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ثوعيرألاو يداخلا عزجلا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءاكرشلا مزليامو تاكرتشملا ق لوآلا بابلا

 ةفاضملا ةدايزلا نم هيف

 لتم كلذو .احلص وأ اربج مسقت نأ اهدحأ ماسقأ ىلع تاكرتشملاو

 همسق غوسي الام اهنمو .كلذ لثمو .عايضلاو نيتاسبلاو رودلاو نيضرألا
 ال احلص مسقني ام اهنمو .كلذ هبشأ امو .ؤلؤللاو رهوجلا لثم لاحب
 .اهلتمو ةنيفسلاو .درفنملا ءانيلاك اربج

 ررضلا ناك وأ مسقي مل ررض عاشملا لاملا مسق يف ناك اذإو : ةلاسم

 .ةرامعلا ف نومراغتي نكلو مسقي مل ةلقلا بحاص ىلع

 لاملا ةمعقق ق تلخدو اهمسق ىلع اوقفتا نا ءاملا يحر امأو : ةل اسم

 اهولغتساو لخن الو ضرأ ىلع لمحت مل اوفلتخا نإو .تبات وهف

 .مهيتراوم ردق ىلع اهتنؤم اومراغتو صصحلاب

 ١ اهعيب مهدحأ بلط اذإ ةنوحاط يحر يق ءاكرش نعو : ةلاسم

 فيكو .اهعيبب تمكح كنأو مايألاب مسقت مأ .ال مأ اهعيب ىلع نوربجي
 مسقتو .اهعيب ىلع نوربجيال ءاكرشلا نأ كلذ يف .باوجلا .كلذ يف مكحلا

 نم ةل آلا نم هي موقت ام عيمجو اهحالصا نوكيبو ءاكرشلا نيي ةلخلا

 ةلخنلا لتقم هذهو .لكلا ءاكرشلا ىلع ةلغلا عيمج نم ديدحلاو بشخلا

 هلاو مسقنت ال اهنأل ليق .ةصح هل نم عيمج ىلع اهتلغ مسقت ةرجشلاو

 .ملعأ

ضيبلا وه نزو الو ليكب طبضني الو مسقني الام ةفرعمو : ةلأسم



 امو .جنرت الا وأ نوميللاو جنرانلاو نامرلاو خيطبلاو زوجلاو جنرت الاو
 .اذه وحن ناك

 .امهدحأ هادقف برهف دبع امهنيب نالجر : ةلأسم

 .دبعلا هبادف امم هطسق كيرشلا مزلي لاق

 نإ ابئاغ ناك اذا دبعلا وأ ةبادلا ف نيكيرشلا دحأ ف تدجو : ةلأسم

 لام يي ةبادلا وأ دبعلا ةقفنب مكحي الو دبعلا وأ ةبادلا عيبب مكحي مكاحلا
 ۔ هلام يف كلذب هيلع مكحي هنإف ةعارزلا ف كيرشلا امأو .امهنم بئاغلا
 كلذب مكحي هنإف ةعارزلا تفلتو ةعارزلا نم هتصح ىلع ةقفنلا تداز نإف
 .هلام ق

 كمحر ملعأ يلع نب ىسوم ىلا زرحم نب ديعس باوج نمو : ةلأسم
 مهدحأ همدختسا ءاكرش ني دبع يف ناوخألا نم هتنا ردق نم ترظان ينإ هتا

 نم مهبيصي ام مدختسملا مهيطعيو هتمدخ موقت نأ ءاكرشلا بلطو ةنس
 ةمدخلا ءاكرشلا بلط وأ مكصصحب هومدختسا مدختسملا لاقو .كلذ

 وآ كلذ وه بلط ةمدخلا كلذ نم يدنع حص يذلا ناكف .مكيطعأ وه لاقو

 ىلإ وأ رجاب دحأ ىلإ هملسأ نوكي نآ الإ مهنم هرك نم هرك نإ و .هوبلط
 ديعلا لتم رادلا كلذكو .مهل تناك ةلقلا نم مهصصح اوبلط نإف هسقن

 .هتنا ءاش نإ الدع كلذ نوكي نأ توجر دقو

 ةثرو ف بيبح نب دمحم نب ناميلس ناورم ابأ تلاس : ةلأسم
 لاق .الوأ نكسأ انأ مهنم دحاو لك لاق اذإ أدبي مهيأ لزنم نكس يق اوفلتخا

 .رتؤملا يبأ لوق وهو نكسلا ىلا قبس هل ةعرقلا تجرخ نمف مهنيب عرقي
 مهتمزلا ةعرقلاب اوضري مل نإو .ةعرقلا ىلع اوقفتا اذإ كلام وبأ خيشلا لاق

 هوحن وأ لزنملا لتم مسقني الام لك هيأر نم ناك يراوحلا نب لضفلا لوق
 نكس ىلع اوقفتي نأ الإ مهنيب نمتلا مسقيو هعيبب رمأي مكاحلا نإ
 .اذه لتم يف ةعرقلاب لوقي لضفلا نكي ملو هب نوضارتي
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 ماكحلا نم هيف لوخدلاو مسقلا ق يناثلا بابلا

 مهعم روضحلاو مهربغو

 مهلك اوناك اذإ نيملسملا رئاس نيب ائيش مسقي نأ يدوهيلل زئاجو
 زوجي الف هوتعم وأ بئاغ وأ ميتي مهيف ناك نإ امأو .كلذب نيضار نيغلاب
 .نيملسملا تاقت الإ كلذ يلي الو كلذ

 هورضح نإو موق نيب لام مسقب رماي نأ مكاحلل سيلو : ةلأسم
 ىرج هنأو مهل هنأ لدع ادهاش مهيلع دهشي نأ الإ هيلع اورراقتو اعيمج

 دقو هربغ نمو .همسقب رماي مت مهل يتلا ماهسلا نم اذكو اذك ىلع همسق
 مامالا لبقيو مكحلا هجو ىلع كلذ يف نولخدي مهنأل مكاحلل كلذ امنإ ليق
 مهل نأ ملعي مكاحلا ناك ولو .لاقام ىلع لدع ةنيبي الإ كلذ نوكي سيلف

 ىلع ةنيبلا ةحصب الإ مهنيب مسقي نأ هل زوجي الف كلذ ىلإ هبلق نأمطا وأ
 نأ مهلف نيضرألا نومسقيو مسقلا نورظني نيذلا ماسقلا امأو .لاق ام
 ربغ ىلع كلذ مهل نومسقيو .ةنانئمطالا ىلع سانلا نيب لاومألا اومسقي

 اذإ كلذ مهل امنإو مسقلاب مهنيب عطقلاو كلذب مهل مهنم مكحلا ىنعم

 يراوحلا ييأ نع دجوي اذه وحن ىلع مكحلا ىنعم ريغ ىلع مسقلا يف اولخد

 .هنلا همحر

 ماقأ نامع نم بئاغ نيو هنيي لام مسق بلاطلا بلط اذإ و : ةلاسم

 نأ حصي نأ دعب نم مسقلاب رمو همهس هل رضحي نم بئاغلل مكاحلا

 .ًادوهش بئاخلا لام ىلع دهشيو .امهس اذكو اذك لع مهنيب لاملا
 مهل هنأ لام ىلع اورراقتو مكاحلا ىلإ ةترولا رضح اذاو : ةلاسم

 اذه نأ ملع ولو همسقب رمأي نأ هل سيلف .مهنيب همسقب رمأي نآ هولاسو
اذك ىلع همسق يرجي هنأو مهل هنأ لدع ادهاش مهيلع دهشي نأ الإ مهل لاملا



 رماي مت امهس اذكو اذك ىلع مهنيب هب ادهشيو .مهل يتلا ماهسلا نم اذكو
 اوملع اذإ سانلا نيب لاومألا اومسقي نأ مهلف ماسقلا امأو .مهنيب همسقب

 .كلذب مهل مهنم مكحلا ىنعم ريغ ىلع .كلذ ىلإ مهبولق تنامطاو مهل اهنأ
 ىنعم ريغ ىلع مسقلا يف اولخد اذإ مهل كلذ امنإو ،مسقلاب مهنيب عطقلاو
 .مكحلا

 اذإ نيملسملا رئاس نيب ائيش مسقي نأ يدوهيلل زئاجو : ةلأسم
 وأ بئاغ وأ ميتي مهيف ناك نإ امأو .كلذب نيضار نيغلاب مهلك اوناك
 نمو ةلاسم .نيملسملا نم تاقتلا الإ كلذ يلي الو كلذ زوجب الف هوتعم

 نيب مكحي نآ مكاحلا ىلعو .ةكرب نب دمحم نب هتنادبع دمحم يبآ باتك
 مسقلا ىلوتي نأ هيلع سيلو .هيلإ كلذ اوبلط اذإ مهلاومأ مسقب ءاكرشلا
 ىلوتي نم بلط مهيلعو كلذ ىلع سانلا نم ادحأ ربجي الو مهنيب اميف
 نوكي نأ الإ سانلا نيب مسقلا ىلع ءاركلا ذخأي نأ مساقللو .مهنيب مسقلا
 ةمساقملا سانلا نيب ىلوتي نم هلودع نم بصن دق يضاقلا وآ مامإلا

 كلذ ىأر اذإ نيملسملا لام تيب نم مهللع حازاو .مهنيب رجش اميف رظنلاو
 .نيملسملا حالص نم

 نبب مسقي نأ مسقلا ف زوجي هنأ هتنا همحر دمحم وبأ لاقو : ةلأسم

 كلذكو .نيدلا يق ءايلوأ اونوكي مل ولو .سانلا نم تاقتلا بايغألاو ماتيألا

 ولو .ءايلوأ اونوكي مل ولو عيبلاو قوقحلاو لاومألا ىلع تاداهشلا ي
 .مهل مهتاداهشي مكحي مكاحلا نإف انموق نم اوناك

 اذإ ثيراوملا ق يلاولا ىلا مكاحلا بتكيو لضف باتك نمو : ةلأسم
 نالف لام نم كلاهلا نالفل لدع يدهاشب حص ام مسقاف يباتك كيلإ لصو
 هيف دحأ جتحا نإف .هتنا باتك ماهس ىلع هتثرو عيمج ىلع لدع يدهاشب

 لام حص اذإو .كلذ هل زاج مكحلا يلاولا ىلوت نأو .لإ مهعفراف ةجحب
دحأ جتحا ناف همسقب رمأ ةثرولا عيمج نم ةرضحب لدع يدهاشب كلاهلا



 هنييلاي هاعدو لاملا فقو ةترولا نم ىوعد هيف دحأ ىعدا وأ ةجحي هيف

 وأ هتثرو عيمج نم رضحمب لدع يداهشب ءيش هل حص نإف يعديام ىلع
 كلاهلا هفلخام ناك نإو .هنلا باتك ددع ىلع همسق الاو هفصنأ مهئالكو
 ىلع نمتلا لعجو ةادانملا يف هعيبب رمآ بئاغ وأ ميتي مهيفو اناويح وأ هقر

 نمثلا لعج وأ ةادانملا ي هعيب اوبلطي ملو نيغلاب اوناك نإف .لدع يدي
 يواعدلا تناكو بئاغ وأ ميتي ناك نإو .هرمأ عطقني ىتح لدع يدي ىلع
 عطقني ىتح هعبي ملو ةعزانملا هيف يذلا فقو ةتر وأ ناويحلا نم ءيش يق
 اهلاجب اهكرتو اهلتقي مل ترضخ دقو ةعارز وأ ةرضخ ناك نإو .هرمآ
 وأ ثاربمي هريغ دي يق الام عدم ىعدا اذإو .اهفقو ةرمتلا تءاج اذإف .ىقست

 وأ ةلغ لاملا يق ناك نإف ةنيبلا راضحإ يق الجا لجاتو كلذ حصي ملو هريغ

 ةفرعمب هدي يف وه نم دي يف هوكرت رامتلا نم ءيش هيف نوعزانتي اميف ناك
 يدي نيب هفقوأ قيقر وأ باود نم ناويحلا نم ءيش ناك نإو .نيلدع نم
 همؤق نإ و .مهرمأ عطقني ىتح هفلتي نأ هيلع هرجحي مت هيلع دهشي نم
 بلاطلا نم قافتاب نماض هل وهف لاز وأ هدي نم فلت نإ ةميقب هيلع
 .مهرمأ عطقني نأ ىلإ هدي يف وه نم دي يف هكرتي مت هيلإ بولطملاو

 ناك اذإ ةترلاو ناويحلاو قيقرلا نم كلاهلا فلخ ام عابيو : ةلأسم

 نيذلا بارعألا لتم ناويحلا وأ قيقرلا هلام ناك نم الإ بئاغ وأ ميتي مهيف

 نم ميتيلا هيلإ جاتحي ام كلذكو .عابتال ىماتيلا لاومأ نإف يشاوملا مهلاومأ
 .عابتال ةينآلا

 مهربغ وأ ةثرولا نم دحأ ىعدا نإف رفعج نب باتك نم : ةلأسم

 نإف هيلع اهتنؤمو هدي يف ىه نم دي يف ىه تناك ةباد وأ دبع يف ىوعد
 مل نإو تعقو موي نم هدي ق يه يذلل اهيلع قفنا ام مرغ يعدملل تحص
 نيبو هدي يف ىه نم نيب لاحي الو .ءيش هيلع هل نكي مل ءيش هل حصي
 .هتنيي رضحي ام ردقي لجؤيو .بصتغملا الا ةلغلا نمضي الو اهلامعتسا

 دي يف نمتلا نوكيو .مهيلإ كلذف مهيأرب اهعيب ىلع اوقفتا نإف اهعضوم نم
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 باتك ىلا عجر .نيلدع وأ مكاحلا نم ملعب ةبادلا وأ دبعلا هدي يف يذلا

 ناك اذإ ةثرلاو ناويخلاو قيقرلا نم كلاهلا فلخ ام عابيو : ةلأسم
 نيذلا بارعألا لثم قيقرلا وأ ناويحلا هلام ناك نم الإ بئاغ وأ ميتي مهيف

 نم ميتيلا هيلإ جاتحيام كلذكو .عابتال ىماتيلا لاومآ نإف يثاوملا مهلاومأ
 لثم همسق لدتعيو نزولا وأ ليكلاب مسقني ام عابي الو .عابتال ةينآلا
 ةصح ليكولاو يصولا ضبقيو ةترولا نيب مسقي هنإف رمتلاو بحلا
 ميتيلا ةصح تعيب هتصح عيب غلابلا هرك اذإ قيقرلاو .بئاغلاو ميتيلا

 ىلع نوربجي مهنأ ءاهقفلا لوق ضعب يقو .ةكرتشم نوكت بئاغلا ةصحو
 بوبحم نيب دمحم لاقو .نيلوقلا بحا وهو كلذ ةترولا دحأ بلط اذإ هعيب

 دبعلا ىلع كلذ سيلف ةقرفتم ىرق ي اونوكي نأ الإ ةمدخلا نوصصاحتي
 نوكت نأ الإ عابت اهنإف باودلا امو .عابي هنإف عيبلا دبعلا بلط نإف
 يضقنت ىتح لتقتال ةرضخلا نإف .اهيلع رضخ دق رقب وأ لامج نم باودلا
 دق رقبلا وأ ديبعلا ىلوم ناك نإف ةعارز ق اوناك اذإ ديبعلا كلذكو .ةعارزلا
 لجأ ىلإ ةعارزلا ريغ لمع يق ناك نإو .يضقنت ىتحف ةعارز يق ادحأ اهاركأ
 باودلاو ديبعلا ةقفنو .عيب لجأ الب لمع يق ناك نإ و لجألا يضقني ىتحف

 ىلع ناك باودلاو ديبعلا ريغ لام هل نكي مل نإف لاملا سأر نم عبت ملام

 وجريام مسقف بئاغو ماتيا نيب لاومأ نع ديعس ابأ تلأس : ةلاسم
 لضف هلعلو ماسقلا اهكردي مل يتلا ةدايزلا ف لضف نكي ملو لعأ دق هنأ

 انأ امأ مهل لاق غرف اذإف سايقلا نم ةدايزلا هلخدتو ضعبلا يف ماهسلا
 ةصح هنأ هيلع نئمطي اذكو اذك عضوم نأ لوقأ نكلو ةصح لكل نيبي الف

 مسقام ىلع لاملا مه نومسقيف ةدايزلا نم لضافتي ام الإ سدس وأ عبر
 يل نبيبيال لاق .ءيش اذه يف مساقلا ىلع له هتصح لكل ءاوس مهنأ ريغ مهل

 كدنع وهو هل تلق .هب مهل عطقيو .مسقلاب مهل مكحي مل اذإ ءيش هيلع

١.٠



 .مسقلاب مهل مكحي ملام .يدنع اذكه لاق .مكح ربغ نم لدملا هبشي

 اورضح نإو موق نيب لام مسقب رماي نأ مكاحلل سيلو : ةلأسم
 ىرجي نأو مهل هنأ لدع ادهاش هيلع دهشي نأ الإ هيلع اورراقتو اعيمج
 .هربغ لاق .مهل همسقب رماي مت مهل يتلا ماهسلا نم .اذكو اذك ىلع همسق
 الإ لوصألا نم ءيش ق مكاحلا مكحي الو كلذ ق مكاحلا نم رمألا معن

 ماقمال ماسقلا ماقم نوموقيو نومسقي نيذلا لودعلا امأو .ةنيبلاب
 .رارحألا نيغلابلا نم لاملا هدي ي دلقم لك .كلذ مهل زوجيف ماكحلا

 لاومألاو نيضرألا سايقب فرعي نم نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 ىلع اهمسقاو ضرألا هذه يل سق لاقف ىه نمل فرعي ال ةعطق ىلا لجر هاعد
 ضرألا هذه سيقي نأ لجرلا اذهل زوجي له .رتكأ وأ لقأ وأ مهسأ ةسمخ

 كلذ يف نكت مل اذإ هنأ يعم لاق .ائيش دحأ ىلإ ملسي الو اهكرتيو اهمسقيو
 قدصلا ةين ىلع .كلذ هل ناك لطاب ىلع ةنوعم ىلإ دصقي الو لاملا ف ةرضم
 اهزتمو ضرألا هذه هل مسق نإف هل تلق .قحلا هل هبجوي امم هنم كلذ يق

 يذلا اذه قحلي له ماهسلا هذه دحأ ذخأ لجرلا نأ مت لجرلا هلأس ام ىلع

 ذخأ هجو يأ ىلع فرعي ملو .بلاطلا اذه ذخأ ام ةهجل ةعبت ضرألا مسق
 اذإ هنإ يعم لاق .هيلع هعيبت ال مأ لطاب مأ كلذ قحأ ماهسلا هذه ىدحإ

 امم هربغ ذخأ اميق هيلع ءيش الف هتمالس نم ىضم ام ىلع مسقلا ف لخد

 سانلا نم ةعامج ضرألا هذه مسق هلأس اذإ كلذكو هل تلق .لدع وأ ملظ

 الو ىه نمل ضرالاب هل ملع الو امهس مهنم دحاو لك ذخأ ًاماهس اهزيم املف
 ىق ةدارالاو دحاولاك اذه يق ةعامجلا نإ لاق الطاب وأ كلذ ًاقح اولعف ام
 عاتملاو ناويحلاو لخنلل هتمسق كلذكو هل تلق .ةعامجلا يق اهلتم دحاولا
 نم وأ مهعنمب نكاَس نكي مل اذإ هنأ يعم اذكه لاق .ةعطقلا لتمك لزانملاو

 اذه ناك اذإ هدي يف وه نم كلذب مهل رقي نأ الإ هنع مهعنمي ناويحلا هدي يق
 .قح ريغب دحأ لام دحأ ىلإ ملسيال هنأ قدصلا ةين ىلع مساقلا
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 لام امهنيب نيلجر نعو .هتنا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نم نيلجرب هيلع جتحاو ىبأف .همساقي نأ هبحاص ىلإ امهدحأ بلط
 ضبقي اليكو لجرللاوميقي نأ نيملسملل زوجي له لعفي ملف نيحلاصلا
 ركنملا لجرلا ناك اذإ هلك اذه زوجي الف تفصو ام ىلعف .هتصح هل
 ثيح ابئاغ لجرلا كلذ ناك اذإ نيملسملل كلذ زوجب امنإو .ارضاح
 ام لعفي ىتح سبح كلذ نع عنتماف ارضاح ناك اذإو .ةجحلا هلانتال

 مسقي نأ هكيرشل نكي مل هسبحي دحأ نكي مل اذإف .قحلا نم هيلع بلطي
 مت .هكيرش هرك ولو اهلك ضرألا عرزي نكلو .هتصح عرزيو ضزألا
 دعب نم هتصح هكيرش ىلا ملسي مت .ةرمثلا نم هتنؤم ذخايو ةرمثلا مسقت
 عرز ةعرازملا نع ىبأ نإ هل كلذو ةعرازملا ىلإ هكيرش هبيجي نأ الإ ةنؤملا
 .بيعلا ةمدخو لزانملاو رامتلاو لخنلا كلذكو .كل تفصو امك لعفو اذه

 ردقب لزنملا ف نكس ديبعلا الو لزانملا الو لخنلا همساقي نأ ىبأ نإ
 .هتصح ردقي ددعلا مدخو هتصح

 ىلع كوفقوأو كوعد موق نعو هللا همحر ير اوحلا ييأ نع : ةلأسم

 تنأ كل سيلو اننيب اهمستقا انل لخنلاو ضرألا هذه اولاقف ضرأو لخن

 اولاقو ءاسن مهيف ناك نإ تلقو .مهنيب اهمسقتا مهلوق ىوس ةفرعم اهب

 مسق مكل زوجيأ كلذ يف اولكو دق مهنا ءالكولا لاقو .اليكو نلكو دق نهنأ
 هنأ لاملا اذه ةفرعم كدنع حصي ىتح زوجي ال مأ هيف لوخدلاو لاملا اذه

 افراع تنك اذإف تفصو ام ىلعف .ىرجيام ىلع مهماهس ةفرعمو مهل
 كل زاج .لاملا اذه مهنيب مسقت نأ كوعدف لاملاب افراع سيلو .موقلاب
 نبب مسقي يذلا اذهو لاملا كلذ نوعدي اوناك اذإ .مهنيب لاملا اذه ةمسق

 اذه نأ هعم حصي ىتح كلذ هل زوجي الف مكاحلا امأو .مكاحلا ريغ سانلا

 نع دجوي دقو .مسقلا لتم مكحلا سيلو تبات مكحلا نأل موقلا ءالؤهل لاملا
 مهلاومأ ىلع سانلا نوعدي فيك ماكحلا نم بجعتلا ءاهقفلا ضعب
 لاومأ سانلل نوكي دقو .قادص ىضق وآ هنم ءيش عيب اودارأ اذإ تانييلاب

 هنم ءاضقلا ىلاو لاملا اذه عيب ىلإ بهذي هنأكف تانيبلا اهيلع نودحبال

 .هنوعدي نيذلا ءالؤه ريغل لاملا اذهل نأ حصي ىتح
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 يق مهسلا حرطو مسقلا ةفص يف ثلاتلا بابلا

 ضرألاو لخنلا نم لاومألا لمحو كرتشملا لاملا

 لودعلا ةرضح ريغب اهمسقو

 يرحتلا ىلع مهنيب اميف اهلهأ قفتي مل اذإ لخنلا مسق نأ ملعإ

 نامرلاك تبانلا رجشلا كلذكو .هيلع ةميقلاب مكحلا هجو ىلع اهمسقف
 بايتلاو يناوألاو ديبعلاو باودلا كلذكو هتلغ ق هكراش امم هريغو

 وأ نونجم وأ ميتي ءاكرشلا يف ناك نإو .ةميقلاب ةمسق كلذ لك ةحلسألاو

 كلذ مسق ناك ليكو هل بئاغ مهل ناك نإف ءالكو وأ ءايصوأ مهلو .مجعأ
 يف عرزلاو ضرألا مسق اماف .لاملا ةميقب ةربخلا لهأ نم لودعلا ةرضحب
 يق مهيأر داهتجابو ةيواستم ءازجا مسقي يرحتلاب ءاملا مسقو اهسايق
 .لدعلا ةباصإ

 ءاكرشلا يف نكي مل اذإ و نايح ةخسن نم عماجلا نم ةدايز : ةلأسم

 نم ناك ام امأو .ةميقلاب مسقي ةينآلاو عاتملا نم ءىش لك نإف ميتي
 لخنلا اماف .هنمث مسقيو عابي هنإف ةميقلاب مسقني الام عاتملاو باودلا

 ىهف ةدحاو ةلخن تناك ناو .رثك وآ كلذ لق عرزت يتلا ضرألاو مسقتق

 اذهو ًامابأ اذه همدختس ديعلا كلذكو .صصحلاي اهترمت نولكأب مهنيب

 ىأر وهو هعيب ىلع نوربجي الو .ةدحاو ةيرق ق اوناك اذإ صصحلاب امايأ
 اهوحن وأ فايسأ تناك اذإ امأو .هتنا همحر ىلع نب ىسوم يلع ييأ

 هل سيل لاقف .فيس لك نم يتصح ذخا انأ مهنم دحاو لك لاقف ةلضافتم

 .ةميقلا ف هل عقيام ردقب فويسلا نم صلختي مت موقي نكلو كلذ
 مسق ةقت ريغ وأ ةقت دحاو لجرب اوضر غلب ةعامج نعو : ةلأسم

 نمل كلذ زوجي له تلق .ضعب مهضعب ىلع كلذ اوريغ اوعجر مث مهنيب
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 عقي ءيش ىلع مسقلا عقي نأ الإ ريغ نمل كلذ زوجي الف .مسقلا يف عجرو رتغ
 اوقفتا نإ كلذكو تلق .هوجولا نم هجو نم وأ تالاهجلا نم ضقنلا هيف
 مهنم دحاو لك يضرو مهنيب ةكرش وه يذلا لاملا اومسقي نأ ىلع غلب مهو

 اننيب مسقي مل اولاقو هوريغو مسقلا كلذ اوضقن مت .مهس نم هل عقو امب
 ام لطبيو مسقلا كلذ ضقنتي له تلق .لاملا اولدعي تاقت الو لودع

 يف مهل سيلو تفصو ام ىلع مهيلع تباث كلذف هب اوضارتو مهنيب هومسق
 .ةجحلا هذهب ضقن كلذ

 نم ناكام امأف هوجو ىلع كالمألا ق مسقلا نأ ملعأو : ةلأسم

 امم كلذ ناكو سانلا نيب هنم كلذ ىلع عامجالاب لاكي وأ نزوي امم كالمألا

 هيف مسقلا نإف .ءاكرشلا نيب نباغت ىلإ هيف جرخي لضافت لضافتيال
 مسقي هنأ افالتخا كلذ يف ملعأ الو ةميقلاب كلذ نوكي الو ليكلاو نزولاب
 ليك الو نزو هيلع يرجيال امم لوصألا نم ناك ام امأو .نزولاو ليكلاب
 .رودلاو ةتباثلا قوسلا تاوذ نم راجشألاو هايملاو ليخنلاو نيضرألا لثم
 يق .ناصقنلاو ةدايزلا ىلع سايقلاب اهيف مسقلا نأ ليق دقف ضرألا امأف
 لفق دقو .احارب اضرأ تناك اذإ كلذو .ةميقلاب ال رظنلاب نيضرألا لضافت

 وأ شايقلا هجو ىلع ضعبب اضعب ةلواحملاب الإ كلذ يف مسقلا زوجي ال
 ذخأي ام ءاكرشلا نم دحاو لك ةفرعم دعب ءاكرشلا نم ىضرلا ىلع عيبلا

 هقرع دق ائيش راتخيف رايخلاب كلذ نوكي نأ الإ مسقلا كلذ تبثي الو
 هل عقيام فرعي مل وهو مسق اذإ هنأل ةلواحملا هجو نم تبات كلذ نوكيف

 .لاملا كلذ نم هل عقي امب لهاج وهف
 كالمأ ىه امنا ماسقالا نأ ملعاو ناطحق يبأ باتك نم : ةلأسم

 وأ ميتي مهيفو .موق نيب كرتشم لام ناك اذإف ناكم ىلإ ناكم نم لقتنت
 ميتيلا ىصو وأ ءاكرشلا عيمج نم ةرضحب الإ .همسق مهل زجي مل بئاغ
 فيك نورظني مت لودعلا ةرضحو .هروضح وأ بئاغلا ليكو وأ .هليكو وأ
 مهنم رايخلاب هومسق نإو .ةميقلاو مهسلاب مسقي مت مهنيب مسقلا لدتعي
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 ميتيلا نم ليكو الب وأ مهئالكو وأ .ءاكرشلا نم دحأ ةرضح البو مهس الب
 اذإ زئاج مهنيي رايخلاق نوغلابلا امأو .ضقتنم مسقلاف فئاقلا ليكو وأ

 زاج اضعي مهضعب او ربخو اورضح اذإ ةخسن ق و .ءاكرشلا عيمج رضح

 يضاقلا نع ةقثلا ظفحو .ايركز وبأ يضاقلا هفلأ يذلا باتكلا نمو .كلذ

 ميتيلل يصول ١ مسق ق فالتخالا نأ : نب ددعس ند نسحلا يلع ييأ

 .رايخلاب

 مهسلاب امهيصو امهنيب مسق نيميتي يف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مسقلاف امهيبأ نع يصولا ناك اذإ لوقف .فالتخا كلذ يفف رايخلاب وأ
 امأو مهسلاب ةعرقلا تناك اذإ مكاحلا رمأب الإ زوجي ال ضعب لاقو .زئاج
 .ضقتنم مسقلاف رايخلاب

 هل لجر نع هقنادبع ابأ تلأس .ناطحق يبأ فيلأت نمو : ةلأسم

 الجر اهوطعأو قرو ىلع ماهسلا اوبتكو اهمسق اوداراف .ضرأ يف ءاكرش
 ينعي هناك انهاه نم أدبأ ماهسلا حراطل سانلا نم لجر لاقف اهحرطي

 لوق ىلع انهاه نم أدبا اضيأ كيرشلل لجرلا اذه لاق مت .ضرألا يقرش نم
 نم يقرشلا ق ردت همهس ناك كيرشلا اذه ىلا ليخ مت يقرش لاق نم

 هلوق ناكأ يرديالو همسأ هنأك اباتك ىأر نكلو هيلع نقيتسي ملو ضرألا
 .هيلع هتبتا دقو مسالا ىأر ام دعب وأ مهسلا ىأرام لبق ماهسلا ح راطل

 لاق .ساب كلذب هيلع لخديال وأ ةمسقلا هذه ف جرح هيلع لخديأ ىرتام
 يف هآرف همهس ردنأ هنأ نقيتسي ىتح كيرشلا اذه ىلع سأب ال هتنادبع وبأ
 ناف هل لاق .هلوق ىلع هحرطف انهاه نم هحرطا هل لاقف ماهسلا حراط دي

 ىرتأ لقي مل نإف تلق .هنم ناك ام ءاكرشلل لوقي نا هيلع لاق نقيتسا
 نإ هلام هيلع سنفي الو امارح هارأ ال لاق .امارح ضرألا هذه نم همهس
 .هنلا ءاش

 هنم نوكتف لام مهنيب موق نعو هللادبع يبأ باوج قو : ةلأسم
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 رئب لك مسقت وأ ضعب اهضعب ىلع رابآلا لمحت له رابأو جالفأ ىلع ضرأ
 مهس لكل عقي ناك اذإ .ةدح ىلع اهنم رئب لك مسقت لب لوقأف .ةدح ىلع

 هل نكي مل اذإف .همهس ردق ىلع ةعفنمو شاعم همهس نم هل عقي اميف اهنم
 ىلع رئب ىلع مسقلاب لمحيو .ررضلا هيلع لمحت مل شاعم الو ةعفنم هيف
 ىلع هضعب لمحي ةدح ىلع جلف لك لام مسقيف جالفألا امأو .ىرخألا
 لمحيالو .هدحو مسقي هنإف ىرجملا ثعو برشلا بعص ام الإ ضعب
 الو .هدحو مسقي اضيأ ءاملاو .هدحو امهنم دحاو لكو ضرألا ىلع لخنلا

 لك نم هتصح ءاكرشلا ضعب لازأ نإ تيارأ تلق .هريغ ءيش ىلع لمحي

 مل وأ ءاكرشلاب كلذ رضأ اهدحو ةعطق لك تمسق نإف .رخآ ىلا ةعطق
 كلذف ءاكرشلا نم دحأ ىلع ررضلا لخدي مل اذإف ءاملا ف كلذكو .مهب رضي

 هتلازإ نم لعفام ىلا تفتلي مل مهنم دحأ ىلع ررضلا عقو نإ امأو .زئاج
 .ءاش نم ىلا هعقديلف همهس ناب نإف .مهنيب لدعلاب مسقيو .هتصحل

 نإف تلق .مسقي مل ررض مسقلا يف ناك اذإ لاومألا نم عاشملا مسق يق لاقو

 نومراغتي نكلو مسقي مل ةلغلا بحاص ىلع ررض هل مسقال نم ىلع ناك
 ناك نإف تلق .مالسإلا يف رارضا الو ررض ال ةي يبنلا لاقو .ةرامعلا يق

 قفتي مل اذإ لاق .ةل مسقي نأ الإ هل قفتي الو نيد هيلع ةمسقلا بلطي يذلا
 .مسوق هل

 ةصح مهدحأ نم لجر ىرتشا ةثرو نيب ىتش ضورأ نعو : ةلاسم
 ; اهعيمج نم هتصح هل اوفلدي نأ نيرخآ ىلا بلطو ضورألا كلت عيمج نم
 يف ناك اذإ ضعب مهضعبل اوفلوي نأ مهيلع هل لاقف .كلذ اوهركف ضرأ ف
 .دحاو جلف

 ةعامج يف .شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبأ يضاقلا نع : ةلأسم

 مهلهجل نوملسملا مهعم هيف لخدي نأ ريغ نم مهنيب لام اومستقا ءاكرشل
 مهودهشأو نيملسملا نم ةعامج رضح مسقلا نم اوغرف املف .هتفرعمب
 دنعف همهسي مهنم دحاو لك يضر و هومت او .هومسقام لدع اوفرع دق مهن أ
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 نأ تفرع يذلا .كلذ يل نيب مسقلا متي مأ هضقن متيأ .مهدحأ ضقن كلذ

 ام ةقرعمي اورقاو ء اكرشلا همتأف هضقنت امم ةل اهج هىف ناك اذإ مسقل ١

 .ملعأ هتناو مهيلع كلذ تبت هب اوضرو مهنم دحاو لكل

 عيمج ةمسقلا رضحي مل اذإو رفعج نبإ عماج نمو : ةلأسم
 ني لام ناك اذاو .باتكلا نمو .ضقتنم وهف كلذ يق مهئالكو وأ ءاكرشلا

 ناكام هلايح ىلع دحاو لك مسقي هنإف هومسقي نأ اودارأو جالفأ يف ءاكرش

 ىلع جلف لام لمحي الو لخنلا ىلع ضرألا لمحت الو لخنو .ضرأ نم هيف
 بحاص لكل مهنم عقيال امو .لق وأ تالخن رخآ جلف يف ناك نإو .رخأ جلف
 نكلو رخآ جلف نم اهريغ ىلع لمحتال لخنلا هذه نإف .هب عفتنيام مهس
 .باتكلا نمو .ضرألا ىلع ةميقلاب لمحي جلفلا كلذ نم ضرذلا عم مسقت

 هيف مهل سيل رخآ جلف يف ناترفحو ةلخن تيقبف امسق اومسق موق يف ليقو
 ناتاه لمحي ليقف .رتكأ وآ لقأ وأ مهسأ ةينامت ىلع ميقلاو .كلذ الإ

 نم كلذ عقي نأ نكمي مل اذإ رخآلا جلفلا يف ناكام ىلع ةلخنلاو ناترفحلا

 الو فيلأتلاب جلف لك لام مسقي هنأ ليق .هب عفتني امم مهس لكل كلذ
 عضاوملا ضعب ىلغأ مهنم دحأ كلذ بلط ولو .ءاكرشلا نم دحأ ىلع قرفي

 لخنلا نم ءيدرلا ةميق نم حرطيو يلاغلا ةميق يق دازي هنكلو ضعب ىلع
 ةقئافلا ضرألا نم صقنيو نودلا ضرألا ف ىقلي كلذكو .لدتعي ىتح
 لاملا نم ءىش يق نوكي نأ الإ كلذ ىلع مهسلا حرطي مت .لدتعي ىتح
 كلذ نإف .ءاملا هيف هراكتي يقسلا ف بعو وأ دلبلا نم فرط يف عضوم
 ىلع ررضلا هيف عقي كلذ نأل هدحو مسقي هنكلو .هربغ ىلع لمحي ال اندنع
 .مهيلإ كلذف اوضارتبو كلذ ىلع اوقفتي نأ الإ هل عقي نم

 لكل نارهن ضرألا كلت فو ضرأ امهنيب نالجر ناك ناو : ةلأسم

 ىشغي الام ضرألا نم ىشغي امهدحاو دح امهنيب سيل رهن امهنم دحاو
 نيكيرش اناك اذإ ضرألا هذه نم فصنلا الإ امهنم دحاو لكل سيلف رخآلا
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 راحصب رفن ةتالت نع هتنا همحر هتنادبع 71 نع انغلبو : ةلأسم

 سيلو مهعمجي امم نمثلاو هورتشا لام مهلو .مهوبأ هفلخ لام اوثرو
 ىلع ءارشلا لخن اولمحو ةدحاو ةمسق هومسقف دحأ ىلع لضف كلذ ق دحأل

 مسق كلذ نأ هللادبع وبآ ىأرف .ضقنلا مهدحأ بلط مت .ثاريملا لخن

 اذه يق ماهسلاو موقل هلك لاملا ناك اذإ نسحلا وبأ لاق .هربغ نمو .ضقتنم

 لاقو .ةدحاو ةمسق هلك لاملا اومسق نيبعيمجلا ةترو مهو اذه يق ماهسىلاك

 سيلف قحتسا مث .دحاو مهس يق هورتشا ام عقوف عمج اذإ هتنادبع ويأ

 هورتشا يذلاو .ةمسق ثاريملا مسقي نكلو هوترو يذلا يف مهيلع عجري

 امم مهيديأ يف اميف هتوخا ىلع عجر مهنم دحأ كردأ اذإف .ىرخأ ةمسق

 مهيلع عجر تاربملا نم هل عقو اميف كردأ نإ كلذكو .ءارشلا نم هورتشا

 اوناك اذإ اذه يف ليق كلذكو معن .هريغ لاق .تاربملا نم مهيديأ يق اميف

 لك ةمسق نإف .دحاو ىنعمو .ةدحاو ماهسب ىتش سانأ نم الاومأ اوثرو
 امأو .مسقلا يق رخآلا ىلع لاومألا دحأ لمحت الو .ةدح ىلع لاومألا نم دحاو

 .فيلأتلاب ةدحاو ةمسق مسقت اهنإف عاشم لام نم جلف ضرأ لكف ضرلا
 ىلع ضرألا الو .ضرألا ىلع لخنلا لمحتال جلف لام لك نم ةمسق لخنلاو
 .لخنلا

 نم دحأ ىلع قرفي الو فيلاتلاب جلف لام لك مسقي هنأ ليقو : ةلأسم
 دازت هنكلو ضعب ىلع عضاوملا ضعب ىلغأ مهدحأ كلذ بلط ولو .ءاكرشلا
 ضرأ نم رخآ جلف لام ىلع جلف لام لمحي الو .لخنلا ضرأ ىلع ضرألا
 هنإف .مسقني ال لخنلا نم ءيش ن وكي نأ الإ .لخن ىلع لخن الو .ضرأ ىلع

 لخن ىلع لمح جلف ىلع مسقنتال ضرأ كلذكو .جلفلا كلذ ضرأ ىلع مسقي
 ىلع لمح مسقني مل جلف ىلع لاملا نم ءيش عطقنا نا كلذكو .جلفلا كلذ
 كلذ نأل مسقلا يف .ىرخأ ةيرق لام ىلع ةيرق لام لمحي الو .رخآلا جلف لام
 ةمسق جلف لك جالفألا لتم ةمسق رئب لك مسقتف رابآلا امأو .ةرضملا نم

 لكو .هؤامو جلففلا لضف فلتخب امك .اهلضفو اهؤام فلتخي رابآلا نأل
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 اهيف عقي امم مسقلاب اهيف مكحيو مسقت يتلا لاومألا نم مسقني ملام
 .هنمث مسقيو عابي هنأ امهدحأ نالوق هيفف ءاكرشلا نم دحأ ىلع ةرضم

 يف كلذو هعيب ىلع نوربجي الو .موسقم ريغ اعاشم لغتسي هنأ لوقو
 .ةصاخ لوصألا

 لزانم كرتو .ًاتانإو ًاناركذ دالوأ كرتو كله لجر نعو : ةلأسم
 الزنم مهنم دحاو لك د ذخأب نأ ا مهنيب اميف ةترولا ى ١ يضارتف .اد دارخو ةرماع

 عنتماو .ىرج فالتخال وأ هقحل ررضلل لوألا يضارتلا متي ملو .مسقلا

 اونوكي مل اذإ كلذ مهمزلي له .هب ىضر دق مهضعبو هتمساقم نوقابلا

 يعم لاق .ماكحلا مهنيب مكحو .ماهسلا مهنيب اولعجو ماسقلا مهنيب لخد
 مهو .لاملا نم مهنم دحاو لك ذخأام مهنم ةفرعمب كلذ ىلع اوضارت اذإ مهنإ

 هجوب الإ مهدحأل ضقن الو .كلذ مهيلع تبت لوقعلا ءاحصأ نوفلاب
 .هركذ باغ امم ناك نإ قحلا بجوي

 ةدحاو ماهسب ىتش سانأ نم الام اوثرو موق يف ليقو : ةلأسم
 دحأ لمحتالو ةدح ىلع لاومألا هذه نم دحاو لك ةمسق نإف دحاو ىنعمو

 هيلع ناكو مسقلا ءاكرشلا دحأ بلط اذإف تلق .مسقلا ق رخآلا ىلع لاومألا
 نود نم هدحو مساقي هنإ هنيد يدؤي ىتح هنيد عاشم لام هلو نيد

 ريغ اعاشم لاملا رئاس نوكيو نيدلا هلعلو همهس هل نابيف ءاكرشلا

 .ءاكرشلا نيب موسقم

 لك دنع مسقلا دنع اوطرشو .الخن اومسق موق نع هتلأسو : ةلأسم

 هضقن مهدحأ بلط نإ مسقلا تبثي له ةفورعم ىشخ ةلخن مهنم دحاو
 .كلذ هلف

 يف هللا كمحر تركذو ديعس نب دمحم نم رخآ باوج نمو : ةلأسم

 ضقن ميتيلا غلب املف .ميتي ةكرش يق لام نم هتصح لجر نم ىرتشا لجر
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 كلذ نم هل عقو ام هل عاب اذإف .يرتشملاو عئابلا نيب مكحلا فيك .مسقلا
 تبثت هنأ لوقلا ضعب يفف ميتيلا هضقنف .اضقتنم مسقلا ناكو .مسقلا
 نمثلا عئابلا ىلع ناك الإ و .كلذ دارأ نإ هنيعب لاملا كلذ نم عئابلا ةصح
 مسقلا ناكو .ميتيلا مامتإ دعب الإ متيال امسق الام مسق اذإ امأو .كلذ مهفاف
 وأ بصقيب وأ ليسي ءاكرشلا دحأ لدي نم ءيش لاملا نم فلتف .تبات ريغ

 مامتا دعب كلذ ضقن ءاكرشلا دحأ بلطو هغولب دعب ميتيلا متأف ناطلس
 اذإ .نيغلابلا ىلع تبت دقف .مسقلا متأو ميتيلا غلب اذإ كلذ هل سيلف .ميتيلا
 هل سيل ليق دقف ميتيلا غولب لبق كلذ بلط نإ امأو .كلذب اوضر دق اوناك
 نأ ليقو .ةصاخ ميتيلل ضقنلا امنإ و .كلذب هسفن ىلع ىضر دق هنأل .كلذ
 ضقنلا هل نوكي هيلع نوكي امف ميتيلا ءاضر ىلع فوقوم هنأل هل كلذ

 لك ىلع كلذ تبت مسقلا متأف غلب اذإف .مسقلا متيو ميتيلا غلبي ملام
 .كلذ مهفاف نيغلابلا

 يف ءاكرش نيب لام نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس : ةلاسم

 هب عقي ام هيفو .رخآلا نم سفنأ وهام لاملا يقو .دحاو جلف وأ ةدع جالفآ

 لاق .هيف لوقلا ام ةمسق ىلع ةثرولا قفتي ملو ةدح ىلع مسق اذإ ررضلا
 هضرأ فيلأتلاب .ةدحاو ةمسق ةدح ىلع جلف لك مسقي ليق دق هنأ يعم

 لدتعت ىتح لودعلا رظن ف صقنيو ةميقلا يف دازيو همسق هلخنو ةمسق
 ثيح نمق كلذ دعب ماهسلا حرطت مث ةدوجلا يق لاملا لصافت ناو .ةميقلا

 رخآلا ذخاي مت .هغرفتسي ىتح فيلأتلاب همهس قوتسا مهدحأ مهس عقو
 .ةدح ىلع عضوم لك هلك لاملا نومساقلا مسق نإف هل تلق اذه بسح ىلع

 .ال مأ مسقلا زوجيأ .لدع بستحم وأ ليكو وأ يصو هلو متي ءاكرشلا يفو
 ىضر اذإ هنأ الإ ليقام ىنعم ىلع ميتيلا ىلع مكحلا يف زوجي هنأ يعم لاق
 ررض همهس يف ناك نإف ميتيلل نومئاقلا رظن كلذ ىلع مسقلاب نوفلابلا
 ًافوقوم مسقلا ناك رظنلا يف هيلع ررض ال ناك نإ و .ضقنلاو مسقلا ضقن
 نوفغلابلا هؤاكرش هب ىضر دق ام ىلع مسقلا متا نإف غلب اذإف ليقام ىلع
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 غلبي نأ لبق ضقنلا هئاكرشل سيل نأ ليق دقو .ضقنلا هضقنا ناو .مت

 وأ متيف غلبي ىتح ضقن اوضر اذإ نيغلابلا هئاكرشل سيل ليقو .متيف
 داهتجا نم هيوجو جرخي هنآ هل تلقو .كلذب اوضر دق مهنأل ضقنب

 ةنسلا قيرط نم جرخي ائيش هيف ملعأ الف ررضلا عقد وأ لصألا ضايب

 رثالا قافتا كعم جرخيف هل تلق .رثألا قافتا هيلع ىتأ ناو .ضايب
 يذلا لاحلا يق هبجوي اميف رثألا ىنعم كعم جرخي كمأ هب لمعلا قافتاب
 توبتل هتفلاخم ينبجعي الو هب لمعلا هنا يعم لاق .رظنلا يف هيف وه
 لاق .ررضلا لاوز نم ةحلصملا ةقفاوم نم ههبشي ام حصي نأ الإ مكحلا

 لاحلا يف رظنلا هل نمم نيرظانلا نم يأرلا قفتي نأ هنم جرخي هنأ يعم

 يبأل تلق .ررضلا نم دعبأو .حلصأ اذه ريغ ىلع مسقلا نأ مهنم عقي يذلا
 هيف مهدحأ مهس عقو نإ ةجراخ لخنو ناتسب ناك اذإف اذه ىلعف ديعس
 ىلع اذكه لاق .كلذب مهيلع مكحيأ هنم نوقابلا جرخو .هلك هفرغتسا
 يف ناك اذإ هنأ نسحلا يبأل باوج يق دحوي لوقي هتعمسو .ليقام ىنعم

 يق نكي ملو هنم اوجرخيال نأ ءاكرشلا ضعب بلطو سيفن عضوم لاملا
 ةقبطنمف رانآلا امأو .هنع نوجرخيال مهنأ ةدح ىلع .مهيلع ررض همسق
 مل يقسلا ةتثعو ةيقت ضرأ تناك اذإ كلذكو هل تلق .فيلأتلاب مسقلا ىلع
 ولو لاح ىلع .اهيف ررضلا لصح اذا هنأ يعم لاق فيلأتلا ىلع لمحت

 ريغ لاح ىلع اهيف ررضلا لوصح نأل اهدحو مسقت اهنإ .ةميقلا يف تلدع
 .فرط يق تناك وأ اهيقس ةتوعو نم رظنلا ىنعم يق لئاز

 رجزلا امأف ةلأسملا هذه يف ترظن دق ديعس يبأل باوج نمو : ةلأسم
 رثكأ امناو .مسقلا يف حيسلا ىلع هلمحي ادحأ نأ انباحصأ لوق يق ملعأ الف

 هيف يرجيام رثكأ اذهو .ةدح ىلع جلف لك لخن مسقي هنا يعم مهلوق
 نم ىلع ررضلا عقي لاملا نم فرط يقسلا ىلع ةتباث لخنو ضرألا .مهلوق

 .- و .-

 عيمج هدريو .هلاح ىلع مسقي ةفصلا هذه ىلع اذه ناف .لاح ىلع هل تعقو

 لاملا ناك نإ هنأ لوقلا ضعي يقو .ةرصم مهدحأ ىلع لخدت ال نأل ءاكرشلا
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 عيمج هدرو مسق نا ناكو لاملا نم ءىش ههبشي ال سيفن عضوم جلفلا ي
 عيمج درو هلايح ىلع لاملا اذه مسق مهنم دحأ ىلع ةرضم ريغب .ءاكرشلا

 لخنلاو ضرألاو ةميقلا يف هريغ ىلع هدريو لاملا عيمج ىلع لمحي ءاكرشلا
 يف عرذت ضرألا كلذكو لخن هنم ناك ضايب ةميق ىلع ضايب يف يدنع
 كلانه مت لودعلا رظن يق ةفشكنم وأ ةرماع تناك اهتميق ضايب اهسايق
 كلذف نوفقلاب مهو هقوف وأ اذه ءيشب ءاكرشلا يضارتي نأ الإ مهسلا عقي
 يف لخن ىلع ضرأ الو رخآلا ىلع جلف لمحي ليق هنأ ملعأ الو .مهيلإ
 رخآلا ىلع لمحي هنإف مسقني ال لام ءاكرشلل جلفلا ف نوكي نأ الإ ةمساقملا

 ىلع تلمح مسقني الام لخنلا نم ناك نإ كلذكو .يدنع اميف ليق اميف
 لمحب وأ ةرضم مسقني الام ضرألا نم ناك نا كلذكو .ةمساقملا ق ضرألا

 يقو .هب عفتني ال اميف ليلقلا نم ةمهس ذخأ يف ةرضم ءاكرشلا دحأ ىلع
 ءاكرشلا لقأل عقو مسق اذإ ناكو حيسلا ىلع لاملا ناك اذإ هنأ لوقلا ضعب
 عضوملا كلذ ف هسفنل ةصحلا كلت يف هسفنب لماع هيلا جرخيام هتصح
 ربدت .هللا ءاش نإ كلذ مهفاف مسقي ملف الإ و اهلاح ىلع هلامع هيف زربيو

 .باوصلاو قحلا قفاو ام الإ ىلقو نم ذخأت الو كل تفصوام

 ضرألا نم جلفلا اذه نم مسقي يذلا لاملا رظنب امنا ليقو : ةلاسم

 ىلع دازي مت لخنلا ةمسق يف رظنلاو ضرذال سايقلا دعب ةميقلاب لخنلاو
 لقأ ىلع ماهسلا تلدتعا اذإف .عاقبلا لضافتتام ىلع ماهسلاو عضاوملا
 مسقلا نوكي امناف رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ ًاسدس وأ ناك ًانمت لاملا ق مهس

 لكلو .ادحاو امهس ةريبكلا ماهسلا بحاصل لعجي مث ماهسلا لقأ ىلع
 نوردقيام ىصقأ ىلع ماهسلا يف لودعلا رظني مث ًامهس ءاكرشلا نم دحاو
 عضوم ىلع ءادتبالا نأ ماهسلا حرط دنع نوطرشي مت فيلأتلا نم هيلع
 ىلع مت اذكو اذك عضوم ناكو مهسلا وذ وهف نالقل عقو نإق .اذكو اذك

 ماهسلا هل يذلا لوألف عقو ناف اذكو اذك عضوم مت اذكو اذك عضوم

 ىتح كلذ نم اومكح دقام ردق ىلع فيلأتلاب هيلي امم هذخأ ةريتكلا
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 نم كلذكو .غلبام اغلاب كلذ نم لقأ وأ امهس الإ هلك لاملا هل ناك .يوتسي
 ثلاتلا مث اضيأ فيلأتلاب يناثلا مث اذه ىلعف ةثالث وأ نامهس هل ناك

 ىلع ررض الو لزانملاو لخنلاو ضرألا نم لاملا مسق يرجي اذه ىلعف
 هيلع لخدت امم كلذو هل اهفالتاو دحاول صصحلا محازت يق ءاكرشلا
 ذخأ مهضعب لاقف فيلأتلا اوبلط ضرأ يق ءاكرش قو .كلذ مهفاف .ةعفنملا

 نمل فيلاتلاف دحاو جفف يف اهلك عطقلا نكت نإف ةعطق لك نم يتصح
 جالفأ ف تناك نإو .ماسقلا اهلدع رظن ةفلتخم عطقلا تناك ناو .هبلط

 امأ لاق هريغ نمو .جلف ىلع جلف لمحيالو .هعضوم يف مسقي جلف لكف
 فيلاتلاب ةدحاو ةمسق مسقت اهنإف عاشم لام نم جلف ضرأ لكف ضرألا
 ضرألا الو ضرألا ىلع لخنلا لمحيال جلف لك عاشم لام نم ةمسق لخنلاو
 ىلع لخن الو ضرأ نم رخآ جلف ىلع جلف لك لام لمحي الو .لخنلا ىلع
 كلذ ضرأ ىلع مسقي هناف مسقني ال لخنلا نم ءيش نوكي نأ الإ لخن
 .جلفلا كلذ لخن ىلع تلمح جلف ىلع مسقنتال ضرأ تناك نإ كلذكو .جلفلا

 جلفلا لام جلف ىلع لمح مسقني مل جلف ىلع لاملا نم ءيش عطقنا نإ كلذكو
 نم كلذ نأل مسقلا ف ىرخأ ةيرق لام ىلع ةيرق لام لمحيالو .رخآلا
 امم .مسقلاب اهيف مكحيو مسقت يتلا لاومألا نم مسقني مل املكو .ةرضملا
 مسقيو عابي هنأ امهدحأ نالوق هيقف ءاكرشلا دحأ ىلع ةرضم هيف عقتال

 كلذو .هعيب ىلع نوربجي الو موسقم ريغ ًاعاشم لغتسي هنأ لوقو .هنمت
 .ةصاخ لوصألا يق

 نيي هيف ءاكرشلا نيي نطقلا بشخ مسق ق هللا ديع ويآ لاق : ةلأسم

 مت بشخلا لودعلا لدعت لاق هل لومعملا لاملا بحاص نيبو لماعلا

 الو عمتجم عضوم يف لودعلا يأرب ةيحان هتصح لماعلل لودعلا حرطت
 .هيلع قرفت

 جلف ىلع اجنف اولمحي نأ اوضارتف نيغلاب نيب لام ناك اذإو : ةلأسم
 ضعب ىلع مهضعب هرك نإو مهل زئاج كلذف .ةيرق يتام ىلع ةيرق ف امو
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 .ىرخآ ةيرق لام ىلع ةيرق لام الو .جلف ىلع جلف لمحي ال نأ مكاحلا مكح
 هيف نوسفانتي سيفن ناك اذإ لاملا نم عضوملا نأ ءاهقفلا ضعب لاق دقو

 .هدحو مسقي لذرلا كلذكو .هدحو مسق ءاكرشلا نبب مسقنيو

 .الام اومستقا ةوخا يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاق : ةلأسم

 ىضرأ الو .ابيرق هرأ مل مهضعب لاق مت مهلزنم يف مهو نوفراع هب مهو
 كلذ لبق وأ مسقلا موي هرظن هنأ ملعي ىتح همزلي ال كلذ نأ ىأرف مسقلاب

 .ابيرق ماياب
 همسق نمل زاج مهاوعدي الإ ءاكرشلا لام فرعي مل اذإو : ةلأسم

 لوخدلا زوجي سيلف .ةلاكولا نهنم اوعدا ولو ءاسن هيف نكت ملام مهنيب

 .مهربغ كلذب دهشي ىتح ةلاكولا ىلع ءاكرشلا لوق لبقي الو مسقلا يق

 راتخا نمق رايخلا هنم زوجي نمم رايخلاب ناك اذإ مسقلاو : ةلاسم
 نوكي امنإو نبغ هيف نكي مل وآ نبغ هيف ناك هب يضرو هضبقو امهس

 نمق حيبسمل تلق . هربغ نمو .همهس مهنم دحاو لك رمعي مل اذإ ةعجرلا

 .ضوقنلا الإ ال لاق .كلذ هل لعفي عضوم لك نم همهس ذخأ بلط

 .عاشم لام يق ءاكرش هل لجر يف همحر هتنادبع يبأ نعو : ةلاسم

 جتحي يطعأ يذلا عجر مث .لاملا اومسقو هتصح ءاكرشلا دحأ ىطعأ هنأو
 مسقلا ضقن هل ري ملف مسقلا ضقن بلطيو .ىطعأ يذلا فرعيال هنأ
 يذلل عقو يذلا مهسلا ذخأيو فرعي مل اذإ ةيطعلا يف ةعجرلا هل ىأرو

 .مسقلا كلذب هاطعأ

 يف ءام و أ ضرأ وأ دضاوع لخن تناك اذإ اضيأ ليقو : ةلاسم

 تيقبو موسقم ربغ .اعاشم لاملا كلذ نم هتصح مهدحأ عابف رئابخ
 ىتش سانأل لاملا اذه عيمج نم هتصح عاب وآ كلذ نم ءىش يق هتصح
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 هذه نم لاملا اذه لودعلا لدعت نأ ىرأ ينإف .ائيش مهنم دحاو لكل

 مهس عقو نإف .ءاكرشلا ءالؤه ماهس ىلع اهنوطسقي مت ةميقلاب رئابخلا
 همهس عقو ناو .هعبي مث .هعاب يذلا عضوملا يق فيلأتلاب هتصحل عئابلا
 ررض اذه نأل ًاضقتنم اذه هعيب ىرأ ينإف هعاب يذلا .عضوملا كلذ ربغ يق

 .هعضوم يف هتصح دحاو لك فلؤيو هنومسقي نوعجريو .هئاكرش ىلع
 .لزانملاو لخنلاو ضرألا ف كلذكو

 نبب لام ناك اذإو ببملسملا ضعب نع راثآلا ضعب يقو : ةلاسم

 ناك ام .هلايح ىلع جلف لك مسقي هنإف .هومسنقي نأ اودارأف جالفأ ق ءاكرش

 ىلع جلف لام لمحي الو .لخنلا ىلع ضرألا لمحت الو لخن وأ ضرآ نم هيف
 بحاص لكل نهنم عقيال امم لقآ وأ تالخن رخآ جلف يف ناك نإو . .رخآ جلف

 نكلو رخآ جلف نم اهريغ ىلع لمحت ال لخنلا هذه نإف .هب عفتني امم مهس
 لكل فلؤيو ضرألا ىلع ةميقلاب لمحت جلفلا كلذ نم ضرألا عم مسقي
 نأ ءاكرشلا ضعي دارأ نإو.هيلع قرفي الو هل ناك ام ءاكرشلا نم دحاو

 سيل ليقف .مهنم يقب نم مهيلع كلذ هركو .ادحاو مهسلا نوكيل اوفلاتي
 هنأ يأرلا ضعب يقو .همهسب مهنم دحاو لك مهسيلو اوفلأتي نأ مهل كلذ
 عقو اذإ امأو .زئاج كلذف ءاكرشلا نم دحأ ىلع ررض كلذ يف نكي مل اذإ

 مسقيو هتصحل هتلازا نم لعف نم ىلإ تفتلي مل مهنم دحأ ىلع ررضلا
 .ءاش نم ىلا هعفديلف همهس ناب اذإف مهنيب لدعلاب

 لكو .نيكاكدو لزانمو ةقرفتم ضرأ مهنيب موق نعو : ةلأسم
 نآ اوضارت موقلا نآ ريغ ماهسلا نيب قرف اذإ قيض وهف مهلام نم عضوم
 ماهسلا حرطو ماسقلا نم لودعلا فقوو .مهلام نم اعضوم اومسقي
 نم عجر مهنم ادحاو نأ ريغ لدع ةمسق ىهو همهسب مهنم دحاو لك نابو
 مسق يقو .همسق حلصيال انلام نم ىقب يذلا نأ لوقي مهسلا حرط نآ دعب
 كسمت ماهسلا لهأ ضعبو .مسقام ضقن بلطو ررض هدحو ىقبي يذلا
 ازناجألا اهومسق يتلا ةعطتلا مسق ىرن امق .مسقلا ضقن هركو همهسيب
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 .تقفصوام ىلع همسق ناك اذإ ررض هيف ىقبام مسق ناك ولو ضقني الو

 7 ام اومسق ًاموقو ركي ييأ ني دمحم ند دمحأ ركيب يبآ نع : ةلأسم

 .بئاغلاو ميتيلا ىلع كلذ تبتي له مهدحأ تام مت .ةمولعم ًانينس ةرماتم
 .ملعأ هلاو كلذ تايت يل نايب الق

 اهئاكرش نيبو اهنيب راد ةمساقم يف اهجوز تلكو ةأرما نعو : ةلأسم
 هتارما مهس ذخأو مهنيب ماهسلا اوحرطي ملو رياخو جوزلا مساقف
 هل لعجتو هلكوت ىتحف كلذ اهل نوكيأ هتجوز هرايخ زجت ملف .رايخلاب
 امل هنأو هل تلق .هيف رمألا .زئاج وهف لعف كلذ يأ مهسلا حرط وأ رايخلا

 ملو ةرياخملاب اهتخأ تيضرو اهتخأ مهس ىلا اهمهس مض راتخاو مهرياخ
 كلذ نم اهتخأ ةمساقم يف اهجوز تلكو اضيأ اهنأ مت ةرياخملاب ىه ضرت
 يف رايخلا كل تلعج نكأ مل تلاقو .تعجر مهسلا حرطو اهمساقف مهسلا
 لاق .كلذ اهل له مسقلا ضقن تبلطو انأ تربغو ترياخ دقو .لوألا مسقلا

 ىرأ ينإف .لوألا رايخلا دعب نم كلذب تيضرو اهتخأ ةمساقمب هترمأ اذإ
 .ملعأ هتناو ضقنلا يق اهل ةعجر الو ءاضر اهنم اذه

 مهدحأ نم لجر ىرتشا ةثرو نيب ىتش ضورأ نعو : ةلأسم
 نم ةصح هل اوفلؤي نأ نيرخآلا ىلإ بلطو ضرألا كلت عيمج نم هتصح
 اذإ ضعب مهضعبل اوفلوي نأ مهيلع هل لاقف .كلذ اوهركف ضرأ يق اهعيمج
 .دحاو جلق يق ناك
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 يرتشملا ةمساقم ق عبارلا بابلا
 ءاكرشلا ضعب ةصحل

 نم صصحلل يرتشملا امأف .هذه كتلاسم يف ترظن دقف يخأاي دعبو

 هذهل هؤارش ناك اذإف .لصألا ف كيرش ريغ وأ اكيرش ناك كرتشملا لالا
 هنإف ةدحاو ةمسق ةمسق يرجي يذلا جلفلا نم لاملا ةلمج نم ةصحلا

 .دحاو عضوم يف هصصح فيلأتب هل مسقيو هصح عيمجل كيرش
 يف ررضلا وه هيلعو .فيلأتلا يي ءاكرشلا ىلع ررضال هنأل فيلأتلاب
 كيرش وهف اهقحتسا ةكرش يأب هنأل .افالتخا اذه يق ملعن الو قيرفتلا

 ف رظن هل ناك نم ىلع الو .كيلع اذه بيغيال نآ وجرأو انفرع يذلا اذهف
 .مسقلل لضفأ ناك تعمتجا املك ةكرتلا هذه نأل .ماكحألاو ماسقألا

 امأو .قيرفتلا يف ررضلا امناو ررضلا كلذ يق لخدي الو ءاكرشلل ىضحأو
 نم جلفلا اذه نم مسقي يذلا لاملا رظني امنإ هنأل .هيف ررض الف عامتجالا

 مت .لخنلا ةمسق يف رظنلاو ضرذلل سايقلا دعب ةميقلاب لخنلا وأ ضرألا
 ىلع ماهسلا تلدتعا اذإف عاقبلا لضافتي ام ىلع ماهسلاو عضاوملا ىلع دازي
 نوكي امنإف .رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ اسدس وأ ناك ًانمت لاملا ق مهس لقأ

 ادحاو امهس ةريثكلا ماهسلا بحاصل لعجي مث ماهسلا لقأ ىلع مسقلا
 ىصقأ ىلع ماهسلا يف لودعلا رظني مت .مهس ءاكرشلا نم دحاو لكلو
 ءادتبالا نأ مهسلا حرط دنع نوطرتشي مت فيلأتلا نم هيلع نوردقيام
 ىلع مث .هل ناك نم مهسلا وذ وهو نالفل عقو نإف .اذكو اذك عضوم ىلع
 هل يذلا لوذلل عقو نإف .اذك عضوم ىلع اذك عضوم ىلع اذكو اذك عضوم

 ىتح كلذ نم اومكح دقام ىلع فيلأتلاب هيلي امم ذخأ ةريتكلا ماهسلا
 نم كلذكو .غلبام اغلاب كلذ نم لقآ وآ امهس الإ هلك لاملا هل ناك ق وتسي

 ثلاثلا مث .اضيأ فيلأتلاب يناثلا مث اذه ىلعف .ةتالث وأ نامهس هل ناك
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 ىلع ررض الو لزانملاو لخنلاو ضرألا نم لاملا مسق يرجي اذه ىلعف
 مهيلع لخدي امم كلذو اهفالتياو دحاول صصحلا محازت يف .ءاكرشلا

 عاب وأ جلفلا لام نم عضوم نم هتصح عاب ول ررضلا امناو . ةعقفخملا

 .ةدحاو ةمسق ىلع همسق يرجي يذلا جلفلا ف يذلا هلك لاملا نم ضعب

 مسقي نكلو .ماهسلا قرفت يف ءاكرشلا ىلع ررضلا لاخدإ كانه نوكيف

 ىلا تفتلي الو .كل تقصو ام ىلع فيلأتلاب لوألا ماهسلا لصأ ىلع لاملا

 ىلع كلذ لمحي الو .اهنيعي ةعطق نم هتصح وأ هتصح ضعي ةلازإ

 .ماهسلا لصأ ىلع مسقلا نوكيو .ءاكرشلا

 ىلع نكي ملو .جلفلا ىلع لام ةعطق نم هتصح عاب اذإو : ةلاسم

 زئاج كلذف .كلاهلا لام نم لخنلا وأ ضرألا نم عضوملا كلذ الإ جلفلا

 كلذ ىلع ءيش لاملا نم يقب نإو .هيق ررض الو .هتصح يرتشملل مسقيو

 لام نود هنيعب عضوملا اذه نم هتصح هل مسقي نأ يرتشملا بلطو جلفلا
 .فالتخاب كلذ ليق دقف .ةيناث ةمسق يقب ام مسقيو جلفلا كلذ نم كلاهلا
 ررض ءاكرشلا ىلع كلذ يف نكي مل نإف .لودعلا كلذ يق رظني لاق نم لاقف

 .كلذ قيرفت يف ررض ءاكرشلا دحأ ىلع ناك نإ و .كلذ اولعف مهدحأ ىلع الو
 سيل لاق نم لاقو .هريغ وأ اميتي ناك ءاكرشلا نم دحأ ىلع كلذ لمحي مل
 عئابلا اذهل عقو نإف .ةدحاو ةمسق جلفلا اذه نم لاملا مسقي امنإو كلذ هل
 ذخأو عيبلا تبث ةعطقلا هذه نم لاملا اذه ةلمج نم همهسو هتصح
 ءىش وآ ةصح ةعطقلا هذه يق عئابلل عقو اذإ ةعطقلا هذه نم هتصح

 عقو ناو ىرتشا امم ةعطقلا هذه يق عئابلل عقو ام يرتشملل تيت .اهنم

 امنإ هنأل .نمثلاب يرتشملا عجرو .هؤارش لطب عضوملا اذه ريغ يف همهس
 لطب دقف .ءيش ضرألا هذه نم هل عقي ملو ضرألا هذه نم هتصح هل عاب

 هل نوكيف .ىورشلا طرتشا نوكي نأ الإ عئابلا ىلع نمثلاب عجريو عيبلا
 يرتشملل تبت عاب امم لقأ عضوملا اذه نم عئابلل عقو نإو .ىورشلا
 رتكأ عضوملا اذه نم عئابلل عقو نإ و .نمتلا نم ىقبام هقحلو .هل عقوام
 عئابلل لضف ام نوكيو عضوملا اذه نم ىرتشا ام يرتشملل ناك .عابي امم

 .كلذ مهفاف
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 وأ هربغ وأ نايسن وأ طلغ هيف ناك اذإ مسقلا ف سماخلا باب

 ضقتني امو تبثي امو ماهسلا ضعب يفخ

 لاقو .تالخن رشع لخنلا هذه يق نالفل نأ ادهش نيدهاش نعو

 فرعن ال نادهاشلا لاقو .تالخن عبرأ الإ يعم هل سيل لخنلا بحاص
 ملو .مهدحأ بيصن لهج مت موقلا اهمسق دق لخن تناك نإ لاق .تالخنلا
 لسف اهيف ثدح ناك نإف اديدج امسق تمسق مت لخنلا بجر فرعي
 عئاقو موقت لاملا نم اوقفنا ام مهلو اولسف موي لسنفلا ةميق اوتدحا نيذللف

 دقو لاق .هريغ نمو .مهيصصح ىلع مهنيب يقابلاو .اهيف مهءانع نوطعيف
 الف كلذ ىمع مت هيلإ راصو .همهس دحاو لك فرع دق هنأ حص اذإ ليق

 اودهش امب دوهشلا كلذكو .يعدي امب ةنيبلا يعدملا ىلعو .مسقلا ضقني
 .هيلع

 اولخدي مل مهنيب مهلام اومسق نيغلاب لاجر ةوخإ نعو : ةلأسم
 عرز نم عرزو اضعب مهضعب ريخو اومهاستو سانلا نم ادحأ مهنيب
 يذلا ضقن مت رثكأ وآ ةنس كلذل الخو هيف ناك ارجش عطقو همهس مهنم

 سانلا نم دحأ مهعم نكي مل اذإ ةوخألا ةمساقم نأ جتحاو .مسقلا عرز

 هذه ضقتنت له . مهم اهس ن وق ايل ١ كسمتو . ةلوهجم مهتمس اقمق

 يضرو هضيبقو .همهس مهنم دحاو لك فرع اذإف تفصوام ىلعف .ةمساقملا

 ىلع اوقفتي نآ الإ ضعب ىلع مهضعب ضقني نآ كلذ دعب مهل نكي مل هب
 نأ اوردق نإف .رشعلا رادقم دحأ ىلع نبغ كانه نيبتسي وأ كلذ

 مهلف هلاح ىلع مسقل او .نيغلا هبلع ي ذلل نيغلا هدنع نم اوجرختسب

 نبغلا هيلع يذلا نوكي نأ الإ مسلا ضقتنا كلذ ىلع اوردقي مل نإو .كلذ
 مل .نبغلاب هتفرعم دعب هرمع وأ همهس عرز وأ كلذب يضر مت نيغلاب ملع
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 .ىضر مث نبغلاب ملع اذإ هنأ يعم .هربغ نمو .كلذ دعب ضقن هل نكي
 نهر وأ ةيطع وأ عيب نم اثدح هيف ثدحأ وأ هرمع وأ همهس عرز وأ كلذب

 .كلذ دعب ضقن هل نكي ملو هيلع تبت

 مسقلا .هنم ضقني ام نبغ هيف جرخ مث مسق لام يف ليقو : ةلاسم
 كلذ نوكي نأ الإ ةدم كلذل سيلو .مسقلا ضقن هيف نبغلا حص ىتم هنا

 ماهسلا باحصأ رمع ولو .ماهسلا باحصأ حالصا نم ماهسلا يف ةدايز
 .ماهسلا حالصا نم كلذ ديزيام رادقمب كلذ اندنع نكي ملام

 دحأ نم هنم ءيش قحتسا مث الام اومستقا موق يق ليقو : ةلأسم
 ام رادقمب .ءاكرشلا رئاس هيلع دريو هلاحب مسقلا نوكي هنا .ءاكرشلا

 اذا مسقلاف هل ليق .كلذ يف مسقلا ضقني الو لاملا كلذ نم هيلع قحتسا

 .فالتخا كلذ يف ليق دق هنا يعم لاق .ضقتني له رشعلا نبغ هيف ناك
 .فلاتلا هيلع دازي لاق نم لاقو .ضقتنا رشعلا هيف نيغ اذا لاق نم لاق

 هنأ يعم لاق .فيلاتلاب دازي نكي مل نإف هل تلق مسقلا ضقتني الو

 .ررضلا زوجي الو ضقتني

 لام مهنيب موقو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسح : ةلأسم

 .ءىش دعب ائيش اورياحتو هل مساقي اليكو مهدحأ لكوو .هومسق كرتشم
 متئش نإ لاق نم مهنم دحأ لاقف .نوبغم هنأ مهدحأ رهظأ كلذ دعب مت

 ليكولا هيلإ رضحو ءاكرشلا دحا ضرم مت هانممتأ متئش ناو . هانضقن

 مه اضرب ٥هانضقن دق انإ ضيرمل او مه اولاقو .هتيصو دنع كيرشل او

 اذإف تفصوام ىلعف .اضقتنم مأ اتباث نوكبأ .ضيرملا تامو .اعيمج

 كلذ هل لعج دق ليكولا ناك اذإ مسقلا ضقتنا هوضقنو ةضقن ىلع اوقفتا

 .كلذب يضر وأ يضر وآ هلكو نم

 ةعطق اموقف هامسقي نأ ابحاف الام اثترو نيلجر نعو : ةلأسم
 لاملا نم كيضقأ وأ ةعطقلا ذخأت بحت ام امهدحأ لاقف .امهرد نيسمخب
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 اهذخ هبحاص لاقف .لاملا ةيقب نم ينيضقتو انأ اهذخآ وأ .اهنمتب
 امهدحأ عجر مت امهرد نيسمخب لخنلا نم هاضقو .اهذخاف .ينضقاو

 اذإف تفصوام ىلعف .كليقأال ينأ رخآلا لاقو .تبنتغا ينإ لاقو .كلذ ضقن

 هل سيلف .ةعطقلا اذه ةميق نم ضبق يذلا ام فرعو نمثلا ضبق دق ناك

 حرطو مسقلا ناك امناو .اذه ىلع نكي مل ناك ولو هجولا اذه ىلع ةعجر
 نبغ نبتغملا ناك نإف ماهسلا ىلع لودعلا فقوو امهدحأ نبتغا مث مهسلا
 ال ليق دقو .ماهسلا يوتست ىتح همهس نم نباقلا داز مهنيب رشعلا

 نمف رايخلاب مسقلا ناك اذإ امأو .نوبغملا دازي امنإو مسقلا ضقتني

 رخآللالو ةعجر كلذ دعب هل نكي مل هب يضرو هضبقو امهس راتخا
 هيف نكي مل وأ نبغ هيف ناك .هب ىضرو همهس ضبق دق ناك اذإ ريخ يذلا
 هيف ناك اذإ ماهسلا تحرط اذإ مسقلا ف ضقانتلا نوكي امنإو .نبغ
 .همهس مهنم دحاو لك رمعي مل اذإ ةعجرلا مهل امناو .نبقغلا

 ار اد كرتو دالوأ كرتو كله لجر ق ناورم ييأ باوج نمو : ةلأسم

 اوكش ءاكرشلا ضعب نأ مث مهنيب اهمسقف مساقلا اهلخدف اهمسق اويلطف

 .نبغلاو رادلا عرذ ق اورظنيل مساقلا عم الودع رادلا تلخداف نبغلا

 ءيش يف موقي مل لقأ وأ عارذ يتئام لصوف .هولمجأ اهيف عضاوم اودجوف
 نيغلابلا مهس ق سيلو اهتخأو .ةميتيلا مهس يق كلذ ناكو .ماهسلا نم

 نم ينرضح نم يأر 9 يي أر ْن اكو مسقل ١ در 3 ٠٠ ضقنل ١ تبلطف ء يش

 نمف مهلك ءاكرشلل ةمسق هيق رجت مل ي ذلا يق ايلا نأل ضقنلا ن اوخأل ١

 ةتيات ماهسلا نوكت امنإ و .كلذ هلف مهسلاب الإ هنم جرخي نأ مهنم هرك

 عقوو عرذلاو ةميقلاب لاملا ىصحأ اذإ ضعب اهضعب ىلإ ماهسلا نم دريو

 نم ماهسلا ىلا در كلذق ماهسلا حرط دعب كلذ ةفرعم كردأ مت .طلقلا

 .اعيمج هودرب ةماعلل قحف اذه اماف .ضعبل اهضعب

 مه اذإ و اورظن مسقلا اوضق املف مهنيب ًالاماومسق موق ق : ةلأسم

 .ضقتنم مسقل الاق . مسقل اهيلع يرجي امم ةلخن اوسن دق
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 اذإ و .مسقلا ضقتنا رشعلا نبغ مسقلا ف ناك اذإو لاق : ةلأسم

 يبأ نع ظفح نم ظفحو .طلغلا جرخاو ماهسلا تكرت طلغ هيف ناك

 لاقف .رشعلا نبغ مسقلا ق ناك اذإ هنأ هتنا همحر حور نب دمحم هتنادبع

 يقمسقلا ضقني الو .نيبغلاردقب ماهسلا نم جرخيو هلاحي كرتي هنأ

 ليق دقو لاق .هربغ نمو .هظقح نم هنع هظفح دق كلذو .اضيأ نيقلا

 ردقب ماهسلا نم جرخيو .نبغلا ف ضقتني الو .طلغلا ف مسقلا ضقتني

 .نبغلا جرخي نوكي نأ الإ كلذ عيمج ييف ضقتني لاق نم لاقو .نيقلا

 هلامب افلاتم جرخ نإف .طلغلاو .نبغلا هيلع عقو يذلل ًافلتؤم طلغلاو

 .طلغلاو نبغلا اعيمج نيهجولا الك يف مسقلا مت هيلع قرفتي ملو

 هراد بنج ىلاو راد هل لجر تلق هتلأسو هتناديع يبأ نع : ةلاسم

 اومسق دق موقلا ناكو .موق بارخ ضرأ قيرطلا بناج نمو .ةداج قيرط

 .عر ذأ ةعيرأ قيرطلل او ربصو همهس مهنم دحاو لك فرعو ضرألا كلت

 يذلا اذه لاق نإف تلق .معن لاق عرذأ ةتس اهل سيلأ زئاج قيرطلا اذإف

 ردقي هبلع نودربو يطعي لاق . يمهس نم يطع أ ال قيرطلا يلي امم هل

 تيرتشا دق انأو يعطأ يرتشملا لوقيف عاب نم مهنم نإف تلق .هتصح
 .ضرألا نم هيهذا ام ردقب همهارد نم ذخأيف تلق .يطعي لاق .يمهاردب

 ضقتني ليق دقو لاق .هربغ نمو .عيبلا ضقن ءاش نإ و اوذخأ ءاش نإ لاق

 ىلع ررض هيف نكي ملام ىلع .قيرطلا جارخا ىلع اوقفتي مل نا لوالا مسقلا
 .مهنم دحأ

 اضرأ اهب ضياق ةبوصغم وأ ةهوركم ضرأ هدي يق نمعو : ةلأسم
 .كلذب ملع نم دنع هنع لديملا مكح لدبلا مكح نأ تفرع لاق .ةبيط

 لاملا نآ نامتع نيب دمحم ني دمحأ ني نسحلا يلع ييأ نع : ةلأسم

 ءاكرشلا ضعبل عقوف .لاملا ةثرولا مسق مت مارح ةعطق هيف ناك اذا
 كلذ هرضي الو .الالح نوكيو .كلذ هل زئاج هنأ لالحلا لاملا نم همهس
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 .هريغ نمو .مهسلا هل عقو ولو هريغ نمو .مارحلا ضوع نع هذخأام لجأل
 امم ءيشب هئاكرش ىلع عجري ملو هلهأ ىلإ هملس مارحلا مهسلا هل عقو ولو
 .ملعأ هتناو مهيديأ ق

 عقوام نأ ًامارحو الالح لاومأ اومسق ةثرو .ةيشاحلا نم : ةلأسم
 لالح هنأ مهسلا نم هكيرش هذخأ ام ضوع لالحلا لاملا نم كيرشلل
 مسقلا ضقن دارأ مهسلا بحاص نأ تيأرأ تلق .هل عقو نمل لالحلا .مهسلا
 مارحلا نم هل عقو امو هل ضقن الف .ال مأ كلذ هءاكرش مزليو هضقن هلأ
 نكلو فنصملا يق هذه تدجو .عيش هئاكرش ىلع بجب الو هلهأ ىإل هدري

 .عجر .هديب يدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس هبتك اهيف رظني
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 ناويحلاو ضورعلا مسق ق سداسلا بايلا

 نم ءيش لك نإف ميتي ءاكرشلا يف نكي مل اذإ و رفعج نب عماج نمو
 اذا ليق دقو لاق .هريغ نمو .ةميقلاب هنومسقيو موقي هناف ةدنآلاو عاتملا

 نإف اومؤقي نأ اوءاش نإ اوريخو .كلذب مهيلع مكحي مل كلذ ىلع اوقفتي مل
 مهنم دارآ نم هذخايف .دلبلا يق هوعيبي نأ مهيلعف .كلذ ىلع اوحلطصي مل

 قافتا الو .حلص كانه نكب مل اذإ هنأل هتصح مهنم دحاو لك ذخأب وأ

 يق اوفلتخا اذإ رثؤملا وبأ لاق .ميتيلاو بئاغلا كيرش هيلعام ىلع اولمح

 .اهنمت مسقو تعيب ميتي وأ بئاغ مهيف ناك وأ ناويحلاو ضورعلا مسق
 ةلخن تناك نإف .رثك وأ كلذ لق .عرزت يتلا ضرألاو مسقتف لخنلا امأو
 .امايأ اذه هذخأي دبعلا كلذكو .صصحلاب اهنولكأي مهنيب ىهف ةدحاو
 .هعيب ىلع الو .هتميق يلع نوربجي الو ةدحاو ةيرق يق ناك اذإ امايأ اذهو
 ءاكرشلا دحأ بلط اذإ ءاهقفلا ضعب لاقو .هتنا همحر ىلع يبأ يأر وهو
 يق اولاق دقو باتكلا نمو .هعيب ىلع ةقفنلا هل نم ىلع ربج دبعلا عيب

 .هتصح ردقب مهنم دحاو لك مدخي هنإف ءاكرش نيب اوناك اذإ اضيأ ديبعلا

 الو .هعيب ىلع نوربجي مهنإف .ةقرفتم ىرق يف ءاكرشلا نوكي نأ الإ
 مهنم دحأ بلط اذإ باودلا امأو .كلذ دبعلا بلط اذا ىرقلا نبب فلتخي

 ةعاضرلا نم ديبعلا مسقنيال اممو .ةدحاو ةيرق يف اوناك ولو تعيب اهعيب
 نوصصاحتي مهناف هحاكن لحيال نمم كلذ ريغ وأ مهتوخإ اوناك اذإ
 لاق هريغ نمو .ةميقلاب نومسقيو .نومسقي الو نوعابي الو .مهتمدخب
 فلتخي ةعاضرلا نم خألا عيب نأ ديعس يبآ خيشلا لوق نم .انقرع يذلا

 ةوخألا امأو .نيملسملا نم هدر نم كلذ درو هزاجأ نم كلذ زاجأاف .هيف

 نمل كلملا لوصحب نوقتعي مهنأل .لاح لك ىلع مهعيب زوجي الف باسنالاب
 .اقالتخا كلذ ق ملعن الو .مهتوخإ نم مهكلم
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 رخآلل امهدحأ لاقف نبكيرش نيب اوناك اذإ قيقرلا يف ليقو : ةلأسم

 لاقو .هنم يرتشي نا امآو هل عيبي نآ امأ كلذ ىلع ربج ينم رتشا وآ يل عب

 .يرتشي الو عيبي نأ ربجي ال موق

 يل عب رخآلل امهدحأ لاقف .ةباد لجر نيبو هنيب لجر نعو : ةلأسم
 .كلذ مكاحلا همزلي له .ىبأيف سانلا ضعب ىلع اهعيبن وأ ينم رتشا وأ
 هل اذه ال لاق .هلثم وهام وأ جنيودلا كلذك تلق .عنتما نم ربجي معن لاق
 .ةنفجلاو ةعصقلا امأو .كلذ لثم ىلع ناربجي الو امهنيب اهنامسقي ةلغ
 .هيف افلتخا اذإ كلذ ىلع ناربجي امهناف

 سيلو ميتيل ةصح هيف ناك اذإ دبعلا يف يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 ميتيلل ناك اذا اموي هكرتيو .هيلع قفنيو .نيموي همدختسي هنأ ليكو هل
 .ثلثلا هيف

 مهيف ناكو .ليكلاب مسقني الام ءاكرشلا نيب ناك ام ليق : ةلأسم
 كردأو .ةميقلا ق لدتعا ام موق لاقو .ةعتمألا نم ناك اذإ عابي هنإف .ميتي

 مسقي نأ زاج ةعتمألا نم نزوي الو .لاكي ام ريغ نم لودعلا رظن يف كلذ
 نيب ابتك مسق هنأ كلذ وحنب يلع نب ىسوم نع رتألا ءاج دقو .ةميقلاب
 .ملعأ هئلاو ماتيأ مهيف ناك نإ ليق دقو ةميقلاب .موق

 مهنا ءاكرش نبب اوناك .اذا آضيأ ديبعلا ق اولاق دقو : ةلأسم
 لوقلا رتكأ وهو معن هربغ نمو .اوفلتخا اذا مهيف مسق الو .نوعابي

 ناويحلا رئاس كلذكو .ءاكرشلا نيب ةميقلاب نومسقي ليق دقو هتبنأو
 .نزوي الو لاكيال امم ةعتمألاو .ضورعلاو

 كل عيبأ وأ يل عب امهدحأ لاقف .نيلجر نبب فلع نعو : ةلأسم

 نم يتصح ذخآو كلذ نم ائيش لعفا ال رخالا لاق .ءعيث لك نم يتصح

 هنومسقيو موقي هنإف ةدنآلاو عاتملا نم ءيش لك كلذ هل سيل لاق .ءيش لك
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 امايأ اذه هذخأي لوقي هتنا همحر ىلع وبأ ناك لاق .ديعلاو تلق .ةميقلاب

 .لخن تناك نإف تلق .هتميق ىلع الو هعيب ىلع ربجي الو امايأ اذه هذخايو
 نالكأي امهنيب ىه لاق .مسقت فيك ةلخن تناك نإف تلق .مسقت لاق

 .صصحلاب اهترمت

 نم مهضعب ىرتشاو مهوترو امدخ ةعامج مسق اذاو : ةلأسم

 مل كلذ حص نإف .عيضر هللا راص يذلا نا ءاكرشلا صعي لاق مت .صعب

 .كردلاب هيبش هنأل مسقلا كلذ هيلع تبثي

 ىلإ ناميلس نب دمحمو .ةفيذح يبأ نب العلا باوج نمو : ةلأسم
 .كل عيبا ال اذه لاق كل تعب لجر نيبو هنيب لجر نعو .مهجلا نب مشاه
 هربغ لاق .ءارشلا ىلع الو .عيبلا ىلع ربجي ال لوقيف ىسوم امأ .يرتشا الو
 نميف هيلع يدون الإو اقفتا نا يرتشي امإو .عيبي امإ ناويحلا ةكرش ف
 .هذخأ ءاش نمق ديزيب

 يق نيكيرش نيلجر نع ديعس وبأ لئسو ةيافكلا باتك نم : ةلأسم
 ةميقلا يق افلتخاو .كلذ نم رتكأ رخآلا اهموقو .ةميق امهدحأ اهموقف ةباد

 امب رخؤملا اهذخأ الاو رخؤملا ةميقلاب ذخأي نآ لوألا موقملا ىلع له .كلذ يق
 نا امهنيب ةدايزلاب ذخأي دئازلا نأ لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق لاق موق

 ملع اذإ اهذخأي نأ هل له ديزي نميف .امهدحأ داز نإف انأ هل تلق .امهدحأ

 هل له هيلع دازف ءارشلا ديري هناو ديزي هنآ اهيلع نوديزي نيذلا كيرشلا
 .اهيلع نوديزي نيذلا ملعي مل نإف هل تلق .كلذ هل هنأ يعمق لاق .اهذخأ
 ديزي امنإ هنأل يعم كلذ هل سيل لاق .ةدايزب .اهذخأيو ديازي نأ هل له
 .هلام ىلع

 يف ءاكرشلاف تلق خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ربغ اعاشم هتصح عيبي نأ ءاكرشلا نم دحأل زوجي له ديبعلاو .باودلا
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 ضعب لاق دقو .كيرشلا ىلع اهعيبي نا الإ كلذ زوجيال لاق .موسقم
 ءاش نمف اهنمت اومسقو تعيب ةميقلاب اهمسق ىلع اوقفتي مل اذإ ءاهقفلا
 لاقو .صصحلاب نومدختسي موق لاقف .ديبعلا الإ ذخأ ءاكرشلا نم

 تلق .هريغ وأ كيرشلا ىلع ةعاشم هتصح عيبي نأ كيرشلل زئاج نورخآ
 هبشأ امو نافجلاو .عاصقلاو لالملا لثم تيبلا ةينآو ةثرلا لتم كلذكو
 ربغ اعاشم هتصح عيبي نأ ءاكرشلا دحأل زوجي له ديدحلا رئاسو .كلذ

 .هكيرش ىلع هتصح عيبي نأ هل زئاج كلذف .كيرشلا ىلع لا ال لاق .موسقم
 ةصحلاب اومسق نإف تبثي مل ريغلا ىلع عاب اذإ امأو .تبت ناملاع امهو

 يف اذهو هنمت مسقو عيب اوفلتخا نإ و .زئاجف ةميقلاب دحاو لك ذخأو
 .كلذ هبشأ امو .لالملاو نافجلاو عاصقلإ

 ملعأ يلع نب ىسوم ىلإ زرحم نب ديعس باوج نمو ةرركم : ةلأسم
 همدختسا ءاكرش نيب دبع يق ناوخإلا نم هتلا ردق نم ترظان ينا هتنا كمحر

 مدختسملا مهيطعيو .هتمدخ موقت نأ ءاكرشلا بلطو .ةنس مهدحأ
 بلطو مكصصحب اومدختسا مدختسملا لاقو .كلذ نم مهبيصيام

 ةمدخلا كلذ نم يدنع حص يذلا ناكف .مكيطعأ وه لاقو ةمدخلا ءاكرشلا

 ىلا هرجاب هملس نوكي نأ الإ مهنم ةرك نم هرك ناو .اوبلط وأ كلذ وه بلط
 رادلا كلذكو .مهل تناك ةلغلا نم مهصصح اوبلط نإف .هسقن ىلا وأ دحأ

 .هتنا ءاش نإ الدع كلذ نوكن نأ توجر دقو ديعلا لتم

 ةصح تعيب غلبو ماتيأ نيب كرتشم دبع ناك اذإ ليقو :: ةلأسم
 هعيبي ءاكرشلا دحأ بلط اذإ ءاهقفلا ضعب لاقو .بئاغلا كلذكو .متيلا

 نأ كيرشلل زوجيال هنآ انفرع يذلا هريغ نمو .هعيب ىلع ىقب نم ربج
 ام لقأ لاق نم لاقو .نيملسملا ضعب لوق يق ةقت ىلع الإ هتصح عيبي

 نمؤي ال نم ةكرشب هتصح يف ررضلا هكيرش ىلع لخديال نأل انومام نوكي
 .ةنايخ كلذ ن وكدق
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 هل ةصح طعي مل هنأ هتلا همحز يلع نب ىسوم نع يورو : ةلاسم

 ىلا بلطأ هنأ ىنعملا كلذ هيلإ بلاطلل لاق هنأل هئاكرش يأرب الإ ةردس يق
 الإ لعفي مل هنأ ىنعملاف كلذب اونذأ نإ وأ .كلذك اناف اولعف نإف يئاكرش

 يف ناكو .نزولاو ليكلاب مسقنيال امم كرتشم عاتم ناك اذإ ليقو .مهيأرب
 نب ىسوم نع رثألا ءاج دقو .ةميقلاب مسقي نأ زاج بئاغ وأ ميتيل كلذ
 ميتي مهيف ناك هنأ ليقو .ةميقلاب موق نيب ابتك مسق هنأ كلذ وحنب يلع
 .ملعأ هتناو

 اموقو نيفلأ نيدبعلا دحأ اموقف نيدبع يف نيكيرش نعو : ةلأسم
 يذلا دبعلا امهدحأل عقوف ارياخت وأ مهسلا ايقلأو فالآ ةتالت رخآلا

 دري نأ ىلع هبحاص نم وأ هنم رايخلابو مهسلاب فالآ ةتالث ىوسي
 .كلهي مل وأ نيدبعلا دحأ كله مسقلاب اناب املف هبحاصل هيلع يتلا فلألا
 امهنيب سيل هنأل ائيش درأ ال فالآ ةثالث ىوسي يذلا دبعلا بحاص لاقف
 .ضقنلا امهدحأ دارأو لودعلا نم دحأ امهنيب لخدب مل هنأ تلق .لضف

 تبات رايخلاب وأ مهسلاب امهنيب ىرج يذلا مسقلا ىرأ تفصوام ىلعف
 يذلاو .امهنم رضحمو امهيلع نيدبعلا فوقو دنع مسقلا ناك اذإ امهيلع
 ذخأ يذلا ىلعو .رايخلاب وأ مهسلاب هل عقو يذلا لام نم وهف امهنم تام

 امك هكيرش ىلع مهرد فلأ دري نأ .مهرد فالآ ةتالت ىوسب يذلا دبعلا

 .رايخلا وأ مهسلا ىلع امهنيب ناك
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 لخنلا سوؤر يق ةرمتلا مسق يف عباسلا بايلا

 هدعي وأ كاردلا ليق ءاكرشلا نيي

 تلق .لخنلا سوؤر يق ةرمثلا مسق اودارأ لخن مهنيب موق يف تركذو

 ملو .ضعب مهضعب ىلإ اوبلط وأ كلذب وضارت اذإ مهنيب مسقت فيكو
 وأ ضارت وأ مهنم قافتاب كلذ تبتي له .كلذ يف كدنع امف تلق .اوقفتي
 نأ الإ .ضعب مهضعبل مهيلع بجيال كلذ نأ انعم يذلاف .كلذ ريغب
 .ليكلاب مسقتو دصحت ىتح ةرمثلا تكرت الاو .كلذ ق اوضارتي

 مهيأرب قوذعلا مسق ىلع اوقفتا روضح غلب ءاكرش يفو : ةلأسم
 .كلذ تبثي معنف :كلذ تبثتي له .مهئاضرو

 ةرمت نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 له .اهكارد لبق ًاقوذع اهومسقي نأ اودارأو .ءاكرش نيب تناك اذا لخنلا
 تلق .افالتخا كلذ يف ملعأ الو .كلذ زوجيال هنأ يعم لاق .كلذ مهل زوجي
 نم هنا يعم لاق .رجحلا قيرط نم وأ ةلاهجلا ةهج نم كلذ زوجي الف هل
 .زئاج هنأ يدنعف .لخنلا ق كرتيالو هعطق اوطرتشي نأالإ . رجحلا قيرط
 هنأ يدنع لاق .دساف ابر وه مأ كاردلا دعب ةمماتملا هيف زوجت له هل تلق

 .ضعبب ضعب هنأل اهكارد لبق ةرمتلا عيب ةلزنمب وهو ابرلا ةلزنمب
 زوجي الو .عيب يدنع ضايقلاو ضايقلا ةلزنمب لزني هخسن نوكي هنأكف
 زجي مل هعيب زجي مل املكو .ةنسلا تءاج كلذب اهكارد لبق رامتلا عيب
 تكردأ اذإ ةرذلا كلذكو هل تلق .باوصلاب ملعأ هتناو رثألا ءاج كلذب همسق
 لتم ربلاف هل تلق .زئاج هنأ يدنع لاق .زجت نأ لبق .اهمسق زوجي له
 قيرط نم تبثيال كلذو .هبح ىريال هنأل يدنع هلثم سيل وه لاق .ةرذلا

 مهضعب ىلع اوضقني ملو هيلع اوضمو كلذ ىلع اوماتت نإف .ةلاهجلا

_ ٢٣٩٨٩



 تكردأ دقو لخنلا ةرمت اومسق نإف هل تلق .كلذ مهعسي نأ توجر ضعب
 .زئاج هنأ يدنع لاق .كلذ زوجي له

 ربغ ةرمت هيف الام اومسق ءاكرش نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم
 هنآ يدنع لاق .هئاكرش نود هل ىهأ .مهدحأ مهس يق ةرمتلا تعقوف ةكردم

 ةكردم ريغ تناك اذإ هئاكرش نود هل ىه لاق نم لاق فالتخاب كلذ يق ليق
 مسقلا ىرأ الف انأ امأو لاق .اعيمج مهل ىه لاق نم لاقو .لوقلا رثكأ وهو
 امدعب اومسق مهنأل اعيمج مهنيب ةرمتلا نأ يدنع يذلاو .عيبلا لتم
 .باوصلاب ملعأ هللاو ةكرشلاب ةرمتلا اوقحتسا

 مهل تبثت له .اهكارد لبق مهلام ةرمت اومسق ءاكرش ريغو : ةلأسم
 .كردت مل وأ تكردأ فيعض مسق انباحصأ دنع قوذعلا مسق لاق .ةمسقلا

 هنأ انلق دق لاق .اهضقن مهدحأ دارأف .تكردأ دقو .اهومسق نإف لاق
 باصأو .ريخاذم ةسمخ مهدحأ باصأ نإف تلق .ضقنلا هلو فيعض
 اومسقف نيتلخن اتناك نإف لاق .ال لاق ةمسقلا هذه تبثت له .ةثالث رخآلا
 اهلامحي نيتلخنلا ىدحا تتامف دحاول .امهنم ةدحاو لك تعقوف اهترمت

 ىضم دق لاق .ال مأ ةتباث ةمسقلا هذه نوكت ام .ةرمثلا داصح لبق

 .هيلع فقوي ال ريدقتلاب مسق امو .فيعض مسق قوذعلا مسق نأ باوجلا
 ءالؤه مسق نإف تلق .ةمماتملا هجو ىلع الا امهيلع تبثي اذه ىرأ الو
 هيف بجتام ناسنإ كيرش لك ةصح يق عقي ملف لخنلا ةرمت ءاكرشلا
 معن لاق .ةاكزلا هيف تبجو هوعمج اذإو ةاكز هيف مهيلع له .ةاكزلا

 نأل ضعب ىلع هضعب لومحم وهو .هيف بجت تناك اذإ هعيمج يق ةاكزلا
.نيملسملا لأسأو .ملعأ هتناو تبتيال فيعض مسق قوذعلاو ريدقتلا مسق



 عرز اهيف تناك اذإ ضرألا ةمسق يق نماثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو رئب وآ دروم وأ قاس وذ رجش وآ

 تمسق اذإ ضرألا يق انباحصأ فلتخا ديعس نب دمحم ديعس وبأ لاق

 ةعاشم ةرمتلاو .تبات مسقلا نآ لاق نم لاق .ةكردم ربغ ةعارز اهيفو

 نم هتصح يق عقوام لكلو .تبات مسقلا نآ لاق نم لاقو .كارتشالاب

 لجذل ضقتنم مسقلا نأ لاق نم لاقو .ائيش اوطرتشمب نأ الإ ةعارزلا

 ضقنلا تبثي امكو .ائيش اهيف اوطرتشي مل ةكرتشم ةعارزلا نأل ةعارزلا
 ىنعمب ضقتني اذه كلذكف .ضقتني هنآ مسقلا ق طرتشت مل اذإ ةرجشلاب

 .مهلوق ىنعم يف جرخيام ىلع ةعارزلا كارتش

 رهنلاب تيقس ءاملا رثك اذإ تناك اذا ضرألا ف ديعس وبأ : ةلأسم

 نأل .رجزلا ىلع مسقت لاق .اهمسق نوكي فيك رجزلاب تيقس لق اذاو
 نآ الإ ءاملا ةلق يق هلام برخي نأ هيلع سيلو .لاح يق رمعي نأ اهبحاصل

 ةكوردملا ةنسلا كلت ىلع لمحي هنإف .ةفورعم ةنس عوضوملا كلذل ن وكي
 .ملعأ هتلاو

 اهيق اوطرتشي ملو .ةرجش اهيف اضرأ أ وأ الام موق مسق اذإ و : ةل اسم

 .فيعض مسق هناق اطرش

 ردس وأ جنرتا وآ نوميل لتم رجش ضرأ يق ناك اذإو : ةلاسم

 اهنا ةمسقلا ن يق اوطرتشي ىتح نوكت ةكرش مهنيب رجشل اف . .موق اهمستق اق

 .همهس يف تعقو نمل

 دحاو مهس يف تعقوف مهلك اهنودري مهنيب رئب تناك اذإو : ةل اسم

 .ضقتنم مسقل اف اهوموق الو ةمسقلا ق اهونثتتسب ملو
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 نم ءيش وأ ردس اهضعب يق ناكو اضرأ اومستقا موق نعو : ةلأسم
 ةمستقلا دنع رجشلل نكب ملو . مهدحأ بيصن ق عقوف ةلغ هل يذلا رجنشلا

 تلق .مهنيب ةكرشلا هيلع ناك ام ىلع وه لاق .رجشلا كلذ نوكي نمل ركذ
 ملام ةكرش آضيأ ةربفحلا لاق .نيضرألا كلت يف ةروفحم ىوط كلذكو
 اورقأ وأ تركذام حصو اوفلتخا مت اذه عقو اذإ و .مسدقلا ق اهولخد

 .مسقلا ضقتنا اوضقانتو

 ىلع سايقلاب اهيف مسقلا نأ ليق دقف نيضرألا مسق امأو : ةلاسم
 تناك اذإ كلذو .ةميقلاب ال رظنلاب نيضرألا لضافت ق ناصقنلاو ةدايزلا
 . .ًاحارب اضرأ

 تناك نا يدنعف مسقلا (طقاس) لخنلا ةكرش (طقاس) : ةلأسم
 اهب رادام عرذأ ةثالث ةلخن لكل لعجيو ةدح ىلع تمسق سياقت لخنلا

 اومسقيو مهل كلذف .عئاقو اهولعجيو اوقفتي نأ ىلا اهحالصو اهيقسل
 .هلوق ىنعم ىلع بيغلاب اوناك اذا ضرألا ةيقب
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 مسقلا موي اوطرتشي ملو اراد ةثرولا مسق اذاو رفعج نبا عماج نمو
 اذا ضقتم مسقلاف .هيلإ جاتحم مهلكو هتصح يق هل عقو نمل دروملا اذه نأ

 ضرألا هذه ةعامج نم اقيرط دروملا اذهل نوجرخيو كلذ مهدحأ بلط
 ىلع مهنم دحاو لك رتسيو .قيرطلا كلذ ىلا هتصح نم دحاو لك جرخيو

 يتلا رادلا باب ىلع اباب اولعجي نأ مهيلع سيلو .هنم هالاو امم هسفن
 .كلذ ىلع مه اوقفتي نأ الإ مهعمجت

 امم اذه وحن وأ دروملا وأ قيرطلا عقو اذإ مسقلا نعو : ةلاسم

 دارأ مت .طرش الي ءاكرشلا دحأ مهس يف عقوو رادلا لهآ عيمج هب عفتني

 .ضقتنم مسقلاف ضقنلا مهدحأ

 يتصح ذخآ رخآلل امهدحأ لاقق نيلزنم يق نيكيرش نعو : ةلأسم

 نإ لاقف .فلؤي نارخآلا ةركف كل فلوأو يل فلأ رخآلا لاقو .اذهو اذه نم
 امهل عقيام هبحاصب رضي مل ةيحان امهنم دحاو لك امسق اذا نالزنملا ناك

 رخآلا ىلع عستيو .امهدحأ ىلع قيضي ناك نإو .زئاج وهف ةصحلا نم
 هذخأ لزنم ىلع همهس عقو نم لكف .مهسلا حرط مث مهارد نالزنملا موق
 معن .هربغ لاق .لضفيام ردقب هبحاص ىلع در لضف امهدحأل ناك نإف
 لاملا نم ةدحاولا ةيرقلا نم لزانملا ةمسق يق لاق نم لاق دقو نسح اذهو

 هلتم هربغ لزانملا ق نوكيال رخآف لزنم نوكي نأ الإ ةدحاو ةمسق دحاولا
 لزانملا رئاسو ةدحاو ةمسق لزنملا كلذ مسقلا نا ةدحاو ةمسق مسقي هنإف
 .لودعلا هاريام ىلع فيلأتلاب ةدحاو ةمسق
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 باوج نمو .نسحلا ييأ خيشلا بتك نم هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 لزنم ةريقف ةأرما نيبو هنيب لجر نع وديلخ نب ناسغ ىلا هتلادبع يبأ
 ناك الو نيملسملا ىلع الو .ةأرملا ىلع طرتشي ملو لزنملا لجرلا رمعف عاشم
 .هئانب يف ةيزرلا لجرلا بلطو لزنملا نم ةمساقملا ةأرملا تبلطف اهيأرب كلذ
 لودعلا نإف .لزنملا اذه نم عضوم يق هانب يذلا ءانبلا اذه ناك نا لاقق

 عقو نإف لزنملا ةميق يف هئانب ةميق هيف اولخدي الو امهنيب هنومسقي
 نإ رايخلا اهل ناك هيف ةأرملا مهس عقو نإو هل كلذ ناك ىنب اميف همهس
 مل تءاش نإو .اهمهس يق عقو يذلا ءانبلا اذه ق هتىزر هيلا تدر تءاش

 هيلع درت نأ ةأرملا تراتخا ناو همدهيلو كلذ هلف هضقن وه ذخأيلو هذخأت

 اذه ةعامج ينب ناك ناو .كلذ هلف هضقن وه بلطو كلذ وه هركو هتيزر

 ريغب ىنب هنأل ةيزر هل اهمزلت سيلو هصقن ذخاي نأ اضيا هل ناك لزنملا
 ءاش نا همهس يق عقي مل نا رايخلا هل ليق دقو هريغ لاق .ذخان اذهبو اهيأر

 .هكيرش نم هئانب ةميق ذخآ ءاش نإ و .هضقن جرخا

 عيبلا بلط نمل عيبلاب مكحي له لزنملا ق نيكيرشلا يف تلق : ةلأسم
 ناك نإ .مسقلاب امهيلع مكحي ليق دق هنأ يعم لاق .رخآلا عنتما اذا امهنم

 هنانكسي امهنا .ليق ررضلا همسق يف ناكو مسقنيال ناك نإ و مسقني
 هنمت نامسقيو عابي هنآ ليق دقو .الغم ناك نإ هنالغتسي وآ ةرهاشملاب

 تلق .رظنلا ق حلصأ وهام ىلع كلذ نمالمحي نأ ينبجعيو مسقني مل اذإ
 نامزلا لك هنكسي نأ اذهل له همسق نع رخآلا عنتماو مسقني ناك نإف هل

 نم لوق ىلع ةرهاشملاب هنانكسي هنأ يعم لاق .همسق نع رخآلا عنتما اذإ
 هنمت مسقيو عابي هنأ كدنع ليق له مسقني ناك نإف هل تلق .كلذب لوقب
 .لوصألا يف كلذ ملعأ ال لاق .افلتخا اذإ

 مهنم دحاو لكل عقي مل تمسق اذإ ءاكرش نبي راد تناك اذإ و : ةلآسم

 رادلا عابي نأ بلطو .نكسلل هب عفتنيام ةصاخ مهنم دحاول وأ همهس

 يراوحلا وبآ لاق .ةرضملا هيلع لصألا مسق يق نأل هل كلذف .نمتلا مسقيو
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 عقو اذإ ددعس وبأ لاق .انظفح اذكه كلذ مهل ناك مايألاب اهونكاست ناو

 لودعلا رظن ف ناكسالا لق نم هب عفتنيال امم نكس مهنم مهنم دحاو لكل
 .اهتلغ تمسقو تلقتس او اهلاحي رادلا تكرت

 لزنملا نكسف لزنم ف ةصح هل لجر نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم
 نم لاقو ءاركلا هيلع لاق نم لاقف .هئاكرش ةصح يق ةراجا هيلع بجت له
 ردقب لزنملا نم هتصح يق نوكت ةعس لزنملا يف ناك اذا هيلع ءارك ال لاق

 كلذ مدع عضومل لزنملا ف نكسي هنأ دقتعاو هنكسف نكس هيف هل نوكيام

 نأ هيلع الو .لوقلا ضعب يق ءارك هيلع سيل اذهف هوجولا نم هجوب لزذملا

 كيرشلا هنكسو هذه ىلع ناك اذا بحأو هنكسيل هكيرش ىلا لزنملا ملسي
 سيلف هل انكس نوكي ام ردقب هتصح يو هيف هتكرش عضومل قح ببسب
 نكي مل اذا هنكسيل هكيرش ىلا لزنملل ميلست الو كلذ ءارك يف نامض هيلع
 هللاو ررض هنكس نم لزخملا يف تاب الو هنكسيل هنكيرش نيبو هنيب لاح

 .باوصلاب ملعأ

 اهربغو مأ نم نيغلابل ةكرش هيفو ميتيل تيب ناك اذاو : ةلأسم
 رثكأ هيف ميتيلل ناك نإو .ةرجأ مهدحأ ىلع الو هيف اونكسي نأ .مهل زئاجف
 هل عقي مهس ليلقلا مهسلا هل يذلا كلذ ناك نإف ةليلق ةكرش هيف رخآللو

 ناكو .ةرجأ هيلع نكت مل ابارخ اهلثمو ًارامع عازجأ ةعبس رادقم نكسم
 ابوسحم تيبلا ناك كلذ رادقم هل حصي ال نوكي نأ الإ زئاج هنكس
 نوكي مهس هيف نوكيال يذلا كلذكو .ةرجألا نم هبونيام مسقيو ةداعقلاب
 .ملعأ هتناو ةداعقلا نم .باسحلاب هيلع

 اذإ تيبلا ق ۔ هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هب عفتني ام همهس دحاو لكل ةتثرولل عقي ملو ةصح هيف ميتيل ناك
 ريغو ميتيلل عيبلا متيو هعيب ءاكرشلا دحأ بلط اذإ هعيب زوجيأ نكسلل
 كلذف .باوجلا .هعوذج ددع مكو هب عفتني يذلا نكسلا نوكي امو ميتيلا
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 فيعضلا نكسل حلصت عوذج ةعبس لتم ناكسالا طسوأ نم نوكي

 .ملعأ هللاو هب عفتنيو

 هردج ةيقب الإ .رثكأ بارخ وهو ءاكرش نيب لزنم نعو : ةلأسم
 ماد امف لاق .ضرألا ةلزنمب وه مأ مسقلا يف .لزانملا ةلزنمب وهأ هيف ةيقاب

 عقي دوجو مت ناك اذإ لزانملاب قحال وهف ةيمستلا هيلع لمتشت رامعلا
 ةميق ىلإ هتميق يف عجر اذإف ةرامعلاب ضرألا ةميق ىلع ةدايزو ةرامعلاب
 ةلزنمب وهف هيف ةمئاقلا اهتدايز يف الو ةرامعلا يف هل ىنعم ال ضرألا
 .ملعأ هللاو جلفلا كلذ .ضرألا

 كرتو كله لجر نعو ديعس يبأ نع بسحأ اميف ةرركم : ةلأسم
 اميف ةترولا ىضارتق ابارخو ةرماع لزانم كرتو اتانإو اناركذ ةترو

 مث هنكسو هرمعف ابارخ رخآو ارماع الزنم مهنم دحاو لك ذخأ ناب مهنيب

 وأ هقحل ررضل لوألا يضارتلا كلذ متي ملو .مسقلا ضقن بلط مهضعب نآ
 .ةمساقملا هخسن يقو هتمساقم نع نوقابلا عنتماف ىرج فالتخال

 مل اذإ كلذ مهمزلي له هب ىضر دق مهضعبو اوضارت دق ناك ام ضقنو

 مهنيب مكحو .ماهسلا مهنيب اولعجو .ماسقلا مهنيب اولخدا اونوكي
 هجوب الإ مهدحأل ضقن الو .كلذ ىلع اوضارت اذإ مهنأ يعم لاق .ماكحلا
 .هركذ باغ امم ناك نا قحلا هيجوب

 وأ نيفصن هيف نيكيرش لزنم امهنيب نيلجر نع هتلأسو : ةلأسم
 .هامسقيو لزنملا ابرخي نأ امهدحأ بلط .رخآلا نم رتكأ امهدحأ ةصح

 نم هنم ءاجام الغتسيو هارمعي نأ رخآلا بلطو كلذ بلط رتكألا بحاص

 الو هترامع ىلع اققتي مل اذإ مهنأ يعم لاق .كلذ يق مكحلا فيك دامس

 هدنع هرمعي نأ رخآلا ىلع رامعلا بلط يذلل مكحي هنأ يعمقف هيارخ

 ىلع اقفتا اذإ دارأ نم هانكسي وأ كلذ ربغ وأ ةدهاشملاب دارأ نإ هانكسيو

ردقب هتصح يف لك نكسي نأ امهتدهاشم يق امهل ناك الإ و .هنيعب دحأ



 اميف .بارخلا نم ىلوأ يدنع رامعلاو .مايألا ف نكس .نكس نم هل عقيام

 قفتي مل اذإ رامعلاب مكحي امناو هب مكحيال بارخلاو .هيلإ انباحصأ بهذ
 .كلذ ق ءاكرشلا

 مهنم رثكأ هلو تويب يف ةكرش موق نيبو هنيب لجر نعو : ةلاسم
 لاق . مه ربشتسي ما هبأرب ءاشي نم نكسي وأ نكسي نآ هل له .اعيمج

 وأ مأ نم نيغلابل ةكرش هيفو ميتيل تيب ناك اذإو ةرركم : ةلاسم
 ميتيلل ناك ناو .ةرجأ مهدحأ ىلع الو هيف اونكسي نأ مهل زئاجف اهريغ
 ليلقلا مهسلا هل يذلا كلذ ناك ناف .ةليلق ةكرش هيف رخآللو رتكأ هيف

 ناكو .ةرجأ هيلع نكت مل عاذجا ةعبس رادقم نكسم هيف هل عقي همهس
 تيبلا بسحي ناك كلذ رادقم هل حصيال نوكي نأ الإ زئاج هنكس
 مهس هيق هل نوكدال يذلا كلذكو .ةرجألا نم هيونبام مسقيو ةداعقلاب

 .ملعأ هللاو ةداعقلا نم باسحلاب هيلع نوكن

 لجر هكرت لزنم لجأ نم كباتك يف ركذتام انمهف دقف دعبو : ةلاسم
 نم ىرتشا مت .هتوم دعب برخ لزنملا نأ مت اتاريم هتجوزو هدالوآ ىلع
 مهسأ ةعبرأ مهو :رخا لجر نيقابلا ةثرولا نم ىرتشاو لجر ةترولا دحأ
 هركو .هماهس هل اوقلوب نأ ةتالتلا نم ي رتشملا بلطو فيلأتلا اوبلط مت

 ذخايو .مهسلا ححرطي مث مهسأ ةعبرأ ىلع مسقي نأ بلطو .كلذ رخآلا
 قرفي الف تفصوام ىلعف .هيلع قرفي نأ رخالا هركو .همهس عقي ثيح
 لهأ يأرب لدعيو .مهسأ ةعبرأ ىلع لزنملا اذه مسقي نكلو .هماهس هيلع

 عقو ناو .همهس ذخأ مهسدل ا بحاص عقو ن اق مهسلا حرطي مت رصلا

 رخآل أ ذخأو . هلد نب ذللا نيمهسل ١ ذخأو هذخأ مهسأ ةتالتلا بحاص مهس

 .هللا ءاش نا اذه يف مسقلا ن وكي اذه ىلعف .عبارلا

 تعقوف تبيلا امسقف ةردس هيق لزنم امهنيب نيلجر نعو : هل اسم
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 ةردسلا هتصح يق يذلا داراف امهنيب ىهو امهدحأ بيصن يق ةردسلا

 موي اطرتشي مل اذإف .اهكرت وأ اهعطق طرتشي ملو هب ترضأو اهعطق
 عطقي نأ ةردسلا هيف يذلا لزنملا بحاصلو .اهلاحب ىهف اهعطق مسقلا
 رخآلا كلذ هركو اهعطق مهدحأ بلط ناو .اهنم هلزنمب هب رضأام هنع

 هل تعقو امهيأف مهسلا اهيلع احرطي مت ةميق امهنيب لودعلا اهموقيلف
 يرب اهتميق نم هتصح هبحاص ىلع درو هل تناك .مهسلاب ةردسلا

 قيرطب رمي نأ دارأ مت هلزنم ي سيل يذلل ةردسلا تعقو نإ و .لودعلا
 .ملعأ هتناو مسقلا ضقتناو لزنملا مسق يدنع دسف لزنملا ق اهيلإ

 دحأ ف ةرجشلا تعقوف ةرجش اهيف اضرأ نالجر مسق اذإو : ةلأسم
 ق لخدام عطق بلطف رخآلا مهسلا ىلع تفرشأ نأ ىلإ تدازف نيمهسلا

 .هعطق هل سيلف مسقلا دعب ةرجشلا ةدايز نم هضرأ

 .هفصن دحاو لكل نافصن لزنم نيلجر نبب ناك اذإو : ةلأسم
 بحاصلف دامسلا مسق ابلطف ةدحاو ةرقب رخآللو تارقب ثالت دحاولو

 ام امأو نافصن امهنيبق بارتلا امأو .دامسلا عابرأ ةتالث تارقبلا ثالثلا
 .نافصن امهنييف دامسلاو بارتلا نم طلتخا

 ارومعم ناك ام .ةميقلاب مسقت اهنأ ةرومعملا تويبلا ليقو : ةلأسم

 .عارذلاب مسقي هنإف ًابارخ ناك امو .اهنم
 لاق .همسق ىلع نوربجي له ءاكرش نيب لزنم نع لئسو : ةلأسم

 مسق انكس هب عفتني ام ردقب ءاكرشلا نم دحاو لكل عقو اذإ هنإ يعم

 ىلع ءاكرشلا ربجأ حلصأ همسق نأ مكاحلا ىأر وأ اوعنتما نإف .مهنيب

 مهنم دحأل الو مهنم دحاو لكل عقيال لزنملا اذه ناك نإق هل تلق .همسق

 لاق .فالتخاب هيف ليق هنا يعم لاق .هب لعقي فيك انكس هب عقفتنيام ردق

 مسقيو عابي لاق نم لاقو .مهتصح ردقب ةرهاشم هنونكسي لاق نم

 دحاو لكل عقي مل اذإ لخنلاو ضرألا نم لاومألا رئاس كلذكو هل تلق .هنمث
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 ليق هنأ يعمو ٠ يل عقي أ ذكه لاق ٠. هي عفتني ام ر دقي هتصح ق ءاكرشل ١ نم

 .كلذك

 نيب ىوزن ق ارود فلخ لجر يف يعم ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 مسقي لاق نم لاق .فالتخا كلذ مسق يف ليق هنأ لاعسو دمسب ءاكرش

 ناو مهلك اهودرو تمسقناو ةرخاف اراد نوكي نأ الإ ةثرولا نيب فيلأتلاب

 نم لوق ينبجعيو .تمسقنا اذإ اهدحو راد لك مسقت لاق نم لاقو

 نأ ةيواعم يبأ نع ليق هنأل .هدحو فيلأتلاب عضوم لك رود مسقت لاق
 مزليال عضوم لك كلذكو .لاعس لهأ الو ىوزن لهأ مزلتال دمسب ةماسقلا
 ةيرق لاعسو دمسو ىوزن نأ لاق نم لاقو .اهدحو ىرق اهنأل رخآلا
 .نهدحأ يف تناك اذإ ةماسقلا عيمجلا نهمزلتو ةدحاو

 هئام ىرجمو دحاو هامغو رفن ةتالت نيي لزنم ناك اذإو : ةلاسم

 داراف دحاول يبرغلا عقوف .ةتالت ىلع هومسقف برغملا يلي امم بازيملاو

 الف .كتيب مدهت الو .هلاحب انئام ىرجم الاقو نارخآلا هيلع هركف همده

 نأ مسقلا دنع اطرش انوكي نأ الإ هيأر اهيف لعفي هتصح نيبو هنيب لاحي
 هيلع اطرتشي مل ناو .هيلع امهطرش امهلف هلاحب هيلع امهل ىرجملا
 طقسو .امهلزنم امهيلع دسف لزنملا اذه نم هتصح مده اذا ناكو .ىرجملا

 مسقلا اذه نإف .امهل حلصي ىرجم امهل نكي ملو امهيلع دسفاف هؤام
 .مهنيب ىرجملا نوطرتشيو رخآ امسق ن ومسقيو .ضقتنم

 رس هيف ىفتخيال يذلا وه مسقنيال يذلا لزنملا دح نأ ليقو : ةلاسم
 مكحي مل ةلزنملا هذهب ناك اذإف قيضلا نم هبحاص نع نيكيرشلا دحأل

 هتلغ نامسقيو / روهشلاب هتنكاسمب وأ هعيبب كيرشلا ىلع مكحو همسنقب
 .ةلغ هل ناك نإ
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 لقبو لصب نم رجشلاو لخنلا ةمسق يف رشاعلا بابلا
 الامو همسق مزلي امو اتابن هكرتو ضيغ نم لخنلا ةلاحفو

 تبثي الامو تبني امو لسفلا عفر طرشو مزلي
 اهيف ناك اذإ قادص ق اهاضق وآ ةرمت اهيق ناك اذإ لخنلا مسقو

 نإف ًاسأب كلذب ىرأ ال .ال ما تفصو اميف اضقلا وأ مستقلا تيتب .ةرمت

 قادصلا ءاضق يقو .ليكلاب ءاكرشلا نيب امسق تناك ةكردم ةرمتلا تناك
 نب ديعس مساقلا يبآ نع تيقلت دقو .يضتقملا اهطرتشي نأ الإ اضقملل ىه

 .كلذ لدعي ملعأ هتلاو ةرمتم ىهو . ءاكرشلا نيي اهمسق زوجدبال هنأ العلا

 مه دحأ مهس ق عقو و ضرأل ا اومسق ءاكرش نيب ضرأ ق : ةلأسم

 يذلا ضرألا بحاصل وه له راغصلا ءيشاونلاو .راغصلا لسدقفلا نم ءيش

 ةلوسفقم ربغو مرصلا ء يش اون نم ناك امف .مسقلا يف همهس نم هل تعقو

 الخن دعتسيو ءاقيتسالل كرتيام .ن وكبام دحي وأ لسفيام دحي راص دق

 مل يذلا راغصل ١ مرصل ا نم هق ناك امو .ضرأل ١ باحصآ ةعامجل وهف

 يتل ا .ضرألا بحاصل وهف جضني ملو لسفلل حلصي امم دحلا اذهب لصي

 ب احصأ ةعامجل وهف ةميق هل تناك اذإ كلذ لك نأ ليق دقو .هل تعقو

 وه ل وأل ١ ل وقل او ضرأل أ فص اصل مهمسق ق هوطرتشمب ىنح ضرأل ١

 ضرألا بابرأ ةعامجل وهو كالمألا نم وهف الوسقم ناكام امأو .رثكألا
 .كلذ وه طرتشي ىتح

 بلطف .ءاكرش نيي ةرجش تناك اذإ هتنا دبع وبأ لاقو ةرركم : ةلأسم

 مت عطقت اهنكلو ةمئاق مسقت ال اهنإف .كلذ ن وقايلا هركو اهمسق مه دحأ

 نم تناكو .اهعطق ىلع اوققتي مل ن إف .ةعوطتم ىهو مهنيب مسقت

 مل اذإ اهترمت مسقت ةلخنلا اندنع كلذكو . ةرمتلا تمسق رامتلا تايحاص

كلذ يق ليق دقق تالغملا نم ةرجشلا هذه تناك اذإ هربغ لاق .اهربغ نكت



 لكو اهتلغ مسقتو لغتست ليق دقو .اهنمث مسقيو عابت ليقف .فالتخاب
 .ةعوطقم مسقتو عطقتف تالغملا ربغ امأو .زئاج باوص كلذ

 نم اهريغ وأ ةردس اهيف اضرأ اومسقأ موق نعو ةرركم : ةلأسم
 .هريغل ةرجشلاو لجرل ضرألا تعقوف ةريغص ذئموي ىهو رجشلا
 الإ اهل سيل نأ هللادبع وبأ ىأر دقف .اهناصغأ تعستاو ةرجشلا تمظعف
 .كلذ ملع اذإ ضرألا نع عطق كلذ دعب داز امو .مسقلا موي اهردق

 .هومستقا مسق يف موق نب ةيقاب ةلخن وآ ةرجش يق لاقو : ةلاسم

 عقيام هكيرش ىلع در هل تعقو نإف اهيلع مهنيب مهسلا حرطي اولاق لاق
 .اهترمت مسقتف هومستقا مسق ةيقب نم تسيل تناك اذا اماو .ةميقلاب هل

 .ةميقلاب مهدحأ اهذخاي اضيأ ليق دقو .ةميقلاب ذخؤت الو

 اضرأ اهل اوطرتشي ملو لخنلا اومسق ءاكرش نيب لام نعو : ةلأسم
 دحاو اهليجأو ىقسم الو .اقرط اوطرتشي ملو .هتصح دحاو لك ذخأو
 لعجيو لخنلا نيب سياقي نأ مهنم دحاو لكل زوجي له تلق .ةعطقم وأ
 هنأ يعمف .ءاكرشلا رئاس ىأر ريغب اهيقسيل اضوح اهلوح نم ةلخن لكل
 همساق ول وأ هب هل مكح مكاحلا هيلع فقو ول يذلا هلام ردقب ذخأ اذإ

 الإ كلذ هل سيل ليق هنإ يعمو .كلذ هيلع قضي مل هل عقو هكيرش
 نم هنم لقسأ نمل جرخي نأ هيلعف كلذ هل زاج نإ هل تلقو .ةمساقملاب

 نيب ضرألا سايق امأف .ال مأ كلذب هيلع مكحيو يقاسم وأ اقرط لخنلا
 .سايقلا نم لخنلل نوكيام ىلع سايقلا اهل تبثتي ليق هنآ وجراف لخنلا

 مل اذإ ليق هنإ يعمف يقاسملاو قرطلا امأو .كلذ اوطرتشي مل ولو
 ةرضم ىنعم كلذ يف ناكو .ءيش ىلع اومساقتي ملو مسقلا ف هوطرتشي
 يقاسلا نوكتو متي هنإ .لوقلا ضعب يق هنأ بسحأو .مسقلا ضقتنا
 كلذ ف تبثي ملام اذه ينبجعيو .تناك ثيح قرطلاو .تكردأ ثيح
 اذإ ةرضملا تبثت نأ ينبجعي مل ةرضم كلذ يف تناك اذإف .رظنلا يف ةرضم
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 .ضقنلا وأ اهفرص بلط

 هومسق مهنأ مت .لام مهنيب ناك ةوخأ نع يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 هتوخأ ىلع اشحملاو لصألا هضرأ يف عقوو ةمرك مه دحأل ناك اميق عقوف

 اوناك ناف .تفصوام ىلعف ىماتي فلخو .خألا تام نأ ىلإ اعيمج اهنولكأي
 يف طرش كانه نكي مل ناو .تعطق ةمركلا هذه عطق اوطرش مسقلا دنع

 نأ مهيلعو .مهريغو ةوخألا ةثرولا عيمجل ةمركلا ناف ةمركلا هذه
 يف تمادام ائيش اهنم اولكأي نأ مهل سيلو .ىماتيلا ضرأ نم اهوجرخي
 اوعدي نأ مهل سيلو .ضرألا باحصأل ةمركلا اولاق مهنأل ىماتيلا ضرأ
 ةمركلا كلت نأ ىريف ليكو ىماتيلل ن وكي نأ الإ ىماتيلا ضرأ يف مهتمرك
 ىأرو .ةمركلا نم مهيلع امم ابيصن ىماتيلا نوطعيو .اهيشاحم ىلع
 .كلذ مهل زاج كلذ ىلع اهكرتف .ىماتيلل حالص كلذ نأ ليكولا

 يبأ نع بسحأ خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نامر لتم رجش اهيف ضرأو لخن هل كيرش نيبو هنيب لجر نعو .دمحم
 هضرأ ق رخآلا دنع رجش دحاو لكل عقوف لخنلاو ضرألا امستقاف .هريغو

 دنع امهل كلذ نوكي نأ ىلع مهسفنأ تباط نإف .هكيرشل هدنع يتلا

 اودارأ ناو .امهل زئاج كلذف كلذل امهنم ضارت نع ضعب امهضعب
 رجشلا هدنع يذلا ىلع مكح مكاحلا ىلا امهرمأ اعفرو كلذ نم صالخلا

 امهنم يرتشملا زجع ناف .هنع هكيرش هعطقي وأ رجشلا ةميقب هكيرشل
 همساق نإف تلق .ةميقلاب هلام نم هنمثب هيطعي نأ هيلع مكح نمتلا نع
 .ضقتنم مسق كلذ لاق .هكيرش دنع نوكي امهنم دحاو لك رجش نأ ىلع

 نإف ةيدضاعلا لخنلا نم تركذام امأو .يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نيتلخنلا نيب ناك ولو .سايقلاب لخنلا نيب ضرألا مسقت دضاوعلا لخنلا
 امهنيبام نيتلخن لكلو .فورعم دح كلذل سيلو اع ارذ رشع ةتس نم رتكأ

 ءيش ةلخن لكل مسقلا دنع اوطرتشي نأ الإ اريثك وأ اليلق ناك ضرألا نم
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 نيب ناك ناف رداوصلا لخنلا امأو .اهل طرشام ةلخن لكل ناك فورعم
 ريغب عرذأ ةثالت ىلإ ةلخن لك تعجر اعارذ رشع ةتس نم رثكأ نيتلخنلا
 رتكأ نيتلخنلا نيب ناكو .دضاوعلا لخنلا تمسق نإ كلذكو .يرمعلا عارذ

 ىلا ةلخن لك درت نأ ةلخنلا هذه اومسق نيذلا بلطف اعارذ رشع ةتس نم
 كلذ ىلع اوتام ىتح اومسق نيذلا بلطي مل نإف .كلذ مهل ناك عرذأ ةتالت

 .مهلام لتم مهتترول نكي مل ولو ضرألا نم امهنيبام نيتلخن لكل ناك
 اومسق نيذلل ام لتم مهدعب نم مهدعب نم مهتترولف رداوصلا لخنلا امأو
 .مويلا عارذب عرذآ ةتالت ةلخن لكل

 ضعب بلط .ءاكرش نيب لخنلا ةلاحف نم لحف نع هتلأسو : ةلأسم

 مهضعب كلذ هركو ،كردي نأ لبق اضيغ لحفلا ةلامح مسقي نا ءاكرشلا
 همحر يراوحلا وبأ خيشلا ناك لاق .ءاكرشلا نم هبلط نمل كلذ نوكي له
 كلذ يف لوقي ناك هنا هتنا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم ىبأ نع ركذي هتنا

 امم لحفلا ناك اذاو .كلذ مهل ناك اضيغ جرخي ةلاحفلا نم لحفلا ناك اذا
 كلذكو هل تلق .مهنم ضارت نع الإ كلذ مهل سيلف اتابن ريصي ىتح كرتي
 نم دحأ بلط نإ كلذ هابشأ وأ زوملا وأ ءاثقلا وأ ناجنذابلا لثم راجشألا
 نع الإ كلذ هل نكي مل .كاردلا دح يق هلك كلذ ربصي نأ لبق هتمسق ءاكرشلا

 كردملا دح ق هلك كلذ ربصي نأ الإ .مهل كلذ سيل معن لاق .مهنم ضارت
 مسقي مل نإف تلق .لدعلا لهأ نم كلذب ةفرعملا لهأ نم كلذ فرعي نم دنع
 نم مسقلا عنتما نم ىلع له .كلذ كله مث ةنرولا نم كلذ بلط نمل كلذ

 .ال لاق .نامض كلذ

 لاقف موق نيب ركذ نعو .هتنا همحر رقصلا نب نازع نع : ةلاسم
 هجرخي مث كردي ىتح هكرتن مهضعب لاقو .اضيغ لمحام جرخن مهضعب
 رضي امم ظيفلا جارخا نوكي نا الا اضيغ هنوجرخي لاق .هب تبنن
 ملعأ هتناو لوقأ اذك .كردي ىتح هنوكرتيو هجارخا مهل ىرا الق ركذلاب

 اهنم دارآ نم كرتيو دارا نم جرخي نأ ىلع هومستقا نإق تلقو .اهنع لسو

_ ٥٢٣



 ناك نإ ناهين نع لاق يراوحلا وبأ لاقو .كلذ زوجيال لاق .كردي ىتح

 تبنيال يتلا روكذلا نم ناك نإو .اتابن جرخا اهب تبني يتلا روكذلا نم

 .ذخان اذهبو اضيغ جرخا اهب
 لاق .ركذلا ءانط يق لوقت ام هل تلق رقصلا نب نازع نعو : ةلأسم

 .هتعاس نم هجرخي نأ الإ زوجيال

 .ضرألا مسقتف ةقرفتم لخن اهيف ءاكرشل نوكت ضرأ نعو : ةلأسم
 تمادام عئاقو اهنوطرتشيو ةدح ىلع لخنلا نومسقيو .ةدح ىلع مهنيب
 ام ىلعف .كلذ هل له احالص اهل جرخيو .اهيقسي نأ بلط مت ةمئاق ةيح
 .حالص اهل ىنثتسي نكي مل اذا احالص ةلخنلل جارخا الف .اذه ف تفصو
 ضرألا مسق اوضقن اوءاش ناو .هيلع وهام ىلع اومسق اوءاش نإف

 .لخنلاو

 لع امهنم دحاو لك طرشي امهنيب لام امستقا نيلجر نعو : ةلأسم
 نع حسفي مكو طرشلا تبثيو هل زوجيأ لأسو .ائيش لسفي ال نأ هبحاص
 ةتس دحلا نع حسف لسنفي نأ دارأ نإ .باوجلا .لسفي نأ دارأ اذإ دحلا

 لسنلا ينعأ طرشلل نكي مل اذا اذه .ملعأ هتناو كلذ ءارو لسفو اعارذ رشع
 نم هتلقن اذكه .ملعأ هناو طرشلا ىلع ناك ائيش دح نإو .دودحم دح

 .رتألا 2

 .لخنلا مسق فو بسحأ اميف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 دجويف .تبتيال وأ تبثيو اهمسق زوجيأ ةكردم ريغ وأ ةكردم ةرمت اهيفو
 نأ الإ اهناولأب لخنلا تفرع اذإ قادصلا ءاضق ةزاجإ يراوحلا يبأ نع
 تلاس يذلا لخنلا مسق امأو .هلثم مسقلاو .خضفلا اهيلع بلاغلا نوكي
 لخنلا تفرع اذإ .قادصلا ءاضق ةزاجا يراوحلا يبأ نع دجويف هنع

 نأ الإ كلذ لتم يدنع مسقلاو حضفلا اهيلع بلاغلا ن وكي نأ الإ اهناولأب
 اذإو .كلذ ق داسف الو .زئاج كلذف كلذب اوضارتو .نيغلاب ةثرولا نوكي
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 .ملعأ هللاو ةثرولا عيمجل ةكرشلا ىلع تناك ةكردم ةرمتلا تناك

 دحاو لك مسقلا دنع اوطرشو الخن اومسق موق نع هتلأس : ةلأسم
 دعب هضقن مهدحا بلط نا مسقلا تبثتي له .ةفورعم ىشخ ةلخن مهنم
 كلذ ناكو .مهنم ءاضرب نوفغلاب مهو كلذ اوطرش اذا مهنا يعم لاق .كلذ

 اوعمتجا يذلا حالصلل هيشخ طرش ام ىشخيو .تبات هنا يعمف احالص

 نإ مسقلا ضقتني له .ةفورعم ةطورشملا ةلخنلا نكت مل نإف تلق .هيلع
 هنوفرعي ءيش ىلع اوماتتي ملو الوهجم ناك اذا هنا ىعم لاق .هوضقن

 نإف هل تلق .ررض كلذ ق ناك اذإ ةصاخو .مسقلا ضقتني نأ فاخأف
 يذلا ىشخي نأ ءاكرشلا دحأل له ةفورعم ايشخ ةطورشملا ةلخنلا تناك
 ىشخ اهنإ الإ هل تناك اذإ لاق .هكيرش يأر الب لخنلا نم هدنع طرش
 هنأ ىلع لاملا سأر نم اوفقوأ اوناك نإ و .هل كلذ نأ يدنعف اشخ ةطورشم

 هنأل اعيمج مهيأرب الإ هيشخي نأ ينبجعي الو .هيف ءاكرش مهف .يشخ
 لكل نأ ىلع طرش اذإف هل تلق .يدنع مهنيب ةكرش وهف هنم جرخ امو .مهل

 الا اهبذجو اهضوخ نم هءاكرش يطعي نا هيلع نكي مل ىشخ ةلخن دحاو
 اهنأالا هل تطرش اذإ يدنع اذكه لاق .لاملا سأر نم اطورشم نوكي نأ

 لكل نا ىلع اطورشم ناك ناف هل تلق .اهيشخي نا هيلعو هل تناك ىشخ
 بلط نإ و كلذ تبتي له رمتلل هوعدي نا ىلع اوقفتا مت ىشخ هدنعام دحاو

 نوفلاب مهو كلذ ىلع اوقفتا نا لاق .كلذ هل نكي ملو كلذ ضقن مهضعب
 هل تلق ..زئاج هنأ وجراف ءايصوألا كلذ ىلع قفتا وأ احالص كلذ ناك وأ

 اضعب مهضعب يلي امم ىشخملا ناكو .اعيمج مهل طرش يذلا اوشخ نإف
 نوكيالو اهنيب اميف لخنلا سايق يق .ضعب مهضعب ىلع ن ولخدي ىله

 نمل عئاقو اهوطرشو كلذ اوطرش نإف لاق .سايقلا نم ءيش ىشخملل
 ليبس ىلع لخدي لصألا يف ةكرتشم يدنع ضرألاف ةعوطقم هل تعقو
 اهنأ الإ يل نيبي الف اهعطق هيلع اوطرش مهنأ الإ هل اهوطرش نإف .سايقلا
تلق .مهتكرش يف لخنلا نم سايقلا نم تبتيام ىلع اهسايقو .اهضرأب هل



 كلت ق اعرش ءاكرشلا عيمجل ةكرتشم اهضراب نوكتأ عئاقو تناك نإف هل
 ةلخنلا تناكو .طسوألا ببصن فلخ عقو مهدحا بيصن ناك اذا .ةعقبلا
 هلخن تسياق نمل مهل ن وكي امنا مأ بناوجلا ىدحا يق يذلا بيصنلا يق

 نم ائيش قحتسي مل نل طقسيو هبيصن نم ةلخنلا هاشخملا اذه لخن
 نوكي نأ ينبجعيف ائيش كلذ يق اوطرتشي مل اذإ مهنا يعم لاق .سايقلا
 هل تلق .ءىش ىلع اهيف اوقفتي ىتح عئاقولا هذه لخن ضرا اعيمج مهل

 نمو .ةلخنلا كلت نم هتصح اذهل اذه عدي نا ىلع مهضعب قفتا نإف

 ىلع اوضياقتو اهضرأ نمو ةلخنلا كلت نم هتصح اذهل اذه عديو .اهضرأ

 ءاكرش ةتالت مهو طورشم ءيش ىشخا لخنلا ضرأ يق نكي ملو .كلذ
 لتم لوألا لعفام ثلاثلا اذه لعفف امهدحا ىلإ ثلاتلا ءاجو نانتا ضياقتف
 هتصح لوألا بلط كلذ دعب مت لوألا هضياق دق يذلا اذه هكيرش ضياقام

 ىلع ثلاتلا عجرف هضياقي مل هنا جتحاو .ضرألا كلت نم ثلاتلا ىلإ
 نم هتصح هيلا اذهب بلط اذإ ضرألا نم هتصحب هضياق يذلا هكيرش

 عجريو .هكيرش ثلاثلا ضياق يذلا ةضياقملا ضقتنت له .ضرألا هذه
 ءيشب هضياق اذإ هنا يدنع لاق .هدنع نم ضرألا نم هتصح ذخأي

 .ضايقلا قيرط نم ةعجر هل نكت مل .هيلع عجر مت فورعم

 امو .هنع لئاسم رذنأ ىلع دمح آ نب نسحلا بسحا هنعو : ةلأسم

 اهكرت د ار ] ةر دس ضرأل ا هذه ق و اهامسق ضر ] ةعطق امهل نيلجر ق ل وقت

 يذلا دارأاف مسقلا دنع .امولعم ادح اهل ادحي ملو اهيضرأ عم ةعاشم
 ضرألا ىلع فلخ امهنيب عقوف اهضرأ ىلع فحجي نا همهس يق تعقو

 دنع ادح اهضرأل ادحب مل اذإف .ال مأ فورعم ءيش ةردسلا هذهل ن وكيأ

 مسقلا ضقتنا ررض امهدحا ىلع كلذ ناكو كلذ يق افلتخاو .افورعم مسقلا
 .ملعأ هللاو

 نا مهدحأ بلطو .ءاكرشلا نيب ناك اذا لصبلا نع هتلأسو : ةلأسم

 اوفلتخاو اسوؤر كردي نأ ىلإ هكرت نورخآلا بلطو ابذج هئاهتنا لبق عابي
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 .مهيلعو مهل ناكو .عضوملا كلذ يف ةنسلا ىلإ عجار هنا يعم لاق .كلذ يق
 بلغألا فرعي مل نإو .بلغألا ىلع يدنع ناك ةنسلا تفلتخا ناو
 نأ سانلا نيب فرعي وهامو .كلذ نم طسوألا ىلع نوكي نأ ينبجعيف

 رخآلا بلطو نفج عابي نأ مهدحأ بلط نإ تيأرأ هل تلق .هيلع اولمحي
 ةنس ىلا كلذ قف رظني وه امنإو .كلذ ف لوقلا ىضم دق لاق .اسور هكرتي
 .بلغألا فرعي مل اذإ طسوألا فلتخاو فرع اذإ بلغألاو تقفتا اذا دلبلا
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 ءاملا ةمسق ف رشع يداحلا بابلا

 يق ةثرولا فلتخاو ميتي مهيفو نيتروبخ يف ءام فلخ لجر نع لئسو
 لكل ذخاي نأ مهضعب بلطو .فيلأتلاب مسقي مهضعب بلطف ءاملا مسق
 نا هنأ يعم لاق .ضعب مهضعبل اوفلوي نأ مهمزلي له .هل عقوام ةروبخ

 جلف لك مسقيو .ةرضم مهنم دحأ ىلع عقي الئل فيلاتلاب لاملاو ءاملا مسق
 هيف ناك نإف .ةرضم فيلاتلاب مسقلا ف نكي مل اذإ اذهو هضرأو هلخنو
 داوألا تدعابت فيلاتلاب ءاملا مسق اذإ هنأ لثم كلذو .لازم ررضلاف ةرضم

 يعاري وه امناو كلذك مسقي الف ةرضملا هقحلو كلذب عفتني ملو .اهرود يق
 .حالصلا ىنعم

 .هنع لئاسم رثأ ىلع اهنال يراوحلا يبأ نع اهنا بسحا : ةلأسم

 ىقست ضرأو .فزنلاب ىقست ضرأ هيفو .موسقم ريغ ناك اذإ جلفلا نعو
 ىلا نوقسي حيسلا باحصأ ءام ءاملاو نوفرني فزنلا باحصأو حيسلاب
 هنم ضرألا كلت ىلا لصي ملو ءالؤه فزنب عطقنا ىتح جلفلا ءام لق نا

 .اوفلتخاو نيرخآلا ضرأ تيعو مهضرأ نوفرعي نيذلا ءالؤه عرزو ءيش
 اذه ناك اذا لاق نم لاقف .فالتخاب اذه لثم يق ليق دقف تفصو ام ىلعف

 حيسلا باحصأل سيلو كردأام ىلع وهو تبات وهف ثراو دعب ثراو هتري
 ناك ولو مسقلا اذه ضقني لاق نم لاقو فزنلا باحصا نم لضفام الا

 همسقيو مهنيي ءاملا كلذ مسق يف لودعلا ىريام ىلع ءاملا دريو .اميدق

 يقسي جلف يف اسايق ةلأسملا هذه تسق امناو .رثك وأ ءاملا لق اذا مهنيب

 ىوري ىتح رخآلا يقسي الو رخآلا مث لوألا ىقسي ناكو اهلك احيس اضرأ
 يقسيل جلفلا ناك نإف نيلوألا ىلع جلفلا بسح نوكيف .جلفلا لق مت لوألا
 وأ جلفلا لق دحاو لجر ىلع مايأ ةرشعلا هذه تضمف مايأ ةرشع ىلع هضرأ

 مل نورخألا يقبو .امهدحو نالجرلا وأ لجرلا اذه عرزف نيلجر عم
 لاقو .رتؤملا يبأ لوق اذهو .لازيال كلذ ىلع وه لاق نم لاقف .ائيش اوعرزي
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 ىواسيو كلذ دعب لودعلا ىلع هتمسق عجرتو مسقلا اذه ضقني لاق نم

 هتعارز نم اذه صقني .مهيقس ردق ىلع جلفلا باحصأ مهو .ءاملا يف مهنيب

 نامثع نب ناهبن لوق اذهو .اعيمج مهمعي ىتح .هتعارز نم اذه صقنيو
 لجر عديو موسقم ريغ جلفلا ناك نا كلذكو تلق .ملعأ هتناو هتنا همحر

 .مهيأرب الا كلذ هعسي ال لاق جلفلا اذه نم اهيقسي نا هل له اضرا

 دعاوسو نويع هيفو .ضرا يف حيسي يمالسا جلف يف ليقو : ةلاسم
 رما عقوتف .جفلا مهيديأ ق نيذلا ريغ موقل ةرانا ف وهو هيلا ىرجت
 لاقف .هورصحفق هيف ىرجت يتلا جلفلا دعاوس نم دعاس ىلع ةراتالا

 لكو هيلا ىرج امب ىلوأ ناك ادعاس نيعبس هيلإ ىرج ول هنا ةدعسم
 ملف ضرألا نم بعص ام الا اهب ىلوأ ءاملا لهأف .اهيلع حاسو .اهيشغ ضرأ

 .ةراثالا لهأل وهف دعي ءاملا هشغي

 ىلع ةليلو موي ىلع رودي وهو جلف مهل ةعامج يف تركذو : ةلأسم
 اذه يق ناك املف .رهدلا ميدق يف مسق هيف رجي مل ءاملاو ةفورعم ضرأ
 يف ةنتفلا مهنيب عقت نا اوفاخو جلفلا اذه ف فالتخا مهنيب عقو تقولا
 نم هضرأ ىقس مهنم دحاو لكل ةفورعملا ضرألا هذه ىلع جلفلا اذهو .كلذ

 اومسقي نأ مهؤاحلصو جلفلا لهأ بلط دقو .ةريتك وأ ةليلق تناك اذه

 ىلع عقو دقو .نانتا وأ مهنم دحاو مهفلاخف ةنتفلا فوخ نم جلفلا كلذ

 رهدلا ميدق يف كلذ نوفرعي دلبلا لهأو .ةرضملا كلذ ف فيفعلاو فيعضلا

 .رخآلا ىلع ميدقت مهنم دحأل سرل ضرألا هذه ىلع جلفلا اذه نأ هتىدح قو

 ميدق ق مسق جلفلا اذه يق ىرج هنأ ملعي ملو تلق .كلذ يف ىرأ امف تلق
 كتفص ىلع جلفلا اذه مسقب مكحي الف تفصو ام ىلعف .هتيدح ق الو رهدلا
 الو بئاغ الو .ميتي مهيف نوكي الو .مهعمجاب جففلا لهأ قفتي نأ الإ
 وهف الإو مهئاضرو مهيأر نع مهيلا كلذف كلذ ىلع اوقفتا اذإف هوتعم
 ارغاص هدي ىلع ذخأ ةنتفلا دارأ نمف اهب فورعملا هتلاح ىلع رورقم

 ىلع ءايشألاف .هلهأ نيب تباثلا قحلا لوحتي ةنتفلا ةدارال سيلو .امغار
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 عجريف .هوجولا نم هجوب لطاب كلذ نا حصي ىتح اهب ةفورعملا اهلوصأ
 .اهيف ةهبشال يتلا ةحصلاب اهيف قح هنا فورعملا قحلا ىلا ذئنيح

 ق هللا كمحر تركذو .دمحا نب نسحلا طخي ةعقر نمو : ةلأسم

 رود نم ءاملا نم هتصح دحاو لك فرعي ناك مر وأ لصأ جلف مهنيب موق
 اوفرع دقو هنع سانلا باغ وأ جلفلا رسك مث فورعم دا نم .فورعم
 هيفو نولعفي فيك اوفرعي مل اومدق املف .راهن وأ ليل نم لبق نم .مهءام
 لك ذخاي نأ مهنم بحا نم بحأو ءاملا ةمسق ديري ال نم وأ ماتيأو .بايغغأ
 ملو مهضعب ريغو مهضعب راجاف .هيلع ناك ام ىلع هءام مهنم دحاو
 ناك يذلاف .تاقت لوقب وأ هل ةقث ال نم وأ .لامعلا لوقب الا ءاملا حصي

 لبق مهئام عضاوم سانلا فرعو .تاقثلا هيف لاق نإ هنإ اذه ف يدنع
 دغار وهو الصا نبتسي مل ناو .هعضوم يق ٥ءام ناسنا لك ذخأو مهلوق

 يقو اليكو بئاغلل نوميقيو جلفلا لهأ ةلجأ وأ مهتاقت عمتجي هنا يدنعف
 جلفلا نومسقيو مهماهس عضاوم نوفرعي ءالكو بايغلل هخسن

 دغرب ءاملا ةحيك ق اندنع جالفألا ناك كلذكو .الوأ ناكام ىلع هنودربو

 داوبلاو رئابخلا ىلع مهسلا حرطيو .ناكام ىلع هنومسقيو نورضحيو
 ذخأب نأ دحأل زوجدالو .ال حأ وه قحأ ملعأ هللاو دحأ نع اذه ظقحأ ملو

 يق رظناف .امر وأ الصأ ناكا ءاوسو هذخايف هئام عضوم فرعي نآ الإ هءام

 .هنلا ءاش نا قحلا هجوي كلذ

 اميف هلعل باوجلا مامت بوتكم دمحأ نب نسحلا نع : ةلأسم
 اذه رخا يف ناذاش نب ليلخلا اهنع لأسي يتلا ةلأسملا باوج بسحا
 .بئاغ وأ ميتي ةكرش يق ءام هل ناك نم نأ تفرع يذلاف انأ امأو .ءزجلا

 .هئام ردقب ءاملا نم يقسي نأ هل نأ لوقلا ضعب يفق همساقي نم مدعو

 .ماهسلا حرط جلفلا يف ةنسلا تناك اذا مهسلا حرطي ليقو يقابلا عديو
 يبأ نع هوجرأو رثألا ف تدجو دقو .نيملسملا ضعب لوق ىلع اذهو
 هسفنل كلذ مسقي نا هل نأ بئاغ وأ ميتي لام يف ةكرش هل نميف يراوحلا
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 دجوو مسقلا رظنيال وه ناك ناو .مسقلا رظني وه ناك نا هتصح ذخايو
 بسحأو تدجو دقو .كلذ هل زاج ةقت وهو .مسقلا رصبي نمف هنيعي نم
 نا كرتشم دبع بئاغ وأ ميتي نيبو هنيب ناك نميف يراوحلا يبا نع هنا
 اذه ىلعف .ملعأ هللاو هتصح ردقب اموي هكرتيو اموي ديعلا مدختسي نأ هل

 تمسق اهتاقوأ نوفرعي الو جلفلا اذه يف مههايم نوفرعي سانلا ناك اذإ
 .رثألا ف ةلأسم تدجوو .ملعأ هتناو هباوج يف باوجلا بحاص لاقام ىلع

 مض دقو جلف يف مدقتم لجر نع هتلأسو هذه ىهو اهضعب اهنم تبتك دقو
 ءاج يقسي نا دارا نم لك .مهنيب يقاسي مهضعب وا مههايم هيلا سانلا
 ردقب مهنم هاطعا نمل زوجي له كلذب اوضارت دقو هتعارزل هاطعا هيلا
 اوقفتا دق اوناك اذإ يدنع اذكه لاق ربغ وا هنيعي هءام نوفرعي الو هئام

 يدنع لاق كلذ هل زوجي لهل .هئام نم رثكأ هاطعا ولو هل تلق .كلذ ىلع
 باتك نم اذه ملعأ هللاو اهضعب تبتك ةليوط ةلاسملا هذه زوجيال هنأ
 .ةيافكلا

 يدنكلا دمحا نب ديعس ملاعلا خيشلا لئسو .ةيشاحلا نم : ةلأسم

 فقوو غلابو ميتيو بئاغو رضاح نم ىتش سانأل لاومأ اهيف دلب نع
 نم دحاو لكو .دحاو جلفب ىقست اهنأ الإ داو امهنيبو نيرجاح يف ىهو
 مت اعيمج نيبناجلا نم لفسأو ىلعأ نم لمكي ىتح هلام يسقي سانلا
 ماقاو .ءاملا اذهل ةمسقلا ءاكرشلا نم دحا دارا مت اهرما اذكه رخالا هولتي
 زاج ناو .عنتما نم ربجي لهو .اذه ىلع همسق زوجي له ءاكرشلا ىلع

 يلب نمم نحنو هايا هطعاف باوجلا ةمسقلا يف لدعلا هجو نوكي فيكف
 زاوج يق جرخي هنا يعم لاق .ةافسملا هذه يق ةليلقلا ةليصألا نم ءيشب
 هنأ لوقلا ضعب يف جرخيف .فقولا ةكرش لجال فالتخالا ىنعم همسق
 عقو اذإ لوقلا اذه ىنعم لعلو ةمايقلا موقت نأ ىلإ ادبا همسق زوجيال

 نوكي نا لدعلا ىلا برقا يغبلا مهضعب نم فيخو .ءاكرشلا نيب قاقشلا
 لام عيمج يقسي الدع ةقث نوكي هنا ريغ دحاو نم رتكا وا ادحاو مهلماع
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 ريغب ىوهلاب هنم ليملا الو دحا ىلع فيحلانم فاخيال ءاملا ق ةصح هل نم
 ءاربا هناف ةقت ناك ولو ءاكرشلا نم نوكي نأ ينبجعي الو .دحأل قحلا

 دحأ بلط نأ ءاملا اذه مسق زاوج لوقلا ضعب يف جرخيو .هتحاسل
 ىلع جرخي لوقلا اذه ىنعم لعلو فقولل حلصا ناكو .همسق ءاكرشلا
 ناك اذإ فقولا لامب شايقلا زاوج ق اولاق امك فقولل حالصلا رظن ىنعم
 ينعا ينامعلا يمدكلا ديعس يبأ خيشلا رايتخا وهو هل حلصا شايقلا

 ةفص يف يدنع قحلا ةقفاوم ىلإ نوكيام برقأو .هلامب ضايقلا زاوج
 اهببتشي ام وأ تحت نم ةبوقتم ةلحصب اهزاجا نم لوق ىلع همسق
 اهغزي ىلإ سمشلا غزب دنع لوهلاو هربقلا نم ق اص ءام لحرم ق لعجتو

 فرعتو سدسو ثلتو نمتو عبرو فصن تامالع اهب نوكيو دغلا نم
 نم يقست تكردأ يتلا اهلك دلبلا مهضرت مت ةلحص نم تغلب مك ةروبخلا

 الو .نابعولاو يقاوسلاو سايقلا يف ةبراقتم ةزرق اهلك زرقتو ءاملا اذه
 مت اهلك دحاو ادا هب سيل امم رثكأ ىزري الئل دامس اهنم ءيشب ن وكي
 هلام عيمج يقسيو ءاكرشلا دحأل ديبو يقاسلا دنع ناتقت نالدع رضحب

 هلحص نم يزر مك يصحيو اعيمج نيرجاحلا نم لفسأو ىلعا نم
 هقالطا نأ ريغ لودعلا طخب باتكب هوديقيو تقولا نم يزر مك فرعيف
 الو ادئاز لعجي الق ديز ناك ام نع ءاملا صقن نإف هقالطا لوأ ق ملعي

 نوكيو .جلقلا ءام صقن اذا صقني هقالط نم ءاملا نأل ناك ام نع اصقان
 .مهلك ءاكرشلا متي نأ ىلإ لوذلل لعف امك يناثلل لعفيو لودعلا عالطاب
 رظناف نايب ةدايز ىلإ جاتحيو هنيبا مل ءيش نع تلفغ نأو .يل نابام اذهف
 نم .هلا رقغتسا يناو هياوص كل نايام الا هربغ الو اذه نم لمعتالو هيف

 .قحلا ةفلاخم

 ىلع لامحلا ناك نإف هل تلق اهرثآ ىلع ةيوتكم باتكلا اذه نم : ةلأسم

 نمهلعقيام عيمجب دحاو جلف نم هل ذخأي نآ هل زوجي له .ةدع جالفا

 ءاش نإ هتزاجا توجر هل رفوأو هل حلصا كلذ نأ اوأر اذإ لاق جالفألا كلت
 رثكأ هريغ ىلع ناك ناو نسح يأر اذهو ميتيلا ينعي خسانلا لاق . هتنا
 .عجر .راتالا ق دجويام
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 زوجيال امو مسق نم اهنم زوجيامو

 ديعس وبأ لاق .رتك وأ كلذ لق همهس دحاو لكل مسقتف ضرألا امأو
 هيلع امم حيسلا يف هب عفتني ضرألا نم عضوم همهس نم عقي ناك اذا
 لسني نأ لثم يقسلا ىنعملل .ءاملا هلثمل قاسي هنأ سانلا نيب فرعلا
 هوحن وا ةرذ دوع عرزي نأ لتم كلذ نود ناك اذا اماو .اهوحن وأ ةلخن

 ىلع نوربجي الف .هيقسل ىنعتي ال هنإ سانلا نيب فرعلا هب يرجي امم
 رظنيو .ةلخنلا هبشت يدنع ةمركلاو .ينبجعي اذكه اذه وحن ىلع مسقلا
 امم ضرذلا تناك اذا ءاهقفلا ضعب لاقو .هلوق ىنعم ىلع اذهو كلذ يق

 مهتربج ةرضم كلذ يف ناكو .هيف لمعي امم همهس مهدحأل عقي ملو رجزت
 هياودب ءعىجي نأ ةصحلا بحاص دارأ ولو ادحاو مهلماع نوكي نا ىلع

 وبأ لاق .ادحاو مهلماع نوكي نأ الإ هب رقأ مل رخآلا هركو .هسفنل لمعيو
 مل اذإ رئبلا نأ بوبحم نب دمحم نع نامتع نب ناهني انتدح يراوحلا

 امأو .ذخأن اذهبو مسقي مل لماع هيف هل عقيام ةثرولا نم دحاو لكل عقي

 نكمي هنأل .هل ناكام دحاو لك عرزتو مسقت اهنإف رجزلا ىلع يتلا ضرألا
 اذا ناك ءيش لك رتؤملا ويآ لاق .هل ناكام دحاو لك عرزي نأ جلفلا ىلع

 .اوفلتخا اذإ مسقي ملو هعيب ىلع هلهأ ربج هب عفتني مل مسق

 اهنم رجزلاو اهئام ف ينعت تنك نإف ةكرتشملا رئبلا امأو : ةلأسم

 نم فزني وأ هتصح ردقب رجزي نا ءاكرشلا دحأل نا ليق دقف فزنلاو
 نم عديو .عضوملا كلذ يف يقسلا نم ةعارزلا هيلع حلصتام ىلع مايالا
 كرتي امناو ةمهاسم هذه يق هيلع نا ملعا الو هئاكرش صصح ردقب رئبلا

 دحأ هل زاجا نأ يدنع كلذكو .صصحلاب مايألا نم رجزي ام ردقب مهل
 ىلع مسقنيال اذه نأل هجولا اذه ىلع اهدخأ هتصح نم هءام ذخأي هئاكرش
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 نأ يدنع هل ناك رئبلا هذه نم فصنلا هل ناك اذإ كلذكو .آزجتيالو لاح

 ولو اموي عديو اموي فزني وا ةليلو اموي عديو ةليلو اموي رجزي وا فزني
 اجحايبم ءاملا ناكلو يدنع اذه تبت امل اهضرأ يق رئبلا ةرضموأ ءاملا يراجم

 كلذ ف رجازلاو فزانلل نكي مل ولو فزنيو هنم رجزي نا هل ازئاج ناكو
 الو أزجتتال اهنال ةمهاسمب ةمسق رئبلا يف يل نيبي الو .قح الو ةكرش
 يدنع ىمه امناو ةرثك يق الو ةلق يق الو .راهن يق الو ليل يف اهيناعم فلتخت
 مسق كلذ ف سيلف .اهضرا ىلعو اهيراجم ىلع ررضلا لاخدا الا ةحابم
 هقح ردقب هنم ذخاي نأ لصألا ق هل حابم لمع وه امناو .يدنع ىزجتي

 بسح ىلع قيض كلذ يف هيلع يل نيبي الف هل تقفصوام وحن لعف اذإف
 .باوصلاو قحلا قفاوام الا يلوق نم ذخأت الو كل تفصوام ربدت .ليقام

 .غلاب كيرش اهيف هلو هل ىوط نم رجزي له ميتي نعو : ةلأسم
 نإف تفصوام ىلعف .بحلاب اهينطي ةراجا اهل ذخأي نا ليكولل زوجيأ
 ميتيلا ةصح تءاج اذإف هتصح ردقب كيرشلا رجزيو مايالاب مسقت رئبلا
 .ميتيلا ةصح يضقنت ىتح ائيش اهنم اورجزد ملو اهوكرت

 مهيف ناك اذإ ةكرتشملا ىوطالا نع يراوحلا وبأ لئسو : ةلأسم

 كلذ يليو ضعي ىلع اهضعب لمحيو ةميقلاب مسقت نآ زوجي لاقف ماتيألا
 .ةفرعملا لهأو تاقتلأ

 ةكرتشملا لوصألا يف نوفلتخي انباحصأ ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 نوكيال لزانملا لثم هدحو هب عفتنيام مسقلا يف ةصح مهلقأل عقيال ناك اذإ

 لامع مهلقإ زربي مل اذا ةعارزلل ىتلا ىوطالا كلذكو .هب عفتني نكس هل
 لاق نم لاقف .كلذ وحنو دلبلا كلذ يق نويعرازلا لتم كلذ ىلع نوعطقني
 الو زوجيال ةكراشم نوملعتسي لاق نم لاقو .هنمت مسقيو عابي كلذ نا
 هنال مسقي كلذف .راهنالا ىلع يتلا ضرألاو لخنلا اماو .هعيب ىلع نوربجي
 هيف لصحت كلذ نال اهيف اهلسفي ةلخن عضوم وا ةلخن دحاو لكل عقي
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 لخنلا نم مسقني الام امأو .كلذب نوموقي لامع ريغب دحاولا نم ةعفنملا
 .ملعأ هتناو ىضمام ىلع فالتخالاب لوقلاف ةدحاولا لخنلا لتم

 هنا لاقف رابآلا مسق يق .دمحأ نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 رئب لك جالفألا ةمسق ىلع مسقت اهنا لاق نم لاقف رابالا ةمسق ق فلتخت
 هريغ وأ هئاكرش دحأ هتسحب ضياقي نأ دارأ نمف اهومسق اذإف .ةدح ىلع
 نكلو .ةدح ىلع رئب لك مسقتال لاق نم لاقو .لوقلا اذه ىلع كلذ زاج

 اذا كلذو مسقتو ضعب ىلع اهضعب لمحيو ىرخالا ىلع رئب لك لمحت
 هتصح يق هل عطقني الام ءاكرشلا نم دحاو لكل عقيالو لصحيال ناك

 ناك اذإف ررضلا هيف هيلع نوكيو .ةعفنم هتصح يق هل نوكيال وأ لامع
 .ضعب ىلع اهضعب رابآلا تلمح ةفصلا هذه ىلع

 .نولعفي فيك اهنومسقيف رجزت يهو ءاكرش نيب ضرأو : ةلاسم
 يتاي نا ىلع اوقفتا ناو .ءاهقفلا ضعب لوق ىلع ادحاو مهلماع نوكي لاق
 اوقلتخا ناو .زئاج كلذف نامزلا نم تقول رجزيو ةرقبب مهنم دحاو لك
 ردقب مهنم دحاو لك ىلع نوكيو ادحاو مهلماع نوكي نا مهيلع مكح
 لصوتيو هيلا جاتحيامو .ريجانملاو لابحلاو ءالدالاو رذبلا نم هبونيام
 قيرط هل جرخيو .اهيلا لصي ددع ثيح نم هتصح ىلا مهنم دحاو لك

 وا رهاظ وا داو نم قيرط هضرا ىلا هل ناك ناو هضرا ىلا لصت ىتح اهنم
 ررض مسقلا كلذ نم دحا ىلع ناك نإف .كلذ نم هلام ىلا ىضم هزبغ
 .قيفوتلا هيو هللا ءاش نا لدعلا هجو ىلع مسقلا نوكي ىتح ضقتنا

 ىوط ةثالث امهنيب نيلجر نع هتلأسو ديعس يبأ نعو : ةلأسم
 .هاوفالا دحأ هل صلخي نا نيكيرشلا دحأ بلط اههاوفا امهنيب ةكرتشم

 ىلع له .مف لك نم كتصح ذخ نكلو .كل صلخأ ال رخآلا كيرشلا لاقو
 هقحل مف لك نم هتصح ذخأ اذإ ناك اذإ .هاوفألا دحأ صلخي نأ هكيرش
 ىلع نهنم ةدحاو لك مسقت جالفألا لثم ىوطالا نأ يعم لاق .ررضلا
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 مل اذا ناك نإف هل ليق .كلذ مهمزلي مل الإ و فيلاتلا ىلع اوقفتا نإف اهلايح

 ررضلا مهقحل اذا هنا يعم لاق .ررضلا مهدحا قحل فيلاتلاب مسقي

 لوقي ضعبو .هنمت نومسقيو لاملا عيب ىلع نوربجي مهنا لوقي ضعبف
 .هتصح ردقب دحاو لك عقتنيو هلاحب كرتي هنا

 .رئب اهيف ضرأ تناك نإف هل تلق ديعس يبأ نع بسحا : ةلاسم

 ةمساقملا مهنم اوبلطو ءاسنو نوغلاب لاجر وأ ماتيا وأ بايغغأ ءاكرش هلو
 ضرألاو رئبلا هذه يق هتكرش نم لودعلا ىلإ لصي ملو كلذ نع اوعنتماف
 لاق .رئبلا نم رجزيو هتصح ردقب اهيف عرزي نا هل له نيملسملا ماكح نم
 نأ ملعا الف رئبلا يق امأو .ضرألا ف كلذ هل سيل ليقو .كلذ هل ليق دق معن

 .لام وهو هقح ردقب ضرألا نم عرزي نأ هل سيل هنا كلذ هيلع رجح ادحأ
 رضح ولو مسقنيال ءاملا نألو ليكلاب ال رظنلاب الا مسقنتال ضرألا نأل لاق
 رضح ولو لاح لك ىلع همسق ىلا غلاب وهف مايألاو تاعاسلاب الإ ماسقلا
 ءام زيمتيال لاح لك ىلع هنألو هرظن نم رثكأ اورظني اونوكي مل ماسقلا
 فرعي الو ةنونيب الو دودح هيف عقت الف مسق ولو ضعب هضعب نم رئبلا
 .لاح لك ىلع ةنويبلاو ديدحتلاب ضعب نم هضعب

 نغتسم وه ءاكرش اهيقاب يف هلو ةصح ىوط يف هل نمعو : ةلاسم
 اهرجزي نأ امإ نيتنس وأ ةنس مهكرتف ضرأ اهيلع هل سيل هنأل اهرجز نع
 مهتصح مهعنمي مل اذإ ليق دق هنا يعمقف .اهنورجزي مه مهعدي نأ امإو
 .مايألا نم مهتصح ردقب نورجزيو هيلع ةجحالف

 هلام رجزي نأ داراف لصأ رخآ لجر لام يق رئب هل لجر يق : ةلأسم
 رئبلا بحاص ىبأف هنم دعبأ هربغ هل الام ىقسي نأ دارا وأ رئبلا نم هموي
 الامو ىبرقب يذلا اذه كلام يقسل الإ برش يدنع كلام لاقو .هلام يق يتلا
 لاق .ال ما عضوملا اذه ريغ هلام يقسي نأ هلأ .لبق نم نامسق نالجرلا
 نأ هل ناك عبرلا وأ رئبلا هذه نم فصنلا هل ناك اذا هتدجوو هتفرع يذلا
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 اذا هنأ الإ كلذ رادقمب عبرلاو .ةليلو اموي عديو ةليلو اموي فزني وأ رجزي .
 ق ءاملا هيلع يرجي نا هكيرش مزلي الق هكيرش هلام ق يراجملا تناك

 .ملعأ هللاو ةيقاسلا ق اوركذ امك .مدقتملا هل امل الا يراجملا

 امهدحأ لام ف ىهو اهفصن دحاو لكل نيلجر نيب رئب نعو : ةلأسم
 امهس ادحا اهنم دعقي وأ رخآ هل الام اهنم رجزي نأ هلام ق يذلا دارأ

 نأ يرتشملل له عطق عيب وأ رايخلا عيب امهس هل عيبي وأ اهنم رجزيل
 اذا رخآلا كيرشلا هعنم اذا كلذ هل سدل مأ هلامل رئبلا هذه نم رجزن

 .كلذ يل نيب عيبلا نم اعونمم رئبلا هلام ق يذلا نوكي لهو .امايأ اهومسقق

 هنم رجزي روجنم دحاو لكل نيروجنم رجزت رئبلا هذه تناك اذا كلذكو
 كيرشلا هعنم اذا كلذ هل سيل مأ كلذ هلأ .دارأ امل هنم رجزي نا داراو
 اذإ ةفصلا هذه ىلعف رئبلا ف .باوجلا .كلذ يل نيب رخالا روجنملا بحاص

 اذإ دعقيو همهس نم عيبي نأ هل زاج اهيراجمو عئابلا لام يف رئبلا تناك
 تناك اذا كلذكو .ملعأ هناو كيرشلا ىلع ررضال هنأل ةموسقم تناك

 .ملعأ هتلاو عئابلا هلام يف يراجملا تناكو روجنم دحاو لكل نيروجنم

 لام يي اهارجمو اهبصمو اهبخو يهو ءاكرش نيب رئب يقو : ةلاسم
 نم اهل يتلا هضرآ ريغ ضرأ ىلإ رئبلا هذه ءام جرخي نأ هل له .مهدحأ

 اهنم رجزي ادحأ دعقي نأ هل .اهنم اهل سيل اضرأ دحأ رجزي وأ رئبلا
 هل سيل مأ .ةداعقلا نم مهتكرش اوبلط اذا مهنود نم ةداعقلا ذخأيو

 نم مهبيصن سيلو .مهنذإب الإ ةداعق الو ةيطع الو اوبلط اذا ءاملا جارخا
 دعقيو هبيصن نم يطعي نا هل تفصوام ىلعف .باوجلا .ال مأ ةداعقلا

 ىلع ررض الو .هيلع ررضلاو اهلك يراجملا نأل عنص همزلي الو هبيصن
 .ملعأ هتناو هئاكرش

 باغ اعيمج امهلام يف ىهو نيكيرش نيب رئب يف كلذكو : ةلأسم
 اهنم برش اهل سيل اضرا يقسي الجر اهنم هبيصن رخالا دعقاف امهدحأ
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 هضرأ ةيقب رذب مت ربلا تبنو رئبلا هذه نم هاقسو هضرأ ضعب رذبف
 هعنم هل له هتيقاس مدهو اهنم هعنمق هبيصن هدعقا يذلا كيرش مدقو

 نم دعتقملا نوكيو هقسي ملو اهيقاب رذبو هضرأ ضعب هب رضخ امدعب
 الو هضرأ ف حورطم هرذبو .رضخ امدعب هعنم سيل مأ عقوتملاك هكيرش
 يقسي نآ هل اذهف .باوجلا ةداعقلا نم هتصح هل نوكيو .هترضخ لتقت

 مهنم دحاو لكل ةموسقم رئبلا نوكت نأو .هدعقأ نم ةصح غرفتسي ىتح
 .ملعأ هتناو عئابلا تقو نم يقسيو يقسي نأ هل زوجي الف فورعم تقو

 رخآلو اهعبر رخآاو اهعبر هل رئب هضرأ يف لجر نعو : ةلأسم
 رثبلا كلت نم برشت يتلا ضرألا كلت ىلع لضاف رئبلا ءامو .اهفصن
 عيب وأ اعطق رئبلا هذه نم ءام اهل سيل اضرأ ءاكرشلا دحأ ىرتشاف

 يذلا هعنمف رئبلا هذه نم هبيصن نم اهيقسي نأ دارأف اهدعقتساو رايخ
 هعنم هل معنف .باوجلا .ال مأ هعنم هل له .لضاف ءاملاو رئبلا هضرأ يق
 هضرأ ق يذللا ىرتشا اذا كلذكو .ملعأ هتناو لوذلل الا هيلع ىرجال هنال

 نم اهتعارزو اهيقس داراف هضرأ بناج ىلا تفصوام هبش وأ اضرأ رئبلا
 نم عنمي الف .باوجلا .ال مأ كلذ نم هعنم هئاكرشل له .رئبلا هذه
 .ملعأ هتلاو هضرأ ق يراجملا نأل .هيبسصن

 يق رئبلا هذه بخو اهارجمو اهبصمو لجر لام يف رئب نعو : ةلاسم
 ىلا رئبلا هذه ءام جرخي نا بصملاو رئبلا هلام يق يذلا دارأف .هراج لام
 هل له هلام يق بخلا هيلع يذلا هعنمف .ءىش رئبلا ق اهل نكي مل ضرأ
 برش اهل سيل ضرأ ىلا ءاملا جرخي نا بخلا هلام ق يذلا دارأ وأ هعنم
 هل له كلذك هلام ف بصملاو ىرجملاو رئبلا هلام يف يذلا .هعنمف .رئبلا نم
 يذلاف .باوجلا .دحأ نود دحأل مأ .يضارتلاب اعيمج امهجارخا مأ هعنم

 ءاملا ىرج هيلع يذلا نأ رتألا ق دجوي امم هنع تلأس ام ىنعم ىلع يل ناي

 هلو بيصن هيف هل بخلا هيلع نم نكي ناو عنملاب ىلوأ رئبلاو بصملاو
 .ملعأ هتناو عنملا اضيأ ةلق رئبلا ف اضيا
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 روجنم هل دحاو لك نيلجر نيب ناروجنم اهيلع رئب نعو : ةلأسم
 يف هكيرش لام يي بخلاو رئبلاو امهدحا ةيقاس راوجو اهدحو هتيقاسو
 برش اهل سيل ضرأ ىلا رئبلا جرخي نا داراف هضرأ امهدحأ عرزف .رئبلا

 يذلا دارأ مت هروجنم بكري ملو رخآلا عرزي ملو .ةروجنم بكر دق ذا اهنم .
 اهل سيل ضرا ىلا رئبلا هذه ءام جرخي نأ بكرو عرز يذلا عنم عرزي مل
 الو ىرجملا هيلع نم عنمي معنف .باوجلا .رخآلا عنم امهدحأل له برش
 دنع رئبلا حزنت نأ فاخي نأ الإ هلام ف ىرجملاو ضرألا هل نم عنمي
 .ملعأ هتلاو كلذ هلف امهرجز

 رجزلا ىلع ضرأ مهنيب موق يف .دمحأ نب نسحلا لع يبأ نع : ةلأسم

 تماهنا دقو .مهدحأ مهس يف ىهو ةعاشم مهنيب يوطلاو ةموسقم ىهو
 دحاو لك مرغيو هدنع اهورفظي نأ هئاكرش نم بلطو اذه لام يفق تعستاو

 .ال مأ مرغلا ق هعم نودخؤيأ ةرضملا هتقحلو كلذ نع اوعنتماف .همزليام
 ناك ائيش هضرأ نم تذخأو مسقلا دعب هضرأ ف تعستا رئبلا تناك نإف

 ىهو اهومستق اوناك نإو .ةصحلا ردق ىلع .اعيمج مهيلع اهحالص
 مهل نوكيالو .اعيمج مهيلع ررضلا نيبتي نأ الإ اهلاحب كلذك ىهف ةعستم
 تلق .ملعأ هتناو كلذ ىلع اوربجي نأ تببحأ اهحالصاب الإ اهتعارز يق ليبس
 ىلع نوكتو هذه ريغ ًايوط هلام يف هعم اورفحي نأ بلطو كلذ مهمزل نإف
 عقيام دحاو لك ملسيو اهرفح يق هدنع اوموقيو ىلوألا نفدتو ةكرشلا
 .كلذ ىلع اوقفتي نأ الإ كلذ سيلف .ال مأ كلذ مهيلع نوكي مرقلا نم هيلع

 مل نا هلام يف تعستا دق يتلا يوطلا هذه لوح لسفي نأ بغر ناف تلق

 ةلاسفلل هلام يف ميرح يوطلل نوكي اهنفد ىلا وه بغري ملو اهنفد هل نكي
 هل سيلف .مهنيب يوطلل ةكورتم مهعمجت ضرأ يف لسفي ناك ناف .ال مأ
 ىلع ررض هيف ناكام الإ كلذ نم عنمي مل هضرأ ف لسفي ناك نإو .كلذ
 نع حسفي مك .ميرح هلام ق اهل ناك نإق تلق .هقوقح نم ءيش وأ رئبلا

 نم جرخي يذلاف .كلذ ف مكحلا فيكو .هلام لسفي نأ دارا نا يوطلا

 .ملعأ هتناو مهيلع ررضال هنأ جرخيام ىلع رظنلا قيرط
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 تيملا ىلع ناك اذإ لاملا مسق يق رتع ثلاتلا بابلا

 ةملظم وآ لتق نم ةبانج وآ ةصو وأ نيد

 نأ ملعي وهو ماتيأ عم لجر نم الام ثرو لجر يف ديعس وبأ لاقو
 يفف .تراولا اذه مزلي اميف فالتخا هدنع جرخي هنا .نيد هيلع كلاهلا

 وهف لضفامو لاملا ةلمج نم نيدلا جرخي نأ هيلعو هل نأ مهلوق ضعب
 ماتيألا ةصح يف هيلع سيلو كلذ هل نأ مهلوق ضعب يقو .ةثرولا نيب
 الو ح اتيب لا ىلع ةجح ال هنأل ند دلا نم هصخب ام ر دقي هتصح ق هيلعو

 مهلوق ضعي ق و .مك اح كل ذي هيلع مكحي نأ الإ هتصح نم رثك ] همزلد

 نم وه هصخيام جرخي نأ وه هيلع امناو .ماتيألا ةصح يق كلذ هل سيل

 نأ هيلع نأ مهلوق ضعب يفو .كلذ نم رثكأ هيلع سيلو هتصح نم نيدلا
 مل نإو .تاربملاب هل ناك ءيش لضف نإف هتصح نم نيدلا عيمج جرخي

 ق ماتيألا عم لخدي نأ هل نكي مل نيدلا هكلهتساو ءيش هل لضفب

 ةنييل اي مهيلع كلذ حص أو اوغلب ناف .كلذ ق مهيلع ةجحال هنأل مهصصح

 .هتصح ردقب دحاو لك مهقحل هملعك نيدلاب مهوملع و

 يدؤت ىتح قوقحلا تحص اذإ لاملا مسق زوجي الو : ةلأسم

 هزاجأ نم ضعب كلذ زاجأ دقف قحلا ردقب قوقحلل فقوي نأ الإ قوقحلا
 يف قوقحلا حصت ملامو .لاملا مسقيو قوقحلا ردقب لاملا نم فقوي نا
 .مكحلا ف هرجحيام حصي ىتح زئاج مسقلاف مكحلا رهاظ

 لجر نع تلأس كلذكو هتنا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا نع: ةلاسم

 ىقس قبي ملو جلفلا فعضو جلف ىلع ىقس هل انوهرم الام كرتو تام
 ضعب دارأو ةترو كلاهلا فلخو رئبلا نم برشي نينس نامت هلو لاملا
 نأ باوصلاو قحلل يداهلاو قفوملا هناو .باوجلا .لاملا اذه مسق ةثرولا

 تبتيال نوهرملا نأ رصبلاو ملعلا لهأ نع هتظفحو رثألا ف هتدجو يذلا
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 هذه عفترتو رايخلا عيب هنم حسفي ىتح ءاطع الو ءاضق الو مسق هيف
 هضقنو هومسقو همسق ىلع كلذ يف موصخلا قفتا ناو .كلذل ةعناملا ةلعلا

 هتلاو ًانهترم وأ انهار كلذ ناك لواطت ولو .ضقنلا هل تيت .مهنم دحاو

 للع هيف ناك اذإ ضايقلاو عيبلاو مسقلا نا ليق دقو هربغ لاق .ملعأ
 تبث كلذ نم ءزج فلتا مث ةلاهجلا وأ رايخلا عيبلا وأ نهرلا لتم ضقنلا

 .ملعأ هناو هب لومعملاو لوقلا رثكأ وهو .ضقن هيف نكي ملو كلذ عيمج
 وأ تاقت ةثرو هل لجر يقو .دمحأ نب نسحلا يلع ييأ نع : ةلأسم

 مسقو بئاغل نيد هيلعو .هعضوم يرديال بئاغ دحاو مهنمو تاقت ريغ
 رضحلا هتثرو ىصوأو قحلا هبجويام ىلع مسقلا لدعب هتترو نيب هلام
 يذلا لاملا نم هنع نوضقي مهنا هنع هل اولبقو .بئاغلل هيلع يذلا قحلاب

 زيمو مهتمذ يف هيلع يذلا اذهب هل اونمضو هريغ مهل لام نم وأ هب مهل رقأ
 ىتح تاقثلا نم هيلع ردق نم دهشأو ةلداعلا ةنيبلاب بئاغلا ةصح

 سيلف تفصوام ىلعف .ملاس ريغ وأ املاس هتوم حصي وأ هتبيغ نم حجري
 ءاقو هيف لاملا ناك نإف .هنيد ءاضق دعي الإ هتثرو نيب هلام مسقي نأ هل

 رظناف يل نيبي يذلا اذهف ملعأ هناو كلذ هل زاج مهنيب لضفلا مسقو نيدلل
 .باوصلاو قحلا قفاوام الا هنم ذخأت الو هلدعو كلذ ق

 ةثرو هلو بئاقل نامض هيلع لجرو بسحأ اميف هنعو : ةلأسم
 ردق هلامو هعضوم نيأ ىرديال رصملا نم بئاغ مهضعبو رضاح مهضعب
 ايصو لعجيو هيلع امب هسفن ىلع دهشيأ هتيصو نوكت فيك هنيد
 ىتح ضايق الو عيب الو مسق الب هنولغتسي ةترولا دي يق لاملا نوكيو

 رقأو .تانب ةترولا يف ناك نإ تلقو .هتوم حصي وأ قحلا بحاص مدقي
 ملو .ةبصعلا نم هريغ وأ مع نبا وأ نامع نم ابئاغ اخأ هل نأ مهدلاو

 هرارقاب لاملا يف مهكراشي له .هلوق نم الإ هوفرعي الو بئاغلا مه اوكردي
 .هتايح يق هلام مسقو بئاغلا اذهل نيد هيلعو تاقت ةترولا ناك نإ تيآرآ
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 ىلعف .كلذ هعسي له هردقب لك مهتمذ يف هنيدب ةثرولا ىلع ىصوأو
 ةقت ىلا هنيدب يصوي نا هيلع ناك هنيدب طيحي هلام ناك اذإف تفصوام

 عيب مهيلع رجحيو ةثرول لاملا ةلغ نوكتو .تاقثلا كلذ ىلع دهشيو
 هيلعو هتترو نيب هلام مسقي نأ امأو .نيدلل ءافو لصألا يق ناك اذا هلصأ

 الو تيثد الف دلاو دلاولا ربغ ثراو هرارقاو .كلذ هل زوجد الق نددلا

 نوكي نأ الإ هرارقاب الإ حصي ملو .كلذ ملعي مل اذا ةثرولا ىلع كلذ زوجي
 مل هلوق ق اوباتري مل اذإف ةنانئمطالا يف امأو .مكحلا يق اذهو ًارهاش كلذ
 .ملعأ هتناو مكحلاب كسمتلا مهل بحأ

 هيلع لجرو بسحأ اميف دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نعو : ةلأسم
 ناو اهب راج نا اهب ىصوأو ءارقفلا ىلع اهقرف اهبابرأ فرعيال تانامض
 نإو .ال مأ هردقب لاملا نم اوفقوي نأ مهيلعأ لاملا مسق يف اوبغر ةثرولا
 .كلذ مهيلع ناك هلام يق كلاهلا كلذب ىصوأ اذإف .نوكي ىتم ىلاف اوفقو
 مل اذا ةياغ كلذل فرعأ الو هب ىصوا يذلا قحلا ردقب لاملا نم اوفقويو
 .ملعأ هتناو ةياغ هل يصوملا لعجي

 هيلع ةيصوب ىصوأ اذإ لجر نع هتلأسو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 نم عضوملا كلذ اومسقي نأ ةثرولل له دودحم هلام نم ءيش يف اهلعجو
 ال لاق .هتصح مهنم دحاو لك ىطعأ ةيصولا جارخا يصوملا دارأ اذإف .لاملا

 مهل تلق .هومسنقي مث .نمتلاب هودفي نأ الإ لاملا كلذ اومسقي نأ مهل سيل
 .لاملا ةميق انوطعأ ةيصولا جارخا متدرأ اذإف لاملا مسقن نحن اولاق مهنإف

 لغأ امو هولكأيو لاملا كلذ اورمتي نأ مهل لهف هل تلق .كلذ مهل سيل لاق

 وأ ةيصولا هذهل لاملا اذه تلعج دق ىصوملا لاق نا لاق .اضيأ لاملا كلذ

 لاملا كلذ اورمتي نأ ةترولل سيلف اهربغ وأ ةجح ةيصولا هذهل لاملا اذه
 اذه يف ةيصولا هذه يق لاملا اذه لاق اذإ امأو .ةيصولل رمثأ امو لاملا نوكيو

 .هعيبي وأ هيصولا يصولا جرخي ملام لاملا كلذ اورمثي نأ ةتروللف لاملا
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 وآ دودحم لام يف يصوملا اهب ىصوأ يتلا ةيصولا تناك ناك اذإف هل تلق

 هل لعج وأ هيف اهب ىصوأ يتلا ةيصولا جرخت ملف دودحم لام اهل ناك
 هيف لعج يذلا لاملا جرخأ نإف هل تلق .ال لاق .كلذ ريغ ةيصولل لهف

 يدفي نأ ةثرولا دحا داراف هنم ذفنتو ةلمج ةيصولا هب جرخيام ةيصولا
 الإ هيرتشا ال يرتشملا لاقف .نمتلا نم جرخا امم ةميقلاب لاملا نم هتصح

 هل سيل لاق .ةيصولا غلبي ملو لاملا نمت رسكنا هتصح ذخآ ناف .ةلمج

 ةيصولاب جرخي امم جرخا دق يذلا نمتلاب ةلمج لاملا ذخأب نآ الإ كلذ

 هب جرختو نمتلا رسكنا ناك اذإ اهدحو هتصح ذخأي نآ هل سيلف الإو

 فلخ امم ناك اذا كلذكو لاق .اياصولا نم عدوملا ليبس اذهو لاق .ةيصولا

 ةثرولا نم دحآ دخأ اذاو هيلع يذلا هنيد ءافو جرخا ةلمج عيبي اذا تيملا

 وهو هل .كلذ سيلف هنيد ءاقو غلبي ملو نمتلا رسكنا هتصح نم ائيش

 نم جرخت تناك اذا ةيصولا كلذكو لاق .قوقحلا ق عدوملا ليبس اضيا

 رخأ امب هتصح ةترولا نم ذخاو قرف اذاو ةلمج عيب اذا يصوملا لام تلت

 نأ الإ ةثرولل كلذ نكي مل اياصولا نع ثلثلا نم يقابلا رسكنا نمثلا نم
 ةلمجو .هتصح مهنم دحاو ذخأي وأ هلك اذه ق ةلمج مهصصح او ذخأي

 ةيصولل لعج يذلا لاملا وآ نيدلا يق لاملا ةلمج وأ اياصولا ف ثلتلا

 مهترثك يف نويدلا لهأ الو ةيصولا ىلع رسكني الو جرخأ يذلا نمتلاب
 وأ اياصولا ىلع رسكنيف ىقبام عديو .كلذ نم هتصح ذخأي نآ هل سيلو
 يق تعيب اذإ مهلاومأ اودقفي نأ اودارأ اذإ ةترولل لهف هل تلق .نويدلا ىلع

 عيقشلل ام كلذ يق مهل معن لاق .كلذ يق ةدملا اوبلط اذا قوقحلا وآ اياصولا

 مايأ ةتالت نمثلا يف ةدملا هلف هذخايو لاملا يق دري نا دعب نم مايأ ةتالت

 .يرتشملل عيبلا تبتيو تالتلا دعب ءيش هل سيلف الإو

 شيرق ني ددبعس مساقلا ييأ باوج نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 دق امب يفيال الام فلخو تام مث الاجر لتقو الاومأ بهن لجر نع هتلأسو
 ءيشب عافتنالا ةترولل زوجيأ ةترولا نم ادحأ هب صوي ملو نمضو هانج
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 نب ىسوم نع هتدجو يذلا لاق .ال مأ هنوثريو هنومسقيو لاملا اذه نم
 لهأ غولب دعب الا هسفنل لاملا نم ائيش كلمتي نأ ثراولل سيل نأ دمحأ

 مه اميف هب عافتنالا مهل نإف هل تلق .ملعأ هللاو مهقوقح ىلا قوقحلا
 ىلإ هنوعفدي مأ مهيلع اروضحم نوكيو هلاحب هنوكرتي مأ هيف نولماعلا
 ءامرفلا نم دحأ كرت نإف كلذ يق هنوعفدي لاق .تانامضلاو تايدلا هذه

 كلاهلل كرت نإ و .هلكأ هل زاج دمحأ نب ىسوم لاق دقف ثرا هلام نم ائيش
 مهلكأ نوكي فيكف هعفد مهيلع ناك نإف تلق .ملعأ هتناو ءامرقلا ىلا عجر

 نع صقنب ناكو .نيدلاب لاومألا نامضو تايدلا ق اديب نمو .ءاوس

 عابي امنإو .هترتكب رثكملاو هتلقب لقملا لاملا ق ةوسأ ءامرغلا ناكف .نيدلا

 ىلع ردقي نأ ىلإ ًافوقوم نوكي يقابلاو .ءامرغلا نم نيرضاحلا ةصح ردقب
 وأ لهجب اذه هرامت نم ءىش هيلا راص نم كلذكو تلق .ملعأ هتناو هئادأ

 ةلئسملا ردص يق باوجلا ىضم دق لاق .نامض همزلي ةبه وأ عيبب ملعب

 دارااذا هعقدبي نم ىلإف نامض ةعبت همزل نإف تلق .قيفوتلا هتنايو

 همحر خيشلا نع تدجو يذلا لاق .قوقحلا يق وأ ةثرولا ىلا هنم صالخلا

 عفديال نورخآ لاقو .نيدلا ف كلذ ملسي موق لاق :افالتخا كلذ يق نأ هتنا
 ذخأ نم كلذكو تلق .ملعأ هتناو ثراو الو يصوب سيل هنأل نيدلا يف كلذ
 تلق .ملعأ هناو هيلع نامضال لاق .ال مأ انماض نوكيأ لاملا اذه نم ةاكزلا
 هضرم ف سانلا نم لجر تانامضلا بحاص كلاهلا اذه رضح نإ كلذكو

 هنأ هتفرعمل اهنم جورخلاب هركذي ملو .قوقحلا هذه هيلع نأ ملعي وهو
 اهنم جورخلاب ركذي مل اذا مثالا نم املاس نوكيأ لهاج ريغ اهب ملاع وه
 كلذ همزلي مل لوبقلا ريغ هيف اجر اذا هنا اذه لثم يف تدحو يذلا لاق .ال مأ
 نأ ملعي الو كلاهلا ىلع يتلا قوقحلاب املاع ناك نإ كلذكو .ملعأ هتناو

 سيل هنأ تقرع يذلا لاق .ال مأ اهب مهفرعي نأ همزليأ اهب نوملاع ةترولا
 ملعي نأ هيلع ناك كلذ مهيلا قوقحلا لهأ بلط اذاو مهيلع ةجحب
 ةثرولا نأ ملعي ناك نإف تلق .كلذ ىلإ اوجاتحا اذإ قوقحلا باحصا
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 هيلعآ هلام يف كلذ موزل اولهجو كلذب صوي ملو مهدلاو انج امب نوملاع
 كلذكو تلق .كلذ مهملعيو مهيلع ركني نأ هيلع معن لاق .ال مأ مهفرعي نأ
 ملعي ملو مهضعب ملعاف اورضحو بايغغأ وأ اغلبو ىماتي ةثرولا ناك نإ
 ثاربملا نم هل بجاولا كرتي عنصي فيك ملع نم صالخلا دارأو نيقابلا
 نأ فاخ اذا هنأ وجرأ لاق .ال مأ هنم ءيشب هل ضرعتي الو .هئاكرش ديب

 هبلاطو هكرت هنإف تلق .ملعأ هتناو كلذ هعسي نا جورخلا هيلع قيضي
 .مهتصح مهل حصتأ مسقلاب قوقحلا هذهب اوملعي مل نيذلا هؤاكرش
 اذا هنا تدجو يذلا لاق .ال مآمهتمساقم ىلع مكاحلا هربجيو كلذ همزلأ

 تناك ةجحلا كلذب مهيلع موقت ىتح ةترولا عيمج عم نيدلا حصي مل
 همساقي نأ نيدلاب رقأ نم ىلع ةمئاق نيدلاب ةجحلا هيلع موقتال نم ةجح
 ىلع غلبام ثيح كلاهلا نيد يق هذفنأ لاملا نم هبيصن هيلا راص اذاو .لاملا
 ءيش هلام نم هل ىقب نإف .نيدلا هل اكلهتسم لاملا ناك اذإ ءامرغلا عيمج

 هتجوز تانامضلا بحاص كلاهلا اذه ىضق نإف هل تلق .ملعأ هتناو هل ناك
 ام اهل حصيأ اذكو اذك هيلع نأ رقأ نأ دعب هيف تام يذلا هضرم يق اهقادص
 يذلا لاق هيلع يتلا قوقحلاب يفيال هلام نا حرشلا مدقت دقو ال مأ اهاضق
 .قيفوتلا ةنايو ءامرقغلا نيي ةوسأ لاملاو تيتيال ضرم يق هاضق نأ تقرع

 كلذ حصيأ دجسملل اهلعج الخن وأ الام لبس وأ ادبع قتعا نإ كلذكو تلق
 ملاظملا هيلع يذلا نا تدجو يذلا لاق .ال مأ لخنلا لبستلو دبعلا قتعيو
 فيضي الو بهي نأ هل سيل ملاظملاو نيدلا هب طيحي لام هلو نويدلاو
 لعف اميف ًامثآ نوكي امناو ةبهلاو .قتعلا ىضم قتعأ نإف قتعي نا هل الو
 امناو هيف ةبه الف ضرملا ق امأو .ةحصلا ق كلذو .ملعأ هتناو تدجو ا اذكه
 هبلع يتلا قوقحلا تناك ءاوسو .ملعأ هللاو نيدلا دعي ةيصولا هيف تيتب

 اياصولا امنا تفرع يذلا لاق .هتميق ضعب ىلإ لصي مأ لاملا غرفتست
 لتم فراعت لاملا اذه ف نوكي لهو تلق .نيدلا دعب تلتلا يف نوكت

 هيف لاملا ناك اذإ لاق ربسي ءيش وآ رمت وأ بطح لتم دلبلا لهأ فراعت
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 ةناو لاملاب ىلوأ نيدلا ناك نيدلاب لاملا في مل اذإ اماو .نيدلا لضفل ءاقو

 دقو هركذ مدقت دق يذلا لجرلا اذه لام ف ةصح هل ناك نمف تلق .ملعأ
 نماملاس نوكيو هتصح ذخأ ىلا ليبسلا فيك .لاملا اذه كرتو تام

 لاملا مسق اذإف مسقلاب ةثرولا رمأي مكاحلا نأ تفرع يذلا لاق .نامضلا

 اوءاش نإو هتميقب هودف اوءاش نإ رايخلا ةترولل ناك همسق حصو
 ةثرولا ىلع ماوعلا ربخي لاملا اذه مرحيو تلق .ملعأ هتناو نيدلا يف هوملس
 .ملعأ هتناو دلع يدهاشب الإ مزليال لاق .ال مأ ةعامج اوناك اذإ

 هيلعو تام لجر يق يقابلادبع نب يلع نب دمحم هيقفلا طخب : ةلأسم

 ثراولل زوجيا الام فلخو اهنم جرخي مل روشغو .سانلل قوقحو .ملاظم
 ذخأي هل زوجي تيملا اذه ليبس فرع نم كلذكو ال مأ هكلاه هفلخام ذخا
 هنم يرتشي وأ اضرأ هنم دعتقيو .ال ما لاملا اذه نم ائيش ثراولا دي نم
 .ملعأ هتناو فنصملا باتك نم اذهو .كلذ هل زئاج لاق .ال مأ ائيش

س ٧٦١



٠ ٠ 

 فرعي ملو .ةرفح وأ ضرأ هضرأ يف لجرلو ضرأ هل لجر نع تلأسو
 زوجي له تلق .كلت عضوم يأ نم ةرفحلا الو هضرأ نم لجرلا ضرأ ني
 عضوم يأ نم ةرفحلاو لجرلل يتلا ضرألا هذه هضرأ نم جرخي نأ هل
 هضرأ نم تجرخ دقو اهكرتي وأ اهدحيو هسفنل طاتحيو هضرأ نم دارأ
 كلذ نوكيال هنا كلذ ف يدنع يذلاف .كلذ ف كدنع امو تلق .اهنم صلخو

 نا الا كلذ نم اجورخ كلذ ق هنم طادتحالاو كلذ جارخا نم هتفصو يذلا

 فرعتال اهنال اهلك ضرألا نم هيلا جرخي وا .كلذ نم ءيش ىلع ايضارتي
 هنم جرختف ضرأل انم ءزج ىه الو . ضرأل انم هل سيل يتل اةعقيلا

 تلق .كلذ مهفاف اهنيعب ةعقب ىه امنإو .نيملسملا يأرب مكحلا يف ةمسقلاب

 غلبمو اهدودحب اهجرخي نأ دارأو ةلخنلا تعرصو ةلق ناك نإ كلذكو
 جرخيل .اهعضوم فرعي مل اذا عارذ نم جرخي مكو تلق .اهكرتيو اهعرذ
 ةلقلا عضوم نيأ فرعيال ناك اذإ جرخيام وأ ةلقلا عضوم ربغ عرذأ ةتالث
 .هضرأ نم كلذ نيأ فرعي مل اذا كلذ ف باوجلا ىضم دقف .هضرأ نم

 .بئاغ وأ ميتي مهيف موقل رفح اهيفو ضرأ هل لجر نعو : ةلأسم
 هل اوبلطو رفحلا عضاوم رفحلا باحصأ الو ضرألا باحصأ فرعي ملو
 لاقي هنإف تقصوام ىلعف .مهلخن عضاوم رفح عضاوم مهل جرخي نآ
 لاقو اهجرخأ نإف اهعضاومو .مهرفح موقلل جرخي نأ ضرألا بحاصل
 رفحلا ب باحصأ يتاي نأ الإ نيميي الإ كلذ ربغ نكي مل رفحلا عضاوم هذه

 هنأ ضرألا باحصأ لاذ نإف .عضوملا اذه ريغ عضوم يق مهرقح نأ ةنييلاب

 مل بئاغ وأ ميتي رفحلا باحصأ يف ناكو .اهعضاوم يق رفحلا فرعيال

 الو ءاش ثيح مهرفح موقلل جرخي ىتح ضرألا ىلإ ضرألا بحاص برقي
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 وأ بئاغلا رضحيو .ميتيلا غلبي ىتح اعيمج اهنوعدي وأ هتلاهجب رذعي
 هذه لوقيو رفحلا ضرألا بحاص جرخي وأ فورعم ءيش ىلع اوقفتي
 .ملعأ هللاو هنيمي عم مكرفح عضاوم

 تدجو خسانلا لاق دادم نب هتلا دبع نب دمحم خيشلا طخب : ةلأسم

 عضوم يق هلام ق رقأو هدلول لاق لجر نعو .ايركز ييأ يضاقلا ماكحا ق

 يف هدلو فرعيالو رقملا تام مت عضوملا كلذ دحي ملو نالفل ةلق هلام نم

 ثيح جرخي لاق .ضرألا نم ةلقلا كلت امل الو كلت عضوملا كلذ عضوم يآ

 .هدلاو هي هل رقأ نمل عرذأ ةتالت اهي راد امو ةلق عضوملا كلذ نم ءاشد

 لاق وأ يف سيل ةلق عضومال اذه يف لاق نإف تلق .كلذ نم رثكأ هيلع سيلو
 .ملعأ هتناو ءاوس هلك لاق .انل سيل

 ةآرماو لجر نيي ةلخن نع تلأس يراوحل ١ ييأ باوج نمو : ةلاسم

 .ةلخنلا ةرمثب ضرعتي نأ لجرلا بجي ملو نامع نم تجرخ ةارملا نأ مذ
 ةنالفل نأ هملعأو هتصح هدقرأ وأ ةلخنلا كلت نم هتصح لجرل عايف

 سيل لجر ةلخنلا ىرتشا يذلاو .هتصح هدفرآ امناو ةلخنلا كلت ف ةصح

 لجرلا اذه ناك نإف تقصوام ىلعف .ةأرملا ةصحو هتصح لكأي هلعلو ةقتي

 .ةلخنلا هذه ةرمت نم هتصح لكأي نأ ديري ةلخنلا ف ةصحلا هل يذلا

 انأو .هتلا همحر رثؤملا وبأ كلذ زاجأ دقف ةلخنلا سأر يق ةأرملا ةصح عديو

 نم ىلا هتصح هملسو ةلخنلا نع هزنت لجرلا اذه ناك نإو .كلذب ذخا

 يلع نب ىسوم نع انغلب دقف ةلخنلا ةلمج ىلإ يتاي نأ همهتيو هب قثيال
 .باوصلاب ملعأ هتناو اذهب ذخا انأو كلذ زجي مل هنأ هتنا همحر

 ىلا ءاج الجر نأ ةفرعم هل نم ضعب انل ىور هريغ نمو : ةلأسم
 لاقف ةردس نم هل ةصح هيطعي نأ هلاسف هتنا همحر يلع نب ىسوم
 هتصح هيلإ ملسي نأ بحي مل هن اكف دجوي اندنعق انربغ لس لئاسنلل

 هنأ لوقي هتعمسو راجنلا حور نب دمحم لاق .هكيرش ةصح نم هنكميف
 لاقو عنتماف اهيف عرزي نأ بلطو ضرأ يق هل ةصح ديعس نب رايس لاس
 .هيف رظنيو ملعأ هللاو كيرشلا ةصح ىلع هنم فاخ هلعلو اكيرش اهيف هل نأ
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 ءاكرشلا دحأ ناك اذإ لاملا ةمسق يف رشع سماخلا بابلا
 هربغ وأ لسف وأ ءانب نم ًارامع هيف رمع دق

 ىنب ضرأ يق نيكيرش نعو نسحلا نب دمحم نب دمحأ باوج نمو
 فيكف مسقلا بلطو كلذ كيرشلا ريغ مث هكيرش يأر ريغب امهدحأ اهيف
 ذخاي نأ كيرشلا ىلع نأ لاق نم لاقف .كلذ يف فلتخا لاق .كلذ يف يأرلا

 ربجيو بارخلا نم هكيرش ةصح نم هكيرش هانب امم رامعلا نم هتصح
 عقو نإف مهسلا حرطي لاق نم لاقو .هبحاصل رامعلا نوكيو .كلذ ىلع
 رامعلا بحاصل عقو ناو .هتصح ذخأ دقف هرامع ق رامعلا بحاصل

 ذخأ ءاش نإو هترامع جرخأ ءاش نإف .رايخلا هل ناك بارخلا نم هتصح

 .هكيرش نم هرامع ةميق
 لسافللف آامرص اهيف لسفف ضرأ يق مهس هل ناك نمو : ةلأسم

 نمض ءاش ناو ضرألا نم صقن ام درو همرص علق ءاش نا رايخلا
 لاق :اوهرك نإ كلذ مهمزليو ضرأ الب كلذ دارأ موي هلخن ةميق ءاكرشلا
 ةميق لساقلا هكيرشل كيرشلا مزليال هنأ راثآلا ضعب يف تدجوو .هريغ
 لسن امب عربتملاك وهو كلذب هرمأي مل هنأل لسفلا نم همهس يق عقوام
 .ملعأ هتناو لوق هلعلو

 هيليامو .رامعلا امسقف رامعو بارخ لام يق نيكيرشلا نعو : ةلاسم

 رمعق بارخلا نم هيليامو رامعلا نم همهس دحاو لكل عقوف بارخلا نم
 هضقن بجوي هجوي مسقلا ضقتنا مث بارخلا نم هتصح نيكيرشلا دحا

 ىلع دري لاق نم لاق دق هنا يعم لاق .بارخلا نم رخآلا رمع اميف مكحلا ام

 اذهل رامعلا نوكيو ةرومعم ريغ ضرألا نم هتصح ةميق رخآلا كيرشلا
 رقع يذلل عقو نإف .امهنيب مهسلا ناحرطي امهنأ لاق نم لاقو .رماعلا
 ىلع ناك ةرامعلا يق رخآلا مهس عقو نإو .هلام ذخأ دقف هترامع ق همهس

 هيلع دري نأ همزلي الو نيتميقلا نيب ام لضف رمع يذلا ىلع دري نأ رخآلا
 .هئانع الو هرامع ةمعق
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 لاملا ةمسق ف رشع سداسلا بابلا

 بارخ هل ناك اذإ

 دنع ضوقنلا ركذت ملو ةريثك ضوقن اهل .مهل اضرأ اومسق موق نعو
 ناك نإ لاق .ضوقن هيلي ال اهضعبو ضوقن هيلي ماهسلا ضعبف مسقلا
 ليق دقف رمعي مل ضقنلا ناك نإ و .مهنيب وهف .مسقلا لبق رمع دق ضقنلا

 ثيح هيلي نمل وه لاق نم لاقو .هنم هتصح لكل لاق نم لاقف .نالوق هيف
 لكل نأ يدلاو نع كلذ تظفح دق ىسعو ييأر اماف مسقلا دنع نتتسي مل

 مسقلا هيف ىرجام ىلا ىشم هتيأرف ىسوم امأو .ضوقنلا نم هيليام مهس

 .نارمع هيف نكي مل يذلا ضقنلا نم اهيلي ام ضرألا ىطعاف
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 اذا لزانملاو ضرألاو لاومألا ةمسق يف رشع عباسلا بابلا
 رئب الو دروم الو ىقسم الو قيرط اهل طرتشي مل

 فيك ىقسم اوطرتشي ملو اهومسق ءاكرش نيب ضرأ نع هتلأسو
 نا الب هتصح دحاو لك يقسيو برشت تدوع ثيح نم ىقست لاق .برشت
 وأ داو نم مهضرأ ىلإ نولصي اوناك اذا ءاكرشلا نم دحأ ىلع ررض نوكي
 هترمت لمحيو هلام ىلا هئام ىلع رمي قيرط هل ناك الإ و .قيرط وأ رهاظ
 ةرضم وأ نبغ كلذ يف ناك نإو مهنيب كلذ يف لدعلا هجو ىلع الإ نوكي الو
 مهنيب اولدعو .مسقلا كلذ يف لودعلا رظن مهدحأ ىلع

 سفنا ةتالت مهو هتارو اهومسقو لجر اهفلخ ضرأ نعو : ةلأسم
 امهدحألو ..ىلفسلا ضرألا نينتالل عقو ايلع ضرأو ىلفس ضرأ اهيفو
 دنع اوطرتشي ملو ىلفسلاو ايلعلا ضرألا نيب ةيقاسلاو رخآلا ىلع ةيقاس
 مهسلا بحاص قيرط نوكي نم ىلع مهدحأ ىلع نوكت قيرطلا نأ مسقلا
 اوطرشام ىهف قيرطلاو .عضوم يف يقاوسلا اوطرتشا ناك نإف .لفسألا
 ناب ناف مسقلا لبق نم هيلع تناكام ىلع يقاوسلاو قيرطلا تناك الإ و
 .ملعأ هللاو مسقلا ضقتنا ررض مهدحأ ىلع

 مهضعبل اقيرط اوطرتشي ملو ضرأو لامو راد تمسق نإ و : ةلأسم
 لاملا نوكي نأ الإ عيبلا كلذكو .داعيو ضقتني مسقلا نإف .ضعب ىلع
 .هنم عنمي نأ الإ ًازئاج اقيرط لي ؛ قيرط هل طرتشي مل يذلا

 عفتني امم اذه وحن وأ دروملا وأ قيرطلا عق عقو اذا مسقلا نعو : ةلاسم

 مهدحا دارآ مت طرش اليب ءاكرشلا دحأ مهس يق عقو رادلا .لهأ عيمج هب
 . ۔۔. مسقلاف -ةذلا

 بحاص بلطو هومستقاف ةعامج نبب ناتسب ناك اذإو : ةلاسم
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 طرش الو ىقسم الو قيرط هل نكي نمل ناك اذإف هقيرط لفسألا مهسلا
 وا قيرطلا نوكي ىتح اضقتنم مسقلا ناك كلذ هوعنمو مسقلا دنع مهنيب
 الو قيرط الب كرتي الو .اعيمج مهنيب الوأ ناتسبلا يف ناك يذلا ىرجملا
 .ملعأ هللاو ىقسم
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 ميتي وأ بئاغ هيف ناك اذإ لاملا ةمسق يف رشع نماثلا بابلا

 هتروتنمو نسحلا يبأ طخب حور نب دمحم هتنادبع يبأ باوج نمو
 لام هل لجر نم هيف تركذام ىلع تفقوو هتنا كمحر كباتك درو هتنا همحر

 نا ىلا لجرلا اذه جاتحاو .تيم وأ يح فرعيال بئاغ وأ ميتي كيرش هلو
 موقي ادحأ دجي ملف .هتكيرشل هتصح نع لاملا اذه نم هتصح هل جرخي

 نأ هل زوجي له لاملا اذه مسق ىلع هب قثيال نم دلبلا يف دجو وأ كلذ يق هل
 يقابلا كرتيو كلذ ردقب ضرألا ف عرزيو هتصح ردقب لخنلا نم رمي
 ىلعف .تاقت ريغ مسقلا نولي نيذلا ناك ولو ىلوأ مسقلا نآ ىرت وأ هلاحب
 مل ناف تاقت لودع رمأ نع الإ مسقلا نوكي نأ بحنال انأف تفصو ام

 عديو .هتصح رادقمب لخنلا نم هرمت دصحي نآ هل ىرن انأف .كلذ هنكمي

 رثؤملا يبأ نع هللا همحر يراوحلا وبآ انل عفرو .لخنلا سوؤر يق يقابلا
 () بيذه نب نامعنلا نب دمحم هل لاقي اندلب لهأ نم الجر نأ هتنا همحر
 لخنلا نم ءيش يف هدجل مع نبا هل اكراشم ناك هنأ رفيج نب كلملادبع نب

 وبأ انربخاف ابئاغ قوزرم ناكو رفيج نب عيبر نم قوزرم هل لاقي
 رادقمب ذخأي نأ نامعنلا نب دمحمل زاجأ هنأ رثؤملا يبأ نع يراوحلا

 يف يقابلا عديو قوزرم اهيف هكراشي يتلا لخنلا يف هل يتلا هتصح
 نأ رثؤملا يبأ لوق ىلع هل نأ ملعأ هللاو يعم يذلاو .هلاحب لخنلا سوؤر
 ةنؤملا نم همزلام يقابلا نم ذخأيو .يقابلا عديو عرزلا نم هتصح ذخاي
 لجر دي يف لجرلا اذه لام ناك نإ تركذو .باوصلاب ملعأ هتناو عرزلا يق
 له .هرمتيو هعرزي هيلا لاملا ذخا بئاغلا وأ ميتيلا ماحرا وأ هماحرأ نم

 اناف تفصو ام ىلعف .هتصح ردقب لاملا نم لكأي نأ رضاحلا اذه عسي
 وأ ميتيلا لامل عرازلا ناك ولو ةعارزلا نم هتصح رادقم ضبق هل ىرن

 ليذه ةخسن يف )١(
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 امنا ملاظلا بصتغملا نكي ملام بئاغلاو ميتيلل املاظ ابصتغم بئاغلا
 اذا امأو .ةعارزلا ىلع هايا هتنوعمو ةصحلا هذه عضوم نم لاملل قرطت

 يف هتصح ذخاي نأ رضاحلا اذهل زاج عيمجلل ًارهاق ملاظلا بصتغملا ناك

 رماي نأ هل بحن الو ةعارزلا نم هتصح رادقمب نؤملا هيلعو ةعارزلا
 ذخأ هل زوجي امنإو .اهلهأ ربغ ىلا اهنم ملسي الو .ةعارزلا عيمج داصحب

 .هل لحب الام ةعارزلا كلت ق رمأب نا هل زوجب الو هتصح

 ىلع اوقفتا ضرأ مهعمجت موق نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 لضفي عضاوم اهيفو .يوطأ .ةعساو مهضرأو ماتيا مهيفو .اهمسق
 اوعمجف مهل اهمستقي اعارذ اومدعاو ةميقلاو ردقلا ف ضعب ىلع اهضعب
 موقت ةميقلاب ضرألا هذه اومسقي نأ يف مهورواشو .دلبلا لهأ نم تاقت
 ءالكو ىماتيلل تاقنتلا ماقاو .اهصخرو اهءالغ ردق ىلع ىوط لك

 لك ذخأو .ماهسلا اوماقاو ةميقلا ىلع لاملا اوزيمو .مهماهس نوضيقي
 لدع لودعلا ىأر اذا ماتيألا ماهس ءالكولا ضبقو .همهس مهنم دحاو

 ىلعف .ماسلا ءالؤه اوملسي لهو .امات ازئاج مسقلا اذه نوكي له مهمهس
 اوأرو هيف اولخد اميف ةفرعم مهل رصبلا لهأو لودعلا ناك اذإف تفصو ام

 نا ازئاج كلذ ىرن اناف .ةميقلاب مسقلا ىرج كلذ ىلعو .لدعلا وه كلذ نأ
 اولخدو اولعف اميق ةمالسلا ماسقلل وجرنو قحلا وه هنا وجرنو .هتنا ءاش

 .قيفوتلا هتنابو كلذ ىلع رجألا مهل اوجرنو هيف

 نب ديعس مامالا ىلإ دجوي اميف ميهاربا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 كلذكو .ىماتيلا ةمساقم رمأ يف ۔ هتنا مهمحر بوبحم نب دمحم نب هتنادبع
 روتسم وأ ةقث صو مهل ناك نا مهدنع كل يتلا ءاكرشلا ةمساقم

 ناك نإ انعمس دقو .ةأرما وا الجر يصولا ناك نوكت هرماب ةمساقملاف

 يف هماقم موقي نم رمآ لاومألا ىلإ فوقولا ىلع ردقيال هرمأ وأ الجر يصولا
 نانثا نيحلاصلا نم هب قثي نم ربخب وأ كملعب كلذ نوكيو ةمساقملا
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 .يرومآ عيمج ف فعضلا ىلا يناف يباتك يخأ ربدت هتنا ءاش نا مهنم

 نيحلاصلا نم رفن عمتجا يصو الو ليكو ميتيلل نكي مل نإ هنا انظفحو
 همهس رضحي مهنم دحاو لك اليكو ىماتيلل اوماقأو ماسقالا رصبي نمم
 ةثرولا نم غلابلا نيب لاملا مسق .لودعلا ىلوتي مت مهنم هضبقيو
 .ءاكرشلا نم دحأ مهيلع عمجي الو امهس مهنم دحاو لكل لعجيو .ماتيالاو
 حالص كلذ يف ناك نإ مهضعب لاقو .دحاو مهس يف ىماتيلا نوعمجي الو
 تعقو اذإف .مسقلا كلذ اوريغو اوغلب نإف دحاو مهس يق اوعمج ىماتيلل

 اوكسمتي نا ىماتيلا ماهسل ضبقلل اوميقآ نيذلا ءالكولل ناك نامهسلا
 تركذام امأو ..كلذ يق مهيلع ةعبت الو .اوعدي نا مهل ناكو .اولكو هب امب

 نا ىلا بهذنو بحنف ىماتيلل هتياصو نم هب قثت نم ربخب كقيدصت نم
 مهلوق لبقت له كدنع تاقت مهلكو ناتأرماو لجر وا نالجر كربخا
 نيذلا ءاكرشلا ةمساقمو مهلام مهيلا ملست نا كل زاج مهدنع قدصتو
 يأرلا نم ددزاو .انرومأ قف فعضلا ىلا نحنو تظفحام كتفرع دقو .مهعم

 مهو .كدج ىلا اوجاتحا نامع ءاهقف نآ ينغلب هنإف ةفرعملا نم كدنعام

 .انس هنم ربكأ

 ىلا الوصو دجي ملو كرتشم لام يف ةصح هل لجر نع لئسو : ةلأسم
 ذخاي نأ هل له بايغأو ماتيا ءاكرشلا يو .ليكو الو مكاحب هتصح ضبق
 ناك اذإ هنا يعم لاق .ال مأ هتصح رادقمب ناويحلاو مدخلاو لوصألا نم

 نا قحلا هبجويام ىلع الإ مسقلا نوكيال هنا يعمق نزوي الو .لاكيال امم
 الا ةمستقلا ىلع ربجي مل ارضاح هكيرش ناك ولو .ارضاح هكيرش ناك ول
 .رظنلا يق داهتجالاو ةيرجتلا دعب ماهسلا حرطو لاومألا يق .لودعلا يأرب

 ناويحلاو .هكيرش ىلع هلام لتم الإ هل نكي مل هكيرش مدع اذا اذه كلذك

 ىلع اقفتي وأ مهنيب هنمت مسقيو عابي نا هكيرش ىلع هل امناف ديبعلاو
 عابي نأ هيف قحلا امناف نزولاو ليكلاب مسقني الام كلذكو .ةميقلاب ةمسق
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 .هنمت مسقيو

 هنيب لجر نعو .ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع : ةلأسم
 ةرمت كلذكو .ليكلاب همسقي نا هل زوجيأ .ملظع قرو بئاغ لجر نيبو
 .تفصو ام ىلعق .خوخلاو حافتلاو جنرانلاو زوملاو نوميللا لتم راجشألا
 كيرشلا ديري نأ الإ حلصيال هنا ىشخنف ليكلاب ملظعلا قرو همسق اماف
 .بئاغلا ةصح عيبي نأ هل زاج ةلمج قرولا عيبيو بئاغلل بستحي نأ
 يتلا ةروكذملا راجشألا كلذكو .هنا ءاش نا هل زاج يرتشملا وه مساقيو

 خوخلاو حافتلاو جنرانلاو زوملاو نوميللا لثم نزولاو ليكلاب طبضتال
 .ملعأ هللاو بئاغلا ةصحب مزايو هنمت مسقيو .عابي لوقلا ضعب ىلع
 كلذ مسقي نا هل نا بئاغ وأ ميتي لام يف ةكرش هل تناك نميف ليقو
 .مسقلا رصبي ناك اذا هتصح ذخأيو هسفنل

 يف ۔ هللا فمحر لوقتام ركب يبأ نب دمحم نادبع يبأ نع : ةلأسم

 مكاح لاملا هيف يذلا دلبلا نم مدعو بئاغ كيرش هيفو ءاكرش نيب ءام
 ةعامجب اونيعتسي نأ ءاكرشلل نيملسملا نم ةعامجلاو بئاغلل اليكو ميقي
 هنم بئاغلا صصح جارخاو لاملا اذه ةمسق يق تاقتلاو ءانمألا نم

 يذلاف هطخب باوجلا .ال مأ كلذ تبتيو هل عقي ثيح ماهسلاب هل اهدارفاو
 مساقي اليكو بئاغلل ميقي يذلا وه مكاحلا نا ةلأسملا هذه لتم نم انفرع

 .مكاحلا ماقم نوموقي نيذلا نيملسملا نم ةعامجف مكاحلا مدع نإف .هل

 نإف .مكاحلا ماقم نوموقي نيذلا نبملسملا نم ةعامجف مكاحلا مدع نإف

 هسفن ماقأو .لاملا مسق مسقلا رصبي رضاحلا كيرشلا ناكو ءالؤه مدع
 مل نإف .ةلأسملا هذه ق هانفرعام صخرا اذهو .ةعامجلا وآ مكاحلا ماقم

 ىلع لاملا اذه اوزيمو .مسقلا اورصبي نمم تاقت دجوو مسقلا رصبي نكي
 مكحلا مدع دنع هيلع قيضيال نا وجرنف ماسقلا دنع مكلاحلا هبجويام
 وأ ةمسقلا ف رضحلا ءاكرشلا روضح قفتا نأو .ملعأ هناو مكاحلا هخسن
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 وأ مهلك مهل قفتي مل نإو .مسقلا نولوتي نيذلا ةعامجلا عم مهضعب
 مهولاس اذإ ءانمألا نم اهمسق ىلوتي نمل مسقلا تبثيأ روضحلا مهضعب

 مهرخاتم ناك ناو .مهدنع روضحب ىلإ تبتي ال وأ هب مهورمآ وأ كلذ
 مسقلا ناك اذإف هدي طخب .باوجلا .كلذ يف ىرتام انل نيب هريغ وأ رذعل
 اوضارت نا زئاج وهف هنع اوباغ وأ اورضح رضحلا ءاكرشلا عيمج يأرب

 هناو قحلا هبجويام ىلع مسقلا ىرج اذا هونماي نمم مهريغ اوريشتسي وأ
 هتمسق نوكت فيك ضرأ هضعيو .لسفو لخن هضعب لاملا كلذكو .ملعأ

 ال زع ضرألا مسقتو .ةيحان لخنلا درغت وأ رخآلا ىلع هنم ءيش لك لمحي
 نا كيأرب هيف انفرع لسفلاو لخنلاو ضرألا ةمسق نوكت فيكو .مسقت
 ىلع مسقت لخنلاو دارفنالا ىلع مسقت ضرألا نأ فورعملاف .هتنا ءاش

 ماقم ميقاو .سايقلا هل تبت ةلسافم ذخا اذا لسفلا نا انفرعو .دارفنالا
 ذخاي مل امو لوقلا اذه دايق ىلع ةمسقلا ف لخنلاي لع لمحو لخنلا
 ناك نا تلقو .ملعأ هاو ضرألا ةلمج عم مسقيو ضرالل عبت وهف ةلسافم

 ضرألا ةمسق نوكت فيك رضحلا ءاكرشلا ضعب هلسف مرص لاملا اذه

 ي ناك ناو .هتاذب مسقي مأ ضرألا ىلع لمحيأ .همكح فيكو .مرصلا اذهو
 لمح هلسافم ذخا دق هنم رظن امف همسق اماف .ال مأ اهيلع لمحتأ لخن لاملا
 نم هل لسافلا امأو .ضرألل عبت وهف دحلا اذه غلبي ملامو .لخنلا ىلع
 عم هبي هارتشا يذلا هنمت هلف هارتشا ناك ناو هيف هؤانع هلف ءاكرشلا

 مث .مسقلا لبق كرتشملا لاملا ةرمت نم هذخأي هيلع قفناو .هيف مرغام
 ىلع لاملا اذه ناك نا كلذكو هنمو .هتمارغو هئانع ذخأ دعب ةرمتلا مسقت

 نأ زوجي .ضعب نم لجأ اهضعب ةقرفتم عاقب يف هنا ريغ دحاو جلف
 نودلا يف ىقليو عارذلاب وأ ةميقلاب ةمسقلا ف ضعب ىلع اهضعب لمحي
 اهنم نأل .ةدح ىلع ةعقب لك مسقت مأ رخآلا يواسي ام ردقب اهنم
 انل نيب هب عفتني ال ليلق لصحيام اهنمو هل عفتني ام بئاغلل لصحيام
 .هللا ءاش نإ روجأم باتم تنأو .نيملسملا يآر نم كانلأسام لك ىق هارتام
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 دازيف ضعب ىلع اهضعب لمحي جلف لك ضرأ نأ نيملسملا راثآ يف دوجوملاف
 ةعقب لك ةمسق ءاكرشلا ىلع لمحي الو لضافلا نم صقنيو سيسخلا ىلع
 ضعب ىلع اهضعب لمحت لخنلا كلذكو .ررضلا كلذ يق نأل دارفنألا ىلع

 ملعأ هناو ليدعتلاو ةئزجتلا دعب ماهسلا حرطت مت لدعتو دازتو
 الا هعيمج نم ذخأتالو .هلمأتو كتفرعام عيمج ق رظناق .باوصلاي

 .هتنا ءاش نإ باوصلاو قحلا قفاوام

 نا هل نا بئاغ وأ ميتي لام يق ةكرش هل تناك نميف ليقو : ةلاسم

 .مسقلا رظني ناك نا هتصح ذخأيو .هسفنل كلذ مسقي

 لجر نعو هتنا همحر يراوحلا يبأل باوج نمو هريغ نمو : ةلاسم
 اورضحي مل مهنا الا غلب مهلك وا ماتيا مهيفو ءاكرش نيب لام مسق ىلا اعد
 زوجي له ةقت دحاو لجر هرضح دق وأ مسقلا اورصبي نمم تاقث مسقلا
 ةقت مهيف ناك اذإف تقصوام ىلعف ؟لاملا اذه مسق يق لخدي نا لخادلا اذهل

 نمم وه ناك ناو مسقلا كلذ يف مهعم لخدي نا اذهل زاج مسقلا رصبي
 .كلذ ف لخدي نا هل زجي مل مسقلا رصبي ةقث مهيف سيلو مسقلا رصبيال
 الو .نتقت انوكي قح كلذ زجي مل اليكو ميتيلل اوميقي نا اودارا ناف

 .ةقت ليكو الا ميتيلل مساقي

 الام فلخو تام لجر نع هتلأسو .هنا همحر ديعس يبا نع : ةلأسم
 لاملا ةترولا مسقو ميتي ةترولا قو .كلذ ريغو .اتاتأو اباودو الخنو اضرا

 ميتيلل ليكو ريغ نم كلذب اوضرو لودع مهرضحي نأ ريغ نم مهنيب اميف
 الاو متآ نإف ميتيلا غولب ىلا مسقلا اذه نيغلابلا ىلع تبثي له يصو الو
 كلذ ف مهيلع سيلو ماتيذال حالص هيف ناك اذإ هنا يعم لاق .ضقتنا
 دعب كلذ اومتا نإف .ماتيالا غولب ىلا نيغلابلا ىلع تبث رظنلا يف .ررض
 مل نإو .كحلا يف ليق هنا يدنع اميف ضفتنا هومتي مل نأو .مت مهغولب

 ماتيألا ىلع ةرضم يدنع تبنت مل ةرضم هيف ناكو ماتيألل احالص نكي
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 ماوقلا فقي مل ناف هل تلق .كلذ يق ماتيالل ماوقلا مه لدعلا لهأ ناكو

 ءالؤه لعف نع اوثحبي نا مهيلع له هوفرع الو مسقلا اذه ىلع لدعلاب
 هنا يعم لاق .مسقلا اذه نم اولعف اميف مهيلع اوسبحيو نيغلابلا ةترولا

 لمتحاو ماتيألا ىلع ررضلا هيف نيبتيام مهيلا عفري ملو مهعم حصي ملام
 كرت يدنع اميف مهعسو مهرما نم باغ اميف ماتيالل احالص نوكي نا
 نا مهل زاج اباستحا كلذ ةفرعم اوسمتلا اذا مهنا يعمو .كلذ نع فشكلا
 اذه ضقن نيغلابلا ةثرولا دحأ بلط نإف هل تلق .لدعلاب كلذب اوموقي

 هذه ىلع يرج لاملا اذه يق مسقلا اذه نا ىعداو مكاحلا ىلا لصو و .مسقلا
 هريغ ةثرولا نم دحا لصي مل اذا اذه هبلطم يق هيلعو هل بجيام ةفصلا

 لدعلاب ماوقلا نال لدعلاب ماوقلا ىلعو .ةثرولا رئاس ىلع عدم هنا يعم لاق

 ءاش ناف ماتيالا ىلع ررضلا نم حصي امب ةنيبلا هيلعو مايقلا مهمزلي
 حصي ىتح هوكرت اوءاش ناو باستحالا ليبس ىلع كلذ نع اوثحب موقلا
 .ماتيالا نع ررضلا فرص نم هب مايقلا مهيلع بجوي امب

 سيلو بئاغ وأ ميتي لام يف كيرش هل لجر نع لئسو : ةلأسم
 ةعامج الو مكاح دلبلا ي سيلو ليكو بئاغلل الو ليكو هل الو يصو ميتيلل
 ميتيلا اذه ةكرش ف هتصح ىلا لصي نا كيرشلا اذهل فيك نيملسملا نم
 .مهنيد ىلع نونمتؤم ضرألا نم فرط لهأ لك ليق هنا يعم لاق .بئاغلاو

 عفر ىلع دوهش فنصو .ماكح فنص ةعبرأ فانصأ ىلع هنم مهو
 اوعيطيو اوعمس نأ دوهشلا ىلعف .هيلع اعدمو .عدم نافنصو .ماكحألا

 لعفقفيام ءالؤه مدع نإف هل تلق .مهتمزل اذا دوهشلاو ماكحلا نم ةهبجلل
 ىلعو هسفن ىلع كيرشلا اذه لدع هتيضق ق بئاغلاو ميتيلل كيرشلا اذه
 ةمساقم نم مدعلا ىنعم ىلا كيرشلا راص اذا هنا يعم لاق .همصخ

 نم همكح هيلع تبثي نمب هنم راصتنالاو .هيلع ةجحلا ةماقاو هكيرش
 زاجو ماكحلا نم هل رصانلا مدع دنع هسفنل رصتنملا ةلزنمب راص ماكحلا

 هب مكحيام ةلزنمب همصخ ىلع هسفنل امكاح ن وكي نأ لوقلا ضعي يق هل
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 نا مكاحلا هب هل مكحي نأ هل زوجي امك رظنيف ماكحلا مدع دنع مكاحلا هل

 ناك هب هل مكح هيلع مكاحلا هنكماو عنتماف هكيرشو همصخ رضح ول
 ضبق يف هانعم عجر اذاف .هجو لك يف كلذ لثمب همصخ ىلع هسفنل امكاح
 كلذ ف ليق دقف نزولاو ليكلاب مسقني يذلا لاملا نم وا رامثلا نم هتصح

 نزولاو ليكلاب كلذ نم هتصح ذخأي نأ هل نأ لاق نم لاقف .فالتخاب
 يف هيلع نامض الو .هتصح ضبق هنكما ثيح اهلاحب هكيرش ةصح عديو
 هتصح رادقمب ذخأب هنا لاق نم لاقو .ضيق اميف الو كرت اميق كلذ

 .ةنامالا هجو ىلع هدي يف نوكتف هدي يق ةناما هكيرش ةصح ذخأيو .ليكلاب
 ىلع ىصوأو اهب رقا الاو اهنم صالخلا ىلع ردق ناف اهيف هيلع نامض الو
 نم لام نم ذخا املكو اذه نم ءىش هل سيل لاق نم لاقو .ةنامالا هجو
 وا هيلا هيدؤي ىتح هتمذ يق انامض كلذو .ةكيرش ةصحل نماض وهف كلذ
 ذخأي لوقلا اذه ىلعف هل تلق .نامضلا مكح نم قحلا هبجويام ىلع
 نزوب وأ لاك امم .كلذ هيشأ امو رجشلاو لخنلا لتم رامتلا نم هتصح

 فنص لك نم وأ اهيف هكيرش ةصح عديو هتصح ةلخن لك نم مسقنيو
 دق امفف هنا يعم لاق .كلذ يف هجولا فيكو .هكيرش ةصح عديو هتصح

 ةلخن لك نم ذخاي هنا لوقي نم لوق ىنعم ىلع هنا يعمو ةيافك ىضم
 يق هكيرش ةصح عديو هذخأي مت ةلخن لك نم هل عقيام ردقب امناف هتصح
 لخنلا نم مسقني ام دحي لاق نم لاقو .ةلخن لك يق لعفي كلذك مت .ةلخنلا

 هعديو ليكلاب هتصح ذخأيو ليكلاب همسقيو ضعب ىلع هضعب لمحيو
 ناتسب يق وا حاطسم وآ لخنلا تحت نم هتصح ذخا ىلع ردق ثيح هلاحب

 بطحلا رئاسو ىسعلاو صوخلاو هل تلق .كلذ ناك ثيح وا لزنم ق وا
 ليق دقو .ضورعلا نم كلذ نا يدنع لاق .هنم هتصح ذخأيو همسقي فيك

 .همسق يق اوفلتخا نا هنمت مسقيو عابي هنا كرتشملا لاملا نم ضورعلا يق

 مسق رظنلا ف نزولاو ليكلا يف هنم جرخامو ةميقلاب مسقي لاق نم لاقو
 وأ هنمت مسقيو عابي نأ اما .نيذه ذخأ نم دب الف الإ و نزولاو ليكلاب
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 بطحلاو صوخلاو ةرمتلا هذه عمجي نم ةرجاف هل تلق .ةميقلاب مسقي
 هنا ىعم لاق .رضاحلاو ميتيلاو بئاقلا ىلع وآ رضاحلا ىلع كلذ هابشأو

 وا هسفنب هلمعيف ارضاح ناك ول نا هب مايقلا كيرشلا مزلي ناك املك
 كلذ هيلع ناك مكحلا يق وأ دلبلا ةنس يف هيلع ابجاو كلذ ناكو .هل رجتي
 راصتنالا ىنعم هل تبث اذا هكيرشل همرغ دنع لاملا سأر نم هتبيغ ى

 .هكيرش ىلع اهل مكحلاو هسفنل

 رئاسو بئاغ ثراو هلو كله لجر نعو ديعس يبا نع : ةلأسم
 ةصح هيف بئاغللو .مهلاومأ مسق ىلا اوجاتحا غلب نودهاش ةترولا

 .اليكو بئافغلل اوميقي نا نيملسملا نم ةعامجل هل تلق .مكاحلا اومدعاو
 يق هامع مهو .دلبلا ءاحلص مهو لاملا اذه اومسقي نا مهل زوجي لهو

 فوخو رارطضالا كلذ ىلا مهاجلاو .اسملا نم ةافسم قف نوعطقنم مسقلا
 الا نولخدي ال ةعامجلا نا يعم لاق .كلذ مهعسي لهف تلق لاملا اذه لاطبا

 مسقو ليكولا ةماقا نم تركذام عيمج ق هنورصببو هلدع نوفرعي اميق

 اولاس هذاقنا ىلع نيرداق اوناكو كلذ نم ءيش لدع اورصبي مل اذإف .لاملا

 كلذ مهنكمي مل ناو لالدتسالاو لاؤسلا مهنكما نا هيلع اوردق نم كلذ نع
 يف مهمزليام نع لاؤسلا داقتعا عم كلذ كرت مهعسو نيرداق ربغ اوناكو
 ىلع رايخلاب هلام مسقيال هنا يعمف بئاغلا امأو .هيلع اوردقي ىتح .كلذ
 هل ءاكرشلا رئاس كلذ لعف ناو ةعامجلا نم الو مكاحلا نم مكحلا ليبس
 هل اورفوفق .مكاحلا ماقم مهرمأ موقي نيذلا ةعامجلاو مكاحلا مدع دنع

 داقتعا ىلع مكاحلا وأ ةعامجلا هل هميقي يذلا هليكو نم رايخلاب همهس
 تلق .كلذ مهعسي هنا وجراف رضح اذا همتي مل نإ كلذ يف مهمزلي امب مهنم

 ضرعتي الو .هعدي نا هضبق اذا هل له بئاغلا مهس ضبقي يذلا ليكولاو
 مكاحلا هماقأ اذإف حبئاغلا مهس عدي مت ءاكرشلل ليكولا ةمساقم اماف .هل
 هوماقأ ناو .هلاحب هعدي مت مساقي نأ كلذ هل زاج ةعامجلا وأ كلذل

 .كلذ هيلع ناك هب مايقلاو هلام ضبقو مهتمساقمل
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 لاومألا يق مسقلا هب تبثيام امأو فنصملا باتك نمو : ةلأسم

 نيذلا لودعلا مسق عم مهئاكرشو مهئايصوأو مهئالكو روضحو ماتيآلاو
 ىلع نمؤي نممو نبملسملا نم ةليبقلا لهأ نم مهسلاب كلذ لدع نورصبي

 تبت مهسلاب اذه ىلع مسقلا عقو اذإف لاومألا ق ةلبقلا لهأ تاقت نم كلذ

 نمم ادعاصف نانتا ةماسقلا نم نوكي ام لقأ هنأ ليق دقو .ميتيلا ىلع

 مهضعيل نوداقتيام ىلع اضعب مهضعب لدي نمم وا مسقلا لدع رصبي

 .مهنم كلذ لدع رصبي نمم كلذ يق .اضعب

 هل الو ايصو هب صوي ملو هدلاو تام ميتي يبص نعو : ةلاسم
 اليكو ميتيلل لكوي نأ زوجي له .لزنم يف ءاكرش هلو مكاح لبق نم ليكو
 عقيو ءاكرشلا نيب مسقني لزنملا ناك اذا هنا يعم لاق .لزنملا اذه مسق يق
 يدنع هراد نكسيل هب عفتنيام هتصحب لزنملا اذه نم مهنم دحاو لكل

 نم .هتصح ضبقيو لزنملا اذه مسق رضحي ليكو ميتيلل لكويو همسق
 عقي ىتح لزنملا اذه مسقيال يذلا نكسلا اذه دح امف هل تلق .لزنملا اذه
 لودعلا هاريام ىلع هنا يعم لاق .هب عفتني نوكيام ءاكرشلا نم دحاو لكل
 هفتني نكس ةصح ءاكرشلا لقأل عقو اذإف .عضوم ق هب عفتني نكس هنا
 ءاكرشلا ىلع مسقي هنا يعمف لودعلا رظنب .هيف لزنملا يذلا عضوملا يق هب
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ليبسلا اذه ىلع

 وآ ىصو ماتيذللو غليو ماتيا نيب كرتشم لام يق تركذو : ةلاسم

 مهنيب اومسقي نا مهيلا اوبلطف تاقثلا نم موق دلبلا قو يصو مهل سيل
 يذلا لاملا عايض يق ةعبت انهاه تاقثلا مزلي له تلق .مهنيب اومسقي ملف

 يف ةعبت مهمزل ناو كلذ ي مهمزلي امف تلق .عضي ملو همسق يق اولخدي مل
 ناك اذإف .مسقلا تبتي امو مهيلع بجي اذامو تلق .مهمزلي اذامف هباهذ

 الو هبقت كلذ يف نوقتي الو كلذ لدع نورصبيو مسقلا ىلع نوردقي تاقنتلا
 ةيقتلا هب بجت امم .سفن الو لام الو .نيد يف مهيلع ةنتف دلوت نوفاخي
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 مهيلعف كلذ اوكرت ناف لدعلا ةماقا نم هيلع اوردقام كرت مهعسي الف مهل
 نا ءاكرشلا ىلعو .مهلاوما ق مهيلع نامض الف نامضلا اماو .ةبوتلا

 ىتح قحلا هبجويام ىلع ماتيالا ةناما نم مهيديا يامو .مهتانامأب اوموقي
 ماتيالا لاوما يق مسقلا هب تبثي ام اماو .كلذ مهل مسقي نم ىلع اوردقي
 نيذلا لودعلا مسق عم مهئاكرشو .مهئايصواو مهئالكو روضحف
 ىلع نمؤي نمم وا نيملسملا نم ةلبقلا لهأ نم مهسلاب كلذ لدع نورصبي
 تبت مهسلاب اذه ىلع مسقلا عقو اذإف لاومالا ي ةلبقلا لها تاقت نم كلذ
 لدع رصبي نمم ادعاصف نينثا ماسقلا نوكيام لقا هنا ليق دقو ميتيلا ىلع

 ضعب مهضعبل نودقانيام ىلع اضعب مهضعب لدي نمم وأ مسقلا كلذ
 .مهنم كلذ لدع رصبي نمم كلذ يق

 نم ليكو هل الو ايصو هب صوي ملو هدلاو تام يبص نعو : ةلأسم
 مسق يف ليكو ميتيلل لكوي وا زوجي له .لزنم يف ءاكرش هلو .مكاح لبق
 لكل عقيو ءاكرشلا نيب مسقني لزنملا ناك اذإ هنأ يعم لاق .لزنملا اذه
 همسق يدنع زاج نكسل هب عفتنيام هتصحب لزنملا اذه نم مهنم دحاو

 اذه نم هتصح ضبقيو لزخملا اذه مسق رضحي ليكو ميتيلل لكويو
 لكل عقي ىتح لزنملا اذه مسقنيال يذلا نكسلا اذه دح امف هل تلق .لزذملا
 هنا لودعلا هاريام ىلع هنا يعم لاق .هب عفتني نوكيام ءاكرشلا نم دحاو

 يق هب هفتني نكس ةصح ءاكرشلا لقأل عقو اذإف .عضوم يق هب عفتني نكس
 ىلع ءاكرشلا ىلع مسقي هنا يعمق لودعلا رظنب هيف لزنملا يذلا عضوملا
 .لييسلا اذه

 يصول نا يصو ميتيللو ميتيو غلاب نيب ةلخن يق لاقو : ةلأسم
 كلذ ىأر اذا رظنلا قيرط نم ةرماخملاب هتصح ردقب هل ذخأي نا ميتيلا

 .هل حلصأ

 نورصيب نيذلا لودعلاب الا ماتيألا لام مسق زوجب الو : ةلاسم
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 .ملعأ هتناو مسقلا

 مهيف ةثرو فلخ لجر ف دمحأ نب نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نآ لجر ىلإ اوبلطو مهلام مسق اودارأو ايصو ماتيألل لعجو بايغأو ماتيأ
 ائيش زوحي مهنم دحاو لك تيأر مت .مسقلا رصبي نمم وهو مهنيب مسقي
 حصي ىتح وأ .ةفصلا هذه ىلع لاملا اذه ق لوخدلا زوجي له لاملا نم

 مل بئاغ وأ ميتي ةثرولا يف ناك اذإف .قحلا هجو ىلع هيف لوخدلا هعم
 نورصبي نيذلا لودعلا همسق هنأ حصي نأ الإ لاملا اذه يق لوخدلا عسي

 .ملعأ هتناو هريغ هعم ناك اذإ مسقلا رصبي نمم دحاو كلذ لقأو .مسقلا
 اهارتشاف .همهس ردق مهنم دحاو لك دي ف ضرأ ةعطق تناك نإ تيارأ

 دي يفو .هتصح ردق دحاو لك دي يق اذإف رظنف مسقلا رصبي نمم رتشم
 له ةيصو ىلإ اهملسو .تلمك ىتح اهيلإ هافوف لقأ وأ هنصح ردق ميتيلا
 كل تفصو ام ىلع الإ كلذ يل نيبي الف .كلذ يرتشملا عسي لهو كلذ تبتي
 . ملع أ هل او

 نع بئاغ مهيفو الام اومسق موق نع نسحلا ابأ تلأس : ةلأسم
 مهس يف بئاغلا مهسو مهماهس اولعج نأ ىلع نورضاحلا حلطصاف مسقلا

 تبثي له .مسقلا كلذ متي نا يبأو بئاغلا ربغ مث .كلذ ىلع اومسقو دحاو
 لاقف .مسقلا ضعب ضقتنا اذا ءاكرشلا نم ارضاح ناك نم ىلع مسقلا كلذ

 بئاغلا ىلع هلك مسقلا ضقتنا هب ضري ملو مسقلا كلذ بئاغلا ضقن اذا

 جرخأ اذا نوكي نأ الإ نيرضاحلا ماهس يف بئاغلا مهس نأل .رضاحلاو
 نيذلا ءاكرشلا ماهس ةلمج نم هل نأ لودعلا ىريام ىلع هتصح بئاغلل

 تبتي هناكقف .مهماهس يف ررض ءاكرشلا رئاس ىلع نكي مل مهس يق اولعج
 لك ىلع مسقلا ضقن ررض مهيلع ناك اذإف ررض مهيلع نكي مل اذإ كلذ
 .لاح

 اذإ ميتيل ١ يصو ق و دمحأ ني نسحلا يلع يبأ نع تظقح : ةلأسم
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 ميقي هنأ ةمسقلا اودارأو . ميتيلا نييو هنيدي عاشم لام ق ةصح هل ناك

 لاقو .ميتيلا ةمساقم ةصح وه ىلوتيو .هسقن ةصح ةمساقم ق الكو

 .هسفن مساقي هنأكف كلذ لعقب مل اذا هنأل

 مث ثاريم نم هلام يف هكيرش نوكي ميتيلا ليكو نع متلاسو : ةلاسم
 مأ هسفنل وه مساقيو ميتيلا مساقي نم لكوي نأ هل له .هتمسق نوديري
 مساقيو هسفنل مساقي نأ هليكوو ميتيلا يصول نم انضعب ظفح دقف .ال
 ق ميتيلا نييو هندب اذه ق ةتباث ربغ ةمسقلا نا انضعب ظفحو ميتيلل وه

 .ملعأ هتناو هناذخاي اميف امهنيب ةيقاب ةكرشلا ناو اذه

 .هنلا همحر يلاعسلا دمحأ نب دمحم هةادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 .مهلام مكاحلا مسقي مل مهيلع ةجحلا ىلع ردقي ثيح ءاكرشلا ناك اذاو
 ةجحلا ىلع نوردقيال اوناك نإو .مهيلع نوجتحي ىتح ةعامجلا الو
 اليكو مهل ميقي نأ مكاحلل زاجو .نامع نم بئاغلا ةلزنمب اوناك مهيلع
 .مكاحلا ماقم موقت يتلا ةعامجلا كلذكو .مهلام مهل مساقي

 غلب بيب لام يق هتنا كمحر انتفأ دمحأ نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 ةضياقم وآ لاملا مسق اودارأو مهيبأ لبق نم ماتيألل ليكو غلبلا دحأ ماتيأو

 نم مهيصو هنا تدرأ تنك نإف .ال مأ كلذ ليكولل زوجيأ هنم ءيش عيب وأ

 زوجي الف لوصألا نم عيبلا امأو .فالتخا مهل ةضياقملا يقق .مهييآ ليق

 امأو .مهتوسكو ماتيالا ىلع ةقفن وأ .تدملا ىلع نيد نم هنم دنال اميق الإ

 مساقيو .اكيرش ناك اذا هتصح نق اليكو وه لكوي هنا ليق دقف مسقلا

 .مسقلا نورصبي نيذلا لودعلا ةرضحب ميتيلل
 .لام لجر نيبو هنيب ناك لجر يف ديعس يبأ باوج نم : ةلأسم

 هايا نيمساقي نم لاملا اذه هكيرش هل لاقو .تراو هل سيل نأ لوقي ناكو
 يطعتو هرمتت كدي يف نوكي لاملا اذه هل لاقف .توم ثدح كب ثدح نا
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 داع مت .هل لاق يذلا كلذب هسفن بطت ملف ينع هقرف يقب امو هجارخ

 هتايح يق هليكو هلعجف الجر اعدف .كلام يف اليكو لكو هل لاقف هيلا جرخ
 نم ةحص نق كلذ ناكو .هاياصو ذافناو هنيد ءاضق يق هتافو دعب هيصوو

 عنتماف .ليكولا لصوو تام مت .هبتك يف رظنيو بهذيو ءيجيو .هلقع
 لأسو تلق .لماعلا عم ةلطعم يهو تنهو دق هترمتو اربحتم يقيو هنم

 اذه نم هتصح ىلا ريصي فيكو اذه نم هب جرخي جرخم نع لجرلا اذه
 هتايح ق هليكو هلعج يذلا اذه لاح امو تلق .كلذ نم هل زوجي امو .لاملا
 لخدم اذهل لهف تلق .هاياصو ذافناو هنيد ءاضق ق .هتافو دعي هصوو

 اذهل هلاق ام تيملا ناكام عيمج يف كلذكو تلق .لجرلا اذه ةمساقم يق
 يف يدنع امو تلق .ينع هقرف يقب امو .هجارخ يطعت هلو يف هيف كلوقام
 يي يصولا اذهل لخدم الو لطاب هنا كلذ عيمج يق يدنعف .كلذ عيمج

 ليبس ناك ثراو كلاهلا اذهل حص .نإف ةفصلا هذه ىلع لاملا ةمساقم

 ثراو هل حصي مل ناو .هيلعو هل قحلا هبجويام ىلع .هيلإ لاملا ةمساقم
 نيملسملا ةعامجو .هل يلو ال نم ءايلوأ مهنأل لدعلا ماكحلا ىلا هليبسف
 وا ثراو لاملا اذهل حصي نا ىلا مكاحلا مدع دنع مكاحلا ماقم نوموقي
 نم انفرعام بسح ىلع هل ترتخا كلذ مدع ناف .قحلا هيف بجي بيس

 هكيرش ةصح نوكتو .هتصح ذخأي هنأ لاق نم لوق .ملعلا لهآ لوق

 هل ناك فلتلا اهيلع فاخ ناو تقلت نا .اهيف هيلع نامض الو ةناما هعم

 لوقي نم لوق ىلع اضيأ اهنمن يف هيلع نامض الو .اهنمث ليصحتو اهعيب
 .هنع هتنا جرفي ىتح كلذب

 دحأ نأ مت نينب ةتالت كرتو الام كرتو كله لجر يق لاقو : ةلاسم

 امسق لوألا كلاهلا ينبا دلولا يمع نأو .اريغص ادلو فلخو تام هينب
 نيسمخ امهنم دحاو لك ذخأو .مهسآ ةسمخ ىلع امهويأ هكرت يذلا لاملا

 ريغصلا دلولا نأ مت .سمخلا لوألا كلاهلا دلو ميتيلا امهيخأ نبا ايطعاو
 تام ىتح كلذ نع تكسو كلذ ىلع رهقو .كلذ رتغو غلب امهيخا نيا
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 اتامو نيدلو ادلو لوالا كلاهلا ينبا لاملا امسق نيذللا نأو اذلو فلخو

 وهو لاملا مسق يذلا ربغصلا يبصلا ريغ نإ لاقف .نيوخأ نيدلو افلخو

 نإو .هرايغ ىلع وهف كلذ ىلع رهقو .هرايغ حصو كلذ ريغ غلب املف .يبص
 نيمساقلا ةترو ملعي نأ الإ هتمسق ىلع وهف لاملا نم مسق امف ريغي مل وه
 هيف رجي مل وا لاملا نم مسقي مل ام امأو .امارح وا املظ كلذ اذخا امهنا
 نإف هل تلق .لوألا كلاهلا لام هنأ حص اذإ لوألا تاربملا ىلع وهف مسق

 همسق امك ةسمخ ىلع هينب لاملا مسق لوألا كلاهلا نأ نوعدي ةترولا
 همسق دق لاملا نأ حصي نأ الإ ةحصلا كلذ ف مهيلع لاقف .نالوألا تاثراولا
 نم تفرع اذه وحن ىلع لاملا نم هاطعأام مهنم دحاو لك زاجو .هينب نيب
 .هلوق

 كيرش هيف هل هدنعو لام هل لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 هل فيك .لاملا كلذ هل مسق وأ رضحت مل وأ ةرمت كلذ نم هترضحو بئاغ
 بئافلا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف .هبيصن هيلا ربصي ىتح كلذب

 مسق وأ ةرمثلا ةمسق رضحي ىتح بئاغلا كلذ ىلع جتحا هعضوم فرعي
 نبيملسملا نم لاق نم لاق دقف عضوم هل فرعيال بئاغلا ناك نإ و .لصألا

 تناك نا بئاقلا ةصج عديو .ةرمنلا نم هتصح ذخأب نأ كىرشلا اذهل نأ

 كيرشلا اذه عطقو لخنلا سوؤر يف بئاغلا ةصح كرت لخنلا لثم ةرمثلا
 بئاخغلل عفر ةعارزلا نم ةرمتلا تناك نإو .ةرمتلا نم هتصح ردقب

 اموي بئافقلا مدق نإف .اهيف هيلع نامض الو ةنامأ هعم تناكو .هتصح

 هتصح كيرشلا اذه ذخأي لوقي رتؤملا وبأ ناك دقو .هتصح هيلإ ملس
 همساقي ليكوب الإ مسقي الف لصألا امأو .رونجلا ف بئاغلا ةصح عديو

 ضبقي اليكو هل نوميقي نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا هميقي بئاغلل
 امك لعف ليكولا ةماقإ ىلع ردقي ملو كلذ زجع اذإف .ةرمتلا نم هتصح
 .كل تفصو

 .ميتي وأ غلاب وهو ضرأو لخن يف كيرش هل لجر نعو : ةلاسم
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 ق بئاغلاو هلخن ةرمت ىلا جاتحاو لاملا يق هكيرش باغو بئاغ غلايلاو

 له تلق .فوخ هنيبو هنيب لاح دقو .ليبس هئاقل ىلإ نكي ملو نامع

 هكيرشلو هل يتلا ةلغلا ةرمت عيمج ضبقيو لخنلا رمثي نأ هل زوجي
 هكيرشل نمضيو هتصح ذخأيو اهتلغو لخنلا ةرمت عيمج ضبقيو
 مكاح دليلا ق ناك ناو .ةقت ربغ وأ ةقث كيرشلا ناك لنكلاب هتصح

 نبملسملا نم دحا ىلا الو مكاح ىلا كلذ عفريالو .كلذ هل زوجي له هفصن

 ماكح نم ادحأ دجوو هربغ وأ ميتي كيرشلاو .هسفنل مسقي نا هل زوجيو

 نم ىلع ردقي ناك ناف .كيرشلاو ميتيلا ةصح نمضيو دجي مل وا نيملسملا
 ىلا هلاصا وآ همصخ ةجح عطقي نيملسملا ةعامج و ] مكاح نم هفصن

 لوخدلا عسي ال نومضم يق لخدي نأ هل زجي مل همسقي وأ هضبقي همهس
 كلذ ىلا هغولب مدع دنع كلذ يف لوخدلا هل صخر امنإو .نامضلاب الإ هيف
 دجوام همصخ ىلع هسفنل امكاح دبعلا نوكيال هنأ رثألا ءاج دق هنا عم

 .افالتخا هيف ملعنال يذلا عامجالا نم كلذ نا انعمو همكح ىلا هلصوي نم

 همزلي مل كلذ ال ولو روجحم يق الوخد الا نوكيال نامضلا يف لوخدلاو
 يق لخاد وهف رذعلا اهيف هل بجت ةلع ربغب نامض ق لخاد لكو نامضلا

 اروجحم يمس امناو حايملا دض روجحملاو .نامضلا هيلع قلعم روجحم

 .هل نومضملا رمأب سانلا نم دحأل انامض هسفن مزلي نا الا مرحم هنال

 لخنلا ينطي نآ هل زوجي كلذكو هل تلق .بايلا اذه يف لخديال كلذ نإف

 اذاق هريغ وأ بئاغ وأ ميتي نم هكبرش ةصح ظفحيو .اهنم هتصح ذخأيو

 ءاش نا هل زئاج كلذف .مصخ ةجح عطق و ] مسق مكحب كلذ ىلا لصي مل

 ناهل زئاج هتصح ذخا دعب عايضلا هكيرش ةصح ىلع فاخ اذا .هتنا

 .اهيف هيلع نامض الو .ةناما هدي يف نوكت هيلا اهزوحي وا اهينطي

 نوفغلايلا مدع نبيقغلايو ماتيا نيي كرتشم لام نع هتلأسو : ةلاسم

 ضرأ لك ىلع ماهسلا حرطو رظنلاو ةمساقملاب لاملا اذه مهل مسقي نم
 .لاملا نم هتصح ردقب ميتيلل رظني نا زوجي له اهعضوم يق لخنو
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 ميتيلا ىلع اتباث كلذ نوكيو .هتصحب لاملا نم بناجب هليكو هل ضياقيو
 كلذ نا اذا ينبجعيو هيف فلتخي امم كلذ نأ يعم لاق .همتيو هغولب ق
 رظنلا ق ناك اذا ماكحألا ق تبثت يتلا ةوجولا ىلع ةمساقملا مدع دنع
 ناكو ءاكرشلا كلذ بلط وأ ةكراشملا نم رثكأ ميتيلا ىلع حالص ىجري

 يف داهتجالا ىلع ًازئاج كلذ نوكي نأ ينبجعأ كلذ لتم يف هيلع ررضال
 ةفص فيكف ميتيلل رفوأ كلذ اوأر اذإف هل تلق .ءاكرشلاو ميتيلل رظنلا
 جرخيام نسحأ نأ يعم لاق .هيق ةميقلاو لاملا هنددعت يف هربسقفتو .كلذ

 ةميقلاو سايقلاب ىعمف مسقلا ق داهتجالا بسح ىلع كلذ رظني وأ كلذ ق
 هلام ميتيلل فلؤي مت لخنلاو ضرألا يف مسقلا ف كلذ نوكيام بسح ىلع

 لخنلا يف كلذكو .مسقلا نوكيام بسح ىلع عضوم يف جلف ضرآ لك نم
 تبثيام ىلعو لصألا يف ةمساقملا بسح ىلع رظنلا نوكيف لزانملا ف كلذكو
 تبت اذإف .كلذك هلخنو ةدحاو ةمسق جلف لك ضرأ مسق نم مكحلا ىق
 اذهب ميتيلل ضياقي نأ ليبسلا اذه ىلع ضايقلا ةبجاو تناك كلذ يناعم
 جلفلا اذه ضرأ نمو جلفلا اذه لخن نم هصصح عيمج نم هل ذخؤي يذلا

 ناك نإف هل تلق .لزانملا كلذكو .هب هل ضياقيو قحتسي امب هل ذخؤي امب
 عقيام عيمجب دحاو جلف نم هل ذخأي نأ هل زوجي له .ةدع جالفأ ىلع لاملا

 .هنلا ءاش نإ هتزاجإ توجر هل رفوأو هل

 وأ ميتي مهيفو موقل رفح اهيفو ضرأ هل لجر نعو ةرركم : ةلأسم
 رفحلا عضاوم رفحلا باحصأ الو ضرألا باحصأ فرعي ملو بئاغ

 لاقي هنإف تفصوام ىلعف .مهلخن رفح عضاوم مهل جرخي نأ هل اوبلطو
 ل اقو . اهجرخأ نإف اهعض اومو مهرفح موقلل ج رخب نأ ضرأل ١ بح اصل

 باحصآ يتأي نأ الا نيميي الا كلذ ريغ هبلع نكب مل رفحل ١ عضاوم هذه

 بحاص لاق ناف .عضوملا اذه ربغ عضوم ق مهرفح نآ ةنييلاب رفحلا

 وأ ميتي رقحلا باحصا يف ناكو .اهعضاوم يق رفحلا فرعيال هنأ ضرألا

 مهرفح موقلل جرخي ىتح ضرألا ىلا ضرألا بحاص فرعي ملو .بئاغ
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 .ميتيلا غلبي ىتح اعيمج اهوعدي وأ هتلاهجب رذعي الو ءاش ثيح
 ضرألا بحاص جرخي وأ فورعم ءيش ىلع اوقثيو بئاغلا رضحيو
 .ملعأ هثناو هنيمي عم مكرفح عضاوم هذه لوقيو رفحلا

 رئاسو بئاغ ثراو هلو كله لجر نعو ديعس يبأ نعو : ةلأسم
 ةصح هيف بئاغللو .مهلاومأ مسق ىلا اوجاتحا غلب نودهاش ةثرولا
 اليكو بئاغلل اوميقي نأ نيملسملا نم ةعامجل له تلق .مكاحلا اومدعأو
 يق ةامع مهو .دلبلا ءاحلص مهو لاملا اذه اومسقي نآ مهل زوجي لهو

 فوخو رارطضالا كلذ ىلا مهأجلأو قاسملا نم ةافسم يق ن وعطقنم مسقلا

 نولخديال ةعامجلا نأ يعمف لاق .كلذ مهعسي لهف تلق .لاملا اذه لاطبا

 ليكولا ةماقا نم تركذام عيمج يف هنورصبيو .هلدع نوفرعي اميف الإ
 هذافنا ىلع نيرداق اوناكو كلذ نم ءيش لدع اورصبي مل اذإف .لاملا مسقو

 مل نإو .لالدتسالاو لاؤسلا مهنكمأ نإ هيلع اوردق نم كلذ نع اولأس
 امع لاؤسلا داقتعا عم كلذ كرت مهعسو نيرداق ربغ اوناكو كلذ مهنكمي

 هلام مسقيال هنأ يعمف بئافلا امأو .هيلع اوردقي ىتح كلذ يق مهمزلي
 كلذ لعف ناو .ةعامجلا نم الو .مكاحلا نم مكحلا ليبس ىلع رايخلاب
 ماقم مهرمأ موقي نيذلا ةعامجلا وأ مكاحلا مدع دنع هل ءاكرشلا رئاس

 وأ .ةعامجلا هل هميقي يذلا هليكو نم رايخلاب همهس هل اورفوف مكاحلا
 نأ وجراف رضح اذإ همتي مل نإ كلذ يق مهمزلي امب مهنم داقتعا ىلع مكاحلا
 هل له .بئاغلا مهس ضبقي يذلا ليكولاو تلق .هتنا ءاش نا كلذ مهعسي
 عدي مث ءاكرشلل ليكولا ةمساقم امأف .هل ضرعتي الو هعدي نأ هضبق اذإ
 مساقي نأ كلذ هل زاج ةعامجلا وأ كلذل مكاحلا هماقأ اذإف ..بئاقغلا مهس

 هيلع ناك هب مايقلاو هلام ضبقو .مهتمساقمل هوماقأ نإ و .هلاحب هعدي مت
 .كلذ

 امأو ركب ىيبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 الو .مكاحلا نم مكحلا ليبس ىلع رايخلاب هلام مسقيال هنأ يعمف بئاغلا
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 ةعامجلا وأ مكاحلا مدع دنع ءاكرشلا رئاس كلذ لعف نإف ةعامجلا نم

 يذلا هليكو نم رايخلاب همهس هل اورفوف مكاحلا ماقم مهرمأ موقي نيذلا
 مل نإ كلذ يف مهمزلي امب مهنم داقتعا ىلع مكاحلا وأ ةعامجلا هل هميقي

 .هللا ءاش نا كلذ مهعسي نأ وجراف .رضح اذا همتي

 نامعب ثراو هل حصي ملو ثراو فلخي ملو كله لجر نعو : ةلأسم
 ىلا جاتحا لجرلا نأو لجر نيبو هنيب ًاعاشم الام كرتو نامع ريغ الو
 مسق يف لجرلا اذه بغرو ريخ اهنم اند دقف ةرمثلا وأ لاملا كلذ نم هتصح

 يف هجولا ىرت فيك تلق .ليبس لصألا مسق ىلإ نكي مل نإ ةرمتلا وأ لصألا
 نم ةعامج وأ مكاح دلبلا يف ناك نإ كلذ ف هجولاف تفصوام ىلعف .كلذ
 همساقي اليكو لاملا اذه ثراول ميقأ مكاحلا ماقم نوموقي نيذلا نيملسملا
 دي ف ةصحلا هذه نوكتو هقح ىلا مهنم لك لصيو .هترمت هؤاكرش هل
 ءارقفلا مكح ىلا لوحي وأ هيلا ملسيف .ثراو هل حصي نأ ىلإ ليكوللا

 ىلع ردق ولو لصألا مسق ينبجعي الو .ءارقفلا ىلع قرفي كلذ ءاربتسالا
 .ءارقفلا وأ ثراو هقحتسي وه هوجولا يأ ىلع هيف مكحلا حصي ملام كلذ
 ليكولا ةرضحب لودعلا رظنب ةعامجلا وآ مكاحلا يأرب لصألا مسق نإو
 تيت اذا دحأل كلذ ق ضقن الو ثراولا وأ . ءارقفلل هنأ حص حستقلا تيت

 تفصوام اذه مدع ناف .ضقنلا هب نوكيام مكحلا ف حصي نأ الا مكحلا

 لاق نم لاقف .فالتخا هيف ليق دقف ةرمث الو الصأ همساقي نم دجي ملو كل
 هيلعو .ةصحلا هذه نم لاملا اذه ةرمت نم هيلإ راصام لكل نماض وه
 نم هتصح ذخأي نأ هل نأ لاق نم لاقو اهقحتسي نم ىلا اهنم صالخلا
 ناك اذا ذخأ اميف هيلع نامض الو يقابلا عديو ردقام فيك .لاملا اذه ةرمت

 الو نامضب ةصحلا ضبقي نأ هيلع سيلو .هنم ءيش يق الو هتصح ردقب
 يق ةنامأ نوكت ةصحلا هذه ضبقيو هتصح ذخأي لاق نم لاقو .ةناماب
 هدي يف كلذ نوكيو مهارد وأ ريناندب اهل حلصأ كلذ ىأر نإ اهعيب هلو هدي

 ىلع اهذفقنأ اهرمأ نم حص امق .هفلتي نأ الإ هيق هيلع نامض الو ةنامأ
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 هل زوجب له .لاملا اذه نم هتصح ىنطأ نإق هل تلق .قحلا هيجوبام

 هئاكرش صصح ىلع هنمأي نم هانطأ اذإ كلذ هل زوجي معنف . ينطمللو

 انفصوام هيلعو .ينطلل كلذ زوجيو لدعلاب اهيف موقي نأو .اهنوخيال هنأ
 يق ينبجعي انأو .فالتخالا نم هلو .فالتخالا نم لوألا لاملا بر امم كل

 ةيقب هتصح لطع الو هئاكرش ةصح كد رشلا عيضي ال نأ هلتمو اذه

 ىلع ةصحلا ضبقي كيرشلا نوكي نأ رخآلا لوقلا ينبجعيو .هئاكرش
 هئاكرش ةصح يق ارذع يلبيو هتصحو .هقح ىلا لصي ن وكيف ةنامألا هجو

 ةلزنمب هدب ق يهو ٠ن امض اهيف هيلع نكي مل لدعلاب اهيق ماق اذاو

 .ةنامألا

 ثراو هل سيلو هكيرش تامو لام يق الجر كراش يذلاو : ةلاسم

 وهو ةلغلاو لصألا ةمسقو لاملا ف لمعي فيك هلام ىلا جاتحم وهو

 وأ كلذ قحتسي نم ءالكو عم لودعلا يأرب لصألا مسقف كلذ ىلا جاتحم

 همساقي نم مدعو كلذ مدع ناف .ههجو ىلع كلذ ضبق يلي مكاح نم ليكو
 كلذ يفف مهنم دحأ نع ليكو وأ ةعامج وأ مكاح نم .لاملا كلذ ةرمت

 هتصح ىوس نماض وهف لاملا كلذ نم ذخأ نم هنأ لاق نم لاق .ليواقأ

 نأ هلو هيلع نامض ال لاق نم لاقو .قحلا هبجويام ىلع اهيدؤي ىتح
 ذخاي هنأ لاق نم لاقو .دي ريغ وآ دي يف يقابلا عديو هقح ردقب ذخاي
 فاخ نإو .اهيف هبلع نامض الو هدب ق ةنامأ اهاوس ام ذخأبو هتصح

 نإف .تفلت نإ اضيأ هيلع نامض الو ريناند وأ مهارد اهلعجو .اهعاب اهفلت
 ال نأ ينبجعي لوقلا اذهو ذخأ امم ةصحلا نامض همزل كلذ لعفي مل

 .كلذ يق دهتجا اذا نمضي الو .هكيرش لام الو هلام عيضي

 بئاقغل لام يق ةكرش هعم لجر نع هتلأس يراوحلا ييأ نع : ةلأسم

 هل نوملسلا ماقأف هنم صالخلا لجرلا دارأف ةطمارقلا نم نيرحبلا يق

 اهيفو ماهسلا لضفأ بئاغلل اورظنف لودعلا ةرضحب همهس دهشي اليكو
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 .اذه زوجي له .حرطي مهس ريغ نم كلذ ليكولا لبقو كلذ هوطعأو ةدايز
 نأ هل زوجيأ .دهاشلا ءيش يف رتكأ وأ مهارد لضف بئاغلل لخد نا كلذكو

 تجضن دق ةرمث لخن يف ناك نا كلذكو .ةطقللا ةلزنمب نوكيو هقرفي

 سوؤر يف عدوتو بئاغلا ةصح حرطي مث رظنلاب قوذعلا موقت نا زوجي
 الو .مهسلاب الإ متيلل الو .بئاغلل مسقلا زوجي الف تفصوام ىلعق .لخنلا

 ناكو هليكو هل راتخا انا ميتيلا نأ الإ ميتيلل الو .بئاغلل رايخلا زوجي
 ميتيلا غلبي ىتح .مسقلا كلذ يف ضقن نيغلابلل نكي مل لضفأ ميتيلا مهس
 امأو .ضقن ءاش ناو مسقلا متأ ءاش نا رايخلاب ناك ميتيلا غلب اذإف

 ىلع بئافلا مهس عقو نإف مهسلا حرطيو هلاحب مسقلا نأ لوقأف بئاغلا
 عقو نإو مسقلا متو .كلذ هل ناك ليكولاو لودعلا هل هراتخا يذلا مهسلا

 يذلا لوألا همهس هل ناك همهس نم نسحأ ناكو .مهسلا كلذ ريغ يف همهس

 نم هتترول كلذكو مدق اذإ رايخلا بئاغللو .ليكولاو لودعلا هل هراتخا

 تركذام امو .مهسلاب الإ مسقي الف دغب مسقي مل لاملا ناك ناو .هتوم دعب
 دقف كلذ هابشأو مهارد نم دهاشلا مهس يف بئاغلل ىقبي يذلا لضفلا نم

 دحأ ىلع هل ناكو هتبوأ ىجرت ال ناك اذإ بئاغلا نأ راثآلا ضعب ف دجوي
 ليق نم هتوم حص اذا لوقأف مدق اذإ رايخلا هلو ءارقفلا ىلع اهقرف ةقالع

 نا هفصو يذلا اذه كلذكو .مرقلاو رجألا ق رايخلا هتترول ناك مدقي نأ

 رضح نا لوقنو هدعب نم هتثرولو رايخلا بئاغلل ناك .ءارقفلا ىلع هقرف
 .بئاغلل هلام ف هب يصوي توملا قرفملا اذه

 لاملا عيمج ىلع رضاحلا ردقي ملف بئاغ امهدحأ نيكيرش يق : ةلاسم

 رضاحلا ةمساقم بستحملا مزليال هنا بستحم هعمجق ناطلسلا نم افوخ

 لكوي وأ هكيرشل ةمساقملاب كيرشلا ذخأي ىتح مكاحلا ىلا عجريو كلذ يق
 .نامض كلذ ف بستحملا مزلي مل هريغ وأ بصغي لاملا فلت ناو .بئاقلل

 امنا بستحملا لاقو .ةرمتلا بصاغل نيعم بستحملا نا رضاحلا اعدا ناو

 ىلع رذقي وهو هكرت ول هنأل بستحملا لوق لوقلاف .بئاغلل ابستحم تبنو
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 ليكوب ميتيلل مسقلا يق رشع عساتلا بابلا

 كلذ ريغ وآ يصو وأ
 ءاكرشلل زجي ملو هلا همحر ين ايسيلا دمحم ني يلع نسحلا يب آ نع

 نم ةع امج همدقب يل و. ةقت ليكو هل ح اقب ىتح ميتي مهعم ن اك اذا ةمسقلا

 ني هق فالتخ او ةمصو هقف .ةقت وهو يل و ربغ ناك نإو نيملسمل ١

 .زجي مل نم مهنمو .زاجأ نم مهنم ءاملعلا

 باودو ديبع مهنيب ماتيأ يفو ديعس يبأ خيشلا ماكحأ نمو : ةلأسم
 ديبعلا مسق ءايصوألا ىلوتف مهؤايصوآ رضحو كلذ مسق ىلا اوجاتحاو
 مأ كلذ زوجيأ تلق .مهؤايصوأ مه نيذلا ىماتيلا نيب باودلا اومسقو
 باودلاو ديبعلا مسق اورضح اذاو تلق .لودعلا كلذ مسقي ىتح

 مأ .مهنامتأ مهنيب مسقتف نوعابي مأ باودلاو ديبعلا مهنيب نومسقيق
 .هتميقب هذخأ ائيش ديبعلا نم ذخأي نا ءاكرشلا نم دارا نمف نوموقي
 نزوي الام عيمجو ديبعلا مسق زوجيال هنا لاق نم لاق دقف تفصوام ىلعق
 مسقيو هلك كلذ عابي امناو ًاماتيأ ءاكرشلا ناك اذا ضورعلا نم لاكي وا

 لودعلا رظنب ةميقلاب مسقي نا زوجي هنأ لاق نم لاق دقو .نزولاب هنمت
 نم دحاو كلذ لقأو لودعلا رظنب الا نوكي الف كلذ زيجي نم لوق ىلعف

 .ماتيذلل ةجحلا عفدو رظنلا مهمزلي نيذلا ءالكولاو ءايصوألا ريغ لودعلا
 نمم .ءايصوألاو ءالكولا ناك اذإف زوجي اميف امأو .مكحلا يف بهذملا اذهو

 .مهنيب كلذ زاج ةميقلاب مهنيب كلذ اومسقف هتميقو كلذ لدع رصبي

 اذا نزوي الو لاكي ال يذلا ناويحلاو ضورعلا عيمج ي انيلا بحأو
 ديزي نميف كلذ عابي نا بئاغ وأ ميتي مهيف ناكو .ءاكرشلا هيف فلتخا
 ائيش كلذ نم ءاكرشلا نم ذخأي نأ دارأ نمف .ءاكرشلا نيب هنمت مسقيو
 هيلع ناك الاو هتصصاقم نكمأ نإف .هريغك وهف كلذ نم رثكأ وأ هلام ردقب
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 .ةرمثلا نم هتصح ذخأيو لاملا عيمج يق نمتلا عفد

 هل سيل ميتي مهيف ءاكرش نيب لام نع ديعس ايأ تلأس : هل اسم

 دق لاق .لاملا اذه مسق يف ليبسلا ىرت فيك عاشم لاملاو ليكو الو يصو

 لودعلا يأرب ليكولا ةرضحب لاملا مسقيو ميتيلل اليكو مكاحلا ميقي ليق
 بستحم ميتيلل بستحا ناف هل تلق .ماهسلا ح رطو لدعلاب ماسقلا نم

 له .مكاحلا ىلا كلذ اوعفري ملو ءاكرشلا ينعا مهنيب اميف لاملا اومسقو
 الادع ناك نإ امأو .كلذ زوجيال هنأ يدنعف مكحلا ق امأف .امات امسق هارت

 يف كلذ عسي نأ توجر ماسقلا نم لودعلا يأرب ناكو .ميتيلل رفوأ ناكو
 ناكو اذه ىلع عقو نإ تيأرأ هل تلق .كلذ ريغيف ميتيلا غلبي نأ الإ زئاجلا
 غلب املف هتصح ءاكرشلا دحأ عاب مت . مكحل ١ ق زج ملو عس اولا ق ازئ اج

 اكيرش يرتشملا نوكيو يرتشملل اتبات عيبلا ىرت له مسقلا ريغ ميتيلا
 ميتيلا رييغتب عيبلا لطبي مأ لاملا ةلمج نم هبيصن هل مسقيو .ءاكرشلل
 قو .لوقلا ضعب يف عيبلا لطب مسقلا لطب اذا هنا يدنعف تلق .مسقلل

 لاملا ةلمج نم ال عضاوملا نم عئابلا ةصح ردقب تبثي يدنع لوقلا ضعب
 ررض هيف ناك نإف .مسقلا رمأ يف ءاكرشلا ىلع ررض كلذ يف نكي مل نا
 .ررضلا لجأ نم هيف عيبلا لطبي هنا يدنعف

 ىلا ىعد لجر نعو يراوحلا يبأ باوج باوج نمو ةرركم : ةلأسم
 مسقلا رضحي مل هنا الا غلب مهلك وأ ماتيأ مهيفو ءاكرش نيب لام مسق
 نا لخادلا اذهل زوجي له دحاو ةقت هرضح دق وأ مسقلا رصبي نمم تاقت

 مسقلا رصبي ةقت مهيف ناك اذإف تفصوام ىلعق .لاملا اذه ةمسق يق لخدي

 مهعم ناك الو مسقلا نورصبيال ءالؤه ناك ناو .كلذ يق لخدي نآ اذهل زاج

 اوميقي نا اودارا ناق .كلذ يق مهعم لخدي نا هل زجي مل مسقلا رصبي ةقت

 .ةقث الإ ليكو ميتيلل ماقي الو نيتقت انوكي ىتح كلذ زجي مل اليكو ميتيلل

 ةميتي مهيفو مهل ةعطق اومسق ءاسنو لاجر ةوخا نعو : هل اسم
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 فقيف ةميتيلا امأف .اوضارت اذا زئاج مسقلا لاق نم لاقف ليكو اهل سيل

 .مسقلا زاج رايخ اهل عقو يذلا نآ اوأر نإف لودع

 مهسفنأل اومسقي نأ ميتي مهعم ناك اذا ءاكرشلل سيلو : ةلأسم

 رصبي نمم ةقث ليكولا نوكيو .همهس هل ضبقي ليكو ميتيلل ماقي ىتح
 ىتح .مسقلا ميتيلل ليكو الب مهسفنال اومسقي نا مهل سيلو .مسقلا
 ناف .ءاكرشلا ريغ نم هتماقا نوكتو نيمآ ةقت يبنجا ليكو مهل نوكي
 اميف .كلذ مهل زاج مسقلا رصبي انيما ةقت ءاكرشلا ماقاو كلذ اومدعا

 .مسقلا ضقتنا ريغف ميتيلا غلب اذإف مكحلا يق امأو .هت ا نيبو مهنيب

 ىلع اوقفتا ضرأ مهعمجت موق نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 اهضعب لضفت عضاوم اهيفو ىوطا ةعساو مهضرأو ماتيا مهيفو اهمسق
 نم تاقث اوعمجيف مهل مسقي اعارذ اومدعاو ةميقلاو ردقلا ف .ضعب ىلع
 ىوط لك موقت .ةميقلاب ضرألا هذه اومسقي نأ يف .مهورواشو دلبلا لهأ
 .مهماهس نوضيقي ءالكو ىماتيلل تاقتلا ماقأو اهصخرو اهءالغ ىلع

 ضيقو همهس مهنم دحاو لك ذخاو ماهشلا اوم اقآو ةميقلا ىلع لاملا اوزيمو

 مسقلا اذه نوكي له مهنيب لودع لدعلا اوأر اذإ ماتيألا ماهس ءالكولا
 ناك هلعل اذاف تفصوام ىلعف .ماسقلا ءالؤه ملسي لهو امات ًازئاج
 لدعلا وه كلذ نأ اوأرو هيف اولخد اميف ةفرعم مهل رظنلا لهأو لودعلا

 وجرنو ها ءاش نإ ًازئاج كلذ ىرن اناف .ةميقلاب مسقلا ىرج كلذ ىلعو
 اوجرنو .هيفف اولخدو اولعف اميف ةمالسلا ماسقلل وجرنو قحلا وه هنآ

 .قيفوتلا هنلابو كلذ ىلع رجالا مهل

 كله مت ةعارز ق ة رماو لجر هلمعتسا لماع نعو : ةلأسم

 .ميتي مهيف ناكو .ةعزانم ةترولا نبب عقو مت لماعلا يقيو لمعتسنملا

 كرتيو بحلا نم هتصح ذخأ لماعلا دارأو لماعلا دن يق ةعارزلا اوكرتو

 هترضحب هؤاكرش ناك نإف .تقصوام ىلعق .رونجلا يق هئاكرشل ىقيام
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 .نيملسملا نم ليكو وأ هيبأ نع يصو ميتيللو .مهيلع ةجحلا ىلع ردقي
 .مهصصح ضبق اورضحي نأ مهنم نيغلابلا ملعيو .بحلا سوديق
 هيلإ عفر ماكحلا نم دحأ هعضومب ناك نإف رضحي نأ ميتيلا ليكو ملعيو
 ماكحلا نم دحأ ةرضحي نكي مل ناو .هتصح ةمساقمب مهذخأي ىتح كلذ

 نم نيغلابلاو ميتيلا ليكو ىلع جتحاف دلبلا نم نيحلاصلا نم نينتا رظن
 جرختو .ينومساقتو مكصصح اورضحت مل نإ لوقيو نيدهاشلا
 مهيلع ةجحلا تماق اذإف .رونجلا يف يقابلا تكرتو يتصح تذخأ يتصح

 كرتو هتصح ذخأ بحلا سودب هيف مهملعأ دق يذلا مويلل هوفاوي ملو
 هنيب اميف مهيلع جتحا امهب جتحي نيدهاش ىلع ردقي مل نإ و .يقابلا
 يق نيغلابلا ىلع جتحا .ةقث ليكو الو ةقث يصو ميتيلل نكي مل نإف .مهنيبو
 نامض الو اهيف انيمأ ناكو ليكلاب هعم ميتيلا ةصح ضبقو .مهصصح
 زجحب هئاكرش ىلع ردقي مل نإ و .لدعلاب ملعأ هتناو وه عيضي نأ الإ .هيلع
 سودي نأ كلذ يف راتخن يذلاف .مهل ليكو ىلع الو مهيلع ردقي ملف اوباغ وأ
 اذهبو اذه ريغب ليق دقو .ليكلاب هتصح ذخايو .هيف ًانيمأ نوكيو بحلا

 فرعت ثيح نامع نم بئاغ وأ ميتي يف ديعس يبأ نعو : ةلأسم
 هضرأ ةعارز ىلإ لجرلا جاتحاو ةصح لجر ضرأ يف هل فرعت الوأ هتبيغ
 ميقي يذلا مكاحلا مدع اذا هنا لاق نيملسملا نم ادحأ نأ ملعت له اهئانب وأ

 رضحي وأ مسقلا رصبي نمم وه ناكو .هتصح هل ضبقي اليكو ميتيلل
 بئاغلا وأ ميتيلل جرخيو .هسفنل مسقيو نيملسملا نم ةعامج هعم
 بئاقلا ةكرش ق زوجب امناو .كلذ ق كدنعامو .مهسلاب ضرألا نم هتصح

 زئاجلا يف امآو .كلذ يل نيبي الف مكحلا يق اماف .ميتيلا ةكرش يق زوجي الو
 رطضاو مكاحلا ماقم نوموقي نيذلا ةعامجلا وأ مكاحلا ىنعم مدع اذإف
 دعبي الف .مكاحلا هب مكحي يذلا مكحلا رصبأو هسفنل امكاح ن وكي نأ ىلا
 نم الو ماكحلا نم دحأ مدعل ماكحالا لطبتال هنال هل كلذ ةزاجإ يدنع
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 اعد نا كلذكو .زوجيو عسي اميف هنيعب مئاق قحلا نأل مكاحلا ماقم موقي
 هذه هل اومسقف مسقلا رصبي نم نيملسملا نم ةعامج ضرألا هذه بر
 اوميقي نأ الب همهس رضاحلا وأ ميتيلل وأ همهس بئاغلل اوجرخأو ضرزألا
 ليكولا نكمأ ناف لاق .تبثيو كلذ زوجي له .اليكو بئاغللو ميتيلل
 هب الإ رمؤي ملو كلذ مزل ماكحألا تبثي ام ىنعمب هيلا لوصولا مكاحلاو
 امأو .زئاجلا ىنعم يق لوقلا ىنعم ىضم دقف هنم ائيش وأ كلذ مدعأ ناف

 لوقلااذه ىنعم لعلو نوكت نأ يغبني اههجو ىلعف ماكحألا ىنعم توبت
 .انباحصا لوق يق ليلق هلعلو ليقام ضعب ق وه امنا زئاجلا ىنعم ىلع

 وأ لزانم وأ ضرأ وأ لخن لام مسق ةرضح ىلإ يعد نمو : ةلاسم

 .مسقلا لدع نورصبي نومسقي نيذلاو مسقلا لدع رصبيال وهو كلذ ريغ
 بسحيو مهعم رضحي نأ كلذ هعسي له بئاغ وأ ميتيل ةصح لاملا يقو
 .هريغ مسقلا يلي نيذلاو .ءاكرشلاو بئاغلا وأ ميتيلل عقيام رظنيو مهعم

 نم هيلع هفقوأ اذإ هيلع لدتسي الو مسقلا رصبي نكي مل اذإ هنأ يعم لاق
 رمآ ف لخدي نأ ينبجعي مل مسقلا ىلع نونمؤي ماسقلا نكي ملو هرصبي
 رضح ناو .هل مسقلا الو هيلع ةداهشلا الو هب مكحلا ىنعمب مسقلا اذه
 ةلمج يف نوكي وأ هب لدتسيام رظني وأ هباسح رظني ام هجو ىلع
 اعطاق نوكي امم اهربغ الو هوجولا هذه دحأ يق لوخد الب نيرضاحلا
 دارآ نإف هل تلق .هيلع كلذ قضدال نأ وجراف ءاكرشلا نم دحأ ةجحل

 يبرغ رخآلاو يقرش امهدحأ نيمهس لعجي ةكرتشملا ضرألا مسقي يذلا
 نم رذن مهس يأل ماهسلا هيلع رذن امهيأف .لفسأ رخآلاو ىلعأ امهدحأ وأ
 مسقلا غرفي ىتح ثلاثلا مث هيلي امم يناثلا مث هتصح هل مساق ءاكرشلا
 ضرألا لدعت نأ دعب اذكه نوكي هنأ يعمف لاق .مسقلا يرجي ن وكي وأ

 .اهيف رظنلا مكحيو اهيف ىقليو .

 مهيف ءاكرش نيي لام نعو نامتع نب دمحم نم المآ باوج : ةلأسم
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 ىلع ميتيلا يصوو نوفلابلا قفتا هيبأ لبق نم يصو ميتيللو .غلابو ميتي
 ىلع هضعب اوأزجف لاملا ةميقب ةفرعم هل نمم رضح نم رضحو لاملا مسق
 ضبقو ميتيلل يصولا راتخاف هيف رايخلا عقوو الدع مهسفنأ يف هوأرام
 هب مهتفرعمو يضارتلا ىلع هيف فقوي مل ءيش لاملا نمو مهماهس نوفلابلا
 ريغ نم ةئزجتلاب ضرألا ىلع ةلومحم لخنلا ةمسق تناك ءيش هنمو

 يف نبغلا ىعداو ضقنلا بلط نيغلابلا دحأ نأ مث همهس لك زاجو فوقو
 .تبات ربغ وأ تبات مسقلا اذه ق ىرت امف رثكأ وأ ةنس رمت نأ دعب همهس

 لوق يف فالتخا رايخلاب ميتيلا لام مسق يف رثألا ي دجوي يذلاف
 لاملا حلصيو هلاحب لاملا نوكيو مكحلا يي تبتيال لاق نم لاقف .انباحصا
 ميتيلل حلصأ ناك اذا كلذ زوجي هنا لاق نم لاقو .ةلغلا مسقتو .لاملا نم
 ناو .هل كلذف هيلا راص امب يضر ناف غلب اذا رايخلاب ميتيلاو رظنلا يق

 هب لاق نم لوق ىلع هيف فلتخا دق هنا يعمو .كلذ هل ناك ميتيلا ربغ

 يدنع اذهو مهسلاب الا زوجي الو مسقلا عقي ال لاق نم لاقو هتزاجابو
 ام ليبس ىلع رايخلاب هيف ليق دق هنا يعمو .مكحلا ليبس ىلع طوحأ
 غلابلا ةلغ امأو .هب لاق نم هلوق ىلع ميتيلا غولب ىلا فيقوتلا نم ىضم
 لاقو .نيغلابلا نم ناك ولو مسقلا ضقتنا نبغلا حص اذا ليق دقف نبغلاب
 هل رايخ الف كلذب ىضر دق هنأل نبغ هيف ناك ولو .هيلع تبثي لاق نم
 فالتخاب يدنع نبغلا يق ليق دقو .غلب اذا يبصلل رايخلا نوكيو .هيف

 يف رظناف ..هلثم يف سانلا نباغتي الام لاق نم لاقو .رشعلاب لاق نم لاق
 ال نم يل ىور دقو .باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخأت الو هربدتو كلذ
 ماتيألا لام مسق يق هيلع راشأ هنا هتنا همحر مساقلا يبأ خيشلا نع همهتا

 اوناكف ميتي هيف .ناكو لام مسق يق لخد هنا هنع انغلب دقو .كلذ هل زاجاف

 يدنع لعفلاو كلذ مهيلع ريغي ملو هترضحب مهس الب ميتيلل نوراتخي
 اذه نأل .ميتيلل احالص ميتيلا غولب ىلا فيقوتلا ينبجعيو .مالكلا نم دكأ

 هل ميتيلا لاوحأ كرت ىلع راصتقالا ىلا عجر ولو .مالكلا هيف عستي باب
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 عيمج ق حلصأ وهام هل رظني هنا هب رومأملا رتكاو .راضملا هيلع تلخد

 اوموقت ناو لاقف كلذ ىلع ردقي نمم ةفاكلا هب مايقلاب بطوخ دقو هلاوحأ
 رظنلا ليبس ىلع فيقوتلا ينبجعأ لاحلا اذهلف طسقلاب ىماتيلل
 تلق .باوصلا الا هنم ذخأت الو كلذ ربدتف مكحلا ليبس ىلع ال ةحلصملاو

 هنا يعم لاق .اذه مسقي فيك .عاتمو ثاثأو ناويح لاملا يق ناك ناق هل

 كرتي الو .كلذ نكمأ اذا ءادنلاب عابيو ةدحاو ةعمج قوسنلا ق هيلع يداني

 وآ رامح لتم هعرز يقسل وأ هضرأ دامسل هيلا جاتحيام الا ناويح ميتيلل
 ام الإ ناويحلا نم ءيش هل كرتيال لاق نم لاقو .ةعنص هل لغم دبع وأ روت

 قوسلا يف ءادنلا هل نكي مل ناو .مدخي نمم ناك اذا هتمدخل هيلإ جاتحي

 ناك ءيش ق هللا همحر مساقلا ييأ عم ترضح دقف .ميتيلا لام ىلع فيخو

 اوناكف نالجر هعم رضحف يصو هلو ىماتي هدالوأ نيب لجر هفلخ
 داز نمف تيبلا يف هيلع ىدانيو ةترلا نم فلخام رئاسو ةينآلا نوجرخي
 هترضحب ةثرلا نم ائيش هنم ىرتشا نمم انأ تنكو هذخأ ةثرولا نم

 .رظنلا يف هل حلصأو ميتيلل رفوأ كلذ ىأر هلعلو ائيش اضيأ وه ىرتشاو
 نم كلاهلا هفلخام عيب ىلا جيتحاو ماتيا ناك اذا ينبجعي اذه ىلعو

 نكمي مل اذا رصبي نم ةرضحب مساقلا وبأ لعفام ىلع ةينآلاو ناويحلا
 ي هل رفوأو ميتيلل حلصأ كلذ نأ نورضاحلا ىأرو قوسلا يق ءادنلا

 ايئاغ اهريغ وأ ةينآلا وأ ابئاغ ناويحلا نم ءىش ناك نإف هل تلق .رظنلا

 هنا يدنع لاق .هتصح هل ضبقي اليكو ميتيلل يصولا لكوي نأ زوجي له
 كلذ ف رمأي نأ تيملا هل لعج دق نوكي نآ الإ كلذ هل زوجي ال ليق دق

 ىماتيلل ضبقي نم لكوي نآ زوجي هنآ ليق دقو .هتايح يق ءاشام
 نأ الا كلذ هل زوجيال هنأ يدنع لوقلا رثكأو .كلذ هنكمي مل اذإ ميصصح
 .كلذ هل لعجب

 ماتيأللو غلبو ماتيأ نيب كرتشم لام يق تركذو .ةرركم : ةلأسم

 اومسقي نأ مهيلإ اوبلطف تاقثلا نم موق دلبلا يو يصو مهل سيل وأ يصو
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 يذلا لاملا عايض يق ةعبت انه اه تاقثلا مزلي له تلق اومسقي ملف مهنيب

 مهمزل نإو كلذ يف مهمزلي امو ملو تلق .عضي مل وأ ةمسق يق اولخدي مل
 هب تبثي امو اذه ف مهيلع بجي امو تلق .مهمزلي اذامف هباهذ يف ةعبت
 الو كلذ هلدع نورصيبو مسقلا ىلع نوردقي تاقتلا ناك اذإف .مسقلا

 لام الو سفن الو نيد يق مهيلع ةنتف دلوت نوفاخي الو ةيقت كلذ يف نوقتي
 ناف لدعلا ةماقا نم هيلع اوردق ام كرت مهعسي الف .ةيقتلا هي بجت امم

 ىلعو مهل اومأ ق مهيلع ن امض الق نامضلا اماو .ةيوتلا مهيلعف كلذ اوكرت

 هيجوبام ىلع ماتيألا ةنامأ نم حهيديأ ق امو مهتاناماي اوموقي نا ءاكرشلا

 لاومأ ف مسقلا هب تبثيام امأو .كلذ مهل مسقي نم ىلع اوردقي ىتح قحلا
 نيذلا لودعلا مسق عم مهئايصوأو مهئاكرشو مهئالكو روضحف ماتيألا

 ىلع نمؤي نمم وأ نيملسملا نم ةلبقلا لهأ نم .مهسلاب كلذ لدع نورصبي

 ىلع تبت اذه ىلع مسقلا عقو اذإف لاومألا يق ةلبقلا لهأ تاقت نم كلذ

 لدع نورصبي نمم ادعاصف نينثا ماسقلا نوكيام لقأ هنأ ليق دقو .ميتيلا
 ضعب مهضعبل نوداقنيام ىلع اضعب مهضعب لدع رصبي وأ مسقلا كلذ

 .مهنم كلذ لدع رصبي نمم كلذ يق

 امهيصو امهنيب مسق نيميتي فو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 امهيبا نع يصولا ناك اذإ لوق فالتخا كلذ يفف رايخلا وأ مهسلاب
 ةعرقلا تناك اذا مكاحلا رمأب الا زوجيال ضعب لاقو .زئاج مسقلاف

 .ضقتنم مسقلاف رايخلا امأو .مهسلاب

 .هل يصو الو همع ونب همسقف ميتيل ةكرش هيف لام ناك اذاو : ةل اسم

 ضقن بلطي داع مث هنم عابو همهسب يضر ميتيلا غلب املف ليكو الو
 ناك ناو جتحي ملو ريغي ملو عابو ضبقو غلب اذا هيلع متي هناف ةمسقلا
 يضر الو ضبق نكي ملو ةجحلا اهيف هل يتلا بابسألا ضعب ىلع عيبلا
 .ملعأ هتناو مسقلا ضقن يف هتجح هلف
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 هيق هدنع ميتيلا ثرو دق لام ق ميتيل ةكرش هدنع لجر يقو : ةلأسم

 اذه لعقي فيك تلق .هيصو ميتيلا دلاو هلعج دقو قساف ميتيلا يصوو

 ناويحلاو .ةترلا يف هل يصولا ةمساقمو ميتيلا اذه ةمساقم يق لجرلا

 ةصح يصولا ضبقيو يصولا اذه مساقي نأ هل زوجب له تلق .لصألاو

 ةمساقملا ف رضحي امنا يصولا ناك اذإف .هتصح وه ذخأيو .ميتيلا

 نآ لوقلا ضعي يق ليقام ىلع كلذ نأ يعمق لودعلا مسقو لودعلا رظنيام

 .لودعلا انهاه ةجحلا نأل ةتيات عضوملا اذه يق انهاه نئاخلا ةمساقم

 يي ةجحلا وه لودعلا رظن نأل لودعلا رظن عم نوكي نآ انهاه مسقلاو

 ييف هنم ةجحلا عقت امناو لودعلا رظنب مسقي ال ءيش ناك نإ امآو .مسقلا

 نئاخ نم انهاه ةمساقملا تيتتالو نئاخ نم ةجح الف يصولا ةمساقم

 نم ضرع ام لك يف نيلصألا نيذه ىلا رظناف .ةجحلا وه هيف نوكي اميف
 لعلو .نيهجولا نيذه دحا نم جرخي نآ ديالف هجولا اذه يف ةمساقملا

 يصو وا لودعلا رظني الا ميتيلا لام ق ةمساقملا زوجتال هنا لوقي اضعب

 رظنلاب جرخي امم ةمساقملا نم ناك ام عيمج يق ةقت ليكو وأ ةقت

 يصولا ةمساقمب الإ زوجي الف كلذ عيمج نم نزولاو ليكلاب جرخيامو
 .ةقثلا لبكولا وآ ةقتلا

 مهليكو مهمساقو ماتيأ مهيفو اضرأ اومستقا موق نعو : ةلأسم
 نم عابو هتصح ءاكرشلا نم دحاو لك ضبقو ادحاو امهس ىماتيلل اوقلاو
 مهتقفنل مهل ناك ام عيبي ىماتيلا ليكو دارأق عبي مل وأ ءاكرشلا نم عابي

 لاحل هارتشا نمل لاملا اذه ءارش عسي مكاحلا يأرب مهمدأو مهتوسكو

 ضعب ضقني نأ الإ هارتشا نمل لالح وهو .هئارشب ساب الف .ال مأ همسق
 لسفو .ىماتيلا ليكو نم مهسلا اذه يرتشملا حلصأ دق مهضعيو ءاكرشلا

 يف هل ىرأ ال لاق .ةثرولا عيمج ىلع وأ ىماتيلا ىلع كردلا نوكي نم ىلع
 اوعيبي مل وأ مهنم عاب نم عابوأ اومسق دق اوناك اذا ةمسق ضقن لاملا اذه
 هارأ الف .مكاحلا يارب ميتيلا هيلإ جاتحا اميف ىماتيلا ليكو عاب وا
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 اهمسق ىرن ال ةراثالا مسق كلذكو لاق مت .همسق ىلع مات وهو .ًاضقتن
 .ضقتني ملو مسقلا تبت مهنم تام نم كلذ ىلع تامو اهومسنق مه اذإف

 نأ هل نأ بئاغ وأ ميتي لام يف ةكرش هل تناك نميف ليقو : ةلأسم
 .هتصح ذخأبو هسفنل كلذ مسقي
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 اكيرش ناك اذإ مجعألا ةمساقم يف نورشعلا بابلا

 هللا كحلصأ كيلع مالس ناسغ نب كلام ىلا يراوحلا يبأ باوج
 نب دمحم ىسوم ابأ نأ تركذو ًامعنم كيلع هتا لاز الو .امئاد احالص

 تركذو نوعجار هيلإ انإو هل انإف انعجوأو كلذ انعجفأ دقف تام ىسوم
 ءامجع ةأرما ىهو كيخأ ةنبا ىهو نبا ةنباو .هنبا ةقرولا نم كرت هنأ
 لاملا مسق اودارأ نا تيأرأ تلقو .هب تأاموأ ام الإ مالكلا اهنم مهفي سيلو

 ليكو اهل ماقي ءامجعلا ةأرملا هذهف هيف لوخدلا مكل زوجي نوكي فيك
 ةأرملا هذه تناك نإف بئاغلاو ميتيلا ةلزنمب اندنع هذهو اهمهس دهشيو

 ىلا تاموافق .مكيلإ هب ءيموت ام متنأ نومهقتو هب اهيلإ ىتؤي ام مهفت
 ىلا تاموأ ناو .هتنا ءاش نا زئاج كلذف اهلام مسق ق اهماقم موقي نا اهجوز

 اذه لثم يف مجعألا ءامياو .كلذ مكل عساو اذه وهو زئاج كلذف اهجوز ريغ
 الإ هيلع كلذ زوجي الف هسفن ىلع هب رقي اميف الإ اذه هابشاو زئاج وهف
 ام مهفي ناك اذا ةداهشلاو ءارشلاو عيبلاو مسقلا اذه لثم ق اماو مالكلاب

 .هللا ءاش نا زئاج كلذف هب هيلإ نمؤي امو هب ءعيموي
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 ناك اذإ لاملا ةمسق يق نورشعلاو يداحلا بايلا

 هدالوأ نيب هلام دلاولا مسق يفو لمح ةترولا يق

 ام نيح نم هثاريم مسقيا رخآ لجر نم لماح همأو تام لجر نعو
 تفصو ام لعف .اهلمح همآ عضت ىتح هتاربمب رظتني مأ هتترو ىلع تام

 لقأل اهلمح تعضو ناف .اهلمح همأ عضت ىتح رظتنيو لاملا مسقي الف

 اهلمح تعضو ناو .تاربملا ق دولوملا لخد تام موي ذنم رهشأ ةتس نم

 .ثاريملا ق دولوملا لخدي مل تام موي ذنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل

 رهشأ ةعست ىلا هي رظتني .ءاهقفلا ضعي دنع دجوي لاقو : ةلاسم

 لوقلاو ثاريملا ف دولوملا لخد .تام موي ذنم رهشأ ةعستل تعضو نإف

 نم الماح تيملا مأ تناك اذا اذه امناو .ذخان هبو .رثكألا هنا انعم لوألا
 اقلطم وأ اتيم جوزلا ناك ناو .هكلم يف ةأرملاو يح جوزلاو رخآ اهل جوز

 وأ جوزلا تام ذنم نيتنسل اهلمح تعضو نإف :اهنع ًانئاب وأ ةأرملل
 رتكأ وأ رهشأ ةتس نم رتكأل هب تءاج ولو .ثاريملا يف دولوملا لخد قلطملا

 نوكي نأ هلعلف اهجوز اهعم ناك اذإ اهنأل كلذ يف قرفلاو .رهشأ ةعست نم
 ناك نإ كلذكو .اذه يف قرفلا مهفاف .ثوروملا اهدلو تام نأ دعب نم تلمح

 .باوصلاب ملعأ هتناو كل تفصوام ىلع وهف همأ ربغ ثراو هل سيل

 اهنأ ةأرملا تعداف ةبصعو ةنباو ةجوز فلخو قوت لجر : ةلأسم
 مل ناو .كلذ حصي ىتح مآ لماح اهنأ اهاوعدب لاملا فقوي له تلق .لماح

 ةترولا اهقدصي نأ الإ لاملا فقوي الف ةحصلا امف ةحصلاب الإ اهلوق لبقي
 اهيف نأ نلقيف ءاسنلا نم تاقتلا اهيلا رظنب نأ كلذ ةحصو كلذ حصي وأ

 اذا رتتسا اميف لوبقم اهلوق نأل لاملا فقو كلذ نلق نإف .لمحلا تامالع
 ىلع كلذك وه قلطملا ىلع ةقفنلا كلذكو .رهظ اميق كلذ تامالع نيبت

 وأ ةتيمم تناك نيتنس ىلإ وهف هيف قحلت يذلا دحلا امأو .كل تفصوام

 وآ تقلط موي ذنم لقأ وأ نيتنسل هب تءاج اذإف .ربتك كلذ لكو .ةقلطم

 مهفاف هب قحلي الف كلذ نم رثكأل هب تءاج ناو .هب دلولا قحل اهنع تام
 ` .كلذ
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 ناك اذإ لاملا مسق ف نورشعلاو يناتلا بايلا

 دلو هل نكي مل وآ دلاو هل ناك يبص ء اكرشلا ق

 لجرلاو يبصلا بأ ¡ مسقف لام يف ناكيرش يبصو لجر نع هتلأسو
 ىلعف .مسقلا اذه تبتيأ امهنم رايخلاب الا لودعلا مهنيب مسقي نأ الب لاملا

 مهلاومأ مسق زوجيال هوتعملاو بئاغلاو يبصلا نآ انفرع يذلاق تفصو ام

 عقي مل اذاإق يبصلا بأ وأ مهئالكو ة ةرضح عم لودعلا رظنب الا تيتب تيتب الو

 وأ نبغ هيف ناك يبصلا ىلع تبتيال كلذف لودعلا رظنب لاملا اذه يق مسقلا
 ىلع مسقلا عقو اذإ هنإ نيملسملا نم لاق نم لاق دق هنأ الإ نبغ هيف نكي مل

 غلبي نأ ىلإ ضقن كلذ دعب مهل سيلف مهماهسب نوغلابلا هب ىضرو اذه
 مهسفنا ىلع هوتبتا دق ءيش هنال ضقتنيف هضقني وأ مسقلا متيف .يبصلا

 ناو .هغولب ىلإ فوقوم وهو هيلع تبثتت يبصلا ىلع ةجح هيف عقت ملو
 مسقلا هيف درو مسقلا ضقتنا مئاق هل ماق وأ يبصلل بستحم بستحا

 لودعلا مسقلا كلذ يف فقي لاق نم لاقو .ءيشب لوألا سيلو لودعلا يأرب

 دق امب مهرظن عم لودعلا يأرب هيلع كلذ تبت يبصلل ىضحأ هوأر نإف
 يق نكي مل لاملا مسق ول هنأو رفوو يضحأ كلذ نأ اوآر اذا مسقلا نم مدقت

 ىضحاكلذ نأل لودعلاو مكاحلا يأرب تبت اذه نم لضفأ هل عقي مهرظن

 نإ لاق نم لاقو .لاملا ق مسقلا در يبصلل ظح كانه نكي مل ناو يبصلل
 نيغلابلا ىلع كلذ ىوتساو ةضقن ىلا اوبرقي مل يبصلل ىضحأ كلذ هوأر
 .ضقتنا هضقن ناو مت كلذ متأ ناف .غلب اذإف يبصلا غولب ىلا هوفقوأ ناو

 يبصلل رفوأ مسقلا نوكي نأ اوجرو يبصلا ىلع ةعيضو كلذ يق اور نإ و
 كلذ هلفق ىلوألا نم لضفأ ةمسقلا هذه ف يبصلل عقو نإق مسقلا اوداعأ

 ناكو .نيغلابلا ىلع لوألا مسقلا اوتبثا يبصلل رفوأ ىلوألا يف ناك ناو
 نم دارأ نم لكو ضقتنم مسقلا نأ لاق نم لاقو .غلب اذإ رايخلا يبصلل
 نم ذحأ نأ لبق نم يبصلا غلبي ملام .كلذ هل ناك ضقنلا ءاكرشلا

١١٦



 كلذب ىضرو .مسق ناك دقو مسقلا كلذ متأف غلب نإف .كلذ متيف ءاكرشلا
 يبصلا همتا اذا كلذ ضقن مهنم دحأل الو مهل سيلف نوفلابلا ءاكرشلا

 يأرب ءاكرشلا هل مساقي نأ هلق دلاو هل ناك اذا يبصلاو .هغولب دعي

 ءاكرشلا اومساقي نأ بئاغلا ليكول الو ميتيلا ليكول الو هل سيلو لودعلا
 هدلول ةمساقملا ف دلاولا موقي امناو لودعلا يأر ريغب الو رايخلاب

 نأ ملعن ملو .انفرع اذه بسح ىلع ميتيلل ليكولاو يصولا ماقم ريغصلا
 رظنب الإ هب مكحيو تبثي نزوي الو لاكي ال ام عيمج نم لاومألا مسق
 ربغ نم كلذ لدع رصبي نمم .ادعاصف نانثا كلذ نوكي ام لقأو لودعلا
 وأ لاملا ق اكيرش لودعلا دحأ ناك اذإو .لاملا يف كيرش دلاو وأ ءاكرشلا

 يف نوكي نأ انفرعام لقأو .مكحلا يف مسقلا كلذ تبثي مل لاملا ق كيرش دلاو
 نم هنمتاي هيف لخدام ىلع نومأم مسقلا لدع رصبي لدع ةقت لجر ماسقلا

 هجو ىلع هيف لخدام ىلع كلذ قوف امف دحاو نم لودعلا مامت نم هرضح
 هعم مهلوخد نوكيف .هتنامأو هرصبو هتفرعم عضوم ىلع هل عابتالا
 مهو مسقلا مهب ةعامجلل مامت هيف لخدام لدع ىلا مهيولق هنانئمطاو

 نم اذه انفرع دق انا الا هيلع عمتجم ربغ لوق اذه لعلو .ادعاصف ناننا
 عضومل ةعس كلذ ف سيمتلا ىلعلو ةنا همحر نسحلا ييأ خيشلا لوق

 هلدع كردي ال مسق يف ةجح تبتيال هنا مدقتملا ماكحاو راتآلا امأو .مدعلا

 نورصبي نمم ادعاصق نانتا كلذ لقاو .لودعلا رظنب الإ نزو وأ ليكب
 لحلا ي مرحم وه وا مرحلا ق اديص باصأ نم لثمك لتم امناو .كلذ لدع
 لدع رصبي وهو كلذ يف مكحلا همزليام رصبي وهو كلذ نم جورخلا دارأف
 كلذ يق ةرافكلا نم همزلام يدهي نا هل سيلف ءازجلا نم كلذ نم هجرخيام

 نيريصب انوكي ىتح نيلدعلا مكح زوجي الو .كلذب هيلع نيلدعلا مكحباالا
 ءازج نم هيلع عمتجملا رثألا ةفلاخمب نالدعلا مكح ناف .هب امكح امب
 نم همزل امع قحلا قفاوام اذه ناو .هعفني ملو امهمكح عقي ملو ديصلا

 باطخلا نب رمع نع ىور دقو .كلذ هعفني مل كلذ ىلع داز ولو ةرافكلا
 رمع هيلع مكحف ائيش ديصلا نم باصأ دقو تآ هاتأ هنإ هنع هتنا ىضر
 ناك هنا بسحأو هل بحاص ىلا رساف لاق شبكب بسحأ اميف هرضح نمو
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 هللاف اهرحناو ةرقب رتشاف بهذا نا كلذ هبحاص ىلا رساف ادهتجم اينغ
 همحر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ كلذ غلبف اهرحني مل وأ اهرحن ملعأ
 مكحلا تهفس هل لاقو ةردلاب هالع هنا بسحف كلذب وه هملعأ وأ هتنا
 .رصبلا لهأ هب ءاج امك رثألا عابتا الا سيلف مكحلا تلطباو .قحلا هلعل

 هنأ وجريام ىلع الو .هنظ نسح ام ىلع رثألا ةفلاخمب لمعي نأ دحأل سيلو
 كلذكو .رتألا ةفلاخمب هنلا ىلا برقتلا ىلا هيف دهتجب ام ىلع الو قحلا برقأ

 اهيف مدقتي مل يتلا ماكحالا نم هلتم نوكي ام لك قف ماسقالا يف مكحلا
 الإ نيملسملا نم مكحلا هيف نوكي الف فورعم رثأ وأ فورعم مكح اهنيعي

 تدتت تبثت ىه امنا اهلك ماكحألا لصأ نآ ىرت الآ كلذ رصبي نمم لودعلا رظني

 هي تيتثت يذلا مامالل كلذ ق مهيرحتب لودعلا رظن هجو نم ةيعرلا ىلع

 نم عيمج ىلع ةجح همدع دنع كلذ رصبي نمم لودعلا رظن ناكو ماكحالا
 نإو كلذ لبق نكي ملو .ماوعلاو صاوخلاو مالعالا نم رضح وأ مهنع باغ
 دحأ ىلع ةجح مامالا اذهل اورو هودهتجا يذلا يأرلا كلذ اودهتجي مل ول
 ام ىلع هل مهتعيابمو هل مهرايتخا عضومل ةجحلا تبثت امناو ةيعرلا نم

 هنا رثألا ءاج ذا مهيلعو .مهل ةجح راصف كلذب هئاضر عم هيلع هوعياب
 .رصبلا لهأ نم الا نوكي ال كلذ يف رظنلا نأو رظنلاب الإ كلذ لدع كرديال
 باغ نمل ةجح رثألا كلذ يف هرظن تبتت نمم رظنلا عوقو دعب سيل هنآو

 رظنلاب الإ تبثت الف .رظنلاب هيف ةجحلا تناك امق .رضح وأ كلذ نع
 لعج اميق رصبلاو هقفلا هل عمتجي ىتح رظنلا هل ناك رظن نم لك سيلو
 .رظنلا هيق

 موق دنع تاربم هل بجو دلو هل لجر نعو يراوحلا ييأ نع : ةلأسم

 غلب نيح مالغلا ركنأ مت مهمساق وأ لاملا نم ءيش ىلع موقلا هويآ حلاصف

 ىلعق .حلصلا وأ مسقلا كلذ تبتي له ملع نبح ركنأف اغلاب ناك وأ

 الف ملعق اربيك وأ غليق اريغص ناك دلولا ركنأ اذإف حلصلا امأف تقصوام

 يذلا .مسقلا كلذ مت اربغص دلولا ناك اذإف مسقلا امآو حلصلا كلذ متي

 اربيك دلولا ناك نا اماو .غلب اذا كلذ ق رييغت هدلول سيلو هدلاو مساق

 .كلذ هل ناك دلولا كلذ ريقف دلولا يأر الي هدلاو مساق اذإف .اغلاب
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 ةمسقلا ق ةلاكولا ق نورشعلاو ثلاتلا بايلا

 زوجي الامو زوجي امو

 كرتو كله لجر نع لئس هتنا همحر ديعس نب دمحم ديعس يبأ نعو
 الو نهلام همساقم يق نلكوي نأ ءاسنلا تدارأف ءاسنو الاجر دالوأ

 امهفرعي الو نيتنبا كلاهلل نأ عامسلاو ةرهشلاب الإ دحأ نهفرعي
 ةمساقمل سانلا نم دحأل امهتلاكو تابتا ف ةليحلاب فيكف .دوهشلا
 وأ ناتقت ناتأرما امهتفرع ناف تلق .ةليح اذه يف سيل لاق .امهلام

 ةقرعميب نهتداهش تبثت تبثت مل كلذ قوف امف عبرألاو ثالثلا نم رتكأ

 ىتح مكحلا يف تبتي تبثي ال لاق .ليكولا عم الو .مكاحلا عم كلاهلا يتنبا

 رقأ نإف تلق . ناتأرماو لجر وأ لدع ادهاش امهتفرعم ىلع دهشي
 ةرضح ىلإ اوجاتحاو امهاتخا امهو نيتآرملا نيتاه مهعم نأ ةترولا

 لاملااذه ةميق ق مهعم اولخدي نألودعلل زوجيأ لاملا ميوقت يف لودعلا

 يف . مهعم اولخدي نآ لودعلل زوجي معن لاق .كلذ يف هجولا فيك وأ

 ال الو مكل دهنشننال انإ . مهنوملعيو هتآزجتو هسايقو لاملا اذه ةميق

 ق انعم هنددعت اذهو .حصي هجولا ىلع اذه ق اولخد الو ءيشب اذه ق

 ةجح نالطب كلانه عقت نأ اوفاخي ملام لودعلا كلذ عسيو . مسفلا
 زجأ مل .مهل كلذ اوفاخ نإف .كلذ يف ملظ ىلع مهناوعأ اونوكي نأو ةترولا
 اوعدي نأ اهاكرش ناتأرملا ناتاه ترما نإف تلق .هيف اولخدي نأ كلذ مهل

 مهسلاب مهل عقو امف ماهسلا اوحرطيو هومسقيو لاملا اوموقيو لودعلا
 ةرضحب ماهسلا اوحرطو ةثرولا كلذ لعفف .امهسفن ىلع هاتبتا دقف
 لاق .نيتأرملا ىلع اتبات كلذ ىرت له .نيتأرملا ةرضح ربغب وأ .نيتأرملا
 وأ امهل اليكو هاتلعج دق نم هرضحي وا نيتأرملا هرضحي ناك اذإق

 اميف .امهيلع هلك كلذ تبت ةمساقملاو ماهسلا حرط دعب نم هاتيضر
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 حرط نإف تلق . امهيلع كلذ حصي ىتحف مكحلا يق ام او .هللا نييو امهنيي

 امب ةلاهجلا اتعدا مث اتيضرو :امهترضح ريغب وأ امهترضحب مهسلا
 كلذ نوكيأ لاملا اذهب نيتفراع ربغ امها اتلاقو . مهسلا هيلع حرط

 .معن لاق مسقلا لطبيو .امهل ةمجح

 روضحي الإ ء اكرشل ١ نيي حصت ال ةمسقلا نأ ملع و : ةلاسم

 هتفرعمب مهرارقاو لاملل مهعيمج نم ةيؤرلاو مهئالك وأ مهتعامج
 نم نذإب الا هيف لكو اميف هريغ لكوي نأ ليكولل سيلو .هدودح ةفرعمو
 .كلذ ق هلكو

 همساقي نمل هتمساقم زوجت له ضيرملا نع هتلأسو : ةلاسم

 ةيواستم ةمسقلا تناك نا لاقف كلذ ربغو لوصألا ف ةمسقلا تبثتو
 امنا ليكولا نأل ءاوس امه لاقف . هل مساقي نم لكو ناف تلق .زئاجف
 .كلذ يف ءاوس وهف هرمأب هل مساقي

 مهل لام مسق اودارأ نيذلا ءاكرشلا امأو . ديعس يبأ نع : ةلأسم
 ضعب لوق ضعب يق زئاج كلذف ادحاو اليكو نانتا وأ مهنم ةتالت ماقاف
 مهفاف .ليكولا رضحم وأ لودعلا رظنب وه امنا مسقلا نأل نيملسملا
 .كلذ

 مت ةعاشم ضرأ لجر نيبو هنيب ناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هل همساقي اليكو هل ميقي نأ هكيرش هيلا بلطف ةافولا لجرلا رضح
 ضرألا همساقم يف لكوف . ةينب يق هل لكوتي نأ دحأ يبأو ماتيأ هلو
 ناو كلذ زاج دقف لكوملا ةايح ف تضم ةمسقلا تناك نأ لاقف . اهدحو
 لكوملا لوقي نأ الإ ةلاكولا تخسفنا دقف . لكوملا تام ىتح هومسقي مل

 اهتيأر اذكه لاق اذإف ضرألا كلت ةمسق يف يتوم دعب نم اذه تلكو دق

 تبثت مل غلاب دحأ هتثرو نم ناف نيغلاب ريغ هتثرو ناك اذإ ةتبات ةلاكو
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 .نيغلابلا ريغ ىلع تبثتو نيغلابلا ىلع هتلاكو

 نا بلطو غلاب خأ مهيفو ماتيأ فلخو تام لجر نعو : ةلأسم
 لكل لاق .ليكو دحاو لكل مأ ادحاو اليكو يماتيلل ىرتام مهل مسقي
 .لدعلاب مسقلا ق لودعلا رظن عم . ليكو مهنم دحاو

 زئاج كلذ نأ هلام هل مساقي نم رمأ اذإ ضيرم يق لاقو : ةلاسم

 .هتمساقم

 لام لصأ يق هءاكرش مساق اذا ضيرملا همساقم نآ لاقو : ةلأسم

 .زئاج هنا لدعلاب كلذ ناك اذإ.هربغ وأ

 دلب يف هئاكرش نيب هل لام مسق يف الجر لكو لجر نعو : ةلأسم
 وأ هتمساقم يف هيف هلكو يذلا لاملا دحي نأ يغبنيف هدهشي فيكف رخآ
 .اذكو اذك دلب يف هل لام لك يف هئاكرش همساقم يق هلكو دق هنأ دهشي

 ةقرولل هلام ف هتمسق زوجتال ضيرملا نأ خيشلا لاقو : ةلأسم

 ولو . زئاج ريغ ةترولل ةلحو .همهس مهنم دحاو لك ضبق ولو مهريغو
 .فالتخا هيف ةثرولا ريغل

 الجر لكو لجر نع هتلأسو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 لاملا كلذ مسق يف رمأل ازئاج هلعجو هءاكرش هل مساقي هل لام ةمسق ق

 موقي امناو هل تلق .ال لاق . حلاصي وأ رياخي نا ليكولل له هماقم مدقي
 نأ هل لعج ناف هل تلق :معن لاق ماهسلا حرطو ةمساقملا يف هماقم

 هل لعج نا كلذكو :هل تلق ,ال لاق . حلاصي نأ هل له . راتخيو رباخي

 ىلع زوجيالو .هل لعجام هل امنإ .ال لاق . رياخ نأ هل له حلاصي نأ

 .هل وهف هل لعج امف هل دحو ليكولل لعج ام الا ليكولا نم لكوملا
 متي له ةمساقملا دنع رياخ بئاغلا ليكو ناك نإف تلق : ةلأسم

 . مهسلاب الإ مسقلا زجي مل مكاحلا لبق نم ليكولا ناك نا لاق . مسقلا
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 اذإو . هضقن مكاحلا ىلا كلذ عفر اذإو . ةرياخملا تضقتنا رياخ وه ناو

 هضقن ناو مت مسقلا متأ نإف بئاغلا مدقي ىتح مكاحلا ىلإ عفري مل
 .ضقتنا

 ىلإ كلذ زجي مل مكاحلا لبق نم ليكولا ناك اذإو لاقو : ةلأسم
 متأ ناف بئاغلا مدقب ىتح مكاحلا ىلا كلذ عفري مل اذإو . هضقن مكاحلا

 . ضقتنا هضقن نإو . مت . مسقلا
 هتمسق حصت الف هلام ةمسق قف ضيرملا لكو اذإو : ةلاسم

 . ملعأ هتناو هسفنل وه هتمساقم حصتالو

 ثاريم نم لام يف هكيرش نوكي ميتيلا ليكو نع هتلأسو : ةلأسم
 وه مساقيو ميتيلل مساقي نم لكوي نأ هل له هتمسق نوديري مت
 نم لكوي نأ هلينكولو ميتيلا يصوي نآ اضعب ظقح دق .ال مأ هسفنل

 هنأ اضعب اضيأ ظفحو .مسقلا تبثيو ميتيلل وه مساقيو هسقنل مساقي
 ةمسقلا نأ . انضعب ظفحو هسفنل وه مساقيو ميتيلل مساقي نم لكوي
 اميف امهنيب ةيقاب ةكرشلا نأو ميتيلا نيبو هنيب اذه يق ةتباث ريغ
 .ملعا هتناو هنادجوي

 نيب و اهنيب اهل راد ةمساقم يف اهجوز تلكو ةأرما نعو : ةلاسم
 ذخأو ماهسلا مهنيب اوحرطي ملو .رياخو جوزلا مساقف اهل ءاكرش
 معن لاق . كلذ اهل نوكيأ . هتجوز هرايخ زجت ملف .رايخلاب هتأرما مهس
 وهف لعق كلذ يأ . ماهسلا حرطي وأ رياخي نأ هل لعجتو هلكوت ىتح
 ىلإ هتجوز مهس مض راتخاو مهرياخ امل هنإف تلق . هيف رمألا زئاج
 اهنأ مت ةرياخملاب يه ضرت ملو ةرياخملاب اهتخأ تيضرو اهتخأ مهس
 مهسلا حرطو اهمساقف مهسلا كلذ نم اهتخأ ةمساقم يف اهجوز تلكو
 ترياخ دقو لوألا مسقلا يف رايخلا كل تلعج نكأ مل تلاقف تعجور مت
 هترمأ اذإ لاق .كلذ اهل نوكي له .مسقلا ضقن تبلطو انأ تريغو

 ينإف .لوألا رايخلا تريغ نأ دعب نم كلذب تيضرو اهتخأ ةمساقمب
 .ملعأ هتناو ضقنلا يف اهل ةعجر الو ىضر اهنم ىرأ

١٢٢



 ءاكرشلا فيلأت ف نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةعبرأ لاقف .. ةمسق اودارأ مت لام ف ةتس وآ ءاكرش ةسمخ يقو

 رثكأ وأ لقأ وأ مهسا ةتالت وأ ادحاو انماهس اولعجا مسقلا دنع مهنم

 اذه يف لهو تلق .هوهركي مل وأ كلذ اوهرك مهئاكرش ىلع اذه زوجي له
 امناو . ءاكرشلا ىلع كلذ سيلف .ضعب مهضعب نم ءاكرشلا ىلع ةرضم

 اوقفتي نآ الإ رثألا ءاج كلذب هلايح ىلع همهس مهنم دحاو لكل مسقي
 تبث هنم ءيش ىلع وأ كلذ ىلع لوقعلا ءاحصأ نيغلاب اونوكيو اعيمج
 مهل زوجي لهو .ررض كلذ يق مهيلع لهو تلق . هتنا ءاش نا مهنيب كلذ

 يف كلذ عنم مهلو . مهيأرب الإ ءاكرشلا ىلع كلذ زوجي الف كلذ عنم

 . ررضلا نم كلذو مكحلا

 ذخآ مهضعب لاقو . فيلأتلا اوبلط ضرأ ق ءاكرش نعو : ةلأسم
 نمل فيلاتلاف .دحاو جلف يف اهلك عطقلا نكت ناف ةعطق لك نم يتصح
 يف عطقلا تناك نإف . ماسقلا اهلدع رظن ةفلتخم عطقلا تناك ناو . هبلط

 .جلف ىلع جلف لمحيالو . هعضوم يف مسقي جلف لكف جالفآ

 مهدحأ نم لجر ىرتشا ىتش ةترو نيب نيضرأ نعو : ةلاسم
 هتصح هل اوفلؤي نأ نيرخآلا ىلإ بلطو ضرألا كلت عيمج نم هتصح
 مهضعبل اوقلؤي نأ مهيلع هل لاقف .كلذ اوهركف ضرأ يق اهعميج نم
 .دحاو جلف ق ناك اذإ ضعب
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 عنتما اذإ مسقلا ق نورشعلاو سماخلا بايلا

 ةمسقلا نع ءاكرشلا دحأ

 يباف همساقي نأ هبحاص ىلا امهدحأ بلط لام امهنيب نيلجر نعو

 نأ نيملسملل زوجي له .لعفي ملف نيحلاصلا نم نيلجرب هيلع جتحاو .
 اذه زوجي الف تفصو ام لعف . هتصح هل ضبقي اليكو لجرلل اوميقي
 ناك اذإ نيملسملل كلذ زوجي امناو ارضاح كيرشلا لجرلا ناك اذإ .هلك

 سبح كلذ نع عنتماو ارضاح ناك اذإو ةجحلا هلانتال ثيح ابئاغ
 نكي مل هسبحي دحأ نكي مل نإف .قحلا نم هنم بلطي ام لعفب ىتح
 اهلك ضرألا عرزي نكلو . هتصح عرزيو ضرألا مسقي نآ هكيرشل
 ملسي مت . ةرمتلا نم هتنؤم ذخأيو ةرمتلا مسقي مت هكيرش هرك ولو
 ةعرازملا ىلإ هكيرش هبيجي نأالإ ةنؤملا دعب نم هتصح هكيرش ىلإ
 كلذكو .كل تفصو امك لعفو .اذه عرز ةعرازملا نع يبأ نآ هل كلذو

 الو لزانملا الو لخنلا همساقي نأ يبأ نإ ديبعلا ةمدخو . رامثلاو لخنلا
 لاق .هتصح ردقب دبعلا همدخو هتصح ردقب لزنملا ف نكس ديبعلا
 نا كيرشلا عنتما نا هماقم موقي نم وأ مكاحلا دارأ نإ يعمو .هربغ

 ىلع نوكي الئل كلذ هل زاج هل مساقي اليكو هل ميقي نآ هكيرش مساقي
 ف نجامت اذا هءامرغ يضقيو هلام عيبي نأ هل ليق امك ررض كيرشلا

 جيوزت نع عنتما نم جوزي نا هل كلذكو .ررضلا فيخو . نجسلا
 .كلذ هايشآو هئاسن

 ..دبلا ق عرزي يذلا نعو ديعس نب دمحم باوج نمو : ةلأسم

 اهسوديف ةعارزلا يف ءاكرش هل نوكيو ةخسن يقو كيرش هل نوكيو
 يف مهنم هفصني نم دجي ملو عنتميف بحلا مسق ىلا هءاكرش اوعديو

س ١٢١٢٤



 هكرتي وأ هل يذلا ذخايو همسقي نا وه هل لهف هل تلق . عضوملا كلذ

 ىلع ردقي ناك اذاف . هكيرشل يذلاو هل يذلا ف لاتحيامو تلق .لاحب
 لاق هفصني مل ناف مهنيبو هنيب اميف . مهيلع جتحا مهنم هفصني نم
 كلذ يف مهل دحيو مهقوقح مهل عديو بحلا اذه نم هقح ذخاي هنأ مهل
 هسفنل مسق الإو هرضح نإف هترضح هنكميام ردق ىلع ادحاو ادح

 يف ةعارزلا تناك نا كلذكو تلق .كلذ يف هيلع ةعبت الو هتصح ذخأو
 امف تلق . رونجلا ف راص دقو مسقلا نع ءاكرشلا دحأ عنتماو ةيرقلا
 نع عنتماو هل اومسىقدال نأ اوعنتما ندذلا هئاكرش بح ق اذه لاتحب

 .قحلا يف ءاوس ودبلاو ةيرقلاو كلذ يف باوجلا ىضم دقف . ةضبق

 اذإ مهلاومأ مسقب ءاكرشلا ىلع مكحي نأ مكاحلا ىلعو : ةلأسم

 .مهنيب مسقلا يلوتي نا هيلع سيلو هيلا كلذ اوبلط
 هيلع عفرو بلطف رضاح لام يف كيرش لجرلل ناك اذإو : ةلأسم

 مث اهلك ضرألا هكيرش عرز سبح هتمساقم نع عنتماف . مسقلا يق
 ا دبع ناك ناو . ةنؤملا دعب نم هتصح هكيرش ىلا ملس مت ةرمتل ا مسق

 .هتصح ر دقن هنكس الزنم ْن اك ن او . هتصح ر دقي هلمعتسا
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 اذإ لاملا مسق يق نورتعلاو سداسلا بايلا

 نم مزلي امو .لييسلل هتصح ء اكرشلا دحأ لعج

 ةفاضملا ةدايزلا نم ةمساقملا

 ليبسلل هتصح هكيرش لعجف ةلخن ف ةصح هل لجر نع لئسو
 ىلع هلخدي ررضلا كلذب دارأ نأ هنا يدنع لاق .هنم كلذ تبتي له

 مل اذإ يدنع كلذ تبت لضفلا كلذب دارأ ناك ناو .كلذ تيتي مل هكيرش

 ةمساقملا هكيرش دارأ اذاف تلق . هكيرش ىلع كلذ دعب بقعتيام فرعي

 هل نيبت ىتح ةمساقملاب هكيرش هل ذخؤي هنا يدنع لاق . كلذب هل فيك
 . هكيرش نع كلذ فرصي نا هيلعق ررضلا هيلع لخدأ هنأل هتصح

 مساقي اليكو هل ميقي مكاحلا نآ يدنع لاق . تام دق ناك نإف هل تلق

 لاحل اهلك لخنلا عنمي نأ هلو هل تلق .هتصح هل نيبي ىتح هل
 هلف هل تلق . ليبسلا ىنعم اهيف تبث اذا يدنع اذكه لاق . هتصح
 اهلك اهذخاو . هتصح لاحل عنملاب دصق اذا لاق اهعنم اذإ اهلك اهذخأ

 هتصح نأل كلذ ف هيلع قضي مل كلذ ف عسوتلا نم هل بجي امب

 يق ةرراضملا هكيرش ىلع لخدا ناك نا لاقو ،اهنم ةرسي لك يف ةقلعتم

 ةمساقمب هل ذخأ لصألا ق ناك ناو . ةرمثلا هساقمب هل ذخأ ةرمثلا
 اهذخأي نأ هل ناك هتصح عنم امل اهلك ةرمتلا ذخأ ناف هل تلق . لصألا

 وه لاق . ائيش اهنم هريغ يطعي نا هيلع سيل وأ اريقف وأ اينغ اك
 دقف هل هنأ ىلع كلذ ضبقو عسوت اذإف . كلذ ف عسوتي نمم دحاوك

 .ملعأ هتناو ائيش كلذ نم هريغ يطعي نا هيلع سيلو . هل اكلم راص

 ةمساقملا هكيرش دار و لىيسنلل ةلخن لجرلا لعج اذإو : ةلأسم

 . هتصح هل نييب ىتح هتمساقمي ذخأ

١٢٦



 امهدحأ لاقف نيلجر نيب ةكرش وأ ةلخن تناك اذإو : ةلأسم
 ق وأ ءارقفلل كتكرش ق يل يذلا ءيشلا وأ كتكرش ق يل يتلا ةرمتلا

 ءيشلاب برقتملا ناك نإف .ربلا باوبأ ف هلعج وأ دجسملا يق وأ ليبسلا

 هجولا يف هعفديف هب برقت يذلا ضبقيو هكيرش مساقي نأ هيلعف ايح
 تيملا ماقم موقيو كلذ ىلوتي مكاحلاف تام دق ناك نإو .هيف هلعج يذلا

 هل يذلا ذخايف . مكاحلا ماقم كلذ يف موقي كيرشلاق مكاحلا مدع نإف .
 .هجولا كلذ ف كيرشلل ناك يذلا علفديو

 تلاس ۔ هتنا همحر حاضو نب حلاص خيشلا نع ةدايز : ةلأسم

 زوجيأ لاملا مسق ءاكرشلا دارأو موق نيبو ةسردملا نيب كرتشم لام نع
 كلذ يف هتدجو يذلاف .ال مأ ةسردملل اومساقي نأ نيملسملاو دلبلا ةهبجل

 ذخاي نأ هلف ايح ةسردملل لاملا لعج يذلا نوكي نأ الإ كلذ زوجيال هنأ
 .ملعأ هللاو كلذ هريغل زوجي الو . ةسردملل مسقلاب هتصح

 هربغو دجسملا بيصن ةمسق نم همهفو مداخلا لمأتو : ةلاسم

 هل كرت نم الإ دجسملا لام نم عاشملا مسقيال هدجن يذلا نأ ملعاف

 عيمج ناك نا لاملا اذه يق ةمسقلا هذهو . مسقي مل مدع اذإو بيصنلا

 دحا تام ناو ريغلا هيفف ايح. مسقلا دعب ءاكرشلا عيمج نم رضح نم

 نبملسملا لأساف مسقلا اذه ربغ نع فعضا يناف . مسقلا دعب ءاكرشلا

 .هياوص كل نأي ام ذخو

 لام مسق زوجيالو ۔ ههلا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا نع : ةلاسم

 .ملعأ هتناو رقملا وا يطعملا توم دعي دجسملا

 نم هبيصن امهدخأ لعجف لام ف نيكيرش نع هتلأسو : ةلأسم

 لاقف . كلذ ق امهنيب مكحلا فثك . فاربس ءارققل امهنيب كرتشملا لاملا

 اكيرش رخآلا كيرشلا نوكيو لعف ام ءارقفلا ىلإ ةكلمل ليزملا ىلع تيتثي

١٢٧



 هكيرش ىلع عفري لاق .هقح ذخأ ىلإ هل ليبسلا فيكف تلق . ءارقفلل

 ظقحو ءارقفلل ام ضبقو ةمساقملاب هيلع مكحي يتح مكاحلا ىلإ لوالا
 نيأ نم هل تلق . معن لاق .ةقت ريغ وأ ةقث ناك هل تلق .مهيلع مهللغ
 ةيالو نأل لاق . هتيالو ىلع مكاحلا هالو الو هكلميال لام ىلع ايلو ناك
 نمم هقحتسي نم ىلإ هملسي نأ ىلإ هتيالو ىلع وهف هيلإ تناك لاملا كلذ
 هجارخا نوكيالو .هلام نم هيلإ ملسيام ىلع ظفحلاو ضبقلا هل حصي
 نأ ملعأ هناو يدنعو . قيفوتلا هنابو هيلع هتيالول ليزمب ةكلم نم لاملا
 اذإ ىتوملا هايصوأو ماتيالا ءالكو ليبس مكاحلا دنع لجرلا اذه ليبس
 مهنم نيبت ملو تاقت ريغ اوناك اذإو .مهتيالو ىلع مهتيت تاقت اوناك

 ىلع مهتبتاو . تاقتلا نم مهتلغ ظفحي نم مهعم مكاحلا لخدأ ةنايخ

 . ةيالولا كلت نم مهعلخ مهتنايخ تتبث ناو .ةثرولا نم هيلع مهام
 . تاقثلا نم اهيب موقي نم اهيف لخداو

 ركذ دقو ۔ هتنا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا باوج نم : ةلاسم

 هاترو يذلا لاملا ف هبيسن نبو هنيب ةموصخلا نم هركذام خألا

 مسق هيف تبثي ملف . هيف تنأ هتمكاحو كلذ مسق وه بلطو . انوهرم
 تكرتف كلذ عطتست ملف . كيلع ةرسكلاب هرمأ ف ررضلا هنم كقحلو
 . يباتكب كيلع جتحا هنأو دجسملل كلذ نم رايخلا عيبلا نم كبيصن

 نا. اموصعم ةراكملا نعو امولعم ربخلاب تلزال خألا اهيأ ملعاف

 الف . رايخألا نيضاملا ليبس قفاوي ملو راربالا جهانم فلاخ اذإ يباتك
 ولو زئاجف نوهرملا قأ يضارتلاب مسقلا ف ةزاجالا ف امأو . هيلع لمع
 هنأل حرج كلذ يف كيلع ناك امل . هتكرت يذلا دجسملا لام يف هتمساق
 ىلع لخدي الئل الصأ كلذ ناك ولو همساقي دحأل زوجيال كتوم دعب

 نايب باتك ىلإ عجر.ملعأ هتناو ربص نمل رجألاو ررض هنم كبيسن
 .عرشلا
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 دلاولا ةمسق ف نورشعلاو عباسلا بابلا
 هدالوا نيب هلام

 هتحص يي ناكو تاتنباو ناركذ دالوأ ةعبرأ هلو لتعا لجر نعو
 عير امهنم دحاو لك نيركذلل هدالوأ نيب هلام مسق مت هضرم ىق وأ

 يف وأ هتحص يف كلذ تبثتي لهف تلق . عبر امهنم ةدحاو لك نيتنباللو
 ام دحاو لكل متيو كلذ نم صلختي لهف كلذ هدالوا هل زاجا ناو .هضرم

 . كلذ هب متي يذلا لوقلا فيكف مهظفلو مهلوقب كلذ مت ناو . هل مسق
 ةحصلا ق اماف . كلذب وجنيو .هلا نيبو هنيب اميف كلذب ملسي لهو

 وا هيلع نيتنبالل هيلع قحب فيح ريغب كلذ مهاطعأ اذإ كلذ زئاجف
 نأالإ ضقتنم كلذو كلذ زوجيالف ضرملا ق امأو .نيركذلا نم ىضري

 . هتوم دعب هومتي

 ايحملا ق هدالوأ نبب هلام مسق اذإ لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . هيلع كلذ تيتيال لاق . كلذ تيثب له . نييتنألا ظح لتم ركذلل

 ق هدالوأ نيي هلام مسقي نأهل زوجب له لجرلا نعو : ةلاسم

 نبغتسا نإف تلق .هتنا مسقام ىلع مهنيب لدع اذإ زئاج لاق هتايح

 . كلذ مهل سيلف نوفلاب مهو ةحصلا يف ناك هل لاق . كلذ هل له مهدحأ

 . زرحاو مهضعب يطعأ ةحصلا يف ناك نإو . كلذ مهلف ضرملا ي امأو

 نا رايخلا مهل نولوألاف . نيلوالا ىطعأام لدب ضرملا يف نيقابلا ىطعاو
 ق ام او ذخأو مهتوخال ةيطعلا اومتا اوء اش ن او . اومسقو اوطلخ اوء اش

 نم مهريغ ىلع زوجي الو . مهتوخأو دالوالا ىلع كلذ زوجي امناو . مهيديأ
 . مهنود دالوالا ىطعأ ام ةترولا
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 ايحملا ق هدالوأ نيب هلام مسق اذا لجرلا نع هتلاسبو : ةلأسم
 . هيلع كلذ تبثيال لاق . هيلع كلذ تبثي له . نييتنالا ظح لتم ركذلل
 وأ .هتافأ وأ هيلع جوزت وأ هل عقو امب مهنم دحاو لك رقأ نإف هل تلق
 ال لاق .ًائيش هنم عزتني نأ هدلاول له ًائيش هنم تفي مل وأ هضبق
 نأ الإ يحلا وأ تيملا هتافأ دق ناك اذإ ائيش هنم عزتني نأ هل سيل
 مهدحأ تام نإ كلذكو هل تلق .هلام اهيف هل لحي ةجاح هيلإ جاتحي

 هقحتسا دق لام اذه : معن لاق . كلذك وهو اثاريم دلاولا ىلا هلام عجرو
 الق هابا مهاطعأو راغص مهو مهنيب همسق اذا امأو لاق . ثاربم نم

 هللاو تبثت الو زوجت ال راغصلا هدالوأل هتيطع نأل هيلع كلذ تبثي
 .ملعأ

 لاق . هتحص ق هتترو نيب هلام مسق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هتحص يق مهنيب همسق نإف تلق .ضرملا يق هزيجن ال اناو . زئاج كلذ

 مسق اذإ لاق هتوم دعب ريغ وأ مسقلا ريغ غلب املف ميتي مهيف ناكو
 كلذ يف مهل نكت مل اوزاحو مهنيب ىوسو همهس الك يطعأو مهنيب
 نأ ىلا دلاولا دي.يق لاملا ناكو 0 اوزرحي ملو مهاطعأ نإف تلق .ةعجر
 .مهنيب لاملا ناك تام نآ ىلا هدي يق لاملا ناكو .اوزرحي اذإ لاق .تام
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 اوعدا اذإ ةثرولا يق نورشعلاو نماثلا بايلا

 مسقي مل لاحملا ن ]

 لاملا نم ءيش مهنم دحاو لك دي ي لوسن هلو تام لجر يف ليقو
 كلذ هلفأيح ةينب نم دحأ مادام هناو .مسقي مل لاملا نأ مهدحأ اعداف
 نأ اعداف رخآ لسن ءاجو هدالوا عيمج ضرقنا اذإف مسقلا حصي ملام
 نا الإ هدي قام مهنم دحاو لكل تيتاو هلوق ىلا تفتلي مل عاشم لاملا

 .مويلا ىلا عاشم هنا ةنيب موقت

 مث امهنيب اهامسقف لخنو ضرأ امهنيب نيلجر نعو : ةلاسم
 لاق هلكام اهانمسق رخآلا لاقو الصأ اهانمسق امهدحا لاقف . افلتخا

 يعدملا يتاي نا الإ هدي يام امهنم دحاو لكلو لصأ وهف مسقلاب رقأ اذإ
 مل اذا اذه :هربغ لاق . ةلكأملا مسق يف ىعداام ىلع هنيب هلكأم همسق هنأ
 . نكمي كلذ نأل هلوق لوقلاف . الصتم هلكام ءانثتسا ريغب مسقلاب رقي
 . ايعدم ناك هلكأم همسق هنأ ىعدا مت تكسو مسقلاب رقأ ناو

 نأو ًادالو ا كرتو تام لجر نعو ير اوحلا ييأ ب اوج : ةلاسم

 ةمسق الب . مهدلاو هفلخ يذلا لاملا نم ءزج مهنم دحاو لك ذخأ هدالوا

 ناسنا لكو .نوغلاب مهو لودع لاملا ق مهنيب لخد الو مهنيب يرجت
 حلصا نم مهنم هب فرعو هيلإ بسنو لاملا نم ائيش زاح دق دالوالا نم
 فلخو لجر تيملا لجرلا دالوأ نم تام نأ ىلا لسف نم مهنمو ءزجلا
 اوحصاو مهدج هفلخ ي ذلا لاملا مهل مسقي نأ اوبلط مهن أو نينيا اضبأ

 مهدلاو نأ هدي ق يذلا لاملا حلصا يذلا جتحاو مهدج لامب كلذي ةنيبلا

 كلذ دالوا نم يقب ناك ناف تفصو ام ىلعف . هتجح تتامو .تام دق

 ةنيدبلا رضحأو لوألا تيملا هفلخ يذلا لاملا اذه مسق بلطو دحأ تيلا
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 لاملا اذه نا اولاق دقف . مسق لاملا اذه ف يرج هنا نوملعيام مهنا

 دهشت نأ الإ لاملا نم دالوالا نم دحاو لك زاحام ىلا رظني الو . مسقي

 ناو لاملا نم هزاحو هوبآ ذخآ امب يضر دق مهنم دحاو لك ناك نإ ةنيبلا

 اميف ةجح مهدالوأل نكي مل مهلك اوتام دق لوألا تيملا لجرلا دالوآ ناك

 مهفاف هيبأ دي يف امب كردأ امب ىلوأ مهنم لجر لك ناكو مهدالوا ديأ ي
 اوتام اذإف .ايح مهنم دحأ مادام لوألا تيملا دالوأل ةجحلا امناو .اذه
 نم ناك امالا مهنم هيبأ دي يق امب ىلوأ مهدالو نم دحاو لك ناك مهلك

 كلذ يف عرش تيملا دالوأ دالوألاف مهنم دحاو دي يف نكي مل عاشم لام

 .مهئابآ ثيراوم ىلع عاشملا

 نم ائيش ةثرولا ضعب اعداف مسق دق لاملا نآ ملع اذإو : ةلأسم

 يعدملا ىعد مسق دق هنأ ةترولا ضعب اعداو . مسقي مل هريغ دي يق لاملا

 . مسق دق لاملا نا ةنييلاي

 هتصح دحاو لك زاحو امهنيب اضرأ ناكيرشلا مسق ناو : ةلاسم
 .مسقلا هيلع زحي مل .ائيش ةصحلا كلت يف نأ رخآلا اعدا مت ةرمثو
 رخآلا اعدا مث لاملا مسق ىلع ارراقت اذا هنا يعم لاق .هيف لوقلا نوكيام
 ناكو .هدي يق امب ىلوا اذه ناك مسق هيف زجي مل اذه دي يق هنم ائيش

 . ةنيبلا هيلعو ايعدم رخآلا
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 مهتداهشو ماسقلا ق نورشعلاو عساتلا بايلا

 مهم احعطو مهن اركو

 وأ مامالا نوكنب نأ الإ سانلا ني مسقلا ىلع ءاركلا ذخأ ماسقللو

 اميف رظنلاو . سانلا نيب مسقلا ىلوتي نم هلودع نم بصن دق يضاقلا

 نم كلذ ىأر اذإ . نيملسملا لام تيب نم مهللع حازاو مهنيب رجش
 هرجأ هئانع نم ناك ام مساقلل ري مل نم ضراع اذاف . نيملسملا حلاصم

 ىلاعت هتنا لوق كلذ باجيا ىلع انتجحو هيلع انليلد ناك .ليلدلا بلطف

 روكذلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع مامالا مساق رجأو .اهيلع نيلماعلاو
 ىلع ناك امبر هنأل ةرجالا ف ءاوس ليلقلاو بيصنلا ريتكلاو تانالاو
 ددع ىلع رجألا امناو .ريتكلا بيصن نم اباسح دشأ ليلقلا باسح
 هرمأب موق نبب ةمسق ىلع هامساق دهش اذإف .رادلاو ضرألا باحصأ

 نم ةزئاج امهتداهش ناف هبيصن نوتسا دق مهنم ناسنا لك نا دهشو
 كرشا مامالا نآ لبق نمو ائيش كلذب امهسفنا ىلا نارجيال اهنا لبق
 ناو .امهنيب ةمسقلا نم ايلو اميف سانلا ىلع نيدهاش انوكيل امهنيب
 رماي نأ هل يغبنيال مامالا نإف ةمسقلا يف اطلغ امهنا امهيلع دحا اعدا
 ةمسقلابي ادهش ناف . نيمساقلا ةداهش زيجي هنكلو ةمسقلا ةداعاب

 ميقأ انا اعدا يذلا لاق ناف مامالا اهاضمأ طلعلا نم اعدا ام ربغ ىلع

 عم ةنيبلا ىلا الو هلوقت ىلا مامالا تفتلي مل اطلغ دق امهنأ ىلع ةنيبلا
 ول مامالا نأل هقح قح يذ لك امهاطعاو ةمسقلاب نيدهاشلا ةداهش
 اضيا ءاكرشلا ضعب اعداو ةينات مسق مت . طلغلا ءاعداب كلذ زاجا

 زيجي هنكلو ضقني الام اذهو اضيا ةمسقلا دري نأ مامالا ىلع بجول
 لاقو . ةلوبقمربغ ارتاهت اهدعب ةنيب لك لعجي مت . نيمساقلا ةداهش
 مهنا كلذو ىعداام ىلع ةنيبلا لئس طلغلا اعدا اذإ نيهقفتملا ضعب
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 يف مهلوق سيلو . هدحو هتداهش زوجتال اولاقو ادحاو نيمساقلا اولعج
 . مهيلع ضقنلا نم انغرف دقو ءيشب كلذ

 ني نامسقي نيمساق ذختي نأ يضاقلاو مامالل يغبنيو : ةلأسم

 الو امهتداهش ةزئاج نيلدع نيملسم نيلجر مهرودو مهضورأ سانلا
 يق نيدودحم الو نيبتاكمالو نيدبعالو . نييمذ نيمساق لعجي نآ يغبني
 كرشا امهراتخا اذاق . هتداهش زوجتال هنأ انركذ نمم دحا الو . فذق

 اميف سانلا نيب انوكيلو . اعيمج هامسق ءيش نم هامسق اميف امهنيب
 لجر ىلع اوحلطصا موق اميأ نكلو امهيلع سانلا لوق زيجنالو هامسق

 مهضعب نوكيال نآ دعب كلذ زيجي نأ مامالل يغينيف مهنيب مسقي

 الدع هيلع اوحلطصا يذلا نوكي نا دعيو . ايئاغ الو . ًاربغص

 . مهنيب مسقي نا هرمأي نا مامالل يغبنيف

 مسقلا كلذ رضحي ملو امهنيب الام نالجر مستقا اذإو : ةلأسم
 رخآلا امهدحأ دجح مت كلذب ايضرو امهنيب ىلاعت هنلا دهشاف لودع
 وهف هتنا نيب و امهنيب اميف امأو . ةنيبلاب الإ زوجيال مكحلا ي هناف
 .زئاج

 ماتيألا نيب مسقي نا مسقلا ق زوجي هنا : دمحم وبأ لاقو : ةلأسم
 ق كلذكو . نىدلا ق ءايلوأ اونوكي مل ولو سانلا نم تاقتلا بايغألاو

 ءايلوأ تاقت اونوكي مل ولو . عويبلاو قوقحلاو . لاومألا ىلع تاداهشلا
 . مهتداهشب مكحي مكاحلا ناف . انموق نم اوناك ولو

 هنأ الاقو موق نيب الام امسقف نبمساق مكاحلا ماقأ اذإ و : ةلأسم
 هيف نأ هنيب ءاكرشلا دحأ ماقأو هيف طلغ الو هقح مهنم دحاو لك ذخأ دق

 وهو .انيلا بحأ وهو مسقلا هيف درو . امهتداهش زاجأ ضعبف اطلغ
 دوهشلا ةداهش لبقتال لاق نم لاقو .دجوي اميف اضيأ رتؤملا يبأ لوق
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 .اضيأ يراوحلا يبأ لوق وهو نيمساقلا ةداهش لبقتو .طلغلا ىلع

 طلقلا حص اذإ رثؤملا وبأ لاق . ذخان لوقلا اذهب يراوحلا وبأ لاق

 .مسقلا ضقن نيدهاشلا ةداهشب

 ىلع ماسقلا ةداهش زوجتو رفعج يبأ نم باتك نمو : ةلأسم
 اذه انمسق انا نامساقلا دهش ناو رعقج يبأ عماج نمو . اومسقام

 ىل ع دهش نم لك كلذكو . امهتداهش تطقس ءاكرشلا ضعب ركناو لاملا
 ناطلسلا امهماقأ دق نامساقلا ناك اذا :يراوحلا وبأ لاق . هسفن لعف
 نمو.انظفح اذكه . امهماقأ دق ناطلسلا اذه امهلوق لبق مسقلا كلذل
 هل همسق هنا ركذي ملو . نالفل هنا مهسب مساقلا دهش اذإو هريغ
 . ةزئاج هتداهشف

 لاق نم لاقف يضاقلا اهلبقيا ماسقلا ةداهش يق اوفلتخاو : ةلأسم

 الا زوجت الو . كلذل يضاقلا مهلعج ولو . مهلعف ىلع مهتداهش زوجتال
 اومسقام ىلع ماسقلا ةداهش زوجت لاق نم لاقو . ماسقلا ربغ ةداهش
 .مكحلا ةلزنمب مسقلا نأل مسقلاب مهرمأو اماسق يضاقلا مهلعج اذإ
 اذإ هلاح ىلع الدع ناكو همكح نع لزع اذا يضاقلا ةداهش اوزاجا دقو
 لثم العف سيل هنأل هنم لعف وهو هئاضق يف هربغ دهاش هعم ناك
 ءانما مه امنا ماسقلا كلذكو . يواعدلا نم . سانلا نيي يرجيام

 . نيعدملاب سيل دوهشو

 ىنعداف لام مهنيب ناك اذإ ءاكرشلا ي :دمحم وبا لاق : ةلأسم
 اودهشف . مكاحلا دنع ادوهش كلذ ىلع رضحاو اومسق مهنا مهنم دحاو
 همهس ىلا مهنم دحاو لك راص دقو .امهس اذكو اذك ىلع مهنيب هانمستق انإ

 . هومسقق نيذلا مه اوناك اذا نودهشي فيكف تلق .زوجتال مهتداهش نأ

 راصو .امهس اذكو اذك ىلع مهلام هومستقا موقلا ءالؤه نا نودهشي لاق
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 عضوم يق مهتداهش تلطب فيك مهفاف .همهس ىلا مهنم دحاو لك

 . اومستقاو هانمسق نيظفللا فالتخال

 موقلل مسقي لجرلاو نيضرالا نومسقي نيذلا رجأ هركيو : ةلأسم
 نبملسملا نم زاجأ نم راجأ دقو لاق هربغ نمو . ارجأ كلذ ىلع ذخاي

 نم كلذ سيلو .لمع كلذ نأل باسحلا ىلع ةرجألا ذخأو ماسقلا هرجأ

 . ميلعتلا

 هومسقف ائيش مهنيب نومسقي الاجر اوعد ءاكرش نعو : ةلأسم

 يف مهيلع ملعأ ال لاقال مأ كلذ زوجيأ . مهعم هنولكأي اماعط مهومعطأو
 نم مهومعطا اذإو . فيحلا ءاجر ضعب نم ةوشر نكت مل ام اساب كلذ

 ءيش الو مهل زئاج ةرجألاب نومسةي نيذلاو . زئاجف ماركالا قيرط
 . ملعأ هتناو كلذ يق مهيلع

 زوجي ۔ هتنا همحر نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 نأ ماسقلا نم كلذ ريغو ليخنلاو نيضرألا سانلا نيب نومسقي نيذلل
 ا ءاكرشلا سوؤر يلع لعجلا نوكيو هل مسقي يذلا ىلع لعج اوذخاي
 . مهماهس ردق ىلع

 يق نا ملعأ الف ائيش موق نيب اومسق اذإ ماسقلاو : ةلاسم
 " ىلع ًابابحتسا كلذ نم ءيش عقو ناف .اصن الو ةنس مهماعط

 الىلق ن وكيب دق مسقل ١ ن ألو 4 . حييقي سيلو نسح كلذق . مهل م ارك الا

 . هماسق لغشي ام اريثكو
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 اهتابثأ ف ةجحلاو ةعرقلا يف نوثالثلا بابلا

 ةتس نبيب عرقأو . هئاسن نيب ةي يبنلا عرقأ : لينح نب دمحأ لاق

 نوملكتي :دانبز وبأ لاق .امهتسا نيلجرلل مالسلا هيلع لاقو . نيكولمم

 هلوق هباتك نم نيعضوم يق هباتك يق ىلاعت هنلا اهركذ دقو . ةعرقلا ق
 لقكي مهيأ مهمالقا نوقلي ذإ ىناهت لاقو نضحدملا نم ناكف مهاسف

 يذ مسا ةعقر لك يف بتكيو اراز ةى..د عاقر لعجت يعفاشلا لاقو .ميرم

 مث ةيوتسم نيط قدانب يف لعجت مت . مهءامسأ بعوتسي يتح مهسلا
 اهيلع ىطغيو باتكلا رضحي مل لجر بوت يف يقلت مث اليلق فجتسي
 هيلا عفديف اهبحاص نم رظنيو هقدنب .جرخيف هدي جرخي مت هبوت
 ول لاقهناةێتي هنلا لوسر نأ تبثو . ذفنت ىتح هيلع عرقأ يذلا ءزجلا
 .اوعرتقا يأ . اهيلع اومهتسال لوألا فصلاو ءادنلا ام سانلا ملعي

 عرقأ . ةريثك رابخأ فو ةينامث وأ ةعبس هوجو يف ةعرقلا تءاجو
 هيلع لاقو .نيكولمم ةتس نيب عرقأ دق هنا يورو هئاسن نيب ةلي يبنلا
 دودحب مئاقلاك اهيف مئاقلا مالسلا هيلع لاقو امهتسا نيلجرلل مالسلا
 مالسلا هيلع تبثتو ةنيفس ىلع اومهتسا موق لثمك اهيف نهادملاو . هتا
 . امهيلع اومهتسال لوألا فصلاو ءادنلا ق ام سانلا ملعي ول لاق هنا

 فشكنا امل لاق يتوملل نافكالا يف ةعرقلا لمعتسا ريبزلا ثيدح قو
 ةيفص ناق نيملسملا نم بيصأ؟ نم ببصا دقو دحأ ىلع نوكرشملا

 نم اليتق هبنج ىلا اندجوف لاق . ةزمح اهيف نفكيل نيبوتب تءاج
 رخآلا نم عسوأ نيبوتلا دحا اندجوف بوت ةزمحل انلقف راصنالا
 يقو .هل عقو يذلا بوثلا يف امهنم دحاو لك انفك مت امهيلع انعرقاف
 يف نومصتخي ايلع اوتأ نميلا لهأ نم رفن ةتالث نا مقرأ نب ديز تيدح
 نوسكاشتم ءاكرش متنا لاقف دحاو رهط يق مهل ةمأ ىلع اوعقو دلو
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 لكل هيبحاصل هيلعو دلولا هلف مكنم عرق نمف مكنيب عرقم يناو
 لوسر كحضف عرقا نمل هلعجف مهنيب عرقأف ةيدلا ثلت امهنم د دح حاو

 . هذجاونو هسارضا تدي ىتح ةي هنلا

 لهأ فالتخا قو لكشملا رمألا ف ةزئاج ةعرقلاو : ةلأسم

 نمف مهنيب عرقيف لوألا ق مهنم دحاو لك هقحتسي اميف قوقحلا
 لصالاو .ثلاثلا مت يناثلا مت . ءيشلا كلذب هل مكح ةعرقلا هل تجرخ
 ف لعجيو عاقر يف بتكي هنا ةي هتنا لوسر اهلعف يتلا ةعرقلا يق

 قدانبلا نوكتو هانعم نم ءيش ناكام وا عمش وا نيط نم قدانب
 مل يذلا لجرلا يطعت مث لجر مسا ةعقر لك يف بتكيو ةيواستم
 همسا عقو نمق ةمسقملا لاومالا ىلع اهحرطيف عاقرلا ةيوست رضحي
 ةتسلا ديبعلا ق تناك ةعرق لوآ ليقو . ةعرقلا اذكهف هل وهف ءيش ىلع

 ةيم هتنا لوسر مهنيب عرقاف اوقتعا نيذلا

 اهب لمعي فيك نوملسملا اهركذ يتلا ةعرقلا نع هتلأسو : ةلاسم

 يق بتكيو لوا ةدحاو ف بتكي ساطرقلا نم عطق ثالث ف بتكي لاق .
 مث وحنلا اذه ىلع عبار ىرخأ قو .تلات ىرخأ ف بتكيو ينات ةدحاو

 رمؤي مت نيجعلا نم ةقدنب ف لعجتو ةدح ىلع نهنم ةدحاو لك يوطت
 هل جرخ نمق ةقدنب نيعراقتملا نم دحاو لك عفديف يطعي نا ناسنا
 . ةفصلا هذه ىلع .ثلاتلا مت يناتلا مت لوأ وهق لوألا

 كلذ ربغ نم مكاحلا رمآ ميتي مهيفو لام ق ءاكرش نعو : ةلاسم

 ميتيلا ةصح ءاكرشلا مساقي ةقث الجر نيملسملا ماكح نم مكاح دليلا

 نم دلبلا ءاحلصو ءاكرشلا هعمو جرخ هماقآ يذلا ةقثلا لجرلا ناو

 اومرو اهيف نيغ الو ماهسلا لدع اوأر و لاملا اومسقو . ادعاصق ةتالتلا

 ٥ ار ب بصنت ميتيلل عقو و .هي يضر و ًاينصت كيىرش لكل عقوف مهسلا

 قح يذ لك ذخأ و ًادبج ةمسقلا يق الكو مكاحلا هماقا يذلا ةقثلا
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 متتا اذه ضقن ءاكرشلا دحأ بلطو . اولقانتي ملو هل عقو يذلا هقح
 ببسل ةلقانملا تعنتما وأ ةلقانمال ذا ضقتنت مأ تبثتو ةمسقلا هذه
 ةمسقلا نا هيلع لمعأو هظفحاام ىلع يدنع هباوج . بابسألا نم

 تيمرو مكاحلا لبق نم ليك وا هيبأ يصو نم تناك اذا . ميتيلل
 اهيف نبغال مهسلاب ةلدتعم ةمسقلا نأ لودعلا يأر ندعب نم ماهسلا
 مسقلا ناك اذإ انظفح اميف ةمسقلا درت امناو .هيف ريغال مات مسقلاف
 مهس جرخ اذا اذهق هييأ نم يصولا الو مكاحلا يأرب ال لودعلا يآرب

 مسقو مسقلا در اديج نكي مل ناو مسقلا متو كلذ هلف اديج ميتيلا
 مسقلا نكي مل ناو- هللا همحر يلع نب ىسوم نع اذه اندجو دقق . ةينات

 .ملعأ هللاو ريغ الو . ةعجر الو هيف در الف هيبأ نم يصولا وأ مكاحلا رمأب

 .ةلقانم الب ةمسق تبتتأ ةلقانملا نيأف تلصح ةمسقلا ليق نإف
 لقتني الف اذه ريخ اذإ رايخلا مسق يف نوكت نسلالا ةلقانم هل انلق
 عقو نم لكف ماهسلا يمر امأو . ةنيبب ظفلب الا اذه ىلا اذه بيصن
 ال لدتعم مسقلا اوأرو لودعلا اهمسق اذإ همهس هل تبت ءيش همهس

 هللا هقزري لكو هرك ولو هل عقوام همزلي لكف . مهسألا اومرو . هيف ريغ
 هنا هنلا مهمحر انباحصا نع رثألا نم انظفح دقو . هقزرام هيلا لقنيو

 ولو هرك ولو همهس مزلبو مسقلا دري نا دحأل الف ماهسلا تعقو اذإ
 لاق ناو .ههركب هل عقو يذلا همهس تبثي مل ةلقانملا ىلا ةجاح تناك
 نم وا باتكلا نم اهوتبتا ةعرقلا الو ةيمر الو مهسلا فرعن ال انأ دهخأ
 هلوق نبعضوم يق باتكلا نم اهتحص ليلد هل انلق . رثألا نم وأ ةنسلا
 ذا مهيدل تنكامو : ىلاعت لاقو . نيضحدملا نم ناكف مهاسف ىلاعت

 مهيلعو هنلا ءايبنا نم اذه تبت اذإو . ميرم لفكي مهيأ مهمالقا نوقلي
 سانلا ملعي ول ةلي هلوق ةنسلا نمو . اوهرك ولو ةفاكلا ىلع زاج وهف
 ةتس نيب عرقا هنا تبتو . امهيلع اومهتسال لوألا فصلاو ءادنلا يام

 لاقو . نيكولمم ةتس نيب عرقأ هنأ يورو . هئاسن نيب لاقو . نيكولمم
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 فشكنا امل نيببوثب تءاج ةيفص ثيدح يقو امهتسا نيلجرلل ةلي

 اليتق هبنج ىلا اندجوف تلاق . ةزمح اهيف نفكيل دحا موي نوملسملا
 نيبوتلا دحأ اندجوف بوت يراصنأللو بوت ةزمحل انلقف راصنالا نم
 يذلا بوثلا يف امهنم دحاو لك انفك مث امهنيب انعرقاف رخآلا نم عسوأ
 ايلع اوتأ نميلا لهأ نم رفن ةثالث نا مقرأ نب ديز ثيدح يقو . هل عقو
 ءاكرش متنا لاقف دحاو ريمط يف ةمآ ىلع اوعقو دلو ق نومصتخي

 هيلعو دلولا هلف مكنم عرق نمف مكنيب عرقم يناو . نوسكاشتم
 عرق نمل هلعجف مهنيب عرقاو . ةيدلا ثلت اهنم دحاو لكل هبحاصل
 نم ةعرقلا توبت ليلد اذهف . هذجاون تدب ىتح ةي هنلا لوسر كحضف
 الو اندجو الو انعم حصي ةنلَتَع ييناا باحصأ نعو . ةنسلاو باتكلا

 تبت مهس هل عقو نم نأ انمكحو انذخأ اذهبف اهضقن الو اهدر انيأر

 هللاو هئاضرب هبحاص نم ةضياقمب الا هريغ ذخأي الو .دريالو هل
 .ملعأ

 نم اضرأ يرتشا لجر مسقلا ف اضيأ رثؤملا يبأ نع : ةلأسم

 نا يرتشملا هيلإ بلطو اهعبي نا يبأف ةصح مهنم لجرل يقبو . لجر
 لاق .هب عنصي فيك يبأف هعرازي نا هيلا بلط و يبأف همساقي
 ذخايف تومي وأ همساقيو هيلع عفريو هبلطي يتح ضرذال ضرعتيال
 . رحبلا عطقيف بيغي وأ كلذب اليكو لكويف بيغي را ةمساقملاب هتثرو
 . هتبيغب ةنيبلا مكاحلا دنع يرتشملا ماقا رحبلا عطق اذاف . لكوي الو

 اذك ىلع امهنيب نالقلو نالقل ضرألا هذه نا ضرالا ىلع ةنيبلا ماقاو
 بئاغلل مكاحلا ميقي مت امهنم دحاو لكل مك ةنيبلا ىمستو اذكو

 مدق ناف مدق اذا هتجح بئاغلل ينثتسيو . يرتشملا مساقي اليكو
 مسقلا ىضم يرتشملا ةجح اهب لطبي ةجح هل نكت ملو مسقلا ركناف
 رما مسقلا ف نبغب جتحا ناو . الدع مسقلا ناك اذا ضقني الو . هيلع

 نبغلا در شحاف نبغ هيف ناك ناف .مسقلا ف رظني نم مكاحلا
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 ضقني مسقلا ضقن بلطي يذلا ةصح نأ نيبتب ناك اذ .شحافلا
 شحافلا نبغلا وهف كلذك ناك اذاف .مسقلا لدع وا اهلك اهرشع رادقمب
 مسقلاف كلذ نود ناك ناو . لودعلا ىلا هب دري مسقلا هب ضقني يذلا

 متي له . ةمساقملا دنع رياخ بئاغلا ليكو ناك ناف تلق . ضقنيالو مات
 مهسلاب الإ مسقلا زجي مل مكاحلا لبق نم ليكولا ناك نأ لاق . مسقلا
 كلذ عفري مل نإو . عضقن مكاحلا ىلإ كلذ عفر اذإ . ةرياخملا تضقتناو
 . ضقتنا هضقن ناو مت مسقلا متأ ناف . بئاغلا مدقي ىتح مكاحلا ىلإ
 لعج ناك نا لاق. ةمساقملا ف بئاغلا لبق نم ليكولا ناك نإف تلق

 .تقصوام ىلع اشحاف انبغ نكي ملام ‘ هيلع زاج هلكو موي ةرياخملا هل
 لبق نم ليكولا ةلزنمب وهو هيلع زجي مل . ةرياخملا هل لعجي مل نازو
 متاف بئاغلا مدق يتح مسقلا ضقني مل نإف تلق .اذه ف مكاحلا
 اضقتنم هلصأ ناك مسقلا اذه لاق . ضقني نا رضاحلا دارأف .مسقلا
 ناو . ضقتنا بئاغلا همتي نا ليبق رضاحلا هضقن نا لاق . همتا الف

 همتي ىتح رضاحلا هضقني مل نإو متي مل كلذ دعب بئاغلا همتا
 بئاغلا متأ ناف تلق هضقن هل نكي ملو رضاحلا ىلع زاج بئاغلا

 نإف تلق :معن لاق هآر اذا هضقني نا هل له هري ملو ةغلب نيح مسقلا
 فراع وهو .ةيلع متيأ همتأف امهنم دحاو لكل عقوام هل فصو

 دحاو لكل عقوام ةفرعمب رقآ نا لاق . هيلع متي له لبق نم ضرألاب
 تلق . هضقن هلف ةفرعملاب بئاغلا رقي مل ناو . هيلع مت ةمتاف امهنم
 بئاقلا ناك نا لاق . انا هضقن دق رضاحلا لاقف هري ملو . همتا نإف

 متأ دقو رضاحلا ضقن نإو . رضاحلل ضقن الف متأو ةفرعملاب رقأ
 بئاغلا رقأ ولو تلق . مسقلا ضقتنا ةفرعملاب رقي ملو . بئاغلا
 ملعأ هللاو معن لاق . مسقلا ضقتنا رضاحلا ضقنام دعب نم ةفرعملاب

 .باوصلاب
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 نايب نم نبعبرالاو يداحلا ءزجلا ضارعتسا مت ققحملا لاق

 نب ملاس نب رماع طخب ىلوالا نيتخسن ىلع اضورعم عرتنل ١

 . يساورقلا رماع

 نب نافلخ طخب ةيناثلاو ةيرجه ١١٨٠ ماع اهنم غرف

 يلي نيملاعلا بر ةتدمحلاو ةيرجه ١٢٣٨ ماع اهنم غرف

 ها١ا ٤٠٤

 ٦ /١٩٨٤/٨م

س ١٤٢
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 نوعبرألاو يداحلا ءزجلا سرهف

 : لوالا بابلا

 : يناحملا بناسبسلا

 : اتنلاسشللا ابنالا

 : عسبا رسلا باسحلا

 : سماخلا ابنالا

 : سداسلا ابنالا

 : حسياسحلا ابنالا

 : نمم احلا باحسلا

 : عحسساحتلا بالا

 : رتاسلا ابنالا

 : رشع يداحلا بابلا

 : رشع ىناخلا بابلا

 : رخع تلاتلا باصملا

 : رشع حسبارسلا بناسبلا

 نا دبلا
 ةدايزلا نم هيف ءاكرشلا مزليامو تاكرتشملا ف

 .ةفاضملا

 مهريغو ماكحلا نم هيف لوخدلاو مسقلا يق

 .مهعم روضحلاو
 لمحو كرتشملا لاملا ف مهسلا حرطو مسقلا ةفص ي

 ةرضح ريغب اهمسقو ضرالاو لخنلا نم لاومالا
 .لودعلا

 .ءاكرشلا ضعب ةصحل يرتشملا ةمساقم يق

 وأ هربغ وأ نايسن وأ طلغ هيف ناك اذا مسقلا ف

 ۔.ضقتنيامو تبثيامو ماهسلا ضعب يفخ

 .ناويحلاو ضورعلا مسق يف

 لبق ءاكرشلا نيب لخنلا سوؤر يف ةرمثلا مسق يف
 .هدعي وأ كاردلا

 وذ رجش وأ عرز اهيف تناك اذإ ضرالا ةمسق يق
 .كلذ هيشأ امو رئي وأ دروم وأ قاس

 .عيبؤ مسق نم اهيف زوجيامو لزانملا مسق ي
 ةلاحفو لقىبو لصي نم رجشلاو لخنلا ةمسق ق

 الامو همسق مزليامو اتابن هكرتو ضيغ نم لخنلا

 .تبثيالامو تبثيامو لسفلا عفر طرشو مزلي
 .ءاملا ةمسق ق

 مسق نم اهنم زوجيامو رابآلاو ضرالا ةمسق يف

 .زوجي الامو
 وأ ةيصو وأ نيد تيملا ىلع ناك اذإ لاملا مسق يق

 .ةملظم وأ لتق نم ةيانج

 فرعيال دحال ءيش هيف ناك اذإ لاملا ةمسق يق

 . هعضوم
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 نوعبرألاو يداحلا ءزجلا سرهف عبات
 نا دبلا

 هيف رمع دق ءاكرشلا دحأ ناك اذإ لاملا ةمسق ف :رتم سماخلا بابسلا

 .هربغ وا لسف وأ ءانب نم رامع

 .بارخ هيف ناك اذإ لاملا ةمسق ف :رتم سداسلا بابللا

 طرتشي مل اذإ لزانملا و ضرالاو لاومالا ةمسق يف :رتم عباسلا بابلا

 .رئب الو دروم الو ىقسم الو قيرط اهل
 مدع وأ ميتي وا بئاغ هيف ناك اذإ لاملا ةمسق ف :رشع نمالا باسبلا

 .رامثلاو لصالا يف همساقي نم كيرشلا
 .كلذ ريغ وا يصو وأ ليكوب ميتيلل مسقلا يف :رخع عساستسلا بابلا
 .اكيرش ناك اذإ مجعالا ةمساقم يف :نورشعلا بابلا

 مسق فو لمح ةثرولا ف ناك اذإ لاملا ةمسق يف :نورشعلاو يداحلا باسبلا

 .هدالوأ نبب هلام دلاولا

 دلاو هل ناك يبص ءاكرشلا يق ناك اذإ لاملا مسق يي :نورشعلاو يفاشلا بابلا

 .دلو هل نكي مل وأ

 .زوجي الامو زوجيامو مسقلا يف ةلاكولا ف :نورشعلاو تلاطشلا بابلا

 .ةمسقلا دنع مهماهس ءاكرشلا فيلات يف :نورتعلاو عبارلا بابلا

 .ةمسقلا نع ءاكرشلا دحا عنتما اذإ مسقلا يف :نورتعلاو سماخلا بابلا

 ليبسلل هتصح ءاكرشلا دحأ لعج اذإ لاملا مسق يف :نورمتعملاو سدلا باسبلا

 .ةمساقملا نم مزليامو

 .هدالوا بيب هلام دلاولا ةمسق ف :نورعلاو عباطلا بابلا

 .مسقي مل لاملا نآ اوعدا اذإ ةثرولا ف :نورتعلاو نماشلا بابلا

 .مهماعطو مهئاركو مهتداهشو مسقلا يف :نورشعلاو عساتلا بابلا

 .اهتابثا ف ةجحلاو ةعرقلا ف : نوستالشتلا بابلا

 س ١٤٤
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 ميحرلا نمحرلا هتنا مسي

 كلذ هبشأ امو ابرلا يق باب
 .ابرلا مرحو عيبلا هتلا لحاو ىلاعت هتنا لاق .دمحم يبأ عماج نمو

 .ةلي يبنلا نع يور ام ىلا دحاو لك عجرف ابرلا ىنعم يف سانلا فلتخاو
 .بعشلاب ريعشلاو .ربلاب ربلاو .ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا لاق هنا
 .ىيرأ دقف دازتسا وا داز نمف .ءاوسي ءاوس حلملاب حلملاو .رمتلاب رمتلاو

 اميفو لاكي اميف نيئيش يف وهو همرحام .ةي يبنلا ركذ دق موق لاق دقو
 هيلع صني مل وأ هيلع صن امم نزوي وأ لاكي امم ءيش لكو نزوي
 .نزولاو ليكلا ف لخدي امب .ةي كلذ نع ىهني هنأل هيف ابرلاف .هنيعب
 لاقو .يرلا باحصأ ةلع هذهف ابرلا هيفف .هريغ وأ ماعط نم ءيش لكو

 نزويو لاكي اميفو .هنيعب ةني يبنلا هيلع صن اميف ابرلا يف ةلعلا موق
 نود ةي يبنلا هنيب اميف ابرلا موق لاقو .لكؤيام رئاس وأ ماعط نم
 ىرج وحنلا اذه ىلعو .ةلي يبنلا اهركذ يتلا سانجألا ةتسلا نم .هربغ

 تناكف } ضرألا تتبنا اميف ابرلا لعج نم مهيفو انفالسا نيب فالتخالا

 ربتعي نملو سايقلا افن نم جتحاو .معأ اهنأل لوقلا اذهب لاق نمل ةلع هذه
 ىلع رصتقاو .صنلا ىنعم نم عويبلا نم مرح اميف .ةي يبنلا لوق
 لاقو ابرلا مرحو عيبلا هللا لحاو ىلاعت هتنا لوقب جتحاو هريغ نود روكذملا
 هجرخأ امم وهو .اصاخ ابرلا مرحو .امومع عيبلا هنلا لحأو لجو زع هلوق
 لحأ لجو زع هلوق ناك ولو مهل لاقي .ةنسلاب عيبلا نم حابملا ةلمج نم
 نوكي نا بجول .ةنسلا هتصخام الإ دقع لك ف لضافتلا حيبي عيبلا هئلا

 امهدوجوو نيرهاظلا يواست لضافت نم اعنام ابرلا مرحو ىلاعت هلوق
 ميرحتب لالدتسالا نوكي نأ بجاولا لب دحاو قسنو دحاو قايس يق اعم
 لضافتلا ةحابا ىلع لالدتسالا يق .ىلوأو حصأ لضافتلا ميرحت ىلع ايرلا
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 دحاولا سنجلا ف لضفلاو ةدايزلا وه ةغللا يق ابرلا نأل عيبلا ةحاباب

 نأ وه اميف مهنيب فالتخالا ىرج يتلا مهلوصأ ىدحاو .قيفوتلا هتنابو
 .ةني هيبن ناسل ىلع لتم ىلع الثم الإ ربلاب ربلا عيب مرح امل هركذ لج هنلا
 مهعم زرألا نأل .لثمب لثم الا زرألاب زرألا عيب ميرحت نيسياقلا دنع بجو
 زرألا راص اهلجأ نم يتلا ةلعلا ف نوفلتخم كلذ عم مه مت ربلا ىنعم يق

 لاقو .نالوكام امهنأ لجأ نم ناقفتم امه مهضعب لاقف .ربلا ىلع ًاسيقم
 .نالوكام ناليكم امهنأل لبال ضعب لاقو .ناليكم امهنأل لب ال مهضعب
 امهنأل لبال مهضعب لاقو .نارخدم ناتاتقم امهنأل لبال مهضعب لاقو
 هةنابو اهيلع دمتعا يتلا يناعملا هذه ىدحإ ابرلا ةلع لعج لكو .نايكزي
 .راخدالاو تايتقالا وه امنا ابرلا ق ةلعلا نأ ىلإ بهذ نمف .قيفوتلا
 .ةرخدم ةتاتقم اسانجأ ركذ امل .ةلي يبنلا نأ لاق نأب كلذل جتحاو

 كلذ نم نودأو .ربلا وهو امهنم تاتقي ىأرام الغأ ركذف ركذلاب اهصخو
 ملع مهتيذغأ يف هب عافتنالاو .مهتاوقا حالصال هنورخدي يذلا حلملا وهو
 عم ربلا هركذ دعي حلملا هركذو .هنودأ ىلا هعوجرو توقلا الغأ هركذي

 .رخدملا تاتقملا يه امنا ةلعلا نأ ىلع دعبلا نم امهنيب امل توافتلا
 يبنلا نأب جتحا لوكأملا ةلعلا نا ىلا بهذ نمو .ركذلاب هايإ هصيصختيو

 وهو اهنم لوكأملا الغأ ركذو .ركذلاب اهصخو .لوكأملا سانجأ ركذ امل .ةل

 ربلا ركذ دعب نم حلملا ركذ ىلا هعوجر نأ كلذب ملع .حلملا وهو هنوداو ربلا
 هصيصختل سنجلا وهو .لوكأملا ةلعلا نأ ىلع توافتلا نم امهنيبام عم

 ىلا بهذ لوكأملا ابرلا ميرحت يف ةلعلا نأ ىلا بهذ نم جتحاو .ركذلاب كلذ
 اهيف قلعتيام كلذ يق ةلعلا نأ ىلإ بهذ نم جتحاو .اضيأ ىنعملا كلذ لتم

 بوجو اهيف قلعتي سانجأ رمتلاو ريعشلاو ربلا نا بجوف ةاكزلا بوجو
 برقل للعلا هذهو .هركذ اميف هدنع ةلعلا نوكت نأ بجوف . ةاكزلا

 لاق نمل ججح اهلكف .ضعب نم صخأ اهضعب ناك ناو ضعب نم اهضعب
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 ميرحتلا يف ةلعلا نأ ىلإ انباحصأ نم بهذ نم كلذكو .ةربعلاو .سايقلاب
 تبثأو هميرحتب ةعيرشلا تدرو امل ناك هنا تتبنأ امب ضرألا تتبنأام
 ضرألا تابن نم اهلكو ةتسلا فانصألا .هذهب هيف ابرلا مسا ةلي يبنلا
 نزويام نآ ىلإ بهذ نم كلذكو .ضرألا يه ةلعلا نوكت نآ مهدنع بجو

 اهنمف فانصألا هذه ركذ ةلع لوسرلا ناك امل هنأل زوجنال نزوب امي

 نزوي امب نزويام كلذكو .زوجيال لاكي امب ناكف نزويام اهنمو .لاكيام
 فيك اوعيبق ناسنجلا فلتخا اذإ لاق هنا ةي يبنلا نع يور دقو .زوجيال
 ةيآ نأل قيفوتلاب ملعأ هللاو ليوأت احيحص ناك نا ربخلا اذهلو .متئش
 .هربغ امكح ةرهاظ بجوي ربخلا اذهو .رهاظلا يف امكح بجوي ابرلا

 نوكي وأ اهعم نوكي وأ ةيآلا امدقتم نوكي نأ نم ربخلا اذه ولخيالو
 صخام ضعبل ءانثتسا وأ اهل نايب وهف ةيآلا عم ربخلا ناك ناف ،اهدعب
 صيصختلا درو دقف اهضعبل خسان وهف اهدعب ناك نأو .اهتلمج نم
 ناينعم هروتعا اهلبق ناك نإو .اهل خسان وأ اهضرغل نيبم وأ اهضعب
 نوكتف .هيلع ةبترم نوكت نأ رخآلاو .اهب ًاخوسنم نوكي نأ امهدحأ
 يدنع بجوي رظنلاو .اهتلمج نم ربخلا هصخ اميف الا اهمومع ىلع ةيراج
 درو ربخلا نأل .نزولا ف نزويام ةلعو .ليكلا يف لاكيام ةلع نوكي نأ
 هللاو ةمألا نم قافتا وأ ملسم ربخ كلذ عنمي نا الا نزوبامو لاكنام كلذي

 اديع زاجا هنأ يورو .نيربعيب ًاريبعب عاتبا هنا ةتلك ةينم ىبنلا نع يورو . .ملعأ

 .نيترمتي ةرمت ةفدنح . وبأ زاجأو .ديب ادن هنا الإ مهنم قافتا اذهف .نيدبعب

 هضعب ناويحلا عيبي د يعق هاشلا زاجأو .نيتبحي ةيحو .نيسلقي ًاسلفو

 دارجلاو .ضعبب هضعب كمسلا عيب نم عنمف هلوق ضقن مث .ضعبب
 رقبلاو منغلاو لبالاف لكألا هتلع تناك ناف ناويح وهو ضعبب هضعب
 ةلع ىعفاشلا لاقو باتكلا نمو .ةيادهلا هتنا لأسنف اضيأ لكؤي ناويح

 تايتقالا ابرلا ةلع سنأ نب كلام لاقو .هريغ نود لوكأملا ق ابرلا

 سايقلاو باتكلا نمو .نزولاو ليكلا ابرلا ةلع ةفينح وبأ لاقو .راخدالاو
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 نيزيفقب ربلا زيفق مرح ىلاعت هتنا نأ كلذ لتمو هريغب ءيشلا هيبشت وه

 نيزيفقب زرألا نم زيفقلا نإ سايقلاب نولئاقلا عمجاف .ةي هيبن ناسل ىلع
 ةلعلا يق اوفلتخا مت ميرحتلا عقو يتلا هتلع يف هب يواسم هنأل هلثم مارح
 هنأل مرح امنا ربلا نأ موق معزف .يهام اهلجأ نم اهب ميرحتلا عقو يتلا
 زرألاو .لوكام هنا لجأ نم لبال :مهضعب لاقو ليكم هلتم زرألاو ليكم
 يق زرألاو لوكام ليكم هنأل ميرحتلا لبال :مهضعب لاقو .لوكأم هلتم
 تاقتقم هنأل ميرحتلا عقو لبال :مهضعب لاقو .هل يواسم نيينعملا نيذه
 هنأل ميرحتلا عقو نورخآ لاقو .هلتم بابلا اذه ف اضيأ زرألاو .رخدم

 .يكزي هلتم اضيأ زرألاو .يكزي

 لسع عيب يف ديقم هنأ نسحلا يبأ نع ديعس وبأ ركذو : ةلأسم

 ماعط هنأل لاق نم لاقو .ءافش هنأل زوجي لاق نم لاقف .ماعطلاب ةلخنلا

 ىلع لجرلا رخؤي نأ ابرلا لاق نم لاقو .ةرظن ماعطلاب ماعطلا زوجي الف
 عسي ابرلاو ابرلا نم كلذف .ائيش كلذ ىلع هل لحي نأ دعب هقح لجرلا
 هبكار نم اوآرب اذإ ءاملعلا نم ربي وأ هبكار ىلوتي وأ هبكتري ملام۔ هلهج
 .هبكار نم اؤرب اذإ مهنع فقي وأ

 ءاجف لجأ ىلإ ائيش لجرل عاب لجر نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم
 نمتلا كلذ عئابلا لعجف .عئابلا يطعي ءيش يرتشملا عم سيلو لجألا
 لاق .هيلع اقفتا اذا كلذ زوجي له .يرتشملا ىلع افلس هل يرتشملا ىلع يذلا
 .ابرلا وه ليق اذهو دحأ لوق يف زوجيامم اذه نا ملعأ ال

 طاريق ناكام لمعلا نم ءيش هنم لبقيال ابرلا بحاص ليقو : ةلاسم

 . .هب فراع هلام يق ابرلا نم

 نارجن لهأل ةاَي لوسر هبتك يذلا باتكلا يف دجو هنأ اومعزو : ةلاسم
 .هل دهع الف مهنم ابرلا نم لكأ نم هنا
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 كلذف ةفعاضم ًافاعضا ابرلا لكأ نم هتنا ركذ يذلا امأو : ةلأسم

 ال .عئابلل عاتبملا لاق لجألا ءاج اذإف لجأ ىلإ اعيب لجرلا نم عيبي لجرلا
 وأ هيلع هرخؤيف يلع كل يذلا ىلع كديزاو يلع رخا نكلو هكيطعأ ام دجا
 سأرو رثكأ وأ لقأ وأ ارانيد رهش لك يف هيطعي نأ ىلع الام فلس لجر
 اذهف هيئسن نيبوثب ابوث وأ نيتبادب ةباد ىرتشا لجرو .مئاق هلام
 فعضا املكو الهاج وأ ناك .ادمعتم هب لمع نم هب كلهي امم ههابشأو
 فعضأ امو .مارح وهف دحاو عون نم هئيسنن ءيشب ءيش فلس نم سانلا

 هناولا فلتخا امم هب سانلا عيابت املكو لالح وهف ديب دي عيب نم سانلا

 كدولا الو ةرظن ماعطلاب ماعطلا عيب لحيال لاقو .لالح وهف ديب ادي
 .كلذ لتم فلسلاو ناصقنالو .هيف ةدايز ال لثمب لتم الا .ةرظن كدولاب
 كدولا الو ةرظن ماعطلاب ماعطلا عيب زوجي ال هنا ليق دقو لاق هربغ لاق

 .اعيب ىمسي عيبلا هجو ىلع ناك اذا لثمب الثم ناك ولو .ةرظن كدولاب
 وهو .افلس برعلا ضعب هتمس دقو .اعيب مسي مل اذا زئاجف ضرقلا امأو
 ضعب يف فلسلا وهو ملسلا ريغو .ضرقلا ريغ عيبلا نأل عيبلا ال ضرقلا
 هدري نأ هتبوت لاق .هنم ةبوتلا دارأ مت ابرلا لكأ لجر نعو هنمو .تافللا

 يرتام امارح اعيب كرشم نم عاب لجر نعو .حبر نم هيف باصأ امو
 .هيلع هدري ىتح هيطعي نأ هيلع يرأام لاق .هيلع

 ۔ رتؤملا يبأ نب دمحم نب هتنادبع دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نافرعيال نأ الإ لاملا سأر در هيف امناو لجأ ابرلا ف سيلف۔ هتنا همحر

 عم كلذب فرتعا اذإف ابر هنأ ناملعي هنا الإ ناك فيك الو .وه مك لاملا سأر

 .هجولا اذه ىلع دحلا نوكي نأ توجر قحلا ىلإ عوجرلاو امهنم ةبوتلا
 كدولاب كدولا نعو هتنادبع يبأ نع بسحا دجوي اممو : ةلاسم

 هضعب هعيب زوجيال امم اذه لكف ةرظن محشلاب نمسلا وأ ةرظن نهدلاو
 الو .ةرظن ناهدالا نم ءيشبو .نمسلاب محللا زوجي نكلو ةرظن ضعبب
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 محللا زوجيال ليق دقو لاق هريغ نمو .هنم هنال محللاب محشلا زوجي

 تلقو هنمو .ملعأ هتناو كادوالا نم اضيأ هنأل ةرظن كادوالا نم ءيشب

 نم هلصأ ءيش لك ناك اذإ وهأ ناعونلا فلتخا اذا لاق نم لوق فيكو

 ةخسن امهرظنو .امهلاح فلتخا اذإ وأ امهلصا فلتخا اذإ وأ .ءيش

 .ةمعطألاو كا دوالاو ناهدالا ق كلذك اندنع كلذ سيلف امهي امهرظنمو

 امهدحأ زوجي الف .نمسلا لصآ بغ هنولو هلصأ تيزلا نوكي دقو

 كلذكو .اهنولو ةرذلا لصا ربغ هنولو ربلا لصا نوكبو ةرظن هيحاصي

 نم ناعونلا فلتخا اذا نكلو .ةرظن ءيشب كلذ نم ءيش زوجي الف رمتلا

 .تويلابي ساأيأل هنأ كلذ نمو .ةرظن ناهدألاو كادوألاو ةمعطألا ريغ

 .ةرظن كادوألاو ناهدألاو ةمعطألا نم كلذ ربغو ةرذلاب ربلاو رمتلاب
 .ضرألا تتينأ ام كلذكو

 نعو۔ هللا همحر- بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 نكي مل ناو بحق ارمت نكي مل نإ لوقيو رمتلا ىلإ رمتب انمس عيبي لجر
 نيعونلا دحأ ىلع دقعي مل هنأل اندنع زوجيال اذهف تيزو تيز مهاردف ابح
 ىلع عيبلا دقعي مل اذإ عيبلا اذه زوجيال ليق دقو لاق هريغ نمو .هعيب يق
 .فورعم ءيش

 لك لجأ ىلإ بحب هاش محل عاب لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 كلذ زاجأ دقف .كلذ زوجي له .اذكو اذك لجأ ىلإ بح نم كوكمب محل نم

 هسيل اذهو ةرظن لجأ ىلا ماعطلاب كمسلاو محللا عابي نا نيملسملا ءاهقف
 ماعطلاب ضرالا تابن نم ماعطلا عيبب رثالا ءاج امناف ضرألا تابن نم

 اوزاجأ دقف ةرظن ماعطلاب ضرألا تابن ريغ نم ناك امو .زوجي الف .ةرظن
 .كلذ

 .ةربيك ايرلا بوكر ديعس ويأ لاق : ةل اسم
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 هنال زئاج لاق .لجأ ىلإ غوصي ًاغوص لجرل لمع لجر نعو : ةلاسم
 .هدب لمع

 مث .ايرلا لاح ىلع اصصاقت اذإ نييبرملا ق ديعس ويآ لاقو : ةلاسم

 هنا لاق نم لاقف .كلذ ف لحلاو ةصصاقملا ف فلتخا دق هنأ ةيوتلا ادارأ

 ىلع كلذ زوجي لاق نم لاقو .لاح ىلع ةصصاقملا الو لحلا هيف زوجدال

 ىنعم ىلع اذهو .لحلا زوجيالو .ةصصاقملا زوجت لاق نم لاقو .لاح

 .هلوق

 يذلا ابرلا نم وهو ةئيسن كمسلاب محللا عيب زوجيال ليقو : ةلأسم
 بوبحم نم ةخسن يقو بوبحم نب دمحم نع اذكه .هلوسرو هتنا همرح

 .ملعأ هلاو ةميدق ةروتنم نم اهتدجو .هتنا همحر
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 هدلوو دلاولا نيب ابرلا يف باب

 هدبعو ديسلا نيبو

 نيب سيل لاق ديز نب رباج نع ةداتق نع ةرغص يبأ عماج نمو
 .ةتس نسحلا مالغ ةلغ ناك لاق هنا ديمح نعو .ابر هديس نبيو كولمملا

 مهرد ةئامعيرأ يمالغ يطعأ ديعس اياي تلقف ريناند ةسمخ ةخسن قو

 ىنعم يل نبي مل ديعس وبآ لاقف :معن لاقف .مهارد ةرشع هيلع لعجاو
 هيلع لعجيو .لام سأر مهرد ةئامعيرأ هيطعي هنأ هانعم ناك ناف دارأام

 اذإ زئاج هنأ يدنعف ديزي لوق نم اذه وحن و رهش لك يف مهارد ةرشع
 نأل .هدبعو ديسلا نيب ابر ال ليق اذكهو .هدبعو ديسلا نيب ابرال هنا تبخ
 امناف .هسفن نم هسفن ىلع طرتو هكلم ىلإ هكلم نم لقن هنأكف دحاو لاملا

 .ليق اميف ةقلتخملا كالمألا يق ايرلا

 امهنيب له هدلوو دلاولا نع لئسو ةرفص يبأ عماج نمو : ةلأسم

 امهنيب سيل لاق نم لاقو .ابر امهنيب نآ لاقي وأ دجوي هنأ يعم لاق .ابر
 لوقلاو لاق .كدلاول :كيبأل كلامو تنأ .ةلي يبنلا لوقل دحاو لام هنأل ابر

 يدنع هبشأ هلامب ىلوأ امهنم دحاو لكف نالام امهنأ ىلإ بهذي يذلا

 لام ناك ولف .سدسلا هدلو لام ق دلاولل لعج دق ىلاعت هنلا هنأل نسحاو

 .بألل هلك هدلو لام ناكلو دحأ هنبإ نم هعم ثري نكي مل ةصاخ هل هدلو

 رظنلا نب دمحأ لاقو .هلوق ىنعم ىلع ابرلا امهنيب نوكي لوقلا اذه ىلعو

 .بيسننلا دلولاو بألاو ابر مهكلامو ديبعلا نيبامو
 لخدف ًاعاتم هتأرما نم وأ هيبأ نم وأ هيخأ نم عاتبا لجر : ةلأسم

 معن لاق هريغ نمو ديبعلا الإ ءاوس ابرلا ي ديعبلاو بيرقلا ليق .ابرلا هيف

 هدلوو دلاولا نيب الو هديسو دبعلا نيب ابر ال لاق نم لاقو .كلذ ليق دق
 .هلام هنأكف كيبأل كلامو تنآ ةي يبنلا لوقل
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 تتبنأ امب ضرألا تتبنأ ام عيب يف باب
 ءارشلا دارأ اذإ عاتملا يرتشملا بيلقت قو

 اليجران لجرل عاب لجر نعو مهجلا نب مشاه ىلإ يلع يبأ باوج نمو
 هدر بلطق ربتك دساف هيف اذإف هنم رظن املف كلذ هابشأ وأ ازوج وأ

 نم لمح دق عاتملا ناكو عئابلا ركنأ نإو .هيلع ارراقت اذإ دودرم دسافلاف

 هل نكت مل اذإ ادساف هل عاب هنأ ملعيالو .هعاتم اذه نأ ملعيام فلح هدنع
 «ه ٠١

 .هنف

 ةرداب آاسرو ىرتشا نميف تلقو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نأ هل زوجيأ تلق .رانيدب نانمأ ةعبرأ ًايقرع ًاسبرو ىرتشاو .رانيدب انم
 رعسي هعيييبو .ةرداب نملا فصني وأ نمي نانمألا ةعبرألا هذه حلصي

 .قفنيو رونيل احالصأ هب دارأ امناو .ايقرع هيمسيو اليلق لقأ وأ ةردابلا
 يقرعلا عاب يقرعلاب سرولا نم ةردابلا طلخ اذإ ناك اذإف تفصوام ىلعف

 اذإ ديزي امب يقرعلا نمت ىلع دادزيالو ةرداب هيف نوكي نأ لبق هرعسب

 نإو ائيش هب دافتسا انه هرن ملو زئاج كلذ نأ انلق .ةردابلا هيف طلخ
 سيل ناك اذإ هنمت نم ىلغاب يقرعلا عاب يقرعلاب ةردابلا طلخ امنا ناك

 .كلذ زوجيالو شغلا نم انعم كلذف ةبح يقرعلا ةدايزب ولو ةرداب هيف
 دست املف .هملع دق رعسب هعيبي هنأ الإ .هيلع دسك يقرعلا نأ ول كلذكو

 .قفنيو تفصوام ىلع رونيل ةردابلا نم ائيش هيف طلخ ةردابلا هيلع

 هيف هطلخي نأ لبق هنمت ىلع ةدايزب هعيب الو هقافن ليجعتل دارأ امنإو
 اذهو .قافنلا هيلع عقو ةردابلا هيف طلخ امل هنأل شغلا نم انعم نأ انلق

 هيف طلخي نآ لبق نمتلا نأ ولو .شقلاب عيب امنا هقافن نأل زوجيال انعم
 شفقفلا انيأر ةدايز الف .ءاوسلاب ناك ةردابلا هيف طلخي نأ دعبو ةردابلا
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 ملعأ هنلاو هب ىضرن الو هزيجنال هذهو هنيعب قفن دق هنأل هيف لمع دق
 .باوصلاب

 مات عيب وه لصبلا () بيساعم عيب يق لوقتام تلقو هنمو : ةلاسم

 تفصوام ىلعف .هعيمج ىلإ رظنيو شعقي ملام لصألا يف دساف عيب وه وأ
 ديزيالو هكارد يهتني نأ دعب هيرتشي نأ الإ دساف عيب هنأ انفرع يذلاف
 هللا ءاش نإ كلذ زاج ةدايزلا نع فقيام دعب هنم رهظام يرتشيف ائيش
 .باوصلاب ملعأ هتناو

 هتلآاسو .هتنا همحر يراوحلا ييأ ىلع ضورعم هربغ نمو : ةلاسم

 يطعأ ةرمو .اليلق يطعأ ةرم نزو الو .ليك الب لقبلاو لصبلا عيب نع
 ناك اذإف تلق .اوتكس اذإ .كلذب سأبال هنا وجرأ لاق .هاضارم ريغب اريتك

 .مهيلع عيبلا كلذ زوجيا ديبعلاو نايبصلا لثم لقبلا هيف يرتشي دلبلا
 .كلذب ساب ال نأ وجراف لقبلا لتم ناك اذإ لاق

 ريغب هبلقف كلذ ريغ وأ ًازرا وأ ابح يرتشي نأ دارأ نمعو : ةلأسم
 يرتشي نأ دارأ نمع هتلاسو- هنذاب الإ كلذ زوجيال لاق .هبحاص يأر

 .هنذاتسي ىتحال لاق هبحاص يأر ريغب هسم وأ هبلقف اخيطب وأ ًاجنرتا
 .اتدح هيف ثدحي ملام كلذب سابال يراوحلا وبأ لاق

 وأ ًارزج رخآ ىلع عاب لجر نعو .هللا هيضر ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 نمث ىلع عيبلا اعطقو هيلع افقوو شعقي نأ لبق ةعطق يف الجف وأ لصب
 له .هبحاص ىلع امهدحا عيبلا ضقن اقرتفا املف يرتشملا يضرو فورعم
 ءاخق وأ القب ناك نإف هل تلق .ةلاهجلا لجأ نم يدنع اذكه لاق .كلذ هل

 نم هقحليام لبق نم الإ ةعجر امهدحأل سيلف اكردم ناك اذإ هنأ يعم لاق
 كشال امب ةدايزلا نيبتت ىتح مات عيبلاف هل تلق .هلك رهاظ هنأل ةدايزلا
 .يدنع اذكه لاق .رظنلا نم هيف

 ضرالا ق لصبلا سوؤر نم باغ ام )١(
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 هشعق مث غلبي نا لبق ًارزج رخآ نم ىرتشا لجر نع لئسو : ةلأسم
 هنأل كلذ ف ضقنلا هل نأ يعم لاق .كلذ هل له ضقنلا دارأ مت هعابو

 نوكي مأ نمثلا ميلست هيلع نوكيام ضقنلا هل ناك نإف هل تلق .لوهجم

 عاب ناك نإف .هنم لصح يذلا نمتلا هيلع نأ يعم لاق .رزجلا لتم هيلع

 تلق .رعسلا لدعب نمثلا نوكي نأ ىلإ كلذ در هيلع ناك ةاباحم هنم ائيش
 لاق .هلوق لوقلا نوكيا لصح يذلا وه نمثلا اذهب نأ عئابلا لاق نإف هل

 ىلع ناكف نيمي هيلع ناك همهتا نإف تلق .انيمأ ناك نإ كلذك هنإ يعم
 .كلذ يف هلتم انعام لثم يق هؤانع هلو .كلذك هنأ هلوق ىنعم

 هارتشا اذإ ةرذلاو ناروشلاو تقلاو موتلاو لصبلاو لقبلاو : ةلأسم
 هنم ىرتشا اذإ و ،زازجلا عئابلا ىلعف .ةفورعم مزح وأ عاب ام ىلع هنم

 .ملعأ هتناو زازجلا يرتشملا ىلعف افازج

 يف هلخاد قورعلا نأل دساف رزجلا ةعطق عيب يف لبقو : ةلأسم

 عئابلا ىلع هنمت دري نأ هيلعف .هلثمو اذه نم ًائيش يرتشا نمف ضرألا
 اذا يرتشملا ىلع هدري نأ عئابلا ىلعف .نارسخ ناك نإف .هحبر هل وهو
 اذإ يراوحلا وبأ لاق .هقدص وأ فرع اذإ ةخسن قو .هقدصو كلذ فرع

 حبر وأ رسخ نمثلا در هيلع نكي ملو .هيلع تبث هعابف هلك رزجلا علق
 .هانظقح اذكه

 زوجلا .بئاغ هنأل لوهجم وهو هعيب زوجي امم هنا ليقو : ةلأسم
 .يرتشملا هب بهذ اذإف .اذه وحن ىلع ناك امو ليجرانلاو .نامرلاو زوللاو

 هيف ثدحي امم هنأل .اقرتفي نأ دعب هدر هل سيلف ادساق هدجوف هرسك مت

 هدجوف اقرتفي نأ لبق نم هنيح نم هرسك اذإو .يرتشملا دي يف داسفلا
 يذلا وه هنا لدع يدهاش هيلع ماق وأ رقأ اذإ عئابلا ىلع دودرم وهف ًادساف
 لضف يرتشملل عئابلل يرتشملا مزليف ًاروسكمو ًاملاس موقيو .هنم هارتشا
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 .امهنديام

 هناف .ةدئاز اهدجو هلزنم غلب املف ةزوج ةئام ىرتشا نمو : ةلأسم

 هارتشا يذلا هيطعي ىتح هيلإ هدر هيلعو كلذ يق اكيرش هل عئابلا نوكي

 .ملعأ هتناو فلتخي امم هلتم ناكامو .ناجنذابلاو ضيبلا كلذكو .هنم

 يرتشملا رسك نإو رظنملا ىلع ههابشاو زوجلا عيب امأو : ةلأسم
 مرغ هل هيلعو .هيلع هدر هلف .هلخاد ق بيع نابف عيبلا دنع هنم ائيش

 مئاق هنأ ىلع رسكي نأ لبق هتميق نع روسكم وهو هتميق نم صقنام
 .بويعم

 فيك فرعيالو .هعيبي عئاب هب رم اذإ لجفلاو لصبلا نعو : ةلأسم
 هبرتشتا درمسحف مل وأ دمس دارأ هنأ انعم يذلا هربغ لاق .دمسحف ملو عرز

 .كلذ هيلع سيلف .كلذ نع لأسب نأ هيلع لهو تلق .سأي الق .هلكأبو

 املف هيلع فقي ملو ناجنذاب لجر نم ىرتشا يذلا امأو : ةلأسم
 دعي اقفتي ىتح زوملا كلذكو . فلتخم هنأل ي دنع كلذ هلف . هضرب مل رضح

 .فورعم نمتي هنافرعي ام ىلع امماتتيو كلذ نم بئاقلا ىلع امهقوقو

 ىرتشا لجر نع هتل اسو . ين ايسيل ا نسحلا ييأ نع بسحأ : ةلاسم

 نآ مت .عئابلل هنأ ردقو بئاغ لجر تيب نم هلمحو ملظع قرو لجر نم
 لاق .املظ هذخأ لجرلا نأو هل قرولا نأ لاقو قرولا بلط تييلا بحاص

 هل حص ناف .قرولل ىعدملاو عئابلا نبب ةموصخلاو ىرتشملا ىلع ءيشال

 مكح ةنيب هيلع ىعدملا حصاف .هنيعب امئاق قرولا ناك نأ الإ هتميق ذخآ
 قرولاو تلق .نمتلا نم هيلإ عقدام عئابلا ىلع ىرتشملا عجريو .هي هل

 هاعداو .هعاب نمل كلذ بجوي رهاظلا مكح لاق تيبلا بحاصل مأ عئابلل
 هنم ملعي ملو دحأ تقولا يق هعنمي ملو هعيب يق ةلاكولا اعدا وأ هسفنل

 هدي يف ناك نم لكو .ضورعلا نم هريغ ف ملظعلا نأل ًابصغالو ايدعت

١٥٨ .



 حص ناف هنم هارتشا ةلاكو وأ كلم ءاعداب هع ايف ضورعلا نم ءيش

 ناك فلت دق ناك ناو .هنيعي .امئاق ناك اذإ هيرل هب مكح هبصغوا هيدعت

 .ةحصلا دعب ىعدملل عئابلا ىلع نامضلا

 لاق ةئيسن فوص لزغ نم نينمب نطق لزغ نم عيب نعو : ةلأسم
 نم لاق هريغ نمو .فوص نم نيبوتب نطق نم بوت كلذكو لاق .زوجيال
 ءايشالا تقفتا ولو ىنعملا ف ناعونلا فلتخا اذإ زئاج كلذ نأ لاق
 يذللا لعلف بايت اهلك اهنأو لزغ هلك هنأ عقو دق مسالا نأل ءامسألاو

 .كلذ ىلا بهذي كلذ .زدجدال

 لاق .ةئيسن رقب محل نم نينمب منغ محل نم زوجيال لاقو : ةلاسم
 ناويحلا عيب زوجيال لاقو .ةئيسن محللاب ناويحلا عيب زوجيال كلذكو
 .هئيسن رعشلاو فوصلاب

 رمتلاي حلملا عيبو .خايشنألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 .عجر .زوجيال ةرظن
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 .وم ٠

 تتبنأ امب ضرألا تتبنأ ام عيب يف باب
 ال مأ كلذ زوجي ةرظن رمتلاب بايثلا عيبي نمو

 امب ضرألا تتبنأام ىريال نمف ءاهقفلا نيب فالتخالا اذه لتم يق لاق

 هعيبب خوبطم هريغو القابلاب فاوطلا نعو .اذه زيجيال ةرظن تبنأ
 القابلا هنم نولاتكيو موق بابب دعقيف بح وآ رمت كوكمب القاب سدس
 عيب نم وه سيلو زئاج اذه لاق رمتلاب هنوئيجي مت مهلزنم نولخديو
 مهاطعا ناو مهاطعأ ام لدب هوطعأ لاديلاك وهو ديب دي اذهو .تارظنلا

 .هللا ءاش نا زئاج كلذف هقح هوطعاف تقو دعب مهءاجف فرصناف القابلا

 بنعلا عيب زوجي تلق .كلذ ملعاف فالتخا هيفف ةرظن هعاب ناك نإو
 .مهضعب زاجأ دقف ًاسباي نكي ملو ابطر ناك اذإ لاق .ال مأ ةرظن ماعطلاب
 .ةرظن ماعطلاب زوجي الف بيبزلا امأو .نورخآ زجي ملو

 زوملا لتم اهداسف فاخب امم راجشالا نم ناك امف تلق : ةلأسم

 فاخي اميف ءاهقفلا ضعب صخر دق لاق .كلذ هابشأو لقبلاو .خيطبلاو

 .ةرظن عابي نأ زئاج هنأ .مايأ ةتالت يق هداسف

 جنرتالاو عرقلاو ناجنذابلا لتم لوقبلا عيب يف اوفلتخاو : ةلأسم
 لاقو .نورخآ زجي ملو .لجأ ىلإ ماعطلاب هعيب مهضعب زاجاف .ههابشاو
 ضقلا زوملا عيب مهضعب زاجاو .هعيب زجي مل هداسف فاخي ىتح موق
 .نورخآ زجي ملو .لجأ ىلإ بحلاب جنرتالاو

 ناروشلا بح عيب زوجي هنا ليق دق هنأ يعم ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 زوجي هنأ لاق نم لاقف .ةرظن ماعطلاب هبح ق فلتخاو .هئيسن ةخارفب
 .زوجيال هنآ لاق نم لاقو

 لسع عيب يق هنع ديقم هنأ نسحلا يبأ نع ديعس وبأ ركذو : ةلأسم
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 .ماعط هنأل لاق نم لاقو .ءافش هنأل زوجي لاق نم لاقف .ماعطلاب ةلحنلا

 .ةرظن ماعطلاب ماعطلا زوجيالو

 يف وأ ىمسم لجأ ىلإ ىمسم بحب ةردسلا ةرمت عيب نعو : ةلأسم
 .دقنلا ربغب كلذ يف فلتخا دقف تكردا اذإف زوجي له تلق كلذ نيح
 .ضعي ةدرو ضعي كلذ زاجأاق

 .يرتشملا هنمت نمض دقف ابر هيف اعيب لجرلا عاب اذإ لاقيو : ةلأسم
 .نماضب هل سيلف حبر نم هيف ناكام امأو

 تيز نم نيلطر يف ىرت امف تلق ةرفص يبأ عماج نمو : ةلأسم
 ىرت امف تلق هب ساب ال لاق .ديب أدي تيز نم لاطرأ ةعبرأب خوبطم
 تيزلا نم هيفام يردي الو نوتيز نم الطر نيعبراب تيز نم نيلطر
 لثم ذخاي هنأل لاق مل تلق .هيف ريخال لاق رثكأ وأ نيلطر هيف ملعيالو
 .ديب ًادي ناك اذإ سابال هلادبع وبأ لاق .نوتيزلا نم ىقبام لضفو هتيز
 هنأ فرعي اذهو .انوتيز عبرلا فصنب تيز نم لطر يف ىرت امف تلق
 تيز نم جرخام لاق مل تلق .هب سابال لاق .بيرقالو لضف هيف نوكيال
 لاقو .نوتيزلا لضفب وهف لطرلا نم اذه نم ىقبامو اذه نم ةلثمب ناك

 انعم يل نيبي ال ديعس وبأ لاق هريغ نمو .هب سأب الف ديب ادي عيب لك
 .ديب ادي ناك نإو زوجيال هنأ يعمف .ةئيسنلاب دارأ ناك نإف اذهب دارأام
 تيزلا نم رثكا نوتيزلا نم جرخي هنا ملعي ناك ولو زوجي هنا يعمف
 تيزلا نأل .لاقام ىلع ةئيسن يدنع نوتيزلاب تيزلا زوجيالو فاعضاب
 نم نيزيققب رمت نم نيزيفق يف يرت امف تلق .باتكلا نمو .نوتيزلا نم
 ءيش اذه لاق فلتخم اذهو مل تلق .هيف ربخال لاق .رضخأ حلب رسب

 ريثك وأ ليلق ارفك نيزيفقب رمت نم نيزيفق يف ىرت امف تلق .لاكي دحاو
 لاق .لجالا رمتلا ترخا وأ رفكلا كل تلجع نإف تلق .سابال لاق ديب ًادي

١٦١ _



 هنأ يعم ديعس وبأ لاق هريغ نمو .رمتب سيلو لاكيال رفكلا نأل .سابال
 يف ىرت امف تلق .باتكلا نمو .ديب ادي الا هئيسن ماعطلاب ماعطلا زوجيال

 تلق .ضقنيف فجي نأل .هيف ريخال لاق بطر نم زيفقب سباي رمت نم زيفق
 لاق .صقن فج اذا بنعلاو تيز نم زيفقب بنع نم زيفق يف ىرت امف
 ءاملا نم هيفام لاق مل تلق .ديب ادي الا زوجيال هتنادبع وبأ لاق .هب سأبال

 نم نيزيفقب لخ نم زيفق يف ىرت امف تلق .هيلع تيزلا نم .هيفام لضفي
 .تلق .رمتلا نم رتكأ هيف لخلا نأل لاق مل تلق .هب سأبال لاق .ديب ادي رمت

 الثم ركس لخب رمت لخ يف ىرت امف تلق .معن لاق ذيبنلاب رمتلا كلذكو
 وبأ لاق هريغ نمو .فلتخم هنأل لاق مل تلق .هب سأبال لاق .ديب ادي لتمب

 .هب سابال ديب ًادي اذه لك ديعس
 نبلب رقبلا نبلو رقبلا نبلب منغلا نبل ف ىرت امف تلق : ةلأسم

 هنأل هب سابال لاق .دحاوب نيتنتا منغلا نمسب رقبلا نمس يقو .حاقللا
 نبل نم ناك ولو .ديب ادي هعيب يف فلتخي مل ولو ديعس وبا لاق .فلتخم
 انباحصا لوق يق هب سأب الف .ديب ادي لثمب الثم دحاو فنص نم دحاو
 .نيدتمب لثم ديب ادي دوسا بنعب ضيبا بنع يف ىرت امف تلق .يدنع اميف
 هب سابال لاق ءانح نهد نيلطرب درو نهد يف ىرت امف تلق .هب سابال لاق
 ديب دي نهد نيلطرب ادرو نيلطر وأ هيف ريخ الف ةئيسن اماف .ديب دي هلك
 هنأ لبق نم ةئيسنلاب هيف تصخر يذلا امأ لاق مل تلق .هب سابال لاق
 كلذلف .هبحاص لتم نوكي نأ الإ امهنم دحاو عجريالو دحاو عون هلك

 نم ةئيسننلا هيف تهرك يذلا امأو .دحاوب نينتا ديب ادي سابال هنأ تمعز

 ليك لك لاق اليك لاكي امنأ وهو ملو تلق دحاو عون نم هلك هنأ لبق
 وهف نزوي وآ لاكي ناك ناو هلك اذه يق .ءاوس نزولاو اندنع وهف لطرلاب
 يدنع هربغ لاق .اذه لاقام ىنعم يل نيبيال ديعس وبأ لاق .ةئيس هوركم
 .ملعأ هتناو كلذ ىنعم فرعي مل هنأ ديعس يبأ لوق ىنعم نأ
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 لاق .رمت نم نيترصوقب ةرصوق يف ىرت امف تلق باتكلا نمو : ةلأسم
 امأو .ىونلا ةلزنمب وه امناو فرظلا دعا مل ينأل لاق مل تلق ههركأ

 ديب ادي لاقو .نيتاه فرظب هذه رمتب نيذه فرظ نأل زئاج هنإف سايقلا
 ريغ نمو .ملعأ هتناو اذه ىنعم ىلع فقأ مل ديعس وبأ لاق .هب سأبال
 .باتكلا

 ماعطلاب عابي له لقبلاو زوجلاو ناجنذابلا نع تلاسو : ةلأسم
 .ةرظن ماعطلاب زوجي له .موتلاو لقبلاو بنعلاف تلق .زئاج لاقف ةرظن
 هسنئرب اعولقم ناك ناف تلق .ازوزجم ناك اذإ لصبلا قرو الا زوجيال لاق
 .زوجدال لاق

 مأ كلذ زوجي ةرظن ماعطلاب ضيبلا عيب يف لوقت امو تلق : ةلأسم
 مادآلا الا هفق فلتخم لجأ ىلإ ماعطلاب مادآلا عيبو مادآلا نم وه .ال

 ملعأ الو لجأ ىلإ ماعطلاب كلذ عيمج زوجيالو .موتلاو لصبلا ةثيبخلا
 .كلذ قف مهنيب افالخ

 زوللاو زوجلاو زرألا عيب زوجي له : هتنادبع يبأ نعو : ةلأسم
 زوللاو زرألا اماف .لجأ ىلإ بحلاو رمتلاب كلذ هابشأو رجرجلاو ايبوللاو
 عرقلا امأو .ةرظن ماعطلاب زوجي الف .كلذ هابشأو رجرجلاو ايبوللاو
 نم مهنمف نامرلا يي اوفلتخا دقو .زوجي الف هداسف فخي مل امف جنرتالاو
 دعبيالو بطرلا ق فلتخي هنا يعم هريغ لاق .ههرك نم مهنمو .هزاجا
 .فالتخا سانلا ف يدنع

 لاكي اميف ةرظن ماعطلاب قبنلا هركو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 كلذكو .هب الا حلصيال ثيح .ةرظن ربلاب حلملا هرك نم هركو .كلذ نم
 كلذو زئاج كلذ نأ لاق نم لاقو .ىونلاب رمتلاو ةئيسن رمتلاب ىونلا

 ماعطلاب زئاج تمنلاو توتلاو قبنلا نأ لاق نم لاقو هريغ نمو .لإ بحأ
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 لوكاملا نم ناك ناو .بوبحلاو .رامتلا نم وه سيلو انجلا نم هنأل .ةرظن
 زئاج وهو ءانجلا نم هنا داصرفلا ق لاق نم لاق كلذكو .ءانجلا نم هناف
 نم هداسف فيخامو عماجلا نمو ۔ ءافلا رسكب داصرفلا ۔ ةرظن ماعطلاب

 امآو .ةئيسن ماعطلاب هعيب زوجي لقبلاو لصبلاو ءاثقلا لتم راجشالا
 ناك ام لاق نم لاقو .لقبلا لثم هداسف فاخي يذلا قرولاق .الف لصبلا

 تابن نم ءيش زوجيال ليق دقو معن لاق هريغ نمو .مايأ ةتالت ىلا دسفي
 زوجي رخدي الام لك لاق نم لاقو .ةئيسن ضرألا تابن نم ءعىشب ضرألا
 بايتلا يي ملعلا لهأ ضعب لاقو عماجلا نمو .راجشألا نم ةرظن ماعطلاب
 لاق نم لاقو هئيسن نطق نم نيبوثب ريرح بوت زوجي هنا فلتخا اذإ

 يق فلتخا دق ليقو هريغ نمو .ضعب نم اهضعب بايتلا نأل .بوت زوجيال
 لاق نم لاقو نببوتب بوت زوجي لاق نم لاقف اهعاونأ تفلتخا اذإ بايلا

 هسنجب افورعم بوت ناك اذإ بوتب بوت زوجيو .نيبوثب بوت زوجيال
 .زئاج كلذ لكو .هضرعو هلوطو

 لاق ال مأ زوجي ةرظن بحب وأ ةرظن رمتب انبج عيبي نمعو : ةلأسم
 .ابر اذه زوجيال

 مل اذإ لزغلا كلذكو .نطق نم نيونمب ناتك نم زوجي نكلو : ةلأسم
 اذإ لزقلا ف اضيأ كلذكو .ليق دقو هريغ نمو .لا بحا يأرلا اذهو جسني
 كلذ لاق نم لاقو .نطق لزغ نيونمب ناتك لزغ نم زوجي الف الزغ راص
 ناتكلاو لزقلا مسا هيلع عقي لوقي زوجيال هنا لوقي يذلاو زئاج
 نطقلا زوجيال ليق دقو .زئاج كلذ لكو .دحاو مسا امهيلع عقيال نطقلاو
 ناتكلا لزغ زوجي لاق نم لاقو .ةرظن نطقلاب ناتكلا الو .ناتكلاب
 ليق كلذكو هنمو .كلذ زوجيال لاق نم لاقو .نطقلابو ناتكلاب نطقلاو
 توبلاو .زوجيال ليق دقو لاق هريغ نمو .ةرظن نارفعزلاب ناروشلا زوجي
 بح يق يلع يبأ نعو .زوجيال ليق دقو لاق هريغ نمو .زئاج اضيأ رمتلاب
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 ماعطلاب ةسبايلا ةهكافلاو زوللاو زوجلاو بطرلاو سبايلا نامرلا
 ةهكافلاو زوللاو زوجلا امأو .زوج الف نامرلا بح امآ لاق .ةئدسن

 الا فالتخاب هلك اذه يق ليق دقو هريغ نم .اساب كلذب ىرأ امف ةسبايلا
 .ةرظن ماعطلاب زوجيال هنأ .افالتخا هيف ملعن الف سبايلا نامرلا بح
 ضعب هزجي ملو نيملسملا ضعب كلذ زاجا فالتخا هيفف كلذ رئاس امأو

 لخلاب تيزلا عيب زوجي ليقو هنمو .ضرألا تتبنآ امم لوكأملا نم هنأل
 .نطقلاب بطر وأ سباي نامرلاو لجأ ىلإ نطقلاب ناروشلا عيب نعو . ةرظن
 ةخسن يفو نطقلاب نيتلاو توبلاب وأ نطقلاب هخارف وأ ناروشلا بحو
 وأ نطقلاب قبنلاو فوصلا وا نطقلاب فوصلاو نطقلاب قبنلاو توبلاو
 خارف ملعلا لهأ ضعب هركو .زئاج الك كلذف لاق .رعشلاب وأ بايتلاب
 محشلا زوجيالو نزولاب نزولا كلذكو .لجأ ىلإ نطقلاب ناروشلا
 دق امك هلك اذه يق ليق دقو هربغ نمو .هئيسن .نبللاب محشلاو .نمسلاب

 نمس هيف سيل يذلا ضوخمملا نبللاب محشلا عيب زوجي هنا ليق دقو لاق
 محللاو نبللاب ةاشلا عيب زاجا نم زاجا دق هنأل كادوألا نم سيل هنال

 زوجي هنأ اضيأ ليقو هنمو .نمسلاب محشلا عيب زوجيالو .نبللاب
 نارفعزلا يف يلع يبأ نعو .مولعم نزوب محشلاو مولعم هلك نبللا نوكيو
 ال عيب اذه لك لاق ةرظن ةوغلاب ءالؤه دحأ وأ ناروشلاب سرولاو سرولاب
 نزوي ناك اذإ ةرظن هلك زئاج كلذ نأ ليق دقو لاق هربغ نمو .هبحأ

 لخلاب لسعلاو .ةرظن نبللاب نمسلا ابرلا نم هتنادبع وبأ لاق .فورعم
 .زئاجف لسعلاو لخلاب تيزلا امو نمسلاب تيزلاو رمتلاب لسعلاو ةرظن
 بحلاب محللاو .ةرظن زوجيال محللاب نمسلاو لخلاب نمسلا كلذكو
 ماعطلاب كمسلاو محللا زوجيال هنأ ضعب لاقو ةرظن زوجي ماعطلاو
 هللادبع يبأ نع اندجو اممو عماجلا ريغ نمو .لإ بحا لوألاو .ةرظن
 امو ( عوشلاو توبلاو قبنلاو ضرحلاو حلملا نعو ۔ هتنا همحر

 داسفلا عيرس وهو ةنويللا نم )١(
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 ربلاب حملا نعو .اساب هبري ملف ةرظن ماعطلاب ةهكافلا نم نالتسي
 حزقلا نأ دجويو كلذب ساب ال ىسوم نع مشاه لاق .ةئيسن رمتلاو
 مصعيام يدنع ماعطلا نأل .ماعطب وه سيل نالجلجلاو لففقلاو
 فالتخا ةرظن ماعطلاب هعيب يق نا هباوج يقو .ملعأ هللاو .هيلع يذتغيو
 .ملعأ هثلاو ماعطب سيل هارأ ينأكو

 لجأ ىلإ جنرتالا عيب نع بوبحم نب دمحم هةادبع ابأ تلأس : ةلاسم

 ىلإ رمتلاو بحلاو بحلاب جنرتالا عيب وأ لجأ ىلإ كمسلاب جنرتالا عيب وأ
 امأو .هب ساب الف .لجأ ىلإ رمتلاو بحلاو نطقلاب جنرتالا عيباما لاق لجأ

 .هارأ الف كمسلاب زوجلاو جنرتالا عيب

 .رجرجلاو زوللاو ايبوللاو زرلا عيب زوجي له تلقو : ةلاسم
 جنرتالاو نامرلا عيب زوجي لهو .لجأ ىلإ رمتلاو بحلاب كلذ هابشأو
 ىلا ماعطلا نم كلذ هابشأو رمتلاو بحلاب كلذ هابشأو عرقلاو ءاتقلاو

 كلذ زوجي الف .كلذ هابشأو رجرجلاو زوللاو ايبوللاو زرلا امأ .لجأ
 فيخ ءيش لك كلذكو .كلذ زئاجف ههابشأو ءاتقلا امأو .ةرظن ماعطلاب

 نامرلا ق فلتخا دقو . هداسق فخي مل امف .جنرتالاو عرقلا امأو .هداسق

 . لسعلاب رمتلا زوجيال هتنادبع وبأ لاق .ههرك نم مهنمو .ةزاجا نم مهنمف
 اهضعب زوجيال ناهدألاو كادوألا كلذكو ةرظن نمسلاب تيزلا الو ةرظن
 .ةرظن ضعبب

 بوتب نطقلا بوث وأ نطقلا بوتب ناتكلا بوت عيب نعو : : ةلاسم
 اذه نم ءيش زوجي له .ناتكلا نم وآ نطقلا نم وهو ناتكب لزغو ناتكلا
 ملعن الف .فالتخا هيف لهو .ةئيسن اندنع اذه نم ءيش زوجي الف .ةئيسبن

 .زوجيال كلذ نأ اندنعو نطقلا بوتب ناتكلا لزغ الا افالتخا هيق

 نطقلاب ناتكلاو .ناتكلاب نطقلا عيبي لجر يف لوقت امو : ةلاسم
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 رخآ لوق هيفو نوزومب نوزوم هنأل .ال لاق باوجلا .ال مأ زوجي هئيسن
 .زئاج

 نطق وأ نمب انم وأ نمب نيونم نطقلاب رمتلا عيبي نميف : ةلأسم
 ىلع رثكألاو فالتخالاب لوألا باوجلا لتم وه لاق .باوجلا هئيسن رمتب
 نطقلاو ليكب رمت ناك نإو .نوزومب نوزوم عابي نآ بحا الو .هتزاجا
 ءاسكو فوصلاي رعشلا كلذكو تلق .هزاجا ضعيو .فالتخا هيفق نزوي

 .هئيسن ضعبب هضعب اندنع كلذ عيب زوجي الف فوصلاب فوصلا

 بوث ًاساب ىريال ناك هنأ رشعم يبأ نعو نسحلا نعو : ةلأسم
 .هلثمب ءيشلا وأ ماعطلاب ماعطلا هئيسن نيبوتب

 يبأ نب ىسوم نع ناليغ نب مشاه نع دايز وبأ ظفحو : ةلاسم
 سانلا هعرز ءيش لكو انحلاو توبلاو عوشلاو ضرحلا زاجأ هنأ رباج
 ينغلب دايز وبأ لاقو .ةرظن ضرألا تابنب زاج دسف ةرخذل كرت اذإ امم

 فاخي ىتح ةرظن ضرالا تاينب ءاقثلا عابي نأ زوجدال لاق هنأ ربشب نع

 نم ءيشب ضرألا تاين زوجنال لاق هنأ .هينم نع دايز ويأ ظفحو .هداسف

 تابن نم هنا لانق نم لاقف .حلملا يق ءاهقفلا فلتخا ىتح .ةئيسنن اهتابن

 وبأ لاقو .زوجيو ضرألا تابن نم هسيل لاق نم لاقو زوجيالو ضزألا
 رمتيام زوجي لوقن دق انك لاقف .نامتع نب ناميلسل كلذ تركذ دق دايز
 دقف ضرحلاو عوشلا امأ رثؤملا وبأ لاق .رينم انككش ىتح ةهكافلا نم

 .لاكي امب لاكيام عابي نأ مهضعب ههركو .نيملسملا ضعب امهزاجأ
 هعيب زوجي الف لكؤي امم ههابشأو توبلا امأو .ةرظن نزوي امب نزويامو
 يذلا جيضنلا زوملاو خيطبلا يف اوصخر مهانعمس امناو .ةرظن ماعطلاب
 .هداسق فاخي

 لاق هربغ نمو .كلذ ىرن الف ةئيسن رمتلاب علطلا عابي لهو : ةلأسم
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 فلتخا دق رضخألا رسبلا كلذك دسفيو ىقبيال هنأل زئاج كلذ نا ليق دقو
 .طقس اذإ كلذكو .لالخلا ةلزنمب عطق دق ناك اذإ هيف لوقلا

 خيطبلاو ءافقلاو لقبلا نع هتلأسو ريشب نع دجوي اممو : ةلأسم
 .ساي الف داسنلا هيلع فيخام اولاق :لاق .ةرظن ماعطلاب هعيب زوجيأ

 زوجلافقف تلق .ال لاق ماعطلاب اسباي وأ اخوبطم ارجرج عاب نإف تلق
 لاق .ال .لاق ةرظن ماعطلاب زوجيأ نبللاو نبجلاو جزملاو بيبزلاو زوللاو
 سيلو .ةرظن ماعطلاب نبللاو نبجلا عيب زوجي ۔ هتنا همحر يراوحلا وبأ
 .ضرألا تاين نم اذه

 جنرتالا نعو۔ هتنا همحر يلع يبأ بتك نم هنأ دجوي امم : ةلاسم
 ءاثقلاف تلق .ساب الف لاق نطقلاو تلق .ال اق هرجأ كلذ هابشأو ربلاب
 ادي الا حلصيال لاق قبنلاف تلق .هب سابال لاق بيطرلا نامرلاو تاركلاو
 ضرحلاف تلق .ال لاق ماعطلاب لصبلا نعو .ىقبيو رخدي امم هنأل ديب
 .ىقبيو ماعطلاب رخدي امم سيل لاق

 تتبنأ امع هتلأسو هتنا همحر عيبرلا نع بسحا دجوي امم : ةلأسم

 لقبلا رذبو تقلا رذب لتم ةئيسن نيدتمب الثم عابي له لكؤيال امم ضرألا
 توبلاو قبنلا لثم ءانجلا عيب اضيأ زوجو .ًاساب هب رن ملف عوشلا رذبو
 .نيلتمب لتم ةرظن ماعطلاب كلذ هابشأو

 نم نمب انم لزغب هل انطق ىطعا نمعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 نطق لزغ نم نمب نطق نانمأ ةتالت عاب نمو .كلذ زئاجف لزغ نمب نطق
 لوقا انأو مهضعب ههركو .مهضعب كلذ زاجا دقف اذه زوجي له .لجأ ىلإ
 .هزاجا نم لوقب

 له تابنلاو روكذلا ظيغ ظيغلا نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 .هداسف فيخو علق اذإ كلذ زوجي معنف .ةرظن ماعطلاب هؤارش زوجي
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 اورظنو رهظ دقو .ركذلا سأر يف وهو .يرتشملا هارتشاو علقي مل ول كلذكو
 ءيشو ركذلا سأر يف ابئاغ ناك ام امأو .ةرظن ماعطلاب هعيب زاج هيلإ
 نم عققي نأ الإ هعيب زوجيال كلذ نإف هتدايز يهتنت ىتح كرتي مل ديزي

 رضخأ زوزجم لقبلاو لجفلاب نفطي يتاللا تاقفاوطلا نعو : ةلاسم

 اهنمث نهيطعيالو .هنم يرتشيف رمتلا وأ بحلا نم ءيشب ةمزح لك هعيبت
 مأ لالح كلذأ مويلا نم دقلا وأ ركابلا ىلإ زئاج ءاشعلا ىلإ تقولا يق

 .كردم ربغ ًازوزجم ناك اذإ .هيف فلتخي امم اذه نأ يعم لاق .كلذ زوجيال

 زاجا دقف لجأ ىلإ نطق نمب نم هل لزغي انطق ىطعأ نمعو : ةلأسم

 .هزاجا نم لوقب لوقا انأو .مهضعب ههركو .مهضعب كلذ
 لخلاو يقزارلاو تيزلاو لخلا لتم ناهدالا عيب يف تركذو : ةلأسم

 .ال مأ كلذ زاج ةرظن ماعطلاب جسفنبلاو

 .ةهكاف هنأل ةرظن ماعطلاب هعيب زوجب جنرتالا نإ لاقو : ةلاسم

 .ماعطلا نم سيل هنآ هيف ةلعلاو

 هعيب زوجي له .زوجلاو زوملاو ركسلا لسع نع هتلاسو : ةلاسم
 .ةهكاف اذه نأل .زئاج لاق ةرظن ماعطلاب

 ىلعف .زئاج لاق ةرظن ماعطلاب لالخلا عيب نع هتلاسو : ةلأسم
 نم كلذ هرك دقو .ءاهقفلا لوق ةماع يق كلذ ةزاجاب رثألا ءاج دقف تفصوام
 .هانفرع اميف رثكألا وه لوألا لوقلاو .ههرك

 .ةئسن ىمسم بحب ابطح يرتشي نأ زوجب له تلقو : هل اسم

 ضرألا تتينأ املك هنأ لاق نم لاق دقو .لوقلا رتكأ ىلع كلذ زوجي معنف

 ملعأ هللاو كلذ مهف اف دبي ادي الا ةئبسن ضرألا تتينأ امي هعيب زوجن الق
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 .ب اوصل اي

 هنأ ةرظن ح اعطي الجر ان عاب نمق ميه اريا ويآ انربخأو : ةلأسم

 .ءانجلا نم هنأل هب سابال

 .زئاج لاق ةرظن ماعطلاب

 لجر نعو ۔ هتنا همحر حاضو نب حلاص خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 يداهلا هثئاو باوجلا .ال مأ كلذ زوجيا لح نم نينمب نمس نم لجرل عاب
 مادآلا نم اذهو .ناهدالا نم اذه نأل كلذ زئاج باوصلاو قحلا قيرطل

 .ملعأ هتناو

 هلمعتسا ماعط لكو .نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 .ةرظن ماعطب اهئارش زجي مل اههابشأو .ةسيرهلا لثم عيبلل هبحاص
 بطرلا زوملا عابي نأ زيجا امنإو .هداسف فاخي امم ساقي امم اذه سيلو
 .عجر .هداسف فاخي هنأل ةرظن ههابشأو خوخلاو

 ىلإ ماعطلاب لقبلاو ءاثقلاو خيطبلا عيب زوجي له لئسو : ةلاسم
 لاق .هداسف فاخيف دقنلاب قفني الف .ىقبي ىتح وأ عطق نيح نم لجأ
 هريغ لاق .لقبلا زجيو عطقي نيح نم لجأ ىلا ماعطلاب هعيب زوجي لبال
 زوجي امنا ليقو ةرظن ماعطاب اذه نم ءيش عيب زوجيال ليق دق هنا يعمو
 .دح بغي هداسف فيخام ليق دقو .مايا ةتالت ق هداسف فيخام كلذ نم

 زوملاو زوجلا نم ةرظن ماعطلاب هعيب زاج .رامتلا نم رخدي مل املك ليقو
 .كلذ هايشأو ناجنذابلاو

 زوملاو زوجلا نأ ال لاق زوملاو زوجلا كلذكو هل تلق : ةلأسم
 هعيب زوجي ال اذه معن لاق موتلاو لصبلا سوؤر كلذكو تلق .ناريضن
 دق هنأ يعم هربغ لاق .هداسف فاخيالو ريضن هنأل لجأ ىلإ ةرظن ماعطلاب
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 هيف ملعأ الف لصبلا امأو .فالتخاب موتلا سوؤر نم جيضنلا عيب ليق
 .افالتخا

 لجر ىلا ىتأ لجرو .دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحا : ةلاسم

 هنا هدنعو .ديزل هذخاي هنا هتينو انم هدنع نم ذخاف بحي اينع عيبب

 نمانم كل ثدحأ ديزل لاقو .عيبلا نم بيرق هلعجف .ديب ادي الا زوجيال
 دق ديزو ءاجف هب يرتشيو بحلا يتاي رخآلا بهذو .اذك عضوم يق بنع
 رضحمي .هل ذخألا ناك نإ تيار .هنم صالخلا فيك هي بهذو .هذخأ ءاج

 اديز يطعا نأ تيار .ةزاجالا فرعيالو هلهجي هلعلو هنكمف هعياب نم
 اذهف .ةءاربلا هذهي هل حصتا ذخآلا هارتشاو هنمت ىضقو بنعلا نمت

 دقف ديز نم وأ هنم بحلا ضبق اذاو .ةئيسنلا عيب نم وه سيلو .زئاج
 .ملعا هاو هنمث ملسي ىتح ائيش هنم لكاي نأ هرمأي اضعب ن الإ ارب

 اذكو اذكبو ناروشلاب فلسي نميف تركذ يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 نطقلابو .ناروشلاب زوجي رمتلاو بحلا نأ ملعاف .انم اذكو اذكب ًاكوكم
 ىلإ اناروش انم اذكو اذكب رمت وأ بح كوكم اذكو اذك هنم ذخأ اذإف .هئيسن

 .كلذ زاج ىمسم لجأ

 ةرذ بح كيكاكم ةرشعب كل ةلخنلا هذه ةرمت لاق نإف تلق : ةلاسم

 رمتلا كيكاكملا ةرشعلا هذهب لاق نإف تلق .زوجيال لاق .رمت وأ ارب وأ
 تلق .ةكردم ىهو ةلخنلا عم رمتلا رضح اذإ زئاج لاق .ةلخنلا هذه ةرمثب
 اذك عضوم يف يتلا كتيلخن ينيطعت نا ىلع كل ةلخنلا هذه ةرمت لاق نإف

 .زوجدال لاق .اذكو

 اذك رعش وأ فوصب فلس نميق تركذو .يراوحلا يبآ نعو : ةلاسم

 .ىمسم لجا هل ناك اذا زئاج اذهف .بح كوكم اذكو اذكب انم اذكو

 اذكو اذكب لجأ ىلإ ابوت عاب نميف تركذو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
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 .هتنا ءاش نإ زئاج اذهق اكوكم

 بحلاب يونلا عيب زوجي له هتلأسو . يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 مسمسلا عيب زوجي لهف تلق .ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ دق معن لاق .ةرظن

 .ةرظن لحلا نهدب عوشلا نهد عيب زوجي لهف تلق .ال لاق ةرظن بحلاب
 .ةرظن كدولاي كدولا زوجدال لاق
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 عاب عرز يف نيكيرش نعو عرزلاو ةرضخلا عيب يف باب
 ةرذ وأ ارب افلتخا امل هبحاص نم هبيصن امهدحأ

 يلابحو يولدو يئانع كتعب امنا لاق هنأ تركذو .ًادساف الا هارنام لاق
 كلذ لدع رصنيام لاق .مهارد ةسمخ ىوسيال وهو ارب هيرجأ ةرشعب
 .اضقتنم هاري هنأك هتيأرو .ملعأ هتناو

 كصطعاو .هنطعا لجر هل لاقف اثرح ثرتحا لجر نع لئس : ةلأسم

 لوقي وأ هيرتشي وأ معطي نأ دعب هايإ هعيبي نأ الإ هوركم لاق .ةقفنلا
 .سابالف ةفئاط هنم اقبيف فلعلل هعلقي ةخسن هفلحب

 ىلع مهاردلا نم اذكو اذكب ملظع رجش لجرل عاب لجر نعو : ةلاسم
 تلق .عيبلا كلذ ضقني نأ يرتشملا دارأ مث امايأ يرتشملا هكرتف هزجي نأ

 دقف .عئابلا لام يق هتدايز قبسي ملو داز اذإ لاق .تبات وه مأ ضقتني له
 .افالتخا كلذ يق ملعأ الو ضقنلا هلف عئابلا لام ق داز اذإ .ضقتنم هنأ ليق
 ملام ضقتنم هنأ ليق دقف .عئابلا لام يق هتدايز قبسي ملو دزي اذإ امأف

 ملعي ىتح ضقتنيال هنأ ليقو .ديزي ال امم ناك اذإ هجرخيو هزجي
 هيلعو .تبات وهف ةدايزلا نع ىهتنا دقو ديزيال امم ناك اذإ امأو .هتدايز

 تلق .ةدايزلا لثم ناصقنلا سيلف عئابلا ىلع صقن ناف هضرأ نم هجارخا
 دارأو داز دق هنأ امهدحأ اعدا مت ىهتنا دق هنأ ارراقتو هيلع افقو نإف هل

 امهيلع تبت اعيابت كلذ ىلعو هئاهتناب ارقأ اذإ لاق .ضقنلا هل له ضقنلا
 جتحا اذإف .ىهتنم ريغ ناك هنأ حصي نأ الإ ةعجر امهدحأل نكي ملو عيبلا
 .كل تفصو امك هيف لوقلاو .بذكلاب امهرارقإ الو امهقافتا رصبأ الف كلذ

 اهعطق طرشأ ءارضخ ىهو لجر نم هل لخن ةرمت عاب نمو : ةلأسم
 .عئابلا سفن تباطو كردت ىتح اهسبح يرتشملل أدب مت كلذ هموي نم
 ةليحلا عيبلا اذهب اديري مل اذإ زئاجف .ةلخن ىلع ةرمتلا هذه عدي نأ هل له
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 لبق نم ريعش وأ رب فلع لجرلل لجرلا عيبي كلذكو .كلذب املكتو امهنيب
 يرتشملل ودبي مت هموي نم هزجي نأ ىلع هل هعيبيف لبنسلا هنم جرخي نا
 ءيش دعي ءيش هنم ءزج وأ هدصحيو .لبنسلا هنم جرخي ىتح هعدي نآ

 تباطو هدصحو .كردأ ىتح هكرتف لبنسلا هنم جرخف هرخآ ىقب ىتح

 نوكي طرش ريغ نم لوقبلاو تقلا ق كلذكو .زئاج كلذف عئابلا سفن كلذب
 .الواف الوأ هزجي هضرأ يق هعدي هنأ امهنيب

 زيجي ناك هنا نامتع ييأ نع ةيوتم ني دايز حلاص ويآ ركذ : ةلاسم

 .اهعذجب زوملا قذع عيب

 لجر هل لاقف اترح ثرح لجر نعو .رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 دعي هايا هعيبي نأ الإ .هوركم كلذق .ةقفنلا كيطعأو هينطعأ كردي نأ ليق

 هربغ نمو .ساب الف ةفئاط هنم تيقب نإف .فلعلل لقب هيرتشيو معطي نأ
 ال ةقفنلا درب لمعلا نم هيلإ ارب قفنا يتلا هتقفن هيلع در نا لاق نم لاقو
 ناو زئاج كلذق ثرحلا كلذ ق يزرام هيلع دري وه امناو .عيبلا هجو ىلع

 .عيبلا هجو ىلع كلت ةقفن وأ عيبلا هجو ىلع ىمسم ابح هيلع دري امنا ناك
 .باوصلاب ملعأ هتناو زوجيال كلذف

 غلب دق تق نم هبحاص لجر ىلع عاب لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 وأ ناطلس نم اهيب بهذف ةفآ تقلا ىلع تتا مت .يرتشملا نم نمتلا نزتاو

 نم اهارتشا اذإف لاق .يرتشملا ىلا مهاردلا دري نأ عئابلا مزلي له .هريغ

 .يدنع يرتشملا لام نم يهف تفلت ىتح اهكرتف اهزجي نأ ىلع اهكارد دعب

 اهزجي نا طرش نكي ملو .عيبلا ةقفص تعقوو ةكردم ناك ناق هل تلق

 .عئابلا لام نم نوكي له .ةفآ امهيلع تتأ مت عيبلا دنع كلذ اوركذي ملو

 نكت مل ناك ناف هل تلق .ةكردم تناك اذا عئابلا لام نم يدنع يهف لاق
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 اهزجي ملف هنيح نم اهزجي نا ىلع طرش الب اهيلع عيبلا عقوو .ةكردم
 ملظعلا كلذكو هل تلق يدنع اذكه معن لاق .عيبلا ضقتني له .نفلت ىتح

 .يدنع اذكه معن لاق اذه يف تقلا لتم وه هلتم وه امم هلاتمأو

 ابرلا نم مارح لاقف .اهكارد لبق رامثلا عيب نع هتلاسبو : ةلأسم

 اهعطق اوطرش نا تيارأ تلق .اهكارد لبق رامتلا عيب نع .ةلي يبنلا يهنل
 اهعطق اوطرتشي مل نإ تيارأ هل تلق .زئاج هنإ ليق دق لاق .كلذ زوجي له
 هارتا تقولا كلذ يف يرتشملا اهعطقو طرش ربغ ىلع عيبلا عقوو .عيبلا دنع

 ربغ نم عيبلا عقو نإ تيارأ هل تلق .كلذ ليق دق معن لاق .ازئاج اعيب

 له اهعطق يرتشملا ةين ناكو نيعئابتملا نيب رمالا رهاظ يف اهعطق طرش
 اهكرت عئايلا ةين ناك نإ تيار تلق .زئاج هنإ ليق دق لاق .كلذ زوجي

 هارتأ اهعطق ىلع عيبلا ةزاجاب لوقي نم لوق ىلع اهعطق يرتشملا ةينو
 ىلع هعسيال نمتلا فو هتينب متا عئابلاو يدنع ادكه معن لاق .ازئاج
 .هتدارا

 لح اذإ هل له لجأ ىلإ نطقب ماعطلا نم ءايشأ عاب نمعو : ةلأسم

 كلذو ضورعلا نم ائيش وأ بايثلا وأ بحلا نم ائيش هب ذخاي نأ لجألا
 عونلا الا هل سيلو كلذ هل زوجي الف تفصوام ىلعف .لجالا لح نأ دعب نم

 .هامس يذلا
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 ٥هءانع لماعلا عيب يف باب

 مهسب ةكراشملا ليبس ىلع هدنع لمعي لجر ذخا لجر نع هتلاسو
 ضرالا هذه نم هءانع عاب مت .رضحي ملو اهكرتو ضرألا مضرف فورعم
 وأ ةعجر امهدحأل نوكيالو عيبلا تبتي له .لاملا بر يأرب ىمسم بحيب

 يرتشملا هل لمعي ال نا لاملا بر دارأ نا ةعجرلا امهدحأ دارأ نإ لاملا برل

 نوكي مأ لمعلا كرتي نأ رخآلا دارأ وأ هلمع يف ةعجرلا لوالا دارا وأ ءانعلل
 عيب ةزاجا يل نبي الف لاق .اضقتنم عيبلا نوكيو كلذ ف ةعجرلا مهل
 .لصالا ق الطاب عاب دق نوكيف ةرمثلا نم هتصح عيبي نا اما هنال ءانعلا
 ىلع نيد هنال الطاب كلذ نوكيف لاملا بر ىلع انومضم هل عيبي نا اماو

 لخد دقو كلذ ف هجولا اوملع ناف هل تلق .زوجيال نيدلا عيبو .هريغ
 لاق .كلذ يف مهمزليام رضحي مل وا رضحف لمعلا يق ءانعلل يرتنملا

 لخادلل ءانعلا نوكيو .لوالا لماعلل لمعلا لصا نوكي نا ينبجعيق

 .هملس دق ناك نا نمثلا در لوالا ىلع نوكيو لمعلا نم لخد اميف يناتلا

 مهدحا ضقني مل نا كلذكو هل تلق .هملس نكي مل نا ءيش هل نكي مل الاو
 ىلع ينانلل ءانعلا نوكيو لوالا لماعلل لمعلا نوكيا ةرمتلا ترضحو
 ةفرعم دعي نم اماتتي نا الا تقفصوام ىلع ينبجعي اذكه معن لاق .لوالا

 ةناو .ابر ىلا مهب غلبيال نا اوجراف اهلوصحم ةفرعمو ةرمتلا داصحو كلذ
 ذخأو كلذ اولهج ناف تلق .لاح ىلا يلإ بحا ناك كلذ اكرت ناو .ملعا
 اوفرعي ملو كلذ ىلع اوقرتفاو ءانعلا نمت لوالا ىطعاو لمعلا يناثلا
 غلييال نا اوجراف لاق .كلذ ىلع امهدحا تام نا نببكلاه مهارتا هيق مكحلا

 لمع يذلا ريغ ءانعلل يرتشملا ناك نإف هل تلق .كاله ىلا يدنع مهب

 ءانعلا نوكي مأ .كلذ نم ءيش لوصح هل عقي ىرتأ اهدصح ىتح ةرمتلا
 يرتشا يرتشملا ناك ءيش اذهل نوكدالو .لوألل ءانعلاو .رخالا لماعلل

 كلذ يف مكحلا ىرت فيك رخالا هارتشا ما رخآلا هالو مت هسفنل ءانعلا
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 امناو .مكحلا يف ةدقع هب تبثيالو زوجيال ءارشلا نإ يعم لاق امهنيب
 هئانع رادقم لوالا لماعلا ىلا راص اذا يضارتلا ىلع مهعسي نا توجر

 هيف انع دق امب ميلستلا ىلع ةضبقو هيف انعو يناتلا ىلا قحتسيام ملسو
 لصالا ناكو .عيبلا يدنع تبثي مل مكحلا ىلا اوعجارت ولو .هيلا ملسو
 ءارشلاب قح اذه ق يدنع ءارشلا بحاصل سيلو .لماعلل ءانعلاو لوألل

 لاملا بر ىلع هءانع لماعلا عاب ناق هل تلق .يناتلل وأ هسفنل هارتشا ناك

 .دساف اذهو لوالا لتم اذه نوكيأ .كلذ ىلع اقفتاو .هنم جورخلا دارا اذا
 هيلع عقي الف .هيلع ءانعلا در امأو لوالا لثم دسفي عيبلا نا يعمف لاق

 وه لاملا بر ريغ كلذكو هل تلق .عيبلا ىلا دصقي مل اذا لوالا لثم يدنع
 .عييلا طرش ريغ نم ناك اذا اذه لثم يق هلتم يدنع وه لاق اذه يق هلتم

 لاق .هريغ وأ لاملا بر ءانعلا دري يذلا ناك كلذ يف ظفللا فيكو هل تلق
 اسدس ضرألا هذه يف قحتسي امم هتصح نم يناثلا ىلا لوألا لماعلا أربي

 هيطعيو ضرالا هذه يف يتصح نم كل تئرب دق لوقي ناك وا اعبر وا
 ربصت نا دعب ىمسم بح وأ مهاردلا نم هيلع اقفتاام رخالا لخادلا

 كلذ زاج ةفصلا هذه ىلع كلذ لعف اذإف .طرش ربغ نم رخالل ةصحلا

 دلوتمو عيبلا ببس هنال اذه زوجيال لاق نم لاقو .لوقلا ضعب يق .يدنع
 نع ال .ةصحلا هذه يق هينع دق يذلا هانع نع دريام هيلع دري امناو هنم
 عيبلا عقوم عقي كلذ نأل ةحلاصملا الو درلا نوكي ةصحلا هذه نمت

 بر يأر ريغب هريغ ىلا هتصح نم لماعلا ءيرب ناو لاق .يعم ةصحلل

 لاق .رخالل ةصحلا تبثت له لاملا بر ريغ مت .كلذ بجي نم لوق ىلع لاملا
 نا ةصحلا بحاص ىلعو .ةكراشملا زيجي نم لوق ىلع تبثت اهنا يعمف

 ةنامالاو ةرجلا يق لوالا ق هكيرش لثم هلمع ةماقا ف لاملا بر رضحي

 اذه نأ لاملا بر لاق ناف هل تلق .هربغ وأ وه ناك .كلذب هيلع موكحم

 موقي هنا وه لاقو ةنامالاو ةأرجلا يف لوالا ماقم موقيال لخادلا لماعلا
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 لاق .اذه كلذ يق مهنيب مكحلا نوكي فيكو .امهنم يعدملا نم لوالا ماقم

 ناف لودعلا ىلا كلذ يف رظنلاف امئاق ناكو لوالا لماعلا فرع نا هنا يعمق

 يف هوري مل ناو لاملا بر ىلع كلذ تبت لوالا لتم ةنامالاو ةأرجلا يف هوأر
 يق هلتم رضحي نا ةصحلا بحاص ىلع ناك لوالا لثم ةنامالاو ةأرجلا
 ةصحلا تبثو لوالا لماعلا رمأ باغ ناو .ةنامالاو ةأرجلا يف لودعلا رظن

 يف مايقلا ريغ هيلع سيلو هنيمي عم هلوق لوقلا نا يعمف يناثلل مكحلا يق
 نا الا اهدري ىتح لامعلا نم هلتم لمعي امك ةصحلا هذهب لمعلاب مكحلا
 مل اذاف هل تلق .ةنامالاو ةأرجلا يف لوالا لماعلا نود مل هنا لال بر حصي

 نم هيلا أربيو هلمع نم جورخلا دارأو لاملا بر دنع لمعي نا لماعلا دري

 الف .ةعطقلا هذه يف كدنع تينعام لك نم كيلا تئرب دق لاق اذإ لاق .هئانع

 نم كيلا تيربأ دق لاق ناو ةعطقلا . هذه ف هتصح هل نوكيو اذهب تبتي

 ةكراشملا تناك اذا .هيلع كلذ تبث هتصح نم ةعطقلا هذه يق ناكام لك
 ىلع لاق .ةفصاخملا دارأ اذا ةفصانملا نوكت فيكو هل ليق امهنيب ةتبات
 يف طرشلا توبت مكح هب تبت يذلا ىنعملا اوقفاو اذا مهظفل نم فراعتيام
 وا ضرالا هذه نم يتصح كتفصان دق هل لاق اذإف هل تلق ةكراشملا
 مايقلا كيلع نأ ىلعو اهفصن كلو .اهفصن يل نأ ىلع اهسدس وهو ةعارزلا
 نم لوق ىلع تبات هنا يعم لاق .اتباث اذه نوكي له .دصحت نا ىلإ اهب
 .ةكراشملا تبثي

 زوجيال هنا ةعارزلا نم هتصح عيب دارأ اذإ راديبلا لاقو : ةلأسم
 .هربقك هنا لوقنو .لاملا بحاصل الإ كلذ

١٧٨



 لجرلا عيب فو ىتش فونص ف عيبلا يف باب
 هربقل هنا لوقيو هلام

 لوصألا يف اعيمج هنافرعي ءيش ىلع الإ ليللا يف عيبلا زوجيال لاقو
 .(١رةعطقلاو ةلخنلا لتم

 انيد لجرلا فلخي نأ الإ عابي نا فحصملل يغبنيال لاقو : ةلأسم

 .هنيد يق عابيف

 رهش لك اهدامس عيبي ةاش نورشع هل لجر نع هتلأسو : ةل اسم

 .مارح وه لب لاق .مارح وه مأ هوركمف تلق .حلصي ال لاق .مهردب

 يعم سيل لاقف .هرجاب بح عيب لجر ىلا بلط لجر نعو : ةلأسم
 هدنع نم هيطعي نا دارأ مت .يربغ دنع نم ةرجاب كل يرتشا ينا ريغ

 بحا الف يريغ دنع نم كل تذخأ لاق .هدنع نم هاطعأف هفرعي نا ةفاخم

 .ضقتنم عيبلاف ضري مل نإف .لعف يذلا هملعيو هبيطتسي نأ آلإ
 اذإ يرتشملاو عئايلا ىلإ كلذف .ليللا يف عيبلاو ءارشلا نعو : ةلأسم

 . هللا ءاش نا زئاج وهف هزاجا

 بحاص نم رصيأ اهيف تنأو ةعلس ىرتشت نا تدرأ اذإ : ةلاسم

 امم نمت رتكا هنا ملعتو كمواس وا ارجات ةعلسلا بحاص سيلو .ةعلسلا
 هللاديع نب رنرج لوقل مالسالا ةءورم نم كلذ ناف هل حصناف .كمواس

 لكل ةحيصنلاو ةعاطلاو عمسلا ىلع ةي هتنا لوسر ينعياب لاق هنا ىلجبلا

 ٍ .ملسم

 .مهارد ةرشع هموقف رب نم ايرج لجر نم ضرتقا لجر نعو : ةلاسم
 لفق دقو هربغ نمو .ز اج عييل الاق . يرجل ١ بلطي بحل ١ بح اص عجر مت

 .ملعأ هللاو باسحلا دنع الجعم نمتلا هيقوب نا الا تيتدال

 ليوو هتناو . ىلبو هتناو ال نم .يتمأ راجتل ليو ةت يبنلا نع : ةلأسم
 .دغ دعب وآ دغ نم يتمآ عانصل

 ةعطقلا لثم اعيمج هنافرعيال ءىش ىلع لوصالا يف ليللا ف عيبلا زوجيال لاقو .هخسن ق )١(
 .ةلخنلاو

 ١٧٩



 عويبلا يف يهانملا يف باب
 ديعس نب ورمع نع دنه يبا نبا نع دواد نع ةرفص يبآ عماج نمو

 .نسحلا وبأ .ةئيسن كدنع سيلام عيبو فلس نع ىهن : ةلثم هلا لوسر نا

 مأ هعيب هل زئاجو هتا دنع امل املاس ن وكي يدادلا عيبيق رجتي لجرلا تلقو

 مهنمو .ذيبنلا ريغل هب عفتني كلذ نأل يدادلا عيب هل زئاج رجتي يذلاو .ال
 وبأ لاق :هئيسن كدنع سيلام عبتال ديز نب رباج لاقو .هعيب هرك نم
 يف ةدحاو ةقفصب .عيبو فلس نع يهن هنا يعم ديعس نب دمحم ديعس

 .ادقن وا ناك ةئيسن كدنع سيلام عيب نعو .دحاو ءىيش

 ىلع لجرلا مواسي لجر نعو .ناورم يبأ نع باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 امو .بحلا يرتشملا رظني نا لبق نم نمثلا يف .هيلع ناسك امتيو بح عيب
 ةمواسملا دعي نم هارتشا اذا ةمواسملا لبق نم عئابلا عم بحلا نا هيق

 هرصبا اذاف .ةمواسملا لبق .عئابلا عم بحلا ناك نإف .اضقتنم كلذ ىرتا
 .عيبلا ىلع هل امات عئابلا ناك اذإ .هكرت ءاش ناو .هذخأ ءاش نإف يرتشملا

 نم ءيش عئابلا عم نكي مل اذاو .ائيش هل ليكي نأ لبق عئابلا عجر نإو
 ىلع اقفتا ام دعب نمو .ةمواسملا دعب نم هارتشاو بهذ مت ةمواسملا ليق

 اعيمج امهل وديب نا الا هدنع سيلام عيبيال لجرلا نا انظقح دقق عيبلا

 بحلا رضح اذا اديدج .هيلع اعيابتي نا بحلا عئابلا ىرتشا ام دعب نم
 هضيق نأ امأو .اديدج اعيب هيلع اعيابت اذا معن لاق هربغ نمو زئاج كلذف

 اعيابت اذإ معن لاق هربغ نمو .زئاج كلذف بحلا رضح اذإ لوألا عيبلا ىلع

 وهو كلذ زوجي الف . لوألا عيبلا ىلع هضيق نا امأو .اديدج ًاعيي هيلع

 سيلام عيب نع ةلي يبنلا نم يهنلا ءاج دق هنأل اعيمج امهيلع مارح
 .كدنع

 ملف ةعلس هعيابي نأ هيلإ بلط لجر هيلإ لصو رجات نعو : ةلأسم
 رعسب هربغ دنع نم ةعلسلا هذه يرتشي نآ رجاتلل زوجي له .هعم نكي

 نا هل زوجي هنا يعم لاق .هملعي الو .هيلا بلط يذلا اذه ىلع اهعيبيو

 .امارح وأ ابر هيلع لخدي ءيش هعيب يف هيلع لخدي ملام .يرتشيو عيبي

س ١٨٠



 كعم سيلام عيب يق باب
 اماعط تعب لاق :ريبج نب عفان نأ ثيدحلا يف خلإ عفر رثؤملا وبأ لاقو

 تلسرأ مث يدنعام هنمو .يدنع سيلام هنم ناقع نب نامتع نب ورمع نم

 امهالك لاقف كلذ نع يل امهلاسي نم رمع نب هتنادبعو سابع ني هتنادبع ىلإ
 .هعيت الف كدنع سيلامو هعيبب ضماق كدنع ناكام

 هيرتشا ىتح نالف مالغ رتشا لجرل لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 لاق .هل زوجي له دقنب هل هعاب وأ ةئيسن هل هعاب مت لجرلا هارتشاف

 دري امف تلق معن لاق عيبلا ضقتنيا كلذ العف دق امهناف تلق .هل زوجيال
 لاق .هقتعا موي هتميق وأ هارتشا موي هنمتب هب هارتشا يذلا نمتلا هيلع

 .هي هارتشا يذلا نمتلا

 نم اذكو اذك عاتم كعم لجرلل لجرلا لوقي نأ سأب ال ليقو : ةلاسم
 نا هركب ناكو يتجاح نم هناف ينملعاف كدي يق عقو ناف .اذكو اذك برض

 .كنم هيرتشا ىتح هارتشا لوقي

 تلق .كنم هيرتشا ىتح اذكو اذك رتشا لجرل لوقي لجر نعو : ةلأسم
 لهو كنم هيرتشا ىتح رتشا لاق يذلا ىلع بجيامو .اذه لتم يق امهمزليام
 الو .روماملل الو رمآلل زوجيال كلذف تفصوام يلعف .لاقام هل همزلي

 .امهدحأ ىلع تيتيالو اذه زوجي

 لجرلا نم يرتشي لجرلا تيارأ تلق ةرفص يبأ عماج نمو : ةلأسم

 هل لعجيف ةخسن يقو لمعيف سيوففلاب وأ ريناندلاب وأ مهاردلاب ماعطلا
 .كدنع سيلام عبي اذهو .دساف اذه لاق ماعط عئابلا دنع هل سيلو نمنلا

 هدنع سيل ءيش ىلع عيبلا اعطقو هل عاب اذإ ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 وه نم هعاب اذاو .هدنع سيلام عيب يدنع اذهو هكلم يف رضاحب سيلو

 اذهف يرتشملا هفرعي مل وا هنافرعي ملو هيلع اقفتي مل امهنا الا هدنع

س ١٨١



 مهارد امدق ناو .مت هيلع فوقولا دعب .هيلع اماتت نا ضقتنم لوهجم

 كلذ ايمس ناق ماعطلا رضحي ىتح مهاردلل ةمدقتلا ليبس ىلع ماعطب
 ليبس ال ةمدقتلا ليبس ىلع وه امنا ناك ناو تبت .فورعم لجأ ىلإ افلس
 ىلع اماتت ناو .تالوهجملا نم هنا انباحصا لوق ضعب يق نا يعمف .عيبلا
 وا مهاردب هنم اهارتشا۔ اذا اهلك ضورعلاف تلق .باتكلا نمو .مت كلذ
 ناف تلق .معن لاق .زوجيال دساف عيبلاف هدنع تسيلو سولف وأ ريناند

 كلذو نمتلاو اهلك هاطعاق ةخسن يقو اهلك اهاطعاو .هدنع ضورعلا تناك

 عقوو ضورعلا نم عيبلا رضح اذا ديعس وبأ لاقو هريغ نمو .عيبلا وه
 زوجيامم عيبلااهب زوجي يتلا ضورعلاو مهاردلاو ريناندلاب عيبلا هيلع
 اذاو .يدنع اميف تبات وهف .الجأ ايمسي مل وأ لجأ ىلإ هلثم عيب هلتمب
 عيب وهف كلمي نأ لبق كلمي الام عابو عئابلا كلم نم تاعويبملا تباغ
 ملو رضحي ملو كلميام عاب ناو .لوقلا هيف ىضم دقو هدنع سيلام
 هبام الو .ريناندلاو مهاردلل ةبيغ رضت الو هيف لوقلا ىضم دقف هافرعي
 امناو .باغ وأ رضح ءاوس ةمذلا يف نومضم كلذ نال تبت اذا عيبلا
 مهفاف كلملا يف ابئاغ ناك وا .كلميال ناك اذا هيف مالكلاو .عابملا ف داسفلا
 .كلذ يناعم

 سيلام عاب نم هنا هتلاديع ييأ نع تدجو لاق هربغ نمو : ةلاسم

 نأ هدنع سيلام عيب ريسفتو كلذ ف صخري ضعيو ابر كلذ نا هدنع

 دكأتو فورعم نمتب هعيابيف هكلم ق سيلو ءيش ءارش يرتشملا هلاسي
 وأ رعسلا كلذب هريغ نم هل هب يرتشيو رمي مت .عطقنملا ءارشلا ق هيلع
 ناك نا اماو .يدنع ىنعملا اذه هقحليو .ءاوس هلكف .هنم رثكأب وأ هنودب

 نا .رايخلا لاملا برل ناك لاملا بر رمأ ريغب لجرل هعابف هريغل الام هدنع
 باغ نا هلتم وأ هلام ءاش ناو .عيبلا هب عقو يذلا نمتلاب عيبلا متا ءاش

 . .هعم سيلام عاب نمك اذه ن وكيالو

١٨٢



 كدنع سيلام عيب نع ىهن هنا ةت يبنلا نعو رفعج نبا : ةلأسم

 وأ دقني .هعم سيلام عيب زوجبال هنا انعم يذلا هريغ نمو ةئدسن

 ءاج هنأل .ةئسننلاو دقنلا ق هنع ىهن امم كلذو زوجدال كلذو .ةئدسن

 .اندجوام ىلع مارحلا يق لخاد وهو ةئيسنلاو دقنلا ق كلذ انفرعو المجم

 بح عيب لجر هيلا بلط لجر نعو هتلاسو عماجلا ريغ نمو : ةلأسم
 ضرعي ملام دايز وبأ لاق .عيش هعم سيلو "معن هل لاقف ةئيسنب هل

 قوسلا ىلع اقفتا اذإف اساب هب ري ملف غلجالا مسبي ملو هل عيبي فيكو
 .(١ركلمي ملام هعييب نأ هل سيلف

 نوكي له كنم هيرتشاو هيف كحبرا اناو عاتملا اذه رتشا لاق لجر نع هتلاسو نسحلا وبأ )١(

 يبنلا ىهن وهو كنم هيرتشا اناو اذكو اذك عاتم رتشي لجرلا لوقي نا اوهن دق نوملسلا ال لاق ازئاج
 كلذ ىلع امماتت ناف تلق يهنلا بوكر زوجي الف لوالا يرتشملا عم سيلو كعم سيلام عيب نع ةي
 دق نيملسملا نال هيلع تبي الف لوالا طرشلا ام .اواضقاتي مل اذا رئاجف .ارضح نيح ةعاسلا امهنيب
 .كلذ نع اوهن

١٨٣ 



 نمضي ملام حبر يف باب
 تيرتشا لاق مازح نب ميكح نا ثيدحلا يق لإ عفر رثؤملا وبأ لاقو

 .ةلي يبنلا تلاسف هضبقا نا لبق هيف تحبراف ةقدصلا ماعط نم اماعط
 .ضبقت ملام عيبتال كلذ يق انعملا نمضت ملام حبر ذخاتال لاقف

 ىرتشا لجر يق لاق هنآ .بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع : ةلاسم

 لاق اذكه هب سابال لاق .هضبقي نأ لبق هعيبيأ نزوي الو لاكيال امم اعيب
 .هضبقي ىتح هعيبي الف نزوي وأ لاكيام امأو .عيبرلا

 نأ ىلإ اهضبقي ملف ةعلس وأ ًابح رخآ دنع نم ىرتشا لجرو : ةلأسم
 عيبب هرمآ وأ عاب نكي مل نإف .حبرلا ن وكي نمل تلق .اهعيب دارأف اهيف حبر
 باسح لىع هارتشا اذا نزوي وآ لاكي اميق ةصاخو هضبقي ىتح كلذ

 مهضعب لاقف هحير ق فلتخا دقف هعاب دق ناك نإو .نزولا وأ ليكلا

 حبرلا ليقو .هبر رفغتسيلو يرتشملل حبرلا ضعب لاقو ..عئابلل حبرلا
 .عئابلل نوكي ضفتنا نإ و .يرتشملل ن وكي نأ عيبلا مت نإ بحاو ءارقفلل

 سيلف هضبقي نأ لبق هعاب مث ابح ىرتشا نم رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 وهف هوضقن ناو .عيبلا ىلع اومماتتي نأ الإ لوألل حيرلاو هحير هل

 .اضقتنم هاراف يرتشملا وأ عئابلا هضقن اذا ضقتنم

 نمو .يرتشملل الو عئابلل ال ء ارقفلل حيرلا لاق نم لاقو : ةلاسم

 حبرو هيلع عياب مت لتكي ملو فورعم قوسب ارب ىرتشا لجر نعو هريغ
 .هلكي ملو هع ايب هنأل ربلا بحاصل حيرلاق

 نزويو لاكيام امأ لاق عيبرلا نعو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 .عماجلا ريغ نمو .هضبقي ىتح هعيبي الق

 اساب هب ىرنال لاق .هضبقي مل اعيب اجر يلو لجر نعو : ةلأسم

س ١٨٤



 دعب الإ نوكي الو عيب ةيلوتلا لاق نم لاقو هريغ نمو .احبر هل ذخاي ملام
 .ضيقلا

 نأ هلاس لجرلا نأ مت ماعطلا نم اراركا ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 الإ آاساب ىرأ ال حون وبأ لاق .هل هليكي ىتح نوكيال لاق .هضعب هيلوي
 .هلىكن

 لك هركأ ينإ لاقف اهضيقي نآ لبق منغلا عيب نع تلأسو : ةلاسم

 هنامض ريصي ىتحو هضبقي ىتح اليك وأ انزو وأ اددع ضرألا يف عيب
 .كدلع

 زجي مل ناويح وأ رمت وأ بح نم لجا نيد هل ناك نمو : ةلأسم
 هيف ىرجي ىتح وأ ءاش نمل عيبي مت .هيلع نمم هضبقي ىتح هعيب
 .ملعأ هتناو ناعاصلا

 رخآ لجر نم هعاب مت هلكي ملو لجر نم ابح ىرتشا نميف : ةلأسم
 نم رثؤملا وبأ لاق .يرتشملل هاراف لضفلا نمل دقنب وأ ةئيسن وأ حيرب

 لوألا عئابلل حبرلاو .هحبر هل سيلف هضبقي نأ لبق هعاب مث ابح ىرتشا
 وأ عئابلا هضقن اذإ ضقتنم وهف هوضقن ناو .عيبلا ىلع اومماتتي نأ الإ
 هقحتسي ال حبرلا نأ ليق دقو لاق هريغ نمو .ًاضقتنم هأرأف يرتشملا
 ضيقلا الإ قبي ملو هكلم نم جرخ دقو .يرتشملا ىلع هعاب دق هنأل .عئابلا

 اضيآ هل سيلف هنمضي نا لبق يرتشملا هعاب ىتح لهجو .ضبقي ملف
 الو عئابلل ال نوكي ءارقفلل كلذو .نمضي ملام حبر نع ىهن دق هنأل هحبر
 يرتشمللو .هلام نمت عئابللو يرتشملاو عئابلا ىلع مات وهو .يرتشملل
 .نمتلا نم همرغ ردق

 مت لجر نم ادبع لجر ىرتشا نا كلذكو ةيواعم يبأ نع : ةلأسم
 لق معن ةيواعم وبأ لاق .زئاج عيبلاف هضبقي نأ لبق .رخآ لجر نم هعاب

_ ١٨٥



 اماعط لجر نم لجر ىرتشا اذاو .هضبقي ىتح عابيال هلك ليقو .اذه ليق
 وهف ليكلاب طرتشا نا هريغ نمو .هضبقي ىتح هعبي سيلف هيضرو
 نم نزويو لاكي الامو ناويحلا ةلزنمب وهف ًافازج هارتشا ناو .كلذك
 .كلذ ريغو قوسلاو بايتلا

 عيب نع هتلآسو دمحم نب ىلع نسحلا يبا نع بسحا : ةلاسم

 ةسمالملا عيب نع هتلأسو .ةلبحلا لبحو حيقالملاو وهام نيماضملا
 هتنا كمحر يل رسف ةمواعملاو ةرباخملاو يلاكلاب يلاكلاو ةلقاحملاو ةذبانملاو
 حيقالملاو .ماعنالا نوطب نمضتام عيبي نيماضملا لاق مالكلا اذه ىنعمام

 هتقان لبح لبحتام لبح عيبي نا ةلبحلا لبحو لبالا جئاتن عيب
 وهو .هيلع اقفتا يذلا نمثلاب اعيب هل تناك ةعلسلا سمل اذا ةسمالملاو
 اذكب اعيب هل راص هيلإ هذبن اذإ ءيشلا ةذبانملاو هرصبي الو ءيشلا سملي

 لخنلا ةرمت عيبو .لجأ ىلإ ارمت نبينيبزب نيبز عيب هنبازملاو نمتلا نم اذكو
 لبق عرزلا وه لقحلاو لقحلا عيب ةلقاحملاو .لجا ىلا نمتلا نم هليكمب
 وه يلاكلاب يلاكلاو لجأ ىلإ بحلا نم هليكمب عرزلا ةرمت عيبو .هكارد
 ةعرازملا نع ىهنو ةرباخملا نع ىهن ةروبخلا وه ةرياخملاو .نيدلاب نيدلا

 .فوصوم ريغ بحلا نم ةرجأب ةروبخ ضرألا ىطعي نأو بيصنب
 يناعم ضعب اذهف ماوعأو نينس هضرأ وأ هلخن ةرمت عيبي نا ةمواعملاو
 نإ كعم يذلا ماكحألا باتك يف ربسفت لضفأ كلذ دجت تنأو هنع تلأسام
 .لئاوألاب قحلأ ال ينآل انأ يلوق نم ريخأ وهو هتنا ءاش

س ١٨٦



 لاقو .ضرألا ف وهو هلثمو لصبلا عيب وهو ررغلا عيب زوجيال لاقو
 راص امم هيربيف هبحاص ىلا امهدحا عجري نا الإ كلذ ق ةمماتملا زوجتال

 .هللا

 لاق .ةؤلؤل ةبح اهنطب يف دجوف ةكمس ىرتشا لجر يف لاقو : ةلاسم
 ةكمس لجر نم ذخا نا كلذكو .اهدجو نحل ىهف ةيوقتم هربغ تناك نا

 دريالو .ةكمسلا دري نا هيلع ناك ةبوقتم ريغ ةؤلؤل اهنطب يف دجوف
 .هؤلؤللا

 اؤلؤل هيف دجو ولو حوتفم ريغ فدصلا عيبب سأبال لاقو : ةلأسم
 .زوجيالف ؤلؤل نم هنوطب ينام ىلع هعياب امنإ ن وكي نأ الإ

 عيب نع ىهن ةلي يبنلا نأ ثيدحلا يف يلا عفر رثؤملا وبا لاقو : ةلأسم
 زئاج وهف هبلحام دعب نم هعاب مت هبلح نا لوقآو .ماعنألا عورض يتام
 .افازج ؤأ اليك

 بوبحم نب دمحم مكح نم تدهاش يذلا رثؤملا وبأ لاقو : ةلأسم

 مت هرصبي ملو .لجر هنم هارتشاو ًاماخس ًابلاج ءاج الجر نأ هب ينربخاو
 ىلع هب تيضر دق انا يرتشملا لاق .هرصبي مل لاق هيف هيلع لخد عئابلا نآ

 ضقنب بوبحم نب دمحم مكحف بوبحم نب دمحم ىلا اعفتراف .لاح لك
 نود يرتشملل ضقنلا نأ لوقو خسانلا لاق يرتشملا هرصبي مل اذا عيبلا

 .ملعأ هتناو لمعن هبو .لوقلا رتكأ وهو .فراع عئابلا نأ وهو عئابلا

 قبآلا دبعلا عيب نع ىهن ةێَي هلا لوسر نا رثؤملا وبأ لاقو : ةلأسم
 ليكب الإ اهعورض يفام عيب نع ىهنو ماغلألا نوطب يتام عيب نع ىهنو

 ىتح ةاكزلا عيب نع ىهنو .مسقت ىتح .ةمينغلا عيب نع ىهنو .فورعم

١٨٧



 ىتح رامثلا عيب نع ىهنو .كردت ىتح لخنلا ةرمث عيب نع ىهنو .ضبقت
 نع ىهنو .ررفلا عيب نع ىهنو لزعي ىتح عرزلا عيب نع ىهنو معطت
 هل لوقيف رحبلا ي ةكبش حرطيف دايصلا يتأي هناف .دايصلا ةكبش عيب
 الام اذهف هجرخي نأ لبق هيلع اعيابتف اذه ككبش نم جرخيام ينعب لجر

 ىلع ناكو هيفام فرعو هجرخا مت هتكبش بذج وه ناو لحي الو زوجي
 توتسا نا هيلع ساب الف .هعابو اذه ىلع هارتشا مت هذخا نم ةردقم
 الف كبشلا فام ذخأ نم ةردقم ىلع اعيمج اناكو يرتشملاو عئابلا ةفرعم

 نيملسملا ناف مسقت ىتح عابتال ةمينغلا ريسفت امأ .اذه ىلع عيبلاب سأب
 كمهس يل عب لجرل لجر لاق .مهومنغف مهيلع اورفظف نيكرتشملا اولتاق اذا
 الام اذه .فرعيال يرتشملاو اهنم هل عقيام فرعيال وهو .ةمينغلا هذه نم

 .يهنلا هيق عقي يذلا اذهو زوجي

 اهعيب ةوركم ءايشأ ةرشع نا انعمس يذلا رتؤملا وبأ لاق : ةلاسم

 نوكي نآ الإ لايكملا ىركو نازيملا ىركو نازيملا ىركو لحفلا ىرك اهاركو
 ارجأ ناذخاأيف نانزيو نالاتكي نارجأتسي نازيملاو لايكملا بحاص
 وأ ًارهن لجرلل نوكي هنأ كلذ ريسفتو ءاملا عيبو .كلذب ساب الف امهئانعب
 كلذف مه نوفرتغيو مهل عيبيف برشملل اهنم نوقسي سانلا يتايف ارئب
 سبقلا عيبي هنا كلذو .رانلا عيبو .ساب الف عابو وه اقتسا ناو .زوجيال
 هرجأتسا ناو كلذب ساب الف رانلا هيف يذلا بطحلاو ماخسلا عاب نا اماو
 عيبو ذاكلا عيبو كلذب سأي الف .هئانع ىلع ارجأ ذخأف نيدنزي هل حدقف

 بارتلا ق تطلتخا ناو بارتلا نم ءيش اهطلاخيال ةصلاخ تناك اذا ةرذعلا
 ةرجافلا ءاركو ةحئانلا اركو .سأب الف دامسلا يي عيبلا ناكف دامسلا عم
 .نآرقلا ميلعت ىلع طرتشملا ملعملا ءاركو

 مناغم نم لوفقم طقسب ىتا باطخلا نب رمع نا انل ركذو : ةلأسم
 هركف .هيف امب طفسلا اذه يل عب نينمؤملا ريمآاي رمعل لجر لاقف .سراف

١٨٨



 نم الا هيق سيلف هل هعب نينمؤملا ريمأاي لجر هل لاقف لعفي ملو كلذ رمع
 ةعقر الا ائيش هيف دجي مل طقسلا حتف املف كلذ رمع هركف سراف تاراشخ

 .اضيأ ررغلا عيب نم اذهف هقرع نم ريخ لجفلا قرو اهيف بوتكم

 هل له ادساف اعيب عاتبا نميف هتنا هيضر ديعس ابأ تلاس : ةلاسم

 .هلثم ءانع هل معن لاق .هداسف ةهج نم هدر مت هيف انع اذا ءانع

 لصيلا كلذكو .عيبلا اذه زوجي له رزج ةعطق عاب نمعو : ةلاسم

 نم لاقو .يرتشملا وأ عئابلا كلذ ف عجر نا ضقتنم عيبلا نا اولاق دقف

 هل تيت كلذكو .شعقام هيلع تيت دقف هنم شعق دق ناكام ءاهقفلا نم لاق

 .شعقي مل اميف ضقنلاو .شعقام

 الإ اهعلق يرتشملل ز زجي مل نببمهردب لصي ةبلج عاب نمو : : ةلاسم

 لصيلا عاب نآو . هفلتأ موي هتميق هيلعق .لصبلا فلت ناو عئابلا ةرضحب

 .اريتك وأ اليلق ناك كلذ الإ لصبلا بحاصل سيلف نيمهرد نم لقأب

 .دساف وا ضقتنم لجفلاو ةعطقلا نم رزجلا عيب نع هتلأسو : ةلأسم

 نب حاضولا نب دايز نع اولاق دق هنا الإ دسافو ضقتنم لاق .لصألا يق

 عرزلا ىطعي نمع هتلأسو .هنمت همزل يرتشملا هنم شعقام لاق هنا ةبقع

 عنصي فيكف هل تلق .دساق ضقتنم لاق دساف مأ ضقتنما حبرلا فصني

 .اهفصن هل لاق

 .انم سيلف انشغ نم لاق هنا نلع ةينم ىبنلا نعو : ةلأسم

 ليربجل ةيم يبنلا لاقف ماعطب ارم ةيَي يبنلاو ليربج نا ليقو : ةلأسم
 .هقوج يق كدي لخدا ليربج هل لاقف ماعطلا اذه بيطأ ام مالسلا امهيلع

 دقف تنآ امآ ماعطلا بحاصل ةت هنع ه ييخلا لاق .اربغتم هدجوق هدب لخداف

 .نيملسملل اشغو كند د ق ةن ابخ نتلصخ تعمج

س ١٨٩



 لاق ررغلا عيب نع ىهن .ةلي يبنلا نا انغلب هئلادبع وبأ لاق : ةلاسم

 وبأ لاقو .اهنابا لبق راجشألا عيب لاق .ررغلا امو .هنلا لوسراي ليق
 اذه لتمو .ضرألا ف لصبلاو .ضرألا ف وهو رزجلا عيب ررفلا هتنادبع
 نا ىلع جنرت الا عيبو جنرت الاو .رهاظ هنال هعيب زئاجف لقبلا اماو
 .امماتت اذإ سأب الف كلذ دعب هكرت نإف .ةعاسلا كلت هجرخي

 هل عيبي نا هل زوجي لهف تلق .رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 يفام عيبي هنال زوجي ال اذه ال لاق .مهردب رهش لك هاش نيرشع دامس

 .مارح هنكلو هوركم وه سيلو مارح هنا دجويو .ماعنالا نوطب

 رزجلاو لصبلا ةبلج عيبي يذلا ق لاقو خايشالا باتك نمو : ةلأسم
 مت .رزج ةبلج هل عاب ول هنال تالوهجملا ريغ يدنع اذهو .زئاج ريغ اذه نا

 الو زئاج ريغ كلذ نا هري نا ريغ نم عئابلا هل متاو يرتشملا اهعلق
 عاب اذإ كلذ زوجي امناو لاق .هري ملام هل زاجا هنال هذه يق مهنيب فالتخا
 اقفتا اذإ مات كلذف هل اهمتا مت يرتشملاو عئابلا ةرضحب اهعلقو ةبلجلا هل
 وهام ملعيال ءيش يف هل متا اذإ زوجي الف ابئاغ امهدحأ ناك اذإ امأف هيلع

 .عجرو
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 بالجالا يقلت يف باب
 مهنم يرتشيف نيبلاج اوءاج اذإ ةيرقلا نم اجراخ ةادبلا ىقلي نمعو

 ىقلتي نا هنع ىهنام بكترا اضيأ اذهو لاق .ال مأ كلذ هعسي مهبلج نم

 بالجالا ءاقتلال يهنلا كلذ امنا ليق دقو .هلعف يق مثا وهو .بالجالا

 سانلا ىلع اهب مكحتي مت ةيرقلا اولصي نا لبق اهل نيبلاجلا دنع اهزوحيف
 .ال مأ هلثم ىه ملعأ هتاف ةفصلا هذه ريغ ىلع اماو .هل زوجيال اذهف

 ىقلتت ال لاقو .انم سيلف انشغ نم لاق هنا ةلي يبنلا نع : ةلأسم

 هنا لوقن الو كلذ يق ةيهاركلا تءاج دقف .يدابل رضاح عيبي الو بالجالا

 .تي يبنلا نع كلذ حصي ىتح مارح

 نا وهو يدابل رضاح عيبي ناو بالجالا يقلت نع ىهنو : ةلأسم
 هبولجلا ىقلتي وأ سانلا ىلع اهعيب يف مكحتيو .اهمرحي ةبولجلا ىقلتي
 نم مهضعب هللا قزري سانلا عد لاقو .هل اهعيبيف يدابلا نم اهذخايف
 يلع وبأ لاق .ضقتنم ريغ تبات عيبلاو مثآ هنا ليق دق اذهل لعافلاو .ضعب

 .ضقتنم عيبلا نا ليق دقو .دمحا نب نسحلا

س ١٩٦٩١



 عيبلا دنع مذلاو حدملا يف باب

 اومذ اورتشا اذا اوناكف ةراجت يق اموق كراش لجر يف لوقتام هل تلق

 ذخأ هل زوجي اريثك احبر كلذ يف اوحبرو مهعمسي وهو اوحدم اوعاب اذاو
 ملعي ملام هنا يعمف لاق .هلام سأر الإ هل زوجيال مأ حبرلا نم هتصح

 مهنا ملع نإو .مهلعق نم كلذب ىلوأ مهف مهمذ وأ مهحدم يف نوبذاك مهنا
 .مارح كاذف .قحلا ريغب .سانلا لاومأ هب نورحسي ابذك كلذ يف نوبذكي

 كرتي نا هيلعو .سانلا لاومأ نم مهبذكب هورجتساام ذخاي نا هل سيلو
 سانلا لاومأ نم مهيلا راص دق هنا ملع دق امم مهحبر نم كلذ ردقب يدنع
 مهيلا راص هنا ملعي ملام حبرلا نمو .هلام سأر ذخأي نا هلو بذكلاب
 اذإف هورتشي يذلا ءيشلا كلذ اومذ ناف هل تلق .هربغو اذه نم مارح هجوب
 حبرلا ذخآ هل زوجيو نيقداص هلك اذه ق نوكي نا لمتحيأ هوحدم هوعاب

 .يدنع اذكه لاق عيبلا لاح يقو ءارشلا دح يق وهام ملعي مل اذإ هتصح نم

١٩٢



 راكتحالا يف باب
 هب رظتني هسبحي ةراجتلل اماعط ىرتشا لجر نع ًامشاه تلاسو

 نإف تلق .هب صبرتي نا هعسي الو هسبحيال لاق .كلذ هعسي له ءالغلا
 هراظتنال امارح هحبر نوكي له .كلذ نم هحبر رثكيف ماعطلا الغو لعف
 .اريسي ناكل هركتحي يذلا ماعطلاب قدصت ول لاقي .ملعأ هنلا لاق ءالغلا

 ىرتشا نمع تلاس نيملسملا راتا نم تاباوجلا ضعب نمو : ةلأسم
 كربخأ .ًاركتحم نوكي له .تلاس ةرطفلا هب رظتني فانصأ نم ائيش
 نم دلبلا لهأ دجي الو دالبلا ماعط يرتشي يذلا ركتحملا امنإ هتنا كحلصا

 لجر اماو .ركتحملا كلذف ديراام ىلع الا مكعيبأ ال لوقيف هريغ مهعيابي
 مهعيبي نم نودجي سانلاو نوعيبي نورخاو هسبحيف ماعطلا يرتشي
 تفصوام ىلع ةكمب ماعطلا سبح هركي امناو .ركتحمب كلذ سيلف .هريغ
 وهو بلجي يذلا عونلا سبح اذإف .ءايشألا اهيلا بلجي هنا كلذو .تنا
 نا عنمي كلذف مهعيبي الف هيلإ نوجاتحم سانلاو هورتشا دق سانا دنع
 .هسحب

 ىرتشا لجر نع تلأس .ةفيذح ييأ ني ءالعلا باوج نمو : ةلاسم

 هدازف .اذكو اذك ينديزت نا ىلع لاقف ةلاقالا هيلا بلط مت ءارش لجر نم

 .ةلاقالا يضميو هذخأي نا ليقملل زوجيال كلذف

 لها نع هسيحيفق ماعطلا ركتحي تركذ يذلا اماو هريغ نمو : ةلاسم

 حبري كلذ هل سيل لاق .ليلق ماعطلاو همكحب هنم يرتشي نا ىلا دلبلا

 ىرتشا يذلا هنمتي دلبلا لهأ نبب ميسقتلا مت ماعطلا هنم عيبي مت اليلق

 . هب
 نم عابي نا دلبلا ق ىدان اذا رئاجلا مامالاو ءايضلا باتك نم : ةلاسم

 زوجي الف مهرد فصنب نم عابي زبخلا ناكو فصنو نيقنادب نم زبخلا

۔ ١٩٣



 هالغ هلف لاغ وهو دجوي ماعطلا ناك نا اماو فصنو نيقنادب ىرتشي نا
 ىلع ةلماعملا نوكت مث .صبرت ريغ يف نوعيبي مت نورتشي راجتلا نإف
 هنم اوكرتي مل مت ماعطلا نوعيبي راجتلا نم تركذ يذلا امآو .نيملسملا

 كسمت هنا تمعزف مهمكحب الا نوعيبيال مهنا نومعزيو هوعاتبا الا ائيش
 نبيب هوتمسق اذا هب سأب الف ليلق نم الإ كلذ متكسما اذا لاقف ضعي مهنع

 نإف .مكسفنأل هعيب متدرأ اذإف راجتلا ىلع موقيام وحن ىلع نيملسملا
 .دجوي اميف ملسمو رباج ىأر هريغ نمو .هب قحأ هوعاتبا نيذلا راجتلا
 لاغ ماعطلاو .همكحب الا عيبي نا ىبأو سانلا ىلع اماعط ركتحا نم لاقو

 .ةفورعم ةميقب سانلا نيب مسقيف هنم عزني نكلو هل كلذ سيلف

 ق دعاق رجات نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نيبلاجلا دنع نم قوسلا نم كلذ هابشأو حلملاو ماعطلا فزجيف قوسلا
 لوقلا رثكاو .فالتخا ةفازجلا نم تركذام فازجا يق لاق .ال مأ كلذ هعبي
 فزحيال ليق امناو .مايأ ةثالث سبحي لاق ضعيو هل زئاج كلذ نا

 .سبحي ىتح ماعطلا
 ثيدحلا هيف ءاج يذلا ماعطلا ركتحم نع هتنادبع ابأ تلاس : ةلأسم

 ركتحملا وه اذهف .ءالغلا هب صبرتي هسبحي مت ماعطلا يرتشي يذلا لاق
 يذلا اماو .ركتحملا ةنيع هنلا لوسر نعل دقو .عنميالو كلذ هل هركي وهو

 هب رظتنيف هدلب ىلا هلمحي مت هدلب ريغ رخا دلب ىلا دلب نم ماعطلا يرتشي
 يذلا رجاتلاو هب رظتنيو .هتيب يق هبح سبحي مت عرزي يذلا عرازلاو
 مهيلع ركني الو .نيركتحمب اوسيل ءالؤهف هسبحيف ماعطلاب فلسي
 الف حلملاو ضرحلاو نمسلاو كمسلا لتم مادألا نم ناكام امأو .هسبح
 .ءايضلا باتك نم .هدارا فيك هعيبي نا هلو هسبحب نا هبحاص رمأن
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 ةحبارملا عيب يف باب

 كنا ريخاف ةحبارم هعيبت نا تدرا مت ةئيسن ائيش تيرتشا اذا لاقو
 .ةئيسن هتيرتشا

 عيبرلاو نيريس نبا نع بويا نع ةرفص يبا عماج نمو : ةلأسم
 هملعي لاقف ةحبارم هعيبي نا دارا مت ةئيسن اعيب عاتبا لجر يق الاق اهنا
 هيلع ةجبارم هعابو هملعي مل ناف ديعس يبال تلق .ةئيسنب هارتشا هنا
 ةئيسنلا اما لاق .مارح وه ما عيبلا اذه زوجي له .ةئيسنب وأ دقنب
 رايخلا يرتشملل نوكي نا ينبجعيف دقنلا اماو .هب سأبال هنا ينبجعيف
 ناك اذا ةسلادملا ةلزنمب وه امنا يعم هنال هضقن ءاش ناو همتا ءاش نا

 ام هيف يل بيبي الف .ةئيسن هلك ناك اذا اماو .دقنب هعيبي ةئيسن هارتشا

 اماعط ىرتشا لجر يف ىرت امف تلق باتكلا نمو .ةحبارم اذه يف يعم

 يفو نيبي ىتح ال لاق .ةحبارم ةئيسنب هعيبيفأ ةحبارم ةئيسنب
 لاق .ةحبارم هعيبيأ ةئيسنب اماعط ىرتشا لجر يف ىرت امف تلق ةخسن

 .سوسلا هيق عقو وأ رطم نم ءام هباصأ نا ىرت امف تلق .نيبي ىتح ال

 اتيدح هارتشا هنا نيبيو معن لاق .ةحبارم هعيبي نا هلا .دقنلاب هذخا دقو
 ءام هباصا نا ىرت امق هل تلق ةخسن يقو .ءاوس اذهو لاق .هدنع ينعو

 لاق ةحبارم هعيبي نا هلأ دقنلاب هذخأ دقو سوسلا هيف عقو وأ رطم نم
 اثيدح هارتشا ول لاق عيبلا اذه هبيصي نا لبق هارتشا دقو ملو تلق .معن

 .معن لاق ةحبارم هعيبي ناكأ ثيدحلا نم رشأ قيتعلاو هدنع قتع مت
 هربغ نمو .ءاوس كلذو اذهف لاق .هدنع قتعو .اتيدح هارتشا هنا نيبيو ١

 اميف هبيع متكيو هعيبي الو هب هملعي نا هيلعف بيعلا اما ديعس وبأ لاق
 احيحص هارتشا هنا هملعي نا ينبجعيف ةحبارملا قيرط نم اماو .يدنع
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 هيلع نا يل نيبي الف مدق اذإ بيع هلخدي مل اذإف ثيدحلا اماو اذكو اذكب

 .كلذ هيلع نأ جرخي هلعلو . ملعأ هتناو كلذ مالعا

 تيهذف .ةاش وأ امداخ وأ ةياد ىرتشا نا ىرت امف تلق : ةلاسم

 هتنادبع وبأ لاق .معن لاق .ةحبارم اهعيبي نا هلأ اهانيع ةخسن قو .اهنيع

 بهذ نمامال لاق .ماعطلا كلذكو تلق .ةحيحص اهارتشا هنا ربخيو

 تلق نمثلا نم ىقبام باسح ىلع ةحبارم ىقبام عيبيو .هضقني ماعطلا
 بهذ اذا ماعطلا ءاوس سيل لاق هاشلاو ةيراجلاو اذه قرتقا نيا نمف

 نيرشع ناكو اذكو اذكب ماعطلا اذه تذخا لوقي نا عطتسي مل هضعب

 وه امك ةاشلا وأ ةبادلاو ةيراجلاو .ةزفقا ةرشع مويلا وهو .ازيفق

 يق ىرت امف تلق ةاشلا كلذكو ةبادلا كلذكو .ىه امك ةيراج ىه ةيراجلاو

 عيبيا هفصن بهذيف مهارد ةرشعب هيرتشي هفصن بهذيف هيرتشيل بونلا
 فصن وه امنا .مات بوتب سيل هنأل ال لاق .هلك نمثلا ىلع ةحبارم فصنلا

 تيرتشا ناف تلق .ال لاق .ةحبارم ةسمخ ىلع فصنلا عيبيفا تلق .بوت

 ةحبارم امهعيبيفا .كلذ امهضقنا ىتح امهتسبلف مهارد ةرشعب نيبوث

 ىبوكرو يتمدخ نم تضقنا اذا ةيراجلاو ةبادلا كلذكو تلق .ال لاق

 لاق .تمدختساو تبكر دق ينا ىمسا ىتح ةحبارم اهعيبأ نأ يغينيال

 نا كلذب سابال لاق .هلمع نم سيل اهباصا ءيش نم تصقن نإف تلق .معن

 لجرلا تيأرأ تلق نيبي نا هيلع هتنادبع وبأ لاق .نيبي الو ةحبارم اهعيبي
 هلأ هصقني الو .انامز كلذ لمع نم بيصيف ةبادلاو رادلاو دبعلا يرتشي

 دلتف .ةيراجلا يرتشي لجرلا تيأرأ تلق .معن لاق ةحبارم اهعيبي نا
 : نمو نيبي نا الإ ال لاق .اهدلو كسميو ةحبارم اهعيبي نا هعسيلأ هدنع

 سليف لماح يهو اهارتشا نوكي نآ الإ ةحبارم اهعيبي نا هل ليقو هريغ

 اهنم اهدلو نأل لاق مل تلق .ملعأ هللاو نيبي ىتح ةحبارم اهعيبي نا هل
 .معن لاق ةحبارم اهعيبيا اهدلو تام نإف تلق
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 نآبي ىتح هعسي مل هلتق وأ هبهو وأ اهدلو عاب نإف تلق : ةلأسم
 لخنلا يرتشيل لجرلا تيأرأ تلق .معن لاق ةاشلا كلذكو تلق .معن لاق

 نأ هعسي له .عيبيو اهنبل برشيل ةاشلا وأ .هدنع رمتثتف ةرمت هيف سيلو
 ىلع قفنا دق ناك نإف تلق .نيبي نأ الإ ال لاق .ةحبارم اذه نم ائيش عيبي

 كله نإف تلق .نذإ ةحبارم اهعيبيلف تلق .اهنبل نم باصأ ام لثم ةاشلا

 ةرمثلاف تلق .معن لاق .ةحبارم هعيبيأ عفتني وأ هعيبي نأ لبق لخنلا رمن
 يرتشي لجرلا تيأرأ تلق .معن لاق دلولا ةلزنمب فوصلاو نبللاو كدنع

 اهب ءاج ثيح نم اهئاركو ماعطلاو فلعلا يف اهيلع قفنيف ةاشلا وأ ةبادلا
 .اذكو اذكب اهتيرتشا لوقي هلك كلذ ىلع تلق .معن لاق .ةحبارم اهعيببأ

 هعابف هسبح هيلع قفنا ءيش لك تلقو .ادكو اذكب ىلع موقت لوقي لب لاق
 هرصقيف عاتملا يرتشي لجرلا تيأرأ تلق معن لاق .ةحبارم كلذ ىلع
 اذكب ىلع موقي لوقيف .هنمث يف ةراصقلا رجأ يف لخديو .ةحبارم هعيبي
 .هل رصق اذا هنا يعم هتنا همحر ديعس وبأ لاق هريغ نمو .معن لاق اذكو

 نمتلا ةلمج يق هئانع نم هبسحيال هنا يعمف وه هرصق اذا امأو .ءاركلاب

 لجرلا تيأرأ تلق باتكلا نمو .كلذ لعف هنا ربخي نأ الإ ةحبارم هعيبيو

 موقي هخسن يفو ماق لوقي مث عاتملا ىلع هبسحيأ هرفس يف هسفن ىلع قفني
 .هسفن ىلع كلذ قفنأ هنأل ال لاق .اذكو اذكب ىلع

 الف ةئيسننب ائيش ىرتشا نم ليقو .رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 عيبلا باصأ نإف ةئرسني هذخأ هنا يرتشملل نيبي ىتح ةحيبارم هعيبب

 ساي ال ليقف كلذ وحن وأ سوسلا نم ةرضم هتنع وأ .بيع هذخا نا دعب

 مداخ وأ ةياد تناك ناو .هرصبيام ذخأي يرتشملا نأل ةحبارم هعيبي نأ

 كلذ ذخا دق هنأ ربخيو .ةحبارم كلذ عيبي نا هلف .هنيع تبهذ وآ ضرمف

 هلمعتسا مداخ وأ هسبل بوت لك كلذكو .هذخآ يرتشملا دارأ ناف احيحص

 نإف .يرتشملل كلذ نيبي ىتح ةحبارم هعيبي الف هتمدخ نم صقن ىتح
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 ام كلذكو .هلمعتسا دق ناك ولو .ةحبارم هعيبي نأ هلف كلذ هصقني مل

 ىه اهصقني ملو اهدلو تامو تدلوف ةيراج تناك نا كلذكو .اذه هبشي
 .هبه وأ هعاب وأ اهدلو سبح ديري وه ناك ناو .ةحبارم اهعيبي نأ هلف
 امأو .اهجاتن يف ةاشلا كلذكو .اهنم كلذ نأل .نيبي ىتح ةحبارم اهعيبي الف

 اهنم باصأام لتم اهيلع قفنأ دق ناك نإف اهرعش عيبو اهنبل برش ي
 لهأ نم لاق نم لاقو هريغ نمو .يرتشملا ربخي ىتحف الاو .ةحبارم اهعاب
 .كلذ ىلع اهاعيابت مث ةعلسلا نمت نع عئابلا يرتشملا لأس اذا .ملعلا
 امأو .ةمواسم هنأ عئابلا وأ يرتشملا طرتشي ىتح ةحبارم هلصأ عيبلاف
 .ةحبارملا امهدحأ وأ اطرتشي ىتح .ةمواسم عيبلاف نمتلا نع لأسي مل اذا
 هنآ نيملسملا ضعي نع ةقتلا لهأ نم هظقح نم كلذ ظفحو لاق نم لاقو

 ةحبارملا امهدحأ وأ طرتشي ىتح ةحبارم نوكي الف .نمتلا نع لأس ولو

 بوتلا سابلو ةبادلا بوكر نأ انعم يذلا لاق هريغ نمو .كلذ اديريو
 هل نأ اذه هابشأو مداخلاو .ةبادلا ةلغو .ةيراجلا يطوو مداخلا ةمدخو

 سيلف .ءيشلا كلذ نمت صقني كلذ ن وكي نأ الإ ةحبارم كلذ دعب هعيبي نا
 .ةبادلا جاتنو ةيراجلا دلو امأو .كلذ نيبي ىتح ةحيارم هعيبي نا هل

 سيل هنم يتأي اممو ءيشلا لصا نم وه هلتم وأ اذهف ةلخنلا ةرمتو

 نا هل كلذف هفلتي ملو .هب وه .عفتني ملو كلذ فلت نا اذهف .هنم ضوعب
 .اهنم ثدح يذلا .ءيشلا كلذ اهصقنا نوكي نأ الإ ملعن الو ةحبارم هعيبي

 وا هعاب وا هبهو وا دلولا قتعا وا اهعاب وا اهبهو وا ةرمتلا لكأ ناك نإو
 .كلذ اهصقني مل ولو كلذ نيبي ىتح ةحبارم اهعبي مل مئاق هدي ق كلذ
 ربغ ةمئاق ربغ ىهو .كلذ هابشاو فوصلاو رعشلا عيبو ةاشلا بلح امأو

 ناك نإف .بابلا اذه يف اههبشيال هنا ريغ ةرمتلاو دلولاب هبشي وهف .ضوع
 نم لغتسا ناك ناو نيبي ملو .ةحبارم اهعاب قفناام ردقب كلذ نم لغتسا
 .نمتلا يق هتقفن بسحي مل رثكا كلذ قفنا ناك ناو كلذ نبي كلذ
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 هلسقغف لوسغم ريغ امهرد نيرشعب ابوث ىرتشا لجر : ةلأسم
 لاق .حيرب بوتلا هنم بلطي يرتشم هءاج مت .مهارد ءارك هلسغ ق يدآو

 .امهرد نيرشعو دحاوب يلع ماق لوقي نا سابال
 ناكو .ةاش ىرتشا لجر نع تلأسو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 رادقمب اهنبل نم لكأو .اهنمس عمج نم لكايو اهنبل نم بلحيو اهفلعي
 ناك نإ لاق .فلعلا يرتشملا ىلع بسحي نا هل له ةحبارم اهعاب مت اهنمت

 لكاو اهنمس نم لغتسا امب .هملعاو .هيلع هبسح فلعلا اهل ىرتشا دق
 اهوسكي ناكو .همدخت تناكف ةيراج ىرتشا نا كلذكو تلق .اهنبل نم
 بسحي نأ هل له ةحبارم اهعيبي نا داراف .محللاو ربلا اهمعطيو ريرحلا
 ءاركلا نا اولاق دق لاق ىركلاف هل تلق .ال لاق اسك امو .اهيلع قفناام هيلع

 .ةحبارملا ي بسحي

 كرتف مهرد ةئامسمخبأدبع لجر نم ىرتشا لجر نع لئسو : ةلأسم
 ىرت له .مهرد ةئامسمخب ةحبارم هعيبي نا دارأ مت مهرد ةئام عئابلا هل
 هلك اهنمت هل كرت نإف تلق .مهرد ةئامعبراب هعيبي نأ الإ ال لاق .كلذ هل
 هل تلق .معن لاق كلذ هل زئاجف .مهرد ةئامسمخب ةحبارم هعيبي نا دارأف
 لاق هذخا امب الا ةحبارم هعيبي نا هل هارت الف هلك نمتلا هل كرتي ملامو

 .معن

 مهرد ةئامب ادبع ايرتشا نيلجر نعو هتنادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 مسقلا فيك .ةحبارم هعاب مث امهرد نيتسب هبيصن رخالا امهدحا عابف
 ناك امب .امهنم دحاو لك اهيف برضي ةحبارملا هذه نا ملعاف .امهنيب
 ملعأ هلاو حبرلا يق اهب نيسمخلا بحاصل برضيف .هنم هتصح ىرتشا
 نم ءازجأ ةتس نيتسلا بحاصلف ةرشعو مهرد ةئام لاملا سأر .باوصلاب

 ةسمخ نيسمخلا بحاصلو حبرلا نمو لاملا سأر نم ءزج رشع دحا
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 لثم ائيش ىرتشا نم امأو .حبرلاو لاملا سأر نم ءزج رشع دحأ نم ءازجا
 وأ اهلغتساف ةباد وأ اهيطوف ةيراج وأ هسبلف ابوت وأ اهبكرف ةبادلا
 .ءيشلا صقني كلذ نوكي نآ الإ ةحيارم هعيبيب نأ هلق همدخق امداخ

.كلذ نيبب نأ الإ ةحبارم هعيبب نا هل سيلف



 لكلا يفو ددعلا عيب يف باب

 فازجلاو نزولاو
 اذا الاق امهنا عيبرلاو نيريس نبا نع بويأ نع ةرفص يبأ عماج نمو

 هي ذخات الف .اليك ائيش تعتبا اذاو ..اليك هب ذخات الف اددع ائيش تعتبا
 هضيق ىع اقفتاو ددعلا ىلع هعياب اذإ هتنا همحر ديعس وبأ لاق .اددع

 .كلذ هيق نكمي ءىش يف ددعلاب هضبق ىلع اقفتاو ليكلاب هعاب وآ ليكلاب
 ناكو .ههايشاو فلسلا ق نكي مل اذا زئاج يعم وهو .هداسف يل نيبي الق

 اذا امهنيب ةدقعلا هيلع تعقوام ىلع تبت فلتخا ناو .رضاحلا عونلا نم

 .يدنع ةتيات تناك

 وهو .ءادنلا ف هعيبيل ناجنذاب زيفقب قوسلا ىتأ لجر نعو : ةلأسم
 كلذ ددعب يرتشملا ملعي نا هيلع له تلق ناجنذابلا نم هيفام ددع ملعي

 ناك اذا كلذب ملعي نا هل بحا يذلاف .ءادنلا يف هعيبي امنا وهو ناجنذابلا

 ءادنلا ريغ وأ ادنلا يف هيخا لام هب رجتسي ببس كلذ هنامتك يف لخدي
 اشغ كلذ هنامتكب دري ملو كلذ لعفي مل نإف .شغلا ةلزنمب كلذ نوكيو

 قذع لتم تناك نا تيآرا تلقو .ملعأ هتناو هزاجا نم ضعي كلذ زاجا دقف

 ىلعأل فازجلا ىلع ادنلا ي عابت امنا ىهو .نرق نم اهيف مك فرع دق زوم
 اذهف هددعب مه ربخي ملو تقصوام ددع ملع اذا عيبلا كلذ زوجي له ددعلا

 .اضعب هضعب هبشي هلك ناك ناو .ناجنذابلا ددع نم برقا يدنع
 وأ اليكو ًافازج وأ انزو وأ ًافازج عابب ناك هنا املك اذه يق ليقام لضفاو
 هيلعف .هددع وأ هنزو وأ كلذ ليك نيعيابتملا نم ملع نم ىلعف اددعو ًافاذج
 هيلع عيبلا ناك اذإ هملعك كلذ نم ملعي ىتح هبحاص كلذب ملعي نا

 مالعا هيلع سيلف ددعلا وأ نزولا وأ ليكلا ىلع عيب اذا اماو .افازج

 لبقتسي اميف انيلا بحا لوالاو هبالعا هيلع نا لاق نم لاق دقو .هبحاص
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 .ملعا هتناو هعسي كلذ نا وجراف هيخال اشغ دري مل اذإف ىضم دق اميف اماو

 وأ انطق وا ازبخ وأ السعو انمس نزوي امم ائيش عاب نمو : ةلأسم
 نزولا ق حجري نا هيلع نزولاب عابي امم كلذ هبشا ام وأ اناروش وآ الين
 تاداع نا الإ بوجولا قيرط نم كلذ ملعأ ال باوجلا .ال حأ يرتشملل

 .عيبلا ي مهيلع متح كلذ نال فراعتلا قيرط نم كلذب ةيراج سانلا

 نيبارج يف هزنكي مت ةيرجا ةسمخ ليكي لجر يف تركذو : ةلأسم
 نا هيلع له تلق .ةيرجا ةسمخ امهيف نا الا امهنم دحاو لك يف مك فرعيال
 مل اذإف تفصوام لعف .اعيمج امهعاب وأ امهدحأ عاب اذإ يرتشملا ربخي

 ريغب ربخا ربخا ولو هنأل ربخي نا هيلع سيلف .امهدحأ يقام ليك فرعي
 هيف هتزنكو اذكو اذك تلك ينا يرتشملل لوقي نا هل بحا ينا ريغ ملع
 امهعابي ناو .هتنا ءاش نا ءعىش كلذ ييف همزلي مل لقي مل ناو .هريغ يقو

 دحاو لك يف اعيمج امهيف امب ربخي نا هيلع ناك .ةدحاو ةقفص يف اعيمج
 .باوصلاب ملعأ هتناو اذكو اذك

 .ابح لجر ىلا لمح لجر نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 اذإ عيبلا تبثي له ليك ريغب هذخأو .هيلع هعابأ يرج انهاه هل لاقو
 ىلع ةيمستتلا ريغ ىلع ًافازج عيبلا ناك اذا هنا يعم لاق .ليكلا ىلع هقدص
 ىلع كلذ هعياب نا اماو .هقدص اذإ زئاج وهف ناك اذا هلعل ليكلا عيب

 ىلع ليكلاب عيبلا هيلع عقوام ىلع ليكلا نم دبال هنا يعمف .ليكلا باسح
 ةعس توجر اضقانتي ملو كلذ العف ناف قافتالاب اماو .مكحلا باسح

 ليكلا ىلع هقدص دقو ةينات ليكلا بوجو تبت نيا نمف تلق .امهل كلذ
 ةنسب ةفرعم هيف ىنرضحي هنا ملعأ ال لاق .قافتالا نم ما ةنسلا نم لوالا

 الإ همامت نكي مل اليكم هيلع عيبلا تبث اذا قافتالا نم هنا وجرا نكلو
 ليكلاب هذخاو ليكلا ىلع يرتشملا هقدص ناف هل تلق .عيبلا مامتل ليكلاب
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 بحلا ناصقن حصف يرتشملا هلاكو .اضقانتي ملو امهنيب قافتالاب لوالا
 اعيابت اذإ امهنا يعم لاق .هيلع ءىش ال مأ ناصقنلا مامت عئابلا ىلع له
 وهف ببسب .يرتشملا ىلا بصي نا لبق ناك هناصقن نا تبتو ليكلا ىلع

 ضيق ليق بحلا ناصقن حصي مل ناف تلق .مكحلا ق هناصقن هل مزال

 ىلع قيدصتلا هل حصيال هنا يدنع لاق .ناصقنلا يف ايعدم نوكي يرتشملا
 يدنع هنا ربغ هليك ىلع هقيدصت ىلع عئابلا نم هضبق اذا ناصقنلا
 هيلع دريو .ايرج هم ضبق هنا رقا دق امك هيلع دري نا ءاش ناف .ضقتنم
 دحاو لك رم ناف هل تلق .امهنيب ناك امك عيبلا ممتق ءاش ناو .همهارد اذه

 يضر نع بهذ يرتشملا نا عئابلل عقي ناك نا لاق .امماتتي ملو امهنم
 امماتتي نا بحاف كلذ ربغ ىلع فرصنلا ناك ناو .كلذ هل زئاج هنا يدنعف
 .كلذ ىلع

 مت هل نزوف نيقنادب زبخ نم لجر دنع نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 لوألا نزولاب الا هنزي ملو هتعاس نم .ةحبارم هعاب مت .هزبخ ضيق هنا
 فيك هعابو هضيق دق هنيعب امئاق ناك اذا زئاج لاق .ال ما كلذ زوجيأ

 .ءاش

 نزوف نزولا ىلع حلم لمح ىلدع لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 نا كلذكو .كلذ حلصي له .لوالا نزو ىلع هنم رخالا ذخا مت امهدحا

 .ارب نيزيفق هنم ىرتشا

 نم نع افيغغر اذكو اذك ىطعيف عيبي لجر نعو نسحلا وبأ : ةلاسم
 نا تفصو يذلا اذه زجي مل نزوب عاب اذإف .ال مأ عيبلا اذه زئاج نزو الب
 يهنلا نأل ازئاج اذه ىرأ الف .ايضار ذخاي يذلاو .نزو نع اددع ىطعي

 .افازج الو اددع ذخات الف .انزو تعتياام هيفف

 لاقف بارج نزو يق افلتخا نيلجر يق لاقو .خايشألا باتك نم : ةلأسم
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 هيأرب هذخاف .ىلعف صقن ناف .نم يتئامب هذخ بارجلل ضباقلل لجر
 يرتشملا ناك اذا هرمغ هنال همزلي نأ فاخأ لاق .كلذ همزلي له صقنف

 .عجر .ملعأ هتناو .لوقي اميف مهوت دقو .كلذ ملعيال

 مهارد ةسمخب ةزوج فلأ لجر دنع نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 هدجوف زوجلا دعو عئابلا جرخ مت .نمتلا هاطعأو هضبقو زوجلا هل دعو
 وأ زوجلا اذه نم ةزوج نيرشع عئابلل بجي امف .هزوج نيرشع ادئاز
 لاح نم ةدايزلا ىنعم جرخ اذا هنا يعم .مهاردلا نم ةزوج نيرشع ةميق

 ىلع اقفتي نا الا اهتميقال عئابلل يهف .عئابلا نم يرتشملا ناحرط نوكي ام
 نيرشعلا هذه الا هزوجب عقتني ىرتشملا دارأف .عئابلا باغ نإف تلق .كلذ

 نا هل زوجي ام وأ يقابلاب عفتنيو زوجلا نم ةزوج نيرشع عئابلل لزعي
 ةز وج نيرشعل ا ٥ ذهي كيرشل ١ ةلزنمب هنا يعم . هز وجل عقتني ىتح هلعفي

 دنع كلذ مسق يق .ةكرشلا ىنعم ىلع هيف كلذ ماكحأ ىرجت زوجلا عيمج يق

 فلالا اذه ق عيبلا اذه لاح امو تلق .هكىرش ةمساقم ق مدعلاو ناكمالا

 هنا يعم .ةلاهجلا ىنعمل ضقتنم وه وا ةزوج نيرشع الا مات وها ةزوج

 عقوف هل كلذ دعو .فورعم نمتب ةزوج فلا فورعم زوج نم هل عابي اذا

 نا ينبجعا .اذكو اذكب ةزوج فلا هنا ىلع زوجلا اذه هعبي ملو .طلغلا هيف
 ناك ناو .ددعلا ف اطلغ ةدايزلا هذه نوكت ناو فلألا ق اتباث عيبلا نوكي
 .اضقتنم عيبلا يدنع ناك ةزوج فلا هنا ىلع هايا هعاب زوجلا هل دع امل

 .انزو وأ اليك اعاتم ىرتشا لجر نع هتلأسو نسحلا ويأ : ةلأسم

 نم ديال لاق ه ارتشا نم ىلع هنزي الو هضيق ي ذلا هلدكي هعيب نا زوجب

 .زئاج افازج هعاب ناو .انزو هعاب اذا هنزو وآ هليك

 رخا ىلع مهارد هل نم خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ہضحي مل مث رعس ىلع اقفتاف .كدنع نم كيلع ابح اهب يل عب هل لاقف
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 دقف لاقف اذك اذك انهاه تلك دق هل لاق مت بحلا بحاص ناكو .ليكلا
 هعاب اذا هضقني الو ساب الف هل هعابف يل هعبو .كعم نكيلف كتقدص

 .عجر ىضمو

 افازج هعيبي نا دارأق هيلك فرعو ءانا يف ابح لاك لجر نعو : ةلاسم

 ىتح كلذ هفرعي نا هيلع ليق دق هنا يعمف .يرتشملا فرعي الو كلذ هل له
 .ارمت كلذ ناك ول ناك ول هل تلقو .ءاوس هيف يرتشملا ملعو هملع نوكي
 هل له كلذ نع هلاسي مل ولو تلقو .ءاوس هنا يعمف كلذ هل له بارج نم
 .افازج هل عيبي نا دارا نا هلاسي مل وأ هلاس هملعي ليق دق هنا يعمف .كلذ
 دنع نا يعمف .كلذ هل له هنم هارتشاو هربخي ملف كلذ نع هلأس ول تلقو
 اعيب نوكيف كلذ هل نكي مل نا تلقو .هربخي ملف هلأس اذا دشا لاؤسلا
 ناك هب ملعلا دعب همتا نا رايخلا يرتشملل نوكي هنا يعمف .ال ما ادساف

 زوم قذع وا ناجنذاب زيفق هعياب ولو تلقو .ضقتنا هضقن ناو امات
 كلذكو .دحاو هيف لوقلا نوكي لهو .كلذ هل له ددع فرع دقو افازج

 تلقو .ءاوس هيف ىنعملا نا يعمف .ءاوس هيف لوقلا نزويو لاكيام عيمج
 نا دارا مث لاكيام ليكو زوملاو .ناجنذابلا ددع فرع يرتشملا نا ول
 .ءاوس هلك ما كلذ ربغ هذه وأ كلذب هربخي الو كلذ هل له ًافازج هيرتشي

 .اضعب امهضعب ناهبشيو عئابلا يف انعملاك يرتشملا يف انعملا نا يعمق
 .رفعج نب عماج نمو

 لاق ناو اليك الا هعيبي الف .هليك فرع دقو اماعط عاب نمو : ةلأسم
 نمو .ساب الف ًافازج هعابف صقن وا داز يردا الف اذكو اذك وهو هتلك دق
 هددع فرعو دعبام كلذكو .هنزويب فرعو نزوي .املك كلذكو ليق .هربغ

 اذاو .هددعو هنزوو هليك يرتشملا فرعي ىتحالا افازج هلك كلذ عيبي الق

 امناو .افازج هعيبي نا هل زئاج هددع الو هنزو الو كلذ ليك وه فرعي مل
 اذكو اذك هنا هل لوقي الو .هنم كلذب ملع وأ هنزو وآ هدع وا هلاك اذا هملعي
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 .صقن وأ هيق داز دق :

 انمس وأ ارمت وأ ابح لجر نم ذخأ لجر نعو هئلادبع يبأ نع : ةلأسم
 ىلا رظن دقو امهتعبابم تناك اذإف .ضقنلا بلطو امهدحا نبغتساف افازج

 رظني ملف هيلع اعيابت اذاو .مات وهو امهيلع عيبلا عقو دقف هالعأو .هلفسا
 امهدحا ناك ناف هضقن امهدحا بلك اذا عيبلا ضقتنا هفرعو هعيمج ىلا

 هضقن بلطي ملو عيبلاب رخالا هيلع كسمتف هفرعو هعيمج ىلا رظن دق
 امهل ناك اريغتم جرخي نا الا كلذ تبثي ليق دقو هريغ نمو .هيلع تبت
 .ةعجرلا

 اذا هل زئاج .نزو الب اددع زبخلا عيبي يذلاو نسحلا وبا : ةلأسم

 انزو يرتشي ام اماو .هنياعيو هنولو هنيعب ذخايام فرعي يرتشملا ناك
 .اذه زوجب الق اددع ذخأبو
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 ةلمجلا عيب يف باب
 هتلمج فرعيال ماعطلا ىلا رظن يذلا نع رفعج نب عماج نمو

 .عيبيال نا هل ادي مت .اذكو اذكب رسك لك وآ اذكو اذكب يرج لك ىرتشاف

 ركو .دحاو ىرج كلذ نم تبت امهدحا عجر اذا ليقف ذخاي الأ يرتشمللو

 ءيش كلذ نم تيتيال هنا ليق دقو لاق هربغ نمو .امهنيب ناكام ىلع دحاو

 نم ايرج كنم تيرتشا دق لاق ناو .ىرج نم الو رك نم مك فرعيال هنال
 كلذ فرعيال هنال تبتيال هنا ليق دقو .ىرج هلو تبات كلذف بحلا اذه

 .ةلاهجلا هيف لخدتو بحل اذه نم يرجلا
 يرجلا باسح ىلع بح كوكم لجرل عاب لجر نع هتلاسو : ةلأسم

 ةرشعب يرجلا باسح ىلع كوكملا اذه عيب تبني له لجأ ىلا مهارد ةرشعب
 اذه معن لاق .اقورعم ائيش الو امهرد كوكملل ىمسي نا الي لجا ىلا مهارد

 ىلا مهارد ةسمخب يرجلا باسح ىلع مهارد هفلس نا كلذكو تلق .تبات

 هنع تظفح تنك دقو .معن لاق كلذ تبت فورعم بح نم فورعم لجأ

 .بحلا نم افورعم ائيش مهاردلا ىمسي ىتح تبثيال كلذ نا كلذ لبق

 وأ لاكي امم ائينش لجر نم ىرتشا لجر نعو يلع يبأ نعو : ةلأسم
 دعب عئابلل وأ يرتشملل ادب مت .اعيمج هايأر دقو ىمسم ليكب نزوي
 عئابلا وأ يرتشملا ناك اذا كلذ امهل نوكي له .ائيش هنم لاك امو .ضقنلا

 ءىش ىلعاعيابت امناوادحي ملاناك ناو .زئاج وهف هيلع اعيابتام ادح
 امهنا نم هلصأ نم ةلاهجلاب جتحا مت .هرعس افرع امهنا ريغ لوهجم
 يرتشملا ناك نا تركذو .ملعأ هتناو فيعض هنا بسحاف .هردق نافرعيال

 نم كيطعا عئابلا لاقف .عجري نا يرتشملل ادب مت .عئابلا هار دقو هري مل
 تيرتشا ينال هديرأ ام يرتشملا لاقف ايضاق لودعلا هاريام فنصلا كلذ
 لاقو .رصبت ملام كل تعب ينال عجرا انا عئابلا لاق نا تلق .هرا ملام

 هنا يرتشملا لوق اماف .امات اعيب كلذ ىرت له .تيضر دق يرتشملا
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 رصبت ملام تعب ينا عئايلا لوق اماو .ةجح كلذف رصبا ملام تيرتشا

 يبأ نعو .يراوحلا وبأ لاق .زئاج هل وهف عيبلاب يرتشملا ىضر نإف
 هيافراع عئابلا ناك اذا ضقنلا نم يرتشملل ام عئايلل نا هتنادبع

 .فرعيال يرتشملاو

 نا دارأ لجر يف تركذو نسحلا يبأ نعو عماجلا ريغ نمو : ةلأسم

 رشع ةسمخب يرجلا باسح ىلع كيكاكم ةينامث ابح لجرل عيبي
 ةسمخب يرجلا باسح ىلع كيكاكم ةينامثل نوكي مك فرعي ملف .امهارد

 هل لاقف مهرد نم كيكاكم ةينامتل نوكي مك فرعي ملف .امهرد رشع
 له امهرد رشع ةمسخب يرجلا باسح ىلع كيكاكم ةينامتلا هذه كعيابأ

 .ضقتنا اضقانت ناو امماتت نا لوقنف ازئاج اعيب اذه نوكم

 ائدىش ىرتشا لجر نعو هتنا همحر يلع يب ا نع هنا دجوي اممو : ةلاسم

 وأ يرتشملل ادب مت .اعيمج ايأر دقو ىمسم ليكب نزوي وأ لاكي امم
 وأ يرتشملا ناك نإف .كلذ امهل نوكي له ائيش هنم لاكام دعب عئابلا

 ىلع اعيايت امناو ادحي مل اناك ناو زئاج وهق هيلع اعيايتام ادح عئايلا

 هلصأ نم ةلاهجلاب جتحا مت هرعس افرع دق امهنا ربغ .لوهجم ءىش

 يذلا رتؤملا وبأ لاق .ملعأ هتناو فيعض هنا بسحاق هردق ناقرعيال امهنا

 تبت .ىقي اميف افلتخا مت هضيقو ائيش هنم يرتشملا لاتكا اذا هنا انعمس

 .ىقبام عيب لطبو ضبقام عيب

 ابح وأ ابوبصم ارمت هنم ىرتشا ناو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 ىلع هنم ىرتشا ناو تبات وهف .ايرج اذكو اذك هنم ىرتشاف هليك فرعيال

 ايرج اذكو اذك ىمسم ءىش ىلع اعيابتي ملو اذكو اذكب يرجلا باسح

 يق ابح لجرل لجر عاب اذإ حيسملا نب دمحم لاق .اذه لثم اضقني نا امهلف

 ىلع ةيبص نم ةيبرجأ ةرشع هنم ىرتشا وأ مهردبي ارب كوكم ىلع ةيبص

 يرتشملا نزوو يرتشملاو عئابلا ةبصلا ىلع افقو وأ مهارد ةسمخب يرج
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 ةرشع ىرتشا اذا ىراق .نمتلا ىلع اعطاقت امهنا الا نزي مل وأ مهاردلا

 ىلع ةبصلا هذه كنم تيرتشا دق لاق ناو بحلا ىأر اذا .تبات كلذف ةيرجا

 ناهبن لاق يراوحلا وبأ لاق .نيكوكملا الا هل تبثي سيلف .مهردب نيكوكم
 فالخ جرخي نأ الإ تيت مهردب كوكم ىلع ةبصلا هذه هنم ىرتشا اذا

 نم لاقو .كوكملا الإ هل تبتيال لاق نم لاقو .رتتسا وأ لضفأ ناك .رهظام

 اسدك لجر نم ىرتشا لجر نع رثؤملا ابأ تلاسو .ضقتنم عيب اذه لاق
 تبات وهو ةعجر امهدحأل سيل لاقف .مهردب اذكو اذك نزو ىلع نطق نم
 يبأ نع دجويو .يأرلا اذهب ذخأ انأو .ىلعالا فالخ لفسالا جرخي ناالا

 يق فلتخاف .ةبصلا هذه كنم تيرتشا دق لاق ناو .تبات هنا اذه لتم يف يلع

 هنا بسحاو .هيلع تيتي امهدحا لاق .يلع نب ىسومو يلع نب رهزالا كلذ

 نزتاو اهنم هل لاكام الا هيلع تبثيال يلع نب رهزالا لاقو .يلع نب ىسوم
 لتم بحلا لفسا ناك انإف انعم هجولا وه كلذكو .هل ليكيف همهارد نم
 هيلا رظن امم هل لاك امف الاو عئابلا هل ليكيف همهارد نزتا دقو هالعأ

 هل تبثو همهارد ةيقب هيلع در اريغتم لفسالا جرخ اذاو .هلثم رهظامو
 هل سيلف .هضقن عئايلا داراو .ائيدر اربغتم هلفسا جرخ اذاو .هل لاكام

 ينا كلذو .كلذ هلف يرتشملا ضقن ناو .ضبقي مل وأ همهارد ضبق
 ملو .هرصبي ملام رايخلا دارا هنا يعم يرتشملل لاق دنع يينلا نا تعمس

 مهاردلا ضبقي ملو هل ليكي ناك ناو .ثيدحلا اذه ق ائيش عئابلل لقي
 ناو .اذه لتم يف يدرلا ف ةعجرلا عئابللو يرتشمللو .لاك دقام هلف دعي

 نع بوتي هنال ةعجرلا هلف كلذ رتسو ائيدر هلفسا نا ملع دق عئابلا ناك
 ىرتشملا داراو هالعا نم لضفا بحلا لفسا جرخ ناو .ادمع هلمع مارح
 نم عويبلا نم رتتسا امو بوبكملا لزغلا كلذكو .كلذ هل سيلف .هضقن

 لضفا بحلا لفسا جرخ اذا يراوحلا وبأ لاق .رامثلاو بايتلاو رمتلا
 سيلو .يرتشملا ضبق زاجو .ىقب اميف كلذ هل ناك ضقنلا عئابلا دارأو
 هفف .عئابلا ىلع يرتشملا ضقنف ائيدر هلفسا جرخ ناو .ضقن يرتشملل
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 لاقو ءىدرلا ق عئابلا ضقن نا كلذكو .لاكام زاج دقو ىقب اميف كلذ
 تلا همحر بوبحم نب دمحم لوق ىلع كلذ هل نكي مل هليقا انا يرتشملا

 مهردب نيكوكم ىلع لجر نم ًابح ىرتشا ناف هل تلق .ضقنلا عئابلل ناكو
 ىضرو هضقن يرتشملا داراف ىلعالا نم لضفا بح جرخ مت .ائيش هل لاكف
 ف هضقن عئابلا داراف ائيدر بحلا لفسا جرخ نا كلذكو .كلذ هلف عئابلا

 ام لذم عئابللو .كلذ اضيا عئابلا نإف يرتشملا ىضرو .ءيدرلا
 .يرتشملل

 امولعم ائيش عاب نمو ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 امولعم ائيش عاب نا كلذكو عيبلا زجي مل الوهجم ائيش ىنثتساو
 عيبلا ناك عيبملا ق ةلهاجل ءانثتسالا بجو ولف .امولعم ائيش ىنتتساو
 .عئابلا ةرضحب امهل ةمولعم ىهو ةربصلا عيبي نأ زوجي الطاب
 زوجي الام هوحنو اذهف امولعم اليك امهنم عئابلا ىنتتسيو .يرتشملاو
 ملعيال ىنثتسملا دعب يقابلا نأل امولعم ىنتتسملاو امولعم عيبلا ناك ناو

 وا اهعبر ىنتتساو ةربص عاب ناو .هيلع عيبلا عقو يذلا وهو وه مك
 كلذكو .مولعم ىنثتسلاو مولعم عيبلا نأل عيبلا زاج اهرشع وا اهسمخ

 ىوس ضرألا هذه كتعي دق لاق هنا ول ىرت الأ رادلاو ضرألاو لخنلا يق
 مولعم ريغ ىنثتسملا نأل عيبلا زجي مل عرذأ ةرشع وأ امهنم نيترفح
 .تالخن ةرشع وأ نيتلخن الا لخنلا هذه كتعب لاق ول لخنلا كلذكو هناكم

 زاج نيتلخنلا نيتاه ىوس لخنلا هذه كتعب لاق ولو .عيبلا زجي مل
 .عييلا

 عامجاب كلذ زاج ليك ريغب ماعط نم ةربص ىرتشا نمو : ةلأسم
 يلف دازام نا ىلع ازيفق .اذكو اذكب كنم اهتذخأ دق اهبحاصل لاق ناو .ةمألا

 .اهنع يهنملا ةرطاخملاو رامقلا نم برض هنال زوجيال اذه .يلعف صقنامو

 لثم عومجملا عرزلا عيب زوجي تلق خايشألا باتك نمو : ةلأسم
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 هارتشاف يرتشملا هاري ارهاظ هلك ناك اذإ هنا نظا يذلا لاق .ال مأ ةبعقلا

 .ملعأ هتلاو زئاج وهف افازج ةيؤرلا ىلع

 نم ىرتشا لجر هتنا همحر ينايسبلا نسحلا يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 لاقف فرظ ىلا هب ىتأ مث امهرد نيرشعب اريعش بح ةيرجا ةرشع لجر
 اربي لهو .اذه زوجي له .كلذ لبقو هقدصف بح ةيرجأ ةرشع هيف اذه
 هنا لوقي وأ هليكي ىتح تبثيال هنا تفرع يذلا لاق .مهاردلا نم لجرلا
 نال مهاردلا نم لجرلا أربي الو .تبتيال اذه ريغ ىلعو هقدصيف .هل هلاك

 افازج هيطعي نا هل سيل هنم ىرتشا امك ةيرجأ ةرشع هل ليكب نا هيلع
 ربغ لصألا نا تلق دقف ضقنف بحلا لاك نا تيأرأ تلق .ملعأ هتناو ليك نع

 قح هل ناك نم نا ادوجوم اذه ريغ رثالا ف ناك ناو مامتلا هيلعو زئاج
 .هقدصف اذكو اذك اهنزو هذه لاقو مهارد ةرص هيلإ عفدف لجر ىلع

 نيمي الإ عيشب هقحليال مكحلا يف هنا تصقنف اهنزو مث .كلذ ىلع اهضبقو
 اذإ هنأ الإ اذكه تفصوام ليبس را ملو .ناصقنلا اعدا نم ىلع ةنيبلاو

 نوكي وآ ععصلا هيف يرجي ىتح .هل ليكلا نم دب نكي مل اليك ىرتشا
 .افازج ىرتشا
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 ةمدقتلاو ةملاسملاو فراعتلا عيب ق باي

 عويبلا يف زوجيامو
 هنا سانلا نبب فراعتم عيب نع افرصنا نيلجر نع لئسو ةضقتنملا

 له .كلذ ضقن ىلا امهدحا عجر اذإ كلذ ضقتنا مكحلا ىلا اعجر اذاو .زئاج

 امهدحا ناك نإ لوقأ ينا الا ةءاسإ الو .هيلع مثإ ال هنا يدنع لاق متا هيلع

 هيلع نمآ الف .كلذب هرغيو هيلع عجري نأ كلذب ديريو .ضقتنم هنأ ملعي
 .مثالا

 نمع كلذ انظفحو رثألا يق ءاج هنا هتنا هظفح ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 لاكي امم ماعطلا نم ءيشل مهارد الجر مدق اذإ لجرلا نأ هنع انذخأ

 مل بحلا نا الإ ءارشلا ىلا هب ادصق امناو .افلس كلذ ايمسي ملو نزويو
 ةضقتنملا عويبلا نم اذه نأ اولاقف .ماعطلا نم هريغ كلذكو .ارضاح نكي
 يرتشملاو عئابلا رصبي نأ دعب هيف الخدام ىلع كلذ ىلع امماتت نإف

 دحأ نم كلذ ملع نميف اوفلتخاو .كلذ ىلع دقعلا عقيو هيلع ناقفتيام
 ملعي ىتح الا عيبلا اذه ضقتنيال لاق نم لاقف .ضقتني هنا نيعيابتملا

 ضقتني نيح هامماتت ناو .هيف كشال ابيط كلذ ناك .ضقتنم هنا هبحاص

 .زئاج رمالا رهاظ يق وهام ذخأ دقف ضقتنم هنإ هملعي ملو هنم عيبلا كلذ
 .هل همتي مل هنأ املاع ناك هنأ ول هنأ هدنع نوكيام همتكي نآ هل يغيني ملو

 الو امارح ذخأ هنأ لوقنالو .ةعيابملا ف بيعلا نامتك هبشي ءىش اذه ناو
 .عيبلا اذه يف هيلعو هلامو همزليام الهاج هبحاص نا ملعي نا الا هملظ
 ىلع هذخاو .هيف الخدام هبحاص ةلاهج ملع اذا نيينعملا شحفأ اندنع اذهف
 نم همماتتي نأ انعم هيلع ناك اذه ىلع ذخأ اذإف .هلام نم مانتغالا هجو

 الو .هتضقن ول نا ضقن هيف كل ناك يذلا رمالا كلذ نأ هملعي نا دعب
 اذه نا الإ ضقنلا نيح هممات دق ناك اذا همماتي نا كلذب هيلع مكحي
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 ناب هملعأ ول نا اذه عم ناك اذا اذهف نيملسملا بهذم ضعب ىع هل انببحأ

 .كلذي هتلاهج ملع هعم ناكو ضيقلا نيح هممات ناك نا امأو .ضقنلا هل

 هيلع ضقني مل ضقنلاب دارا هنا يدنع ضقنلاب املاع ناك ول هنكلو

 ءاش نا هيف ةهبش الو زئاج انعم اذهف .ةفصلا هذه ىلا اذه بلق نامطاو

 لوقلا ضعب ق هيلع اذهف ضبقلا ىتح ةمماتم ريغ ىلع هضبق اذا امأو .هتا

 يذلا هلام ضيقو .هلام هيلع هلام در همماتي مل نإف .همماتي عجري نا

 هضقاني هيلإ عجري ملو كلذ ىلع ةضبق يق ناك اذإ لاق نم لاقو .هل هيلع
 ريغ ىلع هضبق ولو لاق نم لاقو .فنأتسيام حلصيو ىضمام كرتيف
 هيلع ناك يذلا ليبسلا ىلع هربخي نا ريغ نم كلذ ملس دق هنا الإ ةمماتم

 ناك يذلا ساسلا ىلع هلام ميلست ةمماتم هذهف .امهنيب ناك اميف ضقنلا

 ىلع ةمماتم نوكت نا هطسوتي يذلاو هضقني ملو كلذ ريغي مل اذا امهنيب

 ىضمام كرتيف .هيلع عجري ملو كلذ لهجو همماتي مل ناف هل ضبقلا
 اهيف لخديال يتلا ةضقتنملا عويبلا يف اوفلتخاو .فناتسيام حلصيو
 تضقن ول نا اهضقن ىلع عامجالا ناكو ضقنلا هجو نم ىمه امناو .ابرلا

 الو عئابلل سيل لاق نم لاقف .تمتأ ول نا اهتمماتم ىلع عامجالاو
 اذإ هل بيطي الو همامت ةحص ملعي الو .عيبلا اذهب كسمتي نا يرتشملل
 وه اذا لاق نم لاقو .كلذ هل متيف هبحاص مماتي نا الإ هيف ضقنلا ملع

 هبيط لمتحيو اذه ملع امك هضقنب هبحاص ملعو .ابرلا قيرط نم سيل
 .هيلع زاجو هل نم هيف ملع دق امب هبحاصب ملع ول نا هتمماتمو هملع عم
 كسمت نمل زئاج بهذملا هجو ىلع اذه ناف ةضبق ىلا ليبسلا هل لعج وا

 هبحاص نم ناك .اهيف هلاضقن هبحاص نم ملعي ىتح امهنم عيبلاب
 امكاح نوكيو هلام هيلا ملسي نا هيلع ناك عامجالا هيلع هبجوي اضقن

 ناو .ًاجوجحم ناك نيملسملا نم عامجالا هيلع مكح نم هنأل هل هسفن ىلع
 همتيو نبملسملا ضعي هضقني امم نيملسملا نم فالتخا عيبلا اذه يق ناك

 نا ةخسن هضبقي نا لبق عئابلا نم ضقنلا عقو ولف .نيملسملا ضعب
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 كسمتم هنأل هضبق ىلع عئابلا ربجي نا يرتشملل نكي مل يرتشملا هضقني
 لوق دحاب كسمتام هرذع عوطقمالو جوجحم ريغ نيملسملا لوقب
 ماما نم ةيعرلا ىلع همكح زوجي لدع مكاح كلذب هيلع مكحي وأ .نيملسملا
 كلذ ق هل لعجو .ماكحالا ذافنا مامالا هل لعج دق ماما يضاق وأ بوصنم
 ناك ءيشب مكاحلا هيلع مكحاذا هناف .يأرلا تارايتخا نم هسفنل لعجام

 نم دحأ يارب عسوت مكاحلا عم هل نكي ملو .ةعاطلاو عمسلا هيلع
 عمسلا ةيعرلا ىلع بجاو مكاحلا اذهف يأرلاب مكحلا نأل .نيملسملا

 نم وأ .هتنا باتك نم همكح جرخي ملام همكحب اضرلا كلذ يف ةعاطلاو

 مكاح كلذب هيلع مكح نإ امأو .نيملسملا عامجا نم وأ .ةلي هتنا لوسر ةنس

 يف هيلع سيلف .ضرفلاب ةيعرلا ىلع ةعاطلاو عمسلا هل نوكت نا ريغ نم
 هيف نوكي امب الا ةيعرلا ىلع ةجح هل سيلو .ةيعرلا دحأ هنأل ةجح كلذ
 .نيملسملا عامجا نم وأ .ةلي هتنا لوسر ةنس نم وأ هتنا باتك نم مكح

 ماق نمم مكحلا اذهب هيلع مكاحلا ناكو اجوجحم مصخلا اذه ناكامف

 مئاقلا راكنالا هجو ىلع اذه ناكو هيلع ةجح هيلع مايقلاب ردقو هيلع
 ىلع ةردقلاو .راكنالاب ديلا هل نوكي امب راكنالا ىلع ردق نم نكلو .هيلع
 ضبق ىلإيرتشملا راص دق ناك نإف .هيلع كلذب ماق نم ىلع ةجح راكتنالا
 عسوت اذإ هلام نم ضبقام ميلست ق ةجح هيلع عئابلل سيلف ءارشلا كلذ

 رمأ ف ةجحلا نم ىضم امك هيف لوقلا ناكو نيملسملا لوق نم ءيشب
 .باوصلاب ملعأ هللاو ملسي ملام عئابلا

 راص دق يرتشملل عئابلا لقي ملو ائيش لجر ىلع عاب لجرو : ةلأسم
 ىرتشا ام يرتشملا ضبق مت اذكو اذكب هتيضر دق يرتشملا لاق الو .كل

 اذإف ةعجرلا هل له امهدحا عجر من نمث ىلع اقرتفاو نمثلا عئابلا ضبقو
 دسفي ببسب الا ةعجر امهدحال سيلف عئابلا لوبقو ةبجاولا تعقو
 .نمتلا عئابلا ضبقو .ءارشلا ىلع امهقافتا الا ةبجاولا عقي مل اذاو .عيبلا
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 تباث هنا ليق دقف كلذ ىلع اقرتفاو اذكه هيلع قفتملا كلذ يرتشملا ضبقو

 ةبجاو نكت ملام امهدحا وأ اعجر ىتم ةعجرلا امهل ليق دقو .امهيلع
 .عيبلاب مالكلا

 .هريغو لوصالا نم تالوهجملا نم ائيش ىرتشا نم اماو : ةلأسم

 اومماتتو كلذ دعب كلذ ىلع اوعقو اذا مهنا ربغ دساف ضقتنم عيب كلذف

 هيف زوجتال يذلا ابرلا هجو هيف ىرجي الو زئاج كلذف .ةفرعملا دعب هيلع
 عيبلا ليق دقو .ابرلا هجو نم ناك اذا هيف ةمماتملا زوجيال امب ةمماتملا
 ليقو .هيف ضقنالو تبت هب رقا يذلا تام ولو يرتشملا هعاب اذا ضقتنم
 هتترولف .نيعيابتملا دحأ تام ولو ليقو يرتشملا وأ عئابلا تومي ىتح
 .ملعأ هتناو تيملل لام وأ يحللام ضقنلا

 نمثلا ىلعو .بح زيفق نالف ىلا عفرا لجرل لاق لجر يق لاقو : ةلاسم

 نا كلذكو .هفلتا موي هتميق وأ بح زيفق الا هيلع سيلف اضقانت نا لاقف
 ىلاعفدا هل لاق .هب هعيبي يذلا نمثلاب هربخاف .بحلا عيبي فيك هلاس
 موي هتميق وا هذخأام لتم همزلي امنا مهاردلا همزلتال هنا ابح مهردب نالق

 .مكحلا يق كلذو هعيابي مل هنأل هفلتا

 لجرلل لجرلا لوقي نا ساب ال ليقو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 .هرعسي ملو ماعطلاب هيلا لسريف عيبتام رعسب كماعط نم لإ ثعبا
 ضبقي مث .اذكو اذكب اذه لوقي ماعطب هيلا ثعبي ىتح هرك نم هركو
 .نمتلا ىلع اقفتاو دعب نم هيقل اذا اسأب لوألا لوقلا ق ىرآ سيلو نمنلا
 وهف يرتشملا هركف عاب امك نمتلا عئابلا بسحو ءيش ىلع ايضارتي مل ناو
 .تفلت تناك نا اهلتم وأ هتعاضب ةعاضبلا بحاصلو .فيعض يدنع

 سيلف .ضبقلا دعب كلذب ىضرو .رعسلاب يرتشملا عئابلا ملعأ اذإ اماو
 .ةفصلا هذه ىلع ضقتنم عيب هنا لاق نم لاقو هريغ نمو .ةعجر امهدحأل
 ةبجاو نكت مل اذإ هنإ لاق نم لاقو هريغ نمو .مت كلذ ىلع امماتت نإف
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 رعس ىلع وأ عيبيام رعس ىلع هنا ىلع ناك امناو ةعلسلل ضبقلا عم عيبلا
 رعس ىلع مت كلذ ىلع امماتت ناو .ضقتنم وهو تبتيال عيب اذهف .دلبلا

 نا اهتميق وأ اهلتم وأ هتعلس هل نا الإ ةميقلا نم كلذ ريغ ىلع وآ دلبلا
 ىلع ايضارت ناو .نزوت وأ لاكت يتلا لاتمالا نم تسيلو تفلت دق تناك

 امهنم دحاو لكلف .هب ايضارت امب ضبق ريغ ىلع اقرتفا مت .كلذ دعب نمتلا
 وهام هعيابو .ضبقي ملام هعياب دق هنأل ءيشب كلذ سيلو .ةعجرلا
 ريغ عيبلا نوكي نا دعب تبتيال اذهف .ضوبقم بئاغ هعيابو هل نماض
 يرتشملا نم عئابلا ضبقي ملام عيبلاب امهاضر ديدجت سيلف .تبات
 .ملعأ هللاو امهدحا ىلع الو .امهيلع تياتب نمتلا نم هيلع اقفتاام

 يرتشي نا دارأ لجر نعو هتنا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نمثب يرتشملا هبلطف .هيلع امواسنتف هربغ وأ .الصأ الام لجر دنع نم

 عئابلا بغر كلذ دعب ناك املف .افرصناو اقفتي ملف نمتب عئابلا همواسو
 هضيقو هدي يف هملسف .هب هبلط يرتشملا ناك يذلا نمتلاب ذخاي نا

 ملو .نمثلا هيلا ملسي مل وأ هنم ائيش وأ نمتلا هيلا ملسبو يرتشملا
 مل ناك اذإف .مكحلا يف اماف تفصوام ىلعف .ميلستلا تقو يق اعيابتي
 لاملا اذه نمت يلا ملس هل لاق الو .نمثلا هميلست تقو يق لاملا اذه هعيابي
 نمتلا يرتشملا نزو امناو .كلذ يف ركاذت الو .هيلع انمواسنت انك يذلا

 يق عيبلا اذه تبتي الق .هيلا هملس مم نمتلا اذهب هملعي ملو .هيلا هملسو
 ضبقو يرتشملا دي يف لاملا ملس عئابلا ناك ناف .امهنيب ناميالاو مكحلا
 دي يف لاملا ملس هنا الا هنمث ضبقي مل وأ .لوألا ف ناكام مامت ىلع هنمت
 امب نيفراع امهالك ناك اذا .عيبلا تبثت دقف هبلط ناك امع هنا ىلع يرتشملا

 ناميالاو اركانت نا تركذ اميف ةجحلاو .باوصلاب ملعأ هتناو هيلع اعيابت
 تناك ةلغ لاملا نم لغتسا نا ليق دقو هربغ نمو .ةنيبب نكت مل نا امهنيب
 .ملعأ هتناو فالتخا كلذ يف سيلو .عئابلل ةلغلا
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 لجر نم يرتشي نأ دارا لجر نعو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 .مهرد يتئامب عئابلا هماسف هارظنو ناويحلا نم ائيش وأ اماعط وأ الصب
 وأ ليلقب كلذ دعب نم افرصنا ملو .اقفتي ملو افلتخاو .يرتشملا هبلطف
 بحاص عجر وا يلع تمس امك ذخا انا عئابلل لاقو .يرتشملا عجر ريثكب
 هل لاقف تبلط تنك امك كيلع عيبا نا تمزع دق لاقف يرتشملا ىلا عىيشلا

 اذبح لاق وأ ةريخلا كبر لس هل لاق وأ كيأر يأرلا هل لاق وا .كيلا يأرلا
 ناكف .كيلا لصو اذإ يلوسر ىلإ هملس لاق وأ ىلإ هجو لاق وأ هتلا ءاش نا

 ةفصلا هذه ىلع ظافلألا هذه دحاب ضعب امهضعب نم امهارتشاو امهعيي

 اذه كيلع تعب دق هل لوقيف تبثي يذلا عيبلا تقولا كلذ ف اعطقي ملو
 ةصق ف تقصوام يلعف تلبق دق معن يرتشملا لوقيو .اذكو اذكب ءينلا

 كلذ هيلا عفد اذا .هتنا نيبو هنيب اميف اماف .اهرخأ ىلإ .اهلك هذه كتلأسم

 ىلع هل ذخآلا ديب راصو .هيلع اقفتاو نمتلا نم هيضر دقام ىلع عيبلا

 .ةعجر هل سيل انلق .ركنيالو ريغيال ضار تكاس اذهو .هفلتاو ءارشلا
 دق هنا هبلق يف هداقتعا ناك اذا ءارشلاو عيبلا ظفل ف رصق دق ناك ولو
 اذكب هارتشا دق هنا ىلع رخالا هلبقو نمتلا نم .اذكو اذكب عيبلا ىلع هملس

 .عيبلا امهيلع تبثي امم سيل كلذ امهلوق نأ ملع دقو .نمتلا نم اذكو
 اذه نزو نمو .هتعلساذه ميلست نمامهسنفنا ىلع امهادقتعا دق نكلو
 هنا نظو هلهجب ظفللا كلذ ىلع عيبلا يرتشملا ضبق امنا ناك ناو .همهارد
 كلذب هيلع هقحتسا دق هنا هعمو عئابلا ملس كلذكو .هؤارش تبت دق
 نا كلذكو .ضقتنا هاضقن ناو .مت هامتا نإف كلذ ف قحلا فرع مت .ظفللا

 تناك ناو اعيب كلذ نكي مل تركذ يذلا امهظفلب ارقأو مكاحلا ىلا كلذ عفر
 ةلغلا تناك عئابلا هضقنو عيبلا ضقتنا ناف .ءارشلا اذه نم ةلغ
 انفرع اذه بسح ىلع .عئابلل ةلغلا تناك يرتشملا هضقن ناو يرتشملل

 نمل هارنف حبرلا امأو .ضقتنملا عيبلا يف ةلغلا يق .ءاهقفلا ضعب لوق نم

 در الا ضقن اذا هيلع سيلو نامضلاب هل وهو بصتقم ريغ هنأل هب رجتا
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 نع لضفت ةلغ ةيادلل نوكي نا الا صخر وأ الغ ماعطلا درو ةيادلا

 ملعأ هتناو عئابلل ةلغلا ةليضف تناك يرتشملا نم ضقنلا ناكو .اهتنؤم

 .يرتشملل ةلغلا لضف ناك عئابلا نم ضقنلا ناك نإو .باوصلاب

 ضرعي لجر يق تركذو ۔ هتنا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 هل لاقف مهارد ةينامتب اهيلخت هل لوقيف لجر ءعيجيف مهارد ةرشعب ةاش

 نا مهارد يدنع سيل ءارشلا دارأ يذلا لاق ناك دقو .اهذخأف اهذخ معن
 ابح كنم ذخأ امف مهارد نالقل اع ةاشلا بحاص لاقف .اهتذخأ ابح تذخأ
 عئابلا هيلا ءاجف مهارد الا ذخأ سيل لاق هيلا رم املف لابأ مل هربغ وأ
 لاقف كنم اهتذخأ ابح تذخأ نإ مهارد يدنع سيل لاقف .مهاردلا بلطو
 عيب كنيبو ينيب نكي مل يناف كتاش ذخ لاقف . مهارد الا ذخأ سيل
 لاق اذإف تصوام يلعف نمتلا ىلع قافتا ةمواسم تناك امناو .عطقنم
 .اهضبقف كلذ ىلع يرتشملا اهذخأف اهذخ لاقف مهارد ةينامثب اهذخا
 ذخأ طرش نكي مل اذا عطقنا دق عيبلاو .مهارد هيلع نمتلاو هيلإ ةاشلاف
 .باوصلاب ملعأ هتناو عيبلا نمت طرشب الصتم بحلا

 يق۔ هللا همحر نامثع نب يراوحلا دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىتح سانلا ىلع هعيبي لعجو .يرتشملا هضبقو ًاعاتم لجرل عاب لجر
 هيف العج دق دساف عيبلا لصا اذإف نالجرلا ناذه رظن مت .هلك هقفنا
 .كلذب امهسفنا تباط وا اضعب امهضعبل الحا كلذب املع املف نيطرش
 .ضقتنم وه ذا نيطرشلا لجأ نم دسف امنا عيبلا ناك ناق تفصوام ىلعق

 عيبلا يف لخد دق ناك ناو لحلا امهيزجي معنف ابر الو مارح هيف نكي ملو
 بلط نا تلقو .عيبلا اددارتي نا امهيلع تيآر عيبلا لصآ نم .مارح

 هيطعيو سانلا ىلع هعاب يذلا عاتملا نمث ذخأي نا عاب يذلا يرتشملا
 عيبلا لصا ناك هتنا ءاش نا زئاج كلذ معنف .رتكأ وأ لقأ وأ رشعلا هءانع

 .قحلاب ملعأ هتناو هاضقتنم وأ ادساف وأ .امارح
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 لجر ىلا بلط لجر نعو هللا همحر رثؤملا يبأ نع دجوي اممو : ةلاسم
 نالفل تعب دق يرتشي نا ديري يذلل بحلا هل يذلا لاقف ابح هل عيبي
 لاقو .نالف ذخأ امك ذخأ انأ يرتشملا لاقف .رثكأ وأ لقأ وأ مهارد ةرشعب

 هيلا ملسف بحلا هنم ضبقي نم هيلا لسراف .فيصلا ىلا عاب هنا عئابلا
 ىلعف .نالف تامو .اذكو اذك نالفل عبي مل هنا همهتا يرتشملا نا مت بحلا

 دوهش كلذ ىلع هعم ناك ناف لوقيام ىلع ةنيبلا عئابلا ىلعف تقصوام
 نالفل عاب فيك فرعي ام هنا يرتشملا لاق ناف .امهنيب ناميالاف الاو .ةنيب
 فلحام هل ناك عئابلا فلح ناو عيبلا ضقتناو هلام سأر ىلا عئابلا عجر

 كلذكو .يرتشملا ىلا انهاه نيميلاو .عئابلا ىلا نيميلا يرتشملا در اذا هيلع

 هربغ نمو .رخآلا هقدصي ملف .رثكأ وأ لقأب لوألا يرتشملا لاق نا اضيأ
 عيب اذه ناف عيبيام ىلع وا نالفل عابام ىلع عيبلا عقو اذا ليق دقو لاق
 هنم يرتشيو .هقدصيف اذكو اذكب نالفل تعب دق ينا لوقي نا الا ضقتنم
 .كلذ ىلع امهرما عطقنيو كلذك

 نا دارا لجر يف تركذو هتنا همحر نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 بحاص لاقف .رمت نم نييرجب وأ مهارد ةتسب هاش لجر دنع نم يرتشي
 يذلل رخآ لجر لاق مت .ازيفق نيرشعو ةتالثب وأ مهارد ةعبسب هاشلا
 ذخاف معن لاق مهارد ةعبس هل نزاو .رمت نم نييرج يل كيلع يرتشي
 اذه دنع نم لاتكاو مهارد ةعبس ةاشلا بحاصل اذه نزوو هاشلا لجرلا
 اومماتت نإف تفصوام ىلعف .ةفصلا هذه ىلع زوجبا تلق .رمت نم نبيرج

 ةاشلا وه ضبق اذا اماو .ضبقلا لبق كلذو .ضقتنا اوضقانت ناو .مت

 دقف ىضرو رمتلا اذهل اذه لاكو ىضرو هتاش نمت لجرلا ضبقو ىضرو
 ملعأ هتناو هاضر نع فرع امك ليق دق هنأل مهدحال ضقن الو .كلذ زاج
 .لدعلاب

 سود نا ىلا مهاردي اناسننا مدقي يذلا كلذك تلقو هنعو : ةلاسم
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 اذه مامت امنا معنف .هيلع امماتت اذا اذه زوجي له تلق نيكوكمي .مهردلا

 .مت هيلع امماتت بحلا رضح اذ إف بحلا روضح دنع

 لجر لاق نا كلذكو تلقو ۔ هتنا همحر نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 ىتح بلطام نالف يلوسر ىلا عفداف تقو ىلا ابح كنم ذخا نا ديرا لجرل

 ءيشلا دعب ءيشلا ذخأيف يتأي لوسرلا ناكو رعسلا ىلع قفتنو كاقلا
 ىلا تملس دق هل لاقف بحلا بحاص هيقل مث ةيرجأ ةرشع ضبق ىتح
 وأ مهرد ةئامب كيلع اهتبسح دق لاق معن هل لاقف .ةيرجا ةرشع كلوسر
 رهش ىلا مهرد ةئامب كيلع اهتعب دق لاق وأ .مهرد ةئام كيلع اهنمت لاق
 بحلا ناك نبح عئايلا ناك اذإف تفصوام ىلعف .تلبق دق معن لاق اذكو اذك

 لك .هيلع هبسح دق هنأ ىلع هلوسرل ليكي هنا هداقتعا ناك لوسرلا ىلع
 .كلذب هملعيو هاقلي نأ ىلع اذكو اذك رهش ىلا امهرد اذكو اذكب هنم ىرج

 ىلا هيلع هتميق هل هلوسر هضبق ءيش لك هنا لسرملا داقتعا ناك كلذ ىلعو
 نا كلذ مت همتاو .عيبلا لبق هيقل مت .نمثلا امهقافتا ىلع اذكو اذك رهش
 الو .عيب دقع الب ابح ضيق هنا جتحاو كلذ يرتشملا ضقن ناو .هتنا ءاش

 عيب هدقع نكت ملو تفصوام ىلع ارراقت اذا مكحلا قف كلذ ضقتنا ساسأ

 مات انعم وهف .انفصو امك ناك اذإف هتنا نيبو امهنيب اماف بحلا ليك دنع
 ىلع يرتشملا لوسرل بحلا لاك امنا عئابلا ناك ناو .باوصلاب ملعأ هنلاو
 يذلاف .هيقل اذا هداقتعا نوكي امناو تقولا كلذ يق هنمتل داقتعا ريغ
 نا دارأ اذإف ةدملا نم دارأام هيلع هعديو .ابح هيلع نوكي نا اذه نم راتخن

 يل كدنع هل لوقيو .مهاردلاو نازيملا رضحي ىتح هيلع اقفتا هنمت هضبقي
 هل نزو ناق .كلذ كنم تلبق انقفتاام ىلع هنمت ينيطعت نا تدرا ناف بح

 اماو .باوصلاب ملعأ هتناو انعم زئاج كلذف كلذ نبح امهقافتا ىلع هنمت
 غلبت كلذ موي اهرعسو كيلع ةلاح مهرد ةئامب هل لاق هنا تركذام
 اهذخاي نا ديري امنا هنا كيلع ةلاح لاق اذا كلذ يق ةينلاو .امهرد نيسمخ
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 ناك اذا اذه يلعف تفصو ام لعف تلبق دق معن هل لاق .ةرمث كارد تقو يق

 لاق وا كل تفصوام هداقتعا ىلع هيلع وأ هلوسر ىلع بحلا لاكو هيلع عاب
 لاح مكح عيبلا اذه مكحف .كلذ ىلع بحلا يرتشملا ضبقو لاح نمتب هل
 ىلا قحلا بحاص هرخا ناف .ناسللاب طرشلا رهظي ملام ةئيسنب سيلو
 هلاك وأ بحلا لوسرلا لاتكا امنا ناك اذا انعم زئاج عيبلاو هيلا كلذف ةدم

 ىلع بحلا لبقف رعسلا كلذب ىرتشملا ملعا مت فورعم رعس ىلع عئابلا هل
 .ملعأ هللاو انعم زئاج وهف .رعسلا كلذ

 مولعم لجأ ىلإ حبرب هدنع نم يرتشي نا دارأ اذإو ليقو : ةلأسم
 مهارد ةرشعب كربغ ىلع تعب دق لاقف .يلع بسحت فيك هل لاقف .هيقلف
 اذإف ذخا نا يلعل اذه هل لاقف اذكو اذك رهش ىلإ هل لاق وأ .ةدم ىلا يرج ىلك

 ناك املف ةيرجا ةرشع لوسرلا ذخاف بلطام هيلا ملسف يلوسر كيلا لصو
 ينم ذخا دق كلوسبر نا هل لاقف .لسبرملا بحلا بحاص ىقل ماياب كلذ دعب
 ةرذلا ىلا مهرد ةئام ةرشعلل العج نا ةعاسلا كلت ف اقفتاف ةيرجأ ةرشع
 اذه ناك ناف تفصوام ىلعف .كلذ زوجي له تلق .مولعم اذك رهش ىلا وأ
 هتبسح دق بحلا اذه نأ نالفل لق .هل لاقف .لوسرلل بحلا لاك عئابلا

 عئابلا لاك كلذ ىلعو .اذكو اذك لجأ ىلا اذكو اذكب هنم ىرج لك هيلع
 لسرملا ىلا بحلا لوسرلا غلب املف .كلذ لوسرلا ىلع هليك دنع دقتعاو

 .زئاج هانيأر كلذ ىلع بحلا لبقف عئابلا لوقب بحلا ضبق دنع هملعا
 نم بحلا لسبرملا ضبق املف عيب ساسا ريغ ىلع بحلا لاك اذا اماو

 هيلع امهقافتا ىلع انمت .هيلع هبسح عئابلا هيقل هيلا راصو .لوسرلا
 نا ةلاسملا لوا ف انفصوام ىلع الا هتزاجا ىرنال عيب اذهف .ةئيسننلاب
 .باوصلاب ملعأ هللاو ةدملا لولح دنع هنمت ىلع اقفتيو كلذ ىلع دارا نوكي

 يرتشملاو عئابلا رضحي نأ ىلع طيلختلا ريغ اذه يق انعم حيحصلا عيبلاو
 لاتكيو .دقن ىلع وأ ةئيسن ىلع هيلع اعيابتيو اعيمج بحلا ىلع اقفتيو
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 ىلع وأ ةئيسنلا ىلع هرعس ىلع اقفتي وأ هضبقيو كلذ ىلع بحلا يرتشملا
 اذهو كلذ لبق .هيلع اقفتاام ىلع ليكلاب هل ضبقيف هلوسر ثعبي مت دقنلا
 اهيفانبجادق.كتلاسم نم تركذام اماو .عيبلا ق حيحصلا وه انعم
 حضتي هلعلف كلذ لدع يق رظناف اهيف باوجلا نم اهيف انرضحام غلبمب

 كل ناب ام باوصب الا لمعتالو .اباوص كل نوكيف انبجا ام ريغ اهيف كل
 اقفتي ملو ذخأيو هلوسر لسري ناك نا لوقتام تلقو .قيفوتلا يلو هتناو

 نا داراو ةرمتلا كلت تكردا املف .ةرمنلا ىلا ةينلا داقتعا نا الا رعس ىلع
 دق ناك يذلا بحلا كلذ رعس ىلع ةرمتلا كلت تقو يق اقفتا هقح هضبقي
 هذه عيمج نوكي له تلق .ايح اهب هاضقو .مهارد هالعجف لوسرلا هذخا

 دقنب اعيب امهنيب ادقعي ملو .هتين نم تصوام ىلعف .ةزئاج اهلك لاعفالا
 الف مهاردلا رعس ىلع نمتلا ضبق دنع نمتلا ىلع اقفتا اذإف .ةئيسنب الو

 مدعا ناو مهاردلا نم هيلع اقفتاام هنم ضبقيو دقنلاب الإ كلذ نوكي
 كلذق هموي رعس ىلع ابح اهضيق لبق مهاردلا هنم ىضتقاو مهاردلا

 ةدقع دنع مهاردلاب هعاب اذا اماو هضقن ىلع ردقا الو هنم يسفن يقو .ءاضق

 ابح علسلا نم ائيش هنم ىضتقاف مهاردلا مدعاف لجالا لحف لجا ىلا عيبلا
 تقصو يذلا لوألاو كلذ اوزاجا دقف مهاردلا كلذب ضورعلا نم هربغ وأ

 نمو .باوصلاب ملعأ هللاو اذه هبشيل وه مهاردلا ىلع امهقافتا نم تنا
 اقفتي نا الا كلذ زوجيال لاق نم لاقو .زئاج هنا اذه ليق دق معن لاق هريغ

 .تفصوام ىلع ضورعلا نم هيلع اقفتاام بحلا كلذب هيطعي نا ىلع
 نأ ىلع اقفتا نيلجر نعو ۔ هتنا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 ملف مولعم لجا ىلا مهارد ةرشعب يرجلا .ابح هبحاص نم ذخأي امهدحا

 هل لاق نيرشعلا نوتسا نا املف .ايرج نيرشع هنم ضبق ىتح ذخأي لزي
 رهش ىلا مهرد يتئامب هتبسح دق بحلا كلذ هل لاق ةليوط ةدمب كلذ دعب
 نوكي له تلبق دق معن لاق .اذكو اذك رهش ىلا كل هتعب دق لاقو .اذكو اذك
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 ىلع اقفتا نالجرلا ناذه ناك ناف تفصوام ىلعف .زئاج امات اعيب اذه
 بحلا اذه نم ىرج لك .رخالا نم امهدحا ىرتشا نا بحلا اذه رعس
 بحلا ضبقي ىرتشملا ناك كلذ ىلعو .مولعم لجا ىلا مهارد ةرشعب
 يرتشملل بحلا كلذ ليكي عئابلا ناك طرشلا كلذو عيبلا كلذ ىلع هلاتكيو
 نيرشع هنم ذخا ىتح اطراشت وأ اعيابتام ىلع نمتلا هيلع بسحي .بحلا

 امهتفرعمو امهباسحو .امهليك عم امهداقتعا نم انفصوام ىلع ايرج

 يف يرتشملاو عئابلا ناك كلذ ىلعو .عيبلا ةدقع عوقو ناك هيلعو .بحلاب
 هل ليكي امناو .طرشلا كلذ ىلع بحلا لاتكي امنا انفصو يتلا ةدملا لوط
 .زئاج مات عيب انعم كلذف ةدقعلا كلتو عيبلا كلذ ىلع هبسحيو عئابلا

 هلك بحلا راص امل ساسا الو عيب هدقع ريغ ىلع بحلا لاتكي امنا ناك ناو
 .انعم كلذف اذكو اذك ىلا .اذكو اذك كيلع تبسح دق عئابلا هل لاق هعم

 نيح يف دقنلاب هبح نمت هيطعي نا ىلع اقفتا ناف ةئيسنلا ىلع تبتيال
 ساسا ربغ ىلع هنم هضبق يذلا هبح دارأ ناو زئاج كلذف هيف اقفتيام
 .زئاج كلذف عطقنم عيب ةدقع

 هل لاقف اهعيب ديري ةاش هعمو الجر ىقل لجر نع لئسو : ةلأسم
 ضبقو مهارد ةرشع هل نزوف نزتا لاقف .مهارد ةرشعب لاقف .ةاشلا مكب
 لاق .ال مأ كلذ امهل نوكيا .اهيف عوجرلا دارأ عئابلا وأ اهدر دارأ مت .ةاشنلا

 ةعجرلا امهنم دحاو لكلف .مالكلاب عيبلا ةبجاو عقي ملام ليق دق هنا يعم

 ىضر دق امهنم دحاو لك نا ةنيب وأ امهنم رارقاب امهيلع كلذ تبثي ملام
 عئابلا داراو اهحبذ دق هاشلا هذهل ىرتشملا ناك ناف هل تلق .هلامب كلذب
 تبثي مل اذا هنا ىعم لاق .ىرتشملا ىلع كلذ هل نوكي له اهيف عوجرلا
 امهنم اضرلا تبتي ملام هدعب وا هاشلا حبذ لبق ةعجرلا امهل ناك عيبلا

 هميلستبو مهاردلا ةرشعلل عئابلا ضبق نوكي لهف هل تلق .مكحلا يق
 ىلا اهل هميلستو مهاردلا ةرشعلا يرتشملا نزوو .يرتشملا ىلا هاشلا
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 يعم لاق .ال ما عيبلاب امهنم ىضر كلذ ناك نانئمطالا ىنعم ىلع عئابلا
 نم مكحلا هبجوي امب هل امهدحا ضقنب مكحلا تاي ملام كلذ تبت اذا هنا
 .كلذ ضقن

 وهو انا تعيابت لجر نع هتلأسو ۔ هتا همحر ديعس يبأ نع : ةلاسم
 ةينامتب هايا ينطعا انأ تلقف .مهارد ةرشعب هذخ يل لاقق .بوت ىلع

 ينم ذخا هتذخا املف هذخف كل حلص ناق .هذخأي نم هجو لاقق .مهارد

 تلق امنا لاقو .مهارد ةرشع ينم ذخأي نا بلط .هلك وا نمثلا ضعب
 عيب يدنع اذه لاق .امات اعيب نوكي له .هذخف مهارد ةرشعب يتين تناكو

 ذخأ نا تبلط ناق .تلق كلذ ربغ وأ نبينمتلا دحأ ىلع امماتي ىتح تبتي

 كيلا ملساو هعيبا ىتح يبوت ينطعا لاقف .مهاردلا نم هيلا تملسام

 نم كنم ذخأام كيلا ملسي نا همزليف لاق .كلذ هل ينمزلي له .كمهارد
 بوتلا فلت ناف هل تلق .دعبالو لبقال اعم بوتلا هيلا ملستو مهاردلا

 كمزل بونذلا فلت اذا لاق .هبوت هيلع دراو يمهارد يلع دري نا يلا بلطو

 عيبب هتقفلتا انا تنك ناف هل تلق .كنم ذخأام كيلع دري نا همزليو هتميق

 موي يبوت ىوسي ناك لاقو .هتميق بلط هتعيب املف .سانلا نم دحأ ىلع

 مهارد ةينامت ىوسي ناك لب انا هل تلق .مهارد ةرشع ينم هتذخا

 هنم لصح ضوع ربغ نم فلت اذا لاق .نمثلا نم هيلا ملسا نا ينمزليام

 لصح نإف كنيمي عم كلذ يق كلوق لوقلاو .هتميق الا كيلع نا يل نبي مل
 الو كلذ راتخا نا هل يدنع كلذ ناك ةميقلا نم رتكأ نمتب ضوع هنم

 اهتذخا موي يوست تناك اضورع هنمت نم تذخا ناق هل تلق .هتميق

 ذخاي نا راتخاو مهارد ةرثع يوست تراصو يدنع تدازق .مهارد ةعيرا

 وا هتميق الا يدنع كمزليال لاق .ضورعلا هيلا ملسا نا ينمزليا ضورعلا
 .هراتخا نا هب عيب يذلا نمتلا

 نع هللا كمحر تلأس ۔ هنلا همحر ير اوحل ١ يب ] نم ب اوج : ةلاسم
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 ءاج مت لجأ وأ ادقن مهردب ةكمس لك .هريغ وا اكمس هل ةعاضب عيبي لجر
 هنا لجرلا نظف ةكمس لجرلا هاطعاف ةكمس ينطعا هل لاقف .لجر هيلا

 لجرلا لاق .نمتلا هيلا بلط املف .يطعي ىتح سانلا ذخأي امك هنم ذخاي

 اقرفت نكي مل اذإف .تفصوام ىلعف .ينعياب لقأ ملو ينطعا كل تلق امنا

 ءاوسو اهتميق وأ هتكمس لثم ةكمس هيلع دري نا هيلعف مولعم نمت ىلع
 عم ةكمسلا ةميق يف مراغلا لوق لوقلاو .ينطعا وأ ينعياب هل لاق كلذ
 عم هلوق لوقلاف .هتكمس لتم هذه لاقف ةكمسب ىتا نا كلذكو .هنيمي
 .هنىمد
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 يدانملاو ءادنلا عيب يف باب

 جرخ نا هنا هيلع طرشو هعيبي ائيش لجر هاطعا يدانم نع هتلاسو
 لاق يداخملا ىلع كلذ تبثتي له .ءىش ىلع كل سيلف الإو ىضرأ وأ بحأ ام

 ءانع بهذي نا بحي سيلف ضعب امأو .مكحلا يف هيلع كلذ تبثي معن
 .انع اذإ لاح لك ىلع ربجألا

 ةرشع لصو نا هل لاقف .ابوت ايدانم الجر ىطعا لجر نعو : ةلأسم
 يف هلمعتسا دق لاق .عيش كل يلع سيلف لقأ غلب ناو .قناد كل يلعف مهارد
 قناد كلو .مهارد ةرشعب بونذلا اذه عب لاق ناو لاق .هؤانع هلو .لوهجم

 .ءىش هيلع سيلف رثكأ وأ لقأ غلب ناق

 نم دازامو هعب هل لاقف هعيبي ابوت لجر ىلإ عفد لجر نعو : ةلاسم
 هلو رارقا اذهو .ةرشعلا ىلع دازام هل لاق .كل وهف مهارد ةرشع ىلع هنمت

 .رجألاب عيبي نمم ناك نا هؤانع

 ماتيالل لصا لام ىلع قوسلا يف يداني يداخملا نع هتلأسو : ةلأسم

 لاق .يدانملا نم لصالا كلذ يرتشا نا يل زوجيا .ايصو ماتيالل ملعا الو

 كلذ نم يرتشت نا كل زاج مكاحلا هرما هنا تنا تملع وأ مكاحلا هرما اذا
 مكاحلا كلذ نا تلق .مكاحلا ىلا لاق نمتلا ملسا نم ىلاق هل تلق .لاملا

 زاج لدعلاب مكحي مكاحلا همدق ناك اذا لاق .زئاجلا ناطلسلا همدق مكاح
 مكح لحتني وهو همكح يف قحلل ةفلاخم هنم رهظتال هناف هل تلق كلذ كل

 وجرا لاق هالوتا ال ينا ريغ انموق مكحب مكحي هنا هنم ملعي الو نيملسملا
 هيبأ لبق نم ميتيلا يصو ناك اذاو .كلذ يل زاجأو .كتيالو ىلا جاتحيال هنا

 زاج ةنايخ هنم رهظتال نيملسملا ةعامج نم وأ مكاحلا لبق نم هليكو وأ
 .ةنايخ مهنم رهظت ملام .مهيلا ميتيلا لاومأ ميلست

 يرتشملا نا هربغل هنا يرتشملاو بوثلا عيبي يدانملا يف لاقو : ةلاسم
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 .يدانملا ىلا ءاش ناو بونلا بر ىلا نمنلا ملس ءاش نا رايخلاب

 لام ىلع ىدان لجر نعو .يلع يبأ ىلا هتلادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 بجواو عاب مث يلاولا ريغ وا يلاولا يارب ةعمجلا موي ديزي نميف لجر
 هلعج يدانملل تبتي له .اضقتنم اعيب كلذ نا نوملسملا يآر مت .عيبلا

 ىلع مأ قحلا هيلع يذلا لام ف نوكي نم يلعق تلق .تبات هل وه لاق

 قوقحلا باحصا ىلع الو قحلا هيلع يذلا لام يقال لاق .قوقحلا باحصأ
 عاب وأ ادساف اعيب ناك هناف تلق ءادنلاب هرما ناك يذلا ىلع نكلو .هيلع

 .ءادنلاب رمألا ىلع لعجلاف اذه يأرب

 ىلع هعيبيو لزغ ىلع يدانيف قوسلا يق يداني يبص نعو: ةلأسم
 نملا ف يل حرطا يرتشملا هل لاق نزولا ءاج املف نيمهردب نملا باسح
 اساك نملل احرطو لزقلا انزوو لاق وا لعفت اذك يداخملا لاقف .اسايك

 .يرتشملا ىلع هعبت الو كلذ زوجي له
 مهارد ةرشع هنمت نم هرسكو ابوت يدانم نم ىرتشا نميف : ةلاسم

 ةعلسلا فرعيال هنا يداخملا لاقف يداخملا ىلا كلذ در داراو ةبوتلا دارا مت

 هدي يق ناك نم لك نا ماكحالا ق تدجو يذلا لاق هريغل وأ هل تناك اهنا

 عئابلا لاقف ةعلس لجر نم ىرتشا لجر يف تدجوو .هب ىلوا وهف ءيش
 مل ناو .اهعيبب ترما لاق اذا نمثلا هيلا ملسي بيجملا لاقف يل ىه سيل
 يف دمحم وبأ لاقف ىه فرعت ملو عئابلا تام ناف .هنم يرتشي مل كلذ لقي
 هتترول ىلا عفدتال نا بحي هنا ضعب لاقو .هتثرو ىلا عفدت اهنا رثألا

 لوالا لوقلا سايق ىلع هيلا عفدت ةرشعلا نا كتلاسم يف سايقلا ىلعف
 ناك اذإف يداخملا يبصلا اماف .قيفوتلا هتنابو هذه ىلا برقا كتلاسمو

 هنم زوجي هناف كلذب فرع دق نمم وهو عيبلل كلذ فرع دق اجرخم
 مل ةبجاولا تبجوا اذإف مكحلا ف تبنت يتلا عيبلا هبجاو لبق تركذام
 لاملا نا حصي نا الا هل امل هكرت زوجيال يبصلا نال يبصلا نم كلذ زجت
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 لاملا بر نم الا كلذ كرت زوجي الف اضيأ ةبجاولا تعقو اذإف يدانملا ريغل
 .ايبص وأ اغلاب يدانملا ناك

 اماو هنع اهتدجو ةلأسم ليق اهنأل يراوحلا يبأ نع بسحا : ةلاسم

 عابي سيل لاقف ةدعسسماماف ديزي نم قوس يف هلام عابي نميف تركذام
 امناو .هعيبب ةالولا رماو سلفا نم لام الا دزي نم قوس يق ءايحالا لام

 عيب هركو ةعاضبلاو بوتلا ي صخر نكلو .ىتوملا لاوما ديزي نميف عابي
 الا ديزي نميف ءايحالا لام عابيال لاقف نامتع نب ناميلس اماف .لاومالا

 وأ بوت عيب دارأ نميف .هعيبب يضاقلا وأ يلاولا رمأ نم وأ .سلفم .لام

 امأو اذكو اذك تيطعأ لوقيو سانلا ىلع هضرعيو هب روديق ةعاضي

 .الق ءادنلا

 ملو ءادنلا يف ميتي لام عيبي الجر رمأ اذإ مكاحلا نع هتلأسو : ةلأسم

 له تلق .امهلوق لبقي نمم نادهاش هئادن ىلع دهشي ىتح الإ هعيبب مكحي
 يذلاف لاق .كل تفصوام ىلع لجرلا اذه لام عيبب مكحي نأ هل زوجي
 نومأم هنال ةقت الا ىماتيلا لاومأ ىلع مكاحلل نوكيال يداخملا نآ انقرع

 لام عيبي نأ هل زوجيال مكاحلا نألو .هنع مكاحلا ماكحأ نم باغام ىلع
 نبمآو مكاحلا ماكحأ نم ةبعش انهاه يدانملاف يدانملا ءادني الا ميتيلا

 نم مكاحلا نع باغو هيف لخدام ىلع نومأم ةقت الا نوكي الو هئانمأ نم

 ىلع ىدان دق هنأ يدانملا ىوعد ىلع يدانملل ةداهشلا زوجتالو .هرومأ

 هرضحي نأ الإ يدانملا نم ىوعد اذه نأل اذكو اذك غلب دق هناو نالف لام
 نم امهنع بديقيال ىتح ءاطعلا فقاوم ق وأ ءادنلا فقاوم ق نادهانشلا

 مك ىلعو عمجلا هذه يق لاملا اذه ىطعأ مكو .هافرع الإ ءيش يدانملا رمأ

 لعفب امهملعب نيدهاشلا ةداهشب اذه حص اذإف غلب امو .هنمت رقتسا
 انهاه يداخملا ناك هجولا اذه ىلع هل زاج مكاحلا ىلا كلذ اعفر و .يدانملا

 يدانملا ىوعدب ال يدانملا نم ةنيبلاب كلذ حص دق هنال ةقت ربغ وأ ةقت
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 غلب دق هناو ىدان دق هنا يدانملا ىوعد ىلع ادهشي نأ نيدهاشلل زاج ولو

 الو كلذ هل سيل نكلو .هلوقب مكحي نأ كلذب ىلوأ مكاحلا ناك اذكو اذك

 رمأ نم هنع باغ اميف مكاحلل ةجح ناك ةقت يداخملا ناك اذاو .نيدهاشلل

 ام ماكحأ ق هينعي امم ءيشب مكاحلا هرمأ اذا ةقتلا دحاولا نأل عيبلا اذه
 ناكو كلذي هرماي مل اذإ امأو .كلذ يق هلوق لوبق هل زاج هرمأ هنع بيغي

 هل تلق .قرفلا اذه مهفاف ةلداعلا ةنيبلاب الإ كلذ هعم حصي الف ةقت هريغ
 ةقث ربغ يدانملاو ميتيلا لام نم يدانملا اذه عيبب مكح دق مكاحلا ناك نإف

 ىلع يعم يذلاف لاق .كلذ مكاحلا نمضي له .ميتيلا دي نم لاملا لازو

 الإ بئاغلا الو ميتيلا لام عيبي نا هل زوجيال مكاحلا نا رثالا هب ءاجام
 .ةعبارلا ف بجويو لوصألا يق .عمج تالت الإ نوكيال ءادنلا نإف ءادنلاب

 زوجيال ناك اذإف .ةبجاولا هيفو ةدحاو ةعمج يفف ضورع نم ناك امو
 ءادن ىلع حصت ةنييب وأ ةقت نم الإ هب ءادنلا حصي الف ءادنلاب الإ عيبلا

 ناف .ةلاهجب هخسن هلهجب ءادن ريغب عاب هناكف اذه حصي مل اذإف يدانملا
 ءادنلا هيف مكاحلا ديعيو .دودرم ضقتنم عيب اذه يعم ناك لاملا ي كردأ

 هيلع يداخملا ىدان نإف تلق .ملعأ هتناف لاملا فلت ناو رتألا هب ءاجام ىلع

 نأ هل له .ةعبارلا ةعمجلا يف هب ىطعأ مث ائيش هب طعي ملو عمج ثالث
 رثألاب ىتأ دق هنأل كلذ هل زوجي معنف لاق .ةعبارلا يق لاملا اذه بجوي

 ءادنلا ىنعم امناو يداني نأ هيلع امناو .ىطعي نأ ءادنلا يق هيلع سيلو

 هلبلاو ةوفجلا ليبس ىلع عقي ءيش نمث نوكيال نأل يرتشملل كلذ راهظا
 ىتأ اذإف .هيلع بجيام ةياغ كلذف ءادنلاب عيبلا رهشا اذإف دحأ نود دحأل

 مزلي امب عيبلا نم دبال هنإف .نمتلا نم هل هللا ردق امب عاب هيلع بجي امب
 .عيبلا هيف نوكي امم اهريغو نويدلا

 افالتخا هنامض يف نأ يعمف رجألاب يداني يذلا يدانملا امأو : ةلأسم
 امنا هنال هنمضيال اضعبو .هنمضي اضعب نأ يدنعف هرذع حصي مل اذإف
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 .عناصب سيلو هديبال هنيعب لماع ىنعملا يف وه
 دي نم بوتلا غلب اذاو .ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اهاطعا نمل ةرشعلا مزل دقف مهارد ةينامت ىلا هدر مت .مهارد ةرشع يدانملا

 هيلع بجي مل دحأ داز نإو نمثلا عفد هيلع بجو دحأ دزي مل نإف هيف
 نأ هل سيلو كلذ اهاطعأ نم ىلع بجو ءىش ىلع فقو اذإف .داز نم مزلو

 مهارد ةرشع غلب نا دعب ةينامتب يرتشي نا زوجيالو .هريغ ىلع بجوي
 غلبام لب صقنيالو ديزي نا هل سيلف عيبي اميف ريجأو نيما يدانلاو
 .بوتلا غلب امع طحي نأ زوجي الو ليقي نا هل سيلو هبحاصل وهف بونتلا
 ةاباحملا لاسي نأ هل زوجيالو حيحص ريغ ىلع يداني هنإ فرع ول نإو
 عيبلا يطعي امنا يدانملا نا فراعتلاو ةيراجلا ةداعلا نأل عيبلا ق
 هل سيلف ديزي نميف ءادنلاب عيبيل يطعي امنا هلعل فيضملا لاق .ءادنلاب

 نا لحي مل هل زوجي ال عيبلا ناك اذإ و .ةاباحمب الو ةمواسمب عيبي نا
 .هلعقبي نأ هل سيل ام لأس

 هيلع يدانأ يذلا لاملا اذه لاق نإف تلق . خايشألا باتك نم: ةلأسم

 رقي ىتح هربغل هنا ملعي سيل هدي يق وه معن لاق .كلذ هنم لبقي يلام وه
 يداني هعمس مت مهارد ةرشعب بوث ىلع يداني هعمس نإف تلق .هريغل هب

 ةداع هذه ناك نا لاق .ال مأ هدنع نم هؤارش زوجيأ مهارد ةسمخي هيلع

 امنا زئاج كلذف .دازي وأ ءيش صقني مت اريتك بوتلا نوموسي ةعابلا
 همزل دق كلذف .ذخاي الف عجري مث ةيطع بوثلا ف لجر ىطعي نأ زوجيال
 داز نم فرعأال يناف تلق .عئايلا هليقي ىتح ديزي نمف ءادنلا يق عيبلا

 ناصقنب هيلع يداني هعمسأ مت ةدايزب بوت ىلع يداني هعمساو هيلع
 .زئاج هنأ باوجلا ىضم دق لاق هؤارش زوجي له

 .ءادنلا يف هل اهعيبي ةعلس يدانملا يطعي لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم
 ىلع يدانملا ىطعيو .ةيطعلا لوأ ىطعي نأ ةعلسلا بحاصل زوجي له
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 نأ هل سيل ليق دق يعم لاق .كلذ زوجيال مأ ةعلسلا بحاص هاطعأام

 ديازو هاطعاو كلذ لعف نإ تيأرأ تلق اهيلع ديازيالو .هتعلس ىلع ىطعي
 .مارح هنا ملعأ سيل لاق .مارح اهنمت ن وكي له يدانملا اهعابو اهيلع

 نوكي لهف تلق .كلذ هب دارأ نإ شغلا ةلزنمب نوكي نأ ينبجعي نكلو
 ناك نا لاق .ال مأ ةعلسلا بحاص هاطعأ ام ىلع ىدان اذإ امتا يداخملا

 .شقلا ىلا دصق اذإ كلذك يدنع وهف هلثم شغلا دصقم ىلإ دصقي

 ملو .هتعاضي هل عيبي نا ءادشألا عيبي يدانم رمآ نمو : ةلاسم

 لقاب هعابف هل تقو اذإف هل تقوي ىتح مات عيب كلذف هعابف ًاتقو هل تقوي
 .تيتب الف .هل تقو امم

 هيطعيو قاوسالا يف ءىشلا ىلع يداني يذلا يبصلا نعو : ةلاسم

 .كلذ هدي نم يرتشي هل تلق .هريغو بوتلا لتم ةعلسلا كلت ىلع نوديازملا

 ىداني يتلا ةعلسلا بحاص جتحا ناف تلق .ءادنلا ىلع هنم يرتشي لاق
 تلق .ءيشب يرتشملا ىلع عجري له كلذ ىلع ةدايزب هرما هنا يبصلا اهيلع

 الإ ةلسلا بحاص نم لبقي الو عيبلا تبثي ليق دق لاق .كلذ ق زاوجلا امو
 .ملعأ هتناو امهرد اذكو اذكب عيبي نا هل تقو دق هنأ ةلداعلا ةنييلاب

 معنف ديزي نميف عابيام بيعلاب دري له تلق هللادبع يبأ نع : ةلأسم
 يرتشملا لاسي ىتح عيبلا مكاحلا بجوي الإ ىرأ ينأ الإ بيعلاب هدر اذا
 اذإف .هيويعيو ناك نا ناويحي وأ هدودح عيمجبو لاملا اذهب فراع تنا

 .بيعب كلذ دعب هدري نأ يرتشملل سيل مت عيبلا هيلع بجوأ معن لاق
 لاق .هريغ نمو .هبويعبو هقوقحو هدودح عيمجبو هب فراع هنأ رقأ دقو
 .ةعفش كرديالو بيعب دريال هنآ ليق دقو معن

 هةلادبع دمحم يبأ باتك نم ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم: ةلأسم

 يف ليقو .هدرو بسحأ اميف ديعس يبأ نع هطخب عابنز نب دمحم نبا
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 اذك ىلع هنمت نم داز امف بوتلا اذه وأ عاتملا اذه يل عب لجرلل لوقي لجرلا

 دعب كلذ ىلع امماتنتي نأ الإ زوجيال اذه نا ليقف كترجأ كل وهف اذكو

 اذك جرخ ناف هعب هل لاق نا كلذكو .هلثم رجأ هل نوكي امناو .امهملع
 كل وهف اذكو اذك ىلع داز امف كلذ نم رثكأ جرخ ناو اذكو اذك كلف اذكو

 .هعبت مل نإف مهرد هنم كلف هتعب نإف بوثلا اذه عب لاق نإ كلذكو .اضيا
 اميف هلثم رجا هل نوكيو زوجيال هنا اضيأ ليق دقف ءيش هنم كل سيلف
 نا هل بحتسيف ايتفلا يق امأو .مكحلا يف هل ءيشال هنا لاق نم لاقو .انعم

 كلذف هنمث ثلثب وأ هنمت رشعب بوتلا اذه عب هل لاق نإف .هؤانع بهذيال

 مك يرديال هنا لاق نم لاقو .تباثو زئاج هنا لاق نم لاقو .لوهجم اضيا
 هللا هيضر ديعس ويآ هنا بسحا هربغ لاق .الوهجم نوكيف هنمت جرخي

 يلع كرجاف وأ مهرد يلع كلف مهارد ةرشعب بونتلا اذه يل تعب لاق ناو

 بونلا اذه عب هل لاق ناو .عيش هل سيلف هعبي مل نإف زئاج اذهف مهرد

 تبان اذه لكف مهرد يلع كرجاف وأ مهردبو رجاب ةخسن مهارد ةرشعب
 .هيلع .ءيش الف عبي مل نإ و .اتباث هرجأ هل ناك هيلع طرش امب عاب ناو

 نا لاق نم لاقف هتلت كل وأ هتلتب بوتلا اذه عب هل لاق ناو : ةلاسم

 هلعل هنأل ةمماتملاب الإ تبتيال كلذ نأ لاق نم لاقو .تباتو زئاج كلذ

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .هؤانع بهذيو بوثلا فلتي
 فرعي الام لكل هب سأب الف ةديازملا عيب نم تركذام امأو : ةلأسم

 .ةكرشلا اهيف يتلا ديبعلاو ةمينغلاو ثاربملا لتم همسق

 نميف عايب هنإف ةمينغ وأ ثاريم الإ هوركم ةديازملا عيبو : ةلأسم
 .ديزي
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 عويبلا هخسن عيبلا هب تبثيام ظفل يق باب
 تليق وأ تيضر دق لاق .اذكب ةعلسلا هذه كنعياب لاق ناف هل تلق

 مكحلا يف تبثيال اذه نا يدنع لاق .هتدخأ دق لاق ناف تلق يدنع عيب هناف

 اذه نا يدنع لاق معن رخالا لاقف اذكو اذكب اذه كتعياب لاق ناف هل تلق

 دق يرتشملا لاق ناف تلق .لبق نم هايا هعاب دق ناك نا عيبلاب هنم رارقا

 .ىلوألا لثم هذه ناق معن عئابلا لاق .اذكو اذكب ةعلسلا هذه ينتعياب

 ةرشعب ةاشلا هذه كل تعب دق لجرل لاق لجر نع هتلاسو : ةلأسم
 دق لاق ول كلذكو تلق .تبات عيب اذه معن لاق عيبلا تبثيأ معن لاق مهارد
 تبات زئاج عيب اذه لاق معن .. معن لاق مهارد ةرشعب ةاشلا هذه تيضر
 معن لاق .مهارد ةرشعب ةاشلا هذه تذخأ هل لاق ناف تلق .اضيأ هيلع

 مهارد ةرشعب ةاشلا هذه تلبق دق لاق نإف .هل تلق هيلع اضيأ تبات وهف

 نم عيبلا تبتي نا تبات وهو معن لاق .هيلع تبات اضيأ اذهو معن لاق
 .تالاهجلاو داسفلا باوبأ نم هلخدبال اميق زوجي هجو

 اذكب ةعلسلا هذه ينم تيرتشا لجرل لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 اذاو .تباق هنا يدنع لاق .عيبلا تبثي له اهضبقو معن رخالا لاقف .اذكو
 وأ معن يرتشملا لاقف .اذكو اذكب ءيشلا اذه كل تعب يرتشملل عئابلا لاق

 اذه تذخأ دق هل لاق وأ .معن لاقف اذكو اذكب ءىشلا اذه تيضر دق هل لاق

 .معن لاق اذكو اذكب ءيتلا اذه تلبق دق لاق وآ .معن لاقف اذكو اذكب ءيشلا

 عويب اذه لكف تلبق دق لاق اذكو اذكب ءيشلا اذه كيلع تبجوأ دق لاق وآ

 .هتلا ءاش نإ ةتيات

 اذكب ةعلسلا كيلع تبجوأ دق يرتشملل عئابلا لاق اذاو : ةلأسم
 اذكب راص دق يرتشملا لاق اذاو تباث عيبلاف تلبق دق يرتشملا لاقو .اذكو

 الوا عيبلا كلذ مدقي ىتح حصيال عيبلاف تبجوأ دق عئابلا لاقو .اذكو
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 تعيب دق معن لاقف فلسلا وا عئابلل لئاق لاق اذاو .هرخا يق ركذي وأ مالكلا

 الو حص دق .معن لاقف فلسلا وا عيبلا هب حصيام ركذو تفلس دق وا

 وا هنم حصا لوقلا اذه ربغ باطخ هنم نكي مل ولو معن لاق اذاو هل ةعجر

 مكحي باطخلا اذه الا امهنيب نكي مل اذإف فلسلاو عيبلا ركذي عئابلا ادبت
 .تبتو هب

 ةعلسلا بحاص لاقق ةعلس ىلع اقفتا نيلجر نع هتلاسو : ةلأسم

 ةعلسلا هذه عيب ابجوي نا ليق هيلا مهاردلا يرتشملا لجرلا ملس نيح

 اعيب نوكي له معن رخالا لاقف ةعلسلا هذهب مهاردلا هذه وا مهاردلا هذهي

 الا مهاردلا هذهب يل ةعلسلا هذه لوقي نا الا عيب اذه نا يل بيبيال لاق .امات

 يي عيبلا كدنع تبتي فراعتلا ىنعم ىلعف هل تلق .فراعتلا ىنعم ىلع

 هذهب مهاردلا هذه تذخا دق هل لاق نإف هل تلق .يدنع اذكه لاق .اذه

 اذه نوكيأ .مهاردلا هذهب ةعلسلا هذه تذخا دق رخالا لاق وا ةعلسلا

 رادقالا ىنعم ىلع اعيب نوكي نا ينبجعي يدنع اذكه لاق .عيبلا يف ةبجاو
 .مكحلا ىنعم ف اعيب يدنع جرخي الف ةيمستلا ف اما .ىنعملا ىلع عيبلاب
 هذه تلبق دق وا ةعلسلا هذهب مهاردلا هذه تيضر دق لاق ناف هل تلق

 لاق .مكحلا يق تبتي اعيب نوكي له معن رخالا لاق .ةعلسلا هذهب مهاردلا

 ءارش وا مهاردلا هذهب اعيب ةعلسلا هذه تلبق دق لوقي نا الا كلذ يل نيييال

 هذه تيرتشا دق وأ مهاردلا هذهب ةعلسلا هذه تعب دق وا مهاردلا هذه

 هذه تلبق دق لاق نإف تلق .عيبلا بجوي ظفلب مهاردلا هذهب ةعلسلا

 هل تلق .يدنع اذكه لاق .تلبق دق هلوق لتم نوكي له .معن لاقف ةعلسلا

 لاق .ديب ادي ناك اذا عيبلا تبثي له نزو ريغب مهاردلا هذهب هعاب نإف

 لجر نزو ناف تلق .ديب ادي ناك اذا زئاج وهف انباحصا لوق يف اما معن
 دحاو لك نيبوث هنم ذخاف .ائيش يرتشي لجر ىلا اهب ءاج مث مهارد ةرشع
 يعم لاق .اتباث انزو اددحي مل اذا مهاردلا هذه نم مهارد ةسمخب امهنم
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 نم مهارد ةسمخب ةعلسلا هذه هعياب اذا هنا ينبجعيو .فالتخالا هيف نا
 نم ناك ناق .زوجي نا فرصلا ريغ نم عيبلا ناك اذا .مهاردلا هذه

 فرصلا نم ناك نإف هل تلق .ةلاهجلا ىنعمب يدنع كلذ ضقتنا فرصلا

 كل اهنم ةسمخ هل لاقف مهارد ةرشع هل نزوف مهارد ةسمخ هيلع هل

 دي اهضيق اذا تبثي له مهاردلا هذه عيب اهنم ةسمخو كل ىلع امم ءاضق

 .فالتخالا يناعم هيف ىرجي اهنم هنا يعم لاق .ديب

 اهب لجر هاطعاف عيبلا ىلع هل ةباد ضرع لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 لاقف امهارد ةرشع ةسمخب اهذخ نكلو .ال عئابلا هل لاقف مهارد ةرشع

 ملو تكس وا تعجر دق كلذب كل اهعيبا ال عئابلا لاق تذخا دق معن لجرلا
 اذكي اهذخ عئايلا لاق اذا لاق .لقآ وآ مويب كلذ دعب عجر مت اهذخ هل لقي

 نا امهدحأل سيلو هل ىهف تذخأ دق رخآلا لاقف اذكو اذكب كل ىه وا اذكو

 اهتذخا دق لجر هل لاقف عيبلا ىلع ةباد ضرع الجر نا ول كلذكو .ضقني
 تبجوا دق عئابلا لاقف مهارد ةرشعب يل تراص دق لاق وا .مهارد ةرشعب

 الا كلذ دعي ضقن الو عيبلا بجو دق لاقف .كلذ ددرا ال يرتشملا لاق كيلع

 لخنلاو بونذلا كلذكو .اهنيعب امهدنع ةفقاو ةبادلا تناك اذا امهئاضرب
 .هضقن ىلع اقفتي نا الا هضقن امهدحأل سيلف تفصوام ىلع عيبلا عقو

 امهو هل هعيبي هل لجر ىلع هل الزنم ضرع لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 ىلع اقرتفاو هذخف اذكو اذكب لزنملا اذه كبجعا نا يرتشملا لاقف نافراع هب

 امفف افورعم ادح لجآلا يف هبجع يف يرتشملل عيبلا عئابلا دحي ملو كلذ
 هبي هذخاي نا هل له نمتلا كلذب لزنملا ذخأ يرتشملا دارا كلذ دعب ناك

 ذخا هل سيل هب هل لاق يذلا .نمتلا عئابللو يرتشملل لزنملا نوكيو

 هنا يعم لاق .هنم هبجوتسيو ةيناث عئابلا ىلا يرتشملا عجري نا الا لزنملا
 ىنعم هيق جرخي يعم ا ذهف .فورعم نمتب عطقنم عيبب ابجاوتي ملام

 . ءانتتسال ١
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 لاقف .ةعيابملا هب امهتداراو نينثا نيب ناك لوق نع لئسو : ةلأسم
 هل تلق معن يرتشملا لاقف مهرد اذكو اذكب اذه تيضر دق يرتشملل عئابلا
 يعم لاق معن رخآلا لاقف مهرد اذكو اذكب كل وأ كيلع بوتلا اذه لاق ناو

 كلذب ىضر نإف عيبلاب يرتشملا نم رارقا جرخي ههبش ام وا اذه نا
 امهنيب عيبلا تبت ظفللا نم ىضرلا هيلع بجوي امب لوقلا اذه دعب عئابلا

 يرتشملا نم عيبلاب رارقا يدنع ناك كلذ هنم نكي مل ناو يدنع مكحلا
 .عئايلا نم ال

 دق لوقي راد نم هتصح لجرل ىطعي لجر يق دمحم وبأ لاق : ةلأسم
 ام هتصح هل نوكب لاق يتصح نالقل تعبي وأ يتصح نالفل تيطعا

 ىطعملل وهف هل حص ام وهف سمخ وأ عبر وأ ثلث حص اذا تناك

 وأ عيبلا نع عجرف ايح ناك ناو اتيم بجاولا وأ عئابلا ناك اذا يرتشمللو
 .ةعجرلا هل تناك ةلاهجلا اعداو ةيطعلا

 وأ عيب وأ فلس وأ جيوزت دنع ناسنالا لوق نع هتلأسو : ةلاسم

 .دقع نم ناك ام مدهي هنا هتنا ءاش نا تلبق دق لوقي دقعلا دنع ءارش

 ينتعياب دق لجرل لاق لجر نع لئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ةعجر الو امات اعيب اذه نوكي له معن رخالا لاقف مهرد اذكو اذكب هذه
 تبث يرتشملا لبق نإف عيبلاب عئابلا نم رارقا اذه نا يعم لاق امهدحال
 افوقوم نوكيو هل تلق عئابلا ىلع ادودرم ناك عيبلا در ناو .امهنيب عيبلا
 وا ممتيف عيبلاب يرتشملا ىضرب قلعتم هنا يعم لاق .يرتشملا ءاضر ىلع

 اضر لبق عيبلا يف عئابلا عجر ناف هل تلق .عئابلا ىلا عجريف هدري
 عيبلا تبت اذا ةعجر هل نوكتال نأ ينبجعي لاق .كلذ هل نكي مل يرتشملا

 هخسفي نا اماو .نمثلا ملسيو عيبلا لبقي نا اما ىرتشملا ذخؤيو .هنم
 هغلب دقو .رضاح وهو هلبقي مل اذا هنا ينبجعيو .لاملاو نمثلا نم ىربيو

 ةعجرلا هل نوكيو عئابلا ىلع فقوي ال نأ عيبلل هلوبق حصي ملو عيبلا
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 ول هل وه ةعجر قيرط نم لولعم هنالو ةجحلا هيلع تماقو .ملع دق هنال
 هللاو رظنلا ىنعم يف نسحا وه لوالا لوقلا لعلو .ةعجرلا هل تناك عجر
 هتثرو ىلع فقوي له همامتا ملعي نأ لبق تام نا تيأرأ هل تلق .ملعأ

 كلذب لوقي نم لوق ىلع وه هيلع فقوي امك عيبلاب مهئاضر ملعي ىتح
 حصي مل اذا ةأرملا ىنعمو جيوزتلا ىنعم كلذ يف هبشي نا ينبجعي لاق
 اهتترو اعدا نا ليقف جوزلا هليق دقو .تتام ىتح جيوزتلاب اهاضر

 بلطل اهاضر جوزلا اعدا ناو ةنيبلا مهيلع ناك قحلا بلطل اضرلا
 عقو اذإف تلق .اهتجح تتامو تتام دقف الإو .ةنيبلا هيلع ناك ثارملا
 له ءىدر ءيش مهاردلا ي ناكو ةقفص مهاردب علسلا نم ءىش ىلع عيبلا

 .يدنع اذكه لاق ضقنلاب الولعم عيبلا نوكي

 اذكب ةعلسلا هذه تيرتشا دق لجرل لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 الف تلق .تبات هنا يدنع لاق عيبلا تبتي له اهضبقو معن لاق اذكو

 لوق نأل امهدحأل ةعجرال هنا يدنع لاق ةعجرلا دارا نا ةعجرلا امهدح
 رخالا لوقو .عيبلاب هنم رارقإ اذكو اذكب ةعلسلا هذه ينم تيرتشا دق اذه
 .ملعأ هللاو يدنع جرخي اميف ءارشلاب هنم رارقا معن

 الام لجر نم يرتشي نأ دارأ لجر نعو خايشألا باتك نم : ةلأسم

 ىلع تبجوأ وأ تعب لاق وأ نالف ىلع تعب دق عئابلا لاقف ءام وأ الخن
 وا يرتشملا لاقف .ةنالف دلب نم يلام وأ ةنالف ةعطق انالف تعياب وا نالف

 عفدف عيب ريغب فورعم نمث ىلع اقفتاو تيضر دق وا تلبق دق لاق
 راص دقف نمتلا ميلست دنع لاقف هيلع اقفتا يذلا نمتلا عئابلا ىلا يرتشملا
 ىلع عيبلا تبثي له معن عئابلا لاقف .هنمث ينم تيفوتسا دقو يلام لاملا
 تعب دق هلوق الإ مكحلا يف اعيب بجوي الف لوألا لوق امأ لاق .ةفصلا هذه
 ةفقاوم هلوق ق نآلا امأو .تبثل يل راص دقو تلبق دق يرتشملا لاق ولف كل
 عئابلا لاقف .هنمت تيفوتسا دقو يلام لاملا راص دق لاقف هيلا عفد اذإ نمثلا
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 ةنيب كلذ ىلع ناك نإ امهنيب اميف زئاج وهو .هب رقا ام هيلع تبت معن
 وأ اناويح ناك ولو تلق .ماكحألا امهنيبف كلذ دعب اضقانت ناو .تبت
 لاقف امهرد اذكو اذكب عاتملا اذه يل راص دق يرتشملا لاقف .ةثروأ اضورع

 .معن لاق اذه تبثي له معن عئابلا
 لاقف نبسمخب لوقي نا داراف ءيش ىلع هتمواس لجر هنم : ةلأسم

 .كل وه لوقي ىتح نتالتي نوكدال لاق .هتذخأ دق يرتشملا لاق .نيتالتي

 يف طلغو لجر ىلع هل عابفآنطق هل عيبي ناالجر رما لجر : ةلأسم
 اذه كل تعب دق هل لاق كلذ لبق ناكو .نطق سايكلا فصن باسحلا
 .مولعم نزوب هعياب ناك اذإ ال لاق .كلذب يزتجيا ةضفلا هذهب نطقلا
 هرمأب هربغل عاب نإف عئابلا امأو .لوقلا اذهب يزتجيالو كلذ هل امنإف

 لاق نيمهس نم امهس لقي ملو ةاش فصن عاب نمع هتلأسو : ةلأسم
 يق ركذي هنإف فصنلا نع صقنام الا يناحورلا ناويحلا ق زئاج كلذ

 الو فصن ىلع اهعيب تبثي الف لاومالاو .امهس اذكو اذك نم مهس هعيب
 ملو .ناويحلا نم اعبر وأ اذلت عاب نإف .تلق اماهس اهزيمي ىتح ثلت
 دنع ضقتنيو ةمماتملا دنع متي لاق .امهس اذكو اذك نم امهس ركذي

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر ةضقانملا
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 ال لاقق بلطمب هللا بلط اذا عئايلا ق باي

 كلذ هيشأ امو كلذب هعبتأ

 عيبت لاقف لجر هيقل مت ةينامتب تبلطف هتعلس عيب دارأ لجرف هل ليق
 كلذ لوقي نا هل هركي هنأ يدنع لاق .ابذاك نوكي له ال لاق .ةرشعب ةاشلا
 هيلع ساب الف كلذ ىون اذإف اهتعتبا كلذ الا نكي مل نا هنأ ةين مدقي نأ الإ
 . يدنع

 اهي هل اوطعأو اهعيبي دارأ ةعلس هدنع تناك لجر نع لئسو : ةلآسم

 .هتلاقمل دوعب الو هير هتا رقغتسب لاقف .هاطعأ مت هطعأ ال لاق انمت
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 ريشي وآ هءارش ديري الو عيب يق ديزي نميق باب
 ءارشلا ق بذكي وأ هدبع وآ هسفن ىلع هعيبي

 اذه ينيطعت نا كل يغبني لاقو عئابلا سكامي لعجف عاتم دارأ لجر
 ملكتي نا يغيني الف رثكأ يواسي هنأ يرتشملا ملع اذإف رعسلا اذهب عاتملا

 .اذهب

 اريتك احبر حبرف عيبلا وأ ءارشلا ف بذكي لجر نعو : ةلأسم
 نا هل يغيني حير يذلا نا ملعي ملو باتو مدن مت لحيال كلذ نا هوربخأو

 رصن هةنادبع وبأ لاق .لاحلا كلت ىلع تامو .هب قدصتي وأ هبابرأ ىلع دري
 هب قدصتيلفف هبابرأ دجي مل ناف حبر امو .هبابرا ىلع دري نا هل يغبني
 قدصتي نأ يغبني هنأ ملعي ملو ءارقفلا ىلع قدصتي مل نإف ءارقفلا ىلع
 .نيكلاهلا نم وهو كلذ لهج هعسي الق
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 هءارش بلطي هريغو ءيش ءارش بلطي نميف باب

 تلاس هريغ دنع نم هبلطي ناك دحأ ىلع ائيش عاب نم كلذكو
 لاقف . هيلا كتجاحام تلقف انالف تيقل لاقف ينيقل لجر نع امشاه
 وأ عاتملا كلذ كيطعا انا هل تلقف !اعاتم هدنع نم يرتشا نأ ديرأ لجرلا
 يرتشملا لاقف انا كيطعا يتح لا عجراف الإو نالف كاطعا نا هل تلق
 نأ هتربخا اذا ءيش ىلع له ينم يرتشاف ىلا بحأ وهف كدنع ناك نا
 اذه لتم بحاال لاق .هنع لاس يذلا نالف لجرلا ىلإ بهذي ملف يدنع
 . كلذ كب لعفب نا بحتال كنا امك .اذه لتم لعفتالو

 هلقتسا انمت هاطعاف لجر ىلع هعيبي الام ضرع لجر نعو : ةلأسم
 سانا ىلع ضرع يتح هلقتسا انمث هاطعاف رخآ ىلع ضرع مث عئابلا

 عيب ريغ ىلع ناقرتفي يرتشملاو عئابلاو عيبلا هبجاو عقت ملو ريثك
 هيلع ماس امك يرتشملا الو .نمتلا نم يطعا امب عاب عئابلا ال عطقنم

 لاملااذه كيلع ضرع عئابلا اذه نا مت تلق . كلذ ىلع اوماقو عئابلا
 ىلع هيرتشت نأ كل بحا له تلق . رثكأ وأ لقأ وا يطعا يذلا نمتلاب

 لعف اةضراعملاب هتأدتبا تنا تنك نا لوقتامو تلق . ةفصلا هذه
 نم هومواسي نيذلا ناك اذإ هتيرتشا نا اسأب كيلع يرتال تفصوام

 هنلا ةمحرو كيلع مالسلاو كاياو هنلا انقفو هتعبذم اوكرت دق كلبق
 .هتاكربو
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 قاوسألا نم ءارشلا ف باب

 كلذ هيف يذلا دلبلاو اماعط يرتشيل قاوسألا لخد لجر نع هتلأسو
 الام اهنم يقصو مهلاومأ سانلا بصغ دق .زئاج ناطلس هيف قوسلا

 ناطلسلا فاوصو قاوسألا ف عابت سانلل يرخأ لاومأ اهيفو ريثك
 رجات دنعالو اهنيعب ةيفاصلا فرعيال هنأ الا قوسلا يف عابت اضيأ
 نا فاخ تكسو يرتشا ناو ةبوقعلا فاخ ادحأ لأس ناف فورعم

 سيل لاق .كلذ ف لوقلا فيك ناطلسلا يفص يتلا ةيفاصلا نم يرتشي

 نولاسيالو نوملعي الام لجأ نم قاوسلا اوبكنتي نا سانلا ىلع
 وأ امارح هورتشاام نا اوملعي ملام مهتجاح قوسلا نم اورتشيو
 رابج يف اذه هبشيام نوملسلا زاجا دقو . هب اوقتي نم مهربخي
 عيبي مث اهعرزي ضرأ هلو .هلام ف بح هلو . سانلا بوبح بصتغا
 ملام هدنع نم يرتشا نم ىلع جرحال هنا لاق نم لاق .بحلا عيبيف

 . بصقلا نم هارتشا يذلا بحلا نا يرتشملا ملعي

 عم يارف ابح يرتشي قوسلا لخد لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 نيأ نم رجاتلا لاسف مارح اهنا فرعت ةعطق بحب ههبشي ابح رجات
 عراز هنا فرعي يذلا لجرلا ةأرما ينعي ةنالف دنع نم لاقف بحلا اذه

 كلت نم هنا ملعي ملام معن لاق هنم يرتشي نا هل له امارح ةعطق

 . مارحلا ةعطقلا
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 نيبارتسملا دنع نم ءارشلا يف باب
 يف كلذ نم ملسملل ةزنتلا ينبجعي لاق نيمهتملا نم ءارشلا نع هتلأسو

 ةاشلاك ةملظلاو نيمهتملا ةعيابم نا يدنع لاقو .طايتحالا ىنعم

 .نوكيام لقآ ف ةضرتعملا

 هل وأ هنم يرتشي له مارحو لالح لام هدي يف لجر نعو : ةلاسم

 لاق نم مهنم ءاهقفلا نم فالتخا كلذ يف باوجلا .ءيش هدي نم لكوي

 هنم يرتشيال لاق نم مهنمو مارح هنا ملعي ىتح هدي يف وه نمل ةمكح
 نا هنم مكحلا هلف امهنم بلغالا ناك اذا لاق نم مهنمو .لأسي ىتح ءيش

 رتكأ لالحلا ناك ناو ءيش كلذ نم ذخؤي مل لالحلا نم رتكأ مارحلا ناك

 .دلخم ىسوم يبأ باتك نم .لالح همكح ناك

 ىلإ اولصو اذإ ةرهملا نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم
 هنا لوقي نم مهنم نأ الإ ةروسكملا بكارملا نم اهنا نولوقيف ةعتمالاب مدأ

 لوقي نم مهنمو .مدأ ىلا مهل لمح نم لوقي نم مهنمو فصنب مهل صاغ
 نم ءارشلا زوجي له .كلذ هوطعا لوقي نم مهنمو لحاسلا ىلع نم ةطقل

 دحأل هب اورقي ملام ةفصلا هذه ىلع مهنم ءارشلا زوجي معن لاق مهدنع

 .ىوعدلا هذه نوعديو سانلا نم

 ىراصنلاو دوهيلاو نولصملا راجتلا اهيف ةيرقلا نعو : ةلأسم

 يف سانلا نوتايف كلذ هابشاو رجرجلاو زوللا نوعيبيف سوجملاو
 نا يلاولل له يلاولا ىلا كلذ سانلا يكشيف راضخلا مهنم يرتشيف ليخنلا

 نكلو مهريغو نايبصلا ليخنلا يف نأل اوعنمي نا دايز وبأ ري ملف مههني
 نم غلبي مل نمل اوعيبي الإ راجتلا ىلعو داسفلا لهأ ىلع يلاولا مدقي
 نا نوهني لاقو .مهنم يرتشيو قرسي هنا نوفرعي نم ىلعو .نايبصلا
 ديبعلا يلاومو نايبصلا يلاهأ نأ راجتلا ملعي نا الإ ديبعلل اوعيبي
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 ةمذلا لهأ ىهني .ءاهقفلا ضعب لاق يراوحلا وبأ لاق .اورتشي مهولسرا

 .نيملسملا قاوسأ يف تابوطرلا نم ائيش اوعيبي نا
 هروستكملا نم ءيشب مدأ ىلا اولصو ةرهملا ءالؤه نا تركذو : ةلاسم

 نم مهل جرخا لوقي نم مهنمو لحاسلا ىلع نم طقل هنا لوقي نم مهنمف
 هوطعاو ناوعر ىلع مهل لمح لوقي نم مهنمو .هوطعاو ةصحب رحبلا
 نيفورعم تاقت ريغو ةاقت مهو مهدنع نم يرتشي نا دحال زوجيا فصنلا
 هنا لاق نم هنإ الإ ساب مهدنع نم ءارشلاب ىرن امف .مارحلا لكأو بذكلاب
 هنا لبق نم ءيشب هيلا راص هنإ لاق نم امأو هدنع نم يرتشيال اذهف .طقل
 فالخ ملعي ىتح هدنع نم اسأب كلذب ءارشلاب ىرن امف فصنب مهل لمح

 يق اوناك اذإ ءالؤه دنع نم ىرتشي الف ىطعا وأ طقل هنا لاق نم امأو .لاقام

 .ةمهتلا ةلاح
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 ادلب مدق اذإ بيرغلل عيبلا يف باب
 ايرضح وآ ايداب ناك

 كلذل زوجيف لجر ىلع لزنف هتيرق ريغ ةيرق ىلإ لمسب مدق رامح نعو
 كلذ هركي لاق .ال مأ هرمأ اذإ رامحلا اذه كمس نم سانلل عيبي نا لجرلا
 يهن هنا يهنلا ف سانلا فلتخاو يدابل رضاح عيبيال اولاق دق مهنأل

 هبلجب لخدي يبارعالا كلذك تلقف ةيهارك بيدأتو .ةيهارك يهن وأ ميرحت
 هعابف يبارعالا فرصناو .هبلج هل عيبي نا دلبلا نم الجر رماف ةيرقلا
 مارحب سيل بيط ءارشلا لاق .ال مأ بيط هجولا اذه ىلع ءارشلاف رومأملا
 هل ةعلس يرابلل عيبيال نا عئابلا ىلع عقو امنا يهنلا نال يرتشملا ىلع

 .ملعأ هتلاو يدابلل رضاحلا عيبيال هنا ةي يبنلا يهنل

 هل اهعيبي ةعلس هل قيدص هيلا هجوف قيدص هل لجر نعو : ةلأسم
 سانلا لمع هيلع اذهو كلذ هعسي معن لاق .ال ما كلذ ةعسيا اهعابف
 ملعي لبواأتو ربسقت ءايشالا هذهلو يدابلل رضاحلا عيب اذه سيلو

 .هقيرط
 ملاس نع قحسا يبأ نع ديمح نع ةرفص يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ةحلط ىلع لزنف ةي هتنا لوسر دهع ىلع عاتمب ةنيدملا مدق ايبارعا نا يكملا
 ولف هذهب قوسلا اذهب يل ملع ال ةخسن ملعأ ال هل يبارعالا لاقف هتنادبع نب
 رضاح عيبي نا ىهن ةخسن قو اناهن ةئم هنلا لوسر نا لاقف يل تعيب

 كرما ىتح هيف ينرواشف كعيايب نم رظناف قوسلا ىلإ بهذا نكلو يدابل
 .كاهناو ةخسن يقو كاهنا وأ

 انشغ نم لاق هنا .ةي يبنلا نعو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 تءاج دقف يدايل رضاح عيبيالو بالجالا ىقلتي ال لاقو .انم سيلق

 .ةي يبنلا نع كلذ حصي ىتح مارح هنا لوقنالو كلذ يق ةيهاركلا هبلص
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 راعسالاب عيبلا فو لسرتسملا عيب يف باب
 رعسب هل عيبيف هسكامي نم هيتاي مث هريغ وأ ارمت وأ ابح عيبي لجر

 لاق .كلذ هل نوكي له لقأ وأ رعسب هل عيبيف هسكامي الف رخآلا يتأي مت

 رعس اهل وأ ةماعلل عيبي ةعلسلا هذه يق عيبي لصأ لجرلا اذهل ناك نا

 سيلو ليق اميف ةماعلا عيبك لسرتسملل عاب اهعبي هيلع اطاوتي فورعم
 وه هسكام نم الو هيلا نسحأف هسكامي نمم ةصاخلا عيبك عيبي نا هيلع

 .ةسكاممب رعسلا يق هيلع دازف

 ارمت وأ ابح عيبي لجر نعو مهجلا نب مشاه يلع يبا نع: ةلأسم
 ردق ىلع ناسنا لكلو اتلتو اكوكمو افصنو اكوكم افلتخم اعيب عيبيبفقف

 .اسأب هب ىرن امف ديريام
 رشع ىلع عيبيق ناجنذابلا عيبي يذلا امآو ديعس يبآ نعو : ةلاسم

 يعمف هسكامي مل نم هءاجو ةسكامملا دنع رثكأ وأ نيثالث وأ نيرشع ىلعو
 امك هل عيبي نا هيلع سيلو ةماعلل عيبي امك لسرتسملا عيابي ليق دق هنا

 فالتخالا يف يدنع قرف الو .هيباجي نمل عيبي نم ىلع الو سكامملل عيبي
 كلذ ق حصاو ق دحاو رعسب وأ دحاولا مويلا ق راعسالا فالتخاب عئابلا

 هناو .هلامب كلمأ هنا اهلوصحم ءايشأب كلذ يق ليق دقو هتداراو هدصقم

 ميقتسي امك هلتمو لسرتسلاو راعسألا نم سكامملل ءاش فيك هلام عيبي
 .هتعاسو كلذ هتقو يق ةماعلا رعسب هعمو هل

 حلاص خيشلا نع تدجو ةيشاحلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لجر هيلا يتأيف قوسلا ف سانلل عيبي يذلا اماو۔ هتنا همحر حاضو نب
 ءىجيو هنم يرتشيف ريناند ةعبرأ ىلع لوقيف كئيش عيبت مكب لوقيف
 ىلع هديزأ لوقيف لوألا عيبلا ينعا كلذ لثم لوقيف عيبت مكب لوقيف رخآ
 كلذ هل زوجيا ةعبرا هيلع عيبيف رخآ ءعىجيو .هيلع عيبيف ريناند ةتالت
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 عيبيام رعسب لسرتسملل عيبي رجاتلا نا هفرعا يذلا باوجلا .ال ما

 ةعبرا ىلع هيلع عاب لجرلا اذه نوكي نا الا مارح سكامملا ريغو .سكامملل

 ىلع هرعس بلقي نا ىونف اهداسك رذاحف هتعلس هيلع تسكوف ريناند
 ةعلسلا قافن دجو مت ةثالث ىلع هعيابف اذه ءاجف .قفنيل ريناند ةتالت

 ةينلا ميدقت يف .كلذ هلف ةعبرأ ىلع عيبي نأ هيلإ يرتشملا ءيجم لبق ىونف
 رعسب موي لوأ عاب اذإ هنا هريغ نمو .مارح لسرتسملا بغ اذه فالخ يقو

 هتنا نم ةيده ةصخرلاو ةصخر هذهو .رعسلا كلذ ىلع هموي نمتب

 .عجر .ملعأ هتناو ةرافك هناحبس
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 الوهجم ائيش ىرتشا نميف باب
 هي كسمنلا هل له

 هيزجيا اهب لماعلاو اهيف لخادلا ةضقتنملاو ةدسافلا عويبلا ق تلقو
 ىهق ةدسافلا عويبلا اماف تفصوام ىلعف .اهدر هيلع سيلو .اهنم ةيوتلا

 يف كلذ هعسيالو ةبوتلا عم كلذ درب الإ اهبحاصل ةبوت الو .ابرلاب ةقحال
 نم ناك ام اماو .هلام سنر الا هيف زوجيال .عويبلا نم ناك ام عيمج
 يبأ خيشلا لوق نم انفرع دقف .مت كلذ ىلع امماتي نا هلو اضقتنم عويبلا

 ىتح عئابلا يرتشملل كلذ زوجيال ناك نمف نيلوق ۔ هتنا همحر نسحلا
 .هلام سأر ذخأو هيلع كلذ در الإ و هيلع هل كلذ متا ناو هبحاص ملعي

 ملام اوفناتسيام حلصيو ىضمام اوكرتي هنا هنع انفرعام ضعب يق لاقو
 ملو قحلا كلذ يق هيلع موكحملا مكحلا مزلا اومكاحت ناف .كلذ ق اومكاحتي

 وأ عئابلا همكاحي ملام عساو وه لوقلا اذهو قحلا نع هقنع يولي
 كلذ هيلع قضي مل مكحلا همزلي نأ ىلإ كلذب امهدحا عسوت ناف .يرتشملا
 .ملعأ هلاو
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 ةئيسن وأ دقنب ناك اذإ عيبلا يف باب
 كلذ هيشأ امو نيلجأ ىلإ وأ

 ادقن اذكو اذكب كعيبا لوقي نا () زوجيال ليقو رفعج نب عماج نمو
 قو نيتعبيلا ةخسن يقو نيينعملا دحا ق هبلع دهشيق ةئسنن اذكو اذكو

 هنع ليق اميف هتنا همحر ةديبع وبأ ناكو نيلجألا دحاو نيعيبلا ةخسن

 دعبأ۔ هتنا همحر هتنادبع وبأ لاقو نينمتلا العأو نيلجألا ىندأ اذه يق لوقي

 هكردا ناف ضقتنم عيبي هنا لاق نم لاقو .هريغ نمو ننمتلا لقأو نيلجألا

 بنمتلا لقأو نيلجألا دعبا هل ناك فلتو هنيعب هكردي مل ناو هدر هنيعب
 نافهتعلسهلامناف عطقنم عيب ربغ ىلع هفلتا هنأل هتميق لاق نم لاقو

 .اهلتم وأ اهتميقف تفلت

 تيقبو هدنع ناكام ىطعاف اماعط عاتبا لجر نعو هنم : ةلأسم
 هربغ نمو .هوركم كلذف ةيقبلا يف رظنأ ةخسن يقو ينرظتنا لاقف ةفئاط

 اذإ كلذو كلذ ىلع اقفتا اذإ ىقب اميف رظنيو هنكمأ ام ذقني نأ زئاج كلذ لاق

 .لاق امك وهف ةعلسلا نم امأو نمتلا نم يقب امنا ناك

 رهشا ةثالث ىلإ مهاردب اكوكم لجر نم عاب لجر نعو هنمو : ةلاسم
 كوكم فصن هلعجت نا كل له عئابلل لاق ىضم ام دعب يرتشملا نا مت

 لوألا طرشلا ىلااعجرو اطخلا افرع مت كلذ العفف نيرهش ىلا مهردب
 الإ لاق هربغ نمو .كلذ نم فاخا لاق امهعيب كلذ دسفي وه لوألا لجألاو

 وهو لوألا امهعيب ىلإ ناعجريو دساف رخآلاو تبات مات وهو لوألا عيبلا
 .رخألا هدسقي الو مات

 هفصنو دقنب هفصن ابوت وأ ابارج عاب يذلا نعو هنمو : ةلأسم

 ىأرو ضقتنم هنا اضيأ دجويو .كلذب سأبال هنإ يلع يبأ نعف .ةئيسننب

 .إ بحأ هزاجا نم
 ساي ال ةخسن يق )١(
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 اقفتاف هذخاي ةرجاب هلعل ماعط عيب لجر ىلا بلط لجر نعو : ةلأسم
 هب ىرن امف ةداهشلا دعب هل لاك مث ضبقي نا لبق هيلع ادهشاو نمثلا ىلع
 كلذ نع ىسوم تلأس دقو نيملسملا بتك يق هتيأر دقو .ملعأ هتناو اضقن

 .هزاجاق

 ةسمخلا مهرد فلأب لجر نم اعاتم عاتبا لجر نع لئسو : ةلأسم

 دقنلاب دنع نم ىرتشاف يرتشملا دنع ناك عاتم ىلإ عئابلا جاتحا مت رهشأ

 نا هل سيلف هيلع هلامب هبسحيو هرخأي نا هل له نملا هطعي ملو
 .لحت ىتح اهضبقيالو همهارد سبحي

 يف هلا كمحر تركذو هتنا همحر يراوحلا يبآ باوج نمو : ةلاسم

 ادقن ةعاضبلا نمت فصن ةعاضبلا وأ ةاشلا وأ بوتلا عيبي لجرلا
 له تركذو زوجيال كلذ نأ نيملسملا لوق نم انفرع يذلاف ةئيسن هفصنو

 اضيأ زوجيال اذهف .مهاردب اهفصنو بحب ةعاضبلا فصن عيبي نا زوجي
 بح كيكاكم ةرشعبو مهارد ةرشعب ةعاضبلا هذه كل تعب دق لوقي نا الا

 هذه فصن كل عيبا لاق اذإ اماو كلذ زاج اذكه ناك اذإف رمت وأ

 .كلذ زوجي الف بح كيماكم ةرشعب اهفصنو مهارد ةرشعب ةعاضبلا
 كلذ نا لاق نم لاقف فالتخاب اذه ق اندجو اميف ليق دقو هريغ لاقو

 هنا هلوق انعم جرخيام ىلع هيف بهذ هنا كلذو دسافيب سيلو .هوركم

 هل عاب امهيأ الو دقنلاب هل عاب نيفصلا يأ يرديال نوكي نا بهذ
 كلذ ىلع امماتت اذاو .ةلاهجلا امهيلع لخد كلذ ق اضقانت ولف ةئيسننلاب

 لاق نم لاقو .فرعي ءيشب عيبلا ةلمج ىلع عقو هنأل اضقانتي ملام مت
 لخدا اعيب هعياب هنا كلذو .كلذ زوجيال ضقتنم عيب وهو كلذ زوجيال

 هعياب نيقصنلا يأ فرعيال هنا هجو نمو دحاو عيب يق نيطرش هيف هيلع
 امهيأ الو بحلاب امهيأ الو .ةئيسنلاب هعياب نيفصنلا يأ الو دقنلاب
 دحاو عيب يف نيتقفص ىلع عيبلا قوف ةقفص عيبلا سيلو .مهاردلاب
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 نم ةقفص لك امهيلع عقاولا نيفصن نم ةلاهجب دحاو عيب يف نيطرشو
 ۔ هتلا همحر هتنادبع يبأ ىلإ كلذ عفريو ةلاهجلا هيف تلخدق .نيتقفصلا

 عقو يذلا اذه ناك ول هنا كلذو لالح وهو زئاج كلذ نأ لاق نم لاقو
 فصنلا ىه هتصحو هفصن امهدحا عابف نينتال عيبلا ةقفص هيلع
 الو ًازرئاج كلذ ناك كيكاكم ةرشعب هتصح رخالا عابو .مهارد ةرشعب
 نينتالا نم عيبلاك دحاولا نم عيبلا ناك اذكه ناك نا املف كلذ يف فالتخا
 هذه فصن عئابلا اذه عاب ول هنا كلذ نمو .ةقرفتملاو ةدحاولا ةقفصلا ي
 يف هل اكيرش ناكو ًازئاج كلذ ناكل ةقفص يق مهارد ةرشعب ةعلسلا
 ةعلسلا ف هكيرش راص نا املف .انفرع اميف كلذ يق فالتخا الو ةعلسلا
 كلذ ناكف بح كيكاكم ةرشعب فصنلا ىهو ىرخألا هتصح هل انلق عجر
 نبيتقفصلا ق اذكه ناك نا املف انفرع اميف كلذ ق فالخ الو ازئاج
 يف فالتخا الو ةيناتلا ةقفصلل ةحلصم ىلوألا ةقفصلا تناكف نيتقرفتملا
 مهارد ةرشعب اهفصن ةعلسلا هذه كتعياب دق هلوق ناك انفرع اميف كلذ
 لاق مت هعيب كلذ راصف فصنلا نابا دق هنال نيتقفصلا ماقم موقت

 ازئاج كلذ ناك بح كيكاكم ةسمخب وأ هئيسن مهارد ةرشعب اهفصنب
 هذه هعياب اذإ اماو۔ هتنا همحر رثؤملا يبأ نع كلذ دجويو .ملعأ هتناو
 لاق دقف .ةئيسن اهفصنو ادقن مهارد ةرشعلا فصن مهارد ةرشعب ةعلسلا
 لاق نم لاقو زئاج كلذ نا اضيأ لاق نم لاقو زئاج كلذ نا اضيأ لاق نم

 بح نم يرحو مهارد ةرشعب ةعلسلا هذه هعياب نا كلذكو كلذ زوجيال
 ةجح حضوا كلذ ةزاجاب لوقي يذلاو اضيأ كلذك وهف هئيسن لجأ ىلإ
 .باوصلاب ملعأ هللاو

 طرتشيو مهرد ةئامب اماعط لجرلا نم يرتشي لجرلا نعو : ةلأسم
 مولعم لجأ ىلااعيابتي مل اذإف نزو ىلع هل سيل نا عئابلا ىلع يرتشملا
 مل مت لجأ ىلإ امهنيب ةعيابملا لصأ نوكي نأ الإ ادقن نوكي نمثلا ناف
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 لتم ابح عئابلا ىلع يرتشملا دريو ضقتني عيبلا ناف لجألا كلذ ايمسي
 دنع هيلع اناك ام ىلع امهنا لاق نم لاقو هربغ نمو .هنم هذختا يذلا هبح
 عقو كلذ ىلعو الالح ساسالا ناك اذإ ةئيسنلا وأ دقنلا نم عيبلا ساسا

 لاقف .ةقفصلا دنع اركذي مل مت دقن وأ مولعم لجأ ىلإ امهنيب عيبلا ساسا
 ترجام ىلع ةقفصلا دنع عيبلا لاق نم لاقو .هيلع اناكام ىلع وه لاق نم

 .ملعأ هتناو ضقتني لاق نم لاقو لالح وهف ائيش ايمسي مل ناف هيلع
 ذخاي نا دارأق مهاردب وأ رناندب هل امداخ عاب لجر نع لئس : ةلاسم

 .دساف عيب اذه هتنادبع وبأ لاق .كلذب سأبال لاق امهدحأ

 اهفصن تعيو دقنب ةلخن فصن تعيب لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نم اهفصن تعبو دقنب مويلا اهفصن تعب ناف تلق .زوجيال لاق ريخاتب
 .زئاج لاق .ربخأتب دغلا

 لجر نع هتلأسو دمحم نب يراوحلا بتك نم هنا دجوي اممو : ةلاسم

 نا هركو كلذ هركف هضبقام دعب هنم هيرتشي مت ةئيسنب اعاتم الجر عيبي

 ريغ وأ ةليوط ةئيسنب هيرتشي نا اضيأ هركو ىرتشا ام نود هنم ذخاي
 .ةئيسن وأ دقنب هعاتبا يذلا هنمتب هتئش نا هرتشا لاقو .هنمث نودي كلذ

 لجرل هتنادبع ابأ تلأسو ناطحق يبأ باتك نمو ةيشاحلا نم : ةلأسم

 مث لجأ ىلإ مهرد نيعبرأب ةاش لجر نم ىرتشا هنا ركذ نالص لهأ نم
 دلخم نب ريشب نا لجرلا ىرتشا نا اذه ركذ مت .دقنلاب هنم اهعابقف عجر
 دقو .زئاج عيب وهو مارح اذه سيل هتادبع وبأ لاقف .مارح اذه نا هل لاق

 وأ ازب لجر نم ىرتشاف لام ىلا جاتحا۔ هتنا همحر ديز نب رباج نا ينغلب
 لاقف دقنلاب ينم اهرتشي نم هنيح نم لاق مث هنم اهضبقو لجا ىلإ اباي
 .عجر .دقنلاب رباج هنم اهعايق اهيرتشا انأ زازبلا

ةنس ةئيسني اعاتم لجر نم ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلاسم



 كلذ يف وجريو هيلع لحي نا ىلإ هب لمعي مت هعيبي نا هتينو هلالغاو
 الإ لاملا كلذ كله نا لاقو .هل ناك نا سأب كلذ يق هيلع سيل لاق .لضفلا

 .سانلا لاومأب اورغي نا هركاف ءىش هل سيل الجر نوكي نأ

 ةباد لجرل عاب لجر نعو بسحا اميف نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 اذه نا لاق نم لاق دقف .زوجيال مأ كلذ زئاج ةرذ نم ىرجو مهارد ةثالتب
 .نيمهردب اهفصن ةبادلا هذه كل تعب دق هل لاق نا اماو .زئاج عيب

 نمو زوجيال اذه نا هلوق يف هنا بسحاف ةرذلا ىلا ةرذ نم ىرجب اهفصنو
 .دساف هنا لاق نم لاقو هوركم هنا لالح زئاج هنا ليق دقو لاق هربغ
 .هتيهاركب لاق نم لاقو زوجيال هنا لاق نم لاق دقو لوالا كلذكو

 لجرل عيبي نم يق لوقتامو تلقو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 له تلق ةلاح مهارد ةسمخبو اذكو اذك تقو ىلا بح نم يرجب ائيش

 هل ناك امهنم عجر نمو بسحا اميف هوركم عيب اذهف اتبات اعيب اذه نوكي
 .كلذ

 نا كرماي مت هري ملو .ةرجاب ابح هعيابي يذلا نع هتلأسو : ةلاسم
 .هللا ءاش نا حيحص كلذف هل هتلكف هبلطي ناسنال ةليكي

 لجأ ىلإ هفصنو دقنب هفصن ابارج لجرلل عيبي لجرلاف تلق : ةلأسم
 .زوجيال لاق زيمم ريغ بارجلاو

 ىلإ امهرد ةرشع ةسمخي وأ ادقن مهارد ةرشعب عيبي يذلاو : ةلاسم

 ضعب يفف فالتخالا ىنعم قحلي اذه لتم يف هنا يعمف .اذكو اذك لجأ

 ليقو .نينمثلا رثكأو نيلجالا برقأ ليقو .نيلجالا دعباو نينمتلا لقأ لوقلا
 هلتم عئابلل ناك عيبلا فلت اذإف كلذ ضقني يذلاو .هبشي وهو ضقتنم

 وهو يرتشملا لوق ةميقلا يف لوقلف افلتخا ناف ةميق وأ لتم هل ناك نا
 .ميرغلا
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 هفصن ابارج لجرل عاب يذلا ق ملعلا لهأ فلتخا دقو : ةلأسم
 كلذ نا لاق نم لاقف .ةئيسن مهارد ةرشعب هفصنو دقن مهارد ةرشعب

 نم لاقو ۔ هتنا همحر ىلع نب ىسوم نع ىوري كلذو دسافب سيلو هوركم
 كلذو دقنلاب هعابامو ةئيسنلاب عابام ملعي مل هنال دساف عيبلا نا لاق

 مات زئاج كلذ نا لاق نم لاقو۔ هنلا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي
 كتعياب دق تلق ناف هل تلق۔ اعيمج هللا مهمحر رثؤملا يبا نع كلذ دجويو
 لجأ ىلإ ةئيسن اهنم ةسمخو دقن اهنم ةسمخ مهاردلا ةرشعب بارجلا اذه
 لاق نم لاقق ةلاهجلا قيرط نم كلذ يف فلتخي هنا يدنع لاق .فورعم

 ذخأ نا ملعأ الو تباث زئاج تبات لاق نم لاقو امماتتي نا الإ ضقتنم

 مهاردلا ةرشعب بارجلا اذه كتعياب دق لاق ناف تلق لوألا لتم هدسفأ

 ةرجألا لتم يدنع هبشي لاق فورعم لجأ ىلإ ةئيسن اهفصنو دقن اهفصن
 ىلإ اهنم فصنلاو دقن اهنم فصنلا لاق نا كلذكو برقأ اهنأ الا اهلبق يتلا
 .ءاوس كلذ لكف .فورعم لجأ

 .رهشأ ةسمخ ىلإ مهرد فلاب اعاتم لجر نم عاب لجر نعو : ةلأسم
 لاق فلألا كلت يل لعجاو ادقن مهرد ةئامنامث ينم ذخ لجر هل لاق

 .زوجيالو اذه ميقتسيال
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 عيبلا يف لجألا يف باب
 مل ناف ةرذلا ىلإ ةرذ نييرجو مهارد ةسمخب ةباد لجرل عاب لجر نعو

 .صقتنم عيب اذهف اذكه الإ فورعم لجأ ةرذلل نكي

 وأ ةرذلا ىلإ حيرب هريغ وأ ابح عاب نمعو نسحلا يبأ نعو : ةلأسم

 هذه ىلع تبثي له تلق .هاضقني ملو هب ايضرو نيعيمج هامتاو ضيقلا
 ناو كلذ ىلع امماتت اذإ تبات كلذ نا ليق دقف تفصوام ىلعف .ةفصلا

 يراوحلا يبأ خيشلا باوج نم رذألا ق اندجوام ىلع ضقتنا هاضقن

 .هتلا همحر

 ةخسن عاب لجر نع هتلاسو۔ هتنا همحر هتنادبع يبأ نعو : ةلأسم

 ناف تلق .مايأ ةتالث لاق مايألا مكف تلق .زئاج كلذ نا مايأ ىلإ اعاتم عيبي
 عيبلاو زوجيال فلسلا نا تظفح يناف تلق .زئاج لاق مايأ ىلإ فلس
 لاقف مايألا ىلإ عاب ناف تلق .هب ذخف ائيش تظفح تنك ناف لاقف زوجي

 .مايأ ةعبس نهو عوبسلا مايألا نه مايألا نأل لاق ملو تلق .ضقتنم

 ءامد ىلإ جرخي نأ ىلإ ةعلس لجرل عيبي لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 وحن وأ قوسلا ىلا وأ تيبلا ىلإ لصي نا ىلإ وأ ةكم ىلإ وأ .هيطعي عجريو
 ملام تباث عيبلا اذه لاق اضقتنم وأ اتبات عيبلا اذه نوكيأ ظفللا نم اذه
 هنأل اضقتنم هتيأر هضقن امهدحا بلط ناف هضقن امهدحأ بلطي

 عاب ناف هل تلق .عجريال وأ عجري جرخيال وأ جرخي يرديال لوهجم
 عيبلا اذه نا لوقأ ال لاق عيبلا كلذ نوكيام هيطعيو اهعيبي نا ىلإ ةعلس
 ىرأ الو هيطعي ىتح اهعيبب ذخأ اهنيعي ةمئاق ةعلسلا تناك ناف تبات

 .اهعيبي ىتح هيطعي نا هيلع

 ةسمخب بح كيكاكم سمخ الجر عاب لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 لاقو .الجا تبتي دق نم لاق هنا يعم لاق .اذه تبثتي له فيصلا ىلإ مهارد
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 كلذ ىلع امماتتي نأ الإ لوألا عيبلا ضقتنيو .لوهجم لجأ هنا لاق نم
 تام اذإف هل تلق .هاضقانتي ىتح مات هنا لوقلا ضعب يق هنا يعمو

 لتم ةترولا ىلع در ءاش نأ ريخم يرتشملا نوكي له امماتتي نا لبق عئابلا
 عيبلا ناك اذإ كلذ ف فلتخي هنا يعم لاق .مهارد ءاش ناو بحب كلذ

 نا وه داراو ةثرولا بلط ناف هل تلق .يرتشملا وأ عئابلا تام مت اضقتنم

 .كلذ يق لوقلا ىضم دق لاق .كلذ هل له مهارد مهيلع دري

 ىمسو رخآ ناضمر رهش ىلإ ناضمر رهش يف اعاتم عاب نمو : ةلأسم
 هارأ ال رطفلاو ىحضألا ىلإ لجألا كلذك زئاج هاراف .لبقملا ناضمر رهش
 .لبقملا ىحضألا لاق اذإ مولعم هنأل ادساف

 هلحمف عيبرلا وأ ضيقلا وأ فيصلاو ةرذلا ىلإ عاب نمو : ةلأسم

 لوأ ىلإ وهف ناضمر ىلإ لاق نا كلذكو .ناك دق تقولا كلذ نا فرعيام تقو
 ىلإ وأ عيبر ىلإ لاق ناف .ةنسلا كلت نم مهلبقتسم نم ءىجي ناضمر

 .هضقن ءاش امهيأ فيعض وهف ناعيبرو نايدامج امهو .ىدامج

 ىلإ وف سايدلا ىلإ وأ داصحلا ىلإ فلسلا لجأ يف ىمس نمو : ةلأسم
 دساف اذه لكف لاجألا هذه ىلإ عاتبملا نمث يف كلذكو قزرلا ىلإ وأ ءاطعلا

 وأ زوريذلا ىلإ عاب وأ ملس نا كلذكو .نوكي ىتمو كلذ تقو فرعيال هنال
 ناك نأو فرعيال هنال دساف اذهف ءاتشلا ىلإ وف فيصلا ىلإ وأ ناجرهملا ىلإ

 موص ىلإ وأ جاحلا مودق ىلا عاب ناو .زئاج وهف فرعي ناجرهملاو زورينلا
 اذه نم ءىش ناك ناو .رخأتيو مدقتي هنأل .فرعيال اضيأ اذهف يراصنلا
 .زئاج عيبلاف ةلهألا فرعي امك فرعي

 نيعي ملو مايأ ةتالت ىلإ وف رهشأ ةثالت ىلإ فلس نمو : ةلأسم

 فورعم رهش نم ءامسألاب مايألاو رهشألا نيعي ىتح دساف وهف ءامسالاب
 زجي مل ةفورعم ةنس نم ءامسألاو مايألا ركذي مل ناف .فورعم ةنس وأ
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 زورينلا ىلإ عيبلاو .زئاجف هذه انتنس نم وأ اذه انرهش نم لاق نا نكلو

 .نينسلا يف فلتخي وهو تقو لك يف ةمولعم ةدم هل سيل هنأل زوجيال

 ىلاعت هتنا لوقل عيبلا متيال فيصلاو ةرذلا ىلا و ضيقلا ىلإ عيبلا كلذكو

 ةدعو .مهجح رمأ يف . يأ سانلل تيقاوم ىه لق ةلهألا نع كنولأسيو
 .ةدودحملا مايألا نم ناك امو مهتاراجاو مهعويب لحمو مهئاسن

 مل ةرذلا ىلإ قحلا لحم لعجو افلس فلس وأ ًاعيب عاب نمو : ةلأسم
 ةلاهجلا هيف لخدام لكو لوهجم هتقو نأل احيحص افلس الو اعيب نكي
 ىمسم ارهش قحلا اذه لحم ناك نا كلذكو .دساف وهف فلس وأ عيب نم

 هلوأ نم امولعم ةخسنن افورعم امولعم اموي روهشلا نم رهش تقوي ملو
 روهشلا نم اتقو ناك ناف عيبلا دسفي وهو لوهجم اضيأ وهف هرخآ وأ
 عيبلا دسفي امم وهو لوهجم اضيأ وهف ةنس يأ نم ىمسي ملو هب ىمسو
 فصي ملام امأو اهخيرات ةنس نمو ةنسلا هذه نم لوقيو يمسي ىتح
 رخاتيو ةلاهجلا هيف لخدي عيب اذهف رهشلا نم تقولا فصنو ةنسلا
 .هضعب ضبق وأ هضبق

_ ٢٥٧



 لجأ ىلإ عيبلا يي باب
 ةئامب كوكم ةئام لجر نم ىرتشا لجر نعو رفعج نب عماج نمو

 لجالا لح املف هضعب عفدف هل ليكو ىلإ ربلا عفدي نا هرمأو لج ىلإ مهرد
 نم هيطعي نكلو ضقتتيال هنا يارلا لهأ ضعب لاقف يرتشملا جتحا
 يقو .اذكو اذك مهرد لكل اومس اوناك اذإ بحلا نم ضيقام ردقي مهاردلا

 ايرج اذكو اذكب .امهرد اذكو اذكب هيلع دهشا نا تلأسو يلع يبآ باوج

 الصفم ناك ناق .لجألا لح ىتح هضعب ضبقي ملو قحلا ضعب ضبقف
 ةدحاو ةلمج هعاب ناك ناو لكي ملام دسفو ليكام تبن اذكو اذك مهرد لكل
 .ملعأ هتناو اعيمج سنف

 عيبلا بجوتساو لجأ ىلإ اعاتم لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 نمثلاب هذخاي نا هل سيل لاق نم لاقف لجألا غلب ىتح هنم هضبقي ملق
 هل لعج يذلا لجألا ىلا هضبق موي نم هرظن هضبق اذإف هنم هضبقي ىتح
 هضيق .هنمتب هذخاي لاق هنا هنع انغلبف بجاح اماو .لجألا كلذ ىلإ هلف

 ضبق دق ناك اذا .ىلا بحا يأرلا اذهف هيلع هبسحي مل هنال هضبقي مل وأ

 .هيأرب هكرت مت هضبق اذا لاق هريغ نمو هيأرب هكرت مت تبات عيبب فرعام
 مل اميف فالتخالا امناو عقو دق .ضبقلا نال همزلي هنا كلذ ق فالتخا الف

 لاق نم لاقو .ضبقي مل ولو عيبلا ىه ةبجاولا نا لاق نم لاقف ضبقي
 ىلع ميلستب الو ضبقب هيلع مكحيال هنال عاتملاو ضورعلا ف ضبقلا
 .الاح ناك اذإ نمتلا هيلإ ملسي ىتح عئابلا

 ةئيسن ارب لجرل عاب لجر يق۔ هللا همحر هئلادبع يبأ نعو : ةلأسم
 عيبلاف ربلل سباحلا وه عئابلا ناك اذإف لجالا غلب ىتح ربلا هل لكي ملو

 .اسىسمي اف
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 نمتلا ربختو لجأ ىلإ عيبلا ق باب

 نيرشعب يرج لك كلذ مهل ىرجو هوفرع دق عيب مهل ةيرق لهأ نعو
 طرش ريغب نييرج امهرد نيرشعلاي ذخأ لجألا لح اذإف لجأ ىلإ !ههرد

 بوققلاب مهل يرجو هوفرع دق عيبو مسر اذه نكلو عيبلا دنع نوكي
 هيق لخديال لالح عيب اذه له تلق .مهتنسلاب هنوطرتشيالو هنوفرعي

 مكح ذافنا ىلإ هيف اوعجر اذإف رهاظلا مكح يق اماف .تفصوام ىلعف .ابر

 نمثلا الإ سيلو ،هرهاظ يق لالح وهف طرش هيف امهنيب نكي ملو هيف قحلا
 هموي رعس كلذ نيح بحلا ىلع اقبيف مهاردلا مدعي وأ هيلع اعيابت يذلا
 ىلع هداقتعا ناك نإف هتيبخلا تاينلا ي بولقلا رئامض اماو .زئاج كلذف

 هناك وه امناو امهعم ةلطاب نيرشعلا ناو امهتين لصأ كلذ ىلعو كلذ

 هذه نم امهيبلق ارهطي نا اردق ناف .ةينلاب ابرلا هيف اذهف نييرجب ىرج
 امهداقتعا اهيلعو ةينلا هذه هلخاد ناو هتنا ءاش نا بيط لالح كلذف ةينلا
 عمط لازا نا كلذكو .لالح وهف كلذ كرتو اهدقن مهارد هنم ذخأ ناف

 اهذخايو .مهارد هل هنا امهداقتعا ادرو تفصوام ىلع هيبلق نم نبييرجلا

 نم هريغ وأ بحلا رعس ىلع اقفتاو مهارد هعم دجي ملو نييرجلا نمتب هنم
 امهعسيام ىلا امهنيب تلاز اذه ىلعف كلذ امهفقوم يف هب هنم ضرتعا علسلا

 ةينلا ليق دقو .تايجنملا نهو تاكلهملا نه تاينلاو هتنا ءاش نا كلذ لاز

 اوناك ولو نيقسافلا ةينال .نيقداصلا ةين كلذو لامعألا نم هتنا ىلا بحا
 .نيجزامم قسفلا تاينبو نيلحتنم قدصلا لامعاب

 هل لاقو لجأ ىلإ مهرد ةئامب اماعط عاب لجر نعو هريغ نمو : ةلأسم
 .عاتملا عاضف هرمأ امك هل ارتشاف اذكو اذك مهاردلاب رتشاق لجألا رضح اذإ

 نأ ىراف .هل يرتشي هيطعي مت همهارد ضبقي ىتح يغينيال اذه لاق

 .هنيد نم همهارد ذخأي
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 هيلع رعس نم عيبو دنجلا هذخأ نم عيب يف باب
 هومرغف دنجلا ذخأ لجر يف تركذو ۔ هتنا همحر نسحلا يبآ عماج نمو

 دنجلا نيح يف هدنع نم ءارشلا زوجيا ةمارقلا كلتب هومزالو ةمارغ
 عيبلاو هسقن يدفقيو هلام عيبي ناك اذإف تفصوام ىلعف .ال مأ هومزالم

 رئاس يف هنم يرتشي امك يرتشملا هنم يرتشاف هيلع ربجي ملام هيأرب
 هرسكي مل اذإ باوتلا يرتشملل ىجري هناف ليق دقف مزالم ريغ وهو .هنامز
 كلذ متي الق عونمم وهو هيف وهام لاحل هرسك اذإ اماو .هرارطضا دنع

 الف هيلع ناقفتيام ىلع عودرم وهو عونمم ريغ وهو هرسك ناو ءارشلا
 يراوحلا يبآ خيشلا لوق نم انفرع اذه بسح ىع هتنا ءاش نا كلذب سأي

 دنجلا ةبلاطم نبح يق هيلع دهشي ىعدا اذإ دهاشلا كلذكو تلق ۔ هتنا همحر

 عسيالف عيبلا لع ربخي ناك ناف تفصوام ىلعف . مهسبحو مهبرض
 هسفن يأرب هلام عيبي وه ناك ناو .ملظلا ىلع دهشي نا دهاشلا

 ادهشي نا نيدهاشلل زاج هرارطضا لجأ نم يرتشملا هرسكي ملو يدتفيل
 نا ليق دقو لاق هريغ نمو .هعسي اميف يرتشي نأ يرتشملل زوجي اميف
 هعيبف نجسلا يف عابف ملظلا نم مهاردلاب بلاطي نجسلا يف وهو عاب
 سيلو مهاردلاب اعويبم ناك ناو ريتك وأ ليلق نم .هيلع اقفتا امب زئاج
 سانلا نباغيام لتم هنم ىرتشاف مهاردلاب عوبتم وه امناو لام عيب لأس

 ريغ دنع هلتم يف سانلا نياغتيال نا رسكب هنم ىرتشا ناو كلذ زاج
 نا لاق نم لاقو .ضقتني لاق نم لاقو رعسلا لدعب عيبلا تبت رارطضا

 لدعب عيبلا متيو كلذ هل ناك .رعسلا لدعب هنمتب هعيبي نا عئابلا ءاش
 هعاب ولو اذه ىلع هعيب زوجي الف هلام عيب لأسي اعوبتم ناك ناو .رعسلا
 ناك اذإ كلذكو .كلذ مهفاق هلام عيبي امزالم ناك اذإ هنمت نم رتكأي

 ةمزالملا ةلزنمب وهف مهاردلا لأسيو نجسلا ريغب بذعي وي برضي
 هؤارش زوجيالو اربج كلذ ناك هلام عيبل هوسبح ولو .دحاو هيف عيبلاو
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 دقام ىلع هيف لوقلاف مهاردلا ىلع سبحلا ناك نا اماو .هجولا اذه ىلع
 .هللا ءاش نا ىضم

 اذإ راجتلا نم ءارشلا زوجي له تلقو رفعج نب دمحم لاق : ةلأسم
 الف رعسلا كلذ ىلع اروبجم رجاتلا ناك اذإف ارعس ناطلسلا مهيلع رعس

 .اضيأ رثؤملا يبآ لوق وهو هنم يرتشي نا دحأ عسي

 جارخب ذوخام وهو لجر ىلإ لصو لجر نع ديعس يبأ نعو : ةلأسم
 رومأملا نمض نا املف هجارخي ناطلسلا دنع نمضي نا ذوخأملا هرماق

 مه ار دلا كدلع بسح اهنع نومضملل جارخل اي نم اضلا لاق رخآل ١ جارخي

 هل نزي ملو ىمسم .نطق راهب اذكو اذكب ناطلسلا ىلا كنع اهتندا يتل ١

 دنع رضحي مل نطقلا ةرمت كارد زاج املف ةقفصلا هذه ىلع الإ مهارد

 يباج ىلا رضحاو .هذخاف ايدنج نماضلا لسراق نطقلا دنع نومضملا

 اذا املق نطقلا ميرقلا دجي ملف يباجلا ةرضحب نطقلاب هبلاطف ناطلسلا

 نا هيلع نومضملل نماضلا لاقو هسبحي نا ايدنج هب نطقلا دجي مل

 كلام نم هضرعت الام يل ضرعاف .تئش ناو ينطق خلإ ملستف تئش

 بئاغ نطقلاو امهرد نيتسب راهب لك هيلع نومضملا ىلع نماضلا بسحف

 لخن ىهو هلام نم ائيش نماضلل هيلع نومضملا عابو ةبئاغ مهاردلاو

 هضرتقاو هلعل دوهشلا هيلع دهشأف .نطقلا كلذ ةمدق طسقي ضراو

 ىلع تقولا قف هنع نومضملا اهدرو لاملا نمت مهاردلا نماضلا هضيقاو

 تيت دقف ةيقتالو ربج ريغ ىلع لاملا عيب ناك اذإف تفصوام ىلعف .نماضلا

 نامضلاب هنع يد مامالا نماضلل هيلع نومضملا ىلع سيلو .لاملا عيب

 ناك ناف هبلع تيتدالو .هيلع زوجدال كلذف نطقلا ةميق نم داز امو .لوالا

 مزلا ام نامض الإ هيلع سيلو هلك كلذ زوجيالف ربج وا ةيقت ىلع عيبلا
 هنامض ليق نم مرغ همزل وأ هنع هادأ اذإ هي هيلع نمضي نا هرمأآق .هسفن

 ناطلسلا ىلإ هب ىكش نا نماضلا نم فاخ هنع نومضملا نا تلقو .هيلع
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 عيبلا زوجي الف ةيقت فوخ هنم هسفن ىلع فاخو هلام هل عيبي ىتح

 دق يذلا قحلا هيطعي ىتح ناطلسلا ىلا هب ىكش نا فاخ ناو كلذ يق

 لصا الا هيلع سيلو كل تفصوام ىلع عيبلا تبث هلام نم هل عابف همزل
 .لوالا نامضلا قحلا

 ناطلسلا مهربج نيذلا راجتلا يف تركذو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نم ءارشلا زوجي له تلقو .مهلزانم يق اوعيبي مهعدي ملو قوسلا ةرامعب
 زئاج مهل عيبلا كلذكو .زئاج مهدنع نم ءارشلا نا لوقنف .اذه ىلع مهدنع

 .كلذ مهيلع لمح نم ىلع يدتعا دقو
 ناك نإف تلق .ينايسبلا نسحلا يبأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هتيصوو هحلصو هرارقاو .هتيطعو هعيب زوجي له سبحلا يي اسوبحم
 رماي هدي يق هلام ناكو ةمارغ ريغب هسبح ناك اذإ لاق .هلاعفا نم لعفامو

 قحب ىصوأ وأ ملعيام بهو وأ ضبق وأ هل عاب نم رمآ وأ ضبق وأ عاب مت
 .زئاج هب رمآ وأ

 ق ىدان اذإ رئاجلا مامالاو ءايضلا باتك نم ةيشاحلا نم : ةلأسم

 فصنب نم عابي زبخلا ناكو فصنو نيقنادب نم زبخلا عابي نا دلبلا

 .فصنو نيقنادب نم يرتشي نازوجي الف مهرد

 ول ذإ سانلا ىلع ريعستلا زوجيالو اضيأ ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 رما هنا رمع نعو .حصا اذهو فالتخا هيفو ةي يبنلا رعسل كلذ زاج
 فيك كلام عب اذهاي هل لاقف هيلا عجر مت رعسب هل ابيبز يرتشي الجر

 هيلع روجحم نم ةبلاطم الو بصغب هنيبو هنيب لاحيال ىهن ىهو هيف

 .م ع د
 . عجر .ادس
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 بصتقملا ق وسلا ىف ب ابي

 ةفاضملا ةدابزلا نم

 زوجي له بصتغملا قوسلا تلق ينايسبلا نسحلا يب آ خيشلا نع

 نمم يرتشي الو تلق .ال لاق .تيدحلل هنيكاكد نم ناكد يق وأ هيف دوعقلا

 بوص دق هنا ىأر نمل كلذ ري ملو .ههرك نم كلذ هرك دق لاق هيق سلاج

 .مهلعف
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 رارقالاو هيف لحلاو بصتغملا لاملا عيب يق باب

 نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم هي

 اذا لاق .ال مأ كلذ هل زوجي لجر نم بصتغملا دي يق الام يرتشي نمعو

 مل هدي يف هلام ناك ول هنأل تبثيال .اضقتنم اعيب كلذ ناك هبر نم ارتشأ
 بناج يق بلغتملا نا ربغ لاملا نع بلغتملا دي تلاز نا تيارأ تلق .هعبي

 رداق وأ هلام ضبق دق لاملا بر ناك اذإ داق .ال مأ هؤارش هل زوجي رصملا
 امك زجي مل كلذك نكي مل ناو هارتشا نمل كلذ زاج هعابف هضبق ىلع
 ةصح ىرتشاف بصتقم لام ق نيكيرش اناك نا تيارا تلق .كل تفصو
 هلو تبتيال لاق .ال مأ كلذ هل تبثي بصاغلا دي ف وهو لاملا ق هكيرش

 يق كيرشلا ريغلو كيرشلل عيبلاو .نمتلا درو هلام ذخأ دارا ناو كلذ ضقن
 .ال ما كلذ تبثي بصاغلا نم هبهوتسا مت هارتشا نا تيأرأ تلق .دحاو اذه

 وهف يرتشملا هبهوتسا مت بصاغلا دي يف وهو هبر نم هارتشا اذا لاق
 تلق .كلذ زوجيال لصألا ف عيبلا نال نمتلا درو هذخا ءاش نا عئابلل

 لاق .امهنم صلختي نم ىلا ةعبت بصتغملا لاملا نم همزل نا تيارا
 سيلو .هنع هكلم لزي مل يذلا هنم بوصغملا لاملا بر ىلا اهنم صلختي

 .ملعا هتناو .كلذ ملعاف هيرتشي نمل هؤارش تبثيالو قح كلذ ف بصاغلل

 لحاو هنم بوصغملا لاملا بحاص هأربا نا تيارا تلق هنمو : ةلاسم

 لبقتسملا قف هنم هذخا اميف لحلا هل زاجاف نم هعبتا دقام عيمج هل
 هعبت همزل نم هربا ناك نا لاق كلذ هل تبثيو يربي هأربا كلذ يف ةحاباو
 الإ دساف عيبلا نال .اربي مل كلذ نم يرتشملا بوصغملا ىربا نا اماو .معنف

 نم فاخي لاملا بر نكي ملو بصاغلا نم هضبقي نا دعب هنم هنكمي نا
 .بصاقلا ىلا هب ىعسي نا يرتشملا

 دي ق ناك اذا بصتغملا لاملا ميرحت ف ةجحلا امو تلق : ةلأسم
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 لاق ةفرعم ىلع عيبلا عابو ةفرعم ىلع ىرتشا دقف يرتشملاو بصاقلا
 هدي يف هلام ناك ولو روهقمو هلام نم عونمم بوصغملا نأ مهدنع ةجحلا
 هنمث نم صقنيو هدي نم فلتلا لاحب راص امل هعاب امناو هعيب خسي مل
 نمثلا ءافو عم هنم هنكم مث هارتشا ناو .تبثيال ضقتنم اولاق كلانه نمق

 ءارشلا زاج نمثلا هافوأو بصاغلا لبق نم ائيشالو ارذع هنم فخي ملو

 .ملعأ هتناو اذه ىلع

 ماعطلاو عاتملاو ناويحلا يق ءارشلاو عيبلا ليبسف تلق : ةلأسم
 عيب لاق ال ما لوصالا ق ءارشلاو عيبلا ليبسك ابوصغم ناك اذإ ثاثالاو
 ةنكملا دعب متي نا الإ كلذ عيب تقو يف تيثيال ءاوس يدنع اذه ف بوصغملا

 .هقحلت كلذ ق هيقتالو

 هديس نم هارتشاف بصتغملا ىلا هدي ىقلادبع نعو هنمو : ةلأسم

 هارتشا اذإ لاق .ال مأ قتعي هقتعا مت نمتلا هيلإ عفدو ءافو ربغ وأ ءافوب

 دساف ءارش هنال اضيا قتع ءافو ريغي هارتشا اذإ و .قتع ءافوب هديس نم

 دعب دبعلا ديس ناف تلق .هبرل ةميقلا لضف هيلعو .يرتشملا دي ف كله
 عقو دقو هعسيال لاق .ال مأ كلذ هعسيا هعاب وأ هكلمو هضيقف هيقل كلذ

 ذخايو ةميقلا لضفب بصاغلا عيبي نكلو ضقتنملا عيبلا ببسب قتعلا
 كلذ بسحاو هديس هذخا مت بصاغلا هقتعا نكي مل نا تيارا تلق .هنم

 نأل هذخاي هدنع وه لاق .ال ما هنم أربي دبعلا لمعتسا امب هرجا نمتلا

 بصافلا ىلع نوكت اهنا ليق دقف ةرجألا اماو تبثيال كلذ يف عيبلا
 ىلع ردقي مل نا تيآرأ تلق .ملعي ىتح كلذ ريغ ليق دقو كلذ بسحبو
 دبعلل دجو وأ الام هل دجو وأ هارتشا يذلا بصاقلا دي نم هذخأي دبعلا

 مهنم فالتخا هيف لاق .ال حأ كلذ هعسي نمتلا وأ رجألا بيسي هذخأو الام

 نا الإ ةلداع ةنيبب هنم هلمعتسا هنا حصام الإ بصاغلا ىلع سيل لاق نم
 .كلذب فرعب هرجأ موي لك هل نوكي
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 وا هيلع قادص نم هاضق اذإ بوصخغملا لاملا نعو هريغ نمو : ةلاسم

 اذإف .ال ما ءىش كلذ نم حصي بصاقلا دي يف وهو ةجح يف هلعج وأ نيد

 .ملعأ هتناو حصي مل بصاقلا دي نم هذخأ ىلإ لصوتدال ناك

 ملعو ةفرعم ىلع يرتشملا هارتشاو هعاب وأ ادبع بصغ نم : ةلأسم

 وه وأ .ال مأ نمتلاب عئابلا ىلع ةعجر هل فيك يرتشملا دي يق دبعلا تام مت
 زوجيالو تبات عيب انهاه سيلو .نمثلاب هيلع ةعجرلا هل هلام بهذ يذلا
 ناك ناف تلق .ملعأ هتناو عقدام كرت يرتشملل زوجيالو ذخأام عئابلل

 يرتشملا دارا مت ملعي يرتشملاو بوصفم دبعلا نا ملعيال عئابلا
 مزلي لاق .كلذ يف مكحلا فيكو .ال مأ عئابلا ىلع ةعجر هل صالخلا

 .ملعأ هتناو ءيشب هل عئابلا ىلع عجري الو هنم بوصغملل هدر يرتشملا

 جرخاو هيلع ضبق لجر ءالكو نم رامتلا ءارش نع هتلأسو : ةلأسم
 وهو بصغي ملو ضبقي مل هلام ناك نا لاق .ال مأ زئاج هدلبو هراد نم
 ليكولا هبهوام اماف رامثلا نم تركذ امم زئاج مهنم ءارشلاف مهلكو يذلا
 اذه نأل هب رمو كلذ حابأ هنا ملعي نا الإ الف كلذ ربغو فلعو صوخ نم

 .لوق ىلع ةقت ليكولا نوكي نأ الإ خسانلا لاق .لام فلت

 ولو .تبتيال بوصغملا لاملا عيب نا نسحلا يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 .ضقتنا هضقن ىتمف نينس هكرت ولو ةوسكو ةقفن وأ نيد يف هبر هعاب
 ةلقلا الإ ةلغلا ف يرتشملا ىلع در الو ملعأ هتناو تبتي مل هعيب يف لكو ولو
 .عيبلا تقو يتلا

 اليفك رضحي ىتح هلام لجر ىلع ناطلسلا كسما اذإ ليقو : ةلأسم

 .همتي نا الإ هلام هيلا عجر اذإ ضقتنم ءانطلا نا هنم انطاق جارخلاب
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 مهناوعأو ةربابجلا عيب يف باب
 مهدنع نم ءارشلاو

 يلع نب رهزألاو ةورع نب يلع ىلإ تولاط نبا بتك ناليغ نب مشاه لاق
 اوناك دقو ادنلجلا ينب يديا يف تناك يتلا سانلا لاومأ يق دايز نب رفعجو

 يديا ينام ۔ هتا مهمحر ادنلجلاو ىيحي نبا در دق سيلا لاقف هنم اوذخأ

 .تيي يف مهعم اناو اوعمتجاف ةاودلا مهل لمح نم عيب اودر ىتح ةربابجلا

 هريغو هدياز نب دمحم نب رقصلا مهعمو ىسوم عم ذئموي ريشب ناكو
 ريشب ىلا الوسر تلسرا مت بابلا دنع تنك ىتح تجرخف لزنم يق دوعق
 مهعم تنك نيذلا موقلا ىلع انلخد ىتح يعم وهو تيضم مت ىلا جرخف
 الام لاق مت .هعفرف لالخ ىلع هدي ريشب ىوهاف تولاط نبا باتك هانأرقاف

 ريثك الو ليلق نامعب امهب ىوق نمل الو هب ايوق نمل الو دشارل الو ةدياز نب
 اوفرعيل موقلا هعزانف هلهأ ىلإ دودرم كلذ لكو عيب مهل الو ايوقو اكلم ذم

 نم ذخؤت امهيلع ىهف اهايبج ةبابج لك لاقف لامعلا اوركذو .هدنعام
 اناك امهناف اولاق اهربغك سيل ناضرتعم نامضلل امهنال امهلاومأ

 مدق امالغ نا ولو مهل نيرهاق اناك لب الك لاق .لامعلا لابق نم نايسني

 اماف .هنم ذخؤت هيلع ةدايزلا تناكل اهيلع دازف ةفصوب لصالا دنع نم

 امهب ىوق نم عيبو امهنيب دريو اينج امب ناذخؤيف امهامأو الف ةفيصولا
 ذخاي مل مهنم ذخأام سانلا ىلع ادنلجلا در امل لاق نم لاق .هب ايوق وأ

 .نمثلا نم مهيلا راص امب لاومألا باحصأ ذخأي الو هلعل بصاغلا

 ناانغلي دقو .دمحم ني هتلاديع دمحم يبا باوج نمو : ةلاسم

 ةربابجلا هبصتغا ام سانلا ىلع دري ناك هتنا همحر دوعسم نبا ادنلجلا

 مهلاومأ اوذخاي نأ سانللو زئاج ريغ هعيب ىأر هورتشا امو مهلاومآ نم
 .هذخأ قح هل ناك نمو هلماع وأ رابجلا هارتشا يذلا نمتلا اودريو
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 يف يراوحلا يبأ نب رشبم لاق لاق مشاه ديلولا وبأ انربخأ : ةلأسم

 هل عطق نم لك يطعيف دلبلا لهأ ةمساقم ق رظني ادنلجلا ينب لاومأ
 تالخن عبرأ ناكم بلاطلا ىطعي عبرلا ناك نإ لسافملا ىطعي امك ًالخن

 تعطق موي ةعيقو ةلخنلا موقت يلصوملا لاقو لاق .اهضراب ةدحاو ةلخن
 اهضرأب لخنلا اوذخا اذا نامتع وبأ لاقو .لاملا نم ةميقلاب ىطعي مت

 لاقف لاق .مهضرأ اوذخأ ثيح لخنلا اهنم اوذخأ يتلا مهضرأ مهنوطعيق

 .مهضرأ اوطعي كئلوأ ىلع سيل ةدجن نع يلع نب رهزألا
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 مهناوعأو نيطالسلل عيبلا يف باب
 مهدنع نم ءارشلاو

 مهل عيبلا زوجي له سانلل نيدهاقلا نيطالسلاو دانجألا ةعيابم نعو
 ملام سأب الف مهدنع نم ءارشلاو مهل عيبلا امأ لاق .مهدنع نم ءارشلاو

 يذلا نا ملعي ملام كلذب سأب الف ائيش مهل ىرتشا نا اماو .امارح ملعت
 ىلع اهب نووقتي ةلآ الو احالس مهل ىرتشيال نكلو مارح هيلإ اوعفد
 .مهل ةمارك الو مهل يرتشت الو مهل عيبتال رتالملا وبأ لاق .نيملسملا

 هيف ةمارغب مهنم الجر ذخاف موقل افيرع ناك لجر نعو : ةلاسم
 هنم ىرتشاف الام هنم يرتشي نأ فيرعلا ىلا لجرلا بلطو .ناطلسلا رماب
 درف حلصيال اذه لاقف لجر ءاج مت امايأ اوثكم مت نمتلا دقناو فيرعلا
 اورسعأو امايأ اوتكمف مهاردلا ينعي يلام ىلع اودر لاقو مهلخن مهيلع
 اهنمت نم لقاب اضيأ مهنم اهارتشاف لخنلا هذه كعيبيا لاقف مهاردلا
 لاقو .زئاج عيب اذه لاق لضفلا مهاطعأو مهيلع ناكام مهاضقف لوألا

 ناكو .عيبلا هل زوجي الف ناطلسلل مرغلاب هذخأ فيرعلا ناك اذإ نورخآ
 الف ةاودلا لمح دارأ هنا بسحا هربغ نمو هل عيب الف ةاودلا لمح نم لاقي

 .هل عيب

 مث هراك وهو هارتشاف ءيش ءارش ىلع الجر رابجلا ربج اذإو : ةلاسم

 .كلذ هل سيلف دعب نم ءارشلاب ىضري نا بغر

 كلذ هابشأو ركسلاو ناجنذابلا لثم ًارجش حرطي لجر نعو : ةلأسم
 عيبيامم لقاب دارأ هلعل نمتلاب هنم ناطلسلا بحاص ذخاف قوسلا ىلإ
 ذخأ ام هنم ذخأ ىتح باسحلا ق رجشلا بحاص هطلاغف هريغل هلام نم
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 اذإ مغار رغاص ناطلسلا بحاصو كلذ هل معنف كلذ هل له نمتثلاب هنم
 كلذب هملعي نا ناطلسلا بحاص يقتي ناكو هلام ىلع لاملا بحاص لاحأ
 .كلذ مازلا ربغ نم كلذ ىلع هل دهشي نا بحاو

 نأ ساب الو رفعج نب دمحم لاق .رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 مهبايث سيلو مهماعط لكأو .مهتيده لوبقو ةربابجلا ةزئاج ذخاي
 نم ىرتشا نم كلذكو .امارح كلذ نآ ملعي ملام مهيأرب مهياود بوكرو

 ملع دقو كلذ ريغ وأ اباود وأ ابايت وأ اماعط هباحصأ نم وأ رابجلا دنع
 مهدنع نم ىرتشا ناو .انيلا بحا كلذ نع هزنتلاف سانلا ن وبلسي مهنا
 نوكي دق هنال كلذ ميرحت نحن رصبن الف اوبلس امم هنا ملعيال وهو ائيش
 امم كلذ نا ىطعملاو يرتشملا ملع ناو بلسلا ريغ مهل لاومأ مهيديا يق

 مل ناو هلهأ ىلإ هدري نا هيلعو .مارح هيلع وهف سانلا نم دحأ نم اوبلس
 ءاج نإف ءارقفلا ىلع هب قدصت هبحاص ىلع ردقي مل ناف هفرع هلهأ فرعي
 رابجلا هربج اذإ كلذكو .ملعأ هللاو هل همرغي وأ رجألا نيي ربخ هيحاص

 ملع ناو هذخا دقف مارح هنا ملعي مل ناف هارتشا يذلا كلذ ىرتشا ىتح
 رتؤملا وبأ لاق .ىلوألا ةلأسملا يف انفصوام ىلع هلها ىلا هدربلف دحال هنا
 نم دحأ نم هبصتغا ءارشلا كلذ نا ملعي مل اذا يراوحلا وبأ وبأ لاق .هلتم
 وهو هارتشا هنا هل لاق ىتح هربج ناك ناف رفعج نب دمحم لاق .سانلا

 هضبق يذلا نمثلاو رابجلل عيبلا كلذف هل ممتم الو ءارشلا كلذب ضار ريغ
 عيبلا كلذ عاب رابجلا نم قحلا ىلع ردقي مل ناف .رابجلا ىلع هل وه هنم
 نا ىرأ ال رتؤملا ويأ لاق .ملعأ هتناو رابجلا هنم ذخأام هنمت نم قوتساو

 تناك ناف اهتميقب اهذخأي نكلو رابجلا نم اهارتشا يتلا ةعلسلا عيبي
 هقح ةيقبف لقا تناك ناو هقح قوتسا دقف رثكأ وأ نمثلا نم عفد امل ءافو

 رابجلا ىلع دري نا هيلع سيلو هنم هذخا هيلع ردقام ىتم رابجلا ىلع
 ىلع اهبجوأو ةعلسلا وه اضتقا ناف كلذب ىضر دق رابجلا نأل ةدايزلا
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 وبأ لاق .كلذ ريغو ةبهو عيب نم ءاشي ام اهيف لعفيلف اهتميقب هسفن
 ىتح اهعيبب ىضري نا اهعيبي ىلع هربجا اذإ هنا بحن ي ذلاو معن ددعس

 ردق ىتم هلام نم ذخأ نمتلا نم هيلع داز امف عيبلاب ةعلسلا هل نوكت

 ملع نا رثؤملا وبآ لاقو .اهنمت ةميقب هل نوكتو .اهتميقب ةعلسلا نوكتو
 الف نمثلا هيلا عفدو اهئارش ىلع رابجلا ههركاف رابجلا ريغل ةعلسلا نأ

 ضبق نإف رابجلا ىلع هلامو اهنمضي مل اهضبقي مل نإف ةعلسلا ضبقي
 .رابجلا هل هقحو اهلهأل اهنمض ةعلسلا

 ةربابجلل مهلاومأ نم ةيعرلا عاب ام امأف رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 نوملسلا رهظ اذإف مهل كلذ تبثي الف اذه مهوبهو وأ مهوطعأو مهناوعأو
 .نيملسملا راثآ نم هتدجو ام اذه مهاومأ ذخأ لاومألا باحصأل ناك

 ىلإ عفرو قارعلا ىلا عفترا ضيفلا لزع امل مشاه انربخأو : ةلأسم

 رسلا نم اضورقو درجالا ذخأ ناكو نامع لهأ ىلإ ىتأ ام رمع نب فسوي

 جتحاو اذهب كرمآ مل انأ نامع لهأ ىلإ تيتا يذلا ام فسوي هل لاقف ماوتو

 يضاقو ةماس ينب نم وهو ةرصبلا يضاق يلا لسراف لاق .عيبلاب هدنع

 ضيفلاو وه مصتخا مت طساو ىلإ اوعفتراف ميمت ينب نم وهو ةفوكلا
 ىلع هتنمتنا ين الاقف وه صقف نامع لهأل عزاني فسوي ناكو امهيلا

 هل الاقف كلذب هرمأ مل ادقعو الاومأ مهنم ذخأ هناو لمعو يتنامأ ضعب
 تلمعو ةمتاخ تحت ناك ام مهنم تذخاف نامع ىلإ ينهجو لاق لوقتام

 تيرتشاف عيبلا ىلع مهلاومأ اوضرعف نيدلا مهيشغو موقلا جاتحاف هرمأب
 ملف ةاينَي هيبن ةنسو لجو زع هتنا باتكب مهيف تلمع تنك نا هل الاقف مهنم
 مهلف كلذ تفلاخ تنك ناو ائيرم ائينه كل وهف اوعابف اوجاتحاف مهملظت
 مهاع دقف نامع لهأ ىلع هلماع وهو ينافيصقلا ىلا فسوي بتكف مهلاومأ

 لهأ ىلع تددر دق ينإ هيدانم ىدانف هروجو هملظب ةنيبلا اوماقف ةنيبلاب
 .قارعلا ىلع ناورم ينب لماع رمع نب فسوي يأرب مهلاومآ نامع
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 ام امهلامعو دشارو دمحم ذخؤيو ربشيو ىسوم لاقو لاق : ةلأسم

 لئامس لهأ نم هتنادبع نب نامقل ينربخا مشاه لاقو .ءادالا نم اوذخأ

 مكاحل ابأاي لاقق اريشي ىتأ لضف نب بجاح نا ذئموي ةقث يدنع ناكو

 نيتسب ةلخن لك يداولا ىلع يتلا لخنلا ةخسن ةلخنلا هذه تعب تنك ينا

 هيلإ يدؤت تنك لتق ىتح ائيش اهنم لكاي ملو .نمت اهل وهو امهرد
 .اهب هبسحاف لاق معن لاق ةيابج
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 مهماعطو مهتراهطو دوهيلا عيب يف باب
 زوجي الف .رمتلا عيبيو رجرجلا عيبي يدوهيلا نعو يراوحلا وبأ لاق

 هنوسمي اوناك اذإ تابوطرلا نم ائيش يدوهيلا دنع نم يرتشي نا

 .مهيدياب

 جوزتي نمعو هتنا همحر هللادبع يبأ باوج دجوي اممو : ةلأسم
 تلسغ اذا ليق دقف .ماعطلا نم هلوازت امم لكأي له ةينارصن وأ ةيدوهي

 ساب الف اهيلا رظني وهو اماعط هل تلمع وأ انيجع هل تنجع مت اهيفك
 ام دسفأ هريغو قرع اهيفكب ثدح اذإف .قرع اهيفكي ثدحي ملام هلكأب

 ابطر هنولمعي مهو هريغو مهماعط نم زبخلا لكأ لح فيكو تلق .هباصا
 ةديبع ابا نا ينغلبو .سايقلا لمتحتال راذآلاو رثالا ءاج خأاي اذكهف
 دالي نم زاوهالا نم هب ىتؤي نمسلا نا هل لاقف لئاس هلأس هتنا همحر

 الا نبجلا يرتشي نا زوجي الو نومضم ريغ هيرتشن نا زاج ملف سوجملا
 .نمسلا ق جي ملو نبجلا ق رثالا ءاج اذكه ةديبع وبأ لاقف انومضم

 ارغو ءارغ هديب سم ىدوهي ىمذ يف ديعس يبا نع تظفحو : ةلأسم
 لسغ لسغي ردقلا نا هلوق ىنعم ىلع يل لاقف .جرخي ملف اهب قزلف اردق هب
 ىلع ءارغلا علقي نا ىلع بجوي ملو اهب عقنيو .اهلسغ يف غلابيو ةساجنلا
 .فلتخي ظفللاو هيف تظفحام ىنعم

 الف يدوهي هلمع اذإ غوصلا نعو .دمحم يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 هسم هاشح يذلا وشحلا نا ملعي ملام لسغ اذا هيف ةالصلاب ساب

 مت ةبوطرب ةضفلاو بهذلا سم اذإ امأو .غوصلا طسو هجلوأ مت ةبوطرب
 .فظن دقف هامحأق رانلا هلخدأ

 يف نكي مل هلام لاقف باتكلا لهأ ماعط يف جتحا نم لوق اماو : ةلأسم

 زبخلا مرحي نا هيف ةبطاخملل ىنعمال كلذ ناف مهدنع نم ماعطلا عيمج
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 ليلحتلا عقيامناو .ةساجن هضراعي ناالإ مرحي هجو نم رمتلاو
 اذه ناك نا املق ةيكذتلا قيرط نم ماعنألا نم موحللا ىلع ميرحتلاو

 ةذوقوملاو ةتيملا م تامرحملا ةلمج نم هب انبطوخ ام ةلمج نم باطخلا
 نمو .ةحيبذلا كلذي ديرأ امنا هنا انملع ههابشأو هحيطنلاو ةيدرتملاو

 نميف هنلا همحر بوبحم نب دمحم نعو رفعج نب عماج نمو حرشلا باتك
 ساب هب نوكيال نا وجراف .مهتويب يف وهو ىراصنلاو دوهيلا ءامب اضوت
 وبأ لاق .مهنهد لتم مهءام نا لاقو .هوسم مهناو اسأب هب ملعي نا الا
 لصألا ق ءاملا نأل بوبحم نب دمحم نع هلاقام يدنع بجوي رظنلا دمحم

 ثودحل بجي مكح ءاملل سجنتلاو هعم همكح هتراهط ىلع وهف رهاط
 نب دمحم نا ريغ كلذ لبق هيلع ناك امع هتلقنو هتلح ةساجنب ملع
 ةمذلا لهأو نوملسملا اهدري يتلا رئبلا ق بابلا اذه ربتعي مل بوبحم

 امف اهنع ةمذلا لهأ عنمو اهئامب رهطتلا نيملسملل حبي ملف اهب ءاقتسالل
 هدريام هنع هزنتي نا ىلوآ نيملسملا نود مهنايبصو ةمذلا لهأ هدرب

 اذإ ةساجنلا نم لمحي دق رئبلا ءام ناف اضيأو نوكرشملاو نوملسلا
 ملعأ هتاف ءاملا نم امهيفام ةلفو امه رغصلاب الو بحلا لمحي الام هتلح

 .هلوق نم باوصلا هجوب
 فالتخالا يناعم هقحلي هناف ةساجنلا عطقنم اهلوأ : ةلأسم

 امم هربغو ءارشلا ق مهدنع نم ناهدألا عيمج كلذكو بيرلا نم جورخلاو

 نم زوجيال اهنا تابوطرلاب لوقي نم لوق ىنعم ىلع ةبارتسالا هقحلي
 نم ائيش ملعن ال انال .هتراهطو هلالح توبت جرخي مكحلا يفو .مهيديأ
 .ةيلصألا ءامدلاو ةيربلا حاورألا تاوذ نم ءيش نم جرخي ةنهدالا

 اهلك اندنع ناهدالاف مكحلا ي اهلصأ ةرهاظلا راجشالا نم الإ جرخيالو

 يناعم يف ةراهطلا ىنعم ىلعو .ةراهطلا نم ةجراخ اهنال ةراهطلا اهلصأ
 نم ءاوس انعم مهلك ةمذلا لهأ يديا ق ىهو فالتخا هقحليال امم قافتالا
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 باود يف ليقام ىنعم تبنت اذإ هناف كسملا نهد الإ مهربغ وأ باتكلا لهأ
 ءاجام ماكحأو اهماكحأ ةجراخ ىنعم اهنإف .ةاكذلاب الإ لحتال اهنا كسلا

 اذإ زوجي الو موحللا ىنعمب باتكلا لهأ ريغ نم كرشلا لهأ يديا نم اهنم
 مكح تبثو هنم وه امنا هناو كسلا دولج نم كسلا نهد عنتميال هنا تبت

 تاوذ نم ةيربلا باودلا نم حاورألا تاوذ ام الإ نوكتال اهناو دولجلا
 باتكلا لهأ ريغ كرشلا لهأ نم زوجيال كلذ نأ تبتيو .ةيلصألا ءامدلا

 يفو ميرحتلا يف موحللا نم هريغ ىنعمب مهيديأ نم همكح نا تبت
 لهأ نم مهيلا هلاقتنا وأ هتاكذ حص ولو .ةبارتسالا ىنعم يق ةساجنلا

 هنا ىنعمو ةساجنلا ىنعمب هيف فالتخالا يناعم يف باتكلا لهأو .ةلبقلا
 باتكلا لهأ ريغ نم كرشلا لهأ يديا نم بارتسم هنا هماكحأ ىنعم جراخ

 مهيديا يف اندنع دشا هيف ميرحتلاو .ةساجنلا هجوو ميرحتلا هجو نم
 .ةيلصألا ءامدلا تاوذ ربغ نم اهتتيم ةيكذلا باودلا نم هنأ حصي ملام

 يديا نم انعم كلذ جرخيو ليقام يناعم يف جرخي كلذ نا بسحأ امو
 الإ ةراهطلاو ليلحتلا يف ةحابالا مكحب باتكلا لهأ يديأو ةلبقلا لهأ
 حاورألا تاوذ نم كلذ نا حصي ملام .ةنانئمطالا ق ةبارتسالا ىنعمب

 عفنتال هناو هتاكذو ةتيم تامرحملا نم .ةيلصالا ءامدلا تاوذ نم .ةيربلا

 يناعمل جرخي كلذ نأ ملعأ الو .اهميرحت لجال ةخسن لصال اهتاكذ

 ليلحت الو .ةروجحم ةزاجا ىلع اوعمتجي نا زوجيال هنال هتزاجأ مهقافتا
 اذه نم باتكلا لهأ ريغ نم نيكرشملا يديا يف جرخام عيمج كلذكو مرحم
 لهأ ريغ ىديا ف همكح ىنعم صخي هنا ىعمف هجرخم نيبيو وحنلا
 ق دحاو وحنب ةلبقلا لهأ يدياو باتكلا لهأ يديأ قو وحنلا اذه باتكلا
 . . .ىصم دقام عيمج

 ىرتشا مهيدياب اهنوسميو بايثلا نوعيبي ةمذلا لهأ نعو : ةلأسم
 ىرتشت يتلا بايثلا اوزيجي ملف لسغت نا لبق نم اهب ىلصيو مهدنع نم
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 كلتف طويخلاب ةدودشم ةطومقم بايتلا نوكت نأ الإ ةمذلا لهأ دنع نم
 رشنو يرتشملا نم ةرضحب طويخلا جرخأ اذإ و .اهيف ةالصلا اوزاجا يتلا
 هذخأ اذإ هيف ةالصلا زوجت كلذف ةسباي هديو يمذلا هسمو امهنيب بوتلا

 زجت مل اطومقم سيل ًاروشنم هدنع هدجو ناف اقرتفي ملو .تقولا كلذ يق
 نم ناك ام لاق نم لاق دقو هربغ لاق لسغي ىتح بوتلا كلذ يف ةالصلا

 باتكلا نمو .طومقملا ةلزنمب وهف آيوطم عيبلل مزرلا يف مهزب بايث
 .ةسبايلا بوبحلاو ةمذلا لهأ نم ةسبايلا ةهكافلا نم ىرتشي ام اوزاجأو
 هنوسمي مهاري مل اذإ نهدلاو .كلذ هابشأو رجرجلاو ايبوللاو زرالا لتم
 ءارش زوجي الف هنوسمي يذلا ماعطلا نم تابوطرلا امأو .كلذ اوزاجا دقف
 نم ائيش يرتشي نا الإ هلكأي نمل هلكأ زوجي الو .مهدنع نم كلذ

 ائيش نوكي نا الإ كلذب سأب الف باودلا اهمعطيل مهدنع نم تابوطرلا
 نم هيرتشي نا زاج كلذ هابشأو محللا لثم هلسغ نكمي تابوطرلا نم
 .هلسغي ىتح هلكأي الو .مهدنع

 يق فلتخا دقف هوسمي ملام امأو .تابوطرلا اوسم اذإ كلذكو : ةلاسم

 .نهدلا ةلزنمي وهو .كلذ

 نادوشلاب غبصت يتلا بايتلاو ريسلاو نزوملا سبحملا نع : ةلأسم
 تيرتشاو ةالصلا لهأ وأ ةمذلا لهأ اهغبص اذإ ةرضحملاو داوسلاب ةخسن
 كلذ نم ءىشب ةالصلا زوجت له نهفبص نم ىردأ الو نيزازبلا دنع نم

 بايثلا نم ناك امف تفصوام ىلعف .لسغي الو تيملا هب نفكي وأ مارحالا وأ
 اهيق زوجي الف ةغوبصم ةمذلا لهأ دنع نم تيرتشا وأ ةمذلا لهأ اهغبص
 وبأ ناكو .لسغي ىتح مارحا وآ تيم نفك وأ ةلالص نم تركذ امم ءىش

 .ايفاص اهنم ءاملا جرخيو غبصلا نم ءىش رطقي اقبيال ىتح لوقي رثؤملا
 لهأ نم نيزازبلا دنع نم ىرتشت وأ ةالصلا لهأ لمع نم اهنم ناكام امأو

 ىتح ةزئاج اهيف ةالصلاو اهغبص نمع لئسي نإ هيلع سيلف ةالصلا
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 يذلاف ىتوملا نفكو جحلاب اهيف مارحالا اماو .ةدساف بايثلا كلت نا ملعي

 اهلسغي ملو كلذ لعف نإف لسغت ىتح .اهيف مرحيالو اهلسغي نا هب رمؤي
 هيف زوجي امم غبصلا كلذ ناك اذإ ةدساف اهنأ ملعي ىتح مات هجحف

 هرك ضعبو رقصعلا ق صخر دقو هيف صخر دقو .داوسلا لتم مارحالا
 مرحا هتنا همحر لئاو نأ اولاق دقو .انيلإ بحا رفصعلا يف ةيهاركلاو .كلذ

 الإ ءىش ىلا كلذ يف غلبام سجن بوت يف مرحأ ولو هريغ لاق .ناسليط يق
 .فاوطلاو ةالصلا لدب هيلع امناف .هيف ىلصي وأ هب فوطي نأ

 نم اوردي ملو ةيرقلا ق مهنم دحأ لتق اذإ ةمذلا لهأ نعو : ةلأسم
 اذإ دلبلا لهأل عبت ةمذلا لهأ لاق .دلبلا ق اوناك اذإ هماسق مهيلع له هلتق
 .ملعأ هتاف مهنم ليتقلا ناك اذا اماو دلبلا ناكس نم اوناك

 .هسجنف هيف هدي يدوهي لعج نمس هعم لجر يف تركذو : ةلاسم
 ارغاص نمسلا نامض همزلي معنف .نمسلا نامض يدوهيلا مزلي له تلق

 ملسملل زوجي لهو وه نملف نامض همزل نإف تلق .كلذل ادمعتم ناك اذإ

 يف ليق دقو ملسملل وهف .دوهيلا نم دحأل هعيبي نا يدوهيلا هسم نا دعب
 لاق نم لاقو .هب عافتنالاو هعيب زوجي لاق نم لاقف فالتخاب هعيب
 هتميق ذخايو هقارهاب هيف ملسملا ىلع مكحي هعيب زيجيال يذلاف زوجيال
 صقن ام ةميق يدوهيلا ىلع تبثي هعيب زيجي يذلاو ةلماك يدوهيلا نم
 دوهيلاو هتساجن لاح يف هتميق نم تبثيام هنع طحيو ارهاط هتميق نم
 امأو .ءاوس كلذ يق دهعلا لهأ نم كرشلا لهأ عيمجو سوجملاو ىراصنلاو

 نأل نامض مهمزلي الو كلذ نوسبحيف مهتبراحم لاح يف برحلا لهأ
 .كلذ ىلع يتأت مهتبوت

 ال هنإ لوقلا ضعب يف بلكلا يف كدنع جرخي لهف هل تلق : ةلأسم

 هل حصي مل اذإ كلذ يل نيبي الف لاق .سجنيال اميف هعوقو ناك اذإ سجني

_ ٢٧٧



 تلق .كل تفصو امم لصألا يف رهطي ناك ول نإ ةراهطلا مكح هب نوكيام
 رهاط سمام نوكيأ لسفلا ماقم ءاملا برض وأ ضوخلا كلذ هل ماق نإف هل
 نا يدنعو .يدنع اميف كلذ ضعب لاق دق لاق .سجنيال اميف ناك اذإ
 نم لوق يق ةلعلا امف هل تلق .هتساجن لصال لاح ىلع كلذ ىريال اضعب
 لسنلا ماقم هل مقي مل اذإ و دسقي مل لسفلا ماقم كلذ ماق اذإ هنا لوقي
 اذه بحاص نا يدنعف لاق .بلكلا ندب نم هلكو كلذ يق ةلعلا امف دسنفا

 ههبشي هلعلو رهطي هنا رهطت اذإ ىمذلاب هبشتلا ىلإ هيف بهذي لوقلا
 لوقي رهطيال هنا لوقي نم لوق ىلعف هل تلق .رهطيال لاق ضعبو .كلذب
 ةتيملا نأل ةتيملا ةلزنمب يدنع جرخي ملعأ الف لاق .ةتيملا ةلزنمب هنا

 لهأ نم كرشملاب ينعت تنك نا مالسالاب لوحتي اذهو ادبا لوحتتال
 دشا يدنع بلكلاو .ةتيملاب يدنع هبشا امق بلكلا ينعت تنك ناو .ةمذلا

 نم مهربغو برعلا نم نوكرشملاف هل تلق .تاساجنلا رمأ ق ىمذلا نم

 مهيديأ ةراهط مكح ق ةدحاو مهماكحأ لكأ سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا
 كلذ يق يل نيبي الف لاق .اذه يف قرف مهنيب مأ تسبي اذإ اهتساجن تلسغ اذإ
 تلق مهلثم يدنع دهعلا لهأو سوجملاو باتكلا لهأ يق كلذ ليق دقو قرف
 .معن لاق .ءاوس كلذ لكأ نيبراحم اوناكو دهعلا لهأ نم اونوكي مل ناق هل

 لوقي نم لوق ىلع ةساجنلا لسغ هندب ىمذلا لسغ اذإف هل تلق
 دق امهنا ملعأ ىتح ةراهطلا هندب مكح نوكي له اتلسغ اذإ امهتراهطب
 كلذ ليق دق هنا يدنعف لاق .ريثك وأ ليلق كلذل الخو اتسبي ولو اتقرع

 يدنع امهقرعو اسبييو افجي ىتح ليقو .اقرعي ىتح ناترهاط امهنا
 هندب لسغ ىمذلا نا ول كلذكو هل تلق .هتاذ نم ثدح قرعلا نأل حصا

 ىتح ارهاط بوتلا نوكي له .هحرط هيف قرعي نأ لبقف ابوت سبلو هلك
 نا كلذكو هل تلق .يدنع اذكه لاق .كلذ لوقي نم لوق ىلع هيف قرعي

 ءىش هدي نم لحنا ملعا ملو .ةراهطلا نم بطر ءىش يف هدي ىمذلا سمغ
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 وه لاق .هيف ءىش هدي نم لحنا هنا ملعأ ىتح ارهاط هسم يذلا نوكي له

 له هسبلي يذلا ىمذلا بوتف هل تلق .تاوذلا ربغ نم ةسبايلا ةساجنلاك

 دق لاق .هيف قرع وأ هسجن هنأ ملعي ىتح مكحلا ف ارهاط همكح نوكي
 ماكحأ هسابل ماكحأ نأ اوبهذو هسابل نم ناك اذإ .مكحلا ف سجن هنأ ليق

 .هتراهط ملعت ىتح هندب
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 ضايقلا ىف باب
 اذهب هدي يف يذلا لاملاب امهدحا كرداو لامب الام ضياق لجرف تلق

 وأ رخآلا دي نم هلام ذخأيف عجري نأ هل له قحب لجر هيف هكردأ ضايقلا
 عجري نأ هل لب لاق .هيف كردأ يذلا لاملا ةميقب هيلع عجري نأ هل امنا
 دب نم لقنتو هدي نم لاملا اذه لاز دق ناك ناق هل تلق .هنيعي هلام ذخأيف

 مهضعب نورخآلا عجريو هكردأ ثيح نم هلام ذخاي نأ هلا رخآ ىلا لجر
 .معن لاق .ضعب ىلع

 له تلق .بوصغم لامب ضياق لجر يق لوقتام هل تلق : ةلأسم
 وه كلذ زوجيال لاق .بوصخملا هب ضياق يذلا لالحلا لاملا ءارش زوجي

 ضياقملا دنع نم هتيرتشا نا تلق ضايق هب عقي سيل اذه نأل هبحاصل
 لصألا نأل .معن لاق اهنم هلحتسا ةعبت ينتمزل نا كلذكو تلق .زئاج لاق

 .تبات ضايق اذه سيلو هل وه

 رخآلل ةعطقب هلام نم ةعطقب الجر ضياق لجر نع لئسو : ةلأسم
 ضايقلا لاق .كلذ هابشا وأ ةيقاس هنع نفدي وأ السف هنع شعقي نأ ىلع

 نإف ةيقاسلل نفدلاو شعقلاب مات طرشلاو ضقن امهدحأل سيلو .زئاج
 .ضام طرشلا ناكو .كلذ هل نكي مل ضقنلا داراو ةيونتم امهدحا اعدا

 يتلا ضرألا امهدحأ لسفو ضراب اضرأ ايضاقت نالجر : ةلأسم
 كلذ ف ضرألا لسف يذلل بجي كلذ دعب الباقت امهنآ مث ضايقلاب اهذخأ
 .عيب نم امهنيب ناكام ىلع ةلاقالا تعقو امنا هب لوقن يذلا .ال مأ عيش
 ةلاقالا مكح نم ةجراخ اهلعج نم ةدايز عيبلا نم نكي مل يذلا لاملا اماف
 بر نم ذخأ ءاش ناو رجش نم سرغام ذخا ءاش نإف .قيفوتلا هتنابو

 .امهنيب مكحلا تقو ي ضرأ الب هتئيه ىلع كلذ ةميق ضرألا

 راص يذلا لزنملا امهدحأ رمعو لزنمي الزنم اضياقت نالجر : ةلاسم
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 دحاو لك نا مث هدنع نم عوذجب ارامعو ءانب هيف دازو ضايقلاب هيلإ
 .ال مأ عيش هبحاص ىلع لزنملا رمع يذلل بجيا هبحاص لاقأ امهنم
 اهلعج ىتلا ةدايزلا امأف ذخأ لام نم امهنيب ناك اميف ةلاقالا نا باوجلا
 هبحاص ىلع نكي مل نا اهذخأ ءاش نا هل ىه كلتف هعاتيا اميق يرتشملا

 كلذ ف ررض هبحاص ىلع ناك نأو هنمت هنم ذخأ ءاش ناو .كلذ يق ررض

 .قيفوتلا هتنابو .نمتلاب هيلع هل مكح

 ماهس نم مولعم مهسب عاشملا لاملاب ضايقلا يف لوقتامو : ةلاسم
 ناك اذإ كلذ لك .ال مأ زئاج كلذا عاشم نم مهسب صلاخ لام وآ ةمولعم

 .نيعبابتملا دنع امولعم

 ذخأو هدي يق امب امهدحا كردأف لامب الام ضياق يذلا نعو : ةلأسم

 كئلوا عجريو دحاو ىلإ دحاو نم لاز ولو هل يذلاب عجري نا هل لاق .هنم

 .ضعب ىلع مهضعب

 تركذو رثؤملا يبأ نب دمحم نب هتنادبع دمحم يبأ نع وجرأ : ةلاسم

 لاق كلذ دعب ناك املف .ةلخن ةرمتب ةلخن ةرمت الجر ضياق لجر ق
 .هتلخن ىلإ لجرلا لصي ملو لجرلا هتلخنب كسمتو ىتلخن هذه امهدحأ
 اذهل زوجي تلق .اهذخأ يتلا ةلخنلا نم رثكأ لغت دحاجلا ةلخن تناكو
 ضياق هنأ رقي ثيح هتلخن نم اريخ ناك ولو .ةلخنلا هذه ذخأي نا لجرلا
 لهو تلق .هتلخن لغتام رادقمب الإ ذخأي نأ هل زوجيالو .لصأب الصأ
 اذه ةلخن ةلغ نم دجاحلا عم عمتجا ناف تفصوام ىلعف .اهعيب هل زوجي

 هنيبو هنيب اميف دحاجلا ىلع جتحا دحاجلا ةلخن ةرمن رادقمب دوحجملا
 هترمت ذخأو .اهتلغب هتلخن ذخأب نا اماو .اهتلغو هتلخن هيطعي نا اما

 هيلع جتحيال هيقتي ناكو دحاجلا هل لعفي مل نإف همزل دقام رادقمب
 موق نم اعد ةلغلا هفوي مل نإف دحاجلا ةلخن ةلغ نم هتلخن نمت قوتسيف
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 هدحج دق يتلا هتلخن نمت نم اهضبق مت لودعلا نم ةميق ةلخنلا هيلع
 اضقتسا وأ كلذ وه لعف لودعلا ىلع ردقي مل نإق .اهترمت نمو بصاقلا

 دحاجلا لوقب اهذخأي الو .هتلخن هملظ اذإ هنم قوتساو هسفن ىلع
 .بذاك هنآ ملعي وهو هرارقاو

 ةبوصغم وأ ةهوركم ضرأ هدي يق نمعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 نم دنع هنع لدبملا مكح لدبلا مكح نا تفرع لاقف ةبيط اضرأ اهب ضياق
 .كلذ ملع

 .رخآلا ىلع نبغلا امهدحا اعدا ضايقب اضياقت نينتا نعو : ةلأسم

 هب ضقتني يذلا نبغلا دحف ضايقلا هب ضقتني يذلا نبغلادح نوكي مك
 .عجر .ملعأ هللاو لوصألا يف رشعلا وه ضايقلا

 رجشلاب رجشلا ينعي نطقلاب نطقلا ضايقلا نع تلأسو : ةلأسم
 دقو .ائيش باتكلا رضح نم هيف ظفحن الف غلبي نا لبق عرزلاب عرزلاو
 هب ديرآ اذإ زوجي هناف هعيب امأ ضرألا يف هتدايز لبق نم ههرك نم ههرك

 الف عرزلا تبني نأ لبق نم هلمع عاب نمو .رمتب هعيب زوجيالو .فلعلا
 اذإ هضايقو هعيب زئاج وهف كردأ اذإ هضايق زوجي له تلأسو .هب سأب
 .كردأ

 نم بارج ضايق زوجي له تلقو .يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 لكو اضرق نوكي ىتح وأ امهنزو وأ امهيلك فرع اذإ رمت نم بارجب رمت
 نم لاقو .زئاج كلذ نا رانآلا يف اندجو دقف تفصوام ىلعف .دي يق بارج
 هل زاج لوألا لوقلاب ذخأ نمف .ضرقلاب الإ كلذ زوجيال ءاهقفلا نم لاق
 ةزاجاب عمسن ملو رثكألا وه هنأ انعم رخآلا لوقلاو .هتنا ءاش نا كلذ

 مهاردلاب مهاردلاو ريناندلاب ريناندلاو ةفراصملا اماو .ماعطلا ق ضايقلا

 .ضرقلاب الإ كلذ زوجيال لوقنف
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 لجر نع ناليغ نب مشاه نع دمحم نب يراوحلا بتك نمو : ةلأسم
 يذلا ىلإ رظن مث رخآل هارتشا يذلا هعاب مت ريعيبب اريعب الجر ضياق

 نم هريعب ىورشب ذخاي لاق ضقتني عيبلاف برجأ وه اذإف هريعبب ضياق
 بحاص يأرب ىرتشا يرتشملا نا كلذو .برجا هريعب اذه نأل هبحاص

 .هل همامت دعي هنم هعزن هل سيلف ربعيلا

 نا انعم يذلا لاق هريغ نمو .يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 دلب ف ضرأ امهنم دحاو لكلو امهيضرأاب اضياقت نيلجر يق ةماواسملا
 .اضباقت دق امي فراع امهنم دحاو لك نا الإ اودحب ملو ًادوهش اودهشو

 .هب اضياقت يذلاب نيفراع اناك اذإ زئاج ضايقلاف تفصوام ىلعف
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 نالف ةروشم ىلع عيبلا يف باب
 مل وأ نالف ىضرف نالف نم ةروشم ىلع ةعلس اعيابت نيلجر نعو

 ىلع اعيابت نإف اضرلا ريغ ةروشملا لاق .ال مأ امهنيب عيبلا تبثتي ضري
 عيبلاف ىضر نإف هئاضر ىلع اعيابت ناو تبثتي مل عيب كلذف نالف ةروشم
 نإف هب راشأ امف ةفوقوم نوكت ةروشملاو .تبثي مل ضري مل نإف .تبثي
 يق لاق .ال مأ همزلي عيبلا هرك نإف تلق .البقي مل اءعاش ناو البق ءاش

 ىضر اذإ عيبلا همزلي نالق ىضر يقو رايتخاب الإ عيبلا همزلي ال ةروشملا
 وأ ةيونذتم هيف عيب لك نا لاق دق ضعب لاق ناك ناو .ملعأ هتناو هعيبب
 .ضقتنمف طرش

 ةروشم ىلع ةباد ىرتشا لجر نع ينايسبلا نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 نمل اهيف ىرتشملاو عئابلا عزانت مت ةدملا لبق ةبادلا تجتنف مايأ ةرشع
 ناو هدي ق تناك نا ةروشملاو رايخلا هل يذلا ىرتشملل لاق .اهمكح نوكي

 نم ىرتشملل ام عئابلل نا لوق ىلعف اضقانت مت عئابلا دي يف تناك
 .رايخلاو ةروشملا بحاصل ضقنلا نا رخآ لوقو .ضقنلا

 .ديز ةروشم ىلع ةلخن لجر ىلع لجر عاب ولو ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ناك هنأل .يرتشملا لام نم اهنا ديز ىلع هريشي نا لبق نم ةلخنلا تعقوف
 جرخم يدنع جرخي ةروشملاو .عيبلا ببسب .اهنامض هيلع اقلعتم

 .رايخلا
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 ةرمثلا ليلحت يف ءاجامو رايخلا عيب يق باب
 نيملسملا ليواقا نم هتايتإ و هضقنو

 يبأ حيشلا طخب هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم
 يلع نب ورمع هيقفلا طخب هدجو هنا دمحا نب هللادبع يبا نب نامثع دمحم
 . .ينامعلا يدقعملا رمع نب

 عيب يف نيملسملا لوق يقو يلع نب ورمع لاق رايخلا عيب يف : ةلأسم
 هيف لضألا .اتبات هعيب ري مل نم لوق ىلع اذهو .تبات ريغ هنا رايخلا
 ةليح هذه تناكف لصألا ىلع ال ةرمتلا ليلحت ىلع عقو عيب اذه نا هدنع

 نم اهجوزت مت اتالت هتجوز قلط لجرك هدنع اهنا كلذو اهليلحت ىلع
 ةينلاب رخآلاو لوألا ىلع امارح امهيلع تراصف هل اهلحي نا ىلع اهجوزت
 هيف ةينلا مدقت دقو مهردب بح كوكم ىرتشا نم اهلتم اذكو اهامدق يتلا
 اليلحت كلذ العج امناو نيكوكمب كوكملا نا ىلع يرتشملاو عئابلا نم امهنم
 .مهريغل ةرمت وهو هوذخأ امو مرلا ةابج يق اولاق كلذكو .مارح وهو امهل
 هناو كلذ زاوجب رظانلا هيف لاق .زئاج كلذ ناو اوهنو هيف اورمأام كلذكو
 جيوزت يق اولاق كلذكو لاملا عرزي يذلا راديبلاو لامجلاكو اذخانلاك

 .ةسماخ جوزت يذلا اذكو .ةدعلا ف اهجوزت مث اهتخأ تقلط اذإ تخألا
 كلذ يق رظانلا لاق .كلذ اولاق ميرحتب اهقلط يتلا ةعبارلا ةدع ضقنت ملو

 اهضيح يف هتجوز ىطو لجرك كلذ يف لصآلاو فالتخالا هيف امم اذه نا
 يف ىهو تام من تالث هتجوز قلط يذلا اذكو .لستغت نا لبق ترهط دقو
 لوقلا اذكو هسم وا اهجرف ىلا رظن مت نيتنتا هتجوز قلط نم اذكو ةدعلا
 اهيأاي ىلاعت هلوق ةاغبلا مهو ةلبقلا لهأ نم نيقفانملا داهج هب لح يذلا
 .ىضقنا نيقفانملاو رافكلا دهاج يبنلا

 هيلا ملسو ريثك نمثب ابح لجرل عاب لجر نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
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 هذه يف هل ةرمت ال نا ىلع رايخلا عيب الام هب ىرتشاو مهاردلا ضعب
 ءارشلاو عيبلا اذه متي له رهشلا اذه لولح ةمولعم ةدم ىلا ةلغ الو ةنسلا
 .ملعأ هتناو مات تبات ةفصلا هذه ىلع هباوج .ال م

 لام هدنع لجر نعو حاضو نب حلاص هقفلا خيشلا نع : ةلأسم

 نم دادزا بئاغلا نبا ناو باغو هيلع هعاب بئاغ نم رايخلا عيبب
 ةثالثب مهرد ىوسيام اهريغ وأ همك ذخأو ةدايز رايخلا هيلعو .يرتشملا
 .ال مأ كلذ تبثيأ رايخلا هيلعو .هيرتشم ىلع لاملا لصأ عابو مهرد فالآ

 نم وأ بئاغلا نم رايخلا عيب دقعب لالح ةرمتلا هل يرتشملا نا باوجلا
 لطب ةنس نوسمخ ةدملا تضقنا اذإ و .رايخلا عيبلا هل نم هلاحإ وأ هليكو

 ال بئاغلا ةثرو نم عئابلاو .ارضاح وأ ابئاغ ناك رايخلا هل نم رايخ
 لجا ءاضقنا دعب لاملا اذه لصا هل حصي ىتح تبتيالو هعيب حصي

 مهرد فالآ ةثالثب امهرد ىوسي امم ضورعلا نم هب ىرتشا امو ةبيغلا
 .ملعأ هتناو ازيمم اغلاب القاع ناك اذا هيلع تبات وهف

 لاملاو اضوبقم انهر رايخلا عيبب الام لجر دنع نهر لجر يف : ةلأسم {
 ملعب امهرمتي نيتلخنلا بحاصو .نهرلا اذه لبق ناتنوهرم ناتلخن هيف
 تركذام ربغ ضوبقملا نهرلا نا .باوجلا .كلذ ف مكحلا فيك نهترملا نم

 قح نم ةعوفرم ةرمتلاو ةلغلاو .ةلغ الو ةرمت الب ضوبقملا نهرلا
 اباوص هوأرو نامع لهأ هيلع قفتا دقف رايخلا عيبلا اذه امأو .نهترملا

 هذه ىلا عئابلل رايخلاو يرتشملاك ةلغلاو .ةرمتلا يرتشمللو هب اولمعو
 يرتشملا نم ملعب ناك اذا ناتلخنلا امأو .ملعأ هتناو اهالعج يتلا ةدملا

 .عجر . ملعأ هتناو امهب هل ضقنالو مت دقف ىضرو امهب ملعو رخآلا

 نمل هتنا هظفح هتنادبع يبأ نب نامتع دمحم يبا باوج نم : ةلأسم

 ناك اذا كلذ هل له هضقن نيعيابتملا دحأ دارأ اذا رايخلا عيب نعو . هلاس
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 هيلع اعيابت امب املعي مل نيعيابتم لك نأ باوجلا .ال مأ هب الهاج
 ضقنلا امهلف ةلاهجلل ىرتشا امب وأ عاب امب امهدحأ ملعي مل وأ ةلاهجلل
 ناك ةلاهجلل ملعي مل امب عاب يذلا وأ ىرتشا يذلل امهدحأل وأ ةلاهجلل

 تعقو اذإ قيثاوملاو دقعلاو ةقفصلا نأل عطقلا عيب وأ رايخلا عيب عيبلا
 نب ميهاربا دمحم وبأ خيشلا كلذ ىلع ةقفاوو ةضقتنم ىهف ملعلا ريغ ىلع
 .لاعسلا دشار نب دمحأ نب دمحم

 .هتنا هظفح لاعسلا دمحأ نب دمحم هتنادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يرتشملل ةلغلاف ةلغلا نوكت نمل امهدحا عجر مت طرش ىلع الام عاب نميف

 قحلا قفاو امي الإ هنم ذخأت الو كتفرع اميق رظناف ب بيسي لخاد هنأل

 .هللا ءاش نا باوصلاو

 عيب نأ اندنع حص امل اولاق .هميرحتب اوجتحا يذلا لاق : ةلأسم

 امل اقفاوم اذه ناكو .عيبلا كلذ داسفب انلق ذئنيح ةرمثلا هب دارملا رايخلا
 .ايبرأ دقف ابجأ نم اضيأ مالسلا هيلع هلوقلو .ةْكَيت هتنا لوسر هنع ىهن

 ًاقىرط عييلا اذه اولعج مهنأ مهلوق نم اندنع حص 1 اذه كلذ ىلع ليلدلاو

 عيبلا اذه اورهظاو مهلوق نم ةلمجلا ىلع ةرمثلا ليلحت ىلا اهب نولصوتي
 ةأرما جوزت يذلا لجرلل اقفاوم اذه مهلوق ناكو زوجي الام ةيطغتلا ىلع

 هعاب عيب يق هتين نم ناك يذلا لجرل ناك وأ اهقلطمل اليلحت ةريرسلا يق

 عيبلا ةدقع دنع كلذ رهظا مت رمتب ابح وأ بحب ارمت وأ نيكوكمب اكوكم

 اهيلع دقع هنا رهظاف ةريرسلا ق ةأرما بطخ يذلا كلذكو .مهاردي هنا

 ليق دقف مارح هلك اذه وآ اذه وحن وحني امو اهجوزت دق هناو احاكن

 ءرما لكلو تاينلاب لامعألا ةت هتنا لوسر لاق اذكو .تاكلهملا نم تاينلا

 لاق هلمع نم رش رجافلا ةينو هلمع نم ريخ نمؤملا ةين لاق هيفو .ىونام
 اميف اقيرط اذه اولعج امناو .ةرمتلا رايخلا عيبب دارملا نأ اندنع حص امل

 عقو اذه ناك نإ عيبلا اذه داسف ىلع ليلدلاو .اهليلحت ىلع ةيطغت اومعز
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 اذه قفاو دقف ةرمتلا هب دارملا ناك ناو .اهبرل ةرمتلا تناكو ةلخنلا ىلع

 .كلذ ق داسفلا هوجو ىدحا اذهف .ابر دقف ابجأ نم ك يبنلا لوق عيبلا

 اهجوزتف اثالث اهقلط مت ةأرما جوزت لتمك اذه يق هلثم يناتلا هجولاو

 ىلع نوملسملا هداسقب لاق نمم اذهف لوالا اهجوزل اهلالحتسال جوزتم
 وآ بح ءارش ىلع الجر قفاو لجرك ثلاتلا هجولاو .يناتلاو لوالا جوزلا
 ىلع دهشا مث رمتب ابح وأ بحب رمت وأ نيكوكمب كوكملا هدنع نم رمت
 يق انلوق اذهف لاق مارح ةريرسلا ق عيب اضيأ اذهف .مهاردب هدب هل هسفن

 .رايخلا عيب

 نب دمحا نب ديعس يقتلا ملاعلا خيشلا نع ةيشاحلا نم : ةلأسم

 نيملسملا ةفاك كتمالسب هتنا عفن كيلع مالس هتنا همحر حلاص نب دمحم
 رايخلا عيب ةفرعم يق هيف تنأ ام ينفرعي نأ خيشلا انديس لضف نم دارملا
 هعاب وأ هب تيلب كنأ ول هيف يذلا فالتخالا عم هيف لمعلا ىلع عقي امو

 نوكي اتبات هاري لوقي نم لوق ىلع كلذكو ال مأ هيف لخدت كيدي ىلع دحا
 تام نا كلذكو .يرتشملا نود عئابلل مأ عئابلاو يرتشملل هيف رايخلا
 ملو رايخلا ةدم تضقنا نا كلذكو .ال ما ةجح هيف رخالل نوكي امهدحا
 عيب نا تقرع يذلا باوجلا .ال مآ رايخ هيف عئابلل نوكيا ادقلا عقي

 نمل رايخلاو .نيملسملا لوق يق تدجوام ىلع هيف لخدا اناو زئاج رايخلا
 لاق .فالتخا هيفف رايخلا هل يذلا تام ناو نيعيابتملا نم رايخلا هل لعج

 امك رايخلا ةترولل ضعب لاقو .رايخ هتترول سيلو .عيبلا تبتي ضعب
 دقف عيبلا ضقنب ةدملا تضقنا نأو تيملا لام ةترولل ناو عئابلل انفصو

 )١(. ةفرعملا فيعض ينإف نيملسملا لسو ملعأ هتناو عيبلا تبت

 فلؤملا نع نيرخاتملا نع رايخلا عيبب قلعتي سيفن ثحب باتكلا رخآ نم ضرقلا باب قو )١(
 .ءاملعلا ضعي هداز
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 رايخلا عيب عويبملاو نوهرملا لاملا عيب يق باب
 روضحو ةخسن ق و كلذ دعبو هه اردلا لوق

 كلذ عيمج ماكحأو مهاردلا

 نب ديعس مساقلا ابأ لضفألا عدولا هيقفلا يقتلا لجألا خيشلا تلأس
 اعيب الام عيبي لجر نع .هنا هظفح حلاص نب دمحم نب دمحأ شيرق
 مدقتم نهر عويبملا لاملا قو .مهاردلا نم اذكو اذكب رخآ لجر ىلع اعطقنم
 مث .ةدم ىلا رايخلا عيب ًاعويبم لاملا نوكي وأ عطقلا ىرتشم فالخ لجرل
 نوكت نا ىرتا هيف ةمدقتملا مهاردلا نوكت نم ىلع اعطق هعاب لاملا بر نأ

 هدنع اهعطقيو .اهيلع يرتشملا هبساحيو عئابلا ىلع مهاردلا كلت
 يرتشملا ىلع نوكت وا مهيلا اهعفدي هنا ىتح رايخلا وأ نهرلا بحاصل
 وأ ارايخ كلذ ناك عيبلا هل مدقت يذلاو .هدي يق لاملا نوكي نم ىلا اهميلست
 لاقو .يرتشمالو عئابلا فلتخا اذإ كلذ يف مكحلا نوكي فيك وأ انهر

 لبال يرتشملا لاقو ةلماك يلا اهعفدت نا ديرا مهرد فلاب يلام كتعب عئابلا
 كنم هتيرش يذلا لاملا ىلع نالف نكلو تركذ دق امك مهرد فلأب تيرتشا
 ةلضافلا مهرد ةئامسمخ الا نمتلا نم كيلا ملسا ال انأف مهرد ةئامسمخ

 تعب تنك يذلا نالف ىلا اهملسا نأ ديرأ .ةيناتلا مهرد ةئامسمخلاو كل

 هدي نم لاملا كفأ ىتح تيكو تيك ةدم ىلا هدي يق هتنهر وأ ارايخ لاملا هيلع
 عيبب املاع يرتشملا ناك امهنيب مكحلا ىرت فيك هدنع نم هلصخأ وأ

 الو امهب املاع نكي مل وأ نهرملا لاملا كلذ وا لاملا كلذ يف مدقتملا رايخلا
 نم رئاصبلا يوذ دنع ماكحألا ق قرف امهنيب وأ ءاوس كلذ لكأ امهدحأب
 نم ناكام خسن مدقت ناك اذإ هنا هنلا هظفح هيقفلا يل لاقف .ماكحلا

 رايخلا بحاصل عئابلا ىلع تبت عيبلا لبق عويبملا لاملا كلذ يف تاعويبلا
 عفدي نا عطقلاب يرتشملا ىلع بجوو .مهارد نم امهل ناكام نهرتسملا وأ
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 عطق ىلع ايضارتيو اقفتي ملام ىلع هنم اهبلط اذإ ةلماك همهارد عئابلا ىلا

 ىلا اهملسيل عفدي نا عطقلل يرتشملا دي يف اهكرتو ،مهاردلا ضعب
 خسني مل عيبلا دارأ امدنع عئابلا ناك ناو .رايخلا بحاصل وأ نهرتسلا

 ىلع عابو اهريغو رايخلا نم ةمدقتملا نم عويبلا كلت عطقلا عيبي نا لبق
 مهرد ةئامسمخ لاملا ىلعو .اعطقنم اعيب مهرد فلأب لاملا عيمج اذه
 ةئامسمخلا عئابلا ىلا ملسي نأ عطقلل يرتشملا مزلي امناف .ًانهر وأ ارايخ
 اذه يق هل يذلا رايخلا عاب عئابلا ناك ناو .كلذ ربغ ال هل ةبقعتملا مهردلا

 ىلع سيلف .مهرد فلأب لاملا اذه يف هل ىقبام عاب وأ مهرد فلأي لاملا

 فلالا هيلع عئابلا ىلا عفدي نأ يرتشملا مزليو يرتشملل ءىش عئابلا
 مزلبالو يرتشملا ىلعف ةمدقتم عويب نم كلذ ق ناك امو .ةلماك مهردلا

 .باوصلاب ملعأ هللاو دارآو كلذ ءاش ىتم يدفي نأ هيلعو . ءىش هل عئابلا

 نا لبق نهترملا هعاب اذإ نهرلا يف فلتخا دقف نهرلا يق اما هربغ لاق

 كلذ هنع دجوي نممو .هيف عيبلا زوجيال لاق نم لاق هقح نهترملا ق وتسي
 قوتسا ىتم فوقوم عيبل ا نا لاق نم لاقو . هللا همحر بوبحم نيب دمحم

 هقح الا نهترملل سنلو عيبلا زوجي لاق نم لاقو .عيبلا تبت هقح نهترملا
 لصت مل ةلاح تءاجو هقح هنلا لصب مل ناو عيبلا مت هقح هللا راص ناف

 .هب قحا ناكو هنهر ىلا عجر عيبلا متأ نكي ملو .هوجولا نم هجوب هقح ىلا

 ليق هقح نهترملا يوي نا الإ لاملا بر نم نهرلا عيب زوجيال ينبجعيو

 .لاملا عيبب نهترملا نذإب وأ عيبلا

 لاملا يو عطقلا عيب لجرل الام عاب نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 .له عيبلا دنع اهل اطرتشي ملو اهب ناملاع امهو رايخ عيب ةعايم ةلخن

 ةلخنلا لجأل لاملا اذه عئابلا ضقن نا تيأرأ .كلذ دارأ اذإ ضقنلا امهدحأل

 اهلصا نوكيو لاملا نم ةجراخ ةلخنلا هذه ن وكت نا يرتشملا ىضرو

 تضقن عيبلا يف اهالخدا اذا باوجلا .ةجح كلذ دعب عئابلل له عئايلل
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 .ملعأ هتناو ضقن الف عيبلا نم اهاجرخا ناو
 نب دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ هيقفلا خيشلا هنع لئس اممو : ةلأسم

 لاملا بحاص ناو رايخلا عيبب لام هديب نميف هللا همحر يلاعسلا دشار
 ملسي ملو هسفنل نمتلا قوتساو هريغ ىلع هعابو لاملا نم عيبلا خسف

 هل ةرمتلاو رايخلا هديب يذلا لاملاو .دساف لطاب خسف اذه باوجلا .ائش

 خسفلا نوكيو رايخلا يرتشملا ىضر وأ نمثلا ءافوب الا خسفلا متيالو
 .ملعأ هتناو كلذ دعب

 حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس ىقتلا هيقفلا خيشلا نع : ةلاسم

 دق اهترمتو رايخلا عيب ةعويبملا لخنلا يق ءادفلا عقو اذإ اماو هتنا همحر

 عئابلل ىهف ةكردم ريغ تناك ناو اهناولأب تفرع اذإ ىرتشملل ىهف تكردا
 وهف كردأ ام ناق كردمب سيلام اهنمو كردم وهام اهنم ةفلتخم تناك ناو
 عقو اذإو هربغ لاق .ملعأ هللاو عئابلل وهف كاردالا هيف عقي ملامو يرتشملل
 كلتف تانيراق عيبس اهيف دجو ةلخن لكف لخنلا تعلطو لخنلا نم ادفلا

 عئابلل ىهف تانيراق عبس نم لقأ اهيف دجو ةلخن لكو يرتشملل ةرمتلا
 .ملعأ هللاو نوملسلا لاق اذكه يدافقلا

 ىلا هنم اباوج يحخملا دمحأ نب حاضو خيشلا طخب تدجو : ةلأسم

 .رايخلا عيب عوييمجلا لاملا نع هولأس نيح مدا لها نم كلام ينب خئاشم

 هيقفالو ملاع ريغ متلاس لاق .رايخ وأ عطقب ةيناث ةعيب هعاب دقو
 نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ خيشلا دنع ةلأسملا هذه ف ترضح ينكلو

 نم وكشي يبعانلا نب رذنم هيلا لصو دقو ىوزن ةيرقب هيقفلا حلاص
 هخسنو رايخلا عيب هعاب هلام ف هل ضرتعا دايز ينب خئاشم ضعب

 دمحم نب دمحأ رماف مهارد ميلست ريغب رايخلاب وأ عطقلاب هريغل هعابو
 ناف .همهارد ذخأي ىتح هلامب كسمتي نأ يبعانلا نب رذنم حلاص نب
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 ا ءىش اذهو هل يتلا مهاردلا در الا اهضقني الو .تباث ةعيب رايخلا عيبلا
 يحخملا رمع نب دمحم نب دمحا خيشلا كلذب تربخاف .همتن الو هزيجن

 هذه ىلعف .تام نأ ىلإ هيلع دمتعاو هبرسو لوقلا اذهب حرفف يرقنهلا

 مهاردو .همهارد ذخأي نأ ىلإ رايخلا عيبب هدي يف وه نمل لاق ةفصلا

 هيدفي ىتح ضقتنم ريغ هعيبو هيلا تملس نم ىلع عطقلاب يرتشملا
 .ةفرعملا ليلق ينإف نيملسملا لسو .ملعأ هتناو هبحاص

 ترضحا لاق يلاعسلا دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ عفر : ةلاسم

 نب هنادبع هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا رضح دقو ىوزن رقع دجسمب
 لهأ نم لجر هيلا رضحو هللا همحر يلؤمسلا رمع نب ميهاربإ نب دمحم
 لجاعلا اهقادص نع رايخلا عيبب هدي يق الام هتجوز يضقي نا ديري دلبلا
 عيبلا الو ءاضقلا هيف زوجي ال رايخلا عيب نا هللادبع خيشلا هل لاقف
 رايخلا هيف لعج يذلا لجألا ىلا هلاحب فوقوم وهو .هبحاص هليزيالو
 اذهف ةعامجلا نم دحأ الو هيف مهعم خيشلا لخدي ملو لجرلا عجرف
 .هتلا همحر هنع هظفحام

 هتلادبع نب كلام هنع هلأس امم حلاص نب دمحأ نب ديعس نع : ةلاسم

 ريغب هخسف زوجي رايخلا عيب يف هيقفلا لوقيام ينافضفلا رمع نب
 اماتيا فلخو يرتشملا وأ عئابلا تام نا تيأرأ تلق .ال مأ مهاردلا ميلست
 لهو مهاردلا ملسي نم ىلا هلام ادف لاملا بحاص داراف .ليكو الو ىصو الب

 يرتشملا ناك نا تيأرأ .ال ما مهطرش يف ناك مهنيب الام عئابلا ةثرول
 ادقلا لاملا بحاص دارأو هدعب وآ تاينلا نود ىلا دادحلا دعب نم ىرتشا

 هيلع انكردا يذلا باوجلا .ةدئاف حصت مل هنا ثيح يرتشملا لبقي ملو

 روضح دعبالإ رايخلا عيب خسف نوكيال هنا نولمعي اوناك هبو انباحصأ
 ءادف عئابلا ينعأ لاملا بحاص دارا ناو .طرش كلذ يف نكي مل ولو مهاردلا
 ملسيو نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا دي ىلع هضقن يرتشملا تام دقو هلام
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 يف هل ةجحالق لغتسي مل و آ لغتسا دق يرتشملا ناك مهاردلا رضحا اذإ

 .عرشلا ناينب باتك ىلا عجر .ملعأ هللاو كلذ
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 رايخلا عيب يف باب
 وأ عيبلل اهضرع وأ اهيف انبف ةدم ىلإ رايخلاب هنا ىلع اضرأ ذخأ نمو

 .همزل دقو عيبلاب هنم اضر اذه لك ىلعف هسبلف ابوت وأ اهبكرف ةباد
 اهيف دري ملو اهنم رايخلا اهيف اهل لعج يتلا ةدملا تضقنا اذإ كلذكو

 ةيراج تناك ناو ةدملا يف عيبلا ضقن هنأ حصي نأ الإ همزل دقف .عيبلا

 اهرقع هيلعف .اهضري ملو اهيطو نا لاق نم لاقو .هتمزل دقف اهيطوف
 بحأ لوألا يرلاو هيلع نكي مل هقدصي مل ناو .عئابلا هقدص نا اهدريو

 .ىلا

 لتم اناويح لجر ىلع عاب لجر نع لئسو رخآ باتك نمو : ةلأسم
 وأ ارعش وأ افوص اهنم زجف مايأ ةتالت ىلإ رايخلاب هنا ىلع شبك وأ ةاش
 .هتمزل دقو اهدر هل سيل نأ يدنع لاق .هبجعت مل اذإ اهدر هل له اهبلح

 اقفتا اذإ رعبلاو ربولاو بلحلا نم اهنم لغتسا ام دري نأ هيلعف هل تلق
 ليقتسملا نود هل وهو كلذ در هيلع سيل نأ يعم لاق .ال مأ ةلاقالا ىلع

 فوصلاو رعشلا زجو بلح نيح هنأل ينات عيب ةلاقالاو نامضلاب ةلغلاو
 .ينات عيب كلذ دعب هنم ةلاقالاف ذئنيح هل الام ناكو عيبلاب ىضر وهو

 تلغاف مايأ ةتالث رايخ ىلع ةيراج ىرتشا لجر نع لئسو : ةلأسم
 وه اهلمعتسا نا هنا يدنع لاق .ةلغلا در هيلع اهدر دارأ مت ةلغ هيلع

 رظني نأ ىلع عقو ءارشلا ناك نإف .عيبلا همزل دقف عئابلا نم نذإ الب كلذب

 عم اهدر هيلعف هبجعي ملف عئابلا كلذب هل نذاو اهترثكو اهتلق نم اهتلغ
 .ةعنصلاو ةشيعملا يق اهتارادم رظني نا ىلع عقو ءارشلا ناك ناو ةلقلا
 .كلذ يف رجأ همزلي نأ ينبجعي الف عئابلا كلذب هل نذأو .ارجأ كلذل ناكو

 كدنع جرخي لهف هل ليق .ررض مايأ ةتالت قوف ناويحلا يف رايخلا لاقو
 تقلت نا هيلع اهنامض توبثل رايخلا ةدم يق اهنم لغتساام هل ن وكي نا
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 وهو كلذ يدنع دعبيال لاق يرتشملا ىلع اهتنؤمو اهتقفن توبثلو هدي يق

 لاح يف هيلع قفتاام ردقب اهتلغ نم قحتسي نأ يدنع نسحيو نسح
 .لضفلا دربو ةدملا

 ةثالث رايخلاب هنا ىلع ائيش ىرتشا لجر نع ديعس ويأ لاق : ةلأسم

 لاق .رايخلا اوثربف هل ناك امك رايخلا ةثرولل له ثالثلا لبق تامف مايأ

 لاق نم لاقو .مايألا ةيقب يف رايخلا مهل لاق نم لاق هيف فلتخي هنا يعم

 دق عيبلا نوكيو رايخلا عطقنيف هل تلق .رايخلا عطقنا دقو مهل رايخ ال
 اذإ هنا ىعم لاق .ءىش ةترولل سيلو عئابلا ىلع عيبلا دري وأ بجو

 مهل الو ةجح مهيلع عئابلل سيلو مهيلع عيبلا تبت مهنع رايخلا عطقنا
 .عييلا در ق هيلع

 يرتشملاو يبوتلا عيبي لجرلا نع هتلأسو هتادبع يبأ نع : ةلأسم

 تلق .معن لاق اذه زوجيأ ةرشعل ذخأ ءاش امهيأ مايأ ةتالت رايخلاب امهيف

 تلق دحاولا نمث نمضي لاق نمضي مك هدنع اكلهف اعيمج امهب بهذ اذإف

 نوكيفأ تلق .يقابلا دريو نمتلاب هل وه لاق رخآلا ىقبو امهدحا كله اذإف

 ريغت نإف تلق .معن لاق لوألا نمث نمض دق هنأل انيمأ نيمأ يقابلا يق
 هل وه لاق دحأ لمع ربغ نم وأ هربغ لمع وأ هلمع نم بيعي هدنع امهدحأ

 مهارد ةرشعب امهدحأ نابوت ناك نإف يقابلا دريو هلك نمتلاب مزال
 هيف ثدحأ امهيا كل تفصوام ىلع وهف ءاش امهيأ ذخايأ ةسمخب رخآلاو

 كله ناف تلق .انيمأ رخآلا ف ناكو هب ىمس يذلا نمتلاب همزل ائيش
 باوثأ ةتالت تناك نإف تلق .امهنم دحاو لك نمت فصن هيلعف لاق اعيمج

 هيلع ناك الوأ كله نهيأو .نهنم دحاو لك نمت هيلعف .اعيمج تكلهف
 لأس اممو هيلا ةفاضالاو باتكلا ربغ نم ىضقنا .هب ىمس يذلا نمتلا

 انتفأ ميهاربإ نب دمحم نب هةنادبع خيشلا رمع نب هتنادبع نب كلام هنع

 دي يي لاملا ناك مث رايخلا عيب تالخن ةتالت لجر ىلع عاب لجر يق هتنا كمحر
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 نم لاملاو اماتيأ فلخو عيبلا خسفي ملو عئابلا لتقو هتنا ءاشام ىرتشملا
 كلذ ىلع ىضمو اهجوزت دق ناك ةأرما ىلا يرتشملا هلازأ عئابلا لتق ام دعب

 نم ىرتشا يذلا لجرلا ىلع لوتقملا نبا عفرو نينس رشع نم اوحن نونس
 ىلع بجي مولعم لجا عيبلل حصي ملو هريغ دي يق وهو لاملاب هل رقأف هيبأ
 عيب توبت يف تفرع يذلا باوجلا .ال مأ رارقالا اذهب لاملا صالخ ىرتشملا
 يذلا عئابلا تام اذإ ضعب لاقف فالتخا عئابلا تام اذإ هضقنو رايخلا

 ام لثم رايخلا ثراولل ضعب لاقو ثراولل ةجح الو عيبلا تبث رايخلا هل
 وأ لاملا صالخ رخآلا لوقلا ىلع هيلعف يرتشملا هلازا اذإف تيملل ناك
 اذه تيأرأ تلق .ملعأ تلاو ثراولل ةجح ال لوألا لوقلا ىلعو تراولل هآو رش

 ملس هنأ اعداو ةأرملا ىلع عفر لخنلا صالخب مكاحلا هذخأ يذلا لجرلا
 نوتالتو ةتس ىهو لخنلا هب ىرتشا يتلا مهاردلاف لخنلا هذه اهيلا

 هتجوز تناك اهنأ رقم وهو .هيلع قادصب اهل لاملا نا ةأرملا تلاقو .امهرد
 لوقلا وأ .اهدي قام ىلع اهلوق لوقلا نوكيأ ةدملا هذه لوط اهدي يق لاملاو
 يذلا باوجلا .كلذ يل حرشاف هل وأ رخآلل اهلام ناك نإ وه همزليامو هلوق

 لاملا اهعياب ناك نإف .هنيمي عم لجرلا لوق لوقلا نأ ملعأ هتناو يدنع
 رظنيف الإو اهل اضيأ لاملاف .مهاردب لاملا اهاضق ناك ناو اهلام لاملاف

 كلتب اهيلا ملس امنا ناك نا هب يضقي هجو يأ ىلع اهيلإ لاملا ميلست
 .باوجلا ىضقنا .ملعأ هتناو اهل اتابت كانه ىرا الف مهاردلا

 نأ ريغب هخسف زوجي له رايخلا عيب يق هتنا كمحر انتفأ : ةلأسم

 عئابلا تام نا تيأرأ تلق اهميلستو مهاردلاب الإ خسفي الوأ مهارد ملسي

 هلام ءادف لاملا بحاص داراو ليكو الو ىصو الب اماتيا فلخو .يرتشملا وا

 مل مأ مهطرش يف ناك مهيبأل ام عئابلا ةنرول لهو .مهاردلا ملسي نم ىا
 داراو هدعب وأ تاينلا نود ىلا دادجلا نم ىرتشا يرتشملا نأ ول تيأرأ نكب

 مزلي ةدئاف هل لصحت مل هنا ثيح يرتشملا لبقي ملو ادفلا لاملا بحاص
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 .حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ددعس نم باوجلا .ال مأ هيأر ريغي ادفلا

 عيب خسف نوكيال هنا نولمعي اوناك هبو انباحصأ هيلع انكردأ يذلا

 دارأ اذإ امأو اطرش كلذ يف نكي مل ولو مهاردلا روضح دعب الإ رايخلا
 ةعامج وأ مكاحلا دي ىلع هضقن يرتشملا تام دقو هلام ءادف عئابلا

 ضقن راتخي نأ هل عئابلاو مكاحلا هاري نم ىلا مهاردلا ملسو نيملسملا
 مل وأ لاملا لغتسا دق يرتشملا ناك مهاردلا رضحا دارأام تقو يأ يف هلام

 .هباوج ىضقنا .ملعأ هتناو كلذ ي هل ةجح ال هلغتسي

 ةثالث رايخ ىلع ةباد ةخسن ةيراج ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 يعم لاق كلذ هل له .رايخلا مايأ يف اهدر دارأف ثداح بيع اهب رهظف مايآ
 ىنعم ق بيعلا شرأ اهصقن ام دريو .رايخلا مايأ يف اهدر هل نا هبشي هنا
 الإ اهدر هل سيل هنا لوقلا يناعم يف هبشي دقو .مايألا يف هل رايخلا توبت

 بيرق هانعم تبث نا لوقلا اذه ىنعم ىلع مايألا يف .اهدر راتخا نإ هيأرب
 هيلع تبت اهدر ربتخي ملو هيلع تبت اربي مل ناو .اهدر هل ناك بيعلا نم
 اهدر هل له بيعلا كلذ اهب وه لعف نإف هل تلق .رايخلا ماي ضقنا اذإ
 تبت هكلم يق الإ هلعفي ال ائيش اهيف لعف اذا هنا يدنع لاق .بيعلا شراو
 رايخلا مايا يف ةمألا اطو نإف هل تلق .ارايخ كلذ ناكو .يدنع كلذ هيلع
 يدنع هبشيف مكحلا رهاظ ىنعم ق امأ لاق .عيبلاب هنم ىضر كلذ نوكيا
 ىنعم يف هنا ىعمو .هداقتعاب الإ نوكي الف مزاللا ىنعم ق اماو .رايخلا
 عقوم عقي هنا لوقلا ضعب يفف فالتخالا ىنعم مكحلا رهاظ يق ةلأسملا

 .اهيطو .هيلع دسفيو اضرلا عقوم عقيال هنا لوقلا ضعب يقو .ءاضرلا
 نإف هل تلق .هل اكلم تناكو اهأاطب ملو اهكلم مكحلاب عيبلا هيلع تبت ناو
 نم لوق ىلع اهدرف ىطولا اذه دعب ضري ملو رايخلا كلذ تقو ىضقنا
 .رقعلا توبث ىنعم يدنع هبشي لاق .ىطولا رقع هيلع له .كلذ لوقي

 نم اهل ثداحلا بيعلا نم ةيوبالا اهدر هل سيل نا لوقي نم لوق ىلعف

٢٦٢٧٢



 مايأ ف اهدر راتخا دقو .رايخلا مايأ ىضقنا ىتح ري ملف هلعف ربغ

 هل له مايأ ةرشع دعب الإ بيعلا ربي ملو دعب مئاق بيعلا نا الا رايخلا
 مايأ قف اهدر راتخا نا هل درلاب لوقي نم لوق ىلع هنا يعم لاق .كلذ
 ناق تلق .كلذ هل ناك مايألا تلواطت ولو كلذ دعي اهدرو تارب مت رايخلا

 ةلغلا نأ يعم لاق بيعلا نم ربت نا لبق نم ةلغلا نوكت نمل ةلغ تلغا

 ىنعمل هدي ي تناك امناو اهدر راتخا دق ناكو رايخلاب درلا تبت اذإ اهبرل
 يعم لاق .اهدري ىتح اهقلعو اهب مايقلا هيلعف هل تلق أربت ىتح بيعلا
 .كلذ انعم تبت اذإ ءانعلا ردقب ةلغلا نم يدنع هل ناك هدي ق تناك اذا هنا
 لاق .بيعلا اربي نا لبق رايخلا مايأ ءاضقنا دعب هدي يف تتام نإف هل تلق

 .هدي يف ةنهترم اهنأل هلام ف تناك اعونمم ناك اذإ هنا يعم

 مث كلذب ارراقتو اعيب لجرل عاب لجر نعو نسحلا يبأ نعو : ةلأسم
 عيبلا هدي يف ناك نم لوق رايخلا يف لوقلا لاقف امهنيب اميف رايخلا ايعادت
 ناعيابتي نيعيبلاب كلذ نم نمتلا اركانتو اعيابت نيعيبلاب كلذ ساقو
 يناث طرش رايخلا نا انعم يذلا ملعأ هتنا لاق هريغ نمو .نمتلا ناركانتيو
 .ىعدم هبحاصو

 هعاب مت مايأ ةتالث ىلإ رايخلاب هنا ىلع هارتشا نا تيأرأ تلق : ةلأسم
 حبرلا موق لاقف كلذ يف انباحصا فلتخا لاق حبرلا نوكي نمل ثالتلا يق

 ريخألل حيرلا نا هتنادبع وبأ لاقو .هب ضري ملو هعاب يرتشملا نأل عئابلل
 .همزل دقف عيبلا ىلع هضرع امل هنأل يرتشملا

 رايخ هيف هل هريغ وأ ًابوت ىرتشا نمو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 لوألل حبرلاف هيضر نكي مل نإو .هل حبرلاف هيضر دق ناك ناف هعاب مت
 .هب ىضري ىتح هعيبي نا هل يغبني الو

 راهنلا فاصنا ىلإ ابوث لجر نم عاتبا نمع لئسو هريغ نمو : ةلأسم
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 مل ناك ناو .هل حبرلاف هيضر دق ناك نا لاق هعيب داراف حبر هل ضرعف

 لاق هريغ نمو بوتلا بحاصل حبرلاف هعاب ناك نإف .هعيبي الف ضري
 رقأو هضري مل هنأ هسفن يقو هعاب اذإ امأو .عيبلل هضرع وأ هعاب اذإ اذهو

 نمثلا ذخأ ءاش ناو لوألا نمتلا ذخأ ءاش نإ رايخلا عئابلل ناك كلذب

 .رخآلا

 مايأ ةتالث ىلا طرشب ادبع لجر نم ىرتشا لجر نع لئس : ةلأسم

 يف تام يذلا لام نم وهف تامف نمتلا عطق نا لاق .طرشلا كلذ يف تامف
 .عئابلا لام نم وهف نمتلا عطقي مل ناو .هدي

 عيبلا ىلع هضرعف رايخلا عيب هدي يف ناك نميف فلتخا ليقو : ةلاسم
 نأ الإ هنم ىضر كلذ نوكي ال لاق نم لاقو هنم ىضر كلذ نأ لاق نم لاقف

 هنم ىضر وهف هعاب نا اماو .ضرعلا كلذ دنع هيضر دق هنا ىوني

 اضر عيبلا بجوي الف هب ضري مل اذإ هنا ليق دقو لاق هريغ نمو .عيبلاب
 فلتخاو رخآلاو لوألا نمتلا يف رايخلا عئابللو ببسب هل سيلام عاب دقو
 هيطو لاق نم لاقو .هل ىهو ىضر اهايإ هيطو لاق نم لاقف ةمألا يطو يف
 .اهبحاص ىلع در ىهو اهيطو دسف دقو ثدح اهايأ

 نم لاقف بيعلا رهظ مت ةيراجلا يرتشملا ىطو اذإ كلذكو : ةلأسم

 لاق نم لاقو اركب تناك نا ضاضتقف الإ اهصقنام دريو اهدرب نا هل لاق

 بيعلاب اهدريو يطولا اهصقني الف بيثلا اماو ركبلا يف رشعلا فصن دري
 ىلع هل سيلف اهيطو اذإ لاق نم لاقو .بيعلا شرا ذخأو اهكسما ءاش ناو
 .ذخان هبو انيأر كلذو .بيعلا شرأ هلو اهدري نأ لاح

 طرتشاو ابوث عاتبا لجر نع يرصبلا ابوبحم تلاسو : ةلأسم
 نملف حبرب هعابف لجألا لبق حبر هل ضرعف راهنلا فصن ىلإ رايخلا
 ناو .هل حبرلاو عيبلا هل زاج بوثلاب ىضر دق هربمض ناك نا لاق .حبرلا
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 هنأ لجأ نم ءارقفلل حبرلا مشاه لاقو .لوألل حبرلاف هذخأ ىلع رمضي مل

 نم مهنمو .رايخلا بهذو نامض يق راص عيبلا ىلع بوثلا ضرع نيح
 .هل حبرلاف بوتلا همزل اذإ لوقي

 يل لاقو اجوتن اسرف لجر نم ىرتشا لجر نعو راثآلا نمو : ةلأسم
 سرفلا تجتنف معن لاقف اهتذخا دقو .ناضمر رهش فصن ىلإ اهيف رايخلا
 ال لجرلا لاقو .كمهارد ذخف تجتن دق سرفلا نا لاقف رهشلا فصن ق
 الف عبات اهعم راص دق اذإف جوتن ىهو كل اهتعب امنا لاق يتباد الإ ديرأ
 نا ىراف اهتذخا دقو رايخلا يل تلعجو .اهتيرتشا دق يرتشملا لاقف اهعييا

 .تفصوام ىلع زئاج عيبلا

 ةثالث رايخلاب هنا ىلع ًاراد ىرتشا نم رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 ءاضقنا لبق ةعفشلاب اهذخاف هلعل رادلا هذه اهعفشت اراد ىرتشاف مايأ

 ذخأ نم لك كلذكو هيلع تبت دقو .عيبلاب هنم ىضر وهف تالتلا لجأ
 ةباد وأ عيبلل اهضرع وأ ضرألا ف ىنبف ةدم ىلا رايخلاب هنا ىلع اضرا
 هريغ نمو .همزل دقو عيبلاب هنم ىضر كلذ لكف هسبلف ابوت وأ اهبكرف
 هعاب ولو ضعب لاقو هعيبي ىتح هضرع اذإ عيبلا همزليال ضعب لاقو
 عجر .ملعأ هتناو هيضر نكي ملام ةدملا ق ناك اذإ عئابلل نمثلاو همزليال هنا
 دري ملو اهيف رايخلا هل لعج يتلا ةدملا تضقنا اذإ كلذكو .عماجلا ىلإ
 ةيراج تناك ناو ةدملا ف عيبلا ضقن هنأ حصي نأ الإ همزل دقف عيبلا اهيف

 نا اهرقع هيلعف ضرت ملو اهيطو نا لاق نم لاقو هتمزل دقف اهيطوف
 نا ليقو .ىلا بحأ لوألا يأرلاو هيلع نكي مل هقدصي مل ناو .عئابلا هقدص
 وه امنا رايخلا ناك اذإ و كلذب همزلي مل هيلإ رظن وأ اهجرف سمو طي مل
 رايخلا هل يذلا تام ناو .رخآلل سيلو لعج نمل وهف يرتشمللو عئابلل

 وهو كلذ ثرويال لاق نم لاقو .هل ناكام لتم هتترول لاق نم لاقف ةدملا ق

 يف هدر املف دبعلا يف يرتشملل رايخلا ناك ناو .اندنع وهو لوقلا رثكأ
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 تام ناو .يرتشملا لوق كلذ ق لوقلاق .هدنع سيل هنأ عئابلا هركنأ ةدملا

 يرتشملا دي يف ةدملا هذه يف تام ناو همزل دقف هل رايخلاو يرتشملا دي يق
 ءاهقف ضعب لاقو .هيلع نامضال مهنم لاق نم لاقف .عئابلل رايخلاو

 ثيح دبعلا ةميق يرتشملا ىلع اضيأ مهنم لاق نم لاقو .اضيأ كلذ انموق
 عم ضرم رايخلا مايأ ي دبعلا يف عقو ناو .الف نمتلا اماو هدي يف تام
 دعبف هدر راتخا ناو عيبلا همزل دقف هراتخا ناف ةيانج ىنج وأ يرتشملا

 هدي يف هباصا يذلا بيعلاو ضرملا نم ربيو ةيانجلا كلت نم هصلخي نا
 .هلام نمق كلذب تام ناو

 يف مايأ ةتالت عويبلا يق رايخلا يف ددملا نأ ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 نم نمؤي ال هنال كلذ نم رثكأ ةدملا نوكتالو ناويحلاو لوصألاو ضورعلا
 .لاملا ىلع تداوحلا

 عويبلا نمو .خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 عيب هناف تقؤم تقو الب رايخلا هل نا ىلع ائيش يرتشي نم ةضقتنملا

 عئابللو يرتشملل رايخلا لعجو .اعيب لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 فلتف يرتشملل رايخلا ناك نا لاق .ةدملا ق عيبلا كلذ فلتف مايأ ةتالت ىلا

 دي يف عيبلا كلذ فلتف عئابلل رايخلا ناك ناو .نمثلا هيلعف هدي يق عيبلا
 هلو هدي يف فلت ناو .هعاب موي هنمت ال فلت موي هتميق هل ناك يرتشملا
 لجألا ف يرتشملا تامف يرتشملل رايخلا ناك ناو ءىش هل نكي مل رايخلا

 نال رايخ كلذ يف هتثرول سيلو هيلع تبث دقف رايخلا هيف هل لعج يذلا
 .ثروي ال عيبلا نا امك ثرويال رايخلا
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 نازيملاو لايكملا هيلع نميف باب
 فلس هيلع ناك نم ىلع لايكملاو نازيملا هنع هنلا يضر هتنادبع وبأ لاق

 نازيملاو لايكملا هيلعف ماعطلل عئابلا امأو .هبحاص هيفوي ىتح نيدو
 الامج ىرتكا نم لاقو .هيلا .هعفديو هنم يرتشملل هليكي وأ هنزي ىتح
 يرتكملا ىلعف مهرد اذكو اذكب راهبلا نزو باسح ىلع ائيش هل لمحي
 ىلع كلذ سيلف هليك وأ هل هلمحام نزو افرعي ىتح لايكملا وأ نافقلا
 .يرتكملا

 ىلع عيبلاو لالدلاو نازولاو لايكملا ءارك نا ليق لاقو : ةلاسم
 .لالدلا لتم عيبلاو .عئابلا

 هقح لجرلل نزي ىتح هب يتأي قحلا هيلع يذلا ىلع نازيملا : ةلأسم
 عاب اذإو اضيأ فلسلا هيلع يذلا ىلع لايكملاو .رجأب الإ هدجي مل ولو
 .نازيملا هيلعف هفلسا اذإ و لايكملا هيلعف ارمت وأ ابح لجرلا

 عئابلا ىلع ليكلاو هوركم نازيملاو لايكملا ةراجا لاقو : ةلأسم
 عئابلا هرمأ ولو هسفنل ليكي نا لجرلل هركأ لاقو يرتشملا ىلع نزولاو
 .هوركم كلذف

 عئابلا ىلع عيبلاو لالدلاو نازولاو لايكملا أرك نا لاقو : ةلأسم

 .لالدلا لتم عيبلاو

 لاقو مهارد لجرل هيلع لجر نع لئسو ديعس يبا نع هلعل : ةلأسم
 هقح هل نزي نأ هيلع لاقف ائيش اهنم ذخاي نا ىبأف كقح اهنم يقوتسا
 هل لاقف ضورعلا نم ءىش ناك نا كلذكو هل ليق .همهارد نم هل هزيميو

 هلام نم وه عيبي نا هيلع لاق .ىباف ةميقلاب اهنم ذخ وأ كقح ذخو اهعب
 .هقح هيلا ملسيو
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 ةلالد ليكلا انل فواف ىلاعت هللا لوق قو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 .رجاب ولو عئابلا ىلع ليكلا نا ىلع
 اتئامو فلأ ركلا نا شيرق نب دبعس نع خايشألا باتك نم : ةلاسم

 .كوكم
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 لايكملاو ليكلا باب
 ةقيفر ةزمغ زمغي لاق بحلا ليك يف ريشب نع مشاه نع دايز وبأ لاق

 اليك طرتشيو ماعطلا يرتشي لجرلا نع نسحلا لئس هيلع بلجي من
 طرتشاو .لماعلا نم تيرتشا اذإ لاقف عاب اذإ هب ليكي يذلا ليكلا نم يقوأ

 تعب اذإف .كطرش كلف هفكي راشاو اذكو اذكه نيرجلا سأر نم ذخات نا كل

 نب تلاس عيبرلا لاقو .كيلعف صقن امو .كلف داز امف ليكلا فواف

 ثالت اهداعاف هيلع اهتدعا مت متخ ىتح نبققفطملل ليو لاقف هنع نيريس

 نوكي نا يلا بحاق ةدحاو ضرألا تناك نا لاقف ةداتق هلأسو لاق .تارم

 .اهعاصو اهليكف ضرأ لكف ناعاصلاو ناضرألا تفلتخا اذاو ادحاو لبكلا

 نكلو ال لاق ليكي نم ىلع بجاو وه له ليكلا يف زمهلا نعو : ةلأسم
 .هيلع بلجيو ةقفار ةبرض

 هل هعاب دق امنيبف هل بح نم رخآل ليكي لجر نع هتلاسو : ةلأسم
 ءانا ىلإ هئانا نم كوكملا ألم اذإ ناكف هربغ وآ فلس نم هيلع هلاكو

 وه نمو يرتشملل وه لاق وه نمل عيش هنم طقس قحلا بحاصو يرتشملا

 هل زوجب الق صقانو فقاو نيلاكيم ذاختا دحأل زوجي الو : ةلاسم

 .ليكلا قوي ناك نإ و .صقانب ىطعيو ديازب ذخأي نا

 زمغي ءافولاب اقحال لاق ليكلا نعو رفصألا باتك نمو : ةلأسم

 نميف تركذو نسحلا يبأ باوج نمو هريغ نمو .بلجيو ةقيفر ةزمغ
 ليكيف كسفنل لك يرتشملل عئابلا لوقيف ابح لجر دنع نم يرتشي
 يرتشملل لاك عئابلا نأ كلذكو .كوكملا ف بحلا زمغي زمغ الب هسفنل
 ىضرب ليكلا اذه ىلع كل ليكأ هل لاق مث بحلا زمغي نأ الب السرم هل لاكف

 تفصوام ىلعف .هذه دعب نم قح ىرتشملل مزلي له معن لاقف ليكلا اذهب
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 كلذ الإ هل سيلف .مهعيب كلذ ىلعو كلذب افورعم دلبلا لهأ ليك ناك ناف

 كلذ فرعي نمم يرتشملاو كوكملل زمغلاب افورعم دلبلا ليك ناك ناو
 كلذب ىضرو زمغ الب كل ليكأ ينأ ىلع كعيابأ انأ ينإ عئابلا هيلع طرشف
 نا زئاج كلذف كوكملا نوزمغي دلبلا لهأ نأ يرتشملا فرع دقو يرتشملا
 دلبلا لهأ ليك فرعيال دلبلا نع ابيرغ يرتشملا ناك نإ امأو .ىلاعت هتنا ءاش

 يف دوجوملا امأو .كلذ زاج زمغ الب هعياب مت دلبلا لهأ ليكب عئابلا هربخأو
 ءافولا ىلع سانلا ليك عبتي نأ عئابلل يغبنيو .ةقيفر ةزمغ اهنا راثآلا
 ةزمغ زمغي معن لاق هريغ نمو .ةقيفر ةزمغ ءافولاب اقحال رثألا يف اولاقو
 ليكلا يق دلبلا لهأ ةنس ىلع اقفتا نا هل كلذ نسحا هربغ لاق .بلحو ةقيفر

 فرعي امم كلذ ريغ ءىش ىلع اطراشتي نأ الإ سانلا نيب لمعلا اهيلع يتلا

 هعيابو ليكلا يف دلبلا لهأ ةنس افرع اذإ و تاباوجلا نمو .سأب الف
 هسفنل ليكي نأ هرمأي نا اماو .هنلا ءاش نإ كلذ زاج زمغ الب هئاضرب

 هيلع ليكلا نأ هربخي نأ الإ ليكلا ي يرتشملل ينعي الو عئابلا ىلع ليكلاف
 لايكم مهل دلبلا ناك اذاو تلق .كلذ زاج هسفنل ليكي نأ رخآلا ىضريو

 معنف .دلبلا لايكم الا نوكي له .لايكم اذكو اذك ىلع عيبلا عقوف فورعم

 شحاف مهلايكم دلبلا لهأ نوكي نأ الإ دلبلا لايكم ىلع الإ نوكي الف
 اذهو ليئاكملا ضعب اندلب يق امك ليكلا يف لدعلا نم جراخ شحاف مهليكو

 ىلع تبثي ليكلا ي روجلا ىرن الف ىوزن ينعي مهدلب ف نسحلا يبآ لوق
 مهتيأر ةشحاف ليئاكم انيلا عفرو هانيأر اميف مهانعم نأل سانلا
 زمغب سيل كلذف قالخ الو هل عرو ال نم زمغو ملظلا زمغ كوكملا نوزمقي
 بيطو مهاضر نع الإ سانلا ىلع انعم كلذ تبثي الف لدع ليك الو قيفر
 الإ نولماعتي سانلا نكي مل اذإو تلقو .باوصلاب ملعأ هتناو مهسفنأ

 باوجلا ىضم دق معنف دلبلا ةنس ىلع الإ نوكي له زمغ الب لسرملا ليكلاب

 يف ضقن نكي ملام مهعيبب فورعملاو دلبلا لايكم ىلع ليكلا هنا كلذ يق
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 ايضارتيف عئابلاو كلذب يرتشملا ملعيف ةلَي يبنلا عاص نع شحاف لايكملا
 ريباعت نا تدرأ اذإو تلق .كلذ زاج هناصقني امهتقرعم دعي كلذ ىلع

 .نيزاوملاو لايكملا رياعت فيك مأ تلق .ليكلاب وأ نزولاب وأ نزولاب الايكم
 شاملا وهو حنم بح نم ثلت الإ انمأ ةثالث هرايع هنأ انعمسف لايكملا اماف

 رياعم يق نزولا امأو ديعس يبأ ماكحأ ف دجوي كلذك رخآ عضوم يفو
 تلق .هنازوأو قتي نم ىلع رياعي وأ ةفورعملا نازوألا ىلع الإ سيلف نازوالا
 مل ولو .زئاج ريغ هنا هب قثي نم نازيم ىلع انازيم وأ الايكم ترياع اذإف
 انازيم كل رياعي اذه تيطعا نا كلذكو .زئاج ريغ هنأ ةقث الإ ةيالو نكي
 الف هي ذخايو كلذ هنم لبقي ىوتساو هرباع دق هنا كل لاقو هنازيم ىلع

 مرحيالو مارحلا لحتسيال ةقثلاو كلذ تدرا نا ةقث نازيم ىلع الا رياعي

 رطخلا كنع عدو هل زوجي امب الا لمعي الو تاهبشلا ذخاي الو لالحلا

 .باوصلاب ملعأ هلاو رفظلا ليبس نع لئاز هناف
 راركا ةرشع هيلع ةخسن هدنع يل ناك لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 نا مث .اعيمج اهانلتكاف هنيبو ينيب ارك نيرشع وهو انأ تيرتشاو ماعط
 ىتح كلذ هركا لاقف .يلع يتلا ةرشعلاب نيرشعلا نم يبيصن كل لاق

 هنم هتيرتشا وأ افلس اهيف هتفلسا تنك نا ةليك ةعيب لكل لاقي هنأل ليكي
 اذإ اهليكي الو اهذخاي نا ساب الف اضرق اهايا هتضرقا تنك نكلو ءارش
 نزولا لاق ةلزنملا هذه ناك نطقف تلق لتكأف تيرتشا اذإ امأف .تيضر
 دق نا ينربخأف مهاردب مهارد هنم تيرتشا فارصف تلق .ليكلا ةلزنمب

 لاق .ماعطلا صقني امك ادبأ صقنت ال مهاردلا نأ سأب ال لاق اهنزو
 .صقني ال ادبأ اضيأ زوجلا نأل هب سأب ال زوجلا ددع كلذكو

 عاب لجر نعو هللا همحر يلع نب ىسوم نع دجوي اممو : ةلأسم
 دملاو صقان هب عاب يذلا دملا نأ ملع ةدملا ترضح املف ةدم ىلا هلام اماعط

 ام ردق ىلع نمتلا نم مهل عضي نأ ىلا بحأ امف ةيراع هراعتسا هل نكي مل
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 .ليكلا نم مهصقن

 هنافرعي كوكم هعم ناك نمعو ير اوحلا يبآ باوج نمو : ةلأسم

 ًازرأ وأ ارمت وأ ابح لجر دنع نم يرتشي ناك اذإف تلثو كوكم لصي ادئاز
 زوجب له هملعي ملو .مهردب تارم تالت اذه ألم كدنع نم يرتشا لاقف

 هتيؤر زجت مل هارأ ولو اذكو اذك ديزي هنا هملعي ىتح اذه زوجي الف اذه

 وأ هتدايز فرعيال كوكمب ءاج نا تيأرأ .هناصقن وأ هتدايزب ملعي ىتح

 يقو زوجي له مهردب تارم تالت اذه ألم كنم ىرتشا لاقف حدقي هءاج

 دنزي هنأ فرعيالو هتدايز مك فرعنال ناك اذإف هعسي له دئ از هنا هسفن

 ناك اذا زئاج فازجلا عيب لتم اندنع اذهف دئاز هنأ نظي امناو ليئاكملا ىلع

 .نزولاو ليكلا نم وه مك هنافرعي الف ءارشلاب نيلهاج يرتشملاو عئابلا
 .افازج هعابف كلذ هابشأو رمت وآ فرظ بح ىلإ دصق اذإ كلذكو

 يذلا لاقف هريغ وأ فلس لبق نم لجر ىلع قح هل لجر نعو : ةلاسم
 بحاصل زوجي له كسفنل نز وأ كسفنل لك قحلا بحاصل قحلا هيلع
 بحاص رمأ كلذك ناك اذإف كلذ زوجب الف .هسفنل نزي وأ ليكي نأ قحلا

 ناو .كلذ نع باغو هيلع يذلا رضحي مل نا نزي وأ هل ليكي نم قحلا

 هسفنل ليكي نا زوجيال انلق امناو .رمألاب ىلوا وهف قحلا هيلع يذلا رضح
 اذإ زئاجف عويبلا نم فلسلا ربغ ق امأو .ةصاخ فلسلا ق هسفنل نزدالو

 ةقث ريغ لجرل قحلا هيلع يذلا لاق نا تيأرأ تلقو .قحلا هيلع يذلا هرمأ
 ناكو .قحلا هيلع يذلا زربي له ليكلا يقويال هلعلو هل لاكف نالفل لك

 قحلا هيلع ةروشم الو هيأر الب وأ هتورشم وأ قحلا بحاص يأرب ليكلا
 نإف تفصوام ىلعف .ليكلا فوي مل لاك يذلا ناك ناو هيلع يذلا أربي ال

 هنا ملعي ىتح قحلا هيلع يذلا ءىرب دقف قحلا بحاص يأرب كلذ ناك

 مل امهتم رومأملا ناكو قحلا بحاص يأر ريغب كلذ ناك ناو .ائيش هصقنا
 يذلا رب دقف كلذ ىلع هنمأيو مهتم ريغ ناك ناو قحلا هيلع يذلا أربي
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 .هصقنا هنا ملعي ىتح قحلا هيلع

 نع ميهاربأ نب دمحم هةادبع يبأ خيشلا طخ نم ةلوقنم : ةلأسم

 اكوكم هريغ وأ ابح هل عيبي نأ ىلع رخآو وه قفتا لجر نعو ديعس يبأ
 عيبلا عقو اذإ لاق .سدسلاب هل ليكي نا هل زوجي له نيكوكم وآ مهردب
 ناك اذإف كوكملا ف ناصقن كلذ يق نأ ملعي ملام سدسلاب ليكي نأ هل ناك

 هل ليكي نأ يرتشملا بلط ناف كوكملابالا زجي مل ناصقن كلذ ق نا نيبي

 .هلوق ىنعم ىلع الإ ليكي نا هل نكي مل كوكملاب
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 ضبقو نازيملاو نزولا يف باب
 كلذ ماكحأو قحلا

 نازيم ىلع رياعت اهنا لاق نم لاق هنا نازيملا رايع يف ديعس وبأ لاقو
 رايعب مكحلا سانلا ىلع لمحيال هنا يعمو . نتقت لاق نم لاقو .ةقت

 جرخي امنا هلك لصالا نال مهيلع قييضتلا ىلا يدنع جرخي كلذ نأل نينتا

 هنأل دحاو ىنعم ىلع يواستلا هقحلي نا داكي الو رظنلا ىنعم ىلع يدنع
 يف يواستلا ىلا رظن اذا نازيملاو لايكملا ىلع نونمؤي يذلا تاقتلا نوكي دق

 هجولا نكلو فالتخالا نم دبالو قفني داكي الو مهليياكمو مهنيزايم
 نيذلا تاقتلا نازيم فالتخا ىنعم ىلا اوددريو سانلا ذخؤي هنا يدنع

 يف لخدي ىتح مهينزايم نع هنازيم صقن نم دريف نيزايملا ىلع نونمؤي
 كلذ نع در مهنيزايم فالتخا نم جرخت ةدايز مهنازيم داز نمو مهفالتخا

 هلك اذه كردي نأ داكيالو مهنيزايم فالتخا يف هنازيم لخدي عجري ىتح

 لمعلا لصأ نأ .هللا همحر حور نب دمحم هتنادبع ويآ لاقو .رظنلا ىلع الإ

 ريغصلا هنم نوكي دق فلتخم زرلاو زرلا ىلع ليياكملاو نيزاوملا نم
 ةزر اذكو اذك مهردلا نزو نا لاق هنا الا ىنع باغزرلا ق لاق دقو ريبكلاو

 ىلع سايق لايكملاو ةيقولا ىلع هسايق لطرلاو مهرد اذكو اذك ةيقولاو
 جرخي لاقو .رظنلا ىلع جرخي امنا هلك كلذ نا هبهذم نم ناكو لاطرالا

 وهو زرلا بح نم طسولا ىلع هرايع جرخي مهردلا نا رظنلا ىلع يدنع
 .ةزر سامخأ ةتالتو ةزر هزرأتيام وه لاق

 طخب هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ربغ نمو : ةلأسم
 نيزاوملا نعو .ةنا هظفح دمحا نب هتلادبع يبأ نب نامثع دمحم يبأ خيشلا

 نورشعو ةعبرأ نملا سانلا رثكأ دنع لاق نزولا نم هرادقم نوكي مك نملا
 ةحصب ملعأ هنلاف مهرد يثلتو مهارد ةرشع سايك نزو لك لاقو اسايك
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 يرتشي نمعو .اهلتم نانمالاو راصمالا يف اهنازوأ فلتخت مهردلا نأل كلذ

 نأ الإ ال لاق .كلذ هل زوجي اهب نزوو ةقث ريغ دنع نم اهذخايو نازوالا
 وأ ةيفاو ةيوتسماهنا هنازوأ ةحص ىلع سانلا قفتا دق عيبي يذلا نوكي
 فرعي لاق .بهذلاو مهردلا نازوأ رادقم فرعي فيكو هل تلق .ةقث نوكي

 ةعبرأو مهارد ةرشع نزو ىه ليقاتم ةعبس نزو لك بهذلاب كلذ
 سانلا نم هيلع قافتالل بهذلا نزولاب فورعملا مهدنع لاقتملاو قيناود
 طيرارق ةعبرأ قنادلاو قيناود ةتس مهردلاو .افالتخا هيف سيل قافالا ي
 ربلا باسح نم ةضفلا طيارقلاو ةرذلا بح نزو ىلع ةزجتي هلعل طارقلاو
 ةبح رشع ىنثا بهذلا قناد نوكي تابح ثالث بهذلا طاربقو نيتبح

 ةينامت مهردلا ةضفلا باسحو ةبح نيعبسو نينتا لاقثملا نوكيو
 ةتسو الاقثم نوعبسو لاقثم ةئام بهذلا باسح نم نملاو ةبح نيعبرأو
 نزو ىلع طاربقلا امهرد نوتسبو مهرد اتئام ةضفلا نم نملاو بهذ ليقاتم
 انل ركذ هربغ لاق .ةبح طاربقلا اومس دقو لقأ زرالا نزو ىلعو عبرأ ةرذلا

 هللاو ةزرأ نوعبسو ناتنتا مهردلا نا ءاهقفلا ضعب نع تاقتلا ضعب نع

 .ةبح اثلٹو ةبحو فصنو مهرد ةضفلاب هنزو بهذلا لاقتملاو .ملعأ
 يبا هيقفلا باتك نم فرعي نا لتم نازوألا رايع يق لايكملا : ةلأسم

 ءارشلاو عيبلا ف لوخدلا دارا نمو .هطخب ىسوم نب نامتع دمحم

 نوتس وه مهردلا نا فرعي نا لتم نازوالا رايع فرعي نا هيلع بجاولاف
 ةعبرأو ةزر نوعستو نانتاو ةئامو ةبح نوعبرأو ةينامتو ارشع
 .عاستا ةعستو راشعأ ةرشعو .قناد رشع رشع انتاو اطاربق نورشعو
 ةعبرأو .سامخا ةسمخو .سادسا ةتسو .عابسا ةعبسو .نامتا ةينامثو
 طيرارق ةعبرأ قنادلا نا ىلع ءاوس نافصنو .تالتأ ةتالتو .عابرا

 .ةزر سمخو .تازر ةتالت رشعلاو .تازر ةعبرأ ةبحلاو .نيتبح طارقلاو

 .ةزر نونامثو اتئامو ةبح نوعبسو نانتاو ارشع نوتس لاقتملاو .لصف
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 ةعستو راشعأ ةرشعو .قناد فصن رشع انتاو ًاطاربق نورشعو ةعبرأو
 .سامخأ ةسمخو سادسا ةتسو .عابسا ةعيسو نامتا ةينامتو .عاستا

 رشعو .تازر ةعبرأ ةبحلاو ءاوس نافصنو .ثالتا ةتالثو عابرأ ةعبرأو
 ةئاملاو نملا .لصف .ةبحلا سمخ وهو ةزر سامخا ةعبرأو ةبح بهذلا
 ةرشع ةيقولاو ةيقو نورشعو ةعبرأو ًاراسأ نوعبرأو الاقثم نونامثو
 .ةبح فصنو نيقنادو مهارد ةتس نزو راساالاو قناود ةعبرأو مهارد
 .لصف .نيتزرو فصنو نيقنادو مهرد نزو اولاق اضيا لاقنملاو
 ةئامنامثو افلاو اكوكم نورشعو ةعبرأو ازيفق نورشعو ةئامركلاو
 ةثالثو .اعبر نورشعو ةسمخو فلأ رشع دحأو .هجليك نونامتو
 جلايك هتس كوكملاو يكاكم ةعبرا زيفقلاو .انمت نوعبرأو افلأ نورشعو
 باسح يف نولوألا طلغ دقو .لصف .هجليك نورشعو ةعبرأ زيفقلا نوكي
 ةينامث هتابحو هوركذام ىلع اريشع نوتس رانيدلا نأ انأ تلقو رانيدلا
 ةرزو نوتسو ةعبرأو ناتئامو .ةزر ىعبسو نيتزرو ةبح نوتسو
 .ةزر عابسا ةثالثو تازر ثالثو نيتج طاريقلا نا ىلع .ةرزو يعبسو
 لاقتملا تابح ددع ف ةحصلا هذهف ةزر عابسا ةعبراو .ةبح رشعو

 وهو رشع ةتس رانيدلا رشعو همهفاف رشعلاو طاربقلا نزو هنازوو
 وهف ةقيقحلا لع اماف ةلوهسلا ىلع ةزر سامخأ ةعبرأو ةبحو قناد فصن
 قناد فصن ةلوهسلا ىلع ةعبسو ةزر عابسا ةعبرأو ةبحو قناد فصن
 تازر ثلثو ةبحو قناد فصنف ةقيقحلا ىلع امأو ةلوهسلا ىلع نيتبحو
 وهف عبسلا اماف فورعم نمتلاو ةزر عبس تالتو ةزر عابساو ةعبرأو
 ةبحو نمث هناف ةقيقحلا ىلع امأو .ةلوهسلا ىلع ةزر عبسو ةبحو نمت
 سدسنلاو ةزر عبس نم ءزج نيرشعو نينتا نم ءزجو ةزر عابسا ةتسو
 ىلا ةلوهسلاب ةزر سامخا ةتالتثو ةزرو نيتبحو قناد سمخلاو روهشم
 تازر ثالثو قناد فصن وهو رشع ةتس مهردلا ءازجا .لصف .ةقيقحلا
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 نمت ةعبسو ةرزو ثلتو ةزرو ةبحو قناد فصنو ةعستو ةزر سمخو
 ىسمخو نيتزرو ةبحو قناود ةسمخو ةزر عابسا ةتالثو تازر ثالثو
 .كلذ يق ةهبشال ذإ عبرلاو ثلثلاو فصنلاو .نمثلاو سدسلا ركذا ملو ةرز

 ةعبرا ليقاتم ةرشع نزوو ليقاتم ةعبس مهارد ةرشع نزوو لصف
 فصن مهردلاو ةزر عابسأ ةتسو نيتزرو ةبحو مهرد عبرو امهرد ةرشع
 .هسمخو هفصن وه بهذ قناد نم ةضف قناد كلذكو ةسمخو رانيدلا

 نزو فصن وه ةضف نم دحاو لك بهذلا طاربق نم ةضقلا طاربق كلذكو

 مهارد ةرشع نزو مهاردلا نازواب ةيقوألاو .لصف .ةسمخو بهذلا
 مهارد رشع نزو مهاردلا نازواب ةحصلا ىلع امأو قيناود ةعبرأو
 ةعبس نزوو بهذلا نازوأب ةزر عبسو ةرزو طاريقو قيناود ةعبراو
 .فصنو ليقاتم

 نوسمخو ةعبسو مهرد يتئام نزو مهاردلا نازوأب نملاو : ةلأسم
 ىضقتا .مهردلا عبس وهو ةزر عابسأ ةتالثو تازر ثلتو نمتو امهرد
 باتك ىلا عجر .نامتع نب دمحم نب ىسوم نب نامتع باتك نم هتدجوام

 .عرشلا نايب
 هعفرف هنازيم عفري نأ الجر رمأ لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 تلق .هنذا ربغب انزاو نوكي هنأ اهنزب رخآلا لاقف مهارد هيف رمألا حرطو
 .هيلع نامضال هنا يعم لاق .نازولا نمضي له مهاردلا تفلت نإف هل

 بلطو هيلع اعدملاو هركنأف نازيم ةراجا لجر ىلا اعدا لجر نع لئسو
 مل اهي رقأف ىوعد هيلع اعدا اذا هنا يعم لاق .نيمي هيلع له هنيمي ىعدملا

 هيلع اعدملا اذه ركناف قح هيف تيثي هجو وأ لام نامض نم مكح هل همزلي

 هنأ ليق دقف هب هل ذخؤي مل كلذب رقأ ول هنأل نيمي هيلع نكي مل ىوعد
 .هيف ةرجألا تبثيالو لايكملاو نازيملا ءارك زوجيال
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 ىلع كل ناك اذإو تلق هتنا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يف هتنزو كنا مت هنم هتلبقف مهارد اذه كل لاقو كاطعاف مهارد ناسنا

 نم هلحتست نا كمزليا طاربق فصن وأ طاربق دازف لجر نازيم وأ كنازيم

 فالتخا ق ةدايزلا لمتحتام كعسي هنا انفرع دقف تفصوام ىلعف ةدايزلا

 نوكي نا نيزاوملا فالتخا يف نكمي ناك ناف كلذ يف كيلع لح الو نيزايمل
 .هللا ءاش نا كلذ يف كيلع لح الف .طاربق فصن وأ مهرد ق ديزي طاربق

 هللاو انفرعام بسح ىلع ةريثكب ريثكلاو هليلقب ليلقلا يف ةدايزلا كلذكو
 دودرم كلذف ةدايزلا ف شحاف وأ طفغ هنا الإ نكميال ناك امو .ملعأ
 ىلع جرخي ملام كلذ ذخأ هعسي هنأ باتكلا نم عضوم يقو .هنم لحتسيو
 .اهناصقنو .نيزاوملا لضافت نم كلذ جرخ اذإ ةدايزلاو طلغلا

 زوجيال مهتدجو كلذك نا ليق له هربغ نازيملا فالتخا نعو : ةلاسم

 ىلعو هناصقنو كلذ ةدايز نم فراعتيام الا ادج كلذل نا ملعأ الف كلذ ذخأ
 .بولقلا هيلا نئمطتام

 راضحا نوكي نم ىلع ابح لجر ىلع عاب لجر نع لئسو : ةلأسم
 هنم ىرتشا اذإف هل تلق .عئابلا كوكملا راضحا مزلي هنا يعم لاق .كوكملا

 هنا يعم لاق .نازيملا راضحا نوكي نم ىلع نمثلا هل نزي نا داراو بحلا

 يذلا هديب مهاردلا امهنم نزي نمف هل تلق .نازيملا راضحا يرتشملا مزلي
 .قحلا هيلع يذلا نزي يذلا نا يعم لاق .هيلع يذلا وأ قحلا هل

 هضبق نوكيف قحلا ضبق ف بولطملاو بلاطلا فلتخا اذاو : ةلأسم

 نأ بحاو مكحلا عضوم ىلا هراضحا بولطملا ىلعو امهنيب مكاحلا دنع
 قحلا هيلا بولطملا ىلع نازيملا يراوحلا وبأ لاق .بلاطلا ىلع نازيملا نوكي

 .بولطملا ىلع لايكملا كلذكو انظفح اذكه

 ةضف هيلا تملسف مهارد ةتالتب ابوت ةأرم ال لمع لجر نعو : ةلأسم
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 نا ىلع هيلإ اهتملس امناو كارك مهارد ةثالث انه هل تلاقو هأرك هنا ىلع
 همزلي لهف تلق .قناد فصن ةتالثلا ىلع تدازف اهنزوف هأرك ةضفلا كلت
 وأ تلق .نيزاوملا فالتخا هيف نوكي امم اذه نوكي وأ قناد فصنلا اذه

 يف نوكي امم كلذ نا هعم رابتعالا ف جرخ نا يعم لاق .كلذ يف كدنعام
 هنأ اذه لتم يف ليق دقف فراعتيام ىلع هعضوم ق نيزاوملا فالتخا

 .نزاولل وهف طلغلا ىنعم ىلع الا جرخيال ناك ناو .هل نوزوملل

 يذلا امأو .ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحا : ةلأسم

 هيزجيو مهل بسح يذلا فرعيف هباسح يف طلغو اباسح موقل بسح
 .هيلع نامضالو هتنا ءاش نا كلذ

 الإ اهتحصب ملعلا هل عقيال نازواب نزي نأ دحأل زوجي الو : ةلأسم
 يق نزولا كلذ ىلع مهيضارتو سانلا لامعتسا نم ةداعلا هب ترجام

 رمتلاو نطقلا نزو ف لمعتسي يذلا ناحجرلاو .فورعملا عضوملا
 بولقلا ةبيطو سفنلا نوكس دنع زئاجو .ماكحالا يف زوجيال كلذ نمسلاو
 .شحافت هيف نكي ملام

 قفتا دق اهعياب نوكي وأ ةقث نم الإ زوجيال نازوألا ءارشو : ةلاسم
 .ةيوتسم ةيفاو اهنأو هنازوآ ةحص ىلع سانلا

 هل زوجي الف .ةقث ريغ دنع نم لايكم وأ نازوأ ىرتشا نمو : ةلاسم
 نا الإ ةرياعم تاقثلا نازيمب كلذ فرعي ىتح الا هل ليكي الو هب نزي نا

 اهعيبي يتلا هنازوا نا عيمجلا دنع ًافراعتم نازوالا عيبي يذلا نوكي
 عيبي نا زوجيف اهب نولماعتي يتلا دلبلا لهأ نازوأ نع صقنت الو ديزتال
 .اهب يرتشيو
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 عاب نم لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع انل ركذ رتؤملا وبأ لاق

 ملسي ىتح ةاش ةبلح امهنيب نوكي الف ةضفب ابهذ وا مهاردب ريناند
 نوكي الف مهاردب ربناند تعب اذا لاق هنا رمع نع ىور دقو لاق .هيلا

 .يوتسيو يفوي ىتح طئاح امهنيب

 لجر نم فرص لجر نع نايفس ابأ تلاس رخآ باتك نمو : ةلأسم
 نا ًاساب نوريال انباحصأ ناك لاق .ةئيدر مهاردلا يف دجوف ريناندب مهارد
 هب هفراص ارانيد هاضقف مهارد لجر ىلع لجرل ناك اذاو لاق .هل اهلدبي
 .ساب الف مهاردلا كلت ىلع

 ضبقام فصن جرخف مهاردب الجر فراص لجر نعو : ةلأسم
 ىلع امماتت نا ليق دق هنا يعم لاق .فرصلا ضقتني له ارفص امهدحا
 هنأ لوقلا ضعب ق هلدبي مل ناو .زئاج كلذف كلذ ناكام لتم هلدبأو لدبلا

 لوقلا ضعب نو يقابلا تبثيو دقنلا نم دسافلا ردقب فرصلا نم ضقتني
 .ناددارتيو هلك فرصلا دسفي هنا

 ىطعي نا اساب ىريال ناك هنا نيربس نبا نع بويأ نع : ةلأسم

 لاق .طساوب وأ ةفوكلاب اهبحاص اهذخايلو ةرصبلاب مهارد لجرلا

 ليق دقو كلذ زوجيال ليق دق هنا ىعمو هريغ لاق .كلذب ساب ال عيبرلا
 .هركب

 نيلجر نعو رثؤملا يبأ نع راثآلا ضعب يف اندجو اممو : ةلأسم
 مث يرتشملا ىلا اهملسو عئابلا رضحاف ةدايز ىلع ةضغب مهارد اعيابت

 كلذ نأ افرع نمث هنم نوتسا ىتح لوألاف لوألا مهاردلا فوتسي لعج
 انل لحي الام انلعف دق نإ هبحاصل امهنم دحاو لك لاقف ةبوتلا دارأف .ابر
 مث هيلا هدي يقام درب هبحاصل امهنم دحاو لك نادو هتنا رفغتسن نحنو
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 نااهعاب ناك يذلا وهو ةضفلا هل يذلا لاقف افراصت كلذ دعب امهنا

 يتلا كتعب دقو .مهاردلا نم اذكو اذك يدنعو ةضفلا نم اذكو اذك كدنع

 بحاص لبقف ةبئاغ ةضفلاو مهاردلاو كل يعم يتلا مهاردلاب كعم

 وجراف امهنم دحاو لك دري ىتح مأ اتبات اعيب نوكي لهف عيبلا مهاردلا
 تناك نا كلذكو متلقو .هتنا ءاش نا امهل زئاج هنا اذه العف اذا امهنا

 اذه نا وجراو ءاوس وهف نيرضاح امهالك وأ ةضفلا وأ ةرضاح مهاردلا

 احبر هيف حبرف ذخا ناك امب رجتا امهدحأ ناك ناو .هتنا ءاش نا زئاج عيب

 كسمي نا هل زوجيالو هنم ذخأ ناك يذلا ىلع اعيمج حبرلاو لاملا سأر در
 ةأربلا الو ةصصاقملا زوجيال لاق نم لاقو اذه ليق دق معن لاق .ائيش هنم

 ابرلا يف حبرلا امأو .هبحاص ىلا ذخأ ام امهنم دحاو لك رضحي هلعل ىتح

 نم لاقو .بصتغمب سيل هلتم رجا هلو حبرلا در هيلع نأ لاق نم لاق دقف

 هنال لاملا سأر در امنا ليق دقو هريغ لاق .هل ءانع الو ءىش لك دري لاق

 .نامضلاب ةلغلاو كلذل انماض ناك

 نيثالتب ارانيد لجر نم عاب لجر نعو رثؤملا يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 باغ دقو ةبوتلا اعيمج ادارأ مث مهاردلا ضبق مت ىمسم لجا ىلا امهرد
 لك ىلع نإف تداز وأ رانيدلا ةميق تصقن دقو هبحاص نع امهنم دحاو لك
 هبحاص ىلع ردقي مل ناو رخالا ىلا هدي يق ناك ام درو ةبوتلا امهنم دحاو
 ناو بئاغلا رماب موقي نم ىلا لضفلا درو هلام ةميق هدي يق امم قوتسا
 .بئاغلا لام نم دادزي نا هلرأ مل هبحاص ىلإ عفر دق يلع لضف هل ناك

 نيملسملا نم نيلدع يأرب هدي يق امم يوتسي امناو .ملعأ هتناو عفدام رتكا

 .نيملسملا نم نيلدع يارب هدي يق امم يوتسيو هدي يف يذلا كلذ ناموقي

 هل ناكام لتم هدي يق امم هسفنل وه ىرتشا كلذ هل لعفي ادحأ دجي مل ناف
 نا هل زاجأ دق هريغ لاق .بئاغلا رمأب موقي نم ىلا لضفلا درو هافوتساو
 نا هل زاج لودعلا مدع ناف .لودعلا يأرب .هدي يق امم ةميقلاب ذخاي
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 يف هل سيل هنا ليق دقو .كلذ يف قرف الو ةميقلاب ذخايو كلذ ف يضقتسي
 .ضورعلا نم كلذ ريغ ال هلام لتم الإ ابرلا

 داراو ةيوتلا امهدحا داراف نيرضاح اناك نا مهتيأرأ متلقو : ةلآسم

 ملو هيلع دري نأ رخالا عنتماو هقح هنم ذخايو هدي ينام رخآلا ىلإ ملسي نا
 .عنصي فيك امكاح دجي مل وأ ةنيب دجي مل هنأل هنم فصتني نا عطتسي
 ىلع لضفلا دريو هسفنل هيرتشي هدي يق امم هقح رادقم ذخأي نأ ىرن اناف

 .قحلا نم هل هلبقام هنم وتسا دق هنا هملعيو هيلا هعفد يذلا

 هعم رضحي ملف مهاردب ةضف لجرل عيبي نا دارأ لجر نعو : ةلاسم
 وأ انهر هعم ةضفلا لعجو .مهاردلا هنم ضرتقاو ةضف هيلا عفدف مهارد
 راص ىتح لوألاف لوالا مهاردلا هنم ضرتقي لعج مت اضرق وأ ةعيدو
 مهاردلاب يل كعم يتلا ةضفلا كتعب دق هل لاق مت .ةضفلا ةميق ردق هعم
 تبثيو امهل اعساو نوكي له .ةضفلا هعم يذلا كلذ لبقف كل ىلع يتلا
 اذإ ةتباث اضيأ ةعيابملاو هتنا ءاش نا امهل عساو وه معنف .ةعيابملا هذهب
 تناك ناو معن لاق هربغ نمو .امهدنع يذلا نزو امهنم دحاو لك فرع

 ىضق اهنيعب اهيلع ةعيابملا تناكو اهرضحأ ةكلهتسم ريغ ةمئاق ةضفلا
 اضيأ كلذ زاج اعيب هامس ناو مهاردلا نم هيلا راص دق امب هلحنم
 عيبلا عقي امناو ضرتقملا ىلع انيد تراص دق مهاردلا نأل يلا بحا ءاضقلاو

 .ةنومضم ريغ ةفصب وأ نيعلا مئاق ىلع

 لح املف لجأ ىلا مهاردب اغوصم ايلح لجرل عاب لجر نعو : ةلاسم
 ىلا يلحلا هعم يذلا درو اباتو لوقلا كلذ دعب افرع مهاردلا ضيقو لجألا

 بحاص هركف ىلحلا ةميق تصقن دقو همهارد بلطو مهاردلا هعم يذلا

 بحاصل سينف امهنم دحاو لك ىلع نوكيام نمتلا صقان وهو هذخأ يلحلا
 وأ رسكنا وأ هنزو صقن نوكي نا الإ هنيعب امئاق ناك اذإ .هيلح الإ يلحلا
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 امو هنزو نم صقنام دريو دري هناف هلخد رايع لبق نم هتميق تصقن
 ناصقن ناك اذاو هعفد موي موقي امناو .هريغت لجأ نم هتميق نم صقن

 .هيلح الإ هل سيلف هصخر لبق نم هتميق

 وأ ضعب نم رتكأ اهضعب ناك ولو مهاردلاب ةلدابملا اماو : ةلاسم
 نم ءىش كلذ نم رخأتي مل اذا ديب ادي ناك اذإ زئاج كلذف ضعب نم لضفأ
 .ةدارالا دنع عيبلا ماقم موقي كلذ ق ةضياقملاو .هيلع ةعيابملا دعب

 ملو مهاردب رانيد ىلع اعيابت نيلجر يف رثؤملا يبأ باوج يفو : ةلأسم
 رخالاو نامع قرش نم امهدحاو نالهاج امهو مايأ دعب الإ هنم فوتسي
 ةميق تناكو نامع نم رخالاو تومرضح نم امهدحا ناكو اهبرغ نم
 اعنصام داسفب املع مت امهنم دحاو لك ضيقو .مهاردلا كلت لتم رانيدلا

 ديدش بعتب الا هبحاص ىلا لوصولا امهدحأ نكمي ملو ةبوتلا داراو
 يرتشي هنأ الإ ةبوتلا هيزجت نأ وجراف .ةبوتلا هيزجت له ةليقت ةنؤمو
 هدي يق يقب ناف هسفنل قوتسيو هيلا عفدام لثم هبحاص نم هذخأ امم

 كلذ دعب هيقل نإف هيلا ريصي ىتح هل نماض وهو هبحاص ىلا هتعب لضف
 اتام ناو اضعب امهضعب عسو ولو هنم ذخأ ناك ام امهنم دحاو لك ىطعا
 .انفصوام كلذ نم العف امم ابات دق اناك اذإ .هنلا ءاش نا امثا امهيلع را مل

 هيطعت نا كل زوجي له حيحص مهرد هل كيلع لجر نعو : ةلاسم
 دحأ رضحا اذا هنا فرصلا اذه يق انفرع معنف اروسكم اقناد وأ امهرد

 .ديب دي ىلع كلذ زاج هيلع وأ كيلع يذلا رخآلاب هتفراصف نيعونلا
 رخآلا امهدحا ىطعي نا ىلع اقفتا نيلجر يف لوقتام هل تلق : ةلأسم

 انباحصأ بهذم ىلع يعم لاق .كلذ امهل زوجي له افازج مهاردب مهارد

 .ديب ادي كلذ ناك اذإ اساب ةدايزلاب نوريال مهنال هب سأبال هنا
 ءاجف دجويام اهنمو رقص اهيف مهارد هعم ناك لجر نعو : ةلاسم
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 كلذ امهل له ءىدرلا كلذ اهيف نا ملعي وهو .اهب هفراصو ناسنا ىلا اهب
 .زئاج وهف كلذب يرتشملاو عئابلا ملع اذا لاق .اعيمج كلذ املع اذا

 ةضفب ابهذ وأ ريناندب مهارد نالجر فراصت اذإف هل تلق : ةلأسم
 ىنعم نم جراخ دساف ءىش نيدقنلا ىدحا يق ناكو دحاو ماقم يق اذهي اذه

 دساف فرصلا نا لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف ليق هنا يدنع لاق .دقنلا
 اذإ فرصلا متي لاق نم لاقو .لق ولو دسافلا دقنلا نم هلخدام ةلعل هلك
 لاقو .دسافلا ردقب فرصلا ف يكيرش نانوكيو عبرلا نم لقأ دسافلا ناك
 نم رثكأ ناك اذإف فصنلا نم رتكأ دسافلا نكي ملام فرصلا متي لاق نم

 نم رثكأ ناك ول لاق نم لاق نافراصتي ناعجريو هلك لطب فصنلا

 ذخؤيو .يدنع ليق اميف دسافلا ردقب هكيرش نوكيو مات وهف فصنلا
 مهاردلاب ضايب يف جرخ ناك اذإ .عامجالا ق مات لصالاب ضايب يرتشملا
 اماو .عامجالا نم اجراخ دقنلا نكي ملام ضعب ذخايو ضعب هدري امم
 ضعب نم لضفأ وأ ضعب نم رثكأ اهضعب ناك ولو مهاردلاب ةلدابملا
 ةعيابملا دعب نم ءىش كلذ نم رخأتي مل اذإ ديب ادي ناك اذإ .زئاج كلذف
 .ةدارالا دنع عيبلا ماقم موقت كلذ ف ةضياقملاو هيلع

 نم هتصح عيبي لجر نعو رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لهف تلق هيف سيل لاق .ةعفش هيف له اذه نم ائيش وأ ةربإ وأ رانيد
 رانيد وآ ةربا نم هتصح نم مهاردلاب كلذ نم هتصح عيبي نأ هل زوجي

 مهارد وأ ربناند وأ بهذب بهذلاو ةضفلا نم ءىشب وأ ةخسن ائيش وأ

 .ربناندلا كلت نوكت نآ الإ ةفورعم ةصح ق اذه لتم ف فرصلا زجي ملف

 هيف عيبلا زئاج كلذ ناف اهب يرتشي يتلا ةصحلا الا يرتشملل ةربلاو
 وأ كلذ زاج دحاو ماقم يف مهلك ءاكرشلا دنع نم هلك كلذ ىرتشا نا كلذكو
 زئاج كلذ ناف ادحاو هل هعيبي وأ هلك هل هعبيف هنم ادحاو ءاكرشلا نماي
 تلق .كلذ زجي مل كلذ نم فرصلاب هتصح ىرتشا نا امأو .هيف فرصلا
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 هيف سيل امم كلذ هابشاو بوتلاو ردقلا لتم .ةعتمألا نم كلذ ريغف هل

 .هيف ةفورعملا ةصحلا عيب زوجي معن لاق .كلذ زوجي ةعتمالا نم فرص

 وأ سدس وأ عبر ءىشلا كلذ نم هل مك فرعيال عئابلا ناك ناق هل تلق

 ةرشع نم ةئامب قلعلا كلذ ابسح دق امهنا الا رثكا وأ كلذ نم لقأ وأ رشع

 هل نا فرعيالو مهارد ةسمخ الو مهارد ةرشع هل نا فرعيال وهو مهارد
 مهاردلا هذهب ءىشلا اذه نم همهس هعايبق اذه هابشأ وأ رشعلا فصن

 عيبلا كلذ ي هضقاني مل نإ لاق .ال مأ كلذ زوجيو مهاردلا كلذ زوجيو
 عئابلل مك فرعيال يرتشملا ناف تلق .عيبلا ضقتنا كلذ ف هضقان ناو
 كلذ نم ائيش وأ ارشع وأ رشعلا فصن اهيف هل نا ةصح ىلع هفقواق

 ضقني نا عئابلا ىأرف هملعيو .يرتشملا ةفصب الا كلذ فرعيال عئابلاو
 ربغ هل بسح ناف تلق .هسفنل بسح يرتشملا نأل لاق .ةضقن هلف كلذ
 .يرتشملا ربغ هملعأ وأ هيلع هتبتاو كلذ هملعاأف يرتشملا

 الف لجأ ىلإ وأ رضاح وهو ماعطلاب ةضفلاو بهذلا عاب نمو : ةلأسم
 سيلو ءايشأل نامثأ ةضفلاو بهذلا نأل ةرظن الو دقنب .كلذ زوجي
 اذه كل تعب دق لوقي نا كلذ زاوجو ةضفلاو بهذلل نمت ىه ءايشألا

 اذهب رانيدلا اذه كل تعب دق لوقت الو رانيدلا اذهب وآ رانيدب يرجلا
 .عجر يرجلا

 هتفرعف مهاردب هل هعيب كلاسيو ارانيد كيلا عفد نمو : ةلأسم
 هيلا تعفدو رانيدلا هل تنزوو ىضرف مهاردلا ىلع هتفقوأو فرصلا
 .مات عيبو ةفراصم هذهف كدنع نم فرصناو مهاردلا

 اذهق هشغ نم هدوج فرعيل رجحلاب بهذلا كح نمو : ةلاسم

 ىلع سانلاو .كلذب هسفن جرحتال عئابلاو بهذلا عيب يف مهنيب فراعتلاب
 .اذه ىلع كلذ ىلع نونمضيالو مهنيب فراعتلاو مهتاداع
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 لجرلا فلسي لجرلا تيأرأ تلق ةرقص يبأ عماج نمو : ةلأسم
 لاق .مهاردلا ذخا يذلا هيلع كلذ طرتشي وا مايا ةتالت رايخلا طرتشيو
 كلذكو تلق .فلسلا دسف دقف .اهقوف امف ةعاس رايخ فلسلا يق لخد انا
 هنال لاق .رايخلا ف فرصلاو فلسلا تدسفا ملو تلق .معن لاق .فرصلا

 تزجا اذإف .هعم بتف طئاح بثو نا اهضعب ق ءاج ىتح رثالا هيف ءاج

 وبأ لاق .ءاوس فرصلاو فلسلاو عيبلا بجي نا لبق اقرتفاو رايخلا هيق
 ءاج يذلا رثالا هيف لطب دقف رايخلا هيف زاج اذا هنا دارأ هنا يعم ديعس
 ضيقلا هيف اميف مامتإ وأ ضبقب عيبلا تويت نع الا ناقرتفيال امهنا

 مهارد ةرشع لجرلا نم يرتشي لجرلا تيأرأ تلق باتكلا نمو .مامتلاو
 اهضرقتسيف مهارد مهاردلا بحاص دنع سيلو رانيدلا هدقنيف رانيدب
 نال لاق هدنع سيلام عاب دق ملو تلق .معن لاق كلذ زيجتأ هايأ اهيطعيف
 تعقو اذا هنا يعم ديعس وبا لاق هريغ نمو .ضورعلا هبشت ال مهاردلا

 تقولا ف ضرتقا ولو لطاب وهف اهوءاهديب دي هنيعب ءىش ريغل ةبجاولا
 ةضفلاو ريناندلاب مهاردلاو .مهاردلاب مهاردلا فرصلا امناو سلجملا يق

 ءىش ريغ ىلع تعقو اذإف ليق اميف ءىش هنم رخاتيال ءاهو ءاه بهذلاب
 .اهوءاهديي دي هلوق نع لاحتسا دقف

 مهرد كدنع سيلو مهردب ةطنح نم ًازيفق هعاب ول نا تيأرأ : ةلأسم
 هبشي ال يدنع اذهو معن تلق ازئاج اذه ناك نا هتيطعاو هتضرقتساف
 هضرقي نآ الإ فرصلا ق زوجيال اذه هتنادبع وبأ لاق .ءاوس امه لاق كلذ

 يف اماو .زئاج وهف دعب نم افراصتي مث هفراصي نا لبق نم مهاردلا
 يق هللادبع وبا لاق امك وه يراوحلا وبا لاق .زوجيال لاق امك وهف ةطنحلا

 ههردب اسولف هعاب ول تلق .اقرتفي ملام لوقلاب ذخأن انا الا ةطنحلا

 .معن تلق زئاج اذه نكي ملأ هايا هاطعأف هضرقتساف مهرد يدنع سيلو
 هيف زوجب اذه ءاوس اسيل هتلادبع وبا لاق .هلك زئاج دحاو هلك اذه لاق
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 لجرلا تيأرأ تلق .ةئيسنلا هيف زوجيال كلذو مهاردب رفص هنال ةئيسنلا
 هيلع لخدت ىتح سولف هدنع تسيلو مهاردب اسولف لجرلا نم يرتشي
 .هدنع سيلام هعاب دقو ملو تلق .زئاج اذه لاق .اهايا اهيطعيق سولف

 اذهو سولف هدنع تسيلو اسلف اذكو اذكي ازيخ هنم ىرتشا ول تيأرأ تلق

 نم اكوكم هنم ىرتشا ولو مهاردلا ةلزنمب انهاه سولفلاو زئاج هلك
 .هلك زئاج اذه ناك كلذ دعب هايا هاطعاف مهاردب امحل وأ مهاردب ةطنح

 وأ ريناندلاب وأ ماردلاب ماعطلا لجرلا نم يرتشي لجرلا تيأرأ تلق
 سيلو نمتلا هل لعجيف دارا هنا يعم ديعس وبأ لاق .هل لعجيف سيوففلاب
 .هدنع سيلام عيبي اذهو دساف اذه لاق ماعط عئابلا دنع

 ةرشع يرتشي لجرلا تيار تلق اضيا ةرفص يبا عماج نمو : ةلاسم
 .هربغ امهرد ذخايو هبحاص ىلع هدري لاق افئاز امهرد اهيف دجيف مهارد

 يق اكيرش نوكيو هدري نا سايقلا ال لاق اذه يي سايقلا كلذكو تلق
 .ريناندلا

 ناك اذإ ضقتنم فرصلا نا جرخي هنا يعم ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 اقفتا نا ينبجعيو لاق يذلا اذه جرخي هنا يعمو .زوجي الام مهاردلا يق

 اذإ ينأل هلام ىلا امهنم دحاو لك عجرو فرصلا ضقتنا الاو ءىش در ىلع

 قيرط نم لطاب اما نيهجو ىلع عقو دق هتدجو عيبلا لصا يف ترظن
 قوتسي مل ةئيسنب عيب هجو نم اماو ضقتنم عيبلاف .ةدسافلا مهاردلا
 ليواقأ ىدحاب قلعت نمو .ملعأ هتناو دساف اضيا يدنع وهف هنمت

 اهيف دجو نا تيأرأ تلق باتكلا نمو .هيلع قيضب ينبجعي الف نيملسملا
 لوألا ف تلق ملف تلق .رانيدلا فصن هل نوكيو اهدري لاق مهارد ةسمخ
 فصنلا ناك ناو هعتنسحتسا هوحن وا مهردلا ناك اذإ لاق هلدبتسي
 يبأ لوق ىنعم ىلعو هريغ نمو .رانيدلا يف اكيرش نوكي هناق تلتلاو
 همحر عيبرلا لاقو باتكلا نمو .فالتخالا نم جراخي سيل اذه نا ددعس
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 وبأ لاق .رانيدلا يف اكيرش نوكي الو قفنيال مهرد نم ناكام هيلع دري هتنا
 امي هلدبي هي دارا هنا انعم يذلا هريغ نمو ذخأن عيبرلا لوقي هللادبع

 امات اتبات فرصلا نوكيو مهاردلا نم هلثم هيلع دريو دقنلا نم زوجيال

 ناك امب رانيدلا يف هكيرش نوكي ليق دقو معن لاق هريغ نمو هبجاصل
 ىلا انعجر .زوجي امب الإ عيبلا حصي الف ةقفص مهاردلا كلتب كلذ ناك هنال
 ةخسن يقو ملسي لجرلا تيأرأ تلق .هننادبع يبأ لوق بنجب يتلا ةلأسملا
 تلق .هناكم ذخايو هدري لاق افئاز امهرد اهيف دجيف مهارد الجر فلسي

 ربغ نمو .شحفلا اذه ف سايقلا ال الاق كلذ باسحب ملسلا نم الو
 .باتكلا

 اذكو اذكب نزو ريغب فازج ريناندلاو غوصلا بهذ عيب : ةلاسم

 ملع طاح اذا ساب نم ىرأ ام .ال م زئاج وهأ مولعم نزوب مهرد
 .قيفوتلا هللابو اعيابت امب نيعيابتملا

 اهضعب اهيلع درف ريناندب مهارد لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 .ساب الف طرش امهنيب نكي مل اذا لاق اهدري له

 نع بويأ نع .قرولا نم ريناندلا يضتقي لجرلا نع لئس : ةلأسم

 .معن لاق اهموي ةميقب قرولا نم ريناندلا يضتقي ناك رمع نبإ نع عفان

 هل نزو مت هضبقو ارانيد لجر نم لجر ىرتشا اذإف تلق : ةلاسم
 هنا ليق هنا يعم لاق .عيبلا زوجي له اقرتفي نا لبق هنيح نم نملا

 ال هنا هدقني ىتح اقرتفي ملام لاق اضعب نأ بسحاو ديب ادي الإ زوجيال
 اذه هل عيبيف ةرضاح مهاردب نوكي نأ الإ كلذ ينبجعي الو .كلذب سأب

 .زوجي نا يدنع نسح كلذ ناك اقرتفي ىتح ضقني الو اذهو اذهب

 اذإ كلذب سابال لاق ةرظن سيوففلاب مهاردلا فرص نمو : ةلاسم
 .ريناندلاب مهاردلاك سولفلا سيلو فرصلا تعطق
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 زوجي امب مهارد ةرشع ةرسكم مهارد يرتشي لجر يف لاقو : ةلاسم
 .ساب الف همهارد يق هطلخ وأ هقفنا مت ديب ادي مهارد ةينامتب قوسلا يق

 .زوجيال ليق دق هريغ لاق
 ةرشعب امهرد رشع ةسمخ الجر فرصا لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ضقتني له هبحاص ىلع هدرف ردب ءىش امهدحا مهارد يف هل حص مهارد
 تدر يذلا نا لوقي اضعبو عيبلا اذه لطبي اضعب نا يعم لاق .عيبلا

 در يذلا ىلع وه در همهارد نم اهلو هروب اهنأ هعم حصو دودرلا هيلع
 هيلع در يذلا ىلع هدر همهارد نم اهناو روب اهنا هعم حصو درلا هيلع

 يقاذهو لاق .مات عيبلاو اهب هضرقأ يتلا مهاردلا نم امهردقب دودرلا

 ىنعم ىلع زوجي كلذ نا يعمف هل دبأف لدبلا ىلع اقفتا نا اماو مكحلا

 .هلوق

 عيب وهف فرصلا اماو رفعج نب عماج نمو هريغ نمو : ةلأسم
 الا كلذ زوجيالو ةضفلاو بهذلاب بهذلا عيبو بهذلابو ةضقلاب ةضفلا
 زوجي امك بهذلاو ةضفلاب بهذلا عيب ليق دقو لاق هريغ نمو .ديي ادي

 نع لئسو هربغ نمو .ديب ادي كلذ ناك اذا ةضفلاو بهذلاب ةضفلا عيب
 هركي لاق اهناصقن هيلعف تصقن نا هيلع طرشو اهنزتاو ريناند عاب لجر

 هيلعف اهنم ائيش هيلع دروا تصقن ناف لمع امهنيبو اقرتفي ناو طرشلا
 .طورشلا فرصلا ف زوجي الف فرص اذه معن لاق هريغ نمو .اهلدب
 .فرصلا الو فلسلا ف طرشلا الو رايخلا زوجيال اولاق كلذكو

 بهذلا اوعيبتال لاق رمع نب هتنادبع نع عفان ينتدحو : ةلأسم

 هضعب اوقبتستالو لتمبالتمالإ قرولااوعيبتالو لتمب التم الإ بهذلاب

 عضوم ف كلذك .ديب ًادي الإ ريخأتب ابئاغ ائيش هنم اوعيبت الو ضعب ىلع
 ىتح ينرظنا لاق ناف . ةي هتنا لوسر نع دانسإب اذه ىور باتكلا نم
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 هريغ لاق .ابرلا وه ابرلاو ابرلا مكيلع فاخا يناف هرظنت الف يتيب جلا
 عفان ينثدحو .هنم كلذ زوجي الو ةئيسنلا يف الإ ابرال هنا انباحصا بهذم

 .ةيلحلا عيب نع ىهن ةيتَي هلا لوسبر نا هتنادبع نع
 لاق هنا ناتدحلا نب سوأ نب كلام نع باهش نبا ينتدحو : ةلأسم

 نب رمع دنع وهو هتنادبع نب ةحلط لاقف مهاردلا فرطصي نم لوقا تلبقا
 ندرتل وأ ةقرو هنيطعتل رمع لاقف هدي يف هبلقي ذخأف كبهذ ينرا باطخلا
 ربلاو ءاهو ءاهالا ابر بهذلاب قرولا لاق ةني هتلع هترا لوسر ناق هيهذ هيلع

 ابر رمتلاب رمتلاو اهواه الا ابر ريعشلاب ريعشلاو اهواهالا ابر ربلاب
 .اهواهالا

 لجا ىلا نيمهردب امهرد لجرل عاب لجر نع رثؤملا ابأ تلأسو : ةلأسم
 امهلعق نأ املعو ارفغتساو العف امم ابات مث نبمهردلا ضبقو لجالا لحف
 نم كسما مهردلا بحاصل نيمهردلا بحاص لاق لاق الطاب ناك كلذ يف
 درو كنم تضبق يذلا كمهرد ناكم امهرد ينم تضبق تنك يتلا مهاردلا
 متبت ناف ىلاعت هنلا لاقف .كلذ يف لوقلا ام كلذ لعفف ىلا يقابلا مهردلاك

 دعب امهنم اذه ناك نإف .نوملظتالو نوملظتال مكلاوما سوؤر مكلف
 ذخأ امنا هنأل اساب كلذب ىرأ الف العف امع عوجرلاو رافغتسالاو ةبوتلا
 رخالا ىلإ نيمهردلا بحاص عفد ول كلذكو رثؤملا يبأل تلق .هلام سأر

 نم هلبق اناك نيذلا نميهردلاب هيلع قدصتو هنم ضبق ناك يذلا مهردلا
 كلذ معن لاقف سانلا نم دحأ ىلإ امهعفدي هرمأ وأ هل امهيهو وأ ايرلا عيب

 امهقرصي نا هلق .نامهردلا وهو هلام سأر هل ناك بات امنيح هنال زئاج

 اذهو اذه ىلع اذه قدصت ول كلذكو هل تلق .امهضبقي مل ناو تركذ اميف
 كلذ العف ناك اذإ ابات اذا زئاج كلذ معن لاقف امهنم ةبوتلا دعب اذه ىلع

 .ابرلا تابثا باب نم سيلو فورعملا باب نم

 نل
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 يرتشيو ايهذ عيبي نا لجر دارا بهذلا عيب نع تلأسو : ةلأسم

 ةضفلا ةميق ىلع بهذلا ىلع اقفتاف ةضف عيبيو ابهذ يرتشي وأ ةضف

 زئاج كلذ لاقف كلذ زوجي ىه اهب بهذلا ذخاو ةضفلا هيلا ملسو بهذلاو

 وأ ةدايز ةضف بهذلا (ضايب) اهلهج نم (ضايب) .ةميقلل امهتفرعمو
 هلك زئاج دقنلا نا انباحصأ لاق .كلذ اهل له مهارد غوصلا بحاص عم
 .صقن وأ داز

 همحر ديعس نب دمحم ىدلاو نع دجوي امم ابوتكم تدجوو : ةلأسم

 وأ رضاحلا بهذلا اذهب امهدحأ دنع ةبياغ روسك ىلع اعيابت نيلجر يق هلا
 اناك اذا ةبيئاغلا روسكلا ينعا نافراع يتلا ةرضاحلا ةضفلا هذه

 .هزيجيال اضعبو كلذ زيجي اضعب نا بسحاف هيف فلتخي اذهف اهنافرعي
 اذه فورعملا بياعلا اذه ىلع عيبلا عقو امل هنال هتزاجا دعبيال هنا وجرأو
 هل عاب نا كلذكو .ةئيسن ال ديب ادي انعم جرخي اذهف .فورعملا رضاحلا
 عيبلا عقو كلذ يثف ةضفلاو بهذلا نم رضاحلا اذهب .ةبئاغلا روسكلا
 عابي ناك ناو دحاو .يدنع هانعمف .اذهو اذهي وأ اذهو اذهي وأ اذه نم هبلع

 نم ارانيد وأ امهرد اذكو اذكب ةرضاحلا ةضفلا وأ رضاحلا بهذلا اذه هل
 .ديب ادن هانعم عقيال هنأل فعضب عيبي يدنع اذهو .ديب ادن نوكن نأ ريغ

 وجراف هوجولا نم هجوب هل هعاب يذلا نمتلا كلذ هافوآ ىتح اقرتقي ناق

 .نمتلا هيفوي ىتح اقرتفي ملام زوجي هنأ لاق نم لاق اذه يف فلتخي هنا

 هنا يعمو .ديب ًادي ىنعم ىلع عقي مل عيبلا لصا نال زوجيال لاق نم لاقو
 بيقراع اناكو .اقرتفي نا لبق هفصو يذلا بهذلا نم بياغلا اذه ءاضق نا

 هافوأ اذإ لوألا عيب زيجيو هب عئابتلا ف كلذ زيجي نم لوقي نم لوق ىلعف
 هضقي مل ناو .لوقلا اذه ىلع ىنعملا اذه ىلع عيب اذه نوكيف اقرتفي نا لبق
 لجأ نم هلاطيباو هداسف فاخا عيبلا نم يدنع لصألاف اقرتفا ىتح كلذ

 عيبلا ناك ناو لاق .هتنا ءاش نا كلذ مهفاف .ديب ادي هانعم جرخي سيل هنا
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 وأ بوثلاو رمتلاو بحلا نم رضاح نمتب فورعملا بئاغلا بهذلا اذه ىلع
 اذه .بئاقلا بهذلا اذه ىلع عيبلا عقوف كلذي نافراع امهو ضورعلا

 بسح ىلع كلذ ةزاجا ق فلتخم هنا وجراف ةدحاو ةقفص عم رضاحلا

 نم نمثب فورعملا بياغلا بهذلا اذه ىلع عيبلا عقو ناف .ىضم دقام
 اضورع وا ريناند وأ مهارد كلذ هافوأ ىتح اقرتفي مل مت ةضفلاو بهذلا

 لبق اقرتفا ناو .كلذ ركذ ىضم دقو .هيف فلتخي امم هنا وجرا كلذف كلذب

 ناو افالتخا كلذ يف ملعأ الو زوجيال عيب اذه نا يعمف كلذ نمت هيفوي نا
 امم رمتلاو بحلا نم فورعم نمثب فورعملا بهذلا اذه ىلع عيبلا ناك

 عيب يدنع كلذف .ةضفلا نم الو بهذلا نم سيل هنا الا هيف عيبلا زوجي

 ةمماتملا ىلع كلذ اضياقت وا ةضدباقملا دعي كلذ امنا ناك ناف فيعض

 قيرط نم نكلو ابرلا قيرط نم داسفلا هيف لخديال اذه لثم نا وجراف
 ىلع عئابلا ىلا يرتشملا هملسي امنا هلك اذه ناو عويبلا ةلاهجب ضقنلا

 بهذلا ىلع عيب عطق كلذ ف ضرقلا ليبس ىلع وأ كلذك همدقي هجو
 هاطعا نمتلا ردق يرتشملا دنع نم كلذل عئابلا ىلا راص اذإ ىتح ةضفلاو

 زوحلا وه امناف عيبلا ريغ ىلع ناك ناو .يدنع كلذ زاج هقحب كلذ
 اغوص عئابلل يرتشملا غاص زوحلا ىلع كلذك كلذ راص املف ةمدقتلاو
 وأ ابهذ وأ ريناند وأ مهارد هيلا ملس وأ كلذب ةعنص هب عنص وأ كلذب

 كلذف .ميلستلاو ةضايقملاب عيبلا امنا مت ضورعلا نم ءايشأ وأ ةضف

 وأ ابرلا نم زوجي الام نببعيابتملا نيب ىرج اذإو .هتنا ءاش نا زئاج يدنع

 ىلإ عوجرلا نع امهدحا عنتما مث زوجيال امم اضعب امهضعب نم اضبق
 راص يذلا هلام ردق هدي ق يذلاب يرتشي نا صالخلا دارا يذللق .مزاللا

 هافوتسا ءىش هل ىقب ناف .هقح قوتسيو عيبلا كلذ هجو نم هبحاص ىلا

 راص يذلا ناك ناو .هيلع هدر ءىش هل ىقب ناو قحلا هبجويام ىلع هنم

 بجي امب هسفن صصقاق عيبلا كلذ هل متي مل وأ ابرلا ليبس ريغ ىلع هيلا
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 نوكي امب الإ هيلا راص يذلا ريغ هسفنل يرتشي نا هيلع نكي ملو هل هيلع
 فورعم ءىشب ضورعلا نم هربغو بونلا عيب امآو .كلذ مهفاق ايرلا نم

 ًادساف عيبلا ناك نا عيبلا عبت يدنع كلذف عيبلا اذه نمت نم مهاردلا نم

 نإو ةددارملا هيفو همكح يدنع هقحليو هلثم سفي وهف هريغ هب ىطعا وأ
 هضقنب ضقتنيو هل عيب وهف هنم كلذ ضيقي امنإف اضقتنم عيبلا ناك

 عقوام ىلع زئاج عيبلا ناك ناف ةمماتملا نم ىرجيام ىلع همامتإب متيو
 هذهو بونتلا ناك ناو عيبلا ةقفصو ةزئاج اضقلا ةقفص تناك اذا هيلع

 ليبس ىلع ال عيبلا ليبس ىلع نمتلاب هل ضبقلا عقو امنا ضورعلا
 ىنعم هقحلي الو زئاج عيب كلذف ةزئاج كلذ ق ةدقعلا تناكو ءاضقلا

 نمتثلاب يرتشملاو عئابلا ىلع وهو ةضقانملا يق الو داسفلا يف لوألا عيبلا

 وأ اغوص عئابلل يرتشملا غاص نا كلذكو .هتنا ءاش نا كلذ ق هب دوقعملا
 ناك ناف عيبلا اذه نم فورعم ءىشب ةعنص هل لمع وأ اعنص هل عنص

 هل عبت ةرجألاف اضقتنم عيبلا ناك ناو .ةدساف ةرجألاف دساف عيبلا اذه

 اضقانت ناو زاج كلذ ىلع امماتت ناف هبو هنع ةقلعم تناك اذا يدنع

 دسافلا عيبلا ق كلذكو ةعنصلا يق هلتم ةرجا ىلا غئاصلا عجر ضقتنا
 .هتلا ءاش نا كلذ ق اورظناف

 ىطعي نا لبق هذخا املف فورعم نمتب ابهذ ىرتشا لجرو : ةلأسم

 ىتح زوجيال كلذف ةضف وأ بهذ ىلع عقو عيبلا ناك نا هنا يعمق اليلق
 هقحلي امم ضورعلا نم ءىش كلذ ناك ناو .ههبشي امو .ديب ادي نوكي

 مل ناو تلق .هتنا ءاش نا امهيلع قنحي مل كلذ ىلع امماتتو عيبلا ق ضقنلا

 ىلع ردقيال فيعض كلذب نحتمم يذلاو نمثلاو بهذلا تاف دقو كلذ زجي
 ىلعو .قحلا مكح ق ءاوس ريقفلاو ينغلاو يوقلاو فيعضلا نا يعمق هدر

 ىلوأ هتناف هتنا نيد رمآ نم ءىش ىلع ردقي مل نمو هيلع ردقام كلذ نم لك
 اذإف هيلع ردقي ملام لك يق هنع زواجتيو هل اجريو هيلع ردقي نأ ىلإ هرذعب
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 نم رخاتق بهذ ىلع اعيابت اذإ و .هنلا ءاش نا رذعيام مكح كلذ نم ىتا ردق
 ةضف وأ بهذي عيبلا اذه ناك اذإف .كلذ دعب ىطعاف ءىش بهذلا نمت

 ناك ناو .هلك ادساف عيبلاف .ديب ًادي نوكيام لاح نع هنمت نم اقبيف

 نم ناك ناو .زئاج وهف عيبلا اهب زوجي يتلا ضورعلا نم نمنلا
 اداعو الياقت نا تلقو .ضقتنم وهف عيبلا اهب زوجيال يتلا تالوهجملا

 عيبلا لاح نم اجرخو هقح قح يذ لك ىلا راص اذإف دعب نم هاعيابت
 .هللا ءاش نا كلذ دعب هي اعبايتي نا امهل زاج دسافلا

 نم وأ هرب نم وأ رانيد نم هتصح عيبي لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 زوجي وهف هل تلق .ةعفش هيف سيل ال لاق ةعفش هيف له هذه لتم ءىش

 نم ءىش وآ رانيد وأ ةرب ف ةصح مهاردب كلذ نم ةصح عيبي نا هل
 ةصح ن اذه لتم يف فرصلا رضحي ملف ربناندب وأ مهاردب بهذلاو ةضفلا

 ةصحلا الإ يرتشملل ةربلاو ةربلا وأ ريناندلا كلذ نوكي نا الإ ةفورعم
 دنع نم كلذ ىرتشا نا كلذكو .هيف عيبلا زئاج كلذ ناف .اهيرتشت يتلا
 هل هعيبي مهدحأ ءاكرشلا رماب وأ كلذ زاج دحاو ماقم يف مهلك ءاكرشلا

 فرصلاب ةصح يرتشي امأو .هيف فرصلا زئاج كلذ ناف ةدحاو ةعيب هلك
 بوثلاو ردقلا لثم ةعتمالا نم كلذ ريغف هل تلق .كلذ زجي ملف كلذ نم

 زوجي معن لاقف .كلذ زوجيأ ةعتمألا نم فرص هيف سيل امم كلذ هابشاو
 ناف هل تلق .هنم ائيش وأ سدس وأ هعبر هيف ةفورعملا ةصحلا عيب
 نم لقأ وأ رشع وأ سدس وأ عبر ءىشلا كلذ نم هل مك فرعيال عئابلا

 عقي وه اذإف ابسح مث مهرد ةئام قلعلا كلذ ابسح دق اهنإ الإ رثكأ وأ كلذ
 هل نا فرعيال وهو مهارد ةرشع لتم امهرد اذكو اذك مهرد ةئاملا نم هل

 وأ رشعلا فصن هل نا فرعيال وهو مهارد ةسمخ ناك نا كلذكو .ارشع

 لاق .ال مأ كلذ زوجيا مهاردلا هذهب ءىشلا اذه نم همهس هعابق اذه هايشا

 ناف تلق .عيبلا ضقتنا كلذ ف هضقان ناو عيبلا مت كلذ ي هضقاني مل نا
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 رشعلا فصن هيف هل نا هتصح ىلع هفقواف عئابلل مك فرعي يرتشملا ناك

 هل يرتشملا ةفصب الإ كلذ فرعيال عئابلاو كلذ نم اثيش وأ ارشع وأ

 بسح يرتشملا نأل لاق .ضقنلا هل نا كلذ ضقن نا عئابلل ىأرف .هملعيو
 .هيلع تبتيأ كلذ هملعاو يرتشملا ربغ هل بسح نإف هل تلق .هسفنل

 .ىرتشملا ربغ هملعأ اذإ هيلع هتبتاف

 طرشو ابهذ لجرل عاب لجر نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 .عيبلا دسفي له يجنزب سبل هنا ةفرعملا لهأ دنع رهظو يجنز بهذ هنا

 نا تيأرأ تلق .اضقتنم عيبلا ناك هل طرشام ربغ هنا ةنيبلاب حص اذإ لاق

 تبات عيبلا نا ليق دق لاق نوللا فالخب طرشلا امهدحا اعداو عيبلاب رقا

 .يلا بحا لوألا لوقلاو تبتيال ليقو لطاب طرشلاو

 نمتلا نم عفدف مهارد ةرشعب بهذ لاقثم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 فرصلا يف كلذ زوجيال لاق .ال مأ كلذ زوجي اماعط ةسمخب عفدو ةسمخ

 لكلنوكيوآ.كلذ زاج رضاح عيمجلاو ةلدابملا قيرط نم ناك نإف

 لجرلا عاب اذإ هنا لاقيو .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .مولعم نمت فنص

 هل سيلف حبر هيف ناكام اماو يرتشملا هنمت نمض دقف ابر هيف اعيب
 .نماضب

 كلذف ةفعاضم افاعضأا ابرلا لكأ نم هتنا هركذ يذلا امو : ةلأسم

 ال عئابلل عاتبملا لاق لجالا كلذ ءاج اذإف لجأ ىلا اعيب رخآ نم عيبي لجرلا

 .يلع كل يذلا يف كديزاو يلع رخاف كيطعا ام دجأ

 هذه هل لاقف مهاردب الجر فراصي نا دارا لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 دق هنا يعم لاق اذه زوجي له .كيلع هتددر هنم ىلع در امو هذهب مهاردلا
 ليبس ىلع عقي هنال فلسلا ف طرشلا ةلزنمب ةفراصملا ق طرشلا نا ليق

 هبشي اذهو لوهجملا طرشلا هيف ناك اذإ هضقني هنا بسحاو .ريخأتلا
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 ضيق امل هنا ول هل تلق هيلع دريام فرعيال هنأل .لوهجملا طرشلا يدنع
 دحاو لك رقا ظفللا اذه ىلع فرصلا اهب عقو يتلا مهاردلا امهنم دحاو لك

 هنا يعم لاق .امهل كلذ زوجي له هدنع نم هيلا راص امب هبحاصل امهنم
 دحاو لك ىضر ناف تلق .ءاوس هلكف فرصلا ساسا ىلع رارقالا ناك اذا

 ملام زئاجلاو ةنانئمطالا ماكحا يف زوجي مهاردلا نم هيلا راص امب امهنم
 هدجا ينال امماتي نا لصخلا اذه ق ينبجعي لاق رخالا ىلع امهدحا عجري

 ابرلا قيرط نم هنا يل نيبيالو فرصلا قيرط نم تالوهجملا نم ءاضق
 امهالك وأ ضبقام فلت دق امهدحا ناك نإف هل تلق .هيف رظنيو .ملعأ هتناو

 كدنع جرخيف تلق .هتنا ءاش نا وجرا لاق اذه دعب ةمماتملا زوجت له
 ضبقو هارتشأام يرتشملا ضبق اذإ لوهجملا عيبلا ةلزنمب هنا هيف لوقلا

 نإف هل تلق .لوهجملا عيبلا ةلزنمب يدنع وه سيل لاق .ال مأ نمتلا عئابلا

 كيلع هتددر وأ هب ينلدبتا ىلع درام هنا الإ مهاردلا هذهب مهاردلا هذه لاق

 ناق هل تلق فرصلا ساسا ناك اذا ءاوس هنا يعم لاق ءاوس نوكي له

 فاخاف مهاردلا كلت رمأ نم كنيبو ينيب ناك يذلا ناف رخآلل امهدحا لاق

 انا رخالا لاقو كلذ كل تممتا دقف لاق .كلذ يل متي نا بحاف .زوجيال هنا

 ينعم يلا غلبي مل اذا هنا يعم لاق امهل ايزجم اذه نوكي له كلذ كل متم

 ىنعم هيف ىرجي ظفللا اذه نا يعمو ةمماتملا هيف ىرجت هنا وجراف ابرلا
 .لوقلاب ىضرلاو لوقلاب ةمماتملا نا لاقو .ةمماتملا
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 دوقنلا ضعب ىلع عقو اذإ عيبلا يف باب
 عئابلا لاق نزولا ءاج املف ريناند ةرشعب ةعطق لجرل عاب لجر نعو

 عم زوجيام يرتشملا لاقو صقنت الو ديزتال ريناند ةرشع الإ هنم ذخآ ال
 سانلا عيابتي يذلا دقنلا لثم هيطعي لاق .عطقنمو صقانو دئاز سانلا

 .هيلع طرشا اموهف اطرش هيلع طرتشي نا الإ امهنامز ق

 مهارد هضرقأ وأ لجأ ىلإ ائيش لجر دنع نم ىرتشا لجرو : ةلأسم

 سانلا حرطف لجألا ءاج مث كلذ ريغ وأ افيزم عيبلا موي مهاردلا تناكو
 عقوام ىطعي نا ميرغلا بلطو هي اوعيايتو مهاردلا نم فنصلا كلذ

 ذخاي نأ بلط وأ ينعفنيال ائيش ذخآ ال انا قحلا بحاص لاقو .عيبلا
 ليق دقف ضرقلا اماق .كلذ يف يأرلا فيك تلق كلذ ةلاح يق هنم قفنت مهارد

 وأ ربناند هفرصيب همهارد ةميق هل ليقو ريناند هفرصيب همهارد لتم هل نا

 دقن هلو تبتبي ليق دقف عيبلا اماو .هتقو يق ةزئاجلا مهاردلا نم كلذ فرص

 .عيبلا توبثب هبشا اذهو اذه ريغ ليقو ميلستلاب هيلع مكحي موي دلبلا

 .مولعم لجأ ىلإ ةيندمب مهاردب هفلس وأ الجر عئاب لجر يقو : ةلأسم
 ىلوالا ةميقلا قوف اهتميق لعجو اهريغ مهارد ناطلسلا رهظا لجالا ليقو
 موهفم مهردب ةعلسلا هعياب نا لاق .كلذ يف مكحلا فيك كلذ يق اوفلتخاو

 اذكو اذكب هعياب ناك نإو زجي مل وأ زاج موهفملا مهاردلا كلذ هل ناك
 تدجو اذكه هيضقي موي دليلا دقن هل ناك اموهفم امهرد ددحي ملو امهرد

 .ملعأ هللاو

 نزولا ءاج املف ريناند ةرشعب ةعطق لجرل عاب لجر نعو : ةلاسم
 يرتشملا لاقو .صقنتالو ديزتال ريناند ةرشع كنم ذخأ ال عئابلا هل لاق
 يذلا دقن لثم هيطعي لاق عطقمو دئازو صقان سانلا عم زوجيام كيطعا
 هيلع طرش آاموهف اطرش هيلع طرش نأ الإ امهنامز يف سانلا هب عاتبي
 ٠ عجر
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 مهارد طرشو ائيش عاب لجر نعو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 كلذ هل له تلق .عوطق اهيف مهارد ذخاي نا هرك هقح ذخأ دارأ املف .حضو

 تفصوام لعف كلذ يل نيب روسك وأ ىه حاحص حضولا مهاردلا دح امو
 ةفورعملا حضولا ىهف .احضو مهارد طرشو ائيش عابي اذإف .ةلاسملا هذه يق

 ةديجلا مهاردلا ىه حضولا يق اندنع فورعملاو مهدقن نم دلبلا لهأ دنع

 ىتح اذه هطرش يف حاحص سيلو اهلك حاحصلاب ىه سيلو .مهاردلا نم
 ملو اروسك ذخاي مل احاحص طرش اذإف احاحص مهارد عيبلا دنع طرتشي
 نم سانلا دنع ةفورعملا ىهن حضولا اماو احاحص ةملاس مهارد الا ذخاي
 دلبلا دقن مهاردلا نم حضولا هنا الإ اروسكو ءاحاحص مهاردلا دوجا

 .حضولا ىه اهنا مهعم فراعتملا سانلا ةخسن

 رانيد فالآ ةعبرأ ىلع ةأرمإ جوزت لجر نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 بجي امف قالط هتجوز نيبو هنيب عقوو تبلقنا دقو ىلوألا مهاردلا نم
 رانيدلا ددحي مل وأ ارانيد اذكو اذكب اهجوزت ناك نا ملعاف باوجلا .اهل
 سانلا هيلع يذلا ةلماعملا رانيد اهلف اهب لحر ناك نإف ةمولعم ةفصب
 ناك ناو .حاكنلا خسفنا اهب لخدي مل ناك ناو ءاضقلاو ماكحالا موي
 ةمولعم ةفص ىلا بوسنم هريغ وأًايزوم ىه نوكيام لثم امولعم ريناندلا
 مل وأ جوزلا اهب لخد ماتو تبات جيوزت اذهف تبلق دق ةفصلا كلت نا الا
 .ملعأ هئلاو ماكحألاو ءاضقلا موي هب سانلا لماعتيام اهلو اهب لخدي

 جوزت لجر نعو ۔ هنلا همحر دادم نب هننادبع ةيقفلا باوج نم : ةلأسم
 ذئموي ةلماعملاو هضعب لجاعلا نم ملسف لجآو لجاع قادص ىلع ةأرمإ

 ةتس يباب ةلماعملا تراصو ىقبام لجاعلا مهارد نم ىقبيو .ةسمخ وبأ

 مهيفوي نا اهؤايلوآو ةأرملا تبلطو .ةتس ابأ مهيفوي نا هيلع يذلا داراو
 نا باوجلا .كلذ يف مكحلا فيك لئاسلا اذه لاس ةعبرا يبا ةلماعم

_ ٣٢٢٣ _



 ءافولا هيلع يذلا وأ جوزلا ىلعف ةنيعم ةكسب طرتشي مل اذا مهاردلا
 .عجر .ملعأ هللاو ءافولا ةلماعمي

 ىهو مهرد فلأ لجر نم لجر قرس اذإف رباج يبأ باتك نم : ةلأسم
 ىوستال تراصف مهاردلا كلت تحرط مت اهكلهتسا مت ذئموي سانلا زاوج
 اهقرس موي اهتميق لضفا اهكلهتسا يذلا ىلع اهبحاصل نا لوقنف .ائيش
 اهدرف اهنيعب ةيقاب اهقرس يتلا مهاردلا تناك ناو ريناند اهكلهتسا وأ
 ضرتقا لجرو .اهقرس ناك اذا متا وهو هل يذلا هيلا در دقف اهبحاص ىلع

 تراصخف مهاردلا كلت تحرط مت ذئموي سانلا زاوج ىهو مهرد فلا الجر

 انيد تراص دق هذه نال ةقرسلل ةفلاخم هذه نا لوقنف ائىش ىوسنتال

 وأاهكلهتسا ءاوسو تحرط دقو اهنيعب اهايا هضبقي نا هل سيلف .هيلع
 هقح بلطي موي سانلا دقن مهرد فلأ هيضقي نا هيلعو هعم ةيقاب تناك

 نإ انببحأ انا الإ تقو ف اهصخرو تقو يف مهاردلا الغ يق رظنا الو هيلا
 رانيدب امهرد نيثالت ىوست ةرسكم اهايإ هضرقا يتلا مهاردلا تناك

 دقنلا عجرف .رانيدب امهرد نيرشع هب ىوست احاحص سانلا دقن عجرو
 يف ءالغ هسيل انعم اذهف رانيدب امهرد نيثالت اهنم عجرو رسكملا ىلا
 نا تببحاف ةءادرلاو ةدوجلا ق نمثلا فالتخا اذه نكلو صخر الو رعسلا
 هضرتقا موي ارانيد اهايا هضرقا يتلا همهارد نمت ضرقملا اذهل نوكي
 مويلا ىهو ةزئاج هضرقا موي تناك ولو .احاحص وا ةروسكم تناك

 وأ ابح هضرقأ ول انعم اذه لثمو .هعفني الام هضبقي نا رن ملو عفنتال
 .هصخر الو رعسلا ءالغ ف رظنيالو هضرقأام لتم هيفوي نا ىرن اذإف ارمت

 الإ هل سيلف ةفيزملا تعجر مت ةفيزم هضرقا ناك نا يراوحلا وبأ لاق
 ءاقن الا هل سيلف ةفيزملا تءاج مت ءاقن هضرقا ناو هضرقا امك ةفيزم

 وأ ايقن ابح هضرقا نا نكلو .عويبلا لثم ضرقلا سيلو انظفح اذكه
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 ملو .ةميقلا ىلع اقفتا ناو هنم ذخا يذلا لثم هيضقي نا داراف ايناسيم

 وهو كلذ نع لسو ءاضقلا موي هضرقا ام لثم ةميق هلف بحلا ىلع ردقي
 كلذ ناك ةرز هاطعأو ارب هضرقا نا يراوحلا وبأ لاقو .يراوحلا يبأ لوق
 كلذ زئاجف ارب هاطعاف ةرذ هضرقا نا كلذكو .كلذب ايضارت اذإ زئاج
 يف ليق دق معن لاق هربغ نمو .انظفح اذكه ضرقلا يف اذه لاتم كلذكو
 ال هضرقا ام لتمالا ذخاي نا زوجيال هنا لاق نم لاقف فالتخاب ضرقلا

 ذخاي لاق نم لاقو .هنم ضرقا يذلا سنجلا نم نود الو كلذ نم لضفا
 ضورعلا هب ذخاي لاق نم لاقو ضرقا امم لضفا ذخأي الو كلذ نود نم
 مل وا سنجلا ىلع لاق نم لاقو .سنجلا كلذ ىلع ردقي مل اذإ كلذ ريغ نم

 ريغ نم وا هسنج نم ضورعلا نم هب ايضارتام هب ذخاي نا هلف .ردقي
 .صقن وآ داز هسنج

 ةفيزم مهارد الجر ضرقا لجر يف ةيواعم يبأ باوج يتو : ةلاسم
 مث مهنيب ةزئاج مهئارشو مهعيب اهبناكو ةزئاج ةفيزملا مويلا كلذ ناكو
 ضرتقا يذلا بلطو ءاقن مهاردلا تراصو .اهوزيجي ملف ةفيزملا تعجر
 ضرتقملا ةركف ةفيزم ال نا ةفيزم ضرقا ام لثم ةفيزم هيلع دري نا ةفيزملا
 زوجتال مويلاو ةزئاج ةفيزملاو كتضرتقا لاقو هنم زوجت مهارد بلطف
 .هضرقأام لتمألا هل كلذ سيل لاقف

 عيب ف تركذام اماو ديعس يبأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ضقني ملو هاشلا دري مل ناف ضقتنم عيب هناق لالح مهاردي ةاشنلا

 فلت اذإ عيبلا لاق نم لاقو .عئابلا اهنمض دقف .ةاشلا تتام ىتح عيبلا

 ىلا عجر .لتملا ليقو دلبلا دقن هل ناك هنمتب هنمض اذإو .هنمتب هنمضي هنا
 .عرشلا نايب باتك

 كلذ يف دقنلا ناكو لجر ىلع ةلعس عابا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
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 افيزم دقنلا عجري نا ىلإ هتعلس نمت ىرتشملا هطعي ملف احضو تقولا
 يف ليق دق هنا يعم لاق .ةيضقلا موي وأ عيبلا موي دقن عئابلل نوكيام

 ليق يرتشملا وأ عئابلا امهدحا ىلع ررض كلذ يق ناك اذا لوقلا ضعب
 دقن ذخ تئش نا يرتشملا هطعي ملو لوألا دقنلا ذخأي نا بلط نا عئابلل
 تئش نا يرتشملل لاقي كلذكو .كتعلس ذخ تئش ناو مزلي يذلا دلبلا
 تناك ناف هل ليق .عيبلا موي دلبلا دقن هطعا تئش ناو .هتلعس هيلإ ملس
 ىلا اعجر اذا امهنا يعم لاق .يرتشملا ىلع عئابلل نوكيام تفلت دق ةعلسلا
 يف دلبلا دعب نم اهلتم ةميق هلف تمدعا ناف .اهلثم ةعلس هل ناك ةددارملا

 .اهنمت نم رثكأ اهلتم ةميق ناك ولو تقولا

 مهارد ةرشعب رمت نم ابارج لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 وأ دقنلا نم هل بجي امف دقنلا يق افلتخا مث .فورعم رهش لجا ىلا لالح
 دقنلا ق لالحلا طرش نا ليق دق هنا يعم لاق .هرمت لتم .رمتلا نم هلامب
 ضقن افلتخا ناو تبت عيبلا تبتاو كلذ نم ءىش ىلع اقفتا ناف لوهجم

 لكاي نا دعب امهنيب عيبلا ضقن اذاو .هضقن امهعياب امهيلع عيبلا
 ناق .لودعلا يأرب لكأام ةميق هيلع نا يعمف بارجلا نم لكأ ءام يرتشملا

 .هنيمي عم مزعلا عم هلوق لوقلا ناك كلذ ىلع فقوي مل
 ىهام ءاقنلا مهاردلا نع دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 يق داسفلا نم ريناندلاو مهاردلا رسك نا دجوي كلذكو ىهام حاحصلاو

 حاحصلاو اهب شغال يتلا اقنلا نا تفرع يذلا .كلذ لىوأتام ضرألا

 لاق .ملعأ هتناو كلذ تدجو دقف ةياورلا اماو ةروسكم ربغ يتلا ةملاسلا
 نم حاحصلا تناك اذا هنا كلذ ريسفت نم جرخي تدجو يذلا خسانلا
 رغي اهربسكت ىلا دصاقلا دصقق روسكلا نم لضفا ريناندلاو مهاردلا

 لعف اذإف .ةي هتنا لوسر هنع ىهنام وهو لاملا ةعاضا نم كلذ ناك انعم

 رصا ريغصب هن صاع لكو ضرالا يق داسق كلذ ناف هيلع روجحم وهام
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 هللاو ضرألا يف داسفلا نم وهف هوجولا نم هجوب هبكترا ريبك وآ هيلع
 .ملعأ

 ةعلس لجر نم ىرتشا لجر نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يتلا راصمالا ضعب ىلا اجرخ مت نامع يق عقو عيبلا ناكو .مهارد ةرشعب
 يف ةرشعلاب هبلاطف رثكا وا نامع نزو نم لقا مهدنع مهاردلا نزو اهيف
 ناكو دلبلا كلذ دقنب وا نامع دقنب هيلع مكحي .مكحلا ىلا الزانتو دلبلا كلذ
 ولو اهيف عيبلا ناك اذا نامع دقنب هنا يعم لاق .ادئاز وا اصقان نزولا
 يف عقو عيبلا ناك نا كلذكو هل تلق .فلتخيال دحاو اهي ناك وا اهنم اناك

 .يدنع اذكه لاق .ندع دقنب هيلع مكح نامعب هبلاط مت ندع

 حضولا نع هتلاسو دمحم نب يلع نسحلا يبا نع بسحا : ةلأسم

 وهو روسكلا دضقف حاحصلا اماف لاق .مهاردلا نم حاحصلاو ءاقنلاو

 ةراعتسا وه امناف مهاردلل حيحص مسا وه سيئفف ءاقنلا اماو .فورعم

 نم ةصلاخلا مهاردلا ىلع ىرجاف ةصلاخو هتواقن ءىش لك نم اقنلا نال

 ىهو لمرلا ءاقن نم روصقملا ءاقنلا نأل روصقم ريغ دودمم وهو .شقلا
 ةضفلا ف لمعتسم وه مث ةضفلا يلح نم هلصاف حضولا اماو نابثكلا
 .ةديجلا مهاردلا سانلا دنع حضولاو ةديجلا

 اماعط وأ الام لجرل عاب لجر نعو .رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 تناك يتلا مهاردلا تحرط ىتح هضقي ملف ةلاح وأ تقو ىلا مهرد فلاب
 موي سانلا دقن هل اذه نا لوقنف .ائيش ىوستال تراصف عيبلا موي زوجت
 ةفيزم تعجرف اقنلا مايأ ق عيبلا ناك اذا يراوحلا وبأ لاق .هقح هيضقي
 الو هل سيلف هنيعب ادقن عيبلا دنع طرش اذإ هريغ لاق .تمدقت دق لاقيف
 هل ليق دقف مهارد ىمس هنأ الإ ائيش طرش نكي مل ناو هطرش الا هيلع

 يق دلبلا دقنو .كلذب هيلع مكحي موي ناصقن الو ةدايز ال دلبلا دقن مهارد
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 ذخف تئش ناف هل لدق .عئابلا كلذ ايا ناف بابلا اذه ق مكحي مويلا كلذ

 كلذ ذخأ ىلع ربج ىب ا ناف يرتشم انم كتعلس ذخف تئش ناو .سانلا دقن

 ناو هتعلس عئابلا ىلا ملسف تئش نا ىرتشملل ليق عئابلا كلذ ىبأ ناق

 .كلذ ىلع ربج ىبا ناو .دلدلا دقنف تئش

 كله قادص اهجوز ىلع اهل ةأرما نع ىراوحلا وبأ لاقو : ةلأسم
 ءاقن مهارد تبلطق مهرد فلا وهو هنم اهقادص ذخأت نا تبلطف اهجوز

 عجر مت ءاقن دقنلا ناك مايأ يف اهجوزت دقو ةفيزم ىطعن ةثرولا لاقف
 تتامف ثدحلا ثدح مت فيزملا زوجي نامز يق اهجوزت وا فيزملا ىلا دقنلا

 .اهتترو وا ءاقنلا تبلطو زئاج اضيا فيزملاو اهقلط وأ جوزلا تام وآ
 هللادبع يبا نع ىراوحلا وبأ لاقف ةفيزم ىطعي هتثرو وأ جوزلا لاقو
 مايأ ف اهجوزت ناك نا ءاضقلا موي دلبلا دقن اهل نا نامتع نب ناهين

 مايا يي اهجوزت ناو فيزم اهلف فيزملا ىلا داعو كلذ دعب نم ريغت مت ءاقنلا
 جيوزتلا دنع اطرتشي ملام ءاقن اهلف ءاقنلا ىلا عجرف دقنلا ريغتف فيزملا

 هلوق اذه ناكو الهب نم ةأرما قادص نع تلأس تنك دقو .هنع ىظفح اذهف

 تلاس دقو .اذه نع عجر هنا ملعا ملو كلذ يق ركفتي كلذ دعب نم هتيأر مت

 دقن اهلف فيزملا ىلا عجرف اقنلا مايأ يف اهجوزت ناك نا لاقف رثؤملا ابأ اهنع
 دقن اهلف فيزملا مايأ يف اهجوزت ناك ناو .اهجوزت ناك ناو .اهجوزت موي
 زوجي ناك اوفرعي مل جيوزتلا موي ناك ناف تلق .هنع يظفح اذهف فيزملا
 وبأ لاق .ةفيزم وأ اقن اضقلا مويلا اهل نوكيام كلذ اولهجو ال ما فيزملا
 .ءاضقلا موي دلبلا دقن اهلف مويلا كلذ دقن نوفرعيال اوناك نا ىراوحلا
 .هلدع قو .كلذ يف رظناف ظفحا يذلا كل تنيب دقف
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 ناويد وأ ببست وآ مارح نم
 لبق عئابلا هيلع دقنا املف اعيب رجات نم ىرتشا لجرلا نع لئسو

 يف مهاردلا يرتشملا طلخ دقو جارخلا نم مهاردلا هذه يرتشملا لاق عيبلا
 باحصا نم نكي مل اذا هنا يعم لاق .كلذ يف .همزليام ىرخا هل مهارد
 مل يناعملا نم ىنعم ىلع جرخي ظفللا اذه نوكي نا لمتحاو .جارخلا

 جارخلا نم هنإ الإ ىنعملا ف يدنع لمتحيال نأ الإ مكحلا يف يدنع دسفي
 جارخ وه رامثلا رئاس نم ةلعلا نا يعمو .يدنع كلذ زوجيالق .دسافلا

 هذه تناك ناو .ةنانئمطالا ق كلذو هوجولا هذه هيشي امم هربغ وأ

 همهارد ف عئابلا اذه اهطلخ دقو ةدسافلا بوصغلا جارخ نم مهاردلا
 طايتحالا يي كلذ لمتحا اذإف مكحلا يف اهب هعيابي نا هل بيطيال هنا يعمف
 الف مكحلا ق اماو .كلذ زوجي الف بلقلا هيلا بهذيامو .ةقثلاب ذخألاو
 هل لاق يذلا كلذ ناك ولو مكحلا ف كلذ ميرحتالو هداسف ىلع ىوقا
 هنا يعمق جارخلا نم هذه هل لاقو جارخلا نوذخاي نيذلا ناطلسلا

 ىنعم ىضم دقو اضيا هلوق نم لمتحي كلذ نال هلالح مكحلا يف لمتحي
 وأ مكحب هيلع كلذ نامض تبن اذإف هل تلق مالكلا لوا ق ةنانئمطالا
 لاق ىربيو هيلع اهدري نا هل له .صالخلا دارا مت هل ةيضقب ةنانئمطا

 هيلع اهدري نا زوجي هنا لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يق ليق دق هنا يعم

 اذه نأل كلذب أربيال لاق نم لاقو .اهنيعب اهدر اذإ كلذب ةءاربلا هل ىجرتو

 .بر اهل فرعيال يتلا لاومالا مكح اهمكح نوكيو هريغل اهنا .اهب رقأ دق
 دق هنا يعم لاق ةصالخ ضالخلا دارا مث اهل ضباقلا:اهقلت نا تيأرأ تلق
 ناو كلذ يف فلتخا دقو .بر هل فرعيال يذلا لاملا مكح اهمكح نا ليق
 هذه لاق نا تيأرأ تلق .هيف لبقام دحأ نم كلذ لعلف .ءارقفلا ىلع اهقرف
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 نا يعم لاق جارخلا نم مهاردلا اذه هلوق لثم نوكي له جارخلا مهارد
 بجوي الو ةصقلا ىنعم.لع ناجرخي جارخلا مهاردو جارخ مهارد هلوق
 نم هذه لاق ناق هل تلق .مكحلا يق مارحلا جارخلا نم اهنا نم كلذ هلوق

 مكحلا يف ءاوس هيف لوقلا نا يعم لاق بيسنتلا مهارد و أ بيس

 لمتحي تلق .رصعلا اذه يف جارخلا مسا نم شحوأ وهو ةنانئمطالاو

 ناك ناف هل تلق . بيست وهف ءىش رمآ نم بيس ام نأل بييستل ١ ىنعم

 الف فراعتلا يق مارحلا وه جارخلا نأ الإ عضوملا لهأ ةغل نم لمتحيال

 ناك اذإ كلذ لالح مكحلا ف لمتحي له ةطقللا نم مهدنع كلذ جرخي

 هبشي هنا يعم لاق عضوملا لهأ ةغل يق ةلغلا نم هنا جارخلا ىنعم جارخب

 رمتحيال هنا مهنيب فراعتي اميق مهتغل ماكحأ موق لك ىلع تبثي نا
 هذه يبصلا هل لاقو ىبص ىرتشي يذلا ناك نا تيأرأ تلق .هفالخ

 يق مهل فرصتب نممو ناطلسلا ةهج نم يبصلاو . جارخلا نم مهاردلا

 يدنع مكحلا يف اما لاق غلابلا لثم اذه لتم يق هرارقا نوكي له مهتمدخ

 .هسيلب ىلوا لكو مهيلا كلذق لوقعلا هنيقتستام ق اماو .غلابلاك هسيلقف

 .يبصلا لوق لتم هيف لوقلا نوكي له مهديبع نم ادبع ناك ناف هل تلق
 جارخلا ذخاي هنا فرعي دق نمم اغلاب ارح ناك ناو تلق .يدنع اذكه لاق

 مهاردلا هذه لاقف نزوي نا دارا مت .يرتشملا نم ةعلسلا ضيق دق ناك اذا

 ءارقفلا نم ناك اذا هرقفل اهدقتعيو اهذخأب نا عئابلا عسي له جارخلا نم

 يعم لاق ءارقفلل اهنا لوقي نم ىنعم ىلع ةيقتب ناك اذا يدنجلا ملعي الو

 يق ءاج دق ام ىلع بر هل حصام ىتم هنم صالخلاب نادو كلذ دقتعا اذا هنا

 هتظفلب عفتني طقاللا ناب لوقي نم لوق ىلع يدنع كلذ هل زاج كلذ

 له اهب .عفتنا دقو توملا هرضح ناق تلق .اذه هابشأ وأ هرقف عضوم

 ةيصولا هيلع نا اذه لتم يق ليق دق هنا يعم لاق ةيصو كلذ يق هيلع نوكي

 ناك ناف هل تلق .ةعنصلاب كلذ ةفرعم كرد وجريام برقاب ةغصلاب
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 ىضمام لثم يف ةفصلا ىلع ةيصولا هيلع نوكي له ةين ريغ ىلع اهب عفتنا
 .يدنع اذكه نات

 وا ناويدلا نم اهذخا هنا لوقيف مهاردلاب يتأي لجر نعو : ةلاسم

 تلق .ناطلسلا لمع يف فرعي نمم لجرلا اذهو ةقفنلا نم اهذخأ هنا لوقب

 نم اهذخأ هنا لوقي نأ الإ كلذ كل معن لاق مهاردلا اذهب هعيابا نا يل له

 ءىش لعف ىلع ةقفنلا وا ناويدلا نم هذخا يذلا ناك نا هريغ لاق .جارخلا

 طرش ريغب ناك ناو .كلذ در هيلعف هطرش كلذ ناكو دابعلا ملاظم نم

 نمل زيجن الف كلذ در هيلع بجوي نم لوق ىلعف فالتخا كلذ در يفف

 .ملعأ هتناو لصألا يف نمل وهو هل قحتسم ربغ هنال هنم كلذ ذخأ هعياب
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 مهاردلا دقن يف باب
 له رمخلا عنصي هنا فورعم لجر هءاجف بنعلا عيبي لجر نع لئسو

 نا كلذكو هل ليق .زوجي هنا يعم اذكه لاق .هبنع نم هل عيبي نا هل زوجي

 يذلا رفصلا هيطعي نا دحال زوجي له دقنلا سيلدتب افورعم ناك الجر
 مهردب مهرد مهاردلا نم هيلع امب هاضقف رفص هنا هربخاو رفصلا هبشي
 ناف هل ليق زوجي هنا يعم لاق .ال ما ضرقملا اذهل زوجي له كلذب ىضرو
 فاخا هل لاقف .رفص اهنا نقيتسي ال هنا الا رفصلا هبشت مهارد هدنع ناك
 زوجي له .اذه ىلع يذلاب اهذخأي نا قحلا هل يذلا ىضرف ارفص اهيف نا

 له نظلاب الإ رفص اهنإ وه ملعيال ناك نإف هل تلق .يدنع اذكه لاق كلذ

 اهنا ملعي ملام .كلذ هيلع سيل ما ارفص اهيف نا نظي هنا هربخي نا هيلع
 رصبي ناك نا هربخي نا هيلع سيل هنا يعم لاق .هيف كشي الامب ارفص
 .كلذب سيلدتلا ىلإ دصقي مل اذإ رصببال وآ دقنلا

 الب زوجيام اهنم مهارد هعم لجر ق لوقتام هل تلق : ةلأسم

 ضعب هذخايو ضعب هدري هنإ الإ .عامجالاب زوجي الام اهنمو .فالتخا
 لاق .ةلمج كلذب اهزاوج ةيجرل ضعبب اهضعب مهاردلا هذه طلخي.له
 رمتلاو بحلا طلخ ةلزنمب هنال زوجيال هنا ليقام ضعب يق رثالا ف دجوي
 دصقو ضعبب هضعب قفني ناك اذا هنا اذه لتم يق لوقلاو .كلذ هابشاو

 ضعب قو .ليقام ضعب ف شغلا هلزنمب زوجيال هنا هطلخب كلذ ىلا
 اهيف ءىش لك ذخؤيو دقتنب اهنا اهيف فراعتلا نا مهاردلا هذه يق ليقام

 ناف هل ليق .ابيعالو اشغ نوكيالو ىنعملا اذهل اهطلخ زوجي هنأو هنيعب
 اذإف اهدحو اهسفنب زوجتال اهنا قافتالا ىنعم ق مهاردلا هذه تناك

 .قافتالاب زوجت اهنا فراعتلا ىنعم يق تعجر دقنلا نم اهريغ عم تطلخ
 نأل .اهيف ةلع ال زئاجلا دقنلا نم اهنا اهانعم جرخ اذه ىلع تناك اذإف
 اهيف طلخ اذإ تناك اذإف . مهيلعو مهل تبات وهف هيلع اوقفتاام ىلع سانلا
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 اهدربو .ضعي اهذخاي هنا فراعتلا يف لاحب تراص دقنلا نم اهربغ

 اهلاح ق اهذخأ يف فلتخي ناك اذا هنا يعم لاق .فراعتلا ىنعم ف ضعب
 نمم زئاجلا دقنلا ذافنا ىلا دصق امناو .سيلدت ىلا اهيف دصقي ملو كلذ

 رفص مهارد هعم لجر يف لوقتام تلق .كلذ زوجي نا ينبجعا هنم هذخأ

 يعم لاق .اهب هدنع نم يرتشي نا هل له رفص اهنا هربخاف رخآ ىلا ىتأف
 فاخب هنا كلذب هربخاق رفص كلذ نا فاخي ناك ناف هل تلق .كلذ هل نا
 .كلذ هل نا يعم لاق .كلذب ىضرو .رفص هنا

 مهرد هعم لجر نع هتلاسو۔ هتنا همحر يراوحلا يبأ نع : ةلاسم

 .كلذ هل زوجيال لاق اماعط هب يرتشي نا هل زوجي له ءعىدر هنا فرعي

 ابأ ناف .ارفص وا اديدح نوكي نا الإ كلذ هل زاج ءىدر هنا هفرعا انا لاق
 لوقأ كلذكو .ائيش هب رتشي ملو .هحرط ارفص ناك اذإ لاق هتنا همحر رثؤملا

 .ديدحلا يق

 اهلك وأ رفص اهيف مهاردب ائيش لجر نم يرتشي يذلا اماو : ةلأسم
 دحأ دصقي ملام زئاج يدنع كلذف .رفص كلذ ناب ملاع عئابلاو رفص
 .مارحلا هوجو نم لطاب داقتعاو .ةدساف ةين ىلا نيعيايتملا

 ةلماعملا مهارد ف تركذو يراوحلا يبا نع بسحا : ةلأسم

 مل ناو .هيلع اوقفتاام ىلع وهف ءىش ىلع اوقفتا ناف هيف نوفلتخيامو
 دق لمعلا ناك ناف .هلك كلذ نم ءاركلاو عيبلا تضقن ءىش ىلع اوقفتي
 اماو ةعنصلا كلت لودع ىري امب هلثم رخآ ىلإ عجر هربغو جاتن نم لمع

 اهلهأ ىلا اهتددر الإ و علسلا نم ءىش ىلع اوقفتا ناف ضقتنيف عيبلا

 ائيش مهاردلاب كيلع تطرش بوثلا بحاص لاق كلذكو .عيبلا تضقنو
 اذه يف جاسنلا لوق لوقلاف مهاردلا تطرش لب جاسنلا لاقو .ماعطلا نم

 .نيميلا جاسنلا ىلعو كلذب ةنيبلا هيلعف .ضقنلا ىعدي بوتلا بحاص نأل

٢٤٢٢٣



 وهو الجر لجر ىأر نإف تلق .رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 رفص اهيف نوكي نا الإ ال لاق .كلذب هملعيا زوجي الام اهيف مهاردلا دقني
 وأ ارفص هسفن مهارد همهارد يق طلخي هآر ناف تلق .دددح وأ صاصر وأ

 .ال لاق هملعب له .ًادددح وأ ًاصاصر

 هاطعاف ديج مهرد لجرل هيلع لجر نعو خايشألا باتك نم : ةلأسم
 ةضفلا نم هيف ناك اذإ معن لاق .كلذ نم أربي له افيزم وأ ايفاريس مهرد
 هفرعا نا ىلع له قنرم وأ يق اريس هنا ملعي هنا ملعأ مل ينإق تلق .ءعىش

 .زئاج وهف ءىش ةضفلا نم هيف ناك اذإ كلذ ىلع وه لاق
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 هيطعي نا ىلع اقفتاف اضرق ةرذ ىرج لجرل هيلع لجر نع لئسو
 هيف فلتخي هنا يدنع لاق .كلذ زوجي له .ةرذ بيرج وآ كيكاكم سمخ

 رادقمب الا زوجيال لاق نم لاقو قافتالا ىلع ةزاجالاب هيف لاق اضعب لعف
 رج هنا امك ةعفنم رج ضرق هنال كلذ زوجيال لاق نم لاقو ةرذلا ةميق
 . زوجدالو ةعاسنلا كلذك وهف ضرقلا ةقفص دنع ةعفخملا

 عذجل الثم هنزو الو هلك نكمب الام ضرق نمع لئسو : ةلأسم

 ىلع عفنالو كلذ زوجيال لاق نم لاقو .زوجيو اضرق اذه نوكيا بارجلاو
 نا ىلع كلذ زوجي لاق نم لاقو لتمب التم ضرقلا نال ضرق مسا اذه لتم
 .قحلاب ملعا هناو هنمض دق هنال اذه لثم نم نوكي اميف مهنم يضارتلا

 املف ةمدق لخن هل نكت ملو .ضيقلا لوأ ق ابطر ضرقا نمو : ةلأسم

 ملام بطرلاب سبايلا رمتلا ىطعي نا سأب الف .ارمت كلذ در رمتلا ءاج
 .كلذ يف طرش امهنيب نكي

 ق رج اذا ضعي لاق .ةعفنم رج ضرق لك نع ةت هنع , ينل ١ ىهن : ةلاسم

 اذاو زجي مل هنم كل نزا ىتح سيكلا تاه لاق اذا ليقو .ضرقلا سفن

 بهذا لاق اذاو .كلذ هركيف .هتضرقاو كيضاقي ماقف رخا ىلع نيد هل ناك
 .هركدق اهنم ذخ ةيراجلا ىلا

 يق وأ الماع هلخن يق لعجي نا ديري نمعو خايشألا باتك نم : ةلاسم

 اضرق نوكي وأ اذه زوجي له مهارد وا بح ضرق هل طرشو افيرع هعرز
 .ةعفنم رج ي ذلا ضرقلاك هارا سيلو هرجا ىلع ضرق اذه لاق ةعقنم رج

 .ملعأ هناو زاج هضرقا وه اذإف .هعيابي نا هل نال

 ناك هنا نيربس نبا نع بوبا نع ةرفص ييا عماج نمو : ةلأسم
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 وأ ةفوكلاب اهبحاص اهذخايل ةرصبلاب مهارد ىطعي نا اساب ىريال
 هانعم جرخي اذه نا يعم ديعس وبأ لاق .هب سأبال عيبرلا لاقو .طساوب

 هءاضق طرشيو دلبب ضرتقي يذلا كلذ يف فلتخا دق هنا يدنعو ضرقلا

 هنا اذهب اهرجي ضرقملل ةعفنم كلانه عقي مل اذا ينبجعيو .رخا دلبب

 . يهنلا توبت ىنعمل كلذ ينبجعي مل ضرقملل عفن كلانه تبت ناو زئاج
 نع بويا نع باتكلا نمو .ضرقملل هنا يعمو ةعفنم رج ضرق لك نع
 ةمارك هبحاص نم لبقي الف افلس لجر فلس اذا لاق سابع نيا نع ةمركع

 ةعفنم رجي فلس لك هركي ناك نيريس نبإ نع بويأ نعو .ةباد بوكر الو
 سأب الق ءاضقلا دنع ةعفنملا رجام ليق دق جرخي هنا ىعم ديعس وبأ لاق

 رمع نبال تلق لاق ةربغملا نع باتكلا نمو .ضرقلا دنع كلذ امناو هي

 ةخسن يفو جرخ اذإف يناريج ضرقا ينعي ءاطعلا لجا ىلا يناريج فلسا
 يمهارد نم ينوطعا مهؤاطع جرخ اذإف يناربج ضرقا وآ يناربج فلسا

 لتم ميهارباو جاجحلا نعو .طرتشي ملام ةخسن قو ملام هب سابال لاقف
 رمع نبا تضرقا لاق ءاطع نع ريبزلا نعو .هلثمب نسحلاو دايزو كلذ
 .مهرد يتئام ديزت ىه اذاإق اهتنزوف فاو مهرد يفلاب يلا ثعيف مهرد يفلا

 كنا نمحرلادبع ابأاي تلقف هنيتاف ينربتخي نا دارا رمع نبا لعل تلقف

 لاق .عيبرلا لوق وهو كل ىه لاقف .يقح ىلع مهرد يتئام ةدايزب يل تثعب
 .باتكلا ريغ نم ءاضقلا دنع ةعفنملا رج نم هنا اذه ق انعملا ديعس وبأ

 تملس وا كتضرقا دق لوقب نا ضرقلا ناددعس ويأ لاقو : ةلاسم

 لتم لثملا ناك ضرقلا تبت اذإف كلذ ربغ ىمسيالو اضرق اذه كيلا

 تبتي الو نزوي وآ لاكي امم ناك اذإ نزولاو ليكلا نم هيلع هضرقاام

 .اهيف فلتخيال ةفصب ضرقلا نا الإ نزوي وأ لاكيام ريغب ضرقلا يدنع

 .ةرذلا ربغ ذخاي نا هل زوجي الف ةرذ الجر ضرقا لجر نعو : ةلأسم

 ةدملا تضقنا اذإ اضرق ناك اذإ هموي رعسب مهارد ذخاي نا هل زوجي نكلو
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 .هضرق ناكم

 نمو نزوب الا ريناندلا وأ مهاردلا نم ضرقلا زوجيال لاقو : ةلاسم
 اهاضقو ددعلاب مهاردلا ضرق زوجي الو تلق .نزو وآ ليكب الا ماعطلا
 ريغب ضرقلا يدنع تبتي الو تلق .نزولا ف لضافت اهنأل ال لاق .ددعلاب
 ددع جيناود ةرشع لجرلا نم لجرلا ضرتقي نازوجي الف نزوي وا لاكيام
 اساب كلذب نوكيال نا وجرا لاق ةيناوذ ةرشع اضيأ هضقنو . نزو ريغب
 اضيا زيجا دقو .اهسوؤرب ددعلاب جيباورلا مهنيب اوزاجا دق سانلا نال
 لاق .زبخلا لثم يدنع جيناورلاو لضافتم زبخلاو اددع زبخلا ضرق

 .ابرلا قيرط نم ال ةلاهجلا قيرط نم زوجيال اذه نا يعم هريغ

 هليك ضيقلا ىلا بارجب ازونكم ابارج الجر ضرقا لجر نعو : ةلاسم
 يعم لاق .كلذ زوجي له بارجلا يف مك افرعي مل وا ازيفق نورشعو ةسمخ
 بارجلا هضرقي نا ضرقلا امناو .زوجي الو عيبلا عقوم عقي اذه نا
 نأل هلثم ضرتقملا هيطعي مت ءىش ىمسي الو فورعم ريغ وأ ناك افورعم
 بارجلا ناك ناف تلق .ةيمستلا نع فاك لتمب التم عقي امنا ضرقلا

 نا يعم لاق .دحاو نزولا نم ادحاو ارمت هيلع طرشو رمتلا نم اطالخا

 رمتلاب رمتلا عيبو اممامت ةخسن .عيبلا يدنع هبشي اذهو زوجيال اذه
 .زوجيال

 يف ةقدصلا ىلع ديزي ضرقلا ليقو .رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 ف تدجو امم هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق .اريثك افاعضا رجالا

 .عجر رشع ةسمخب ضرقلاو ةرشعب ةقدصلا نا راثالا ضعب
 رج امنا ليق دقو معن هريغ لاق .ةعفنم رج ضرق لك هركيو : ةلأسم

 لاق نم لاقف فالتخا كلذ يفف ضرقلا دقع دعب نم ةعفنملا نم ضرقلا

 .هتزاجا بحنو زوجيال لاق نم لاقو زوجي
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 بحاص هنم ليقف ارب ضرتقي يذلا يف اندنع سابال هنمو : ةلاسم
 .اذه وحن نم ناكام يف كلذكو كلذ ريغ وأ مهارد وأ ةرذ وأ اربعش ضرقلا

 كلذ نم هيلعام موقي نا ةميقلاب نوكي نأ بحا ضعبو .هيف ددش ضعبو
 .انيلإ بحأ كلذو كلذب هيضقي مت ريناند وأ مهارد

 لوقي ةتوافتم ضرأ نم ماعطلاب ماعطلا زوجي له تلق : ةلأسم
 ليكب اذكو اذك ضرا نم كماعط ذخاو اذكو اذك ضرأ نم ماعط ذخ اذه

 .ضرقلا هبش اذه ماعط ذخأي نا زوجي نكلو زوجي الف ضايقلا اماف
 ناورم وبأ كلذ لعف دقو .هضرقب هل هنم اضق ضرا نم اماعط هيطعيو
 هلتم هنم ناورم وبا ذخاو ىوزن نم ارمت هنم ذخاف تلصلا مامالا ىلا بلط
 ناف ربخأت كلذ ق نوكدالو ءاضقلا دنع ةميقلا نوكت امناو .راحص نم

 .لوالا رمالا ىلع امهو ةعجرلا هلف امهدحا عجر نمت رخات

 زوجيا هتميق هيلع درف بهذ رانيد الجر ضرقا لجر نعو : ةلاسم
 الا ذخاي نا كلذ يف هرك ضعبو .كلذ يف زئاج كلذ نا ليق دق لاق .ال مأ كلذ
 لاق هربغ نمو .لوالا يأرلاب ذخأن نحنو .مهارد هنمت وأ ضرقاام لتم

 ءاش نا هيلع اقفتاام ىلع ءاشام ضرقلاب ذخاي نا هل هنا انفرع يذلا

 موقي نا زوجيالو ضرقلاب اضورع ءاش ناو ريناند ءاش ناو مهارد
 .نيدب نيد عيب كلذ نال امهريغ مهاردلابو ريناندلاب هيضقي مت ريناند
 يهنلا هيف ءاج دق اذهو زوجيال اذهف .ضبقي ملام عيبو رضحي ملام عيبو
 ةميقب ضورعلا نم هب ذخايام ةميق فرعيل مهارد وأ ريناندب همدق نأ الإ
 ضورعلا هيطعيالو كلذ زاج ضرقلا لصأب ضورعلا هيطعي مت مهاردلا
 كلذ نأل مهاردلاو ريناندلا نم ضرقلا ةميق نم اهموقي يتلا ةميقلاب

 نا زوجيو اطرش ضرقلا يف نكي مل اذإ ضرقلاب ذخاي نا زوجيو زوجيال
 .هريش وأ ضرقلا هنم يذلا عونلا نم هنم لضفا ذخام
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 يحنملا دمحم نب حاضو نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلاسم
 هللا كاده تلاسو .يقاتسبرلا فلخ نب ينات يقنلا يقتلا هيقفلا خيشلا ىلا
 هدق نا تيأرأ ةداقعلاو رايخلا عيب يف مويلا سانلا ةلماعم يق اناياو
 مأ ةلماعملا هذه زوجتا عيبلا دقعي نا لبق ةداقعلا يق طرشلا ناعبايتملا

 اذك ةنس لك نوكت نا ةداقعلا اطرش اذا نبعيايتملا نا باوجلا .زوجتال

 جرفم نب دمحا خيشلا نع كلذ تظفح هيف كشال ابر مارح وهف اذكو
 اذإ ةداقعلا نا .دوجولاب يدنع وهو لاؤسب ينباجاف هتلاس .هنلا همحر
 عيب نم ىهف دقعلا دعب تناك ناو .مارح ىهف دقعلا لبق اهيلع قفتا

 نامع لها هب لمع يذلا بيطلا لالحلا اماو ةهبش هيفو نينسلاو ةلماعملا

 ابح وأ ابايث ةعلس هعيابي وأ ارانيد وأ امهرد اذك رخا نم ذخاي لجرلا نا
 رايخلا عيب افورعم الام هل عيبيو .ارانيد اذكو اذكب اضورع وأ ارمت وأ
 هل ملسيو ةنس اذك ىلا هتثرو ىلعو يرتشملا ىلع هتثرولو عئابلل رايخلاو
 الا عئابلل قبي ملو هتلغو لاملا ةرمت هل لحيف يرتشملا هيضقيو لاملا
 تضقنا اذإف ةدملا ءاضقنا ىلا هتترو ىلعو يرتشملا ىلع هتترولو هل رايخلا

 رايخلا لطبو عيبلا تبت دقف عيبلا ضقني ملو هلام عئابلا رحي ملو ةدملا
 هذه يق هنيعب هباوجو۔ هتنا همحر جرفم نب دمحا خيشلا نع اذه تظفحو

 انيفلاخم رثكأو انباحصا ضعب عيبلا اذه باع دقو .اهنيعب .ةلأسملا

 وهو لصالا ىلع عقي ملو .ةرمتلا ليلحت ىلع عقو عيب اذه اولاقو هومرحو
 ليلحت ىلع الو لصالا عيب عقتال رايخلا تاعويب رثكأ تراصف مارح
 ارانيد اذك هبحاص لجرلا ىطعي مهاردلا ةدايز ىلع عقت اماو ةرمتلا

 لك عسيال اذهو رانيد اذك ةنس لك هيلع ىبريو هفرعيال الام هيلع عيبيو
 .ميقسلاب فيكف هيف فلتخم حيحصلا عيبلا اذه ناك اذإف هراكنا الإ ملسم
 ' وهف هللاب الا انقيفوتامو مارحو قيض ةلخد لك نم ةاجنلا هتنا لاسن

 لجأ نم هتوكشو هتركذام اماو .اضيا هباوج نمو .ليكولا معنو انبسح
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 انغلب دقف ابرلا ىلع اولماعتو اهب اولمعو سانلا اهتدحا يذلا عويبلا هذه
 هتاطخس نم انجنو هتاضرم انقفويو انيدهي نا هلا لأسنف انملعو

 وهف احبر اذك ةدايزو مهارد امهعيب لصا يق اركذ نيعيابتم لك نا ملعاف
 هل لوقي هبحاص ىلا لجرلا يتأي سانلا رثكا راص دقو .هيف كشال مارح

 ىلع امهعيب ناينب يف معن لوقيف رشع ىنثاب ةرشعلا مهارد كنم ديرا
 هايا هدقعي مت رانيد اذكب رايخلا عيبب الام هيلع عيبيف ةدايزلا نم مدقتام
 لجرلل عيبي لجرلا نا اهنمو .مارح دساف اذهف ةدايزلا نم هالصاام ىلع

 الو يلام لخدتال كنا عئابلا هيلع طرتشاو رانيد اذكو اذكب رايخ عيبب الام
 دقف ارانيد اذكو اذك ةنس لك .هب اعقو هتدافق نع تزجع نا الا ةرمتب
 اذه هل عيبي لجرل لاق لجر يف جرفم نب دمحا۔ هتنا همحر خيشلا تلاس

 هتداعق نع زجعي نا دعب نم الا لاملا رمتي نا هيلع هل الو رانيد مكب لاملا
 املف طرش ريغب هيلع عابو دقعلا لبق طرشلا اذه امهنيب نوكي نا لاقف
 ةرمت عيب هيف هنال مارح اذهف ةنس مك هضراو هلخن هدعتقا عابملا هل راص

 لجرلا نا اهنمو .ننسلاو ةمواعملا عيب نع ىهن دقو لمحت نأ لبق لخنلا
 ءاج اذاو .طرش ربغ ىلع ةنسلا هذه رايخلا عيب هلام لجرلا ىلع عيبي

 ىوستام هينطيف هابا ىنينطت كنا ثيدح كنييو ىنيب هل لاق هلام رمتل

 لاقو لاملا رمتي ملو ةناخلا ةنسلا تءاجو .ةئامثالثب فالآ ةتالت هترمت
 ةرمتلا تناك ثيح ةيضاملا ةنسلا هل لاقف ربخو كلام ذخ يرتشملل عئابلا

 يل هكرتت ءىش هيفال ثيح ةنسلاو هنم ينكمت مل مث ابارج نيسمخ
 اذه هذخايام لك ماوعأو ماع يق ةنس لوا هملس امب عئابلا ىلع نومكحيف
 دقعيام اهنمو .مارح وهف ةداعقلا نم ءىش نم رايخلاب يرتشملا
 الو ىلع هرمتت الو يلام لخدت نا كتترول الو كل سيل نا عيبلا تاعبايتملا

 ىطعي لجرلا نا اهنمو .مارح اذهو ةدايزلا كل ملسي نا الا يتثرو ىلع

 رانيد اذكب رمتلا اذه هنم يرتشي نا ىلع رانيد فلا هضرقيو لجرلا
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 .ةعفنم رج ضرق هنال مارح اذهف رايخلا عيب دقع الب هيلع هعمجيو
 وأ بح سدس وا همك هعيابي وأ افلا هضرقيو رانيد فلا هيطعي نا اهنمو
 ءاج اذاو .ءىش يف رايخ عيب نادقعيالو يزومره رانيد ةئامعبراب هقوف
 دلب نم لجرلا يتاي نالجرلا كلذكو .مارح اذهف عيمجلا هنم ذخايف لجالا
 اهفرعيال ذخالا دلب نم الخن هيلع عيبيو رانيد فلا هنم ذخايف رخا دلب ىلا
 امهدصق ناكو امهعيب امهيلع يتلا ةدايزلاب ةلخن هيطعيو ةلخن دقعيو
 خيشلا ةرضحب هيف ناك انامز كريغص كرداف مارح اذهف ءارشلا ال ةدايزلا

 نيتسو ةئامعست الجر ىطعا ةجر نا كلذو هللا همحر جرفم نب دمحا
 ارانيد نيعبرأو نيتئامب نيعبرأو نينامث نايوسي نيبوث هيلع عابو ارانيد
 يرتشملا ىلا لاملا عئابلا ملسو رايخلا عيبي الام هنم ىرتشاو ايزومره

 دمحا عم ةيعرشلا ةليحلا تناكف ةيعرش ةليح هذه ۔ هتلا همحر هباوج

 .لقاعلا نا يخأاي تقدص دقو .ةيعرشلا ليحلا فرعيال دمحا ادعامو

 .مارحلا نم باب يف عقي نا ةفاخم لالحلا نم الام نيعبس عدي نم نمؤملاو
 انكردا دقف كيبري الام ىلا كبيريام عدف تاهبشو مارحو لالح ةي لاق دقو
 لجأ ىلإ وأ رضاح دقنب ةعلسلا عابت تاعويبلا ق مهاردلاب سانلا ةلماعم

 وأ مولعم لجأ ىلإ ارانيد اذكب رسب وأ رمت وأ بح عيب نيد وا مولعم
 دوجوم فنص وآ رمت وأ بحب مولعم اهنزو مهارد هبحاص لجرلا فلسي
 هذه تثدحاو .تالماعملا كلت تلطعف مولعم لجا ىلا مولعم ءىشب

 عنمو هبكار رحبلا عنمو تاربخلا تلقو تاكربلا تعفتراف تاعويبلا

 لل انإو .نوعجار هيلإ انإو هنل انإو .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ةبناجربلا
 سانلا يديا تبسك امب رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظ .نوعجار هيلإ انإ و
 هذه ظيق يف يبلق يف عقوامو .نوعجري مهلعل اولمع يذلا ضعب مهقيذيل
 حنم ىلا ينءاجو دشار نب ناضمر يقتلا يفصلا دلولا ىلا تلسراق ةنسلا
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 مظعالا يضاقلا ىلا هتلسراو سانلا اهتدحا يتلا تاعويبلا هذه يق هترظانو
 هدلب يق انل ترهظ تاعويب يق هتنا هحلصا ناميلس نب دمحم مدقملا ةودقلاو

 ميرحتب ةقرولا هذه نم رثكا ةريس امهل تلسراو تدكق ثىداحا تناكف

 ملو ةريسلا كلت تيفخف هنلا اهحابا يتلا عويبلاب ةلماعملاو هتنا مرحام

 دهشيو دحا هنم رقي ال تيب يف قلعم فحصم ىلا ىرت الا بجع الو عفني
 انيأر نم نوهان انا انرامعا ةيقبو انمايا نم ىضمامو .انمويو انليل يق هتنا
 حاكنلاك اذهو اليبس هلعف ىلا اندجوام انتنسلاب هيلع نوركنمو انياغو
 الب امارح حكن نمو هيلع دجوي قادصو جيوزتو دقعيال الح حكني نم
 ةيادهلاو ةرفغملاو ةبوتلا هللا لاسنف هيلع مرحم وهام بكرو .مثأ دقع
 امو انمدق امل ةرفغتسنو .ىضريو بجي امل قيفوتلاو لوبقلاو ةمصعلاو
 الب لوق نم هرفغتسنو انم هب ملعا وهامو انلعا امو انررسا امو انرخا
 باحصاو ناوخا ىلع ةلاطتساو ءايربكو باجعاو ءاير نم هب ذوعنو لمع
 تضرع ةجاحل الهي ق تنك دقو . ميظعل ١ يلعل ا هللاي الا ةوق الو لوح الو

 رمع يقتلا يصولا يضرلا لجرلا ثيدحال يتلا تاعويبلا هذه يق ينم لكف
 رمأن الو .اهلعفن الو اهلمعنال هتنا ءاش نا يباوج ناكو دعم نب دمحا نب

 نا الا ءاشن الو اهلعف هيلع ركننو اهنع ىهننو اهلعاف نم اهاضرن الو اهب
 ةربسلا نمو .ليكولا معنو انبسح وهو انبنا هيلاو انلكوت هيلع .هتنا ءاشي
 نمحرلا هللا مسب .هتنا هظفح ليعامسا نب دمحم لدعلا مامالا ىلا ةبوسنملا
 اوراصف ليحلاو داسفلاو ابرلا نم تالماعملا هذه ترتك امل هناو ميحرلا

 هوسسا ام ىلع ةيطغت هنولعجيو رايخلا عيب نوعيابي مهنأ نورهظي
 ذخأو مهاردلل ةدايزلا مهنطابو رهاظلا مكحلا يف لالح مهل نوكيل هودارآو
 اذاو اليلق هل اوذخا مهاردلا تلق اذإ مهاردلا نم هنوملسيام ردق ىلع نمتلا

 تسيلو لاحلا كلذ غلبت مل عايملا ةلغ ناك ولو اريتك هل اوذخا ترتك

 ىلع دقاعتيو ناعيابتملا رضحي امبرو هنيعب لصالا طرش ىلع مهتدقع
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 هلثم وأ هذهي ةرمنلا ملستي نم مهنمو .ءارشلا دنعو ءارشلا ليق ةدايزلا

 يف تدقعام ىلع عويبلا نا رثالا ف ءاج دق هنال مارحلاو ابرلا ىلع لدي
 اذه لها نا نوملسملا ىأر املف مارحلاو لالحلا ف تسسئام ىلعو ماكحالا

 يف مهعم لوخدلا مهيلع لكشاف .مارحلا نوقتيال اعاعر اجمه نامزلا
 ناو مهب طاحي نا اوفاخف اهيلع داهشالاو اهيف مهنيب ةبتاكملاو مهتاعيابم
 ىلاعت هللا لاق امك اونوكيو كلذ نع مهوهني مل نا ةيصعملا ق اعيمج اوعقي
 خئاشملا عمتجاف نولعفي اوناكام سئبل هولعف ركنم نع نوهانتيال اوناك
 هيقفلاو ىوزنلا يرقعلا دادم نب هتنادبع نب دادم ةودقلا ءايقتالا ءاملعلا

 نب ناسغ وبا يضاقلاو رمع نب دمحم نب ناميلس نب دمحم نب هتنادبع
 نب دمحمو يولهبلا دمحا نب ةدايز نب رمعو يولهبلا ناسغ يبا نب ردو
 لها نم رضح نمم ةعامجو ىحنملا حاضو نب حلاص نب نسحلا يبا
 ليعامسا نب دمحم لماعلا لماكلا لماعلا لداعلا مامالا دنع رصبلاو ملعلا

 رايخالا ءاملعلا نع ةبوسنملا راتالا اوعلاطو ىوزن ةيرقب هتنا هرصن
 بر نم يحولاب نيمالا حورلا هيلع لزن يذلا نيلسرملا ديس نع ةدونسلا
 نم تركذ نمو مامالا مكحف مارح رايخلا عيب ةلغ نا اودجوف .نيملاعلا
 يف دصقاو ىوقتلل برقأ نأل رايخلا عيبلا داسفبو اهميرحتب نيملسملا
 كل ركذاسو ابرا دقف ابجا نم ةێئَي هلوقل .ىولبلا نم ملساو ىوتفلا
 الو ىدرلا بنتجتلو ىدهلا كل نيبيل ةريسلا هذه يق رثالا نم هولقنام

 قحلا دعبامو عبتي نا قحا قحلاو لطبم لطعم الو دساف الو دناعمل ةجح
 نمو ةلطاب ةلطاع هتحجف ةلعب لتعاو ةلحنب لحتنا نمف .لالضلا الا

 ضري مل نمو نييبنلا متاخ ةنس كرتو نيبملا قحلا فالخب مكح
 اذه وهو نوفصتام ىلع ناعتسملا هتناو ءاود نم هقمحل سيلف ءاضقلاب

 نم نيقب .لايل تسل ءاعبرالا موي راهن يق ناك امل .ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 دق ةنس ةئامعستو نيرشعو نامت ةنس روهش نم رخالا ىدامج رهش

٣٢٥٢٣



 نيملسملا ماما لداعلا مامالا نم حيرصلا تباثلاو حيحصلا مكحلا حص

 ةلغ ناب هيلع اوعمجا امو نيملسملا نم هرضح نمو ليعامسا نب دمحم
 ىهنام قفاوو .ةرمتلا هب دارملا نال مارح ابر اهناو زوجتال رايخلا عيب
 نيملسملا لوق يف يلع نب ورمع لاق رثالا ءاج دقو ابرأ دقف ابجا نم ةلنَي هنع
 هدنع هيف لصالا تبات هري مل نم لوق اذهو تبات ريغ هنا رايخلا عيب يق
 .اهليلحت ىلع ةليح هذه تناكو .لصالا ىلع ال ةرمتلا ىلع عقو عيي اذه نا

 رايخلا عيب نا اندنع حص امل اولاق هميرحتب اوجتحا نيذلا لاق كلذكو

 ..ىهن امل اقفاوم اذه ناكو .عيبلا كلذ داسفب انلق ذئنيح ةرمتلا هب دارملا
 اذه ىلع ليلدلاو .ابرأ دقف ابجا نم مالسلا هيلع هلوقب ةلي هتنا لوسر هنع

 ىلع اهب نولصوتي اقيرط عيبلا اذه اولعج مهنا هلوق نم اندنع حص امل
 الام ةيطغتلا ىلع عيبلا اذه اورهظاو مهلوق نم ةلمجلا ىلع ةرمثلا ليلحت
 اليلحت ةريرسلا يق ةأرما جوزت يذلا لجرلل اقفاوم اذه مهلوق ناكو زوجي
 ارمت وا نيكوكمب كوكم هعاب عيب يف هتين نم ناك يذلا لجرلاك وا اهقلطل
 يذلاك وأ مهاردب هنا عيبلا ةدقع دنع كلذ رهظا مث رمتب ابح وا بحب
 وااهجوزت دق هناو احاكن اهيلع دقع هنا رهظاف ةريرسلا ق ةأرما بطخ
 لاق كلذكو تاكلهملا نه تاينلا ليق دقف مارح هلك اذه وحن ءىيجيام

 نمؤملا ةين لاق هيفو .ىونام ءىرما لكلو .تاينلاب لامعالا ةي هنلا لوسر
 عيبي دارملا نا اندنع حص امل .هلمع نم رش رجافلا ةينو .هلمع نم ربخ

 .اهميرحت ىلع ةيطغتلل اومعز اميف اقيرط اذه اولعج امناو ةرمتلا رايخلا
 ةرمتلا تناكو .ةلخنلا ىلع عقو عيبلا اذه ناك نا اذه داسف ىلع ليلدلاو

 يي يبنلا لوق عيبلا اذه قفاو دقف ةرمتلا هب دارملا عيبلا ناك ناو اهبرل
 يف هلتم يناتلا هجولاو كلذ يف داسفلا هوجو .دحأ اذهف ابرا دقف ابجا نم

 اهلالحتسال جوزتم اهجوزتف اثالت اهقلط مت ةأرما جوزت لجر لتمك اذه
 هجولاو .يناتلاو لوالا نوملسلا هداسفب لاق .امم اذهف .لوالا اهجوزل
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 نيكوكمب كوكملا هدنع نم رمت وأ بح ءارش ىلع الجر قفاو لجرك ثلاثلا

 يف عيب اضيا اذهف .مهاردب هسفن ىلع هل دهشا مت رمتب بح وا بحب رمت وا
 رثالا ف ءاج اذكه .ملعأ هنلاو رايخلا عيبلا يف انلوق اذهف لاق .مارح ةريرسلا

 نايدلا هيف عرشيال لاملا ف ىه رايخلا عيب مهارد ناو هتدجو امك هتبتك
 ملسي ىتح لصالا يف رارقا وا ةبه وا عيب نم فرصت هيف هبرل الو
 لاملا ةلغ نم رايخلا عيبلا اهب دقع يتلا مهاردلا ملسيو همهارد يرتشملل

 ق فرصتلا لاملا برل ذئنيحف همهارد قوتسا اذإف .همهارد يوتسي نا ىلا

 عيبلا لبق نم ةروكذملا مهاردلا هل يذلا ويو هبر دي يف نوكيو هلام
 بتكام معن مكحاو ىردا هبيغبو ملعأ هناو لاملا ةلغ نم مدقتملا رايخلا
 هبتك لالضلا الا قحلا دعبامو عبتي نا قحا قحلاف ىئالما نم وه ينع
 ليعامسا ني هتنادبع نب ليعامسا نب دمحم مامالا هناحبس هل ريقفلا ديعلا

 تباث حيحص .ارفغتسم املسم ايلصم هدحو هتنا دماح هديب يرضاحلا

 اقفاومو .باوصلاو قحلا وهف رايخلا عيب ةرمت ميرحت يق مامالا هب مكحام
 هلل ريقفلا دبعلا هبتك ملعأ هتناو لمعلا هيلعو رثالا ءاج كلذبو فلسلا راتال
 دمحم لدعلا مامالا هي مكحام تبات حيحص .هديب دادم ني هتلادبع ني دادم

 هيف كشال باوصلاو قحلا وهف رايخلا عيب ةرمت ميرحت يف ليعامسا نب
 ىلاعت هلل ليلذلا دبعلا ريقفلا هبتك لمعن هبو رثالا ءاج هبو .بايترا الو
 هب مكحام تباث حيحص .هديب حاضو نب حلاص نب نسحلا يبا نب دمحم
 قحلا وهف رايخلا عيب ةرمث ميرحت يف ليعامسا نب دمحم لدعلا مامالا
 نب دمحم نب هللادبع ىلاعت هلل ريقفلا دبعلا هبتك هيف كشال باوصلاو
 ليعامسا نب دمحم لدعلا مامالا هب مكحام تبات حيحص .هديب ناميلس
 بايترا الو هيف كشال باوصلاو قحلا وهف رايخلا عيب ةرمت ميرحت ي
 رقفا هرطسو انخايشا هيلع لمعو رصبلاو ملعلا ىلوا نع رتالا ءاج اذكه
 ايلصم هدحو هللا دماح هديب ناسغ ييا نب درو نب ناسغ وبا هتنا قلخ
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 نم ليعامسا ني دمحم لدعلا مامالا هي مكحام تبات حيحص املسم

 الو هيف كشال لمعلا هيلعو .باوصلاو قحلا وهف رايخلا ةرمت عيب ميرحت
 دبعلا هبتك انخايشا نعو رصبلاو ملعلا ىوا نع رثالا ءاج اذكه بايترا
 دبعلا ةروكذملا ةربسلا لقن هديب دمحا نب دايز نب رمع ىلاعت هت رقفلا
 ةربسلا نم هلقن .هديب دادم نب هتلادبع نب دادم نب دمحا ىلاعت هتل ريقفلا

 يجارلا لقالا دبعلا دادم نب دمحا ملاعلا هيقفلا خيشلا طخ نم ةروكذملا

 نرقلا دمحم نب هئلادبع هبرل رفغتسملا هبنذ نم لقثملا لجر نع هبر همحر
 هللا هظفح نرقلا دمحم نب هتنادبع هيقفلا خيشلا طخ نم كلذ لقن هديب

 ديعس ني هللادبع نب ديعس نب رمع ديجملا هبر همحر يجارلا ديبعلا رقفا
 دحف ٥.

 دمحم ملاعلا هيقفلا خيشلا طخب اهيف بوتكم ةعقر تدجو : ةلاسم
 اذا رايخلا عيبب لاملا ىرتشملا يق هل رفغو هتنا همحر دادم نب هتنادبع نب

 ىرتشا اذا ضقن هل لهو .ال مأ عئابلا نم لصالا ءارش زوجيأ هربغل هلاحا

 هللاو هباوجف .عئابلل ريغ ما ال دفي مل ما ليحتسملا نم ىرتشملا ىدف .ال ما
 نم لصالا ىرتشا مت لاملا اذه يف هل يذلا رايخلا عيبلا لاحا اذا هنأ قفوملا
 دنع ىرتشملا ناك ناو ريغلا هل ناك عئابلا ربغ نا ىلا هلام دفي ملو هبحاص
 الف عئابلا ربغ نا ىلا دفي ملو لصالا ىرتشا مت تبتاو هيفرقأ لاملل هتلاحا
 لاملا ناك تضقنا ولو رايخلا عيبب هدنع عابم لاملا نا هيف ةجحلا هل ريغ
 ولو ةلاحالا هذه يق عوجر الو ءادف يرتشملل سيل هنا لوالل ةجحلاو هل

 عيبلا هل ناك اذا ليحتسملا كلذكو .هل ليحا نمل الصا ناك ةدملا تضقنا

 هيف هل تبتاو لاملا يق هل رقا ناو عئابلل ريغ الو لصالا طرش هلف رايخلا
 نب هتلادبع نب دمحم هبتك .ملعأ هتناو ريغلا هلف عئابلا ربغ نا ىلا دقي ملو

 .تاياوجلا ضعي يق .هديب دمحم ني دادم

 عيبي اماو. هللا همحر دمحم ني حاضو ني حل اص خيشل ا نع : ةلأسم
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 الام لثم رايخلا عيب يف مهاردلا نم نيتئاملاب ةمكلاو هلفوفلاو بحلا سدس

 نب يلع نب دمحم لاق .ملعأ هتناو زوجي الف هلتم يقو .هيف سانلا نياغتي
 لزع نم هبك نم ةدش عيب هتنا همحر بوبحم نب دمحم زاجأ دق يقابلادبع
 الاقثم نيتسب رامح نسر عيب زاجاو الاقثم رثع ةسمخ اهنظاو ليق اتمب

 لمع دقو .نيحيحص نيزيمم نيرح نيملسم نيلقاع ناعئابلا ناك نا اذه

 نب دروو دمحا نبا رمع هنباو حرفم نب دمحا مهنامز يف خايشالا كلذب
 دادم ني هتناديع هنباو دمحم ني دادمو .دمحأ ني هتنادبع نب دمحمو دمحا

 يدتهن مهب نحنو هتنا مهمحر ديعس يبا نب ناميلسو دمحم نب حلاصو

 .ملعأ هتناو ىدتقن مهراتابو
 نا كتبجا ينأ تركذو دمحأ نب دايز نب ديعس خيشلا نع : ةلأسم

 يف تدجو دقو زوجيال ةرمثلاو رمتلاو حالسلا لثم ضورعلا يق رايخلا عيب
 اهتحرش يتلا ةلاسملا هنلا همحر جرفم نب دمحا خيشلا يدج تاباوج

 هنامز يف ناكو مكح نامز لكل نكلو تركذام لتم هتاباوج يق نأ ملعاف

 فلأ هيطعيو .رانيد فلاب بح سدس دحأ عيبي نا هدنع زوجي هتلا همحر

 وهو هزيجنال اننامز يق اذهو رايخ عيب رانيد يفلاب هلام هل عيبيو رانيد
 سانلا رثكأ مويلاو مويلا ريغ هنامز ف سانلا ناكو ملعأ هتناو مارح اندنع

 .ملعأ هتناو كلذب فرعأ تنأو ءابرلا ةلماعم ىلع

 نعو .هتنا همحر دادم نب هتنادبع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هيلع رادو ايزومرمه ارانيد نيعبسب رايخلا عيبب الام لجرل عاب لجر
 ريناند ةعبسب هدنع عوييملا لاملا عيبس هيلع عابف ريناند ةرشع رخا لجرل

 هنهر عبسب نه رتسلا هنهرأ يذلا نهرلا ىلع رضحام ةيلصألا بحاصو
 لاقف لاملا مهيدافي ىغبي ةيليصالا بحاص عجرف هب نهرتسم يذلا
 رخآلاو ينهر الا يغبا ال لوالا ىرتشملا نم نهرتسم يذلا ةرشعلا بحاص
 دقو .زوجي هنا لوقن ةرشعلا بحاصو زوجيام هنا لاقو ادفلا نع ىبآم
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 هيلع عجرت ةرمتلا نوكتال مأ بهذلاو ةرمتلا زوجي له نينس لاملا متذخا

 يق نهرلا نا نيملسملا لوق نم هتفرع يذلا قيفوتلا هللابو باوجلا .ال ما

 دقف رايخلا عيبي هدنع نهرأ دق ناك اذاف .ةرمثلا اماو تبتيال نوهرملا لاملا

 ةرمتلاو .ةرمت اهبحاص دريال ةدسافلا عويبلا نال هل تبثت ةرمثلا نا ليق

 .ملعأ هتناو صاخلا الا اهدردال

 ضرالا بحاص داراف رايخلا عيبب اضرا لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 ناق باوجلا .كلذ يرتشملا هركو ىدفي ىتح يرتشملا اهلكايو اهلسفي نا

 سيلف اهلسف يرتشملا هركو هعرز ىلع يرتشملا ىلع ررض اهلسف نكي
 .ملعأ هتناو هضرا يدفي نا ىلا هيأرب الا لسف ثدحي نا نهارلل

 يدفي نا همع دارأو همأ دنع رايخلا عيبي عيبم هلام ميتي نعو : ةلاسم

 نبا لام يدفي نا هل زوجيال باوجلا .ال ما كلذ زوجي له هسفنل لاملا

 ىلا مالا جاتحت نا الا ميتيلا غولب ىلا هلاح ىلع فوقوم لاملاو .هسفنل هيخا
 .ملعأ هتناو كلذ اهلف هتادافم

 مث هيرتشم دي يف لاملاو رايخلا عيب لجرل الام عاب لجر نع : ةلأسم
 ءافوب هلام هل همزل نامضو قحب رارقا لجرل هلامب رقا ةدم دعب عئابلا نأ
 ءافقوي هلام هل همزل نامضو قحب لاومألا ق رارقالا تبتي لأسو قح نم

 ىداهلا هتناو باوجلا ال ما عيبملا لاملا ق رارقالا تبثي : لاسو قح نم

 .ملعأ هللاو رايخلاب عيبملا لاملا يف تبات رارقالا نا باوصلاو قحلا قيرطل
 نامزلا نم ةدم هزاحو عطقلا عيبب الام ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 ةنيب اوتأو رايخلا عيبب ةلخن عضوم لاملا يف مهل نا نوعدي موق ءاجو
 عيب عئابلا اولاسبو تعقو نا ىلا ةلخنلا هذه زوحي عيبلا بحاص نا دهشت
 عيبلا ضقني نأ داراو .ةعقاولا فيكف ةمئاق ةلخن نع زجعأ انأ عطقلا
 لبقي ال هلوق عئابلا نأ باوجلا .تباثلا مكحلا فيك ببسلا اذهب عطقلا
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 بجوي هفارتعاو رايخلا حص ول .اضقتنم ناك عيبلا ضقن دارأ ول هنأل
 اماو .اعطق لاملا اهنم عاب يتلا همهارد نم رايخلا عيبلا نمت ميلست
 هعاب ناىلا قاب رايخلا عيبلا نا ةنيبلا دهشت ناالا هلوق لبقي الف .ضقنلا

 هب عجريو نمثلا ميلست يف رايخلا هلو .يرتشملا ىلع تبثي اذه ىلعف اعطق
 .ضقنلا هل ناك اذه ىلع عئابلا هضقن ناف عئابلا ىلع

 ملو نهترملاو نهارلا هفلخ اذا رايخلا عيب عيبملا لاملا امأو : ةلأسم

 ىدفي ال فوقوم وه باوجلا .يرتشملا الو عئابلا ال لاملا ىلع مك اوفرعي
 امنا نهارلا لاق نإف هلوقي امب هيلع هفلحيو نهترملا نهارلا قدصي ىتح
 نهارلا لوق لوقلاف كلذ نم رثكا هيلع نهترملا لاقو اذك الا يلام ىلع
 .ملعأ هنناو اعدا امب نهترملا ىلع ةينبلاو

 يف اهقلطف ضرم مث اهب زجي ملو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 اهل مكحلا فيك لاس تام مث مايأ ةرشع وأ مايأ ةينامت ردق ثكمو هضرم
 ثاربملاو لماك قادصلا اهل نأ .باوجلا .ال مأ ةدعلاو ثاربملاو قادصلا
 خيشلا لوقب دهشتسم فلؤملا لاق .ملعأ هناو .ةتيمملا ةدع ةدعلا اهيلعو

 ارارض هسرع قلط مقسلا يف يذلل لقو .هيضرو هنلا همحر رظنلا نب دمحا
 .مقسأ وأ ارباف .ثاربملا اهل

 رايخلا عيب ًابشخ لجرل عاب لجر يق هللا همحر هنع تظفحو : ةلأسم
 لبق هبشخ ىدف عئابلا نا مث ةدملا ق بشخلا رخا يرتشملا دارا مت ةدم ىلا
 ةناو ةدملا ف بشخلا رخا اذا هيلع بسحي هنا هباوج ناكف .ةدملا لحم
 .ملعأ

 رخالاو هنذإ نم جراخ امهدحأ ةيرق يف نيتيم ادجو نيلجر يف : ةلأسم
 باوجلا .ال مأ ةماسقلا امهيف مزلتو .التق امهمكح نوكيأ هفنا نم جراخ

 يف يذلا اماو تيم همكح وهو هماسق هيف مزلت سيلف مدلا هفنا يف يذلا امآ
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 .ملعأ هتناو ةماسقلا هيف مزلي ليتق وهق مدلا هنذا

 هيلا ملس من انامز ثكم مث مهاردب رايخ عيبب الام عاب نميف : ةلاسم
 هل متيأ هلام زاجو لاملا نم رايخلا هيلا حسفي ملو لاملا هدي يف نمل مهاردلا

 امم خسنلاب الا متيال معنف هباوج ال مأ لاملا نم عيبلا ضقني ىتح مأ لاملا

 رانيدلا فرص ق لصف .ملعأ هتناو مت امماتت نآ اماو .كلذ يق اعجارتي

 ةتالت هل مويلا انمهردو صالخ نزو مهارد ةعبرا نع رانيدلا نا ىفخلا

 يق تدجوو ايزومره ارانيد رشع انتا يفيلخ رانيد لكلو يزومره ريناند
 يبا نب دمحا نب ديعس يبا نب ناميلس خيشلا نع يرصيلا رانيدلا

 ىلع نوكيو يرصم بهذ لاقتم يتلت نع هنا هتنا همحر دمحا نب ديعس

 .ملعأ هتناو هفرص باسح

 رمت وأ بحب نيبو عاب نمع شيرق نب ديعس مساقلا وبأ : ةلاسم
 وجرأو كلذ نم عنم هتنا همحر نسحلا وبا خيشلا لاق مولعم لجا ىلا ةرظن

 .كلذ زاج ناحلجلا نم اضوع رمتلا وا بحلا ملس اذإف افالتخا هيف نا

 .هيلع دقعي الو ةرظن بحب رمت عيب ىلع ناقفتي نيلجر نعو : ةلأسم
 له .بحي انا قحلا هيلع يذلل ادب اذإف .الجا ركذب الو .نمتلا هيلا ملسيو

 .كلذ ىلع هايا هضيقا هنأل تفصوام ىلع كلذ زوجي الق كلذ زوجب

 كيكاكم ةرشعب كل ةلخنلا هذه ةرمت لاق نإف تلق هربغ نم : ةلاسم

 نا ىلع كل ةلخنلا هذه ةرمت لاق ناف تلق .زوجيال لاق .رمت وأ ةرذ

 .زوجيال لاق اذكو اذك عضوم يق يتلا كتلخن ةرمت ينيطعت
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 بصتغملا لاملا عيب يف باب
 لوهجملا عيبيو هيف لحلاو

 هئنا هديأ نسحلا ابأ خيشلا تلاس .هنا همحر نسحلا يبأ خيشلا نع

 خيشلا نع تفرع يذلا لاق .هعيب زوجي له بوصغملا لاملا نع ىوقتلاب
 هب هسفن حمست الو هيف فرصتلا هنم عونمم هبر نأل هعيب زوجيال هنا
 نع عيبلا هللا لحأ امناو .عبي مل هنم عنمي مل ول هنال هنمث نم صقنا نمثب

 نم هيلع امل وأ ةقفنلاو :ةوسكلا ةجاحل هعابأ نإف تلق .ملعأ هتناو يضارتلا

 هتزاجا فرعا مل لاق .ىوسي امب هعابو لجو زع هنلا قحل وأ سانلل نيدلا
 دي نم هيلا لصوتي امنا يرتشملا نالو تركذ امم ءىشب بوصغملا عيب يق

 مث هضبقو هارتشا ناف تلق .تبتيال كلذ نمم هملسيال هلعل وا ملاظلا
 نا لاق زوجي له تدرأ نا هذخف كلام تضيق دق لاقف هيحاص ىلا لصو

 اماف زجي مل هوملظيو هوذخايو ناطلسلا فرعي هناو ةيقت هنم يقتي ناك
 ىلع ردقيال ناكو ةعيدخ الو ةليح الب بلق بيطو رايتخاب هنم هنكمأ نإ
 ةعاسلا هيلا عيبلا مامتاو هدي يق هكرت لاملا بر هراتخاف هرظتنا نمتلا

 بصافقلا دي يف تلق .زئاج ريغف لوالا عيبلا اماو .ملعا هتناو زوجي ىسعف
 هل زاج هنع هكلم لزي مل لام هل ناك نم لكو .هنع لاملا بر هكلم لزي مل

 هيلا تغلب ائيش هب تضراعام ناك ول لاق .ةبهلاو عيبلاو هيف فرصتلا
 هعيب هل زاج لام هل ىمعالاو هعيب زاج هيف فرصتي كلم هل يبصلا ناكل
 زوربلا ىلع ردقيال يذلا ضيرملاو لقعلا بهاذلا نونجملاو هوتعملا كلذك
 الإاهديدعت لوطي هوجو نم هعيب نع نيعونمم كلم مهل ءالؤه ناك املف
 كلذك ءىش كيلع نكي مل ىرخا هوجو نم نوملسملا اهزاجا ثيح نم

 لاملا اذه يف قحو ةعبت دمحا مزل ناف تلق .ملعأ هللاو اذه لتم عونمملا
.ءىش بصاغلل سيلو هل كلاملا هبر ىلا هنم صلختي نم ىلا بصتغملا



 لحام لاق .عونمم هنم هبحاصو نامضلا دعب لحلا هيف زوجي لهف تلق
 اماو .ةحابالا زجت مل عيبلا زجي مل امك الف ناطلسلا دي نم ذخايل هحابا

 صالخلا دارا هناو يدعتي هنم ذخأ وأ نامض وآ ةعبت هقحل هنا هقرع اذا

 يي همزلام هل ذخأو لحلا راتخاق هيف لحلاو هقح ذخأ نم هنكمو ةيوتلاو

 نع براهلاف تلق .قح هجوب هنع لزي مل لحملا لام هنال لحلا زاج كلذ

 جارخلا ءادأو .لام هيلا ملس هلام ىلا عجر نا وهو جارخلا فوخ نم هلام

 هعيب هل زاج براه وهو هدي يق هلام ناك نإ ال لاق بوصغملا ليبس نوكي
 زجي مل ناطلسلا دي يف ناك ناو هنم هقح ضبق ىلا لصوتي يرتشملا نال
 ارايتخا هحابا هدي ق راص اذإف .ناطلسلا دي نم وه هضبقي نا الا هعيب
 هانطرشام هيلع لحلا ق دحاو باوجلا لاق زئاج لحلاف تلق .زئاج كلذف
 هفلخو جارخلاب بلاطي ناك نمف تلق لحلا رما يق اهلبق يتلا ةلأسملا يق

 كلذ لاق .هعيب تبتي له هلام عابأف بلاطي يذلا جارخلا يدؤيل لكوم
 متا ناو ضقنلا هلف .نما نا دعب ضقن مت نمتلا نم نارسخي عابي اذا اولاق

 رويجم هنال ضقنلا امناو .هدنب ق هكلم نال مامتلا هلق نما نا دعي

 لامب هسفن ىدفقي يذلا لثم ضقنلا هلف ملظلا نم هسفن ادفف ةبلاطملاب

 يدفي ردقي مل اذا هادف نيملسملا ىلع لوقي اضعب لعلو هل نمضيف هريغ
 ذخاو وه لاتحاف مهلاوما نم هصالخو هذاقنا مهيلع ناك اذإف .هسفن

 ناك نإف تلق .هلام ذخاو كلذ در هل ناك .ةليحب هسفن اهب ىدفو مهلاوما
 ىرتشا نمم ناطلسلا عيبو دودرم روهقملا عيب لاق .هلام عيب ىلع اروهقم

 لوق ىلعف بلقلا بيط نع ناطلسلل اراتخم عاب نم الا ملظلا ليبس ىلع
 ىلع مسقو دالبلا ملظ نمف تلق .كلذ تبثي الف عيبلاب روهقملا اماو .تبثي
 له جارخلا هيلع مسق نمم الام ىرتشا مث ةيعرلا نم وهو جارخلا سانلا
 اودر ىتح هبابرا ىلع ادنلجلا عيب اودر دق نوملسملا لاق .هنم ىرتشاام هل
 اذا راتحملا امأف انطرشام ىلع ناك اذا .ملعأ هتناف ةاودلا مهل لمح نم عيب
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 دنع ضقنلا امنا ضقن الف اهلكأو مهاردلا نزتاو نمتلا نم ءافوي عاب

 هجوتي كلذف بصقلاو .ةبلاطملاو ةبلغلاو رهقلاو روجلاو ملظلاو ةيقتلا
 نم انفصوام لثم عيب اودري امنا مهلوقو نيملسملا لعف نم هبشالاو هضقن
 نوكي رمأ وأ هل عيبي نم مولظملا اذه لكو ناق تلق .رابتخالا ال يدعتلا

 ناك اذا قرف الو .لكوملا لعف ليكولا لعف لاق .ءاوس هسفنب عيب لتم

 نم هسفن هب يدفي امب هل لاتحي ليكوب الا هيلع ردقيال امب بلاطي اروهقم
 لاح ف هعاب هنال هضقن اذا ضقتنم هعيبف نيملسملا نما وا عيبب هلام
 نيملسملا ىلع يذلا ةكلهلا فوخل ةدشلا لاح يف عئابلا رماو ةبركلا
 لاملا ناك ناف تلق هدريو هضقن اذا ضقتنب اولاق كلذكو اهنم هصرلخت

 ةرمثلا تناك اذاو عيبلا عم در ىهو عيبلا نم ىهف عيبلا تقو هيلع هيف
 .نامضلاب جارخلا نأل يرتشملل ةلغلاف اهدصحو يرتشملا عم تءاج امنا
 عئابلا اذه تكس ناف تلق .هفلت وا لاملا ةمالس نم نمضام نامضلاو

 اذاو ادح كلذل نأ ملعأ ال لاق .كلذ دعب ربغ مت ركنبالو ربغي ال نينس لاملل

 ثيح نمو درت ثيح نم اهيف انلق دق ةلغلاو نمتلا دريو ضقنلا هلف ضقن
 مث هل نوكي نمل .هنيح نم درت مل اذا ةعفشلا لثم هارا تنك نا لاق درتال

 هعيب زوجي له سبحلا يف اسوبحم ناك ناف تلق .كلذ نع تعجر
 ناك اذا لاق .هلاعفا نم لعفام لكو .هتيصوو هحلصو هرارقاو هتيطعو

 هنيبو هنيب لاحم ال ىهنيو هيف رماي هدي يق هلام ناكو همارغ ريغب هسبح
 نم وا ضبق وا عابف هلام عيب هيلع اروجحم نيد .ةبلاطم الو بصغب
 .زئاج هب رقا وا قحب ىصوا وا ملعيام بهو وا ضبق وا هل عابا

 هيلع نمو سوبحملا عيب نع هتنا همحر لئسو هريغ نمو : ةلأسم
 تبثي نم مهنم نيملسملا نيب افالخ كلذ يف نا لاق هتيطعو هتبهو نيلكوملا
 نب دمحم لاقف هنع كلذب موقي نم لكو اذإف تلق .هلطبا نم مهنمو كلذ
 هيف لاقف هتبهو ضيرملا عيبف تلق .اضيا افالخ كلذ يف نا لاخأ راتخملا
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 ةعجرلا هل اولاقو زوجدنال لاق نم مهنمو .كلذ تيتب نم مهنم فالخ اضنا

 الف وه امو ةترولل ةعجرلا امنا نورخا لاقو .هدعي نم ةتروللو كلذ يق

 .قيفوتلا هتنابو عاب وأ ىطعا اميف هل ةعجر

 تبثي ملف رذب هنا ىلع ابح عابا نمف تلق نسحلا وبأ : ةلاسم
 همهوأو هرقف تيندال هنا ملعي نوكي نا الا ءىش همزلبال لاق همزلدام

 هيلع دري تبتيال يذلا بحلا نمت دازام نمتلا نامض نامضلا هيلعق

 .ةميقلا لضف

 دازف ددعلاب عابي امم هريغ وأ ازوج لجر نم ىرتشا لجر : ةلأسم
 همسقي ىتح عئابلا ىلا هدري لاق .ددعلا اذه مكح نوكيام يرتشملا دنع

 هيف عئابلل نوكي حبرو هعابا ناف تلق .لق ولو هدنع يذلا يف اكيرش هنال
 امك ةميقلا تناك هفلتاو هعابأ يذلا تقولا ق دازام ةميق هيلع لاق .حبر

 .رثكأ وأ عاب
 لاق .همزليام ةبوتلا دارأ مت ارح عابأ يذلا نع هتلاسو : ةلأسم

 هقتعا نإف .قتع. ق هنمت لعجي لاق عايملا تام ناق تلق .هكاكف هتيوت

 ام تلق .كلذ نع لسف نمثلا هيلا عفدي لوقأ تنك دق ملعأ هتلاف يرتشملا
 همدختساو هقتع يف ةرخآلا باوت هنم ضوعت دق يرتشملا نأل لاق ةلعلا

 قحتسي ملو عئابلا نم قحا وهو هيلإ دري نا ةقر ف لعجو ذخأام انيأرف
 لاق ةلغلا هيلع عئابلاف تلق .ملعأ هناو نمثلا هيلا دريف يرتشملا ىلع دبعلا
 همادختسا ةرجا نكلو هيلع ىمسيف اكولمم نكي مل هنال كلذ ظفحأ مل

 نم قحتساو ملع نإف تلق .ملعا هللاو كلذ يف هعقوأ هنأل عئابلا مزلت اهلعل
 ةلغ ىرتشملا ىلع سيل نال لاق ةلع هيلع كلذ زج هنا حصو يرتشملا دي

 ةكلملاب هل رقأ عابملا نكي مل اذا عئابلا ىلع نمثلا عجري يرتشملا نكلو
 لمعتسا ناك اذا ةرجألا عئابلا ىلعو رح هل عاب نم ىلع هقحب .عجر
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 يرتشملا عجر رج هنا حص مت ةكلملاب عئابلل رقأ عابملا ناك ناو يرتشملا
 يرتشملا لهج ناف تلق .هنم هذخاي عئابلل دبع هنأ هرغ امب عئابلا ىلع
 ىلع عجريال لاق لهجلا ىلع ىرتشاو كولممو ارح هنا دبعلا لاسي ملو
 تحص اذإ هنم هذخاف هقحب هل عاب نم ىلع عجري نكلو ءىشب عابملا
 هل عاب نم ىلع عجري لاق رح هنا حص مث ايبص ناك ناف تلق .ةيرحلا
 .كلذ هيزجيال لاق راهظ نع هقتعا يرتشملا ناف تلق هنم هذخايف هقحب

 نم جوسلا جاسنلا هالطاف جاسن ىلا ابوث حرط نمف تلق : ةلأسم
 وهو جوسلاب جاسنلا هالطا اذإ لاق .بوتلا بحاص كلذب هرمأي نأ ربغ

 كلذف لومعم وهو جوسلا هالط نا اماو .كلذب الا لمعيال هنال زئاجف لزغ
 مارح الف بوثلا بحاص اماف كلذ هلعف جاسنلا ىلع مارحو شقلا نم
 .عيب دارا اذا هفرعيف كلذب اريدغ يزتشملا ناك نا الا هرمأي مل اذا .هيلع
 بوتلا بحاص ناف تلق .ءىش عئابلا ىلع سيلف كلذي املاع ناك ناو

 نا نيملسملا ىلع مرحم مارح اذه لاق كلذب هرمأي نا ريغ نم كلذ هبجعي
 هيرتشي يذلا يرتشملا نإف تلق .ةيصعملا لعفو نيملسملا شغ بحي
 شقفلا اضيا يرتشملا بجعا ناك ناو ءىش يرتشملا مزلي مل كلذ هبجعي

 هل لحيال ملسلا نا تلق دقف نمتلا ف كلذ رثكيو هعيب ديري هنال هيف يذلا
 الهاج ناك ناو عئابلا فرع يناثلا يرتشملا هعاب اذاو شقلاب اضرلا
 .ملعب هارتشاف هرصباو هيف شغلا يرتشملا فرع ناو هيف يذلا شقلاب

 زئاج تاشوشفغملاو هشفغي مل هنال هيلع ءىش الف عئابلا هقرعب ملو

 هنأل مهعويب ق مهنيب اميف هزواجتي كلذب نيملاع اوناك اذا اهب تالماعملا

 .نيملاعلا بر هندمحلاو ابوتكم هتدجوام مت .نمت هلو لام
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 ه٠٤١ ٤ ةنس مارحلا ةجحلا يذ ١٤ ةليل ضرع مامت ناكو

 ملاس طخب ىلوألا نبتخسن ىلع اضورعم م٩/٤٨٩١ / ١٠١ قفاوملا

 نب ناطلس مامإلا يضاق ناديبع نبا يضاقلل هخسن دمحم نب
 نب دمحم طخب ةيناتلاو ه٤٨٠١ ماع اهنم غرف يبرعيلا فيس

 .ه٨٣٢١ ماع اهنم غرف يليلخلا هتنادبع

 هققحم هبتكو

 يف راحلا ناميلس نب دحح نب ملاس
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٢ ١ 

١٢٣ 

١٤ 

٥ ١ 

١٦ 

١٧ 

١٨ 

١٩   

 نوعبرألاو يناثلا ءزجلا سرهف
 ؟ لوألا باحح۔_حلا

 : ىناسشلا بالا

 : تلا_شلا باحسلا

 : حبارلا بالا

 , سماخلا بايلا

 : سداسلا باسحلا

 ؟ حسباح_سيلا بالا

 : نمالا باسحلا

 : حسس اتيلا باسحلا

 : رتاسلا باحسلا

 : رخع يداحلا بابلا

 : رمع ىناملا بابلا

 : رمع تلاتلا باللا

 : رشع عسبارسلا بابلا

 :رشع سماخلا بابلا

 : رخع س داصلا بالا

 :رشع حسباصلا باسبلا

 : رتع نمالا بابلا

 : رمع حساحتلا باللا

 ؟ نورصححملا بياسلا

 نا دبلا
 .كلذ هبشأ امو ابرلا

 .ددبعو ديسلا نيبو هدلوو دلاولا نيب ابرلا ي

 بيتت قو تتيناامب ضرالا تتبنأام عيب يف
 .ءارشلا دارأ اذا عاتملا يرتشملا

 بايثلا عيبي نمو تتبناامب ضرالا تتبناام عيب يق

 .رمتلاب
 .عرزلاو ةرضخلا عيب ق

 .هئانع لاعلا عيب ق

 هلام لجرلا عيب يفو ىتش فونص يق عيبلا ي
 .هريغل هنأ هلوقبو

 عويبلا ف يهانملا يف
 .كعم سيلام عيب ق

 .نمضت ملام حبر يق

 .ررغلا عيب يق
 .بالجالا يقلت ف

 عيبلا دنع مذلاو حدملا

 .راكتحالا

 .ةحبارملا عيب ي

 .فازجلاو نزولاو ليكلا يفو ددعلا عيب ي
 .ةملاسملاو ةلمجلا عيب ق

 يف زوجيامو همدقتلاو ةملاسملاو فراعتلا عيب يق

 .عويبلا

 .يدانلاو ءادنلا عيب

 .عويبلا هخسن عيبلا هب تبثيام ظفل ي
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 نوعبرألاو يناتلا ءزجلا سرهف عبات

 :نورشعلاو يداحلا بابلا

 :نو رشعلاو يناسشلا باسبلا

 :نو رشعلاو ثلاسشلا باسبلا

 :نورشعلاو عبارلا بابلا

 :نو رشعلاو سماخلا بابلا

 :نو رشعلاو سداصلا باسبلا

 :نورشعلاو عباسلا بابلا

 :نو رثملاو نماشلا بابلا

 :نو رشعلاو عساتلا بابلا

 :نوصسسفالشلا باسبلا

 :نوقالشلاو يداحلا بابلا

 :نوضالشلاو يناشلا بابلا

 :نوذالشلاو تلاشلا بابلا

 :نوقالشلاو عبارسلا بابلا

 :نوتالشلاو سماخلا بابلا
 :نومقالشفلاو سداسلا باصملا

 :نوفالشلاو عباسلا بابلا

 :نوضالشلاو نماثلا بابلا

 :نوفالشلاو عساتلا بابلا

 :نوصعهحب رآلا بابلا
 :نوصبرألاو يداحلا بابلا

 :نومبرألاو يناشلا بابلا

 ن 1 د د ١ ١

 كلذب هعيبا ال لاقف بلطمب هيلا بلط اذا عئابلا يق
 .كلذ هبشا امو

 هعيبب ريشي وأ هءارش ديري الو عيب يف ديزي نميف
 .ءارشلا يف بذكي وأ هريغ وأ هسفن ىلع

 .هءارش بلطي هريغو ءيش ءارش بلطي نميف

 .قاوسألا نم ءارشلا ق

 .نييارتسحلا دنع نم ءارشلا يق

 .ايرضح وأ ايداب ناك ادلب مدق اذا بيرغلل عيبلا يف
 .راعسالاب عيبلا قو لسرتسلا عيب يق
 .هب كسمتلا هل له الوهجم ائيش ىرتشا نميف

 امو نيلجا ىلا وا ةئيسن وا ادقن ناك اذا عيبلا ق

 .كلذ هبشا

 .عيبلا يف لجالا ي

 لجا ىلإ عيبلا يف باب
 .نمثلا ريخاتو لجالا ىلا عيبلا يق

 .هيلع رعس نم عيبو عيبلاب دنجلا هذخا نم عيب يق
 .ةبصتغملا قوسلا يق
 .هب هل رثألا هيفو بصتغملا لاملا عيب يق

 .مهدنع نم ءارشلاو مهناوعاو ةربابجلا عيب ق

 .مهدنع نم ءارشلاو مهناوعاو نيطالسلل عيبلا ق

 .مهماعطو مهتراهط يفو دوهيلا عيب يق
 .ضايقلا ق

 .نالف ةروشم ىلع عيبلا يق

 هضقنو ةرمثلا ليلحت يق ءاجامو رايخلا عيب يق
 .نيملسملا ليواقا نم هتايثاو

 لبق رايخلا عيب عوييملا وأ نوهرملا لاملا عيب يق
 روضحو هخسف يق لوقلاو كلذ دعبو مهاردلا
 .ملعا هتناو كلذ عيمج ماكحاو مهاردلا
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 نوعبرألاو يناثلا ءزجلا سرهف عبات

 :نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 :نومبرألاو عبارلا بابلا

 :نوعبرألاو سماخلا بابلا

 :نومبرألاو سداسلا بابلا

 :نوعبرألاو عباسلا بابلا

 :نوعبرألاو نماشلا بابلا

 :نوصبرألاو عساتلا بابلا

 : نوحمخلا باللا

 :نوسمخلاو يداحلا بالا

 :نوسمخلاو يناخلا بابلا

 نا دللا

 .رايخلا عيب يق

 .نازيملاو لايكملا هيلع نميف

 .لايكملاو ليكلا باب

 .كلذ ماكحاو قحلا ضبقو نازيملاو نزولا يق

 .فرصلا

 .دوقنلا ضعب ىلع عقو اذإ عيبلا يف

 وأ ببسب وأ مارح نم همهارد نأ رقأ اذإ يرتشملا يق
 .ناويد

 .مهاردلا دقن ق

 .ضرقلا ق

 .لوهجملا عيبو هيف لحلاو بصتغملا لاملا عيب يق
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