نم ناطلسلل

 اضيا وهف لماعلا هل لمعو ابصاغ ناطلسلا ناك نإ هنال يدنع حصي

 اذه لكو ءارقفلا نم جاتحا نم ىلع قح يدعتملا مزلي الو دعتم هلثم

 ريقف وأ ينغ اهنم لكأف بصاغ عرز اذإ لاقو . عرزلا يف فالتخا

 كلذ ةزاجا يف رثألا يف دوجوملاو هركف كلذ نع خيشلا تلأس دقف

 . يلا بحا خيشلا لاق . رظن اهيفو راديبلا ةصح نمضيو

 الف هيلإ اهبح ملسو بصاغل ةيفاص لمع اذإ راديبلاو : ةلأسم
 ملعي مل ناف ملعب لمع اذإ بصاغلا ىلا ملس امل نماض وهو: . هل ءانع

 . اهنم ملس ام نمض ملع م
 ةيفاص هذه لاقف ناطلسلل ةيفاصلا يف لمع نمو : ةلأسم

 لك نم صلختيلف لماعلا ينعا ةبوتلا دارأو ابح اهنم ذخأف نيملسملل
 زجي مل نم لوق ىلع ءارقفلا بحلا كلذ ةلمج يطعيو اذه نم لمع ام
 همزلي هريغو ريقفلاو هل لمع نمل الو رجأب ناطلسلا دي نم كلذ ذخا
 . لوقلا اذه ىلع

 هيلا عفدف يفاوصلا ةعارز نم عنمي ناطلسلا ناك اذاو : ةلأسم

 هل سيل موق لاق فالتخا هيفف اهعرزي هكرتف امهنيب ارس مهارد لجر
 ابوصم هدضع ىلع داشلاك كلذ ناك ناطلسلا رم أب اهعرز اذإ هنأل كلذ

 لاقو نيملسملا دنع ةءاربلل هسفن ضرع دقو هملظ هل ًاصخرم هلعف هل
 ةرجا كلذ لعجي ملام كلذ ذخأ هل زاج اقحتسم اريقف ناك نا نورخا

 . هل

 اهترمث تكردأف ةربابجلا يديا يف تناك اذإ يفاوصلا نعو : ةلأسم
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 نا نيملسملا نم ءاينغالاو ءارقفلل زوجي له دلبلا نم ناطلسلا جرخو
 اذإ هنإ يعم لاق . اهيف تقولا كلذ يف يأرلا فيك ما اهنم اوذخأي

 نيملسملا يديا ىلا ةعارز مهل اهيفو اهل نيبصاغلا يديا نم تلقتنا

 مل ناو . ءاينغألاو ءارقفلا نم اهب ىلوا مه فويسلاو ةلودلا باحصا

 اهيف عستي نا روجي يفاوصلا ليق دق هنأ يعمف . لداع ناطلس نكي
 . ءاينغالا نود ءارقفلل ليق دق هنأ يعمو نيملسملا نم ءارقفلاو ءاينغالا
 فرعت الو ةربابجلا يديا يف يهو اهنولمعي لامع اهل ناك نإف هل تلق

 ىتح اهيف عسوتلا زوجي له نيروبجم ما ةربابجلا عم امل نيبضاغ مهرما
 زوجي نمم اهيف عسوتي يذلا مزلي الو لامعلا ينعا نوروبحم مهنا ملعي
 لاق . لمعلا كلذ نم ائيش هل نمضي الو لماعلا لحتسي نا كلذ هل

 نأ بحاف . ناطلسلا نم سيلو ةيعرلا نم لماعلا ناك اذإ هنإ يعم

 كلذ ريغ حصي ىتح هيلعو هل بجي اميف ةيعرلا مكح همكخ نوكي
 ينعا مهرومأ نم رهاظلا ناك ناف هل تلق . قح هجو هل لمتحا اذإ

 ةرخسو دلبلا لهأ ريجا ةرخس لثم اهيلع ةربابجلل ةناعإلا لماعلا

 قح الب ناطلسلا همسر ام ىلع سانلا ءام دسو ربلا لالح نايبصلا
 بجوت كعم يناعملا هذه نوكي له ةيعرلا لام يف ناطلسلا هبجوتسا
 دق مهنأل كلذ يل نيبي ال لاق . كلذ ريغ حصي ىتح لامعلا بصغ
 داكي الو ملعا وهو ةيعرلا نم ناك اذإ اهيف هتصح لماعلل نا اولاق

 مهبصغ سيلو . تفصو ام بسح ىلع الا ناطلسلا عم لماعلا نوكي

 ام ةجح لاوزب يفاوصلا بصغ يدنع مهيلع بجنوي هتفصو امب
 . ببس يفاوصلا يف مهل نيذلا ةيعرلا ماكحا نم هبجوتسي

 ةيفاص عرزي ال ريقفلا عنم نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
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 هجو ىلع ةرجالا هيلعو هل زوجي الف عنملا دعب ادمعتم اهعرزو نيملسملا
 . شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبا يضاقلا باوج نم اذه ةركاذملا

 يفاوصلا يف انباحصا فلتخا. ةفاضملا ةدايزلا نم اهلعل : ةلاسم
 ام مهليواقا نم رفعج نبا ركذف اهمكح ام نيملسملا يديا يف يتلا
 تناك اهنا ءاهقفلا ضعب نع لاق نم لاق هنع عماجلا يف هاندجو

 وأ اوجرخي وأ اوملسي نا نيب اوريخ مالسالا رهظ املف سوجملل
 لاقو ناطلسلا يديأ يف تدجو لاوما اهنا لاق نم لاق دقو . اهوعدي

 حصألاو اهوكرتو اوجرخف ناطلسلا مهيلع راج موق لاومأ اهنإ لاق نم
 ليقف باتكلا لها نم موقل تناك لاوما اهنا انيلا ىهانت اميف اندنع

 برحب اونذاي وأ اوملسي نا هلماع ركبوبا مهيلا ثعبف ىراصن اوناك مهنا

 اهولعجو مهلاوما نع ولخيو نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي وأ
 مهرخآ ىلع لتقلا يتأي نا اوفاخو ةبراحملا نع اوزجعف نيملسملل
 ىلع ةيزجلا ءاطعا نم اوفناو رفكلاب اومصتعاو مالسالا نم اوعنتماو

 نم هيلا اوعد امم الدب اهكرت اوراتخاو مهلاومأب اودتفاف مهنم راغصلا

 مالسالا رهظ املف سوجملل تناك اهنإ لاق نم لوق ديؤي اذهو قحلا
 . ملعأ هللاو اهوعديو اوجرخي وأ اوملسي نا نيب اوريخ

 نا اهدصحي اناسنا رماو ةيفاصلا ضرا بصغ بصاغ : ةلأسم
 ناطلسف تلق هللا همحر نسحلا يبا خيشلا لوق يف نامضلا دصاحلا ىلع
 بصاغ هنأ ملعأ مل و اهدصحا نا ينرماو عرز اهيف هل ةيفاص هديب رياج

 نسحلا يبا خيشلا نع دوجوملا لاق . هل زوجي هجو ىلع اهعرز ما اه
 يف يتلا يفاوصلا نم ذخألا هرك هنا دمحم يبا خيشلا نع هعفر اميف
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 عرزلا ناك ناف تلق . هنيمضت ىلع مدقأ ال اذه ىلعو ةربابجلا يديا
 لاق . نامض دصاحلا ىلع له ناسنا هل اهدصحف رابجلا ريغ دي يف

. هيلع نامض ال اذه ىلعو ةيوسلاب ةيفاصلا يف ريقفلاو ينغلا نا ليق دق



 رشع سداسلا بابلا

 يفو اهرجش نم وأ ةيفاصلا ضرأ بارت نم ذخأ نم ين
 نامض اهنم همزل اذإو اهلصا عيب

 ناكو ..ةميق هل نوكي ام ةيفاصلا بارت نم ذخا لجر نع لئسو

 انعم هيف نسحي هنإ يدنع لاق . كلذ هل له ةيفاصلل احالص كلذ

 ال لوقلا ضعب يفو . كلذ هل زوجي هنإ لوقلا ضعب يفف فالتخالا

 . زوجي لوقلا ضعب يفو . كلذل ةعبتلا همزلي هذخاو . كلذ ذخا هل زوجي
 ىري نم لوق ىلعف هل تلق . هيلع ةعبت الو ةرضم نكت مل ام كلذ هل

 ةيفاصلا قحلي ناك اذإ هنإ يدنع لاق . صلختي نم ىلا ةعبتلا هيلع
 جرخ اهل احالص ناك ناو ... ةيفاصلا لصا حالبص يف هلعج .ةرضم

 يف لصالا نال نيملسملا ءارقف نم ةيفاصلا قحتسي نمل ةعبت يدنع

 هل له . هلعف نم ةرضم ةيفاصلا قحل ناف هل تلق فقو اهنا ةيفاصلا

 تعقو دق ةرضملا تناك اذإ لاق . نيملسملا ءارقف ىلع همزل ام قرفي نا
 ةيفاصلا نم رضا ام حلصيو كلذ هيزجي نا يلب نيبي الف ةيفاصلا يف
 صلختيو ةرضملا حلصيف ةرضملا نم رثكا همزل ام ةميق تناك نا نكلو

 تلق ةيفاصلا بابسا نم هلعجي وأ ةيفاصلا قحتسي نم ىلا كلذ لضفب

 حلصي نأ هل له ةميق بارتلل ناكو . ةيفاصلل احالص كلذ ناك اذاف هل
 ةعبتلا هيلع تبثا نم لوق يف حالصلا ىلا اهنم جاتحي امنيف ةيفاصلا هب
 ةزاجا نم يدنع رعتي مل اهل اعبت كلذ ناك اذإ هنا يدنع لاق . كلذب
 ةيفاصلا لخنب رضا ةرضم نم ةعبتلا هتمزل ول كلذكو هل تلق . كلذ

 حلصي نم وأ ةيفاصلا قحتسي نم ىلا كلذب صلختي نا هب رموي ام
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 يف ثدحا امنإو لوصألا يف ناك اذإ هنإ يعم لاق . ةيفاصلا لصأ اهب
 يف حالص هل حصي ناك اذإ لوصألا هب حلصي نأ ينبجعا لوصألا

 لوقي نم لوق ىلع اذهو لعف ام لثم حلصيو هيف ثدحا يذلا لصالا

 لوق ىلعو هلثم حلصي نا هيلع ناك الصا هب فلتا اثدح ثدحأ نإ هنإ

 صلختي نا يدنع هيلع امناف ثدحا امل ةميقلا الا همزلي ال هنا لوقي نم

 . هلوق ىنعم ىلع كلذ قحتسي نم ىلا

 يفاوصلا نامضو دارم نب هللادبع خيشلا باوج نم : ةلأسم

 سانلا نامضو ءارقفلا ىلع قرف اهحالصا مدع ناو اهحالص يف لعجي

 . ملعأ هللا و مهملا دودرم

 هل نوكي ام ةيفاصلا بارت نم ذخأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نسحي هنا يدنع لاق . كلذ هل له ةيفاصلل احالص كلذ ناكو ةميق

 ةرضم نكت ملام كلذ هل زوجي هنا لوقلا ضعب يفف فالتخالا ىنعم هيف

 نم ىلإ ةعبتلا نامض هيلع ىري نم لوق ىلعف تلق . هيلع ةعبت الو
 حالص يف هلعج ةرضم ةيفاصلا قحل ناك نإ هنا يدنع لاق صلختي

 ةيفاصلا قحتسي نمل ةعبتلا يدنع ج رخ اهل احالص ناك ناو ةيفاصلا

 ناف هل تلق . فقو اهنا ةيفاصلا يف لصألا نأل نيملسملا ءارقف نم

 ءارقف ىلع همزل ام قرفي نأ هل له هلعف نم ةرضم ةيفاصلا قحل

 ىل نيبي الف : ةيفاصلا يف تعقو دق ةرضملا تناك اذإ لاق . نيملسملا

 ام ةميق تناك نإ نكلو . ةيفاصلا رضا ام حلصيو . كلذ هيزجي نا

 نم ىلإ كللذ لضفب صلختيو ةرضملا حلصيف ةرضملا نم رثكا همزل

 كلذ ناك اذاف هل تلق ةيفاصلا بابسا يف هلعجي وأ ةيفاصلا قحتسي
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 اميف ةيفاصلا هب حلصي نأ هل له ةميق بارتلل ناكو ةيفاصلل احالص

 يدنع لاق كلذب ةعبتلا هيلع تبثي نم لوق يف حالصلا ىلا اهنم جاتحي
 هل تلق . كلذ ةزاجا نم يدنع رعتي مل اهل اعبت كلذ ناك اذإ هنا

 نا هب رمؤي ام ةيفاصلا لخنب رضا ةرضم نم ةعبتلا هتمزل نإ كلذكو

 . ةيفاصلا لصأ اهب حلصي وأ ةيفاصلا قحتسي نم ىلا كلذب صلختي

 هب حلصي نا يدنع ىلواف اهيف ىقبي احالص ناك اذإ هنإ يدنع لاق

 ىقبي احالص ناك اذإ ةيفاصلا هب حلصي نا هب ىلوأ امف تلق . ةيفاصلا

 ةمارغلا نم همزلي اميف . احالص ناك اذإ ةيفاصلا ءام هب حلصي وأ اهيف

 ضرألا نم مهلوق يف ىلوا ءاملا نا يدنع لاق كلذ يف جلفلا لها دنع

 ةيفاصلا ةرمت نم هقحل ام كلذكو هل تلق ءاملا حالص يف كلذ لعجيو

 آربي له مامالا هاربأ ناف تلق . يدنع اذكه لاق . كلذك هب لعفي

 . كلذ نم هصلخي نا هل نمضي نا الا كلذ يل نيبي ال لاق . كلذ نم

 نم جاتحملا ذخأي نا زوجي هللا همحر نسحلا وبا لاق : ةلأسم

 .لثم رمثت ال ةرجش اما . رضت ال ةليغ وأ رمثت ال ةرجش لثم ةيفاصلا

 تناك اذإ كلذكو كلذ هل زوجي الف كلذ هابشاو مازلاو نيتلاو نامرلا

 رضي ال ام ردقب اهنم ذخأي نا فيعضلل زاج ًابصغ ةيفاصلا يف ةعارزلا
 . هذخا اميف مهل بجت يتلا ةصحلا ةميق نع لماعلا لحتسيو لماعلا

 نم صلختي هنأ ىعمف ةعبت ةيفاصلا نم همزل يذلا اماو : ةلأسم
 ناطلس نكي مل ناو امئاق ناك اذإ لدعلا ناطلسلا هلهاو هلها ىلا كلذ

 بلغتلا هجو ريغ ىلع كلذ ذخا اذإو نيملسملا ءارقف ىلاف لداع

 باتو اريقف ناك نإو . هنم صالخلا هيلع ناكو . كلذ نمض بصقغلاو
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 ينغلا امأو هللا ءاش نإ كلذ هيفكي نا توجر صالخلا ىلع ردقي ا و

 وجرابف بات دقو لعفي ل نانف . هلها 1 كلذ نم صلختي نأ هل تبح اف

 . ىلاعتو كرابت هلل لاملا نأل هللا ءاش نا صالخلا هل

 نيملسملا هيفاص نم ةعبت همزل لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم .

 . روجلا لها مايا يف ناك اذإ ةعبتلا ينعأ ءارقفلا ىلا اهقرفي هنأ

 يف ينبي نمعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 زوجي ال لاق . ال ما كلذ هل زوجي هيلع عرزي وأ هعيبيو اتيب ةيفاص

 يذلا دامسلاو . اهبابرأ نع ضرألا لغشيو ينابلل ديلا تبثي رامعلا نال
 نم هدممس نمف ءارقفلل الا هب عافتنالا زوجي الو اهل عبت اهنم حسكي

 نا هل سيلو ذمسي نا هلف اريقف ناك ناو ءارقفلا هنمث ىطعأ ءاينغألا

 . قيفوتلا هللابو ديلا تبني ءانبلا نأل ينبي

 رثؤملا يبا نب دمحم نب هللادبع دمحم يبا باوجو نمو : ةلأسم

 ناك اذاف مرغ هيلع له ريقف وهو ةيفاصلا نم قرس ريقف لجر نعو

 نوكي نأ الإ همرغي نأ مامالل ىرأ الو مامالا كلذ فرعيلف لداع ماما

 كلذ همرغي مامالا ناف . ىنغلا ىلا رقفلا دح نم هب جرخي ائيش قرس
 مامإ نكي مل اذإ كلذكو . اينغ هب نوكي ال ام ردق الإ هل كرتي الو

 ءارقفلل همرغي هناف ىنغلا ىلا رقفلا دح نم هب جرخ ام مرغي الف

 . هللا ءاش نإ هيلع مرغ الف هب ينغتسي ال ام ذخا ناك اذإو . نيملسملا

 ذخا نا كلذكو ماما سيلو بات م مئاق مامالاو هذخا نإ تيارأ تلقو

 سيلو تقو يف بات اذإ اماف وه بات مم مامالا ماق مث لدعلا مايا ريغ يف

 ءارقفلل همرغيف رقفلا دح نم هب جرخ ام الا مرغ هيلع سيلف ماما هيف
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 مايا يف ذخا ام ذخا ناك دقو مامالا اذه رصع يف بات اذإ كلذكو

 مامالا ىلا هعفديو رقفلا دح نم هب جرخ ام مرغي امناف ةيقبلا

 باحصأل يه لاق نم لاقف يفاوصلا يف فلتخا دق لاق : ةلأسم
 ءارقفلل يه امناف مئاق لدع ماما نكي مل ناو لدعلا لهأ نم فويسلا

 ءاينغألل يهف ماما نكي مل نا لاق نم لاقو مامالا مدع دنع ةاكزلا ةلزنمب
 بارت نم ءيش اهنم عفتني ال لاق نم لاقو . نيملسملا نم ءارقفلاو

 ملام لاق نم لاقو . مامالا رمأب الا ةرمث الو اهنم ءيش الو كلذ ريغو

 . زئاج كلذف اهيف ةرضم اهيف نكي
 ينغلا اهنم لكأي نأ زوجيو ءيفلا نم اهناف يفاوصلا امناو : ةلأسم

 ءىش اهنم ذخؤي ال نا بحأف لدع ماما ناكو ناو ريقفلا لكأي ام لثم
 . هيأرب الا

 نم لكأي يبا تيأر يلع نب رهزألا لاق فنصملا نم : ةلأسم
 ذخأي الو اهنم ذخأي نا بحي نيملسملا ضعب انيأر دقو ةيفاصلا لقب
 لكأف اهنم هل ىرتشا لدعلا رهظ املف لدعلا روهظ لبق ةقدصلا نم
 ةربابجلا يديأ يف يفاوصلا تناك نا لاق هنا ناليغ نب مشاه نعو

 ريشب نع كلذ يورو نيملسملا لام اهناف آاخرب اهنم لكف اهيلا تجتحاو
 ءاش نإ هيلع مرغ الف هب ينغتسي ال ام ذخأ اذإو . خيشلا رذنملا نب

 كلذكو مامأ سيلو بات مم مئاق مامالاو هذخأ نإ تيأرأ تلقو هللا
 سيل تقو يف بات اذإ اماف وه بات م مامالا ماق مث لدعلا مايأ ريغ يف
 ءارقفلل همرغيف رقفلا دح نم هب جرخ ام الا . مرغ هيلع سيلف ماما هيف
 ةيقبلا مايا يف ذخا ام دخأ ناك دقو مامالا رصع يف بات اذإ كلذكو
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 . مامالا ىلا هعفديو رقفلا دح نم جرخ ام مرغي امناف

 اهنم ينغلا لكأي نا زوجيو ءىفلا نم اهناف يفاوصلا اماو : ةلأسم
 ءيش اهنم ذخؤي:ال نا بحأف لدع ماما ناك ناو ريقفلا لكأي ام لم

 . هيأرب الا

 نم صلختي هنا يعمف ةعبت ةيفاصلا نم همزل يذلا اماو : ةلأ اسم

 ناطلس نكي مل ناو امئاق ناك اذإ لدعلا :ناطلسلا هلهأو هلها ىلا كلذ

 هجو ىلع ههجو ريغ ىلع كلذ ذخا اذإو نيملسملا ءارقف ىلاف لداع
 اريقف ناك ناف هنم صالخلا هيلع ناكو كلذ نمض بصغلاو بلغتلا
 اماو هللا ءاش نا كلذ هيفكي نا توجر صالخلا ىلع ردقي مل و باتو
 بات دقو لعفي مل ناف هلها ىلا كلذ نم صلختي نا هل بحاف ينغلا

 . ىلاعتو كرابت هل هلل لاملا نال هللا ءاش نا صالخلا هل وجراف

 لوق ىلع هيلع ةرجالاو هل عرزلاف ةيفاص عرز نمو : ةلأسم

 لسفلاو قافتالاب هيلع ءيش الف ريقف اهعرز ناف ينغلل كلذ زاجا نم
 راص ضرألا يف كلذ راص نإو اريقف وأ ناك اينغ هل هنأ ملعا الف اهيف

 . علقي الو اهيف تبني ام لك نم اهل اعبت
 انكردا انا دهش ةيفاص ضرأ نع هتلأسو رثألا نمو : ةلأسم

 تلأس طرش ريغ ىلع وأ طرش ىلع ىردي ال نامز يف اهسرغي انالف
 نا الا ائيش اهنم مهل ىرنال ةيفاص يه لاق ءيش اهنم هبقعل له

 . ةنيبلا هيف مهيلع رمأب . اهوقحتسي

 هسفنل اهعرزي ةيفاص ذخأ نم يف ديعس يبا نع تظفحو : ةلأسم

 يهو هيأرب الا اهترمث نم ذخ أي نأ دحأل لحي ال هنا كلذ لها نم وهو
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 ةروبخ ةيفاصلا ءام دس نا كلذكو . هلوق ىنعم ىلع هكلم ةلزنمب

 حرطي نا دحال زوجحم الف مويلا كللذ لس اذإف فورعم موي ف ةفورعم

 ءامب ةيفاصلا كلت ىقسي ناك اذإ كلذكو هزاح دق هنأل ءاملا كلذ هيلع
 ىتح اهدس اذإ ةروبخلا كلت ءام نم ذخأي نأ دحأل سيلف ةيفاص وه

 كلت نم يناثلا رودلا يف اهذخأي نأ دارأ نمل زوجي مت ةروبخلا يضقنت
 لك يف ادبأ ةيفاصلا كلتل ةلوعجم ةروبخلا كلت نوكت نا الا ةروبخلا

 كلذ ىلع ةيفاصلا كلت تكردا اذإ كلذل ضرعتي نا دحأل سيلف رود
 رظنيف هنع تظفح ام ىنعم ىلع اذهو ادبا ةيفاصلا كلتل ءاملا كلذو ءاملا

 . هللا ءاش نا هلدعو كلذ لدع باوص يف

 لجر نع هتلأسو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ملسي نم ىلا اهلسفو اهثرحف نيملسملل ةيفاص اهفصن ضرا هدي يف
 ىلا ةيفاصلا ةصح ملسيف قحلاب ماوق نكي مل اذإ لاق ةيفاصلا ةصح

 لسفلاو . هنم ءىرب ءارقفلا ىلا كلذ عفد نمو اهب ىلوأ مهو . ءارقفلا

 كلذ هعسي اهلكاف اريقف ناك ناف تلق . ديلا تبني هنال هزاوج ملعأ ال

 . هل اكلم عي ل ام لكأيو ع رزي نأ زئاج كلذ ١ معن لاق . ال ما

 تبني اهايا هومساقف نيملسملا رئاس نم موق ىلا همسق بلط ناف تلق

 . ملعأ هللاو مسقلا كلذ توبث ملعأ ال لاق . ال ما كلذ

 يلاو ىلا بلطف نيملسملا ةيفاص يف ةكرش هدي يف نمعو : ةلأسم
 ملعأ ال لاق . ال ما كلذ تبني اهعاب وأ اهب ةضياقو اهايا همساقف مامالا
 . كلذ هيلع لوي ملام لعفي الو كلذ لعف يلاولل سيلو كلذ زاوج

 ةيفاص ةمساقمل هريغ وأ هيلاو رما اذإ مامالا نع هتلأسو : ةلأسم
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 ةمساقملا اما لاق . ال ما اذه تبثي كلذ يلاولا لعفف اهب ضياق وأ اهعيب وأ

 زوجي الو زئاجف رمتلا اماو . تباث كلذ نا ملعا الف ضايقلاو لصالا

 لقو ةجراخ نيملسملا ركاسعو لدع ماما نوكي نا الا لصالا عيب

 . كلذ زاجا نم زاجا دقف مهودع ىلع مايقلا يف ةنؤملا مهيلع

 هلام ةيفاصلا ءام نم ىقسي نا دحأل زوجي له تلق : ةلأسم

 نم ذخأ نم لثم وهف ةيفاصلا نع الضف كلذ ناك اذإ لاق . ال ما

 نم ىقس دق ناك ناف تلق . اقرف ملعأ الو هيلا جاتحا اذإ ةيفاصلا

 . ادوجوم اماما نكي مل اذإ ةعبتلا هذه نم صلختي نما ىلا ةيفاصلا ءام

 يفاوصلا نال كلذل نيملسملا نم نيقحتسملا ءارقفلا ىلا اهنم صلختي لاق

 . نيملسملل ءىف يه

 ضرألا ةرجا همزلي نيملسملا ةيفاص يف عرز نمعو : ةلأسم
 ةرجا الو هل هلك عرزلا لاق . ءارقفلل اهلك ةعارزلا عفدي مأ ءارقفلل

 قافتاب عرزلا هلف ريقفلا اماو ينغلل كلذ زاجأ نم لوق ىلع هيلع

 وه لزانم اهيف ىنب وأ ابنع وأ ًالخن اهيف لسف نإف تلق هيلع ءىشالو
 اينغ ناك هل نوكي هملعا الف لسفلا اما لاق اهيف هعدي مأ هعلقي ما هل

 تبنيام لك نم علقي الو اهل اعبت ناك ضرألا يف كلذ راص اذإو اريقف وأ
 بارت ما هتميق عفد همزلي ابارت اهنم لمح ناف تلق هعلق هل سيلو اهيف

 ةزاجالا نم لمح هنال هيلع ءيشالف اهب رضي ال ابارت لمح نا لاق هلثم

 . ءارقفلل هتميقو كلذ خالصا هيلعو فورصم ررضلا اماو

 هل وه لزانم اهيف ىنبو الخنو ابنع اهيف لسف ناف تلق : ةلأسم

 وأ اينغ هل نوكي هملعأ الف لسفلا اما لاق اهيف هعدي ما اهنم علقي ما
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 تبني ام لك نم علقي الو اهل اعبت ناك ضرألا يف كلذ راص اذإو اريقف

 . اهيف

 ةيفاصلا لام نم ائيش كلام يف نإ هل ليقو غلب متي نعو : ةلأسم

 مكحلاو ةداهشلا زاوج ىلع هدنع كلذ حص اذإ لاق ال ما كلذ همزلي

 لهال كلذ دري نأ همزل ةحصلاب عضوملا كلذ وه فرعو كلذ يف

 . نيملسملا لام اهنال ةيفاصلا

 اذإو شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبا يضاقلا نع : ةلأسم
 ناك همايا يف لدعلا مامالا يأر ريغب نيملسملا ةيفاص يف ينغلا عرز

 ذخؤي الف مامالا يأر ريغب ةيفاصلا يف ريقفلا عرز اذإو هتنؤمو هرذب هل
 . ملعأ هللا و هل زوجيال ام لعف دقو . هنم

 ءاملع نم ادحأ قفاو لجر يف هللا همحر ديعس يبا نعو : ةلأسم
 فصن فصنلاب الخن نيملسملا يفاوص نم ةيفاص لسفي هنأ ىلع نيملسملا

 تبني له . لدعلا مامالا ىلع ةمئاق دي نيملسملل سيلو لخنلاو ضرألا
 . كلذ دعب دي ذئموي نيملسملل تناك نا كلذ دعب

 زوجت ال لاق نم لاقف نيملسملا لام يف ةمساقملا يف فلتخا دق لاق
 لام نم لصالا ةلازا زوجي الو . لصالا ةلازا كلذ يف نال اهيف ةمساقملا

 كلذ ناك اذإ كلذ زوجي لاق نم لاقو . لوقلا ضعب يف نيملسملا
 ناك لصالا ةلازا رظنلاب تبثي اداسف نيملسملا ىلع ارافوو احالص

 ىنعملا اذه يف مامالا نم رظنلا هيف تبثي اميف رظنلا يف ةجح نوملسملا

 . مدع اذإ هماقم نوموقيو
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 هللا همحر رثؤملا يبا نب دمحم نب هللادبع دمحم يلا نعو : ةلاسم

 . هدي يف اهعدي له ريقف لجر دي يف يهو مامالا ماق اذإ ةيفاصلا نعو
 هريغ لاق كلذ هلف هنم اهذخأ دارأ ناو اهعرزي هعدي نا هل زئاج معنف

 لبق اهيف ملسملا ريقفلا عرز اماو . لبقتسيو فنأتسي اميف كلذو معن
 لاق روجلا مايا يف كلذ ناك اذإ اهيف مامالل ءيش الو ةرمثلا هلف كلذ

 . هل وهف قح هجوب اهيف عرز امو هريغ

 دق رئب اهيفو ةيفاصلا نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلأسم

 تبرخو ترئثد دق اهنال ةيفاصلا كلتل عفن اهلجاع يف ىجريالو تمدهنا
 حرطي نا لجرل له . لجاعلا اذه يف رئبلا كلت ىلا ةيفاصلا جاتحت الو
 رئبلا نفدت نا رن ملف اهل حلصا كلذ ناك اذإ عرزلل اهيواسيو ابارت اهيف

 عضوم ةيفاصلا يف ناك ناف تلق رئبلا ىلا ةيفاصلا جاتحت ىسع لاق

 يف حرطي نا هل له . اهرئاس ىلع اهنم عضوم قفخو سانلا هنم ليغي
 اهحلاصم نم كلذ ناك اذإ معن لاق . ىوتسي ىتح ابارت اهنم قفاخلا

 . كلذ زاج

 ةمرص ةيفاصلا نم جرخا لجر نعو ديعس يبأ نعو : ةلأسم
 هيلع ام رتكأ نإ يعم لاق كلذ نم هصالخ نوكي فيك مهرد اهتميق

 تذحخا اذإ لاق ةئشان تناك ناف تلق . نيملسملا نم ءارقفلل اهتميق

 لاق ةلخن تحت نم تناك ناف تلق . ةلوسفملا ةلزنمب تناك اهلسافم
 لاق اينغ ناك ناف تلق . ائيش هيلع نأ يل نبي مل ءارقفلا نم ناك نا

 نايب باتك ىلا عجر . اريقف وأ اينغ ناك . هيلع ءىش ال ضعب لاق دق
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 ناثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا يلع يبا نعو : ةلأسم
 ىلع بارخلا نم اهيلي امه عفشت ىداولا ىلع يتلا يفاوصلا كلذكو

 ناك اذإو . لاومالا ليبس كلذ يف اهليبس يفاوصلاف . ال ما يداولا
 ةمدقتم ةرامع رأ هيف سيل يداولا يلي امم ةيفاصلاب الصتم بارخلا اذه
 لوقلا ضعب يفو . يعم ةيفاصلل همكح نا لوقلا ضعب يفف مهدحأل
 ىلع ةيفاص كلذكو يلا بحا اذهو . كلذ ريغ ليقو هلاحب كورتم
 بارخلا يف ثدحي نا دحال زوجيأ اهرامعب اهبارخ لصتم يداولا بناج

 نأ دحأل ىرأ الو هيلع لدتسي اميف باوجلا ىضم دقف . ال ما اثدح
 . ملعأ هللاو هب ذخآ يذلا لوقلا ىلع اثدح هيف ثدحي

 . ةرهشلاب يفاوصلا ذخأي نا هل مامالا نإ ليقو : ةلأسم

 ذخأ مهل زوجي هباحصاو مامإلا نإ ديعس وبا لاقو : ةلأسم
 اونوكي ىتح ما ةيفاصلا يف ةجح دحاولا لوقف هل ليق ةرهشلاب يفاوصلا

 زئاجلا يف اماو نينثا ةداهشب .الإ نوكي الف مكحلا يف امأ لاق نينثا

 هنأل اذكو اذك كانه هل لاق اذإ دحاولا لوقب كلذ زوجيف ةنانئمطالاو
 هلام ذخأي نا هل زوجي هنا دحاولا يف ليق دق اك دحأل هيف مصخ ال
 موقت اهيف ةرهشلاف هل ليق اذكو اذك كلانه هل لاق اذإ دحاولا لوقب
 ةنانئمطالا ماقم موقت لاق . ةنانئمطالا ماقم وأ مكحلا يف ةجحلا ماقم

 . هلوق ىنعم ىلع نيدهاش انوكي ىتحف مكحلا اماو زئاجلاو

 نا زوجيأ يفاوصلا يف تركذو نسحلا يبا نع بسحا : ةلأسم
 جاتحا نم معنف اينغ وأ ًاريقف ناك هريغ وأ بارتب اهنم عفتنيو اهنم لكأي
 اماو لوقلا ضعب ىلع كلذ هل زاج ءاينغالاو ءارقفلا نم ةيفاصلا ىلا
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 رضي ام اهنم لمحي الف اهضرا دسفي وأ اهجرخي ابارت ناك ناف بارتلا

 سأب الف اهتعارز لطبي الو اهب رضي سيل ناك ناو اهتعارز دسفيو اهب
 لاق نم لاقو هريغ نمو . هللا ءاش نا تركذ ام ىلع هلكو كلذب
 . ال احالص كلذ نوكي نا الا ابارت ةيفاصلا نم لمحي نا زوجي ال

 نا مامالا تقو يف ةيفاصلا ىلا جاتحا اذإ ريقفلل زوجي له تلقو هنمو

 اذإ لدعلا مامالا ىأرب الا ذخأي الف مامالا يأر ريغب ائيش اهنم ذخأي

 . مامالا دي يف تناك
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 رشع عباسلا بابلا

 يفاوصلل مامإلا عبب يف لوقلا

 هريغ لاقو . هدحو ودعلل برحلا ف الا يفاوصلا مامالا عيبد الو

 . ةدايز نيملسملا رمأ عايض ىلع هيف فاخي ام عيمج ف ليق دقو

 هتلأسو هللا همحر ديعس يبا نب ناميلس هيقفلا باوج : ةلأسم .
 ريغ رمأ ىضق م هنادا وأ ةلودلا زع ىف ىف ًالام قفنا اذإ مامالا لماع نع

 . ال ما بئاغ وأ ةيفاص لثم نيملسملا لام نم عيبي نا هل زوجيأ كلذ

 تقاضو امئاق ناك اذإ مامالل كلذ زوجي امنا كلذ هل زوجي ال هنا باوجلا .

 زجع وأ هسفن لزع وأ لزع اذإو كلذ هنيح ىف نيملسملا ىأرب هدي

 نيملسملا ىأرب هتقو نيح يف هل زوجي امنا كلذ لعف هل زوجي الف كلذ نع
 سبلي الئل هترهشو هءارش دارأ نم ىلع هنمت رارقتساو لاملا موسو ءاملعلا
 ةيفاص وأ بئاغ هنا هعيبب هملعي ل دحأ دهش وأ هءارش يرتشملا ىلع

 هناحبس هللا لام هنال ماسي مل اذإ هنمث ناصقن هيف ناكو هلام بهذيف

 هللاو محل لام هنال مامالا ريغل فرصتلا هيف زوجي الف ءارقفلل بئاغلاو

 . ملعأ

 هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم ةيقفلا باوج نمو : ةلأسم
 فاخ اذإ ةلودلا زع يف بياوغلا عيب هل زوجيأ هللا هزعأ مامالا ينلأس
 هتدجو اذك ةلودلا زع يف تباثو هعيب ب زئاج باوجلا ال ما باهذلا اهيلع
 هللاو كلذ ةزاجاب ديعس يبا نب ناميلس ةيقفلا باوج يفو رثألا يف

 عيب ف ةقرول ا هذه ف انخيش هب ىتفا ام تب ات حيحص عجر .. ملعا
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 قحلا وهف باتكلا اذه يف ةمالعلا ةيقفلا خألا هب ىتفا ام . بياوغلا

 ىتفا ام تباثو حيحص هديب دمحا نب دايز نب لديعس هررح باوصلاو

 هبتك باوصلاو قحلا وهو . باتكلا اذه يف ةمالعلا هيقفلا خألا هب

 . هديب دارم نب هللادبع نب دادم

 نم فالتخاب ةيفاصلا عيب يف ليق دق هنأ يعمو لاق : ةلأسم

 زوجي ال لاق نم لاقو . كلذ هل زوجي لاق نم لاقف . لدعلا مامالا

 نا يدنع هبشا اهل لدعلا مامالا عيب تبثو فالتخالا ىنعم تبث اذإ

 هل تلق . هلعف نم عامجإلا ىنعم هانعم مزلي هرايتخا نال اتباث نوكي

 . اهنع راضملا فرص يف لخدي نا مكاحلل نكي مل هل اهعيب تبث اذإف
 مكحلا ىنعم مهل تبثيو اهبابرا كلذ بلطي نأ الا يدنع اذكه ٣

 اهعيب ةزاجاب لاق نم لوق نم بجعأل يناو ديعس وبا لاقو .

 ديعس وبا لاقف . ممهدعب نم اوءاج نيذلاو لوقي لجو زع ه
 ةيفاص اهنأ حص اذإ لاقو ادبا نيملسملا ىلع اهل فيقوتلا اندنع كلذ ىنعم
 . لدعلاب هتماما تبنت ال نمم اهعاب ةمئالا ضعب نأ كلذ عم حصو

 نوكي نأ الا مامالا كلذ عيب اهلاح نع اهلقني الو اهلصا ىلع يهف

 تكرداو اهتحص بجوي هجوب ةيفاص اهنأ حص ول كلذكو لدع ماما
 اهتحص نأ الا اهعاب لدعلا ةمئأ ضعب نأ سانلا نم رابخا رتاوت كلذ عم

 اهمكح لقانب كلذ نكي مل ربخلا اذه رتاوت نم رثكاو تبثأ ةيفاص اهناب
 مامالا نم اهعيب ةحص هعم ًافاكتي ىتح ةيفاص اهنأ تبث يذلا اهلصا نع
 . ةيفاص اهناب اهتوبث حص اك . لدعلا
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 يف ةيفاصلل مامالا عيب يف ملعلا لهأ اضيأ فلتخا دقو : ةلأسم
 لاق نم لاقف كلذ ىلا جاتحا اذإ نيملسملا رما ةيوقتو ةلودلا زازعا
 نيملسملا رمأ لوزي ال نال كلذ ىلا مامالا نم ةجاحلا دنع كلذ هل زوجي

 . نيملسملا ىلع هللا ءافأ امب كلذ ىدفيو نيدلا روما نم ءيش لتخي الو

 لعجنو لغتست اهلاحب فقو يهو لاح ىلع كلذ زوجي ال لاق نم لاقو
 ريما نع تباثلا رثألا ةحصب اهيف لعفلا تبث اك قحلا ةلود حالص يف

 نملو نيملسملا ىلع افقو اهلعج هنأ هللا همحر باطخلا نب رمع نينمؤملا

 الو عيب اهيف زوجي ال ةمايقلا موي ىلا كلذك يهو . مهدعب نم أي
. هوجولا نم هجوب ةلازا



 رشع نمانلا بابلا

 مرلا يف

 اهلها عم رهاشلا ناك اذإ ةيرقلا نعو ينلا ديعس يبا باوج نمو
 الإ كلذ ةحص نم ركني الو مهدنع كلذ عفدي ال لصالا يف مر اهنا

 كلت نم لام هدي يفو مهنم تام نم لك اهنوثراوتي مهءابآ اوكردا مهنأ
 مهينب ىلع هونب هوفلخو هينب ىلع هفلخ ام وأ ضرأ وأ لخن نم ةيرقلا
 ةيرقلا هذه نوكت له تلق . نيهجولا نيذه ىلع اضعب مهضعب اوكردا

 نود هارتشا وأ هثرو لام هديب ناك نم لك ةفصلا هذه ىلع اهلهأل

 يعمف . ال ما لوصالا ةلزنمب نوكيو هيلع لتاقيو هنم هريغ عنمي هريغ
 كلذ ىلع مهنم عامجالاب اهلها نم ةنسلا اهيف تكردا ام ىلع مومرلا نأ

 . قحلا نم ةمدقتم ةنس ضقن ىلع اهيف اوعمجا مهنأ ملعي ملام
 لطاب اهنأ اوملعي ملام مرلا اذه ةنس اوعبتي.نا يدنع موقلا ءالؤهو

 رمأ نم هللا ءاش نإ . كيزجي ام عيمج ىلع يتأي هناف ىنعملا اذه مهفاف

 هيلع ةلومحم دحاو ىنعم ىلع يدنع مومرلا يف مكحلا سيلو مومرلا
 ليق هنأل هيلعو . هيف ةكوردملا يدنع ةنس مر لكل لب مومرلا لك يف

 ةيلهاجلا يف تمسق ام ىلعو مالسالا اهتبثأ ةيلهاجلا يف مسق يه امنإ
 مالسالا هدزي مل ةيلهاجلا يف مسق لك هنإ ةنسلا نم ركني ال ام اذهو

 . اتابث الا

 ماسقالا نم هريغ يف مهب ىسأتي نا مسقلا باحصا ريغل سيلو
 اذإ مالسالا مكحل اضقان نوكي كلذب هنال . مالسالا ماكحا ضقني امب
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 لوصالا ماكحاب سيلو مالسالا هتبثا دق امب ايسأت هتبثا ام ضقن

 عويبلاو حاكنلا نم مارحلاو لالحلا رئاسك نادلبلاو عاقبلاو ةكوردملا

 قحلا فرع نم دنع نيب قرفي اذه ماكحا نم جراخ كلذ لب ءارشلاو

 ام هريغ يف زوجي ذإ همكح ىضم نم ىلع ضقني نأ ءاج نم سيلو
 نأ مويلا مالسالاب ماق نمل نوكي نأ زاج كلذك كلذ ناك ولو هلعفي

 ناك ذإ دبألا لع ةيفاص مالسالا .اهتبثا نأ دعب اهلها ىلع اسراف دري

 نإ ليق اميف . باطخلا نب رمع نينمؤملا ريما هلعف ول نا زئاج كلذ

 ماكحا ضقن ىلا سيل نكلو مهل تناك نم ةثرو فرع اذإ زوجي كلذ
 مل ولو اهمكح تبث دق ام ىلع دبألا ىلع ةتباث يهو . ليبس مالسالا
 الو . هيلع سيلف لصالا يف هل بجي فيك اهرما يف لخادلا فرعي

 . هيلع يه ام مكح لطبي نأ هل

 كردأ امو كردا ام ىلع وهف لاومألا نم كردا ام عيمج كلذكو

 ليبسلل وهف ليبسلل كردأ امو دبألا ىلع ةصاخ مهل وهف ةصاخ ءارقفلل

 دبالا ىلع كلذك وهف . ثرويو ىرتشيو عابي كردا امو دبالا ىلع
 كردا امو هضقني ام يناعم ىلع هيف تبني اثدح هبابرا هيف ثدحي نأ الا

 الو لكويو ثروي كلذك وهف يرتشي ر الو عابي الو لك ويو ثروي
 سيلو حابم وهف اهريغو مومرلا نم احابم كردا امو يرتشي الو . عابي
 دلبلا لها دنع مر هنأ حيحصلا . مومرلا نم مر ةنس ةنس كردا نمل

 عابي نا هيف ةنسلا كردي ملو ثرويو لكوي هنأ هيف ةنسلا كرداف

 رميو رمعيو زوجو لكأي نا هل نكلو هيرتشي الو هعيبي نا ىرتشيو
 ماكحا مهفاف ىرتشي الو عيبي الو هيف _ ةنسلا تكردا اك عنميو زوجيو

 ماكحا ةفص نم انرضحي ملامو انرضح امم رتكا انرضح ام هلعلو لاومالا
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 هجول ءاغتبا اذه تفلكت امنإو انركذ امم رثكا هركذن مل امم . لاومألا
 لعلو . مومرلا ماكحا يف فالتخالا يف يحاونلا نم غلبي ائيش الو هللا

 مهروما يف نوفلاخي ذإ نا سانلا روما ررقتي ملع ىلا بهذي نم ضعب

 ىلع كلذ سيلو مر نود مر ذإ ةصاخ هدلب مومر يف فرعيام ليبس

 مهل امنإو ضعب اهضعبب يدنع مومرلا يف اوسأتي نأ سانلل الو سانلا
 ةعقب لك يفو ةصاخ ةعقبلا كلت يف اوكردا ام ةنس عابتا يدنع مهيلعو

 باوص يف يخأ رظناف . ىضريو بحي ام ىلع قيفوتلا هلأسن هللاو اهتنس
 لاومألا نم ءيش لك لعجاف تنيب ام رظناو هئاطخو هللا ءاش نإ كلذ
 امل هل نماض وهف هيف كلذ :فلاخ امف ةنسلا هيف تتبث ام بسح ىلع

 اذهب تيفتكا دقو . كلذ يف هسفنل ملاظو ةنسلا فالخ نم هيف ثدحأ

 يتأي اذه نا ءاجر ةلأسملا هذه يف كديكوت نم تركذ ام عيمج نع
 اذه ىلع هب لدتسي هناف هربدتو هيف رظناف هللا ءاش نإ اهنم رثكا ىلع

 . هللا ءاش نإ هنم رثكاو

 ةنسلا هيلع كردا ام ىدعتي نأ مرلا يف يدنع زوجيالو : ةلأسم

 ةتباث ةنس هب ضقني ءيش الو ةحنم الو ةداعق الو ءانط الو عيب نم

 يف افقيف لامعتسالاو هيف لامعلا كلذكو لطاب اهنا ملعي ال ةلاح هيف

 . اهريغ ىلا ةنس ىدعتي الو ةنسلا هيف كردا ام هلك كلذ

 لك ىدؤي مر جلف نم ءام هدي يف ناك نمع هتلأسو : ةلأسم
 ىتح ىدا امب هب ىقسف ةنسلا سأر هيلع ىدأف ةفورعم مهارد هيلع ةنس

 له هريغ ىلا هدريو هنم هذخا مهسلا بحاص بلط مت ةنسلا تلاح

 ثيح هفرصي كلذ هل ناك هل لام ناك اذإ هنإ يعم لاق . كلذ هل

 لوحت ةنس هيف قحتسي نأ الا ءانطلا نم قحتسي ام يفوتسي نأ دعب ءاش
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 رييعتب لوقا الف اهيلع عامجالا حصو اهلطاب ملعي ال كلذ نيبو هنيب

 اهلها عيمج نم اهكرت ىلع عامجاب وأ اهلطاب ةحصب الا ةكوردملا ةنسلا
 . اهيف نيمصخلا نم ىضارتب وأ

 لبق هنم هذخا بلط مث ةعارز هيلع عرز دق ناك ناف هل تلق

 اذإ هلف ةفورعم ةنسل ىنطأ ناك نإ لاق . كلذ هل له ةعارزلا مارصنا
 كلذكو . ءاش ثيح هفرصي هؤام ذخأي نأ ةفورعملا ةنسلا تضقنا
 عرز ولو هدي نم ةرمنلا دعب نم هذخأي نأ هلف ةفورعم ةرمت تناك نإ

 تلق . اهلبق يتلا يف كل تفصو امك ةتباث ةنس نكت مل ام رخآلا هيلع
 نمل مرلا باحصا ىأر ريغب مرلا لها نم وهو مرلا يف عرز نمف هل

 مرلا لهأ اهيف هوصصاحي وأ هل ةعارزلا

 ناك نا مرلا اذه ليبس ناك نإف . ةنس هل مر لك نإ يعم لاق

 ىلعو هل كلذف ةمهاسم الو ةممساقم ريغب :هتصح ردقب هيف ع رزي هلها نم

 يف زوجي اك الإ مرلا يف مهدنع زوجي ال ناك نإو ةنسلا هب ترج ام

 اذه ىلع يدنع مرلا يف عرازلاف تاعرازملا يف ءاكرشلا نيب لوصالا

 ناكو . مرلا لهأ نم ناك اذإ هيلع مدقتي ملام مرلا يف ببسب عرز

 مرلا يف ببسب عارزلا يف ليق دق هنأ بسحاو .. كل تفصو ام ىلع
 بسحاو كل تفصو اك ناكو مرلا لهأ نم ناك اذإ هيلع مدقتي مل ام

 امو هتلامعو هتمارغو هؤانعو هرذب هل نأ ببسي عرازلا يف ليق دق هنا
 هنأ بسحاو . ضرألا نم هتصحك اهنم هتصح هلو ضرألل وهف يقب

 ناك نإ عضاوملا يف تاكراشملا يف ضرالا مهس لثم ضرألل ليق دق

 لثم ةرجالا نأ يدنع جرخي اميف ةرجأب ناك نإ اهلثم ةرجا وأ مهسب
 . ضرألا ةصح نم هتصح هلو عرازلل ةعارزلا نم يقابلاو مهسلا
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 وهو تاوم سيل مرلاو ارامع مرلا يف دحا رمع نإ كلذكو تلق

 هترامع يف نكسي نأ هعسي له اوريغي مل وأ مرلا لهأ ريغف مرلا لهأ نم
 يف كل تفصو ام لثم ءانبلا نم ةرامعلا نا يعم لاق امئاق هؤانب ام

 يدنع ببسب ناب وهف الاو ةنس كلذ يف ناك نإ ةعارزلا يف ةرامعلا

 هريغي مل وأ هكيرش هيلع ريغ اذإ هيف مكحلا ام ببسب ينابلاو تلق
 يف اكيرش ناك اذإ لوصالا يف ببسب ينابلا يف ليق دق هنإ يعم لاق

 الو كلذ يف رايخلا هلو ابارخ اهتميقب هترامع ىطعي هنإ ليق ام ضعب
 ءاش ناو هترامع جرخا ءاش نإ رايخلا هل نا ليقو . هئاكرشل رايخ

 هتصح ردقب هل عفدي هنأ يعمو ءاكرش اوناكو هئاكرش نم اهتميق ذخا

 ناف مسقلاب نوذخؤي ليق دق هنأ بسحاو . هقحتسي امم ةكرشلا نم

 همهس عقو ناو ةنؤملا ىفك دقو هيلع الو هل الف هترامع يف همهس عقو
 هترامع ذخأ ءاش نا ليق هنإ يدنع ام ضعب يف رايخلا هل ناك هريغل

 اهكرت يف رايخلا ةصحلا بحاصل ليق هنإ بسحاو اهجرخا ءاش نإو
 ةصخلا بر اهراتخا اذإ اهجرخي نأ رماعلل سيلو ةميقلاب كلذ راتخا نا
 ىلع اعمتجا ناو كلذ هل ناك اهتميق ذخأي نأ راتخا ناو هل تعقو اذإ
 . هيأرب هترامع جرخا دق هنأل ةصحلا بحاص ىلع ءىش الف هجارخا

 يدنع هيف رايخلاو نيينعم دحا اهيف جرخيو مسق اهيف سيلف مرلا اماو
 لغتسا ءاش ناو كلذب لوقي نم لوق ىلع هترامع جرخا ءاش نإ رماعلل
 رئاسل ةرامعلا كلت تناكو هتميق ردقب اهنم ءيش هيلإ ريصي ىتح هترامع
 اهتميق هوطعي نأ هترامع ةميق وه راتخاو مرلا لهأ قفتا ناو مرلا لهأ

 انفرع اميف ةمسق الو مرلا لهأ عيمجل تناكو اهجو يدنع كلذ ناك
 ملعي مل ام ةنسلا رييغتب لوقن الف كلذ اهيف ةنسلا نوكي نأ الا الوصا
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 هؤامو ةرماثم هضرا تمسق وأ ةدهاشم مرا تويب تمسق ناو اهلطاب

 احالص هنوريو كلذ نم نوقفتي ام ىلع ةرمث لك وأ ةنس لك كلذ لثم
 هل تلق ههبشي وأ هتزاجاب ليق هنإ يدنع ام ىلع ج راخ يدنع كلذف

 رابجلا هب ىقسي ناكو اجلف موقل مر يف ةربابجلا نم رابج جرخا ناف
 كلذب اوقسي نا مرلا لهال زوجي له دلبلا كلذ نم رابجلا جرخا نا ىلا

 . هيف رابجلل ءانع الو مهمر يف رابجلا هجرخا يذلا جلفلا
 ليق هنا يدنع اميف بصاغل ءانع الف ابصغ ناك نا هنإ يعم لاق

 مر يف يبنجا رمع اذإ ليق هنأ يعمف ابصاغ نكي و اتاوم ناك ناو

 قرف الو مهنود هل وه ليق دق هنأ يعمف هتاوم يف كلذ نأ ىدنعو م

 مهو كلذ يف مهل ابصتغم الئاح نوكي نأ الا هريغو رابجلا يف

 نإو مهيلع هل نوكي نأ ينبجعي اذكهف هنوعنميو ريكنلا هيلع "

 لكلف كلذ لثم يف هلعف نيب 7 ال هنإو هريغك رابجلا نا افراعتم ناك

 تلق ءاوس قحلا يف سانلا لكو هريغو رابج نم يدنع هقح قح يذ
 ةرواشم ريغب كلذ هل له هلام يف مرلا نيطو مرلا ضرا نم ءانب ىنب نمف
 يرجي كلذ ناك اذاف . هلحب الا روجح لام اندنع مرلا لاق . مرلا لهأ
 لوقا ال ةنسلاف ةايح وأ توم يف كلذكو كوردم هيلع ةنسلا يف
 اندنع كلذف ةنس كلتو اعونمم كلذ ناك اذإو اهلطاب ملعي مل ام اهرييغتب
 اذه يف اندنع تاوملاف . كلذ ليبس فرعي ال ناك نإو اروجحم

 اهتحابا الو اهيلع مادقالا بحن الف ةرامعلا اماف هب رمأن الو . صخرا
 عامجا وأ ةنس توبث نم اهرما نم هيف ةهبش الو اهلح الو اهتحابتسا الو
 . هيف عامجالا مهل زوجي اميف هلها نم

١١١



 رشع عساتلا بابلا

 هيف ةداهشلاو مومرلا يف

 نإ لاق موق مر يف هلسف لجر نم السف بلط نم هللادبعوبا لاق
 اذإ امإو نيط هيف جرخي مل اذإ سأب الف هلسف يذلا لسفلا نم هاطعا

 . مرلا لهال كلذ نال هل لحي الف لسفلا نم لسفلا لهأ لوصا يف أشن

 انارمع هيف رمع وأ ارئب مهنم رفحف موقل مر ناك اذإ لاقو : ةلأسم
 نم ناك اذإ اماو . هئانع ردقب هيلع اودري نا مهلو . مهعيمجل كلذف
 ىلوا وهف هسفنل هاعدواو انارمع هيف رمع وأ السف هيف لسفف هلها ريغ

 لاق . نوملعي مهو مرلا اذه لهأ ىلع هيعبي نكي مل ناف تلق . هب

 . ةصاخ مرلا يف اذه ليق دق معن

 لكأي هدلاو كردا لجر نعو يراوحلا يبا باوج نم : ةلأسم
 لها نم لاملا لكأي يذلا لجرلاو . موق ةراثا هدي يف لاملاو . لام
 هكردا يدلاوو هطوحيو هلكأي يدلاو تكردا لاملا اذه لاقو ةراثالا

 . تاوم يف هايحا دق ربكالا دجلا ناكو دلاو نع دلاو هدلاو دي يف
 لاقو ءاوس لاملا اذه يف تنأو نحنو انل ةراثا هذه ةراثالا لهأ لاقو

 اتاوم ايحا هدج نكلو . مهعمجت ةراثا هذه نإ فرعا انأ لجرلا اذه
 تفصو ام ىلعف . الام راص ىتح هب ماقو . هلسف هنال هنولكأي مهف
 ةراثالا لهأ نم لجرلا اذه دج ناكو مهل ةراثا هذه نا موقلا حص اذاف

 ةراثالا لها نيب وهف اهريغو لخنلا نم نارمعلا اذه رمع يذلا وهو

 لجرلا اذه دج ناك نإو . ةلداعلا ةنيبلا ةراثالا هذهب حص اذإ اعيمج
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 راص نا دعب هثرو نم هلكأو نارمعلا اذه رمعو ةراثالا لها نم هسيل

 . ةراثالا لها نود هب ىلوأ وهف هدي يف وه يذلا رخالا لجرلا اذه ىلا
 كل تفصو امك مرلا يف رثالا هب ءاج ام هللادبع يبا نع اندجو اذكهف
 نمل هب مرلا لها نم ناك نمل ءاعدالاو مومرلا يف ةلكاملا يف اذه مهفاف

 . مرلا لها نم نكي مل

 نم ناك اذإ مرلا يف عرازلاو ينابلا يف ديعس وبا لاق : ةلأسم
 اماو . مرلا لها عيمجل ءانبلاو ةعارزلاو هقافناو هانع رجا هل نا هلها
 ناطلسلا نأ ولو لاق . ةعارزلاو ءانبلا هل ناك هلها ريغ نم ناك اذإ

 كرتو يدنع ءانبلا تبث مرلا نم بارخ ضرا يف ادجسم ىنب رئاجلا
 ةجحب سيل ناطلسلا نال ثدحي نا ينبجعي مل دجسملا برخ ناف هلاحب

 لئاق لاق نإف ءانبلا اذه ىنعم لثم يف ارئاج ناك اذإ ةجح هنم الو
 امف تلق ىدنع كلذ دعبي مل مرلا اذه يف ءانبلا كلذ ديدجت هزاجإب

 ةرامعلا هل نوكت له تاوما مر يف ةرامع رمع اذإ ناطلسلا يف لوقت
 بصاغ رمألا رهاظ يف ناطلسلا نا يدنع لاق . هلها ريغ نم ناك اذإ

 ضعب يفف فالتخالا ىنعم كلذ توبث يف جرخيو مهيلع هتردقب ةيعرلل

 ريغب ريغلا فالخ ائيش ثدحي مل هنال هريغك وهو هل ءانبلا نإ لوقلا

 بصتغم لصالا يف هنال كلذ تبني ال هنإ لوقلا ضعب يفو . ةحابا
 ضرا ىف ىنب اذإ بصاغلا يف ليق امك هيف لوقلا جرخي لوقلا اذه ىلعو
 لوقلا ضعب يفو رارقالا لها عيمجل اهنإ يفاوصلا يف اولاق اكو . هريغ

 ةصاخ نيملسملل اهنإ لوقلا ضعب يفو مرلا يف لوألا لوق ىنعم دعبي مل
 سايقلا نم جرخي ام ىلع اذهو . رخآلا لوقلا هبشي لوقلا اذه ىلعف
 . باوصلاو قحلا قفاو امب الا هنم ذخؤي الو هابشالاو يواستلاو
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 نمف ثروي ال مرلا نأ نيملسملا راثآ نم انفرع يذلاو : ةلأسم

 هعرزب هب ىلوا وهف مر هنا رقيو هرمثيو هيعدي ائيش هدلاو دي يف كردا
 نا الا لعفي هوبا ناك ام لثم هيف لعفيو . هعرزي هوبا ناك ام لثم

 كلذ عديف قح ليبس ريغ ىلع وأ امارح كلذ لكأي هدلاو نا ملعي
 . هاوس ىلا

 يذلا دنجلا ركسع دامس نع حور نب دمحم لئسو : ةلأسم

 يذلا دجسملا دح نم اودمسي نأ مهل زوجيف دممس لها اما لاق ىوزنب

 ركسعلا نم جرخي نا ىلا ادعاصف دجسملا كلذ دح نم دنهلاب فرعي
 هنال عضوملا كلذ نم نودمسي هباحصا رماي ناك هنا لاقو هيف موتخم

 . دمس لهأل مر

 لجر مهنم رفحف موقل مر ناك اذإ هللادبع وبا لاقو : ةلأسم

 هئانع ردقب هيلع اودري نا مهلو مهعيمجل كلذف انارمع هيف رمع وأ ارئب

 كلذكف انارمع هيف رمع وأ السف هيف لسف هلها ريغ نم ناك اذإ اماو
 اذه لهأ ىلع هيعدي نكي ل ناو تلق . هب ىلوا وهف هسفنل هاعدا اذإ

 . ةصاخ مرلا يف اذه ليق دق معن لاق . نوملعي مهو مرلا

 يعمف مرلا لهأ نم وهو الخن مرلا يف لسفي يذلا اماو : ةلأسم
 عيمجل نوكي مث يفوتسي ىتح هانعو ةلغلا هذه نم هتنوم هل ليق هنأ
 اتاوم ايحا ناك نا ليق دقف مرلا لها ريغ نم ناك نا اماو . مرلا لها

 يدنع وهف ةايح يف ناك نإو مرلا بحاصك وه سيلو ةصاخ هل وهف
 ` .. ةجح الو ببس هل نكي مل بصتغملا ةلزنمب

 ىلع هرمثب اموسقم كردا مومرلا نم ائيش نا ول لاقو : ةلأسم
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 ال مرلا نم ءىش مهيديا يف مرلا باحصا نم موق لك ةمسقلا كلت
 مهو دخفلاو موقلا كئلؤا هرمثي كردا هنأ الا كلذ ناك فيك فرعي

 لصالا كلذ ىلع هنورمثي اموسقم هوكردأ مهنأ الإ مد هلك هنأ نورقم

 ىلع سيلو . مكحلا يف هتباث ةمسقلا كلت تناك موقلا عمجي هلك مر

 ةنسلا تناك اذإ مرلا باحصا مساقي نأ كلذ نم ءىش هدي يف نم

 هنأ ريغ ةرمث ةرمث الا هتمسق زوجي ال مرلاو كلذ ىلع ىضم اميف هيف
 . هيف ةنسلا تناك كلذكو . مرلا هيلع كردا امل هتجح تماق امنإ

 ةيلهاجلا يف ةمسق لك لاق هنأ كلع يبنلا نع تبث : ةلأسم
 الا لاق ام وحنو اذه نم لاق ام وحنك وأ اتابث مالسالا اهداز تتبثو

 ال ةيلهاجلا مسق نأ نيملسملا عم هيلع عمتجملا يف هلوق نم ىنعملا نأ
 يبا نع ىوري ام كلذ نمف مسق ام ىلع تباث وهو مالسالا هضقني

 اهيف مكحلاو نامع لهأ مر نع لئس هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع
 نوزيجي ال ذإ اهوثروي ال نأو تاومألا نود ءايحالل اهنولعبي ذإ مهعم

 هذه تناك نإ انفرعو انظفحام بسح ىلع لئاسلا هل لاقف . اهعيب

 ملف ةحابم تناك نإو . ثروت الو كلملاب عابت ال ملف ةكولمم لاومالا
 اهتبثا ةيلهاج ةمسق اهنأ هللادبع يبا باوج ناكو . عيمجلل نوكت ال

 . انعم كلذك وهو تتبنف مالسالا

 نيب ناك اذإ مرلا يف ليقو هللادبع يبا نع دجوي اممو : ةلأسم

 . هتداهش تزاج همهس نم مهدحا ءىربو موق

 سابعلا يأو رذنملا يباو دايز يباو هللادبع يبا نم باوج : ةلأسم

 نكي مل و موق مر نم ىطعي نأ بلط لجر نعو . يلع نب دمحم ىلا

١١٥



 نممو . نالف نب نالف نب نالف اذه نأ ادهش نيدهاش رضحأو ذخأي

 دق نالف نب نالف نب نالف نب نالف هيلإ نوقتلي نا بأ هاياو مهعمجي
 بلاطلا اذه بلطف حوللا يف لخد دقو مرلا اذه يف ذخأي نمم هنأ حص
 اذه ذخاي نمو هناو هبسن الإ دالبلا لهأ نم هنأ حصي ملو لوخدلا

 لها مر نم ذخأو مهعمجي دجلا ناك اذاف هيلإ نوقتلي نأ مهعمجي مرلا

 . بلاطلا اذه لخد كلذ حصو هنم ذخاي نمم وأ دلبلا كلذ

 يكزإ لهأ نم لجر نعو اضيا هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم .
 سراف ىلا رحبلا فلخ نامع نم جرخ يكزا لهأ مر.نم ذخأي نم
 ممهجرارقاب هدلو اذهو هتانب نهنا لاقو ركذ دلوو تانب هلو مدق هنأو

 . ضعب مهضعبل مهرارقاب يكزا لهأ مر يف اولخدي نأ زوجي له . هب
 . مهوبأ هنا مهرارقاو هدالوا مهنا هرارقا يكزا لهأ ىلع زوجي ال لوقاف
 امنإو . هونب مهنأ نادهشي لدع يدهاشب الا مهمر يف مهيلع نولخديالو

 الف مرلا لها ىلع اماو بسنلاو ثاريملا يف هسفن ىلع مهب هرارقا هزوجي
 . زوج
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 نورشعلا بابلا

 مومرلا ةداعق يف

 مل و مهمر نم مرلا هابح نم لجر دنع نم مرلا دعتقي يذلا اماو
 هقحتسي ام هيلا ملسي ةقث دحي ل ا اذإ هن 1 يعمف هيلإ ملسي ةقث ةقث مهيف دجي

 هقح قح يذ لك لإ ملسي نا هيلع ناك مهيف ةقثلا ةمسقب باحنصأ

 ىلع نومأملاو ةقث ريغ ىلا ملسي الو . قحلا هبجوي ام ىلع مهنيب همسقي
 . هتنامأ يف كش ال يذلا كلذ

 ضرألا نم هعيب زوجي ال مرلا نإ هللا همحر ديعس وبا لاق : ةلأسم
 اذإ مهدنع مدقت اميف كلذ اوكردا اذإ هترجا زوجي هنأ يدنع نكلو

 نم دحاو لك دي يف ناك اذاف تلق . ةداعقلا ليبس ىلا اعاشم ناك
 هينطي نأ هدي يف نمل زوجي له . كلذك هوكردأ هنم ضرا مرلا لهأ
 يدنع لاق . نينسلا نم فورعم تقو ىلا مهاردب ةرجالا ليبس ىلع
 اوكردأ نإ تيأرا هل تلق . كلذك هيف ةنسلا تكردأ اذإ زئاج كلذ نإ

 مدقت اميف دهاشلا نكلو هرجا ءىش هدي يف ناك نم لك نإ هيف ةنسلا
 اذإ يدنع لاق . كلذك هوكردأ دق مهنا الإ هورجوي اونوكي ل مهنأ

 زوجي هنأ يدنعف كلذ يف زوجي ال لطاب ىلع اوعمجي مل هلها نا ملعي م
 لوقي نم لوق ىلع ىنعملا اذه ةرجالا هيف تبث اذإو لاق . كلذ. هل

 يعمف عيفشلا ىلع ررض توبث كلذ يف ناكو . ةتباث اث ضرالا ىف ةرجالا
 ةرجا هزأل هيف ةعفش ال ليقو . يدنع لوقلا ضعب يف ةعفشلا هيف هنأ

 ءىشب ضرالل ةرجالا زوجت لهف تلق . كلملا هب : لو عيبب هسيلو
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 كلذ نإ يعم لاق . مهاردلا يف كلذ ةراجا لثم ةفورعملا ضورعلا نم

 هتفصو يذلا مرلا اذه نم ضرألا هذهل ةرجالا هذه تعقو اذإو زئاج
 كلذ ىلع اومانتي نأ الا ةعفش عيفشلل نكي مل لوهجم ىلع

 يرتشملا لغتسا امو تلق . هيلعو كلذ نم مت ام عيفشللف اوضقانتيالو

 يف اهارتشا ةلغ الا اهلك هل ةلغلا نإ ليق دق هنإ يعم لاق . ةلغ هنم
 ىلع ةرجالا تعقو اذإ كلذكو . عيبلا ةقفص دنع ةكردم يهو لاملا
 رجأتسملا ىقسف ةرجالا هيف تبنت الو . دعقت ال ةبحارلا هايملاو ضرالا
 فلتا ام ةميق هيلع تبثي له ءيش ةعارزلا نم جي ملف عرزو ضرالا
 صقنلا ناكا اذإ هنإ يعم لاق . ضرالا نم صقن ام ةميقو ءاملا نم

 ءاملا نم ىقس ام ةرجا ءاملا ىقس يذلا ىلع ناك هب ضقتنيام ةهج نم
 تناك اذإف هل تلق . ةرجالا ببس ىلع تناك اذإ ضرألا كلذكو
 تقو بهذ ىتح ضرالا كلت رجأتسملا عرزي ملف تبني دعقب ةرجالا
 تلق . يدنع اذكه لاق . ةرجالا هيلع تبثي له ةدودحملا ةرمثلا
 ىقسف ىنطلا هيف تبني ال دقعبو . فورعم دا نم ءام انطا نم كلذكو

 ناك اذإ ةميق هل نوكي نأ ينبجعي لاق . ءاملا بحاصل نوكي ام هب

 نوكي نا ينبجعيو فلتخيو يدنع عقيال لثملا نال ةرجالا ليبس ىلع

 . ىقسي موي ةميق هل
 مهمر نم مرلا ةابج نم نيلجر دنع نم دعتقي يذلا اماو : ةلأسم

 ام هيلإ ملسي ةقث دجي مل اذإ هنأ يعمف . هيلإ ملسي ةقث مهيف دجي مل و

 ىلا ملسي نا وه هيلع ناك مهيف ةقثلا همسقي مرلا باحصا هقحتسي
 ىلا ملسي الو . قحلا هبجوي ام ىلع مهنيب همسقي هقح قح يذ لك

 . هتناما يف كش ال كلذ ىلع نومأملاو ةقث ريغ
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 نم يف لوقت ام دمحأ نب نسحلا يلع يبال نع بسحا : ةلأسم

 لاقف مرلا لهأ نم لجر هيلي لصو مث عززو مرلا لهأ ةابج نم دعتق
 لهال . ةداعقلا هذه نمضي نمل هسفنل اهذخ اف هاطعاف ةداعقلا ينطعا هل

 ةقث وهو هريغ وأ هدعقا نم ىلا ملس دعتقملا ناك ناف ع رازلل وأ مرلا

 هيلإ ملس ناك نإو . مرلا لهأل ضباقلا ىلع نامضلاو ءىرب دقف هدنع
 لهال انماض ناكو . كلذب أربي مل هيلإ ملستلا زوجي ال نم دحب وهو
 . ملعأ هللاو هل اذه نمضيو مرلا

 بوبح لثم ةروهشملا مومرلا يفو بسحا اميف هنعو : ةلأسم
 وأ ةقث هفرعأ ال ليكو هيف ميقا نإو هيف ةداعقلا تبثت هجو يا ىلع

 رثكالا مهنأ الا تاقث ريغ اوناك امبرو هوجولا هميقي لعلو ةقث ريغ
 نم الا زوجت ال ةداعقلا نأ تفرع يذلا كلذ تبثي له . نيهجوتملاو

 هل نكي مل تاقث ريغ مهو مرلا ةابج نم دعتقا نم دعتقا ناف تاقنلا

 هقح قح يذ لك ىلا ملسي نأ وه هيلع ناكو . مهيلا ةداعقلا ملسي نأ
 . ملعأ هللاو مرلا لها نم

 عفد مت موقل مر يف عرز لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلأسم

 ىلعف . ىماتي مرلا باحصا يفو مرلا باحصا نم لجر ىلا ةداعقلا
 كلذ نم ءىرب دقف ةقث ةداعقلا هيلا عفد يذلا ناك نإف تفصو ام

 ىلا ريصي ىتح كلذ نم هل ةءارب الف ةقث ريغ ناك نإو هللا ءاش نإ

 ىتح ردق امب كلذ يف داهتجالا هيلعو مرلا كلذ نم هقح قح يذ لك
 . نيملاعلا بر هللا دمحلاو هقح قح يذ لك ىلا ريصيو صلختي

 هجولا ريغ ىلع وأ هجولا ىلع تناك اذإ مرلا ةداعق تلقو : ةلأسم
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 هتملع دق ام هيف ءاج دق ام ءاملاو ضرألا اذكو لصالا يف ةداعقلاف
 سيلو مهمر نم نودعقي انخياشم ناك دقو ديدشتلاو ةيهاركلا نم.

 ةعارزلا نم ءوزجب تناك اذإو رصبلاو ملعلا نم مهدنع ملعن امل مهئطخن

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةيهاركلا اهيف يتلا ةداعقلا يهو ةكراشم الب
 . يأرلا فيعض انا يناف هنع لسو كلذ يف تنا رظناف

 الجر اوحنمي نأ مرلا لهأ نم هابجلل زوجي له هتلأسو : ةلأسم

 هابجلا ةحنم زوجي .ال لاق نم لاقف هل اهنورسكيو ماهسلا ءام نم ةروبخ
 ضرألا يف مهتحنم زوجي امناو ءاملا الو رجشلا الو ةعورزملا ضرألا يف
 فيكو هب لعفي ام كلذب يلب نمف هل تلق . انفرع اذكه ءاضيبلا

 باسح ردق ىلع مرلا بحاص ىلا صلختي .لاق . كلذ نم صالخلا
 يف هلعجي لاق . كلذ ىلع كلذ نم هصالخ ىلع ردقي مل ناف مهماهس

 . كلذ ىلع ردقي ل نإ مرلا جلف حالص

 دنع ينمزل ام عيمج ينع تمده دق لوقي : مدهلا يف : ةلأسم

 نم ريثك رثكا ىلإ ليلق لقأ نم ىوزن لهال يذلا مرلا نم ىلاعت هلل
 نم ةعسو لح يف ينتلعج دقو هتميقو مهرد فلا ىلا ةتميقو مهرد
 اهتيلغتسا يتلا ةلغلاو هيف اهتعرز يتلا ةعارزلا ىلا تممتا دقو . كلذ
 . هنم

 ةنس ينس لهاو قرف لهأل مر وهو قرف لبج نعو : ةلأسم
 موسقم ريغ وهو : هيف عرزي مرلا بحاصل زوجي مسقي ال ةنسو مسقي
 بحاص هرامث نم يرتشي وأ همسق نم تام وأ . نينس ذنم موسقم وأ

 هيف فلتخم مرلا لاق مر بحاصل لمعي وأ مر بحاصل سيل وأ مر
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 لاق . مهضعبف اضيا هيف اوفلتخا دق مرلا اوتبثا نيذلاف اريثك افالتخا
 مل وأ هتصح مسق دعب الا هيف عرزي نأ دحأل زبي مل مسقي ناك اذإ
 زوجيال موق لاقو . هنس ىلع مرلا لها نم ناك اذإ عرز مسقي نكي
 هلها نم ناك مرلا لهأ نم ةهبجلا يأرب الا مرلا يف عرزي نأ دحأل

 ىرج نكي ملو هلها نم ناك اذإ لاق نم مهنمو . هلها ريغ نم وأ
 دحال بحا الو باتكلا هب لوطي اذه ريغو . عرزي نأ هلف مسق هيف

 لاق نم لوقب ذخا نمو . لوخدلا هل حصي ىتح ةهبش يف لخدي نأ

 بحا مل ةهبش يف عرز نمو زوجي ىسعف عرز نمو ةهبجلا يأرب عرزي

 . اضيا لماع هل لمعي الو هدنع نم ءارشلا دحال

 عرز نم نعو رفعج نب دمحم نب رهزالا باوج نمو : ةلأسم
 كلذ ركني مل و . كلذ ىلا جاتحاو مرلا لهأ نم ناك ناف قرف مر يف
 ةرمثلا تلخد ناف تلق اسأب كلذب ىرن الف . هيف اوعزان الو مرلا لها

 مأ هدنع نم ءارشلا زوجيأ لبجلا نم اهنأ ةرمثلا بحاص رقاو تويبلا

 بح نم هنإ لاق نإو . زجي مل ايدعتم عرز هنأ رقا اذإ هنإ لاق . ال

 الا هيف ةعارزلا زوجي عرز نم بحلا فصو هنال مرحي ال اذهف لبجلا
 بوبحلا ءارشو . بوصغملا نم ءارشلا زوجي الف ابوصغم هلك نوكي نأ

 يكزا لهأل اضيا ناكو . هبصغ ملعي ىتح زئاج سانلا دنع نم هريغو
 ميدقلا يف بهذو برخ دق بوبحب جلف مهعمجي يذلاو مهمر نم

 ماقأو . مهعمجي يذلا مهندعم نم هللا همحر ىلع نب ىسوم هيلع ىضاقف

 هئام وحن هجارخا ىلع ن هنأ انغلبو ىزجو هوجرخا ىتح لامعلا هيف
 لعف اميف حالصلا ناكو مويلا ىلا جراخ هجرخا ذنم وهو مهرد فلا
 جلفب رما هنأ هيأرب هيف لمع اممو عضوم يفو . هنع يضرو هللا همحر
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 ىماتيلا مهيفو مهندعم ماهس نم هيلع قفناو يلهاجلا يكزأ لهأل بوبح
 ةقفنلاو . مهريغل كلذ ةعفنم راصو هل مهس الف تام نمو بايغالاو

 هيلع كلذ بعي مل و . مهمزلي ال رق وه امنإو تيملا مهسا نم تناك

 . ةدايز نوملسملا

 عرزي نمعو رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلأسم
 كلذ ركني ملف كلذ ىلا جاتحاو مرلا لهأ نم ناك ناف قرف مر يف
 .: اساب كلذب ىرأ الف هيف هوعزان الو . مرلا لهأ

 دمحأ نب رمع خيشلا نع اهنظا ةخسن نم لقن اممو : ةلأسم
 همحر ةيضابالا ةقرفلا يضاق نامعب روهشملا يضاقلا وهو يسيميشلا

 نيأو هدودحو يكزأ لهأ مر كل بتكا نأ هللا كمحر تركذ . هللا

 ىلع انخياشم ضعب نم هعمسنو يدنع يذلاف . هنم ذخاي نمو يهتني

 وهو انخياشم ضعب ينربخا هنإف افالتخا كلذ يف ملعأ الو . ةرهشلا
 نيفلح يداو راص فيك ةرزع نب يلعل لاق الئاق نأ هغلب هنأ هقثلا
 لئاسلاو اذكو اذك مكب لعفي ناك موي انعو اباوج هباجأف يكزأ لهأل

 ناكو يداو نيفلح نإ رفعج نب دمحم لاقو . يطما لها نم خيش
 لهأ نم خيش نع لجر ينربخاو . افئاخ اوفاخ اذإ مه امك يكرأ لهأ
 يبرغ نم يتلا ضرالا نيتنجلا . مهمر هيف مهل اعرزم نودعقي لبجلا
 ديبعو دمحم نب ةملسم دعقي دمحم نب رمع ناكو انعمس اذكه ريصقلا

 هجرخمو لوألا جلفلا وهو بوبح جلف العألا جلفلا مهمر مث . ديبع نب
 يهو قرافلا يقرش نم هدحو . اردحنم العالا ةزاجم هرهاظو ةزاجملا نم

 نم برغ امم دالبلا لفسأ ىلا ردحنم ليوط دام دوسأ رهاظو ةانج
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 نم هدحو ريرسلا يداو ىلإ اردحنم يكزا لهأل مر وهف قرافلا اذه

 نم هدحو . ريرسلا ىلاو حنم ةرفص ىلإ اكدو نم ءاملا لئاسم يبرغ

 هناف . قيرطلا هذه نم لفس امم قرشلا قيرط نم يذلا دئاقلا يقرش
 يبرغ نم دحلاو . يكزا لهأل هناف هنم الع امو جيلفلا لها يديا يف

 ينب مر وهف قرافلا نم قرش امو . قرافلا يقرش نمو ةيبرغلا لابجلا
 نم يكزا لهأ مر دحو براقعلا يقرش يذلا يقرشلا قرافلا ىلا ةركن

 مر دح نإ اولاق . ةفرعملا لهأ كلذ نع لأسا تنك يناف ةباغلا ةيحان

 يقرشلا يكزا لهأ ندعم . لابجلا نم ءاملا نم حفس ام يكزأ لهأ
 هذه يقرش دمس لهألو ناشلا دمس لهأو يكزأ لهأ نيب كلانه دحلاو

 لفسا نمو يكزا لهال وهف يبرغ ءاملا يرجيو اهنم برغ امو لابجلا
 لفسا مث حيلملا قراف هل لاقي قراف ىلا ىهتني قرشملا ىلي امم كلذ نم
 هدحو يبيضملا لهأ دح نم . ةملظملا هل لاقي عضوم ىلا هدح كلذ نم

 لاقي عضوم ىلا مث ةبرحلا هل لاقي ينس لهأل عضوم كلذ لفسا نم
 اهعرزو يكزا لهأو ينس لهأ اهيف عزانت ةموصخلا رئبو . ةقشلا هل
 راوسا اهيلا راسف تقولا كلذ ينس لهأ خيش يناونسلا دمحم نب هللادبع

 دج وهو . ةباغلا لها نم مرلا لهأ يف اريبك ناك لجر حبسملا نب

 مامالا ةلود يف كلذو . اهبرخ ىتح لاجرلاب اهيلإ راس بهو نب روس
 . انعمشا اذكهف ىكزا لهأ ىديا يف رئبلا تتبثو . ديمح نب كلملادبع

 يقرشلا نيلبجلا نيذه يبرغ ادعصم قرافلا يبرغ نم هدحو
 ىتح ةزاجملا يف يتلا قرشلا قيرط نم . ةباغلا ةزاجم ىلعأ ىلا لفسألاو
 لحت كانه ناكو دحلا هنإف كانه لخنلا نم ناك امف لخنلا نم برقت

 ال لاقي ةبقع ىلعأ نم يكزأ لهأ مر دحو تبهذ ةريبك مرلا لهأل
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 اضيا برغي مث ناشلا دمس لهأل قرش امو يكزأ لهأل برغ امف لخن
 ينبل هناف كلذ نم ىلعا امو ىكزأ لهأل اردحنم ءاملا نم حفس امف

 وه عمز ونبو عمز ينب نيبو يكزا لهأ نيب دحلا نأ ينغلبو . عمز
 هل لاقي لبج ىلا يهتني الع اميف يبرغ نم هدحو . هتيب لهأو راوس
 يراج 7 . قرشلا ف زأ لهال يذلا مرلا دودح هذهف . فوع

 رضيخالا هل لاقي عضوم ىلإ اردحنم اذه مهمر طسو يف مادنع نم ءاملا

 اهيفو . براقعلا اهنم جالفاو عرازم مرلا اذه يف مهو ىوطاو فزانمو
 ةريثك رابآ كانهو محيوصلا هل لاقي جلفو نيعرتخملا امهل لاقي ناجلف
 همسا فرعن ال اهنمو انفرع اهنم 9 مرلا اذه و ةبشخلا هل لاقي ي جلفو

 ةرغلا يفو ر ةريثك رابآ كانهو ةيوضلا رئب و ةيبخلا ] رئبو نينطقلا رئبو
 يقرش نم . ىكزا لهأ مر دودح هذهف ةريثك فزانم كانهو لفسا يتلا

 ةباغلاب اجلف نأ انعمس اممو. نداعملاو عرازملا نم اهيف لخدا امو يبرغ ىلا

 مهمر مرلا لها عرز اذإ يداولا يف حرطي ليللاب ناك روخلا جلف يمسي

 راهنلا يفو هيلع نوعرزي يذلا مهجلف عفرم طلاخي ىتح يكزا لهأ نم
 دح يقرش نم اهنم يقرشلا يكزا لهآ نم دحلا دحو ةيرقلا يف وه
 لهأل اهلعل لابجلا ىلعا نم ينرغلا ميدقلا مهندعم دحو ن ًأشلا دممس لهأ

 يذلا يكزا لها مر لفسأو يبرغ نمو عمز ينبل اهنم الع امو . يكزا
 عرازم ضرا لوآ هبو رثاب هانفرع يذلا ملاس نب ديسا ينب مرو هانركذ

 ملاس يذ جلف مث بيسلا ىمسي يداولا بناج يف براقلا نم لفسا
 يقرش نم هيلي امو مرعلا مهلو ناجردمب رئبو نيضرالا نم هيف ام عيمجو

 جرتي روصلا هلعل )()
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 يوطالا يقرش نم لفسا امو لوتعملا ىلا اردحنم ةيقرشلا لابجلا ىلا

 دح ىلا قمع بخو نيرمحالا ىلا ددجلا ىمست يتلا رئبلاو ةبيشخلا ىلا

 مرعلا يبرغ نم يداولا نم يبرغلا هدحو بناجلا اذه نم ةركن يتنب
 ناك تالخنلا نيع سأر ىلع دحلا ناكو . نابكرلا تالخن ىلا اردحنم

 ىلعا ام ىلا ًاسورع ةردم ىلع نيعلا سأر ىلع رجح وه رمحألا دوماجلا
 نم ىلعأ يه قيرطلا اذه دعب نم مث هعقاوملا ىلا ملاس نب ديسأ ينبل

 ام مث حود يداو يف كلذ بورغ فزنمو نسيوحوب ىمست تيكز

 جلف ىلا يهتني ىتح اردحنم ةخبسلا ىمست ضرا تيكز نم لفس
 . ةبلح ىمسي عضومو فزانم ةمودلا ىمست ضرا امهل ىلعالا بوبح

 حاضو نب حلاص خيشلا لاق . هانعمس يذلا اذه شرجلا ىمست رئبو

 واولا:نأل ملاس نب ديسا ىنب مومر نم قمع بخ نا يدنع حص دقو
 ينالفلا لاملاو . ينالفلا لاملا ديزل لاق نم نال فطعلا فورح نم

 مومرلا طسو يف قمع بخو لاوما ةثالث هل تبجو ينالفلا لاملاو

 بخب ىتأ مث قمع بخ لبقام وهو ملاس نب ديسا ينبل ركذ تاروكذملا

 يف بوتكملا رثالاب ديسا ينبل بجو دقف مهل هدعب مومرب ىتأ مث قمع
 نمو يعدا نمف مهريغ ىلا مهنع لقتنيالو مهل تبثو . باتكلا اذه
 رسخو . اديعب الالض لضو ىدهلا فلاخ دقف اذه فالخب دهش
 نب نيعم نب مساقلا وبأ ينلأس محرلا نمحرلا هللا مسب . انيبم انارسخ

 اهمكح لصا ناك فيكو اهمكح امو بوبح يف نيعم نب مساقلا ينأ
 اهيف يرجي ناكامو . نامع يف لدعلا ةريسو ةمئالا ةلود مايأ مدقتملا

 نإ قيفوتلا هللابو باوجلا ناكف . كلم مأ يه مر اهرمأ ةيفيك فيكو

 امو تاياورلا ديدجتو . رابخالا رتاوت عم بوبخ رمأ يف ادوجوم يذلا
 راربالا ءايقتالا رايخالا ءاملعلا هترث
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 بلطي الو . ًاكلم اهيف يعدي دحأ الو اهيف ةعزانم الب قافتاب مر اهنإ

 مهنع ةروثأملا ةروهشملا نيملسملا عئارش يف انفرع امو مرلا ىوس ائيش
 اهروماب امئاق ناك هللا همحر يلع نب ىسوم ملاعلا خيشلا نإو . مر اهنأ

 عم هرهد يفو . هعم تناكو اهيف لخدملاو اهتعارزو اهجلف رفح ين
 هيف ةهبش ال امو الالح ةبيط نيدلا يف نيهقفتملاو نيملسملا خايشا

 مل سند اهيرتعي وأ كش اهطلاخي وأ ةهبش اهلصا يف نأ ولو كشالو

 ةيراج ءايشالاو اهلحتسا الو اهرومأ يف يلع نب ىسوم خيشلا لخدي

 اهيف يعدملاو . اهمئاوق ىلع ةميقتسم اهناسيس ىلع ةميقتسم اهلوصأ ىلع
 اهمكح ليحي ديري نمو . اهيف قبس دقام فالخب اهل ضراعملاو كلذ ريغب

 كلذ يف جاتحم هانركذ دق ام ىلعو ةحصلا ىلع لصأت دق يذلا مدقتملا
 ىلا مدقت دقام مكح عفدت ةرهاق ةجحو نيب ناهربب حيحص ليلد ىلا

 ىتمف ميرحتلا ةحصو . ةهبشلا قلعت نم اهيف ىرجو ثدح دقام مكح
 قفتاو هوجولا نم هجوب هدر فيكتي الو عفدي ال يذلا ليلدلا حص

 حصو ققحت دقام ىلإ رمالا عجر ةجحلا هب موقت نم عم كلذ ةحص
 ةيلصالا اهماكحا ىلع تناك كلذ نم ءيش هل نبي مل نإو . تبثو

 موقت ال نم لوقب اهميرحت حصي الو لاحني ال ةتبثملا ةقباسلا اهناسيسو

 هللاو ناطلسو عطاق مكح ةحصالو ناهرب الو ليلدب الا ةجح هب

 لمع اممو . ليكولا معنو انبسح وهو مكحاو ىردأ ةبيغبو . ملعأ
 قفناو يلهاجلا يكزا لهال بوبح رفحب رمأ هنا يلع نب ىسوم هيأرب

 الو تام نم مهنمو . بايغالاو ماتيالا مهيفو مهندعم ماهس نم هيلع
 امنإو تيملا مهس نم تناك ةقفنلاو هريغل كلذ ةعفنم راصف هل مهس

 دمحم اذه ىلع فقو نوملسملا هيلع كلذ بعي ملف مهمزلي ال حيرق وه
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 ىلع هيف باوجلاف بوبح رما نم هركذ ام هفرعو ىجشلا هللادبع نب

 هللاو يسيمشلا دمحا نب رمع خيشلا باتكو نيملسملا نم مدقت ام

 . ملعأ

 اهيف عرزو اهعرزيل مرلا نم اضرأ ةابجلا هاطعا يذلاو : ةلأسم
 زئاج كلذ نولعفي مهنإ مرلا يف دلبلا ةنس يف كلذ ناك نإف اهيف لسفو
 دوجوملا يف كلذ زبي مل مهلامؤ هلو مهل زئاج وهف ةنسلا يف كلذ مهعم

 هترامع هل ناك ببس هيف هل وأ مرلا لها نم ناكو . مرلا كلذ ةنس نم
 لهأل ةرامعلاو سرغلا ناكو . هتقفنو هئانع ردق اهتلغ نم اهرمع يتلا
 مرلا لها نم سيل ناك ناو مهيف ةنسلا هب يرجت ام ليبس ىلع مرلا
 يعمو رذبلا يف فلتخي هنا الإ مرغ الو هل ءانع الف ببس هيف هل الو
 امنإ ناك اذإ هل اببس يدنع كلذ ناك اهببسب لخد اذإ ةابجلا ةيطع نأ
 ببسب هل زئاج كلذ نأ ىريو مهتيطعب كلذ يف لوخدلا ىلع دمتعا
 . مومرلا كلذ ىيف لاقي ام

 همزل نم نع هللا كمحر تلأس ديعس يبا باوج نمو : ةلأسم

 نإف تلق . مرلا لهأ نم ةابجلا هنع مدهي نأ دارأو موق مز نم قح
 لوقيف نالف ينبل نالف ىنب مر نم ينمزلام ينع متمده دق مهل لاق
 مرلا اذه نم همزل ببس يأ نم ركذي ىتح ما اذهب ىفتكي معن ةابجلا
 هنأ يعمف . قحلا نيبيو مرلا اذه نم همزل قح لك نم لوقي ىتح وأ
 لهال مرلا نم همزل دق اقح دحأ نع ةابجلا مدهي نا زوج ال هنإ ليق دق

 . ةفورعم ةميق ىلا هدحو كلذ نيب ولو . قحلا ناك هجو يأ نم مرلا
 ع رازلل اومتا نا ةابجلا ىنعا هب مهنا ليق دق هنا يعمو .. فورعم دحو

 اه عرازلا ةرمث كردت نا لبق مهه ابج مهو موقلا مر نم غرز دقو
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 اهدصحي مل وأ عرازلا اهدصح ةرمث كارد دعب امأو كلذ نم ومتأ ام زاج

 نآ زوجي ليق دق هنا يعمو ةكردم مر نم ةرمث هوحنمي نأ زوجي الف

 الو ةرضخ الو عرز يف مهتحنم زوجي الو ءاضيبلا الا كلذ هوحنمي
 نوكي نأ الا ضرألا يف ةحنملا زوجي ال هنإ ليق دق هنإ يعمو . ةرجش

 كلذ ىلعو . هنيعب مرلا كلذ يف ةابجلا حنمي نأ مومرلا يف دلبلا ةنس
 ةنسو تبان قحب الا سانلا ىلع اوضرتعي .نا مرلا اذه يف ةنسلا تكردا

 يف تباث اهلصأ مومرلا نأل مومرلا يف ينبجعي يذلا وهو . ةدكوم
 هنأ ةنسلا تءاج امنإو . كالمالاو لاومالا رئاسك انعم ريسلا ماكحا

 ام ىلع كالمالا رئاس يف . ةنسلا تءاج اك تاومالا نود ءايحألل

 ىلع صنلاب هكلع يبنلا نع . ةنسلا هيف حصت مل ولو هيلع هيلع تءاج
 نم ىلع ةجحلا نم مهمر ةنس ىلع مر لهأ لك نم . عامجالا يناعم
 نوكيام كلذكو . لطاب كلذ مهعامجا نأ ملعي ىتح هيف كلذ كردأ

 ضعب يف دجوي دقو لطاب اهنا ملعي ىتح انعم مهل ةجح ةنسلا كلت
 قح همزل نم نع اومدهي نا مهل زوجي مرلا لها نم ةابجلا نا ليقام
 تناك نإ الدع يعم كلذ جرخيو هوحنمي نأ مهل زوجيام ةلزنمب مرلا نم
 ناك نإ اماو . نومدهيو نوحنمي مهنا مرلا كلذ يف ةكردملا ةنسلا كلت
 معتو صخت اهلك يدنع راثآلا هذهو . كلذ يل نيبي الف كلذ ريغ ىلع

 اهيف ةدهاشملا ماكحا يف اندجو ام ىلع ةفلتخم مومرلا ماكحا نألو
 رجحلاو تاحابالا يناعم يف كالمالا رئاس كلذك . اهروما نيدهاشملاو
 ةروجحم اندنع كالمالا عيمجو ةتوافتم ةفلتخم نادلبلاو ىرقلا ننس نم

 باتري ال ام يناعمب اهتحابإب ةتباث ةنس اهنم هتقلطا ام هنم اهقلطا ام الا
 ناك مرلا لها قوقحل ةابجلا نم مدهلا تبث اذإو ةنسلا كلت نم هيف
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 لحلا جرخم يدنع كلذ ىنعم جرخو لحلاو ةءاربلا ةلزنمب يدنع مدهلا
 . كلذ يناعم كيلع ىفخي ال هنأ وجراو لحملا قح نم لحلا ظافلا يف

 زوجيام لثم هتحنم زوجي له تلق مرلا نم ءاملا نعو : ةلأسم
 قلطملا يف كلذ هزاجا دجوي دق هنأ بسحاف . مرلا نم ضرالا ةحنم

 جرخيو . ءاضيبلا ضرألا يف الا ةحنم مرلا يف زوجي ال ليقو . لوقلا نم

 مرلا كلذ يف دلبلا لها ةنس نم كل تفصو اك يدنع كلذ يناعم
 الاو كلذ زاج ةنسلا هيف تكردا اميف كلذ هيف زوجي ناك اذإ هنيعب

 تبثيام ىلع يدنع هب ىلوأ هلهأف ةنس هيف كردت مل ناو مهتنس ىلع وهف

 . م
 مرلا ةعبت نم ناسنا ىلع قلعت امع ديعس وبا لئسو : ةلأسم

 نم لاقف كلذ يف فلتخي هنإ يعم لاق . ةابخجلا هنع همده اذإ ًاربي له

 . يلا نيلوقلا بحأ وهو أربي ال لاق نم

 نع هلأسي ريشب ىلا بتك هنإ ميهاربا وبا خيشلا لاقو : ةلأسم
 نومدهي مهنا هانعم رفن ةثالث لا هرما د ري لاق . مر نم قح همزل نم

 . هنع

 همزل لجر نعو خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 مويلا دارأو صفح يبا ماياو رباج يبا مايأ يف ىكزا مر لهال قح
 : وهو مويلا مرلا لها .عمجي يذلا يف كلذ لعجي هنأ يدنعف صالخلا

 . عجر . صالخلا هكرت موي مهعمجي يذلا يف صالخلا نوكيو هصالخ
 ضرألا يف الا كلذ نوكي الف هابجلا نم ةحنملا اماو : ةلأسم
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 رئبلا نم رجزي نأ هل اونذا اذإ اماو . حنمي الف جلفلا اماف . ءاضيبلا

 . زئاج كلذف مر يه يتلا

 ضرألا يف الا نوكي الف مرلا يف هابجلا نم ةحنملا اماو : ةلأسم
 اوحنمي امنإو ةرضخلا نم ءيش الو رجش الو ءام يف نوكي ال ءاضيبلا

 كانيطعا وأ كانحنم دق اولاق اذاف . ةيطعلا ةلزنمب ةحنملا امنإو ءاضيب اضرأ

 هللا ءاش نإ زئاج كلذ لكف كل انزجاو اذكو اذك عضوم عرزت نا
 . حنمي الف جلفلا اماف . جلفلاب ىقسي وأ رجزي ارجز ناك كلذ ءاوسو

 . زئاج كلذف مر يه يتلا رئبلا نم رجزي نأ هل اونذا اذإ اماو
 هحنم اذإ هنأ انفرع دقف موق مر يف عرزي يذلا اماو : ةلأسم

 زاج اهيف ةرامع ال ءاضيب اضرا مرلا باحصا ةهج نم ادعاصف نانثا

 رادقم كلذ نم يطعيف ريغيو مرلا لها نم دحا عنتمي نأ الا عرزي نأ هل

 . ةعامجلا عنتما اذإ مهيلع كلذ زوجي الف مرلا لها ةعامج عنتمي وأ هقح
 يف ةعارزلا يف هل اونذأي وأ هوحنمي نأ مهلأسي هناف ةهبجلل هلاؤس اماو

 ىلا دصق الو مرلا لها ىلع هيف ةرضم الو هل هومسي فورعم عضوم
 زاج هسفنل مرلا نم ءىش ةعارز يف هل اونذا وأ هوحنم اذراف . مهترضم

 مر يف عرزي نا هل اوزاجا نإ يدنع كلذكو هللا ءاش نا كلذ هل
 ام كلذ زاج ةهبجلا نذاب دصقلاب عرزف ادح هل اودحي ملو فورعم

 مه لاق نم لاقف . مهيف فلتخا دقف ةهبجلا امأو كلذ هيلع اوريغي مل

 ول هيلع نوبلاغلاو رمألل نوكلاملا مه لاق نم لاقو . دلبلا لها ةاقث

 باحصا ىيف ناك نإف نيملسملا لوق نم كلذ لكو . تاقث ريغ اوناك

 . ةاقثلا ريغ نم ارمأ هيلع مهدحأل را مل هرما ىلع نوبلاغ ةاقث مرلا
 دافنال نوفعضتسم مهو مهل رما ال مرلا لهأ نم تاقثلا ناك نإو
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 دحا ذخا ناو هل زاج . تاقث مهو مهتحنمب دحا ذخا ناف . مهرما

 نأ الا كلذ زاج تاقث ريغ اوناك نإو رمالا ىلع نيبلاغلا ةابجلا ةحنم

 مهفاف مهمر ريغ يف مهرما زوجي الف رمالا ىلع نوبلاغ تام مث نوكي
 ةصحو مهتصح يف مهتحنم زوجت انفصو نيذلا ةهبجلاو هللا ءاش نا كلذ

 مهنم دحا عنمي وأ مهنم عامجاب مرلا لها اوعنمي ملام مرلا لهأ نم مهريغ
 الا مرلا ةحنم يف مه ما زوجي الف ةابجلا ريغ اماو هتصح هيلا ملسيف

 مهقح ردقب نوعرزي مرلا لهأ نم موق لك نأب افورعم مرلا نوكي نأ
 ردقب عرزي نا مرلا لها نم دحا هل نذأف ةمساقم ىلا نولصي الو
 زوجي ام ردقب عرزي نا هل زاج هتفرعمك كلذ فرعي وهو مهتصح

 انيمأ ةقث هل رمآلا نوكي وأ كلذل عرازلا نم ةفرعمب عرزي نأ رمالل

 رمآلا عديو يتصح ردقب عرزاف اذكو اذك ردق قحتسا ينا هل لوقيف

 ناك نا كلذكو زئاج كلذف مرلا يف عرزي الو . رومأملا اذه هتصح

 لها نم مهنم دحا ملسق اومسقف ةرمث لك هونمسقي مهنا مرلا لهأ ةنس
 زوجي اك روماملا اهعرزي نا زئاج كلذف اهعرزيل دحا ىلا هتصح مرلا
 نم ةحنملا ريغ اذه ناف قرفلا اذه مهفاف ةصحلا بحاص اهعرزي نا

 نم كانحنم دق مرلا ةابج نم رفن ةثالث هل لاق اذإو . نيبابلا نيذه

 دصقلاب عرزي نا هل زاج هعرزتل هنم هحنمن نأ انل زوجي ام مرلا اذه

 ةلأسملا لوأ يف كل تفصو ام ىلع مهنم دحا وأ مرلا لها هيلع ريغي ملام
 . مرلا باحصال ةرضم الب دصقلاب هوحنمي نا مل زوجيو

 يف مومرلا رمأ اوحنمي نا مهل زوجي له مرلا ةابج نعو : ةلاسم
 كلذ يف نا ملعت لهو تلق ءاضيبلا ضرالا اوحنمي نا مهل زوجي امك ءاملا

 زئاج كلذ نا ليق افالتخا كلذ يف انفرع دقف . كلذ ةزاجاب رخا الوق
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 . ءاضيبلا ضرألل مهتحنم زوج امإ ليقو . مرلا نم هوحنمي نا

 يصو ىلا ىصوا يذلا امأو دمحأ نب نسحلا يلع يبا نع : 7

 . هيلا يصوا ام الا هيلع سيل يصرولاف هنم هل مر نم هل مدهتسي نا

 ليقو . مرلا لها ةابج نم سفنا ةثالث ىلا نوكي مدهلا نإ ليق دقو

 زاجا نم لوق ىلع مدلاب مرلا اذه ف افورعم ناك اذإ كلذو كلذ ريغ

 . ملعأ هللاو كلذ

 مرلا لها دنع نم حنمي يذلا نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم .
 ىتح هل مه نولوقي فيكو . مهتحنم هل زوجت ىتح مل لوقي فيك

 كانحنما دق اولوقيف مرلا نم ائيش هوحنمي نا مل لوقيف . مهم لبقي

 ةعارزب هل اونذاي نأ مهف لوقي وأ كلذ هل زاج مهيأرب ع رزي نا هورم اي وأ

 . ةدايز هللا ءاش نإ كلذ زاج هل اونذايف مومرلا نم ءيش

 ن وحصي نيذلا هلهال مزلاف يكزا يف اندنع مومرلا اماو : ةلاسم

 نم اهريغو ىوزن يف اماو . ضعب ىلع مهضعب رئاتسي نأ يغبني الو
 نم ءاملا نوكي ام اهنمو . ءاملا كلذ ىلع تماق دق لاوما اهنإف ىرقلا
 مهنمو عيمجلا رثا ىلع يداولا نم ءاملا زيجح ءاملعلا ضعب ناكو يداولا

 ع رشلا نايب باتك ىلا عجر . لاملا ىلع ءاملا ىري ناك نم
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 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 رثؤملا يلا نع هيف لحلاو مرلا ةحنم ف

 عرزي نا ةصح هيف هل سيل لجر ديري ةيرق لها نيب مر نعو
 عرزي نا هعسي له . هنوطعيف اموق دلبلا لهأ ةهبج نم نذأتسيو هيف
 . ةلمرألاو متيلا هيف نوكي نا كلذ مدعي الو متيلا هيف هلعلو هلكأيو هيف
 هوطعا اذإ معن لاق كلذ هعسي له ةنسح ةلاغ هنم لتغيو هعرزي وهو

 الا ظفح هيف يعم ام لاق . ةيرقلا ةهبج نم لأسي مكو ةيرقلا ةهبج
 ةهبجلاو ةيرقلا لها.ةهبج نم رفن ةثالث هوطعا نإ لوقا ينا الا اذكه
 نوكي يذلا لاملا كلذكو تلق . كلذ هل زاج ةيرقلا حالصب موقي نم

 زوجيف ينطم نكي مل نا لاق . لصاب هسيلو ماهسب ةيرقلا لها نيب
 هباحصا يأرب الا زوجي الف انطم ناك نإو مرلا ضرالا يف زوجي ام هيف
 هيف زوجيالف تمسق دق ضرالاو مسق دق ءاملا ناك نإو هونطا نيذلا
 . هل ناك ام يطعا نم الا مسق دق ام ءاطعا

 نانثا مرلا باحصا دلبلا ةابج نم الجر حنم اذإو لاق : ةلأسم

 ريغب ضرالا يف لمع اذإو لاق . ضرألا يف لمعي نأ هل زاج ادعاصف
 هيلعو . كلذ هل .سيلف . كلذ نم ةابجلا هيربي نأ دارأ مث ةابجلا يأر
 ةهبجلا نم نينثا نذاتسأ اذإف تلق . ةلمج مرلا باحصال هنم صلختي نأ
 ةعارزلا رضحت نأ لبق نم كلذ هل زاجأف مرلا يف عرز نأ دعب نم
 جم مل و تلطب ةعارزلا كرت ول نيح يف كلذ ةابجلا هل زاج اذإ لاقف

 نيح يف تكرت ول مرلا يف ةعارزلا تناك نإو كلذ هل زاج ءىش اهنم

 . كلذ نيح ةابجلا ةحابا هعفني ال هنإف ةرمت اهنم كردال كلذ
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 لهأ هماقا دق دحا نم وأ ةهبج نم نوكت امنإ ةحنملاو : ةلأسم

 مويلا دعب رما نإو هيف مهنيعي امب مايقلاو .كلذ مهمر ةعارز رما يف مرلا

 . ءيشب كلذ سيلف ةحنم ريغل اوعرزي نأ دعب نم ينعي

 كلت يفو مهنيب مر يهو ةيرقلا لهأل ضرأ نع هتلأسو : ةلأسم
 لخنلا هذه ةرمث ةيرقلا ةابج هولعجف طرق وأ ردس وأ لخن ضرألا
 كلذ زوجي له هترامع نم هيلإ جاتحي ال دجسملل طرقلا وأ ردسلاو

 زوجي الف ةيرقلا لهأل امر ضرالا هذه تناك نإ لاقف . هولعف يذلا
 دجسملا رما نم مزلي ال متيلاو ةلمرألاو اهيف متيلل نأل دجسملل لعجي نا

 , ضرألا هذه نم جرخ ام ىرا امنإو نيغلابلا كلذ مزلي امنإو ءيش

 عمجي جلفلا ناك نإ مهجلف حالص يف عضوي نأ رجشلا وأ لخنلا

 7 بيصن ضرألا كلت يف مهل نيذلا مهريبكو مهريغص مهلك ةيرقلا

 ىلع مهنيب مر وه يذلا لخنلا وأ ضرألا هذه نم جرخ ام مسق
 لهأل مر هنأ يعم حصي ل ناف تلق . نلا بحا كلذف . مهسؤر

 ةقث لجر يل لاقو . ةيرقلا لهال مر اهنا ةقث دهاش يعم دهشو ةيرقلا

 دلبلا ةابج مهو نالفو نالف اهلعج طرقلاو ردسلاو لخنلا هذه نإ

 دجسملا هيلا جاتحي اميف عضوتو اهترمئ عابت دجسملل اهالعج ةيرقلا يف
 حالص يف هعضا وأ هذه يف هلوق لبقا نا يل لهف . هريغ وأ جارس لثم
 . دجسملا

 اوثرحي نأ سانلا نوعنمي ةيرقلا لهأ ىرأ تنك نإ لاقو : ةلأسم

 لجال مهل امر نوكي له انل مر اهنإ نولوقيو اثرح ضرألا هذه يف
 ركنملا لاقو يعدم هيف ىعدا اذإ مرلا يف نيملا يف ليقو اهايا مهعنم
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 عقو ام وآ ضرألا هذه نا فلحي نا وهو ركنملا ىلع نيملا نأ مر هنإ

 موق مر نم حنتمي نأ زوجي الو . ملعأ هللاو هئاكرشلاو مر ىوعدلا هيف
 . ةابجلا نم نيلجر الا دلبلا لها ةابج نم دحاو لجر رمأب

 ةحنملا نأ هللا همحر نسحلا يبا نع دجوي امم رثالا نمو : ةلأسم
 جاتحي هنال تاقثلا نم الا زوجت ال ةداعقلاو تاقثلا ريغ نم زوجت مرلا يف

 . ةقث ىلا اهملسي نا جاتحيف ةداعقلا ملسي نا

 وأ كلذب قح اهيف دحأل حصت مل اذإ تاوملا ضرالاو : ةلأسم

 ىدعتي نأ دحأل سيلف مهمومرو سانلا لاومأ اماو اهايحا نمل يهف مر

 لوق ىلع مهلاوما مكحب هنوقحتسي تاوم الو كلذ نم ةايح يف اهيلع
 . كلذب لوقي نم

 كرت اميفو هنيد ءاضق يف لجرل ناك يصو يف لاقو : ةلأسم
 تيللا نيد ف كلذ ذفني هنإ لوصا وأ مر وه يردي ال الام تيملا

 نإف هللا همحر يراوحلا يبا خيشلا نع كلذ يوريو . ءانطلا هجو ىلع
 اذإ لاقو . ههجو ىلع الا ذفني نأ زوجي الف . ماهس هنأ يصولا ملع

 الو ءاملا كلذ هدي يفو كله ش ماهس جلف نم ءام لجر لي ف ناك

 ىتح هوكردا ام ىلع مل هنإ . ءاملا كلذ هدي ف راص فيك هتثرو ملعي

 ليق دقو لاق هريغ لاقو . مهدلاو دي يف هوكردا ام لطاب مهعم حصي
 لاق نم لاقو . جلفلا لها نم ماهسلا له ال وهف مهس هنا حص اذإ

 . هوعيبي الو هيقسي مهدلاو اوكردا ك ةثرولا هيقسي

 عمجيو هعمجي مر يف ارئب رفحي نأ دحأل زوبي له تلقو : ةلأسم
 ضعب هل ن ذأي ل و مهضعب هل ن ذأي وأ مرل ١ لهأ يأر نود هيأرب هريغ
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 حالص هيف نوكي ءيش يف مرلا لهأ ةابجو ةهبجلا نم نانثا هل نذأ اذإف

 وه عفتنيو مرلا لهالو . مرلل هرفح امنإ ناك نإ زئاج كلذف . مرلل
 كلذ رفحي نا زوجع الو زئاج كلذف . نيترمت وا ةرمث اهيلع عرزيو هب

 مهلعف نم كلذ زوجع الو الصا مرلا لهأ لام ةابجلا ليزي الو هسفنل

 اكيرش ناكو لعاف هلعف نإ كلذ نإف ةابجلا ريغ اماو . كلذ مهفاف

 نأ هلو ببسب لمع نم ةلزنمب كلذ ناك كيرشلا يأرب وأ مرلا يف
 كلذو كلذ دارأ نإ هئانع ردقب هيلع عجري ىتح هلغتسيو كلذ لمعتسي

 . كلذ مهفاف مومرلا يف
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 نورشعلاو يانلا بابلا

 هئانطو مرلا نم ءاملا ةحنم ىف

 نم ةروبخ الجر اوحنمي نأ ضرألا يف ةابجلل زوجي له هل تلق
 ةعورزملا ضرألا يف ةابجلا ةحنم زوجي ال لاقف هل اهنورسكي ماهسلا ءام
 . انفرع اذكه ءاضيبلا ضرألا يف مهتحنم زوجت امنإو ءاملا الو رجشلا الو
 لاق . كلذ نم صالخلا فيكو هب لعفي ام كلذب ىلي نملف تلق
 مل ناف تلق . مهماهس باسح ردق ىلع مرلا باحصا ىلا صلختي

 جلف .حالص يف هولعجي لاق . كلذ ىلع .كلذ نم هصالخ ىلع ردقي
 زوجي سيل هنإ لوصألا يف لاق كلذكو . كلذ ىلع اوردقي مل نإ مرلا

 الو كلذ نم لقا الو . اموي ءاملا نم لجرل دلبلا لهأ رابك رسكي نإ
 لوصألاو ماتيأ وأ بايغا مهيف نكي مل نإ جلفلا لهأ عيمج يأرب الا رثكا
 . اذه يف مومرلا نم اندنع دشا

 مهسب هسأر مهس لجر نم ينطي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 اذهل له ةنسلا هيلع لوحت نأ لبق تام لجرلا كلذ نإ مث ةنس هسأر
 زوجي لهف تلق . ال لاق ةنسلا مامت ىلا ءاملا كلذب يقسي نأ ينطملا
 هنأ ملع اذإ معن لاق . راغصلا نم حوللا يف هل سيل نمل هلعجي نأ هل

 هجولا فيكو هل تلق . هيقسيو هلعجي نأ هل زاج حوللا يف ابوتكم سيل
 نإو . هب ىقسيو ةينلاب هل هلعج هدلو دلولا ناك نإ لاق . كلذ يف
 نم وه هانط مدهنيو انطلا هاطعاو هدلاو دنع نم هانطا هريغل دلولا ناك

 نم ةعامجلا كلذ يف رواشي نأ هيلع لهف تلق . تيملا تومي ام نيح
 الب هاطعا حوللا يف سيل دولوملا نأ وه ملع اذإ ال لاق . دلبلا لهأ
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 ماهس نم ذخأي نمم دولوملا اذه ناك اذإ كلذو اذحا كلذ يف رواشي نأ
 مهسلا اذه ينطي نأ هل زوجي لهف تلق . هنم اذه ىنطا يذلا جلفلا

 امو تلق . لوهجم هنكلو معن لاق . كلذ نم رثكا وأ نينس رشع

 اذإ لاق . كلذ يف هجولا فيك ينطملا تام نإ تيأرأ لاق . هتلاهج

 عجري لهف تلق . ءاملا اذهب يقسي نأ ينطملل نكي مل ينطملا تام
 تيملا نأ ةنيب حصي نأ الا ال لاق . ءيشب ينطملا ةثرو ىلع ينطملا

 ك احلا هيلع مكحو كاحلا ىلا كلذ عفرو . ةنسلا هذه ءانط هنم ضبق

 هل زاج كلاهلا لام يف ءانطلا ةيقبب هل مكحو . ةيقبسألا مسا كرتب
 اذه اوقسي نأ دعب نم ةثرولل له ينطملا تام ناف هل تلق . كلذ
 ناف هل تلق . لجألا مامت ىلا ءاملا اذه اوقسي نأ ةثرولل معن لاق ءامل

 لحم لبق غلب دلولا نا مث غلبي مل ريغص .وهو هدلو مهس ىنطا الجر
 الا هكرداو . همهسب كلما ناك لجالا لحم لبق دلولا غلب ناف لجالا

 هدلاو هفلتا دقو . ءيش هل سيل هناف هئانط ىلا اجاتحم هدلاو نوكي نأ
 اجاتحم دلولا نكي مل ناف تلقو . دلولا ىلع زوجيو هفلتي نا هل زوجي اميف
 يف هدنع نم هينطي وأ همهس ذدلولا ىلا ملسي لاق لام هل ناكو هيلا

 مكحيف تلق . ناصقنلا نم هيلع لخدا امم دلاولا وه قحليو نيحلا كلذ

 دلولا بلطي مل ناف هل تلق . ال لاق مكح كلذب دلاولا اذه ىلع

 هملظ هدلاو نا ينطملا ملعي مل و همهس دلولا بلطي مل اذإ لاق . همهس

 تلق . لجرلا اذه دنع هوام نأ دلولا ملع اذإ ءيش هيلع نكي مل ائيش

 هبلطي مل اذإ لاق ملعي ال وا كلذب ملعي دلولا نا ينطملا ملعي مل ناف هل

 فيكو هل تلق . كلذ يف ائيش هيلع رأ مل ائيش هملظ هنأ ملعي مل و
 لاق ةيلاحلا ةنسلا ىلع وأ ةلبقتسملا ةنسلا ىلع ءانطلا يف ةعطاقملا نوكي
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 هقحب هيلا ءاج ةنسلا تلمك اذإ ةلبقتسملا ةنسلا ىلع ءانطلا نوكي ال

 وأ اليلق ةلبقتسملا كلذ ناك ةنسلا هذه كمهس ءانط هلعل اذه هل لاق

 تلق هاطعا ام ذخا ءاش نإو هؤام ذخا ءاملا بحاص ءاش ناف اريثك

 ءانطلا ذخف تئش نإو . كلام ذخف تعش نإ هرياخي نأ هيلع سيلو هل
 اذك وأ ةنس كمهس ءانطب اذه كيطعا هل لوقي نأ الا هيلع سيل لاق

 . هذخا ءاش نإو ىنطا وه ءاش ناف ارهش

 له ةنس هءام مر جلف نم لجر نم انطا لجر نعو : ةلأبسم
 تعطتسا امف انأ امأو . هنوزيجي مهنإ عمسا تنك دق لاق . كلذ زوجي
 اذه ىراو اهتبه الو اهعيب زوجي ال مومرلا نأ ىلع اوعمجا دق مهنأل اذه

 ينطي نأ كلذ ىلا جاتحا نمل ينبجعي نكلو . عيبلا ىلع لاح هنأك

 لك تناك هضقن يف ةنسلا نأل هدارا ام ةرمث وأ . ةنس 7 اذه نم

 ينطملا اذه ىنطا ناف هل تلق هؤانط نوكي نأ ينبجعي كلذكو ةنس
 ةيصو هيلع نوكي له لجألا ءاضقنا لبق توملا هرضح مث . ةنس هؤام

 يدنع همزل هيلا بلطو كلذ نع لئس نإ هنإ يعم لاق . كلذ ةفصب
 هؤاعدا الو . هيلع ليبس الف كلذ هيلا بلطي مل نإو . هملعب ربجي نأ

 هب ةيصو يدنع هيلع نكي مل لطاب ةجح اهب تبثي ىوعد هيلع وه

 . هلوق ىنعم ىلع
 ضعب اونطأو جلفلا لهأ ةهبج عمتجا اذإ تلأسو : ةلأسم

 حالص يف اهؤانط نولعجيو جلفلا يف هل اهنوديزي امب اموي هنم نيعرازملا
 يدنعف . ال ما ءاملا ذخأي يذللو ةهبجلل كلذ زوجي له تلق . جلفلا
 ناك نإو . زوجي ال ليقو . كلذ ليق دقف امومر جلفلا ناك نا هنأ

 نولصي الو ءامرغ جلفلا لها عم نوكي نأ الا كلذ زبي مل الوصا جلفلا
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 . نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا مكحب زوجي كلذ نأ وجراف ءافو ىلا مهنم

 ليق دقف جلفلا ةهبج ةفص امو تلق . ةهبجلا يأربف كلذ مدعا ناو

 نوكي نأ اذه يف ينبجعيو . مهرما ذفانلا ءاسؤرلا مه ليقو تاقثلا

 يدنعف مهددع اماو مكاحلا ةلزنمب هيف نوكي اميف كلذ ناك اذإ تاقثلا

 ةجح هيف نونوكي ام اولعف اذإو . ادعاصف ةثالث ليقو ادعاصف نانثا هنأ

 . هوتعملاو ميتيلاو بئاغلا ىلع ةجح اوناك هيف رمألا يف زئاجو
 زوجيام لثم هحنم زوجي له تلق مرلا نم ءاملا نعو : ةلأسم

 نم قلطملا يف كلذ ةزاجا .دجوي هنأ بسحاف مرلا نم ضرألا هحنم

 يناعم جرخيو ءاضيبلا ضرالا يف الا هحنم مرلا يف زوجي ال ليقو لوقلا
 كلذ هيف زوجي ناك اذإ هنيعب مرلا ةنس نم كل تفصو امب يدنع كلذ

 هيف كردي مل نإو . هتنس ىلع وهف الاو زاج ةنسلا هيف تكردا اميف

 . مل تبثي ام ىلع يدنع هب ىلوأ هلهأف ةنس

 هيضر ديعس نب دمحم نأ نظا ام اذهو ابوتكم تدجو : ةلأسم

 اذك عضوم لزانلا نالف نب نالف ني نالف اندهشا . هطخب هبتك هللا
 اذكو اذك لزانلا نالف نب نالف انطا دق هنا اذكو اذك ةيرق نم اذكو

 ةفورعملا ةدوبخلا نم اذكو اذك جلف نم ةئام نم رثا اذكو اذك ةيرق نم

 داداوألا نم اذه اذكو اذك جلف نم سانلا هب اقاستي ام ىلع اذكو اذكب
 نالف لاقو امهرد نيتسو مهرد ةئامب لبقتسي امل ةنس ةيامر اهنداو ليل

 ىمسملا رثألا اذه نم نالف نب نالف ىلا ءىرب دق هنإ اذه نالف نب
 رثالا يف اذه نالف نب نالف هقحتسي قح لك نمو باتكلا اذه ىف

 هتفرعمب هرارقاو . هب نالف نب نالف هفرعمو هتفرعمب هرارقاو هب هملع دعب

 نم اذكو اذك . ةروبخلا هذه نم موي سدس عبر هنإ اعيمج امهتفرعمو
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 نالف لاقو . اذكو اذك رصم يف اذكو اذك يقسي اذكو اذك جلف
 هيلع ءىرق نأ دعب باتكلا اذه يف ام عيمجب يلع اودهشا نالف نب

 هب ىفكو هللا دهشا افرح افرح هيف ام :عيمج ةفرعمو هتفرعمب رقاف
 . خيراتلا مت . اديهش

 تام مث مهتنؤم يف مرلا يف هدالؤا ماهس انطا لجر نعو : ةلأسم
 نهرا نإ كلذكو . مهل رايغ الو انطا ام مهيلع زئاج لاق . راغص مهو

 ناك اذإ مهيلع زئاج لاق تام مث ضرا وأ ءام نم مرلا نم مهماهس

 . اضوبقم انهر

 ةابجلا ينطي نأ زوجي ال هنأ نسحلا ابا هبسحا هباوج يفو : ةلأسم
 . لاومألا نم لوصألا نم كلذ ناك اذإ هلها يأرب الا هحالصل ءاملا نم

 . مرلا نم سيلو
 يف يرجي جلفلاو جلف نم ءام نم ينطي يذلاو تلق : ةلأسم

 ءام جلفلا اذه نم ىنطيف ليسلا هرسك اذإ اذهو رسكي رفظ ىلع داو

 تبثي له تلق كل تفصو ام ىلع رفظلا لمع ينطملا ىلع طرشيو
 نا دلبلا ةنس يف .ناك اذاف رفظلا لمع ينطملا مزلي لهو ءانطلا اذه
 ينطملا ىلع نإو ءانطلا لطبي طرشلا اذهف ينطملا ىلع رفظلا اذه لمع

 ىلع كلذ يف دلبلا لها ةنس ىلع وهو طرشلا هضقني الو هيلع وهف
 فرعي مل ناف دلبلا ةنس ىلا اعجر كلذ يف افلتخا اذإ . ينطملاو ينطملا
 . هحالص هيلعف هئام كلذ يف هنأل هئام حالص ينطملا ىلعف كلذ

 نال نينس رشع هعيب ناك ولو لام عيب يدنع زوجي الو : ةلأسم

 دارأو لاملل ةرجالا هانعم ناك ناو عويبلا يف ةنسلا نم جراخ اذه
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 ضرألاو ءاملا يف لوقلا ضعب يف يدنع تباث كلذف ظفللا لهجو كلذ
 دارأ اذإ يدنع لاح ىلع رجشلا يف الو لخنلا يف زوجي الو ءاضيبلا

 يدنع زوجي الو ءيش لك يف لوقلا ضعب يف زوجي الو . ةرمثلا كلذ
 ةداعق الو . ءانط الو عيب نم ةنسلا هيلع كردا ام ىدعتي نأ مرلا يف

 لطاب اهنإ ملعي ال ةلاح هيف ةتباث ةنس هب ضقني ءيش الو ةحنم الو

 هيف كردا ام هلك كلذ يف يفقيف لامعتسالاو هيف لامعلا يف كلذكو
 . اهريغ ىلا ةنسلا ىدعتي الو . ةنسلا
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 نورشعلاو ثلانلا بابلا

 هبسن حصو تام نمو ندعملاو مرلا لهأ نم دولوملا ف

 همهس قحتسي ىتم

 نم ءاسنلا دالوا يطعي هنإ اهيف ةنسلا تناك اذإ مومرلا يف لاقو
 ءاسنلا دالوا هاطعا مرلا لها ريغ نم دالواو بأ ناكو مرلا لهأ
 دالوا نود مرلا لهأ نم لاجرلا دالوا يطعي نا كردا نإو . لاجرلاو

 نإ كلذكو . تكردا ام ىلع ةنسلا لدبت الو . كلذك وهف ءاسنلا

 لبق مرلا لهأ نم دولوم دلوف ةرمثلا مسقيو عرزي نأ ةنسلا تكردا
 نأ لبق ةكردم تناك ولو ةرمثلا يف هتصح هل ناك . ةرمثلا مسف

 مسقت هنا ةنسلا تناك نإو . ءيش هيف لخدي مل تمسق ناف . مسقي

 كلت يف هل نكي مل ضرألا تمسق دقو دولوملا دلوف ةرمث لك ضرألا
 . ةيناثلا ةرمثلا لخديو ةرمثلاو ةمسقلا هذه يضقنت ىتح ءيش ةمسقلا

 يف لاق كلذكو . هيف ةنسلا تكردا ام ىلع مهدحاك هتصح نوكيو
 ذخا نمع مهندعم نع قرشلا نم نأشلا دمس لهأ اولأس دقو ندعملا

 . عيمجلل انماض نوكي وأ كلذ هل له . همسق لبق مهنم ائيش هنم
 هتلاغ عمجي هنإ ندعملا كلذ يف ةنسلا تناك اذإ هلوق ىنعم ىلع لاقف

 مهنم دحا ذخاف . هيف ةنسلا تكردا دق تقول وأ اهرافو دنع مسقي مث

 لها نم عيمجلا ىلا صلختيو ذخا امل عيمجلل نماض وهف كلذ لبق
 يذلا ىلا مهنم ءاج دارأ نم لك نإ اهوكردا هيف ةنسلا تناك نإو مرلا
 هتصح ذخا ندعملا ىلتي هنأ الا ةرجاب وأ ةنس لك ةعطاقم ندعملاب لبقتم
 ذخألا كلذ زاج لبقتملا ىلع هحالصاو كلذ نامض ناكو هريغ نود هنم
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 ىنعملا اذهو ةنسو مر لك تكردا ام ىلع مومرلا امنإو هيلع نامض الو

 . هلوق نم
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 نورشعلاو عبارلا بابلا

 لسفلاو هلها ريغ وا هلهال ةداعقلاو مومرلا ةعارز ف

 ال مهنأ هلهأ عم افورعم ناك اذإ مرلا نع ملعلا لهأ صعب لئس

 هيف عرزي نا لجرلل له كلذ مهنيب فراعتملاو هعرز نم هنم نوعنمي
 مهنيب كلذ نوفراعتي اميف مهنيب ازئاج كلذ ناك اذإ معن لاق . كلذ ىلع
 مرلا يف هل ناك نمم ذخأ ناف هل ليق . هيف عرز نمل مهل كلذ زاج

 هتصح هل نوكي لاق . ءيش كلذ يف همزلي له هيلع كلذ ريغ ءيش

 ةابجلا هحنم نإ كلذكو لاق . ماهسلا باسح ىلع عضوملا كلذ نم

 . هتصح كردي هناف ةصح مرلا يف هل نم ضعب كلذ ريغف مرلا يف عرزو
 نم ضعب هيلع ريغ اذإ ءيش مرلا بارت نم لمحي كلذكو هل تلق
 بارتلا نم مرلا نم لمحي ال معن لاق . هتصح هلأ ةصح مرلا يف هل
 امم ناك ام ةصح مرلا يف هل نكي ل نمو ةصح مرلا ف هل ناك نم

 لمحن الف رمعيو عرزي ضرالا نم ناك ام امأو . ضرالا نم عرزي ال

 يتلا ضرآلا نم مرلا نم ةراجحلا لمحتو لاق هلاحب كرتيو ءيش هنم
 ريغ نم ةراجحلا لمحت الو لاق . ع رزت ال يتلا ضرالا نمو ع رزت

 ال امم وهو ضرالل ةعفنم هجارخا ناك ام الا سانلا ضرأ نم مرلا

 . كلذ وحن وأ ىصحلا لثم ناك اذإ ةلاجإ دسل الو رفظل عفني

 لل ١ كمحر لوقت امو دمحأ نب نسحلا يلع أ نعو : ةلأسم

 هدعقي هقح ناسنا لك ذخا دقو موسقم هنأ فورعملا قرف لبج يف

 اموق نإ مث هدلو دلوو هدلوو هيتاتو هب فرعي مولعم ءيشب ةنس لك
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 نيدعتقملا نإ مث . مولعم لجا ىلا مولعم ءيشب ةمولعم مهل اضرا اودعق

 هريغو رقب نم ةريثك تامارغ اومرغو ضرألا حالص يف اوذخا ضرألل
 . ضرألا ةداعق اوملس دقو اهل يغبني امو اهحلاصمو ضرألا سيهو
 ةداعق اوذخا نيذلاو نومدقتملا مهعنمف ليوحتلا اودارأو صقنلا اوصقنو

 مهمهارد ضرألل نودعتقملا مهيلا بلطف ةصحب الا اوعرزي الأ ضرألا

 نا تفرع يذلا . روجام تناو . هللا كارا امب انتفأ ائيش مهوطعي ملف

 لوقلا ضعب ىلع ةداعقلا تتبث اهلمع يف لخدو ضرالا ساه اذإ دعتقملا

 اهنافرعي ةمولعم ضرألا نوكت نأ يهو . ةمولعم ةداعقلا تناك اذإ
 امهدحا عجرو ةلوهجم ةداعقلا تناك ناو ةمولعم ةداعقلاو اعيمج
 عجريو . ةداعقلا ةرجا نم ملس ام دعتقملل ناكو . ةداعقلا تضقتنا

 حلصا امو . اهيف ينعو ضرألا يف مرغ ام عيمجب هدعقا نم ىلع اضيا

 هدعقا يذلل ضرألا دعقا نم ضعب لاق نإ تيارأ(. ملعأ هللاو قفناو

 تنا ككرتن ال اولاقو نومدقتملا هعنمف . كيلع دوعا الو كل يضرا

 سيلف . روجأم تناو انتفا ضرألا كلت نوعرزي نودعقملا الو
 هب ىلوا وهف ءىش هدي يف ناك نمو . ليبس دعقا نم ىلع نيمدقتملل

 . ملعأ هللاو هيف ةنسلا كردأ ام ىلع هيف فرصتي

 اهبابرا ىلع له اهريغو رئابخلا نم مومرلا نع هتلأسو : ةلأسم
 نأ مهيلع الب لاق كلذ مهيلع سيل وأ ةرمث لك ةعارزلل اهومسقي نأ
 ةروبخلاو مومرلا لهأ نم دحأ كلذ بلط اذإ ةعارزلل اططخ اهومسقي

 ةنس لك وأ ةنس ماهسلا نم مرلا نم امهس لجرلا بلط اذاف هل تلق
 ضقني امهدحا دارا مث اذكو اذكب ةرمث لك وأ . ةرمث وأ اذكو اذكب

 لك وأ ةرمث الا هنطي مل اذإ معن لاق . ركذ هل له كلذ دعب نم كلذ
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 اعطاقت اناك ام ىضقنا اذاف اذكو اذكب ةنس لك وأ اذكو اذكب ةرمث

 ةنس دعب ةنس جرخت رئابخ تناك ضقنلا امهنم دحاو لكل ناك . هيلع

 بلط اذإو لاق . كلذ يف ضقنلا هلف ىرقلا ىف مسد امو . نينسلا ىلع

 ناك ةرمث ةرمث اهومسقي نأ مومرلا مهيديا يف نيذلا مومرلا باحصا

 . رئابخلاو مومرلا تمسق اذإو لاق مهضعب كلذ هرك نإو . كلذ مهل
 مهل ناك ةرمت الا مسقي الو . كلذ اوطرتشي ي مل ولو ةرمث اهمسق اماف

 ناف هل تلق . كلذ مهل نكي مل ةرمث نم رثكا اهومسقي نا اوبلط ناو

 كلذك كلذ هلف ةرمث لك مسقت نا اهيف مسرملا تاراثالا نم هروبخ

 ةمسق ىلع مهنم ضارت نع ارامث اهوعرز دلبلا لهأ نأ ريغ تكردا
 مهيديا يف نيذلا نم كلذ دارأ نمل لاق . اهمسق مهدحا دارا مث ةدحاو
 اهيف مسرلا ناك ناف هل تلق . كلذ هلف ةرمث لك هل مسقي نأ ةروبخلا
 نم موقل مومر اهلك هذه نأ نوفراعيب مهنإ تاراثالا نم اهريغ يف وا

 كلذ لهأ نم موق لكل ةموسقم اهوكردأ مهنأ ريغ نيفورعم دلبلا لهأ
 . مرلا رئاس نود هترمث مومرلا كلت نم فورعم ءيش دلبلا

 هنورمثي اموسقم كلذك هوكردأ مهن ما ريغ مهعمجي هلصا ةلمج مرلاو

 ةرمث لك ةمسقو ةمسقلا كلت ضقن مرلا كلذ باحصأ نم دحأ دار اف

 . هيلع كردا ام ىلع وهف اموسقم كلذك الإ فرعي ال ناك اذإ لاق

 ءىش هدي يف نمم موق لكلو هيلع مه ام ىلع ةلمج مهنيب مرلا لصاو
 مسق امنإ هنأ افورعم امسق كلذ نوكي نأ الا هيلع كردأ ام مرلا نم

 دارأ نم لكل ناف كلذك ناك اذإف هومسق نيذلا مهو ةرمثلا ينعا

 يف هجولاف هل تلق . كلذ هل مسقي نا مرلا باحصا نم كلذ مسق
 لومعملاو اذكو اذكب مهسلا نونطي ةروبخلا نم مرلا باحصا نا كلذ
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 ناك نمل ضرألا كلت امنإ ةروبخلا كلت ضرا نإو ةروبخلا كلت يف هيلع
 باحصا نم دحا نم سانلا نم دحأ ىنطأ اذإف ءام جلفلا كلذ يف هل

 كلذ معن لاق ضرألا نم هل عقي ام قحتسا ءاملا نم ائيش ةروبخلا كلت

 . مهنيب نوفراعتي ام ىلع مهنيب زئاج كلذو . رئابخلا يف سانلا هيلع يذلا
 وأ نينطملا ىلع يقاوسلا بحشو تجرخأ اذإ رئابخلا حلاصمف هل تلق

 ةروبخلا هذه يف ةنسلا هيلع تكردأ ام ىلع كلذ لاق مرلا باحصا ىلع

 نينطملا ىلع هب مايقلاو يتاوسلا بحشو جلفلا حلاصم يف ةنسلا تناك نإ

 ام ىلعو . مهيلع وهف مومرلا باحصا ىلع تناك نإو مهيلع وهف
 ردمت نأ ىلا مرلا اذه ةيقاس تجاتحا اذاف هل تلق . هيف ةنسلا تكردأ

 يذلا مرلا نم كلذ نوكي لهو . كلذ نوكي نيا نم جرصت وأ بارتب
 . معن لاق جلفلا كلذ لهأ عمجي

 جلفلا حلاصم معن لاق . عرزت اططخ ضرألا تناك ولو هل تلق
 ىلا جلفلا جاتحا اذإ مرلا نم جلفلا باحصا عمجت يتلا ضرالا نم

 وأ اجلف هل حرقتسي نا جاتحي ىتح جلفلا سبي نإف هل تلق . كلذ

 نمثلاب هريغ ضرأ يف ةيقاس هل حرقتسي نا جاتحي ىتح ةيقاس تباغ

 مرلا نم عابي لاق نم لاق اذه .لثم يف هحلاصم يف مرلا نم عابي له
 ةنسلاو لاق هحلاصم يف مرلا نم عابي ال لاق نم لاقو . هحلاصم يف

 تاومالا حرطتو ةنس لك صقني نأ هايملا نم مومرلا نم ماهسلا يف
 ماهس نم ءيش هدي نم دي يف نكت مل و اومسقي مل اذاف ءايحالا لخديو
 . ءايحالا كلذ يف لخديو اوصقني ملام يقسي نأ هل زاج تاومالا

 هيف لخديو ةرمث لك مسقي هنأ مومرلا يف ةنسلاو لاق : ةلأسم
 ريغب هوعرزي نأ نينطملا الو مرلا لهأل سيلو تاومالا حرطيو ءايحالا
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 ناف هل تلق . تاومالا حرطيو ءايحالا هيف لخدي ةرمث لك هنأل ةمسق
 ةمسقلاو ىلوالا ةمسقلا ىلع اهوعرزي نأ ىلع اوقفتا نينطملا ةروبخلا لهأ

 قفتاو نيتروبخ وأ ةروبخ يف نوعومجم ىتش موق ىلع ةموسقم ىلوألا
 دق نيذلا ءالؤه دحأ بلطف ىلوالا ةمسقلا ىلع اوعرزي نأ ىلع سانلا

 مه ال لاق . كلذ هئاكرش ىلع له هؤام هل مسقي نأ ةلمج مهل مسق
 ضرالا نم مهنيب ام اومسقي نأ مه اوضارتي نأ الا ىلوالا ةمسقلا ىلع
 اومسق دق اوناك ناف هل تلق ىلوالا ةمسقلا ىلع مهف الإو كلذ مهلف

 ةرمثلا هذه لبق ةمسق مهنيب لصالا يف مهل مسق يذلا مسقلا مه

 مهدحأ دارأ مت ةروبخلا مسقي نأ ىلا مهيلع تباث هنأ اوطرشو هوعرزو

 لوألا مسقلا ىلإ نوعجري معن لاق كلذ هلأ لوألا مسقلا ىلا اوعجري نأ

 هذه مهنيب اومسقي نأ ىلع وأ هومسق يذلا مسقلا ىلع اوضارتي نأ الإ
 ةروبخلا اوضقني ملام لوالا مسقلا ىلع مهف الإو مهنيب يتلا ضرألا
 اينطم ناك ةروبخلا مسق ةروبخلا لهأ نم دحا بلط اذإو لاق . اهلك

 ىلع ناك اهمسقو . ةروبخلا ضقن بلط اذإف ماهسلا باحصا نم وأ

 مومرلا يف ةنسلا نال ةروبخلا ةلمج اوضقنيو هومساقي نأ ةروبخلا لهأ

 ملظ الو دحا ىلع ررض مهيضارت يف نوكي الو اوضارتي نأ الا كلذك
 يف الوخدم سيل ثداح دحا ةروبخلا هذه لها نم ناك ناف دحال

 . كلذ حصو ةروبخلا هذه نم نيحورطم سيل تاوماو ةروبخلا هذه
 وأ اينطم ناك اهضرا وأ ةروبخلا هذه ءام نم ءىش هدي يف نمل سيلف
 هل عقي ام رادقمب الا ةروبخلا هذه يف عرزي نأ ماهسلا باحصأ نم

 حرط يف نيثداحلا ةروبخلا باحصا ةلمج تبسح اذإ ةروبخلا هذه نم
 ام رادقمب هدي يف امم دحا كلذ ىلع اوبسح اذاف ةروبخلا نم تاومالا
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 وأ ضرألا نم ءىش هدي يف لضفي ناك ناف ةروبخلا ةلمج نم هل عقي
 . كلذ عرزي نأ هل نكي مل ةروبخلا يف لخدي مل نمم نوثداحلا هيف لخد

 باحصا نم هعرازي نم همساقي الف مسقلا بلطي نأ دعب نم كلذو لاق

 ماهسلا باحصا نم اناسنا نأ ملع دقو هدي يف ام عرز اذإف ةروبخلا

 عنميو كلذ يف دهجيو مسقلا بلطي نأ ريغ نم ةروبخلا يف لوخدم ريغ

 . ةروبخلا باحصا ةلمجل هدي يف امم عرز ام ناك

 يف لوقت امو هللا هظفح دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نعو : ةلأسم

 . همهس مهضعب عرزف ربلا ةعارزل هضعب اومسق مهنيب ضرأ مر مهل موق
 عرزي نأ دارأف املظع هل عقو اميف عرزيل ربلا ةعارز :ضعب كرتو
 ةعارزل ةيناث مرلا مسق اوبلطو مرلا باحصا ضعب هعنمو . همهس
 لك مسقت ضرالا مرلا نأ تفرع يذلا . مهنيب مكحلا فيك ملظعلا

 ينا الا ائيش هيف ظفحا امف عرزي مل نمو همهس عرز دارأ نمف ةرم
 نإ تيارأ . ملعأ هللاو هعرزي مل اذإ هيلع افوقوم نوكي نأ يل نيبي ال

 اوعرزي مل نيذلا بلطو ماق دعب مرلا هتعارزل اومسق يذلا ربلا ناك
 نأ نوقابلا بلطو . املظع مهل عقو ام اوعرزي نأ ربلا نم مهماهس
 تفرع دقو ملعأ هللا . مهنيب مكحلا فيك ةيناث ةمسق ملظعلا مسقي
 . مهتنس ىلع اوناك اهنوفرعي ةتباث ةنس هل تناك نإو ةرمث لك مسقي هنأ

 مرلا لهأ نم ناك نم لك هنأ رباج يبأ نب ىسوم لاقو : ةلأسم
 اوبلط اذإ مرلا لهأ هعنمي ملو الصا كلذ عدي ملو . مرلا يف عرزف
 . زئاجف

 يعمف مرلا لها نم وهو ًالخن مرلا يف لسفي يذلا اماو : ةلأسم
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 نوكي مث ىفوتسي ىتح هءانعو لخنلا هذه يف نم هتنؤم هل نإ ليق هنأ
 ناك نإ ليق دقف مرلا لهأ ريغ نم ناك نإ امأو . مرلا لها عيمجل
 يف ناك نإو . مرلا بحاصل وه سيلو . ةصاخ هل وهف اتاوم ايحا
 . ةجح الو ببس هل نكي مل نإ بصتغملا ةلزنمب يدنع وهف ةايح

 كلمب قح اهيف دحال حصي مل اذإ تاوملا ضرألا اماو : ةلأسم
 نأ دحأل سيلف مهمومرو سانلا لاوما اماو . اهايحا نمل ىهف مر وأ

 ىلع مهلاومأ مكحب هنوقحسي تاوم الو كلذ نم ةايح يف اهيلع ىدعتي

 . كلذب لوقي نم لوق

 نأ ىلا مر يف يداو يف ةلخن لسف لجر نع تلأسو : ةلأسم
 . ائيش اهلسفي نم اهيف قحتسي وأ مرلا لهأل يهف تلق ةلخن تراص

 نإو . هنود مرلا لهأل يهو . مهيأر ريغب وأ مرلا لها يأرب اهلسف دقو
 هلو لهأل هنإ هنإ ليق دقف هنم تاوم ىيف مرلا يف لسفو مرلا لهأ نم ناك

 ةعامجل يه ممت اهيف مرغو ىنع ام يفوتسي ىتح . ةلخنلا , نم لغتسي نأ

 نم تاوم يف ناكو . مرلا لها ريغ نم لسافلا ناك نإو مرلا لهأ

 يف لئاسملا بئاجع نم هذهو . مرلا لها نود هل اهنإ ليق دقف مرلا
 اهلسافل اهنولعجي ذإ ذإ ملعلا لهأ ضعب , اهنم بجعتي ناك هنإ ليق دقو مرلا

 لهأ نم اهلساف ناك اذإ مرلا لهأ ةعامجل وأ مرلا لهأ ريغ نم ناك اذإ

 مههابجل الو مرلا لهأل سيلو . كلذ يف ملعلا ام . ملعأ هللاو مرلا
 نم ةعفنملا اوحنمي نأ ةابجلل امنإو مرلا نم هعضوم نم الصا اوليزي نأ
 ةابجلا ىأرب لسف . دحاو انعم كلذ يف مكحلاو لصأ لاوز الب مزلا

 اذإ هنإ لوقا ينأ الا ةابجلا يأرب لصألا لوزي الو ةابجلا ىأر ريغب وأ
 ناك اذإ هلسف جرخأ ءاش نإ رايخلا هل ناك هنأ ىلع ةابجلا ىأرب لسف
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 ىتح . مرلا لهأ ةعامجل وهو هدي يف ناك ءاش نإو . مرلا لهأ نم

 اماو . مرلا لهأ ةعامجل وه مث لصألا ةرمث نم مرغو انع ام يفوتسي
 دصقو هل هنأ ىلع ةابجلا ىأرب ناك مرلا نم اتاوم ايحا اذإف يبنجألا
 كلذكو . هل هنإ رثالا يف هب ءاج دقف هب هل اكلمتم هل هنأ ىلع هيلا

 الو ظفحن مل و اذه يف مرلا بحاصو يبنجالا رما يف فالتخالا انظفح

 ثدحلا هيف ثدحملل زوجي ال يذلا مرلا لوصا ةابجلا ليزي نأ انعم زوجي

 مل ام مرلا نم ةعفنملاو ةرمثلا اوحنمي نأ مهرما نم زوجيو ةابجلل امنإو

 ةلوسفم ةلخنلا هذه تناك اذإ امأو . مرلا لصا لاوز كلذ يف نكي

 كلذ ىلا دصق امنإو ةابجلا يأر نم ببس ريغب رومعم مرلا نم ةايح يف
 ثدحا لوالا لثم هنأ لوقلا اذه يف يل نيبي الف هسفن يأر نع لسافلا

 مرلا يف هل ناك نم نا . ملعأ هللاو مرلا نم هنأ حيحصلا تاوملا يف

 نأ لاملا يف هل ةصحلاو ةكرشلا ببسب لخد اذإ هجولا اذه يف ةصح
 ءاش ناو ضرألا ىلع ةرضم الب هترامع جرخا ءاش نإ رايخلا هل نوكي
 ىلا ةلخنلا ةرمت نم مرغو انع ام هل ناكو . مرلا لها ةعامجل تناك

 ةرومعم ضرأ ىلا دصق اذإ انه اه يبنجألا اماو . كلذ يفوتسي نأ
 ةلزنمب يدنع وهف . امل كلملا هجو ىلع اهذخاو هسفنل اهكلمتف ةبوبرم

 نإو . مرلا نم كلذ جارخاب هوذخا اوءاش نإ رايخلا ةابجللو بصتغملا
 هل رايخ الو اهلسف يتلا لخنلا ةرمث نم هلسف ةميق هيلع اودر اوءاش

 بجو ناك نإ تلقو . ةلأسملا هذه يف يل نيبي ام اذهف . كلذ.يف مهيلع

 لوقلا اذه تبنيف اهنم مرلا لهأ ىلا ىرب دق هنإ لاقو . ءيش اهيف هل
 ىتح لوقلا اذه تبنف اهنم مرلا لهأ ىلا ءىرب دق هنإ لوقي ىتح وأ

 نوكي له اهنم مرلا لهأ قح نم اهيف هل بجي امم ءىرب دق هنإ لوقي
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 لهأ نم وه ذإ مرلا لهأ نم ذخأ ول ام لثم ءيش كلذ يدنع اهيف هل

 ريغ نم وأ مرلا لها نم وهو مرلا يف ةلخنلا هذه لسف ءاوسو مرلا
 اهئادا يف قح اهيف هل تبث اذإو . كلذ يف باوجلا ىضم دقف مرلا لهأ
 ةلزنمب ةءاربلا نأل ةءارب مرلا لهأ ىلا اهنم هتعارب ناك اهل هنم قاقحتساب

 نأ يل نيبي الف مرلا يف ءانع هل وه امنإ قحلا ناك اذإ اماو . ةيطعلا

 نم قحتسي امم مهيلا أربي ىتح ةءارب مرلا لهأ ىلا اهنم هتءارب نوكي
 اهنم ءىرب امنإو هوجولا نم هجوب مرلا لهأل تراص اذإو اهببسب قحلا
 نوكي نأ الا اهنم هتصح هلف مرلا لها نم وهو . مرلا لهأ ةعامج ىلإ

 . هريغ مرلا لها رئاس : ىلا اهنم هقح نم ءىرب دق

 جرخيف حوللا يف ةفلؤم اهايم نوكت يتلا رئابخلا يف لاق : ةلأسم

 اذإ لاقف . لجر نم ةينطم نم لجر دي يفو . ةرمث لك وأ نينس ىلع
 تامف ءام هدي يف نم لكل ناف . ءاملا ىلع مسقت امنإ ةروبخلا تناك

 . حوللا صقني مل ام حوللا يف ةروبخلا يف هريغ لخدي نا همهس ىنطملا
 ةمسقلا تناك اذإ امأو رئابخلا ريغ نم ماهسلا نم ءاملا ةلزنمب كلذ لاقو

 لخدي الو ةرمث لك مسقيو ءاملا ةلزنمب كلذ سيلف ضرألا ىلع عقت امن
 ءاملا ىلع اهمسق يرجي ناك اذإ ةروبخلاو لاق . تيملا ناكم يحلا وه

 دق ءاكرش اهيف انلك ةروبخ يف اكيرش يل ناف هل تلق هايملا ةلزنمب يهف

 ةروبخلا نم ىدي يف امع يطعا امنإو موق ةروبخلا نم تام دق هنأ تملع
 دق نم كراشا نأ يل له تاومالا ناكم ءايحالا لخدا ءايحالا نم
 وأ مهناكم ادحا لخدأ ملعا ١ مل يح مأ هدنع نم تام دق هنأ تملع

 زاج ملعي ال ثيح نم اولخدي نأ لمتحي ناك اذإ معن لاق . لخدي م
 تيدا اذإ معن .لاق . ةروبخ يف انلك اكيرش يل ناف هل تلق . كلذ
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 . مهمزلي انع ءايحا اولخدي نأ كئاكرشل لقت نأ يتلا بحاف كمزلي انع
 نودؤي ال ام نوقسي مهنأ ملعت نأ الا كيلع نكي مل اولعفي مل ناف

 ءالؤه ملعي ىتمف هل تلق مهيلع ركنت نأ كيلعف هيقس مهعسي الو هيلع
 ءايحالا نولخدي الو ةروبخلا هذه ضرأ يف نوعرزي مهنأ ملعأ نيذلا

 مهنم يضتقاو . مهعيابأ نأ يل له رئابخلا نوضقني الو تاومالا ناكم

 مهنأ لمتحي ناك اذإ مومرلا يف اوزاجا دقف لاق . ةروبخلاا هذه نم

 هجوب اهيف اولخدأ اونوكي نأ لمتحيو ملعت ال ثيح ءايحالا نولخدي

 . كلذ ملعاف لوصالا ريغ مومرلا نأ الا قح

 نمضي نأ هركف مرلا يف عرزي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم
 هذخأ امم ائيش هحنمف ةداعقلاب نمض رخا لجر ىلا بلطف ةداعقلاب

 معن لوقاف . ةداعقلا نم ءىش وه همزلي الو كلذ حلصي له ةداعقلاب

 امف تلق . هاطعا يذلا هنمض دق اميف عرزي امنإ اذه نال هللا ءاش نإ

 نوكت نمل هدي يف وه امم ائيش هدعقا نكلو كلذ هحنمي مل وه نإ لوقت
 هالو ناك نإ ملعأ هللاو لوقأف . مرلا لهأل وأ هدعقا يذلا اذهل ةداعقلا
 نوكي نا يدنعف هسفنل هدعقا ناك نإو . مرلا لهأل وهف ةيلوت كلذ
 . هل

 ةعارز مرلا يفو مرلا لهأ نم دلوي يذلا يبصلا يف ليقو : ةلأسم
 ةعارزلا هذه يف هل مهس ال هنإ ةعارزلا دصحت نأ لبق نم تومي مش

 هلف . ةعارزلا مسقت مل ولو ةعارزلا تدصح نا دعب نم تام ناف

 تناك ولو ةعارزلا مسقت نأ لبق نم دلو نإو ةعارزلا هذه نم همهس
 مث همهس ذخا نم ذخاو ةعارزلا تمسق نأ ىلإ ييح مث تدصح دق
 . هقحتسا دق يذلا همهس هل ناك . تام

١٥٤



 ينعي ةعارزلا مسقت نأ لبق نم مرلا لها نم دولوملا دلو اذإ ليقو
 مرلا لهأ ىلع ماهسلا مسقت مل امف . مرلا لها ىلع ماهسلا كلذ يف
 كلذكو . كلذ يف هتصح دولومللف . همهس مهنم ذخأي نم ذخأيو
 مل ام مرلا ةعارز يف هتصح هلف مرلا لهأ نم هنأ حصي يذلاو ريبكلا

 ادولوم دلو نإف هتصح مهنم ذخأيو . مرلا لهأ ىلع ماهسلاب مسقت
 ىلع ماهسلا تمسق دقو مرلا لهأ نم هنأ مرلا لهأ نم دحا حصو
 اميف هلو ءيش كلذ يف امهل نكي مل همهس ذخا نم ذخأو مرلا لهأ
 نم ءيش مسق دقو دلو اذإ يبصلا يف ليقو ةيصولا كلذكو لبقتسي
 نم ناك اذإ همهس مسقي مل اميف هل نأ مسقي مل ءيشو . مرلا ةعارز
 . مرلا لهأ

 حرطي ةنس لك مسقي ءاملا نإ مومرلا ليبق يف لاقو : ةلأسم
 ةرمث لك اهوحنو . ىوطالا لثم ضرالا اماو ءايحالا لخديو تاومالا
 ءاكرشلا عيمج ةمساقم ىلع اوردقي مل اذإف اهيف ةنسلا ترج كلذب ضقنت
 الو . ءاكرشلا رئاس مساقي نأ زجي مل عرزي نأ اهيف هل نم جاتحاو
 ىرحتي نإ لعفي نأ هلام صخرا ليق امنإو كلذ مسق يف مهعم لخدي
 . كلذ نم رثكأ هل زوجي الو كلذ رادقمب عرزيو هتصح رادقمب

 . مرلا لهأ عيمجل ةعارزلا كلت نم ذخأ امل نماض هنإ لاق نم لاقو

 زوجي له اوتام دقو ماهس سفنا رشعل ةروبخ هدي يف ناك نإف هل تلق
 ىلع عرزي نأ زوجيو بتكي مل هنأ ملعي نمم مرلا لها نم لخدي نأ هل
 . ءانطلا ليبس ىلع مهنم اهذخاو اهيف نيلخادلاب تمتا اذإ ةروبخلا كلت
 لوسن ريغ نم مرلا لها رئاس نم لخدا ناف هل تلق . يدنع اذكه لاق
 . يدنع اذكه لاق كلذ هل زوجي له اوتام دق يتلا ةروبخلا كلت لها
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 ليبس ىلع مهنم اهذخاو ةروبخلا كلت يف ءايحالا لخدا ناف هل تلق
 لهأ قافتا ريغ نم عرازملا اهدرويو ةيقاسلا بحسي نأ هل له ءانطلا

 دق هل قح كلذ نال كلذ هل زوجي هنإ يعم اذكه لاق . مهلك مرلا

 . مرلا كلذ ءام نم ءام ةروبخ لجر دي يف ناك ناف هل ليق . تبث
 هنإ يعم لاق هنم اهينطا نأ يل زوجي له ماهسلا اهيلع يدؤي هنإ لوقي
 دي يف ءاملا اذه ناكو . ءانطلا توبث يف دلبلا يف ةنسلا ىنعم ناك اذإ

 يف وه ام باوص لمتحاو هيف ملاظ هنأ ملعي ال ام ىلع لجرلا اذه

 لطاب هنأ ملعي ىتح ةبه وأ ءانط نم هدي يف امب عافتنالاب سأب الف هدي
 مرحي كلذ يف هنم فاصنالا كرت نإو . هيلع وه اميف فصني ال هنأو

 ةنسلا تناك اذإو . ءانط اهنإ ةنسلا كلت تناك اذإ يدنعو هدي يف ام

 . هلام يف هريغل ام لخدي نإ هل نكي مل هعرزي هدي يف ام دحاو لكل اهنأ
 نم لوق ىلع مهل ةراثاو برعلا نم موقل مر ناك اذإو : ةلأسم

 لهأ نم ناك اذإ اهعرزي نأ مهنم دحاول ضعب زاجا دقف . مرلاب لاق

 ةابجلا ىأرب الا كلذ زجي مل ضعبو اموسقم مرلا نكي ملو مرلا
 . رثكا اذه يف :فالتخالاو

 يعمف . مرلا لها نم وهو مرلا يف ًالخن لسفي يذلا اماو : ةلأسم
 نوكي مث يفوتسي ىتح هؤانعو . لخنلا هذه نم هتنؤم هلإ نأ ليق دق هنأ
 نإ هنإ هيف ليق دقف مرلا لهأ ريغ نم ناك نإ امأو . مرلا لها عيمجل

 ناك ناو . مرلا بحاصك وه سيلو ةصاخ هل وهف اتاوم ايحأ ناك

 . ةجح الو ببس هل نكي مل نإ بصتغملا ةلزنمب يدنع وهف ةايح يف
 عرزو . اهعرزيل مرلا نم اضرا ةابجلا هاطعا يذلاو : ةلاسم

 مهعم زئاج كلذ نولعفي مهنإ مرلا يف دلبلا ةنس تناك ناف . لسفو اهيف
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 جرخي مل ام هلو . مهل زئاج وه ةنسلا يف زئاج وه امم ةنسلا يف كلذ

 هيف هل وأ مرلا لها نم ناك اذإ مرلا كلذ ةنس نم دوجوملا نم كلذ

 ناكو . هتقفنو هانع ردق اهتلغ نم اهرمع يتلا هترامع يف هل ناك ببس

 ناك ناو . مهيف ةنسلا هب يرجتام ليبس ىلع مرلا لهال ةداعلاو سرغلا

 فلتخي هنأ الا مرغ الو هل ءانع الف . ببس هيف هل الو مرلا لها نم سيل
 ببس يدنع كلذ ناك اهببسب لخدا اذإ ةابجلا ةيطع نإ يعمو رذبلا يف

 كلذ نأ يريو مهتيطعب كلذ يف لوخدلا ىلع دمتعا امنإ ناك اذإ هل

 . مومرلا نم كلذ يف لاقي ام ببسب هل زئاج

 مهمر نم موق ةابج نم لجر دنع نم دعتقي يذلا اماو : ةلأسم
 ام هيلإ ملسي ةقث دجي مل اذإ هنإ يعمف هيلا ملسي ةقث مهيف دبي مل و
 ىلا ملسي نا وه هيلع ناك مهيف ةقثلا همسقي مرلا باحصا هقحتسي

 ريغ ىلا هملسي الو قحلا هبجويام ىلع مهنيب همسقي هقح قح يذ لك
 . هتناما يف كشي ال يذلا كلذ ىلع نومأملاو ةقنلا

 وا ارئب مهنم لجر هيف رفحف موقل مر ناك اذإ لاقو : ةلأسم
 امأو . هانع ردقب هيلع اودري نأ مهلو مهعيمجل كلذف انارمع هيف رمع

 هسفنل هاعداة ارامع هيف رمع وأ السف هيف لسفف هلهأ ريغ نم ناك اذإ

 اذه ليق معن لاق . مرلا لهأ ىلع هعدي مل نإو تلق . هب ىلوأ وهف
 . ةصاخ مرلا يف

 عرزي امم مر مهل ناك اذإ مرلا باحصا نأ تفرع امنإو : ةلأسم
 كلذ هل نأ تفرع دقف هتصح ردقب هيف عرزي نأ ةصحلا هل نم دارأو
 رثكا ةعارزلا يف ذخأ ناف . همهس نم رثكأ هتعارز يف ذخأي مل ام
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 كلذ دعب ىقب امو اهذخأف هتنؤمو ةعارزلا يف هتمارغ بسح همهس نم

 . ملعأ هللاو مرلا لهأ ىنعا هئاكرش نيبف

 مومرلا نع هتلأسو رمغ نب يلع نسحلا يبا باوج يو : ةلأسم

 . هتصح ردقب عرزي نإ هل لاقف ةصح اهيف هل نمل اهيف ةعارزلا زوحي له

 هتين نوكتو هتصح هل مسقي نم دجي مل اذإ هتصح هيطعي نم ةصحو
 . . عنتمي ل مسقلا هنم بلط ىتم هنأ

 همحر ديلخ ابا لأس هنإ ديعس نب دمحم مهاربا وبأ لاقو : ةلأسم

 . كلذ هل زوجي لاق مرلا لها نم وهو مرلا يف عرز لجر نع هلل
 نب مشاه ىتفا رباج نب ىسوم نأ هدلاو نع يلع نب نسحلا ظفحو
 نوعرزي مهو جيلفلا ىلا جرخا ينا لاقف هلأس امشاه نأ كلذو ناليغ

 ىسوم كلذ زاجاف . كلذ نم مهدنع نم لكا نأ يل زوجي لهف مرلا ي
 كلذ عدي مل ام هل زئاجف هلها نم وهو مر يف عرز نم لك نإ لاقو
 .يف ميهاربا يبأ خيشلا نعو . هوبلط اذإ مرلا لها هعنمي وأ هسفنل الصا

 هنال لاق مرلا لهأ نم لجرل لمعي مرلا لها ريغ نم نوكي لماعلا
 . ريجأ

 مومرلا هذه نوعرزي نيذلا نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 لثمو . ءاثقلاو لجفلا لثم راجشالا مهدنعو موق مومر اهنإ ملعت تناو
 كوطعاو زبخلاو مهدنع يذلا رجشلا نم كومعطا بحلا لثمو فلعلا

 ملعت ىتح كلتباد معطاو كوطعا ام لكف تفصو ام ىلعف . فلعلا

 . هلها يأر ريغب مومرلا كلت نوعرزي مهنأ

 دالبلا نم ةجراخ عرازم هيف دلب نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
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 لئاقو . جلفلل حاسم هنإ لوقي لئاقف اهيف اوعرز مهدنع ءاملا رثكأ اذإ

 تفصو ام ىلعف . جلفلل حاسم اهضعبو مومرلا لثم مر اهضعب لوقي

 عرزي نأ دارأ نمف . جلفلا لهال مرلاو جلفلا لهال حاسملا ناك اذف
 مرلا ناك ناف هنم هتصح ردقب هيف عرزي نأ هل زاج جلفلا لهأ نم هيف

 هعم حصي ىتح عرزملا اذه يف عرزي نأ دحال زهجي مل جلفلا لهأ ريغل

 نوكيف مرلا اذه يف عرزي نأ سانلا نم دارأ نمو . عرزملا اذه رما
 ءاملا ناك اذإ مرلاو . ءاملا نم هوحنمي مرلا لهأ نم ةابجلا ىأرب كلذ
 كلذ ناك مهمر اوعرزي نأ مرلا لهأ دارأ اذإف امر ضرألاو امر
 ملعأ هللاو كلذ ىلع ابلغتم هسفنل رايخلا ذخأي نأ دحأل سيل ةمسقلاب

 . باوصلاب

 اذإ مرلا يف عرازلاو ينابلا يف ظفحي هنإ ديعس وبا لاق : ةلأسم

 مرلا لهأ عيمجل ءانبلاو ةعارزلاو هقافناو هيانع ةرجا هل نإ هلها نم ناك

 ناطلسلا نأ ولو لاق . ةعارزلاو ءانبلا هل ناك هلها ريغ نم ناك اذإ امأو

 كرتو يدنع ءانبلا تبث مرلا يف بارخ ضرا يف ادجسم ىنب رئاجلا
 ةجحب سيل ناطلسلا نال ددجي نأ ينبجعي مل دجسملا برخ نإف هلاح
 لاق نإو . ءانبلا ىنعم يف اذه لثم يف ارئاج ناك اذإ ةجح هنم الو
 يدنع دعبي مل مرلا اذه يف دجسملل ءانبلا كلذ ديدبت ةزاجاب لئاق

 مر يف ةرامع رمع اذإ رئاجلا ناطلسلا يف لوقت امف هل تلق . كلذ
 نإ يدنع لاق . هلها ريغ نم ناك اذإ ةرامعلا هل نوكي له تاوم

 يف جرخيو مهيلع هتردقب ةيعرلل بصاغ رمالا رهاظ يف رئاجلا ناطلسلا
 وهو هل ءانبلا نأ جرخي لوقلا ضعب يفف . فالتخالا ىنعم كلذ توبث

 لوقلا ضعب يفو . ةحابا ريغب ريغلا فالخ ائيش ثدحي مل هنال هريغك
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 لوقلا جرخي لوقلا اذه ىلعو بصتغم لصالا يف هنأل كلذ .تبثي.ال هنإ

 يفاوصلا يف اولاق امكو هريغ ضرأ يف ىنب اذإ بصاغلا يف ليق امك هيف
 يف لوالا لوقلا ىنعم دعبي مل لوقلا ضعب يف رارقالا لهأ عيمجل اهنإ
 هبشي لوقلا اذه ىلعف . ةصاخ نيملسملا عيمجل اهنإ لوقلا ضعب يف مرلا

 ال هابشالاو يواستلاو سايقلا نم جرخي ام ىلع اذهو رخالا لوقلا

 . قحلا قفاو ام الا هنم ذخؤي
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 نورشعلاو سماخلا بابلا
 هتمسقو مرلا عيب يف

 لها جلف حالص يف مومرلا عيب زاجأ هنأ دمحم نب رمع نع ىورو
 . مرلا كلذ لهأل امر جلفلا ناك اذإ مرلا

 ىثنألاو ركذلا ىلع مسقي ضرألاو ءاملا مومرلا يف ليقو : ةلأسم
 . ىرتشتو عابتو ثراوتت الوصا لعجي ش

 اهومسق مه اذإف اهمسق ىرن ال ةراثالا ةمسق كلذكو : ةلأسم

 . ضقتنت ملو ,ةمسقلا تتبث مهنم تام نم كلذ ىلع تامو
 الا مرلا عيب زوجي ال هنإ نيملسملا يأر نم تدجوو : ةلأسم

 . كلذ ريغ ال مرلا حالص يف

 حرقتسي نأ ىلا جاتحي ىتح جلفلا سبي ناف هل تلق : ةلأسم
 ضرا يف ةيقاس هل حرقتسي نأ ىلإ جاتحي ىتح هتيقاس تباغ وأ اجلف هل
 لاق نم لاق اذه لثم يف ةحلاصم يف مرلا نم عابي له نمثلاب هريغ
 يف مرلا نم عابي ال لاق نم لاقو . هحلاصم يف مرلا نم عابت نم
 . هحلاصم

 كلذ ضعبف مهعمجي مر مهل موق نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 الا هلك عاشم وهو ىرتشي الو عابي ال ضعبو ىرتشيو عابي مرلا
 ىمعلاو مهنم لهجلاب نورخا هارتشاو ماهسلا باحصا هعاب دق مر هنا
 نع هلعلو ءاملعلا نم رئالا ءاج دقف تفصو ام ىلعف . مهثراو هثروو
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 لعف دقف هارتشاو هعاب نمف ىرتشي الو عابي ال مرلا نأ لع يبل
 مهتثرو نم كلذ فرع نمف اعيمج مهيلع كلذ مارحو هل لحي ال ام
 حالص يف عيب مرلا كلذ نوكي نأ الا مرلا كلذ لكاي نأ هل لحي م

 . مرلا حالص يف مرلا عابي نا ءاهقفلا ضعب كلذ زاجا دقف كلذ
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 هانطو مرلا عيب ف

 دي يف مويلا يه مث نيفورعم سانل ةفورعم ماهس هيف جلف نعو

 ىلع مهنم ىرتشتو ةنس ةئام ىلا اهنوعبتيو اهب نوقسي نيفورعم سانا
 ةنس لك وآ ةرمت لك انط ماهسلا باحصال همزلي له . ةطيرشلا هذه

 . جالفالا هذه نم اهربخ يسنو اهركذ يفط دق يتلا ماهسلا يف ام وأ
 مومرلا نا رثالا ءاج كلذب اهعيب زوجي الف سور ماهس تناك اذإ لاق
 نمثب ةفورعم ةدم هل اهانط ناك اذإ اهانط اوزاجأ دقو اهعيب زوجي ال
 دحا سور ماهس ءانطلا كلذ يف نأ ملعي ملام كلذ تبثي فورعم
 ضقتناو همهس حرط مهسلا بحاص تام اذاف مهسلا بحاص توميو

 وهف ءيش هدي يف ناك نمف كلذ يف هجولا فرعي مل امو ءانطلا كلذ

 حصي وأ . هعم هنم هتجح لطبت ةجح هيف هيلع حصي ىتح هب ىلوأ
 . هب كسمتلا زوجي .ال هجو نم مارح هنأ هعم

 مومرلا رجش عيب نعو حبسملا نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 ردسلا لثم مهل شياعم هيف ام عابي الو كلذ زاج مههابج هعاب اذاف
 مهلنمل ةعفنم مهل اضرا هيف امل مههابج عاب اذاف مرلا ضرا امأو . هلاثماو
 . مل كلذ زاج اعيمج

 نم هعيب زوجي ال مرلا نا هللا همحر ديعس وبا لاق : ةلأسم

 . ضرالا
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 تامف ماهسلا هذه نم ءيش هدي يف ناك نم كلذكو : ةلأسم

 مر ماهس اهنإ نوملعي مهو اهب اوكسمتو اهومسقو هتثرو نيب اهكرتو

 يلع نب ىسوم نع ميهاربا وبا ينربخا دقو . اهعيب زوجي الف اهلها نيب
 عبرا يف كش الو . نينس عبرا ىلع ماهسلا ضقني ناك هنأ هللا همحر

 كسمم نينسلا هذه يف ام هدي يف ناك نمف رشب دلويو رشب تومي نينس

 رثكا يف زاج ةنس وأ نيينس عبرأ يف اذه زاج اذإو ضقني نا ىلا هب

 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ نم

 لك مسقتف ضرألا اماو ةنس لك ضقنت هايملا هريغ لاق : ةلأسم

 . انظفح اذكه تاومالا حرطيو ءايحالا لخديو ةرم

 . هكيلمتو مرلا عيب زاجا بوبحم : ةلأسم

 ططخلا عيب زوجيو مومرلا الو تاراثالا عيب زوجي الو : ةلأسم

 هنأ دمحم نب رمع نع يورو . ثيراوملا ىلع مسقت الوصا تناك اذإ
 لهال امر جلفلا ناك اذإ مرلا لهأ جلف جلفلا حالص يف مومرلا عيب زاجأ

 نوكي دق لاق . زجي ملف عماجلا مهدجسم ءانب يف امأو ..مرلا كلذ

 دجسملا ءانب يف همزلي الو رخا دلب يف وه نم دلبلا كلذ مر نم ذخاي

 عيب يذلا مرلاو جلفلا نال زئاجف جالفالا حالص رفح يف اماو . ءيش

 ". رخا ادلب نكسي نمم مهريغو دلبلا يف نم عمجي
 . مر وهو جلف مهل دلب لها نع يراوحلا ابا تلأسو : ةلأسم

 ماتياو لماراو فاعض ءارقف مهيفو مهجلف مهل اورحب ارافح اوذخا

 هسفن نع زجع دقو . ءىش ىلع ردقي ال يذلا فيعضلا مهيفو بايغاو
 عمجي مر اذه مهجلفو ءارقفلا نم جلفلا رفح ءادا ىلع ردقي الو
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 يهو اذه مهعمجت ضرا مهلو لمارالا وأ يماتيلاو رضحلاو بايغالا

 مهعفني سيل هذهو اضيا مرلا كلذ يف هلف مهس جلفلا يف هل ناك نمل مهل

 مرلا ضرالا هذه نم ائيش اوعابف ةقفرم الو هلغ اهيف مهل الو ءيش
 مهعيمج ءارقفلاو بايغالا ىلع هعفر لخدي كلذو اهنمثب مهجلف اورفحو
 . زوجي ال مرلا عيب لاق . مرلا ضرألا هذه عيب زوجي له
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 مرلا جلف نم ءاملا ءانط يف

 جلفلا لهأ دنع نم انطا لجر نعو دمحم نب ىسوم باوج نمو
 بئاغلا مهنم ةلمجلل وهو ةلمجلا دارأ هلعل وهو جلفلا سأر نم ةروبخ

 ىلع كلذ هل زوجي له جلفلا رفح يف انطلا ىطعي هنأ ىلع متيلا مهنمو

 . بئاغلاو ميتيلا صصحب لعفي فيكو ليكو مهل سيل بئاغلاو متيلا نا

 نم يش هيلع ناك نم نيملسملا نم لاق نم لاقو كلذب رمؤي الف
 . جلفلا رفح يف ىدؤيف هلهأ فرعي مل جلف

 . مولعم ءيش ىلع ةنسلا ءام نم نيرثا ينطي لجرلا نعو : ةلأسم
 له ناصقن وأ ةدايز ءاملا يف ثدح مث هيلع صخيو ءاملا ىلع عرزيف
 زوجي ال اذهف تفصو ام ىلعف . اهدعب وأ ةعارزلا لبق ةعجرلا امهدحأل
 بحاص ىلع ةرفاحملاو ناصقنلا هيلع كلذك ينطملل ةدايزلاو ةلاهجلا هيف
 مده نم ثدح جلفلا يف ثدح نوكي نأ الا ينطملا وهو . لصألا

 رايخلاو انطلا اذه ضقتنا كلذ يف افلتخا اذإف ءانطلا اذه دعب نيط وأ

 ءاش نإو جلفلا يف ثدح ام حالصب ماق ءاش نإ ينطتسملل كلذ يف

 بحاص ىلع هدري نامزلا نم ىقبي ام باسح هيلعو هبحاص ىلع ءاملا در
 عم ثدح هنأ ملعي ىتح ميدق نيطلاف نيطلا يف فلتخا نإو . ءاملا
 زوجي اذه نال تباث طرشلاف رفحلا ىلع انطلا دنع اطراشت ناف ينطتسملا

 . ةلاهجلا هيف
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 نورشعلاو نمانلا بابلا
 زوجي ال امو مومرلا نم هب عافتنالا زوجي ام

 اماف بطح وأ هصوخ نم جرخم جرخا نأ مرلا يف مرص نعو
 امأو . هذخا نم لكل زئاج كلذف نصح ريغ يف هنم عقاولا ءيشلا
 الف ةرضم جرخا اميف نكي مل و مرلا لها نم ناك ناف هنم جرخي ام

 | . هللا ءاش نإ ساب

 وأ مهس هيف هل ناك نمل هب عافتنالاو مرلا بارت اماو : ةلأسم
 فالتخالا يناعم كلذ يف ءاج دق هنإ يعمف . مهس هيف هل نكي مل
 مرلا يف . مهتنس نم كردأ ام كلذ يف ىفتقي نأ يدنع كلذ حضاو

 حابم ريغ ناك نإو . مرلا باحصال كلذك .وهف عيمجلل احابم ناك نإ
 الا هقلطت الق كلم يدنع وهو اروجحم ناكو هيف ةنسلا تكردا اميف

 . هوجولا نم هجو وأ ةنس وأ لحب ةحابا

 ريغ نم دحأل زوجي له مرلا يف .ناك.اذإ ردسلا :نعو : ةلاسم
 له الماح ناك نإف تلق.. معن لاق . السغ هنم طرخي نأ. مزلا .لهأ

 . (اااقبن ذخأي وأ .السغ هنم طرخي
 بارت نم تركذ ام اماو رقعلا بارت نم لمح نمعو : ةلأسم

 نم لجر ءاجف ىؤزن رقع :بارت نم لمح الجر نأ انغلب دقف : رقعلا
 . هلا همحز نتوبحم نبدمحم ىلا الصؤف كلذ هيلع مرحف ىوزن لهأ
 لهأ ماهس هيف يذلا حوللا ىلا بهذا لماحلل بوبحم نب دمحم لاقف

 باوج هل نكي مل )١(
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 هيلع مرحي مل و هيلا هملسف بارتلا كلذ نم اذهل عقي ام رظناف ةيرقلا

 هنم ابضغ بوبحم نب دمحم لاق امنإ ليقو . هيلا بلطي مل نم بيصن

 يلع نب ىسوم نع انغلبو . بارتلا نم لماحلا عنم يذلا بلاطلا ىلع
 نم تاوم لك هريغ لاق . رقعلا بارت يف هل اوركذ دقو . هللا همحر

 باوج نمو . هريغ وأ رقع نم هبارت نم لمحي نأ زئاجف مومرلا

 ةيرقلا لهال مر نمو ربلا نم ابشخ عطقي لجر نعو دمحم نب ىسوم

 ىرتامو مهيأر ريغب ريبكلا رجشلا نم ههبشي ام وأ ردس وأ فاغ لثم
 لخنلاو ردسلا اماف ال مأ ما هيلعأ عطقي نأ دحاو لجر مهنم هل نذا نا

 . بطتحملل كلذ ريغ يف صخر دقو الف

 مرلا لهأ نم نكي مل ولو لجرلا نا نسحلا وبا لاق : ةلأسم
 ةصوخ ج رخيف هل تلق . ةلسفلاب رضي مل ام مرلا نم ةصوخلاب عفتني نا

 عفتنيو قرولا ةصوخلا نم رجشي نكلو ال لاق ةلسفلا يخاون نم اهلك

 . ةصوخلا عطقي الو هب

 مرلاف مرلا يف وهو لمح دق وهو . لسفلا دجي يذلا اماو : ةلأسم
 يف نيلخادلا مرلا لهأل وهف لخنلا نم هيف رمثا امو هلهال قح انعم
 ام ىلع هلها يأرب الا مرلا لخن ةرمث نم عفتني نا دحال سيلو . مرلا

 ضرألا نم تاوملا يف لخنلا اذهب ناكو مر هنا حصي مل امأو هلهأل
 كلذف مر هنأ حصي ل نإو دحأ هرامع نم كلذ نوكي نأ ريع نم

 . هب رضي نآ ريغ نم هب عفتني نم لكل زئاج
 راشتساف برعلا نم ذخفل دلبلا ضارعا نم مر نعو : ةلأسم
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 ابارت لمحو مهنم ادحاو مرلا ةابج ضعب مرلا لهأ نم دلبلا نم لجر
 ام مرلا ناك اذإف . مهعيمج ريشتسي وأ كلذ يزجي تلق . هعرز ىلا

 الو هحلاصم نم نوكي حصي نأ الا هنم بارتلا ذخا زوجي الف رمعي

 رهاوطلاو دوقعلا لثم تابارخلا نم ناك نإو . ةهبجلا يأر كلذ يف زوجي

 . هنورجحي رثكالاو هلها نم هرجح ىلع عمتجم نوكي نأ الإ كلذ زاج

 بارخ ريغ وأ ابارخ ناك هيف ميدقتلا بحا مل رثكالا هرجح اذإف

 يف يقاوسلا رمم نعو هللا همحر رثؤملا يبا نع دجوي امم : ةلأسم
 لاق. اهنم بطحلاو نيطلاو ةراجحلا لمحو اهنكسو . اهتعارزو مومرلا
 اوزاجا اك ةهبجلا ةحنم وأ اهلها نم ةهبجلا يأرب الا زوجي الف اهتعارز امأ

 بطخلاو نيطلاو ةراجحلا لمعو نكسلاو يقاوسلا رمم اماو كلذ نم
 الا زوجي الف هوعنم ناف كلذ نوعنمي ال اهلها ناك اذإ كلذب سأب الف
 هنم لمحف هتصح مهنم دحاو مرحف مهعم احابم ناك نإو . مهغذاب

 ذخا ام ةميق هدحو مرح يذلا ىطعيو هيلع سأب الف نكس وأ لماح
 كلذ يف صخري امنإو كلذ نوعنمي مرلا لها ناك نإو هتصح ردقب هنم
 . ائيش مهمر نم ذخأي الو اثدح مهيلع ثدحي نأ هل سيلف . مهنم لقالا

 نأ ةفاخم كلذ هركا يناف يقاوسلا رمم اماو مهنذاب الا دارأ هنا يعمو

 _ . مهيلع سيل ام هدعب نم مهيلع تبثي
 ضرألا نطاب يف اجلف مر يف دجو لجر نعو فنصملا باتك نم ةدايز
 نم لاقف فالتخا كلذ يفف . مهلو هل همكح نوكي ام يراجم هلو
 يتلا ضرألل هنإ لاق نم لاقو . مرلا ليبس ىلع مرلا بابرأل هنإ لاق
 ايمالسا ناك نإو هدجو نملف ايلهاج ناك نإ لاق نم لاقو اهيلع حيسي
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 ىلوألا ةلأسملا تناك دقو هل ضرعتي الف يراجم هل نكي مل نإو . هل وهف
 . لوقلا رثكا وهو هضرا ىلع حاس نمل ىارف داجن يضاقلا مايا يف ترج

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر
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 نورشعلاو عساتلا بابلا

 يراوحلا يبا نع ةالفلاو ىراحصلا يف

 سانلل زوجي له ريثكلا رجشلا اهيف نوكي ةالفلاو ءارحضلا: نعو
 رجشلا كلذو ندعملا باح صلا ىلع هنوعيبيؤ .رجشلا كلذ عطق اهعطق
 نم عنمي الو ىمحي ال ام اولاق دقف دحا هيعدي .ال وأ . موق هيعدي

 هيف موقل تقبس دق. رجش ناك نإو . هعيبو هعطقب سأب الف راجشالا
 يمحن ال امم ناك نإو كلذ زوجي الف ةيامح هيف مهلا ناك دقو ىوعد

 رجشلا نم هعيبو هعطقب سأب الف ءارحصلاو رهاوظلا نم عنمي ال وأ
 مرحي مل قح هيف هل سيل نم هعنمي ناك نإو هنوعنمي لها هل نإ كلذو
 الو لهأ هل ناك نإ كلذكو . كلذ دارأ نمل هب . عافتنالا كلذ عنم

 عيبلل هعطق و رجشلا كلذب عفتنا نمل اوزاجا دقف هنومحي الو هنوعنمي

 . باوصلاب ملعأ هللاو هريغو

 مشاه نب دمحم نجع زرحم نب ديعس ينربخا رثالا .نمو : ةلأسم
 عطقي ناكو ناليغ نب مشاه ىلا لزن رينلا نب رينم نإ هب قثي نم وأ

 مشاه نب دمحم هلإ لامف رثكا عطاقلل رينم لوقيو ردسلا رينم لمجل
 . ردسلا نم جرخ ام هركي امنإ لاقف ردسلا عطق هركي سيلا هريغ وأ

 . الف سانلا ءايشا اماو

 هركيل كلذ نإ إ لاق رمخملا رجشلا عطق نع ابوبحم تلأس : ةلأسم

 . .احالص هب ديري ناك نإ متاي الو كلهي سيل . لجر هعطق نإو

 ةزرابلا عضاوملا نم قاس اذ ًارجش عطق نمف هل تلق : ةلأسم
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 اذه لثم يف ةبوتلا دارأ اذإ هنا يعم لاق . همزلي ام اهريغو يلحلا لثم

 ىنعمب روجحم ريغ لصألا نال مرغ هيف هيلع يل نييي الو رافغتسالا همزل
 . اذه لثم يف هيف نامض ال ررضلاو ررضلا عونمم امنإو . دحأل كلملا

 نايدولاو ةالفلا لثم ردسلا ةخسن رجشلا عطق هوركمو : ةلاسم

 . عطقي نأ هلف ناسنالا عرز ام عطق زوجي امنإو

 لسغي ًالسغ جارشلا يف يتلا ردسلا نم طرخ نمو : ةلأسم
 نم ناك ام الا يعرلا عضاوم نم هب ساب الف هعيبي نمف هارتشا وأ هب

 . هلهأ يأرب الا زوجي الف ىرقلاو رامعلا نم روجحلا

 لاق لاق بلاط يبا نب يلع نع دهاجم نع دجوي اممو : ةلأسم

 هللا نعل هللا لوسر رمال هللا نم ىدانف جرخا هنإ للع هللا لوسر
 اك قح وهف نل هللا لوسر لاق ام ةيواعم وبأ لاق «ةردس عطق نم

 ةلع هللا لوسر ناك ناف نوعلم وهف ةلع هللا لوسر هنعل نمو . لاق
 ىدعتو مهيأر ريغب سانلا ردس عطق نم يف اندنع وه امناف اذه لاق

 اذه يف لاق دقو هللا باتكل قفاوم اذهو نوعلم وهف مهملظو مهيلع

 ردسلا اذه نإ ليق دقو لاق هريغ نمو . صوصخم ردس وأ ةردس يف

 . بوبرم هريغ تاوملا يف يذلا

 ملظعلا لثم ةبئاغ ضرا يف تبن اذإ ملظعلا نع هتلأسو : ةلأسم

 مل اذإ لاق . هريغ ضرا نم كلذ زوجي له ثالثلا وأ نيتملظعلا وأ
 زوجي و هل تلق . عنمي نكي مل ام هزجي نمل كلذ زاج هنوعنمي هلهأ نكي

 ضرالا نم كلذكو . هللا .ءاش نا معن لاق تابارخلا نم ملظعلا زجي نأ

 . ةيدوالاو لابجلا لثم ةبوبرم ريغ يتلا
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 لسفغيل السغ ةيربلا يف يتلا ردسلا نم طرخ نمعو : ةلأسم

 . زئاجف حابملا نم ناك اذإ هنأ وجراف . ال ما زئاج هب عفتنيل وأ هب

 كلذ هل زوجيا ةبشخ ةيربلا نم ردسلا نم عطق نمعو : ةلأسم
 ردسلاب ًارضم ناك اذإ ةوركم كلذ نإ ليق دق هنإ يعم لاق . ال ما
 . هل بر ال احابم ناك :7 هنع ايهنم

 عفتنا نم لكل زئاجف تاوملا يف يتلا لماحلا لخنلاو :

 . هب رضي نا ريغ نم هب
 اماو يداولا يف ةتبانلا ةلخنلا صوخ - مطق زوجي الو لاق : ةلأسم

 . فنصملا نم ةدايز . هيلع نامض الف اهعطق نم

 رجشلا نوعطقي ةيرقلا لوح نونوكي بارعا نعو : ةلأسم
 قفارم اهيفو راجشالاب اورضي اوناك اذإ مهعنم ةيرقلا لهال له مانغالل
 هعطق نم مهوعنمي نأ مهلف دلبلا :لهال ةراثا ناك ام لاق . دلبلا لهال

 هعطق نم مهوعنمي نأ مهل سيلف دلبلا لهال ةراثا مهل سيل ناك امو
 قبسي مل يتلا تاوملا رهاوظلا امأو . نارمعلا هيف قبس دق ناكام ةراثالاو

 . تاوم كلتف دحال نارمع اهيف

 يضاقلا طخب ميهاربا نب دمحم :خيشلا باتك ريغ نم : ةلأسم

 ريغو لخنو ردس رجش هيف داو نع هتلأس و . ديعس نب ىيحي ايركز أ

 سانا لك فرعي نيمولعم موقل وهو . هظفحي نم هدنع سيلو كلذ

 هنم لمحي وأ . زوجي ال لاق . هنم لكأي نا هب رم نمل زوجي له هل ام
 ىلوأ هومح نيذلاف دحأ هسرغي مل ناك ناو هلهأ نذأب الا زوب ال لاق
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 ةعرق داو يف سرغ نم نعو ةخسن يفو . مهنذاب الا زوجي الو .
 نايدولا نإ تدجو يذلا لاق . كلذ هعسي له اريقف ناكو ءاثق :

 ىرقلا نم اجراخ داو نوكي نأ الا كلذ اهيف زوجي ال ىرقلا نيب يتلا

 اهعرزي ًانضرأ هيف جرخ اذإ زئاج كلذف . نارمع هيف دحأل نكي مل ؤ
 . ملعأ هللاو اهعيبي وأ
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 نوثالثلا بابلا

 يراوحلا يبأ باوج نمو نايدولا يف
 زوجي له . اهعيبيو اهعرزي اضرا لجرلا هيف جرخي يداولا نعو

 الا . كلذ زوجي ال اولاق دقف ىرقلا نيب يتلا نايدولا اماف . كلذ هل
 كلذف نارمع هيف دحأل نكي ملو ىرقلا نم اجراخ يداولا نوكي نأ

 . اهعيبيو اهعرزي اضرا جرخاو هيف ىيحا نمل زئاج

 اهبحاصل اهناكمف ةيحاضلا ليسلا لمح اذإو ناثع طخب : ةلأسم

 . اهب قحا

 نأ نيملسملا لوق نم انظفح يذلاف يراوحلا يبا نعو : ةلأسم
 اثدح اهيف ثدحي نأ دحأل سيل لاومألا اهيلع نوكت ىتلا ىرقلا ةيدوأ
 كلذ يف نوكي وأ مهلزانم وأ سانلا لاوما ىلع ليسلا ىكتي ال ىكل
 نأ مهل نكي مل عضوملاب ناك ولو كلذ مهلا سيلو مهناريج يلع ةرضم

 ءاش نا كلذ مهفاف سانلا نم دحا ىلع ةرضم هيف نوكي المع اولمعي
 _ . هللا

 عقوت يداولا طسو يف ةمرص نعو حور نب دمحم نعو : ةلأسم
 سيل ةيدوألا ناعيقف كلذ يف همزلي ام اهبذج لكأو ابهاشخف لجر اهيلع

 . ينلا بحا ناك دلبلا كلذ ءارقف ىلع .اهتميق قرف نإو دحأل

 زوجي له يداولا يف اقبن وأ ارمت لكأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . ال تلق تبن نا ةرضم هيف يداولا لاق . عضوملا يف مجعلا حرط هل

 هنإ ليق دقف سانلا لاوما لثم هنا لوقنف ةرضم كلذ يف نكي مل ناف لاق

_ ١٢٧٥



 يف لعجي باودلا نم هيف ةرضم ال امب سانلا لاوما يف عافتنالا زوجي

 نم اذه وحنو انكسم ذختي وأ ةجح ذختي مل ام هيف لوزنلاو عضوملا
 . هلوق ىنعم

 ىرقلا يف يتلا نايدولا نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ىرقلا يف يتلا نايدولا هذه امأف هعطق زوجي له رجشلا نم اهيف تبن ام

 لسألاو نبحلا لثم عنمي الو ىمحي ال ام رجشلا نم هعطق زوجي يذلاف
 يذلا بثالا نم ربك امو لخنلا لثم ناك ام امأو كلذ هابشأو فلحلاو

 نم هجراخ يتلا نايدولا امأو . هعطق زوجي ال كلذف عنميو هنع ىمحي

 . رابكو راغص نم رجشلا نم اهيف امب سأب الف دحا اهيعدي الو ىرقلا
 الا اهترمثب عافتنالاي سأب الف لخنلا نم اهناردغ يف أشن ام كلذكو

 . هرجش عطقي الو هترمن لكوي ردسلا

 لثم تاحابملا نم لخنلا عطق زوجي ال ليق دقو لاق : ةلأسم
 . هبابرا ىلا كلذف ىمحلا امأو . ةحابملا ةيدوالا يف يتلا ناردغلا هذه

 ةلزنمب وه سيلو هرما هبابرا ىلا كلذف . مومرلا نم ناك ام كلذكو
 . تاحابملا

 تيبثتال ىرقلا نم ةجراخ تناك اذإو ىلاعت هلل ةيدوالاو : ةلأسم
 ينغلا رمأ يف فالتخا كلذ يفو ريقفلاو اهنم لكأي نأ ينغلل زاج دحأل
 اضيا ريقفلاو ينغلل زئاجو اليبس الو اكلم اهملعأ الف لابجلا امأو

 . لكالا
 كرتو قرولا ذخاف يداولا نم ةردس ناصغا عطق نمو : ةلأسم

 لوق ىلع ءارقفلل هتميق ذخا نم مزلي هنإ ليقف ناسنا هذخاف كوشلا
 . ملعأ هللاو
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 وجراف . ليسلا هلمحي ةيدوألا يف نوكي يذلا دامسلاو : ةلأسم
 . هيلا عجري ابلاط فرعي مل اذإ هيلإ جاتحا نمل سأب ال هنأ

 زوافملاو لابجلاو رهاظلا يف دجوت يتلا لسفلا هذه نعو : ةلأسم
 اهصوخ نم ءيشب عافتنالا زوجي مأ كلملا ليبس هليبس نوكيا ليخنلاو

 نع ةدرفنملا ةيدوالا يف دجوي يذلا لسفلا كلذكو . اهفيلو اهرمنو
 زئاجف ىرقلا نم ةديعبلا ةيدوألا يف ناك ام نأ تفرع يذلا . ىرقلا
 يذلا اماو . امدقتم اكلم نكت مل ام . فيعضلاو ينغلل اهنم عافتنالا

 يشب اهنم ينغلا عفتنا نإو مهدحو ءارقفلل زئاجف ىرقلا ةيدوا يف
 . هتميقب قدصت

 يف اضرأ ايحا يذلا امأو بسحا اميف ذيعس يبأ نعو : ةلأسم

 ناك اذإ ازئاج هل كلذ نإ ليق دق هنأ يعمف ىرقلا هيلع لمتشت يداولا

 نم سانلا لاوماب رضي نأ افوخ ةرضملا عنمي امنإو يداولا رارق يف
 . العو لفس امم اهيلع ثدحت يتلا ثادحالا

 ناف يناملا رمملل هلاحب كرتيو يداولا نم ءيش زوجي ال لاق نم لاقو
 ببسلا يف هلوخدل هانع كلذ نم هل ناكو ءارقفلل تناك ع راز هيف عرز

 لمتشت يتلا لاومالل همكح يداولا اذه نإ لاق نم لاقو . هتقفنو

 امم رخآلاو بناجلا اذه نم يداولا فصن ىلا هيلي امم لام لكل هيلع

 يف راهنالا رممك مهلاوما يف ليبسلا رمم امنإو يداولا فصن ىلا هيلي
 . مكحلا توبث يف سانلا لاوما يف يقاوسلا

 ردس يف تركذو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نع ةياورلا يف انعمس دقف هب عفنتسي هعطقي نأ دحأل زوبي له يداولا
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 ملو نعللا ركذيو ردسلا عطاق _ هت هللا لوسر نعل هكلع يبنلا
 ابوبرم ناك ام الا هريغ الو لكشلا ىنثتسم ركذيو ةياورلا يف ملعن

 عطق زوجي الو . هريغو عطقلا نم اودارأ ام هيف نولعفب هلهال وهف

 اوءاش نارم هوعطق اوءاش نإ هلهال وهف ابوبرم ناك ام الا ردسلا
 . هوعدو

 ءيش اهيف ثدحي ال ليسلا يراجم نإ ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلأسم
 الو ةراجحلاب الو روفظلاب ىنبي ال هاشغي ليسلا ناك ام كلذكو
 دريف نيطب ءانب الو بارت سبك الو رجآ الو صج الو ج وراصلاب

 لوألا هئانب ىلع هونبي نأ مهلف اينبم ناك دق نوكي نا الا هراج ىلع ءاملا

 ىكتا املكو اهيلا غلبتو اهيلع دمتعت يتلا اهيراجم نع لوحتال لويسلاو

 ىلا هودريو مهضرا نع هوسبحي نأ اهلهال رأ مل ضرأ ىلع ليبسلا

 تناك يتلا ضرألا ىلا مهضرأ نع هدر نوديري امنإ اوناك ولو مهريغ

 هللا لبق نم ةروهقم ةريسم ةرومأم لويسلا امنإو اهيف يرجي لبق نم
 هيلع تدمتعا امو اهقيرط نيبو اهنيب لحي مل تحتنا ثيحف لجو زع
 ىنحنت نأ لبق نم اهيف يرجي ليبسلا ناك يتلا ضرألا لهال سيلو

 ئرج و اهيلا ىنحتنا يتلا ضرألا نع هودري نأ اهريغ ىلا اهنع ىحتنا م

 ىلع املاح كرتت نكلو اهيف يرجي لبق نم تناك يتلا ضرألا يلا اهيلع
 ترضؤ ترفح اذإ امأو اهيزاجم لصا يف عقي ررض نم هيلع ترجام
 كلذ هل ناك هضرأ نم تنفد ام رفح وأ ترفح ام نفد دارأف ادحأ

 يتلا لخنلا ةرمثو فيضملا لاق . هللا ءاش نا كلذ نيبو مهنيب لحي مل و
 يهف ىرقلا نع : جراخ يتلا اماو ءارقفلل وه ىرقلا نيب يتلا ةيدوالا يف

 . ازيقف وأ اينغ اهب عفتني نمل
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 ىلع تكتاو دحأ اهحني مل ؤ تحتنا يتلا لويسلاو : ةلأسم
 نفدي تحتنا امنإ تناك نإو اهلاحب نوكي نأ ىرا امنإف ىرخأ ىراج

 دريو هثدح در ىرا يناف ءايحالا يف ناكو .اهلوح ىتح رفح دحأ نف

 هيف ثدحا دق يذلا ناك نإو لبق نم هيلع :ناك ام ىلع ليبسلا ىرجم
 ثدحملا نال هيلع مويلا يه اك اهلاحب يهو اهدر. ىرأ ال يناف تام دق

 انظفح .دقو . هتجح تتام دقو هل قحب كلذ لعف امنأ ىسعو . تام دق

 هثدح ناف لبق نم هل نكي مل اذه لثم يف اثدح ثدحا نم لك نأ
 هثدح در هتثرو مزلي مل تام ىتح كلذ هيلا بلطي مل اذإو . دودرم

 يذلا ةافو لاحل هلاحب وهف هثدحا كلاملا نا لدع ةنيب هيلع تماق ولو

 ١ . هتجح تناك ام ملعي مل و هثدحأ

 هسفن نع هفرصيو دحا نع ليبسلا دري نأ دحأل سيلو : ةلأسم .

 رومأملاو هرضي هنأ ىرا الف .دحأ لام ىف الو دحأ ريغ ىلع هفرص ناو
 لثم يداولا مساقلا نب رمع لاق . اثدح يداولا يف ثدحي ال نا هب
 . اثدح اهيف ثدحي نأ .دحأل زوجي ال زئاجلا قيرطلا

 نيل ام نيب ناك اذإ ىرقلا ةيدوا يف ةبقع نب حاضولا :: ةلأسم

 يفو . هيلع :ساب الف رخالا يف ذلاخداو رخالا نفدب امهدحا ىضزف

 هنأ هللادبع يبا نع دايز نب سابعلا يخأ ركذ دايز: نب ناورم عامس

 نكي نإو هذحو اذهل وه سيلف ةيرقلا لهأل امر ىداولا نكي نإ لاق
دق هناف هللادبع يبال ليق لاق هيامس نم هلزنا اذإ هئام ىرجت :وهف هلل



 ةجرش نعو . نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 أعرز اهيف عرزو اهيف لسفو ايوط اهيف رفحف لجر اهيلا يتادلب يف ةليسم
 ةعارزلا هذه نوكت نملو تلق كلذ هل زوجي ال لاق . ال ما كلذ هل زئاج

 . ءاهقفلا لاق ام ىلع ءارقفلل نوكي لاق ال مأ ءارقفلل لخنلاو

 هلكأ زئاج ةيدوالا ةردس نم طقس ام ليقو هريغ نمو : ةلأسم
 . هنوعنمي ال ءارقفلا نإ فراعتلاب

 ثدحي نأ لجرلل زوجي هنأ ظفح هنا شيرق نب ديعس لاق : ةلأسم

 اذإ لوقلا ضعب ىلع يداولا ضرع ثلث ىلا هلام يلي امم يداولا يف
 . ملعأ هللاو دحأ ىلع كلذ يف ةرضم نكي م

 سانلا لاوما اهلمتشتو يرقلا يف يتلا نايدولا امأو : ةلأسم

 لويسلا نم ءاملا رممل ةفوقوم تاوما اهنأ هجو . نيهجو ىلع اهيف لوقلاف
 اهنإ رخآلاو . لاومالا باحصا نم يداولا ناريج ىلع ةرضم عقت الئل
 يذلاف نيترامع نيب بارخ هنأل اهيلع لمتشت يتلا لاومالا بابرأل

 لمتشت يتلا لاومألا باحصا نم اهب عفتني نمل زيجي كلذك اهنإ لوقي
 بابرال كلذ زيجي ال ةفوقوم اهنإ لوقي يذلاو . هناريجب رضي مل ام اهيلع
 . هيف ةرضم الو لاومالا هيلع لمتشي ال ام اماو . مهريغل الو لاومالا
 مل ام هب عافتنالا لاح ىلع حابم كلذف ضرألا نم تاوم يف وهو

 . كلذ مهفاف لفسا وأ كلذ نم العا نم دحأ ىلع ةرضم نيبتي

 تارامعلاو ىداو اهبنج يف ةيرق نع نسحلا ابا تلأسو : ةلأسم

 بارخ رخآلا بناجلاو دحاو بناج نم يداولا عطق ام ةيرقلا يف
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 الو مسر هيف نكي مل اذإ لاق . هيف رمعي نا دحأل له هيف رامعال
 . اتاوم ناك اذإ كلذ زاج رامع

 مل ام سأب ال لاق ائيش يداولا بارت نم لمح نمعو : ةلأسم
 لجر نعو هللا هيضر ديعس نب دمحم ديعس ابا تلاس . يداولا حرجي

 نوكي له كالمالاو ىرقلا نيب:يذلا يداولا نم ائيش هلام ىلا لخذأ

 لاقو . روجحم هنا لوقلا ضعب يف كلذ جرخي دق لاق . اروجحم يتا دق
 ىلعف هل تلق . كالمالا ىلع هررض نيبتي ىتح روجحمب سيل لاق نم
 ال لاق . هل ارفكم كلذ هلعف نم نوكي له هرجحب لوقي نم لوق

 نم هريغ يأر يف اباوص ائيش لعف نم رفكي نأ زوجي الو اذه غاسني
 باوصلا هيف دمتعاو ايأر ىأر نم لكل زاج يأرلاب هيف امو . نيملسملا

 دق نإ تيارأ هل تلق نيملسملا ءارآ نم ايأر ىأر نم ءىطخي ال نأ

 ىأرلا نم فالخب نوكي له ىأرلا نم هيف هفلاخ دق ام فالخب ناد

 ارفك ىتأ انيد هيأر ذختا اذإ هنإ يدنع اذكه معن لاق . ةريبكب قأ دق

 ىلا ائيش يداولا نم هلاخداو هذخأ يف نيبت نإ تيارأ هل تلق . كلذب

 يف اروجحم ىتا دق نوكي له هريغ كالما نم ءيش ىلع ةرضم هلام
 هيلعو . عامجالاب هتلازا تتبث كلذ ررض ىلع عمتجا اذإ لاق . عامجالا

 جرخي كلذ نا يعم . ةريبك ىتا دق ناك عنتما ناف هفرص هلعف نم ىلعو

 ىلع اررض هيف نإ كلذ رصبي نمم لودعلا لاق اذاف لودعلا رظن يف

 ناف . هتلازا كلذ لعف نم ىلع ناكو هتلازا تتبث ريغلا كالما نم ءيش
 ماما نكي مل نإ نيملسملا ةعامج وأ هتلازاب مامالا مكح كلذ ةلازا يأ

 تيارأ تلق . ةريبكل ابكترم كلذ ىلع هرارصاب ناكو لدع مكاح وأ
 ىتمف ريغصلا ليسلا يف نيبت الو ريبكلا ليسلا يف نيبت ةرضملا ناك نإ
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 هيلع ةجح لودعلا رظن نوكي لاق . هيلع :ةجح لودعلا رظن نوكي

 الا :نومكحي .ال لودعلاو كالمألا ىلع ررض هنأ لدعلاب هورظن اميف

 ىنعم ال يتلا راغصلا ىلإ الو لويسلا نم حئاجلا ىلإ تفتلي الو لدعلاب
 . ةدايز كلذ مهفاف راضملا يف اهل

 تتبثو ليسلا اهلمحف ةافص ىلع تناك ضرأ يفو : ةلأسم

 ابارت سبكي نأ ضرألا بر ريغل زوجيأ بارتلا نم ةيراع ةافصلا
 اهكلمب ىلوأ وه لوالا اهبحاص نإ تف مع يذلا . ال ما اكلم اهذختيو

 . عجر ..ملعأ هللاو لوقلا ضعب ىلع اهكلمت هريغل زوجي الو

 لاوما اهيلع لمتشي ال يتلا ىرقلا نم ةجراخلا نايدولاو : ةلأسم
 امأو . هل وهف اتاوم هنم ايحاو اهايحا نمف لاومالا نم ائيش رضت الو

 يرجي ال ءاملا نال ءاملا ىرجمل ةكورتم اهلاحب ينهف ىرقلا يف يتلا نايدولا

 ناطلسلا هعنميو لفس وأ كلذ نم الع امب لاومالا ىلع ةرضم كلذ يف
 . هيف نوددشيو كلذ يف نورظنيو مكاحلاو

 يتلا ىرقلا ةيدوا نم ىداو يف اعدب عدي يذلا امأو : ةلأسم

 كلذ تيحا ةرمث كلذ نم رمت ناو هل زوجي الف ىرقلا طسو يف زوجت
 دقو . كلذ لهج اذإ هتنؤمو كلذ يف هؤانع هلو . ءارقفلل نوكي نإ

 هل ةرمثلا نوكتو ىضم ام كرتي نأ اسأب ىرأ الف هل زئاج هنإ ليق
 . كلذب سأب الف تابارخلا يف ىرقلا نم ةجراخلا نايدولا امأو

 زوجي ال زئاجلا قيرطلا لثم يداولا مساقلا نب رمع لاقو : ةلأسم

 . اذح هيف ثدحي نأ دحأل

 لجر نع هللا كمحر تلأس يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
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 رفظلا عضوف هضرأ ىلع ينبي نأ دارأ هنإو يداولا بناج ىلع ضرأ هل
 العا يتلا ضرألا ىلع سيلو عرذا ةثالث رادقم يداولا يف هضرأ فلخ
 كلذ رضي ال ناك اذإف تفصو ام ىلعف . ةرضم هنم لفسا وأ هنم

 ةبيرق هضرأ تناك نمل اوزاجا دقو . كلذب هيلع سأب الف دحأب رفظلا
 ناك اذإ رهاظلاو يداولا كلذ يف نم اهيف عسوي نأ رهاظ وأ ىداو

 ردقي دحأ ىلع ررض ناك اذإف . ةيرقلا لها نم دحأب رضي ال كلذ
 لعفي مل ناف . لعفيلف رفظلا كلذ جارخا ىلع كلذ ىلع هناعا يذلا اذه
 . هللا ءاش نإ هتبوت كلذ نأ وجراو هبر نيعتسيو كلذ هملعي نأ هيلعف
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 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 نوربقي نميف رباقملا يف

 اهيف نوربقي لجرل ضرأ نعو هللا همحر يلع يبأ نع دجوي اممو
 نا زوجي ال ما كلذ هل زوجي له . اهلسفي نأ هل ادبف هنذا ريغب جنزلا

 له ارارحا اوناك نإ هنعو . كاسمالا انيلا بحا امف رباقملا يف لسفي

 هيلع اودسفا ام ةميق مهيلع نإ لوقأف . اهتميق وأ ضرألا ءارش مهيلع
 مكح هنذا ريغب رارحالا نم دحا ربق ناك نإ رثؤملا وبأ لاق هضرأ نم

 . هعرزي الو ربقلا ىلع لسفي الو هضرأ نم هيف اوربق ام ردقب هيلع
 ردقب مهيلع مكحي هناف هيأ ر ريغب هفرعي ال دحال اهيلع عقوت ناك نإو

 ريغب ديبع اهيف ربق نا ليق دقو هريغ لاق . هملظ ملاظ ملظ لجا نم
 ردقي مل نإو مهباقر يف كلذ ناكو . افالتاو مهنم ةيانج كلذ ناك هيأر

 هاورش ىلا لصي ملو هلام يف قح ىلا لصو الو مكاح نم مكح ىلع
 . هلالح نعو هلام نع هعنمي امم كلذ سيلف هيأر ريغب لعف ام لصاو

 نم فلتا امل انماض ناك اتيم رح اهيف ربق اذإ لاق نم لاقو هريغ نمو

 ىلع موكحمو ضرالا بر ىلع كلذ روجحمو ربقلا عضوم نم ضرالا
 نماض رباقلا نإ لاق نم لاقو . هيلع ردق ىتم هيلا نامضلا ءاد اب فلتملا

 نم ضوعلا نم هيلا ريصي ىتح هضرأ ضرالا بر ىلع رجحي الو
 ترجح هضرا نم هيلع فلتا ام ةميق هيلا راص اذاف ربقلا رادقمب نماضلا

 اذهو روبقلا هب رجحي ام ىلع هيف رجحلاب ربقلا مكح تبثيو هيلع ذئنيح
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 رجحب ربقلا نم عفتني ال لاقي دقو . راثآلا ضعب يف دجوي ام دايق ىلع

 . ةدايز . ملعأ هللا و ردم الو

 صوربف رباقملا يف لاب الجر نإو رباقملا يف لوبلا نع يهن : ةلأسم
 عفتني ال لاقيو روبقلا يف ءيطولا نع يهنو . ةيفاعلا هللا لأسن هركذ
 ماد ام هيلع يهنلا عقي بطحلا نإو اهرجش الو اهردم الو اهرجح
 . هذخا زاج بطحلا ىلا لاز اذإف ارجش

 ينايسبلا نسحلا يبأ خيشلا نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هل الخف قفانم ليتق هيف حرط دق ناك ربق هيف اعضوم ىرتشا لجرو
 كلذ دارأ نإ اهرفحي نأ عضوملا بحاص عسي ام ةنس ةرشع اتنثا اهيف

 كلذ اوزيجي مل موقو . اهنفديو ماظعلا مضتو مهضعب كلذ زاجا دق لاق

 زوجت له . اهعضوم عرزيو اهنفدي نأ دارأ نإ تيارأ تلق هربق نوكتو
 نال ربقلا ىلع عرزي ال لاق نم مهنم فالتخا هيف اذهو لاق . كلذ هل

 انماض تيملا حرط نم. نوكيو . ءارقفلل نوكي هيلع تبنامو ربقلا
 نم ىدعت هرضي الو هلام عرزي نإ هل اولاق نورخا زاجاو . عضوملل

 اماو ربقلا ىلع ةعارزلاو رئبلا رفح زاجا نم لوق اذهو . هيف ىدعت
 رئبلا يف هحرط وأ تيملا ربق نمل نامضلا مزليف كلذ زيجي ال نم لوق
 اضيا يرتشملل الو كلذ عيبي نأ عئابلل سيل يأرلا اذه ىلعو هبابرأل
 . هؤارش
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 نونالنلاو يف انلا بابلا

 قرطلاو يفاوصلاو لاومالا ي
 ناك اذإ رامعلا نيبو اهنيب ام بارخب ىلوأ قيرطلا يف ديعس وبأ لاق

 لاومالا تناك اك يقاوسلاو ردجلا لثم عطقي ام نيبو بارخلا نيب

 لاملا نيب بارخلا ناك ول لاقو . بارخلا نم اهيلي امب ىلوأ فاوصلاو

 ىلع هفصن لامللو . بارخلا كلذ فصن قيرطلل ناك قيرطلا نيبو

 . كلذب لوقي نم لوق

 هلام برق لجر يف لوقت ام ايركز ييأ يضاقلا نع : ةلأسم

 قيرطلا يفوي نأ هل زوجي له عساو بارخ قيرطلا نيبو هلام نيب قيرط
 باوجلا . هل ام ىلا بارخلا نم يقب ام رمعيو كلذ قوفو اهعرذ

 . ملعأ هللاو نيفصن امهنيب ناك قيرطلاو لاملا نيب ناك اذإ بارخلا نإ

 . ملعأ هللاو اتيم ناك اذإ هترامع بحاصل يقابلاو اهعرذ قيرطلل ليقو
 هنأ لاملاو قيرطلا نيب ناك اذإ بارخلا نأ رثألا يف تدجوف انا اماو

 بارخلا ىعدا ناف لاملا بحاص بارخلا عدي مل اذإ نيفصن امهنيب
 وهو ةحصب الا كلذ يف هاوعد لبقي ال هنإ لاق نم لاقف لاملا بحاص

 ىقابلاو اهعرذ قيرطلل نوكي هنا ليقو .نافصن قيرطلاو لاملا نيب
 لمخيو كلذ يف رظنيف رثكالا لوقلا لعلو هاعدا اذإ لاملا بحاصل
 نأ ةقث ريغ لجر لاملا بحاصل لاق تيارأ اضيأ هنعو . هنم لدعلاب

 هترامعو هذخا هل زوجي له . هل يذلا لاملا كلذ نم بارخلا كلذ

 هلام ناك اذإ كلذ يف كبجعي امو ال ما اهقح قيرطلا يفوي نأ دعب
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 . ةرامعلاو ةيرقلا يف وهو . بارخلا كلذ ىلعو قيرطلا ىلع المتشم
 قيرطلل كرت اذإ هترامع هلف بارخلا ىلع المتشم ناك اذإ هلام نا باوجلا

 لبقي ال نا ينبجعيف انأ امأو ةلأسملا هذه نع لسف . ملعأ هللاو اهقح
 . ءايضلا . اهلاح ىلع ةلأسملا نوكتو هيلا تفتلي الو اذه يف ةقثلا ريغ

 لصف

 نوكي لب ليقو . دجاسملل هنإ ليق هيف فلتخم دجاسملا يف تبن ام

 وأ داو وأ ةربقملا وأ دجسملا يف تبنت ةرجش لك دمحم وبأ . ءارقفلل

 . ةصاخ ءارقفلل يهف .. زئاج قيرط

 بارخ لامو زئاج قيرط نع لئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 يف كلملا يلي امم وه نيا قيرطلا يلي امم وه نيا كلملا دح فرعي ال

 ىلع نوعدي قيرطلا باحصا نإ ةفصلا هذه ىلع يعم لاق . كلذ

 ةنيبلاب هلام ىلع يعدي كلذ لثم لاملا بحاصو غلبي نيا ةنيبلاب مهقيرط
 حصاو ةنيبلا حصي نمو . هل مكحلا ناك هنيبلا حصا نمف هغلبم نيا

 ام ىلع مهنيب ناميالا تناك مهلك اوزجع ناو ىلوا ناك رخالا

 .عضوملا اذه نم هقحتسي ام قيرطلل عدي نا هل لهف هل تلق . نوعادتي
 هل لهف تلق يدنع اذكه لاق . دحا هعزاني مل نإ هلام وه رمعيو

 كلذ هل له فالتخالا يف ليق ام ىلع ةتس وأ عرذا ةينامث هل عدي نا
 ناف هل تلق . ملعأ هللا لاق قحتسي مكف هل تلق . الذ لوقا ال لاق
 يقبو قحتسي امي ةنيبلا لاملل حصو هقحتست امب قيرطلل ةنيبلا تحص
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 يناعم يف جرخي هنا يعم لاق هيف لوقلا ام اهمنيب يه نمل فرعت ال ةيقب

 ةقحتسملا قيرطلا نيب فوقوم همكح حصي مل يذلا كلذ نا لوقلا

 . امهنيب هنإ لوقلا ضعب يفو قحتسملا لاملا نيبو

 نيب وأ نيضرا نيب .بارخ ضرأ نع ديعس ابا تلأسو : ةلأسم

 دقف تفصو ام ىلعف لاقف . نيح ىلع وأ ةيقاس نيح ىلع لخنو ضرأ
 نم لاق ءاهقفلا لوق نم فالتخاب نيرامعلا نيب بارخلا يف رثالا ءاج

 يقب امو هترامع نم قحتسا ام اذهلو هترامع نم قحتسا ام اذهل لاق

 هيف ثدحي نا اذهل سيل ادبا فوقوم لاق نم لاقو . نافصن امهنيب
 حصي ىتح هيلع هاكردا ام الا اثدح هيف ثدحي نأ اذهل سيلو اثدح
 رمعي وأ ارومعم كردا ام انعم ةرامعلاو . ةنيبلا اعيمج امهل وأ امهدحأل
 تاوملا اذه يف نيجولا ناك ناف . هرامع كردي ملام ملاس تاوملاو

 وهف نافصن امهنيب هنإ لوقي نم لوق ىلع وهف نيلاملاو نيضرالل ايوتسم
 ضرأللف نيجو امهنيبو ةيلاع ضرأو ةقفاخ ضرأ تناك اذإ امأو امهنيب
 ىوتسا ام ىلفسلا ضراللو . نيجولا نم اهترامعب ىوتسا ام ايلعلا
 ايلعلا حالصل كورتم هنإ لاق نم لاقف اذه نيب امو نيجولا نم اهترامعب

 اذه نم ثلثلا ىلفسللو ناثلثلا ايلعلل لاق نم لاقو . هيلع ةمئاق اهنأل
 ام دعب نم الع ام ناك ناف نافصن امهنيب هنإ لاق نم لاقو دفاستملا .

 ايلعلا ةرامعل كورتم اذهف . هيف دفاست ال الصتم ىلفسلا ةرامعب يوتسي

 لخنلا مايق اهترامعف دضاوعلا ةرامع امأو هيلع ةمئاق اهنأل اهحلاصمو
 امأو ةيقاسلا فصن ىلا ةيقاسلا اهقاقحتساو زئاج ةيقاس ىلع تناك اذإ

 ةرامع وأ قيرط يف اماو بارخ وأ نيجو يف ناعارذ اهلف اهفلخ نم
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 اه ةجحلا توبنل اهل اهلصاو . ةمئاق اهسفنب الا نيذه يف امهل قح الف
 اهنإ لاق نم لاقف كلذ يف لوقلا فلتخاف ..العو اهنم لفسام اماو
 رثكا امهنيب ناكو ناتلخنلا سياقتت مل اذإف لخنلا نم اهريغك ساقت لخن
 عرذا ةثالث امهنم دحاو لك تذخاو سايقلا عطقنا اعارذ رشع ةتس نم
 قح اذه نال افوقوم ةرامع هيف سيل يذلا نيجولا نم امهنيب ام ناكو

 ىلع اذهو . هل وهف نيتلخنلا بحاص نم ةنيبلا هيلع حصا نمف ةلخنلا
 حصي نا ىلا فوقوم وهف نيرامع نيب بارخ لك نإ لوقلا نم بهذم
 اعارذ رشع هتس نم رثكا نيتلخنلا نيب ناك اذإ لاق نم لاقو . كلذ

 اهقح اذه نأل يقابلا تفقواو . عرذا ةينامث امهنم ةدحاو لكل تلعج
 يف هقحتست تناك ام امل تلق هب ةسياقملا تمدعا املف سايقلا دنع

 اهغرفتسيو قحتست امنإ لاق نم لاقو . ةسياقملا مدع دنع ةسياقملا

 عطقي ءيش نكي مل ام هلك اذهو نيرامع نيب بارخ هنأل ناتلخنلا
 لاق نم لاقو كل انفصو ام ىلع اهيلي ام ىلا ةلخن لك عجر سايقلا

 . ائيش اهيف لقن مل سياقت نكت مل اذإو سياقت تناك اذإ اهيطعي
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 نونالنلاو ثلاثلا بابلا

 ( بارخلا يف

 بارخ عضوم يف شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبأ يضاقلا ىنعو
 . نالجر هيف ع زانتف دحأل دي الو ةرامع رثأ هيف سيل نيضرأ نيب

 رخاللو بارخلا بنجب ضرأ نيعزانتملا دحألو امهنم دحاو لك هاعداف

 اناسنا نا م امهنيب حلصب هيلع اقفتاف . قيرط بارخلا نيبو امهنيب اضيا

 هيعديو هنم ةراجحلا لقنو هيف .هدي حرطف بارخلا ىلا دمع رخا
 هل زوجيا دحأل دي هيف سيل بارخو رهاظ اذه نا لاقو . هحلصيو

 ذلا . ةفصلا هذه ىلع بارخلا اذه مكح نوكي نملو ال ما كلذ

 دلبلا لهأ فخ هطو ام لوقي ضعب نيلوق ضرألا هذه لثم يف تفرع
 ضرأ تناك اذإ اسأب كلذ ذخأي ىري ال ضعبو . دلبلا لهال همكحف
 هذه ىلع اهذخأ رخالل ىرأ امو . كلم ىلا بسنت مل و دي تاذ ريغ
 .. ملعأ هللاو ةروكذملا ةفصلا

 موق لاق نيلام نيب ناك اذإ بارخلا يف فالتخالا ضعب نع تظفحو

 مر وهف دلبلا فخ هئطو ام موق لاقو .. هيلع ةلمتشملا لاومالل يه

 . تاوم همكحف ةرامغ رثأ الو دي هيف نكت مل ام موق لاقو . مهل

 يراد نيب تاوملا لاق هنإ بوبحم نب دمحم نب هللادبع نع كلذ ىوريو

 . اهلاحب كرتت اهنإ نظا اميف موق لاقو . راحصب
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 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 اتاوم ايحأ نم ف

 دحا هيعدي الو رثأ دحأل هيف الو بوبرم ريغ بارخلا ناك اذإو
 زئاجف تاوملاو بارتلا هنم لمحيو ضرألا يف هنم دازيو عستي نأ زئاجف

 زوجي الو مومرلا يف كلذ زوجي الو هريغ نم هب ىلوا وهو هايحا نم
 ليقو . هنم تذخا اهايحا ناف نيملسملا دالب نم اتاوم ييحي نأ يمذلل

 . نيملسملل ضرألاو كل تناك نإ اهترامع ذخاي نأ هل

 يبنلا نع ةياورلا نع تركذو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 تاوملا اذه ام . هلوسرو هللا نم لالح هل وهف ضرألا نم ًاتاوم كفع
 ةجراخ يتلا رهاوظلا يه تاوملا نأ انعمس اميف تاوملا اذه يف ليق دقف
 . تاوملا وه اذهف دحأل الو دحأ نم نارمع اهيف رجي مل و ىرقلا نم

 نوكي دقو . هلهأل مر وهف قبس دق دحأ نم نارمع هيف ىرج ناك امف

 هللا همحر ةبقع نب حاضولا نع انغلب دقو . ىرقلا نم ابيرق تاوملا

 ةانجلا بسحا اميف ينعي هل وهف ءانب ةانجلا هذه يف ىنب نم لاق هنأ
 ينجلا نم اذه لثم نوكي ام عيمج ىلع كلذكو . بجشلا يف يتلا

 نينرقلا يذ نم هلصأ تاوملا يف مكحلا اذه نا ليق دقو . رهاوظلاو

 وهف اتاوم ايحأ نم انغلب اميف لاقو . كلذ يف مكح هنا مالسلا هيلع
 . ةدايز . لوطت ثيداحا كلذ يفو هل

 عنميف اهرمع نم فرعي الو رامع اهيف ةانج نع تلأسو : ةلأسم

 ةعبرا اهيفف . رامع رثا اهيف نكي مل نإو يه نمل حصي ىتح اهنم لكلا
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 اهنإ ضعب لاقو . اهب ىلوا وهف اهيلا قبس نمل اهنإ ضعب لاق . ليواقا
 لاقو . دلبلا لهأل مر اهنإ ضعب لاقو . اهيلع ةلمتشملا لاومالا لهأل
 هللاو اهلاحب اعدتو اهب ضرتعي الو اهذخأي نأ دحأل زوجي ال ضعب

 . عجر . ملعأ

 كلمي قح اهيف دحأل حصي ل اذإ تاوملا ضرألا امأو : ةلأسم

 ال يتلا ىرقلا نم ةجراخلا نايدولا كلذكو . اهايحأ نمل يهف مر وأ

 ائيش هنم ايحا وأ هايحا نمف . لاومالا نم ائيش رضت الو اهيلع لمتشت

 يف اهيلع ىدعتي نأ دحأل سيلف مهمومرو سانلا لاوما اماو . هل وهف
 لوقي نم لوق ىلع . مهلاوما مكحب هنوقحتسي تاوم الو كلذ نم ةايح

 . كلذ

 شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبأ يضاقلا نع بسحا : ةلأسم
 دق لاق . ال ما رادجلا لثم هيلا تبثي ضوخلاب راضحلا يف لوقت امو
 . اهمكح نع تاتاوملا ليزي الو ديلا تبثي ال هنأ راثآلا يف تدجو

 . تاوملا يف رادجلا يف فلتخمو

 لجر نع هتلأسو خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ارامع رمع نم معن لاق ضرألاب هل مكحي اله تاوم ضرأ يف ءانب ىنب
 ىلع بهذيو عجريو بهذي مل ام دحا لام يف نكي مل اذإ هل وهف
 . عجر دحال هنإ الو هيف ملعي ال ناك اك اتاوم لوالا هلاح

 ال و اهيلع لمتشت الا يتلا ىرقلا نم ةجراخلا نايدولاو : ةلأسم

 اماو . هل وهف ائيش هنم ىيحأ وأ هايحا نمف لاومالا نم ائيش رضت
 يف يرجي ال نال ءاملا رجمل ةكورتم اهلاحب يهف ىرقلا يف يتلا نايدولا
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 ناطلسلا هعنميو . لفس وأ كلذ نم ىلع امب لاومألا ىلع ةرضم كلذ
 . هيف نوددشيو كلذ يف نورظنيو ماكحلاو

 ةرامعالو ةيرقلا طسو يذلا رهاظلا نم تركذ ام امأو : ةلأسم
 مهل مر هنإ هنوعدي ةيرقلا لهاو ةرامع هيف رمعي نأ دحأ دارأف . هيف
 . اهيف ةرامع ال اضرا ىعدا اذإ يعدملا ىوعد تبنيال هنأ انفرع يذلاف

 رثا اهيف نوكي وأ كلذ يف ديلا هل تتبث ةنيب ةحصب الا ةرامع رثا الو
 هنأ :كر يبنلا نع ءاج امل ةرامعلا رثأ . زجحلا دح اهيف عقيف ةرامع

 هيف .كردي ملام لك تاوملاو . هل وهف اتاوم ايحا نمف هلل ضرالا لاق

 نم مكح وأ هوجولا نم هجوب كلم هيف ىرج هنأ حصيو ةرامع رثا
 كلذ حص ناف هنيعب سانلا نم دحأل لدع ةنيب نم ةداهش وأ مكاح
 مهملع نم نوكي ام ىلع كلذ دوهشلا مكاحلا دلقو ةجحلا هيف تتبث

 نيب بارخلا يف فالتخالا ءاج دقو . اهتاوم نكمي يتلا ةرامعلاب كلملاب

 لاقو . نيرامعلل وهف نيرامع نيب بارخ لك لاق نم لاقف نيرامعلا
 رهاظلا اذه ناك اذإف هلل تاوملاو . مهترامع ةرامعلا لهال لاق نم

 يف زجي ل ام هب عفتنا نم ىلع سأب الف . يعدملا ىوعد هيف حصت ال

 نيتيرقلا نيب يذلا بارخلا كلذكو . هللا ءاش نإ هريغ ىلع ةرضم كلذ
 اذإ لبجلا كلذكو . لوقلاو فالتخالا نم كل تفصو ام ىلع وهو

 اتاوم ايحا نمف دحاو هيف لوقلاو تاوم وهف ةرامع رثأ هيف نكي م

 لكلف امهل وهف نيرامع نيب بارخ لك نإ لوقي نم لوق ىلعف هل وهف
 تارامعلا بابرال نإ لوقي يذلاو . تاوملا نم هيلي ام رامع يذ

 اذه نأل هب لومعملاو لصألا يف وه كلذك . هلل تاوملاو مهترامع

 قح يف ىوعد وأ ديب ةجح هيف تبني مل املكو . لوقلا هيف عستي

١٩٢٣



 يبنلا لوق هيف ىرجي يذلا تاوملا مكح انعم همكحف ةرامع رثا الو

 . ملعأ هللاو هب قحا وهف اتاوم اهنم ىيحا نمف هلل ضرألا نا لع
 ٠ باوصلاب

 مهعارك ءىطو ثيح اوعنمي نأ دلبلا لهأل نأ هللادبع يبأ نع دجويو

 . هلاحب كرتي موق لاقو . مهمر مرلا ةلزنمب هنإ دجويو

 نعف ةامغم رئب اهيف تزربف ضرأ هل نم يف فنصملا : ةلاسم

 . اهب ص رعتي نأ ضرأل ١ بحاصل ري ل هنأ ىمعألا ىسوم نب دمحم

 يهف لاق . بوبرمب سيل هريغ وأ رهاظ لثم ةحابم ضرا يف تناك ولو
 هل يذلا امأو . ةراثالا ىلع ليلد كلذ نال اه ضرعي الو اهلاح ىلع

 نم ببس اهيف دحأل ملعي الو اهيف ةرامع ال تاوم بارخ هيلي لام

 . عرزيو لغتسيو اهرمعيو اهيف عستي نأ هل نأ يعمف مر ال و . كلم

 هلل ضرألا نا كم يبنلا نع ليقو . اكلم هدعب هتثرولو هل نوكتو
 ةرامع وأ مدقتم كلم هيف حصي مل ام تاوملاو هل وهف اتاوم ايحا نمف

 . ةمئاق

 ال كلم هنأ لدي امم ناكمب ةرودم ةراجح دجي نمو : ةلأسم

 هيفف ردج وأ هقع ناسنإلا قع اذإ تاوملا يفو . هيف فرصتلا زوجي

 . هاري ال نم مهنمو هضبق يفو هدي ف لاملا تبثي نم مهنمف فالتخا

 ام ضرأ وأ ره اظ وأ لبج ف نوكت ةردس ف ركذو : ةلأسم

 كلذكو اهكلمتي نأ هل زئاجف هيلا قبس نم هنإ يداولا نطب يف نكت مل
 ةردسلا ينعا اهكلمت زوجي ال هنإ تظفح يناف اذه يف رظنا ةلخنلا

 . ةلخنلاو
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 . لبج وأ تاوم ضرأ يف رثا وأ ءانب ىنب نم نع هتلأسو : ةلأسم
 هنكس هلف لبجلا اماو . هدعب نم هتثرولو كلم هل تسيلف تاوملا اما لاق

 نم هتثرول نكي مل هيناب تام وأ ءانبلا مدهنا نأف امئاق ءانبلا ناك ام
 نا باهش نبا ينثدح هريغ نمو . هكلمي الف لبجلا لصأ اماو . هدعب

 ضرألا لاق هنأ ن يبنلا نع ىوري اميف رثالا ءاج دقو معن لاق هريغ

 ٠ هل وهف اتاوم ىيحا نمف هلل

 حابملاو تاوملا يف تبنامو رصتخملا نم هفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم ءيش ذخا هريغل سيلو رمع نمل كلذف اهيف عرزو اهرمعو .. ةتيملا
 دقف ءاملا اهاشغاو اهحلصاو اهرمعو وأ ةتيملا ضرالا ايحا اذإو هدنع

 ضرالا يحي هللا نإ رت ملاؤت ىلاعت هللا لوقل ءاملا وه ءايحالا نال اهرمع

 دقف ةرضحم ضرألا حبصتف ءامسلا نم هلزني ءاملا وه امنأ ه4اهتوم لعب

 . (هل وهف اتاوم ىمحا نمف هلل ضرألا نا)» قلع ىبنلا نع ءاج

 ضرألا ف عضاوملاو رافقلاو ىفايفلا ىعدا نمو هنمو : ةلأسم

 ىلوا وهف ءىش هدي يف ناك نمو . ةحصلاب الا هنم لبقي مل هل اهنأ ةتيملا

 . هب

 اهدواعي مل و اهكرتو تاوم ضرأ يف ارئب رفح نمو : ةلاسم
 . اهكلمي مل ام اهكلم هل حصي م

 شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع ييا يضاقلا باوج نمو : ةلاسم
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 ةركاذملا هجو ىلع اهنإ . تاوم يهو راديبلا اهعرز يتلا ضرألا يف لاق
 . عرازلا ةثرول نوكت

 فالتخا اهيفف بوصغم ءامب اتاوم اضرا ىيحا نمو هنم : ةلأسم

 اهايحا نمل اهبجوي نم مهنمو بوصغملا ءاملا بحاصل اهبجوي نم مهنم
 هل تعرز نمل اهمكح ناك ةنيب الب تعرز اذإف . لوقلا رثكا وهو

 . ببسلاب اهعرز وأ

 وأ رهاظ وأ لبج يف نوكت ةردس يف تركذو هنم : ةلأسم

 اهكلمتي نا هل زئاجف اهيلا قبس نم هنأ يداولا نطب يف نكت مل ام ضراع
 . هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ هداز اممو ةلخنلا كلذكو

 نم فرط يف ضرأ ةعطق ايعدا نيوخأ نيلجر نعو : ةلأسم

 قبي مل ضرألا عم ىوتسا دق رئب مسر الا ةرامع رثا اهيف سيل ةيرقلا
 دحاو مدقتف اهرمع ادحا ىرن مل انا هل ‘الضمي مل و ةبلجلا لثم الا هنم

 يف رخالا كيرشلاو اهرمعو اهءام جرختساو اهرفحو رئبلا ىلا امهنم
 رئبلا يف هوخا اهرمع يتلا ضرآلا يف هل بجي ام اهيف هضراعي مل دلبلا

 هتفصو يذلا لاحلا يف تراص نا ىلا اهرييغتو اهلاوز دعب اهرفح يتلا

 مكح اهمكح نوكي ما اهنم وه ذخا ام لثم ابناج اهنم كرت اذإ كل

 دهش الو رمعت مل ما ترمع اهنأ ناملعي الو رثأ اهيف نكي مل اذإ تاوملا

 اهيف امهعزان الو امهريغ اهاعدا الو ترمع اهنإ نادهاش اهب امهعم

 هذه تناك نا هنأ تفرع يذلا باوجلا كلذ يف مكحلا فيك ع زانم

 يهف تاوملا دح نم تجرخو ارامع تراص دقف اهؤام جرخا دق رئبلا

 )١( لوصالا يف اذك .
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 امأو . تام ىتح هكلم يف لزت مل اذإ هدعب نم هتنرول وأ اهايحا نمل
 لدي ام الو ةرامع رثأ اهيف ري ملو تاوملا دح يف تناك اذإ ضرألا

 رامعلا كلذ لمتشيو رامع اهيف ناك نإو اهايحا نمل يهف اهتايح ىلع
 لاق نم لاقو . رامعلا كلذ برل تاوملا نا ليق دقف . تاوم ىلع

 ملعا هللاو هايحأ نمل تاوملاو هرامع رامعلا برل نا

 لاق هنا نيملسملا ضعب ؛ نع هب قثا نم نع يىنربخاو : ةلأسم

 اهتايح دعب تومت يتلا ضرألا هذه ةفص فيك تومتو ىيحت ضرألا نا
 اهتالاح رييغتب كلذ نوكي تاوملا ىلا رامعلا نم اهمكح لقتني فيكو

 مكح اهمكح نوكي دح ىلا نينسلاو دهعلا لوطب نوكي ما اهبارخو
 ضرالا نا يدنع يذلا هللا ءانش نا هيلع باثت . كلذ يل نيب تاوم

 اهكلمتي نا هريغل سيلو . اهايحا نمل يهف دحا اهايحا ممت اتاوم تناك ذ

 رماعلا كلم لاز اهنع ةرامعلا تلازا اذإ ليق دقف لابجلا اماو .

 كلذ نوكي نا بحا انأ تفرع اذه وخن ىلعو كلمت ال لابجلا نال هنع

 . نيملسملا نم دحأل ينم ةفلاخم ريغ نم هرمع نمل

 ردي ال ةعساو ضرألاو ةرامع اهنأ اهمكح ناك ناو : ةلأسم

 لوقلا فيك رثا الو هيلع دمتعي ليلد اهيف سيلو يقبام الو اهنم رمع ام
 ىضم دقف امهنيب ةكرتشم ما ةفصلا هذه ىلع اهايحا نمل يهأ كلذ يف
 اهرمع نمل يهف ارامع تناك ناف . هيلع لدتسي هنا وجرا ام اذه يف

 اتاوم ناك نإو تام ىتح هكلم نم اهجرخي مل اذإ هدعب نم هتثرولو
 . ملعأ هللاو اهايحا نمل يهف
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 ايوط ناسنا اهيف رفح اذإ تاوملا ضرألا نع هتلأسو : ةلأ اسم

 ةرفح اهيف رفح اذإ لاقف . ال ما اهكلمي . عرز الو ءام اهيف جرخي ل و

 اهايحا نمل يهف ءاملاب اهضرا ايحاو اهريغ رفح نمو ةرفحلا ضراعت الف

 . ءاملا وه ءايحالا نال

 رامع ءارقفلا صعب دارأو ردس اهيف تاوم ضرأ نعو : ةلأ اسم

 نوكي ما هل نوكي نمل هرجحو هيلع طاحاو تاوملا رمع اذإو . تاوملا

 بتكلا ضعب ف تدجو دق . كلذ عنمي نا هل سيل وأ ءارقفلل احابم

 امع اهمكح لقتني نا كللذ بحا ال اناو هاقس و هيلع طاحا ه ي يدنع

 امهنم ةدحاو لكل نيتيرق نع هتلأس و ديعس لأ نع : ةلأسم

 ةيرق لك لها عداف دحأل هيف رثا ال بارخ امهنيبو فورعم رامع
 اهنا نيضرا نيب ضرأ لك نإ لاق نم لاق دق لاق . مهل بارخلا نا
 هلاحب كرتي هنإ لوقا اناو لاق . كلذ لثم اذهو . نيفصن امهنيب نوكت

 ركسعلا يداو ىلا ءاج الجر نا-ولف تلق هرثا ام هلف هيف رثا نمف
 . كلذ لثم اذه سيل ةيرقلا يداوو ءاملا ليسم اذه لاق ارثا هيف رثاف

 اذهو هل وهف هيف رثا نم لاق ةربقملا العا رهاظلا ىلا ءاج هناف تلق
 . هل وهف هايحا نم يذلا تلا هلزنمب

 اهيف رذبو رجشلا اهنم عطق تاوم ضرأ ىلا قا لجر : ةل : ةل
 كرداو جضن نا ىلا عرزلا كلذ ىقسو ثيفغلاب هللا ءاجو همضوو ابح

 اهعرشي مل اذإ لاق . هل اكلم نوكيو اهل هنم ءايحا كلذ نوكي له

 الو ًادي هنم كلذ نكي مل اهيلع بصني ثيغلا نم اهيقسي ناك الو ءاملا
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 اهنم اذه دصح اذإ اهعرزي نآ هريغلو تلق ءايحا اهل هنم كلذ ناك

 . ملعأ هللاو ءاملا اهعرشي مل اذإ معن لاق هعرز

 مومرلاو يناوصلاو دجاسملا يف نوثالثلاو عباسلا ءزجلا مت ,ققحملا لاق
 رهش نم رشع سماخلا نينثالا موي . عرشلا نايب باتك نم تاحابملاو

 م٤٨٩١ ةنس ليربا رهش نم رشع سداسلا ه١ ٤٠٤ ةنس بجر

 ديعس نب ناميلس نب سيمخ طخب ىلوألا خسن ثالث ىلع اضورعم
 هللادبع نب ديعس نب هللادبع طخب ةيناثلاو ه١ ٢٣٨ ماع اهنم غرف يثراحلا
 نب دوعسم نب دعاس طخب ةثلاثلاو ه٨٧١١ ماع اهنم غرف يركسلا

 . ه١ ٣٤٢ ماع اهنم غ رف يمايرلا ملاس

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب مل اس هبتكو
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 نم نوثالثلاو نماثلا ءزجلا
 عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب باتك
 مهاربا نب دمحم خيشلا ليلجلا ةمالعلا فيلأت

 هاضراو هنع هللا يضر يوزنلا يدنكلا

 اريخ مالسإلا نع هازاجو

 ققحملا لاق

 نايب باتك نم نيثالثلاو نماثلا ءزجلا ةعجارم هلل دمحلاو ىهتنا دق

 يفو زوجيال امو اهنم زوجي امو عفشلا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا

 ةيطعلاو ةبهلاو رارقالا ىوعدب ةعفشلا هيلا لازملاو عيفشلا نيب ىواعدلا

 يفو هيف ةعفش ال امو ةعفش هيفام ىلع لمتشا اذإ عيبملا يفو رهق وأ

 ةعفشلا يفو اهلطبت يتلا بابسألا يفو اهبلط يف هل ةلاكولاو ةعفشلا ظفل
 هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ يناعمو نيدلاولاو نيجوزلا نيب

 . ملسو هلاو دمحم انديس ىلع

 ه٥.٠.٤١ ماع يفراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس
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 مح رلا ن ١ نمحرل ١ هلل ا مسب

 لوألا بابلا
 عيفشلا نيب ناميألاو ماكحألا يف
 هاوعدب ةعفشلا هيلإ لارزملا نبو

 ةيطعلاو ةبهلا نم ضايقلاو رارقالا

 راد وأ ضرأ يف ةعفشلا بلطي لجر مكاحلا ىلإ عفترا اذإ ليقو

 رخا ادهاشو مهرد ةئامب اهارتشا هنإ يرتشملا ىلع ىلدع ادهاش ماقاف

 هنإف . مهرد فلأب اهارتشا هنإ يرتشملا لاقو . مهرد ةئامب اهارتشا هنأ

 تئش نإ بلاطلل لوقيو . نيدهاشلا ةداهش لطبي نأ مكاحلل يغبني

 لوقلا نأ اندنع كلذكو . اهعدف الإو يرتشملا لاق امب ةعفشلا ذخف

 ةعفشلا نمن يف لوقلاو . لدع يدهاشب ءارشلا حصي ىتح يرتشملا لوق
 .نمثلا يف ءارشلاب ةنيب يرتشملا رضحأ اذإو . هنيمي عم يرتشملا لوق
 ةنيب ةنيبلاف . لقأ نمثب هيلع تدهش ةنيب ةعفشلا بحاص رضحأو
 . يرتشملا

 لام ف ناعزانتي نيلجر نعو يراوحلا ييأ باوج نمو : ةلاسم

 هعاب هنأ نالف يفدهشأ لاملا اذه نأ امهدحأ دهشف ةنيب امهدحأ رضحأ

 تفصو ام ىلعف . ةداهشلا هذه تبنت ت لهف ة ةممساقم لام نم ةصح وأ
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 . ضايقلا ىلع امهدحأ دهشو . عيبلا ىلع نيدهاشلا دحأ دهش اذإف
 هتعفش عيفشلا بلط نأو عيب ضايقلا نأل ةقفتم ةداهشلا هذه نأ لوقنف
 نادهاش دهشي وأ ءارشلاب يرتشملا رقي نأ الإ ةعفش هل نكت مل اذه يف

 . ضايقلا ريغ ءارشلا ىلع

 هريغ ناكو . ةعفشلا يف ةسلادملا زوجت ال لوقي رثؤملا وبأ ناكو

 سيلو . كلذ هل زاج ةسلادملا نم هغسيال امب كلذ يف ىراد اذإ لوقي
 كلانه طرش الو لصأب الصأ هاطعأ اذإ كلذو . زوجت ةسلادملا لك
 . ةسلادملا يف زوجي ال اذهف عيب ىلع ًاضايق نوكي وأ عيبلا ىلع

 ةنيبلا اكرتو ناميألا ىلإ ةعفشلا يف نامصخلا لزانت اذإو : ةلأسم
 ىرتشا ام هنأ هللاب ًانيمم فلحي هنإف كلذ نم ءيشب يرتشملا رقي مل و
 . ةعفشلا هذه لبق نم اقح هيف ىعدملل ملعي الام

 . هيف يعدملل ةعفشال هنأ ركنأو لام ءارشب رقأ نرف : ةلأسم

 اعدملا ىلع نيميلا نإ لوقنف همصخ ريغ ىلإ لزن نإف . ةنيبلا يعدملا ىلعف
 نأ هللاب هيلإ اعدملا فلحي مث اعدا ام بلاطلا دحي نأ وهو ةعفشلا هيلإ

 . هل ةعفش هنأ يعدي ام لبق نم ًاقح يعدملا اذهل ملعي ام هل لاملا اذه

 ةعفش وهو ضورعب الو ... مهاردب هتيرتشا ينأ ىعدي ام لبق نم الو
 . هل ةعفش وه الو ضورع الو هخسن يفو . هل

 هنأ الإ همصخل ةعفش هنأ مصخلا رقأ وأ .ةنيب تماق نإو : ةلأسم

 ءاوس نيملا كلت لثم اعطق فلحي هناف هيطعأ وأ هب ضئاق هنأ لوقي وه
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 حصي نأ يقب امنإف . اذهل ةعفش هنأ حص دق ذإ هنأل هملعب فلحي ال

 فلحيف ءارشلا اذه ركنأ نإف . ةعفشلاب هل وه مث . مهاردب ىرتشا هنأ

 ىلإ نيملا در نإو . ىرتشأ هنأ ىعدي ام لبق نم اذهل وه ام هل هنأ

 مث هل ةعفش وهو هدحي يذلا لاملا اذه ىرتشا دقل فلح . بلاطلا

 . نيملا ىلإ اضيأ رظنيو ةعفش هل وه

 ةنس ذنم لاملا اذه تيرتشا ينأ لاملا ىرتشم جتحا اذإو : ةلأسم

 ىلع له مويلا ىلإ يلإ بلطي ملف هنم ملعي يدي يف وهو نيتنس وأ
 الإ عيبلا وأ ءارشلا اذهب ملع ام نيمي هيلع معنف . نيمي اذه يف عيفشلا

 هنإ هنيمي عم هتعفش هلف ملعي ل هزا عيفشلا ىعدا ىتمو : ةلأسم

 : . ملع دق هنإ ةنيبلا يرتشملا ىلعو . ملع ام نيح نم اهبلط

 ىلع ةنيبلاو . هنيمي عم يرتشملا لوق نمثلا يف لوقلاو : ةلأسم

 . بلاطلا

 يرتشملا ىقلف تيرتشا دق هتعفش نأ هغلب لجر نعو : ةلأسم

 تبهو اهنإ لاق وأ . ةعفش كل رتشأ مل لاقف . . يتعفش تيرتشا لاقف
 تفصو ام ىلعف . هل تبهو امنإو . ةعفش اذهل ىرتشا ام نيمي هم زليأ ل

 “ ام . نيملا يرتشملا ىلعو . امهنيب ناميألا تناك يرتشملا ركنأ اذإف
 عيفشلا لاق اذإ عطقلاب نيملا عيفشلا بصن اذإ اذهو ةعفش اذهل ىرتشا

 اذه ىرتشا دقل انأ تفلحف الإو . ةعفش يل ىرتشا .ام هللاب فلحي

 نم هيلإ تراص ةعفش اذهل هعم ام نيملا يرتشملا ىلعف الإ و . يتعفش
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 ةيده لثم لاقف ةيطعلا ام انأ هل تلق . ةيطع الو ةبه الو ءارشلا لبق

 عيفشلا فلحيف . عيفشلا ىلع نيملا دري وأ هب هلصي ءيش وأ ةيطع وأ

 هجوب اهنم هتعفش لازأ امو هل اهنإو . هتعفش ىرتشا اذه نأ هللاب انيمي

 هب قثي نم هربخأ دقل فلحي هنإ لاق عيفشلا ناك نإو . هوجولا نم

 اذه هعم نأ ملعي ام هملع ىلع فلحي يرتشملا ىلع ناك . هتعفش عيبب

 ىلع فوقولا ىلع اوفلح نإو . فوقولاب اوفلحي مل اذإ اذهو . ةعفش
 وا ةعفش هيف اذهل امو لاملا اذه ىرتشا دقل يرتشملا فلح . عضوملا

 يرتشملا ناك نإو . ةعفش هيف اذهل امو لاملا اذه هيلإ راص دقل فلحي

 دحأ ىلا هنم أرب ناك نإف لاملا اذه نم أربو لاملا اذه .ىرتشا ام ركني

 دارأف . دحأ ىلإ هنم أربي مل نإف . هنم هيلإ ءىرب نم ىلع نيملا ناك

 هل ناك قيرطلا وأ اقسملا عطق نم هسفن نع ةرضملا عطقي نأ عيفشلا

 © اقسملا بلط يف هضراعي نم رظني ىتح مكاحلا نم مكح البا كلذ

 ةنيب عيفشلا عم نكي مل اذإ اذهو . ةبلاطملا نوكت كلذ دنع مث قيرطلا

 . عيبلاب الو ءارشلاب الو هتعفشب

 تيرتشا ينإ يرتشملا جتحا نإ تلقو . يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 بلطي ملف هنم ملعي يدي يف وهو نيتنس وأ ةنس ذنم لاملا اذه هنم

 ملع ام نيمبلا هيلع معنف . نيمي اذه يف عيفشلا ىلع له مويلا ىلإ لإ

 جتحإ نإ تلقو . هتعفش هيف بلط يذلا مويلا الإ عيبلا وأ ءارشلا اذهب

 عيفشلا نع ةعفشلا ليزي ًاببس وأ اضايق لاملا اذهب ضياق هنإ يرتشملا
 انمث لاملا اذهل ناك ام نيمي هيلع معنف . نيمي اذه يف يرتشملا ىلع له

 ريغ فورعم نمت ريغب اضايق الإ ناك امو ضايقلا لبق مهاردب ًافورعم
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 . رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ةداهشلا كلتب لاملا عيفشلا بجوتساو ث الام لجر ىلإ لازأ لجر نعو
 عاب انالف نأ هل دوهشملا جتحاو . هتعفش ةعفشلاب هل دوهشملا بلطو

 هتعفش عزتنا ناك اذإف ، هيلع هدر دق هنأو قحب هب هل دهشأ وأ هلام هل

 ءيشب كلذ يف هدر سيلف عازتنالا دعب هدر امنإو ، هدري نأ لبق نم
 اعداو دحأ ىلإ هلزي مل هنأ لوألا لاملا بر ركنأ نإو . هتعفش هلو
 ام هنإ لاملا بر نيمي بلطو ةنيب هعم نكت مل و هلازأ دق هنأ عيفشلا

 اعدا نإو . ملعأ هللاو انيم هيلع ىرأ امف ةفصلا هذه ىلع امأف . هلازأ
 فصيف ةعفشلل قحتسم وهو ةعفشلاب هيلإ هلازأ نمم هعزتنا هنأو هعاب هنأ

 هيلإ ىعدي امم قح هل هلبق ام نيمبلا هيلع تيأر ركنأ نإف . هذه هتفص
 . نيملسملا لاؤس نم ددزاو . ملعأ هللاو اهلازأ هنإ { ةعفشلا هذه نم

 . ةعفشلاب هعزتنا يذلا لاملا هدي يف نم نيبو هنيب نيملا نوكت امنإو

 اذه نأ فلحيف . نيملا نوكت فيك عيفشلا ىلإ نيملا تدر اذإو تلق
 دق ينإو . نالفل نالف هعاب هلوسر وأ مكاحلا هيلع فقي نأ دعب لاملا

 هيلع هدري نأ لبق نم نمثلا يمسيو نالف نم اهتعرتنا هخسن هتعرتنا
 . لاملا يعدي يذلا هنم عنم فلح اذاف هيلع هدر هنأ ىعدا نا

 تعيب لجر نعو رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم

 امنإ هنأ هنيم بلطو . نالفل اهبلطت امنإ يرتشملا لاقف اهبلطف . هتعفش
 له . يسفنل اهديرا امنإ لاقو . عيفشلا كلذ ىيأف . هسفنل اهديري
 مل نإ تلقو . هريغل اهذخأي الو . هسفنل اهذخأي امنإ هنإ نيمي هيلع

 اهذخأي امنإ انيمي هيلع نأ كلذ ىرأ ىنإف . هتعفش لطبت له فلحي

٢٠٧



 اهذخأي هنأ عيفشلا رقأ نإو . ملعأ هللاو هريغل اهذخأي الو . هسفنل
 اهلك اهعدي وأ . هسفنل اهلك اهذخأي امإ كلذ هل سيلف هريغلو هل

 اهب هل مكحي نأ لبق نم هريغ اهالو مث . عيفشلا اهبلط نإو يرتشملل
 يف لجأو . اهب هل مكح ول هنأل اهنمث يطعي ىتح هل كلذ ىرأ الف
 لجرل ةعفش نعو . هتعفش تلطب اهلجأ يف اهب تأي ملف . مهاردلا

 ىلع ةنيب هدنع نكت مل و اهنهترا وأ اهب ضياق وأ اهيطعأ هنأ رخا ىعدإ
 ىلعف . نيمي لجرلا اذه ىلع عيفشلل له . بئاغ لاملا بحاصو . هلوق

 فلح نإف . كلذ يف نيملا فلح هيلعف اهيطعا هنأ ىعدا اذاف تفصو ام

 اهب ضياق هنا لاق نإو . اهنم عنم فلحي مل ناو . عيفشلا هملعي م

 ناف ضايقلا ريغ نمثب اهذخأ امو . اهب ضياق هنا كلذ يف نيملا هيلعف

 اهيف لوقلاو . اهنم عنم فلحي مل ن نإو . ءيش عبفشلل نكي مل فلح
 ناف ابئاغ لاملا بحاص ناك اذإ اهذخأي نأ عيفشلل سيلو ةيطعلا لثم

 مكاحلا هعنمي مل . ةيطعلاو ضايقلاب اهيعدي يذلا . اهنم عنم اذإ اهذجأ

 اهعيب حص ام ىتمف . لاملا بحاصل يهف اهنهترا هنإ لاق نإو . اهنم

 ًابئاغ لاملا بحاص ناك اذإ اذه ىف انيمي هيلع ىرأ الو هتعفش هل ناك

 اذه بلاط بئاغ لاملا بحاصو اهارتشا هنا لاق نإو . . ملعا هللاو

 هنأ الإ عيبلا هعم حصي ىتح هيلإ اهملسي نأ مكاحلل سيلو . هتعفش

 . نمثلا هيلع ضرع وأ نمثلا عيفشلا هيلإ ملس اذإ اهنم يرتشملا عنمي

 اهذخأي نأ عيفشلل زوجي الو . اهنم مكاحلا هعنمي مل عيفشلا اهذخأ نإف
 نمثلا هيلع ضرع اذإ يرتشملا عنمي نأ هلو . عيبلا هعم حصي ىتح

 .حصي مل اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . باوصلاب ملعا هللاو هيلإ هملسو

_ ٢٠٨



 بلط نإو . ةعفشلاب عيفشلا دري ملو . نمثلا عفدب مكحي مل عيبلا

 ناك ةعفشلا نم يرتشملا عنميو لدع يدي ىلع نمثلا لعجي نأ عيفشلا

 يرتشملا بلط نإ كلذكو . مكح ريغب ايتفلا يف يرتشملا ىلع كلذ هل

 . كلذ هل ناك عيبلا خصي نأ ىلإ ةقث يدي ىلع نمثلا عيفشلا لعجي نأ

 نيملاف . ةعفشلا تحصو عيبلا حص اذإو يراوحلا وبأ : ةلأسم

 يرتشملا فلحيف . عيبلاب ملعام نيح نم هتعفش بلط دقل عيفشلا ىلع

 نم هتعفش بلط امو . عيبلا اذهب ملع دقل يرتشملا ىلإ نيميلا دري وا
 ام نيح نم هتعفش هيلإ بلط اذه نأ ملعي ام فلخي وأ ملع ام نيح

 ءاش نإو فلحيلف ءاش ناف . عيفشلل انه اه نيملا نال عيبلاب ملع

 هاريو ديري ام ىلع يرتشملا هفلحيف هيلإ نيملا دري وأ يرتشملا فلحيف
 يرتشملا نم نيميلا تلطب . ةعفشلل عزتنملا لغتشا اذإ ليقو . مكاحلا هل

 . هتعفش لطبت ال موق لاقو . هتعفش تلطب ثالثلا يضقنت ىتح

 نأو لجرل ةعفش وهو لامب الجر ضياق لجر نعو : ةلأسم
 لاحل امهنيب اميف ةسلادم كلذ نوكي نأ امهمهتا ةعفشلا بحاص لجرلا
 ال ينإف يرتشملا لاقف كلذ ىلع يرتشملا فلحتسي نأ دارأف ةعفشلا

 لاحل ةسلادم ضايقلا اذه نأ تنأ فلحأ نكلو كلذ ىلع فلحأ
 سيلو مهتم انأ عيفشلا هل لاقف . كتعفش ذخف تفلح اذراف ةعفشلا

 نيمي عيفشلا ىلع سيل وأ كلذ ىلع نيمي همزلي له تلق . نيمي يلع
 ضايقلا اذهل ناك ام عيفشلل نيعلا يرتشملا ىلع معنف . امهتم ناك اذإ

 انعم سيلو . نزوي وأ لاكي امم هريغ نم وأ مهاردلا نم فورعم نمت

٢٠٩



 انهاه نيملا امنإو مهتم هنأل ںيمي عضوملا اذه يف عيفشلا ىلع انفرع اميف
 اذكو كل انفصو ام ىلع نيميلا هيلعف ضياق هنا ىعداو لاملا ذخأ نمل

 . باوصلاب ملعا هللاو راثآلا يف اندجو

 عفشت اضرأ رخا ىرتشاو . اضرأ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 رخا لاقو ةعفشلا ذخآ انأو كلبق تيرتشا ينإ لاقف . ضرألا كلت

 . ارش لبق كءارش نأ ملعأ ام هللاب فلحأ انأو كلبق تيرتشا انأ

 يذلا ىلع امنإ لاق كئارش لبق ينارش نأ اعطق فلحا انأ بلاطلا لاقف

 يه مث . هئارش لبق لجرلا كلذ ءارش نأ ملعي ام فلحي نأ ىرتشا
 كلت عفشت يتلا ةعطقلا كلت ىرتشا هنإ ةنيب اذه رضحي نأ الإ هتعطق

 . اهدخأي مث اذه يفارش لبق اذه اهارتشا يتلا . ةعطقلا

 تلازأ ةأرمإ نعو . هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 هعم حصو . عيفشلا كلذ ملعو مكاحلا عم كلذ حصي مل و قحب اهلام

 تلقف ةأرملا هل دهشت مل هنأ ركنأو ةأرملا ىلإ لاملا درف لجرلا ىلإ اهبلطف

 . هيلع تفقوو كلذ عيمج ينع تمهفو . ركنأ اذإ نيمي همزلت هنإ كل
 ركنأو . اهلام ةلازاب ترقأ الو ةنيب ةأرملا ىلع حصي مل نإ تيأرأ تلقو

 تفصو ام ىلع فلحي نأ اهلام هيلإ ةأرملا تلاز يذلا عنتماو كلذ لجرلا
 نم تفصو ام ىلعف . عيفشلل مكاحلا همزلي ام تلق . باوجلا ىف كل

 . هتعفش وه لام هيلإ لاز دق انالف نأ عيفشلا عم حص اذإف ةلأسملا هذه

 عيفشلا بلطو . قحب لاملاب هل دهشأ هنإ تقصو ام ىلع هيلإ هلاوز ناكو

 ابلط هبلط ناكو . هيلإ تلاز هتعفش نأ هعم حص دق نم ىلإ هتعفش
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 عيفشلا عم حص يذلا عم ركنأف لدعلا لهأ مكح يف ةعفشلا هل بجوي

 هدي يف نم نأ هيلع اعداو مكاحلا ىلإ هيلع عيفشلا عفر نإف . ةنيب هيلع

 فاصنالا هيلإ بلطو هل ةعفش وهو قحب ةداهشب هيلإ لاز الام

 عيفشلا مكاحلا لأس هيلع اعدا اك سيل هنإ هيلإ ىعدملا ركنأ اذراف . هنم

 يعدي ام ىلع ةنيب هعم سيل عيفشلا لاق ناف . يعدي ام ىلع ةنيبلا

 همزلأ هيلإ تلاز هتعفش نأ هيلإ يعدي يذلا اذه هل فلحي نأ بلطو .

 امو . نيميلا يف ةدايزو باوجلا يف انفصو اك فلحي نأ امإ نيملا مكاحلا

 ءارش لبق نم هيلإ تراص اذهف ةعفش هعم امو اذه ةعفش هيلا تراص

 وأ هيفاكي ءيش وأ ةيطع وأ ةيدهلا لثم ةيطعلاو ضوع ىلع ةبه الو
 هيلإ تراص اذه نأ هللاب انيمي عيفشلا فلحيف عيفشلا ىلإ نيما هري

 . هوجولا نم هجوب اهنم هتعفش لاز امو . هل اهنا وأ اذه نم يتعفش
 هيلإ ىعدا نم ىلع هب قثي نم هربخأ دقل فلحي هنإ عيفشلا لاق نإف
 فوقولا ىلع اوفلحي مل اذإ اذهو اذه ةعفش وهو . هتعفش هيلإ تلاز هنا

 فلحي هنأ عيفشلا لاقف . لاملا ىلع فوقولا ىلع اوفلح نإو . لاملا ىلع

 لاق نإو . ملعلاب فلحي نأ لاملاب هل دهشأ يذلا :ناكو . ربخلا ىلع
 فلحيو عطقلا ىلإ هيلا بولطملا نيميلا تمزل عطقلا ىلع فلحي هنأ عيفشلا

 . اذهل ةعفش وهو نالف تنب ةنالف نم ةداهشلا هذهب هيلإ تراص امنإ

 ملعي ام ربخلا ىلع فلحي نكلو اذه ىلع فلحي نأ نيبي ال هريغ لاق

 اذهف ةعفش هقحتسي اذه نأ ملعيو . لاملا اذه هيلإ تلازأ ةنالف نأ

 ام عطقلا ىلع فلح عطقلا ىلع فلحي نأ يعدملا دارأ نإو ربخلا ىلع
 كلذو . هيلع ةعفش وأ اذه هقحتسي قحب لاملا اذه ةنالف هيلإ تلازأ
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 نمو . هب هعفشي يذلا لاملا نم ةعفشلا هب بجت امب هل رقي ناك اذإ

 اذه نإ لوقيو لاملا هيلإ لاوزلا ركني يذلا اذه ناك نإو . باوجلا

 تناك دحأ ىلإ هنم ءىرب هنأ رقأ نإف . هنم أرب دقو . هيلإ لزي مل لاملا

 كلذكو . اهريغل وأ هل هب تدهش يتلا ةأرملا هنم هيلإ تأرب نم ىلع نيما

 داراو ةنالف ىلإ هيلإ اذه هيعدي يذلا لاملا اذه نم ءيرب هنإ لاق اذإ

 وه يذلا لاملا اذه نم نالف نب نالف اهيلإ أرب ام ةنالف نيمي عيفشلا

 كلذو . يتعفش تبلط نأ دعبو . هب هل يندهشأ نأ دعب يل ةعفش

 نإو . هتعفش اذه بلط ام دعب نم اهيلإ هنم ءيرب هنا هعم حص اذإ

 نم . هسفن نع ةرضملا عطقي نأ عيفشلا دارأف دحأ ىلإ هنم أربي مل

 ك احلا نم مكح الب كلذ هل ناك هضراعي نم رظني ىتح قيرط وأ هيقاس

 نأ لوقي عيفشلا ناك نإو . ةنيبلا ةحصب الإ هل مكحي ال مكاحلا نأل
 لطبأ دقف . هتعفش بلطت نأ لبق اهيلإ هدري امنإ ةأرملا ىلإ لاملا در يذلا

 وأ ءاضقلا كلذ اهلاقأ اذإ كلذو معن لإق . هريغ نمو لاملا نم هبلطم

 ةيطع وأ ةبه اه هبهو نإ امأو . اهاضرب هقح يف عجر وأ اهيلع در

 نمو . هتعفش عيفشللف ءاضقلا يف عوجرلاو ةلاقإلا هجو ىلع نكي مل و
 هيلع اهدريف بلطملا نع لاملا هيلإ ليزا يذلا ضرع اذاف تلقو باوجلا
 هلبقام فلحت نأ اهنيمي عيفشلا بلطف اهلام ةلازإب ةنيب ةأرملا ىلع مقت مل و

 معنف . ةأرملا ىلع مكحي له تلق . ىعدي امم قح لاملا اذه نم هلا

 نم ءيرب هنأ كلذ لاوز هيلإ اعدي يذلا لاق اذإ كل انفصو ام ىلع

 نب نالف كيلإ ىربام ةنالف فلحي نأ عيفشلا دارأو ةنالف ىلإ لاملا اذه

 الو . هيف يتعفش تبجوو قحب هل يندهشأ نأ دعب لاملا اذه نم نالف
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 لبق نم قح يل كلبق الو ةعفش هيف يلو نالف نم لاملا اذه هيلإ عجر

 قيقد اذه يف ةعفشلا رمأ نأ ملعاو . نالف كيلإ اهدر يتلا هذه يتعفش

 ةداهشلاب لاملا اذه هيلإ راص يذلا عيفشلا اذه بلطم ةأرملا مزلي ال هنال

 ىعداو هتلازا ركنأو هنم اهيلإ أربي مل نإف . لاملا اذه ةنالف ىلإ أرب:دق هنأ

 هيف يتعفش تبجو دق الام كيلإ لازأ نالف نأ ةنالف ىلإ عيفشلا اذه

 ىوعدلا هذه يف نيملا ةأرملا ىلع ناك نالف ىلإ اهيعدا يتلا ةداهشلا هذهب

 اهيلع سيلو هربدتو اذه يف قرفلا رظناف يتعفش نم ءىرب نالف نأ

 در لبق نم نيمبا اهيلع امنإو . ىلوألا ةداهشلا هذه لبق نم بلطم هل
 در دقل هللاب انيم عيفشلا فلح عيفشلا ىلإ نيملا تدر ناف ةعفشلا
 يتعفش تبجو دقو . يل ةعفش وهو كيلإ لاملا اذه نالف نب نالف

 هنيميب لاملا بجوتسي مث هوجولا نم هجوب هنم يتعفش تلازامو هيف
 كلذ ىلع فلحي ال هنإ تركذ اك هيلإ ىعدملا عنتمإ نإو . ةعفشلا ىلع
 . يعدي ام ىلع عيفشلا فلحي نأ امإ نيملا نم هرذعي مل و مكاحلا هذخأ
 مهفاف لاملا ىلع سيل . نيملا نع هعانتما ىلع هسبحي امناف سبحلا امأو
 اذه نأ اهيلع اعدا اذإو . كل انفصو ام ىلع ةأرملا كلذكو . كلذ

 اهذخأ تعنتما ناف . اهبوجو دعب لاملا اذه يف يتعفش اهيلإ در لجرلا

 حرشلا انلطأ دقو . عيفشلا فلحي نأ امإو فلحت نأ امإ كلذب مكاحلا

 هنمو عيفشلا يف لوقلا لبق نم انفرع ام بسح ىلع هذه كلتلأسم يف
 ملعا هللاو هباوصو هلدع ناب ام الإ هيف ام لبقت الو هريغب انسق ام

 . ب ١ وصل اب

 لجرل الام عيمج تدهشأ ةأرما نعو باوجلا نمو : ةلأسم
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 لجرلا نأو تعقو دق يتلا ةداهشلا كلتب هتعفش عيفشلا بلطو قحب

 دق لاملا نأ عيفشلا جتحاو ةأرملا ىلع لاملا درو عجر كلذب ملع امل

 هلامب تدهشأ نكت مل اهنأ ةداهشلا ةأرملا تركنأو . ةعفشلاب هبجوتسا

 . قحلاب لجرلل مهتدهشأ نأ امل ةأرملا هجو ةفرعم يف ةنيبلا تُكشو دحأل
 . ةنيبلا هذه اهيلع تدهش يتلا ةأرملا كلت يه اهنأ اهنيمي عيفشلا بلطف

 دعب اهبلطم نيح يف هتعفش بلط دق عيفشلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 هل مكحو ةداهشلا تحصو ةداهشلا ملعب هيلع ةجحلا تماق نأ

 وأ امهدحأ وأ نادهاشلا عجر مث اهقحتسي امب هتعفش عزتناو . هتعفشب

 ةعجر نيدهاشلل سيلو ةعفشلا يف مكحلا ىضم دقف امهتداهش يف اكش
 لاملا فصن مرغ امهدحأ عجر نإو امرغ اعجر ناف . مكحلا عقو اذإ

 نادهاشلا كش وأ حصت مل ةداهشلا تناك اذإو . لوقلا ضعب ىلع

 مكحي وأ هتعفش عيفشلا عزني نأ لبق نم اعجر وأ مكحلا عقي نأ لبق

 ركنأ ناف ةداهشلا حصت نأ الإ ةعفش الو ةيضقلا تضقتنا دقف اهب هل

 ناك اذإ كلذ هل ناك هنيمي عيفشلا دارأف هقحب لاملاب هل دهشأ يذلا
 اهركنأ يذلا لجرلا اذه ىلإ هتعفش تلاز دق هنأ هعم حص دق عيفشلا

 لاملا اذه لازأ الو . لاملا اذهب هل نالف تنب ةنالف تدهشأ ام هفلح

 يتعفش وهو هب هل تدهش نأ دعب ةأرملا هذه ىلإ لاملا اذه در الو

 . لاملا اذه يف يتعفش لبق نم قح يل هلبق الو . هتعرتنا نأ دعبو

 دهشأ نم ىلإ عيفشلا بلطم دعب لاملا در لاملاب هل دهشأ يذلا عفني الو
 عيفشلا بلطم امناو . ابلطم اهيلع عيفشلل ىرأ سيلف ةأرملا امأو لاملاب هل

 نيملا امنإو هيلإ قحب تلاز وأ قحب ءاضق اذه نأل لاملاب هل دهشأ نم لإ
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 تدهشأ نم اهراكنإ يف ةأرملا بلاطت امنإو هتعفش ىرتشا نم ىلع
 ةعفشلا تبلط تناك . هل ةعفشلا هيف تحص لاملا هل حص نإف لاملاب هل

 عيفشلا عم حصو مكحلا يف ةداهشلا حصت مل نإو قحتست امي
 هتعفش تراص نم فلح . هعازتنا دعب لاملا درو هتعفش يف مهتسلادم

 مهنال عيفشلا عازتنا دعب عفانب كلذ هدر نسيلو انفصو ام ىلع هيلإ

 ةلاقإلا كلت سيلف هتعفش عيفشلا بلطم دعب عيب يف لاقأ نم اولاق

 لوطيو اهيف حرشلا عستي ةلأسملا هذهو هتعفش عيفشللو . ءيشب

 سلاد نم مارحو اهنطاب يف عساولاو . اهرهاظ يف مكحلا يف فصولا
 مكيصونو هللا دابع هللا اوقتاف اهلح دعب اهذخأو سانلا عفش ىيف

 بلط لجر نعو . بابلألا اولوأ الإ ركذتي امو هللا ىوقتب انسهنأو

 هبحاص هبهو لام اذه ةعفش كل رتشأ مل يناف لاقف لجر ىلإ هتعقش
 اذه دلول هبهو هنأ لاملا بر كلذب رقأف ريغص يبص دلولاو يدلول

 ىلإ عيفشلا اعدا اذإ معنف . ةسلادم كلذ نوكي نأ عيفشلا فاخو

 اذه نأ ةعفشلا هيلإ اعدا يذلا ىعداو هتعفش ىرتشا هنأ لجرلا اذه

 فلح الاو ةعفش هل ىرتشا ام هنيمي عيفشلا دارأف اذه هنبال هبهو لاملا

 هللاب انيمي يرتشملا فلحي وأ كلذ هيلعف يتعفش اذه ىرتشا دقل عيفشلا
 ىلع الو ءارش ىلع اذهل ةعفش هيلإ تراص الو ةعفش اذهل ىرتشا ام

 ةسلادملا هعست ال اميف اينع اهليزيل يتعفش يف سلاد الو ضوع ىلع ةبه

 مث كلذ ىلع عيفشلا فلحيف هيلإ نيملا دري وأ هوجولا نم هجوب هيف
 . ةنيبب نكت مل اذإ نيملا دنع مكحلا عطقني
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 ىرتشا لجر يف تركذو يدنع اميف نسحلا يبأ نعو : ةلأسم
 لاملا كلذ ذخأي نأ ةعفشلا بحاص بلطو لجر هعفشي ًلام

 امنإو تقولا يف هتعفش بلطي مل عيفشلا نأ يرتشملا جتحاو . ةعفشلاب

 كلذ ركنأو هتعفش هب لطبت ًاظفل هيلع ىعداو هتتاف نأ دعب نم اهبلط
 نم ىلعو كلذ يف نيملا نوكت فيك تلق مكاحلا ىلإ .الزنو . عيفشلا

 نيملاف . ةعفشلا تحصو عيبلا حص اذاف تفصو ام ىلعف . نوكت

 نيميلا دري وأ. . عيبلاب ملع ام نيح نم هتعفش بلط دقل فلحي عيفشلل

 نم هتعفش بلط امو عيبلاب اذه ملع دقل يرتشملا فلحيف يرتشملا ىلا

 ام نيح نم هتعفش هيلإ بلط اذه نأ ملعي ام فلحي وأ ملع ام نيح

 وأ يرتشملل فلحيف ءاش ناف عيفشلل انهاه نيملا نأل . عيبلاب ملع
 املك كلذكو مكاحلا هاريو ديري ام ىلع يرتشملا 'فلحيف هيلإ نيملا دري

 ءاش نإ عيفشلل نيمبلاف هتعفش هب .لطبي امم عيفشلا ىلع يرتشملا ىعدا

 ام ىلعو يعدي ام ىلع فلحيف يرتشملا ىلإ نيملا در ءاش نإو فلح

 عطقنم هيف نوكيو . ةظفل نم ىوعدلا يف يرجي امم لدعلا مكاحلا هاري
 نسحاف رظنلا اهيف قدي عضاوم اهيف يتأي دق عفشلا نأ ملعاو . مكحلا

 . قيفوتلا هللابو كمهف اهرضحاو رظنلا اهيف
 ءيشب وأ ةلواحملاب مهتا اذاف تلق لامب لجرل دهشأ لجرو : ةلأسم

 ملعاف . هل دوهشملا وأ دهشملا ىلع نيمي كلذ يف له . ءايشألا نم
 كلذب دهشملا رقأو . كلذب هل دوهشملا رقأ وأ ةداهشلا تحص اذإ هنإ

 دهشملا ناك ناف . هيلإ بلطي امب رقأ نم ىلع نيمي سيلو مكحلا عقو
 ةسلادملا عست الف عيفشلا اذه ةعفش اليزيل ةسلادملا ادارأ دق هل دوهشملاو
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 هل دوهشملا ركنأ نإو لاملا بحاص نم اهذخأ نمل . سانلا عفش يف

 . ةعفشلا بلاطو هل دوهشملا نيب نيملا تناك ةعفش اذهل ذخاي مل هنأ

 نم ىلإ ةعفشلا بحاص بلطي امنإو . بلط اذه يف دهشملا لع سيلو
 هل ىرتشا هنإ لاملاب هل دهشملا اذه ىلإ بلاطلا اعدا نإف هيلا تلازأ

 هيلع تدهش وأ . كلذب هل دوهشملا رقأ نإف قحب اهاضتقا هنأ وأ ةعفش

 ةعفشلل بلاطلا ناكو كلذ ركنأ نإو . انهاه نيمي الف كلذب لدع ةنيب

 يعدي ام ىلع فلح ءاش نإ هل دوهشملل نيملا تناك كلذ هعم حص دق

 فلح ركنأف قحب لاملا اذه ىضق هنإ هيلإ يعدي ناك نإ بلاطلا هيلإ

 هل لاملا اذه نا وأ لاملا اذه هيلإ راص دقل وأ لاملا اذه هيلإ لاز دقل

 راص امو اذه ةعفش نم هيلإ يعدي ام لبق نم قح اذه نالفل هلبق امو

 هاضتقا هخسن هاضق الو .. ىمسم نمث ىلع الو ضوع ىلع اذه هيلإ
 فلحيف عيفشلا ىلإ نيملا دري وأ عيفشلا اذهل ةعفشلا هيف بجت ضوع الو

 لاق هريغ نهو . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ نم يعدي ام ىلع عيفشلا
 هجوب هيلإ راصو هب هل دهش وأ لاملا اذهب هل رقأ اذإ هنأ ريغ ملعا هللا

 يذلا كلذب رقأف . عيفشلل ةعفش اهب الو اهيف نوكي ال يتلا هوجولا نم

 هيلع امنإف كلذ ىلع هنيمي عيفشلا بلطف ةنيبلاب كلذ حص وأ لاملا هل
 رقأ الو هايإ هاطعأ الو لاملا اذهب هل دهشأ هنأ ملعي ام هنأ ملعلاب نيملا

 هب قحتسي ام نم ضوع ىلع الو . هل قحب نوكيام بسح ىلع هل
 رارقالا يعدي امنإ هنال عطقلاب فلحي الو لاملا اذه يف هيلع ةعفش اذه

 . هيف ةعفش ال ام يعدي امو . ةيطعلاو ةبهلاو
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 كلت عفشل اضرأ رخآ ىرتشاو اضرأ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 انأ رخآلا لاقو . ةعفشلا ذخآ انأو كلبق تيرتشإ ينإ لاقف . ضرألا

 لاقو . يفارش لبق كءارش نأ ملعأ ام هللاب فلحأ انأو كلبق تيرتشا
 يذلا ىلع ىرأف لاق . كئارش لبق فارش نأ اعطق فلحأ انأ بلاطلا

 يه مث . هئارش لبق لجرلا كلذ ءارش نأ ملعي ام فلحي نأ ىرتشا

 كلت عفشت يتلا ةعطقلا كلت ىرتشا هنإ ةنيب اذه رضحي نأ الإ هتعطق

 .اهذخأي مم . هئارش لبق اذه اهارتشا يتلا ةعطقلا

 همهتاف لجرل ةعفش لامب وأ ضرأب لجرلا ضياق اذإ ليقو : ةلأسم

 يف لواح الو . نهاد ام هنأ هنيمي بلطف هيف لواح وأ هيف نهاد هنأ

 . ةعفش اذهل ىرتشا ام فلحي نكلو . كلذ ىلع هل فلحي ال هنإف هتعفش
 . هنم يرتشيل هضياقي نأ طرش الو احيحص ًاضايق الإ تناك امو

 نعو هللا همحر يلع نب ىسوم باوج . خسانلا اهداز : ةلأسم
 يرتشملا لاقف هتعفش ةعفشلا بحاص بلطف لجرل ةعفش ىرتشا لجر
 امنإ فلحأ نكلو ًاكيرش اهيف تكراش وأ كريغل اهذخأت امنا .كنأ
 اهذخأي امو . هسفنل الإ اهذخأي ام نيمي هيلعف . كسفنل اهذخأت

 اهيف تكراش ينإ رقأ نإ تيأرأ تلق . كيرشل اهذخأي الو _ هريغل

 اذإف ًاراوج كنم يلإ بحأ ناسنال اهذخأ وأ اهنمث يف ينناعأ اكيرش
 .. هريغل هتعفش ذخأي نأ هل سيلو اهذخأ هل رن مل اذهب رقأ
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 يناثلا بابلا

 لوقلا نوكي نمو عئابلاو عيفشلا عزانت يف
 ىرتشا ام لثمب عيفشلا ميلست يفو نمثلا يف ةجح هلوق
 كلذ عيمج ماكحأو ضورعو بئاغو دقن نم يرتشللا

 لجر ةعفش ىرتشا لجر نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس

 لاقو مهرد فلأب اهتيرتشا يرتشملا لاقف نمثلا مك لأسو عيفشلا درف
 نإف . يرتشملا لوق لوقلا نوكيأ مهرد ةئامعستب اهتيرتشا امنإ عيفشلا

 يعمف لاق . يرتشملا لاق امب ذخأي نأ ءاش نإو كرتي نأ عيفشلا ءاش
 له يرتشملا نيمي عيفشلا دارأ نإ تيأرأ هل تلق . كلذ ليق دق هنإ

 هنإ يعمف لاق كلذب هتعفش لطبت الو اهارتشا هنإ هفلحي نأ كلذ هل

 ذخأ ءاش نإ رايخلا هلو . كلذ هل سيل ليقو . كلذ هل نأ ليق دق
 نإ تيأرأ هل تلق . هتعفشل ًالاطبا هنيمل هبلط ليقو . كرت ءاش ناو
 مهرد فلأب اهتيرتشا عيفشلا لاقو . مهرد يفلأب اهتيرتشا يرتشملا لاق

٢١٩



 كلذ الإ يرتشملا ىلع يعدي الو مهرد فلأب اهعاب هنإ عئابلا لاقو
 لوقلا نأ يعمف لاق . يرتشملا لوق لوقلا نوكي مأ اذه يف هجولا امف

 كل تفصو ام ىلع نيعلاو ةعفشلا ماكحأ يف عيفشلا ىلع يرتشملا لوق

 ىلع عئابلا م نيفلألا ىوعد ىلع يرتشملا مت نإف اهيف قالتخالا نم
 يفلأب عئابلل تررقأ دق تنأ يرتشملل لاقي دق هنإ يعمف فلألاب رارقالا
 تسيل اهنأ تررقأ دق تنأ هل ليق عئابلا اهضبق اذإف . هيلإ اهملسف مهرد

 عيفشلا ىلع اعدا يذلا يرتشملا ىلإ اهملسي ىتح عيفشلا ىلا اهملس كل

 اهب رقأ يذلا فلألا نم يرتشملا ىربي ىتح هتعفش ذخأيو . ةجحلاب

 عجريو يرتشملا اهب هل رقأ يذلا عئابلا لام مكح نم ريصتو . عئاب

 يرتشملا ةجحب عيفشلا اهذخأيو هل تسيل اهنإ عئابلا رارقال يرتشملا ىلإ
 الو . يرتشملا ةجحب عيفشلا اهذخأيو هل تسيل اهنأ ىلع نوكي الو

 لوقو يرتشملا لوق قفتا نإ تيأرأ تلق . ةسيكواهنم دحأ ىلع نوكي
 ليق دق هنأ بسحأف لاق كلذ هل له عئابلا نيمي عيفشلا دارأف عئابلا

 لاز هراكنابو فلألا ةدايز عيفشلا ىلع تبنت هرارق نال نيملا هيلع نأ

 نأ عقي يذلاو لاق . لاق نم لوق نيملا هيلع تبث كلانه نمف هنع

 ىلع اهاري يذلاو يرتشملا ىلع اهاريال عئابلا ىلع نيملا ىري يذلا

 بلط وأ عئابلا عيفشلا فلح اذإف تلق :7 لع اهاري ال يرتشملا

 نأل هتفش لطبت اهبا سيلف لاق لطبت ال مأ هتفش ث كلذب لطبتأ هنيمي
 نوكي الو هل تلق . هتعفش دارأ اذإ اذهب يرتشملل مصخب سيل عئابلا

 نإ هل تلق كلذ يل نيبي ال لاق . يرتشملا لثم عئابلا يف فالتخالا

 ةنيبلا تحصو فلأب عئابلا لاقو مهرد يفلأب اهتيرتشا يرتشملا لاق
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 فلأب عئابلا اهعابو مهرد فلأب ىرتشا يرتشملا نأ عيفشلا لوقب

 حصأ ةنيبلا هب تحص ام هنإ يعم لاق . كلذ يف لوقلا ام كلذك

 . :" نع مكحلا يف يف نيلئاقلا لوق نم

 مهرد ةئام ىوست لجرل ةعفش ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 . مهرد ةئام ىوست امناو ةباد وأ ًابوث اهب ىضقو . مهرد فلأب اهارتشاف
 عيفشلا يطعي امنإ هنإ ءاهقفلا نع اذه لثم يف راثآلا يف. انيأر .يذلاف

 ىلع كلذو . نمثلاب ضرع ام هل الو هيلع سيل . عيبلا هيلع عقو ام
 تفصو ام ىلع امأف هيلع يذلا وحنك نوكي نأ هبشي ام هب ضرع هنأ
 يتبحمو عيفشلا ىلعو . ةعفشلا ىلع لايتحالا وحنك نوكي نأ هبشي اذهف

 . ةعفشلا ةميق وأ ىطعأ ام ةميق عيفشلا يطعي نأ اذه يف

 هل لاق مث يرتشملا ىلإ مهاردلا عيفشلا لمح نإف تلق : ةلأسم

 عيبلل ركنم ناك اذإ يرتشملا لاقف هعيب كيلع ركنم لاملا اذه عئاب نإ

 فرصناف كنم عئابلا ةمصاخمب ىلوأ انأو . مهاردلا كنم ضتقا الف لع

 . هيف مكحلا فيكو اهكردي له مايأ دعب يرتشملا ىلإ اهبلط مث عيفشلا
 يرتشملا مالعا دعب هل ةجح عيفشلا نم لوقلا اذه يدنع جرخي ال لاق

 اذاف ةجح هيلع كلذ نأ تبث اذإف ةجح هيلع هلوق نوكي نم وأ هل
 . هتتاف دقف ةعفشلا هدر دعب مايأ ةثالثلا يف مهاردلا عفدي ةخسن عفري م
 حرطيو هتوفتال اولاق دقف عنتماف مهاردلا ضبق هيلإ بلط دق ناك نإو

 . ةجح مهاردلا ضبقأ ال هلوق نأ يل نيبي الو . هرجح يف هيلا مهاردلا

 لاقف ةعفشلا بحاص اهبلطو اضرأ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
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 ىمس امم لقأب اهتيرتشا كنا بلاطلا لاقو . اذكو اذكب اهارتشا وه
 اهارتشا هنا ةنيبلاب رخآلا يتأي ىتح يرتشملا لوق لوقلا نإف . يرتشملا

 . كلذ نودب

 يرتشا يذلا باوجلا يناتسبلا نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 هيلع عقو امب يطعي هناف عيفشلا ذخاف ضورعلا ىطعاف مهاردلاب لاملا

 . هللا ءاش نإ عيبلا دقع

 لاقف ةعفش هل لجر دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ: ةلاسم
 . رخا دلب يف عيبلا هيلع ىعدملاو عيفشلا اهعرتناف اهارتشا هنإ لجر هل

 يعم حصي مل عزنتنملا لاقف مهاردلا ملست ةعفشلا نم عزتنملا بلطو

 ءارشلاب هملعأ اذإ هنأ تفرع يذلا . امهنيب مكحلا فيك . اهل كؤارش

 ضعبو . هتعفش تلطب عزتني ل ناف هنيح نم عزتني نأ هيلع ناك

 هلوقب هيلإ نمثلا ملست اماو ءارشلا هعم حصي مل اذإ هتعفش لطبي ال

 لدع يدي ىلع نمثلا فقوي نأ يرتشملا بلط نإف كلذ هيلع سيلف
 مل و ءارشلا عيفشلا عم حصي مل نإ تيأرأ . ملعا هللاو كلذ هل ناك

 . نيملا ظفل فيك عيفشلا ىلإ اهدرف يرتشملا نيمي بلطف ةنيب هب مقت
 نأ وأ ءارشلا ركنأ يرتشملا نأ تلق نيمبلا هذهب تدرأ ام يل نبي مل

 ءارشلا ركنأ نإف . هل ةعفش سيل هنأ ركنأو . ءارشلاب رقأ يرتشملا

 نإاف . هل ةعفش هنأ ملعي وهو . لاملا اذه ىرتشا ام يرتشملا فلح

 الإ هل ةعفش وهو لاملا اذه ىرتشا دقل فلح عيفشلا ىلإ نيملا در

 هنع عطقي هنأ الإ ءارشلا ةحص دعب الإ لاملا اذهب هل مكحي ال كاجلا نأ

 . كلذب ملعا هللاو يرتشملا ةجح
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 لاق نإ ىرت ام تلقو . يراوحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نوكيأ مهرد ةئامب اهتعب يناف عئابلا لاقو مهرد فلأب اهتيرتشا يرتشملا
 ةنيب نكت مل اذإ نيمي همزلي لهو يرتشملا لوق وأ . عئابلا لوق لوقلا
 نم ضبق ام نيما عئابلا ىلإ عيفشلا بلطيو يرتشملا لوق لوقلاف
 فلالا ةيقب بلط نإف . كلذ ىلع فلح اذاف . مهرد ةئام الإ يرتشملا

 . مهرد فلأب هل رقأ دق يرتشملا نأل . كلذ هل ناك يرتشملا ىل

 اذه نم عئابلا هيلإ يعدي ام هيلإ ملسي نأ عئابلل يرتشملا ىلع مكحيو
 هبلاطأ الو مهرد ةئامب هل تعب انأ عئابلا لاق نإف . هب رقأ يذلا فلألا
 ىلع عئابلا فلحي مل ناف . عيفشلل نيم عيبلا ىلع نكي مل هب رقي امب

 ةئامب هل اهعاب هنأ رقأو مهرد فلأ هنم ضبق ام هنأ فلحي ملو . ةئاملا
 ليق امنإ ملعاو . عيفشلا كل مهرد ةئامعست ملسي نأ عئابلا رمأ مهرد

 نيملا بلط اذإ عيفشلا نأل يرتشملا ىلع نيمي الو . عئابلا ىلع نيميلا امنإ

 اذإ هتعفش لطبت ام لجأ نم انأ هل تلقف . هتعفش تلطب يرتشملا ىلإ

 نإو . اهريغ بلطب ةعفشلا بلط نع لغتشي ال لاق . نيملا بلط

 هنأ الإ مهرد ةئامب عئابلا لاقو مهرد فلأب اهتيرتشا دق يرتشملا لاق

 اهعدي يذلا عئابلا ىلإ ةئاملا ملسي نأ يرتشملا رمأ اهنمث نم ائيش ضبقي مل
 عئابلا نيب ةبلاطملاو عئابلا ىلإ عفد ام لثم الإ عيفشلا نم ذخأي الو

 نم يرتشملا هذخأ يرتشملا ىلع عئابلل بجو امف يرتشملا نيبو
 ىلع ءيش يرتشملل بجي مل يرتشملا ىلع عئابللا بجي مل امو . عيفشلا
 هيف رظنلا قدأف قيمع زيزع قيقد اذه يف ىنعملا نأ ملعاو . عيفشلا

 . كمهف هيف رضحاو
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 لثم يرتشملا ىلع دري نأ ةعفشلا ذخأي يذلا ىلع ليقو : ةلأسم
 مل نإو افورعم هليك وأ هنزو ناك اذإ عاونألا كلت نم هب ىرتشأ ام
 لاملا ةميق دري عيفشلا نإف هوحن وأ فيس لثم ناك وأ افورعم نكي

 ملعي ام هللاب نيمي يرتشملا ىلع ليقو . يرتشملا ىلع لودعلا يأرب
 . لودعلا اهموق يتلا هذه نم لقأ هب ىرتشا يذلا نمثلا نأ

 ةعفشلا بحاص ىلع سيلف ضرعب اضرأ ىرتشا لجر : ةلأسم
 سيلف طرش امب اضرع ناك نإو . هبحاص نم ذخأ ام لثم اضرع الإ
 ` . مهاردلا الإ يطعي نأ هل

 عيفشلا بلطف ًابح ىطعأ مث ريناندب الام ىرتشا نمو : ةلأسم
 . ريناند الإ هل سيلف انأ تيطعأ امك ابح ينطعأ يرتشملا لاقو . هتعفش
 ينلع عيفشلا لاقو . عيبلا كيلوأ ال نأ تفلح لاق يرتشملا نإف تلق

 همزل كنع معطأ انأو ثنحأ هل لاق اذإف لاق . كنيمي نع معطأ نأ
 . هنع معطي نأ هيلع سيلف ةعفشلاب اهبجوتسا نإو

 لثم نوزوملا وأ ليكملا ريغ نم ةعفشلا نمث ناك اذإو : ةلأسم
 لودعلا رظنب كلذ ةميق ىلإ عوجرملا ناك . باودلاو ةين الاو بايثلا

 ريغ هتبه ىلع ادوجوم كلذ ناك نإ . لاومألا نامأب ةربخلا لهأ نم
 عوجرملا ناك ناصقن وأ ةدايزب ريغت وأ كله نإو . صقان الو دئاز

 . لودعلا رظنب لاملا ةميق ىلإ كلذ يف

 ل اق ا ذإو . ةكرب نب دمحم نب هلا ادبع دمح ييأ نع : ةلأسم
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 مث . نمثلا اهبحاص ىفوتساو . مهرد فلأب اهتيرتشا عيفشلل يرتشللا
 يرتشملا عجري ل مهرد يفل اب هنم اهارتشا هنأ لدع يدهاش عئابلا ماقأ

 اهتيرتشا يرتشملا لاق ولو . نمثلا نم هب رقأ ام ىلع ةدايزلاب عيفشلا ىلع

 لوق لوقلا ناك مهرد ةئامسمخب اهتيرتشا للب عيفشلا لاقو مهرد فلأب

 مهرد ةئامسمخب اهتيرتشا لب يرتشملل عئابلا لاق ول كلذكو . يرتشملا
 تبثي نأ الإ هنيم عم يرتشملا لوق كلذ يف لوقلاو هيلع هلوق لبقي م
 . كلذ ريغب ةنيب يرتشملا ىلع

 © لجر ةعفش ىرتشا لجر يف هللا همحر نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 ىلعف ريناندب اهارتشا هنإ لاقف . مهاردلا هرضحاو اهذخأ عيفشلا دارأف

 ريناندب اهارتشا يرتشملا نأ عيفشلا عم حص دق ناك ناف تفصو ام
 ريناندلا هرضحي مل و . مهاردلا هرضحأف ةدملا يف هدنع نم ىضم مش
 يرتشملا هل لاق ناك ناو . مكحلا يف ةعفشلا تلطب ةدملا تلخ ىتح

 نع ةدملا يف هرضحأف . ريناندلا ةميقب اهذخآ ىتح مهاردلا ينرضحا
 لاتحي هل لاقو اهذخأ نع عنتما مهاردلا ترضح املف يرتشملا يأر

 رايخل هعانتماو . هيأر نع كلذ يف هتدم تقو نع هرخأو ريناند هل
 اهيلع ردقي ل و ريناندلا مدعأ ناف هتعفش دعب اكردم هانيأر مهاردلا

 . مهاردلا نم اهتميقبف

 نمثلا ملسي نأ هرمأو هتعفش الجر ىطعأ لجر يفو : ةلأسم
 الف مايأ ةثالث الخ نأ الإ اهعفدي ملف . هنم اهارتشا يذلا ىلإ
 . هل ةعفش
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 . عيفشلا هيلإ لصوف لجر ةعفش لجر ىرتشا اذإو : ةلأسم

 معن عيفشلا لاقف . مهاردلاب ينتيإ يرتشملا لاقف يتعفش ينطعأ لاقف

 قح الف ةعاسلا يمارد ينطعت مل نإ يرتشملا لاقف مهاردلاب كليتا

 الف ثالثلا يضمت ىتح مهاردلاب تأت مل نإف . بلطت اميف يعم كل
 . هتعفش تتاف دق و هل قح

 ىرتشا لجر نعو يلع نب ىسوم يلع يبا نع دجوي اممو : ةلاسم
 نم ذخأ ام لثم اضرع الإ ةعفشلا بحاص ىلع هل سيلف ضرعب اضرأ

 . مهاردلا الإ يطعي نأ هل سيلف طرش امب اضرع ناك نإو . هبحاص
 ةنيب رضحأ نإف يرتشملا لوق ةعفشلا نمث يف لوقلاو : ةلأسم

 ةنيبلاف لقأ نمثب هيلع تدهش ةنيب ةعفشلا بلاط رضحأو . ءارشلاب

 . يرتشملا ةنيب

 ماعطب وأ بايثب وأ مالغب ةعفش لجرل ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 هبايث لثم وأ مالغلا كلذ لثم هيطعي معن لاق . ةعفش اهيفأ عاتمب وأ
 عاتمي ناك نإف هل تلق . هلثم ماعط وأ هلثم عاتم وأ اهلثم ةباد وأ
 . نامنعب هتميقبف لاق نامعب ردقي ال ةدايز ماعط وأ

 لاقف . لجر ةعفش ىرتشا لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 الإ ذخآ الو . حاحص يمارد يرتشملا لاقف كمارد ذخ عيفشلا هل

 هيطعي له كنم زوجت ام لثمب زوجت يمارد عيفشلا لاقو . يمارد لثم

 عم ناك نإف تفصو ام ىلعف .. حاحصلا ناكم هنم زوجت مهارد
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 عيفشلا ىلع ناك . ًاحاحص اهلك تناك همهارد نأ لدع ةنيب يرتشملا

 ثيح نم ةدوجوم همهارد تناك اذإ . همهارد لثم مهارد هيلإ ملسي نأ

 هل ناك لوقي امب لدع ةنيب يرتشملا عم نكي مل نإو اهلثم ىلع ردقي
 . دلبلا دقن لثم

 يرتشملا ضرع مث مهرد ةئامب الام ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 لاقف ةعفش يرتشملا ىلإ عيفشلا بلطو . ًاناويح وأ اماعط عئابلل
 لاقف . كتعفش ذخو . يلام ينطعأ مهرد ةئامب تيرتشا يرتشملا

 . هلثم عون لك نم كيطعأ انأو اضورع تيطعأ امنإ يرتشملل عيفشلا
 عيفشلا ىلع نإف تفصو ام ىلعف كلذ يف ىأرلاو . امهنيب مكحلا فيك
 سيلو . مهاردلا نم عيبلا هيلع عقو يذلا نمثلا يرتشملا يطعي نأ

 . هلدع كردي ال كلذ نأل . هضورع لثم اضورع هيلع دري نأ هل

 . رخا عيب ضورعلا كلت امنإو

 اهارتشا ناك لجر دي نم هل ةعفش عزتنا نمو ءايضلا : ةلأسم
 تنزو ىنإ ةعفشلل يرتشملا لاقف . مهارد هيلع دري نأ دارأو . ريناندب

 ملسي نأ هيلعو كلذ يف . هلوق لوقلاف .ريناند الإ ذخآ الو ريناند اهيف

 كلذ دعب هل ةعفش الف مايأ ةثالثلا يف ريناندلاب تأي مل ناف . ريناندلا

 . ملعا هللاو . هنيمي عم يرتشملا لوق نمثلا يف لوقلاو

 عيفشلا ذخأو . اضورع ىطعأو مهاردب الام ىرتشا نإو : ةلأسم

 . هللا ءاش نإ عيبلا دقع هيلع عقو ام يطعي هناف هتعفش
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 ديبع نب حبسمو ناليغ نب مشاه نع تلا لئاسملا يفو : ةلأسم
 ش . ةب رجأ ةرشع اهب هاطعأف مهرد ةئامب ةباد ىرتشا لجر نع هللا

 كلذكو . مهرد ةئام الإ هل سيل الاقف بيعب اهدر وأ ةبادلا يف كرذأ

 . عفشلا يف

 هل اهلمحي نأ ىلع رمت نم نيبارجب ةعطق .ىرتشا نمو : ةلأسم

 ةعفشلا ذخا ىلع ناف . ةعفشلاب ةعطقلا تذخأ مث هايمس دق دلب ىل

 . دلبلا كلذ ىلإ امهئاركو نيبارجلا نمث دري نأ

 عيفشلا بلطف . عاتملا نم ائيش وأ دربب ةعطق عاب نمو : ةلأسم
 نامع لثم رصملا يف ذخؤي دربلا وأ ءيشلا كلذ ناك اذإف ةعطقلا يف

 يذلا بحي نأ الإ . هئيش لثم هل يرتشيل بهذي ام ردقب ددمي هنإف

 كلذ ناك نإو . هل كلذف . كلذ ةميق ذخأي نأ ةعطقلا هنم ذخؤي
 . هتميق يرتشملا ىلع دري امنإف هيف وه يذلا رصملا يف ذخؤي ال ءىشلا

 ةرشعب عطقلا عيب الام ىرتشا لجر نع لئاس لأس : ةلأسم

 رادقم ثكمو ةتس يبأ نمز يف ةتس ىلإ عطق يزومره رانيد فالا
 غلب املف عاشم هل بيصنب ميتي عيفش هلو . نينس سمخ وأ نينس عبس

 تيرتشأ ةتس يبأ مهارد تملس ينإ عيفشلا يرتشملا ملعأف عفتشأ متيلا

 . دوهشلا ةرضحب هتس يبأ مهارد ريغ مويلا كلذ نكي ملو لاملا اهب
 عيفشلا نع لئاسلا اذه لأس . مويلا مهارد الإ يلع ام عيفشلا لاقف

 يرتشملاو . ال مأ هتعفش لطبتأ ةتس يبأ ةلماعمب مهاردلا ملسي مل اذإ

 هنا لوقي عيفشلاو . يزومره رانيد فالآ ةرشعب ىرتشا هنإ لوقي
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 ةرثك يف . ال مأ هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا نوكيأ لقأب ىرتشا
 ٠ اهتفص ديدحتو مهاردلا

 قحلا قيرط ىلإ يداهلا هللاو . باوجلا . ال مأ اهريغو ةتس يبأ نم

 دمحم عماج نم رايخألا ءاملعلا نع راثآلا نم هظفحأ يذلا باوصلاو

 عيفشلا ىلع نأ عرشلا نايبو فنصملاو ءايضلاو ايركز يبأو رفعج نبا
 . يرتشملا اهملس ةدودحم ةلماعم نم ناك نإ يرتشملا ملسي ام ملسي نأ

 لوق كلذ يف لوقلاو بايثو ناويحو بهذو ةضف نم اهملسي نأ هيلعف

 نإف . ةتس يبأ ةلماعم نم اذكو اذكب تيرتشا ينأ . هنيمي عم يرتشملا

 تذخا عيفشلا لوقل باوجلاف . يرتشملا لوق لوقلا لعج مل لئاق لاق

 ملعا اذاف هلوق لوقلا نأ حص رثألا اذهب ءاج املف . نمثلا مك يتعفش
 يبا عطق نم يزومره رانيد فالا ةرشع يمارد نأ عيفشلا يرتشملا

 كلذ يف ملعأ الو . هتعفش تلطب هيلإ اهملسي ملف مايأ ةثالثلا يف ةتس

 يبا نم مهاردلا ميلست يف هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا نأ يف افالتخا
 مهارد ريغ اذو اذ مهارد ملس دق هنإ عيفشلا ىلع ةنيبلاو اهريغو . ةتس

 نب نسحلا يلع يأ نع . هذه يهو ع رشلا نايب يف اذكه ةتس يأ

 ةرشعب ةعفش ىرتشا انالف نأ هغلب لجرو { ناغع نب دمحم نب دمحأ

 رخا ثلاثلا موي ناك املف ةميدق اهنأ نظو يرتشملا نم اهعزتناف مهارد

 بهذف ةيرط مهاردب تيرتشا ينإ لاقف . مهاردلاب هيلإ ىتأ تقولا
 . ال مأ ةعفشلا هتوفتأ . تقولا تاف ىتح دجي .ملف ةيرطلا بلطي
 مهاردب ىرتشا هنأ حصي نأ الإ هتعفش تلطب مايألا ةثالثلا تلخ اذإف

 هللاو هتعفش هل تناك كلذ حص ىتمف اذه هلوقب اهنع هعفدو ةميدق
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 ٠ دري نأ دارأو لجر نم هل ةعفش عزتنا نمو ءايضلا باتك يفو . ملعا

 لوقلا اولاقف . ريناند اهيف تنزو ينإ ةعفشلل يرتشملا لاقف . مهارد هيلع

 ةثالثلا يف ريناندلاب تاي مل نإو . ريناندلا ملسي نأ هيلعو كلذ يف هلوق

 ملعا هللاو هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلاو كلذ دعب هل ةعفش الف مايألا

 عيفشلا اهعزتناف ريناندب ةعفش لجر ىرتشا اذإو ايركز ييأ عماج نمو
 ثالثلا يف ملسي مل نإف . مهاردلا هيزجت الو ريناند ملسي نأ هيلع نإف

 باتك نمو . ملعأ هللاو نمثلا يف يرتشملا لوق لوقلاو . هتعفش تلطب

 لاقو . مهرد فلأب اهتيرتشا يرتشملا لاق نا تيأرأ تلق عرشلا نايب
 يعم لاق . فلأب اهعاب هنإ عئابلا لاقو . مهرد فلأب اهتيرتشا عيفشلا

 نعو هنمو . ةعفشلا ماكحأ يف عيفشلا ىلع يرتشملا لوق لوقلا نإ

 اذكب اهارتشا وه لاقف ةعفشلا بحاص اهبلطو ًاضرأ ىرتشا لجر
 لوقلا ناف يرتشملا ىمس امم لقأب اهارتشا هنا بلاطلا لاقو . اذكو
 كلذ نودب اهازتشا هنإ ةنيبلاب رخآلا يتأي ىتح هنيمي عم يرتشملا لوق

 لب عيفشلا لاقو. مهرد فلأب اهتيرتشا يرتشملا لاق اذإ عضوم يفو
 لاق ول كلذكو يرتشملا لوق لوقلا ناك . مهرد ةئامسمخب اهارتشا

 هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا ناك ةئامسمخب اهتيرتشا.لب يرتشملل عئابلا
 لاق ول كلذكو . ايركز يبأ عماج يف و . هيلع عئابلا لوق لبقي الو
 لوق لوقلا ناك ةئامسمخب عيفشلا لاقو مهرد فلاب تيرتشا يرتشملا
 مهرد ةئامسمخب اهتيرتشا يرتشملل عئابلا لاق ول كلذكو . يرتشملا

 عيفشلا تبني نأ الإ . هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلاو . هيلع هلوق لبقي مل
 نمثلا يف لوقلاو . يراوحلا نبا لضفلا باتك يفو . كلذ ريغب ةنيب
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 نسحلا يبأ رصتخم يفو . بلاطلا ىلع ةنيبلاو . هنيمي عم يرتشملا لوق
 نإو ذخأ عيفشلا ءاش ناف . هنيمي عم يرتشملا لوق نمثلا يف لوقلاو

 لوقلا ناك نم نأ ىلع يرتشملا قيدصت يف ىرخأ ةجحو . كرت ءاش
 ةعستب ىرتشا يرتشملا نأ عيفشلا ىعدا اذاف ىلوأ ةنيبب تناك هلوق

 ىلع ىأو فالا ةرشع يرتشملا ىعداو ةنيب كلذ ىلع يتأو . فالا

 كلذ يف ملعا الو . عيفشلا ةنيب نم ىلوأ يرتشملا ةنيبف ةنيب كلذ
 هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا نأ حص ملعو اذه حص املف . ًافالتخا
 فالآ ةرشع همهارد نأ عيفشلا يرتشملا ملعأ اذإ اذه ىلعف . ملعا هللاو

 موي نم هل يتلا ثالثلا يف اهرضحي مل و اهعفري ملف ةتس يبأ عطق نم
 . ملعا هللاو افالتخا اذه يف ملعأ الو . هل ةعفش ال نأ عفتشا
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 ثلاثلا بابلا

 عاب هنأ عئابلا رقأ اذإ عيفشلا يف

 اهضرأب ةلخن عاب هنأ رقأ وأ يرتشملا ركنأو

 بلط اذإ عيفشلا يفو هريغل ءارشلاب رقأ وأ ةعيقو اهنإ يرتشملا لاقو
 هبشأ امو ةعفشلا هيلإ ملسف لوألا ريغ رخآ عفشتسا مث يرتشملا ركنأف
 . نيعم نب دمحم نب رمع ىلإ دمحأ نب نسحلا يلع ييأ نع بسحأ كلذ

 اهعرتناف ديز ىلإ رمف ديزل اهعاب هنأ اهبحاص هفرع ةعفش هل لجر ينو
 هرارقإب ةعفشلا يف فرصتي نأ هل لهف ائيش ريشأ مل ينراف هل لاقف . هنم

 يف هجولا فيك وأ ءارشلا ركنمل هيلع انيد نمثلا نوكيو اهعاب هنأ
 بحاصل ناك عيبلاب رقأ اذإ عئابلا نأ تفرع يذلا باوجلا . كلذ

 هيلاف ءارشلاب يرتشملا رقأ ناف هعاب هنأ عئابلا رقأ نمم اهعزني نأ ةعفشلا

 هتعفش ذخأ اذهل ناك . ءارشلا يرتشملا ركنأ نإو . نمثلا ملسي

 نوكي هنأ انأ تدجوو . ملعا هللاو عئابلا ىلإ هملسي نمثلا نأ بسحأو
 . يرتشملل انيد

 © هريغ ةلخن سياقت ةلخن هل لجرو . بسحأ اميف هنعو : ةلأسم

 . ةعيقو اهتيرتشا يرتشملا لاقف ةعفشلا اهيف دري دارأف تعيب اهنأ هغلبو
 فيك وأ يرتشملا وأ عئابلا لوق لوقلا . اهضرأب اهتعب عئابلا لاقو
 امب رقأ دق عئابلاو ائيش ظفحأ مل ملعا هللا باوجلا . كلذ يف مكحلا
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 كانه نكت مل اذإف . هيف ةعفش ال امب رقأ دق يرتشملاو . ةعفشلا بجوي

 نإو . ضرألا ةعفش هل نأ رظنلا قيرط نم بحاف سايقلاب الإ ةرضم
 يف رظناف ًائيش كلذ يف ظفحأ الو كلذ هل ناك يرتشملا نيمي دارأ

 . كلذ

 نعو هللا همحر حور نبا دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 هركنأف هتعفش ةعفشلا بحاص بلطو لجر ةعفش ىرتشا لجر
 اهارتشا هنأ رقأ وأ متيل وأ بئاغل وأ هدلول هارتشا هنأ رقأ وأ يرتشملا

 تفصو ام ىلعف . مكحلا فيك ءالؤه دحأ ىلإ اهلاز دقو . هسفنل

 كلذ نم ءيش يف ةجح هيلع سيلو يرتشملا نم هتعفش ذجأ عيفشللف
 فاصنالا هلف ةلوبقم ىتح ةجح ةعفشلا هيلا تليزا يذلا رضحي نأ الإ

 نم . عيفشلل ةعفشلا هميلست يف ةجحلا ءانثتسا مكاحلا ىلعو كلذ يف
 . يرتشملا دي

 لاملا اذه ىرتشا ام ركني يرتشملا ناك نإف ةعفشلا يف : ةلأسم
 أرب نم ىلع نيملا ناك دحأ ىلإ هنم أرب ناك نإف . لاملا اذه نم ربو

 نع ةرضملا عطقي نأ عيفشلا دارأف دحأ ىلإ هنم أربي مل نراف .. هنم هيلإ
 نكلو . كاجلا نم مكح الب كلذ هل ناك هضراعي نم رظني ىتح هسفن

 نم رظني ىتح قيرطلا وأ اقسملا عطق نم هيأرب عيفشلا كلذ لعف نإ
 ةبلاطملا نوكت كلذ دنع مث . قيرطلا وأ اقسملا بلط يف هضزاعي يذلا
 . عيبلاب الو ءارشلاب الو هتعفشب ةنيب عيفشلا عم نكي مل اذإ اذهو

 بلطف لجر ضرأ سياقت ةلخن ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
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 ةعفش الو قدصملا وه لاق . ةعيقو اهتيرتشا امنإ يرتشملا لاقف ةعفشلا

 عئابلا لاق ناف هل تلق . اهضرأب اهارتشا هنإ ةنيبب يتأي نأ الأ اذه

 اذهو قدصملا وه لاق . ضرألا نم هيلإ أربو اهضراب هل اهتعب ينإ
 د
 . هتعمس

 كلت عفشت اضرأ رخا ىرتشاو اضرأ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 رخآلا لاقو . ةعفشلا ذخآ انأو . كلبق تيرتشا ينإ لاقف . ضرألا
 . ينارش لبق كءارش نأ ملعأ ام هللاب فلحأ انأو كلبق تيرتشا انأ

 يذلا ىلع امنإ لاق . كئارش لبق فارش نأ اعطق فلحأ انأ بلاطلا لاق
 يه مث هئارش لبق . لجرلا كلذ ءارش نأ ملعي ام فلحي نأ ىرتشا

 ةعطقلا عفشت يتلا ةعطقلا كلت ىرتشا هنأ ةنيب اذه رضحي نأ الإ هتعطق

 .اهذخأي مث اذه ءارش لبق اهارتشا يتلا

 انالف نأ هغلب لجر نعو . يدنع اميف نسحلا ييأ نعو : ةلأسم

 مكحي ام ىلعو بحي ام ىلع هنم اهعزتناو هيلإ لصوف هتعفش ىرتشا
 ملف نالفل اهتيرتشا امنيو يسفنل اهرتشا مل نإف نالف هل لاقف . اهب هل

 ام ىلعف . هتوفي ام رادقمب يناوتو . هنم بلطي نالف ىلإ اذه بهذي
 اميف هيلع جتحا ةجحلا هلانت عضوم يف نالف ناك نإ ليق دقف تفصو

 يبص وأ ةجحلا هلانت ال عضوم يف ناك نإو . يرتشملا اذه هب هل رقا

 نم هيلع تبجو امب ىرتشا امب يرتشملا اذه ذخأو . هتغفش عيفشللف

 اندز ام الإ هريغل ءارشلاب رقي نميف اندجو اذه بسح ىلع . ةعفشلا

 رقأ ناك نإ هريغل يرتشملا رارقا ىلإ تفتلي ال لوقنو . انظفل نم نحن
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 ناك هنأ هيلع دهشت ةنيب تناك نإ كلذكو . ةجح هيلع هكردت ال نمل

 هللاو . هلوق ىلإ تفتلي مل دحأل هب رقأ عيبلا دنع نكي مل و هل ءارشلا

 هتعفشب هيف عيفشلل مكح ءارشلا حص اذإ . هريغو اذهأ يف لدعلاب ملعأ

 نإف . اهنم آربو هريغل اهنإ لاق اذإ هنإ لوقنو . قحلا هبجوي ام ىلع
 هيلا زربي نم ملعي ىتح مكاحلا يأر ريغب هتعفش زوجي نأ عيفشلا دارأ

 . قحلا امهنيب ناك اهيف هتبلاطمل رهظ نم لكو كلذ هل ناك هتبلاطم

 ىلع ىعدا لجر نعو هللا همحر يلع يبأ نع بسحأ امم : ةلأسم
 بلطو عيبلا كلذ ركنأ هيلإ ىعدملا ناو . هلام نم ةعطق هعياب هنأ لجر
 ذخأي نأ فاخأ لاق . ةعفشلاب اهذخأي نأ ضرألا كلت ةعفشب لجر
 عيبلا لطبف . مكاحلا ىلإ امهرمأ دروو عيبلاب رقأ اذإ ةعفشلاب ةعطقلا كلت

 . هريغ نمو . بلاطلل ةعفش عبأ الف مل لاقو كلذ نع عئابلا عجر نإو

 رقأ ناف . هتعفش ذخأ عيفشلا ىلع بجو عيبلاب عئابلا رقأ اذإ لاق

 هزأب عئابل رقأ دقف عيبلا ركنأ نإو . نمثلا ملسي هيلإف عيبلاب يرتشملا
 دق هنأل عئابلا ىلع كلذ تبثو ةعفشلاب عيفشلا در دقو نمشلاب هلازا

 . يرتشملاو عئابلا ىلع عيفشلا هقحتسا يذلا نمثلاب هدي نم لاز هنأ رقأ

 لجر يف بوبحم نب دمحم لاق . خسانلا اهداز ةدايز : ةلأسم

 هاطعاف رخآ عيفش ءاج مث . هركنأف هيلإ اهبلطو لجرل ةعفش ىرتشا
 يذلا ملع نإف تلق . يرتشملا اهايا هاطعأ يذلل يه لاق . اهايإ

 يذلل ءيش الو بلط يذلل يه لاق . بلطي ملف عيبلاب هيلإ تملس

 . بلطي ملو ملع

٢٢٣٥



 يبأ نع رفعج وبأ لاق . حاضولا نب دايز لاقو ةدايز : ةلأسم

 رقاف رخآ ءاج مث اهايإ هدحجف لجر ىلإ هتعفش بلط الجر نأ يلع
 لاقف لاق . اهيلإ اهملس يذلل يه ىلع وبأ لاقف لاق . هيلإ اهملسو هل

 هل رقأ يذلل يه لاق . بلط دق هنا تلقف هيف هترظانف . رفعج وبأ

 يف باوصلا كلذ دعب ترصبأ مث رفعج وبأ لاق لاق . هيلإ اهملسو
 . "هللا همحر يلع يأ لوق

 يرتشملا ركنأو لجرل اضرأ عاب نم ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 عئابلا ناك اذإ هنإف . هتعفش عيفشلا بلطو . هل رقم عئابلاو . ءارشلا

 عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ةعفشلاب لاملا اذه ذخأي نأ هلف هل ارقم
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 عب ارلا بابلا

 طرشب عقو اذإ عيبلا ف ةعفشلا

 نهرلا يف كلذكو . ةعفشلا يفو رايخلا

 فارشالا باتك نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 كلام لاق . رايخلا طرش ىلع يرتشملا صخشلل ةعفشلا يف اوفلتخاو
 ناك نإ يأرلا باحصأ لاقو . رايخلا يرتشملا عطقي ىتح هيف ةعفش ال

 ةعفشلا هيفف يرتشملل رايخلا ناك نإو . هيف ةعفش الف عئابلل رايخلا
 لاق . هكلم متي ىتح هيف ةعفش ال رخا لوق هيفو . يعفاشلا لاق هبو

 عقو اذإ هنإ لوق هيف . مهلوصأ ىلع انباحصا لوق يف جرخي ديعس وبأ
 يف متو عيبلا لصح ىتم ةعفشلاب درلا عيفشلا ىلع ناك رايخلاب عيبلا
 لوقو . هتعفش تلطب بلطي مل ناف ةعفشلاب هل وهف يرتشملا كلم

 ناك اذإ هنإ لوقو . عيبلا متي ىتح ةعفشلاب درلا عيفشلا مزلي ال هنا
 هتعفش ذخأ دق هنأ عيبلاب ملع ام نيح نم درلا هيلع ناك يرتشملل رايخلا

 ىلع نكي مل عئابلل رايخلا ناك اذإو . عيبلا اذهب يرتشملا اهكلم ىتم
 اذهو عيبلا هل متيو . يرتشملل رايخلا متي ىتح هتعفش بلط عيفشلا

 يف هلام نم ةعطق نهرأ لجر نعو باتكلا نم ةلوقنم : ةلأسم

 اهبلطو . ةعفشلا نهرملا بلطف اهنم لفسأ ةعطق تعيب مث لجر دي
 ىلوأ نهرلاف. عفشأ امهيأف عفشأ انأ امهنم دحاو لك لاقو نهترملا

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . نهترملا نم ةعفشلاب
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 سماخلا بابلا
 اهريغ عم هتعفش تعيب اذإ عيفشلل تبني اميف
 . اهدحو هتعفش عزني نأ هل له . ةدحاو ةقفص
 كلذ نم تبني امو . ةعفشلا يرتشم لالتعا يفو

 تبني ال امو (

 لجر دي يف هلام نم ةعطق نهرأ لجر نعو يراوحلا يبأ نعو

 لاقو نهترملا اهبلطو ةعفشلا نهرملا بلطف اهنم لفسأ ةعطق تعيب مث
 نم ةعفشلاب ىلوأ نمهارلاف . عفشأ امهيأف عفشأ انأ امهنم دحاو لك

 . نهترملا

 رتشم ناك يداب سرع هل لاقي لجر يف تركذو هنعو : ةلأسم
 هذخأيل ءاملا بلطي عيفشلا ءاجف ءاملاو لخنلا عاي هنأ مث ءامو لخن

 قفني سيل لخنلا نإف لخنلاو ءاملا ذخ لخنلا بحاض هل لاقف ةعفشلاب

 سيلف لخنلا امأو يتعفش هنأل ءاملا ذخآ امنإ عيفشلا لاقف ءاملاب الإ ينم

 مامالا ناسغ مامالا نمز يف ينع اذه ناك دقف تفصو ام ىلعف اهذخا

 كلذ يف اومصتخاف . رشبملا نب ديعس ناك يضاقلا نأ الإ بسحأ اميف
 ديعس لاقف . ءاملا عديو هدحو لاملا ذخاي نأ عيفشلا بلطف ديعس ىلإ

 ىلع مكحو . كلذ لعفأ الف . ريمحلا غ وارم اهعداو ءاملا كيطعأ

 اضقو ىضم دق مكح اذهف اهعدي وأ ءاملا عم لاملا ذخأي نأ عيفشلا

 ءاضرلا هبو هللا ءاش نإ لدعلا هبو ىضمو فلس دق نمم هب اضق نم هب
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 نحنو نحن لوقن هبو لوقلا اذهب نولوقي مهانكردأ نيذلا كلذكو
 امهعدو ءاش نإو لخنلا عم ءاملا ذخأ عيفشلا اذه ءاش نف عبت مهل

 كايإو هللا انقفو . ()رداوص لخنلا لعجيو ءاملا ذخاي نا هل سيلو

 اميلست ملسو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . باوصلاو لدعلل

 . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو

 نأ يرتشملا يبأف هتعفش تقو يف عيفشلا بلط اذإف : ةلأسم

 ىلإ وأ نيملسملا ىلإ كقح بلطا هل لاق ناك نإف . هتعفش هيلإ ملسي

 . هتيالو ىلع هنأ الإ ءاسأ دق اذه نإ لوقيف . عيفشلا بلطي ملف مكاحلا

 . قحلا نع عنتما دق هنال

 ةعفش ىرتشا لجر يف بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 وأ أموي ثكمف يتعفش تذخأ دق ينإ ةعفشلا بحاص دهشأف لجرل

 ىلع تفقو امل ينإ لاقف يرتشملا ىلإ عجر مث . مايأ ةثالث وأ نيموي

 . ينم اهتذخأ دقو كنم اهلبقأ ال يرتشملا هل لاقف اهديرأ الو اهب ضرأ

 امنإو هتعفش نم ذخأ ام فرعي مل ولو عيفشلا ىلع ةتباث ةعفشلا لاقف

 . لطبتف . ال نأ هلف نمنلا ميلست

 نيرشعب يرتشملا اهارتشأف دحأل اهعدأ الو يتعفش يتلخن ةلخنلا كلت

 . اهيقسي ءيش ريغب ةرداص ينعي هلو ىنعملا يل رهظي ملو ىداوم ةخسن يفو )١(
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 طرتشاو ةعفشلاب ينم ذخؤت اليكل مهارد ةسمخ ىوست يهو . امهرد

 مثإ ال مأ كلذ يف أمئآ ًافطخم يرتشملا نوكيأ تلق . عيفشلا ىلع كلذ
 نما الف عيفشلل ررضلا كلذب دارأ نإ هنإ يعم لاق . كلذ يف هيلع

 غولبلاو ءارشلا نم بجي ام الإ اررض كلذب دري مل نإو . مثإلا هيلع
 ةعفشلا هل تبجو اذإ رايخلا عيفشللو . مثإ كلذ يف يل نيبي الف . هيلإ

 . كرت ءاش نإو ذخأ ءاش نإ

 نم ائيش لجرلا يطعي لجرلا يف رشبملا نب ديعس نع : ةلأسم
 لخدي ىتح نمثلا ةيطع يف رثكيو هل قفنيف هلام عيب يف هعفنيل هلام
 لزانملا نب رفيجل ديعس لاقف . الغلاب عيفشلا ذخأيف ررض عيفشلا ىلع

 كلت تسيلو . زوجي ال يدنع كلذو ديعس لاقو لاق . مارح كلذ

 الو عئابلل زوجي ال معن هريغ لاق . اذه ىلع هاطعأ امنإ ناك اذإ ةيطعب

 هدر هيلعو مارح وهف رجألا نم كلذ ىلع ىطعملا ذخأ امو . ىطعملل

 هجوب هرذع لزنيو ردقي نأ الإ ذخأ ام دري ىتح يدنع هل ةبوت الو

 عئابلل زوجي ال كلذكو اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي الف . هوجولا نم
 لاتحا دق يذلا كلذب عيفشلا ربخي نأ هيلعو . كلذ يف مثا وهو كلذ

 هأربأو كلذ نم هلجأ ناف . نمثلا يف هيلع داز ىتح هيلع سلادو هيلع
 هيلع يعم ناك كلذ نم هربي مل نإو . هعسي كلذ نأ توجر هنم

 . اهلثم نمث ىلإ عجريو ، سيلدتلا كلذب نمثلا نم دازام هيلع دري نأ
 عيفشلا بلطف لجرل ةعفش الام عاب لجر نعو : ةلأسم

 هتئج ام ىتم ينإ يرتشملا ىلع تينثتسا ينإ عئابلا لاقف . هتعفش
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 نم كلذب ملع دق ناك نإف . يرتشملا كلذب رقأو يلام يلف مهاردلاب

 تباث هلوق ناف هتعفش عيفشلا بلطي نأ لبق امهدحأ وأ يرتشملو عئابلا

 بلط ام دعب ءىشب سيل كلذ هلوق ناف . هنم كلذ ملعي ال ناك نإو
 . هت ٠ = ہفشللو . ه ٠ ح

 لياجأ هل ناك ول هعاب يذلا لاملا بحاص يف لاقو : ةلأسم
 . هريغل لياجأ نهنيب عطقي ةقرفتم تناك ولو ةدحاو ةلاجإ اهبسح ةدع

 . هتعفش بلط نع هعفدي نأ هل سيلو . ةنيادملاب ةعفشلا نوكت

 ىفخاو لام ىرتشا نإف تلق . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 عيفشلا ملعام ىتمو معن لاق . ال مأ كلذ هل زوجي ةعفشلا لاحل هؤارش
 سيلو يرتشي لاق عيفشلا ذخأي نأ بغري ال يرتشملاو ةعفشلاب ذخأيلف
 . همالعإ هيلع

 ائيش لجرلا يطعي لجرلا رشبملا نب بسحأ ديعس نع : ةلأسم
 لخدي ىتح نمثلا ةيطع يف رثكيو هل قفنيف هلام عيب يف هعفنيل هلام نم
 لزانملا نب رفيجل ديعس لاقف . الغلاب عيفشلا ذخأيف . ررض عيفشلا ىلع

 ةيطعب كلت تسيلو زوجي ال يدنع كلذو ديعس لاقو . مارح كلذ
 . اذه ىلع هاطعأ امنإ ناك اذإ

 دارأو لجرل هلك وهو لاملا يرتشيل لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 اذإ لاق . هيلع ىوقي ال ام كرتيو هنمث ىلع ىوقي ام هنم ذخاي نأ
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 ذخأي وأ هتلمج كرتي نأ هيلع تيأر ةدحاو ةقفصو ةدحاو ةدقع ناك

 اهعفشب تناكو . هل عفش اهلك يهو ةقرفتم عطق تناك نإو . هتلمج

 ذخاي وأ هتلمج كرتي نأ هيلع ناك هب عفشي امم ادحاو ءيشب اهلك
 . ىرخالا ةعطقلا هب عفشي يذلا تسيل ةعطق لك ناك نإف . هتلمج

 هلك لاملا عفشي هناف هل تلقف . ةدقعلا نم ءاش ام ذخأي نأ هل تيأر
 اذه نأل . اذه ام ةدقعلا نم ذخأي نأ هل لاق . دحاو ريغ قيرطب

 عطقي ةدحاو ةعطق لاملا ناك نإف تلق . قيرطلا كلذ ريغ قيرطلا

 عيب ةدقع ىأ ذخأي نأ هل لاق . ىرخألا ريغ عيب ةدقع دحاو لك

 ةعطق ناك نإ تيأرأ تلق . امهضعب يغبن ال نيتدقع ءاش نإو ءاشي

 عيب ائيشف ائيش لاملا عيب مث اهلوأ نم ةلخن وأ نيتلخن عفشت ةليوط لاملا

 نيتللا نيتلخنلاو لاملا ذخأي نأ ردقيال هنأ جتحاف . ةدحاو ةميق كلذ

 . ةتلمج ةخسن كرتي وأ هتلمج ذخأي نأ هيلع دحاو لاملا لاق . عفشا

 اميف ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم ييأ باوج نمو : ةلأسم

 بلط عيفشلا نأ مث . لجرل ةعفش ىرتشا لجر نع تلأسو نظأ
 كنإ ىلع عضوملا اذه تيرتشا امنا يرتشملا لاقف . يرتشملا ىلإ هتعفش
 مهرد يتئام يرتشملا لاقف نمثلا نع هلأسف كل وهف هيف تبغر نإ

 يذلا لاقف نمثلا نم كصقنأ نأ يرتشملا لاقف اهذخأي نأ عيفشلا ىبأف
 . ًامهرد نيسمخ لاق اهيف ينصقنت مكف اهيف يل ةجاح ال ةعفشلا هل تناك

 نيسمخو ةئامب عيبلا هيلع بجوأف . امهرد نيسمخو ةئام كنم ذخاو

 نيسمخو ةئامب عضوملا نم ةعفشلا بحاص ىلإ يرتشملا ىربو امهرد

 مدقو ةعفشلا هل تناك يذلل راص دق عضوملا نأ ىلع اقرتفاو امهرد
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 نماضلا اهملسي مل و مهاردلا ترخأتف مهاردلاب هل نمض الجر عئابلا

 رمثف لخن وه عضوملاو . دلبلا نع عضوملا كلذ هيلإ لاز يذلا باغ وأ
 لخنلا هيلا تلاز يذلاو نينس اهزاحو لخنلا ةرمث لخنلا لازأ يذلا

 ةرمثلا زوحي يذلا لوقيو اهزوحيف ةرمثلا تقو رضحي مل و بئاغ
 مهاردلاو . ىماتي ةقرو فلخو ةرمنلا زوحي يذلا كله نأ ىلإ جارخلاب
 نم صلختي فيك تلق لخنلا هذه هيلا تلاز يذلا لجرلا ىلع دقن
 ام هلمج نم اهيضقتسي وأ ةلغلا بسحي فيكو هيلع يتلا مهاردلا هذه

 اولاق لخنلا هذه نولمعي اوناك نيذلا ريدايبلا نأ لوقت ام تلقو . هيلع

 غلبي نينسلا لعلو تغلب مك ظفحن مل ةنسو اذكو اذك ةنس يف انبصأ
 . ديزت وأ نينس سمخ اهددع

 عيفشلا ىلإ لقتنا لاملا اذه ناك نإ هللا كمحر اذه يف باوجلا

 يهو ةلغلا هيلعو عئابلاو هبحاصل رمثلاف ةعفشلا هجو ىلع سيل عيب
 نمثلاو اهبحاص نذإاب الإ ةلغلا نم عفري ال جارخلاو لاملا بحاصل

 اوناك ام لبقت ال ريدايبلا ةداهشو . ىماتيلا عفن يف عفري هخسن فرصي

 لام يف بجي الو الودع اوناك اذإ مهيديأ نم لاملا لاز اذإ لبقتو هيف
 ماكحلاو ريدقتو ثيحبت ريغ نم ةلداعلا ةنيبلاب حص ام الإ كلاهلا

 وه معن لاق ديعس وبأ هنأ وجرأو هريغ لاق . نيقيلاب الإ نومكحال

 اوماد ام مهتداهش لبقت ال ريدايبلا نأ هلوق الإ ركذ ام لك يف لاق اك

 امأو . لصألا يف كلذف هيف مهتداهش تزاج هنم اوجرخ اذاف لاملا يف

 مهنم لعف اذهف ةنس يف اذكو اذك انبصأ انإ مهلوق نم هيلع اودهش ام

 ىلإ راص هنيعب ءيش ىلع اودهش نإو . مهلعف ىلع مهتداهش زوجت الو
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 نيجراخ اوناك وأ لاملا يف اوناك اذإ كلذ زاج اذه لام نم لجرلا اذه

 . هنم

 لوقيو ةعفشلا رمأ فعضي ةديبع وبأ ناك نايفس وبأ لاق : ةلأسم

 لجر اهب ىلتباو لاق .بئاغ ىلع سبحي وأ ربكي ىتح ميتيلا لام سبحي
 اهيف رباجل له لسف خئاشملا ىلا بهذا لاقف هلأسي هءاجف نيملسملا نم
 اهاري ناك ارباج نأ دجوف لأسف يدمحيلا لزانم ىلإ ءاجف لاق رثأ

 . رباج لوقب اهذخأي نأ رمأو اهبجويو

 له لجرل ةعفش وهو الام لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 يرتشملا ناكو عيفشلا مهيلإ بلط اذإ عيبلا بحاص اومتكي نأ دوهشلل
 زوجي الف . تفصو ام ىلعف . مهتداهش اومتكي نأ دوهشلا رمأ دق

 ىلص يبنلا مكح بجاو قح ةعفشلاو مهتداهش اومتكي نأ دوهشلل

 . انغلب اميف ملسو هيلع هللا

 نم هتوم دنع كلاهلا هيضقي اميف درلا يف ثراولاو : ةلأسم

 كردي الف ءافوب هل سيلو لوقي نأ الإ عيفشلا نم ىلوأ وه لوصألا
 . هتعفش عيفشلا الو ادر ثراولا

 . هلام نم ًائيش انالف ىضق دق هنإ ًادوهش دهشأ نمو : ةلأسم
 قحب لقي مل و هدحال ام اذكو اذك انالف تيضق دق ينا اودهشا لاقف

 نإو . تبني هناف ةحصلا يف اذه لاق نإ لاق . كلذ ريغ الو . ىلع

 . هتميقب .ةعفشلا هيفف تبث اذإو فعضلا ىلإ هنإف ضرملا يف ناك
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 نالفل اذكو اذك عضوم نم هلام نأ دهشي يذلا نعو : ةلأسم

 ثدح نإ لاق وأ توملا ثدح هب ثدح نإ هيلع هل قحب نالف نب

 كلذب دهشأ نا لوقأف تمي مل وأ تام وأ تم نإ لاق وأ ثدح هب
 لاقو . هتميق هل دوهشمللو هل وهف هل يذلا ذخأ دارأو ماقأو ضرملا يف

 هل دهشأ يذلل وهف تام نإف قحلا نم هيلع هنأ هب رقأ ام لاق نم

 متيف ءافوب هل هسيلو لوقي نأ دارأ نإ هذخأيو هتميق دري نأ ثراوللو

 نإ وأ ثدح هب ثدح نإ وأ تومل ثدح يب ثدح نا لوقو . هل

 عيفشلا هبلطو ثراولا هذخأي مل نإو . براقتم يدنع كلذ لكف تام
 . ءافوب هل هسيلو هلوق يف الإ ةعفشلا هل نأ يدنعف

 الجر اهالو مث اضرأ ىرتشا لجر يف لاق نم لاقو : ةلأسم
 هركف لجرلا نم هئارشب أاكص هل بتكي نأ بلطو عيفشلا اهذخأف رخآ
 . هل بتكي نأ يلاولا هرمأي لاق

 ىلإ ةعفشلا ملسو ةعفشلاب هيف كردأو الام ىرتشا نمو : ةلأسم

 كلذو . ةعفشلاب هيلإ اهملس دق هنإ اهب هل دهشي نأ هيلعف . اهبحاص

 . هب اهتيرتشا يذلا اهنم هنم تضبق دق ينإو هتعفش اهنإ تحص نأ دعب

 . اهيف يل قح الو اهنم هيلإ تئرب دقو

 لبق تام مث هتعفش بلط اذإ عيفشلا نإ ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 اذإ امأو . مهف نوكتف اهوبلطي نأ هدعب نم هتثرول وأ هيلإ ريصت نأ

 ملع تام نأ ىلإ هتايح يف اهبلطي مل تام يذلا لوألا عيفشلا نكي م
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 يرتشملا تام نإ كلذكو . هدعب ةعفش هتثرول نكي مل ملعي مل وأ اهب

 يرتشملا تام نإو . هتعفش هتبلاطم ىلع وهف عيفشلا بلط نأ دعب نم
 تتامو تام دق يرتشملا نال عيفشلل ةعفش الف عيفشلا بلطي نأ لبق

 هثراول نكي مل هيلإ ةبولطملا وأ ةعفشلا بلاط تام اذإ ليقو . هتجح

 . بهوت الو عابتالو ثروت ال عفشلا ليقو . هدعب نم اهبلطي نأ
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 سداسلا بابلا

 امو . عفشلا يف ةجح هربخ نوكي نميف

 عيبب ملعي مل نميفو كلذ يف ةجحلا هب موقت
 كلذ ملع هب بجت يذلا ببسلابو هتعفش

 دهشأو ضرأ وأ لخن ةعطق ىرتشا لجر نعو يراوحلا يبأ نعو

 ىلع ةجح كلذ نوكيأ عيفشلا مهنم لجر ربخأو لودع ريغ ادوهش
 تفصو ام ىلعف . ال ودع اد وهش اونوكي ىتح وأ عيبلا ةفرعمب عيفشلا

 دوهشلا دحأ وأ يرتشملا وأ عئابلا هربخأ اذإ هنأ رثألا هب ءاج يذلاف
 وأ ًالودع اوناك عيفشلا ىلع ةجحلا تماق دقف عيبلا ىلع اودهش نيذلا

 ىتحف عيبلا ىلع اودهش نيذلا دوهشلا ريغ نم هربخأ اذإو . لودع ريغ

 لجر عيفشلا ربخأف عيبلا ىلع ةنيب تدهش اذإ تلقو . ًالودع اونوكي
 ىتح مأ عيبلا ةفرعمب عيفشلا ىلع ةجح كلذ نوكيأ دوهشلا نم دحأ وأ

 ىلع تماق دقف دوهشلا نم دحاو هربخأ اذإف . اعيمج نادهاشلا هملعي
 دق ينإ لجرل لاقف ةيرق ىلإ جرخ الجر ناف تلقو . ةجحلا عيفشلا
 تبثي ال لاق . ًاقح نوكي نأ ىسعو هقدصي ملف كتعفش تيرتشا
 ل نإ يرتشملا لاق ناف تلق . ءارشلاب وه ملعي ىتح هيلع كلذ

 كلذ نوكي له كعم حصي ىتح ةقث دي يف مهاردلا لعجاف ينقدصي

 . معن لاق .. هل

 هتعفش تعيب لجر نعو يراوحلا يأ باوج نمو : ةلاسم
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 ىتح ةعفشلا بحاص لاق . هتعفش تعيب انالف نأ ةقث لجر هربخأف

 نإ هل ليقف لأس مم اهتذخأ ازئاج اهذخأ ىلإ وأر ناف نيملسملا لأسأ

 لعف اهبلطي اهارتشا يذلا ىلإ ربخأ ام نيح نم بهذف رئاج اهذخأ
 نم اهبلطي ملف . عيبلا ىلع دهاشلا عيبلاب هملعأ ناك نإف تفصو ام

 اذإ ةقث ريغ وأ ةقث هملعأ يذلا ناك هتعفش تلطب دقف هملعأ ام نيح

 اذكهو . نيملسملا لأسي هنأ هلوق يف هل رذع الو . عيبلا ىلع ادهاش ناك

 هنيح نم بلطي ملف يرتشملا وأ عئابلا وأ لوألا دهاشلا هملعأ اذأ ليق
 ىتحف ءالؤه دحأ هملعي مل ناك نإو . هل ةعفش الف كلذ ريغب لغاشتو

 . عيبلا دوهش ريغ لدعأ دهاش هملعي

 اهنأ اهب عيفشلا ملعي مل و هتعفش تعيب لجر نع لئسو : ةلأسم
 فيك . ةعفشلا ةقيقح فرعي مل هنأ الإ اهعيبب ملع دقو . هل ةعفش
 ملع نيح ةعفش هل له ةعفشلا هذه تعيب نأ دعب نم ملع ىتح يه

 اهبلطي ملف هتعفش عيبب عيفشلا ملع اذإ هنإ يعم لاق . ةعفشلا هل نأ

 دعب ءاملعلا ملع يف هتعفش اهنأ ملعي ال هنأل اهبلط بجي ام نيح نم
 املاع نكي مل ولو هتعفش لطبتو . رذع يف هل سيلف عيبلاب ملعي نأ
 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو هتعفش اهنأب

 . اهلاطبإ ىرت فيك ةعفشلا تلق يلع يبأ نع رثألا نمو : ةلأسم

 . لطبأ دقف بلطي مل مث يرتشملا وأ عيبلا دهش يذلا هملعأ اذإ لاق

 له تعيب كتعفش نأ تعمس وأ ينغلب هنإ لاقف هملعأ الجر نإف تلق

 لجرل لاقف . ةيرق ىلإ جرخ الجر ناف تلق . ال لاق ًاملع كلذ نوكي
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 لاق . ًاقح نوكي نأ ىسعو . هقدصي ملف كتعفش تيرتشا دق ينإ
 نب نسحلا يلع وبأ لاق . ءارشلاب وه ملعي ىتح هيلع كلذ تبنتال

 هيلع سيلو هملعأ نيح هتعفش تلطب نإ هيلع ليقو . هللا هظفح دمحأ

 نمثلا لعجي نأ يرتشملا بلط نإف . عيبلا هعم حصي ىتت- نمثلا ملست

 اهبلطي مل نإو . كلذ هل ناك عيبلا هعم حصي .نأ ىلإ لدع يدي ىلع

 . ملعا هللاو هتعفش تلطب . لوقلا اذه ىلع

 ناميلس نب دمحمو ةفيذح يبأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 هنا لجرلا غلبف لجر ةعفش ىرتشا لجر نعو . مهجلا نب مشاه ىلإ
 . كلذ دعب بلط هنأ ش . يرتشملا هغلبأ يذلا نكي ل و هتعفش ىرتشا

 دقف هتعفش بلطي ملف يرتشملا ريغ نم ولو كلذ هغلب اذإ هنأ ىريف

 لقي ملف هملعأف الوسر يرتشملا هيلإ لسرأ نا تيأرأ تلقو . اهلطبأ

 اهرخأ ثيح هتعفش تلطب دقف . بلطو ريغ دغلا ناك اذإ ىتح ائيش

 . هغلب موي بلطي مل و دغلل

 هربخأ اذإ هتعفش هتوفت نم ربخب ةعفشلا بلاط نع لئسو : ةلأسم

 . اهنيح نم اهبلطت مل كنإ يرتشملا لاق اذإف هربخ دنع بلطي ملو
 وه فلتخا اذإ عيفشلا لوق لوقلا نإ يعم لاق نم لوق لوقلاف

 اهبلط دقل هنيمي عم هلوق لوقلاف اهنيح يف ةعفشلا بلط يف يرتشملاو

 ةعفشلا هب هنع لوزت طيرفت اهبلط يف طرف امو . اهعيبب ملع ام نيح
 انعمف ةعفشلا درب ربخلاب ةجحلا مايق امأو ةنيبلاب طرف هنأ حصي نأ الإ

 وأ عئابلا ربخ نم عيفشلا نم اهيف درلا كرتب ةعفشلا لوزت امنإ ليق هنإ
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 دجويو ةخسن يفو عيبلا ىلع دوهشلا ةخسن نيدهاشلا دحأ وأ يرتشملا

 ريغ وأ ًآالودع اوناك ةخسن يفو . ملعأ هللاف ةقث ريغ دهاشلا ناك ولو
 دوهش نم ناك ام ًانئاك . اذه ف الدع ةقث نوكي نأ ينبجعيو . لودع

 نيدهاشلا ريغ نيلدع نيدهاشب وأ ةلأسملا ىلإ عجر . هريغ وأ عيبلا

 كشي ال ةرهش وأ عيبلا دوهش ريغ نم رخا ةقث وأ ةخسن يفو عيبلا ىلع
 ملعي ملف كلذك نكي مل امف اهيف كشي ال يتلا رابخألا رتاوت نم اهيف
 عجر هتعفش تلطب هتعفش بلط نع ىناوتو ءيش هنم هيلإ عقو نرف
 ةرهشلاب ةجحلا معت مل ام رابخألا نم اذه نود ناك امو ةلأسملا ىلإ

 عيبلاب هملعو هخسن يدنع ةعفشلا لوزت ةجح مايق هب نوكي الف كلذب

 تعيب كتعفش نأ تعمس ينإ وأ ينغلب هنإ لاقف هملعأ الجر ناف تلق
 . ال لاق املع كلذ نوكي له

 لجرل لاقف ةيرق ىلإ جرخ لجر نعو يلع يبأ نعو : ةلأسم
 تبئتال لاق . اقح نوكي نأ ىسعو هقدصي ملف كتعفش تيرتشا ينإ

 تبني ل هنا انعم يذلا هريغ لاق . ءارشلاب وه ملعي ىتح كلذ هيلع

 لعلو نمثلا ضبق يف هسفنل ايعدم نوكي هنأل نمثلا عفد يف كلذ هيلع
 هيلع ناك ءارشلاب هملعأ اذإ نكلو عيبلا حصي الو عيبلاب رقي ال عئابلا

 نمثلا عفد هيلع سيلو . اهيف درلاو . ةعفشلا بلط يف ةجح كلذب

 يدي ىلع نمثلا نوكي نأ يرتشملا هيلإ بلط نإف . عيبلا حصي نأ الإ
 هتعفش لطبتو هيلع ةجح كلذ ناك يباف ةعفشلاب دري نأ دعب لدع

 ىتح ةقث دي يف مهاردلا لعجاف ينقدصت مل نإ يرتشملا لاق نإف تلق

 . معن لاق كلذ هل نوكي له ربخلا كعم حصي
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 عمسي عيفشلا وأ سانلا عم ادوهشم عيبلا ناك اذإ اولاقو : ةلأسم

 ادهاش اهؤارش كلذ يف ناكو اضرأ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 سانلا ثيداحأ نم عيفشلا كلذ غلبو مهنيب اميف هب سانلا ثدحتي

 ناك اذإف تفصو ام ىلعف ال مأ عيبلا ةفرعمب هيلع ةجح كلذ نوكيأ

 ملف سانلا عم ادهاش كلذ عمسي عيفشلاو سانلا عم ادوهشم عيبلا

 بلطي ءاج مث اهبلطي مل و هتعفش عيبب عيفشلا ملع اذإو : ةلأسم
 ةجح الف . تبلط هب تملع املف ريثك نمثلا نأ تننظ ينأ جتحاو
 . ةعفش الو هل

 طخب هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 لاق مث هنع هنأ بسحأو نناوزنلا حلاص نب دمحم نب دمحأ ركب يأ
 ةعفشلا هب بجت يذلا ببسلا ملعي ل و هتعفش عيبب ملع نم نإ انب احصأ

 ع زتناف كلذ ملعب ةجحلا هيلع تماق ىتح ةليوط ةدم هيلع فقو الو

 يتلا ةجحلاو افالتخا كلذ يف ملعن الو اهكردي هناف كلذ نيح ةعفشلا

 ببسلا ةحصب لدع ادهاش وأ ك احلا مكح وه كلذب هيلع موقت

 اهمكح ملعو . . ةعفشلل ةبجوملا ةفصلا ملع ول هنأ اك ةعفشلل بجوملا

 . ةريثك نينس كلذل الخ ىتح عيبلاب ةجحلا هيلع تماق الو عيبلاب ملعو

 ملعن الو . هتعفش كردي هناف ملع نيح ع زتناف عيبلاب كلذ دعب ملع ش

 هقيطي ال ام فلكي الو . بيغلا ملع فلكي ال هنأل . ًافالتخإ كلذ يف
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 الو ةجح ريغب هملع ىلع ردقي ال ام ملعي نأ فلكي ال هنأل عامجاب

 ملع فلكي ال كلذكو . هريغ نيعب رصبي نأ ردقي ال هنأ امكف هل

 ملعب دبعتي الو تاروصبملا ملع . ىمعألا فلكي ال هنأل هريغ
 ال تاسوسحملا عيمجو تاعومسملا ملع مصألا فلكي الو . تاروصبلمل
 هذه خسانلا لاق . تاهاعلا نم تاملاسلا تالالاب الإ نهلمع لا غلبي

 . اهنم يقب ام انكرت ةليوط ةلاسم
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 عباسلا بابلا

 رهقلاو ةبلغلاب اهنم عنمف هتعفش بلط نميف
 اهللغو عفشلا رامث يفو كلذ دعب اهيلع ردق مث
 لاقو . ديعس يبا تاباوج نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلا باتكلا ريغ نم

 يف ةعفشلا ذخأ رمأ بجوتسا اذإ عيفشلا نأ هنم باوج يف ديعس وبأ

 اناك نإ ناكيرشلا وأ هلأ ىرتشملا وأ يرتشملا هعنمف ملعلا لهأ لوق

 هتعفش هلو . بصتغملا ةلزنمب كلذ هل عناملاف . ةبلغلا هجو ىلع نيكيرش

 . يرتشملل زوجي الو . بصتغملا اهعاب هل لطاب يناثلا عيبلاو تلغأ امو

 ناك نإ امأو . كلذب ملع اذإ يناثلا يرتشملل الو كلذ هكيرشل الو
 ىناوتف نيملسملا يأر ىلإ هاعد امناو ةبلغب يرتشملا كلذ هعنمي مل عيفشلا

 . يرتشملل يهف هب اهقحتسي يذلا اهتقو تاف ىتح اههجوب اهبلطي مل و

 هبصغو لوألا يرتشملا هعنم أذإ اهقحل يناثلا يرتشملا نم اهبلط نإو
 بلط يف هلو هيلع ةجحلا تناكو . يناثلا يرتشملا نم اهكردأ كلذ

 ىناوت نإف . ليق امف لوألا يرتشملا يف كل تفصو ام لثم هتعفش
 ىلع الو . لوألا ىلع هل قح الف اهقحتسي ام دعب اهبلطو كلذ نع

 لوألا نم نيرتشملا نم تفصو ام ىلع ةعفشلا قحتسا نم ىلعو يناثلا
 لوألا هبصغ ناك نإو . اهنمثو . هتعيب ةقفصب نمثلا عفدي هيلراف يناثلاو
 يناثلا عيبلا ناكو لوألا بلطلاب اهقحتسا عنملا كلذ حصو . اهعاب مش

 عيفشلا ىلعو يناثلا يرتشملا ىلع نمثلا در عئابلا ىلع ناكو . ادساف

 يذلا يرتشملا ىلإ نمثلا در
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 ناف تلق . بصغلا دحب ناك اذإ اهنم لغتسا امب صصاقيو اهايإ هبصغ

 نم ىرتشا يذلا يناثلا يرتشملا ملعي ملو هتعفش لوألا يرتشملا هبصغ
 معن لاق . يناثلا يرتشملا نم اهكرذي له . اهبصتغا هنا بصتغملا

 نا لوألا درلاب لصألا يف هل ىهو . مكحلا يف يرتشملا نم اهكردي
 لصألا يف هل يهو مكحلا يف يناثلا عيبلاب اهذخأي نأ دارأ نإف حص

 . اهتقو يف اهبلط اذإ كلذ هل ناك لوألا درلاب

 بلطيف لجر ةعفش يرتشي لجر نعو يراوحلا يبأ نع :' ةلأسم

 يف ًامنآ نوكي له هتوقو هتبلغب عنتميو يرتشملا هدعبيف هتعفش عيفشلا
 نأل مارح هيلع كلذو . كلذ يف مآ هنإ معنف تفصو ام ىلعف كلذ
 الو هدعب نم نيملسمللو ملسو هيلع هللا ىلص ةعفشلاب مكح دق يبنلا

 ىلع فقوو ببسلا كلذب ملع اذإ لاملا كلذ نم لكأي نأ دحأل زوجي
. كلذ فرع نم ىلعو . يرتشملا ىلع مارح كلذو . كلذ



 نماثلا بابلا
 تتشي ي امو ةعفشلا در ظفل ف

 كلذ ماكحأو ت تبنيال امو كلذ نم

 يخأ اي تددر دق لاقف . هتعفش در دارأ اذإ عيفشلا نع هتلأس و

 اذهب هتعفش كردي له نمثلا مك اهتيرتشا يتلا يتعفش يف ديز اي وأ

 ةوعد الو . ةيمست ريغب درلاب هنم يرتشملا لدتسي ناك اذإف لاق . ظفللا

 نإو . ةعفشلا بلط نع ًالاغتشا اذه نوكي نأ فاخأف نايأرتي امه ذإ
 لاق ولو . زئاج كلذ نأ وجرأف كلذب الإ هتبطاخم ىلع لدتسي ال ناك

 . لاح ىلع ا إ بحأ ناك نالفاي . اذكو اذك عوضوم نم يتعفش تددر

 هيلع له . رادج فلخ نم يرتشملا مالك عيفشلا عمس نإف هل تلق

 همالك ىلع ردق اذإ هنإ يعمف لاق . هصخش ىري ىتح مأ هتعفش دري نأ

 عمسي يذلا عضوملاب ناك اذإ هتعفشب دري نأ هتيؤر مدعو هعمسي ثيح
 كلذ هقوعي الو هتيؤر ىلع ردقيو همالك عمسي ناك نإو . هل هتبطاخم

 هنياعي ىتح درلا كرتي نأ هل زوجي هنإ يعمف . هيلإ لوصولا نع لاغتشاب

 مكحلا يف امأو هزنتلاو زئاجلا يف يدنع اذهو اهافش هملكيو هيلإ لصيو
 ناكو . هنياع اذإ درلا كرت نإ هتجح لطبت كلانه ش . هنياعي ىتحف

 نأ هيلعف . هيلإ لوصولا ىلع ردقي الو . همالك عمسي يذلا عضوملاب
 .هل تلقف . ةفصلا هذه ىلع لطبت اهنأ فاخأف رصق ناف هتعفش دري
 تلطب الإو در نإف . ةعفشلا دري نأ هيلع له ليللا يف هيقل نإ تيأرأ
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 نإف ليللاب هتعفش بلطي نأ هيلع سيل ليق دق هنإ يعمف لاق . هتعفش

 املف هتعفش دريل بهذ نإ تيأرأ هل تلق . كلذ زاج اهبلطو اهدر

 مالكب هملك ىتح مالسلاب هأدىي نأ لبق دري نأ يسن يرتشملا ىأر

 هنأ يعمف لاق . هتعفش كردي له ركذ نيح درف ركذ مم درلا ريغ

 هيلع دري مل هنإ يرتشملا جتحا ناف تلق . يسان ناك اذإ اهكردي

 عيفشلا لوق لوقلا لاق . ةجح هذه هل نوكت له هار نيح ةعفشلاب

 هيقل هنإ يرتشملا ىوعد حصت نأ الإ . اهب ملع نيح هتعفش در دق هنإ

 ةنيبلاب كلذ حصو هيلع دري مل و هتعفش عيبب ملاع وهو هملكو ردقي وهو
 . م : كحلا ىف كلذن ب ةعفش تلثظطب

  

 ءاج دقف . ليللا يف . هتعفش ع زني لجر يف تركذو : ةل

 . ليللا يف اهعيبب ملع اذإ ليللا يف هتعفش بلطي نأ هيلع سيل هنأ رئآلا

 يرتشملا فرعو ليللا يف اهبلط اذإف : ليللا يف اهبلطي نأ هيلع نكي م
 اك ليللا يف يرتشملا فرع اذإ تباثو زئاج كلذف . عيبلاب املاع ناكو

 هيلع دري مل هنإ يرتشملا جتحا نإو . ران ءوضب هرصبأ وأ راهنلاب هفرعي
 هنإ عيفشلا كلذب رقأو . ليللا يف الإ هيلع در اذه نكي مل و . هتعفش

 . كلذ فعض هتعفش دري حبصي ل ش . ليللاب الإ هيلع هتعفش دري ل

 لثم اذه يف سيل ليللا نأل ليللا لجأ نمو يرتشملا راكنإ لجأ نم
 خايشألا باتك يفو فنصملا لاق , باوصلاب ملعأ هللا و نايعلا نم راهنلا

 ذح ًأيو حبصي ىتح ال لاق ليللا يف هتعفش ذخأي نإ زوجع له تلق

 ىتح ال لاق . هتعفش ذخأو ليللا ف رانلا دقوأ اذإف هل تلق . هتعفش

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . حبصي
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 `۔

 بجعأو حبصي ىتح ليللاب بلطي ال عيفشلا نأ ليقو : ةلأسم

 عيفشلا رباج يبأ نب ىسوم نع يلع نب ىسوم لاقو . يلع ابأ كلذ
 . ليللاب بلطي ال

 ادوهش هل هتعفش عازتنا ىلع دهشأ لجر يف لوقت ام : ةلأسم

 اعداو عيفشلا هيلإ لصوو دلبلا نم اجراخ يرتشملا ناكو . دلب يف

 عيفشلا ماقأو . هتعفش هنم عزتنا ام هنا يرتشملا هركناو هنم عزتنا هنا

 عازتنا ىلإ جاتحي مأ هل ةعفشلا ريصتو هب يزجيا لوألا عازتنالاب ةنيبلا

 لوالا هعازتنا ىلع ةنيبلا عيفشلا ماقأ اذاف . ال مأ يرتشملا دهشمب يناث

 . قيفوتلا هللابو يناث عازتنا هيلع سيلو . هازجأ دقف

 رباج يبأ نب ىسوم نع هللا همحر يلع نب ىسوم لاق : ةلأسم
 . رجفلا علط اذإ هنأ الإ رثألا ءاج كلذكو . ليللاب بلطت ال عفشلا
 جرخي مث هتالص يلصي نأ هل نأ الإ رذع نم الإ هتعفش بلط هيلع ناك

 . ايندلا رومأ نم هبابسأ نم كلذ ريغب لغاشتي الو هتعفش بلط يف

 نأ هيلع سيل لجرلا نأ تفرع يذلا هريغ لاق ةرخآلا رومأ نم الو

 راهنلاب اهتعفش بلطت نأ اهيلع سيل ةأرملا نأو . ليللاب يهتعفش بلطي
 . ملعأ هللاو راهنلاب اهدر ىلع دهشت نأ اهيلع ليق دقو .ملعأ هللاو
 . رثكأ وأ ةنسل اهب تملع ىتم اهبلطت نأ اهلو

 ام نيح نم هتعفش بلطي نأ هيلع عيفشلا نأ دجويو : ةلأسم

 . رثكأ وأ ةنس اهل الخ ولو اهب ملع
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 ام نيح نم هتعفش بلطي نأ هيلع عيفشلا نأ دجويو : ةلاسم

 مل ةخسن يفو اهكردي ملو هتتاف اذإ ةعيض يف نوكي نأ الإ اهب ملع
 مل نإف . هتعفش ذخأ ىلع نيدهاش دهشي اذهف اهيلع هفلخي ادحأ دجي
 ملع اذإ لاق نم لاقو . اهكردي هناف هتعفش ىلع مهدهشيل ادوهش دبي

 . تذخأ دق لوقي ىتح ةلفان يلصي نأ هل سيلف ةضيرف يلصي وهو

 . نمثلا مك تذخأ دق لوقي نأ اهعيبب ملع اذإ هيلع نإ مهضعب لاقو

 . تذخأ نمنلا مك لوقي الو

 ملف هتعفش بلط ملع ام نيح نم ناك نإ عيفشلاو : ةلأسم
 . ملع ام دعب نم ىناوت ناك نإو . كلذ هلف دهشأو يرتشملا دجي

 . هل ةعفش الف هنيح نم بلطي ل و

 ءاهقفلا نم لاق نم لاقو هللا همحر هللادبع يبأ نع اذهو : ةلأسم
 الو . نمخنلا 1 تذخأ لق لوقي نأ هيلعف هتعفش عيبب عيفشلا ملع اذإ

 . ءاوس هلك حبسملا نب دمحم لاقو . يتعفش تذخأ نمثلا مك لوقي

 دمحم نب رمع ىلإ دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 لدع يدهاش ةرضحب عزتنا هغلب املف هتعفش تعيب لجرو نيعم نب

 لبق هيقل ىتح هبلطي ملو . همهارد ذخأي ءىجي نأ يرتشملا ىلإ لسرأو
 هيلع لسرأ نأ دعب كمارد هذه ذخ هل لاقف . مايأ ةثالثلا فارصنا

 ناك اذإ هتبيغ يف عازتنالا هيزجيأ هنم عزني مل و ريثك مالك يف اوضاخو
 ىلا جورخلا همزلي اولاق فيكف هيزجي ناك نإ تلقو ةدلبلا يف يرتشملا

 هنم عزني نأ يسنو هيقل اذإ كلذكو . لوقلا ضعب ىلع يرتشملا دلب
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 ناك اذاف باوجلا هتعفش اذهل تبثت فيكف هتوفت ةعفشلا نإ اولاق دقف

 هنم عازتنالا نود ةداهشلا ةخسن داهشالا هزبجي مل دلبلا يف ارضاح
 اذإ داهشالا هيزجي امنإو .. هتعفش تلطب ىناوتو لعفي مل ناف . هترضحب

 . ملعأ هللاو هنع ىراوت

 انالف نأ هغلب لجر نعو بسحأ اميف نسحلا لأ نع : ةلأسم

 مكحي ام ىلعو بجي ام ىلع هنم اهعزتناو هيلإ لصوف هتعفش ىرتشا
 ملف . نالفل اهتيرتشا امنإو يسفنل اهرتشا مل ينإف نالف لاقف اهب هل

 ىلعف . هتوفت ام رادقمب ىناوتو هتعفش هنم بلطي نالف ىلإ اذه بهذي

 هيلع جتحا ةجحلا هلانت عضوم يف نالف ناك نإ ليق دقف . تفصو ام
 ةجحلا هلانت ال عضوم يف ناك نإو هل ءارشلا نم اذه هب هل رقأ اميف
 . ةعفشلا نم هيلع تبجو اذإ ىرتشا امب يرتشملا اهذخأ يبص وأ

 تعزتنا دق لوقي هنأ تفرع يذلا . ةعفشلا عازتنا يف : ةلأسم
 لاق ناف . يتعفش تعزتنا دق نمنلا 1 لوقي الو . نمنلا 1 يتعفش

 جرخي ام ىلع ءاوس هلك حبسملا نب دمحم لاق . هتعفش تلطب كلذك

 تعزتنا دق وأ نمثلا ك يتعفش تذخأ دق لوقي ليقو . يناعملا يف
 وأ ةعفشل اب ت ذحأ وأ ةعفشلا ف تددر لق وأ . نمخنل ١ 1 يتعفش

 . ملعا هللاو ةعفشلاب تعزتنا

 طخب باتكلا يف ةلأسملا هذه فيضملاو فلؤملا ريغ لاق : ةلأسم

 اذإ اذه اودهشاف كمهارد نمثلاب تددرو يتعفش تعزتنأ دق لوقيو
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 تددرو يتعفش تعزتنا دق لوقي ابئاغ يرتشملا ناك نإو ارضاح ناك

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . اودهشاف همهارد نمثلاب

 دريو هتعفش بلطت نإ عيفشلل اولاقو يراوحلا يأ نع : ةلأسم .
 1 ةعفشلاب تددر دق لوقيو نمثلا نع لأسي نأ لبق نم ةعفشلاب

 بجوتسا اذإف . ةعفشلاب تددر .دق نمنلا 1 لوقي الو . نمنلا

 لهج وه نإو ةعفشلا تلاز مايأ ةثالث ىلإ نمثلاب تأي ملف . ةعفشلا

 تلطب دقو . هل رذع الف ةعفشلاب ملعي مل وأ هتعفش اهنأ ردي مل و ةعفشلا

 . رثألا ءاج كلذك لهجلاب رذعي الو . ةعفشلا

 دق وأ ةعفشلا يف تددر دق لاق اذإ .: ةعفشلا در يف : ةلأسم

 رذع هل ناك اذإ اذه ىلع دهشيو ةعفشلا تعزتنا وأ ةعفشلاب تذخأ

 نأ دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ يضاقلا نع ظفحو . ضرملا نم

 جتحاو . اهكردي هناف حص اذإف حصي ىتح هتعفش بلطي ال ضيرملا

 نمو . ملعأ هللاو ءارشلا نم برض ةعفشلاو هؤارش زوجي ال ضيرملا نأ
 وأ كنم يتعفش تبلط دق هل لاق وأ . كيلإ يتعفش بلاطم انأ لاق

 هتعفشب هل مكحي له تلق . يتعفش تبلط دق لاق وأ كنم لقي م
 هتعفش لاطبا ىلع ردقن ال فيعض ظفل اذهف تفصو ام ىلعف ظفللا اذهب

 عيفشلا لاق اذإو لوألا لوقلا انفرع يذلاو انيلإ بحأ هيف مكحلا ةزاجإو

 . يتعفش يلع درت نأ تيأر نإو يتعفش ينيطعت نأ بحأ يرتشملل

 . ةعفشلا تلطب دقو . هتعفش اذهب كردي الف اذه هابشاو
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 مكب هل لاقف هتعفش ىرتشا :نم يقل اذإ عيفشلا نعو : ةلأسم
 . لوقلا اذهب هتوفت له تلق . اهيف تددر دق ينناف يتعفش تيرتشا

 . هتوفت اهنإ لوقلا ضعب يف هنإ يعم لاق

 يتعفش يف تددر دق لوقي . ةعقشلاب ليكولا در يف : ةلأسم

 . اذكو اذك عضوم نم نالف نب نالف

 . لاق اذإ ةعفشلا هل امنإو نسحلا يبأ نع ةعفشلا در يف : ةلأسم
 دهشيو ةعفشلاب تعزتنا وأ ةعفشلاب تذخأ دق و ةعفشلا يف تددر دق

 اذكهف ءارشلا بحاص يقل اذإو . ضرملا نم رذع هل ناك اذإ اذه ىلع

 . اولاق ام ىلع نوكي

 هيلإ ءاجف . هتعفش ىرتشا نالف نأ هغلب لجر نعو : ةلأسم

 مل وأ كنم يتعفش تبلط دق هل لاق وأ يتعفش بلاطم انأ هل لاقف
 ظفللا اذهب هتعفشب هل مكحي له تلق يتعفش تبلط دق وأ كنم لقي

 لوقي ظفللا اذه ريغ ةعفشلا بلط نم انفرع يذلاو تفصو ام ىلعف

 دق وأ ةعفشلاب تذخأ دق وأ يتعفش يف تددر دق ينإ هيلإ لصو اذإ
 . كيلإ يتعفش بلاطم ينإ تركذ ام ىلع لوقيو . ةعفشلاب تعزتنا

 هتعفش لاطبإ ىلع رذقي الو فيعض ظفل وهف . كنم يتعفش بلاطم وأ
 . لوألا لوقلا انفرع يذلاو انيلإ بحأ هيف مكحلا هزاجأو

 نأ هتعفش عيبب ملع ١ ذإ عيفشلا ىلع نأإ مهصعب ل اقو : ةلأسم

 . يتعفش تذخأ نمثلا مك لوقي الو نمثلا مك يتعفش تذخأ دق لوقي
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 ةلفان يلصي نأ هل سيلف . ةضيرف يلصي وهو ملع اذإ لاق نم لاقو

 . تذ حأ دق لوقي ىتح

 يتعفش يف ديزاي وأ يخأ اي تددر دق عيفشلا لاق اذإو : ةلاسم

 ناك اذاف لاق . ظفللا اذهب ةعفش كردي له نمثلا مك اهتيرتشا يتلا

 فاخاف نايأرتي امه ذإ ةوعد الو ةيمست ريغب درلاب هنم يرتشملا لدتسي

 هتبطاخم ىلع لدتسي ال ناك ناو ةعفشلا بلط نع ًالاغتشا اذه نوكي نأ
 عضوم نم يتعفش تددر دق لاق ولف زئاج كلذ نأ وجرأف كلذب الإ

 . لاح ىلع ىلإ بحأ ناك نالفاي اذكو اذك

 فيك هتعفش ذخأي نمع هتلأسو ميهاربا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . يرتشملا ىلإ بهذي هتعفش عيبب ملع نيح نم لاق . اهذخأ هل زوجي
 يتعفش تعزتنا دق لوقي وأ . نمثلا مك يتعفش تذخأ دق لوقي لاق

 سيلف يتعفش تذخأ دق لوقي نأ لبق نمثلا ك لاق نإف تلق نمثلا ك
 نأ لبق نمثلا مك هلوقب مدق اذإ ذخأن اذه هلوقب خسانلا لاق ةعفش هل
 هتعفش عيبب ملع اذإو لاق . ةعفش هل سيلف يتعفش تذخأ دق لوقي

 يف هتعفش ذخأي نأ زوجي لهف تلق . اهذخأي ىتح ةلفان يلصي الف
 يف رانلا دقوأ نإف تلق . هتعفش ذخأيو حبصي ىتح ال لاق . ليللا
 . حبصي ىتح ال لاق هتعفش ذخأو ليللا

 دقف اهضعب كرتيو . هتعفش ضعب ذخأي نأ بلط نمو : ةلأسم

 تلطب ضعب نود اهضعب ع زتناف هتعفش تعيب نمو . كلذ هل سيل ليق

 . ةعفشلا
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 عساتلا بابلا

 عيفشلا ناك . ةعفشلا بلط ىف ف ةلاكولا

 عفشلا نم للغ يفو . اضيرم وأ احيحص

 وأ ضرم نم هتعفش بلط نع رذع عيفشلل ناك ناف هل تلق
 ردقي وهو ةقثلا ريغ هتعفش بلط يف لكوي نأ هل زوجي له . هريغ
 ريغ نع قرف هل عضوملا اذه يف ةقثلا نأ عمسأ ملف لاق . ةقثلا ىلع
 . اليكو لكوو لاح لك ىلع ناك اذإ امأو . إ بحأ ةقنلاو ةقنلا
 يدنع زئاج اذهف كلذ حصو اهقحب اهبلطو ةعفشلا بلط يف رصقي ملف
 مل نإف هل تلق . ةعفشلا بلط يف ةلاكولا هل زاج رذع هل ناك اذإ
 اذإ اهكردي له هتعفشب هل درف غلاب ريغ هدلو وأ همداخ لسرأو لكوي

 . اههجو ىلع ةعفشلا هل اوبلط اذإ كلذ هل نأ يعمف لاق . رذع هل ناك

 بجو اذإ ءاوس اذه يف يدنع ةلاكولاو رمالاو مهبلطب كلذ قحتسيو
 لسرأ نإ كلذكو هل تلق . ةعفشلا تبثتو بلطلا حصو رذعلا هل

 اههجو ىلع ةعفشلاب هل درف هديس يأر ريغب ًادبع وأ ًايبنجأ ًايبص

 نم نماض وهو ةعفشلا بلطو . هنم رمألا حص اذإ كلذ تبثي له

 . قح هجوب هلامعتسا نم كلذ هل زجي مل اذإ دبعلاو يبصلل لامعتسالا

 كلذ هعفني وه هلوقو لوسرلا لوق الإ مهل هرمأ حصي مل نإف هل تلق
 نيبي الف مكحلا يف امأ لاق . هللا نيبو هنيب اميف وأ مكحلا ىلإ اولزن نا

 . ماكحألا بلاطت دنع ةنيبلاب كلذ هل حصي نأ الإ كلذ توبث يل
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 نم رارقإب كلذ حصو ةلأسمب كلذ ىلإ لصو اذإف زئاجلا يف امأو
 عسي نأ وجرأف اههجو ىلع اهذخأو ةعفشلا بلطب ةنيبلاب وأ يرتشملا
 نم رمأو هتعفش بلط نع رذع عيفشلل نكي مل ناف هل تلق . كلذ

 كردي له كلذ يف هماقم ماقو رومأملا ىناوتي ملو اهب هل درب بهذي

 تلق . هتعفش كلذب كرديال ليق دق هنإ يعم لاق . اذه يف هتعفش

 . ىناوتي مل و درلا يف عيفشلا ماقم لوسرلا ماق دقو كلذ يف ةلعلا امف هل

 هل رذع الو هسفنب اهبلط لصألا يف هل امزال ناك اذإ هنإ يعمف لاق

 ريغلا مايق هعفني مل ارداق ناك نإ املف . كلذ نع زجعلاب الإ اهكرت يف

 اذإ ناميالا ةرافك يف موصلا هعفني ال اك مايقلاب بطاخم وه ناك اذإ هل

 بطاخ اميف رخأ مايأ نم لدبلا هزجي مل كلذكو . ماعطالاب ابطاخم ناك
 بجاولا تقولا كلذ يف هل ءادآلا نع رذع هل نكي مل اذإ مايصلا نم هللا

 نمأ ةعفشلا توبث حص نيأ نمف هل تلق . مايصلا ةخسن مايقلا هيف

 ةنسلا نم قلعتم اهيف نأ ى يعمف لاق . نيملسملا عامجإ نم مأ ةنسلا

 مهنم هيف لوقلا عمتجي ام عضوم يف نيملسملا نم اهيف لوقلا توبث عم
 ىلوأ عيفشلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج دقو . هتباث اهنأ
 اذه نأ ملعأ الو ربخلا حص اذإ ةنسلا :نم ببسب اهيف تبث دقف هتعفشي

 . هتعفش بلط نع ًاليلق عيفشلا ىناوت اذإ كلذكو هل تلق . ركني ربخلا

 نيملسملا عامجإ نم . اهنالطب توبث حصي نيأ نم كلذ دعب اهبلطو
 لهأ لوق نم هنأ يعمو . ةنس كلذ يف ملعأ الف لاق . ةنسلا نم مأ

 عيفشلل ةعفشلا توبث ىلع عمتجم اك هيلع عمتجم هنأ لوقأ الو ملعلا
 يف لصالا ةخسن لجالا يف ةدملا كلذكو هل تلق . مكحلا لمجم يف
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 كلذ توبث حص نيأ نم ةعفشلاب دارأ اذإ عيفشلا ىلع مهاردلا راضحإ

 نم هنإ يعمف لاق . ةنسلا نم مأ نيملسملا ىأر نم مأ عامجإلا نم
 لوصالا يف عامجإلا ماقم يدنع موقي اعامجإ هيف ملعأ الو نيملسملا ىأر
 ملعأ الف يدنع ام امأو ملعأ هللاو كلذك كلذ لعلو ةتباث ةنس يف الو

 . كلذ

 هنيح نم ج رخيلف تعيب دق هتعفش نأ هغلب نم لاقو : ةلأسم

 ىركلا: بلطي لاق . ىركلاب فيكف لئاق هل لاقف . هنيح نم لضري وأ

 كلذ نإف اضيأ هل لوقيو . يلاولا يتأيو اهذخأي هنأ دهشيو هيف دهتجيو
 نم لسرا اذإ هماقم موقي عيفشلا لوسر نأ دجوي دقو لاق هل رذع

 نوكي نأ الإ هماقم موقي ال هنإ ليقو . هتعفش بلط يف ملع ام نيح

 . روهظلا عيطتسي ال ًافئاخ وأ جورخلا عيطتسي ال ًاضيرم

 هلبق نم الجر عيفشلا لسرأف ةعفش ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 ةعفش هل نوكت له هسفنب لصي مل و ةعفشلا وه بلطي مل و يرتشملا ىلإ
 اذإف اضيرم وأ احيحص عيفشلا ناك نإ لقو هسفنب لصي مل ثيح
 اذإ هماقم موقي هلوسرف ةعفشلا بلط يف عيبلاب ملع ام نيح نم لسرأ

 . ةعفشلا بلط يف هلسرأ ام نيح نم لجرلا ىضمو لوسرلا ىناوتي م
 . اريثك وأ اليلق لوسرلا ىناوت ةعفشلا تلطب دقف لوسرلا ىناوت نإو

 لسري الو . هتعفش بلط يف لكوي نأ هل سيل ليق دقو لاق هريغ نمو
 جورخلا عيطتسيال اضيرم وأ ةأرمإ نوكت نأ الإ اهبلطي نأ هيلعو اهيلإ
 . روهظلا عيطتسي ال افئاخ وأ
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 لسري الو ةعفشلا بلطي نأ هيلعو نسحلا ييأ نعو : ةلأ اسم

 خسانلا لاقف . رذع لاح يف نوكي نأ الإ ةقث ريغ الو ةقث هريغ ادحأ

 لغاشت دقف اليكو بلطي ر اصف حيحص ف اعم وهو هتعفش عيبب ملع ١ ذإ

 . ملعأ هللا و يدنع هتعفش لطبتو اهنع

 ةادب هخسن ةيداب نم يداب نع يلع يأ نم باوج يفو : ةلأسم

 دعب هغلب مثا يكزإ لهأ نم لجرل ةعفش ىرتشاف يكزإ لخد قرشلا
 ىلإ مهاردلا لمح ثلانلا مويلا ناك املف ملع ةعاس دعب يدابلا جورخ

 تنك .لاقو رهشأ دعب يدابلا ءاج ىتح مهاردلا نزو هملعأو يلاولا

 ىلإ تعمجو كم ارد تلمح الهف يناكم تملع دقو دمس ةضورب ًابيرق

 وأ هبلط ىف يف جرخي ىتتح هتعفش كردي هنأ ىرن الف . هتعفش كردي له

 ملع ام نيح نم ذهش اذإ رثؤملا وبأ لاق . اناكم هل ق الف لسري

 . باوجلا نمو . يرتشملا رثأ يف جرخي نأ هيلع سيلف هتعفش بلطي هنأ

 نم هتعفش تلطب نا هيلعف ًارضاح هتعفش ىرتشا يذلا ناك نإ امأ و

 لجأ مهاردلا راضحإ يف هلو مكاحلا ىلإ وأ يرتشملا ىلإ ملع ام نيح
 اذإ كلذو ةعفشلا تلطب لجألا ىلإ مهاردلا رضحي مل نإف . مايأ ةثالث

 هلزنم يف ءارشلا بحاص عيفشلا دجي مل اذإو نمثلاب ذخأو هل تحص

 عضوم يف هنأ هعم حصي نأ الإ . هلزنم ريغ نم هبلطي نأ يل نيبي الف

 . اهيف وه يتلا ةيرقلا نم هريغ

 . اهتعفش بلط يف اليكو ميقت نأ ةردخملا ةأرمللو : ةلأسم

 . الجر مهعفشي يرتشملا ناك اذإ ةماع ءاسنلل هلعج اضعب نأ بسحأو
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 نم ًالجر عيفشلا لسرأف . ًاضرأ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 نوكت له هسفنب لصي مل و . ةعفشلا وه بلطي مل و يرتشملا ىلإ هلبق
 وأ احيحص عيفشلا ناك نإ يل تلقو هسفنب لصي مل ثيح ةعفش هل

 هلوسرف هتعفش بلط يف عيبلاب ملعام نيح نم لسرأ اذف . اضيرم
 بلط يف هلسرأ ام نيح نم ىضمو لوسرلا ىناوتي مل اذإ هماقم موقي

 اليلق لوسرلا ىناوت ةعفشلا تلطب دقف لوسرلا ىناوت نإو . هتعفش
 . هتعفش بلط يف لكوي نأ هل سيل ليق دقو لاق هريغ نمو . ريثك وأ
 عيطتسي ال اضيرم وأ ةأرما نوكت نأ الإ اهبلطي نأ هيلعو اهيلإ لسري الو
 . روهظلا عيطتسي ال افئاخ وأ جورخلا

 ةيرقلا يف رضاحم ليكو هلو هتعفش تعيب لجر نعو : ةلأسم
 له ليكولا ملع دقو نامعب هنأ ريغ ىرخأ ةيرق يف لصألا هل يذلاو
 زئاج اليكو ليكولا ناك نإف . لاملا بحاص ةجح ليكولا هيلع عطقي

 . بئاغلل ةعفش الف ذخأي ملف ملعف يهنيو رمأيو يطعيو ذخأي رمآلا

 ةعفش امهدحأ ىرتشا ًاعيمج نالزني دلب يف نيلجر نعو : ةلأسم
 دلب يف ًامهراد ًاعيمج اناك اذإ هللادبع وبأ لاق . يرتشملا باغو رخآلل
 هرافسأ يف يرتشملا بلط يف جرخي نأ ةعفشلا بلاط ىلع سيلف . دحاو

 هراد دلب يف امهنم دحاو لك ناك ناف . هتعفش هيلإ بلط عجر اذإف
 نيح نم بلطف هتعفشب ىرتشا انالف نأ ةعفشلا بحاص ملعف هماقمو
 جرخي مل و دلب يف ثكم نإو . هتعفش كردي هناف جرخو دهشأو هغلب ام

 . هتعفش لطبأ دقف ىناوتو كلذ نيح نم
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 ام نيح نم هتعفش بلطي نأ هيلع عيفشل ا نأ دجويو : ةلأسم

 مل هتتاف اذإ ةعيض يف نوكي نأ الإ رثكأ وأ ةنس اهل الخ ولو اهب ملع

 ىلع نيدهاش دهشي اذهف اهيلع هفلخي ادحأ دجي مل و هخسن . اهكردي

 . اهكردي هنإف هتعفش ىلع مهدهشي ًادوهش دجي مل نإف هتعفش ذخأ

 ىتح ةلفان ىلصي نأ هل سيلف ةضيرف يلصي وهو ملع اذإ لاق نم لاقو

 لاقو . تذخأ دق نمثلا ك لوقي الو نمثلا مك . تذخأ دق لوقي

 بلطي ال عيفشلا رباج يبأ نب ىسوم نع . هللا همحر يلع نب ىسوم

 . ليللاب

 نالف ةعفش يف تددر دق لوقي ةعفشلاب ليكولا در يف : ةلأسم

 . اذك و اذك عضوم نم نالف نب
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 رشاعلا بابلا
 ملع نم لطبت ال امو ةعفشلا هب لطبت اميف
 نايسن وأ لهجب هل ةعفش ال هنأ هنظو عيفشلا

 هملعأ وأ بلطي ملف رينك نمنلا نأ نظ وأ
 ءادتبا يفو لقأ هزأ حص ش اريثك يرتشملا

 هدرو عيفشلا نم مالسلا

 : ديعس يبأ نع

 نأ هل له . هتعفش عيبب ملع اذإ لجرلا تيأرأ هل لاق : ةلأسم

 يلصي نأ هل لهف هل تلق . ال لاق . هتعفش بلطي نأ لبق ةلفان يلصي

 ةعامجلا لطبت نأ فاخيو دجسم ماما نوكي نأ الإ ال لاق . ةعامجلا

 تيأرأ هل تلق . ةعامجلا يلصي نأ يدنع هلف .اهكرت اذإ لطبتو هب موقيو
 تقو ريغ يف ناك اذإ يجنتسي نأ .هل له . ًالئاب وأ ًاطاتغم ناك نإ
 كرت اذإ هسجني فاخي نأ الإ ال لاق . هتعفش بلطي نأ لبق ةالصلا
 ملع نإ تيأرأ لاق . ةالصلا رضحي مل اذإ ةليسو اذه نأل ءاجنتسالا

 . ابايث ذخاي هتيب ىلإ بهذي نأ هل له ةسجن بايث هيلعو . هتعفش عيبب

 يف متيلا غلب نإ تيأرأ هل تلق كلذ هلف ةالصلا رضحي نأ الإ ال لاق

 هلأ غولبلا لبق ملع دق ناك وأ هنيح يف هتعفش عيبب ملع دقو . راهنلا
 ةالصلا ترضح اذإف هل تلق . ال لاق هتعفش بلطي نأ لبق لستغي نأ
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 تلق . معن لاق . كلذ دعب هتعفش بلطيو يلصيو لستغي نأ هل لهف
 اذإ هتعفش لطبت مأ . هب رمؤي اك ةبانجلا لوسغ لبق حسمتي نأ هلأ هل

 ناف هل تلق . كلذ هل ناك هتالصل هدقتعا نا لاقف لسفلاب أدبي مل

 . كلذ فاخأ لاق . هتعفش لطبت له ةلفانلا ليبس ىلع هلعجو هدقتعي مل

 لاق . بلطي نأ لبق لكأي نأ هل له ًاعئاج ناك نإ تيأرأ هل تلق
 هيف ىناوتو هسفن ىلع فخي مل نإو كلذ هل ناك هسفن ىلع فاخ نإ

 فاخف رضاح ءام هل ناك نإ تيأرأ هل تلق . يدنع هتعفش تلطب

 لاق . هتعفش لطبت الو هءام دسي نأ هلأ هتعفش عيبب ملع دقو . هتوف

 لوقأ الف مكحلا يف امأو . يدنع كلذ هلف هللا نيبو هنيب ام يف امأف

 ةجاح يف هتعفش بلط نع فلختلا يف رذع هل لهف هل تلق . ائيش هيف

 سيل لاق . هب مايقلا همزلي دحأ وأ هتجوز وأ هدلو وأ هدلاول اهيضقي

 فاخ نإ تيأرأ هل تلق . . ررضلا مهيلع فاخي نأ الإ يدنع كلذ هل

 فاخي يتلا ةجاحلا كلت هل يضقي نم هدلاو دنعو ررضلا هدلاو ىلع

 هل موقي نم هدلاو دنع ناك اذإ لاق . اهضقي مل نإ ررضلا اهنم هيلع

 ناكو . رذع كلذ يف هل نكي مل هلثم وأ دلو نم كلذ همزلي نمم هماقم
 ام هتعفش بلط كرت يف فلختلا امنا لاقو .. هتعفش بلطي نأ هيلع

 بلط نع فلختلا هل ناك اهادأ تقولا يف هل ةمزاللا ضئارفلا نم ناك
 اذإ تيأرأ تلق . هل رذع الف ضئارفلا ريغ امأو اهيضقي ىتح هتعفش

 لبق هتعفش بلط اذإ هنأ وجريو ةالصلا تقو لوأ يف هتعفش عيبب ملع

 بلطي نأ لبق تقولا لوأ يف يلصي نأ هلأ . ةالصلا هتفت مل يلصي نأ

 كلذ هل زاج ىلص ناف تقولا رضح اذإ لاق اهبلطي نأ هيلع مأ هتعفش

٢٧٠



 زاج يلصي نأ لبق اهبلط نإو . هلوق دايق ىلع هتعفش هتفت مل و يدنع
 هنم لبقي فرعي ال وهو اركنم ىأر نأف هل تلق . يدنع كلذ هل
 لاق هركني مأ هتعفش بلطي نأ هب ىلوأ ام هنم لبقي ال مأ ركنأ اذإ

 ردق اذإ . هراكنا هيلع ناك تقولا يف هراكنا هل امزال ركنملا ناك اذإ
 اذإ مهنأ هدنع ناك اذإ لاق . هركني نأ كلذ همزلي فيكو هل تلق

 نأ ردقي ال هنإف هل تلق . هركني نأ هيلع ناك سبحلاب مهبقاع اوعنتما

 نإف هل تلق هل مزلأ هتعفش بلطيف لاق . اذهب اوعنتمي مل اذإ مهبقاعي

 دهشتي نأ هلأ ةضيرفلا ةالصلا ترضحو .: هتعفش عيبب لجرلا ملع

 هل تلق . كلذ ينبجعي ال لاق ةرخالا تايحتلا ءاضقنا دعب وعديو

 ىلع اهذخأ هل ينبجعي الو . هتعفش هتوفت نأ فاخأ لاق لعف نإف
 هلأ ديعلا ةالص ترضحو هتعفش عيبب ملع نإ هل تلق . هجولا اذه

 هتعفش بلطل يضمي لاق . هتعفش بلطل يضمي مأ ديعلا ةالص ىلصي نأ
 هتعفش هتوفت نأ فاخأ لاق بهذي مل و ىلص نإ تيأرأ تلق . يدنع
 فيض هيلع لزن تقو يف هتعفش عيبب ملع نإ تيأرأ هل تلق . اذه ىلع

 ررضلا مهيلع فاخ نإ لاق .'هتعفش بلطي نأ لبق هفيض يرقي نأ هلأ
 ردقي مل و هل نيمزال اوناك اذإ رذع يدنع كلذ هل ناك ررضلا نيبت اذإ

 نيح يف ررضلا مهيلع فاخو . مهيف هماقم هل موقي نم الو يلو ىلع
 مهيلع فخي مل نإو . مهكرت نم كلذ هعسي الو هنولمتحي ال كلذ

 هتعفش تلطب هنيح نم بهنذي مل نإو . يدنع رذع هل نكي مل ررضلا
 هل دعقي دهعب ادحأ دهاع نإ تيأرأ هل تلق . رذع هل نكي مل اذإ

 مل و تقولا كلذ يف ائيش هل لعفي وأ . فورعم تقو ىلإ عضوم ىيف
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 فلخأ هتعفش بلط نإ فاخي تقو يف هتعفش عيبب ملع مث نثتسي
 هل ينبجعي لاق . بلطلا نع ىناوت دهعلل دعق ناف في مل و . دهعلا

 يف نثتسي ملام رذع يدنع هل ناك هتعفش بلط اذإ دهعلاب يفوي نأ

 . كلذ هعفني ةعفشلا بلط مث دهعلاب ىفوو ىناوت نإف هل تلق . هدهع

 هتوفت مكحلا يفف هل تلق . هللا نيبو هنيب اميف كلذ هعفني معن لاق

 يعمف هنم ءاعدإ وه امنإو ةجح هل مقت مل و كلذ اعدا اذإ لاق ةعفشلا

 . ملعا هللاو مكحلا يف هتوفت هتعفش نأ

 فاخي ةجاح هلو هتعفش عيبب عيفشلا ملع نا تلقو ةدايز : ةلأسم
 كلذ يف هذاقنا نمو هنم دبال رمأ وأ هربقي نأ ديري تيم وأ هتوفت نأ

 ءاضق دعب هتعفش كردي له تلقو . رذع كلذ يف هل نوكي له تقولا
 بحاصل نأ ملعن ملف تفصو ام ىلعف . يل تفصو دق يتلا هتجاح

 يف يضميو هتعفش دري نأ هيلعو . رومألا نم ءيش يف رذع ةعفشلا
 الإ ةمزالملاب يه امنإ اولاق مهنأ كلذو . ابئاغ وأ ارضاح ناك . اهبلط
 دق اناك اذإ نيذه ىلع سيل اولاقف ًايزاغ وأ اجاح بئاغلا نوكي نأ
 امهتعفشب ادري نأ امهيلعو . امهتعفش بلط يف اعجري نأ رحبلا اعطق

 افلختي نأ الإ امهتبيغ نم امهعوجر ىلإ امهتعفش امهلو . ناملعي ام نيح
 نيح امهل ةعفش الف امهلثم جرخ دق نم عجريو امهتجاح ءاضق دعب

 اهبلط يف جرخيو . هتعفش درب دهشي نأ هيلعف كلذ رئاس امأ و كلذ

 ريصيو اهبلط يف يضمي نأ ىلع الو اهيلإ جورخلا ىلع ردقي ال نأ الإ
 لكوي نأ هيلعف ةسباحلا تاهاعلا نم كلذ ريغ وأ سباح ضرم رذع هل
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 ناك نإو تلق . هتعفش تلطب هتعفش بلط يف لكويو لعفي مل نإف

 نيح جرخي نأ ردقي الو ةعفشلا عيبب ملع مت دلب يف هتعفشو دلب يف

 تلق . ةلحار الو تقولا كلذ يف داز هرضحي مل هنأ رذعب ملع ام

 تقولا كلذ يف اباحصأ دجي مل و فوخ قيرطلا يف ناك نإ كلذكو

 تفصو ام ىلعف هتعفش كردي له هل تلق أاباحصأ دجي ىتح لهمتو
 ةهاعلا نوكت نأ الإ اذه يف هل رذع ال نأب اذه يف باوجلا ىضم دقف
 ةنيبلاب هرذع حص اذإ ملعام نيح نم لكوي نأ هيلعف . هدسج يف ةثداح

 تلطب لكوي مل نإف اهبلطيو هتعفش عيبب ملع ام نيح نم لكوي نأ هيلعف
 هل بلطي نم لكوي نأ زوجي له تلقو . باوصلاب ملعا هللاو هتعفش

 لزني نأ . كل انفصو دق :ام ىلع الإ اندنع كلذ هل :سيلف . ةعفشلا

 نإو ملع ام نيح نم لكويف جورخلا ىلع ردقي ال ةهاع نم وه هب
 يرتشملا ملكت نإو تلقو . ملعا هللاو هتعفش تلطب :ةلاكولا يف رصق

 كردي له مالكلا نم هريغو مالسلا لثم تلق . ةعفشلا ركذي نأ لبق

 كلذ ريغ امأو هتعفش لطبي الف مالسلا امأف تفصو ام ىلعف . هتعفش
 . عجر . ملعا هللاو هزيغب هادب اذإ هتعفش لطبي هنإ اولاق دقف مالكلا نم

 هلف . عيبلا هركنأف يرتشملا ةعفشلا بحاص يقل اذإو : ةلأسم

 . ثالثلا دعب كرديو . ةجحلا كلذ ي

 ملسي ملف هتعفش بلط لجر يف هللا همحر يلع يبأ نعو : ةلأسم

 بوبحم نب دمحم لاقو . اهكردي لاق ةعفشلا تلخ ىتح يرتشملا هيلإ

 لاق ناك نإو . اهكردي هنإف اهكيطعأ ال اهبلط نيح هل لاق ناك نإ
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 ةعفشلا تلخ ىتح ىاوتف نيملسملا ىلا بلطاف قح كل ناك نإ هل

 . كردي الف

 يرتشملا لاقف لأسف ملعف هل هعفش تعيب لجر نعو : ةلأسم

 هناف . مهرد ةئامسمخب يه اذاف لاس مث بلطي ملف مهرد فلاب اهنإ

 ةئامسمخب يهو . مهرد فلاب اهنأ هملعأ يرتشملا ناك اذإ هتعفش كردي

 تلطب هتعفش بلط عيضف كلذب هملعأ يرتشملا ريغ نكي ناف مهرد

 الإ هتتاف دقف دوهشلا وأ ةقث لجر وأ عئابلا كلذب هملعأ نإ . هتعفش

 . لوقلا كلذ هل لاق يرتشملا نوكي نأ

 امهدحأ رمأف راد امهنيب نالجر ناك ولو ىيحي وبأ لاق : ةلأسم

 عئابلا وه هنأل هل ةعفش الف ةعفشلا هنم بلط مث هعابف هقح عيبب هبحاص
 . اذه ليق دق هريغ لاق . عاب ام هسفن نم عفشي نأ هل زوجي الف

 ناك . عيبلا يرتشملا لبق ام نيح نم ةعفشلاب در اذإ لاق نم لاقو

 . نسح لوق وهو ةعفشلا هل

 هاعدو مهاردلا هارأو لجر ةعفش ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 بلطو عفر مث . ةنس تلخ ىتح هيلع عفري مل و هيلع دهشأو اهذخأ ىلإ
 هعفدف اهبلط ثيح اهكردي وهو هتعفش ايحأ دق هنأ يضاقلا لاقف هتعفش

 ةنيادملاب ةعفشلا نإ لاق نم لاقو اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو . اهنع

 ةبلاطملا يف رصقو . ةعفشلا مايأ تضقنا نيح هبلاطيو هيلع عقري مل اذإف

 . ةعفشلا هتتاف دقف
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 نيلجر هيلع لسرأف لجرل ةعفش ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 معن نيلجرلل لاقف اهريغ وأ لخن هعم الخاد ًائيش ةعفشلا نم هيطعي نأ
 تضقنا ىتح لجرلا تكسف هل وه لاق وأ هل وهف هدارأ ءيش لك

 ءاج ناك نإ لاق . يرتشملا هيلع ىبأف مهاردلاب ءاج ممت . مايأ ةثالث

 ثالثلا تضقنا ىتح ءيجي مل اذإ امأو . هل ناك ثالثلا يف مهاردلاب

 . هل ةعفش الف

 كلذ عيفشلا غلب املف لجرل ةعفش ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 يتعفش تيرتشا كنأ ينغلب لاق . هدجو:املف يرتشملا بلط يف جرخ

 لع اقرتفاف كلذ نع يرتشملا ةعفدف كتيزر ذخو يتعفش يلإ عفداف
 عيفشلا نإ مث نينسلاو روهشلا نم ردق ام كلذ ىلع اثكمو . كلذ

 بلاط انأو اهنع ينتعفدو كيلإ اهتبلط دق يتعفش لاق . يرتشملا ىلع عفر
 . هجولا اذه ىلع ةعفشلا هل نإ اولاق دقف يتعفش

 اهارتشاف . هتعفش تعيب نم نأ انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم

 هنأل كرديال هنأ بلطي عيفشلا ءاج مث هيف ىلصي ادجسم اهانبف لجر

 . اهكردي هنإ ليق دقو دمحأ نسحلا يلع وبأ لاق هريغ نمو . هلل

 لجر نعو . رثؤملا يبأ نم باوج هنأ بسحأ اممو : ةلأسم

 جتحاو . دعب نم اهبلط مث تقولا يف اهبلطي ملف لجر ةعفش ىرتشا
 ىلع هفاخ افوخو يرتشملا اقتا ةيقت هتعفش بلط نع فقو امنإ هنا
 ةلزنم ناطلسلا دنع هل نمم وأ ناطلس ةهج نم وأ اناطلس ناكو . هسفن
 ةجحلا هل لبقت نأ ىرأ امف تفصو ام ىلعف . رئاج ناطلسلا اذهو
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 افورعم رئاج اناطلس يرتشملا نوكي نأ الإ ىوعدلا هذه اعدإ اذإ
 لدع ةنيب هشيا : هيلع .ناكو اق اقح ٦ بلط نم :لا يدنيو روجلا

 هللا و ةعفشلا دل ردي نأ توجر كل تمصو ام ٣ ةنيبلا رضحأ اذاف

 ينعي هلعل نامزلا اذه ف هتعفش تيرتشا نم دجويو : ةلأ اسم

 قحلا ماق ىتح اهذخأ ىف يف عمطي ل و ملعا هللا لطابلا وأ روجلا نامز

 نإو اهكردي ملف اهبلط اذإ كلذ هلف كلذ هل له بلط مث نينس دعب

 . كردي ملف بلط نكي مل

 عيفشلا هذخأف دبعب الام لجر نم لجر ىرتشا ولو : ةلأسم
 . ةعفشلا تلطبو . ادودرم عيبلا هخسن دبعلا ناك دبعلا قحتسا ش

 اهب قدصت مث لجرل ةعفش ىرتشا لجز نع هتلأسو : ةلأسم
 يعم لاق هتعفش عيفشلا كردي له هيلع نيد يف اهاضق وأ ءارقفلا ىلع
 ادجسم اهيف ىنب نإ كلذكو هل تلق . هتعفش عيفشلل نأ كلذ ليق هنإ
 باوبأ نم ءيش وأ ليبسلل وأ هحالص يف دجسملا ىلع افقو اهلعج وأ

 تناك اذإ يدنع اذكه لاق . اذه لك يف هتعفش عيفشلا كردي ربلا

 . ةحيحص ةعفشلا

 عجر ت ًانامز ثبلو ملعف هل ةعفش تعيب لجر نعو : ةلأ اسم

 بلطي ملف عيبلاب ملع اذإ لاق . ةعفش اهيف يل نأ ملعأ مل لوقيو بلطي
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 تلقو . ةعفش اهيف يل نأ ملعأ مل ينإ هلوقب رذعي الو . هل ةعفش الف

 ملف دقنلاب تعيب اهنأ بسحأ تنك لاقف ةئيسنلاب تعيب نأ تيأرأ
 كلذ يذ هل رذع ال لاق . اهتبلط ةئيسنلاب اهنأ تملع املف . اهذخا

 هنإف ةئيسنلاب يهو دقنلاب اهنإ هل لاقف يرتشملا بلط نوكي نأ الإ

 . اهكردي

 هقحو اهذخآ لاقف . ةئيسنلاب هتعفش تعيب لجر نعو : ةلأسم

 نم ىرتشا نم ىلع يقحو كليقأ ال عئابلا لاق ةئيسنلا تقو ىلإ يلع
 يذلا ىلع يرتشملل قحلا كلذو . يرتشملا ىلع عئابلا قح لاقف يدنع
 . ةعفشلا هنم ذخأ

 لجأ ىلإ ريخأتبو دقنب لجر نم الام عاب لجر نعو : ةلأسم
 ناف يرتشملا هركو . لجألا كلذ ىلإ يتعفش ذخا انأ عيفشلا لاقف
 . لجرلا اهارتشا ام ىلع هتعفش ذخأي نأ عيفشلل

 . ليكولا اهعابف اضرأ هل عيبي نأ الجر لكو لجر نعو : ةلأسم

 اهبلط نإ لاق . ةعفشلاب اهبلط ليكولا اهعاب املف . اهعفشي ليكولاو
 تقولا كلذ يف بلطي مل نإو ةعفشلا هلف عيبلا بجوأ نيح ةعفشلاب

 رظنيف ملعأ هللاو هل ةعفش ال لاق نم لاقو هريغ نمو . هل ةعفش الف

 . كلذ يف

 اهبلطي يتلا ةعفشلا هب عفشي ناك يذلا هلام عاب نمو : ةلأسم .
 دق اهنأل هل يه لاق نم لاقو . ةعفشلا هنع تلاز دق لاق نم لاقف
 . لبق نم هل تبجو
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 هتعفش يف دري ملف يرتشملا ىأر اذإ عيفشلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ريغب هملكي نأ لبق هتعفش ف در ش ةعاس تكس و هار ام نيح يف

 لعب هتعفش د ر ف ىناوت اذإ هنإ يعم لاق ٠. هتعمش كردي له ٠. كللذ

 . هتعفش تلطب اهدري نأ ردقيو ملع نأ

 هل تلق هنع لئس امم دمحم يبأ خيشلا نع ةعفشلا ي : ةلأسم

 كلذل نأ اوملعي مل و موق ىلع ىرجم هلو . ًالزنم ةعفشلا كلت تناك نإف

 نآلا اوبلط مهيلع لزنملا اذه ىرجملا كلذ نيبت املف مهيلع ىرجم لزنمل

 لزنملا كلذ ىرجم هيلع نمل بي له . مكحلا مهيلع قحتسا اه هتمذشب

 قيفوتلا هللاب و ةعفش ال باوجلا .

 . فيضملاو فلؤملا ريغ هداز امه فارشإلا باتك نم : ةلأسم
 ناك نإ هللادبعو كلام لاقف لجأ ىلإ نمثب ىرتشي صقشلا اوفلتخو

 . كلذ هلف ىلم ءاجف ًامدعم ناك نإو . لجأ ىلإ نمثلا ذخأ ايلم عيفشلا
 لاق . لجألا كلذ ىلإ هلف هلثم ةقثلا ناك اذإ قحساو دمحأ لاق هبو

 لاقو . ةقثلاب الإ اهذخأي ال يروثلا لاقو . اهذخأ هل قثوأ اذإ يثيللا

 لحي ىتح عديلف الإو ةعفشلا ذخأ نمثلا ضعبب عوطت نإ يعفاشلا

 ىلع جراخ وهف كلذ نم هولاق املك ديعس وبأ لاق . هذخأي مث نمنلا

 اذإ هنإ كلذ يف لوقأو . يعفاشلا هلاق ام كلذ حصأو باوصلا هازاجم

 :يرتشملا ءاشي نأ الإ لجألا ىلا ءارشلا ذخأ ىلإ هل ليبس الف ةعفشلاب در

 اذإف كلذ ميلست ىبأ ناف لجألا ىلإ نمثلا هيلعف هيلإ هملس نإف هميلست
 الو عيبلا ةبجاوب ةعفشلا درب قحتسي هنأل هتعفش ذخأ لجألا لح
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 ناك ةعفشلا ضبق قحتساو لجألا ءاج اذاف لجألا ىلإ ميلستلا قحتسي
 هيف عطقنت يذلا تقولا ركذ . هنمو . مايأ ةثالث نمثلا يف لجألا هل
 . عيفشلا ةعفش هيف عطقنت يذلا تقولا يف اوفلتخاو . عيفشلا ةعفش

 ةعفش الف هناكم بلطي ملف عيفشلا اهب ملع اذإ يأرلا باحصأ لاقف

 . يعازوألاو . نسحلا نب هللادبعو يثيللاو ةمربش نبا بهذم وهو . هل
 يناث لوق هيفو . هل رذع الف اهركذي مل و اهكرت اذإ يعفاشلا لاق هبو

 اذه هل ةعفش الف ذخأي ملف ملع اذإ . مايأ ةثالث كلذ دح نأ وهو

 هنا كلام نع بهو نبا ىكحو . يروثلا نايفسو ىليل يبأ نبا لوق
 رضاح اهبحاصو . مايأ ةتس ةعفشلا ىلع تضم اذإ ةعفشلا عطقنت لاق
 يبعشلا نع انيور دقو . ةعفشلل اكرت انا ام فلحي لاق هنأ هنع ىكح دق
 لاقو . هل ةعفش الف موي ةعفشلا ىلع تضم اذإ لاق هنإ ًاعبار ًالوق
 اك عيفشلل قح وهو كرتي وأ لاح لك يف ةعفشلا ذخأي نأ هل لئاق
 انباحصأ لوق لوألا لوقلا ديعس وبأ لاق . ىلولل قح صاصقلا نأ

 تلطب هتعفش بلط يف جرخيو هنيح نم بلطي ملف ةعفشلاب ملع اذإ هنإ
 سيل ليواقألا رئاسو . هيف لوقلا .ىضم دقف بئاغلاو ارضاح ناك اذإ

 بحاص لاق ام نسحو رظنلا اهيفو قحلا نع جورخ الو أطخ اهيف
 . رخالا لوقلا

 هثراول نكي مل هيلإ ةبولطملا وأ ةعفشلا بلاط تام اذإو : ةلأسم

 ثيراوم عفشلا يف سيلو ثروتال عفشلا نأ ليقو . هدعب نم اهبلطي نأ
 يرتشملا تام نإ كلذكو ءيش هثراول نكي مل ملعي مل و عيفشلا تام اذإ

 . ةعفش عيفشلل نكي م
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 لهجلاب رذعي الو ةعفشلا تلطب دقو هل رذع الف ةعفشلاب ملعي مل وأ

 . رثألا ءاج كلذك

 ىرتشا لجر نعو عيفشلا لهج نإو يراوحلا نعو : ةلأسم
 اهب هل مكحي نأ لبق نم عيفشلا تام مث هتعفش عيفشلا بلط م ًاضرأ
 ىلع وهو تام مث ميفشلا بلط اذإ اولاق دقف . هتعفش اهيف هتثرول له

 عيفشلا تام نإو كلذ يف مهلو ةعفشلا كلت اوبلاطي نأ هتثرولف هتبلاطم

 . بهوت الو عابت الو ثروت ال ةعفشلا نأ اولاق دقف ةعفشلا بلطي مل و

 هتبلاطم ىلع وهف عيفشلا بلط ام دعب نم يرتشملا تام نإ كلذكو

 ةعفشلا بلطي نأ لبق نم يرتشملا تام نإو: . هتعفش هل مكحي ىتح
 . هتجح تتامو يرتشملا تام دقو عيفشلل ةعفش الف

 نكي مل تامو هتعفش عبي مل لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ءاج كلذب ثروت ال عفشلا نال ةعفشلاب . اودري نأ يدنع هتثرول

 تامو بلط نإف انباحصأ لوق نم ًافالتخإ كلذ يف ملعأ الو رثألا
 لوق نم ًافالتخإ كلذ يف ملعأ الو هلام هتثرول ناك مايأ ةثالثلا يف
 عيفشلا ملعي نأ لبق يرتشملا تام اذإ كلذكو . ةعفشلا در يف انباحصأ

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو عيفشلل ةعفش الف بلطيو

 اهبلطف لجرل ةعفش ىرتشأ لجر نعو هللا دبع يبأ نعو : ةلاسم
 ام ىتمف يدنع كتوفت ال كتعفش نإ يرتشملا هل لاقف عيفشلا هيلإ
 ىضقنا ىتح ىناوتو هلوقب قثوف كلذ كل تلعف كيلإ اهعفدأ نأ تدرأ
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 هيطعي نأ كلذ هلوقب همزلي له يرتشملا هيلع كسمأ مث ةعفشلا تقو

 تفصو ام ىلعف . هللا نيبو هنيب اميف وأ مكحلا يف بلط ام ىتم هتعفش

 لوقي ىتح هلوق نم تفصو ام ىلع هيلإ اهميلست مكحلا يف هل امف
 لوقيو اذه وحن وأ كيلإ اهنم تئرب وأ كل اهتكرت وأ كيلإ اهتملس دق هل

 . هعدخو هرغ دقو هيلع هل نوكيو اهبجوتسي كلانه مث اهتلبق دق عيفشلا
 هيلإ اهبلط اذإ هيلإ اهنم ةءاربلا نم هيربأ امف هللا نيبو هنيب اميف امأو

 . ملعأ هللاو هتعداخمب هرغو هتباجال لسرتساف

 اهب ملعي ملو هتعفش تعيب لجر يف ةيواعم يبأ نعو : ةلاسم
 لاق . هتجح تتامو عئابلا تام هل ةعفش ال لاقف . عئابلا تام ىتح

 عئابلا ناك نإ تيأرأ تلق . عئابلا تومب لطبت ال لوقلا رثكأ رظانلا

 عيفشلا ملع مث اهاضق وأ اهبهو وأ اهعاب ةعفشلا يرتشم نأ الإ ايح
 تام اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . ال لاق اهكردي له اهبلطف ةعفشلاب

 وأ عيفشلا تمي مل ام هتعفش عيفشلل ناك ايح يرتشملا ناكو عئابلا
 وأ اهبهو وأ يرتشملا اهعاب ولو هتعفش عيفشلل كلذكو . يرتشملا
 ةبوهوملا امأو . نينمثلا نم ءاشي امب نيتقفصلا يف رايخلا هل نوكيف اهاضق

 قحب ناك نإ ءاضقلا امأو . نمثلا يرتشملل نوكيو ءيش هل سيلف هل
 . نيتقفصلا يف رايخلا عيفشلل ناك

 يرتشملا لاقف لأسف ملعف هل ةعفش تعيب لجر نعو : ةلأسم
 ةئامسمخب يه اذإف كلذ دعب لأس مث بلطي ملف مهرد فلأب تعيب اهنإ

 اهنأ هملعأ يذلا وه يرتشملا ناك نإ لاق . هتعفش كردي له مهرد
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 نإو . هتعفش كردي هناف مهرد ةئامسمخب اهارتشا امنإو مهرد فلأب

 اهملعأ ناك نإو . هتعفش تلطب دقف عيضو هملعأ يرتشملا ريغ ناك

 يرتشملا نوكي نأ الإ هتتاف دقف . دوهشلا وأ ةقث لجر هملعأ وأ عئابلا

 رثألا ءاج دقو . نسح ريسفت اذه معن هريغ لاق . لوقلا كلذ هل لاق
 لقأ وهو نمثلاب ملع مث بلطي ملف رثكأب تعيب اهنإ ملع اذإ هن ًالمجم
 ملع مث بلطي ملف نمثلا نم لقأب ملع اذإو . ةعفشلا هل ناك اهبلطف

 . كردي مل بلطو رثكأ وهو نملاب

 نامزلا اذه يف هتعفش تيرتشا نمو يراوحلا يأ نعو : ةلأسم
 ماق ىتح اهذخأب عمطي مل و ملعأ هللا لطابلاو روجلا نامز ينعي
 اهكردي ملف اهبلط اذإ كلذ هلف . كلذ هل له بلط مث نينس قحلا

 . كردي الف بلط نكي مل نإو

 ىتح ةعزانملا يف اناكو هتعفش يف الجر عزان لجر نعو : ةلاسم
 هيلإ بولطملا وهو يرتشملا تام اذإف . هيلإ بولطملا وأ بلاطلا تام
 كردي بلاطلا نأ يدنع :امو . هتجح تتامو تام دقف مكحلا لبق

 نأ يدنعف تام ىتح هبلطم يف ناك اذإ بلاطلا امأو . ائيش اذه يف
 . هماقم اذه يف موقي هثراو

 عيفش هنأ ردي ل نإ لوقيو عيبلاب ملعي عيفشلا نعو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو ًارذع هل ىرن ال نحن انا ملعاف . كلذ دعب نم هل ليق ىتح

 جتحاو . بلطي ءاج ش اهبلطي ملف هتعفش عيبب ملع اذإو : ةلأسم
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 هيقل ام تقو ىسنف يرتشملا عيفشلا يقل اذإ دجويو : ةلأسم
 تلطب دقف كلذ دعب نم بلط مم اقرتفا ىتح هتعفش هيلإ بلطي نأ
 . نايسنلا يف هل رذع الو ٠. هتعفش

 عيفش ينإ ملعأ ملو . عيبلاب تملع عيفشلا لاق اذإو : ةلأسم

 . ةجح هيف سيلو كلذب رذعي ل

 ةعاس هتعفش بلطي ملف هتعفش عيبب عيفشلا ملع ناو : ةلأسم

 ملف كلذب عيفشلا ملعو لجر ةعفش لجر ىرتشا اذإو : ةلأسم

 ملعأ مل و ءارشلاب تملع دق ينإ جتحاو كلذ دعب بلطي ءاج مث بلطي

 ىلع ردقأ الو اذكو اذك اهنمث نأ تننظ ينأل ةعفشلا بلطاف نمثلاب

 اهذخأ ىلع ردقأ ينأ توجر كلذ نم لقأ اهنم نأ ينغلب املف . اهذخأ
 ةعفش الو . لبقت ال هتجحو كلذ هلوق نإ اولاقف . مويلا اهبلطأ انآو

 .هل

 ملف كلذب عيفشلا ملعو لجر ةعفش لجر ىرتشا اذإو : ةلأسم
 املف يل ةعفش اهنا ملعأ مل ينإ جتحاو كلذ دعب اهبلطي ءاج مث بلطي
 ال هتجح نإ اولاقف . يتعفش ذخآو اهبلطأ انأف اهتعفش يل اوأر تلأس

 . اهيف هل قح الف بلطي ملف ءارشلاب ملع اذإ لبقت
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 نم يرتشملا تام مث لجرل ةعفش لجر ىرتشا ناو : ةلأسم
 ةعفش هل ىرن الف يرتشملا توم دعب ملع مث عيبلاب عيفشلا ملعي نأ لبق

 ناك دق ىسعو هتجح تبهذو . هتجح تتامو تام دق يرتشلملا نأل

 يرتشملا ىلإ هتثرو بلطو عيفشلا تام نإ كلذكو . ةجح كلذ يف هل
 نحنو نحن انملع دقو تام ىتح هتعفش عيبب ملعي مل انبحاص نإ اولاقو
 تام دق ةعفشلل قحتسملا نال ةعفش مهل ىرن الف ةعفشلا نوبلاط

 . ثروت ال ةعفشلاو

 يرتشملا اعد اذإ لاق هنإ ديعس نب دمحم نع يورو : ةلأسم

 . هل ةعفش الف . ةوعدلا هبجي ملف قحلا ىلإ ةعفشلا بحاص

 اهبلطي ملف يسنف . هتعفش عيبب عيفشلا ملع اذإو هل تلق : ةلأسم
 اذإ هتوفت له لقأ وأ ةعاسب كلذ دعب اهركذ مث اهب ملع ام نيح نم

 . كلذ يف رظناو ملعأ هللاو نايسنلاب هتوفت ال نأ وجرأ لاق . ىسن

 بلطي ملو هيقل ام تقو يسن اذإ اذه يف هظفح يذلا خسانلا لاق
 . نايسنلا يف هل رذع الو لطبت هتعفش نأ هتعفش هيلإ

 هيقل ام تقو يسنف يرتشملا عيفشلا يقل اذإ هنأ دجويو : ةلأسم

 تلطب دقف كلذ دعب نم ركذ مث اقرتفا ىتح هتعفش هيلإ بلطي نأ

 ةعفشلا بلاط ملس اذإ هنأ دجويو . نايسنلا يف هل رذع الو . هتعفش

 ميلستلاب هتعفش لطبت مل كلذ دعب بلط مث هحفاص وأ اهيرتشم ىلع
 هلأس وأ تيم يف هازع ولو . كلذ ريغ مالكب لغتشي نأ الإ ةحفاصملاو
 هأدتبا نإ ليق دقو هريغ لاق . هتعفش تلطبل ملعلا دعب ءارشلا نع
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 لطبت الف مالسلا در اذإ امأو . هتعفش تلطب . درلا لبق مالسلاب
 اذك تيرتشا هل لاق اذإ كلذكو . فالتخإ كلذ يف ملعن الو . ةعفشلا

 . عيبلا هعم حص دق ناك اذإ . ةعفشلا تلطب دقف ةعفشلا ينعي اذكو

 ةعفشلا بحاص يرتشملا ىعد اذإ لاق هنأ هنع يورو : ةلأسم

 . هل ةعفش. الف ةوعدلا هبج ملف قحلا ىلإ

 ةعفش اهنأ عيفشلا ملعي مل و هتعفش تعيب لجر نع لئسو : ةلسم
 ىتح يه فيك ةعفشلا ةقيقح فرعي مل هنأ الإ اهعيبب ملع دقو هل
 هل نأ ملع نيح ةعفش هل له . ةعفشلا هذه تعيب نأ دعب نم ملع

 نيح نم اهبلطي ملف هتعفش عيبب عيفشلا ملع اذإ هنإ يعم لاق . ةعفشلا
 عيبلاب ملع نأ دعب ءاملعلا ملع يف هتعفش اهنأ ملعي ال هنأل اهبلط بج ام

 هتعفش اهنأب ًاملاع نكي مل ولو . هتعفش لطبتو رذع كلذ يف هل سيلف
 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 تلطب ضعب نود اهضعب عزتناف هتعفش تعيب نمو : ةلأسم

 . ةعفشلا

 نأ هغلبي يذلا يف تركذو يدنع اميف نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 بحاص عنصي فيك دلبلا يف ًاعيمج امهو . هل ةعفش ىرتشا الجر

 هيلعف . هتعفش عيب ةعفشلا بحاص غلب اذإف تفصو ام ىلعف . ةعفشلا
 تلطب ملع ام نيح نم اهبلطي مل نإف ملع ام نيح نم اهبلطي نأ

 وهو هتعفش عيبب ملع نإو ليللا يف بلطي نأ هيلع سيل ليقو . ةعفشلا
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 نيدهاش دهشي اذهف . اهيلع هفلخي ادحأ دجي ملو اهتوف فاخي ةعيض ي

 هتعيض تناكو هتعفش ىلع مهدهشي ادوهش دجي مل نإف هتعفش ذخأ ىلع

 نع دجوي اذكه كردي هنإف اهكردي مل تتاف اذإ هتعيض لثم هذه

 هل ةعفش الف ةعفشلا بلطي نأ لبق نمثلا مك لأس نإ ولاقو . خيشلا
 ريغ الو ةقث . هريغ ادحأ لسري الو . هسفنل ةعفشلا بلطي نأ هيلعو

 عيبلا دهاشب الإ ربخلاب هرذع عطقي الو رذع لاح يف نوكي نأ الإ ةقث
 عيفشلا ةدمو . عيبلا دوهش ريغ لدع يدهاش وأ يرتشملا وأ عئابلا وأ

 نإف . مايأ ةثالث هيلع بجي ام نيح يف ةعفشلاب هدر دعب مهاردلا يف

 عيبلا ناك اذإ اولاقو . هتعفش تلطب ةدملا ولخت ىتح مهاردلاب تأي م
 ملف سانلا عم ادهاش كلذ عمسي عيفشلاو سانلا عم ادوهشم

 يرتشملا نع ملع ام نيح لغتشا نإ هنأ ملعإو . هتعفش تلطب . بلطي

 لوقيو هتعفش تلطب هتعفشب هبلط ريغ مالكلا نم ءىشب هتعفش تلطل
 ةعفشلا هل امنإو . تذخأ نمثلا مك لوقي الو . نمثلا مك تذخأ دق

 . ةعفشلاب تعزتنا وأ ةعفشلاب تذخأ وأ ةعفشلا يف تددر دق لاق اذإ

 ءارشلا بحاص يقل اذإو ضرملا نم رذع هل ناك اذإ اذه ىلع دهشيو

 ريرغو قيقد ةعفشلا يف رمألا نأ ملعاو . اولاق ام ىلع لوقي اذكهف

 . قحلل قفوملا هللاو. اهب تيلتبا اذإ رظنلا نسحأف قيمعو

 ىرتشا هنأ رهظيف هريغل ةعفش الام يرتشي نمع تلأسو : ةلأسم

 رهظ م هتعفش عيفشلا كرتف . عيفشلا وأ سانلا هلأس نأ دعب ريثكب

 هلأس اذإ هنأ ملعاف ال مأ هتعفش عيفشلا كرديأ كلذ نودب ىرتشا هنأ

 . ملعأ هللاو هتعفش كردأ ىرتشا ام قوفب هل رهظاف
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 هتعفش تعيب اذإ يدوهيلا نأ ايركز يبأ يضاقلا نع : ةلأسم
 تلطب ملع نيح نم اهبلطي مل نإف . اهبلطي نأ هيلع ناك تبسلا موي يف

 . تبسلا موي ف هل رذع الو

 ملعي لجرلا تيأرأ هل تلق وجرأ اميف ديعس يبأ نع : ةلأسم
 هتعفش بلط يف فرصنيو اهمتي نأ هلأ ةلفان ةالص يف وهو هتعفش عيبب

 اهعطقي هنأ يدنع لاق . هتعفش تلطبو ةالصلا عطقي نأ هيلع مأ
 اذإ لاق . ةلفانلا لثم ةزانجلا ةالص كلذكو هل تلق . هتعفش بلطيو

 هتعفش بلطيو اهعطقي نأ هيلع ناك هريغ اهيلع ةالصلابو ةزانجلاب ماق

 هب موقي هنأ وجري دحأ هب مقي مل اذإ تيملا نفد هيلع نوكيف هل تلق

 تلق ررضلا هيلع فيخ اذإ يدنع اذكه لاق . ةضيرفلا ةلزنمب . هريغ

 هرخأ نإ ررضلا هيلع فخي مل اذإ لاق . ررضلا هيلع فخي مل نإف هل

 بلط اذاف هتعفش بلطي ىتح هرخؤي نأ هيلع ناك هتعفش بلطي ىتح

 هل تلق . مايقلاو هنفدب هنيعي نأ هيلع ردق نمو . هب ماقو هيلإ عجر

 وأ فارخ لثم هل لمع يف وهو هتعفش عيبب عيفشلا ملع نإ تيارا

 تفي نأ ةلخنلا نم ردحنا اذإ هلأ زيلاهدلا جراخ ةراجتب زربت وأ مضر

 ةراجتلاو ةراكالا ةلآو ةاحسملا كلذكو . تيبلا ىلا هتادأ غلبيو لوباحلا

 ادحأ دجو هنيح نم يضمي مأ كلذ دعب هتعفش بلطيو هتيب ىلإ هغلبي

 هنم ءيش وأ هلام ىلع فاخ اذإ هنإ يعم لاق . ال مأ كلذ ىلع هفلخي

 ذخأ ىلع هدهشي نم كلذ نيح دجو ناف . هزرحي نأ هل نأ ًاعايض

 دجو نإو . هرذع لاح يف مادام دهشي نأ يدنع هيلع ناك هتعفش

 تيأرأ تلق . يدنع هيلع ناك هظفحي نم وأ هلام ىلع هفلختسي نم
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 بلط نع رذع هل كلذ نوكيأ هريغ وأ لعجب لجرل ةنامأ ظفحي ناك نإ
 هتنامأ كلذب عيضي ناك اذإ هنإ يعمف لاق . هنم بوتي ىتح هتعفش

 هيلع لهف هل تلق يدنع هتنامأ ىلع نمأي ىتح هعسي اميف رذع هل ناك

 نأ هيلعف هل رذع لك لاق مث كلذ هيلع معن لاق . اذه يف دهشي نأ
 دمعت وأ كلذ لهج نإف هل تلق . داهشالا ىلع ردق نإ اذه يف دهشي

 رذع هل ناك اذإ هتعفش لطبت نأ فاخأ لاق . هتعفش لطبت دهشي ملف

 بلط نع رذع هل نكي مل و داهشإلاب لغاشت نإو داهشالا ىلع ردقيو

 ريصقتلا يف هل سيل نأل هتعفش لطبت نأ فاخأف . يرتشملا ىلا هتعفش
 فيكف هل تلق . يدنع ليق اميف رذع نم الإ لاحب . هتعفش بلط يف

 هتعفش يف در وأ هتعفش ذخأ دق هنأ دهشيف لاق . كلذ يف داهشإلا ظفل
 امنإ هنإو اذكو اذك عضوم نم نالف نب نالف اهارتشا يتلا هتعفش وأ
 كلذ تابثا دارأ اذإ اذكو اذك يتعفش بلط يف جورخلا نم ينعنم

 هيزجي داهشالا نأ يدنعف هعسي اميف امأو . رذعلا هل حصو مكحلا يف

 يف دريل يرتشملا ىلإ بهذي عيفشلا تيأرأ هل تلق اهبلطو ةعفشلا دري
 همالك يرتشملا متتسا ىتح اتكاس ىقبيف مالكب يرتشملا أدبيف ةعفشلا

 ىرتأ ةعفشلا در ريغ مالكب هأدبي نأ لبق كلذ دعب ةعفشلا يف در مش

 لاق . هصخش ىأر ىتح دري مل و يرتشملا ىأر ىتح هتتاف دق ةعفشلا

 هل تلق . هيلع ردق اذإ اهدر يف رصق اذإ اذه ىلع توفت اهنإ يعم

 نأ عيفشلل زوجيف تلق . يدنع اذكه معن لاق كلذ يف لهج ولو
 هتوفت مأ كلذب هتوفت الو . ةعفشلاب دري نأ لبق يرتشملا ىلع ملسي

 اهنأ ليقو . هتوفت اهنإ ًائدتبم ملس نإ ليق دق :هنإ يعم لاق . لاح ىلع
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 ملس نإف تلق . هتوفت اهنأ ذخأ لوألا لوقلاب خسانلا لاق . هتوفت ال
 يعمف لاق . ةعفشلاب دربي نأ لبق مالسلا هيلع د ري نأ هلأ يرتشملا هيلع

 . لوألا لثم فالتخالا هلخدي اذهف هل تلق . كلذ هل ليق دق هن
 هادعت نإف مالسلا در ظفل نوكي فيكف هل تلق . كلذ يل نيبي ال لاق

 ءيشب هنم نسحأ وأ مالسلا لثمب در اذإ هنإ يعمف لاق . ةعفشلا تلطب

 ةدحاو ةملك ولو هتعقش تلطب هنم نسحأب در نأ لعب كلذ ىلع دازو

 يرتشملا هيلع ملس نراف هل تلق . لطبتال اهنأ يدنعف كلذ دعتي ملام
 هتعفش ىرتأ هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو عيفشلا لاقف مكيلع مالس لاقف

 ةمحرو كيلع مالس يرتشملا لاق نإف تلق . هللا ءاش نإ ال لاق . لطبت
 هثعفش ىرتأ . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو عيفشلا لاقف . هللا

 مالس يرتشملا لاق نإف هل تلق . لطبت نأ كلذ فاخأ لاق . لطبت

 هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو عيفشلا لاقن . هتاكرب و هللا ةمحرو مكيلع

 كلذب هتوفت الو لطبت ال اهنا وجرا لاق لطبت هتعفش ىرتا هتاكربو
 كلاح فيك هتاكرب و هللا ةمحرو مكيلع مالس يرتشملا لاق نإف هل تلق

 و هللا نم رتس ف انأ هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو عيفشلا لاقف

 ىلع هتوفت اهنإ يعم لاق . هتوفت هتعفش ىرتأ هتاكربو دعب ريخب لاق

 . مالك اذه نأل اذه
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 رشع يداحلا بابلا

 يف مهاردلا ملستو ةعفشلا در يف لجألا
 تبني ال امو كلذ نم تبني امو . ثالنلا

 عيفشلا در اذإ هرثكأ وأ مهاردلا راضحا يف لجألا لقأ مكو هل تلق

 دعب مهاردلا راضحا يف لجالا نأ انباحصأ لوق يفف لاق . هتعفشب

 نم لقأ هل ملعأ الو لوقلا رثكأ يعم وهو . مايأ ةثالث ةعفشلاب درلا

 . انباحصأ لوق يف مايأ ةثالث وه امنإو . عيفشلا ىلع قيضت يف كلذ

 هبلطي نم ءاجف ًاضرأ وأ ًاراد لجرلا ىرتشا اذإ لاقو : ةلأسم
 ام ردق مهاردلاب هاتأ ناف . يمهارد ينطعأ يرتشملا لاقف ةعفشلاب

 نإو . ةعفشلا هلف عجريو . مهاردلا لمحيو هلزنم ىلإ لجرلا بهذي
 . هتعفش تبهذ كلذ نم رثكأ ريخأتلا ناك

 لجأ مهاردلا راضحا يف هلو ىلع يبأ نم باوج يفو : ةلأسم

 كلذو . ةعفشلا تلطب لجألا ىلإ مهاردلا رضحي مل نإف . مايأ ةثالث

 . نمنثلاب ذخأو هل تحص اذإ

 ىرتشا ًانالف نأ هغلب لجرو دمحأ نب نسحلا يلع يأ نع : ةلأسم

 املف . ةميدق .اهنأ نظو يرتشملا نم اهعزتناف . مهارد :ةرشعب هتعفش

 تيرتشا ىفإ لاقف مهاردلاب هيلإ ىتأ تقولا رخا ثلاثلا مويلا ناك نأ

 هتوفتأ . تقولا تاف ىتح دجي ملف ةيرطلا بلطي بهذف ةيرط مهاردب
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 هنأ حصي نأ الإ هتعفش تلطب مايأ ةثالثلا تلخ اذاف . ال مأ ةعفشلا

 تناك كلذ حص ىتمف اذه هلوقب اهنع هعفدو ةميدق مهاردب ىرتشا

 . ملعأ هللاو هتعفش هل

 هل ةعفش بلط لجر نعو يراوحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 نكت مل هنا جتحاو مهاردلاب تأي ملف مايأ ةثالث هلجأف . يرتشملا ىلإ

 نأ عيفشلا رقأ اذإف . يرتشملا ىلع :كلذ هل له . مكاحلا دنع ةدملا .
 اذه نأ عيفشلا جتحاو ةنيب كلذب ماقأ وأ مايأ ةثالث هددم دق يرتشملا

 ركنأ نإو . هل ةعفش الو ةجحب اذه هل سيلف مكاح دنع نكي مل لجألا
 . كلذ يف ةنيبلا يرتشملا ىلعو . نيمبلا هيلع ناك ةدملا

 نأ هدنع حص لجر نعو يدنع اميف نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 تلخ ىتح ءيجملا يف ىدامتو تقولا يف اهبلطو ةعفش هل ىرتشا أنالف
 . ةذملا تلخ :ىتح نمثلاب تأي مل هنأب يرتشملا هيلع جتحاف مايأ ةثالث

 . ةدملا تلخ ىتح نمثلا راضحاب مكاح هيلع مكحي مل هنأ عيفشلا جتحاف

 تبثت له تلق . لفاغتي مل نمثلا راضحاب هيلع مكح مكاح نأ ولو
 رضحي مل نإ ةجحب عيفشلل سيلف تفصو ام ىلعف . ةجحلا هذهب ةعفش هل

 يف هتعفش تلطب دقف ثلاثلا موي نم سمشلا بيغت ىتح مهاردلا

 . لدعلاب ملعأ هللاو مكاحلا هيلع مكحي مل هنإ هلوق ىلإ تفتلي الو مكحلا

 نمثلاب تأي ملف . هتعفش ىرتشا انالف نأ هغلب اذإو تلق : ةلأسم
 ىعداو هدجي ملف يرتشملا ىلا رضحأ دق هنإ جتحاو . ةدملا تلخ ىتح

 تضقنا ىتح هنع رتتسا هنا وأ هدجي مل لاق وأ هنع رتتسا يرتشملا نا
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 رضحأ اذإف تفصو ام ىلعف . هتعفش عيفشلا كردي له تلقف ةدملا

 يف اماف لدع يدهاش كلذ ىلع دهشيلف يرتشملا دجي مل و مهاردلا

 موي مهاردلا رضحا دق هنإ هل ادهش نيدهاش رضحأ اذإف . مكحلا

 رضحي مل و كلذ ىعدإ نإو . هتجح هلف يرتشملا دجي ملف ثلاثلا

 امأو . مكحلا يف هاوعدب هنم كلذ لبقي مل ةدملا تلخ دقو . نيدهاش

 لاطبال دمعتو . هتيغب يف هنأ ملع دقو هنع رتتسا ناك نإف . يرتشملا

 اهلاطبا ىلع يرتشملا لاتحا اذإ هتعفش عيفشللو كلذ هعفني الف هتعفش

 . مكحلا يف

 . مكاحلا ىلإ اهبلطيف لجرل ةعفش يرتشي لجرلاف تلق : ةلأسم
 نزي نأ ىلع هعم جرخيف همارد ذخأي نأ يرتشملا رمأيف هيلع عفريو

 تاه هل لوقيف عبفشلا يرتشملا ىلا بهذي وأ هيطعي نأ ىلع وأ هل

 لوقيف ثالثلا يف وأ ثالثلا دعب احلا ىلإ عجري مث بهذيف كمهارد

 امأو . ةدم يف وهف ثالثلا يف امأ لاق . ىراوت وأ لز وأ هدجأ مل
 ءيجي ىتح ناهربب الإ . هنم لبقي مل هنع ىراوت لاق اذإف ثالثلا دعب

 دهشأو هراد باب ىلع حاص هنأ ةنيبب ءيجي وأ هنع ىراوت هنأ ةنيبب
 ءاجو . اذكه ناك اذإف هبلطم اوملعو . همهارد دوهشلا تأرو بلطو

 ( . كردأو هنم لبق مكاحلا ىلإ ةنيبلاب

 نم لاقف بلط اذإ امأو لجأ بلطملا يف سيل ليقو : ةلاسم

 اذهو . هل ةعفش الف الإو هرضحأ نإف . مايأ ةثالث نمثلا يف لجؤي لاق

 . هتعفش ذخأ ىلإ يرتشملا هاعد وأ هتعفشب مكاحلا مكح اذإ لجألا
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 ةعفشلا يرتشملا هيلإ ملسو نمثلا ضعب عيفشلا ملس اذإ هنأ دجويو
 هيلعو . ةعفشلا هيلإ ملس دق ناك اذإ مايأ ةثالث نع هريخأت هرضي ال
 مل و نمثلا ضعب هنم ذخأ ناك نإو . هريخأت هرضي الو نمثلا دقني نأ
 اذهو هل ةعفش الف مايأ ةثالث ىلإ نمثلا متي مل نإف . ةعفشلا هيلإ ملسي

 اهيف لجؤي يتلا مايألا ةثالثلا هذه نوكت فيكو تلق . نسح لوق

 فصن درلاب ةعفشلا هل تتبث نا تيأرأ . لماوك نوكتأ نمثلا راضحاب
 ثالثلا يف لجألا نوكيأ تلق ، برغملا دعب وأ رصعلا دعب وأ راهنلا
 هنأ يعمف . ةعفشلا هب .تبثت يذلا تقولا كلذ لوح ىلا ثالثلابو

 نهريغب نهراسكنا لامكبو . هيلع قحلا نأل . نهتاعاسب مايأ ةثالث
 لامكب وه امنإو هلو هيلع قحلا هنأل . نهتاعاسب مايأ ةثالث نوكت ىتح
 امنإ مايالاب ددعلا يف كلذك مايأ ةثالثلا مامت نم هيلعو . هل هلعج ام

 يضقي مايألاو تاعاسلا رايخو . نهتاعاسو نهيلايلب مايأ ةثالث لمكتسي

 ناك اذإ لالهلاب ءاضقنا لالهلا لبقتسا اذإ روهشلا يف مايألا رايخ
 رهشلا كلذ صقن مايألا نيرهشلا ددع لمكأ مايألا لبقتسا نإو . ارهش
 . داز وأ مايألا نم

 لبق راهنلا رخآ يف هتعفش عزتنا اذإ عيفشلا تلقو : ةلأسم
 هتعفش هيف عزتنا يذلا مويلا كلذ ريغ عبار موي مهاردلا ملسو بورغلا

 ثالثلا نم نوكي مويلا كلذ مأ هتعفش كرديأ بورغلا لبق راهنلا رخا يف

 يف لجأ هتعفش در اذإ هل سيلو هتعفش هتتاف دقف تفصو ام ىلعف .

 اهب درو هتعفش عيبب هيف ملع يذلا مويلاب مايأ ةثالث الإ مهاردلا ميلست
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 بوسحم وهف هتعفش هيف در يذلا مويلا كلذو . هتعفش هل هب تبنت ًادر

 . سمشلا بورغ لبق كلذ ناك اذإ مايألا ةثالثلا نم

 مويلا كلذأ عيبلاو ءارشلا نوكي يذلا مويلا نعو : ةلأسم
 مويلا ريغ مايأ ةثالث ةدم ةعفشلا بحاصل وأ ةعفشلا ةدم نم بوسحم

 هنإ لوقنو ةدم مايأ ةثالث هل نأ انفرع يذلاف . عيبلا هيف ناك يذلا

 عقوو هتعفش عزتنا ام نيح نف مايأ ةثالث هتدم تناك بلطلا عقو اذإ

 هل تبسح راهنلا رخآ يف وأ راهنلا لوأ يف مكحلا عقو ناك نإ مكحل
 مايأ ةثالث هل انفرع امنإو . نحن انلوق اذهو كلذ نيح نم مايأ ةثالث
 ملعأ هللاو ةعفشلا يف مكحلا بجو ام نيح نم ىمه امنإ مايالا ةثالثلاو

 ةدملا يف نمثلاب تأي مل و تقولا يف ةعفش عزتنا نم كلذكو . لدعلاب

 هنأ جتحاو نمثلا هنم بلطي مل يرتشملا نأ جتحاو . ةدملا تلخ ىتح

 هتجح لبقت له تلق . ةدملا يف نمثلا راضحاب مكاح هيلع مكحي مل
 الو اذهب هتجح لبقت الف تفصو ام ىلعف . كلذب ةعفشلا هل تبنثتو

 عيبب هملع نيح نم مايأ ةثالث تلخ اذإ مكحلا يف ةعفشلا هل تبنت

 هتعفش تلطب مايالا ةثالثلا يف نمثلا رضحي مل و . اهل هبلطو . هتعفش

 . لدع دوهش كلذ ىلع دهشيف تفصو ام ريغ رذع هل نوكي نأ الإ

 ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو . مايألا ةثالثلا دعب هتجح موقت كلانهف

 همحر دمحم وبأ لاق . هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ هداز امم ةفاضملا

 . كلذ يف هل لجألا مك ةعفش هل تعيب لجر يف انباحصا فلتخاو . هللا
 كلذ يف لجألا موق لاقو . نمثلا رضحي ام ردقب كلذ يف لجألا لاق
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 لاقو موي موق لاقو .. ناموي موق لاقو دمحم يأ ريغ نمو . مايأ ةثالث

 وبأ خيشلا ذخأي لوألا لوقلابو عجريو تيبلا ىلإ لصي ام ردقب موق
 ثالثلاب نولوقيف مهنم ريثكلاف انباحصأ روهمج امأو . هللا همحر دمحم

 . ملعأ هللا و ذخأن هبو
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 رشع يناثلا بابلا

 عيفشلا نع ةرضملا يرتشملا ةلازإ يف
 بلطي نا لبق نم هدعب وأ عيبلا دنع

 كلذ نم تبني امو هتعفش عيفشلا

 بلطو ضرأ وأ لخن ةعطق ىرتشا نمعو يراوحلا يأ باوج نمو
 ةيقاسلا كنع لزعا هخسن لوحأ انأ يرتشملا لاقف . هتعفش عيفشلا

 ناكف تفصو ام ىلعف ال مأ ةعفشلا هب لطبت امم كلذ نوكيأ قيرطلا وأ

 مل ةيقاسلا وأ قيرطلا يرتشملا هنع لزع اذإ لوقي هللا همحر رثؤملا وبأ
 عيفشلا بلطي نأ لبق ةرضملا هنع لزع اذإ هريغ .لاقو . ةعفش هل نكت

 ةعفشلا هلف ةعفشلا عيفشلا بلط امدعب ةرضملا لزع نإو ةعفش هل سيلف

 ةرضملا هنع لازأ نأ ليق دقو لاق هريغ نمو لوقلا اذهب ذخأن نحنو
 ةلازإ عفنت الف الإو ةرضملا لازأ دق هنا ىلع ىرتشا وأ ءارشلا لبق نم

 قح وه ليزي الف عيفشلل قحلا دقعي ءارشلا نال ءارشلا دعب .ةرضملا

 وأ قيرطلا نم عيفشلا قح لوزي ال لاق نم لاقو . هسفنب عيفشلا
 نب دمحم نع رثألا ءاج اذكه ءارشلا لبق كلذ كرت ولو ةيقاسلا

 . بوبحم

 فرصب دهشأو لجرل ةعفش ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 لاق . هتعفش عيفشلا كردي له عيبلا ةدقع لبق عيفشلا نع ةرضملا

 يذلا اقسملا وأ قيرطلا نم هيلع تبث ام مكح هنع لازأ اذإ هنإ يعم
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 هنأل ةعفشلا هنع تلطب دقف هتعفش عيفشلا بلطي نأ لبق عفشي هب
 هتعفش هلف عيفشلا بلط ام دعب ةرضملا عفر ناو . ةرضملا هنع لازأ دق

 عيبلا بجوأ اذإ هنا ليقو . هتعفش هلف عيبلا دعب هاربأ نإف ةخسن يفو
 امأو . عيبلا دعب يرتشملا اهلازأ ولو هتعفش عيفشللف كلذ لاوز ريغ نم

 ىلع نكي ملو ءارشلا قحتسي نأ لبق يرتشملا ةلازإ وه امنإ ناك اذإ
 ءيش اذه نأ يل نيبي الف عئابلا كلمي اميف عئابلا نم عيبلا دقع كلذ
 تلق . 'يدنع ءيشب سيل كلم ال ال هكرتو لم ال ام كرت اذه نأل

 تبثي ًالوق اذه نوكي ةرضملا هنع لازأ دق هنإ هل يرتشملا لوقف هل

 هب تبثي ءيشب اذه سيل ليق دق هنإ يعم لاق . ال م عيفشلا ىلع

 . ليق هنأ يعم ام بسح ىلع ةعفشلا ةلازإ ىنعم

 هل سيل نأ ىلع اضرأ لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 دقو هتعفش عيفشلا بلط مث . قيرط الو ةيقاس ةعفشلا بحاص ىلع
 ناك اذإ هل ةعفش ال يلع وبأ لاقف . طرشلا اذه ىلع يرتشملا ىرتشا

 ةعفش ال ليقو . هتعفش هلف عيبل دعب هاربا ناو عيبلا لبق نم هاربا دق

 . عيفشلا اهيف مصاخي نأ لبق هاربا اذإ عيبلا دعب هاربا ولو هل
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 رشع ثلاثلا بابلا

 هيأر الب هريغ ةعفش يرتشي نميف
 عفشاو عيفشلا ملع مث هروشب هارتشا وا

 . هيأرب الإ ةعفش هيف دحأل هيف الام يرتشي نأ دحأل سيل ليقو
 . حبسملا دبع نب دمحم لاق . لوصألا يف كرتشملا اهبجوأو عفشلا ىلوأو
 نيب يتلا رامثلاو . ةرضم اهيف كيرشلا ىلع تناك ام . رامثلا يف ةعفشلا

 . عفشأ كلذ يف مه ءاكرشلا لاق نم لاق . لامعلاو لصألا باحصأ

 اميف سيلو . لصالا يف كيرشل الإ كلذ يف ةعفش ال لاق نم لاقو
 ةعفش ىورشلا يف الو . ةعفش ةلاقالا يف الو . ةعفش ادنلاب عابي

 يف ةعفش امهل له لصألا يف كيرشلاو لماعلا نعو : ةلأسم
 امأو . ةرمثلا يف هل ةعفش الف لماعلا امأف . ةعفشلاب ىلوأ امهيأو انطلا

 . لماعلا نم ىلوأ وهو ةرمثلا يف عيفش وهف لصألا يف كيرشلا
 ةعفش ىرتشا يدلا امأو . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 . جرح الو كلذ يف هيلع مثإ الف ةعفشلا هل يذلا كلذب ىضرو هريغ
 اهعزتني نأ الإ ءيش هل همزلي سيلف مكحلا يف امأف كلذ هرك اذإ امأو
 زوجي ام ىلع كلذ نيبو هنيب لوحيو كلذ نم هعنميف ةعفشلا بحاص
 دقو كلذ هل زيجي ضعبو . هل كلذ هركي ضعبف ةيهاركلا امأو . هل

 يف ةسلادملا نإف اهنع هليزيل رخا ةعفش يف سلادي مل ام عيبلا هللا لحأ

 . ملعأ هللاو زوجت ال سانلا عفش
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 هيأر الب عيفش ةعفش ىرتشا يذلا امأو . هنع بسحأ : ةلأسم

 ام ىلع هتعفش هيلإ بلط اذإ هيلع مثالا امنإو . كلذ يف هيلع مثإ الف

 هللاو كلذ يف رماؤي نأ هل بحتسي ناك دقو . اهنم هعنمف هل بجت

 . ملعأ

 الإ عيفش ةعفشب الام يرتشي نأ دحأل سيل هنأ ملعاو : ةلأسم

 . انغلب ام ىلع كفع هللا لوسر اهب مكح بجاو قح ةعفشلا نأل هيأرب
 كلذ دعب نم مث لوصألا يف ةكرتشملا عفشلا اهالوأو عيفشلا بجوأو
 . ةزئاج ريغ قيرط وأ هلام يف لامل ةيقاس هيلع يذلا لثم راضملاب عفشيام

 نوكي نأ الإ اهيف ةعفش ال اهنإف زئاوجلا يقاوسلاو زئاوجلا قرطلا امأو

 تناك اذإ لخنلا يف ةعفشلاو . سايقلاب ةعفشلا هيفف سياقتي لام اهيلع
 لاق نم لاق . لامعلاو لصألا باحصأ نيب يتلا راثلاو . سياقت

 كيرشل الإ كلذ يف ةعفش ال لاق نم لاقو عفشأ كلذ يف ءاكرشلا

 . لصألا يف

 لخنلا نم ةرمثلا يف ةعفشلا هللا همحر هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم
 لخنلا لصأ يف ةصح هل سيل نم امأف . لخنلا لصأ يف ةصح هل نمل
 اضيأ كلذ نم هل لاق نم لاقو . هل ةعفش الف ةرمثلا يف هل امنإو
 . ةعفشلا

 ىلع نوكت يتلا رطانقلاو قرطلا يف لوقت ام تلقو٠: ةلأسم

 اندنع عفشلا عطقت سيلف . عفشلا عطقت سيل مأ عفشلا عطقنا يقاوسلا
 . باوصلاب ملعأ هللاو انفرع ام بسح ىلع تفصو ام ىلع
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 ةعفش عاب لجر نعؤ بسحأ اميف نسحلا يأ نعو : ةلأسم

 ام ىلعف . اهيرتشي نأ دهاشلل لحي له هل تلق . دهاشم وأ بئاغ

 اذإف هل تناك بلط قبس امهيأف نينثا نيب ةعفش تناك اذإف . تفصو

 نأ ادحأ عسي له تلقو . كلذ هل زاج اهعفشي دهاشملا اذه ناك
 هتعفش ةعفشلا بحاص بلط نإف هريشتسي نأ لبق لجر ةعفش يرتشي

 مكح هنإ هلع يبنلا نع رثألا ءاج دقف تفصو ام ىلعف . هيلإ اهملس
 سيل ملعأ هللاف عسيال ام ىوري كلذكو هريغ نم ىلوأ عيفشلاو اهب
 هيلع بجي امب ءارشلا دعب هسفن نم فصنأ اذإو ظفح كلذ يف يعم

 هللاو لالح ءارشلاو عيبلاو . ليبس فصنا نم ىلع امف قحلا كلذ يف
 ءارشلا نم هل هللا لحأ دق ام هيلع مرحي نأ يغبني الو . كلذب ملعأ
 ام ىلع قحلا هيلإ بلط اذإ هسفن نم فصناو ةسلادم ريغب ىرتشا اذإ
 ىلع ةسلادملا الو ةراضملا بجت الو نسحف راشتسا ناو . قحلا هبجوي .

١ هتعفش ىف عيفشل .



 رشع عبارلا بابلا

 عاشملا نم ةعفشلا هب بجي اميف

 كلذ هبشأ امو سايقلاو يقاوسلاو قيرطلاو

 ةثالثب الإ لاومألا عفشت ال هنأ انباحصأ لوق يف ديعس وبأ لاق

 امأو . يتاوسلاو قرطلاو قئاقحلا لخنلا نيب سايقلاو عاشملا . هوجو

 غاسني لوق وهف هل تلق . ةعفشلا راوجلا يف نولوقيف انموق لوق يف
 صن ىلع ىوقأ يندجأ الو وجرأو . نسح لوق هنأ وجرأ لاق كدنع
 يندجأ الو راوجلاب ةعفشلا نأ انباحصأ ضعب نع تدجو دق ينأل كلذ
 امهو . اسياقت نيتلخن اتناك نا تيأرأ هل تلق . كلذ ظفح ىلع ىوقأ
 ةعفشلاب ىلوأ ام نيتلخنلا ىدحإ تعيب ةيحاض بنج يف بعو ىلع
 ةعفشلاب ىلوأ ةيقابلا ةلخنلا لاق . سايقلاب ىرخألا ةلخنلا مأ ةيحاضلا
 . ةيحاضلا يف امهل ةيقاس وأ قيرط نيتلخنلل نوكت نأ الإ ةيحاضلا نم
 قيرطلاب ةرضملاب ةيحاضلل ةعفشلا لاق نم لاقف . كلذ يف فلتخأ دقف
 اتناك اذإ ىلوأ سايقلاب نيتلخنلل ةعفشلا لاق نم لاقو . ىلوأ ةيقاسلاو

 . ناسياقت
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 رشع سماخلا بابلا
 يف ببسلاو ةعفشلا بوجو لصأ

 ةفاضملا ةدايزلا نم ةيلهاجلا مايأ اهبوجو

 هلوق لاق ةنسلا ام هل تلق . معن لاق ةنس ةعفشلا لصألا يف تلق

 . هتعفش ذخأب قحأ عيفشلا نأ هانعم هيقسب قحأ راجلا مالسلا هيلع

 املاظ ناك اذإ كلذو . رانلا يف همدق تلز ملسم ةعفش لازأ نم لاقو

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا . ىنعملا اذه ىلع الإ جرخي ال

 ركب يبأ طخب هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو . باتكلا ريغ نمو

 تدجو . هللا همحر هنع هنأ وجرأو . يناوزنلا حلاص نب دمحم نب دمحأ

 مالسإلا رهظ نأ املف ةيلهاجلا مايأ تناك ةعفشلا نأ نيملسملا راثا يف

 امأف . عامجالا اهححصو ةنسلا اهتدكأو نيدلا اهبجوأو مالسإلا اهتبثا

 مالسلا هيلع هلوقو . هتعفشب ىلوأ عيفشلا مالسلا هيلع يبنلا لوقف ةنسلا

 تعقو اذإ كلقع لاقو . رانلا يف همدق تلز ملسم ةعفش لازأ نم

 ةعفشلا ةنسلا هذه تبجوأف . ةعفش الف ةرورضلا تفرصو دودحلا

 راضملا لاق عاشملا دعب نم لاق مث . عاشملا يف اهبجوأ اك راضملا يف

 سايقلا لاقو . سايقلا مم كلذ هبشأ امو بيزايملاو يراجملاو قرطلا لثم

 راضملاو ءاوسلاب راضملاو سايقلا نإ ليقو . ةراضملا نم ىلوأ لخنلا نيب
 ليقو . سايقلا مث . كلذ هبشأ امو بيزايملاو يراجملاو قرطلا لثم
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 . ءاوسلاب راضملاو سايقلا نإ ليقو ةرضملا نم ىلوأ لخنلا نيب سايقلا

 نإ ليقو . كلذ هبشأ امو بيزايملاو يراجملاو قرطلا لثم راضملاو
 رهشأو هيقسب قحأ رملا مالسلا هيلع هلوقل راوجلا ًاضيأ قحتست ةعفشلا
 كلانه مث ناك اذإ مهضعب لاقو راوجلاب قحتست ال اهنإ انباحصأ لوق
 ملعن ال راضملاو عاشملا يف ةعفشلا باجياب تحص ةنسلا "نأل ر ررض
 . هتحصو ررضلا دوجو ةعفشلل ةبجوملا ةلعلاو . ًافالتخإ كلذ ىف

 عنمي مل اهتالولعم يف ترج اذإ ةلعلا نأ دمحم يبأ خيشلا نع دجويو

 مكحلا بجوت يتلا ةلعلا نأ ليقو . اهتحص ملع صن اهنايرج نم

 يف رارض الو ررض ال كفع يبنلا لاقو . اهعافتراب عفتريو اهدوجوب
 رهشأ يف لوصأ ةثالث ةعفشلا اهب بجت يتلا بابسألا لاقو . مالسالا

 ليقو سايقلا مث . ةراضملا مث . كارتشالا نهبجوأ نهلوأف انباحصأ لوق

 ةئطخت ريغ نم هكرت ىلع انباحصا لمع رثكاو راوجلا وهو عبار لصأب
 . هكرتب ةنونيد الو كلذل مهنم
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 رشع سداسلا بابلا
 هيف ةعفش ال امو ةعفش هيف اميف

 بجي امو ضورأ ةراجاو ءارش وأ ةلاقإ نم
 ةعفش نزويو لاكي اميف سيلو بجي ال امو هيف

 . ناويحلا يف ةعفشلا ءاهقفلا ضعب لاقف ناويحلا يف فلتخا دقو

 . امل ةعفش الو . يفاوصلا يف ةعفشلا الو . هيف ةعفش ال مهضعب لاقو

 . انظفح اذكه عفشت الو . عفشت . ةيفاصلا يراوحلا وبأ لاق

 ضرألل الو ةيفاصل الو . ةعفش دجسمل سيل ليقو : ةلأسم
 ناك ام الإ اذشلا ضرأل الو كلذ وحنو براقألاو ءارقفلا ىلع ةفوقرمل

 ةعفشلا ناف ةثرولا ىلإ عجري مث ةامسم نينس ىلإ موق ىلع فقو نم
 . ةامسملا هنينس ىلإ ىهتنا اذإ لاملا كلذ هيلإ ريصي نمم اهبلط نمل

 ةادانملا يف عابي لام نع هتلأسو يراوحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 لاقو . ةعفشلا هيف نإ لاق نم لاق . هتعفش هيف عيفشلا كردي له
 . هيف ةعفش ال لاق نم

 اذإ هلأسو . بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نود هل كلذ ناك هدلو عاب ام ذخأ دلاولا دارأف ائيش لجرلا دلو عاب

 . عيفشلا نم ىلوأ وهف هدلاو ىلع عاب اذإ اذه خسانلا لاق . عيفشلا

 دلاولا عاب اذإو . بألا نم ىلوأ عيفشلاف بألا ريغ ىلع عاب اذإ امأو
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 امأو . دلولا نم ىلوأ عيفشلا ناك هدلاو عاب ام ذخأ دلولا دارأو ًائيش
 ىلع امهدحأ عاب اذإ اذه خسانلا لاق . عيفشلا نم ىلوأ امهف ناجوزلا

 . ملعأ هللاو نيجوزلا نم ىلوأ عيفشلاف هريغل عاب اذإ امأو . هبحاص

 غوصلاو بشخلاو ةكرتشملا نفسلاو ناويحلا يف نإ ليقو هريغ نمو
 نم لاقو هيف ةعفش الف كلذ نم روسكملا امأو . ةعفشلا رسكملا ريغ

 ءيش لك يف ةعفشلا لاق نم لاقو . لوصألا يف الإ ةعفشلا سيل لاق

 لاق نم لاقو . نزوي وأ لاكي ناك ام الإ اهريغو رانلا نم كرتشم
 . ةعفشلا هيف بجي ررضلا رسك اذإ هيف نأ الإ لصألا يف نزوي ناك ولو

 نزويو لاكي امم ناك ولو ةعفشلا عاشملا نم ءيش لك يف ليق دقو

 . كيرشلل قلعتم قح كلانهف كيرشلاب الإ كلذ مسق حصي ال هنأل

 لام لجرلا عاب ةعفش هيف سيلف ادنلا يف عيب ام ليقو : ةلأسم
 عيفشلا ناك . ةعفش كلذ يف سيلف مكاحلا عاب وأ يصولا عاب وأ هسفن

 نأ الإ هيف ةعفش الف عاشم ريغ وأ لاملا ناك ًاعاشم متي ريغ وأ اميتي
 باجيالا لبق عيبلا ذخأيف عيبلا وأ ادنلا عيفشلا وأ متيلا يصو رضحي

 . كلذ عيمج يف ةعفشلا هيف لاق نم لاقو . هيلع باجيالا نوكيو

 ةعفش نهف له يفاوصلاو ىورشلاو ةلاقالا نع هتلأس و : ةلأسم

 اذإ اضيأ اهيف ةعفش الو يفاوصلل ةعفش الو . كلذ يف ةعفش ال لاقف

 اذإ ةعفشلا بحاصل اهيف ةعفشلا لاق نم لاقو اهل ةعفش ال امك تعيب

 . اهعيب ءاملعلا ىري ام تقو تعيب

٠٥ ٢٣



 ايكر هل رفحي وأ اراد هل ينبي الجر رجأتسا لجر نعو : ةلأسم
 كلت يف عيفشلا بلطف هلام نم اهامس دق ةعطق هلو دلب ىلإ هل جرخي وأ

 وبأ لاق هيف ينعت اميف هلثم رجأ اذه ىلع دريو هل يه لاقف ةعفشلا

 ضوع ريغ ىلع جرخي اذه نأل ةعفش اهيف سيل نأ لوقو لوق اذه ديعس
 هنع جحي هرجأتسا نإ تيأرأ ديعس يبأل انأ تلق . هؤانع هل وه امنإو

 هعطاق اذإ لاق . فلتخم جحلاو هئانع ةميق نوكي فيك ةعطقلا هذه هلو

 . كلذ تبني اهنيعب ةعطقلا هذهب هنع جحي نأ

 كيرش نوكي نأ الإ اهيف ةعفش ال ةرجأتسملا ضرألا : ةلأسم

 يتلا ةرجألاب قحأ وهف ةعرازملا ةكرش ف رجأتسملا نم ررض هقحلي

 . اهب اهذخأ

 ينطملل زوجي له ةلخن لجر نم ىنطأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 يأرب الإ هل زوجعال هنأ انباحصأ نم عمسأ تنك دق لاق هريغ اهينطي نأ

 نع رثألا يف تدجو ينأ اك كلذ يف رظنأ تنكو . ةلخنلا بحاص
 الإ ةلخنلا بحاص رواشي نأ هيلع سيلو كلذ هل نأ ديعس يبأ خيشلا

 . ملعأ هللاو كلذ هلف ةعفشلاب اهيف دري نأ ةلخنلا بحاص دأرأ نإ هنآ

 ينم هل امهس ىنطأ لجر نع بوبحم نب دمحم تلأس : ةلأسم
 بحاص دارأ لجألا لح املف . امهرد اذكو اذكب بجر ىلإ بجر

 نم ذخ لاق . هيلع عراز مهسلل ىنطملاو هريغ هانطاو هضبق مهسلا
 . معن لاق ةعفش هلأ يبأف يعرز كلهت ال كمهس يعم تبثاو كانط

 هذخأي لاق . لوألا ىنطلا ىلع هداز ًاريجأ هنم ىنطأ يذلا نإف هل تلق
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 اذكو اذكب الإ هانطأ ام هفلحتسي نأ هلف هل تلق . هريغ هب غلب امب

 . معن لاق

 ةعفشلا كردي لهف دبعب دبع يف هل ابيصن عاب لجر نعو : ةلأسم
 هيلعف مهاردب هعاب نإو . هيف ةعفش الف دبعب هعاب اذإ \

 لاق هيف ةعفش الف ةلخنب وأ ةعطقب هعاب نإ كلذكو هل تلق ةعفشلا

 . معن

 ناويحلا نم ءيش وأ فيس وأ دبع امهنيب نيلجر نعو : ةلأسم
 دبعلا اماف . هتعفشب رخالا كردي له امهدحأ عيبيف بحلا وأ بوغلا وأ

 رثؤملا وبأ لاق . ملعأ هللاف بحلا امأف . ةعفشلا هيفف ناويحلاو فيسلاو

 . هيف ةعفش الف نازيملا وأ لايكملاب مسقني ام

 ريناندلا ريغ ضارعألا نم ضرعب هضرأ عيبي لجر نعو : ةلأسم

 نكي مل ام . ةعفشلا هيف ىرن نحنف ةعفشلا هيف كردي له مهاردلاو
 يعمف ضايقلا ةلزنمب اذه نأل ةعفش ال رثؤملا وبأ لاقو . لصأب الصأ
 . ضايقلا دارا هنإ

 عاتملاو ناويحلا نم عاشملا لك يف يهأ ةعفشلا نعو : ةلأسم

 نم مهنمف ءاهقفلا نم فالتخا كلذ يفف . نزوي الو لاكي ال امو
 لاكي اميف هريغو عاتملاو ناويحلا نم عاشملا عيمج يف ةعفشلا نأ لاق

 اميف سيلو لاومألا نم لوصألا يف ةعفشلا نأ لاق نم مهنمو . نزويو

 هريغ لاق . ءيش لك يف ًامومسقم وأ ًاعاشم ناك . ةعفش كلذ ىوس
 . نزوي وأ لاكي ناك ولو عاشملا لك يف هنإ ليق دقو معن
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 ىداني لام نعو . هللا همحر هللادبع بأ باوج نمو : ةلأسم
 عيفشلا ناك عيفشلل ةعفش هيف له نيملسملا يأرب ديزي نميف هيلع
 ةعفش هيف ىرت له باجي الارضح وأ ادنلا رضحي مل ةيرقلا ين ارضاح
 عيب اذإ لاملا نأ ذخأن هبو انظفح يذلاف . ةعفش بلط اذإ عيفشلل
 باجيالا رضح ولو . هتعفش هيف عيفشلا كردي مل مكاحلا يأرب ادنلا يف

 . هل ةعفش الف ةعفشلاب ذخاي هنأ عيبلا ةبجو دعب نم لاقف

 ىوارشلاب هل لفكو الام لجر نم عاب لجر نعو : ةلاسم
 هتعفش ةعفشلا بحاص بلطف هلام ىورش ًالام هاطعاف قحب هيف كردأف
 . ال لاق اذه يف ةعفش هل لهف

 يف سيلو . ةعفش ةأفاكملا يف سيل هنأ يلع يبأ نعو : ةلأسم
 . قحب هل يصوي نأ الإ ةعفش ةيصرولا

 ىلع ضرعي ىتح هيف امب ذخؤي ال انموق نع هريغ نمو : ةلاسم
 لاق . ةعفشلاب ىضق هيع هللا لوسر نع انغلب نايفس لاق . نيملسملا
 اذإ دودحلا يه راوجلاو . راوجلاب ىضقو . ةكرتشملا ةعفشلاو نايفس

 قحأ مهف ءاكرش اوناك نإف راوجلا نم وه كيرشلاو دح ىلإ ادح ناك

 . مهريغ نم قحأ راوجلاو راوجلا نم

 . يبعشلا نع هركذ لاجرلا سوؤر ددع ىلع ةعفشلا : ةلأسم

 وأ راد يف ةعفشلا امنإ ناويحلا يف ةعفش الو . ةبصنألا ىلع ءاطع لاق
 ينارصنلاو يدوهيلاو يبارعالاو ريغصلاو بئاغلل ةعفشلاو . ضرأ
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 ةثالث ملع اذإ ءاضر هنم وهف بلطي ملف امايأ ملع اذإف . يسوجملاو

 اذإ لوقي مكحلا ناك نايفس لاق . مهنم بلطي ملف . اهوحن وأ مايأ

 عقي ىتح ةعفش هل سيل ىليل يبأ نبا لاقو . ةعفش الف ةعفشلا يف نذأ

 ضرالا ذخأي عيفشلا ءاجف ءانب اهيف ىنبف اضرأ لجرلا عاتبا اذإو . عيبلا

 عابت الو ثروت ال ةعفشلاو . ءانبلا ىلع عيفش ربجي الو هانب اذه علق

 . راعت الو

 لجرل ةعفش وه الام لجر ىلع عاب لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 لاملا عئابلا. لاقتسا ىتح عيبلاب هملع دعب ةعفشلا ذخأي نأ عيفشلا يباف

 ىنعمب عئابلا نم ةعفشلا ذخأي نأ عيفشلا ذئنيح بلطف يرتشملا نم
 كلذ يف ملعأ الو . كلذ هل سيل هنإ يعم لاق كلذ هل له . ةلاقإلا

 . عيبي ال فلح نم نإ اولاق دق سيلفأ تلق . انباحصأ لوق يف افالتخا

 ريغ ناميألا يف ثنحلاو . كلذ ليق دق هنإ يعم لاق ثنحي هنأ لاقأف
 ثنح ال هنإ لوقلا ضعب يف كدنع جرخيو هل تلق . يدنع ماكحألا

 جرخي هنإ يعم لاق . ظفللا ىنعمب اتباث اعيب نوكي ىتح ةلاقالا ىنعمب

 . زجحل ١ هيلع بجو دقف ىنعمل ١ ف امأو . ةيمستل ١ ىنعم ف كل ذ

 ةعفش هيف له يصولا وأ ك احلا نم ةادانملا عيب نعو : ةلأسم :

 الجر وأ ةضيرم وأ نامع ىرق ضعب يف ةبئاغ ةأرمإ عيفشلا ناك اذإ

 ملع املف دالبلا ف وهو ملعي ل وأ ىرخ ا ةيرق ف نكاس وأ ملعي ملف

 هنأ هب نحن ذخ ان يذلاف . عاشم ريغ وأ عاشم لاملاو . هتعفش بلط

 . يصولا عيب ف الو ك احلا يأرب ةادانملا عيب ف عيفشلل ةعفش ال
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 رضحي نأ الإ هيف ةعفش الف ادنلا يف هلام عاب الجر نأ ول كلذكو
 هلو عاشم لام يف ًاميتي عيفشلا ناك ول كلذكو . بلطيف عيفشلا

 يصولا عاب نإو . كردأ ال بلطيف هل يصو ال وأ عيبلاب ملعي مل يصو
 . هيف ةعفش الف ةادانملا يف يأرب هخسن مكاح يأر الب

 . ةعفشلا هيف نأ هدلول دلاولا عاب اذإ ليق هنأ يدنعو : ةلأسم

 ىورشلا يف ةعفش الو نزوي وأ لاكي اميف ةعفش الو : ةلأسم

 دعب نم هلاقأ نراف . هتعفش عيفشلا بلطي نأ لبق نم ةلاقإلا يف الو
 اميف نيجوزلا نيب اميف سيلو . هتعفش هلف هتعفش عيفشلا بلط نأ

 ةعفش الو . هيبال نبالا عاب اميف الو . دحال ةعفش رخالل امهدحأ عاب

 يف الو ةيصولا يف الو . ةأفاكملا يف ةعفش الو هديسل ذبعلا عاب اميف

 يف ليق دقو . ضايقلا يف الو . ةيطعلا يف الو رارقالا يف الو ةبهلا

 مشاه نب دمحم لاقو . مهاردو الام ناك اذإ هيف ةعفش ال ضايقلا

 يف عابي اميف سيلو عيفشلل يقابلاو هضايق ردقب لاملا نم ضياقملل نأ
 ةعفشلا نإ لاق نم لاقو . اذه ليق دق يراوحلا وبأ لاق . ةعفش ءادنلا

 . ذخأن . هبو هيف بيعلاب دريو ةادانملا يف

 ربصب وأ هل دهشي وأ رخآل لاملا اذهب رقي يذلا يف ليقو : ةلأسم

 رقأف عيفشلل ةعفش اهب الو اهيف نوكي ال يتلا هوجولا نم هجوب هيلإ
 كلذ ىلع هنيمي عيفشلا بلطف ةنيبلاب كلذ حص وأ لاملا هل يذلا كلذب
 هايإ هاطعأ الو لاملا اذهب هل دهشأ هنأ ملعي امب ملعلاب نيملا هيلع امناف

 قحتسي امم ضوع ىلع الو هل قحب نوكي ام بسح ىلع هل رقأ الو
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 رارقالا يعدي امنإ هنأل عطقلاب فلحي الو لاملا اذه يف هيلع ةعفشلا اذه هب

 . هيف ةعفش ًألام يعدي الو ةيطعلاو ةبهلاو

 ةدحاو لك اقسم ناك اذإ دودحلاب ضرألا يف ةعفش الو : ةلأسم

 زئاج ةيقاس تناك وأ ىرخألا برشت ام ريغ عضوم نم

 دقف ةعفش مهف له قيقرلا نعو دايز يأ باوج نمو : : ةل اسم

 يذلاو ةعفشلا لاق نم لاقو . مهيف ةعفش ال نيملسملا نم لاق نم لاق

 هكيرش ذخ أي كيرشلا نإ نولوقي نيذلا مهف ديبعلا يف ةعفش ال لوقي

 ةعفشلا هيف نولوقي نيذلاو . هل عيبي ءاش نإو هتصح يرتشي د نأ ءاش نإ

 . يرتشي الو عيبي ادحأ ربج سيل

 هنأل ةعفش كيرشللف دبعب دبع نم هل ًابيصن عاب نمو : ةلأسم

 مهضعب لاقو . ناويحلا يف ةعفشلا نأ ءاهقفلا ضعب نعو : ةلأسم
 بوثلاو دبعلاو فيسلا امأ لاق هللا همحر يلع يبأ نعو . هيف ةعفش ال

 يف لاق نم لاقو . ملعأ هللاف بحلا امأو انعم ةعفشلا هيفف ناويحلاو
 فحاصلملاو ديلا احرو ءاملا احر . احرلاو رجشلاو بشخلاو باوبألا
 . ًاعاشم ناك اذإ ةعفشلا هيف اذه لك

 . زفقلاب ا مسقي اميف نوكت ةعفشلا و . عفشت ل ,م عفشت ىفاوصلا
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 لخنلاو ةطلتخملا ضرألاو دحاو باب نم لخدت ىتلا رادلا يف ةعفشلاو
 . رادجلا اهيلع

 لك يف عاشملا يف بجت ةعفشلا نإ ءاهقفلا دعب لاقو : ةلأسم

 ناويح وأ لزنم وأ قيقر وأ ءام وأ ضرأ وأ لخن نم اعاشم ناك يش

 لاق نم لاقو . نزويو لاكي امم هريغ وأ عاتم وأ بشخ وأ نفس وأ
 امهمحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع ءاهقفلا نم ةخسن تاقثلا نم
 ةعفشلا سيل لاق نم لاقو . ةرضم هيف نأل كلذب ذخأن لاق هنإ هلل
 . ًاعاشم ناك ةعفش كلذ ىوس اميف سيلو لاومألا نم لوصألا يف الإ

 عاشملا لك يف هنأ ليق دق معن هريغ لاق . هريغ ءيش لك يف اموسقم وأ
 . ةعفشلا هيفف ضورعب ناك اذإ امأو . نزوي وأ لاكي ناك ولو
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 رشع عباسلا بابلا

 نيتاسبلاو ضايحلا تاوذو لخنلا عفش ف

 يتلا لاملا عفشتو ةعفشلا اهلف لصأ نكت نإ لخنلا امأو : ةلأسم
 عفشت الو عفشت ةعيقولا ةلخنلا نأل عفشت الف ةعيقولا امأو هيف يه
 . ملعا هللاو

 وهو رادجب هيلع ًاطاحم ناتسبلا ناك اذإ ليق دقو : ةلأسم

 وهف .يش ناتسبلا يف هل نمم دحأ هارتشا ناف ءيش هنم عيبف . موسقم

 نم وا ناتسبلا ىلوأ نم يرتشملا ناك ءاوسو عيفش وهو ةعفشلاب ىلوأ

 نم لكف . ةيقاس الو هيلع قيرط ال وأ ةيقاس وأ قيرط هيلع وأ ةرجأ.
 ءيش نوكي نأ الإ ناتسبلا عيمج نم عيفش وهف ءيش ناتسبلا يف هل ناك

 ةعفشلاب ىلوأ عاشملا يف كيرشلاو . موسقم ريغ ًاعاشم ناتسبلا نم
 يذلا ناتسبلا اذه قيرط نأ كلذو . راضملاو قئاقحلاب ةعفشلا نم
 لهأ عيمج ىلع هررض لخاد عاشم هيلع قلغملا هبابو هيلإ هيف هيلإ كلسي
 نم هريغ ىلع قيرط وأ ىرجم ناتسبلا لهأ نم دحأل ناك ولو ناتسبلا

 ناتسبلا باحصأ رئاسف ةيقاسلا وأ قيرطلا هل يذلا عابف ناتسبلا لهأ

 رئاس نم ىلوأ ةرضملا هيلع يذلا اذه نوكي سيلو مهلك ءاعفش
 اهيلعو زئاج ريغ ةيقاس ناتسبلا اذه يف ناك ولو . ناتسبلا باحصأ
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 لضف ةيقاسلا هيلع يذلل سلف ءيش لخنلا كلت نم عيبف ةيدضاع لخن

 الو قيرطلاب الو . سايقلاب ةعفشلا يف ناتسبلا باحصأ رئاس ىلع

 قيرطلاو اقسملاو . راضملا رئاس نم ىلوأ ناتسبلا قاقحتساو اقسملاب

 نم ىلوأ ةسياقملا لاق نم لاقو . ةسياقملا نم لوقلا ضعب يف ىلوأ

 يقاوسلاو ردجلاو . ءاوس كلذ لك لاق نم لاقو قيرطلاو ةيقاسلا

 . ىرجملا نم ةعفشلا قح ةعطاقب سيلو . سايقلل ةعطاق قيرطلاو
 . قيرطلاو

 موسقم ءاكرش نيب ناتسب نعو دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىتح رمي لجر ضرأ يف رمي اقسم ناتسبلا كلذلو . موسقم ريغ وا

 . ضرالا نيبو ناتسبلا نيب اميف عطاق ناتسبلا رادجو . ناتسبلا لخدي

 بلطو امقسملا هيلع رمي يذلا هارتشاف ناتسبلا كلذ نم ءيش عيبو

 عاشملا نأ هللا كمحر ملعاف . ةعفشلا ناتسبلا مهل نيذلا ءاكرشلا

 ناك نإو . اقسملاو قيرطلا بحاص نم ىلوأ وهو هيف ةعفشلاو ءاكرشلل

 وه ناك . ةعفشلا بلط يذلا لام يف ءاملا رمي ناكو اموسقم ناتسبلا

 تعيب يتلا ضرألا ىلإ لجرلا لام نم ءاملا لخدي ناك نإو . ىلوأ

 هريغ نمو . ىرتشا يذلا يف ةعفش مهل سيلف قيرط مهيلع نكت مل و
 اضعب هضعب عفشي هب طاحملا ناتسبلا نإ لاق نم لاقو لوق اذه لعل لاق

 ءارشلا ىلإ قبس مهيأ عاشملا ليبس ىلع ةعفشلل بجوت ناتسبلا ةطاحاو

 قيرطلا هيلع رمي نمم اذه ىلع ىلوأ مهو مهل ناك . ةعفشلا ذخأ وأ
 طاحم ناتسب نعو .. ملعأ هللا و ناتسبلا ةعاشإ هجو ىلع نوقسي مهنأل
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 مكح هيف بجي ام ىلع ةعفشلا هيف معنف . ةعفش هيف له رادج هيلع

 . عيفشلا

 الو دحاو ناكم يف ةعمتجملا لخنلا يف نوكت ةعفشلاو : ةلأسم
 دق ءاملا ناك ولو ءاملا مسقي ملو ضرألاو لخنلا تمسقف دحاو ءام

 نومعزيف ةكم لمهأ امأف . ةعفشلا اهيف تناكل مسقت مل ضرألاو مسق

 مسق دق لام امأف . مسقي مل يذلا لاملا يف الإ نوكت ال ةعفشلا نأ
 . اعمتجم ناك ولو . هيف ةعفش الف

 لخن يف ةلخن هل لجر نعو يدنع اميف نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 . ةلخنلا هذه اهعفشت له تلق لخنلا كلت عيمج عاب لجرلا نأو لجرل

 هذه يف عاشم نم سيل ةلخنلا هذه ضرأ تناك نإف تفصو ام ىلعف

 ءيشل وأ لخنلا هذهل ةيقاس رمم اهيلع ناك نإف ةدودحم اهضرأو لخنلا

 تناك لخنلا هذه نم ءيش وأ لخنلا هذه قيرط وأ لخنلا هذه نم

 نإو . ةلخنلا هذه ضرأ يف رمت يتلا ةيقاسلاو قيرطلاب انهاه ةعفشلا

 ضرأ يف . عاشم يهو ديماوعب ةعوطقم سيل ةلخنلا هذه ضرأ تناك

 اهتعفش ضرالا يف ةلخنلا هذه سايق اهلان ةلخن لكف ةلخنلا هذه

 ائيش سياقت ال تناك نإو ةيقاس الو قيرط نكت مل اذإو . سايقلاب
 . سايقلاب عفشت ل لخنلا هذه نم

 هضرأ ىف الخن سياقت ضرأ يف ةلخن ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 اهتيرتشا امنإ يرتشملا لاقف عيفشلا بلطف لجر ضرأ سياقت ةخسن يفو
 نأ ةنيبب تأي نأ الإ اهيف اذه ةعفش الو . قدصملا وه لاق . ةعيقو
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 ءىربو اهضرأ اهتعب ينإ عئابلا رقأ ناف تلق . اهضرأب اهارتشا اذه

 . هتعفش اذهلو قدصملا وه لاق ضرالا نم هيلإ

 عيفشلا بلطو اهعطقو ةلخن ىرتشا لجر نع لئسو : ةلأسم
 ذخأي فيكف تلق . ةعفشلا هل نإ يعم لاق . ةعفش هل له هتعفش
 ةلخنلل عيبلا هب عقو يذلا نمثلا بسحب ليق هنإ يعم لاق . هتعفش

 يرتشملا اهنم بهذأ امو . ةعوطقم اهتميق نم صقن ام ةميق رظني مث
 عذجلاو ةلخنلا عضوم هل نوكيو هلك كلذ ةميق عيفشلا ىلع حرطيو

 . هيلع بسح يرتشملا هفلتأ امو . اهنم كاردأ امو ًايقاب ناك نإ

 اهعذج مهدحأل ةلخن مهنيب سفنأ ةثالث نع هتلأسو : ةلأسم
 ثلث ثلاثللو ةخسنلا يف قلعمو . ةرمثلا ثلاثللو . اهضرأ رخآلو

 بلطو . هتلخن ةلخنلا هخسن هعذنج عذجلا بحاص عابف ةرمثلا

 . ضرألا بحاصل ةعفشلا لاق ةعفشلا نارخآلا

 لاقف . اهريغ سياقي ةلخنلاو ةلخن لجرل لجر عاب اذإو : ةلأسم

 لوقلاف اهدحو ةلخنلا تيرتشا يرتشملا لاقو . اهضرأب هيلع اهتعب عئابلا

 . هتعفش اذهلو عئابلا لوق قدصملا

 لصأ يف ميتيل نيتنيرق نيتلخن نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لجرل امهنم ةدحاو لك تناكو . امهادحا تعيب ناتعيقو امه و دحاو

 لجرل ضرأ يف نيتنيرق نيتلخن نعو . ةعفشلاب ىلوأ ضرألا بحاص
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 مأ ةيناثلا ةلخنلا ةعفشب ىلوأ نم نيتلخنلا ىدحإ تعيب ناتعيقو امهو

 عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ىلوا ضرالا لب ضرالا

 اذإو دحاو باب نم لخدي طئاحلا يف نوكت ةعفشلاو : ةلأسم

 ةعمتجملا لخنلا يفو . الف ةريثك قرط هيف تناك اذإ امأف مسق دق ناك

 مسقي مل و لخنلاو ضرألا تمسق دق دحاو ءام اهلو دحاو ناكم ث

 ةعفشلا اهيف تناكل مسقت مل ضرألاو مسق دق ءاملا ناك ولو .
 مل يذلا لاملا يف الإ نوكت ال ةعفشلا نأ نومعزيف ةكم 7 امأف
 . ًاعمتحم ناك ولو هيف ةعفش الف مسق دق لام ام اف . مسقي

 لجر نعو . مهجلا نب مشاه ييأ يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . ائيش لسافلا اهيف لسفي نأ لبق نم اهعاب مث هل ضرأ ىلع ًالجر لساف
 ىور . كيرش هنال لسفي مل ولو كلذ هلف . ةعفشلا لسافلا بلط نإف

 لسافملا عاب مث لام يف لسافم لساف لجر يف ىأر هنأ ديعس نب دمحم انل
 هطرش غ رفتسا لسافملا نكي نإ دمحم ىأزف ةعفشلا لسافملا بلطف لاملا
 مل ناك نإو . ةعفشلا هلف . مسقلا هل لحو . لسافملل هيلع يذلا

 . اهب ىلوأ وه ةعفشلاف طرشلا غ رفتسي

 ةعطقلا لفسأ نم هل لخن ةعطق نم ةلخن عاب لجرو : ةلأسم
 . اذه يف عيفشلا وه عئابلاو . ةعفش هل سيلف ةعفشلا لجر بلطف

 يتلا سياسرلاف هل تلق . رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اهنأل . ةفورعم ةيقاس اهل سيلو ًاضعب مهضعب ىلع قيرط اهل ملعي ال
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 مل اذإ لاقف . تعيب اذإ اضعب اهضعب لخنلا عفشت له . ىقست ال

 ةعفش اهيف سيلف . اضعب مهضعب رضت قيرط ًاضعب مهضعب ىلع نكي
 نم نيتلخنلا نيب ناك اذإ لاق ةسياقملا هذه امف هل تلق . ةسياقملاب الإ

 امهنيب ناك نإو . ًاضعب امهضعب اتعفش ًاعارذ رشع ةتس لخنلا هذه
 نم ةدحاو لكل ناكو ةعفش امهنيب سيلف . ًاعارذ رشع ةتس نم رثكأ
 يبحاص دحأ حصي نأ الإ هلاحب يقابلا كرتيو عرذأ ةثالث لخنلا هذه

 ناف . دحاو هلك لاملا كلذ نوكي نأ الإ ةنيبب امهريغ وأ نيتلخنلا

 اهل سيلو ىقست سيل يتلا ضرألا كلذكو . لاملا باحصأل ضرألا

 نيلاملا نيب ام لاق نم لاقو ةعفش اهيف سيلف . قيرط ضعب اهضعب ىلع
 اذإ يتاوسب ثيغلاب برشت تناك نإف تلق . امهنيب وهف ضرألا نم

 معن لاق . ةعفش كلذ يف له ًاضعب مهضعب ىلع ترج ثيغلا ءاج

 بهذو ةعفشلا هيف ناك لاومأ ةسمخ نم لقأ هنم ىقسي عضوم ناك اذإ
 دحاو لك لمتحي لاملا اذه ناك ناف تلق جالفألا نم هريغ ىلإ كلذ يف
 . كلذ ىلع لفسألا ىلعألا عفشي له ريبكلا يداولا نم ةيقاس مهنم
 لاومأ ةسمخ نم لقأ ىقست يداولا نم ةيقاس نوكت نأ الإ ال لاق

 لاملا ىلع سيل تناك اذإ قيرطلاف هل تلق . ًاضعب اهضعب عفشت اهنإف
 نم هقيرط لوألا لاملا اذهو . لاملا بناج يف يضمي قيرطلا نأ ريغ

 . ال لاق اضعب هضعب عفشي له قيرطلا اذه ريغ

 ناتسب نم ًاضرأ وأ الخ ىرتشا اذإ لجرلا يف لاقو : ةلأسم
 هضعب عفشي لخنلاو ضرألا نم ناتسبلا يف امنإ . رادج هيلع رادم
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 اقسم الو قيرط ًاضعب هضعب ىلع نكي مل ولو . ناتسبلا ةرضمب اضعب
 عيفشلا ملعي نأ لبق نم ىرتشا ام ىلع ارادج ماقأو رتشم ىرتشا نإف

 هفلخ ماق نم رتسي ام رادقمب هماقأ يذلا رادجلا كلذ ناكو ةعفشلاب

 اقسملاو قيرطلا لازأ دق هنأ دهش نإ كلذكو لاق . ةعفشلا تلاز دقف

 فيضملا لاق ةعفش عيفشلل سيلف . ةعفشلاب عيفشلا دري نأ لبق نم

 نأ لبق ةرضملا لازأ اذإ يرتشملا نأ لوقي نم لوق ىلع يدنع اذه
 عيبلا نأ لوقي نم لوق ىلع امأو . ةعفش الف . ةعفشلا عيفشلا بلطي
 كلذب اهلاوز ىري الف عيبلا دعب اهتلازإ عفنت الف ةرضملا ةلازإ لبق عقو اذإ

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ملعأ هللاو رادجلا

 عيفشلل له اهعطقو ةلخن ىرتشا اذإ لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم
 يعم لاق . هتعفش ذخأي فيكف هل تلق . ةعفشلا هل نأ لاق . هتعفش

 ام ةميق رظني مث . ةلخنلل عيبلا هب عقو يذلا نمثلا بسحي ليق هنإ

 عبفشلا نع حرطيو يرتشملا اهنم بهذأ امو ةعوطقم اهتميق نم صقن
 امو . ايقاب ناك نإ عذجلاو ةلخنلا عضوم هل نوكيو هلك كلذ ةميق

 . هيلع بسح يرتشملا هفلتأ امو . اهنم كردأ

 عيفشلا درف حيرلا اهتحرطف ةلخن ىرتشا لجر نع هتلأس و : ةلأسم
 حرطي لهف هل تلق . كلذ هل نإ يعم معن لاق كلذ هل له . ةعفشلاب
 , ريخم عيفشلاو كلذ يل نيبي ال لاق . ةميقلا نم صقني ام رادقم هنع
 املو اهكرت ءاش نإو هب يرتشملا اهارتشا يذلا نمثلاب اهذخأ ءاش نإ
 ةلخنلا عطق دق يرتشملا ناك اذإ ةلخنلا ةميق نم صقني ام هنع حرطي
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 .. ءيش هنع حرطي مل هللا لعف نم يرتشملا لعف ريغ نم ءاج امو
 هيف ةعفشلاف باب نم لخدي ناتسب لك ىسوم لاقو : ةلأسم

 قيرط اهل بلاطلا ىلع نكي ملا ولو هيلع طاحملا ناتسبلا لهأ نم اهبلط نمل

 . ةيقاس الو

 بلطف ةعطقلا لفسأ نم هل لخن ةعطق نم ةلخن عاب لجر : ةلأسم
 . اذه يف عيفشلا وه عئابلاو . ةعفش هل سيلف ةعفشلا لجرلا

 نم لخدي رادلا يفو زيفقلاب مسقي اميف نوكت ةعفشلاو : ةلأسم
 . رادجلا اهيلع لخنلاو ةطلتخملا ضرألاو دحاو باب

 عفشي له قحتسي امو لخن ةلق لجرل تناك نإ تيأرأ : ةلأسم
 تلق . هلك عفشت اهنإف ضرأ اهل ناك اذإ معنف . اهب ةلخنلا بحاص
 . عفشت الو عفشت ةعيقولاف . عفشت له ةعيقو ناك نإ تيأرأ

 له ضرألا تعيبف ضرأ يف ةعيقو ةلخن نع لئسسو : ةلأسم
 ضرألا بحاصل له ةلخنلا تعيب وأ ضرألا يف ةعفش ةلخنلا بحاصل
 عفشت ال ةلخنلاو ةلخنلا عفشت ضرألا نإ يعم لاق . ةلخنلا يف ةعفش
 . ضرالا

 مرحلا اهلخدت يتلا تويبلا يف يتلا نيتاسبلا كلذكو لاق : ةلأسم
 لاومألا نم كلذ ريغ امأف . تويبلا ةلزنمب نيتاسبلا عفشت اهنإف

 ًاعاشم امهنيب يذلا رادجلا ناك اذإف ناكسالا ةلزنمب يه يتلا نيتاسبلاو
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 لاملا عيب اذإف رادجلا يف كيرش هنأل دارأ نإ هسفن رادجلا عفشي هنإف
 الو ناتسبلا ذخأي نأ هل سيلو دارأ نإ ةعفشلاب رادجلا ذخأي نأ هلف
 . كلذ يف ةرضم هيلع نوكي نأ الإ لاملا

 نم مهنمف ةعامجل باب نم لخدي ناتسب نع لئسو : ةلأسم
 قيرطلا هل يذلا لاملا عبتيف ةيقاس مهنمو رخا لامل هيف قيرط ىلع رمي
 قيرط هيلع سيلف ءيش ناتسبلا يف هل نم ةعفشلا بلطو ةيقاسلا وأ
 بلط نم لكل ليق هنأ يعم لاق نيرخالا نود كلذ له . ةيقاس الو
 . لوقلا ضعب يف ًاعيمج مهعمجت قيرطلاو بابلا نأل مهنم

 اذإ دحاو باب نم لخدي طئاحلا يف نوكت ةعفشلاو : ةلأسم
 . الف ةريثك قرط هيف تناك اذإ امأو . مسق دق ناك
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 رشع نماثلا بابلا

 كلذ ريغو . سايقلاب دضاوعلا تاوذ ةعفش ىف
.٥ 

 ىلإ ةيدضاع لخن نعو . يراوحلا يبأ باوج نم هب تبثي امو
 هذه تناك اذإف . اهنم ىلعأ نمو اهنم لفسأ نم لخنلا نم اهعفشت مك
 يتلا ةلخنلا وأ اهنم ىلعأ يتلا الإ اهعفشت مل زئاج ةيقاس ىلع ةلخنلا

 لكل فرع دق ناك اذاف . دودحلا نهنيب عطقي نكي ملام اهنم لفسأ

 تناك زئاج ريغ ةيقاس ىلع تناك نإو . ةعفش اهل نكت مل اهضرأ ةلخن

 لفسأ نم ةدحاو ةلخن ىلإو ىلعأ نم اهريغ تالخن عبرأ ىلإ ةعفشلا
 ةيقاس وأ قيرطب ةرضملاب عضوملا اذه يف ةعفشلا نوكتو . اهتسياق اذإ

 اذإف . سايقلا بحاص نم ىلوأ ةيقاسلا وأ قيرطلا هيلع نوكت يذلاو

 قبس امهيأ ناعفشي امهالكف ةيقاس دحاو ىلعو قيرط دحاو ىلع ناك

 امهريغ ىرتشا ناو . امهدحأ ىرتشا اذإ كلذكو . ةعفشلا هل تناك

 . اعيمج امهنيب ةعفشلا تناك ًاعيمج امههابلط و

 لجر لكل لخن نم دضاع اهيلع ناك اذإ ةيقاسلا نعو : ةلأسم
 نم سايقلاب اهيف ةعفشلاف . اهيف ةعفشلا نوكت فيك ناتلخن وأ ةلخن

 نم ىلوأ وه ءاملا ءيجي ثيح نمو . ةعفشلا هلف ةعويبملا هتلخن تسياق

 . لجرل ةلخن لك نيتلخن نيب ةلخنلا تناك اذإ كلذكو . هنم لفسأ يذلا

 نوكي نأ الإ كلذ هل ناك ذخأي نأ لفسألا دارأو ىلعألا ذخأي مل نإف
 سايقلاب ةعفشلا تلطب . دودحلاب تعطقو كلذ لبق لخنلا تمسق دق
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 ةعفشلا تناك . ةزئاج ريغ تناك نإو . ةزئاج ةيقاس تناك اذإ كلذو

 لبق عيفشلا نع ةرضملا يرتشملا عفر اذإو . اقسملابو قيرطلاب ةرضملاب

 بلط ام دعب نم ة رضمل ا عفر نإو . هل ةعفش الف . هتعفش بلطي نأ

 . هم . = ف للف ف = )ا

 العأو لخن اهنم لفسأ ةيدضاعلا لخنلا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ناعفشي ايلعلاو ىلفسلا بحاصو .تعيب اذإ ةعفشلا اهيف نإ لخن اهنمأ

 الف ًاعيمج اذخأي مل نإف ىلوأ ناك قبس امهيأف سايقلا ىنعمب . اعيمج

 . ةعفش

 اهبحاص دارأو ةيقاس ىلع ةلخن يف تركذو نسحلا ينأ نع : ةلأسم
 هذه يرتشي نأ لخنلا بحاص ىلإ اهنم ىلعأ لخن ةيقاسلا ىلعو اهعيب
 هذه يف باوجلا كل تحرش تنك ينأ وجرأف ةعفش يهب يتلا ةلخنلا
 ةزئاج ةخسن يفو . ةدئاق ةيقاس ىلع لخنلا هذه تناك اذإف . ةلاسملا
 ىبأ اذإف . اهنم لفسأ يتلا لخنلاو اهنم ىلعأ يتلا ةلخنلا اهعفشت امناف

 يتلا ةلخنلا بحاص اهذخأ اهذخأي نأ اهنم ىلعأ يتلا ةلخنلا بحاص

 تناك نإو . اهضرأ مهنيب اعاشم لخنلا تناك اذإ كلذو اهنم لفسأ

 ىلع ةلخنلا هذه تناك اذإف . ةعفش مهل نكت مل ديماوحلاب ةموسقم

 اذإ لفسأ نم ةدحاوو ىلعأ نم تالخن عبرأ اهعفش دئاق ريغ ةيقاس

 قيرطلا بحاصو ةيقاس وأ قيرطب ةرضملاب انهاه ةعفشلا امنإف اهتسياق
 دحاو ىلع ناك اذإف . ةخسن يفو سايقلا بحاص نم ىلوأ ةيقاسلاو
 . ةعفشلا هل تناك قبس امنإ ناعفشي امهالكو ةيقاس دحاو ىلعو قيرط
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 تناك ًاعيمج اهابلطف امهريغ ىرتشا نإو امهدحأ ىرتشا اذإ كلذكو
 قيرط لخنلا هذه بحاض ىلع ناك ناف عجر . ًاعيمج امهنيب ةعفشلا
 ةرضملاو قيرطلا بحاص نإ اولاق دقف ةعفشلا اهب مزلت ةرضم ةلخنلا هذه

 سايقلا بحاص نإ ليق دقو لاق هريغ نمو سايقلا بحاص نم ىلوأ

 لخنلا نإ ليقو . ءاوس امهالك ليقو اقسملاو قيرطلا بحاص نم ىلوأ
 كلذ دعب سيلو . سايقلاب ناتلخن اهعفش زئاج ةيقاس ىلع تناك اذإ
 مث . ثالث اهنم ىلعأ نم اهعفش زئاج ريغ ىلع تناك اذإو . ةعفش
 نأل ءيش ثالثلا نم ىلعأ ناك نإ ازئاج تراص دقو ةرضمب ةعفش ال
 نوكتو اهيف ةعفش ال نوكتو ةسماخ نوكت ىلفسلا ةعويبملا ريغ ةعبارلا

 مث ثلاثلا مث يناثلا مث لوألا اهنم ىلعأ نم ثالث اهعفش اذإف . ازئ
 اهعفش ةيناثلا يهو ةلخن اهنم لفسأ ناك نإف . ةيقاسلاب ةعفشلا تعطقنا

 سايقلاب ىلفسلا اهعفشتو ةرضملاب ةعفشلا تعطقنا مث ناتنثا اهنم ىلعأ نم

 . ةدحاو اهنم ىلعأ نم اهعفشي لاق نم لاقو . سايق امهنيب ناك اذإ

 لفسأ ناك نإ لاق نم لاقو . ةعفش ال مث سايقلاب ىلفسلا اهعفشتو

 ال مث لوألاف لوألا ثلث ىلعألا نمو ةرضملاب اهتعفش ةدحاو ةلخن اهنم
 لاومألا يف ددعلا امنإ لاق نم لاقو . سايقلاب ىلفسلا اهعفشتو ةعفش
 اهعفشي اذه ىلعف لياجألا نم لفسأ ىلإ رظني ال ةعويبملا نم ىلعأ امب

 . ةيدضاعلا لخنلا يف اذهو سايقلاب ةدحاو لفسأ نمو عبرأ ىلعأ نم

 تاذخا زئاج ةيقاس ىلع تالخن ثالث نع لئسو : ةلأسم

 ةلخنلا بحاص بلطو . ايلعلا ةلخنلا تعيب لجرل ةلخن لك نهلسافم
 اهعفشي ال هنإ يعم لاق . كلذ هل له ةعفشلاب اهذخأي نأ ىلفسلا
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 الإ عفشت ال تناكو . ىطسولا سايق اهيلع عطق اذإ ىلفسلا بحاص

 ادحاو الام يقست ةيقاس ىلع تالخنلا ءالؤه ناك اذإف هل تلق سايقلاب

 قيرط ايلعلل نكي مل اذإ كلذ ملعأ ال لاق . هتعفش ىلفسلا بحاصل له
 هذه هيقست يذلا لاملا عيب ناف هل تلق . اقسملا ىنعم ريغب ىلفسلا ىلع
 اهبحاصل نإ يعم لاق . ةعفش لاملا نم ىلعأ يتلا ةلخنلل له ةيقاسلا
 يهو ةلخنلا هذه لام دارأو لاملا اذه اقسم ناك اذإ اقسملاب ةعفشلا

 . ةعفش اهل نأ ىل نيبيال لاق ةعيقو تناك نإف هل تلق ةيدضاع يدنع

 . اهفلخ نم اهسايقب عفشت ةيدضاعلا نا ملعأ الو

 اهمكح نوكي له ةيقاسلا ىلع نوكت لخنلا نع لئس : ةلأسم
 هبشي كلذك ليق دق لاق . ضايحلا تاذ ةلزنمب ةيدضاعلا لخنلاب ًازئاج

 ىلع لياجألا ةلزنمب ةيقاسلا ىلع لاملا ةلزنمب وهف ةيدضاع تبث اذإ
 . لاومألا

 عئابلا ع اب دقو هلخن نم ةلخن سياقت لذن ىرتشا نمو : ةلأسم

 ولو نسياقي نك اذإ نهلك نهتعفش هل نأ نهسايقب تاذخا تالخن
 ىرخأ دضاوع عئابللو عئابلا لخن دضاع سياقي لخن نم دضاع هل ناك
 . اهلك اهعفشي هنإ ليقف اهسياقت

 عئابلا عاب اهلسافم ةذخآ لخن ةيقاس ىلع دضاع ليقو : ةلأسم
 اهيلت يتلا سياقي تالخنلا ىلعأ يف ةلخن ةعفشلا بلاطلو ةلخن اهنم
 نهلك تالخنلا ةعفشلا بلاطل نأ اهلسافم تاذخا تالخنلاو
 نم ةلخن تالخنلا بحاص عاب اذإ ةعفشلا هل نوكت ال امنإو . ةعفشلاب
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 . ةعفشلا بلاطلا اذه هلخن سياقت ال هلخن

 نيتلخن نعو ةبقع نب عاضولا نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم
 يف يلع نب رهزألاو هللادبع نب حبسم كلذ يف فلتخا لاق . ناسياقت
 رخالا لاقو . امهنيب دودحلا عطقت ملام ناعفاشتي امهدحأ لاقف امهتعفش

 لوقأو لاق . سيق اذإ فورعم دح سايقلاف . سايقلا الإ قبي مل اذإ

 دودحلا عطقت ىتح ةعفشلاب اهيف ذخأن نحنو لاق . حبسم لوق اذه نإ

 لاق نم لاقو . ةرضملا نم ةعفشلاب الوأ سياقي يذلاو لاق . امهنيب

 لاق حبسم نع ةبقع نب حاضولا نعو سايقلا نم ةعفشلاب الوأ ةرضملا

 لهأ :7 . ائيش هنم ىلعأ نمل ىرأ الف لوألا عيفشلا ذخأي مل اذإ

 ىسوم لوق كلذ ثلاثلاف الإو يناثلاف الإو هيلي يذلا ذخأ نإ يكز

 نم لاقو : كلذ ليق دق معن مهريغ لاقو . يلع نب رهزألاو يلع نب
 بلطي لوألا دري مل نإ ةعفشلاب درلا امهيلعف ثلاثلاو يناثلا ملع اذإ لاق

 يناثلاو لوألا ذخأي مل نإو . ثلاثلا بلطي يناثلا ذخأي مل نإو ينانلا

 ملع نكي مل ولو . ةعفش هل سيلف ملعي ام نيح نم بلطي مل نإف
 ذخأيو بلطي ملف يناثلا ملع دقو بلطي ملف لوألا ملع نإو . لوألا

 . ثلاثلا يف لوقلا كلذكو . ةعفش هل سيلف لوألا ذخأي مل نإ هتعفش

 نأ ملعي ىتح در هيلع سيلف عيبلاب يناثلا ملع اذإ هنإ لاق نم لاقو
 همزليو اهقحتسي ذئنيحف ملع اذاف . اهبلطي مل و ةعفشلا كرت دق لوألا

 اذإ ثلاثلا يف لوقلا كلذكو . تلطب ذئنيح اهبلطي مل نإف . اهبلط
 . ةعفشلا اقحتسي ملو ابلطي مل يناثلاو لوألا نأ ملع

٢٢٦



 نعفشي له زئاج ةيقاس ىلع تناك اذإ لخنلاف هل تلق : ةلأسم

 ًاضعب نهضعب نعفشي ليق هنإ يعم لاق . سايقلاب اضعب نهضعب
 نم نهل ةعفشال هنأ بهذي هتيأرو . نعفشي ال لوقي ضعبو سايقلاب
 سايقلاب نئاب لصالا يف عطقنم لام يدنع هنال لاق . ضعب نهضعب

 . لوهجم ريغ كوردم

 عفشي ال زئاج ةيقاس ىلع لخنلا تناك اذإ ضعب لاقو : ةلأسم

 كوردم سايقلاب نئاب لصألاب عطقنم لام هنأل سايقلاب اضعب نهضعب

 .. لوهجم ريغ كلذ

 يبأ تاباوج نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 حشر يف ةلخن نيرشع زئاجلا ةيقاسلا ىلع تناك اذاف . هل تلق ديعس

 امأف لاق . ةعفش ال مث ةعفشلا نوكت نيأ ىلإ ىلفسلا تعيبف دحاو

 امأ و . ةعفش ال ش ىلعأ نم ةدحاو الإ اهعفشت ال ليق دقف سايقلاب

 ةيقاسلا تناكو . زئاج ىلع تناك اذإ اهيف ةعفش ال ليق دقف ةيقاسلاب

 اهنم لفسأ لاومأ ةثالث تناك اذإو . لاومأ ةعبرأ اهنم لفسأ نم يقست

 الو . سايقلاب اهتعفش اهسياقت ةلخن اهنم ىلعأ ناك نإاف . يه تعيب مث

 . اهنم لفسأ ةلخن اهسياقت نأ الإ تعيب نإ لاومألا دحأ يه اهعفشي
 لفسأ نيذللا نيلاملا دحأ ذخأي ملف ةثالثلا لاومألا نم لفسألا عيب نإف

 مث ثلاثلل ةعفشلا تناك يناثلا عيب نإو . ةرضملاب ةعفشلا امل ناك اهنم

 . ليقام ضعب يف ةعفش ال ش اه ةعفشلا تناك ثلاثلا عيب نإو اه
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 رشع عساتلا بابلا

 تبني ال امو كلذ نم تبني امو ءاملا يف ةعفشلا

 هذه يف ءاَعفش مهلكف ةليلو اموي ءام ةروبخ تناك اذإ ليقو
 نمو . راهنلا يف هل ناك نم عفش ءيش ليللا يف هل ناك نمو ةروبحلا
 مهنم عيبي يذلا نأ الإ . ليللا يف هل ناك نم عفش راهنلا يف هل ناك
 ةعفشلا هيلت يذلا ذخاي مل نرف . سانلا نم عفشأ هءام يلي يذلاف هتصح

 ناك . اضيأ كلذ ذخأي مل نرف سانلا نم :ىلوأ هذعب هيلي يذلل ناك

 ذخاي امنإ لاق نم لاقو . رخآ ىلإ ةعفشلا كلذكو ىلوأ هيلي يذلا

 ذخأي لاق نم لاقو . ةعفش ال مث ءاملا عئابلا هنم ذخأي يذلا ةعفشلا

 ناك نمو . راهنلا عفش راهنلا يف ةدابلا يف هل ناك نم لوالاف لوالا

 طوبرملا ءاملا يف اذه لاق نم لاقو . ليللا يف عفش ليللا يف ةدابلا يف هل

 ةروبخلا يف ءاكرش اوناك اذإ امأو مهتنكمأ نم هيف ءاكرشلا لوحتيال يذلا

 نوفلتخم مهو رخآلا مهنم لوألا فرعي الو راهنو ليل ةروبخلا نوقاستي
 اهب ىلوأ وهف رخآلا لبق ةعفشلا ذخأ نم لكو ةدابلا وأ ةروبخلا يف
 نم اذهو . اذه نم اذه ذخأي . مهنيب ةعاشم اهنأل ءاوس اهيف مهلكو

 اذه وحنو ءاملا يف عفشلا يرجت اذه ىلعف طوبرم ءام وه سيلو اذه
 . ملعأ هللاو

 نكت مل ناف ىلوأ ةكرتشملا هايملا ءاملا يف ةعفشلا ىلوأو : ةلأسم

 يفو . ةليللاو مويلا يف ةعفشلا نأ ليق دقف . بقاعتت تناكو ةكرتشم
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 ناك ءاملا ف هالاو نمو ةليللاو مويلا ف لقعي يذلا ءاملا نم ةروبخلا

 . ءاملا هنم دسي يذلل ةعفشلا ليقو ىلوأ

 وأ ءاملا هنم دسي يذلل اضيأ بجتو لاقف ايركز ابأ يضاقلا تلأسو
 . هنم كلذ تنسحتساف عئابلا نم ءاملا دسي يذلل

 يذلل وأ ءاملا هنم دسي يذلا ءاملا ف بجأ ةعفشلا نعو : ةلأسم

 ةعفش ال هنأ نيملسملا لوق ضعب يف ليق دقف . لوألا نم ءاملا دسي
 دودسملل ةعقشلا نوكت امنإ لوقلا اذه ىلعف لاجآلا يف الإ . ءاملا يف

 نم ءيش يف ءاملا اذه ناك ناف . ملعأ هللاو ةرضملا هيلع هنأل ءاملا هنم
 اذه نم دسي اذه مودلا ىلع ةطوبرملا هايملا نم لاجآلا ريغ جالفألا

 ةعفشلا هبحاصل ناك عاب امهيأف ماودلا ىلع ادبأ اذه نم دسي اذهو

 . اهدارأ اذإ

 ةدابلا ناك اذإ يعم لاق . هايملا يف ةعفشلا نع لئسو : ةلأسم
 ةدابلا يف اورثك ولو انيح اذه رخأتيو ًانيح اذه مدقتي اهلهأ اهنوقاستي
 نود اهقحتسا ةعفشلا ىلإ قبس مهيأو ءاعفش انعم مهلكف ءاكرشلا

 اطوبرم اهيف ءاملا ناك اذإو اهل ءارشلا ىلإ قبس نإ كلذكو . رخالا
 دسي يذلل ال عئابلا هنم دسي يذلل ةعفشلا امنإف رخأتي الو مدقتي ال

 . داسلا نم ىلع ال . هنم دودسملا ىلع ةرضملا نال عئابلا نم

 نعو .. رفعج نب دمحم نب رهزالا يلع يا باوج نمو : ةلاسم

 باحصأ نم دحاو عاب ةداب ءاكرشللو ةداب لجرلو ةروبخ يف ءاكرش
 ًادوقعم ءام ةروبخلا هذه تناك نإف . ةعفشلاب ىلوأ نم تلق هءام ةدابلا
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 عيب يذلا ءاملا اذه يلي يذلاف كلذ ىلع مهو دحاو دعب دحاو ءيجي

 يذلا مث . بلط اذإ ةعفشلاب ىلوأو برقأ وه ضعب نم امهضعب ذخأيو
 لثم مهسلا هيلع حرطي عمتجم ام وه امناو كلذك نكي مل نإو . هيل
 نم هيلي يذلا مث ءاملا ذخأ . الوأ همهس عقو نمف لاعس يف ىرأ ام
 ةعفشلاو ءاكرش هيف ةروبخلا لهأ نأ يدنع اذهف هيلي يذلا مث ماهسلا

 لاق . مهنيب ناك ًاعيمج اوبلط نإو . ملعأ هللا و الوأ ناك بلط نم مهل

 ءاكرش ناك اذإ امأو ةروبخلا يف ءاكرش مهلك اوناك اذإ كلذو معن هريغ

 ةرضمب ىلوأ ةدرفنملا ةدابلا باحصأ يف دحاول ةصلاخ ةدابو . ةداب يف

 . ةدابلا

 رثؤملا يبأ نع ناسغ يبأ نب دمحم هللادبع وبأ ظفحو : ةلأسم
 هنم ذخأي يذلا مث لداعملا لجاوملا ةعفشلاب ىلوأ نأ ءاملا يف ةعفشلا يف

 . هل ةعفش الف عئابلا نم لجاوي يذلا امأو . عئابلا

 لإ هللا همحر ديمح نب كلملادبع مامالا باوج نمو : ه ةلأ اسم

 امهدحأ كله م هاثروف نانبإ هلو الام كرت لجر نعو مهجلا نب مشاه

 هت وخأ لئسف مهنم دحاو عاب مث مهنيب هتصح اومستقاف دالوأ كرتو

 مهمعو هتوخإف . ذخأ قبس نم ءاوس مه وأ همع نود ةعفشلاب قحأ

 أطوبرم ءاملا ناك نإو . رودلاب ءاملا نودداستي اوناك اذإ ءاوس هيف
 قيفوتلاو ملعأ هللا و معلا نود ال وأ ةوخألاف . معلا نود ةوخألا هداستي

 ءامو اموسقم معلا ءام ناك اذإ هنإ ليق دقو لاق هريغ نمو . هللا نم
 ءام نأل هريغ وأ معلا وهو يقاسي يذلا مث ىلوأ عاشملاف ًاعاشم ةوخألا
 . ملعأ هللاو ةدابلا نم ةمسق مسقت ةطلتخم ماهس يف ءالؤه
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 .»لياجألا يف ةعفشلا

 نم لفسأ اهضعب ةلصتم تناك اذإ ضرألا نعو يراوحلا يبأ نع
 ل يذلل ةعفشلاف ةعفشلاب ىلوأ نوكي نمو ةعفشلا نوكت فيك صعب

 . كلذ دعب ةعفش

 امهيأف نيعيفش امهالكف نيلجر ىلع ةيقاسلا تناك اذإو : ةلأسم

 وه امهدحأ ناك اذإ ةعفشلاب رخآلا هكردي الو ءارشلا هل ناك قبس

 هل تناك هبحاص لبق بلط امهيأف امهريغ يرتشملا ناك نإو يرتشملا
 ءاكرش اوناك نإو . امهنيب ةعفشلا تناك اعيمج ابلط نإو . هبحاص نود
 وأ ًألام رخآلا نم رثكأ امهدحأ ناك ولو . مهنيب مسقت ةعفشلا تناك
 قيرطلاو دحاو ىلع ةيقاسلا تناك نإو . لقملا لثم هلف . ةرضم

 . لوقلا نم كل تفصو ام ىلع امهيف لوقلاو ناعيفش امهالكف رخا ىلع
 ةدحاو ةلاجأ نم يقسي ةسمخ وأ ةعبرأ ءاكرش نيب ةعطقلا تناك اذإو

 لجرلا ناك نإو اهيف ةعفش الو ةزئاج ةيقاس كلتف لياجأ سمخ كلتف
 ةعطق نيتلاجا لك نيب نوكي نأ الإ ةدحاو ةلاجأ يهف ةريثك لياجأ هل

 نم اهيف هددعب لياجأ بسحي كلذ نإف هل نيتلاجأ نم ةلاجأ اهلو هريغل
 . لياجألا

 . قاسملاب ةعفشلا ةخسن )١(
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 نم ىلفسلا تعيب ضعب نم لفسأ اهضعب عطق نعو : ةلأسم
 يناثلا مث لوألل ةعفشلاف . ةعفش نوكت ال ىتح يهتنت مك ىلإو اهب عفشأ

 لياجأ سمخ هنأل ةعفش عبارلل نوكي الو . ةعفشلا تلطب مث ثلاثلا م

 اهدعب رظني مث ةعويبملا رظنت امنإو ةعويبملا دعب لياجأ ثالث ىلإ ةعفشلاف

 دقو . ىلعأ نم لياجألا نوكت امنو ةعفشلا لطبت مث لياجأ ثالث ىل
 وه لوألا لوقلاو ةعويبملا دعب لياجأ عبرأ ىلإ ءاهقفلا ضعب لاق
 . رثكألا

 امهيأف ناعيفش امهالكف نيلجر ىلع ةيقاسلا تناك اذإو : ةلأسم

 ناك اذإ ةعفشلاب رخآلا هكردي الو ىرتشا اذإ . هل ءارشلا ناك قبس

 هبحاص لبق بلط امهيأف امهريغ يرتشملا ناك اذإو يرتشملا وه امهدحأ
 . ًاعيمج امهنيب ةعفشلا تناك ًاعيمج اهابلط نإو . هبحاص نود هل تناك

 رخآلا نم رثكأ امهدحأ ناك ولو مسقت ةعفشلا تناك ءاكرش اوناك اذإو

 قيرطلاو دحاو ىلع ةيقاسلا تناك نإو . لقملا لثم هلو ةرضم وأ ًالام
 . لوقلا نم كل تفصو اك امهيف لوقلاو .ناعيفش امهالكف رخالا ىلع

 ورمعل ةعطق اقسم اهيلع ديزل ةعطق نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 هللادبع ةعطق نم جرخي محش هللادبع ةعطقل ةيقاس هذه ورمع ةعطق ىلع ش

 دمحمل يتلا ضرألا هذه نم يقسي مث . دمحمل ةعطق يقستل ةيقاس هذه
 لوألا ديزل اضرأ يقست ةيقاس اهنم جرخي مث لوألا ورمعل ةيناث ةعطق

 نم برشت يتلا ةيناثلاو ديز ضرأ نم برشت يتلا هتعطق ورمع عاب
 ع

 هذه ىلع هذهف نالمح عطقلا هذه ف يقاوسلا هذه لكو . دمحح ضرا
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 رضت ال ثيح عطقلا هذه نم ىرخأ عضاوم ىلإ اهعضاوم ىلع لوحتتو

 ةعفش اذه ديز بلط عطقلا باحصأب رضت الو . يقاوسلا باحصأب
 انفصو يتلا ةفصلا هذه ىلع امهو امهغاب يذلا اذهو ورمع يتعطق يف

 ديز لام نأ يعم لاق . ال مأ اهيف ةعفش ديزلأ ىرجملا اذه يرجت مكل
 . زئاجلا يف ةعفش الو زئاج هنأل لاومألا هذه نم سداسلا وه لوألا
 هنم ىلعأ يذلاو ورمع لام يف هل ةعفش ال لفسألا ديز لام اندجوو
 اقسمب هيلع ةرضم ال ذإ ىلعألا عفشيال لفسألا نأل عبارلا الو لوألا نم
 تبجو اذإ ةعفشلا اهيفف ًانالمح تتبث اذإف قاسملا امأو . قيرط الو

 تتبث ىتمف لاومألا ىلع ًانالمح الإ يراجملا نوكت ال اهنأل اهب ةعفشلا
 لاملاو ةيرحلا هل تناكو هل دحأل نكت مل . ةعفشلا ةعفشلا بحاصل

 . هريغل لاملا مكح هيف لازو

 اهل يتلا عفشت له تلقو . نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اذإ ةعفشلا اهل يتلا يه ىقسلملا اهيلع يتلاف ىقسملا اهيلع يتلا ىقسملا

 يف اقسملا ةلزنمب قيرطلا نوكي له تلقو . ةزئاج ريغ ةيقاسلا تناك
 ام ىلعف . هيلع يذلاو هل يه يذلل ةعفشلا بجوت قيرطلا وأ عفشلا

 لاملا كلذ ىلإ هب هيلع موكحم قيرطلاو قيرطلا هيلع تناك نمف تفصو
 هزاوج هل امنإف قيرطلا لصأ هل سيلو . قيرطلاب لاملا كلذ ةعفش هل ناك

 . ملعأ هللاو قيرطلا كلذب ةعفش قيرطلا . يف
 ىلع نوكت يتلا رطانقلاو قيرطلا يف لوقتام تلقو هنعو : ةلأسم

 عفشلا نعطقي سيلف . عفشلا نعطقي سيل مأ عفشلا عطقتا يقاوسلا
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 . باوصلاب ملعأ هللاو انفرع ام بسح ىلع تفصو ام ىلع اندنع

 لياجأ تناك اذإؤ . خايشألا نع راثآلا ضعب نمو : ةلأسم
 لك نيب قرف اذاف ةدحاو ةلاجأ اهلك لياجألا تبسح ةيلاوتم ةيفاصلا
 . ةقرفتم لياجا اهلك لياجألا تبسح ةدخاو ةلاجا ةيفاصلا نم نيتلاجأ

 ناك اذإ كلذكو . امهنيب قرف ولو ةدحاو ةلاجأ اهلك لاق نم لاقو

 . ةيفاصلا ةلزنمب وهف لياجأ هيف لجرل لام

 نإ ليقو ايركز يبأ طخب تدجو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . ةعفشلا عطقي ال عباتلا قيرط

 قوف ةعفشلا يف مهلوق يل رسف تلق خايشألا باتك نم : ةلأسم
 سمخلا نأ لوقلا اذهب الاق نيذلا لاق ةعفش نوكت ال لياجأ سمخ

 اذه نيملسملا عيمجل ةدئاق ةيقاس كلذ ريصتو . كرتشملا ليزت لئاجألا

 هريغو يرتشملاو ءاكرشلا ةرثكل عيفشلا نع طقاس ررضلا نأل مهانعم
 . ةعفش اهيف هيدضاع لحت اهيلع ناك اذإ دئاقلا ةيقاسلا تلق . .ءاوس

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . لمحت ملام معن لاق

 ةعفشلا نأ لياجألا يف هللا همحر يلع نب ىسوم نع ليقو : ةلأسم
 عئابلا ةلاجأو اهنم ةعفشلا بحاص ةخسن بلاط ةلاجأ لياجأ سمخ يف

 تناك اذإ ليقو ةعفشلا اهيف كردي لياجأ سمخ كلتف امهنيب ثالثو

 الف كلذ نم رثكأ ناك امف اهنم لفسأ لياجأ عبرأ ناكو ةسماخلا يه

 نب دمحم هللادبع يبأ نعو ليق . زئاج ةيقاس ريصت اهنأل هيف كردي
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 دقف ةعويبملا ةعبارلاو لفسأ لياجأ ثالث ناك اذإ هنإ هللا همحر بوبحم

 نع اضيأ ةخسن يفو . هل ةعفش الو ىلعأ يذلا عيفشلا ةعفش تلطب

 كردي الو زئاج يهف رثكأ وأ لياجأ عبرأ ناك اذإ ليقو هللادبع يأ

 ناك اذإ قيرطلا يف باوبالا هلثمو . عاشم وأ ةرضمب الإ ةعفش اهيف

 ريصت اهنال عاشم وأ ةرضمب الإ ةعفش اهيف كردي الف باوبأ ةعبرأ اهيف
 دجسمل قيرط اهيفو باوبأ ةعبرأ اهيلع قيرط ناك اذإ ليقو . ًازئاج
 هعاب يذلا لاملا باحصأ يف لاقو . باوبأ ةسمخ باوبألا تبسح

 عطقت ةقرفتم تناك ولو . ةدحاو ةلاجأ اهبسح ةدع لياجأ هل ناك ول

 لياجأ هل لجرلا ناك نإ دجويو هريغ لاق هريغل ةريثك لياجأ نهنيب اميف
 اهلو هريغل ةعطق نيتلاجأ لك نيب نوكي نأ الإ ةدحاو ةلاجأ نهف ةريثك

 نم اهيف ام ددعب لياجأ بسحي كلذ نإف . هل نيتلاجأ نيب ةلاجأ

 ةدحاو ةيقاس يف تناك اذإ ةدحاو ةلاجأ بسحت ليق دقو . لياجألا
 نابسحي امهنأ ليق دقو هريغ لاق . لام وأ ةيقاس امهنيب عطقي ناك ولو

 . ببسب ةلاجأ لك قحتسا اذإ هريغل لام امهنيب عطقي مل ولو نيتلاجأ
 يذلا لجرلا لام ةلزنمب يهف . ةريثك لياجأ اه ناك اذإ ةيفاصلا كلذكو

 . ةريثكلا لياجألا هل

 سمخ مهل رفن ةسمخ يف هللا همحر يلع يبأ نع ليق دقو : ةلأسم
 لك نأ الإ ةدحاو ةلاجألاو ةكرتشم ضرألاو دحاو ليجأ يف تالخن
 كلت نم يقسي الام رخا لجر ىرتشا مث هتلخخن فرعي مهنم لجر

 لاحل لياجأ سمخ اهيف ةيقاسلا كلت نأ جتحاف ةعفشلا هيلإ بلطف ةيقاسلا

 لياجأ سمخ اهنإ يلع وبأ لاقف . تالخنلا ءالؤه يف ءاكرشلاو ةسمخلا
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 . عيفشلل ةعفش الو هتلخن امهنم دحاو لك فرع اذإ ةفصلا هذه ىلع

 اوحتف اذإف هتلخنل هلاجأ دحاو لك حتفي ملام ةدحاو ةلاجأ يه ليقو

 اهترمث مسقت ةعاشم لخنلا تناك ناف تلق . لياجأ سمخ نرص اعيمج

 ةدحاو ةلاجأ رمف لصألا مسقي ملام هللا همحر هللادبع وبأ لاقف . دملاب

 اهنإ سفنأ ةسمخ نيب تناك اذإ ضرألا نأ يراوحلا يبأ نع دجويو

 سمخ هيف دحاو لصأ ناك ولو دجويو . لياجأ سمخ بسحت
 كلذكو . زئاج نوكتو . لاومأ ةسمخ يهف لجرل ةلخن لك تالخن
 يقاوسلا ىلع لاومألا ةلزنمب يهف اهل ضايح ال يتلا دضاوعلا نأ دجوي

 . ملعأ هللاو

 تبسح هقح دحاو لكل نئاب اموسقم لاملا ناك اذإو : ةلأسم
 اموسقم نكي مل نإ امأو ةدحاو ةلاجأ نم لاملا كلذ ىقس ولو لياجأ
 نم لاقو . لياجأ وهف مسقني ناك اذإ لاق نم لاقف . ًاعاشم' ناك
 مزلي اميف هلك اذه ةدحاو ةلاجأ وهف مسقي مل ام ةدحاو ةلاجأ وه لاق

 نسحلا يبأ نع دجويو . لياجألا ماكحألا هيف نوكي امو ةعفشلا نم
 . مسقني ناك اذإ . ًاعاشم ناك اذإ لياجأ هنأ يراوحلا يبأ نع يوري

 لاقو . كيرشلا ردق ىلع لياجأ بسحي عاشملا لاملا نإ لاق نم لاقو

 دحاولا مكح همكح نأل ًاعاشم ناك ام ةدحاو ةلاجأ بسحي لاق نم

 تبسح دجسمل قيرط اهيفو باوبأ ةعبرا اهيلع قيرط تناك اذإ ليقو
 . باوبأ ةسمخ

 سفنأ ةثالث نيب ضرأ تناك ناف تلق نسحلا يبأ نع : ةلأسم
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 انهاه يرتشملا كردي له تلق نيلاملا نيذه دحأ عيب نالام اهنم لفسأو

 خيشلا نع ظفحي هنإ لاقو زئاج ةيقاسلا هذه لاقو ال لاق . ءيشب

 بسحت اهنأ سفنأ ةسمخ نيب تناك ضرأ لك نأ هللا همحر يراوحلا يأ

 عقي ال هنأ لجأ نم اهمسق حلصي ال ضرأ نوكي نأ الإ لياجأ سمخ

 ةلاجأ بسحت هذهف هب عفتني امو . ضرألا هذه نم كيرش لكل
 هيف ميقي ام ضرألا هذه نم كيرش لكل عقو نإف هل تلقو . ةدحاو
 هذه مسق ىلع اوربج كلذ ردق مهنم دحاو لكل عقو اذإ لاق ةلخن

 . لياجأ سمخ تناكف ضرألا

 دمحم نع هطخب مساقلا نب دمحم نب رمع نع تدجوو : ةلأسم
 دقف ةعيبملا ةعبارلاو لياجأ ثالث ناك اذإ هنإ هللا امهمحر بوبحم نبا

 وبأ لاق هريغ نمو . هل ةعفش الو . ىلعأ يذلا عيفشلا هتعفش تلطب

 نيلفسألا نيلاملا نم لفسألا لاملا عيب نأ امأ وه هنأ نظأ اميف ديعس

 نإ لوقي نم لوق ىلع ةعفش الف ىلعألا ىبا ناف هعفشي ىلعألا نإف
 بسحي هنإ لاق نم لاقو . كيرشلا ردق ىلع لياجأ بسحي عاشملا لاملا
 لوقلا اذه ىلعف . دحاولا مكح همكح نأل ًاعاشم ناكام ةدحاو ةلاجأ
 ال نأ دعب ةعفشلاب هذخأو لاملا هذه ىلإ ءاكرشلا نم قبس نم لكف

 هيف اوناك اعيمج هيف اوبلط نإو .. ةعفشلاب ىلوأ وهف . لفسألا هذخأي
 . نيلفسألا نيلاملا نم ىلعألا لاملا عيب نأ امأو . سوؤرلا ىلع ءاكرش
 . هنم لفسالا ىلع هرضم ال هنال هيف ةعفش الف لوالا لوقلا ىلعف

 اذه ىلع لاملا اذه يف ةعفش الف زئاج اهمكح مهلياجأ ءاكرشلاو
 ام ىلع ءاكرشلل ةعفشلا نوكت هناف رخآلا لوقلا ىلع امأو . لوقلا
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 لياجأ سمخ ةيقاسلا يف ناك اذإ لاق نم لاق دقو ةلأسملا يف انفصو
 لفسألا نم الو . ىلعألا نم لاومألا دحأ عيب نيح نم اهيف ةعفش الف
 ناك ولو لاق نم لاقو . زئاجلا يف ةعفش الف عبارلا وأ لوألا لاملا عيب
 هنم ىلعأ نم هعفش لاومألا نم سماخلا عيب مث لياجأ سمخ ةيقاسلا يف
 الو ىلعأ نم بسحت امنإو . ةعفش ال مث . عبارلا مث ثلانلا مث يناثلا مث

 رظني امنإ هنال لاملا نم لفسام باسح يف رظني الو لفسأ نم بسحت
 لياجأ عبرأ ىلع هعضوم يرجي ناك اذإف ع ويبملا لاملا لوقلا اذه بحاص

 هيفف كلذ ناك نإو . هيف ةعفش الف لفسأ نم هخسن ىلعأ نم هريغ

 عبرأ اهيف ناك اذإ ةيقاسلا يف راثآلا ضعب نمو . انفصو ام ىلع ةعفشلا

 اهيلت يتلا وأ ىلفسلا تعيب دئاق يهف رثكأ وأ تس وأ سمخ وأ لياجأ

 ىلعأ نم عيب اميف ةعفش ال اهلك دئاق يهو اهنم عيب اميف ةعفش ال اهنإ

 يقب اذإ اهنإ الوق اهيف نأ وجرأو هريغ نمو . لفسأ نم عيب ام الو
 كلذكو . ةعفشلا هيفف لياجأ عبرأ نم لقأ اهنم لفسأ ةلاجأ اهلفسأ نم
 امهيف فالتخإلا نأ يدنعف باوبألا اهيف تناك اذإ قيرطلا يف وجرأ

 هل نوكت لجرلا نع نسحلا نب ادمحم لئاس لأسو : ةلأسم
 ليق دقو معن لاق . نيتلاجأ ةعفشلا يف بسحت له ةلاجأ امهنيب ناتلاجأ
 ناك ام هنإ ليق دق معن لاق ديعس يبأ نع هنأ وجرأ ةيشاحلا يفو هريغ
 نيلاملا نيب عطق ولو ةدحاو ةلاجأ بوسحم وهف ةيقاسلا دحاو لام نم
 . ةدحاو ةلاجأو دحاو لام وهف ةلاجأ امهنيب عطقي مل اذإ ليقو . لام
 . فالتخا هيفف عطق اذإو افالتخأ كلذ يف ملعن الو
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 دحاو اقسم ىلإ اهبحاص اهدر اذإ قاسم اهل ةعطق نعو : ةلأسم

 ام ىلعف . ءارشلا عيمجلا بلط اذإ اهعفشي نمف هثراو وأ وه اهعاب م
 دحأل نكي مل اقسملا اذهبو . ةفورعم دودحب اهارتشا ناك ناف تفصو
 . اقسملا اذه هيلع نمل الإ ضرألا هذه يف ةعفش يقاسملا كلت هيلع نمم

 لهأل ناك قحتست ام عيمجبو اهدودحب ةعطقلا هذه ىرتشا ناك نإو

 اهيلإ قبس مهيأ اهيف ةعفشلا قح ةعطقلا هذه ىلإ اقسم مهيلع اقسم لك
 رثكأ وأ لقأ وأ نانثا اهيلإ قبسي نأ الإ هريغ نود هل يهف ةعفشلا ذخأي

 رثكأ وأ ادحاو ناك قبس نمل يهو ةعفشلا ذخأ يتاوسلاب كلذ يف مهف
 نم قحتسي امب نيفراع عئابلاو يرتشملا ناك اذإ اذهو مهريغ نود

 الهاج امهدحأ ناك نإو امهنم عيبلا ةدقع يف كلذب امهتفرعم دعب يقاسملا

 عيب ةدقع هب تبثي ال لوهجم ءيش ةعفش بجوأ مل كلذ نم ءيشب
 . باوصلاب ملعأ هللاو

 . ةموسقم ريغ ةعطقلاو ءاكرش نيب ضرأ ةعطق نعو : ةلأسم
 لجر ءاج مث موسقم ريغ وهو لجرل هبيصن ءاكرشلا نم لجرلا عاب
 ىرتشا يذلا لجرلا كلذل لهف نيقابلا ءاكرشلا بيصن ىرتشاف رخا
 . كلذ هل معنف . نيقابلا صصح نم ةخسن يف ةعفش لوأ

 يبأ تاباوج نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 . ىرخأ ةعطق نم ىقست تناك يتلا ةعطقلا امأو . بسحأ اميف ديعس

 لك يف اهل تبث دق اقسم اعيمج نيتعطقلا يف اهل اتباث كلذ ناك نإف
 . ةيراع ىرخألاو تباث لوألا ناك نإف . ناعفشي ًاعيمج امهف ةعطق
 ام ذنم هنأل سبي دق جلفلا ناك ولو تباثلا اقسملا بحاصل ةعفشلاف
 . اقسملا يف اتباث هقح ناك عجري
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 نورشعلاو يداحلا بابلا

 اهريغو دضاوعلا لخنلاب ضرألا ةعفش ي

 لجر نعو . هللا همحر دمحم نب هللادبع دمحم يبأ تاباوج نمو

 اهطسو يف دئاق ريغ وأ دئاق ةيقاس ضرألا كلت يفو ضرأ ةعطق عاب
 ةلخنلا بحاص عفشي له لجرل ةلخن ةيقاسلا ىلعو . اهنم بناج وأ

 ةعفش الف زئاج ةيقاس ىلع ةيدضاع ةلخنلا تناك نإف 7

 هريغ لاق . ةعفشلا هلف دئاق ةيقاس ريغ تناك نإو . ةلخنلا بحاصل

 نإ كلذك وهف . ضرألا هذه ئقستل ةيقاسلا هذه تناك اذإ اذهو

 ةلخنلا هذه ىلع اهنم ءيش يقسي ناك نإ كلذكو . زئاج ريغ تناك
 . ةزئاج ريغ تناك اذإ اهيلع هاقسم ناك ام تعفش

 ضرألا طسو يف لجرل ةلخن اهيفو لجرل ضرأ يفو : ةلأسم
 ضرألا بحاص عابف رخآ لجر ىلع ةدحاو ةلخنلاو ضرألا ةيقاسو
 ناك نإ لاق . ىرجملا هيلع يذلا مأ ةلخنلا بحاصل ةعفشلا نمل هضرأ

 الإو ةلخنلا بحاصل ةعفشلا تناك ةلخنلا ميرح يف ضرألا ىرجم

 . ملعأ هللاو ىرجملا هيلع نمل ةعفشلاف
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 نورشعلاو يناثلا بابلا
 رابآلاو ضرألا ةعفش يف

 عضوم نم ةدحاو لك اقسم ناك اذإ ةدودحملا ضرألا يف ةعفش الو

 1 زئاج ةيقاس تناكو ىرخألا ضرألا ضرألا برشتام ريغ

 سيلو لجرل ضرأ دح ىلع لجرل ةلخن تناك نإف تلق : ةلأسم
 هذه ضرألا هذه عفشت له ضرألا هذه ىلع اقسم اهلو . قيرط اهل
 اهيقسل كلسم اهيف ةلخنلل نوكي نأ الإ ةلخنلا ضرألا عفشت الف ةلخنلا

 . اهيلإ قيرط وأ

 ىلعو اهضرأ اومستقا دق ءاكرش موق نيب رئب يف ظفحو : ةلأسم
 . هسفن يوطلا مف يف ءاكرش مهنأ الإ هبحاصل قيرط مهنم دحاو لك
 دحأ بلط مث رخآ لجرل ءاملاف ضرألا نم هبيصن ءاكرشلا دحأ عاب مث
 ةصح مك رظني هسفن يوطلا مف يف ةعفشلا هل امنإف ةعفشلا ءاكرشلا
 الف ضرألا امأو . ةعفشلاب اهدخأي مث عيبلا نم ءاملا نم ىوست لجرلا
 ةعفش هنم ذخأ اذإ اصقن بلط نإ يرتشملل ةعجر الو . اهيف ةعفش
 . ءاملاو مفلا

 ةموسقم ريغ ةعطقلاو ءاكرشلا نيب ضرأ ةعطق نعو : ةلأسم

 لجر ءاج مث موسقم ريغ وهو لجرل. هبيصن ءاكرشلا نم لجر عاب
 ىرتشا يذلا لجرلا كلذل لهف نيقابلا ءاكرشلا بيصن ىرتشاف رخا
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 . كلذ هل معنف نيقابلا صصح يف ةعفش الوأ

 لبق نم اهعاب مث هل ضرأ ىلع الجر لساف لجر نعو : ةلاسم
 ولو كلذ هلف ةعفشلا لسافلا بلط نإف . ًائيش لسافلا اهيف لسفي نأ

 لجر يف ىأر هنأ ديعس نب دمحم نع انل يوزو . كيرش هنأل لسفي مل
 ىأرف ةعفشلا لسافملا بلطو لاملا لسافملا عاب مث لام يف ًالسافم لساف
 هل لحو لسافملل هيلع يذلا . هطرش غرفتسا لسافملا نكي نإ دمحم
 ىلوأ وه نمل ةعفشلاف طرشلا غرفتسي مل ناك نإو ةعفشلا هلف مسقلا

 . اهب
 اهضعب ىلع اهل سيلو اقست ال يتلا ضرألا يف لاقو : ةلأسم

 ثيغلاب برشت تناك ناف هل تلق . ةعفش اهيف سيلف قيرط ضعب
 لاق ةعفش كلذ يف له ضعب اهضعب ىلع رم ثيغلا ءاج اذإ يقاوسب
 ةعفشلا هيف تناك . لاومأ ةسمخ نم لقأ هنم ىقسي عضوم ناك اذإ معن

 لمتحي لاملا اذه ناك نإف تلق . جالفألا نم هريغ ىلإ كلذ يف بهذو

 ىلع لفسألا ىلعألا عفشي شي له ريبكلا يداولا نم ةيقاس مهنم دحاو لك

 ةسمخ نم لقأ يقست يداولا نم ةيقاس نوكت نأ - ال لاق كلذ

 . ًاضعب اهضعب عفشت اهنإف لاومأ

 لجر نعو هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج نمو : ةلأسم

 نأ جتحاو ةعفشلا هضرأ ءاذحب اضرأ هل لجر بلطو اضرأ ىرتشا

 ادهشف نيدهاش يرتشملا رضحأف . فورعم دح نيضرألا نيب سيل

 دحاو لك ناكو ةدجنل ىرخألاو ةريمعل امهدحأ نيضرألا نيتاه نأ

٢٤٢



 نيب اميف البح ادمف اعمتجا ةدجنو ةريمع نأو هضرأ فرعي اهنم

 لك رمعو نوعدب امهنيب اميف اعطقو . ًابشخ امهنيب ابصنو نيضرألا
 ناورم دي يف ةدجن ةصح تراصو اتام نأ ىلإ هدي يف ام امهنم دحاو
 نأ جتحاو . ةعفشلا هيلإ ناورم بلطو ةريمع ضرأ دمحم ىرتشا مث

 هب دهش امب دمحم جتحاو مويلا يه كلذكو . دح نيضرأل ا نيب .سيل

 كلت يف ةعفشلا بحاصل تفصو ام ىلع سيل نإ لوقن انإف . هادهاش

 . هضرأ يف كرش هبحاص عم امهنم دحاول سيل هنأل . ةعفش ضرألا

 . ةعفش هب بجوتسيف هاوس وأ قيرط نم ةرضم هيلع الو

٢٤٢٣



 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 لزا ل ا ةعف . يف

 يعمف لاقو . ًازئاج نوكت له باوبأ ةعبرأ اهيف ةكس نع هتلأسو
 العام الإ زئاج ءيش اهيف نوكيال ليقو . زئاج عبارلا نأ ليق دق هنأ
 اذإ زئاج ريغ اهنأ ىري يذلا لوقلا ىلعف هل تلق . باوبأ ةعبرأ ىلع

 ىلوأ نم . نهنم لفسألا عيب ةكسلا بناج يف تاحراستم باوبألا نك
 هعفشي هنإ ليق دقف لفسلا ىهتنملا لفسألا عيب اذإف لاق . نهنم ةعفشلاب

 ةعفش ال مث ثلاثلاف ةعفشلاب ذخأي مل نإف . ىلعأ نم هيلي اميف يناثلا

 مل نإ عبارلا لوقي ةسمخلاب لوقي نمو . ةعبرألاب لوقي نم لوق يف
 يف زئاج ادعاصف سماخلا نأل . سماخلل ةعفش ال مث . ثلاثلا ذخأي
 هنأ يعمف لاق . ةعفشلاب قحأ نم يناثلا عيب نإف هل تلق . مكحلا

 لوقي نم لوق يفو . عبرأب لوقي نم لوق يف ةعفش ال مث ثلاثلا
 ثلاثلا عيب ناف تلق . ثلاثلا ذخ اي مل نإ ةعفش .ال مث عبارلا سمخلاب

 . دحأل هيف ةعفش ال مث . سمخلاب لوقي نم لوق يف عبارلل ةعفشلا لاق
 . هعفشي نم لفسألا عيب اذإ . ةيقاسلا ىلع لاومألا كلذكو هل تلق
 اذاف هل تلق يدنع دحاو هيف فالتخالاو . قيرطلا لثم ةيقاسلا لاق

 بناجلا يف نابابو يليهسلا بناجلا يف ناباب باوبأ ةعبرأ ةكسلا يف ناك

 . ةعفشلاب امهنم ىلوأ نم نييشعنلا نيبابلا دحأ عيب تالباقتم يشعنلا

 ةعفشلا يف اعيمج امهف نييلعالا نيبابلا لباقت ىوتسا اذإ هنإ يعمف لاق

٢٤٤



 رخآلا نم لفسأ امهدحأ ناك نإف . اهدحأ بلط امهدحأ يأف دحاو
 عويبملا ةلابق يذلا بابلاف هل تلق . ةعفشلاب ىلوأ امهنم لفسألا ناك
 ةعفشلاب ذخأي وه مأ نايلعألا يرتشي ال نأ الإ عويبملا يف ةعفش هل سيل
 اذإ هنإ يعمن . كلذ يف ىرتام وأ امه اناكف الإو ىرتشا نإف امهلبق

 ناك اذإ تيأرأ هل تلق ةعفشلاب ىلوأ وهف نايوتسم امهالكو هتلابق ناك
 ىلعألا عيب . اضعب نهضعب ىلع نهبيعاثم تايبا ةثالث وأ تايبأ ةعبرأ

 . ىلعأ نم هيلي يذلل ةعفشلا هيف نأ يعمف لاق ةعفش هيف له نهنم

 معن لاق ثلاثلل نوكت نمل هيلي يذلا ةعفشلا ذخأي م نإف هل تلق

 تلق . يدنع اذكه معن لاق نهنم لفسألل نوكتأ ثلاثلا ذخأي مل نإف

 هيف سيل هنإ يعم لاق . نهنم ةعفشلاب ىلوأ نم لفسألا عيب عيب ناف هل

 تلق . يراجملا يف لفسأ ناك اذإ دحأ ىلع ةرضم هنم سيل هنأل ةعفش

 نم ثلاثلا وأ لفسألا ةعفشلاب ىلوأ نم لفسألا يناث عيب نإ تيأرأ هل
 ذخاي مل نإف هل تلق هترضم هيلع هنأل لفسالا هنإ يعم لاق . ىلعأ

 كتفص ىلع هتعفش هيف يدنع سيل لاق . ةعفشلا نوكت نمل لفسألا
 لفسألا يناثل ةعفشلا نوكتأ ثلاثلا عيب كلذكو هل تلق . يراجملاب
 هل تلق . يدنع اذكه لاق . عبارلل ةعفش هيف نكت مل ذخأي مل نإف
 دحأ عيب رادجلا ىلع امهالك نيتيبلا عوذج نيتيب نيب رادج ناك اذإف

 رادجلا هنا يعم لاق هدحو رادجلا عفشي مأ عويبملا يناثلا عفشي نيتيبلا

 نم يقب ام رئاس عفشيف هل تلق . رادجلا ىلع هعوذج يذلا تيبلاو
 هدحو زنجلا عفشي مأ هلك تيبلا رادج ىول امو ناتسبلاو طئاحلا تيبلا
 يذلا زنجلا ىلع تبث امو عيبلا نم هدحو زنجلا عفشي هنأ يعم لاق

٢٤٥



 . ةيقاس وأ ناتسب ىلإ قيرط وأ تيبلا نم ىرجم وأ قيرط نم هعفشي
 ناك نإف هل تلق . يدنع زنجلاو عيبلا عفشي امنإف كلذ نكي مل نإو

 كلذكو . هيلع تيبلا قوف نم هارجم تيب عوفشملا تيبلا اذه بنجي

 تويبلا عفشتأ تويبلا تلصتا ام

 تيبلا ىلإ نهنيب ضعب اهضعب ىلع اهيراجم تناكو ةلمج تعيب اذإ اهلك

 . فاريس .ىلإ ولو تلصتا ام اهلك اهعفشت لاق عوفشملا

 دحأ عيبف نيتيب نيب ةكرش نيلجر نيب رادج ناك اذإو : ةلأسم

 عفشيو رادجلا ةصحب رادجلا يف كيرشلا هب عفشي رادجلا ناف نيتيبلا
 تويبلا يف يتلا نيتاسبلا كلذكو لاق . هلك تيبلا عفشيف رادجلاب تيبلا

 كلذ ريغ امأو تويبلا ةلزنمب نيتاسبلا عفشت اهناف مرحلا اهلخدي يتلا

 رادجلا ناك اذاف ناكسالا ةلزنمب سيل يه يتلا نيتاسبلاو لاومالا نم

 . دارأ نإ هدحو رادجلا عفشي امنإف ًاعاشم امهنيب يذلا

 نمل فرعي الو نيتيب نيب نوكي يذلا رادجلا يف لاقو : ةلأسم

 نيتيبلا عفشي هناف ةكرشلا رادجلا يف لاقو . ةكرش هنإف امهنم وه

 هلك تيبلا عفشيف هل تلق ةكرش رادج امهنيب ناك اذإف اضعب امهضعب

 . معن لاق

 عفشت له لزانملا ينعأ لاومألاو لزانملا نع هتلأسو : ةلأسم
 اهضعب عفشت ال هنإ يعم لاق . لاومأل ىلع لزانملا ىرجمب اضعب اهضعب
 الو . اهل عفانملا جرخم جرخي لاومألا ىلع لزانملا نم يراجملا نأل اضعب

٢٤٦



 هنأ ليق لهف هل تلق . ملعأ هللاو يدنع ليقام ىلع راضملا ىلع جرخي

 ىرجم يف لاقو انباحصأ لوق يف ةخسن نم كلذ ملعأ ال لاق نهعفشي

 قيرطلاو . ىرجملا ىنعمب ةعفش ىلعألا نم لفسألل سيل نأ قافتالاب لاملا

 لفسألا عفشي هنأ اولاقف ةصاخ لزانملا يف امأو ىلعألا ىلع ةرضملا نأل
 هنأل لفسألا ىلعألا عفشي الو ةرضملا هيف كلذ نأل ىرجملا ىنعمب ىلعألا
 لوقأو . لزانملاو لاومألا مكح قرتفا . كلانه نمف . هيلع ةرضم ال

 يف لزانملا ىرجم نم نيتاسبلاو ضرألاو لاملا يف ةرضملا تبث اذإ هنإ
 نسحلا يبأ نع . ةعفشلا كلذ يف نوكي نأ ينبجعيف . لودعلا رظن

 يف هتعفش عيفشلا بلطي مث قحتسي امب اتيب يرتشي يذلا يف هتلأسو
 عيفشلا ىلع يرجي ال ناك نإف تفصو ام ىلعف . كلذ بلط اذإ لزنملا
 يرجي يذلا تيبلا كلذ الإ ةعفش هل سيلف هدحو تيبلا اذه بازيم الإ

 لزنملا اذهب نكسلا لك يف ةجح هل سيلو . هلزنم يف حرطيو هبازيم هيلع
 بازيملا اذه ىلإ يرجت اهلك تويبلا نوكت نأ الإ هيلع حرطي يذلا نأ
 ةجحلا هلو ةرورضلاب اهلك اهيف ةعفشلا هلف . هلزنم يف حرطي يذلا
 . هيلع يرجت اهلك لزانملا نكي مل نإف هب وه جتحا ام نيح ىيف ةعفشلاو

 مل يذلا لزنملا نيبو هنيب ةعفشلاب هقحتسا ,دق يذلا تيبلا اذها ناكو

 اذه هعفشي لزنملا كلذ ةعفش هلف اعيمج امهعوذج هيلع رادج هقحتسي

 هنيب ناك لوألا ةعفشب هذخأ يذلا لزنملا ناك نإ كلذكو . لزنملا
 ىلعو يناثلا ةعفشب اضيأ هذخأ هيلع امهعوذج رادج ثلاث لزنم نيبو
 هتعفشب هتعفش ذخأ هنأل هتجح هيف اذهف تيب ةئام ناك ولو يرجي اذه
 هنأ يلع يبأ نع دجوي هنأ بسحأو . اذه ريغ ليق دقو كلذ مهفتن
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 ولو ةعفشلاب رخالا هقحتسا امهدحأ عيب مث رادج نيلزنملا نيب ناك ول

 انعم كلذ زاجمو نسح لوق وهو . ءامع الو عوذج هيلع نكي م
 ملعأ هللاو تيبلل اعيفش راص رادجلا يف اكيرش راص امل هنإ . ملعأ هللاو

 نوكي الو رادجلا يف عيفش هنإ ليق دقو لاق هريغ لاقو . باوصلاب
 ةرضم رادجلا ىلع وأ رادجلا ةعقب يف نوكي نأ الإ تيبلا يف اعيفش
 . ةرضملاب كلذ عفشي هنإف هنم ءيشل وأ . تيبلا رئاسل

 ةرضملاب لاق عفشي امب تيبلا نع هتلأس و يراوحلا يأ نع : ةلأسم

 بابلا ناف هل تلق . عفشي هناف ةرضم وأ عذج وأ باعثم ناك نإ

 تلق . ال لاق كلذ عفشي له زئاجلا قيرطلا ىلع بابلا دصق طسو

 اضعب نهضعب نعفشي دحاو باب نم نوزربي ةثالث تويب نك نإف هل
 . نك ام لاق . نعفشي ناك ام هل ليق لاق معن لاق

 امهدحأ عفشي له نيراد نيب رادج يف يلع يأ نعو : ةلأسم

 نأ الإ عوذج ريغ وأ عوذج هيف ناك نإ معن لاق . رادجلاب ىرخألا
 . رخآلا نود هل رادجلا نأ ةنيب ةعفشلا هيلإ بلطي نم ميقي

 دحأ عيبف نيتيب نيب ةك رش نيلجر نيب رادج ن ك اذإو : ةلأسم

 عفشيو . رادجلا ةصحب رادجلا يف كيرشلا هب عفشي رادجلا نإف نيتيبلا

 اذه عوذجو هلصأ يف كيرش هلو الزنم لجر عاب اذإو : ةلأسم
 لصألا يف كيرشلاف ًاعيمج ةعفشلا ابلطو رخآ لجر رادج ىلع لزنملا

_ ٢٤٨



 هدعب نم عيفش وه عوذجلا هيلع يذلاو . عوذجلاب عفشي نمم ىلوأ
 . ملعأ هللاو لصألا يف كيرشلا دعب نم ةخسن يفو

 قحتسي مث اتيب يرتشي يذلا يف نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 تفصو ام ىلعف . كلذ بلط اذإ لزنملا يف هتعفش عيفشلا بلط مش
 هل سيلف هدحو تيبلا اذه بازيم الإ عيفشلا ىلع يرج ال ناك اذإف

 سيلو هلزنم يف حرطيو هبازيم هيلع يرجي يذلا تيبلا كلذ الإ ةعفش
 نأ الإ . هيلع حرطي يذلا بازيملا اذه يف نكسلا لك يف هتجح هل

 ةعفشلا هلف هلزنم يف حرطي يذلا بازيملا اذه ىلإ يرجت تويبلا نوكت

 يذلا تيبلا اذه ناكو هيلع يرجت اهلك لزانملا نكت مل نإف . اهلك اهيف

 ىلع رادج هقحتسي مل يذلا لزنملا نيبو هنيب ةعفشلاب هقحتسا دق

 نإ كلذكو لزنملا اذه ةعفشب لزنملا كلذ ةعفش هلف اعيمج امهعوذج
 ثلاث لزنم نيبو هنيب ناك لوألا ةعفشب هذخأ يذلا ىناثلا لزنملا ناك

 يرجت اضيأ اذه ىلعو يناثلا ةعفشب ًاضيأ هذخأ هيلع امهعوذج رادج
 مهفنف هتعفشب هتعفش ذخأ هنأل ةجح هيف اذهف تيب ةئام ناك ولو

 هللا همحر يلع يبأ نع دجوي هنأ بسحأو اذه ريغ ليق دقو . كلذ
 ةعفشلاب رخالا هقحتسا امهدحأ عيب مث رادج نيلزنملا نيب ناك ول هنأ

 لاق هريغ نمو . نسح لوق وهو امغ الو عوذج هيلع نكي مل ولو
 نوكي نأ الإ تيبلا يف ًاعيفش نوكي الو رادجلا يف عيفش هنإ ليق دقو
 كلذ عفشي هنراف هنم ءيشل وأ تيبلا رئاسل ةرضم رادجلا ةعقب يف

 . ةرضلملاب
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 ناك اذإ تيبلا نأ لجو زع هللا همحر نسحلا يبأ نعؤ : ةلأسم

 عفشيال ضرألا بحاص نأ لجر ضرأ ىلع هباعثم حرطم وأ هارجم
 يذلا ناتسبلا يف لاق كلذكو . ىرجملا الو باعثملا كلذب لزنملا اذه

 عفشي ال ناتسبلا بحاص نأ تيبلا اذه نم ىرجملا اذه هيلع نوكي

 نم ءاملا هيف مودي ىرجملا كلذ نوكي نأ الإ ىرجملا كلذب تيبلا

 ناتسبلا ىلع ءاملا ةميد نم كلذ ررض لخدي ىتح ءوضولاو لاستغالا

 امأو . ناتسبلا يف اذهو ءاملا ةمئاد ةرضم هيلع ناك اذإ هعفشي هنإف

 . ضرألا يف كلذ هنم ملعن ملف ضرألا يف

 بازيملا حرطب نيرادلا نيب ةعفشلاو نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 ىلع عوذجلا عاتجاو لزانملا ىلع رخ اذإ راطمالا نم هايملا يراجمو
 . نيرادلا نيب رادجلا

 ىلع عوذج لزنملا اذهو لجرل هبحاص هعاب لزنم نعو : ةلأسم
 لزنملا اذهلو . عضوم نم رخآ لجر رادج ةسام نعدلاو لجر رادج
 ءالؤه بلطف . رخا لجر ىلع ءاملا ىرجم هلو رخا لجر ىلع قيرط
 ىلعف كلذب اعيمج مهل مكحي لهف تلق دحاو تقو يف ةعفشلا مهلك
 ناف . هرادج نعدلا هسام يذلا الإ ءاعفش مهلك ءالؤهف تفصو ام

 تيبلا ءامغل رادجلا ىلع ةيوتسم يه سيلو ءاوس ةسام يه امنإ ناك

 تمسق اعيمج اوبلط ناف نورخالا امأو . ءاوس اهسمل ةعفش ةلازإ سيلف

 ةعفشلا تناك بلطف مهنم دحأ قبس نإو . مهددع ىلع ةعفشلا مهنيب

. مهنود ةصلاخ هل



 كلذكو ةعاشم تناك اذإ اضعب اهضعب عفشت لزانملاو : ةلأسم

 ناك ول نأ دجويو . اهروهظ نم تويبلا هخسن ثيغلا ءام يراجم
 نكي مل ولو ةعفشلاب رخآلا هقحتسا امهدحأ عيب مث رادج نيلزنملا نيب

 . نسح لوق وهو ءامغ الو عوذج هيلع

 لزنملا عيب بارخو رامع هيف ناك اذإ لزنملا نع هتلا اسو : ةلأسم

 لجر لجر ىلع لزنملا تويب نم باعثم هلو دحاو رادج ىلع قيرط هلو

 اذه ءاعفش ءالؤه نوكيأ رخأ ىلع هتويب نم تيبب عوذجو رخا

 ةرضملا نم دحاو لك قحلي امب ءاعفش مهنإ يدنع اذكه لاق . لزنملا

 كلذ يف ةعفشلا ذخأ ىلإ قبس اذإ كلذ ريغ هل سيل ةصاخ كلذ يف

 قيرطلا بحاص قبس نإف . نيقابلا نود ةعفشلا دري نأ قبس نم لكلو

 ىلع اهلاحب راضملاو اهلك ةعفشلاب ىلوأ ناك هلك هيلع لزنملا زاجم ناكو

 قيرطلاب عفشي يذلا بحاص بازيملا بحاص قبس ناف . نيرخالا

 ةعفش الو . ةرضملا نم هيلع دلوتي اميف قيرطلا بحاص نم ىلوأ ناك
 هيلع يذلا لزنملا بحاص قبس نإو . كلذب رخآلا در اذإ يقب اميف هل

 باعثملا بحاص نود كلذب ىلوأ ناك اهب هعفشي يذلا تيبلا عوذج

 ناك قبس امهيأو . امهيلع هترضم يذلا هدحو تيبلا الإ ناعفشي الو

 هل تلق . هيف امهيلع ةرضم ال امم يقب اميف . امهل ةعفش الو ىلوأ

 زوجي ام عضوم يف اولكو وأ ةدحاو ةملكب مهلك ةعفشلا يف اودر نإف
 نم مهنم دحاو لك قحتسي ام محل ليكولا درف . ةلاكولا كلذ يف مهل

 الإ ةعفشلاب هلك لزنملا قحتسي قيرطلا بحاص نإ يدنع لاق . كلذ
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 . باعثملاب رخآلا ىلع هترضمو دحاو ىلع عوذجلا هترضم يذلا تيبلا

 لاقف مهل ليكولا در ناف هل تلق . ةعفشلاب اثالثأ مهنيب نوكي هنإف

 نم نوكي له اذكو اذك عضوم نم نالفو نالف ةعفش , تددر دق

 مهنإ يدنع لاق ءاوس مهلك مأ نيرخالا نم ةعفشلاب ىلوأ همسأ مدق

 دحأ لزنملا ىرتشا نإف هل تلق . مهتلاكو تحص اذإ ءاوس مهلك

 هترضم هيلع يذلا تيبلا ذخاي له ةعفشلا باعنملا بحاص درف ءاعفشلا

 الإ تيبلا اذه رادج ىلع اهعوذج يتلا تويبلا نم هيلي امو باعنملاب

 ةعفشلاب در اذإ يدنع اذكه لاق . ع ويبملا تيبلا نحص ىلع اهبيعاثم

 يذلا تيبلا يف درف باعثملا بحاص قبس نإف هل تلق . هلك كلذ يف

 اذه ىلع امهدحأ عؤذج يتلا ىرخألا تويبلا كرتو هدحو هباعثم هيلع

 نأ ةرضملاب ذخأ يذلا تيبلا عوذجب ةعفشلا بحاص دارأف . تيبلا

 وأ باعنملاب ةعفشلاب قحتسملا تيبلا ىلع اهعوذج يتلا تويبلا ذخأي
 بحاص لبق هيلإ قبس ول نإ عوذجلا ةرضمب هعفشي ناك و تيبلا هتاف دق

 قحتسا اذإ هل تلق . يدنع كلذ هل سيل لاق كلذ هل له . باعلا

 فيك قحتسي مل ءيش هنم يقبو ةرضملا ةعفشب لزنملا اذه نم ائيش
 هترضمب ةعفشلاب قحتسملا موقي هنأ يدنع لاق . كلذ ىف ةميقلا نوكت

 ةئامب يرتشأ هلك لزنملا ناك هنأك ةعفشلا نم ذخؤيف هالغو هصخر ىف
 يفي امو امهرد نيتس هتدوجو هترضمب عوفشملا تيبلا ةميق ناكو مهرد

 . امهرد نيتس دري نأ عيفشلا ىلع يدنع ناك ًامهرد نيعبرأ هرئاس نم
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 ناعيفشلا ملع اذإو . بسحأ اميف ديعس ييأ تاباوج نم : ةلأسم

 نم امهدحأ وأ امهتعفش ابلطي ملف ةعفشلاب اهناقحتسي يتلا ةعطقلا عيبب

 ةئيسب وأ دقنب عيبلا ناك ليق اميف امهل ةعفش الف رذع ريغ نم امهنيح

 بلط ولف ديعس يبأل تلق ةعفشلا هب قحتسي امب مهاردب وأ ضورعب
 كلذ عيضف بلطي ملف رخ الا ملعو ملع ام نيح نم نيعيفشلا دحأ

 لوق يف ليق دق لاق . هبحاص ىلع ًألاكتا وأ ًادمعت وأ هنم الهج

 بلط هعم أعيمج اهناقحتسي اناك اذإ نيعيفشلا دحأ ىأ هنأ انباحصأ

 نود اهب درو اهبلط نمل يهف ملعي مل وأ رخآلا ملع هبحاص لبق ةعفشلا
 وأ اهبلط دق هبحاص نأ هنم ًانظ ةعفشلا بلط امهدحأ كرت نإو رخآلا
 اذإف هل تلق . هتعفش تلطب دقف هنيح نم اهبلطي ل و . كلذ ريغ ىلع

 اعيمج مهيلعا دحاو دعب ادحاو اوعفشي مهلك رفن ةثالثل ةعفشلا تناك

 هيلعف مهنم ملع نم لك نأ ليق دق لاق . مهنم ملع نم لك اوبلطي نأ

 . مهنم ىلوالا اهقحتسا بلطلا قحتسي ام ىلع مهلك اوبلط ناف بلطلا

 ظرف نإو . يناثلا اهقحتسا يناثلاو ىلوألا در دقو مهنم ىلوآلا طرف ناو
 . ثلاثلا اهقحتسا ثلاثلا در دقو يناثلاو لوالا
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 نورشعلاو عبارلا ب بابلا

 زوجي امو ضايقلا ةعفش يف
 ةليح نم زوجي هل امو كلذ ي

  

 دقو . ًامهاردو الام ناك اذإ هيف ةعفش ال هنإ ضايقلا يف ليق دقو
 عيفشلل يقابلاو هضايق ردقب لاملا نم ضياقملل نأ مشاه نب دمحم لاق

 نم يرتشي نأ دارأ لجر يف حبسملا نب دمحم لاقو : ةلأسم

 ةلخنلا ةميقو . مهارد ةرشع اهتميق هتلخن نود ةلخنب هضياقف ةلخن لجر

 رخآلا ذخأو امهرد نيرشع هدازو ةلخنب هضياقف امهرد نوثالث ىرخألا
 تدزو ةلخنب هتضياق انأ اذه لاقف . هتعفش عيفشلا بلطو ةلخنلا

 ةعفشلاب ةلخنلا ىنم ذخؤت ال نأ ضايقلا اذهب تدرأ امنإو ًامهرد نيرشع

 هتصي اق ين ا هلل اب فلح هنيم عيفشل ١ بلط نإو . ةعفش عيفشلل سيلف

 نيرشع هدازو هضياق هنأ ينعي كل تمصو ك ءارش اهتيرتشا امو ًاضانق

 ال هنإ ليق يذلا ضايقلا امأو ليق ةعفشلاب هنم ذخؤت ال نأل امهرد

 ءارشلا نم يهف ضورعلا عيمج امأو لصأب الصأ ناك ام هيف ةعفش
 . ةعفش هيف يذلا

 لجر ىلع ضرع لجر نع هتلأسو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 هضياقف يل تبثي ءيشب ينضياقت نأ الإ كنم يرتشأ ال هل لاقف ًاعيب

 ىلع اقفتي نأ لبق نم ضايقلا ناك نإ لاقف . هل تبثت له هعياب مث
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 تبثي له نمثلا ىلع اقفتا نأ دعب اضياقت نإف هل تلق . تبث نمنلا

 ذخا لاق نإف هل تلق . هدارأ نإ عيفشلا وهو . تبني ال اذه لاق

 اذه نوكي له ريناند ةرشع كديزأو ضرألا هذهب ضرألا هذه كنم
 اهقحلي ام .رادقمب هتعفش كردي عيفشلا نأ لاق نم لاق دق لاق . اتباث

 هبو انيلإ بحأ لوقلا اذهو هل ةعفش ال لاق نم لاقو . ريناندلا نم
 ء

 . ذخان

 الصأ ناك ام وهف هيف ةعفش ال ليق يذلا ضايقلا امأو : ةلأسم
 نمو . ةعفشلا هيف يذلا ءارشلا نم وهف ضورعلا عيمج امأف . لصأب

 . ةعفشلا هيفف

 ريناندلا ريغ ضارعألا نم ضرعب هضرأ عيبي لجرلا نعو : ةلأسم
 ملام . ةعفشلا هيف هنأ ىرن نحنف ةعفشلا هيف كردي له . مهاردلاو

 ضايقلا ةلزنمب اذه نأل هيف ةعفش ال رثؤملا وبأ لاقو . لصأب الصأ نكي

 . نزوي وأ لاكي امو ةضفلاو بهذلاب عيب اميف ةعفشلا .امنإو

 ال وأ اراد لجرل عاب لجر نع هللادبع ابأ تلأس : ةلأسم

 ضايق اذه ال لاق. ةعفش كلذ يف عيفشلل له ًاضايق الوقي مل و لخب

 . لوصألا يف كلذ زوجي ال هنأل عيب وه سيلو

 . ناويحب الصأ ًالام ضياق نم نع يراوحلا يأ نع : ةلأسم

 لثم ناويحلاب ضايقلا ناك اذإ هتعفش عيفشلا كردي له عيفش لامللو
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 ارضاح ناك ضايقلا موي ناويحلاو لبإلا وأ رقبلا وأ منغلا وأ ريمحلا
 ال عيفشلا نأ ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف أبئاغ وأ
 ناك اذإ امأو نزوي وأ لاكي امب . ةعفشلا عابت نأ الإ ةعفشلا كردي

 عاتملاو ناويحلا نم نزوي الو لاكيال امم ضورعلا نم ءيشب نمثلا

 لوقي ناك اذهبو . كلذب ةتعفش كردي ال عيفشلا ناف كلذ هابشأو

 نأ الإ هتعفش كردي عيفشلا نأ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . رثؤملا وبأ

 نم كلذ هابشأو ءاملاو لخنلاو ضرألا لثم لصألاب اضايق نوكي
 عاتملاو ناويحلاو ضورعلا نم لوصألا ريغ نم نمثلا ناك امف لوصألا

 ناكام ةميقب هتعفش ذخايو هتعفش كردي عيفشلا ناف . كلذ هابشأو

 . رثكألا وه لوقلا اذهو لودعلا ةميقب ضورعلاو ناويحلا نم نمثلا نم
 سيل ليق دق هنإ يعم هريغ لاق لوقلا اذهب ذخأن نحنو هب لومعملا وهو
 لثم هل فرعي ملو مدع نإف ضورعلا نم الإ ذخأي نأ عيفشلا ىلع
 . ناويحلاب ذخأ اذإ ةعفشلا تلطب

 لجر ىلع عفر لجر نع بسحأ اميف يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 نأ بحأ نإاف اهب تضياق انأ هيلع عوفرملا لاقو . هتعفش هل ذخأ هنأ

 تفصو ام ىلعف هيلع اهدرأ انأو فلحيلف ةعفش هل تذخأ ينأ فلح

 ريناند الو مهارد ةعطقلا هذهل ناك ام يرتشملا نيمي عيفشلا بلط اذإف

 يرتشملا ىلع كلذ ناك ًاضايق الإ تناك امو . نزويو لاكي ام الو

 ناف هرك اذإ نيمي هيلع نكي مل عيفشلا ىلع نيملا هيلع اعدملا در نإو

 اذهف تقولا كلذ دعب وأ تقولا كلذ يف ضايقلا ىرتشا مث ًاضايق ناك
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 اذهب اذه هضياقي نأ طرش كلانه نوكي نأ الإ هيف ةعفش الو ضايق

 اعد اذإ نيملا هلو اذه ىلع هتعفش عيفشلل ناك اذه هنم يرتشي , نأ لع

 . ةمهتلا الإ كلذب هل ملع ال هنأ لاقو هرك اذإ هيلع نيمي الو .

 . كلذ هل ناك

 . ةعفشلا يف ةسلادملا زوجت ال لوقي رثؤملا وبأ ناكو : ةلأسم

 . كلذ هل زاج ةسلادملا نم هعسي امب كلذ يف ىراد اذإ لوقي هريغ ناكو

 طرش الو لصأب الصأ ىطعأ اذإ كلذو . زوجت ةسلادملا لك سيلو
 يف زوجي ال اذهف عيب ىلع ًاضايق نوكي وأ . نمثلاب عيبلا يلع كلانه
 هدنع نم همرصب لام ضياق هنأ مهجلا نب مشاه نع انغلب دقو ةسلادملا

 امنإو مهاردلا نم ةدايزب هنأ بسحأو . هضرأ نم اهجارخا طرتشاو

 دقف . مهارد دازو ةمرصلاب ضياقو عيفشلا ىلع ًالايتحا كلذب دارأ

 مهارد ةدايزو لصاب الصأ كاضايق ناك اذإ ءاهقفلا نم لاق نم لاق

 ءيش ناك اذإ لاق نم لاقو . مهاردلا ةميق ق ردقب لاملا نم عيفشلل ناك

 رثكأ وهو عيفشلا كردي مل مهارد ةدايزو لصألا نم ءيشب لصألا نم

 . ملعأ هللا و لوقلا

 هبحاص امهدحأ دازو ضرأب اضرأ ضياق ن نمو ءايضلا : ةلأ اسم

 يفش نأ لوقف ة ةعفشلا هيلإ بلط هبحاصل ل دئازلا نأ من ينان ةعبرأ

 زوجي لهف اهيرتشي اضرأ لجر هيلع ضرع لجر نعو : ةلاسم
 ام ىلعف ةعفشلا لجأ نم ةلخنلا هنم يرتشي مث . ةلخنب هضياقي نأ هل
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 الف دحاو موي يف وأ دحاو سلجم يف عيبلاو ضايقلا ناك اذإف تفصو

 هذهب هضياقي امنإ ضايقلا دنع طرشلا ناك اذإ كلذكو . كلذ هل زوجي

 ضايقلا ناك نإ كلذكو . دساف ضايق اذهف ةلخنلا هل عيبي مث ةلخنلا

 طرش كلانه نكي مل نإو اهلهأل ةعفشلا نإف ضايقلا لبق فورعم نمثب

 . زئاج عيبلاو زئاج ضايقلاف فورعم نمث الو

 لاملا كلذ ف عيفشلا ةجح لواحف الام ىرتشا نمعو : ةلأسم

 اذكو اذك ةدايزو فيسب وأ متاخ صفب لاملا اذه ىلع عئابلاو وه قفتاف

 ةميقب هيف هتعفش عيفشلا كردي اذهف تفصو ام ىلعف . كلذ هل تب اث

 هبو . لوقلا رثكأ انعم وهو مهاردلا ةدايزو فيسلا ةميقب وأ . صفلا

 ضايقلا الإ ةعفشلا ليزت الو انملع ام يف هب لومعملا نم ذخأن
 . هيف ةعفش الف لاق ام فيكف لصأب الصأ ناك اذإف . لوصألاب

 نع تلاس مهجلا نب مشاهل ىلع نب ىسوم باوج نمو : ةلاسم
 ادهش نادهاش كلذ رضحو دحاو سلجم يف نيتلخن يف اضياقت نيلجر

 هيلع ىرأ امف دحاو سلجم يف ضايقلا دعب ةلخنلا هل عاب مث اضياقت امب

 . هدي نم تجرخ يتلا ةلخنلا عابف اذهل ادب ش اضياقت . امهنأل ًأسأب

 هيلع عقن مل ارمأ امهنيب لعلف نيملسملا ىلإ امهدر نالجرلا فلتخا نإو

 اضرأ لاملا ةلقانم نع هتلأس و دمحح يأ خيشلا ةروثنم نم : ةلأسم

 ىلع ةميقلا ريغو ةميقلاب لخنب ءام وأ ءامب ءام وأ لخنب الخن وأ ضرأب

 . هيف ةعفش ال عيب وه لاقو . زئاج لاق ضارت وأ قافتا
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 دارأ لخن هل لجرو ءام هل لجر نع هتلأسو اهنمو : ةلأسم
 له تلق . لخنلا بحاص لجرلا كلذ هئامب لقاني نأ ءاملل بحاص
 ناك ام اولاق لاق . ةلقانملا نم ءيش وأ ةعفش كلذ يف عيفشلا كردي

 . ةعفش هيف سيلو . زئاجف لصالا نم

 ضياق امنإف تلق ضايقلا يف هللادبع وبأ هنع لئس اممو : ةلأسم

 كلذك ناك نإو معن لاق . هتعفش عيفش هعم كردي الو هتعفش لاحل

 لازأ نم هزع هللا لوسر نع اهنوورت يتلا ةياورلاف تلق هب سأب الف
 لاق ناك اذإ . اذه يف لوقت ام رانلا يف همدق تلز هنع ملسم ةعفش

 ضايقلاب امأف هل ًاللظ كلذ يف ىنعملاو لاق اك وهف كلع هللا لوسر اذه

 . الف

 عيب وأ ضرأب الخن الجر ضياقي لجر نع تلأسو : ةلأسم

 عيفشلل له تلق مهرد يتئام وأ مهرد ةئام هديزيو . ضرأب لخن هل

 . اهنم ءيش يف وأ ةعفش اهيف عيفشلل :بجي لهو تلق . لخدم اذه يف

 لاق نم لاقو . هيف ةعفش ال لاق نم لاق فالتخاب كلذ يف ليق دقف

 لوقلاو ضايقلا نم ريناندلاو مهاردلا هقحتس ام ردقب ةعفشلا هيف نإ

 . ملعأ هللاو انعم رثكأ

 ام ىرتشا مث هلام نم ةلخن اناسنإ ناسنإ ضياق اذإو : ةلأسم
 تناك اذإ هيلع عيفشلل ةعفش الف ةلخنلا كلت هيف يذلا لاملا نم يفي

 . هسياقت وأ يقابلا عفشت ةلخنلا كلت

_٢٣٥٩_



 . هللا همحر رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يلأ نع : ةلأسم

 اددارتو عيبلا صقنو عيفشلا لاحل لواح مث الام ىرتشا لجر نعو

 يف ناك ولو ةعفش هيف نوكت الو تبني اذه ىلعف . ضايقلا هجو ىلع

 . يلإ بحأ اذهو كلذ ريغ ليق دقو دحاو سلجم

 ضياق وأ اءزج ىطعأ نم هنأ ذخأن هبو ظفخن يذلاو : ةلأسم

 . يطعملل ةيطعلا نأو عيفشلل ةعفشلا نأ سلجملا يف يقابلا ىرتشا مم ءزج
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 نورشعلاو سماخلا بابلا

 رارقإلاو تاقدصلاو ةيصولاو ءاضقلا يف ةعفشلا

 ىمسم نكي مل ناف . ىمسملا قحلا كلذب عيفشلل ةلخنلاف . اهريغب هل

 . ةميقلاب ذخؤت ال اهنإف

 ةأرما جوزت لجر نعو حور نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 قادصلا ناكو . هلجا وأ قادصلا نم لجاعب لام ةصح وأ هل راد ىلع

 ةعفش . كلذ نم كردت له . الام هب اهاضقن افصو وأ مهارد ىمسم

 مهارد قادصلا ناك اذإ ةعفشلا كردت كلذ يف ىرأف تفصو ام ىلعف

 مل راقعلاو لوصألا نم ائيش قادصلا ناك نإ امأو . لوصألا ريغ وأ

 هتأرمإ اضق اذإ هنإ انعم يذلا هريغ نمو . ةعفش كلذ يف عيفشلل رأ

 يه اهاضقو ضورعلا نم هريغ وأ مهاردلا نم اهقحب لوصألا نم أئيش
 اهيلع نكي مل ءارش هنم ترتشا ول اهنأل ةعفش كرد اهيلع نكي مل كلذ

 دعب اهتثرو اضق نإ امأو . ءارشلا نم دكوأو ءارش وه ءاضقلاو ةعفش
 ىلع جيورتلا ناك اذإ امأو . ةعفشلا هيفف ضورعلا نم ءيشب ًالام اهتوم

 تاقدصلا يف سيلف . اهتثرو اضق وأ كلذ اهاضق لوصألا نم ءيش
 تاقدصلا يف ةعفشلا نوكت الو فورعم عيب وه سيل هنأ كلذو ةعفش

 نإ كلذكو . رثألا ءاج كلذبو . عيبلا نم سيل قادصلا دقع نأل
 ةعفشب دبعلا كلذ يف ةعفش عيفشلل نكي مل دبع نم ةصح ىلع اهجوزت
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 . اهدعب ةثرولا وأ ةأرملا هضبق قحتسا عيبب سيل كلذ نأل . ةكرشلا
 . ةعفش تاقدصلا يف سيلو قادص كلذ نأل

 وأ هتايح يف هيلع قحب هلام نم الام ىضق نم ليقو : ةلأسم
 رثكأ هقحو لوقي نأ الإ عيفشلل ةعفشلا كلذ يفف هتافو دعب هنع ىضق

 لخن قادص اهل ةأرمإ تناك نإو . ءافوب هل وه سيل لوقي وأ اذه نم

 كلذ يفف الصأ اهب تيضق مهارد اهل ناك نإو . كلذ يف ةعفش الف
 . ةعفشلا

 نم هتوم دنع كلاهلا هيضقي اميف درلا يف ثراولاو : ةلأسم

 كردي ءافوب هل وه سيلو لوقي نأ الإ عيفشلا نم ىلوأ وه لوصألا
 . ةعفش عيفشلا الو ادر ثراولا

 كردت الف اهجوز لام نم اهقادص تيضق اذإ ةأرملا امأو : ةلأسم

 نإف الصأ اهب يضقيو مهارد اهقادص نوكي نأ الإ ةعفش كلذ يف
 اميف نيجوزلا نيب سيل نأ دجويو هريغ لاق . ةعفشلا كلذ يف عيفشلل

 اهنع تام وأ اهقلط دق تناك اذإ اذه لعلو ةعفش هبحاصل امهدحأ عاب

 . كلذ يف رظنيو

 نالفل اه لام لك نأ تدهشأ ةأرما نعو نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 ةعفش وه هب هل دوهشملا لاملا اذهو . ءافوب هل هسيلو . هل اهيلع قحم

 . ةفصلا هذه ىلع كلذب هل مكحي له تلق ةعفشلا بلطف رخا لجرل

 . عيفشلا اذه عم لاملا اذهب ةداهشلا هذه تحص اذإف تفصو ام ىلعف
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 نيملسملا لوق يف ةعفشلا بلط نمل اهب مكحي ام نيح يف هتعفش بلطف
 . هتعفش هل تناك لدعلا لهأ يأر يفف اهبلطي امب اهبلط نع رصقي مل و

 كلذ ناك قحلا كلذ ك هل دوهشملاو دهشملا دح اذإف دارأ هنإ يعم لاق

 لودعلا رظن هادجي ال قحلا ناك نإو كرت ءاش نإو ذخأ ءاش نإ عيفشلل
 هنمت امو . هتقو يف هقحتسي ام ىلع قحلا كلذ ةميقب لاملا كلذ ةميق

 . هل دوهشملا ىلإ كلذ عيفشلا ملسف كلذ نم

 هرارقإب ًاباتك هل بتكو لامب لجرل رقأ نمو ءايضلا : ةلأسم
 ال هنأب رارقإ رارقإلا نأل ءاضق اذه نوكي الو ةعفشلاب كردي ال هنإف
 . هيف هل كلم

 وأ لام وأ ضرأب هل رقأف لجرل نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم

 هايإ هاطعأ الو . هاضق نكي مل اذإ ةعفشلا عيفشلا هيف قحلي الف هبهو

 ام هنأ هنيميب دارأ اذإ نيمي بوهوملاو هل رقملا مزلي الو . نيدلا كلذب

 ىلع ال هل رقملا وأ هل بوهوملاو مهتملا ىلع نيميلاو. هقحب كلذ ذخأ

 ةعفشلا بحاص

 لاق اذإف . هيلع قحب هلامب لجرل لجرلا دهشأ اذإ ليقو : ةلأسم

 . افالتخا اذه يف ملعن الو هيف عيفشلل ةعفش الف ءافوب هل وه سيلو
 كلذ يف عيفشلل ةعفش ال هنأ لاق نم لاق دقف كلذ لقي مل اذإ امأو

 هبشي امو ضيرملا يضق لثم اذه سيلو . قحلا كلذ ام فرعي ال هنال

 . لودعلا يأرب دوهشملا لاملا ةميقب ةعفشلا هيف نأ لاق نم لاقو ثراولا

 . قحب هلام نم ائيش ضيرملا ءاضق يف ديعس يبأ نع ظفح نم ظفحو
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 لاقف . فالتخالا ىنعم كلذ يف جرخي دقف لقي مل وأ ءافوب هل هسيلو

 . ةميقلاب لاملا ءادف يف رايخلا ثراوللو . ءاوس هلك كلذ نأ لاق نم

 كلذ رايخ ثراولل نكي مل ءافوب هل هسيلو لاق اذإ هنإ لاق نم لاقو

 ثراولل سيلف ءافوب هسيلو لقي مل ولو لوقلا ضعب يف جرخي هلعلو
 يضق ةزاجاب لوقي نم لوق ىلع كلذو . هيلع قحب هاضق اذإ رايخ

 . رعسلا لدعب ناك اذإ هنيد ضيرملا

 سيل نأ ضيرم وهو قحب هريغل لامب دهشأ نميف ليقو : ةلأسم
 هيلع قحب ىتح رارقالا ليبس نم اذه نوكيو كلذ يف رايخ ثراولل
 مكحلا يف ةعفش اذه يف عيفشلل سيل لوقن كلذكو . هيلع هل قحب وأ

 هل قحب لاملا اذهب هل دهشأ هنأ ملعي ام عيفشلا هنيمي بلط نإ هنأ الإ

 ضعب يف ةعفشلا ميلست هيلع بجو فلحي مل نإف هيلع كلذ هلف هيلع

 . اهبلط هل لحي ام تقو يف اهلحي بلط اذإ لوقلا

 نأ الإ ةعفشلاب كردي هنإف الجر قحب الام ىضق نمو : ةلأسم

 ةعفش الف اذه نم رثكأ هقحو لوقي وأ ءافوب هسيل لوقيو قحب هيضقي
 هيفف ةميقب يضق امو . تام وأ ىضق يذلا ىتح دحلا اذه ىلع . هيف

 قحلا ناك نإف . ةميقلا هيف كردت امم كلذ هابشأو هتميقب . ةعفشلا

 ةميقب هتعفش ذخأو هاضق يذلا لاملا ةميق هيلعف ىمسم الو فورعم ريغ

 . كلذكف ىضق هدلو اذإو . لودعلا

 اهجوز تضق ةارما وأ الام هتجوز لجر ىضق ة اذإو : ةلأسم

 . ةعفش عيفشلل سيل و زئاج وهف الام
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 هيف بلطف مهاردب الام هتجوز ةثرو لجر يضق اذإو : ةلأسم
 هيلع ناك ًاقادص لخن نع الام اهاضق نإو . كلذ هل ناك ةعفشلا
 . هتعفش هيف عيفشلل نكت مل و . كلذ مهل زاج هتجوزل

 . ةعفشلا اهيفف قحح ةلخنب لجرل لجر ىصوأ اذإو : ةلأسم

 قحب لجرلا اذهل اهلامب ةأرملا تدهشأ اذإ لوقت ام تلقو : ةلأسم

 وه سيلو لقت مل وأ اهيلع قحب تلاق وأ ءافوب هل وه سيلو . هل اهيلع
 ناك . هيلع هل قحب هلام هاضق اذإ هنأ اذه يف اندجو يذلاف ءافوب هل

 ام ىلع هنمأن نم ضعب انل ركذو . اندجو يذلا اذهف هتعفش عيفشلل

 هسيلو لاق اذإ هنأ راثآلا ضعب يف دجوي نإ هنأ ةلأسملا هذه يف لاق

 ثراولاب هانسقو . لوقلا اذه انبجعأف ةعفش هيف عيفشلل سيلف ءافوب هل
 نإ رايخلا ثراولل ناك قحب هلام نم الام دحأ ىلإ تيملا لازأ اذإ هنأ

 هسيلو لاق اذإو . لاملا ذخأو لاملا ةميق در ءاش نإو لاملا ملس ءاش

 اذهف هب هل دهشأ نمل لاملا ناكو لاملا يف رايخ هل نكي مل ءافوب هل

 هتعفش عيفشلل ناك قحب دهشأ اذإف نحن اندجو يذلا امأو انفرع ام

 اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو . هريغو اذه يف لدعلاب ملعأ هللاو

 ةعفش الف ءافوب هل هسيلو لاق اذإف هيلع هل قحب هلامب هل دهشأ اذإ هنإ

 نم لاق دقف كلذ لقي مل اذإو . افالتخا اذه يف ملعن الو هيف عيفشلل
 سيلو قحلا كلذ ام فرعي ال هنأل كلذ يف عيفشلل ةعفشال هنأ لاق
 ةعفشلا هيف نأ لاق نم لاقو . ثراولا هبشي امو ضيرملا ءاضق لثم اذه
 . لودعلا يأرب هب دوهشملا لاملا ةميقب
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 نيب تيب نعو هللا همحر حاضو نب حلاص هيقفلا نع : ةلأسم

 ل و رخالا ملعو . ءاكرشلا دحأ عفتشاو هغلث عيبف ةثالث وأ نيكيرش

 يناف نالف يكيرش ةعفش بلط نإ لاقو اذه بلط ثيح نم بلطي
 الإ هل ةعفش الف . كلذ دعب نم بلطو . اذه ةعفش بلطيو عفتشم
 ةعفشلاف كيرشلا ةعفش بلطي نإف هكيرش بلط ثيح نم بلطي نأ
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 ةعفشلاب مهنم ىلوأ وه نمو ءاكرشلا ةعفش ي

 وهف اهيلإ قبس س نمف ءاوس اهيف مهلك ةدع سانل ةعفشلا تناك اذإ

 ولو رسوزرل ىلع مهنيب يهف . اعيمج اوبلط نإو . اهذخأ اذإ اهب ىلوأ

 لقأ لاومألا تناك ولو . اهب مهل مكحي ملام دحاو لبق دحاو بلط
 ددع ىلع سيلو ماهسلا ددع ىلع ةعفشلا هللادبع وبأ لاقو رثكأ وأ

 ءاعفشلا ضعب لطبأ نإو لاق . انيلإ بحأ لوألا لوقلاو . اهلهأ سوؤر

 . هريغ كلذ مزلي مل و . نيقابلا كلذ رضي مل هتعفش ءاكرشلا ةخسن

 . الام لجرل عاب لجر نعو يدنع اميف نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 ريغ ةعاشم ةصح هيف هل نم مهنم سانلا نم ةعامج هعفشي لاملا كلذو

 مهنمو . اقسملاب عفشي نم مهنمو قيرطلا هيلع نم مهنمو . ةموسقم
 . هسفنل ذخاف ءارشلا ىلإ قبس ءالؤه دحأ نأو سايقلاب عفشي نم

 ناك نإف لصألا يف كيرشلا ةعفشلاب ءالؤه ىلوأف . تفصو ام ىلعف

 ءارش ىلإ قيرطلاو سايقلاب نوعفشي نيذلا ءالؤه نم دحأ نم قبس
 قحلاب هل مكح اهبلط نيح يف ةعفشلا هيف كيرشلا بلطو لاملا اذه

 قبس مث ةعفشلا لصألا يف كيرشلا بلطي مل نإو هتعفشب ىلوأ وهو اهيف
 ةعفشلا نأ ليق دقف ةعفشلا بلطف لصألا يف ةصح ريغب عفشي نمم دحأ
 نود هل تناك ةعفشلاب ذخأ قبس مهيأف اهنوعفشي ةدع سانأل تناك اذإ
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 مهنم قبس نمل يهو مهددع ىلع مهل تناك مهلك اوبلط نراف نيرخالا

 ولو ةعفشلاب ىلوأ وهف لصألا يف كيرشلا ةعفشلاب ىلوأو . اهبلط ىلإ
 ةعفشلا تناك لصألا يف كيرشب سيل نمم هريغ هتعفش بلط ىلإ هقبس

 هل ناك ملع ام نيح نم بلطو اهعيبب ملع وه نكي مل اذإ كيرشلل

 ءاعفشلا نم اهيلإ قبس نمل يهف ملع ام نيح نم بلطي مل نإو . كلذ
 تررك دقو . ملع ام نيح نم بلط اذإ إ لصأ ريغب نوعفشي د كيذل

 عامتجاب عفشي نم ىلوأ هيف كيرشلا لزنملا كلذكو . مهفتل كيلع
 . ىرتشا اذإ عوذجلا بحاص نم ةعفشلا عزني نأ كيرشللو عوذجلا

 ريغ ىلع عيبلا ناك اذإ ءاكرشلل ةعفشلا ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 يف ءاكرشلا رئاسل ةعفش الف ءاكرشلا دحأ ىلع ناك اذإ امأو . كيرش

 نم قبس نمف كيرش ريغ ىلع عيبلا ناك ول كلذك انباحصا لوق
 . ءاكرشلا نم هريغ نود هل تناك اهذخأف ةعفشلا ذخأ ىلإ ءاكرشلا

 ددع ىلع ةعفشلا مهل تناك ةعفشلا بلط ىلع اعيمج اوعمتجإ نإو

 . لاملا نم مهماهس ردق ىلع لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ يف مهسوؤر
 . رغكأ لوألا لوقلاو

 دحاو اقسم ىلإ :اهبحاص اهدر اذإ قاسم اهل ةعطق نعو : ةلأسم

 ام ىلعف . ءارشلا عيمجلا بلط اذإ اهعفشي نمف هثراو وأ وه اهعاب مث
 نكي مل ىقسلملا اذهبو ةفورعم دودحب يرتشملا اهارتشا ناك نإف تفصو

 اذه هيلع نل الإ ضرألا هذه ةعفش يف يقاسملا كلت هيلع نمم دحأل
 ناك قحتست ام عيمجبو اهدودحب ةعطقلا هذه ىرتشا ناك نإو اقسملا
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 مهيأ اهيف ةعفشلا قح ةعطقلا هذه ىلإ ىقسم مهيلع ىقسم لك لهأل
 ذخأب اهيلإ قبسي نأ الإ . هريغ نود هل يهف ةعفشلا ذخأي اهيلإ قبس

 مهف رثكأ وأ لقأ وأ نانثا اهيلإ قبسي نأ الإ هريغ نود هل يهف ةعفشلا
 رثكأ وأ ادحاو ناك قبس نمل يهو . ةعفشلا ذخأ يف ءاوسلاب كلذ يف

 نم قحتسي امب نيفراع يرتشملاو عئابلا ناك اذإ اذهف . مهريغ نود
 امهدحأ ناك نإو . امهنيب عيبلا دقع يف كلذب امهتفرعم دعب يقاسملا

 ةدقع هب تبثي ال لوهجم ءيشب ةعفش بجوأ ل كلذ نم ءيشب الهاج

 باتك نم . هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو . ملعأ هللاو عيب

 سيل يذلا راجلا نع اهلاطباو كيرشلل ةعفشلا تابثا ركذ فارشالا

 مسقي مل لام لك يف ةعفشلا لعج ةع هللا لوسر نأ تبث . ةكرش هل
 ىلع ملعلا لهأ عمجأو . ةعفش الف ررضلا فرصو دودحلا تعقو اذإف

 هل طئاح وأ راد وأ ضرأ نم عيب اميف مساقي مل يذلا كيرشلا .نأ

 . ةعفشلا هل معن ديعس وبأ لاق . ةعفشلا
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نيجوزلاو نبالاو بألا نيب ةعفشلا
 هدلاو ةعفش نبالا ىرتشا اذإ كلذكو

 اهجوز ةعفش ةجوزلاو هتجوز ةعفش جوزلاو

 هيبأل نبالا عاب اميف ةعفش الو . هنبال بألا عاب اميف ةعفشلاو

 دلاولا دارأف ائيش لجرلا دلو عاب نإو . عيفشلا نم ىلوأ بألا نأل
 عاب اذإ اذه هريغ لاق عيفشلا نود كلذ هل ناك هدلو عاب ام ذخأ

 ريغ ىلع عاب اذإ امأو . غيفشلا نم ىلوأ وهو لاق اك وهف هدلاو ىلع

 دارأف ائيش دلاولا عاب نإو . ملعأ هللاو دلاولا نم ىلوأ عفشلاف هدلاو

 . دلولا نم ىلوأ عيفشلا ناك هذخأ دلولا

 نأ ًاصيخر اعيب هنبال عاب بأ يف ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلأسم
 . نبالل نمثلا لضفو ةميقلاب عيفشلا هذخأي مث لودعلا هموقي كلذ

 . بألل ةخسن يفو

 نبال اضرأ عاب لجر نع نعو هريغ نمو هللادبع يأ نعو : ةلأسم
 يرتشملا نم اهذخأي نأ بألا دارأ اهعاب املف عيفش بألاو ريغص هل
 . عيبلا بجو نيح اهبلط اذإ ةعفشلاب اهذخاي نأ هل لاق . ةعفشلاب
 نا ليق دقو هريغ لاق . هل ةعفش الف تقولا كلذ ىيف اهبلطي مل نإو

 هل ةعفش الو . ةعفشلا يف . يرتشملل ةلأسم عئابلا نم عيبلا ةبجاو

 . امكاح وأ ًارومأم وأ اليكو وأ ًادلاو ناك
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 ملف لجرل ةعفشلا تناك نإ تلقو ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم
 عزنب عيفشلا دلاو دهشاف عيفشلا دلاو ملعو اهعيبب ملعي مل و اهبلطي

 هذه ىلع دلاولل ةعفش الف ةعفشلا بلطف هنبا اهب عفشت يتلا ضرألا
 . ةفصلا

 ليكولا اهعابف ًاضرأ هل عيبي نأ الجر لكو لجر نعو : ةلأسم

 اهبلط نإ لاق . ةعفشلاب اهبلط ليكولا اهعاب املف اهعفشي ليكولاو
 الف تقولا كلذ بلطي مل نإو ةعفشلا هلف عيبلا بجوأ نيح ةعفشلاب

 . كلذ ف رظنيف هل ةعفشال لاق نم لاقو هريغ نمو . هل ةعفش

 ةدحاو ةقفص يف لجرلو هدلاول اضرأ عاب لجر نعو : ةلأسم
 يبنجألا ةصح يف ةعفشلا هل ىرن انإف . اهنم هتعفش عيفشلا بلطف
 هتعفش عيبب عيفشلا ملعي مل نإف . عئابلا دلاو ةصح يف هل ةعفش الو

 وأ. قيرطب اهعفشي عيفشلا ناكو ضرألا يبنجألاو دلاولا مستقا ىتح

 عيبب عيفشلا ملع مث اقسملا وأ قيرطلا نع يبنجألا دلاولا جرخأف اقسم
 يبنجألا لاقو . ةعفشلاب هتصح ذخأي نأ يبنجألا ىلإ بلطو هتعفش
 ةعفش الف دلاولا ىلإ الاز دقو . قيرطلا وأ اقسملاب ةعفشلا هل ناك امنإ

 . مات مسقلا كلذ ىرن الو اهبلط اذإ ةعفشلا هل ىرن اناف يعم كل
 يرتشملا عاب مث يبنجألاو دلاولا اهمستقا ىتح هتعفش عيبب ملعي مل نإف
 اهذخأ نأ دعب نم اهبلطف هتعفشب عيفشلا ملعو . دلاولل هتصح يبنجألا
 اذه نأل دلاولل اهعاب يتلا يبنجألا ةصح يف ةعفشلا ىرن اناف دلاولا

 . لوألا نم اهذخأي امنإ عيفشلا
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 عيفشلا كردي مل دلاولل دلولا عاب اذإ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . هتعفش عيفشلا كردأ دلولل دلاولا عاب نإو . هتعفش

 اميف نيجوزلا نيب ١ اميف سيلو . رفعج نب عماج نمو : : ةلأ اسم

 ناك ًائبش ةجوزلا تعاب اذإو هريغ نمو . ةعفش هبحاصل امهدحأ عاب

 نم ىلوأ هتجوز تناك ائيش جوزلا عاب اذإو عيفشلا نم ىلوأ جوزلا
 امهدحأ عاب اذإ اذه هللا هظفح دمحأ نب نسحلا يلع وبأ لاق . عيفشلا

 . نيجوزلا دحأ نم ىلوأ عيفشلاف هريغل عاب اذإ امأو . هبحاصل

 متي ريع وأ هل يصو ال وأ يصو هل متي مالغف تلق : ةلأسم

 نأ مالغلل سيل لاق . اهبلطو مالغلا اهذخأف هتعفش تعيب بئاغ هوبأ

 يصو هل ناك ناف . كلذ ىلا زاجي الو اهب هل مكحي الو هتعفش بلطي

 الو هل بلطي نأ هل سيلف ءايلوألا نم يصولا ريغ امأو لاق . كلذ
 . غلب اذإ رايخلا ميتيللف اهارتشا وأ اهذخأ نإف كلذ ىلإ زاجي

 مالغلاو . الف كلذ ريغ ام أف ةعفشلا الإ متيل الام يرتشي د نأ يصرولل

 ميتيل سيلف هتعفش ىيف ام اف يصولا ىلإ ةعفشلا ريغ ف غلب اذإ رايخلاب

 يف ميتيلا كردي سيلف يصو هل نكي مل نإ امأو . يصولا ىلع رايخ
 هملع هرضي الو بلطو غلب اذإ كردي هناف عاشملا يف الإ غلب اذإ هتعفش

 دقف هغولب دعب هملع دعب بلطي ل ش ملعو غلب اذاف هغولب لبق عيبلاب

 نإو . كردي الو هل سيلف عاشملا ريغ يف امأو عاشملا يف هتعفش تبهذ

 بلطو متيلا كردأو يصولا ملعو ةعفش هل ذخأي ملف يصو هل ناك

٢٧٢



 يصرولا نأل ةعفشلا هتتاف دقو . كلذ هل سيلف . عاشملا يف هتعفش

 بئاغ هوبأ يذلا مالغلا متيلا ريغ امأف غلب ىتح هتعفش هل ذخأي مل
 عاشم يف ناك نإف غلبي مل هنأل بلط ىلإ زوجي سيلو ةعفش هل سيلف

 زئاج ليكو بألل نوكي نأ الإ هتعفش هدلول بلطي نأ عجر اذإ بأللف
 مدق ىتح هتعفش مالغلل ليكولا ذخأي ملف . هلام يف هماقم موقي رمألا
 نأل هتعفش هدلول بلطي نأ هل سيلو . هتعفش نبالا تتاف دقف بألا
 رحبلا عطاق ناكو عجر اذإ بأللاف ليكو هل نكي مل نإو عيض ليكولا

 نأ هل سيلف عاشملا ريغ ي امأو . عاشملا يف هدلو هتعفش ذخأي نأ

 نأ هلف نامعب هتبيحن نوكت نأ الا . هعفشلا هتتاف دقو . هدلول ذخأي
 ملع مث مدق ىتح ملعي مل اذإ عاشملا ريغ يفو عاشملا يف هدلول ذخأي

 . بلطو
 نأ ةعفشلا يف لاقو . فاصو نب دمحمل ةروثنم نم : ةلأسم

 . اضيأ نيجوزلا يف كلذكو . هنم اهذخأ هتعفش هدلاو ىرتشا اذإ نبالا

 هل تعاب وأ هتجوزل جوزلا عاب اذإ هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 . كلذ يف ةلعلا امو هل ليق . امهنيب لخدي ال عيفشلا نإ
 . حارجلا يف صاصق الو . زارحا امهنيب يسيل هنأل لاق

 امأو عاشملا يف ةتعفش هليكو هل يرتشي مجعألاو : : ةلأسم
 . اموسقم الو ًاعاشم هل يرتشي الف ليكولا ريغ امأو . الف موسقلملا

 . تانامضلا يف صالخلا باب نم ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 . هل بلطتو . هتعفش يف هل بستحي نأ زئاج يبصلاو
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 جوزلا دارأف هريغ وأ اهجوزل ًائيش ةأرملا تعاب اذإو : ةلأسم
 جوزلا عاب اذإ كلذكو . عيفشلا نم ىلوأ جوزلا ناك عيبلا كلذ ذخأ

 امهدحأ عاب اذإ اذه هريغ لاق ]عيفشل شلا نم ىلوأ هتجوز تناك ائيش

 ىلوأ عيفشلاف 6 هريغل عاب اذإ امأو . عيفشلا نم ىلوأ وهف هبحاصل

 . نيجوزلا دحأ نم

 ةعفش جوزلا بلطو نيضوافتم ناجوزلا ناك اذإو : ةلأسم
 ةعفشلا تلطب دقف بلطي مل اذإ ليق هنأ بسحأو . كلذ هلف هتجوز

 نيضواعتم ناجوزلا ناك اذإ لوقن انأ الإ لاق . اهعيبب جوزلا ملع اذإ

 نإو . كلذ هل ناك اهيأر ريغب وأ اهيأرب اهل هتجوز ةعفش جوزلا بلطو

 ال ناك تبلطو تملع ىتمف . ةأرملا ملعت مل و بلطي ملف جوزلا ملع

 . ملعأ هللاو ةعفشلا

 ةعفشلا ع زتن او جوزلا ءاجف ةعفش امل تعيب ةأرمإ ف : ةلأسم

 له كلذب هل ترقأو . ةنس ذنم هتجوز نم لاز ناك لاملا نأ اعداو

 لاملا اذه ةلازاب ةنيب هنم كلذ ىلع مقت مل و الوبقم انهاه اهلوق نوكي
 اههجو ىلع ةعفشلاب در اذإ هنإ ىعمف هالاق ام الإ اعيمج اركذ ام ىلع هيلإ

 هنأل هجولا اذه ىلع هل ةعفشلا نأ يعم هخسن يغبني ناك ةعفشلا
 ليق دقو هعفشي امبو لاملاب هل ترقأ تناك اهنأل رارقالاب لاملل قحتسم

 ةجوزلا فلكت الو هتجوز ةعفش ةخسن يفو ةعفشب دري جوزلا نإ
 ليق دقو . ضوافم ريغ وأ اهل اضوافم ناك اهتعفش بلطت نأ ةجوزلا
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 نإ جوزلل ةعفشلا دكؤي امم يدنع اذهو اهل اضوافم نوكي ىتح

 ام ربدت جوزلا ىلإ اهمكح لزي ملو ةجوزلل ةعفشلا تناك ول
 . كل تفصو

 امأو يلع نب هللادبع نب دمحم هيقفلا طخ ةروثنم نم : ةلأسم

 ملعي نأ لبق اقرافت مث هتجوزل جوزلا وأ اهجوزل ةجوزلا تعاب اذإ
 ةعفشلا هل سيل لاق . اقرافت دقو عيفشلا ملع مث هتعفش عيبب عيفشلا

 . ملعأ هللاو امهنيب ةعفش الو ةيجوزلا لاح يف اعيابت امهنأل

 عيفشلل ناك اهجوزت مث ًآلام لجرلل ةأرملا تعاب اذإو : ةلأسم

 . لجرلا ىرتشا اميف هتعفش

 امه ثاريملا لهأ نيب ةعفشلا ف فارشألا باتك نمو : : ةلأسم

 زنج لهأ لك ةفئاط تلاق . هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ هداز

 نمثلا وأ عبرلا مهل جاوزألا لثم نيرخآلا نم ةعفشلاب ىلوأ مهضعب

 مهاوس نمم عاب امب ىلوأ مهضعبف مهنم عاب نمم مألل ةوخألل كلذكو

 ءاطع لاقو . كلام لوق اذه ثاريملا لهأ نم . مهريغ نود نوعفاشتي

 نينثال امهدحأ عابف نيثلثلا نارخآ ىرتشاو راد ثلث ايرتشا نيلجر يف

 لهأ راس لاقو . ةعفشلاب ىلوأ هعم ىرتشا يذلا هبحاص لاق . هبيصن

 . يأرلا باحصأ بهذم لوق اذه ءاوس ءاكرشلا رئاسو مه ملعلا

 نأل لوقن هبو . امهحصأ نالوق اهيف يعفاشللو . نيسحلا نب هللادبعو
 ءاكرشلا عيمج مكحف ةعفشلاب كيرشلل مكح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ءاش نإ قحلا هبشي لوألاو حيحص لوقلا اذه ديعس وبأ لاق . دحاو

 هللا .
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 نورشعلاو نمانلا بابلا

 اهنم اهذخأ ىفو ةأرملا ةعفش ىف
.٥ 

 ليبسلا فيك هب زربت ال ةأرما هتعفشل يرتشملا ناك نإف هل تلق

 ذخأ يف دهشيو مكاحلا ىلإ عفري ليق دق هنإ يعمف . هتعفش در يف هل
 ضبق يف هلبق نم ةجحب زربت ال تناك اذإ مكاحلا اهيلع جتحيو . هتعفش

 لهج نإف هل تلق . كلذ يف اهيلع مكحلل يلتملا مكاحلا نوكيو نمنلا

 ةعفشلاب اهيلع تدرف هلبق نم ةأرمإ اهيلإ وه لسرأو مكاحلا ىلإ عفري نأ
 ريغ وأ ةقث هل ةدارلا تناك هل ةأرملا در نم هتعفش كلذ هل تبثي له

 دهشي نأ هتعفشب درلل هلانت ال امم ةردختم تناك اذإ ينبجعيف لاق . ةقث

 بلطلا ةين ىلع نوكيو . مكاح نكي مل نإ هتعفش ذخأ يف نيدهاش

 هتعفش بلطل ةأرما ماقأو كلذ هزجعأ ناف هيلع ردق ام ىتم هتعفشل

 . اهيلإ لوصولا ىلع ةردقلا دعب ىناوتي ملف اهيلإ لوصولا ىلع ردقي نمم
 هنع يزجي كلذ نوكي نأ توجر هجولا اذه ىلع هتعفش هل تدرو

 بلط يف ًاليكو ميقت نأ ةردختملا ةأرملل كلذ اولعج دق مهنأل . هلو
 يرتشملا ناك اذإ ةماع ءاسنلل هلعج اضعب نأ بسحأو . اهتعفش

 . ةأرما لجرلا ةعفشل يرتشملا ناك اذإ ينبجعي كلذكو . الجر مهعفشي

 هتعفش بلط يف لكوي نأ ًازئاج هل نوكي نإ اهيلإ غلبيال نمم ةردحتم
 اذه نم لعفي مل و لكوي مل ناف هل تلق . كل تفصو ام ىلع ةأرما

 هتعفش تدرو . باجح ءارو نم اهملكو اهيلإ وه بهذو ءيش هلك
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 . ةعفشلا يف درلاب هنم اهيلع تماق دق ةجحلا نوكتو كلذ هعفني له

 اهيلع كلذ نوكي نأ تعنتما نإ كلذ يل نيبي الف مكحلا يف امأو لاق
 كشي مل اذإ هنأ ةنانئمطالا مكح يف وأ تملس نإ امأو . هل ةجح

 تلق . كلذ هعسي نأ وجرأف هبلق هيلإ نئمطي ام ىلع يه اهنأ كلذ يف

 هنأ نظو هل زوجي وأ هب رمؤي اك ءيش هلك اذه نم لعفي مل نإف هل
 ىلع درو ةأرملا تتام نإ ةعفشلاب دري نأ هيلع نأ ةأرملا هب زربت سيل

 ام كرت اذإ هنأ يعمو كلذ يعم سيل لاق . هتعفش كردي له ةثرولا
 لعج دق ام عيمجب هتعفش بلط تاف ىتح ادمع وأ الهج هب رمؤي

 نأ الإ هتعفش در يف ناوتي مل ول هنأ يعمو . لطبت هتعفش نأ هيلع

 ثروت ال اهنال لطبت ةعفشلا نإ ةعفشلاب هيلع دري نأ لبق تام يرتشملا

 نأ لبق عيفشلا وأ يرتشملا تام اذإ ثروت ال ةعفشلا نإ ليق اذكه

 نإف ليق ام ىلع عفشلا يف ثاريم الف . يرتشملا ىلع عيفشلا اهقحتسي

 هعنتماو ناوتي مل مث . كلذ حصو اهتقو يف اهب درو عيفشلا اهب در
 ةعفشلا نراف عيفشلا وأ عئابلا تام ىتح رذع هل ناك وأ . يرتشملا

 اهنال ليق اميف يرتشملا توم دعب عيفشلل وأ عيفشلا ةثرول . ةتباث انهاه

 لقأ مكو هل تلق اهب مكحلا وأ نزولا يقب امنإو ..بلطلاب تبنت دق

 يفف لاق . هتعفش عيفشلا در اذإ هرثكأ وأ مهاردلا راضحا يف لجألا

 ةثالث ةعفشلاب درلا دعب مهاردلا راضحا يف لجألا نأ انباحصا لوق

 ىلع قييضت يف كلذ نم لقأ هل ملعأ الو لوقلا رثكأ يعم وهو مايأ
 . انباحصأ لوق يف مايأ ةثالث وه امنإو عيفشلا
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 اهتعفش بلط يف اليكو مقت نأ ةردختملا ةأرمللو : ةلأسم
 الجر مهتعفشل يرتشملا ناك اذإ ةماع ءاسنلل هلعج ًاضعب نأ بسحأو

 اهل ةأرملا نأ تفرع يذلا دمحأ نب نسحلا لع آ نع : ةلأسم

 ليق كلذكو . يرتشلملاب زربت تناك ولو . اهتعفش عازتنا يف لكوت نأ

 يرتشملا ىلي تجرخ نإو اهتعفش بلط يف راهنلا يف جرخت نأ اهيلع سيل

 ممصل اهعمسي مل ناك نإو اهتعفش اهل تناك بجت اك اهتعفش تعزتناو

 يتعفش تعزتنا ةأرملا تلاق نإ تيأرأ . اهتعفش لطبت نأ بحأ امو . هيف
 اهكرتف مهاردلاب تلسرأ مث ءيش كل سيل يرتشملا لاق . نمثلا 1

 اهتعفش تعزتنا اذاف ءيش ةعفشلا يف امل سيل نأ ىلع اهذخأي 7

 دقو اهتعفش اهعنمي نأ هل سيلف مايألا ةثالثلا يف مهاردلاب هيلإ تلسرأو

 دارأ مث ةدم عازتنالل الخ نإ تيأرأ . ملعأ هللاو اهل ةعفشلا تبجو

 اهنكمي مل و تقولا يف مهاردلا بلطو ةأرملا ىلع ةعفشلا دري يرتشملا
 مأ اهتعفش لطبتأ رثكأ وأ مايأ ةعبرأ هل الخ ىتح مهاردلا تقولا يف

 ملف ةدملا يف مهاردلا تملس اهنأ ةمدقتملا ةفصلا ىلع ناك نإف . ال

 فرعأ الو نمنلا ميلست اهيلعو . هيلع اهدر هيلعو اه ةعفشلاف اهضبقي

 . ملعأ هللا و ةدم كلذل

 عيبب تفرع اذإ ةردختلملا ةأرملا نعو يراوحلا يأ نع : ةلأسم

 ام نيح نم اهتعفشب دهشت ةردختملا ةأرملا نإف اهلطبت فيك . اهتعفش

 اهتعفش بلط يف لكوتو ملعت ام نيح نم اهتعفشب درت مل نإو ملعت
 زربت ال نمم تناكو اليكو دجت مل اهنأ تلاق نإ اهنأ الإ اهل ةعفش الف
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 . ليللاب هتعفش بلطي نأ هيلع سيل يذلا لجرلا ةلزنمب يهف راهنلاب
 اهيلع سيلو . ةردختم تناك اذإ ليللا يف اهتعفش بلطت نأ ةأرملا ىلعو

 نأ اهلو راهنلاب اهتعفش در ىلع دهشت نأ اهيلع نكلو راهنلاب بلطت نأ
 لجرلا كلذكو رثكأ وأ ةنسل اهتعفشب تملع ام ىتم اهتعفش بلطت

 ةعفش الف ةنس دعب الإ ملعت مل نأ راثآلا ضعب يف دجوي دقو . ًاضيأ
 . كلذب ذخاي ادحأ نأ ملعن سيلو . اهل

 يذلا دمحأ نب يلع يبأ نع بسحأ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 زربت تناك ولو . اهتعفش عازتنا يف لكوت نأ اهل ةأرملا نأ تفرع

 اهتعفش بلط يف راهنلا يف جرخت نأ اهيلع سيل ليق كلذكو . يرتشملاب
 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا

 هنأ بسحأ امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 راهنلا يف اهتعفش عيبب تملع اذإ ةأرملاف هل تلق . ديعس يبأ باوج نم

 ليق دق هنإ يعم لاق . لجرلا لثم اهتعفش بلط اهيلعأ ليللا يف وأ
 . ةعفشلا بلط نم لجرلا ىلع ام اهيلعف زربت نمم تناك اذإ اهنأ

 . هتجوز ةعفش دري جوزلا نأ ليقو ايركز يبأ عماج نم : ةلأسم
 ئ ضوافم ريغ وأ اهل اضوافم ناك اهتعفش بلطت نأ ةجوزلا فلكت الو

 . اه اضوافم نوكي ىتح ليق دقو
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 نورشعلاو عساتلا بابلا

 هنم اهذخأ يفو. بئاغلا ةعفش ىف
٠٥٩ 

 ةالولا نم ك اجلا عم جتحي هناف تعيب هتعفش نأ بئاغلا ملع اذإو

 ةعفشلا امنإو . ًابئاغ يرتشملا ناك نإ كلذكو اهذخأي هنإ مهريغو
 . هيف امهل ةعفش الف موسقملا امأف . عاشملا يف ميتيللو نامع نم بئاغلل

 امأو موسقملا يف ةعفشلا كردي ال نامع نم بئاغلاو : ةلأسم
 نإ ليق دقف يزاغلاو جاحلاو يلاولا الإ كلذ يف ةجحلا هلف عاشملا يف

 وأ ءاروشاعلا ىلإ جاحلا ماقأ نرف . ًاضيأ موسقملا يف ةعفشلا ءالؤهل
 . موسقملا ف كردي ال هنإ ليقف كلذ لعب

 رفس يف وهو هتعفش عيبب ملع اذإ عيفشلا نع هتلأسو : ةلأسم

 نأ همزلي له باحصأ :هل قفتي ملف هتعفشب درب ةعجرلايف هيلع نوكي
 رذع هل ناك نإ هنإ يعمف لاق . مهدنع جرخي اباحصأ دجي ىتح دهشي

 قيرطلا ناك نإاف هل تلق . هتعفش ذخأ يف دهشي نأ هيلعف جورخلا نع

 هيلع مأ هتعفش ذخأي هنيح نم جرخيأ فلختلا يف رذع هل نكي مل و انمآ
 ردقب فلختلا يف رذع هل نكي مل اذإ هنإ يعمف لاق . جرخيو دهشي نأ

 . كلذ هل سيل نأ رذع ريغ نم جورخلا نع داهشالاب لغتشاو داهشالا

 ردقب ىناوتو دهشأف دهشي نأ هيلع نأ نظو كلذ لهج نإف هل تلق

 تلق . يدنع اذكه معن لاق . هتعفش لطبت له رذع ريغب داهشالا

٢٨٠



 هتعفش بلطي نإ جرخي نأ هيلع له هفرعي ال لجر هتعفش ىرتشا اذإف هل

 ناك اذإ هنإ يعمف لاق . وه نم يرتشملا فرعي ىتح هيلع سيل مأ
 هتعفشب درلا هيف بجي عضوم نم وأ دلبلا نم هنأ حص دق يرتشملا

 جورخلا هيلع نأ يعمف هنم هتعفش ذخأ هل بجي نمم هيلإ جورخلاو هيف
 نع ىناوتي نأ هل زوجيف تلق : هتعفشو كلذ ةفرعم سمتليف دلبلا ىلإ

 هلثم ناوت الب لاؤسلا هيلع نوكي مأ دلبلا ىلإ لصو اذإ هنع لاؤسلا

 كلذ ةفرعم سامتلا هيلع نإ يعم لاق . اهبحاص فرع ول نأ ةعفشلا در

 . هيلإ اهبلط هل بجي نميف اهعيب نم كلذ هعم حص اذإ هتعفش بلط يف

 نوكي له نيتقث ريغ نالجر وأ ةقث لجر هربخاف هنع.لأس نراف هل تلق
 نظو هتعفشب دري ملف هصخش اوأرو مارتا اولاق اذإ ةجح هيلع مهلوق
 هدنع حص نأ ىلإ هيلإ ةعفشلا بلط يف.درلا نع ىناوت وأ وه سيل هنأ

 ال مأ كلذب هتعفش لطبتأ نيقيب هتعفشل يرتشملا وه صخشلا اذه نأ

 دحأ وأ يرتشملا وأ عئابلا ريغ ةقث ناك اذإف دحاولا ربخ امأ لاق

 امأو وه هربخ يف ةجحلا هيف فلتخي امم هنإ يدنعف عيبلا ىلع نيدهاشلا

 . ةرهشلاب الإ ةجح اونوكي نأ ىل نيبي الف لودعلا ريغ

 يف بئاغلا نأ ةعفشلا يف انباحصأ لوق ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ءيش لك يف . ةعفشلا هلف هيف وه يذلا رصملا نم جرخي ملام هرصم

 ةعفشلا هب قحتسي ام عيمجو يقاسملاو قرطلا يهو . قئاقحلاو عاشملا يف

 هنيح نم كلذ ىلإ عجري نأ رصملا يف مادام كلذ نم ذخأو راضملا نم

 )١( لوضألاب اذك .
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 وأ قيرط عطق وأ ناطلس نم هسبحي سباح الب ةعجرلا" ىلع ردق اذإ
 الإ هتعفش تلطب رذع هل نكي ملو هنيح نم عجري مل ناف نيب رذع

 اوملعو رصملا يف اوناك ولو . ةعفشلا ءالؤهل نإف يلاولاو جاحلاو يزاغلا

 جحلا نم عجري نأ جاحلاو وزغلا نم عجري نأ يزاغلا لجأف ةعفشلاب

 نأ ىلإف هتيالو يف لجأ هل نكي مل نإو هتيالو نم عجري نأ يلاولاو
 . هيلع ةضيرف مامالا ةعاط نأل جورخلا يف نذالا يف مامإلا بتاكي

 بلط يف هنيح نم دهشيو رذع وهو مزال وزغلاو جحلا كلذكو
 كلذ يف انباحصأ لوق يفف ةعفشلا بلط يف ليكولا امأو . هتعفش

 ال نأ الإ ةعفشلا .بلط يف لكوي نأ هيزجي لاق نم لاقف . فالتخا

 ليكولا نود . هسفن ةصاخ يف رذع وأ سباح ضرم نم هسفنب ردقي
 ةلاكولا ةزاجإ ىلع اوعمجأ دقو قح هنأل اذه يف زوجي نأ هبشأ ليكولاو

 اذهو دوقلاو صاصقلا يف ةلاكولا اوزاجأ مهنأ ىتح قوقحلا بلط ين
 نيح نم لكوي ملف هيف ةلاكولا تزاج اذإو ةلاكولا هيف زوجت نأ هبشأ
 هل زجت مل اذإو . هتعفش تلطب ناك هجو يأ يف لوقلا ىلع ردقي ام
 بلط يف جورخلا ىلع ردقي نأ دعب طرفي ىتح هتعفش لطبت الف ةلاكولا

 عيبلا عقوو . ةعفش هيف سيل يذلا هرصم نم بئاغلا امأو . هتعفش

 يف هل ةعفش الف رصملا كلذ ريغ رصم يف وهو ةعفش يف هرصم يف
 الإ قئاقحلاب هل ةعفش الو انباحصأ لاق كلذك عاشملا يف الإ . كلذ

 يف نيملسملا ضعب لوق يف مهتعفش ءالؤهل نإف يلاولاو يزاغلاو جاحلا

 يفو ةعفشلا هيف هل اميف رصملا نع بئاغلل لجألاو . قئاقحلاو عاشملا

 ةيالو وأ ضرألا يف برضي ًابئاغ ناك رصملا نم بئاغلل لجألاك ةعجرلا
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 يف الإ ةعفش رصملا نم بئاغلل سيل لاق نم لاقو . وزغ وأ جح وأ
 . ىوس ةبيغلا نوكي الئل نسحألا لوقلاو لوقلا رثكأ وهو عاشملا

 ضرعت ىتح ةتباث يه لاقف . بئاغلا ةعفش نع لئسو : ةلأسم

 نم سيلف يلاولا امأو . ءاشي نمل عاب الإو اهارتشا ناف . هليكو ىلع
 ( . ءيش يف كلذ

 نادلبلا ضعب ىلإ هدلب نع باغ اذإ لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ةعفش هل بلطي ملف ليكو وأ دلاو هلو . هتعفش تعيبو هرصم نم
 اهيف درلا هل نوكيو اهكردي له هرفس نم وه عجر نأ ىلإ امهدحأ

 عئابلا وأ يرتشملا ىلع بجوو . هتعفش هليكو وأ هدلاو بلط نإو
 امهل سيل مأ ةعفشلل يرتشملا وأ عئابلا افلحي نأ امهل له نيملا ةعفشلل

 اذإ هتعفش ىلع عيفشلا نأ يعم لاق . بئاغ ةعفشلا بحاصو كلذ

 هتعفشب درلا يف ليكو هل نكي مل اذإ ةجحلا هلانت ثيح رصملا يف ناك

 اهبلط نم بجي ام ىلع هتعفشب دري الف هدلاو هل نوكيو ًايبص نوكي وأ

 تلطب بجي ام ىلع هلكو نمل ةعفشلا بلطي مل اذإ ليكولا كلذكو
 نإف عاشملا يف الإ هل ةعفش ال يبصلا نأ لوقلا ضعب يفو . هتعفش

 . غلب اذإ يبصلا اهكردي مل اهكرتو اهبلطي ملف اهعيبب هدلاو ملع

 . عاشملا يف ةعفشلا هلف مدق اذإ رحبلا بكار يف كلذكو : ةلأسم

 قيرطلا لثم قئاقحلا هريغ لاق . الف قئاقحلاو ةخسن موسقملا يف اماو
 امأو . ماقملا كلذب ديري ال رحبلا يف هجورخ ناك اذإ امأو . ةيقاسلاو
 ل و اجاح ةكم ىلإ هرفس ناك اذإ امأو ةعفش هل سيلف اميقم ناك اذإ
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 ةعفش الف لوحلا ىلإ ةكمب ماقملا يف هلذب لام هينعي نأ الإ ةكمب مقي

 عاشملا يف يف الإ هل ةعفشال ليق دقو لاق . هريغ نمو هريغو عاشملا يف

 . ايلاو وأ ايزاغ وأ اجاح الإ لاق نم لاقو . رصملا نم اجراخ ناك اذإ

 اجاح الإ لاق نم لاقو . اضيأ موسقملا يف ةعفشلا ءالؤهل نإ ليق دقو
 هنأ ليقف كلذ دعب وأ ءاروشاعلا ىلإ . جاحلا ماقأ نإ ليقو ًايزاغ وأ
 سانلا هيمسي يذلا مويلا وه انعم ءاروشاعف . موسقملا يف كردي ال

 . ملعأ هللاو مرحملا رشاع وهو ةسململا

 يف اماو موسقملا ف هتعفش كرديال نامع نم بئاغلاو : ةلأسم

 نإ ليق دقف يزاغلاو جاحلاو يلاولا الإ . كلذ يف ةجحلا هلف عاشملا

 دعبو . ءاروشاع ىلإ جاحلا ماقأ نراف . اضيأ موسقملا يف ةعفشلا ءالؤهل
 . يوكزألا رفعج نب دمحم خيشلالاق . كردي ال هنإ ليق دقف كلذ

 يذو زاغ ىؤس عاشملا يف الإ با ام اذإ رحب فلخ عيفشلا كردي الو

 ( . عابم موسقمب كرد مهل اولاقف . جح

 عم جتحي هنإف تعيب دق هتعفش نأ بئاغلا ملع اذإو : ةلأسم
 . ابئاغ يرتشملا ناك نإ كلذكو اهذخأي نأ مهريغو ةالولا نم مكاحلا

 موي رمألا رئاج هلعجو ليكو لكو لجر نعو :ةلاسم
 هل زوجي لاق . بئاغلل ليكولا اهذخأف هتعفش تعيبو باغو هماقم

 نكي مل ريغف بئاغلا مدق ناف بئاغلل اهب مكحيو بئاغلا ىلع كلذ

 ةعفشلاب ملع ليكولا ناك نإو ةعفشلا هتمزل دقو رذع كلذ يف هل

 بئاغلل نكي مل اهبلطف بئاغلا مدق ىتح اهبلط الو اهذخأي ملف
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 ةلغ ضبق يفو مايق يف ليكو ناك اذإ امأو عيض هليكو نأل ةعفش

 . كلذ ىلإ زوجي الو هتعفش بلطي نأ هل سيلف

 لجرل ةعفش رسلاب وهو عاب يكزإ لهأ نم لجر نعو : ةلأسم
 جرخي نأ ةعفشلا بحاص ىلعف . هيلإ جرخيأ يناكزإلا غلبف رسلا لهأ نم

 جرخي نأ هيلع سيل رثؤملا وبأ لاق .هتعفش بلط يف هنيح نم رسلا ىلإ
 . فالتخاب كلذ يف ليق دق معن لاق ديعس يبأ نع . هريغ نمو . هيلإ
 يرتشملا ىلإ جورخ هخسن جرخي نأ عيفشلا ىلع سيل هنأ لاق نم لاقف

 نإو ةعفشلا هيف يذلا دلبلا يف يرتشملا نوكي نأ الإ ءارشلا عضوم ىلإ
 ةعفشلا هيف يذلل دلبلا ىلإ جرخي امنإو ةعفشلا هيف يذلا دلبلا ريغ يف ناك
 دلبلا ىلا جرخي لاق نم لاقو . دلبلا كلذ لهأ نم يرتشملا ناك نإ

 لاق نم لاقو . دلبلا ريغ ىلإ جرخي نأ هيلع سيلو . ةعفشلا هيف يذلا

 لاق نم لاقو . كلذ ريغ ىدعتي الف ةعفشلل يرتشملا دلب ىلإ جرخي
 هدلب يف يرتشملا ناك ثيح هتعفش بلط يف يرتشملا ىلإ جرخي نأ هيلع
 يرتشملا ناك ام هتعفش ذخأيو هتعفش هيلع دري ىتح هدلب ريغ يف وأ

 يذلا تقولا يف رصملا كلذ يف نيملسملا ماكحأ هلانت يذلا رصملا يف

 . عيبلا هيف عقي

 ةعفش امهدحأ ىرتشا ًاعيمج نالزني دلب يف نيلجر نعو : ةلأسم

 دلب ىف امهراد ًاعيمج اناك اذإ هللادبع وبأ لاق . يرتشملا باغو رخآلل
 هرافسأ يف يرتشملا رثأ يف جرخي نأ ةعفشلا بلاط ىلع سيلف دحاو
 هراد دلب يف امهنم دحاو لك ناك ناف . هتعفش هيلإ بلط عجر اذإف
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 نيح نم بلطف هتعفش ىرتشا انالف نأ ةعفشلا بحاص ملعف هماقمو

 نم جرخي مل و هدلب يف ثكم نإو هتعفش كردي هناف دهشأو هغلب ام
 . هتعفش لطبأ دقف ىفاوتو كلذ نيح

 عيقشلا دلب ريغ دلب يف تعيب اذإ ةعفشلا نع لئاس هلأسو : ةلأسم
 ىلع سيل نإ لاق نم لاق . يرتشملا نم هتعفش عزني جرخي نأ هيلعأ

 نراف مكاحلاوعم هتعفش عزنب دهشي نكلو هدلب نم جرخي نأ عيفشلا
 اهعازتنا ىلع دهشيف ةعامج نكي مل ناف ةعامج عم اهعزتنا مكاح نكي مل

 . لدع يدهاش

 ىرتشا لجر نعو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . هتعفش ذخأ ةعفشلا بحاص دارأ مث رحبلا ىلإ باغو لجرل ةعفش

 عم اهعازتنا ىلع دهشي لاق عنصي فيك يضاق دلبلا يف نكي مل و

 يرتشملا ىلإ لوصولا نم هعنمي مل و اهعزتنا دق هنأ مهيلإ رهظيو نيملسمل
 عفدي ىتح رحبلا فلخ ىلإ لصوتي ال هنأو وه نيأ يردي ال هنأ الإ

 ةرضحب ةعفشلا هنم ذخايو يرتشملا ()ةّيج ىلإ فقي مث نمثلا هيلإ
 نم دي يف نوكي لاملاف تلق . مكاح نكي مل اذإ نيملسملا عم ةنيبلا

 يف هتجح عطقيو يرتشملا رضحي ىتح هدي وه نم دي يف لاملا لاق
 . نمثلا هيلإ عفديو مكحلا

 مدق املف متي وأ بئاغ لجرل ةعفش ىرتشا نمعو : ةلأسم

 حلصأو ةريثك ارامث يرتشملا رمثأ دقو هتعفش كردأ ميتيلا غلب وأ بئاغلا

 رمئام هيلع دري له . حالصلا نم هريغ وأ لسف لثم اريثك احالص
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 رمن ام دري نأ يرتشملا ىلع سيلف تفصو ام ىلعف حلص ام هيلع دريو
 ناك ًائيش لاملا يف حلصأ يرتشملا ناك نإ اولاق دق مهنأ الإ عيفشلا ىلع
 ام رثكأ حالصلا ناك ناف لاملا نم يرتشملا ىلع دري نأ عيفشلا ىلع

 حالصلا ناك ناف لاملا نم يرتشملا لغتسا امم كلذ بسحيو حلصأ
 دري نأ عيفشلا ىلع ناكو يقابلاب عيفشلا يرتشملا قحل ةلغلا نم رثكأ

 ةلغلا تناك نإو . ةلغلا دعب نم حالصلا نم لضف ام يرتشملا ىلع

 مل و عيفشلا ىلع ةلغلا در ائيش يرتشملا ىلع نكي مل حالصلا نم رثكأ
 ليقو . حالصلا ةميق نم ائيش يرتشملا ىلع دري نأ عيفشلا ىلع نكي
 عيفشلا نم اهتميق ذخأ ءاش نإو هلخن عطق ءاش نإ رايخلاب يرتشملا نإ
 . ةميقلا نم ةلغلا هيلع بسح ةلغ اهنم لغتسا دق يرتشملا نوكي نأ الإ

 نوكتو رمع ام ةميق نع صقن امب عيفشلا عيب الإو ءافو اهيف ناك نإ
 . ةعفشلاب هل مكحلا موي ةميقلا

 الف موسقملا يف امأو . عاشملا يف بئاغلاو متيلا ةعفشو : ةلأسم

 . هيف امهل ةعفش

 نوكت نأ الإ هتعفش هلف بئاغلا اهكرديأ ةعفشلا يفو :-ةلأسم

 هثرو ثاريم نم نيد يف عيب لام وأ اهدري ملف هل ليكو ىلع تضرع
 ثاريم ال هنال يفوتملا نيد يف عابي امم هيف هل ةعفش ال اذهف . بئاغلا

 غلبي ل ام تعيب اذإ . هتعفش كردي ميتيلاو . هنيد يضقي ىتح هيف هل

 ىتح هل ثاريم ال هناف هثرو يذلا يفوتملا نيد ف لاملا ل امو ميتيلا

 متيلا لصأ عابي الو . ضام كلذ نإف . ميتيلا ةقفن يف وأ نيدلا يضقي
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 ناويح هل اقبي ال ىتح هلصأ عابي الو هريغ لاق ناويح هل اقبي ال ىتح

 علطاف . دشرلا كردأ اذإ ميتيلاو . اهنع هل ةيانغ ال ام الإ عاتم الو

 رظنيك و راهن نم ةعاس ولو هيلع صام وهف ريغي ملف هلام نم عيب ىلع
 . هلثم هلام نم ذخأ الإو قحح عاب ناك نإف . هلام نم عيب اميف

 ح

 هدلول عفشي يذلا لاملاو هسفنل ةعفشلا دلاولا بلط نإو : ةلأسم

 هللاو هسفنل هدلو ةعفش ذخأي نأ هل سيل كلذ نأل ةعفشلا تلطب
 . ملعأ

 ةعفش نع لئسو ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ نع دجوي امم : ةلأسم
 عاب الإو اهارتشا نإف هليكو ىلع ضرعت ىتح ةتباث يه لاقف بئاغلا

 . ءيش يف كلذ نم سيلف يلاولا امأو ءاش نمل

 ةيرقلا يف رضاحم ليكو هلو تعيب ةعفش هل لجر نعو : ةلأسم

 له ليكولا ملع دقو نامعب :هنأ ريغ ىرخأ ضرأ يف لصألا هل يذلاو
 زئاج اليكو ليكولا ناك ناف لاملا بحاص ةجح ليكولا ملع عطقي
 . بئاغلل ةعفش الف ذخأي ملف ملعف ىهنيو رمأيو يطعيو ذخأي رمألا
 ليكو هلو هتبيغ يف هدلو ةعفش تعيب اذإ بئاغلا يف تظفح كلذكو

 اذه رظانلا لاق . تلطب اهبلطي ملف ليكولا ملعو رمألا زئاج هلعج دق

 هدلاو ملع هرضي الو هتعفش هلف ًاغلاب ناك نإو غلاب ريغ ًايبص ناك اذإ
 . هدلاو ليكو الو
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 هتعفش ىرتشا الجر نأ رفاسم وهو الجر غلب اذإ لاقو : ةلأسم

 نم عجريو هذه نم . هتعفش ذخأ دق هنإ هنيح نم دهشي نأ هيلعف

 الإ يراوحلا وبأ لاق . اهكردي مل لعفي مل نإف . هيلإ بلطيو هرفس

 ىلع دهشيو هرفس نم عجري نأ هيلع سيلف ايزاغ وأ اجاح نوكي نأ
٠ 
 . هتعمس

 نإف بئاغل اهذخأ هنأ جتحاو رخآل ةعفش ىرتشا نمو : ةلأسم

 ناك نإو . هتعفش عيفشللف ًايبص وأ ةجحلا هلانت ال ثيح بئاغلا ناك

 . هيلع جتحا ةجحلا هلانت ثيح

 امأو ناورم يبأ ىلإ هللا همحر يلع يبأ نم باوج يفو : ةلأسم
 كاحلا كشي الو اهبحاص اهبلط ةعفش نم يخأ اي هنع تلأس يذلا
 ةرمثلا فقوت له تلاس ةرمث ةعفشلا يفو بئاغ يرتشملاو . هل اهنأ

 تركذ ام ىلع اهفيقوتب ىرن امف . كلذ يف دقنلا عيفشلا بلط اذإ

 . اسأب

 قوقحب ىلوت لجر نعو حبسمو مشاه نع دجوي اممو : ةلأسم

 وأ ةمواسم وأ ديزي نميف هلام عابي فيك قح هيلعو باغو سانلا
 مشاه لاق . هتعفش عيفشلا كردي له ةديازم عيب نأ تيأرأ ةكسام

 لعلف ةعفشلا امأو . ةمينغلاو ثاريملا الإ ديزي نميف عابي ال ىسوم لاق

 اهيف ةعفشلا يفف ادنلاب عيب اميف تفرع يذلا هريغ لاق . افالتخا اهيف

 . كلذ يف رظنأ ملعأ هللاو فالتخا
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 نونالنل ا ب ابلا

 اهكردي امو متيلا ةعفش ف

 ليكو وأ يصو هل ناك موسقم وأ عاشم نم

 هنم ةعفشلا ع ازتن ١ 7 نكي مل و ١

 . عاشملا يف كرديو مونسقملا نم هتعفش كردي مل و غلب اذإ ميتيلاو
 عاشملا الز اوغلب اذإ . ةعفشب الام ماتيألا كردي نلو رفعج نب دمحم لاق

 غلب اذإ متيلا اهكردي مل اهكرتف اهعيبب هيصو ملع ناف . اوكرديف

 اهكرتو . اهبلطي ملف اهعيبب هدلاو ملع اذإ يبصلا ةعفش كلذكو . ًاضيأ
 هليكو وأ ةيصو هل ذخأ اميف رايخلاب ميتيلاو . غلب اذإ يبصلا اهكردي مل

 ليكولا نم ذخأو هكرت ءاش نإو هذخأ ءاشنإ موسقملا يف عيفشلا نم

 هيلع ناك ام هيلعو . لاملا ذخأ نمل ةلاغلاو هلام نم هاطعأ يذلا . هنم

 . ةمارغ نم

 تعيب لجر يف هللا ةيضر ديعس نب دمحم ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 نأ ىلإ هنيح نم ةعفشلا يف دري نأ لهج غلب املف متي وهو هتعفش

 ىناوت ولو لهج ولو . هل ةعفش ال هنأ ةعفشلاب در مث . كلذ دعب ملع

 . اهب ملع دق ناك اذإ ةعفشلا تلطب دقف ةدحاو ةعاس هغولب دعب

 عاب اذإ متيلا يف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 عيفشلا ىلع ىري ضعب فالتخا ع ازتنالا يفف متيلا لام عيب امأف . هلام
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 ضعبو . نمثلا ملسو هتعفش ذخأ عيبلا متآو متيلا غلب اذإف . عزتني نأ

 . ملعأ هللاو عرنتي مث عيبلا متيو ميتيلا غلبي ىتح كلذ هيلع ىري ال

 ليكو هل ناكو امهنيب ناك نإ كلذكو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نكي مل نإ كلذكو . هل ةعفش الف هتعفش هل بلطي ملف يصو وأ

 اهكردي الو غلب اذإ عاشملا يف هتعفش كردي اولاق دقف يصو وأ ليكو هل

 . موسقملا يف

 بلطي ملف بأ هل ناك اذإ يبصلاو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 . هل ةعفش الف هتعفش هل

 مجعألا نع لئسو بوبح نب دمحم هللادبع ييأ نعو : ةلأسم

 الو اعاشم هل يرتشي الف يصولاو ليكولا ريغ امأ و الف موستقملا امأ و

 . اموسقم

 مل وأ ليكو امهل ناك اذإ بئاغلاو متيلا ةعفش نعو : ةلأسم

 ىلو ذخأي ملف عيبلاب ملعف ليكو امهل ناك نإ لاق ليكو امهل نكي

 ةعفشلا ناكردي امهنإف ليكو امهل نكي مل نإو ناكردي ال امهنإف بلطي
 امأو . لاومألا نم عاشملا يف كلذكو . بئاغلا مدقو ميتيلا غلب اذإ

 . هيف ناكردي ال امهنإف موسقملا
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 رمعو عابي اميف كردأ اذإ ةعفش هل له متيلا نعو : ةلأسم

 ىرن اميف ميتيللف . ديزي نميف هيلع يدون اميف وأ حلصأو يرتشملا
 عيضيف هيبأ نم ليكو هل نوكي نأ الإ عئاشلا لاملاب كردأ اذإ ةعفشلا

 يدون اميف ةعفش متيلل سيل كلذكو . ميتيلل ةعفش الف ليكولا كلذ

 ةقيقحلاو ةقيقحلا يف ةعفش ميتيلل سيل كلذكو . ناطلسلا يأرب هيلع

 وه يذلا رصملا يف بئاغلا الإ هلثم بئاغلاو . هايملاو قيرطلا رمم يه
 . هق
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 نونالنلاو يداحلا بابلا

 مجعألاو ضيرملاو بئاغلاو يبصلاو متيلا ةعفش يف

 عفشلا نم متيلل ذخأي نأ هل سيل متيلا يصو نأ دمحم يبأ نعو
 ملع نإو هل مكح هبلط ناف عاشملا يف الإ هب مكحي الو عاشملا الإ

 . هلثم رحبلا. عطاقو . غلب اذإ ةجح متيلل نكت مل يصولا بلطي ملف

 جاحلا نأ دجوي كلذكو . دمحأ نب نسحلا يلع يأ نع : ةلأسم

 انعم ءاروشاعف . وه ام ءاروشاع . ةعفشلا هتتاف ءاروشاع ىلإ ماقأ اذإ

 هللاو مرحملا نم رشاع موي وهو ةسململا سانلا هيمسي يذلا مويلا وه
 . ملعأ

 نأ هل زوجع له هتعفش .عيبب ملع اذإ ضيرملاو هنعو : ةلأسم

 . هيلع لمحي ال لاح يف وهو هعازتنا تبثي لهو هتحص لبق اهعزتني
 ةلعلا هب تلاطو . حصي ىتح الإ بلطي نأ هل سيل ناك نإ تلقو

 هجولا ىرت فيك ةنؤم وا رفس وا جح ىلإ يرتشملا جورخ يشخو

 هنأ لوقي ضعبو هتعفش عازتنا يف لكوي ضيرملا نأ تفرع يذلا هيف
 اذه ىلع هتعفش هتوفت ال و . هضرم :نم حصي ىتح هتعقش ع زتني ال

 . ملعأ هللاو لوقلا

 ىتم هتعفش كردي بئاغلا كلذكو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 اهدر ىلع دهشي نأ هتعفش عيبب ملع اذإ هيلع بئاغلا نأ الا مدق ام
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 ايزاغ وأ اجاح نوكي نأ الإ هتعفش بلط ين ملع ام نيح نم جرخيو
 . مدق اذإ هتعفش هلف مدق ىتح ملعي مل نإف

 هتعفش بلطي نأ هيلعف ضيرملا امأ و . يراوحلا يأ نعو : ةلأسم

 لكوي مل نإف هتعفش هل بلطي نم لكو ردقي مل نإف . اهب ملع اذإ
 . ملع ١ ذإ هل ةعفش الف . هتعفش هل بلطي نم

 ىلإ هاعد وأ ناطلسلا هرسأ نم امأو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 در ىلع دهشي نأ هيلعف ةعفشلا بلط ىلع ردقيال ناك ناف جارخلا

 . هل ةعفش الف كلذ لعفي نل نإو هتعفش

 عيفشلل لاملا بلط نإو ميتيلا دعب عفشي يذلا عيفشلا يف : ةلأسم
 ىلوأ وهف متيلا غلب ثيح هذخأ متيلا هرك امل ميتيلا دعب نم ناك يذلا

 . هب ىلوأ وهف متيلا هدري مل نإ لاقو . متيلا ذخأ اك هبلط دق ناك اذإ هب

 عفشلا نم هليكو وأ هيصو هل ذخأ اميف رايخلاب مينيلاو : ةلأسم
 ذخأو . هكرت ءاش نإو . هذخأ هللا ءاش نإ هل هارتشا وأ موسقملا يف

 هيلعو . لاملا ذخأ نمل ةلاغلاو هلام نم هاطعأ يذلا ةميق ليكولا نم

 ةعاشملا ةعفشلا نم ميتيلل ليكولا ذخأ ام امأو . ةمارغ نم هيلع ناك ام

 . رايخ هيف هل سيلو . همزلي كلذف هلامب هارتشا وأ

 لاملاو لجرل هلام عاب ميتي نع هعم انأو لئاس هلأس و : ةلأسم

 ةعفشلا بلطي نأ عيفشلا اذه ىلع له . رخآل ةعفش متيلا هعاب يذلا

 هل تلق . يتعفش بلاطم امنإف عيبلا اذه ممتو . ميتيلا عيبب ملع اذإ
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 . ببس انه اه معن لاق هيف ةبلاطملا عيفشلا ىلع بجي عيب متيلا عيبو

 هتعفش هل نأ لاقف غلبي مل وهو هل ةعفش تعيب متي نع : ةلأسم
 مل اهكرتف اهعيبب هيصو ملع نراف . الف موسقملا يف امأو . عاشملا يف
 . اضيأ غلب اذإ ميتيلا اهكردي

 يصو هل ناك نإ متيلا نأ عيفشلا ي ناورم وبأ لاقو : ةلأسم
 هتعفش تعيب مث . هل اميف هل مكاحلا مقي مل وأ ايصو مكاحلا هل ماقأ وأ

 قئاقحلا عفش امأو . عاشملا يف كلذو ةعفشلا هل نإف هغولب دعب اهبلطف

 يصولا ريغ امأو ليق . ةيقاسلاو قيرطلا لثم قئاقحلاو اهيف هل ةعفش الف
 . كلذ ىلإ زاجي الو هتعفش متيلل بلطي نأ هل سيلف ءايلوألا نم

 لصو يرتشملا نأو عاشم لام ف ميتيل تعيب ةعفش نعو : ةلاسم

 نإ لوقاف . متيلا كردأو لجرلا مساقف اليكو مامالا لكوف مامألا ىلإ

 دعب نم مامالا هلكو يذلا ليكولا اذه لطبأ نإ تلقو . هتعفش متيلل

 ًاعاشم ناك اذ اف . اهايإ هلاطباب لطبت له متيلا ة ةعفش لطبتأ ةعفشلا عيب

 دق وأ عاشم دعب لاملاو متيلا كردأ نإ تلقو . هتعفش لاطبإ زج مل

 هتعفش ميتيلا كردأ نإ تلقو عاشملا يف هتعفش هلف . ةعفش هل له مسق

 ةعفشلا هنم ذخأ نم ىلع هل ةلغ ال عيفشلا نأ اندنع يذلاف هتلغ هل له

 . ملعأ هللاو

 نم يصو هل ناك اذإ متيلا نإ لاقو هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 تلطب اهابلطي ملف هل هتعفش عيبب املعف نيملسملا نم ليكو وأ هيبأ

٢٩٥



 . عاشملا يف هتعفش كردأ ليكو الو يصو ميتيلل نكي مل نإو . هتعفش

 لبق نم نيملسملا لبق نم ليكولا ناك اذإ انعم كلذو لاق هريغ نمو
 . ملعأ هللاو الف عيبلا دعب امأو . ةعفشلا عابت نأ

 لاق . اهبلطو مالغلا اهذخأف هتعفش تعيب اذإ مالغلاو : ةلأسم

 ًاميتي مالغلا ناك اذإ كلذ ىلإ زاجي الو هتعفش بلطي نأ مالغلل سيل
 زئاج هنأ دمحم يبأ نعو . ابئاغ هوبأ ناك وأ ليكو الو هل يصو الو

 زوجي ال هنأ راثآلا ضعب يفو . هل بلطيو هتعفش يف يبصلل بستحي نأ

 بلطو غلب ام اذإ كردي هنإف متيلا امأو . ملعأ هللاو كلذ بستحملل

 دقو غلب اذاف هغولب لبق عيبلاب هملع هرضي الو . عاشملا يف هتعفش

 عاشملا يف هتعفش تبهذ دقف هغولب دعب هملع دعب بلطي مل ش ملع

 يصو هل نكي مل اذإ اذهو . اهكردي الو هل سيلف عاشملا ريغ يف امأو

 الو ةعفش هل سيلف بئاغ هوبأ يذلا مالغلا متيلا ريغ امأف ليكو وأ
 نأ عجر اذإ بؤللف عاشم يف ناك نإف غلبي مل هنأل بلط ىلإ زوجي
 ليكولا يف انأ تلق . ليكو بألل نوكي نأ الإ هتعفش هدلول بلطي

 ذخأي ملف هلام يف هماقم موقي رمألا زئاج ليكو بألل ناك ناف يأرب

 سيلو . هتعفش نبالا تتاف دقف بالا مدق ىتح هتعفش مالغلل ليكولا

 ليكو هل نكي مل نإو عيض ليكولا نأل هتعفش هدلول بلطي نأ هل
 . عاشملا يف هدلو ةعفش ذخأي مل نأ رحبلا عطاق ناكو عجر اذإ بأللف

 الإ ةعفشلا هتتاف دقو . هدلول ذخاي نأ هل سيلف عاشملا ريغ يف امأو

 مل اذإ عاشملا ريغ يفو عاشملا يف هدلول ذخاي نأ هلف نامعب هتبيغ نأ

 . بلطو ملع مث مدق ىتح ملعي
_ ٢٩٦



 يف هتعفش بلطف غلب اذإ متيلا نعو . هللادبع يبأ نع : ةلأسم
 اهب ضياق وأ اهبهو وأ اهعاب دق يرتشملا ناك ولو كلذ هل نأ عاشملا

 ابئاغ ناك نإ تيأرأ هل تلق . اهبلط اذإ لاح لك ىلع هتعفش هل نإف

 تلطب الإو لعف نإف هيلإ جرخي نأ غلب اذإ متيلا ىلع له . نامعب

 جرخي نأ هيلعف هدلب ريغ دلب يف هتعفشل ذخألا ناك نإ لاق . هتعفش

 ناك نإو . هتعفش ذخأ دق هنأ غلب اذإ دهشيو هتعفش هيلإ بلطيو هيلإ

 ةعيض يف وأ ًارفاسم جرخ امنإو دحاو دلب نم وهو هتعفش ذخأ يذلا
 هنم هتعفش ذخأ دق هنأ دهشي نكلو . هيلإ جرخي نأ هيلع سيلف هل

 لاق هتعفشل بلاطلا غلابلا يف كلذكو تلق . هيلإ اهبلط مدق اذإف

 . معن

 نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ يضاقلا نع ظفح لاقو : ةلأسم
 هناف حص اذإف حصي ىتح هتعفش بلطي ال ضيرملا نأ دلاخ

 نم برض ةعفشلاو . هؤارش زوجي ال ضيرملا نأ جتحاو . اهكردي
 . ملعأ هللاو ءارشلا

 الف هضرم يف وهو ءارشلاب ملعي ضيرملا ةعفش نعو : ةلأسم

 اهبلطي ىتح ال لاق كرديأ اهبلطي مث حصي ىتح بلطي الو ائيش عنصي
 مل نإف هل اهبلطي اليكو لكوي لاق اهبلطي فيكو تلق . ضيرم وهو

 لسريو هرذعب ربخيو مهاردلاب ثعبيو مكاحلا ىلإ لسريلف اليكو دجي
 . كلذ هابشأو هنم ملعي ىتح يرتشملا ىلإ

٢٩٧



 ليكولا ىلع له ليكو هلو اميتي كرتو كله لجر نعو : ةلأسم
 اهبلطي ملف اهب هيصو ملع نإف . هل اهبلطي مل نإو هتعفش متيلل بلطي نأ

 اهلطف ميتيلا غلب ىتح هب يصولا ملعي مل نإو غلب اذإ ميتلا ةعفش تلطب
 لوقأو ةعفش ةيصو هل ذخأي الف عاشملا ريغ يف امأو . اهيف ةعفشلا هلف

 ذخأي الف اليكو مكاحلا هل ماقأف هدلاو لبق نم يصو متيلل نكي مل اذإ
 يصولا ماقم هل كتمقأ دق مكاحلا لوقي نأ الإ كاجلا يأرب الإ ةعفش هل

 مل اذإ هتعفش متيلل ذخأي نأ هلو عاشملا يف هتعفش هل ذخأي نأ هلف

 نمثلا عفديو هلام نم أئيش عيبي نأ ديري امنإو ميتيلل مهارد هعم نكي
 هتعفش هل ذخأ مهارد هترضح نإ نكلو هل كلذ سيلف ةعفشلا نمث يف

 . متيلا غلبي ىتح اهذخأي مل و مهارد هل هرضحت مل الصأ هل عيبي الف الإو

 . اضيأ اهكردي مل نإو

 الف اهيرتشي ملف هليكو ىلع ميتيلا ةعفش تضرع اذإو : ةلأسم
 هيصو وأ هليكو ملع ول كلذكو . هليكو ىلع اهضرع دعب اهكردي

 يرتشي يصولا رمأي نامثع وبأ ناكو . اهكردي الف اهبلطي ملف اهعيبب
 يصولل كلذ امنإ ةعفشلا ذخأ متيلا لفكي نمل سيلو . ميتيلل ةعفشلا

 هملعأو ميتيلا ليكو ىلإ يرتشملا لسرأو ةعفشلا تعيب اذإف . ليكولاو
 ركنأو مايأ دعب اهبلط مث هدعب الو مويلا كلذ ةعفشلاب دري ملف ءارشلاب

 هيلإ لسرأ هنأ يرتشملا ىعداو هب دحأ هملعأ .الو عيبلاب ملعي مل هنأ

 اعدا اميف يرتشملا مزلي امو هركنأ اميف نيمي ليكولا مزلي له كلذب
 ليكولا لوق نأ رظنلا يف جرخي هنأ يدنع لاق . هيف مكحلا فيكو
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 ملاع ريغ مكحلا يف هنأل يرتشملا ىلع ةنيبلاو هلوق لوقلاف ملعي ملا هنأ
 همزلي نأ فاخأو . مكاحلا ىلإ كلذف كلذ ريغ يأرلا بجوي هنأ الإ

 ىلإ يعدي نم لثم يدنع وهو هيلع يرتشملا ىوعدل كلذ يف نيمل
 يف لاملا تبثو ةعفشلا تلطب رقأ ول ليكولا نأل هركني مث اقح لجر

 . نيما رظنلا بجوأ كلذف يرتشملا دي

 نم هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 نأ هيلعأ هتعفش عيبب ملع اذإ ضيرملاف هل تلق . ديعس يبأ تاباوج

 . كلذ هل ليق دق هنأ يعم لاق . ةعفشلا هل بلطي نم هنيح نم لكوي

 اميف لطبت هتعفش نأ يعمف لاق . ملع نيح نم لكوي مل و ىناوت نإف

 .. (١رذع ريغ نم ىناوت اذإ ليق

 امأو عاشملا نم هتعفش هليكو هل يرتشي لاق . هتعفش هيلو هل يرتشي له مجعألا نع هتلأسو ةخسن يف ةدايز

 . اموسقم الو اعاشم هل ىرتشي الف ليكولا ريغ اماو . الف موسقملا
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 نونالثلاو يناثلا بابلا
 دهعلاو ةمذلا لهأ عفش يف

 ةعفشب وأ قئاقحلاو عاشملاب كيلامملاو

 ايمذ نيجوزلا دحأ ناك اذإ كلذكو . مالسالا

 ملسم لجرل هتصح ملسملا عابف . يمذو ملسم نيب لام نع لئسو
 ةعفش هل سيل لاق نم .لاق دقو . كلذ هل لاق . هتعفش يمذلا بلطف

 هيف هل مل الام يمذلا ىرتشا ول نكلو لاق . لوألا لوقلاب ذخآ انأو
 اذإ كلذو مالسالاب هتعفش ذخاي نأ هلف ملسم لجر هبلطو ةعفش
 لاق هريغ نمو يمذلا ءارش ملع موي ذم مايأ ةثالث ءاضقنا لبق هبلط

 ةعفش هيف دجأل نوكي نأ الإ مالسالا ةعفشب هنم ذخؤي ال ليق دقو

 نأ هيلعو . مالسال ا ةعفشب هذخ اي لاق نم لاقو . هتعفشب هذخ ًأيف

 . مهاردلا عفد يف مايأ ةثالث ةدملا هلو ةعفشلا بلطي اك هبلطيو هيف دري

 . عاشملا ريغ نم ةرضملاب هتعفش ذخأي نأ يمذلل اضيأ لاق نم لاقو
 يف هل ةعفش ال لاق نم لاقو . عاشملا يف الإ سيل لاق نم لاقو

 ىري نم لوقو . نيملسملا نم يرتشملا ناك اذإ عاشملا ريغو . عاشملا

 الو . عاشملا يف هؤارش هلو . ليواقألا طسوأ وه عاشملا يف ةعفشلا هل

 ةعفشب دهعلاو ةمذلا لهأ نم ذخؤت عفشلا نإ ليقو : ةلأسم

 ملسملا نكي مل ولو ءارشلاب ملع ام نيح نم ملسملا اهبلط اذإ مالسالا
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 يذلا لاملا نم ةاكزلا لاوز هجو نم هنأ يعمو . لاملا ىنعمب اعيفش

 ىسوم امأو . هل ةعفش الف هنيح نم بلطي ملف ملع نإف . مهيلإ لوزي

 ام يمزلا نم عزتني نأ ىري نكي مل هنإ ليق دقفا هللا همحر يلع نب
 يمذلل ىري ناكو . مالسالا لهأ لثم هعفشي عيفش نوكي نأ الإ ىرتشا

 ذخاي هبو . ةعفشي ناك اذإ ةعفشلاب يلصملا هعاب يذلا لاملا ذخاي نأ

 . يراوحلا وبأ

 نيملسملا نيب .يه اك مهنيب اميف ةمذلا لهأ نيب عفشلاو : ةلأسم .
 مهلاومأ نم ضعب نم مهضعب ىرتشا ام اوذخأي نأ نيملسملل سيلو

 لهأ نم هورتشا اميف مهيلع كلذ محل كلذ امنإو مالسإلا ةعفشب
 . ةالصلا

 ثلث موقل ضرأ نم تيرتشا تلق هللادبع ابأ تلأس : ةلأسم

 موقلا نآ مث ةيقب ضرالا نم يقبو اعبر يدوهي ىرتشاو ضرالا كلت
 لاق ءاوس ةعفشلا يف وهو انأ مأ هنم عفشأ ينارتأ ةيقبلا يدوهيلل اوعاب

 . مالسإلا لهأ نم تنأو . يمذ هنأل هنم عفشأ تنأ ال

 هدلاوو ًالام هدلاول عاب ملسم لجر يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم
 لجرلا كلذكو هل تلق . معن لاق . هتعفش هيف عيفشلل نوكيأ يمذ

 . معن لاق ةعفش هيف عيفشلا نوكيأ ًآلام ةيمذ يهو . هتجوزل عاب اذإ
 هتعفش كرديأ دلاولا ملسأ ىتح هتعفش عيبب ملعي مل عيفشلا ناف هل تلق

 دري ملف ًالام يمذلل ملسملا عاب اذإف هل تلق . ال لاق همالسإ دعب نم
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 ةعفشب لاملا هنم ذخؤيا يمذلا ملسأ ىتح مالسالا ةعفش هيف نوملسملا

 له . ًالام ةيمزلا هتجوزل يمذلا عاب اذإف هل تلق . ال لاق . مالسالا

 كلذكو . نيملسملا مكح كلذ يف مهمكح ال لاق ةعفش هيف عيفش

 كلذكو . ةعفشلاب هيف كردي ال هنإف ملسملا اهجوزل ةيمذلا تعاب ام

 هارتشا ام لاقو . ةعفشلاب كردي ال هنإف ملسملا هدلاول يمذلا عاب ام

 ىتح عيبلاب عيفشلا ملعي مل مث ةدقعلا لبق ضعب امهضعب نم ناجوزلا
 تعقو ىتح معيبلاب ملعي مل اذإ ةعفشلاب كردي هناف ةدقعلا تعقو

 عيفشلا ملعي ملف هتجوز تناكام نيح يف هل تعاب امو لاق . ةدقعلا

 . ةعفش كلذ يف هل سيل لاقو . هنم تناب ىتح هتعفش عيبب

 نإف ةعفشلا هلف ةراحنلا يف هل أن وذأم دبعلا ناك اذإو : ةلأسم

 هلام نأل زئاج هالوم ميلستف نيد دبعلا ىلع سيلو ةعفشلا هالوم ملس
 هلام نال هيلع هالوم ملست زجي مل نيد دبعلا ىلع ناك نإو . هالومل

 . هئامرغل وه امنإو هالول سيل
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 نونالثلاو ثلاثلا بابلا

 وأ ًاضقتنم ًاعيب ناك اذإ ةعفشلا عازتنا يف
 امب الهاج يرتشملا ناك اذإ كلذكو ادساف

 وأ را عنس هضقن : رايخ عيب هيف وأ ىرتشا
 تبني ال امو كلذ نم تبني تبني امو ةعفشلا عزن لعب يرتخملا

 ةعفش هل لجر يف دجوي تلق دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نع بسحأ

 ريسفت ام تلق . دسافلا عيبلاب عارتنا هيلع سيل هنأ دساف ًاعيب تعيب

 عيب يف اوبرلا فيكو كلذ ريغ مغ وأ اوبرلا قيرط نم وهأ دسافلا عيبلا

 هعيب ناك عاب اذإ متيلاو . متيلا عيب نيبو هنيب قرفلا امو لاملا

 باوجلا كلذ يف قرفلا امف . قرف امهنيب ناك نإ عازتنالا هيلعو اتبثم

 هريغ لام عيبي نم لثم هلعلو همماتملا هيف زوجيال ام يعم دسافلا عيبلا

 . ملعأ هللا و كلذ هبشي امو كلذ كي لاملا بحاصو . ةجح الب

 نأ عيفشلا ىلع ىري ضعب فالتخا عازتنإلا يفف ميتيلا لام عيب امأو
 ضعبو . نمثلا ملسو هتعفش ذخأ عيبلا متأو متيلا غلب اذاف . عزتني

 . ملعأ هللا و عزتني ث عيبلا متيو متيلا غلبي ىتح كلذ هيلع ىري ال

 لاملاو لجرل هلام عاب متي نع هدنع انأو لئاس هلأسو : ةلأسم
 بلطي نأ عيفشلا اذه ىلع له . رخآ لجرل ةعفش متيلا هعاب يذلا
 ملعام نيح نم دهشي كلذ هيلع معن لاق . متيلا عيبب ملع اذإ ةعفشلا

٤٠٣



 عيبو هل تلق . يتعفش بلاطم انأف عيبلا اذه ممتو . متيلا غلب اذإ هنإ

 . ببس انه اه معن لاق هيف ةبلاطملا عيفشلا ىلع بجي عيب متيلا

 دبعلا قحتسا مث عيفشلا هذخ ًأف دبعب ًالام ىرتشا اذإو : ةلأسم

 . ةعفشلا تلطبو ادودرم عيبلا ناك

 هعازتنا هعفشي نمل له ًادساف ًاعيب عيب لام نع هتلأسو : ةلأسم

 تبثي دق مأ ادودرم هعيب نوكيأ هعياب نم . هعيب داسف ىلع هيرتشم نم
 سانلا دنع ناك ام لوألا هبحاص ىلإ دودرم لب لاق . عيبلا هيلع

 . كلذ ةحص

 ةعفشب لام عيبو ةلاهجلا هلخدت الام ىرتشا نإف هل تلق : ةلأسم
 لطبت له . هل عئابلا وأ عيبلا وه ضقن مث ةعفشلاب هذخأف لاملا كلذ
 لطب ةعفشلا ببسب هذخأ يذلا عيبلا ضقتنا اذإ هنإ يعم لاق . ةعفشلا

 تلطب اذإف تلق . ةعفشلا هببسب ذخأ يذلا لصألا نالطبب ةعفشلا انعم
 يذلا اهيرتشم ىلإ هنإ يعم لاق اهيرتشم ىلإ مأ اهعئاب ىلإ عجرتأ ةعفشلا

 ل وأ ةعفشلاب اهدر دق لاملا بحاص نوكي نأ الإ هدي نم عيفشلا

 عفشي يذلا لاملا هل راصو عيبلا ضقتنا ىتح . ةعفشلاب عيبلاب ملع نكي

 ذخؤت ام ىنعم ىلع ملع ام نيح نم اهذخأيو اهدري نأ هلف ةعفشلا

 . اهدري مل ولو همزليأ . لوألا يرتشملا اهدري ملنإاف هل تلق . ةعفشلا

 تلق هملعب ناك وأ هعم عيبلا ضقن ةن حص اذإ كلذ مزلي هنأ يعم لاق

 هب تناك . ةعوفشملا عيبلا ضقتني نأ لبق اهل يرتشملا تام نإف هل

 ةثرو مزلي له . لوهجملا عيبلا كلذ عئابلا وأ يرتشملا ضقن نث

٤٠٤



 يف همزل ام مهمزل ةثرولا ىلع كلذ حص اذإ هنإ يعم لاق . اهيرتشم

 . ةعفشلا ثاريم ىنعمب جرخي يدنع اذه سيلو مهتمذ يف مهيلع ال هلام

 اذه عجرو . هيف اولخد يذلا لصالا نالطب ىنعم ىلع جرخي اذه امنإو

 هل تلق . همزل دقو لصالا يف هب ىلوأ ناك يذلا هيرتشم ىلإ عيبلا

 . كلذ هل له . هب عفاشلا عيبلل هضقن دعب اهل دارلا اذه كسمت ول تيأرأ

 اهذخأ ببس ناك هب يذلا لصألا ضقتنا اذإ كلذ يل نيبي ال لاق
 هذه هب عفشي يذلا يرتشملل عيفشلا لاق نإ تيأرأ هل تلق هريغب ال

 الو عيبلا هلاقتساو ةعفشلا توبثب يدنع سبحي هنإ يعم لاق . ةعفشلا

 ةعفشلل هذخأ نيح ىف ناك اذإ اهب كسمت نأ لوألا كلذ يدنع دعبي

 دساف ناك نإ امأو كاسمالاو ضقنلا نيب اميف رايخلا هل ناكو كلذ ناك

 نمثب لاملا اضقتسا نإف هل تلق . فالتخا ىنعم كلذ يف يل نيبي الف

 نوكي ام عيبلا امهنيب وأ عيبلا اضقن م اضورع نمثلاب ىضتقا مث فورعم
 يرتشملا ىلإ دري هنإ يعمف لاق . ازئاج لصالا ناك اذإ ءاضقلا يف

 هنم ضقنلا ببس ببسلا ناك اذإ ضورعلا هيلع دري هنإ ليقو . همهارد

 عيبلا كلذ ببسب ةعفشلا نم لغتسا نإ تيأرأ هل تلق .ملعأ هللاو هبو

 لاق . يرتشملا ىلإ ةلغلا در همزلي له عيبلا ضقتنا مث . ةلغ لوهجملا
 دقو ببسب هدي نم ةعفشلا تعزتنا اذإ عيفشلا يف ليق دق هنإ يعم

 نوكي نأ الإ نامضلاب ةلغلا نأل ةلغلا يف هيلع در ال هنإ ةلغ لغتسا
 الو كلذ ردقب صصاقي هنإف ةلغ هنم لغتساو ةرامع لاملا يف رمع

 لبق هل هنإ يدنع اميف يش ةلغلا نم لضف نإ هيلع لضف
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 عئابلا نم رهظ مث رايخلا عيب عابم تيبلاو يزومره رانيد فلأب بح
 تلق . نامض وأ قحب رارقا هعاب يذلا تيبلا وأ لاملا كلذب رقأ دق هنأ

 نمت مأ هبح لثم هل مأ بحلا اهب عاب يتلا مهاردلا ةلمج لجرلل تبنتأ

 هيف فرصتيو عيبلا هنم ضقتني وأ ىدفي ىتح لطاب وهف مدقتملا رايخلا

 ريغلا نوكي نأ اذه يف تدجو دقو . ملعأ هللاو كلذ دعب هبحاص

 ريغلا نكي نإو . ضقنلا موي هتميق وأ هبح الإ هل سيلف يرتشملا نم

 . ملعأ هللاو بحلا هب ىرتشا يذلا نمثلا ةلمج ميلست هيلعف عئابلا نم

 بح ليلق يرتشملا هعابو . رايخلا عيب لجرل عاب لجرو : ةل اسم

 رهظ ةليلق ةدم نعو . لاملا هنم ىرتشاو مهارد هدازو . ةريثك مهاردب

 .يرتشملا ىطعأ ام لثم يطعي عئابلا دارأو مدقتم رايخ عيب لاملا يف

 بصاغ ريغ هنأل لاملا يف هل دقع ام عيمج يرتشملل : ةلأسم ٠

 نيملاع اناك نإو . عئابلا لبق نم ءاج اذهو . ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو

 . ملعأ

 عقو ام عفتشا ت عاب ام دودحب يرتشم وأ عئاب نم الهاج امهدحأ

 ةكرش وأ ىقسم وأ قيرط نم ةعفشلا هل نم هضعب يف وأ عيبلا هيلع

 نالطبب لطبت ةعفشلا نأ يرتشملا وأ عئابلا كلذ يف ريغف لصألا يف

 عفري مل رايخ عيب عيبملا يف ناك اذإ كلذكو . عيبلا ضقتنا اذإ عيبلا
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 نإ . عيبلا يرتشملا وأ عئابلا امهدحأ ريغ مث عيفشلا عفتشا نأ ىلإ هنم

 لاملا نأ عيفشلا ملعي نأ الإ عيبلا نالطبب ةعفشلا لطبتو ضقتني عيبلا

 وأ عئابلا امهدحأ ريغي نأ لبق رايخلا هنم عفريو رايخ عيب هعفتشا يذلا

 رايخلا هنم عفر دق ثيح كلذ يف ريغ الو ةعفشلا تبنت ت ذئنيحف يرتشملا

 . ملعأ هللا و

 يقاسملا نم قحتسي امب نيفراع يرتشملا وأ عئابلا ناك اذإو : ةلأسم

 امهدحأ اك اذإو كلذ تبث امهنيب عيبلا ةدقع يف كلذب امهتفرعم دعب

 هدقع هب تبثيال لوهجم ءيشب هتعفش بجوأ مل كلذ نم ءىشب ًالهاج

 . ملعأ هللاو عيب

 املف . نوهرم لاملاو .لجر ىلع الام عاب يذلا امأو : ةلأسم

 كلذ زوجيأ ةعفشلا دعب لاملا عئابلا ىلع يرتشملا در عيفشلا هعفتشا نا

 هعفتشا نمل تبث دق لاملاو زوجي ال ةعفشلا دعب درلا نأ باوجلا . ال

 يذلا نهرلا ببسب هعاب يذلا لاملا كلذ يف ريغ عئابلا نوكي نأ الإ

 عيفشلا الو رايخلا يرتشملا عفري مل لاملا يف يقاب نهرلا ناكو . لاملا يف

 هللاو نهرلا ببسل لاملا يف ريغلا هل ناك . لاملا يف عئابلا ريغ نأ لإ

 ١ ملعأ ١( .

 ةعفش لجر بلطن عيبلا كلذ ركنا هيلع ىعدملا نأو هلام نم ةعطق هعياب هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو )١(

 ىلا امهرمأ درو عيبلاب رقأ اذإ ةعفشلاب ةعطقلا كلت ذخأي نأ فاخأ لاق ةعفشلاب اهذخأي نإ ضرألا كلت

 عئابلا رقأ نإ لاق هريغ نمو . بلاطلل ةعفش الف عبا مل لاقف كلذ نع عئابلا عجر نإف عيبلا لطبف مكاحلا .
 عئابلا رقا دقو عيبلا ركنا نار نمثلا ملسي هيلاف عيبلاب يرتشملا رقأ ناو هتعفش ذخا عيفشلا ىلع بجو عيبلاب
 نمثلا هدي نم لاز دق هنا رقأ دق هنأل عئابلا ىلع كلذ تبثو ةعفشلاب عيفشلا در دقو نمثلاب هلازا دق هنأب
 . يرتشملاو عئابلا ىلع عيفشلا هعفش يذلا

٤٠٧ 



 نونالنلاو عبارلا بابلا

 دحاو ىلع تعيب اذإ ةعفشلا يف

 كلذكو . اهبحاص ملع دحاو دعب

 ةعفشلا هب قحتسي ام بهو وأ عاب اذإ

 اهبحاص ملعي مل نإ ليقف دحاو ىلإ دحاو نم ةعفشلا تراص اذإو

 نيح نم بلط اذإ ءاش. دقعلا يأب اهذخأ بلطف ملع اذإف كلذ لكب
 يناثلا عيبلا يف هلف بلطي ملف. لوالا عيبلاب ملع ناك نإ امأو . ملعام

 نم اهذخاي امني ضعب لاقو . ثلاثلا وأ يناثلا ناك هيف بلط يذلا

 3 هدي يف يه يذلا

 مث بلطي ملف عيفشلا ملعف الزنم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 لاق . هالوت يذلا ىلإ ةعفشلا بلطو . رخا الجر هالو يرتشملا نإ

 . لوألا ىلإ ةعفشلا بلطي مل اذإ هرضي ألو كلذ هل

 مث بلطي ملف عيفشلا ملعف الزنم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 لبق مهرد يتئامب يرتشملا اهعاب مث مهرد ةئامب لجرل هعفش يذلا نإ
 تلق . لوألا عيبلاب ملعي مل و مهرد يتئاملاب هتعفش عيبب عيفشلا ملعي نأ

 ذخأي عيفشلا نأ ليق دقف . رخآلا وأ لوألا نمثلا عيفشلا ىلع نوكيام
 رخآلا يرتشملا عجر لوألاب اهذخأ نإف . دارأ نيتدقعلا يأب هتعفش

 در رخآلا نمثلاب اهذخأ نإو . هب اهعاب يذلا نمثلاب يناثلا عئابلا ىلع

٤٠٨



 نمنلاب اهذخأي نأ هل امنإ لاق نم لاقو ..هدي يف يه نم ىلع نمثلا
 نوكي نأ الإ لإ بحأ لوألا لوقلاو . هدي يف يه نم اهارتشا يذلا
 دقف توم وأ نيرتشملا دحأ ةبيغ لثم كلذ يف رظنلا بجوي لاح م

 . زئاج كلذ لكو . فالتخالا كل تنيب

 عيفشلا ملعف اضرأ لجر نم عاب لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 عجرف رخا الجر ضرالا كلت ىلو يرتشملا نإ مث . هتعفش بلطي ملف
 ناك نإ تيأزأ تلق . اهنمثب هتعفش هل لاق . هتعفش بلطي عيفشلا

 الإ لوألل يه لاق . لوألا عيفشلا دعب اهعفشي وه رخآلا يرتشملا
 . ءيش لوألل سيلو رخالل يهف نيعيفش نيعيمج انوكي نا

 عيبلاب عيفشلا ملعي ملف لجرل ةعفش ىرتشا لجر يف : ةلأسم
 تافا ام دعب نم ملع مث ةعفشلا نوكت هب يذلا هلام عيفشلا لازأ ىتح

 ررض هيلع الو هب عفشي ءيش نآلا هل سيل هنأل هل ةعفش الف لاق لاملا
 ةعفشلا ذخؤت هبو هيلإ هلازأ يذلا لاملا عجر نرف هل ليق . عفشلا دحأب

 هيلإ عجر مث ملع مث هلازأ نإف تلق . ةعفشلا هل لاق عيبلاب ملع مغ

 . ال لاق . ةعفشلا ذخأيأ لاملا

 مث يرتشملا اهعاب امث لجرل ةعفش عاب لجر يف لاقو : ةلأسم
 نإو . لوألاب ءاش مث يأب اهذخأي لاق ملع مث . رخآلا يرتشملا اهعاب

 ل و .رخالاو طس وألاب ملع ناف ليق رخالاب ءاش نإو طس وألاب ءاش

 . لوألاب ذخأي نأ هل لاق . لوألاب ملعي ملو ذخأي نأ دري

.٤٠٩



 ملع ىتح اهعيبب ملعي ملف هتعفش تعيب لجر يف ليقو : ةلأسم
 اهعيبب ملعأ ل لاقو هتعفش بلطف . ةعفشلا هب قحتسي يذلا عاب دقو

 مل لاقو هتعفش بلطف ةعفشلا هب قحتسي يذلا عاب دقو ملع ىتح

 ال انإف هب اهقحتسا يذلا عبتأ نأ لبق نم يل تناك دقو اهعيبب ملعأ

 كلذ مهيلع ءاوسو ةعفشلا هب قحتسي يذلا فلتأ اذإ ةعفش هل ىرن

 ةعفش الف اهب ملع مث عاب وأ هب اهقحتسي يذلا عاب مث . اهعيبب ملع
 نع فرصأ دق هنأل انعم اذكه معن لاق هريغ نمو هعيب دعب نم هل

 كلذ يف هيلع ةرضم الف . ةرضملاب ةعفشلا امنإو . ررضلاو عفنلا هسفن

 ةعفش ال كلذكو . لبق نم هل تبجو دق اهنأب هل يه لاق نم لاقو
 عقو لوألا عيب نأل . لاملا اذه هب عفشي يذلا لاملا كلذ يف يرتشملل

 . ملعأ هللاو كلذ يف عئابلل الو يرتشملل ةعفش الف يناثلا عيب لبق
 . اهبلطي يتلا ةعفشلا هب عفشي ناك يذلا هلام عاب نمو : ةلأسم

 دق اهنأل هل يه لاق نم لاقو . ةعفشلا هنع تلاز دق لاق نم لاقف

 ًاضيأ لام عيب مث عيفش ةعفش ًألام ىرتشا نمو . لبق نم هل تبجو
 ىرتشا ام بلطو هبلطف الوأ يرتشملا هارتشا يذلا لاملا كلذ ةعفشب

 نوكي نأ الإ لوألا الإ هل سيل لوقو . هل هلك كلذ نأ ليقف . هتعفشب
 . لوألا ريغ ءيشب رخألا عفشي

 يلثمب هعابف لجرل ةعفش هيفو ًادبع ىرتشا الجر نأ ولو : ةلأسم

 هذخاي نأ هل لاق . عيفشلا هقحتسا مث يناثلا يرتشملا هقتعاف . هنمث

 . هل يناثلا نمثلا لصف نوكيو لوألا نمثلاب

٤١٠



 اهعيبب ملعي مل هنأل اهبلطي مل و هل ةعفش تعيب لجر نعو : ةلأسم
 ةعفشلل يرتشملا اهارتشا ناف اهعفشي يتلا عيفشلا ةعفش تعيب نأ ىلإ

 ةعفشلا بحاص ملع مث ةعفشلاب يرتشملا اهذخأف هخسن يفو ىلوألا
 اموأ هتعفش ذخأي نأ هل ىرن انإف. هتعفش امو هتعفش بلطف ىلوألا
 نمو . اهب ةرخآلا ةعفشلا تذخأ امنإو . اهبلط موي هل اهنأل تعفش

 ةرخآلا عفشي نوكي نا الإ ىلوألا الإ هل ليق دقو معن لاق . هريغ

 . ىلوألا ريغ ءيشب

 لجرل ةعفش الام ىرتشا لجر يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم
 وه لام يرتشملل عئابلا بهو ىتح . هتعفش عيبب عيفشلا ملعي ملف
 اذه ناعيفش هيف امهالكو يرتشملا اذه هارتشا يذلا لاملا اذهل ةعفش
 يذلا هتعفش ذخأي نأ عيفشلل له لوألا عيفشلا لامو . لاملا
 معن لاق . هب اضياقت وأ لاملا اذه هل بهي نأ لبق نم اذه اهارتشا
 . هتعفش ذخأي نأ هل

 ةعفش تعيب مث هارتشا دق ناك لام هدي يف لجرو : ةلأسم

 هيلع قحتسا مث اهعزتناف هدي يف يذلا لاملا اذهب لجرلا اذه اهقحتسي

 لوألا لاملا هدي يف ناك يذلل ةعفشلا هذه نوكت نمل ةعفشلا ذخأ لاملا
 نم هقحتسا يذلا لاملا ذخأي امنإ هنإ يدنع يذلاف . اهقحتسا نمل وأ
 اذه ىلع اهذخأ هل سيلف ةعفشلا امأو هنم لاملا عزتنإ يذلا اذه دي

 يذلا لاملا اذهب اهقحتسا نم دي نم ةعفشلا تلطب دقو . هجولا
 لاملا اذه ببسب هنم تعزتنا يذلا يرتشملل يهو . هنم تعزتنا

 . ملعأ هللاو
٤١١



 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ةدحاو ةقفص ةعويبملا لاومألا ف

 عابي ام لثم ةعفش اهضعب يف ناك اذإ

 رخا هعفشي لاملاو . هئام عم لاملا

 اهريغو لجرل ةعفش ىرتشا لجر ف ذيعس وبأ لاق : ةلأسم

 ةميق يف هخسن نم لودعلا يأرب هتعفش عيفشلل نأ . دحاو نمثب

 ىلإ هلصوي نأ مكاحلا ىلإ بلطي ةعفشلا بحاص نأ يعمو . ةعفشلا

 كلذ لهج نإف . مكاحلا مدع نإ نيملسملا ةعامج وأ ةميقلاب هتعفش ذخأ
 اهموقو هتعفش بلط نإو هتعفش هتتاف مايأ ةثالث الخ ىتح بلطي مل و

 هقح ىلإ هلصوي مل و رخالا هعفدو هلصوي يذلا مكاحلا دجي مل و لودعلا

 اهذخأ هل ناك . هتعفش ذخأ ىلع ردق ام ىتمف ملظلا ىنعم ىلع

 ام فرعأ ال نمثب اهتيرتشا دق لاقف هيلإ هتعفش بلط ناف . مكحلاب

 لصو الو .مايأ ةثالث ىلإ رخالا بلطي ملف اهنيبو هنيب لحي مل و وه
 . مايأ ةثالث تضقنا اذإ يدنع هل ةعفش الف هقح ىلا هلصويل مكاحلا ىلإ

 اهاضق مث . هتأرما قراف لجر نع ريشب نب نازع هلأسو : ةلأسم

 هتعفش لجرلا بلطف ءاملاو لخنلا تعاب ةأرملا نأ مث اهبرشزو ةلخن نيثالث
 ءاملاب الإ قفني ال لخنلاو لاق . ةعفش لخنلا يف هل نكي مل و ءاملا نم
 نإ هللادبع وبأ لاق . كرتاف امأو ءاملاو لخنلا ذخا اما يرتشملا لاقو

٤١٢



 امإ ديعس لاقف كلذ يف افلتخا نانع نب ناميلسو رشبم نب ديعس
 ذخأي نأ هيلع سيل ناميلس لاقو . كرتي وأ لخنلاو ءاملا هلك هذخأي
 ىلإ عجر ناميلس نأ لجر يف ربخأ مث . هللادبع وبأ لاق . هتعفش الإ

 . رشبم نبا لوق

 . ناسغ نب كلام ناسغ يبأ ىلإ يراوحلا يبأ نم باوج : ةلأسم

 موقل عفش هبنجبو قرفتم وهو لجر نم هبحاص هعاب لام نع تلاس
 هتعفش ناسنإ لكل اولاق دقف تفصو ام ىلعف . هتعفش ناسنإ لك بلطف

 اوذخأي نأ يرتشملا لوق سيلو لاملا هب ىرتشا يذلا نمثلا نم اهتميقب

 عيفشلا بلطف لجرل ةعفش هضعب يفو الام ىرتشا نمو : ةلأسم
 ذخأي امناف ةدحاو ةدقع هنإف هلك هذخا هل يرتشملا لاقف . هتعفش

 . عفشي ام عيفشلا

 نع يكتعلا يلاعسلا نسحلا يبأ نب دمحم خيشلا تلأس : ةلأسم
 ضرألل عبت ءاملا لاق هنأ هنع يظفح ىصقأف . ةعفشلا يف ضرألاو ءاملا
 . هلف ءاملاو ضرألا ءاشي نأ الإ

 نم هتعفش عيفشلا بلطف ءامو ًالخن ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 ال لخنلا نإف لخنلاو ءاملا ذخف ءاملا تذخأ اذإ يرتشملا لاقف . ءاملا

 دق هنإ يعم لاق . مأ كلذ عيفشلا مزليأ تلق . برشلاب الإ حلصت
 . عيمجلا كرت ءاش نإو . عيمجلا ذخأ ءاش نإ رايخلاب عيفشلا نأ ليق

٤١٣



 ىلع ررضلا كلذ يف نوكيف . لخنلا كرتيو ءاملا ذخأي نأ هل سيلو

 سيلو . ءاملا نم هتعفش ذخأي نأ هل ليق دق هنأ وجرأو . يرتشملا

 عبتي نأ بحأ الو . هتعفش ريغ ذخأي نأ هيلع الو اهكرتي نأ هيلع
 عجري نأ بحأو لودعلا رظن يف نيقيرفلا دحأ ىلع اررض نوكي ام

 . ًاعيمج امهنع ةرضملا فرص كلذ يف ملعلا لهأ يأر ىلإ اذه يف

 ىلع اهبرشو لجرل ةعفش ضرأ ةعطق ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 هتعفش هل ىري ىسوم ناك مشاه لاقف ةعفشلا ءاملا بحاص بلطف رخا

 بحب ًامشاه تيأرو ضرألل ًاعبت ءاملا نوري ىوزن لهأ ناكو لاق ءاملاب

 اعيمج امهكرتأ وأ ًاعيمج امهذخ ةعفشلا بحاص لاقو . ىسوم لوق
 رشبملا نب ديعس ناكو كلذ يف افلتخا . رشبم نباو ناميلس نأ ركذف

 الإ : هيلع لمحي ال ناميلسو رايخلاب عيفشلا هخسن يرتشملا نأ ىري

 اهكرتي نأ ديري عيفشلل لاقو . كلذ يف رشبملا نبا مكح دقو هتعفش

 . رامح غوارم اهكرتأ ال لاق وأ رامح غازم

 . ناطيح نم ةقرفتم ًالخن لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 ذخ يرتشملا لاقف . لودعلا ةميقب هتعفش بلط ناطيحلا لهأ ضعبو

 ةلمجلا ذخأي نأ امإ كلذ هل لاقف . فارش نع فك وأ ةلمج عيبلا
 ةميقب هتعفش عيفشللف . ىرتشا امب يرتشملا كسمت نإو عدي نأ امإو
 . لودلا

 برش ةيحاضللو لجر نم هبحاص ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 بلطف هءام فرص _ تيور اذإ ىتح هءام اهيلإ قوسي رخا لجر ءام يف
 . اهلبق يتلا لثم يهف لاق ةميقلاب هءام ذخأي نأ ءاملا بحاص

٤١٤



 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ءيش اهنم فلت اذإ ةعفشلا ي

 مث اهنمث فصنب اهباوبأ عابف اراد هل ىرتشا لجر نع هتلأسو

 . اهباوباب اهارتشا هنال باوبالا نمت هنع حرطي لاق عيفشلا اهقحتسا

 ترمثأ يذلل ةرمثلا تناك اهارتشا ام دعب نم ترمنأ لخن تناك ولو

 ةكلهتسم باوبألا تناك اذإ كلذكو . ةعبت اهيف هيلع نكي مل و . هدي يف
 اهارتشإ نإ تلق نإو عيفشلا ىلع ةدودرم يهف . ةدوجوم تناك نإو

 نأل ءيش هيلع سيلو عيفشلل يه لاق . هلك اهنمثب اهباوبأ عابف نمثي

 . اهنمت ىفوتسا دق اذه

 باوبأ اهيلعو ًاراد ىرتشا لجر يف هيواعم يبأ نع : ةلأسم

 امب اهذخ عيفشلل يرتشملا لاقف عيفشلا بلطو باوبألا تقرتحاف
 لاق . اهنم بهذ ام ةميق ينع عفرا عيفشلا لاقو تدرأ نإ اهتذخأ

 . يقب ام ةميق الإ عيفشلا ىلع سيلف باوبألا فلتأ يذلا وه ناك نإ

 اهذخأ دارأ نإ رايخلاب عيفشلل ناك هنم فالتإ الب فلتأ يذلا ناك نإو

 نوكي ام كلذكو . هيلإ كلذف اهكرت ءاش نوو نمثلا هيلع ناك امب

 . كلذ لثم نم

 يرتشملا ىلإ هتعفش ةعفشلا بحاص بلط اذإو تلق : ةلأسم

 عيفشلل يرتشملل بجي ام تلق ًالخن تراصو ًالسف اهيف لسف دقو
 همرغ يرتشملا ىلع درت ةعفشلل ذخألا نإف تفصو ام ىلعف كلذ يف

١٥ ٤



 نم هانع هل عفد ةلغ كلذ نم لغتسا ناك نإو انعو لسف اميف هانعو

 ةلغ در يرتشملا ىلع سيلو اندجو اذه بسح ىلع اهلغتسا يتلا ةلغلا

 يرتشملا هعنم نإو هيف يهو لاملا ىرتشا ةكردم ةرمن الإ عيفشلا ىلع
 ناك نمل كلذ دعب اهيلعو يهف اهايإ هملظو تبجو نأ دعب هتعفش

 . هتعفش هملظو ةعفشلاب اهقحتسا

 ىرتشا لجر نعو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 املف ةريثك ًالخن اهيف لسف يرتشملا نإ مث بئاغ لجر وأ متي ةعفش
 اهايحأ يتلا لخنلا هذه نمل تلق . هتعفش عزتنا بئاغلا مدق وأ متيلا غلب

 نإو هلخن علق ءاش نإ رايخلاب يرتشملاف تفصو ام ىلعف لجرلا اذه

 ةلغ يرتشملا اهنم لغتسا دق نوكي نأ الإ عيفشلا نم اهتميق ذخأ ءاش

 عيفشلل لخنلاف . ءافو اهيف ناك نإف ةميقلا نم ةلغلا كلت هيلع بسح

 لضفلاب عيفشلا يرتشملا قحل رمع ام ةميق نع اناصقن اهيف ناك نإو
 . ةعفشلاب هل مكحي موي ةميقلاو عيفشلا نم نمثلا ذخأ دعب

٤١٦



 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 اهنم ءيش عيب وأ ةلغ اهنم لغتسا اذإ ةعفشلا يف

 ةكردم ةرمث ةعفشلا يفو . ناسنإل ةعفش ىرتشا لجر نعو

 . عيفشلا اهقحتسا مث ةكردم ريغ ةرمثلا تناك وأ يرتشملا اهطرتشاو

 تفصو ام ىلعف . اهنمث نم هيلع بسحي له ةرمثلا يرتشملا لكأ دقو
 يرتشملا اهلكأو ةكردم ةرمت هيفو لاملا اذه ىرتشا يرتشملا ناك اذإف

 ىلع يرتشملا اهدري وأ اهنمث نم بسحيو ةرمثلا كلتب عيفشلل ةعفشلاف
 اهلكأف ةكردم ريغ ةرمث هيفو لاملا اذه ىرتشإ ناك نإو . عيفشلا
 لاملا اذه عيفشلا قحتسا ناف . ةلغلا كلت در هيلع نكي مل يرتشملا

 ةرمثلا كلت هيفو لاملا كلذ ىرتشأ يرتشملا ناكو ةكردم ةرمث هيفو

 ةرمت هيفو لاملا عيفشلا قحتسا نإو يرتشملل ةرمثلاف . ةكردم ريغ
 ءيش هيلع بسحي ال يرتشملا نا ملعاو . عيفشلل ةرمثلاف . ةكردم ريغ
 . ةكردم ةرمت هيفو لاملا اذه ىرتشا نوكي نأ الإ اهلكأ اذإ ةرمثلا نم

 . اهتلقن ةروثنم نم . اهدحو عيفشلل ةرمثلا كلت نإف

 لاق نوكت نمل ةكردم ةرمت اهيف ةعفش درتسا نم نعو : ةلأسم

 هيف يهو لاملا ىرتشا نوكي نأ الإ يرتشملل يهف ةكردم تناك نإ
 . عيفشلا اهذخايو ءارشلا نم

 ىزتراف لجرل ةعفش يهو اضرأ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 ىلإ ةعفشلا بلطف اهعيبو ةعفشلاب عيفشلا ملع مث اهبارت نم يرتشملا
٤١٧



 ام ردقب يرتشملا اهارتشا يذلا اهنمث نم هل طحي نأ بلطو يرتشملا
 اهنم ىزترا ام ردقب اهنمت نم هنع حرطي نأ هل ىرن امناف اهنم ىزترا

 ىزترا يذلا ناك ناف اهنم اهنم ىرترا يذلا كللذ نأل يرتشملا زج

 ولو هلك كلذ عيفشلا نع حرطيلف ةميقلاب اهنمث فصن وأ اهنمث عبر اهنم

 . مهرد فلأب اهل هؤارش ناكو مهرد فلأب ابارت اهنم عاب يرتشملا نأ
 نمو . اهبارت نم يرتشملا هب عاب يذلا فلالا هلو هتعفش عيفشلل ناك

 اهيلع يهو ىرتشا اذإ باوبألا فالتإو ةلخنلا امنإ ليق دق معن لاق هريغ

 . ةكردملا ةرمثلا كلذكو عيبلا هيلع عقو يذلا لاملا نم ءزج كلذف

 بركلاو ضوخلاو بارتلا امأو

 نإف عيفشلا اهذخأي موي ضرألا موقت هنإ كلذ يف ليق دقف كلذ وحنو
 هيلعف اهارتشا امع اهتميق صقني بارتلا نم اهنم هجرخأ يذلا كلذ ناك

 نم ضرألا ةميق صقني ال كلذ ناك نإو ةميقلا نم صقن ام ردقي
 صوخلا كلذكو ةلغلا ةلزنمب هنال ءيشب كلذ سيلف بارتلا جارخا

 ءيش ضرألا يف ناك نإ كلذكو لاق اك وهف عوذجلا امأو . بركلاو
 ناك . يرتشملا هطرتشي مل ول يذلا دامسلا لثم اعومجم بارتلا نم

 نم ناك امو عيبلا ةلمج يف عيفشلل وهف يرتشملا هطرتشا ناف عئابلل
 وأ ءامغ ىمغ وأ ًاطئاح مده وأءاراد رسك ول كلذكو . اذه وحن
 عقو يذلا لصألا رييغتب الإ نوكي ال امم ةلازإب هعضوم نع ًارامع لازأ
 هعاب اذإ امأو ًافالتا بارتلا فلتأ اذإ كلذكو هريغ لاق . عيبلا هيلع

 ضعب يف هتميقب بسوح ةميق هل ناك نإ كلذكو . هنمث نم بسوح
 . كلذ يف ةلخنلا ةلزنمب وهف لوقلا

٤١٨



 نوتثالثلاو نماثلا بابلا

 وأ ةلغ اهنم لغتسا وأ ةرامع اهيف رمع اذإ عيفشلا يف

 ليخنلا عطق وأ لزانملا باوبأ قرح نم ًائيش اهنم فلتأ

 كلذ هبشأ امو حيرلا نم لخنلا علق وأ باوبألا عيب وأ

 غلبو بئاغلا مذق املف ميتي وأ بئاغ لجرل ةعفش ىرتشا نم نعو
 اريثك اح الص حلصأو ةريثك ار امت يرتشمل ١ رمثأ دقو هتعفش كردأ ميتيل ١

 . حلصأ ام هيلع دريو رمث ام دري له حالصلا نم هريغو لسف لثم
 مهنأ الإ عيفشلا ىلع رمثأ ام دري نأ يرتشملا ىلع سيلف تفصو ام ىلعف

 دري نأ عيفشلا ىلع ناك ائيش لاملا يف حلصأ يرتشملا ناك اذإ اولاق دق

 نم يرتشملا لغتسا امم كلذ بسحيو لاملا يف حلصأ ام يرتشملا ىلع
 يابلاب عيفشلا يرتشملا قحل ةلغلا نم رثكأ حالصلا ناك نإاف . لاملا

 لعب نم حالصلا نم ١ لضف ام يرتشملا ىلع ١ ىلع دري نأ عيمفشل ١ ىلع ن اك و

 لضف در يرتشملا ىلع نكي مل حالصلا نم رثكأ ةلغلا تناك نإو ةلغلا

 نم ائيش يرتشملا ىلع دري نأ عيفشلا ىلع نكي مل و عيفشلا ىلع ةلغلا
 . حالصلا ةميق

 بئاغ لجرل ةعفش ىرتشا لجر يف هللا كمحر تركذو : ةلأسم

 نإ مث لخنل اتماق وأ ارادج اهيلع ردجو الخن اهيف لسف مث ضرأ يهو

 ضرالا هذه يف مرغ ام مرغ هل نوكيأ تلق هتعفش يف درو لصو لجرلا

٤١٩



 نإ هل رايخلا نوكيو لسفلاب هل مكحيأ لسفلا نوكي فيكو لسف امو
 . كلذ يف هجولا نوكي فيك تلقو هنمث ذخأ ءاش نإو هعطق ءاش

 ءاش نإ رايخلاب اهيف ناك ةرامع اهيف رمع دقو ةعفشلا هيلع قحتسا اذإف

 . ببسب لمع هنأل لسفو رمع ام ةميق ذخأ ءاش نإو هترامع جرخأ

 . ببسب لمع نم ةلزنمب سيلو هل رايخ الو كلذ ةميق هل ليق دقو
 سيلو . اهيف امب هل يهف اهقحتسا امنإو لصألا يف ضرألل قحتسمب سيلو
 عضوم ةعفشلا عدي نأ عيفشلا ءاشي نأ الإ هبحاص ىلع رايخ امهدحأل

 . الوهجم ناك نإ . هيلإ كلذف مرغلا

 نمل ةعفشلاب هنم تعزتنا مث اضرأ ىرتشا نمع هتلأسو : ةلأسم

 هنم اهعازتنا موي هنم عزتنملل ضرالا ةرجأ هيلعو هعرز نمل لاق عرزلا

 رايخلاب وه لاق راجشأو لخن نم هسرغ ام امأو . عرزلا داصح ىلإ
 . ضرأ الب هعلق ءاش نإو كلذ ةميق ذخأ ءاش نإ

 . يرتشملا ىلإ هتعفش ةعفشلا بحاص بلط اذإو تلق : ةلأسم

 كلذ يف عيفشللو يرتشملل بج ام الخن تراصو السف اهيف لسف دقو

 اميف هانعو هم رغ يرتشملا ىلع د ري ةعفشلل ذخالا نإف تمصو ام ىلعف

 اهلغتسا يتلا هانع هل عفر ةلغ كلذ نم لغتسا ناك نإف هانعو لسف

 . اندجو اذه بسح ىلع

 لاق . نوكت نمل ةكردم ةرمت اهيف ةعفش ىرتشا نّمعو : ةلأسم
 هيف يهو لاملا ىرتشا نوكي نأ الإ يرتشملل يهف ةكردم تناك نإ
 . عيفشلا اهذخأيو ءارشلا نم يهف

٤٢٠



 بارخ ضرأ تناك نإ تركذو يلع نب ىسوم نع : ةلأسم

 . مهتعفش اوبلط ىماتيلا هتكردأ املف يرتشملا اهحلصأف ةعئاض لخن وأ
 يف ذفنأ ام ردقب هل نأ لوقأف حلصأ ام ردقب ىطعي نأ يرتشملل له
 . ملعأ هللاو اهحالص

 اهيفو . اهيف كردأ مث . لجرل ةعفش ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 نم اهنأل عيفشلل ةكردملا ةرمثلا لاق . يرتشملا اهلكأ دق ةكردم ةرمث

 يرتشملا ىلع سيلو . يرتشملل يهف ةكردم ريغ تناك نإو . ءارشلا
 . هيف يهو لاملا ىرتشا ةكردم ةرمت الإ لاملا نم اهلغتسا دق ةلغ در

 لاملا يف اهقفنا ةقفنب عيفشلا ىلع يرتشملا عجر نإو . ءارشلا نم اهنإف
 . لغتسا ام نم اهحرطي هنإف .

 مث اهرمع وأ اهلسف مث اضرأ لجر ىرتشا اذإو : ةلأسم

 مرغ ام رظنو لسف موي مرصل ا كلذ ةميق. رظن ةعفشلاب تقحتسا

 عفر . ًائيش اهنم لغتسا ناو . لاملا سأر عم كلذ هنم ذخؤي ش هيف

 . همرعغ نم هل كلذ

 يهو باوبأ اهيلعو مهرد فلاب اراد ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 اهقرحي نأ ريغ نم تقرتحا ؤأ باوبآلا يرتشملا قرح اف لجرل ةعفش

 امب اهذخ اهارتشا يذلل لاقف . ةعفشلا اهيف بلطف عيفشلا ملع ممت وه

 تنأ كنأل . باوبألا ةميق ينع حرطتو اهذخ عيفشلا لاقو هب اهتذخأ
 تناك نإ ملعأ هللاو لوقن اناف. كدنع باوبألا تفلتو . اهباوبأب اهتذخأ

٤٢١



 اهذخف تئش نإ عيفشلل ليق وه اهقرحي نأ ريغ نم تقرتحا باوبألا
 اذه لثم ناك ام كلذك . اهعدف تئش نإو اهارتشا يذلا نمثلاب اذك

 كلذ ريغب اهفلتأف باوبألا قرحأ يذلا وه ناك نإ امأو . هليبس اذهف
 يذلا نمثلا نع باوبألا ةميق ردقب حرطيو . هتعفش عيفشلل ناك
 يهو اراد ىرتشا لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو . لوألا هب اهارتشا
 عيفشلل نإ عيفشلا اهبلط مث اهنمث فصنب . اهباوبآ عابف لجرل ةعفش

 كلذو هخسن يفو باوبألا هب عابام ردقب اهنمث نم هنع حرطيو . هتعفش
 يهف ةدوجوم باوبألا تناك نإو ةكلهتسم باوبألا تناك اذإ
 يه لاق . هلك اهنمثب اهباوبأ عابو نمثب اهارتشا نإ تلق . ةدودرم

 ةيواعم وبأ لاق . اهنمث ىفوتسا دق اذه نأل ءيش هيلع سيلو عيفشلل

 بلط ش لخنلا ضعب عقوف لجرل ةعفش يهو النخن ىرتشا اذإ كلذكو

 نمت ردقب عيفشلا نع حرط اهعطق يرتشملا ناك ناف . هتعفش عيفشلا

 رفح عم ةمئاقلا لخنلا نم يقب ام ذخأو . لودعلا ةميقب اهنم عطق ام

 ةمئاق عئاقو لخن ةميق ةعوطقملا لخنلا ةميق نوكت امنإو ةعوطقملا لخنلا

 رايخلا عيفشلل ناك يرتشملا ريغ نم ةفا نم تعقو لخنلا تناك نإو
 لوألاو نمنلاب اهعوذجو :ةعقاولا هذه لوصأ عم ةمئاقلا ذخأ ءاش نإ

 اهبرك وأ اهعوذج نم ىزترا دق يرتشملا ناك نإف . اهكرت ءاش نإو .
 ناك نإ كلذكو . اهنم هازترا ام ردقب عيفشلا نع حرط اهصوخ وأ
 ناك عئابلا ىلع يرتشملا اهطرتشاف اهارتشا مث ةكردم ةرمث لخنلا يف

 هنع حرط عيفشلا اهبلط مث يرتشملا اهبهذآ ناف . اهرمث لوالا عيفشلل

 سيلو . لخنلا ىرتشا يرتشملا ناك نإو . اهترمث ردقب لوالا نمثلا نم

٤٢٢



 اهيف تكردأف يرتشملا اهطرتشي نأ الإ عئابلل نوكتف ةكردم ةرمث اهيف
 اهيلطف ملع مث . هتعفشب عيفشلا ملعي نأ لبق نم يرتشملا اهبهذأف ةرمث

 يرتشملل ةرمثلا نآل ءيش ةرمثلاب هنع حرطي الو لوالا نمنلاب اهذخأ

 ةرمت اهيف تكردأ دقو . هتعفش عيفشلا بلط نراف . عيفشلا اهبلطي ملام

 ناك نإو . لوالا هب اهارتشا يذلا نمثلاب اهلصأ عم ةرمنلا هل تناك

 ام ردقب عيفشلا ىلع ناك اهحالصاو اهلمع يف اهيلع قفنا دق يرتشملا

 ةلغ اهنم لغتسا يرتشملا نوكي نأ الإ اهنمث عم يرتشملا اهيلع بهذأ
 اهيلع هقفنا ام دري نأ عيفشلا ىلع نوكي ال كلانهف اهيف قفنا ام ردقب

 ىلع نإف اهنم لتغا امم رثكأ هيلع قفنا يذلا نوكي نأ الإ يرتشملا

 هريغ نمو . باوصلاب ملعأ هللاو يرتشملا اهيلع قفنا امم لضفلا عيفشلا

 الإ يرتشملل يهف ةكردم ةرمت اهيفو عيفشلا اهذخأ نإ ليق دقو لاق

 اهطرتشاو اهيف ةكردم يهو ةرمنلا كلتب يرتشملا اهارتشا نوكي نأ
 ام در هيلعو عيفشلل يهف ةكردم ريغ ةرمث اهيف ناك نإو . عيبلا يف

 امأو امهنيب درلا نم ةكردملا ريغ ةرمثلا يف لاق اك وهو يرتشملا قفنا
 . يرتشملل يهف ةكردملا

 عيفشلا بلطو اهعطقف ةلخن ىرتشا لجر نع لئسو : ةلاسم
 . هتعفش ذخأي فيكف هل تلق ةعفشلا هل نأ لاق ةعفش هل له . هتعفش
 ام ةميق رظني مث ةلخنلل عيبلا هب عقو يذلا نمثلا بسحي هنأ يعم لاق

 عيفشلا نع حرطيو يرتشملا اهنم بهذأ امو ةعوطقم اهتميق نم صقن
 امو ايقاب ناك نإ عذجلاو ةلخنلا عبضوم هل نوكيو . هلك كلذ ةميق

 . هيلع بسح يرتشملا هفلتأ امو اهنم كردأ

٤٢٢٣



 امل ةعفشلا تلق خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ملع لبق يبصل اهب رقأ وأ دجسملل وأ ليبسلل اهلعج يرتشملا اهارتشا
 دق ام نإ الوق اهيف ظفحأ الف دجسملاو ليبسلا امأ لاق . اهب عيفشلا

 هنم ذخؤت ةعفشلا يبصلا امأو . لوحي الو ةعفشب لوزي امهل لعج

 ىلع يرتشملا ىلإ وأ هليكو وأ هدلاو . هيلو ىلإ عفدتو مهاردلا رضحيو
 ليق دقو هتعفش ذخأي عيفشلا نأ الإ مهنيب يرجي يذلا مكحلا هجو

 هذه لازأ ام هنإ نيملا يرتشملا ىلعو . كردي مل يبص ىلإ اهلازأ اذإ هنأ

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا اذهل هتعفش اهنأ ملعي وهو اهلازأ نم ىلإ ةعفشلا

٤٢٤



 نونالنلاو عساتلا بابلا

 هجو ىلع ناك اذإ لاملا ةعفش ىف
 مم

 كلذ هبشأ امو ةبانإلاو ضوعلاو ةيطعلا

 طرتشي الو ًائيش هضوعي نأ ىلع الام الجر لجر ىطعأ نإ ليقو
 طرش ريغ ىلع ةخسن يفو همسي مل وأ هامس طرش ىلع اهذخأ اذاف كلذ

 فيعض عيبلاو . يطعملا ىطعأ يذلاب عيفشلا اهذخأ همسي مل وأ هامس

 اذإ امأو . كلذ لثم ةعفشلا بلاط ىلع مث هنم لبقيو . هيطعي ىتح

 يف نأ بسحأ اميف كلذ وه دارأ الو امهنيب ساسأ ريغب هاطعأ
 ةعفش ةأفاكملا

 هضوعي نأ ىلع الام هاطعأ نإف . هللا همحر ىلع يبأ نعو : ةلأسم
 اهذخأ همسي مل وأ هامس طرش ىلع اهذخأ اذراف . كلذ طرتشي الو ًائيش
 الو امهنيب ساسأ ريغي ءاطعأ اذإ امأو . يلعلا ىطعأ يذلاب عيفشلا

 يف يأرلا وه اذهو . ةأفاكملا يف نأ بسحأ امف كلذ وه ه دارأ

 عيفشلا بلطف هباثأو لجر ىلع هلامب قدصت نميف ليقو : ةلأسم
 لاق ناك نإ لدأف تبثأ دقو ةباثإ يلع طرتشي مل يطعملا لاقف هتعفش

 هتعفش ةعفشلا بحاصل نإف اذكو اذك يتينو لاملا اذه كتيطعأ دق

 هتعفش ةعفشلا بحاصلف ةباثإلا ركذي مل و هاطعأ نإو نمثلا كلذ يف

 . باثأ يذلاب سيل لاملا نمث ردقب ىطعيف كلذ يف رظنيو

_ ٤٢٥



 يف لاق اديعس نأ يدعملا ناميلس نب هللا ديبع معزو : ةل اسم

 موسقم وأ عاشم وهو أئيش هراد وأ هتعطق نم لجرلا يطعي لجرلا
 لبق هاطعأ نوكي نأ الإ زوجي ال كلذ نإ اعيفش نوكيو يابلا هل عيبيل
 . عيبلا هيلع ضرعي مث هل نوكيف . ضبقيو عيبلا ىلع ةعطقلا ضرعي نأ
 © عيبلا ىلع اهضرع نأ دعب هاطعأ امنإ ناك نإو ًاعيفش نوكي كلانهف

 اهيف لخادلل ةعفش الو . هتعفش عيفشلل ناكو هاطعأ ام هل ناك

 عاب مش اقرفتو هسلجم يف هاطعأ اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . ةيطعلاب

 نوكيو مكحلا يف زئاج كلذ نأ يطعملا زرحأ دقو . كلذ دعب هل

 لاق . لاق امك وهف دحاو سلجم يف عيبلاو ةيطعلا تناك اذإو . اعيفش

 تقو يف وأ دحاو سلجم يف لاملا عاب مث لامب هضياق نإ كلذكو . هريغ

 نمثب ضايقلا ناك وأ هعيابي هنأ ضايقلا دنع طرش ناك وأ دحاو

 باتك نم تادايزلا هذه . اهلهأل ةعفشلا ناك ضايقلا لبق فورعم
 . فنصلا

 . مامإلا كلام نب , تلصلا نع هللادبع يلأ باوج نمو : : ةلأسم

 . مهسأ ةعبس نم اهل ًامهس ًاريغص ًامالغ تطعأ ةأرمأ نأ تركذو

 مالغلل ةيقابلا مهسأ ةتسلا متيلا يصو اهنم ىرتشا مت نيدهاش تدهشأو

 . اقرتفي نأ لبق نم ةيطعلاب ةداهشلا هيف تناك يذلا سلجملا يف ىطعملا

 ذخأن هبو ظفحن يذلاف . ييأر ةفرعم تدرأو هتعفش عيفشلا بلط مش

 ةعفشلا نأ سلجملا يف يقابلا ىرتشا مث ءزجب ضياق وأ ءزج ىطعأ نم

 ةيطعلا ىرنو . اذه يف انلوق اذكه ىطعملل ةيطعلا نأو . عيفشلل

 . عيفشلل ةعفشلاو . مالغلل

٤٢٦



 تطعأ اذإ ةأرملا نعو هللادبع لأ نع هنأ وجرأ دجوي اممو : ةلأسم

 نكي مل و . مايأب وأ مويب كلذ دعب وأ كلذ دنع اهجوزت مث اهلام الجر
 هعفني الو . زارحالا هيلع هللادبع وبأ لاقف هل زوجيأ ةأرملا ىلع زرحأ

 . هتعفش عيفشلل ناك اهجوزت مث الام هل تعاب ول كلذكو لوبقلا

٤٢٧



 نوعبرألا بابلا
 عئابلا نم ناسحالاو ةقدصلاو كرتلاو ةاباحملاو طاطحنالا

 ع اب وأ تبني ال امو كلذ نم عيفشلل تبني امو يرتشملل

 امهرد نعبسب هل هعابف مهرد ةئام ةميقلا يواسي اعيب هل

 دنع نم لام ىرتشا لجر نعو . يدنع اميف نسحلا يبأ نع
 وأ . امهرد نيسمخ وأ مهارد ةرشع هنم كرت مم . مهرد ةئام لجر

 اناسحإ امهرد نيعبسب هل هعابف مهرد ةئام ةميقلا يواسي اعيب هل ع اب

 وأ هكرت دق يذلا اذهف تلقف . ةعفشلاب عيفشلا ذخأف ةاباحمو هنم
 يذلاف . تفصو ام ىلعف . عيفشلل هب هل مكحي له تلق هيلإ نسحأ

 عيفشلا نع طحني هناف ائيش نمثلا نم هل كرت اذإ هنأ اذه يف اندجو
 امنإ هخسن يفو . هكرت امنإ لاق نم لاقو . ءاهقفلا ضعب لوق ىلع

 . ءارشلا لصأب عيفشلا ذخأيو . يرتشملل وه يرتشملل عئ دابلا بهو

 لثم عيفشللف نمثلا نم أطح هامس نإو لاق . انيلإ بحأ لوقلا اذهو
 نأ . ةعفشلا ذخأ اذإ عيفشلا ىلعف . هلك نمثلا هل بهي نأ الإ كلذ
 لاق نم لوقب ذخأن نحنو الماك هخسن ًامات نمثلا يرتشملا ىلع دري
 طحني كلذ نأ ًاطح هامسو نمثلا نم ًائيش يرتشملا نع عئابلا طح اذإ

 هنم محر اذ ناك نإ ليقو هريغ نمو . لدعلاب ملعأ هللاو عيفشلا نع
 : نإو عيفشلا ذخأي ةميقلابف هيلإ ناسحإلا ركذ عئابلا دنع رهظأ وأ
 . عيبلا هيلع دقع ام ريغ عيفشلا ىلع امف كلذ نم ءيش نكي
 هلعن الو كلذ لثم ميفشللف نمثلا نم ًاطح هامس اذإا طحلاف لاق هريغ

٤٢٨



 ملعي ال امم ائيش ناك اذإ كلذ وحنو ةءاربلاو كرتلاو . ًافالتخا كلذ يف
 مل و . هلنمل الإ لعفيال امم ةماركلاو ةاباحملا هجو ىلع الإ هنم نوكي هنإ

 كلذ نوكي نأ بحن نحنو . فالتخالا هيف يذلا اذه ناف ًاطح مسي
 هلك نمثلا كرت اذإ امأو . هلك نمثلا در عيفشلا ىلعو يرتشملل

 كلذ يف ملعن الو . هلك نمثلا در عيفشلا ىلع كلذ ناف يرتشملل
 كلذ ناكو كلذ وحن وأ ًأكرت ناكو . ًاطح نكي مل نإ امإف افالتخا

 نوكي نأ كلذ يف بحن انإف ةاباحم ريغب كلذ لثم يف سانلا نياغتي ام
 ةعيضولاو طحلاو .باوصلاب ملعأ هللاو يرتشملل ام كلذ نم عيفشلل

 نأ بحنو . فالتخالا يفو ةلزنمب كرتلاو ةءاربلاو ةلزنمب ناسحالاو

 نإو . هلثم يف سانلا نباغتي امم ناك اذإ يرتشملل.ام عيفشلل نوكي

 نأ بجحي ةقدصلاو ةبهلاو يرتشملل كلذف ةاباحم الإ نوكي ال ناك

 . اهيف فلتخم ةبهلا هخسن لاح ىلع ةصاخ يرتشملل نوكي

 يف كردأف هيلع نسحأو . لجرل الام عاب لجر نعو : ةلأسم
 مصاخي نأ لبق هلاقأ ناف هلام سبحي نأ لاملا بحاص ادبف ةعفشلا
 ةعفشلاف ةلاقإلا لبق اهيف مصاخ نإو . ليبس هيلع سيلف ةعفشلا بحاص

 صخر ناك نإ نمثلا ةيقب هخسن ةميقب عئابلا ىلع دري نأ هيلعو هل
 فرعي ائيش نمثلا نم هل طح دق ناك اذإ هلثم يف سانلا نياغتب ال
 . هيف هيلإ نسحأو . كلذب هرثا هنأ

 لجر دنع نم ىرتشا لجر يف لاق هنأ ىسوم نعو : ةلأسم

 هتعفش ذخاي نأ عيفشلا دارأف هيلإ هنم اناسحإ ليلق نمثب ضرأ ةعطق

٤٢٩



 هيبأ نع دمحم . هلك نمثل ا طعي لب هل كلذ سيل لاق . نمثل ا كلذب

 . ةعفشلا هيف امم ةعطقلا ريغ كلذك لاق

 بحي ملو هنمث نودب الام لجر عاب اذإ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 دق لاق وأ كيلإ تنسحأ دق يرتشملل عئابلا لاقف هيلإ ناسحالا

 هلف هتعفش ذخأي نأ عيفشلا دارأف . كتيباح دق لاق وأ كل تصقنأ

 ةعيابملا هيف تناك اميف رظني الو لودعلا يأرب لاملا ةميق هيلعو هتعفش

 ةعفش عيفشلل سيلو . هنم وه نملو هدلولو هيخأل عضتي دق لجرلا نأل
 ريغ كلذكو لاق هنإ مشاه نع ليقو . لودعلا يأرب ماتلا نمثلا الإ

 . معن رثؤملا وبأ لاق . ةعفشلا هيفام ةعطقلا

 نعو يلع يبأ ىلإ هللادبع يبأ باوج نمو رثألا نمو : ةلأسم
 نم دهشأ عئابلا نأ مث مهرد ةئامب هلام نم ةعطق لجر نم عاب لجر
 هتعفش عيفشلا بلط مت مهرد ةئاملا هذهب هيلع تقدصت دق ينأ كلذ

 يرتشملا لاق دقو عئابلا اهبلط نإ تلقو يرتشملل مأ عئابلل ةئاملا نمل
 يهف هريغ نمو . عيفشلا نم اهذخا انأو اهب تقدصت دق عئاب

 نإ تلقو هريغ نمو . هيلع عئابلا هب قدصت يذلا لوألا يرتشملل

 ًامهرد نيسمخ كل تعضو دق لاقف يل عض لاق مم مهرد ةئامب اهعاب

 ناك ناف نيسمخلا مأ ةئاملا هيلع عيفشلا دري ام ةعفشلاب اهيف كردأ مث
 هكرت نكي نإو نوسمخلا هل امنإف اهلالغتسا هنا لجأ نم هل عضو امنإ

 . نمثلا لصأ هل ناك هيلإ هنم اناسحإ

٤٢٣٠



 نع رشبملا نب ديعس نع ناميلس نب هللادبع انربخأو : ةلأسم
 ليلق نمثب ضرا ةعطق لجر دنع نم ىرتشا لجر يف لاق هنآ ىسوم
 لاق نمثلا كلذب هنم هتعفش ذخاي نأ ]عيفشل شلا داراف . هيلإ هنم اناسحإ

 . هلك نمثلا يطعي لب كلذ هل سيل

 لجرلا نأ ىسوم نع رشبم نع يدعملا هللا ديبع لاقو : ةلأسم
 . عيفشلا درو هيلإ هنم اناسحإ اهنمث نودب ناكمب هنم لجرل ةعطق عيبي
 مشاه لاق اهنم هنأ لودعلا فرعي يذلا هلك نمثلا در عيفشلا ىلعف

 ىلع امنإ ليق دقو لاق هريغ نمو . ةعفشلا هيف امم ةعطقلا ريغ كلذكو

 . ةعفشلا هب تعيب ي ذلا نمنل ١ عيفشل ١

٤٢٣١



 نوعبرألاو يداحلا بابلا
 عازتنالاب داهشالا مكاحلا باتك يف

 هيلحيو نالف نب نالف نأ هغلب هنأ هتيلحب هيلحيو نالف نب نالف اندهشأ

 اقرتفا امنإو اذكو اذكب اذكو اذك نالف تب نالف نم ىرتشا هتيلحب

 . امهسفنأ ىلع هاتبثاو عيبلا اذهب امهنم ضارت نع امهنادبأو امهلاوقأب
 نالف نأو . هل هعاب ام عيمج نمث نالف نم ىفوتسا دق عئابلا انالف نأو
 عزتنا دق هنأو ىمسملا نمثلا اذهب عابملا لاملا اذه عيفش ينالفلا نالف نب

 عيبلا اذه هب دقعنا يذلا نمثلاب هيف هتعفش درو . هذخأو لاملا اذه

 هتعفشب هذخأو كلذ بلط دق هنأو هيف هتعفشف . كلذ يف ةطلخلا تتبثو

 يرتشملا بلاط عيفشلا انالف نأو ىمسملا نمثلاب باتكلا اذه يف ةامسملا
 درو همهارد ضبقو هل هميلست نع عنتماف هتعفشب هارتشا يذلا لاملا اذهل

 نالف دري ملف . هيف هتعفشب هيلإ كلذ نم نالف نب نالف نم هعاتبا ام

 اهنمث ضبقو اهميلست نع عنتماو هتعفش نالف نب نالف ىلع نالف نب
 هتعفش عزتنا دق هنأو هتعفش ىلع هنأ دوهشلا نالف نب نالف دهشأو

 ريغ نف عيبلا هب دقعنا يذلا نمثلاب اهعيب هغلب نيح نالف نب نالف نم

 . هتعفش هلثمب لطبي المع لمع الو اهبلط يف طرف الو رصق نا

٤٢٣٢



 نوعبرألاو . يناثلا بابلا
 كرت اذإ 2 احلا باتك ي

 كلذ ةفصو يرتشملل هتعفش عيفشلا

 رقأو عيفشلا نالف نب نالف هل هبتك نالف نب نالفل باتك اذه

 هلعفو هرمأ زاوجو هلقع ةحص يف هيفام عيمجب هسفن ىلع دهشأو هب
 باتكلا يرجيو اذكو اذك نالف نب نالف نم تعتبا تنك كنإ اعوط

 اعيفش انأ تنكو ديدحتلاو ءارشلا نم غرفي نأ ىلإ ءارشلا مسر ىلع

 ىمس نم نم نالف نب نالف هعاتبا ام عيمجل اعيفش نالف نب نالف ناكو

 كنأو كنم هب قحأ انأف كلذ ىف يتكرشل باتكلا اذه يف فصوو

 ىلإ كتبجأف اهنم كيلإ ىربتأو كلذ نم يتعفش كل ملسأ نأ ينتلأس

 فوصوملا عيبلا هيلع عقو ام عيمج كل تملسو كلذ نم ينتلأس ام

 الف اهبلط تكرتو اهنم تأربتو هيف يتعفش تلطباف باتكلا اذه يف
 اذه يف فصوو ىمس امم نالف نب نالف نم هتعتبا اميف كلبق ىل ةعفش

 نالف نب نالف نم هتعتبا اميف كلبق يل ةعفش الف اهبلط تكرتو باتكلا

 امم نالف نم هتيزتشا يذلا عيمجو باتكلا اذه يف فصوو يمس امم

 قحلاو هقوقحو هدودحب كلذ كعايتبال كدي يفو كل هيف فصوو ىمس

 كلذ يف ىل قحال ًابجاو تباث ًاقحو كل احيحص ًاكلم كقح كلذ يف
 تناك يتلا ةعفشلا ببس الو يل بلط الو ىوعد الو هنم ءيش يف الو

 كلبق تيعدا ناف بابسألاو هوجولا نم كلذ ريغب الو . كلذ يف يل

٤٢٣٢٣



 يتل ا ةعفشلا هذه يف كتمصاخ وأ انيمي وأ ىوعد هنم ىف وأ كلذ ف

 ىلع اهتلطبأو كل اهتملسو باتكلا اذه يف ةروكذملا كلبق يل تناك

 نم تنأو قحم ريغ ياوعد يف لطبم انأف هيف نيبو فصوو يمس ام
 . نالفو نالف نب نالفل نالف نب نالف رارقإ ىلع دهشت ءيرب كلذ

٤٢٤



 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا
 ةعفشلاب مكح اذإ ك احلا باتك ي

 هتعفش عيفشلل مكاحلا تيبنتو داهشالا

 ىنعأ نالف نب نالفو نالف نب نالفو نالف نب نالف هبتك باتك اذه

 هيلإ نوبسني ام وأ مهعضاومو مهيلخي نأ دعب عيفشلاو يرتشملاو عئابلا
 نالف نب نالف نأ مهسفنأ ىلع اودهشأو هب اورقأو . ءانكلاو عنصلا نم

 اذه يف ىمسملا فوصوملا روكذملا لاملا نالف نب نالف نم عاتبا

 نم ءارشلا هيلع عقو ام عيمجل اعيفش نالف نب نالف ناكو . باتكلا
 يبأف ةعفشلا هذه ملستب نالف.نب نالف نالف نب نالف بلاطو لاملا اذه

 وهو نالف نب نالف عفارو اهميلست نع عنتماو كلذ نم نالف نب نالف

 وهو مكاحلا ىلإ نيعئابتملا ينعأ نالف نب نالفو نالف نب نالف عيفشلا

 هءامصخ بلاطو هل اهنأ ةعفشلا هذه نالف نب نالف اعدأو نالف نب نالف

 نالف نب نالفل نالف نب نالف مكاحلا تبثف رجاشت امهنيب ىرجو هتعفشب

 هنإو هل اهنأ مكاحلا دنع ةنيبلا ماقأ نأ دعب اهب هل مكحو .هتعفش عزتنملا

 هل تدهشف عازتنالا هجو هب تبثي يذلا عازتنالا فقوم ىلع اهعزتنا

 نالف مكاحلا مزلأف اهميلست نع نالف نب نالف عانتما حصو .كلذب هتنيب

 رمأو كلذب هرمأو . نالف نب نالفل ةعفشلا هذه عيمج ميلست نالف نب

 ىلإ امهرد اذكو اذك وهو ةعفشلا هذه نمث عفدب :عيفشلا وهو ًانالف

 نب نالف ىلإ عيفشلا نالف نب نالف بلطو . يرتشملا نالف نب نالف

٤٢٣٥



 اذه يف ةروكذملا هتعفشب هدهع باتك هل بتكي نأ يرتشملا وهو نالف

 نالف نب نالفل ةباتكلاب يرتشملا نالف نب نالف مكاحلا رمأف باتكلا
 كلذ يف صالخلاو كردلا هل نمضيو هتعفش ملستب هل داهشالاب عيفشلا

 فلحف كلذ نم نيملا نم يأر ىلع نالف نب نالف فلح نأ دعب كلذو

 كردي ام كرد عئابلا نالف هل نمضو لاملا يرتشملا نالف ملسو هيلع
 هذه نمت عيفشلا نالف نب نالف ملسو نالف نب نالفل لاملا اذه يف

 هدي يفو نالف نب نالفل ةعفشلاب دودرملا لاملا اذه .عيمج راصو ةعفشلا

 سانلا نودو نالف نب نالف نود هلام نم الامو هضبقو هزوحو هكلمو

 ىلع وه باتكلا اذه يف فصوو ىمس ام عيمج نأو . نيعمجأ مهلك
 . هيف فصوو يمس ام

 لجر نع تلأسو هللا همحر دمحأ نب دزو خيشلا نع : ةلاسم

 موسقم ريغ ًاعاشم غلبو ميتي نيب كرتشم تيب نم ابيصن ىرتشا
 بيصنلا يرتشملا اذه نأ مث تيبلا اذه يف هل ءيش ال ذئموي يرتشملاو

 نم اهبيصن وهو ثاريملاب نمثلا تيبلا اذه يف اهل ةأرمإ جوزت عاشملا
 نأ لبقف غلبلاو متيلا نيب ةكرشلا تناك هببس نم يذلا اذهو ج وزلا

 ةجوز يهو . ةأرملا تتام عاشملا تيبلا نم هتعفش ذخأي نأ لبقو غلبي
 نم عاشملاب ةعفشلا هيف متيلل ناكو . عاشملا بيصنلا ىرتشا يذلا
 تتام املف . مهسالا نم ءيش هيف هل سيل ذئموي وهو هارتشا هنأ لبق

 بيصنلا يرتشملا ثرو موسقم ريغ اعاشم نمت اهل يتلا هذه هتجوز

 تيبلا اذه نم ةعفشلا ذخأ بلط متيلا غلب املف هتجوزل ناك يذلا

٤٢٣٢٦



 قلعتف ةأرملا هذه ج وزت يذلا لجرلا اذه هارتشا ناك يذلا بيصنلا نم

 انأ لاقو . ةكرشلا لصأ نم هتجوز نم هثرو يذلا مهسلاب يرتشملا

 متيلل ال نأ باوجلا . امهنيب مكحلا فيك ةعفش يلع كل سيلو كيرش

 ةعفش الف لصألا يف بيصن اهل حصف هتجوز نم ثرو ام دعب ةعفش
 . ملعأ هللاو متيلل

 ينلأس هللا همحر ناميلس نب دمحم هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم

 بيصنب هل رقأ ام دعب هارتشا هل لام نع ميهاربا نب ديعس نب دشار

 باوجلا . ال مأ ةعفش هيف هيلع له هتعفش بلطي نم هنم هتعفشاو هيف

 هيف هل ناك اذإ لاملا نأ داشرلا قيرط ىلإ نيملسملا قفويو انقفوي هللاو

 . ملعأ هللاو هيلع ةجح الو هب ىلوأ وهو هيلع ةعفش الف بيصن

 لجرل الام يرتشي نأ دارأ لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 لاقف . مهرد فلأب لاملا اذه ينم ذخ يرتشملل لاملا بحاص لاقف

 كلام ينضياق نكلو . ةعفشلاب لاملا اذه ينم ذخؤي نأ فاخأ يرتشملا
 مهرد فلاب ةلخنلا هنم ىرتشاو هلام نم ةلخنب هضياقف ىلام نم ةلخنب

 لاق . لاملا اذه يف هتعفش عيفشللو زوجي ال مأ ضايقلا اذه زوجي له

 ةفرعم دعب ضايقلا عقو امنإو عيبلا ىلع اقفتا دق يرتشملاو عئابلا ناك اذإف

 اذهب هنم هيرتشي هنإ ضايقلا ببسب ةعفشلا ةلازإ ىلإ امهنم دصقلل نمنلا
 زئاج كلذ نأ امهدحأ اندجو اميف نالوق كلذ يفف هايمس يذلا نمنلا

 لاق نم لاقو هنم يرتشي نأ ىلع هضياقي نأ امهنيب اطرش نكي مل اذإ
 يف ةسلادملا زوجت الو . يرتشملاو عئابلا نم عيفشلا ىلع ةسلادم هذه

٤٣٧



 . هتعفش عيفشللو هنيعب نمثلا اذهب لاملا اذه عيب ىلإ .دريو سانلا عفش

 هعيابو هلام لصأب هضياق مث لاملا نمث اعطق ناف هل تلق : ةلأسم

 نأ ةعفشلا بحاصل له لوألا ىلع هاعطق دق يذلا نمثلا كلذب هايإ
 ام ىلع عويبلا نإ لوقي نم لوق ىلع هنإ يعم لاق هتعفش ذخأي

 تدقع ام ىلع اهنإ لوقي نم لوق ىلعو . ةعفشلا هل نأ جرخت تسسأ

 . ةعفش هل نوكت ال

 ينلأس هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 . هتعفش عيبب عيفشلا ملع املف لجرل ةعفش ىرتشا لجر نع لئاس
 داهشإلاو ةعفشلا عازتناب مكاحلا هرمأف ًابئاغ يرتشملا دجوف هتعفش بلط

 عيفشلا هيلإ بلط يرتشملا مدق املف مهاردلا روضحو بلطلا ىلع
 زاوج ببس هجو اضقف مكاحلا ىلإ ارضحف ةعفشلا رمأ ركنأف ةعفشلا

 يرتشملا جتحاف . عيفشلل ةعفشلا مكاحلا بجوأف ةيقاسلا ببسو ةعفشلا

 ينإ لاقو عيفشلاو يرتشملا قفتا كلذ ذعب ةيقاس الب لاملا رتشأ مل ينإ

 هدنع نم لاقف لاملا نم يل ريخأ تنأو ةعفشلاب لاملا اذه كيلإ ملسم

 معن لاق . ةعفشلاب نالفل لاملا اذه تعفد كنأ كيلع دهشأ يرتشملل

 يف كالملا فرصت ءاملا يف عيفشلا فرصتو مهاردلا يرتشملا ضبقو

 جلفلا ىلع «اهقعو رخزت هتعيفر تناكو ضرالا عطقو كالمالا
 يرتشملا جتحا كلذ دعب نيتنس رادقم يف ةدملا يف مويلاو هاري يرتشملاو

 هدعب الو حلصلا دنع دهشي مل و هفاخأو هيقتا تنكو هيلإ تعفد ينإ

 )١( لصألا يف اذك .

٤٢٨ 



 فيك لئاسلا اذه لأس ةيقت الا لاملا هيلإ تعفد دق ينأ كلذ هموي يف
 يذلا باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلاو قفوملا هللاو باوجلا . مكحلا

 رفعج نب عماجو ع رشلا نايب نم رصبلاو ملعلا لهأ نع رثألا يف هظفحأ

 كلذ ريدقتب ةنيبلا هيلع ناكو كلذل ًايعدم ناك ةيقتلا ىعدا نم نأ

 هزاج وأ هارتشا وأ هلام عاب نمم هنم ةيقت ًادهاش كلذ ريغي مل هنأو

 اذإ عيفشلا يف داهشالا يف ةجحلاو . رثكأ أ لوألاو فالتخا كلذ يفو

 ناطلسلا دنع هل نمم وأ ناطلسلا ةهج لبق نم وأ اناطلس يرتشملا ناك
 الإ هعنمي مل هنإو . ارس هتعفش عازتناب لدع ةنيب دهشي نأ هيلعف ةلزنم

 ةعفش الف دهشي مل نإو هتعفش قحل هداهشا حص اذاف هسفن ىلع ةيقتلا

 هنأ فرتعم ابل نأ تيأرأ تلقو لئاسلا اذه هلأسو . ملعأ هللاو هل

 باوجلا . ال مأ هلوق يف ًاقدصم عئابلا نوكيأ لاملا عم ةيقاسلا 6
 زئاج لاملا عم ةيقاسلا عاب هنأ هفارتعاو عئابلل كح ةي

 هيلع نم ركنأ اذإ عاب اميف هتداهش .درتأ ةداهشب عئابلا اذه رارقإ و
 فارتعا عضوملا اذه يفو عئابلا ةداهش زوجت ال ذئنيحف . ةيقاسلا .

 اضرأ سياقت ةلخن ىرتشا لجر يف رثألا نم تظفح دقو زئاج هفارتعاو
 وه لاق ةعيقو اهتيرتشا امنإ يرتشملا لاقف هتعفش عيفشلا بلطف لجرل

 تلق . اهضراب اهارتشإ هنإ ةنيبب يتاي نأ الإ اذه ةعفش الو قدصملا

 وه لاق . ضرألا نم هيلإ أربو اهضرأب هل اهتعب ينإ عئابلا لاق نإف هل
 لئاسلا اهيأ ددزتلو مكحأو ىردأ هبيغبو ملعأ هللاو هتعفش هلو قدصلملا

 هديب دادم نب هللادبع نب دمحم هللا قلخ رقفأ هبتك نيملسملا لاؤس نم
 . هديب دادم نب دمحم هللا قلخ رقفأ هطخ نم .هلقن

٤٢٩



 دشار ينلأس ديعس ييأ نب ناميلس نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 بلطي ةعفشلا بلاطو قيرط الب الام ىزتشا هنأ ميهاربا نب ديعس نب

 هللاو قيرط الب لاملا ىرتشا اذإ لاملا يف هل ةعفش الف . قيرطلا ببسب

 يف هيلع يه ام قيرطلا نأ تدهش ةنيبلا نأ ينلأس كلذكو . ملعأ
 هيلع يه ام قيرطلا ناك اذإ هل ةعفش الف ةنيبلا تحص اذراف . هلام

 . ملعأ هللاو

 ققحملا لاق

 نايب نم نيثالثلاو نماثلا ءزجلا اذه ضرع هلل دمحلاو ىهتنا دق

 ناميلس نب دجام نب ناميلس طخب ىلوألا خسن ثالث ىلع عرشلا
 نبا دمحأ مامالا رصع ه ١١٨٩ ماع اهنم غرف يلع وبمأ دعس دلو

 رصع ه ١٠٨٧ ماع اهنم غ رف لوهجم طخب ةينانلاو يديعسوبلا ديعس

 دمحأ نب يلع نب دمحأ طخب ةنلانلاو يبرعيلا فيس نب ناطلس مامالا

 . ه٤٤١١ ماع اهنم غرف لئامس نم يلبجلا دوعسم نب ىلع نب

 يثراحلا ديمح نب ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو
 ه١ ٤ ٤٠ ةنس ةدعقلا يذ نم يداحلا يف

 . ًارخآو الوأ هلل دمحلاو م١٣/٧/٤٨٩١

٠ ٤٤



 عرشلا نايب باتك نم نونثالنلاو عباسلا زجلا

 حفصلا عونضزللا

 دنع لوقلإ نم بجتسي امو اهلضفو دجاسملا يف لوألا بابلا

 ٣ ................................... اهنم جورخلاو اهيف لوخدلا

 ٧ ةنصحملا كلذكو دجاسملا ءانب هيلع بجي نم يف يناثلا بابلا

 ٢ ١ . .................................................... دجاسملا يف جارسلا ثلاثلا بابلا

 ٣ ١ . ...................................... هيفو دجسملاب عافتنالا يف عبارلا بابلا

 ٢٦ ...... مهريغو رشب نم دجسملا لوخد سماخلا بابلا

 يوعدلا يفو اهقرط يفو تسجنت اذا دجاسملا يف سداسلا بابلا

 ٢٨ ............................ كلذ هبشا امو اهيف ثدحملا ىلع

 ٣٢ هرسكو هتلازاو دجسملا ي عوضوملا ءيشلا يف عباسلا بابلا

 ٣٣ هريغو رعشلا نم دجسملا يف لاقي نا زوجي ام نماثلا بابلا

 لعجي اميفو ةيصولاو رارقالاو دجسملا يف فوقولا عساتلا بابلا
 :امم كلذ

 © ٣ ..... ...ي......................................... جارسلل هيصولا رشاعلا بابلا

 ٥٥ ......................................... ...... دجسملا لام يف رشع يداحلا بابلا

 ٦٩ ... ءارقفلاو فوقولاو يناوصلاو دجسملا لام يف رشع يناثلا بابلا

 ٧١ ...... .......................... ي.................. دجسملا لام عيب يف رشع ثلاثلا بابلا

 ٧ ............................ هلام حالصاو دجسملل ةعارزلا رشع عبارلا بابلا .

 هلماع دي يف وا ناطلسلا ديب تناك اذا هيفاصلا يف رشع سماخلا بابلا

 ٢٧ !... كلذ هبشا امو



 ةحفصلا عورضزلا

 اهرجش نم وأ ةيفاصلا ضرا بارت نم ذحا نميف رشع سداسلا بابلا

 ٩١ ................ نامض اهنم همزلا اذاو اهلصا عيب يفو

 ا يفاوصلل مامالا عيب يف لوقلا رشع عباسلا بابلا

 ٦ ٠ ١ ......! مرلا يف رشع نماثلا بابلا

 ١١٢١ ........................................... هيف ةداهشلاو مومرلا يف رشع عساتلا بابلا

 ١١٧ ........................................................ مومرلا ةداعق يف نورشعلا بابلا

 ٣٣ ..................... رثؤملا يبا نع لحلاو مرلا ةحنم يف نورشعلاو يداحلا بابلا

 ٣٧\ ............................... هيانطو مرلا نم ءاملا ةحنم يف نورشعلاو يناثلا بابلا

 حصو تام نمو ندعملاو مرلا لها نم دولوملا يف نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ٤٣ ١ ......................................... همهس قحتسي ىتم هبسن

 هلها ريغ وأ هلهال ةداعقلاو مومرلا ةعارز يف نورشعلاو عبارلا بابلا

 ٤٥ ١ ............................................................ ..... لسفلاو

 ١٦١ .. ........................................ هتمسقو مرلا عيب يف نورشعلاو سماخلا بابلا

 ٦٣ ١ . ...................................................... هانطو مرلا عيب يف نورشعلاو سداسلا بابلا

 ١٦٦ ...... مرلا جلف نم ءاملا ءانط يف نورشعلاو عباسلا بابلا

 ١٦١٧ ...... زوجيال امو مومرلا نم هب .عافتنالا زوجي ام نورشعلاو نماثلا بابلا

 ١٢٧١ .............. يراوحلا يبا نع ةالفلاو يراحصلا يف نورشعلاو عساتلا بابلا

 ١٧٥ .................. يراوحلا يبا باوج نمو نايدولا يف نوثالثلا بابلا

 ١٨٤ ............................................. نوربقي نميف رباقملا يف نونالنلاو يداحلا بابلا

 ١٨٦ ................................ قرطلاو يناوصلاو لاومالا يف نوثالنلاو يلانلا بابلا

 ٠ ٩ ١ ......ي ............................. بارخلا يف نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ٩ اتاوم ايحأ نم يف نوثالثلاو عبارلا بابلا



٠ 
٠٥ 

 تسرهف

 عرشلا نايب نم نوثالثلاو نماثلا ءزجلا

 لوألا بابلا

 يلاثلا بابلا

 ثلاثلا بابلا .

 عب ارل ١ ب ابل ١

 سماخلا بابلا

 سداسلا بابلا

 عب اسلا بابلا

 نماثلا بابلا

 عورضومل ١

 هيلا لازملا نيبو عيفشلا نيب ناميألاو ماكحألا يف
 وأ ةبحلا أ ضايقلاو رارقإلا هاوعدب ةعفشلا

 ..................................... ةيطعلا

 ىرتشا ام لثمب عيفشلا ميلستلو نمثلا يف هلوق لوقلا
 ........... ضورعو بئاغو دقن نم يرتشملا

 وأ يرتشملا ركنأو عاب هنأ عئابلا رقأ اذإ عيفشلا يف

 ةعيقو اهنأ يرتشملا لاقو اهضرأب ةلخن عاب هنأ رقأ
 ةعفشلا بلط اذإ عيفشلا يفو هريغل ءارشلاب رقأ وأ

 هيلإ ملسف لوألا ريغ عفتشا مث يرتشملا ركنأو
 ....................... كلذ هبشأ امو عيفشلا

 يفو رايخلا طرش ىلع عقو اذإ عيبلا يف ةعفشلا
 ................. نهرلا ف كلذكو هل ةعفشلا

 يفو اهدحو هتعفش عزتني نأ هل له ةدحاو ةقفص
 امو كلذ نم تبثي امو ةعفشلا يرتشم لالتغإ

- . 

 هب موقي امو عيفشلا يف ةجح هربخ نوكي نميف
 يفو هتعفش عيبب ملعي مل نميفو كلذ يف ةجحلا
 ....... ...... كلذ ملع هب بجح يذلا ببسلا

 ردق مث رهقلاو ةبلغلاب اهنم عنمف هتعفش بلط نميف
 ...... اهللغو ةعفشلا رامث يفو كلذ دعب اهيلع

 تبئثيال امو كلذ نم تبثي امو ةعفشلا در ظفل

 ......................... كلذ عيمج ماكحاو

٤٤٢٣ 

 حفصلا

٢١٩ 

٢٢٣٢ 

٢٢٣٧ 

٢٢٣٨ 

٢٤٧ 

٢٥٢ 

٢ 



 عس اتلا بابلا

 رشاعلا بابلا

 رشع يداحلا بابلا

 رشع يلاغلا بابلا

 رشع ثلاثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا

 رشع سماخلا بابلا

 رشع سداسلا بابلا

 رشع عب اسلا بابلا

 رشع نماثلا بابلا

 رشع عساتلا بابلا

 عوضزلا

 وأ احيحص عيفشلا ناك ةعفشلا بلط يف ةلاكولا

 .................. عفشلا نم للغ يفو ًاضي رم

 عيفشلا ملع نم لطبت ال امو ةعفشلا هب لطبت اميف

 نأ نظ :وأ نايسن وأ لهجب هل ةعفش ال هنأ هنظو

 ريثك هنأ يرتشملا هملعأ وأ بلطي ملف ريثك نمثلا
 امو عيفشلا نم مالسلا ءادتبا يفو لقأ هنأ حص مش
 ................. تبثي ال امو كلذ نم. تبثي

 ثالثلا يف مهاردلا ميلستو ةعفشلا در يف لجالا

 ............. تبثي ال امو كلذ نم تبثي امو

 وأ عيبلا دنع عيفشلا نع ةرضملا يرتشملا ةلازإ يف

 عيفشلا بلطي نأ لبق «للخ۔نم .تبئثي۔امول هدعب
 ................... كلذ نم تبثي امو هتعفش

 ملع مث هيأرب وأ هيأر الب هريغ ةعفش يرتشي نميف
 ....... ..................... كلذ دعب عفتشاو

 يقاوسلاو قرطلاو عاشملا نم ةعفشلا هيف بجي اميف
 ...................... كلذ هبشأ امو سايقلاو

 مايأ اهبوجو يف ببسلاو ةعفشلا بوجو لصأ يف
 ................................... ةيلهاجلا

 ءارشو ةلاقإ نم هيف ةعفش ال امو ةعفش هيف اميف

 ................... بجي ال امو هيف بجي امو

 نم اهطوقس وأ لخنلا عطق يفو ةرضملا يرتشملا

 ه..................................... حير
 كلذ ريغو سايقلاب دضاوعلا تاوذ لخنلا ةعفش يف
 .......................... كلذ نم تبثي امو

 تبني ال امو كلذ نم تبثي امو ءاملا يف ةعفشلا ىف
 ................. لياجألاو يقاسملا يف ةعفشلا

٤٤٤ 

 آنا

٢٦٩ 

٢٩٠ 

٢٩٦ 

٢٩٨ 

٣٢٢ 

٣٢٨ 

٣٢١ 
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 نورشعلاو يداحلا بابلا
 نورشعلاو يناثلا بابلا

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نورشعلاو سماخلا بابلا

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نورشعلاو نمانلا بابلا

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 نونالنلا بابلا

 نونالنلاو يداحلا بابلا

 نوثالثلاو يناغلا بابلا

 ن ونالنل او ثلاثلا بابلا

 نونالنل او عبارلا بابلا

 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 عوضزلا

 .... .اهريغو دضاوعلا لخنلاب ضرألا ةعفش يف

 رابالاو ضرالا
 ............................ لزانملا

 زوجي ال امو زوجي امو ضايقلا ةعفش يف
 رارقالاو تاقدصلاو ةيصولاو ءاضقلا ىف ؤ ةعفشلا

 ةعفشلاب ممم لوأ وه نمو ءاكرشلا ةعفش ةعفش ىيف

 هتجوز ةعفش جوزلاو هلو ةعفش سألا ىرتشا

 اهجوز ةعفش ةجوزلاو
 اهنم اهذخأ يفو ةأرملا ةعقش ف

 هنم اهذخأ يفو بئ . ب ئاذغلا ةعفش يف

3 

 موسقم وأ عاشم نم اهكردي امو ميتيلا ةعفش يف
 هنم ةعفشلا عازتنا يفو ليكو وأ يصو هل ناك

 ضيرملاو بئاغلاو يبصلاو ميتيلا ةعفش يف

 عاشلملاب كيلامملاو دهعلاو ةمذلا لهآ عفش

 دحأ ناك اذإ كلذكو مالسالا ة ةعفشب وأ ::,

 ًايمذ نيجوزلا

 ادساف ؟ اضقتنم ًاعيب ناك اذإ ةعفشلا عازتنإ يف

 هيف وأ ىرتشا امب الهاج يرتشملا ناك اذإ كلذكو
 عازن دعب يرتشملا وأ عئابلا هضقن مث رايخ عيب
 تبثي ال امو كلذ نم تبثي امو عيفشلا
 ملع مش دحاو دعب دحاو ىلع تعيب اذإ ةعفشلا يف

 ........................... ةعفشلا هب قحتسن

 ىف ناك اذإ ةدحاو ةقفص ةعويبملا لاومألا يف
 ةعفش لاملاو هب ام عم لاملا عيب يب لثم ةعفش اهضعب

 ةحفصلا

٣٤٠ 

٣٤١ 

٣٤٤ 

 ےھ٥

٣٦١ 

٣٦٧ 

٠ ٣٧ 

٣٧٦ 

٠ ٣٨ 

٣٩٠ 

٣٩٢ 



 ءيش اهنم فلتأ اذإ ةعفشلا يف نوثالثلاو سداسلا بابلا

 نونالثلاو عباسلا بابلا
 نوثالثلاو نمانلا بابلا

 نونالنلاو عساتلا بابلا

 نومبرألا بابلا .

 نوعبرألاو يداحلا بابلا

 نوعبرألاو يلاغلا بابلا
 نوعبرألاو ثلانثلا بابلا

 ةحفصلا عوضزلا

 ءيش اهنم عيب وأ ةلغ اهنم لغتسا اذإ ةعفشلا يف

 ةلغ اهنم لغتسا وأ ةرامع اهنم رمع اذإ عيفشلا يف

 اهعيب وأ لزانملا باوبأ قرح نم ائيش اهنم فلتأ وأ
 ...... حيرلا نم ليخنلا علق وأ ليخنلا عطق وأ
 ضوعلاو ةيطعلا هجو لع ناك اذإ لاملا ةعفش يف

 .................................. ةباثإلاو
 ةقدصلاو ناسحالاو كرتلاو ةاباحملاو طاطحنالا يف

 نم عيفشلل تبثي امو نمثلا يف يرتشملل عئابلا نم
 ........................... تبثي ال امو كلذ

 ......... عازتنالاب داهشالا يف مكاحلا باتك يف

 يرتشملل هتعفش عيفشلا كرت اذإ مكاحلا باتك يف

 داهشاإلاو ةعفشلاب مكح اذإ مكاحلا باتك يف

 ................. هتعفش عيفشلل مكاحلا تيبثتو
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