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 ٠ مومه ) بف لرب

  

 يدنكلا متمارباإندَمحجملاغلا

 نوعبرألاو نوثالثلاو عساتلا عزجلا

٣ ۔ ها ٩٩٢ام





 نونثالنلاو عساتلا ءزجلا

 عرفلاو لصالل عماجلا
 خيشلا ليلجلا ةمالعلا فيلأت

 هاضراو هنع هللا ىضر ىدنكلا مهاربا دمحم

 نيمآ

 ققحملا لاق

 ثحبيو هحيحصتو زجلا اذه ةعحج ارم هلل دمحلاو ىہتن ا دق

 ميرحو هاقاسملاو رابآلاو جالفالا ماكحاو رابآلاو راهنالاو رحبلا مرح

 ِ اهدسو لئاجالا ىفو قرطلا ق اهيلع امغلاو رطانقلاو لخنلاو ىققاوسلا

 فرصو لزانملا قرطو لخنلا سايق ىفو هحرق ةدايزو جلفلا بحش ىو
 .. نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ عيمج نع راضملا

 ثراحلا ناميلس نب دح نب ملاس

ها١ ؟ . ٥ ةنس ع ٢





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رحبلا يف باب

 رحبلا لحاس مينرح اولاق دقف رحبلا لحاس امأو . يراوحلا يبأ نع

 دحأ هيعدي ال اتاوم ناكو . عارذ ةئامسمخلا دعب ناك اذإف . عارذ ةئامسمخ
 . هايحأ نمل زئاج كلذف دحأل نارمع هيف ىرج الو سانلا نم

 دح نم اعارذ نوعبرأ رحبلا ميرح ليقو . رقصلا نب نازع نع : ةلأسم

 . هريغ نمو . كلذ دعب تويبلا مث قيرطلا مث اعارذ نوعبرأ رحبلا دم لصي ام

 ثيح نم كلذو تويبلا مث قيرطلا مث عارذ ةئامسمخ رحبلا ميرح ليق دقو
 . رحبلا دم يهتني

 يذلا عضوملا دعب كلذكو دمي ثيح نم رحبلا ميرح نع هتلاسو : ةلاسم

 زوجي الو هب عافتنالا حابص كلذ نأ يعمف لاق . هدعبآعارذ نيعبرأ ىلإ دمي
 تلق . ال لاق ءانبلا كلذ هل نوكيأ ءانب دحأ هيف ىنب نإف هل تلق . هعنم
 .هل له . هيف هعم نكسي وأ هنكسي نأ دحأ دارأف الزنم دحأ هيف ىنب نإف هل

 :نإف هل تلق . امهدحأ هرمعي الو هرسكب هل ينابلا ذخؤي هنأ لوقأ لاق . هعنم

 هل زوجي ال هنأ يعم لاق . هل ينابلا ينعأ هنكسي نأ هل له هرسكب ذخؤي م

 . هب ذخؤي مل ولو هب ذخؤي ام ىلع ةماقإلا
 له كمسلا اهنم داطصي رحبلا يف حاسم هخسن حئاسم نعو : ةلأسم

 اوؤاش نإ نكلو كلذ هركي لاق . مولعم رجأب ةنس اهورجاؤي نأ اهلهأل حلصي
 . الف اهتراجا هخسن الف اهرجأ امأف . اهنمث اولكأيو اهلصأ نم اهوعاب

 لعاجملا اهيلع نوذختيو اهلهأ اهيمحي يتلا رحبلا ةزوح تركذو : ةلأسم
 هيمحي نأ :دحأل سيل ةصاخ رحبلا نأ ريغ كلذب انل ملع الف . لحاوسلا يف
 . ءاش ام اهيف عضي وأ اهيمحت هل يهف ضرأ هل تناك نم امأو . دحأ هعنمي الو

 رزجت ةزوحلا تناك اذإف اهيعديو . موق اهيمحي رحبلا يف نوكت ىتلا ةزوحلاو
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 ةزوحلا تناك نإف . اهامح نمل كلذ زاج انيح اهيف دمي دقو . انيح ءاملا اهنع

 . ثاريم الو امح رحبلا يف تسيلف ادبأ اهيف مئاد ءاملاو رحبلا يف
 اذإ رحبلا يف نوكت يتلا ةزوحلا يف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 . اهكلمت زجي مل ءاملا اهنع رزجي ال ناك اذإو اهكلتمي نمل زاج ءاملا اهيلع رزج
 ىشغي امو رحبلا ةزوح نعو ناورم يبأ ىلإ يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 و . هنومحي موقلا ناك اذإف . هنع سانلا عنم هيمحي ىمح اذإ رزجلاو دملا
 دم هاشغي ام تلقو . مهل ناك اذإ سانلا نم دارأ نمم هوعنمي نأ مهلف . مهل
 فرعي مهل وهو لمهأ هل ناك اذإ . لوألا لثم وهف دحاو هلاحو هرزجو رحبلا
 . هوعنمي نأ مهل سيلف مهل نكي مل ناف . مهل ناك ام اوعنم كلذ

 قفارمل ًاعارذ نوعبرأ رحبلا مرح ليقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 نوعبرأ رحبلا ميرح لاق هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نعو . سانلا
 . كلذ دعب تويبلا مث قيرطلا مث رحبلا دم لصي ام دح نم اعارذ

 نونوكي موق نعو . هللا دبع يبأ باوج نمو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 نأ ةيرقلا لمهأ مملا بلطو ةجللا يف هنوذخأي دعنكلا مهيلإ بلجي رحبلا يف

 يف ينأر كفرعأ نأ تدر ًأف . مهريغو مه اوذخاي ي ىتح ربلا ىلإ ديصلا جرخ

 اولخدي نأ ةيرقلا لهأ دار اف ةيرقلا لحاس ىلع ديصلا اذه ناك نإ لوقأ اف . كلذ

 كلذ ىرأ الف . مهل كلذف . مهنم نورتشي رحبلا نم مهعضاوم يف مهيلإ

 ةزوحلا يف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع . باوصلاب ملعأ هللاو مهيأرب الإ . مهيلع
 رزجي ال ناك اذإو . اهكلمتي نمل زاج ءاملا اهنع رزج اذإ رحبلا يف نوكت يتلا
 . اهكلمت زجي مل ءاملا اهنع

 ةكرتشملا رئبلا يف باب

 مرحف . اهنم يقتست نأ ت درأ ش . نيسفن نيب رئب نعو ىراوحلا يأ نع

 تناكو رئبلا هذه نم يقتست نا كل زوجي له . رخالا لحأو امهدحا كيلع
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 نم يقتسي نا كلذ زاج مرحملا ولدب قتسي مل اذاف لزانملا ريغ ضرا ىف رئبلا

 هلزنم نم رخآلا اذهو . هلزنم نم اذه يقتسي نيلزنم نيب رثبلاو رئبلا هذه
 نأ كل زاج مرحملا ولدب قتسي مل اذاف . لزانملا ريغ ضرأ يف رئبلا تناك وأ
 ناك اذإ لحملا ةصح غ رفتست ىتح امهدحأ كل لحأ اذإ رئبلا هذه نم يقتست

 الف . فورعم تقو امهنم دحاو لكل ةموسقم رئبلا تناك نإو . ًاعاشم رتبلا
 هيف هل ولدب الو مرحلا ولد يقست الو مرحلا تقو نم ىقتست نأ كل زوجي

 . مالسلا هيلعو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةصح

 نيتبراقتم نيرئب ضرألا يف اكردأو . ضرأ امهل نيلجر نع لئسو : ةلأسم .

 هرئب صقن يذلل له امهدحأ رئب تصقن نيرثبلا نم ارجز املف . ءاملا امهيفو
 ثدحي نأ كلذ هل سيل نأ يعم لاق . هيلع اهكردأ امم رثكأ اهقمعيو اهرفح نأ

 مل ولو ميرحلا نود هراج رئب نم ةبيرق تناك اذإ هيلع اهدجو امم رثكأ اهيف
 بحش ةلزنمب يدنع كلذ هلف . نيطلا تاوم اهنم جرخي نا الإ كلذ هراج هعنمي

 ىلإ كلذ نأ لوقي نم لوق ىلع امأو . ميرحلاب لوقي نم لوق ىلع . ةيقاسلا
 ىلع هراج ىلع نكي مل نأ لوقلا اذه ىلعف . ميرحلا يف رظني الو لودعلا رظن
 يدنع كلذ هلف هيلع اهدجو امم رثكأ رئبلا هذهل هجارختسا ةدايز يف ةرضم
 رابالا يف لوقلاك اهيف لوقلا لزانملا يف رابالا كلذك هل تلق لوقلا اذه ىلع

 لعجي هنأ لوقي ضعبو ، لاق هلوق ىنعم ىلع يعم اذكه لاق . اهنم رجزي ىتلا
 رهظي مل نإو ةرضم هنأ ملع ىرخألا رئبلا ىلإ رهظ نإف . نارطقلا رئبلا ي

 كلذ ىلع لدي امم هريغو ليحكلا نوكي نأ زوجي اذه ىلعو ةرضم هعم نكي م

 كيرش دمعف ضرأ ابس رجؤي رهب هيو يشي لجرف هل تلق ةلأسم
 لاق مث ييأر الو يملع الب اهحلصأو . جوراصلاو رجألاب اهانبف ىكرلا ىلا
 ينيفكي ناك دق رئبلاو هل تلق . هينطعاف تمرغ امم كتصح كيلع كلذ دعب يل

 الإ مرغ يذلا وه هنأل ةصاخ هيلع مرغلاو كلذ هل سيل لاق . كلذ ريغ نم

 كيلع ناكو ىطعأو مرغو قفنأ اميف رظناو . كلذب الإ حلصت مل رئبلا نوكي نأ
 كلذ نودب وأ كلذ ريغب يفتكت تناك نإ امإو . اهنم كتصح ردقب كلذ نم

ج وراصلاب ضايحلاو يقاوسلا لمع ول هنأ امك كيأر ريغب لمع اذإ ءيشب هل سيلف



 . كلذ ريغب هنم يفتكت دق كلذ نأل كيلع نكي م

 . امهدحأ رجزف رئب رجز رخآ لجر نيبو هنيب لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 رئبلا رفحي نأ ةعارزلا هل يذلا لجرلا دارأف . رئبلا تحزنو رجزي مل رخآلاو

 همراغي نأ هنم بلطف ةكرشلا اهيف هل يذلا لجرلا ىلإ لصوف رئبلا ىلإ لصوف
 تلق . رئبلا رفح يف همراغي نأ هيلع لاق . اذه ين مكحلا ام همرغي نأ يبأف

 مكح اهيف هيلع نوكي له هخسن هيلع له . ءافصلا ءاجو نيطلا غرف نإف هل
 . ءافصلا الإ نيطلا هعم رفحي نأ هيلع عضوم يف كلذك . ال لاق

 مهنم دحاو لكل محل اضرأ اورجزي يوط يف اوكرتشا موقو : ةلأسم
 هذه نم ىرخأ هل اضرأ يقسي نأ مهنم لجر دارأف . مهنيب رئبلا مفو . ةعطق

 نم دحأل سيلف اهنورجزي ةفورعم عطق يف اوكرتشا موقلا ناك نإف . رئبل
 رئبلا ءام اومستقا موقلا ناك نإو . هيلع اوكرتشا ام ريغ رجزي نأ ءاكرشلا

 دارأ نملف رثكأ وأ لقأ وأ نيموي وأ اموي هتصح ردقب ناسنا لكل ناك مايأب
 تناك اذإ كلذو . خسانلا لاق . همايأ يف كلذ هلف دارأ ثيح هءام يحني نأ
 رخا هل لام ىلإ رئبلا هذه نم هءام يحني نأ دارأ نم لام يف بخلاو يراجملا

 . ملعأ هللاو رئبلا يف هل يقس ال

 اهرفحو رئبلا يف باب

 . قيرطلا بنج ارئب ناسنإ رفح نإ تيأرأ هل تلق . ةيواعم يبأ نعو
 وأ نيقتسملا نم ءاملا نم ةبوطرلا لصت الام ردقب لاق . رفحي مث حسفي مك

 ردقب كلذ يف رظني لاق . اعارذ نيرشع ردقب هل تلق . قيرطلا ىلإ نيضوتملا
 . ةرضم قيرطلا ىلع نوكي الام

 سيردا نب دمحم انربخأ لاق يطيوبلا بوقعي نب فسوي انثدح : ةلأسم
 دبع تنب ةرمع مأ نبا نع كاحضلا نع سنأ نب كلام انربخأ لاق يعفاشلا

 كلذو معن لاق . هريغ نمو . رئبلا عفن عنمي ال لاق كلع هللا لوسر نأ نمحرلا
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 كلذ يف ناك اذإف . اهيراجمو رئبلا ضرأ ىلع ةرضم ريغب رئبلا نم ءاملا عزن
 . ررضلا عنم رجحي مل ررض

 ةمراغملا مزلت ةكرتشم رئب مهنيب موقو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم
 ةقشم هجارخا يف مهنم ةعامجلا ىلع نوكي امم هريغو روجنملا لثم ةدعلا يف

 ىلع اعيمج مهيلع كلذ نوكي نأ بحأو . ائيش كلذ يف تظفح امف . ال وأ
 مهلماع نوكي نأ اوربجي نأ اوناك اذإو . ررضلا كلذ يف نأل صصحلا ردق
 نأ اوربج لماع هتصح يف هل عطقني ام لاملا نم هل عقي مل ناك اذإ ًادحاو
 هتصح يف لام نم دحاو لكل عقي مل اذإ . ملعأ هللاو ادحاو مهلماع نوكي
 . ملعأ هللاو

 بغرف عرزت ضرأ وأ لزنم يف راوغ يوط مهنيب ءاكرشو هنعو : ةلأسم

 . اهب عفتني الو اهيلإ جاتحي ال هنأ ءاكرشلا ضعب لاقف . اهرفح ىلإ مهدحأ
 عفتني عجر اذإ ةانابملاو يقاوسلا ليبس اهليبس نوكيو مهدنع رفحي نأ همزلي له

 ىنعم ىلع فقأ مل ملعأ هللا . كلذ يف هجولا فيك مأ همزلي ام در هيلع ناك

 ىلإ اهب نوعفتني اوناك نإ بحأو ائيش اهيف ظفحأ الف رئثبلا امأو . تدرأ ام
 ينبجعي مل اروغ لصألا يف تناك نإو . مهلك مهيلع ناك داسفلا اهيف عقو نأ
 . ملعأ هللاو مهمازلإ

 ءاملا لقف رخآلا عرزي ملو امهدحأ عرزف . نينثا نيب رعب نعو : ةلأسم
 لاق . هعم رفحي نأ عرزي مل يذلا مزلي له رئبلا رفح دارأف . عرازلا ىلع
 . همزلي الف ءافصلا الإ نيطلا هعم رفحي نأ هيلع

 ءاج لجر /و . هللا همحر دمحأ نب دايز نب ديعس هيقفلا نع : ةلأسم

 رخآ ءاجف اهعرزي مل و ارئب اهيف رفحو سيهلاب اهلك اهايحأف تاوم ضرأ ىلإ
 اهايحأ يذلل يهف . ءاملاب اهايحأ يذلل مأ لوألل نوكتأ اهعرزو ارئب رفحف

 اهرادام عرزأ ةثالث اهميرحو هرثب رئبلا بحاصلو . سيهلا بحاص نود ءاملاب

 . ملعأ هللاو

 كلت دح يف ارئب رفحف رخآ لجر ءاجف ةميدق رئب هل لجر نعو : ةلأسم
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 حي ر» موسعم تو ةو ادح تدب برعب ال لاف . تفو كلد يث له رئبلا

 . ملعن احسف كلذ يف الو ءاش ام هضرأ يف رفحي نأ لجر

 اهميرحو جالفألا يف باب

 اوقسي جلفلا يف ءام مهل نأ ملعأ سيل توحل لهأ نع ديعس ابأ تلأس

 اومتعيو . اونيعتسي نأ سرا يذ جلف يف ءاملا مهل نيذلا ةيرقلا لهأ دارأ نأ هب

 . ديدحلاب مهيلع متحيو معن لاق . مهعم جرخي نا زوجي له مهيلع
 ةئامثالث لاق نم لاقو . عارذ اتئام لاق نم لاق رهنلا ميرحو : ةلأسم

 . عارذ ةئامسمخ لاق نم لاقو . عارذ

 ةئامسمخ لاق نم لاق . رهنلا نع رهنلا حسفي لاق ةيواعم يبأ نع : ةلأسم
 لودعلا ىري اك موق لاقو . عارذ ةئامئالث لاق نم لاقو . هريغ نمو . عارذ

 ىري ام ىلع وأ لدع يدهاشب ةرضملا حصت ىتح لاق نم لاقو . ةرضملا

 فيلأت يفو . رئبلاب رئبلاو . رهنلاب رهنلا رضي ال ام ردق نولئاق لوقيو . لودعلا
 نارطقلا هيف نوحرطي ةكمب لاق هنأ بسحأ بوبحم نب دمحم ركذو ناطحق يأ
 هنأو هءام بذجي هنأ ملع نارطقلا حير رهظ اذإو هلوق لاق هنأ ظفحأ سيلو

 هريغو ليحكلا نوكي نأ زوجي لوقلا كلذ ىلعو رثأ هيف يعم سيلو ينبجعيل

 . رئبلا ميرح ىف ينعي ةخسن كلذ ىلع .لدي امم
 رهنلا ميرحو اعارذ نوعبرأ رئبلا ميرحو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 كلذكو كلذ نود ارهن رفحي نأ دحال سيل رثالا يف دجويو . عارذ ةئامثالث

 كلذ لعف نم عنميال لاق هنإ هللا همحر يلع نب ىسوم نعو . رئبلا ميرح يف
 لوقب ذخأ انأ رثؤملا وبأ لاق . رعبلا وأ رهنلا اذه صقني كلذ نأ ملعي ىتح

 . رثألا يف ءاج ام هيف ذخأف رهنلا يف امأو . ةصاخ رعبلا يف يلع يأ
 اودارأ اذإ امهنيب حسفي مك راهنألا نع لعس هنأ هللا همحر ةيواعم وبأ : ةلأسم

 يوطالا حسفي مكف تلق . عارذ ةئامسمخ لاق نم لاقف جلف رفح اوثدحي نأ
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 نوعبرأ لاق نم لاقو . هريغ نمو . عارذ ةئامثالث لاق نم لاقف . رهنلا نع
 تلق . ةرضنملا حصت ىتح موق لاقو . لودعلا ىري اك لاق نم لاقو . اعارذ
 ام ردق نولئاق لوقيو . اعارذ نوعبرأ لاق عرازملل يوطالا نع حسفي مكف

 . تفرص رهنلا صقن تحزن اذإ رئبلا تناك اذإ . رئبلاب رثبلاو رهنلاب رهنلا رضيال
 مهنع فرص صقنف رهن بنج رفح اذإ رهنلا كلذكو

 نم لاقو . عارذ ةئامثالث لصألا لام غارفتسا دعب جلفلا ميرحو : ةلأسم
 . عارذ ةئامسمخ لاق نم لاقو هميرح وهف هب رضيال ام ردقب لاق

 اهعرزيو اهمسي نأ هل له . جلف باقث هضرأ يف لجر نعو : ةلأسم
 ال لاق جلفلا لهأ ةهبج هل نذأ نإف تلق . هل ضرألا نوكت نأ الإ ال لاق
 . مهلك جلفلا لهأ هل نذأي نأ الإ كلذ هل زوجي

 يف شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع أ يضاقلا نع هنأ بسحأ : ةلأسم

 نأ رئبلا بحاص هل حمسي نمم هريغ وأ اهبحاص دارأف اهنم فزنيو رجزت رئب
 . ال مأ كلذ هل زوجيأ موقل ليبق برق رئبلا تناك وأ هلام ىلإ ًاجلف اهجرخي
 ميرح يف تناك وأ ليبقلا باحصأ هرك اذإ تفصوام ىلع كلذ زوجي ال لاق

 زئاجلا قيرطلا لثم يداولا مساقلا نب رمع لاق . رخا لوق كلذ يفو . ليبقلا
 . اثدح هيف ثدحي نأ دحأل زوجيال

 مشاه ىلإ ناميلس نب دمحمو ةفيذح ييأ نب ءالعلا باوج نمو ةلأسم

 رحب ىلإ هنم يضفي موقل لام هلفسأ يفو ليسيل يداو نع هتلأسو . مهجلا نب
 هنم اوعطقف يداولا ىلعأ يف موق عقوت ريثك ءام بحاص وهو عفنيال ثيح وأ
 اوبهذي الأ اوعطق يذلاو . ال مأ نولفسألا ىبأ نإ كلذ مهل زوجيأ ةيقاس ائيش

 ءالؤه نم ىلعأ نم نورخآ نوعفريو . هب نوفتكي ام نيلفسألل يقبي هلك ءاملاب
 نم نوعنمي ال سانلا نأ ملعاف كلذ مهيلع نولفسألا يبأف عفانملا هيف اوبلطف
 اوجرخأ يذلا يف ناك نإو . مهنود وه نم ًادحأ كلذ رضي مل ام مهقفارم

 . لبق نم هيلع تناك ام ىلع ءايشألا كرتتلف روج اذهف نيلفسألا ىلع ررض

 . هب دحأب رضي ال يذلا قزرلا بلط نم اوعنمي مل مهب رضي ال ناك نإو
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 باصخألا مايأ يف دئازلا ءاملا نم وأ ليسلا نم ناك اذا اذهو معن . هريغ لاق
 مهلاومأ هيلع تماق يذلا نيلفسألا ءام لصأ هنم نوكي يذلا ءاملا امأو . ةدئازلا
 ثدحأ نإف . مهيلع تبثي رش ثدح كلذ ف مهيلع ثدحي الف ةدايز هيف سيل يذلا

 تفصو ام ىلع ةرضم . كلذ يف نيبتت ىتح لاق نم لاق دقف ثدح كلذ ىف

 ةئامثالثب " ءام غارفتسا دعب جلفلا ميرحو . كلذ زوجيال لاق نم لاقو
 ةئامسمخ لاق نم لاقو . هميرح وهف هب :رضي الام رادقم لاق نم لاقو . عارذ
 . عارذ

 يرجت دعاوسو نويع هيفو ضرأ يف حيسي يمالسإ جلف يف ليقو : ةلأسم
 دعاس ىلع ةرابالا لهأ عقوتف جلفلا مهيديأ يف نيذلا ريغ موقل ةراثإ وهو هيلإ

 نيعبس هيلإ رج ول هنإ هدعسم لاقف . هورفحف هيلإ يرجت يتلا جلفلا دعاوس نم

 يلوأ ءاملا لهأف اهيلع حاسو اميشغ ضرأ لكو هيلإ رج امب ىلوأ ناك ادعاس
 . ةراثألا لهأل يهف ءاملا هشغي ملف ضرألا نم بعص ام الإ اهب

 اهنم لمحي نأ دحأل سيل جلفلا يف حرطت يتلا كبانملا نأ تعمس : ةلأسم
 يف حرطت يتلا كبانملا مكح نأل جلفلا ءامب عفتني نأ هل زوجي اميف الإ ءاملا
 . ملعأ هللاو جلفلا باحصأل جلفلا

 عرزلا نم اهرفحل مكحي مك باقث يه يتلا راهنألا نع هتلأسو : ةلأسم
 نم اهيزجي مك لاومألا حلاصمب ةربخلا لهأ رظن اوفلتخا اذإ لاق . اوفلتخا اذإ

 . رارضا الو مالسإلا يف ررض ال هكلع يبنلا لوقل ررض الب عارذ
 رسلا لهأ نم اموق نأ ةقث وهو ينالهبلا دلاخ نب مشاه انربخأو : : ةلأسم

 نأ جلفلا لهأ جتحاف هنم بيرق اياكرو جلف يف ىلع نب رهزألا ىلإ اوعزانت

 اهنيب رئب لك نأ ىلع نب رهزألا ىأرف . مهجلف صقن ترجز اذإ اياكرلا هذه
 لكو . رجزلا نع عفرت الو . اهلاب تناك رثكأ وأ عارذ ةئامثالث جلفلا نيبو

 . رجزت ملو اهنع رجزلا فرص . عارذ ةئامئالث نم لقأ جلفلا نيبو اهنيب. رئب
 صقني جلفلا اذه ءام نأ ةنيبلا جلفلا لهأ نأ ىلع ىأرف يلع نب ىسوم امأو
 هللا امهمحر يلع نب ىسوم ترضح هللا دبع وبأ لاق . اياكرلا هذه رجز نم
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 ةنيبلاب جلفلا لهأ اعدف ةلأسم هذه لثم يف هخسن هذه يف موق هيلا عزانت دقو
 نإ لاق هللا دبع ابأ نأ بسحأو رئبلا هذه رجز نم صقن مهجلف ءام نأ
 . هنم نم ايرف رجزت يتلا اياكرلا ضعب اوعزان هخسن هعزان ثدحملا جلف باحصأ

 مهتوعد ام ىلع نودهشي ادوهش كورضحأ ولو . يلع ابأ اي تلقف لاق

 تلقف لاق . هللا دبع ابأاي تنأ لوقت امف لاق بيغلا ىلع مهتداهش لبقت تنكل

 ىهتنم عضوم نورظنيو رجزت امب رئبلا هذهو . جلفلا اذه ىلع لودعلا فقت
 لودعلاو . رئبلا هذه اورجزي نمل نورم اي مم . رئبلا هذه ةيحان نم هيرج يف ءاملا

 نأ لبق نم ناك امع صقن هوري م ن جلفلا نم ءاملا برض ىلإ نورظني
 جلفلا اذه ءام لودعلا ىأر نإو . اهرجز نع اهلهأ فرصي مل رئبلا هذه رجرت

 . اهرجز نع رئبلا هذه لهأ فرص رئبلا هذه رجزت نأ لبق نم ناك امع صقن
 رهزأ نأ نارمع ينربخأ حبسملا نب دمحم لاق . هريغ نمو . يلعوبأ تكسف لاق
 عرذلاب نمحرلا دبع نب حيسم ىلع ثدحملا لهأل مكح هنأ هللا همحر ىلع نب
 جلف رفح ىلع بوبحم ينبل جلف بهذ دقو نفد يوطألا نم هيف لخد امف
 . بيغ اذه رجز نم صقني وأ هصقني هنأ ملعت ىتح اولاق يذلاو . ةكمب موقل

 . اقدص اولاق مهن :أل يلوأ يعم جلفلا صقنا رجز اذإ هنأ اولاق يذلاو
 ىلع تفقو مصألا ىلع نب دمحم نب يلع نسحلا يأ خيشلا نع : ةلأسم

 ىلعألا باحصأ اوبحش اذإف . رخألا نم ىلعأ امهدحأ ة ةيرق يف نيجلف ىيف لوقتام

 . هيف ىرتام كلذ يف اومكتحاف . هؤام لفسألا باحصأ 0»ىلع صقن مهجلف
 كلذ زجي مل دحاو امهارجمو . دحاو عضوم نم امهجرخم ناك نإ هنإ : باوجلا

 ادحاو امهجرخ نكي مل نإو . ةمسقلاب ءاملا نوكيو اولعفي نأ ىلعألا باحصال
 ىلعألا باحصألا زئاجف . عارذ ةئامنالث نم رثكأ امهنيب ناكو ادحاو امهارجمو
 انيقي ملعي ىتح مهعنم لفسألا باحصأل سيلو . مهجلف بحش لفسألاو

 | ةئامثالث نم لقأ امهنيب ناك نإو . ةلداعلا ةنيبلاب لفسألا كلذ ءام بذجي هنأ

 رضي العف كلذ مهل زجي مل لاق نم مهنمف . كلذ يف ءاهقفلا فلتخا دقف عارذ

 )١( لعنلاب لعنلا ونح يبوخلاو توض جلف ةلأسملا هذه لثم .
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 هللاو نورخا كلذ زاجأ دقو . رئب رفح ال و جلف بحش نم مهناريج جلفب

 . ملعأ
 يأ خيشلا نع بسحأ | خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 ناك ام امأ لاق . جالفألا ىلع نوكت يتلا رجزلا يف فزانملا نع هتلأسو دمحم

 ثدحأ ناك نإ امأو . ىرج امع لازي الو هلاحب وهف ثدحأ ىتم ملعي ال اميدق

 . كلذ نم اوعنميو عفري هنإف جلفلا لهأ ىلع

 هللا همحر دمحم ابأ خيشلا نأ شيرق نب ديعس مساقلا وبأ لاقو : ةلأسم

 يهف تثدحأ ىتم فرعت مل اذ اهنأ جالفألا ىلع يتلا فزانملا يف لوقي ناك

 ناك امنإ اهبحاص نأ ملعي ىتح اهلاح ىلع يهو . هل تكردأ نمل يهو . اهلاحب

 . ةيطع وأ ةمعطب فزني

 اه نأ لودع دوهش دهش جلف نم رجزلاب ىقست ضرأ نعو : ةلأسم
 . ريثك سانل جلفلاو هلك نامزلاو فيصلا جلفلا اذه نم اوقس هخسن ىقسم
 دا مهل عطقيأ كلذ مهل نوكي نأ ىرت فيك موق نود موق ىلع اوخلأ امرو
 اقسملا مهل حصو كلذ يف فلتخا نإف . اوقس اودارأ ام ىلع مأ فورعم

 ضرألا هذه يقس يفكي . لودعلا هاري ام ردقب جلفلا اذه نم مهضرأل

 . دلبلا لهأ ىقاستي ام ىلع فورعم دا يف اهل هوعطقنف
 فزانملا نعو ىنايسبلا نسحلا يبأ خيشلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 دلبلا قحل رهنلا كلذ نم تفزن اذإ ةعساو ضرأ يهو مئاقلا رهنلا لع .
 باحصأ اوعنمي لهو تلق . سانلا ءام نم اوفزني نأ كلذ مهل سيل لاق .

 بابرأل زئاج لاق . ءاملا بابرأ يأرب الإ جلفلا كلذ فزن نم عضاوملا كلت
 ةجح مهل له تلق . سانلا عنم هل سيلف هل ءام ال نم امأو . مهعنم ءاملا
 اندجو انإ اولاق نإف تلق . 7 حص ام الإ ال لاق جلفلا كلذ باحصأ ىلع
 نكمي هنأل ال لاق ةجح مهل نوكي له كلذ نم اوفزني لزانملا هذه باحصأ
 بابرأ نم ةحابإ نم امأو . مهئام نم اما راوجب اوفزني مهوكردأ نيذلا نأ

 ةيلهاجلا يف ءاملا يف فورعم قح مهل حصي نأ الإ اذه يف مهل ةجح الف لاملا
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 زئاج ريغ اضيأ لوهجملاو . تبثي الف ىوعد امأف . مالسالاو
 هللا همحر دمحم ابأ خيشلا نأ شيرق نب ديعس ب مساقل وبأ لاق : ةلأسم

 يهف تثدحأ ىتم فرعت مل اذإ اهنأ جالفألا ىلع يتلا فزانملا يف لوقي ناك

 ناك امنإ اهبحاص نأ ملعي ىتح اهلاح ىلع يهو هل تكردأ نمل يهو . اهلاحب

 . بابلا ممت . . ةيطع وأ ةمعطب فزني

 حفص لوأ يف اهتدجو ةلأسم هذهو هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق

 جلف يف هذه يهو بابلا اذه ف اهتبتكف باتكلا لوأل ضيبملا قرولا نم ةقرو

 تلصو . هللا همحر يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع يأ نع مين يذ

 هتلأسو . يلاعسلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب ركب يبأ لإ
 . بوتكم وه اذإف هرضحأف مين يذ جلف رمأ يف هدلاو هتبثأ ناك تبث نع

 ةنس لوألا عيبر نم نولخ رشعل دحألا موي انرضح محرلا نمحرلا هللا مسب

 ابرعم ًاحيرش هل هانيأرو من يذ جلف جرخي ثيح لل ةئامعبرأو نيرشعو نامث .

 نيثالثو ةسمخ وحن برغملا ىلإ هتيقاس يقرش ءاملا جرخي نيتللا نيتعلقلا دح نم.

 نم رضحمب هطخب دمحأ نب دمحم كلذ بتكو . ةيقرشلا ةيق ةيقاسلاب ًاطلتخم اعارذ
 دمحم نأ دمحم نب دمحأ ركب وبا لاقو ملعملا هللادبع نب دمحمو دمحأ هدلاو

 ناكو هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع ينبا رمعو دمحم دج وه ملعملا هللادبع نبا

 تبثلا هذه نع هتلأسو دمحم نب دمحأ ركب يبأ ىلإ هيف تلصو يذلا مويلا
 ةئامعبراو نيعبسو عست ةنس نم ةجحلا يذ نم نيقب لايل عبسل نينثألا موي

 رخا باتك يف هطخب تبثلا اذه اضيأ دمحأ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ بتكو
 دمحح هيخأ .. نباو دمحم هدلو ةرضحب كلذ ناكو . مويلا اذه يف ريغص ظيلغ

 ريغ لاق هبتكي وهو تبثلا اذه هيلع يلمي اذه دمحم هيخأ نبا ناكو رمع نب
 تدعاف نيملسملا راثآ يف اهتدج و اهسفن ةلأ اسم هذهو . فيضلملاو فلؤملا

 . كلذك اهتدعأف تبتك دق امع اهيف قئاثو ةدايزل اهتباتك
 نسحلا نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ ىلل تلصو : ميحرلا نمحرلا للا مسب

 وه اذإف هرضحأف ن يذ جلف يف هدلاو هتبثأ ناك تبث نع هتلأسو . يلاعسلا

 عيبر نم نولخ رشعل دحألا موي انرضح ث ميحرلا نمحرلا هللا مسب بوتكم
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 انيارف ن يذ جلف جرخي ثيح لإ ة هنس ةئامعبرأو نيرشعو نام ةنس رخ آلا

 وحن برغملا ىلإ هتيقاس يقرش ءاملا جرخي نيتللا نيتعلقلا دح نم ًابرغم ميرش 4 هل
 دمحأ نب دمحم كلذ بتكو . ةيقرشلا ةي ةيقاسلاب اطلتخم ًأعارذ نيثالثو ةسمخ

 دمحم نب دمجأ ركب وبأ لاقو . ملعملا هللا دبع نب دمحم هدلاو نم رضحمب هطخب

 هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع ينبا رمعو دمحم دج وه ملعملا هللا دبع نب

 نع هتلأسو دمحم نب دمحأ ركب يبأ ىلإ هيف تلصو يذلا مويلا ناكو ملعملا

 نيعبسو عبس ةنس نم ةجحلا يذ نم نيقب لايل عبسل نينثألا موي تبثلا اذه

 ظيلغ رخا باتك يف هطخب تبثلا اذه اضيأ ركب وبأ بتكو . ةنس ةئامعبرأو

 . رمع نب دمحم هيخأ نباو دمحم هدلو رضحمب كلذ ناكو . مويلا اذه ف ريغص

 انه تدجوو . هبتكي وهو . تبثلا اذه هيلع يلمي اذه دمحم هيخأ نبا ناكو

 ىذلا تبثلا اذه نأ ناميلس نب ىسوم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق . حلاص نب

 هلوق ناكو . ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع يبأ طخب حفصلا اذه ىف
 حلاص نب دمحم نب دمحأو يحنلملا دمحأ نب ىسوم يلع يلأ نم رضحمب اذه

 . ةنس ةئامسمخو نيرشعو عبس ةنس ف اذه حلاص نب لمحم نب دمحأ بتكو

 عستل نينثأل ا ةيشع تبثل ا اذه ناميلس نب ىسوم نب دمحم نب دمح ] بتكو

 نم 'ىرخأ ةلأ اسم هذهو . ةئامسمخو نيثالثو ثالث ةنس نابعش رهش نم نيقب

 . توض جلف لهأ يف ىهو . يناثلا تبثلا اذه هنم تبتك يذلا باتكلا اذه
 يلوخلا باحصأو . توض جلف لهأ فلتخا دق ناك لاق . يبوخلا باحصأو

 حرط اضيأ هنأ بسحأو يداولا ضرع يف هلبحأ عطقو بارتلاب توض ردم يف
 هاجن دمحم ينأ يضاقلا ىلإ اومكاحتف يبوخلا جلف كلذ نم صقنف بارتلا اهيف
 يأ نب ناهبن دمح وبأ خيشلا رضصح نم ةلمج ف ناكو . يحنملا ىسوم نب

 نسحلاو فسوي نب دمح نب فسويو ميهاربا نب دمح هللا لبع وبأو . رمعملا

 قافتالا ىرجف نيجلفلا ةابج نم رضح نم رضحو . نسحلا نب دمحم نب

 نيجو ىلع بارتلاب اوددمي مهنأ ىلعو يداولا يف ةضرتعملا لبحلا ةلازإ ىلع
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 ىهتني ام ىصقأ نإو . ةيقاسلا نم زرغأ ردملل عطقي ال نأو . يقرشلا ةيقاسل

 اننم ةيليهسلا نيرادلا ن يضفت يتلا قيرطلل ةلباقم ةريغص ةاشح ىلإ "
 ىشخت يتلا رادلاو رمعملا يبأ نب نسحلا يبأ خيشلا ةثرول قيرطلا هذه ىليهس
 راد يداولا لب امم اهضعبو . رمعملا يأ نب هللا دبع يأ خيشلل قيرطلا هذه

 . ةنس ةئامعبرأو نينامثو نامث ةنس يف كلذ نأ بسحأو . ناميلس نب ىسومل

 عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ىضقنا

 دجسملاو رهنلاو رحبلاو رئبلا ميرح يف باب

 ل هللا لوسر لاق لاق باهش نب رمعم نع دلاخ نب دمحم ينربخأ
 اعارذ نورشعو ةسمخ يدلبلا ميرحو . ةخسن اعارذ نوسمخ ةيداعلا رئبلا ميرح

 باتك ىف ةلأسملا هذه اندجو ًاعارذ نورشعو ةسمخ ةثدحملا رئبلا ميرحو

 نوسمخ ةيداعلا بيلقلا ميرح يف ةنسلا نأ هخسن يفو . ةيواعم يلأ ىلع ضورعم

 اهب ىدتبا يذلا يدبلا ريسفت اعارذ نورشعو ةسمخ يدبلا ميرحو . اعارذ

 . مالسالا لبق ةروفحم يتلا ةيداعلا رئبلا يه بيلقلاو . مالسالا يف ترفحف

 لامشو نيمي نعو لفسأو ىلعأ نم عارذ ةئامئالث رهنلا ميرحو : ةلأسم
 . ةفورصم هنع ىديألاو ميرحلا رهظ كلمي الو رئب الو رهن كلذ ف ثدحيال

 ةئامسمخ لاق نم لاق رهنلا نع رهنلا حسفي لاق ةيواعم يأ نع : ةلأسم

 ليق دقو لاق . هريغ نمو . عارذ ةئامثالث ليق دقو لاق . هريغ نمو . عارذ

 . لدع يدهاشب ةرضملا حصت ىتح لاق نم لاقو . ةرضملا لودعلا ىري ك

 . عارذ ةئامثالث رهنلا نع يولطلا حسفيو اضيأ هنعو . لودعلا ىري ام ىلع و

 لاقو . اعارذ نيعبرأ موق لاقو . لودعلا ىري اك ليق دقو لاق هريغ نمو
 ًاعارذ نوعبرأ لاق رئبلا نع رئبلا حسفيو هنعو . ةرضملا حصت ىتح لاق نم

 اذإ رعبلا تناك اذإ رهنلاب رهنلاو . رئبلاب رئبلا رضيال ام ردقب نولئاق لوقيو
 فرص رهن بنج ىلإ رضح اذإ رهنلا كلذكو . تفرص رهنلا صقن ترجز
 الإ فرصت رئبلا صقن ترجز اذإ تناك اذإ كلذكو لاق هريغ نمو . مهنع
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 اعارذ نوعبرأ رحبلا ميرحو لاق هنعو . ًاعارذ نيعبرأ نم رثكأ رئبلا نوكت نأ

 نمو . كلذ دعب تويبلا مث 7 قيرطلا مش 7 ًأعارذ نوعبرأ رحبلا دم لصيام دح نم

 كلذو تويبلا ش قيرطلا مث عارذ ةئامسمخ رحبلا ميرح ليق دقو لاق هريغ

 ضرألاو رهاوظلا يف يرلل ميرحف تلق هنعو . رحبلا دم يهتني ثيح نم
 دقو لاق . هريغ نمو . قيرطلا رضي الام ردقب كلذ يف رظني لاق عرزت يتلا

 حسفي مكف تلق هنعو . اعارذ نوعبرأ ثابارخلاو رهاوظلا يف قيرطلا ميرح ليق
 بهذ ش ىضوتو لوبلا قارأ ش نذؤملا ناذآ عمس اذإ ثيح نم لاق دجاسملا نيب

 . ادجسم اونبي نأ مهل زوجي كلانهو . ةالصلا مهعم كردي ملف دجسملا ىلإ

 ءارتي مل اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . ناطلسلا مهعنم كلذ نم لقأ ناك نإو

 رخآلا ةرامعب لوألا دجسملا برخي وأ تارامعلا يف ةيرقلا يف امهو . نادجسملا

 . كلذب سأب الف هيلإ سانلا لوحتي

 نم لاقو . فصنو عارذ ردجلا ميرحو ناعارذ دجسملا ميرحو : ةلأسم

 . ناعارذ ةيقاسلا ميرح لاق

 كلت دح يف ارئب رفحف رخآ لجر ءاجف ةميدق رئب هل لجر نعو : ةلأسم
 عنمي الو امولعم اتقو الو ادح كلذل فرعن ال لاق . تقو كلذ يف له رئبلا

 . احسف كلذل ملعن الو ءاش ام هضرأ يف رفحي نأ لجر

 هلعل رحبلا ميرحو اعارذ نوعبرأ رئبلا ميرح رفعج نب عماج نمو : : ةلأسم
 . كلذ نود ارهن رفحي نأ دحأل سيل راثآلا ف دجويو عارذ ةئامثالث رهنلا

 عرازملل يوطلا نيب حسفي مكف تلق ةيواعم يبأ نعو . رئبلا ميرح يف كلذكو
 { رهنلاب رهنلاو رئبلاب رئبلا رضت الام ردق نولئاق لوقيو . اعارذ نوعبرأ لاق

 ٍ ِ : هريغ نمو
 . اعارذ نوعبرا رئبلا نع رئبلا ميرحو : ةلاسم

 نب رمع صفح ينأ ىلإ رمع نب يلع نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 جلف سيلو دودحم ءيش يدنع هل سيل لاق وه 1 . جلفلا ميرح نعو . نيعم

 . هردق ىلع جلف لكل امنإو ابق جلفك يدنع ىكلملا
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 راهنألا لخد اميف باب

 هوكرتف مهجلف رسك موقو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نعو لويسلا نم
 لجر دسف جلفلا مسق ىلع هومسقو جلفلا ةيقاس يف يداولا نم ءام اوعفرو
 ةفصلا هذه تحصو يلاولا ىلإ هنم دسملا عقوف هدنع نم هدسف رخا ءاجف ءاملا

 هتلمتحا امف . ال مأ ةفصلا هذه ىلع ءاملا اذهل داسلا بقاعي نأ هل زوجيأ هدنع
 سيلو . حابم ءام نم ناك اذإ جلفلا لصأ ريغ نم ناك ولو مل وهف مهتيقاس

 . ملعأ هللاو ائيش كلذ نم دسي نأ ءيش جلفلا يف هل سيل نمم دحأل

 ٨ ترا هل تلق . ديعس أ نع بسحأ ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 دق لاق . مهلك هرونجلا لهأل نوكيأ جلفلا ةيقاس يف ليسلا لمتحا

 1 لاق نم لاقو مهلك ةرونخلا باحصألا هنإ لاق نم لاقف فالتخاب كلذ
 ناك نإ تيأرأ هل تلق . حابم وه كلذ ىلع داز امو مهئام رادقمب ةرونجلا

 رادقمب بلغألا ىلع محل كرتي يدنع لاق . رثكي ةرمو لقي ةرم جلفلا ف ءاملا

 لوقي نم لوق ىلع . حابم ةيقبلا نوكتو جلفلا رومأ نم بلغالا نوكي ام
 . هيلع كردأ ام ىلع وهو كرديو فرعي لصأ هل جلفلا ناك .نإ كلذ

 نوكي امنإف جلفلا لخد اذإ ليسلا يف ليقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هل ناك نمم عيمجلل وهف كلذ ىلع دازامو لصألا ءام رادقم جلفلا بحاصل
 بحاصل امنإو اهنم يقسيو ةدايزلا كلتب يقسي نأ ءام هل نكي مل وأ ءام جلفلا يف
 ةدايزلا نأ دلبلا ةنس ناك ولو ليق دقو . عيمجلل ةدايزلاو ءاملا لصأ جلفلا
 اذإ جلفلا يف باب . ءاملا لصأ الإ مهل سيلو . مهل كلذ سيلف ءاملا باحصأل

 هلهأ ىلع سبتلاو نينس لحملا مهيلع يتأ جلفلا لهأ نعو هراوأ تسبتلاو سبي
 مهيف ةليحلا فيك تلق . هوجرخأ مث هئام عضوم مهنم دحاو لك فرعي ملف
 نم عمتجا ناف تلق . ميتيلاو بئاغلا مهيفو هئام ىلإ دحاو لك ريصي ىتح

 مهنم لك فرعي ىتح جلفلا اذه ىلع ماهسلا اوحرطو دلبلا بابرأ نم رضح
 تلق . الكو بئاغلاو ميتيلل كلذ ماقي نآ الب كلذ مهعسي له هئام عضوم

 جلفلا اذه نم هئام ىلإ مهنم دحاو لك ريصي ىتح هولعفي نأ مهل زوجي فيكو
 اذهف . هئام عضوم نيأ مهنم دحاو لك فرعي ملف سبتلاو رستعا دق يذلا
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 نوحرطيو جلفلا ةابج ىلا كلذ نأ هيف تكردأ ةفلاس ةنس هل نكت مل اذا اندنع

 ميتيلاو بئاغلل ماقيف مسقي مسقب سيل اذه نأل ةفورعملا رئابخلا ىلع مهسلا

 نم ةابجلل يدنع كلذف . جلفلا اذه نم عبمجل عمجي حالصإ وه امنإ .الك و

 يف ةفورعم ةنس هل تناك نإو جلفلا لهأ نم رضح نم دنع ادعاصف نينث

 يتلا هتنس ىلع يدنع وهو سابتلالا نم جورخلا دنعو . عفرلا دنع ءاملا ءوشن

 تناك ام ىلع يتأي ىتح هيلي يذلا ش هيلي يذلا ش أدبي ناك نم .7 تكردأ

 . لصألا نم لطاب كلذ نأ ملعت ىتح كلذ نم هيلع يتأي ةداعلا
 ةيرق يف ءام هل لجر . حابشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يقسيو رهنلا كلذ نم ءام ذخأ هل له هايملا ترستعاو اهنم ريدايبلاو اهلهأ قرفت
 قفتي وأ هتقو يف هنيعب هءام فرعي نأ الإ كلذ هل لسيل . ال لاق هعرز هب

 . همسق ىلع دلبلا لهأ
 كمحر تلأس ىسوم نب دمحم ىلإ ديعس نب دمحم نم باوج : ةلأسم

 هتصح دحاو لك فرعي ناك مر وأ لصأ جلف مهنيب موق نع هخسن موق يف هللا
 هنع سانلا باغو جلفلا رسك م . فورعم دا نم فورعم رود نم ءاملا نم

 نولعفي فيك اوفرعي مل اومدق املف . راهن وأ ليل نم لبق نم مهءام اوفرع دقو
 لك ذخأي نأ مهنم بحأ نم بحأو . همسق ديريال نمو ماتيأو بايغأ هيفو

 لوقب ءاملا حصي و مهضعب ريغو مهضعب زاج أف . ناك ام ىلع هءام دحاو

 لاق نإ هنأ اذه يف يدنع ناك يذلاف تاقث لوقب وأ هل ةقث ال نمو لامعلا

 يف هءام ناسنإ لك ذخأو مهلوق لبق مهئام عضاوم سانلا اوفرعو تاقثلا هيف

 هلجاو مهتاقث عمتجي هنأ يدنعف . دغار وهو الصأ نبتسي نإو . هعضوم

 مهماهس عضاوم اوفرعي ءالكو هخسن اليكو بئاغلل اوميقيو جلفلا لهأ
 ةرثك يف اندنع جالفالا ناك كلذكو . الوأ ناك ام ىلع هنودريو ءاملا اومسقيو

 داوبلاو رئابخلا ىلع مهسلا حرطيو ناك ام ىلع هنومسقي نورضحيو دغري ءاملا

 ذخأي نأ دحأل زوبي الو . ال مأ وه قحأ ملعأ هللاف دحأ نع اذه ظفحا مل و
 الصأ ناك ءاوسو . ةلغل ناك ءاوسو . هذخأيف هعضوم فرعي نأ الإ هءام
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 . هللا ءاش نإ قحلا هجوب كلذ يف رظناف ًامر و

 ىلع ىرت ام تلق لاق رظنلا نب دشار نإ ديلولا نب دمحم ىورو : ةلأسم
 هريغو ريشب ىلإ فلتخن نحنو هتايحو ريشب نامز يف هايقسو لاملا دارأ هلعل ءاملا
 يعم ناك هنأ ىأرو ماهسلا ىلإ هودري نأ ىوزن لهأ دارأ املف نيملسملا نم

 وأ ةيرقلا لهأل هلعجأ لاقف . هنع ريشب تلأسف . مهس لضف وأ مهس طلغ
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو . ءاملا لهأل

 دمحم نب رمع صفح ابأ دمحأ نب نسحلا يلع وبأ هب باجأ اممو : ةلأسم

 يذلا تاوسقلا جلف وهو فورعملا انجلف نإ مكاياو هللا انمحر اوملعأ نيعم نب

 ترثك نأ ىلإ اهب سانلا عفتني ننس هل تناك يكزإ ةيرق نم ىحرلا ةلحم يقسي
 هرج ءام ىرتشا نم لك نأ كلذ نم ناكو تانحلا لاخداو هيف تاضراعملا
 هضعب نابأو ًارطش هلعجو انباحصأ ضعب كلذ عنم يف ضرتعا نأ ىلإ هئام ىلإ
 نيثالث لك ارثأ نيتس ةرونج لك يف ةروبخ ةرشع يتنثا هيف ةلمجلاو ضعب نع
 يف نيرشعو ةينامئو عضوم يف نيثالثو نينثا ةرونج هنمو . عضوم ييف ارثأ

 وحن ىلع عضوم ىف قابلاو عضوم يف رثأ فصنو راثا ةسمخ هنمو . عضوم
 . رمع عنم . هؤارش زي ال نا اورمع ديز عنم املف ةروبخ ىدس .لهألؤو اذه
 : ليسلا هرسكي جلفلا نأ كلذ نمو . ةدحاو ةداب يف مهلك ةثالثلاو هللا دبع

 ةلحم ىف جلفلا ىقبيو . جلفلا ةيقاس يف يداولا ءام عفريف جلفلا عفر ءاملا عنميو
 اهنم رسكي يتلا ةرونجلا نم هيلع جلفلا ناك ام ىلع يداولا ءام مسقيف ىدس

 كلذب يقسيف هايملا رسك يف يراوحلا يبأ يأر وحن ىلع رسك يذلا تقولا نم
 كلذ ىلع أشن مهجلف جلفلا لهأ لمع ءاملا كلذ صقن اذإف .. هللا ءاش ام ءاملا
 رسكو ليسلاب هللا يتأ ةنسلا هذه يف ناك نأ ىلإ ريبكلا هيلع تامو . ريغصلا

 جلفلا ىلع قبي ملف ليللا نم تقو يف كلملا دبع ينبب فرعت ةروبخ يف جلفلا
 نيرهش هب اوقسو يداولا نم ءاملا اوعفرو . سانلا نم ةعامج جرخف لمكي ىتح
 هللا ردق نم ىأر قفتاف زيسي ءام هنم ىقبو مهيلع صقنف جلفلا ةمسق ىلع
 الئل يداولا يف ءاملا يتاب اورسكو ةدعاق هجورخل اولعجو جلفلا بابرأ نم
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 جلفلا لهأ نم هللا ردق نم يأر قفتا جلفلا لمع لمك املف رفحلا نع مهعنمي

 نأ لاقو . ضرتعا نم ضرتعاف . هرسك ىلع اوقفتا ثيح نم ءاملا مسق ىلع
 حابملا ىلع روجحملا لمحي الو روجحم جلفلا ءامو حابم يداولا نم يذلا ءاملا

 ضعب لاقف يداولا ءام باسحب هب دعتسيو جلفلا رسك ثيح نم مسقي اذهو

 اذه ىلعو هب ىلوأ هتنس نأ تيأرف اذه ىلع وأ اذه ىلع نوكي نأ امإ سانلا

 الو كش كلذ يف نوكي الئل كلذ تحرشف . اذه انموي ىلإ سانلا انكردأ

 لوق نم مكدنع ام يلاؤسو هللا مكمحر اورظناف بئاصلا مهيأر راصتقا دعب بير

 اذإ توض جلف نع يتلأسم كلذكو . ريقف هيلإ ينإف ينع رخأتيالو نيملسملا
 خالا هحرش ام ىلع تفقوف هيف سانلا ةاقاسم فيك هوبلك يداو ةبقع اورسك

 هذه نع ةفرعملا فيعض انأو . هتمعن هيلع غبسأو هتجهم هللا سرح زعألا

 ىلع جلف لك نأ هيلع سانلا انكرداو راثآلا نم هانفرع يذلا نأ الإ بابسألا
 انفرع يذلاو . لطاب ةنس اهنأ حصي نأ الإ اهنع لازيال اهيلع كردأ يتلا هتنس
 هئام ىلإ هرج اهنم ءيش هيلإ لاز نمف اهنودداستي ةداب يف اوناك اذإ ءاكرشلا نأ

 كلذكو . ليللا يف ليللا باحصاو . راهنلا يف راهنلا باحصا انجلف ةنس كلذو

 يذلا ءاملا نم قتنغلا نم نوقسي اوناكو توض جلف رسك امل انعم سانلا انكردأ

 نوبساحتي اوناك يداولا يف قتنغلا باحصا هحرط امف توض ةيقاس لخدي

 اوفنأتسا مهنأ ملعأ مل و توض اوعفر اوعجر نأ ىلإ توض نم مهئام ردق ىلع
 لطعتو جلف رسك اذإ ةنسلاو هيلع اوناك ام ىلع اوضم لب اديدج ًاباسح هل
 اذهف . هيف رسك يذلا تقولاب عفر اذإ بسحي امنإو ةلاطعت بسحي مل ةدم

 ريغب هريغ لاق دقو . ليسلا لثم ناطلسلا يراوحلا وبأ لعج دقو هفرعي يذلا
 بحأ الو اهنوعبتي مهتنس موق لكل نأ الإ كلذ ىلع اندنع لمعلا نأ الإ كلذ
 هنودري يلاعسلا جلف يف ةنسلا تكردأ دقو . لوألا هلاح نع كللذ ريغي نأ دحأل

 ثلثلا وحنب رحلا يف . هرود نم رثكأ ىلع ءاشي نم ىلع فورعم تقو يف
 يقابو هحالص يف اهنونطي ىرخأ ةداب ةدايزلا كلت هيف اوداز اذإ هيف نوديريو

 هرود نوكيو فصنو رثأ هل ناك رثأ هل ناك نمف هايملا ىلع اهنومسقي ةدايزلا
 ىلع. اموي رشع ةتس وحن ىلع ءاتشلا يفو مايأ ةرشع ىلع رحلا يف
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 لبقي ملف هيف هل نمم ملكت نم كلذ يف ملكت دق ناكو هتنس تكردأ كلذ
 هتنس ىلع هنأ نيملسملا نم ىأر نم ىأرو مهلوق ىلإ تفتلي مل و مهنم كلذ

 ةنس اهنأ حصي ىتح مهتنس موق لكلو . مويلا ىلإ كلذ ىلع وهو اهنع ريغيال
 قحلا قفاو ام الإ هنم اوذخأت الو هيف اورظناف هتفرع يذلا اذهو هلطاب
 . باوصلاو

 ضرألا ليسلا ءام لوخد باب

 موقل يوط اهلو . اهلك اهيلع مع ليسلا ىرج اذإ ةيطو ضرأ نع تلأسو
 نم مهنمو نيلفسألا نع اوكسمي نأ نيلعألا ىلع له ضعب نم لفسأ مهضعب
 لفسال ا يوطو . هنم لفسأ وه نم ىلع كسمي نأ هل له . ىلعأ وهو عرز دق

 ىلع اطساب ليسلا ناك اذا ملعأ هللاو ىوري يذلاف ىلعألا اذه عدري نأ لبق
 . هللا ءاش ثيح غلبي ىتح هيلع يرجي ناك امع كسمي مل اهلك ضرألا

 عطقف هضرأ ليسلا فرجي فاخ نمعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . يداولا نم رخآ عضوم يف أكتا اذإ هقيرط ريغ ىلع يرجي ءاملا عجرف ءاملا اهنع
 . هضرأ لخدي ىتح ءاملل فدكي نأ هل زوجي له كلذكو . كلذ هعسي له
 . كلذ هل زاج لفسأ نم الو ىلعأ نم دحأب رضيال ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 دحأ ىلع سيل ناك اذإ هضرأ ىلإ يضمي ىتح ءاملا فدكي نأ هل زوجي كلذكو

 . ةرضم كلذ يف

 يفا يذلا رهنلا نع لأست كباتك ىلإ لصو يراوحلا يبأ باوج نم
 ًاموي رشع ةنالث نم راهنلا رود ٩ نيتليلب نيموي هنم ذح أي ناطلسلا نأو . مك دالب

 نيرخا موق ءام ناطلسلا ذخ ايف اموي رشع ةسمخ ىلإ جلفلا رود عجرف . ةليلو
 نود مهنايعاب موق ىلإ دصقي ناطلسلا سيلو . مهلك مهيلع جلفلا رودي ىتح
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 لثم سانلا لاومأ نم بصغ امو . ناطلسلا ىرن انإف تفصو ام ىلعف . نيرخآ
 ذخأ ام نأ مهل انيأرف اندلب لهأ كلذب انع دقو . اعيمج رهنلا لهأ ىلع نوكي ليسلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذب .اولمعف عيمجلا ىلع نوكي ليسلا لثم ناطلسلا
 رحنلا موي هنم رسكي روسكم وهو مكجلف تكردا كنإف تلق : ةلأسم

 مث رخذلا موي رحنلا موي هل ناك يذلا ذخأ رخذلا موي ناك اذإف ىقاستي الو

 ىرت له تلق . كلذ نم جلفلا لهأ عنم ىلع ردقت الو اذه نم كسفن تلقث

 اماف . اذه يف فالتخالا تفرع لاق . اذه مهلعف نم كئام يف اداسف كيلع
 موي هل ناك نم ذخأي نأ زوجيال هلوق ىلعو . اذه نم ائيش زجي ملف خيشلا
 رثكالا امأو . لوقلا اذه يف كيلع فاخأف . جلفلا رود ىلإ رخذلا موي رحنلا
 كعسو ةصخرلاب تذخأ نإو رسك يذلا ءاملا كلذ نوكي سأرلا نم اولاقف
 . لوألا يأرلاف كسفن ىلع تطتحا نإو . كلذ

 وبأ زاجأف اهطلخو اهعمجف سانلا بوبح ناطلسلا ذخأ اذإو : ةلأسم
 كلذكو . اهيف هل ام رادقمب ذخأي نأ ابح اهيف هل ناك نمل هللا همحر يراوحلا
 كلت نم يقسي نأ جلفلا يف ءام هل ناك نمل زاجأ جلفلا نم هوبصغ يذلا ءاملا
 . اهنم هل عقي ام رادقمب اهوبصغ يتلا ةروبخلا

 ةحئاجلا ةلزنمب كلذف . جلفلا نم ءام ناطلسلا رسك اذإ ليقو : ةلاسم
 ام رادقمب ذخأي نأ ءام جلفلا كلذ يف هل نمل زوجيو جلفلا ةلمج نم نوكيو
 مويلا باسح نم جلفلا نم هتصح رادقم ىلع رسكلا كلذ نم جلفلا نم هل

 نم ذخأي نأ ةروبخلا كلت بحاصلو . ناطلسلا يديأ نم كلذ ىلع ردق نإ

 ىلع ةصاخ كلذ نوكي الو كلذ دعب نم هتروبخ هخسن ةروبخ جلفلا ةلمج
 نمم دحأ وهو هءام بصتغا ول امأو . رئاجلا ناطلسلا يف كلذو ءاملا بحاص
 ريغ وهو هيلع ردقو . ةصاخ هءام اذه بصغ دق هنأ الإ ةنطلسلا ىلع ردقيال
 الو . ةصاخ هءام ذخأ نم ىلع كلذف رئاجلا ناطلسلا لثم عيمجلا ىلع رداق

 سأرلا نم جرخيو ليسلا لثم رئاجلا ناطلسلا ليقو . روسكلا ةلزنمب كلذ نوكي
 . جلفلا يف
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 دلبلا لهأ عمجي يذلا جلفلا نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : : ةلأسم
 . ناك ام ءيش هنم يقبو ًاعيش هنم تدس وأ هلك ءاملا تدسف ةبقث هنم تمدبہهنا

 اذه نوكي نمل . صقانلا ءاملا اذهب كلذ يقسأل انأ مويلا كلذ بحاص لاقن

 باحصأ عيمجل ءاملا كلذ نوكيو . هيلع كلذ سيلف تفصو ام ىلعف . ءاملا

 . قراوفلا نم نكي ملو جلفلا لوأ نم ناك اذإ كلذو يلع وبأ لاق . جلفلا

 . ةيرقلا لهأ نم لجر ناتسب يف تناك اذإ ةيقاسلا نعو هنعو : ةلأسم

 انأ ءاملا بحاص لاقف . هنم ائيش وأ ءاملا س ىتح ةيقاسلا يف رادجلا مدهناف
 رادجلا اذه ناف تفصو ام ىلعف . نوكي نم ءام نم صقانلا ءاملا اذهب يقسأ ال

 روسكم وهف ًاعيمج جلفلا باحصأ عمجي يتلا جلفلا ىلعأ نم ةيقاسلا يف مدهنإ
 ناك اذإ ءاملا نم صقنام مرغ هيلعف هيلع هلعل مدقي رادجلا بحاص ناك نإو
 . رادجلا جارخا هيلعو هيلع نامض الف هيلع مدقتي ل ناو هبيع رهظ دق رادجلا

 . ةيرقلا يف ةيقاسلاو هريغو لجرلا اذه اهب ةيقاس يف مدهنإ رادجلا ناك نإو
 رادجلا بحاص ىلعو هدي نم بهذ ءاملاو . ءاملا كلذ مرغ ةيرقلا لهأ ىلع سيلف
 رهظ دقو . هرادج حرطي نأ رادجلا بحاص ىلع مدقت ناك نإ ءاملا كلذ مرغ

 بحاص ىلعو كلذ يف قرفلا مهفاف . ءاملا كلذ مرغ هيلعف . هحرطي مل و هبيع

 . ةيقاسلا نم هرادج جارخا رادجلا
 حالسلاب اودانف مهبلسيو مهلتقيل ودعلا مهيلع راغأ ةيرق لهأ نعو : ةلأسم

 سانلا لغتشاو كلذ نم قرف بره نم برهو . ضعب ىلإ مهضعب اوعمتجاو
 . ءاملا نم تاف ام تاف ىتح مههايم يقسو مهعايض اوكرتو ودعلا ةبراحمب

 دصقي ودعلا كلذ ناك اذإف تفصو ام ىلعف . مويلا كلذ نوكي نم ءام نم

 لهأ بره نرف اروسك كلذ ناك هتبراحمب اوزربو هملظب ةيرقلا لهأ ةماع ىلإ
 بره نمف مهضعب برهو مهضعب براح نإو . كلذك وهف اعيمج ةيرقلا
 اروسك ءاملا كلذ ناك براح نإو هدي نم ءاملا كلذ عاض امنإف هؤام دغراو
 . كل تفصوام ىلع

 تعقو اذإ ناث نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا يلع يبأ خيشلا نع : ةلأسم
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 يقاوسلا ف وأ سانلا لاومأ ف وأ قيرطلا ف هرادج وأ هطئاح عقو وأ دجسملا ةلخن

 . ملعأ هللاو دجسملا لام يف نوكي نأ ينبجعي ينأ الإ ائيش كلذ يف تظفح امف
 رثكأ أ وأ لقأ وأ ءام نم أموي جلفلا نم ذخأ اذإ ناطلسلا نعو : ةلأ اسم

 هشيجل هلزني عضوم لإ هلوحو ٠. ءاملا ءاحر ىلع هحرطي وأ هعارز هب يقسي

 نوكيو ًاعيمج جلفلا باحصأ نم نوكيو . ليسلا لثم انعم ناطلسلاف . هباودو

 هتصح ردقب مويلا كلذ نم دحاو لك يقسيو جلفلا رود نم صقنيو أروسك
 . هتصح ردقب الإ مويلا كلذ ذح ي نأ دحأل زوجيالو كلذ ىلع ردق نإ ءاملا نم

 لجر ءام ىلع عقوف جلفلا رسك اذإ ناطلسلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 . جلفلا سأر نم نوكي لاق نم لاق . ةماع جلفلا لهأ نم كلذ وأ هدحو
 هئام ىلع عقو نمل نوكي لاق نم لاقو . ةماع جلفلا لهأ نم كلذ نوكيو
 لدب هريغ ءام ذخاي نأ ناطلسلا هذخأ اذإ هل سيلو . هريغ نود نوصغملا وهف
 . ناطلسلا هبصغ ام

 لجؤي يذلا ءاملا يف باب

 كرتشم ءام تلق . هنع ةلأسم ولتت اهنأل بوبحم نب دمحم نع بسحأ

 ءامو ليللا يف قلطي ماتيألا ءام ناكو لجأ يف سبحي ءام وهو غلبو ماتيأ نبب
 اهيف دجوف ةيباجلا يف هءام سبحيل غلابلا ءاجف رجفلا عولط دنع سبحي غلبلا

 ليق دق لاق . . عنصي اذام رثكأ وأ لقأ وأ فصنلا رادقم ماتيألا ءام نم ايقاب
 اذإ اذه هءام لجأو ةيقاسلا يف ءاملا رمي ىتح لجألا قلطأو هؤام رضح اذإ هنأ

 ثيح هملعي ليق دق هريغ لاق . هيلع متيلا تسقو رضاح ريغ ءاملا بحاص ناك

 . هل ناك داز امو . غلب

 ءام لجألا يفو . هءام لجؤي لجر قأف لجؤي جلف نع هتلأسو : ةلأسم

 7 . هقلطي هنأ بوبحم نب دمحم نع دجوي لاقف . . عنصي ام بئاغ وأ متيل

 . هل ناك دازامو غلب ثيح هملعي لاق نم لاقو . هءام لجؤي
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 جلفلا داوأ يف ةدايزلا يف باب

 نأ جلفلا كلذ لهأ انكردأ جلف يف تركذو نسحلا يبأ باوج نمو

 ةعارزلا لابس تقو يف كلذو جلفلا رود ىلع ةدايز وأ نيتروبخ هيف اورسكي
 اوطعيو اذكو اذك ناسنا لك رئابخلا كلت اونطل برشلا ىلإ ةعارزلا ةجاحو

 نوقفني نيذلا سفنألا كئلوأ ءانطلا ذخ ًأيو رفح اذإ جلفلا رفح ىف ءانطلا كلذ

 ال نمو ةلمرألاو تيلاو فيعضلا يقبو . مهنم اودارأ نم اوطعاو هرسك ىلع

 زوجي الف هرسكو جلفلا اذه ةصق يف تفصوام ىلعف . كلذ يف هيلع راشي

 اعيمج مهحلاصم نم هنم بال اميف الإ فاعضلاو لمارألاو ىماتيلا ءام رسك

 الو مهتعارز موقت الو . كلذ نم دب نكي مل اذإ مهتعارزو مهجلف حلاصمو

 جلفلا لهأ نم موق ىلع صقني مهتعارزو موقل حالص امأف . كلذب الإ احالص

 هكردأ كلذك جلفلا كلذ نوكي نأ الإ اندنع كلذ عسي الف مهيلع ررضو

 اذه ىلع موق نود موق هينطيو ةعارزلا نيح هتنس كلذك لوألا نع رخآلا

 يف الإ رسكي نأ زوجي الف هيف ثدحام امأو . هتنس ىلع وهف مالسالا هكردأ

 هرسك زوجي الف الإو . عيمجلا ىلع هحالص جرخنو هيف هل ناك نم لك حلاصم

 . ملعأ هللاو ‘تفصروام ىلع روجلاب

 ام امأو . هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يأ باوج نمو : : ةلأسم

 اهنا رهاشلا يفو . جلفلا دا ىلع تداز روسك يف كدنع رهاشلا نم تركذ
 كلذ مده نم دلبلا لهأ ا هيلع عمجأ امف تفصوانم ىلعف . . روج نم تادايز

 الطاب اولعف مهنأ هيف اوعدا رمأ نم دلبلا لهأ هيلع عمجأ ام ىلع زئاجف هخسفو

 ةدايزلا نم مهدا يف هوثبثأ امو . قحلل فلاخم كلذ نأ حصي ىتح ًاقح وأ

 ةبه وأ ثاريم لثم لالح باب نم هذخأ اذإ كلذ نم هدي يف امب ىلوأ لكف

 هذخأ يذلا هنيعب ءاملا كلذ نأ هدنع حصي ىتح ءارش وأ هريغ دي نم ُءانط وأ

 اذه هدي يف زه نمل لمع نم كلذكو لدع ةنيب و بصخغب مارح هجو نم

 مكاحلا دنع هب دهشي ًاملع مارح ءاملا كلذ نأ وه ملعي ىتح كلذ هعسيف . املا

 حصي وأ
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 ملسمل لح ام لالحلا باوبأ نم تاحابملا نأ الولو . لدع يدهاشب هدنع كلذ

 هتكس ىلع بوتكم ذإ قاوسألا نم اذه اننامز يف ارانيد الو ًامهرد يرتشي نأ

 هذخأ ءيش لك نكل . امارح سانلا لاومأ بصخغب نوفرعي نيذلا ةربابجلا ءامسا

 مارح هنأ لالح باب نم هذخأ يذلا ملعي ىتح لالح وهف لالح باب نم

 مالسالا لهأل عساو لصفلا اذه الولو مارح هنأ لدع ة ةنيبب هعم كلذ حصي وأ

 . نامزلا اذه يف بساكملا سانلا ىلع تقاضل

 لهأ نعو : ىسوم نب يلع ىلع ضرعو خايشألا هيف ركاذت اممو : ةلأسم
 هروبخ انجلف رود يف ديرن مهضعب لاقن اوفلتخاو مهل جلف رفح اودارأ ةيرق

 بئاغلا مهنمو ليلقلا ءيشلا هل نم موقلا نم نأل انجلف حالص يف نوكتف اهينطنف
 نوقابلا لاقو . انطلا نم هبوني ام ردقب اهادف هتصح يدفي دارأ نمف دلبلا ين

 . جلفلا رود يف ةدايز الب رفحلا نم انيلع بونيام يطعن نحنو انجلف رود ديرنال

 نأ نوعدي وهو مهجلف رود يف اوديزي نأو كلذ ىلع اوهركي نأ ىرت امف
 . هرفح ىيف هءام ينطأ طعي ل نإف هيلع جتحا ب باغ نم نأ ريغ مهيلعام اوطعي

 ناك هرفحل جلفلا رود يف اوديزي نأ ىلع ةابجلا ضعب قفتا نا يراوحلا وبأ لاق

 ىلع ةروبخلا ءاملا نم هبيصن هل ناك رفحلا نم لع يذلا ىدأ نمف كلذ مهل

 . رشعف رشع هل ناك نإو سدسف سدس هل ناك نإ ءاملا نم مهلام باسح

 ةاقاسمل مدقتملل زوجيامو ءاملاب ةاقاسملا يف باب

 زوجي ال امو هيف هريغل زوب امو جالفألا

 مهصعبو مههايم سانلا هيلإ مض دقو . جلف ف مدقتم لجر نع هتلأ اسو

 اوضارت دقو . هتعارزل هاطعأ و هيلإ ءاج يقسي نأ دارأ نمف . . مهنيب يقاسي

 . هريغ وأ هنيعب هءام ملعي مل و هئام زدقب مهنم هاطعأ نمل زوجي له . كلذب

 رثكأ هاطعأ ولو هل تلق . كلذ ىلع اوقفتا دق اوناك اذا . يدنع اذكه لاق
 . كلذ ىلع اوقفتي نأ الإ كلذ زوجيال يدنع لاق . كلذ هل زوجي له . هئام نم
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 مهضعب لضفي . دارأام اهلضف يف لعفيو دارأ ام اهيف عنصي مههايم هوطعيو
 زوجي الف الإو كلذ زاج اعيمج مهنم ملع ىلع اذه ىلع ناك اذإف . ضعب ىلع
 فيرعلا هاطعأ نمل زوجي له . متي ءاملا باحصأ يف ناك نإف هل تلق . يدنع
 . هريغالو ميتيلا ءام نم فرعيال وهو . هئام ردقب ءاملا نم هدي يف ام ةلمج نم

 . ىقتي امو كلذ نم يتأي امب هنيد يف اريصب انيمأ فيرعلا ناك نإ هنأ يدنع لاق

 وجرأف متيلا رمأ نم هعسي اميف الإ لخدي ال هنأ عدولا تامالع هنم رهظتو

 ةلمج نم هاطعأ و ةقث ريغ ناك نإ امأو . ةنانئمطالا قيرط نم كلذ زوج نأ

 . متيلا ءام نم وأ هئام نم فرعي مل و ضعبب اهضعب ةطلتخلا هايملا نم هدي يف ام

 ضعب يفف . فالتخالا ىنعم يف كلذ لخدي هنأ يدنعف . هل بيطي ءام نم وأ
 هنأ اذه ذخأيام نكمأف فرعي مل و . مارحلاب طلتخا اذإ لالحلا نأ لوقلا

 لوقلا ضعب يفو . مارح هنب ملعي ىتح كلذ هل زاج كلذ لمتحاو . لالح
 كشيال امب لالح هنأ ملعي يتح كلذ ىلع مادقالا هعسي الو لاكشالا هقحلي هنأ
 وأ ةقث هلالح نكمملا ءاملا اذه هل يطعملا ناك نإ هنإ هلوق ينعم ىلعو . هيف
 اذه ىلا ءيش ءاملا يف هل سيل نمم دحأ بلط نإ تيأرأ هل تلق . ةقث ريغ
 ملعيال وهو هل نذأو هاطعاو رجزي وأ فرزني وأ هعرز يقسي هيطعيف فيرعلا
 كلذ بلاطلل سيل هنأ يدنع لاق . سانلا نيب يقاسي هنأ الإ ائيش ءاملا يف هل نأ
 ملع اذإف . دارأ نم . يطعيو بهي نأ هل اولعج دق ءاملا لهأ نأ ملعي ىتح
 . نيغلاب اوناك اذإ كلذو . هللا ءاش نإ كلذ هل زاج كلذ

 نأ هل نكي مل هل اولعج دق ءاملا٬لهأ نأ بلاطلا ملعي مل نإف هل تلق

 . يدنع اذكه لاق . كلذ ةحص نع لأسيو كلذ ملعي نأ الإ هنم ذخأي

 اوملسو كلذ هل اولعج دقو سانلا نيب قاسي فيرعلا اذه ناك اذإف هل تلق
 يطعيو ليللاب هيلإ بلط املك مهضعب يطعي نأ هل زوجي له . هيلإ مههايم

 هاطعأ اراهن ةرم لوأ رخآلا ىطعأ اذإ هيلع مأ هيلإ اوبلط املك اراهن نيرخآلا
 دحاو لك يطعي هنأ يعم لاق . اوبلطي م مأ كلذ يف ف لدعلا اوبلط . اليل ةيناثلا

 هلام يف مهلك وأ مهنم دحأ هل زيجحم نأ الإ . راهن و اليل هءاج هءام مهنم

 . ادودحم ائيش
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 اوناك نإف هل تلق . مهنيب لدعلا يخوت ىلع هل لعجام لثتمي نأ هلف ًالسرم وأ
 مهف ناكو . مههايم يف دارأ فيك . مهل عنصي نأ هوحابأ وأ هل اوزاجأ دق

 يقسيو مههايم نم مهل يقسي كلذ يف . نيغلابلا ليبس هليبس نوكي له . ميتي
 سيل مأ . راهن ةرمو اليل ةرم هل ىقسي نم يطعيو . كلذ ردقب هئام نم مه

 . لام لجالو ةحابإ الو ةجح هنم سيل ذإ ةصاخ هئامب الإ متيلل يقسي نأ هل

 نأ هيلعو هل امنإو . ميتيلا لام يف هل تبث اذإ كلذ يدنعف مكحلا يف امأف لاق

 كلذ هل زيجي نم لوق ىلعف رظنلا ينعم يف امأو . هلام يف ةصاخ هئامب يقسي

 راهنو اليل كلذ نم ىأر كو ةاقاسملا يف حلصأو هل لضفأ كلذ نأ ىأرف

 يخوت ىلع كلذ ةزاجإ يدنع دعبي الف هنم حلصأ وهام ىلع كلذ جرخ اذإ

 . هللا ءاش نإ هقفاو اذا حالصلا

 . اراهن داوأ ةثالثو اليل داوأ ةثالث هب ىقاستي ناك جلف نع لئسو : ةلأسم

 اوأر امل اليل داو اراهن دا هوقاستي نأ اودارأ جلفلا لهأ نأ مث كلذ ىلع كردأو

 ررضلا نم ىلوألا هخسن هلوألا ةاقاسملا يف مهقحلي املو ةحلصملا نم كلذ يف
 كلذ ناك اذإ ينبجعي اذكه لاق . كلذ مهل زوب له . ةرضملا نم هخسن
 . ةابجلا ىلإ اذه لثم يف ةحلصملا رظن نأل جلفلا ةابج هيلع قفتاو . ةحلصملا نم
 نم وه سيلو ىرتشيو عابي امم جلفلا اذه ناك اذإف هل ليق . هخسن تلق
 . ىرتشيو عابي يذلا يف اذه زوجي لاق . ءاوس وهف مومرلا نم ناك وأ مومرلا
 . جلفلا لهأ هابج نم ةحلصملا يف رظنلا ىلإ يدنع برقأ وهف مومرلا نم ناك اذإف

 رطانقلاو قتألا يفو ةيقاسلا ميرح يف باب

 بابرأل الإ اهارأ ام . نوكت نمل ةرمث اهل ةرجش اهميرح يف تبن ةدئاق ةيقاس
 . كلذ نع لسف ملعأ هللاو ةفورصم هنع يديألاو مهل قح ميرحلا نأل رهنلا

 ةقنألا مهلاومأ يف اوثدحي نأ سانلل زوجي هنأ يعم ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ةرضم ريغب مهل عفن كلذ يف ناكو ءاملاب اورضي مل اذإ ةرئاجلا يتاوسلا ىلع

٢٨



 تناك امع تقاض قاتإلا اهيف ثدحأ ىتلا ةيقاسلا تناك نإف تلق . مهريغ ىلع

 يعم اذكه لاق . كلذ زوجي له ءاملا ىلع ةرضم نبت مل هنأ الإ لصألا يف
 ىرت الأ ةرضم نكت ملام . ةيقاسلا تقاض ولو هلام يف عافتنالا هل زوجي هنأ

 امع اهقيضيو كلذ هل زاج ةرضم اهيلع نكي مل ءانب اهيلع ينبي نأ دارأ ول هنأ
 ةيقاسلا هذه تناك نإف هل تلق . اهيف رمي يذلا ءاملاب رضي ملام . هيلع تناك

 . اهيف هب ىقسي يذلا جلفلا اذه نم ءام ريغ اهيف يضمي اهنأ اهتاقوأ نم بلغألا

 اهقتيو اهفقسي يذلا ىلع . هخسن يف نوكيام اهيف هلك جلفلا عمج دق امبرو
 نا ةيقاسلا هذه ىلع هلام يف ينبي . يذلا ناك اذإ هنإ ىعم لاق . اميلع ىنبو

 ىلع فقسي ملام اهيف هلك عمج اذإ جلفلاب رضي ناك ولو دحاو لسملا فقس
 بلغألا ناك اذإ هنإ يعم لاق . عمج اذإ هلك جلفلا عسيام رادقم ىلع لسملا
 دق . هنم ءيشب وأ ءاملا ضعبب ةيقاسلا هذه يف نوفقسي مهن أ سانلا رومأ نم

 ءانبلا بحاص ىلع نكي مل رمألا نم صاخ اهيف جلفلا عمج امنإو . كلذ مل وعن
 ةماعلا هيلعام ىلع ءاملا لسم فقسي يدنع هل ناكو . صاخلا اذه ينعمل ةرضم
 ينعم نيبيو يتاوسلا لخدتو لويسلا ءيجت دقو لاق . هلوق ىنعم ىلع لمعلا نم

 ىلع اوفقسي نأ سانلا ىلع ناك ولف . ةقيض كلاسملا تناك اذا اهنم ررضلا

 نوكت نكلو . ررضلا مهمزلو سانلا ىلع كلذ قاضل ليسلا عسيام مهلاومأ
 . هلوق نم ىنعملا اذه يف رومألا نم بلغألا هيلعام ىلع يراجملا

 هللا هظفح ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع يبأ نم باوج : ةلأسم

 جلفلا . هيلإ فيضلملاو باتكلل فلؤملا ريغ هدازام وهو نسحلا نب ناعم ىل

 لسفي نأ لجرلل زوجيأ مهس جلفلا يف لجرللو هيقسي لجرل ناتسب لخدي ريبكلا
 هنأ تفرع يذلا . ال مأ ارجش وأ لخن هناتسب لخدي يذلا جلفلا ميرح يف

 زومو رج لسفي نأ دارأ اذإ كلذكو لسفيو ًاعارذ ءالا برض نع حسفي

 هبشأ امو حرتالا وأ نوميللاو رانلا لثم راجشألا امأو . لسفيو اعارذ حسفيف

 طوقس ةرثك نم فوغتأ امل جلفلا نع هتلأسف يسفنل ههركأ تنك دقف . كلذ
 . هيف اهلصأ مدقيام رادقم حسف اذإ كلذ زاوج يدنع دعبي الو هيف هقرو
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 . هلسف زاوج تيأر امنو . ميسجلاو قيقدلا هنم رجشلا نأل جلفلا لخديالو
 يف طقسي نأ اضيأ مدعتال ةلخنلا نأل جلفلا يف طقسي نأ هقرو مدعيال ناك نإو

 ميرح امأو . هيلع اهلسف زيجا دقو . هيف اهفعسو اهبركو اهفيلو اهرمث نم جلفلا
 لخن نم هيف أشن ام نأ تفرع :دقف كالمألا هيلع يرجتال ثيح تارملا ف جلفلا

 عيمج نم يضارت نع الإ هيف لسفلا دحأل زوجيال اذه ىلعف . جلفلا لهأل وهف

 . ملعأ هللاو ىضم دق اك هيف لوقلاف . هلسف زاوج تبث ىتمف . هيقحتسم

 زوجي الف . ةيقاس لجر ضرأ يف هل ناك نمو ءايضلا باتك نم : : ةلأسم

 يذلا امأو . ضرألا بحاصالو ءاملا هل يذلا لسفيالو هتيقاس ىلع عرزي نأ هل

 عارذلا. فلح لسفي نأ دارأ نإف . ةيقاسلا يرحل عارذ ردق كرت اذإ ىرجملا هيلع

 . ملعأ هللاو هنم برقأ الو كلذ نم لقأ لسفي الو . هل زئاجف

 ةرجش يف هللا هملس ىسيع نب دمحم هللا دبع لأ يضاقلا نعو : ةلأسم

 موق لاقو . جلفلا باحصأل يه لاق ضعبف دئاقلا جلفلا ميرح يف تتبن

 ضعبف دئاق ريغ جلفلا ا ناك نإ امأو . ءارقفلل لاق ضعبو ضرألا باحصأل

 دارأ هنأ ىدنع . ملعأ هللاو ضرألا باحصأل لاق ضعبو جلفلا باحصأل لاق

 . اهيليام اهل نوكي امناو اهف نوكي كلذ رأ ملف ةيقاسلل
 لودج هيف ةيقاس نيجو ىلع رادج هل لجر نع هتلأسو ةروثنم نم : : ةلأسم

 ىعم لاق لاملا ةلزنمب نوكيو ءيش كلذ يف رادجلل لهو . لودجلا نوكي نمل

 همكح هل نوكي نأو لاملا ةلزنمب رادجلا ن لاق نم لاقف هيف فلتخي كلذ نأ

 اذإ هلاحب كورتم ىقابلاو . عطاق رادجلا نأ لاق نم لاقو . ةيقاسلا فصن لإ

 نيجولا نوكي اذه نيجولا قيرط نم ناك ناف تلق . هقحتسي ءيش نكي ل

 . هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ هداز اممو . ةيفاصلل هلك
 تدجو هللا همحر حلاص نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نم باوج : ةلأسم

 ج رصي نأ زوجي هنأ لصفلا اذه ىنعم هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع يلا نع

 مكح هجو «)راصبإلا عايضلاو ررضلا فرص ىلإ لصوتي ال ناك اذإ جلفلا
 ىلع هحيرصت ناكو نيرضاحلا نم عنتما نم ىلعو بايغالاو ماتيالا ىلع كلذب
 دجويو .ابجاو كلذب مايقلاو .امزال ةفصلا هذه

 )١( ةيقاسلا حيرصت : ينعي .
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 . ملعأ هللاو هريغو ديعس يأ خيشلا ماكحأ يف كلذ

 لاقف زئاج يهو لاومألا نيب يتلا ةيقاسلا ميرح نع هتلأسو : ةلأسم
 ةمرص ميرحلا كلذ ف ةيقاسلا زاوج ىلع لسفي نأ دحأل زوجي له تلق . عارذ

 نم ةمرص لكل حتفو ةلخن ميرحلا فلخ لسف نميف لوقت امف تلق . ال لاق
 . رهنلا ربكل مهنيب اررض كلذ يف نوريالو دلبلا لهأ هعناتيال كلذ ناكو ةيقاسلا
 . ررض مث نكي مل اذإ زئاج لاق

 يقاوسلا ميرح شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع وبأ يضاقلا لاق : ةلأسم
 ىلعأ نم جالفألا امأو . ءاملا برضي ثيح نم لفسأ نم جالفألا قرتفم نم

 . عارذ لوقي نم مهنمو . ناعارذ اهميرح
 هل زاج . لجر ضرأ يف تناك اذإ زئاجلا ريغو زئاجلا ةيقاسلاو : ةلاسم

 امنإو هيزجي امردق بجشلل كرتيو . ءاملاب رضيال ثيح نيهجولا ىلع لسفي نأ
 . كلذ ريغال . مهؤام ىرج ءاملا باحصأل

 عارذ لاقف زئاج يهف لاومألا نيب يتلا ةيقاسلا ميرح نعو : ةلأسم

 ال لاق . ةمرص ميرحلا كلذ يف ةيقاسلا زاوج ىلع لسفي نأ دحأل زوجنالو

 ةيقاسلا نم ةمرص لكل حتفو هلام يف ميرحلا كلذ يف لسف نميف لوقت امف تلق
 زئاجف رهنلا ربكل مهنيب اررض كلذ يف نوريالو دلبلا لهأ هعناتيال كلذ ناكو

 . ررض نكي مل اذإ
 ذخؤي له دلبلا لهأ عمجب ًاقاتيا ثدحأ لجر يف لوقت امف تلق : ةلأسم

 كلذ ناكو . ةهبجلا يأرب هل ثدحتملا ناك اذإ يعم لاق . ناك اك هدري نأ
 مهنأ رظنلا بجوي نأ الإ نامضالو هدر هيلع نأ يل نيي مل حلصأ تقولا يف
 ا لطابلا ىلع اوعمتجي نأ ةهبجلل سيلف . هيف حالصال أطخ كلذ يف اوأطخأ
 يذلا ةهبجلا رمأ ريغب هثدحأو الطاب ناك اذإو لدعلا نم جراخ هنأ هيف فلتخيال
 رظنلا بجوي نأ الإ . ثدحأ امل ًانماض يدنع كلذ ناك كلذ يف رظنلا مهل

 لام يف ثدحلا نوكي نأ الإ حالصلا يف يدنع هيلع نامضالف . حلصأ هنأ

 دبال هناف . ةميقلا هب بجت امب قلعت وأ ةجح ةلازإو اررض هيف بجوي هنيعب
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 فرعي ال هنإ لاق نإف هل تلق . لاملا باحصأ كلذ بلط اذإ نامضلا نم

 هلف هل تلق . هثدح دري ىتح ذخؤي لاق . هدر همزل دق ناكو ناك فك

 اذإ اريثك وأ اليلق داز نأ هيلع ءيش الو كلذ يف دهتجيو ناك اك هارحتي نأ

 هيرحت يف دهتجا اذإ هنإ يدنع لاق . كلذ هنيد يف هعسيو ةبوتلا عم كلذ ىرحت

 . هللا ءاش نإ يدنع ةبوتلا هازجأ كلذ ىلع الإ ردقي ل و

 كلذ هبشأ امو نداعملاو رابآلاو جالفألا رفح يف باب

 . داسفلا اهيف ثدحيو مهل يتلا مهراهنأ حالصاب اضيأ دلبلا لهأ ذخؤيو

 يلع رفحلاو . كلذ ىلع مه اوقفتي نأ الإ هب هب مهيلع مكحي سيلف [حرتقيام امأو

 وبآ لاق . هتحص ردقب لك ىلع ىماتيلاو بايغألا ىلعو جالفألا لهأ عيمج

 تظفح اذكه . نيطلا رفح مهيلع امنإو افصلا عطق ىماتيلا ىلع سيل ىر

 نم موق نعو هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نع اضيأ باوج يفو . ناهبن نع
 بارخ جلفلا اذه يف عقوف جالفألا نم جلف يف ءامو لاومأ مهل رحبلا فلخ
 لام نم اوذخأي نأ اوبلطو رافحلا هل اورجأتسأو جلفلا لهأ عمتجاف . داسفو
 فلح نيذلا بايغألا ءالؤهل ناك نإ اف . رافحلا ةراجإ نم مهتصح ردقب بايغألا

 لاومأ نم جلفلا رفح نم . مهمزليام مهنع اودؤي نأ اورمأ ءالكو رحبلا
 لزي مل و لاومألا هيلع يرجت ناك دقو ايمالسإ جلفلا ناك اذإ كلذو . بايغألا
 مهل نكي ل نإو . هوحرقي نأ ريغ نم بارخو داسف هيف عقو نأ ىلإ ايح

 يف اولخدي نأ مهرماي ا هاقث ءالكو يلاولا مهل مقي نأ اس اب ىرأ الف . الكو

 لاومأ ةرم نم يطعي ش . بايغألل حلصأ وه ام اوفرعي ىتح ةاضاقملا ةفرعم

 يأرب لصألا نم اوعاب ءافو ةرمثلا يف نكي ل نإف . . مهصصح ردقب بايغألا

 اذه نوكي نأ الإ هللا ءاش نإ مهصصح ردقب مهمزلي ام مهنع اوطعأو يلاولا

 عبمج عابت نأ لوقأ الف . رفحلا نم مهصصح ين عابت نايعألا لا لاومأ جاتحي جلفلا

 . ملعأ هللاو ال مأ عجري هنأ يردأ الو كله دق جلف نم مهصصح يف مهلاومأ
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 رفح مهيلع امنإو . افصلا عطق ىماتيلا ىلع سيل يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 و مدهو بارخ نم داسفلا نم اهيف ثدحي امو راهنألا رفح يف كلذو نيطلا
 حئارق راهنألا يف ديزي نأ دارأ نم امأو . هحالص ىلع نوربجي سانلا نإف

 5 اوضارتي نأ الإ . كلذ ىلع نوربجي سيلف هيف نكي مل رجأو . رفحب ءانب
 ناك نإو ماهسلا باحصأ ىلعف . ماهس باحصأ ناك نإف هخسن كلذ ىلع
 . لعف لصأ ناك نإو . مهيلعف لاومألا ىلع

 متئش نإ مهل ليق ارهن هيف حرقف دئاز داز نإ حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم
 هحرق نمل انلعج جلفلا داز ام انرظن الإو اعيمج مكل نوكيو . هتمارغ اودر

 ينب نع يراوحلا ينبل رجأل يلع ني دمحم كلذب مكح دقو . جلفلا لهأ نم
 همحر يلع يبأ نع دجو كلذكو . اصوخلا يف دايز نب هللا ديبع ينب نب رمع

 تبث هرفحي نم هل اورجأتساو جلف حالصأ ىلغ اوقفتا اذإ ةهبجلا يف ليقو . هللا
 جالفألا لهأ نم ناك نمف ماتيألاو نيغلابلا نم ءيش جلفلا يف هل نم عيمج ىلع
 ليكو هل نكي مل نإ اليكو مكاحلا هل ماقأو ءاضقلا هيلع تبث رصملا نم اجراخ
 جتحا رصملا يف ناك نمو . كلذ يف هلام عيبب مكاحلا رمأو . هلام نم عابو
 ىلع وأ هيلع جتحي نأ الإ رصملا يف مادام مكحلا هيلع ذفني الو . كلذ يف هيلع

 نم باغ نم ةلزنمب وهف وه نيأ فرعي ال ناك اذإ ليقو . كلذ يف هليكو
 نع باغ نمو . قوقحلاو ماكحألا يف همزلي ام عيمج يف ماكحألا يف . رصملا
 رصملا يف ناك اذإ امأو . هلام نم قوقحلا نم هيلع حص امب مكاحلا ذفنأ رصملا

 زجعي مكاحلا ناك ولو . رصملا نم وه نيأ فرع اذإ هيلع ةجحلا نم دبالف
 نأ الإ رصملا يف مادام هتجحو هرمأ فعض لجأ نم هيلع ةجحلا ةماقإ نع
 ذفني هنإف مهيلع ةجحلا ةماقإ ىلع ردقي ال نيذلا مجعلاو برعلا نم ةربابجلا
 بئاغلا مزلي ام ليقو . رصملا يف اوناك ولو ماكحألا نم مهيلع حصام مهيلع

 مزلي ام كلذكو . هلام يف هل مزال وهف اهريغو جالفألا حالصا يف قحلا نم

 هترضحو رصملا ريغو رصملا يف هتبيغ يف هيف مكحلاو . هيلع وهف دجسملا ءانب نم
 . قوقحلا نم كلذ ريغ يف هيلع مكحلاك
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 ضعب يف هل رواشأ ينلسرأ مامألا ناكو هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 دقو . كلذ همالك يف لاقف . مالك كلذ يف ىرجف ماكحألا نم هيلع دري ام
 ءيش رفح ىلع مهضرأ نم ةلكأم الجر اوطعأ مهنأ تولس لهأ رمأ نم ناك

 لصألا نم ءيش فلت هيف نكي ل هنأل . هلعفي , نم ىلع كلذ زاجف مهل

 حالص هزأل ههركي نم ىلع كلذ زاجف كلذ اوهركو . مهضعب هيف عزان دقو

 . ةيطع وأ عيب نم فلت لصألا يف ناك اذإ كلذ زوجي ال امنإو لصأ فلت الب

 زجم ل ابوصغم ناك اذإ إ جلفلاو ينايسبلا نسحلا لأ خيشلا نع : ةلأسم

 ناطلسلا رماب رفحي نأ

 عرذلا نم اهرفحب مكحي مك باقث يه ينلا راهنألا نع هتلأسو : ةلأسم
 نم اهيزجي مك لاومالا حلاصمل ةربخلا لهأ رظن اوفلتخا اذإ لاق . اوفلتخا اذإ

 . رارضا الو مالسالا يف ررض ال هكلع يبنلا لوقل ررض الب عارذ
 يلع وبأ هب لمع اممو بوبحم نب دمحم باوج نم قتنغلا جلف يف : ةلأسم

 امهمحر مكحلا نب ناميلس ىلعو ريشب نب مكحلا نب , رذنملا ىلع مكح نأ هيأرب

 ًاباقث اورفحي نأ دارأ نم دارأ ذإ قتنغلا يف كلذو انضرأ يف اورفحي نأ انايإو هللا
 مكحلا نب ناميلسو مكحلا ني رذنملا كلذ هركو . ءاملا ةدايز نم اودارأ امل هيف

 . مهنيب ضرألاو جلفلا لهأ نم أاحيرق رفحي نأ دارأ نم اهيف مكحف امهريغو
 ةقفنلا نيرخآلا ىلع اودريو هيف اولخدي نأ ءاملا هللا رهظأ اذإ ءالؤه دارأ نإف
 ةصاخ اوحرتقاو اورفح نيذلل ءاملا ةدايز تناك اوهرك نإو . كلذ مهل ناك

 . مههرك ىلع نيرخآلا نود اهب عفتني مهضعب راصف . مهعمجت ضرأ يهو
 ادحأ نأ ملعن ال اولاقو يأرلا كلذ اوري مل و نيملسملا نم مهريغ كلذ ركناف

 . هو أطخ الو هولهج الو . هيأر اودعتي ل و هأر ماكحلا نم

 ىلع ينأ نع هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ يوري اممو : ةلأسم
 مهو . مهيأر ريغب موق ضرأ يف قتنغلا جلف يف ًاباقث اوجرخأ اموق نأ هللا همحر
 ىلع مهل ىأرو مهنع هفرصي ملو . يلع وبأ مهيلع كلذ ريغي ملف كلذ نوريغي
 . لودعلا ةميقب ضرالا ةميق نم هلوق ىنعم
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 جلفلا يف اوطعأ اوؤاش نإ رايخلاب جلفلا اذه باحصأ نم ةماعللو : ةلأسم
 ءاملا يف اوداز نيذلل اوناك اوؤاش نإو . ءاملا نم مهل ام لثم جرختسأ يذلا
 مهجلف ةماعلل ناكو . محل اصلاخ جلفلا لذ نم لودعلا هاريام ىلع مه ا ام

 ءاملا اذه انع اولوح جلفلا اوجرختسا نيذلل ةماعلا لاق نإف هل تلق . ىلصألا
 هولوحي نأ مهنكمأ نإ لاق . مهن مهنع هولوح نأ مهنكمي كلذو هدح ىلع هب اوقساف

 ىلع هب عفتني عفن كلذ ىيف محل 1 ةرضم الب مهل يقسي ءاملا كلذو مهنع

 . كلذ مهل نكي ملف الإو كلذ مهيلع ناك هلوق ىنعم

 قاسو جلفلا زق ىتح داسف مهجلف يف عقو جلف لهأ نع لئسو : ةلأسم
 سيلو دلبلا لهأ نم لجر ماقو باهذلا دلبلا ىلع فيخو لاومألا نم ائيش

 هيلعف مهل هنم ًارسق مهلاومأو مهسفنأب اورفحو مهربجو سانلا رهقف ةقثب وه
 مهحلاصم يف مهرهتق اذإ كلذ يف روجأم وه لاق . ال مأ لعف اميف صالخ

 . لدعلاب
 اهيف ثدحيو مهل يتلا مهراهنأ حالصاب دالبلا لهأ ذخؤيو : : ةلأسم

 رفحلاو . كلذ ىلع مه اوقفتي نأ الإ مهيلع مكحي سيلف حرتقي ام امأف . داسفلا

 . هتصح ردقب لك ىلع ىماتيلاو بايغألا ىلعو جالفألا لهأ عيمج ىلع
 قيطي ال امادهنا جلفلا مدهنا اذا رثؤملا وبأ لاق . جلفلا مادهنا يف : ةلاسم

 ًاماهس وأ الصأ جلفلا ناك نا جلفلا لهأ ريخو كلهت ةيرقلا كرتي مل هسبي

 . لوألا حالص نم نوهأ ناك اذا مدهنا يذلا عضولل ف جلف حرق ىلع

 اذإ جالفألا رفح نعو هلعف مكاحلل بجي امو جالفالا رفح يف : آ اسم
 لاقو اعيمج كلذ اوهرك وأ هيف مدقتي دحاو لك بلطو دلبلا لهأ فلتخا

 لجر كلذ بلطو . رفحلا ىلإ جلفلا جاتحا ولو مدقتا ال انأ مهنم دحاو لك
 . كلذ يف يأرلا فيكو . لعفي نأ مكاحلا ىلع بجي ام ةأرما وأ سانلا نم
 ىلب ًايبنجأ الدع ميقي نأ مكاحلا ىلع ناك . تفصو ام ىلع اذه ناك اذإ لاق
 ناكو . مولعملا رجألاب لجرلا كلذ مهل مدق ةرج أب الإ كلذ نكي ل نإو كلذ

 ًادبع الو . ةأرما مل مدقي الو الجر . مدقي امنإو جلفلا لهأ ىلع رجألا

 جلفلا لهأ هابج مكاحلا ىلإ كلذ بلط اذإ كلذو ًايبص الو ًاكولمم
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 ادعاصف نينثا نم جلفلا حالص هابجلا ريغ نم بلط نإ كلذكو . دلبلا هخسن

 مكحيو مهل امصخ اونوكيو ةابجلا اوعدي نأ مكاحلا مهرمأ مكاحلا ىلإ اولصو اذإف
 ثدح امم هيقس نع زجعو رقتعا دق جلفلا ناك اذإ جلفلا حالصب مكاحلا مهيلع

 مهيلع امنإو هوحرتقي نأ مهيلع سيلو هريغو نيطلا نم دارأ هلعل قيرطلا نم هيف
 مهنم لجر ىلع جلفلا لهأ قفتا نإف . داسفلا نم هيف ثدح ام اوجرخي ن نأ
 . كل تفصو اك الجر كاجلا محل مدق الإو

 الجر رفاح لجر يف هللا كمحر تركذو ناورم نأ باوج نمو : : ةلأسم

 راوع جلفلا يف عقو مث نونس هل الخو حاسو عبر وأ فصن وأ ثلثب جلف ىلع
 ةرفاحملا هنم لبقو همكحأو جلفلا رفح رفاحلا ناك نإف . هاوس وا ليس نم
 ام رفح هيلع نأ ملعأ هللاو لوقت امف . هتركذ يذلا ثدحلا هيف ثدح ش

 جلفلا حيسي نأ ىلإ رفحي امنإ رفاحلا نأل جلفلا لهأ ةماع ىلع كلذو ثدح

 ةماعلا ىلع ثدحلاف . ةلزنملا كلتب راص اذإف . هل اهامس يتلا ةصحلا قحتسي مث
 تركذو . رصبلا لهأ لأساو كلذ يف رظناو . هللا ءاش نإ جلفلا لهأ نم
 اذك ىبيصن نم كل نأ ىلع اذه يجلف كترفاح ام فلحا رفاحلا لاق نإو
 كل فلحأ رفاحلا لاقف . كنم هلبقأ ىتح كيلع يطرشو رفحلا كيلعو اذكو
 لوقلاب حسفت ت طورشلا نأ ملعي دقف . ةرافحلا هذه لبق نم قح كل ام

 جرخي نأ - ىلعف ةنيبلا ماقأ اذإف . هطورش ىلع ةنيب رفاحملا ىلعو ماكحألاو

 هللاب نيمي الإ رفاحلا ىلع سيلف ةنيبلا رفاحملا زجع اذإف لوبقلاو ماكحألاب هسفن

 هوجولا نم هجوب قح اهبلطت يتلا ةرافحلا هذه لبق نم كلام نيملسملا نيمي

 . ىلع كطورش عيمج نم كيلإ تئرب دقلو
 ليق اميفو ءامو باقث هل سرأ يذ جلف نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 هلعل ثيدحلل كلذكو ةفورعم رئابخ هل ميدق رخآلاو ثيدح امهدحأ ىمسي

 ىتح ليل دا كلذ نوكي ةدحاو ةيقاس ناطلتخي امهالكو . ةفورعم رئابخ

 جلفلا رفح ميدقلا جلفلا باحصأ ىلع بجي له رخآلا كلذكو . يضقني
 ةنسلا عابتا ىنبجعأ ةمدقتم ةنس كلت تناك نإ لاق . كلذب اوذخأ نإ ثيدحلا
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 لصألا ئف مهل سيل ام حالصإ يدنع مهمزلي مل ةنس نكت مل نإو اذه يف
 ميدقلا جلفلا سبي ناف هل تلق . ينع تباغ دق مهيلع اهنورهظي ةجحب الإ

 ىلع ثيدحلا ءام نم اوذخأي نأ ميدقلا باحصأل له جلف ثيدحلا نم جرخو

 مهتجح لزت مل كلذك ةنسلا اوكردأ اذإ لاق . جراخ وهو هنوقاستي اوناك ام

 صالخلا دارأو هلك جلفلا يف ةعبت همزل نمف هل تلق . مهيلع ةحضاو ةجحب الإ
 كلذ موزل ناك اذإ لاق . ثيدحلا جلفلا اذه رفح يف اهذفني نأ هل زوجي له
 لفسأ نم ميدقلاو ثيدحلا عمجي حالص يف كلذ لعجي نأ تببحأ ءاملا نم هل
 ناك يقاوسلا يف هثدح ناك نإو . امهنم يقاوسلا قارتفا لبق نم امهاقتلم
 ثيح نم ثيدحلا يف وأ امهنم ميدقلا يف ثدحلا ناك ثيح يدنع هحالصا

 تببحأ اقرتفي نأ لبق نم امهدحأ نم ءاملا نم ةعبتلا همزل ناك نإف امهعمجي
 . اقرتفي نأ لبق نم ةعبتلا هنم هقحل يذلا يف حالصلا لعب نأ

 ةرفاحم نع لئسو . خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 كلذف ىوطألا امأف لاق . . رمهاردب وأ اهنم ءزجب جالفألاو نداعملاو يوطألا

 نداعملا امأو . اهنم ءزجب امأو اضيأ لوهجم كلذف مهاردلاب جالفألا امأو . لوهجم

 . كلذ تبث لمعلا يف هدي لماعلا برض اذإف
 كمحر لوقت امو ركب يبأ دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ةضيرف هل اوضرفو . مهنم ءاش نم عيتجاو مهجلف رقح اودارأ دلب لهأ ف هللا

 نمل زوجيأ هدبع جرخأ نم مهنمو . أريجأ جرخأ نم مهنم رافحلا هل اوجرخأو
 مهيطعيو روفظلل ةراجحلا مهنم ذخأيو كيلامملا ثحي نأ رارحألا نم رضح

 سانلا لاومأ يف رفحلا ناك نإو . متيل ناك امبرو زيفقلا مهنم ذخ أيو رجحلا

 مهروج ملعي ىتح نيطلا ذخأ نمل اعساو نوكيأ هل نيد ال نم رفحي نم ناكو
 هثح بحشلا همزلي نم لسرأ اذإف تفصو ام ىلعف . ال مأ ني نيجولا باحصأ ىلع

 ىلع هنعي مل دحأ لام يف ىدعت ًادحأ نأ هل ناب نإو . متيل ناك ولو كلذ ىلع

 نم الإ اونوكي الف ةابجلا امأ و مهنذاب الإ سانلا نم هريغ لام يف هل زوجي ال ام
 . ملعأ هللاو عرو نكي مل ولو هاجلاو يأرلا ي مهيلع ذافنلا هلو مرلا يف هل ناك
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 هارجم بهذو سطو مدهنا مث مم يقسي ناك موقل جلف نع هريغ نمو : : ةلأسم
 اهيف جرخي نأ حلصي يتلا ضرالا يف هوجرخي نأ هلهأل له هيف يرجي ناك يذلا

 . كلذ مهل لعلف بهذت نأ ةيرقلا ىلع فيخو يقسي ناك هنأ حص اذإف . نمثلاب

 . افصلا عطق ىماتيلا ىلع سيل جالفألا رفح يف يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 عضوم يف هنع دجويو لاق . ناهبن نع تظفح اذكه نيطلا رفح مهيلع امنإو

 عطق مهيلع امنإو لابجلا عطق الو افصلا عطق بايغألاو ىماتيلا ىلع سيل رخآ
 نع ءاملا عنمي افصلا ناك نإ . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اندجوو . نيطلا

 ناك اذإ كلذ ىلع نوربجيو . عيمجلا ىلع افصلا اذه جارخإ ناك هسبحيو هيرج
 جلفلا ىف ىف ناك اذإ هللا همحر هنع دجويو . يرجي الو ءاملا سبحي افصلا اذه

 ءاملا سبحي رجحلا اذهو لبجلا اذه ناك اذإ هنا رجح وأ لبج نم ميدق بيع

 . هحالصا ىلعو بيعلا كلذ جارخا ىلع اوربج
 دق بوبح جلف مهعمجي يذلا مهمر ىف يكزا لهأل اضيأ ناكو : ةلأسم

 مهعمجي يذلا مهندعم نم ىلع نب ىسوم هيلع ىضاقف ميدقلا يف بهذو برخ

 ةئام وحن هجارخا :ا لع قفنا هنأ انغلبو . ىرجو هوجرخأ ىتح لامعلا هيف ماقأو

 لعف اميف حالصلا ناكو مويلا ىلإ دعب جراخ هجرخأ ذنم وهو مهرد فلأ
 بارخ جلفلا اذه يف عقو املك هدعب نم ءاضقلا ناك مث . هنع يضرو هللا همحر

 ىسعو . فالآ ةرشعلاب رفحي ناك امبرف اضيأ مرلا نم هرفحل اورجأتسا داسفو

 . كلذ وحنو افلأ نيرشعب
 قسفلاب فرعي لجر هيف مدقتم دلب نعو . يراوحلا يأ نعو : ةلأسم

 كلذ ضقن يف قسافلا كلذ ماق فلؤيو رفحيو صقني جلف دلبلا يفو مشغلاو
 نع هلوحو جلفلا ضقنف كلذ هيلع ركني ردقي نم دلبلا يفو هرفحو جلفلا
 . مهدنع نومأم وه الو كلذل مهلك نورضاحم جلفلا لهأ سيلو . هتنكمأ
 اوناك اذإف تفصو ام ىلعف . ال مأ توكسلا مهعسيأ هقسفب رقي مهلكو
 توكسلا مهعسي مل سانلا ملظي هنأ نوملعيو كلذ نم هوعنمي نأ ىلع نوردقي
 نم هلبق ناك نم هيلع هيرجي ناك ام ىلع جلفلا اذه رمأ يرجي امنإ نإو . هنع
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 أ نعو . هنع توكسلا مهعسو ادحأ ملظي هنأ نوملعي الو هرفحو . هليوحت

 نآ مهنم لجر عنتماف هرفحي نم دلبلا لهآ اوطعأ روسكم جلف نعو يراوحلا
 هلام هل يقسي الو هل لمعي ال هلماع اوعنمي نأ سانلل زوجي له . رفحلا يطعي

 اوطعيو هءام هلماع ءام اوعيبي نا مهل زوجع لهو هيلع يذلا رفحلا يطعي ىتح

 ىلعف . هيلع عقيام اوطعيو هءام اونطي نأ مهل زوجي له كلذكو . هيلع عقي ام.
 نم هل اودجوو ينطم هل اودجي مل نإف . ءاملا اونطي نأ مهل نإف تفصو ام
 ائيش هئام نم اوعيبي الو . رفحلا نم هيلع بج ام ردقب هئام نم اوعاب يرتشي

 . هلامو هئام نم اوعاب ىبأو عنتما نإف . هيلع اوجتحي ىتح الإ هلام نم الو

 اوبجوا ىاو عنتما نإ اف هيلع اوجتحم ىتح عيبلا اوبجوي ل نمثلا فقو عنتما نإ اف

 يقسي نأ لماعلا اوعنمي نأ مهل نكي مل يرتشي الو ينطي نم اودجي مل نإف عيبلا
 الإ اونطيو اوعيبي نأ الإ مل سيلو هلام اورضي الو . هءام اوحسي الو ءاملا

 مهلو . باوصلاب ملعأ هللاو ةادانملاب عيبلا نوكيو . هيلع ةجحلا ةماقإ دعب نم
 ءارك يف اهوعفدي وأ ةرمثلا اوعيبيو ةرمثلا اودصحيو هضرأ يف هئامب اوعرزي نأ

 اهنم اوذخا هترمث ىلع اوردقو ءاملا اذهب هضرأ يف وه عرز نإ كلذكو . رفحلا
 نم اوذخ أي نأ مهلف . هيلع ةجحلا ةماقإ دعب نم رفحلا يف هيلع بجي ام ردقب

 ًاميتي وأ ايئاحغ ناك نإ كلذكو . رفحلا ف هيلع بجح ام ردقب هلخن و هضرأ ةرمت

 ام ردقب مهلاومأ نم اوذخ أي نأ مهلف . ءالكو الو مف ءايصوأ ال اهوتعم وأ

 . نيلعافلا ريخ وهو قحلاب يضقي هللاو رفحلا يف
 لخنلا تفاسو سابيلا لح يف راصو صسبيو رثد اذإ جلفلا نعو : ةلاسم

 رهقف ةقثب هسيل ةصح جلفلا اذه يف هل نمم لجر ماقف . هب ىقسي يذلا لاملاو

 ربجلاو رهقلاب مهنم ذخأو وه هرفح وأ هورفح ىتح هرفح ىلع جلفلا لهأ
 له تلق . ةبوتلا لجرلا دارا ش تلق . مهجلفب سانلا عفتنا ىتح ةنطلسلاو

 ذخأ اذإ ءيش كلذ يف همزلي سيلف كلذ يف همزلي امو . ءيش كلذ يف همزلي

 ( . لدعلا ليبس ىلع هيلع بجي ام دحاو لك نم
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 .مده هيف عقو اذإ جلفلا ضعب رفحف موقل ًاجلف رفحي رافح نعو : ةلأسم
 :ثدحلا اذه عقوو هيف رثكف حايرلا يفاوس نم ثدح هيف ثدح وأ ليس وأ

 مزليأ يضميو رفحي وهو جلفلا نم غرفي مل هنأ الإ هرفح دق جلفلا نم ءيش يف
 ليسلاو حايرلا يناوس نم ثدح ام اضيأ رفحيف رفح دق اميف عجري نأ رافحلا
 نراف تلق . رافحلا ىلع كلذ سيل لاق . جلفلا باحصأ ىلع كلذ مأ مادهنالاو
 كغارف لبق نم حايرلا يفاوس نم ءيش وأ مادهنا وأ ليس هلخد نإ هيلع اوطرش
 لاق . كلذ ت تبنيأ هرفح كيلعف رفحت ل امين وأ ترفح دق اميف كرفح نم

 حسي ام هيلع وهف هخسن هيف ةعجرلا هيلع ناك اذإ لاقو . تبثي ال لوهجم اذه

 نإ امأو . هجارخا ىلع يضوق وه امإو . هنيط نم حسلا نإب نيطلا نم هنم
 اميف مادهنإلاو حايرلاو ليسلا ثدحأ ام هيلع سيلف . ةدحاو ةرم هرفحي ناك

 لصي مل اميف جلفلا ليسلا لخد نإف . هيلع هوضاق ام هيلع امنإ هنأل لمع دق

 مادهنالا يف كلذكو . كلذ هلف هيلع هوضاق ام ىلع ةدايز بلطو . هرفح هيلإ

 . كلذ هلف ىركلا يف ةدايزلا بلطو . هرفح هيلإ لصي مل اميف حايرلا يفاوسو

 رفح املف اهيلع هوعطاق جلف لهأل ًأحارق رفح يذلا رافحلا امأو : ةلأسم

 نم ثدح يذلا ثدحلاف هنفدو جلفلا لخدو . ليسلا هيلع ىرج هلمع ضعب

 ناك يتلا هتلاح ىلإ جلفلا عجري ىتح هجارخا لصألا لهأ ىلع جلفلا يف ليسلا

 . مهلمع رافحلا متتسي مث ليسلا لبق اهيلع
 نأ ىلع لصأ وا مر وهو هرفحب مهل أجلف موق نم ذخأ لجرو : ةلأسم

 اذهف ميتيلاو بئاغلا جلفلا لهأ يفو . هيلع ىقس امو ءاملا نم داز ام فصن هل

 لهأ نوكي نأ الإ هرفحل لودعلا هل ىري امو هانع الإ هل زوجي الو . لوهجم
 رافحلا اوضاق يذلا يف اولاق كلذكو . اعيمج كلذ ىلع هل اومتي نيغلاب جلفلا
 زئاج هنإ اذكو اذك يقس هل نوكي ام وأ اذكو اذك ةعارز هل نوكي نأ ىلع

 عمتجا دلب لهأ نعو زرحم نب ديعس نم رباج يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ةلق يف اودجو مهل هوبحشي نأ ىلع ًارافح ريمد جلف ىلع اوضاقف موق مهنم

 ءام رافحللف ءالا نم فورعم دح ىلإ ءاملا حاس اذإ هنأ ىلع ًادح هترثك و ءاملا
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 كلذ رافحلا نيبو مهنيب اميف ًاباتك كلذ ىلع اوبتكو نينس رشع جلفلا ةلك

 ضعب بلط ءاملا حاسو رافحلا رفح املف سانلا ىلع ةعمجلا موي باتكلا رقو
 جلفلاو ءاضقلا موي رضحي مل هنأ مهضعب جتحاف ةاضاقملا كلت ضقن جلفلا لهأ
 . ركنأ نم مهنمو . ءاضقلا يضر نم مهنمف باتكلا مهيلع ءيرق امل هنأو مر
 . ءاملا حاس نأ ىلإ رفحي رافحلاو كلذ موي تكس نم مهنمو . ىضرأ ال لاقو
 اذإ هنأ انيأرف رافحلا ىلع ركنأ نم وأ متيللو بئاغلل ةجحلا مهل نوكتأ تلأس
 . رضح نم ىلع زئاج مهءاضق نإف . هيلع اوعطاقف جلفلا لهأ ادناسم مدقت

 لبق نوركنملا بلط نوكي نأ الإ ركنأ نم ىلعو ميتيلا ىلعو رضحي مل نمو
 رفاحلا رفح ىتح مهلزانم اومزلو اوتكس اذإ امأو . رظن كلذ يفف رفاحلا لمع
 . كلذ ر سيلف جلفلا

 مالسالا يف يقس جلف لك لاق بوبحم نب دمحم نع ظفحلا يف : ةلأسم
 زوجي الو . عيمجلا ىلع زاج هرفحب هرمأب ماوقلاو جلفلا لهأ دناسم هاطعأو

 . يلهاج الو يرق جلف رضحي مل نم ىلع
 ىلع ليس ىتأ هللا همحر مامالا بعك نب ثراو قرغ ةنس ليقو : ةلأسم

 انغلب اميف اليبس هجارخا ىلإ اودجي ملف الصأ هب بهذو هحاتجاف حنم جلف

 هيلع لخد املف ناسغ مامإلل ىتأ ىتح قلطنا ث ثعشألا نب مساقلا نأ انغلبف

 ضرأ يف الإ هجارخا ىلا ليبس انل سيلو ٍمطخلا بهذ ناسغ مامالل مساقلا لاق
 ثعشألا نب مساقلل لاق ناسغ مامالا ا نأ انغلبف دايز ينب ضرأ يهو ىوزن لهأ
 لسرأ ناسغ مامالا نأ انغلبو ث ثعشألا نب مساقلا فرصناف هسفن رتسي نأ

 هدنع دعقو مامالا ىلإ نامثع نب ناميلس ىتأ املف هللا همحر ناهثع نب ناميلس ىلإ

 لثم موقل جلف ف نامثع ابأ اي لوقت ام انغلب اميف نامثع نب ناميلسل ناسغ لاق

 . ليسلا هيلع اف رمعملا يبأ ينبل يهو دمس لهأ ضرأ يف يضمي ىوزن جلف

 . كلذ مهل لهف سانلا لاومأ يف الإ هجارخا ىلع اوردقي ملف هحاتجاف
 مامالا هل لاق . مهل كلذ نوكي معن هل لاق . نامثع نب ناميلس نأ انغلبف

 نوكي لاق . ناثع نب ناميلس نأ انغلبف نمثلا ريغب وأ نمثلاب كلذ نوكي ناسغ
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 ةميقب وأ ضرألا لهأ لاق امب نمثلاب نوكي ناسغ مامالا لاقف . نمثلاب كلذ
 يأر ناسغ مامالا فرع املف . لودعلا ة ةميقب لب ناميلس هل لاقف . لودعلا

 هملعي مل و . هريغ ثيدح ىف هب ذخأو . هب كسمت كلذ يف نامثع نب ناميلس

 مامالا لسرأ مامالا دنع نم نامثع نب ناميلس فرصنا املف . هنم ديري يذلاب

 عداف بهذإ مامألا هل لاق هاتأ املف . انغلب امين ثعشألا نب مساقلا ىلإ ىلإ

 مهب ىتأف ىوزن لهأ ىلإ انغلب اميف . ثعشألا نب مساقلا قلطناف كَتاَمصخ
 مامالا لاق مهجلفل ىرجم ثعش ثعشالا نب 7 بلط هعم اورضح املف مامالا ىلإ لإ

 اميف ىوزن لهأ لاقف . نمللاب مهجلفل ىرجم موقلل اوجرخاف اوبهذا انغلب امين

 ناميلس يأر اذه انغلب اميف ناسغ مامالا مهل لاقف . كلذ انيلع سيل انغلب
 هوملعاف نامثع نب ناميلس اوتأ ىتح انغلب اميف ىوزن لهأ قلطناف . نامثع نب
 مهل لاقف نامثع نب ناميلس يأر اذه مهل لاق هنأ اولاقو . ناسغ مامإلا لوقب
 انغلب اميف نامثع نب ناميلس قلطناف ناسغ ىنرغ انغلب اميف ناثع نب ناميلس

 نع عجر دق هنأ انغلب اميف ناسغل ناهثع نب ناميلس لاقف . ناسغ مامالا قاف

 كلذب كسمتو كليقأ ال ىنإف انغلب اميف ناسغ مامالا هل لاقف . كلذ هيأرو هلوق

 مهجلفل ىرجم موقلل اوجرخاف اوبهذا ىوزن لهأل ناسغ مامإلا لاقو . يأرلا

 لهأل انغلب اميف ناسغ مامالا لاقف كلذ نع اوعنتماو . كلذ نع اوب ف نملاب

 لودعلا يأرب كلذ مهل ناك قحلا اوبلط نإف . مكجلف اوجرخاف اوبهذأ حنم
 . ىوزن لهأ ضرأ يف اجلف اوجرخاف حنما لهأ قلطناف لاق اك وأ . نيملسملا نم
 اميف كلذل نوهراك مهو . ىوزن لها يأرب كلذ نكي ل و ناسغ مامالا ير

 هلعلو اذه هموي ىلإ ىوزن لهأ ضرأ يف هنيعب مئاق وهو . مطخلا جلف وهو انغلب
 لهأ نم مهقوقح اوذخأي ىتح ىوزن لهأ ربخي مل و ةمايقلا موي لل لازي ال
 . اهنم اوأربي وأ حنم

 . هللا همحر ىلع نب ىسوم ىلع ضرعو خايشألا اهيف ركاذت اممو : ةلأسم
 انجلف رود يف ديزن مهضعب لاقف اوفلتخاف مهل جلف رفح اودارأ ةيرق لهأ نعو

 مهنمو ليلقلا ءيشلا هل نم موقلا نم نأل انجلف حالص يف نوكتف اهينطنف ة :روب
 . انطلا نم هبوني ام ردقب اهادف هتصح يدفي نأ دارأ نمف ودبلا يف بئ
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 الب رفحلا نم انيلع بوني ام يطعن نحنو انجلف رود يف ديزن ال نوقابلا لاقو

 مهجلف رود يف اوديزي نأ كلذ ىلع اوهركي نأ ىرن امف . جلفلا رود يف ةدايز
 طعي مل نإف هيلع جتحا باغ نم نأ ريغ مهيلع ام اوطعي نأ نوعدي مهو
 مهجلف رود يف اوديزي نأ ةابجلا قفتا نإ يراوحلا وبأ لاق . رفحو هؤام ىنطأ

 ءاملا نم هبيصن هل ناك رفحلا نم هيلع يذلا ىدأ نمف . كلذ مهل ناك هرفحل

 مهل ناك نإو سدسف سدس مهل ناك نإ ءاملا نم مهل ام باسح ىلع ةروبخلا

 _ .رثعف رشع
 حرقتسي نآ جاتحاف جلفلا نم ائيش ليسلا حاتجا ولو هل تلق : ةلاسم

 سيل هنأ الإ كلذب الإ مقي مل اذإ معن لاق . ةماعلا ىلع كلذ نوكيأ ةيقاس هل

 له هلصأ بهذف جفلا سيي ناف هل تلق . افصلا اوعطقي نأ اذه ف يف مهيلع

 عماجلا يف تدجو كلذكو كلذ مهيلع سيل . ال لاق ًاجلف اوحرتقي نأ مهيلع

 لطبت نأ فيخ فيخ اذا كلذ مهيلع لاقف ايتفلا بحاص عجر مث . كلذ مهيلع سيل

 جلفب الإ ةي رقلا موقت نكي مل اذاو لاق . اجلف اوجرختسي نأ مهيلع ناك ةيرقلا

 امئاق جلفلا ناك اذا كلذكو . نمثلاب كلذ مهيلع ناك ضرا يف ًاحيرق جرختسا

 جلفلا باحصأ ريغ موق ضرأ ف الإ عضوم ال نكي ملف هتيقاس تبهذ هنأ ال

 اميف لاقو . لودعلا ىري ام ىلع . نمثلاب كلذ ضرألا باحصأ ىلع ناك

 اموق نأ هللا همحر ىسوم ىلع يأ نع هلا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ يوري

 ريغي ملف كلذ نوريغي مهو مهيأر ريغب موق ضرأ يف قتنغلا جلف يف باقث اوجرخأ

 ةميقب ضرألا نمث هلوق ىنعم ىلع مهل ىأرو . مهنع هفرصي ملو يلع وبأ كلذ
 يذلا جلفلا يف اوطعأ اوؤاش نإ رايخلا جلفلا باحصأ نم ةماعلل لاقو . لودعلا
 ءاملا يف اوداز نيذلل ناك اوؤاش نإو مهل ءاملا ناكو . ءاملا يف مهل ام لثم جرختا

 مهجلف ةماعلل ناكو . مهل اصلاخ جلفلا كلذ نم لودعلا هاريام ىلع مهث
 ءاملا اذه ءانع اولوح جلفلا اوجرختسا نيذلل ةماعلا لاق نف هل تلق . :
 كلذ يف مهل نوكيو . ةرضم الب مهل يقسي ءاملا كلذو ةدح ىلع هب اوقساو

 . كلذ مهيلع نكي ملف الإو كلذ مهيلع ناك . هلوق ىنعم ىلع هب عفتنيو عفن
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 الو مومرلا يف حئارقلا ىلع اوربجي نأ سانلا ىلع سيل نأ ليقو : ةلأسم

 ىلع نب ىسوم لعف نم نيملسملا نم بجعت نم بجعت دقو . لوصألا ين
 مرلا لهأ لام هيف يطعي ناكو أحيرق اجلف جرخ اذإ بوبح جلف يف هللا همحر
 همحر ىلع نب ىسوم لعف ام زئاج كلذ ناك كلذ لعاف لعف نإف ليق . ةلمج
 . أطخ كلذ نكي ملو هللا

 باسو جلفلا لق ىتح داسف مهجلف يف عقو جلف لهأ نع لئسو : ةلأسم
 سيلو دلبلا لهأ نم لجر ماقف باهذلا دلبلا ىلع فيخو لاومألا نم ءىش

 دقو . عجري مل وأ عجر ىتح جلفلا رفح ىلع مهربجو سانلا رهقف ةقثب وه
 اميف صالخ هيلعف مل هنم ارسق محلاومأ و مهسفنأب اورفحو مهربجو مهرهق

 . كلذ يف لدعلاب مهحلاصم ىلع مهرهق اذإ كلذ يف روجأم وه لاق . ال مأ لعف

 داسفلا اهيف ثدحيو مهل يتلا مهراهنأ حالصاب دلبلا لهأ ذخؤيو : ةلأسم
 عيمج ىلع رفحلاو . كلذ ىلع مه اوقفتي نأ الإ مهيلع سيلف حرتقي ام امأف
 . هتصح ردقب لك ىلع ىماتيلاو بايغألا ىلع و جالفألا لهأ

 ةيرقلا كرتت مل هشبن قيطي ال ماده جلفلا مدهنا اذ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 يذلا عضوملا يف جلف حرق ىلع ًاماهس وأ الصأ ناك نإ جلفلا لهأ ربجو كلهت

 . لوألا حالص نم نوهأ ناك اذا مدهنا
 انيلع كلذل اولاق نيطلا نم هرفحي نم مهجلف اوطعأ موق نعو : ةلأسم

 مهردلاو مهردب نادمربلاو مهردب دادمأ ةثالث ةرذلا كيطعن نأ ىلع مهرد يفلأ

 لطاب طرش عيب اذهف تفصو ام ىلعف . طرشلا اذه ىلع مهباجأف هسأر نع

 . بحب امإو . مهاردب امإ . هلثم ءارك ىلا عجريو لصألا يف زوجي الو
 هؤام هل نأ ىلع مهجلف موقل رفح رافح يف ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلأسم

 ينع هوجرخأ مهل لاقف مايه جلفلا يف عقو مث هيلع طرش ام لمعف نينس رشع
 هدسفأ ام هنع اوجخي نأ مهيلع رافحلل كلذ نأ لاقف . يطرش ينوتسا ىتح
 ناك وأ مهل وه هجرخأ حرتقم جلف هنأ ىلع اذهو . هطرش ىضقت نأ ل هلع

 يضقني نأ ىلإ هيف مدهنا ام رافحلا نع اوجرخي نأ مهيلعف ًانيفدو تيم ًاجلف

٤٤



 هحالص وه هيلعف راج جلف وهو هرفحب هذخأف ايراج أجلف ناك اذإ امأو . هطرش
 هتلاغ تمادام هحالص يسوجملا ىلع ىحرلا جلف لثم هل هتلاغ تمادام هدحو

 . كل تفصو اك هل
 ليبخلا نعو . هللا همحر نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا نع : ةلأسم

 كلملا ةفاح ىلع ءانب موق دارأ باقثلا لإ لفسألا دحسسملا نم يكلملا جلفل ل يذلا

 اوبلطو مكاحلا ىلا مهرمأ ا اوعفرو جلفلا بابرأ هركو رفحلا حرطي ثيح برغ امم

 ميرح يف ثدحي نأ دحأل سيلف . ال مأ كلذ نع مهعنم مكاحلل زوجأ مهعنم
 مهيلع ة ةرضم ال هنأ لودعلا ىري ام ردقب كرتيو هريغ الو انب نم ائيش جلف

 رفحلا حرطم جلفلا باحصأل قبي مل جلفلا ىلع اونب اذإ اوناك نإ تيأرأ .
 دحأل اكلم هيف ينبي يذلا عضوملا سيلو . جلفلا يف عقو رفحلا حرط ١

 جلفلا اذه ميرحل مكحي مكف ثدحي ثادحا امنإو ميدق ءانب مسر هيف ناك الو

 تارملا نم كرتي نأ بجي هنأ نيملسملا ضعب ؛ نع دجوي يذلا . هتفصو يذلا

 . ملعأ هللاو مهيلع اثدح كلذ نود اميف دحأ هيف ثدحي الو عارذ ةئامنالث

 اولا اسو ءامغب ءانبو ءامغ ريغب ءانب سسأ هنم ءيش ءانبلا نم ناك نإ تيأرأ

 مهعنم مكاحلل زوجيأ . ثدحلا ةلازإ نع اوعنتماو مهنع هتلازإ جلفلا باحصأ

 ناك اذإ لازم ثدح وهف ثدحملا تمي مل امف . كلذ هل زوجي ال مأ مهربجو
 . ملعأ هللاو جلفلا باحصا ىلع ررض هيف

 جالفألا جيرصت يف باب

 يبرغ نم ةيرقلا هيلع لمتشت ةيرق طسو داو يف هللا كمحر لوقن
 :يقرشلا راهنألا هذه صعب يقسي ةيرقلا هذهل راهنأ يداولا اذه ىفو .. قرشو

 بحاص دارأ ضعب نم لفسأ اهضعب اهضعب راهنألا هذهو يبرغلا يقسي اهضعيو . اهنم
 ` كلذ هركو يداولا ضرع ىيف . جوراصلاو ةراجحلاب هجيرصت ىلعألا رهنلا

 . ال مأ كلذ مل زوجيأ لفسلا جالفألا باحصأ

. ٤٥



 لصتم . دحاو ءام نم يداولا نم ةعوفرم راهنألا هذه تناك نإ تفرع يذلا
 ىلع ةرضم كلذ يف ناك اذا مهجلف جيرصت ىلعالا جلفلا باحصال زجي م

 كلذ مهنم لفسأ نيذلا لع اوصقناو 7 نم رثكأ ءام نم اوذخأو . .

 ل و هيلي يذلا يفو . ةصح لاعلا جلفلا ف لفسألا جلفلا اذه 77

 اميف " زئاج . ال مأ كلذ زوجيأ هحيرصت نوقابلا دارأو هجيرصت يف بغري

 دحأ ىلع ةرضم هيف نكت مل و . جلفلا يف حالصلا كلذ يف ناك اذا تفرع

 نم تجرخ اذا جالفألا هذه كلذكو . ملعأ هللاو اوبغري ل نيذلا هلهأ نم

 يف ثدحي نأ مهنم دحاو لك دارأو . لاومألاو كالمألا ف تلخدو يداولا

 نم ءاملا لوخد ىهتنم ىلإ إ اهجيرصتو اهقفخو ةيقاسلا عطق نم دارأ ام هتيقاس

 كلذ يف ناك اذإ تفرع اميف مهل زئاج . ال مأ كلذ زوجيأ ةيقاسلا ىلإ يداولا
 . نيملسملا لسو . ملعأ هللاو دحأ ىلع ةرضم نكت ملو جلفلا يف حالصلا
 رثكاب جالفألا هذه ىلعأ نم يداولا اذه يف جلف حرق دحأ دارأ نإ تيأرأ

 لفسأو هنم ىلعأ يذلا جلفلا نيبو هنيبو جالفالا نب وأ عارذ ةئامسمخ نم

 عطقي جلفلا ناك اذإ . جالفألا هذه باحصأ هعنمو عارذ ةئامسمخ نم رثكأ
 نم هارت امب انتفأ . ال مأ كلذ هل زوجي ررضلا كلذب مهقحليو ءاملا مهيلع

 الإ كلذ لعف نيبو هنيب لاحي ال نيملسملا لوق نم تفرع يذلا . باوصلا

 جالفألا ىلع ررضلا هيف ناك اذإ كلذ زوجي الف ارهاظ لصتم دحاو ءام نوكي نأ
 . قيفوتلا هبو ملعأ هللا و هنم لفسأ يتلا

 ةيقاسلا جرصف هلزنم يف ءاملا فطخي لجرو دمحأ نب نسحلا : ةلأسم
 اهيف وه لمعف ةقيض ةيقاسلا تن اك نإ تيأرأ . كلذ هل له عفنلا اهنم هل بلطيل
 نيملسملا ي أر فيكو . جلفلا باحصأ هرك نإ نإ كلذ هعسي له ةلاسغلل اضوح

 كلذ نأل كلذ هلف هلام يف تناك اذإ ةيقاسلا حيرصت ام اف باوجلا . كلذ ف

 . ملعأ هللاو كلذ هل سيلف اضوح اهيف لعجي نأ امأو . جلفلا لهأل حالص
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 جالفألل جوراصلا يف باب

 الإ هوجرصي نأ ةماعلا ىلع سيلف باغ ش اجرصم جلفلا نكي ل اذإو

 ىرأو حلاصملا نم كلذ يف ىرأ ينإف . جوراصلاب الإ حلصي ال ًابيغ بيغي نأ
 . جوراصلاب الإ إ حلصي نكي ل اذإ اذه ىلع جوراصلا ةماعلا ىلع

 ةيقاس مل موق يف هللا همحر دمحأ نب نسحلا يلع يأ نع بسحأ : ةلأسم

 كلذ مهل سيلف كلذ مهل له اهوجرصي نأ اهباحصأ دارأ زئاج ريغ وأ زئاج
 . ملعأ هللاو
 ةضيرفلا اوضرفف مهجلف ج وراص اودارأ دلب لهأ نع تلأسو : ةلأسم .
 : 7 جوراصلا قرحأو ةعطاقملا نم ائيش ذخأو جرصملا اوعطاقو . كلذل
 د . جلفلا سابي لاح يف هجيرصتب 7 نأ كلذب نيمئاقلل له سبي جلفلا
 ارمأ بابرأل نكي مل اذإ هنأ يعم لاق . ال مأ مهئاكرش نم باغ نم ةرواشم
 نأ افوخ هجي رصت الو . هرفح ىلع اوربجي ل كلذ مهنيح ف جلفلل عافتنالا

 لعف ناف تلق . هب نوعفتني ال ءيش ىلع اوربج دق اونوكيف ءيش هنم تأي ال ال

 هلاح ىلإ عجري جلفلا نأ . فرعلا يف كلذ مهعسي مهنأ ليوأتب كلذب نومئ

 اورمأو هيف اولخد امم . ةبوتلا مهيزجت له جوراصلا كلذب عفنلا مهل .
 ىدا دق نمم رضح نم الإ ءاكرشلا نم باغ نمل نامض مهقحلي الو .

 . نيذوخأم تقولا يف اونوكي مل اذإ مهنإ يعم لاق . هل مهربجو كلذ يف

 يف عفنلا لوصح دعب مهل احالص كردي مل مم هب نوعفتني ال مهنا هحالصاب

 كلذ لعف نم الإ نامضلا كلذ ىلع مهربج نم ىلع فاخ اف كلذ نم جلفلا

 لاق . نامضلا هيف مزلي يذلا ربجلا دح امف هل تلق . نيغلابلا نم هسفن يأرب

 ربجلا هل نمف لعف وأ لوقب . هيلع هربجيف كلذ بحاص يتأي نأ هدح هنأ يعم
 مهارد تناك نإف هل تلق . هلثم ىلع ازئاج هلوق وأ هلعف نوكيو كلذ يف

 ةفصلا هذه ىلع جوراصلا اذه يف تقفناف جلفلا اذه حالص يف اهب ىصوم
 اهريغو اياصولا نأ يعم اذكه لاق . مهمزلي ال مأ كلذ نامض نيمئاقلا مزليأ
 . ءاوس كلذ ف
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 جلفلا اذه جوراصب اوملع امل نوغلاب موق اهوملس اياصولا تناك نإف تلق
 مهعم ام ملست نومئاقلا هلأس نم مهنمو . جلفلا جوراصب نيمئاقلا ىلإ اهوملس
 . نامض كلذ يف نيمئاقلا ىلع له . كلذ اولعفو ربج ريغ ىلع اياصولا نم
 نوملسملا اهملسي امناو جلفلل ةيصولا هذه نأ نومئاقلا ملع اذإ هنأ يعم لاق

 اهوملس امنإ اوناك نإو نامضلا يف يدنع ءاوس وهف جلفلل ةيصو اهنأ ىلع مهيلإ
 نيبي الف هب اوفرع دقو ةفصلا هذه ىلع جوراصلا اذه يف هنأ ىلع مهيدي اب ًالام

 ولو هبهذأف هيلع يتأ ليس ةفآلا هذه تناك نإف هل تلق . نامض مهيلع يل

 . جلفلا يف هب عفنلا جلفلا باحصأل لصحم ناكل هعضوم ىف جوراصلا يقب

 ليسلا ثدحأ ام نامض هب نيمئاقلا مزلي الو جوراصلل اعضوم اذه نوكي له
 عفنلا لصحي مل اذإو . ءاوس اهلك تافآلا نأ يعم لاق . جوراصلا اذه يف

 لهف تلق . نامضلا نم يدنع كلذ أربي مل ربجلا تقو ريغ يف ربجلا ناكو
 يدؤي نأ هيزجي له كلذ ىلع هربج نم ىلإ صالخلا نيمئاقلا نم دارأ نم يزجي
 نيمئاقلا نم ىلوت نم لك هنأ يعم لاق . عيمجلا نامض هيلع مأ هتصح ردقب هيلإ

 ناك هنامض وأ ءيش رمأ مهلك اولو اذإ هنامض هيلع ناك هضبق وأ ءيش ميلست
 صالخلا دارأ نمل زوجي لهف هل تلق . نامضلا رمأ مهمزل اذإ صصحلاب مهيلع
 دق امم جلفلا لهأ نم نيغلابلا لحتسا اذا ج وراصلا اذهب نيمئاقلا ءالؤه نم

 نوكي نا كلذ ىيف م همزلي امم هولحأو هيلع مهربج و هب مهرمأف هيف لخد

 . جوراصلا اذه نم همزلي ام نامض نم أربيو مف همزلي امم اصالخو ةءارب كلذ

 . هلام نم هلحتسي نم هيقتي نمم ةيقتلا عضوم يف نكي مل ام هيزجي هنأ يعم لاق
 . .. لجرلا اهب ربي يتلا هخسن يفو لزنت يتلا ةيقتلا دح امف تلق
 هيلع ردقيو همزلي امم ءيش يف هكلمت يف ررضلا هنم فاخي ناك اذإ هنا يعم لاق
 هيقتي ال لاح يف لحتسملا ريصيو لاحلا كلذ لوزي ىتح هل لحتسملا اذهل

 ليق هنإ يعم لاق . ةيقت عضوم يف نوكي مكاحلاف تلق . هلحي يذلا لحتسملا
 الوسر ةيقتلا لاحب لزن يذلا اذه لسرأ ناف هل تلق . ةيقتلا عضوم يف وه
 هلحأ اذإ همزل امم ًاربيو . كلذ هل زوجي له هل نامضلا همزل دق نم هل لحتسي

 نإ لوسرلا كلذ عفري هيلإ هنأل كلذ يل نيبي ال لاق
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 يف نامضلا همزل نمف هل تلق . ةيقتلا عضوم يف دعب وهو لحي مل مأ لحأ
 لاومالا لهأ ىلإ ملسي نأ هل هنم صالخلا دارأو . ةفصلا هذه ىلع ج وراصلا اذه

 مهمزل ام لعجيو اياصولا نم نوملسي اوناك ام اياصولا باحصأ ىلإ وأ مهلام

 كيلإ بحأ نيهجولا يأ جلفلا اذه جوراص يف لوألا يف ناك امك كلذ نم
 اهملسي سانلا لاومأ نأ يعم لاق . نامضلا اذه نم لجرلا اذه صالخ يف

 . لوألا يف تناك امك هحالص يف يدنع لعجي جلفلل ةتباثلا اياصولا امأو . مهيلإ
 يف اهلعجي نأ هل له . اياصولا هذهب جوراص جلفلا اذهل قفتي مل نإف هل تلق
 لهأ عمجت يتلا هحلاصم نم كلذ هبشأ ام وأ جلفلا رفح وأ ةيقاسلا بحش
 : لاق . لوألا يف تناك اك جوراصلا يف اهلعجي نأ الإ كلذ هل سيل مأ دلبلا
 ج وراص نم هيف لعجي كلذ هل زاج مهعمجي حالص ناك ام ثيح هنإ يعم

 نإف هل تلق . هب اوموقي نأ جلفلا لهأ مزلي امم جوراصلا ناك اذإ . هريغ وأ

 هساد دقو ةبهملا يف وهو هب جرصي نأ لبق هتبهذأ ةفآ جوراصلا اذه ىلع تنأ

 اولعف اوناك اذإ هنإ يعم لاق . هب رمأ نم ىلع نامض هيف نوكي له . جرصملا

 مهنال نامض مهيلع نكي مل هيلع ربجلا كلذ ىلع روبجملا مزلي ام لاح يف كلذ

 ج وراصلا ىلع هيف ربجلا مهمزلي يذلا لاحلاف هل تلق . كلذ يف لدعلاب اوماق دق
 ماقي يذلا مايقلا نع كرت نأ دح ىلإ جلفلا راص اذإ هنإ يعم لاق . وه ام

 هجارخا بجوي ام هيف ثدح مث . جلفلا اذه يف ايلوأ تبث دق امم . هيف هب

 حالصا ىلعو . ضعب مهضعب ىلع ءاكرشلل ربجلا ناف . ررضلا هكرت يف ناك ام
 باوج . هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ هداز امم . هجولا اذه ىلع مهلام

 هللا دبع يبأ نع تدجو . هللا هظفح حلاص نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نم

 اذا جلفلا جرصي نأ زوجي هنأ لصفلا اذه ينعمب هللا همحر بوبحم نب دمحم

 ىلع كلذب مكح . هجوراصب الإ عايضلاو ررضلا فرص ىلإ لصوتي ال ناك

 ةفصلا هذه ىلع هجيرصت ناكو . نيرضاحلا نم عنتما نم ىلعو بايغألاو ماتيألا
 هريغو ديعس يبأ خيشلا ماكحأ يف كلذ دجويو . ًابجاو كلذب مايقلاو امزأل

 . ملعأ ١ هلل او
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 هللا دبع يبأ نب ناع باتك نمو ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ليخنلا هيلع تناك اذإ يراجلا جلفلا تلق . ماكحألا ةريصبب فورعملا

 كلتو ءاملا غلبت اهقورع هيلع شيعيو هب ءيجي ةيدضاعلا ةلوسفملا راجشألاو

 باحصأ حاصو هوجرصي نأ جلفلا باحصأ دارأو ةيدضاع راجشألاو ليخنلا

 ناك . مهنيب مكحلا فيك . تتام اهيلع جرص اذإ اهنأل ةيدضاعلا ليخنلا كلت
 . ال مأ برش ةيدضاعلا لخنلا كلتل ناكو . نكي مل وأ جيرصت مسر جلفلل
 نإو هوجرص اوؤاش نإ اودارأ ام مهئام يف اولمعي نأ مهل نأ تفرع يذلا

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو هارجم اولزع اوؤاش

 اهضرع ةفرعمو يقاوسلا ليوحتو يقاسملا يف باب

 نآ هل له . نالمح ىرجم هدنع لجرو . دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نع

 يف ًاقيرط هل جرخأ نإ كلذكو . كلذ هعسي ال مأ دارأ املك همضري

 ًانالمح ىرجملا ناك اذإف . ال مأ فرصتيو هيف لسفي نأ هل له . هل كيرش

 . ملعأ هللاو . هيف هؤام يرجي نم ءام ىلع ةرضم الب هب عفتني نأ هل ناك هيلع

 نيتعطق نيب ةعماج ةيقاسو زئاج قيرط نعو . هريغ نمو : ةلأسم
 يتلا ةيقاسلا نيجو ذخاي نأ قيرطلا يلت يتلا ةعطقلا بحاص دارأ . نيلجرل

 اهنأل يل اهلك ةيقاسلا ث ةيقاسلا يلت يتلا ةعطقلا بحاص لاقو . قيرطلا يلت
 ةزئاجلا ةيقاسلاو هيلي امم ةعطقلا بحاص عنمي ال يدنع قيرطلاف . يضرأ يلت
 ةيقاسلاو . اندنع قيرطلا هتعفش عطقي ال عيفشلا نأل كلذ عطق ىلإ برقأ

 باوج نم اذهو . ءاملا هنود لوحي يذلا نيجولا يف ةعفشلا عنمت دق ةرئاجلا
 . هريغ نمو .. هل حص نمل هيف افلتخا يذلا عضوملا كلذ نأ ىرأو رفعج ينأل

 يف دحأل هب مكحي الو . لدعأ وه هل هيلع حصأ نمل نيجولا نأ لوقن يذلا لاق

 كلذ عنمي م قيرطلا اهيلع عطقي يتلا ضرألا بحاص هذخأ نإ هنأ الإ لوقلا ضعب

 قيرطلا نأل هب هل مكحي الف وه امأو . ةيقاسلا هيلع عطقي يذلا لاملا بحاص لوقل

. لاملل ةعطاق



 لسفف لجر ضرأ يف ىقسم هل لجرو . رفعج نب عماج نم و : ةلأسم
 لسفلا شاعف السف لجرلا اذه ءام اهيف يرجي ناك ىتلا ةيقاسلا ىلع لجرلا

 بلطف . هريغ ةيقاسلا كلت يف يرجي نكي مل و هاقسم لجرلا لزع مش ًالخن راصو
 يتلا هلخن لاحل هاقسم ىلا ىقسملا بحاص عجري نأ لسفلا بحاص لجرلا
 . دارأ ثيح هلخن وه ىقسيو . كلذ هل هيلع سيلف ىقسملا كلذ ىلع اهايحأ

 ربج هيلع سيلو . هل كلذف هاقسم ىلإ عجري نأ ىقسملا بحاص دارأ نإف
 . هاقسم نم هئربي نا

 نأ مث ةيوتسم ضرألا تناكو . لجر ىلع ىقسم هل ناك نمو : ةلأسم
 ضرألارسبحاص بلطو تقفخ ىتح هضرأ قع ىقسملا هل يذلا لجرلا اذه
 اهلمحيو ءاملا اهحرجيو هضرأب رضي الئل هضرأ اذه قعي ال نأ ىقسملا هيلع يذلا
 ةلاجألا حالصا هيلعو هضرأ قعي نأ اقسملا بحاص عنمي سيلف . رخآلا ضرأ يف

 هخسن هررض حالصا هيلع ناك ررض اهيف عقو ناف . هراج ضرأب رضي ال ىتح
 . هضرأ

 لهأ نم لجرو انأ تعزانت لاقو . ديعس نب رشبم انربخأو : ةلأسم

 نيب تناك ةيقاس يف ذئموي نيملسملا يضاق ناكو يلع نب رهزألا ىلإ يدالب
 يمصخ ةعطق يف يقاوسو ةدئاق ةيقاسلا تناكو يمصخ ةعطقو يل ةعطق
 ىلع ناك انلسف نإف . هنيبو ينيب ةيقاسلا نأ ىلع نب رهزألا ىأرف اهنم ةحوتفم
 انيتافت انإو . لسفي مث ةيقاسلا طسو نم عرذأ ةثالث حسفي نأ انم دحاو لك

 ةيقاسلا نأ رشبملا نب ديعس نع ظفحي هنأ انربخأف . يلع نب ىسوم ىلإ كلذب
 سيلو . اهنم ةحوتفم نيتعطقلا دحأ يقاوسو . نيتعطق يقاوس نيب تناك اذإ

 ىلإ ةدئاقلا ةيقاسلا نماهيقاوس ةحوتفملا ةعطقلا بحاصل نإ ةيقاس اهنم رخالل

 لك حسف ةلاسفلا دارأ ناف ىرخألا يلت يتلا ةيقاسلا طسو نم . ءاملا برض

 . اعارذ هسفن يلي يذلا ءاملا برضم نم دحاو
 هلعل ناقيرط اهل ضرأ وأ لخن ةعطق نعو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 كلذ هل يذلا بلط لضفأ وه عضوم يف وه امهدحأو . دحاو ىلع ءاملل نارمم
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 اقسملاو قيرطلا يف هزاوج ناك نإ لوقأف . لضفألا عضوملا يف هزاوج نوكي نأ
 امهيأ يفف . هل ناك نإو . كلذ الإ هل سيلف فورعم تقو يف ادودحم سيل

 . ىقسو زاج دارأ
 ىرخأ ةيقاس يف رمت ةعفترم ةيقاس ى يف هءام حرطي نأ دارأ نمعو : ةلأسم

 هءام حرطي ناك اذإ لاق . كلذ هل له ةيقاسلا هذه نم هيقسي هل لام ىلا

 قح اهيف هريغل وأ هريغل ناك نإو . كلذ هل زاج . ةصلاخ هل ةيقاسلاو هلام يف

 . هيأرب الإ كلذ هل نكي

 ىلع ءام هل لجر يف . دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ابأ تلأس : ةلأسم

 هل نيجلفلا نيب يذلا لاملاو ءام اضيأ هيف هل جلف جلفلا كلذ برقو . جلف
 هحرطي نأ ل هضرأ يف هيرجيو . جلفلا كلذ نم هءام حرطي نأ دارأف . صلاخ
 باحصأ هعنم هعنم اذإ كلذ هل له هيف هئام روضح تقو يف . رخآلا كلذ ي

 . كلذ هل زئاج لاق هيف ح راطلا جلفلا

 دارأ لجرلا ىلع ىقسم هل لجر يف . ناميلس يبأ باوج نم : ةلأسم
 هلأ اهريغ وأ ةرجازلا ءاملا اهيلع يرجيو ًاليلم اهيلع لعجي نأ ةيقاسلا بحاص
 ىقسملا يف نكي مل اذإ هنأ قيرطلا يف ليق ام سايق ىلع ليق دق لاق . ال مأ كلذ
 . هب عافتنالا زاج ةرضم

 ينأ ملعاو . صفح يبأ ىلإ هللادبع يبأ نم باوج افصلا يف : ةلأسم

 لودعلا فقي نأ راوصلاو ةافصلا باحصأ يف كيلإ يباوج يف كيلإ تبتك
 ىف اوأر نإف ءيش راوصلا يف الو ةيقاسلا يف مهل سيلو هسفن ىلإ رج ال نمم

 يف اوري مل نإو . افصلا عطق نع مهترجح راوصلا باحصأ ىلع اررض كلذ
 كلذ يف ترظن مش . اهعطق نع مهعنمي مل راوصلا باحصأ ىلع ةرضم كلذ

 يف ةصح ةافصلا اهيف يتلا ةيقاسلا يف هل نمم راوصلا بحاص ناك نإ تلقو
 كلذ يف ترظن مث . اهعطق نع مهعنمي نأ هلف اقسملا يف عفنو ةيقاسلا ضرأ
 يف ةصح ةافصلا اهيف يتلا ةيقاسلا يف هل نمم راوصلا بحاص ناك نإ تلقو
 . ةصح اهيف هل نأل ةافصلا عطق نع مهعنمي نأ هلف اقسملا يف عفنو ةيقاسلا ضرأ
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 ىلع لجر ثدحأ ةيقاس امهنيب ةيفاصو زئاج قيرط نع هتلأسو : ةلأسم
 لسفلا اذه مكح نأ يعم لاق . لسفلا اذه مكح امف ًالسف نيبناجلا دحأ
 همزلت هنأ يعم لاق . هل هنأ هيعدي لاملا اذهل لسافلا نإف تلق . هب ىلوأ وه

 تبثي قح هجوب ىعدا ام هل تبث ةنيب حصأ نإف لاملا اذه هل ناك فيك ةنيبلا

 . هب ىلوأ وه قيرطب وأ ةيفاصلا نم مكحلاب هقحتسا يذلا لاملاف الإو . هل
 ةنيبلا همزلتو كلذ يف قدصي ال لاق لجر نم هارتشا هنأ ىعدا نإف هل تلق
 ىعدا ام اهب هل تبثت تبثتو عيبلا اذه هل حصت ةنيب رضحأ نإف هل وه نمم هارتشا هنأ

 ةيفاصلا نيب ةيقاسلاف تلق . نييعدم يرتشملاو عئابلا ناك الإو . كلذ هل ناك

 هنإ يعم لاق . اهنم نوقسي ةيرقلا لهأو ةيقاسلا هذه مكح ام زئاج قيرطو
 امم وأ ةيفاصلا يلي امم اهنيجو دحأ ىلع حصي مل اذإ ةيقاسلا هذه مكح جرخي

 نم هريغب وأ . دضاوعلا مكحب هقحتسي سانلا نم دحأل كلم قيرطلا ل
 ىلإ قيرطللف . ةيقاسلاو قيرطلا نيب ام اعطاق ةيقاسلا مكح جرخيف بابسألا

 . رظنلا نم كوردملا . هبجوأ اميف ةيقاسلا فصن ىلإ ةيفاصللو . ةيقاسلا فصن
 ىرجملا اذه هيلع يذلا هجرخأ ىرجملا اذه ناك نإو . ًاسبي قيرطلا :,

 . عجر . ًاسبي ًاقيرط هل جرخي نأ هل دب الف

 ضرأ وأ ميتيل عذج ىلع يرجي جلفلاو جلف يف ءام هل لجر نعو : ةلأسم
 الو كلذ نم ًاصالخ هسفنل اذه رظني نأ يغبنيف تفصو ام ىلعف .

 ضرألا يف الو عذجلا اذه ىلع ا رمي

 فلخو لام ةيقاسلا فلخو قيرطو ةيقاس نيب نيجو نع لئسو : ةلأسم
 نيب لحي مل اذإ هنإ يعم لاق . نيجولا اذه مكح نوكي نمل ةيفاص قيرطلا
 ام ىلا قيرطلاب هلاصتال قيرطلل همكح ناك . لام قيرطلا نيبو نيجولا اذه

 نيجولا اذه ناك نإف هل تلق . ريغلا مكح هيف .حصي وأ عطاوقلا نم هعطقي

 يعم لاق كلذ يف مكحلا نوكي فيك لام وأ رادج لثم هيعدي لجرل ًارامع

 نكي مل اذإ يدنع اذهو . هريغ لاق . ةنيبلاب هاعدا امب يعديو كردأ ام ىلع هنإ

 هل همكح تبثي امم كلذ هبشأ ام وأ هل هنأ وأ هدي يف هنأ حصي وأ هدي يف
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 ركنأو هلخن طسو يف وأ لجرل ناتسب يف تناك اذإ ةلخنلاف تلق . ملعأ هللاو

 تناك نإف . ةنيبلاب اهبحاص اهيلع ىعدي فيك اقسم الو قيرط هيلع اهل سيل نأ
 ريخأللف . لبق نم عضوملا اذه نم برشت اهنا اذه لبق ةفورعم ةلخنلا هذه

 ىلع ناك كلذ حص نإف لبق نم ىقست تناك ثيح اهيقسيو لوألل ام لثم
 بحاص ىعداو كلذ لوألل افورعم سيل ناك نإو . ةنيبلا كلذ لاوز ىعدا نم
 اذه ىلا تلاز ةلخنلا تناك نإو . هيلع ىعدملا ىلع نيماو ةنيبلا هيلعف ىقسلملا

 ثيح اهيلع زوجيو اهيقسي اذهف هلام طسو يف يهو . لاملا بحاص دنع نم
 ناميالاف . ىقسم هيلع اهل سيل نأ هيلع طرش هنأ يعدي هنأ الإ . زوحي وه ناك
 ءاكرش نيب مسق لام نم اهبحاص ىلا تلاز ةلخنلا هذه تناك نإف . امهنيب

 دنع طرش كلانه نكي مل نإف اهاقسم اهل اوتأ اوؤاش نإف . ىقسملا هركنأ مش
 قيرطلا نأ الإ قيرطلا مكح اذه ىلعو . مسقلا اوضقن اوؤاش ناف . مسقلا

 بحاص لصي سيلو اهل قيرط الو ىقسم اهل ةلخنلا نأ لاملا بحاص رقأ نإ

 ةليحب عضاوملا نم عضوم نم الو ةجرش نم الو زئاج قيرط نم هتلخن ىلإ هلخنلا
 . هللا همحر يلع يبأ نع دجوي كلذك . هتلخن ىلإ هتيقاس يف رم هتيقاس ىلع الإ

 جرخي نأ ةلخنلا بحاص بلط لجر ضرأ يف ةلخن هل لجر نعو : ةلأسم
 اقيرط هل جرخي نا اضيأ بلطو هتلخن ىقسي هضرأ ىف ةيقاس ضرألا بحاص هل
 جرخي نأ الإ هل سيل وأ كلذب هل مكحي تلق . نيطلا يف أطي ال هتلخن ىلإ ًاسبي
 لبق نم ىقسم اهل ةلخنلا هذه تناك نإف . تفصو ام ىلعف . هتلخن ىلإ ةيقاس

 ثراو اهثراوت دق ةلخنلا هذه تناك اذا لوألا يف اهل اك رخآلا يف اهلف قيرطو
 ةلخنلا هذه تناك نإو . رخا اهل نوكي لوأ هيلع تناك ام ىلعف . ثراو دعب
 اقيرط الو . ىقسم عئابلا ىلع طرتشي مل و ءارش لبق نم رخآلا اذه ىلإ تلاز
 تراص امنإ تناك نإو . عيبلا ضقن ءاش نإو كلذب يضر يرتشملا ءاش نإف

 بحاص ءاش نإف هضرأ يف ةلخنلا يذلا اذه نيبو هنيب ناك مسق لبق نم هيلإ

 يذلا يرجملا بحاص كلذكو مسقلا ضقن ءاش ناو . كلذب يضر ةلخنلا

 ناك امك رخآلا هراوجلو هئام ىقسمل اقيرط بلط و هريغ ىلع ىرج هل تفصو
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 مسق لبق نم ناك نإو . ثراو دعب ثراو هثرو دق اذه ناك نإ لوألا يف هل
 فرعي ال ىقسملا هيلع يذلا لاق نإف . كل تفصو اك هيف لوقلاف ءارش وأ
 يرجملا هل يذلا كلذكو لاقو . قيرط اهل نكي مل وأ لبق نم قيرط اهل ناك

 نوكيو . دماس قيرط هيلع سيلو . عبات قيرط ىقسملا اذهل نأ دب نكي م

 دب الف . ىرجملا اذه هيلع يذلا هجرخأ ىرجملا اذه ناك نإو . ًاسبي ًاقيرط
 . ًاسبي اقيرط هل جرخي نأ هل

 نيعبرأ ىلإ قيرطلا ليوحت زيجي نم لوق ىلعف تلق باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 ريسفت امف هل تلق . ءاوس هنأ يعم لاق . اضيأ يقاوسلا يف كلذ زوجي اعارذ

 يقرش ىلإ لجرلا لام نيب دوعت ىتح ىسعن نم ءيجت قيرطلا تناك اذإ كلذ
 ثيح نم قيرطلا عطق اهلوحي نأ لجرلا اذه دارأ اذاف يليهس ىلا عجري مش

 ًاعارذ نيرشع لمكتسا اذإف . هلام يف يليهس اهردحأ مث ىقرش ىلا هلام يف ذولت

 لفسأ ىلإ يليهس ىلإ قرش نم ذولت ثيح نم اهيقلي ىتح هلام يف اقرشم . داع
 اذهو . هيلع فقوي ةدهاشملا ىلع اذهو . ىلعأ نم تناك ثيح ًاعارذ نيرشعب

 كلذ لدع يف رظنيف ةدهاشملا كلذ تفصو دقو . هظفل سيل هلوق نم ىنعملا

 . يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس يأ عماج نم يهو تمت . هللا ءاش نإ

 قيرطلاو يقاوسلا ليوحت يف هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ليوحت زوجي ليقو . زئاوجلا ريغو زئاوجلا قيرطلاو يقاوسلا ليوحت زوجي ليقو
 . زئاوجلا ريغ الو زئاوجلا ليوحت زوجي ال ليقو . زئاوجلا ريغ

 ةيقاس وأ قيرط هيلع تناك نم هنأ يقاوسلاو قيرطلا يف ليقو : ةلأسم
 . ةيقاسلاو . قيرطلا بحاص ىلع ةرضم الب هلام نم ءاش ثيح اهلوحي نأ هل نأ

 نم لاقو . رباج يبأ نب ىسوم لوق وهو . اعارذ نيعبرأ ىلا لاق نم لاقو
 ناف . ىقسملاو قيرطلا بحاص كلذ بلط نأ زوجي هلعل بلط نإ زوجيال لاق
 الإو ةرضم هيلع تناك نإف . كلذ يف لودعلا رظن كلذ بلطي نأ لبق اهلوح

 نوكي نأ الإ اهعضوم نم لاح ىلع اهليوحت زوجي ال لاق نم لاقو . كلذ زاج
. اهبحاص ىضري



 كلذ ىلع ةلخن ضرألا بحاصلو ىقسم لجر ىلع هل لجر نعو : ةلأسم
 ةلخنلا نكت مل و . لجرلا هنم يقسي يذلا جلفلا ىلع ةمئان ةلخنلاو . ىقسملا

 لجرلا ىلع ىقسملا هل يذلا ضرألا بحاص نأ مث هسبحت الو لجرلا ءام سمت
 بحاص بلطف ءاملا تسبحو ةلخنلا سمي ءاملا عجرف تعفترا ىتح هضرأ سبك

 هذه وأ ةلخنلا هذه عطقت له هءام هيلع سبحتال ىتح ةلخنلا فرص ضرألا
 ىلع ةلئام ةرجشلا هذه وأ ةلخنلا هذه تناك اذإف تفصو ام ىلعف . ةرجشلا

 . ةرجشلا الو ةلخنلا عطقت مل نيلجرلا نيذه لبق ناك نم ىلع ىقسملا اذه
 .ةرجشلاو ةلخنلا تعفر لجرلا اذه ىقسم ىلع ةلخنلا هذه تلام امنإ ناك نإو
 ىقسملا سبكي نأ هل سيل هنأ الإ . ىقسملا اذه ىلع ثدح اذهو . ىقسملا نع

 . هضرأ سبك ولو
 يقاوسلل تلقو . ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ام ضرألا نم اهل يرجي ام ىلع رظنلاب راهنألا امنإ لوقنف . اهضرع يف دح
 . ملعأ هللاو هرغصو رهنلا ربك ىلع ءاملا يرجب رضي مل

 ةيقاس هل لجر نع لئسو . هيف ةلخن رخآلو ىقسم ليوحت يف : ةلأسم
 هتيقاس لوحي نأ ةيقاسلا بحاص دارأف ةلخن ةيقاسلا هذه ىلع رخالو هلام يقست
 لاق . كلذ هل له . هتلخنب رضي الثل ةلخنلا بحاص يبأف رخآ عضوم يف
 اذه بحاص دارأ ناف هل تلق . دارأ ثيح هءام لوحي نأ كلذ هل نأ يعم
 اهيف هل سيل زئاج ىرخأ ةيقاس ىلإ ةيقاسلا هذه نم هئام ىرجم ليزي نأ لاملا
 . كلذ هل نأ يعم لاق . ال مأ كلذ هل نوكي له . لوألا يف ىقسم

 تامف هل لام يف هل ىرجم لجر ىلع ثدحأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 كلاهلا تومب جتحاف مهنع هثدح ليزي نأ ثدحملا ىلإ هتثرو بلطو لاملا بحاص
 لاق . هتجح ثدحملل تبثي ي لاملا بحاص توم نوكي له . هيلع ريغي مل هنأ

 ىتح هل ثدحملا تام اذإ ثدحلا تبثي هي امنإو هليزي نأ هيلعو كلذ يل نيبي ال
 ىتح كلذ ىلع الازي مل و هلزي ملف . ' هيلع ركنأ نإف هل تلق . هلطاب حصي

 حص اذإ هنإ يعم لاق . هل ثدحلا هلزي ل اذإ ثدحلا تبثي له . اعيمج اتام

 نإ :1 هل تلق . هلك ًالازم ثدحلا ناك ثدحلا ىلع لاملا بر نم ريكنلا
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 ولو لاملا بر نم ريكنلا تبثي له . مكاحلا ىلإ اعفتري نأ :نود ريكنلا حص
 نكي مل ولو ركنملا نم ريكنلا نأ يعم لاق . مكاحلا دنع هنم ريكنلا 7

 . مكاحلا دنع

 . لام ىلإ لام نم قيرطلا يف تثدحأ ةيقاس يف لوقت امف هل تلق : ةلأسم
 نأ الإ تبثي هنأ يعم لاق . وه نم هثدحأ يذلا حصي مل و لاملا بر تامو

 هيلع مكحيو هب ذخؤي له هثدحأ هنأ دحأ ىلع حص نإف هل تلق . هلطاب حصي
 حصي مل ناف هل تلق . ليق هنأ يدنع اذكه لاق . ةثرولا ريغ ولو هجارخب
 هنأ يعم لاق . هجارخاب ذخؤي له هثدحأ هنأ رقأ الجر نأ الإ . ةنيبلاب هثدحم
 لاملا باحصأ ىلع ايعدم نوكي الو هل تلق . رقأ اذإ ليق اميف هجارخاب ذخؤي

 هسفن ىلع قدصي هنأ يعم لاق . مهل تبث دق اقسم ليزي هنأل ةنيبلا هوفلك نإ

 اهيف زوجيف قح قيرطلا ف دحأل سيل هنأل هثدحأ هنأ هب رقأ يذلا ثدحلا يف

 دعاسف هب رقأ الو دحأ ىلع حصي مل ناف هل تلق . تبثت ةجحب الإ يعادتلا
 اذكه لاق اودعاس اذإ هيلعو .. هتلازا مكاحلل له . كلذ ةلازإ ىلع ةثرولا

 قيرط ليوحت ديري لجر نعو جاتلا باتك نم ةيشاحلا نم . عجر . يدنع
 تناك اذإف . ال مأ كلذ هل زوجيأ جلفلا رطنقي نأ دارأف لزنملا قيرط وأ زئاج
 ضعب زاجأ دقف زئاج قيرطلا تناك نإو . هيأرب ناك سانلا نم دحأل قيرطلا

 عجر ملعأ هللاو . كلذ زجي مل ضعبو . اعارذ نيعبرأ ىلإ اهليوحت نيملسملا

 ةيفاصلا بناج يف لجرل ىقسم يف لوقت امف هل تلق . عرشلا نايب باتك ىلل
 . هتلازاب هيلع مكحي له . ةيفاصلا طسو ىلا هعضوم نم هلوحف رخا ءاجف
 . هلاحب كرتي له ةيفاصلل حلصأ كلذ نأ نيبت نإف هل تلق . يدنع اذكه لاق

 رمؤي لاق . لوألا اهعضوم فرعي ال هنأ لاق نإف هل تلق . ينجعي اذكه لاق
 يف اهعضوم لاق نإ كلذ يف هلوق لوقلاو هل تلق . تناك ثيح اهعضي نأ

 يف ثدحلا ناك اذإ لاقو . يدنع اذكه لاق . هب نكي مل ام عضوملا: اذه

 يعم لاقو . بيرلا كرت كلذ تيرتشإو ةعفنم الو ةرضم هنم نيبت ال ةيفاصلا

 حالص نيبي عضوم ىلإ عضوم نم ةيقاس ليوحت لثم اهيف ثدحلا ناك ول هنإ
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 . هوكرت اوؤاش نإو . كلذ اولازأ اوؤاش نإ . رايخلاب كلذب نومئاقلاف كلذ

 دقو . ةيفاصلا ىهتنم هيلي يذلا بعولا بنجب هلك كلذ لوح نإف هل تلق
 . اهل حلصأ كلذ نأ رظنو ةيفاصلا نم ءيش ىلع ةعطاق ةميدقلا ىلوألا تناك
 . كلذ زوجي هنأ يدنع اذكه لاق كلذ زوجي له . ةرضم اهل لقأ وأ

 ةدحاو رثأ يف ةدحاو ةقفتم يفاوص نك اذإ لوقت امف هل تلق : ةلأسم

 حرطي دحاو ىقسم نهلك نهل عرزي نم ضعب لعجف ىقسم ةيفاص لكل ىرخأ
 يعم لاق . هل كلذ له ةيقابلا لياجألا عطقو نهنم ءايلعلا نم . اعيمج نهيلع
 مل و ةرضم كلذ يف نكي مل نإف هل تلق . اهل احالص نس اذإ كلذ هل نأ

 نوكي نأ الإ ثدح وهف حالصلا نبي مل اذإ لاق . ال مأ اه احالص ردي

 ىلع ةدحاو لكل اذه لعجف دحاو ىقسم نهل ناك نإف هل تلق . احالص

 ثدحي نأ هل زوجي ال.هنإ يعم لاق . هيلإ برقيو كلذ هعسي له ىقسم ةيقاسلا

 لام وهف ةدحاو ةلاجأ نم نهاقسم حص اذإ هذه نأل كلذ لاومألا لهأ ىلع
 ريل نأ يعم لاق . كلذ هل نكي ز ازئاج ةيقاسلا تناك نإف هل تلق . دحاو

 يدنع اذكه لاق . ةدحاو ةلاجأ الإ ةيقاسلا باحصأ ىلع حتفي نأ كلذ هل
 . يدنع كلذ هل اوحيبي نأ الإ

 زئاج ةيقاس نم ذفنت هل الام يقست ةيقاس هل لجر يف هل تلق د ةلأسم

 لام نم رخآ هل الام يقسي نأ هل زوجي له : زئاج قيرط ىلع ةرطنق تحت
 . كلذ هل زوجي ال مأ زئاجلا قيرطلا ىلإ ذفنت يتلا ةيقاسلا هذه يقسي يذلا اذه

 ام ريغ قيرطلا ىيف يتلا ةيقاسلا ىلع تبثي نأ كلذ هل زوجي ال هنأ يعم لاق

 . اهيلع ةجحلا توبث يف بوبرمل لاملا نم دشأ يدنع يهو . اهيلع كردأ
 ىلع نالمح ةيقاس هل ناك نم نأ . يناوزنلا دايز نب نسحلا لاق : ةلأسم

 كلذو لاق . اهنم هبلطم لطبي وأ اهنم يقسي نأ ربج اهرجه مث هلام يف دحأ
 . هيلع ةجحلا دعب

 دارأو نيعضوم نم امهبرش ناتعطق هل لجر يف ناورم وبأ لاق : ةلأسم
 نأ ىأر ناك يلع نب ىسوم يأر لاق . نيتعطقلا دحأ برش نم امهيقسي نأ
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 نأ دارأ يتلا ةعطقلا برش مهيلع نيذلا هرك اذإ اهبرش نم ةعطق لك يقسي

 نأ هل الاقف ىلع نب رهزألاو . رشبم نب ديعس امأو لاق . اهنم هتعطق يقسي

 . ءاش ثيح هيتعطق دحأ برش نم امهيقسي

 . لجرل لخن اهيلع هدحو هل الام يقست ةيقاس هل لجر يف لوقت ام هل تلق
 هذه ىلع ىتلا لخنلا بحاص عنتماف ىقسم هضرأ نم هل اراج ريعي نأ بلطف

 الوا لاملا بحاص ىلع كلذ هل له هلام يقس نم رثكأ هيلع رمي نأ ةيقاسلا
 ال هنأ اضيأ اولاق دقو . يدنع اذكه معن لاق . هريغ كلذ ريعي نأ برقي

 ىلع يتلا لخنلا بحاص يأرب الإ ةيقاسلا هذه نم اذه هلام ريغ ًالام يقسي
 دوع امم رثكأ ءاملا يف هيلع لمحي نأ لاملا بحاصل سيلو هل تلق . ةيقاسلا

 نم رثكأ هيلع لمح نأ يعم لاق . ةيقاسلا كلت يف يقسلا نم ةداعلا هب يرجت
 ىقسي نأ هلف . ةرضم نكي مل امف هتاداع رثكأ ىلع ىقسي يذلا جلفلا اذه
 . اتباث ىقسملا هل ناك اذإ كلذ زجي مل ةرضم هيلع ناك نإو . اذه اقسم نم

 هضرأ يف ةيقاس هريعي نأ لجر هيلإ بلط لجر نع لئسو : ةلأسم
 هذه هريعي نأ هعسي له كلذب ملعي ريعملاو ًاقيرط ةيقاسلاب عطقي ريعتسملاو
 يف هل نوكي نأ الإ عسي ال ام ىلع هنيعي نأ هعسي ال هنأ يعم لاق . ةيقاسلا
 ىرجم ريعتسملل نوكي نأ وهو لطاب هنأ ملعي ال قيرطلا يف مدقتم قح كلذ

 ًاكوردم ىرجم هل نكي مل و هراعأ ناف هل تلق . قيرطلا ىف كلذ ىلع اك وردم

 :لزي مل و كلذ لطاب ريعملا فرع اذإ املاس ريعملا اذه نوكي له . قيرطلا ىلع

 ليبسلا نم دجي امب ثدحلا كلذ ةلازإ يف داهتجالا ريعملا ىلع نأ يعم لاق . كلذ

 الو . كلذ ةلازأ يف داهتجالا ةين دقتعم وهف كلذ ىلع ردقي ال نأ الإ هيلإ

 هل ريكنلا هكرت يف ةياغ يدنع هل سيلو . ثدحلا اذه توبثل راكنالا عدي
 . ثدحلا اذهب ريعتسملا اذه ناعأو هيف لخد امم ةبوتلا هيلعو . هتلازإ ىلإ لصي نأ ىل
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 موقل يقست ةيقاس اهيف هيلعو ةعطق هل لجر نع هتلأسو . ةيشاحلا نم : ةلأسم
 نالمح ىه امنإو هل اهنأ ضرألا بحاص لاقو . الصأ اهوعدا اقسملا باحصأ نأ مث

 . ىقسملا بحاص لوق لوقلا . لاق نم لوق لوقلاف ةيراع
 وأ ةيراع موق ضرأ يف ةيقاس جرخأ لجر نعو . يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 رتضخ دقو . كلذب ةنيب هعم نكي ملو موقلا هركنأو . هل ةبجاو يه وأ ًاباصتغا
 ةيراع ناك اذا تفصو ام ىلعف . ةرضخلا يف هجولا في . هاقسم اوعطقو ةرضح
 دصحت امم ةرضخلا تناك نإف لاق . هترمث يضقنت نأ ىلإ اقسملا اوعطقي نأ مهل سيلف

 . ةنس لإف عرتألاو نامرلا لثم ناك نإو . -دصحي نأ ىلإف . ةرذلاو ربلا لثم

 تاهمألا لكأي ىتحف زوملا امأو . لوألا ةرجلا دعب . ةنس ىلإ تقلا كلذكو

 تكله ولو . هل ىقسم الف ًاباصتغا هذخأ امنإ اقسملا اذه ناك نإ . راكبألاو

 اذإ كلذو .ءاش ثيح نم هترضحخ ىقسيو . هترضح

 وه رقأ الو ةنيبلا كلذب حصي مل ناك نإو . كلذب رقأ وأ باصتغالا حص
 نأ اذه ىلع سيلف ةنيبلاب ةيراعلا حصت مل و . ةيراعلا يعديو كلذل ركنم وهو

 . هترضخ يضقنت ىتح هوعدي نأ ضرألا باحصأ ىلعو . هترضخ لتقي

 كلتل ىقسملا كلذ ءارك اوري ام ىلع لودعلا ةميقب ءاركلاب كلذ نوكيو
 اممو . ةيراعلا ءاعدا نيبو باصتغألا نيب قزفلا رظناو : اذه مهفاف . ةرضخلا
 بلط تلقو . ىقسملا يف ةلأسم رخآ يف نامثع نب دمحم هللا دبع يلأ نع دجوي

 . هاقسم اومدهو هيلع اوريغو اثالث وأ . نيتيرش ىقسو هيلع عرزو ىقسملا
 اقسم هوطعأ اذإ ليق دقف . هيلع ةعجرلا مهل مأ هترمث متي ىتح مهل بجي ام

 ري ةيراع نوكت نأ الإ ةعجر هيلع مل سيلف ءام هيف ىرجأو هيلع عرزو
 دقف السف هيلع لسف دق ناك ناو .. ةرمثلا دصحي ىتح عرز اذإ هعنم مهل
 وطرتشي مل نإو . ةيراع ناك نإ هتميق هيلع مهل ناك هريغ اقسم دجي مل اذا ليق

 . نمث ريغب مهيلع هل تباث ىقسملاف ةيراع هيلع
 عرزف ةيراع هيلع اونثتسي مل و هوطعاف هلام ىلإ ىقسم هل لجرو : ةلأسم

 اقسم انيلع كل سيل اولاقو اقسملا هيلع اومده مث اهرمئو لخنلا لسف مث رمثو
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 هل مهيلع تبثي ال مأ الخن تراصو رمثو لسف اذإ اقسملا مهيلع تبثي الصأ
 لسفو عرزو اقسم هوطعأ اذإ ليق دقف تفصو ام ىلعف . هيلع اوعجر اذإ اقسم
 يف ةنياث ةيطعلاو ءاملا هيف يرجي نأ دعب هيف مهل ةعجر الو ىقسملا تبث دقف
 مهنأ حصي نأ الإ ةيطعلا ىلع هءام ىرجأ وأ ىطعملا زرحا اذإ هريغو اقسلا
 , و . لوألا هاقسم ىلإ عجر كلذ حص اذ اف هنم ىقسي ىقسلملا اذه هوراعأ

 تلقو . هيف مه ةعجر الو ناك ثيح تباث هلاحب اقسملاف ةنيبلاب كلذ حصي مل

 دصحي ىتح عرز اذإ هعنم مهل سيلف هيف هءام ىرجأو هيلع عرزو ىقسم بلط
 مهل ناك هريغ ىقسم دجي مل اذإ ليق دقف ًالسف هيلع لسف ناك اذإف ةرمثلا
 ثدحأو اهلسف نأ دعب لخنلا لطعت الو لودعلا يأرب ىقسملا ةميق هيلع

 ىقسلملاف ةيراع هيلع اوطرتشي مل نإو ةيراع ناك نإ ةميق هيلع مهلو . ضرالا
 . نمت ريغب مهيلع هل تباث

 ىقست ةيقاس اهيف هيلعو . ةعطق هل لجر نع هتلأسو ، ةيشاحلا نم : ةلأسم
 نالمح اهنأ ضرألا بحاص لاقو . الصأ اهوعدا ىقسلملا باحصأ نأ ث . موقل

 . ىقسملا بحاص لوق لوقلا لاق نم لوق لوقلاف . ةيراع

 . هل ضرأ ىل اقيرط وأ ىقسم لجر نم راعتسا لجر يف ليقو : ةلأسم .
 اذه نأ ةنيبلاب حصو . ريعتسملا تام نأ ىلإ كلذب عفتني ناكو لام وأ راد وأ

 زئاج كلذ نأ اذه نم ةيراع نالف دي يف اناك امنإ اقسملا وأ قيرطلا
 كلاهلا نأ حصو ةيراع اهنأ حصي مل نإف . ةيراعلا بحاص يأرب الإ ةيراعلا
 اقسملا اذه نم ىقسي وأ هلام ىلإ ىقسملا اذه يف زوجي وأ . قيرطلا اذه كلسي
 باتك ىلا عجر . ًابصغ هنم ناك كلذ نأ حصي ىتح تباث كلذف . لاملا اذه

 عرشلا نايب
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 يقاسملا يف مكحلاو يواعدلا يف باب

 هلو . ىقسم لجر ىلع عطق لجر نعو .. هللا همحر يراوحلا يبأ نعو
 لتقت سيلو ةرضخلا لثم ةلخنلا نوكت له ةلخن اهاقسم عطق يتلا هضرأ يف

 تفصو ام ىلعف . ةرضخلا لثم ةلخنلا سيل مأ ىقسملا فرص يذلا ىلع مكحيو
 تماق نإف . ىقبت ةلخنلاو . يضقنت ةرضخلا نأل . ةرضخلا لثم ةلخنلا سيلف

 جرخأ ىقسملا نيأ نم اوفرعي الو لبق نم يقست تناك اهنأ ةلخنلا هذهل ةنيبلا
 كلذكو . لودعلا رظن ىلع ةميقلاب اهيلإ عضاوملا برقأ نم ىقسم ةلخنلل
 ةلخنلاو ضرألا بحاص يعدي نأ الإ ةلخنلا يف كل تفصو اك اضيأ ضرألا

 دجي نأ ىلإ هل اقسم ال اذه نإف . ةنيب كلذ ىلع دجي ملو عضوم يف اقسم

 يضمي ضرألا هذه اقسم نأ ضرألا ف حص اذاف . اسملا يعدي ثيحب ةنيبلا

 ضرألا هذه نم برشت تناك ضرألا هذه نأ ةنيبلا تدهشو ضرألا هذه ىف

 نم برشت تناك اهنأ فرعن انأ الإ ىقسم ريغ وأ اهل ىقسم ناك فرعي الو
 برشت نأ اهلف .عضوملا اذه نمو . ضرألا هذه نم ءاملا اهيلا رميو ضرألا هذه

 ل اذإف . ضرألا ىيف اقسملا توبثل ةنيبلا فلكي الو برشت تناك ثيح نم

 ىقسملاب هل مكحي ل ضرألا هذه نم هضرأ اقسم نأ اعداو كلذ ىلع ةنيب دجي

 . دحأ ىلع ىقسمب هل مكحي مل ةنيب دجي مل نإو . ةنيبلاب الإ

 عنصي امو يقاسملاب عافتنإلا و باب

 كلذ دري عضوم يآ يفو ائيش اهيف ىقلا نم

 نب دمحم خيشلا طخب هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 نأ دحأل لهو تلق . نالمحلا وأ دئاقلا وأ رئاجلا ةيقاسلا نعو : ةلأ اسم
 لاق دق اضعب ن ا بسح اف . ةرضم هب نكت ل ام اهطسو نم ًانيط اهنم ذح أي
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 هريغ وأ ةلاجأ دش نم سانلا نيب فراعتم ىنعمل الا كلذ ينبجعي الو . كلذب
 قيرطلا نم ىصح ذخأ لجرو ًاضيأ هنمو . ةيقاسلا حلاصم نم فراعتلل نم
 بحشلا ىري ثيح هعضوف هجرخاف هجارخا دارأ ش جلفلا يف هحرطف اهريغ وأ

 كلذ يف نوكي ال نأ الإ كلذ يعم هل سيلف . كلذ هل له تلق . اعوضوم

 . هلام حرط هل زوجي ثيح ىللإ 9" نأ بحأو . لاملا بحاص ىلع ةرضم

 هل له رخآ يف هعضوف هجرخأ ش دحأ بعو يف ةاصح حرط هنأ ول تلق

 هنأ ول تلقو . بعولا كلذ يف هلعجي نأ بحأو . كلذ ينبجعي الف . كلذ

 الف . كلذ هل له هعضوم ريغ يف هنأ الإ هيف هحرط يذلا بعولا ىف هعضو
 تلق . كلذ هل زوجي نأ وجراف دحاول هلك بعولا نوكي نأ الإ كلذ ينبجعي

 له عضوملا ريغ يف وأ رخآلا يف هحرطو بعولا نم هعضوم فرعي مل ولو
 ةرضم كلذ يف نأل اهعضوم يف اهحرطي نأ بحأو . كلذ بحأ الف . كلذ هل

 . عضوملا ىرحتي نأ تببحأ كلذ فرعي مل اذإو . هل هعفنو لاملا بر ىلع

 هل له . هنيعب وهأ كلذ رادقم ملعي وهو هحرط امم رثكأ جرخأ اذإ تلقو
 الف . هنم حرطي مل يذلا رخآلاو ليلقلا جرخأ ثيح نم هحرطي نأ كلذ
 هجرخأ يذلا بعولا ريغ ىف هحرطي الو حرط ام رادقم الإ جرخي نأ ينبجعي

 كلذ يف قرف الو دحاول هلك بعولا نوكي نأ الإ عضوملا ريغ يف الو هنم

 . كلذ هل له هنيع الو هرادقم فرعي مل ولو تلقو . هعفن الو هترضم يف الو

 هلعجيو هجولا اذه ىلع ناك اذا صقني الو ديزي ال كلذ ردقب ىرحتي نأ يسن

 و هريغ ضرأ ف و ائيش ةيقاسلا يف حرط ولو تلقو . كل تفصو ثيح

 بلغألا ائيش كلذ ريغ وأ ىصح و ابطح هلام ريغ يف عضاوملا نم عضوم ف

 يعمف . كلذ هب رضي مل اذا هنأ وجرأف . كلذ هل له هيف ةرضم ال هنأ هدنع

 . ةميق هجارخال نوكي وأ رضي م ام كلذب سأب ال ليق هنأ

 تناك اذا جلفلا ىلع ةرطنقلا امأو . جاتلا باتك نم ةيشاحلا نم : : ةلأسم
 ناك اذا زاجأ ضعبو . كلذ زوجيال هنأ تفرع ام رثكأف قيرطلا ىلع ةرطنقلا

 . ملعأ هللاو احالص كلذ
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 لجر نعو هللا همحر نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا نع : : ةلأسم
 اهيلع ينبي ةزاجم ةيقاسلا نم لخدي نأ دارأ زئاج ةيقاس ىلع لمتشي لام هل

 . ملعأ هللاو كلذ هل زئاج انعم لوقلا رثكأف . ال مأ كلذ هل زوجيأ هلام ىلا
 نإو . ال مأ مههرك ىلع اهؤانب هل زوبيأ كلذ ىرجملا بحاص هرك نأ تيأرأ

 لوق ىلع تفصو ام ىلعف . عارذ نم ىرجملا يف لخدي نأ هل زوجي مك هل زاج
 هيف فرعأ الف عرذلا امأو . اوهرك ولو زئاج وهف كلذ هل زيجي لوقي نم
 . ملعأ هللاو ريثكلا زاج ليلقلا زاج.اذإو . ادحأ

 كلذ حتفو ةيقاسلا ىلع امغلاو رطانقلا يف باب

 دارأف اف ةرطنق رطنقي نأ دارأ نمعو . دمحأ نب نسحلا يلع أ نع بسحأ

 رطنقي نأ هل سيل نأ لاق نم لاق دقف . كلذ هل له ةريبك ةرطنق لعجي نأ
 سيل نأ لاق نم لاق دقف . كلذ هل له ةريبك ةرطنق لعجي نأ دارأف ةرطنق

 ام لدعأو . كلذ هل نأ لاق نم لاقو . ةرطنق حتفي الو ةرطنق رطنقي نأ هل

 . بحشلل ناتحسملا ىقتلي ام ردقب رطنقي نأ هل نأ تفرع

 اهيلع امغم يهو نيرخآل يقست موق تيب يف رمت يتلا ةيقاسلا امأو : ةلأسم
 ىلع هفوقسو تيبلا حالصا نأ تفرع دقف اهنم ءيش وأ فوقسلا .تباغ اذإف
 و . ملعأ هللاو ىرجملا باحصأ ىلع اهبحشو ةيقاسلا حالصو تيبلا باحصأ

 اولسغيو هب اوعفنتيو اعضوم اهنم اوحتفي نأ تيبلا باحصأ دارأ نإ كلذك
 . ملعأ ةللاو ةرضم ىرجملا باحصأ ىلع نكي مل ام كلذ مهل زاج هيف

 . ركب يبأ نب رمع نب دمحم هللا دبع يبأ ىلإ اهتدجو ةعقر نمو : ةلأسم

 لزنم هل لجر نع قيفوتلا هللابو تلأس . هريغ و هدج دنع كوكص يف تناك

 ارجح ىرجملا طسو يف لعجي وأ ةيقاسلا ىرجم قيضي نأ دارأف زئاج ةيقاس هيف

 ةيقاسلا ىرجم قحلت ةرضم الب هلزنم ىلإ لوخدلا ديري نمم اهريغو باودلا عنمت
 نم ةرضم كلذ يف ءاملا باحصأ ىلع نكي مل اذإف . باوجلا . كلذ هل له
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 قحلا الإ هنم ذخأت الو كلذ يف رظناف . ملعأ هللاو كلذ هلف . مهئام سبح
 . ملسو ةلآو يبنلا دمحم ىلع 7 هلل دمحلاو هللا ءاش نإ

 اهعرزيو اهمسي نأ هل سيلف . جلف باقث هضرأ يف ناك نمو : : ةلأسم

 نإف . مهلك جلفلا لهأ نذإب الإ هل زوجي الو . هل الصأ ضرألا نوكي نأ الإ

 . زاج دلبلا لهأ ةهبج هل نذأ

 نأ تيبلا بحاصل له تلق . ةمومدم ةيقاس هيف رمت تيب نعو : ةلأسم

 وأ ررض ريغ نم ةرجش اهيف عرزي وأ ةرهطم اهلعبيو باب ةيقاسلا ىلإ حتفي
 الو ةمومدملا ةيقاسلا هذه حتفي نأ هل سيلف تفصو ام ىلعف . كلذ هل سيل

 عقو ثدح لكف كلذ لعف نإف . جلفلا باحصأ يأرب الإ ةحوتفم ةيقاس مري
 نم ثدحأ ام درب ذوخأمو كلذل نماض وهف هثدح نم . ةيقاسلا يف هلبق نم

 . كلذ مهفاف مدر وأ حتف

 جالفألاو يقاوسلا ىلع ءانبلا يف باب

 ثرو ةيقاس هيف ناتسب هل نميف لوقت ة ام . يلع يبأ يضاقلا نع بسحأ

 ارادج راضحلا ناكم ردجي نأ هل زوجتأ راضح ناتسبلا ىلعو . هيبأ نم كلذ

 . ملعأ هللاو زوجي ال هنأ تفرع يذلا لاق . ال مأ
 زئاج لاق . هلزنم يف جلفلا ىلع الزنم ينبي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . هضرأ ضرألا تناك اذإ

 . زئاج ةيقاس لاملا كلذ بنجو ضرأ وأ لام هل لجر نع هتلأسو : : ةلأسم

 لخدي نأ لجرلا اذهل زوجي له تلق . قيرط ةيقاسلا كلت ءاروو . زئاج ريغ وأ
 ينبي مث . ررض قيرطلا ىلع الو ةيقاسلا ىلع عقي ال ىتح هلام يف ةيقاسلا هذه

 ملع اذإف . هل رخآلا نيجولا ملعي ال وهو . هلام يف اهلخديو ةيقاسلا ىلع
 الو . ررض ةيقاسلا ىلع نوكي ال ىتح ةخسن ةيقاسلا لخدي نأ كلذ هل ناك
 ةيقاس ىلع هيلع رمي رادجلا ناك نإ كلذكو . هل تلق . ينبي مث قيرطلا ىلع
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 .ةيقاسلا ىلع فقسي نأ رادجلا بحاصل زوجي له . لبق نم نكي مل فاقسب
 : مأ عافترالا وأ ضرعلا ىف :قيتض نم ةيقاسلا يف يراجلا ءاملا ىلع نيبتي مل اذإ
 ' مهلاوماب عافتنالا سانلا عنمي ال هنا ىعم لاق . كلذ اهيلع ثدحي نأ هل سيل
 اذإف هل تلق . نيب ررض عقي مل ام ركانت ريغب هيلع سانلا لزي مل ام اذهو

 ةيقاسلا رضي ال هل لاق فاقسلاو رادجلا ءانب ىلع نايطلا رادجلا بحاص عطاق

 ةيقاسلا ىلع فقسي نايطلا ماقف ادح هل دحي مل و . اهيلع فاقسلا فيينصتب

 ةلازا هيلع له . قيضلا هيف فاقسلا اذإف رظنف رادجلا بحاص ءاج ش ىنبف

 مل ام كلذ لزي مل اذإ رادجلا بحاص ىلع مما الو هثدحا نم ىلع وأ كلذ
 ةلاسملا باوج لثم اذه نأ يعم لاق . كلذب تماق اذإ كلذ يف ةجحلا عنمت

 لجر عطاق اذإف هل تلق : يهو ةلأسملا هذه تحت اهتبتك دقو . قيرطلا ي

 هيلع مدقف عطاقملا لام يف ناك رادجلاو . قيرطلا بنجب رادج هل ينبي الجر
 فرعي هنأ ينبي يذلا رقأ وأ كلذ هل دحو قيرطلا يف كءانب لخدت ال كنأ

 قيرطلا يف لخاد وه اذإو . رادجلا بحاص هيلع فقو . رادجلا ىنب املف هانعم

 فيك مأ . هانب يذلا ىلع كلذ نوكيو . هتلازا همزلي الو هكرت هعسي له

 مزاللا ىنعم يف هثدحأ نم ىلع هتلازا نإ يعم لاق . كلذ يف هجولا نوكي
 ىنعمب . ذوخأم وهف اذهل اد ناك اذإ و . مكحلا يفو . هللا نيبو هنيب اميف

 مل ام مثإ هيلع نوكي ال نأ وجرأو . قيرطلا يف ةجحلا توبث هتلازإب مكحلا
 . كلذ يف ةجحلا هذخأت

 زئاج هنأ نيملسملا ضعب نع دجوي لاقو شيرق نب يضاقلا نع : ةلأسم
 امأو . ريسيلا ءيشلا نم اهوحن وأ ةلسغم ردقب هضرأ يف ةيقاسلا ىلع ينبي نمل
 اناك اذإ ةيقاسلا ىلع ءانبلا زيجي ناكف ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربا وبأ

 . دودحم ءيش ريغب ينبي نمل . ةيقاسلا انيجو

 لاملا ناكو ةيقاسلا هذه نم ىقسم هلام يف ناك لجنر نع لئسو : ةلاسم
 بحاص دارأ مث بارخ وهو اذه ىرتشاو . لاملا برخ مث اذه لبق ًارومعم

 هعنم ولو . كلذ هل له ءارشلا لبق لاملا ناك اك ةيقاسلا يلع ينبي نأ لاملا
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 ًارومعم ناك هنأ حص اذإ لاق . ةيقاسلا هذه نم يقسي يذلا لاملا بحاص
 ناك اك هرمعي نأ هلف هب برخي مكح ريغ نم هسفن تاذ نم برخ نأ ىلإ
 . يدنع اميف هترامع عنم بجوي ءيش وأ تباث قيرط هيف حصي نأ الإ

 هراضح وأ هرادج فلخ هقيرط جرخيو جلفلا ىلع ينبي نأ لجرللو : ةلأسم
 . هل ةيقاسلا نيجو ناك اذإ اذه مهريغ لام ىلإ مهقبسي ال موقلا ءام ناك اذإ

 ةيقاس ىلع لمتشي لام هل لجر نعو دمحأ نب نسحلا . ةيشاحلا نم : : ةلأسم
 . ال مأ كلذ هل زوجيأ هلام ىلإ اهيلع ينبي زاج ةيقاسلا نم لخدي نأ دارأ زئاج
 كلذ ىرجملا باحصأ هرك نأ تيأرأ . ملعأ هللاو كلذ هل زئاج انعم لوقلا رثكأف

 ىرجملا نم لخدي نأ هل زوجي 1 هل زاج نإو ال مأ مههرك ىلع اهؤانب هل زوجيأ

 ولو هل زئاج وهف . كلذ هل زيجي نم لوق لع تفصو ام ىلعف . عارذ نم
 . ريثكلا زاج ليلقلا زاج اذاو . ادح هيف فرعأ الف عارذلا امأو . اوهرك

 لياجألا حتف يف باب

 حتفي نأ دارأ لجر يف ليقو هللا دبع ييأ نع . نب نازع باوج نم

 قرستو ةيقاسلا كلت لهأ اب ةلاجألا كلت رضت زئاج ةيقاس ىلإ ةلاجإ هكلم يف
 هنإف . . مهنع اهدسي نأ ةيقاسلا لهأ نم دحأ لظو ثدحملا وه ناكو ِمهءام

 دبع يبأ ىلإ كلذ عفر دقو . مهئامب رضت يتلا ةلاجألا هذه دسي نأ همزلي
 . اهدسف اهدسي نأ " ىتلا ةلاجألا هذه بحاص رمأو مكحو ىوزنب هللا

 ف يهو هريغ اهثدحأ امنإو . وه اهثدحي ل ةميدق ةلاجألا تناك اذإ امأو لاق

 ليق دق معن لاق . هريغ نم . اهدسي نأ هيلع سيلف هيلإ تراص ش هريغ كلم

 اهلخدي ملو ةلاجألا جرخأ اذإ زئاج ةيقاس يف ةلاجأ ثدحي نأ هل امنإو اذه
 ولو هتصح يف هلام يف ةلاجأ لخدي نأ هل سيلو . راضحب الو رادجب هكلم يف
 نأ هل سيل دارأ هنأ يعم ةقراسلا ةيقاسلا كلذكو . زئاج ةيقاس ىلع تناك

 . اهدس ىرجملا لهأ ىلع قشي يتلا يه ةقراسلاو . هريغ يف الو ىصح يف اهحتفي
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 نأ لبق ةرم ةيرق جلف نعو هللا همحر هللا دبع يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 يتلا ةيرقلا لهأ بلطف رفحو فزانم هيف تثدحأ ىرخأ ةيرق ىلع هتيرق لخدي
 هيطعيو بلطيو ىقسي امن فزانملا لهأ لاقو . مهنع كلذ در جلفلا اهل
 مهنأ نوجتحي .جلفلا لهأو ديعب ءاملا بلطمو . جلفلا ضرأ يف تسيل فزانملاو

 د ال نأ ملعأ هللاو يأرف . فزانملا كلت ىإ لوصولا ىلع نوردقي ال

 دقو . ةرضم مهيلع كلذ نأل . ةرضملا مهنع دسيو الصأ نكي 7 ام مهيلع

 ىرن الف مههايم نم نوقسي اوناك نإف . فزانملا و جلفلا اذه رمأ يف انرظن

 ىلع سيل رثؤملا وبأ لاق . مهب رضي مل ررض جلفلا لهأ ىلع ناك نإو . ًاسأب
 نمو . ةرضم كلذ يف ناك اذا مهيلع نكي مل ام مهيلع ثدحي نأ جلفلا لهأ
 مل مهجلف ىلع ةيقاس مهيلع ثدحي نأ جلفلا لهأ ىلع سيل معن لاق . هريغ
 هيلع تناك يتلا اهلك جلفلا لئاجأ ىلعأ ثدحلا كلذ ناك اذا كلذ لبق نكت
 . مهيلع ةرضم كلذو جلفلا لهأ ىلع كلذ ثدحي نل سيلف

 اهبحاصل له زئاج يه سيلف ًانالمح تناك اذإ ةيقاسلا نع هتلأسو : ةلأسم

 يف تناك يتلا هتلاجأ ريغ ةلاجأ اهيف حتفي نأ هلام يف هيلع نالمح ىه يذلا

 لاق . اهريغ ةلاجأ حتفيل ىلوألا هتلاجأ دسي نأ هل لهف هل تلق . ال لاق هلام
 . اهيف نورمي نيذلا ةيقاسلا باحصأ ىلع ررض كلذ يف نكي مل اذإ . معن

 لجر ضرأ ف تناك اذا ةيقاسلا نع . رثؤملا يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم
 تام وأ قش سانأل ضرألا كلت تعيب مش لجرل ةلاجأ اهيف هيلعو هل يهو
 له ةلاحأ هبيصن لل حتفي نا دحاو لك دارأف تمسقف هتثرو نيب اهكرتو

 نوكت نكلو . ةزئاج ةيقاسلا نوكت نأ الإ كلذ مهل سيل لاق . كلذ محل

 نمو . كلذ ع مسقلا نوكيو ضعب ىلع مهضعب يقسيو ةدحاو مهتلاجأ
 هل له . ءاملا رمم هيلعو لجر لام ىلع رمت تناك اذإ ةيقاسلا نعو . باتكلا
 كلذ هل سيل لاق . هل ناك ام ىلا ةيقاسلا كلت نم هسفنل لئاجأ حتفي نأ
 نم سانلا عنمي امنو . ءاملا بحاص ىلع ررضلا نأل ةزئاج ةيقاسلا نكت مل اذإ
 ضرألا هل ناك ولو . ءاملا باحصأ ىلع ررضلا لوخد لجأ نم لياجألا حتف
 ال هنأل ةلاجأ حتف نم دحأ عنمي مل . ءاملا باحصأب رضأو اهيف حتف
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 يف حتفي نأ دارأ هنأ يعم كلذك . كرتي الو هريغ ضرأ ف ةلاجأ دحأ حتفي

 بحاص ررض لجأ نم سانلا عنمي امنإو . كلذب هل نذأي نم لام يف وأ هلام
 نأ الإ هل ناك اميف اهيف حتفي نأ سأب الف ةزئاج ةيقاسلا تناك نإو . ءاملا

 لياجأ سمخ اهيف ةيقاسلا تناك نإو . سانلاب رارضالا هل سيلف نّيب ررض نوكي
 . اهدس عاطتسي الو ءاملا قرست ةلاجأ حتفي نأ هل سيلو . ةرئاجلا ةلزنمب يهف

 ءاملا يرجي نيتلاجأ اهيف حتف ةيقاس هلام برق لجر نع لئسو : ةلأسم
 يعم لاق . كلذ هل له هيف ةيقاس ىلإ هنم عجريو هلام يف زئاجلا ةيقاسلا نم
 وأ هؤام اهيف رمي امنإو . مهئام يف ةيقاسلا لهأ ىلع اهيف ةرضم ال ناك اذإ هنأ
 امل كلذ تيأرأ هل تلق . كلذ هل زوجي هنأ يعمف . اهيف هرمي نأ هل زوجي ءام
 يف ءاملا ىرجف هدسي ل و . املا باحصأ كرتو هكرت ةيقاسلا هذه ىلع حتف

 ةلاجألا تناك اذإ هنأ يعم لاق . كلذ هل له . ةيقاسلا ىلإ عجرو عضوملا

 يف هيلع سأب الف هودسي مل و هوكرتف ءاملا باحصأل اهدس نكميو ةجراخ

 ردحي نأ دري مل ولو . هحتف هل له مهدحأ هدس نإ تيأرأ هل تلق . كلذ

 زوجي ءاملا كلذ نوكي نأ الإ كلذ هل بحأ ال لاق . هرادحإ هل زوجي ءام هيف
 لماع وأ يبص ءاملاب ءاجف هحتفي مل و هدسي مل و هكرت نإف هل تلق . هرادحأ هل
 هنإ يعم لاق . كلذ هل له عضوملا لخدف هل رودحملا هكرتف ءاملا بحاص ريغ

 نوكي ال نأ حتفي نأ هل زئاج ناك دقو . ررض ىلإ ادصق كلذك هكرتي مل اذ

 لجأل هدس 7 نوقسي نيذلا ةيقاسلا باحصأل إلهو هل تلق . نامضلا هي هيلع

 كلذ مهل ناك لياجألاب مهئام دسك هودس كلذ اودارأ نإ لاق .
 مل اذإ هنإ يعم لاق . كلذ هيلع له :. مهنع هفرص اوبلط ناف تلق . "
 لعفيو يدنع كلذ فرص هيلع لمحي مل ازئاج ناكو ةرضم هيف مهيلع نكت
 . ةرضم الب ءاشي ام هلام يف

 زوجي له . جلف نم اهيقسيو هل اضرأ عدبي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم
 قرتفت نأ دعب نم ةزئاج ةيقاس يف جلفلا لهأ ىلع ةيقاس ثدحي ناك اذإ كلذ هل

 كلانه ثدحي نأ دحأل سيلف ةريبكلا يف يقاوسلا قارتفا لبق امأو . يقاوسلا
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 ىقست تناك ءاوسو تلق .. مكح اهل قبسي ملو كردي مل ةيقاس جلفلا لهأ ىلع
 . معن لاق رخا جلف نم ىقست وأ . اهنع طبه مث جلفلاب ضرألا هذه

 ةعدبلا ي ةلاجأ دئاقلا نم قنعل زوجي الو . شيرق نب يضاقلا نع : ةلأسم

 رثؤملا وبأ لاق . ءاملا ةلاجألا قرست ل اذإ زئاج . تقفحخ اذا ةفرتملا ي الو

 دبع وبأ لاق . ةسماخلا حتفت نأ لياجأ عبرأ لعب عنمت ال نأ ىأرو ملعأ هللا

 . رثؤملا يبأ لوقك هلل
 اهنع حسفو لخن نم ًأادضاع ةدئاق ةيقاس نيجو ىلع لسف لجرو : ةلأسم

 ةيقاس هذه نأ جتحاو . ةيقاسلا ىلإ اهحتفو . ًاضايح اهيلع ضوح ش عارذ ردق

 موقلا جتحاو . يلخن ىلع اودسف م ؤام ءاج اذإف يلخن ىلإ إ يفام اهيف حتفا ادئاق

 فرصي ررض اذهف . اهلك لياجألا كلت دس مهب قشو . مهيلع ثدح اذه نأ

 . كلذك هلخن ىلإ هلخن نم حتفي م . ةدحاو ةلاجأ هضرأ يف حتفي نأ هلو . مهنع

 هرك اذإ جلفلا لوأ نم ةدئاقلا ةيقاسلا لبح ف ةلاجأ ثدحي نأ دحأل سيل

 ال ائيش نوكي نأ الإ . ةيقاسلاب رضي ًافزنم ثدحي الو . ةيقاسلا لهأ كلذ

 نم الو . جلفلا لهأ نم دحأل سيل هنأ ليق دقو لاق . هريغ نمو هيف ةرضم

 ةلاجأ هيف سيل . جلفلا كردأ ثيح نم جلفلا ىلعأ نم ةلاجأ حتفي نأ مهريغ

 اهجرخيو جلفلا مأ يف ةلاجأ حتفي نأ زوجي ناكل ى ًاحابم ناك ول كلذ نأل

 جلفلا لهأ ىلع سيل هنأل جلفلا لهأ ىلع لع ةرضم كلذ ناك ولو رخآ بناج ىلإ
 يف ةرضم نكت مل اذإ لئاجألا قرتفت امم لفسأ نم الإ ةلاجأ مهيلع ثدحي نأ

 رضيو . مهرضي ام جلفلا لهأ ىلع ثدحي نأ زوجي سيلو . ةثدحملا ةلاجألا كلت
 ةيرقلا ىبرغ يقست ةيقاس جلفلا ىلعأ نم نيتيقاس يف ديعس وبأ لاق و . مهجلف

 لئاجألا نم ءيش امهقارتفا نم امهالعأ نم سيلو ةيرقلا يقرش يقست ىرخألاو
 ىتعم يف ةريبكلا ةيقاسلا ةلزنمب دارفنالا ىلع امهنم ةدحاو لك نيتيقاسلا نيتاه نأ

 اقرتفا ثيح نم لفسأ نم امهدحأ ىلع حتفي نأ دحأل سيلو . لياجألا حتف
 اك . اهيلع يتلا لياجألا ىلعأ نم ثدحي نأ ديري ناك اذإ لياجألا نم ائيش
 . هلوق ىنعم ىلع لياجألا ىلعأ نم ةريبكلا ةيقاسلا ىلع ثدحي نأ زوجي ال
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 ةلاجأ حتفي نأ دارأ نميف لاقو دمحأ .. نب نسحلا يلع ييأ نع هلعل : ةلأسم

 ريغ لاومألل ةدحاو ةلاجأ دعب نوكب نأ الإ كلذ هل زوجي الف جلفلا لوازم
 لاومألل لياجأ ثالث دعب الإ كلذ زوجي ال لاق نم لاقو . قراوفلا يقاوسلا
 ةلاجأ حتفي نأ زوجي ال قراوفلا يقاوسلا كلذكو . ملعأ هللاو قراوفلا ريغ
 . ملعأ هللاو ةدحاو ةلاجأ دعب الإ هلام يف

 نم هرجزي وأ هفزني جلف نم هءام الجر ىطعأ لجر يف لاقو : ةلأسم
 قيرط نم كلذ هل سيل ليق هنإ . سانلا لماعتي ال ثيح نم لياجألا ىلعأ
 ام ًانماض نوكيو ةكرتشم ةصح يطعي هنأ قيرط نمو . هئاكرش ىلع ثدحلا

 . ىضقنا . كلذ يف هتيطع ببس نم كلذ ناك اذإ هئاكرش لام نم فلتأ
 ةنمضم ةعقر ىف اهتدجو ةلأسملا هذهو هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق

 . بابلا اذه يف اهتبتكو باتكلا اذه يف

 هل لجر نع هتلأسو قيرطلاو لاومألا يف يراجملا جارخإ يف : ةلأسم

 ىرخالا هضرأ ىلإ قيرطلا يف ةيقاس يطخي نأ دارأ زئاج قيرط امهنيب ناضرأ
 . ال لاق . كلذ هل زوجي له كلذ نم الإ اهيقس هل حصي مل ذإ اهنم اهيقسيل

 تلق . اثدح قيرطلا ىلع ثدحي نأ هل سيلف كلانه ىقسم اهل ملعي مل اذإ
 لوؤسم وهف هرمأب وأ هديب اثدح ثدحأ نم لك نأ ملعأ اف كلذ هيلع ركني لهف

 عفني مويلا كلذ يفو الطاب وأ اباوص كلذ هثدح ناك . ةمايقلا موي هنع

 موقي موي مهرومأ نع اولئس اذإ إ مهقسف نيقسافلا رضيو . مهقدص نيقداصلا

 . عجر . باسحلا

 لئاجألا دس يف باي

 نيط نم ذخأي نأ زئاج ةيقاس نم ةلاجأ دسي نمل زوج له كلذكو تلق
 يعمف . اهنم ابيرق وأ ةلاجألا نم اديعب كلذ ناك ةلاجألا هب دسيو ةيقاسلا
 ينبجعيو . ليق اميف ةيقاسلا طسو نم ذخ ًأيو ازئاج تناك اذإ كلذ ليق دق هأ
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 ةزاجإ تبث اذإو . دعابتي الو اهدسي يتلا ةلاجألا نم برق اميف كلذ نوكي نأ
 ةيقاسلا ةعاق كلذكو تلق . دعبلاو برقلا يف كلذ يدنع دعيي الف . كاذ

 نيطلا نم اهب رضي ال ام ذخأ يف . زئاجلا قيرطلا ليبس اهليبس نوكي له رئاج
 زوجي ال وأ مهريغو ةيقاسلا بابرأل كلذ وحنو ىصحلا وأ ةراجحلا وأ .

 يدنع كالمألا ىنعم ىلع الز جرخت ال اهنأل يقاوسلا يف كلذ يل نييي الف . كلذ

 كالمألا ىنعم ىلع الإ جرخي ال يتلا قيرطلاو . اهزئاوج ريغ وأ . اهزئاوج يف
 ىنعملا اذه يدنع هبشي يذلا وه عطقني ال ام كالمألا ىنعم ىلع جرخت ال يتلا

 اكلم جرخي يتلا امأو . كلذ زيجي نم لوق ىلع . اهب رضي ال ام اهنم عفتني نأ

 تلقو . كلذ يف رظنيف ةحابألا ىنعم ىلع جرخي نأ الإ اهيف كلذ يل نيبي الف

 نيط نم ةلاجألا دسي نأ هلأ زئاج ريغ ةيقاس يف ةلاجألا تناك نإ كلذكو
 كلذ هل سيل ليق دق هنإ يعمف . كلذ هل زوجي ال مأ ةلاجألا نيط ريغ ةيقاسلا

 . ةيقاسلا نيط نم اهريغ نم كلذ هل سيلو ةلاجألا / حسيو ةلاجألا نيط نم الإ
 اذإ ةلاجألا هب دسيو ةيقاسلا يبناج نم نيطلا ذخ أي نأ هل له كلذكو تلق

 دق هنأ يعمف ةدئاق ريغ وأ ةدئاق ةيقاسلا تناك ة ةرضم كلذ يف هيلع نيبتي ل

 زئاجلا ريغ نمو . زئاجلا ةيقاسلا طسو نم نيطلا ذخأي امنإو . كلذ هل سيل ليق
 ناك ام كلذكو تلق . ةلاجألا نيط نم وأ ةلاجألا حيس نم الإ هل سيلف
 نم اهنأ هبلق نئمطي هنأ الإ ةلاجألا ف سيل وه ام ةراجحلا نم لياجألا برق

 :راجح نم اهنا ةنانئمطإلا هجو ىلع ةلاجألا اهب دسي نأ هل له . ةلاجألا ةراجح
 نأمطا اذإف ةنانئمطالا يف امأو كلذ يدنع جرخي الف مكحلا ف امأف 0 ةلاجالا

 . كلذ هعسي نأ وجرأف كلذ ىلإ هبلق

 هردجو لئاجألا يف ءاملا دس يف باب

 ثلثو نارثأ ناسنا لكل ءاكرشلا نيب نوكت ءاملا نم ةروبخلا يف ؤ تركذو

 ىلعأ نم هءام عفري نأ مهدحأ دارأ دحاو عضوم نم صعب نم مهضعب بلقي

 سانلا نيب ةاقاسملاف تفصو ام ىلعف . ينام بهذي لاقو . رخألا هعنمف ةيقاسلا
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 دلبلا يف مهنيب ةفورعملا لئاجألا يف عفرلاو ردجلا نم مهنيب هنوفراعتي ام ىلع
 نوردحيو نوعفري دلبلا لهأ ناك نإف . كلذ يف دلبلا مسر هيلع ىرج ام ىلع
 ناك ءاركب ريغب اوناك نإو . هريغل ام اذهل ناك مهنيب هنوفراعتي فورعم ءاركب
 صقني الو دلبلا لهأ مسر ىلع ديزي نأ مهدحأل سيلو . دلبلا لهأ ةنس هل

 ! . ضعب مهضعب نم ءاضرب ال
 ةلاجأ نم اهرادحأ يفو هايملا يف دلبلا ةنس يف نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 ام دلبلا ةنس ىلع كلذ نأ عفرلاو ردحلا نم ةلاجأ لكل ام اركو ةلاجأ لإ

 تقو كلذ يف رظن كلذ ضقن دحأ بلط نإف كلذ ضقن نأ دحأ بلطي مل
 عوفرملا الو رودحملا ىلع نوكيال ام ءارك لئاجألل لعجو . جالفألا لقت ام

 نوكي ال ام ردقب كلذ نم تصقن جالفألا ترثك اذإ كلذكو . ررض هنع

 نيح يقابلا غولب نوكي ال ام ردقب ررض هنع عوفرملا الو هنم رودحملا ىلع
 . جلفلا نوكي ال ام

 ءاملا اهتيقاس يف لمحتو طيحت ةلاجأ يف لاقو . بسحأ اميف هنعو : ةلأسم
 هفرصي نأ الإ هنوردحي نيذلا ءاملا باحصأل ةيقاسلا يف ىقبي يذلا ءاملا كلذ نأ

 . . ءاش ثيح ءاملا بحاص ءام نوخي نأ لبق وه

 هللاو هيلع هءام دسي نأ هلف ةيبس ىرجملا ىفو ءاملا دسي يذلا امأو : ةلأسم

 . ملعأ
 مهتاقاسم ىلع سانل نأ انفرع دقف . ةروبخ دس يذلا لجرلا امأو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو هتنس ىلع طوبرم كلذ ىلع ناك جلفلا ةنس تناك نإف

 يف . دمحأ ن نسحلا ىلع يأ نع بسحأ ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلأسم

 ىلإ هرجي نأ دارأو ءام نم ارثأ مهدحأ نم لوألا ىرتشا ةداب يف ءاكرش ةثالث
 دلبلا ةنس كلذ نأ تفرع يذلا . كلذ يف بجي ام كلذ ءاكرشلا هركو . هئام
 اذه ناك اذإ مهنأ تفرع دقو . ةمدقتملا ةنسلا هيف افقيو جلفلا اذه ةاقاسم يف

 هرج نأ هل ناك ًادوقعم نكي ل و ضعب نم مهضعب دسيو مهنيب هنوبلاقتي جلفلا

 . ملعأ هللاو هئام " ىلإ .

_ ٧٢



 عجر ةعيفرلا نم ءاملا حرط اذإ ةيقاس نم عفرأ ةيقاس نع لئسو : ةلأسم
 ءام ىلع اودسي نأ ةقفاخلا ةيقاسلا باحصأ ىلع له ةقفاخلا ىلإ اهنم ءاملا
 يف ةنسلا تناك اذإ دلبلا لهأ ةنس ىلع كلذ لاق . ةعيفرلا ةيقاسلا باحصأ

 ناك ةعيفرلا ةيقاسلا ىلع ءاملا دس ةقفاخلا ةيقاسلا باحصأ ىلع نأ ةيقاسلا كلت

 . هيلع وه ام ىلع وهف كلذ ريغ ىلع هيف ةنسلا تناك نإو . كلذ ىلع

 هنم اهريغ يقسي نأ دارأف ةعطق ىقسم هل نميف باب

 نم يقسي نأ دارأ . اهيلع ةلاجأ هل لجرل لام يف نالمح ةيقاس نع لئس
 بحاص كلذ هرك و اهنم هيقسي يذلا لوالا لاملا ريغ الام هذه هتلاجأ
 نم يقسي نأ هل ليقو . كلذ هل ليق دق لاق . كلذ هل نوكي له . ةيقاسلا
 رشبم نب ديعس نع دجوي كلذ نأ وجرأو دارأ ام هلام يف يه يتلا هتلاجأ

 ا نيتاسب ةتس اهنم ىقست ةيقاس يف تركذو ديعس يلأ نعو : ةلأسم

 يقسي نمم لجر دارأ ةلاجا ناتسب لكل ةيقاسلا هذه نم جرخيو رثكأ وأ ةعبس
 هنم لفسأ لجر ناتسب يقسي ىرجم هضرأ طسو رمت ةيقاسلاو ةيقاسلا هذه نم
 . يقس الو ىرجم ةيقاسلا هذه يف اهل نكي مل ةرفح هضرأ يف ديزي نأ دارأ
 ةيقاسلا هذه يف لبق نم اهل نكي مل و اهاقسو ةلاجأ ةيقاسلا هذه نم اهل جرخيو
 ىلعأ نم مهضرأ يف رمت يتلا لئاجألاو ضرألا بابرأ نأ الإ ىقسم الو ةلاجأ

 يذلا ناتسبلا بر هيلع ريغو اوضرو مهضرأ يف رمي نأ هل اوزاجأ ءاملا هنم
 برو هيف يقس اهل نكي مل و . ةرفحلا هذه عضوملا اذه نم يقسي ال أ لغأ
 هناتسب ىلإ هل لوقي هلعلو ثدحملا اذه ضرأ يف هئام وقس هل امنإ ريعملا ناتسبلا
 ةرضم هقحلي لهو رييغت هل لهف هل تلق . ليأجألا هذه رخآ وه يذلا اذه
 يقست لبق نم نكت م ةلاجأ هؤام هيف يذلا يرجملا يف ثدحأ لوقي هلعلو
 داس ةلاجألاو اهيف ىرأ امف تلق . ةيقاسلا هذه نم ىقست نكت م اضرأ
 ىلعأ يتلا لئاجألاو ضرألا بابرأ نم ءاملا هيلع رمي نم ةاضرمب ةيقاسلا هذه ىف

 هل نمم لفسأ نم نأ ملعأ الف . لفسألا اذه ريغو هنم
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 وه نم ىلع هبرضم امم هريغ لام يف ثدحأ اميف .ةجح ةيقاسلا هذهل ىرجم
 . هيلع يرجيال امم قرطلا الو يتاسملا ىنعم يف لفسالا ىلع سيل هنأل هنم ىلعأ
 ذخأت الو كل تفصو ام رب لت .. هريغ ىلع اذه ةرضمو وه هترضم يرجت امنإو

 ٍ . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ ىلوق نم
 اضيأ ىرتشا مث رخا لجر ىلع اهاقسمو ةعطق لجرل ناك اذإو : ةلاسم

 مث رخا لجز ىلع رخآ عضوم نم اهاقسمو هذه هتعطق فلأ ىرخأ ةعطق

 . ىلع رخآ عضوم ين اهارجمو اهارتشا يتلا هضرأ فلأ ةعطق ًاضيأ ىرتشا
 نم هل ناتعطقلا ناتاه تراص وأ ةدحاو ةعطق هل تراصف هل تفلت اف رخآ

 . عضاوم ةثالث نم اهاقسم ةدحاو ةعطق تراصف تفلتاف ثاريم لبق
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 ىلوألا اهلك هضرأ يقسي نأ ضرألا هذه بحاص دارأف لجر ىلع ىقسم لك
 لاقف نيتاقسم عديو دحاو ىقسم نم امهثرو وأ امهارتشا نيتللا نيتعطقلاو
 يتلا ةعطقلا الإ ىقست ال ىقسملا هيلع يذلا لاقف . يضرأ نم يضرأ يقسأ
 ىقسي نأ هل سيل وأ دحاو ىقسم نم يقسي نأ هل ىرت له . يلع اهاقسم
 هذه تناك نإف . هيلع وه ىذلا هبحاص ىلع ىقسم لك ةثالثلا يقاسملا نم الإ
 هذه تناك نإو . ءاش ثيح هضرأ يقسي نأ هلف ةدحاو ةيقاس نم يقاسملا
 ةيقاسلا هذه نوكت نأ الإ اهتيقاس نم ةعطق لك ىقس ةقرتفم يقاوس نم يقاسملا
 تناك . ءاش ثيح هلعل هضرأ يقسيو هعنمي نأ هل سيلف ةزئاج اهنم هعنمي يتلا
 يراجملا هذه تناك نإف تلق . دحاو ىلع وأ ةثالث ىلع ةثالثلا يراجملا هذه
 ةثالث نم قسأ هل لاقو . دحاو عضوم نم ىقسي نأ هعنمو . دحاو ىلع ةثالثلا

 همحر يراوحلا وبأ لاق . هنم برشت تناك يتلا اهارجم نم ةعطق لك يراجم
 ىلعأ يف رمت ةيقاس دحاو لجر ىلع عطقلا ثالثلا هذه ىقسم ناك ناب هللا

 نإ ءاش ثيح نم ثالثلا ةعطق يقسي نأ هلف اهلفسأ يف رمت ةيقاسو هضرأ
 رمت يقاوسلا تناك نإ و يقاسم ةثالثلا نم ءاش نإو . دحاو ىقسم نم ءاش

 يقسي نأ الإ هل سيلف هيلع يرجي يذلا اذه ضرأ يف رمت مث موق ضرأ يف
 . . . اهارجم نم ضرأ لك

 ةقفاخ ضرا ةعطق هل يذلا اماو . دمحا نب نسحلا ىلع يا نع : ةلاسم

 ضرألا هذه نم أاعيمج امهيقسي نأ دارأ ةعيفر ىرخأ هل اضرأ يذاحي اهارجمو
 هحرطي ءاملا ناك وأ ًازئاج ةعيفرلا هذه اهيف يقسي يتلا ةيقاسلا تناك اذإف ةعيفرلا
 . هللا ءاش نإ . كلذ هعسو دحأ لام عطقي نأ ريغ نم هلام يف هلام نم

 ةدحاو لكل عطق ثالث فلا لجر نعو . ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 دحاو يقسم نم عطقلا ةلمج يقسي ن أ هل زوجي لهف لجر ىلع ىمقسم نهنم

 ىأرو . زوجي ال كلذ نأ يلع نب ىسوم ىأرف . فالتخا هيف كلذف . هيأرب

 . ملعأ هللاو زئاج كلذ نأ يلع نب رهزألاو رشبملا نب ديعس
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 ىلع زوجي يراج مكح نع الإ هيلع هاخأ رصقي نأ دحأل لحيال فالتخالاو
 مزلت عاطم مامإ ال يأرلاب مكحي الو . يأرلاب مكحي نأ هل زوجي نمم همصخ

 امكاح نوميقي مهنيد يف تاقث ءاهقف ةعامجف مامإ نكي مل نإف . هتعاط دابعلا
 اذإف . اضعب مهضعب نولوتي مهلك ماقملاو نوميقملا نوكيو هب نوقثيو هنولوتي
 . هدلب لهأ ءاهقف ةرواشم نع ًامكاح هوماقأ يذلا كلذ نم مك احلا ىرج

 مامإ نكي مل اذإ ةفصلا هذه ىلع يأرلاب مكحلا تبث مهنم داهتجالا راهظاو

 . لدع

 دارأف نيعضوم نم امهبرش ناتعطق هل لجر يف ناورم وبأ لاق : ةلأسم
 نأ ىري ناك يلع نب ىسوم لاقف . نيتعطقلا ىدحإ بارش نم امهيقسي نأ
 نأ دارأ يتلا ةعطقلا برش مهيلع نيذلا هرك اذإ اهبرش نم ةعطق لك يقسي
 نأ هل الاقف يلع نب رهزألاو رشبملا نب ديعس امأو لاق . اهنم هتعطق يقسي

 0) .ءاش ثيح هيتعطق ىدحإ برش نم اهيقسي
 ىلع ىقسم هل لجر نع ديعس ابأ تلأس . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةيقاسلا هذه نم رخآ الام ىقسي نأ لجرلا اذه دارأ زئاج قيرط ىلع لام
 ينإف هل تلق . كلذ عنمي معن لاق . كلذ عنمي له زئاجلا قيرطلا ىلع يتلا
 لام ىقسم هل ناك اذإ لجرلا نأ لاق هنأ رشبلل نب ديعس نع لوقت كتعمس
 تلق . كلذ هل زئاج هنأ يقسملا اذه نم رخآ هل الام يقسي نأ دارأ دحاو

 هاقسم ناك نإ هنإ رشبملا نبا لوق جرخي اميف زوجي ال كلذ نأ لاق اضعب نأ انأ
 تلق . جرخي اميف زئاجلا ريغو زئاجلا يدنع لاق . زئاج ريغ وأ زئ زئاج ةيقاس يف

 اهيلع ثدحي نأ زوجي ال قيرطلا نأل لاق . لاومألاو قيرطلا نيب قرفلا امف هل
 هنأ تبث قيرطلا ىلع ثدحي ال هنأ تبث اك اهريغ يف الو يقاسملا يف ثادحألا
 ةدايزلا نأل هيلع تكردأ ام قوف اهيلع .يتلا ةيقاسلا كلت يف يقسلا قوف دازي ال
 . كلذ يف ددشو يدنع اميف ثدح انه اه

 ىلفسلا ةلاجألا بحاص دارأ لئاجأ رشع اهيف زئاج ةيقاس نعو : ةلأسم

 هركف ةلاجألا هذه نم برشت نكت مل هضرأ نم لفسأ هل اضرأ يقسي نأ
 . كلذ هل لهف هضرأ يقسي نأ هنم ىلعأ نم
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 كلت نم يقسي ال هنأ انعم يذلاو . كلذ يف فلتخا دقف تفصو ام ىلعف
 يذلا امأو . هنم ىلعأ نيذلا ىلع ررضلا لمحي هنأف لفسأ ناك اذإ هنأل ةلاجألا
 يقسي نأ هل ناك هنم لفسأ عبرأو لئاجأ عبرأ ىلعأ نم ناك اذإ هيف فلتخي ال
 هيفف ةعبارلا و ةثلاثلاو اهيلت يتلاو لفسلا يف امأو . لاملا نم ءاش ام هتلاجأ نم
 ةزئاج ةيقاسلا تناك اذإ كلذو هزيجي ال ضعبو . كلذ زيجي ضعبف فالتخا

 ١ . تفصو ام ىلع

 نم الام عاب لجر يف ليقو . خايشألا باتك نم ةيشاحلا نم : ةلأسم
 هنإ برشلا طرتشي ملو هل عاب اميف عئابلل يرتشملا ىلع رمت ةيقاسلاو هلام ىلعأ

 . ىوري اميف يراوحلا يبأ لوق ىقسم ىرلل ىلع عئابلل سيل هنأ لاق نم لاق
 هللاو يقسي ناك ثيح نم يقسي نأ ىرتشملا ىلع هل كلذ نأ لاق نم لاقو

 7 راب آلا يراجت ف عجر . ملعأ

 نم ضرألا هذه ىرجمو ضرأ ةعطق هل لجرو ديعس يلأ نع : ةلأسم

 هذه و . هضرأ لز زئاج ريغ وأ زئاج قيرط يف رمي م هضرأ يف رهنب رمي جلفلا
 رصق زئاج ريغ وأ زئاج ةيقاس يهو هريغلو هل ىرجم وأ هدحو هل ىرجم ةيقاسلا

 هذه هضرأ يف ًايوط رفحي نأ هل زوجي له تلق . هذه هضرأ ىقس نع جلفلا

 يتلا جلفلا ةيقاس ىيف ءاملا رميو ىلفسلا هذه هضرأ يقسيو اهنم رجزيو ايلعلا

 هضرأ نيب عطقي سيلو هذه هضرأ ىقسيو رئاجلا ريغ وأ زئاجلا قيرطلا يف رمي
 ثدحي مل اذإ جلفلا ةيقاس يف ةرجازلا ءام لمحي هنإ ليق دقف . قيرطلا هذه الإ
 لاومألا ف يدنع كلذو . ةرضم رسيأ ةرجازل ءام نأل ًاثدح كلذ يف هريغ ىلع

 ةرضم كلذ ىيف نيبي نأ الإ . اهيف ةيقاسلا تتبث اذإ كلذ لثم يدنع قيرطلاو

 ناك نإو . مدقتي مل ًاثدح قيرطلا يف ثدحي نأ بحأ الو . جلفلا نم رثكأ
 زئاج يدنع كلذف هنود وأ هلثم

 ىرجم لعج رهنلا لق املف .رن ةيقاس موق لع ىقسم هل لجرو : ةلأسم

 رمت موي لك جاتحت رئبلا نأل رهنلا ىقسم الإ هيلع هل سيل ليقف رئب ىلع هضرأ
 ..ةدحاو ةرم رمع امنإ مايأ نم رهنلاو هضرأ ف

 رابآلا قاوس ىف راهنالا قاوس ىف رابالا ىراجم يف(١)
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 يأرلا اذه بحأ نم بحأو . رهنلاو رئبلا ىلع يقسي نأ هل لاق نم لاقو
 . رخالا

 هيلع يقسي نأ دارأف رخآ لجر ىلع رئب نم ىقسم هل لجرو : ةلأسم
 يضرأ نم ذخأي رهنلا ىرجم نأل رئبلا نم يلع ىرجأ رخآلا لاقو . رهنلا نم

 نم ةرجازلا ةيقاس يف لمحي لاق . يضرأ يف عستيو رئبلا ىرجم ذخأي امم رثكأ
 . ةرجازلا نم لمحي ام رادقم جلفلا

 ةيقاس لجر ىلع هل لجر نع هتلأسو بسحأ اميف ديعس يبأ نع : ةلأسم
 مكعحيأ لجرلا كلذ هركو رخآ ًالام اذه هلام نم يقسي نأ دارأ فورعم لام
 زئاوجلا يف كلذ زئاج لاق نم لاق كلذ يف فلتخا دق لاق . ال مأ كلذب هيلع

 . زئاوجلا ريغ يف زوجي الو زئاوجلا يف زوجي ال لاق نم لاقو . زئاوجلا ريغو
 لجرل هضرأ يف لجرلا ىلع نوكت قيرطلاو ةيقاسلا يف فلتخا دقو : ةلأسم

 ىلإ رمي وأ ىرخأ هل اضرأ ةيقاسلا كلت نم يقسي نأ دارأو هل لام ىلإ رخا

 لاق نم لاقو . قيرطلاو ةيقاسلا يف كلذ عنمي ال هنإ لاق نم لاقف هل لام
 عيمجلا نم كلذ عنمي لاق نم لاقو . ةيقاسلا يف عنمي الو قيرطلا يف كلذ عنمي

 . كلذ يف رظنيو
 زوجي لهف هل تلق . رخآ جلف ةيقاس يف أجلف حرطي نأ دارأ نمو : ةلأسم

 يس لات هلام ىلإ هلام نم رخآ جلف ةيقاس ىلع جلف حرطي نأ دارأ نا هل

 هيلع حورطملا جلفلا باحصأ يأرب الإ جلف ىلع ًاجلف حرطي ال ليق دق هنإ
 حرطي نآ دارأ نل زوجي له ميقم جلف اهيف سيل ر زئاج ةيقاس ناك نإف هل تلق

 معن لاق . سانلا نم دحأ ءام اهيف نكي مل اذإ ةيقاسلا هذه يف رخا جلف ءام
 .(( لصألا ضايب ) هنأ يعم

 )١( هنم فلتخي هنا باوجلا رهاظو لصالا يف طقس .
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 قفخأ جلف ىلع هحرطي نأ دارأف لاع جلف ين ءام هل يذلا امأ و: ةلأسم

 وأ هلام يف هحرطيو . اهيف جلفلا سيل سيل ةيقاس يف هحرطي ناك اذإ كلذ هلف هنم

 ةاقاسمب هقحتسا دق وهو جلفلا ىلع ىلع هحرط نإ كلذكو . ةحابم حارب ضرأ ف

 نوكي وأ هريغ ءامب هطلخيو هريغل ءاملاو جلفلا ىلع ىلع هحرط نإ امأو . ءانطب وأ

 الإ كلذ هعسي الف هريغ لام ىلع وأ اهلهأ ىلع ةرضم ةيقاسلا ىلع هحرط يف

 . ةيقاسلا بابرأ نذإ وأ لاملا بر نم نذإب
 ةاس يف رمت ةعفترم ةيقاس نم ءام حرطي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم

 حرطي ناك اذإ لاق . كلذ هل له . ةيقاسلا هذه نم هيقسي هل لام ىلإ ىرخأ

 قح اهيف هريغل ناك نإو . كلذ هل زاج ةصلاخ هل ةيقاسلاو . هلام يف لام نم

 . هنم يأرب الإ كلذ هل نكي ل

 يف ءام هل لجر يف دلاخ نبا دمحم نب دمحأ ركب ابأ .تلأسو : ةلأسم
 هل نيجلفلا نيب يذلا لاملاو . ءام اضيأ هيف هل جلف جلفلا كلذ برقو جلف

 هحرطي نأ ل هضرأ ىلإ هيرجيو جلفلا كلذ نم هءام حرطي نأ دارأف صلاخ
 باحصأ هعنم هعنم اذإ كلذ هل له . هيف هئام روضح تقو يف رخآلا كلذ يف

 . كلذ هل زئاج لاق . هيف حراطلا جلفلا

 هريغ وأ عيب لبق نم هريغل برش هيلع نم يف باب

 نم اهبرش طرتشاو . الخن لجر نم ىرتشا لجر نع دمحم ابأ تلأس
 لسف ام يقسي نأ يرتشملل له لخنلا تطقسف ف اذك عبر نم وأ اذكو اذك

 ءامب لخنلا ىرتشا نوكي نأ الإ اهيقسي ال لاق . لخنلا لاوز دعب اهضرأ يف
 تلق . ًاضعي مهضعبل نوملسم مهو د دلبلا فراعت كلذ نوكي وأ مولعم

 ضرألا ةعارز داراو لخنلا لازأ مث تركذ ام ىلع مولعم ءامب اهارتشا نإ تيأرأ

 . ال .7 كلذ هل له . لخنلا اهيف تناك يتلا
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 اذك ءام نم اهبرش طرتشيو ةلخنلا لجرلا نم يرتشي لجرلا نأ تيأرأ تلق
 يرتشملل له ىماتي فلخو . عئابلا تام ىتح يرتشملاو عئابلا اهاقسف اذكو

 ءاملا رادقم فرعي نكي مل اذإ لاق . عئابلا دنع اهيقسي ناك ام ىلع اهيقسي نأ
 ىلا عفريل نكلو . الوهجم اقح ذخأي نأ كلذ هل سيلف اهيقس نم هل يذلا

 . هقح للا هلصويل مكاحلا

 لجر ىلع برش اهلو . لخن اهيف ضرأ هل نميف . ةيشاحلا نم : ةلأسم .
 هب يقسي نأ ةعطقلا هذه برش هيلع يذلا ىلع سيل نأ لخنلا تعقوف رخا

 ام برش هيلع امنإو . , لسلا عت ; نأ دعب للقلا عضوم وهو . لخنلا لوصأ

 . هللاو لخنلا لوصأ ريغ ضرألا نم ىقب
 هنم لجر ىلع لخن ب برش هف هل لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نم : ةلأسم

 ماقف لخنلا كلت نم ءيش تامف . ةيرقلا يف قرتفم ءيش اهنمو فلاتم ءيش

 . هعرزي ماقو لخنلا نيب اميف بارخو . لخنلا هليجأ طلخي لخنلا بحاص

 ام مأ اهفوصأ لسفي نأ لخنلا بحاصل مأ اذه ىلع محاد هبرش نأ ىرتأ تلق
 لجرلا اذه ىلع ناك اذاف تفصو ام ىلعف . هبرش بهذ دقف لخنلا نم تام

 امو . ًامئاق ًايح ناك ام برش الإ هيلع سيلف . اهنايعأب لخنلا هذه برش
 ىلع برشلا اذه ناك نإو . برش اهل هيلع سيلف طقس وأ اهنم تام دق ناك
 هيلعف . اهبرشب ءاسنلا يضقت يتلا تاقدصلا لثم ةمهبم لخنل لجرلا اذه

 لخنلا ناكم اولسف نإف . لخنلل الإ برشلا اذه نوكي الو تباث برشلا

 . اهناكم اولسفي نأ مهلو . طقس وأ تام ام برش هيلعو . اهبرش هيلع ناك
 امل نوكي نأ الإ ةعارزلا برش هيلع نكي ل ضرألا كلت ةعارز اودارأ نإف

 مهيلإ هملس يذلا ءاملا اذه مهلف عوطقم ءام اهبرش مهيلإ ملس لخنلا مهيلإ ملس
 كلذكو . كيلإ هب تبتك ام مهنأف اهريغ وأ لخن نم اودارأ ام هب اوقسيف

 برش هيلع سيلف . لخنلل وه امنإ لجرلا اذه ىلع يذلا برشلا اذه ناك نإ

 . ضرألا هذه برش هيلع نوكي نأ الإ ةعارزلا ىقسي نأ هيلع سيلو لخنلا الإ
 نطقلا نم دلبلا كلذ يف راثلا نم سانلا هب عرازتي ام مهل يقسي نأ هيلعف
 . ةرذلاو ربلاو
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 هيلع طرتشاو الخن لجر نم ىرتشا لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 ناف تفصو ام يلعف . تعطق وا لخنلا كلت تعلقناف . لخنلا كلت برش

 . راهن ثلث لثم فورعم تقوو فورعم دآ ىلع لخنلا كلت امب هعطق دق ناك

 يقسي ناك امنإو . كلذب ةعطقي مل ناك نإو . يرتشملل تباث اذهف ليل ثلث وأ
 اضقانت نإو . عيبلا مت مت ءيش ىلع امماتت نإف . لوهجم عيب اذهف هئام نم عئابلا هل

 لوصأ نمع ردقب يرتشملا هيلع عجرو لخنلا لوصأ عئابلا ذخأو . عيبلا ضقتنا

 كلذو يرتشملل ةلغلاو . لخنلا نمن يف داز امب برشلا نمن ردقبو . لخنلا
 اضقانت مث مهرد اتئام اهبرشبو . مهرد ةئام برش ريغب اهنم لخنلا تناك اذإ

 . برشلا نمث ىرتشملا ىلع عئابلا درو . لخنلا لوصأ عئابلا ىلع يرتشملا در

 ام ءانط يرتشملا ىلع بسحيو كل تفصو ام ىلع عيبلا اذه ناك اذإ اذهو

 نم لقا ناك نإو . ائيش هيلع دري ل نمثلا ردقب ناك نإف . ءاملا نم ىقس

 عئابلا ناك نإف نمثلا نم رثكأ ناك نإو . نمثلا نم لضفلا هيلع در نمثلا
 يذلا يرتشملا ناك نإو . نمثلا ىلع داز ام هيلع دري مل ضقنلا بلط يذلا

 . مهعم ءاملا دلبلا لهأ نظي ك نمللا ىلع داز ام عئابلا ىلع در ضقنلا بلط

 هيقس هيلع تق هعرزي بح كوكم رذب يقس لجر ىلع هل لجرو : ةلأ اسم

 لجأ ن اف تقلا يقس ناكم رب و اس امسممس كلذ عرز فورعم جلف د /

 يقس الإ هل سيلف الو
 عئابلا لوق يدنع لوقلاف . برلا لض ق يف اعزانت نيلجر يف : ن

 :"" عئابلل . برشلا ةلضفو . ةنيبلا هيعدي ام يرتشملا ىلعو . هنيمي عم

 اهبرشب ًالخن لجرل لجر عاب ولو . . هللاو . جوراص ه هيلع سيل برشلا هل ل

 . اه يذلا اهبرش الإ
 لخنلا تعلقناف قادص برش اهل ةأرما وأ برش لجرل ناك اذإو : ةلاسم

 هل ضرأ لل هقوسي وأ اهعضاوم ةلخن برشل ١ ث دحي نأ برشل ١ بح اصلف

 عطق اذإ اهريغ وا كلت هضرا يف ءاش ام يقسي نا هلو . لودعلا يارب ىرخا
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 برش اهل ةيفاص يف هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو . ةيشاحلا نم : ةلأسم
 ءيطبي يناسيملا نأل يناسيملا الإ ربلا نم اودارأ ام اهنوعرزي لاقف . موق ىلع
 . ملعأ هللاو ضرألاب

 لبق اهضعب وأ لخنلا تعقوف لخن ىلع ةأرما لجر جورت اذإو : ةلأسم
 لبق هيقسيو هعرزي نأ هل سيلو كلذ ناكم لسفي نأ هلف . برشلا عطقي نأ
 . برشلا عطقي نأ

 تعلقناف برش هل لجر وأ قادص برش اهل ةأرما تيأرأ تلق : ةلأسم
 . ىرخأ هل ضرأ ىلإ هقوسي هلخن عضاوم هب ثدحي هلخن برش ذخ ايأ لخنلا
 وأ ًاجنرتا وأ ًازوم هلخن يف لسفي نأ ىرت لهف تلق . لودعلا يأرب معن لاق
 ام هب ىقس لودعلا يأرب هبرش هل .عطق اذإ لاق . اذه ىلع اثرح اهيف ثرحب
 . هللا ءاش نإ اهريغ وأ كلت هضرأ نم ءاش

 اهبرشب اضرأ ثرو لجرو . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . ملعأ هللاو كلذ هل سيل نأ تفرع ام وحن ىلعف . اهلسفي نأ هل له ديز ىلع

 جلفلا نم ءيشلاب عافتنالاو هنم صالخلاو ءاملا نامض يف باب

 مومرلا نم جلفلا نأ ريغ مرلا لوصأ جلف نم ةعبت هتمزل لجر نع لئسو
 ش . نينطملا دي يف وه امنو يحلا تبث تبثيو . تيملا حرطي هلهأ دي يف وه سيل
 انسب هش اذه يف تباث نأ يعم لاق عنصي ام كلذ نم صالخلا وه دارأ

 هنأ امهدحأ نيبرض ىلع جرخي بوبرملا لاملا نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 يف نوكي نأ امإو . ءارقفلا ىلع قرفي امإ هيلإ هملسي بر هل فرعي مل اذإ
 لام هنأ لوقلا تبثأو . هيلإ هملسي بر هل حصي ىتخ هيلع انومضم هدي
 مومرلا نم ناك نإ هنأ دجويو . وه نمل حصي ىتح هيلعو هدي يف نومضم

 . هلوق ىنعم ىلع جلفلا لهأ عمجي نوكي ثيح . جلفلا حالص يف لعجي نأ
 . ,يحلا تبثيو تيللا حرطي جلفلا ناك اذإ هنأ ىدنع هبشي كلذو لاق
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 لاملا لهأ ىلإ كلذ نم صالخلا ناك هلهأ ريغ دي يف انيطم ءام ناك اذإ امأو
 يف ءيش همزل نمو . لوألا لوقلا ىنعم هيف ناك اوفرعي مل نإو . اوفرع نإ
 نم ةعيبلا تناك اذإ كلذ لعجي نأ هيزجي الو هب ذوخأم هيلع كلذ نأ ةيقاسلا

 . هلوق ينعم ىلع ةيقاسلا حالص يف ءاملا
 . راهنلا يف باسحلا فرعي الو . موجنلا فرعي ال لجر نعو : ةلأسم

 ءيجي ال مث هب رمؤي ام ىلع دسيف هل بسحي ام الإ لهاج وهو ءام هل ناك اذإ

 ءاجف هللا ءاش ام ىقسف . هنع كسمي ىتم ملعي ال وهو املا هنع دري دحأ

 يعدي ام ىلع لجرلا اذهل مرغ هيلع تلقف . كدنع بهذ يام لاقف . لجرلا
 ناكو هئامب ىقس هنأ ملعي ىتح مرغ هيلع سيل لاق . هعم هئام باهذ نم هيلع
 لجرلا اذه عم ىضم . لجرلا اذه ءام نأ هعم حص اذإ امأو . ملعلا دعب يقسلا
 يقسي امنإ هنأ ىري وهو هب يقسي اما ناك اذإ مرغ لجرلا ىلع نكي مل يماعلا
 هعم ءاملا ىقبو . هتقو تاف دق هءام نأ ملعي ىتح . مرغ هيلع سيلف . هئامب
 يماعلا لجرلا اذه ناك اذإف تلق . ملع ىلع هب ىقس ام مرغ هيلعف . هب يقسي
 هئام نم ىقس ام لجرلا اذه ىقسف ءاملا هنم كسمي يذلا تقولا فرعي ال
 . هلام يف بهذ يذلا ءاملا نامض هيلع نوكي له . هلام يف هلاحب ءاملا كرت مش
 نمو . هكرتو هؤام عاض يذلا ءاملا بحاصل كلذ يف نامض هيلع مل لا لاق

 نم ىقس هنأ يعدملا ىوعد هدنع حص اذإ يماعلا نأ انعم يذلا لاق .

 لاومأ نم هفلتأ هنا هدنع حص ام هنع ليزي الو . هل نماض وهف يش هئام رغ

 هملع يف كلذ لهج ولو هريغ ءامب يقسي نأ هيلع روجحم هنأل . هلهجب سانلا

 . هريغ ءام بجو دقو هؤام لاز دق هنأ هب ةربخلا لهأ نم هريغ دنع مولعم هنأل

 ليزم ريغ لهجلاو امرج دشأ ملعلاو . لهجلاو ملعلاب فلتأ ام نامض هيلعو
 ىلع ةربخلا لهأ نم هلدي نم لهج امع لأسي نأ هيلع نأل قحلا نم مزلي امل

 . هدري نيأ ءاملا در هب ىقسي يذلا ءاملا بحاص دارأ اذإف هل تلق : ةلأسم . هنمو . كلذ مهفاف . لعفي وأ لمعي وأ لوقي امم لهجي ام
 . ةدئاقلا ةيقاسلا ىلإ هبلق ابحاص هل ملعي مل اذإ لاق
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 بحاص لام ناك اذإ . ءاملا بحاص لام ىلإ ءاملا ملس هبحاص ملعي ناك نإو

 نكي ملو . ةريبكلا ةيقاسلا يف هسفن نع ءاملا در الإو هلام نم . ابيرق ءاملا

 فرع ةريبكلا ةيقاسلا ىلإ ءاملا دري ليق دقو لاق . هريغ نمو . نامض هيلع

 انئاك زئاج ةيقاس 'ىلإ هسفن نع ءاملا دري لاق نم لاقو . هفرعي وأ هبحاص

 ىلا ءاملا دري نأ يل نيبي الو . هريغ لاق . ًازئاج تناك اذا ةيقاسلا تناك ام
 بحاص نوكي نأ الإ هئامب ءاملل بحاص ديري ام يردي ال هنأل ءاملا بحاص لام
 . متيلا لامل احالص كلذ ناك اذإ كلذ زاج هل بستحا نإف ًاميتي ءاملا

 فرعي ملو لوصأ جلف نم ةعبت همزل لجر يف . ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ءارقفلا ىلع هقرفي هنأ لوقي ضعبف فالتخاب كلذ يف ليق دق لاق . هنأ هبابرأ

 هلعجيف ًاماهس ناك نإو . جلفلا حالص يف هلعجي لاق نم لاقو . يلإ بحأ وهو
 بسحأو . اعيمج جلفلا لهأ عمجي عضوم يف جلفلا حالص يف لوقلا ضعب يف

 دق دمحم نب ىسوم لاقو . يلا بحأ لوألاو . ءارقفلا ىلع هقرفي ليق دق هنأ

 . هرفح ىف هيدؤيف هلهأ فرعي ل جلف ءام نم ءيش هيلع ناك نم ليق

 ىوري ام تلق لاق رظنلا نب دشار نا ديلولا نب دلخم انل يوريو : ةلأسم

 نم هريغو ريشب ىلإ فلتخن نحن و هتايحو ريشب نامز هب انيقسو ءاملا ىلع
 ءاملا ىلع هنآ ىارو . ماهسلا ىلا هودري نأ ىوزن لهأ دارأ املف . نيملسملا

 . مهس لضف وأ مهس طلغ يعم ناك هنأ دلخ لاقو . ماهسلا ىلع وه نمم هلجأ

 انأو . ملعأ هللاو ءاملا لهأل وأ . ةيرقلا لهأل هلعجا لاقف هنع ًاريشب تلأسف

 . هللا ءاش نإ اهنع لئاس

 فرعي مل و . جلفلا نم دجسملل ليغ يذلا امأو . ديعس يأ نعو : ةلأسم
 نكلو . جلفلا يف هلثم ءام بصي نأ هيزبجي الف هنم صالخلا دارأ مث . املا نمل

 كلذ قرفيف كلذ حصي نأ ىلإ بر هل فرعي مل يذلا لاملا ةلزنم ز نوكي

 ردق لعجيف ًاماهس جلفلا ناك نإو . كلذب لوقي نم لوق ىلع ءارقفلا ىلع
 كلذ ردق قرفي نأ بحأف لوصألا امأو . كلذ ليق دقف هحالص يف كلذ
 . كلذب لوقي نم . لوق ىلع ءارقفلا ىلع
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 رطانق اهيلع سيلو ءاملا اهيفو يقاوسلا اهعطقت قيرطلا نع لئسو : ةلأسم
 يف بكارلاو يشاملا ضوخيو ماحقنالا ىلع ةبوكرملا ةبادلا الو يشاملا ردقي الو

 ةيقاسلا راجفنا نم ضوخلا ببسب هنم ضيفي وأ ءاملا نم جرخيو ءاملا طسو
 . يشاملا ىلع له . ضوخلا ببسب ليلق وأ ريثك رارش رثتني هنأ ريغ رجفني ال وأ
 رجفنا وأ ءاملا نم ضاف ام همزلي هنأ يعم لاق . ال مأ نامض كلذ يف بكارلاو

 ةرضم الو . هل ةميق ال رارش نم كلذ نم رهظ ام امأو . هضوخ ببسب

 ِ ; . بكارلاو يشاملا ىلع هيف نامض الف . هيف

 ىلإ ىضفاو قيرطلا نم غرف نأ ىلإ قيرط يف يشمي نمع لئسو : ةلاسم
 لاومالاو سانلا يشم هيف رثأ دق قيرط اهيفو . عرز وأ لخن سانلا لاومأ
 ضرالا كلت نم نيطلا هقلعيو بكارلاو يشاملا اهيف يشميف نيط يهو . هاقسم

 ام نمضي لاق نم لاقو . نامضلا هيلع نأ يعم لاق . ال مأ نامض هيلعا

 يف وأ ةميق هل ناك ام الإ نمضي ال لاق نم لاقو . ريثك وأ ليلق نم ناك
 هجولا اذه ىلع نامض نم هيف همزل امف تلق . كلذ هعضوم نم ةرضم هجارخا

 . قيرطلا اذه يف هيشم نم نيطلا نم وأ قيرطلا عطقي يذلا . ءاملا يف هيشم ىف
 لاق . وه نمل ءاملا الو . لاومألا فرعي الو همزل امم هصالخ يف هجولا فيك
 ام ىلع مهيلا صلختو لاومألا بابرأ نع لأس كلذ نامض همزل اذإ هنإ يعم
 ليقو . ءارقفلا ىلع هتميق ردق قرفي ليق دقف كلذ مدع نإف . قحلا هبجوي
 هقرفي وأ هتوم دنع هب يصوي وأ مهيلإ صلختيف هبابرأ حصي نأ ىلإ هيلع هنأ
 . ةفصلا ىنعم ىلع

 . يناوزنلا ديعس نب زرحم نب ديعس معز . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 دارأ مث هل تبث ءانط الو عيب ريغ نم هب ىقسو لجر ءام نم ذخأ نم هنأ
 يأرب هتميق ءاملا بحاصل ليقف هيف فالتخالا انعمس مساقلا وبأ لاقف . صالخلا

 . هيلع ةميق الو هب ىقس ام لثم الإ يقاسلا ىلع سيل ليقو . لودعلا
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 مث موسقم ريغ جلف ءام نم نمض نمو . خايشألا باتك نم : ةلأسم

 سيلو 7 وأ ًاماهس جلفلا ناك اذإ لاق . كلذب هل فيك هنم صالخلا دارأ

 عيمجل . كلذ نم صالخلا ىلع ردقي ل اذإ ءاهقفلا ضعب لاق دقن . موسقم

 نورخآ لاقو . عيمجلل يذلا جلفلا حالص يف كلذ ذفنأ . ماهسلا لهأو مرلا

 جلفلا ناك نإو . ميلست وأ لحب . مهيلإ صلخت مهيلع ردق نإف ءارقفلا يطعب
 . مهام ىقسي يذلا ءاملا باحصأ ىلإ صالخلا هيلعف . ىرتشتو عابت الوصأ

 اوفرع نأ ىصوأ وأ ءارقفلا ىلع كلذ لثمب قدصت كلذ ىلع مهفرعي مل نإف
 مهل لوقيف مهلحتسي نأ دارأ اذإو لاق . مهل همزل ام هلام نم مهيلإ كلذ عفد

 اذك نم جلفلا اذه يف قح نم مكل ينمزل دق امم ةعسو لح يف ينومتلعج دق
 . أرب معن اولاق اذإف تيقس امم اهتميقو ءام رثأ اذكو اذك ىلإ هل ةميقال امم اذكو

 هب ىقسو هءام لمحو لجرل ىوط ىلع ىدعت لجر يف . هنمو : ةلأسم
 همزلي ملف . نايح كلذ نع تلاس ينا وجرأ لاق . هيلع اهلطعو هل اعرز
 هيلعف . هتهج نم داسف يوطلا باصأ نإو . هلل صاع هنأ الإ ًانامض ءاملا ف

 دحأل زوجي ال هنأ ليق دقو لاق . يردأ الف كلذ ريغ امأو . كلذ نامض

 مهيأزب الإ مهقيرط نم موق ءام حزتي نأ

 نم فرعي ملو . جلف ءام نم ىقس لجر نعو . ديعس يبأ نع : ةلأسم
 ىلع هقرفي وأ جلفلا هب رفحي نا هعسي له تلق . صالخلا دارأف ىقس نم ءام

 مهتفرعم نم ستئيو ءاملا بابرأ فرعي مل و مومرلا نم جلفل ناك ناف . ءارقفلا

 ت لهأ حلاصم عمجي عضوم ف جلفلا حالص يف هلعجي هنأ ليق دق هنأ

 . ءارقفلا ىلع هقرفي هنأ ليقو . كلذ هيف ليق دقف ًال وصأ ناك نإو

 . ءارقفلا ىلع هقرفي نأ
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 نامض نم همزلي ام ملسي له بئاغلا ءامب يقسي يذلاو تلق : ةلأسم

 زوجي الف . جلفلا رفح نم بئاغلا مزلي امع . جلفلا رفحي نم ىلإ بئاغلا ءام
 مهمكح تبثي يذلا لدعلا ماكح نم . مكاح كلذب هيلع مكحي نأ الإ كلذ

 . هلو هيلع
 رادقم جلفلا بحاصل نوكي امنإف جلفلا لخد اذإ ليسلا يف ليقو : ةلأسم

 نكي مل وأ ءام جلفلا يف هل ناك نمم عيمجللف كلذ ىلع داز امو . لصألا ءام
 لصأ جلفلا بحاصل امناو . اهنم يقسيو ةدايزلا كلت نم يقسي نأ ءام هل
 ةدايزلا نأ دلبلا ةنس كلت تناك ولو ليقو . عيمجلل ةدايزلاو ناك يذلا ءاملا

 . ءاملا لصأ الإ هل سيلو . مهل كلذ سيلف ءاملا باحصأل
 اهيفو جالفألا نوخسنت كدنعو . تلقو نسحلا يلأ باوج نمو : : ةلأسم

 كلت تبتكف ناويدلا بحاص كيلع لمأ . اهباحصأ فرعي سيل سانلا هي هايم

 ائيش ناويدلا بحاص كيلع ىلمأ امنإ تنأ تنك نإف تفصو ام ىلعف .
 رمأت ملو هيأر نع كيلع يلمأ ام هل تبتكو . ورس ريع نم علقلا هم ن

 كيلع رأ مل كباتكب ذخؤي الو كيأرب ءاملا كلذ دست ل و هيف هنت و تنأ

 امنا تنك نإو . ةنامألا ىلع ةنايخلا رثا نم ىلإ كلذو . هللا ءاش نإ ًاسأب هيف

 ملعيو اذكو اذك نالفل هئام يف نأ هتملعأ كباتكب سانلا هايم نئاخلا ذخأي

 ىلمأ نمل ةروبخلا هايم تبتك امنإ تنك نإو . ةرضحلا يف ناك نإ كلذب نالف

 مل و ملعت وأ فرعت وأ اهيقسي الو هايملا كلت دسي نم تنأ فرعت الو كيلع
 بتكت نأ كيلع ىلمأ ول هنأل كلذ ثحب كيلع رأ مل ناخي ال وأ ناخي فرعت
 دهشت ال تنأ كنأل كلذ كل زاج كنع باغ نمم مهو سانلا ىلع هنويد هل

 هل كباتك كلذكو هل حصي نأ الإ ائيش هب ديفتسي ال كباتكو . كلذب هل
 بلطتو كباتكب ذخؤي امنإ ءاملا كلذ نا ملعت ىتح كيلع ىرن سيلو هايملا
 . ءاملل بحاص
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 ناسنا نع لجر ىلإ اباتك هل بتكي نأ الجر لأس لجر نعو : ةلأسم
 ناك . الام باتكلا كلذب دافتسا نإف كلذ زوجي الف كلذ هل زوجي له . رخآ
 . رافغتسالا بتاكلا ىلعو . ةبوتلاو هلهأ ىلإ هدرو همرغ هيلع

 سانلا لام نم هب عفتني نأ لحتسي امم يأرلا هيف ءاج امم اذهو : ةلأسم
 ىرجملاو هضرأ يف ةيقاسلا ىلع لسف نمل زوجي اولاق مهيأر الب ةيراجلا راهنألا نم
 الو . هلسف اذإ إ جلفلا ءام هب رضي ال ثيح هضرأ يف دارا ام لسفي سانلل

 لخدي هقورعو . جلفلا نم برشي لخاد نم ناك ولو دارأ ام لسفيو ماق اذإ
 . هناكم لدبي نأ هل زاج بهذف مدقتم اذه نم ءيش هيلع هل ناك نمو . هيف
 نع ةقث هعم ناكو لضفلا نب ؛ ةوعش نع ىده نبا فلخ ظفح يذلاو لاق

 سانلا جلف ءام نم اهلسف ةلسف ىقسي نأ هل لحأ هنإ هللا همحر ىلع نب ىسوم
 ىسوم نأ لئامس نم خيش ظفح كلذكو . جلفلا نم اهل فزني الو اهل يقسي
 يقتسي له تلق . ةيواعم يبأ نعو . جلفلا نم تيبلا حبصي نأ هل زاجأ يلع نب
 ىلع غبصلا نوكي نأ الإ ءاملل باحصأ يأرب الإ زوجي ال لاق ناروشلا غبصل
 معن لاق . جلفلا نم رمتلا جضني لهف تلق . جلفلا ىلإ ءاملا عجريو جلفلا

 . ةساجنلا نم تيبلا رهطيو ندبلاو . بوثلا لسغيو رمتلا زنكيو قيقدلا نجعيو .
 لاق . ةرجش يقسي تلق . كلذ هركأ لاق ةساجن ريغ نم تيبلا جضنيف تلق
 وأ ىلصم ينبيل ةليغل هنم يقتسيف تلق . ءاملا باحصأ يأرب الإ كلذ هركأ

 هيلإ سانلا جاتحي امب س اب ال هيأر ناكف ءاملا باحصأ يأرب الإ ال لاق ادجسم

 ىلعو . ءاملا باحصأ يأرب الإ ههركف كلذ ىوس امو . هنع مهل ىنغ ال امم
 يقتسملا ىقتسا اذإو جلفلا نم ءاقتسالا زاجأ هنأك ىلع نب ىسوم نع اوظفح ام
 ناصقنلا هنم نيبي ءيش نوكي نأ الإ . دارأ ام ىقتسا امب لعفي نأ هل زاج
 ءاملاو الكلا نهنم سانلا عنمي ال اثالث نأ راثآلا يفو . زوجي الف . جلفلا يف
 ةدايزلاو عرشلا نايب باتك ريغ نمو . ةراجحلا ليق دقو . هريغ لاق . رانلاو

 . مهاربا نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا طخب هتدجو امم هيلإ . ةفاضملا
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 ةرضم هل . نبت مل ام كلذ هل له تلق ءاملا رخف رهنلا ف أضوتي دعق لجرو

 هر 1 وجر اف هدوعق لجأل ريثك وأ اليلق عجارت لق هن آ الإ يرج ءاملا ن ك اذإ

 . كلذ هل نوكت ن 1 ‘ةرضم نبت ل ام

 قرطلاو لاومألا ف يقاوسلا جارخا ف باب

 . زئاج قيرط امهنيب ناضرأ هل لجر نع هتلأسو . ةفاضملا ةدايزلا نم
 حلصت مل اذإ اهنم اهقشي ىرخألا هضرأ ىلإ قيرطلا يف هيقاس ىطخي نأ دارأ
 . كلانه ىقسم اهل ملعي مل اذإ اذإ ال لاق . ,كلذ هل زوجيأ كلذ نم الإ اهيقس هل

 ناكف . كلذ هيلع ركني لهف هل تلق . اثدح قيرطلا ىلع ثدحي نأ هل سيلف
 ةيقاس كلانه لبق تبث دق نوكي نأ رذع ببس ش هل لمتحا اذإ هنأ هبهذم نم

 بستحي نأ الإ ديغس وبأ لاق . ءيشب ضرعي الف كلذ رصاح نم ملعي ال
 مكحلا ىف كلذ يف كلذ عنمي هنأ يدنعف . مكاحلا ىلإ كلذ لزنيو دحأ هيلع

 . ثدح هنأ الإ ملعي مل اذإ
 يقسي نأ دارأ قيرط امهنيب . ناضرأ هل لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 اذإ ال لاق كلذ هعسي له . قيرطلا نم كلذ ىقسم ذفنيو ايلعلا نم ىلفسلا
 مأ وه قحم ملعي مل و . كلذ لعفي هلماع ىأر نإف تيأرأ هل تلق اثدح ناك

 لطبم لماعلا نأ ملعي ىتح كلذ هيلع سيل لاق . هيلع ركني نأ هيلع له لطبم
 . كلذ يف رذع لماعلل نوكي نأ اذإ . كلذ يف

 زوجي له . بايغأل ةيحاض امهنيب ناضرأ هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 رضخ دق ناك اذإ . بئاغلا لام يف ةيقاسلا لعجيو اذه هلام يقسي نأ هل

 فاخو . كلذ يف همزلي امب ناد اذإ هنا يدنع لاق ررضلااهيلع فاخو . هتعارز
 كلذ هعسي نأ توجر . هيلع موقت ةجح در الو ةجح تابثا فخي مل و ةرضملا

 . اهيف ءاملاب هرمم لجأ نم ضرألا نم ًائيش رضأ نإف . ةرورضلا ىلع

 . قحلا هبجوي ام ىلع هنم صلختي اهضقنأ ام ةميق هيلعف
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 كلذ ذ زوجي ا ال 01 . ةل أسملا يف ل تفصو [ ام ل بايغألا ةيقاس , نم ر اهاقسم

 امنإو . ةروجحم سانلا لاومأ قالطالا ىلع يناثلا ف الو لوألا ف زوجت هنأ

 . هلعف نم ةجح تبثت ل و. تفصو ام ىلع ناكف هسفن نم كلذ لعفي نأ اذه

 وأ لبقتسي اميف كلذ ىل إ اجاتحم ناكو ةن ونيد ليبس ىلع ناكو ررص ناب الو

 اميف دعتي مل اذإ " اميف يدنع كلذ دعبي مل هتوقو هشاعمل ىضم اميف

 7 : ىسم

 ةرطنق تحت زئاج ةيقاس نم ذفنت هل الام يقست ةيقاس هل لجر :

 يقسي يذلا اذه هلام نم رخآ هل الام ىقسي نأ هل زوجحم له . زئاج 7 ىلع

 هنأ يعم لاق . كلذ هل زوجيال مأ . زئاجلا قيرطلا ىلع ذفنت يتلا ةيقاسلا هذه

 يهو . اهيلع كردأ ام ريغ قيرطلا يف يتلا ةيق ةيقاسلا ىلع تبني ;ر نأ كلذ هل زوجيال

 ةيقاس هل تناك نإف هل تلق اهيلع ةجحلا توبث يف بوبرملا لام نم دشأ يدنع
 هل ًالام يقسي نأ هل زوجي له . هلام يف لجر ىلع ًانالمح اذه هلام يقست
 زوجي ال مأ هلام ف ةلاجألا حتفيو . هلام يقست يتلا ةيقاسلا هذه نم رخآ

 ةيقاسلا ينعأ زئاج نوكي نأ الإ هل زوجيال ليق دق هنإ يعم لاق . كلذ هل
 . ةيقاسلا هيلع ىذلا ينعأ هيأرب الإ هل لجرلا ىلع يتلا

 لا سانلا ءيجلت يتلا تارورضلا نع هتلأسو . ةيشاحلا نم .0 : ةلأسم

 كلذ زوجي له . اكلم كلذ ذاختا ريغ نم لحملا نامز يف قيرطلا يف ءاملا جارخ
 الو . قيرطلا ف كلذ زوجيال هنأ المح نيملسملا لوق نم انفرع يذلا . ال مأ

 . عجر .. ملعأ هللاو ةصخر كلذ يف ملعن

 فيلأت فينلا باتك نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم _
 ملعملا دمحم نب دمحأ ركب ابأ تلأس لاق . هطخبو ىسوم نب نامثع دمحم ينأ

 . حتفي نأ لجرلل زوجيأ . بسحأ اميف
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 دمحم هللا دبع وبأ كلذ لعف دقف لاق ةلاجأ زئاجلا قيرطلا يف حتفي نأ
 نع دجوي ام امأو . هرصمو هرصعو هنامز ةودق وهو هللا همحر مهاربا نب

 وأ ًاقيرط زئاجلا قيرطلا يف حتفي نأ ديري يذلا لجرلا نع هتلأسو ةيواعم يأ

 لاق مرغي لجر اهيف عقو ناف تلق . ةرطنق عنصيو معن ز لاق . كلذ هلأ ةيقاس

 نامث ةنس ف هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ كلذ لعف دق لاق . معن

 نم ةجرشلاب ةفورعملا ةلحملا نم ةيقرشلا زئاجلا قيرطلا يف ةنس ةئامسمخو نينس
 ةفورعملا ةيقاسلا نم بقثف ةرججازلاب ةفورعملا لبجلاب ةلصتملا نيضرألا يبرغ ىوزن

 قيرطلا طسو يف يرجم ةراحلا يقرشو قيرطلا هذه ينرغ يه يتلا مين يذب
 ىتح اضرأ عدي ناك هلعلو قيرطلا هذه يقرش ةرجازلاب فرعي هل عضوم لا

 لاقيو . مركلا نابضق راطالا . ةيطاع ةرجش نم اراطا اهيف سرغو تقفخ

 . ضرألا هجو ىلع ةطقسم ناصغألا ةريثك يأ ةيطاع ةرجش

 تامو لام ىلا لام نم قيرطلا يف تثدحأ ةيقاس يف لوقت امو : ةلأسم
 حصي نأ الإ تبثي هنأ يعم لاق . وه نم هثدحأ يذلا حصي مل و لاملا بر
 هيلع مكحيو هب ذخؤي له هثدحأ هنأ دحا ىلع حص نإف هل تلق . هلطاب

 ايعدم نوكي الو هل تلق . رقأ اذإ ليق اميف ذخؤي هنإ يعم لاق . هجارخاب
 يعم لاق . مهل تبث دق ىقسم لنزي هنأل ةنيبلا هوفلك نإ لاملا باحصأ ىلع
 ا ىف هل سيل هنأل هثدحأ هنإ هب رقأ يذلا ثدحلا يف هسفن ىلع قدصي هنإ

 ىلع حصي مل نإف هل تلق . تتبث دق هجحب الإ يعادتلا اهيف زوجيف قح دحأل

 لاق . هيلعو هتلازا مكاحلل له . كلذ ةلازإ ىلإ ةثرولا دعاسف هب رقأ الو دحأ

 . ىدنع اذكه

 هلام نم ىقسم قيرطلا يف ثدحأ نم كلذكو هل تلقو هنمو : ةلأسم
 اذه هيلإ لاز يذلا ناكو . عيب وأ رارقاب هريغ ىلا هلام لازأ مث هلام ىلاو
 ثدحلا رقأ ىتح . رقملا وأ عئابلا هثدحأ يذلا ىقسللا كلذ نم ىقسي لاملا

 . هتلازإب هذخأي له كلذ مكاحلا غلبو ثدحلاب
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 يعم لاق . مكحلا يف رخآلا ىلع ايعدم نوكي الو تلق . يدنع اذكه لاق

 الو قح اهيف رخآلل سيل قيرطلا نأل هلوق لوقلا نوكيو . ًايعدم نوكيال هنأ

 يذلا ضرتعا نإف هل تلق . هريغ الو عيبب الاح نعا اهلقن الو . اهتلازإ تبثي

 معن لاق . هنع هعنم ماحلل له هليزي نأ ثدحلاب رقأ يذلا اذهل لاملا هدي يف
 نأ مكاحلل له هدرف رخألا ءاج مث اذه لازأ نإف هل تلق . . ينبجعي اذكه
 نإف تلق . يدنع اذكه لاق هثدحب رقأ ام ةلازإب لوألا رمأ اك هليزي نأ هربجي
 ةنيبلا تدهشو هب هل رقأ نيح هيف ةكوردملا ةجحلا ىنعمل هدر امنإ هنأ جتحا

 . هثدحأ هنأ رقأ دق رخآلاو . قيرطلا هذه نم لاملا اذه يقسي كلذك كردأ هنأ
 ةنيبلا تدهش نإف تلق . ةجح هل اذهب نوكي الو هتلازاب ذخؤي هنإ يعم لاق
 ىلإ لاملا اذه لاز نأ لإ قيرطلا اذه نم لاملا اذه هل يقسي ناك لوألا نأ

 نوكي له . ةجح ريغب هثدحأ هنأب رقي لوألاو . لطاب كلذ نأ أ ملعن الو اذه
 اذإ هتلازإب ذخؤيو ةجح اذه هل نوكي ال هنإ يعم لاق . رخالل ةجح اذه

 رخآلا ةايح يف اذه هدر مث هلازا دقو . لوألا تام نإ تيأرأ هل تلق .

 ىقسملا اذه نم لوألل ىقسي ناك لاملا اذه نأ ةنيبلا تدهشو . هتوم دمبو

 رخآلا تام اذإ ةداهشلا هذه يف هذهل نوكي له . هلازأ نأ ىلإ قيرطلا يف يذلا
 فرتعا اذا لوالا نال ةجح اهب هل نوكتال ةداهشلا هذه نأ يعم لاق . ةجح
 ذخؤيو . رخآلا نود ذئنيح هل ثدحملا وه ناك . رخ آلا هدر ش هريغف ثدح هن

 هتلازاب هرمأف . مكاحلا دنع ثدح هنإ لوألا رقأ نإ تيأرأ هل تلق . هتلازاب

 مكاحلا مكحي له . يناثلا ىلإ لاملا لازأ دقو . هرارقا دعب هليزي نأ لبق تام مث
 لوقأ لاق . رخآلا ىلع ايعدم نوكي الو . رقملا لام نم ثدحلا اذه ةلازاب

 وهو هيلع ةجحلا تماق دقف هتايح .يف مكاحلا نم كلاهلا ىلع ةجحلا تتبث اذإ

 لازي هب ىذلا هلام يدفيو هسفنب هجرخي نأ ثراولا ءاشي نأ الإ هلام نم لازم
 هنأ رقأ هنأ الإ هتلازاب مكاحلا هرمأي , نإ كلذكو هل تلق . يدنع كلذ هلف
 نم هليزي نأ مكاحلل له قيرطلا يف هثدحأ يذلا وه
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 . هتايح يف هيلع ركنأ نوكي نأ الإ هتجح تتام تام اذإ هنأ يعم لاق هلا

 هنأ هرارقإ وأ ةنيبلاب هيلع حصي وأ . الطاب هثدحأ هن أب رقأ وأ هيلع جتحا و

 لزن مل نإ كلذكو هل تلق . يدنع هثدحأ هنإ هيلع هتحصل الطاب هلعل هثذح

 وأ هتلازاب مكاحلا هرمأ وأ قيرطلا يف ثدحلا اذه ثدحأ هنأ رقأو . لاملا اذم

 مكاحلل له . هتثرو ىلع لاملا فلخو هليزي نأ لبق تامف رقأ دقف هرمأي
 هل تلق . لوألا لثم اذه يف ءاوس لوقلا نأ يعم لاق . هلام نم هليزي نأ

 هلطابو هقح لمتحا اذإ هنإ يعم لاق . هيلع سيل مأ مكاحلا كلذ مزلي لهو

 مل ام راكنالا كرت يدنع هل ناكو . هيلع راكنالا كرت مكاحلا ىلع قيضي الف

 الإ هعسي ال هناف لطابلا راكنا ىلع رداق وهو لطاب هنأ ةجحلا مكاحلا ىلع مقت
 ناكو هديب لمعي نكي ل لاملا بر ناك نإ تيأرأ هل تلق . يدنع هراكنا

 قيرطلا يف هلام نم ثدحلا اذه ثدحأ دقو . لاملا بر تامف هلماع هل لمعي
 لاق . قيرطلا نع هتلازاب ذخؤي له هثدحأ هنأ سانلا نم دحأ هب رقأف هلام ىلا
 . يدنع اذكه

 دارأو الام ىقست ةيقاس رئاجلا قيرطلا يف كردأ نإ تيأرأ تلق : ةلأسم
 اهجرخيو . اهكردأ يذلا عضوملا اذه نم ةيقاسلا كلت ريغي نأ ةيقاسلا بحاص

 . اهريغ ىتلا نع الدب اذه لعج اذإ كلذ هل له لفسأ وأ ىلعأ رخآ عضوم نم

 تكردأ ةمدقتملا ثادحألا نأ ال ولو لاح ىأ ىلع كلذ هل سيل هنإ يعم لاق

 . ثادحألا نم ًائيش اهيلع ثدحي نأ دحأل عسو ام . كلذك

 ديري لجر نع هتلأسو . ىراوحلا وبأ ديق امم : عومجم باتك نم : ةلأسم |
 . ةرطنق عضيو معن لاق . كلذ هلأ ةيقاس وأ اقيرط زئاجلا قيرطلا يف ين حتفي نا

 . معن لاق مرغي لجر اهيف عقو ناف تلن
 باتك ىلا عجر .. هللا همحر ةيواعم يبأ نع اذه وحن عفر دقو : ةلأسم

 . عرشلا نايب
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 قاسملا هخسن يقاوسلا نم هئام ليوحتو يقاوسلا ليوحت ىف باب

 طسو ف توسو ةلخن تراصو ةيقاس ف ةمرص لسف لجر : تركذو

 مهل جرخي نا بلطف مهئام ىرجم نع اهتلازإ ةيقاسلا باحصأ بلطف ةيقاسلا
 قيرطلاو يقاوسلا ليوحت يف افالتخا كلذ يف انفرع دقف . اهبناج نم ةيقاس

 لاق نم لاقو . زئاوج ريغ وأ زئاوج تناك هلك كلذ ليوحتب لاق نم لاقن

 ريغ الو زئاوجلا لوحت ال لاق نم لاقو . زئاوجلا لوحت الو زئاوجلا ريغ لوحي
 اهليوحت يف ناكو . هلام يف تماق اذإ اهنأ ةلسفلا هذه يف هبحن ىذلاو . زئاوجلا

 كلذ انذخأ ةلخنلا عضوم نع ةيقاسلا ليوحت يف مهيلع ررض الو اهيلع ررض
 ناك نإو . مهيلع ررض ال ذإ هنع ررضلا فرصب لاح لك ىلع اهليوحت ةلازاب
 نإو اهعضوم نع ةلخنلا ةلازاب انذخا هيلع ررض الو ررضلا كلذ يف مهيلع

 ًاعارذ نيعبرا نود ىلا لوحت ةيقاسلا تناك نإاف انرظن هيلعو مهيلع ررضلا قفتا

 ةرضملا تفرص ًاعارذ نيعبرأ نم راكأ ىلإ تناك نإو . فالتخا كلذ يفف
 ملعأ هللاو كلذ مهفاف . اعارذ نيعبرأ نم رثكا ىلإ زوجيال هنأل كلذ ىف مهنع

 . باوصلاب

 يف هلاح ىلع وهف لجر لام يف فورعم ىقسم هل ناك نمو : ةلأسم
 نعو . هضرأ نم رخآ عضوم ىلا هلوحي نا لاملا بحاصل سيلو . هعضوم
 نم رخا عضوم ىلإ هلازأ اذإ لجر ىلع ىرجملا هل يذلا يف هللا همحر يلع يلأ

 ءاملا هل يذلا مهعم يشميو مكاحلا هرمأي يذلا ىشميف هلام نم . عضوملا كلذ
 . كلذ ريغ هل سيلف هلام لا ءاملا هقبس نإف ءىطبي الو هيف عرسي ال ًايشم

 نع يراوحلا وبأ لاق . لوألا هقيرط ىلا عجر هريغ لام ىلا ءاملا هقبس نإو
 موق نيب كلذب بتك ناهبن تيأرو ًاعارذ نيعبرأ ىلإ اهلوحي نأ هل نأ رثؤملا لأ

 . اذه ريغ عضوم ف حرش امل ةلأسملا هذهو مدك نم

 دبع دمحم أ باتك نم . هيلا ةفاضملا ةدايزلاو ةباتكلا ريغ نمو : : ةلأسم

 دمحم ديعس ابأ تلأ اسو . ديعس أ تاباوج نم هطخب عابنز نب دمحم نب هللا

 لجرل هضرأ يف نالمح ةيقاس لجر نع هللا هيضر ديعس نب
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 ال عضوم يف هضرأ ةيقاس اقسم بلق ىقسملا هل ىذلا لجرلا نإ مث . رخآ
 يه يتلا ةميدقلا ةيقاسلا هذه نم يقسي نأ امإ نوكي نأ ىلع ربجي له . رخآ
 ليق دق لاق . كلذ يف هجولا امو . اهنم هيلإ أربي نأ امأو . لجرلا ىلع نالمح
 اذاو . ىقس ءاش اذإ يقسي نأ هيلع الو . أربي نأ هيلع ال كلذ هيلع سيل هنأ

 . تباث اهيف هقحو . كرت ءاش

 ةيقاس يف هللا كمحر لوقت ام . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نعو : : ةلأسم
 رخآلا ىعداو . نيلاملا بر دحأ ًاعيمج اهيبناج ةيقاسلا هذه لسفف نيلام نيب

 يفو . رخآلا نم ىلعأ امهدحأ نالاملاو هضرأ يلي امم ةيقاسلا هذه فصن هل نأ

 يذلا . امهنيب مكحلا نوكي فيك ةنيب امهدحأل مقت ملو . ايواستي عضوم

 دحاو لكل ًاعيمج نيلاملل اهمكح ناك نيلاملا نيب تناك اذإ ةيقاسلا نأ تفرع

 تناك اذإف . اهريغ وأ لخن نم امهدحأل اهيلع تبثي نأ الإ هضرأ يلي امم فصنلا
 ىلع هلام يف تناك نمل تناك لفسأ وأ ىلعأ ىرخألاو . نيلاملا دحأل ةيواستم
 مكحلا يفف امهدحأ اهيف لسف نإو . امهنيب تناك ايواست نإو . بسحأ ام

 ةجح هل نكي مل رضاح رخالاو يبحو شاع دق مورصلا ناك نإو . امهنيب ىه
 . ملعأ هللاو ركني مل اذا

 اهثلث نم ةعطقلا قشت ةيقاسلاو ءام ىرجم هتعطق يف لجر نعو : ةلأسم

 هتعطق صلخو رخآ بناج ىلا ةعطقلا بحاص اهلزع رثكأ وأ لقأ وأ اهفصن وأ
 ءاهقفلا ضعب لاق دقف . هتعطق نم بناج يف اهريصو ةيقاسلا اهعطقت ال نأ
 ىرجملا بحاص كلذ هرك ولو ًاعارذ نيعبرأ ىلإ ةيقاسلا هذه لوحي نأ اذهل نأ
 . ذخأن اذهبو ًاعارذ نيعبرأ اهلوحي نأ اذهلف

 هيفو لام لجرل ناك اذاو هللا همحر رادم نب دمحم خيشلا طخب : ةلأسم

 ةفاخم هلسفي نأ هل سيلف . رخا عضوم يف مهءام اودرو هوكرتف موقل جلف
 . حاضيالا باتك ين اهتدجو . ديلا

 لوقت امو نانع نب دحم نب دمحأ نب نسحلا يلع يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 بغرو مهسأ ةعبرأ نم مهس هدنع هلو رئب يف كيرش هل لجر ين
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 عمطي قفاخ عضوم ىلإ هلام ين ًاحيرش رئبلا هذه ف حرشي نأ رفاولا بحاص

 هكيرش تقو ءاج ىتمو مرغلاو زجرلا هيلع فخي ںوغييو ًاحيس هيقسي نأ

 يهو كلذ هل سيلف . ال مأ كلذ هلأ هتقو ىضقني نأ ىلإ ءاملا هل ركس اذه

 . امهيلإ كلذف كلذ ىلع اقفتي نأ الإ تناكام ىلع اهلاحب ةكورتم
 ضرأ وأ ميتيل عذج ىلع يرجي جلفلاو جلف يف ءام هل لجر نعو : ةلأسم

 الو . كلذ نم ًاصالخ هسفنل اذه رظني نأ يغبنيف تفصو ام ىلعف . بئ
 . ضرألا هذه ي الو عذجلا اذه ىلع هئام رمي

 ىقسم هل لجر يف تركذو هللا همحر نسحلا يبإ باوج نمو : : ةلأسم

 دارأ رجشلا نم كلذ ريغ وأ لخن ىقسملا كلذ ىلعو . هلام يف لجر ىلع
 لوح اذاو . رخا عضوم نم هاقسم لوحي نأ ءاملا هيف رمي يذلا ىقسملا بحاص
 لوحي نأ ءاملا بحاصلف . تفصو ام ىلعف . هرجشو لجرلا لخنب رضأ هاقسم
 دارأو ءاش فيك هرجش و هلخنب رجشلاو لخنلا بحاص لاتحيو دارأ ثيح هءام

 ةجح سيلو . عجر كلذ دارأ ىتم هاقسم ىلا عجري نأ دارأ نإ ةعجرلا هلو

 هسفن ىأر نع كلذ هل لعفي نأ الإ ةجحب هنم أربي نأ هيلع لاملا بحاصل

 نكت مل قح هيف هل سيلو هل هلعج هنأ ىلع هيلإ هنم ءىري ناف . هيلإ كلذف

 كلذف دارأ اذإ هيلإ عجريو هنع ينغتسي نيح هكرتي ءاملا ناك نإو . ةعجر هل

 . رثألا ءاج اذه بسح ىلع هل
 ميدق ىرجم لجر ضرأ يف هل لجر . رثألا نم باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 كلت نإ . ةلخن وأ اهريغ وأ ةردس لثم ىرجملا وأ جلفلا كلذ يف ةرجش تنبنف

 تتبن نإو . ىرجملا لسف مهل نأ ليقام ىلع ىرجلا باحصأل ةرجشلا وأ ةلخنلا

 يأرلا اذه ىلع يهف ىرجملا يف هلخاد تتبن نإف ىرجا بناج ىلع ةرجشلا كلت

 يهف موقل ضرأ ىلإ ةجراخ ىرجلا بناج ىلع تتبن نإو . ىرجملا باحصأل
 مصألا هللا دبع يبأ نب ناع طخب جاتلا باتك يف اهتدجو ضرألا باحصأل
 نيملسملا عيمجلو هل رفغو هللا همحر
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 . عجر . تاملسملاو

 لاملا بناج يف ةيقاس هيف لام امهنيب نيلجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم
 اهالوحف. رخالا بناجلا ىلإ اهالوحي نأ ىلع اعيمج اقفتاف هلفسأ يف ائيش يقست
 ةيقاسلا لوحي نأ بلطف . امهدحأل لاملا لفسأ عقوف امسق 7 رخألا هبناج لإ

 . ةرضم هيلع عقت مل وأ ءاملا سابتحا ىف . هيلع تعقو ةرضم الوأ تناك ثيح

 قافتا ىلع كلذ ناك اذا هنإ يعم لاق . عنتما اذا هكيرش ىلع كلذ هل له

 . ةجح يل نيبي الف . اطرش كلذ يف اطرتشي مل و امهلام امسق كلذ ىلع وأ امهنم

 وأ رشعلا نبغ نم مسقلا هب ضقتني ام ةرضم كلذ يف هيلع نيبي نأ الإ هل
 يف هوكرديو ةيقاسلا باحصأ بلطي وأ هيلع لخدت يتلا هوجولا نم هجو
 . وه هلوقب ال مكحلا

 وأ دجسملا ةلخن تعقو اذإو . دمحأ نب نسحلا دارأ اضيأ هنعو : ةلأسم
 يف تظفح امف . يقاوسلا يف وأ سانلا لاومأ : وأ قيرطلا يف هرادج عقو
 . ملعأ هللاو دجسملا لام يف نوكي نأ ينبجعي هنأ ال ائيش كلذ

 اذهو تالخن ثالث هطسو يف رخآ لجرلو ناتسب هل لجر نعو : ةلأسم

 بلطو تدالخنلا بحاص هركف . ينبي وأ هيلع رضحي نأ هبحاص دارأ ناتسبلا

 ىلع كلذ قشو هءام اهنم دسي يتلا ةلاجألا لل نهارجمو هتالخن هل زربي نأ

 عضوم ىلإ هناتسب يف تالخادلا تالخنلا هذهل جرخي نأ دارأو ناتسبلا بحاص

 هل سيلف . ال مأ كلذ زوبأ ةلاجألاو ىرجملا ىلع رضحي وأ ةلاجألا ريغ رخآ
 املسم ًاقيرط لخنلا اذهل جرخي نأ هلو . كلذ هرك اذا هريغ لقث ىلع يني نأ
 ناتسبلا بحاص جرخأ نإف هل تلق . ملعأ هللاو هلام ىلع ينبي نأ دارأ اذإ
 نأل تالخنلا بر ىلع ررض كلذ يف ناكو ةلاجألا ربع ىلإ تالخنلا هذه

 هقبسي الو ًاقيرط هل جرخأ اذإ كلذ ف قحلا هجوأ نيبت هيلع زوجت قيرطلا

 هللاو كلذ ريغ هيلع نكي مل هلخن برش اهنم ىتلا ةلاجألا نم هدس اذإ هؤام
 . ملعأ

 هوكرتف موقل جلف هيفو لام لجرل ناك اذاو . ةيشاحلا نم : ةلأسم
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 باتك يف اهتدجو ديلا ةفاخم هلسفي نأ هل سيلف رخآ عضوم يف مهءام اودرو
 . عجر . حاضيالا

 اقسملا هل ىذلا دارأ هلام يف ىقسم لجر ىلع هل لجر يف ليقو : ةلأسم
 هيلع ىذلل سيلو . كلذ هل نأ هريغ ىلا ىقسملا كلذ نع هءام فرصي نأ
 هريغ اذا ىقزملا ةجح لورت ال نأل هلاحب هعدي نأ هيلعو كلذ ريغي نأ ىقسللا
 . هاقسم ىلإ عجر ءاش اذا ىقسملا هل يذللو

 نع ةحسفنم زئاج ةيقاس بناج ىلإ ةلخن هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . بارخ بعو رخالا بناجلا نم ةيقاسلا فلخو . عرذأ ةثالث نم لقأ ةيقاسلا
 عرذأ ةثالثلا يف هتلخن لصأ ىلإ ةيقاسلا يندي نأ اذه دارأ رامع لام هفلخو

 ليوحت زيجي نم لوق يف هنأ يعم لاق . كلذ هل له ةيقاسلا باحصأ يأر ريغب

 لخن رخالا بعولا ىلع ناك ولو هل تلق . ةفصلا هذه ىلع اذه زيجي يقاوسلا
 . مهلخن نع ءاملا ىرجم فرصي الثل اهلوحي نأ لخنلا باحصأ هعنمو اهريغ وأ
 اذإف هل تلق . يدنع اذكه لاق يقاوسلا ليوحت زيجي نم لوق ىلع كلذ هلف
 مهتيقاس نم مهتجح تامت ال نأ ةيقاسلا باحصأ بلطف اذه ىلع اهلوح
 يعم لاق . ًاعيمج نيتيقاسلا يف مهئامب اورمي نأ مهلو كلذ مهل له . ةميدقلا
 . اهلاحب ةميدقلا ةيقاسلا يف ةتباث مهتجحو كلذ مف نا

 لعجي نأ ىقسملا بحاص دارأ لجر ىلع ىقسم هل لجر يفو : ةلأسم
 ليق دق لاق . ال مأ كلذ هلأ اهريغ وأ ةرجازلا ءاملا اهيلع يرجيو ًاليلم اهيلع
 . هب عافتنالا زاج ةرضم ىقسملا ىلع نكي مل اذإ هنأ قيرطلا يف ليق ام سايق ىلع

 يقاوسلا سبك يف باب
 زئاج ةيقاس نم برشت ضرأ يفو . دمحأ نب نسحلا يلع أ نع بسحأ

 بحاصل له . ةيقاسلا ىلع تعفتراف ةريثك نينس تلطع اهنا مث
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 هل سيلف . هعنم مهلأ ةيقاسلا باحصأ هرك نإو . ةيقاسلا سبكي نأ ضرألا
 تعطقنا دق ةيقاسلا نوكت نأ الإ اهلاح ىلع تناك اذا ةيقاسلا سبكي نأ
 لاو الوأ هيلع تناك ام ىلع اهحالصا هل ناك. هيلع تناك امع تقفخو
 . ملعأ

 نب حلاص هيقفلا ىلا هللا همحر جرفم نب دمحأ هيقفلا باوج نم : : ةلأسم
 نم ملعأ مويلا لئاسلاو هلاؤسب مداخلا ىمودخم فرش دقو . هللا همحر حاضو

 ف يهو جالفألا ياوس يف هلوق يف مداخلا فيرشت هب ديري هنأ الإ لوؤسملا

 هايملا تناك املو ءاملا ةلقو لحلاب اهلهأ هللا ىلتبا جلف نود جلف يف ال اندلب ةماع
 يفو . عيمجلا ىلع ءاملا لقو فعض املو ةمصاخم الو ةجح اهيف نكي مل ةريثك
 يقاوسلا بجش ىلع لوألا رخآلا كردأ شانلاو . حيراطمو شيارف يقاوسلا هذه

 وأ ةرم ةنس لك يف نيطلا نم هقورعو . شيشحلا عطقب يعرشلا ريغ ًابحش

 باحصأ رضتساو هايملا تفعضو لاومألا تعفتراو . يقاوسلا تقفخف نيترم

 مظعأ رودصلا باحصأ ناكو . ًاضيأ فارطألا باحصأو لاومألا نم رودصلا

 شيارفلاو حيراطملا ردق ىلع يقاوسلا اوسبكي نأ رودصلا باحصأ دارأف اررض

 ىرجلا يف بيع الب ميقتستو مهلاومأ ىلع يراجملا عفترت ىتح ىرجا اوساويو
 رودصلا باحصأل حالص كلذ يف نوكيو . جلفلا عفتري نأ دعب عطقني ام الو

 اولاقو . فارطألا باحصأ مهيلع عنتماف فارطألا باحصأ ىلع ةرضم الو

 سبكلا اذه متي له انيلع متت ال ثادحألاو ثداح سبك اهيف ثدحن ال انيقاوس
 سيل مأ . فارطألا لهأ : ةرضم الو رودصلا لهأ ةحلصم ىلع ىرجملل

 تقفخ اذإ مهتحلصم يف مهتدارا امناو يراجملا سبكي نأ فارطألا لهأ ىلع

 اودعقو اهب اوأبعي مل ةجاح مههايم مل ضقت مل و رودصلا لهأ ىلع يراجلا
 نكت مل و . رودصلا لهأ لاومأ تبهذو هداعق ريسيتب فارطألا لهأ مههايم
 نيرغصألاو مطخلا جلف اندلب ةماع ىلع يه امنإ جلف نود جلف يف ةثداحلا هذه

لك بحاص دارأ كلام جلفو رمع جلفو كبنملاو



 مهو مهلاومأ ىلع عفتريل اهتاساومو يراجملا سبك نم عفترم لامو طسوو ردص
 مهو نيضارب اوسلو اومعني ملو اولبقي مل قفاخ لزان لام لكو راكألا
 دحأ ىلع ةرضم الب زئاج اهبسك يقاوسلا هذه ي خيشلا فصو ام ىلعف. نألا

 اذإ عيمجلا ىلع يتاي أي اعفترم ءاملا ناك اذا قفاخلا ىلع بيع الب قثويو سبكي
 نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ باوج نم كلذو . عيمجلا ىلع ةرضم الب حلصأ

 حالص كلذ يف ناك اذإ زئاجف بارتلاب قرطلاو يتاوسلا سبك اماف . ركب يلأ
 ءيش نوكي نأ الإ يقاوسلاو قرطلا يف اهحرط زوجي الف ةراجحلا امأف . قيرطلل

 باجأ اممو . ملعأ هللاو يقاوسلا كلذكو . هيف قيرطلا ىلع ةرضم الب رظنلا يف
 ةيقاسلا قثوي نأ هل زوجي ناسنإلا نأ تفرع يذلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأ هب
 . ملعأ هللاو هريغ ىلع ةرضم الب تجرخ دق هلام يف تناك اذإ اهسبكيو
 دشي ناينبلاك نينمؤملا نأ كلذ عمو . هرثأ ىلإ هنم جوحأ هرظن ىلإ يضاقلاو

 رظني اذه ىلعف . هيقاب ملأت هضعب أت اذا دسجلاك ليق دقو . اضعب مهضعب
 حرجتت يتاوسلا نأل مدقي امب دحأ رظني الو . عيمجلل ةحلصملا نوملسلا

 . ملعأ هللاو . ءاوس ةحلصملا يف نوملسملا نوكيف . عفترت لاومألاو عطقنتو

 يقاوسلا نع ررضلا فرص يف لعفن نأ ديرنو انيقاوس ضعب يف اذه انلعف دقو
 قحلل يداهلاو قفوملاو ملعأ هللاو دحأ ىلع ةرضم الب لاومألا ىلع اهعفرنو
 تناك نإ مكح هل امناف كاذ دعب نامز لكو يمرضحلا خيشلا لاق . باوصلاو
 امنإو . قفخت م و حيراطملاب ياوسلا هذه تناك نإ لوقت امو ةمكح لهأ هب هل
 عفر اهلهأ دارأو . دامسلا و بارتلا رفع نم اهيرتعي ام ةرثكل لاومألا تعفترا

 اولاقو . تاقفاخلا فارطألا لهأ مهيلع عنتماو ةلوهسب مهلاومأ برشل يقاوسلا
 زئاج كلذ هنإ باوجلا مدقت دقف تكردأ ام ريغ اسبك اهيف ثدحن ال انيقاوس

 . ملعأ هللاو هريغ ىلع ةرضم الب ةحلصملا نم عنم الو

 دادم هيقفلا ىلإ اضيأ هللا همحر جرفم نب دمحأ هيقفلا باوج نمو : : ةلأسم
 ًاش رف هل لعج نأ مهضعب دارأ جلف لهأ نعو هللا همحر دمحم نب
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 كلذكو ةعيفر ضرأ لك ءاملا اولعيل جلفلا اذه يراجم اوسبكيو لبق نم نكي مل
 شرفلاو ةسوبكملا يراجملا يف . هلاح ىلع حرطي ءاملاو شرف ىلع أشرف نوديزي
 قفخت يراجملا نأ اوجتحاو نكت ل يتلا ثادحألا هذه نورخا هركو . ةثدحملا

 ةجح لوقلا اذه نوكيأ . اهنم مهيلع ءاملا بغيو قنألا مهيلع تبثتو كلذ دعب

 متي لهو . عيمجلا ىلع ىلع ررض هيف الو . مهيلع املا بغي مل اذإ كلذ يف مهل

 . ةفلتؤم ريغ ةفلتخم مهلاوحأ نامزلا اذه لهأ نأل . اوهرك مأ اوضر مهيلع

 قتا هيلع نم ىلع قتأ قوف قتا ةدايز وأ هيلع سيل نم ىلع قنألا تبثي لهو
 نكي مل اذا تباثو زئاج اذهف تفصو ام ىلعف . باوجلا . كلذ يف مكحلا امو

 ىلع ةرضم ريغب . ولعلا بحاصل عافتنالا حص اذإ دحأ ىلع ةرضم كلذ يف

 هللا همحر دمجأ نب نسمحلا يلع يأ نع كلذ ءاج دقف ةقناخلا ضرألا بحاص

 لفسألاو ىلعألا نم عيمجلل حالص رظنلا يف ءاج اذإ اذهو . نألاو سبكلا ىف
 عفرت مل اذإ هنأل هيلع ةرضم ريغل هيخأل ةحلصم نم عنمي نأ دحأل زوجيالو

 ءاج دقو . ربخو رظنو رد اب تباث اذهو ررض ىلعألا قحل سبكتو . ةيقاسلا

 ناينبلاو . هيقاب ملأت هضعب ملأت اذإ دحاولا دسجلاكو ناينبلاك نينمؤلل نأ رثألا
 هظفح هيلع بجول عيضي هيخأ لام ىأر نمؤملا نأ ولو . ًاضعب هضعب دشي

 تفصو اميفو . هذاقنا هيلع بجول . اهنم هذاقنا ىلع ردقي وهو ةكله يف ولو
 ف ججحلاو ةرضم ادحأ قحلت ل اذإ هيف ةناعالا بجت ام اذه كحرش نم

 هرين نيهاربو ةحضاو ةيوق ججحو ةرضم الب قتألاو سبكلاو يقاوسلا حالصا

 الو ررضال كلت هلوقل . رابخألا هيلع تلدو . راثآلا هب تدرو دقو . ةحئال
 حرشلا نع هب انيزتجاؤ . راصتخالاو ءافتكالا ىلا انلمو . مالسالا ىف رارضا

 اذهف . رابكتساو دسح ىذ نم دناع نم ةدناعم نم هللاب ذوعن . راثكالاو
 قحلا قفاو امم هباوص كل ناب امب لمعأو مكحأو ىردأ هبيغبو ملعأ هللاو
 ر . باوصلاو

 سبك امأف . ركب يبأ دمحم نب دمحأ ركب يبأ باوج نمو : ةلأسم
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 الف ةراجحلا امأو قيرطلل حالص كلذ ناك اذإ زئاجف بارتلاب قرطلاو يقاوسلا
 ةرضم ال ام رظنلا يف ءيش نوكي نأ الإ يتاوسلاو . قرطلا يف اهحرط زوجي
 نسحلا ىلع وبأ هب باجأ اممو . ملعأ هللاو يقاوسلا كلذكو . هيف قيرطلا لع
 اهيلع هل نم ضعب دارأ ىتش سانلل الاومأ يقست زئاج ةيقاس نعو . دمجأ نب

 اهاقسم ضرألا هذهو . ةعيفر هل اضرأ يقست ة ىتح اهسبكيو اهقيتي نأ لام
 هذه هيقست الام ضرألا هذه بحاصل نأ 7 ةيقاسلا هذه ريغ نم اهل مدقتملا

 باحصا ىلع ةرضمالا ناك اذإ كلذ هل زوجي له . اهسبكي نأ ديري يتلا ةيقاسلا

 الإ ةيقاسلا هذه نم ًاضيأ اهاقسم ناك نإ لاق دقو اهسبك يف ةيقاسلا هذه

 هذه ىلع ءاملا حرطيل ةيقاسلا سبكي نأ اهبحاص دارأف هيلع تعفترا انأ

 يذلا . ةيقاسلا بابرأ هيلع عنتما نإ اعيمج نيهجولا يف كلذ هل له . ضرألا
 دقو هلام يف تناك اذإ اهسبكيو ةيقاسلا قتؤي نأ هل زوجي ناسنإلا نأ تفرع

 هل سيلف هريغ لام يف تناك اذإ امأو . هريغ ىلع ةرضم الب هلام . تحرج
 يف ةيقاسلا نيذلا لاملا باحصأ يأرب كلذ هل زوجي اذه بسح ىلعو . كلذ
 وأ اهنم نوقسي نيذلا لاومألا باحصأ ىلع ررض كلذ يف نكي مل اذإ مهلام

 زئاوجلا ريغو زئاوجلا يقاوسلا ةفرعم يف باب
 اهيلع ناك اذإ لاق نم لاقف يقاوسلا نم زئاجلا توبث يف فلتخا ليقو

 . ةثالث لاق نم لاقو . لاومأ ةعبرأ لاق نم لاقو . زئاج يهف لاومأ ةسمخ

 ال لياجألا يف كلذ امنإ لاق نم لاقو . ءاوس لي ًأجألاو لاومأل نم لاقو
 . كلذ يف رظني كلذ يف اهباسح لخدي الف ةيقاسلا ىلع لاومألا امأو . لاومألا

 له . دضاوع تالخن عبرأ اهيلعو لجرل الام يقست ةيقاس نعو : ةلأسم

 ةسمخ ةمسق اهيلع نأ يعم لاق . زئاجلا ةيقاسلا مكح ةيقاسلا هذه نوكت

 زئاج يهف لاومأ ةسمخ ةيقاس ىلع ناك اذإ ليق دقو . لاومأ
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 لاومأل ةلزنمب يهف. اهل ضايح ال دضاوع تالخنلا هذه تناك ولو هل تلق

 نم ازئاج ةيقاسلا هذه , نوكي لهف هل تلق . يدنع اذكه لاق . يقاوسلا ىلع
 لاومألا تناك اذإ . ازئاج نوكت ال اهنإ يعم لاق . عبرألا تالخنلا لفسأ
 ىلع لاومألا نم ٣ امهم بسحب امنإ هنإ ليق هنإ يدنعو . ةيقاسلا ىلعأ ىف
 . لجرل ةلخن لك تالخن سمخ هيف ادحاو الصأ ناك نإف هل تلق . ةيقاسلا

 سمخلا هذه يقست يتلا ةيقاسلا نوكت له دحأل لام نهنم لفسأ سيلو

 . يدنع لوقلا ىضم دقو . لاومأ ةسمخ اهنأ يعم لاق . زئاج تالخنلا

 أزئاج تعجر م ًانالمح تناك اذإ ةيقاسلا نأ تعمس . ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 مهنمو . نالمحلا ماكحأ اهماكحأو لصألا ىلع اهار نم مهنم فالتخا اهيف ناك

 انالمح تعجر مش زئاج تناك نإو . زئاوجلا ماكحأ اهماكحأو أزئاج اهاري نم

 ةميدق ةروثنم نم يهو ةلأسملا تمت . ملعأ هللاو . فالتخا الب زئاج تناك

 . عجر . قاتسرلا ةيرقب صقشلا نب دشار نب دمحأ نب دايز دنع اهتدجو
 دجوي ليأجأ سمخ هل نوكي له سفنأ ةسمخ نيب مسق لام يف : ةلأسم

 لياجأ سمخ بسحت اهنإ سفنأ ةسمخ نيب تناك ضرأ لك نأ يراوحلا يبأ نع

 نم كيرش لكل عقي ال هنأ لجأ نم اهمسق حصت ال ضرألا نوكت نأ الإ
 لكل عقو نإف هل تلق . ةدحاو ةلاجأ بسحت هذهف هب عفتني ام ضرألا هذه
 دحاو لكل عقو اذإ لاق . ةدحاو ةلخن هيف مقي ام ضرألا هذه نم كيرش
 . لياجأ سمخ تناكو . ضرألا هذه مسق ىلع اوربج كلذ ردق مهنم

 دحاو لك فرعو سفنأ ةسمخ نيب تمسق ةيحاض نع هتلأسو : ةلأسم

 ناك اذإ هنإ يعم لاق . لاومأ ةسمخ وأ لياجأ سمخ هذه نوكيأ . هلام مهنم

 . لاومأ يهف اهيف قارتفالا . تبثيو . تباث نوكي ًامسق لدعلاب اهيف مسقلا
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 ام ماكحأ يف ةلاجأ لام لكل نوكيو رثك رثك وأ لق هسفنب مئاق لام لك انعمو

 هنإ يعمو . لاومألا توبث لياجألا انعم امنو . لياجألا ماكحأ نم . هيف تبث

 . مئاق لام هنم ءزج لك هن إ مسقي مل ولو رظنلا يف مسقني لاملا ناك اذإ ليق دق

 دحاو لام هنأو ، كلذك همكح نوكيال هنأ ليقو دارفنالا ىلع لوألا لثم

 . رظنلا يف مسقني مل ام

 ةهبجلا ريسفت و جلفلا بحش يف باب
 ذفانلا ءاسؤرلا ليقو . تاقثلا ةهبجلا ليق دقف جلفلا ةهبج ةفص امو تلق

 . مهرمأ
 جلفلا لهأ نم البلا ةابج نم ًادعاصف نانثا الجر مدق اذإ ليقو : ةلأسم

 همزلت نمم دلبلا لهأ ىلع كلذ هل ناكو . كلذ زاج جلفلا حلاصم يف مايقلا يف
 ةرجألا قحتسا هنإ لاق نم ىلع . هلوق زاج ة ةقث مدقملا ناك اذاف . جلفلا حلاصم

 . ةرجألا همزلت ام تقو يفو هيلع ربجت أي نأ هل زوجي ام تقو ىيف هيلع رجتئاو

 كلذب اورعشاو ةيرقلا يف جلفلا بجشب ىدانملا ىدان اذإ ليقو : ةلأسم

 كلذ ناك اذإ ءادنلاب . ةجحلا هيلع تماق دقف كلذ نع فلخت نمف ءادنلا
 لصي نأ سانلا رمأب موقي نم ىلع الو ةابجلا ىلع سيل هنأل . مهعم فراعتم
 . كلذ لثم يف . مهيلع جتحيو مهلزانم ا سانلا

 الو . مومرلا يف حئارقلا ىلع اوربجي نأ سانلا ىلع سيل نأ ليقو : ةلأسم

 ىلع نب ىسوم لعف نم نيملسملا نم بجعت نم بجعت دقو . لوصألا ف
 مرلا لهأ لام هيف يطعي ناكو ًاحيرق ًاجلف جرخأ ذا بوبح جلف يف هللا همحر
 . هللا همحر لع وبأ لعف اك زئاج كلذ ناك كلذ لعاف لعف نإف ليق . ةلمج

 . أطخ كلذ نكي ملو

 ىلع اوضاق ةيرقل لهأ نم ماوقأ نعو . ديعس يبأ باتك نمو : ةلأسم

 ماوقأ مهيفو ةابجلا نم مه سيلو(هنيط جارخاو مهجلف ءافص رفح
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 . مهلك وأ ةابجلا نم اوضاق دقو ضاقي ل نم

 كلذ زوجي الف ةابجلا ريغ اضاق اذإ امأف انتصح رفحن اولاقو موق كلذ هركو

 . مههابج نم رفن ةثالث كلذ ىلوتي ىتح هاضاق نم ىلغ زوجيو ةماعلا ىلع
 لمعي نأ بلط نم امأو . مهيلع ناك مههابج نم رفن ةثالث هيلع ىضاق اذإف
 انظفح اذكه . هريغ لاق . نوربجي الف افصلا الإ كلذ م ىرأ ينإف هتصح
 اوعطقيالو افصلا اورفحي نأ ىلع نوربجيال مهنأ نسحلا يأ خيشلا نع افصلا يف

 . افصلا ريغ مهجلف نم ماه ام اوعطقي٣ااامنو أرجأ هل
 بحشي نأ هرمأو ًاريجأ رجتئا اذإ لاملا بر يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 ثدحأ ام هيلع له . هلماع رمأ وأ ةيقاسلا بحش نم هيلع عقي ام هناكم

 نأل هيلع عقي ام بحشب مهرمأ اذإ هيلع سيل لاقف . لماعلا وأ ريجألا

 . هتفرعم مهمزلي ام ةفرعم مهيلعو مهسفنأ نأشب مهيلعو . حالص بحشلا
 لك ىلع جلفلا بحش نأ رثألا يف دجوي ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 ةيراج ةصاخ جلفلا اذه ةنس نوكت نأ الإ ريثكلاو ليلقلا هل يذلا رادقمب
 وهف ءاوس بحشلا يف اوناك ريثك وأ ليلق هيف هل ناك نم لك نأ ىلع
 . ةنسلا هب ترج ام ىلع هنإ مومرلا يف ليق ام ىلع يدنع

 ًاضيأ بابلا اذه نم هيفو يقاسملا يف باب
 اهيلع رمملل يقسلا نع ةيقاسلا كلت باحصأ ينغتسي تقو يف ءاملا

 نم لك كلذكو . قيرطلا . ةيقاسلا نع("»قدوصلا لزعي ش هعرز يقسيف

 لك كلذكو . قيرطلا نع ةيقاسلا نع .. قدوصلا عضيو ىقسي نأ دارأ

 باحصأ ىقس تقو ةجرخم ش يقسيف قدوصلا عضيو يقسي نأ دارأ نم

 لكب طحي مل اذإ باوجلا فيك مأ اذه زوجي فيكو تلق . مهرمو ةيقاسلا
 . ةيقاسلا كلت يف طحن هل نم

 ءافصلا ريغ مهجلف نم باع ام اورفحي امناو هخسن يف )١(

 ةيقاسلا نم بوحشملا بارتلا )٢(
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 نم ضرألا باحصأ نذأتسأ دق لجرلا اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 مهيأرب عضو اذاف مهضرأ يف عضي نأو . قدوصلا اهيف عضت يتلا ةيقاسلا

 الو ةيقاسلا كلت يف نوقسي نيذلا رمملا باحصأ ىلع نكي مل و قدوصلا

 مهتيقاس الو مهقيرط يف عقي الو . قدوصلا عضو يف ررض مهقيرط ىلع
 مهيلع ةجح قدوصلا هعضو تبثيالو مهيلع ررضلا هيف ام ثادحألا نم

 دهشأ كلذ فاخ نإف . هدعب نم جتحيف ىبأي دحأ الو . هدعب نم هثراول

 هتثرول الو ةجح قدوصلا اذه عضو يف هل سيل هنأ ال ودع ًادوهش كلذ ىلع

 هضراعي مل ام هللا ءاش نإ كلذ هعسو انحرش امك كلذ لعف اذاف . هدعب نم

 موقت هنإ قدوصلا هعضو يف ةجحلا تابثإ يعديف ةيقاسلا لهأ نم دحأ

 كل انلق اك كلذ يف ىرحت اذإف كلذ فرص اوبلاطيو ، مهيلع ةجح هب
 ىلع الو . ىقسملا باحصأ ىلع ررض ريغ نم ضرألا باحصأ يأرب
 ءاش نإ كل تفصو اك يقسي نأ هل زاج ةجح تبنت الو اضيأ قيرطلا
 . هللا

 ىقسم نم تركذام امأو . حور نب دمحم هللا دبع أ نع : ةلأسم

 لهأ هنم ىقسف مهريغو ةطمارقلا لثم بئاغ ضرأ يف دلبلا لهأ هجرخأ

 وأ هديب اثدح ثدحأ نم لك نأ ملغأ اف . لصألا ىقسملا اورجهو دلبلا

 . الطاب وأ اباوص كلذ هثدح نأك ةمايقلا موي هنع لوؤسم وهف هب رمأ

 اولئس اذإ مهقسف نيقسافلا رضيو . مهقدص نيقداصلا عفني مويلا كلذ يفو
 يف هب رم أي الو هديب ًاثدح ثدحم ل نم امأو . باسحلا موي مهرومأ نع

 عبتي نأ هلف ىقسملا اذه نم ىقسي لام هل ثدح م . ىقسملا اذه لثم

 ابصغ هثدحأ ىقسملا اذه ثدحأ ىذلا نأ هعم حصي ىتح هلام يقسم

 تسل اذه يف ىقس اذإ . هيلع ةجح الف دجسم يف موث يذلاو . ًامارح
 . مارح بصغ ىقسملا كلذ نأ هدنع ةحصلاب ةجحلا هيلع موقت ىتح
 نم اذه هرارقا ناكو . امارح هثدحأ هن أب ىقسلملا كلذ ثدحأ نم رقي

 اذه نم لاملا لاز اذإ امأو . هعمس يذلا ىقسملا اذه رقملا ليزي نأ لبق

 هلوق سيلف مارح ىقسملا كلذ نأب كلذ دعب رقأ ش هدي نم ىقسملا
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 ىلع اهحصي لدع ةنيبب الإ ةقث ةقث ناك ولو . هدي نم لاملا هيلإ لاز نم ىلع

 اذإ ًارغاص دجسملا اذه مامز فلخ ىلصي نأ ةقثلا اذه ىلع لحيو . هلوق

 اذه حصي ىتح لالح باب نم هيلإ لاملا اذه لاز دجسملا اذه مامإ ناك

 ةعبتلاف الإو . لدع ةنيبب مارح هنإ ىقسملا اذه هلوق يف هلاق يذلا نأ ةقثلا

 ثدحلا اذه نأ هعم حصي ىتح اًروذعم هثدحب ىريال عبتملاو ثدحملا ىلع
 عسو ام قيضت الو . كل تفصو ام مهفاف لدع ةنيبب وأ هسفن ملعب مارح

 يذلا بوثلا اذه نأ تملع ول كنأ كلذ نمو . هدابع ىلع لالحلا نم هلا
 دجسملا مامأ كعم رقأو صل كنم هبصتغا بوث وه دجسملا مامأ هب ىلص
 مامالا كلذ علخت نأ كل لح امل صللا كلذ دنع نم بوثلا اذه ىرتشا هنإ
 ةنيب هدنع حصي ىتح هفلخ يلصت نأ كيلع بجوو دجسملا كلذ مامإ

 ًابصغ بوثلا اذه كنم بصتغا صللا كلذ نأو . كل بوثلا اذه نإ لدع

 مامالا ىلعو . كيلإ بوتثلا اذه ملست مامإلا ىلع بجي كلذ دنعف ابلس و

 . لدع ةنيبب كلذ هعم حص اذإ كبوث كيلع كسمي الو صللا بلطي نأ
 . بوثلا اذه كيلإ ملسي نأ هيلع سيلف . ةقث تنك ولو تنأ كلوقب امأو

 ام مهفاف . كبوث هنأ تملع اذإ كل ملاظ هنإ لوقت نأ كل لحي سيلو

 . محل لحأ اميف امئا سانلا ىلع بجوي الئل كل تفصو

 مل اذإ همكح ام ضرألا يلي ىذلا ةيقاسلا نيجو نع لئسو : ةلأسم
 هب بي ضرألا يلي يتلا ةيقاسلا نيجو نأ لاق . ضرألا بحاص هعدي
 هيلي امل . ةيقاسلا نيجو مكح نأل هعدي مل ولو . ضرألا بحاصل

 . ضرألا

 ةيقاسلا بابرأ نم دحأل له تبحش اذإ زئاجلا ةيقاسلا نعو : ةلأسم

 نيضرأ يف حرط دقو . ًاهبحش بارت وأ اهبحش نيط نم ذخأي نأ مهريغ وأ
 ةيقاسلا هذه بحش نم بارت وأ نيط هضرأ يف حرط نم لكو . سانلا
 . هل وهف
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 نإف . اهقحتستو لاومألا اهيلع لمتشت ةيقاسلا هذه تناك اذإ هنأ يعمف
 يف ةيقاسلا هذه تناك نإو . لاملا بحاصل نيلاملا نم لام لك بحش
 نأ الإ ةيقاسلا نوقحتسي نيذلا جلفلا بابرأل اهبحشف لاومألا نم تاوللا
 . اذه لثم يف دلبلا ةنس ىلإ كلذف ةحابإلا ىنعم ىلع هوجولا دحأ يف جرخي

 ةيقاس ىلإ مهضعب لزتعاف ةيقاس ىلع مهلاومأ نوقسي موقو : ةلأسم

 اوبحشي نأ ةيقاسلا ف ًاعيمج نوقسي اوناك نيذلا مهؤاكرش بلطو . ىرخأ

 يف مهاقسم نم مهيلإ اوأربي وأ اهريغ ىلإ اهنع اولزتعا ىتلا ةيقاسلا مهعم
 مهيلعف . ةيقاسلا هذه نم مهاقسم ىلإ اوعجرو اواربي نإف ةيقاسلا هذه

 هذه نم نوقسي اوعجر نإ هللا همحر يراوحلا وبأ لاق . بحشلا مرغ

 نإو . بحشلا مرغ مهيلعف . ةيقاسلا هذه اه تبحش يتلا ةرمثلل ةيقاسلا

 . مهيلع مرغ الف ةيقاسلا اهل تبحش ىتلا ةرمثلا دعب نم نوقسي اوعجر
 بحشت ةيقاسلا نوكت نأ الإ . هللا همحر نامثع نب ناهبن نع انظفح اذكه

 مهلف ةنس دعب الإ ًامرغ اودري مل نإ اوقسي نأ مهل سيلف ةنس لك ىلع

 مل نأ لاق نم لاق دقو لاق . هريغ نمو . مرغ الب ةنس دعب اوقسي نأ

 ردقب مرغلا نم اودري نأ مهيلع امناف . ةنسلا كلت وأ ةرمثلا ىلإ ةرمثلا نم

 مهيلع مرغ الف اهنم ىضم امو . ةصحلاب ةنسلا وأ ةرمثلا نم اوعفتني ام

 يضقني ءيش اذه نأل ءانبلاك كلذ سيلو مهريغل مدقت دق كلذ عفن نأل هيف

 تيبلا بحاص عجري مث ءانبلا كلذ عقي نأ الإ يضقني ال ءيش ءانبلاو

 نكسف عجر نإ امأو . هراج هانب يذلا ءانبلا كلذ مرغ هيلع سيلف نكسيل
 ام عيمج يف مرغلا هيلعف . هريغ نكسأ وأ دارأ هنإ يعم هيلعف نكس اذإ
 . ةصحلاب همزلي .

 ىلع ةلمتشملا لاومألا نإ . هنع هللا يضر ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 بحش نإو . اهفصن ىلإ ةيقاسلا نم هيلي ام لام لكل نأ زئاجلا ةيقاسلا

 نم ءاش ثيح بحشلا حرطي نأ باشلل نأ ريغ نيلاملا نيب ةيقاسلا
 . نيلاملا نم ءاش ثيح بحشلا حرطي نأ بحاشلل نكي مل اذإ . نيلاملا
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 ناف هل تلق . هحرط يف ةرضم هيف نكت مل و . ةميق بحشلل نكي مل اذإ

 يعم لاق . هب عنصي فيك ةرضم لاملا يف هحرطلو ةميق بحشلل ناك
 لاتحيو كلذب رضي نأ هل نكي ما ًاعورزم ةيقاسلا ىلع لاملا اذه ناك نإ هنإ

 حرطي. بحشلا كردأ دق ابارخ نيجو ةيقاسلا ىلع يذلا ناك نإو . هسفنل

 بحشلا حرطي نأ يدنع هل ناك بحشلا هحرط يف . هيلع ةرضم الو هيف

 نيجولا ناك نإو . ةيقاسلا برقا نم مهلام نم هيف ةرضم ال ثيح وأ هيف

 نأ مهل نكي مل بحاشلا ىلع ةرضم هتعارز يف ناكو كلذك كردأ
 يذلل زوجي له دحاو لام يف ةيقاسلا هذه تناك نإف هل تلق . هوعرزي

 ىلع ةرضم كلذ يف نكي مل اذإ ءاش ثيح بحشلا حرطي نأ بحشي
 عضوملا اذه يف بحشلا يف ةكوردملا ةنسلا ىفتقت نأ ينبجعي لاق . هلام
 بحشي نم رجاتسي نأ زوجي له هل تلق . دحاول هلك لاملا ناك ولو
 نأ هل هنأ لاق . كلذ يف ةنسلا ىفتقت ال نأ فاخ ولو . ةيقاسلا هذه هل
 يف ةنسلا ىفتقت ال نأ فاخ ولو . ةيقاسلا هذه هل بحشي نم رجأتسي
 . جلفلا اذه بحش نم همزليام بحشل رجأتسي نأ هل هنأ لاق . كلذ
 نإف هل تلق . كلذ لدع ىلع هنمأي نوكي نأ الإ هنيعب ءيشب هرمأي الو
 هنإ يعم لاق . هل دح دق اذه نوكي له . ةيقاسلا هذه بحشأ هل لاق

 ناك كلذب هرمأ نإف كلذب هل ارمآ يدنع نكي مل اهبحش ىلع هعطاق اذإ
 . ارمأ

 لاومألا اهيلع لمتشت ىتلا ةيقاسلا بحاش يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 بحشلا كلذل نكي مل اذإ نيلاملا نم ءاش ثيح بحشلا حرطي نأ هل نأ
 حرطي نأ هل سيلف ةميق هل ناك نإو . هيلع حورطملا ىلع ةرضم وأ ةميق
 بحشلل ناك نإف هل تلق . بحشلا نم هقحتسي ام لام لك ىلع الإ

 هنإ يعم لاق . عنصي فيك ةعارزلا لجأل ةرضم لاملا يف هحرطلو ةميق

. هسفنل لاتحيو هحرطي نأ هل نكي مل اهريغ وأ ةعارزب رضي هحرط ناك اذإ



 حرط يف هيلع ةرضمال وأ هيلع بحشلا كردأ دق بارخ نيجو ناك نإو
 ثيح وأ هيف كردأ ام يلع هيف بحشلا حرطي نا يدنع هل ناك بحشلا

 كلذك كردأ نيجولا ناك نإو . ةيقاسلا ثيح نم مهلام يف مهيلع ةرضمال

 تناك نإف هوعرزي نأ مهل نكي مل بحاشلا ىلع ةرضم هتعارز يف ناكو
 حرط يف ةنسلا يفتقي نأ هيلعو هل ناك دحاو لجرل نيلام نيب ةيقاسلا هذه
 هذه هل بحشي نم رجاتسي نأ هل زوجي لهف هل تلق . كلذ يف بحشلا
 رجأتسي نأ هل نأ يعم لاق . ةنسلا يفتقي ال هنأ فاخ ولو . ةيقاسلا
 نأ الإ هنيعب ءيشب هرمأي ال و ةيقاسلا هذه بحش نم همزلي ام بحشل
 اذه ناك . ةيقاسلا هذه بحشا هل تلق . كلذ لدع ىلع هنمأي نوكي

 . كلذب ارمأ يدنع نكي مل اهبحش ىلع هعطاق اذإ هنإ يعم لاق . هل دح دق

 . ارمأ ناك كلذب هرمأ نإو

 جراخ ريغ ًارثاد ناك هنأ ريغ مهل ًاضرأ أطي موقل جلف نعو : ةلأسم

 دالب ىلإ اوهتنا ىتح هرهاظ يف ًاضارف هيف اورفحف هرفح هبابرأ دار ف هؤام

 نم اهلهأ ضعبل لاومألا ىلإو ةيرقلا ىلإ جلفلا مهب رمتساف مهريغ موقل
 ةروهشم ضرف ضرألا هذه يف الو لخنلا هذه يف سيلو ضرأو ليخن
 دارأف رافح الو كلذ ريغ الو ةراجح الو نيط نم رفح الو ةرهاظ

 فطاخ مهجلف نأ اوعداف سانلا لاومأ يف اورفحي نأ جلفلا اذه باحصأ

 سيلو مهلاومأب رضي كلذ ذإ كلذ لاومألا باحصأ يأف مهلاومأ يف

 ءالؤه لاومأ ف مهجلف فوطخب مل دهشت لدع ةنيب جلفلا اذه باحصأل

 هذه باحصأ مزليأ باقثلا عضاوم نوفرعي الو .. ةيرقلا لهأ نم موقلا

 تفرع يذلا . كلذ مهمزليال مأ مهلاومأ ف اورفح نأ مهونكمي نأ لاومألا

 ثيح بحشلا حرطي نأ اهبحاشل نأ لاومألا اهيلع لمتشت ىتلا ةيقاسلا ف

 نإو . لاملا يف ةرضم هحرط ىف وأ ةميق كلذل نكي مل اذإ نيلاملا نم ءاش
 نم هقحتسي ام الإ لام لك يف حرطي نأ هل سيلف ةميق بحشلل ناك

 . بحشلا
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 . هيف هحرطي نأ هل نكي مل اهريغ وأ ةعارزب رضي لاملا يف هحرط ناك نإو
 كردأ دق بارخ نيجز ناك نإو . كلذ يف هسفنل بحاشلا لاتحيو
 بحشلا حرطي نأ يدنع هل ناك هيف هحرطل ةرضمال وأ هيلع بحشلا

 نيجولا ناك ناو . ةيقاسلا بنج نم مهلام ىف مهيلع ةرضمال ثيح وأ هيف
 نأ مهل نكي مل باحشلا ىلع ةرضم هتعارز يف ناكو كلذك كردأ
 بحاشلل ناك دحاو لجرل نيلام نيب ةيقاسلا هذه تناك نإو . هوعرزي

 رمأ يف كتفص ىلعو . كلذ يف بحشلا حرط يف ةنسلا يفتقي نأ هيلعو

 سانلا لاومأ يف اورفحي نأ يدنع جلفلا اذه باحصأل سيلف جلفلا اذه

 لهأ ىلع مهل ءيش توبث حصي نأ الإ هبحش ف مهل ةداعلا هب رجت ل ام

 . مزلي الو مهيلع هوقحتسيام مهلف بخش حرط وأ باقثأ رفح نم لاومألا

 لخديو . مهيأر ريغب ًاباقث مهلاومأ يف اورفحي نأ لخنلا وأ لاومألا هذه لهأ
 ناك اذإو . هلهأل ةتباثلا جلفلا اذه يف ةنسلا يفتقت امناو اهيف ررضلا مهيلع
 تبثت ل و ةرضم كلذ يف ناك اذإ لاملا يف ةيقاسلا بحش ىقلي نأ زوجيال

 قحلي ىتلا ثادحألا نم كلذ ريغ وأ باقث حتف زوجي فيكف . كلذب ةنسلا
 بحشلا ين لوقلا ىضم دقو . مهيلع كلذ توبث حصي مل اذإ ررضلا اهنم

 نأ باقثلا ريغ جلفلا اذه باحصأل دهش نإ تيأرأ . كلذ يف رظنيف
 ةيرقلا وحن ةبوصنم جلفلا جتافس تناك وأ لاومألا هذه يف فطخ مهجلف

 را رغ نم جلفلا اذه باحصأل ةجح هذه نوكتأ اهنم لاومألا ضعب وأ

 . كلذب مهل ةجح ال مأ . ريثك الو ليلق سانلا لاومأ ف ةرهاظ
 " نأ محل سيلف لاومألا هذه يف ًافطاخ ناك نإ جلفلا اذه نأ يدنع

 جلفلا اذه نأ ةدعسم نعو . هدعاوس نم ءيش يف الو هب رضي ًاثدح هيف

 ذخأ لاومألا لهأل زوجي الو . اهب ىلوأ ناك ًادعاس نيعبس هيلإ رج ول
 ىضم دقف لاومألا ىف ضام هنأ حص ولو باقثلا رفح امأو . اهنم ءيش
 ناك اذإ لاملا يف بحشلا ىقلي نأ زجي مل اذإو . بحشلا ينو هيف لوقلا
 . هنم دشأ وهام زوجي فيكف ةنسلا هب ربجت مل و ةرضم هيف
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 كلذ يف ةنسلا يفتقت نأ لاومألا هذه يفو جلفلا اذه يف ينبجعي يذلاو
 ولو مهيلع هتوبث حصام وأ كلذ نم ةنسلا ف تبثي ام مهيلعو مهل نوكيو

 قفاو ام الإ يلوق نم ذخات الو كلذ يف رظنأ ملعأ هللاو ةنسلا يف حصي مل
 ءيش هيف ناك نإ قحلا هيف تفلاخ ام هللا رفغتسا انأو . باوصلاو قحلا
 دحأ لام ىف ةحوتفم تناك جلفلا اذه نم ةبقث نأ ولو . قحلل فلاخم

 لاملا ىلع ةرضم كلذ يف ناكو لاملا يف اهبحش ءاقلإو . اهبحش اودارأف
 كلذ لاملا باحصأ مزلي مل كلانه بحشلا ءاقلإ يف ةنس كلذ ي نكي ملو

 اذإ لاملا يف ةحوتفملا ةبقثلا هذه بحش حرطي نأ زبي مل اذإو . يدنع
 ةبقثلا حتفو . هبر يأر ريغب لاملا يف ةبقث حتفت نأ زب مل ةرضم هيف ناك
 هنم ذخأت الو كلذ ىف رظنأ . ملعأ لاو بحشلا حرط نم يدنع دشأ

 داسف هيف عقو دق . ةيرق يقسي جلفلا اذه نوكي نأ الإ لدعلا قفاو ام الإ

 لاومأ يف باقث حتفب الإ هبحش ىلع اوردقي مل و فلتلا ةيرقلا ىلع فيخف
 حتفو . ةميقلا نم لودعلا هاريام ىلع ةميقلاب يدنع كلذ مهلف . سانلا
 قحلا قفاو ام الا يلوق نم ذخأت الو كلذ يف رظناف ملعأ هللا و باقثلا
 . باوصلاو

 يف ةنس كلذ يف ناك اذإ بحشلا حرط يف هتفرع يذلاف : ةلأسم

 ةنس نكت مل نإو . كردأ ام ىلع ناك هلام يف بحشلا حرطي يذلا لام
 نأ بحاشلا ىلع ناك لاملا بحاص ىلع ةرضم بحشلا حرط يف ناكو

 لاملا بحاص ىلع ةرضم ال ناك نإو . بحشلا حرط نم هسفنل لاتحن
 . ملعأ هللاو هحرط ىف لاملا بحاص ىلع ةرضمال ثيح بحشلا حرط

 بحشلا ةرجأ يف باب
 ةفارع يف دلبلا لهأ همدق لجر نعو . هنع هللا يضر ديعس ابأ تلأس

 مهنمو . ريدايبلا ضعب رضحف جلفلا بحشل ءادنلاب رمأ مث مهجلف بحش
 . رضحب مل نم
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 جارخال رضح ل نم ىلع رج ًأتسي نأ جلفلا اذه ةفارعل مدقتملا اذهل له

 يأرب جلفلا اذه ةفارعل مدقتملا اذه ناك اذإ هنإ يعم لاق . جلفلا نم هبحش

 ةجحلا ةماقإ نإ عضوملا يف ةفورعم مهتنس تناكو كلذل لوعجمو جلفلا ةابج

 هفلخت نم فيخو همزلي امع فلخت نمف . ءادنلا كلذب مهملا راذعألاو مهيف

 هيلع رج ًأتسي نأ كلذ يف لوعجملا مدقتملل ناك . ءاكرشلا رئاس ىلع ررضلا

 ام ليبس ىلع تقولا كلذ يف لمعلا كلذ لثم ةرجاب همزلي ام جارخا ف

 نم . مدقتملا اذه رجأسا اذاف هل تلق . كلذب ةفورعملا ةنسلا هب ترج

 نيذوخ أم ءاكرشلا نأ ليق هنإ يعم لاق لاملا بر مأ راديبلا ةرجألا مزلت

 بابرألو مهجالفأ حالصا نم مهمزلي اميف ضعب مهضعبل فاصنالاب

 ةنس مم تبثت نأ ةبجاولا مهتنس ف مهل تبثي ام مهلامع ىلع لاومألا

 رفحل اورجتي نأ مهرضح نم عم ًادعاصف نانثا مهنم عمتجا اذإ . مهيلع

 بحشلا نم بجع ام جارخا يف مدقتملا اذه رج ًأتسا نإف هل تلق . جلفلا

 هل له هطعي ي ملف . هيلع رجأتسا ام هبلاطو ةرضاحملا نع فلخت نم ىلع

 ةرجألا تتبث ث اذإ هنإ يعم لاق هيلع رجأتسا ام ردقب هلام نم ذخأي نأ

 هنم هفصني نم ميرغلا مدع اذاف ميرغلاك ناكو . هيلع اقح ناك هيلع

 هنم راصتنالا هل ناك عنتما ناف . كلذ دعب هيلع جتحا هقح ىلإ هغلبيو
 . لدعلاب راصتنالا هجو نم عنتمملا لام يف بجي اك

 اذإ جلفلا لهأ نم ةابجل نايب زوجي ليق دق ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 فيحخ اذإ جلفلا رفحل اورجت أي نإ مهرضح نم عم ًادعاصف نانثا مهنم عمتجا

 ميتيلا جلفلا لهأ عيمج ج ىلع كلذ زوج هنأ هل حلصأ كلذ نأ اوأرو داسف

 دحأل سيلف . : توبث يف فلتخمال امم ءيش يف اولخد اذإف . بئاغلاو

 ةرجألا اوذخأ نإو . امثا ناك كلذ عنتما نإف ةرجألا ميلست نع عنتمي نأ

 مكح اذه نأل دحأ نود دحأ ىلإ فيحلا مهعسي الف اموق اوكرتو موق نم

 . مهم
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 رذعل سانلا نم دحأ ىلع اوردقي ال نأ الإ سانلا نيب ةيوستلا مكاحلا ىلعو
 اوضرف اذا نوتماض مهف اوفاخ نإف . كلذ ىف مهيلع ءيش الف مل ضرعي

 مهيلع رسكنا مث اعيمج مهيلع اوضرف نإ امإو . دحأ نود دحأ ىلع ةضيرفلا
 . مهيلع نامض الف مدع رذع نم ةضيرفلا نم ءيش

 ىلع هيف اوعفري 'نأ هلهأ دارأ اذإ جلفلا يف يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 . هللا ءاش نإ كلذ زاج هرفح ىف هونطيو رودلا

 كل هل اولاق نيطلا نم هرفحي نم مهجلف اوطعأ موق نعو : ةلأسم

 نادم ربلاو مهردب دادمأ ةثالث ةرذلا كيطعن نأ ىلع مهرد فلأ انيلع

 تفصو ام ىلعف . طرشلا اذه ىلإ مهباج ف هسأر نع مهردلا وأ مهردب

 مهاردب امإ هلثم ءارك ىلإ عجريو لصألا ىف زوجي الو لطاب طرشو عيب اذهف
 . بحنب امإو

 ًاقفاخ ناك ىذلا ىرجملا امأو . دمحأ نب نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 مهريغ ىلع ررض ريغ نم هتداع هب ترج ام ىلع هبحشو هرفح هباحصألف
 رضأو ءاملا يرج عنم ءيش هيلع تبث اذا ىرجملا امأو . هنعو . كلذ يف

 فرعأ مل و . هتلازا اهحلصي وأ ةيقاسلا بحشي نمل زوجي هنأ تفرع دقف هب
 ميتيلاو بئاغلا امأو . نسحف هيلع جتحا اذإو . هبحاص ىلع جتحي نأ هيلع نأ

 كلذ يف هتظفح ظفح ريغ نم ةميق هل ناك نإ امه كلذ ظفحب نأ بحأف

 . ملعأ هللاو

 اهيف ناك اذإ ةيقاسلا نعو . بسحأ اميف يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 نإف اهحالص ىلع اوربجي لاق . ضعب نود اهحالص ضعب بلطف . داسفلا

 همزلي لاق . لام هل سيلو . ةيقاسلا كلت نم برشت ضرأ لجرل اهيف ناك
 مهيلع ناك اوعرزي نأ اودارأ ىتمف ةعارزلا اوعدي نأ الإ مهعم حلصي نأ
 امهدحأ :عرز نينثا نيب رئب نع هتلأسو . مهمزلي ام ردق مهيلع اودري نأ

 مل يذلا مزلي له رئبلا رفح دارأف عرازلا ىلع ءاملا لقف رخآلا عرزي ملو
 . هعم رفح هنأ عرزي
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 . همزلي الف افصلا الإ نيطلا هعم رفحي نأ هيلع لاق
 زرحي ام بحسي نأ هل نأ يدنعف ىرجملا بجشي يذلا امأو : ةلأسم

 نأ هل زوجي ال ثيح نم ءاملا يرج ريغ نم ًاعرز عطق ناو ءاملا يرج
 . ملعأ هللاو لاملا بر لا كلذ نم صالخلا هيلعف بحشي

 ىدانو بحشلل مهجلف دلبلا لهأ رسك اذإ . ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ةماقإ نم عضوملا يف ةفورعم مهتنس كلت تناكو بحشلل مهرذنيل مهيدانم

 يف فيخو همزلي امع فلخت نمف كلذب مهيلإ راذعألاو مهيف ءادنلاب ةجحلا

 ناك اذإ جلفلا بحش يف مدقتملل ناك . ءاكرشلا رئاس ىلع ررضلا هفلخت
 رجأب همزلي ام جارخا يف فلخت نم ىلع رجأتسي نأ كلذ هل لعج دق

 اذإف هل تلق . ةفورعملا ةنسلا هب ترج ام ليبس ىلع لمعلا كلذ لثم

 ليق هنإ يعم لاق . ءاملا بر وأ راديبلا رجألا مزلي نم مدقملا اذه رجأتسا
 حالصا نم مهمزلي اميف فاصنالاب ضعب مهضعبل نوذوخ ام ءاكرشلا نأ

 نأ ةبجاولا مهتنس يف مهل تبثي ام مهلامع ىلع لاومألا بابرألو مهجالفأ
 همزلي ام ىلسي ن نأ هيلع زجني نم عنتما نإف هل تلق . مهيلع ةنس مهف تبثت

 كلذ نع عنتما نم لاومأ نم كلذ ذخأي نأ مئاقلا اذه له بحشلا نم

 مدع نإف مرغلاك ناكو هيلع ًاقح ناك هيلع ةرجألا تتبث اذإ هنأ يعم .

 هل ناك عنتماف كلذ دعب هيلع جتحاف . هقح ىلإ هغلبيو هفصني نم ميرغلا

 . لدعلاب راصتنالا هجو نم عنتمملا ىلع بجي اك هنم راصتنالا

 . لاملا بر ىلع جلفلا بحش نإ ليق هنأ ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 اذه يف لماعلا مزليف لاملا سأر نم وهف لالحلا امأو . دامسلا يف كلذكو

 . هتصح ردقب

 و امل ضرأ ال جلف ىلع لخن هل لجر نعو . ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 مأ جلفلا بحش هيلعأ همهس طقس تام اذإ هنأ جتحاو 7 جلفلا ناك

 . ملعأ هللاو بحشلاو رفحلا هيلع معنف . ال
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 رفحلاو رافحلاو لئاسملا ف عمتجا بحشلا ف لباب

 دمحمو دايز يبأ ىلإ ىراوحلا يبأ باوج نمو كلذ ريغو هب نيمئاقلاو
 مالس . جلفلا رمأ نع هنولأسي يبيضملا لهأ نم امهعم نمو مركم ني
 رك لل مكبو انب غلبو باوصلاو لدعلل اناياو هللا مكقفو دعب امأ مكيلع

 ىلصو هلل دمحلاو باذعلا ملأو . باقعلا ديدش نم كاياو اننماو باوثلا
 متركذ ام تمهفو . مكباتك يلإ لصو . ملسو هلاو يبنلا دمحم ىلع هللا

 دسفملا ملعي هللاو كلذ ةفرعم نم هللا ءاش ام ىلع تفقوو جلفلا اذه رمأ نم

 كلذ لكو مهشياعم ةماقاو . مهحلاصم ىلع سانلا ريجي دقو حلصملا نم
 مل و . هلامب درفت نمف لاومألا ىف ءاكرش اوناك اذإ كلذو . لدعلاو قحلاب

 لقعلا حيحص ناك اذإ ءاش ام هلام يف لعفي نأ هل ناك كيرش هيف هل نكي

 امو باهذ وأ عايض نم هلام يف عنصي اميف ناطلس هيلع دحأل نكي ل

 ةباصالا ف كلذ يف باوثلا مكل ناك ةماعلاو ةصاخلا حالص نم هيف متهجوت

 انوجر دحأل ةملظم ريغب هيف متاطخاف قحلا بلط نم هيف متدهتجا امو قحلل

 متفخ امو رافحلا رمأ يف متركذ ام امأو هللا ءاش نإ كلذ يف ةمالسلا مكل

 مل و افورعم ائيش اذكو اذك رجألا نم ريجألل موي لك ءارجأ متذخأو هيف
 اذإف . جلفلا جرحالو مهاردلا غارف ةفاخم نيطلا فيظنت مهيلع اوطرتشي

 كلذ يف ناك اذإ . هللا ءاش نإ مكل زاج دلبلا لهأل احالص كلذ متيأر
 . متردق امب ةغلابملاو . دهجلا الإ كلذ يف مكيلع سيلو . دلبلا حالص
 اوديرت مل اذإ سانلا نم متذحأ امم عاض ءيش لك يف مكيلع نامضالو

 نم ةراجألا مهيلإ متعفدف ءارجأ وأ ارافح ذخأ نإ كلذكو اعايض كلذب

 ءانمأ متنأ امنإو كلذ يف مكيلع نامض الف مكوشغ وأ اوبرهف اورفحت نأ لبق

 نمف رفحلا نم هيلع عقي ام ردقب ريبكلاو ريغصلا نم نوذخ تو . كلذ ىف
 هئام فرص ىلع اوردقي مل و رفحلا نم هيلع عقي ام يطعي نأ عنتماو يأ
 . مكيلع كلذ نكي مل هلام نم ءيش وأ عيبب وأ ًأنطب
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 ةيرقلا لهأل كلذ نم صالخلا هيلعو وه هيلع انيد كلذ ناكو

 ه ذخأتو هرهش نم لع تردق ا ًارغاص هنم ذخأ ام ًاموي هيلع ردق

 راس ام هللا ءاش نإ زئاج مكح مكل كلذ ناك رفحلا نم هيلع بجي ام
 قيلعتو برض الب سبحلا نم نيملسملا مكح يف هيلع بجي امل مئاقلا اذه هيف
 متردق نمم متذخا دقو هيلع اوردقت مل نإف . هللا ءاش نإ زئاج مكل كلذف
 الو جلفلا حالص يف كلذ متلعج اذإ زئاج مكح كلذف سانلا نم هيلع
 نإف . رفحلا اذه نم هيلع عقي ام ءادا نع سانلا نم هيلع متردق نم رذعي

 جلفلا حالص يف كلذ لعج ةيطعلا اوعنتما نيذلا نم دعب نم قحلا متكردأ

 لعجي امنإو جلفلا لهأ ىلإ كلذ ادورت نأ مكيلع سيلو ىنعم هانع ام ىتم
 عاضف ارمت وأ ًابح دحأ نم متذخأ نإف ىنعم ةانع اذإ جلفلا حالص يف كلذ

 مل اذإ ءارجألا و رافحلا كلذكو . كلذ يف مكيلع نامض الف كلذ

 مكيلع نكي مل كلذ يف مكوناخ وأ لمعلا نم ءيش يف مكوشغف تاقث اونوكي
 اميف متذختا نإو . سانلا اوناخ اميف رافحلا ىلع كلذ ناكو نامض كلذ يف
 كلذ يف هل متلعجو مهيلع بجي ىذلا ام سانلا نم ذخايو رافحلا ىلع موقي
 ىلع اميف هومتلعج نأ كلذكو . ةيرقلا لهأ ىلع ءاركلا كلذ ناك ءارك

 . دلبلا لهأ ىلع مكل كلذ ناك رجأب مهرجزيو مهثحيو مهرمأي رافحلا
 وأ ماعط نم جلفلا ءارجأ رمأ يف سانلا نم متذختا امو صالخلا نم اذهو
 . ةعبت الو نامض كلذ يف مكيلع نكي مل هريغ وأ ناطلسلا اهبهذاف مهارد
 . تقولا لبق هنم اوجرخو تقولا دعب جلفلا اولخد اذإ رافحلا كلذكو
 ىتم مهيلع نوطرتشيو ءارجألا ىلع كلذو . كلذ يف مكيلع مثا الف
 . مكنود مهيلع كلذ ناك كلذ : مك وفلاخ اذإف نوجرخي ىتمو نولخدي
 . كلذ يف هل رذع الف نيطلا فظني ىتح هيلع عقو ام يطعي ال لاق نمو

 ىلع متطرتشا نإو كلذ مكل ناك ءاطعالا ىلع هوربجتو هيلع متردق نإو

 . ًادوهش هيلع متدهشأو كلذ مكركناف هئارك يف وأ هرفح يف اطرش رافحلا
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 اودهشت نأ متدرأ اذف .جلفلا اذه يف يقس هل 3 دحأ ةداهش لبقت مل

 الو كلذ ى اونهت الو جلفلا اذه يف مهل يقس ال اموق اودهشاف رافحلا ىلع

 يف باوثلاو رجألا مكلو قحلا بلط يف متدهتجا ام مئال ةمول كلذ يف اوفاخت

 جرخي ىتح ةقث ريغ وأ ةقث نم هيلع تردق نم اورجت ًأتو . هللا ءاش نإ كلذ

 ةعاطلا نم اذهو اولكاوت الو كلذ يف اورصقت الو . دلبلا ىيحتو جلفلا اذهب

 بضغ وأ متشو ةيهارك دحأ نم مكيلإ رهظ ولف مكدالب حالصب متمق اميف هلل
 رذعي هنإف مكلو هل حالصلا نم نوجرت اميف هلك كلذ اولمتحاف فينعت وأ
 الو . كلذ يف باوثلاو ةبقاعلا نودمحت مكنأ كلذو ةبقاعلا دمحتو افع نم
 هوركملا نم نوعمست امع ءاضغالاو لاتحالاو ربصلاب الإ هلك اذه ىلع نوردقت

 ىلع هابجلا قفتاف جلفلا اذه ىف ىقسم هل ناك نم لك نأ اوملعاو . ىذألاو

 بلطي مل ولو جلفلا اذه رفح نم هيلع بجيام . يدؤي نأ هيلع ناك جلفلا رفح
 كلذ نم هل ةءارب الو . كلذ نم صالخلا همزليو صالخلا هيلعف . هيلإ كلذ
 ىبأو ضعب نم متذخأ نإف . جلفلا اذه حالص نم هيلع بجي ام يطعي ىتح

 بجي يذلاب مهوملعتو سانلا اونذ ًأتو . هيلع متردق ام الإ مكيلع سيلف ضعب

 نم هيلع متردق امب فيعضلاو ىوقلا ىلع اولاتحاو . جلفلا اذه رفح نم مهيلع

 ىلع متردقو عنتما نمو . ريثك وأ ليلق نم جلفلا اذه نم هيلع بجي امو قحلا
 مدعلاب رذتعا نإ كلذكو. هللا ءاش نإأزئاج كلذ مكلف هئام ءانط وأ هلام عيب

 . هوتعملاو ميتيلاو بئاغلا كلذكو . ديزي نميف ةادانملاب متنأ متعبو متنأ هوربجاف

 ىلع موقيو لابحلا دلقيو . رفقلا فيس نم اورجتأت نأ مكل زوجي له متركذو
 يقس هل نمم ةيرقلا لهأ ىلع نوكيو . هللا ءاش نإ زئاج مكل كلذف رافحلا
 71 يف سانلا نم متيبج ام متكزنف عزف مكانع نإ كلذكو . جلفلا اذه نم

 الو كلذ ف مكيلع نامض الف ع اضف ةمالسلا ءاجر رخ آ دلب ىلا هومتلمح وأ

 . ةعبت
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 رفحي نم اودجت مل و مهاردلا تغرف اذإ ىتح اورفحف ًارافح متذخا نإ كلذكو
 اورجتأت نأ متدرا ناو . كلذ مكل ناك ءاركلا يف هوديزت نأ متدرأ اذإف هعم
 ىلع جلفلا اذه مكنم تذخا رافحلا لاق نإ كلذكو . كلذ مكل ناك هريغ

 اميف ةنيبلا رافحلا ىلع ناك كلذ نم لقأ جلفلا باحصأ لاقو . مهرد فلأ
 نإو كلذ مكل زاج ًارافح متذخا نإف . نيملا هعطاق نم ىلع ناكو . يعدي

 نإو . كلذ مكل زاج مولعم ءىشب موي لك ءارجأ متذخأو رافح اوذخ ات م

 ملو مكيلع ةعجر هل نكي مل هرفح يف ذخأ اذإف جلفلا اذه رفحي نم متذخأ

 يف عقي الو رافحلاو جلفلا لهأ كلذ ىلع اوقفتت نأ الإ ةعجر هيلع مكل نكي
 . جلفلا اذه حالص نم متمق اميف كش الو نظ الو جرح الو قيض مكسفنا

 مكيلع نكي مل نيطلا فظني ملف نيطلا فظني نأ رافحلا ىلع متطرتشا نإو
 هيلع بجي ام هنم اوذخ ًأت نأ اوردقت مل نمو . كلذ يف ةجح سانلا نم دحأل

 تاقث ريغ اوناك ولو . هيلع ردقي نم هيلع اونيعتست نأ مكل زاج رفحلا نم

 ةبوقعلاب مهوددهو لوقلا نم ظيلغتلاو برضلاو ديدهتلاب مهودده ولو
 . ةعجوملا

 تفقو . مصألا يلع نب دمحم نب يلع ننسحلا يبأ خيشلا نع : ةلأسم
 باحصأ بحش اذإف . رخ آلا .. نم ىلعأ امهدحأ ة ةيرق يف نيجلف يف لوقت ام ىلع

 ىرت ام كلذ يف اوفلتخاو مهؤام لفسألا باحصأ ىلع صقن مهجلف ىلعألا
 زجي مل دحاو امهارمو عضوم نم امهجرخم ناك اذإ هنإ . باوجلا . هيف

 اهاريو امهجرخم نكي مل نإو . ةمسق ءامل نوكيف اولعفي ٢ ىلعألا باحصأل
 لفسألاو ىلعألا باحصأل زئاجف عارذ ةئامئالث نم رثكأ امهنيب ناكو ادحاو
 ثدحي هنأ ًانيقي ملعي ىتح مهعنم لفسألا باحصأل سيلو . مهجلف بحش

 دقف عارذ ةئامثالث نم لقأ امهنيب ناك نإو . ةلداعلا ةنيبلاب لفسألا كلذ ءام

 مهناريج جلفب رضي العف كلذ يف مل زج ل نم ممم كلذ يف ءاهقفلا فلتخا

 . ملعأ هللا و نورخا كلذ زاجأ دقو . رئب رئب رفح الو جلف بحش نم
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 ةلخن هل لجر نعو .. جرفم نب دمحأ خيشلا نع . ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 اوقفتا نإ مهنا رخآلا ريغ دحاول عبرألا نم ةلخن لك عاب نرق ثالث اهتحتو
 . مهلخن ددع اهبرقو ةلخنلا ناكم اولسف اوؤاش ناو ةدحاو اولسف

 ةدحاو نهنم تالخن عبرأ اهيف ةدحاو ةرفح . شيرق نبا : ةلأسم
 تعقو اذإ ةكرشلا ىلع هيف مكحلا نأ تفرع يذلا . مكحلا فيك . دجسملل
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو لخنلا

 لخنلا سايق يف باب
 مأ ةريبكلاب هلوح ام سياقتا نرق اهتحت نوكت ةلخنلا يف . ديعس يبأ نعو

 . نرقلاب سياقت الو . ةريبكلاب سياقت لاق . نرقلاب

 . ضرألا نم هيلي ام نيرقلل نوكي له نيرق اهتحت ةلخن نع هتلأسو : ةلأسم
 لسف نإف هل تلق . امهنيب ضرالاو دحاو لصأ وه لاق . اهيلي ام مأللو
 عقيف ضرألا مسقت نأ الإ ال لاق . كلذ هل له . هتلخن يلي امم نيرقلا بحاص
 . همهس يف كلذ

 نم نيئارقلاو لاق . شيرق نب ديعس نب نسحلا نع بسحأ : ةلأسم
 . ةكرشلا ىلع اهرافح مكح نوكي لخنلا لاومألا

 ناتنيرق ناتيدضاع ناتلخن هل لجر نع هتلأسو . هريغ نم بسحأ : ةلأسم
 ناك اذإ لاق . ةريخألا وأ ىلوألا يف سايقلا نوكيأ امهريغ اسياقت ةيقاس ىلع

 اذإو . ىلوألا ةريبكلا نم سايقلاف . هريغو نيرقلا بر نيب سايقلا يف مكحلا
 مكحلاف . ةثرولا ىلع نهكرتو لخنلا بر تام هنأ لثم ادحاو مكحلا ناك
 . ةلخن تتبث دق اهنأل ةريغصلا نم ةثرولا نيب سايقلا يف

 . طسو عراذب ناعارذ اهفلخ ل نم اهل نأ ةيدضاعلا لخنلا يف ليقو:: ةلأسم

 وهو يرمعلاب ليقو ديعس وبأ لاقو . طسو عارذب عرذأ ةثالث لاق نم لاقو

 . نيجولا يف وأ بارخلا يف ناعارذلا ةيدضاعلل نوكي امنإ ليقو . فصنو عارذ
 . قيرط الو ةرامع يف . كلذ اهل نوكي الو
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 تلق . ناعارذ اهفلخ نم اهل نأ ليق هنأ ةيدضاعلا ةلخنلا يف ديعس وبأ لاق
 . لاق نم لاقف هيف فلتخي هنأ يدنع لاق طسولا عارذب وأ يرمعلا عارذب هل

 اههبشي اضعب لعلف اذه ىلعف فصنو عارذ اندنع يرمعلا عارذو يرمعلاب

 . طسو عارذب ناعارذ اهفلخ نم اهل لاق نم لاقو . ضايحلا تاذب
 نيتلخنلل ناك زئاج ةيقاس ىلع ةيدضاعلا ةلخنلا تناك نأ ليقو : ةلأسم

 كلذ ىف سايقلا عطقي ليقو . سايقلا عطقي ام امهنيب كلذ عقي مل ام امهني ام
 . زئاجلا ريغو زئاجلا ةيقاسلا

 سيلو . ميتي وأ بئاغل الخن سياقتو اهضرأ هل ةلخن هل لجرو : ةلأسم
 . هضرأ ذخ ًأيو طاتحيو ميتيلاو بئاغلا لخنو ةلخن نيب مسقي نأ اذهلف ءالكو محل

 . ايركز يبأ يضاقلا طخب تدجو فيضملا لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ءيش اهاقلي مل ام فارس ىلإ نامع نم ولو سياقت ةلخنلا نأ انباحصأ عم لاق

 . كلذ ريغ ليقو سايقلا عطقي

 ضايحلا تاوذ لخنلا سايق يف باب
 ةعطق نم رثكأ وأ تالخن ثالث وأ ةلخن عاب وأ ةأرما ىضق طق لجر نعو

 لخنلا لوصأ نأ ريغ عاب وأ ىضق يذلا ريغ لخنلا نم قيي ملو . لخن تناك

 . تينف دق يتلا لخنلا لوصأ سايقب ىطعت ال لخنلا نأ لاق نم لاقف . ةنيب
 خسر يف تافلتم ثالث وأ نيتفلتم ناتلخن ناك ناو . عرذأ ةثالث ةلخن لكل امنإو
 . هل نهضراب تالخنلاف . دحاو

 لخنلا هذه نأ حص ناف نيتلخن نيب ضرأ يف نالجر فلتخا اذإو : ةلأسم
 اهنأ حصي مل نإو اهلسافم ةذخا تناك اذإ سياقت لخنلاف ةدحاو ةعطق نم
 يقابلا يف لقأ مل و . اهبحاص رمع امو اهضرأ ةلخن لكل ناك ةدحاو ةعطق نم
 . هل هنأ حص نمل الإ ًائيش
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 لخنلا هذه نأ حص نإف نينتلخن نيب ضرأ يف نالجر فلتخا اذإو : ةلأسم
 اهنأ حصي مل نإو اهلسافم ةذخا تناك اذإ ٍسياقت لخنلاف . ةدحاو ةعطق نم

 يقابلا يف لقأ مل و اهبحاص رمع امو اهضرأ ةلخن لكل ناك ةدحاو ةعطق نم
 نيتلخنلا نيب ناك ام ليق دقو لاق . هريغ نمو . هل اهنأ حص نمل الإ ائيش
 نوكي لاق نم لاقو . نافصن امهنيب وهف ناساقي انوكي مل اذإ بارخلا نم
 . اذه الو ائيش اذه يف ثدحي الف الإو امهدحأل حصي ىتح فوقوم

 . ناسياقي امهو ةلخن دحاو لكلو سياقت تناك اذإ لخنلا نا ليقو : ةلأسم
 يف اتناك نيتلخنلا نأ حصي مل اذإ هنإ ارامع رثكأ امهدحأو رامع ةلخن لكلو

 هذه نأ حصي نأ الإ اهرامع ةلخن لكلو . ةسيام امهنيب سيلف دحاو لام
 . ساقي الف الإو دحاو لام نم اهنأو ةلخنلا

 تلق تلسف اذإ ةمرصلا نعو هللا همحر نسحلا ا باوج نم : ةلأسم
 تفصو ام ىلعف . ةلخنلا قحتست ام ضرألا نم قحتسي , مث نوكي لاح يأ لع

 هتلخن سياقت ةمرصلا هذهف هريغ ةلخن سياقت ةلخن ضرأ يف ةلخن لجر لسف نإف

 يه هتلخن سياقت هريغ ةلخنو هريغ ةلخن سياقت الو هريغ ىلإ هنع تلاز نإ وه
 ةمرصلا نأ كلذو . باوصلاب ملعأ هللاو انيأرب لوقنو . اهضرأ يف لسف يتل
 نم اهسايق تذخأ ءاسنلا تاقدص ىف اهؤاضق زوجي ام دح يف تراص اذإ

 ةلخن سياقت ةلخنلا كلت تناك دقو ةلخن لصأ يف تلسف نوكت نأ الإ ضرألا
 هللاو اهلبق تناك يتلا ةلخنلا كلت عضومب ةمرصلا هذه تشاعو اهتحت تناك

 عضوم يف تلسف اذإ امأ ملعأ ؟ هللا لاق . هريغ نمو . كلذ باوصب ملعأ

 تشاع ءاوسو ةميدقلا ةلخنلا سياقت ةلخنلاف . هريغ ةلخن سياقت اهلبق تناك ةلخن

 . شعت مل مأ ةلسفلا
 ديعس لاق لاقف مهلخ نيب ضرأ سايق يف اوفلتخا موق يف لاقو : ةلأسم

 وه كلذ نم لقأ ىل ىلإ ًاعارذ رشع ةتس نيتلخن لك نيب ناك نإ رشبملا نب
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 بحاصل وهف يقب امو ,عرذأ ةنالث الإ إ لخنلل سيلف كلذ ىلع داز نإو

 تاقرفتم تالخن ثالث وأ ناتلخن وأ ةلخن لجر طئاح ىف هل لجر تلق . ضرألا

 الإ نهنم ةلخن لكل سيل يلع نب ىسوم لاق لاقف . لجر لخن لالخ ي
 لكل لاقو ةرزع نب ىلع كلذ نع هدرف هنبا هدعب كلذب ىضق لاقو . اهضوح
 .. اهيلت ةلخن لك نيب وأ امهنيب ساقت ضرألا نم اهتصح ةلخن

 رخا لجرل اهنأ نادهاش دهش موقل ناتسب يف ةلخن نع هتلأسو : ةلأسم

 افل له صوح اهل ناك وأ ءيش ضرألا نم اهل له ضوح اهل سيل ةلخنلاو
 ناك ةلخنلا سياقت تناك نإف . اهقحتسا نمل اهضوحو ةلخنلا لاق . اهضوح
 يتلا لخنلا نيب ناك نإف . ًاعارذ رشع ةتس سايقلاو . ضرألا نم اهسايق اه
 ةلخن لكل سايقلاب نيتلخنلا نيب ضرألا تناك اعارذ رشع ةتس ضايحلاب يقست
 ةعبس نم رثكأ نيتلخنلا نيب ناك نإو . كلذكف لقأ ناك نإو . عرذأ ةينامث

 ىلإ ةلخن لك تعجرو سايقلا لطب ضايحلا تابحاص ضايح نم اعارذ رشع
 . عرذأ ةثالث اهعضوم

 عئاقولا لخنلا يف باب
 مهيلع وأ اهيقس مهيلع له موق ضرأ يف عئاقولا لخنلا نعو رثؤملا يبأ نع

 . مهيلع سيلف اهيقس امأ لاق . هلخن يقست ةيقاس لخنلا هل يذلل اوجرخي نأ

 لام ىلإ هؤام هقبس اذإ قيرطلا هل اوجرخيو هوجرخي نأ مهيلعف ىقسملا امأو
 جرخيو سانلا رمي ثيح اورميلف هريغ لام ىلإ هؤام هقبسي ال ناك نإو . هريغ
 ةثالث اهحالصف ابيرق تناك نإو . اهب راد ام اهحالص عرذأ ةثالث ةعيقولل
 باتك نمو . سايقلاب امهنيب وهف لقأ نيتلخنلا نيب ام نوكي نأ الإ . عرذأ
 ضرألا برل سيلو اهب راد ام عرذأ ةثالث . ةعيقولا ةلخنلل نأ ليقو . رخآ
 ةتباث ةلخنلا نوكت نأ الإ يدنع عرزي الو . اثدح اهيف ثدحي الو اهيف لسفي

 رثألا عبتي نأ ضرألا بحاصل يدنع هنإف عرزت ضرألاو ىضم اميف ةعيقو

 عئابلا وه نكي مل اذإ هلبق تناك يتلا
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 ةلقلا عضومب اهبحاصل مكمي له ةلخنلا تعقو ناف هل تلق . كلذك تبثتو اهل
 ةعيقولاف . ةعيقو اهنأ تتبث اذإ هنإ يعم لاق . ةلخنلا هيلع ةمئاق تناك ينلا
 . اهلصأ اهل نأ ضعب لاق خايشألا باتك يفو . فيضملا لاق . ضرأ اهل سيل

 مث هلك عرزت اهلصأو اهثرو هريغ ضرأ يف ةلخن لجرل تناك ناف هل تلق
 تتبث اذإ ليق دق هنإ يعم لاق . اهتلق عضوم اهعضوم هل نوكي له تعتو

 ةلخنلل نأ لوقلا ضعب يفف . اهرمعيو اهعرزي هريغ دي يف ضرألاو هل ةلخنلا
 تبنأ يه رابتعالا ين اهنأل مكحلا يف سايقلا نم اهب راد امو اهضراو اهلصأ

 ةعيقولا ةلخنلا نعو . كلذ مكح لزي ل ام اهل اهتجح و مدقأو ةرامعلا نم

 برشت ًاضوح اهل اهبحاص بلط اذإ اهيف يه يتلا ضرألا يف عرذلا نم اهل ك

 هذه يف لاملا بر اهيلع ثدحي الو اهيقسو اهحالصل عرذأ ةثالث اهل ليقف هنم

 اهيلي امو هيلع تماق ام ةلخنلل نأ ليقو . اهبر يأرب الإ اثدح عرذأ ةثالثلا

 قح ةرامعلا ىف اهل سيلو هنود وأ سايقلا يف هقحتست امم ناك نإ بارخلا نم

 امو هيلع تماق ام الإ يدنع اهل سيل لوقلا اذه ىلعف . هريغل ةرامعلا توبثو
 ناك نإف هل تلق . هنودو سايقلا يف هقحتست امم ةرامعلا ريغ ناك امم ٢

 . يعم لاق . بارخلا نم اهب راد امم عرذأ ةثالث نم رثكأ بارخلا نم
 هتلخن ةلخنلا بحاصلو هترامع ةرامعلا بحاصل نأ ليق ام ضعب يف / ٣

 بحاصل هنأ هيف يدنع جرخي يقب امو . ليق اميف .عرذأ ةثالث وهو اهسايقو

 فلخ لودجلا ةلزنمب دوجوملا يناعم ىف اهب هبشأ هزأل ليق ام ضعب ف ةلخنلا

 توبثو ةلخنلا سايق عاطقنال ضرألا بحاصل هنأ ليق ام ضعب يفو . رادجلا

 فوقوم هنأ جرخي دقو نافصن امهنيب هنأ ليق ام ضعب يفو . ضرألا مكح
 ىلع اهدحو ةلخنلا هذه ىرتشا ول كلذكو هل تلق . امهدحأل حصي ىتح
 يدنع اذكه لاق . ىلوألا يف ىضم اميف لوقلاك اهيف لوقلا نوكيأ اهثرو وحن
 . كلذ ريغ يدنع جرخي هزأل
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 اهعذج ىف هتابن ناك اذإ اهمرصف وه نمل ةعيقولا ةلخنلا مرص نعو : ةلأسم

 اهعذج وهف اهعذج دح امو اريبك وأ 7 ناك هجارخا هيلعو اهبرل وهف

 نم وأ تبان ضرألا يف اهبركو اهقورع نم ناك ام امأو . ضرألا نم رهاظلا
 نم اجراخ هتابن ناك امو ضرألا برلو . ضرألا ماكحأ يف وهف ضرألا

 . ةلخنلا برل وهف ضرألا
 نهيقسي نأ دارأف لجرل ضرأ يف عئاقو تالخن عبرأ هل لجر نعو : ةلأسم

 اهل ةلجأ نهل لعجي له كلذ هل ناك نإو تلق . كلذ هل زوجي لهو تلق
 نإف . هيلع تناك ام رثأ اهب ىفقي ةعيقولاف لجرلا ضرأ يف فرعي نارادقم

 ضرألا تناكو . ةعارزلاب الإ ىقست ال تناك نإو ايقس تيقس ىقست تناك

 ضرألا عرزي نأ نيب رّيخ اهعرزي نأ ضرألا بحاصل نإف راثلا نم عرزت
 كرت اهيقس تبث اذإو . اهيقسي ىتح ةلخنلا بحاص عدي وأ عرزت تناك

 اهمكح تبث اذإ ةعيقولل كرتي هنأ رثألا ءاج اذكه عرذأ ةثالث اهحلاصم اهل

 لام ىيف ةلخنلا هذه تناك نإو . ةمئاق تماد ام اهب راد ام عرذأ ةثالث ةعيقو

 نأ لاملاو ضرألا بحاص ىلع نكي مل ىقست الو عرزت ال رزج ضرأ يف
 ىضم دقف ىقست تناك اهنأ حصي نأ الإ حصي مل و نكي ملام يقس هيلع ثدحي

 . رثألا اهب ىفقي نأ كلذ يف لوقلا
 دار اف عقتل ةلخنلا تلامف ةعيقو ةلخن هل لجر نعو . يراوحلا وبأ : ةلأسم

 الو اهلجسي نأ هل لاقف . ضرألا بحاص هيلع يبأف . عوذبجب اهلجسي نأ
 بأ تلآ اسو . ضرألا بحاص ضرأ ف عقي لجسلا ناك اذإ إ كلذ نم عنمي

 هنأ الإ اذك اهدجو هنإ لاقف هللا هظفح ةلأسملا هذه نع دمحأ نب نسحلا يلع
 وجري ماد ام معن لاق ضرألا ىلإ تراص دق تناك ولو تلق . اهنم هسفن يف

 لك لاق . لفن بجح اهيف أشنو اهسأر نم تتام ول كلذكو تلق . اهتايح
 سيلف ضرألا نم مرص جرخي نأ الإ هل يهف عذجلا نم جرخت ةرمث نم ناك ام

 . هل
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 جرخي نأ ةلخنلا بحاص ىلعف تتام مث لسف اهل ةعيقو ةلخن يفو : ةلأسم
 . هلسف

 عضوم اهبحاصل نوكي له تعقو اذإ ةعيقولا ةلخنلا نع هتلأ اسو : ةلأسم

 بتك نمو . ةعيقولا ةلخنلا اهيف يتلا ضرألا بحاصل اهضرأ . ال لاق . اهتلق
 مث عرذأ ةثالث اهنع حسفي لسفي نأ دارأ نم ةعيقولا ةلخنلا نعو . خايشألا

 قحتست ال اهضرأ ناكو ضرأ اهل ناكو ةعيقو ريغ تناك اذإ امأو . لسفي
 هضرأ يف لسفي نأ هل اهيلع يتلا ضرألا بحاص نإف . عرذأ ةثالث نم رثكأ
 . هضرا تقحتسا ام ثيح

 لصأ يف تتبنف امهل ضرأ ال نيتعيقو ةرجش وأ ةلخن تناك اذإو : ةلأسم
 بحاصل يهف ةلخنلا عذج نم ةلسفلا تجرخ نإف ةرجش وأ ةلسف امهدحأ
 تجرخ نإو . هضرأ يف تلخد نإ لجرلا ضرأ نع اهفرصي نأ هيلعو ةلخنلا
 ملعأ هللا و ةرجشلاو دوعلا يدنع كلذكو . ضرألا بحاصل يهف ضرألا نم

 لخنلا سايق عطقي اميف باب

 لجر بلطف راضح لجرل ناك اذإ أدح هارت له راضحلا نع تلأس
 . فصنلا نم رثكأ ىلع ذوحتسا دق راضحلا بحاص و نيتلخنلا نيب ةسياقملا
 . سايقلا امهنيبو ًادح هارن الف

 نأ تمعز ملعت دقو زرحت ضرأ ىلإ ةعراش لخن نع تركذو : ةلأسم
 لخنلا بحاص جتحا نإ تركذف . حاربلا ضرأ يف عرذأ ةثالث الإ لخنلل سيل
 لامللو يعم دحب وه سيلف نوكي رامع نم هلكأم الف هل قبس دق ة راضحم

 ةلكأم هل ترج نوكي نأ الإ عرذأ ةئالث
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 رجشلا سايق يف باب
 ضرأ اهل له . ةلخن ضرأ يف وأ ةلخن برق يف تناك اذإ ةبثألا يف تركذو

 . فالتخا كلذ يف ليق دقف . لخنلا هب كراشت لخنلاو ضرألا هب سياقت
 نم لاقو . لخنلاب ساقت لاق نم لاقف . قاسلا تاوذ نم ةبثألا تناك اذإو
 . ةعيقو اهنأ حصي نأ الإ لاح ىلع اهلصأ اهلو سياقت ال لاق

 هل نوكي و لخنلا سياقت لخنلا يف اتباث ناك اذإ بثألا نعو : ةلأسم
 كلذ هابشأو ظرقلاو ردسلاو نامرلاو نيتلا كلذكو تلق . ضرألا عرذ نم

 نإو . لخنلا سياقت له لخنلا يف ةتبا وأ ةلوسفم تناك اذإ راجشألا نم
 تلق . اضعب اهضعب سياقت له . اهدحو ضألا ىف ةتباث راجشألا هذه تناك

 ًأضعب اهضعب ساقيف . راجشألا هذه امأف . ال مأ لخنلا ليبس اهليبس نوكتو

 نم ةلسافملا تقحتسا اذإ اهقوس تلمح دقو . قوسلا تاوذ نم تناك اذإ
 الوصأ اهلو . اهيساقت ال ليقو . اهيساقت اهنأ ليق دقف لخنلا امأو . دحاو لام

 . اهيلع ةمئاق يتلا اهلوصأ لخنلا سياقت الو
 بجي له تلق نيتلخن نيب ةرجش تناك اذإ إ تلقو نسحلا يأ نع : ةلأسم

 يف اندجو دقف . ناتلخنلا قحتست ام ضرألا نم قحتست نأ ةرجشلا كلتل

 قحتستو ةلخنلا سياقت ام سياقت ةرجشلا نأ ءاهقفلا لوق ضعب نع كلذ
 دق معن لاق . هريغ نمو . ملعأ هللاو ًاعاشم امهنيب ضرألا تناك اذإ اهضرأ
 نكلو ةلخنلا سياقت الو ةرجشلا سياقت ةرجشلا لاق نم لاقو . كلذ ليق

 لخنلا سياقت ال لاق نم لاقو . سياقت الو سايقلا عطقيو اهلصأ اهل نوكي
 مل اذإ كلذو لخنلل يقابلا لاملاو اهعضوم نم اهلصأ ال نوكيو رجشلا الو
 . هيلع تماق ام الإ اهل سيل ليق دقو ضرالا يف لصألا ناك فيك فرعي
 سايقلا يف رجشلل عقي امم رثكأ ضرألا تناك اذإ كلذ بحنو اهضرأ اهل ليقو

 . لخنلا ليبس ىلع رجشلا ساقت نأ بحنو عرذأ ةثالث اهل ناك عرذأ ةثالث
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 نع هنأ تدجو اميفو . هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 نيتلخنلا نيب تناك اذإ قاس اهل يتلا ةرجشلا يف فلتخا ديعس وبأ لاق ديعس يأ
 امم ةدحاو لك يلي امم اهل نوكيو . نيتلخنلا سياقت ةرجشلا نأ لوقي ضعبف

 ام اهل نوكيف نيتلخنلا نيب سايقلا عطقت اهنأ ليقو . نيفصن 'سايقلاب قحتست
 . سياقت الو هيلع تماق

 يتلخنل ةلخنلا بحاص لاقف لجر ضرأ يف ةلخن هل لجر نعو : ةلأسم
 ةلخنلا بحاص ىلعو . فالتخا هيفف يل ضرألا ضرألا بحاص لاقو ضرأ
 ىعدا امب ضرألا بحاص هل رقأ اذإف . اقح لجرلا اذه ضرأ يف اهل نأ ةنيبلا
 ةلخنلا عذج لصأ فصن نم فصنلا ساقيو عرذأ ةثالث هنإف اضرأ هتلخنل نأ

 . ةلخنلا لصأ نم طسولا نم سايقلا امأو . ةلخنلا فلخ نم كلذ نوكي الو
 ىرجي امو ةنيتلاو ةنامرلا لثم ةرجشلاو شيرق نبا . ةيشاحلا نم : ةلأسم

 اهبحاصل زوجي لهو ضرألا كلت يف عرذ اهل له اهكلام ريغ ضرأ يف اهارجم
 عرذب امهل مكحي ال هنأ تفرع يذلا . اقفوم كلذ ل نيب ةلخن اهناكم لسفي نأ

 س أب الف تطقس اذإ امأو . اهانج ىلإ لصوي امنزو . ةحصب الإ دحأ لام يف

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو اهناكم اهريغ لسف يف

 دضاوعلا لخنلا سايق باب
 همحر ديعس يبأ نع تدجو امم . هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 ضعبف . نيتلخنلا نيب تناك اذإ قاس اهل يتلا ةرجشلا يف فلتخا ديعس لاق هللا
 قحتست ام ةدحاو لك يلي امم امهل نوكيو نيتلخنلا سياقت ةرجشلا نأ لوقي

 تماق ام اهل نوكيو نيتلخنلا نيب سايقلا عطقت اهنأ ليقو . نيفنصن سايقلا
 . سياقي الو هيلع
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 قحتست مك تلق . ةيقاسلا بناج ىلع يتلا ةيدضاعلا ةلخنلا نعو : ةلأسم
 :ةلاجأ الو . قيرط الو . ةلخن ءيش اهقلي مل اذإ بارخلا نيجولا نم ضرألا نم

 ' بارخلا ضرألا نم اهيلي امم هلك كلذ قحتست تلق . عارذ هئام ىلإف رامع الو
 نم نيجولا اهل نأ لوقلا ضعب يف هنأ يعمف . اهيلت يتلا ةيقاسلا نيجو ىلع
 . اهسايق عطقت وأ اهسياقي امم اهقلي مل ام لفسأ نمو ىلعأ
 ليقو . سايقلا قاقحتساب كلذ ىوس امع فقيو عرذأ ةينامث اهسايق اهل ليقو

 نإ كلذكو تلق . سايقلا قاقحتساب كلذ ىوس امع فقيو عرذأ ةثالث اهل

 ةعسو اهعذج برضت ةعارزلاؤ ةيقاسلا هذه نيجو ىلع ةلخنلا هذه تناك

 ىلع ةلخنلا هذه قحتست امف ةعارزلاب رومعم يقابلاو . دحاو عارذ نيجولا

 نم ناعارذ اهسايق ةيدضاعلل ليق دق هنا يعمف . ضرالا نم . ةفصلاهذه

 ىنعم تبث اذإو . نيجولا يف وأ بارخلا يف اهل امنإ ليقو . رامعلا يف اهفلخ
 عقي عطقلا ىنعم يف لفسو ىلع امم كلذ ىنعم اهقحلي كلذكف . كلذ
 عضوم يف ةلخنلا هذه لي امم ةيقاسلا هذه نيجو تناك نإ تلقو . فالتخالا

 ربش عضوم نمو . عارذ عضوم نمو . ناعارذ عضوم نمو . عرذأ ةثالث
 اقيض وأ عساو ناك . هلك نيجولا ةلخنلا هذه قحتسا ةعارزلاب رومعم يقابلاو
 . افورعم اعرذ اهل نوكي وأ نيجولا اذه يلي امم ةرامعلاو ةعارزلا تناك اذإ

 بارخلاو نيجولا يف اهسايق اهل امنإ لوقي نم لوق ىلعف لوقلا ىضم دق هنأ يعمف
 . يدنع لفسو الع امم كلذكو . ءيش اهل نكي مل ءيش اهفلخ نكي مل ولف
 اهيلع عطقي وأ ءيش اهعطقي مل ام . لاح ىلع اهسايق اهل لوقي نم لوق ىلعو
 يتلا ةيدضاعلا لخنلا نم اهيلي ناك نإ كلذكو تلق . لاح ىلع كلذ اهلف

 ضرألا نوكتو اهسياقي له رثكأ وأ لقأ وأ ًاعارذ نيعبرأ ىلإ ةيقاسلا نيجو ىلع

 فالتخالا نم هركذ ىرج ام ينعمب كلذ يف لوقلا ىضم دق هنإ يعمف . امهل
 . كلذ يف رظناف ةيدضاعلا لخنلا سايق يف
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 يقاوسلا ىلع ةيدضاعلا لخنلا نع تلأس يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 عرذ اهل نوكي لهو . اهنم ىلعأ نمو . اهنم لفسأ نم عرذ اهل نوكي له
 ةيدضاعلا ةلخنلاف تفصو ام ىلعف . ةيدضاعلا لخنلا سياقي لهو . قيرطلا لإ

 اهاقلي وأ لفسأ نمو ىلعأ نم دودحلا نم اهاقلي ام ىهتنم لإ عرذلا نم اهل

 ظرقلاو ردسلا لثم رجشلاو عرذلا كلذ فصن اهلف رجشلا وا لخنلا نم

 هلك بعولا كلذ اهلف ةيقاسلا ىلع لخنلا تناك اذإف . كلذ هابشأو 1

 قيرطلا نوكي نأ الإ ءيش قيرطلا يف ال سيلو . كل تفصو ام اهاقلي نأ الإ
 . بارخلا نم ناعارذ ةلخنللف اهل بجي امم عسرأ

 عرذلاب ناعارذ اهفلخ نم اهل نأ ةيدضاعلا ةلخنلا يف ليقو : ةلاسم
 ةيدضاعلل نوكي امناو ليق . طسو عارذب عرذأ ةثالث لاق نم لاقو . طسرألا

 . قيرط الو رامع يف كلذ اهل نوكي الو نيجولا يف وأ بارخلا يف
 ناعارذ ضرالاو قيرطلا ل امم ةيدضاعلا هلا لخلل هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم

 دقو لاق . هريغ نمو . ءيش اهف " لخنلا لصأ يف قيرطلا 7 نأ الإ
 ضرألا نم بارخلا نيجولا ف امل امناو . قيرط الو نارمع يف امهل سيل ليق

 . لع هللاو

 . ل اذ هنإ . يعم لاق . ءيش ٠ قيرطلا لي م :اغيل ل ن رك زه . ةيدضاع

 نكي مل ةدهاشملا يف ءيش رظنلا يف نهنيب سيلو . امهنيب نيجو وأ بارخ امهنيب
 . هيلع تماق ام الإ ءيش ةلخنلل
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 . قيرطلا ريغ نيجو الو بارخ ءيش امهنيب تقولا يف نيبتي مل نإف هل تلق
 نوكي الو . ائيش ةلخنلل نأ حصي ىتح زئاجلا مكح كلذ مكح نوكي له

 يدنع ناك اهسفنب ةلخنلا ةجح تماق اذإ هنإ .يعم لاق . هيلع تماق ام الإ اهل

 رابتعالا يف قيرطلا نأ الإ كلذ نم ءيش لك قحتسي اميف ةجح كلذ عيمج
 قحتست امو قيرطلا رظني نأ اذه ىلع ينبجعيف . ةثداح ةلخنلاو . ةجح تبلأ

 ةلخنلل ناك ةلخنلل ءيش قيرطلا دعب يقب نإف . زئاج ريغ وأ ازئاج تناك نإ

 قبي مل نإو . قحتست ام وأ اهسايق نم لقأ ناك نإ يقب وأ يقب اميف اهسايق
 اهدوجول ىلوأ قيرطلا مكح نوكي نأ ينبجعأ ءيش تباثلا قيرطلا مكح يف
 . اهيلع ةلخنلا ثودحو رظنلا يف ةتباث

 نم رثكأ امهنيب لجر لام يف دجسملل نيتلخن نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 رشع ةسمخ و ًاعارذ رشع ةعبرأ وأ . اعارذ رشع ةنالث وأ ًاعارذ رشع ينثإ

 كلذ هلأ دجسلملا يتلخن ينعأ ةلخن امهنيب لسفي نأ لاملا بحاص داراف . ر

 ةلخنل امف ضايحلا تاوذ نم امأو . الف نيتدضاع اتناك اذإف . باوجلا . ال
 هللاو اررض دري اذإ لسفي غ . عرذأ ةثالث لسافللو عرذأ ةثالث الإ سلا

 . عجر . ملعأ
 عرزت اهضرأو اهثرو هريغ لام يف ةلخن لجرل تناك نإف هل تلق : ةلأسم

 ةلخنلا تتبث تتبث اذإ هنإ يعم لاق . اهتلق عضوم هل نوكي له . تعقو مث اهلك
 اهضرأ ةلخنلل نأ لوقلا ضعب يفف اهرمعيو اهعرزي هريغ دي ي ضرألاو هل

 اهتجحو ةرامعلا نم تبثأ يه رابتعالا يف اهنأل مكحلا يف سايقلا نم اهب راد امو ,
 بارخلا نم اهيلي امو هيلع تماق ام ةلخنلل ليقو . كلذ مكح لزي مل ام اهل
 : ةرامعلا توبثو قح ةرامعلا يف اهل سيل هنود وأ سايقلا يف هقحتست امم ناك نإ

 . هريغل
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 ةرامعلا ريغ ناك امم اهيلي امو . هيلع تماق ام الإ اهل سيل لوقلا اذه يلعف
 نم رثكا بارخلا نم اهلوح ناك نإف هل تلق . هنودو سايقلا يف هقحتست امم

 نأ ليق ام ضعب يف جرخي هنأ يعم لاق . بارخلا نم اهب راد ام عرذأ ةثالث

 اميف .عرذأ ةثالث وهو اهسايقو . ةلخنلا بحاصلو هترامع ةرامعلا بحاصل

 هبشأ هزأل ليق ام ضعب يف ةلخنلا بحاصل هنأ هيف يدنع جرخي يقب امو . ليق

 هنأ ليق ام ضعب يفو . رادجلا فلخ لودجلا ةلزنمبو دوجوملا يناعم يف اهب

 ام ضعب يفو . ضرألا مكح توبثو ةلخنلا سايق عاطقنال ضرألا بحاصل
 هل تلق . امهدحأل حصي ىتح فوقوم هنأ جرخي دقو نافصن امهنيب هنأ ليق

 اهف لوقلا نوكيأ . اهثرو ول ام وحن ىلع اهدجوو هذه ىرتشا ول كلذكو
 . كلذ ريغ يدنع جرخي ال يدنع اذكه لاق . ىلوالا نم ىضم اميف لوقلاك

 . همكح نمل رخا لجرل رادجو لجر لام نيب لودج يف لوقت امف هل تلق
 لوح يذلا لودجلا يف ىضم ام ىلع ًاضيأ افالتخا كلذ يف نأ يدنع لاق
 نيبو اهنيبو لودجلا اذه تحت لاملا بحاصل ةلخن تناك نإف هل تلق . ةلخنلا
 هقحلي مأ فالتخا الب ةلخنلل لودجلا نوكيأ رثكأ وأ لقأ وأ عرذأ ةثالث رادجلا
 ةلخنلا ضرأب يوتسي لودجلاو . ىلوألا يف كدنع ىضم ام لثم فالتخالا
 ةثالث نيجولا ناكو ضايحلا ماكحأ س تناك اذإ اهنأ يعم لاق . اهنع عفترم رأ

 رثكا لودجلا ناك نإف هل ليقو . يف جرخي امم اهل وهف لقأ وأ عرذأ

 . ةيضوح وأ ةيدضاع يهو . ا و 7 نيب ةيقاسلا ي عرذأ ةثالث نم

 . عرذأ ةثالثف ةيضوح تناك نإ اهسايق نم هقحتست ام ةلخنلل نأ لاق
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 سايق دعب لودجلا ةيقب يف مكحلا ناكو ناعارذ اهل ناك ةيدضاع تناك نإو

 نم لوق يف لوقلا ضعب يف رادجلا هيلع ماق ام الإ ةلخنلا بحاصل هنأ ةلخنلا
 نوكت ةلخنلا سايق دعب ةيقبلا نأ يدنع رخآ لوقو . عطاق رادجلا نأ لوقي
 امم اذه و فوقوم هنأ لوقي ًاضعب لعلو . نيفصن رادجلاو ةلخنلا ضرأ نيب

 . باتكلا اذه يف يف ىضم ام وحن ىلع فالتخألا هيف يرجي

 ةلخنلا هذهل نوكي مك نيتيقاس نيب نيجو سأر ىلع ةلخن نع لئسو : ةلأسم
 لاق . اهعضوم الإ اهل نوكي ال مأ نيتيقاسلا دحأ بناج وأ نيتيقاسلا يبناج
 . اعيمج نينيجولا ىلع ناك ام سياقت اهنأ يدنعو. دحاو نيجولا اذه نأ ىعم

 ةلخن نيجولا ىفو . نيتيقاس نيب نيجو ناك نإف هل تلق . ةيدضاع تناك اذإ

 لصأ نم كلذكو . عرذأ ةثالث نم لقأ نيتيقاسلا يدح لإ . ةلخنلا لصأ نم

 ةلخنلا هذه مكخ نوكي ام . عرذأ ةثالث نم لقأ ىرخألا ةيقاسلا ىلإ ةلخنلا

 دحأ سياقت امنإ مأ ةلخنلا هذه يلي امم ًاعيمج نيتيقاسلا ىلع ناك ام سياقت

 ةيدضاع يدنع يهف ةفصلا هذه ىلع جرخت تناك اذإ اهنإ يعم لاق . نيبناجلا

 . ًاعيمج نينيجولا ىلع ناك ام سياقت نأ اهل ناكو . ًاعيمج نيتيقاسلا ىلع

 دضاوع ًالخن اوثرو موق نعو . موق ىلإ ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم
 سياقي نأ مهدحأ دار اف . لخنلا كلت نم بناج دحاو لكل عقوو اهومسق

 تلق سايقلاب هتلخن تقحتسا ام عضوم ىلإ لسفيو هكيرش لخن نيبو هنيب اميف

 كلذف قحتسا ام الإ ذخأي نكي م اذإ هنأ يعمف . ةفصلا هذه ىلع كلذ هل له

 كلذ هل سيل ليق دق هنأ بسحأو . نيكرتشملا لصألا يف نيلاملا نأل يدنع هل
 ال . ةيقاسلا ىلع زاوج اهيلتو ةلخن مهدحأل عقو نإ تلقو . هكيرش رم أب الإ

 . ءيش اهاقلي
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 ىلع ءيش اهاقلي ىتح هتلخن يلي امم زاوجلا ىف لسفي نأ ةلخنلا بحاصل له

 اذإ كلذ لوقي نم لوق ىنعم ىلع كلذ هل نأ يعمف . كلذل لوقي نم لوق
 ضرأ رادجلا فلخ ناك نإ تلقو . ةثرولا ينعأ هيلع اوسانتو كلذ اوطرش

 نكي ل و لسفي نأ ةلخنلا بحاص ضرألا بحاص عنمف ءاكرشلا دحأل عارذب

 ام ىنعم ىلع فقأ ملف . ساقي الف سايقلاب ةلخنلا بحاصل بعولا مكح
 وأ ةرامع تناك نيعارذ كلاهلا لام يف اهفلخ نم ةيدضاعلل نأ يعمو تدرأ
 يطعيو . ةرامعلا كلت سياقت وأ كلذ ريغ ىلع طرتشي نأ الإ . ةرامع ريغ

 بحاص كلذب ملعيو . طرشلا يف سايقلا ريغ همهس نم دارفنالا ىلع رخا
 اهسفن ةدهاش ةلخنلا نوكت لهو تلق . اومسق كلذ ىلعو ةيدضاعلا ةلخنلا
 لوق ىلع ءيش اهاقلي ىتح بعولا نم اهفلخ ام ق قحتستو تناك ام ثيح

 يعدم ىعدا نإو تلق . اذه يف يدنع لوقلا ىضم دقف . سايقلاب لوقي نم
 رادجلا قحتسا اذإ هنأ يعمف . كلذ نوكي فيك مأ ةنيبلا هيلع ناك رادجلا

 هيلع ناك هريغ زاوجلا يعداف . هل تحصو . هتلخن سايقب ملعلا لهأ رظن يف

 ةلخنلا بحاص ىلع نيميلا ناك ةنيبلا زجع اذإو . ايعدم هنأكو . كلذب ةنيبلا
 هيلع ناك نإو تلق . يعدملا ىلإ نيملا در ءاش نإو فلح ءاش نإ مكحلا يف

 مل ولو سايقلاب زاوجلا قحتسي امنإ ناك اذإ كلذ يف نيما نوكت فيكف نيملا
 هللاب فلحي هنأ يعمف . هريغ ىلع هقاقحتسا عدي م هسياقت ةلخن كلانه هل نكي
 . سايقلاب مكحلا يف هقحتسا يذلا نيجولا هذه ىف ًاقح اذهل نأ ملعي ام

 ىلع ىتلا لخنلاو . زئاج ريغ لجر ضرأ يف رمت هقاس نعو : ةلأسم
 يف اهل نوكي ام لجر ىلع اهعاب هلام يف رمت يتلا . ضرألا بحاصل ةيقاسلا

 اذإ زئاج ريغ ةيقاسلا ىلع يتلا لخنلا امأف . ةيقاسلا نم هقحتست امو سايقل
 . زئاوجلا نيبو اهنيب قرفي ال اضعب نأ يعمف . تعيب
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 ضايحلا تاوذ سايق ىلإ اهب بهذي ًاضعب نأ ىعمو . ةيدضاعلا سايق اهل نوكيو
 ةيدضاع تناك اذإ زئاجلا ريغو زئاجلا يف ءاوس يدنع كلذ لكو لفسأو ىلعأ نم

 . باوصلا و قحلا قفاو ام الإ يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت
 يقرش الام يقست ةريبكلا زئاجلا ةيقاسلا نم قرفت زئاج ةيقاس نعو : ةلأسم

 هذه ةلابقو . يشعنلا اهراوج ىلع ةلخن ةقرافلا ةيقاسلا هذه ىلع ةريبكلا ةيقاسلا
 . وأ قتأ ةلاجألا هذهل قثوم يليهس نم . ةيقاسلا بعو يف ةلاجأ ةلخنلا
 تلق . رثكأ وأ لقأ وأ عارذب يقرش ىلإ ةلخنلا نع كلذ حسفنم()نيبوح
 مادق يتلا ةيلهسلا ةلاجألا دسب هيف يتلا نيبوحلا وأ قانألا اذه عطقي له

 ىلع يقرش ىلإ نيبوحملا فلخ نم . ةلخنلا سياقت الو ةلخنلا سايق ةلخنلا

 . اهسايق عطقي ءيش اهاقلي ىتح سايقلاب لاق نم لوق
 ريغصلا فرجلا ىلع يه ةلخنلا تناكو . لاثملا اذه ىلع ناك اذإ هنأ يعمف

 اهاقلي نأ ىلإ اهيلع .يه يتلا ةيقاسلا لاثم يف ىلعألا نيجولا سياقت اهنإ
 يف يذلا قاتإلا اهرضي الو ىلفسلا ةيقاسلا اهرضي الو . اهسايق عطقي امم
 يذلا اهنيجو عطقي نأ الإ . ىلعأ نم الو لفسأ نم اهيلع يه يتلا ةلاجألا
 وأ ةدحاو ةلخنل ولو . زئاج ريغ وأ ًازئاج تناك ام . ةيقاس هيلع يه

 { ٠ سايقلاب لوقي نم لوق ىلع فرزنم
 ةلخن تحت لسف لجرف هل ليق . رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 . عرذأ ةثالث نم برقأ اهتحت ةلسفلا كلتو . ةلخنلا كلت عاب مم . ةلسف هل
 يرتشملا ىعداف . لجرل اهعاب ةلخنلا بحاص نأ مث ةعيقو ةلخنلا طرشو

 ةلسفلا تناكو اهناكم ةلخنلا هذه تناكو . ةلخنلا هذه ىرتشا هنا لوألا
 لسفي نأ دارأ عئابلا نأ مث . ةلخنلا يناثلا يرتشملا يرتشي نأ لبق تتام دق

 يرتشملا ةلخنلا بحاص بلطف ةتيملا ةلسفلا كلت ناكم ةلسف

 لصألاب اذك )١(
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 يرتشملا ناك نإ لاقف . ةعيقو اهنأل عرذأ ةثالث هتلخن نع حسفي نأ يناثلا

 ضرألا بحاصل ناك . تتام مث ةيح ةلسفلاو ةلخنلا هذه يرتشا يناثلا

 تتام دقو ةلخنلا هذه يرتشا يناثلا ىرتشملا ناك نإو . اهناكم لسفي نأ

 نإف هل ليق. لسفي مش عرذأ ةثالث هنع حسفي نأ كلذ هل ناك . ةلسفلا

 ةلخنلا هذه هل عاب مث . تعقو دقو ةميدق ةلخن ةرفح هل لوألا عئ :ابلا ناك

 الث هنع حسفي نأ ىرتشملا بلطف ةلخنلا كلت ة رفح ىف لسفي انأ دار

 هنع حسفي نأو . كلذ هل لاق عرذأ ةثالث نم ةرفحلاو . عرذأ

 عئابلا لام يف عرذأ ةثالث هل امنإو عئابلا لام هلك لاملا اذه نأل . عرذأ

 ه 7" عاب مث ةلسف امهنيب لسفف سياقت امم ناتلخن هل لجرف هل ليق
 ل لاقف . سايقلا نم ةلسفلل نوكي ام . ًاعيمج نيتلخنلا وأ نيتلخنلا دحأ

 . اعيمج نيتلخنلا ىلإ سايقلا ةلسفلا تقحتسا نيتلخنلا لبق ةلسفلا عاب
 " تقحتسا ةلسفلا لبقو ىرخالا ةلخنلا لبق نيتلخنلا دحا عاب اذإ

 ةلخنلا سايق يف ةلسفلا تناك نإو . ةلخنلا ىلإ ةلخنلا نم سايقلا لوأ
 عاب نإو . ةيقابلا ةلخنلا ةلسفلا سياقتو ةعيقو نوكت اهنإف . ةعويبل
 امنإ لاقو . نيتلخنلا دحأ ةلسفلا سياقت مل ةلسفلا عاب م ًاعيمج نيتلخنلا
 ناك عيبلا ضقن ةلسفلل يرتشملا بحأ نإ لاقو . عئابلا ةلسفلا سياقي ليق
 امأو لاق . اه نوكت ضرأ الب ةلسفلا كرتت نوكي ام نوهأف الإو كلذ هل

 رخالا لسفي مل و اذه لسفف دحاول امهنم ةدحاو لك ناتلخنلا تناك اذإ
 نإف. دضاوع لخنلا ناك وأ دحاو لام نم سياقي اميف وأ دضاوعلا يف كلذ
 ناكو لسافلا ضرأ يف هلعل ةلسفلا تجرخ نإف . امهنيب ام سياقت نيتلخنلا
 تناك نإو . ىرخألا ةلخنلا سياقت الو هتلخن ىلإ سياقت اهناف . اهعاب دق

 املاحب كرتت ليقف امهنيب اميف تناك نإو . شعقت اهنأف ىرخألا ضرأ يف
 . امهنيب ليقو . اذهل الو اذهل ال

 الث
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 ريغ وأ زئاج ةيقاس ىلع ًابعو لسفي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم
 فشاكي مل و لسفي نأ دارأ ىذلا هكرتف بعولا فصن هريغ ىعدأف . زئاج

 . نم يقابلا فصنلا لسفو ةقث ريغ وأ ةقث يعدملا و ملسو ءيش نع يعدملا
 دق اهنأ الإ لمحت مل وأ تلمح لخنلا تربك دقو لسافلا تام مث بعولا
 ثراولل سياقت له ةلاسفلا ةهج نم ترلل اهيلع نمأ وأ اهلسافم تذخأ
 هلسفي نأ يعدملا هاعدا يذلا بعولا ةيقت تيملا هلسف يذلا لسفلا نم ةلخن
 اذإ ملعي مل وأ يعدملا ىوعدب ملع ثراولا ناك سايقلاب هيلع هقحتسا اذإ

 سايقلا ةلسفلل نأ ليق دق هنإ يعمف . مكاحلا مكحب كلذ كرت تيملا نكي م

 حص اذإ لسافلا لسف اهلصأ يفو . بعولا ىلع يتلا رابكلا لخنلا نيب
 . لسافلا لسف قاقحتسا ببس ناك فيك الو كلذ حصي مل نإو . كلذ
 اميف لخنلا نيب راغصلاو رابكلا سياقي هنأ يعمف هلسافم لسفلا ذخأ اذإف

 . مهدحال ةلخنلا كلت تعقوف كلذ ةثرولل ناك نإ تلقو ليق هنأ يل عقي

 نأ ةلخنلا كلت هل تعقو يذلا دارأ املف مسقلا دنع بعولا اوركذي مل و
 مل اولاقو ةثرولا هيلع يبأ نإ هتلخن سايقب هلسفيو بعولا ةلخنلا سياقت
 . هيلع كلذ هل له هنم انبيصن انلو ريبك بعو اذهو مسقلا دنع هركذن
 اهلو مهدحأل تعقوف ةثرولا مسقف ةف ةيدضاع ةلخنلا تناك اذإ هنإ يعمف

 دحأ بلطف اعارذ رشع ةنس سم ربكأ مهل ينلا لخنلا ن اميف سايقلا نم

 نأ امإو . كلذ هل ليق دق هنأ بسح اف لاملا ذخ أي وأ كلذ ضقن ةثرولا

 . ًائيش سايقلا يف اوطرتشي مل اذإ مسقلا ضقن امأو . ضرألا ىلإ لصوي
 نإف . ًاعارذ رشع ةتس ىلإ سايقلا تبثي تبثيو مسقلا تبثي تبثي ًاضعب نأ بسحأو

 . لفسأ نم عرذأ ةينامثو ىلعأ نم عرذأ ةينامث ةيدضاعلل لعج رثكأ ناك
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 . ررضلاب مسقلا ضقن ررض كلذ يف ناك اذإو . ةثرولل لاملا رئاسو

 جرخي هنإ يعمو . ضايحلا تاذ لثم . عرذأ ةثالث ىلإ اهدري ًاضعب نأ بسحأو

 ةيدضاعلا سايق نم هاري ام ىلع كلذ يف اوطرتشي مل اذإ اذإ اهسايق اهل تبني هنأ

 . هللا ءاش نإ كلذ لدع ىف رظناو

 بعولا قحتست له تلق . ةلاجأ الإ ًائيش قلت مل اذإ ةلخنلا نعو : ةلأسم
 بعولا فصن ةلاجأللو اهيلي امم هفصن نيفصن بعولا مسقي مأ ةلاجألا لإ
 لخنلا سايق عطقي ليق امناو . بعولل ًاسايق ةلاجألل ملعأ الف . اهيلي امم
 نم ةلاجألا تبلقف ةلخنلا بحاصل ةلاجألا تناك نإو . تلق . ةيدضاعلا

 ضعبل ةلخنلا هذه تعقوو . اهبحاص تامو ةلاجألا هذه تبهذو رخآ عضوم

 ءيش اهاقلي نأ ىلإ ةنوفدملا ةلاجألا فلخ ام هلك بعولا قحتست له ةثرولا
 سايق تعطق تيملا ةايح يف ةلاجأ كلانه تناك اهنأ حص اذإ مأ اهيلع عطقي
 اذإ هنأ يعمف . اهدحو ةرثادلا ةلاجألا ىلإ الإ ةلخنلا 7 نوكي الو ةلخنلا

 تتامو هريغ يف تتبثو هوجولا نم هجوب كلاهلا ةايح يف ةلاجألا مكح لطب
 ةلسفلا هذه تلسف نإ تلقو . لطاب هنأ ملعي ىتح كلذ ىلع وهف كلاهلا ةجح

 سايقلاب بعولا قحتست له هعاب وأ لاملا بحاص تام م ةلاجألا روثد دعب

 ةلخنلا مكح نوكيو اهيلع عطقي ءيش اهاقلي نأ ىلإ ةرثادلا ةلاجألا فلخ نم

 كلذ ناك اذإ هنأ يعمف . لبق نم ةلاجألا توبث يف رظنيالو اذه يف سايقلا يف
 هريغل نالمح يهو ءاش ثيح هلام يف لاملا بحاص اهلوحف دحاو لام هلك
 سايقلاو . قح هجوب ةيقاسلا كلت ليوحت تبثو هلام يف هل لاملا ةصاخ هل و

 عطقي مل ام اهاقلي ام ىلإ قحتست ام ىهتنم ىلإ يدنع مكحلا يف ةيدضاعلا يف
 ةمرصلا تلسف نأ دعب ترثدو ةلاجألا تريغ نإو تلق . تباث عطاق اهيلع

 . كلذ يف لوقلا ام تببح نكت مل اهنأ الإ
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 باوصو هانعم قفاو دق ناك نإ اذه نأ ىلع لدي ام ىضم دق هنإ يعمف
 . لوقلا

 نيجو ىلع ةمرص تتبن ول لوقت ام تلق . ديعس يبأ نع نظأ : ةلأسم
 دعب ثتبن اذإ هنإ يعم لاق . اهسياقت له لجرل ةلخن اهنم ىلعأو . ةيقاس
 اهبحاص ضرأ نم سياقتو اهسياقت مل اهلبق تناكو ضرألا رخآلا قاقحتسا
 يدنع لاق . سايقلا دح يف ريصت دح يأ ىلإو هل تلق . هريغ ىلع اهعاب اذإ
 . لودعلا رظن يف ةلاسفلل حلصت ام لاح نم تجرخو لئاحرلا دحب تناك اذإ
 لاق . سياقت مل ةلاسفلل حلصت ام دح نم جرخت مل تماد ام كلذكو تلق
 . يدنع ا ذكه

 دحأ ىلإ برقأ يه ةرجش امهنيب ةيقاس ىلع نيتلخن نع هتلأسو : ةلأسم
 سايقلا يف مكحلا فيك ةرجشلا نم ةبيرقلا ةلخنلا بحاصل ةرجشلاو نيتلخنلا

 يتلا ىرخالا ةلخنلا ساقت الف ةلخنلا بحاصل يتلا ةرجشلا امأ لاق . مهنيب
 عطقي لاق نم لاقف ةرجشلا هذه يف نوفلتخم مهنأ يعمو . ةلخنلا بحاص ريغل

 لإ اهفلخ امو . هتلخن ىلإ اهفلخ امو اهبحاصل اهلصاب ةتباث نوكتو . سايقلا
 نم لاقو . ةلخنلا مكحب ىرخألا ةلخنلا بحاصل وهف نيجولا نم ريغلا ةلخن
 عطقت اهنأ ينبجعيو نيتلخنلا نيب سايقلاو سايقلا عطقت ال ةرجشلا نأ لاق
 بحاص سايق يف ةثداح تناك اهنأ حص نإف . اهرمأ ربتعي هنإ لوقلا ىلع سايقلا
 ةرجشلا مكح نوكي نأ تبجأ ةلخنلا سايق مكحب نيجولا قحتست امنأو ةلخنلا

 لوقي نم لوق ىلع ةلخنلا سايق عطقت الو ةرجشلا نم ةبيرقلا ةلخنلا بحاصل

 نم ةنئاب اهنأو هجولا اذه ىلع سيل اهنأ رابتعالا يف جرخي ناك نإو . عطقلاب
 . ريغلا ةلخن سياقت اهنأ لوقلا ضعب يفف ةلخنلا ىنعم ريغ نم وأ ةلخنلا لبق

 ىلع ةمئاق نوكتو اهبر ةلخن ىلعو ريغلا ىلع سايقلا عطقت اهنإ لوقلا ضعب يفو
 . هيلع تماق ام اهلو . اهلصا
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 همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا باوج نم . ةيشاحلا نم : ةلأسم
 يهو امهنم دحاول ةلخنلاو نيلجر نيب دحلا يف يتلا ةلخنلا نع تلأسو هللا
 هتلخنل لوألا كباوج يف تلقو عرذأ ةثالث هتلخنل نوكت نأ بلطو دحلا طسو
 ىلع ةلخنلا هذه تناك نإ رثألا ءاج دقف . باوجلا . اهرمث طقسمل عرذأ ةثالث

 مسق لبق نم تناك نإو هريغ وأ ءارش نم تكردا ام ىلع يهف تكردأ دحلا

 . ملعأ هللاو اهرمث طقسم اهلف طرش اهل نكي مل نإو . اهل طرش ام ىلع يهف
 . عرشلا نايب باتك ىلل عجر

 بحاص بلط لجر ضرأ رادج ىلع ةلخن نعو . نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 ىلعف . ضرألا بحاص ىلع كلذب اهل مكحي له ًاحالص اهل ذخأي نأ ةلخد
 ىقسلملا اذه ينعت تنك نإف حالصلا اذهب تدرأ ام يل نبي ملف تفصو ام

 لوألل ام رخاللف ىقسمو قيرط هيلع ًامدقتم ىقسم اهل ناك نإف قيرطلاو

 ىرج ام ىلع يهف ثاريم تناك نإو . ءارشب تناك نإ ةلخنلا هذه يكلام نم

 ليق دقف لجر ضرأ ىلع ةيدضاع اهنأ ينعت تنك نلو . مهنيب ةمسقلا هيف
 ماسقألا يف كلانه نوكت نأ الإ ضرألا يف ناعارذ اهفلخ نم ةيدضاعلا ةلخنلل

 تلق كلذ الإ اه سيلف طرشب وأ مكحب ةلخنلا هذه عطق دق دح ماكحألا نم

 ضرألا هذه ىلع ىقسم اهل الو قيرط اهل سيلو ضرألا دح ىلع ناك نإو

 نأ الإ ةلخنلا هذه ضرألا عفشت الف . ضرألا هذه ةلخنلا هذه عفشت له

 . اهيلإ قيرط وأ اهيقسي كلسم اهيف ةلخنلل نوكت
 . شيرق نب ديعس نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 الف . رثكأ وأ نيعارذ جلفلا ةعاق نع اهحسفي ةرفح جلف ىلع هل لجر نعو

 وأ ةلسف لكف تفصو ام ىلعف . اهيقسي فيكو تلق . اهقسي مل اذإ ىمحن
 مكح اهمكحو ةيدضاع ىهف . عرذأ ةثالث نم لقأ ةيقاسلا نيبو اهنيب ةلخن
 . ةلاجأ امهل سيلو دضاوعلا
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 . ىقسم اهلو . ضايحلا تاوذ نم يهف عرذأ ةثالث امهنيب ناك نإو

 عتفتو جلفلا نم ىقست نأ اهل ةلسفلاو ةيدضاعلا ةلخنلا نأ رثألا يف
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هئام نم اهيقسي امناو ةلاجأ اهل

 اهنم ىلعأ و اهنم لفسأو . ةيقاس ىلع ةلخن نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 . اه نوكي ام اعارذ رشع ةتس هيلع يه يتلا نيجولا عطقت لام وأ قيرط

 ناك ولو نيجولا اهل لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ يف ليق دق هنإ يعم لاق
 ىلع تناك لخنلا سايق عطقي امم ءيش اهقلي مل ام ًأعارذ رشع ةتس نم رثكأ

 فقيو نيجولا يف عرذأ ةينامث اهل نوكي لاق نم لاقو . زئاج ريغ وأ زئاج ةيقاس
 امنإ لاقو نم لاقو زئاج ريغ وأ زئاج . ةيقاس ىلع تناك كلذ ىوس امع
 نيجولا يف اهل نوكي لاق نم لاقو . الف زئاجلا ريغ امأو . زئاجلا ةيقاسلا يف كلذ

 تلق . زئاج ريغ وأ زئاج ىلع تناك . كلذ ىوس امع فقيو عرذأ ةثالث
 . اعارذ رشع ةتس نم رثكأ اهسياقي وأ اهيلع عطقي ام نيبو امهنيب ناك نإف هل

 نم ىقبي يذلا لضفلا عرذأ ةينامث وأ عرذأ ةثالث ىلإ ةلخنلا هذه تعجرو

 ت لاومأ هيلي ام ناك نا هنإ يعم لاق . همكح امو نوكي نم ضرال

 يتلا لاومألا مكح يقب ام مكحل ناك سايقلا نم قحتست ام عطقناو . هيلع

 نيفصن نالاملا هناقحتسي نيلاملا نيب تاوملا ةلزنمب هنأ ليقو ةنيبلاب اهيلع لمتشت
 ..اذه ىلع رظنلا يف كلذ ىنعم جرخ اذإ

 اميف ناك اذإ ةيدضاعلا ةلخنلا تلقو . نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نم عارذ نم اهل نوكي مك اهسياقي لخنلا نم ءيش هل نكي ملو لجرل ناك
 . ةيقاس نيجو ىلع تناك اذإ ةيدضاعلا لخنلا يف انفرع يذلا لاق . اهيبناج

 نوكي وأ نحن لوقنو اهريغ وأ ةرجش نم اهسياقي ام اهاقلي نأ ىلإ نيجولا اهلف
 . ناعارذ اهلف اهفلخ نم امأو . كلذ الإ اه سيلف ديماوجلاب اهضرأ تعطق دق

 اهسياقي الف . ال مأ رادجلا سياقي نيبناجلا دحأ نم لجرل رادج ناك نإ تلقو
 . تفصو ام ىلع . رادجلا

 تدح و
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 نم ةيدضاعلا ةلخنلل سيلو ةفاضملا ةدايزلا نم ديعس يبأ نع : ةلأسم

 امنإف عباتلا قيرطلا امأو . يعم ةلخنلا نم ىلوأ قيرطلاو ءيش زئاجلا قيرطلا
 قيرط نوكت نأ الإ قيرطلل امهو ةلخنلل ناعارذلا امنإو . ةيدضاعلا ةلخنلل يه

 تناك ام قيرطلاو . قيرطلا لثم يعم وهف . ةلخنلا بابسأ نع نئاب قرطم
 زاجم كرتيو قح تابوبرملل حصي نأ الإ تابوبرملا بابسأ نم يدنع ىلوأ
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . كالمألا لخدي الو عستا ولو . هلاحب قيرطل

 ىقسم ىلع هل يتلا ةلخنلا امأو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم
 ةيقاسلا هذه ىلع سايقلا اه ناك زئاج ىقسملا اذه ناك نإف ماوقأ نيب ضرأل

 وهو ةلاجأ وأ قاس تاذ ةرجش وأ ةلخن نم . اهسايق عطقي ام اهاقلي ىتح
 نإو . لاومأ ةعبرأ ليقو . لاومأ ةسمخ انعم زئاجلا دحو . انعم لوقلا رثكأ
 يهو عرذأ ةثالث بناج لك نم اهلف زئاج ريغ اهيلع يه يتلا ةيقاسلا تناك

 . انعم لوقلا رثكأ وهو كلذ ريغ ليقو . ضايحلا تاوذ ةلزنمب
 . اسياقي امهنا ةيفاص امهدحأ نيتدضاعلا نيتلخنلا يف لاقو : ةلأسم

 ةيقاس ىلع ةلخن هل لجر نع تلأسو . ديعس يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 بحاص بلطف هسفنل هلك بعولا ىعداو ةمرص اهتحت لسفف رخا ءاجف زئاج

 ىلع نوكي له . ةمئاق هتلخن نأل هضرأ يف اهنأ جتحاو ةمرصلا علق ةلخنلا
 ال ناك نإف لاق . ةمرصلا هذه عضوم قحتست هتلخن نأ ةنيب ةلخنلا بحاص
 ةلخنلا بحاصل ناك ةلخنلا نيبو ةمرصلا نيب ام عطقي ءيش ةلخنلا هذه ىقلي

 يذلا بعولا نأ ةنيبلا ةمرصلا بحاص ىلعو ءيش اهاقلي نأ ىلإ . هلك بعرلا

 بحاص كلذ دعب بلط مث تشاع دق ةمرصلا نوكت نأ الإ هل وه هيف لسف

 ةنيبلا هيلعو كلذ هل سيلف . هضرأ ف تلسف اهنأ جتحاو . ةمرصلا علق ةلخنلا

 . نيملا ةمرصلا بحاص ىلعو .. هضرأ يف تلسف اهنأ

١٤٢٣



 لاق تشاع ىتح اهب ملعي مل ناكو ابئاغ ةلخنلا بحاص ناك نإف تلق

 لبقي الف ارضاح ناك نإو . هلوق لوقلاف اهب ملعي مل هنا ىداف ابئاغ ناك نأ

 . اهب ملعي 7 هنأ هلوق

 نم هيلي ام نيرقلل نوكي له اهتحت نيرق اهل ةلخن نع هتلأسو : ةلأسم
 لسف نإف تلق . امهنيب ضرألاو دحاو لصأ وه لاق . اهيلي ام مأللو ضرألا

 عقيف ضرألا مسقت نأ الإ . ال لاق كلذ هل له هتلخن يلي ام نيرقلا بحاص

 نم عرذأ ةثالث ةلخنلا ميرحو . . مصألا نانع ل طخب ه اهتدجو همهس يف كلذ

 ةرجشلا يفو ةرجشلاوةلخنلا ةقحتست ام باب

 كب ك ضرألا نم اهل مك ملعي ال موق ضرأ يف لجرل ةرجش نعو
 , الب ةرجشلا موق لاقو . ضرألا نم اهتحت ام امهل نومكحي اموق نإ اف لاق . امل

 . اهرمث ىنجو اهيقس ىلإ اهبحاص لصوي نأ هضرأ يف يه نم ىلع يه امنإو ضرأ
 . ةلخنلا ةرفح لثم اهل انأ راثآلا ضعب يف انأ تدجو

 موق ضرأ ىلع لئام عرفو هضرأ يف اهلصأ ة ةرجش هل لجر نعو : ةلاسم
 اهيلع ةلئام يتلا ضرالا نع اهعطق بلطي دحأ نكي ملو . ماتيأ ريغ وأ ماتيأ

 ةرجشلا بحاصل ةرمثلا ال لاق . مارح هيلع كلذ نوكيأ اهترمث لكاي وهو

 نوكي نمل موقلا ضرأ ىلع ةلئاملا ناصغألاف تلق . اهعطق اهعطق دحأ بلط نإو

 . ةرجشلا بحاصل لاق . اهبشخ

 اهريغ و ةلخنب رخآل رقأ ناسنا ف ليقو رب اج لأ باتك نمو : ةلأسم

 . ةعيقو اهنأ معزو . راجشالا نم

_ ١٤٤



 اهنأ ىعداو اهب رقأ يذلا عم نوكت نأ الإ اهلصأ و اهب هل رقأ يذلل اهنإ
 ضرألا نم ةرجشلا ناستأ تذخأ ام عنمي الو اهلصأ هلف الإو . ةنيبب ةعيقو
 اضيأ هلف اهضرأ هل عبي ملو ةلخنلا هل عاب اذإ امأو . اهرمث طقسمل اهيف يه يتل
 ` . اهضرأ

 لك نأ ليق دق لاقف اذه لثم نع لئس دقو . ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 اهاضق وأ هريغ اهاطعأ وأ هريغل اهب رقأ وأ اهدفرأ وأ اهبهو وأ ًالخن عاب نم

 اهضرأو ةلخنلاف . عيبلا دنع اهضرأ عئابلا هيلع طرتشي ملو . هيلع نيدب

 يهف قح هجو نم اهبر نم اهقحتسا نم لكو . هل رقملاو ىطعلاو يرتشملل
 ةيطعلاو عيبلا دنع اهضرأ رقملا وأ يطعملا و امل عئابلا 7 شي ملال ام اهضر اب هل

 ىلع سايقلا ىنعم توبثب اهتجحب ةمئاقو اهنيعب ةدهاش ةلخنلا نأل . رارقالاو

 . رثألا هب ءاج ام
 اهنأ ليقو . ةعيقو اهنأ ملعت ىتح اهضراب ةدهاش ةلخنلا ليقو : ةلاسم

 عضوم هلف . اهرمعيو هضرأ عرزي لجرلاو لجر ضرأ يف ةلخن تناك اذإ
 اضرأ ةلخنلل نأ حصت ىتح هترامع

 لخنلا يفو لحفلا ف باب

 تابنلل حلصي ىتح )اعدي نأ امهدحأ بلط ركذ ىيف ناكيرش نالجرو

 نوكي امهيأف تلق ظيغ وهو هجرخأ انأو تابنلا بحأ ال ينإف رخآلا لاقو
 ناك نإف . ركذلا رومأ نم بلغألا ىلع هنأ ليقف . هبحاصل عابتالا هيلع

 . كلذك وهف ظيفغلاب افورعم

 كرتي يا )١(

_ ٤٥ ١ _ 

 



 ىلع تابنلا تببحأ فرعي ل نإو كلذك وهف تابنلاب افورعم ناك نإو

 تابنلل اهنأ ةراكذلا يف انعم بلغألاف كلذ فرعي مل اذإ لوقأو . هنعو . ظيغلا

 . اهباحصأ ىلع ررضلا نم اهظيغ نأو
 لاقف موق نيب ركذ يف هللا همحر رقصلا نب نازع نع ةيشاحلا نم : ةلاسم

 ش . تابنلل كردي ىتح كرتي مهضعب لاقو . ًاظيغ لمح جرخي مهضعب

 ركذلاب رضي امم ظيغلا جارخا نوكي نأ الإ ًاظيغ هنوجرخي لاق . هب تبني هجرخي

 . اهنع لسو ملعأ هللاو لوقأ اذك . كردي ىتح هنوكرتيو هجارخأ مل ىرأ الف

 ىتح مهنم دارأ نم كرتيو مهنم دارأ نم .جرخن نأ ىلع هومستقا نإف تلق
 روكذلا نم ناك اذإ ناهبن لاق يراوحلا وبأ لاق . كلذ زوجي ال لاق . كردي

 اظيغ جرخأ اهب تبنيال ىتلا روكذلا نم ناك نإو . ًاتابن جرخأ اهب تبني يتلا
 نم هجرخي نأ الإ زوجي ال لاق ركذلا ىنط يف لوقت ام تلق . ذخأن اذهبو

 عرشلا نايب باتك ىلا عجر . هتعاس

 دارأف موق طئاح يف ةلخن هل 7 نع هتلأسو . يلع ي نع : ةلأسم

 هلف انلخنب رضي كلذ نإ اولاق هيلع موقلا هركو هتلخن لصأ نم بارتلا جارخا
 مهلخنب رضي نأ الب هبارت جرخي نأ

 للقلا يف باب

 اهافرع دق ةيقاس ىلع ةلخن ةلق لجر ىلع عاب لجر نع ديعس ابأ تلأس
 . ةلخنلا لثم سايقلا مكح يف ةقحتست ام اهل مأ اهدحو ةلقلا عئابلل نوكيأ
 حص ولو هل تلق . اهسفن ةلقلا الإ هل سيلو سايقلا قحتست ال اهنإ ىعم لاق
 ام عيبلا يف اهطرش ناف هل تلق . يدنع اذكه لاق ةمئاق ةلخن تناك اهنأ

 . ةلخن تناك اهنأ حص اذإ سايقلا قحتست له سايقلا نم ةقحختست

س ١٤٦



 سايقلا نم ًائيش تقحتسا ولو سايقلا نم ًائيش قحتست ال اهنأ يعم لاق
 له ةلقلا تيقبو ةلخنلا تلاز نإف هل تلق . اهسفنب سايقلا اهل تبث طرشلاب

 تلاز اذإ مأ اهلاوز لبق هقحتست تناك يذلا بعولا يف لسفي نأ اهبحاصل
 نم عبي مل ام نأ يعم لاق . اهنيعب ةلقلا الإ إ هل نوكي الو قاقحتسالا لاز

 . اريثك وأ اليلق ناك هتلخ سايق نم هلام

 له تلق ةعطق ىف وأ ةيقاس ىلع ةلخن ةلق نعو نسحلا ييأ نع نعو : : ةلأسم

 اندجو دقف . ةلخن تناك ول نإ قحتست ام ضرألا نم ةلخنلا كلت قحتست

 ةلخن لكل امنإو تينف دق يتلا لخنلا لوصأ سايقب ىطعت ال راثالا ضعب ي

 ىنفت نأ لبق ادودحم ًاسايق ةلقلا هذهل ناك نإف لوقلا اذه ىلعف . عرذأ ةثالث

 هذه تناك نإو . هريثك وأ كلذ ليلق نم هيلع تناك ام ىلع يهف ةلخنلا

 ةمئاقلا ةلخنلا سايقب ذخأن سيلف . اهتلق الإ قبي ملو تبهذ دق يتلا ةلخنلا
 ةثالثف . ضايحلا تابحاص نم لخن يف تناك اذإ ادرفم اهلصأ قحتسي ام نكلو
 هذه تناك نإ نحن لوقنو . ضايحلا تابحاص يف اندجو ام بسح ىلع عرذأ

 اهسايق اهل نأ ليق دقو لاق هريغ نمو . ملعأ هللاو اهسايق اهلف ةيقاس ىلع ةلقلا
 تينف اذإ كلذ ليق امنإو لخنلا سياقتو دضاوعلاو ضايحلا تابحاص يف
 امغت دقو ضرألا كلت يف ةلخن لجر قحتسا مث لوصأ اهل قبي ملو . لخنلا
 هذهلف لخنلا لوصأ يفو . سياقت ال مأ سياقتأ دري ملف لخنلا نم سايقل
 كلذ ملع اذإف سياقت لخنلا نأ ملعي ىتح ةلقلا كلذكو . عرذأ ةثالث ةلخنلا

 . (_)ملعأ هللاو سياقت

 عارذ لاقف عارذ نم اهل كرتي مك ضرألا يف ةلقلا نع دمحم نب دمحأ نب ركب ابا تلاسو دمحأ نب نسحلا )١(

 . الوح نم ةنالثو

١٤٧ 



 رفعج نب عماج نم . اهتفرعمواهميرحو قيرطلا يف باب

 ةينامث ضعب لاق دقف زئاجلا قيرطلا امأف . عبرأ ىرقلا يف قرطلاو
 وهف كلذ نم عسوأ قيرطلا دجو نإو عرذأ ةتس ضعب لاق و . عرذأ
 فرعي مل و هلام يف دحأ ىلع قيرطلا تحص اذإ اذهو ديعس وبأ لاقو . هلاحب

 تلعج اوفلتخا نإو لاق نم لاقو . اذهو اذه ليق دقف ةنيبلاب اهعرذ ٤
 تلعج اوفلتخا اذإ لاق هنأ كلع يبنلا نع ربخ كلذ يفو . عرذأ ةعبس
 تناك ولو . اهلاب ىهف تكردأ اذإ امأو . هلوق ىنعم ىلع عرذأ ةعبس

 امأو . .ةيواعم أ نعو .. افالتخا كلذ يف ملعن الو عرذأ ةينامث نم ركت

 . عرذأ ةينامث ىلإ عرذأ ةتس اهضرع نوكي زئاجلا قيرطلا نإف مكحلا يف
 قيرط امأو . عرذأ ةعبرأ اهضرع لزانملا قيرطو عرذأ ةتسف مكحلا يف امأو

 دجو امو عرذأ ةثالث عباتلا قيرط لاق نم لاقو . ناعارذف ءاملا ىلع عباتلا
 نم لاقف ىرقلا ريغ يف يتلا قيرطلا امأو . هلاحب رهف عسوأ قيرطلا نم
 . هريغ نمو . ثدح اهيف ثدحي الف ًاعارذ نوعبرأ قيرطلا ميرح لاق

 موق لاقو . بناج لك نم ًاعارذ نوعبرأ موق لاق ًافالتخا اهيف نأ وجرأو

 . ملعأ هللاو بناج لك نم اعارذ نورشع

 قيرط ىقلت نأ ىلإ زئاج قيرط نم ذفنت تناك اذإ قيرطلاو : ةلأسم
 نأ اهمكحو ذفان قيرط يهف لاومألا نم ءيش اهيلع نكي ل ولو ًازئ

 اقيرط ىقلت نأ ىلإ زئاج ريغ قيرط نم ناك نإو . زئاج وهو هلاحب عد
 قيرطلا ىلع اذفان ناك اذإ هعطق زوجي ال عوطقم ريغ ذفان ًاضيأ وهف

 . هلاحب عديو :

 . زئاج ريغ وهف لاومأ ةعبرأ نم لقأ قيرطلا ىلع ناك اذإو : ةلأسم

 زئاج وهف لاومأ ةعبرأ هيف ناك نإو

 . لخنلاو نيضرألا ا ةثالث دماسلا قيرط رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 . عرذأ ةعبس ةعبس زئاجلا قيرطو .. عرذأ ةعبرأ تويبلا قيرطو

١٤٨



 لهأ نأ حص اذإ وهف عوفرملا قيرطلا نع هنع تلأس ام امأو : ةلأسم
 ثدحي نأ 0 سيلف . ةريثك وأ ةليلق لزانملا تناك هوجرخأ لزانملا هذه

 تناك ولو . مهريغ الو لزانملا لهأ نم هريغ الو باب حتف نم . اثدح اهيف

 مهل ام عيمج ىف مهنيب عوفرم هنا حص اذإ . باوبأ ةسمخ نم رثكأ لزانلا

 بارخ ىلإ الو زئاج قيرط ىلإ ذفني ال يذلا وهف عوطقملا قيرطلا امأو
 ناك اذإ ًازئاج نوكيو عوطقم قيرط اذهف ةجرش وأ داو وأ رهاظ نم
 قيرطلا ناك لاومألا تقحتسا اذإف . هيلإ ذفنت يتلا زئاجلا مكح همكح

 ىلإ عطقنت ال يتلا دئاوقلا قرطلاو . لاومألا قاقحتسا نم ةعطقي ًاعوطقم

 قيرطلاو . ةيرقلا نم بارخ ىلإ زئاج يهو غرفتست الو لاومألا نم لام
 لاملا لاوزب لوزي الو هدعب ن هتئرولو . قيرط هل ناك نمل وهف عوفرملا
 ًنالمح نوكي نأ الإ لاملل عبت قيرطلاو . هعيب دنع كلذ يف طرتشي نأ الإ
 . هلام ىف ف سانلا نم دحأ ىلع

 نأ تفرع يذلا . ركب يبأ نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 . ملعأ هللاو طسو عارذب قيرطلا سايق

 جرخت قيرطلا نأ ديعس وبأ لاقو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ىنعم ىلع مكحلا يف اهلك لمحت نأ زوجي الو . ةفلتخم فونص ىلع اهماكحأ
 سداسلاو لاومأ ةسمخ ىلإ نوكت يتلا يهو زئاجلا قيرط اهنمو لاق . دحاو
 لاومأ ةثالث لاق نم لاقو زئاج سماخلاو لاومأ ةعبرأ لاق نم لاقو . زئاجلا

 دنع تبثي اميف لوقلا عامل ىلإ هيف لوقلا عجري اذه لكو . زئاج عبارلاو
 مكح ىلع زئاج تبثت اهنإ لدعلل هيرحت يف باوص هل ردق اميف لئاق لك
 لاومألا يف كلذ دعب تومت اهنأ ريغ . ليواقألا دحأ ف ًازئاج نوكي ام

 بارخلا نم جرخت يتلا يهو دئاقلا قيرط اهنمو . كالمألا مكح يف ريصتو
 . بارخلا ىلإ هنم جرخت م دلبلا نم رامعلا لخدت ىتح

س ١٤٩



 عفانمل زاجملا مكح ىلع اهمكح هذهف . لاومألا نم ءيش يف توت الو

 عفانل زاجملا مكح ىلع اهمكح يرجت يهو عباتلا قيرط اهنمو . لاومألا

 . عسولا يف عباتلا قيرط مكح ريغ اهمكحو لزانملا قيرط اهنمو . لاومألا
 اذإف . كلذ نم رثكأ ا كردت نأ ال مكحلا ف عرذأ ةعبرأ اهنأ اولاق دقو

 الإ اهذخأ ايو هلام ىيف اهلوحي نأ دحأل زجم ل . تومت لزانملا قيرط تناك

 اهليوحت زوجي ال عباتلا قيرط كلذكو . ميتي مهيف نكي مل نإ اهبابرأ يأرب
 ال نأ الإ مكحلا هل اهيف تبث ,ث دق يتلا هعفانمل اهيف رظنلا هل نم يأرب الإ

 نأ اذه زاجم هيلع يذلا ن ف لودعلا رظن يف ةرضم هيلع اهليوحت يف نيبي

 دقف زئاجلا قيرط امأو . انركذ ام ىلع ةرضم نكت مل ام دارأ ثيح اهلوحي

 كلذ زوج ال ليق دقو . ةرضم نكت مل ام اهليوحت زوجي ليقف اهيف اوفلتخا

 يفاوصلا لثم اهنأل دئاقلا كلذكو . ةبوبرم اهنأ لصألا نأل برأ يأر الا

 تاقرطلا ىلع سولجلا اوبنتجا لاق هنإ :3 يبنلا نع يور ةلأسم
 نوعو لاضلا داشراو راصبألا ضغو مالسلا در اعبرأ اونمضت نأ ا

 . فيعضلا

 عباتلا قيرط نأ تدجو . ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم(١): ةلئسم

 دجسملا قيرطو . عرذأ ةعبرأ كلذ هابشأو رثبلاو زئاجلاو لزانملا قيرطو . ناعارذ
 لئاق لك دنع تبثي امب . ملعأ هللاو لوقلا عامجا هيف ناعارذ ليقو عرذأ ةثالث
 . عجر هل ردق اميف

 يراجلاو قيرطلا يف باب
 وأ ةربقملا نم ًابيرق ءارحصلا ةربقم يف رمت زئاج قيرط نعو ديعس يبأ نع

 رفحي نأ دحأل زوجي له تلقو . اهبرقب هثداح روبقلاو تكردأ كلذ لع ًاديعب

 . ًاعارذ نيعبرأ نود ام هيف ربقي تيمل اربق اهبرق

 هعيب دنع كلذ يف طرتشي نا الا ءاملا لاوزب لوزتالو هدعب نم هتثرول قيرط هل ناك نمل وهف عوفرملا قيرطلاويار

 . هلام نم سانلا نم دحايلع انالمح نوكي نا الا لاملل عبت قيرطلاو
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 الو اعارذ نوعبرأ ءارحصلا ىف قيرطلا ميرح نأ ليق دق هنإ ينعمف
 الو ربقل زوجي ال عونمم كلذو . قيرطلا ميرح ىف ثدحي نا دحا رمؤي
 ةيرقلا نع ةديعب وأ ةبيرق تناك ءارحصلا يف قيرطلا هذه تناك نإف . هريغل
 . ضرألا نم تاوملا يدنع ءارحصلا ينعمو . يدنع ءاوس كلذ لكف

 ام ىلع وهف . ادوجوم ناك نإف قيرطلا ام ًأف رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 نأ الإ عرذأ ةتس ىلإ دري هنإف . عرذأ ةتس نم لقأ نوكي نأ الإ دجو

 رجشلا عطقي الو ءانبلا مدهي الف . قبس دق سورغم رجش وأ ءانب هيف نوكي
 قيرطلا اذه يف ثدح كلذ نأ ةنيب موقت ; نأ الإ

 رباقملا ريغو رباقملا قيرطو . كلمت ال يتلاو. زئاوجلا قرطلا يف باب

 رباقملا قيرط يف لوقت امو بسحأ اميف . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع

 ىتمو . زئاج ريغ وأ زئاج ًاقيرط نوكي امو . ال مأ تباث قيرط يهأ
 ةيرقلا نم جرخت يتلا رباقملا ىلإ قيرطلا امأف . ربق نم ك ىلإ زئاج ريصت
 تومت امم تناك نإ اهرمأ ربتعيف اهزاوج ام اف . عرذأ ةينامث يهف رهاظلا ىلإ

 دارأ نم كلذكو ملعأ هللاو . ًائيش فرعأ ملف ريدقتلاب امأو . كالمألا يف
 رمعي نأ دارأ اذاف . ال مأ اهنع حسفي نأ هيلعأ روبقلا برق ًتاوم يمح نأ

 ةبوبرم ريغ ًاتاوم ضرألا تناك اذإ اهب رضي الام اهنع حسف روبقلا لوح
 . ادح كلذ يف فرعأ ملو

 لزانملا قيرط ف باب

 رك أ وأ لقأ وأ تويب ةرشع ىلإ يضمت تناك اذإ قيرطلا يف ليقو
 زئاج اهمكح سيلو لزانملا باحصأل اهنإ لزانملا يف توت اهنأ الإ

 نر لزنملا يف تركذو . نسحلا نب دمحم نسحلا ييأ نع : ةلأسم

 هبحاص نأ الإ قيرط مسر هل سيل وأ قيرط مسر هل لجرلا لام يف لجرلل
 . لجرلا لام يف هقيرط يعدي
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 لزنملا موقيأ تلق . هيلع قيرط لزنملا اذهل سيل نأ . لاملا بحاص كلذ ركنأو
 . ةنيبلا نم هلدب الوأ لجرلا اذه لام يف قيرطلا نم هل دب الو . دوهشلا ماقم
 يعداملاف تفصو ام ىلعف . نيميلا نم ىلعو . ةنيبلا اذه يف نوكت نم ىلعو تلق

 نإو . فلح ءاش نإ نيمبلا هيلع قيرطلا هيلع ىعدملاو . ةنيبلا وه هيلع قيرطلل
 . يعدي ام ىلع فلخف يعدملا ىلإ نيملا در ءاش

 راد ىلإ هراد نم باب لجرلل ناك اذإو لاق ةرفص يبأ عماج نم : ةلأسم
 بحاصف . رادلا بحاص هعنمف بابلا كلذ نم هراد نم رمي نأ دارأف . لجر
 بحاص لوق لوقلاو . ةنيبلا هيلعو . يعدملا وه قيرطلا يعدي يذلا رادلا
 ءاج ناف . اذه راد يف ًاقيرط هبابب بابلا بحاص قحتسي الو هنيمي عم رادلا
 هذهب قحتسي ال هن اف تيبلا اذه نم { رادلا هذه يف رمي ناك هنإ نيدهاشب

 ةداهشلا هذهب اودهش نز اف . اهيف تباث هل قيرط هنأ اودهشي نأ الإ ائيش ةداهشلا

 اضرع الو الوط الو . ًاعارذ اودحي مل و قيرطلا اودحي مل نإو . مهتداهش تزاج
 كرتو اذه وبأ تام دق اولاق ول كلذكو . زئاج وهف اذه ىلع هل لوقي نأ دعب

 زوجأ ناك ًادودح الو اضرع الو أل وط اومسي الو هل اثاريم رادلا هذه

 . ةداهشلل

 ناك هلزنم قيرط نأ جتحاو . موق ىلإ ًاقيرط بلط لجر نعو : ةلأسم
 نأ لدع ةنيب رضحأ و هتجوز وأ . هدلاو ةايح يف اذكو اذك عضوم يف رمي

 اذكو اذك عضوم يف هيلإ قرطتي لزي مل قيرطلا هيلإ بلطي يذلا لزنملا اذه
 هدلاو نأ نودهشي دوهشب قيرطلا هيلإ بولطملا ءاجو . لزنملا قرتحا نأ ىلإ
 جتحاو . كله نأ ىلإ هلغتسي ناكد هيف هل ناكو . قيرطلا عضوم لغتسا

 تجتحا املف . هيلإ رمملا ىلإ جتحا ملو يلزنم قرتحا لاقف قيرطلا بحاص
 تام ىتح قيرطلا بحاص ملعب لكأ ناكدلا بحاص ناك نإف . يقيرط تبلط
 بلاطلا طئاح نيب قيرطلل ناك نإ تلقو . ملعأ هللاو هثراول هارن انإف لكآلا
 هللاو يدنع ءاوس كلذف ةلكألا هذه ترج دقو . قيرطلا هيلإ بولطملا طئاحو
 . باوصلاب ملعأ
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 ةسمخ ىلإ وأ نيلزنم وأ دحاو لزنم ىلإ قيرطلا نع هتلأسو : ةلأسم
 . ًاعيمج هب اوضارت اثدح مهنم اهيف مهدحأ ثدحأ . كلذ نم رثكأ أ وأ . لزانم
 دحأل له . كلذب نوضارتم مهو 0 نوقابلا هيلع ريغي مل مهنم ثدحأ نم لكو

 زئاجلا ةيقاسلا كلذكو . مهنم هيف ثدحأ نم ىلع قيرطلا اذه يف بستحم نأ

 تومت ةيقاسلا و قيرطلا اذه ناك اذإ يعم لاق . ةفصلا هذه ىلع تناك اذ
 مهضعب ثدحلاب اعيمج اوضارت و لاومالا نم لام رخا وأ . لزنم رخآ لإ
 نم دحأ بلطي نأ ال اهيف مهيلع بستحي نأ دحأل نكي 7 اهيف ضعب يلع

 ليزي نأ اثدح اهيف ثدحأ نم مزل هريغ ثدحأ ام ةلازإ لاومألاو لزانملا لهأ

 قيرطلا اذه يف هل ةجحال نمل بلاطلا قحلي ثدحملا نم ررضلا نوكي امم هثدح
 كلذ ناكو كلذ اوبلط اذإ فورصم هثدح و ًاثدح اهيف ثدحي نأ كلمت ةيقاسلاو
 . الطاب ثدحلا

 عرذأ ةعبرأ اهل ةعبرألاو ةثالثلاو ناتيبلاو تيبلا ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 . عجر . عرذأ ةتس اه تويبلا ةعبرألا ىلع داز امف

 يف ىمغم تيب هل لجر يف تركذو . نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ركنأو . يجراخلا بابلا ىلإ اذه تيب يف اقيرط هل نأ ىعدآ رخآ لجر تي
 . ةنيبلا هيلعو يعدملا وه قيرطلل يعدملاف ًاقيرط يتيب يف اذه تيبل سيل نأ اذه

 تركذ نم لوق لبقي الو . يعدملا ىلإ اهدري وأ قيرطلل ركنملا ىلع نيماو

 ( . لصأ اب وه سيلو انالمح قيرط هل نأ تيبلا بحاص لاق نإف . ةلادع هل ال نمم

 يعدملا عم نوكت نأ الإ الصأ هل نأ ةنيبلا رخآلا ىلعو هنيمي عم لوق لوقلاف
 هسفنل اقيرط هيعديو لزنملا اذه يف اذه هتيب يف نمل نوفرعي مهنأ لدع ةنيب

 . هريغ نمو . تيبلا بحاص ىلع كلذ هل تبث ركني الو ريغي ال . اذه نالفو

 اهارتشا نم وأ اذه دلاو نأ حص نإ كلذكو .. معن لاق باتكلا ريغ نمو

 ةنيبلاب تبثف هوجولا نم هجوب تام دق هيلإ اذه لاز دقو تام دق نمم هنم

 . كلذ تبث كلذ هيلع ريغيال اذهو . اذه ىلع كلسي ناك نأ
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 قيرطلا ةجح تبثت الف كلاسلا تمي مل اذإ امأو . ىوعد يعدي نكي مل ولو

 هلعف هلعف عم لاملا بر ر ىلع هيعدي وأ كلانه كلاسلا تومي نأ دعب الإ ىقسملاو

 هنأ هجوب هيعدي نأ لعب كلذو هركني الو كلذ ريغيال وهو هكولسو هلام ىف

 نم .7 هيلع يعدي وأ هب هل رقأ و هايإ هعياب هنأ وأ هلا هبهو هنأ وأ . هل

 . قحلا هوجو
 قيرط هل لجر يف هللا كمحر تركذو . نسحلا يا باوج نمو : ةلاسم

 . ءاملا ىلإ ًاقيرط هل جرخي نأ دارأف . رئب ىلإ وأ ةرهطم ىلإ لجر لزنم يف
 يذلاف تفصو ام ىلعف . اذه ىلع لجرلا اذهل قيرطلا اذه عرذ نوكي ك تلق

 ةثالث هل جرخأ نإ لوقن نحنو . عرذأ ةعبرأ لزانملا قيرط نأ رثألا يف دجوي

 . لزانملا ريغ انعم اذه نأل هللا ءاش نإ اباوص هانيأر عرذأ

 اذهو . ناعارذ ءاملا ىلإ عباتلا قيرط ليق دقو . رئب وأ ةرهطم ىلإ زاوج وه ام
 . عرذأ ةنالث هانلعجف ءاملا عبات ة قيرط نم . عسوأ قيرط للا جاتحي هارن انعم

 اذه يف لدعلا سامتلال ةعبرالا نع هانططخف لزنم قيرط ىلإ جاتحي هرن ملو
 هريغو اذه يف باوصلاب ملعأ هللاو . قيرطلا

 ريغو يقاسملاو . يقاوسلا قرطو اهريغو لزانملاو لاومألا قيرط يف باب
 كلذ ريغو ههبشي امو هوحن وه امم كلذ

 امهلو . لزنم امهل نيلجر ي هللا هظفح ديعس نب دمحم ديعس أ باوج نم

 ىلع سيل و زئاجلا قيرطلا اقلت امهل قيرط يف ناذفني باب دحاو لكل ناضرأ

 هلزنم نم ًائيش امهدحأ عابف امل ذفنم ىهو . امهل ناباب الإ هذه امهقيرط

 ضرألا هذهو . قيرطلا هذه يف امهقيرط يه يتلا هذه هضرأ نم ًائيش وأ اذه

 لزنملا اذه فصنل يرتشملا دارأ زئاجلا قيرطلا دارأو ىرتشملا لزانملا اذه وأ
 . اباب لعجيو هضرأ ينبي نأ قيرطلا هذه يف اهقيرط يتلا ضرألا هذه فصن وأ
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 اذه ىف امهقيرط اضرأ ىرتشا هن أب قيرطلا هذه ىف اميقم شو قيرطلا هذه لإ

 ضرألا هذه ىلإ قيرطلا هذه يف اقيرط هل طرتشي مل عئابلا نأ ريغ قيرطلا
 ًاقيرط طرتشي مل و اباب قيرطلا هذه ىلإ حتفي نأ هل زوجي له تلق . اهعاب يتل
 لامللو اقيرط طرتشي مل و ًألام وأ الزنم وأ اضرأ ىرتشا اذإ هنإ إ ليق ىعم . اه

 ليبس ىلع لاملا قيرط تبث ثيح :هلال قرطتي نأ يرتشملل نأ فورعم قيرط
 ىتح ىرتشا ام الإ هل تبثي ال هنا ليقو . كلذ هل تبثو قيرطلا تكردأ ام
 تابثا يف ررض امهيلع ناكو . كلذ يف افلتخا نإف . ىقسملا وأ قيرطلا طرتشي

 ضقتنا عئابلا ىلع ىقسملاو قيرطلا تابثأ وأ ىرتشملا نع قيرطلا عطق ىلع عيبلا
 ىلعف . " اذه تدرأ تنك نإف . امهل كلذف ءيش ىلع امماتتي نأ الإ عيبل
 قرطتي نأ دارأو الزنم ضرألا لعجي هنأ تدرأ تنك نإو . يدنع جرخي اذه

 قرطتيو . ال زنم اهلعجي نأ ضرألا ىلإ قيرطلا هل تبث اذإ يدنع هلف .. لزنم لإ

 تلق . لزنملا هثادحال لاومألا قيرط ىلع قيرطلا ىف دازي الو . هلزنم ىلإ اهي
 قيرطلا هذه ىلع سيلو . قيرطلا هذه يف نيلزنملا نيذه قيرط ناك نإ كلذكو

 لك لعجف نيلجرل هلزنم فصن امهدحأ عابف نافصن امهل قيرطلاو نيباب الإ

 اهيف ناك نأ دعب باوبأ ةعبرأ امهيف راصو . قيرطلا هذه ىللإ اباب امهنم دحاو

 نيباب ىلإ رمت يه امنإ قيرطلا هذه لاقو . رخآلا لزنملا بر كلذ مهعنمف ناباب

 ٠ تلق . طرتشي مل وأ . قيرطلا عئابلا امهل طرش دقو اثلاث اباب اهيف حتفي الف

 قيرطلا ىلإ هلصوت قيرط ىلع ردقي يرتشملا ناك اذه يف امهيلعو امهل مكحي م
 نأ دحأل نكي ل زئاج ريغ قيرط تناك اذإ ليق دق هنإ يعمف . ال مأ ز ؤاجلا

 اذهل يرتشملا اذه تبث اذإو . قيرطلا بابرأ ىأرب الإ نكي مل اباب اهيف حتفي

 ناك ام ليبس ىلع اوقرطتي نأ مهل ناك باوبأ حتف مهل تبثي مل و قيرطلا لزنلا
 هنإ ليق دقف . مسقت لاومأ ةسمخ نيرتشملاب لاملا راص اذإف . عئابلا قرطت
 اذه ىلع مهل لاملا راصو . قيرطلا مهل تبث اذإ ًازئاج كلذب قيرطلا ريصت
 . ةعاشم لاومأ ةسمخ قيرطلا
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 نإ مسقني ناك اذإ هنإ لوقلا ضعب يف هنإ يعمف . موسقم ريغ عاشم اهنم وأ

 ًأعاشم ناك ام لوقلا ضعب يفو . زئاج قيرطلا تناكو لاومأ تناك مسق ول

 ةسمخ نم راكأ ناك ولو . ًاعاشم ناك اذإ دحاولا لاملا ةلزنمب وهف مسقني و
 نإ عئابلل ضرألا هذهل و لاملا اذه يرتشملا لاق نإ كلذكو تلق . لاومأ

 نإو . اهينتعتبا يتلا ضرألا وأ هينتعب يذلإ يلزنم ىلإ اقيرط يل جرخاف تئش
 يعم لاق . عبت مهل انأف نوملسملا هب مكح يلع ام عئ :ابلا لاق . ىنلقأف تئش
 . هيف فالتخالا ريغب ههبشي امو ةلأسملا لوأ يف اذه يف لوقلا ىضم دق هنإ

 . زئاجلا قيرطلا ىلإ هلصوي نمثلاب ًاقيرط هل جرخي له تلق . كلذ يف رظناف
 إ نيينعملا دحأ ىلع الإ يدنع جرخي الو عضوملا اذه يف كلذ ملعأ الف لاق

 نأ امإو . هل لاملا توبثب قيرطلا تكردأ ام بسح ىلع قيرطلا هل تبثت نأ
 نأ الإ ررضلا هيلع نبي مل اذإ هيلع تبثي نأ امإو . ررضلاب عيبلا هيلع ضقني

 عيمج ربدتو كلذ يف رظناف . يدنع امهيلإ كلذف . هنم ءيش وأ كلذ ىلع اقفتي
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ ىلوق نم ذخأت الو . كل تفصو ام

 يني نأ دارأو قرطلا نم ًاقيرط يلي امم لخن دضاع هل لجر نعو : ةلأسم

 لخدي وأ قيرطلاب رضي نأ هلعلو . كلذ هل زوجي له تلق . ارادج هدضاع ىلع

 هلام ناصحا هيلع رجحم الف . كلذ يف كدنع امف تلق . ائيش قيرطلا نم

 كرتو كلذ يف باترا نإو . هنم لقأ وأ هلام ذخأ هنإ هيف كشيال امب ىرحت اذإ
 يف الو ةرامع يف ةيدضاعلا ةلخنلل سيل اولاق دقو . هبيري ال ام ىلإ هبيري ام
 يف ةيدضاعلل تلق اهفلخ نم تابارخلاو . نيجولا يف ناعارذ اهلف قح قيرط
 رادج هيلع نكي ملو جلف ىلع تناك اذإ سانلا ضورأ نم اهريغ وأ لخنلا
 ضرألا ىلعو . هل يذلا دضاعلا ىلع ينبي نأ هل زوجي له تلق . لبق نم

 تلق . مهءام بيغيو ةيقاسلا بيغي هلعلو . هلام ىلإ جلفلا لخديو هل يتلا
 . مدقتم رادج نكي مل اذإ كلذ هل زوجي له
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 مهتيقاس حالص ىلإ مهلصوي نأ هيلعو ةيقاسلا مهل ملس اذإ كلذ هل زوجيف

 . اهحالصب مهل موقي وأ . كلذ ىلإ اوجاتحا اذإ
 ضرأ هفلخو لزنم هل يذلا امأو . دمحأ نب نسحلا يلع ي نع : ةلأسم

 ضرألا هذه يف هلزنم ىلإ اقيرط رضحلا ىلإ بلطف . بايغأو ماتيأل صصح اهين

 كلذ هل زجي 7 ةموسقم ريغ ةكرتشم ضرألا تناك اذإ مهصصح نم هرطعاف

 ام الإ هنم ذخأت الو . كلذ يف رظنأ ضرألا لهأ عيمج ىلع ثدح اذه نأل

 للذ هيف ناك نإف . كيلإ هب تبتك ام لمأ اتو . لدعلاو باوصلاو قحلا قفاو

 . هلمأتأ و . هأرقأ ملو . هتبتك ينإف هحلصاف طلغ وأ

 افورعم اقيرط دحاو لكل اودرفأو مهنيب ًاناتسب اومستقا نيذلا امأو : ةلأسم
 . كلذ هل سيلف ةلاجإ رخالا قيرط ىلع حتفي نأ مهضعب دارأف ةمسقلا دنع

 . ملعأ هللاو مسقلا دنع طرتشي مل و ةمدقتم نكت مل اذإ

 بولطملاو بلاطلا لخدمو لجر ىلع هبحاص هبلط قيرط نعو : ةلأسم
 هيلإ بولطملا لاقن . عرذأ ةعبرأ ل جرخأ بلاطلا لاقف . دحاو باب نم هيلإ

 . عرذأ ةثالث بابلاو . قيرطلا اذه لبق هنم كلسن يذلا بابلا اذه لثم كل
 . هرضي الو . عرذأ ةثالث هل جرخأ هلزنم ىلإ ًاقيرط هيلع هل نأ حص اذإف

 ام امأو . قيرطلا نم قيضأ نوكي دق بابلا نأل كلذ نود بابلا ناك نإو

 نإو. كلذ ريغ هيلع سيلف . عبات قيرط هل ناك نإ اذه بحاص نم تركذ

 نم هيلاومو هدالوأ عنم ج مل و عنمي ل ةرمثلا ءانجلو داممسو عبات قيرط هل ناك

 نوكي الو ءاشي 5 اهبحاص اهيف قرطتي لاومألا قيرط نأل قيرطلا كلت
 . نالمح ناك اذإ عسوأ نوكي ال لزانملا قيرط مكح هيلع
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 بلطي نميف ىري ناك هنإ يلع يبأ نع دمحم نب هللا دبع ظفح : ةلأسم

 . هزاجأ اكلسم ناك نإو . كلذ زيجي ناك هنإ إ قيرطلا ىلع ةنيب رضحي وأ ًاقيرط

 . دوهشلا هب دهش ام ىلع مهربخي ناك اولاقو

 نمثلاب قيرطب هل مكحي لاق قيرط هل فرعي مل دجسم يف لاقو : ةلأسم
 . نيملسملا لام تيب يف نوكي نمثلا نأ يدنع ناكو لاق . عضاوملا برقأ نم

 كرضحأ لجر يف كباتك يف تلأسو . هللا دبع يبأ نع هنأ وجرأ د ةلأسم

 ىلإ لجرلا لخن نم ةعطق يف يذلا هلزنم ف رمي ناك هابأ نأ لدع يدهاش

 اهف رم مث تام نأ ىلإ اهيف رمي لزي ملو . كلذ ريغو دجسملا ىلإو قوسلا
 نإ املف راحصب ةعطقلا بحاصو بارخ يهو . مويلا ىلإ هدعب نم هدالوأ
 نم مه 7 . تام نأ ىلإ اهيف رمي ناك مهابأ نأ موقلا جتحا اهريغي نأ دارأ

 اهنم عنميال ابارخ تناك هضرأ نأ لجرلا جت جتحاو . مل قيرط اهنأ اوعداو هدعب

 تبتك دقو صفح نب ديزي مامالا ىلإ باتك يف تلصو دق ةلأسملا هذهف . دحأ

 لجرلا اذه لام يف كلسي ناك نإ موقلا دلاو نأ انعم اهيف لوقلاف اهباوج كيلإ

 هدالوأف كله ىتح لاملا بر نم ملعب ًامئاد اكلسم دجسم وأ لزنم وأ هلام ىلإ

 قيرطب ةنيبلا تدهش نإو . زوجي مهدلاو ناك ام لثمب هيلع زاوجلا محل هدعب نم

 اودجي مل و كلسملا اذهب اودهش نإو . هناكم يف وهف فورعم عضوم يف فورعم
 هلام نم رطق ىلإ قيرطلا ليزي نأ هلو . نالمحلا لاملا بر ىلع ناك قيرطلا

 نوملعي ام هللاب مهفلحتسا ءاش نإو . مهيلع الو هيلع ةرضم الب ءاش ثيح

 لطابب هل اودهش مهدوهش نأ نوملعي الو الطاب كلسملا اذه كلس مهدلاو نأ

 . كلذ ي هيأرب مامالا كيلإ بتك دقو

 هيلع سيل نأ لوقيو . لجر لزنم يف ةلخن هل نوكت يذلاو تلق : ةلأسم
 هذه رمأ يف ليبسلا فيك تلق . قيرطب رقي الو لجر ضرأ يف وأ قيرط

 . ةلخنلا
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 جاتحيو كلذ ركنيو هضرأو لجرلا لزنم يف اقيرط اهل نأ اهبحاص لوقيو
 اهيلع ترج دق ةنس ةلخنلا هذهل تناك نإف . اهترمث داصحو هتلخن تابن ىلإ

 ليبس اهل فرعي مل نإو . اهرمأ نم ةداعلا هيلع ىرجت تناك ام اهلف ىضم اميف

 ةرمثب مايقلا نم ةلخنلا بحاص عنمي الو . هقيرط ىلع ةنيبلاب يعدي يعدللف
 كلذ ىلإ هلصويلف ءاش نإف هوجولا نم هجوب اهجارخاب هيلع مكحي مل ام هتلخن
 . كلذب هل مقيلف ءاش نإو

 لجر ىلع زاوج هل ناك اذإ إ لجرلا نأ يراوحلا نب لضفلا لاقو : ةلأسم
 . هلام ىلإ هزيجم نأ دارأ امو . هباود لخدي نأ هل نأ هلامو هضرأ ٩

 لجر ناتسب يف تناك اذإ ةلخنلا كلذكو تلق . نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 تلق . ىقسم الو قيرط هيلع سيل نأ ركنأف هلام هخسن . هلخن طسو يف وأ
 اهنأ اذه لبق ةفورعم ةلخنلا هذه تناك نإف . ةنيبلاب اهبحاص اهيلع ىعدي له
 تناك ثيح اهيقسي لوألل ام لثم رخاللف . لبق نم عضوملا اذه نم برشت

 نإو . ةنيبلا كلذ لاوز ىعدا نم ىلع ناك كلذ حص اذاف . لبق نم ىقست

 ىعدملا ىلع نيماو . ةنيبلا هيلعف ىقسملا اهبحاص ىعداو كلذ ًافورعم سيل ناك
 طسو يف يهو لاملا بحاص دنع نم اذه ىلا تلاز ةلخنلا تناك نإو . هيلع

 نأ هيلع طرش هنأ يعدي نأ الإ زوجي ناك ثيح اهيلإ زوجيو اهيقسي اذهف هلام
 اذإ هنإ يعم ةلخنلا هذه تناك نإو ل امهنيب ناميالاف . اهل هيلع ىقسم هل سيل

 اوؤاش ناف . ىقسملا اوركنأ مث ءاكرش نيب مسق لام نم اهبحاص ىلل تلاز
 اوضقن اوؤاش نإو . مهيب مسقلا دنع طرش كلانه نكي مل اذإ اهاقسم اهل اومتأ

 نأ لاملا بحاص رقأ اذإ قيرطلا نأ الإ . قيرطلا مكح اذه ىلعو . مسقلا

 قيرط نم هتلخن ىلإ ةلخنلا بحاص لصي سيلو امهل قيرط الو ىقسم اهل ةلخنلا

 يف رم ةيقاس ىلع الإ ةليحب عضاوملا نم عضوم نم الو ةجرش نم الو زئاج
 ةيقاسب رقأ لجر يف هللا همحر يلع يبأ نع دجوي كلذكو هتلخن ىلإ هتيقاس
 . ةيقاسلا ىلع قيرطلا ركنأو هلام يف لجرل
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 . هتيقاس ىلع رمي نأ هلام لوصو ىلإ ةليح هل نكي مل اذإ هل مكح هنإ هنع دجويف
 . هب مكح دق هنأ الإ مكحلا كلذ نم هسفن يف ناكو ليق

 ضرأ هل ناك نم نأ ءاهقفلا يأر نم انفرعو نحن اندنع يذلاو : ةلأسم

 هنمثب هذخأي قيرطب هل مكح كلذ حص اذإف اهقيرط لظو ةرومعم ضورأ نيب
 ناك نإو . جرخي نأ ىلإ اهيلت يتلا مث هيلاوت يتلا مث هيلاوت يتلا ضرألا نم

 مكحي الف لصألا نم قيرط هل نكت مل وأ هعنمف ةفورعم ضرأ يف اقيرط يعدي
 نمو . هنيبو هنيب لاح نم ىلإ هقيرط بلطيو . نمثلاب سانلا ىلع هقيرطب هل
 لاق . ىقسملا اهبحاص بلط اهل ىقسم ال ضرأ نع ةيواعم ابأ تلأس . هريغ
 جرخأ فرعي ل و بهذو اهاقسم ريغتف ىضم اميف عرزت ضرألا تناك نإ
 . نمثلاب لاومألا باحصأ ىلع ةرضم هلقأو اهيلإ ضرالا برقأ نم ىقسم اه

 يعدي ضرألا بحاص ناك نإو امل ىقسم الف ىضم اميف ع رزت ال تناك نإف

 مقي نأ ال. دحأ ىلع اهل ىقسم الف دحأ ىلع ضرألا نم عضوم نم اهاقسم

 عرزت ضرألا تناك اذإ ليق دقو . معن لاق . هريغ نمو . ىقسم اهل نأ ةنيب

 ىتح لاق نم لاقو . ىقسملاو قيرطلاب امهل مكح كلذ حصو يضم اميف رمغتو
 كلسيو ىقست تناك اهنأ حصي ىتح لاق نم لاقو . ىقسملاو قيرطلا اهل حصت
 عضاوملا برقأ نم ىقسملاو قيرطلاب مكح كلذ ىلع مث ةيقاسو قيرط نم اهيلإ
 هاعدا نإف . دحأ ىلع وأ عضوم يف هاقسم وأ هقيرط عدي ل ام نمثلاب اهيلإ

 . كلذ ريغ هيلع نكي مل عيب وأ قحب هيلإ لصي ملف دحأ ىلع وأ عضوم يف
 ىقسملاو قيرطلاب اهل مكح ةعارز وأ ةرامع رثأ ضرألا يف ناك اذإ لاق نم لاقو

 هلك اذه امنإو اهيلإ كلسي الو عرزت تناك اهنأ حصي م ولو ةفصلا هذه ىلع
 هضرأ نكت ملف مكحلا يف هل مزلي ام بلطي امنإو ةيقاس وأ ًاقيرط عدي مل اذإ

 . اهيلإ هنم هكولس ىلع ردقي ام ىلإ يضفت
 هدامسل اقيرط هيلإ بلطف لجر ىلع لخنو ضرأ ىقسم هل لجرو : ةلأسم

. هقيرطل نيعارذ نم رثكأ هل له ريمحلا ىلع هترمث لمحو



 لاق . هترمنو هدامسب عنصي فيكو هل تلق . عبات قيرط نم الإ هل سيل لاق

 هل نوكي نأ الإ دامسلا لخديو ةرمثلا لمحي ىتح .ديبعلا سوؤر ىلع لمجب
 {. هل وهف عبات قيرط نم رثكأ هيلع

 يف لجرل ةيقاسب رقأ لجر نعو هللا همحر يلع يبأ نع دجويو : ةلاسم
 ةليح هل نكت مل اذإ هل مكح هنأ هنع دجويف ةيقاسلا ىلع قيرطلا ركنأو هلام
 الإ مكحلا كلذ نم هسفن يف ناكو ليق . هتيقاس ىلع رمي نأ هلام لوصو لإ
 هل حصت مل اذإ نمثلاب كلذ هل يأر هنأ دجوي اميف ضعبو هب مكح دق هنأ
 . معن لاق . هريغ نمو . ملعأ هللاو ةليحب هلام ىلإ هل زاوج الو عط ةنيب
 عضوم يف قيرطلا عدي 7 اذإ امأو . قيرطلا ىعدأ اذإ هل ءيش ال ليق دقو

 ذفنت تناك اهناو . وه نيأ نوفرعي الو اقيرط لخنلا هذهل نأ حصو فورعم

 . عضاوملا برقأ نم لودعلا يأرب قيرط اهلف وه نيأ نوفرعي ال عضوم نم اهيل
 . ةلخنلا هذه ىلع ةلمتشملا لاومألا باحصأ ىلع ررضلا لقأو

 طسو يف هل اضرأ عيبب لجر نعو هللا دبع يبأ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 عيبلا نإف . اذه عنصي فيك ىقسم الو ًاقيرط اهل يرتشملا طرتشيالو هضرأ
 . لوألا عم برشت تناك ثيح نم ةعطقلا برشتو مات

 نم اهيقسي دق فورعم عضوم ريغ نم هضرأ نم اهل رجفي لوألا ناك نإف
 وأ عضاوم ةثالث نم اهيقسي ناك ناف . تناك امك ىقست ة نأ امهل نإف عضاوم

 عضاوملا كلت نم بحأ ثيح نم اهيقسيو . اهلاحب يرتشملل يهف ةعبرأ نم

 يهف الخ اميف قيرط ضرألل ناك نإف قيرطلا امأو . يابلا هيلع عطقي الو

 الجر نأ ولو . ائيش اهيف لقن ملف اهل قيرط ال تناك نإو . اهيقسيو اهلاح
 عيبلا يف كلذ نإف ىرتشملا امهطرتشي ملو ىقسمو قيرط هيلع اهلو اضرأ عا
 . عيبلا لبق هيف اناك يذلا امهعضوم يف ىقسملاو اهل قيرطلا تبتتو
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 طرتشي ملو هلام طسو هل ةعطق نيدب لجرل ضرع لجر نعو : ةلأسم
 . نمث الب قيرطلا هيلعف . اقيرط هيلع

 ريغ يف هلام ىلاإ يضمي نأ هل له . ىرجمل قيرط هل لجر نعو : ةلأسم
 . هئام تقو يف هلام ىلإ رمي نأ هل امنإف . ءاملا تقو

 قيرط هيلع هل سيل نأ لوقيو لجر لزنم يف ةلخن هل لجر نعو : ةلأسم
 لوقيو ةلخنلا هذه رمأ يف ليبسلا فيك قيرطب رقي الو لجر ضرأ يف وأ
 تابن ىلإ جاتحيو كلذ ركنيو . هضرأ وأ لجرلا لزنم يف اقيرط اهل نأ اهبحاص
 ىضم اميف اهيلع ترج دق ةنس ةلخنلا هذهل تناك اذإف . اهترمث داصحو هتلخن
 يعاملاف ليبس امهل فرعي مل نإو . اهرمأ نم ةداعلا اهيلع يرجت تناك ام اهلف

 ام . هتلخن ةرمثب مايقلا نم ةلخنلا بحاص عنمي الو هقيرط ىلع ةنيبلاب يعدي
 ءاش نإو . كلذ ىلإ هلصويلف ءاش نإف هوجولا نم هجوب اهجارخاب مكحي ل

 . كلذب هل مقيلف
 فرخيل ةلخنلا بحاص لصێف لجرل ةلخن هلزنم يف لجر نعو : ةلأسم

 نأ تيبلا بحاص هل لوقيف اهتبني وأ اهردحي وأ اهرجسي وأ اهدصحي وأ هتلخن
 . أمايأ ولو فوقولا همزلي له مهيلع لوخدلا هنكمي الو هلهأ نم لغش هيف هتيب
 انعم كلذ يف يفتقيو ررض كلذ ىف نيقيرفلا دحأ ىلع لمحي ال هنأ يعم لاق
 اعجر كلذ يف افلتخا نإف . اهيلإ لوخدلا يف ةلخنلا هذه يف هيلع كردأ ام ةنس
 الإ ررض امهدحأ ىلع نوكي ال ىتح يدنع لودعلا دهتجيو لودعلا رظن 1
 . . ةنسلا حصت نا

 رمأ نم هيف تركذ ام تمهفو كباتك لصو . يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ىلع عزانتلاو فالتخالا نم اهيف ىرج امو ناتسبلا اذه يف يتلا ةلخنلا هذه
 بحاص ىنبو :ناتسبلا اذه يف ةلخنلا . هذه تناك نإف . كباتك يف تفصو .ام

 ةلخنلا هذهف . لوألا اهبحاص يأرب ةلخنلا هذه هيف لخدأف هناتسب ىلع ناتسبلا
 ىلإ لخدي ثيح نم الإ قيرط اهل ناتسبلا بحاص ىلع سيلو اهلاح ىلع
 . هناتسب
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 نكي مل نإ كلذكو . هيأرب ءانبلا ناك اذإ ةلخنلا هذه بحاص لخدي كلذكو
 ةلخنلا هذه لخداو ناتسبلا اذه ىنب دق ناتسبلا بحاص نأ الإ هيأرب ءانبلا اذه

 نم اهيلا زوحي وه ناكو كلذ ركنأ الو كلذ ريغي مل و . ةلخنلا بحاص ملعب
 هذه بحاص عاب ىتح كلذ ىلع لزي مل و ناتسبلا اذه بحاص هزاجأ ثيح

 لخديو كلذ هل سيلف ةلخنلا هذه ىلإ قيرطلا بلط يرتشملا نأ مث . ةلخنلا
 . كلذب افراع ىرتشملا اذه ناك نإف . عئابلا لخدي ناك ثيح نم هتلخن لإ

 ىلعو . عئابلا اهيلإ رمي ناك ثيح نم اهيلإ رميو هتلخن الإ هل سيلو تباث عيبلاف
 اذه ن نإو . عئابلا زوجي ناك ثيح يرتشملا زيجي نأ كلذ ناتسبلا بحاص

 املو . ةلخنلا هذه ىلع رادجلا ةطاحاب ملعي مل و . ةلخنلا هذهب الهاج يرتشلل
 . كلذ ىلع اهارتشاف زاوجو . اقيرط اهل نأ هعم ناكو هنم ةلاهج ىلع اهارتشا

 نم اهيلإ زاجو ةلخنلا هذهب كسمت يرتشملا اذه ءاش نإف ضقتنم عيبلا اذهف

 اهعاتبا يذلا نمثلا هل ناكو و عي ضقن ءاش نإو . عئابلا زوجي ناك ثيح
 اذه ريغ عئابلا ناك نإو . راكنإلا ىلع مهنيب اميف ناميألا دعب عئابلا ىلع هب

 هتبلاطم ىلع وهف كلذ نم عنمف لق نم هتلخن ىلإ زاوجلا بلطو . هركنأو ءانبلا

 ىنب دقل ةنيبلا ناتسبلا بحاص ىلعو مهنيب اميف ناميألاو . اذه مهفاف . مويل
 تدهش اذاف . هملعب وأ ةلخنلا بحاص يأرب ةلخنلا هذه لخدأو ءانبلا اذه

 يرتشملا ىلع ناكو ناتسبلا باب نم هتلخن ىلإ زاجو ءانبلا تبث ةنيبلا كلذب هل

 ناتسبلا بحاص عم سيل ناك نإ . عئابلا لخدي . ناك ثيح لخدي نأ كلذ

 فلح ءاش نإ ةلخنلا بحاصل نيملا تناك كلذ ةلخنلا بحاص ركنأو . ةنيب
 1 ريغو كلذ ركنأ دقلو . هيأر الب هتلخن لخدأ دقل لوألا ةلخنلا بحاص

 برقأ نم قيرطلا تجرخاو ةلخنلا هذه نع رادجلا رسك فلح نإف ءانبلاب ملع

 . لوألا ناتسبلا بحاصل تناك ةلخنلا هذه نوكت نأ الإ . نمثلاب اهيلإ لاومألا
 اذإ ناتسبلا اذه يف ًاعاشم تناكو ةلخنلا هذه تجرخأ ناتسبلا كلذ نمو

 . كل تفصو ام ىلع رمألا اذه ناك
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 هيلع سيلف . ناينبلا اذهب ناتسبلا اذه ثرو امنإ ناتسبلا بحاص ناك نإو
 دق ةلخنلا هذهل عئابلا ناك نإو . مهفاف اهلاح ىلع ةلخنلاو ةلخنلا هذه جارخا
 نوكت نأ الإ اهلاح ىلع ةلخنلاو هل ءيش الف زاوجلا يرتشملا بلط امناو تام
 بلطملا يرتشمللو هتايح يف كلذ بلط دق ناك عئابلا نأ ةنيب يرتشملا عم

 . كلذ ىف

 تناكو هل لخن ةعطق طسو هلام نم ةلخن لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 ةيقاسلا اهنع عطقي نأ عئابلا دار ًأف . ةعطقلا يف ةمئاق ةيقاس نم برشت ةلخنلا

 اقيرط الو ةيقاس يلع طرتشي ملو ةلخنلا هذه كل تعب انأ لاقو . قيرطلاو
 تناك ثيح نم ةلخنلا برشتو لاق . طرشي مل ولو كلذ هل لاقف . اهيلإ

 . ىقسملا عضوم ىلإ اهيلإ كلسيو اهعاب نأ ىلإ هلام نم برشت
 يرتشملل اهنأ ةنيبلا تدهشو ةموهفم ًاضرأ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 نأ ريغ تالخن ضرألا بناج ىلعو نيترم اهعرزو تقحتسا امو . اهدودحب
 بحاص لاق . ىقسم ضرألا هذه ف يتالخنل لاق هلك اذه لعب لخنلا بحاص

 يف ىقسم تالخنلل حص نإف تفصو ام ىلعف ىقسم يلع كل سيل ضرألا

 يرتشملا عجريو . ضرألا هذه يف ىقسملا اهل ناك ةلداعلا ةنيبلاب ضرال هذه

 . ىقسملا ةميق ىلع اقفتي نأ الإ إ عيبلا ضقنب عئابلا ىلإ

 هلام اهنم ىقسي لجرل ةيقاس هيف بارخ لام هل لجر نع لئسو : ةلأسم
 بارخلا لاملا بحاص نأ مث بارخ وهو لجرلا لام يف هئام ىلع يشمي ناك

 ىلإ هقيرط لازأو ةملسم ةيقاس ىقسملا بحاصل لعجو هرمعو هلام ىلع ىن
 وهو لاملا يف هئام ىلع . اهيف يشمي .ناك يتلا قيرطلا ىلع ديزي زئاج قيرط
 بحاصل نكي مل اذإ هنإ يعم لاق: .. هؤام هقبسي سيلو ةريثك ةدايز بارخ

 لاملا يف يشما ناك هنإ كوردلملا ا . مدقتم تباث فورعم قيرط ىقسللا
 . لاح يف عطقني ال قيرط ىلإ هلوحف

١٦٤



 ةلاجألا نم هءام دس اذإ ناكو . توميال زئاج قيرط لثم هعاطقنا فاخي الو
 لئاجألا برقأ نم هتيقاس يف هئام دس دعب يشمي مث قيرطلا اهنع لوح يتلا
 الو . هريغ لام ىلإ هؤام هقبسي ل قفار ًايشم ىشم هءام اهنم دسي يتلا هيلإ

 ولو كوردم ة ةفورعم قيرط هل ناك نإو . كلذ نم رثكأ هيلع هل نكي مل هلام

 . اريثك الو ًاليلق لوقلا ضعب ؛ يف هنع اهلوحي نأ هل نكي م ًانالمح ناك

 ةدايزلا يف كلذ هب زواجي الو ًاعارذ نيعبرأ ىلإ هلوحي نأ هل لاق نم لاق دقو

 لودعلا رظن يف ةرضم كلذ يف هيلع نبت مل ام . اهيلإ هلوحي يتلا قيرطلا راوج يف
 . كلذ ريغ مغ وأ هئام قبس يف

 وأ زئاج ةيقاس تناك اذإ هنأ انفرع يذلا ديعس نب دمحم لاق : ةلأسم
 ةزئاج ريغ وأ ةزئاج تناك يقاوسلا عيمج ىلع عباتلا قيرط نأ زئاج ريغ
 دحأ ىلع ءاملا ىلع عباتلا هكلسي فورعم قيرط ةيقاسلا ىلع ناك نإو . ناعارذ

 قيرطلا هيلع يذلا نيجولا بحاصل ةجح الف لوألل عبت رخالاف . نينيجولا
 مهيلع حصت نأ الإ يناثلا نيجولا باحصأ ىلع قيرطلا كردأ كلذك ناك اذإ
 عبات قيرط ةيقاسلا هذهل نكي مل نإو . اتباث اقيرط مهيلع بجوت قح ةجح
 نينيجولا ىلع ةيقاسلا باحصأ نيب . ةيقاسلا باحصأل قيرطلا تناك فورعم
 لئاجأ اهيف نكي مل وأ ليئاجأ اهيف ةيقاسلا تناك اذإ كلذو صصحلاب ًاعيمج
 هقبسي ةيقاسلا هذه يف يضمت يتلا ةلاجألا نم هءام دس اذإ ءاملا بحاص نأ الإ
 هعنمي ال حابم عضوم نم وأ زئاج قيرط نم رم اذإ هتلاجأ لبق ةلاجأ ىلإ هؤام
 ناكو . لياجألا نم ةملسم ةيقاسلا تناك اذإ امأو . هيف كلم الو دحأ هنع
 بارخ ةحابم ضرأ نم هيلإ يضميو ةيقاسلا هذه نم هءام دس اذإ ءالا بحاص

 هنإ صصحلا يف يدنع جرخي هنإ يعمو ةزئاج قيرط نم الو . اهيف كلم ال
 هيلع يلع يا بناج يف مهنم دحاو لك كرت نورمعي لاومألا باحصأ دارأ اذإ
 . ةصحلا ا يف هيلع قيرطلا توبث :نم رظنلا يف هصخي ام -رادقم قرطنملا

 . ربج الف الإو اولعف نإف هب .اتورمؤي اذه مأ مكحلا يف مهيلع اذهف هل
 كلذ يف
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 كلذ مهل بطي مل كلذ اودارأ نإو . يدنع مكحلاب ناك كلذ بلط اذإ لاق

 مهقبسي ءاملا ناكو تباث ق رطتم ةيقاسلا باحصأ دبي ال ناك اذإ يدنع

 كرتو مهدحأ ىنب نإف هل تلق . ءانبلا ثدحي . ررضلا كلذ ي مهيلع . لخديف

 ةصحلا هذه فيكو رثكأ وأ لقأ وأ نيعارذ هلام نم جرخي نأ هل له رخآلا
 نم ةملسم قيرطلا جرخأ ينبي نأ مهدحأ دارأ اذإ هنإ يعم لاق . جرخت يتلا
 قيرطلا ةجح ىلإ موقلا غلبي الوأ ةصاخ هيلع قيرطلا لعل . ردي مل اذإ اهلك هلام

 رخالاو يناثلا قفتا ناف تلق . قح هيف مهيلع لطبيو ثدح مهيلع ثدعنو

 بلطي مل ام كلذ امهزبجي له هلام نم عارذ امهنم دحاو لك عدي نأ ىلع
 تلق . اعارذ نوكت ال قيرطلا نأل كلذ مهل سيل نأ يعم لاق . مكحلاب امهيلإ

 بعولا باحصأ ىلع مكحي له ةيقاسلا بعو ىلع اهلك رئاجألا تناك نإف

 . ليأجألا هيف نوكي يذلا بعولا ىلع قيرطلا نوكي امنإ وأ قيرطب رخألا

 قيرطلا نوكت لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ يف رثألا ءاج دقف تفصو ام ىلعف

 ىلع قيرطلا نوكت لاق نم لاقو . لئاجألا هيف يذلا بعولا باحصأ ىلع
 مهناف لئاجأ ىرخألا ىلع نكت مل ولو ةيقاسلا نوقحتسي نيذللا نيلاملا باحصأ
 . كلذ

 لاق . قيرط هل نكي مل اذإ دجسملا نع هتلأسو . ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 برق ناك نإو . نمثلاب اقيرط هل جرخي نأ هب رق يتلا ضرألا بحاص ملع

 دجسملا لام يف نمثلا نوكيو . قيرطلا ىلإ عضاوملا برقأ نم هل جرخأ ةعامج
 . عجر . لاملا تيب يفف الإو لام هل ناك نإ

 ةيقاس هيلع لام يف لوقت امف هل تلق . ةيفاص ىقسملا قيرط يف : ةلأسم

 بارخ وهو . لاملا كلذ ف زوجي ةيفاصلل فقرطتملا ناكو . نيملسملا ةيفاصل

 يعم اذكه لاق. ًاقيرط ةيفاصلل عدي نأ هيلع له . هلام لاملا بحاص رمع
 جرخ اذإ هنإ يدنعو ةملسم ةيقاسلا نوكتو لاومألا نم اهريغك ةيفاصلا نأ
 ءاملا ةيفاصلل قاسلا بلق اذإ ام دح يف زجي ملام دارأ ثيح هلام ىف اهجرخأ

 . ةيفاصلا ىلإ هؤام هقبسي مل هنم بلقي يذلا عضاوملا برقأ نم
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 يدنع زوجي الف اذه ريغ ىلع ناك اذإو . هل زاج اذكه ناك اذإف اهريغ الو

 كلملا ماكحأ اهيلع نوكت الو ادبأ تومت ال يذلا زئاجلا قيرطلا نوكي نأ ال
 ىلع هؤام هقبسي الام رادقمب يقاسلا ىلع زوجي الو رمعي يذلا لاملا اذه برقل

 ىلإ يتاسلا عجريو . هلام ىلع ينبي نأ هل زاج اذكه ناك اذإف . انفصو ام
 بلطو قيرطلا جارخاب هيلع مكح مث هلام رمع نإ تيأرأ تلق . زئاجلا قيرطلا

 هيلع نوكي الو كلذ ىلإ برقي له ةيفاصلا ىلإ ءاملا عباتي مهل اباب حتفي نأ

 ةيفاصلا ىلإ زاجملا ةجح هب تبث اباب حتف اذإ هنإ يعم لاق . كلذ ريغ جارخإ

 اميف كلذ دعب هيلع ضرتعي ملو اثوعو الو . انيط ةيفاصلا ءامل عباتلا طوي ملو
 رادقم نوكي هنأ يدنع لاق بابلا ضرع نوكي مكف هل تلق . ليق هنأ يدنع
 لاق نم لاق دق هنإ يعم لاق . عباتلا قيرط مكو هل تلق . عباتلا قيرط ضرع

 عفرلا يف بابلا لوط ىصقأ مكف هل تلق . ناعارذ لاق نم لاقو . عرذأ ةثالث

 ناك اذإ ليوطلا لجرلا عدسي الام رادقمب هنإ يدنع لاق نوكي رادجلا يف

 نكي مل اذإ امأو . اهحالصو اهعفانم ىلإ لصويو اهنم دصحي قيرط ةيفاصلل
 فلك لاملا اذه نم الإ اهدامسو اهعفانم ىلإ هب هب لصويو كردي زاجم ةيفاصلل

 عفر يف هلوطو بابلا عفر نوكيو ةيفاصلا هذهل ًاقيرط جرخ ا نأ لاملا بحاص

 عسيو ليبسلا ةمرحب اهنم جراخلاو راضحلاب اهيلا لخادلا عسي ام رادقمب . رادجلا
 هل تلق . هب الإ اهترمث داصحو . ةيفاصلا هذه حالص ل لصوي الام اعيمج

 دامسلا نم كل تفصو امم . ةيفاصلا هذه حالصل قيرطلا ضرع نوكي مكو
 ةثالث اهنأ اهيف اولاق دقو . لاومألا قيرطك اهنأ يعم لاق . كلذ وحنو راضحلاو

 . عرذأ

 رادجلا غرفي ىتح هلك هجرفي نأ بابلا حتفب هيلع ك احلا مكح نإف هل تلق

 باوص هنأ وجرأ لاق . ك احلا مكح ف اباوص كلذ نوكي له بابلا ءامسل

 . هلام ىلع ارادج ىنب نإ تيأرأ هل تلق . قحلا نم يدنع كلذ دعيي الو
 . كوشلاب رادجلا ممكي نأ هل له . ةيفاصلا ىلإ رادجلا تحت قيرطلا زربأو
 . قرطم قيرط لبق نم هتباث قيرط هيلع نكت مل اذإ ليق هنإ يعم لاق
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 اهؤامسو اهضرأف ةقرطم وه اهجرخأ مث هرمعي نأ لبق هلام ي أنالمح ناك امنإو
 نأل ءاش امب اهممكي نأ هلف ةثوعو , أنيط هطوي ملام زاجملا عئابلل امنإو هل

 ثيح لبق نم نال كلذ هل سيل نآ رظنلا ينعم يل جرت نأ يعسو اهؤاممس هل

 لعف نإ ينبجعيو . ثدحلا اذه هيلع نكي مل بارخلا هلام يف يشمي عباتلا ناك

 امغلا لثم وه سيلو . نمؤي ال هنم ررضلا نأل هتلازإب مكحيو فرصي نأ كلذ

 امغلا امأو . لملتي الو تقو لك يف طقسي هنيع ريغتتو تقو يف عقي يذلا
 . ةثوعو الو عباتلا ىلع ررض كلذ هئامغ نم دلوتي مل اذإ اذإ اهيلع اهيلع يمغي نأ هلف

 ليق اميف جرخي ام ىلع ىنعملا اذه ىلع كوشلا ريغب اهيلع شرعي نأ هل كلذكو

 . هلثم يف

 مث موق لزنم يف رمت ةيقاس نم ىقسم هل لجر نع هلأسو : ةلأسم
 ا بحاص لاق موي لك يقسلا لعجو زوم هضرأ عرز ةيقاسلا بحاص

 . كلذ هل له موي لك ىلع رمت كعدأ الف ةرم مايأ ةينامن لك ىلع رمت تنك اغ
 . دارأ ام لك ىقسيو هعنمي نأ هل سيل لاق

 اقيرط جرخي نأ بلطف . لجر لام يف هلامل ىقسم هل ناك نمو : ةلأسم
 أنيط هيط وي الو هيف يضمي هلام ضرألا بحاص هل حابأف هلام ىلإ هتيقاس ىلع
 ةثوعو هيطوي و هضرأ عطقي نأ دارأ نإو . كلذ ريغ هيلع سيلف . ةثوعو الو

 . ًاملسم ًاقيرط هل جرخأ

 . باوجلا يفو . ةيقاسلا ىلع زاوجلا ركنأو لجرل ةيقاسب رقأ نميف : ةلأسم
 لجر يف يأرب كفرعأ ينأ تركذو يلع نب دمحم ىلإ مساقلا يبأ نب رمع نع
 . انعم يذلا نأ هللا كمحر ملعاف . ةيقاسلا ىلع زاوجلا ركنيو لجرل ةيقاسب رقي
 هتيقاس ىلع قيرطلل بلاطلا ىلع نأ . هل رفغو هللا همحر يلع وبأ هب بتكي ناكو

 بتكي ناكو . هضرأ ىلإ هل ليبس ال هنأ جتحاو ةنيبلا زجعأ نإف . هقيرطب ةنيبلا

 داوب وأ . هنم عنميال قيرط وأ زئاج قيرطب لصتت لجرلا اذه ضرأ تناك نأ
 ضعب نم هضرأ ىلإ لخدي نأ هنكميو هيف سانلا زوجي امم رهاظ وأ ة ةجرشب وأ

 عضاوملا كلت
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 هتيقاس ىلع زوجي نأ هلف سانلا ضورأ اهب ةربدم ةروضحم هضرأ تناك نإو
 ىضم كلذك تناك نإ دارأ هنإ انعم يذلا . هريغ نمو . اهنم هؤام يرجي يتلا
 تناك ولو . ءاش ثيح نم ىضم رهاظ وأ ةجرش وأ داو يف اذإ ءاش ثيح نم

 . كردأ ام ىلع فرع ثيح هئام ىلع زوجي نأ هلف ةيقاسلاب ةريدم ةروضح هضرأ

 نأ الب كلذ الإ هيلع سيلف هضرأ لجرلا هل حابأ ناف . عجر . مهبرضي الو
 ةيقاسلا يف نكت مل ولو . ةرمثلا لمحو هدامس لمحو هعفانمل ةثوعو الو انيط هيطوي
 ةيقاسلا ىلع هئام ىلع زوجي نأ هل دب نكي مل ةلاجأ ةيقاسلا يف ناك نإو . ةلاجأ

 عبت ءاملا هقبس ناف هؤام هقبسي الو قيرط نم اهيلإ لصي مل اذإ . ةلاجألا دسل

 ةلاجأ ىلإ هقبسي هؤام ناك اذإ كلذ ريغ قيرط هل ناك ولو هتلاحا دسل ةيقاسلا

 دق نكلو ةنيب الب قيرطلا هذه نم يلع يبأ سفن يف ناك دقو . هتلاجأ ريغ

 مكحي مل و . نمثلاب هخسن يفو . نمثب هزيجي اضعب نأ انغلب دقو . كلذب لمع

 ليق دقو لاق . هريغ نمو . باوجلا يف اذكه كل تفصو اهب الإ ىلع وبأ

 نكت مل ولو هئام ىلع يضمي نأ هلف هريغ لام ىلإ وأ هلام ىلإ ءاملا هقبس اذإ

 . "هريغ لام ىلإ هقبسي ىتح ليقو . ةلاجأ

 عباتلا قيرط ف باب

 زئاج ةيقاس اهيفو ضرأ هل تناك لجر نع هتلأسو يراوحلا يبأ نعو

 اهيف ةيقاسلاو ةصح اهيف هل يقبو . ضرألا كلت هتجوز ىضق مث . موقل
 قيرط نم ىلع ةيقاسلاب رضي اذه نيجو نأ الإ امهالك نانيجولا ةجوزلل ناك

 مهل ةيقاسلا تناك نإف . ةيقاسلا هل تناك نم ىلع قيرطلا لاقف . موقلا

 ردقب نينيجولا باحصأ ىلع اورمي ةصحلاب اعيمج مهيلع قيرطلا ناك اعيمج
 نوكت اذكهو . مهتصح ردقب رخآلا نيجولا باحصأ ىلع اورمي مث مهتصح

 . يقاوسلا باحصأ ىلع قيرطلا
 هلام ضرألا بحاص هل حاباف هلام ىلإ هتيقاس ىلع اقيرط جرخي نا بلطف لجر لام ىلع ىقسم هل ناك نمو(١)

 . املسم اقيرط هل جرخيلف ةثوعو هيطوي وأ ضرا عطقي نا دارا ناو كلذ ريغ هيلع سيلف ةثوعوالو انيط ىلوي مل و ىضمي
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 نم هلام ىلإ يضمي نأ هل له ىرجمل ءام قيرط هل لجر نعو : ةلأسم
 . .. هئام تقو يف هلام ىلإ رمي نأ هل امنإف ءاملا تقو ريع

 هلام اهنم ىقسي لجرل ةيقاس هيف بارخ لام هل لجر نع لئسو : ةلأسم
 بارخلا لاملا بحاص نأ مث بارخ وهو لجرلا لام يف هئام ىلع يشمي ناك

 هقيرط لازأو . ةملسم ةيقاس ىقسملا بحاصل لعجو هرمعو هلام ىلع ينب

 وهو لاملا يف هئام ىلع اهيف يشمي ناك ئتلا قيرطلا ىلع ديزي زئاج قيرط ىلإ
 . هؤام هقبسي سيلو . ةريثك ةدايز بارخ

 امنإو . مدقتم تباث فورعم قيرط ىقسملا بحاصل نكي مل اذإ هنإ يعم لاق

 فاخي الو لاح ىف عطقني مل قيرط ىلإ هلوحف لاملا يف يشمي ناك هنأ كوردملا

 لوح يتلا ةلاجألا نم هءام دس اذإ ناكو . تومت ال زئاج قيرط لثم هعاطقنا
 ىتلا هيلإ لئاجألا برقأ نم هتيقاس ي هءام دس امدعب يشمي ش قيرطلا اهنع

 هلام الو هريغ لام ىلإ هؤام هقبسي ل ًاقفار ايشم ىشمو هءام اهنم دسي

 انالمح ناك ولو كوردم ةفورعم قيرط هل تناك نإف كلذ نم رثكأ هيلع نكي
 هل لاق نم لاقو . ًريثك الو .اليلق لوقلا ضعب يف هنع هلوحي نأ هل نكي مل
 قيرطلا ةزوح ىف ةدايزلا ف كلذ هب زوابي الو ًاعارذ نيعبرأ ىلإ هنع اهلوحي نأ

 هئام قبس يف لودعلا رظن يف ةرضملا كلذ يف هيلع نبت ملام . اهلإ هلوحي يتل
 . كلذ ريغ وا

 , ضرألا بحاص دارأ موقل جلف اهاشغي ضرأ هل لجر نعو : ةلأسم
 الإ كلذ هل سيل لاق . يتاسلل محاقم نصحلا يف لعجيو هضرأ ىلع نصحب
 ضرألا ىلع ناك دق هنأ جتحا ناف تلق . نصحلا نم ةروص الإ جرخي نأ

 هلف لاق . لدع ةنيب كلذب تماقو يتاسلل محاقم هيف تناكو لبق نم نصح

 . لبق نم تناك اك مجاقم اهيف لعجيو . اهيلع نصحب نأ
 . لزانم مهلو لام يف ءاكرش نعو . هللا دبع يبأ نع دجوي امم : ةلأسم

 نك تالخن هلزنم يفو . لاملا كلذ ىلإ هلزنم فرعي ناسنإ لك دارأ هنأ :يعم

 . حوتفملا بابلا بحاص يلاوي لاملا نم ءاملا نهيلإ يرجي مسقلا لبق نم برشت
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 بابلا ةيحان عقوف . بابلا دس مهسلا ةلاجأ لبق مسقلا دنع اوطرش اومسق املف

 نأو تالخنلا يقس . بابلا بحاص بلطو هدس بلطف . بابلا بحاص ريغل
 تنأو . مسقلا لبق لبق بابلا دس انطرش دق لاق . تالخنلا ىلإ بابلا نم زوجي

 هءام عبتيو لذلسي بابلاو . تباث طرشلاف . كلزنم لإ الخدم ركذت ل رضاحم

 ىلإ هؤام هقبسي مل اذإ اذإ معن رثؤملا وبأ لاق . ءاملا هنم لخدي يذلا لزنملا لإ

 لاق . هريغ نمو قيرطلا هل ناك هريغ لام ىلإ هؤام هقبس نإو . هريغ لام
 ناك هلام ىلإ وأ هريغ لام ىلإ هقبس ولو لاق نم لاقو . اذه ليق دق معن
 . هئام ىلع قيرطلا هل

 هيلع يذلا امأو . دمحم نب ديعس ىلإ ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اهعطق هل سيل هنأ يعمف كلذك ةكوردم ةقرطم ًاقيرط تناك نإف عباتلا قيرطلا
 قيرط كلانه نكي مل نإو هيلع نالمح يه امنإو . هل اهنأ ملعي ىتح اهلاحب يهو

 ليق دق هنإ يعمف . مكحلا يف عباتلا قيرط نم هلام يف همزلي وه امنإف اهنيعب
 ءامل بحاص ناك الو . ليئاجأ هعم نكت مل اذإ هلام رمعيو اهملسي نأ هل
 هؤام هقبسي ل تاحابملا نم عنمي ال ثيح نمو هريغ قيرط نم هلام ىللإ رم اذإ

 بحأو . هريغ لام ىلإ الو هلام ىلإ هؤام هقبسي مل اذإ ليقو . هريغ لام لإ
 ىشمو ةرامعلا يف هممي اذإ هريغ لام ىلإ الو هلام ىلإ هقبسي مل اذإ لوقلا اذه
 . كلذ مهفاف اطسو ايشم هيلإ

 ىقسم هلام يف هيلع ناك لجر يف لوقت ام هل تلق ديعس وبأ : ةلأسم
 سيلو . هب ءاج اذإ هئام ىلع زوجي اذه لام نم ءاملا بحاص زاوجو هريغل

 نأ لاملا بحاص دارأ مث . لاملا يف يضمي هنأ الإ فورعم قرطم قيرط كلذل

 ىتح رئاجلا قيرطلا يف يضمي عباتلا عديو ةملسم ةيقاسلا عديو هلام ىلع يني

 هقبسي مل اذإ هنإ يعم لاق . كلذ هل له . لجرلا اذه لام نم جرخي هءام ىقلي
 ام ةلأسملا هذه يف اولاق اذكهو . كلذ هلف هريغ لام ىلإ وأ هلام ىلإ هؤام
 ىلع تناك نإف كالمألا يف تومي امم يهو ًاكالمأ عجرت زئاجلا قيرطلا نكت م
 هلاحب لاملا عديو عباتلا كلسم عطقي نأ زجي مل اذه
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 لوأ لخدت تناك نإو . عباتلا هيلع هقحتسي ام ىلع هلام يف جرخي وأ ءاش نإ

 ىضم ام ىلع كلذ هلو . زئاج هذهف تاوملا ىلإ اهنم جرخيو تاوملا نم ةيرقلا
 عباتلا عديو هلام ىلع يني نأ هل نأ اولاق ام ىلعف هل تلق . ةلأسملا لوأ يف
 هدسي ىتح ما هءام ءاملا بحاص بلقي ام نيح كدنع له . زئاجلا يف يضمي

 هريغ لام وأ هلام ىلإ هؤام هقبسي مل نإف . هبعتي ال يشم ىلع يضمي مث ةقثويو
 بلق اذإ ليق دق هنإ يعم لاق . ذئنيح هلام ىلع ينيي نأ لاملا بحاصل ناك

 . هبعتي ال ًايشم يشمي ش هتلاجأ ىلإ عضاوملا برقأ نم دسيو هءام ءالا بحاص

 ينبي نأ لاملا بحاصل ناك . لاحلا اذه ىلع هؤام هقبسي مل اذإف هرضيالو
 هءام بلقي نأ لبق اهمكحيو . اهلك هتلاجأ دسي اولاق لاقو . اذه ىلع هلام

 برقأ نم اهدسيو اهدحو اهنم بلقي يتل ةلاجألا الإ هيلع ىقي ال ىتح
 . هظفل سيل هلوق نم ىنعملا اذهف . كلذ زاج اذه ىلع ناك اذإو . اهيلإ عضاوملا

 يف كلذ زيجي . اعارذ نيعبرأ ىلإ قيرطلا ليوحت زيجي نم لوق ىلعف هل تلق
 . ءاوس هنأ يعم لاق . اضيأ قاوسلا

 اهيلع ةيقاس بحاص يف هللا همحر يلع نب ىسومل باوج نمو : ةلأسم

 ىلع ربجيو دوع ثيح محقني لاق رودي نأ ىل ءاملا هتوفيو ةمحقم هل رادج
 . ةمدقتملا ردجلا رسك

 محاقم ءاملا يلات ىلع سيل حبسمو رهزألا لاق رفصألا باتك نم : ةلأسم

 يراوحو . حبسم لوق يف كلسي قلغي ال باب نوكي نأ الإ قلغي باب الو
 امأو يراوحو حبسم لاقو . اسبي نيعارذ نوكي هنأ ءاملل عباتلا قيرط الاقو
 . عرذأ ةثالثب اذهل مكح هنإف رشبم
 . هلزنم عبات قيرط هل نأ الزنم هلام يف ىنب مث عبات قيرط هل ناك نمو : ةلأسم
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 امم عسوأ تكردأو نيلام نيب تناك اذإ عباتلا قيرط نع لئسو : ةلأسم
 اهاكرتي ىتح هيلي امم دحاو لك . اهاقيضي نأ امهل له عباتلا قيرطل هب هب مكحي
 نيب قيرطلا تكردأ نا كلذكو هل تلق . اهلاحب كرتت اهنأ يعم لاق . نيعارذ
 دهشي فيك دهشي نأ دهاشلا دارأو اثدح اهب لجر ثدحأ ةيق ةيقاسو . نيلام

 انهاه لاملا اذه تكردأ نأ دهشي نأ هل ينبحعيو . هملعب دهشي هنأ لوقأ لاق

 هملع ناك نأ . دحأل اكلم كلذ نيب اميف ملعأ الو . انهاه ةيقاسلا هذهو
 . كلذك

 تلق . نيعارذ لاق . هل مكحي مك هتيقاس قيرط لظ ناف تلق : ةلأسم
 دقو . نيعارذ نم رثكأ ةيقاسلا قيرط جراخ لاملا نم عضوم يف ناك نإف
 نأ اودارأف نيعارذ نم رثكأ قيرطلا لفسأ نم ناكو رخآ عضوم نم بهذ

 نم . هيلع قيرطلا ناك ام سايق ىلع جرخي لاق تيمع ثيح نم اهوجرخي

 عسوأ نوكي نأ الإ معن لاق نيعارذ عباتلا قيرط سيلأ تلق . لفسأو ىلعأ

 مكحف هل تلق . هيلع وه ام ىلع وهف عسوأ هقيرط قيرط اذهو هلاحب وهف
 ىلع رمت قيرطلاو ةيقاسلا هيلع يذلا لاق نإف . معن لاق كلذك اهلك قيرطلا
 ىلع رمت قيرطلا لاق . يلام بناج يف يه لاق وأ يلع يه سيل لاق . هلام
 . ةنيبب حصت نأ الإ اهتماقتسا

 . هنع هتلأسو ديعس يبأ نع مامز نب دمحم نب هللا دبع عمس امم : ةلأسم

 . زئاج قيرط نم قرفت عبات قيرط تناك اذإ . هللا هدعسأ ديعس وبأ لاق
 ىلل ًاباب حتفي نأ لام اهيلع هل ناك نملو . زئاج يهف زئاج قيرط ىلإ يضفتو
 ىلإ يضفت . عبات قيرط عباتلا قيرطلا اذه نم قرفت تناك نإف تلق . هلام
 . معن لاق زئاجلا ةلزنمب يهأ زئاج قيرط

 هتجوز ىضق مث موقل ةيقاس اهيفو ضرأ هل تناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 امهالك نينيجولا ةجوزلل ناك اميف ةيقاسلاو ةصح اهيف هل يقبو . ضرألا كلت

 . موقلا قيرط نم ةيقاسلاب رضي اذه نيجو نأ الإ
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 تناك ًاعيمج مهف ةيق ةيقاسلا تناك نإف ةيقاسلا هل تناك نم ىلع قيرطلا لاقن

 اورمي مث مهتصح ردقب نيجولا باحصأ ىلع اورمي ةصحلاب عيمج مهيلع قيرطلا
 باحصأ ىلع قيرطلا نوكت اذكهو مهتصح ردقب رخآلا باحصأ ىلع
 . يقاوسلا

 ضرألا بحاص هل حاباو لجر لام ىلع ىقسم هل ناك نمو : : ةلأسم

 دارأ نإو . كلذ ريغ هيلع سيلف ةثوعو الو أنيط هيطوي ا و هيف يضم هلام

 . املسم اقيرط هل جرخيلف أنيط هئطوي وأ هضرأ مطقي نأ
 ىلإ هقبسي هيلإ رودي نأ ىلاف لجر ناتسب هؤام لخدي لجرو : ةلأسم

 لاتحيو . اهتلاح لثم ىلع نوكتو رسكت ال ةمئاقلا ردجلا نأ انيأرف سانلا لاومأ
 . كلذ لبق نم هيلع لاتحي ناك ام هئامو هتلاجأ ىلع لجرلا

 ةيقاسلا عبتيو ءاملا يقسي يذلا نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هيلجر قلعيف هتيقاس ىلع يضمي نأ هل دب الو قيرط اهيف محقني نيناتسب يف يهو

 . ال لاق بارتلا كلذ همزلي ةيقاسلا ىلع رام اهلخدي امنإو نيتاسبلا نم بارتل

 لاق . اهناكم دري نأ همزلي ةلافط رادجلا نم رسكف محقنا نإ كلذكو تلق
 ناتسبلا يف هئام ىلع رميو تلق . نامضلا هيلع يلع وبأ لاق . هيلع سأب ال

 تلق . معن لاق . ناتسبلا يف هتيقاس عبتي نأ هنكمي مل اذإ رمي نأ هنكمأ ثيح

 . معن لاق هضرأ يف رمي الو اقيرط هل جرخي نأ لجرلا ىلإ بلطي نأ همزليق

 . هئام ىلع رم كلذ هرك نإو

 رهنلا باحصأ بلطو ملظ رثأ هنأ ملعي ال نصح هيلع رهن نعو : ةلأسم

 ةلاجأ هدنع تناك نإ لاق . كلذ نم نصحلا بحاص عنتماف . مهرهن لل اقيرط

 . مهرهن اوبحشي نأ اودارأ نإف تلق . كلذ هيلع سيل الإ و لوخدلا نم دب الف

 يضقنا . رادجلا رسك عنتما نإف . لوخدلا يف مهل نذأي نأ هيلع مكحي لاق

 : هلبق يذلا بابلا يف ءيش هنم مدقت دقو بابلا
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 اهنع راضملا فرصو قرطلا ىف ثادحألا ىف باب

 ف ريجألا هحرطيف هلزنم نم دامس هل لمح ردجأ رج ًأتسا لجر نعو

 كلذب ذخؤي ليق هنأ يعم لاق . رجتؤملا وأ ريجألا كلذب ذخؤي نم . قيرطلا

 هرمأ هنأ حص نإف هل ا كلذب هرمأ هنأ حصي ىتح ثدحملا وهو . حر اطلا

 ماحلل زوجي له تلق . ًاعيمج هب ناذخؤي هنأ يعم لاق . هب ذخؤي نم . كلذب
 ف ىأر اذإ هنإ يعم لاق . رجتؤملا وأ ريجألا امهدحأ ذخأي نأ هرم أب مئاقلا وأ

 لاملا بر ناك نإف تلق . كلذ هل ناك ذوخأملا كلذب يفي نأ ءافولا كلذ

 ءاوس هلك هنإ يعم لاق . كلذب ذخؤي نم رجتملا رمأ لماعلاو . لماعلا رمأ
 . ءافولا مهب . اعيمج مهار نإف هل تلق . كلذ يف ءاوس رجتملاو لاملا برو لماعلا

 . ءافولا هب ىأر اذإ لاق . رخآلا كرتو مهدحأ ذخأ هل له .. مهدحأ ذخأ نإ

 رادجلا طقس ةجحلا هلانت ال ثيح بئاغ لجرل رادج نع لئسو : ةلأسم

 نكي مل نإو . ليكو هل ناك نإ هليكو ىلع جتحي هنإ يعم لاق . قيرطلا يف

 رذع هل نكي مل نإف . ارذع هل لعل هل جتحي اليكو مكاحلا هل ماقأ ليكو هل
 . هلام نم قيرطلا نم جرخأو . ةرجألا طسوأ هيلع رجؤتسا . هلام نم جرخأ

 هنا يعم لاق . قيرطلا يف طقاسلا رادجلا اذه الإ لام هل نكي مل نإف تلق

 مل ناف . هلام نمف ةميق هل نكت مل نإف . هجرخت ةميق هل ناك نإ هنم جرخي

 تلق . مهقرط حالص نيملسملا ىلع ناكو . ةجح هيلع نكي مل لام هل نكي
 رادجلا بحاصل سيلو رادجلا اذه بارت عضي نأ نيملسملا دحأ هجرخأ نإف هل
 عضاوملا برقأ يف لعج مكاحلا مكحب جرخأ اذإ هنإ يعم لاق . هيف هبارت لعجي لام

 هعضي نأ هيلع يدنع ناك بستحم هجرخأ نإو . هيف نامض الو . هتلازإ نم
 . هنمام يف

 نم جرخيأ متيلا لام نم قيرطلا يف ناك اذإ رادجلا نع لئسو : ةلأسم
 . ليكو ميتيلل سيلو . ميتيلا لام
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 كلذ ف ةجح هل تناك نإ اف . هيلع جتحي اليكو متيلل مقي ماجلا نأ يعم لاف

 ىلع متيلا رادج ناك نإف هل تلقو . ميتيلا لام نم كاحلا هجرخأ الإو ثدحلا

 . هعادصنا ناب دقو قيرطلا يف طقسي نأ هنم فاخي رادجل اذهو . زئاج قيرط

 . رادجلا اذه حرطي ميتيلا اذه ليكو ذخأي نأ مكاحلا ىلع لاق
 هل نكي مل نإاف . قيرطلا يف ثدحلا ةلازاب هذخأ رادجلا اذه طقس اذإف

 . قيرطلا نم ثدحلا ةلازإو رادجلا اذه حرط همزلأو اليكو هل كاحلا ماقأ ليكو

 بئاغلا كلذكو . متيلا لام نم اا هحرط متيلل لكوتي نم دجي مل نإف

 لبس ىلع ب بئاغلاو متيلل ليكولا ةماقإ ريغ ريع نم كلذ لعفي نم مكاحلا دجو نإف

 . هللا ءاش نإ زئاج وهف ةلأسمل
 مكحي له قيرطلا ىلع عقي نأ فيخ اذإ رادجلا يف لوقت امف تلق : ةلأسم

 . معن لاق هحرطب

 ذخؤي نم نيملسملا قيرط يف اثدح ثدحأ اذإ دبعلا نع لئسو : ةلاسم
 ليزت ةجح هل تناك ناف هديس ىلع جتحي هنأ يعم لاق . قيرطلا نم . هتلازاب
 سبح الإو لعف ناف قيرطلا نم ثدحلا ةلازاب ذخأ الو ثدحلا ةجح هنع

 لاقو . اهريغو قيرطلا نم ثدحلا جارخال هدبع قلطي وأ ثدحلا ليزي ىتح

 دبعلا نم فيخ وأ ًابئاغ هديس ناك نإ اف . هتبقر ف قلعتم وهف دبعلا ثدحأ ام

 امإف هيلع جتحا هديس رضح اذإف . هديس رضحي نأ ٩9 سبجلاب هنم قثوتسا

 نإو . هتيانج جرخاو هتيانج يف عيبف هيف نذأ ءاش نإو . ىنج امب هيدفي نأ

 عمسيو هنع عفدي اليكو بئاغلل مكاحلا ماقأ ة هجح هلانتال ثيح ابئاغ ديسلا ناك

 هتجح بئاغلل ىنثتساو هيلع حص امب دبعلا يف مكحلا مكاحلا ذفناو . هتجح هل

 . رضح اذإ
 ةلاجأ اثدح نيملسملا قيرط ىلع ثدحأ نميف لوقت امف هل تلق : ةلاسم

 . اهتلازاب مكحي له ةرطنق وأ
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 ناف . هل تلق . كلذ ليق دق هنا يعم لاق . قحب هل ةتباث اهنا وه حصي ىتح

 اثدح هنم ناك كلذ نأ حصي مل ام ةثرولل كلذ تبثي له كلذل ثدحملا تام

 امغ نإ كلذكو . هل تلق . يدنع اذكه . معن لاق . قح رهغب قيرط ىلع

 ملعي مل ام تباث وه . ءاوس هلك كلذ وحن وأ امرك ىشح وأ قيرطلا ىلع
 قيرطلا عطقي نأ الإ ليق ة هنأ يدنع اميف كلذك هنأ يعم لاق . لطابب تبث هنأ

 لعف هنأ ةنيبلاب كلذ حصي ىتح كلذ ليزأ تامو قيرطلا عطق اذإ ليق هنإف

 . قيرطلا يف هل تبثي قحب كلذ
 ءيش لخدف كوشلاب هءانب ممكو ىنب يذلا يف لوقت امف هل تلق : ةلأسم

 اميف ليق اذكه يعم لاق . كلذ فرصي له . قيرطلا ىوه يف مامكلا نم
 باحصأل عبات قيرط هلام بنج ىلإ هل ناك لجر يف لوقت امف هل تلق . يدنع

 لاق . فرصي له قيرطلا ىوه يف لخدف كوشلاب رادجلا ممكو ىنبف ءاملا
 تناك نإف هل تلق . كلذ مهل ناك قيرطلا باحصأ كلذ بلط اذإ هنإ يعم

 زئاوجلا ماكحأ اهماكحأ نوكت له زئاج ىلإ زئاج نم ذفنت قيرطلا كلت
 اميف ليق اذكه معن لاق .. لاومألا بابرأ بلطي م ولو . كلذ فرصيو

 باحصأل نكي ملو هلام يف قيرطلا وه جرخأ نإ تيأرأ هل تلق . يدنع

 مث مهئام ىلع هلام يف لجرلا ىلع نوزوجي اوناك امنإو قرطم قيرط لاومأل
 0 له . قيرطلا ىوه يف رادجلا مك لخدف هلام يف قيرطلا جرخأو . ىنب
 باحصأل لبق نم نكي مل و هضرأ يف قيرطلا جرخأ اذإ هنإ يعم لاق . ز

 تناك نإ هنأل مامكلا ةلازاب هيلع مكحي ال نأ ينبجعيف قرطم قيرط لاومألا
 مهيلع دلوتي ام ىلإ مهرطضي نأ مهل سيلف لصألا يف هل اهؤامس هل ضرألا

 . ةثوعو الو ًانيط مهيطوي الو . ررضلا هيف
 اطخ ةالسلاو قيرطلا نم رجحلا عدسي يذلا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . فالتخاب هعضوم نم هليزي ىتح
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 وأ أطخ راضملا نم هيلع نمأي ثيح هعضيو , هجارخإ هيلع لاق نم لاق
 دمعتي ل ام أطخلا ف هلي زي الو . دمعلا يف كلذ هيلع لاق نم لاقو .

 بناج يف امهحرطي نأ هل له قيرطلا نم امهذخأ نإف هل ثلق . ذ ٢
 امهعقوأ ذإ كلذ ةزاجا يناعم نم دجوي امب كلذ ليق دق هنإ يعم لاق . قيرطلا

 يف الإ كلذ هل سيل لاق نم لاقو هريغ وأ قيرطلا بناج يف رضي ال ثيح
 اهسبح يف لعجت اهنأ دجوي دقف ةالسلا امأ . هريغ لاق . حابم عضوم يف وأ هلام

 ىلع هضعب حرطي سانجالا رئاس كلذكو . طرقلا يف حرط طرق الس ناك نإ

 ذخؤيو كلذ يف رظنيف زاج كلذ نم لعج ام ثيح لاق نم لاقو . ضعب
 ( . هنم قحلاب

 نوكي له ءانبلاو يقاوسلا لثم قيرطلا يف ثادحالا هذهف هل تلق : ةلأسم
 اذإ نيملسملا مكح عنتمي مل ام هتئطخت زوجت الو كلذ يف نومأم كلذل ثدحلا
 تيأرأ تلق . هلدعو هقح لمتحا اذإ يدنع اذكه لاق كلذ ةلازإ هنم بلط
 هتلازراب مكاحلا مكحو . هثدح لطابب ةنيبلا موقتف توميو قيرطلا يف ثدحي لجرلا
 نإو هولازأ اوؤاش نإ رايخلاب ةثرولا نأ يعم لاق . كلذ ةلازا ةثرولا ىلع له
 لعف نم هلطاب تبث اذإ ةرجألاب هليزي نم كلاهلا لام نم كلذل اورجتيا اوؤاش
 . يدنع كلاهلا لام نم هتلازإ ناكل كلاهلا

 زئاج ريغ وأ زئ زئاج قيرط ىلع الزنم ثدحأ اذإ إ لجرلا نع هتلأ اسو : ةلأسم

 ضرأ تناك وأ بازيملا ةلازإب هبلاطو بستحم هل بستحاو ابازيم هيلع ثدحأو

 قيرطلا اذه ىلإ رئبلاو ثيغلا ىرجم عفر ىتح اهسبكو . ةقفاخ لزنمل اذه
 نأ ذأ يعدا ناف هل تلق . ثدحم نأ هل سيلو هلك اذه ةلازإ هيلع نأ يعم لاق

 قيرطلا ىلإ ناك هبازيم نأو اميدق ًاينبم لزنملا ناك وأ قيرطلا ىلإ لزنملا اذه ىرجم
 . هريغ دحأ كلذ فرعي ل و
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 هل تلق . هثدحأ ام ةلازإ هيلع ناك الإو كلذ نم يعدا امب ةنيبلا هيلع لاق

 كلذ ىلإ رخا لزنم يراجم لعجي نأ هل له لوأل بازيملا يف هلوق تبث نإف
 نأ يعم لاق .. ثر املك بازيملا اذه ددجي نأ هلف تلق . ال لاق . بازيلا
 هيف ناك يذلا وكلا نع هليزي الو هضرعو بازيملا لوطب هناكم يف هديدجت هل

 تلق . هتلازإب هيلع م لعف نإف . هنم ابيرق الو هبنج رخآ عضوم ىلإ لرألا

 هل له . قيرطلا ىلإ اهبازيم لعجو ةفرغ لزنملا اذه حطس ىلع ىنب نإف هل
 بارخ ضرأ بناج ىلإ لجرلا اذه ىنب ناك نإ تيأرأ هل تلق . ال لاق كلذ

 قيرطلا تجرخاو بارخلا اذه رمع مث تباث قيرط اهيفو . اهيف نورمي سانلا
 اذه ديدجت لبق هلزنم ءانب نأ لجرلا اذه حصأو . لزنملا اذه بناج لل

 قيرطلا هيف تبث يذلا عضوملا ىلإ هطئاح ىرجمو هبازيم لعج دق ناكو . قيرطلا
 نأ يعم لاق . هثدحأ ام ةلزإ همزلي الو هثادحا تبثيو ةجح هل نوكت له
 . ةلاحم ال قيرط يف وأ هريغ لام يف تناك هثادحا نأل هليزي نأ هيلع

 يف نيملسملا قرط نم قيرط يف هثدحأ ثدحب رقأ لجر نعو : ةلأسم
 ثدحلا اذه ثدحا هنأب رقم وهو هنم لاز اذه لاملا نا مث رخآ هل لام ىلإ هلام

 . ثدحلا ةلازإب ذوخأم ثدحلاب رقملا نا يعم لاق . ثدحلا اذه ةلازا مزلي نم
 اهيلع ىرجت ال زئاج قيرط يف اذه ناك اذإ هليزي ىتح سبح لعفي مل نإف

 . قيرطلا لهأ كلذ بلطو كالمألا اهيلع ىرجي قيرط يف ناك وأ كالمألا

 ةردس وأ رئب بصم وأ ةمهاسم اهيف ناك اذإ زئاجلا قيرطلا نعو : ةلأسم
 ثداح هنم ءيش وأ اذه نأ حصي ل و ةمرص وأ هيلجر ةلخن و قاس تاذ ةريبك

 زئاجلا قيرطلا نم هتلازاب مكحي الو اهيف اتباث اذه نوكي له زئاجلا قيرطلا ف

 رجشلا الا تبث قيرطلل ًاعطاق نكي مل و هثودح حصي مل اذإ ديعس وبأ لاق
 الإ اهب رضأ امو هفعس وأ هناصغأ قيرطلا ىلع لام ام اهنم عطقي هنف لخنلاو
 . اهنع لازي قيرطلل اهماكحأ نإف ةرجشلا وأ قيرطلا طسو يف ةلخنلا نوكت نأ
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 راضملا فرصو قرطلا حالصاب رمأي نأ هيلع له مكاحلاف هل تلق : ةلأسم

 يف بستحاو دحا هيلإ عفر اذإ امأ لاق . هيلإ إ عفري . م كلذ هيلإ عفر اهنع

 ىلإ هغلبيو . هنم عمسي نأ هيلعف هنيعب ثادحألا نم ءيش ىلع بستحم كلذ

 نإ رايخلاب هنأ يدنعف عفري مل ام امأو . هريغتو كلذ حالصا نم هيلع لع ردق ام

 هيلإ ىهتني ىتح كلذ كرت ءاش نإو هحلاصمب موقي نم اطايتحا كلذل ماقأ ءاش
 . هكرت هعسي ال ام هملع نم كلذ يف هل نيي . ام

 يف قيرط لثم ثدح عضوم يف نأ ملعي مكاحلا ناك اذإ هل ليق : ةلأسم
 . كلذ لبق نكي مل ثدح هيف ثدحأ وأ قيرطلا عطق وأ باب وأ هعضوم ريغ
 هريغي نأ هيلع له مكاحلا ةلزنمب لزن مث هذه هتلزنم لبق هب ملعي مكاحلا ناكف
 لاق . بلطي مل ام كلذ هيلع الو . هل مأ دحأ كلذ بلطي مل ولو هيف هملعب
 نكي مل هقح نكمي هنإ هوجولا نم هجوب جرخم :.دحلا اذهل نكمأ اذإ هنإ يعم

 كلذ يف بستحم بستحي ىتخ هملعب كلذ ين ضرعتي نأ يدنع مكاحلا ىلع
 ردقو ةجح كلذ يف هيلع تحص نم ىلع فاصنالا همزلي كلانهف قيرطلا

 ىعداو هيلع حص وأ هثدحب ثدحملا رقأو كلذب مكاحلا ماق نإو . هفاصنإ ىلع
 هل نمم وه هزأل يدنع كلذ هعسوو جرحلاب هذخأ اجرخ كلذ يف هل نأ

 نإ اهلهأل اهرمأ ىتلا لاومألاك قيرطلا سيلو هريغل اك قيرطلا يف باستحالا
 قح ثدحلا يف هلل نكي مل اذإ هوكرت اوؤاش نإو . اهيف مهقح اوبلط اوؤاش
 ناك ةبوقع ثدحلا يف ناك اذإف مكحلا هيلع اهب موقي ةبوقع ثدحلا قحتسي

 . قحلا بحاص هبلطي ل ولو مكاحلا لل إ هرمأ

 بئاغ غ هحرط يذلاو قيرطلا ف حورطم بارت نع .7 ةلأسم

 اذإ كلذكو هل يق . هثدح نم ناك اذل يدنع اذكه لاق . هلام ف ,
 . بارتلا لثم وهأ بئاغل قيرطلا يف ًاعقاو ارادج ناك
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 جرخي نأ بستحملل زوجيف هل ليق . هلام يف حرطيو يدنع اذكه لاق
 ينعأ هخسن بئاغلا وأ متيلا لام يف هحرطيو قيرطلا نم ميتيلاو بئاغلا بارت
 نأ يعم لاق . بئاغلا لام يف بئاغلا بارتو ميتيلا لام يف متيلا بارت حرطي
 . كلذ هل

 , حرطي نيأ ه نل فرعب الو قيرطلا يف بارت ناك نإف هل لبق ةلأسم

 . اهرضي مل نإ اهنم عضوم يف وأ قيرطلا حلاصم يف قرفي هنأ يعم لاق .
 لاح ىف اهنم ثدحأ ام ثادحألا ليزي نأ ك احلا ىلع نإ لاقو : ةلأسم

 نأ هل له . ًامكاح نوكي نأ لبق قيرطلا يف ثدحأ امف هل تلق . همكح
 هيهنيو كلذ ى . ًابستحم لعجي نأ الإ كلذ هل سيل نأ يعم لاق . كلذ ريغي

 اولازأو اوهتنا نإف نيثدحملا ىلع جتحيو . كلذ ةلازإ يف " هل لعجيو هيل
 ردقب كلذ يف اوددم اذإ اوسبح الإو اوهتنا نإو . كلذب اوذخأ الإو مهثدح

 هجارخأب ذخؤي نم قيرطلا ي ابارت حرطي الجر رجأتسا نم هل ليق . هوليزي ام
 رمالا ىلع حص ن إو . ثدحملا هنأل حراطلا هنأ يعم لاق . رمألا وأ حراطلا

 وأ هيبص رمأ نم لثم . اعيمج كلذب اذخأ ًاعاطم نوكيو هيلع بجي نم رمأ

 قيرطلا يف حرطي نأ هرمأ هنأ لاح ىلع رقأ نإو إو . هيلع ةعاطلا هل نم وأ هدبع

 ذخأ امهدحأ مدع نإف . هعسي الام هيلع حص هنأل كلذب ةنيبلا هيلع تماق وأ
 لام هل امهدحأو . ةجحلا امهلانت ال ثيح اعيمج اباغ نإف تلق . كلذب رخالا
 امهنأل لاملا هل يذلا لام نم هل رجتأي هنأ يعم لاق . لام هل سيل رخالاو

 . دارفنالا ىلع دحاو لك كلذب ناذوخأم

 ذخؤي له انل دامسلا اذه لجر لاقف قيرطلا يف دامس نع لئسو : ةلأسم
 اذه لاق ناف هل تلق . يدنع اذكه لاق . هريغ ىلع حصي ىتح هلك هتلازإب

 نالف ةعلاطم لبق هلك هتلازاب ذخؤي له نالفلو يل
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 تلق . ةكرشلل ايعدم ثدحلاب رقم هنأل هعيمجب ذخؤي نأ ينبجعي لاق
 هلك هب ذخؤي نأ ينبجعي لاق . هلك هب ذخؤي له ةصح هيف هل نأ حص نرف

 ردقب ةرجأ هل نوكتو . ةلمجلا م ىرعتي ال هنأل هعيمج ىف هتكرش لوخدل

 هكيرش ىلع هل مكحي هلام نم رخآلا ةصح

 ىلع ردق الو وه نمل فرعيال قيرطلا يف دامس ناك نإف هل تلق : ةلأسم

 رمألاب ماوقلا ناك اذإ ينبجعي لاق . كلذ فرص مكاحلا دارأو . هتحص

 نأ ينبجعأ هيلع نمؤي حابم عضوم يف هجارخا نكمأو . كلذ يف نيفرصتم

 هلاحب عديو . كلذ ردقب هنم عابي هنم هجارخإ يف ةرجألا نوكيو كلذ جرخي

 لخدي ال نأ ينبجعأ هلك هعيب الإ إ نكي مل ن إو . تاحابملا نم هيلع نمؤي ثيح

 عضاوملا ىلع ةلمتشملا لاومألا بابرأ ذخؤيو هباحصأ الو كلذ يف مكاحلا

 ام نوكي نأ ىلإ كاجلا مهداجأ ةلعب كلذ يف اولتعا نراف . قيرطلا حالصب

 تلق . كلذ يف مهل مكاحلا نم مكحلاب ةيعرلا هالوتيو هنم اذه لثم نم حص

 أموي برطلا يف هب اودمسيل بارتلاو . دامسلا اوحرطي نأ سانلل زوجي لهو

 تبث اذإ . كلذ مهل سيل نأ يعم لاق . هوجرخيو كلذ نم رثكأ وأ نيموي وأ
 نيملسملا ىذا نم نوعلم ل يبنلا نع يور هزأل ىذأ وأ قيرطلل ةرضم هيف

 الإ قيرطلا ىف ف زئاج ريغف ررض وأ ىذأ ىنعم هيف تبث املكف . مهتاقرط يف

 هعنم ىل نيبي الف ىذأ الو ررض هيف تبني ل ام امأو . نذاب ةكولسم قرط

 ىنعمب ىذألا اهلهأ ىلع اهيف عقي وأ رضي مل ام اهب عافتنالا حابم قيرطلا نأل

 . عافتنالا كلذ

 سانلا حرطي قيرطلا يف تركذو . نسحلا نب دمحم نم باوج : ةلأسم
 دسيو مهيلع ركني معنف . تفصو ام ىلعف كلذ مهيلع ركنيأ تلق دامسلا اهيف

 . نيملسملا قيرط نم ىذألا فرصيو هيف
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 حرطم نيملسملا قيرط يف سيلف احرطم هل قيرطلا يف نأ مهنم جتحم جتحا نإف
 قيرطلا نم وه سيلو ءالؤهل حرطم عضوملا اذه نأ ةنيبلاب حصي نأ الإ دامسلا

 هنأ حصي ىتح قيرطلا نم هأ افورعم دامسلا هيف حرط يذلا عضوملا ناك اذإ

 . باوصلاب ملعأ هللاو قيرطلا ريغ نم

 . قيرطلا بنجب ارادج هل ينبي نأ الجر لجر عطاق اذإف هل تلق : ةلأسم
 دحو قيرطلا يف كءانب لخدت ال كنإ هيلع مدقتف عطاقملا لام ىف ناك رادجلاو

 بحاص هيلع فقو رادجلا ىنب املف هانعم فرعي هنأ ينبي يذلا رقأ وأ كلذ هل
 نوكيو . هتلازإ همزلي الو هكرت هعسي له قيرطلا يف لخاد وه اذف . رادجلا

 هثدحأ نم ىلع هتلازإ يعم لاق . هيف هجولا نوكي فيكو . هانب يذلا ىلع كلذ

 ذوخ أم وهف اذهل رادجلا ناك اذإو مكحلا يفو هللا نيب و هنيب اميف مزاللا ىنعم يف

 مثإ هيلع نوكي ال نأ وجرأو . قيرطلا يف ةجحلا توبنل هتلازاب مكحلا ىنعم

 ١ كلذ ىيف ةجحلا هذخأت ل .

 أ لجرو . ناثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا يلع يأ نع : ةلأسم

 هعطاق وأ هلوط يف يداولا ةلبقتسم قيرط يداولا يفو ًاجلف هيف عفرف يداولا ىلإ
 قيرطلا هذه يف ةيقاس جلفلا بحاص لعجف هضرع يف بحش يداو وحنك
 اعونمم ناك نإو . ال مأ ةفصلا هذه ىلع اعونمم نوكيأ هل عضاوم اهنم ىقسو

 . تبثت ال يتلا قيرطلا فرعأ الف نايدولا يف تبنت ال يتلا قيرطلا ةفص امف

 خيشلا نع دجوي دقو . هريغ وأ يداولا يف تتبث اذإ قيرطلا عطقي نأ هل سيلو
 لعجي نأ زوجي الام هيف لعجي الو قيرطلا ةلزنمب هنأ ةوبلك يداو يف ديعس لأ

 . ملعأ هللاو قيرطلا يف

 ثدحأ مث . اهل مكاحلا راكنإ رهش اذإ قيرطلا يف ثادحألا نعو : ةلأسم

 الو ةجح ريغ نم كلذ يف هبقاعي نأ مكاحلل له . قيرط يف اثدح ثدحم

 نم راكنالل ةفرعملا دعب كلذ ثدحأ هنأ هيلع حص اذإ هنإ يعم لاق . ةمدقت

 . ةبوقعلا هيلعف كلذ يف هرذع لمتحي رمأ هل نكي مل و . قيرطلا يف كلذل مكاحلا
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 هريعي نأ لجر هيلإ بلط لجر نع لئسو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هعسي له كلذب ملعي ريعملاو اقيرط ةيقاسلاب عطقي ريعتسملاو . هضرأ يف ةيقاس
 نأ الإ عسي الام ىلع هنيعي نأ هعسي ال هنأ يعم لاق . ةيقاسلا هذه هريعي نأ
 ريعتسملل نوكي نأ لطاب هنأ ملعي ال قيرطلا يف مدقتم قح كلذ يف هل نوكي

 ىرجم هل نكي مل و هراعا نإف هل تلق . قيرطلا ىف كلذ ىلع أكوردم ىرجم

 7 لطاب ريعملا فرع اذإ املاس ريعملا اذه نوكي له . قيرطلا يلع اكوردم

 هيلإ ليبسلا دجي امب ثدحلا كلذ ةلازإ ف داهتجألا ريعملا ىلع نأ يعم لاق

 : عدي الو . كلذ ةلازإ يف داهتجالا دقتعم وهف كلذ ىلع ردقي ال نأ
 هتلازإ لصي نأ ىلإ هل ريكنلا كرت يف ةياغ يدنع هل سيلو ثدحلا اذه توبثل
 . عجر . ثدحلا اذهب ريعتسملا اذه ناعأو هيف لخد اميف ةبوتلا هيلعو

 ثدحم وهأ ملعي ملف قيرطلا يف ًاثدح دجو اذإ مكاحلا نع هتلأسو : ةلأسم
 يف ثدحلا نأ يعم لاق . كلذ يف مكحلا ام . كلذ لبق وأ همكح نيح ين
 حص اذإ كالمالا اهيلع ىرجت ال قيرطلا تناك اذإ هرييغتب رمؤي دجوي ام تقو

 . قحب هنأ حصي ىتح ثدح هنأ

 كاحلا ىلإ هيلع عفر نيملسملا قيرط يف اثدح ثدحأ لجر نعو : ةلأسم
 . ثدحأ ام اهب تبثي تبثي ةجحب جتحي نأ لبق نم تام م . مكاحلا عم هثدح حصو
 كله مث . ةنيبلا يف لجألا بلطو ةنيبب تأي مل و هل كلذ نأب جتحا دق وأ

 . هتجح تتامو كله دق ثدحملا نأ اولاقف ثدحلا اوجرخي نأ هتثرو ىلإ بلطو

 جتحيو هماقم ةثرولا موقي لاق . قيرطلا نم ثدحلا جرخي الو كلذ مهل له
 ةجحب كلذ يف هل اوجتحي مل نإو . ثدحلا جرخأ الإو ةنيبب اوؤاج نإف مهيلع
 . نيملسملا قيرط يف هنأ حص اذإ اضيأ ثدحلا جرخأ

 دحأ ثدحأ اذإ هل ليق هللا همحر ديعس نب دمحم نم باوج : ةلأسم

 . ال مأ كلذب نوذخؤيأ قيرطلا يف اثدح نايبصلا
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 اذإ مهلام نم كلذ جرخيو مهئاصواو مهئابآ ىلع كلذ يف جتحي هنإ يعم لاق
 . مهلقاوع ىلع كلذو مهلاومأ ف مهيلع سيل ليق هنإ يعمو . كلذ مهيلع تبث

 فلؤم طخب هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : : ةلأسم

 . يدمسلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع . وبأ خيشلا وهو باتكلا

 قيرطلا اوقيضي نأ مهل له صوصللا مهمدي نأ اوفاخ دلب لهأ نع تلأسو

 اذإف . تفصو ام ىلعف . صوصللا نع انصح كلذ يف نأل ةيرقلا طاسوأ يف

 اذإ كلذب سأب الف . اهيف رمي نم ىلع كلذ رضي مل قيرطلا اوقيض اذإ اوناك
 . قبس دق ثدح اذه لوقيو دعب نم يتأي نمل ةجح ببسلا كلذب نكي م
 ىلع اهقيبضتب سأب الف كلذ نوفاخي ال اوناك اذاف قيرطلا اذه نم جرخي الف
 مهنع ودعلا فشكناو مهتبرام تقو يف اهوقيض اذاف . كل انفصو ام
 قيرط يف تباث ادبأ نوكيو ةجح نوكت الئل قيرطلا نم ثدحلا كلذ اوجرخيلف
 اوثدحي نأ كلذ زوجي الف أدبأ اهوقيضي نأ اوديري امنإ ناك نإو . نيملسملا

 تركذو . باوصلاب ملعأ هللاو اهيلع تتبثو اهيف نكت مل اثادحأ قيرطلا يف
 قيرطلا يف عقت ةراجحلا لعلو ةراجحلاب اومري نأ زوجي له مهدلب ىف مهمهدأ اذإ
 الو . كلذ زوجي له . بارتلا اهنم طقسيف رادجلا بيصت وأ لزانملا يف عقتو
 نأ زئاج كلذ نأ لوقن انإف تفصو ام ىلعف . ةراجحلا يمرب الإ مهنم عنتمي
 متعطتسا ام مهل اودعاو ىلاعت هللا لاق دقو . اهريغو ةراجحلاب مهودع اولتاقي
 نم ءيش وأ رادج رسك نم ثدح نم مهيمر نم ناك ام هنأ هيآلا ةوق نم

 ةحارحجلا شراو همرغ مهيلعف كلذ مهيمر نم سانلا يف ةحارج وأ لزانملا ف عاتملا

 اورتتسي نأ سانلا يف اودانيلف كلذ اودارأ اذإ لوقنو . أطخ كلذو سفنألا ة ةيدو

 مهيدانم ىدان . مهودع اوتياب اذإ نيملسملا لوق ف ليقو يمرلا نع اوؤجليو

 . مهودع كلذ دعب اوبراحي مث هسفنب وجنيلف اريسأ وأ أروبجم ناك نم نأ
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 لام تيب يف هشراو هتيد مهيلع ناك مهودع ريغ ىلإ ثدح مهنم ناك اذإف

 لهأ براحو مامإ مهثعب نكي مل نإو . مامإ مهثعب ىذلا ناك نإ نيملسمل

 . ملعأ هللاو اطخ وهو مهلقاوع بع ثادحألا كلت تناك مهدلب لهأ ىلع البلا

 كلذ نأ فرع نمف . ًاعاتم وأ ارادج رسك ةراجحلاب يمري يذلا ناك نإف

 ثدحلا كلذ هنم ناك نم فرعي مل نمو كلذ نم صالخلا هيلعف هنم ناك

 مرغ نوكيف ردجلا باحصأ كلذ بلطي نأ الإ ءيش كلذ يف مهيلع سيلف

 . باوصلاب ملعأ هللاو اعيمج اوبراح نيذلا ىلع كلذ
 اضيأ هتدجو امم ديعس نب ىيحي ايركز يبأ يضاقلا باوج نمو : : ةلأسم

 قيرطلا نم ذخأ نمعو ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع لأ خيشلا . طخب

 زاوجلا يف نأ . باوجلا . رخآلا بناجلا نم كلذ صاصقب اهيف درو اريسي أئيش

 . ملعأ هللاو تركذ ام ىلع افالتخا هل
 امو . ميهاربا نب دمحم خيشلا طخب هتدجو امم ًاضيأ هباوج نمو : ةلأسم

 الإ فورعم عضوم يف ةتباث "ريغ يداولا يف نوكت يتلا قيرطلا هذه يف لوقت
 ضعبو . كلذ نود ضعب فطخو سانلا ضعب عضوملا اذه يف فطخ هنأ

 رمعي نأ دحأل له . دحاو عضوم يف باهذلاو ءيجملا رقتسي الو كلذ نود

 ناك اذإ . باوجلا . عضوملا عاستال قيرطلا يف كلذ رضي الو عضوملا اذه يئ
 كلذكو . ملعأ هللاو اذه يف هل زاوجلا ملعن ملف . يداولا يف ليطتسي قيرطلا
 فرعت ال اهن الإ مهباهذو سانلا ءيجم نم ةريبك قيرط هيف تناك اذإ رهاظلا

 رمعي نأ دحأل له ةروهشم ةفورعم ةبيرق هزئاجلا قيرطلاو . زئاج قيرط اهنأ
 قيرطلا نأ انظفح يذلا . باوجلا . ةروهشملا قيرطلا ضراعي الو . رهاظلا
 اهمكح ناك زئاج قيرط ىلإ زئاج قيرط نم نيعلا مئاق اهرثأ ناك اذإ ةفوصوملا

 . ملعأ هللاو از ز

 لهف هل تلق هللا هيضر ديعس نب دمحم ديعس يبأ خيشلا نع : ةلأسم
 لثم زئاجلا ريغ وأ زئاجلا قيرطلا ي هحرطيو هلزنم نم ًاداممس جرخي نأ دارأ نمل

 . هلمحي نأ ىلإ موي فصن وأ نيموي وأ موي
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 يفو . كلذ نم عنميو لاح ىلع كلذ هل سيل نأ لوقلا ضعب يف نأ يعم لاق
 ام . زئاوجلا قرطلاب ةخسن يفو زئاجلا قيرطلاب عفتني نأ هل نأ لوقلا ضعب

 دبع وبأ لاق . هرخآ يف هجرخيو راهنلا لوأ يف هحرطيف ةرضم كلذ يف نيي مل
 هرخآ يف هجرخيو راهنلا لوأ يف هحرطي بارتلا يف هللا همحر ميهاربا نب دمحم ل
 خيشلا عماج نم ةفاضملا ةدايزلا تمت . هلوق انعم تبتك سخ بارت نكي مل اذإ

 . هللا هيضر ديعس أ

 ىنثتساو . ضرألا يف هعابف لسف اهيف اضرأ عاب لجر نع لئسو : ةلأسم
 املف . عيبلا يف اهلخدي مل ضرألا هذه لسف نم ةمرص يرتشملا ىلع عئاب
 عئابلا لاقو اهعلقأ يلع اهينثتسا عئابلل لاق . لسفلاو ضرألا يرتشلملا :

 ل نأ يدنع لاق نم لوق ل ةلازم اهضرأب هتباث الصأ كيلع اهينثتسا

 . هنم ءاعدأ يرتشملا لوق ناكو . حص دق ءانثتسالا نأل عئابلا لوق

 لالح اهلكأي نأ ءارقفلا ضعب بلط ءارقفلل ةلخن نع هتلأسو : ةلأسم
 ةجاح مهل ناك اذإ مهنأ لوقأ لاق . كردت ىتح اهنم عنميو اهنيبو هنيب لاحي له

 . اهنيبو مهنيب لحي مل كلذ يل
 . زوجي له الكملا يف يهو رحبلا يف نفسلا عيب نع هتلأسو : ةلأسم

 ليق دقو . هريغ نمو . اهعيمجب طيحي ال رظنلا نأل زوجي ال لاق هنأ بسحأف
 ةقفصلا دنع اهيف نوكي وأ يرتشملا اهضبقي نأ الإ ةنيفسلا يف عيبلا تبثي ال
 . ملعأ هللاو

 يف ناك اذإ ةنصحم يف عاتجالا ىلع نوربجي له دلبلا لهأ نعو : ةلأسم
 لعفي ناك هللا همحر مامالا ديعس نب دشار نأ هيقفلا ىلإ عفر دقف . عفنلا كلذ

 . مهريغو ةارشلا يف ىوزنب
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 . عارزلا نمل ةعفشلاب هنم تعزتنا من اضرأ ىرتشا نمع هتلأس و : ةلأسم
 امأو . ع رزلا داصح ىلإ هنم ع زتنملل ضرألا ةرجأ هيلعو هعرز نمل ع رزلا لاق

 ءاش نإو كلذ ةميق ذخأ ءاش نإ رايخلاب وه لاق راجشأو لخن نم هس رغ ام

 . هعلق
 يف ثدحي نأ لجرلل زوجي هنأ ظفح هنأ شيرق نب ديعس لاق : ةلأسم

 يف نكت مل اذإ لوقلا ضعب ىلع يداولا ضرع ثلث ىلإ هلام يلب امم يداولا

 . ملعأ هللا و دحأ ىلع ةرضم كلذ

 حصي مل اهدواعي ملو اهكرتو تاوم ضرأ يف أرئب رفح نمو : ةلأسم
 . اههمي مل ام اهكلم هل

 يف هبارت حرطيو عدبي نميف لوقت امف تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 لاق هذخأي ال هنأ ىلإ بهذي بلقلا . بارتلا كلذب عافتنالا هل زوجيأ قيرطلا

 ارئب اهنم ينبي ال لاق . قيرطلا يف بارتلا نم عفتني ام لثم بارتلا نم عفتني

 هحرط يذلا مكح بارتلا كلذ مكحو تلق . هريغ ىلإ هيلع امم صلختيو
 . معن لاق . قيرطلا ين

 نوكي ام قيرطلا يف لاومألا نم ردجلا تعقو اذإ لوقت ام هل تلق : ةلأسم
 لاق اهيلع يشميو هل تلق . قيرطلا مكح اهمكح نوكي لاق . كلذ مكح

 ملف . ةعبت هيف هيلع نكي مل ءىش كلذ نم نيلجرلاب قلع نإف هل تلق . معن
 . ةحابالا يف هانعم يف اذه لثم يف قيرطلا ةلزنمب وه لاقو . ةعبت كلذ يف هيلع رن

 شحي فيك سانلا نم دحأ ثدحملا اذه ىلع راشأ نإف هل تلق : ةلأسم

 رمألا ليبس ىلع هيلع راشملا نم نكي ملو . اهيلع يمعي وأ قيرطلا ىلع مركلا
 لم اذه لبق مدقتم ءيش مث ناك وأ ملعي ال وهو . ةروشملا ليبس ىلع امنإو
 . قيرطلا نع كلذ ةلازإ همزلي الو هاطخو كلذ عنم ملع اذإ ةبوتلا اذه يبي
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 ينبحعيف ةروشملا ليبس ىلع ناك امنإو . كلذب رمأي مل اذإ يدنع اذكه لاق
 تلق . هل ثدحلاو رمالا ىلع كلذ ةلازاو . هيلع نامض الو ةبوتلا هعست نأ
 هسفن ىلع طاتحيل كلذ ليزي نأ يرتشملا اذه دارأو رمآلا تام نإ تيأرأ
 كلذ هل سيل هنأ يعم لاق . كلذ هل له . كلذ يف ببس هنم ناك دق ذإ

 . لطاب هنأ حصي ىتح هتجح تتامو تام دق رمالا نأل . ةثرولا يأرب الإ

 ليكولا ناكو هلام يف ليكو رمآلا اذهل ناك نإف هل تلق . هقح لمتحي امم هزأل

 رمآلا تامو هنم غرفأ ىتح كلذب ماقو ءاركلا صلخيو كلذ لمعي نم رجتأي
 اذكه معن لاق . هتلازإ همزلي له قيرطلا ىلع ثدح هنأ الإ ملعي ال اذهو

 تلق . هجرخي ىتح سبحلا همزلي لاق . كلذ ن نع عنتما ناف تلق . ينبجعي

 اعيمج امهمزلي له رجألاب كلذ لمع يذلا و رمآلا ناك نإ تيأرأ

 اوباغ نإ تيأرأ هل تلق . يدنع اذكه معن لاق . قيرطلا نم كلذ جارخإ

 . هثدحأ نمم وه اذإ هريغ نود كلذب ذخؤي له ءارجألا نم دحاو الإ اوتام و

 . هلطاب حص اذإ إ مىهاومأ نم رجتئا اعيمج اوتام نإو . يدنع اذكه معن لاق
 يلع فقس نم هنأ ءاهقفلا ضعب هب لاق . يلع وبأ يضاقلا لاقو : ةلأسم

 هللاو لوقلا ضعب يف هب سأب ال هنأ نابكرلاب رضي ال ام زئاج قيرط

 . عجر. ملعأ

 قيرطلا حالص همزلي نميف باب

 له كلذب لوقي نم لوق ىلع دلبلا لهأ قيرطلا حالصا مزل اذإف هل تلق
 , عمج لبق هن هنأ . دلبلا لهأ نم دارأ نم كلذ رذ حالصاب ذع ذخأي نأ كاحلل
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 دئاق ةيقاس نيجو ىلع يهو ةرضملا اهيف تعقو اذإ قيرطلا نعو : ةلأسم

 ةيقاسلا يف تعقوو قيرطلا هذه تراهناف لجرل لخن دضاع قيرطلا نيبو اهنيب
 ىف قيرطلا تراص اذا هنا ىعم لاق قيرطلا هذه حالصاب مكاحلا ذخأي نمف
 ضعب يف ليق دقو . هلام يف تراص دق يذلا اهجارخب لاملا بر ذخأ لاملا اذه
 يذ لك مهلاومأ اهفنتكت يتلا قيرطلا حالصا لاومألا بابرأ ىلع نأ لوقلا
 :ك ال يتلا قيرطلا ىنعم يعم اذه هبشيو قيرطلا فصن ىلا هيلي امم لام
 مهيلع هخسن وأ مهملعو هلعل مل ناك اكلم تناك اذإ اهنأل اهبابرأل أكلم

 تلق . هثدحب ذخأ دحأ ثدح اهيف تبثي نأ الإ اوؤاش نإ مهسفنأل اهحالصإ

 ةيقاسلا نيبو اهنيب سيلو ةدئاقلا ةيقاسلا نيجو ىلع قيرطلا هذه تناك اذإف هل

 . ةرضملا اهيف تعقوو . ةيقاسلا ىلي امم قيرطلا هذه تراهنا مث دحأل ضرأ
 همزليف دحأ لام ىلإ يهتني نكي مل اذإ هنإ يعم لاق . اهحالصاب ذخؤي نمف
 . اذه لثم جرخ امم دلبلا لهأ ىلع قيرطلا حالصا نأ ليق دقف كلذب اهحالصا
 . بئاغ وأ متي لام رئاجلا قيرطلا يلي ناك نإف هل تلق . لاملا تيب يف ليقو
 ىلع ناك . لاملا بر ىلع تبث هنإ يعم لاق . قيرطلا هذه حالصا مزلي نم

 . ةيلصألا . مهلاومأ نم مهمزلي ام بئاغلاو متيلا

 قيرطلا ليوحت يف باب

 اهليزي نأ هلأ . لجرل هراد وأ هضرأ يف لجر ىلع نوكت قيرطلا نعو
 افورعم اقيرط ناك اذإ لاق . هب رضت قيرطلا تناك اذإ هضرأ نم ةيحان ىلإ

 . هليوحتب هيلع مكحي الو هليزي الو هليوحت هل سيلف . كلسي امئاق هعضوم
 الو ضرألا يف نورمي سانلاو هراد يف وأ ًاقيرط هضرأ يف نأ ملعي ناك نإو
 افورعم هلام نم ناك نإو . ءاش ثيح هلقني نأ هل زئاجف هلعل هعضوم نيأ فرعي

 . هريغو رهزأ نع ينغلب ناك دقو لاق . هريغ ىلإ هليزي الو هلوحي نأ هل سيلف

 . ءاش ثيح هض رأ ىف هليزي لوقي
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 . ملعأ هللاو كلذ نع عجر هنأ ينغلب مم . ًاعارذ نيعبرأ زاوج ىلعو
 نأ هل نأ ةيقاس وأ زئاج هلام يف قيرط هيلع لجر يف موق لاقو : ةلأسم

 . امهلوحي
 قيرطلا نأ وجرأ اميف شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع وبأ لاقو : ةلأسم

 تعمس امنإو اهناكم نم لوحي مل يداولا نم دحاو عضوم يف ةتباث تناك اذإ

 ملعأ هللاو دحاو عضوم يف تبنت الو يداولا يف لقتنت يتلا قيرطلا يف ةزاجالا

 . نيملسملا لسو

 نإ لاق . اعارذ نيعبرأ ىلإ قرطلا لوحت مهلوق ريسفت امو تلق : ةلأسم
 لجرلا لام نيب دوعت ىتح يشعن نم ءيجت قيرطلا ناك اذإ كلذ ريسفت نم
 نم قيرطلا عطق اهلوحي نأ لجرلا اذه دارأ اذإف يليهس ىلإ عجرت مث يترش ىلل

 نيرشع لمكتسا اذإف . هلام يف يليهس اهردحأ مث يقرش ىلإ هلام يف ذولت ثيح

 ىلإ يقرش نم ذولت ثيح نم اهاقلي ىتح هلام ىف . اقرشم اهذالاف داع اعارذ

 ةدهاشملا ىلع اذهو ىلعأ نم تناك ثيح نم . ًاعارذ نيرشعب لفسأ يليهس

 . هللا ءاش نإ كلذ لدع ف رظنيو

 ىلإ قيرطلا لوحي نأ هل زوجي لجرلا نأ ىسوم نع مشاه لاقو : ةلأسم
 . اعارذ نيعبرأ وأ اعارذ نينالث

 ةيقاس وأ قيرط هيلع تناك نم هنأ يقاسملاو قيرطلا يف ليق دقو : ةلأسم
 . ىقسملاو قيرطلا بحاص ىلع ةرضم الب هلام نم ءاش ثيح اهلوحي نأ هل نأ
 كلذ بلط اذإ كلذ زوجي ال لاق نم لاقو . ًاعارذ نيعبرأ ىلإ لاق نم لاقو
 يف لودعلا رظن كلذ بلطي نأ لبق اهلوح ناف . ىقسملاو قيرطلا بحاص
 ىلع اهلوحي ال لاق نم لاقو . كلذ زاج الإو ةرضم هيلع ناك نإف . كلذ

 . اهبحاص يضري نأ الإ اهعضوم نم . لاح
 قيرط هلام يفو لام هل نوكي يذلا يفو . ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 الام يذاحي لام برقب هنم بناج ىلإ هلام طسو نم قيرطلا لوحي نأ دارأو

 . ناسنإل

١٩١



 هذه ىلع هل زوجي الف قيرطلا ةهج نم ررضلا ىعداو ركنأو لجرلا كلذ هركف

 بنج ىلإ قيرطلا نيبو هنيب ينبي نأ هراجل لاق هنأ ولو . قيرطلا ليوحت ةفصلا
 عجر . اهلاح ىلع ةرضملا ىقبتو . رادجلا عقي نأ نكمي هنأل ارادج هراج لام

 . عرشلا نايب باتك ىلإ

 صالخلاو قيرطلا نم عافتنالا يف باب
 نامضلا نم اهل مزلي ام نامض نم

 هريثكو هليلق هلك كلذ لاق نم لاقف زئاج قيرط نم ابارت لمح يذلا امأو

 ةميق هل ناك امو كلذ عيمج لعجيف . هحالص مهيلعو سانلا عمجي هنأل روجح

 هيف قيرطلل ناك ام كلذ نم ذخأي لاق نم لاقو . قيرطلا حالض يف انمنو

 وأ هب يرتشي ام كلذ نم ذخأي امنإ لاق نم لاقو . هيلع ةعبت الو . حالص

 . ةرضم هيف سيل امم كلذ نم صالخلا لثم سانلا ضرأ نم همزلي امم هب صلختي

 ةرضم كلذ يف نكي مل ام زئاجلا قيرطلا نم ذخأي نأ زوجي لاق نم لاقو
 ةعبت الو هحالصأ وأ هلثم بارت درب رضأ ام حلصأ ة ةرضم كلذ يف رضأ نإو

 قيرطلا امأو . هللا ءاش نإ هب ذخألاب سأب الو عسوأ وه انعم لوقلا اذهو هيلع
 باحصأ يأرب الإ كلذ زوجي الو ةبوبرملا ةلزنمب نوكت اهنإف زئاج ريغ يتلا

 . زئاج ريصت ىتح . مهل قيرطلا يتلا لاومألا
 اودمسيل بارتلا وأ دامسلا اوحرطي نأ سانلل زوجي له هل تلق : ةلأسم

 سيل نأ يعم لاق . هوجرخيو كلذ نم رثكأ وأ نيموي وأ اموي قيرطلا يف هب
 هنا ز ىبنلا نع ىوري هنأل ىذأ وأ قيرطلل ةرضم هيف تبث اذإ كلذ مهل

 وأ ىذألا ىنعم هيف تبث ام لكف مهتاقرط يف نيملسملا ىذأ نم نوعلم لاق

 تبثي مل ام امأو . اهلهأ نذاب ةكولم ًاقيرط الإ قيرطلا يف زئاج ريغف ررضلا
 مل ام اهب عافتنالا حابم قيرطلا نأل هعنم ل نيبي الف . ىذأ الو ررض هيف

 . عافتنالا كلذ ىنعمب ىذألا اهلهأ ىلع اهيف عقي وأ رضت
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 . هتعطق هب رفعي ًابارت قيرطلا نم لمحي نمعو يراوحلا يأ نع : ةلأسم
 . قيرطلاب رضي مل ام كلذب سأب الف زئاج اقيرط تناك اذاف . كلذ زوجي له

 يف هلعجي يقب امو هانغو هرذب هلف . ببسب قيرط يف عرز نمو : ةلأسم

 ىلع يرجتو قيرط اهنأب هنم ملع ىلع قيرطلا يف عرز نإو . قيرطلا حلاصم
 قرطلا نم ناك اذإ قيرطلا حلاصم يف لعج اهنم باصأ ءيش لكف كلذ
 اهيف تومت و لاومألا ىل إ عطقنت يتلا ةعوطقملا قرطلا نم تناك نإو . زئاوجلا
 . لاومأ ةسمخ ىدعتت نأ دعب نم لاومألا بابرأ مكح همكح قيرط اذهف
 قوف ثدحلا اذه ناكو لاومأ ةسمخ وأ لاومأ ةسمخ نم رثكأ هيف تناك اذإف
 امأو . هحلاصم ىف هلعجيو . تلق ام ىلع هذفنيو زئاج اذهف . لاومألا ةسمخلا
 هنم صلختي وأ مهيلإ هملسي لاومألا باحصأل همكح اذهف اذه نود ناك ام
 قيرطلا ناك نإف . هنوقحتسي مهنأل لاومألا باسح ردق ىلع ال سوؤرلا ىلع
 توملا هرضح ناف . هحلاصم يف هذافنا هنكمي مل و كل تفصو ام ىلع ازئاج
 يف الإ لعجي مل سانلا لاومأ هفنتكت قيرطلا اذه ناك نإف قيرطلل هب ضرأ
 اذإو . مكحلا يف هحلاصم مهيلعف هحلاصمب مايقلا مهمزلي مهنأل هسفن هحلاصم

 بابرأ ذخأ هحلاصم نم لضف امو . هسفنل هيف يف الإ لعجي ل لام هل تبث

 اذإ امأو . هسفن هحلاصم يف الإ لعجي نأ الإ زجي مل اذهلف . هحلاصم لاومألا
 امأو . هللا ءاش نإ كلذ زاج دلبلا نم لاومألا اهفنتكت ىتلا قيرطلا نم ناك
 ينلا اهسفن ةجحلا يف ةعارز نم عفتنا امف رهاوظلا يف يتلا قيرطلا يف ناك ام
 اهيف نوكيف ررض اهيلع يرجت نأ ةداعلاو فرعلا نم سيلف . كردأو تبث دف

 . ءارقفلا ىلإ هنم صلختي نأ هل انببحأ هجولا اذه نم مزلي ام اذهف . حلاصم

 ةحابم رهاوظ وهو قيرطلا ميرح يف وه امنإو اهسفن ةجحلا يف نكي مل ام امأو
 اهيف تبثت ملو ررض هتعارز نيح يف قيرط ىلع نكي مل ام اذهف تاوم نم
 . نامض كلذ يف هيلع سيلف كلذ نم بات و هتعارزب ةجح
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 . كلذب دهشأ هتعارزو هترامعب ةجحلا توبث فاخ نإف . هللا ءاش نإ هب عفتنيو
 ميرح يف لخنلا كلذكو . هللا ءاش نإ هتبوت كلتو هيف هل ةجح ال هنأ رقأو

 امف اهسفن ةجحلا يف تبن امو . حابم وهف قيرطلا ميرح يف تبن ام قيرطلا
 . ءارقفلل وهف الإو هحلاصم يف لعج حلاصم هل ناك

 هل له بارت ىلإ جاتحا نمع هتلأسو . نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 قيرطلاب رضي ال كلذ ناك نإ لاق . هب عفنتسي ابارت قيرطلا نم ذخأي نأ

 لمحو . لجر هفسنف عفترم ناكم ق قيرطلا يف ناك نإ تلق . أئيش هيلع رأ
 يواسي ابا رت هيف حرطي نأ دارأو . ًاقفاخ اعضوم قيرطلا يف ناك وأ هبارت

 هاياو قيرطلل احالص كلذ هلعفب دارأ ناك نإ لاق . كلذ هل له . قيرطلا

 ناك نإو . قيرطلل حالص هنأ ىري لمعلا كلذ ناك اذإ احلاص لمع دقف دارأ

 حرطي نأ دارأ وأ هتعفنمل عيفرلا ناكملا نم قيرطلا نم بارتلا ذخأي دارأ امن
 هل سيلف . دارأ هايإو هتعفنمل قيرطلا نم قفاخلا عضوملا يف قيرطلا يف بارتل
 امم ابارت قيرطلا نم ذخأ نميف لوقت ام هل تلق . هل ةعفنملا تناك اذإ كلذ

 بارتلا نامض هيلع له قيرطلا يف حرطت ىتلا عودبلا لثم . قيرطلا يف حرطي
 . قيرطلا يف هضرأ بارت حرط يذلا ضرألا بحاصل قيرطلا نم هذخأ يذلا
 بحاص نأل . بارتلا بحاص يأرب الإ بارتلا كلذ نم ذخ أي نأ هل سيل لاق

 مكح هيلع عفرو دحأ هيلع بستحا نإ قيرطلا نم هجارخاب ذوخأم بارتل
 . هيلع مكح نكي مل و ةبوتلا وه دارأ نإو . قيرطلا نم هبارت جارخاب هيلع
 دارأ نم و . قيرطلا يف هبارت حرط هعسي الو قيرطلا نم هبارت جرخي نأ هيلعف

 الإ هنم ذخأي نأ هل نكي مل قيرطلا يف حورطم وه يذلا كلذ نم ذخأي نأ

 اذإ هنم دارأ ام لمحي نأ هلف هلمحب هل نذأ نإف . بارتلا بحاص نم يأرب

 ةحابالا هنم فرع بارتلا بحاص ناك نإف دارأ ام هنم لمحي نأ هل نذأ دق ناك

 . هيف ةحابألا هنم فرع نأ دعب نذأتسي مل بارتلا اذه يف
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 لاومألاو اهحتفو لزانملا باوبأ يف باب

 دئاق قيرط يهف قيرط : رثكأ وأ باوبأ ةعبرأ تناك اذإ باوبألا امأو

 الف ررض ريغب هضرأ ف اباب هيف حتفي نأ دارأ ل زوجي : 7 زئاج هخسن و

 . ةرضمب وأ عاشملاب الإ قيرطلاب ةعفش هيف كردت الو . ىلعألاو لفسألا ىلإ ىلإ رظني

 . ةعفشلاو ليئاجألا حتفو يقاوسلا اذه نمو

 دارأف زئاج ريغ وأ زئاج قيرط يف لزنم هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 يعم لاق . هباحصأ يأر الب كلذ هل له . رحآ باب ةلاق اباب اهف حت ذ

 الإ زئاج قيرط يف ناك ولو . هريغ باب ةلابق ناك اذإ كلذ هل سيل ليق هنإ
 . كلذ مهل له مهنع هليزي نأ اوبلط مث هل اونذأ ناف هل تلق . مهنذإب نوكي نأ
 ينحمأ كلذ لصألا ف هل نكي غ ا مهنذاب هحتف امنإ ناك اذإ هنأ يعم لاق

 ري مل نإو . مهيلع ررض ىنعم هيف تبث اذإ كلذ يف ةعجرلا مهل نوكت نأ
 . مهنذإل ناع اذإ رئاجلا قيرطلا يف تبثي نوكي نأ ينبجعأ اررض هيف لودعلا
 يعم لاق . كلذ يف مهيلع لدأ هنأ ريغ مهنذإ الب بابلا اذه حتف ناف هل تلق
 لثم يدنع ناك كلذ يف فرعيو لقعي ام ةلالدلا ىنعم كلذ جرخ اذإ هنأ
 . نذالا

 باب ةلابق هنأ الإ باب هيفو لزنملا كلذ ىرتشا ول تيأرأ هل تلق : ةلأسم
 كلذ بلط ولو هيلع ةلازإ الو كلذ هل له.هكردأ اك باب هيلع بكرو رخآ
 بيكرتف . احوتفم بابلا كلذ تبث دق ناك اذإ هنإ يعم لاق . بابلا بحاص
 نكي مل نإو . هتلابق يذلا بابلل ةعفنملا نم وهو يدنع ررض سيل هيلع بابلا
 هل تلق . قحلا هبجوي ام ىلع هنع هفرص يل ةجحلا بابلا بحاصل ناك أتباث

 . ملعي مل اذإ اذإ اتباث كعم نوكي لهو . تباث ريغ وأ تباث هنأ ىلع ليلدلا امف
 ثدحم هنأ حصي ىتح هتلازا بجت ل احوتفم بابلا اذه كردأ اذإ هنإ يعم لاق

 عسوأ هعسوف ًاقيض بابلا اذه ناك نإ تيأرأ هل تلق . هتلازإ مزلت اثودح

 ىف ديزي نأ هل سيل نأ يعم لاق . بابلا بحاص يأر الب كلذ هل ناك امم

 هكردأ اك هلاحب بابلا نوكيو ًائيش بابلا اذه
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 تيأرأ هل تلق . هريغ باب لابقتسال بابلا اذه حتف زوجي ال رظنلا يف ناك اذإ

 ال هنإ يعم لاق . كلذ هل له لجر ماقم ردقب نوكت ال ةدايزلا تناك نإ
 كلذ يف رظني ناك اذ اف هل تلق . هتجح هيلع تكردأ ناك ام قوف هيلع حتفي

 ام هنم رظني ناك اذإ هنإ يعم لاق . كلذ هل له هضرأ رظنت الو هلزنم ءاوه

 ناك نإو . فورصم ٠ناك ةانابملا اهلثم يف سانلا ىلع نوكت يتلا ةرتسلا نود

 نأ ينبجعي مل و تباث همكح ناك اذه نم ربكأ تبث دق هيلع حوتفملا بابلا
 ةرضم ال ناك ن اف هل تلق هاوه هنم رظني ام الو هرضي ام حتفلا نم هيلع حتفي

 هل نأ يعم لاق . بابلا بحاص رمأ ريغب كلذ هل له لودعلا رظن يف هيلع

 ناك اذإ مهلزنم هرظن الإ ةرضم كلذ يف مهيلع نكي مل نإف هل تلق . كلذ

 . كلذك هنأ يعم لاق . اهب فرصي ةرضم كلذ مهملع نوكي له . ًاحوتفم

 . بارخ ضرأ بناج ىلإ الزنم لجر ىنب نأ تيأرأ هل تلق : ةلأسم

 قيرطلا تجرخأو بارخلا اذه رمع مث تباث قيرط اهيفو اهيف نورمي سانلاو
 . قيرطلا اذه ديدمت لبق هلزنم ىنب نا لجرلا اذه حصأو لزنملا بناج لل

 قيرطلا هيف تتبث يذلا عضوملا اذه ىلإ هطئاح ىرجمو هبازيم لعج دق ناكو

 لاق . هثدحأ ام ةلازإ همزلي الو هثادحأ تبثتو ةجح كلذ يف هل نوكي له
 . ةلاحم ال قيرط يف وأ هريغ لام يف تناك هثادحا نأل هليزي نأ هيلع نأ يعم
 بارخلا اذه ىلع ًاباب اهيف حتف و ةفرغ لزنملا اذه ىلع ىنب ناك نإ تيأرأ هل تلق
 هتفرغ باوبأ مهنع دسي نأ لزانملا باحصأ بلطو لزانم بارخلا اذه رمع مث

 . باوبألا هذه دس هيلع له مهلزانم ءانب لبق ناك هتفرغل هءانب نأ جتحاف هذه
 تلق هريغل بوبرم لام ىلع اهثدحأ ناك اذإ باوبألا هذه دس هيلع نا لاق

 يمحم اهايحا مث يراجملاو بيزايملا لمجو تاوم لل اباوبأ حتفو ىنب ناك نإف هل
 عطقو بيزايملا دسو باوبألا دس لزانملا باحصأ بلطو لزانم اهيف ىنبو
 :ة اهتلازا همزلي باوبألا ا نأ يعم لاق . كلذ هيلع له . يراجملا
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 . تاوم يف هل تبث دق ءيش كلذف بيزايملاو يراجملا امأو

 ىلع هنم فرشتي الو هريغ ضرأ يف اباب ثدحي نأ دحأل سيلو : ةلأسم

 لاق . زئاج قيرط يف ناك ولو هباب ةلابق اباب دحأ ىلع ثدحي الو . هتحت نم
 رخآلا بابلا لخاد نم ائيش لباق نف حوتفملا بابلا يف مئاقلا موقيو ديعس ربأ
 لخاد نم لباقي مل نإو . فرص اريثك وأ اليلق ثدحملا اذه لبق . يلزألا لوألا
 ام ىنعمب هلهأ ةنونيك 7 سيل نوكي ام عضوم نم ًائيش لزنملا نم بابلا

 ناكو . دحأ باب لباقي نأ الب اباب قيرطلا ف ثدحأ نإف هنمو . بجوي

 باوبأ ةثالث دعب نم ناك اذإ رثؤملا وبأ لاق . عنمي مل باوبأ ةم ةسمخ دعب نم

 هللا رثؤملا وبأ لاق . يقاوسلا يف ليئاجألا كلذكو . عبارلا حتفي ي نأ عنمي

 . ةسماخلا حتفي نأ ليئاجأ عبرأ دعب نم عنمي ال نأ ىرأ قاوسلا ف ملعأ

 بحاص دارأف . موقل ناتسب هبنج ىلإو ناسنال تيب يف لوقت امو : ةلأسم

 نم كلذ زوبجيا حيرلا هيلع لخديل موقلا كعتلوأ ناتسب ىلإ ةوك حتفي نأ تيبلا ..
 كلذ زوجي ال هنأ تفرع يذلا لاق . ال مأ ناتسبلا بحاص نذأتسي نأ ريغ
 الف هرادج يف حتفو نوكسم ريغ ناك اذإ امأو . نكسي امم ناتسبلا ناك اذل
 . ملعأ هللاو كلذ نم ررض قحلي ام كلذ يف هيلع سأب

 فلخو راد ىنب لجر نعو . هطخب مهف دنع نم باتك نمو : : ةلأسم
 فلخ اميف ًاباب حتفي نأ داراف . ربش ردق طئاحلا ضرع نم اهطئاح لصأ ي
 بحاصل رتسلا كلذ ىفو . ىرخألا راد ءاذحب يذللو هلزنمل اءوض كلذب ديري

 بابلا حتفأ ينأ ج جتحاو هطئاح نم بابلا حتف بابلا بحاص هركف باب رادلا
 رخألا لاقو يراوب وأ حاولاب بابلا بحاص يلي يذلا دح ىصقأ ف رتسأو

 حاولاب رتسي نأ ًاسأب ىري امف . ئلع بابلا تحتف اذإ ينع:رتسي ال كلذ نأ
 . ةروع ىلع علطي ناك نإ

-. 
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 يف دح ضعب اهضعب نع باوبألا فرصل ليق لهف هل تلق : ةلأسم
 يذلا رظنلا لزنملا هنم رظني ناك ام ثيح فورصم كلذ مأ . دعبلاو برقلا
 قيرطلاو لام امهنيب ناك ولو . بابلا بحاص كلذ بلط اذإ . هنم زوجي ال
 حتف كلذ ناك . كلذك كلذ ناك اذإ هنأ يعم لاق . بابلا اهيف يتلا زئاجلا

 له هتلازإ بابلا اذه هيلع ثدحملا لاملا بر بلط نإف هل تلق . لاملا ىلع

 باب هل نوكي نأ الإ كلذ هل سيل هنأ يعم لاق . بابلا بحاص ىلع كلذ هل
 لاملا اذهل لبق نم نكي مل اذإ بابلا اذه حتف هيلع ثدحلا اذه مدقي لزنم

 الإ كلذ يدنع هيلع نكي مل . لغتسم لام وأ ناتسبل باب ناك نإف . باب
 لغتسي لام وأ ناتسبل باب بابلا اذه ناك نإف هل تلق . نكسي نوكي نأ
 له . مهنع فرصي نأ لزنملا باب بابلا باحصأ بلطو كلذ دعب نكس مث
 . ًافورصم نكي مل . لام يف حتفو تبث ناك اذإ هنإ يعم لاق . كلذ مه

 بازيملا يف باب

 . هنم لوطأ ًابازيم لعجي نأ زوجيأ باع مث قيرطلا ىلع ناك اذإ بازيملاو
 ًادجسم ناك كلذ زوجي ال هنأ تفرع يذلا. ادجسم وأ الزنم ناك رصقأ رأ

 . هريغ وأ

 هل لجر يف . ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ باوجب نمو : ةلأسم
 وأ عارذ لثم ةدايزو جلفلا ميرح كرت و هلزنمب ةلصتم زئاج ةيقاس يف نيجو
 يف يذلا ميرحلا ىلع وأ . هلام ىف حرطي ًابازيم هيلع لعجي نأ دارأو نيعارذ

 اذه ناك. اذإف تفصو ام ىلعف . ال مأ كلذ هل زوجيأ ةيقاسلا يف وأ هلام
 ةرضملا هنم دلوتي زئاجلا ةيقاسلا ميرح ىلع لاملا بحاص هثدحأ يذلا بازيملا

 هلام يف فرصتت نأ ينبجعأ هنم دلوتت ال ناك نإو . كلذ زجي مل ةيقاسلا ىلع
 قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت الو هب تفرع ام عيمج يف رظنأ ملعأ هللاو
 . باوصلاو
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 . رخآ ضرأ يف حرطي لجر لزنمل بازيم نعو . هريغ نمو : ةلأسم
 اهثدحأ يذلا وه بيزايملا هذه بحاص ناك اذاف . هنع كلذ فرص بلطو

 بحاص بلط اذإ . هنع فورصم كلذ نأ الإ ىرت امف ضرألا بحاص لع
 هنأ يلع وبأ لاق . هلوق لوقلا ناك ثدحم هنأ لاق وأ بازيملا ةلازإ ضرألا
 رصبي الف هثدحم تامو اميدق كلذ ناك نإو . ةرفص ييأ عماج يف كلذ دجو

 . هتلازإ

 دمحم ديعس ابأ تلأس . هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 . كلام ىلع اذه يبازيم يرجم لعجا لجرل لاق لجر يف . هللا هيضر ديعس نب
 . كلذ مهل له هضقن ةثرولا بلطف لاملا بر تام مث هلعجف معن لاقف

 لاز نإف هل تلق . هلاحب لمعلا كلذ مادام كلذ مهل سيل نأ يعم لاق
 هل سيل هنأ يدنع لاق . هديدجت الو هفالخا هل نكي ل ر دحأب كلذ

 هل ناك . لوألا لمعلاب هعضوم ف تباث ماد امف هل تلق . مهيارب الإ كلذ

 مهيلع ريشي الو . ةثرولا يأر ريغب ءيش هنم باع اذإ هبويع :5 هكرت

 نأ الإ هوجولا دحأب لازو جرخ نكي مل ام كلذ هل نأ يعم لاق . كلذب
 دق ناك امم لاملا بابرأ ! ررضلا يف ةدايز تقولا يف كلذ هلمع يف نوكي

 : نإف هل تلق . مهيأرب الإ مهنع لاز دق ام ددجي نأ هل نكي مل مهنع لاز
 الإ كلذ هل سيل :1 يدنع لاق . كلذ هل له ررض كلذ يف " ا

 هل ! مل ءاملا هرادج راه وأ هلزنم ىلإ بازيملا قرخنا نإف هل تلق .

 كلذ سيل هنأ يدنع لاق . ناك إك بازيملا ىلإ ءاملا دوعي ىتح ل ٣

 . مهيأرب الإ ةدايز هل سيلف لوألا ثدحلا نم ءيش مهنع لاز دق هنأل مهي أرب الإ

 باغف هريغل لام ىلع وأ قيرطلا ىلإ هبازيم كردأو الزنم ثرو لجرف ر تلق

 هكرداو هلصأ ناك فيك ملعي مل لاز اذإ هفالخاو هحالصا هل له . بازيملا

 . هيلع بازيملا كردأ ام لثمب كلذ هل ليق دق هنإ يعم لاق . كلذك
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 ىرحتي امناو . ضرعأ الو رصقأ الو . كلذ نم لوطأ نوكي ال هكردا ثيحو

 . كلذ هل سيل هنإ يعم لاق . ناك ام ىلع هرصقي نأ هل لهف هل تلق . لثمل
 يف ةجحلا عقت رابتعالا يف هنأل . اهنيعب ةجحلا تبنت امنا و قيرطلا يف كلذكو

 بازيملا اذه هل تبث اذاف هل تلق . لاملاو قيرطلا ي هتابثا يف اهعضوم ريغ

 اذكه لاق . هثرو نيح ءاملا نم هيلإ لاس ام ىرجم هل تبثي له هعضوم يف

 تيبلا اذه يف يرجي ام ٠ عسي ال هثرو يذلا بازيملا ناك نإف تلق . يدنع

 ضرعلا يف هنم عسوأ ًابازيم لعجي نأ هل له . رابتعالا يف ثيغلا عستا اذإ

 هلوط يف الو هضرع يف ديزي ال هنأ ليق اميف جرخ هنأ يعم لاق . لصولاو
 هتدايز رظنلا يف ثدحيو ررض كلت هتدايز يف ن نأ الإ هعفر يف ديزيو

 تلق . يدنع اذكه لاق . لزنملا ةلزنمب كدنع دجسملاف تلق . كلذ هل نكي مل

 عيمج ىرجم هل تبث دقو هتجلاعممب بازيملا كردأ ام ىلع ءاملا ةدايز عنتما اذإف هل
 ىضم دق يعم لاق . كلذ يف هجولا امف ةعقبلا هذه ىلع بازيملا ببسب تيبلا
 لاق . ةجحلا هب تناك امب الإ ةدايزلا هل سيلف ةدايزلا عنم اذإو كلذ يف لوقلا
 ناف هل تلق . بازيملا هب كردأ يذلا لثملاب تيبلا 7 ىرجم هل تبثي امنإو

 اذه يف ناك هنأ ةنيبلا تماقو هنيعب ًامئاق ثراولا هكردي ل وأ بازيملا باع

 عضوملا يف ةعقبلا بحاصو بازيملا بحاص فلتخاو ةنيبلا هدحت مل و عضوملا
 نم ىلوأ ىرجملا هيلع يذلا لوق لوقلا نأ يدنع لاق . بازيملا هيلع يذلا

 ملو رادجلا اذه يف بازيملا توبثب ةنيبلا تماق نإف تلق . بازيملا بحاص

 بازيملا عضوم ايعادت الو بازيملا ناك نيأ ىرجملا هيلع نم الو هبحاص فرعي
 يعمف . ىرجملاب دهشت مل و بازيملا الإ نكي مل اذإ لوقأ لاق . هيف لوقلا ام
 تيارأ هل تلق . هنيعب بازيملا عضوم دحت نأ الإ ءيشب سيل ةداهشلا هذه نأ
 لإ هنم ىرجي امناو تيبلا اذه نم رادجلا يف ًابازيم تاراهنأ ةنيبلا تدهش نإ

 دحت ل و ةداهشلا هذهب تيبلا اذه ىرجم تيبلا بحاصل تبثي له عضوملا اذه

 . بازيملا عضوم ةنيبلا
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 ديدحتلاب الإ نوكيال ةنيبلاب مكحلا نأل ديدحتلاب الإ تبئي ال هنأ يعم لاق
 . ىضقنا . هب تدهش امب

 قيرطلا ىللإ إ ًابازيم عرشأ نمو . ءايضلا باتك نم ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 . عجر . . ملعأ هللاو ًاعامجإ كلذ هلف ةراملا نم ًادحأ رضيال ثيح
 ءاملا هيف ليسي نأ دارأف لجر راد يف بازيم لجرل ناك اذإو : : ةلأسم ا

 ةنيبلا مقت ىتح ءاملا هيف ليسي نأ بازيملا بحاصل سيلف رادلا بحاص هعنمف
 ليسي هوأر دق مهنأ دوهشلا هل دهشف ةنيبلا ماقأ ناف اليسم رادلا اذه يف هل نأ
 ليسم هل نأ دهشي ىتح ائيش هذهب قحتسي الو ةداهش هذه سيلف ءاملا هيف

 هنأ اودهش نإو . رطملا ءامل وهف رطملا ءامب اودهش نإف . بازيملا اذه نم ءام

 ملو اليسم هل نأ اودهش نإو . رطملا ءالو ءوضولاو لسغلل مئاد ءام ليسم
 كلذ هدحج ىذلا رادلا بحاص لوق هيف لوقلاف هانيمس امم ءيش ىلإ هوبسني

 لاق اك وهف ءوضولل وه لاق نإو . لاق اك وهف رطملا ءامل لاق نإف . هنيمي عم
 . كلذ ىلع فلحي نأ دعب

 رقأف ةثرو نيب قيرطلاو ليسملا يعدي رادلا بحاص ناك نإو : ةلأسم ا
 هيف رمي نأ قيرطلا بحاصل نكي 7 كلذ مهضعب دحج و ليسملاب مهضعب

 ريغ اعيمج اورقأ نإو ةثرولا ضعب رارقاب هيف ليسي نأ ليسملا بحاصل :7
 هل رقملل اهيف برضيف مسقت رادلا نأ الإ اضيأ كلذك وهف . مهنم دحاو

 ركنملل برضيو . كلذ ةميقب قيرطلاب هل رقملا ةصح يف ليسملاب وأ قيرطلاب

 هجولا اذه يف ءاملا ليسمو قيرطلا هبشي الو كلذ ىلع امهنيب نوكيف هتصحب
 ِ . . نيضرألاو رودلا نم قوقحلا نم امهريغو

 ابازيم هلعجي نأ ةانقلا بحاص داراف ةانق يف ءام ليسم ناك اذإو : ةلأسم
 ناك ول كلذكو ليسملا مهيلع يذلا رادلا باحصأ يأرب الإ كلذ هل سيلف
 . مهيلع ررض كلذ يف نوكي نأ الإ كلذ هل سيلف ةانق هلعجي نأ دارأف بازيم
 كلذكو . ضرعأ وأ بازيم نم لوطأ ًابازيم هلعج ول كلذكو . هلعجي نأ هلف
 . هليزي وأ هعفري وأ بازيملا عىطأطي نأ دارأ هل
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 . كلذ مهل نكي 5 هليسم اودسيل ًاطئاح اونبي نأ رادلا لهأ دارأ ول كلذكو
 سيلو كلذ مهل ناك . هرهظ ىلع هئارو نم ًاليسم انب اونبي نأ اودارأ ولو
 اوكرتي نأ مهل يغبنيو . هقيرط هيلع عطقي ءانب رادلا ةحاس يف اونيي نأ مهل

 . كلذ ىوس ام اونبيو رادلا باب ضرع رادلا ةحاس نم
 تام مث كوشلاب ماك هيلع ناك اذإ رادجلا يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم

 عقو نإف هل تلق . يدنع اذكه لاق . هلطاب حصي . ام تبثي لهف هثدحم

 لاق . لوألا يف ناك ام لثم هممكي نأ هل له هأشنأ ثراولا داع مث رادجلا
 اذكه لاق هفرصب هيلع مكاحلا مكحيأ لعف نإف تلق . كلذ هل سيل نأ يعم
 هثدحم تامو . قيرطلا ىلع بازيم لزنملا يف ناك نإ كلذكو تلق . ي
 عضي دوعي نأ هلف هل تلق . هلثم سيل هنأ يعم لاق . مامكلا لثم نوكي له
 لهف هل تلق . يدنع اذكه لاق . هأشنأ داعو برخ اذإ ناك ثيح بازيملا
 هل سيل نأ يعم لاق . قيرطلا ىلع تيبلا نم هعضوم ريغ يف هعضي نأ هل
 بازيملا نيب قرفلا امف هل تلق . ائيش لوألا يف ناك ام قوف ديزي الو كلذ

 . هيف ةرضم ال مامكلاو ررضلا هنم دلوتي بازيملا نأ لاق . مامكلاو
 زئاج ريغ وأ رث رئاج قيرط ىلع ًالزنم ثدحأ اذإ لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 اذه ضرأ تناك وأ بازيملا ةلازاب هبلاطو هل بستحاو ًابازيم هيلع ثدحأو

 اذه ىلإ رئبلاو ثيغلا نم ءاملا ىرجم عجر تداع ىتح اهسبكف ةقفاخ لزنمل
 نإف هل تلق . ثدحي نأ هل سيلو هلك اذه ةلازإ هيلع نأ يعم لاق . قيرطلا

 هبازيم نأو ًاميدق ًاينبم لزنملا ناك وأ قيرطلا ىلإ لزنملا اذ ىرجم نأ يعدا

 كلذ نم ىعدا امب ةنيبلا هيلع لاق . هريغ دحأ كلذ فرعي ل و قيرطلا ىلإ ناك

 . هثدحأ ام ةلازإ هيلع ناك الإو

٢٠٢



 رخآ لزنم يراجم لعجي نأ هل له لوألا بازيملا يف هلوق تبث نإف هل تلق
 لاق . ثر املك بازيملا اذه ددجي نأ هلف هل تلق . ال لاق بازيملا كلذ لإ
 ىوكلا نع هليزي الو هضرعو بازيملا لوطب ز هناكم يف هددجي نأ كلذ هل نأ يعم

 : لعف نإف . هنم ابيرق الو هبنجب رخا عضوم ىلإ لوألا هيف ناك يذلا

 ىلإ اهبازيم لعجو ةفرغ لزنملا اذه حطس ىلع ىنب ناف هل تلق . هتلازاب هيلع
 ىلإ لجرلا اذه ىنب ناك نإ تيأرأ هل تلق . ال لاق : كلذ هل له قيرطلا
 بارخلا اذه رمع مث تباث قيرط اهيفو . اهيف نورمي سانلاو بارخ ضرأ بناج
 قيرطلا تجرخاو بارخلا اذه رمع مث لزنملا :اذه بناج ىلإ قيرطلا تجرخاو
 . قيرطلا هذه ديدجت لبق هلزنم ىنب نأ لجرلا اذه حصأو لزنملا اذه بناج لإ

 قيرطلا هيف تتبث يذلا عضوملا اذه ىلإ هطئاح ىرجمو هبازيم لعج دق ناكو
 نأ هيلع نأ يعم لاق . هثدحأ ام ةلازإ همزلي الو ةجح اذه يف هل نوكي له
 ناك نإف هل تلق . ةلاحم ال قيرط يف وأ هريغ لام يف تناك هثادحا نأل هليزي

 ىنبو ىمحم اهايحأ مث يراجملاو بيزايملا لعجو تاوم لام ىلإ اباوبأ حتفو ىن
 يراجملا عطقو بيزايملا ةلازإو باوبألا دس لزانملا باحصأ اوبلطو . لزانم اهيف
 بيذايملاو يراجملا امأو . اهتلازا" همزلي باوبألا نأ يعم لاق . كلذ هيلع له
 . تاوم يف هل تبث دق ءيش كلذف

 ردجلا يف باب

 رادجلا اذه ىلع نيلزنملا دحأ ءامغ نيلزنم نيب رادج ناك اذإف هل تلق
 مأ ءامغلا بحاصل . رادجلا اذه نوكي نمل هيلع ءامغ هل سيل رخآلا لزنملاو

 ناك اذإ رادجلا نأ ليق هنأ يعم لاق . امهبحاصل نيلزنملا نيب رادجلا نوكي
 هلاحب كرتي ليق هنأ يعمو . مكحلاب امهل هنإ وه نمل فرعي ملو نيلزنملا نيب
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 دحأل ديلا ىنعم تبث اذإو . ديلا ماقم موقي رادجلا ىلع ءامغلا نأ ليق دقو
 . ةنيبلا رخآلا ىلع ناك نيمصحلا

 . هتيب ىلع وأ هراج رادج ىلع هعوذج لجرلا عضي لهف تلق : ةلأسم
 هعوذج هرادج ىلع عضي نأ هراج مهدحأ عنمي ال ةنيدملا لهأ نأ انغلب لاق

 . كلذ ىسوم لاق مهنم قلخ نسح وأ هب اورمأ ئيش يردأ الو
 نأ هراج عنمي نأ لجرلا ىهن هنأ يع يبنلا نع كلذ ءاج دقو : ةلأسم

 . قلخلا نسح نم اذه نأ انعمو . هرادجب قفرتي

 نادودحم نالاملاو لجر امههارتشا نيلام نيب رادج يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 دودحملا نم ىرتشا ام الإ يدنع يرتشملل سيلف . عيبلا يف رادجلا لخدي و

 . ةمئاق ةرامع هنأل هل حص نمل هلاحب رادجلاو لاملا نم

 نوكيأ رادجلا هيلع طيحي ناتسبب ةنيبلا هل تدهش .لجر نع لئسو : ةلأسم .

 يعم لاق . هعم الإ نوكي ال رادجلاو . هدحو ناتسبلا مأ رادجلاو ناتسبلا هل
 مكحلا اذكهو هتدحو ةنيبلا هب هل تدهش ام الإ مكحلا يف هل تبثي ال هنأ

 مكحي ال ةداهشلا ينعمل هب دوهشملا هيلع يعدي ام موصخلا ركنأ اذإ ناينبلا يف
 امب ةنيبلا هل تدهش نإف هل تلق . هب تدهشو ةنيبلا هب تدح امب الإ مكاحلا
 رادجلا هل نوكيأ ناتسبلا هلخاد ناكو . ةنيبلا هتدحو رادجلا اذه هب طاحأ
 راذجلا يف لخد ام هل نوكي امنإ هنأ يعم لاق . هدحو ناتسبلا مأ . ناتسبلاو
 . رادجلا اذه هب طاحأ ام نأ ةنيبلا تدهش نإف هل تلق . رادجلا هل نوكي الو

 فلخ نم رادجلا عضوم ىلع مهيديأب اوبرضو ناتسب ىلع رادجلاو نالفل وهف
 تبثي ال هنأ يعم لاق . لصتم رادج وهو . هلك رادجلا اودحي مل و . ناتسبلا
 . هب طاحأ ام هلف ءيشب طيحي يذلا رادجلا نم دحي ام ال ءيش هل

 لصو . هللا همحر يراوحلا يأ نم باوج . ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 نأو اهيف يتلا رودلاو رادلا هذه رمأ نم هيف تركذ ام تمهفو كباتك يلإ
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 يرتشملا بلطو هزيرد امغ يرتشملا نأو رخآ لجرل ازيرد عاب رادلا بحاص
 اذهل سيلف تفصو ام ىلعف . رخألا زيردلا رادج ىلع هعوذج لعجي نأ رخآلا

 بحاص ىلع طرتشا عئابلا نوكي نأ الإ رخآلا رادج ىلع هعوذج لعجي نأ

 ناكو . هعاب يذلا زيردلا كلذ ىلع زيردلا اذه . ًءامغ نأ يرتشملا زيردلا

 طرش كلانه نكي مل اذإف هلداعلا . ةنيبلا كلذب تدهشو . عيبلا دنع طرشلا
 تحص ولو رخآلا رادج ىلع هعوذج لعجي نأ اذهل نكي مل ةنيبلا هب دهشت
 طرشلاب الإ كلذ هل نكي مل . زيردلا كلذ ىلع ناك زيردلا اذه . ءامغ نأ ةنيبلا
 اذه ناك ولو . كل تفصو اك رمالاف اهعاب مث دحاو لجرل زيردلا ناك اذإ

 هزيرد زيردلا اذه بحاص عاب مث رخآ لجرل زيردلا اذهو رخآ لجرل زيردلا
 اذهل ناك زيردلا اذه رادج ىلع تناك زيردلا اذه عوذج نأ ةنيبلا تحصو

 مهفاف مات عيبلاو ملعأ هللاو لوألا يف تناك ثيح هعوذج لعجي نأ يرتشملا

 . كلذ

 ردجلاب عافتنالا يف باب

 . هب سأب ال لاق . هنأ وجراف ريسي بارت هنم تحناف مدق رادب ًأكتا نإو
 سلاجملاو قاوسألا رودو رئاجلا قيرطلا لثم سانلا رادج أكتا نمو : ةلأسم

 موق ىلإ لخد نما امأف . قلعي ال أ بارتلا مهب قلعيو اهيف سانلا دقعي يل

 الإ اهريغو قاوسألا يف كلذكو ًاسأب كلذب مهيلع ىرأ الف . أكتاو مهيأرب

 ردجلاب أكتا نم امأو . كلذ نم مهلحتسيف ءيش اهريغ وأ رادجلا نم ملثني نأ
 رادجلاب رهاطلا بارتلا نم هقلع امب سأب ال هنأ ةيواعم يبأ نعف . قيرطلا يف

 . كلذ نم هلهأ لحتسيف رادجلا سفن نم ءيش هقلعي ىتح
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 يراوحلا نب لضفلا ىلإ لخد هنأ ىوزن لهأ نم لجر يف ليقو : ةلأسم
 يراوحلا وبأ يل لاقف . ضرألا نم ةظغلب تثبع تلخد املف لاق . هلزنم يف

 كرذحأ نكلو كيلع سيل انأ يلبق نمو سانلل ناك امم ءيش يف اذكه لعفت ال

 . يريغ لبق نم اذه لثم نع
 . دئاقب الإ اهدح فرعي ال قيرطلا يف يشمي ال ةيواعم وبأ ناكو : ةلأسم

 . لام اذه لوقيف رابغ نم اهب قصل ام ىري م : طئاحلاب هدي عبصأ عضي ناكو

 هريغ ناكو . هبحاص نم نذإب الإ إ لق نإو هريغ نم هلام عفانمب قحأ ءرملاو

 سأب ال رابغ اذه لوقيف بارت نم اهب قصل ام ىري مث رادجلا يف هعبصأ عضي
 نم نأ لوقيو . هيف نامض الف هل ةميق الام نأو هل ةميق ال هنأ لوقيو . هب

 . عرشلا نايب باتك باتكلا ريغ نمو . ىضقنا . هل ذخأتسي مل هفك نكم

 عرزي وأ ينبي نأ دارأ نميف باب

 كلذ ريغو . حسفي 1 هريغ بنجب

 . عارذ رفحللو ءاملل ل عر ةثالث

 دارأف ضرأ هفلخو رادج هل لجر يف شيرق نب يضاقلا نعو : ةلأسم
 رادجلا نأ تفرع يذلا لاق . رادجلا دح ميرح نوكي مك اهعرزي نأ اهبحاص
 نكي مل ام ءيشب هل مكحي الف رامعلا يف امأو . بارخلا ين نيعارذب هل مكحي
 . ملعأ هللاو مرح هل

 لودعلا ىري ام ردقب ةعارزلاو ءاملاو لسفلا رادجلا نع حسفيو : : ةلأسم
 مث اعارذ رادجلا نع لسفلا بحاص حسفي . هريغ لاق . اهيلع ةرضمال هنأ

 لسفي مث عرذأ ةثالثب رمأ حسفلا ىأر نمو . حسفلا ري مل نم لوق ىف لسفي
 ءاملا سم ال ام ءاملا نيبو اهنيب كرتي امنإو . رادجلا نع حسفيو . اهئارو نم

 . اهبحاص ريغ ضرأ يف ةرجشلا لصأ لخد نإو . رادجلا
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 . هرسكي الو هكرحي الو هرضي ال ىتح عطق لجر رادجب اهلصأ رضأ نإف
 . هرادجب هرضي ام عطقي ءاش نإ و

 فلخ ضرأ رخآ لجرلو لزنم هل لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 ءاش نإ اهعديو . ءاش نإ هضرأ عرزي ضرألا بحاص ناكو لزنملا اذه رادج

 ضرألا بحاص لجرلا ضرأ لي امم هرادج فلخ نم لزنملا بحاص ىعداف

 يف لاصتا امهنيب سيلو انأ يضرأ هذه ضرألا بحاص لاقو . يل اذه لاقن

 ءارو نم ضرألا بحاص ضرأو هلزنمبم')طيحم لزنملا بحاص رادج ضرألا
 فلخ نم تيبلل سيلو عطاوق ردجلا نأ اولاق دقف تفصو ام ىلعف كلذ

 نم لاقف . كلذ يف فلتخا دقف مئاق زع هفلخ نوكي نأ الإ ءيش هرادج

 لاقو . ضرألا بحاصل زعلا لاق نم لاقو . تيبلا بحاصل زعلا نأ لاق
 عم نكت مل اذإ كلذو . ذخأن لوقلا اذهبو . نافصن امهنيب وه لاق نم

 ٍ . امهنيب ناميألاو . يعدي ام ىلع ةنيب امهدحأ

 دحأ بحاص لسفف نيتيب نيب رادج نعو . ةيشاحلا نم : ةلأسم
 كلذل مأ . ال مأ كلذ تبثيأ امهنيب يذلا رادجلا برق ةرجش وأ ةلخن نيتيبلا
 . لوق ىلع عرذأ ةثالث حسف نا . ةلخنلا يف هل زئاجف . هباوج . دودحم دح

 . رادجلاب رضت ال ام ردقب دعبتف رادجلا اهقورع كرحي يتلا ةرجشلا يفو
 ةرجشلا دح . رادجلا كرحت المل ديدحلاب تعطق قورعلا تلخد نإو
 . ملعأ هللاو رادجلا ىلع ةرضملا عقت مل ام عرذأ ةتس

 ةفصلاو لج رادج برق هضرأ يف ارادج لجر ىنب اذإو : ةلأسم

 كرادج ينبت ال اثيدح ينتبا يذلا رادجلا بحاص لاقف لجرلا رادج دحب
 نأ الإ هل ناك ام غ رفتسا دق هنأل كلذ نم هعنمي نأ هل سيلف . يرادجب

 . هيلع رضي الف لوألا رادجلاب ارضم هرادج نوكي

 لجر نعو . بوبحم نب دمحم هللا دبع ينأل باوج نمو : : ةلأسم
 . نونس كلذل الخو ًافقس هيلع ىنبو لجر ضرأ ىلع هراد يف بشخ طرفأ

 طلتخم هخسن ىف )١(
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 فقس ام هضرأ نع عفري نأ ءانبلا بحاص ىللإ ضرألا بحاص بلط ش

 نأ كعم حص اذإ هز ىرن يذلاف . يدي يفو ينانب هنإ م جتحاو . اهيلع

 لجرلا ضرأ نع عفريلف بشخلا بحاص عنمي نأ هلف . بلاطلل ضرألا

 تبثي هنإف هيلع هاعداو ضرألا بحاص نم ملعب هيلع هؤانب نوكي نأ الإ

 هيلع ركنأ ىتح ينابلا تمي مل اذإ اذإ معن . هريغ لاق . هعضوم نم هبشخ هل

 لعب وأ ينبي وهو . هيلع هاعدا , مل ام كلذ هل ناك . ضرألا بحاص

 . لزعي مل و هلاحب ءانبلا تبث ينابلا تام اذاف . هركني مل و هريغي ملف كلذ

 . هرادجل ازع عدي مل و اهلك اهغرفتساو هضرأ يف ىنب نمو : : ةلأسم
 عد ىنب يذلا لاقف يقسيو عرزي نأ هيلي يتلا ضرألا بحاص دارأف

 عدي نكلو . اهلك هضرأ غ رفتسا دق هنأل . كلذ هل سيلف ازع يرادجل

 . لجرلا رادج ءاملا سمت الئل ةفحسملا دري ام

 ك . هلام يف ةمرص لسف لجر نع لئس . ديعس يبأ نع : ةلأسم
 . فالتخا كلذ يف ليق دق هنإ يعم لاق . هراج ضرأ نع حسفي نأ هيلع
 اهعذجب هرضي ال ىتح لودعلا رظنب هراج ضرأ نع حسفي لاق نم لاق

 لاقو . ناعارذ لاق نم لاقو . عرذأ ةثالث لاق نم لاقو . اهفعسب الو
 ضرأ يف ةلخنلا عذج عذجلا مقي مل ام لاق نم لاقو . عارذ لاق نم
 ذخأ كلذ حصو هريغ ضرأ يف ةلخنلا عذج عذجلا لخد اذإف . هريغ

 . هضرأ نع اهتلازاب

 نع ال ما ميرح هل نوكيأ نيلام نيب ناك اذإ رادجلا نعو : ةلأسم

 اذإو . هزع هلف زع هل ناك اذإف . باوجلا . زوم وأ مرص نم لسفلاو ءاملا

 . ملعأ هللاو هرضي الئل ءاملا هسم نما هراج عنميف هل نكي ل

 نأ هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا نع رثألا يف تدجوو : ةلأسم

 رادجلاو . عرذأ ةتس ظرقلا ميرح نأل عرذأ ة ةعست رادجلا نع حسفي ظ رقلا

 . ملعأ هللاو عرذأ ةثالث هميرح
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 يشاوحلا نم ءيش يف اهتدجو عرشلا نايب ريغ نم اهلعلو : ةلأسم
 ميرحو عرذأ ة ةعست مقوسلاو رابصلاو زوجلاو داصرفلاو ابنألاو ظرقلا ميرح
 . ةعبرأ لوقو عرذأ ةتس لوقو لخنلا ميرح لثم لوق ىلع جمرانلاو يموللا
 . عرذأ ةثالث نيتلاو . نامرلا لثم جمرتلاو عرذأ ةثالث خوخلاو نامرلا ميرحو

 اهيف ثادحالاو ردجلا ءانب يف باب

 . هفسني نأ امهدحأ هل نم دارأف نيقصالتم اناك اذإ نيرادجلا يف ليقو
 اكردأ انوكي نأ الإ كلذ هل نأ هرادجب رضي هنأ رخآلا هبحاص جتحاو
 دارأو . هدح امهدحأ غرفتسا نا .ليق كلذكو . نيثدحم انوكي م و كلذك

 قصلي نأ هيلع هل نأ . هرادب قصلي نأ هدداح يذلا هعنمف ينبي نأ رخالا

 . ملعأ هللاو هضرأ لوألا غ رفتسا اذإ هرك ولو هرادج

 يف ةمرص لسفي لجر نع لئسو ديعس يأ نع ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 كلذ يف ليق دق هنإ يعم لاق : هراج ضرأ نع حسفي نأ هيلع 1 هلام

 ال ىتح لودعلا رظنب هراج ضرأ نع حسفي هنأ لاق نم لاق فالتخا

 نم لاقو . عرذأ ةثالث حسفي لاق نم لاقو . اهفعس الو اهعذج رضي
 ةلخنلا عذج مقي مل ام لاق نم لاقو . عارذ لاق نم لاقو . ناعارذ لاق

 ذخأ كلذ حصو هريغ ضرأ يف ةلخنلا عذج لخد اذإف هريغ ضرأ ف

 . هضرأ نع هتلازاب

 نع .ال مأ ميرح هل نوكيأ نيلام نيب ناك اذإ رادجلا نع : ةلأسم
 نإو . هزع هلف زع هل ناك اذاف . باوجلا . هريغو مرص نم لسفلاو ءاملا

 تدجوو . ملعأ هللاو رضي الثل ءاملا هسم نع هراج عنتميف زع هل نكي
 ردجلا نع حسفي ظرقل نأ هللا همحر .جرفم ني دمحأ خيشلا نع رثألا ف
 هللاو عرذأ ةثالث هميرح رادجلاو عرذا ةتس ظرقلا ميرح نأل عرذأ ةعست

 عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .. ملعأ
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 دحاو لك ءامغ كلذك اكردأ نيعضوم نيب رادج نع لئسو : ةلأسم
 رادجلا قحل هلازأ ىتمو هليزي نأ نيرادجلا بحاص دحأ دارأ هرادج ىلع
 ىلع لخدي نأ هل سيل هنأ يعم لاق . ال مأ هليزي نأ هل له ررضلا رخآلا

 هل تلق . ةفصلا هذه ىلع الإ نارادجلا ناذه كردي مل اذإ ررضلا هراج

 دارأ ءامغ هيلع سيل رخآلاو هيلع ىمغم هلعل نيرادجلا دحأ ناك نإف

 يعم لاق . كلذ هل له همدهي نأ ءامغ هيلع سيل يذلا رادجلا بحاص

 دارآ ام هرادج يف لعفي نأ هلف صلاخ لجرلا اذهل رادجلا اذه ناك اذإ هنأ
 . دارأ ام هرادج يف لعفي نأ كلذ هلف ررضلا هراج رادج قحلي مل اذإ

 حرطي نأ امهدحأ دارأف نيفوفصم ارادج امهنم دحاو لك ىنب نإف هل تلق

 لاق . هحرطي نأ هل له ررضلا هراج رادج قحل هرادج حرط اذإو هرادج
 كردأ اذإ امأو . ررضلا هراج رادج قحل ولو هرادج حرطي نأ هل نأ يعم

 هليزي نأ يدنع هل نكي مل امهساسا ناك فرعي الو امهلاحب نارادجلا ناذه
 اثدحأ ناذللا امهف ناذه امإو . هراج رادج قحلي ررض هتلازإ يف ناك اذإ

 . دارأ ام هرادج يف لعفي نأ امهنم دحاو لكلف نيرادجلا
 اهرضي ام ردجلا نع فرصي كلذكو رفعج نب عماج نم : ةلأسم

 نعو . هيف ةرضم ال هنأ لودعلا ىري ىتح كلذ حسفيو ءاملاو ةعارزلا نم

 ضرألا بحاص ىلعف . رادجلا ىنب يذلا تام اذإ هللا همحر هللا دبع ي
 ناكو . ايح ءانبلا ثدحأ يذلا ناك نإو . هرادجب هرضي ال ءاملا فرصي نأ

 نم كرتي نأ ضرألا بحاص ىلع سيلف ازع هرادجل كرتي م و هل اثدحم
 . هدي نم لازو هءانب ءانبلا بحاص عاب نإف هل تلق . رادجلل ازع هضرأ
 لاق . هدي نم لاز ولو ايح هثدحاو هانب ىذلا ناك ام ثدحم وه لاق

 ىلع وهف زع رادجلل ناك نإ ءاوس اذه يف يرتشملاو ثراولا رثؤملا وبأ
 ضرألا بحاص عم نوكي نأ الإ ثراولا ثرو وأ يرتشملا ىرتشا ام
 . ةيراع ناك زعلا نأ ةنيب
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 سم رادجلا نع فرصي نأ ضرألا بحاص ىلعف زع رادجلل نكي مل نإو

 ناك رادجلا نأ ةنيب رادجلا بحاص عم نوكت نأ الإ ةعارزلا سمو . ءامل
 يف ثدحي يذلا اذه لثم يف ثادحالا نم قبس ام لك كلذكو . زع هل

 . هفرص نع ماكحلا رثكأ فقوت دقف ثدحملا تامو اهريغ يفو . قيرطلا
 . هلطاب حصي ىتح رظانلا لاق

 سانلا لزانم نم تبرق اذإ لسفلاو ضرألا يف لسافملاو : ةلأسم
 رادجلا نم دحاو لك حسفي كلذكو . لخنلا نم حسفلاب 2 مهرمأيف
 ًاعارذ حسفي نأ رمأ حسفلا ري ل نمو . اهءارو ام لسفي ش عرذأ ةنالث

 نم ةعارزلا نم اهب رضي ام اهنع فرصيو . ردجلا نع حسفيو دحلا نم
 ءاملا سمي الو . اهيلع ةرضم ال هنأ لودعلا ىري ىتح كلذ حسفيو . ءاملا
 . رادجلا

 نع ذيعس ابأ تلأس . هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 دوعي نأ هل لهف ريعملا تامف هيلع ىمغف ارادج رخآ الجر راعأ لجر

 الإ كلذ هل سيل نأ يعم لاق . ةثرولا يأر ريغب ىرخأ ةرم هيلع يمغي
 . هيأر ريغب هيلع يمغي نأ هل له . ًايح ريعملا ناك ناف هل تلق . مهيأرب
 رادجلا اذه ينطعأ هل لاق نإف هل تلق . هيأرب الإ هل سيل نأ يعم لاق
 . ءاوس هيف لوقلاو ةيراع اذه نوكيأ هيلع يمغأ هل لاقف . هيلع يمغأ
 به هل لاق نإف هل تلق . مكحلا رهاظ يف هدي يف ةيراع هنأ يعم لاق

 اهنأ يعم لاق . نوكي ام هيلع يمغأ هل لاق . هيلع يمغأ رادجلا اذه يل

 ةيطع يهف . كل هتبهو دق لاق اذاف . كل هتبهو دق لوقي ىتح ةيراع

 بحاص لاق نإف هل تلق . يدنع هزرحأ دقف . هيلع مغأ اذإف . يدنع
 يمغأ اذإ ةيراع نوكي هنأ يدنع لاق . ةيلع يمغت كتيطعأ دق رادجلا

 ةيراع ناك نإف تلق . ةدحاو ةرم الإ هيلع يمغي نأ هل سيلو . هيلع

 ىرخأ ةرم هيلع يمغي نأ دارأف هءامغ ضقنف عجر م . ةرم هيلع يمغو

 . هيأر ريغب كلذ هل له

٢١١



 . هيأرب الإ كلذ دعب هيلع يمغي نأ هل سيلو هيلع ىمغ دق هنأ يعم لاق

 ىمغت هايإ كتيطعأ دق لاق هيلع يمغأ رادجلا اذه ينطعأ لاق نإ كلذكو
 يدنع ةيطع يهف هزرحأ دق هنأ يدنع لاق . هيلع يمغت لقي مل وأ هيلع

 . ىضقنا . هلوق ىنعم ىلع هلصاب ةتباث
 . مهجلا نب مشاه ىلإ.ديمح نب كلملا دبع مامالا باوج نمو : : ةلأسم

 ىتح رادجلاب رادجلا قزلي له هكيرش رادج بنج ارادج ىنب لجر نعو

 غرفتسا دق لوألا رادجلا بر ناك نإف . كيرشلا كلذ هرك نإو اساهي
 نكي مل نيرادجلا نيب اميف هقح غرفتساو رخألا اذه ىنبو . هقحو هضرأ
 هقح نم ىقبأ لوألا ناك نإو . مكحلا يف هل كلذو سأب كلذ ىيف هيلع

 . رخآلا فلخ اميف ينبي الو هقح يف ينبي نأ اذهل امنإف . ائيش

 رضاحم لجرلاو . لجر نيبو هنيب ًارادج ردج لجر نعو : ةلأسم
 ةديبع وبأ لاق . يضرأ ضعب تلخدا لاق كلذ دعب ناك اذإ ىتح ركني ال

 هناك هيلع ىضم . ركني ال وهو هرهظ ىلع هعضو ول()راحص لاق
 . كلذ يف راحص يأرب بجعتم

 الو ركني الو . رضاح رخآلاو هاعدا اذإ معن ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم

 نأ اهبحاص دارأف . ضرأ هفلخ رادج هل لجر يف لاقو : ةلأسم

 هل مكحي رادجلا نأ تفرع يذلا لاق . رادجلا دح نوكي . اهعرزي
 هل نكي مل ام ءيشب هل مكحي الف رامعلا يف امأو . بارخلا يف نيعارذب
 . ملعأ هللاو . ميرح

 اذهل نأ رخآ لجرل تيب نيبو هنيب لجرل رادج ىف ليقو : ةلأسم

 تيبلا بحاصل نوكت نأ الإ كلذ دارأ اذإ هرادج حرطي نأ رادجلا بحاص

 اذه ناك نإف . تيبلا بحاص يأرب الإ كلذ هل سيلف . ةصح رادجلا يف

 . امهنم وه نمل فرعي مل و نيذه نيب رادجلا
 فيفختلاو داصلا مضب )١(
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 ِ . ةلداعلا ةنيبلاب امهدحأل هنا حصي ىتح ًاعيمج امهل وهف
 ىلع ارادج امهدحأ ىنبو هامسق لزنم امهنيب نيلجر يف تلقو : ةلأسم

 رادجلل ثدحلاو هضرأ دح وه رادجلا دح راصو هضرأ غرفتساو . هدح
 نأ ًاضيأ اذهلف هضرأ غرفتسا دق لوألا ناك اذإف تفصو ام ىلعف . يح
 هضرأ غرفتسي نأ هلو . رخآلا ضرأ ءاوه يف لخدي مل ام هضرأ غرفتسي
 . ملعأ هللاو هئاوه يف الو . ءيشب رخآلا ضرأ يف لخدي الو هضرأ ءاوهو

 ةجح الو اهفلخ امل ةجحلا يف عطاوق رادجلا نأ ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 . ةزئاج دي وأ ةنيبب الإ اهفلخ ناك اميف اهبحاصل

 ضرألا بحاص لاقف . لجر ضرأ نم بيرق لزنم نعو : ةلأسم
 ىنب اذإ لاق . نوكي فيك ثدحلا اذه نع ينربخأف . ةثدحم كراد نأ
 نأ أ ضرألا بحاص ىلع لاق . تام مث لجر هانب وأ تام مث هدلاو لزنا
 تنأ هل ليق . ايح ىنب يذلا ناك نإف . هرادج رضي ال ىتح ءاملا فرصي

 رادجلل كرتي نأ اذه ىلع سيلف ازع كرادجل كرتت مل و . ءانبلا اذه تثدحأ
 ىلع سيلو . ثدحم اذه لاق . هجوب اهتافأ وأ رادلا عاب نإف تلق. ازع
 ةجحلاف تام ش ىنب اذإ اثدحم نوكي ال امنإو . رادجلل زع ضرألا بحاص

 . ةرضملا هنع فرصت نأ دعب نم لزنملا هيلإ راص نمل

 امهنيبو ًالزنم ىرتشا رخآو الزنم ثرو لجر نع هتلأسو : 7
 مكح نوكي ام قحتسي امب لزنملا اذه ىرتشا هنأ يرتشملا لاق .

 دقو . ءاوس ثاريملاو ءارشلا نأ يعم لاق . ةفصلا هذه ىلع ان اذه

 امهدحأ هب قحتسي ةجح هيلع سيل . نيلزنملا نيب ناك اذإ رادجلا نأ ليق

 هقازتلا نوكي له رخآلا نود امهدحاب ًاقزال ناك نإف هل تلق . امهنيب وهف
 اذهف اذه لع كلذ يف يعم قرف ال لاق . رخالا نود هل نوكيو . ةجح

 . هلوق ىنعم ىلع ةجح كلذ نوكي ال اذه ليق لاقو . هنم ناك ام رخآ
 بحاص دحأل له نيلزنم نيب ناك اذإ رادجلا نع هتلأ اسو : ةلأسم

 . ائيش هيلع لعجي وأ سرغي وأ هيلع يمغي وأ هب عفتني نأ نيلزنملا
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 . هكيرش يأرب الإ هب عفتني نأ هل نكي ل اصلاخ هل نكي ل اذإ هنأ يعم لاق

 . كلذ ليبسف هب ناعفتني امم عوذجلا نم ائيش هيلع العجي نأ ىلع اقفتا نإو

 الو كلذ هلف . ًائيش هيلع انأ الو تنأ عضت ال لاقو امهدحأ فلاخ نإو
 ائيش هعم رخآلا نبي مل و رادجلا امهدحأ ىنب نإو لاق . ًائيش هيلع عضي
 عوذجلا نم ءاش ام هيلع لعجي نأ رادجلا ىنب يذللف . امهيلزنم نيب وهو هيف

 دري نأ الإ . ائيش رادجلا ىلع عضي نأ نبي م يذلل سيلو . كلذ ريغ وأ

 يذلا لاق ناف تلق . ًاعيمج هيلع ناعضي كلذ دنعف . مرغ ام فصن هيلع

 كلذ هل لاق . ًائيش تنأ عضت الو ىنمراغت نأ ىلإ جاتحأ ال رادجلا ىن
 امهضرأ يف هانب ناك اذإ امأو . هسفن ضرأ يف رادجلا ىنب امنإ ناك اذإ

 رادجلا نوكيو . هبحاص كلذ بلط اذإ مرغ ام فصن ذخأيلف . .انيح

 قحتسي هيلع امهدحأل ءيش ال نيلزنملا نيب ناك اذإ رادجلا : ةلأسم

 امهدحأ ىعدآ نراف هل تلق . كلذ ريغ حصي نأ الإ مكحلا يف اعيمج امهل هنأ
 . يدنع اذكه لاق . هنع رخآلا ةجح عطقنت له . هيلع فلحو رادجلا

 يف هيلع هفلخ يذلا امهنيب رادجلا اهيلع مئاق يتلا ضرألا نوكتف هل ليق
 . يدنع اذكه لاق . هنع ريخألا ةجح لطبت مأ مكحلا

 بازيملاو مامكلا نيب قرفلاو ردجلا ماك يف باب

 مكي نأ زوب له زئاجلا قيرطلا ىلع ردجلا يف لوقت امف هل تلق
 نم فانأ ام لثم نوكيو بكارلاب رضيال ام كلذ عفر ناك اذإ . كوشلاب
 فانأ ام لثم نوكي الو لازم ثدح كلذو زوجيال هنأ يعم لاق . راجشألا
 ةدايزلاو باتكلا ريغ نم اذه فيضملاو فلؤملا ريغ لاق . راجشألا نم
 . ةرركم هفلؤم طخب هتدجو امم هيلإ ةفاضملا
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 له . هثدحم تام مث . كوشلاب ماك هيلع ناك اذإ.رادجلا يف لوقت ام هل تلق
 داع مث رادجلا عقو نإف هل تلق . يدنع اذكه لاق . هلطاب حصي مل ام تبثي

 سيل هنأ يعم لاق . لوألا يف ناك ام لثم هممكي نأ هل له هأشنأ ثراولا
 . يدنع اذكه لاق . هفرصب مكاحلا هيلع مكحيأ لعف نإف هل تلق . كلذ هل

 نوكي له هثدحم تامو قيرطلا ىلع بازيم لزنملا يف ناك اذإ كلذكو . هل تلق

 ثيح بازيملا عضي هي دوعي نأ هلو هل تلق هلثم سيل نأ يعم لاق . مامكلا لثم

 . بازيملا باب ىف ةلأسملا مامت ناك

 ردجلا ريزوت يق باب

 ناك ولو هرزوي نأ هل له قيرطلا يلي امم هرادج حبش لجر نع هتلأسو
 كلذ ىلع دهشيو . همزلي امب ةنونيدلا داقتعا ىلع قيرطلا نم ءيش يف رازالا

 تلق . ًاثدح قيرطلا يف ثدحي نأ هل .سيل نأ يدنع لاق . كلذ هعسي ال م

 هرزو هنأ ملع اذإ هجرخي نأ هثراو لع له تام مم . هتايح يف هرزو نإف هل

 تبثي نأ الإ كلذ هيلع نأ ملعأ ال لاق . كلذ هيلع سيل مأ ةجحب ملعي الو

 نأ هل له . رازإلا عقو نإف هل تلقأ . هوجولا نم هجوب كلذب مكحملا هيلع
 كلاهلا نأ ملعي الو كلذك هكردأ اذإ هنأ يعم لاق . ال مأ هدجو ام ىلع هددجي

 هنأ ملعي ل و هثدحأ كلاهلا نأ ملع اذإو . كلذ هل نوكي نأ ينبجعيف هثدحأ

 اميف هرزوي نأ هلو هلعف ريغ كلاهلا لعف نأل. يدنع كلذ هل . مل قحب

 نإف هل تلق . قيرطلا ىلإ كلذ فقوف ديزي الو لكاتو ثر امم هاوه يف لخد

 ساسأ لعجي نأ هل له رادجلا عقو اذإ هثدحأ كلاهلا نأ ملعي الو كلذك هكردأ

 . رادجلا عضوم يف الإ يني نأ هل سيل مأ هيلع ينبيو رازألا ىهتنم ىلإ رادجلا
 لخدي نأ هل سيل نأ يعم لاق . هنيعب رازالا عديو رادجلا ىوه يف لخد امو

 رادجلا ساسأ ىلع رادجلا امنإو . رازألا ساسأ ىلع قيرطلا ءاوه يف رادجلاب
 . هكردأ ام ىلع رادجلاب اذه ءاوه قحلي مث
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 قضي مل هكردأ اك رازألا ةجح توبثب هعضوم ىف رادجلا ذخأي نأ دارأ نإو

 . ءانبلا يف كلذ هيلع

 راضحلا يف باب

 نأ | مهدحأ دارأ موق نيب ضرأ نعو مهجلا نب مشاه ىلإ باوج نمو

 . ًاعيمج اورضحي نأ مهيلع ناك ةعاشم ضرألا تناك نإف رخآلا هركو رضحي
 الو هضرأ ىلع رضحي نأ دارأ نم رضحيلف هتعطق فرعي دحاو لك ناك نإو

 سيلف . ضرألا نم ةيحان هرك نم ضرأ تناك نإ اف ةفاوشلا امأو . رخالا ربجي

 ال هنأل هضرأ ردقب ةفاوشلا نم هيلعف ضرألا طسو. تناك نإو . ربج هيلع

 . هتصحب هيلعف اهكرت فياشلا نكمي

 صوخلاب راضحلا يف لوقت امو . يلع يبأ يضاقلا نع بسحأ : ةلأسم
 الو ديلا تبثي ال هنأ راثآلا يف تدجو لاق . ال مأ رادجلا لثم ديلا تبثي

 . تاوملا يف رادجلا يف فلتخمو اهمكح نع تاوملا ليزي

 بلطف راضح لجرل ناك اذإ ادح هارت له راضخلا نع تلأسو : ةلأسم
 فصنلا نم رثكأ ىلع ذوحتسا دق راضحلا بحاصو نيتلخنلا نيب ةسياقملا لجر
 . سايقلا مهنيبو ًادح هارن الف

 نأ تمعز ملعت دقو زرحت ضرأ ىلإ ةعراش لخن نع تركذو ] ةلأسم

 بحاص جتحا نأ تركذف حارملا ضرألا يف . عرذأ ةثالث الإ ةلخنلل سيل

 لامللو . يعم دحب هسيلف نوي رامع نم هلكآم الف هل قبس دق " لخنلا
 . هلكام هل ترج نوكي نأ الإ إ عرذأ ةثالث

 . هرضح نمل ثرحلا يف نوكي يذلا راضحلا نأ لاقو : ةلأسم
 تاوملا لاق . تاوملا يف تبثي ةر راضحلاف هل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 وهف ائيش هنم ىيحأ نم از تاوم وه كلم ىلإ همكح لازي ال تاوم ره

 اهرمعو ضرألا ءاملا ىشغ اذإف ءاملا وه انه اه ءايحالا اولاقو . هتئروو هب ىرأ
 يف راضحلاف هل تلق ةضراعم دحأل نكي ملو هل تراص
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 ًاراضح هيلع رضح لام هدي يف لجر ناك اذإ إ معن لاق . تبثي لاومألا
 نكي مل رافقلاو ينايفلا ىلع ًاراضح ريدي نم امأو . هلام ٢ ل انيصح ناك

 نأ لجرل زوجيف تلق . هنيبو هنيب لاحي ال هلمع يذلا عضوملا يف الا دي هل

 سانلا نم لجرل ضرأ يف هريغ وأ راضح وأ شيرع لثم صوخ نم أاتي ! يني
 الإ . هل نكس اهذختي مهلاومأ سانلا ىلع لغشي نأ هل سيل لاق . هرمأ ريغب
 . قيدص وأ خأ ىلع ةلالد وأ هل ةحابا وأ فرعت فراعت وأ مهرمأي

 ةانابملا يف باب

 ام برخو مدهناو عقو نيلزنم نيب رادج نعو ديعس يبأ باوج نم
 هنأ لاقو . هدي قيض ةهج نم ةانابملا نع نيلزنملا بر دحا زجعو . امهنيب

 ىلع . كلذب هيلع مكحي له تلق . هناينب رخآلا بلطو . هضرأ يف رضحي
 . نانكسي نالزنملا ناذه ناك اذإ ليق دق هنإ يعمف . ءانبلا نع هزجعو هفعض
 الإ انكاستي ال نأ امهيلع ناك . ةانابلا ضعب امهضعب ىلإ نانكاسملا بلطو

 اناك نإو . ضعب امهضعب عم ةنكاسملا امهل زوجي نمم انوكي نأ الإ ةانابملب
 لمحت ال نأ ينبجعأ كلذ نع فعضو ةانابملا نع زجعي امهدحأ ناكو . كلذك
 هل ناكو . هعسي ال اميف هراج ىلع عقت ةرورض ريغب ةانابملا يف ةرورض هيلع

 نإو . نبي مل ءاش نإو هروسيم ىلإ . هيلع انيد اذه مزل ام ىنب ءاش نإ رايخلا

 هيلع سيل ليق دق هنأ يعمف . هلزنم نكسي الو نكسي ال نأ امهدحأ بلط

 ضرألا هذه يلي امم رماعلا لزنملا رادج عقوف كلذكو تلق . ةنكاسملاب الإ ةانابم

 ضرألا هذه رتشم ىرتشا مث راضحلاب هرتسو رماعلا لزنملا بر رضحو بارخلا
 لزنملا بر رضح نأ دعبو بارخلا اذه عوقو دعب نم اهبر دنع نم بارخلا

 رضح دق يذلا لزنملا اذه بر نم بلطو ضرألا هذه ه رف لزنملا نيبو ةنيب
 له كلذ نع فعضف هينابي نأ ضرألا هذه وه يرتشي نأ لبق رتسو راضحلا
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 هلزنم ىنب اذه ناك اذإ ءاوس لوألاو اذه نأ يعم لاق . كلذب هيلع مكحي له

 امم رتسي راضلا سيل ليق دق هنأ يعمو . هلزنم نكسي لوألاو هنكس دارأو

 رومأ نم بلغألا نوكي ثيح نم كلذ ينبجعيو ةاناملاب مهنيب مكحيو هب مكحي
 نارضحلا نأ مهرومأ نم بلغألا ناك نإو . ءانبلاب مهعم نصحلا نأ سانلا

 لك ىلع ناك ةخسن يفو يدنع مهتنس نم هيلع مهام ىلع ناك نوصحلا نع

 بارخ نيضرألا ف كلذكو تلق . يدنع ةنسلا هيلع امم بلغألا نوكي ام موق

 مث . امهنيب ةخسن وأ امهل ةخسن اهل ناك رامعألا نكس الو امهنم رامع ال
 دارأو اضرأ اراصو ابرخ مث نيلزنم امهيف ناك ينعأ نيلزنم ناك ينعي برخ

 رخآلا بلطف هراج نيبو هنيب رتسأو ًاراضح امهدحأ رضحف امهضرأ رمعي نأ

 ءاوس هنأ يعمف . كلذب هيلع مكحي له فعضو اذه زجعف امهنيب اميف هينابي نأ

 . دحاو يدنع ىنعملاو نكست لزانم تناك اذإ ءانبلا توبث رمأ يف
 تناك اذإ ءانبلا توبث رمأ يف ةيناثلاو ىلوألا لثم هذه نأ يعم لاق ةخسن يو
 بر دحأ عربت نإ كلذكو تلق . دحاو يدنع اهيف ىنعملاو نكست لزانم
 بلطي ل و . رادجلا فصن وهو ةانابملا هيلع عقي ام لثم ىنبف نيلزنملا نيذه

 يذلا رادجلا نم يقابلا فصنلا يني نأ كلذ دعب هيلإ بلط مث ةانابم هراج ىل
 مل و كيأرب تنأ هتينب دق امو . رادجلا نم يقب اميف كينابأ رخالا لاقف امهنيب
 . اذه يف امهيلع بجي امف تلق . ءيش هنم ىلع سيلف . ةانابم هيف يلا بلطت
 عوطت اميف هل ءيش الف . ًاعوطتم كلذ ءانب ىلإ ًاعربتم دصق اذإ هنأ يعم لاق
 نأ بحأف عوطتلا ريغب بابسألا نم ببسب وأ همزلي امب لهجب هانب نإو هب
 ةانابملا مامت نم همزلي ام ردقب رخآلا ىلع نوكيو هل بستحي نإو . هانب عيضي ال

 . روتسلاب نودجوي دق سانلاو رخآلاو لوألا نم عيمجلا ءارك نم
 ناكو ةفرغ هيف ناك اذإ تيبلا نأ تفرع يذلا . ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 قارمملا يلي امم ناسنإلا ماق اذإ ناك نإف هراج تيب ىلع فرشم وأ قارمم اهيف
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 قارمملا متخ طئاحلا بحاص بلطو ًامئاق هيف ناك نم وأ هراج طئاح ىلإ رظنو .
 يف ماق نم رظني الو حطسلا ظ امنا ناك نإو همتخ قارمملا بحاص مزل
 ر . ملعأ هللاو ةمتخ مزلي نكي مل طئاحلا

 دادم ن هللا دبع نب دمحم هيذآ ارج نم . ًاضيأ ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 ةبيرق مأ ةديعب تناك مهتويبو موق لاومأل الباقم ناك اذإ قارمملا ش لئسو

 تيبلا يف ام لخادل وأ طئاحلل الباقم ناك اذإ لازي . باوجلا . ال مأ لازيأ
 هدحو لازي الف حطسلا يف ام لباق اذإ امأو . بنقو وأ ةزاجم وأ ةفص نم
 لخدأ اذإ امأو . راجلا تيب يف ام رظن امئاق هطسو يف ماق اذإ ناسنإلا ناك اذإ
 . رفعج نب عماج نمو . عجر . ملعأ هللاو قارمملا لازي الف قارملا ف هسأر

 فرشي الو ليوطلا مئاقلا رتسي ىتح هرتسي لزنملا يف ولعلا بحاص ذخؤيو
 رتسي رثؤملا وبأ لاق . هثدحم تناك ولو . اهنيتاسبو لزانملا نم هتحت ناك نم ىلع
 هيدي عفريزو ةطيسب ةرتسلا نأ ليق دقو لاق . هريغ نمو .. ريرسلا ىلع مئاقلا

 نمو . ةماق لاق نم لاقؤ . ةطسب لاق نم لاق دق ديعس وبأ لاق . هسأر ص
 دعقو ليللا يف ماق ولو . هيلع الف ًانكسم هذختي مل ام ليق دقو لاق .

 رعشتساو هتيب رهظي عفتني أرمت وأ ًابح لعج وأ هتيب حلاصم ضعبل راپلا ي ف

 نم ناكو . ملعأ هللاو كلذ يف هيلع نصح الف راهنلا يف هدوعص دنع هناريج

 ىلعو . باتكلا نمو . نيطلاب ةرتسلا نوكت نأ نومكحي ماكحلا نم هللا ردق
 نيتاسبلاو لزانملا نم مهنيب اميف ةانابملا يف اضعب مهضعبل اوذخأي نأ سانلا
 لزنملا نم رغصأ دحاو لزنم ناك ولو فصنلا دحاو لك ىلع نوكيو ةنوكسملا
 نكس عجر نإف هيلع ءانب الف . هنكسي الو هلزنم برخي هنأ لاق نمو . رخألا

 . انبلا نم هتصح مرغ

 مدهناف دحاول لفسلاو دحاول ولعلا راد امهنيب .نيلجر يف ليقو : ةلأسم
 ولعلا بحاص بلطف ولعلاو لفسلا مدهناف دارأ هنإ يعم ةخسن يفو لفسلا
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 مزال كلذ نأ هيلغ هولع ينبي ىتح هل ناك ام ىنبي نأ لفسلا بحاص لل

 هتلغ هلو هينبي نأ ولعلا بحاص داراف كلذ ىلع ردقي ال ناك نإف . هب ذخؤيو
 لفسلا بحاص ينبي نأ هرك نإ كلذكو . هل كلذف مرغ ام يفوتسي ىتح

 نإو هللا همحر يراوحلا وبأ لاق . يفوتسي ىتح ةلغلا هلو ولعلا بحاص ىنب
 ' : هلفس هيلإ ملس مرغ ام هيلع لفسلا بحاص دز

 ىلع هنم فرشي الو هريغ ضرأ يف اباب ثدحي نأ دحأل سيلو : ةلأسم
 . زئاج قيرط يف ناك ولو هباب ةلابق اباب دحأ ىلع ثدحي الو هتحت نم

 هيلع مونلا هركي لاقف ةرتس هيلع نكت مل اذإ حطسلا نع هتلأسو : ةلأسم
 نيملسلا نم هزاجأ نم كلذ زاجأ دق . هريغ نمو . ملعأ هللا هللا دبع وبأ لاق
 . بدألا يف كلذ هركيو . سابل هنأل . ليللا يف

 اوراداو هفارطا مهضعبل عقوف هومسق ناتسب يف ءاكرش نع هتلا اسو : ةلأ اسم

 تفتلي الو . رثك وأ لق هلام يلي امم ردجي نأ دحاو لك ىلع لاق . هيلع رادجلا
 لاق . هيلع ءيش الف طسولا يف همهس عقو نإف تلق . ىلوألا ةكرشلا ىلإ
 . معن

 نعو.. هللا همحر نسحلا يأ خيشلا باتك نم هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 ةأرملا ىلع رشي مل و لزنملا لجرلا ىنبف عاشم لزنم ةريقف ةأرمأ نيبو هنيب لجر

 لاق . هئانب يف ةيزرلا لجرلا بلطو ةمساقملا ةأرملا تبلطف نيملسملا ىلع الو
 امهنيب هنومسقي لودعلا نإف لزنملا اذه نم عضوم يف ينب ءانبلا اذه ناك نإ

 كلذ ناك هانب اميف همهس عقو نإف . لزنملا ةميق نم هءانب هيف اولخدي و
 اذه يف هتيزر هيلع تدر توءاش نإ ةريخلا يهف هيف ةأرملا مهس عقو نإو .

 كلذ هضقن وه ذخ أيلو . هذخأت مل تءاش نإو اهمهس يف عقو يذلا ٣

 هضقن بلطو كلذ وه هركو . هتيزر هيلع درت نأ ةأرملا تراتخا نإو ةمدهيو
 . هل كلذف
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 اهمزلي سيلو هضقن ذخأي نأ اضيأ هل ناك لزنملا اذه ةعامج ىنب ناك نإو
 رايخلا وه هل ليق دقو هريغ نمو . هذخأن اذهبو اهيأر ريغب ىنب هنأل ةيزر هل
 . هكيرش نم هئانب ةميق ذخأ ءاش نإو هصقن جرخأ ءاش نإ همهس يف عقت ل نإ

 لاقن هومسق امدعب هئانب ىلع اوقفتا ناتسب مهنيب رفن يف ليقو : ةلاسم

 بيصن ناك ولو ءانبلا نم هل همزلي هلام يلي امم مهنم دحاو لك ىلع ءاهقفلا ضعب

 . رخآلا بيصن نم لوطأ طئاحلا يلي امم مهدحأ

 اهيف ينبي نأ اهرجأتسا يذلل نذأو هل اراد رجأ لجر يف لاقو : ةلأسم
 . لوألل رجألاب اهيف ثدحأ امو يهف ليق كلذ ريغو فرغ

 باع هولع رخ اللو تيب لفس امهدحأل نيلجر يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 . بهذي ضعب اميف صلاخ هل هنأل هبحاص ىلع لفسألا حلاصم نأ لفسألا ءامغ
 تفرع دقف ةفرغلا يف قيرامملا مكح مكحلا امأو . ةيشاحلا نم : ةلأسم

 طئاح يف رتاسلا قيرامملا نم رظنو هيمدق ىلع لجرلا ماق اذإ نيملسملا لوق نم
 نم تفرع دقف ةفرغلا يف ناك اذإو . قيرامملا تفرص هلخاد وأ هراج تيب

 طئاح يف رئاسلا قيرامملا نم رظنو هيمدق ىلع لجرلا ماق اذإ نيملسملا لوق
 اذإ الإ هراج تيب رظني ال ناك اذإو قيرامملا تفرص هلخاد وأ هراج تيب

 هللاو لازت الو قيرامملا فرصت الف هسأر لخداو ريرس وأ ةاقرم قوف علط

 . عجر . ملعأ
 نإف روتسلاب اوذخأ رتسي الامو ولع هل لزنم ناك اذإ كلذكو : ةلأسم

 الف ليوطلا مئاقلا اورثسي ىتح مهنيب ةانابملاب ًاعيمج اوذخأ ءاوس مهتويب تناك
 رادجلا ضرأو . ءاوس ريغصلاو ريبكلا لزنملاو نيفصن مهنيب ءانبلا نوكيو ىري
 ىلعأ امهدحأ ناك نإو . رادجلا ضرأ فصن دحاو لك ضرأ نم نيفصن مهنيب

 العملا ىلعف هيف ه لخدي يذلا هراد ناتسب وأ هراد نم هيلع فرشأ رخآلا نم

 . هناتسبو رخألا راد يف ناك نم ىري ال. ىتح رخآلا نع هالعأ رتسي نأ
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 نوكي اميف سانلا نيب ةانابملا امنإو ناطحق يبأ فيلأت باتك نمو . ةاأسم
 نم الإ هيف ةانابم الف هيف ناكسإ ال ام اماف نيتاسبلاو رودلا نم ناكسالا هيف

 نيتاسبلا نا نيملسملا ماكح ضعب لاق دقو . هدحو هلام ىلع نصحم ءاش

 . نيرماع نيعيمج اناك اذإ ةانابملا اهيف ةرومعملا

 ىلع دحاول ناكو راد تمسق نإو هؤانب هيلع نكي مل ابارخ امهدحأ ناك نإو
 نأ هيلع رورمملا ءاش نإف ةانابم قيرطلا يف رمي نم ىلع نكي مل قيرط رخآلا
 . هريغ لاق . ةانابم اهيف سيل قيرطلا كلذكو . كرت ءاش نإو . هسفن ىلع رتسي
 . قيرطلا ةلزنمب تسيل ةصاخ هل قيرطلا هذه نأل ةانابم اعيمج امهيلع ليق دقو

 سيلو مهريغ وأ هل مع نيبو هتيب راد يف ءانب هيلع له متيلا نعو : ةلأسم
 رادلا اوغرفي نأ الإ ةانابملا نم هريغ ىلع ام هيلع حبسم لاق . ةلغ رادلا نم هل

 يف مشاه بحي مل و . كردي ىتح اهنكسي الو هكيرش عم ميتيلا اهنكسي الف

 الإ كلذ يف هريغ ىلع ام ميتيلا ىلع نوكي نأ بجي . هريغ لاق . ائيش اذه
 . هتلغ نم هتوق ىرن الو كلذ . لثم يف متيلا لام لصأ عابي نأ بحن ال انإ

 ول لاق هنأ لع نب ىسوم نع ةقثلا ظفحي لاق دايز يبأ نعو : ةلأسم
 لاق . ًاعيمج هنايمغي امهنأ تيبلا عقوف ولع هل رخآلاو لفس هل ناك الجر نأ

 بحاص ىلع امغلا نأ تظفح يذلاو . لوبقم ىلع يأ لوق يراوحلا وبأ
 . لفسلا

 لجرل نيتاسب نيب رادج ناك اذإ ىري ناك ىسوم نأ مشاه معزو : ةلأسم
 لاق . هعم ينبي نأ هراج ىلعف هءانب امهدحأ دارأو رادجلا ضقناف امهيلع نصحم
 . مرحلا يف ىف كلذ امنإ . ال ناميلس لاقو

 ةانابم مهمزلي له موق لزنم بنج اهنورجزي موقل رئب نع ةتلأسو : ةلأسم
 رتس لزنملا بحاص نيبو مهنيب سيلو رئبلا يف نيميقم اوناك اذإ معن لاق
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 رئبلا باحصا ناكو ةرتس نكت ملو دحلاب ناك اذإ مهونابي نأ مهيلع بجو

 . لزنملا يف نورظني
 نكي مل قيرط دحاو ىلع دحاول ناكو رادلا تمسق اذإ ليقو : ةلأسم

 ءاش نإو هسفن ىلع رتس هيلع رورملا ءاش نإف ةانابم قيرطلا يف رمي نم ىلع
 تسيل ةصاخ هل قيرطلا هذه ٠ نأل ةانابملا اعيمج امهيلع ليق دقو هريغ لاق . كرت

 . قيرطلا ةلزنمب
 مان ولو هيلع ةرتس الف . أنكس هتيب ذخني م نم نأ ةرتسلا يف : ةلأسم

 عفتني أرمت وأ ابح لعج وأ هتيب رهظ حلاصم ضعبل راهنلا يف دعقو ليللا يف
 هللاو كلذ يف هيلع نصح الف راهنلا يف هدوعص نع هناريج رعشتساو هتيب رهظب

 مئاقلا رتسي ىتح مهنيب ةانابملاب اعيمج اوذخأ ءاوس مهتويب تناك نإف . ملعأ

 . نيفصن مهنيب ءانبلا نوكيو ىري الف ليوطلا
 ناتسب وأ هراد يف هيلع فرشأ رخآلا نم ىلعأ امهدحأ ناك اذإو : ةلأسم

 يف ىري ال ىتح رخالا نم هالعأ رتسي نأ ىلعملا ىلعف هيف لخدي يذلاو هراد
 . هناتسب

 وأ فرغ نم ولع هل راج هلو ةديدج اراد لجر ثدحأ نإو : ةلأسم
 . لبق هلزنم ناك نإو رتسي نأ ولعلا بحاص ىلعف . هراد ىلع فرشي حطس

 . بدألا ف لع وبأ لاق

 كلذ لزنمل ناتسبلاو رادج لجر ناتسب نيبو هلزنم نيب ىنب لجر : ةلأسم
 ناتسبلا بحاص بلطف رادجلا كلذ مدہناف ناتسبلا لخدي هلزنم نمو لجرلا

 سيل هللا دبع وبأ لاق . وه اك يلزنم عدأ انأ لاقف لزنملا بحاص ىلإ ةانابمل

 مهمزل لزانملا يف وأ ةنوكسم تناك اذإ نيتاسبلا نأل ةانابملا هيلعو . هل كلذ

 لزنم نم رغصأ دحاو لزنم ناك ولو فصنلا دحاو لك ىلع نوكيو ةانابملا اهي
 ماكحلا نأل نيطلاب نكلو ال لاق فافح وأ نعدب رتس نإف هل تلق . رخآلا

 . كلذ ىلإ هراج هبيجي نأ الإ نيطلاب رتسلا نوكي نأ نومكحي
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 ناينبلا ىلع نوربجي ال سانلا نأ ناثع نب ناميلس لاق ةيشاحلا نم : ةلأسم

 ناينبلا ىلع نوربجي ىسوم لاق . الف نيتاسبلا يف امأو . لزانملاو رودلا يف الإ
 نوربجي الف دعبلا نم كلذ هابشأو لخنلا رئاس يف امأو . نيتاسبلاو مرحلا يف

 . ردتقملا دبع كلذ لاقو . هيلع

 يذلا رادجلا ضقناف امهيلع نصحم امهو رادج امهنيب نيتاسب نعو : ةلأسم
 . مرحلا يف كلذ امنإ . ال ناميلس لاقو لاق هتانابم هراج ىلع ىسوم لاق امهنيب

 امهدحأ بلط شيرع دحاو لك يف نيلجرل ضرأ يتعطق نعو : : ةلأسم
 رتسلا امهيلعف كلانه نانكسي امهالك اناك نإف . كلذ رخآلا مزلي له ةنصاحملا

 برخي نأ ديري يذلا ىلع نكي مل امهدحأ وأ نانكسي ال اناك نإو . ًاعيمج

 امهدحأ نصح نإو . ءانبلا نم هتصح مرغ نكس عجر نإف ةانابم هعضوم

 بحاص ناك ناف . يرادبب رضت ال ىرثلا ينع حسنأ رخآلا لاقو ةدح ىلع

 رادجلا ناك نإو . هحسفيو هرادج ىوقي نأ وه هيلعف ءانبلل ثدحملا وه ءانبلا

 رضي ال هنأ لودعلا ىري ام ردقب هنع حسفيف ثدحملا ةعارزملا بحاصو لزي مل

 . رادجلاب

 لزانملا عولط دارأ نم هب نمؤيو مزلي اميف باب
 زوجي ال امو كلذ نم زوجي امو ليخنلاو

 نم هيلإ جاتحي اميف راهنلاب هتيب قوف هلزنم رهظب عفتني نأ لجرلل ليقو
 . انكس كلذ ذختي نأ ريغ نم هيلإ نوجاتحي ام عيمجو هليكو هئاقتناو رملا ورت
 هلزنم ىلع فرشأ نمو هناريج نع ارتس ينبي نأ هيلع ناك انكس هذختا نإو

 نأ راهنلا يف دعصي نأ دارأ اذإ هيلع ناك رتس هيلع نكي مل اذاف سانلا نم

 ثالث اوسبلا لاق دعصي نأ دارأ اذاف . هتوصب هيلع فرشي نمو هناريج رعشي

 . تارم
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 . راهنلا ف انكس كلذ ذختي مل ام هتجاح . ءاضقل دعص تارم ثالث لاق اذإف

 ليللا نأل راعشإ كلذ يف هيلع سيلو . ليللا يف هتيب قوف تيبي نأ هل نأ ليقو

 يتلا ةلخنلا كلذكو ليق . كلذ مهملعي الو مهرعشي نأ هيلع سيلف سابل

 هتوصب مهرعشأ اهدعصي نأ دارأ اذإ مهرتاسمو سانلا لزانم ىلع ةفرشم يه
 . تارم ثالث

 . هيلع مونلا هركي لاق ة ةرتس هيلع نكت مل اذإ حطسلا نع هتلأ اسو : ةلأسم
 نم هزاجأ نم كلذ زاجأ دق هريغ لاق . ملعأ هللا هللا دبع وبأ لاق هريغ لاق

 . بدألا ف هركيو سابل هزأل ليللا يف نيملسللا

 ةيزجلا لهأ نم ءانبلاو نكسلا يف باب

 اراد اهيف ىنبو ةعقب ىرتشاف ةيزجلا لهأ ضرأ ف أشني لجر نع هتلأ اسو

 نإف تلق . ةمذلا لهأ ضرأ يف ملسم لجرل ءانبلا هركأ ينإ لاق . اهنكسي
 اهكلمي نأ هل سيلو اهينبيف ابارخ ًاضرأ يرتشي نأ هل لاق . كلذ لعف الجر
 . اهنم هوجرأ اوؤاش اذإ نكلو . اهلهأ لع

 لهأ رود ىلع مهرود اولعو اونب اذإ ةمذلا لهأ ف يلع يأ نعو : ةلأسم

 مهقفارم نيبو ةمذلا لهأ نيب ناك نإ لاحي امو رثأ كلذ يف اندنع امف ةالصلا
 ةنايخ مهلبق نم فاخي ال ىتح مهءانب اونصح وأ اورتس مه اذإ ءانبلا عفر ف

 ىلع اوفرشتي ةخسن اوفرشي نأ مهل سيل . ءاهقفلا نم هريغ لاق . مهراصباب
 . مهل قبس دق ءانب نوكي نأ الإ قرغلاب ةالصلا لهأ

 لام يف رمع وأ سرغ وأ لسف نميف باب
 هريغ وأ همأ وأ هيبأ وأ هتأرمإ وأ هيدل او

 لل ا ه اقبأ ةكرب نب دمحم نب هلل ا دبع دمح ابأ تلأس دلاخ نب دمحم لاق

 . لجو زع
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 هوبأو دلولا كله نأ ىلإ هيبأل لام لغتسي وأ اضرأ ا عرزي هدلو ناك لجر نع

 ةثرو كلذ ركنا اف مهبحاصل ضرألا نأ اوعدا هيبأ توم دعب دلولا هثرو م
 الو . هل تبثت ةجح هدلاو لامل هلالغتسا الو دلولا ةعارز سيل لاقف . بألا
 ةايح يف لاملا اذه يعدي ناك دلولا نوكي نأ الإ لصألا يف هدعب نم هتثرول
 . هدعب نم هتثرولو هل تبثي . اذهف ركني الو ريغي ال رضاح دلاولاو هل هنأ هدلاو
 تبثي الف لصألل هنم ىوعد الب هيبأ ةايح يف هيبأ لامل هلالغتساو هتعارز امأو
 ةعارزلا نوكت نأ الإ هدعب نم هتثرولو . دلاولل لاملاو هدعب نم هتثرول الو هل
 تفصو اك نوكي ىتحف لصألا امأو . هدعب نم هتلرولو دلولل

 بئاغ لجرل اضرأ عرز لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : : ةلأسم
 اميف صالخلا ينلأسي نأ ىلإ جوحأ وه لاقو هسفن يف ركنأ لجرلا رضح املف
 بحاص هيلإ لسرأ نأ املف . هتيب اهلخداو عرازلا اهرضحف يلام يف لعف
 لاقف اهايا يناركأ نالف همع نبا لاقف اهدصح و هضرأ عرز اذامب ضرألا
 تئش نإف . يضار سيل انأو ادحأ كلذ يف انأ تلكو ام ضرألا بحاص
 ام ل كلذ زيجأ ال ينإف هتلغ ىلع درو . يلام يف تلعف امم ىلإ جرخاف
 مع نبا اهايإ هاركأ امل ضرألا هذه عرز امنإ عرازلا اذه ناك اذإف تفصو
 . هلكو الو كلذب هرمأي مل هنإ لاقو ضرألا بحاص كلذ ركنأو . لجرلا
 امو . هئام اركو هانع عرازلا ىلع دريو ضرألا بحاص اهبحاصل ةعارزلا نإف

 مهلمع لامع هل اهلمع نأ لامعللو . اهيف مرغ امم هريغو دامس نم اهيلع قفنا
 ءارك ضرألا بحاص ىلع ناك رجزلاب ىقس ناك نإو . جلفلا ىلع اهيقس ناكو
 ةلزنمب اذه سيلو . رذبلا ريغو رذب نم . اهيلع قفنا ام هيلع دريو باودلا

 رايخلا ضرألا بحاصلو . سانلا نيب زوجي ببسب اهعرز دق اذه نأل عقوتل
 . ع رازلا ىلإ ةعارزلا ملسو هضرأ ءارك ذخأ ءاش نإ كلذ ف
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 ىلع قفنا ءىش لك عرازلا ىلع درو ةعارزلا ذخأ ضرألا بحاص ءاش نإو
 ناك نإو . لاح لك ىلع مهلمع لامعللو كلذ ريغو رذب نم ةعارزلا هذه
 . لامعلا لثم وهف لامغلا نم عرازلا

 ىوعد ريغ ىلع هتدلاو لام يف لسف يذلا يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 نم كلذ حصيو هركنت الو كلذ ريغت ال يهو . اهروضحب اهيلع حصت هنم
 لصألل عبت لسفلا نأل مألل لاملا نوكي نأ ينبجعيف . اعيمج اتام ىتح اهلعف
 نوكت نأ ينبجعأ امهتجح تباغ املف لصألا نع لقتنم هنأ حصي ىتح

 . كلذ ريغ حصي ىتح لصألل ماكحألا

 لجأ نم اهيف هل قح ال لاق هتأرما ضرأ يف سرغ لجر نعو : ةلأسم
 . كلذب هترمأ اهنإ ةنيب ثعبي نأ الإ اهيلع قفنيو هلمعب هتأرما نيعي لجرلا نأ

 مهبأل يه لاقف هونبو وه اهيف سرغو ًاضرأ رمع لجر نعو : ةلأسم
 ضرألا نوكت نأ الإ ةلمعب هدلاو نيعي دلولا نأ لجأ نم هل ضرألا تناك اذإ

 . ًاعيمج مهل يهف مهن
 ىتح اهنع ههني ملو هل اهبهي مل هيبأ ضرأ يف سرغ لجر نعو : ةلأسم

 . اهيف ةثرولا نم ثراو وه لاق . تام

 اهيف همزلي ببس ريغ ىلع ةرامع هتجوز لام يف رمع يذلا امأو : ةلأسم
 . هل ال اهل هتجوز لام يف جوزلا لمعي ام هجو ىلع كلذ جرخي امناو . ةعبت
 ىلع فيحلا نم كلذ يف اهتداراو اهتين تحص نإف . عوطت هنم يدنع كلذف

 مايقلا ناك اذإ قحلا ىنعم يف ةحصلا يف كلذ زوجي نأ وجرأف اهتنرو نم هريغ
 هنم ائيش هيطعت نأ تدارأ ناف . اهيلإ هنم ناسحا كلذ امنإو همزلي ال اهل هنم

 كلذ نكي ل ام يدنع كلذ قضت ل لبق اهيلع وأ اهل همايق بسح هريغ نمو

 اهترشاعم لاح يف اهجوز رمعف جوز اهلو لزنم اهل ةأرما نعو : ةلأسم
 . كلت هترامع جوزلا بلطف كلذ دعب افلتخا مث ةرامع لزنملا ى
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 لام يف هلمعو جوزلا ةرامع نم ناك ام ليق دق هنأ يعمف . هل بجي ام تلق

 اهسفن ىلع ءيشل هل اهنم طرشب الو . ءيشل اهيلع هنم طرش ريغ ىلع هتجوز
 هتجوزو جوزلا نيب , سانلا نيب ةداعلا هب يرجت امم كلذف . ةرامع وأ رخا نم

 لمعي دق نمع كلذكو . تباث رمأ الو مزال قح ريغ ىلع رمعيو اهل لمعي نأ
 الإ هريغل هملعي ال امف قح اهل همزليال ام عفانملا نم هعفنيو لامعألا نم هل

 يرجي تقو لكلو . سانلا نيب ةداعلاو فرعلا هب ىرجي امم اذهو قحو رجأب

 يدنع فالتخالا مايأ سيلو . مهفالتخاو مهقافتا يف كلذ مكح سانلا نيب

 اسك ام امأو . ماكحألاو . قافتالا مايأ يف ىرج دق اميف قافتالا مايأ ضقنت

 الو . اه هلك كلذ نأ ليق دقف اهل اهاطعا وأ ةرشاعملا لاح يف هتجوز جوزلا
 اهاسك الو . اطرش كلذب اهيلع طرش نكي مل اذإ ءيشب . هيف اهيلع عجري
 كلذب اهل هيلع مكح ناك نإو ,لبقتسي اميف اهل همزلي امل كاحلا مكحب كلذ
 . كلذ مهفاف ًاضيأ هنود اه وهف ىضم اميف همزل دق قحب

 وأ اهيلإ إ ةلاسفلا بلط مث هتجوز لام يف ًالسف لسف لجر نعو : ةلأسم
 لسف اميف ءانعلا وأ ةلاسفلا ةجوزلا ىلإ هتثرو بلطو جوزلا تام وأ ءانعلا
 تفصو ام ىلعف . كلذ يف مهل بجي ام . ةتيم وأ ة ةيح ةجوزلا تناكو . مهدلاو

 نم هتثرول الو ةلاسف الو هل ءانع ال ليق دقف نيضوافتم انوكي مل اذإ امأف
 امأو . هتجوزل لجرلا نم نوكي امم كلذ نأ فرعي امم كلذ نأل هتوم دعب

 نم لاقو . كلذ هل نأ لاق نم لاق دقف كلذ وه بلطو نيضوافتم اناك اذإ
 نيهجولا يف رييغت هتثرول سيلف بلطي مل و وه تام اذإ امأو . كلذ هل سيل لاق

 هتأزما لام يف لسف لجر يف تلقو . ديعس ييأ باوج نمو : : ةلأسم
 انفرع يذلاف تفصو ام ىلعف . طرش امهنيب نكي ملو ًالخن راص ىتح ًالسف

 . هتجوزل وهف رمع وأ اهلام يف ىنب وأ هتجوز لام يف جوزلا لسف ام نأ
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 ببس ىلع ساسأ كلذ ين امهنيب نوكي نأ الإ هتجوزل جوزلا لعف نم كلذ نأل
 اهلام يف رمعف نيضوافتم اعيمج اناك اذإ امهنأ ليق دقو . ءيش ىلع طرش وأ

 ائيش هيلع يه حصت ملو . اهيلع جوزلا حصي ملو جوزلا ةايح يف امامت م
 رايخلا جوزللو . ببسب لسف نم ةلزنمب كلذ يف يف جوزلا ناكو اهل لسفلا /

 نإو . هلسف جرخأ ءاش نإو . هانع امو هلسف ةميق ةأرملا نم ذخأ ءاش نإ
 ةجح هل لعل هنأل هلام هدعب هتثرول سيلف هتايح يف همكاحت ملو جوزلا تام

 . باوصلاب ملعأ هللاو انفرع اذه بسح يلعف ةجوزلل لاملاو كلذ ي

 مث . هتجوز ضرأ يف ينيب لجرلا نع سارج نب رصن تلأسو : ةلأسم
 هتجوز ضرأ يف لجرلا ىنب اذإ لوقي يدلاو ناك ديعس لاقف . قلطي وأ تومي
 اهضرأ ينبي ي الو جاسلاو رجألاب ينبي ناك اذإ امأ ديعس لاق مش امل وهف لسف وأ

 ل هارأ ينأكف نيطلاب

 اهرمثت هتدلاو تناكو ةلسف هتدلاو ضرأ يف لسف لجر نعو : ةلأسم

 . يل يهو . يضرأ يف اهلسف هذه هتدلاو تلاقو هتثرو اهبلط مث تام نأ ىلإ
 . هتدلاو رجح يف دلولا ناك اذإ هنأ يعمف . ةلخنلا هذه نوكت نملف تلق

 ةلسفلا هذهل هتلاسف جرخت امنإ كلت هتلاح يف هلثم نأ فراعتلا يناعم يف جرخيو

 لمعي ال هنأ جرخي هنأ ناك نإو . ةدلاولل يدنع كلذ ىنعم ىلع يهف هتدلاول

 كلذو كلذ يف هتدلاو دنع هلاح فرعي ام ىنعم ىلع كلذ امنإو . هتدلاول كلذ

 تالاحلا نم رظنلا يف كلذ ةفرعم هبتشا ناو هل همكح ىنعم نم جرخي ام ىلع
 اهسفنل اهتعداو اهلام يف اهلسف هنأ ةدلاولا ترقأو ةلاسفلا ىنعم اهيلع عقي يتلا
 نوكي نأ ينبجعأ . اهلسف فيك اذه ريغ مكح هيف حصي مل و امل لاملا حصو
 . اهوجزخا اوؤاش نإو . ةدلاولا نم اهتميق اوذخأ اوؤاش نإ رايخلا مهلو . ةثرولل

 اهوجرخي نأ مهل نوكي نأ ينبجعي ال هنإف ةثرولا نم ةدلاولا نوكت نأ الإ
 . مهتكيرش تراص اذإ
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 هذه هل نوكت امنإو . ملعأ هللاو تركذ ام ىلع ةعيقو هل نوكت نأ ىنبجعيو

 لاحب جرخي الو هتجح تباغو اهلام يف اهلسف هنأ ةدلاولا ترقأ اذإ يدنع
 ةثرولل حصي ام رثكاف . هماكحأ نم عقي ام ىلع كلذ يف هتدلاول باصتغالا

 . تلسف موي ةلسفلا ةميق نوكت نأ ينبجعيو ةميقلا فالتخالا يناعم يف يدنع

 . كلذ يف فلتخي دقو

 وا هتجوز يارب السنف هتجوز ضرأ ف لسفي لجر نع هتل اسو : ةلاسم

 تلق ءانع هل له تلق . ةثرولا ىلإ هءانع بلط تكله نأ املف اهيأر ريغب
 ةميق بلط نإ كلذو . كلذ كردي له . ةايحلا ف يهو كلذ اهيلإ بلط وأ

 دقف تفصو ام ىلعف . اهتثرو ىلإ وأ اهنم اهيلإ كلذ عيمج كردي له لسفلا
 ىتح هيف هل قح الف رمعو هتجوز لام ف جوزلا لسف ام هنأ المحم رثألا ءاج

 ةايحلا يف تناك اذإ ًاضيأ ليق دقو . قحب هل ةطراشمب اهنم كلذ ناك هنأ حصي

 حصو . لمعلا كلذ لثم يف ةرجألاب لمعي هنأ فورعم وه نمم جوزلا ناكو
 اهتجح تتام دقف ةتيملا امأو . اهريغ نم هل ام هتج وز نم هلف كلذب هترمأ اهنأ

 . مكحلا يف كلذو ةثرولا رارقاب وأ ةنيبلاب كاك كلذ يف قحلا حصي ىتح انعم

 سانلا نيب فراعتلا نأل هتجوز لام يف ج وزلاك هدلاو لام ف دلولا كلذكو

 سانلا لاوحأ رثكأ ا كلذكو هدلو هنيعي دق دلاولاو هتجوز نيعي لق جوزلا نأ

 هيلع ىرجي عضوم يف كلذك ناك اذإف مهنم لمعلاو ةداعلا هيلع يرجت امو
 هتجوزل جوزلا كلذب نانيعي دق دلولاو جوزلا نأ مهلامعأو سانلا ةداع رثكأ

 كلذ ناك .اذإ امهرمأ ريغب و امهرم اب ناك سانلا هيلع ام كلذف . هدلاول دلولاو

 يضميف هلام ةرامعب هدلو دلاولا رم اي اي لق هنأ محلاعفو سانلا ةداع نم بلغألا

 الو رجأ ريغب كلذل ىضميلف اهلام ةرامعب اهجوز ةجوزلا .رم أت دقو هرمأل

 يف مكحلا امنإو . كلذ حصي ىتح لاحلا هيلع ىرجي ام ىلع كلذف . ةصح
 مهناف . لمعلا كلذ لثم يف دلبلا كلذ لهأ لاعف هيلع يرجي ام ىلع كلذ
 مهرمأب لمعي هنأل كلذ
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 الجر نأ ش رجأ ريغب لمعي هنأ فرع نم هنأ هيف ةجحلاو كلذ ىلع ليلدلاو

 كلمعتسا مل اذه لاقو . كلذ دعب ةرجألا بلطف كلذب هرمأو لمعب هلمعتسا
 ىتح رجأب هل ذخؤي ال هناف . رجأ ىلع طرتشت مل و كتلمعتسا امناو رجاب
 . كلذ دعب هنم ةرجألا بلطف كلذب فرع نمم ناك اذإ هرج ًأتسا هنأ حصي

 ذخؤي ال هنإف أرجأ لع طرتشت مل و كتلمعتسا امناو كلمعتسا مل اذه لاقو
 . رجأ ريغب لمعي هنأ فرعي نمم ناك اذإ هرجأتسا هنأ حصي ىتح رجأب هل

 ريغب هلمعتسا هنأ حصي ىتح رجألا هلف رجألاب لمعي هنأ فرعي نمم ناك نإو

 ًاعيمج ايعد رجأ الب لمعي هنأ الو رجألاب لمعي نم هنأ حصي ل نإو . رجأ

 ءاوسو . باوصلاب ملعأ هللاو رومألا هذه ين لصفلا مهفاف نايعدي ام ىلع ةنيبلا
 ناك نإ هنإ كل انفصو ام يذتحيف هل لوسفلملا و لسافلا لام يف لسنلا ناك

 وهو مدعي ال امم كلذو هل ام ريغ يف جوزلاو دلاولل لسفي دق هنأ بلغألا

 . ةرجأ وأ ةصح بوجو نم كلذ ريغ حصي ىتح كلذ ىلع وهف فررعلل
 هاهن الو هل اهبهي ل هيبأ ضرأ يف سرغ لجر نعو . ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 لأ عماج نمو . ةدايزلا تضقتا اهيف ةثرولا عم ثراو وه لاق . تام ىتح

 . ايركز
 نيرخآلا نود هلام نم لام ةلكأم مهضعبل لعج دالوأ هل لجرو : ةلأسم
 و توم دعب اوريغ ناو . مهتوخا ىلع دالوألا ريغي مل و دلاولا كله

 هنإ ايركز ابأ يضاقلا ةلأسملا هذه نع تلأس دقف . ال مأ مهرييغت زوجيأ
 7 يف ةكردم ةرمث نم ناك.ام الإ ةثرولا ىلإ تعجرو ةلكألا تلطب تام
 . ملعأ هللاو اذه يف بحأ اذكهو ةلكألا هل يذلل يهن

 ةرمث لكف دلاولا تامو ةلكآم الام هدلو لجرلا ىطعأ اذإو : ةلأسم
 ىلإ ناذاش نب لالد هل لاقي لجر بلط ليق . ملعأ هللاو دلولل يهف 7

 نب رفعج ينب امل عزان ام ىلع هءانع هتدلاو هيطعت نأ هللا همحر هللا دبع لأ

 انعيو هيدلاول موقي دلولا لاقو هللا همحر هللا دبع وبأ كلذ هل ري ملف ناذاش

 . ةيانع امهيلع هل سيلو امهل
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 ءيشب اهف خأل ترقاف تضرم ةأرما نعو يراوحلا لأ باوج نم : ةلأسم

 اورضح و اوركانتو هتنيب تتامو لسف نم اهلام يف لسف امو فورعم اهلام نم
 لاقف نهلسف اهاخأ نأ الإ اهل عضاوملا هذه نأ ةنيب ةأرملا ترضحاف ك احلا لا

 يذلا مارحلا هللا تيب ىلإ اهب يجحت نأ كيلع ةجح نيثالثو هللاب يفلحا خألا

 ناف تفصو ام ىلعف . نورشع دهع لك ةرافك ادهع نيثالثو جحلا ماتب ةكمب
 اومكح اهب و اهورثأ يتلا راثآلا نمف . عبت مهل نحنو رثأ محل اورثأ دق نيملسملا

 ءاملعلا ضعب لاق دقو نوفلحي ماكحلا رثكأ ناك كلذبو هللاب الإ نيمي ال نأ

 ةأرملا هذه ىلع سيلف قالطب الو دهعب نوفلحي الو جحلاب بصنلا كلذ ىأرو

 ناك نإف . يعدي امم قح اهيف اهيخأل امو اه عضاوملا هذه نأ هللاب نيمي ال

 لسفلا ناك . كلذب هل ةأرملا ترقأو اهيأر نود هيأرب لسفلا كلذ لسف خألا

 هلسف ةميق هيلع تدرو لسفلا تذخأ تدارأ نإ إ ةأرملل رايخلا ناكو خألل

 نم هلسف علقي نأ لجرلا ىلعو . كلذ اهلف هلسف علقيل هل تلاق تدارأ نإو

 هنأ تلاقو كلذب ةأرملا ترقأو اهيأرب لسفلا لسف لجرلا ناك نإو . اهضرأ

 جرخأ ءاش نإ لجرلل رايخلا ناك لجرلا كلذ ركنأو امهنيب طرش ىلع . اهلسف

 . كلذب هيلع مكحي موي هلسف ةميق ذخأ ءاش نإو اهضرأ نم هعلقو . هلسف

 يعدملا رضحأ اذإ هنإ ًافالتخا كلذ يف ملعن الو نيملسملا مكح ف نأ ملعاو

 نكي مل بصنلاب يعدي نم ىلإ نيملا هيلع ىعذملا بلطف يعدي ام ىلع ةنيبلا
 كلذ ىلع دازي الو . نيملسملا نيمي هللاب انيمي الإ فلحي الو ةنيبلا دعب هيلع كلذ
 . هريغ لاق . ضرألا هذهب هل ترقأ ام فلحت نأ ةأرملا هذه ىلع سيلو أئيش ائيش

 ام هللاب انيمي تفلح ضرألا هذهب هل ترقأ اهنأ اهيلع ىعدا اذإ اذإ هن هنإ انعم يذلا

 . كلذب هل اهرارقا نم اهيلع يعدي ام لبق نم ضرألا هذه ي 7 ملعت

 اهل نأ ملعي امو ةأرملا هذه رارقاب هل ضرألا هذه نأ فلح هيلإ تدر نإو
 . مويلا اذه ىلإ ضرألا هذهب هل اهرارقا دعب نم اقح اهيف
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 لجر لام ىلع عقوت لجر نعو . يراوحلا يبأ باوج نمو : : ةلأسم
 هعاب هنأ لوقب هنم ملعي لاملا بر ىلع هيعديو . هللا ءاش ام هلغتساو هعرزف

 لاملا لكأي يعدملاو ركني الو كلذ ريغي ال لاملا برو هل هبهو هنأ وأ هل

 ملعب هلكأيو لاملا اذه يعدي اذه ناك اذإف تمصو ام ىلعف . هيف ثدحيو

 هب ىلوأ وه لاملا هدي يف يذلا اذهف ركني الو ريغي ال وهو . هبحاص نم
 ناك لاملا اذه نأ ةنيبلا لاملا بحاص مقي نأ دعب نم . ةنيبلا كلذب حص اذإ
 هيعديو لاملا اذه لكأي ناك هنأ ةنيبلا .يعدملا ماقأو هل لاملا اذه نأ وأ هل

 رخالا ميقي ىتح هب ىلوأ وه ناك ركني الو ريغي ال وهو . هنم ملعب اذه ىلع
 ملعأ هللاو كلذب هاوعد ليزي هجوب لاملا اذه هبصتغا يعدملا اذه نأ ةنيبلا

 ١ . باوصلاب

 هلام ىلعو هنكسف هلزنم ىلع لجر عقوتف باغ لجر نعو : ةلأسم
 . لجرلا دي يف هلام دجوف بئاغلا ماق مث . هللا ءاش ام وأ نينس هلكأو هعرزف
 تفصو ام ىلعف .. لاملا نيبو هنيب لاح هلام نم ًائبش ذح اي نأ دارأ املكو

 هل لاملا اذه نأ ةنيب بئاغلا ماقأ نإف هب ىلوأ وهف ءيش هدي ف ىف ناك نمف

 ناك هل لاملا اذه نأ ةنيب لاملا هدي يف يذلا ماقأ نإف هب ىلوأ . وه ناك

 نأ ةنيبلا ماقأ يذلا ناك ىوعدلاو ةلك املاب ةنيب ماقأ نإف . هب ىلوأ ديلا وذ

 لاملا اذه يعدي ناك اذه نأ يعدملا ةنيب دهشت ىتح هب ىلوأ وه لاملا اذه

 اذهج ةنيبلا تدهش اذإف ركني الو كلذ ريخي ال وهو اذه نم ملعب هلكأيو

 هب ىلوأ وه لاملا هدي يف ناك

 ةلسافملا يف باي

 كيلع نأ هيلع طرشو عبرلاب هل اهلسفي اضرأ لجر ىلإ عفد لجر نعو
 طرش نإو . تباث طرش اذهف . نينس رشع ىلإ لسفلا حالصو اهحالص
 طرش اذهف لسنفلا لمحم نأ ىلا ضرألا ةلكأم ضرألا بحاص ىلع لسافلا

 . لوهجم
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 كلذكو . لسفلا لمحت نأ ىلإ ضرألا ةلكآم هلو ةلاهجلا هيف زوجت طرشلا اذهو
 . نينسلا كلت ىلإ ةلكأم هلف ةفورعم نينس اهتلكأم لعج اذإ

 لسافلا لسفف ًاضرأ الجر لساف لجر نع بوبحم نب تلأس : ةلأسم

 كل سيل هبحاص لاق مسقلا عقو املف . لسفي نأ ريغ نم لخن اهيف أشنو
 لخنلا مسقي لاق . يتصح اهنم ذخا لسافلا لاقو . ءيش ءيشاونلا هذه يف

 يذلا صقنلاف تلق . لو وهف اهنم ءيش هيلا لخد نم لكف ًاعيمج ءيشاونلاو

 ام الإ هل سيل ال لاق . هلخن يلي امه صقنلا نم بيصن لسافلل له لسفي م

 ع ى ء . لسف

 . عبرلا وآ ثلثلاب امرص لجرل لسف لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ىنيب نكي مل هل لوسفملا لاقو . همرصل ابرش لسافلا بلط مرصلا مسق املف

 ةايح تناب امل مسقلا لسافلا بلط نإ تلقو . أب رش كل نأ طرش كنيبو

 نكي مل اذإ لوقأف . دودحم دح ىلإ ةلسافملا يف طرش امهنيب نكي ملو . مرصلا

 امهيارب امتأ ناف ضقتنم وهو لوهجم اذهف فورعم رمأ الو دودحم دح كلذل

 يدنع وهف امهدحأ هضقن وأ هاضقن نإو امهيلإ كلذف مويلا هيلع ناقفتي رمأ ىلع
 . هل لوسفملا ىلع لودعلا هل ىري ام ىلع . هءانع لسافلل نوكيو ضقتنم

 تناك ولو لسافلل هارأ سيلف برشلا امأو . اهبحاصل لسفلاو ضرألا نوكيو
 هللاو كلذ ىلع لصالا يف ةلاسفلا طرش نوكي ىتح الإ . ةحيحص هل ةلاسفلا

 ِ . ملعأ
 . الام هل لسفي الجر ىطعأ لجرو . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نعو : ةلاسم
 ةيقاس بعو ىلع ةلسف لسافلا مهس يف عقوف امسقو هل لسفف فورعم مهسب
 ىلع بعولا نم هقحتسي ام هل له . بعولا ىلعا نم سايقلا قحتسي زئاج

 . يلصألا لاملا بحاصل بعولا ناك اذإف . اهدحو ةلسفلا هل امنأ مأ ةفصلا هذه
 . ملعأ هللاو بعولا ةلسفلا بحاصل ناك هيلع لساف امم ناكو
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 . طرشب ًامرك اهيف سرغي اضرأ الجر ىطعأ لجر . هريغ نمو : ةلأسم
 مركلا فصن هسرغي نملو هفصن ضرالا بحاصل ناك . كردأ نأ يلع

 امرك هضرأ يف سرغي نأ هيلع طرتشا نإ تيأرأ . زئاج كلذ لاق . ضرألاو
 بحاصل مركلا ناك ليوحتلا هل ادب اذإف . رجشلاو مركلاب عفتنيو رجشو

 . ال لاق . كلذ زوجيأ ضرألا

 .اهتعارز هلو ثلثلاب اهلسفي ًاضرأ الجر ىطعأ لجر يف لوقت امو : : ةلأسم
 اميف لسفلا اذهل بجي ام لسفلا غبص هنأ مث ا " :
 تناك ناف تفصو ام ىلعف . عييضتلا يف هيلع بجي امو . لسفلا نم يبح
 لسافلا عنصي ل نإف . هنافرعي دودحم لجأ ىلإ ىلا مولعم طرشب امهنيب ةلسافملا هذه

 دمعتم هعيض ام مرغ همزل دقف . هب مايقلا همزلي ام دودح نم جرخي نأ لبق نم

 اميف هتصح هلف . رذعلا هل بجوت ةجح هل نوكي نأ الإ هدي ىلع فلت ىتح
 ىلع ةلسافملا تناك نإو . ةلسافملا نم امهنيب ىرج ام ىلع لسفلا نم ييح

 . رذع ريغل عيض ام مزع هيلعو . هؤانع لماعللف . طرش ريغ

 املف . اهلسفف ةصحب اهلسفي هل ًاضرأ الجر ىطعأ لجر نعو : ةلأسم
 يف لسافلل نوكي لهف تامف ءاملا سبي لمح ام اهنم لمحو ت تشاعو تييح

 تتام اذإف تفصو ام ىلعف . مسقت نأ لبق تتام دق ىهو . ءيش اهضرأ
 هتصح هل اك ضرألا يف هتصح هلف . لخنلا يف هتصح لسافلل بجو نأ دعب

 . لخنلا يف ةصحلا لسافلل بجت نأ لبق نم لخنلا تتام نإو . لخنلا يف
 . كلذ دارأ نإ اهلسفي عجري نأ هلو ضرألا ي هل ةصح الف

 . ريغص هل ضرأ يف لسف ام هيطعي نأ اطراشت هل دلوو لجر يفو : ةلأسم
 طرش اذه تلق . اميتي يبصلا فلخو كله دلولا نأ مث فصنلا وأ ثلللا
 تدرأ كنأ بسحأ نأ ىتح الإ كلتلأسم ىنعم ىلع فقأ ملف . ال مأ تباث

 فصنلاب اهيف هل لسفي نأ ريغص هل دلول ضرأ ىلع غلابلا هدلو ظراش دلاولا نأ

 يف دلاولا لعف ام زئاج كلذف كلذك ناك ناف ثلثلا وأ
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 ةلسافملا تناك اذإ هسفن لام يف هلعفك ةلسافملاو ةكراشملا نم هدلو لام

 , ٍ . كلذ مهفاف تباث اهيف طرشلاو . طرشب

 . انيتو . اجنرتاو . نامرو . أمرك لجرل لسفي يذلا نعو : ةلأسم
 نينس ريغ وأ ةفورعم نينس ىلع كلذ تبثي له تلق . هنم ءيشب ةلسافم
 كلذ ناك اذإف . ت تبثيو كلذ زوجي له تلق . لخنلا لثم هنم ةصحب ةفورعم

 اطراشت ام ىلع كلذ زاج . ةفورعم نينس يف . ةفورعم ةصحب فورعم تقو ىلع
 . فورعم تقو ىلع فورعم ائيش ناك اذإ

 لسفي نأ لبق اهعاب مث . هل ضرأ ىلع الجر لساف لجر نعو : ةلأسم
 . لسفي ل هزأل ائيش اهيف هل ىرن انك ام لاق . هتكرش لسافلا بلطو ئيش اهيف

 . ملعأ هللاو كلذ وحن ريشب لاقو هل طرش ام ذخأي هطرش :هل لاق ىسوم نكلو
 لسافملاو لسافلاو . لجألا يف فلستملاو فلسملا فلتخا اذإو : ةلأسم

 . ءانعلا لسافملاو براضمللو . ضقتني اذه ناك . ةبراضملاو طرشلا يف

 عئابللف . سانلا عيبي ام ىلع عئابلاو سانلا لمعي ام ىلع لمع اذإ ريجألا كلذكو
 . هؤانع ريجأللو افلتخا اذإ اهلثم وأ هتعاضب

 هضرأ يف هل لسف هبابسأ ىلع مئاقو لجرب لصتم لجر يف تركذو : ةلأسم
 هزومأب مئاق وهو اذه ىلع ءانع اذهل له هل لوسفملا لجرلا لسف نم ًالسف
 هل له تلق . هرمأي مل نأ هل لوسفملا لاقو . هبابسأ يف فرصتمو هبابسأو
 . لجرلا لام يف هسفن دنع نم لسفلا لسف نإ كلذكو تلق . كلذ يف ءانع

 اذإف . هتميق هل وأ همرص ذخأي نأ هلأ اعزانت نإ كلذ ىلع هل بجي ام تلق
 وه كلذو ةلسافم الو هلام يف مهس الو رجأ ريغب هل لمعيو هل فرصتي ناك

 ففختلملاو ..همداخك وأ هلام يف . هرمأ نم لجرلا ليكوك هرمأ نم بلغألا
 هيزجيو ءازج هلالمعي وه امنإو . قح هلام يف هل سيل هنأ ف راعتلاب هرمأ ف هل

 . هنم هوجري باوثل وأ هيلع
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 . ةلسافم الو ءانع الو رجأ هلك اذه يف هل سيلف . هيلإ هنم تمدقت ديل وأ
 يف وأ ةلسافملا يف ببس هل ناك نإو هلام فلتأ يذلا وهف هلام نم لسف نإو
 ةميق نمو كلذ ي ءانعلا هيف بجي الف . ضقتنا ءيش امهنيب ناك وأ . ةلماعملا
 يذلا ببسلا هل قلعتي امناف ببسب لماع لكو . لودعلا هاري ام ىلع مرصلا
 . هيف لخد

 عبرلاب ةلاسف ًاضرأ ذخأ لجر نعو يلع نب ىسوم باوج نم : : ةلأسم
 . هيلع اولسف ام جرخف اهاكرو اهرجش جرخأ هنأو . لسفو رجش تاذ تناك
 نأ بسحأ . نيلسافلا نود هسفنل ءاملا بلط لصألا بحاص نأ تركذف

 يذلا رخآلا جلفلا نم مهطرش مهلف طرش هل نوكي نأ الإ لصألا لهأل ءامل

 عضوملا كلذ يف ةيقاس نيلسافلا ىلع رمي الو . هنم يقسي نأ لسافلا طرش

 . امهينذاب الإ

 لكف كل وهف يلام يف تلسف املك لجرل لاق لجر يف ليقو : ةلأسم
 ةعجر الو . رارقالا قيرط نم . هل تباث وهف لئاقلا لام يف اذه لسف ام
 هايإ كتيطعأ دقف يلام يف تلسف املك لاق نإو . ةلاهجب هل رذع الو . رقملل
 تناك هتيطع يف عجر نإو . انيلإ بحأ وهف ةيطعلا هل متأ نإف ةلاهجلا هيف اذهف

 . ضرأ ريغب ًالخن هلخن ةميق ذخأ ءاش نإ رايخلا لسافلل ناكو . ةعجرلا هل
 نيذه نيب قرف امناو . ىطعملل كلذ يف رايخلاو . لسف ام جرخأ ءاش نإو

 . ةيطعلا عضومو . رارقالا عضوم

 لجرل عفد لجر نعو . نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 نم همهس بلط مح . ةنولتم ةفلتخم ًامورص اهلسفف مهسب هل اهلسفي اضرأ

 ىلإ . مولعم بيصنب اتباث طرشلا ناك اذإ لاق ددعلاب ما ةميقلاب هيطعي لسفلا

 . كلذ تبثي نم لوق ىلع تقولا ءاضقناب همهس هل تبث امهنيب مولعم لجأ
 هللاو لاومألا يف ءاكرشلا ةمسقك امهنيب ةمسقلا نوكتو . اهيف هكيرش راصو
 . ملعأ
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 ىلإ امولعم ًائيش ناك اذإ لاق . ال مأ ةتباث اذه ىلع ةزئاج ةلاسفلا نإف تلق

 ةللاو ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ .دقف مولعم صوخ وأ نينس نم مولعم لجأ
 باوجلا ىضم دق لاق . امهنيب تباثلا لسفل اطرش نوكي فيكف تلق . ملعأ

 نم مولعم لجأ ىلإ . ةمولعم الغ اهلسفف ةمولعم ةفورعم اضرأ هاطعأ اذإ هنأ

 لوق ىلع هبيصن هل تبث اقفتاو كلذ غلب اذاف . لخنلاب مولعم ردق وأ نينس
 لوطب صوخلا ددع فالتخا يف افلتخا ناف تلق . ملعأ هللاو ءاهقفلا ضعب
 افورعم اذك ةنس لاق اذإ لوهجملا فلتخي امنإو . فلتخي ال فورعملا لاق . عرذلا

 . عيمجلا يف كلذ نوكي ىتح ةدحاو لك يف تاصوخ عست لاق اذإو . تبثو

 ضعب لوقي دقو هريغو مشاه نع دجوي امم نيملسملا راثا نم : ةلأسم
 . لخنلا لم عرذأ ةثالث دودحلا نع رجشلاو نيتلاو نامرلا حسفي سانلا
 ملعأ هللاو عرذأ ةتس ظرقلاو ناعارذ زوملا حسفيو زئاجلا قيرطلا نع كلذكو

 . . قحلاب
 ينلأس ءاهقفلا ضعب نع ًابوتكم رثألا يف تدجو . ةيشاحلا نم : ةلأسم

 . هلسف دارأ اذإ رادجلا نع حسفي مك زوملا نع دمحم نب دادم نب دمحأ خيشلا

 ةلخنلا نعو عرذأ ةثالث رادجلا نع حسفيف زوملا لسفي نأ دارأ اذإ . باوجلا
 ر . عرذا ةتس

 تدجو امم . رثألا نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 هل اهلسفي اضرأ الجر ىطعأ لجر نع هتلأسو . ديعس يأ ىلع ضرع هنأ
 لخنلا نيب اهيف شنو ًالخن ةعطقلا تراصو لجرلا لسفف ثلثلا وأ . عبرلاب
 ضرالا بحاص اهبلطو صوقن لسافلا ةصح يف عقوو لخنلا امستقا مث صوقن
 لكلو تباث مسقلاف . مسقلا يف صوقنلا اولخدأ اومستقا امل اوناك نإ لاقف

 زوم وأ نامرلا لثم ناك نإ كلذكو . صوقنلا نم هضرأ يف عقو ام دحاو
 . ضقتني مسقلا نأ مسقلا يف صوقنلا اولخدي مل اوناك نإو راجشألا ضعب وأ
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 هجولا اذه يف راجشألاو صوقنلا نم ثداحلا نأ ليق دقو نسح هريغ لاق
 عقو نإو . هل يهف لسافلا لخن سايق يف عقو نإف هلام يف عقو ام دحاو لكل

 سايقلا نم ةجراخ سياقت ال ضرأ يف جرخ نإو هل يهف لاملا بر سايق ي

 قحتسي امنإ لسافلا نأل . رجشلاو لخنلا نم اهيف جراخلاو ضرألا برل يهف
 اهلك لخنلا تتام نإ إ لوقت امف هل تلق . هلام مكح يف لخد امو هلسف ام

 له ضرألا نم هتصح ذخأي نأ لسافلا بلطف اهضعب تام وأ مسقلا لبق
 بجوو امهنيب اميف مسقلا دح يف تراص دق لخنلا تناك نإ لاقف كلذ هل

 نإو . لخنلا نم هل اك ضرألا نم هتصح هل ناف . لخنلا يف هتصح لسافلل
 ضرألا يف هل نكي مل تفلت ىتح هل دح يذلا دحلا غلبت نأ لبق لخنلا تنام
 افورعم ائيش امهنيب نالعجي لاق ةلاسفلا يف طرشلا تبثي فيكو هل تلق . ءيش

 تاصوخ رشع ةمرص لك يف غلبي نأ امهطرش ناف تلق . رهشأ وأ نينس نم
 . تبثي هنأ ليق دقو هريغ لاق . تبثيال اذه لاق

 نأ لبق كله وأ اهضعب يقبو كله مث اضرأ لساف نمعو : ةلأسم
 هبيصن هلف لساف ام امأو . اهلهأل يهف رثأ اهيف هل زجي م ضرألا امأف . اهلسفي

 . ملعأ هللاو مهلوق ةثرولل سيلو . يقب اميف هل قح الو
 هدلو لاقف يفوت مث اهضعب لسفف ةلسافمي اضرأ ذخأ لجر نعو : ةلأسم

 ءاضيب ضرألا تناك اذإ امأو . ًاعييضت هنم ملعي م ام كلذ هلف ةلاسفلا قأ انأ

 . ملعأ هللا و اهيف ثراولل ةجح الف . ًاثدح لوألا اهيف ثدحي م

 لسفي نأ لبق اهعاب مث هل ضرأ ىلع الجر لساف لجر نعو : ةلأسم
 مل هنأل اهيف ائيش هل ىرن انك ام لاق . هطرش لسافلا بلطو . ائيش اهيف هل
 . كلذ وحن ريشب لاقو . هل هطرش ام ذخأي هطرش هل لاق ىسوم نكلو . لسفي

 لسفف ةلسافم اهبحاص نم اضرأ ذخأ نميف لاق نم لاقو : ةلأسم
 ام هيلع سيلو لسف امم هتصح اوذخأي نأ هتنرول لسافملا كله مث . اهضعب
 . كلذ يف اوبغري نأ الإ يقب
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 . تبثي مل نينس وأ صوخ يف فورعم طرش ةلاسفلل نكي مل اذإ لاق نم لاقو

 نأ اندنعو هتلاسف ةميق هلف تام مث . شاع وأ شاعف ائيش لسف دق ناك نإف
 لسافلا ىلع تباث وهف فورعم طرش ىلع ناك نإو . كلذ يف هانع هل

 بحاص تام نإف . لخدي ل وأ ةلاسفلا لمع يف لخد اذإ . هل لوسفملاو

 عزن مه سيلو ضرألا بحاص ةثرو ىلع هطرش هلف لسافلا يقبو ضرألا
 . هنم كلذ

 الف . مهنيب سانلا هدحي لجأ ريغ ىلع نوكت له ةلسافملا نعو : ةلأسم
 دح ريغ ىلع ةلسافملا تناك نإف . هيلإ نوبت دحو لجاب الإ إ ةلسافملا نوكت

 ِ . ةمكاحملا موي هلثم رجأ لسافلل ناك هيلإ نوهتني

 نأ هيلع طرشو . هل اهلسفي هل ًاضرأ لجر ىلإ عفد لجر نعو : ةلأسم
 . اهضرأ يف ءيش هل سيلف تام امو . عبرلا اهيف هلف اهتايح تضم ةلسف لك

 ةايحلا كلتل ناك اذإ تباث طرشلا اذهف تفصو ام ىلعف. . كلذ نوكي له

 لطاب طرشلاف . لجأ كلذل نكي مل نإو . مولعم لجأ ىلإ فورعم دح
 ضرألا ي الو . لسفلا يف هل ءيش ال تام اميفو ييح اميف هؤانع لسافللو
 ; بيصنب و لعجب لسفلا ناك امهنم ضارت نع كلذ نم ءيش ىلع اقفتي نأ الإ
 امولعم الجأ لسفلا اذه ةايحل العج كلذ دارأ اذإف لجألاب الإ الإ طرشلا متي الف

 طرشلا تبثي اذه ىلعف . هل ءيش الف . كلذ ىلإ ييح امف نينسلا نم

 . ةلسافملاو
 فورعم رمأ الو دودحم فورعم دح ريغب ةلسافملا تناك اذاو : ةلأسم

 .امهل ناك هامأ نإف .ضقتنو لوهجم وهف
 ىري ام ىلع هؤانع لسافلل نوكيو . ضقتنم وهف امهدحأ هضقن وأ هاضقن ناو

 بلط ممت امسقو كلذ امتأ نإف . اهبحاصل صل ]رفلاو ضرألا نوكيو . لودعلا

 . لسافلل هارأ سيلف برشلا لسافلا
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 كلذ ىلع ةلاسفلا لصأ يف برشلا طرتشي ىتح ةحيحص ةلاسفلا تناك ولو

 باوصلاب ملعأ هللاو

 نأ ىأر نم ماكحلا نمف لسفلا امأف . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 معن . هريغ لاق . عرذأ ةثالث حسف ىأر نم مهنمو اعارذ رادجلا نع حسفي
 ةلسفلا تماق اذإ ام ردقب رادجلا نع حسفي هنأ لاق نم لاقو . كلذ ليق دق

 حسفي مل نم لكو . ضرألا بحاص رضت ل و لسافلا لام يف تماق هتلخن

 . فورصم وهف هريغ دح يف لخدو هلسف ماق نإف هدح غرفتساو

 مهرم اي ايف سانلا لزانم نم تبرق اذإ لسفلاو ضرألا يف لسافملاو : ةلأسم

 . عرذأ ةثالث رادجلا نم دحاو لك حسفي كلذكو . لخنلا نم حسفلاب احلا
 . دحلا نم اعارذ حسفي نأ رمأ حسفلا ري مل نمو اهءارو ام لسفي ث

 هل اهلسفي ًاضرأ الجر ىطعأ لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : : ةلأسم
 ةعارزلا نم فصنلا كل اهيف هتعرز ءيش لك ضرألا بحاص هل لاقو . ثلثلاب
 يذلا نوكيو ضرألا بحاصل نوكت ضرألاف . لسفلا تام اهلسف امل م
 لبق نم لسفلا تام اذإ امأف . اهب كسمت وأ اهكرت ضرألا نم هتصح اهلسف
 اهبحاصل ضرألاو . ءيش ضرألا يف لسافلل نكي مل هيلع طرش يذلا تقولا
 هتقو يذلا تقولا دعب نم لسفلا تام ناك نإف . اهب كسمت وأ لسافلا اهكرت
 . ءاش ام اهيف لعفي ضرألا يف هتصح لسافلل ناك ضرألا بحاص
 هلعل سانلا ضعب لوقي دقو . هريغو حبسمو مشاه نع دجوي امم : ةلأسم ِ
 كلذكو . لخنلا لثم عرذا ةثالث دودحلا نع رجشلاو نيتلاو نامرلا حسفي دارا

 . عرذأ ةتس ظرقلا كلذكو . ناعارذ زوملا حسفيو . زئاجلا قيرطلا نع

 اهلسفي مل وأ اهلسفف عبرلاب اهلسفي ةعطق هنبا ىطعأ لجر نعو : ةلأسم
 وأ دلاولا ةحص يف كلذو يتعطق يف يدلول ةلاسف ال هنأ دهشأ دلاولا نأو

 . قحب اذه نأل عجري نأ ةعجر دلاولل سيلف لسف دق ناك نإ لاق . هتوم دنع
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 هل ةعجر الف لاق هدلو ريغل ناك نإف تلق . ةعجرلا هلف لسفي ل ناك نإو

 . ةلسافملا يف موقي هنإ لاق اذإ لسفي مل وأ لسف

 ضعب لوقي دقو هريغو مشاه نع دجوي امم نيملسملا راثآ نمو : ةلأسم
 . لخنلا لثم عرذأ ةثالث دودحلا نع رجشلاو نيتلاو نامرلا حسفي سانلا

 هللاو عرذأ ةتس ظرقلاو ناعارذ زوملا حسفيو . زئاجلا قيرطلا نع كلذكو

 . . ملعأ

 ضرأ نع حسفي مك ةمرص هل ضرأ يف لسف لجر نع لئسو : لاس .
 ضرأ نع حسفي لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف ليق دق هنإ يعم لاق .

 لاق نم لاقو ًالخن تراص اذإ اهفعس الو اهعذجب هيلع رضي ال ام ردقب /

 عذج لخدي ل ام لاق نم لاقو . عرذأ ةثالث لاق نم لاقو . ناعارذ حسفي

 ذخأ كلذ حصو هراج ضرأ يف ةلخنلا عذج لخد اذاف هراج ضرأ يف ةلخنلا

 . كلذب كال هذخأيو هنع اهتلازاب

 . فصنو عارذ لاق نم مهنم نيملسملا نيب فالتخا حسفلا يفو : ةلأسم

 نيملسملا ضعب لاقو . عرذأ ةثالث لاق نم مهنمو . دحلا نع دحاو لك جسفي

 هضرأ غ رفتسا دق هنأ ًادوهش كلذ ىلع دهشيو هضرأ غ رفتست نأ هل نأ ًاضيأ

 هريغ ضرأ يف لسفي نميف باب

 يف ةلسف نيرشع لسف لجر نعو يلع يبأ ىلإ هللا دبع ينأ باوج نمو
 لسف انالف نأ هتوم لدعب ةأرملا غلبو يفوت ش تشاع ىتح ىرخأ ةأرما ضرأ

 ىديأ نم عزني هنأ لوقن ال نحنف. ملعأ ل تلاقو تريغف اذكو اذك عضوم

 . ملعت مل اهنأ تركذ ام ىوس ةجحب ةأرملا ٢ أت ىتح مهيبأ دي يف ناكام ىماتيلا
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 الو هتأرماب تسيل اهنأ ةيبنجأ لام يف لسف كلاهلا نأ حص اذإ معن هريغ لاق
 الو . هلاحب لسافلل لسفلاف بصاغ هنأ حصي ل و . هرم 71 لجرلا موقي نمم

 لسافلل لسفلا كلذك ناك . لسافلل لسفلاو ةأرملل ضرألا نأ حص اذإف جرخي

 وهو لجرل اضرأ لسف يذلا يف يراوحلا يبأ نع دجويو . اهبحاصل ضرألاو
 نإف . لسفلا اذه لسفي هوأر مهن إ ةنيبلا رضحأو لضفلا ىعدا ش رضاحم

 . هلسف ةميق هاطعأ ءاش نإ رايخلا ضرألا بحاصلو هلسف لسفلا بحاصل

 . كلذ يف رظناف هشعقي هعدو نإو

 ىلع ىنبو لجرلا لسف اذإ ءانبلاو لسقفلا نأ رهزألا نبا لاقو : ةلأسم
 لاق . لجرلا ىلع ءاعدإلا ماقم موقيو لجرلا ىلع ءاعدالا ةلزنمب وهف لجر
 ثدحملا تومي نأ الإ ءاعدالا ةلزنمب سيل لسفلاو ءانبلا نأ ليق دقو معن . هريغ
 هتثرولف . هيلع ثدحملا امأو ثدحملا تومي ىتح لاق نم لاقو . هيلع ثدحملا وأ
 لكأي ناك هنأ لجرل حنص اذإ ليق دقو لاق . هريغ لاق . ثدحملا ىلع ةجحلا
 هنأ هل اودهشي مل ولو هل دي لذ نأ هرمعي وأ هسرغي وأ هرمثيو . لاملا اذه
 . هل ادي كلذ نكي مل هلمعي ناك هنأ حص اذإ امأو . هدي ين

 الام فلخو تام لجر نع هتلأسو هللا همحر نسحلا يأ نعو : ةلأسم

 ضرأ يف اودجو ءاسنلاو لاجرلا غلابم دالوألا غلب املف . ًاراغص دالوأو
 هتوم دعب وأ مهدلاو ةايح يف لسف ىتم نوردي ال السف مهل الخن اهوقحتسي
 مهو مرصلا اذه سرغ نم ىلع كلذ مهل له تلق . مرصلا كلذ علق اودارأف
 دهشت ةنيبب هسرغ نم يت أي نأ الإ معن لاق . مرصلا اذه سرغ نم نوملعي ال

 سراغلا كله نإف تلق . لاملا اذهل ةثرولا ءالؤه دلاو ةايح يف سرغ هنأ هل

 . معن لاق . هيلع ام لثم هتثرو ىلع له ةجحلا هيلع موقت نأ لبق مرصلا اذهل
 هناكم يف تبث مرصلا اذه سرغ هنأ حصو سراغلا تام اذإ ليق دقو هريغ لاق
 . عئاقو لخنلا تناك هريغل ضرالا تحص نإف
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 بصاغ هنأ حصي مل و يبنجأ لام يف لسف هنأ حص اذإ هنأ ليق دقو هريغ لاق
 رخآ عضوم يفو هريغ لاق . اهبحاصل ضرألاو جرخيال هلاحب لسافلل لسفلاف
 ركذ املف هذه لبق يتلا ةلأسملا : ن لخنلا تناك هركذ دعب باتكلا نم

 نأب مهل دهشت ةنيب كلاهلا اذه ةن دارأ هنأ يعم ناك اذإ كلذف لاق عئاقو

 نيذه نيب اميف ًاقح اهين دحأل نوملعي ال مهريغل يتلا لخنلا هذهو هذه مهلخن

 نمل ةجح ةرجشلا وأ ةمرصلا تناك راجشألا نم هريغ وأ امرص سرغ نيلاملا

 نوملعي ال مهنأب مهل دهشت ةنيب نيلاملا نيذه بابرأ دنع ع ن مل اذإ اهسرغ
 ىلع هل دهشت ةنيب سراغلا دنع نكت مل و هوجولا نم اقح اقح سرافلا اذهل

 نأ سرافغلا راتخا ناف رجش وأ لخن نم سرغ ام علقب ; يرال رمأ يعدي ام

 ةميق هل سيلو هيف انع ام ةميقو . هسرغ موي هتميق ذخأي وأ سرغ ام علقي .

 . كلذ وه ءاش نإ هعلق وأ هسرغ موي ةميق هل امناو . راجشألا يف انع اميف
 مهلك غلابلاو ميتيلاو بئاغلاو هيف انع ام رجأو هسرغ موي هتميق هلف مرصلا امأو

 ِ . انفصو ام ىلع مهمكح يرجي

 هنذاب لجر ضرأ يف لسف نم هللا همحر بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم
 ضرأ يف لسف نمو . هتميق ذخأ ءاش نإو هلخن ذخأ ءاش نإ رايخلا لسافللف

 رمأ ءاش نإو ةميقلاب لسفلا ذخأ ءاش نا رايخلا لاملا برلف هنذا ريغب لجر
 . تناك اك هضرأ هل دريو . هلسف علقب لسافلا

 لجر نع تلأسو هللا همحر يلع ي باوج نم راثالا نمو : : ةلأسم

 همرص علقي نأ لسافللأ تلأسف اهنم أربف هل تسيل اهنأ هل نابتسا مث ًاضرأ لسف
 الإ كيطعأ ال ضرألا هل يذلا لاق نا تيأرأ تلقو . هلثم ًامرص ذخأي وأ
 نأ فرعي وهو اهلسف نا تلقو . يمرص الإ ذخأ ال لسافلا لاقو . ًامرص
 وأ ةلاهجب اهلسف نإف . همرص لثم مرص ال إ لسافلل سيلف هل تسيل ضرألا

 . هعلق هل نكمأ ام همرص جرخأ تقحتسا مش هل اهنأ ىري ببسب

٢٤٤



 مرص هل ناك هجارخا هل نكمي مل نإو . اهنم جرخأ ام يواسي ىتح ًابارت دريو
 . هتقفنو هئانع ةميقو همرص ناكم

 ديعس مساقلا وبأ لاقو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نوكي ام هضرأ يف اهلسفو . متي نيبو هنيب ةمرص علق لجر نع شيرق نب
 . ةلخنلا يف همهس متيلل ىرأو نيعلا ةمئاق هذه لاق . متيلل مكحلا

 اهين اطعأ لاق اهلسفت كل ام هل ليقف لجر ضرأ لسف نمو : ةلأسم
 يضرأ هتيطعأ ام ضرألا بحاص لاقو . لسافلا ىفوت مث عبرلاب . اهبحاص
 مهدلاو ىطعأ ام نيملا هيلعو مهتيزر مهلف ةنيب لسافلا ةثرو دنع سيلو ءيشب
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ةلسافملاب ضرالا هذه

 تثدحأ مث اهيزجو اهليكو هتلعجو اليكو اهلام يف تلكو ةأرماو : ةلأسم
 دي يف لاملا دجوف . لاملا اهيف يتلا ةيرقلا ىوس ةيرق يف يهو .. رخآ اليكو

 دق ةأرملا تلاق نإ تيأرأ لاقو . لوألا ليكولا نم هيف ةلاسف يعدي لجر

 لساغ هرما مل و . لاملا نيأ ملعأ مل ينأ ريغ يل لسافي لوألا اذه اليكو تلكو
 . حارب ضرأ نم ناك ام يل لسافي نأ هترمأ امنإ لخنلا لوصأ ىلإ يل
 1 هترمأو ليكولا تلكو ةأرملا تناك نإف كلذ نم تفصو يذلا يف ترظن
 ضرأ وأ لخن نم اهلام نم ناك ام يف ةزئاج اهتلسافمف اهلام ىلع اهل لساغي
 . ائيش هيلع تنثتسا اهنأ ملعي دحأ اهعم نوكي نأ ال

 ليكولا لعفو . اليكو تلكو اذإ اهنم لوبقمب لاملا نياعأ مل ينأ اهلوق سيلو
 ليكولا تلكو امنا اهنأ تلاق نإف لاق هريغ نمو . هيف هيلع ينثتسا ام الإ زئاج

 مسا اهيلع عقي ال ىتلا لخنلا يف لساف ام اهيلع زوجي الف اهضرأ يف اهل لسافي
 . لاملا نم لخنلاو تباث وهف اهلام يف اهل لسافي نأ تمس نإو . ضرألا

 ةداعق الو ة هحنم الو . هيأر ريغب لجر ضرأ ف عرز لجر نعو : ةلأ اسم

 . ةعارزلا ضرألا بحاص بلطو

_ ٢٤٥ _



 ف رجشو الخن لسفو ىنب نم كلذكو عقوتم وهو ةنؤم هيلع عرازلل له
 ىنب اذإ امأف . ةيزر مهيلع هل له هجارخا اودارا مث . مهيأر ريغب موق ضرأ

 ءاج دقف بصاغ اذهف ببس الب اهيف اعقوتم موق ضرأ يف لسف وأ عرز وأ
 ضرألا نأ انظفح دقو . قرع لصأ بضاغلل سيل لاق هنأ لع يبنلا نع

 هتيزر هيلع اودري نأ مهيلع نكلو عرازلل ءانع الو . عرزلا نم اهلهأل ف اب امب
 اوؤاش نإ رايخلاب ضرألا لهأف . هريغ ضرأ يف لسف وأ ىنب ام امأو .

 هيلإ اوعفد اوؤاش نإو هلسف لثم السف هوطعأو . مهضرأ يف لسف ام ز

 نم جرخأ ام ردقب ًابارت مهيطعيو الخن راص ول و مهضرأ نم هجرخي كلذ
 اودرو هءانب اوذخأ اوؤاش نإ مهيأر ريغب ينب اذإ ءانبلا كلذكو . مهضرأ بارت
 وبأ لاق . مهل هيلع كلذف . مهضرأ نم هءانب علق اوؤاش نإو . هتميق هيلع
 نم لوق اذه نأ كلذ يف هبهذم ىلع هلوق نم انفرع ام ىلع هللا همحر نسحلا

 قح الو ءانب الو لسف الو رذب هل سيل لاق نم لاق دقو . نيملسملا ليواقأ
 بحاصل هلك كلذف هيلع ىمغملاو هيلع ىنبملا بشخلا نم رادلا يف ناك ام الو

 سيلو . هلوق نم انفرع اذكه بصاغ هزأل قح كلذ ىيف وه هل سيلو . ضرألا

 هصقن ذخأ ءاش نإ هل رايخلا نإف مهيأرب مهضرأ يف ىنب اذإ امأو . قح بصافل
 . مهيلع كلذف لودعلا يأرب هئانب ةميق هيلع اودرو هكرت ءاش نإو مهضرأ نم

 هتميق ذخأ ءاش نإو مهضرأ يف لسف اذإ لسفلا يف هل نا كلذكو

 كرتشملا لاملا لسف يف باب

 ضرألا نومسقي مهناف ةمسقلا اودارأ مث هكيرش نيبو هنيب لخن لسف نمو

 . هكيرش بيصن يف عقو امو . هل وهف هبيصن يف عقو امف . ةكرشلا لهأ ىلع
 قيرط نم يغبنيو . ةميقلا ذخأ ءاش نإو لسفلا علق ءاش نإ رايخلا هل ناك

 ضرألا ناصقن رظنب هئاكرش ضرأ ضرألا نم لسفلا علقي نأ راتخا اذإ رظنلا
 . هئاكرشل لسفلا نم

٢٤٦



 لسف نإف . مهتاباوج ا يف كلذ باجا دجأ مل و ررض مهنم دحأ ىلع عقي الو

 اوعفد اودارأ نإ ضرألا بابرأل ر ايخلا نإف ببس ريغب ًايدعت ريغلا را ٣

 ببسب لسافلا نيب قرفلا هلسف علقي يدعتملا اورمأ اودارأ نإو لسفلا ةميق

 ببسب روذعمو ررضلا هنع فورصم ببسلاب لسافلا نأ ببس ريغب يب
 ال ذإ هيدعتب روذعم ريغ ببس ريغب لسافلاو . هيدعتب امنا ناك نإو . هتكرش

 بحاص رمأ ريغب لسف نإف ببسلا يذ مكح همكح ك احف . هيف هل تبثي

 هرمأ سيلو . كلذ هلف هلسف علق لسافلا نم ضرألا بحاص دارأ ش ضرألا

 امنإو هلام ىلع قاب هكلمو . هدي نم كلملا مكح ليزي هضرأ يف لسفي نأب هل

 عرزي نأ هرمأ نإف . ءاش ىتم هتيراع دادرتسا هلف ةيراع هداعأو هحنم ةحنم وه

 عرزلاو لسفلا نيب قرفلا كلذ هل سيلف هعرز علق هنم دارأ مث . عرزف هضرأ يف

 همزلي الو . كلاملا ديل لاوزو . لسافلل كلملا توبث هتوبثو . لصأ لسفلا نأ
 الو ةدم ىلا هلاوز عرزلاو . هكلم لاوزل اببس نوكي ًادي هل ام يف تبني نا
 ام مامت ناملا ىلعو ةمدقتملا ديلا مكح ليزي الو ىوعد الب ادبا هدوجو تبثي
 هناف داصحلا مامت لبق غاملا تام نإف . هتدم يضقنتو هداصح مارصنا ىلإ حنم

 ةثرولا يلع مكحيو . ةدملا نم يقب اميف ضرألا ةراجا عفدب حونمملا ىلع .
 . ملعأ هللاو ةرجأ هيلع مل ليق دقو . هريغ نمو . داصحلا ةدم ىلا ةحنملا ماهتب

 ةثرولاو هدعو ببسب ررضلا فرص مامتا همزل حناملا نأ هتثروو حناملا نيب قرفلا

 مهانضوعف هدعو مهلبق نم هيف مهيلع قلعت ببس الب هنوقحتسي لام مهيلإ لقت
 مهيلإ ءاركلا عفدب هانرمأو ررضلا حونمملا نع انعفدو مهنع مهلام لاغتشا ببسب

 . قيفوتلا هللابو ررضلا نيقيرفلا نع انلزأو

 هيلع تريغف ًالخن اهيف سرغيف ضرأ هنيبو ينيب نوكي يذلا نعو : ةلأسم
 نإف تلق . كل كلذ لاقف تهركف كضرأ لم اضرأ كيطعأ لاقف كلذ

 . لحي ال داسفلا نإف اداسف كلذ ناك نإ لاق كضرأ نم يلسف جرخا لاق

٢٤٧



 تكردأ دق لخن نوكي وأ ضرألا داسف كضرأ نم هلسف هجارخا ناك نإف

 هلسف هيطعيو هلسف نم اهيف عقو امو كضرأ ذخأت كنإف اهضعب كردأ وأ

 . هنم كتصح كلف ائيش لسفلا نم باصأ دق ناك ناف ةقفنلا نم هتصحو

 اهعضوم ألميو هلسف دوقي نأ هل لاق ناميلس نأ ريغ عمسن انك اذكهو لاق

 ىقب يذلا ناكو ضرألا يف هكيرش تنك اذإ ةدعسم لاقو لاق . هضرأ نم

 . يقب امم كيرشلا ذخأيلف ىنبو لسف يذلا يورش اهنم
 لسفي نيلجر نيب ضرألا تناك اذإ لاقو ةيواعم يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 يذلل سيلو امهنيب نوكي هنإف المع اهيف لمع وأ . ًارجش وأ السف امهدحأ
 نوكت نكلو كلذ بلط نإ ضرألا نم هجرخي نأ رجشلاو لسفلا كلذ لسف
 مل ناف . هكيرش هنأل . هنم هئانع ردقب هل نوكيو هلسف موي لسفلا ةميق هل
 تيأرأ تلق . لودعلا يأرب هلسف ةميق هلو ءانع هيف هل سيلف . ًاكيرش نكي
 . هئانع ردقب هل نوكي لاق لالدألاب لسف ناك نإ

 ةعقبلاو . هل كيرش نيبو هنيب هل ضرأ يف لسف لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ناك اذإ هنإ يعم لاق . كلذ هكيرش بلط اذإ كلذ يف مكحلا ام مسقنت ال

 جرخأ ءاش نإ رايخلا لسافلل ناك بصغلا ليبس ىلع ال ببسب . كلذ لسف
 يأر يف رظنلا يف هكيرش ةصح نم ضرألا نم دسفأ ام ةميق درو هلسف
 رظن يف لخنلا نم هتصح ردقب هكيرش نم ذخأو هكرت ءاش نإو . لودعلا
 صقن ام هنم حرطيو كيرشلا كلذ بلطي موي اهل ضرأ ال . ةعيقو . لودعلا
 . مكحلا ام مسقنت ةنت ةعقبلا تناك نإف هل تلق . لسفلا لبق ضرألا ةميق نم

 اذإ۔ليق هنأ يعم لاق . مكحلا ام مسقنت ةعقبلا تناك اذإ ليق هنأ يعم لاق

 الإ لاملا نم امهل نكت مل اذإ هكيرش نيبو هنيب تمسق مسقنت ةعقبلا تناك
 هبجوي امب ضرألا ةمسق ليبس ىلع كلذ ىلع مسقتو اهل لحت ال اضرأ موقتو يه
 وهف هتصح ىيف هترامع نم لسافلل عقو امف مهسلا حرطت مث كلذ يف لودعلا

 هترامع جرخأ ءاش نإ رايخلاب ناك هتصح يف هترامع نم هكيرشل عقو امو . هل

 ضرألا ةميق نم صقن امو

٢٤٨



 ريغ اهعضوم يف ضرألا ةميق نم ديزي ام.ىلع هترامع ةميق ذخأ ءاش نإو

 ع ع ٣ ةرومعم

 ةريقف ةأرما نيبو هنيب لجر يف نسحلا يبأ خيشلا باتك نمو : ةلاسم
 هانب ءانبلا اذه ناك نإ لاق . هيف لوقلا ام هلك هانب وأ هيف ىنبف عاشم لزنم

 هيف اولخدي الو لزنملا اذه امهنيب هنومسقي لودعلا ناف لزنملا نم عضوم يف
 نإو . هل هلك كلذ ناك هانب اميف همهس عقو نإف . لزنملا ةميق يف هانب ام

 ءانبلا اذه يف وه هتيزر هيلع تدر تءاش نإ ةريخلا يهف هيف ةأرملا مهس عقو

 كلذ نم هصقن وه ذخايلو هذخات مل تءاش نإو . اهمهس يف عقو يذلا
 نأ بلطو كلذ وه هركو هتيزر هيلع درت نأ ةأرملا تراتخا نإو . همدهيو

 . هل كلذف هضقني

 'اهمزلت سيلو هصقن ذخأي نأ اضيأ هل ناك لزنملا اذه ةعامج ىنب ناك نإو
 الو اهيأرب ناك الو اهرواشي ملو ىنب ناك امناو . اهيأر ريغب ىنب هنأل ةيزر هل
 مهيأر ريغب موق ضرأ يف لسفو ىنب نم امأو . ةلأسملا يف اذكه نيملسملا يأر
 هءانب اوجرخأ اوؤاش نإو . هلسفو هئانب ةميق هيلع اودر اوؤاش نإ رايخلا مهلف
 امأو . كلذ يف رايخلا هلف مهيأرب ناك اذأ امأو . كلذ مهلف مهضرأ نم هلسفو

 اهيف امو ضرألا ضرألا باحصألف ضرألا باحصأ يأر ريغب عرزي يذلا

 . هرذب هل لاق نم لاق دقو . هل ءيش الو ةعارزلا نم

 هلف هؤانع بهذي ال هنأ هل كيرش نيبو هنيب اضرأ لسف نمو : : ةلأسم

 لسافلل لسفلا ناك اذإ امأو . امهنيب لسفلا ناك اذإ كلذو هلمع اميف ءانعلا

 اهصقنا ناك نإ ضرألا ناصقن هيلعو هلسف هل ناك

 دامسلا يف باب

 كلذ . ذالو بشخلاو عوذجلاو . لخنلا لمحف دلب يف ليسلا رم اذإو

 . هبحاص هيلإ لصيال ناك نإف . يداولا يف رخا دلب ىلإ

٢٤٩



 يتلا ةطقللا ةلزنمب هزأل زئاج لوق ىلعف . فلتلا دح يف وهو هيلع عجري الو

 ذخأ ام نورخا لاقو . اهيلإ إ جاتحا نمل اهذخأ زئاجو . اهبحاصاهيلإ عجري ال

 ءارقفلا ىلع هقرف هفرعي ل ناو . هيلإ هعفد هفرع نإف . هبرل هنمض كلذ نم

 . ءارقفلا ىلع قرفت اهبحاص فرعي ال يتلا ةنومضملا ةطقللا ةلزنمب

 هيف يذلا عضوملا كلذو لبجلا نم ةليسم يف ضرأ هل ناك نمو : : ةلأسم

 عساوف ةادبلا كئلوأ ناكم نم دامسلا الماح ليسلا ءيجيف ةادبلا هلزني ةليسملا

 نإف هضرأ ىلإ دامسلا اذه هب دري ام ليسلل مدقي نأ ضرألا هذه بحاصل

 نإو . مهل وهف . هوبلطو هضرأ يف ليسلا هاقلأف هنوعيبي امم ةادبلل دامسلا ناك

 وهو ةطقللا نم وهف هبلطي هبر عجريال امم وهو فلتلا دح يف راص دق ناك

 . باهذلاو ءاملا نم هب قحأ

 زجي ل اهيف ًاداممس تحرطف سانلا لاومأ ف لويسلا ترج اذإو : ةلأسم

 . ضرألا حلصي امم دامسلا نأل هلمح زاج ًاعوذج وأ ابطح تحرط نإو . هلمح

 اهبسكأ امم اه حالص وهف يحد وأ ردم وأ دامس نم ضرألا حلصي ام لكو
 حالص وه الو اهسناجي سيل امم هوحنو بطحلاو . هذخأ زوجي الف هريغ وأ ليسلا
 اهنم ءاملا ذخأ زوجي ال كلذكو اهبابرأل اكلم نكي مل اذإ زئاجف . هذخأ يف اهل
 . اهل عفن كلذ نأل

 تبسك امم الو زوجي ال سانلا لاومأ نم دامسلا طقل نأ تظفحو : ةلأسم
 طاقتلاو هنم سانلا ضورأ هبسكأف ليسلا هلمح امم الو . دامسلا نم مهضورأ
 . زجي ل عنم ناك نإو . زاج سانلا فراعتب ًاحابم ناك اذإ بلطملا

 رخآ لجر ءاج مث زئاج قيرط وأ ًادامس يداولا نم عمج نمعو : ةلأسم
 يداولا نم هعمج هنأل دامسلا كلذب لوألل مكحي لهو . كلذ هعسي له هلمحف

 . كلذب هل مكحيو هعمج يذلل دامسلا ناف تفصو ام ىلعف . زئاجلا قيرطلا نم
. هعمج نمل وه لابجلاو تاوملا نم رهاظلا نم بطحلا كلذكو



 لخن نم ذخأي الف دامسلاو لخنلا نم ليسلا هلمح امع تلأس : ةلأسم
 وأ لخنلا بذج نم ذخأو يلب نمف مهيأرب الإ ائيش مهداممس نم الو . سانلا

 قدصتيلف مهفرعي نإو . هلهأ ىلع هدريلف ليسلا لمح امه دامسلا نم ذخأ

 هقرف ةدلبلا فرع اذإف ةدلب ىأ نم هلهأ فرعي مل اذإ اذإ ءارقفلا ىلع هلثم نمثب

 . دلبلا ءارقف ءارقفلا ىلع

 يداولا نم ذول ىلإ ىتأ لجر يف نسحلا نب دمحم نم باوج : ةلأسم
 نم دامسلا مضي لجرلا ناكف . مر هلعل ذوللا كلذو ليسلا يرج تقو يف

 ناك عضوملا كلذو مر هلعل نوللا كلذ ىلع افص ىلع هحرطيو ءاملا هجو ىلع

 مضي يذلا لجرلا اذه ىلإ . . عرزي ناك يذلا لصوف هيعديو لجر هاوس دق

 ذئنيح عضوملا كلذ يف نكي مل و دامسلا كلذ هيلع مرحو هعنم دارأف . دامسلا

 يذلا لجرلا اذه ناك نإف متفصو ام ىلعف . سأب لجرلا ىلع لهف . مئاق عرز

 دامسلا ريصيو ءاملا سبيب نأ لبق ءاملا هجو ىلع نم همضي امنإ دامسلا مض
 دامسلا ناك ناو . هيلغ مارح الو هللا ءاش نإ زئاج هل كلذف . ضرألا لإ

 . مهمر نم دامسلا فخي الئل مرلا لهأ هعنمو اهيلع تبثو ضرألا ىلإ راص دق
 هيلع مرحي ال ةجحب ضرألا عرزي يذلا وأ مهنم دحاو هعنم نإف مهل كلذف
 . دامسلا نم هل عقي اميف رظنيف نوقابلا هل حابأو . مرلا لهأ نم وهو . اهعرز
 كلت قحتسي وه ناك نإو . دامسلا نم هتصح ذخ ًأيو مرلا ماهس باسح ىلع

 دعب نم هيأرب ال هضرأ نم دامسلا مضي الف مرلا لهأ نود هدحو ضرالا

 ملعأ هللاو بصغ الب ضرألا عرازلا قحتسيو ضرألا يف دامسلا تبثي

-7 ِ 
 نم اهدامس نوكي نمل ةصحب ةباد رخآل فلعي لجر نع لئسو : ةلأسم

 اهدامسف كلملا ىنعم تبثي ام كلذ عمتجا اذإ هنأ يعم لاق . كلذ ريغو ثررلا

 وهف لزنملا بابرأل هنأ دامسلا يف ةنس دلبلا يف ىرج دق ناك نإف . اهبابرأل

 ةفولعملا تيب يف تناك نإو . هل ناك فلاعلا تيب ىيف تناك نإو . كلذك

 . ىنعملا اذه ىلع يدنع هل ناك هل

. ٢٥١



 اهلخدف يداولا ىلع ضرأ هل لجر نع ديعس نأ ماكحا نم : : ةلاسم

 نم لمحي نأ سانلا نم دحأل زوجحم له .. ةلامح وأ ًادامس اهيف حرطو ليسلا

 ليق ٢ هنإ إ يعم لاق . لجرلا اذه ضرأ ضرألا نم ةلامحلاو دامسلا كلذ

 قبسي مل ام اذه كلم يف هعوقوب ًاروجحم نكي ل لصألا ف ًأحابم ناك اذإ

 حابم نم اهيف عقو امم اهريغل ليب تسيل ضرألا نأل . لي ضبقب وهو هيلإ

 . هريغلو هل حابم اهيف حابملاو هريغ ىلعو هيلع روجحم اهيف روجحاو . روجحملا وأ
 يرتشم يرتشملا ىلع دامسلا تبثي دامسب ةرذ بصق عيبي نمعو : ةلاسم

 . ملعأ هللاو ةئيسن ناك نإ زوجي ال .ال مأ بصقلا

 مهرد لكل فورعم دامسب مهارد الجر مدق لجر نع لئسو : ةلأسم

 صوي ل و . دامسلا هيلع يذلا تام ش فورعملا دامسلا نم فورعم ليك

 هقح ىلإ هلصوي نم دامسلا اذه هيلع هل نم دجوف ءيشب دامسلا هل يذلل
 ردقب كلاهلا دامس نم ةريرسلا يف هقح ذخأي نأ هل له تلق . كلاهلا دامس نم
 نأ الإ تبنت ال ةمدقتلا هذه نأ يعم لاق . دامسلا نم كلاهلا ىلع هل يذلا

 اذف . فلتخي الو فورعم عون نم فورعم ليكب . فورعم لجأ ىلإ نوكت
 . مهاردلا هيلع امنإو تبثي مل ةلاهج ىنعم هيف ناك و فورعملا لجألا هيف نكي م
 دعب هلام نم اهنمت ٢ كلذ هل ناك . همهارد ذخأ ىلع ردق نإف اهمدقي يتلا

 تناك نا كلذكو تلق . مكحلا قيرط نم لدعلاب فاصنالا ىلع ردقي ال نا

 هنأ الإ فورعم كيكاكملا نم ليك ريغ ىلع دامسلا اذهب مهاردلا هذه ةمدقت

 دامسلاب مدقتملا تامف دامسلا نم جاوثأ ةسمخ مهاردلا هذه نم مهرد لك

 ًادامس ضبقي نأ دامسلا اذه ةمدقت هل نمل له ًاماتيا فلخو . ةفصلا هذه ىلع

 هضبق ام هل امناو تبثي ال اذه نأ يعم لاق ةفصلا هذه ىلع كلاهلا لام نم

 همدق دقو كلاهلا لام يف دامسلا هل تبث نإ اف هل تلق . مهاردلا نم مدقتملا

 يتلا مهاردلا . هذه هيلع هل نم لام ف دامس هل تبثي مل اذإ اذإ ةفصلا هذه ىلع

 . دامسب اهايا مدق
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 ذخأي نأ هل له . هقح ىلإ هلصوي نم دجو الو ءيشب تيملا ن صوي ملو
 وأ كلاهلا مدق ام لثم مهارد ةريرسلا يف كلذ ىلع ردق اذإ كلاهلا لام نم
 هنإ يعم لاق . كلذ هل زوجي ال وأ كلاهلا ىلع هل يتلا مهاردلا ةميقب ةميقب دامس
 ىلع ردقي مل ن إ انضورع وأ مهارد هقح ذخ أي نأ هلو اذه يف لوقلا { يضم دق

 . مكحلاب فاصنالا ىلع ردقي ل اذإ إ مهاردلا

 فورعم ليكب هارتشا دامس ىلع لجرو وه قفتا لجر نع لئسو : ةلأسم
 هلمحف كنم هليكأ ىتح ةيحاضلا ىلإ هلمحأ دامسلا بحاصل يرتشملا لاقف

 لمحف ليسلا ءاج مث . هلكي مل و يرتشملا هلمح وأ . ةعطقلا ىلإ دامسلا بحاص
 يأرب دامسلا لمح اذإ هنأ ,يعم لاق . ءيش كلذ يف يرتشملا مزلي له دامسلا

 ةعطقلا ىلإ راص اذإ ةيحاضلا يف عيبلاو ليكلا نوكي نأ ىلع دامسلا بحاص

 . ضبقلاو ليكلا لبق فلت اذإ انامض هيلع نأ يل نيي م

 لاومأ يف تنار اذإ باودلا يف باب

 هريغو ثورلاك مهلزانمو سانلا

 لهو وه نمل اهثورو اهرعب لاح ام هناريج عم اهبرز منغ هل يذلا يفو
 ةبادلا برل مكحلا يف رعبلاو ثورلاف . لحلا ىلإ لزنملاو ثورلا بحاص جاتحي

 اذإ هنأ ليق دقف فراعتلا يف امأو . ترعب وأ تنثار هنأ لدع ةنيبب حص اذإ

 تقولا يف بلطي مل مث لجر لزنم يف اهليقأ وأ اهتيب وأ اهبرز م اغلاب اهبر ناك
 نأل لحألو كلذ يف لزنملا بر ىلع ةعبت ال هنأ ءيشب اهرمأ يف ضراع الو

 امم رعبلاو ثورلا نأو : كلذك كلذ نأ فراعتلاو ةداعلا هب ترج امم اذه

 هعفن لوصحل كلذ ذختي لزنملا بر لعلو . فراعتلا يف لزنملا برل هعفن لحي
 لجر ةرامح تلخد نإو تلق . سانلا نيب ةداعلاو فرعلا نم ركني ال اميف

 نوكي نمل موقلا لزنم يف ثاورأ اهنم جرخف موق لزنم ىلإ هتاش وأ هترقب وأ
 . ثورلا كلذ نوكي نمل سانلا ضورأ لخدت باودلا كلذكو هل تلق . كلذ
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 الإ اذه لثم يف ةداعلا هب ترج امم هنأ الإ مكحلا يف باودلا برل ثرورلاف

 يناعملا نم ينعمل هكلمي الو هيلإ عجري الو هعنميال امو هبحاص هذخأي ال هنأ
 ىرج دق إك . هعنم كرتو هكرت ىلع عامجالا هجو نم ةحابالا مكح هيف تبثف

 ماتيألا اهبرز اذإ امأو . سانلا نيب ةداعلا هب ترج اذإ تاحابملا نم هريغ ىلع

 بحتسيو كلذ حص اذإ ماتيألل اهثورو اهرعب نأ ليق دقف ماتيأل تناك وأ

 قفاو ام الإ يلوق نم ذخات الو . كل تفصو ام ربدت . كلذ نم صالخلا

 . باوصلاو قحلا
 لهأ امأ لاقف ىوزنب يذلا دنجلا ركسع دامس نع ضعب لئس : ةلأسم

 كلذ دح نم دنهلاب فرعي يذلا دجسملا دح نم اودمسي نأ مهل زوجيف دم
 . دمس لهأل مر هنأل هيف مرحيف ركسعلا نم جرخي نأ ىلإ ًادعاصف دجسملا

 هريغو لاملاو لزنملا يف نوكي يذلا دامسلا يف باب

 نكاسلل دامسلا نوكي نمل ًادامس هيف عمجف الزنم رج ًأتسا لجر نع هتلأ اسو

 دامسلا لاق . ةرجأ الب هنكسأ نإف تلق . نكاسلل لاق لزنملا بحاصل وأ
 يف لزنملا بارت نم حرطيو لزنملا حسكي نكاسلا ناك ناف تلق . نكاسلل

 هيلع در نإف تلق . هبحاصل دامسلاو لزنملا بحاصل بارتلا لاق .

 هنكس ناف هل تلق . معن لاق دامسلا ةلمج لمحي نأ هل له . هبارت 1 7
 نأل . نكاسلل دامسلاو ءاركلا هل لاق . لزنملا بحاصل دامسلا نأ طرش ىلع
 لاق . هسفن هب تباطو دامسلا نكاسلا ملس نإف تلق . تبثي ال لوهجم اذه

 . هبلق بيطب زئاج كلذف

 لجرلا عنمج ام نأ لع الجر هنكسأ تيب هل نمع ةروثنم نم : ةلأسم
 7 هيلع تبثي طرش اذه . . معن لاق كلذ تبثي هل وهف دامسلا نم

 . ملعأ هللاو لوهجم هزأل تبثي .

 هحرطتف دامسلا لمحتف ةيدوألا يف يرجت يتلا لويسلا ف لاقو : ةلأسم

 . ًائيش كلذ نم لمحي نأ دحأل زوجيال هنأ سانلا كالمأ ف
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 ذخأ دحأل زوجيأ اهيف ليسلا هيقلي يذلا عوذجلاو بطحلا يف لوقت امف تلق
 . هذخأ عنم يذلا بطحلاو دامسلا نيب قرفلا امف تلق . معن لاق اهنم كلذ

 اهسناجيو اهحلصي امم لكو . ضرألا حلصي امم دامسلا نأ كلذ يف قرفلا لاق

 حالص وهو هريغو ليسلا اهبسكأ امم اه حالص وه يذلاو ىحدلاو ردملا لثم
 اف حالص وه الو اهسنابي سيل امم هوحنو بلطلاو اهنم هذخأ زوج فاه اهل

 ذخأ كلذكو تلق . ملعأ هللاو اهبابرأل اكلم نكي مل اذإ اهنم هذخأ زئ
 . معن لاق . زوجيال اهنم "

 نملف يرتشملا الو عئابلا هطرتشي ل و دامس هيف اتيب عاب لجر نعو : ةلأسم

 هطرتشي مل اذإ عئابلل دامسلاف اعومج دامسلا ناك نإف تفصو ام ىلعف . نوكي
 دامسلاف وم ريغ بارتلا ناك نإو . بارت ريغ وأ ابارت ناك يرتشلملا

 عئابلل وهف فينكلاو رعبلا لثم بارت ريغ ناك نإو ابارت ناك اذإ يرتشملل

 تارق ثالث دحاولو نافصن امهنيب وهو لزنم امهنيب نالجرو : ةلأسم
 ةثالث اث يل ثالثلا تارقبلا بحاص لاقن دامسلا مسق ابلط ةدحاو ة ةرقب رخ اللو

 امهنيبف بارتلا امأف . لزنملا فصن يل نأل هفصن يل رخآلا لاقو دامسلا عابرأ
 بارتل نم طلتخا ام امأو . عابرأ ةثالث هلف رقبلا نم دامسلا امأو . نافصن
 . نافصن امهنيبف ,دامسلاو

 زوجي له هرجح يف ميتيلاو متيل لزنم يف ةكرش هل لجر نعو : ةلأسم
 يذلا غلابلا كيرشلا نم دامسلا نم لزنملا اذه يف ناك ام يرتشي نأ دحأل

 . لزنملا يف عمتجم ريغ دامسلا نم ناك ام هنأ يعم لاق .. ميتيلا هرجح يف
 نكاسلل همكحف ًاعمتجم ناك امو . ءاكرشلا نيب وهو لزنمل ماكحأ هماكحأف

 اذه ىلع ناك نإف . اكرتشم لزنملا ناك ولو . ىنكسلا يف ديلا هل رهاظ يذلا
 يف متيلاو متيلا نود غلابلل نكسلا ىنعم ارهاظ ناك اذإ هنم ىرتشي نأ زاح

 . ةعتمألل ًاضيأ هنم ءارشلا زوجيو .

 ناك ام نأ ليق دقف دامسلا امأو . دامسلا يف ىوعدلا يف : ةس

_ ٢٥٥ __



 . لزنملا بر نود هل نكاسلا لوق هيف لوقلاف دامسلا نم لزنملا ىف ًاعمتجم
 عومجم ريغ ًاقرفتم ناك امو دامسلا نم عمتجا اميف ديلا وذ وه نكاسلاو
 . لزنملا بر لوق هيف لوقلاو . لزنملا مكح همكحف

 يأرب هل ًادامس لجر ضرأ ف عضو لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 ىلع مكحي له هضرأ ةعارز ىلإ ضرألا بحاص جاتحاف ضرألا بحاص

 تقو ىلإ هعضو نكي مل اذإ هرك نإو . هدامس جارخاب دامسلا بحاص

 تلق . هجارخا هنكمي ام رادقمب ددميو . كلذ هيلع نأ يعم لاق . فورعم
 نوكت له امهنيب اميف هيلع جتحاو مكاحلا ىلإ ضرألا بحاص هيلع عفري مل نإف
 لاق . همدع وأ مكاحلا دجو هجارخا هنكمي ام ىلإ ةدملا نم اهلبق يتلا لثم هذه
 بحاصل له عنتما نا تيأرأ تلق . هعسي اميف هيلع كلذ نأ يدنع اذكه

 نع عنتما اذإ ةرجالا رادقمب هلام نم يفوتسيو هجرخيو . هيلع رجتأي نأ ضرألا

 هيلع جتحاو . كلذب هل مكحي يذلا مدع اذإ كلذ هل نأ يعم لاق . اهئادأ

 مكحي نأ يدنع ماكحألا يف ناك مكاحلا مدع اذإ هنأل . هيلع ا د ةجح رادقم
 عنتما نإف هل تلق . مكحلا هيف زوحي اميف مكاحلا هب هل مكحي ام رادقمب هسفنل
 نوكي الو هضرأ عرزي نأ ضرألا بحاصل له . ةجحلا دعب هجارخا نع

 زوجي الو . هعضوم يف هضرأ يف همضريو هضرأ نم دامسلا كلذ جارخا هيلع
 ىل نيبي ال لاق . ال مأ دامسلا برل دامسلا ةميق همزلي الو هضرأ عرزيو هل

 لثتمي نأ امأو . هفلتي الو هلاحب عدي نأ امأ نيرمألا دحأ نم يدنع وهو كلذ
 يذلا هعضوم نم هضرأ يف دامسلا قرفت ناف هل تلق . مكحلا يف هعسي ام هيف

 ذوللا يف هل مكح ال راص اذإ همضريو هضرأ ب نأ هل له . هيف اعمتجم
 . هجارخا كردي مكح هل نكي مل اذإ هن يعم لاق . هيف عمتجم يذلا

 زئاج هل ىدنعو . اهتعارز نم هضرأ ضرألا ر يدنع كلذ عنمي الف

 وأ لكلا نود هنم لصحي ام عمتجا اذإ ناك نإف هل تلق . اهعرزي نأ كلذ

 اذإ هلاحب هعديو ةذول يف هعمجي نأ ضرألا بحاص ىلع له ليلق ءيش
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 كلذ لعف ءاش نإ رامل هنأ يعم لاق لعفي ملف هعمجي نأ هبحاص ىلع جتحا

 امإ ىتح هضرأ ةعارز هيلع روجحمو هل تلق . هضرأ يف هفلتي مل ءاش نإو
 رجحي الف رمؤي مل نإ نإ ذول يف هعمجي وأ دامسلا هيف اقرفتم ناك ام اهنم كرتي ن

 . هريغ لام فالتا هيلع رجحيو هضرأ ةعارز هيلع رجحم ال هنأ يعم لاق هيلع

 يذلا دامسلا ةميق همزلتأ هضرأ عرزو هعمجي ل و هضرأ ف هفلتأ نإف تلق

 نامضلاب الإ ةيزجت ةبوتلا نأ ىل نيبي ال لاق . ةبوتلا هيزبجحت مأ . دامسلا برل هفلتا

 تلق . ًابوبرم لصألا يف ناكو . ةميق هل نوكتو . هجارخا كردي امم ناك اذإ
 جتحا مث . ضرألا بر رمأ ريغب ريغب هريغ ضرأ يف دامسلا اذه لعج ناك نإف هل

 عضوم عم اهلك هضرأ عرزي نأ اذهل نوكي له . لعفي ملف هجارخاب هيلع
 دامسلا كلذ ةميق همزلي الو ادب ثيح هضرأ ىف هقرفيو هجرخي الو . دامسلا

 رجح يل نيبي الو . لوألاو ءاوس يعم اذهو كلذ يل نيبي ال لاق . ال مأ
 اهب عفتنيو دامسلا اهيف حرطي نأ ةبوبرم تناك نإو . حارلا ةحابملا ضرألا

 هيلع جتحا نإف هل تلق . ةجح اهيف تبثي وأ اهب رضي وأ اهبحاص عنمي مل ام

 اذه رجأتساف . يلع رجأتسا لقي مل و هجرخي نم رجأتسا لاقف . هجارخاب

 . اهئاداب هيلع مكحي له ةرجألا يطعي نأ دامسلا بحاص عنتماف . هجرخاو

 يعم لاق . لع رجأتسا لوقت ىتح همزلت ال مأ هللا نيبو هنيب اميف همزلتو
 ذئنيحف كلذ وه هل زوجيف ةجحلا هيلع ميقي وأ يلع رجأتسا لوقي ىتح هنأ

 نأ اذهل زوجي له . اهئادأ نع عنتماف ةرجألا هتمزل ناف تلق . يعم همزلت

 . كلذ هل همزل اذإ يدنع اذكه لاق . عنتما اذإ كلذ ردقب هلام نم يفوتسي
 بهذلاو ضورعلاو ماعطلا نم هيلع ردق ام هلام نم ذخأي نأ هل زوجيف تلق
 لاق . اهنم ذخأيف مهارد ىلع هل ردقي نأ الإ ذخأي نأ هل زوجي ال وأ ةضفلاو
 لمعتسي وأ مدختسي نأ هل زوجي كلذكو هل تلق . اذهو اذه ليق دق هنإ يعم

 نوكي نأ ينبجعي لاق . فالتخالا يف لوألا لثم اذه مأ . ةرجألا ردقب هنبا
 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو لوألا لثم يوتسم هلك
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 ققحملا لاق

 نم نيثالثلاو عساتلا ءزجلا ضارعتسا نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىهتنا دق
 نبا ديعس نب هللا دبع نب ميمت طخب ىلوالا خسن ثالث ىلع عرشلا نايب باتك
 ها٤٠١ ماع اهنم غرف ممم نب دمحم نب رمع

 اهنم غرف يبيصخلا رماع نب دمحم نب ملاس نب رصان نب دمحم طخب ةيناثلاو
 ه١ ٢٠١ ماع

 ه٤٨٠١ ماع اهنم غرف دمحم نب دادم طخب ةثلاثلاو

 راحلا ناميلس نب دمح "نب ملاس هبتك
 ه٠٤١ ٤ ةدعقلا ىذ ٦

 م١ا٤٨٩ / ١٨٤ / ٨
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 ققحملا لاق

 ع رشلا نايب باتك نم نيعبرالا ءزجلا ضارعتسا هلل دمحلاو ىهتنا دق
 يفو لخنلا لمع يف مهفالتخاو لامعلاو لمعلا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو

 ىلع ةرجالا ىفو هيف ةكراشملاو عرزلا لمع يفو ةكرتشملا ضرالل ةعارزلا

 رابالا رفحو جاسنلا ةرجا يفو تاراجالا نم هركيو زوجي اميفو اهيقس
 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ يناعمو ةسارحلاو
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لامعلاو لمعلا ىف لوألا بابلا

 هل اهنوعرزي ىمسم ءزجب هضرأ ىلع الامع لمعتسا نم رثؤملا وبا لاق
 اضرأ عفد نم كلذكو . كلذب سأب الف رثكأ وأ لقأ وأ ثلثلاب وأ فصنلاب

 ناكو . هيلع اقفتا ام ىلع زئاج وهف ىمسم ءزجب اهرجزي روث بحاص ىلل
 ةامسم ةرجإب روثلا رجأتسا نا لوقأ انأو كيرش روثلا لوقي بوبحم نب دمحم
 . كيرشب هسيلو ةراجالا هلف

 . تتبنو اضرا ىقس لجرف تلق هللا همحر ديعس ىبا نعو : ةلأسم
 وأ اذك اهيف كلو اهيف اذكو اذك لمعا رخآل لاق مث . هللا ءاش ام اهلالخو
 تبثي نم لوق ىلع اذه تبثي هنا ىعم لاق . كلذ زوجي له ةعارزلا ىف اذك

 ىف هءانع الجر عاب لجرف تلق . اهنم فورعم مهسب ةعارزلا ىف ةكراشمل
 اذكب ةعارزلا هذه ىف قانع كعيبا انأ لاقف اهيف ىنعو تبن دقو ةعارزلا هذه

 ىلع هؤانع امناو ءانع هل سيل هنال كلذ ةزاجا ىل نيبيال لاق . زوجي له اذكو
 نم لوق ىلع لاملا ىف هتصح هلو ةكراشملا تبثي ال نم لوق ىلع لاملا بر

 هيطعي نا ىلع لماعلا ىنعا لاملا برو وه قفتا اذاف هل تلق . ةكراشملا زيجي

 نإف تلق . ىدنع اذكه لاق . قافتالا ىلع كلذ زوجي له . ابح هدنع هئانعب

 زوجي له ,لجا ىلإ بحلا نوكيو 0 هدنع امب ىمسم ابح هيلع دري نا ىلع اقفتا
 . ىنعم هيف لخدي الو . هللا ءاش نإ ت كلذ ىلع اماتت نا هنا يعم لاق . كلذ

 . .. . . ةمماتملا هيف زوجت ال ىذلا ابرلا

 صقنو ةتباث ةك راشم ىلع الج كراشأ لجرا ىف لوقت ام هل تلق : ةلأسم

 . ىلع -اوزم.نا لامعلا بلطو اهكرت ضرالا بحاصل ادب مث هصقن رضحو

 . :ضعب لوق نم هنا ىعم لاق ۔ كلذ ىف مكحلا ام ةرمثلااودصحي ىتح ةكراشملا
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 لماعلا لمعي مل ولو ةكراشملا تتبث فورعم لامب هكراش اذإ هنا ملعلا لهأ

 لخد اذإف ءىشب لمعلا ىف لخدي ىتح تبنت ال هنا مهلوق ضعب نمو . ائيش
 هنا مهلوق ضعب ىف هنا ىعمو . ةكراشملا تتبث ريثك وأ ليلق ءىشب لمعلا ىف

 نوكيو مكحلا ىف ةكراشملا تبنت الف رضخي مل ام ءىشب لمعلا ىف لخد ول
 ناك نإف ةرضخلاب لوقي نم هنا ىعمو . جرخ وأ جرخ مكحلا ىف هؤانع هل
 . ةرضخ وهف اهيلع اكراشت ىتلا ةعارزلا كلتل ةرضخلا وه ضقنلا نادلبلا مسر

 . دلبلا ةنس هل نوكي نا ىنبجعأ كلذ ريغ ةنسلا تناك نإف

 هتعارز ىلع رضحو اكوش عطق دقو ةعارز لجرل لمعي لجرو : ةلأسم
 نم كوشلا ذخاي نا هلا هنم هلمع ضرالا بحاص ذخا ةعارزلا تضقنا املف
 لاملا بحاص لام نم هعطق كوشلا ناك نا دارا هلعل ةعارزلا بحاص ضرا

 نوكي نا الا هعطق نمل وهف هضرا ريغ نم ناك ناو . هؤانع لماعللو هل وهف
 . هناعتسا ضرالا بحاص

 ما اكيرش نوكي رجشلاو لخنلا ىف لماعلاف تلق ةيشاحلا نم : ةلأسم
 اوتبثا دقف لخنلا اماف . نعط نم هيف نعطو اذه ىف اوفلتخا دق لاق ةمماتملا ىلع
 يف كيرش وهف تباث كلذ ىلع ناك اذإو . ةكراشملا هجو ىلع لماعلل ةصحلا

 نوكي نا بحنف لوقلا رثكا ىلع اهيف ةعارزلا تبثت الف ضرالا اماف ةرمنلا

 ريجألا نال ًاريجأ الو اكيرش يمسي ال لماعلا لاق نم مهنمو . ةماتلا ىلع
 ىتلا لاملا نم هل عقت يتلا ةصحلا يف هيلع ةاكز ال كيرشلاو هيلع ةاكز ال
 بجت ام هئاكرشل 3 ولو هريغ لام هل نكي مل اذإ ةاكزلا هتلمج يف بجت ال

 انه اه لماعلاو . مهكيرش ىلع ءيش الو مهلام ىلع مهتصح اولمح ةاكرلا هيف

 . /. . عجر امهانعم فلتخاف . مه عبت.
 هركف عرزلا لع رضح لماعلل ضرألا بحاص لاق اذإو ليق : ةلأسم ...

 ' ةعارزلا ثلث هل تناك نا هبيصن زذقب :راضخلا نم لماعلا ىلع امناف . ليق لماعلا _
 ناك نا كلذكو . راضخلا ىثلث لصالا بحاص ىلعو . راضخلا ثلث هيلغف

 عبرلا هل
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 نع لسو لصألا بحاص ىلع راضخلا عابرا ةثالثو راضخلا عبر هيلع امناف

 . هذه

 جرخ ىتح فوخ ةيرقلا ىنعو هلام لجرل لمعي لجر نعو : ةلأسم
 . يلام ىل قساو ةيرقلا ىلإ بهذا تئش نا لماعلل لاملا بحاص لاقف . اهلها

 نم ىربتا ال يناف لماعلا لاقف . هلمعي نم هل بلطا ىتح هعدف تئش ناو

 بجاو كلذف تفصو ام ىلعف . افئاخ تمد ام تبنا الو يقسا الو يلمع

 ىربتو هعدو هعدي نأ دارا ناو . هلهأ ىلا هيدؤي ىتح هلمعب موقي نا لماعلا ىلع
 لبقي مل ناو هيلإ كلذف هتءارب لبقي نا لاملا بحاص دارا نإف . هلهأ ىلإ هنم

 ىلع فاخي ةلاح 8 أت نا الإ هلمع مقي نا لماعلا ىلعو هيلع كلذ سيلف هتءارب

 لإ ءىربف سانلا عم افورعم كلذ ناك ناف . بلسلاو برضلاو كالهلا هسفن

 نماضب سيل لماعلا نال كلذ نم رثكأ هيلع نكي مل لمعلا نم لاملا بحاص
 ولو هل رذع الو لمعلاب مايقلا همزل ىربتي الأ لماعلا عنتما ناف ضبق امل الا
 سيلو لاملا بحاص ىأرب الا كلذ هل نكي ل هانع بلط ناو هسفن ىلع فاخ

 ءاملا لق ناو . كلذ يف هل رذع الو ةجح كلذ نوكي دلبلا لهأك هنا هلوق

 ىلإ ءاملا رضحي نا لخنلا بحاص ىلعف اهضعب قسي مل و لخنلا ضعب ىقسف
 هؤانع هلف اعيمج لخنلا كلذ لبق ىقس دق ناكو ءاملا هرضحي مل ناو لماعلا

 امو . ىقس امب لمعلا هلف اهضعب ىقسو اهاقس نكي مل ناو لخنلا عيمج يف
 . هدصحي نا ىلإ هحالصب موقي نا هيلعف لمع هيف هل ناك

 بحاص هيلع طرشو عبرلاب الام هل لمعي الماع ذخا لجر نعو : ةلأسم
 لماعلا عرزف اهعرزيو باودلا هوجو يف هل ضرأ ىلع هل رضحي ناو مايقلا لاملا
 طرشو باودلا هوجو يف يتلا ضرالا كلت عرزو باودلا نع هتصحف اضرا

 بحاصل لماعلا مزلي له باودلا اهتلكا ىتح اهرضح ملف اهرضح نا هيلع
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 ىلع ءيش لماعلا مزلي الف تفصو ام ىلعف . ةفصلا هذه ىلع ءيش ضرألا
 لمع الو ةفصلا هذه ىلع ءيش لماعلا مزلي الف تفصو ام ىلعف . ةفصلا هذه

 سيلف نامضلا هلو . ةعارزلا نم ءىش ىقب ناك نا هانع هل امناو ةعارزلا يف هل
 . ملعأ هللاو اذه لثم يف نامض لماعلا ىلع

 ىلع رضحو هلام يف الجر لمعتسا لجر يراوحلا يبأ باوج : ةلأسم
 . راضحلا نمل راديبلا جرخا لاملا بحاص نأ مث رمثو عرزو هضرأ نم ءش
 بحاصل راضحلاف . لاملا بحاص ضرأ نم راضحلا جرخا لماعلا ناك نإف

 رهاوظلا لثم لاملا بحاص ضرأ ريغ نم راضحلا جرخا لماعلا ناك ناو . لالا
 وهف هضرأ ريغ نم ناك ناو هريغ نمو لماعلل راضحلاف كلذ هابشاو نايدولاو
 . هناعتسا ضرالا بحاص نوكي نأ الا هعطق نل

 ناف لاح ىلع لاملا يف تباث هلمع لاق لماع هل الام عاب ىذلاو : ةلأسم
 . هل كلذف ضقنلا ىرتشملا دارأ

 مل اذإ جلفلا بحشي وأ دمسي نا هيلع له تلق لماعلا نعو : ةلأسم
 اماو . لماعلا ىلع هنا ليق دقف دامسلا امأف . لاملا بر كلذ هيلع طرتشي
 ةفورعم ةنس كلذ يف نوكي نا الا لاملا بر ىلع هنا ليق دقف جلفلا بحش

 . ةنسلاك مهيلعو مهل كلذ يف نوكي نا تببحأ دلبلا لهأ نيب
 مهنا هيلإ نئمطم كبلقو تلق مهل ام موقل لمعي لماع نعو : ةلأسم

 كلذ زوجيف . هدنع نم ىنطت نا كل زوجي له لواحيو ىنطي نأ هل نولعاج
 . ءاضقلا مكح ىلع ال ةنانمطالا مكح ىلع

 لمعي هلماعل لاملا يطعم لقي مل اذإ ميهاربا وبأ لاقو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 طرشلا نوكي ىتح ءاش ىتم هعزتني نا هلف اذكو اذك نم ةصحب لاملا اذه

 . عجر مولعم يش ىلع
 دسفاف ملعي مل و تضافف ءاملا ةيقاسلا يف لمحف يقسي ناك لجر : ةلأسم

 . نامض هيلع له هريغ عرز
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 رظنلا يف هلثم دس هلياجأ دسو . سانلا هب ىقاستي ام لثم ءاملا نم لمح اذإ لاق

 جرخي ناك ناو . هلوق ىنعم ىلع كلذ نم ءىش هيلع بجوي مل لودعلا نم
 وأ ةيقاسلا يف ءاملا نم سانلا هب ىقسي ام لثم نم رثكأ هنأ رظنلا يف كلذ
 . كلذ نامض همزلي هناكف لياجألا مكحي مل

 عرزلا دسفا عرزلا يف هكرت نا ءام هدنع لضف اذإ لماعلا نعو : ةلأسم
 تلق . كلذ هيلع ناك ءاملا ةيقب فرصت نا ةنسلا تناك اذإ لاق . هب عنصي ام

 هيلع ناكو ررضلا فرص ىيف دهتجا اذإ لاق . هبرل ءاملا نامض هيلع نوكيف

 . ءىش لاملا برل هيلع نكي ل هفرص اذإ وجري هناكف ةنسلا يف كلذ

 يقسي نيأ لاملا بر رواشي نا لماعلا ىلع نا ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 لضف نإف هل ليق . ديري ثيح هءام ىقسي نأ لعج دق نوكي نأ الا هءام
 ةيقاسلا يف فلتخي هنا يعم لاق . كلذ يف عنصي ام ءاملا نم ةلضف هدي يف
 ررضلا ىنعم لمتحاو هقلطي نا هل زاجا اذإف اهيف ءاملا حرطي نا دارا اذإ زياجلا
 . هعابتا همزلي مل هناكو تقولا يف

 كلذكو لاملا بر ىلع جلفلا بحش نا ليق هنا ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 . هتصح ردقب اذه يف لماعلا مزليف لاملا سأر نم وهف لالحلا امأو دامسلا

 هريغ ءامب هل ىقسي هنا هل رهظيو هل عرزي لماع هل لجر نعو : ةلأسم
 لثم أدامس و مهئام لثم مهيلع دريلف لاملا بحاص الو ءالا بحاص يأر الب

 . كلذ ملع اذإ إ مهدامس

 اوريخ اراديب لعجب نأ دحاو لك بلطف ءاكرشلا فلتخا ناو : ةلأسم
 . مهلام اومسقيو ًادحاو مهلماع نوكي نأ

 دنع نم ىقسي ناكو هل هلمعي هل ًالام الجر ىطعا لجر نعو : ةلأسم

 هرمأي مل لاملا بحاص نا ريغ ءاكرش لاملا يف نوكي دقو . مهريغو لامعلا

 ىلعف . هرمأي نا ريغ نم لماعلا لعفي ام هعسي له هيلع مدقتي مل و . كلذب
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 يار ريغب كلذ ناك اذإ لماعلا ىلع كلذو كلذ يف هيلع سأب الف تفصو ام
 . لاملا بحاص

 مزال وه ام نم عيض ام نمضي الف لماعلا اماو هللا همحر هنعو : ةلأسم
 مزال وه ام عيض اذاف رذع ريغب هعيضي نا الا تاكراشملا يف لامعالا نم هل
 هنا لاق نم لاقو كلذل نماض هنا لاق نم لاق دقف رذع ريغب هب مايقلا هل
 هل لمع الف تالماعملا يف هل مزال وه يذلا لمعلا نم همزلي امب مقي اذا

 ائيش لماعلا ىلع لاملا بحاص طرش اذإ امأو . انيلا بحأ وه لوألا لوقلاو
 ائيش عيض نا هنا هيلع طرشف اهب مايقلا لماعلا ىلع تبثي يتلا طورشلا نم
 طورش يف كلذو البق اذإ امهيلع زئاج كلذف . هل لمع الف كلذ نم
 . تالاهجلا

 مايقلا هنكمي ملو فاخو ضرم اذإ لماعلا نعو هللا همحر هنعو : ةلأسم
 ناك اذإ يدنع اذكه لاق . هتعيض ميقيو رجأتسي نأ همزلي له . هتعيضب
 يقي نم هيلع رجتأي نأ لاملا برل له كلذ لعفي مل نإف هل ليق . اكيرش
 . هلوق ىنعم ىلع هتجح عطق اذإ يدنع هبشي اذكه لاق . ةعيضلا

 بحاص يأر ريغب هتعارزب يعري نم رمأ اذإ لماعلا نع لئسو : ةلأسم

 هيلع ناك ىعر هببسبو كلذ يف هعيطي نم رمأ اذإ لاق . همزلي له ضرألا

 يعم لاق هرماب ىعر هنا يعارلا رقاف كلذ لماعلا ركنا نإف هل ليق . نامضلا

 ء نامضلا هيلع يعارلاو نامض همزلي مل رمآلا ىلع رمآلا حصي مل اذإ هنا

 لاق . لماعلل امصخ يعارلا نوكيف هل تلق . هرما ريغب وأ هرماب ىعر لاح
 لماعلا رقا نإف هل تلق . همزلي امب هل ارقمو هتصح يف هل امصخ نوكي هنا يعم
 نود امهدحأ مزلي مأ نامضلا يعارلاو لماعلا اعيمج امهمزلي كلذب هرما هنأ
 هرمأب هيف ىعرو لاملا ريغل لماعلا نا يعارلا عم حص اذإ هنا يعم لاق . رخآلا
 هل ةجح ال لماعلا نال اعيمج نامضلا يعارلاو لماعلا مزلي نا يدنع هبشا

 امهنم دحاو لك ىلع نوكيف تلق . يعارلا عم كلذ حص اذإ هريغ لام ين

 . صالخلا ادارأو اعيمج كلذب اناد اذإ لاق . نامضلا فصن
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 لاملا بحاص دارا نإف . نامضلا فصن امهنم دحاو لك امهمزلي هنا يعمف

 نامضلاب امهدحا ذخاي نا دارا ناو يدنع كلذ هل ناك اعيمج امهنم ذخأي نا

 حص مث رمآلا ريغل لاملا نأ يعارلا ملعي مل نإاف هل تلق . كلذ هل ناك هلك
 نامضلا همزلي هنا يعم اذكه لاق . نامضلا همزلي له هب ىعر نا دعب هعم

 رمأل يعدملا يعارلا اذه ناك نإف تلق . رمآلا ريغل لاملا نأ هعم حص اذإ

 هنا يعم لاق . قدصيو هديس ىلع ةجح هرارقا نوكي له اكولمم ادبع لماعلا

 تلق . هديس ىلع تبثي الف هرارقا اماو . هتبقر يف ناك كلذ هيلع حص نا

 يعم لاق . دبعلا نود نامضلا همزلي له رمالا هيلع يعدملا هقدص نإف هل

 . نامضلا هرما يف هيلع تبث اذإ دبعلا هقيدصتب نامضلا همزلي هنا

 مث هلماع اهمضرف اهعرزيل هل اضرا لجر نم دعتقا لجر نعو : : ةلأسم

 له . اهعرزف رخا الجر هضرأ لجرلا ىطعأو ضرألا عرزي مل دعتقملا نا
 هللاو يدنع يذلاف . ءيشب اهعرز يذلا ضرألا مضر ىذلا لماعلا اذه قحلي

 لماعلل طرتشي ل و هيأرب اهذخاو اهبحاص لإ ضرألا ءىرب اذإ دعتقملا نا ملعا

 نا دعبف اهعرزي اضرا ًالماع يطعي لجرلا لثم يدنع اذهف ءانع هاطعا يذلا
 . رخآ لوق اهيفو ءانعلا رجا لاملا بر ىلع هلف هدنع نم اهذخا لماعلا اهمضر

 لمعف الماع اهاطعا ةعطق هل لجر نع رثالا يف تدجو دقو . انذخأ اذهبو
 ضرألا كلت يف هلمع لماعلل نأ اولاق دقف ةعطقلا عاب لاملا بر نأ مث اهيف

 هكراش اذإ هجرخي نا لاملا برل سيل لماعلا نا ىري نمل لوقلا وه يدنع اذهو

 ذخا انأو هجرخي نا هل سيلف اهيف انعو ضرألا فرعو . فورعم ءىش ىلع
 ضرألا يف لمعلا تبث اذإ هريغ لاق . عرزي مل ام هانع هل نا لوألا لوقلاب

 لمعلاف هريغ وأ عيبب ضرألا تلاز ثيح نمف لاملا بر ىلع قح ىلع هجوب
 .. مكحلا ي هئاضقنا لل إ لماعلل ضرألا ف تباث

 نأ ىنملعي مل يرتشملا لاقف هلام يف الماع هل نا لاملا بر لاقف هلام عاب م
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 هلمع هلف . يرتشملا رارقاب وأ لدع يدهاشب كلذ حص اذإف ءالمع لاملا يف هل

 هلمع فلتا هنأل عيابلا ىلع هلمعف كلذ حصي مل ناو لازام ثيح لاملا كلذ ين
 : كلذ مهناف

 كلذ يف ىنلمعتسيف متي كيرش هيف لام هل لجر كلذكو هل تلق : ةلأسم
 . لاملا كلذ يف لمعأ نأ يل زوجيا ةقث ريغ وهو رجا ريغب وأ . رجأب لالل
 . لاملا كلذ ةرمث نم يناطعا ام هنم ذخاو هل تلق . اكيرش ناك اذإ معن لاق
 . كلذ زاج . اكيرش ناك اذإ معن لاق

 لاقف هلام هل لمعي لجرل لوقي نا الجر رمأ لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 رمآلا مزلي له لجرلا لام لجرلا لمعو هل لاق مث . هل لوقي ال هنا لوسرل
 ركني مل و هيلع ريغي مل و هلام لمعي هار اذا لاق . لمعلا اذه يف ءىش اذه يف

 لجرل لوقي نأ ةقث ريغ رمأ نإاف هل تلق لمعلا هل همزل مدقت دق ام مدقت دقو
 لاق دق لوسرلا نا لاقف هيلإ لوسرملا ءاج مث بئاغ هنع وه الام هل لمعي
 معن لاق . لاملا بحاص ىله ةجح كلذ نوكي له لاملا لمع دق هناو هل

 ملو . هيلع كلذ ريغي ملف هلام يف هل لمعي الجر ىأر الجر نا ولف هل تلق
 اذإ رهاظلا مكح يف لمعلا هل همزلي لاق . ءيش هل كلذ يف همزلي له ركني

 ريكنلا راهظاو ةجح ريكنلا كرت نأل كلذ حصو هريغي مل و . هيلع كلذ ركني م
 هنأ الإ ءيش هل هيلع سيلف هلمعتسي مل اذإف هللا نيبو هنيب اميف امأو .

 هلخدا نم هلامع لاملا بر مزلي الو هريغ نمو . هلام يف هل لمعي الو 7

 . نذالاو ىضرلاب رجألا مزلي امناو هنذاب وأ هب ىضري نا الا هريغ
 هدلاو لام وأ هتجوز لام يف الجر لمعتسي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ىلع وأ لاملا بحاص ىلع كلذ تبثي له ىمسم ءيشب هريغ لام وأ هتخأ وأ
 هيلتي لام وأ هتخأل وأ هتجوزل وأ هل لاملا كلذ ناك اذإ لاق لماعلل لمعتسملا

 لماعلا نظيو هب وه موقي امم اذه وحن نم زوجي امم كلذ ناكو . هب مايقلا ىلي وأ
 . هلمع هلف كلذ ىلع لمعو هل زوجي كلذ نا
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 ايبنجا ناك اذإ اماو لمعتسملا ىلع كلذ ناك الإو لاملا بحاص كلذ متا نإف

 هطوحي الو هلمعي الو هب أبعي الو هيلتي الو هل اذه موقي نمل لاملا اذه سيلو

 . لمعتسملا ىلع الو لاملا بحاص ىلع لماعلل سيلف لماعلا هلمعي كلذو
 لامعألا نم هل مزال هل وه امم عيض ام نمضي الف لماعلا اماو : ةلأسم

 ريغب هب مايقلا هل مزال وه ام عيض اذإف رذع ريغب هعيضي نا الا تاكراشملا يف
 همزلي امب مقي مل اذإ هنا لاق نم لاقو . كلذل نماض هنا لاق نم لاق دقف رذع

 وه لوألا لوقلاو . هل لمع الف . تالماعملا يف هل مزال وه يذلا لمعلا نم
 يتلا طورشلا نم ائيش لماعلا ىلع لاملا بحاص طرش اذإ اماو . انيلا بحا

 طرشف اهب مايقلا لماعلا ىلع تبثي يتلا طورشلا نم نوكت وأ ازياج نوكت
 البق اذإ . امهيلع زياج كلذف هل لمع املف كلذ نم ائيش عيض نا هنا هيلع
 . تالاهجلا طورش يف كلذو

 مسا هيلع عقي مل امب لامعلا هاقسف ضرألا يف تبن اميف ليقو : ةلأسم
 نم كردأ امف لاملا بحاص يارب لامعلا ىقس اذإ هنا ةعارزلا نم ةكراشملا

 ال وهو هيف ةرمث الو مهتعارز اورضح امو لماك لمعلا هيف لامعلل ناك كلذ
 للخ يف ةعورزملا راجشآلا نم ناك ام امأو . هيف ءانعلا مهل امناف هيف ةعفنم

 طراشي مل و هلمج لاملا لماعلا ىقسف جرتالاو بصقلاو بنعلاو نامرلا لثم لاملا

 . هيف هلمع هلف لماعلا ىقس نم رجشلا رمثأ اذاف كلذ ىلع لماعلا لاملا بر
 ةكردم ةرمثلا نم هيف ناك امف لماعلا جارخأ لاملا بر دارأو رمثي مل نإ

 ام كلذكو . ةميقلا هلف كردي مل امو هيف هتصح هلف ةرجشلا هذه 7 نم

 لخنلا لوصأ يف اسورغم رجشلا ناك اذإ هيقس يف هانع ةميق هلف رمث هيف نكي مل

 أم ىلع هانع وأ انفصو ام ىلع هلمع ةميق هلف اثيدح وأ اميدق رجشلا ناكو

 ءىشب مسي مل و ةلمج هلام لمع يف هلخدا اذا اذهو هريغ لاق . لودعلا ىري
 لخنلا ذخا اذإ اماو . لاملا مسا هيلع لمتشي اذهف اهنيعب . ةعارز نم كلذ نم

 بر ىلع كلذ يف يل نيبي الف هيأرب هاقسف تسرغ دق راجشا لخنلا للخ يفو
 . ملعأ هللاو ةفورعملا لخنلا نم ةصحلاب لاملا ىقسي اممأل هنال ءىش لاملا
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 بر اكش مث ثلثلاب هلام لجرل لمعي لجر يف نسحلا يبا نع : ةلأسم
 مضر دق نا دعب نم هريغ لخداو هلام نع هلزعف عييضتلا لماعلا نم لاملا

 تفصو ام ىلعف . لماعلا اذهل لاملا بر مزلي ىرت ام تلق اهمهسو ضرألا

 سيلف اهمهسو اهمضرو ةفورعملا هذه هضرا يف الماع لاملا بر لمعتسا اذإف
 كلانهف ةنامالا عيبضتو ةنايخ هيلع حصت نا الا هترمث ىضقنت ىتح هجارخا هل

 . ةحص الب هيلع هاوعد ىلع هجارخا هل سيلف الاو هانع هيطعي

 يف نولمعي اوناك رفن ةثالث نم تركذ ام اماو نسحلا يبا نع : ةلأسم
 . لامعلا ىأر الب اهتمزلاو(”ىرقنهلا دلو لامعلا ذخاو اهودصح نا ىلإ رئب
 بحلا ناملسي اناك نيلماعلا ناو . اهليك نوفرعيو مهتعارز نوسودي اوناكو

 ريغب ىرقنهلا دلو ىلإ نالماعلا ملس امف تفصو ام ىلعف . ىرقنهلا دلو لا

 ىرقنهلل انمض امهميلستب بحلا فلتو بحلا بحاص وهو ىرقنهلا ىأر

 . امهيأرب لمح ام امهل امهيأرب لمح ىذلا نمضو
 افيرع هلعجو هلمعي الام لجر ىلإ ملس لجر نع هتلأسو : ٠ ةلأسم

 زوجع له ءاش نم جرخيو لامعلا نم ءاشي نم لخدي اليكوو ! هيف هل

 هيضقيو لاملا بحاص ءام نم ءاملا هدنع نم ضرقتسيو هيقاسي نا دحأل

 بر ىأرب الا كلذ يدنع زوجي الف لاق . زوجي ال مأ لاملا بر يأر ريغب
 هنا اكو لامعلا لاخدا هل لعج هنا اك كلذ هل لعج هنا حصي وأ لاملا
 نا لامعلا نم هذخا نمل زوجيو هل تلق . تلق ام ىلع لمعلا هل لعج

 ىلع كلذ هل زوجي لاق . لاملا بحاص ىأر ريغب لاملا بر ضرا يف لمعي
 زوجي الف كلذ حصي مل ناو كلذ هل لعج هنا حص اذإ تنا تفصو ام
 لاملا نم ءىش فالتا كلذ يف ناك اذإ لاملا بحاص ىأرب الا ىدنع كلذ
 هيف نامض الو حابملا نم ىدنع وهف حالصالا اماو هداسف وأ هضبق وأ

 لاملا بر ىرقنلا )١(
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 هل تلق . مكحلا ىف هيلع تبثي ببسب الا لاملا بر ىلع.هلماعل ةعبت الو

 هل موقيو لامعلا ذخاي هلام ديز ىلإ ضرف دق لاملا بحاص نا حص نإف

 نم ةيلح لاملاب مئاقلا ىنعا سانلا نم دحا هيلإ بلط مث كلذ لعفف هيف
 هل نا هيلع طرتشي مل و اهعرزيل هدنع نم اهذخأف _ لاملا بحاص لام

 لاملاب مئاقلا بلطف . ةبلجلا ةرمت تدصح نا ىلإ لاملاب مئاقلا ينعا لمع اهيف

 يل نا ىسفن يفو هتيطعا امنإ لاقو اهيف هلمع ةبلجلا هيلا ملس ىذلا ىلإ
 لاملاب مئاقلل ةبلجلا بلاط ىلع ينعا ءىش هيلع هل تبثي له . الماع اهيف
 هعم نا طرش الب اهيف هلمعتسا اذإ ءيش هيلع ىل نيبي الف لاق . اهيف لمع
 فراعتملا ناك ناف هل تلق . هنيب لماعلا رضي الو ةنيب هعبت الو لمع اهيف هل

 هيف هل لعج لجر ىلإ اذه هلام ضوف املك لاملا بحاص نا سانلا دنع

 ترج كلذ ىلعو اضيا اذهل لعف كلذكو . هريغ وأ لماع نم . ةصح
 ائيش سانلا نم ادحا ىطعا مث . هلام ىطعا نمل لاملا بحاص نم ةداعلا
 املف ةصح هدنع هل نا هيلع طرتشي مل و هيلا هملسف هلمعي لاملا اذه نم

 يعم لاق . كلذ هل له لمعلا نم ائيش اهيف هلماع هطعي مل ةبلجلا تدصح
 لامعلا عيمج عم مهل ناك لاملا يف اومدق اذإ ءافرعلا نا ةنسلا تناك اذإ هنا
 افراع لخادلا لماعلا ناكو _ اوطرتشي مل وأ اوطرش ماهسلا نم مهس
 تلق . ةنسلا مكح يف تباث اذه نا اذه ىلع كلذ يف لخدف ةنسلا هذهب
 ردقو . ائيش لماعلا هطعي مل و ةنسلا ترج كلذبو كلذك ناك نإف هل
 له هملع ريغب هل ىذلا لماعلا ةصح ردقب هلام نم ذخأي نا ىلع اذه

 توبث نم هيف فلتخي ال امب هيلع كلذ تبث اذإ هنا ىعمف لاق . كلذ هل

 تلق . هنما نا هيلع جتحي نا دعب هنم يفوتسي نأ.اذهل نا هعنتماف ةنسلا

 اذإ هنا يعم لاق . كلذ هل زجي مل لامعالا يف سانلا نيب فلتخا اذإو هل
 دق ءانع كلذ يف فيرعلل نكي مل و ةفلتخم تناكو . اهيلع اعمجم نكي مل
 . اهيف افلتخم نوكيال ةنس ةنسلا يف كلذ هل تبثي امناو مرغ الو هيف لخد
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 كلذ هل تبثي له مرغ وأ ءانع اهيف فيرعلل لصح دق ناك نإف هل تلق

 اذإف لاق ةجحلا دعب هيأر ريغب هلام نم ذخ أي نأ هل زوجيو . لماعلا ىلع

 تباثلا طرشلا نم وأ ةنسلا نم عامجالا ىف لماعلا ىلع كلذ توبث ناك
 . كل تمصو ام ىلع كلذ لثم ىدنع ناك

 لجرلا راديب يف ركب يبا نبا دمحم نب دمحا ركب يبا نع : ةلأسم
 راديب رامحلا بحاصو ءيش دامسلا نم عقيف لجرلا دامس هيلع ارامح قوسي
 ينبجعيف تفصو ام ىلعف . ال مأ دامسلا نم طقس ام نمضيا . ريجأ وأ
 نكي مل رامحلا ةكرح نم دامسلا عقي امناو وه هلعف نم دامسلا عقي مل نا
 نم ةلاجا تقحدناف راديب وهو ءام دس نا كلذكو . ملعأ هللاو نامض
 وأ اراديب ناك اهنم ءاملا نم قحدني ام نمضيا هدادس دعب لياجالا ةلمج

 هللاو انامض ةلاجالا دس نم ىلع ىرأ الف تفصو ام ىلعف ال مأ ًاريجأ
 ِ . ملعأ

 هتلأسو ديعس نب دمحم ميهاربا يبأ نع بسحأ هريغ نمو : ةلأسم
 هنال لماعلا ىلع لاق ةنؤملاو ىحاسملا نم ىلع تلق هلام لجرل لمعي نمع

 . ةصحب هل هلمعي هلام هيلإ ملس
 لاق . ىرقنهلا ىلع مأ لامعلا ىلع وها سودلا نع لئسو : ةلأسم

 ام ىلعف . ةنس تناك اذإ اماو . عيمجلا ىلع وهف لصالا يف ناك ام امأ
 ال لاق . سودلا لثم زازجلا كلذكو هل تلق . مهنيب ةنسلا هيلع ترج

 وه دادجلاو راجسلاو رادحلا كلذكو هل تلق . لماعلا ىلع ىدنع زازجلا
 هدج اذاف هل تلق . لماعلا ىلع ىدنع وه ال لاق ىرقنهلا وأ لماعلا ىلع
 لماعلا عيمجلا ىلع هنا يعم لاق . ةلافن هيلع نوكي له ارمت هردحاو

 يعم لاق . نم ىلع رونجلا رسكف هل تلق . هيف ءاكرش مهنال ىرقنهلاو
 ةنس نوكت نا الا لصالا يف ءاكرش مهنال ىرقنهلاو لماعلا عيمجلا ىلع اهنا
 . الطاب لصالا يف نكت مل و عيمجلا اهفرع دق
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 رثتنيف ءاركلاب سانلا عم زجي نمع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ال مأ رتنا يذلا كلذ نامض همزلي له كلذل دمعتي ال وهو لبنسلا هنم
 الا هنكمي مل و كلذل دمعتي مل و مهيأرب ناك اذإ هنا يعم لاق . هيلع نامض

 هنا ئدنعف كلذ لثم يف هلثم لمع نم فراعتلا وه كلذ ناكو كلذ

 . هيلع نامضال

 نم جورخلا دارأ اذإ مادلا ىمسي يذلا ةعارزلا يف كيرشلاو : ةلأسم
 تبثي نم فالتخا هيفف . ةرضخ هل تراص نا دعب نم هانع بلطو لمعلا

 ءانعلا هل بجوي ةكرشلا تبثي ال نمو هكاردا ىلإ لمعلا همزلي ةكرشلا
 عرزلا تام ىتح ادمع هلمع نم ائيش لماعلا عيض اذإو هيلع ناقفتي ائيش وأ
 . نامضلا . همزل ادمع

 الماع رضحي نا بلطف مئادلاو لاملا بحاص فلتخا اذإو : ةلأسم
 ءازجلا يف هناكم الجر رضحا اذإف لاملا بحاص ضري مل و هناكم لمعي
 . كلذ يف سانلا ةفرعم ىلإ اعجر كلذ يف افلتخا نإف كلذ هلف هنامالاو
 لثم اورضحا اذإف هناكم لمعي نم اومدقي نم اوبلطو مئادلا تام نإف

 . كلذ مهلف ةنامألاو ءازجلا ي مهبحاص
 لمعلا بحاصل زئاجف اهدسفاف هتعارز يف الماع ذخا نمو : ةلاسم

 . هانع هل بسحيو لمعلا نم هجارخا
 هلف هانع بلط هريغو عرزلا يف لمعلا نم اربت اذإ لماعلاو : ةلاسم

 لمعلا بحاص ههرك ناو . دلبلا كلذ يف هلثم ءانع لثم كلذ يف هؤانع
 نم ءاهقفلا نم فالتخا هيفف . لبنس وأ رضخاو رذب دقو هجارخا داراو

 . رونجلا يف بحلا ناك ولو هؤانع لماعللو ةعجرلا امهلف عجر ىتم لاق
 امل نكي مل الخد اذاف لمعلا يف الخدي مل ام ةعجرلا اهنا نورخا لاقو

 ةعجر الف رضخا اذاف ةعجرلا امهلف رضخت مل ام نورخا لاقو . ةعجر
 . لماعلا ىلع هل

٢٧٢



 ةطراشم ريغ ىلع هيارب هلام يف لجر عم لمع لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . لاملا بر ىلع ةكرشلا نم هل تبثي تبني ام فورعم مهس ىلع

 ط رتشي ل هنأ الا ةكراشملا هجو ىلع هذخا اذإ هنا كلذ يف ليق دقف لاق

 ناك ةكراشملا تفلتخا نإف ةكراشملا نم دلبلا ةنس هل ناك افورعم ائيش هل
 ناو نامضلا هل ناك اوفلتخا نا ليق دقو . دلبلا ةكرش نم طسولا هل

 تلق . طسولا ناك فلتخا ناف . هلثم رجا هل ناك ةرجالا هجو ىلع هذخا

 دارا مث فورعم مهس ىلع طرتشي مل و ةكراشملا ليبس ىلع هذخا نإف هل
 رضخا اذإف رضخي مل ام كلذ ليق دق لاق كلذ هل زوجي له هجرخي نأ
 هرضخي مل و هلمع يف لخد امم ءىش رضخا ناف تلق كل تفصو ام هل نإف

 لاق رضخا ام هل تبثي امنا وأ هيف لخد ام لك هل تتبث ث هلك ىف اهلك

 وكي نأ لا هانع الا رضخم مل اميف هل سيلو رضح ام تب رثي امنا هنا يعم

 ررض هيلع نوكيو اهلك اهرضخي ملو ضرلا نم عضوم يف ائيش رضخي
 هانع ذخأ ءاش نإ رايخلا هل نوكي نا تببحأاهنم رضخي مل ام هجارخا يف

 مل اميفو رضخا اميف هلمع ذخأ ءاش نإو . رضخي مل اممو عيمجلا نم

 درو اذإ هيقف وأ مكاح نم سانلا رومأب يلتبملل يغبني لاقو : ةلأسم

 مهنم دحا ىلع لمحي الو . سانلل ةحلصملا رظني نأ كلذ نم ءيش هيلع

 لخدي لاح يفو . ررضلا لماعلا ىلع لخدي لاح ءيجي امب ردق هنال ةرضم
 فرصل هلوزنو كلذب الا فالتخالا قلطي الو ررضلا لاملا بحاص ىلع
 . سانلا نع ررضلا

 طرش ريغ ىلع لمعلا يف يناثلا بابلا

 طرش ريغ ىلع هدنع ةرمث هل لمعي نأ الجر ذخأ لجر نع لئسو
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 ليق دق هنا يعم لاق . لمعلا هل تبثي له تامو رضحو لماعلا لمعف
 . لمعلا يف دلبلا ةنسك هل نوكتف هل تلق . لمعلا هل تبث رضخ اذإ كلذ
 لمعلا يف دلبلا يف ةنسلا تفلتخا ناف هل تلق . ليق هنأ يدنع اذكه لاق
 نا طسولاو دلبلا ةنسك هل نأ لوقي نم لوق ىلعف هل تلق ءانعلا هل ناك
 لمعلا يف اطرش مهيلع طرشو الامع ذخأ دق لاملا بر ناك نا تفلتخا

 يعم لاق . لامعلا ءالؤهل اعبت لماعلا اذه نوكي له ةدودحم ةصح ةصحلاب
 دلبلا ةنس طسوأ وه مهطرش نوكي نا الا كلذ يف مهل اعبت نوكي ال هنا
 .. دلبلا ةنس طسوا ىلع هل نوكي امناو . كلذ هلف

 لخد اذإ ةلوهجملا لامعألا يف يدنع فلتخا ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 هل ناك لوهجم لمع يف لماعلا لخد اذإ هنا لاق نم لاقف . لامعلا اهيف
 مل ام لاق نم لاقو . لمعلا يف ةصحلا نم دلبلا ةنس هلو . همامت هيلعو
 نوكي بوثلا جاسنلا طسب اذاف هل تلق . كلذ ريغ لاق نم لاقو رضحي

 . يدنع اذكه لاق . اهلمعو ضرألا مضر ف لخد نمك

 ةلمج ىلع هفقوي مل و هل لمعي هلام يف الجر لخدي لجر نع : ةلأسم
 نوكي له اذه الا لمعأ ال لاق مث لجرلا لام نم ائيش لماعلا لمعف . هلام
 اذإ كلذ هل معن لاق . يقب ام ا نا هيلع سيلو لمع اميف هلمع هل

 هل تلق . معن لاق . رئابخلا كلذكو هل تلق . لاملا ةلمج ىلع هفقوي م
 . لماعلل ام ةبادلاو دبعلا بحاصل ناك ةباد وأ دبع ىلع هكراش ول كلذكو

 . معن لاق
 ةرمثلا فصن هل نأ ىلع هضرأ لجرل رذبي نميف مشاه نعو : ةلأسم

 الوهجم ناك ناو زئاج كلذ نا هريغ لاق . ةرذابملا هذه نم ةليقث يسفن لاق

 . ةلوهجم اهلك ةعارزلا طورشف
 شيرق نب ديعس نع خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 ريقفلا جاتحاو ةعارز يف ةصحب هيديب هدنع لمعي الجر كراش ريقف لج ر
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 هل همزلت هلمع كاردا ىلإ هل عيبي نا لمعلا بحاص ىلإ بلطو ةقفنلا ىلإ
 هنإف هنم بلطي امل ادجاو ارسوم عرزلا بحاص ناك نا لاق . ال م كلذ
 ي نإف نمضيو هل ىرتشي وأ هت رمث كاردإ ىلإ مكحلاب هل عيبي د نأ همزلي

 وبأ لاق . ملعأ هللاو ل اظ هنا لوقاف هلمع نم جرخيل راضلا د داراو كلذ

 هلمع ىلع لماعلا نومي نا لمعلا بحاص مزلي سيل شيرق نب ديعس مساقلا
 هيلع ناك ةكرشلا دنع هيلع طرتشأ اذإف ةكرشلا دنع هيلع طرتشي نا الا
 . هلمع ىلع هتنوم

 ضرألا نم راجنلا نع نسحلا نب دمحم نسحلا ابأ تلأسو : ةلأسم
 ىلع راجنلا نوكيا ةرذلا روذج نمو راجشألا نم هريغ وأ افاغ ناك اذإ
 ضرألا باحصاو كلذ نم لامعلا ىلع لاق ضرألا باحصأ ىلع وأ لامعلا
 مهيلع وهف لامعلا ىلع فورعم عضوملا يف ناك نإف عضوملاو دلبلا ةنس

 تلق . دلبلا ةنس عيمج مهلو . مهيلع وهف ضرألا باحصأ ىلع ناك ناو

 لاق ضرألا باحصأ ىلع وأ لامعلا ىلع زارقلاو صاصقلاو مضرلاف هل
 ضرألا باحصأ ىلع وأ لامعلا ىلع دامسلا هل تلق . لامعلا ىلع كلذ

 امأو ضرألا باحصأ ىلع يقاوسلا بحش و دامسلا نا راثألا يف دجوي لاق
 ىلع يقاوسلا بحشو دامسلا ناك نا . دلبلا ةنس ىلع كلذ نا لوقاف انأ

 وهف ضرألا باحصأ ىلع ناك ناو . مهيلع وهف عضوملا كلذ يف لامعلا
 . راضحلا لامعلا ىلعف تلق معن لاق . ليوحتلا لامعلا ىلعف تلق . مهيلع

 ربلل رفعلاو ةرذلا قفرلاف هل تلق ةعارزلا ىلع اورضحي نا مهيلع معن لاق

 هللا دبع يا نع دجوي ىذلا لاق . ضرألا بحاص ىلع وأ لامعلا ىلع

 دحاو لك ىلع صصحلا ىلع لالحلا لاق هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم

 لوقاف انا اماف لاق ةعارزلا نم هتصح رادقمب ضرألا باحصأو لامعلا نم
 يف اوتيبي ليللا يف تيبملا لامعلا ىلعف هل تلق . دلبلا ةنس ىلع كلذ نا

 . صوصللاو باودلا نع ةعارزلا
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 نا ةعارزلا باحصأ نم دحاو لك ىلع صصحلاب مهيلع كلذ ىرا لاق

 لماعلا ىلعف هل تلق . ضرألا باحصاو لامعلا نم هتصح رادقمب تيبي

 تلق . معن لاق . يقسيو اديعب وأ ابيرق ناك ام ثيح نم ءاملا ردحي نأ

 ءاملا ةفرعم ىلع لدتسي ال ام تاقوأ يف امغلا ناك اذإ لماعلل لهف هل

 ريغب لامعلا نم هريغ كلذ يف يضاري نا هل له سانلا نيب يضارتلاب الا

 لدتسي ال هناو دلبلا يف افورعم كلذ ناك اذإ لاق . ءاملل باحصأ نم رضحم

 لماعلا ىلعف هل تلق . لماعلل كلذ زاج سانلا نيب ىضارتلاب الا كلذ ىلع

 كلذ نا ليقف سودلا اماو لماعلا ىلعف زازجلا اما لاق . سودلاو زازجلاو

 لاق ارذالا كلذكو هل تلق . ةعارزلا باحصاو لامعلا ىلع سأرلا نم

 لامعلا ىلع ابح راصو بحلا جرخ اذإف هل تلق . سودلا لثم ارذالا معن

 هظفحي نا هيلع لهف هل تلق . كلذ هيلع اطورشم نوكي نأ الا ال لاق هلمح

 كلذ ىرا لاق . هبحاص هلخدي مل ماد ام هتدم تلاط ناو هعضوم يف

 نكي مل ناو مهيلع كلذ ناك لامعلا ىلع كلذ ناك نا دلبلا ةنس ىلع

 يف هلك اذه يف انلق انأ ول لوقت امف هل تلق كلذ مهيلع رأ مل دلبلا يف

 ام هيلعو لماعلل نا تاكراشملاو اهلك ةعارزلا يف اهلك تاكراشملا ناش
 كلذ معن لاق . باوص كلذ نوكيأ لمعلا عيمج نم مهيلعو هدلب لهال

 كلذ يف سانلا عزانت نإف هانركذ ام عيمج يف كلذ زوجي دلبلا ةنس ىلإ

 . انفصوو انلق امم رثألا هب ءاج ام انيار كلذ يف ةنس دلبلل نكي مل و اوفلتخاو

 . معن لاق رادجلاو راجسلاو رادحلاو لخنلا لحس لماعلا ىلعف هل تلق
 عزن تدرأ ىتم ينا هيلع طزرشو هلمعب هلام لجر ىلإ عفد نُمعو : ةلأسم

 له هاقس ام دعب نم هنم هعزنف ءانع هيف كل سيلو كدنع نم هتعزن يلام
 . لطاب طرش كلذو كلذ زوجي الف . كلذ هل زوجي

 لماعلا يف ثلاثلا بابلا

 ىنطي وأ هلام نع لضف اذإ هئام نم ضرقي نا زوجي له ميتيلا نعو
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 ءاملل حلصا كلذ ناك اذإ ةدابلا يف متيلا اكرش لماعلا يقاسي لهو هنم هل

 زوجي الف تفصو ام ىلعف . ةرواجتم ضرألاو اهضعب يف ةطلتخملا لخنلاو
 زاجو كلذ ليكولل زاج . متيلل احالص كلذ ىأر اذإ متيلا ليكول الا كلذ
 نأ دحال زوجي الو لماعلل كلذ زوجي الو . ليكولا يأرب كلذ لعفي نمل
 . ليكولا يأرب نوكي نأ الا لماعلا يأرب كلذ لعفي

 وأ اراديب هلخن يف لعجي نا ديري نمعو خايشألا باتك نم : ةلأسم

 نوكي وأ اذه زوجي له مهارد وأ بح ضرق هل طرشو افيرع هعرز يف

 يذلا ضرقلاك هارا سيلو ةرجا ىلع ضرق اذه لاق . ةعفنم رج اضرق
 . ملعأ هللاو زاج هضرقا اذإف هعيابي نا هل نال ةعفنم رج

 هل لاقف هتعيض نم ءيش نع رخأت اذإ لماعلا نع لئسو : ةلأسم
 ىلع رجاتسا لقي ملو رجاتسا هل لاقف هيلع درف رضاحي لاملا بحاص
 مل و رجاتسا كل تلق امنا لاقو كلذ ركنا مث . هيلع لاملا بر رجاتساف

 نوكيو ةفصلا هذه ىلع لماعلا ىلع ةرجالا تبثت له يلع رجاتسا لقا
 هنم يدنع جرخيف . ةبطاخلا ينعم ىلع اما لاق . لاملا برل هنم انذا اذه

 تباث يدنع هنا هل لاق . هجولا اذه ىلع هنأ كلذب امهرراقت حص اذإف انذا

 . هيلع

 ءيش نع هلأسو هثدحو لجر ةعيض يف لماع ىلإ يتا نمو : ةلأسم
 مشالاف هبحاص ةعيض نع هب لغتشي امم وهو هتفرعم هدنع دحيو هيلا جاتحي

 حمست ال امم كلذ ناك اذإ هيلع ناك يذلا هلمع نم رض اميف لماعلا ىلع
 . ثدحلاو هل لئاسلا ىلع مثا الو ناصقن هتعيض قحليو هبحاص سفن هب

 . امهتعيض نع امهلغشي نا لئاسلل لحي الف مداخلاو يبصلا امأو
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 امو ءاملا نم هتيطعو ءاملل هضرقو ةيراعلاو هعيبو لماعلا عبارلا بابلا

 زوجيو هل تبني

 وأ اهرجسي ةلخن وأ ةيطع وأ ءام ضرق لماح يلا بلط لجر نعو
 اذإ كلذ ىطعملل زوجي له . هاطعاف لاملا بحاص لام نم ائيش وأ افلع
 لماعلا نوكي نا الا هل كلذ ىرا ال لاق . ةقث ريغ وأ ةقث لماعلا ناك
 نم كلذ يف صخر دقف كلذ يف هل نذا دق لاملا بحاص نا هربخيف ةقث
 كلذ لبق دق ناك ناف تلق . اركنم لاملا بحاص نا ملعي ىتح صخر

 كلذب ملعي لاق . عنصي فيك ةبوتلا دارا مث ةقث نكي ملو . لماعلا نم

 . ضرقلا الاو هنم 7" يذلا هل مرغ الاو هل عسو ناف لاملا بحاص

 نا الا كلذ يلإ دوعي الو امرغ هيلع را مل هضرقا يذلا يلإ در ناك نإف
 رصي مل هايا هتيضقف يلام نم لماعلا هضرقا يذلا نا لاملا بر هل لوقي
 . لاملا بر ىلإ هعفدي نا ىلإ بحاف . كلذ ىلإ عفد ام لإ

 لمعي يذلا هبحاص لام نم ائيش ينمعطا اذإ راكالا نعو : ةلأسم
 الو فيضملا لاق . كيرش راكالا نال هب سأب ال لاق . هعرز وأ هلخن هيف

 ةقث نوكي نا الا الف مسقي مل ام اماو . مسق دق امم الا كلذ ينبجعي
 وها هداصح موي هقح اوتاو هللا لوق نع ديعس ابا تلأسو . ملعا هللا و

 فورعملا هنا لاق نم لاقو كلذ ليق دق هنا يدنع لاق . اهريغ ما ةاكزلا

 دنع يدؤت امنا ةاكزلا نال يدنع زازجلا وه داصحلاو هداصح موي لاق هنال

 . ليكلا

 اطبض ىطعي زاجلا باتك يف دجوي دمحم نب ديعس مساقلا وبأ : ةلأسم
 نا يدنع لاق . كلذب دارا ام هلوق نم اذه وحن وأ مركي نمل نيطبض وأ
 قحتسي نم ءارقفلا نم نوكي دق هنأل مهلزانم يف سانلا لاوحا لضافتل كلذ
 . مالسالا يف هل نوكي لضف وأ هقح مظع نم هريغ ىلع لضفي نا
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 هنا يدنع لاق . لماعلل لعج ىنعا لاملا بر هل لعج اذإ اذهف هل لاق
 . لاملا بر يأر ريغب معطي نا لماعلل زئاج كلذ نا ليقو . كلذ ليق دق
 فورعملا تبث دق هنال اضيا متيلا لام نم لماعلل زياج كلذ نا اولاق دقو

 ٠0 هلوق نم ينعملا اذهو كلذ لوقي 7 لوق يف
 اذه اولاقو هوطعأف تابنلا نم ائيش لامعلا ىلإ بلط نمعو : ةلأسم

 تفصو ام ىلعف . مهدنع نم ذخأت نأ كل زوجي له . نالف ركذ نم
 كلذ ذخا زجي ل ةقث نكي ل نإف ةقث اذه نوكي نأ الا اذه زوجي الف

 هل اركذ علطي هتيارف لجرل لمعي لجر اذه ناك نا تلقو . هدنع نم

 اذه زوجي الف . كلذ زوجي له كاطعاف هيلا تبلط مث تابنلا هنم جرخي

 ةقث دنع نم الإ

 ءاملا ضرقي نا هل لعجو افيرع لاملا بر مدقا اذاف هل تلق : ةلأسم
 كلذ يف ناك ام لكو . هيلع نمثلاو دامسلا هل ىرتشيو يقاسيو ضرتقيو

 اذإ هلوق لوقلا نوكيو لاملا بر ىلع فيرعلا رارقا زوجي له لاملا حالص
 عجري نا الا لاملا بر ىلع هرارقا زوجي هنا يعم لاق . كلذ نم ءىشب رقأ

 كلذ هل ريخم وه ام لاح ىف مادام اماو . هل لعج اميف هيلع لاملا بر

 هل تلق . هلعفي نا هل لعج دق ام لعف دق هنا هيلع زئاج هلوق نا يعمف

 نمث هيلع وأ ءام ضرق هيلع ضرقتسا هناب هيلع ىعداو هنم لاملا ذخا نإف

 هبسحو فيرعلا ءام ريغ وأ هسفن ءام نم لاملا برل ىقس دق ناك وأ دامس

 نأ اذهل لهف هلك اذه يف لاملا بر هقدصي ملف . اضرق لاملا بر ىلع

 هل زوجي لهف . هنماي ناو هنما نا ةجحلا دعب لاملا بر لام نم ذخأي

 كلذ هل سيل هنا يعمف . يضقيو نادي نا هرما اذاف لاق ةريزسلا يف كلذ

 ىف اماو . ا يف يعم اذهو هيلع عجري نا لبق رما امك يضقي نا الا
 . كلذ لعفف هلام يف يقسيو هيلع ضرتقي نا هل نذا اذاف زئاجلا
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 دعب هلام نم ذخأي نأ هللا نيبو هنيب اميف كلذ هعسي نأ بحاف هيلع عجر من

 تبني الف هسفن ءام نم هل ىقساو ضرتقي نا هرما نا اماو . نما نا ةجحلا
 . ضرتقي نا هرما امناف لاق . كلذب هرما دقو ملو هل تلق . يدنع كلذ هل

 هل ضرتقي مل هضرقا امناف هلام نم هاطعا اذإ كلذ امناو ضرقي نأ هرمأي مل و

 نا كلذ هل لعج دق لاملا بر ناك نإف هل تلق . هب هرمأ ام فلاخ دقو
 هئام نم ذخأي مل و هل يقسيف لاملا بر ءام نم ذخأيو . هسفن ءام نم يقسي

 اميف هئام ةميقب هلام نم ذخأي نا هل لهف . هقدصي ملو هيلع عجر نأ ىلإ
 . كلذ هل لعج دق ناك اذإ هعسي اميف كلذ هل نا يعم لاق . هللا نيبو هني

 نولعاج مهنا هيلا نئمطم كبلقو تلق موقل لمعي لماع نعو : ةلأسم
 كلذ كل ز زوجيف . هدنع نم ينطت نا كل زوجي له . لواحيو ينطي نا هل
 . ءاضقلا مكح ال ةنانئمطالا مكح ىلع

 كمعطاف اهفرخي هريغل ةلخن يف هتيار اذإ ةقثلا خالاو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 ل نذأ وأ اهتينطا ينا لاقو ةقث ريغ ناك ناو . ةقث ناك اذإ كل لالح وهف

 دلولا كلذكو . ملعأ هللاو هريغل اهنا تملع اذا كمعطا نا لكات الف اهبحاص
 هابشاو زوملاو بنعلا كلذكو . ابطر يل فرخيف هدلاو لام ىلإ هاياو انأ ريسا
 ريغو نامرلاو نيتلا لوصأ نم يناطعا ام كلذكو . هلكا نا يل زوجيا كلذ
 قثتو ةقث ناك اذإ ىلوالا لثم هذهف باوجلا . هلكا يل زوجيأ راجشألا نم كلذ

 . باتكلا ىلإ عجر . هب
 هنا مث . لمعي يذلا ىلإ ةمرص ىل بلط هنا يل لاق راديب يفو : ةلأسم

 بلط هنا ركذ اذإف . ال مأ اهذخأ ينعسيا يه اهنا لاقو ةعولقم ةمرصب يناتا

 كلذ نم ءيش يف بترت مل و كسفن تنكس نإف كيلإ اهملسو . ةمرص كل

 . كبيري ام عدف بير كسفن يف لخد ناو . زئاجلا ف كعسو

 هلام لجرل لمعي لجر نعو يلع نب ىسوم ىلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 . لاملا بحاص هيلع 71 ءاملا ىضقي نا دارا املف هيار ريغب ءام هيلع ضرتقاف
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 رثك وأ لق يفامب يقست نا كترمأ امنأ ءاملا ىلع ضرتقت نأ كرمأ مل ينا لاقو
 لجرلا لام حلصأ ءاملا كلذ نا ملعي نا الا ائيش لاملا بحاص ىلع ىرا امف
 . لماعلا نود همزلي هناف

 الف ةاكزلا يدؤي ال هنا لجر نم ملع اذاو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . هعم لماعلا لمعي نا ساب

 نع هتلأس و هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يأ باوج نمو : ةلأسم

 لامع وأ بياع لامع مهلعلو تاعارزلل لامعلا يديا يف نوكي يذلا ديدحلا
 . يحاسملاو رزانخلا لثم مهيديا نم ريعتسي نا دحال زوجي له ناطلس لثم

 هيرتشت نا كلم هدي يف ناك نم نا مكحلا يفف تفصو ام ىلعف . كلذ هابشاو

 رقأ اذإف هريغل هنا هبرقي وأ هريغل هنا ملعي ىتح هبهوتستو هنم هريعتسيو هنم
 كنا رثالا ف ءاج هنال ةقث ناك ولو هنم ريعتست نا كل سيلف هريغل هنا هب

 مارح هجو نم لكأي هنا ملعت نأ ريغ نم هريغ لام لكأي كاخا تيأر اذإ
 نظلاب لوزت ال ماكحالاو هلكأت الف ائيش هنم كمعطأ اذإو . كل هللا رفغ لقف
 كلذك كلذ الولو . ائيش قحلا نم ينغي ال نظلا نا لاق لجو زع هللا نأل
 نونظملا نال ادحاو امهرد اننامز قاوسا نم قوس نم بسكي نا ملسمل زاج ام

 مهاردلا ككس يف كلذكو . بصغلا نم اهلصا مويلا انقاوسا مهارد رثكا
 لك نا كل تنيب تنك دقو نيبصاغلا ةربابجلا مسا اهيلع ابوتكم دجوي دقف

 ناك ولو . هلالح باب نم هذخا نمل لالح وهف لالح باب نم ذخا يش

 ثارت ثري نا ملسمل لح ام كلذك كلذ الولو هللا دنع امارح كلذ لصا

 . لالح باب نم كلذ هبسك نا هعم حصي ىتح قساف

 صرخلاو لخنلا يف يف سماخلا بابلا

 اذإ ضرالا لثم سيلو . زياجف فورعم ءزجب اهلمعي الخن الجر ىطعا نمو
 . كلذ لثم اذه سيلف فورعم رجب هءامو هضرأ الجر لجر ىطعا
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 هيلع فقوب ال لوهجم هنال زوجي ال اذه مهضعب لاقف هيف عزانت يذلا اذهو

 . اهيلع اسايق لخنلا لثم زئاج هنا نورخا لاقو . لماعلل عقي ام رادقم ىلع
 عيبو نينسلا عيب نع هكم يبنلا يهنل ةلابق لخنلا ذخأ زوجي الو : ةلأسم

 مولعم سنج نم فورعم ءيش يف ملسلا زاجا امناو ةيلهاجلا لهأ هزيجي ناك ام

 . ةدقعلا عم دقنلا روضحبو مولعم ليكو . مولعم لجأ ىلإ مولعم برضو
 حلصي ال هناف فصنلا وأ ثلثلا ىلع نوتيزلاو نيتلا لمع نمو : ةلاسم

 الا ءيش ريغب لماعلا جرخ ةهاع اهتباصأ اذإ ةرمثلا نال ىمسم رجأ ىلع الا
 ثلثلا ىلع لماع اهيف لمع نإف . داسفلا اهيلع نماو تباط دق ةرمث نوكت نأ

 . سأب الف فصنلا وأ

 امهرد اذكب ةنس لك لخنو ضرأ هيف اناتسب لجر نم نمضت نمو : ةلأسم
 انباحصا دنع يمسي اذهو زوجيال اذه ناف رمعيو عرزيو لخنلا ةرمن وه هلو
 ىتش هوجو نم دسافو زوجي الو تبثي ال رما وهو . مهدنع زوجي الو ةلابقلا
 ... ةهجلا هذه نم دسفف مولعم ريغ نمضتملا هيلا ريصي يذلا ضوعلا نا هجوف

 عبب نع ر يبنلا يهن دقو . ةمودعم لخنو ضرأ ةرمن هل عاب هنا هجوو

 . ةمواعملا عيب اذهو ةمواعملا عيب نع ىهنو . كعم سيل ام عيب نعو . نينسلا

 ررغلاو ةرضخلا عيب نم اذهو ررغلا عيب نعو . ةرضاحلاو ةرضخلا عيب نع ىهنو
 ىتح ةرمثلا عيب نع لل هللا لوسر يهنو . كلذ نم هيلا ريصي ام ملعي الو

 دنع مرحم وهو اذه زوجي الف اهيف ةرمث الف لخنلا هذهو لخنلا ةرمث ىنعي وهزت

 . فصن وأ عبر وأ سدس اهترمن ءزجب هل اهيقسيل لخنلا هاطعا ناف نيملسملا
 ربيخب ككنفَع هللا لوسر لعف ىتلا ةاقاسملا هذهو نيملسملا دنع تباث كلذف

 لخنلا لماعلا لبقت نإف اهترمث نم ءزجب لخنلا ىقس ىلع مهلماع ىأ مهاطعاف
 فرصتي ةرمثلا وه ذخأيو هيلا هملسيل ةرمثلا نم اذكو اذكب اهداصح لبق

 ىور هنا رخا هجو نمو . اهتركذ يتلا هوجولا نم زوجي ال اضيا اذهف اهيف
 ةرمثلا نم ةليكمب لخنلا ةرمث عيب وهو ةنبازملا نع ىهن هنأ رع هللا لوسر نع
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 عيب زوجي ال لوقي مسالا اذه هيلع ىرجأف ةيعوألا يف رمتلا نبز وهو ةنبازملاو

 . ارمت نينبزب نبزلا
 يف فلتخي هنا ىدنع لاقو هللا همحر ديعس يبا نع بسحا اميف : ةلاسم

 لاق نم لاقو . ضورعلاو دقنلاب كلذ زوجي لاق نم لاق ءاضيبلا ضرالا ةرجا

 الا لاح ىلع كلذ زوجت ال لاق نم لاقو . دوقنلاو ضورعلاب كلذ زوجي ال
 ذخأ نإف هل ليق . ضورعلاب زوجي الو دوقنلاب زوجي لاق نم لاقو . ةكراشمب
 ه . دقنلا نم فورعم ءيشب ةنس لك ةعطاقم اضراو الخن لجر نم ألام
 . كلذ زوجي الو لخنلا ىنعمل ءاوس نوكيال هنا ىدنع لاق . ءاوس نوكي
 ةميق نم صخي ام رادقم لطبيو ةميقلا نم ةعطاقملا رادقمب ضرألا تبنت له هل
 نا لوقي نم لوق ىلعف . فالتخالا 7 ف زوجي هنا ىعم لاق . ةرجالا

 كلذ ضاقتناو دسافلا هبشي يدنع وهف اهيف دسافلا لوخدب ضقتنت تافصلا

 كلذ نم دسافلا دسفي نم لوق ىلعو . هيف دسافلا لوخدل زوجي الو . هلك

 ةرجالا نم ةميقلاب ضرألا هل تبثت كلذك يدنع وهف هيف داسف الام تبثيو

 اذهو ررغلا نم كلذ نال كاردلا لبق اهعيب زوجي ال ذا _ لخنلا ةرمث لطبتو
 مل ناو لودعلا رظن يف هيلع فقويو . ةميقلا نم كلذ ىرحت جرخي ناك اذا

 . ملعأ هللاو عيمجلا داسف ينبجعيف هيلع لدتسي مل و كلذ ىلع فقوي

 لماعلا جارخاو لخللا لماع ف سداسلا بابلا

 . لخنلا تعلط اذإ ىتح اهامسف النن لجر ىلإ عفد لجر نع هتلأسو

 اهعزتني نا هل سيلف اهتبن ناك نا لاق . اهعزتني نا لخنلا بحاص دارا مث
 اهتبن نكي مل ناو . كلذ ىلإ اهيقس لماعلا ىلعو ةرمثلا كردت ىتح هدي نم
 “ةوأ ءىش اهنم لمح لخنلا ناك ناو . ىقس اميف هءانع لماعلا يطعي نا هيلعف
 هريخي لاق . لمحي مل اميف ءانع هيطعي نا لخنلا بحاص ىلع له لمحي مل ءيش
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 . لمحي مل اميف ءانع هل سيلو لمح اميف ذخا لماعلا ءاش نإف . لخنلا بحاص
 . ءىش .لمحي ل اميف هل سيلو اهلك لخنلا يف هءانع هاطعأ ءاش ناو

 لماعلا هيلع طرشف الخن هل لمعي الجر لخدا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 لخنلا بحاص ىلع نوكي له تلق . لمعلا يف ةصحو هلخن نم عضوم ةرمث
 لاق . هلمع يف لماعلا لخد كلذ ىلعو لماعلل اهلعج ىتلا لخنلا ةرمث ةاكز
 نوكي نا الا لْاعلل اهلعج ىتلا لخنلا ةرمث ةاكز لخنلا بحاص ىلع سيل

 هذه كلخن ةرمث ناو سدس هذه كلخن ةرمث نم يل نا لماعلا هيلع طرش
 ةاكز لاملا بحاص ىلع نا ىرن اناف لاملا بحاص هلمعتسا كلذ ىلعو ةصاخ
 هذه ةرمث هل نوكيو هلخن هل لمعي نا ىلع اهيلع لماعلا عطاق يتلا لخنلا هذه

 لماعلا ىطعا لاملا بحاص ناك ناو . لخنلا هذه نم يقب ام سدسو لخنلا

 . ةاكز اهيف هيلع سيلف هل ةيطع لخنلا كلت ةرمث
 وأ هلخن هل لمعي الماع ذخا لجر نعو ديعس يبا باوج نمو : ةلأسم

 ذخاو راجشألا نم ةرمثلا مرص املف لقأ وأ رثكأ وأ سدس فورعم مهسب هلام
 كلذ هل زوجي هل ةيناثلا ةنسلا يف اهلمعو لخنلا ىقسف لماعلا داع اهنم هلمع
 ةلمج هلام يف هلمعتسا اذإ هنا يعمف . ةيناثلا ةنسلا يف لاملا بر عطاقي ىتح وأ

 هجرخي مل ام لمعلا يف ذخأي نأ هلف . ةفورعم ةنس الو ةفورعم ةرمث هل دحي مل و
 بر رمأب الا دحلا دعب لخدي نا هل سيلف ًادح هل دح ناك ناو . لاملا بر
 لمعي نأ هرمأ دق ام ببسب ةيناثلا ةنسلا يف هعطاقي مل نا كلذكو تلق . لاملا

 لاق رثكأ وأ لقأ وأ ارهش لخنلا وأ لاملا يف لمع املف ةلوالا ةنسلا يف هل
 نم هجارخا داراو فورعم مهس ىلع ةنسلا:هذه يف كطراشا مل لاملا بر

 سيلو . تباث لماعلل لمعلا وأ هانع لماعلل بجي لهو كللذ لاملا برل له لاملا

 لمخلا:نلع ةعطاقملا تناك اذإ هنأ ا يعمف . هجولا اذه ىلع هجرخي نا لاملا بزل
 ةنسلا ءاضقنا دعب كلذ دعب لمعلا يف لخدف ة ةفؤرعم ةنس" وأ ة .ةفورعم ةرمت ىلع

 ام ىلع ناك ناف لمع الو هل ءانع ال ليق دقف.لاملا. بز .يأر ريغب ةرمثلا وأ
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 لمعلا يف لخدف دح ريغب فورعم مهسب هلام يف هلمعتسا هنا ةلأسملا يف ىضم
 . هيلع مدقتي ملو لاملا بر هجرخي ملو ىرخا ةرمث يف . ةرمثلا ءاضقنا دعب
 لخنلا تبن وأ ةعارزلا رضح ىتح لاملا بر هجرخي مل نا هنا لاق نم لاق دقن
 . هؤانع هل ناك كلذ لبق هجرخا ناو . ةكراشملا ىلع هلمع هلف

 فلخو تامو اهتبنف لجرل لخن لمع يف لخد لجر نع لئسو : ةلأسم
 ةرمثلا تدصح نأ ىلإ لمعلاب اذه ماقف اهنالمعي رخا لماعو وه ناكو . ىماتي

 يماتيلل مهسلا نا كلذ يف هجولا نا يعم لاق . يماتيلل بجي اميف هجولا فيك

 هتصح كلاهلا ةثرول نوكيو . مكحلا يف عوطتلا يناعم ىلع جراخ كلذب مئاقلاو
 ةكراشملا ىنعم ىلع هتصح كلاهلا ةثرول نوكيو مكحلا يف ةكراشملا ىنعم ىلع
 لهجو كلاهلا لام نم هانع ذخاي هنا ةين ىلع هب ماق اذإف هل تلق . لمعلا ين
 ىلع ردق نا ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف كلذ هعسي له ةثرولا ىلع ةجحلا ىنعم

 نكي مل اذإ لاق . هب ماق اميف هلوخد نيح مكاحلا ىلإ كلذ عفري مل اذا كلذ

 هعسي نا توجر كلذ عفر اذا مكحلا يف ةجحلا غولب نم كلذ ىلع ردقي

 هاوعدب ماتيالا ىلع هل هبجوا نا ينبجعي الف مكحلا يف اماو . هللا نيبو هنيب اميف

 مقت مل اذإ عوطتم هرما رهاظ هنال ةجحب الا كلذ يلإ برقي الو مهل ام ين

 مكاحلا ىلإ كلذ عفري نا هيلعف اميتي ثراولا ناك ناو لصاح لاملاف ةجح ل

 . هعسي اميف لوقلا ىضم دقف ةجحلا ىلإ غلبي م ناف نيملسملا ىلإ وأ
 لمعلا يف.لخد يذلا لماعلا اماف دمحا نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 ضعب انع اذاف . مهتالماعم يف دلبلا ةنس هل تبنت اذهف فورعم طرش ريغ ىلع

 هجرخا اذإ هانع هيفوي نا هيلع ناك . هانع ردق اهنم لماعلا ىلإ رصي مل و لخنلا

 بجي ام..هفرعي. مل و هاربتسا نإف هانع ردق اهنم لغتسي ىتح هدي يف اهكرتي وأ
 لح اذهغ:ربي مل كلذ يف هل بجي امب هملعا ولو . هل بجي امب لهاج وهو هل

 كلذب ذخا انار نيملسملا لوق ضعب ىلع ةفصلا هذه ىلع ىربي الو بيط ريغ

 . هارباو هل هسفن تباط كلذب هملعأ اذإ ناك ناو
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 . ملعأ هللاو كلذ ف نيملسملا ضعب صخر دقو لوألا نم عسوأ اذهف

 لخن هدنعو هضرأ هل لمعي لجر ىللإ ىلإ بلط لجر نع هريغ نمو : : ةلا اسم

 اذه هرم ي نا ريغ نم لخنلا يقسي لماعلا ماقف اهريغ ف وأ ضرألا كلت ف

 بجح له تلق . لخنلا نم هتصح لماعلا بلط ةرمثلا تويءاج املف هاهني الو

 كلذكو تلق . تفصو ام ىلع كلذ يف ءىش هل بجي يعم سيلف ءيش هل

 لماعلا ماقف نبت وا نامر وا مرك رجش لخنلا 7 . لخنلا هل لمعي نا هرما نا

 رجشلا كلذ ف ءيش هل له تلق . هاهني الو هرماي ال وهو هلك كلذ يقسي

 .. ءىش كلذ يف هل سيلف لخنلا ريغ تفصو يذلا

 فلخو تام مح اهتبنف لجر لخن لمع يف لخد لجر نع لئسو : ةلاسم

 ترضح نا لإ لمعلاب اذه ماقف اهنالمعي رخا لماعو وه ناكو . اماتيا

 لمعلا ناك نا ةرجأ وأ لمعلا نم ىماتيلل بجي اميف هجولا فيك . ةرمنلا

 ةجح ,لزت : اذا ١ مكحلا توبث ىنعم ف كلذ يف هجولا نا يعم لاق . لاز دق دق

 ىنعم ىلع هتصح كلاهلا ةثرول نوكيو مكحلا يناعم يف ز عوطتلا ناعم ىلع
 الصب يرقنهلا اذه عم عرز كلاهلا ناك دق كلذكو تلق . لمعلا يف ةكراشملا

 لاق :. مهيبا ةصح يماتيلل تبثت له دصح نا ىلإ لصبلاب يقابلا لماعلا ماقف
 اذهو لاق . فورعم مهس ىلع ةتباث مهنيب ةكراشملا تناك اذإ يدنع اذكه

 هب ماق اذإف هل تلق .. هب ماق اميف ءانعلا ىنعم هب تبثي ببس . حصي ل اذإ

 ف ةثرولا ىلع ةجحلا ىنعم لهجو كلاملا لام نم هءانع ذخاي هنا ةين ىلع

 كلذ عفري مل اذإ كلذ ىلع ردق نا هللا نيبو هنيب اميف كلذ هعسي له . كلذ
 نم كلذ ىلع ردقي نكي مل اذإ اما لاق . هب ماق اميف هلوخد نيح مكاحلا ىلإ
 . هللا نيبو هنيب اميف هعسي نا توجر كلذ عفر ولو مكحلا ىيف ةجحلا غولب

 برقي٠الو . مهلام يف هاوعدب ماتيألا ىلع هبجوأ نا ينبجعي الف مكحلا يف اماو

 لصاح لاملاو ةجح هل مقت اذإ ع وطتم هرما رهاظ نال ةجحب الا كلذ لإ

 . ةثرولل
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 نرف نيملسملا ىلإ وأ مكاحلا ىلإ كلذ عفري نا هيلعف . اميتي ثراولا ناك ناو
 يف هل ةيجرلا ينعم يف هعسي اميف لوقلا ىضم دقف ةجحلاب كلذ ىلإ غلبي م
 لاملا بر دارأ اذإ كلاهلا لماعلا ةصح يف هجولا ىرت امف هل تلق . كلذ
 هناكم الماع هلام يف لخديو . مهوبأ ىنع ام رادقم ةثرولل بسحا هلامب مايقلا

 مهل تبنيو كلت مهتصح نم لمعلا مايق يف مهلام نم ماتيالا ىلع رمتأي م
 كلذ يف هجولاف ةكراشملاب لمعلا تبثي نم لوق ىلع هنا يعم لاق . لمعلا
 ماقي اك ماتيألا لام نم لمعلاب ماقي نا مكحلاو ماتيالل مهسلاو تباث لمعلا نا
 فالتخالا ىنعمل طوحأ وه ام مهل رظني نا ينبجعي هنا الا مهلام نم مهلام

 هنا لمعلاب مهلام نم مايقلا يف مهل اجرلا ناك نإف . مهسب لمعلا طورش ي
 كالهتسا نم ملساو هل لضفأ انعلا ناك ناو . رظنلا يف كلذ مهل ناك لضفأ
 طوحأ يدنع ءانعلا ناك هرضب هعفن موقي ال ناو . هفلت نموي ال اميف مهلام
 . مهدلاو ءانع الا مهل سيلف لاح ىلع طورشلا ضقني نم لوق ينعم ىلعو

 ةرذلاو ربلا لمع يف ذخأي لجرلا نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 هل اهلمعي نا لمع اهيف هل سيل الامعا هيلع طرتشيف لمع يف لجرلا ذخايو
 تباث وهو هيلع كلذ زوجي لاق . ةرذلاو ربلا نم هيطعي يذلا ءزجلا كلذب

 طرش اذإ كلذو . دمحا نب نسحلا ىلع وبا لاق . ىلاعت هللا ءاش نا طرشلاب
 هيلب تبث فورعم اهنم عضوم ةرمث نم ءزجب عضاوملا هذه هل لمعي نا هيلع

 هل لمعي نا ىلع هنم ءزجب فورعم عضوم لمع هيلع طرش اذإ اماو . كلذ
 هللاو لمع اميف هؤانع هل ناكو . هيلع كلذ تبثي مل هيف هل لمع الو هريغ
 . ملعأ

 كلذ لاملا بحاص هركو هلمع نم جورخلا دارا لماع نعو : ةلأسم
 ةلماعملا تناك اذإف . يلمع متاف ؟ ام يعم سيل لاقو ةنوملاو ةقفنلا لماعلا بلطو
 . ةرمثلا يضقنت ىتح هبحاص ىلع ةعجر امهدحال نكي مل فورعم لام ىلع

 هبحاص ىلع ةنوم الو هل ةقفن هبحاص ىلع لماعلا طرش نكي مل اذإو
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 لام ريغ ىلع ةلماعملا تناك ناو ةرمنلا يضقنت ىتح لمعلا ميقي نا هيلعو

 لمحت نكي مل ناو . لمحت ام هيلع تبث هنم لمحت دق لماعلا ناك نإف فورعم
 . هيلع هبحاصل كلذكو . هبحاص ىلع ةعجرلا هلف ائيش هنم

 كلذ زوجي ال هنا ةعارزلا نم هتصح ميب دارأ اذإ راديبلا لاقو : ةلأسم
 . لاملا بحاصل الا

 زوجي ىتم لخنلا لمع نم هلماع جرخي نا دارا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 اهف يتلا ةرمثلا جاتحت ال اميف لخنلا تراص اذإ ليق هنا يعم لاق . كلذ هل
 . فنأتسي امل يقسلا نوكي امناو يقس ىلل

 نا لبق نم هلخن هل لمعي الماع جرخي نأ دارأ لجرف هل ليقو : ةلأسم

 ال ةكراشملا تبثي نم لوق ىلع لاق . كلذ هل له لخنلا ىقس دقو تبني

 هناختسا اذإ هنا ليق هنا يعم لاق كلذ يف هناختسا ناف تلق .. كلذ هل نوكي

 عبض دق ناك نإف ليق . لمعلا يف لخد دق ناك اذا رضحي مل ام كلذ هل ناك
 مأ كلذ هل ناك كلذ وه ملع ناف هل ليق . ةنايخ يعم عايضلا لاق . هيلع
 فلتخي دقو لاق . كلذ هل ناك وه ملع اذإ لاق . ةنيب كلذب هيلع ميقي ىتح

 ضعبو كلذ ىري ال ضعبو . كلذ ىري ضعبف ةكراشملا يف اضيا فلتخا ى
 لاق . لوقي ام ةكراشملا زيجي ال يذلاف تلق اهزيجي ال ضعبو ةكراشملا ىري

 ةكراشملا نا لوقنو . لاق ام ىلع رثكأ وأ لقأ وأ ةنس ةرجاب رجتأي هنا لوقي
 هل نكي ملف تبهذف ةكراشملا هجو ىلع لماعلا ىنع دق امبرو زوجت ال ررغ

 ناكو هترجا نم رثكا اهنم باصاو اليلق اهيف انع دق امبرو هلوق ىنعم ىلع ءيش
 هيف زوجت دساف هنا لوقي يذلاف تلق . هلوق ىنعم ىلع ررغلا هجو نم اذه

 داسفلا فلتخي دقو . لاق كلذك هنا يعم لاق . هانعب اذه ىضر اذإ ةمماتمل
 . هلوق ىنعم ىلع مارح داسفو ضاقتنا داسف دساف هنا جرخيف دساف كل لاق اذإ

 اهضعب لمح دقو اهلمعي يذلا ةلخن نم هلماع عزن لجر نعو : ةلأسم

 املف هلمع يف بلطي مل و لوألا لماعلا عفري ملف هريغ اهيف لمعتسيو هتبن وأ
 . ال مأ هلمع نم ءىش ىرقنهلا ىلع هل له تلق هلمعب بلط ةرمثلا ترضح

٢٨٨



 ةجحب جرخيو . كلذ يف هيلع جتحي ىتح لوقلا ضعب يف هلمع هل نا ليق دقف
 لماعللو هل لمعتسملا لاملا بر ىلع تباث هلمعف الاو لاملا بر هيلع اهقحتسي
 . هل لمعتسملا لاملا بر ىلع هلمع يناثلا

 طرتشا اذا لماعلا يف يراوحلا يبا نع لاق هنا نسحلا يبأ نعو : ةلأسم
 هل سيلو عرزي وأ لمع اهيف هل سيلو . لخنلا هل لمعي هنا لاملا بر هيلع

 لهأ ليبس ىلع هلمع هلو لماعلا هل متي مل اذإو لطاب طرش كلذف . لمع هيف
 كلذ هيلع طرش هنا لدع يدهاشب لاملا بحاص حص اذإ هنا ليق دقو . دلبلا

 اذإ كلذو لخنلا ريغ راجشالا يف لمعلا هل نوكي امناو . هطرشب هل نعملا نا

 . رجشو لخن هيفو ناتسب ىلع هلمعتسا
 لخنلا بحاص ىنطاف هلخن لجر هل لمعي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 لمعيو هل دجيو لماعلا هل فرخي نا ىنطملا بلطو رخآ الجر ةرمثلا نم هتصح
 . ىنطملل لماعلا ىلع كلذ نوكي له . لخنلا بحاصل لمعي نا هيلع ام هل
 . يرقنهلا ىلع ينطملا طرتشي نا الا كلذ هل سيل اولاق لاقف

 اهلمعي لخن لمع يف الجر لخدي لجر يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم
 ريغ ةرمث هيف هلعلو هريغو لقبلا لثم ءيش وأ ءزجب تق لثم اهلمعي ةعارز وأ
 راثلا نم لبقتسي اميف هلخدي هنأ لماعلا ىلع لاملا بحاص طرتشيف ةكردم

 لبقتسي اميف هتصح هل امناو ءىش اهيف هل سيلو هل اهيقسيو ةرمثلا هذه هل لمعيو
 . امهيلع تباث طرشلا اذه نإف مكحلا يف اما لاق . ةرمثلا هذه ريغ راهنلا نم
 كلذ نم هانع بهذي نا بحي مل هنا ضعب نع ىوري اميف وأ دجوي اميف امأو

 اهطرش ةكردم ةرمث تناك نأ لوقا انا & لاق . تنا بحت امف هل تلق هبلط نا
 هانع رادقم هيف هل نوكي نا بحا يناف كردي مل ام اماو اهيف هطرش هلف هيلع

 . كلذب هيلع مكحا الو
 ائيش طرتشي ملو هل ناتسب يف الجر لمعتسي لجر نع لئسو : ةلأسم

 لمعلاب ةصح اهيف هل له لزنملا يف ةيشاح يهو ةمرك لصا ناتسبلا يفو هنيعب
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 . هيف ام عيمج ىلع لمعلا مسا عل هقو ناتسبلا يف هلمعتسا اذإ هنا يعم لاق
 نا فراعتلا يف دلبلا ةنس هيربت نأ الا لمعلا يف لخدي امم ةمركلا نا يعمو
 لوخدلا دنع هيلع طرتشي مل اذإ . لخنلا يف الا ءىش راجشالا يف لماعلل سيل
 . كلذ عيمج يف لخدي وهف ةنس كلانه نكت مل ناو . هنيعب ءيش يف لمعلا ين

 هيف هل اناتسب لجر ىلإ عفد لجر يف نسحلا نب دمحم باوج : ةلاسم
 بر ىعداف لخنلا ةرمث ترضح نا ىلإ لماعلا هب انعف هل هلمعيل راجشاو لخن

 يف سانلا لماعتي ام رثكاو تلق . سدسلا لخنلا يف هل طرتشي مل هنا لاملا
 ىرت امف تلق . كلذ نم رثكا مهضعب ىلع طرتشي امبرو سدسلا نم دلبلا
 لماعلا اذه لمع اذاف تفصو ام ىلعف . نيلجرلا نيذه نيب مكحلا هجو ين

 هلمع هلف لخنلا ترما ىتح هلمع ىعريو هب ماقو هيار نع هناتسب لجرلا اذهل

 ةنس دلبلل ناك ناف . هيف هلمع هلف هيارب هاقس املكو هرجشو هلخن يف هيف

 البلا لمع ليبس ىلع هلمع هلف دلبلا لهأ ةماع رثكأ اهيلع لمعلا يف ةفورعم
 لخنلا يف هل سيل نا هيلع طرش هنا لدع يدهاشب لاملا بحاص حصي نا الا

 لطاب طرش كلذ لاق هنأ هللا همحر يراوحلا يأ خيشلا نع اندجو دقو . لمع

 سيلو . لخنلا هل لمعي هنا لاملا بحاص هيلع طرش ناك ولو هانع لماعللو

 همتي مل اذإ لطاب طرش كلذف لمع هيف هل سيلو هل عرزي وأ لمع اهيف هل
 . باوصلاب ملعأ هللاو لماعلا

 يف ةرضملا هكيرش فاخو ةجحلا هلانت ثيح لماعلا باغ اذإو : ةلاسم
 مكاح نكي مل نا . نيملسملا ةعامج ىلإ وأ مكاحلا ىلإ هيلع جتحا لمعلاب مايقلا
 دهشا ةعامجلاو مكاحلا مدعا ناف لمعلا نم همزلي امب كلذ يف هيلع اوموقي ىتح

 . كلبلا نم ةرجالا لدعب ازيجا هيلع رجتياو هلمعب مايقلا نع هتبيغ ىلع نيدهاش
 هنال قح كلذ يف هل سيلو .هيلع كلذ حص اذإ لماعلا لام يف كلذ ناكو
 امم لمعلا نم همزلي ام كرت اذا لاق نم لاقو . لمعلا لاك ىلع هلمعتسا امنا
 . ىضم اميف هترجا هلف هنم ءىش وأ هب الا ةعارزلا موقت ال
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 هيلع امب فوي مل هنال ةرجا الو هل لمع ال موق لاقو . ةعارزلا يف هل قح الو

 زياج كلذف لاملا بر هملع اذا ةلزنمب وهو ءافولا دعب الا هل ءىش الف لماوع
 ىري ال نم عم مكحلا يف ةجح هيلع موقت نا الا هقلاخ نيبو هنيب اميف هل

 عيض نإف . هلمعب مايقلا هيلعو هتصحب ةكراشملا توبنب هيف لوقلا نوكيف كلذ

 فراعتي ام ىلع هلمع حلاصمب مايقلا نم لودعلا هاريام ىلع ةرجالا هيلع ناك
 مدع ناو . دلبلا لودع نم كلذ فرعي نمم هدلب لهأ عم هدلب يف لمعلا نم
 ىلع هسفنل هنم مكح اذه ناك مهدهشي نيذلا تاقتلاو ةعامجلاو مكاحلا
 ال ناك اذإ رعسلا لدعب هيلع رجتأي نا هللا نيبو هنيب اميف هل زاجو . , [ لماعل
 هنيب اميف امأو مكحلا يف كلذو . ةجحلا ىلع ردقي الو ةجحلا يف هيلع ردقي

 ىلعو هيلع رجتأي نأ هلف هلمع نع هيلوت ملعو هلمع فاوي مل اذإف هلل نيبو

 يذلا لمعلا يف كلذ ناك اذإ اتباث لمعلا هل ىريو هيلع ةرجالا ىري نم لوق

 . ةعارزلا كلت يف لمعلا نم فراعتي
 لماعلا لخد املف ةرذلاو ربلا ةعارز ىلع اعطاقت ول لوقت ام تلقو : ةلأسم

 هعطاق ناك ام هاطعا تكردا املف راجشاو تق ةعارز يف لاملا بر لمعتسا

 الو لخنلا نم الو . تقلا نم هطعي ملو هافواو ةرذلاو ربلا ةعارز نم هيلع

 نهل ةعاس ىلع هلك اذه يف للا لماعللف تفصو ام ىلمذا راجشالا نم
 امب ءانعلا ىلإ عجر ةفلتخم تناكو . ةفورعم ةلماعم دلبلل نكي مل ناو

 ءىش لك نا لماعلا اذه ىلع طرش دق لاملا بحاص نوكي نا الا لودعلا
 لمعف هيف هل لمع الف لمعلا اذه هيف هل ىمس يذلا اذه دعب نم هب هلمعتسا
 طرشلاو لمع كلذ دعب هيف هلمعتسا اميف هل سيلف طرشلا اذه ىلع لماعلا اذه
 . مات

 ىقسف هل اهلمعي هل الخن الجر ىطعا لجر نعو يراوحلا ييأ نع : ةلأسم

 لخنلا بحاص دارأ مث ءىش اهنم ابحو ءىش اهنم لمحف لمحلا ءاج ىتح لخنلا .
 دق لماعلا اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعف . ةنس اهيف اذه انع دقو هلخن ذخا
 لخنلا بحاصل ناك عيمجلا يف هانع ردقب تلمح يتلا لخنلا نم باصا
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 دارأف هانع ردقب لخنلا ةرمث نم بصي مل لماعلا نكي ناو . هلخن ذخأي نأ
 تلمح يتلاو لمحت مل يتلا لخنلا يف هانع هيلع در هلخن ذخأي نأ لخنلا بحاص

 لماعلا باصا اذإ كلذكو . اريثك وأ اليلق ناك . اهنم لمح ام الا لماعلل سيل

 ىلع امناف . تلمح يتلا لخنلا يف هانع نم رثكا تلمح يتلا لخنلا هذه نم

 ل تلقو .. لمحت مل ىتلا لخنلا يف هانع نم صقن ام ردقب لخنلا بحاص

 اهايأ هطعأ هل لاقف انالف هذه يلخن ىطعا نا بحا ينا لخنلا بحاص لاق نا
 اهتكرت امنا لمعلا بحاص هل لاقف نالف ريغ اهاطعاف لخنلا بحاص بهذف

 ىطعملا كسمتو يقانعب قحأ اناو هريغ اهتيطعاف انالف اهيطعت كنا ىلع كل
 بحاو لمع لخنلا اذه يف لماعلا اذهل ناك اذاف تفصو ام ىلعف . ةيطعلاب
 لخنلا بحاص ىلعو لخنلا كلت يف هلمع لماعللف هل لاق يذلا ريغ اهاطعأف

 تلقو . لخنلا كلت يف هلمع رخدملا لماعللو . هلمع لوألا لماعلل مرغي نأ
 ءىش اهيف يل بجي ال نا تننظو لخنلا هذه تكرت امنا لوألا لماعلا لاق نا

 بحاص ناك ناف . ةجحب اذه هل سيلف تفصو ام ىلعف . يلمعب كسمتم اناو

 ناو . ءيش اهنم لوألا لماعلل سيلف . هل لاق يذلا انالف اهاطعا دق لخنلا
 يتلا لخنلا هذه ناك نا تلقو . تفصو اك وهف هل لاق يذلا ريغ اهاطعأ

 ىلعف . اهنم هانع ىضقنا دقو ترمثا دق يه اقذعو نيقذع لمح ام اهنم تلمح

 لماعلا هتبنو اريثك وأ اليلق تلمح نا . ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف تفصو ام
 . اهنم هلمع ىضقنا دقو تلمح ام الا هل سيلف

 لجرل لمعي لجر نعو انباحصا بتك نم باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 لاملا بحاص ىلع هل له . لخنلا لمحت الو ائيش لمعلا كلذ يحب الو مهسب
 . هانع لماعلل ناك ائيش لمحت مل لخنلا تناك نإف . تفصو ام ىلعف هانع
 هبيصن هل ناك لماعلا هتبنو اريثك وأ اليلق ائيش تلمح دق لخنلا تناك ناو
 اهنم بصي مل و اهعرز اذا ضرألا كلذكو . كلذ دعب هل ءانع الو تبن اميف
 . هل ءانع الف ةفاب اهترمث تبهذ اذإ لخنلا كلذكو . هل ءانع الف ائيش
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 ناكف . لخن هيف اناتسب وأ اهلمعي اضرا لجر ىلإ عفد لجر نعو : ةلأسم
 يف ناتسبلا بحاص عرز وأ رجش ناتسبلا يف أشنف ناتسبلاو لخنلا يقسي
 رجشلا يف هل بجي له تلق . لماعلا ىقس اذا برشي ناكو ارجش ناتسبلا

 امم هيف تبن وأ ناتسبلا يف عرز امف ناتسبلا يف هلمعتسا نإف . لمع وأ ءانع

 كلذ نال همهس هيف لماعلل يدنع كلذف مهسب هيف هلمعتسا دقو هلثم عرزي ام
 ناكو لخنلا يقس يفو ةصاخ لخنلا يف لمعتسا ناو . هيف لمعتسا اميف لخاد
 . اهيقسب هل تيمس دق يتلا اهترمثب اهيقس نم هيلع قحتسا امب لخنلا يقسي
 ناك يدنع هيف لماعلل مكح الف عرز وأ تبن نم لخنلا كلت ي نا اف امف

 . تبن وأ عرز وأ اهعرز نم
 ىنثتسي نأ ديريو هل هلمعي الام لجر ىلإ عفدي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 فيك لمع نهيف هل نوكي الو . نهتبنيو لماعلا نهيقسي هلام نم الخن هيلع
 اذه ةرمث سدسب ةلمج لاملا اذه هل لمعي نا هيلع طرتشيف . اذه تبثي

 . يدنع تبثي اذه ىلعف . هينثتسي نأ دارأ ام عديو . فورعمل

 ضرألا يفو . اهعرزيو اهلمعي اضرأ لجر ىلإ إ عفد لجر نعو : ةلأسم
 نم لخنلا تبرشو . لوق اهيف امهنيب ىرج الو اهلمعب هيلا اهعفدي مل لخنلا
 اهنا لاق نأ ءانع وأ لمع وأ قح اهيف لماعلل بجي له تلق . ضرألا ةعارز
 يدنع هل سيلف تفصو ام ىلعف اهيقسي ناك يتلا ضرألا يف برشت تناك

 صخي الو . ضرألا برش نم برشت امنا لخنلا تناك اذإ ءيش مكحلا ف

 . كلذ يف وه هلمعتسا هسفن برشب

 وأ ازوم مهل عرز دقو توميف موقل لمعي لجر نع تلأسو : ةلأسم
 نم برشي مرك لخنلا يفو. ناتسب يف هلمعب الخن مف يقسي ناكو ارب عرز

 لخنلا ىقس اذا اهيقسي رانو نامر نم راجشاو . لخنلا هب يقسي يذلا ءاملا

 ليبس ىلع ائيش مركلاو رجشلا نم مهيطعي لخنلا بحاص ناكو . اهلمعي يتلا
 . نولمعي ام
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 لبق تام دقو ءيش راجشألاو مركلا هذه يف تام يذلا اذهل بجي له تلق

 رجشلا نم ائيش مهطعي مل مهنم ءايحالا كلذكو تلق . مركلاو رجشلا لمح
 هب نوموقي يذلا ءاملا نم راجشألا تبرشو لخنلا اوقس اذا مهل بجي له
 اماف . لخنلا نم مهسب لخنلا يفو لخنلا ىلع لمعلا ناك اذإف . هنوقسيو

 ةصح هيف هل الو . هيقس هيلع سيل كلذ رئاسو لماعلل هيف كرشا اميف لمعلا
 يقسي ال نمم وهو هيقسب لاملا بر هرمأ نإف . هيلا كلذف اعوطتم هاقس نإف
 الا هلثم لمعيال امم هرماب المع لاملا برل هيف لمع وأ هاقسف رجالاب الا هلثم

 نم هلثم رجا وأ هلثم لمع لاملا بر ىلع كلذ يف هلف . مهسب وأ رجالاب

 . عونلا كلذ يف لمعلا كلذ لثم ف لامعلا

 لخنلا ىقس همزليف تلق خايشال ا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ةرمثلا ينغتست ىتح لخنلا يقس همزلي لاق . اهئاهز ىلإ وأ ةرمنلا داصح لإ

 كلذ ىلإ اهيقس هيلعف يقسلا يف ديزت دعب ةرمثلا تناك اذإ امأو . يقسلا نع

 . ةمرات ىلإ ضعب لاق حاضيالا باتك يفو فيضملا لاق . ملعا هللاو تقولا

 يفو . كلذ ريغ ليقو راجسلا ىلإ ليقو اهناولاب لخنلا فرعت نأ ىلإ ليقو
 اهحالصب مايقلا هيلعف ةرمثلا اماو كلذكف ءاملا يقس اما لاق رخا عضوم

 . اهدادجو اهريجستو

 ةنس اهاقسف سدسلاب هل اهلمعي ةلخن الجر ىطعا لجر نعو : ةلأسم
 اهاقسف سدسلابةلخن نيسمخ هاطعا نإف هل تلق . هانع هل نإف لخنلا لمحت ل و

 هذه نم هطرش ذخا ءاش نا لاق . اهنم يقابلا لمحي مل و اهضعب لمح مث ةنس
 سيل ليقو هريغ نمو . اهلك لخنلا نم هءانع ذخا ءاش ناو ةلماحلا لخنلا
 . ةلماحلا لخنلا نم هطرش ذخأيو . لمحت مل يتلا لخنلا نم هءانع ذخأي نا هل
 هانع ردقب لمح يذلا نوكي نأ الا اذه ءاش ناو اذه ءاش نا رايخلا هل امناو
 . ملعا هللاو عيمجلا نم

 الب بابقألا شعقيو لخنلا تبني لماعلا نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 . كلذ هل زوجي له لخنلا بحاص يأر
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 عدي ام لثم اهيلع عديو اهنم علقي يتلا لخنلا نم علقي نأ كلذ هل زوجي معنف
 . هلمع الا بابقالا نم علقي امم هل سيلو غلاب وأ ميتيل لخنلا تناك . اهلثم ىلع
 . لماعلا ىلعو لخنلا باحصأ ىلع ةرضملا نال لخنلا باحصال يقابلاو
 بحاصل نكي م ائيش اهنم علقت ال لماعلل . لخنلا بحاص لاق ول كلذكو
 علقي نأ لخنلا بحاص ىلع مكحيو . لماعلا ىلع ةرضم كلذ نال لخنلا
 ىلع عدي ام لثم ةلخنلا ىلع عديو لماعلا كلذ بلط اذإ لخنلا نم بابقألا

 عطقلاب هيلع مكح ائيش بابقألا نم علقي نا لماعلا ىبأ ول كلذكو . اهلثم

 نوعلقي نيذلا مه لامعلا ناك نا دلبلا ةنسك لماعلا ىلع نوكيو ةلخنلا نم

 بحاص ىلع ناك لخنلا بحاص ىلع ناك ناو مهيلع علقلا ناك لخنلا نم
 . دلبلا ةنس كلذك ناك اذإ لخنلا

 لماع يف لاقو بسحا اميف يقشمر دييقت نم ديعس يبأ نع : ةلأسم
 هجارخا هل نإف هنيختسي نا الا لمعلا يف لخد اذإ هجارخا هلمعتسا نمل سيل

 . ةرمثلا يضقنت ىتح هناختسا ولو هجارخا نكي مل تبن ناف تبني مل ام
 . لخنلا لمع متي نا لبق رامحلاو لامجلاو لخنلا لماع تام اذإو : ةلأسم

 اذإ عرزلاو لخنلل لماعلا اماف لمح ام رامحلاو لامجلا غلبي نا لبقو عرزلاو
 رامحلاو لامجلا اماو . هيف تام يذلا مويلا ىلإ لمع اميف هؤانع هتنرولف تام
 هيف اوتام يذلا تقولا ىل إ مهءانع مهل نأ يلع يبا خيشلا نع ليقف

 ملو . مولعم مهسب ةفورعم لخن يف الجر لمعتسا لجر نعو : ةلأسم
 تبثي له ىقست ال ىزاوج اهنمو . يقسي ام لخنلا يفو ةدودحم ةنس طرتشي
 يف لخد اذإ كلذ ليق دق هنا يعم لاق . ةكراشملا ليبس ىلع امهنيب لمعلا
 ةكراشملا مكح امهنيب تبثي ال ليق دق هنا يعمو . فورعم مهس ىلع لمعلا
 بسحاو اذه ىنعم ىلع لمعلا هب هل تبث لخنلا رضخا امم لماعلا رضخي نا الا
 اميف هَءانع هل نإف . ةفورعم ةرمن يف نكي مل اذا لاح ىلع تبئيال هنا جرخي هنا
 . ةفورعم ةنس يف مولعم مهسب فورعم لام يف ةكراشملا نوكت نا الا لمع
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 نينس لخنلا كلت لماعلا لمع نا امهنيب ةكراشملا تبثي نم لوق ىلعف هل تلق
 هل تبثي له ىقست يتلا لخنلا يقس يف لخد مث . ةرمثلا تضقناف اهرمنو

 ىنعم ىلع جرخي هنا يعم لاق . قسي مل امو ىقس ام لخنلا عيمج يف لمعلا
 . تبنت نأ وه لخنلا ةرضخ لوقي هتعمسو هب ليق يذلا لوقلا

 يسع يف ةصح لماعلل له ةصحلاب امهنيب الماعت نيلجر نعو : ةلأسم

 نإف تفصو ام ىلعف . ربلا نم نبتلاو ةرذلا يسعو . نطقلا بطحو لخنلا
 طرش اذإف . اذه يف هيلع لاملا بحاص طرتشي نأ الا هلك اذه يف لمعلا هل
 البلا ةنس ناك نا كلذكو . تباث طرشلا نإف لمع اذه يف هل سيل نا هيلع

 . لماعلا طرتشي نا الا كلذ يف هل ءىش الف ءىش اذه يف لماعلل سيل

 لاق بصقلاو نبتلا يف ةصح هل له . مهسب لماعلا نع هتلأسو : ةلأسم
 نم الو نبتلا نم ذخأي ال لماعلا نا دلبلا مسر ناك نإف هل تلق . معن
 . هل ءىش ال لاق . بصقلا

 هريغ ضرأ عرز نم وأ ةكرتشملا ضرألا يف ةعارزلا يف عباسلا بابلا

 ببسب عزز اذاف هريغ اهيف كراشو كيرش اهيف هل رئب يف عرز ىذلا اماو

 ببس هل كلذو ابصتغم نوكي الف عنملا يف هيلع مدقت هكيرش نكي مل و ةكرش

 هرمأب عرز ناو ابصتغم نوكي الو . هلثم وه هتكرش ببسب هكراش يذلاف

 . ببس هل سيل هزأل بصتغملا ةلزنمب ناك كيرشلا يأر ريغ نم

 اهدنعو هتطعاف اهعرزي اضرأ ةأرما ىلإ بلط لجر يف تركذو : ةلأسم
 نوقحتسي مك تلق . ىماتي ريغ وأ ىماتيل اهنأ حص مث هئامو هرذبب اهعرزف اهل اهنا
 ةلخاد ةأرملا تناك نإف تفصو ام ىلعف . كلذ يف يأرلا فيكو كلذ نم

 هجوب كلذ ليبس ىلع هيف تلخدف ثاريم وأ ءاضق وأ ءارش ببسب كلذ يف
 ةلخاد هذهف اهل ءىشب كلذ يف تلخد امنا اهنا كلذ دعب كلذ حص ش قح

 . هيلع هتكراش ام ىلع هتصح اهعم ةعارزلا يف لخادللو ببسب
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 حصي ل ناو لاملا كلذ يف هل تلعج ام ةلمج هل حصي ل اذإ كلذ يه اهيلعو

 ضرألا باحصألف . هيف تلخد ببس ريغب اهيلع كلذ قحتساف ببسب كلذ

 هجو ىلع ناك اذا رذبلا يف فالتخالا نم كلذ يف ليق دق ام الا مهلام ةرمن

 ضرألا يف هتكراش ىتلا ةأرملا ىلعو هقح عارزللو قح ببس الب بصغلا
 ملعا هللاو كلذ مهناف . هلام تفلتا يتلا يه اهنأل اهيف هتكراش ام ليبس ىلع
 . ببس ريغب هيف هتلخدا اهنا ملعيو اهملعم كلذ نم ملعي ناك ناو . باوصلاب

 مكحلا يف هل تبثي ام الا اهيلع ءىش الف قح ببس الو ةلاكو نم ىوعد الو
 . باوصلاب ملعا هللاو كلذ مهناف

 اهل اهنا اهدنعو هتطعاف اهعرزي اضرأ ةارما ىلإ بلط لجر نعو : ةلأسم
 ببسب عرز نم هنا كدنع لهف . هريغ وأ متيل اهنا حص غ هئام و هرذبب اهعرزف
 يذلاف . كدنع ام وأ بصاغلا ليبس نم هليبس .را و وأ هتنؤمو هؤامو هرذب هل
 الو ارجا كلذ يف ذخأي ل هنال ىطعملا ىلع ءيشال هنا اذه ىف يبلق ىلإ قبسي

 نا نما الف هريغل هنا ملعي وهو عرزي هاطعأ امناو هل اهنا يعدي نأ الا .
 هللاو . كلذ نع لسو نامضلا هيلع نما الو هلام فالتا يف هعدخ دق نو

 ملو هتنؤمو هرذب عرازلل نوكي نا تببحا اذه ىلع ناك اذإو باوصلاب ملعا
 . بصتغملا ةلزنمم نوكي نا بحا

 مهيار الب موق ضرأ يف ةرذ بح صقن لجر يف ديعس ييا نع : ةلأسم
 . هئامو هضرأ يف رمئاو هضرا يف هلوحو صقنلا علق مث هركب ضرا يف صقن وأ
 رثكا يعم هيلع اذهف . موقلا ضرأ يف صقن امم صلختي ما هبح هيلع مرحي

 هيلع ناك شعق موي صقنلا ةميق نم رثكا ضرألا داسف ناك نا . نيتميقلا

 ببس الب . ابصتغم ناك نا صقنلا ةميق طايتحالا ىلع ناكف الاو ضرالا داسف

 هتنومو كلذ نم هانع هلو صقنلا ةميق هيلع ناك اهتعارز يف ببس هل ناك نإف

 ع ء . ةميقلا نم حورطم
 كلذب ىرأ امف امهنيب هرذبي ابح وأ الصب الجر ىطعا لجر نعو : ةلاسم .
 . اسأب
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 ناطلسلا ذخأ ةرذ وأ رب وأ ناروش ةعارز يف نيكيرش نع هتلأسو : ةلأسم
 ام لاق . لماعلا نود ىرقنهلا لام نم كلذ نوكي له . ائيش اهتعارز نم

 . لصالا يف ناكيرش امهنأل اعيمج امهنمف كرت امو اعيمج امهنمف ناطلسلا ذخا
 ناك امهنم ذخا امف ناطلسلا دنع نم نيكيرشلا دحا ذخأ ام كلذكو لاق
 . هيف ناكيرش امهف كلذ ريغب ب وأ ةوشرب

 هذه مزل ام هيلعو هتعارز فصن ىلع الجر كراش لجر نعو : ةلأسم
 هل ليق . هيلع زياج انعم اذه لاق . هذه هتعارز ينعي جارخلا نم ةعارزلا
 فصب ىب ` ه< .اش .دان - اق . معن لاق هيلع تبثي ام هتثرو ىلع تبثي كلذكو

 لاو انعم اذه زوجي ۔ .:: ىاع ناك جارخلا نم ءىش امهمزل نا هتعارز
 . ملعا

 له . ضرأ يف ةكرش هل لجر نع لئسو ةفاضملاو ةدايزلا نم : ةلأسم
 . ابياغ هكي رش ناك وأ . هكيرش ريغ نم رخا لجر نم هتصح دعقي نأ هل

 مكاحلا هب هل مكحي يذلاف هكي يرش ةجح مدع ناو . كلذب رموي ال هنا يعم لاق

 نوكتو . ضرألا ناعرازتي وأ مسقني ناك نا لصالا همساقي نا هكيرش ىلع

 مكحي ام رثكاف . مدع اذإف ةنؤملا نم هتصح امهنم دحاو لك ىلعو ةرمنلا امهل
 هلازا عيبلا نأل يدنع ةداعقلاك عيبلا سيلو يدنع كاجلا هب هل مكحي ام هسفنل
 تلق . ينعملا اذهل يدنع قرفلا امهنيبف ةرمثلا ذخا ديري امنا اذهو . لصالا
 . هكيرش ةصح ىلع هدعقي ىذلا رما اذا كلذ هل زوجي هنا ليق هنا كدنع لهف هل

 لثم راثلاف هل تلق . لاملا لوصا يف ماكحألا ينعم يف كلذ ملعا ال لاق
 ةنانمطالا ىنعم ىف اماو . مكحلا ىنعم يف كلذ يدنع جرخي اذكه لاق لوصالا

 هيلع موكحم وه هنأل ةراجالا ىنعم يدنع هبشيف كلذ ىلع انومأم ناك اذإف

 عسو نم هل عسو دقف مكحلا مدع اذاف . هتصح ذخأي نا ةرمثلا يف كلذب
 ناف هل تلق . هكيرش رضح ول نا هل مكاحلا هب مكحي امم هلام ردقب ذخأي نا
 ضرألا نم اذه ةصح رخآلا ىرحتف اعاشم ضرالا نم هتصح هدعقاو لعف

 . اهعرزو
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 بر ةلزنمب هنا كلذ ليق هنا يعم لاق . عرز اميف هل اكيرش بياغلا .نوكيا

 دي يف ةناما هتضح نوكتف هل تلق لاملا بر لبق نم ببسب لخد هزأل لاملا

 اهيف لخادلا هنال كلذ ليق هنا يعم لاق . هيلا اهنم صلختي دعقملا نود دعتقملا

 كلذ هيلع قيضي الف . ةنامالا ةلزنمب هدي يف اهلعجيف دعقملا اهيلع نماي نا الا

 اكيرش نوكي مأ اهدحو ةداعقلا يف دعقملل اكيرش نوكيف هل تلق . يدنع
 هنا يدنع لاق . ال مأ ةداعقلا هيلع تبثي الو هل يذلا ردقب ةعارزلا ةلمج ين
 هل تلق هكيرش لعف ام هيلع تبثي الو . ةعارزلا ةلمج يف هل اكيرش نوكي
 ذخأي مأ بئاغلا ىلع اهب هل مكحيو هتمارغو هانع ردقب دعتقملل بسحي لهف
 ليق هنا يعم لاق . ةمارغلا نم الو . ءانعلا نم ءيش در ريغب هتصح بئاغلا

 هقحلي لهف تلق . مرغلاو ءانعلا نم كيرشلل ام هل ناك ببسب الخاد ناك اذإ
 قحلي ام هقحلي هنا يدنع اذكه لاق . هضرأ ةداعق هل نوكي هنا لوقي نم لوق
 . ببسب لخاد هنال كيرشلا

 هسفن يف ركنا لجزلا رضح املف بئاغل اضرا عرز لجر نعو : ةلأسم
 عرازلا اهدصحف يلام يف لعف اميف صالخلا ينلأسي نأ ىلإ جوحا وه لاق
 اهدصحو هضرأ عرز اذامب ضرألا بحاص هيلا لسرا نا املف هتيب اهلخداو

 كلذ يف انا تلكو ام ضرألا بحاص لاقف اهايا يناركا نالف همع نبا لاقف
 يلع درو . يلام يف تلعف امم يلإ جرخاف تئش ناف يضار سيلف اناو ادحا
 عرز امنا . .عرازلا اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعف كلذ كل زيجا ال يناف هتلغ

 لاقو ضرألا بحاص كلذ ركناو لجرلا مع نبا اهايا هاركا امل ضرألا هذه
 عرازلا ىلع دريو ضرألا بحاصل ةعارزلا ناف هلكو الو كلذب هرمأي مل هنا
 نا لامعللو . اهيف مرغ امف هريغو دامس نم اهيلع قفنا امو هئام ىرك و هانع
 رجزلاب ىقس ناك ناو . جلفلا ىلع اهيقسي ناك نا مهلمع لامع هل اهلمع
 ريغو رذب نم اهيف قفنا ام هيلع دريو باودلا ءارك ضرألا بحاص ىلع ناك
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 . سانلا نيب زوجي ببسب اهعرز دق اذه نال عقوتملا ةلزنمب اذه سيلو رذبلا

 ىلإ ةعارزلا ملسو هضرأ ءارك ذخا ءاش نإ كلذ يف رايخلا ضرالا بحاصلو

 ءىش لك عرازلا ىلع درو ةعارزلا ذخا ضرألا بحاص ءاش ناو . عرازلا

 لاح لك ىلع مهلمع لامعللو . كلذ ريغو رذب نم ةعارزلا هذه ىلع قفنا
 . لماعلا لثم وهف لامعلا نم عرازلا ناك ناو

 رضاح وأ دلبلا نع بئاغ وهو موق لام يف ةكرش هل لجر نعو : ةلأسم
 ضرألا اومضرو . الماع اهل اوذخاو ةكرشلا اهيف هل يتلا ضرألا موقلا عرز
 اوبسحيو مهدنع نم ءاملاو ءاملا اونطاو ادامس اودمسو كلذل ءارجالا اورجتياو
 اوجتحي مل و كلذ هولأسي مل و ةنوملاو لامعلا لمع همزلي له تلق . ءانطلا هيلع
 لهو تلق . كلذ يف ةعرازملا هولأس الو . همزلي ام راضحا هولأس الو هيلع

 كلذ مهيلع ريغي مل اذاف تفصو ام ىلعف . كلذ يف قرف دهاشلاو بئاغلا نيب

 ةلاهجلا دح ىلع كلذ يف اولخدو كلذب مهل نذأيف هيلع اوجتحي مل و رضاح وهو
 مهانعو اوقفناو اولمع ام مرغو كلذ متا نإف هيلع ةلالدلاو نظلا نسح ىلع وأ

 اودمس ام مهل ناك كلذ متي مل ناو . مهماهس مهلو همهس هل ناك كلذ ىلع

 ناك يقب امو . لودعلا يأرب مهعم اولخد نيذلا مهلامع ءانعو مهانعو اوقفناو
 ةكراشم ليبس ىلع همهس هل لاق نم لاقو . كلذ نم هتصح هلو ضرألل

 . كلذ مهفاف بئاغلا ليبس كلذكو ةعارزلا ف 7 ضرألا ةداعق نم دلبلا

 ىنلمعتسيف كيرش هيف لام هل لجر رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 كلذ يف لمعا نأ يل زوجييا ةقث ريغ وهو رجأ ريغب وأ رجأب لاملا كلذ يفا
 ةرمت نم يناطعا ام هنم ذخآو هل تلق . اكيرش ناك اذإ معن لاق . هعم لاملا
 . عجر كلذ زاج اكيرش ناك اذإ معن ر لاق . لاملا كلذ

 كلاهلا فلخ ام ىلع ةثرولا ضعب بثوف ةثرو هلو ىفوت لجر نعو : ةلأسم
 . الماع هعم ىطعي الو هعم ع رزي نا هنم بلطي الو . هكيرش نود هرمنو هعرزف

املف ىرخأ دعب ةرمث رثو دصح ىتح الماع ذخأ الو ةنؤم هنم بلط الو



 وهو كلذ همزلي له تلق لماعلا ةراجاو دامسلاو ةنؤملا هيطعي نا بلط هبلاط
 ال نا هيلع مدقتي مل ام هنا ليق دقف تفصو ام ىلعف . دلبلا يف هدنع رضاح
 لمعلاو ءانعلاو ةنؤملا هل اذهف كيرش هنا ليبس ىلع اذه هعرزو . هلام عرزي
 كلذ يبأيف هكيرش ىلع عرازلا جتحي : مل ام ليقو . لاملا باحصألف ىقب امو
 . ةكراشملا عضومل يتلا بحأ لوألا لوقلاو . ءانع الو ةنوم هل سيلف هفصني نا
 نإف اذه يف هكيرشل كيرشلا مزلي ام ابئاغ كيرشلا ناك نا كلذكو تلقو

 كاحلل تناكو هدلب مكاح وأ هكيرش ةجح هلانت ثيح كيرشلا ةبيغ تناك

 تناك ناو هيف لوقلا ىضم دقو رضاحلا يف لوقلاك كلذ يف لوقلاف هيلإ ىعدي
 امو . لاملا سأر نم كلذ عيمج هيلع كيرشللف ةجحلا هلانت ال ثيح هتبيغ
 . لاملا باحصألف ىقب

 ةقث وهو اهيلا جاتحم وهو لخنو ضرأ يف كيرش هل لجر يفو : ةلأسم
 فيكف ليكو هل ميقا الو ليكو هل سيلو هكيرش باغو تلق . ةقث ريغ وأ
 تلق . اهيلا جاتحم وهو . اذه هكيرشلو هل يتلا ضرألاو لخنلا هذه يف لمعي

 لمعيو . اهلمعي لماع ىلإ اهعفديو لخنلا رمعيو ضرألا عرزي نا هل زوجي لهف
 ةرجالاو ةنؤملا هكيرش مزليو لاملا سأر نم هلمع لماعلا ىلإ عفديو ضرألا

 اذه يف يدنع امف تلق . هدنع نوكتو هتصح هكيرشل نمضيو . لاملا ي
 ليكو وأ هكيرش لبق ةجحلا مدع اذا كلذ هل زوجي معنف تفصو ام لعف
 عفري ملف همساقي وأ هعرازي نا عنتماو ارضاح هكيرش ناك نا تلقو . هكيرش
 مزليو . لاملا وه . عرش نا هل له هفصني نم دجي مل وأ تلق . مكاح ىلإ هيلع

 كلذ نم ءىش هل زوجي ال مأ لمعلا لاملا نم لماعلا ىلإ عفديو ةنؤملا هكيرش
 ناك اذا اماف بلطي ل وأ كلذ ىا غلبي الف . فاصنالا هنم بلطي نا دعب

 دعب الا هل كلذ ةزاجا يل نيبي الف مكاح ىلإ هنم فاصنألا ىلع ردقو ارضاح

 اميف هفاصنا نع وه عنتماو هفصني نم دجي مل اذا اماو . مكحلا يف هتجح عطق

 . ىلاعت هللا ءاش نا تفصو ام هل ناك ةعرازملا وأ ةمساقملا نم همزلي
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 ءاجف هتعارز كرت ش رجزلا ةلزنمب ةيوقح ىلع ةعارز عرز يذلا امأو : ةلأسم

 لوألا عرازلل ترمتا امو ةعارزلاف اهبحاص يأر ريغب ترمثا ىتح . اهاقسف هريغ

 ةعارزلا بحاص ىلع ع وطتم وه امنا ترمثا ىتح اهب مئاقلاو اهل يقاسلا اذه نال

 . كلذ ريغ حصي ىتح

 يف كيرش هل لجر نعو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا 7 : ةلأسم

 لاق . ال مأ ةداعق ميتيلل بسحيو اهتعارز هل زوجت له متي هكيرشو ضرألا

 رمؤي الو . هل عرزلاو ضرألا ةرجا متيلل همزل اهلك ضرألا عرز نأ ليق دق
 عرزلا نم هتصح ممتيلل ناك مهيأر الب كلذك عرز نا نورخا لاقو . كلذب

 . كلذ نم نيلوقلا لدعا يف رظناف لمعلاؤ هنؤملا جارخا دعب
 رونلا بحاص لاقف . روث هدنع امهدحا رئيب يف نيكيرش نعو : ةلأسم

 ذخف تئش ناو . ةعارزلا يف كراشتن ىتح اروث ينرضحاف تئش نا رخآلل
 عيمج يف كمراغا انا رخآلا لاق اذا هكيرش ىلع كلذب هل مكحي له . كتداعق

 هدنع نكي مل اذإ ةمراغملاب هيلع هكيرشل مكحي ما ينكمي الف . روثلا الا ةنؤملا

 مسقنت ال رئبلا تناك اذإ هنا يعم لاق . ةعارزلا يف نيكيرش نانوكيو . روث

 عيمجب مايقلاو اهترامع ىلع نوربجي مهنا لوقملا ضعب يف هنا اهمسق مهنكمي مل وأ
 ىلع نوكيو امهدحال رونلا نوكي نا كلذ يف اقفتا نإف هريغو روث نم اهتنوم
 ينبجعا اقفتي مل ناو . يدنع امهل كلذ ناك هنم قحتسي ام ردقب هترجا رخالا
 ىدنع كلذ امهيلع نوكيو نمت وأ ةرجاب ةباد راضحا اعيمج امهيلع نوكي نا
 لعلف . ىرخا اذه ىلع نوكيف ةباد اذه ىلع نوكي نا اماو . ضعب امهضعبل
 قافتاب الا مكح هب نكي مل يواستلا يف قفتي مل اذاو يواستلا يف قفتي ال كلذ
 روثلا بلط ىلع رخآلا دعاسي نا ضرألا بحاص عنتما نإف تلق . امهنم
 لوقلا ام . كضرأ ةداعق ذخف الاو تئش ثيح نم مويلا تنا رضحا هل لاقو
 نود امهدحا ىلع سيلو هب امهيلع مكحيو ناذخوي امهنا يدنع لاق كلذ ىف

 . رخآلا
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 املف فورعم مهسب يوط يف الامع لمعتسا لجر نع لئسو : ةلأسم
 الا عيضملا مزليال هنا يعم لاق . تبهذ ىتح اهلطعو اهعيض ليسلا اهيف عقو
 ريغ نم هنم عيضتملا ناك اذإ تقولا يف ةبهاذ ةعيضم املاح يف ةرضخلا ةميق
 ةيقت نم رذع كلذ نيبو هنيب لاح ناك ناو . كلذ نيبو هنيب لوحب لئاح

 وه ذخا اذإف هل تلق . رذع نم ناك اذا نامض هيلع يل نبي ل اهريغ وأ

 ارقب هيلع رجتأي نا مه مهيلع ناك رجزلا ةلاو اهيلع مهكراشي اوناك يتلا رقبلا
 . اذه اذكه لاق مهتعارزب اوموقيو

 هصخي ام امهنم دحاو لك رضحاف ةعارز يف نالجر كرتشا اذإو : ةلاسم

 ىلع امهنا مكاحلاف رخآلا رذب تبني ملو امهدحا رذب تبنف هرذبو رذبلا نم
 رضحاف ةراجت يف اكرتشا ولو . امهنيب عرزلاو تبن اميف ناكيرش امهو ةكرشلا
 مهاردلا تفلت وأ مهاردلا دحاب ارجتاو مهاردلا نم هصخي ام امهنم دحاو لك
 نيب قرفلاو هلثم رجا هبحاصلو رخالا نود مهاردلا بحاصل حبدلاف ىرخالا
 نأ الا نيكيرشلا نيب حلصت ال ةكرشلا نا لبق نم ةراجتلاو ةعارزلا مكح

 اطلخيو هسنج نم نوكيو هيلع ةدايز وأ رخالا هرضحي ام امهنم دحاو لك رضحمب
 ةكرش فورصملا نوكيو . هيلع ناقفتي ءيش يف هافرصي وأ رخالاب نيلاملا دحا

 تناك اهيف امهرذب ابيغ ضرألا يف هبحاص رماب امهنم دحاو لك رذب املف امهنيب

 حصتو امهلام هيف ناطلخي يذلا سيكلاو هيف هاعمج يذلا ءاعولا ةلزنمب ضرألا

 مل اهبحاص كلمف امهدحال اهيف رجتيا ىتلا مهاردلا اماو . ةكرشلا كلذب امهل

 اكيرش الو اهل كلام نكي مل اذاو . اهكلم ضعب هبحاصل بجي مل و اهنع لزي
 هلام كلهتسا دق نوكيف . هبحاص رماب اهيف همهارد اطلخي مل و لصالا يف اهيف
 نوكيو هيلع هكلمو هدي يف هلام نوكي نأ زوجي الف اضياو . هبحاص لام يف

 نوكي اميف وأ ضعب امهضعبب نيلاملا طالتخا مدعل هدي يف هبحاصل اكيرش
 . قيفوتلا هللابو امهل ةكرش هيف عومجملا
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 ءاكرشلل ةكرتشملا ضرألا ةعارز يف نمانلا بابلا

 خيشلا نع بسحا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم ةيشاح نم : ةلأسم

 هراد نم رئاجلا ناطلسلا هجرخا لجر نعو هللا همحر جرفم نب دمحا ركي يلا

 كيرشلا نا مغ رثكأ وأ لقأ وأ فصن كرش هلام يف بوصغملا ىلعو هلام بصغو
 كيرشلا ىلع بوصغملا عجري له سانلا نم دحا ىلع هبيصن دعقا رضاحلا

 ىلع سيل مأ امهنيب وهف ناطلسلا هبصغ امو . هبيصن ةداعقلا نمث ةصصاحيف

 دعتقملا ىلع لب ءيش كيرشلا ىلع سيلف باوجلا ، ءيش هتصح يف كيرشلا
 نيكيرش نع تلأس عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعا هللاو مهل مساقملا هنأل
 هذخاف رخالا ىقبو . برهو رئاجلا ناطلسلا امهدحا ةصح بصغ لام ي

 اذهل زوجي له تلق . فصن هلو هفصن ناطلسلل نا ىلع لاملا لمعب ناطلسلا

 رذعلا ىنعم بجوي هل ًاببس هتصح نوكتو هكيرش يأر ريغب لاملا لمعي نا
 لاملا ةرامع ىلع رداقلا رضاحلا كيرشلا نا يعمف . ال مأ ببسلاب لوخدلاو

 يف هلوخدو هكيرش ةصحل بصاغلا بصغ عضومل كلذ عونممب سيل هلمعو
 لاملا يف بصتغملا ةلزنمب نوكي الو . هل ببسب اذه ىلإ دصق اذإ يدنع لاملا
 بجيو مكحلا يف هعسي ام ىلع دصق امناو هبصغ ىلع هل ةنوعم ىلإ دصقي مل اذإ
 هكيرش مدع اذإف هعرازي نا هكيرش ىلع بجاو كلذ ذإ لاملا ةرامع نم هل

 كلذب لزت مل رضاحلا هكيرش ىلع ةجح هيف سيل هجوب هعنتما وأ هيلع ردقي ملو
 يف هل بجي امب اهل مكحلاو هسفنل راصتنإلا يدنع هل ناكو . رضاحلا ةجح

 هلك لاملا بصغ نا تلقو . كلذ ىلع ردق ول نأ مكاحلا هب هل مكحي امب مكلا

 هتصح يف لمعلا لامعلل رضاحلا اذه زاجاف رخالا ىقبو ءاكرشلا ضعب برهو
 اذا كلذ نا يعمف . ال مأ كيرشلا نذاب لامعلل تبثي اببس كلذب نوكي له
 ةليحب لاملا نم هقح غ ولب ىلإ كلذ نذراب دصق امناو بايغألا ىلع ةليح نكت م
 هلعلو هتجح كلذب ىيحيل لاملا ةرامع ىلإ لمعف لايتحالا نم
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 ةنوعملا ىلع لايتحا ال هلايتحاو هداقتعا يدنع اذه نوكيف هترمث نم ائيش كردي
 هيلعو ىون ام ءىرما لكل ليق دقف بصاغلا لام الو بصاغلل هكيرش ىلع

 نامضلا بجوي ام تاينلا نم نوكي دقن . ر يبنلا نع كلذ نووري ىون ام

 . نوعجار هيلا اناو هلل اناف لئاقلا لقي مل ولو لماعلا لمعي مل ولو . كالهلاو
 اهيلع رادملاو لومعملا امناو . تاعيضملا لاوقالاو لامعالا هذهو تاينلا هذه نم
 هب تبتكو هب كتبجا ام عيمج يدلو ربدتف . تايلاغلا جهملا هذه ءايحا يف

 . باوصلاو قحلا قفاو امب الا هنم ذخأت الو كيلا
 اضرا ءاكرشلا ضعبل يقسي يذلا راديبلاو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةرجا اماو هب ىقس يذلا ءاملا نامض همزلي راديبلا نا كرتشم ءامب ةكرتشم
 . ملعا هللاو اهيف هيلع ةرجا الف ضرألا

 نب دمحا ركب يبا خيشلا نع ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 وأ هلصا هل عبر وأ فصن لثم لام يف ةكرش هل لجر نعو هللا همحر جرفم
 لاقف بصغ لاملا كلذ نا مث دالبلا نم رياط لجر لام يف رايخلا عيبب هدنع
 ذخأي نأ لجرلل له لاملا نم كتصح ذخ لاملا يف ةكرش هل يذلل بصاغلا

 هتصح فصن الا هل ما بصاغلا ناوعا مساقيو . امامت لاملا كلذ نم هتصح

 زوجي امو رمتلاو بحلا لثم ةرمثلا ةلمج يف ئقب ام كرتيو ةرمثلا نم اهذخأي
 هذه ىلع همساقيف بوصغملا هيلع عجريو هتصح هل نا باوجلا هلعف لجرلا اذهل
 له . ابح ريصيو سادي ام دعب بحلا بصغ نا كلذكو . ملعا هللاو ةفصلا
 ىلع مهترجا مهلف . ال مأ بحلا نم اهنوذخاي ةمات مهترجا ساودلاو فئاشلل
 . ملعا هللاو مهرجتيا ام

 هراديبل لوقي وهو كلذ هنقو يف دالبلا نم ريئاط لجر يفو هنجعو : ةلأسم
 لجرلا اذه لام بصتغا يذلا ناطلسلا ءيجيف كلام وهو لاملا اذه مدخا
 لاملا اذه نم لكاي نأ راديبلا اذهل زوجيا كدي يف يذلا لاملاب متها هل لوقيو

 . لالح هل هترجاو
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 بصغلا نم يقب امم . هبيصن غلبم الا هل زوجي ال ةفصلا هذه ىلعف باوجلا
 هرشع هل نوكيف يقابلا مسقيو لاملا اذه بحاص ىلعو . هيلع بصغلا نوكيف
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ملعا هللاو هعبر هل عرزلا

 اهيقسو ةعارزلا يف ةكرشلا عساتلا بابلا

 دارأ مث اهيف ىنعوازب ةيرجا ةرشع رذب لجر يف هللا همحر ديعس وبأ لاق
 زوجي له . رذبلا فصنو ةنوملا فصن هيلع دري نا ىلع هريغ اهيف كراشي نأ
 تناك ناو فالتخاب اهيف ليق هنا يعمف تتبن دق تناك نا هنا ىعم لاق . كلذ

 . زوجي هنا الا مهنيب افالتخا ملعا الف تبنت مل دعب

 رضحاف ةعارزلا يف نالجرلا كرتشا تيارا تلق دييقتلا باتك نم : ةلاسم
 هاطلخي نا ريغ نم ضرألا بناج يف هرذبف رذبلا نم هصخي ام امهنم دحاو لك
 معن لاق . ةكرشلا ىلع نانوكي له رخآلا بح تبني مل و امهدحا بح تبنف

 . تبن اميف نيكيرش نانوكي
 فورعم مهسب ةفورعم ضرأ ىلع نيكراشملا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 رذبلاو رذبلا فصن امهنم دحاو لك نا ىلع . ةفورعم ةرمن يف ةفورعم ةنس يف
 ىلع لمعلا عقو اذا اذه ىلع ةكراشملا تتبث اذه ىلع اذه ناك اذإف فورعم
 اتباث لوقلا رثكا يف يدنع اذه ناك . ةعارزلا ترضح ىتح اضقانتي ل و كلذ

 تاكراشملا ةلاهجل فالتخالا ىنعم نم ىرعتي الو يدنع امهدحال ضقن الو

 . اهتوبث يف فالتخالاو لاح ىلع تالماعملا يف

 اكرتشا نالجر كلذكو نامثع نب دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم
 ىلعو رذبلا ضرألا بحاص ىلع ناكو امهدحأل ضرألاو رجزت ضرأ يف
 اهادصحو ةعارز اعرز امهنا مث . ضرألا هذه رجزل . رقبلا رخآلا كراشملا
 . هدحو هذخا ضرألا بحاص داراف راضن ةعارزلا كلت لوصا نم قتا مث
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 تفرع يذلا . راضنلا اذه نوكي نمل ةصح هيف يل نا رخآلا كراشملا لاقو
 كلذ يف رظنا ملعا هللاو حنتمملاك وه سيلو . راضنلا نم هتصح كيرشلل نا
 . قحلا قفاو امب الا هنم ذخأت الو

 انوكي نإف نيكراشتملا نيلجرلا نيذه يف هللا كمحر ترظن دقو : ةلأسم
 لحملاب هللا ىتا مث اهنيعب ةرمثلا هذه المعي نا ىلع اكراشتو اعطاقت نالجرلا ناذه
 جلفلا مدع يتلا ضرألا بحاصلو . هللا نم ءاج دق رمأ اذهف جلفلا سييف
 ضرالا هذه نم هقحتسي ام ىوس ةكراشملا نم هقحتسي امو هدي لمع ربلا نع

 ريغب اهنم هقحتسي ام ردقب ةرذلا نم قحتسي امناو ىرخالا ضرألا ةكراشم
 ةرمث رمث ىلع اعطاقت انوكي مل ناو . هللا نم رذعلا اهيف ءاج ىتلا هضرا ةكراشم

 رايخلا ةرذلا اهيف يتلا ضرألا بحاصلو تباث كرشلاف ةفورعم ةنس ىف ةفورعم

 اوكرت ءاش نأو ارب ضرألا هذه اعرزيو جلفلاب هللا يتأي نا ىلإ ربص ءاش نأ

 . كلذ مهفاف ةكراشملا ةلمج نم هقحتسي ام هكيرش ىللإ ملسو كلذ

 قفناو اهيف ىنعو ةبرجا ةرشع هل اضرأ رذب لجر ديعس يبال تلق : ةلأسم
 رذبلا فصن دريو فصنلا ةكرش اهيف هل لعجي نأ ىلع رخاو وه قفتا مث وه
 يدنع لاق . ةكراشملا ليبس ىلع زوجيو كلذ تبثي له ضرالا ةداعق فصنو

 . ةعارزلا تبنت نا لبق ناك اذإ . افالتخا كلذ يف ع الو زياج كلذ نا
 كلذ تبثي له كل تفصو ام ىلع اقفتا مث ةعارزلا تتبن نا تيارأ هل تلق
 زوجي ال كلذ نا لاق نم لاقف . كلذ يف فلتخي هنأ يعم . لاق . ال مأ زوجيو
 نا لاق نم لاقو . هنع يهنم عيب يف نوكيف . اهكارد لبق ةعارز عيبي هنال

 نم هعم ةصح هل تبثا امناو . عيبلا هجو ريغ ىلع عقي كلذ نال زئاج كلذ

 نأ دارا اذا كلذكو هل تلق . امهنم قافتالاب ةيرزلا هيلع درو عيب ةدقع ريغ
 يقابلا نا ىلع هثلث وأ لمعلا فصن ىلع ةعارزلا تريغ نأ دعب هلمع يف هكراشي
 ةكرشلا تبثي نم لوق ىلع اذه تبثي هنا ىعم لاق . ةعارزلا لمع نم يقب ام

 . اهنم فورعم مهسب ةعارزلا يف
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 نوكي نمل اهاقسف ثيغلا ءاجف ىنغتست نا ىلإ اهيقس ىلع هكراش نإف هل تلق
 ىلعو . تباث ىدنع كلذف . ةكراشملا ليبس ىلع ناك نا هنا يعم لاق . ثيغلا
 مايقلا هيلع هنال كلذ هل ناك ثيغلا ءاج نإف . ةعارزلاب مايقلا يناثلا كيرشلا

 رجاتسا اذإو . قسي مل هنال ءىش هل سيلف ةرجالا ليبس ىلع ناك ناو . اهب
 رجا هل ناك كلذ ةيقب ثيغلا اهاقسو ائيش اهاقسف اهتيافك ىلا اهيقسي نا ىلع
 يف ىنع ام لماعلا هعياب ناف هل تلق . لوهجملا عقوم عقي كلذ نال ىنع ام

 نيبي ال لاق . كلذ زوجي له ىمسم بحب ةرضخ تراص نأ ىلإ ةعارزلا هذه
 لوق ىلع لاملا بر ىلع هانع امناو ءانع هيلع هل سيل هنال . كلذ ةزاجا ىل

 تلق . ةكراشملا زيجي نم لوق ىلع لاملا يف ةصح هل وأ ةكراشملا تبثي ال نم
 له . ابح هدنع هانعب هيطعي نا ىلع لماعلا ىنعا لاملا برو وه قفتا نإف هل

 دري نا ىلع اقفتا نإف تلق يدنع اذكه لاق . امهنم قافتالا ىلع كلذ زوجي
 امهنا يعم لاق . زوجي له لجأ ىلإ بحلا نوكيو هدنع ىنع امب ىمسم ابح
 ىذلا ابرلا ىنعم هيف لخدي الو . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مت كلذ ىلع امماتت نا
 . هيف ةمماتملا هيف زوجت ال

 ىف اكرتشا نيلجر نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 رهشلا ءاج مث ارهش امهدحا رجزو . رهش رجز امهنم دحاو لكل نأ ىلع ةعارز
 رهشلا اذه رجز يلع ناك امنا لاقف رهشلا ىضقنا ىتح ثيغلا باصاف يناثلا
 ثيغلا ليق دق لاق . اذه ىلع بحلا يف ةكرش نوكتو ىربي ىضقنا ىذلا
 كتلأسم نم ىسفن ىفو . ملعا هللاو رجزلا هيلع ناك ىذلل 5 هتقو ىف هباصا اذإ
 هكيرش رجزي مل و ىمسم ارهش لقت ملو رهش رجز دحاو لك ىلع تلق ذا
 نا الا امهنيب ثيغلاو رهش رجز دحاو لك ىلع ظفللا اذه ىلعو ائيش هكيرش
 ثيغلا باصا مث هيف رجزي ادبف ىمسم رهش زجز امهنم دحاو لك ىلع نوكي
 رخآ ايأر كلذ يف لعلو . ملعا هللاو اولاق ام ىلع هل حص ثيغلا نم ءاملاف
 . هنع لسو كلذ يف رظناف هدانسا ظفحا مل ينا ريغ
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 عرزلا اذه هل ىقسي نأ ىلع اريجأ رجأتسا نإف هل تلق ديعس يبا نع : ةلأسم
 لاق . ةمات ةرجالا هل له . ىقب ام ثيغلا هاقسو ةبرش هاقسف ينغتسي نا لإ

 . ىنع ام الا هل سيل لوهجم ءيش يعم اذه

 ىلع ىوط ةعارز يف اوكرتشا موق يف هللا همحر ىلع يبا نعو : ةلأسم
 كلذ نم ءىش يف اوأدبي نا لبق مهدحا عجر مث فورعم رماو هفورعم ماهس
 . هعجر هل سيل لاق . لمعلا

 لاقو شيرق نب ديعس نع خايشالا بتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 كلذ نا فلعلا يف هكيرشل ءىش ال نا امهدحا اطرتشا عرز ىف نيكيرش ين

 فلعلا يف هل ءيش ال نا ىلع مهارد هيلا عفد ول كلذكو عجر لطاب طرش

 . عجر لطاب طرش كلذ نا
 فورعم لمع ىف فورعم مهسب الجر كراش لجر نع لئسو : ةلأسم

 هجرخيو هانع هيلع دري نا هل له لاملا بر هناختسا مث رضخا ىتح لمعف

 ناك نا كلذ هل سيل ليق هنا ىعم لاق . ةنايخلاب هل همهتلا لجا نم هلمع نم
 ةكراشملا نكت مل نإف هل تلق . تباث ىنعمب ةكراشملا تناك اذإ رضخ دق
 لخد اذإ ليقو . كلذ هل نا ليق دق هنا يعم لاق . كلذ هل له تباث ىنعل

 ةلزنمب تتبثو ةكراشملا يف عضوملا ةنس هل ناك رضخف ةكراشملا ليبس ىلع
 ليق دقو ليق هنا ىدنع اميف طسولا هل ناك تفلتخا نإف . ةتباثلا ةكراشملا
 هجارخا داراو ، هنختسي مل نإف هل تلق . لمع اميف هانع هل ناك تفلتخا نا

 ريغ ىنعم ىلع ةكراشملا تناك اذإ هجارخا ىف ءاوس فالتخالا نوكي له
 تلق . كلذب لوقي نم لوق ىلع ىنعملا اذه ىلع. ءاوس هنا يعم لاق . تباث
 تبثي نم لوق ىلع كلذ ىلع لماعلا عنتماو ةعارزلا كرت ضرالا بر بلط نإف
 كلذ كرت بلطو كلذ نع ضرالا بحاص عنتما اذا ليق ام ىلع ةكراشملا

 بيصي امم . همهس رادقمب لماعلا هيلع مكحي له . كلذ نع زجع وأ رايتخاب
 . ال ما كلذ ىلع اومتا ول نا بارجلا ىف بحلا نم كلذ نم
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 لمعي ىتح ةكراشملاب هل ذخؤي نكلو نظلاب مكحي نأ ىل كلذ نيبي ال لاق
 زجع نم كلذ ناك ناو . ةصح هل نوكيو . ةكراشملا هيلع عقو ىذلا لاملا

 ناك نا ءانعلا هيلع ناكو هتقاط قوف لمحي مل رذعلا هيف هل امم لاملا بر نم

 رذع ضرألا بحاصل نكي م نإف هل تلق . كلذ ىف ائيش هعم لمع لماعلا

 نم ضرألا بحاص ىلع بجي اميف مكحلا غولب نع لماعلا زجعو كلذ يف

 ىل نيبي ال لاق . ال مأ كلذ يف ىنع امم رثكأ لماعلل نوكي له . لمعلا مامت

 دارا نإف هل تلق . هملظ ناك نا كلذ يف هملظ نم مثا عم كلذ نم رثكا هل

 له . ةرمثلا كلت تضقنا نا دعب لعف امم ةبوتلاو صالخلا ضرألا بحاص

 هيلع ىل نيبي ال لاق . ال مأ لماعلا هدنع ىنع ام درو رافغتسالا ريغ همزلي

 . ةكراشملاب مامتلا يف هفاصنا .نم مدعلا دح ىلإ راص دق ناك اذإ كلذ نم رثكأ
 تقو لاح نإاف تلق . هبوتلا عم هل ءافولا هيلع ناك كلذ ىلع ردقي ناك ناو

 هتصح ذخأيو ضرألا كلت ع رزي نا لماعلا ىلإ ضرألا بحاص بلطو ةعارزلا

 بحاص ىلع كلذ هل له هانع بلطف لماعلا عنتماف اهنم ءاج امم همهسب

 . هتئاقلا ةرمثلا يف ةكراشملا تناك اذإ كلذ هل نا ىعم لاق . ضرألا

 ءاجف ةحيحص ةكرش ىوط ةعارز يف اكرتشا نيلجر يف تركذو : ةلأسم

 . همزلي ىذلا رذبلاب رخآلا ىجي مل و هاقسو هرذبو رذبلا نم همزلي امب . امهدحأ
 امو ءىش هيف كيرشلا اذهل تلق . كردا ىتح رجزي عرز ىذلا اذه ىقبو
 تفصو ام ىلعف . رذبلا نم همزلي ام رذبي مل اذإ . هل بجي امو كلذ ىيف همزلي

 ةكراشم اهيف امهنيب ىرج دق اضرأ عرزو هتجح عطقيو هيلع جتحي مل اذإف
 نإف . هتجح عطقنت ىتح ةكراشملا ليبس ىلع اهيف هقح هل نا مكحلا يفف ةتباث

 هتنومو هرذبو هؤانع هل ناك كلذ حصو هيلع جتحي مل و كيرشلا كلذ لهج
 هيلع جتحا دق ناك ناو كلذ مهفاف . هيف ناكيرش امهف كلذ نم يقب امو
 . هللا ءاش نا كلذ ف ءيش الف هتجح عطقو

ملف اراديب ءاكرشلا دحا بلط اذإو ركب يبا نب دمحم نب دمحا : ةلأسم



 سيل وأ ةصح لاملا يف هلو يبص وأ غلاب وهو هدلو ءاكرشلا دحا رماف دجي
 . ملعا هللاو مهيلع تباث كلذ نا تفرع دقف . ةصحلاب هعرزي نأ ءيش هل

 هرذبو هؤانع هل ناك كلذ حصو ضرأ يف اوكرتشا ةعامج يفو : ةلأسم
 جتحا دق ناك ناو كلذ مهفاف هيف ناكيرش امهف كلذ نم يقب امو هتنومو

 . هللا ءاش نا كلذ ىيف هل ءيش الف هتجح عطقو هيلع

 ملف اراديب ءاكرشلا دحا بلط اذإو ركب يبأ نب دمحم نب دمحا : ةلاسم
 سيل وأ ةصح لاملا يف هلو يبص وأ غلاب وهو هدلو ءاكرشلا دحا رماف دجي
 . ملعا هللاو مهيلع تباث كلذ نا تفرع دقف ةصحلاب هعرزي نأ ءيش هل

 اوعرزو اورذب املف فرت وأ رقب ىلع ضرأ يف اوكرتشا ةعامج يفو : ةلأسم
 ىلع ةتباث يه له . ةكرشلا هذه نوكت ام . مهنم لجر ءامب اهوقس اولمعو

 ىلع اوكرتشا نيذلا ءاكرشلا ىلع هئام ءانط ءاملا بحاصل بجيو اوكرتشا ام
 اوقس اوناك ناو . هيلع اوكرتشا ام ىلع همات ةكراشملا معنف . فرتلاو رجزلا

 الو ءانط ببس ريغل هرماب هوقس اوناك ناو . هؤانط هل ناك هرما ريغب هءام

 دحا ناك نا تلق . ةتباث ةكراشملاو ءانط هل سيلف يناعملا نم ىنعمل الو ضرق

 هماقم مهل مقي ملو مهكرتو باغو جرخ مهعم لمعي نيذلا مهو مهئاكرش
 ريثك وأ كلذ نم ليلق الا مهعم لمعي مل و . اودصح ىتح عجري مل و دحا

 رضحو هرما ريغب هيلع اورجتا دق وأ هيلع اورجتي مل اورضحو اودصح ىتح
 نم هتصح هل تناك ةكراشملا .. تتبث اذاف . هيلعو اذه ىيف هل بجي امف

 رذع ريغل تناك ناو . هللا هرذع نم روذعملاف رذعل هتبيغ تناك نإف . ةرمثلا
 . هيلع اوجتحي ملف هلمع ةماقا يف هيلع ةجحلا ىلع نوردقي عضوم يف ناكو
 عضوم يف ناك .ناو . مكحلا يف هيلع ةرجألا كل تبنت مل هيلع اورجاتساو
 ةرجالا هيلع تتبث هنم راصتنالاو مكحلا مهمدعاو هيلع ةجحلا ىلع نوردقي ال
 نيملسملا نم ةعامج وأ كاح ىارب هيلع اورجاتسا نوكي نا الا كلذ يف لدعلاب
 ةعامجلا وأ ك احلا مكح نم هيلع كلذ تبنت ةجحلا دعب وأ ةجحلا مدع دنع
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 . قح هجو وأ اهلاوز هب تبثي مكح اهليزي نأ الا لاح ىلع اهلاحب ةصحلاو

 لمعلا كرت ائيش لمع نأ دعبف فورعم ءزجب لجرل لمعي لماع كلذكو تلق

 فوخ نع هجورخ ناكو . عرزلا دصح ىتح هريغ لمعلا متي ملو باغو
 لماعلل بجي ام هيلع رجتي مل وأ لمعلا بحاص هيلع رجتياو فوخ ريغ نع وأ

 لوقلا ىضم دقو ىلوالا لثم هذهف جرخو لمعلا كرت دقو لاملا بحاص ىلع

 هجوب اهنم هتجح عطقنت ىتح ةتباث هتصح نا مكحلا يفف كيرش لماعلاو . اهيف

 اك تتبث ةجحلا مدع دنع وأ ةجحلا دعب تعقو نإف ةرجالاو هوجولا نم

 . مكاح مكح ريغب وأ مكاح مكحب كل تفصو

 ادب مث رجزلا ىلع رذبلا حرطو رجزلا ىلع الجر كراش لجر يف : ةلأسم
 ىلع هكراش اذاف تفصو ام ىلعف . حيسلا ىلع هضرا عرزي نا لاملا بحاصل

 الخد دق اناك اذإ اهنيب كلذ تبث ةفورعم ةرمث ىلع مولعم مهسب ةفورعم ضرأ
 نمو . تباث وهو كلذ ىلع امهنم قافتاب الا ةعجر امهدحال سيل لمعلا يف
 يف الخد ةتباث يهف ةرمثلاو مهسلاو ضرألا ةفرعم ىلع تناك اذإ ليقو هريغ

 نظي ببسب عرزو جلفلاب ىقس ناف يلع نبا ىسوم لوق الخدي مل وأ لمعلا
 هانع هل ناكو بصتغملا ةلزنمب نكي مل ةجح كلانه هل ناكو هل ازياج كلذ

 رمالا ىلع بلغ ناو . ةعارزلا .نم ىقب ام هلو . لوألل ةكراشملاو قفنا امو

 قح الو ملاظلل ءيش الو لوألل ةعارزلاف . هيلع ريغمو ركنم رخالاو هملظب

 . ىقسو قفنا امب هل
 اودارا اهضعب اومضر املف مهسب رئب لمع يف لامع لخد اذإو : ةلأسم

 عزنم الو رئبلا هذه دودح فرعن مل انا اوجتحاو مهئانع ردق اوذخ أيو اهكرت

 ةلاهجب جتحا اذإ رئبلا بحاص كلذكو . مهافع نوذخأيو كلذ مهلف رئبلا
 ضرألا هذه نم ءىش

 تبني الف اهعرزو ارئب وأ الخن وأ اضرا الجر لجر لمعتسا اذإو : ةلأسم
 تبثي الف الاو اهايا هلمعتسا ىتلا ضرألاو اهضراب رئبلا هفرعي ىتح لمعلا هيلع
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 نوكي هلثم ءانع ىلإ دري هنإف ءيش يف لخد دق ناك نإف هيلع الو لمعلا هل
 لماعلا داراو هلام فرع دق لاملا بحاصو لاملا فرعي ال لماعلا ناك ناو . هل
 عيبلا يف لاق نم لوق ىلعف . لاملا بحاص كلذ هرك و لمعلاب كسمتي نا

 امهدحا بلط اذإ ضقنلا اعيمج امهل نإف . هيلع اعيابت امب الهاج امهدحا ناك اذإ

 . هيلع تبثي عيبلاب فرع نم اماو . امهنم فرعي مل نمل ضقنلا امنا ضعب لاقو
 كلذ ناك هب لهاجلا رخالا همتي نا لبق نم عيبلا امهنم فراعلا ضقن اذإ لاقو

 . عيبلا هيلع تبث امهنم هب لهاجلا همتا ىتح امهنم هل فراعلا هضقني مل ناو هل
 هل رجزب لامعلا ذخ أي ىذلا اماو ديعس يبل نع بسحا هنعو : ةلأسم

 ةرقبلا ىلع رجزي ناك اذا هنا يعمف ةرقبلاب كلذ يف لماعلا رضاف . ةرقب ىلع

 يف ىدعت ناو . هيلع نامض الف اهب كلذ رضاف اهلثم ىلع رجزلا لمتحي اك

 نا لماعلا ىلعو . نماض هنا يعمف اهلثم لمع ىف اهلثم ىلع رجزلا لثم كلذ

 امب راهنلاو ليللاو حاورلاو ودغلا نم هريغو رجزلا نم هروما عيمج يف لمعي
 لمحي الو . هلثم لمع يف هيف لمعي يذلا هعضوم وأ هدلب يف ةنسلا هل ترج
 نم ءىش لك يف ةنسلا مكح يناعم يف كلذ يف رذعي الو كلذ نم رثكا هيلع
 . ملعا هللاو ىدنع لامعألا

 لبق عرزلا كلذ هبحاصل امهدحا عاب اذا ةعارزلا يف ناكيرشلاو : ةلأسم
 . زئاج هعيبف كردأ ناك ناو مت هيلع امماتت نإف تبثي مل هكاردا

 ةرذ ةعارز يف رئب يف اكرتشا نيلجرو ديعس يبا باوج نمو : ةلأسم
 امهدحا ىرتشا نا ىلإ ةرذلا نورجزي اوناكو نيروث دحاو لك ىلع نا ىلع
 فصن ىلإ ليللا رخا ذنم اورجزي اونوكي نا بلطو . ربلا لمعي ماقو ارقب
 نا ىلإ ليللا رخآ نودغي اوناك امناو هودوع يذلا رجزلا فالخ ىلع راهنل
 تلق . رقبلاب ءيفاكي رخآلاو هيلع هروث مزري نا اذه فاخو نوطحيو اورهظي
 يذلا عضوملا لها رجزب هيلعو هل مكحي هنا يعم يذلاف . كلذ نم هل مكحي ام
 اعيمج ءاكرشلا نم ةرذلاو ربلا عرزي نم ال ةرذلا امهتعارز لثم يف هيف امه
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 . كلذ مهفاف هريغل صلاخلا حالصل ةكرشلا يف ررضلا اذه ىلع لمحي ال هنال

 اورجزي هروث فالخ رخالا دنع ةرقب ريثك رقبلا هدنع ىذلا بلط نا هل تلقو

 ةرقبلاو روثلا ىلع كرشلا ناك امناو . كلذب هيلع مكحي له رخآلا يبأف اهيلع
 كلذكو . كلذ هيلع سيلف روثلا ىلع ةكراشملا تناك اذاو هئامب هيفاكيل

 لثم رجزي موقي روغلا ناكو . فورعم ريغ ىلع ةكراشملا تناك نا ةكراشملا
 فعض ناو كلذ ريغ هيلع سيلف كل هتفصو ىذلا هيلع بجي يذلا رجزلا كلذ
 . رجازلا كلذ لثم ةماقا هيلعف هنع

 مزل ام نا طرش ىلع ةعارز ناسناو وه عرزي نميف تركذو : ةلأسم
 اطراشت اذا تفصو ام ىلعف كيلعو يلع وهف . ناطلسلا لبق نم ةعارزلا هذه

 كلت ىلع نيكيرشلا دحأ ناطلسلا بلاط ناو لاق . امهيلع تبث كلذ ىلع
 معنف . هنم ذخا ام فصني رخآلا امهدحا قحلي له امهنيب تناك ىتلا ةعارزلا
 ملعا هللاو امهيلع ناك هب اذخا امف اعرزو ايضرو اطراشت كلذ ىلع اناك اذا
 . هذه يف رظنا هريغ لاق . باوصلاب

 هلمع نم هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك ءىربف ناكيرش ناك اذإو : ةلأسم
 كردت مل ةرمث هل عابف هيلع نيدب هنم هذخا نوكي نا الا . امهيلع كلذ زاج
 . امل كلذ زوجي الف نيدلا كلذب هيلا ءىريو

 همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم ملاعلا هيقفلا طخب فنصملا نم : : ةلأسم

 نإف هيف عرزو هذخ اف هجارخب لاملا اذه ذخ 7 لاق نمو ةيشاحلا يف هللا

 . لوألل لاملاو تبثيال اذه

 غلبلا ءاكرشلا يف ركب يبا نب دمحم نب دمحأ 7 يبا نع بسحا : ةلأسم
 اوقفتي ملف اوعرازتي نا مهضعب بلطف هتمسق يف اوفلتخاف لام مهنيب ناك نا

 يبص وأ غلاب وهو هدلو ءاكرشلا دحا رمأف دجي ملف اراديب ءاكرشلا دحا بلطو
 .للد هك تع ٹي له . ةصحلاب هعرزي نا ءيش هل سيل وأ ةصح لاملا يف هلو
 . ملعا هللاو مهيلع تباث كلذ نا تفرع دقف
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 بئاغ امهدحاو ضرا امهنيب نيلجر نعو ىدنع اميف هريغ نمو : ةلأسم

 هكيرشل مسق اهدصح اذإف اهلك اهعرزي لاق . اهلك ضرألا عرزي نا اذهل له
 ضرألا نم هتصح رادقمب عرزي لاق نم لاقو . هعم ةناما هعم اهلعجو هتصح

 . زوجي ال لاق نم لاقو هل اصلاخ نوكيو

 ناك بصتغم ريغ وهو ببسب عرازلا عرز اذا ديعس وبا لاق : ةلأسم

 دقو ضرألا بحاصل وهف ةعارزلا نم ىقب امو قفنا امو ةعارزلا يف هؤانع هل
 1 لوألا لوقلاو . هضرا ةداعق ضرألا بحاصلو ع رازلل ةعارزلا نا ليق

 ضرالا عرزو . ابر ءارش اضرا ىرتشا نميف ليق دقو . العفو الوق رهظأو

 تفلت نإف هل تلق . ببسب عرز نم لثم هلو . ببسب عرز نم ةلزنمب هنا
 . هبحاص ىلع نامض امهدحال له اعيمج نيلوقلا يف فالتخالا ىلع ةعارزلا
 . ةعارزلا نم امهنيب ةددارملا امناو هبحاصل نامض امهدحا ىلع سيل لاق

 عرزلا نم ناك امو ملظعلاو زوملاو تقلا لمع ىف رشاعلا بابلا

 نا لقبلاو تقلا لمعي يذلا لماعلا نا بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبا ظفح

 هدي نم هبذجي نا هلمعأ نمل سيلو . ىلوألا ةزجلا دعب ةنس هدي يف عدي نا هل
 . . ىلوالا ةزجلا دعب ةنس ىفوتسي ىتح

 . هدي يف عدي مك لماعلا هلسف اذا زوملا نع رثؤملا ابا تلأسو : ةلأسم
 ناك هجرخي نا زوملا بحاص دارا نا مث راكبالاو تاهمألا لكأي ىتح لاق
 . ىقس ام ءانع هل بسح . كلذ دعب ىقس نإف . كلذ هل

 نا ضرألا بحاص دارأ مث لماعلا هلسف اذإ نامرلا نع هتلأسو : سم
 ائيش هنم لكأ ناك ناو هلام ذخأيو . ىنع ام هيطعيف هءانع رظني لاق .

 . هانع نم عفرو هيلع بسح

 ريثك زومو قوذع هيفو هلمعيل ًازوم لجر ىلإ عفد لجر نعو : ةلأسم
 . هعزتني نا لاملا بحاص دارأ ش انامز هلكأف هريخ برق دق
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 هعرتنيلف هئانع لثم هنم لكأ ام ناك نإف هءانع رظنيو هنم لكأ ام رظني .لاق
 . هدر لماعلا ىلع سيلف هئانع نم رثكأ لكأ ىذلا ناك نإف . دارا نا هنم
 . ىقبي امب هعبتا هأنع نم لقأ لكأ ىذلا ناك ناو

 . لمعلا ةصح نم هل نوكي ام نطقلا راق اذإ لماعلا نع لئسو : ةلأسم
 روقلا هل لاق نم لاقو . تضقنا دق ةرمث هنأل روقلا هل ليق هنا يعم لاق

 نوكي روقلا الا هل سيل لوقي نم لوق ىلعف هل تلق . مضقلاو ليقو ةخيضفلاو
 هتصحب هل مكحي مل نإف هل تلق . ىدنع اذكه لاق . ةصح بشخلا يف هل

 لاق . اشوعقم هتميق هل نوكي له . لاملا بر لام يف رضن ىتح بشخلا نم
 كلذكو هل تلق . لاملا برل رمثلاو بشخلاو راضنلا نوكيو . يدنع اذكه

 دعب ةنس هترمث ليق هنا يعم لاق . هرمثي نا هيف لماعلا قحتسي ك ملظعلاو
 . كلذ ريغ قحتسي مل هئانع رادقمب هنم لغتسا اذإ لاق نم لاقو ىلوالا ةزجلا
 ةنسلا دعب نيتزج هزج دقو . غلبي مل ضغ ملظعلاو ةنسلا تلاح نإف هل تلق

 تلاح موي اهتميق هل نوكي ما هل هتنس يف ترضن ىتلا ةزجلا كلت نوكت له
 دعب ةرمثلا هذه يف لخد نإف . ةنس ةرمث هل هنا تبث اذإ هنا ىعم لاق . ةنسلا
 ناك ناو . ةزجلا يضقنت ىتح هيف ىدنع هلمع هل ناك لاملا ديس ىأرب ةنسلا

 كلذب ملعي وهو . : بر ههني ملو . لاملا بر يأر ريغب هيف لمع وأ هاقس

 دق هلعلو . هل لاملا بر ضرأ يف رضن ام نوكيو هأنع هل نوكي نا ينبجعا
 . اهيف لمعلا يف لخدا نا لاملا بر ههني مل ام ةزجلا كلت هل نوكت نا قحلي
 ةميق هل ناك نا هنا ىعم لاق . ائيش ملظعلا روذج يف هل نوكي لهف هل تلق
 ركي مل ةميق هل نكي مل ناو كلذ هل ناك كلذ ىلع دلبلا لها بساحتيو
 . ةصح اهيف لماعلل له ةرذلا روذج كلذكو هل تلق . يدنع ءىش كلذ يف هل

 نم كرتلا ىنعم ف جرخي كلذ نأل ةصح اهيف هل سيل ليق دق هنا يعم لاق
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 نإف هل تلق . ةنسلا دعب ةروجحم اهنا ةنس كلذ يف نوكي نا الا لماعلا نمو

 راضنلا نوكيو . اهتميق لماعلل نوكي له . لاملا بر ضرأ ا يف ترضن
 . يدنع اذكه لاق . ضرالا بحاصل

 دبع نب دمحم ملاعلا خيشلا طخب ةيشاحلا نم فنصملا باتك نم : : ةلأسم

 لاملا بر هجرخأ اذإ ركسلا لماع يف تدجو هيلع هللا ةمحر دادم نب هللا
 تسيي اذإ نطقلا كارد دح نا تدجوو . زوملا لثم اضيا لوقو ءانعلا هل لوقف

 عجر . اهرسب دسفي مل ةرجشلا

 لاملا بر لمعتسا اذإ انتنس ىنع ملظعلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلاسم
 هعدي نا هيلع مك هجرخي نا دارا مث ةكراشملا ليبس ىلع املظع هل عرزف الجر
 ينعأ ىلوألا ةزجلا دعب ةنس هيلع هل ليق هنا يعم لاق . لماعلا هلغتسي ىتح
 . اذه ريغب هيف فلتخا دقو لماعلا

 عرز لجر نعو بسحا اميف نسحلا نبا دمحم نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 اذه لاملا بر جرخا مث رثكأ وأ ةنس لخي ام لثم وأ انطق وأ القب وأ زوم

 . كلذ هل لحي لهف تلق . كلذ ريغ وأ هيلع هاكش زجع ةهج نم لماعلا
 هذه بحاصل سيلف تفصو ام لعف . كلذ عرز يذلا لماعلل بجي امو

 عرز ام لكأي ىتح فورعم مهس ىلع هطراش اذإ اهنم لماعلا عزتي نأ ةعارزلا

 هلكاي ىتح نطقلا اماو . تابنلا نم يناثلا نطبلا لكأيو تاهمألاو زوملا نم
 هللا همحر يراوحلا وبأ خيشلا عفري ام اندجو ام ىلع اذهو ةخيضفلا ىلإ ةنس
 ةكتفلا دعب ةنس هلكأي نأ هل نا هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع

 ىلوألا ةزجلا دعب ةنس هلكأي ىتح لوقنف لقبلا اماو . اندجو اذكه ىلوألا
 لاقف نامرلا اماو . هلثم انعم لقبلاو اندجو ام ىلع تقلا لماع يف ليق كلذك
 وبأ لاقو . غرتالاو ناجنذابلا كلذكو . ةنس هلكأي ىتحف . ناهبن نع اضيا
 نا الا ةنس هلكأي ىتح نامرلاو حرتالا يف ىري هنا هنع اندجو امم ئراوحلا

 . هئانع ردقب هيفوي نا هلف هئانع لثم هنم هنم لكأي ال
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 هعلق ىلع اقفني وأ هتميق هيطعي وأ جنرتإلاو نامرلا نم بشخلا نم هبيصن هلو
 . هنم كلذ لبقأ مل ةرراضم هعلقي نا بلط ناو . هبشخ لثم ابشخ هيطعي وأ
 ىلع يأ نع عفري هنا هللا دبع ييأ نع اندجوو . ذخ أن اذهبو اذه ريغ ليقو

 لصألا بحاص هعزتنا اذإ امهل لسافلا نامرلاو جنرتالا لماع يف هللا امهمحر
 اماو . لغي ام تركذ اذإ هب مسي ل ىذلا اذه انبتك امناو هئانع ىلإ إ عجر

 كاحلا هذخأيو هيلع بجو دق يذلا هلمعب مايقلا نع هزجعب رذعي الف لماعلا

 انفصو ىتلا راثلا هذه دح يضقني نا ىلل ل لاملا بر كلذ عفر اذإ كلذب

 نم لوق ىلع اذهو . باوصلاب ملعأ هللاو هيل إ يهتنيو راجشالا هذه نم كل

 . كل انفصو اك لمعلا اذه يف ىري

 ناك لجر يف ناثع نب دمحم نب دمحأ نبا نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 كرت راديبلا نا مث كلذ ريغ وأ ةرذو أرب نم هعم رضخو ةرجاز يف راديب هل
 ةرضخلا هذهو هءانع هيلع دريو راديبلا رضخ ام ذخا ىرقنعلا دالوأو لمعلا
 ىذلا باوجلا . كلذ امهل لحي ىتح ناعنصي فيك كردت مل دعب ةعارزلاو
 هذه نم راديبلا هيلا ءعىربو هءانع هيلا درو كلذ ىلع اقفتا اذا امهنا تفرع
 مل و راديبلا نم ةرضخلا يرش لاملا بحاصل اوزاجا دقو كلذ زاج ةعارزلا

 قحلا قفاو ام الا هنم ذخأت الو كلذ يف رظنا . ملعا هللاو هريغل كلذ اوزيجي
 . باوصلاو

 مسا هيلع عقي مل امب لامعلا هاقسف ضرألا يف تبن اميف ليقو : ةلأسم
 نم كردأ امف لاملا بحاص يأرب لامعلا ىقس اذإ هنا ةعارزلا نم ةكراشملا
 وه الو هيف ةرمث الو مهتعارز اورضخ امو الماك لمعلا هيف لامعلل ناك كلذ

 للج يف ةعورزملا راجشألا نم ناك ام امأو . هيف ءانعلاب مهل امنإف هيف هعفنم
 ملو ةلمج لاملل لماعلا ىقسف حنرتالاو بصقلاو بنعلاو نامرلا لثم لاملا
 هلمع هلف لماعلا يقس نم رجشلا رمثأ اذإف كلذ ىلع لماعلا لاملا بر طراشي

 كردي مل امو . هيف هتصح هلف . رجشلا اذه رامث نم ةكردملا ةرمثلا نم هيف
 هيقس يف هئانع ةميق هلف رمث هيف نكي مل ام كلذكو ةميقلا هلف هيف
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 . اثيدح وأ امدق رجشلا ناكو . لخنلا لوصأ يف اسورغم رجشلا اذه ناك اذإ
 اذهو هريغ لاق . لودعلا ىري ام ىلع هؤانع وأ انفصو ام ىلع هلمع ةميق هلف
 اذهف اهنيعب هتعارز نم كلذ نم ءىشب مسي ملو ةلمج هلام لمع يف هلخدأ اذإ
 تسرغ دقو راجشأ للخ ىفو . لخنلا ذخأ اذإ اماو لاملا مسا . هيلع لمتشي
 لاملا ىقس امنا هنال ءيش لاملا بر ىلع كلذ يف يل نيبي الف هيأرب اهاقسو

 . ملعا هللا و ةفورعملا لخنلا نم ةصحلاب

 لمعي الجر ذخأ هنا لاق يذلاو ديعس نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 نا ليق دقف . كلذ يف نيملا فيك لقأب رخآلا لاقو . سدسلاب ةعارز هدنع
 . يواعدلا يف ظفللا ىلع نوكيو . هنيمي عم لاملا بر لوق لوقلا

 جرخي الف تقلا لماع اماو . يدنع اميف نسحلا يبا باوج نمو : : ةلأسم
 بحاص اماو . لوألا ةزحجلا دعب ةنس اهلكأي ىتح تقلا بحاص امهنم دحأ

 ىلعف بشخلا نم هبيصن هلو ةخيضفلاو روقلا هنم لكأي ىتح هجرخي الف نطقلا

 . انفرع اذه

 لاقو ةخيضفلاو روقلا الا نطقلا لماعل سيل نا لاق نم لاقو : ةلأسم
 . ميصقلا هل لاق نم

 مقي ميصقلا بشخ نم هتصح قحتسا اذإ لماعلا نع تلأسو : ةلأسم

 لاقو . ,ضرألا بحاص كلذ هرك ناو تلق . مسقي مث علقي وأ مئاق وهو . هل
 لعفا وأ اهعلقا مئاق وهو بشخلا نم كتصح تنأ ذخ يتصح يقسا ديرا
 يف بجي امف تلق علق نا دعب 3 هتمسقو هعلق لماعلا بلطف . ديرت ام اهب

 ضرا نم هعلقي نا هيلعو امئاق بشخلا نم هتصح ىطعي هنا يعمف . كلذ

 ناك كلذ ىلع اوقفتا نإف . لاملا برو وه هعلق ىلع اوقفتي نا الا لاملا بر
 نم هتصح علقي نا لاملا بر ىلع سيلو . اعولقم بشخلا نم هتصح هل

 . لاملا بر ضرا نم هتصح علقي نا كلذ لماعلا ىلعو هضرا نم بشخلا

 هلسفو اجرتاو انامرو امدك لجرل لجر لمع نا كلذكو تلق : ةلاسم
 لومعملا دارا نا هل حصي امو كلذ نم لماعلل تبثي ام لمعلا ليبس ىلع هل
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 ردقب هنم لغتسا اذإف انعم تباث كلذف كلذ دري مل وأ لمعلا نم هجرخي نأ هل
 اعوطقم رجشلا نم هتصح هلو كلذ هل ناك هجارخا لاملا بر داراو هانع

 رايخلا لاملا برل هانع ردقب هنم باصا دق لماعلا نكي مل ناو . هتميق ىطعي
 هكرت ءاش ناو اعوطقم رجشلا نم هتصح ةميقو هانع هاطعاو هجرخا ءاش نا

 . هل لعف ءاش كلذ اميا هلف هيف هانع ردقب هنم بيصي ىتح هدي يف

 هلكأ اذإ زوملا لماع يف لوقت امو دمحا نب نسحلا ىلع يلا نع : ةلأسم
 ءىش هنم حرط دقو لاملا بحاص هجرخا ش تانبلاو تاهمالاو نيتنس وأ ةنس

 لكأ اذإ هنا نيملسملا راثآ ىف دوجوملاف هنم هل نوكي ام . جضني ام دعب هنا الا
 الساف ناك اذإ كلذو ءيش هل نكي مل لاملا بر هجرخا مث تانبلاو تاهمالا

 حرطيل رصق دق ىذلاو . حراطلا لماعلل نولعجي مهنأ ةنسلا هيلع ام اماو هل

 هجرخا اذإ اذه يف ءانعلا الا لماعلل ىري ال اضعب نال ريثك اذه يف فالتخالاو
 الا هنم ذخأت الو كلذ عيمج يف رظنا كلذ ىف لدعلاب ملعا هللاو لاملا بر

 . باوصلاو قحلا قفاو ام
 ضرالا بحاص دارا مث دامسلاب هكراش اذا تقلا لماع ىفو : ةلأسم

 نا ضرالا بحاصلف هدامس نمثو هانع ردق لماعلا ىلإ راص اذا لاق . هجارخا

 . هجرخي

 هجارخا لاملا بحاص دارا اذإ هءانع تقلا لماعل نأ يلع يبا نع : ةلأسم
 سيلف . هيف رمثي تقو هلف لقبلا اماو . هجارخا هلف هانع ردقب لكأ اذإف
 . هتقو ىلإ تقو هلف لصبلا كلذكو هتقو يضقني ىتح هجارخا لاملا بحاصل

 لمعي ىذلا لماعلا يف يدلو تركذو ىنايسبلا ىلع نسحلا يبا نع : ةلأسم
 قحتسي 1 ىلإ هسفن جرخا وه وأ لاملا بحاص هجرخا اذإ راجشالاو عرزلا

 كلذكو تلق ةنسلا لوحت ىتح وأ . ةزج ىف ملظعلا لثم عرزلا ىف لمعلا

 نم سانلا نمف هيف فلتخم اذه نا ملعاف لصبلاو لقبلاو زوملاو جمرتالاو تقلا
 . كلذ ريغال لمع امم ءانع لماعلل لعجو . ةلماعملا زجي مل
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 لماعلل ناك لاملا بحاص وأ لماعلا عجر اذإو . ةلاهجلاب لاق نم اضيأ مهنمو

 لمعب فورعم زب هلمعي فورعم لام ناك اذإ نورخا لاقو . هانع ام
 هانع هل نورخآ لاقو . ةدملا ىضقنت ىتح ةعجر امهدحال نكي مل . فورعم
 نورخا لاقو . ىضقنت ىتح هجرخي الو ةصحلا هل تتبث تتبث رضخ اذاف رضخي م ام

 . هجارخا هل مث . ةنس لماعلا هلكأي ىتح لصبلاو لقبلاو ملظعلاو تقلا ي

 ردق لماعللو مودي امم جمرتالاو راكبالاو . ونثلاو لوألا لكأي ىتح زوملا ىف و
 هلكأي ىتح هكرتي وأ . هؤانع لماعلل امنا اضيأ اذه لك نورخا لاقو . ه

 كلذكو تلق . هللا ءاش نا كلذ يف ربدتف ريثك اذه يف فالتخالاو . هانع ردق

 ملعاف . ةميقلاب كلذ نوكي له لخنلا دصح اذإ وأ لخنلا تبن اذإ لخنلا
 يف لخد اذإ لخنلا ىف كلذ توبثب لومقن نحنو . اضيا اهيف فلتخم لخنلا نا

 لاملا برل الو . كلذ كرت هل سيلف مولعم لمعو . مولعم ءزجب لخنلا ةاقاسم
 نع ةنسلا تءاج اك ةرمثلا دصحي ىتح اهب مايقلا هيلعو ٠١ هتصح . هجرخ نا

 لاق ضعبو . ربيخ لهال رجشلاو لخنلا هتلماعمو . كلذ يف يع هللا لوسر
 كرت لماعلل سيلف أربتي وأ لمعب امئاق تبث اذإ لاق ضعبو هانع هلف عجر نا
 نال ةعارزلا ريغ لخنلاو جارخالا تقو يف الا هجارخا لاملا برل الو هلمع

 كلذ نع ىهن ثيداحالا ضعب يفو فالتخا ةعرازملا يفو . ةتباث ةنس لخنلا ين

 . هللا ءاش نا كل تفصو ام ربدتن

 ةرذلاو ربلا لمع يف لجرلا ذخأي لجرلا نع ديعس وبا لئسو : ةلأسم
 هيطعي ىذلا ءزجلا كلذب هل اهلمعي نا لمع اهيف هل سيل الامعأ هيلع طرتشي
 . هللا ءاش نا طرشلاب تباث وهو هيلع كلذ زوجي لاقف . ةرذلاو ربلا نم

 ةدايزلا نم اهنم ءارشلاو اهعيب اهعيبو ةعارزلا يف فاصنلا رشع ىداحلا بابلا

 رثألا نم ةفاضملا

 ةرشع فصانملا ىلع ةكردم ىهو اهداصح لبق ةعارزب فصان لجر نعو

 يقب ام لخادللو . ةرفقا
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 . رخآلا لماعلا ىلع وأ لوألا لماعلا ىلع ةاكزلا نم فصن وأ عبر هل ناك ناو
 ةرجالاو لوالا ىلع ةاكزلاف . ةكردم ةعارزلا تناك نإف تفصو ام ىلعف

 كلذف هئانعب ةعارزلا نم يقب ام ىلع اقفتي نا الا هلثم رجأ رخآللو . ةلطاب
 بجب ةرمثلا عيب هنال لطاب اضيا كلذف ةكردم ريغ ةرمثلا تناك ناو . امهيلا

 لك ىلع ةرجا رخاللو كلذ زوجي الف ةلوهجم ةرجا وأ اهكارد لبق ىمسم
 لعج نوكيو ةكردم ريغ ةرمثلا نوكي نا الا لوالل لمعلاو هلثم رجا لاح
 هنا لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دقف ةعارزلا كلت ىف هئانعب ةبرجا ةرشع هل

 ةعارزلا كلت يف هينع ىذلا هئانعل ةرفقألا ةرشعلا كلت هل امنا دصق اذا زئ
 وهو زوجيال اضيا كلذ نا لاق نم لاقو . امهنم هيلا هب ىربي رخالل ةعارزلاو
 ناك اذاو لوألل لمعلا نوكيو . هلثم رجا هل نوكيو زوجي ال هنا يلإ بحا
 مهناف لاح لك ىلع لمعلا هل ىذلا ىلع ةاكزلاف هلثم رجا رخاللو لوالل لمعلا
 ةاكزلاف . تكردا دق ةرمثلاو هوجولا نم هجوب ةفصانملا تتبث اذاو . كلذ
 . هيلا كلذف ةعارزلا نع رخآلا كلذ ىدؤي نا الا كلذ لوالا ىلع

 هدنع لمعي لجر هذخأ لجر نع هللا همحر ديعس ابا تلأسو : ةلأسم

 عاب مث رضحي مل و اهاكزو ضرالا مضرف فورعم مهسب ةكراشملا ليبس ىلع
 عيبلا تبثي له . لاملا بر يأرب ىمسم بحب هريغ ىلع ضرألا هذه نم هانع
 بر دارا نا ةعجرلا امهدحا دارا نا لاملا برل وأ ةعجر امهدحال نوكي الو

 نوكت ما لمعلا كرتي نا رخآلا دارا وأ ءانعلل يرتشملا هل لمعي ال نا لاملا

 ءانعلا عيب ةزاجا يل نيبي الف لاق . اضقتنم عيبلا نوكيو . كلذ يف ةعجرلا مهل
 نا اماو . لصالا يف الطاب عاب دق نوكيف ةرمثلا نم هتصح عيبي نا اما هنال
 عيبو هريغ ىلع نيد هنال الطاب كلذ نوكيف لاملا بر ىلع انومضم هل عيبي
 ءانعلل يرتشملا لخد دقو كلذ يف هجولا اوملع نإف هل تلق . زوجي ال نيدلا
 نوكي نا ينبجعي لاق . كلذ يف مهمزلي ىرت ام رضحي مل و ارضحف لمعلا يف
 لوالا لماعلل لمعلا لصا
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 ناك نا نمثلا در لوألا ىلع نوكيو لمعلا نم لخد اميف يناثلا ءانعلا نوكيو
 نا كلذكو هل تلق . هملس نكي مل نا ءىش هل نكي مل الاو . هملس دق

 نوكيو لوالا لماعلل لمعلا نوكيا ةرمثلا تدصح ىتح امهدحأ ضقني مل
 امماتتي نا الا تفصو ام ىلع ينبجعي اذكه معن لاق . لوالا ىلع يناثلل ءانعلا

 مهب غلبي ال نا وجراف افوصحم ةفرعمو ةرمثلا داصحو كلذ ةفرعم دعب نم
 تلق . لاح ىلع يلإ بحا ناك كلذ اوكرت نا . ملعا هللاو ابر ىلإ كلذ
 ىلع اوقرتفاو ءانعلا نمث لوالا ىطعاو .لمعلا يناثلا ذخاو كلذ اولهج نإف

 لاق . كلذ ىلع مهدحا تام نا نيكلاه مهارتا هيف مكحلا اوفرعي مل و . كلذ

 ءانعلل يرتشملا ناك نإف هل تلق . كالهلا ىلا يدنع مهب غلبي ال نا وجراف

 كلذ نم ءىش عفن لوصح هل ىرتأ . اهدصح ىتح ةرمثلا لمع ىذلا ريغ

 ناك ءىش اذهل نوكي الو لوالل لمعلاو . رخآلا لماعلل ءانعلا نوكي وأ
 مكحلا ىرت فيك رخآلل هارتشا وأ رخآلا هالو مث هسفنل ءانعلا ىرتشا يرتشملا
 امناو مكحلا يف هدقع تبثي الو زوجي ال ءارشلا نا يعمف لاق . مهنيب كلذ يف
 ملسو هانع رادقم لوالا لماعلا ىلإ راص اذإ يضارتلا ىلع مهعسي نا توجر

 ملس امو هيف ىنع دق امب ملستلا ىلع هضبقو هيف ىنعو يناثلا ىلإ قحتسي ام
 ءانعلاو لوالل لصالا ناكو عيبلا يدنع تبثي مل مكحلا ىلإ: اوعجارت ولو هيلا

 هارتشا ناك ءارشلاب قح اذه ىف يدنع ءارشلا بحاصل سيلو رخالا لماعلل

 جورخلا دارا اذإ لاملا بر ىلع هانع لماعلا عاب ناف هل تلق . يناثلل وأ هسفنب

 عيبلا نا يعم لاق . دساف وهو لوالا لثم اذه نوكيا كلذ ىلغ اقفتاو هنم
 مل اذإ لوالا لثم يدنع هيلع عقي الف هيلع ءانعلا در اماو لوالا لثم هسفن
 يدنع لاق . اذه ىف هلثم وه لاملا بر ريغ كلذكو هل تلق . عيبلا ىلا دصقي
 كلذ يف ظفللا فيكف هل تلق . عيبلا طرش ريغ نم ناك اذإ اذه يف هلثم وه
 يناثلا ىلإ لوالا لمعلا ىربي لاق . هريغ وأ لاملا بر ءانعلا دري ىذلا. ناك
 دق لوقي ناك ام وأ عبر وأ سدس ضرألا هذه يف قحتسي امم هتصح نم

 نم كيلإ تيرب
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 بح وأ مهاردلا نم اقفتا ام رخالا لخادلا هيطعيو ضرألا هذه ىف يتصح
 ىلع كلذ اولعف اذإف . طرش ريغ نم رخالل ةصحلا ريصت نأ دعب . ىمسم
 اذه زوجي ال هنا لاق نم لاقو . لوقلا ضعب يف يدنع كلذ زاج ةفصلا هذه

 دق يذلا هئانع نع دري ام هيلع دري امناو هنم دلوتمو . عيبلا ببس ىلع هنال

 كلذ نال ةحلاصملا الو درلا نوكي ةصحلا هذه نمث نع ال ةصحلا هذه يف هينع
 ريغب هريغ ىلإ هتصح نم لماعلا ىرب ناف تلق . يعم ةصحلل عيبلا عقوم عقي

 ةصحلا تبثت له لاملا بر ريغ مث كلذ زيجي نم لوق ىلع لاملا بر يأر
 ةصحلا بحاص ىلعو ةكراشملا زيجي نم لوق ىلع تبثت اهنا يعم لاق . رخالل
 موكحم ةنامالاو ةارجلا يف لوألا هكيرش لثم هلمع ةماقا يف لاملا بر رضحي نا
 لخادلا لماعلا اذه نا لاملا بر لاق نإف هل تلق . هريغ وأ وه ناك كلذب هيلع

 يعدملا نم لوألا ماقم موقي هنا وه لاقو ةنامألاو ةارجلا يف لوألا ماقم موقي ال
 لماعلا فرع نا هنا يعم لاق . اذه يف امهنيب مكحلا نوكي فيكو . امهنم
 ةنامالاو ةأرجلا ف هوار نإ اف . لودعلا ىلإ كلذ ف رظنلاف امئاق ناكو لوألا

 لثم ةنامألاو ةأرجلا يف هوري مل ناو . لاملا بر ىلع كلذ تبث لوألا لثم
 ةنامالاو ةإرجلا يف لودعلا رظن يف هلثم رضحي نا ةصحلا بحاص ىلع ناك لوألا
 لوقلا نا يعمف يناثلا مكحلا يف ةصحلا تتبثو لوالا لماعلا رما باغ ناو
 .لمعي اك ةصحلا هذهب لمعلاب مكحلا يف مايقلا ريغ هيلع سيلو هنيمي عم لوق
 ف لرالا لماعلا نود هنا لاملا بر حصي نا الا اهيدؤي ىتح لامعلا نم هلثم
 دارأف لاملا بر . دنع لمعي نأ لماعلا دري مل اذإف هل تلق . ةنامألاو هأرجلا

 لك نم كيلا تئرب دق لاق اذإ لاق . هئانع نم هيلا ىربتو هلمع نم جورخلا
 هاه ق هتصح هل نوكتو اذه :ي الف ةعطقلا هذه يف كدنع تينع ام
 ةضح نم ةعطقلا هذه يف يل ناك اه نم كيلا تئرب دق لاق ناو . ةعطقلا

 ةفضانملا نوكت فيكف هل ليق . امهنيب ةتباث ةكراشملا تناك اذإ هيلع كلذ تبث
 هب تبثي يذلا ىنعملا اوقفاو اذإ مهظفل نم فراعتي ام ىلع ةفصانملا دارا نا
 . ةكراشملا ي طرشلا توبث مكح
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 اهسدس وهو ةعارزلا وأ ضرألا هذه نم يتصح كتفصان دق لاق نإف هل تلق
 له دصحت نا ىلإ اهب مايقلا كيلع نا ىلعو اهفصن كلو اهفصن يل نا ىلع

 . ةكراشملا تبثي نم لوق ىلع تباث هنا يعم لاق . اتباث اذه نوكي

 نيطلا لبو ةعارزلا يقس يف ةرجالا رشع يناثلا بابلا

 . هيلع نامض الف كلذ رسكناو امالغ وأ ةباد وأ اروجنم لجر ىرتكا اذإو
 ةبادلا وأ مالغلا قرس لاق اذإو . هلمع يف هتقاط قوف هيلع لمح هنا حصي مل ام
 . ىعدا ام حصي ىتح نماض وهف

 ءاجف انيط ريصي ىتح بارت يف ءاملا هل يقسي الجر رجأتسا نمو : ةلأسم

 يف لامعلا كلذكو هؤارك هلو ريجالل كلذف انيط راص ىتح هاقسف ثيغلا
 ىقسف نامزلا نم اتفو يقسي نا مهنم دحاو لك ىلع نيذلا ءاكرشلاو ةعارزل
 : تقو يف ثيغلا ءاج ش كلذ ى مرغ ىف هردغو رج زلاب ىقس نم مهنم

 ءاج يذلل ثيغلا نا ليقف مرغي مل يذلا هيلع دري نأ مرغ يذلا لوألا بلطن
 اروث ىرتكا نم نا دجوي كلذكؤ ائيش هيلع دري نا هيلع سيلو . هتقو يف

 ولو ةصحلا هل هنا ترمثا ىتح ضرألا ىقسف ثيغلا ءاج مث ضرأ يف ةصحم
 . ائيش ضرألا يف روثلا رجزي م

 امايأ هيلع اورجزف هيلع نورجزي اروجنم اورتكا رئب لهأ نعو : ةلأسم
 هوكرتف اروسكم جرخاف رسكف رئبلا فوج يف مهبيكرت نم روجنملا عرص مش
 بلطي هبحاص ءاجو فيصلا ءاج ىتح هبحاض اوملعي م و هريغ اوذخاو

 ' 'نادهاش مهيلعف اثالث وأ نيموي الا هيلع رجزت ملو رسك اولاقف هءاركو هروجنم

 . هروجنمو هءارك هوطعا الإو رجزلا يف رسكنا هنا
 كروث ىلع يلرجزا هبحاصل امهدحأ لوقي نيعارز نيلجر نعو : ةلأسم : :
 . مايأ ةثالث ىروثب كل رجزا اناو . مويلا
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 اذهو لجا ىلإ ىلإ هيلثمب ةب ءىشلا لثم يدنع اذهو زوجي ال كلذ نإف . مايأ ةعبرأ و .أ

 ف رجألا نم اذه امناو عويبلا نم يدنع سيل اذه هريغ لاق . زوجي الام

 . لطاب يدنع.. نكي مل ةلاهجلا هلخدت ال فورعم ءىش ىلع اقفتا اذاف لامعالا
 يعمف . ةرقبلا تمزر مث دحال ةرمث رجزل ةرقب رجتأي يذلا اماو : ةلأسم

 يف ةرجالاف ةفورعم مايا وأ ةفورعم رهشا فورعم دح ةرجالل نكي مل اذإ هنا
 يارب اهمترجإ تناك تمزر مث ائيش رجتملا عم ةرقبلا تلمع نإف . ةفيعض كلذ
 ةاشلا رعب لثم يدنع وهف دامسلا اماو . هتلمع ام لثم يف اهلثم ةرجا لودعلا
 ةفورعم ةرمث يف ةصحب ةرقب رجتأي ىذلا امأو كلذ يف رظنا اهلبق ىتلا ةلأسملا يف

 ضعبو . كلذ زوجي ضعبف ةرجالا جرخم ال ةكراشملا جرخم جرخي . اذهف

 هلو ةرمثلا رجزل مايقلا ةرقبلا بر ىلع نوكي هزيجي نم لوق ىلعف هضقني
 اهلثم لمع يف اهلثم رجا تلمع اميف ةرقبلل لعجي كلذ ضقني ىذلاو . هتصح

 . لودعلا يارب

 جاتحا عرزلا ربك املف هل يوط يف اريجأ رجأتسا لجر نعو : ةلأسم
 امئاو ليللا رجزت ال رخآلا لاقو . ليللا اورجزا يوطلا بحاص لاقف ءاملا ىلإ

 مهيلع لمحي نا هل سيلف . لمعلا دنع طرش مهنيب نكي مل و . راهنلا رجز انيلع
 يف اولمع نإف راهنلا يف ةحار مهل نوكت نأ الا كلذ اوهركا ذإ ليللا لمع

 اذإ ليللاب اورجزي نأ مهيلعو اسأب كلذب رأ مل راهنلا يف مهتحار ردقب ليللا
 مهلو مهيلع ديعس وبأ لاق . مهعرز ىلع اوفاخو ةعارزلا ىفكي ال مهرجز ناك
 . ةفورعم ةنس تناك اذإ راهنلاو ليللا ىف ازجالا نم رجزلاو . عضوملا ةنس

 لاق . ةرذ وأ ارب مسي مل ةرجاب عرز يف رجاتسا لجر نعو : ةلأسم
 ةراجالا لثم هلف لاحلا 'كلذ ىلع ناك اذإف . اهظح فرعت ال ةراجا زوجت فيكف
 ذخاو . لفسالاو ىلعالا كرت اوفلتخا نإف مايألاو روهشلا ددعب بحلاو مهاردلا
 . كلذ نم طسوألا

 نب مشاه ىلإ ناميلس نب دمحو ةفيذح يبا نب العلا باوج نم : ةلأسم
 فصنلا لمعف فيصلاو ةرذلل كوكم ةئامب ادبع رجاتسا لجر نعو. مهجلا
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 ىلإ رجاتسملا عفرو رجاتسملا دلب ريغ رخآ دلبب هالومو دبعلا رف ش نامزلا نم

 عضوم ناك نإف . هالوم ىلع جتحي ىتح وأ هيلع راجيتسالاب يلاولا رم ايأ يلاولا

 . ةراجالا لبق هيلع جتحا عرزلاب هيلع جاجتحالا رضي ال ثيح نم ابيرق ىلوملا
 ىفاو ناف . كلذ هملعاو ىلوملا ىلع جتحاو ةراجالاب يلاولا رما اديعب ناك ناو

 هيلع تناك . لماعب فاوي مل ناو هيلع رجوتسا ام هيلعو هلمع هل ناك لماعب
 اندنع كلذف هيارب رجأتساو دبعلا باهذ ىلع لجرلا دهشا نا هنعو . ةراجالا
 . كلذب ىلوأ ىلاولاو ةالولا نم ابيرق ناك اذإ زوجي ال

 سودا ىنرجأتسا كلماع هل لاقف لجر ىلإ ءاج لجر نع لئسو : ةلأسم
 يعم لاق . لوألا مأ رخالا ةرجالا مزلت نم سد بهذا لاملا بحاص هل لاقف
 . لوألا ىلع ةرجالا نا

 ىمسم بحب رهش لك وأ موي لك لجرلا هرجأتسي روثلا يفو : ةلأسم
 ىا مث رهشلا نم امايا روثلا ىلع رجزام دعب وأ كلذ لوأ ىف ثيغلا باصاف
 لاق . ةمات ةراجالا هلو روثلا بحاصل ثيغلا نإف عرزلا ىقسف ثيغلب هلل
 اذكب موي لك وأ رهش لك عرزلا اذه هل يقسي هرج ًأتسا نا يراوحلا وبأ

 لك هيلع رجزي هرجاتسا ناو . ةمات ةراجالاو روثلا بحاصل ثيفغلاف . اذكو
 هل امناف ثيغلا باصاف عرزلا اذه لقي ملو اذك وأ اذكب رهش لك وأ موي
 . عجر اذكه رهش ةراجا وأ موي ةراجا

 يف اريجا ىرتكاو ىمسم بحب هضرا لجر نم ىرتكا نمو : : ةلأسم

 نع ضرألا بحاص وأ ريجالا عنتماف . اهبح دسفاف ءادلا اهيلع ىأ ش هتعارز
 ىلع الا ردقا سيل ةعارزلا بحاص لاقو اديج ابح بلطو بحلا كلذ ذخأ
 اذإ ضرألا هذه ريغ 4 هيطعي هن اف كتعارز نم الا !ا كيل . الو ىتعارز
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 كلذ ريغو لمعلاو اهيف ةراجالاو ةعارزلا ف ةكرشلا رشع ثلاثلا بابلا

 فصن هروث ىلع امهنم دحاو لك رجزي امهل نيروث ىلع اوكرتشا موق نعو
 لوقأف . ائيش يناثلا رجزي ملف ثيغلا باصا مث نيرهش امهدحأ رجزف رجزلا

 اءرجز يذلا ىلع رجزي مل يذلا دري مث نيرهشل روثلا كلذ لثم ةراجا يف رظني
 . كلذب ةفرعملا لهأ نم لودعلا هاري ام ىلع رهش ةراجإ

 يقسي نأ مهنم دحاو لك ىلع نيذلا ءاكرشلاو ةعارزلا يف لامعلاو : ةلأسم

 ثيغلاب لجو زع هللا ءاج مث كلذ يف مرغو . رجزلاب ىقس نم مهنم ئقسف انقو
 لاقن . مرغي لا يذلا هيلع دري نا مرغ ىذلا لوألا بلطف رخألا تقو ى

 نيلجر لثم كلذو . ائيش دري نا هيلع سيلو . هتقو يف ءاج ىذلل ثيغلا نا

 ءاج ىذلل ثيغلاف ثيفلا باصأف رجزي يناثلا ءاج ش نيرهش امهدحأ رجز

 رخآلا ءاج مث ارهش امهدحأ ئقس اذإ إ جلفلا كلذكو . ةلماعملاب امناو هتقو يف

 نيريجالاو ةلماعملاب اذه امناو . هتقو يف ءاج ىذلل ثيغلاف ثيغلا باصاف ىقسف

 . نيروثلا ىلع
 روجنملا وأ ةرقبلا تفلتف اروجنم وا ةرقب رجأتسا نميف ليقو : ةلأسم

 . روجنملا رسكو ةرقبلا تومب ةنيب رضحي نا الا روجنملاو ةرقبلل نماض وه لاقف
 ضبقي نم ىلع كلذ امناو ءاركلا يدؤي نم ىلع مرغ ال ليق دقو هريغ لاق
 . ءاركلا

 امهدحا لوقب نيعراز نيلجر نعو هللا دبع يبا نع دجوي اممو : ةلأسم
 لاق . مايأ ةثالث يروث ىلع كل رجزا انأو . مويلا كروث ىلع يلرجزا هبحاصل
 لاق زوجي ال ام اذهف لجا ىلإ هيلثمب ءىشلا نم يدنع اذهو زوجي ال كلذ

 اذإف لامعالاو ةرجالا نم اذه امناو عويبلا نم سيل يدنع سيل اذه هريغ
 . الطاب يدنع نكي مل ةلاهجلا هلخدت ال فورعم ءىش ىلع اقفتا

 ىلع ريدايبةتس اهل ذخأيو ايوط هل عرزي نا الجر رما لجر نعو : ةلأسم

٢٢٨



 هرما اك ريدايب ةتس لجرلا اذه ذخأف ةمولعم ةقفن مهنم دحاو لكل راديبلل نا

 روذبلا نم ائيش اورذبو ةعارزلل ضرألا ةيكزتو مضرلا يف اوؤدبف . ىوطلا بر
 نالجر ريدايبلا نم مهكرت مث اهتعارز اودارا ىتلا ضرالا يف روذبلا اولمكي و
 ةلمجب ةعبرألا ماق دقو ريدايب ةتس ةقفن اوفوتسي نا ةعبرالا ريدايبلا بلطو

 ساسالا ىلع ةصصاحملاب ةقفنلا مف بجي امنا وأ ة ةتس ةقفن مل بجي امف ةعارزلا

 هذه يف تبنت ام ىلع اهطرش ةقفنلا هذه تناك اذإ هنا يعم لاق . ةتسلل اهنا

 نم جرخف . ةفورعم ةقفن ريدايبلا ةتسلا هذه نم راديب لكل نا ىلع ةكراشملا

 همكحب جرخ دقف . هنم هيربت ىنعمب جرخ نم طرشلا اذه ةلمج نم ريدايبلا هذه

 مكح ريدايبلا نم يقب نملو ةكراشملا هذه نم هل همزلي امو همزلي ام هنع طخناو

 ةطراشملا تناك نإف هل تلق . كلذ ريغ هل سيل هيلعو . هل وه امم هطرش
 نوقحتسي له . اهلك اهتعارز نع ريدايبلا رصقف .ةفورعم ضرأ ةعارز لع
 . اهوعرزي مل ضرألا نم اوكرت ام ردقب مهنع حرطي ما تسسا ام ل ةقفنلا
 ام مهلو هلمع مهيلع تبثو . مهيلع طرشام لمعب نوذوخام مهنا يعم لاق
 لمعلا كرتب اورذعيو رذع ةلزنمب اولزني نا الا هيلع ةقفنلا ا ام مل طرش

 كلذ ىلع ةقفنلا ةلمج نم مهل نوكي نا كلذ عم ىنبجعيف . كلذ نم ءىشب
 . مهل رذغلا توبلب اولمعي مل ام ردق مهنع طقسيو . هنم اولمع ام ردق لمعلا

 ليق دق هنا يعمف لاق . وه ام هلمع هب مهيلع تبتي تبثي ام ىنعم امو هل تلق

 ةرمثب ةفورعم ماهسب ةفورعم ضرأ ىلع ةكراشملا تعقو اذإ هنا ليق ام ضعب يئ

 تلق طرشلا بجويو ةكراشملا تبثي امم اذه ناك . ةفورعم ةنس ىف . ةفورعم

 يف مهلثم رجأ مهل نوكي له تفصو ام ىلع نكي مل و الوهجم كلذ نإف هل
 اومماتتي مل نإف هل تلق . كلذ ىلع اومماتتي نا الا يعم اذكه لاق . ةعارزلا هذه

 امب اوموقي نا مهيلع له . كلذب مهل مكح وأ لثملا رجا اوبلطو كلذ ىلع
 مكحلا فيك مأ اهداصح ىلإ اهيف اونعت ام مه بسحيو ةعارزلا نم اورضخ
 طرشلاب ةعطاقملا نكت ل ولو هنا لوقلا ضعب يف هنا يعمف لاق . كلذ ى
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 ةكراشملا هذه ليبس ىلع اورضخ املكف ةكراشملا ليبس ىلع تناك اهنا الا ةتباث

 ال ةلماعملا ىف دلبلا ةنس ىلع مهيلعو مهف تبث الوهجم ناك ولو . لاملا اذه يف
 مهل سيل ليقو . اهيلع اومماتتي نا الا ةلوهجم اهلصا اهنال ةكراشملا ببس ىلع

 طرشلا ناك نإف هل تلق . اولمع ام عيمج يف لثملا ةرجال ءانعلا الا كلذ يف

 بح ةبرجا ةعست روث لك ضرالا هذه رجز ىلع ةرقبلا هذهل نا ىلع مهنيب
 ةلمج ةعارز ىلع نوقابلا قطي مل نانثالا مهكرت نا املف لامع ةتس مهنا ىلع رب

 رقبلا ةرجا ثلث مهنع طحي نا اوبلطو . ضرالا هذه نم ةكراشملا هيلع عقو ام

 ةرجالا تناك اذإ هنا يعمف لاق . كلذ مهل له ةعارزلا نم اوصقتنا ام لجال

 . ةفورعم ةنس يف ةفورعم ةرمثب ةفورعم ةرجاب ةفورعم اضرا اهيلع رجزيل رقبلل
 ةتباث ةراجالا هذه نا لوقلا ضعب يفف رجزلا يف ةفورعم ارهشا اوطرتشي مل و

 طرشلا ناك ناو . كلذ ىلع اومماتتي نا الا ةلوهجم ةضقتنم اهنا لوقلا ضعب يفو

 ةرجالاو طرشلا نا يعمف . لوقلا نم ىضم ام ىلع ةفورعم ارهشا اهرجز ىلع
 ىلعو . هيلع اوقفتا ام وهف ءىش ىلع اوقفتي نا الا لاملا برو لامعلا ىلع ةنباث

 رذعب الا هنم جرخم مهل سيلو . كلذب ءافولا لامعلا نم ةكراشملا هيلع عقو ام

 ةنامالا وأ رجلا ىف هتكراشم ىنعمب هلثم لاخدا هيلع ناك رذع هل بجو نمف

 تفصو ام ىلع طرشلا ناك نإف هل تلق . اهب بلاطم ةتباث هيلع ةكراشملاو

 ءىشب نوقابلا ماقف برهلا وأ ةبلغلا ليبس ىلع المعي ملف لامعلا نم نانثا عنتماو
 ةتباث رقبلا ةرجإ نوكت له . ةكراشملا هيلع تعقو ام نود ضرالا ةعارز نم
 الو صقنت الو . ةتباث تناك اذإ اهنا يعم لاق . ءىش اهترجا نم ضقني الو

 ةتباث ةرجالاف . هب ةكراشملا طرش ىنعم ليحتسي رذع ةلزنمب كلذ يف لزنت

 ةرجالا تناك ناو . ءىش اهيلع رجزي مل و ةعارزلا نم ائيش اهيلع عرزي مل ولو

 اهلمعتسا ناو كلذ ضقني رجتوملاو زجوملا نم ةرجالا ضقني مل نا ةضقتنم
 ةرجا ال . هريثك وأ كلذ ليلقب اهلمعتسا امب اهلثم ةرجا اهل امناف . رجتومل
 . اهانعم ضقتنملا ةطورشملا
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 مئاقلل له امهدخا باغ نيكيرش نيب ةعارز نع ديعس وبا لئسو : ةلأسم

 ةصح ةرجالا يف كلهتسا ولو اهلك ةعارزلا ذخأ مكحلا هجو ىلع ةعارزلاب امهنم
 ناك اذا هب موكحم كلذ نال كلذك يدنع جرخي هنا يعم لاق . اهلك بئاغلا

 لضف نا تيأرأ هل تلق . مكحلا مدع دنع زئاجلا نم ههبشي امب وا مكحلاب كلذ
 لضفلاب بئاغلا ىلع هل مكحي له ةرجالا نم هتصح دعب نم ءىش بئاغلا ىلع

 . مكحلا يف كلذ تبث اذإ هنا يعم لاق . اهسفن ةعارزلا نم ةصحلا هل سيل م

 كلذكو هل تلق . كلذب ذخا رضح ول ناك اذإ بئاغلا لام يف ازئاج كلذ ناك
 يدنع هلك لاق , مكحلا ىنعم ىف ىضم ام ىلع مكحلا ىف هلام زئاجلا يف هل
 ىرت لهف هل تلق . يدنع ءاوس هلك كلذب ذخا رضح اذإ ناك اذإ ءاوس
 رضخ اذإ ىنع ام ردقب هل بسحي نا هتعارز نع عرازلا باغ اذإ نوكي نا

 مئاقلل كلذ سيلف اكيرش ناك نا هنا يعم لاق . اهب مئاقلل اهلك ةعارزلا نوكتو

 ىلعف لماعلا اماو .ارضاح ناك اذإ همزليو . ةرجالا بئاغلا ىلع امناو ةعارزلاب
 . كلذ هل ىري هلعلف ريجالا ةلزنمب هلعجيو . ةكراشملاب لمعلا تبثي ال نم لوق

 تلق . كيرشلا لثم يدنع وهف ةكراشملا ىنعمب لمعلا تبثي نم لوق ىلع اماو

 يف نوكي له هتصح نم ءىش هتمزل ىتلا ةرجالا دعب بئاغلل لضف نإف هل

 لاق . نامض هيلع نكي مل هنم عييضت ريغب تعاض نا ةناما كلذب مئاقلا دي

 ليق دقو . لدعلاب ةمساقملا نكمت مل اذإ نامض ناك اذإ كلذ ليق دق هنا يعم
 . هلام ةلمج يف هكيرش ةصح نم ذخأ امل نماض هنا

 هنا اهكرت مث اهساهف اهعرزيل اضرا رجأتسا نم دمحم وبا لاقو : ةلأسم
 مل نإف اهتراجا هيلع تبث دقف مولعم عرز وأ مولعم تقو ىلإ اهرجأتسا نا
 . اهبر نع اهلغشي ام رادقم الا ةراجالا نم هيلع نكي مل ةفورعم ةراجا مسي

 لخدي مل ام اهدري نا هلف اضرا ىرتكا نم انباحصا ضعب لاقو : ةلاسم
 ضرألا حاط اذإ نورخآ لاقو . ءاركلا همزل يقسلا يف لخد اذإف يقنلا يف
 . ءاركلا همزل دقف اهساهو
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 بلطف ارب اهعرزف رب بحب اضرأ لجر نم رجأتسا لجر ىف لاقو : ةلأسم
 بح نم كيطعا رجأتسملا لاقو ةعطقلا بح نم هيطعي نا ضرألا بحاص
 كلذكو هل تلق . هيلع طرتشي ثي نا الا ءاش ثيح نم هيطعي نا هل نا تيئش

 ثيح نم هيطعيو معن لاق . فورعم مهسب مهل نيعي ل اذإ ريجألاو فيئاشلا

 . ءاش

 فوخ هل ضرع ش احيحص ;ءانط ءام هنم ىنطا اذإ كلذكو تلقو : ةلأسم

 لطعف رما هل ضرع ش ةحيحص ةرجأ ةرقب هنم رجتت :ئا وأ ةعارزلا لطعف جرخو

 ةداعقلا ةتباث وأ كلذ نم ءىش ىف رذع هل له ءادلاب ةعارزلا تجهذ وأ ةعارزلا

 ةفورعم ارهش وأ ة ةنس احيحص ءاملا ىنط اذإ اماف . ءاملا ءانطو ةرقبلا ةرج أب وأ

 فوخ هل ضرع نا كلذكو . ىنطملا ىلعف ةفا نم ناك امو .. هيلع تباث وهف

 ةفورعم ةنس اهرجأتسا ناك اذإف ةرقبلا ةراج] اماو . ءاملا ىنط هنع لطي الف
 اهيلع هرجزي افورعم اعضوم . هيلع طرتشي مل و اهيلع رجزيل ةفورعم ارهشا وأ
 ةرقبلا هذه ىلع رجزلا ىلع ردقي ال رذع هل يتاي ًأي نا الا هيلع ةتباث ةرجالاف

 رجزي نا طرش ناك نا اماو . ىرقلا نم ةيرق ىف الو . عاقبلا نم ةعقب يف
 دق ناك كلذ يف هل فرعي رذع هل لزنف . افورعم ضرألا نم اعضوم اهيلع
 كلذكو . نامزلا نم اهلمعتسا ام ردقب ةرجالا نم هيلع ناك كلذ يف اهلمعتسا

 نوكي ال انالطب عرزلا كلذ لطبف ةرمثلا داصح ناوأ لبق لزانلا ءادلا ناك نا
 ةصحلاب تقولا كلذ ىلا رجالا نم هلف عضوملا ةعارز مسا هيلع عقي ءيش هيف
 . ةفورعملا ةرمثلا هذه ةرقبلا هذه ىلع رجزي نا هيلع طرش نا اماو . ةرجالا نم

 وأ . رهشأ ةتس وأ ةنس ضرالا هذه يف اهيلع رجزني نا هيلع طرش نا اماو

 رذع الو ءاضيبلا ضرألا ىف ولو . ءاش نا كلذ مامت اهيلع رج زيلف رثكأ وأ لقأ
 ةصحلا هلف كل تفصو اك ةرقبلا ىلع رجزلا نيبو هنيب لوحت ةفآب الا كلذ يف هل
 . ةفآلا تعقو ىذلا تقولا لإ ةرجألا نم

 ىأرب ابشخ هيلع ديزيو ًاروجنم لجر نم ريعتسي لجر ىو : ةلأسم

 . هروجنم ذخأي نأ روجنملا بحاص ديري ش هيار ريغب وأ روجنلملا بحاص
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 يف يدنع ام تلق . هروجنم ذخأ اذإ بشخلا هيف داز يذلل همزلي ام تلق

 روجنملا لطبي هجارخا نكي مل و روجنملا بحاص يارب كلذ ناك نإف . كلذ
 بحاص نم هتميق ذخا ءاش ناو هجرخا ءاش نإ رايخلا بشخلا بحاصل ناك
 رايخلا روجنملا بحاصل ناك بشخلا بحاص يأرب كلذ ناك ناو . روجنلا
 لطبي كلذ ناك نإف كلذ مهفاف . هجارخاب هرمأ ءاش ناو هتميق هاطعأ ءاش نا
 يخا ربدت كلذ مهفاف . روجنملا بحاصل نيلاحلا عيمج يف رايخلا ناك روجنلا
 كغلب ام عيمج ضرعاو قحلا قفاو امب الا يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام

 بلط يف يلو كسفنل دهتجاو مهراثاو نيملسملا ىلع ىضم اميفو اذه نم ينع
 . ةمالسلا

 ةرجالا كلتب رجزي نا هيلع طرشو ةرقب الجر رجا لجر نعو : ةلأسم

 . ترجز ام يل تبسح رجرت ردقي ملو تفعضو تمزر مث هدنع ترجز اذإف
 تلق . كلذ ريغ كل يلع سيلو ةرمثلا داصحو ةعارزلا كارد ىلا روهشلا نم
 ةفورعملا ةرجالا نم ترجز ام ردقب هلو تباث هنا لبقف هل اتباث اذه نوكي له

 ىلع ردقي ال بلغ وأ ضرم نم هللا لبق نم رمألا ءاج اذإ ةفورعملا مايالا ي
 . كلذب مايقلا

 رجزيل فورعم بحب ةفورعم رهشا ةرقب الجر رجا لجر نعو : ةلأسم
 اهيلع رجزي نا ديري ام هفرع الو اهرجزي ىتلا ضرألا ىلع هقفوي مل و . اهيلع
 تبثت له تلق . اهيلع رجزي ام هفرعي ملو اهيلع رجزيل اهربتأي هنا هفرع وأ
 اهيلع رجزي وه اذإف رظنف ةرقبلا بحاص ءاج مث اذه مت ناو متتو ةرجالا هذه
 ينفرعت مل هل لاق اذإ ةجح كلذ يف هل له اهنع زجنعتو ، اهرجزل موقت ال ةعارز
 تناك اذإف اذه يف اعيمج مهيلع بجي امو تلق . ةعارزلا هذه اهيلع رجرت كنأ

 اهيلع رجزي نأ رجأتسمللو ةرجالا تتبث فورعم ءىشب ةفورعم امايا ةرجألا
 . مهعمو عضوملا كلذ لهأ نيب رجزلا فراعتي اك رقبلا نم اهلثم هلمتحي أرجز
 عضوملاو اهيلع رجزي ىذلا رجزلا هفرعي ىتح ةرجالا تبثت ال هنا ليق دقو

 . هدعبو كلذ برقو هيف اهيلع رجزي يذلا
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 ليللا نود راهنلا يف وا راهنلاو ليللا يفو . هدعبو اهعزنم يف يوطلا برقو
 رئب ىلعو ضرالا ىلع هفقوا نا تلقو . اذه هابشأو راهنلا نود ليللا ف وا

 تلق . ارب وأ ةرذ ضرألا هذه اهيلع رجري ىمسم بح ةرقبلا هنم رجتا ش اهيف

 ةرقبلا تمرزر ن اف . ةفورعم ًأرهشأ يمسي وأ ةتباث ةراجإلا هذه نوكت له

 رضحي نا هيلع له . رجتؤملل ةرقبلا بحاص ىلع بجي ام رجزلا نع تفعضو
 . تفعضو تمزر ىتلا ةرقبلا ةراجا يف ةراجالا نوكتو . اهيلع رجزي ةرقب

 ىلع ةرجالا تناك اذإو . ةلوالا ةرقبلا بحاصل ناك . ةرجالا نم لضف امف

 تمرزر نإ اف تباث هنا :ا ليق دقف فورعم ءىشب ةفورعم ةرمثل ةفورعم ضرا رجز

 يارب ةرجالا نم قحتست قحتست امب نامزلا نم ترجزرز ام ردقب اهبحاصل ناك ةرقبلا

 أرهشا يمسي نأ الا تباثب سيل اذه نا ليق دقو . ةرجالا ةلمج نم لودعلا

 نكي ملو . ةرقبلا تمزر اذإ كلذ هل ناك ةفورعم ارهشا ىمس اذإف . ةفورعم
 نم ترجز ام ردقب ةرجالا نم هل ناكف اهايا هعنم الو وه هتهج نم كلذ

 . ةرجالا ةلمج نم نامزلا

 راضنلاو روذجلا يف رشع عبارلا بابلا

 ترضن مث اهادصحف ةرذ ةعارز يف اكراشت نيلجر يف هللا دبع يبأ نعو
 اكيرش نكي مل و هديب ًالماع ناك اذإ اماو . نيكيرش اناك اذإ امهنيب راضنلاف
 . روذجلا نم هتصح هل امناو . ءىش راضنلا يف هل سيلف . مرغ هيلع الو رذبلاب
 لمعلا قحتسي امنا لماعلا نأ لمع ريغب كيرشلاو لماعلا نيب كلذ يف ةجحلاو
 مل . هيقس :ريغ نم ةرذلا ترضن تجرخو ةرمثلا تضقنا املف هانعو هلمعب
 كيرشلا اماو . هلمعب كلذ قحتسيف هيف لمعي مل هنال ءىش راضنلا يف هل نكي
 لاملا بر نم هتجح عطق نكي مل اذإ ةكراشملا لصاب قحتسي هنف لمعلا ريغب
 مكح ناك الو هضرا نم هروذج جارخا هنم بلط وأ اهنيعب ةرمث هتيمستب
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 لمع كلذ يف هنم نكي مل ولو . اهنم ءاج امو هل روذجلا كلتف ةجح عطق الو
 دقو . ةرذلا بابسا نم وه راضنلا اذه نألو . لمع كلذ يف هيلع سيل .هنال

 كلذ ىلع ةكراشملا تناكو . ةرمث ةكراشملا دنع اذخا ولو ةرذلا ىلع اكراشت
 هل ناكو . قح انعم راضنلا ىف كيرشلل ناك امل ةرذ ضرألا هذه عرزي نا
 . باوصلاب ملعأ لاو امهنيب قرفلا مهفاف . هروذج ةميق

 راضن نم هتصح بلطو ضرألا بحاص هجرخا اذإ لماعلا اماو : ةلأسم
 . روذجلا يف هتصح هل نكلو . راضنلا يف هل ءىش الف اهلمعي تناك ىتلا ةرمنلا
 . ترضن اذإ اهعلق هل سيلو . اهتميق هلف ترضن دق تناك نإف

 ضرألا يف يقب .دقو هلمع نم هجرخاف لماع هل لجرف تلق : ةلأسم
 كل سيل . ضرالا بحاص لاق . اهيف يتصح لماعلا لاقف . تكرداف روذج

 ءيش الف راثلا نم امأو . روذجلا نم هتصح لماعلل امنا لاق ءىش يضرأ يف
 ةميق هلف ترضن دق تناك نإاف . روذجلا نم هتصح هلف لماعلا اماو . هل
 . راثلا يف الو راضنلا يف هل ءيش الو . روذجلا

 يوايسبلا نسحلا يبا نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم
 ام دعب رجاتسملا اهيف عرز املف اهايا هحنم وأ الجر هضرأ دعقا لجر تلق

 عرز لباقلا ةنس تناك املف ضرألا تمطح ةحئاج اهيلع تتا ابح تراص

 بحاصل لاق . عرزلا اذه نوكي نمل عرز ءاجف رذب ريغ نم ضرألا بحاص

 كلذ ىرأ الو هبح لثم هلف ، هبح لثم هل بح لوق ىلع ناك ناف ضرأل

 هذخأ بحلا بحاص ضرألا بحاص عنم الو ضرألا يف هقلي مل عرازلا نأل
 . ضرألا برل عرزلاو ضرالا هتلكا هبح نال ءىش هل يدنع الف هيلع هفلتا الو
 ةدحاو ةرمث ةرجا ناك اذإ ضرألا بحاصل لاق ةرذ راضن ناك نإف تلق

 ناف هطاسواو . بصقلا سور نم ناك ام الا روذجلا ةميق روذجلا بحاصلو
 هيلع امناف . ضرألا بحاص هاقسو هكرت ناو . هذخأيف لجرلا ضرأ نم هعلق
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 بجري ادحأ لعل ملعا هللاف يقس ريغ نم ناديعلا ترمنا ناو . روذجلا ةميق

 بحاصل كلذف ضرألا يف روذجلا لوصأ نم رضن ام اماف عرزلا بحاصل كلذ
 . ملعأ هللاو ضرألا

 املف ةرذ يف كيرش وأ لماع هل ناك نميف يلع نب ىسوم نعو : ةلأسم
 بحاص ىباو . امهتصح ابلطف ةرذلا ترضنو ثيغلا باصا ةرذلا تضقنا

 . ائيش لماعلل الو كيرشلل ىرن ام لاق . ضرألا
 روذجلا كرت مث اهدصحو رج ًأتسملا اهعرزف اضرأ رجأتسا نمو : ةلأسم

 بحاصل ةرمثلاف هاقس وأ رجاتسملا نم يقس ريغب . ترمناو ترضنف ضرألا يف

 روذجلا سور نم رضن ام ضعب لاقو . روذجلا ةميق رج أتسمللو ضرألا
 . ضرألا بحاصلف روذجلا لوصا نم ضرألا نم رضن امو رجاتسمللف

 ةداعقلاو روذجلاو ةحنملا ف رشع سماخلا بابلا

 هضرا يف دوعي نا هل له ةعارز اهيف عرزف اضرأ الجر حنم لجر نع تلأسو
 دصحي امم بوبحلا نم اذه هابشأ وأ اريعش وأ ةرذ وأ ارب عرزلا ناك نا لاق
 القب عرز ناك ناو . هعرز ام جتنملا دصح ىتح هضرا يف ةعجر هل سيلف

 . هضرأ يف ةعجرلا دارا مث تبني امم اذه هابشأ وأ انامر وأ ازوم وأ اق وأ
 مث هضرا هيلا ملس قفناو ىنعو اهنم مرغ ام ردقب لكا لجرلا ناك نإف رظن
 اهبارت نم يزري الو لجرلا ضرأ ف يذلا هرجش علق ءاش نا رايخلا يف وه

 رجشلا كرت ءاش ناو . هناكم ابارت هل لدبا ائيش اهبارت نم ىزر ناو . ائيش
 ناو . رجشلا ةميق هيلع دري نا ضرالا بحاص ىلع مكحو . هتميق موقو

 قفنا ام ةميق هيلع در ضرألا بحاصل . مرغو قفنا ام ردقب اهنم لكأي م
 ليق . هكرتا الو يرجش جرخا انا حنتمملا لاق نإف كضرا كسماو مرغو
 . رخا باتك نم . ءانع الو ةمارغ كل سيلو كيلا كلذف هل
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 حنم لجر يف دمحي يبا نع دايز نب ناورم عامس يف تدجوو : ةلأسم
 لاقف تكرداو . تلضنف . اروذج اهيف كرتو اهدصحو اهعرزف هل اضرأ الجر
 ةرمث اهايا كتحنم امناو يل ضرألا ذا ناك امل اهب ىلوأ انأ ضرألا بحاص
 لاق . يه نمل تلق . يتعارز نم اذه نال اهب ىلوأ انأ حنتمملا لاقو . ةدحاو
 . ضرالا بحاصل

 ضرألا بحاص لقي ملف اضرا حنتما لجر نعو يراوحلا وبأ : ةلأسم
 . تقو ىلإ حنتمملا طرتشي ملو . رثكأ وأ لقأ وأ ةنس وأ ةرمث ضرألا هذه عرذا
 ىتح ضرالا هذه ينحنما ضرالا بحاصل بلاطلا لاق اذإف تفصو ام ىلعف
 مل و اهايا كتحنم دق ضرألا بحاص هل لاقف راثلا نم ائيش مسي مل و اهعرزا

 ايح غاملا ماد ام اهعرزي نا حنتممللف ةعارزلا نم ءيش الو تقوب هل مسي

 هل مسي ملو . ضرالا هذه كتحنم دق لاق نا كلذكو . هنم اهعزتني ىتح

 . كل تفصو ام ىلع وهف ءىشب
 نا معزو اضرأ عرزي نا هيلا بلطف رخآ ىلإ لصو لجر نعو : ةلأسم

 تناك نا اهذخاي وأ اهعرزي نا: هل اذه لاقف ةقث ريغ وهو ةصح هيف اذهل
 هلام ىوس دحا ىلع ىدعتي ال هنا كلذ ىلع هنما اذإ لاق . كلذ هل له هل

 ام ملعي ملو كلذ ىلع هنماي مل نإف هل تلق . هللا ءاش نا هعسي نا وجراف
 . يل هنا ملعا اميف الا كحيبا ال ينا هيلع مدقتي نا بحا لاق همزلي ام لعف
 . هرماب لكاي نا هل زوجي رمالا كلذ لثمب رماي نا هل زوجي ال هنا ليق دقو
 نكي مل كلذ ناك نا املف . كلذ ىلع نومام ةقث نم الا كلذ هل زوجي الو
 . هب رما ام هيلع تبثي رمالا نأل كلذ ىلع هنماي نا الا هل قلطي نا هل

 لاق وأ يلام يف عرزت نأ تدرا ام لجرل لاق لاجر نع لئسو : ةلأسم
 لاق . ةبه الو ةحنم الو ةداعق الو امهس هل ركذي مل و عرز نإف . يضرأ يف

 مقت مل ام ةحنم وأ ةبه نم هلاس ام ىنعم ىلع كلذ جرخ هلام يف عرز اذإ

 . يطعملا ةعجرب ةجحلا هيلع
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 ل نإف . كلذ نم عقو ام ىلع وهف ةكراشملا وأ ةداعقلا ىنعم ىلع ناك نإو

 عرازللو رهاظلا مكح يناعم يف ببسب عراز هنا يعم ناك هجو يأ ىلع فرعي

 هقحتسي ام هل ليقو . لاملا برلف يقب امو هتنومو هانع لوقلا ضعب يف ببسب
 . كلذ نم فراعتملا يف دلبلا لهأ نم ةكراشملا يف

 دلب يف عرزي نأ دارا لجر نع دمحأ نبا نسحلا يلع يلا نع : ةلأسم

 هذه لاقو لجر لصو ضرأ اهزايحبو موق نم اضرأ رجأتساف ةعارز موق
 اهرجأتسأ يتلا ضرألا ىلع اهعرزو لجرلا نم عرازلا اهقلطتساف يل ضرألا
 اعزانم اهيف هل ري مل و يل ضرألا هذه هل لاق هنا الا اهيف فرصتي هار نكي لو

 دصحو عرز نا دعبف هلوق ىلإ هسفن تنكسو . دلبلا لهأ نم اريغم هلوقل الو
 سيل نم هل لاقو ءاكرش اهيف هل وأ هريغل ضرألا كلت نا هل ليق . فرصتو
 نم لوق لبقي . ال وأ صالخ اذه ف همزلي تام ضرألل قلطملاو ة هجح هلوق

 الإ هريغل نامض همزلي مل هبلق ةنانمطاو هلوقب عرز دق ناك اذإف . كلذ ركذ
 . ةلخن هل عطقي دحا هرما اذإ عاذجلا يف تدجو دقو . كلذ هعم حصي نا

 نامض هيلع سيل نا اهيف ىعدا نم ءاج اهعطق نا دعبف هل اهنا اهفرعي الو
 . ملعا هللاو كلذك يدنع اذهو . ةحصلاب الا

 وجريو اهعرزيل لجر هيلا بلطف بارخ ضرأ هل لجر رثالا نمو : : ةلأسم
 الف طرتشي ل و اهايا هحنم اذإ لاق . اهحلصيو اهرمعي نأ ضرألا بحاص

 . ساب
 اهرضخو اهعرزف اضرا الجر حنم لجر يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم

 بحلا حرط دق ناك نإف هل تلق . يدنع عرازلل لاق . ةرمثلا نمل حناملا تامو
 . رجالا اهذخأي الو هتعارز متي نا عرازلل له حناملا تامو ءاملا اهقسي مل و
 بحلا حرطف عرزت ىتحف كسفنل عرزت كتيطعا دق هل لاق اذإ هنا يعم لاق

 كتيطعا دق لاق نإف هل تلق كلذ هل تبثي نا ينبجعيو . ةعارزلا نم يدنع
 لاق لمعلا يف لخد اذإ كلذ هل تبثي له . ةنسلا هذه ضرالا هذه ةعارز
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 زارحإلا هب تبثي ام هنا يعم لاق . لمعلا دح امف هل تلق . يدنع اذكه

 رجشلا راجن نوكيف هل تلق . ةيطعلا نم برض ةحنملاو ةيطع ىطعا ول نا

 مل لخدي مل نإف هل تلق . ينبجعي اذكه لاق . زارحالا نم ةرذلا روذجو

 . زارحالاب لوقي نم لوق ىلع يدنع اذكه لاق . ىطعملا تام اذإ ءىش هل نكي

 ظفللا سفنب تبت امناو زارحا ريغب تبنت ةيطعلا نا لوقي نم لوق ىلع اماو
 يدنع اذكه لاق . ةيطعلا ةلزنمب كدنع ةحنملاو هل تلق . يدنع هل تبث دقن

 . ةيطعلا بورض نم برض هنا

 لجر نعو مهجلا نب مشاه ىلإ ةفيذح ييأ نب ءالعلا باوج نم د : ةلأسم
 ةثرولا بلطف حنتمملا دي يف تيقبو حناملا كله مث اهعرزف ضرأ ةعطق الجر حنم
 هلف هحنم دق هنا ملع ناف هتايح يف تعرزو ينحنم دق اذه لاقو . مهضرأ

 ناو . ةرمثلا اضيا هلف ريغي مل ملاع رخالاو اهعرز دق هنا ملع ناو ةرمنلا

 . هئام يقسو هانع كلذلو ةثرولل ةرمثلاو ضرألاف كلذ ملعي مل

 كلذكو دارم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا باوج نم ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 عرازلا لاق يرمأ ريغب يضارأ عرذ لجرلا اذه رخالل امهدحا لاق نالجر

 تلخد يذلا هجولا مأ ابصاغ تنكا يدنع بلطت : مل و نينس ثالث نم تعرز

 ام اشاح رخالا لاقف ابصاغ الا اهتعرز ام ضرألا بحاص لاقف كضرا هب
 ل و اقيدص ناك نا تيارا . هسفن ىلع ضرألا عرزب رقا اذإ كلذ يف هجولا

 باوجلا . ال مأ ءىش هل تبثي كلذ دعب بلطو هحنم الو عرزلا دنع هنم بلطي

 الاو هحنمب وأ هرماب هنا حصي نا الا ةداعقلل ضرألا ىف عرز امل نماض عرازلا

 . عجر ملعأ هللا و هملعب عرز نا هيلع ةداعقلاف

 هتحصو هتايح ي اضرأ لجر هاطعا لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلأسم

 لثم راجشالا نم كلذ ريغ وأ ءاثق وأ القب وأ ًانطق ع رزف هسفنل اهعرزي
 . ةحنم اهايا هاطعا امنا ناك اذإف تفصو ام ىلعف ناجنذابلاو . لجفلا

٢٢٣٩



 اماو ناجنذابلا كلذكو . ةنسلا لوح ىلا نطقلاو فيصي نأ ىلإ ءاثقلا هل نإف
 ناك هتايح يف ةخيضفلا دعب نم نطقلا ىقس نإف . هيلا يهتني تقو هلف لجفلا

 ةزجلا دعب نم ةنسلا لوح ىلإ تقلاو . مصقلا فيصي نا ىلإ كلذ مامت هل

 ىلإ ىهتنا اذإف هيلإ ىهتني تقو هل لقبلا يف اولاق دقو لقبلا كلذكو . ىلوالا
 تاهمألا نينطب ثانبلاو تاهمالا لكأي نأ ىلإ كلذ هلف زوملا اماو . هعديلف هتقو
 هعلقي مل هيف مرغ ام لثم هنم باصا ناك اذإف نامرلا اماو . نطب تانبلاو نطب

 مامت هلو هجرخي مث هانع ليقف ائيش هيف مرغ نكي مل نإف . باوصلاب ملعا هللاو
 . اهيف همرغو هانع نوكت ىتلا ةرمثلا

 هلا كمحر انتفأ شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع يبأ يضاقلا نع : ةلأسم
 حونمملا عرزف . ارمحخو ازوم اهيف لسفيو اهعرزي هل اضرا الجر حنم لجر يئ
 اذه يف عنصي فيك هضرأ ىلإ حناملا جاتحاو اميتي فلخو كله هنا مث لسفو

 هضرأ ضرألا برل صلخي امو . عرازلا كاله دعب نوكي نملو رمخلاو زوللا
 متيلل مقي دلبلا 1- لإ عفري . كلاهلا ةثرول نوكي عورزملا نا تفرع دق لاق

 ىلإ هنم صلختي كلذ ةميق ق هيلعف وه هعلق ناو هرجش ةميق هل ضبقي اليكو

 . ملعا هللاو ميتيلا

 خيشلا نع هللا همحر دادم نب دمحا مل اعلا هيقفلا طخب ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 هنع لأس ام مداخلا مهفو هللا همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ينا

 حنتمملا اهعرزف . ازوم اهعرزيل نينس رشع اضرأ الجر حنم لجر يف مودخلا
 ةثرولا داراو ضرألا بحاص تامو . ةنس وأ ناتنس هل ىضمو ىوتسا نا ىلإ
 ضقن ةثرولل مأ ةدملا ءاضقنا ىلإ ةحنملا تبثتأ لوقت ام لاملا مسقو ةحنملا ضقن
 كلذ مهل له . ملام نم زوملا جارخا اوداراو ضقنلا ةثرولل ناك ناو . كلذ
 ىذلاف باوجلا مهنيب مكحلا امو كلذب مهيلع "مكحيو عرازلل هتميق مهيلع مأ
 تاراجالا ك يف شيرق نب ديعس نب 7 يلع ينأ يضاقلا نع هتدجو

 . لسافلل زوملا لوصا ةميق ةثرولا ىلع نا ةحنملا باب يف
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 لصالاو راكبالاو تاهمألا لكأي ىتح حونمملاو لماعلا يف اصصخم ءاج دقو
 هتثرولو هل ناك هتايح يف عجر ولو . ةيطعلا نم برض ةحنملاو ةحنم هنأ اذه يف

 . باتكلا ىلإ عجر مكحاو ىردا هبيغبو ملعأ هللاو كلذ يف

 ةحنم نا اهعرزي ةيفاص ناطلسلا هحنم لجر يف هريغ نمو : : ةلأسم

 امل هل زوجي امب اهيف عسوتو ناطلسلا رش ىفكتسا اذإ هنكلو ءىشال ناطلسلا

 . يدنع كلذ هل زاج اهنم هقحتسي

 ءاملا اهيقسي نا لبقو . اهعرزي هل ةعطق الجر حنم لجر نعو : ةلأسم
 عنمو هتعطق هل تحص ىذلا اهبحاص بلطو . غاملا ريغل ةعطقلا كات نا حص

 رذب دقو همزلي مأ . عرازلا ىلع كلذ هل تبثي تلق . هرذب يقسي ن عرازلا
 لاملا برل يدنع رايخلاف رضخ نكي ل ام هنا ينعم لاق . ضرألا هذه ىيف هبح

 ةكرش هلو . هتعارز مامت هكرت ءاش ناو هرذب هيلع در ءاش نا هل قحتسملا

 هانعو هرذب عرازلل نا لوقلا ضعب يفو . لوقلا ضعب يف دلبلا ةنس ىلع هضرا
 ردقي ال ةرضخ تراص دق تناك ناو . ضرالا بحاصل يقب امو . هتنومو
 بر نم ذخأ ءاش ناو اهجرخا ءاش نا رايخلا هل ناك اهجارخا ىلع اهل عرازلا
 هيف لوقلا اذكه ناك هجارخا ىلع ردقي رذبلا ناك ناو . ةرضخ اهتميق لاملا

 . كلذ يف رظناو

 الف دعب نم ترضن هتعارز تضقنا املف اضرا اناسنا حنم نمو : : ةلأسم

 نم لاقو . ضرألا بحاصل يهو . روذجلا يف الو رضنلا يف حنتمملل قح
 . لماعلا لثم يدنع وهو روذجلا حنتمملل لاق

 رثكا الو ةرمت هل دبي ملو اهعرزيل اضرا الجر حنم لجر نعو : : ةلأسم
 . لبقتسي اميف هل نذ أي ىتح . ةدحاو ةرمن اهتعارز هل لاق . اهتعارز هل زوجي

 اهعرزف املظع اهعرزي هل اضرا الجر يطعي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ملظعلا اذه لغتسي نا ىطعملل لاق . اماتيا فلخو . يطعملا تام مث . ىطعملا
 . لوال ١ ةزجل ا دعب نم ةنس
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 طرشو اراد وأ اضرا هاخأ حنم لجر خايشالا باتك نم : ةلأسم
 نم ةرماع هيلا اهعفد نا هنكلو كلذ هركي لاق . ةرماع هيلا اهعفدي نا

 . كلذب سأب الف طرش ريغ
 هسفنل اهعرزي اضرا الجر ىطعا لجر يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 هيلع عجر مث رذبلا حرطف ةفورعم ةعارز هل مسي مل و . ةحنملا ليبس ىلع
 ةلزنمب رذبلا حرط نا لوقلا ىتعم يف جرخي هنا يدنعف ءاملا هيقسي نا لبق
 ءاملاب اهحاطا وأ مضر نم رذبلا حرطي نا لبق اماو . زارحالاو ضبقلا
 . ةعجرلا لاملا برلف . رذبلا حرط لبق ةيكرتلا نم لامعألا نم هذه وحنو

 يتلا رامعلا نم بلغألا هيلع امم اهعرز اذا اذهو كلذ يف هؤانع رخآللو

 يدنع بلغالاو . ةفورعم ةرمت مسي ل اذإ يضقني امم . كلذ يف ع رزت

 وه ريعشلاو نطقلاو ةرذلاو ربلا ةعارزلا نم يضقنيو جرخي امم فوجلا يئ
 اهعرزي نا يدنع هلف رذبلا حرط ىتح هيلع عجري مل اذإو ربلا لثم يدنع
 لوق ىلع يدنع جرخيو . اهانركذ يتلا فانصالاو راثلا هذه نم ءاش ام
 نا لوقي نم لوق ىلعو . مصقي نا اذهل نا مصقلا لماعلل نا لوقي نم
 هل تلق . كلذ الا حنتمملا اذهل سيلو ةخيضفلاو روقلا الا لماعلل سيل

 اهعرزي هريغ اهاطعاو . ةفورعم ةرمث اهعرزي ةحنم اضرا الجر ىطعا لجرف
 . لاملا بر يأرب الا كلذ امهل زوجي ال لاق . كلذ امهل زوجي له هسفنل
 لاملا بر ةيطعب يناثلا يطعملا ملع ناف هل تلق . هسفنل هاطعا امنا هنال

 نمل يناثلا ىطعملا اهعرزف ىطعا دق ذإ هعسي كلذ نا نظو هاطعا ىذلا
 همرغو هؤانع عرازللو . ببسب لخادلاك اذه نأ يدنع لاق . ةعارزلا

 هل نم ىلع ةاكزلاف هل تلق . لوقلا ضعب يف ضرألا برل ةعارزلاو
 حنتمملا ىأرب اهوعرزف ةعامج اوناك نإف هل تلق . . معن لاق . ةعارزلا

 نا هل زوجي له . صالخلا مهدحا دارا نا ببسلا مهل ناكو . مهسفنال

 مل نا ليق هنا يدنع لاق . نوقابلا صلختي مل ولو . هتصح نم صلختي
 . هئاكرش ىللإ اهعفدو ةرمثلا ضبق ىلع ناعأ نكي
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 نا هيلعف كلذ ىلع ناعا ناك ناو . هدحو هتصح نم صلختلا يدنع هأزجا
 دق اوناك نإف هل تلق . ضبقلا ىنعمب هنامض همزل ىذلا عيمجلا نم صلختي

 نا يدنع هبشي اذكه لاق . اضبق اذه نوكيا اهسودو . اهليك ىلع اونواعت

 . ضبق ىنعم اذه نوكي

 اميف عرزت تدرا ام لجرل لاق ناطلسلا نم فئاخ لجر نعو : ةلأسم
 اذه تامو رمثو هضرأ يف لجرلا اذه عرزف عرزاف يضرا يف لاق وأ يل ناك

 طرتشي مل و كلاهلا اذه ةثرول ع رازلا اذه ىلع بجي امف ضرالا هذه بر لجرلا

 هتعارز ي ضرألا بحاصل نا ىلع عرز الو . افورعم امهس ضرألا بحاصل

 ضرألا هذه ةرمت نم هتايح يف ضرالا هذه بحاص هيلا بلط الو قح هذه

 ام يناعم ىلع هدنع جرخي ام هلام يف عرز اذاف . تام ىتح اريثك الو اليلق

 مقت مل ام زئاجلا ىنعم ىلع يدنع جراخ وهف ةحنم وأ ةبه هنا هاطعاو هلأس

 تبثت ةجحب ىطعملا نم ةعجر نم ةنانئمطإلا ىنعم ليزت مكحلا يف ةجح هيلع
 . كلذ عقو ام ىلع وهف ةكراشملا وأ ةداعقلا ىنعم ىلع ناك ناو . ىنعم اهيف هل

 يناعم ىف ببسب عرز اذإ هنا ىعمف كلذ ناك هجو يأ ىلع فرعي مل ناو
 . عرازلا هانعم فرعي ال لاملا بر نم ببسب كلذ ناك اذإ رهاظلا مكح

 نم يقب امو . هتنؤمو هانع ليق ام ضعب يف هجولا اذه ىلع يدنع عرازللف

 لاملا هقحتسي اما لاملا برل نوكي ليق ام ضعب يفو . لاملا برل ةعارزلا
 . كلذ يف فراعتملا يف دلبلا لها نيب :ب ةكراشملاب

 ترضنف ثيغلا باصاف اهدصحو ةرذ اهعرزف اضرأ دعتقا نمو : : ةلأسم

 فالتخاو . ضرالا بحاصل راضنلاف . ترمثا نا ىلإ اهاقسو ةرذلا روذج

 نمو . روذجلا ةميق دعتقملل لعج ةداعقلا زاجأ نمف كلذ دعب ناك اميف سانلا
 ضرألا ءارك ىف فلتخمو . ملعا هللا . هدنع كلذ ىف هل ءىش الف ةداعقلا زيجي ال

 زيجي نم مهنمو مهاردلاو بحلاب زيجي ضعبو . هزجي مل ضعبو هزيجي ضعبف
 زاجا مهاردلاو بحلاب ضرألا زيجي ال نمو عبرلا وأ سدسلا بيصنلاب ةعرازللا

 . بيصنلاب
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 ءازجالاب ةكراشملا يف اوفلتخي مل و مهاردلاو بحلاب زيجي بيصنلاب زيجي ال نمو
 عراز لكو . ةرمثلا نم جرخي امم لخنلا ةاقاسم يف الو ةرجالاب لماعلا يف الو

 . مولعم رجا نكي مل اذإ ءانعلا كلذ يف هلف . ببسلاب

 هريغ ضرأ وأ هسفن ضرأ ين ةعارزلا يف الجر كراش نم لاقو : ةلأسم
 بلطو عرزلا دصح نا ىلإ ضرألا ةرجإ كيرشلا ىلع طرتشي مل و اهارتكا دق

 ةرجالا هيلع طرتشي ىتح كلذ يف ةرجا هل كيرشلا مزلي ضرألا ةرجا هنم
 . ملعأ هللاو ةكراشملا دنع ضرالا ةرجإ

 ةرجالا نإف اهعرزي ملف اهعرزيل لجر نم اضرا ىرتكا نمو : ةلأسم

 هحنمف اهممرزي اضرا حنتما ناو . اهبحاص ىلع اهلطعو . اهسبح هنال همزلت
 ريغ نم اهبر هحنم امناو ةفورعم ةرمث الو . ةفورعم ةدم امهنيب نكي مل و اهبر
 ىتح ايح حناملا ماد ام ضرألا هذه ع رزي نا حنتممللف ةرمت الو . تقو ةيمست

 اهايا كتحنم دق لاق وأ ضرألا هذه كتحنم دق هل لاق ءاوس هنم اهعرتني

 . ملعا هللاو

 هللا همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا طخب ةيشاحلا نم : ةلأسم

 املف فورعم ءزجب رئب بحاص عم وأ بيصنب ابوث جاسن عم لمع يذلاو
 كلذكو . بشخلا رجا نم هبوني ام هعم لمع ىذلا ىلا جاسنلا بلط لمع
 هل ءىش ال ليقف رئبلا ىلع هل يتلا ةلآلاو . روجنملا رجا رئبلا بحاص بلط
 دق وه ناك وأ كلذل ءاركلا هيلع طرتشا نوكي ىتح كلذ يف ريجالا ىلع

 رجالا نم امهنم دحاو لك ىلع نوكي كلذ دنعف هريغ دنع نم رجاب هذخا
 . عجر اذه لثم نوكي ام كلذكو . هتصح ردقب

 اذكب رهش لك وأ ةنس لك اهعرزي لجر ىلع اضرأ رجا نمو : ةلأسم
 كلذ نوزوجي ال فالخلا لهاو . زئاجف ازيفق اذكو اذكو امهرد وأ ارانيد

 اهحنمي وأ اهعرزيلف اضرأ اكدحأل تاك اذإ لاق هنا فك يبنلا ربخ ىلإ اوبهذو

 داسف ىلع لدي ام ربخلا اذه يف سيلو كلذ ةزاجا نع مهعنم ليوأ ات ىلإ اوبهذف
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 ريخلا يف بيغرت وه امنا مالسلا هيلع يبنلا نم ربخلا اذه نا كلذ . انلق ام

 نوكيل وه اهعرزي وأ اهعرزي هيخال اهيطعي وأ اهعرزي نا باوثلا ىلع ثحو
 ليلدلا ماق دقف اضياو ةرجا الو اهعرزي ال نا نم ريخ كلذ ىلع باوثلا هل
 . لاومالا رئاسك هنأل هيركي نا نم عونمم ريغو هل امب عفتني نا هل ناسنإلا ناب

 قاس هل امم ائيش تتبناف اهعرزيل ًأضرا لجر نم ىرتكا نمو : ةلأسم

 . عرازللف كلذ ىوس امو ضرألا بحاصل وهف هريغو ردسلا نم رجشلا نم

 هلثم عرزي ال ام لك نال ضرألا بحاصل اذهف اطرق وأ ادس اهيف عرز ناو

 ينبجعيو هريغ لاقو . عرازلل وهف هلثم عرزي ام لكو . ضرألا بحاصل وهف
 لاقو . كلذ مهلف مهضرا نم هوجرخي الو هتميق هيطعي نأ اوراتخا اوؤاش نا

 . هل ءىش الف هلثم عرزيال ام هتعرزب ىدعتم اذه لب وه

 طرتشي مل و امهدحال ضرأ ةعطق يف ةعارز يف اكرتشا نيلجر يف : .ةلأسم
 له ةداعقلا بلط ةعارزلا :دصح املف . ةداعقلا هكيرش ىلع ضرالا بحاص

 . ال لاق . كلذ هل

 ةعطاقملا ف رشع سداسلا بابلا

 تناك اذإ هنا يعم لاق . ةاكزلا نم ىلع لجر دنع نم الام نمضتم لجر

 تيأرأ هل تلق . لاملا بر ىلع ةاكزلا نا كلذ يف فالتخا الب دسفت ةعطاقملا
 هانعو هتقفن هل نا يعم لاق . ءانع هل له هل لهجلا ىلع كلذ يف لخد نا
 لاملا بر ىلع هنا يعم لاق . نوكت نم ىلع هذخأ ام ةاكزف هل ليق كلذ يف
 لاق . ال مأ زياج كلذ نوكيا فورعم ءىشب لاملا ذخا اذإ نماضلاف هل تلق

 ةرمثو لاملا ةلغ نم اهريغو لخنلا ةرمث ىلع لكلا ىلع نامضلا ناك اذإ هنا يعم

 هترمت كارد لبق ةعطاقملا هيف زوجت ال امم ءيش لاملا يف سيلو ةكردم لخنلا

 . ةفورعم ةنسب
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 كلذ نا لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ يعم وهو زوجي ال كلذ نا ليق دقف

 نوكي اذه ىلعف . لوقلا نم ذاش وهو ضرألا ءارك زيجي نم لوق ىلع رئ
 اذه وحن نم نوكي ام كلذكو هلوق ىنعم ىلع ةميقلا نم كلذ ردق تباث ل

 زياج كلذ نا لوقي اضعب نا كدنعف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع ةكراشملا نم
 ةرم عيب زوجي ال ليق هنا يعم ` لاق . كل تفصو ام ىلع لكلا يف ناك اذإ

 . يدنع اذكه لاق . عيبلا ةلزنمب وهو هل تلق . اهكارد لبق لخنلا

 ءىشب رجشلاو لخنلاو ضرألا يف ةلابقلا اماو ديعس يبا نع : ةلأسم
 كلذ ناك اذإف . رمثت ىتلاو ةرمخملا راجشألاو لخنلا اماف . ةنس لك فورعم

 يف لخد اذإ كلذكو . ابرلا نم يدنع كلذو كلذ زوجي الف هترمن كارد لبق

 اهيف كلذ نا ليق دقف ضرألا اماو . زياج كلذف ءاضيبلا ضرألا نم يش

 . ملعأ هللا و كلذ مهفاف ةرجالا هبش كلذو كلذ زوجي ال لاق نم لاقو . زياج

 . باوصلاب
 ءيشب يشاوملاو لخنلاو ضرألا نامض نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ناك ام عمجي وأ ضرألا ع رزي نأ ىلع رهش وأ ة ةنس لك مهاردلا نم فورعم

 . ةرجالا هجو ىلع ناك اذإ ضرألا يف فلتخمف ضرألا اماو باوجلا . ةلغ نم
 اذإ زوجي الو . ءانطلا هجو ىلع زاج ةكردم ةرمثلا تناك اذإف لخنلا اماو
 اماو . اهكارد لبق رامثلا عيب هيف لخدي هنأل ةرمث نكت مل وأ ةكردم ريغ تناك
 نم امماتي نا الا ررغلا هبشي وهو فالتخالا هيفو . اهنم لوهجم كلذف يشاوملا

 . فورعم ءىش ىلع دعب

 متيلاو غلابلل ةداعقلا 1 رشع عباسلا بابلا

 ل ا لوسر نع يهن كلذ نإف . مهارد 7 بحب 7 الف هئام
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 هيلع اقفتا ام ىلع رثكأ وأ لقا وأ عبر وأ سدسب ىمسم ءزجب اهعرزي نكلو
 رذبلا نوكي وأ هلك رذبلا امهدحا ىلع نوكي نأ رذبلا نم اءاش ام ىلع اقفتي وأ

 ضرأ هل ناك نم كلذكو . زئاج وهف هنم ءزج امهنم دحاو لك ىلع امهيلع
 رمت الو بحب الو مهاردب هيرتكي الف ءامب هضرأ عرزي نأ دارأف ءام هل سيلو
 عفر دقو . ىلوألا ةلأسملا يف انفصو ام لثم ىمسم ءزجب . هيلع كراشي نكلو
 نا نارجنب هلماع ىلإ بتك هللا همحر باطخلا نب رمع نا ثيدحلا يف انيلا

 رطشلاو . رطشلا هطعاف رذبلا ىطعا نم اهعرزي نم هللا لام ضرأ ىلع اوكراش
 ضرا نوكي ال كلذكو . ثلثلا هل اولعجاف ارذب طعي مل نمو فصنلا وه

 . باطخلا نب رمع نع انغلب كلذك مهاردب الو ماعطب ءام الو
 ىتح بصاغلا دي ي يهو اهبحاص نم اضرأ دعتقي نازجي مل و : ةلأسم

 دي يف يهو . اهبر نم وأ ناطلسلا نم اهدعتقا نمو اهنم بصاغلا دي لورت
 . ةءاربلل هسفن ضرع دقو املاظ ناك ناطلسلا

 ضرالل ذخؤي نا هركي هنا راثآلا يفو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 صخر نم كلذ يف صخر دقو ءاهقفلا دنع ديدشت كلذ يفو ءامللو . رجا
 بحاو . ءاملا ءانط كلذكو كلذب اولمعو اندنع ضرألا ةداعق اوزاجاو مهنم

 لاق نم لاقو هريغ نمو . ةكراشم هجو ىلع نوكي نا كلذب ىنع نم انيلا
 نم لاقو لجاع وأ لجآ ىلإ مهاردلاو بحلاب ءاملاو ضرألا ىرك زوجي هنا
 لاقو . ضرألا يف زوجي الو ءاملا يف زوجي لاق نم لاقو . كلذ زوجي ال لاق
 نم كلذ لكو مهاردلاب زوجي الو بحلاب اضيا ضرألا يف كلذ زوجي لاق نم
 . نيملسملا لوق

 بحلاب الا اهؤارك زوجي ال ضرألا نا نسحلا يبا خيشلا نعو : ةلأسم

 بحلاو مهاردلاب . اهؤارك زوجيو هريغ لاقو . هنع زوجيو مهاردلاب زوجي الو

 بحلاب الو مهاردلاب ضرألا ءارك زوجي ال لاق نم لاقو . اهتعارز نم ةكرشلاو

 . ةحنم الا اهتعارز زوجت الو . اهتعارز نم ةكراشملاب الو
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 يدنعو . انباحصا نع ءاج ام يناعم ىلع دجوي هنا يدنع اذكه ديعس وبأ لاق
 نيعي نا الا ةكراشم وأ ةداعق ىنعم ىلع مهسلاب اهتعارز زيجي ال اضعب نا
 ةنوعملا مكح هب هل تبثي ىنعم وأ رذب وأ ةرجا وأ ءانعب ءىشب هكيرش كيرشلا

 . هكيرشل

 بلطو ارب اهعرزف رب بحب اضرأ لجر نم رجأتسا لجر يف لاقو : ةلأسم
 ثيح نم كيطعا رجأتسملا لاقو ةعطقلا بح نم هيطعي نأ ضرألا بحاص
 كلذكو هل تلق . هيلع طرتشي نا الا ءاش ثيح نم هيطعي نا هل نا تئش

 ثيح نم هيطعي معن لاق . فورعم ءىشب مل رقي ل اذإ ريجالاو فياشلا

 . ءاش

 هاطعا ازيفق رذب نا هنا ىلع لجر دنع نم اضرا دعتقا ىذلا اماو : ةلأسم
 . نيزيفق هاطعأ ازيفق رذب نا وأ كياكم سمخ هاطعأ ازيفق رذب نا وأ ازيفق
 ةرجالا برل ناك الاو كلذ ىلع اومماتي نا الا ةضقتنم ةرجا يدنع هلك اذهف
 كل تفصو ام ربدت لودعلا يارب كلذ يف دلبلا ةنسك هضرا لثم ضرألا ف
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا ىلوق نم ذخأت الو

 كراشي نأ دارأ لجر يف لوقت امو دمحا نب نسحلا يلع يلأ نعو : ةلأسم

 ضرأ ةرجا ىلع نوكت نا ديرأ ال انا رخالل امهدحا لاقف ةعارز يف الجر
 كيلا ملسا اناو تنا كيلع ةرجألا نوكتو كسفن ىلع ضرألا تنأ رجاتسا

 . كلذ ىلع اقفتاف مهس عرزلا يف يل نوكيو ةقفنلاو رقبلاو رذبلا نم .يتصح
 رقبلا اذه هيلا عفدو بئاغ وأ متيل ةصح اهيف اضرأ رجاتساف اذه ىضمو

 رذبلل ملسملا اذه مزلي له . ضرألا عرز ىضمو . ةقفنلاو رذبلا نم هتصحو
 ملسي وهو ةنتتاغلاو متيلل ةرجا .غكبملا نم ضرألا رجأتسي ل يذلا ةقفنلاو.

 ذخاو ةرجالا نم هتصح ردقب ينعا ضرألا رجأتسا ىذلا .هكيرش ىلإ ةرجالا

 . امهنيب عرزلاو هكيرش نود هرجاتسا نم ىلع ةرجالا وأ بحلا نم همهس
 ىلع ميتيلا ةرجإ نم ىربي له ةرجا متيلل هيلع نوكي ال نا رضي ناك امناو
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 نكي مل كلذ هل زوجي نم دنع نم اهرجأتسا رجأتسملا ناك اذاف . هجولا اذه
 متيلا ضرأ ةرجا هل زوجي ال نم دنع نم اهرجاتسا ناو . نامض اذه ىلع

 . . ملعأ هللا و امل انماض ناك بئ بئاغلاو

 هرك دقف بحلاب ضرالا ةداعق نعو نظا اميف يراوحلا يبا نعو : ةلاسم

 ىرأ الو كلذ زاجأ نم لوقب ذخأن نحنو . مهضعب زاجاو ءاهقفلا ضعب كلذ
 . اساب كلذب

 بلطو ةداعقلاب نمضي نا هركف مرلا عرزي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم
 حلصي له ةداعقلاب هذخأ دق امم ائيش هحنمف ةداعقلاب ذخا دق رخا لجر لاإ

 امنا اذه نأل هللا ءاش نا معن لوقاف . ةداعقلا نم ءىش وه همزلي الو كلذ

 هدعقا نكلو هحنمي مل وه نا لوقت امف تلق هاطعا دق يذلا هنمضي اميف عرزي

 لوقاف . مرلا لهأل وأ هدعقا ىذلا اذهل ةداعقلا نوكت نمل . هدي يف وه امم ائيش
 يدنعف هسفنل هدعقا ناك ناو مرلا لهال وهف ةيلوت كلذ هالو ناك نا ملعا هللاو

 . هل نوكي هنا

 امهظفلو اضيا ةداعقلا يف رشع نماثلا بابلا

 اذك وأ امهرد اذكب ضرألا كلت كترجا دق لوقي ةرجاؤملا ظفل يف لاقو

 ديرت ام اهيف عرزت اذكو اذك ةدم ىلإ كلذ زيجي نم لوق ىلع ًزيفق . اذكو
 كلذكو كلذ مت رجاتسملا لبق اذإف . اذكو اذك ةدم ىلإ ءايشألا رئاس نم
 نيملسملا ضعبو . ةرجا هيلع سيلف اهعرزا هل لاق اذإو اهريغو يفاوصلا ين
 .ملعا هللاو اهريغو . يقاوصلا يف ةرجالا . توبث ىري

 ههبشي امو اذهف نداعلاو ةبراضملا كلذكو ةلوهجم اهلك ةداعقلاو : ..ةلأسم
 لمع اذإو . ضقنتنم وهف اهل ذخالا لخدي نا لبق مهدحا عجر اذإ لوهجم

 . الوهجم ناك ناو طرشلا حص اذإ هيلع زاج

 دارجلا لكا اهعرز املف اهعرزي اضرا رجاتسا لجر يف لوقت :7 ةلأسم
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 لاق . ضرألا مدختسا ام ردق ىلع اهنم ءىش وأ ةلماك ةرجالا همزلتا . هعرز
 لوقي نم لوق ىلعو . افالتخا اهزاوجو ةرجالا توبث يف نا تفرع يذلا
 . ةمات ةرجالا هيلع نا يدنعف اهزاوجب

 الا اهيف عرزت ال هل لاقو هل اضرا الجر دعق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . ضرألا بحاص يأر ريغب ةرذلاو ربلا ريغ ةعارز دعتقملا اهيف عرزف ةرذ وأ ارب
 ةلزنمب هنال ضرألا بحاصل ةعارزلا هذه ديعس وبأ لاق . ةعارزلا هذه نمل تلق

 عرزف ةرذ وأ أرب الا اهيف ع رزي نأ ضرألا بحاص هيلع رجحا نا بصتغملا

 رجح اذإ ببسب اعراز اذه نوكي الو ضرألا بحاصل يهف كلذ ريغ اهيف

 وأ أرب عرزي نا هدعقا اذإ ببسب اعراز نوكي امناو . ضرألا بحاص هيلع

 هانيأر ةرذلاو ربلا ريغ كلذ ريغ عرزف كلذ ريغ عرزي نا هيلع رجحي م و ةرذ
 ريغ عرزف ةرذ وأ ارب ع رزيل هدعقا اذإ بصتل ةلزنمب هرن 7 و ببسب اعراز .

 . باوصلاب ملعا هللاو ة ةرذلاو ربلا

 فزنف اهيقس نع ءاملا هب رصقف اهعرزي ًايوط رجأتسا نا كلذكو : ةلأسم
 . كلذ يف ةرجألا همزلت فيك فلت ىتح ضعب يقبو اهريغ نم اضعب اهنم
 رجاتسا اذإو اهترجا همزلت لوق ىلعف ضرألا رج ًأتسا اذإ هنا تفرع يذلا لاق

 ىلع ال اهبحاص ىلع يكرلا رفح نا انفرع دقف ءاملا صقن مث ضرألاو ةيكرلا
 . نيملسملا لسو ملعأ هللاو رجأتسملا

 مهس وأ فورعم رجأب اهعرزي اضرأ الجر دعقأ لجر يف ليقو : ةلأسم
 دعببو عرزملابو رئبلابو ضرالاب نيفراع انوكي ىتح كلذ تبثي ال هنا فورعم
 الا متي مل كلذب الهاج امهدحا وأ اناك ناو . رئبلا لصأو ءاملا زرعبو بحلا
 لقأ رئبلا تناكو ميق رشع رتبلا نأ رئبلا بر لاق نا ليقو . هيلع امماتتي نا
 كلذكو . رئبلا ءام ةحص ىلع فقي ىتح رجتؤملاو دعتقملا ىلع متي مل كلذ نم
 عيمج هيلع ددعو . ق را و وأ مق تس اهنا ىلع رئبلا هذه كدعقا هل لاق نا

 ىذلا رئبلا رمأب هربخي ىتح تبثي ال كلذ نا هل ىمس ام دحا ىلع تناكو كلذ

 . اهئام نم زرغلاو لصولا نم هيلع يه
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 هتلأسو هللا همحر دادم نب دمحم ملاعلا هيقفلا طخب ةيشاحلا نم : ةلأسم

 دق عرزلاو ةرفقا ةسمخب وأ مهارد ةتسب ةاركم يهو اهبحاص اهعاب ضرا ين
 دجوي لاق . ىرتشملل وأ عئابلل ةرجالا نوكت نمل نارهش وأ رهش هل الخ
 دسفا نم مهنم . فالتخا كلذ يفف يرتشملا وأ عئابلا ريغ عرازلا ناك اذا هنا
 زاجا بوبحم نب دمحم اماو . عئابلل ةرجالا تناكو هزاجا نم مهنمو . عيبل

 . عجر ملعا هللاو ىرتشملاو عئابلل روهشلا ةمسقب ةرجالا لعجو عيبلا

 ةرشعب هضرا رجؤي نا هل زوجي له لجرلا نع ديعس وبا لئسو : ةلأسم
 . زوجي ال ليقو . زئاج كلذ نا ضعب لاق دق لاق . ةرمثلا هذه بح ةبرجا

 ىلوالا لثم هذهو لاق . مهارد ةرشعب ةرمثلا هذه اهرجؤي نا زوجيف هل ليق

 له . اهنم هيطعي نا ىلع بح ةبرجا ةرشعب ةعطقلا هذه هرجا نإف هل ليق

 ةرجا لثم هضرا ةرجا ضرالا بحاصلو ةرجالا هذه تبنت ال لاق . اذه زوجي

 ملف ةفورعم ةرجاب هنا الا اهنم هيطعي نا هيلع طرتشي مل ناف هل ليق . اهلثم

 ةمزال ةرجالا لاق . ءىش هل همزلي له اهعرزي { وأ ءىش ةعطقلا نم ءىجي
 نإف هل ليق . تبهذ وأ ءىشب تءاج عرزي ل وأ عرز هيلع ضرألا بحاصل

 دعتقملا هاطعا اميف دعقملا ىلع له اهلثم ةرجا هاطعاف ةرمثلا تملسو عرز
 بحاص ىلع تبجو وأ ةاكزلا ضرألا كلت يف تبجو اذإ ةاكز هضرا ةرجا نم
 هتصح يف دعتقملا ىلع يهو . ةرجالا نم هاطعا اميف ةاكز هيلع سيلف لاق . لاملا
 . هتصح ةاكز لماعلا ىلعو هبيصن نم هبيصن ةاكزو ضرألا ةرجا ةاكز جرخت

 لاقف . اذه زوجي له . مهرد ةئامب ةنس لك اضرا وأ لخن هرجا نإف هل ليق

 . ةكردم ريغ اهترمث ىتلا راجشالاو لخنلا اماو . اهيف لوقلا ىضم دق ضرالا

 . مارح ابر هنا بهذي هن أك دساف" وهو زوج ال اذهف

 بلطيو . ةعارزل اهايا هرجويو اضرا الجر دعقي لجر نعو : ةلاسم
 عرزي مل املف ضرألا مضر نا دعب ىرخأ ةرمث ىلا وأ ةنسلا لوح ىلإ ضرألا
 . ضرالا بحاص اهنم هعنم ةقاع ام لجال ةرمثلا كلت
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 نع هعنمو هضرا ذخا داراو .. عرزت ملو ةفورعم ةرمث ضرألا كترجا امنا لاقو
 لخدو ضرألا مضر ىذلا اذه بجي امو هيلع كلذ هل زوجي له تلق . اهتعارز
 نع هعنم اذإف تفصو ام ىلعف . اهتعارز نع هعنمي نا هل زاج اذإ اهلمع ىف
 اذإ اماو ىرخا ةرمث اهعرزي نا هل سيلو . رذع هل كلذف . نيب رذع اهتعارز

 اذإ ىرخا ةرمت اهعرزي نا هل سيلف ةفورعم ةرمث ىلع ةرجالاو ةداعقلا تناك

 ءاش نا ضرالا مضر ىف قفنا امو هؤانع هلف ةعارزلا كرت يف رذع هل ناك
 . باوصلاو قحلا قفاو امب الا يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت . هللا

 ةعارزل اهايا هحنمي وأ اضرا لجر نم دعتقا لجر يف تركذو : ةلأسم
 ضرألا بحاصل شيشحلا نمل عرزلا ىف شيشح تبنيف اهعرزف اهريغ وأ ةرذ

 نم همكح تبثي ال ىذلا ءالكلا نم ناك اذإف حونمملا وأ دعتقملا عرازلل وأ

 امهدحأل وه سيل ةحابالل همكحف تاعورزملا نم الو اكلم نوكي الو كالمالا
 ا ىف

 ضرألا ءارتكا ىلع ملعلا لها ماوع عمجأ فارشالا باتك نم : ٢

 نسحلاو كلام نع انيور دقو ركب وبا لاق . ةضفلاو بهذلاب زئاج امولعم أتقو
 . ةبادلاو رادلا ينعم يف ىه ذا امهنيب قرف الو ركب وبا لاق . كلذ اهرك امهنا

 هنم عنم نم ملعن الو ق د هللا لوسر باحصأ نم هنع ظفحن نم لوق وهو
 وهف كلذ زاجا نمو انباحصا عم كلذ يف فلتخا دق ديعس وبا لاق . ةجح

 امهب عفتني ةبادلاو رادلا يف ءاركلا نا كلذ لاطبا يف ةلعلاو . مهنم رثكالا
 الو عفن اهنم حصي ال ءاضيبلا ضرألا ةرجاو . امهيف لمعي لمع ريغب امهسفن

 ضرالاو ةبادلاو رادلا ةرجا _ نيب ام قرف اذهف لمعو ءانعب الا ضوع
 ريبج نب ديعس ناكف ماعطلاب ضرألا راجئتسا يف اوفلتخاو هنمو . ءاضيبلا
 . ملسلا هيف زوجي ام امولعم نوكي نا دعب اس أب نوري ال يعفاشلاو ةمركعو
 اهءارك نا امهدحا نيهجو ىلع اذه يف لوقلا ركب وبا لاق . كلام كلذ هركو
 . جرخي ال وأ جرخي امير اهنال اهنم جرخي ىذلا ماعطلا نم ءىشب زوجي ال
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 ةدم ضرألا ىرتكا ناو . هثلثب وأ جرخي ام عبرب نوكي نا زوجي ال كلذكو
 كلذ يف اوفلتخا دق ديعس وبا لاق . زئاجف فوصوم مولعم ماعطب ةمولعم

 كلذ لطباو ضعب كلذ هركو ضعب كلذ زاجاف انباحصا بهاذم يف اضيا

 كلذ يف قرف الف مهاردلاو ريناندلاب كلذ تبث اذإ هنال كلذ ةحصو ضعب
 جرخي امم بحب وأ اهنم مهسب اماو . مولعم ماعطب ةمولعم ةدم ناك اذإ امهنيب
 يف هبشأ كلذ لاطباو تالاهجلا نم للعلا هلخدتو اضيا فالتخا كلذ يفن
 ةدملا يضقنتف ةحيحص ةراجا ضرألا رجأتسي لجرلا يف اوفلتخاو هنمو . رظنلا

 برل نوكيو متي ىتح كرتي نكلو علقي ال لوقي كلام ناكف . مئاق عرزلاو
 ضرألا نع هعلقي نا هيلع نا وهو ناث لوق هيفو . هضرا لثم ارك ضرألا

 لصألا يف ءاركلا ناك اذإ دعب وأ كلذ برق هكرت ضرألا بر ءاشي نا الا

 . ببسب عرز هنال حصا لوالا لوقلاو زئاج كلذ لك ديعس وبا لاق . ازئاج
 ىتح زجي مل رانيد ةئامب نينس رشع ضرألا لجرلا ىرتكا اذإ يعفاشلا لاق هنمو

 رخا ناكم يف ءاركلا اذه ىعفاشلا زاجأ دقو . امولعم ائيش ةنس لكل يمسي
 زئاج لوألاو ركب وبا لاق اك وه ديعس وبا لاق . لوقأ هبو . هيلوق حصا وهو
 اهعرز نا هنا ىلع ةنس لجر نم اضرا لجر ىرتكا اذإو هنمو . هللا ءاش نإ

 ءاركلاف ريناند ةينامن اهؤاركف اريعش اهعرز ناو ريناند ةرشع اهؤاركف ةطنح
 لوق يف لثملا ءارك هيلعف اهعرز ناو خسف عرزلا ليق كردأ نإف . دساف

 ضرألا بحاصل ةعارزلا نا رخآ لوق اهيفو نسح ديعس وبا لاق . ىعفاشلا
 اهنم يقسي ةنس هرئب الجر لجر ىركا اذاو هنمو . قفنا امو هانع عرازللو

 اذه هعرز اهنم يقسي نا هلو . زئاج ءاركلا نا امهدحا نالوق اهيفف هل اعرز

 لوق لوقلاف هيف دحا ىلع فقوي ال لوهجم لئاق لوقي نا لمتحيو كلام لوق
 امهدحا نالوق اهيف جرخي انباحصا لوق يف رئبلا ءارك ديعس وبا لاق . يرتكلملا
 ءاملا قرط هاركأ نإف . هعيبو ءاملا ءارك قيرط نم زوجي ال رخالاو . زئاج

 ضرألا ءارك زيجي نم لوق ىلع كلذ زاج هلام نم رقبلا قرطو
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 يرتكملا اهيف ىعريل ةمولعم ةنس لجرو ضرا يعارم لجر ىرتكا اذإو هنمو
 الو ىعري نا غلبو . اهيعارم لاط اذإ هب س ب ال كلام لوق يفف هل باود

 ديعس وبا لاق . هدح ىلع فقوي ال لوهجم هنال ىعفاشلا لوق يف كلذ زوجي

 ةفوقوم اهنال ضرألا ةرجا قيرط نم كلام لاقو . زوجيو حصا ىعفاشلا لوق
 ألكلا ةرجا قيرط نم زوجي ال كلذ نا ثلاث اهيفو . يرتكملا نم اهب عفتنم

 . الكلا عيب نع ىهن هنأل لع ىبنلا يهن يف كلذ نأل
 خيشلا نع هللا همحر دادم نب دمحأ ملاعلا خيشلا طخب :احلا نم : ةلأسم

 دعتقمللو تضقنا اذإ ةداعقلا كلذكو . هللا همحر دادم نب دمحم هللا دبع يلا
 نا دعتقملا داراو فاصنلاب عرازلا ذخأي نا ضرألا هل نم داراو عرز ضرألا
 نالوق كلذ يف باوجلا . مكحلا فيك ةداعقلا يضقنت نا ىلإ ةداعقلا ملسي

 ملعا هللاو ةداعقلا باسحب هنا ذخأن اذهبو ةداعقلا باسحب لوقو فانصنلاب لوق
 . مكحاو ىردأ هبيغبو

 هللا همحر حاضو نب حلاص خيشلا فيلأت ةرصبتلا باتك نم : : ةلأسم

 تقلاو ةداعقلا لجا ىضقنا املف ءاثق اهعرزيف نينس ثالث اضرا دعتقي نميفو
 سيل مأ كلذ هل له تقلا سيهي وأ ضرألا بحاص نم هرذب بلطيف قاب
 لوقلا امو . ضرألا سيهي نا هل سيلف . ضرألا هتلكأ دق هرذبو كلذ هل
 هل ملسي مل نا هساهوأ هرذب نمت وأ هرذب ذخا ءاش نا رايخلا نإف كلذ ي

 . ملعا هللاو هتميق وأ هرذب ضرألا بحاص

 عرزيو اهلمع يف لخدو . ةح ةحيحص ةداعق اضرا دعقي لجر نعو : ةلأسم
 ناك نإف ةداعقلا همزلت له بهذتف . ةعارزلا كرتف باغ م ةداعقلا همزلتو

 ةكراشمب كلذ ناك ناو ةلماك ضرألا ةرجا همزل هرجا ضرألا هذه رج ًأتسا

 كلذ ةميق نم ةرضخلا نم عيض ام تقو يف كلذ نم عيض ام همزل اهعيضف
 نم ةفآ ةعارزلل ضرع نا كلذكو تلق ضرألا بحاص كيرشلا ةصح 7

 ناو ةرجالا تبجو دقف اهعرز اذاف ةعارزلا ىلع ةرجالاب كلذ ناك نإف ءادلا
 . هيلع ءىش الف ةفآ اهتعارز نينو اهنيب لاخ, ناك
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 كلذكو تلق ..هللا لبق نم رمالا ءاج اذإ هيلع ءىش الف ةكراشمب كلذ ناك نا
 وا ةعارزلا لطعف جرخو فوخ هل ضرع مث احيحص ءانط ءام هنم ىنطا ن
 ةعارزلا تبهذ وأ ةعارزلا لطعف رمأ هل ضرع ش . ةحيحص ةرجا ةرقب هنم زجن

 ءانطو ةرقبلا ةرجا وأ ةداعقلا ةتباث وأ كلذ نم ءىش ىف رذع هل له ءادلا
 امو . هيلع تباث وهف ةفورعم رهش وأ ةنس احيحص ءاملا ىنطا اذإ امأف ءام
 ءانطلا هنع كلذ لطبي الف فوخ هل ضرع نا كلذكو ىنطملا ىلعف ةفا نم ناك
 ةفورعم رهشأ وأ ةفورعم ةنس اهرجاتسا ناك اذإف ةرقبلا ةراجا اماو . ءامل

 الا هيلع ةتباث ةرجإلاف . اهيلع رجزي افورعم اعضوم طرتشي مل و اهيلع رجز
 يف الو عاقبلا نم ةعقب يف ةرقبلا هذه رجزلا ىلع ردقي ال رذع هل يتأي ن
 ضرالا نم اعضوم اهيلع رجزي نا طرش ناك نا اماو . ىرقلا نم ةير

 ناك . كلذ يف اهلمعتسا دق ناكو كلذ يف هل فرعي رذع لزنف . افورع
 لزانلا ءادلا ناك نا كلذكو . نامزلا نم اهلمعتسا ام ردقب ةرجالا نم هيلع

 هيلع عقي ءىش هيف نوكي ال ًانالطب عرزلا كلذ لطبف ةرمثلا داصح ناا لب
 . ةرجإلا نم ةصحلاب تقولا كلذ ىلا رجالا نم هلف . عضوملا ةعارز مس
 نأ اماو . ةفورعملا ةرمثلا هذه ةرقبلا هذه ىلع رجزي نأ هيلع طرش اذإ كلذ
 رجزيلف رثكأ وأ لقأ وأ رهشأ ةتس وأ ةنس ضرألا هذه يف اهيلع رجر. نا طرم
 ةفابالا كلذ يف هل رذع الو ءاضيبلا ضرألا يف ولو . ءاش نا كلذ مامت اهيل

 ىلا ةرجالا نم ةصحلا هلف كل تفصو اك ةرقبلا ىلع رجزلا نيبو هنيب لوت
 . ةفآلا تعقو ىتلا تقو

 فاخ لجرلا نا مث . اهعرزو ارئب لجر دنع نم دعتقا لجر يفو : ةلأسم
 هيلعف رذع هل نكي مل اذإف اهضعب همزلي مأ . ال مأ ةداعقلا همزلتا رئبلا. حرط

 ذخا ناك نا دعتقملل هيلع نامض اهعيض يذلا اهتقو يف ةعارزلا نم عيض ا
 ةلماك ةرجالا هيلعف . ةفورعم ةرجاب هذخا ناك ناف فورعم مهس ةداعق كل
 سيلف هعفد قيطي الو هقيطي ال اميف هللا لبق نم هل ضرع يذلا رمالا ناك نا

 ىش هيل
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 ساه اذإ دعتقملا نا تفرع ىذلا دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 ةداعقلا تناك اذإ . لوقلا صعب ىلع ةداعقلا هل تبثت اهلمع ف لخدو ضرألا

 ناو . ةمولعم ةداعقلاو . اعيمج اهنافرعي ةمولعم ضرأل نوكت نا يهو ةمولعم
 ملس ام دعتقملل ناكو ةداعقلا تضقتنا امهدحأ عجرو ةلوهجم ةداعقلا تناك

 ىنعو ضرألا"يف مرغ ام عيمجب هدعقا نم ىلع اضيأ عجريو ةداعقلا ةرجا نم
 . . ملعا هللاو قفناو حلصأ امو اهيف

 ٤ اضرا لجر نم دعتقا لجر نع هتلاس و ةفاضملا هلا ةدايرلا نم : : ةلاسم

 ىرتشا موي نم ا يف ةرجإلا نم يرتشمللو ِ ةرملل دصحي ىتح هعرز
 نإف دصحي نا ىلإ عرز موي نم عرزلا ةدم يف هتصح ردقب دصحي موي ىلا

 . هلف رثكأ وأ ةرجالا فصن ناك
 زوجي رخا لجر نم يرتكملا اهاركا مث اضرأ ىرتكا نمع هتلاسو : ةلاسم

 تلق . ملعا هللاو تفرع ام ىلع حيحص كلذ زياج لاق . ال مأ حصيو كلذ

 ىلع اذه لك لاق هيركي نا يرتكملل زوجي كلذ ريغو ةرقبلاو دبعلا كلذكو
 . زياج تفرع ام

 اهعاب مث لجر نم اضرأ رجا لجر يف شيرق نبا ديعس لاقو : ةلاسم
 وه يرتشملا نوكي نأ الا عيبلا كلذ تبثيال هنا رجأتسملا ةرجا ف يهو

 ضبقلا رذعت املف . هيلع ضبقلا رذعتي لوألا نال تباث كلذف اهل رج ًأتسملا

 . عيبلا دسف

 ام هنع عفريو اهيف ينبي نا ىلع مولعم اركب اضرا ىرتكا نمو : ةلاسم

 ةنيب الو هنيمي عم قفنا اميف قدصم وهو زياجف هيلع يذلا ىركلا نم قفنا
 . هيلع

 . ةضفلاب الو بهذلاب ةداعقلا زيجي ال يراوحلا نب لضفلا ناكو : ةلأسم
 ٠ فصنلا لثم ةعارزلا نم ىمسم ءزجب الو
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 اذإف رذبلا نم وأ ةنوملا نم ائيش ضرألا بحاص مرغي نا الا عبرلاو ثلثلاو
 . ةرمثلا نم ءاش ام طرتشيو ةداعق نكت ل و . ةك رش كلذ ناك . ائيش مرغ

 . ةرمثلا نم طرتشا ام نم لقأ رذبلا نم وأ ةنوملا نم ىطعأ ام ناك ولو

 يناوصلا ىلع ايلاو ةفيذح يبا نب دمحم ناكو . كلذ يف اهريغ ةلزنمب يفاوصلاو
 هللا امهمحر بوبحم نب دمحمو رذنملا نب ريشبو زرحم نب ديعس رماف ىوزنب
 . ةنؤملا نم وأ رذبلا نم ائيش اهنولمعي نيذلا يطعي نأ

 تبنف اهعرزي لجر نم هضرا ىركا لجر يف دلخم نب ريشب نعو : ةلاسم
 يف تبني نأ زوجي ام الا . ةعارزلا بحاصل هنا لدرخ وأ شرع عرزلا يف

 عرزلا غلب مث اهعرز ىتح لجر ضراب طلغ نم يراوحلا وبآ لاق : ةلاسم
 . ىماتي ريغل وأ ىماتي هريغل ضرألا نأ هل نابتسا مش . هل ضرألا نا عرازلا نظو

 اوذخاو هتنومو هانع عرازلا ىلع اودر اودارأ نا رايخلا ضرألا باحصالن

 ضرألا ةعارز ءارك .مهل ناكو اهيف امب ةعارزلا هيلا اوملس اودارا ناو ةعارزلا

 . ءاهقفلا ضعب لوق ىلع اذهو رثكأ وأ لقأ وأ عبرلاب وأ سدسلاب ةعارزلا ي
 وأ يصو وأ ليكو نم رمأ ريغب اهعرزف ميتيل ضرأ ىلع عقوت نم هريغ لاقو
 امف هل لو الو ناطلسلا نم الو هيبا لبق نم ميتيلل ليكو الو يصو الو ىلو

 ل نإف . ابستحم وأ اليكو أ ايصو كلذ ف نذأَتسئ نا الا كلذ هل بحن

 حلصا اهتعارز ناكو . ضرألا ةعارز نع ازجاع متيلا ناكو دحا ميتيلل نكي

 ضرالا هذه عرزا ينا هنيب هسفن ىلع دهشي اهعرزي يذلا اذه نإف . متيلل

 انيد ةصحلا كلت نوكت مث ضرالا ةصح اذكو-اذك ةكرش اهيف متيلل نا ىلع

 . اهايإ هيطعيف غلبي وأ ةضيرفب هلوعي نم .ىلا اهملسي وأ هيلع اهقفني ىتح هيلع
 نا كلذكو . هل نذأف . ميتيلا رمأب موقي نم نذأتسا عرز يذلا ناك ناو
 ةعارز نع زجاع متيلاو متيلل حلصأ كلذ نم ناك اذإف ةكرش اهيف هل ناك

 زئاجف هضرأ
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 عرزلاف ادمعتم اهبابرأ رمأ ريغ نم اضرأ عرز نم نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم
 نم كلمي ال اميف هيلع ةاكز الو . مهيلع ةعارزلا يف هل ءانع الو اهبابرأل هلك
 ةكرش ببسب عرز ناك ناو فالتخا ةاكزلا يفو . مهف نماض وهو . كلذ

 عرزلاو مهضرا نم عرز اميف هيلع ةرجالا مهلف . كلذ بجويامم اهريغ وأ

 . عرزلا ةاكز هيلعو هل
 الو . متيلل اهلكف سانلا نم دحا رمأ ريغب متي ضرأ عرز نمو : ةلأسم

 . اهعرزو هضرأ يف هيلع ىدعت نمل قرع
 ةقث بستحملا ناكو . بئاغل بستحم دنع نم اضرأ دعتقا نمو : : ةلأسم

 ِ . باستحإلا زاجأ نم لوق يلع نمضي مل ةداعقلا هيلا ملسو
 كردا ش هريغ ضرأ وأ هضرا ىف هعرزو ًاصقن بصغ نمو : : ةلأسم

 ناف هضرأ يف عرز اذإ قراسلل ءىش الو صقنلا بحاصل ةرمثلاف :. صقنلا
 ىلع اذه عرزلا ةرجاو . اهصقنا امو نامضلا هيلعف هريغ ضرأ يف عرز

 . هرمتو هصقن هذخأب صقنلا بحاص ىلع ىش الو بصاغلا

 دحال زوجي الف . اهبر نم اهرجاتسا هنا ىعداو اضرأ عرز نمو : ةلأسم
 ةداعقلل ىعدملا نوكي نأ الا اهرجاتسا هنا هاوعدب ضرألا هذه يف هكراشي نأ
 . كلذ نوريغي الو . نيرضاح دلبلا يف ضرألا باحصأ نوكي وأ زئاجف ةقث

 . سفنلا نوكس عم زوجي كلذ نأ وجرأف . ةيقت هنم نوقتي الو هنوركني الو
 . زوجي ال اذه ريغ ىلعو

 نبتلاو بصقلا كرتو . ةرمثلا ذخاو اهعرزف اضرأ بصتغا نمو : ةلأسم
 اذها لصا نال حابم كلذ نا دلبلا لهأ فراعت لثم احابم كلذ نوكي الف
 . بصغ

 املف لجر نم اضرأ دعتقي لجر نعو ديعس يبا باوج نمو : ةلأسم
 دق وأ تمضر يهذم اهبحاص ضرألا هل عاب اهلمع يف لخد وأ اهعرز
 . تع ر ز
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 لبق نم اهعاب اذإف تفصو ام ىلعف عئابلل وأ يرتشملل ةداعقلا نوكت نمل تلق
 تكردا دق تناك اذإو . عئابلا اهطرتشي نا الا يرتشملل يهف ةرمثلا كردت نا

 . يرتشملا كلذ طرتشي نا الا عئابلل يهف

 غلابلا ةصح لجر رجاتسا ةعاشم متيل ةصح اهيف ضرأ نع لئسو : ةلأسم

 قفناو رجاتسا اك هتصح متيلل بسحو . اعيمج اهعرزو ةمولعم ةرجاب ةعارزلل
 دق هنا يعم لاق . ال م هعسيو كلذ هل زوجي . ليكو هل سيلو . كلذ هيلع

 ليقو . هريغ عم هل بستحي إك هسفنل كلذ ف لخديو . متيلل بستجي نا هل

 هجو ىلع هريغل كلذ لعفي نا هل زوجي ال امك هسفنل كلذ هل زوجيال هنا

 هل تلق . هسفنل هلعف ريغ هريغل هلعف نال طايتحالا ةخسن يفو بابحتسالا

 يعم لاق . نوكي ام عرز ش هسفنل كلذ هل زوجي ال هنا لوقي نم لوق ىلعف

 تلق . غلابلا نم ةصحلل هقاقحتسا عضومل ببسب ةعارزلا يف لخادلا ةلزنمب هنا
 هقحتست ام ىلع هتقفن ةضيرفل هتصح اهيلا ملسف هلوعت ةدلاو متيلل تناك نإف هل
 تتبث ةضيرفب كلذ ناك نا هنا يعم لاق . ال ما كلذ هعسيا ةمولعم مايال

 وه هلعف قيرط نم ناك نا اماو . همكح تبثي نمم . زئاج كلذف مكحلا ي
 ةحلاصم عضوم ين هلعجت اهنأ كلذ ىلع ةنومام نوكت ىتح كلذ زوجي ال ليق دقف
 . قحلا هجو ىلع هب ترما اذإ

 ينبجعيف ماتيالل ضرأ نم هتركذ ام امأف ديعس يبا باوج نمو : ةلأسم
 تبستحا مهتدلاو تناك ناو . قفر كلذ يف مهل يجر اذإ مهتقفر لطعت ال نا

 تناك ناو . ةداعقلا اهيلا ملست نا زاجو يدنع كلذ زاج مهضرأ ةداعق يف مهل
 ىلع ةداعقلا تعقو ناو مكحلا يناعم يف اهنم ةداعقلا يدنع تبثت الف ةقث ريغ

 ملسي نأ الا ينبجعيف . قح كلذ يف مهل تبث هريفوتو ماتيالل حالص هيف ام
 . اهعسي ثيح هلعجت اهنا كلذ ىلع ةنومأم نوكت نا الا همأ ىلا متيلا لام
 ةقث نوكت وأ زوجي ثيح هتلعج اهنا تلاق اذإ صالخلا هجو ىلع كلذ نوكيف
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 مهل هتضبق اذإ صالخ كلذ نا ليق ام ىنعم ىلعف . باستحالاب اهيلا ملسيف
 يعمف . ةنومام الو ةقث نكت مل اذإ امأو . ةقث يهو باستحالا ليبس ىلع
 يف ةضيرف نم هقحتست ام الا ماتيألا لام نم ءىش اهيلا ملسي ال ليق دق هنا

 هقحتسي ام بسح ىلع كلذ اهيلا ملس نا ليق هنأ يعمو . ماكحالا توبث

 نامضلا ليبس ىلع نينسلاو رهشالاو تاقوالا نم ءىشل ةضيرفلا نم ماتيالا
 اهلع طرش ام ىلع قحتسي ام ادحاو ناك مهحلاصم يف هلعجت اهنا ىلع كلذل
 ناك ةدملا تضقنا ىتح ميتيلا ييح ناف كلذ زيجي اضعب نأ يعم . كلذ نم
 لبق مهدحا تام وأ اوتام ناو . لوقلا اذه بسح ىلع صالخ هجو كلذ
 ماتيالا يف تيملا هقحتسي ل امم لاملا نم يقب امل ةنماض تناك ةدملا ءاضقنا

 . كلذ نا يل نبي مل اذه لعف نمو يإ بحا لوألا لوقلاو ماتيألا نم وأ
 نم ناك مألا ريغ ةقثلا بستحاو . هيلا ةرورضلا دنع عسي نا وجراو الطاب

 ةقث تناك اذإ مالا نم تفصو ام لثم كلذ يف وه لهألا ريغ نم وأ لهألا

 . مالا ىلا ميلستلا نم يتلا بحا اهريغ بستحاو . ضبقلاو . ةداعقلا يف يدنع

 لثم لماعلل زاج ميتيلا ضرا يف هوجولا نم هجوب ةعارزلا دعتقملل زاج اذإو
 باغ امم هيف هلخدت ام ىلع انومأم ةقث ناك وأ هملعك ملع اذإ هل زوجي ام
 يف يدنع كلذ تبث هريغ هدعقا نإف ةقثلا ماتيألل بستحملا اماو . هملع هنع
 كلذ هنم دعتقي نم دجي مل ناو . ماتيالل احالص يدنع كلذ ناك اذإ مكحلا

 ماتيالل رظنلا ليبس ىلع اهذخا نإاف . اهل وه هذخا نم ماتيألل حلصا وه امب
 هنال يدنع مكحلا يف كلذ تبثي الف هريغل اهميلست نم مهل حلصا كلذ نا
 يدنع زاج كلذ لعف نا هنكلو . مكحلا يف تبثي ال هسفنل هلعفو . هسفن دعقي

 بسح ىلع مهحلاصم يف ماتيألل بجو ام لعجيو . زئاجلا يف لوقلا ضعب يف
 احالص ناك اذإو . مهل حلصا رظنلا يف ناك اذإ ينبجعيو . عسيو زوجي ام
 . مكحلا يف تبثي مل ولو هريغ ىلإ هميلست نم يلإ بحا زئاجلا يف كلذ ناك مه
 . دلبلا لهأ ةكراشم هيلع امم ماتيألل ريفوتلا ىلع هسفنل ضرألل هذخا ناك اذإو
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 تبثي مل ولو رئاجلا ىنعم يف يدنع زاج كلذ نم طسقلاب وأ مهضرا لثم يف
 . مكحلا رهاظ يف قح ةجح كلذ يف هضراعت م ام مكحلا ين

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدتو

 دعقملا لاق . انطق دعتقملا اهعرز املف عرزب هل اضرا دعقا نمو : ةلأسم

 ام مسي مل اذإ اذإ ةضقتنم ةداغق هذهف . نطقلا ريغ غ اريعش وأ ارب ع رزت كتننظ

 ناكو . هتنؤم ذخا ءاش نا ضرألا بحاص ىلع رايخلا دعتقمللو راثلا نم عرزي

 ضرألا بحاص ىلع هل هنؤم الو هعرز علق ءاش ناو ضرألا بحاصل عرزلا

 ةداعق ضرألا بحاصل نا يدنعف انخد اهعرزف ةرذ اهعرزيل هل اهدعقا نإف
 . ملعا هللاو ةرذلا ةداعق عفري الو ىوطألا نم اهلثم ةداعق لثم انخد هضرأ

 . دارا ام اهيف اهنم عرزي نا ىلع ةفورعم ارهشا ضرألا دعتقي نا الا

 نم دعتقا لجر نع قيفوتلا هللاب و تلأس ديعس نب دمحم لاق : ةلأسم

 هذه دي ين ضرألا هذهو . بئاغ جوز ةأرملا هذهلو اهرمنو اهعرزو اضرأ ةارما
 ذخاو هل اهنأ ملعي وأ بئاغلا لجرلا اذه ضرألا هذه نأ دعتقملا ملعي ال ةأرملا

 الا زوجي ال كلذ نا ملعي ملو . ازئاج كلذ نا نظي ام هجو ىلع ةأرملا نم
 نا هنا هذه كتفص ىلع هللا كمحر ملعاف . ضرألا بحاص يأرب وأ ةلاكوب
 لجرلا اذهل ملعي مل و اهرمو اهعرزو ةأرملا هذه نم ضرألا هذه ذخأ لجرلا ناك
 هذه يف هيلع هل قح الف كلذ دعب هيلع كلذ ىعدا مث هل يه الو اقح اهيف

 . ةأرملا هذه نود اهل يعدملا لجرلا اذه اهنا لدع ةني حصت ىتح . ضرألا
 .. اهلوق ىلإ تفتلي مل اهجوزل ضرألا هذه نأ دعب نم ةأرملا هذه ترقا ولو

 رمأ يف اهمزلي يذلا قحلاب ةأرملا تذخاو ضرألا هذهل دعتقملا ىلع اهرارقاو
 ىلع لجرلا اذه نيمي ضرألا هذهل يعدملا بلط ناو ةأرملا هذه هب ترقا ام

 ملعي الو . ةأرملا هذه نم ضرألا هذه دعتقا دقل هللاب انيمي هل فلح هجولا اذه

 هيعدي يذلا قحلا اذه نم هل هيلع تبثي هل اهنا يعدي امم اقح اهيف لجرلا اذهل

 ليبسلا اذه ىلع لجرلا اذه ضرألا هذه نا حص نإف . ةعاسلا هذه ىلإ هيلا
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 وهف ىقب امو . هلامع ىنعو هانعو هتنؤمو هرذب ضرألا هذهل عرازلا اذه ناك

 امررضلا نم هيلع عقو امب هدعقأ نم ىلع عرازلا اذه عجريو ضرألا بحاصل
 باغ هنا الا لجرلل ضرألا هذه نا ملعي لجرلا اذه ناك ناو . هيف هلخدا

 وأ ةداعقلاب هنم رما وأ اهجوز نم ةلاكو تعداف هذه هتجوز دي يف اهكرتو

 نا تنظو اهسفن ىلع اهنم ةلاهجب لجرلا اذه اهتدعقا اهنأ الا . ائيش عدت مل

 هتجوز يه ذإ . هل زياج كلذ نا نظو . اهنم لجرلا اهدعتقاو اهل ازئاج كلذ

 بصقلا دح ىلع كلذ يف لخدي مل و هل زوجي كلذ نا نظو اهدي يف اهكرت ذاو
 هيلعو هعسي ال اميف لخدو هسفن ىلع لهج دق اضيا اذهف . لطابلل يغبلا الو

 اذهل نوكيو . باصتغالا ىلع عرز نم ةلزنمب ماكحالا يف سيل هنا الا ةبوتلا

 ىنعو هانعو هتنؤمو هرذب ضرالا هذه نم باصا ىتلا ةعارزلا هذه نم لجرلا
 ناك ناو . بصتغملا ةلزنمب وه سيلو ضرالا بحاصل وهف ىقب امو . هلامع

 هل ببس ال يبنجا دي نم اهدعتقا اذإ كلذ يف هل ببس ال بصقتفللا .ةلرنمي

 هفالخ نكمي هنا فراعتي امم ىنعمب الو ةبارقب الو ةيجوزب الو ديب ضرألا يف

 وهف يقب امو هرذب هل نوكيو . بصتغملا ةلزنمب وهف . ببسب هيف هلوخدو

 انسلو . نيملسملا لوق ضعب اذه ىلعو . انفرع اذه ىلع ضرالا بحاصل

 هنا الا عستم هيف نيملسملا لوقو . نيملسملا ليواقأ نم الوق دحا ىلع رجتحن
 ءاش نا اذه ىلعو . بصتغملا ةلزنمب سيل ببسب لخادلا نا انفرع ام رثكا
 رقاف اذه ىلع ناك نإف كلذ يف نيملسملا نم تالاقملا قافتاب . انعم لمعلا هللا
 . اذه ىلع هيف مكحلا ناك هب لخدي يذلا ببسلا هل حصو . ةعارزلاب عرازلا
 هاوعدب الا هب لوخدلا هل زوجي يذلا ببسلا هل حصي ل و ةعارزلاب رقا ناو

 ىعدملا بلطو ةعارزلاب ةنيب هيلع مقت مل و رقي ل ناو . هاوعد ىلإ تفتلي مل

 فلح كلذ ىلع هنيمي بلطو . كلذ وه ركناو ضرألا هذه ةعارز ٠ هنيمي هيلا
 اقحم عرازلا ناك اذإو . ضرألا هذه ةعارز نم هيلا يعدي امم قح هل هلبق ام

 هنيب اميف كلذ هل زاج هعسي ام ىلع فلحو كلذب رقي ملو هيف لخد اميف
 . هللا ءاش نإ هللا .نيبو
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 . باوصلاو قحلا قفاو امب الا يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت

 ةفورعم ةرمث اهعرزيل اهمضرف ةرجاب لجر ضرأ ذخا لجر يفو : ةلأسم
 ةنسلا كلت دعبو ةرمثلا كلت ءاضقنا دعب عجر مث دلبلا مع فوخ هل ضرعف

 بحاص هل لاقف . اهيف لخدو اهمضر ىتلا ضرألا كلت عرزي نأ بلطي
 عرزي نا هل زوجي لهف تلق . تضقنا دقو ةفورعم ةرمثل اهترجحنا اما ضرألا
 نإف قح ضرألا يف هل بجو دقو . ةعارزلا نم اهريغ وأ اهلثم ىرحخا ةرم
 عنميو ةماعلا بلغي بلاغ رما وأ سباح .فوخ نم عيمجلا ىلع يت أي رذع ناك

 . ةرجالا نم ءيش هيلع تبثي الو رجتؤملا نع ةلطاب ةرجالا تناك ةعارزلا مهلثم

 فوخلا كلذ ناك ناو امهنم ضارت نع الا ةرمثلا كلت ريغ عرزي نا هل سيلو

 لمعتسي نا هنكمي ناك دقو . ةرجالا هيلعو رذعب كلذ سيلف وه هل اصاخ

 سيلو . ةرجألا هيلعف كلذ لطعف سانلا نم هريغ رجؤي وأ سانلا نم هيلع
 ام الا هل سيلف لاح لك ىلعو . ةرجألا اهيلع عقو ىتلا ةرمثلا كلت الا هل
 . ةرمثلا كلتو . ةنسلا كلت نم ةرجالا هيلع عقو

 ىلع آو وه قفتا لجرو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع بسحا : ةلأسم
 همزلت اهكرتو فاخ مث . رثكا وأ ةنس اهيف عرزف ةنس لك ةمولعم ةداعقب ضرأ

 تناك اذإف هيلع اقفتا ام وأ عرز ام ردق همزلي اهضعب عرز ناو . ال مأ اهترجا

 اماو . كلذ تبث ةمولعم ةدمو ةمولعم ةعارز ىلع مولعم ءىشب ةتباث ةداعقلا

 . ملعا هللاو ءىش همزلي مل اهكرت داراو ةنس عرزف ةنس لك اهدقتفا نا

 ةنس اهعرزيل اضرا دعتقا لجرو دمحأ نب نسحلا يلع يلا نع :: ةلأسم

 زوملا لمحي نا لبق ةنسلا تلاح امبرو اناجنذاب وأ ازوم وأ املظع اهيف عرزف

 ناك هعرز علقي نا بغر نا هنا تفرع يذلا .. ةعارزلا هذه نم قحتسي ام

 . ةنسلا ءاضقنا دعب هل ءىش الف الاو كلذ هل
 . دامسلاب هل نمضو سدسلاب اضرا الجر دعقا لجر نع هتلأسو : ةلأسم"

 ةضقتنم ةداعق هذهف رذع ريغب كلذ كرت اذإ لاق افلتخاو دمسي ملو عرزو
 . دامس الب ةعارزلا ىف دلبلا ةنس هلو
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 رجحيو . ةرذلاو ربلا ةعارزل اضرا دعتقي نم ديعس نب دمحم لاق : ةلأسم
 لوقيو ةناما هدنع لعجي يذلاك ةرذلاو ربلا ريغ اهيف عرزي ال نا اهبحاص هيلع

 عضوم ىلإ افوح ممت تيبلا ىف اهعضوف تيبلا اذه يف اهعض ةنامألا بحاص

 ىتح نمضي ال هنا لاق نم لاقو امل نماض هنا لاق نم لاقف . تفلتف رخا

 اهلعجيف هيف اهعضي نا هرمأ ىذلا تيبلا ىوس :ىف اهلعجي ال نأ هيلع رجحب

 اذه يف هنع تمدقت دق ةلأسم هذهو نامضلا ذئنيح هيلعف تفلتف هريغ ىف

 . بابلا
 هيخا دنع وأ هتأرما دنع نم بئاغ لجرل اضرا دعتقا لجر نعو : ةلأسم

 دعقملا ناك اذاف تفصو ام ىلعف لاق . بيسن وأ مأ وأ هدلاو وأ هلماع وأ
 اورصبي مل و ةلاهجلاب كلذ يف عيمجلا لخدو . ةلامعلاو ةداعقلا ىف ببس هل نمم
 بسح ىلعو دعقتسملاو دعقملل عيمجلل ببس اذهف هلالح الو همارح كلذ نم

 لاملا ىف دعقملل تبثو . دعقملا ىلع دعقتسملل ةتباث ةداعق هذه نا انفرع ام

 كلذ ركنا ناو هيف الخد ام ىلع تباث ءىش اذهف ةداعقلاب لاملا بر متا نإف

 ىلع ةداعقلا نا كلذ يف انعم لوقلاف . كلذ يف لوقلا هجوا اوبلطو هممتي مل و

 يف ببسلا هل دعقملا نا لوقنو . هل تباث ببسب هلخدا هنال دعقتسملل دعقملا
 نم دعقملا ذخأيف لخد دق ىذلا ببسب اذه عضومل لاملا بر ىلع لاملا اذه
 رادقم كلذ ناك نإف . ببسلاب هل ريصيف هانعو هتنؤمو دعتقملا رذب ردقب لاملا
 ناو . دعقتسملل دعقملا ىلع ةعبت الو هقح كلذف دعقلا ىلع دعتقملا قحتسي ام

 نا ىلع لاملا اذه هدعقا هن أك هلام نم كلذ مامت هيلع ناك كلذ نع زجع

 نا املف . سدسلا لاملا برلو هسادسا ةسمخ لاملا اذه ةرمث نم دعقتسملل

 سادسا ةعبرا كلذب قحتسا دعقملا هقحتسا ام دعقتسملا ذخأو لاملا بر ريغ

 دعقملا هقحتسا ام غلب ناو . دعتقملا ىلع لاملا سدس هل يقب امناف . لاملا ةرم

 دعقملا ىلع ةعبت الف لاملا ةرمث سادسا ةسمخ هانعو هتنؤمو دعقتسملا رذب نم

 . هقح ىفوتسا دقو دعقتسملل
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 ةداعقلا متي لاملا برل ليق ةرمثلا سادسا ةسمخ ببسلاب قحتسا ام ناك ناو

 سيلو ةأرملل سدسلا فصنب هيلع لخديف كلذ ريغب وأ ءىش كيلع لخدي الف
 ناك اهيلع صقن نإف تلعف ام اهيلع هصقن عضومل مكحلا يف الا ذخأت نا اهل
 يضرو ةداعقلا نم تلخد امل ةمماتم اهيلع هصقنو هل ةنماض تناك اهنال كلذ اهل
 ضقني نم لوق ىلع اذهو . نيملسملا مكح ىف هل تباث وه امم قحتسا امب هنم

 عرزلا رذب دعب نم يقب ام ىلإ لاملا بحاص عجريو . ضقتنم هلك اذهف كلذ

 ةعارزلا يف ضرألا ررض نوكي نا الا هضرا ببسب هذخأيف هتنؤمو هئانعو

 هنال نيئيشلا لضفا هل نإف ةرمثلا ةيقب نم هل يقب دق امم رثكأ تعرز دق ىتلا
 هضرا صقني ام رادقمب عرازلا قحليو يقب ام ذخ ايف هضرا يف هيلع ررض ال

 ببس ال نم دي نم ضرألا دعتقا ناك ناو ةعارزلا نم قحتسا ام رادقم نم

 نم وأ لاملا هدي يف محر وأ ة ةجوز لثم دي الو ةلاكو الو ةلامعب لاملا يف هل

 ءىش الو هل ءانع ال هنا اذه ىف انفرع دقف . ببسلا هيف هل لخدي نمم انركذ

 ةبوتلا الا ةعبت الو . هدعقا نم ىلع هل ةداعقلا هذه دقعنت الو . هتنؤم نم هل

 نا عضوملا اذه يف بحنو بصتغملا ةلزنمب وهو . لاملا برل ةعارزلا نوكتو

 انبجعي انا الا ليق امب قيقح وهو بصتغملل رذب ال ليق دقو . هرذب هل نوكي

 . ةرهاظ ناودعلا ىف مهرومأ نمم . مههابشاو ةرهاقلا نيطالسلا لثم يف كلذ

 هل نوكيو هتلاهجب روذعم ريغ وهف . ناهرب الو ةجح الب فرعي ال نم امأو
 . باوصلاب ملعا هللاو انعم هرذب

 ءاركلاو لحفلاو حالسلا ةرجا ىفو ءاركلا نم هوركملا ىف رشع عساتلا بابلا
 ةعاطلاو ةيصعملا ىف

 اهؤاركو اهعيب ةهوركم ءايشا ةرشع نا انعمس ىذلا رثؤملا وبا لاق : ةلأسم
 . نازيملا ءاركو لايكملا ءاركو لحفلا ءارك
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 ارجا ناذخأيف نانزيو ناليكيف نارجأتسي نازيملاو لايكملا بحاص نوكي نا الا
 وأ رهن لجرلل نوكي هنا كلذ ريسفتو ءاملا عيبو . كلذب سأب الف امهئانعب

 ناو . زوجي ال كلذف نوفرتغيو . مهل عيبيف برشلل نوقستسي سانل يتأيف رئ
 ا نا اماو سبقلا عيبي نا كلذو . رانلا عيبو . س أب الف عابو وه ىقتسا
 هل حدقف هرجأتسا ناو . كلذب سأب الف سانلا هيف ىذلا بطخلاو ماخسلا

 تناك نا ةرذعلا عيبو ألكلا عيبو . سأب الف هئانع ىلع ارجا ذخأو نيدنزلاب
 دامسلل عيبلا ناكو دامسلا عم تطلتخا ناف بارتلا نم ءىش اهطلاخي ال ةصلاخ

 ميلعت ىلع طرتشملا ملعملا ءاركو . ةرجافلا ءاركو . ةحئانلا ءاركو . س أب الف
 ىف ظفحا ىذلاو . س أب الف هيلا يدهاو طرتشي ل و ملعي دعق ناو نارقلا

 . اوذخا ام رجأ اودري ىتح مهل ةبوت ال هنا طرتشلملا ملعملاو ةحئانلاو ةرجافلا

 اهضرعو اهبتاك رجأو فحاصملا عيب هركيو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 دصق اذإ فحاصملا عيبب سأبال 7 نم لاقو هريغ نمو . اهئارشب سأب الو
 . كلذ زوجي الو . باتكلا عيب ىلإ دصقي الو نيتفدلا . قرلاو ساطرقلا عيب ىلا

 هلمع ىلع ذخ أي امناو . عنصلا نم كلذ نأل ءاركلاب اهخسنب س اب ال كلذكو

 دصقي الو كلذب هل مهلامعتساو هلمع ةرجاب ذخأي امناو ةخسن يفو . ارجا
 رجا هركيو هنمو . ضرعلا كلذكو ينارقلا بابسا نم ببس ىلع رجالا ىف
 يذلاو ارجا كلذ ىلع ذخأي نا موقلل بسحي لجرلاو نيضرألا نومسقي نيذلا

 زاجا نم زاجا دقو هريغ نمو سأب الف ارجا كلذ ىلع ذخا نمو نارقلا ملعي
 سيلو . لمع كلذ نأل باسحلا ىلع ةرجالا ذخاو ماسقلا ةرجا نيملسملا نم
 زوجي ال ضئارفلا ملعت نا اولاق دقو . ميلعتلا ىلع رجالا ذخأي الو ميلعتلا نم
 هباسح ىلع ذخأي نأ زاجا نم كلذ زاجا دقف اهباسح اماو .:اهيلع ذخالا
 . ارجا كلذ ىلع ذخأي ال لاق نم لاقو . ملعتلا هجو نم سيل كلذ نال ارجا
 , ملعتملا ىلع كلذ طرتشي ارجا هيلع ذخأي نا زوجي الف نارقلا ميلعت اماو
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 نارقلا ملعت ىلع هافاك نم اماو نارقلا ملعت ىلع ةرجالا ذخا ىلإ دصقي الو
 كلذ ىلع ذخا نمو هنمو . ناسحالا نم كلذ يف هب يفوك ام لبقي نا هل زاج
 . سأب الف هئانعل ارجا

 طرتشت نكت مل اذا تيطعا ام در ةيكابلا ىلع سيل ليقو هنمو : ةلأسم
 درت ليق دقف ةحئان تناك اذإو . هدرت اهنا لاق نم لاقف . طرتشت تناك اذإو

 . طرش ريغب وأ طرشب تذخا ام

 لحفلاو نازيملاو لايكملا ءارك ىلع ذخأ نم ىلع ليقو هنمو : ةلأسم
 نازيملاو لايكملا عم هانع طرتشا نوكي نأ الا كلذ دري ةكم تويبو بارضلل

 . كلذب سأب الف

 ال لاق . اهبتكي فحاصملا ىلع لعتجي لجرلا نع ةيشاحلا نم : ةلأسم

 سأب الف تدر ناو هريغ هب لدبتسيو يرتشي نكلو اهعيبي الو اهيلع لعتجي
 تويب ءارك زاجا نم زاجا دقو هريغ نمو عجر . ةدايزلا ذخأب يغبني ال نكلو
 يذلا هباب ءارك ىلإو . ةعقبلا ىلإ ال اهانب ىتلا هرادج ءارك ىلإ دصق اذإ ةكم

 بابلا ىركي نكلو . رجاب الا لزنت نا ةعقبلا عنمي هنا سيل رادلا ىلع دسي

 الو . اهيركي نا اضيا هلف اهانب ىتلا ردجلا هلو . عضوملا ىلع دسي هل يذلا

 نمؤ هنمو سانلل ةحابم يهو اهؤارك الو اهعيب زوجي ال اهنال ةعقبلا ىركي
 وه يذلا ءانبلاو بشخلا رجا وه امنا هنا ىلع ةكم تويب رجا نم ائيش ذخا

 . ههرك نم اضيا ههرك دقو . هدر همزلي ال نأ وجراف هل
 لحفلا ةراجاو كلذ هركأ لاق . نازيملاو لايكملاو نافقلا ةراجإو : ةلأسم

 نمو . هيطعي نأب سأب الو زوجي ال هذخا نمل سيتلاو . لحفلا بسك ليقو
 نازيملاو لايكملا در يف كلذ در هيلعو . ةيهاركلاب كلذ يف ليق دقو لاق هريغ
 . ادر هيلع ملعا مل و لاقو . كلذ ةيهاركب لاق نم لاقو . لحفلاو نافقلاو

 هزاجا نم كلذ زاجا دقو . ملعا هللا لاق ىحاسملاو فكألاو بيهلاف تلق

 . ذخأن هبو ىحاسملاو فكالاو بيهلا ىرك نم ءاهقفلا نم
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 ردقلاو ىحرلاو هعم هسفن رجاوي نا الا نافقلا ةراجا نوملسملا هرك لاقو
 رلاو رجانخلا ةرجا كلذكو . هسفنب لمعي ال هنال اذه لثم ةزاجا هركا لاقو

 نم هزاجاو هسفنب لمعي ال ذإ ههرك نم ههرك دقف اذه لاثماو . روجنملاو
 . هب لمعي نا الا هزاجا

 افالتخا هيف نظأف يلحلا اماو . زوجت ال ريناندلاو مهاردلا ةرجا : ةلأسم
 . زئاج بايثلاو

 لاق . ال مأ ءاوس هلكا حمرلاو فيسلاو سرتلا رجا نع لئسو : ةلأسم
 . املظ هب هنع عفديو . ودعلا نم هب س رتخي هرج ًأتسي ناك اذإ كلذب س اب ال

 كلذ نإف ةمذلا لهأ نم ادحا هرجؤي وأ املسم هب كلهي نا هرجؤي نا اماف

 نا هريغ لاقو . نيملسملا هب يوقي نكلو رجاوي هللا ليبس يف الو حلصي ال
 زئاج كلذ نإف ةعاطلا نم همزلي ام عضوم يف الو ةيصعم ريغ يف هرجاو

 ك يلعو كدي عطقا وأ . كتمج زج رخآل لاق لجر يف لاقو : ةلأسم

 كلذكو . هب هل نمض ام يدنع هيلعف اهزج اذاف هتمج زجو لعفف . مهرد فلا

 . كلذ همزلي الف هدي عطق اماو . كلذك وهف همزلي ال و هلعف هل ازياج ناك املك

 . هلعف هل زوجي الام عيمج كلذكو

 دعقي لجرل هسفن رجاوي نمعو دمحم نب يلع نع ةدايزلا نم : : ةلأسم

 ةرجا هيلع هل تبثت الو دساف اهطرشو ةرجا هل همزلت ال لاق . سبحلا يف هدنع

 هنأل ةيد هل هم زات ال لاق . سبحلا يف ريجالا تام نإف تلق . هللا ةيصعم يف

 . ملظلا هسفنب عقوا وهو رخالا هربجي مل و . هسفنب كلذ لعفي نا هل نكي مل
 نمل هركي لاق . ملعملاو لحفلا ءارك نع هتلأسو ". نم : ةلأسم

 . هاطعا نمل لحيو هذخأي

 . هب سأب ال لاق طرش ريغب ملعملا بسك نع : ةلأسم

 هبسك يغبني ال لاق . شوشحلا حسكب هم همالغ : ملس ل لجر نع : ةلأسم
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 اماو . رجالا ذخأي نمل هركي لاقف . لحفلا ءارك نع هتلأسو : ةلأسم
 لحيو ذخأي نمل لحت ال ةكم تويب ةلزنمب وهو اساب هيلع ىرا الف هيطعي نم
 ريغب ملعملا بسكب سأب ال لاقو . لحفلا بسك لحي ال لاقو ىطعا نم
 مجتحا ةع يبنلا نا انغلب دقو . ماجحلا بسكب سأب ال لاقو . طرش
 . هرجا ماجحلا ىطعاو

 لحي ال كلذ نا ملعت الو ارجا هيلع ذخأتو حونت ةأرما نعو : ةلأسم
 كلذ اهل لحي ال ناميلس نب رصن هللا دبع وبا لاق . كالملا يف عقت له اهل

 ةرجالا نم تذخا ام هبابرا ىلع درتو كلذ لهج اهعسي الو رئابكلا نم وهو
 روبنطلا برض كلذكو . هب قدصتلف هبابرا ىلع ردقت مل نإف ةحاينلا ين
 نيح مهنم تذخا نيذلا رجالا باحصا ناك نإف يهالملاو فزاعملاو طبربلاو

 نا لبق تتام نإف هب قدصتلف . كل ةبه يه اولاقو هولبقي مل مهيلع تدر
 . ةكلاه يهف بوتت

 الجر نا اوركذ ديعس وبأو رشب يبا نبا هللا دبع دمحم وبا لاق : ةلأسم
 ملظا مل و . اهيف ةيالولا تنسحاف ةيرق تيلو لاق ةديبع ابأ لأس نيملسملا نم
 يعينصل ةأفاكم مهرد ةئامئالثب ."اهلها ىنلصو جرخا نا تدرا املف ادحا
 ءاسنلا هنم تجوزتو هرثكو هللا هارثأ ىتح لاملاب ترجتاف مهيلع يتيالو نسحو

 ناكأ ادعاق كتيب يف تنك ول تيأرا هديبع وبا لاقف لاق . دقعلا هنم تيرتشاو
 تينعت ام فيك تلق لاق . مهيلع درف لاق . ال تلق لاق . ائيش كوطعي موقلا
 . ءاسنلا نم تعتمتو تبرشو تلكا دق ام نوكي نأ ىضرت الفا لاق . هيف
 . ةيرقلا لهأ ىلإ لاملا درو لجرلا جرخف لاق . درو كل وهف تبصاو

 هعطاقف هل هشقني ابوث غابص ىلإ إ حرط لجر نع ديعس ابا تلأسو : ةلأسم

 له . هيلا حرطي ام نوشقنيو نوغبصي ديبع غابصلا دنعو فورعم ءارك ىلع
 ىأر ريغب غبصلاو شقنلا يف اوحصنيل ءىشب ديبعلا يضري نا حراطلا اذهل زوجي
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 ىلإ هولصوي ناو هل مهملظو مهشغ عفد كلذب دارا نا ل عقي لاق مهديس

 قوف هولضفي نا كلذب دارا ناو . كلذ يدنع نسح هوشغي الو . هلثم لمع
 . كلذ ينبجعي مل ليضفت هنا فراعتلا عقي ام ىلع مهديس لام نم هلثم لمع

 همزلي ام مهديس لام نم . هلثم لمع قوف هولضفي نا كلذب دارا نإف هل تلق

 يدنع كلذ لثم نامض هيلع ناك نيبتو كلذ اولعف نا مهنا يعم لاق . كلذ يف

 لمع ىلع هولضفي نا كلذب دصق ناف تلق . كلذ ردق نم هيربي وأ ديسلل
 ىلع هولضف دق مهنأ وه هل نيبتيو ملعي ىتح نامضلا نم املاس نوكيأ . هلثم
 بحاف لاق . ةعنصلا كلت لهأ نم لودعلا كلذ ىري نا هيلع مأ هلثم لمع
 فراعتلا ىف نيبتي نا الا كلذ يف رظنلا يف دهتجي نا هذه ىلع لخد اذإ كلذ هل
 . ةينلا هذه ىلع هلوخد نم ةبوتلا هل بحاو . ليضفت الو ةدايز هيف سيل نا
 نيبتي مل اذإ ةبوتلا هيزجت له بوثلا فلت ىتح ادحأ كلذ ري مل تيأرأ هل تلق
 هزا يعم لاق . مرغ هيلع نوكي الو هلثم لمع ىلع بوثلا يف ةدايز وه هل

 باترا ناو مرغ هيلع نيبي الف بتري مل و ، كلذ يف ةدايز ال هنا كشي مل اذإ
 ديبعلا ناك نا كلذكو هل تلق . بيرلا نم جرخي ىتح طايتحالا هل تببحا
 ديبعلا ىضرا مث فورعم ءارك ىلع هعطاقف ةادس مهديس ىلا حرطف ءاجسن
 . كلذ ىف ىنعملا قرتفي مأ ادحاو لوقلا نوكي له غبصلا ىف كل تفصو اك
 هل مهتحاصن الا هلثم لمع ىلع هوديزي مل ناف هل تلق . دحاو هنا يعم لاق
 ريغب بوثلا بحاص هايا مهاطعا يذلا كلذ لكأ ديبعلل زوجي له . لمعلا ىف

 ناو . مهل زئاج وهف ةيصعم ريغ ىلع ناك اذإ هنا يعم لاق . مهديس ىأر
 عسي ال هنا يعمف عيمجلا عسي ال امم ةيصعم ىلع ةيده اهنا هيف ساسالا ناك
 نا دحال زوجي له كلذكو هل تلق . يدنع رارحالاك ديبعلاو . كلذ ديبعلا

 يعم لاق . هلمعي ءىش ريغ ىلع هديس يأر ريغب همعطي و ائيش دبعلا يطعي

 ةنوعم هل عقي ل اذإ زئاج وهف كلذب دبعلا لمعتسي ل و ربلا كلذب دارا نا هنا

 . هديس ةعاط كرت ىلع كلذب
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 المعيل هروث وأ همالغ رجأ نم دمحم وبا لاق ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلأسم
 هنع طقسي نامضلا نا ةبوتلا دارأو ةبصتغم ضرالا نا ملعي وهو ضرا ي

 اذإ هنا يعم ديعس وبا لاق . هدر هيلعف ائيش ذخأ نوكي نأ الا هبر رفغتسيو

 لطاب هيلع ةرجالا نا لطابلا نم ءىش يف وأ لطابلا نم ءىش ىلع هدبع رجاو
 هل ءانع الو اهذخا نم ةبوتلاو . اهدر هيلعف لطابلا ىلع ةرجا ذخا نم نال

 تبث اذإ هنا يعمو . اهلطاب ةمرح لهج ولو اهلطابب افراع ناك اذإ اهلمع ىف
 رضي وأ اهصقني ىتح ضرألا ىلع ررض هيف نوكي ءيش يف ةنوعم كلذ يف هنم
 جرخ امو . ررضلل نامضلا ىنعم يدنع هقحل كلذ يف هتنوعم ببس نم اهب
 اذه يف يل نيبتي الف . ةعارزلا تماق ىتح حالص وأ لمع وأ يقس نم اعفن
 ضرالا يف حلاصملا نم اذه نال . هنم لطاب اذه نا نيبي الو نامض هيلع هلك
 ءىش داصح يف لعف وأ هب رمالا انعم همزلي امم رمأ يف ةنوعم هنم عقو ناو

 مث اهضبق وأ بصاغلا ىلإ اهميلستب وأ اهكالهتساو ةبوصغملا ةعارزلا كلت نم
 . ثدحم هنال . نامضلا يناعم هبشي اهلك يناعملا هذه يف يدنع ناك اهعيضي
 وأ احالص نوكت ىتلا لامعالا ركذ ريغ ىلع ةدرفم ةرجالا ىنعم ناك امناو
 اهنم لامعا ىلع ةعقاو ةرجالا تناك اذإ هنا يعمو . الطاب وأ اقح وأ اداسف

 ةرجالا هذه يف رظنيف . هلطابو دسافلا داسفب ةدساف يهف قح اهنمو لطاب

 . تعقو ام ىلع
 . هئامساو هللا باتك نم يقري ناك اذإ العج يقارلا ذخأي نا هركيو : ةلأسم

 هطرش دنع يقارلا طرتشي ال ليقو هريغ نمو . سأب الف هئانع رجا طرتشا ناو
 نإف & كلذ طرش نإف ةحصلا الو ةيفاعلا ءانعل هطرش دنع ذوعملا الو هئانعل
 . ىفاعي ال وأ ىفاعي نا فرعي ال هنال بذكلا نم كلذ نال زوجي ال كلذ
 ةعيدخلا ىلع ارجا اذخا نمو . ةعيدخلاو رورغلا نم كلذ نوكي نا فاخاف

 ةيصعملا ىلع ارجا ذخا نم لكو ةيصعملا نم كلذ نال . كلذ در هيلعف ررغلاو
 . ذخا ام در هيلع ناك
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 ملف ةحصلاو ةيفاعلا طرشو كلذ لهجو ةعيدخ ىلإ كلذ يف دصقي مل نإف

 هلف حصي .مل وأ حصف هئانع ىف رجألا ىلع كلذ ىف لخدو حصي ملو . فاعي

 جرخي ىذلا كلذكو . لوهجم طرش كلذ نال رجالا هل سيلو . هئانع رادقم

 . اذكو اذكب موي لك هاقر دق ناك اذإ . كلذب هل مكحي ةقرسلا

 ريجالا انم زوجي امو ةرجالا نم تالوهجملا يل نورشعلا بابلا

 ةعاطلاو ةيصعملا ىلع ةرجالا يو هل زوبي الامو

 ) ةلوهجم اهلك ةرجالا نا انموق لوق ضعب ف ليق هنا يعم ليعس وبا لاقو

 ىنبجعاو لمعي مل وأ ائيش لمع لاح لك ىف لثملا ةرجا ىلإ عجرتو لطبتو

 . مهلوق نم كلذ
 . همزلي ىرت ام دجسم ىف ةالصلاو ناذالا ىلع ةرجالا ذخا نم : : ةلأسم

 هللاب و هنم هذخا نم لإ رجالا درو حالصالاو ا ةب وتلا كلذ نم هيلع باوجلا

 . قيفوتلا

 نا هيلع طرشو امهرد نيتسب رهشا ةتس اريجا رجتيا لجر نعو : ةلاسم
 ىرا ىنإف مهرد رهش لك يف هلف اهفوي مل ناو كلذ هلف . رهشأ ةتسلا لمع
 . هلثم رجأ هل

 مل مث هعبشي نا ماعطب الجر رجأسا لجر نع ابوبحم تلأسو : : ةلأسم
 الا ذخأي ال لاق . عبشي ام ردق هماعط نم ذخاي نا ريجالل له هب هل في

 . مهاردب الا هعبشي نا طرش ماعطب رجاتسي نا ىرا ال لاقو . هنذإب

 كلذكو . هللا همحر دادم نب دمحا ل اعلا هيقفلا طخب ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 هلادب مايأب هيلع دقع نا دعب مارحلا هللا تيب ىلإ جحلل الجر ىرتكا نميف
 مولعم ىلع عقو اذإ ءاركلا نا قيفوتلا هللابو باوجلا . ال مأ هعجرلا هلا عجري نا
 . امهريغ دنع مولعمف امهدنع ال وهجم ناك ناو مولعم اذهو امهدحا ةعجر الف
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 . ملعأ هللاو برقا وه امم امهريغو ماشلاو ةكم ىلإ ءاركلا زاج ام كلذ الولو

 . عجر ةميدق ةروثنم يف اهتدجو
 . ماني نا هل له ةرجاب اماعط هل ظفحي الجر رجاتسا لجر نعو : ةلاسم

 . هنم دبال ىذلا مونلا تاقوأ يف ماني هنا الا بسحا امف

 لمع ام لثم هعم لمعي نا ىلع امايا لجر عم لمع لجر نعو : ةلاسم
 الب هعم لمع هنا رخالا لوقيو . مهرد ةرجا موي لك ف هل هيلعف الاو هعم

 رقاو رجالاب لمعي نممو رجالاب لمعي لجرلا ناك نإف تفصو ام ىلعف . ءارك
 هل ناك الاو ءىش ىلع ايضارت نإف . ةفصلا هذه ىلع هلمعتسا هنا لمعتسلملا

 . ةيونثم هيف نال ضقتنم يعم هنا هب رقأ ولو اذه يف طرشلا نال هلثم رجا

 هنال زئاج لاق . لجا ىلإ غوصي اغوص لجرل لمع لجر نعو : ةلاسم
 . هديب لمع

 ةادسلا كلت نأ رقيو ةادسب لجر هيلا حرطي جاسنلا نع هتلأسو : ةلأسم
 لاقف ةادسلاب هل رقأ ىذلا لجرلا كلذ تام مث . هيلا اهب هلسرا هريغ لجرل
 تلق . هريغ نم اهب ىلوا جاسنلا ىلا ةادسلا حرط يذلا نا ميهاربا وبا خيشلا

 لاقف تيضر لوقي نا هيلع له ءاركب ابوث لجرل لمع جاسن يف لوقت امف
 هملس نا كلذكو تلق . كبوث تيضر لوقي نا هيلع سيلف . هيف لهجتسا اذإ

 . هل زاج هملس ام فيك لاق . كلذ هل زوجي روشنم هيلا
 هيطعيو هتنبا هل حدمب رخا ىلا اناسنا لسري ىذلا نع تلاسو : ةلاسم

 لاق اميف قدص لوسرملا ناك نا لاق . كلذ هل زوجي له . ارجأ كلذ ىلع
 نوكيو كلذ ىلع ذخا امل ادر هيلع ىرا سلف . هيلا هلسرا نمل هحدم نم
 هل حدم ناك ناو . هيلع هبجوا مارح الب سيسحخ وهو همالكو هبوهذل ارجا

 مل وأ ارجا ذخا همزليف مثالاو هحدمب ذخا ام دري نا هيلع ىراف . بذكلاب
 ذخأي

 هنم أرقي هيطعي نل فحصملا ىلع ةرجالا اماو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
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 جرخي هنا وجراف عفن هل كلذ يف جرخي ناكو قرلاو رتافدلا هرجؤي ناك نإف

 . هيف فلتخم هلعلو . هتزاجا ىنعم

 اناطلس ينعا ةرجأ كلذ ىلع ذخأف ناطلسلا لمع ىف لخد نمو : ةلأسم
 هيلعف امرحم ناك ناو . ةبوتلا دارأ اذإ هيلع نامض الف ًالحتسم ناك نإف
 .نامضلا

 ةرجا ملست ىف نورشعلاو ىداحلا بابلا

 اهضنق زوجي فيكو هيلا ريجالا

 رجالا لمعتستال لاق رع يبنلا نع ثيدحلا يف يلإ عفر رثؤملا وبا لاق
 لوقنو هقرع فجي نا لبق هرجا ريجالا ىطعي لاقو . هترجا هل عطقت ىتح

 لمعي نا ىلع يضوق ناو . هلمع نم غ رفي ىتح ةرجا رجالا ىطعي ال هنا

 يضوق نا فلذكو . هرجأ هاطعا أموي متتسا ام لكف اذكو اذكب موي لك ين

 هرجا ىطعي الو هرجا ىطعا ارهش لمع ام لكف اذكو اذكب رهش لك ىلع
 . هيلع عطوق يذلا لمعلا متتسي ي وا هل تقو ىذلا تقولا لمكتسي ىتح

 همزليف سانلا بوبح هيلا تؤي " 25 ةلأسم

 لعف اميف هيلع ىرت لهو . زئاج وهف لعف فيك مأ لوالاف لوألل نحطي نا

 نإف لوالاف لوألا اومدقي نا اعيمج ءالؤهل ىلإ بحاف . اكلاه نوكي لعف نا

 . اوفي نا مهيلعف اودع ناو مهيلع ءىش الف ادحا اودعي مل و اولعفي ل

 ام فالخ اضورع رجأتسا لجر نع لئسو رخآ باتك نمو : ةلأسم
 نمف هل تلق . كلذ امهل سيل ليق دق هنا يعم لاق . ةرجالا هيلع تعقو

 هدكؤم ةنس كلذ يف ملعأ هللا لاق . قافتالاب وأ ةنسلا نم كلذ زجي مل نيأ

 . زوجي ال كلذ انباحصا لوق يناعم رثكأ يف يدنع جرخي هلعلو اههبشي ام الو
 فلسلا نا يدنع لاق . هنم دشا فلسلا مأ فلسلا هبشي كدنع وهف هل تلق
 . اذه لثم يف ةرجالا نم انباحصا لوق يف قافتالا يناعمب هبشا
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 لاق . ال ما اذه لثم يف ةرجالا لثم فلسلا لعجي أضعب نا كدنعو هل تلق
 نأ زوجي ال فلسلا نأ افالتخا انباحصا لوق يف ملعأ الو كلذ يل نيبي ال
 مهلوق يف كدنع كلذ نوكيا دحأ كلذ لعف ناف هل تلق . هريغ هب ذخؤي
 هنا يدنع لاق . مهنم يضارتلاب كلذل نيلعافلا نم ةمماتملا عفنت الو ابرلا نم

 . مهلوق يف ابرلا ىنعم ىف تبني
 . هلثم رجا هل انيأر هرجا داراو غياصلا لمع اذاف : ةلأسم
 لمعي نا ىلع الجر لجر ىرتكا اذاو ليق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ذإ هل ءارك الف هدنع لمع نم هيف رجاتسأف . مولعم ءاركب امولعم المع هل
 . هسفنب لمعي طرش

 اباب هل لمعي نا ىلع رخآو وه قفتا لجر يف لوقت ام هل تلقو : ةلأسم
 ابح كلذب هيطعي نا ىلع اقفتا هلمع املف مهارد ءاركلا نم ءىشب كلذ ريغو
 كلذ امهل نا يعم لاق . كلذ امهل له ةباد وأ ضورعلا نم اضورع وأ ارمت وأ

 اقفتا انوكي مل نإف هل تلق . ريناندلاب وأ مهاردلاب ىركلا ناك اذإ ليق ام ىلع

 اقفتا مث كلذ هل لمعف لمعلا اذه لمعا هل لاق هنا الا مهاردلا نم ءىش ىلع

 لاق . ةباد وأ ارمت وا ابح كلذب هيطعي ناو . مهارد كلذ ءارك العجي نا ىلع
 ةرجا يطعملا ىلعو ذخا امل انماض ذخالا ناك العف نإف كلذ امهل سيل هنا يعم
 رجألا همزل دق امب امهنم دحاو لك اصصاقت نإف هل لمع ىذلا لمعلا لذ ان

 وأ امهدحا تام ىتح كلذ العفي مل نإف تلق . كلذ زاج . كلذب ايضارتو

 يضر دقو . هيلع هل امب رخالل هيلع امل لعج دق هنا هسفن يف يحلا ىونف باغ

 ام ردقب هلام ناك اذإ هنا يعم لاق . كلذ هيزجحمي له . هب هصصاقو كلذب

 . راصتنالاب الا هقح ذخا ىلا غولبلا ىلع كلذ يف ردقي ملف رابتعالا يف هيلع

 نومضم وهف ءىش هيلع ىقبي ناك ناو هتصصاقم ةزاجا يدنع جرخي دقف
 احلطصا يذلا كلذب امهدصق نوكي نا الا . كلذكف ءىش هل يقب ناو . هيلع
 علسلا نم هيلع اقفتا ام ةميق افرع نا دعب لمعتسملل لمعتسملا مزلي ام ىلإ هيلع
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 زئاج يدنع اذهف ةرجالا كلت نم وأ ءانعلا كلذ يف هل هيلع امب كلذ هاضق مش
 رمأو مكاحلا ىلإ اعفتراو ءىش ىلع اقفتي مل ول تيآرا هل تلق . هجولا اذه ىلع

 نوكي له ءىش ىلع مهرظن عقوو . لمعلا كلذ ةميق اورظنف لودعلا مكاحلا
 الو مهاردلا كلتب هريغ وأ ابح كلذب هيطعي نا هل زوجيو ةعطاقملا ةلزنمب كلذ

 " كاجلا كلذب هيلع مكح اذإ كلذك هنا يعم لاق . ءانعلا كلذب نوكي

 ك لمعي هنإف ريجالاو مشاهو ىسوم نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم
 نم يأرب نوكي نا بحاف ىحضلا عوكر اماو . هيف ةنايخ ال لامعلا لمعي

 . هرجأتسا

 ال لامعلا لمعك لمعي نا مولعم ءىشب موي لك ريجالا ىلعو : ةلأسم
 . هرج ًأتسا نم ىأرب نوكي نا ينبجعيف ىحضلا عوكر بحا ناو . هيف ةنايخ

 مث مهارد ةسمخب ابوث لجرل لمع لجر نع دايز ابا تلأس : ةلأسم

 مهاردلاب هاطعا فلسلا ضقن اوملعو فيصلا لح املف مهنيب افلس اهوبسح

 سأب ال لاق . فلسلا ضقتنا دقو ابح مهاردلاب ذخ أي نا هل له تلأسف ابح

 نم اهلصا نكي ل مهاردلا نا كلذو . هريغ لاق . سلجم يف كلذ اوعطق نا

 امناو ابح اهب ذخأي نا هل زوجي اهلصا يهو افلس اهولعج امناو فلسلا باب
 . اذه ىلع وهف اذه لثم ناك ام لك كلذكو . اهلاحب مهاردلاو فلسلا دسف

 . اباب هل لمعي نا ىلع رخآو وه قفتا لجر يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم
 كلذب هيطعي نا ىلع اقفتا هلمع املف . مهارد ءاركلا نم ءىشب كلذ ريغو

 امحل نا يعم لاق . كلذ امهل له ةباد وأ ضورعلا نم اضرع وأ ارمت وأ ابح

 انوكي مل نإف هل تلق . ريناندلا وأ مهاردلاب ءاركلا ناك اذإ ليق ام ىلع كلذ
 اقفتا مث كلذ هل لمعف اذه لمعا هل لاق هنا الا مهاردلا نم ءىش ىلع اقفتا

 لاق . ةباد و ارمت و ابح كلذب هيطعي ناو . مهارد كلذ ءارك العجي نا ىلع

 ةرجا يطعملا ىلع وذخأ امل انماض ذخآلا ناك العف نإف كلذ امهل سيل نا يعم

 همزل دق امب امهنم دحاو لك اصصاقت نإف هل لمع ىذلا لمعلا كلذ لثم
 رخالل
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 وأ امهدحا تام ىتح كلذ العفي مل نإف تلق . كلذ زاج كلذب ايضارتو

 يضر دقو . هل هيلع امب رخالل هيلع ام لعج دق هنا هسفن يف يحلا ىونف باغ
 هيلع ام ردقب هلام ناك اذإ هنا يعم لاق . كلذ هيزبي له هصصاقو كلذب

 جرخي دقف راصتنالاب الا هقح ىلإ غولبلا ىلع كلذ ىف ردقي ملف رابتعالا يف
 ناو . هيلع نومضم وهف ءىش هيلع ىقبي ناك ناو . هتصصاقم ةزاجا يدنع

 ىلإ هيلع احلطصا دق يذلا كلذب امهدصق نوكي نا الا كلذكف ءىش هل ىقب
 هاضق مث علسلا نم هيلع اقفتا ام ةميق افرع نا دعب لمعتسملل لمعتسملا مزلي ام
 ىلع زئاج يدنع وهف ةرجالا كلت نم وأ ءانعلا كلذ نم هل هيلع امب كلذ

 رما وأ مكاحلا ىلإ اعفتراو ءىش ىلع اقفتي مل ول تيأرا هل تلق . هجولا اذه
 مهاردلا نم ءىش ىلع مهرظن عقوف . لمعلا كلذ ةميق اورظنف لوتعلا مكاحلا
 كلتب هريغو ابح كلذب هيطعي نا هل زوجيو امهنم ةعطاقملا ةلزنمب كلذ نوكي له
 كلذب هيلع مكح اذا كلذك هنا يعم لاق . ءانعلا كلذب نوكي الو . مهاردلا

 . مكاحلا
 لاق لمعي نا لبق هءارك ذخأي نأ ريجالل له ًابوبع تلأسو : ةلأسم

 . زئاجف لمعو دحا هاطعا نا

 هرجاوي نا هل له الجر رجاتسا لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ينبجعي اذكه ديعس وبأ لاق . اضيا هل حبر الو ريجالا ىضري نا الا ال لاق
 دبعلا نيعي نأ الا هل لضف الو هرجاوي نا هل نا ليقف ادبع ناك نأو رحلا يف

 ليقو . ناصقنلا هيلعو لضفلا هلو ةرجالا هل ليقو . ةلآلا نم كلذ يف ءىشب
 ناو لضفلا هلف ناعا نا ينبجعيو . نعي مل وأ ناعا لاح ىلع لضف هل سيل

 رهش لك الجر رجاتسا نمل له ليق ايركز يبا ماكحا يفو . لضف هل نكي م
 هاحسم وا اساف هيطعي نا الا ال لاق . رثكاب هرجاوي نا هل له . مهارد ةرشعب

 هرجاوي نا سأب الف هب الا لمعلا عيطتسي ال امم كلذ هبشأ ام وأ ءاشر وأ
 . هب هرجاتسا ام رثك اب
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 نأ هل سيلف . رمتب وأ بحب ريجالا اماو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 هلف ةضف وأ بهذب رجألا ناك ناو مهارد اضيا ذخأي الو . كلذ الا ذخأي
 زوجي هنأ ملعلا لهأ نم لاق نم لاق دقو هريغ نمو . دارا ام كلذب ذخأي نا
 الولو زئاج كلذو . مهاردلاو ريناندلاو اهريغو ضورعلا نم هترجاب ذخأي نا هل
 ضورعلا نم كلذ ريغو لخنلا نم اهقادصب ذخأت نا ةأرملل زاج ام زياج كلذ

 هجو نم كلذ سيلو . ةرجا ةأرملا قادص امناو . ضورعلا نم اهريغو مهارد

 . رثكالا وه لوألا لوقلاو . ةرجالا هجو نم وه امناو عويبلا
 نا لبق هترجا ريجالا ىطعي لاق هنا للع يبنلا نع ليقو هنمو : ةلأسم

 غرفي ىتح هترجا رجألا ىطعي ال هنا رثالا يف ءاجو هريغ نمو . هقرع فجي

 ءاجو . هقرع فجي نا لبق هلمع نم غرفي نا دعب هرجا ىطعيو هلمع نم
 . ريجالا ةرجا ريخات ىف ديدشت رثالا ىف

 رجاتسا لجر نعو هللا همحر يلع يبا بتك نم هنا دجوي اممو : ةلأسم
 فلستي نكلو ةدملا هذه ىلإ فلسلا ةلزنمب اماف . ربلا ريغ ىلإ جاتحاو ربب الجر
 . هتدم غولب ىلإ ضرتقيو هلمع ىلع فلسب

 ىمسم بحب الجر رج ًأتسا لجر نع هتل اسو . يراوحلا يأ نع : ةلأسم

 تلق . كلذ هل زوجي ال اولاق لاق . كلذ هل زوجي له . مهارد هيطعي نأ داراف
 دارأف مهردب هرجاتسا ناف هل تلق . بحلا مدعا ولو لاق بحلا مدع نإف
 . معن لاق . كلذ هلأ ًابح هيطعي نا

 لمعي نأ ىلع ةلخن قوذع الجر ىطعا نمعو يراوحلا يأ نعو : ةلأسم
 ىطعا نمعو . لمعلا ىلع هيطعي امنا ناك اذإ زياج كلذف . مايا ةسمخ هعم

 وهو . اذه زوجي معنف اذه زوجي له نطق فصنو نب نم ىلع لزغب هل انطق
 . هلل ( ء اش ن ١ زي اج

 لاق لجر نع هتلأسو خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . اذكو اذك يدنع كلو . نالف لام ءارش وأ هنالف جيوزت يف يل لمعا لجرل
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 ملسي نا هل زاج. هلمعتسا نإف تاراجالاو ءاركلا نم اذهو امهل زياج لاق

 تلق . زئاج اذهو لاق اذكو اذك جيوزتب اكص بتكا لاق نإف تلق . ةراجالا

 . هصلخف اذكو اذك كلو هبصغ وأ هقرس نم دي نم يلام يل صلخ لاق نإف
 نا هيلع ةضيرف كلذ نال ائيش كلذ ىلع ذخأي ةخسن ىطعي نا زوجي ال لاق
 . هيلع ىدعت نم دي نم هل ام صالخ ىلع هنيعي

 بحاص لاقف رحبلا يف هلام بهذيف هتنيفس رسكنت نم نعو : ةلأسم
 لاملا نم جرختسا ام جرختساف . هل وهف لاملا نم ائيش جرختسا نم لاملا

 لاق نإف . هلثم رجا جرختسملا ىطعي لاق . هلام بلطي لاملا بحاص عجر مث

 . هسفن ىلع طرش ام هيلعف هفصن هلف ائيش جرختسا نم

 امولعم ائيش هل لمحي اناسنا يراكي نمو يلع يبا يضاقلا نع : ةلأسم

 يرتكملا ىلإ هملسي ءاركلا هيلعف هايا هلمحي مل مث . مولعم ءىشب مولعم دلب ىلإ

 . ملعا هللاو كلذب كاجلا هيلع مكح يرتكملا هل لمحي مل ناو

 همحر دارم نب هللا دبع نبا دمحم ملاعلا خيشلا طخب ةيشاحلا نم د ةلأسم

 نا ينرما نالف لمح اذه لاقو ءاركلا بلطو ىركملا ريغ غ عاتملاب ىتا اذإو هلا

 هنا فرعي ناكولو هرجالاب الا هارتكا ىذلا الا ىطعي سيلف هءارك هل ذخا

 . عجر هلمح هنا هارتكا يذلا لمح

 تاراجالا يف نورشعلاو يلاثلا بابلا

 هسفنب لصا يدنع تاراجالاو دمحم يبا نع بسحا ةفاضملا ةدايزلا نم

 هارجم يرجي عيب هدنع ةراجالاف يعفاشلا اماو . عيبلاب هبشو ةبراضملاب هبش هيفو

 يدنع رظنلا بجوي فيضملا لاق . هنم أطخ يدنع اذهو ةضراعملا ثيح نم
 امهيلع بيعشو ىسوم ةصق يف لجو زع هللا باتك نم ةراجالا يف لصالا .نا
 يوقلا ترجاتسا نم ريخ نا هرجاتسا تبأ اي اهادحا تلاق ىلاعت هلوقب مالسلا
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 اه لاق نيح نيمالاو امهل يقسيل ءاملا نع ةرخصلا عفر نيح يوقلا نيمألا

 ىلاعت هللا لاقف . اهطرم حيرلا تعفر نا ةروع اهنم رظني الئل يفلخ يشما

 ينرجات نا ىلع نيتاه يتنبا ىدحا كحكنا نا ديرأ ينا لاق بيعش نع ةياكح

 . ملعا هللاو نينس ينامث ينعي ججح ينامث
 دقعنت ةراجإ اهنم هوجو ىلع تاراجالاو دمحم لأ عماج نمو : : ةلأسم

 نا ىلع الجر لجر رجأتسي نا كلذ لثم لوهجم تقولاو . مولعم لمع ىلع
 ةرجالاو مولعم لمعلاف اذك ةرجالاو اذك هضرعو اذك هلوط اطئاح هل يني
 يف تاقوألا لوأ يف يتأي نا لماعلا ىلع بجاوو . لوهجم تقولاو ةمولعم
 ىلع عقت ةراجاو . هيلع .ةردقلا دنع هنع هعنم لمعلا بحاصل سيلو ناكمالا

 باودلاو . رارحالاو ديبعلا نم ناويحلا راجيتساك ةلوهجم عفانملاو مولعم تقو

 مولعم تقوو . مولعم لمع ىلع عقت ةراجاو ةلوهجم عفانملاو : مولعم تقولاو
 لكو مولعم ءاركب مولعم عضوم ىلإ امولعم ائيش لمحت . ةنيفسلاو ةبادلا لثم
 امم هوحنو اذه ادع امو اهتزاجا ىلع ملعلا لها قافتاب ةزياج تاراجالا هذه
 . هداسفو هتحصل رابتعالاو . رظنلا هيفف سانلا لمعو قافتالا هيلع

 اهنع يهنلا درو يتلا ةدسافلا تاراجالا هللا همحر دمحم وبأ لاقو : ةلأسم
 ةبوقعلا فيعضت بجوي كلذب سانلا يضارتو . اهيف لحلا الو اهمامتا زوجي ال

 ناولحو يغبلا رهم نع ىهن لع يبنلا نع ىور ام كلذ لثم . ىلاعت هللا نم
 . ةرح وأ تناك ةما اهجرف ىلع ةرجافلا هذخأت ام يهف يغبلا رهم اماف نهاكلا
 اذه ىف ناك ام لكو . هتناهك ىلع نهاكلا هاطعي ام وهف نهاكلا ناولح امأو
 ةوشرو اعم ةحئانلا ىلع ةرجالاك لحت ال هيلع ةرجألاو هليبس هليبسف ىنعملا
 . كلذ ىنعم ىف ناك امو اهلمحو ةرمخلا لمعو نهاكلا

 نوكي له مهارد ةرشعب ةنبل فلا ىلع الجر عطاق نميف لوقت ام : ةلاسم

 لمعي عضومو . فورعم بلاقب لوقي ىتح يدنع اتباث نوكي ال لاق . اتباث
 يدنع جرخي اذهف فورعم نمثب بلاقلاب نبللا هيف حرطي عضومو فورعم هنم
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 ثيح نم ءاملل لاتحي نا ريجالا ىلعو ةعطاقملا دنع ءاملا ركذي ل ولو تباث هنا

 نا نكمي ال امودعم ناك ناو . عضوملا كلذ يف ادوجوم ءاملا ناك اذإ دارا

 ةرجالا تعقو اذإف نبللا لمع كلانه كردي نا مدعو دلبلا كلذ ىف ءارشب لاني

 , , ,: عجر . تلطب مودعم لع
 هيلع بحلاب هصصاقي نا هل له بحب اريجأ رجاتسا نإف هل ليق : ةلاسم

 . عضوملا اذه يف لوقلا ضعب يف زوجي اولاق هنا يعم لاق . بوثلا نمت نع

 ناك هنا اولاق مهنا لوألا لوقلا يف ةلعلا نمو . كلذ زوجي ال لاق نم لاقو

 نسح كلانه نمف . لثمب الثم ناكو دحاو ءىش امهضعب ىلع امهل دقعنم ىلع

 ىلع كلذ زوجي له هل هيلع اه بح كوكمب هرجتا اذإف تلق . ةزاجالا هيف

 ال لوقي نم لوق ىلع كلذ يل نيبي ال لاق . ةصصاقملا هيف زاجا نم لوق

 ةرجالا يدنع دقعني الو تباث ضوع يدنع ةرجالاف . هريغ اضوع هب ذخأي

 . هريغ اضوع هب ذخؤي نا تبثي مل اذإ كلذب

 ةرشع كلذ ةرجا نا اقفتا هلمعيل المع عناص ىلإ عفد لجر : ةلأسم
 عناصلا درف لزغلا بحاص دنع نم ابح مهارد ةرشعلاب عناصلا مدقتف . مهارد

 برل عناصلا مزليا لزغلا كلذ لمع هل قفتي ملو هبر ىلع لزغلا كلذ دعب
 باوجلا . كلذ يف امهنيب مكحلا نوكي فيكو هلثم بح وأ هبح ةميق لزغلا

 يذلا نمثلا الا هل سيلف هيلع قفتم نمثب ابح هل عونصملا نم عناصلا ضبق اذإ

 مهردب نيكوكم ىلع بحلا هاطعأ ناك نا هريغ لاق . قيفوتلا هللابو هيلع اقفتا
 ءىش نع بحلا در هيلعف بحلا كلذ هاضق دقو ءاضق بوقثلا كلذ ءارك نم

 طرتشي ملو ابح مهارد ةرشعب هاطعا ناك ناو :. هنيعب هدر هيلعف هقحتسي

 . مهارد ةرشع بحلا نمم هيطعي نا هيلع امناف . زملا كلذ .7 هنا هيلع

 كلذ ءارك ىلع اقفتا مث الوهجم ائيش لجرل لمع لجر نعو : ةلأسم
 ضورعلا هذه هيلا ملسي امب كلذب اضورع ىطعي نا لماعلا بلطف . مهردب
 هيطعي هزا يعم لاق . هل لمع ىذلا هئانعب ما هيلع اقفتا ىذلا مهردلا كلذب
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 هترجا ايمسو نالدعلا هرظن نإف . مكحلا ف امهيلع تينيال كلذ نال هانعب

 نع نوكيو مهردلا تبثي له مكاحلا رمأب وأ مكاحلا ةلزنمب نالدع امهو امهرد
 . ءانعلا نع امكح نوكيو نيلدعلا قوسب مهردلا تبثي هنا يعمف . مهاردلا

 تبثت ةعطاقم هيلع عطوقو بوثلا هيلا حرط اذإ إ جاسنلا نع لئسو : ةلأسم

 هلمعي ىتح لوقي اضعب نا يعم لاق بوثلا لمعي نا لبق زملا هل بجح له

 غئاصلاو دادحلا هلثم كلذك ةعطاقملا توبنل هلمعي نا لبق ىطعي لوقي اضعبو

 ىطعي ىتم ةتباث ةعطاقملا نكت ل نإ اف هل تلق . ةتباث ةفورعم ةعطاقملا تناك اذإ

 ليق دقو هريغ نمو . هلثم لمع هلف الوهجم ناك ناو . هلمع اذإ لاق . زملا

 . ملعا هللاو كلذ ردقب قحتسا ائيش لمع اذإ اذإ

 هيف ةرجا ال امو ةرجالا هيف مزلي اميف نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم كلذ نم تبني امو

 . هرجا لاق . ةرجالا قيرط نم هرجأو ارجا لاقي تلق هتلأسو
 . هلمعتساو هبحاص نم ابشخ وأ ًاروجنم ذخا نمف تلق هنمو : ةلأسم

 روجنملا لاق . اذه وحن نم ٨ ناك ام وأ روجنملاو بشخلا ءارك هيلع بجي له
 هيناعم فلتخيف بشخلا اماو . ةيدعتب هلامعتسا ىف . هلثم ءارك ءاركلا هيلع
 يدعتملا ىلع نامضلا ناك ءارك هل سيل امم ناك امف . ءاركب لمعتسيال ام هنمف
 . هدرو ملس نا ةميقلا ناصقنو . فلت نا بشخلا يف

 عم هلثم ةرجإ هيلعف ةرجالاب لمعتسي بشخلا نم ناك ام امأف : ةلأسم

 ديدحلا لثم اذه وحن نم ناك ام لك تلق . ةيدعتب فلت نا بشخلا نامض
 . دحاو ىنعملا لاق . هريغ

 مهسب ارقص وأ ديصلل ابلك وأ ديصلل ًاكبش يطعأ نم تلق : ةلأسم
 . ملعا هللاف هريغ اماو تبثي هنا كبشلا يف ظفحا ىذلا لاق . ال مأ تبثي
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 هعلطف . مهرد ةئام كلو . تيبلا اذه علطا لجرل لاق لجر : ةلأسم
 ام هل ناك هيلا رطضاو ةجاح هل ناك نا لاق . هيلع هقفاو ام هل بجي له
 هئانع ريغ هل همزلي الف وهللا ليبس ىلع الا ةجاح هل نكت مل ناو . هيلع هقفاو
 مث هل ناك نا كلذكو . لاق امكف وهللا ليبس ىلع ناك نا اما فيضملا لاق
 ارطضم ةجاح هل تناك نا اماو . هل لعج ام هلف . اهيلا رطضم ريغ ةجاح

 . ملعا هللاو هلثم ءانع نم رثكأ همزلي ىل نيبي الف هريغ دجي الو اهيل
 لماعلا هدحج مث . هلمعي المع الجر ىطعأ لجر يف لاقو : ةلأسم

 ام ىلع هلعج هل نا الومعم هيلا هدر ش ءىش هل هدنع ام فلحف هفلحتساف

 هيلع هدريو هل هلمعي ال نا هيلع مدق ناك نا حبسملا نب دمحم لاق . اطراشت
 هلمع اذإ اذه . قح ملاظلا قرعل سيل هنال هل لعج الف هايا هدحج نا دعب
 امهنيب ةعطاقملا تناك نا لاق هريغ نمو . هدري نا هيلع ردقو هفلحتسا ام دعب
 الو هلمع لطبي الو . طرشلا ليزي امم لماعلا نادحج سيلف تباث ءىش ىلع
 ال كلذف . اتباث طرشلا ناك دقو هل لمعي الا هيلع مدق ناف كلذ هنع ليزي

 ةعطاقملا تناك ناف هطرش هلو لمعلا لمعيو . ةبوتلا هيلعو . لماعلا ىلع تبثي
 هلمع دق هنال ءىش هيلع نكي مل هلمعف هلمعي الا هيلع مدقتف . تباث ريغ ىلع

 . تباث ريغ ناك اذإ هيلع هل ناك كلذو هل لمعي الا هيلع مدقت نا دعب نم هيأرب
 لجر نع هتلأس دقو . دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب وبا لاق : ةلأسم

 كبوث بوثلا بحاصل جاسنلا لاقو . الخ ام الخف هل هلمعي ابوث اجاسن ىطعأ
 بجتأ بوثلا فلت ىعدا مث هذخو ةرجالا ينطعأ يدنع وهو . كل هتلمع دق
 ةرجا هل نكي مل عييضتلا نم هيعدي ام حص نا لاق . ال مأ ةرجا لجرلا ىلع
 ةرجالا هل سيلو . مرغلا هيلع ناك هلوقب الا حصي مل ناو . ائيش نمضي الو

 هبحاص ىلإ هلمع امل بوثلاب جاسنلا ىتا ناف تلق . لمع دق هنا ةحصب الا
 هب بهذف . هعفرا وأ كعم هكرتا بوثلا بحاص لاقو . كبوث اذه لاقو
 جاسنلا دي ىف هار امنا هذخأ بوثلا بحاص نكي ملو بوثلا فلتف جاسنلا
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 هلو جاسنلا مزلي لاق(') لاق. ال مأ نامض جاسنلا ىلعو . ةرجا هل همزليأ
 . ةرجالا

 اكيرش رجأتسملا نوكي نا الا زجي مل اعاشم ائيش رجأتسا ناو : ةلأسم
 . عناملا عم عافتنالا زوجي الو عنمي كيرشلا نال

 نميف شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع ىبا ىضاقلا نع : ةلأسم
 زاوج ىف ناك ةبوصغم اهنا ريجالا نم ملعب ةبوصغم ضرأ يف اريجا مدختسا

 . ملعا هللاو فالتخا هل ةرجالا

 وأ ةنالف جيوزت ىف ىل لمعا لجرل لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 امهل زئاج لاق اذكو اذك يلع كلو . نالف لام ءارش ىف يل لمعا لاق

 ةراجالا ملسي نا هل زاج هلمعتسا اذإف . تاراجإلاو ءاركلا نم اذهو

 . زئاج اذهو لاق . هنالف جيوزت ىف اكص يل بتكا هل لاق نإف . تلق

 هريغو عئابلا ةرجا ىف نورشعلاو عبارلا بابلا عجر

 نامضلاهيف همزلي امو

 نيح رسكنا هنا لاقف رسكف اعاتم الامج لمح نميف ا . دبع ىلإ نعو
 نم لك كلذكو . مرغالاو ةنيبلا هيلع لاقف عزف وأ ضهن : وأ ريعبلا كرب
 وأ لمجلا ضوهنب نامضلا هيلع رثؤملا وبا لاقو . فلتف ا ائيش لمح
 نمو . قرغلاو قرحلاو قرسلاب الا نامضلا نم أربي الو . هعزف وأ هكوربب
 نأ ريغ نم ًاريعب وه محز وأ ريعب همحر وأ لمجلا كرب اذإ اما ل اق هريغ

 . كلذ ىف هيلع نامض الف هيلع وه هلمحي

 مزلي ال لاق هخسن ىف )١(
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 . راثعلا هيف ناك ناو . هيلع نامض الف رثعي ال لمجلا ناك نإف راثعلا اماو

 نمضي ال لاق نم لاقو . نمضي هنا ليق دقف رثعي هلمج نا هملعي ل و

 تيب نم بوثلا ضرق اذإ رافلا اماو . همتكيف كلذ نع هلأسي نا الا
 نم نصح تيبلا نأل قودنص ىف هلعجي نا الا نمضي هنا ليق دق راصقلا

 ىري نكي مل ناهبن نا يراوحلا وبأ لاقو . رافلا نم نصحب سيلو قراسلا
 نم ناك ام نمضي هنا انموق ضعب نع . هتيب نم هضرقا اذإ انامض هيلع

 اذه ليق دق معن ديعس وبا لاق . نمضي الف هريغ لعف اماو هسفن لعف

 . مهيديا تنج ام الا ةعنصلا لهأ نم دحا ىلع نامض ال لاق نم لاقو

 عانصلا مزلي لاق نم لاقو ةيواعم ىبا ىلع ضورعم باتك يف كلذ دجويو
 مهباود ىلع الو . مهسفنا ىلع لامحلا مزلي الو مهيدياب نوعنصي نيذلا

 لامعلا عانصلا مزلي لاق نم لاقو . اوعيض وأ مهيدياب اوثدحا ام الا ءاركلاب

 مزلي لاق نم لاقو مهنيعاب لمع هزال . ءاركلاب ةعابلا مزلي الو لامحلاو

 امنا نيذلا اذه وحنو . (أراسحسلا بحاصو بقارلاو يعارلا الا نامضلا

 نمو . عييضتلا ليبس ىلع الا مهيلع : نامض الو . مهنيعاب نوبقري مه

 الو داهتجالا الا هيلع سيلف هديب لمعي ال ريجا لكو يعارلا اماو باتكلا

 ليق دقو . عيضيف هريغ دي ىلا ىعرتسا ام ليزي وأ عيضي ىتح نمضي
 عيضتف هتيعر نع ماني نا الا نامضلاب ليق ولو هيلع نامض ال هنا يعارلا ين
 . نامضلا هيلعف نامضلاب لبق اذإ ليق دقو هريغ لاق . هريغ ىلإ اهلكي وأ

 اريجأ رجاتسا لجر خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 رتشي ملف دهج ناك نا لاق . هعيب ىلع ردقي ملف هعاتم هل عيبي نا ىلع

 ملف . الجر هل ىضاقتي هرجاتسا ناو . هئانع رجا هلف ىناوت ناو هرجا هلف

 . يضاقتلا ف ىنعت ام رجا الا هل سيلف عطتسي

 )١( لوصألا ىف اذك .
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 يف الجر رجاتسا لجر يف مساقلا وبأ لاقو . ةيشاحلا نم : ةلأسم

 ائيش نيدلا هيلع نم هيلا ملسي ملف ةفورعم ةرجاب لجر ىلع هل نيد يضاقت
 عم قفتي ملف لام عيب يف هرجاتسا ناو . يضاقتلا يف ىنعت ام ردق هل نا
 . عيبلاو يضاقتلا نبب قرفو اهيلع هعطاق يتلا هترجا هل نا ريجالا داهتجا

 , ; عجر
 بوثلا بهذ لاقف هعيبي نا بوثلا لجرلا هاطعا اذإ يدانملاو : ةلاسم

 نم نمثلا فلت لاقو هعاب نإف نامضلاو كلذ ةحصب ةنيبلا هيلعف ةحئاج

 لوقلاف ةحئاج

 عئابلا ةرجا يف نورشعلاو سماخلا بابلا

 . كل وهف داز امو ةرشعب هعب لاقو ابوث لجر ىلإ عفد لجر نعو
 فلا لك نم ط رتشي رتشيو عاتملا يرتشي راسمسلا نع لئسو . هوركم كلذف

 وأ رهش وأ موي ةرجا طرتشي نا الا ءاهقفلا كلذ هرك لاقو اذكو اذك
 . ريثك وأ ليلق نم هيضريو هيفاكي مث طرش ريغب هل يرتشي

 هرجاتسا وأ هلام عيب يف الجر لجر لكو اذإ ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 اعيمج لاملاب ناملاع امهو . اذكو اذك عضوم نم مهرد فلاب هلام هل عيبي

 هلا ريجالا وأ ليكولا عيبي نا لبق لاملا بحاص عجر ناو . تباث وهف
 . هيلا كلذف لاملا بر ءاشي نا الا ال لاق . ةرجا

 نيدلا يضاقت يف ةرجالا نورشعلاو سداسلا بابلا

 كلو هاضاقت لجرل لاقف سانلا ىلع نيد هل ناك نم رثؤملا وبا لاق
 ىضاقت لاق ناو زئاج كلذف . رثكأ وأ لقا وأ ثلث وأ هنم جرخ ام سدس
 . زئاجف هل هامس مهرد اذكو اذكب ينيد يل
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 لعف دقو مهلاوما نم ةصحلاب ماتيالاو دجاسملل ىضاقتي نم ىطعي كلذكو
 ىصو اذإ ديمح كلملا دبع مامالا كلذ لعف دقو . نيملسملا خايشا كلذ

 وهو هنم لامب هيتاي نم كلملا دبع رجاتساف ةلودلا زعل دنهلا نم لجر
 خايشألا كلملا دبع عمجف انعلا هل نا خايشألا نم معز نم معزف فصنلا

 . هبيغب ملعا هللاو . فصنلا وهو هاطعا ام هل اوأرف
 لصح نا هل لاقو . هاضاقتي الجر رماف نيد هل ناك نم : ةلأسم

 ءامرغلا لجرلا بلاطو . فصنلا هيف كلف كيدي ىلع جرخو نيدلا اذه
 . هل بجي ىرت ام هبر ىلا هملسو ةلمج نيدلا لصح ىتح

 ضقن ناو . هناسل قدصي نا نسحو هيلا كلذف هل متا نا هب لوقا ىذلا

 . قحلا ءافيتساو ءامرغلا بلط يف ىنع ام رجا هلف هيلع

 هذه ىضاقت لجرل لاقف مهارد سانلا ىلع هل لجر نعو : ةلأسم

 الا هركي اضيا اذه لاق . اذكو اذك .مهرد فلا لك نم كلو . مهاردلا

 . ذخأي مل وأ مهاردلا ذخا ىمسم رجاب
 هنم ةصحب اهقادص اهل ج رخسي الجر ترجاتسا ةأرما نعو : ةلأ اسم

 . امهنيب مدقت دق لصا ىلع هتطعا امنأ ناك اذإ كلذ هلف

 ىضاقتي الجر ثعب لجر نعو هللا دبع ييأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 . فلالا عاض مث مهرد فلا ىّضاقتف رجا ريغب وأ ةرجأب دلب نم مهارد هل

 انيمي هفلح هبحاص همهتا نإف ءيش همزلي هارا الف ءيش لوسرلا مزلي له

 . هنم هفلتأ الو هيف هناخ ام هللاب

 اهجوز ىلع اهل قح ةعزانم يف الجر تلكو ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم
 نا تدارا ةأرملا ىلإ ميلستلاو قحلا هيطعي جوزلا دارا املف فورعم اركب
 هترجاتسا اذإ لاق . ءارك اهمزلي الو كلذ اهل له ليكولا نم ةلاكولا خسفت

 اهل سيلو ةتباث ةرجالا نا يدنعف هعزانف فورعم رجاب اهل عزاني نا ىلع

 اذإ ةرجالا قحتسي ىتمو هل تلق ةعزانملاب ةرجالا قحتشي نا دعب ةعجر

 ملست نم ءىش ىلع جوزلاو عزانملا نم قافتالا عقو اذإ مأ ةعزانملا يف لخد
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 . ةعزانملا ىلع هترجاتسا اذإ هنا يعم لاق . ةرجالا قحتسي ىتم وأ قحلا

 افورعم ارجا هل طرتشت يت مل و هترجاتسا نإ اف هل تلق . ةرجالا تبجو ع زانف

 . ىدنع اذكه لاق . ةعزانملا كلت لثم يف هلثم رجا هل اهمزلي له
 عفر اذإف لعجب سانلل ىضاقتي لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . معن لاق . هلعج هل له قحلا بحاص ذخا قحلاب

 ةرجا ريغبو ةرجاب لماعلا نورشعلاو عباسلا بابلا

 ردقب ءاركلا نم هل ناك قيرطلا ضعب يف رسكناف المح لمح نم لاقو
 ام ذخاو عيض ام مرغ عيض ناك ناف . هديب لماعلاك وه سيلو لمح ام

 , . لم
 رخا هيلا ملسف ءاركلاب نادلبلا ىلا بتكلا سانلل لمحي لجرو : .ةلاسم

 . هيلا باتكلاب رمف هريغ الو ءاركب هل لقي ملو . رخا ىلإ هلمحي اباتك

 . مكحلا يف وأ صالخلا يف ءىش هل همزلي له تلق . ائيش هيلإ بلطي مل و
 يدنع جرخيو مهنم . بورض ىلع ءاركلاب بتكلا لمحي يذلا نا يعمف
 اهلمحي بتكلا رئاسو هل رجتملا ىلع ىركلا نوكي امنا هنا ىنعملاو فراعتلا يف

 هيلع ذخا لمح املك هنا فرعي نم مهنمو . ءارك ريغب فراعتلا ىنعم ىلع
 . فراعتلا حيحص ىلع اذه لثم يف مكحلا يف جرخي نا ينبجعيو ءاركلا

 . ءاوس هيف لوقلا نوكي له كلذ ريغ ائيش لمعي الماع ناك ول تلقو
 . كل تفصو ام ىلع جرخي ام بسح ىلع . ءاوس هيف لوقلا نا يعمف

 فراعتلا ىنعم يف ءارك ريغب هلمعي فورعم ءيش هل عناصلا نوكي دقو
 .ىرك ريغب وأ ءاركب هنا طرش ريغب كلذ لمع اذإ هل ءارك ال هنا ىعمف

 مهارد دلب يف هل لجر نعو حبسمو مشاه نع دجوي اممو : نسم
 دق مهاردلا اذإ دلبلا ىلا لجرلا لصو املف . رجأب اهب هيتاي الجر ثعبف

 ارجا لوسرلل ىرت له لوسرلا مودق لبق هيلا اهب ثعب دق وأ تعاض
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 مهاردلا كلت لمح ردق هنع حرطي هنا ريغ ةلماك ةرجا هلف . ءيش هل سيل رأ

 اذإ هلثم رجا هل نا هيارب ديلولا وبأ لاقو . هللا دبع يبا يأر قيرطلا يف

 لبقأو اهلمحف اهباصأ نإ تيأرأ لسرلا نم هلثم رجأ هلف مهاردلاب ءىجي مل

 ةرجاب وهو ءيش لوسرلا ىلع له . قيرطلا يف تعاضف لجرلا ىلإ اهب
 وأ صل نم هعفد ىلع ردقي ال ءيش هءاج نوكي نأ الا نماض اهل وهف
 ناك هيلع رذع ءيشب بهذ نإف هيلع سانلا زذعي امم كلذ لثم وأ ليس
 . ةعلسلا هيف تبهذ يذلا عضوملا ىلإ هعوجرو هبوهذب رجالا نم هل

 عضوم ىلا عضوم نم هل ماعط لقن يف اريجا رجاتسا نميفو : ةلأسم
 . نماض وهف عيضو رجه اذإ لاق . عاتملا ضعب ع اضف

 اهب هيتأي الجر ثعبف مهارد دلب يف هل لجر نعو رثألا نم : ةلأسم

 هيلا اهب ثعب دق وأ تعاض دق مهاردلا ذإ دلبلا لجرلا لصو املف رجاي

 لماك رجا هلف | رجا هل سيل وأ رجا لجرلل له . لجرلا مدقي نا لبق
 دبع يبأ يأر قيرطلا يف مهاردل كلت لمح ردق ىلع هنم حرطي هنا ريغ
 ىلا اهلمح ناو . لسرلا نم هلثم رجا ريجألل هيأرب ديلولا وبأ لاق . هللا
 الا نامضلا هيلعو . عضوملا كلذ ىل ىلإ هرجأ هلف تعاض ش قيرطلا ضعب

 . رذع هل حصي نا

 . رسك هيفو هلمحي ءيش لامح ىلع الجر ىرتكا ىذلا اماو : ةلأسم

 ىلع هنم ذخا ام هنا يعمف . ةبلاغ دي وأ صوصللا هيلع عقو وأ رسكف
 نامض الف . هظفح يف ريصقت الو عييضت ريغ ىلع رسك وأ ةبلغلا دح
 ءاركلاب لمحي ناكو كلذ هل حصي مل امو هل كلذ حص اذإ كلذ يف هيلع

 . حصي ىتح كلذب ذوخأم وهف

 ةرفقأ اهريغ وأ امد ىلإ ابح الجر لمحي لجر يف تركذو : ةلأسم

 نأ هرمأي ملو . لجر ىلإ هعفدي نأ هرمأيو . افورعم اليكو . ةفورعم
 هعفلذي
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 هعفد الو هيلع هلكي مل و . هيلا هملسي نأ هرمأ يذلا هضبقف هرمأ وأ ليكب هيلا
 هنأ ركذف بحلا بحاص لصو رامحلا فارصنا دعب نم مث . ليكب هيلا وه

 هلاك هنا هضبق يذلا هربخا وأ رامحلا ةرضح ريغب صقنف دعب نم بحلا ٣
 بحلا ناصقن نم هركذ ام رامحلا مزلي له صقنف رامحلا باهذ دعب نم

 نيمي هيلعو . كلذ همزليال وأ هترضحب هلكي ملو . ناصقنلاب رقي ال رامحلاو
 كلذ تببثي الف تفصو ام ىلعف . كلذ همزلي فيك وأ تلق . هيف هناخ ام هنا
 . رامحلا ةرضح نم بيغي نا لبق بحلا ناصقنب هنم رارقاب الا رامحلا ىلع

 هضبقب رومأملا ضبق ىلإ راص اذإ اماو . ةنيب كلذ ىلع موقت وأ نيمالا ملسيو
 هملسي نأ هرمأ نم ىلإ هملس دقل هللاب نيملا رامحلا ىلع امناف رامحلا هنع باغو
 . هيلا هعفد امع اصقان هيلا هملس هنا ملعي الو . هيف هناخ امو هيلا

 نميف هللا همحر دادم نب دمحم ملاعلا هيقفلا طخب ةيشاحلا نم : : ةلأسم
 هؤارك هلو نامضلا هيلع ليقف لاملا عاضف عضوم نم لامب هيتأي الجر رجاتسا

 هءاج نوكي نا الا نامضلا هيلع هريغ لاق . لاملا هنم بهذ يذلا عضوملا ىلإ

 رجألا نم هلف _ هيلع ردقي الام وأ ليس وأ صل نم هعفد ىلع ردقي ال ءيش

 . ةرباكم وأ بلس وأ صوصل نم ردغب ىتا ناو . عضوملا ىلإ هتعجرو هبوهذب

 هل ءاركلا نا يراوحلا وبأ لاق . هل ءارك الو هيلع نامض الف هنيب ماقاو

 . بوبحم نبا نع اندجو اذكه هريغ وأ اعاتم ناك لاملا هنم عاض يذلا عضوملا

 ىلإ لصي نا ىلع فورعم ءاركب الجر جرخي لجر يف تركذو : ةلأسم
 ةرصبلا ىلإ بوهذلا نع هقاع قيرطلا ضعب ىلا لصو املف اهريغ وأ ةرصبلا

 . هل رجتا يذلا عضوملا ىلإ غلبي مل و ءانع وأ ءارك هل بجي له تلق . عجرو
 ام ىلعف . عضوملا كلذ ىلإ ةرجا هل بجت له تلق تام نا كلذكو . تلق تلق

 سباح ضرم نم تلزن يتلا هللا ريذاعم نم رذع كلذ يف هل ناك ناف تفصو
 . قيرطلا ردق ىلع ىنع ام رجا هل اذهف . لبسلا عاطقنا وأ سباح فوخ وأ

_ ٣٩٠



 باسح ىلع ةبوسحم ةرجالا تناك عوجرلاو جورخلا ىلع ةرجالا تناك نإف

 يف ةرجالا باسح ىلع نوكي كلذكف بوهذلا ىلع ىرتكا ناك نإف . كلذ

 لبق نم تارايتخالا اهيف هل عقي ىتلا رومالا نم كلذ ناك ناو . بوهذلا
 نافرعي ال رجاتسملاو رجؤملا نوكي نا الا هل ءارك الف عوجرلا وه داراو . هسفن

 نوكيو ضقنلا كلذ ؤيف نإف امهدحأ وأ كلذب نالهاج وأ هبرق وأ عضوملا دعب
 ملعا هللاو هللا ءاش نا كلذ يف ةرجالا ليبس ىلع سيل هلثم رجا كلذ يف هل

 . باوصلاب

 هلصوي ءيش ىلع اناسنا ىطعا نم نا رثالا يف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مهتلود مايأ يف نوملسملا ليقو . كلذ هلف هعبر وأ . هفصن لثمب دلب نم هل
 هلصوي نم مامالا ديمح نب كلملا دبع هيلا ثعبف . دنهلا راد يف لامب مهل ىصوأ

 نب رمع وهو . نيملسملا ضعب معزف هلصواو هيلا جرخف فصنلا هنم هلو
 هاطعا ناك ام هل اوأرف ءابدأل كلملا دبع عمجف ءانعلا الا هل سيل نا لضفلل
 . عجر ملعا هللاو

 . نامع ىلا نيرحبلا نم جاحلا لمحي ىذلاو لاق مشاه نعو : ةلأسم

 نا هيلعف . اهريغ يف لجرلا لزنم ناكو نامع هذه ماوت للا غلب اذا لاق نإف

 هندؤي نا هيلعف فوجلا ىلا هلمح نإف . نامع ىصقا يف ناك ناو هدلب ىلا هلمحي
 ثيح هحرطي نا داراف تايرقلا ىلا هلمح ناو . فوجلا ىصقاب ناك نا هلها ىلا

 هريغ نمو . انظفح كلذك تايرقلا نم ناك ثيح هلزنم هغلبي هيلعف . لخد

 . فوجلا نم ةيرق لوأ وأ نامع نم ةيرق لوأ ىلا هلمحي ليق دقو لاق
 هنم ذخو نالف ىلا هعفدا هل تلقو . دلب ىلإ اماعط هلمحا نّمعو : ةلاسم

 له ابئاغ هدجو وأ ماعطلا هنم ضبقي نا هرك لجرلا ىلع مدق املف ءاركلا

 دحا ىلع نامض الو يلاولا هعدوتسي نا اسأب رن ملف ًادحا هعدوتسي نا يلاولل

 . نيترم هئاركب ذخأيو هبحاص ىلا هدريل لاق ىلع رهزا هركو
 املف . ندع ىلا ةنيفس ىف هلمحي نا ىلع لجر نم ىرتكا لجرو : ةلاسم
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 يف هلمحي نا هيلعف ةنيفس ىنبف عجرف ةنيفسلا ترسكنا قيرطلا ضعب يف ناك

 . هنالمح هيلع سيلف اهنيعب ةنيفس يف هنم ىرتكا نوكي نا الا اهانب ىتلا ةنيفسلا

 . ندع ىلا قيرطلا نم يقب ام ردقب هئارك نم هيلع دري نا هيلعو
 ىلا دلب نم اماعط ناسنال لمحي لامح نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 . مهارد وأ ريناند ةرص بحلا ىف ناكو ًابح هل لمحف . لمحي امم فصنلاب دلب

 ملعا هللاو يدنعف اهبحاص كلذ هركو . اهفصن لامحلا بلطف اهب ملعي ملو

 ىلع هؤارك هلو لوهجم اهف رضاحب سيل ائيش لمحي نا ىلع طرشلا ناك نا

 ىلع طرشلا ناك نإف هيف يتلا ةرصلاو لمح ىذلا بحلا يف لودعلا لوقي ام

 لع هيف ينلا ةرصلا ءاركو طرش اك هفصن هلف . فورعم رضاح بح لم
 . اهئارك نم هل ىري ام

 ةبرجأ ةرشع هل لمحي نا ىلع الجر رجأتسا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ضعب لاق . لمحي امري مل اذا كلذ تبثي له : اذكو اذكب ةفورعم ةبرجا ر
 وبا ناكو . تبثي هنا ضعب لاقو . لمحي ام لماحلا ىري ىتح تبثي ال هنأ
 بحلا سيلا تلق . ليكلا نم افورعم ائيش هل ىمس اذإ تبثي لوقي يراوحلا

 هعم نعتي مل ولو هيلع تبثي هل تلق . اولاق اذكه نكلو ىلب لاق . فلتخي
 . لوقلا كلذ ىلع لمحي ىذلا لماحلا لبق نم كلذ ناك اذإ معن لاق . ائيش
 ىلع هعطاق هنا ريغ بحلا رصبأ نكي مل و هباود راضحاب هدنع ىنع نإف تلق

 الو ةيرجأ ةرشع ىلع هعطاقي مل هنا ريغ اذك عضوم ىلا مهردب يرج لك
 رظنب ءاركلا هيلع . تبثي :ي ام مهردب يرج لك ىلع هعطاق دق هنا الا ءىش ىلع

 . هلمحي مل اذإ هلثم رجا هيلع تبنيف هلامج وأ هريمح لمحت ام رادقم لودعلا

 هلمحي مل مث مهردب يرج لك هل لمحي هنا ىلع عضوم ىلإ هعم نيع نإف تلق
 ينعي بحلا نم لمحي ام رادقمب هيلع تبثي لاق . ءاركلا نم هيلع تبثي مك
 ال لاق . لمح ريغب لوسر ءارك وأ هلك ءاركلا هيلع تبثي هل تلق . لامجلا

 . هيلع اعطاقت ام ىلع هلك ءاركلا هيلع تبثي
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 هعم ىنعتي ملو . مهردب يرج لك ىلع اعطاقت اذإ ءاركلا همزلأ ضعبو لاق
 رجأ هل تبثي لوقلا اذه ىلعو . هغم يشمي الو لامجلا قوس نم ءىش ىف

 لمحي هنا ىلع ناك نا كلذكو . لمحي وه هنا ىلع ناك نا وه لمحي ام رادقمب

 . هباود ىلع لمحي ام رادقمب هباود ىلع

 . عجر . هناخ ام نيمي هيلعف اصقان لصوف الجر الامح لمح نمو : ةلأسم
 اهب قاف مهرد هلف اهب ىتا نم لاقف ةباد هل تبهذ لجر نعو : ةلأسم

 هءاج يذلل ةبادلا بحاص ىلع مهردلا كلذ لوقأف . هل لعج ام بلطو لجر
 هل نوكي امناف . مهرد نم لقا هانع نوكي بيرق نم اهب هاتأ نوكي نا الا
 الوهجم هلعجي مل و هل لعج ام هل نا اذه لثم يف لاق نم لاقو . هانع ردقب

 املع دق امهنا لوقي ريخألا لوقلا اذهب جتحي نم لعلو يلإ بحا لوقلا اذهو
 لوالا لوقلاو . لوهجم هنا ملعي وهو لوهجم لعجلا لعج دقو امهالك لوهجم هنا
 ينتيتا وأ اذكو اذك كلف يتبادب ينتيتا نا لاق اذإ هريغ لاقو . يلإ بحا

 سيل نايتإلا ىلع عقو رجا اذهف اذكو اذك هلف اهب ىتا ل نمو اذكو اذك كل اهب

 اذهف هيتأي جرخي نا ىلع وأ هتباد بلط ىف هرجأتسا اذإو . ةلاهج اذه ى

 . فورعم عضوم ىلا نوكي نا الا هلثم رجا هلو . لوهجم

 ةيرق ىلإ هل ةعاضب ىلا الجر لسرا لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 لعج امناو . تهجو وأ تفلت دق . ةعاضبلا دجو لوسرلا لصو املف ؤ اركب

 كلذ نم لوسرلا لمحي نا ىرتكملا اذه ءاش نا لاق . اهب هيتأي نا ىلع هل
 نمو . امامت هءارك هطعيلف ءاش ناو . اهيلا هلسرأ ىتلا ةعاضبلا لثم . دلبلا
 لوسرلل امناف يرتكملاو لسرملا رما ريغ نم اهفلت ناك اذإ ليق دق معن لاق هريغ
 لاق . ءاركلا نم يقب ام هل نوكيو . اهنالمح لثم هنع حرطيو مات هؤارك
 يف هناركب يبا نع تظفح دقو اذه رثا ىلع ايركز يبا باتك يفو فيضلل
 . عجر ملعا هللاو هل ءىش ال لوقلا ضعب
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 نا ىلع ةفورعم ةرجاب لجر ىلا بتكي الجر ثعبي ىذلا نعو : ةلأسم

 قحتسي له تلق اباوج هيلا دري مل و بتكلا عفدف بتكلا باوج هيلع ,دري
 ريغ نم باوجلا دري مل اذاف تفصو ام ىلعف . قحتسي ال مأ ءانع وأ ةرجا
 رذعب كلذ ناك ناو . ةرجا الو هل ءانع الف . كلذ نيبو هنيب لوحي نيب رذع

 هنع طحنيو كل تفصو ام ىلع لمعلا ىف ةفاسملا نم عطق ام ردقب هل ناك
 رئاس اماو . هنع طحنيف باوجلا لمح رادقم رظنيف طقف باوجلا لمح ردقب
 باوجلا نيبو هنيب لحي مل و كلذ يف عجر اذإ اعجارو ابهاذ ةرجالا هلف كلذ

 اهلبق ةل ًأسملا هذه هريغ لاق . باوصلاب ملعا هللاو كلذ مهفاف . نيب رذع الا

 كلت يف لاق دقو فورعم ءاركب الجر جرخي لجر ىف تركذو اهلوأ ةلأسم
 الجر جرخي لجر يف تركذو اهلوا ىتلا ةل ًأسملا هل يف تفصو ام ىلع ةلأسملا
 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ يف رظناف فورعم ءاركب

 لوقت امف هل تلق ةيواعم يبا نع بسحا ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 رحبلا لحاس ىلع بشخلا ناكو . ابشخ هل لمحي نا ىلع الجر رجتيا لجر ين
 . بشخلا بحاص لجرلا باب ىلع هحرط ىتح . بشخلا لمحف رحبلا دمف

 هلمحي نا ىلع هرجتا نا لوقت امف هل تلق . ءاركلا نم ءىش ريجالل سيل لاق

 بحاصل لزنم ىلا هغلب ىتح هرجي لعج و رحبلا يف هحرطف تلق مولعم ءاركب هل
 مل تناو . هلمحت نا ىلع كترجتيا امنأ بشخلا بحاص هل لاقف . بشلا
 سم نوكي نا الا مات هؤارك هل لاقف هتررجو رحبلا يف هتحرط تنا امنا هلمحت
 كلذكو تلق . مات هرجا هلو هصقن ام مرغ ريجالا ىلعف . هبرضي هايا ءاملا

 بحاصل لاقي يراوحلا وبا لاق . ليسلا يف كلذكو لاق . معن لاق . راهنالا يف
 . هءارك هطعاف تعش ناو اذه هلمحي ىتح عضوملا ىلا هدرف تئش نا بشلا
 . ةرجإلا هلف هرج ىذلا اماو
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 جاسنلا ةرجا يف نورشعلاو نمانلا بابلا

 همزلي ام . ًايدر جرخف . ابوث هل لمعي الزغ اكئاح ىطعا لجر نعو
 ام شرا اورظنف . بايثلاب ةفرعملا لهأ نم هيلا لودعلا رظن ادساف جرخ نإف

 . هبحاصل بوثلاو بوثلا بحاصل كلذ همزليف كياحلا هدسفا

 ةفرعملا لهأ هاري ادساف جرخ بوثلا ناك نإف جاسنلا رمأ تركذو : ةلأسم

 جاسنلا قحليو هبوث ذخا ءاش نا رايخلاب بوثلا بحاص ناك ةعنصلا كلتب

 ءاش ناو . ةعنصلا كلت لهأ نم لودعلا يارب بوثلا اذه نم صقن ام ةميقب
 ءاركلاو بوثلا لزغ لثم لزغب يتأي نا جاسنلا فلكو بولا جاسنلا ىلع در
 بجي ام دريو بوثلا عيبي ام ردق كلذ يف لجالا بلط نإف هيلع هذخا يذلا

 نإف . مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةسمخ نم ديعب ريغ الجا كلذ يف جاسنلا لجا هيلع
 حربي الو . همرغي يذلا ,لزغلا ءارش نم رذع جاسنلل نكي م لجالا ىضقنا

 نم بلطي ام لاحل لجألا هل نوكي امناو . هيلع بجي امب يتأي ىتح نجسلا

 . همرغي ىذلا لزغلا ءارش

 نوكي ال دحاو صيقش يف نيتقش جاسن ىلإ حرط لجر نع : ةلأسم
 املف . لوألا ةقشلا جاسنلا لمعو ىركلا ىلع اعطاقت ةدحاو ةضبق الا امهل

 ءاج اذإ ىلوالا عطقي نا بلطو ةرخآلا لمعي نأ يبا ةرخالا ةمالع ىلإ ءاج

 اعطاقت نيح لزغلا نزو ىلع فقي مل اذإ كلذ هل نوكي له تلق . ةمالعلا ىل
 ادحاو ءاركلا ناك اذإ هنأ يعم ةقشلا بحاص يبأ اذإ لمعلاو ءاركلا ىلع
 ام ضعب يف مامتلا ىلع الا هكرت هل نكي مل لمعلا يف لخدو ةدحاو ةعطاقملاو

 نا بحاف شحاف ءاركلا يف نبغو ةلاهج كلذ يف ناك نإف . ليق هنا يعم

 ناك اذإ هنا لوقلا ضعب يف لعلو . لمعلا هيلعو كلذ يف هلثم لمع هل نوكي
 سيلو لودعلا رظن يف ءاركلا ةلمج نم هلثم رجا هل ناك لمع اميف الوهجم
 ةرضم كلذ يف ناك اذإ ةقشلا هذه عطقي نا يدنع هل سيلو يق ؛ ام لمع هيلع

 يف ةعنصلا لهأ لمع نم يدنع كلذ سيلو ىرخألاب
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 امهعطق ناك اذإ لوألا ءاركلاب ةقشلا لمع همزلي هنا ليق لهو تلق . كلذ لثم
 لخد اذإ فالتخالا نم جرخي ال كلذ نا ىعمف . لزغلا بحاص ىلع اداسف
 تلق . الوهجم ناك ولو هلمع يف لخدو هنم لمع وأ هلمعف فورعم اركب هيف

 دق هنا يعمف . هديزي نا لزغلا بحاص ىلع لهف ةدايزلا بلطف نبغتسا ناو

 . ليق اميف جرخي هنا هيف ام ضعب ىلع اذه بسح يف ىضم

 هلوط ابوث هل لمعي بح نم ايرج ًاجاسن ىطعا لجر نع لئسو : ةلأسم
 عبرو نيونم هلزغ نزوو فصنو رابشأ ةعبس هضرعو فصنو عرذأ ةتس

 لمعلا اذه تبثي له . بئاغ لزغلاو هنم ربش لك يف ايرب رشع ةسمخ هطقسو
 اطراشتو . امهنيب لزغلا ناك نإف تلق . كلذ تابث يل نيبي ال لاق . امهنيب
 تبثي ال هنا ليقو . تبثي ليق هنا يعم لاق . تبثي له هلمع يف ةطراشملا هذه
 ارضاح ةاذسلا لزغ ناك نإف هل تلق . هلمع فورعم لجأ ىلإ نوكي ىتح

 الوهجم لزغلا ناك اذإ . هتابث ىل نيبي ال لاق . تبثي له ابئاغ رصملا لزغو
 فرعي مل و . ارضاح رصملاو ةرضاح ةادسلا تناك نإف هل تلق . امماتتي نأ الا
 هيلع طرشو . ارضاح رصملا ناك اذإ هنا يعم لاق . تبثي له رصملا نزو
 هنا يدنعف . رصملا ريغ ةتباث ةعطاقملا نوكت نا دعب رصملا اذه هل هرصي نا

 تلق . هنم رثكا هل هرصمي نا هيلع سيلو لزغلا كلذ هل هرصمي نا هيلعو تبثي
 مل ناو هلك هرصمي نا هيلع نا يعم لاق . بوثلا نع رصملا لضف نإف هل
 ريغ نم هيلع عطوق امب فوي مل اذإ لماعلل ءيش الو . ةعطاقملا بلطب لعفي

 رصملا صقن نإف هل تلق . ىدنع هلثم ءارك ىلإ عجر رذع نم ناك نإف رذع

 بوثلا لمع اذإ هنا يعم لاق . كلذ هل له هكرت لماعلا بلطو بوثلا يقبو

 لمعلا فالتخا ىنعم ىف جرخي ال اناصقن هلثم لمع نع لزغلا صقنف هلثم لمع
 عطقي ام ردقب لماعلا يدنع ضقتنا لمعلا مامت نم هيلع اعطاقت ام غلبي ملف

 ىلع امماتتو لاقو . كلذ نم رثكا ةدايز هيلع نكي مل و ءاركلا نم لوطلا نم
 . لودعلا رظن يف هلثم لمع هلمعي مل ناو . كلذ
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 لزغلا بحاص دارا ناو . هلثم ءارك ىلع لمحي يدنع هل ناكو ءاركلا دسف

 . يدنع كلذ هل نإف هلزغ ذخأي نا
 مث المع لمع اذإ تاعانصلا لهأ نم ههبشي امو جاسنلا نعو : ةلأسم

 مهارد ةرشعب هتلمع هل لومعملا لاقو رثكأ وأ لقأ وأ مهرد ةئامب هتلمع ينا لاق
 بحاص لوق لوقلا ناورم وبأ لاق . لماعلا ىعدا ام نود هنا الا رثكأ وأ لقأ وأ

 امل بوثلا بحاص لاق نإف تلق . ىعدا ام ىلع ةنيبلا لماعلا ىلعو . لمعلا
 كترمأ امم لقا ءاج دقو . اذكو اذك هضرعو هلوط عنصت نا كترما ىنا لمع
 . طرشلا نم ىعدا ام ىلع ةنيبلا لمعلا وأ بوثلا بحاص ىلع ناورم وبأ لاق

 . لماعلا لوق لوقلاو
 لوقلاف رجألا ىف افلتخا مث هلمعف . ابوث غابص ىلإ لجر عفد اذإو : ةلأسم

 لاملا بر لاقف لمعلا يف افلتخا ناو . هنيمي عم رجالا يف بوثلا بحاص لوق

 لاقف اذه وحن وأ . ابوث هتلمعف ةقش وأ ًايسامخ هتلمعف ًايسادس هلمعت نا كترما

 لاقو . بوثلا بر لوق لوقلا لاق نم لاقو . عناصلا لوق لوقلا لاق نم
 هملس ناك ناو . عناصلا لوق لوقلاف . ةادس هيلا هملس هنا رقأ نا لاق نم

 . بوثلا بحاص لوق لوقلاف الزغ
 لمعي لجر يف تركذو ديعس نب دمحم ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 فورعم ءاركب ةقش هل لمعي لزغ ةبك لجر هيلا ملسف ءاركلاب بايثلا سانلل
 هناريج ىلع ناطلسلا عقوف سانلا لزغو هلزغ عفري ثيح هل ناريج دنع اهعفرف
 لزغ نم ناطلسلا هبهن اميف مرغ هيلع لهف . ةبكلا هذهو هلزغ اوبهنو مهوبهنف
 ثيح لوقلا اذه لعج اذإف تفصو ام ىلعف . هناريج دنع اهعفر دقو سانلا
 نامض هيلع سيلف . نيرهاقلا نم مهريغ وأ هل ناطلسلا ذخا رهظو هيلع نماي
 كلذ نا عناصلا ىعداو بهنلاو قرسلا بابسا رهظا اذإ ليق دق هنال مكحلا يف

 ذخا حصي مل ولو هنيمي عم هلوق لوقلا ناك ذخا اميف ذخأ هيلع يعدا يذلا
 نامض هيلع نوكي ال نا ىلوا ناك هنيعب ءيشلا ذخا حص اذإف . هنيعب ءيشلا
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 ناكو . سانلا لاوما ذخأب فرعي يذلا ناطلسلا ىلإ لزغلا اذه لمح اذا امأو
 نماض هزا يعمف . رهق ريغب وا رهقب ناطلسلا ىلا هل لصوملاو كلذل لعافلا وه

 راصو كلذ نم ملس امو هريثكو كلذ ليلق نم كلذ هلمح ببس نم فلت امل
 . فلت ول همزل نا دعب نامضلا نم هللا ملس دقف هلها ىلا

 هئارك يف بوث لمع ىلع ةمواسم جاسن نيبو هنيب عقي يذلاو : ةلأسم

 جاسنلا لاقف هلمعاف نيمهردب هلمعت نأ تدرأ نأ لزغلاو بوثلا بحاص لاقف

 امو ءاربكلا لاح ام هلمعو كلذ ىلإ بوثلا بحاص هبجي ملف مهارد ةثالثب
 ينبجعي اذهف ٠ ( ايبسل ا اذه ىلع بوثلا بحاص ىلع ءاركلا نم جاسنلل تبثي

 ضقتنا هيف اضقانت ناو . ببسلا اذه ىلع هلمع نا هلثم ءارك هل نوكي نا

 يف جاسنلا هلعجف ابوث هل هلمعي ًالزغ جاسن ىلا عفد ىذلا ينو : ةلأسم
 هدنع نم لزغلا ذخا امناو تلق . هدنع نم ًالزغ جاسنلا هيف دازو . نيبوث
 اذإ ءاركلا ىف هديزي بوثلا بحاص ىلإ بلط مث ادحاو ابوث هل هلمعي نا ىلع
 لمع يف هلزغ يف هلخدا يذلا هلزغ لثم الزغ هنم بلطو نيبوث هلزغ هل لمع

 مزلي امف . ابوث هل هلمعي هيلا هعفد يذلا لزغلا بحاص كلذ هركو . نيبوثلا

 هلزغ لثم لزغ بوثلا بحاصل جاسنلا مزليف . لزغلا بحاصل جاسنلا اذه
 ءاركو هداز يذلا هلزغ نمث هاطعأ ءاش ناو . كلذ ءاش نا ءاركلا هنم ذخا امو
 لوقي اميف جاسنلا لوق لبقي لهو تلق . كلذ يف رايخلا هلو لمع اميف هلثم
 ةثالث هل لمعف . نيبوث هل لمعي هيلا عفد نا كلذكو تلق . هيف هداز دق هنا

 داز هنا معزو . هل بوثلا نا رقأ اذإ كلذ حصي نا الا جاسنلا لوق لبقي الف
 . هيلع ارراقت اناك ام ىلع ًادياز لزغلا دجوي نأ الا . الزغ هدنع نم هيف هل
 رايخلا لزغلا بحاصلو . هنيمي عم ةدايزلا يف هلوق لوقلاف . جاسنلا دي يف وهو
 عرذب هطراشي ابوث هل لمعيل هيلا عفد نا كلذكو تلق . كل تفصو ام ىلع

 . هدنع نم ال زغ هيف داز هنا لاقو ع رذلا ف دازو كلذ نم لوطا هلمعف فورعم
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 تناك اذإ . صقن وأ طرشلا ىلع داز كل تفصو ام ىلع دحاو هيف لوقلاف

 يبا نع بسحا . عرذلا يف اهلثم صقنيو عرذلا يف اهلثم ديزيال امم ةدايزلا
 هلطمف ابوث هل هلمعي الزغ لجر هيلا ملس جاسن يف لاقو . دمحا نب نسحلا ىلع

 هب يتأ مث لعفي ملف يلزغ ينطعأ كلمع بحا ال ينا لزغلا بحاص لاقن
 . هؤانع هل هنا كلذ دعب ال ومعم

 كولمم دبع يفو ركب يبا نب دمحم نب دمحا ركب يبا نع بسحا : ةلأسم
 لجر حرطف ةرجالا هيلا اوملسيو . هيلا اوحرطي نا سانلل هالوم حابأ جاسن
 هنم لمعف لمعلا لبق بوثلا ةرجا هيلا ملسو ةتباث ريغ ةعطاقم . ابوث هيلا

 ةلاسملا هذه يف ينرضحي ملف . ال مأ ءىش هيلع ديسلل بجيأ تامو . هضعب

 ديسلل نا ىري هناك هتيارو دمحا نب نسحلا ىلع يبال تركذ ينا ريغ ءىش

 ىلإ ملس حراطلا نال هنم ىقب ام ردقب بوثلا ةرجا نم هقحتسي يذلا ردقب
 تبثي ام ريغ ىلع هل ام نابأ اذإف . ةتباث ةعطاقم ريغب هنم ارايتخا زملا دبعلا
 . ملعا هللاو هل ام فلتا دقف ةعطاقملا

 ابوث جاسن ىلإ حرطي لجر يف لاقو هللا همحر نسحلا يبا نع : ةلأسم

 كريغ ىلإ هحرطا ىتح يلزغ ينلع در بوثلا بحاص لوقيف هلمع يف هلطميف
 . قرسلا حصيو قرس كلذ دعب لوقي مث هدعوو هطسبأ ادغ جاسنلا لاقف

 بلط مث . هلوطو هضرعو هنزو ةفرعمب تتبث ةعطاقمب هحرط ناك نا لاق
 ةعطاقم اهنال ءىش هل همزلي مل قرسلا حص مث هيلع هسبحف هبوث بوثلا بحاص

 هطعي ملف هبوث بوثلا بحاص بلط مث ةفرعم الو طرش ريغب ناك ناو . ةتباث
 مسي ملو هلوطو هضرع افرع ناف تلق . مرغلا همزليو هلزغ هيلع سبح هاراف
 . ال لاق .ةحيحص ةعطاقم نوكتو كلذ تبثي له . هنزو

 مث زملا ىلع اعطاقتو اهرصباف ةادس جاسن ىلإ حرط لجر نعو : ةلأسم
 ةادسلا بحاص لاقف ابوث جاسنلا هل لمع كلذ دعب ناك املف . هدنع اهكرت

 هنا جاسنلا كشو رشع ةعبرأ تعقو امنا هذهو . نيرشع تعقو يتادس انا
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 . مهل لمع نيذلا موقلا وأ . كلذ يف جاسنلا مزلي امف نيرخآ موقل هتادس لمع
 . ةنيبلا بوثلا باحصأ ىلعو . هنيمي عم جاسنلا لوق لوقلاف تفصو ام ىلعف

 ىلع الزغ لجر نم ذخا جاسن نعو يراوحلا يبا باوج نم : ةلأسم
 بشخلا لزغلا جاسنلا لخدأ املف ديجلا لمعلا هيلع طرشو ابوث هل لمعي نا

 كلذ يف جاسنلل نوكي الف تفصو ام ىلعف . هتروب نم لزغلا هل لمتعي م
 هيأرب كلذ لمع ناف لزغلا ةروبب هملعيو لزغلا بحاص ىلع جتحي ىتح رذع
 ءاش نا رايخلاب لزغلا بحاصو روذعمب سيلف هيلع جتحي ل ناو . اروذعم ناك

 بوثلا بحاص قحليو بوغلا ذخأ ءاش ناو . جاسنلا نم هلزغ لثم ذخا
 اذإو هريغ لاق غابصلاو اضيا غئاصلا كلذكو . بوثلا داسف ناصقنب جاسنلا

 لزغلا كلذ لثم لمع ىف لودعلا رظن يف جرخي ال المع هلمعو بوثلا دسف
 . لمعلا داسف ىلإ لامعالا نم جرخو . لامعالا فالتخا ىلع ءاركلا كلذب

 نا هتميق وا لثم هل ناك نا هلزغ لثم ذخا ءاش نا رايخلا بوثلا بحاصلف
 ءاركلا ملس ناك نا هملس ىذلا هؤاركو هتميق لاق نم لاقو . لثم هل نكي م

 كلذو هؤاركو . لودعلا يأر يف هلزغ ةميق نم صقن امو بوثلا ذخا ءاش ناو
 نا كلذ مهناف مهارد ةسمخب هيلع عجريف مهارد ةسمخ لزغلا ةميق نوكي هنا

 جسنلا يف ةعطاقملا تناك اذإ هنا ايركز يبا ماكحا يف فيضملا لاق . هللا ءاش

 لزغلا كلذ نا لودعلا لوقي نا الا هل لمعي نا ربخي هنإف تباث ءىش ىلع

 الجر تطعا ةأرما نعو عجر . هلمع هيلع ىرا ال يناف . هعطاقي نم لمعي ال
 هناو اهيف وه ىتلا ةيرقلا يف جاسن ىلا لزغلا اذه .يل حرطا هل تلاقو اهل الزغ

 . لزغلاب جاسنلا رفو اهلهأ نم هسيل . ةيرقلا يف نكاس جاسن ىلإ لزغلا حرط
 حرطي ملو ةيرقلا يف ناك ىذلا بيرغلا ىلا هحرط اذإ لزغلا لجرلا نمضي له
 تمس ةأرملا هذه تناك نإف تفصو ام ىلعف . ةيرقلا لهأ نم جاسن ىلإ ىلإ لزغلا

جاسنلا كلذ ريغ ىلإ لزغلا حرطو اهرما فلاخف . هنيعب جاسن ىلإ لجرلا اذه



 لجرلل تمس ةأرملا نكت مل ناو . لزغلل نماض لجرلا نإف ةأرملا هب تمس ىذلا
 كلت نكسي جاسن ىلإ لزغلا حرط اذإ لجرلا ىلع نامض الف هنيعب اجاسن
 ىلا اهلزغ حرط دق هناب ةأرملا ملعا دق لجرلا ناك نا تيأرأ تلقو . ةيرقلا
 جاسنلا رف املف لزغلا نع لقت ملو كلذ ركنت ملف ةأرملا تتكسف جاسنلا نالف
 نا لجرلا لاقو هسفنل هذخأف زملا هتيطعا ىنإ ةأرملا تلاقو . لزغلاب هتبلاط
 كل يدنع امب ىنصصاقو كدنع يذلا اذه هل لاقف قح هل هلبق ناك جاسنلا

 هيلع سيل ما هيلا راص اذا زملا در لجرلا مزلي له . برهو كلذ لجرلا لعفف
 ل ناك اذإ . ةأرملا ىلإ زملا دري نا لجرلا ىلع نإف تفصو ام ىلعف . نامض
 نوكي نا الا ةأرملا ىلإ زملا در هيلعف هسفن نم ىضاقت امناو . جاسنلا ىلإ هملسي
 ىلع در الف هايا هاضقو هيلع هدرو جاسنلا هضبقو . جاسنلا ىلإ زملا ملس

 تمتأف هل هلبق امب . جاسنلا صصاق دق هنا ةأرملا ملعا ناك نا كلذكو . لجرلا

 ةأرملا تناك نا كلذكو ةأرملل در لجرلا ىلع نكي مل تيضرو ةأرملا كلذ
 كلذب اهملعاو جاسنلا كلذ ريغ ىلإ اهلزغ اهل حرطف هنيعب جاسنب لجرلا ترما
 لجرلا ىلع نامض الف جاسنلا كلذب اهملعا نا دعب زملا هعم تلسراو تتكسنف

 اهتوكس سيلف لجرلا ىلإ. زملا ملست ملو تتكس اهملعا امل ةأرملا تناك نإف
 نامضلا نم لجرلا ءىربمب

 افورعم اعارذ اطرشو ابوث لجر هيلا حرط اذإ | جاسنلا نع هتلأسو : ةلأسم
 . فورعم رجاب افورعم اضرعو افورعم الوطو افورعم انزوو افورعم اطقسو
 لاق . هلمع نم هل غرفي نا لبق ائيش جاسنلا يطعي نا هيلع وأ لجرلل له

 نزولاو طورشملا ضرعلاو لوطلا ىلع بوثلاب ءيجي ىتح هرجا ىطعي سيل ال
 هاطعا نإف هل تلق . هرجا ىطعي نتحلا كلذ مث هتلمج ىف طورشملا طرشلاو

 ام ىلع لمعلا نم غرفي ىتح ائيش قحلا نم بجوتسي سيل لاق . كلذ لبق
 بوثلا بحاصل جاسنلا ىلع رجالا ناك . ائيش رجالا نم هاطعا اذإف هيلع طرش

 كلذ دعب نم اصصاقت لمعلا نم غرف اذإف هلمع نم هل غرفي نا ىلإ انومضم
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 . هيلع جاسنلا اهضبق ىتلا مهاردلاو . بوثلا بحاص ىلع دعب بوثلا رجأ نال
 نم هدنع نم ذخأ دق امب مهاردلا نم هل هيلع امم بوثلا بحاص جاسنلا ربيف
 امهنم دحاو لكف لاق . كلذ نيح نم كلذ العفي مل نإف هل تلق . مهاردلا

 . اصصاقت ةايحلا ىف اعيمج اناك نإف . هيلع اصصاقتي نا ىلإ هقح هبحاصل هيلع
 همزليو هقح لطبي نا تيملا توم دعب فاخو هقح ذخأي مل و امهدحا تام ناو
 . هللا ءاش نا قحلا نم هل هلبق امم قحلا كلذ نم هسفن ءاربا رخآلا ةثرول قحلا

 نزولاو ضرعلاو لوطلا نم هيلع طرش ام ىلع بوثلاب جاسنلا تأي مل نإف تلق
 لوطلا يف عرذلاو نزولا نم ناصقنلا كلذ ناك اذإ لاق . كلذ يف همزلي ام
 ىلع ارراقتو . عرذلاو نيزايملا فالتخا نم زوجي نا لمتحي ال امم ضرعلاو

 نا رايخلا بوثلا بحاصل ناك ةنيبلا كلذب تماق وأ كلذك ناك هنا كلذ

 الزغ ذخا ءاش ناو بوثلا نم ناصقنلا نم لخدي ام ةميقو هبوث ذخا ءاش

 لمعلا داسف نم هيف ارجاشت اميف كلذ يف افلتخا نإف . هزمو هلزغ لثم

 نم لدعلا لهأ ىلإ كلذ در داسف هيف نوكي امم كلذ ريغو عرذلا فالتخاو
 كلذ نكي مل اذإ كلذ يف اهيلع ةجحلا مهو . كلذ لدع اورظني ةعنصلا لهأ
 بحاص لاقف افلتخا نإف لئاق هل لاق . نزولاو ليكلاب فرعي نا نكمي امم
 هلمعا نا ىلع هتحرط جاسنلا لاقو . ايعابس هلمعت نا ىلع كيلا هتحرط بوثلا

 لوق لوقلا لاق نم مهنم . كلذ يف فلتخا لاق . كلذ نم تبثي ام ايسادس
 لوقا انأو هنيمي عم عناصلا لوق لوقلا لاق نم لاقو . هنيمي عم ةادسلا بحاص
 هيلا هرج امم ائيش هاوعدب هسفن ىلا رجيو هبحاص ىلع لضفلا ىعدي ناك امهيأ

 نال هنيمي عم مراغلا لوق لوقلا تلعجو يعدملا هتلعج نايعدي اميف هاوعدب
 لوقب ذخا نمو . هسفن ىلإ هاوعدب هرجي ائيش هسفنل ىعدا نم اندنع يعدملا

 . هللا ءاش نا اباوص ناك نيلوالا نيلوقلا يف نيملسملا
 دبع نب دمحم يبا باتك نم ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 . كئاحلا ىلإ الزغ عفد لجرو هطخب عابنز نب دمحم نب هلل
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 داز نإف . اذكو اذك كلو عرذا ةرشع لزغلا اذه نم جسنا كئاحلل لاقو
 هيلع كتطراش ئذلا باسحلا كلذ ىلع ءاركلا كيطعا انأف ءىش ةرشعلا ىلع
 اما ديعس وبا بسحا هريغ لاق . زئاج يدنع اذه معن لاق . كلذ زوبي له

 . اهلمع نا هلثم ةرجا هلف داز ام امو تباثو . زئاجف ىلوالا ةرشعلا ةرجا

 ىلع الجر رجاتسي لجر نع ديعس نب دمحم ديعس ابا تلأسو : ةلأسم
 لخد مث كلذك جسنلا هدنع لمعي وأ . مهرد فصنب مويلا هدنع رجزي نا
 يدنعف لاق . كلذ هل له لمع ام ءانع ذخأيو ةعجرلا امهدحا دارا مث لمعلا يف
 كلذ تبثي نا ينبجعيو لمعلا ةلاهجل كلذ هل سيل ليقو . كلذ ليق دق هنا

 جسنلا نم ءىش لمعو ةفورعم رئب رجز يف افورعم لمعلا ناك نا امهيلع
 عم كلذ امهنم دحاو لكل نوكي نا بحاف الوهجم ناك اذإ اماو . فورعم
 . لمع امل ملعلا

 اهلمعي هنا ىلع ةادس جاسن ىلإ حرط لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 بح نم ايرج هاطعاف ءاركلا ةادسلا بحاص ىلإ جاسنلا بلطو . نيمهردب

 مث . رهشا كلذل الخ ىتح بوثلا لمعي ملو هفلتا وأ بحلا لكأف نيمهردب

 لاقف افلتخاف هاطعا ام هنم ديريو ةادسلا بوثلا بحاص ذخأي نا ىلإ الزن
 كنم تذخا جاسنلا لاقو . كتيطعا اك بح نم ايرج ينطعا ةادسلا بحاص
 ذخا موي رعسلا ناكو نيمهردب ابح وأ نيمهرد كيلع درأ اناو نيمهردب ابح

 يف مكحلا فيك نيمهردب كئاكم سمخ دري نا بلط مويو . نيمهردب يرجلا
 درلا ىلع اقفتا امناو . احيحص لمعلا ناك نإف تفصو ام ىلعف . امهنيب كلذ

 نم ءىش ىلع اقفتي وأ هضف نيمهرد هيلع دري نيمهرد الا جاسنلا ىلع سيلف
 هطقسو . لزغلا نزو املع دق جاسنلاو بوثلا بحاص ناك اذإ كلذو بحلا

 كلذ املعي مل اناك ناو . تباث وهو حيحص لمع اذهف هضرعو بوثلا لوطو
 در جاسنلا ىلع ناك امهدحا ضقن وأ كلذ يف اضقانت مث امهدحا هملعي مل وأ

 صخر بح الا بوثلا بحاصل سيل كلذكو . هالغ وأ بحلا صخر بحلا
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 ةادسلا هاطعأ اذإ كلذكف دسافلا اماو ةضقانملا يف اذهو اذه مهفاف الغ وأ بحلا
 وه اذهف . ليكلا نم اذكو اذك ىلع ابح نيمهردلاب هيطعي نا ىلع نيمهردب

 . ةضقانملا يف كل تفصو ام لثم وهو كلذ هابشاو دسافلا

 بحاصل وأ هل ادب مث فورعم ءاركب ةادسلا ذخا اذإ جاسنلا نعو : ةلأسم
 لوطلا ىلع اطراشت اذإ بوثلا اذه لمعي جاسنلا ىلع مكحي له ةعجرلا ةادسلا
 لزغلا نزوب الا بوثلا بحاص الو جاسنلا ىلع كلذ تبثي الف . ضرعلاو

 ضرم نم ةلع هانع وأ ةلع جاسنلل ثدح نا تلق . ضرعلاو لوطلاو هطقسو

 اذه يف هل نوكي له هدنع لمعي نم مدع وأ ةخسن اذإ دلبلا نم فوخ وأ
 . فرع اذإ رذع هل اذه معنف . اهنيعب ةادسلا دري نا دارا اذإ ارذع

 ناك اذإ جاسنلا لاقو . خايشالا بتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم
 بشخلا لثم ةميق ردق ىلإ ءاركلا يق قدصملا هنا بشخلا رجاتس اف كيرش هعم

 . دالبلا ىف

 شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع ابأ يضاقلا تلأس هريغ نمو : ةلأسم
 اغوص هلمع يف هل داز دق هنا كئاح وأ غئاص لثم ة ةعنص بحاص هل لاق نمع

 اغوبصم ناك نا هلثم هل نوكيف كلذ حصي نأ الا هلوق لبقي ال هنا الزغ وأ
 عرذأ ةتس هل هلمعي بوث ىلع اكئاح ناسنا قفاو نإف . ملعا هللاو هتميق وأ

 لطبي الو رجأب لصألا يف لخد هنال هئانع رجأ هل نا عرذأ ةعبس هلمعيف
 . عجر . هؤانع

 لأسي ناورم عمس هنا ىوزن قوس لهأ نم دمحم نب هللا دبع معز : ةلأسم
 . ديلولا يبا لوق وهو هيلع اهدسفاف جاسنلا ةيضق نع رفيج نب ردتقملا دبع
 هالوم ذخا ناو هل لاقف لاق . ائيش هطرش يف هل ري ملف اهطرتشا ناو هل لاقف

 . ال لاق هب طيخي ةبصقلا نم اطيخ
 ىعداف هل :هجسنو الزغ جاسن لا حرط لجر يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 يعدملا وهو قدصي ال هنا ضرقتسا هنا ىعداف يلع ضرقتسا هل لاقف ناصقنلا
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 لك لاقو . بوثلا ب بحاص هيلا دري نا الا كلذ يف نيمي هل سيلو . كلذ يف

 هلمتحي ال اناصقن ناك اذإ ةعلسلا نم ضقن امل نماض وهف . ءاركلاب هديب لماع
 . نيزاوملاو ليياكملا نيب

 هيلع نوصح ريغ اعضوم لزنو ةبشخ دم جاسن لجر نعو : ةلأسم
 نوصحم ريغ هعضوم نا ىأر دقو هل هلمعي الزغ سانلا نم حرط نم هيلا حرطف
 هقرسف بوثلا ىلع قراس عقوف هبوث لمع يف ذخاو ءاركلا ىلع هعطاقف . هيلع

 كلذ رهشو بشخلا برقب ميان جاسنلاو . عضوملا كلذ نم بشخلا ىلع نم
 نا ملع دق بوثلا بحاص ناك اذإف . ةفصلا هذه ىلع مرغ همزلي له حصو

 حرط كلذ ىلعو هيلع نصح ال ىذلا عضوملا كلذ يف بوثلا لمعي جاسنلا
 حصن . ميان وهو بوثلا قرسف هظفحيل جاسنلا مانو هلمع ىلع هعطاقف هيلا
 ةرهشب كلذ حص نأ نحن لوقنو . جاسنلا ىلع مرغ الف لدع ةنيبب كلذ
 . هنيمي عم جاسنلا لوقف . ةنيبب حصي ملو قرسلا نم هنا فورعم ثدحو
 اذإ هنيمي عم هلوقف رهاش ثدح حص اذإ هنا راثالا ضعب يف اندجو كلذكو
 . قرسلا ىلع جاسنلا نم لدع ةنيب حصت م اذإف مكحلا ةلمج اماو . ةنيب نكت مل
 رادج مده نم ببس عقو نا هنا لوأل لوقلا بحن نحنو مكحلا يف مراغ وهف

 هنا ثدحلا ىلع هب لدتسي ببس وأ . اعوطقم بوثلا حبصي وأ باب حتف رأ

 . ةنيبلا زجعي نا دعب كلذو مرغ فلحي مل نإف . هنيمي عم عناصلا لوقف قرس

 امناو بارخلا عضوملا يف لمعي هنا بوثلا بحاص هب ملعي ال جاسنلا ناك ناو

 . عاض ىتح نصح ريغ يف وه هطسبف نصح يف لمعي هنا هعمو هيلا حرط

 . كلذب هبحاص ملعي ملو فلتلل هضرع هنال مرغلا هيلعف

 هبحاصل امهدحا لوقي نيجاسن نيلجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 كلذ زوجي له . ايعابس ابوث رهش ىلإ كل لمعا اناو . ايسادس ابوث يل لمعا
 كلذ لمع لثم يف هلثم رجا ىلإامهنم دحاو لك عجريو ازياج هارا ال يناف
 اذإ لمعي المع ناك اذإ زوجي هنا انباحصا لوق ىف جرخي هريغ لاق . بوثلا
 . افورعم ناك
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 . كلذ هلف هثلثب وأ هعبرب بوثلا اذه يل كح كياحل لاق نمو : ةلأسم
 لعلو كلذ هلف اهرشعب اهريغ وأ ةلخنلا هذه ظفحا ناسنال لاق نا كلذكو

 . عجر ٠ افالتخا كلذ ف

 بحاصو جاسنلا رما نع تلأسو هللا همحر يلع يبا باوج نمو : ةلأسم
 هلمعو هيلا هملسا جاسنلا هلمع دق بوث يف امهفالتخا امنا ناك ناف بوثلا
 لوقلاف هفلاخف . اذكو اذك هضرع لعجي نا هرمأو الزغ هيلا عفد ناك ناو

 اهلمعف اهحرط ةادس اماو . بوثلا بحاص ىلإ اذه ىف دارا هنا يعم كلذ يف
 . لوطلا ف فالتخالا ناك اذإ ارذع بوثلا بحاصل ىرن امف جاسنلا

 مولعم ءاركب ةادسلا ذخا اذإ جاسنلاو يراوحلا يبا نع بسحا : ةلأسم

 بحاص ناكو . هنزو ماقم موقي هطقس وأ لزغلا نزوو اهضرعو اهلوط فرعو
 مل ناو . هبحاص ىلع ةعجر الو هضقن امهدحال نكي مل كلذب افراع ةادسلا

 ماكحا يفو فيضملا لاق هبحاص ىلع ةعجرلا امهل ناك كلذ نم ائيش فرعي
 اذإ هنا دلاخ نب دمحا ركب وبا لاق ةلأسملا هذه رثا ىلع ايركز يبا يضاقلا
 . عجر . الوهجم ناك مولعم طقس ىلع هطراشي م

 جاسن لجر ىلا عفد لجر نعو نسحلا نب دمحم باوج نمو : ةلاسم
 نم ذخا ناك دقو اهلمعا ال جاسنلا لاق مم ءاركلا ىلع اعطاقتو اهلمعيل ةادس
 دقف تفصو ام ىلعف . جاسنلا اذه ىلع مكحلا ام . ذخأي مل وأ ائيش ءاركلا
 امهتفرعم دعب مولعم ءاركب بوثلا اذه لمع ىلع اعطاقت اذإ امهنا اذه يف ليق
 جاسنلا هذخأف هلزغ ىلا نارظني امهو هلزغ نزوو . هطقسو هضرعو هلوط عرذب
 . ةهاع هب لزنت نا الا هلمعب جاسنلا ذخؤيو امهدحال ةعجر الف . اذه ىلع

 الو هلوط الو . هطقس الو هلزغ نزو افرعي ل اناك ناف . هلمع نع رذعي

 . رذع هل نوكي نا الا هدهع كرتو لجرلا اذه بوثل هسبح ف فلتخم
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 . صقنلاو انظفل يف ةدايزلا الا فصو امكف مكحلا اماو

 دري هنامز رخا يف ناكو هذخايو يصقلا طرشي ناك جاسن نعو : ةلاسم .

 . مهل لمعي ناك نيذلا فرعي الو . لوهجم طرشلا نا هل ليق اذإ يصقلا مهيلع
 يصقلل ذخالاف تفصو ام ىلعف . طرشلا اذه ىلع يصقلا ذخا يف همزلي امف

 هنا ملعي مل ام ةنانئمطالا مكح يف يدنع هل زئاج هنا تركذ ام ىلع طرشلاب

 مكح يف همزلي امع عنتماف نيغلابلا نم كلذ هيلع طرش نمم دحا هيلع عجر

 ناك نا اماو . لوهجم وهو هيلع يصقلا بحاص ةعجر دعب هديل ذخاو لدعلا

 هل تبثي هجوب وأ هترجا نم هلعج اذإ هل تباث وهف لوهجم ريغ اطرش هطرش
 . هيف طرشلا

 حرط نمو نسلا يبا نع خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 بحاص كلذب هرمأي نا ريغ نم جوسلاب جاسنلا هالطأف جاسنلا ىلإ ابوث
 كلذب الا لمعي ال هنال زئاجف لزغ وهو جوسلا جاسنلا هالطا اذإ لاق . بوثلا
 كلذ هلعف جاسنلا ىلع مارحو . شغلا نم كلذف لومعم وهو هالط نا اماف
 اريرغ يرتشملا ناك نإ هنا الا هرماي مل اذإ هيلع مارح الف بوثلا بحاص اماف

 تلق . ءيش عئابلا ىلع سيلف كلذب املاع .ناك ناو هعيب دارأ اذإ هفرعيف كلذب
 ىلع .مرحم اذه لاق . كلذب هرمأي نا ريغ نم كلذ هبجعي بوثلا بحاصف
 هبجعي يرتشي يذلاف تلق . ةيصعملا لعفو نيملسملا شغ بحي نا نيملسللا
 يرتشملا ناك اذإو عئابلا ىلع ءيش الف املاع ناك اذا كلذ تلق دق لاق . كلذ
 . هيف يذلا شغلا اضيا يرتشملا بجعا ناك ناو . ءيش مزلي مل كلذ هبجعي
 ىضرلا هل لحي ال ملسملا نا انلق دقف . نمثلا يف كلذ رثكي هعيب ديري هنال
 . يرتشملا فرعيلف يناثلا هعاب اذإو . شغلاب

 تبثت ةعطاقم هيلع عطوقو بوث هيلع حرط اذإ جاسنلا نع لئسو : ةلأسم
 هلمعي ىتح لوقي اضعي نا يعم لاق . بوثلا لمعي نا لبق زملا هل بجي له
 غياصلاو دادحلا لثم كلذك ةعطاقملا توبثل هلمعي نا لبق يطعي لوقي اضعبو
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 ىطعي ىتم ةتباث ةعطاقملا نكت مل نإف هل تلق . ةتباث ةفورعم ةعطاقملا تناك اذإ

 . ةتباثلا ةعطاقملا فيكف هل تلق . هلثم هلمع هلف الوهجم ناكو هلمع اذإ لاق زلملا

 ضرعو ، مولعم لوطو مولعم طقسو 0 مولعم نزو ىلع هعطاق اذا هنا يعم لاق

 . ةمولعم مايأ يف نوكي ىتح لاق نم لاقو . مولعم ءاركب عرذلا نم مولعم
 لماعلا نكمي ام عرسا يف لمعلاب ذخا اذه ىلع ةعطاقملا تناك اذإ لاق نم لاقو

 . مولعم تقو يف المع اطرتشي مل ولو ةعطاقملا تبثيو
 . معنف دارلا اما لاق . دارلاو ةيصقلا هل لحت له جاسنلا نعو : ةلاسم

 . اهطرتشي نأ الا الف ةيصقلا اماو
 . بوثلا لمعي ناك اذإ جاسنلا نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . نامض هيلع نكي مل كلذب الا يوتسي ال ناك اذإ لاق . ال مأ نمضي عطقناو

 . ملعا هللاو رجاب اولمع اذإ نامضلا مهيلع ليق دقف اطخلا هجو ىلع ناك اذإو
 بوثلا بحاصل زوجي لهو ةفحتلا ذخا هل زوجي جاسنلاف هل تلق : ةلاسم _

 هللاو كلذ امهل سيل هنا رثالا يف تدجو لاق . اعيمج مهسوفن ةبيطب هيطعي نا

 . ملعا

 رجتؤملا درو سورخلا ةرجا يف نورشعلاو عساتلا بابلا

 لخد وأ لجر رجتؤملا ىلإ لخدف الجر هل اسرخ رجا لجر نع تلأسو
 هرماب هلوخد ناكو . هلزنم نم ةبشخ رسكي نا هيلا لخادلا لجرلا داراف هلزنم

 تلق ائيش هنم رسك وأ رسكف سرخلا يف تعقوف رجحب ىمرف هرما ريغب وأ
 ىلعف . هرسك يذلا اذه مزلي امو هنم هرجتيا يذلا سرخلل رجتؤملا مزلي امف
 ناك رساكلا ىلع نامضلاو رجتؤملا ىلع نامض الف كلذ حص اذإف تفصو ام
 رجتؤملا ىعداف سرخلا رسكو كلذ حصي ل ناو . هنذا ريغب وأ هنذإب لخد

 . هلعف ريغ نم رسك هنا
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 نم رسك نوكي نأ الا هيلع نامض ال لاق نم لاقو . نامضلا هيلع ليق دقف
 وهو رجالا ىطعي نم ريغ رجألا ذخأي نم نأل . كلذ يف قدصم وهو هلعف
 كلذ ركناو هضبق ىلا سرخلا بحاص اعد هنا رجتؤملا لوق اماو . يلإ بحأ

 ام ىلع سرخلل مكحلا يف ضبق الو نارب يعم كلذ سيلف . سرخلا بحاص
 نمو نامضلا همزلي نم ىلع نامضلاب لوقلاو . فالتخإلا نم كل تفصو

 هقحتسا يذلا لجالا ىضقنا هنا حصي نا الا هسفن لعف نم الا نامضلا همزلي ال
 هايا هعنمب هل نامضلا لاح ىلا راص دقف هايا هعنمف هسرخ هيلا بلط ممت . هيلع
 . باوصلاب ملعا هللاو هيلع هضبف قحتسا نا دعب هل

 . افورعم ارهش اسورخ لجر نم رجتيئ لجر يف لوقت امو تلق : ةلأسم
 رجتؤملل رجؤملا لاقف كسورخ ذخ رجؤملل رجتؤملا لوقيف ةرجالا ىضاقتيف

 . هسورخ ضبقي نا رجوملا ىلع وأ رجتؤملا ىلع كلذ لهف ىلإ تنا اهلصوأ
 تضقنا ىتح اهلمعتساف رخا دلب ىلا رجتؤملا اهلمح وأ دلب يف اهلك اوناك ءاوسو
 عضوملا كلذ يف اهلمعتسي نا اهلمحب هل نذأف سورخلا هذه هرجآو اذإف ةرجالا
 هسورخ ضبقي نا سورخلا بحاص ىلع يعم ناك . ةرجالا لجأ ىضقنا اذإف

 اهلمحي نيا ًادح هل دحي ملو هيارب اهلمح ناو اهلمحب لماحلل نذا ثيح نم

 ةرجالا تعقو ثيح نم اهبحاص ىلا سورخلا دري نا رجتؤملا ىلع يعم ناك

 . رجؤملا ينعأ هيلا اهلمحي يذلا اهعضومب ةلاهجلا ىلع وأ هيأر ريغب اهلمح اذا اهيلع

 بحاص ىلع له دلبلا ىلإ راص املف المج وأ ارامح هنم ىرتكا نا كلذكو تلق
 يذلا ىلع وأ . هايا هرجا ثيح نم هرامح وأ هلمج ضبقي نا لمجلا :وأ رامحلا

 نيب ةداعلا هب ترج ام ىلع ىرجي يعم اذهف . وه ثيح هيلا هدري نا هرجتيا
 عضاوملا ىلإ رجتؤملا نا عضوملا . كلذ يف سانلا نيب فورعملا ناك نإف . سانلا

 . كلذ هيلع ناك رجؤملا ىلإ اهغالبا هيلع ناك ةبادلاب دلبلا ىلإ عجر اذإ ةفورعملا
 هنأ الا يل نبي مل كلذ هبتشا ناو كلذ هيلع ناك رجؤملا ىلع كلذ ناك ناو
 . هسفن لمحي الو لمحي ىذلا ءيشلاك سيل هنال رجتؤملا ىلع
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 نوكي نا اذه يف بحاو . هلمح يف رجالا هيلعو هتيدأت يف رجألا هل نوكيو
 . امهنيب ةرجالا لجا ىضقنا اذإ اهبر ىلإ ةبادلا يدوي نا رجتؤملا ىلع

 باينلاو لزانملا ىرك ىف نوثالثلا بابلا

 رادلا بحاص لاقف مهرد ةئامب ةنس اراد لجر نم ىرتكا لجر نعو

 ةنس ىنكس يفوتسا ىتح رجوتسملا لاقو رادلا لزنت نا لبق نم ةئاملا ينطعا

 رهشب ارهش هيطعي نا هارنف . كتراجا كيفوأ مش

 بوثلا نا جتحا مث . هسبلي ابوث لجر نم ىرتكا لجر نعو : ةلأسم
 هبو . ظفحن امناو بوثلل يرتكملا نامض ىلع قفاو اناف هنمث همزلي له بهذ

 . ملعا هللاو ءاركلا يطعي نم سيل ىركلا ذخ أي نم نمضي امنا لوقأ

 ارهش ارهش اهارك ذخا اذكو اذكب ةنسلا هراد رجا نمو : ةلأسم

 . ةنسلا متت ىتح اهارك ذخ أي مل ةنس اهارك اذإ ليق دقو هريغ لاق . ادحاو

 لمع وأ ةقفن اهيف قفناف ةنيفس وأ اراد رجاتسا لجر يف لاقو : ةلأسم

 يذلاو هب اهرجاتسا يتلا ةرجإلا لثمب اهضعب رجوي نأ س أب الف المع اهيف

 نمو .. ةرجالا يف لضفتسي نا هوركم كلذف اهيف لمعي ل وأ اهيف قفني ل

 اميف هيلع س ًأب الف ةرجالا نم رثكاب هرجاؤي مل اذإ إ ليق دقو معن لاق هريغ

 رادلاو ةنيفسلا بحاصل لضفلاف ةرجالا نم لضف نا امأو . نكسو وه عفنتسا

 دسفي وأ عيضي نا الا انامض ريجالا ىلع ىرأ ال لاقو . ةقفنلاو لمعلاب الا
 . ةرجا اهيلع ذخا دق هنال نمض دقف دسفا وأ عيض اذإف

 مث ةنس هنكسب هل دهشاو ةنس هلزنم الجر نكسأ لجر نعو : ةلاسم

 عنص امب كسمتو كلذ هركف . انراد نم جارخا هتثرو لاقف رادلا بحاص يفوت
 هنكسا اذإ معن لاق هريغ نمو . ةنسلا كلت رادلا ىنكس هلف . رادلا بحاص هل

 . اهلك هتنسل زارحإ هانكسف . ةنس هل ىمسو هنكسا اذإ ةنسلا زرحا دقف ةنش

٤١٠



 رجأتسا لجر ي هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم

 رادلا بحاص ملع املف باودلاو لايعلا نم هعم مك هملعي مل و أراد لجر نم
 ةفرعم ىلع يراد كرجواف كباود 1 الو . كلايع 1 انملعت ل رج أتسملل لاق

 وبأ لاق . يراد نم جرخا ريثك باودو . ريثك مدخو ريثك لايع كعم تنأ

 مدخلاو باودلاو لايعلا نم هعم مك هملعي مل رادلا هنم رجاتسملا ناك نا هللا دبع
 باودلاو مدخلاو لايعلا نم هعم نكي مل ناو . هجرخي نا هلف . هرادب هرضي ام

 لجرلل نوكي نأ دبال هنال هجرخي نأ هل نكي مل ررض مهنم هيلع نوكي الام
 . ررضلا هيف هيلع نوكي ال امم اذهف ةبادو مداخو دلوو ةجوز

 رجاب افورعم ارهش ادبع وأ اراد لجر نم لجر رجاتسا ناو : ةلأسم

 نكسن>نإف . كلذب ءافولا امهمزل دقف فوصوم نكسو مولعم لمعب ىمسم
 همزلي يناثلا رهشلا ءارك نا ايناث ارهش هرهش دعب دبعلا لمعتسا وأ رجاتسملا

 ىريف يعفاشلا اماو . ةفينح وبأ لوقي اذك يضاملا رهشلاك ءاركلا نم مكحلا يف
 . لثملا ةرجا هيلع

 لاقو . ةنس اهتيرتكا رجاتملا لاقف اراد رجاتسا لجر نعو : ةلأسم
 اهب رقا هنال رادلا بحاص لوق لوقلا لاق . رهشأ ةثالث اهتيرتكا امنا يركلملا
 امهنم اذه ناك اذإ انموق نم لاق نم لاقو . هل رقأ ام ىلع ةدايز ىعداو هل

 نمو ءاركلا كلذ خسفيو" افلتخا موي ىلا لاق ام لثم ىرتكا ىذلا بسح
 يرتكملا لاقو . ريناند ةرشعب ةنس اهتيركا رادلا بحاص لاق اذإ لاق . هريغ

 هسفن ىلع نيقيرفلا نم رارقأ اذهف . ريناند ةرشعب رهشا ةثالث كنم اهتيرتكا
 لاقيو . ريناند ةرشع ميلست يرتكملا مزلو ةنس هيلا رادلا ملست يركملا مزل دقو

 رهشأ ةثالث الا اهنكست كل زوجي الف . رهشأ ةثالث الا هنم رتكت مل تنك نا هل

 لاق ناو :. لطابب كل رقا هنا ملعت كنال . رارقالا اذه ريغب هنم ىضرب الا

 ةثالث كنم اهتيرتكا يرتكملا لاقو . ريناند ةرشعب ةنس اهايا كتيركا يركلملا

 رضحم ل نإف يعي ام ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك يعد ريناند ةئالثب رهشأ
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 نا يرتكملا ىلع ناكو كلذ ىلع افلاخي وأ هاوعد ىلع ةنيب امهنم دحاو لك
 . هب رقا ام ىلع رهشا ةثالثل ريناند ةثالث هيلا ملسي

 لاق ءارك زيردلا بحاص بلطف لجرل ًازيرد نكس لجر نعو : ةلأسم
 افورعم زيردلا بحاص ناك نإف ىركب لقت مل و هايا ينتنكسا نكاسلا

 ةراجاب فرعي ال ناك ناو ءارك الب هايا هنكسا هنا ةنيبلا نكاسلا ىلعف . هتراجاب
 . هلثم ةراجا هلو . رجاب هايا هنكسا هنا ةنيبلا هيلعف زيردلا

 هسفنل ىعدا امهياف ةراجا ريغب الو ةراجاب فرعي مل نإف معن : ةلأسم
 نكاسلا لاق نإف . حصي ببسب الا نامض تبثي الو . ةنيبلاب كلذ ىلع ىعد
 دحاو لك دصقيو . رثكأب هايا هنكسا هنا ةنيبلا هبحاص ىلعف . قنادب هتنكس
 . امهنيب ناميالاو ةرجالا نم . هلثمب نكسي هنا حلصي ام ىلإ امهنم

 هرما مث ءاركب لجرل الزنم نكس لجر نع تلأس ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 ه لزنملا بحاص لاقف نكاسلا ىناوتف هتقو ءاضقنا دنع هنم جورخلاب

 نا لاقف هتاش حبذي نا دارا وأ اذكو اذك رهش لك يف هيلع يلزنم ءارك نأ
 هاشلا حو لزنملا نكسف نمثلا قوف اذكو اذك كيلع اهتميقف يتاش تحبذ

 . لزنملا ءارك الا همزلي الو اهتميق وأ اهلثم ةاش ريغ. همزلي ال ىرنف

 و ٢7 مولعم اركب اضرأ ىرتكا لجر نعو : ةلأسم
 لاق . هيلع يذلا ءاركلا نم اهيف قفنا ام هنع عفريو اهيف ينبي نا ىلع مولعم
 . هيلع ةنيب الو هنيمي عم قفنا اميف قدصم وهو زئاج كلذ

 اهيف ينبي نا اهرجاتسا يذلل :نذاو هل اراد رجأ لجر يف لاقو : ةلأسم
 . لوألل رجالاب اهيف ثدحأ امو يهف لاق كلذ ريغو افرغ

 متلأسو . توم رضح لهأ ىل ايركز يبأ يضاقلا باوج نمو : : ةلأسم
 . اعم ناكيرشلا تام مث ءاكرشلا دحأ دي يف وهو تيب يف ةكرش هل لجر نع
 ءاركلا هل :نإف متفصوام ىلعف . ىركلا مهكيرش ةثرو نم ةثرولا دحا بلطو

 هتصح ردقب نكاسلا ىلع

س ٤١٢



 دحال زوجي له . ةفرغ يرتكي لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 لاق نإف . الف نكسلا اماو . ساب الف هيلع لوخدلا اما لاق . هيلع لخدي نا

 امف نكاسلل نكسلا نال هرمأب يرتكملل زوجي ام لخادلل زوجي ليق دقو هريغ
 بلطو ةرجا ريغب تنكس لاق اذإ نكاسلا يف ليق دقو . هرمأب زاج هل زاج

 . عجر ()ناك نإف ةرجالا نكسلا

 رفحف ارئب هيف رفحي هل نذأو . هل الزنم الجر رجأ لجر نعو : ةلأسم
 لزنملا بحاص ىلإ بلطف جورخلا دارا مث ةريثك مهارد اهيلع قفناو رجاتسملا

 ل ةجاح الو كرئب نفداف تئش نا ق . هركف . رئبلا هب رفح ام مرغ

 ءانعل ارجا هيطعي هنإف هجرخي نأ الا اهنفدي .لاق قفنا ام رخالا داراو اهيف

 ىأرف ةنيب هعم نكي مل ناو . كلذ هل ناك هتقفن ىلع ةنيب هعم تناك ناو

 بلطي مل و لزنملا بحاص تام نا تلقو هانع ردقب كلذ يف لودعلا

 . كلذ لثم مهيلعو مهيبأل ام مهلف يمايلا ىلإ بلط مث . ائيش رجأتسملا

 ش . ةنس لك امهرد نيسمخب لجر نم اراد رج أتسا لجر نع تلأسو

 بحاصل لضفلاو . اذه لحي الو كلذ حلصي ال اولاق مهرد ةئامب اهرجا

 وبا لاق . لضف هل سيل لماعلا كلذكو . امالغ وأ تناك اراَد لصالا

 ببس وأ باب وأ ءانب نم عفانملا نم ائيش رادلا يف لخدأ اذإ ليق دقو ديعس

 لاح ىلع ةدايزلا هل ليقو . ةدايزلا هل نا احالص حلصاو د بابسالا نم
 كلذ هل سيل ليقو . هناصقن هيلعو هتدايز هلف . ةرجالا هل تتبث دق هنال

 حلصا ناك نا انباحصا لوق نم اندجو ام رثكاو . داز ولو لاح ىلع

 هل نكي مل ائيش حلصا نكي مل اذاو ةرجالا ىلع ةدايزلا هل ناك احالص

 . ةدايزلا

 لوصالاب ضايب )١(
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 زبخلاو نيحطلا يف ةرجألا نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 ذخأتو هزبختو هنحطت بح نم اكوكم ةارما ىطعي لجر نع هتلأسو
 لاق . لجرلل هتزبخو . هتيثلث تنحطو اهل بحلا ثلث ةارملا تذخاف . هثلث

 ` ... لمعلا لامكب الا ثلثلا قحتست ال اهنال كلذ اهل زوجي ال

 همزليا سانلا بوبح هيلا ىتؤيو ءاملا احر ىلع مئاق لجر نعو : ةلأسم
 أ اعيمج ءالؤه ىللإ بحاف ءاجسنلا كلذكو . لوألاف لوألل نحطي نا

 ناو مهيلع ءيش الف ادحا اودعي ملو . اولعفي مل نإف لوألاف لوألا اومدقي
 . اوفي نا مهيلعف اودعو

 لاسغلا ةرجا يف نوثالثلاو ىلاثلا بابلا

 . همراغ وهف اديدج ناك نا لاقف هقرخف لاسغلا ىلإ ابوث عفدي لجر نعو
 بولا هيف كله قرخ نوكي نأ الا هوفري هيلعف اقلخ ناك ناو . هاورش وأ
 هلسغف هلسغي نا هترمأو يبوث هيلا تعفد نإف تلق . هاورش وأ هتميق هيلعف
 مرغلا هيلع ىرا ال لاق . هلسغب قرتحاف ثر دق قلخ بوث وهو هترما اك
 . هقرخيل هيلا هعفدت مل كنال

 لثم رجالاب لمعي نمع هتلأسو نسحلا يبل نع بسحا : ةلأسم
 مرغ مهيلع له تلق ةرجالاب لمعي نمم مهريغو دادحلاو غئاصلاو لاسغلا

 . معن لاق رخآ لجر لمع لجر لك ىلإ اوملسف مهلامعأ يف اوطلغ اذإ
 عجر ت كبوث اذه لاقو . ابوث هيلا ملس دق لجرل لاسفلا لاق نإف تلق

 ام تلع درف هريغ ابوث كيلا تملسو تأطخا ينا لاقو كلذ هلوق نع
 سيل . لاسغلا هيلا ملس يذلا لجرلا لاقو . كبوث ذخو كيلا تملس
 . هب يل تررقاو يلا هتملس دق بوثلا اذهو بوث كل يدنع
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 تلق . ةنيب لاسغلا دنع نكي ملو . كسفن ىلع كرارقا دعب كلوق لبقأ الف
 بوثلا لاسغلا هيلع دري نا بوثلا لاسغلا هيلا ملس يذلا لجرلا ىلع له
 سيل لاق . كلذ هبوث هنا لاسغلا لاق ىذلا بوثلا ذخايو هيلا ملس يذلا
 هيلعو . ائيش لاسغلا ىلع دري نا بوثلا لاسغلا هيلا ملس ىذلا لجرلا ىلع
 لجر ىلإ لاسغلا ملس نإف هل تلق . اقح هل هلبق نا ملعي ام لاسغلل نيم
 يبوث وه سيل بوثلا اذه نأ لجرلا كلذ لاقف كبوث اذه هل لاقو . ابوث
 مهوت ناف تلق . هنيمي عم لاسغلا لوق لوقلا لاقف . كلذ يف مكحلا ام
 ابوتكم همسا ناكو يبوث بوثلا اذه سيل هبحاص لاقف . بوث يف لاسفغلا

 ةجح باتكلا ال لاق . لجرلا اذه مرغ لاسغلا ىلع له تلق . هيلع
 عناص لك كلذكو . هبوث يف هناخ ام هللاب نيمي لجرلل لاسغلا ىلعو لاسغلل
 نيييال هريغ لاق ىلاعت هللا ءاش نا مهمكح يرجي انفصو ام وحن ىلع هديب
 . لاسغلا هبرقي مل اذإ ةجح بوثلا ىلع باتكلا نا يل

 لازغلاو طايخلاو غابصلاو غياصلا ةرجا يف نوثالثلاو ثلانلا بابلا

 ةضف امهرد نيعبراو ادحأ غئاص ىلإ ملس هنا ىعدا لجر نع لئسو

 عجر ةدم دعب ناك امف امهضبقو امهغاصف نيلاخلخ هل غ وصي اضيب
 هيلع دري نا بلطو ءادوس ةضف هذه لاق املف . غئاصلا ىلإ نيلاخلخلاب

 . امهنيب كلذ يف مكحلا فيك ىركلا نم هيلا ملس امو امهرد نيعبراو دحا
 يتلا ةضفلا هذه وه لاقو ةضفلا غئاصلا ركنا نا كلذ يف باوجلا

 غياصلا نيمي بلطو اهزجعا نإف ةنيبلا نيلاخلخلا بحاص ىلعف . ينتيطعا

 غئاصلا باجا نإف اهيف هناخ امو هيلا اهملس يتلا ةتضف هذه نا نيملا هيلعف

 باوجلا . امهبحاص ىعدا امع يضقيف نيلاخلخلا لدب ةضف هيلع دري نا

 . زئاجف امهنم ضارت نع امهسفنا تاذ نم اقفتا نا كلذ يف
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 كلذ يف باوجلا غياصلا ىلع حص وأ ةنايخلاب رقا نإف . الف مكحلا اماو
 بلط نا تيارا تلق . غياصلل عوصلا ناك ، لاقو هلام سأر هيلع دري نا
 هارك هل سيل لاق . غ وصلا ناصقنو اذه هغوص نم سبل ام ةرجا غياصلا
 . ايضارتي نا الا هسبل نم تصقنأ ام ةميق نم ناصقنلا هل نكلو هرجا الو

 مصألا هللا دبع يبا نب نامثع طخب ةلأسملا هذه تدجو : ةلأسم

 . عجر . هنمض رسكناف اغوص هل محلي نأ ناسنا هرجا اذإ غئاصلاو
 هل زوج انود الينو اديج الين ىرتشا غابص يف لوقت ام : ةلاسم

 ام . ال مأ هيلع ةرجالا ذخأيو . سانلل هب غبصيو ضعبب هضعب طلخي نا
 ءاوسو غبصلا ديوبت هيلع اممو بايثلا لهال ًاشغ غبصلا يف هطلخ رصبا

 . قيفوتلا هللاب و اصقان اشوشغم هرهوج يف اديج الين ناك

 مهنم ذخأو سانلل هب غبصو هغبص سجنت لجر يف لوقت ام : ةلأسم
 مكح ىلإ ليلحتلا مكح نم هلقن ام ةساجنلا نم هيف لح اذإ باوجلا ءاركلا

 قيفوتلا هبو ملعا هللاو كلذ ىلع اضوع ذخأي نا هل بحا امف ميرحتلا

 . هنمث مرح ائيش مرح اذإ هللا نا لاق هن ع يبنلا نع يور ام ىلا ىرت الا
 لاقف راصقلا ىلإ وأ طايخلا ىلإ ابوث ىطعا لجر نع لئسو : ةلأسم

 . هترخا نا و اذكو اذك موي ىلع هتددر نا بوثلا اذهل مهرد ىرك كل

 . هرخا نا ىركلا هل سيل لاق . كلذب لماعلا يضرف رجا يلع كل سيلف

 ىلا اهنزوب امتاخ لمع لجا ىلإ هديب المع لمع لجر نعو : ةلاسم
 هديب هلمع لمع اذه امنا اسأب اذهب ىرأ ال لاق . بهذ وأ هضفب لجا
 . لجا ىلا

 . ناسنال ابوث غبص نميف تركذو نسحلا يبأ . باوج نمو : ةلأسم

 ىباف قتعي ىتح هغبصب دوعي نا بلطو . هغابص بوثلا بحاص ضري ملف

 . ال ما كلذ همزليا تلق غابصلا
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 اولاق نإف غبصلا لهأ نم تاقثلا ىلإ اعجر افلتخا اذإف تفصو ام ىلعف

 . مهلوقب ذخأ . ةدايز قحتسي سيلو بوثلا كلذ غبص وه غبصلا كلذ نا

 هغبصي ىتح غابصلا ىلع در هغبص اذه سيل بوثلا اذه لثم نأ اولاق ناو

 ذختي امهنا غبصلا ةعطاقم ف تدجو دقو فيضلملا لاق ملعا هللاو هغبص

 . عجر . ملعا هللاو لاثملا كلذ ىلع ةعطاقملا نوكتو الاثما
 . اهل ة ةبشخ هل تاهف ة ةبشخ عناص ىلا حرط لجر نعو : ةلأسم

 دحال اهنا ةبشخلا هذه هناصلا رقي مل اذإف تفصو ام ىلعف . هاطعاف ةلضفلا
 . ةبشخلا هلو هاطعا يذلا كلذ هل زاج سانلا نم

 وأ نمب انم هل لزغت نأ ىلع ةأرما ىلإ انطق عفد لجر نعو : ةلأسم

 نا كيلع وأ لزغلا يبكت نا ةأرملا ىلع طرشو مهردب نانما ةثالث ىلع
 طرشلا اذه تبثيو طرشلا اذه لإ ةأرملا تباج اذإ اذه زوجع له هيدضعت

 . ةأرملا هذه ىلع
 هل غبصي نا غابصلا عطاقي لجرف تلق تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : - ةلأ اسم

 تبثي معن لاق . كلذ تبثي له اذكه الا هغبص ىلع فقي ال مهردب ابوث

 تبثيا نزولا نم فورعم ءىشب هل هغبصي نا هعطاقي اذإف تلق . كلذ

 . اتباث هانيارف

 همزلي امو . هل زوجي امو هترجاو غياصلا ف نونالنلاو عبارلا بابلا

 ةفاضملا ةدايزلا نم كلذ ماكحأو

 أ ل هب ذليري وص بحاص ناح . ال مأ مهارب ناك اذإ صاصرلاو .

 تركذ امب همحليو اغوص غوصي نا هل زوجي له غئاصلا كلذكو . هلايعل
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 مهتداع ترج دق ةغاصلا ءالؤه يف لوقت امو . عيبلا هب ديري وهو كل

 . ءانعلا ليلق رجالا رفاو نوكي ام هنم . مولعم رجاب غوص لك اولمعي نأ
 شحافلا نبغلاك اذه نوكي له . رجألا ليلق ءانعلا ريثك نوكي ام هنمو
 تدجو يذلا نا باوجلا . هللا ءاش نا كلذ انل نيب عيبلا يف دري ىذلا
 هتاباوج ضعب يف كلذ تيار هزجي مل و كلذ يف ديدشتلا هللا همحر خيشلا نع
 غياصلا كلذك هلايعل وأ هسبليل هذختي امناو عيبلا دري مل اذإ لوقن نحنو

 ةرجإلاب يذلا غ وصلا امأو . هلثم يف انفرع اذه بسح ىلع اسأب هب ري مل
 .فرع اذاف . ةرجالا ليلق ءانعلا ريثك وأ ءانعلا ليلق ةرجالا ريثك نوكيف

 مث نكت مل و . مولعم رجأب غ وصي ام لماعلاو هغوص غوصلا بحاص
 . ملعا هللاو هيلع اعطاقت يذلا طرشلا مزل دقف ةلاهج
 دنع هرسكيف هل همحلي غ وصب ناسنا هيتاي غئاص نعو : : ةلأسم ا

 ينا هيلع طرتشا نا تيأرا . ةرجا ريغب ناك اك هحلصي نا همزليأ .

 معن هل لاقف يلع نامض الف خب نإف رسكني نا نما الو . نلا هل هلخدا
 هرمأ هزأل كلذ نامض هيلعف تفصو ام ىلعف . ال ما كلذ يف لوقلا تبثي

 يتاو هرماب رانلا هلخدا نوكي نا الا هرسكي نأ هرمأي مل و . همحلي نا
 طرشلاو انفرع اذه بسح ىلع . ملعا هللاو هيلع نامض الف رانلا هلخديل هب
 نامضلا هل نم رماب كلذ لعف هنأل هيف نامض هيلع سيلف هطرش يذلا
 . ملعا هللاو

 اهلمعيل ةضف لجر هيلا ملس اذإ غيئ ئاصلا نعو ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 اذا ةضفلا نا فورعملاو رانلاب .ك فص هل لاقو ةرجالاب الاخلخ هل
 تصقن غئاصلا لاق نا تيارأ تصقنو هرمأب اهافصف . تصقن تيفص

 نمل . ةيفصتلا ريغ نم لمعلا بحاص لاقو كلذب ينترمأو ةيفصتلا نم

 . كلذ نم تصقنو هرماب اهافصا اذإ لاق . مكحلا نملو .لوقلا
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 ةللاو يعدملا وه غئاصلاف كلذ حصي مل ناو . رمآلا ىلع ناصقنلا ناك

 ٭ ر . ملعا
 هنا لوقيو دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا طخب اهتدجو : ةلاسم

 محلي نأ ناسنا هرما اذإ غياصلاو . مصالا هللا دبع نب نامثع طخب اهدجو
 . هنمض رسكناف رانلا هلخداف . اغوص هل

 .اذإ صقني هنأ غوصلا نأش ناك اذإ غئاصلا يف لوقت امو : ةلأسم
 نامضلا همزلي لهو . ادمع وأ اطخ نابصقنلا اذه نوكي امف رانلا هلخدأ
 له نزو ريغب هبحاص دنع نم هذخأف نامضلا همزلي ناك نإف . كلذ يف

 هب ىتا اذإ باوجلا . هيلإ صلختي وأ هلحتسيو هسفن ىلع طاتحي نا همزلي
 هباجاف كلذ دنع صقني هناو رانلا هلخدي هنأ هفرع وأ رانلا هلخديل هبحاص

 . كلذ يف نامضلا .هيلع را مل كلذ ىل

 افقوو مولعم رجا وأ مولعم نزو ىلع غئاصلا لجرلا عطاق اذإو : ةلأسم
 . هاضقني نا امهل نكي ملو كلذ تبث . غوصلا هيلع لمعي ام سايق ىلع

 تبثي له مسجلاو ضرعلا إسسايقم هري ملو لوطلا سايقم هارأ نإف تلق
 نوكي نا الا امهنيب كلذ تبث سانلا لمعي ام ىلع هلمع اذإ معن لاق . كلذ

 لوقي نا لاق . هدح امو هل تلق . تقولا كلذ يف سانلا لمع نم اجراخ
 ةربلا وأ ةرب جولمدلا لمعيو دساف اذه نا ةعنصلا لهأ نم ةقثلا لها
 هيلعو هلمعتسا امم جرخ دق اذهف ادولقم جادلاو اجاد راوسلاو اجولمد

 . نامضلا

 مهرد يتئام لمعي نا ىلع غياصلا عطاقي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 غوصلا نم هب ىمس امم كلذ ريغ وأ نيترب هل لمعي 1 نا ىلع مولعم نمثب نيترب
 ضقن مهاردلا بحاص وأ غئاصلا دارا نا اذه تبثي لهأ مولعم نزو نم
 . هيلع هل لمعي ام سايقم هيري نا الا كلذ ضقن امهل معن لاق . كلذ
 هذه رخآ فيضملا لاق . مولعم نزو ىلع اعطاقت اذإف سايقلا ىلع اعطاقتيو
 اهلبق ىتلا ةلأسملا لوأب ةلصتم ةلأسملا
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 اراق اهوشحيو متخلا غوصي غياصلا نعو خايشالا باتك نم : ةلأسم

 . شغلا نع ةؤَع يبنلا ىهن دقو شغلا نم هنال كلذ عيبي نا هل زوجي الف

 . ءارقفلا ىلع كلذ ردقب قدصت ةبوتلا داراو هعابو اغوص شغ نمو لاقو
 هللاو هيلا صلخت هفرع اذإ اماو يرتشملا فرعي مل اذا كلذو فيضملا لاق

 . ملعا
 هعقوو يوتسيل غوصلا كحو ايلح موقل غاص اذإ غئاصلاو : ةلأسم ٍ

 جرخ ناو هيلع نامض الف هب الا يوتسي ال غ وصلا ةداع ناكو تاتح هنم

 . هوربيف هبابرا فرعي وأ . هنمض هعمجي مل نا هنإف نزو هل نوكي ام هنم

 ماقو ايلح موقل غاص اذإ غئاصلا نعو ةرصبتلا باتك نم : ةلأسم
 . ءىش كلذ يف همزلي له تاتح هنم عقوف يوتسيل غوصلا كلذ كحي
 ناو هيلع نامض الف هب الا يوتسي الو كلذك غ وصلا ةداع ناك نا لاق

 فرعي وأ لصالاب طقس هعمجي مل نا هنإف نزو هل نوكي ام هنم طقس

 . هوربيف هبابرا
 همحر حاضو نب حلاص هيقفلا خيشلا فيلأت ةرصبتلا باتك نم : ةلأسم

 طلخي نا الا ةضفلاو بهذلا غوصي نا هل يوتسي ال غياصلا نعو هللا
 تلق . شغلا نم اذه لاق . كلذ هل زوجي له ةيدر هضف وأ ارفص هيف

 لاق . كلذ هل زوجي له . هشغي نا الا كلذ لمع هل حلصي ال كلذكو

 الولو تلق . شغلا نع ىهن كلع يبنلا نأل زوجي ال شغلا لمع لك ال
 . ال لاق . كلذ هل زوب له هلمع هب قفتي مل هشغي هنا

 ..هل زوبيو همزلي امو . هترجاو غابصلا يف نوئالثلاو سماخلا بابلا

 امع رمع نب دمحا ركب يبا يضاقلا باوج نمو ةفاضملا ةدايزلا نم

 ةرجالاب بايثلا سانلل غبصي غابص لجر يف لوقت ام ةلبج نب ناميلس هلأس
 بح وأ مهرد اذكو اذكب هل هغبصي بوث ىلع لجرو وهو قفتيف
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 كلذ تبثي هلك غبصلاو جرخي نا لل هغبصا لوقي نا ظفللاو هقفاوملاو لزغ وأ

 ىلع هغبص وه نا تيأرا . ملعا هللاو تبثي ال كلذ نا تفرع يذلا . ال مأ

 نم رهظي ملو ةرجالا ملسو هيلا هملس و ةعقرلا لوأ يف مدقت يذلا ظفللا اذه

 ةفصلا هذه ىلع هدنع نم ذخالا هل زوجي ةيهارك الو ىضر بوثلا بحاص
 اذه نوكي لهو . ال مأ قحتسا ام هغبص دق هنا ملعي ال غابصلاو . ال مأ
 . ةرجالا هيف تبثت ال يذلا لوهجملا نم اذه نا تفرع يذلا . تالوهجملا نغ
 تيأرا . ملعا هللاو كلذ زاج هبوث ذخأو ةرجالا بوثلا بحاص هيلا ملس نإف
 بحاص لاقو رثكأ الو لقأ ةغبص دحيال وهو ةفصلا هذه ىلع هل هغبص ناك نا

 داوسلا وأ غبصلا لقي مل و غبصلا اذه تيضر وأ هتيضر دق وأ تيضر دق بوثلا
 ىنعم هلك اذه نوكي له . بوثلا اذه يف يذلا لاق وأ بوثلا اذه يف يذلا

 يف نا تفرع ىذلا . هلقا بوثلا يف ناك ذخالا غابصلل زوجي لهو دحاو

 ةفصلا هذه ىلع اهذخا غابصلل زاج ةرجالا هل ملس اذإو يناعملا فالتخا ظفللا

 لصحت دق يذلا غبصلاب يضرو هل هغبص _ وه ناك نا تيأرا . ملعا هللاو

 وأ لقا وأ موي دعب عجر مث ىطعا دق نكي ل وأ ةرجالا ىطعاو بوثلا يف
 ةعجرلا هل لهو اذهل اذه مزلي امو . اذهل اذه مزلي ام ىضرا ال لاق . رثكأ
 بوثلا يف يذلا غبصلاب يضر اذإ هنا تفرع ىذلا . ىضرلاو ةرجالا ملست دعب

 " تيأرا . ملعا هللاو هشخغ بجوي ببس غبصلا يف رهظي نا الا ةعجر هل نكي مل

 غبصيف غبصلا فصن ةقرخب ىمسو هلك غبصلا ةقرخب ىمس الاثما اقرخ غبص نا

 كلذ يضر لثملاك هل غبصيف اذكو اذكب هذه لثمو اذكو اذكب هذه لثم هز
 . طبضي ال لثملا نا تفرع ىذلا . همالعلا لثم هل من غبص اذإ ضري ل وأ غبصلا

 . ملعا هللاو زاج لثملا وه غبصلا لا غبصي نا ىلع اقفتا نإف
 ابوث هيلا عفدف لجر ءاجف ةرجالاب سانلل غبصي غابص لجر يف : ةلأسم

 هضحرو هلسغو هذخ اف . ةرجالاب هل دوسيل بايثلا نم كلذ ريغ غ وأ الزغ وأ

 . اعونشو اقارخنا هيف دجوف هرظن هبر ىلإ هعفدي نا دارا املف هدوسو
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 اذه مكح نوكيأ هدنع نم هيف ثدح وأ لبق نم هيف ناك كلذ نا ملعي ملف
 تفرع يذلا . باثم تناو . كلذ انل نيب اثداح وأ امدقتم هيف يذلا ثدحلا
 ناك قرختلا نم ائيش هيف ري مل و هبلق ذا دعب بوثلا يف هدجو اذإ قرختلا نا

 هنا بوثلا بر رقي نا الا ضحرلا لبق ناك هنا حصي ىتح اثداح قرختلا
 دجوي يذلا . ةرجا ريغب ناك نا كلذكو . ملعا هللاو امدقتم قرختلا هيف ناك

 صخرلا هضحري لزغلا كلذكو . نومضم لاومالاو سفنالا يف أطخلا نا

 هرصع اذا كلذكو طرقتيو ءيش 7 عطقنيف ةداعلا هب ترج دق يذلا فورعملا

 دنع كلذكو ءيش هنم عطقنيف ةداعلا هب تمدقت دق يذلا فورعملا رصعلا

 تفرع ىذلا . ال مأ انماض نوكيأ جيوزتلا دنع كلذكو يئش هنم عطقني فسعلا
 نامض الف ةداعلا نم جرخي الام هوجولا هذه دحا يف هلقن وأ ضرقنا اذإ هنا

 يدلاو يلا عفر.ام ىلع نامضلا هيلع لاق ايركز يا ماكحا ىفو . كلذ يف هيلع

 اهلسغي نا هل زوجيا ةيص ريغ وأ ةيص يهو ابايث هيلا عفدي كلذكو . ملعا هللاو

 ضرق وأ عنش اهيف ثدح ناو امل حلصأ كلذ ناك اذإ اهرصعي وأ اهضح ريو

 يذلا لزغلا عطقت نم ناك ام هنا تفرع يذلا اما . ال مأ نامض هيلع له
 هضحرو بوثلا لسغ امأو . باوجلا ىضم دقف كلذب الا هغبصي نا ردقي ال
 . هبر يأرب الا زوجي الف

 مهو مداخ وأ دلو و ةجوز هل لجرلا اذه ناك نا لوقت امو : ةلأسم

 فوختي نا امبرف تيبلا يف لزغلاو بايثلا هذه لعج دقو تيبلا يف نينوم ام ريغ

 حصي ىتح ال مأ نامض همزليا لزغلا اونوخي وأ هبيغم يف اهب اوعفتني نا 7
 تلمعتسا نإف ةقث الا هتناما ىلع نمتأي نا هل زوجي ال هنا تفرع ىذلا .

 . كلذ يف نامضلا هيلع ناك هنع تلأس ىذلا لزغلا نبخا وأ بايثلا
 هبر ىلا سانلا ضعب دنع هذفنا امبرف بوثلا غبص اذإ كلذكو : ةلأسم

 نا فاخي وهو يلإ لصو هنا لوقيف هلأسي برلا بر ىقلي مث ةقث ريغ وهو
 . هريغ وأ سابل نم همدختسا نوكي
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 . ملعا هللاو همدختسا هنا ملعي ىتح كلذ يف هيلع نامض ال هنا تفرع ىذلا

 . بوثلا بحاص ىعدا وأ كلذب رقا ولو
 هيضمو هقيرط يف هب سفكتف هغبصيل ابوث هيلا عفد نا كلذكو : ةلأسم .
 . كلذ هل زوجي ال هنا تفرع يذلا . ال مأ نامض همزليا هب منغي وأ تيبلا ىلإ

 ريغ عم هذفنا مث هغبصف هغبصيل بوثب هيلا لسرا نا لوقت امو : ةلأسم

 تفرع يذلا . املاس نوكيا بوثلاب بلطي ملو ةرجالاب هيلا لسر اف لوسرلا
 هللاو هبلاطي مل ام يرب دقف هبر ىلا راص دق هنا ىلا هسفن هيلا تنكس اذإ هنا
 . ملعا

 همزل ىتح هبحاص هرما ام ريغب بوثلا غبص يذلا غابصلا اماو : ةلأسم
 نإف ءاركلا غابصلا بلطو هبوث ذخأي نأ :7 بحاص بلط اذإف هنامض

 . هيف غبصلا داز ام بوثلا بحاص ىلع غابصلل مث اغوبصمو ضيبا موقي بوثلا
 موقيو بوثلل نماض وهف هبحاص هرما ام ريغب بوثلا غبص اذإ لاق هريغ نمو
 بوثلا بحاصل ليق . انوبصم هتميقل ادئاز ناك نإف اغوبصمو ضيبا بوثلا
 كبوث ةميق هنم ذخف تنش ش ناو هغبصب داز ام هيلع درو كبوث ذخف تئش نا

 بوثلا عدف تئش نا هل ليق ضيبألا نع هصقان هتميق تناك ناو . ضيبا

 ىلع درو هتميق نم صقن امو هذخف تئش ناو . ضيبا هتميق ذخو غابصلل
 رثا هنال . غبصلل ءىش ال لاق نم لاقو كبوث يف هنال هغبص ةميق غابصلا

 . هجارخا ىلع ردق ام نيعلاو نيعب سيل

 اهل نامضلاو باودلا ةرجا ىف نوثالنلاو سداسلا بابلا

 لاق عجر املف هيلع جرخو ةيرق ىلا المج لجر نم ىرتكا لجر نعو

 هنيبلاب : هلوق لبقي ال لاق . هنود مزرو عضوملا كلذ ىلإ ينغلبي مل لمجلا نا

 لمجلا بحاص ناك ناو هعم لمجلا بحاص نكي مل اذإ ىعدا ام ىلع هلداعلا
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 ىذلا عضوملا كلذ ىلإ هلمج ىلع هادا هنا ةنيبلا لمجلا بحاص ىلعف . هعم جرخ

 . هيلا هارتكا
 ءاجف اعاتم الامج لمح نميف هللا دبع يبا نع انظفحو رثألا نمو : ةلأسم

 هيلع لاق . عرف رأ ضب : وأ لمجلا هكرب نيح رسكنا لاقف . رسكنا دق هب

 كلذكو . فلتف ءاركب ائيش لمح نم لك كلذكو . مرغ الإو ىعدا امب ةنيبلا

 قدصي مل فلت وأ قرس هنا ىعدا اذإ تاعانصلا باحصا نم هريغو غابصلا
 نم ةحئاج هتنع هنا نيبتسي وأ هريغ وأ بقن نم قرسلا ةمالع حصت نا الا
 اذإو . نامضلا همزلي ال كلذ دنعف كلذ وحن وأ صوصل وأ قرغ وأ قرح

 همزلي مل امو نامضلا هيف همزلي اميف هؤارك هلف عاض مث عناصلا اذه لمع

 . ءارك هلمع يف هل نكي مل نامضلا هيف
 لابحلا نم هيلا جاتحت امب يرتكملا ىلا هتباد راضحا ىركملا ىلعو : ةلأسم

 . اهب الا ةبادلا كلت ةلحر حلصت ال هنا سانلا دنع فرعت ىتلا ةلآلاو

 ءاركلاب هتباد ىلع لمحي هنا فرعي نم وأ هديب لمنعي نم تركذو : ةلأسم

 تلمح يراكملا لاقو . ىدي نم بهذ دقف لعج الب غ وصلا اذه تلمع لاقن

 هيلع رن ملف كلذ يف انرظن دقف ءاركلاب لمحي هنا فرعي نمم وهو ىرك ريغب
 . هلثم رجا هل انيار ةرجا داراو غئاصلا لمع اذإو . انامض

 ةلاغلا هلامح يهو هسبحف هدبع وأ لجر ةباد ذخا لجر نعو : ةلأسم

 ام ردقب ءارك ةبادلا بحاصل وأ دبعلا ديسل هيلع له لعفلا كلذب ايدعتم

 هيلع ءارك الف اهلمعتسي مل ناو ءاركلا همزل اهلمعتسا نا لاق . هيلع اهسبح

 تقرس نإف تلق . ءاهقفلا رثكا هب لوألا لوقلاو امهارك هيلع نا نورخا لاقو

 لوألا قراسلا لاق . اهؤارك نوكي نم ىلع يناثلا قراسلا اهلمعتساو ةبادلا

 قراسلاو لوألا قراسلل نامضلا هيلع يناثلا قراسلاو . ةبادلا بحاصل نماض

 اهبحاصل ءاركلا نم نماض وهف اهلمعتسي نم ىلإ ملس نم لثم هلثم لوألا
 . همزلي وهف هنع ةخسن هيلع نمض نم لثم اضيا رخالاو

 الب نم هلمحي الجر ىرتكا لجر نعو انل رثوملا يبا باوج يفو : ةلأسم
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 هحرط قيرطلا ضعب يف راص املف دلب ىلا دلب نم اعاتم هل لمحي وأ دلب ىلا
 هحرط نإف . ءارك هيلع هل له . هلمحي نا ىبأو هعاتم حرط وأ هلمحي نأ ىبأو
 لعفي مل اذإف هل طرش ثيح هغلبي ىتح هل ءارك الف هتباد فعضت نا ريغ نم

 تناك ناو . ءيش هل نكي ملو . هؤانع لطب رذع الو فعض ريغ نم هحرطو
 باسح ىلع هلمح ام ءارك هاطعا ةبادلا كلت ىلع هاضاق ناكو تفعض هتباد
 هطراشي ملو اذكو اذك عضوم ىلا هلمحي نا ىلع هاضاق ناك ناو . قيرطلا
 هرضحي نا هيلعف . هتباد تفعض قيرطلا ضعب ىلإ هلمحف ةفورعم ةباد ىلع

 . هيلع جتحيلف هحرط وأ اهيلع هلمحي ةباد هرضحي مل ناو اهيلع هلمحي اهناكم ةباد

 ىرتكا نإف كيلع يرتكا ينا هل لقيلف هيلع ةجحلا نكمت ال عضوم يف ناك نإف
 ىرتكا ناو ائيش هحرط يذلل هيلع ىرأ الف هلثم وأ هحرط يذلا ءارك نم رثكاب

 اذإ رخالا ىرك ىلع لضف ام هحرط ىذلل عفد . لوألا نم ىرتكا امم لقأب

 قيرطلا نم يقب ام هتصح نم لقأب ىرتكا نوكي نا الا رذع نم هحرط ناك
 هل سيلو . قيرطلا نم لمح ام ءاركالا لوالا ىركلل سيلف لوألا ءارك نم
 ردق ىلع هحرط يذلل بسح هباود ىلع هلمح وأ راس ناو . كلذ ىلع لضف

 مل و هئانع نم ىضم ام لطب رذع ريغ نم هحرط نإف . قيرطلا نم ىضم ام
 هيلع هل نكي مل هطرش هفوي مل اذإو . هطرش هفوي مل هنال ءىش هيلع هل نكي
 . مكاياو هللا انقفو ءارك

 لاق . اهلتقف رخا نم اهرجاوف ةباد رجاتسا لجر ةيشاحلا نم : ةلأسم
 رخالا ناك ناو نماض لوألا هللا همحر بويأ وبأ لاق لجرلا ةباد نمض دق
 . عجر . هيلع اهمرغف ادمع اهلتق

 املف مولعم ىركب فورعم دلب ىلا ةباد لجر نم ىرتكا نمو : ةلأسم
 . اهلك وأ ةلومحلا ضعب اوذخاف صوصللا مهيلع عقو قيرطلا ضعب يف ناك
 نم صقن ام ردق هرظني نا هلمح ىذلا لامجلا ىلا بلط لامحلا بحاصو
 ردقب هلو ، نيب رذع نم كلذ ناك اذإ كلذ هل ليق دق هنا يعمف . قيرطلا
 . كلذ رئاس هنع طحيو قيرطلا نم لمح ام
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 ةباد لجر نم ىرتكا لجر يف هللا همحر يراوحلا يبا نع دجوي اممو : ةلأسم

 يف صوصللا مهب تعقوف غالبلا نم هاجر ام ىلع هءارك هاطعاو اهيلع لمحو
 فصن هيلع دري نا رامحلا ىلإ يرتكملا بلطف دلبلا ىلا اوعجرو قيرطلا فصن

 فصن در رامحلا ىلع ناك ةعجرلا ىلإ ليبس مهل سيل ناك نا لاق . هارك

 يرتكملل لاقيف كلذ نم نوعنمي الو ¡ ةعجرلا ىلا ليبس مهل ناك ناو ءاركلا
 هيلع ناك رامحلا ىآ نإاف. . هيلا هارتكا يذلا دلبلا ىلإ هب جرخي نا رامحلاو
 لاح يتأي نا الا ائيش رامحلا هيلع دري مل يرتكملا ىبأ ناو . اعيمج ءاركلا در

 لاق هريغ نمو . ءاركلا فصن در رامحلا ىلعف دلبلا ىلإ زاوجلا نوعيطتسي ال
 مل جرخي نا يرتكملا ىبأف جورخلا ىلإ ليبسلا مهل ناك ناو كلذك وه معن
 . ءاركلا نم ءيش هل نكي

 س ًأب ال لاق اهفلع لفكتو ةباد رجأتسا لجر نعو ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 . عجر .

 اذكو اذك ةباد رجاتسا لجر نعو رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : :"9

 وأ امولعم فلعلا نوكي له اهفلع رجتؤملا ىلعو مولعم رجاب ارهش وأ اموي
 وهف ءىش ىلع امماتتي نا الا ةرجالا ضقنتنتو لوهجم اذه لاق . الوهجم نوكي
 ىلع نا ىلع اذكو اذكب ةمأ وأ ادبع هرجاو نإف تلق . هيلع امماتت ام ىلع
 عبرو ةفورعم ةقفنلاف . ةرجالا تبنتو ةفورعم ةقفنلا نوكت له اهتقفن رجتملا

 اذه سيلو ةرجالا تبثتو مدا نامهرد رهش لكلو رمت نمو بح كوكملا
 . لوهجم

 لمحف ةكرش هيف متيل رامح هل لجر نعو خايشالا باتك نم : ةلأسم
 ىلع له ةصح هيف متيلا كلذل نا ملعي هل لومحملاو رامحلا كلذ ىلع لجرلا
 لاق هلمح يذلا ىلع كلذ مأ هرامح ةرجإ لبق نم ءىش متيلا اذهل هل لومحملا
 كيرشلا نا هل لومحملا ملعي ىتح هرامح ةرجا نم متيلا ةصحل نانماض امهالك
 . هيلع امم ةخسن عيمجلا نم متيلل صلخ
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 نم هل رجزي نأ داراو رئب نم هل رجزي روث رجتيا لجرو هنم : ةلأسم
 نم م لج رجأتسا ناو دمحم يبا عماج نمو . كلذ هل سيل لاق . ىرخا رئ
 ثدحي دق نبللا نال ةدساف ةراجإلا تناك اهبلحيل ارهش ةاش وأ ةرقب ڵلجر
 اهراجيتسا زاج ام رئضلا رد راجئتسا زاوجب درو صنلا نا الولو . عطقني دقو

 . صنلا عم رظنلل ظحال هنا ريغ

 اهتفولع اهلمع ىلع ةرجإلاو ةباد لجر نم لجر ىرتكا اذإو هنم : ةلأسم
 ةراجالا تناك ةقفنلاب دبعلا ىرتكا اذإو . ةدساف ةراجالا تناك اهيقسو

 . ةدساف

 هعرز اهيلع رجزيل ةرقب لجر نم رجاتسا لجر نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 سيلو . عرزلا بجاصل ثيغلا نوكي لاق . ثيغلاب هللا ءاج مث . هداصح ىلا

 ءاج مث مولعم رهش ىلإ إ اهرجأتسا اذاف ترجز ام ءانع الا ةرقبلا بحاصل

 . عجر . هلك رهشلا ةرجأ اهلف . ثيغلا
 ىلإ اموي ةبادلا ىرتكي لجرلا تيارأ تلق يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 اهدجا ملف ينم تتلفنا اهباحصال لاقف ليللا نم ءاج هنأ مث اهضبقيف . ليللا
 ةبادلا بحاص لوق لوقلا لاق تبذك اهبحاص لاق . اهتذخاف ليللا ناك ىتح
 ءاج نإف . بلطي اميف قدصي الو . هدي ىف اهنأل هلك رجألا رجاتسملا ىلعو

 لجرلا هرجأتسي دبعلا كلذكو تلق . ءيش هيلع سيلف اهبحاص هقدص وأ ة ةنيبب
 . مويلا ىتح يدنع اضيرم لزي مل لوقي لالهلا سأر هب ءاج مث هضبقف ارهش
 تلق . ءيش ةرجالا نم هيلع سيلو رجاتسملا لوق لوقلاف . ضرملا رثأ هيلعو
 ىلعو دبعلا لوق لوقلا نإف . دبعلا ىلوم هبذكو ضرم رثا هيلع نكي مل نإف
 . ملعا هللاو ةرجالا رجأتسملا

 تبهذو . دبعلا قبأف اهيلع لمعي ةبادو ادبع رجأتسا لجر نعو : ةلأسم
 دبعلا قباو تعطقنف ةبادلا نم قثوتسا دق ةخسن ناك ناف امهنيعي هيلعا ةبادلا

 اهل وهف اهنم قثوتسي ملو ةبادلا بيس دق ناك ناو امهبابرا ملعي نا هيلعف
 . نماض

٤٢٧



 قباف هدلب ريغ ىلإ هب جرخ دلب يف وهو ًادبع رجتيا لجر نعو : ةلأسم
 هيلعف . نامض هيلع له . هب جرخي ال نا دبعلا ىلوم هيلع طرتشي مل و دبعلا
 ىلعف دبعلا قبأ اذإف قبأ دبعلا نا ملعي ىتح . ملعا هللاو ىرن اميف نامضلا
 . ءاش نا هبلطي نا هالوم

 نب ديعس لاق فالتخا اهدامس يفف ةرقب رجاتسا نمو ءايضلا : ةلأسم
 عجر اهبحاصل اهدامس بوبحم نب دمحم لاقو . اهرجاتسا يذلل اهدامس ززحم

 ثلثلا اهئارك نم هلو اهيلع رفسيل ةباد الجر عدوأ لجر نع ديعس ابأ تلأس
 همزلي الو كلذ يف هلوق لوقلا نوكي له تباغ اهنا ىعداف . عجرو اهب جرخف

 هيلعو رجألاب لماعلا ةلزنمب هنا ليق دق هنا يعم لاق . اهبحاص ىلإ اهلصوي نأ

 سيل هنا ليق هنا بسحاف . كلذ بابسأ نم هيربي ام هل حصي نا الا نامضلا

 أرجأ اهسفنب يه اهيلع ذخأي سيل هنال ةنامألا ةلزنمب هدي ىيف يهو . . نماضب

 اهتميق هيلع نوكي نامضلا هيلع نا لوقي نم لوق ىلعف تلق . يطعي وه امنأو
 همزل الاو لجألا ىلا اهب ىتا نإف الجا كلذ يف لجؤي وأ هاوعد نيح يف
 ردقب كلذ يف لجأ دعب ةيح اهناو اهتبيغ ىعدا اذإ هنا يدنع لاق . نامضلا
 الجأ بلطي نا الا اهنامضب هيلع مكح الاو لجألا ىلإ اهب ىتأ نإف اهلصوي ام
 نكميو رذع هل نكمي ماد ام كلذ يف لجؤي هنا يدنعف اهتايح يعديو ايناث
 نا همزلي ال هنا لوقي هيلع نامضال هنا لوقي نم لوق ىلعف هل تلق . هقدص

 هيلع يل نيبي ال لاق . هتباد لوصو يف ةبادلا بر لاتحيو اهبر ىلإ اهلصوي
 ملستلا هيلع ناكو اهبلط اهبحاص ىلع ناك نامض اهيف همزلي مل اذإو . نامض اهيف

 بجوأ ام لوقلا اذه ىلعو هل تلق . اهيلع ردق ام ىتم هتناما نم هيلع ردقي ام
 . ةنامالا ةلزنمب تناك اذإ اهبر ىلإ اهلصويل جرخي مأ هلايع توق يرادي نا هيلع

 ةرضم ريغب كلذ ىلع ردقي نا ىلإ هلايع توق يرادي نا هيلع نا يعم لاق
 . كلذ يف هنيمي دارأف لاملا بر هناختسا نإف لام الو سفن الو نيد يف همزلت
 هنكمي ام هنا نيملا هيلع نوكي هل تلق . نيملا هيلع ىنعملا اذه ىلع يعم ناك
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 . كلذ يف نيمي هيلع سيل هنا يعم لاق . فلحي فيك مأ . مهتوفي ام هلايعل

 نم اهل رجتيا هنا ىعدا نإف هل تلق . كلذ ىف هناخام يدنع ييب هيلع نكلو

 ميلست اهبحاص مزليو . هلوق لوقلا نوكي له تحص ىتح اهقلعيو اهب ماق
 ةلزنمب هنا لوقي نم لوق ىلع ةبادلا فلعل هرجتيا نم ىلا اهملسيل هيلا ةرجالا
 هيلع نا لوقي نم لوق ىلع كلذكو هل تلق . كلذ ىل نيبي ال لاق . نيمالا
 نإف هل تلق . يدنع اذكه لاق . كلذ يف ايعدم نوكي ءاوس وه نامضلا

 . اهمسي نا الا اهلاح ىلإ عجرتو قيفت ال اهنا هل ليقف قيرطلا يف تنع اهباصا
 لمح نا هل تلق . كلذ يل نيبي ال لاق . اهبحاص ىأر ريغب اهمسي نا هل له
 يعم لاق . كعم فالتخا الب لاح ىلع اهنمضي له تفلتف هسفنل ائيش اهيلع
 اهل نماض .وهف هلثمب فلتت ىتح اهيلع ديزي امم ةلعلا تناك اذإ ليق دق هنا

 ةدايزب فلتت ةخسن تفلت امنا اهنا فراعتلا نم سيلو . كلذ نود تناك ناو
 هنا بسحاو . ةبادلا يف هيلع نامض الو ءاركلا ةرجا هيلع امناف هلعلا كلت
 هل نذاو هل لعج دق ام اهريغ ىلع لمح ام لثم اهيلع لمح اذإ هنا ليق دق
 هلمح يذلا ةرمثلا لكأ نإف هل تلق . اريثك وأ اليلق كلذ ناك نماض وهف
 ىذلا رملا ةميق هيلع ام : اهصقن ام نامض همزلي له تمزرف ايسننل اف ال

 نم ةيواث لزت مل ولو تلق . رمتلا ىف الا نامض هيلع يل نيبي الف لاق .
 . يدنع اذكه لاق . اهنامض همزلي ال تتام ىتح ا

 لمجلا يرتكي لجرلا نع يراوحلا ابا تلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 فقو اذإ نزو الو ليك ريغب هعاتم لمحي نا هل زوجيا ةنيفسلا وأ رامحلا وأ
 ام وأ عافقلا وأ قيلاوجلا ىف عاتملاو . هعاتم ىلع ةنيفسلا وأ ةبادلا بحاص
 لمح هنا ىلع اقفتاو هديب ةنيفسلا وأ هبادلا بحاص هنزرف ةيعوالا نم اههبشي

 اذك هديب ةنزر امب ةنيفسلا بحاصو وه قفتاو رثكأ وأ لقأ هل نيريعب وأ ريعب
 . عجر . معن لاق . مهرد اذكو

 ريعبلاب ىرتكللا جرخف دلب ىلإ إ ًاريعب لجر نم ىرتكا لجر نعو : ةلأسم
 . ريعبلا تام لاق وأ دلب ىلا ينغلبي نا ىلع ريعبلا ردقي مل لوقي عجر مش
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 هريغ نمو نيمي الا هيلع سيلو زئاج كلذ يف هلوقف . ةنيب الب هلوق قدصي له
 . نماض وهف الاو . ةنيبلا هيلعو كلذل عدم هنا ليق دقو لاق

 تتام وأ تبهذ اهنأ اهبحاصل لاقف دلب ىلإ ةباد ىرتكا نمعو : ةلأسم
 . بهذ وأ تام هنا لوقيف لجرلا هرجأتسي دبعلا كلذكو . ينم تقرس وأ
 {. كلذ حصي ىتح نماض وه لاق . ال مأ هلوق لوقلا نوكي له

 وا ةباد ىركا لجر نعو نسحلا يبا نع بسحا ةيشاحلا نم : ةلاسم

 تتام وأ ةبادلا قبا وأ ةبادلا تبهذ لاقف كلذ دعب ءاج مث امالغ رجأتسا
 اهبلط نا اهقحتسي اك نيملا هيلعو نمتؤم هنا ىرن هنإف دبعلا تامو ةبادلا

 . عجر . دبعلا وأ ةبادلا بحاص
 دبع دمحم يبا باتك نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 اييرج اذكو اذك هيلع لمحي نا ىلع هارتكا اذإ ليق دقو عابنز نب دمحم نب هللا
 ىلع اعطاقت امهنا الا هيلع فقي مل و نزولا وأ ليكلاب افورعم ائيش وأ ارمت وأ
 لاقو . امهدحال هيف صقن الو زئاج كلذ نا لاق نم لاقف نزولا وأ ليكلا
 . هيلع افقي مل ام ضقتنم كلذ نا لاق نم

 لاقف . ءىش عاتملا نم رسك مث لجرل اعاتم لمح لجر نعو : ةلأسم

 هارا يناف عاتملا اذه نم رسك ام نامض همزلي له فلت ىلع هلمحا مل لامجلا
 نم وأ هلمح راثع نم هكلمي ل ام هباصا هنا لدع يدهاش مقي ىتح هل انماض

 رثع يذلا تقولا كلذ يف . هبرض نوكي نا ريغ نم رذع هيف هل نوكي هجو
 اذهو هب كرب وأ هيلع هلمحي نا ريغ نم هلمحب اذه هريعبب اريعب محز وأ هب
 محزو اريعب همحز وأ كرب اذإ لاق هريغ :نمو . هيلع نامض الو . رذع هيف هل
 راثعلا اماو . هيف هيلع نامض ال كلذف . وه هيلع هلمحي نا ريغ نم . اريعب وه
 هيف لمجلا ناك ناو مهيلع نامض ال اضيا كلذكف رثعي ال لمجلا ناك نإف
 لاق نم لاقو نماض هنا ليق دقو بيع وهف رثعي هلمج نا هملعي مل و راثعلا
 . همتكيف كلذ نع هلاسي نا الا نمضي ال هنا
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 كرتو تام جر ىو حور نب دمحم هللا دبع ي باوج نمو : ةلأسم

 لاومالا سوؤر ذخايو تانامالا عئادوب فرعي ناك دقو تاراجتلا نم ائيش

 ام عيمجف تفصو ام ىلعف . ةيصو ريغ نم تام هنا مث ةراجتلا ىف ةبراضم
 ملع نمو . ةعيدو وأ لام سأر دحال هيف نا حصي ىتح هتثرول وهف هدي يف
 ملعي ىتح كرت امم ذخأي نا هل سيلف ةنامأ وأ ةعيدو وأ لام سأر هدنع هل هنا
 هذخا هل زوجي كلانهف اذه وه هناو هدي نم عضي مل هناو كرت دق اميف هنا

 كلذ ىلع ةرباكملا هل لحت الف قح ةجحب دحا هعنم نإف . دحا هعنمي مل نا

 نونيبيو تيملا هكرت اميف اذه هئيش نأب دهشت ةنيب هل حصت نا دعب نم الا
 . هنيعب هيلع نودهشي فورعم قلعب وأ ةفورعم ةغيصب هخسن ةميقب كلذ هئيش
 ءىشلا اذه نا ءىشلا اذهل نولماحلا ةلامحلا ترقأ اذإ ءىشلا لهأل تبثي اممو
 يذلا شامقلا نم ءاركلا مهلف هل ةلامحلا نع كباتك لصوم لأسو . نالفل
 . شامقلا مهلمحب ةجحلا هيف مهل ءاركلا نال هريغ نم هلها هيدعي نا الا هولمح
 مهغالبا ىهتنم ثيح ىلإ لامحلا ءادا دعب نم الا الاح نوكي ال ءاركلا نالو
 اوعدا نا ةاضاقملا ىف مهريغل ام ءاركلا نم مهلو . هاضاقملا ط رش ف هولمح اذإ

 ملعا . هللاو . لدع ةنيب هوعدا يذلا كلذ حصي نا الا كلذ نم رثكأ
 . باوصلاب

 ىلإ ارمت هل لمحي نا ىلع ارامح وأ الامج ىرتكا لجر ىف لاقو : ةلأسم
 هنا قيرطلا داسفب عمس مث حنم نم يكزا ىلإ هلمحف اذكو اذكب ةئام لكامد

 ةفاسملا يف ءاركلا نم اولمح اام ردق مهل ناك عنام نيب رذع نم كلذ ناك اذل

 مامتلا دعب الا ءىش مهل نكي مل رذع ريغ نم كلذ ناك ناو . لودعلا رظن يف
 ءاركلا بلطف ةتباث ةعطاقم تناك ناو . ةتباث ءاركلا ىف ةعطاقملا تناك اذإ اذهو

 ناو هءارك هاطعاو هلمح ءاش نا رايخلاب وه ليق دقف . يركملا ىبأو لمحن نا

 تبثي مل ةضقنتنم ةعطاقملا تناك ناو . كلذ همزليو هءارك هاطعاو هكرت ءاش

 رظن ىف كلذ ىف هعم ىنع ام ردقبو هانع ردقب هارك هيلع ناكو كلذ هيلع
 . لودعلا
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 فورعم دلب ىلإ ابح هل لمحيل ارام وأ الامج عطاقي نمع هتلأسو : ةلأسم
 عجر ناو . امهنيب تبثي له بحلا ىلع افقي مل و . اذكو اذكب بحلا ءارك ىلع

 هلمجب ىذلا بحلا هل يمس اذإ هنا يعم لاق . ةعجر امهدحأل نكي م امهدحا

 يعمف امهالك . هنافرعي دلب ىلا فورعم رجأب فورعم ليكب ةرذ وأرب نم هنا

 يف يدنع هفالتخاو بحلا ةلاهجل تبثي ال ليق هنا يعمو . تباث هنا ليق هنا

 بحاص يركملا ىلع ةينالاو يرتكملا ىلع ليكلا نا يعم لاق . هتنازرو هتفخ
 يركملا ىلع مكحلا عضوم ىلإ هل امحو ةفورعم ةنس كلانه تبثت نا الا باودلا

 . هدنع ام ىلع ةنس كلانه تبنت نا الا هضبق ام نيح نم هلامح هيلع نال
 هيلع دلبلا نم فورعم عضوم ل فورعم دلب ىلإ هعطاق نا كلذكو هل تلق

 هنا يعم لاق . يرتكملا ديري ثيح ىلإ وأ ةيرقلا لخدي ام لوأ نم هنالم

 نمأي ثيح نم ةيرقلا نم عضوم لوأ ىلإ وهف طرش كلانه نكي مل اذإ ليق
 ىلاف دلبلا لها نم ناك نا ليق هنا يعمو . ل ل و

 هنا يعمو . مكحلا ىلع لوالاو فراعتلا ىلع جرخي يدنع اذه هلمحي هلزنم

 ناو . قوس دلبلا يف ناك نا . قوسلا ىلاف دلبلا لهأ نم نكي مل نا ليق
 لهأ نم ناك نإف تلق . دلبلا نم عماجلا دجسملا ىلاف قوس دلبلا يف نكي م
 هيلع سيل هنا يعم لاق . لزنملا ىلإ هلخدي نا هيلع له هلزنم ىلا هغلبو دلبلا

 هيلع اك هلاخدا ىلع ةتباث ةنس كلانه نوكت نا الا هيلع نمأي ناك اذإ كلذ
 . هزاربا

 ىنلمحي نا ىلع لجرو انا تقفتاف ةكم ىلإ اجراخ رحشلاب تنك : ةلأسم

 رخآ يناتأف لمجلاب يتأي ىضمو . فورعم لمج ىلع مولعم ءاركب بغلا ىلا
 كلمحي لمجلاب هبيرق لسرا لجرلا كلذ نا ناسنا ينفرعف لمجب هل بيرق هلعل

 هيتأي لامجلاو ءاركلا ىلع هتقفاوو . كلذ نع لمجلا هدي يف يذلا لسا ملف
 هلسرأ كلذ نا نكست سفنلاو ءاركلا هيلا تملس بغلا ينلصو املف بغلا ىلإ
 انباحصا ضعب ترواشف نامضلا يف كوكش يبلق لخادف ءاركلا ذخ ايو لمجم
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 ىمحي ايركز وبا يضاقلا وه هنا ينظ اذه انامض يلع ري ملف نامع تمدق ذإ

 رعذف هبكرف . لجر نم اريعب ىرتكا لجر نعو ةيشاحلا نم : ةلاسم
 . هنم هيلع ءيش الف راثعلا اماف . . ءيش هنم تنعف لجرلا طقسف رتع وأ ريعبلا

 . ملعا هللاو نمضي نا فاخا يناف همتكو كلذب فرع لق ناك نإ اف رعذلا امأو

 ديبعلا ةرجا يف نوثالنلاو عباسلا بابلا

 هتيار دق ينا لاقف هيلاوم ىلا ىتاف عضوم يف لجر هآرف قبأ دبع نعو
 نا لاقف . ءيش يل سيلف هب مكتا مل ناو هب تئج نا العج هيف يل اولعجاف
 هلمع بهذي الو بيخي نا بحا امف هب ءىجي ل ناو . هلعج هلف هب ءاج

 . اعايض

 لجر نع هتلأسو دمحم نب يراوحلا يبا بتك نم ةنا دجوي اممو : ةلأسم

 هل نماض هناو ةرجا ىلع ةرصبلاب .. هلها هغلبي دنهلاب افيصو لجر ىلل
 رجألا هاطعاف هنم هل نماض وهف قابإلا امأف هبيصت هحئاج وأ توم نم الا
 ةخسن ىرا الف طرفي ملف هنم قثوتسا ناك نا لاقف . مالغلا قباف كلذ ىلع

 ناو . دهتجا اذإ قابإ نم الو توم نم لجر نمضي الو . امرغ هيلع را م
 اضيأ مرغيو دنهلاب هفيصو لثم لاق مرغي مك تلق . مراغ وهف قثوتسي مل و طرف
 . ةنيبب هيلع ءىجي نا الا هنيمي لاق . هنم قثوتسا هنا ملعي نيا نمف تلق . هتقفن

 . تام هنا ةنيبب ءيجي نا الا ال لاق هلوق قدصي : ملا تام لاق ول تيارأ تلق
 هلمعي لماع ىلإ امالغ ملسا نأ حلصي له هتلأسو هريغ نمو : ةلأسم

 لاق . ةسمخب رهش لك رهشأ ةعبرأ كلذ دعب هدنع وه مث ميلعتلاب رهشأ ةينام

 مث . ملعتلاب رهشا ةينامث كدنع وه لوقي نأ وه هنم هركا امنا نكلو . معن
 . رهشا ةينامث يف قذحي 7 ناو قذحي ىتح قذاحلا رجأب كلذ دعب كدنع وه

 . قذاحلا رجأب رهشا ةعب رأ كلذ دعب كدنع وه لاق نإف تلق
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 . فلتخي قذاحلا رجاو ائيش مسي مل هنال كلذ هركا لاق
 . ارب مالغلا بحاص لاقف كوكم ةئامب همالغ رجا لجر نعو : ةلأسم

 يدهاش دبعلا ىلوم رضحي نا الا لجرلا لوق لوقلا لاق . اريعش رخالا لاقو

 هيطعي لاق . وهام فرعي مل ابح كوكم ةئامب هرجا نإف تلق . رب هنا لدع

 ةراجالاف ائيش مسي ل اذإ ليق دقو هريغ لاق . ملعا هللاو ةرذو ريعش و أرب

 . لودعلا يارب هلثم ةرجا ردقب هلو ةضقتنم

 . ال لاق . ارجا اهيلع ذخأي ملسمل حلصت له لاوضلا نعو : ةلأسم
 ىتح اهظفح هيلعو نماض اه وهف . ةلاض هيلإ تلصو نمو : ةلاسم

 ىلع هل لعجأ نم ةلاضلا بحاص لاق اذإ اماف . اهيلع قفنا ام هلو . اهدري

 . كلذب ساب الف يتلاضب ينيتاي نم

 هلمع هل لاق . يل لعجاو كتلاض كل سمتلا انا لاق لجر نعو : ةلأسم
 . هانعو

 هلمعي هنيعب ءيش يف ادبع لجر ىرتكا اذإو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ةعيض يأ يف هعم لمعي نا ىلع هارتكا ناو . هيلع ءىش الف تام وأ دبعلا قباف

 . هبلط هيلعف قبا ناو . هدر هيلعف اذه ىلع هضبقو ءاش

 مولعم رهش ىلا ًادبع لجر رجاتسا اذإو دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم
 ةرجاو ناث دقعب الا . كلذ دعب هلمعتسي نا هل زبي مل ةرجالا تضقناو

 ام تقو ىلإ هلثم ةرجإ نمضو دبعلا فلت نا هنمض هلمعتسا ناو . ةلبقتسم
 نإف . كلذ يف هل نذاي نا الا هديس ىلإ ملسي نا هب ثعيي الو هنمضو كله

 . هيلع هيدعت يف كله هنال هنمض هديس ىلا لصي نا لبق كلهف هنذا ريغب هلسرا
 هنامالا ليبس هليبس ناك هل هظفح لاح يف هدي يف ةرجالا ءاضقنا دعب كله ناو

 ٍ . عجر . ملعا هللاو انماض نكي مل و . هدنع

 ارهش هزيرد وأ هروث وأ هرامح وأ . هدبع الجر رجأ لجر نعو : ةلاسم -
 . هكرتي مم ءاش ام هلمعتسي نا هرجتيا يذلل له امهرد اذكو اذكب ةنس وأ
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 هدبع ذخأي نا دارا ناو . ديسلا كلذ هاركا اذإ هنم لمع ام ردقب هيطعيو
 وأ فورعم لمع ىلع ةنس وأ ارهش هارتكا اذإف . هرجتيا يذلا .كلذ هركف
 هلعج اك ىركلا اذه همزليو . هارك نم ائيش هصقني نا هل سيلف فورعم لجأ

 امهنم ضارت نع الا طرشلا اذه ضقن دبعلا ديسل الو هل سيلو هسفن ىلع

 امأو . ةنسلا وأ رهشلا ءارك ةلمج هيلعف هلمعتسي نا يرتكملا هرك نإف اعيمج
 هذخأي نا دبعلا ديس داراف امهرد اذكو اذك ةنس لكل وأ رهش لكل ىرتكا اذإ

 لمع ام ردقب ءاركلا كلذ نم ذخأيو . كلذ هلف ةنس :وأ رهش مامت لبق نم
 كلذف . دبعلا كرتي نا يرتكملا دارا نا كلذكو . ةنسلا وأ رهشلا نم هدبع

 نم لاقف تاراجالا يف فلتخا دق معن لاق هريغ نمو كل تفصو ام ىلع هل
 طرشلاو ءاركلا اذه ىلع لمعلا يف لخدو اذكو اذكب رهش لك هارتكا اذإ لاق

 رأ ةنس لك كلذكو ىركلا ماتب رهشلا مامت ىفوتسي ىتح نيعيمجلا ىلع تبث
 ريجالا متي مل ام ضقنلا امهنم دحاو لكل لاق نم لاقو . اذه ىلع وهف موي
 الاو اطراشت ام ىلع هترجا هل ناك كلذ متا اذإف . مويلا وأ رهشلا وأ ةنسلا
 ردقب ةراجالا نم تبثو.. كلذ هل ناك طرشلا مامت لبق نم امهدحا ضقن نإف

 ةنسلا نم رهشلاو رهشلا نم مايالا ةرجإ ردق ىلع لمعلا نم لصح ام
 كلذ ضقن ىري نم لوقو . اهيلع ةرجإلا تعقو يتلا مويلا نم تاعاسلاو
 لمع يف ةنس وأ ارهش وأ اموي هرجنيا نا كلذكو . ملعا هللاو انيلا بحا
 نإف دودحم فورعم مولعم تقوب ةنسلا الو رهشلا الو مويلا دحم ل و فورعم

 يف لخدي نا لبق ضقنلا امهنم دحاو لكلف . لمعلا يف لخدي مل ام اضقن

 ضقنلا امهدحا دارا مث ةرجالا هذه ليبس ىلع لمعلا يف لخد اذإف . لمعلا

 هيلع تعقو ام متي ا ام ضقنلا امهنم دحاو لكل نا امهدحا . نالوق هيفف
 امهدحال ضقن ال هنا رخآلاو كلذ باسح ردقب ةرجالا نم تبثيو ةرجالا
 افورعم اموي هارتكا اذإو انيلا بحا لوقلا اذهو . لمعلا متي ىتح اذه ىلع

 هيفف هب هلمعتسي يذلا لمعلا هل مسي ملو ةفورعم ةنس وأ افورعم ارهش وأ
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 مسي مل ام ةرجالا ضقتنتو ةرجالا يف ةلاهج لمعلا لهج نا امهدحأ نالوق
 ةفورعم ةرجاب افورعم اتقو ناك اذإ لاق نم لاقو . هيف هلمعتسي يذلا لمعلا
 لوقو . هقيطي امم هلثم هب لمعتسي ام لثمب هلمعتسي نا هلو . هل كلذ تبث
 لمعلا يف لخد اذراف . لمعلا يف لخدي مل ام انيلا بحا كلذ ضقن ىري نم
 ىلإ هلوحي نا الا كلذ ضقن هل سيلو . ريجالا ىلع ةرجالا تتبث كلذ ىلع
 اضيا كلذ يفف هريغ, ىلإ هلوح نإف . هاضرب هيف لخد يذلا كلذ ريغ لمع
 نم قحتسي ام ردقب تقولا نم لمع ام هلو . كل تفصو اك فالتخالا

 مهفاف كلذ نم هلثم رجأتسمللف ريجألل ضقنلا هيف ناك امو . كلذ باسح
 ةفورعم ةرجأب ةفورعم ةنس وأ ةفورعم ةرجاب افورعم اموي هرجاتسا ناو . كلذ
 رخآلاو لوهجم اضيا هنا امهدحا . نالوق هيفف فورعم ريغ فوصوم لمع يف
 نم ءيش وأ يقسلا وأ رجزلا وأ مضرلا نم هيلع هطرش ناك اذإ فورعم هنا

 يف رجزلاو ةفورعم ضرأ يف مضرلا نم ةفورعم ريغ يهو ةفوصوملا لامعألا
 . انيلا بحا هضقنو كلذ ةلاهجب لوقي يذلاو . ةفورعم رئب يف فورعم عضوم
 لمع ام ردقب هل ناك كلذ نم ائيش لمعف كلذ ىلع لمعلا يف لخد اذإف
 . ةفورعم ةنس وأ افورعم ارهش وأ افورعم اموي هرجتيا اذإ اماو . ةرجالا باسحب

 لخد افالتخا كلذ يف ملعن الو . اعيمج امهيلع كلذ تبث فورعم لمع يف

 لثم ةلاهجلا هلخدت افورعم المع ناك اذإ اماو . لخدي مل وأ لمعلا يف

 ىوطالا رفحو ةثوعو وأ ةلوهس نم هيلع جرخي ام يردي ال 0اةعادب

 جرخي مل ام كلذ هيلع تبث كلذ نم رهظ ام فرع اذإف كلذ هابشاو

 . ىأر ام ريغ

 اهتدجو هللا همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم ملاعلا خيشلا طخب : ةلأسم

 هاتاهف مهرد ةئام هل يتلعف هب يتأي نم لاقف دبع هل برهي لجر ةيشاحلا يف

 . كلذ همزلي له هدلب نم لجر هل

 لصالاب اذك )١(
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 الا همزلي الف طرشلا دنع دلبلا يف هب افراع لجرلا نوكي نا الا معن لاق
 . هلثم ءانع

 امداخ هل بلطي الجر رجأتسا لجرو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ءاجف ةراجإب رخآ الجر لسرا مث . ىتش ىرق نم هبلطي هنم بره دق
 هلانع ام لثم لوالا ءانع هيلع نإف لوالا عجرو هدجو دقو مداخلاب ريجالا

 لاق ناو ، لصت ةفورعم ىرق هيلع طرش هنال هاقش لطبي الو ىرقلا يف
 ءىش هل نكي مل ىرقلا ىلإ هانع ركذي ملو هب ينتئج نا اذكو اذك كل
 . عجر

 امهرد نيسمخب ادبع رجأتسا لجر نع هللا دبع ابا تلأس : ةلأسم
 وأ اهلهأ قرغو ترسك ةنيفسلا نا ش هللا ءاش ام .هدنع صاغف . صوغلل

 نيرخا موق نم هسفن رجاو ش دبعلا تلفأف . اهلها قرفتو ودعلا اهذخأ

 عجرو . اميظع الام يواست ةؤلؤل هرجتيا نم نم عم دبعلا باصاف مولعم رجاب

 دبعلا ديس بلطو كلذ ىف ةجحلا بلطي ال وأ دبعلا رجتا يذلا لجرلا
 نوكت نمل دبعلا نم ارخآ هرجأتساو آلوا هرجأتسا نم نود هسفنل ةؤلؤللا
 . دبعلا ديسل لاق . ةؤلؤللا هذه

 لمعي وأ عاتملل قوسلا يف اعيب نوكي مداخلا نعو هريغ نمو : ةلأسم
 هلمعتست نا كل زوجيا كلذ وحن وأ اضيا لمجلاب مهل ىعري وأ ةرجإلاب سانلل
 هرمأ هالوم ناك اذإف تفصو ام ىلعف . هالوم ىلا هعفدت وأ هءارك هيطعتو

 هيلا ملستو هديس هزربا ام عبمج يف هلمعتست نا كل زاج كلذل هزربا وأ
 هللاو ضبقي يذلا وه ديسلا نا ملعت نا الا كلذ يف كيلع بجي ىذلا

 . ملعا
 نا هنا ىلع هدبع هل بلطي الجر رجأتسا لجر نع لئسو : ةلأسم

 يتأي نا الا ءىش هل سيل لاق . هدجي ملف هبلطف اذكو اذك هلف هب هاتا
 سيل لاقف دبعلا تلفا ةيرقلا نم ابيرق ناك اذإ ىتح هب هاتا نإف ليقف هب

٤٣٧



 هيتأي الجر رجأتسا لجر لثم هري مل و رجأتسملا ىلع نامض الو ءيش هل
 يتأي نا الا نامضلا هيلع لاقف لجرلا نم لاملا عاضف عضوم نم لامب

 كلذب ءاج اذإف ةنيب كلذ ىلع ميقيو ةرباكم وأ ليس وأ صوصل نم رذعب
 نم هلو . نامضلا هيلعف رذعلا نم ةنيبب تأي مل ناو . هيلع نامض الف
 اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو لاملا هيف بهذ يذلا عضوملا ىلإ لعجلا
 قيرطلا ردقب هلو . هيلع نامض الف رذعلا حص ناو اضيا لاق نم لاقو
 اذكب ينتيتا اذإ لامجلا يف هل لاق ناو . ةصاخ لامجلا ي اذهو ءاركلا نم

 . كلذب ال ىتح رجا هل سيلف . رجألا نم يلع اذكو اذك كلف اذكو
 الف رجألا نم يلع اذكو اذك كلف اذكو اذكب ينتيتا نا لاق نا نا كلذكو

 بهذا هل لاق اذإ اماو . هيلع طرش ثيح ىلإ كلذب يت ًأي ىتح هل ةرجأ
 اذكو اذك كلف هب ينتيتا نإف اذكو اذك يل لمحا وأ اذكو اذكب ينتئا
 لاق نم لاقو . هلثم رجا هلف رذعل هب تأي مل ناو هرجا هلف هب قا ن
 هتعجرو هتريسم ىف هلمعتسا دق هنال مهاردلا لامح هنع حرطيو هرجا رادقم

 نا ىلع رجألا هل لعج اذإ دبعلا كلذكو . هيلع طرش ىذلا عضوملا ىلاا
 هلف هب ىتا ثيح نمو . دبعلاب هنايتا ىلع ةرجالا قحتسي امناف دبعلاب هيتأي
 لاق اذإو . زئاج هيف رجالاو كلذ يف ةلاهج الو اديعب و ابيرق ناك رجالا

 اذكب هدبع هل بلطي نأ ىلع هرجأتسا وأ . اذكو اذكب يدبع يل بلطا هل
 رجأب افورعم اعضوم طرتشي نا الا ضقنلا اهيفو ةلوهجم ةرجا هذهف اذكو

 بهذا هل لاق نإف . ءيش ىلع اقفتي نا الا هلثم رجا هلف لهج اذاف فورعم
 يل بلطا بهذا هل لاق نإف . ءىش ىلع اقفتي نا الا يدبع يل بلطا
 هب هاتا نا وأ هب هاتا اذإف . هدبع هل بلطي نا لع هرجأتسا وأ يدبع
 جرخيف ءاتيالا طرشو لمع اهيف لخد دقو رخ أ ىنعم اذهف اذكو اذك هلف

 قحتسي ذئنيح ش دبعلاب ىت أي ىتح هنا طرشلا مامت لمعلا مامت هنا ىنعملا :

 . ةلأسملا يف لاق اك رجألا

٤٢٣٨



 حرطيو انع ام ءانع هل نوكي نا رذع ريغل وأ رذعل دبعلاب تأي مل هنا جرخيو
 عضوم هئانع نم يقب ام ردق هل نوكيو . دبعلا هب يتأي ام قحتسي ام هنع

 الا ةرجأب الماع الو اريجا نوكي ال ريجألا ناك اذاو . طرشلاو لامعتسالا

 أي ىتح اريجا نوكي ال هنال هيلع نامض الو هب يتأي امب هئانعب يتأي ىتح

 هل نكي مل . رذع ريغل وأ رذعل هب تأي مل ول هنا هيلع طرش ام ىلع كلذب
 نمض رجالا نم لمع ام ردق هلف رذعل هب يتأي نا لاح يف ناك ناو رجا
 . ةرجالاب لمعو ةرجالا يف لخد دق ريجا هنال

 اذك ةيرق لإ جرخا لجرل لاق لجر نعو ىراوحلا يبا نع : ةلأسم

 ينتأت ل نإف مهارد ةرشع كلف هب ينتئج نإف . اهيف ل دبعب ينتاف . اذكو

 ام ىلعف . ةيرقلا يف دبعلا دجي ملف لجرلا بهذف . يدنع كل ءىش الف هب

 ءانع الو . هل ءىش الف هدبعب هتأي ل و ةيرقلا ىف دبعلا دجي ل اذاف تفصو

 . هرجا هيفوي نا هيلعف ةيرقلا كلت يف دبعلا نكي مل و هبذك دق نوكي نا الا هل

 كلف هب ينتئج ناف يل هبلطاف بهذاف رف يل ادبع نإف هل لاق نا تيأرا تلقو

 وهف تفصو ام ىلعف . يدنع كل ءيش الف هب يتأت مل ناو مهارد ةرشع
 سيلو . هل ءيش الف هب تأي مل ناو . هل لعج ام هلف هب ىتأ نإف هطرش ىلع

 . ةلاهجلا يف ءانعلا هل نوكي نم ةلزنمب اذه

 هدبعب هيتأي نا ىلع ارجأ لجرل لعج نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ابيرق ناك رجالا هل هب ىتا ثيح نمو دبعلاب هنايتا ىلع رجألا قحتسي امناف

 . زئاج هيف رجألاو كلذ يف ةلاهج الو اديعب وأ

 نيضرالا مضر يف نوثالثلاو نمانلا بابلا

 ةعطق هل نومضري اموق رجأتسا لجر نعو رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 كلذ لاق . كلذ تبثي له افورعم الصف هيلع ط رتشي ل و اذكو اذكب ةفورعم

 رجالا ىلع كلذ تب ه لمعلا ف اولخد اذإف لمعلا ي اولخدي ل اذإ ضقتنم

_ ٤٢٩



 نا ىلع مهعطاق نا كلذكو تلق . ضقن مهنم دحال نكي ل و رجتوملا وأ

 اولاق اذكه معن لاق افورعم الصف مهيلع طرتشي مل و ةيقاسلا هذه هل اوبحشي

 . لمعلا تبث اهلمع ىف لماعلا لخد اذإ هنا تالوهجملا يف

 نبللا لمعو ءانبلا ةراجا يف نونالنلاو عساتلا بابلا

 هوطراشو دلبلا هوجو مهو . ادجسم مهل ينبي الجر اوذخا موق نعو
 نم ائيش اومسي ملو . ماكحالا هيلع اوطرشو رجالا نم مولعم ءىش ىلع
 طرشلا اذهب ىضرن ال اولاقف . مهئافعض نم موق ءاج مش ماكحالا الا لامعالا

 نا انيلعو انوفلاخت الو هانطراش دق انا ءالؤه مهل لاقف صخراب بيصن نحنو

 انيلع ناك يقب امو . مكنع طحنا ءىش نم هللا قاس امف دفرتسنف جرخن

 لقا وأ لعجلا كلذ فصن اودفرتساو اوجرخف طرشلا مهل اومتاف . مكيلعو
 يتلا . مهاردلا هذه كديرن نولوألا نوطراشملا لاقف نايطلا نبغتساو رثكأ وأ

 لاق ةيرقلا لها ىلعو . انيلع كل وه اهيلع كانطراش يذلا ( نم اهاندفرتسا
 نا انومتوعد دقو لعجلا اذهب ماكحالا هيلع انطرش دق ال فاعضلا نورخآلا

 . نوعنصت يذلا اذه متت الو عفري انعف ةدفرلا هذه نم هللا هقاس ءىش لك
 انال اهايإ هيطعن سانلا دنع نم يه امنا مهاردلا هذه نولوالا نوطراشملا لاق

 وأ نيبزت نم دجسملا هيلا جاتحي ال امم المع هيلع ديزن وأ انوبغم هانيأر دق
 عنص ىذلا ىرن الف ماكحالا هيلع طرش دقو هنودب ءىزتجي امم لمعلا ىف قثوت

 ىلع اوفرخزي وأ اوقوزتي نا دارا ناو نبغتسا نا نايطلل ةدايزلا نم موقلا

 يقب امو عيمجلل وهف اودفرتسا امو لوألا رجالا وه اندنع رجألاو . ءارقفلا
 . ةصاخ مهيلع وهف نولوالا داز امو عيمجلا ىلع وهف ةدفرلا دعب

 اذك عضوم يف هيمغيو اتيب هل ينبي نا هعطاق نا كلذكو تلق : ةلأسم
 له . اريبك وأ اريغص اتيب ىنبف تيبلا هل دحي ملو مهرد اذكو اذكب اذكو

_ ٤٤٠



 { ةعطاقملا تناك اذاف هعافتراو . هضرعو هلوط هل دجي ىتح الا سيل وأ اذه تبثي
 يف جرخي ال امب كلذ نم ىتا اذإ تباث اذهف رما نم هتركذ ام بسح ىلع

 كل ينيي نا ىلع هعطاق اذإ اماو . لودعلا رظن يف تويبلا مسا يف 7
 ىلع عطاقي ىتح كلذ يف مكحلا تبثي الا ينبجعيف فورعم عضوم يف ف

 ةلاهج هيف عقت الام ليبس ىلع فورعم عفرو . فورعم ضرعو فورعم .
 يف ةرجالا ليبسو . لمعلا ىلع فوقولا دعب ىضرو . ةمماتم كلانه عقت وأ
 . تركذ ام لاح يف ةراجالا ليبس ىلع يعم جرخي تبث اذإ كلذ

 هضبق نا يدنع لاق . نبللا ضبق امف هل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يدنعف تقولا يف هيف بيعب جتحي الو . لاملا بر ىلع نبللا نبل يذلا هدعي نا

 اضبق بطر وهو هددع فيكف هل تلق . يضاقملا نمف بهذ ناو . ضبق هنا

 اضبق يدنع ناك بطر وهو هضبق اذإ لاق . سبيي ىتح اضبق نوكي ال مأ هنم

 هكالمل تاضرعملاو تافالا فوخ كلذ نيح يف هضبقي نا يضاقملا ىلع ناكو

 ٠ { ١ ر
 رفعج نبا هللا همحر دادم نب دمحا ملاعلا هيقفلا طخب ةيشاحلا نم : ةلاسم

 رابشا ةثالث هل ىنبف هل لخن ىلع رابشا ةتس هل ينبي الجر رجاتسا لجر يف
 نبللاك اذه ري ملو رابشا ةثالث ديزي نا هيلع امنا لاق . همدهف ثيغلا ءاج مش
 . ثيغلا اهرسك مث ةنبل ةئامسمخ لمعف ةنبل فلا هل لمعي نا هرجاتسا اذإ
 اما رادجلاو . هلدب هيلعف هنم قشنا ام نبللا نال ةنبل فلا هيفوي نا هيلع ناك
 وبا لاق . هنم هضبقو لمع ام هيلا ملسأ ناك نوكي نا الا قشنا ام هنم دري
 لاق . لاق ک وهف عفرلاو ضرعلاو لوطلا نم راثآلا عرذ ىمس اذإ معن رثوملا

 حصي ملو ةيقاب نيع هل نكت مل نإف . رسك مث ىنب هنا حص اذإ كلذو هريغ

 . هل ءيش الف ىنب هنا

 هيلعف . يرتكملا هملعيو هضبقيو هعرذي نا لبق ءانبلا قشنا ناو : ةلأسم
 . عجر . ملعا هللاو هلدب هيلعف نبللا قشنا نإف قوقشلا در

٤٤١



 هافرع دق لامعالا نم المع هل لمعي الجر رجتيا لجر نعو : ةلأسم
 اذكب راهنلا نم رثا لك مهرد اذكو اذكب موي لك هافرع دق دجسم ىف وأ
 هنا يعمف . كلذ تبثي له تلق . راهنلا نم رثالا افرع دقو . طاريق اذكو
 ضعبف . لمعلا عم ةرجالا هيلع عقت يذلا مويلا دجي مل اذإ اذه لثم يف فلتخي
 ضعبو ةرجالا هيلع تعقو ام ىلع هرجا هل ناك لماعلا لمع اذإو . كلذ تبثي

 هلثم رجا لمع اذإ لماعلل ىريو . يدنع اميف اذه لثم يف ةلاهجلا ىلإ بهذي

 له مهرد اذكو اذكب رهشلا اذه نم موي لك هرجتيا نإف تلقو . هلمع يف

 . كلذ تبثي له رهشلا ىهتنم ىلإ مويلا اذه نم موي لك وأ تلق كلذ تبئي
 لك نوكي نا ىنعم نيينعم يدنع لمتحيف رهشلا اذه نم موي لك هلوق اما
 توبث ىنعم يف افورعم جرخ اذه دارا ناك نإف . رهشلا اذه مايا نم موي
 رهشلا دعب نم مايالا ىلع عقي هنا يعمو . همايأ نم موي لك رهشلا ىلع ةرجالا
 ىضم يذلا فالتخالا ىنعم هقحل اذه ىلع عقو اذاف هدعب ام ىلإ هنم ةياغلل

 جرخي هنإف رهش ىهتنم ىلإ مويلا اذه نم موي لك هلوق امأو . يدنع هركذ
 اميف فورعملا يف ةرجالا توبث ىنعم ىلع مويلا كلذ نم رهشل افورعم يدنع

 ع ىضم

 هل ناتسب رود هل ينبي نا هاضاق ناف هل ليق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 همده ثيغلا ءاج مث ائيش هنم ىنبف عارذ ضرع يف هطسب لوط فورعم وهو

 ليق لاق . هلثم رجا ريجالل نوكي وأ ريجالا نم وأ رجاتسملا نم بهذي نمف
 تلق . هيلع هعطاق ام لامكب يتأي ىتح ارجا قحتسي الو ريجالا نم بهذي

 قورعلا دجي مل و قارعا ةثالث عفر يف ةفورعم ةجرف ينبي نا ىلع هعطاق نإف
 رجا ريجاللو ةلوهجم ةعطاقم هذه لاق . هل نوكي ام هريغ وأ ثيغلا همده ش

 ةثالث هل ينبي نا ىلع هعطاق نإف تلق . لقأ وأ عارذ هلو . لمع اميف هلثم

 هل تبث فورعم ءاركب فورعم هضرعو فورعم هلوط اهنم قرع لك قارعا
 . يدنع اذكه لاق . هل ةعجر الو ءانبلاب ةعطاقملا لصأ ىلع يتاي نأ هيلعو

٤٤٢



 رئبلا رفح ىلع ةعطاقملاو ةرجالا نوعبرألا بابلا

 اذإ رافحلل تلق اذإ كنأ يعمو ديعس نب دمحم ديعس يأ باوج نم
 اذكو اذك يلع كلف . ءاملا اهنم تجرخاو اذكو اذك عضوم يف ارئب يل ترفح

 رظنلا يناعم يف جرخت ةفص ىلع كلذب ىتا اذإ تباث كلذ ناف . ةرودم مهرد

 مهارد كيلع بجوتسا اذإ هنا يعمو . ةيمستلا نم ىنعملا يف جرخي ل و رئب اهنا

 وأ ارمت وأ ابح وأ اهسوؤرب وأ فرصب ازسكم اهب ذخأي نا يضرف ةرودم
 يف ملعا الو زئاج كلذ نا ريناندلاو ناويحلاو ةعتمألاو ضورعلا نم كلذ ريغ
 . ةثرولا لبق نم كلذ ءاج اذإ افالتخا اذه لثم

 ةماقلا ىلع اطراشتو ارئب لجرل رفحي لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 رفحو اهرظنو رئبلا رافحلا لخد مث مم مهارد ةسمخب عارذ لك ىلعو مهارد ة ةرشعب

 تبثي وأ ةعجرلا هل نوكت له هبحاص ىلع ةعجرلا امهدحا دارأ مث ائيش اهيف

 جرخي نا الا ةعجر امهدحال نكي مل لمعلا يف رافحلا ذخا اذإف رشلا اده اذه

 ناك اذه جرخ اذإف . افصلاو لابجلا لثم هيلع ردقي ال ءىش ضرألا نم هيلع

 تناك لمعلا يف رافحلا ذخا نكي مل اذإو . رئبلا بحاص ىلع ةعجرلا ر انحل

 . اعيمج امهل ةعجرلا
 عرذلا طرشو ءاملا ىلإ ارئب هل رفحي الجر رجاتسا نمو هريغ نمو : ةلأسم

 ةفرعمب تباثف عرذلا اماو . لوهجم يدنع وهف ءاملا اماف كرتلا امهدحال ادب مث
 الا هيلع تبلت ال حبسملا نب دمحم لاق . هنيهو كلذ ديدش نم ضرألا عون

 ناك ام رفحي نا هيلع امناف لسرا ناو ردملاو افصلاو اشحلا هيلع طرتشي

 . ردم نم
 عرذلا امإو لوهجم كلذف ءاملا ىلإ ارئب هل رفحي الجر رجاتسا نمو : : ةلأسم

 هنيهو كلذ ديدش نم ضرألا عاونا ة ةفرعم و فورعم عرذ ىلع رفحلا ناك اذإف

 . الوهجم كلذ ىار ضعبو هللا همحر يلع يبا نع دجوي كلذكو

_ ٤٤٢٣



 مده وأ ةيكر رفح يف الامع لجر رجأتسا اذإو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 نم ىلع سيلف . مهضعب تامف طئاحلا مهيلع عقوف . مولعم رجأب هطئاح

 يف اموق رجاتسا اذإ كلذكو . تيملل مهنم يحلا ىلع نكلو ءىش مهرجاتسا
 . لصالاب ماتها ىلع نكي مل مهضعب باغ دقو . مهضعب بيصيف طئاح مده

 لجر اهيف هلبق تام دقو . ارئب هل رفحي الجر رجاتسا لجر نعو : ةلأسم
 . كلذ هل نيبي نا الا هتيد هيلع لاق . لجرلا تامف

 ءيش ىلع اناسنا ظفحتسا نم نوعبرألاو يداحلا بابلا
 تبنيال امو كلذ نم تبني امو . هنم مولعم ءزجب

 دمحم نب هللا دبع دمحم يبا باتك نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم
 هريغ وأ ابنع هل ةرمث الجر ظفحتسا لجر نعو ديعس يبا نع هطخب عابنز نبا

 هاوس ارجا هل لعجي نا بحال يناو . كلذب سأب ال لاق . هعبر وأ هسمخ ىلع
 ال ليق دقو هريغ لاق . اهذخا ىلع ريجالا ردقي ةكردم ةرمث نوكت نا الا

 نكمي هنال ةكردم ريغ وأ ةكردم تناك ةفورعم ةرجاب الا تبثي الو كلذ زوجي
 ' . هانع بهذيو ءىش ىلا لصي الو كلذ فلت

 فيئاشلا يف نوعبرألاو يناثلا بابلا

 مكل تفش امنا لاق . اهوزج املف ابوط موقل فوشي لجر يف تركذو
 لهأو . سودلا نم عرقت ىتح صينقلا فوشت نا ىلع اولاقو ...ريطلا ىلع
 ىلعف نيسياد اوغرفي ىتح اهيف حربي مل ريطلا فياشلا فاش اذإ مهتنس دلبلا
 اوغرفي ىتح كلذ مامت فياشلا ىلعف دلبلا ةنس كلت تناك اذإف . تفصو ام
 . هئانع ردقب هل ناك دلبلا ةنس افراع نكا مل فياشلا لاق نإف . نيسياد
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 اهفوشي ةعارز الجر ىطعا لجر نعو يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 ناك نإف تفصو ام ىلعف . تبهذ ةعارزلا ناو . ىمسم بحب ةريغص يهو
 يقب ام ناك ولو . ةمات هتفاوش فياشللف تغلب ىتح ءىش ةعارزلا نم يقب
 فياشلل ناك اهكارد لبق نم ةعارزلا تبهذ اذإف هتفاوش ردقب الا ةعارزلا نم

 اناك نإف هل تلق . اهكارد لبق ةلمج ةعارزلا تبهذ اذإ كلذو فاش ام ردقب
 .. ادبف ماقملا كلذ دعب وه مث . ىمسم بحب اهيلع هعطاق دحاو ماقم ين

 . فياشلا اهيف نعي مل دعبو اهيقسي ال اهعدي وأ ًافلع اهزجي نا ةعارزلا بحاصل
 هلعجو ةلمج هيلع هعطاق ام هل لاق . هتفاوشب كسمتو .. امهسلجم يف دعب امهو

 . يرتكملا لثم
 لجر يف يلع نب ىسوم نع نامثع نب ناهبن نع ىراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 نا ةعطقلا بحاص ىباو مهل فوشي افياش موقلا ذخأف عطقلا نيب ةعطق هل
 . ةفاوشلا يلع نب ىسوم همزلأف . مهعم فيشي

 دق هفوشي صينق يف دعقي لجر نعو يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 هلبنس عضو دارا نم لكو . هلبنس عضيف لجر ءيجيف الجر وأ لجر هفاشا
 ائيش هطعي مل سودلا ءاج املف . ةعطاقم ءالؤه نيبو فئاشلا نيب نكي ملو

 كل قح الو ءيش ىلع كعطاقأ ملو صينقلا يف يلبنس تعضو انا ينا جتحاو
 اك هفوشا تنكو يببسب الا انه اه هتعضو ام كنا . فياشلا جتحاو . لع

 بتارلا اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعف . امهنيب مكحلا فيك . هريغ تفش
 عضوملا كلذ يف هعم عضو نم لكف كلذل دحا هزربا وأ ةباقرلل سانلا هزربا دق
 اذهل ءاركلا عضوملا كلذ يف عضو نم ىلع بجو دقف هتباقر هلانت ثيح

 كلت نيب ةعطق لجرل ناكف مهتعارزل افياش اوفاشا موق يف ليق دقو . بقارلا
 . هتفاوش هيطعي نا هعنمو فياشلا كلذ فشي مل لجرلا اذه ناو . ةعارزلا

 همحر يلع نب ىسوم نع انغلبف . مهتعارزل موق هفاش امناو هفشي مل هنا لاقو
 . تاعارزلا نيب هتعارز تناك اذإ هفاوشلاب هيلع مكح هنا هلل
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 بجي اميف اوفلتخاو ةعارزلا فوشي يذلا فياشلا نعو هنعو : ةلأسم
 دوعيف عطاقي مل اذإف تفصو ام ىلعف . عطاقي مل نا لوقت ام تلقو هيلعو هل

 . مهتنس هيلع ترج فيكو . دلبلا ةفاوش نوكت فيكو . لودعلا ىري ام ىلإ

 ريطلا يف هيلع سيلف ريطلا ةفاوشل ميقا نوكي نا الا نامضلا هيلعف عيض ناو
 اوناك ناو . عايضلا ىلع ريطلا لكأ ام نامض هيلعف عيض وه ناف . هدهج الا
 . اهريغ وأ ريطلا تلكا امل عيض اذإ نامضلا هيلعف داسفلاو ريطلا هفاوشل هوماقا

 . عرزلا نم ءىش هيمرب فلتيف عرزلا فوشي فياشلا نع هتلأسو : ةلأتسم
 ةنس كلذ يف ىفتقاو . هريغ يمري اك ىمر اذإ لاق . كلذ نامض هيلع له
 . عرزلا فالتال دمعتي مل ام انامض هيلع ري مل هناكف عضوملا كلذ يف لمعلا

 زاجا هناكف ةدحاو ةمأ نوكي اذهف لاق . بيرقو ديعب فلتخم يمرلاف تلق

 . هريغ يمري اك يمري نا هل
 فورعم اهتلغ نم ءىشب رامثلا ظفح يف ليق هنا يعم ديعس وبا لاق : ةلأسم

 كلذ نا ةكردم ريغ وأ ةكردم ةفورعم اتاقوأ وأ ةفورعم ارهشا كلذ ناك اذإ
 بسحاو . ةكردم ريغ وأ ةكردم لوهجم هنال كلذ تبثي ال ليقو . تباث

 عضومل زجي مل ةكردم نكت مل اذإو . ةكردم تناك اذإ كلذ تبثا اضعب نا

 ءىشب افورعم اتقو ,ناك اذإ ينبجعيو ريجالا ءانع عايض ىف عاضو كلذ نالطب
 نا ينبجعا اضقانت ناو . امهعسيو امهنيب كلذ زوجي نا اضقانتي مل و فورعم
 . مكحلا يف ءانعلا هل نوكي

 ةتباث ةحيحص ةعطاقمب هل اعرز الجر فاشا لجر نع لئسو : ةلاسم
 لبق نم رذعلا ءاج اذإ لاق . ءيش هل همزلي له . ءادلاب ةعارزلا تبهذ مث

 ردقب فياشلل نوكي هنا يعمف . فيشملا الو فياشلا نم نكي مل و ىلاعت هللا

 ل رذع ريغ نم اهكرت يذلا وه فياشلا ناك اذإو . نامزلا نم فاش ام

 هل نوكي هنا لوقلا ضعب يفو . يدنع هيلع عطوق ام متي ىتح ءىش هل نكي

٤٤٦



 تومل ةلاهجلا اهلخدت اهلك تاعطاقملاو ةرجالا هذه نا ىلإ بهذي هنال هانع
 نم بجي ام عيمجب ناطيحي ال امهنا ةهج نمو فيشملا توم وأ فئاشلا
 اهكرتو . نامزلا نم ائيش فاش مث ةلوهجم ةعطاقملا تناك نإف هل ليق . ةعطاقمل
 هل تلق . الوهجم لمعلا ناك اذإ هانع ردقب هل هنا يعم لاق . رذع ريغ نم
 ةلأسملا مامت دجن مل . هل نوكي ام ةحيحص ةعطاقملاو عرزلا بحاص هلزع نإف

 . هيف فلتخي . اضيا هنا يدنع يذلاو

 ر نسملا ا خيشلا نع عب راتا نيا دمح لاق ةيشاحلا نم : ةلأسم
 ريغ نم اهكرت مث امايأ فاشف دودحم لجأ ىلإ هرجأتسا اذا فئاشلا يف هللا
 فاش اميف ءانعلا هلف لجا ريغل هرجاتسا ناو . فاش اميف هل ءىش الف . رذع

 . عجر

 طرشو ىمسم بحب مهتعارز مهل بقري سانا هوطعا لجر نعو : ةلأسم
 تنك اهومتزرحو مهتعارز تكردأ اذإ هنا ىلع مكل بقرأ ينا موقلا ىلع بقارلا

 اوطرشف مكسفنأب هب باط ام ينوطعتو اهوسودت ىتح اهبقرأ صينقلا يف اهيلع
 اذإف . تفصو ام ىلعف ائيش هل طرشي مل نم مهنمو . مهسفنا ىلع كلذ هل
 ىلع هل طرش نم ىلع تباث طرش اذهف . ةعارزلا مه بقر كلذ ىلع ناك
 طرتشي مل نم اماو . ةعجر هيلع مهل الو . مهيلع ةعجر هل سيلو . ةصاخ هسفن

 . لبنسلا عمجي ثيح هعم مهلبنس اوعضي نا الا كلذ هيلع هل سيلف ائيش هل
 ةعارزلا بقر ناك نإف . اوطرشي مل مأ هل اوطرش . مهريغ ىلع ام مهيلع نإف

 هعم اوعضي نا الا كلذ هل ناك طرشلا كلذ نع عجر مهيأف . ةمئاق يهو
 . ةعجر مهدحال سيلف هبقريو مهلبنس

 رثكو فعضف افئاش اوذخا مث هريغلو ةعارز هل لجر ىف لاقو : ةلأسم
 انتعارز انل فشو انل كسفن ىلع اربجا رجتيا عرزلا باحصا لاقف . ريطلا هيلع
 الا هيلع سيل هللا همحر بوبحم نبا لاقف . هيلع كلذ مهل له انل تلبق 5
 اهرفحف اهيهمي نا ىلع ةامسم مهاردب اهرفحي ايرط ذخا الجر نأ ول اك هتقاط
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 نا هنا ىعم . هريغ لاق . هتقاط الا هيلع نكي مل . عطتسي ملف لبج هيقل مث
 ىلع مهعطاق ناو . هدهج الا هيلع سيلف ةعارزلا هذه مهل فوشيل هورتكا
 . هسفنب اهيلع ردقي مل نا هريغ وأ وه هيلع يعم ناك . ةعارزلا هذه هفاوش

 نا هيلعف موق عطق نيب ةعطق هل لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم
 يف ناك نإف . يذؤم رضم ريغ ريطلا ناكو . رطق ىف نوكي نأ الا اهفيشي
 . ربج هيلع الف يذوم ريغ ريطلا ناكو ةيحان وأ رطق

 همولعم ةعطق هل فوشي الجر عطاق لجر يف لوقت امف هل تلق : ةلأسم
 الف مكحلا يف اما لاق . ةعارزلا زجي نا ىلإ كلذ تبثي له بحب مولعم ءاركب

 نإف هل تلق . فراعتلا ىلع يدنع كلذ جرخيو تباث هنا ليقو . يدنع تبثي
 اذإ لاق . هلثم ةرجا مأ ةرجالا نم ةصحلا هل نوكت ةرمثلا كاردا لبق تام
 . هلثم رجا هل ناك ضقتنا ناو . ةرجالا نم ةصحلا هل ناك كلذ ىنعم تبلا

 امهنيب نكي مل م نيرهش ءاثق يف ناسنال سلج ناسنا نعو : ةلأسم
 بحاص هل لاقف ءاثقلا نم فئاشلا لقتناو نيرهش دعب امصتخا مث . طرش

 ائيش هيف ىل نا ملعت تنك نا ءىش هيف يل سيل هل لاقف . هنم ىربت ءاثقلا

 ىلعف تقو امهنيب نكي مل اذإف تفصو ام ىلعف . هيلا دوعا سيل يناف ىلع درف
 . كلذب ةفرعملا لها ىري امم هئانع ردقب فئاشلا ىلع دري نا ءاثقلا بحاص

 عرزلا ةفاوش يف نوعبرالاو ثلانلا بابلا
 كلذ وحنو فياشلل زوبي امو ناصنقلا ةفاوشو

 ىلا بح نم يرجب اعيمج اهنافرعي هل ةعطق الجر فاشا لجر نعو
 . راهنلاو ليللا هيلع طرشي مل و ةرذلا ىلإ ةرذ تناك نا كلذكو . فيصلا

 ليللا يف ةعطقلا يف باودلا تعقو مث هدحو راهنلا طرتشي مل فئاشلا كلذكو
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 مرغ هيلع ناك عيض نإف . راهنلا ةفاوش هيلع ىراف . طرش امهنيب نكي مل اذإف
 ةعطقلا نم لكا ناو تلق . اطرش ام وهف راهنلاو ليللا طرتشا ناو عيض ام
 ائيش اهنم لكأف ادهاج ناكو عيضي مل ناو . مرغلا هيلعف عيض نا لاق . ائيش
 . هيلع ءيش الف

 وأ هب قثي لجر هيلا يتأيف مهءايشأ سانلل فوشي ىذلا نعو : ةلأسم
 . هعدي نا هل له . اذكو اذك هئيش نم ذخا نا نالف ينلسرا لوقيف . ةقث ريغ
 هيلع سأب الف كلذب هرما هنا هملعاف ءىشلا بحاص لاس مث هكرت نا لاق
 همهتي الف ةقث نوكي نا الا هللا ءاش نا هيلع سأب الف هعنم ناو هللا ءاش نا
 هملعا اذإف كلذب ءىشلا بحاص ريخيو . ذخأيو هعدي نا سأب الف . كلذ ي
 . هيلع سأب الف هل نذا ق هنا

 هنم عقوف اهفوشي ىتلا ةعطقلا يف لدنجلاب يمري فئاشلا نعو : ةلأسم
 الف كلذ يف همزلي امو مئإ هيلع له . نيرخا موق ةعطق يف هب يمري امم ءىش
 . هجرخيلف لعف نإف مهنذاب الا موقلا ضرأ يف ةراجحلا حرطي

 رونجلا ىف عومجملا لبنسلا ظفحي يذلا بقارلا يف لوقت امو : ةلاسم
 نماض وه مأ هلوق لبقيأ قرح وأ قرس وأ بصقب كلذ فلت ىعدا اذإ ةرجالاب
 نيختسا اذإ هيلعو نيمألا ىرجم يرجي مكحلا ىف هنا باوجلا . مكحلا يف كلذل
 لاومالا ظفح ىلع ليكولاو رجأب يعارلا كلذكو . هنيمي عم هلوق لوقلاو نيم
 نمو . عانصلا مكحك ال ءاوس مكحلا يف ءالؤه لك . رجالاب اهيف فرصتلاو
 . ةرجالاب ةعتمالا لمحم

 تلق ميتيلا لبنس هدنع عضريف صينقلا فوشي لجر يف تركذو : ةلأسم
 اذإ معنف . هريغ نم ذخاي اك ةباقر متيلا لام بح نم ذخاي نا زوجي له
 كلذ نال . ميتيلا ريغو متيلا ىلع هل بجو لبنسلا عيمج ىلع ةرجالا هل بجو
 . كلذ يف لدعلا هبجوي ام ىلع هلبنسو ميتيلا لام حلاصم نم نوكي دق

 افياش امهدحا عطاق اذإ نيكيرشلا ىف لبقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
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 هفشلا ل انا لاق سودلا ءاج املف . هيلع ريغي ملف هكيرش ملعو عرذلا فوشي

 . عجر عرزلا نؤم نم هريغو فياشلا رجا نم هطسق هيلع نا

 ليكولا ةرجا يف نوعبرالاو عبارلا بابلا

 خايشألا بانك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 عيمجو هتعارزو هلام يف هل فرصتي نا الجر لاس لام هل لجر نعو
 ةرجإ هل لاملا بحاص ىلع بج له امسر هل مسري ملو هجالفأ بحشو هرامث

 اذه نوكي وأ امولعم ائيش هل لعجي نا الا ال لاق . ال مأ ةفصلا هذه ىلع
 ناو . هلثم رجا هل نإف . فرصتلا كلذ لثم يف ةرجالاب لمعي نمم رومأملا
 لعج نإف تلق . ةرجا الو ءارك الب يل لعفا هل لوقي ىتح ائيش هل لعجي مل

 ا ابح وأ مهارد امولعم ائيش موي لك وأ رهش لك وأ ةنس لك ف ةرجا هل

 . امولعم ائيش هل ىمس ناك اذإ . كلذ هل تبثي معن لاق . كلذ هل تبني له ارمت
 بر هيلا هملسي نا ريغ نم هل لعج دق م هلام نم ذخأي نا هل لهف تلق

 ذخأي نا لاملا بر هرمأي نا ريغ نم هديب هقح ذخأي نا هل سيل لاق . لاملا

 قوقحلاو تاراجإلا عيمج كلذك . هقح هيلا ملسي وأ

 يعارلا ف نوعبرالاو سماخلا بابلا

 نم هللا ردق ام هل ةاش هيلا لجر حرسف مهمانغا سانلل ىعري عار نعو
 تلقو . انماض نوكي له تبهذو ةاش ترفف رثكأ وأ لقأ وأ ارهش نامزلا
 . هدنع حرست اهنأ رقا ناك دقو . يعم اهح رست ل ةاشلا ةادغلا يعارلا لاق نا

 ل اذإ يعارلا نا ليق دقف هنامضلا يف لوقلا فيكو كلذ يف هلوق لبقي له

 . هيلع نامض الف عيضي
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 تبهذ لاق نا يأرب لوقأف اهنم ةمالعب يتأي ىتحف تلكا لاق نا هنأ انعمس دقو

 ةنيبلا موقلا ىلع لوقاو . اهعيض امو تبهذ اهنا نيملا هيلع نا عيض نكي ملو

 مهنأ ملع ام هنا هتفلح ةنيب مهعم نكي مل نإف . مويلا كلذ هعم اهوحرس مهنا

 . مويلا كلذ هعم اهوحرس

 لاقف ةاش منغلا عم تواف عار اهاعري منغ هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نبل يف اهنبل طلخو اهبلحف اهبلحا ىل اولاقو . نالف ينبل ةاشلا هذهل يعارلا

 ينورما مهنأ لقي ملو نالف ينبل اهنا لاق نإف تلق . هب سأب ال لاق . منغلا
 كلذ نم لكأي الو . هيف طلخ امم الو . ائيش نبللا نم لكأت ال لاق . اهبلحب

 ال هنأ يعارلا ىف ليق دقو . نبللا هيف ناك يذلا ءاعولا لسغي ىتح ءاعولا
 . هريغ لإ اهلكي وأ عيضيف هتيعر نع ماني نأ الا نامضلاب ليق ولو هيلع نامض
 لبقا ناعتسملا ناو اموي منغلا هنع ىعري لجرب ناعتسا ةيرق يعار ىف ليقو
 منغلا لازا اذإ نماض هناف . نامض لوالا يعارلا ىلع له اهنم لكأ دقو منغلاب

 اهيلع هنمأي انيمأ هلثم اهيلع ايوق ناك اذإ يراوحلا وبا لاق . هريغ ىلإ هدي نم

 . نامض هيلع نكي ل همنغ ىلع هنمأي :1

 همزلي هنإف اهرسكيف لبالاو منغلا ىف برضي وأ يمري يعارلا ليقو : ةلأسم

 . همزلي مل . اضعب اهضعب رسكو تمحدزاف هتوصب اهرجز نإف نامضلا

 رهش لك اهاعري انغ الجر ىطعا لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 اهاعري نا ىلع منغلا بحاص هاطعا امنإو اهاعري هل دبع ىلا اهملسف اذكو اذكب
 اهرسك دبعلا نا منغلا بحاص لاقف . ترسك وأ ةاش منغلا نم تتامف دبعلا
 نأل ةنيبلاب الا هديس الو . ءىش دبعلا مزلي الف تفصو ام ىلعف . اهلتق وأ

 . كلذ هل ناك اهنيب بلط نإف عيضي نا الا هيلع نامض ال يعارلا

 نمضي له اهرسكف اهقوسيل ةبادلا ىمر اذإ يعارلاف ا هل تلق : ةلأسم
 كلذب هل انوذأم نوكي نا الا وه لاق مث نمضي هنا رثألا يف دجوي ىذلا لاق
 . هب هل نوذام لاح نم جرخي مل اذإ نماض ريغ يدنع ناك كلذ دمعتي مل و
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 ال هنا هفصن ىعرف مولعم رجاب ارهش ةباد ايعار ىعرتسا نمو : : ةلأسم

 بحاص كلذكو هرجا هيفويف رهشلا لبق اهبحاص اهعاب ناو مامتاب الا هل رجا

 تيعر ام رجا هيلعف لدع يدهاشب هيلع تقحتسا وأ تتام نا اماف . منغلا

 اذكو اذكب ارهش يل عرا لاق اذإ يراوحلا وبا لاق . هنم ءىجي مل هذه نأل

 . هبحاص ىلع ةعجرلا امهدحال سيلف اذكو اذكب رهشلا اذه يل عرا لاق وأ

 يعارلا كرت نإف اقفتي نا الا رهشلا ماتيالا رجا هل سيلف هفصن يعارلا ىعر نإف

 هنإف رهشلا ماتب الا ائيش هيطعي الو رهشلا ةبقب نم هيربي نا هاعرا يذلا هركو

 مت ىتح الا هتاش سبحي نا هاشلا بحاصل سيل كلذكو . يعارلل رجأ ال

 وأ عبس اهلكا اذإف . امات رهشلا ءارك هيلعف هتاش سبحب نأ دارا نإف رهشلا

 ىلع ناك اذإ رهشلا نم هل ىعر ام رجا هيلعف . تتام وأ تقرس وأ تقحتسا

 نإف . رهشلا نم ىعر ام ردقب ءاركلا نم هاطعا اهيلع هقفاوو . اهنيعب ةاش
 .تقرس وأ تقحتسا وأ عبس اهلكأ وأ ةاشلا تتامف اهنيعب ةاش ريغ ىلع ناك
 يذلا يف اذه هلك رهشلا رجا هيفويف الاو اهاعري اهناكم ةاشب يتأي نا هيلعف

 اذكو . اذكب رهشلا يل عرا لاق ناو رهشلا اذه لوقي وأ ارهش يل عرا لوقي

 نا يعارلا دارا مث رهشلا نم امايا اهاعرف اذكو اذكب رهش لك يل عرا لاقو

 . رهشلا نم ىعر ام ردقب ءاركلا نم ذخأيو كلذ هلف . رهشلا مامت لبق عفدي
 هل ىعر دقو عبس اهلكا وأ تقحتسا وأ تقرس وأ ةاشلا تتام ن ا كلذكو

 رهشلا نم ىضم ام باسحب ىعر ام ةراجا هلف . اهنيع ريغب ةاش وآ اهنيعب ةاش

 -رهشلا يل عرا لاق اذا اذهو .. .اهريغ ةاشب يت أي نا الا هجولا اذه يف همزلي الو

 اذه لاق وأ ةنس وأ ارهش لأق اذإ "ظفللا يل اذه يف رظنلا امناو . رهش لك وأ

 .وهف ارهش كتيعرا وأ كترجا لاق اذإ هنال هجو اذهف . ةنسلا هذه وأ رهشلا
 اذ كلذكو . .هنيعب رهنش اضيا وهف رهشلا اذه لاق اذإ كلذكو . هنيعب رهش

 وهف .رهش لك يل عرا لاق اذإو . اهنيعب ةنس يهف ةنسلا هذه لاق وأ ةنس لا

 . رهش دعب رهش
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 لك وأ ةنسلا لاق اذإ كلذكو . رهش دعب رهش وهف رهشلا لاق اذإ كلذكو
 هروث وأ هرامح وأ هدبع لجرلا رجا اذإ كلذكو . ةنس دعب ةنس وهف . ةنس
 اذكب . ةنسلا هذه وأ رهشلا اذه وأ ارهش لاقف ارهش هرجا اذإف . هزيرد وأ

 نا رجتا يذلل سيلف مولعم رجاب فورعم لمع يف اذه ىلع هرجا اذإف اذكو
 رجؤملا كلذ هرك اذإ . هعم لمع ام ردقب هيطعيو هكرتي مث ءاش ام هلمعتسي
 نا رجاتسملا هرك نإف . امهنم ضارت نع الا طرشلا اذه ضقن رجؤملل الو
 رجؤملا دارا ناو ةنسلا وأ رهشلا ةراجا هيلعف . زيردلا نم جرخي وأ هلمعتسي
 كلذ سيلف . ةنسلا وأ رهشلا لبق هزيرد نما هجرخي وأ هتباد وأ هدبع ذخ ي نا

 رجؤملا بأو . رهشلا ةيقب نم هيربي نا رج ًأتسملا هرك نإف . اقفتي نا الا هل

 ال هنإف . لمع ام رهشلا وأ ةنسلا نم لمع دقو هدبع وأ هتباد ذخأي نا الا
 لاق وأ . امهرد اذكو اذكب ةنس لكل وأ رهش لكل لاقف هرجا اذإف هل ةرجا
 نم هجارخا وأ هتباد وأ هدبع ذخأ رجؤملا داراو اذكو اذكب ةنسلا وأ رهشلا
 لمع ام ردقب ءاركلا نم ذخأيو . كلذ هلف ةنسلا وأ رهشلا مامت لبق هزيرد
 وأ ةبادلا وأ دبعلا دري نا رجأتسملا دارا نا كلذكو . ةنسلا وأ رهشلا نم

 ةنسلا رأ ,رهشلا نم لمع ام ردقب ءاركلا نم يطعيو كلذ هلف زيردلا نم جرخي
 ةنس وأ ارهش لاق اذإ اذه ىلع زيردلا ةراجا يف كلذكو . يعارلا لثم وهو
 وأ ارهش لاق اذإ كلذك تفصو ام ىلعف . ةنسلا هذه وأ رهشلا اذه لاق وأ
 رامحلا وأ دبعلا تام نإف . تفصو اك هللا ءاش نا نوكي اذه ىلعف رهشلا لاق

 ءىش مهباصا وأ قرتحا وأ زيردلا مدهنا وأ دبعلا قبا وأ اوقحتسا وأ روثلا وأ
 مهلمعتسا ام رجا ءالؤهف يرتكملا ىلعف . مهل يركملا لعف ريغ نم ثادحالا نم
 هرجا ناكو رهشلا اذه لاق وأ ارهش ءالؤه دحا هرجأ اذإف ةنسلا وأ رهشلا نم

 ءاركلا نم هيطعي هنإف هنيعب نهنم هايا هرجا يذلا ىلع هقفاوو هنيعب ءالؤه دحا
 مث هنيعب مهنم دحاو ريغ ىلع ناك اذإو . ةنسلا وأ رهشلا نم نكس ام ردقب
 ءالؤه .رجؤملا ىلعف قرتحا وأ زيردلا مدهنا وأ روثلا وأ رامحلا وأ دبعلا تام

٤٥٢٣ _



 نإف . ةنسلا وأ رهشلا متي ىتح هايا هنكسي ريرد وأ رامح وأ دبعب يأ نا

 لاقف رهشلا اذه لاق وأ ارهش لاقف هرجا يذلا هرجا دقو ءىشب تأي م
 ىلعف ىلوالا ةراجالا فوي مل ناو . كلذ هلف كسفنل تنا ذخ يرتكلملا

 . ةراجالا مامت هنم رجاتسملا

 داهتجالا الا هيلع سيلف . هديب لمعي ال ريجأ لكو ىعارلا اماو : ةلأسم

 ليق دقو . عيضيف هريغ دي ىلإ ىعرتسا ام ليزي وأ عيضي ىتح نمضي الو
 عيضتف هتيعر نع ماني نا الا نامضلاب ليق ولو . هيلع نامض ال هنا يعارلا يف

 . نامضلا هيلعف نامضلاب لبق اذإ ليقو هريغ لاق . هريغ ىلإ اهلكي وأ
 . هرجا هيفويف كلذ لبق اهعاب مت : ارهش ةباد يف ايعار ىعرتسا نمو : : ةلأسم

 اذه نأل تيعز ام رجا هيلعف " يدهاشب هيلع تقحتسا وأ تتام نا اماو

 . هنم ءىجت ل

 نإف . ةلع نم قبست ملو ةاشلا هيلع تضرم اذإ يعارلا نعو : ةلاسم
 امف اهرمأ يف ةليح ىلع ردقي مل وأ تلكأف اهكرتف منغلا تبهذ اهيلع دعق
 ةعبت هيلع سيلف هقيطيال ام لزن اذإو . عيضي مل اذإ ءىش همزلي الف . همزلي

 . ىلاعت هللا ءاش نا
 هنا ةنيب موقت نا الا نامض يعارلا ىلع سيل لاقو ةيشاحلا نم : ةلأسم

 ركذ ممت ءايشا ددعف عايضلا نع لأس هنا ناليغ نب مشاه لاقو . . عيض

 . عجر . ساعنلا

 يعارلا دبعلا ىف نوعبرالاو سداسلا بابلا

 نكت مل ةاش اهيلا عقو دق اهنا لجرل تلاق منغلا ىعرت ةكولمم ةمأ ىفو

 اهحبذن ىتح لاعت لجرلل تلاقف . اهاعرت يتلا منغلا يف تلخدو اهمنغ نم

 هتعد امل و تلق . ةاشلا حبذ لصو املف هتعد امل وأ اهيلا هتعدف . اهلكانو
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 هحبذ ىف لجرلا اذه مزلي ام موقل ةاشلاو اهولكأو اهحبذف ةاشلا هيلا تعفد
 مزلي امف تلق . اهحبذ ىتح هيلا اهتملس وأ ةكولمملا اهيلا هتعد يتلا ةاشلا
 برل نامضلا ناك ةكولمملا ديس ريغ دحال ةاشلا نا حص اذإف . ةكولمملا

 نامض هلو اهديسل وهف ةكولمملا دي يف ناك امف كلذ حصي مل ناو . ةاشلا
 . اهدي يف امب هريغل اهديس ىلع اهرارقا زوجي الو . كلذ

 نأل لاق نامضلا هيلع طرتشا ولو . يعارلا ىلع نامض ال لاقو : ةلأسم
 . هديب لمع نم ىلع نامضلا امناو . هيلع نامض ال هنيعب ظفحلا هيلع ناك نم
 نامضلا هيلع طرتشي مل اذإ اذه وحن ىلع جرخي هنا يعم هللا همحر ديعس وبا لاق
 ضعب يف نا بسحأو هنيمضت ىف فلتخي هنا ىعمف نامضلا هيلع طرتشا نإف
 . مراغ نماضلاو مزال طرش نامضلا نال نمضي هنا لوقلا

 مههبشا امو . بقارلاو سراحلاو يعارلا نا يعم ديعس وبا لاق : ةلاسم
 . اوعيضي مل اذإ هوسرح ام مهنم عاض اذإ مهيلع نامض ال ليق هنا ىعم

 م ءانع هل بجي ةاش هدنع نم ا اذإ يعارلا ىف لوقت امو : ةلأسم

 . هانع هل هنا تفرع يذلا . ةحص ريغب وأ ةحصب كلذ ناك ال

 هنيفسلا ةزاجإ ف نوعبرالاو عباسلا بابلا

 ةفاضملاةدايزلا نم رحبلا ىف لمعلاو

 ةنيفس ىف هعاتمو وه ةرصبلا نم هلمحي المج ىرتكا نم هللا دبع وبا لاقو
 هنا يرتكملا جتحا نامع دح يف اوراص املف هعاتمو وه هلمحف بيدنرس ىلا

 جرخي الو هعاتم هل لجني نا بلطو اهفرعي الو لبق بيدنرس ىلا جرخي مل

 مقي نا اهيلا هارتكا يتلا دالبلاب فراع ريغ ناك اذإ هللا دبع وبا لاق . هعم
 ردقب ىركلا نم هيلا عفديو نامعب هعاتم هل لجنيو هعم جورخلا ىلع ربجي الو

 . كلذب ةفرعملا لها نم لودعلا يأرب قيرطلا نم اهلمح امل هعاتمو هلمح ام
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 ردقأ الو يتنيفس لفسا ىف اذه هعاتم نا لاق . هنيفسلا بحاص ناف تلق

 ةنيفسلا هذه يف اوجرخ نيذلا جتحاو . ةنيفسلا يف ام لجنا نا الا هليجنت ىلع

 دبع وبا لاقف . مهب عطقو نامعب اوهوتو مهب نامزلا رخأت نامعب اهلجن اذإ
 ماقملا بلاطلا اذهل ناك . هنيفسلا لهأ ىلع ررض اذه نا لودعلا ىأر اذإ هللا

 هضبقي اليكو لكوي نا رمؤيو هلاحب ةنيفسلا هذه يف هعاتم نوكيو نامعب مقي نا

 اهبحاص نإف ةنيفسلا هذه يف هعاتم بطع نا ىرأو بيدنرسب هيلا ملس اذإ

 . هبحاصل عاتملا اذه نمضي

 رهشا ةرشع براق يف رحبلا لمع يف هسفن رجا لجر نعو : ةلأسم
 ال لاق نيرهش هعم لمع املف رحبلا يف لمعي نمم ريجالاو ةامسم مهاردب

 رخا براق ىلإ بهذو فلتلا يسفن ىلع فاخاو رحبلا يف لمعلا ىلع ردقا
 قرغلا يسفن ىلع فاخاو قشنم كبراق تنا براقلا بحاصل لاق وأ هيف لمعي
 يف لمعي رجأتسملا اذه دوع دق ناك اذاف طرشلا مامت ىلع هربجي نا مكاحللأ
 هل مزال طرشلاف هعم هيف لمعلا فرعو براقلا اذه ىأرو لمعلا اذه رحبلا

 كاجلا رمأيلف قشنم ثر اذه براق نا جتحا اذإ اماو . هلمكي ىتح هب ذخؤيو
 . قشنا هنا اولاق نإف براوقلا بويعو لمعلا كلذب ةفرعملا لها نم نيلدع

 الف هلثم يف لمعي ال ثر هنا اولاق وأ فلتلا هيف نيلماعلا ىلع نوفاخي مهناو
 هدنع لمع ام ردق هيطعيو فلتلا فوخ ىلع هلمحي الو . هيف لمعي نا همزلي

 اذه لثم يف لعفي هللا دبع وبا ناك دقو رهشا ةرشعلا هذه نم ةصحلاب

 . نفسلا لمع ىف نورجأتسي نيذلا يراوصلاب

 هينقلا لمع ىف نوعبرالاو نمانلا بابلا

 نا هل زوجي له هدنع نوكتو ثلثلاب وأ عبرلاب اهفلعب ةرقب لمعا نمو

 ام ىلع وأ ليل وآ راهن ىف اهظفحي نم اهعم نوكي نا ريغ نم ىعرت اهجرخي
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 اهظفحي نم اهدنع نكي . و اهجرخا ناو اهوكلمي يذلا مهباود ىف سانلل زوجي

 اهجرخي ثيح اهيلع نم أي ناك اذإف ةرقبلا بحاصل كلذ همزلي له . تعاضو

 هيلع طرتشي نا الا هيلع نامض الو . كلذب سأب الف نمأم عضوم ىف تناكو
 . هادعتف اطرش

 لجر نم ذخا لجر نعو دمحا نب نسحلا يلع ىبا نع بسحا : ةلأسم
 اهبحاص ىلع وأ اهب يأ نا ذخالا ىلعا هدلب نم اهب جرخو هل اهفلعي ةباد

 اذا كلذكو . اهذخأي نا هيلع ناك اهب رمي نا هل نذا اذإ لاقف . اهذخأي نا
 نا هيلع ناك هلمحي نا هل نذا نا لاقف. هيف دري بيعب هدر داراف ارمت هعياب

 . ملعا هللاو هدر هيلع ناك هيأرب يرتشملا هلمح ناو . هذخأي جرخي

 ينتقملا بلط مث عبرلاب ةينق هل ارامح الجر ايطعم ناك لجر نعو : ةلأسم
 ينتقملا عابو كلذ هركف هل عقي ام هيلع دريو هاموقي نا رامحلا بحاص ىلا

 ىرتشا يذلا يرتشملا ىلإ كلذ دعب رامحلا بحاص بلطو رخا لجرل هبيصن

 هبيصن عيبي نا ىبا اذإ هيلع له كلذ هركف امهدحا هصلختي نا ينتقملا بيصن

 ديزي نميف عابي رامحلا نإف تفصو ام ىلعف . امهدحا هرك ناو هل هصلخي وأ

 . كلذ ىلع ناربجيو امهريغ نم و نيكيرشلا نيذه نم هل ناك هبج وتسا نمف

 لجر نعو هلثم رجا هلو لوهجم اذهف جانتلاب ةباد ىنتقا نمو : : ةلأسم
 نا لاقف . عبرلاب وأ ثلنلاب هيبريو هفلعي المج وأ ةرقب وأ ةاش لجر ىلا عفد
 ءاهقفلا نمو . هللا همحر بويأ نب لئاو لوق وهو زئاج وهف مولعم لجأ ىلا ناك
 يذلا نال لاق كلذ يف ةلاهجلا هجو امو تلق الوهجم هآرو كلذ زوجي مل نم

 ال هب اهفلعي نم ناو مولعم ريغ هضوع امهنيب روكذملا بيصنلا نم هذخأي
 . هرادقم ىلع فقوي

 زئاج كلذف فورعم ءىشب فورعم تقو ىلإ ةباد فلع نمو : ةلأسم
 . هانع هلو كلذ تبثي ال لاق نم لاقو
 ىمسم ءىشب وأ اهعبر وأ اهثلثب هتاش لجرلا يطعي نا هركي الو : ةلأسم ِ
 . مولعم رجاب وا
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 . ةاش الجر ىطعا لجر نع هتلأسو يراوحلا ىبا نع بسحا : ةلأسم
 نا كلذكو . فصنلا اهيف يل لاق اهضبقو هيلا تراص املف ثلثلاب هل اهفلعي

 . نم لوق لوقلا فلعي يذلا دي يف يهو ثلثلا ىطعملا ىعداف عبرلاب اهاطعا
 هل نا ىلع ةنيبب يعدملا يتأي نا الا هنيم عم ةاشلا بحاص لوق لوقلا لاق

 . فصنلا وأ ثلثلا اهيف
 فورعم لجا ىلا ثلثلاب اهفلعي ةاش هريغ ىلا ملسي يذلا اماو : ةلأسم

 ناو اهقحتسا نا دعب تجتنا اذإ اهجاتن ثلثو اهثلث هلو تباث هنا ليق دقف
 اهبرل ةاشلا رعبو لودعلا يأرب هانع فلاعللو ضقتني هنا يعمف لجا ريغب ناك
 ةبيط اهيردي نم اهغلبي لثم ىف كلذ ةحابا ف راعتلا ىف جرخي نا الا مكحلا ىف

 وأ ةحابالاو لالحلا قيرط نم كلذ نع نولأسي ال سانلا ناو كلذب هسفن

 . هوجولا نم هجوب
 يرتشملا نا ىلع مهرد ثلثب ةاش فصن لجرل عاب لجر نع : ةلاسم

 اهفلع رخآلا ىلعو نيفصن امهنيب ةاشلا نوكتو فورعم رهش ىلا ةاشلا فلعي
 . ضقتنا اضقانت ناو كلذ زاج اضقانتي مل نا لاقف

 عبرلاب اهريغ وأ ةرقبلا ينتقي لجرلا نع ةملسمو رهزا هلأسو : ةلأسم
 لاق . اتقو هل تقوي مل ام همساقي لاقف ينمساق لوقي مث نيرهش هعم ثكمتنف

 ينتقملا لاق اذإ يراوحلا وبا لاقو . اهلثم رجا هل امنا اهلثم ىف هللا دبع وبا
 يذلا ىلعو نيملا هيلعو ينتقملا لوق لوقلاف ينتقملا ركناو ةنس ىلإ هل تقو هنا

 هيلعو ينتقملا لوق اضيا لوقلاف . رهش ينتقملا لاق اذإو ةنس ىلإ هنا ةنيبلا ىنتقا

 هلو يتنتقملا لوق لوقلاف يعدملا وه هنال ةنس ىللإ هنا ةنيبلا يتنتقملا ىلعو . نيمبلا

 امهرد رشع ىنثا ةاشلا وأ ةرقبلا هذه ةميق نا كلذو ةنسلا نم رهشلا رجأ
 فصنو قناد ارهش رشع ينثا نم رهش رجا هلف مهارد ةثالث كلذ نم عبرلاف

 لجالا ىف ىنتقملا لوق لوقلاف ةنس ىلإ ىنتقملا لاقو رهش ىلا لاق هنأل ينتقملل
 . ةنسلا يف رهشلا رجا هلو رهش لىا هنا
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 اهنمث عبر الا ينقملا كلذ هركو اهعبر يل نال محللا عبر ذخا ينتقملا لاق ناو
 اهموقي وأ اهنمث ىلع امهنيب اقفتا ناف اهنمث عبر الا هل سيلف اهحبذ ىلع اقفتي مل نإف
 كلذو كلذ عبر هلف نمثلا نم تغلب امف اهيلع يدون الاو هب نايضارتي دحأ

 اذإف نينسلا ر روهشلا نم فورعم لجأ ىلا ثلثلاب وأ عبرلاب ةاش هانتقا اذإ
 مهارد هنلث و هعبر ذخأيو ةادانم وأ هب ايضارتي ام ىلع اهوموق لجالا غلب

 . نمثلا نم هبيصن الا هل سيلف الاو اهحبذ ىلع اقفتي نا الا
 ارهش هدنع تثكمن فورعم ءىشب نيتنس ةباد الجر ىتقا لجرو . ةلأسم 5

 عجرا ىتح ةبادلا ينفكاف امايأ بيغا نا ديرا ينا ةبادلا بحاصل لاق مث لقا وأ
 لجرلا هعزانو ةبادلا ذخأيل ءاج مث رهشا ةعبرا رخآلا باغو . ةبادلا ضبقف
 ةعبرالا ةصحب ةبادلا بر ذخأي ملسمو رهزا اعيمج الاقف نيتنسل ءاضقنا دعب

 ر العج و اب وأ مهسب اهفلعي 7 ةباد ذخا نّمعو : ةلأسم

 العجي ىتح اذه حلصي الف تفصو ام ىلعف . اضقانتي وأ امماتت نا حلصي له
 ةقرفلا دعب نم امهنا وأ كلذ ىلع ايضارت ناو هانع هل امناو . هيلا ىهتني اتقو هل
 . هؤانع هل ناك اضقانت ناو كلذ زاج

 ىبا باتك يف تدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 نم ديعس يلا نع اذه نا بسحا هطخب عابنز نب دمحم نب هللا دبع دمحم
 لجا ىلا ةبادلا نم ىمسم مهسب باودلا ىف ةينقلا ىف فلتخا دق لاق هدر
 ىلا اهنم افورعم امهس ةبادلا فلع ىلع ةرجالا تناك اذإ لاق نم لاقف مولعم
 زوج ال لاق نم لاقو زئاج كلذف نينسلا وأ روهشلا وأ مايالا نم مولعم لجا

 لعلو فورعم ءىشب وه سيلو . ةبادلا نم لوهجم كلذ نال اماتي نا الا كلذ
 رج ًأتسملا قحتسي الف . رهشالا وأ مايالا وأ نينسلا يضقنت :ت نا لبق فلتت ةبادلا

 ريجالا قحتسي الف كلذب لوقي نم لوق ىلع كلذ تبث اذاف هانع لطبيو ارجا

 . امهس ةبادلا يف
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 قحتسا لجالا ىضقنا اذإف هيلع عطوق ىذلا لجالا يفوتسي ىتح ارجا الو

 كلذ زيجي ال نم لوق ىلعو كلذب لوقي نم لوق ىلع ةبادلا يف ةصحلا ذئنيح
 ىلع اعطاقت اذا ليق دقو . ةبادلا بر ىلع هلثم رجا ةبادلا يف لمع اذإ هل امناف

 كلذ نا اهيف لمعلا ىف لخدو فورعم لجا ريغ ىلع اهنم ةصحب ةبادلا فلع
 . رظنلا نم كلذ جرخي الو اريثك وأ اليلق ةضحلا هلو زئاج

 ىلا عبرلاب هل اهفلعي ةباد رخآ دنع نم ذخا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 كلذ ىف دجوي هنا يعم لاق . لجألا لبق تام مث . مولعم ءىشب مولعم رهش
 كلذ ناك اهفلع هيلع هنا لاق اذإ لوقلا اذه ىلعف كلذ تبثي ضعبف فالتخاب
 نوكي كلذ لاق اماتيا اوناك نإف تلق . هلام لثم هتثرولو . كلاهلا لام ىف
 هنا ىلع لاق ناو . هتصح ذخا تقولا ءاج اذإف . هنم كلذب ماقيو هلام ىف
 اهفلع دق ناك نا ىنع ام ردقب هل نوكي نا يدنع هبشاو ينبجعا اهفلعي وه

 اذه ىلع ةصحلا ثلث هل ناك ثلث ناك ناو ةصحلا عبر هل ناك مايالا عبر
 هل تلق . رظنلا ىف لاح ىلع هانع هل نوكي هنا لوالا ىف ضعب لاقو نوكي
 يعم لاق . لوالا لثم كعم ناك فورعم تقو ىلإ اطرش هل طرتشي مل اذإف
 ىنع اذإ هينع نم عبرلا هيف هلإ نا هيف ىنع اذإ لاق نم لاقو هانع هيف هل هنا

 . مهطورش ىلع نوملسملاو هيف
 اهبكري نا ىلع لجرل ةباد فلع لجر نعو تاباوجلا ضعب نم : ةلاسم

 هغالبا هيلعف ةبادلا تتام اهبكري نا داراو ةنسلا تضقنا املف . هامس دق دلب ىلا
 . ةبادلا فلع نمت وأ دلبلا كلذ ىلا

 امهفلعتل نيتاش موق نم تذخا ةأرما نع نسحلا نب دمحم باوج : ةلأسم
 اهجوز دنع منغلا تفلخو ةأرملا تكله مت انامز ةأرملا دنع منغلا تيقبف ثلئلاب
 نا بحا مهل لاقف اهباحصا ىلا منغلاب لصو لجرلا نا مث . اهثلث تفلخو
 ال هل لاقف يمنغ ذخا عجرأو يتيب ىلا لصا ىتح مكعم منغلا هذه اوكسمت
 . عجري مل و ماقاف لجرلا جرخو . منغلا هنم اوضبقو مهيلع حلاف لعفت
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 مهنيب اورواحتف امهنبل لكأيو امهفلعيل نيتاش بلطي رخا لجر مهيلا لصو مت
 نيتاشلا دحاب بيذلا عقو نا ىلا هدنع ناتاشلا تثكمف نيتاش هيلا اوملس مش

 عيمجو اهرخا ىلا اهلوا نم منغلا هذه ةصق نم تفصو ام ىلعف تتامف اهرقعف
 منغلا هذه ثلث تبجوتسا دقو تتام ةأرملا هذه تناك نإف اهيف تحرش ام

 ةثرو اهل ناك ناو . اهجوزو اهتنبال اهتثرول وهو اهيف هتبجوتسا ام هلف اهفلعب
 اهباحصال منغلاف' جوزلا باغو اهباحصا ىلإ منغلا عفدف ج وزلا عجر نإف مهعم

 لجر ىلإ اوملسو منغلا باحصا موقلا عجر نإف اهتثرول وهو ةأرملل اهثلئو
 ىلعف . ةأرملل ثلثلا منغلا نم هيف امم يهو امهادحا تفلتو نيتاش منغلا نم

 اهثلث اهيف ةأرملل يتلا بيذلا رقعب لجرلا عم هاشلا هذه ثلث نامض موقلا

 هتثرولف غلب مهيفو ماتيا مهيف ةثرو فلخو كله بئاغلا لجرلا ناك نإف . اهفلعب

 يتلا منغلا هذه ثلث نم هتجوز نم هتصح نم مهدلاول عقي امم مهبيصن
 ثلثلا ةيقب اوعفديو . منغلا باحصا مهيلا هوعفدي . منغلا هذهل اهفلعب اهتقحتسا
 كباتك ىنعم بسح ىلع ابتك امف منغلا هذه مهل تفلع ىتلا ةأرملا ةثرو ىلا
 تدرا نا كلذ حرشاف . نحن همهفت مل ىنعم تنا ديرت نا الا منغلا هذه ىف

 ثلث نا انباوج اذهف تبتك ام ىلع اماو . هبسح ىلع باوجلا نوكي ىتح
 يقابلاو هللا باتك ىلع اهتثرول وهو اهفلعب تقحتسا امب ةأرملل منغلا هذه

 لبق نم ثلثلا اذه نم هثاريم كله يذلا اهجوز كلذكو . منغلا باحصال

 نوكيو كلذ نم قحتسي امب مهسلا كلذ لدع ىلع مهملا عفدي هتجوز نم هثاريم

 . كلذ نم ىلع هضبقو ثلثلا اذه ةميق نم يضر امب غلابلاو كلذ نم صالخلا

 يذلا لجرلا عم تغلب دق يتلا ةاشلا نم ةأرملا ةصح صالخ موقلا ىلعو
 . ةاشلا هيلا امهوعفد

 ثلثلاب هريغ نم اشبك ىنتقا نميف دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم
 نيملا نوكي فيك كلذ ىلع هنيب بلطف هعايض ىعدا مث هللا ءاش ام هفلعف
 . هفلتل ادمعتم هفلتا الو هيف هناخ امو . هدي نم عاض هنا فلحيف
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 اميف هنم باوج وهو نسحلا يبا طخب وهو رثألا نم هريغ نمو : ةلأسم
 اهذخا ةبادلا بحاصل ادب مث عبرلاب ةباد لجرل فلع نم كلذكو تلق بسحأ

 . اهفلعي يذلا عم اصقن تدادزا اهلعل وأ ةدايز ةبادلا يف نيبتسي نا لبق نم
 لجا ىلإ اهنم عبرلاب هل اهفلعي ةبادلا هذه هيلا ملس ناك نإف تفصو ام ىلعف

 لجألا ىلإ اهل فلاعلا دنع ةبادلا كرتي ءاش نإف اهعزتني نأ هل ادب مش مولعم

 . كلذ ىلع اقفتا نا اهعبر ةميق هيطعيو هتباد ذخ أي ءاش ناو . امهنيب ناك يذلا

 ناو هتبثيو طرشلا اذه بجوي نم لوق ىلع اذهو . كلذ ةبادلل فلاعلا داراو
 ىلع هانع فلاعللف اهذخا اهذخا ةبادلا بحاص دارا ىتمف لجا ريغ ىلا ناك

 . باوصلاب ملعا هللاو ةعنصلا كلت لها نم لدعلا لها ىري ام

 اهفلعي نا ىلعو اهعبرب هل اهفلعي ةرقب الجر ىطعا لجر نعو : ةلأسم
 نم تجتن اهنال ةرقبلا برل جاتنلا لاق . ةنسلا لبق ةرقبلا تجتنو ةنس هل

 . اهعبر اهل فلاعلا قحتسي نا لبق

 ذخأ هدلاو ءاج تنمس املف ةاش ايبص ىتقأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 ريغلا لام ملسي ال هنا يعم لاقف . كلذب ةاشلا بحاص ىربي له . هبيصن

 كاح كلذب مكحي وأ هريغو هدلاو نم لدعلاب هذفني نا هيلع نمتأي نم ىلا الا
 .هيزجي هنا يدنعف . همكح تبثي لدع

 لجرلا ينقي لجرلا ىف يدنع اميف نسحلا نب دمحم نسحلا يبا نع : ةلأسم
 اهفلعي نا الجا كلذ ىف ادحي نا الب ةفورعم ةصحب باودلا نم ائيش وأ ةاش

 كلذ ىف ينتقملا عجري امناو . تبثي ال كلذ نا اذكو اذكب لجالا كلذ ىل
 لاق اضعب نا بسحاو لاق . الجا الجا اذإ فالتخالا امناو . هلثم رجأ ٢

 فورعم رجاب اهفلع ىلع هعطاقي هنا كلذو فورعم رج أب الا كلذ تبنيال

 يذلا نبللاف تلق . الجا الجا اذإ كلذ زاجا ضعبو لاق . فورعم لجأ ىلا
 لبق زجي امو زازجلل رفو دق رعش نم ةاشلا ىف ناك امل لاق ةاشلا يف نوكي
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 رعشلا نم ناك امو . ةاشلا بحاصل وهف نبل نم اهيف ناك امو لجالا لحم

 امو . هتصح ينتقملا قحتسي نا دعب نم لجألا دعب نم رفوو رازجلا رقي ل و

 تلق . صصحلا ردق ىلع امهنيب هلك كلذ دعب اهنبلو كلذ دعب هاشلا تجتن
 كلذ يف هيلع له ائيش هنم قحتسي نا لبق نم ةاشلا نبل نم ىنتقملا لكأ امف
 نبللاب ةاشلا بحاص هبلاطي مل و هبلق هيلا نئمطي امم كلذ ناك اذإ لاق . نامض
 نم يقب ام كردي هنإف . هلكأي نا لبق نم نبللاب ةاشلا بحاص هبلاطي نا الا
 . كلذ يف سانلا نيب فراعتلا ىلا ناعجري لاقف كلذ يف هيلع مدق اذإ هتاش نبل

 كلذ يف سانلا ىلع ام امهيلعو . كلذ لثم يف سانلا لعف نم هيلع مه امو
 اهفلعيو . اهنبل لكأي ةاش هحنما ول كلذكو هل تلق . كلذ يف سانلل ام امهلو
 لوقأف هيلع عجري مل ام معن لاق . كلذ هلكأف . فلع الب اهنبل هل بهو وأ هل
 ةعجرلا هل ناك هيلع عجر نإف . هكلهتسي نا لبق هيلع عجري مل ام لالح هل هنا
 . هيف ةعجرلا هلو لوهجم هنال هيف

 يعم لاق . فورعم مهسب باودلا يف ةينقلا نع ديعس وبأ لئس : ةلأسم
 ىمس ولو باودلا يف ةينقلا تبثت ال هنا ضعب لاقف كلذ يف فلتخا دق هنا

 اذإ تباث هنا لاق نم لاقو . طرتشي مل وأ تقو ىلإ طرش فورعم مهسب

 مهسب ىمس اذإ تبثي هنا لاق نم لاقو فورعم رهشو فورعم مهسب ىمس
 لوق ىلعو ةفورعم ةنس الو . فورعم رهش ىلإ مهسب مسي مل ولو فورعم
 . هانع هل نوكي تبثي ال هنا لوقي نم

 ثلثلاب يهو جاتنب ةاشلا تءاج نإف تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 فالتخا كلذ يف لاق ال مأ اهجاتن ىفو اهيف همهس هل تبثي مولعم لجا ىلإ

 . ملعا هللاو تفرع ام ىلع
 عفدو كلذ ىلع امماتتو عبرلاب وأ ثلثلاب ةباد ملس نم تلق هنم : ةلأسم

 يذلا لاق . ال مأ ةعجرلا هل نوكي نينسب كلذ دعب عجر مث ةميقلا ثلث هيلا

 ةمولعم ةدم ىلإ نكي مل ناو امهيلع تبث ةمولعم ةدم ىلإ ناك نا هنا تفرع

 . ملعا هللاو ضقنلا كلذ يفف
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 هيلا ةعوفدملا اهفلعو ةباد ثلثلا نم هيلا ملس نا تيارا تلق : ةلأسم

 نال ةعجرلا هل نا نظا اذك لاق . ال مأ كلذ هل نوكي هيلع داع مث نينس

 كلذ ف زوجت ةعجر رلاف حيحص ريغ ناك اذإو . حيحص ريغ لصالا ف لعفلا

 . ملعا هللاو

 ريجالاو مرغلا عناصلا هيف مزلي اميف نوعبرالاو عساتلا بابلا
 كلذ ىف ةرجالا ىفو مزلي امو فلتلا ايعدا اذإ

 حصو هلمع مت دقو ةبشخ ىلع نم بوثلا قرس اذإ جاسنلاو : ةلأسم
 هللاو هدر هيلع ناك ءاركلا ذخا دق ناك ناو هل ءارك الو هيلع مرغ الف كلذ

 تفرع اذه وحن هريغ وأ جاسن نم هديب لمعي يذلا يف اذهو . باوصلاب ملعا
 . باوصلاو قحلا قفاو امب الا كلذ نم ذخأت الو

 قرس هنا ىعدا اذإ تاعانصلا باحصا نم هريغو عناصلا كلذكو : ةلأسم
 نيبتسي وأ هريغ وأ بقن نم قرسلا ةمالع حصت نا الا قدصي مل فلت وأ
 همزلي ال كلذ دنعف كلذ وحن وأ صوصل وأ قرغ وأ قرح نم ةحئاج هتنع هنا
 نامضلا هيف همزلي اميف هارك هلف عاض مث عناصلا اذه لمع اذإو . نامضلا

 . ءارك هلمع يف هل نكي مل هيف همزلي مل امو
 . عايض ريغ نم فلتف ءاركب ائيش لمحي لجر ىف ةيشاحلا نم : ةلأسم

 هل لاق نم مهنم فالتخا هيف لاق . لمح ام ارك هل له هريغ نم فلتلاو
 هريغ نم فلتلا حصي مل ناو بجي ميلستلاب ءاركلا لاق نم مهنمو كلذ ردق

 . عجر . ن امضل ا همزل

 هل ىنبف هل لخن ىلع راثآ ةتس هل ينبي الجر رجاتسا لجر نعو : ةلأسم
 اذه ري مل و راثآ ةثالث دري نا هيلع امنا لاق . همدهف ثيغلا ءاج مث راثآ ةثالث
 . ثيغ اهرسك مث ةئامسمخ هل لمعف ةنبل فلا هل لمعي نا هرجاتسا اذا نبللاك
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 امنا رادجلاو هلدب هيلعف . هنم قشنا ام نبللا نال ةنبل فلأ هيفوي نا هيلع ناك
 فيضملا لاق . هنم هضبقو لمع ام هيلا ملس ناك نوكي نا الا قشنا ام هنم دري

 اك وهف عفرلاو ضرعلاو لوطلا نم راثالا عرز ىمس اذإ معن رثؤملا وبأ لاق
 نكت مل نإف . رسك مث ىنب هنا حص اذإ هنا كلذو معن لاق هريغ نمو . لاق
 هعرزي نا لبق ءانبلا قشنا ناو هل ءىش الف ىنب هنا حصي مل و ةيقاب نيع هل

 ةياور . هلدب هيلعف نبللا قشنا ناو قوقشلا در هيلعف يرتكملا هملعيو هضبقيو
 يذلا عناصلا سانلا بذكأو . ملظ ىنغلا لطم لاق هنا ع يبنلا نع ليقو

 . هديب لمعي

 دبع دمحم يبا باتك نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 هسبلي ابوث ىرتكا لجر نعو ديعس يلا نع هطخب عابنز نبا دمحم نب هلل
 بوثلل يرتكملا نامض نع فقاو اناف همزلي له بهذ بوثلا نا جتحا م
 لاو ىركلا يطعي نم سيل ءاركلا ذخأي نم نمضي امنا لوقا هبو ظفحن امناو
 فلت يعدي مث ءاركلا يطعيو يرتكي نميف فلتخا معن لاق هريغ نمو . ملعا
 هنال نمضي لاق نم لاقف . كلذ هل حصي نا الب هريغ وأ تومب هدي يف ام
 نم لاقو . نومضم ءىشب لقتعم نهرلا هبش امناو ةنامالا ريغ ىلع هدي ي

 ال رجالا ذخأي نم ىلع نامضلا امنأو أرجأ ذخأي ال هنال هيلع نامض ال لاق
 الا هيطعي نم الو رجالا ذخأي نم ىلع نامض ال لاق نم لاقو . هيطعي نم
 نم كلذ ريغ الو . . عيبب نماضب سيل هنال نيمالا ةلزنمب وهو . عيضي نا

 ىلع ال هدي لمع ىلع رجألا ذخأي نم نمضي امنا لاق نم لاقو . تانماضملا
 لكو . ريثك فالتخا كلذ يفو . هديب عناصلا وه امناو . هلمح الو هتباد لمح

 . ىلاعت هللا ءاش نا قحلا ليوأت ىلع جرخي كلذ

 له رسك مش . هيلع رجزي لجر نم اروجنم ىرتكا لجر نعو : ةلأسم
 لمحب مل اذإ كلذو معن لاق هريغ نمو . هنمضي مل هلمع يف رسك نإف همزلي

 . رجزلا ىف هلثم ىلع لمحي ام قوف هيلع
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 نم غرف املف مهارد ةرشعب لجرل نيراوس غاص غئاص نعو : ةلأسم
 غئاصلل سيلف نيراوسلا قرسف صل ءاج وأ . غئاصلا لزنم قرتحا نيراوسلا
 . هيلع مرغ الو لعج

 غياصلا ىلع له ةغيصب غئاص لجر ىلا عفد لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . نامضلا هيلع ىرأف رجاب لمعي لماع لك ىلعو انماض هارا معن لاق . نامض

 هبكرتل ارامح ترجأتسا نإف لاق . معن لاق . صوصللاو قيرحلا نمو .

 تضرع نإف تلق . تام نا نماضب تسلف قوسلا ىلإ كلذك هلعجب ,

 ِ . كيلع مرغ ال لاق هلتقف ءىش وأ هتلتقف ةبشخ هل
 قرحلا وأ قرسلا ةعلسلا ىلع حصيف ءاركلاب لمعي يذلا يف لاقو : ةلأسم

 نامضلا هنع لاز دق هنال لمع ام رجا هل سيل لاقف ةفئاط اهنم لمع دقو

 . ءىش هل نكي ل نامضلا لاوزلف

 ةعلسلا نم صقن امل نماض وهف ءاركلاب هديب لماع لك لاقو : ةلأسم
 . نيزاوملاو ليياكملا نيب لمتحي ال اناصقن ناك اذإ

 عاض اذإ نامضلا مهيلعف رجألاب هديب عناصلا اماو ديعس يبا نع : ةلأسم
 كلذ ناك . قيرحلا وأ بقنلا رهظ اذإف هل ليق . رذعلا نيبي نا الا ءىشلا
 وأ ةقث ناك ن اف هل تلق يدنع اذكه لاق . عناصلل رذعلا ماكحا بجوي امم

 نوكي له رجألاب منغلا حبذي يذلاف هل تلق . كلذك هلعجي هتيارف ةقث ريغ

 رجالاب هغبصي ام غاص اذإ غياصلاو تلق . يدنع اذكه لاق . عناصلا ةلزنمب

 لاق . هللا نيبو هنيب اميف نامضلا نم املاس نوكيو . مكحلا يف " نوكيا

 . يدنع اذكه

 لثم هنم ءزجب ائيش لمع نمو نسحلا يبا نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 فقرسلا حص نإف ةرجالاب لمعي نم ليبس هليبسف هفلت ىعداف عبرلاب هلمعي ملظع

 ةفورعم ةرجا هل سيل هنال كيرش هنا ليقو . ملعا هللاو مكحلا يف مرغلا مزلا الاو

 . ةرجا هل قبي مل و اعيمج امهلام فلت هنأل هيلع مرغ ال نيمألاو نيمأ كيرشلاو
 . قح هيف هل ائيش فلتا الو هناخ ام هللاب انيمم فلح هكيرش همهتا هنا ليقو
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 نامضلا نم ريجالا هيف مزلي اميف نوسمخلا بابلا

 اهذخا ىلع اهلها ردقي ال يتلا ريمحلا وأ يراوضلا رقبلا يف لوقت امف تلق
 اهبرج لاح يف ترسكف اهودرطي نا ىلع ءاركلاب نيلجر وأ الجر اورج ًأتسيف
 ام ناك اذإ لاق . نامضلا مهيلع نوكيأ . تقرغف هيف تعقوف ءام اهاقتلا وأ

 . ملعا هللاو نامضلا مهيلعف هيف اهادرطي امه يذلا لاحلا يف تركذ امب اهباصا
 در ىف رسكيف رخالا اهدرطي مث ىيعيف اهدرطي امهدحا ناك نا تيارا تلق
 . نانماض امهالك لاق . اعيمج نامضلا امهمزلي مأ انماض هدحو نوكيا يناثلا
 نا مهورما دقو نامضلا مهمزل مل تلق ملعا هللاو لعفلا يف ناكيرش امهنال
 دق مهنا ىرت الا لاق . ديدشلا درطلاب الا ذخؤت ال اهنأ اوملع دقو اهودرطي

 نيح ىف لومعملا فلت نا نامضلا هيلع نأ رجأب لمع نم لك ىلع اوبجوا
 ةرجالاب لمعي وهو اهل هقش نيح يف ةبشخلا تباغ اذإ راجنلا يف اولاق لمعلا
 هوحنو اذهف هتراصق نيح يف بوثلا قرخنا اذإ راصقلا كلذكو نامضلا هيلع نا

 يدنع باودلا درط نم تركذ اميف نارجأتسملا ناذهو نامضلا هيف مهيلع
 . ملعا هللاو تاراجالا هذه لثم

 الجر عدوا لجر نع هللا هيضر ديعس نب دمحم ديعس ابا تلأس : ةلأسم

 تباغ اهنا ىعداف عجرو اهب جرخف ثلثلا اهئارك نم هلو اهيلع رفسيل هل ةباد

 يعم لاق . اهبحاص ىلا اهلصوي نا همزلي الو كلذ يف هلوق لوقلا نوكي له
 نم هيربي ام هل حصي نا الا نامضلا هيلع ةرجالاب لماعلا ةلزنمب ليق دق هنا
 ةنامألا ةلزنمب هدي يف يهو نماضب سيل هنا ليق هنا بسحاو . كلذ بابسا

 . يطعي وه امنأو ارجا اهسفنب اهيلع ذخأي سيل هنال

 اذإف رجالاب لماعلا اماو هللا همحر دمحا نب نسحلا ةيشاحلا نم : ةلأسم
 ليق دقو هيلع مرغ الو . هل ةرجا ال لوقلا رثكاف هيف رجؤتسا ام عايض حص

 دق ناك نا ةرجالا هلو مرغلا هيلعف . هاوعد الا كلذ حصي مل ناو ةرجالا هل
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 نع دجوي ام ىلع لمح ام ردقب ةرجاب مهارد لمح ىذلا اماو . كلذ لمع
 ٍ ر . ملعا هللاو هل ةرجإ ال ليق هللا همحر بوبحم نب دمحم

 ىتح المع لمع هديب لمعي نمم لماع يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم
 وأ قرغ وأ قرح نم مرغلا نع رذعلا هيف هل امم ةفا هيلع تتا مش . هنم غرف

 . هنم غرف دق ناك ولو عاتملا بر ىلع هل لعج ال هنا قرس

 . كله ام نامض هيلع سيلف اريجا لجرلا رجأتسا اذإو : ةلأسم
 عيض اذاف دسفي وأ عيضي نا الا انامض ريجالا ىلع ىرا ال لاقو : ةلأسم

 . ةرجإ اهيلع ذخا دق هنال نمض دقف دسفأ وأ
 ةرج هيلا ملسو ًالمع هل لمعي الجر رجأتسا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هيف هرجاتسا المع هب هل لمعي ديدحلا نم ائيش وأ . ءاملا اهب ىقتسي ةبرق وأ
 لاق . كلذ نامض ريجالا مزلي له . رجاتسملا هيلا هملس يذلا اذه عاضف
 ىنعم ال هنال هدي يف ةنامالا ىنعم ىلع تفصو ام ىلع جرخي اذه هنا يعم

 ةلالا رجاوي مل . هسفنب رجوتسا هنال ةرجإلا ىنعم يف هيلا تملس يتلا ةلالل
 تاذ نم ريجالا هعيض نإف ةل تلق . كلذ نامض همزلي الو اهب لمعي يتلا

 ثدحف هلثم لمعب كلذ لمعتسا اذإ هنا يعم لاق . كلذ نامض همزلي له هسفن
 كلذ لثم يف هلثم لعف ىدعت اذإو . نامض هيلع ىل نيي ل كلذ نم ثدح هب

 رجأتسا نإف هل تلق . يدنع نامضلا ىنعم همزل . هظفح يف طرف وأ هعيض وأ
 عايض ريغ نم هرجأتسا يذلا اذه , امداخ وأ ةباد وأ ءانأ لجر نم لجر

 يف فلتخم هنا يعمف لاق . ال ما كلذ نامض همزلي له . هل رجأتسم .

 هدنع نم عاض ناف تلق هذخأي الو رجألا يطعي هنال اذه لثم يف

 نامض همزلي هنا يعم لاق . نامضلا همزليا هفلتو هعايضل دمعتلا " ش

 . اهنامض همزل هتنامأ عيض نم هنال كلذ

 جرخو فصنلاب رحبلا ىلإ ةبادو هرامح الجر ىطعا لجر نعو : ةلأسم
 عيض نا يعارلا نا انعمسف نامض هيلع له تلق . هدنع نم تعاضف اهب
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 جاسنلا وأ غياصلا لثم ءاركلاب لمعي نم لك كلذكو . نامضلا هيلع نا
 نكي نإف . كلذب ههبش اذه ىرا ينأكو . مرغلا مهمزل اوعيض اذإ راصقلاو
 ءىشب تفلت وأ تقرس تناك ناو . نامضلا هيلع فاخا يناف عيض لجرلا

 تناك نا كلذ يف تنأ رظناو انامض هيلع ىرأ سيلف عايضب هلبق نكي م
 اههبشي سيلف كلذ سايق نكي مل ناو . كلذك يهف هتسق يذلا سايق
 . ساقني الام تسق دق انأ يلعلف اهرظناف

 ىلع نامض الو اهنم ظفحلا ىلع ردقي اهنا يل نيبي الف ةمرلا اماو : ةلأسم
 ةنايخلا وأ عايضلا ىلإ دصقي وأ وه عيضي نا الا ةمرلا لكا ىف يدنع عاصلا

 . هلعف ىلإو هيلا كلذف
 عفدت ىتح كيلا هعفدا ال لماعلا لاق اذإو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 بهذيو نامضلا هيلعف ءاركلا ضبقي نا لبق عاض ناف هل كلذ نإف ءارك يلإ
 نمضي الف كلذ ىف رذعلا حصي نا الا هنمث يقب ام عفديو نمثلا نم هؤارك

 . عويبلا ىف كلذكو . ءارك هل نوكي الو
 رادجلاو قيرط بنجب ارادج هل ينبي الجر لجر عطاق اذإف هل تلق : ةلأسم

 . كلذ هل دحو قيرطلا ىف كءانب لخدت ال كنا هيلع مدقتف عطاقملا لام ىف ناك

 . رادجلا بحاص هيلع فقو رادجلا ىنب املف هانعم فرعي هنا ينبي يذلا رقاو

 ىلع كلذ نوكيو هتلازا همزلت الو . هكرت هعسي له قيرطلا ىف لخاد وه اذإو

 مزاللا ىنعم ىف هثدحا يذلا ىلع هتلازا يعم لاق . هجولا فيك مأ هانب يذلا
 مكحلا ىنعمل ذوخأم وهف اذهل رادجلا ناك اذإ مكحلا ىفو هللا نيبو هنيب اميف
 هذخأت مل ام مثا هيلع نوكي ال نا وجراو . قيرطلا ىف هل ةجحلا توبثل هتلازاب
 مل فاقس ةيقاس ىلع رمي رادجلا ناك نا كلذكو هل تلق . كلذ ىف ةجحلا

 ررض نيي مل اذإ ةيقاسلا ىلع فقسي نا رادجلا بحاصل زوجي اذه لبق نكي
 نا هل سيل مأ عافترالا وأ ضرعلا ىف قيض نم ةيقاسلا يف ياجلا ءاملا ىلع
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 ام اذهو مهلاومأب عافتنالا سانلا عنمي ال هنا يعم لاق . كلذ يف اهيلع ثدحي
 رادجلا بحاص عطاق اذاف تلق . نيبررض مث عقي مل ام ركانت ريغب سانلا لزي مل
 فاقسلا قييضتب ةيقاسلا رضت ال هل لاقو & فاقسلاو رادجلا ءانب ىلع نايطلا
 بحاص ءاج مث ىنبو . ةيقاسلا ىلع فقسي نايطلا ماقف . ادح هل دجي مل و اهيلع

 نم ىلع كلذ مأ كلذ ةلازإ هيلع له قيضلا هيف فاقسلا اذإو . هرظنف رادجلا

 كلذ يف ةجحلا عنتمي مل ام لزي مل نا رادجلا بحاص ىلع مثا الو . هثدحا
 . قيرطلا ىنعم يف لوالا لثم اذه نا يعم لاق . كلذب تماق اذإ

 ءاركلا نم هل ناك قيرطلا ضعب ىف رسكناف المح لمح نم لاقو : ةلأسم
 ءارك ذخاو عيض امو مرغ عيض ناك نإف . هديب لماعلاك هسيلو لمح ام ردقب

 . لمح ام
 ةباد ريعتسي وأ ةباد رجأتسي لجر نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اما لاق . ةعبت كلذ يف هيلع له هيف لمعلا يف وأ قيرطلا نم هدي نم رفنتف
 اماو . ءيش كلذ يف هيلع سيلف ىرقلا نيبو ىرقلا يفو ةعيضلاو قيرطلا ىف
 كلذ يف امرغ هيلع رن مل و . كلذ ىف هلحتسي نا بحاف هريغ تيب وأ هتيب يف
 ءاش نا ءىش هيلع سيلف كلذ نم هلحتسيو هلأسي مل ناف تلق . ةعبت الو

 لجر ىلا حرط لجر نع ديعس وبا لئسو عرشلا نايب باتك ىلا عجر هللا
 هءارك ذخاو هل هغبصو غبصلاب هجزمو ءام هيلا حورطملا قرسف هل هغبصيل ابوث
 ىلع نامضلا نا يأرو كلذ هيلع رن ملف نامض بوثلا بحاص ىلع له
 ىلوالا لثم نوكي له هقرس دق غبصب هل غبص نا تيأرا هل تلق . قراسلا
 همزلي ملو . ىلوالا لثم اهتيأرف قورسم غبصب هل غبص دق هنا هعم حص اذإ
 زوجي لهف هل تلق . اذه لثم ىف قراسلا ىلع نامضلا ىأر امناو غبصلا نامض
 . زوجي ال مأ هقرس دق هنا ملع اذإ غبصلل ءاركلا هيلا ملسي نا بوثلا بحاصل
 اذه ىلع نامض الو نامضلا هيلع قراسلا نال كلذ هل زوجي هنا يدنع لاق

 . هءارك هيلا ملسي نا بوثلا بحاص ىلع مكحي لهف تلق . يدنع
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 ام مكح هنع ليزي مكاح نم مكح هيلع عقي مل ام كلذ هيلع نا يدنع لاق
 . ةرجال ١ نم هقحتسا

 عيلا يف ريجالا مزلي ام نوسمخلاو يداحلا بابل

 مرغ كلذ يف همزليا فلت هنا لاق مش رشعلاب ائيش لجرل عاب لجر نعو

 ال هنا هللا همحر ىراوحلا يبا ىلا هعفري نسحلا يبا نع ديعس وبا لاق . ال مأ

 . رجالاب هديب لمعي نمك هلعجي ملو هلوق الا كلذ حصي مل ولو هيلع مرغ
 يذلا لثمك هلعجو . كلذ يف مرغلا هيلع نا هللا همحر يلع ىبا نع دجويو لاق
 . مرغ كلذ يف همزلي الف نيب رذع كلذ يف هل حصي نا الا . رجالاب هديب لمعي

 ناو ةرشع هعاب اذإ هلو تباث كلذف مهارد ة ةرشعب هل هعيبي ابارج هاطعا اذإو

 ال هنا لوالا لوقلا بحاص لاق اذه لجا نمف . ءىش هل نكي مل هعبي مل
 رشع هل نا ىلع هل هعيبي ائيش هاطعا ناو . هيف كيرش هنال فلت اذإ هيلع مرغ
 . كلذ يف هانع هلو تبثي الو لوهجم اذهف هب هعاب ام

 اهعيبي ةعلس الجر لجر ىطعا اذإ هللا همحر هللا دبع وبا لاق : ةلأسم
 رخالا لاقو امهرد نيرشعب اهعيبت نا كترما اهبحاص لاق اهعاب املف رجاب هل

 . ةعلسلا بحاص ىلع ةنيبلاو عئابلا لوق لوقلا لاق . ىمسم ءىشب ينرمأت مل
 . نيرشعب اهعيبت نا كترما رخآلا لاقو مهارد ةرشعب اهعيبا نا ينترما لاق ناو
 ول كلذكو . لاق ام ىلع ةنيبلا رخآلا ىلعو ةعلسلا بحاص لوق لوقلا لاق
 لب ةعلسلا بحاص لاقو . ارجا يل مسي مل ريجالا لاقف لمع ىف هرجأتسا
 هلف زجع ناو مهردب هرج اتسا هنا لاق يذلا ىلع ةنيبلا نا مهردب كترجتتئأ

 لوقلاف .مهردب رخآلا لاقو مهارد ةثالثب ينترجأتسا لاق ناو لاق . هلثم رجا
 . ريجالا ىلع ةنيبلاو رجأتسملا لوق
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 امنا ادعاق لعجلاب سانلل عيبي يذلا يف هللا همحر نسحلا وبا لاقو : ةلأسم
 تاعانصلا لهأ ةلزنمب سيلو . هنيعب رظان وه امنا هلاثماو قوسلا يف عيبي وه
 . نامض هيلع سيلف هعيبي امناو هلمحي ال ذإ ءاركلاب نيلامحلا الو

 نفس ىف ماعطلا لمحي لجر خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم =
 نا الا هونمتئا اذإ ناصقن الو ةدايز هيلع سيل لاق . حالملا نمضيو رحبلا

 هوكلمي ال ءىش وأ حر اهءاج وأ ةنيفسلا تقرغ اذإ لاقو . ةيناث فلختسيف مهتي

 وهف حالملا نم ءىش وا . قرخ اهيف ناك اذإو . نامض حالملا ىلع سيلف

 قرخ ةنيفسلا يف نوكي نا الا نامض هيلع سيل هللا دبع وبا لاق . نماض

 ىلع هولمح اونوكي مل ولو نمضي هناف مهملعي ملو فراع وهو . هنم فاخي
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر نامضلا

 نمضي ال هنا لاق نم لاق دق رجالاب عئابلا نا ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 | . نامضلا هيلع لاق نم لاقو . عيضي نا الا

 كلذب ملعي مل و تقرس لاق اذإ هريغ وأ غئاص هديب لماعلا نعو : ةلاسم
 نا الا هلوق لوقلاف يعم عضو امنا لاق اذإو لعجب ذخا ام مراغ هنا دجا مل و
 . لعجب هلمعي هيلا عفد امنا هنا ةنيبلاب اوتاي

 . اهنامض طرتشاو ةديلو هل عيبيل الجر رجأتسا لجر ةيشاحلا نم : ةلأسم

 . عجر .. هيلع نامض الو هترجا بهذ ترف نا لاق

 تلأس ملعا هللاو يدنع اميف رفعج نب دمحم رهزألا باوج نمو : ةلأسم
 اركب عناص لك نا ملعاف . فلتلاب اوجتحا اذإ ءاركلاب نيعانصلا ءالؤه نع

 لثم هانع ىذلا ببسلا حصي نا الا همرغ نامضلا همزل عاض هنا جتحا اذإ
 همزلي الو فلت هنا قدصي كللذ دنعف . قرس وأ قرغ و قرح وأ بصع

 لماتف ءاركلا هل نوكي ال نامضلا هيف همزلي الام اولاقف ءاركلا اماو . مرغ

 . مرغلا هيف سيل امو مرغلا هيف ام كل تنيب دقف هللا ءاش نا ظفحاو بابلا اذه
 . هنيمي ءىشلا بحاص بلط اذإ لاح ىلع هيلعف نيملا اماو
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 تاعانصلا لها اهيطعيل مهءايشا سانلا هيطعي نميف نوسمخلاو ىانلا بابلا

 . اركب هل هلمعي جاسن ىلإ ابوث هل حرطي الجر لأس لجر ىف تركذو
 كبوث هيلا تحرط يذلا جاسنلا نا لاق هبوث هيلا بلط املف ءاركلا هيلا عفديو

 هحرط نم دنع نم هل هححصي نا بوثلا هل حرط يذلا ىلع له تلق . بره

 هحرط ىلع ذخأي بوثلا حرطي يذلا ناك نإف تفصو ام ىلعف همزلي ال مأ هيلا
 امناو ارجا كلذ ىلع ذخاي ال ناك ناو هدري ىتح بوثلل نماض وهف ءارك
 . هللا ءاش نا كلذ مهفاف هتنايخ حصت ىتح هنيم عم هلوق لوقلاف نيما وه

 لمعل ًريجأ رجأتسا نميف نوسمخلاو ثلاثلا بابلا
 هريغل وأ هل كلذ نأ ريجالا فرعي الو

 لخدي مرصلا شاعق وأ . عاذجلا لثم ةععص بحاص لجر نع هتلأسو
 . مرص شعق وأ عوذج قلف ىف ناسنا هلمعتسيف لاومالا بابرا فرعي ال ىرقلا

 ريغ وأ ةقث رمالا ناك رمآلل لاملا كلذ نا ملعي نا ريغ نم كلذ هل زوجي له
 كلذ ىف بتري م نإف ةنانئمطالا ىنعم ىلع كلذ جرخي يعم لاق . ال مأ ةقث

 رخا ءاج مث هنانئمطالا بسح ىلع كلذ نم ائيش لمع نإف هل تلق . هل زاج

 ىلع ريجألا مزلي ام رمآلا نود هلمع يذلا ءىشلا كلذ يعدي لمعتسملا ريغ

 مكحلا يناعم هيلع قلعتي مل ةنانئمطالا لاح يف لخد اذإ هنا يعم لاق .
 هلمع يذلا كلذ نا حص نإف هل تلق . يدنع كلذ يعدي نل :لب "
 نم ىلع مكحي له رمالا نم كلذ ءارك ذخاي ملو . رمالا ريغل وه ريجالا

 نا يعم لاق . ريخالل رمآلا اهب هرجتيا يتل ةرجالا كلذب هاوعد هل تحص
 نوكي نا ينبجعا هيف لخد ببس رجأتسملل ناك نإف هل رجأتسملا ىلع ةرجالا

 . هيلع اهب عجري مث ةرجالل قحتسملا ىلع هل
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 رماب اهل قحتسملا لخن نم عوذجلا نم٠قلف ام نامض ريجالا مزلي الو هل تلق

 ىلع هب عجريو نامضلا همزلي نا ينبجعي لاق . نامضلا هيلع ما هل لمعتسللا

 عجري ام ذخا هل لمعتسملا اذه ىلع ردقي مل ناف هل تلق . هرغو هلمعتسا نم
 . لدع مكاح كلذب ريجالا ىلع مكح وأ الطاب هل لمعتسملا تام وأ هيلع هب
 هل زوجي له ثدحلا ريجالا ىلع حصو هل لمعتسملا قح لمتحا نإاف هل تلق

 اميف ةنانئمطالاب ذخأي نا هعسيو كلذ نم هيلع مكحي اميف مكحلا عنتمي نا
 نمم ناك اذإ ىلوا مكحلاو كلذ يل نيبي ال لاق . اهمكح نم هدنع لمتحا

 ١ بابل ١ هريغ هرجأف ائيش رجأتسا نميف نوسمخلاو عبارل .

 اهرجاوف مهارد ةرشعب اراد وأ ادبع وأ ةباد رجأتسا لجر نع لئسو
 ةدايزب اهيف ناعا نا ةبادلا يف ليق هنا يعم لاق . كلذ هل له امهرد نيرشعب

 كلذكو . يرتكملا ينعا لضفلا هل نوكي هنا اذه وحن وأ ةعدرب وأ فاكا
 حلصا نارادلا كلذكو . يدنع لضفلا هل ناك اهريغ وأ ةوسكب هناعا نا دبعلا

 ةدايزلا بجوتسي احالص نوكيو اهيف ديزي امم الخ وأ ةلص ءانب لثم ائيش اهيف
 قحتسي الف ءىشب هيف ناعا الو هلك اذه يف دزي ل ناو يدنع ةرجالا نم

 . هلوق ىنعم ىلع لاملا برل ةدايزلا نوكتو ةدايزلا يدنع

 نا هل له ةنسلا يف امهرد نيرشعب اتوناح رجاتسا لجر نعو : ةلاسم
 وأ ةبشح وأ اباب وأ ءانب ثدحم نا الا ال لاقف . هرجأتسا امم رثكأب هرجاوي

 . كلذ هبش

 نا هل له مهارد ةرشعب رهش لك الجر رجاتسا لجر نعو : ةل اسم

 وأ ءاشر وأ ةاحسم وأ اساف هيطعي نا الا ال لاق . كلذ نم رثكاب هرجاوي
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 هرجأتسا امم رثكاب هرجاوي نا سأب الف هب الا لمعي ال نا عيطتسي امم كلذ هبش

 . هب

 يذلا عضوملا لا ةبادلا يرتكملا 1 ناو ةيشاحلا نم فيضلملا : ةلأسم

 . اهنمضيف فلتت نا الا هيلع ءىش الو ةبادلا بحاصل لضفلاف . هيلا اهارتكا

 . ةبادلا بحاصل وهف لضف ءاركلا يف ناكو اعاتم وأ ابح اهيلع لمح نا كلذكو
 . اهنمض هريغ دي يف تفلت نا حبسملا نب دمحم لاق

 رجأتسا نميف نوسمخلاو سماخلا بابلا
 . هريغ وه رجاتسيف ءىش ىف رجوتسا خ

 نا ىلع لجر دنع نم ةجح ذخا لجر نع تلأس يراوحلا يبا نعو
 بحاص دنع نم ذخا ام نودب هنع اهب جحي رخآ الجر اهل رجأتسا مث . اهب جحي

 ةجحلل ذخآلا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف . مهاردلا حب !ر نوكي نمل ةجحلا

 حبرلا ناك هسفن نم وأ هلام نم ءىشب ةجحلا ىدأ يذلا رخألا جراخلا ناعأ

 هارتكا يذلا هءارك ةجحلا ىدا يذلل ناك ءىشب هناعا نكي مل ناو لوألل

 حرط لجر نعو . اهب يصوملا نع جحلا ليبس يف ذفنت مهاردلا ةيقب ناكو
 نيمهردب رخآ لماع ىلإ ىلإ ةادسلا لماعلا عفدف مهارد ةعبرأب هلمعي ابوث لماع ىلا

 ناك ءىشب رخآلا ناعا لوألا ناك اذإف . تفصو ام ىلعف . حبرلا نوكي نمل

 حبرلا ناكو . حبرلا كلذ ذخا هل زجي مل ءىشب هناعا نكي مل ناو لوالل حبرلا

 ىطعا مث ارئب هل رفحي نا ىلع نيتاش لجر دنع نم ذخا لجر نعو . رخالل

 . ةادسلا رما ىف كل تفصو اك اذهف رئبلا اهب رفحي ةاش رخآ الجر
 فورعم لمغل الجر رجأتسا لجر يف ليقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لعف نإف كلذ هل سيل لاق . مهارد ةسمخب ريجالا هل رجأتسيف مهارد ةرشعب

 هللا همحر يلع نب ىسوم نع . اهيفو لمعلا بحاصل تطقس يتلا ةيسمخلاف
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 لجر هاتاف . مهارذ ةرشعب رهش لك المع هل لمعي الجر رجأتسا لجر ىف
 ةسمخلا تطقس نإف هل زوجي الف مهارد ةسمخب رهش لك لمعلا اذه ينلو لاقف
 نوكي نا الا حبسملا نب دمحم لاقو ءىش ريخالا ريجالل سيلو . .رجأتسملا نع
 ريجالا اذه رج اتساف هيلع طرتشي الو ةراجالا نم ائيش لمع دق لوالا ريجالا

 زرانخلاو يحاسملا نم ةادالا هيلا عفدو لوالا هرجأتسا :امم لقأب اريجا لوالا
 ل ناو لمعلا بحاص ىلع لوألا رجأتسملل ةدايزلاف . ةلآلا نم اههبشا امو

 رجأتسا نمو ءايضلا نم يلع وبا لاق اك وهف ةادالا نم ءىش ىلإ جاتحي نكي

 اهرجاو هدنع نم افاكا اهيلع عضوف عضوم وأ ة ةيرق ىلا اماعط اهيلع لمحيل ةباد

 وهف ةبادلا تبطعف اهرجأتسا امم رثكأب عضوملا وأ . ةيرقلا كلت ىلإ هريغ نم
 افاكإ اهيلع حضوأ اذإ هب اهرجا ام لضف هلف تملسو بطعت مل ناو نماض
 . ملعا هللاو اهبحاصل لضفلاف عصي ل ناو

 ةرجا الب ادحأ رجأتسا نميف نوسمخلاو سداسلا بابلا

 هعم لمع ام لثم هعم لمع نا هنأ ىلع امايا لجر عم لمع لجر نعو
 ءارك الب هعم لمع هنا رخآلا لوقيو . مهرد ةرجا موي لك يف هل هيلعف الاو

 رقاو . رجالاب لمعي نممو رجالاب لمعي لجرلا ناك نإف تفصو ام ىلعف
 رجا هل ناك الاو ءىش ىلع ايضارت نإف ةفصلا هذه ىلع هلمعتسا هنا لمعتسملا
 تلقو . هيونثم هيف نال ضقتنم هنا يعم رقا ولو اذها ىف طرشلا نال هلثم

 يعم لمع رخآلا لاقو ةرجاب المع ر عم لمع ةنا لجر لاق نا كلذكو
 ةرجاب لمعلا كلذ لمعي هنا فرعي ال هنا هلمعتسا يذلا اذه لاقو رجا الب
 لمعي هنا تقولا اذه يف لاقو ةرجاب لمعلا كلذ لمعي هنا تقولا اذه يف لاقو

 ينناعا امناو . ةرجاب لمعلا اذه لمعي نث اذه سيل .رخآلا لاقو :. ةرجاب .هعم ٠
 وأ لمع هنا ملع ناو . هانع هل وأ هلثم ةرجا هل نوكي له تلق . ةرجا الب
 . ةرجاب لمعلا اذه لمعي نمم هنا ملعي ىتح
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 ىلعف . كلذ ىف ناميالا نوكي فيك ناميالا ىلا كلذ لك ىف اوعجر ناو تنق

 مث رجالاب لمعي هنا فرعي نمم لماعلا ناك اذإ هنا انفرع يذلاف تفصو ام
 . لامعلا عم رجالاب هلثم لمعي نمم وهو دحا هل طرشي مل و ءىشب لمعتسا
 امم لمعلا كلذ ناك ناو . كلذ ىف هلثم رجا هل ناو . لمعلا كلذ لها نم

 لمعي ال هنا فرعي نمم اذه ناك نا كلذكو . هل رجا الف رجاب هلثم لمعي ال
 . لامعتسالا حص ولو كلذل رجؤتسا هنا هل حصي نا الا هل رجا الف رجالاب

 لمعتسملا رقاو . رجاب فرعي ال نمم وأ رجاب لمعي نمم هنا فرعي مل اذإ اماو

 كلذ يف هيلع فرعا الف . كلذ ىلع هرجأتسي ل هنا اعيمج ارراقتو هلمعتسا هنا

 رجالاب لمعي نمم هنا فورعم نمم وأ رجالاب لمعي نمم هنا حصي ىتح ارجا
 حصي ىتح مكحلا كلذ يف هترجا لطبا الو ةرجالاب لمعي كلذ لبق ناك اذإ

 هنا لماعلا ىعدا ناف ءىشب كلذ يف مكحا الف رجأ ريغب لمعي نمم هنا ىعم

 تلعج . ةيلا كلذ ىلع هرضحا نإف ةنياب كلذ نع هلأس رجألاب لمعي نم

 لوق لوقلا ناك ةنيب كلذ ىلع رضحي مل ناو لمعلا كلذ لتم ىف هلثم رجأ هل

 ىعم ءىرب كلذ ىلع فلح نإف . رجاب اذه لثم لمعي هنا ملعي ام لمعتسملا

 كلذ ىلع هتوعد رجألاب لمعي سيل نمم هنا لمعتسملا ىعدا نإف . مكحلا يف

 نمم اذه نا ةنيبلا كلذ ىلع رضحا نإف امولعم ارجا لماعلا عدي مل اذإ ةنيبلاب

 ناو . كلذ ىلع هنيمي بلطي نا الا ءىرب دقف رجا ريغب لمعلا اذه لثم لمعي
 لاب هنيمم نم رثكا كلذ يف يل نيبي امو . ملعا هللاو كلذ ىلع ةنيبلا مدعا
 رجأ ريغب لمعي فرعا ال لاق نإف رجا ريغب لمعي نمم اذه نا ملعي ام هنا
 لمعلا كلذ لثم ءارك هل هتمزلا كلذ ىف هرما لهاج اناو رجالاب لمعي نمم وأ

 لمعي هنا هيلع طرش هنا حصي وأ رجا ريغب لمعي نمم هنا حصي ىتح هلها 7
 رظان انأو ملعا هللاو ةلأسملا هذه ىف يل نيبي يذلا اذهو رجا ريغب هل ةنوعم
 . اهنع لأساف اهيف رثألا بلاطو اذه ىف

 مدختسي نميف لوقت امو دمحا نب نسحلا يلع ىلا نع بسحا : ةلأسم
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 عناصلا ضرم ش ةعطاقم الب ةرمثلا نم مهيطعيو دادحلاو ماجحلا لثم عانصلا

 اذكو اذك لاقف . هانع مك ضيرم وهو هلأسف ةلوهجم ةمدخ همدختسا دقو

 لمحي ال ضيرم وهو قحتسي امم لقا هفرع نا جرح هل لومعملا بلق ىف يقبف
 ترج ىتلا ةرجالا ردق هيفوي نا بح اف اضيرم ناك اذاف . كلذب أربي له هيلع

 مل لاق ام هدنع لمتحي ناك ناو . كلذ نم لقأ هل لاق ناك اذإ هتداع اهب

 باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخأت الف كلذ عيمج رظنا ملعا هللاو هيلع قضي
 . هللا ءاش نا

 بلط نميف لوقت امو ركب ىبا نب دمحم نب دمحا ركب يبا نع : ةلأسم
 وا لمعي نا لبق ةرجالا عناصلا بلطف . عناص ىلا المع هل حرطا نا يلا

 ريغب ذخا نا يل له . كلذب ينرماي مل و يدنع نم هيلا تملسف لمع نا دعب

 هلمعي ائيش عناص ىلا هل حرطي نا هرما اذاف تفصو ام ىلعف . ملساو هيأر
 هدنع نم ءاركلا هاطعا اذإ اماو . كلذ هل زاج هب رما ام لعفو . ءاركلاب هل

 . ملعا هللا و هنذاب الا رمآلا لام نم ذخأي الف

 هعفري لمح ىلع الجر ناعتسا لجر نع لئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 له هلجر ترسكناف هيلع لمحلا عقوف ناعتسملا دي تفعضف لجرل ناعأف هعم

 . ةيدلا هيلع لاق . ءىش هيلع

 الجر نا حص مث رجأ ريغب لمعي هنا فرع نمو ديعس يبا نع : ةلأسم
 مل اذه لاقو . كلذ دعب هنم ةرجالا بلطف كلذب هرماو لمعب هلمعتسا

 رجاب هل ذخؤي ال هنإف ارجا يلع طرتشت مل و كتلمعتسا امناو رجاب كلمعتسا
 نمم ناو . رجا ريغب لمعي هنا فرعي نمم ناك اذإ هرجأتسا هنأ حصي ىتح

 مل ناو رجا ريغب هلمعتسا هنا حصي ىتح رجالا هلف رجالاب لمعي هنا فرعي
 ىلع ةنيبلاب اعيمج ايعد رجا الب لمعي نمم هنا الو رجالاب لمعي نمم هنا حصي

 . باوصلاب ملعا هللاو رومالا هذه ىف لصفلا مهفاف نايعدي ام

٤٧٨



 لجر ناعتساف ءاركلاب سانلا عم لمعي هنا فرعي لجر نعو : ةلأسم
 ل و هناعتساو ليلق ةرذ ليوحت وأ اهريغ وأ مرص ةروق لمحب سانلا نم ةعامج
 هل بجي له سانلا عم ءاركلاب لمعي نمم اذهو ءارك هناعتسا نمم ادحا طعي
 هنا افورعم ناك اذإ هنا يعمف بلطي مل وأ هناعتسا نم ىلإ كلذ بلط ءارك

 ةعامجلا كلت لثم يفو ةنوعملا كلت لثم يفو لمعلا كلذ لثم يف ءاركلاب لمعي
 كلذب هلمعتسا اذإ اهبلطي مل وأ اهبلط كلذ يف ةرجالا هل هنإف ليبسلا كلذ ىلعو
 ريغ يف ةرجالاب لمعي امنأ فورعم امنا ناك ناو . هل ةرجأ ال هنا طرش ريغب
 هلثم يف هل ةرجا ال هنأب فراعتلا يف لمعلا اذه لثم يف اماو . لمعلا اذه
 . ةرجالا طرتشي نا الا هل ةرجا ال هنا يعمف

 لمعي هنا هنم فرعي يذلا اماو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلاسم

 نوكي نا الا لمع اميف رجالا هلف ائيش طرتشي مل و دحأ هلمعتسا اذإف رجالاب
 سيلف مهنيب ةداعلا يرج نم رجا ريغب هلثم لمعي هنا فورعم هلمع يذلا لمعلا

 عرشلا نايب باتك نم نوعبرالا ءزجلا مت . ققحملا لاق ملعا هللاو رجا هيلع هل
 قفاوملا ه٠٤١ ٤ ةنس مظعملا ناضمر رهش نم عساتلا تبسلا موي يف همامت ناكو
 رماع طخب ىلوالا نيتخسن ىلع اضورعم م ١٩٨٤ ةنس وينوي رهش نم عساتلا
 نب دمحم نب نافلخ طخب ةيناثلاو ه٦٨١١ اهنم عرف ىشاورقلا نب ملاس نب
 . ينراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو ه٦٤٢١ ماع اهنم غرف يلخنلا عماج

س ٤٧٩
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 ےک

١٧ 

٢١ 

٢١ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٨ 
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٥ ٤ 
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٦٢ 

٦٤ 

٦٥ 

٦١٧ 
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٧٤ 

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 ةلا بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 نوثالثلاو عساتلا ءزجلا تسرهف

 رشع نينالا

 رشع ثلاثلا

 رشع عبارلا
 رشع سماخلا

 رشع سداسلا

 رشع عباسلا

 رشع نماثلا
 رشع عساتلا

 نورشعلا
 نورشعلاو ىداحلا

 نورشعلاو يناثلا
 نورشعلاو ثلاثلا

 نورشعلاو عبارلا

 نورشعلاو سماخلا

 . دجسملاو رهنلاو رحبلاو رخبلا ميرح يف
 . لويسلا نم راهنألا لخد اميف

 , 0 ضرألا ليسلا لوخد يف

 . اروسك بستحي يذلا ءاملا يف

 . لجؤي يذلا ءاملا ين

 . جلفلا داوأ يف ةدايزلا يف

 جالفألا ةاقاسمل مدقتنلل زوجي امو ءاملاب ةاقاسملا يف

 هيف هريغل زوجي امو
 . رطانقلاو قنألا يفو ةيقاسلا ميرح يف

 . كلذ هبشا امو نداعملاو جالفألاو رابآلا رفح و

 . جالفألا حيرصت ي

 . جالفألل ج وراصلا ق

 . اهضرع ةفرعمو يقاوسلا ليوحتو يقاسملا يف
 . يقسملل ةيداعلا

 . يتاسملل مكحلاو يواعدلا يف

 ءيش ءاقلا نم اهيف عنصي امو ياسملاب عافتنالا يف

 . كلذ دري عضوم يأ يو اهيف
 . كلذ حتفو يقاوسلا ىلع امغلاو رطانقلا يف

 . جالفألاو يقاوسلا ىلع ءانبلا

 . لياجألا حتف ي
 . لياجالا دس يف

 ؛انو.
 نو.

 . هردجو لياجألا يف ءاملا دس يف
 . اهريغ اهنم يقسي نا داراف هعطق ىقسم هل نميف
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 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 ن ورشعل او س د اسل ١

 نورشعل او عب اسلا

 نورشعلاو نماثلا
 نورشعلاو عساتلا

 نوثالثلا

 نوثالثلاو يداحلا

 نوثالثلاو يناثلا

 نوثالثلاو ثلاثلا

 نوثالثلاو عبارلا

 نوثالثلاو سماخلا

 نوثالثلاو سداسلا

 نوثالثلاو عباسلا

 نوثالثلاو نماثلا

 نوثالثلاو عساتلا

 نوعبرألاو يداحلا
 نوعبرألاو يناثلا

 نوعبرألاو ثلاثلا
 نوعبرألاو عبارلا
 نوعبرالاو سماخلا

 نوعبرألاو سداسلا

 نوعبرالاو عباسلا

 نوعبال او نم اغلا

 ١ و عس اتل ١ ن وعب رأل .

 نوسمخلا

 . هريغ وأ عيب لبق نم هريغل برش هيلع نميف
 نم ءيشلاب عافتنالاو هنم صالخلاو ءاملا نامض ين
 . جلفلا

 . قرطلاو لاومألا يف يناوسلا 7
 . يتاسملا نع هءام ليوحت يفو يتاوسلا ليوحت يف
 . يقاوسلا سبك يف
 . زئاوجلا ريغو زئاوجلا يتاوسلا ةفرعم يف
 , , . ةهجلا ريسفتو جلفلا بحش يف
 . اضيا بابلا اذه نم هيفو قاسملا باب ين

 . بحشلا ةرجأ ىف

 رفحلاو رافحلا نم لئاسملا يف عمتجملا بحشلا يف
 . كلذ ريغو هب نيمئاقلاو

 . لخنلا سايق يف
 . ضايحلا تاوذ لخنلا سايق يف

 . عئاقولا لخنلا يف

 . لخنلا سايق عطقي اميف

 . رجشلا سايق
 . دضاوعلا لخنلا سايق

 ةرجشلا يفو ةرجشلاو ةلخنلا قحتست اميف
 . لخنلا يفو لحفلا يف
 . ليلقلا يف
 . اهتفرعمو اهميرحو قيرطلا يف
 . يراجملاو قيرطلا يف
 ريغو رباقملا قرطو كلمت يتلا زئاوجلا قيرطلا يف
 . رباقملا

 , 1 لزانملا قرط يف

 قيرط نم اهريغو لاومالاو لزانملا قيرط يف
 . هوحن وه امم كلذ ريغو يقاسملاو يقاوسلا

 . لزانملا قيرط يف
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٢٤٦ 
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٢٥٤ 

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 نوسمخلاو يداحلا

 نوسمخلاو يناثلا

 نوسمخلاو ثلاثلا
 نوسمخلاو عبارلا

 نوسمخلاو سماخلا

 نوسمخلاو سداسلا

 نوسمخلاو عباسلا
 نوسمخلاو نماثلا
 نوسمخلاو عساتلا

 نوتسلا

 نوتسلاو ىداحلا

 نوتسلاو يناثلا
 نوتسلاو ثلاثلا

 نوتسلاو عبارلا

 نوتسلاو سماخلا

 ن وتسل ١ و عب اسلا

 نوتسلاو نماثلا
 ْنوتسلاو عساتلا
 نوعبسلا

 نوعبسلاو ىداحلا

 نوعبسلاو يناثلا

 نوعبسل ١ و ثلاثلا

 . اهنع راضملا فرصو قيرطلا يف ثادجالا
 . قيرطلا حالصا همزلي نميف

 . قيرطلا ليوحت يف
 همزل ام نامض نم صالخلاو قيرطلا نم عافتنالا

 . نامضلا نم اهل
 . لزانملا باوبأ يف
 . بازيملا يف

 . ردجلا يف
 . ناردجلاب عافتنالا

 حسفي مك هريغ بنجب عرزي وأ ينبي نأ دارأ نميف
 . كلذ ريغو
 . اهيف ثادحالاو ردجلا ءانب يف
 . بازيملاو مامكلا نيب قرفلاو ردجلل مامكلا يف

 . ردجلا ريزوت يف
 . راضحلا يف
 . ةانابملا يف
 ليخنلاو لزانملا عولط دارأ نم هب رمؤيو مزلي اميف
 . زوجي ال امو كلذ نم زوجي امو
 . . ةيزجلا لهأ نم ءانبلاو نكسلا
 وأ هيدلاو لام يف رمع وأ سرغ وأ لسف نميف
 . همأ وأ هنبا وأ هتأرما

 . ةلسافملا يف
 . هريغ ضرأ يف لسف نميف
 . كرتشملا لاملا لسف يف

 | | . دامسلا يف

 محزانمو سانلا لاومأ يف تثار اذإ باودلا يف

 . اهريغو ثرورلاك
 . كلذ ريغ وأ لاملاو لزنملا يف نوكي دامسلا يف
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 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا

 لوألا
 ناثلا
 ثلاثلا
 عبارلا

 س ٥ اسل ١

 نوعبرألا ءزجلا
 . لامعلاو لمعلا يف

 . طرش ريغ ىلع لمعلا يف
 . لماعلا يف
 نم هتيطعو ءاملل هضرقو ةيراعلاو هعيبو لماعلا
 . زوجيو هل تبثي امو املا

 . صرخلاو لخنلا يف ةلابقلا يف
 . لماعلا جارخاو لخنلا لماع يف
 عرز نم وأ ةكرتشملا ضرألا ف ةعارزلا يف

 . هريغ ضرأ

 . ءاكرشلل ةكرتشملا ضرألا ةعارز يف

 . اهيقسو ةعارزلا يف ةكرشلا
 نم ناك امو ملظعلاو زوملاو تقلا لمع ىف

 . ع رزلا

 نم اهنم ءارشلاو اهعيبو ةعارزلا يف ا
 . رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا

 . .. نيطلا لبو ةعارزلا ىقس يف ةرجالا
 ريغو لمعلاو اهيف ةراجالاو ةعارزلا يف ةكرشلا
 . كلذ

 . راضنلاو روذجلا يف

 . ةداعقلاو روذجلاو ةحنملا يف

 . ةعطاقملا يف

 . متيلاو غلابلل ةداعقلا يف

 . امهظفلو اضيا ةداعقلا ف

 حالسلا ةرجا يفو ءاركلا نم هوركملا يف
 . ةعاطلاو ةيصعملا يف ءاركلاو لحفلاو
 ريجالا نم زوجي امو ةرجالا نم تالوهجملا يف

 . ةعاطلاو ةيصعملا ىلع
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 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 نورشعلاو يداحلا

 نورشعلاو ىناثلا

 نورشعلاو ثلاثلا

 ن ورشعل ١ و عب ١ رل ١

 ن ورشعل او سم انلا

 ن ورشعل ١ و س داسلا

 نورشعلاو عباسلا

 نورشعلاو نماثلا
 نورشعلاو عساتلا

 نوثالثلا

 نوثالثلاو يداحلا

 نوثالثلاو يناثلا

 نوثالثلاو ثلاثلا

 نوثالثلاو عبارلا

 نوثالثلاو سماخلا

 نوثالثلاو سداسلا

 نوثالثلاو عباسلا

 نوثالثلاو نماثلا

 نوثالثلاو عساتلا

 نوعبرالا

 نوعبرألاو ىداحلا

 نوعبرأل او يناثلا
 نوعب رال ١ و ثل اثل ١

 زوجي فيكو هيلا ريجالا ةرجا ميلست يف

 . تاراجالا يف

 تبثي امو هيف ةرجا الامو ةرجالا هيف مزلي اميف

 باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم كلذ نم

 . خايشألا

 . نامضلا هيف همزلي امو هريغو عئابلا ةرجا يف
 . عئابلا ةرجا يف

 ٠ نيدلا يضاقت يف

 . ةرجا ريغبو ةرجاب لماعلا

 . جاسنلا ةرجا يف

 . رجتؤملا درو سورخلا ةرجا يف
 . بايثلاو لزانملا ءارك يف
 . زبخلاو نيحطلا يف ةرجالا

 . لاسغلا ةرجا يف
 . لازغلاو طايخلاو غابصلاو غئاصلا ةرجا يف
 همزلي امو هل زوجي امو هترجاو غئاصلا يف
 . ةفاضملا ةدايزلا نم كلذ ماكحاو

 . هل زوجيو همزلي امو هترجاو غابصلا يف
 . باودلا ةرجا يف

 . ديبعلا ةرجأ يف

 . نيضرألا مضر يف

 . نبللا لمعو ءانبلا ةراجا يف
 . رئبلا رفح ىلع ةعطاقملاو ةرجالا

 هنم مولعم ءزجب ءىش ىلع اناسنا ظفحتسا نم

 . تبثي الامو كلذ نم تبثي امو

 . فيئاشلا يف
 زوجي امو ناصنقلا ةفاوشو عرزلا ةفاوش يف

 . كلذ وحنو فياشلل
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 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 نوعبرألاو عبارلا

 نوعبرألاو سماخلا
 نوعب رال ١ و عب اسل ١

 نوعبرأل او نماثلا
 ن وعب رال ١ و عس اتل ١

 نوسمخلا
 ن وسمخل ١ و ي ٥ ال ١

 نوسمخلاو يناثلا

 نوسمخلاو عبارلا
 ن وسمخل ١ و سم اخللا

 نوسمخلاو سداسلا بابلا ٤٧٦

 باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ليكولا ةرجا يف

 . خايشالا

 . يعارلا ف

 ةدايزلا نم رحبلا يف لمعلاو ةنيفسلا ةزاجا يف
 . ةفاضملا

 . هينقلا لمع يف
 ايعدا اذإ ريجالاو مرغلا عناصلا هيف مزلي اميف
 . كلذ يف ةرجالا يفو مزلي امو فلتلا
 . نامضلا نم ريجالا هيف مزلي اميف

 يف ةرجالاو نامضلا نم عيبلا ىف.ريجألا مزلي ام
 . كلذ

 لها اهيطعيل مهءايشا سانلا هيطعي نميف

 . تاعانصلا

 نا ريجالا فرعيالو لمعلا ريجا رجأتسا نميف
 . هريغل وأ هل كلذ
 . هريغ هرجاف ائيش رجأتسا نميف

 . هريغ رجأتسيف ءيش يف رجؤتسا نميف
 . هرجا ديدحت الب ًادحا رجأتسا نميف

_ ٤٨٥



 ٨٥ / ٩٢ عاديألا مقر

 ٠٤ ٥٦٢٣١ نوفيلت ةضهنلا عباطمب عبط

٤٨٦




