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 باتك نم نوعبرالاو ثللانلا زجلا

 عرفلاو لصالل عم اجلا ع رشلا نايب

 ليلجلا ملاعلا ا .

 ناملس نب مها ربا نب دمحم هللادبع 1

 يوزنلا يدنكلا

 هنع هللا ىضر

 باتك نزم نيعبرالاو ثلانلا ء زجلا ض ضا رعتسا هلل دمحلاو يهتنا لق

 ط ورشلاك ع ويبلا ماكحأ نم يتش يناعم ءزجلا اذه ثحبي و ع رشلا نايب

 رويطلاو با ودلاو ديبعلا و ضورعلاو لخنلاو رجشلاو لوصالا عيب ه

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كللذ .7

 ينراخحلا ناملس نب دمح نب ملاس

بجر ر ٠.٥٥ ٤ ١ه





 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 لوألا بابلا

 . هللا همحر دمحم يبأ عماج نمو طورشلا يف لئاسم يف

 يف هريغو عيبلا ركذ راركت طورشلا لهال زاج مل لئاق لاق نا
 ةيناث ةرم . هركذ ةداعا نع ةدحاو ةرم هركذب اوزتجي نملو باتكلا

 اذه اوداعا ىتح ، مالكلا اذهو ضرألا عيمج نالف ىرتشا اولاق ىتح

 عببلا بابسأب لصوي ىتح ماتب سيل مالكلا اذه هل ليق ىرتشا اولاق
 جتحا يرتشملا مساو يرتشملا مسأ نم تلصف اذإ باسنالاو ءامسالاو

 نارقلا يف ءاج دقو . امات امالك نوكيل نيترم ىرتشا ركذ ةداعا ىلإ

 نأ لق لجو زع هللا لوق وهو انلق ام ةحص ىلع لدي ريثك اذه لثم
 عاطقن ال ةيناث نإ ركذ ديعأف مكيقالم هناف هنم نورفت يذلا توملا

 هنم نورفت يذلا توملا نا ليق ولو . اهربخ نيبو ىلوألا نأ نيب ام
 هلوق . كلذ لثمو حصفا نارقلا يف ءاج يذلا نا ريغ زاجل مكيقالم
 كلذ دعب نم اوبات مش ةلاهجب ءوسلا اولمع نيذلل كبر نأ ممأل ىلاعت

 . ميحر روفغل اهدعب نم كبر نا اوحلصاو
 مث اونتف ام دعب نم اورجاه نيذلل كبر نإ مث لجو زع هلوقو

 مهمحر روفغل اهدعب نم كبر نا اوربصو اودهاج
 تديعا خديعا ربخلا سنج نم سيل مالك اهربخو نا نيب لخد املف

. ملعا هللاو اهنم اهربخ برقيل



 ريزنخ محل وأه لجو زع للا لاق باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 ىرت الا . ريزنخلا وهو روكذملا برقا ىلإ هيانكلا درف هلسجر هناف
 هيلا هباتكلا درف محللا دعب ريزنخلا ركذب قتاف ريزنخ محل وأ هلوق ىلإ
 لاق . يبرعلا لوقي نا زوجي ذإ ةغللا ىف دوجوم اذهو سجر هناف لاقف

 . اديز كلذب ديري اقح ىلع لد هناف ديز مالغ مركا لاق هنا تفرع هريغ
 . نيروكذملا برقأ ادي ز نال دمعلا مالغلا ديري نا زوج ناك ناو

 ىلع عقو عيبلا ناك ناو . رثألا نم هفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ىرتشا وأ هردصت نأ دعب نالف نب نالف عاب هنا تبتك ضرأو لخ
 هنأ هيف ركذيو اهدودح فصيو لخن تاذ ضرأ ةعطق نالف نم نالف

 ركذيو باتكلا اذه يف انفصو ام ىلع لخنلا هذهو ضرالا هذه هل عاب

 نيرقلا ناونصلاو اهللقو اهناونصو اهليسفو اهلخ و اهضرأ عاب هنإ هيف
 لوصأ يف ةلاسفلل حلصي ام وأ الوسفم ناك ام ليسفلاو لخنلا نم

 لخنلا لوصأ يف يذلا غلاب ريغ وه يذلا ريغصلا مرصلا امأو لخنلا
 ناك ليسفلا عيبلا يف هطرتشا اذاف عئابلا هطرتشي ىتح يرتشملل وهف

 مل ام عيبلل عبت وه غلاب ريغو غلاب مرص نم لخنلا لوصأ يفام عيمج
 حصي ام فرعيل اذه انركذ امنإو اطرش يف طرش هيف ام دحأ هطرتشي
 . كلذ يف قرفلاو حلصي ال امم عيبلا هيف

 دمحم ابأ هنظاو ملعلا لها ضعب نع اندجو دقو لاق : ةلأسم
 اهدودح يف ةلخاد دودحلا ركذ يف بتكي نأ بحتسي هنا هكرب نب

 عيبلا اذه تبثي ال نم ماكحلا ضعب ناف لاق . اهقوقح نم ةجراخ وأ

 . هللا ءاش نأ هباوصو كلذ لدع يف رظناف طرشلا اذه هيف نكي مل اذإ
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 دمحم نب هللادبع دمحم وبأ لاق طورشلا بابسأ يف لخدت : ةلأسم

 اماو وحنلا يف داشرالا باتك نم هيوتسرد نباب فورعملا رفعج نب
 انيب انك دقف اهريغو واولاو ءافلا ةلزنمب ةفطاع نوكت اهنا وأ يف هلوق

 اهلبق ام هيف لخد اميف اهدعب ام لخدي الو فطع فرحب تسيل وأ نإ

 فطع فرح اهومس امنإ وحنلا لهأ ناو هقفلا يف عاتجالاو ةكرشلا نم
 امها وتس ال عضاوملا ةماع يف بارعالا يف اهدعب امو اهلبق ام كارتش ال

 فرح ىه امنإف فطعلا هب حصي يذلا رمألا يف امهكارتشا ال كشلا يف
 هنا الا كشلا هعراضملا ىلإ اهيف عاستإلا اهجرخأ نإو لصألا يف كش
 اعيمج امهيف كشلا يف هريغ دنع هاوس وأ ملكتملا دنع نائيشلا ىوتسا امب

 ىلع لخدت فرح وهو كشلا ريغ يف كارتشالا ىنعم اهيف كلذ ع راض
 اديز تبرض ءامسألا يف كلوقك كشلا امهيف ثدحتف لاعفالاو ءامسألا

 لوألا يف برضأ موقي هلعل ميقي وأ قطني ديز لاعفألا يفو آورمعو
 يف كراش كناواب تبثيو عقو دق برضلا نأ لاعفألا يف تربخأ

 رو كبرض يف ال ككش يف امهنيب تيوسف نيلجرلا نم بورضملا
 وه ًاديز نإ يناثلا يف تربخأ كلذكو . ءافلاو واولا نوكي اذكه

 امهنيب تيوسف نيلعفلا نم عقاولا يف كاش كنإ وأ كلوقب تبنيو لعافلا
 نيئيشلا نم يناثلا فرعت نأ ىلإ تجتحاف لعاف اديز نا يف ال ككش يف
 تعراضف كشلا يف امهنيب تيوس اك لوألا بارعاب امهيف كوكشملا
 ىتح وأ يف يف عاستالا امنإو هفطاع ريغ ىهو فطعلا فورح كلذل وأ

 سيلف . رمتلا وأ محللا وأ زبخلا لك مهلوق لثمف كشلا ريغ ىلإ جرخت
 تصخ رو اهيف هريخت دنع ءايشالا هذه نيب تيوس كلذك و كش انهاه

 ىنعمف تئثيش ءايشالا هذه يأ الك هل تلق كناكف ائيش اهنالكا يف هل
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 ولو رييخت وه امنإو كش يأ يف سيل هنا ىرت الا يأ ىنعمك انهاه وأ

 تنكل رمتلا وأ محللاو زبخلا لكأت اهل تلقف ىهن ىلع رمألا اذه لدي ناك
 تلق كناكو رمألا دض ىهنلا نال رمألا يف هتخأ تنك ام هيلع تارضح
 ال وت لج و زع هللا لوقلا اذه ىلعو ءايشألا هذه ريغ تئش ام لك

 سيل هنأ ىلع كلذبو نيذه ريغ عطأ يأ همأروفك وأ امآ مهنم عطت
 ملعلا ضراوع نم كشلا نا كشلا ىنعمب وأ نوكت عضوم لك يف
 كل حضويو رابخأب سيلو رمألاو رابخالاب حضويو ربعي امنإ ملعلاو
 ال هللاف ه%لنوديزي وأ فلأ ةيام ىلإ انلسراوؤل لجو زع هللا لوق اذه

 هيف ضرع هنال ربخلا يف انهاه وأ عوقو زاج كلذلو ءيش يف كشي
 وأ فلا ةيام ىللإ باهذلا ىيف هربخأ هنأ ىنعملا امنإو كشلا لطبي ىنعم

 ت أي ال هنا هرمأ ولو هيلع هرضحي مل و كلذ يف هل صخرو مهنم رثكأ
 ًاقاش ا ريسع ارمأ هفلك دق ناكل نوصقني الو نوديزي ال فلا ةيام الا

 ىنعم نأ لاق نم بره امنإو كلذ مهفلكي نأ نم هئايبناب ف ؤرأ هللا

 زوجي الو لجو زع هللا ىلع كشلا لوات نمو واولا هيالا هذه يف وأ
 نكلو مالكلا نم ءيش يف وأ واولا ىنعم وأ ىنعم نوكي نأ يدنع
 انلق ام هلصاو ىنعملا يف هريغ ع راضيف ضراوعلا هذه لثم هلخدت دق

 ارعش هريون نب ممتم لوقب مهجاجتحا اماف
 قافع وأ ريمع ىلع تيكب ًائيش دري ءاكبلا نأ ولف

 قايتشاو نزحب امهنأشل اعيمج اكله اذإ نيءرملا ىلع
 دارأ امناف يدنع اطخف قافعو ريمع ىلع تيكب !ذه ىنعم نا مهلوقو
 ذا نيءرملا ىلع تيكبل ائيش دري قافع وأ ريمع ىلع ءاكبلا ناك ولف
 دوهعلا يف تيكب كلذكو نزولا ىلإ رارطضالل رخأو مدقف اعيمج اكله
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 نوكي نأ زوجي ال اهنم جراخ وآ اهيف لخاد اهل وه قح لكو قئاثولاو

 ناك قح ياب هل راص كلذ نا هيف ىنعملا نكلو واولا ىنعم وأ ىنعم

 اذه سلاجت درأ امنإو امهريغ نود اعيمج امهعمجي نا الو رخالا نود

 وا تسيلو واولا ىنعم عراضف جراخ اهنمو لخاد اهنم يتلا قوقحلا
 ةحابالا ىنعم ىلع هيوستلل انهاه وأ تلخد امنإف واولا ىنعم اهسفن يف

 ضعب نع تدجوو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 بتك هيف قرفتم دلب يف لاملا ناك اذإ هب نيفورعملا طورشلا باحصأ

 يذلاو ةعبرألا اهدودحب ةعقب لاملا فصوو اهفصوو ةيرقلا دودح هيف

 هللا همحر ديعس يبأ نع ملعلا لهأ نم هب تقثو نم يل هاورو ةتفرع
 نيعضوم وأ عضوم لثم نوكي نأ الإ هيرقلا ديدحت نود اذه يزجي هنإ
 هلاح ىلع عضوم لك دحي نا بجي هناف ةفلتخم داوا يف هقرفتم هايم وأ

 عجر هراهنو هليلو هريابخو هتاقوا بلقتو ههايم رودو ةعبرألا هدودح

 . عرشلا نايب باتك ىلإ
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 ىناثلا بابلا

 هعئابل هنأ حصي ال ام عيبو لوصألا عيب يف

 . ضرقلا بحاص ءاشي نآ الا لجأ الو ضرع ضرقلا يف سيل ليقو
 يف سيلو لاق هريغ نمو . ضرعلاو لجألا هيفف لصألا عيب يف امأف
 الا . ضرع هيف سيل كلذكو لجا ىلإ نوكي نأ الإ لجأ لصألا عيب

 هيف نا لصالا عيب يف لاق نم لاقو هريغ نمو . لاملا بر ءاشي نإ

 . رثالا يف دجوي اذكهو ضرعلاو لجالا

 ألام يل ضرع لجر يف دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نع : ةلأسم
 زوجا هعيب يف هلك ووأ هلعل هعيبب هرمأ لاملا بحاص نإ لاقو لوصألا نم

 لاملاب فراع تنك هنم هؤارش يل زوجي ال مأ لاملا هنم يرتشا نا يل

 زاجا _ ضعب فالتخإ كلذ يفف كلذب افراع نكا مل وا هبحاصبو

 . ملعا هللاو هزجي مل ضعبو كلذ

 ضبق يفو عيبلل ةلاكولا حصي ىتح هنم ءارشلا زوجي ال ةريغ لاق
 رقأ ولو هنم ءارشلا زئاجف ناويحلاو ضورعلا عيب يف امأو اضيأ نمثلا
 . ملعا هللاو هيلا نمثلا ملست زئاجو هريغل هب

 . هللا ءاش ام اهلغتساف ةعطق ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 اريثك الخ املف هبحاص لطامي وهو كلذ ىلع ردقي مل و نمثلا طعي مل و
 تئش نأ مهارد ىعم سيل لاق يمهارد ينطعا هعطقلا بحاص هل لاق

 لاق مث يتعطق تذخأ دق لاق كتعطق ذخف تئش ناو . ينرظناف

 ع رزي هعدي ال عئابلا ناك يرتشملل لاق هلاغلا نمل ال لاق اهتلاغ ينطعأف

 نال ردقي وهو هقح هلطم يف مما وهو هل ةلاغلاو هقح هيطعي ىتح اهيف
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 همزلي امف تلق . «ملظ ىنفلا لطم» لاق هنإ ل يبنلا نع ةياورلا

 لاق اذإ . معن لاق هلاق اذه هلوق ىرتأ تلق رافغتسالاو ةبوتلا لاق

 . رثؤملا يبا نع بسحأ ىضم يذلا اذه تلبق دق هعطقلا بحاص

 دلب يف لجرل الام عاب لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 زاج لاملا كلذب افراع يرتشملا ناك ناف هفصلاب هل هدحو هدلب ريغ
 ضقنلا هل ناك ضقن مت لاملا كلذب افراع نكي مل ناو عيبلا كلذ

 ناف هعيب زاج لاملاب افراع ناك نا عئابلا كلذكو عيبلا ىلع نراقتام

 تفصو ام ىلع تبني ال قيدصتلاو هعيب زجي مل لاملاب افراع نكي مل

 . مهاربا نب دمحم هللادبع يبا طخ نم تلقن انهاه

 تلق ملسم نب هملس رذنملا يبأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ناويحلا كلذكو ال مأ هئيسن رمت وأ نطق وأ بحب لوصالا عيب زوجي له
 ناويحلاو زئاج تركذ امل لوصألا عيب تفرع يذلا لاق هئيسن كلذب

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو فالتخا هيف

١١



 ثلاثلا بابلا

 هعيابل حصي مل ام لوصألا عيب

 مل و هدي يف ناك نإ لاق ائيش لجرل عاب لجر يف ديعس وبا لاق
 نأ ديعس وبأ لاق هنم ءارشلا كلذ هل زوجي هنازجح هيف دحال ملعي

 ناك ولو . مكحلا يف هب ىلوأ وهف هعابو ءيش هدي يف ناك نم لك
 . ايس وجن

 . امهدحأ دي يف وهو ءيش يف ناعزانتي نيلجر يف لاقو : ةلأسم

 . هيف عزاني ناك ناو . هدي يف يذلا نم يرتشي نأ زوجي هنا

 يف رقصلا نب نازع نع بوبحم نب دمحم نب ريشب لاق : ةلأسم
 كلذ نا فرعي ال يرتشملاو رخآ لجرل لاملا نم لصألا عيبي لجرلا
 ىتح لاق هنا بسحأو هيرتشي ال رقص نب نازع لاق لاق . عئابلل لاملا

 هل نا هنإ يراوحلا لضفلا لاقو ريشب لاق . لاملا كلذ هدي يف نوكي

 لاق . هايا هعيبي هل لاملا كلذ راص دقف عئابلا هعاب اذإ هنال هيرتشي نا

 هلام عيب يف لجر نم ةلاكولا لجر اعدا اذإ ريشب لاق دياذ راص دقو
 ال ليق دقو هريغ لاق . معن لاق لصالا هل تلق هنم يرتشي نا زاج

 الو ةقث ناك اذإ زوجي ليقو . ةقث ريغ وأ ةقث يعدملا ناك كلذ زوجي

 ال ليق دقو هريغ نمو . لصألا يف كلذو ةقث ريغ نكي مل اذإ زوجي
 ضبقو عيبلاب ةلاكولا حصت ىتح لوصالا عيب يف ةلاكولاب ءاعدالا زوب

 نمثلا عفدو هريغل هب رقا ولو هنم ءارشلا زئاجف ضورعلا اماو نمثلا
 . ملعأ هللاو هيلا
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 دنع نم اهارتشا ةرفح هلام يف ناك لجر نع لئسو : ةلأسم

 سيل اهنإ لوقلاو رابخالا رتكا نإ الا ءارقفلل هنا يرتشملا ربخا مث لجر

 . هرفحلا ينعا اهعضوم نمثي نأ هل لحي له سانلا رهاشتي اميف ءارقفلل
 هل اذه ديز لام نا رهش اك ءارقفلل اهنإ رهتشت مل اذإ هنا يعم لاق

 هذه نم دحأ حصي مل اذاف ءارقفلل اهنإ عئابلا رارقاب وأ لدع ةنيب وأ

 اهب عافتنالاو اهءارش هل زوجيو كلذ يف هيلع سأب الف ةثالتلا هوجولا

 . مكحلا يف كلذ ريغ حصي ىتح
 يعم لاق لوصالا عيب يف ضبقلا نوكي فيك هل تلق : ةلأسم

 . ضبق لوصألل يرتشملا ىلع سيل هنأ ليق دق هنأ

 ضبقلا ماكحأ هيلع هل قحتسم كلذكو عيبلا ةبجاوب هل قحتسم هناو

 ىلع هماكحال بجوملا اهيف ضبقلا نأ لاق نم لاقو . اهيناعم يف اهل

 الا قحتسيال امب كلذ يف زوجلاب هيطعلاو نهرلا يف ضبقلاك يرتشملا

 ضبقلا ماكحا هيلع بجيو اضباق نوكي نيح مث هريغل زوجي ال ام هكلم
 ةعجر الو ضبقلل يرتشملا كرتب ضقن الو ةلع هلخدت الف لا او

 يطعملل نوكي امك كلذب لوقي نم لوق ىلع ضبقلا لبق عئ
 ل نهرلاو عيبلا ىنعم نيب قرفلا مهفاف ضبقلا لبق رو
 تبتك يذلا باتكلا يف اذه يف دجويو هريغ لاق . كلذل ضبقلا ىنعم

 نهرلا يف ضبقلا تابث نوكي فيك هل تلق ةلأسملا هذه لبق ةلأسملا هنم
 ءايشالا نم نهرلا يف لعفي نا هل ضبقلا نا يعم لاق . لوصألا يفو
 لاخداو لماع جارخا نم كلملا ىنعمب الا اهلعفي نا هل زوجي الال امم

 هسفن نهرلا يف هلعفي ءيش وأ هل لعفلاو . كلذ يف ةلاكولا وأ لماع

 امأو لاملا بر نم هزاجاو كلمي الا ءيش هيف لعافلل زوجي ال امم هنيعب
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 . نهرلل ًاضبق نهرلا اضبق كلذب نوكي الف حابم وه امم لعف ام
 يداني يدانملا نع هتلأسو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 كلذ يرتشأ نأ يل زوجيا ايصو ماتيالل ملعا الو ماتيألل راص ال ام ىلع

 زاج مكاحلا هرمأ هنا تملع وأ مكاحلا هرمأ اذإ لاق يدانملا نم لصألا
 ىلإ لاق نمثلا ملسا نم ىلاو هل تلق لاملا كلذ نم يرتشت نا كلذ

 ناك اذإ لاق . رئاجلا ناطلسلا همدق مكاحلا كلذ ناف هل تلق . مكاحلا

 قحلا ةفلاخم هنم رهظي ال هناف هل تلق . كلذ زئاج لدعلاب مكحي مكاحلا

 انموق مكحب مكحي هنا ملعأ الو . نيملسملا مكح لحتني وهو همكح يف

 . كلذ يل زاجاف كتيالو ىلإ جاتحي ال هنأ اوجرا لاق . هالوتا ال ينا ريغ
 وأ مكاحلا لبق نم هليكو وأ هيبا لبق نم متيلل يصو ناك اذإو لاق

 ام هيلا ميتيلا لام ملست زاج هنايخ هنم رهظت ال نيملسملا ةعامج نم
 . ةنايخ هنم رهظت ل

 دمحم نب هللادبع دمحم يلا نعو خايشألا باتك نمو : ةلأسم

 لوصألا نم لام ءارش دارأ اذإ ناسنالا نا لاق هللا مهمحر بوبحم نب

 لاقو . هل هارتشا اذإف لاملا كلذ هل يرتشي نأ الجر رمأي كلذ ريغو
 هنم هلبقيو لالح هل يرتشملا رمالل وهف هلام نم هل هارتشا دق هنأ هل

 نأ لاق هنأ الإ همدقي مل وأ نمثلا همدق ءاوسو قحب هنم عزنتسي ىتح

 مهاردلا اذهب يل يرتشا هل لوقيو مهاردلا هيلا ملسي نأ هيلا بجعا

 ريغ لاملا يرتشي يذلا نأ ىلع اذه انلق . هل زئاج هب اودارا ام الام

 اذإف . هلام ذخأي نأ هل زئاج هنوخي نأ همهتي ال هنأ الا يلو الو . هقث
 . هنمتأي الو كلذب هرمأي الف هذخأي هلام يف هنوخي نأ فاخ
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 عقو اذإ لوصألا يف ضبقلا يف فلتخإ ديعس وبا لاق : ةلأسم
 عاب ام فرعي عيبلا ناك اذإ عيبلا ةبجاو هضبق لاق نم لاقف عيبلا هيلع

 اضبق عيبلا ةبجاو نوكت ال لاق نم لاقو . يرتشا ام فرعي يرتشملاو

 الماع لخدي وأ ائيش هيف حلصي نأ لثم فورعملا ضبقلا هضبقي ىتح

 رمأ نم وأ هبر الا هيف لمعي نا زوجي ال المع هيف لمعي وأ هجرخي وأ
 . هبر

 اهدودح عيمج لجر نم اضرأ ىرتشا لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 اذإ ضقن امهدحال نوكي الو اتباث اذه نوكيأ اهءاوهو اهنطب يف امو

 يف ام اطرش اذإ لوهجم اذه نإ ىنعمف . اذه ىلع عيبلا هقفص تعقو

 هنأ يل نبي مل كلذ ىلع اماتت ناف كلذ يف ضقنلا امهل نا يعمو اهنطب

 هعياب دق هنأ ىلع عيبلا ةقفص ةفص تعقو اذإ تيارا هل تلق . دساف

 مل وأ ًاقسم وأ قيرط نم هقحتست امو اهدودح عيمج ضرألا هذه

 . هضقن امهدحال نوكي الو اتباث اذه نوكي له اقسملا وأ قيرطلا ركذي

 رقأ وأ اهافرعو ضرألا دودح ىلع افقو اذإ تباث اذه نا يعم لاق
 هعطقلا نع نابئاغ امهو اعياتب اذاف هل تلق اهدودح ةفرعم وأ اهتفرعم

 اتباث اذه نوكيا اهادحيو اهارضحي مل ولو اهدودح ةفرعمو اهتفرعمب ارقإو

 ارقا اذإ كلذك يدنع وه معن لاق . هيف امهدحال ضقن الو امهيلع

 اهتفرعمب امهرارقا دنع الوقي مل ولو هل تلق اهدودح ةفرعمو اهتفرعمب
 لاق يدنع وه لاق ءاوس كلذ لكا اهدودحب الاقو اهدودح ةفرعمو

 ةعطقلا ىلع اعيابت اذإ تيارا هل تلق . يدنع اذكه لاق دارا هلعل قيضملا

 يقرش نم امهدحأ نإ ارقا امهنا الا اهدودح ةفرعمو اهتفرعمب ارقي مل و
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 اذكو اذك ىلإ ىهتني يبرغ نم اهدحو اهدحو اذكو اذك ىلإ يهتني

 ىلإ يهتني يلهس نم اهدحو اذكو اذك ىلإ يهتني ىشعن نم اهدحو
 امهدحا دارأ اذإ اضقتنم وأ اتباث نوكيا اكص كلذب اوبتكو اذكو اذك

 اهدودح ةفرعمو اهتفرعمب أرقي ىتح ضقتنم يدنع اذه لاق . هضقن

 الو امهيلع يدنع تباث اذهف هدودح ىلعو هيلع اعيابت ام ىلع افقي وأ
 ناك ناف هل تلق . اهب ةلاهجلا دجو ىلع يدنع كلذ يف امهدحال ضقت

 وأ مهارد نم ازنك ضرألا يف يرتشملا دجو مث تباث ىلع عقو عيبلا
 يرتشملل الو عئابلل ال هنا يعن لاق . يرتشملل وأ عئابلل نوكيا بهذ

 امهريغ وأ سمخلا هيفو امهنم هباصا نمل وهف هيلهاجلا زونك نم نأ الإ
 . احارب ضرألا تناك اذإ

 العا نم الام عاب لجر يف ليقو خايشالا باتك نم : ةلأسم
 اقبسم طرتشي مل و هل عاب اميف عئابلل يرتشملا ىلع رمت ةيقاسلاو هلام
 يبأ لوق ىقسم يرتشملا ىلع عئابلل سيل هنا لاق نم لاق هنأ برشلل
 يقسي نأ يرتشملا ىلع هل كلذ نا لاق نم لاقو يوري اميف يراوحلا

 . ىقسي ن اك ثيح نم
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 عبارلا بابلا ِ

 ال مهئارش يفو نيكرشملا نم لوصالا ءارش ف

 مهراقعو نيكرشملل اضرأ يرتشي نأ هركيو رفعج هل عماج نمو
 ىرتشا نإ لاق نم لاقو هريغ نمو . نيملسملل جارخلا مهضرا ىلع نال

 هاكزلا وهو رشعلا هيف ناكو عيبلا زاجو جارخ هيلع نكي مل ملسم كلذ

 يف ناك ام امأو نيكرشملا يديا يف هلصا ناك ام كلذ نم هرك امنإو

 ناكو هاكذلا هيف ىرج دق يذلا همذلا لهأ هارتشا امم نيملسملا ضرأ

 . مهنم كلذ ءارش زئاجو هيهارك كلذ يف سيلف نيملسملا يديا يف هلصا
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 سماخلا بابلا
 اهئارشو لخنلا عبب يف

 ناك نا لاق مهاردو رمتب اهمارص غلب دق الخ ىرتشا لجر نعو

 ناك ناو كلذب سأب الف ديب ادي اهترمثب اهلصأ نم لخنلا يرتشإ
 سأب الف مهاردلا امأو هركي كلذ ناف نمثب لجأ ىلإ هئيسنب اهارتشا

 لثم لخنلا هلجأ يف نوكي يذلا رجشلا نع هتلأسو : ةلأسم
 طرتشي مل و هلخن لخنلا بحاص عابف كلذ هبشأ امو جنيرألاو نامرلا
 هبحاصل نوكي لاق . رجشلا نوكي نمل يرتشملل رجشلا عيبلا دنع

 لخنلا سايق يف لخدي رجشلا ناك ناف هل تلق . يرتشملا هطرتشي ىتح

 نم سايقلا يف لخنلل ام رجشلل نوكيو سايقلا يف لخنلا ةلزنمب وها
 اهلصا الا رجشلل سيل نا ىرأف انا اماو كلذ ليق دق لاق . ضرألا

 . هللا همحر يلع نب ىسوم يلع يبا يار وهو

 ناك ناف اهب يذلا مرصلا طرتشاو هلخن عاب لجر نعو : ةلأسم
 . دساف عيبلاف كردم ريغ

 هل تناك لجر يف هنع تلأس يذلا يف ترظن دقو : ةلأسم
 ةعطقلا يف ىقب ىتح لخنلا تعلقنا هلخن ةئام نم وحن اهيف لخن ةعطق

 نم نهعابف تالخنلا عيبي نأ ىلإ جاتحا لجرلا نا مث تالخن رشع
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 ىتح فيعض عيب اذهف ائيش ينثتست ل و ل تعب ي رتشملا لاقف لخنل ١

 نأ ليق دقو ةريغ لاق . ضقتنا الاو ضرآلا دودحم افوقوم ائيش عيبي

 لخنلا للقلا ساقت ليقو للقلا نود لخنلا ساقيو زئاج لخنلا عيب

 ريغت ملف عيبلاب ةملاع ىهو هتارم ال هلخن عاب لجر نعو : ةلأسم
 ىهو هلسفيو اهضرأ عرزيو هلخنلا ةرمت لكاي يرتشملاو . ركنت مل و
 عيبلاب تيضر ام نيمي اهيلعو اهتلخن اهل لاق . ركنت مل و ريغت ملف هملاع
 . هتضما ال و

 هنأ نلع هللا لوسر نع رمع نبا نع عفان ينثدحو : ةلأ اسم

 الا لخنلا رمث ربا يذلاف اهلصأ عاب مث الخن رب ًاءرما اميإ» لاق نأ

 ىه لاق نم لاقو اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو . ع اتبملا اهط رتشي

 تابن اضيا يمسيو حيقلتلا وهو اوهزت الو كردت مل ام يرتشملل
 . لخنلا

 عئابلا ضبقف الخن لجر نم ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هعبي مل و يفاوصلا نم ائيش لخنلا هذه يف نا هل عئابلا رقا ةدودحم الخن

 يلوأ عئابلا لوق نا يعم لاق عيمجلا هنم يرتشا هنأ يرتشملا اعداو هل

 تلق . هيفاصلل هب رقاو هركنأ ام هيلع عابا هنأ هنيبلا يرتشملا ىلعو

 يرتشملا عم نكي مل و هيفاصلل لخنلا هذه نم ءيشب عئابلا رقا ناف هل
 لاق عئابلل ىه م عئابلا رقا اك هيفاصلل لخنلا هذه نوكت نمل هنيبلا

 يعمو هنيبلا همدع دعب نم ةجح لخنلا هذه يف يرتشملل سيل يعم
 . عئابلا رقا اك ةيفاصلل لخنلا هذه ماكحا تبني هنا
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 فورعم نمثب هلخن لجر نم ىرتشا لجر نع لئسو : ةلاسم
 لإ ينع رخ ات عئابلل يرتشملا لاق لجالا لجا املف فورعم تقو لإ

 يناثلا لجآلا لح املف عئابلا لعفف هلخنلا هذه رمت كلو رخا تقو

 ةلخنلا ةرمث كلو رخآ تقو ىلإ ينع رخأت اضيأ عئابلل يرتشملا لاق
 يناعم يف هنأ يعم لاق . امهنيب كلذ زوجي له كلذ عئابلا لعفف ةيناث

 . اعيمج امل كلذ زوجي ال هنأ انباحصا لوق

 ةعلاط . اهلصأ نم ةلخنلاو ةلخن رخأ ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 اطعأ امنإ هنال يطعملل اهنإ باوجلا همرصلا هذه نوكت نمل تلق. ةمرص

 اهقحو . ةمرصلاو هلخنلا هاطعا هنأ حصت ىتح ةعيقو اهدحو ةلخنلا
 علقلل حلصي يتلا همرصلا هعويبملا نال عيبلاك هيطعلا سيلو ضرألا نم
 . ملعا هللاو يرتشملل حلصي ال يتلاو عئابلل

 تضاقت ةارما نع هللا همحر ىلع يبا نع لئاسم يفو : ةلأسم

 كلذ ريع وأ ط رق وأ ردس نم رجش وأ غلبو جصن لق مرص اهيف الخن

 الا لخنلا نم عيب ام كلذكو رجشلا كلذكو هنوجرخي ةثرولل وهف
 ضق يذلاو رجشلاو لسفلا تابثا عئابلا بلط ناف يرتشملا هطرتشي نأ

 ضقتنم عيبلاو فيعض عيبلاو فيعض ءاضق يدنع وهف قادصلا

 . ناضقتنم اه عيبلاو

 عطقي نا عئابلا داراف هلام طسو يف هلخن رخآل عاب نمو : ةلأسم

 برشيو هيلع طرتشي مل ولو كلذ هل سيلف قيرطلاو هيقاسلا اهنع
 . لبق نم امل كلذ ناك ثيح اهبحاص اهيلا كلسيو
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 ةرمت اهيف الخن يرتشي لجر يف هللا همحر هللادبع وبا لاق : ةلأسم

 عئابلا اهعطقي اهعطقي نا يرتشملا بلط ناف عئابلل يهف اهناولاب تفرع

 مرص لخنلا يف ناك ناو . رثألا ءاج كلذكو كلذ هل سيلف هلخن نع
 ناك ناف ةرمثلاو عرزلا لثم وهف امهنيب طرش هيف نكي مل و عيبلا دنع
 يرتشملل وهف هعلقل كردي مل اريغص ناك نإو عئابلل وهف جضن دق
 لبق عيبلل ناك يرتشملا لاقف جضن دقو كلذ دعب نم هيف افلتخا ناو

 ىتح امهفالتخا تقو يف هيلع وه ام ىلع اغلاب ناك عئابلا لاقو غلبي نا
 . كردم ريغ عيبلا موي ناك هنا حصي

 مل و هلام طسو هل هعطق نيدب لجرل ضرع لجر نعو : ةلأسم
 . نمت الب ررض الب قيرط هيلعف اقيرط هيلع طرتشي

 رخآل رقا ناسنا يف ليقو هللا همحر رباج يبا باتك نمو : ةلأسم

 اهب هل رقا يذلل اهنإ ةعيقو اهنإ معزو راجشالا نم اهريغ وأ هلخنب
 هعيقو اهنأ ةنيب ةعيقو اهنإ اعداو اهب رقا يذلا عم نوكي نا الا اهلصأو
 يتلا ضرالا نم ةرجشلا ناضغا تذخأ ام عنمي الو . اهلصا هلف الاو

 لاقف اذه لثم نع لئس دقو ديعس وبا لاقو . اهرمث طقسمل اهيف يه

 اهاطعا وأ هريغل اهب رقأ وأ اهدفرا وأ اهبهو وأ الخن عاب نم لك ليق دق
 لخنلاف عيبلا دنع اهضرا عئابلا طرتشي مل و هيلع نيدب اهاضق وأ هريغ

 هجوي اهبر نم اهقحتسا نم لكو هل رقملاو اطعملاو يرتشملل اهضراو
 اهضرا رقملا وأ ىطعملا وأ اهل عئابلا هطرتشي مل ام اهضراب هل يهف قح

 اهتجحب ةمئاقو اهنيعب ةدهاش لخنلا نآل رارقالاو هيطعلاو عيبلا دنع

 . رثالا هب ءاج ام ىلع سايقلا ىنعم توبنب
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 رامع وأ بارخ ضرأ يف هلخنلاو لجرل هلخن عاب نمعو : ةلاسم

 اه هلخنلل (معنف» لاح لك ىلع اهضرأ هلخنلل له لخن وأ ةعارز نم

 . هعيقو ريغ وأ هعيقو ةيمست كلانه نكي مل ام لاح لك لع اهضرأ

 نم قحتست ام و ةلخنلا ي تشملل م نأ ليق دق هنأ ىعمف ائيش ط رتشي

 . ضرالا نم اهب راد ام ع رذا

 ام عيمج ةلخن عيبي نمع هللا همحر ديعس وبا لئسو هريغ نمو

 هل لاق . ضقنلا بلطو ةلاهجلا امهدحا اعدا ش . ضرالا نم قحتست

 تبث قحتست ام عيمجب ط رتشي ل و هلخنلا هذه هعياب نإو لاق . ضقنلا

 . هعيقو اهنإ عئابلا ط رتشي ىتح هلخنلا قحتست ام عيمج يرتشمللو عيبلا

 يرتشي يذلا ف يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاق : ةلأسم

 اهتفرع دق لوقي ىتح همزلي ال كلذ نأ ةفرعملاب هسفن ىلع دهشيف ةلخنلا

 هلخن لجر نم يرتشا لجر نعو هفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هلاهجلا امهدحا اعدا م اهب راد امم عرذا ةثالث ضرألا نم اهل نا طرتشاو
 نا الا معن لاق هلوق لبقي له عرذلا يهتني ثيح غلبم فرعي ال هنأ

 نكلو لاق . معن لاق فورعم لجر نم تلق افورعم اعارذ طرشي
 مل و لودعلا رظن يف قحتسي ام اهل ناك ائيش طرتشي مل و اهارتشا اذإ
 . امهدحال هلاهج مث نكي

 هلخن نالفل ع اب دق هن ] لجرلا لاق اذإ هل تلق ةريغ نمو : : ةلأسم
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 هل هلخن لك لقي مل و . اعيمج ةفرعملاب رقأو اذكو اذك عضوم نم هل

 عضوملا كلذ يف هل حص امو ازئاج كلذ ىأرف اذكو اذك عوضوم نم
 عوضوم نم هلخن هل عاب لاق اذإ ايناث هارو هل هعاب نمل وهف لخنلا نم

 . اذكو اذك

 اهبحاص اهعابف ةنس لك رافلا اهلمح لكاي ةلخن نعو : ةلأسم

 درت ًابيع اذه نوكي له تلق اهرمث لكأي رافلا نأ هربخي مل و لجرل

 نم اذه نال هلخنلا يف بيع يدنع اذه سيلف عئابلا ىلع ةلخنلا هب

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عحر هلخنلا تاذ ريغ نم تافآلا

 يرتشا لجر يف هللا همحر نسحلا وبا لاقو ةيشاحلا نم : ةلأسم

 طرتشاو عئابلا اهعاب وأ هعيقو اهني ضرألا بحاص هيلع طرشو هلخن
 ةعيقولا تحت ناك ام جرخي نإ هعيقولا بحاص ىلع لاقف هعيقو اهنإ هيلع

 بحاصل هعيقولا مرصو لاق مرص هعيقولا تحت كرتي الو مرص نم
 ناك امف هعيقو اهنإ طرتشإو ةلخن لجر عاب اذإو لاق . هعيقولا هلخنلا
 ال لسف نم ناك امو عئابلل وهف لسفلاو جارخالل حلصي لسف نم
 الو هشعقي نا هيلعو ةلخنلا بحاصل وهف غلابب سيلو لسفلل حلصي

 نوكي نإ الا ببسب هعيقولا تحت قحتسي السف ةعيقولا بحاصل كرتي
 هقحتسا اذإ هعيقولا بحاصل هكرتي هناف الماح راصو لمح دق لسفلا
 . ملعأ هللاو

 هل بتكو هل دهشاو لجر نم الخن عاب لجر نعو : ةلاسم
 لوألا اهعئاب دي يف لخنلاو نيتنس دعب نم الا نمثلا دقني مل و اباتك

 نم يلخن ةرمت ينطعا يرتشملا لاق نيتنس دعب نم يرتشملا هدقنا املف
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 ناك ىتح نمثلا يل دقنت مل و ينم اهضبقت مل كنا عئابلا لاقف . ينتعياب

 ائيش هيلع سبحي نا هعسي سيلو اهارتشا نمل ةرمثلاو لخنلا لاق . مويلا

 . هت رمت نم

 مهاردو رمتب اهمارص غلب دق الخن يرتشا لجر نعو : ةلأسم
 س اب الف ديب ادي اهترمثب اهلصا نم لخنلا ىرتشا يرتشملا ناك اذإ لاق

 امإو هركي كلذ نأف رمتب لجا ىلإ هيئسنب اهارتشا ناك نإو كلذب

 . ادقن وأ هئيسن عيبلاب سأب الف مهاردلا

 هكردم ةرمت اهيفو ماعطلاب لخنلا لصا ىرتشا نا لاق : ةلأسم
 ماعطب ةرمثلاو ةلخنلا يرتشا ناو . زئاج وهف ةرمثلا طرش ينثتساو

 . ديب ادي نوكي نإ الا كلذ زوجي الف

 ةلخن يرتشا نمو هللا همحر يداوحلا يبا نع دجوي اممو : ةلأسم
 كلذ امنإو ةرمثلا در ةلخنلا ةرمث لكأي نم ىلع سيلف عيبلا ضقتنا م

 . بصتغملا ىلع

 اهلكاي هنأ يرتشملا ىلع طرشو ةلخن عاب لجر نع لئسو : ةلأسم

 مهبحاصل ةلخنلا نأ هثرولا تجتحا تام املف تومي ىتح هتايح يف

 هتلخن يرتشملل نوكيو اتباث اعيب اذه نوكي له اهنمثب عئابلل اورقأو

 . مارح وه سيل الالح اطرش ناك اذإ تباث

 نكي مل ةيقاس ىلع ةلق لجر عاب اذإ ديعس وبا لاقو : ةلأسم
 . هلخخ تناك اهنا حص ولو اهنيعب ةلقلا الا هل
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 لخنلا هل نوكت له الخن لجرل عاب لجر نع لئسو : ةلاسم
 ليق هنأ يعم لاق عيبلا دنع كلذ ركذي مل اذإ ضرألا نم هقحتست امو
 . ملعلا لها نم لودعلا رظن يف كلذ هل نا

 هباب ناتسب هل لجر نع هللا هظفح ديعس ابا تلأس : ةلأسم

 هتثرو عابف هتثرو ىلع هلزنمو هناتسب قلخو لجرلا تام مت هلزنم ىلع
 اوبلطف هثرولل لزنملا يفنو ىتش سان ال اوعاب وأ دحاو لجرل ناتسبلا
 لاقو مهلزنم نم لخدي الو قيرطلا ىلإ هناتسب نم اباب لجرلا حتفي نأ
 لاق . كلذ يف ىرت ام لبق نم لخدي ناك ثيح نم لخدا يرتشملا
 . هيلع ناك ام ىلع لبق نم ناك ثيح نم ناتسبلا يرتشملا لخدي

 . ءاشي نأ الإ قيرطلا ىلإ اباي هل حتفي نأ هيلع سيلو
 هيفو افورعم اناتسب عاب نميف هل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لاق . لوالا لثم اذه له قاس هل سيل ام هنمو قاس لام هنم راجشأ

 ناتسبلا مسإ هيلع عقي ام ىلع لمتشا نأ ناتسبلا عيب يمس اذإ يعم اذكه
 نم لخنلا نيب راجشا اهيفو طئاح يف هفورعم الخن هعئاب ناف هل تلق

 مل ام عيبلا يف الخاد كلذ نوكي له قاسلا تاوذ ريغو قاسلا تاذ

 لخنلل عيبلا تبث عيبلا عقوأ و لخنلاب يمس اذإ هنأ يعم لاق . ينثتسي

 تاوذ ريغ نم تبنلا نم ضرالل اعبت ناك امو ضرالا نم قحتست امو
 تسيل اهنال كلذ يناعم نم جراخ هنأ يعمف قوسلا تاوذ امإو قوسلا

 عويبلا يناعم نم اجراخ اهانعم ناك ناف اذإف هل تلق ضرالل اعبت
 اذهو اذه ليق دق هنأ يعم لاق . لخنلا ساقت ما عئابلل اهلصاب نوكت
 يف هلك لاملا ناكو رجشلا قاقحتسا ىنعم ريغل هريغل تقحتسا اذإ

 . اكرتشم لصالا
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 نوكي له هلخن ىرتشإ نمع هتلأسو خايشألا باتك نم : ةلأسم
 هعئاب نإو اهضرأ هلف اهقوقح عيمجب اهارتشا اذإ معن لاق . اهضرأ هل

 نوكت موق لاق كلذ دعب اوفلتخاو . اهضرأ هل نكت مل ضرأ الب هلخنلا

 اهعذج عطقيو زئاج عيبلا نورخا لاقو . عيبلا ضقن نم مهنمو هعيقو
 لاق . نمل اهتحت نوكي يذلا مرصلاف تلق . موقلا ضرأ نم اهلمحيو

 عذجلا نع نياب ضرألا يف ناك امو ةلخنلا بحاصل اهعذج يف ناك ام

 وا اهضراب اهارتشا ناف . اهضراب . اهرتشي مل اذإ ضرالا بحاصل

 جضن دق عيبلا تقو يف مرص نم ناك امف اهقوقحو اهدودح عيمجب

 وهف اريغص ناك امو . يرتشملا هطرتشي ىتح عئابلل وهف علقلل حلصي
 نوكتف هبهلا امإو . اهضراب نوكي ثاريملاو رارقالا ليقو هلخنلل عبت .

 . طرشلا حصي مل ام ضرا الب ةلخنلا هل

 رخالا ىلع اهعاب زئاج ريغ هيقاس ىلع لخن هل يذلا اماو : ةلأسم
 لكل امنإو كلذ هل سيلف امهنيب يتلا ضرألا ذخأي نأ يرتشملا دارأو
 ناك اذإ زئاجلا هيقاسالاو زئاج هيقاس ىلع نكت مل اذإ عرذا ةثالث ةلخن

 ىلع هلخن تناك ام اذإ اماو . كلذ نم رثكا ام ىلإ لياجأ عبرأ اهيف

 هدحاو لكلو . اهسياقت مل رخآلا بناجلا ىلع ىرخأ هلخن و زئاج ةيقاس

 . ملعا هللاواهسياقت زئاج ريغ هيقاس ىلع تناك نأو . هيقاسلا فصن

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر
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 سداسلا بابلا

 كلذ ريغو ةلاهجب هيف جتحا حص اذإ لاملا ف

 هيف عرز وأ امرص هيف يرتشملا لسفف الام لجرل عاب لجر نعو
 عاب هنأ لاقو ةلاهجلا اعدا عئابلا نا مث ةلغ لاملا نم لغتساو ةعارز

 نم انفرع نمف انفرع ام لاق هنيبلاب كلذ ىلع يعدي له فرعي مل ام

 فراع هنأ وأ هتفرعمب رقأ هنأ حصي مل ام هنيمي عم هلوق لوقلا نأ راثالا

 لهاج وهو لاملا اذه عاب هنأ هنيبلا هيلع نأ لوقي ادحأ عمسا مل و . هب

 عيبلا دعب هللا همحر ركب يبا نب ديعس نب دمحم ميهاربا عاب اذإ الا هب

 دقف هلغلا در يرتشملا ىلع له لاملا نم لغتسا ام ىقب ناف يرتشملل

 هل ىقب نإو هنم ذخأ هيلع ىقب ناف لغتسا ام هيلعو قفنا ام هل ليق

 ع ويبلا نم سيل اذه نال نامضلاب ةلغلا لاق نم لاقو . هل ذخا ءيش

 لاملل انماض ناك نمف بوصخملا نم الو لوقلا صعب يفو هدسافلا

 نم لاقو قفنا ام هل سيلو اهفلتاو اهلكا يتلا ةلغلا هلف عيبلا ببسب

 نإو ةلغلا در هيلع ناك عيبلا ضقن بلاطلاو ضقانلا وه ناك نإ لاق

 . ةلغلا در يرتشملا ىلع نكي مل ضقانلا وه عئابلا ناك

 بئاغ هنع وهو هفرعي ناك دقو الام ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 مل اذإ لاقو نم مهنمف افالتخا كلذ يف انعمس لاق هرظن نيح هركن م

 عئابلل سيلو رايخلاب يرتشملا لاق نم مهنمو هيلع زاج هتلاح نع ريغتي

 . رايخلاب امهالك لاقف يلع نب ىسوم اماو . رايخ

 هنأ رقأ ناك نأ لاقف هتفرعمب رقأ و الام عاب لجر نعو : ةلأسم
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 نأ الا هعجرلا هلف هلاهجلا جتحا اذاف الاو هدودح عيمجبو هب فراع

 فيضملا لاق . هدودحو لاملا كلذ عيمجب فراع هنا هنيب هيلع موقت

 اعدا اذإ امإو . لاملاب هلاهجلا يف ةجحلا هل نأ نياهرلا باتك يف تدجو
 . ملعا هللاو هل ةجح الف لاملا ةميقب ةلاهجلا ةلاهجلاب

 مث هراوجبو هتيرق يف اضرأ عاب نمو ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 . فرع ام عاب هنأ ملعي ىتح عجار عيبلاف فرعا مل ام تعب لاق

 وأ هعابف هنع ًابياغ اثاريم تثرو ةأرما وأ لجر نعو : ةلأسم

 هبهو ش هفرع وأ هتفرع اذإ امإو فرع اذإ ءاش نأ هعجرلا هل لاق هبهو

 وأ عاب اذإ ليق دق ديعس وبأ لاق . زئاج وهف هفرعملا دعب نم هعاب وأ

 . كلذ هل فصو ولو عيبلاو هبهلا يف ةعجرلا هل نا فرعي ال ام بهو
 هيلع تبث هعاب وأ ةفصلا دعب هبهوف كلذ هل فصو اذإ هنا ليق دقو

 هعجرلا هل بحا الف مرحيو لحي اميف امإو . ماكحالا يف اذه ينبجعي الو

 . ةفصلا ةفرعم دعب

 عرز اذإ عئابلا نأ ىمعالا بسحا ىسوم نب دمحم لاق : ةلأسم

 دقو " اهارتشا اذإ كلذكو . هلاهجلا يف هلوق لبقي مل ضرالا

 نيتلأسملا نيتاه يف سيلو هلوق لبقي مل اهيف ةلاهجلا ىعداو اهعرز

 . هلاهجلا يف هلوق لوبقمف يرتشملا امأو فالتخا

 نم هل مك فرعي ال نميف ميهاربا نب دمحم هللادبع وبا : ةلأسم
 ريغب رارقالا عقو اذإ لاق . هب هل رقي نأ ىلع يرتشملاو وه قفتاف لاملا

 املاعو رقأ امب الهاج ناك . كلذ يف رقملل ةعجر الو تباث هناف طرش

 فلتخا دقف ءانثتساب رارقإلا عقو ناو ةلاهجلاب ةعجرلا هل نأ ليق دقو
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 . لطبي ليقو لطبي ال ليقف كلذ يف

 اذكو اذكب هب فراع ريغ الام ىرتشا لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 هل ناك ضقنلا دارأو هب الهاج ناك اذإ لاق . عيبلا كلذ ضقتني له
 هيلعو كلذب رقي وأ كلذب فراع هنا حصي نأ الا هلوق لوقلاو كلذ

 سانلا ماوع هيلعو انفرع ام رثكا اذهو نيملا عئابلا هيلا بلط نإ نيمل

 . ملعلا لها رثكاو

 هنال كلذ هل نكي مل ةلاهجلاب هضقن دارا مم ءارشلاب رقأ اذإ هنأ ليقو

 . اهب هملع حصي ىتح ءايشالاب ملعلا يف لهجلا توبنل

 هعئابو وه قفتاف هريغ وأ لام نم ائيش يرتشا نمعو : ةلأسم
 ينيب عيب الف الاو اذكو اذك موي ىلإ مهاردلا رضحأ نا هنا ىلع هل

 ةدملا تناك اذإ رجالاب لماعلا كلذكو . مهنيب اذه تبثي لهف كنيبو
 لاقو نم لاقو . مات عيبلاو تباث طرش اذه نأ لاق نم لاقف امهنيب

 الو هيلع لمع الف الاو تقولا كلذ يلا ءاج ناف افالتخا كلذ يف

 . ةرجا

 رعب ىلإ تبتك ش رحبلا عطقو هدلب نم جرخ لجر : ةلاسم

 دعبف هيلا نمثلا ذفناو هل هعابف هلام نم اعضوم هل اوقبي نأ هماحرا

 عضوملا كلذ عيبب رما ام هنأ ركناو هرفس نم لجرلا مدق هريثك نينس

 نم لاملا ذخأو هب رما الو هنم لصو يذلا باتكلا ركناو هلام نم
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 نينس لخنلا رمنو ضرألا عرز دق يرتشملا ناكو هضبقو يرتشملا دي
 نينسلا كلت يف لغتسا ام لمعتسا ام ةميق لاملا برل هيلع بحيا هدع

 اميف هيلعو لخنلا ةلغ نم لوانت ام مكحلا رهاظ يف هيلع لب . ال مأ

 مكح نم جراخ وه ذإ ع رازلل ع رزلاو ضرألا لاملا برل رخالا عرز

 . قيفوتلا هللابو عرز اميف بصاغلا
 يذلا لاملا كلذ عاب مث الخنو اضرا الام بصغ لجر : ةلأسم

 هنأ هارتشا يذلا لاملا كلذب فراع يرتشملاو ناسنا ىلع هبصتغا

 نمثلا عفدو كل فصو ام ىلع هارتشاف قح هيف عئابلل سيلو بوصغم
 يرتشملا رمثف هل هبصخب ملعي وهو هعاب نم دي نم لاملا ضبقو عئابلا ىلإ
 يذلا لاملا ةرمث ىلع در هل لاقو عئابلا ىلع هدر مث هللا ءاش ام لاملا

 ينم هتضبق يذلا لاملا ةرمث ىلع در هل لاقو عئابلا مزليا ينم هتضبق

 ضبق ام نمت هيلع مارح عئابلا اذه نا لوقا ال ما رمثلا در عئابلا مزليا

 مل هن ال هيلا كلذ در هيلعو هلوانت يف يدتعملا هيلا هملس يذلا نم

 . قيفوتلا هللابو قحلا هوجو نم هجوب هضبق ىلإ رصي

 فرعي مل و يرتشا اذإ يرتشملا يف فلتخا دقو هريغ نمو : ةلأسم
 دق اميف كردا اذإ هنأ لاق نم لاقف قرس وأ بصغب دساف هنأ لصألا
 الو هنيعب ءىشلا دري امناف ائيش هنم لغتسا هخسن لمعتسا دقو ىرتشا

 ببسب لغتسا امنإ يرتشملا نالو نامضلاب هلعلا نال ةلغلا يف هيلع ءيش

 نم بصاغلاو قراسلا ىلع كردملا عجري امنإو بصتغم ريغ هنال ءارشلا

 هيلع عجريو ةلغلاب بصتغملا هيلع عجريف لاملا فلتا هنأ حصي ثيح
 بصخلا حص اذإ لاق نم لاقو يرتشملل ةلغلا تبثتو نمثلاب يرتشملا
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 هنال عئابلا ىلع يرتشملا كلذب عجرو اهلغتسا نمف ةلغلا قحتسملا ذخأ

 لاق نوكي نأ الا ةلغلاب اهيلع عجري ال لاق نم لاقو كلذ هيلع فلتأ

 عئابلا ىلع نامض الف كلذ هل لقي مل اذإ اماو هعيبب رمأ هنأ وأ هل هنا هل

 دحاو ىلع سيلف ةلغلا اماو . لصألا كردملا كردي لاق نم لاقو ةلغلا يف

 نامض همزلي امنإو ةلغلا فلتي مل و لصألا فلتا امنإ عئابلا نأل امهنم
 عيبلا ببسب لغتسا هنال ةلغلا يف نامضلا يرتشملا مزلي الو فلتا ام

 ناويحلاو لوصألا نم لصألا كردملا كردي امنيو نامضلاب ةلغلا نالو
 بصخلا حص اذإ ةلغلا يف نامضلا نوكي نا ينبحعي اناو كلذ عيمجو

 هنأل انعو قفنا ام يرتشملل نوكي نكلو هلغلا فلتا نم ىلع اقلعتم
 نا لاق عئابلا ناك ناف قحتسملل ىقب ام نوكيو يرش ببسب هذخا

 كلذ نم هيلع قحتسا امب هيلع يرتشملا عجر هعيبب رمأ هنأ وأ هل كلذ

 . ملعا هللاو

 هب فراع هنأ دهشاو الام ىرتشا نم لك كلذكو : ةلأسم
 يذلا اذهب فراع ريغ وهو كلذب دهشا هنأ جتحا نأف همزل هدودحبو
 امب فراع هنأ رقأ دقل عئابلا فلحي نأ عئابلا نيبو هنيب ناميالاف هارتشا

 يذلا اذهب فراع ريغ هنأ فلحيف يرتشملا ىلإ نيملا دري وأ هنم هارتشا
 . عيبلا هنع ضقتنا فلح اذاف هارتشا

 هعيبي الا هيلع طرشو الام لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 نورخآ لاقو . لطاب هطرشو مات عيبلا لاق نم لاق دق لاق دحأ نم

 نم لاقو . ذخأن هبو ييار رخآلا اذهو طرشلا اذه ىلع ضقتنم عيبلا
 ىلع لاق نأو ضقتنم عيبلاف فورعم لجرل هعيبي الا هيلع طرش نأ لاق
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 . مات عيبلاف اذكه هعيبي ال نا

 مهطورش ىلع نوملسملاو طرشلا تبثيو عيبلا تبثي ليق دقو هريغ لاق
 الام الجر لجر ىطعا اذإ كلذكو تلق زوجي ال الطاب اوطرشي مل ام

 . كلذ هيلأ ىطعا اميف يطعملا عجر مث هزرحاف هعيبي ال هنأ هيلع هطرش و

 . ةيونثم اهنال طرشلا اذه ىلع معن لاق

 دارأ امل هنا مث الام لجر دنع نم يرتشا لجر نعو : ةلأسم

 كلذ هسلجم يف عجر مث لاملا فرعا ال يناف عئابلا لاق هيلع دهشي نا

 ىلعف هب فراع هنا ىلع عيبلا اذه هيلع تبثي له لاملاب فراع ينا لاقف

 لاملا اذهب فراع ينا لاقف عجر اذإ عيبلا هيلع تبثي معنف تفصو ام

 دمحم وهو خسانلا لاق . هتفرعم يف هلوق لبق هتفرعم ركنا ناك دقو

 رارقالا لبقي هنا رثألا ءاج دق هنأل معن هللا همحر دارم نب هللادبع نب
 . عجر ملعا هللاو رارقالا دعب راكنالا لبقي الو راكنالا دعب

 تومي نا ىلا هنكسي هنا طرشو هل الزنم عاب لجر يفو : ةلأسم
 عيبلا اذه متيا تومي نأ ىلإ اهتلكأم طرشو ةلخن عاب يذلا يف كلاذكو
 مات ريغ ضقتنم عيب اذه كلاؤس ىلعف ضقتنا امهدحا هضقن اذإ مأ

 . ملعا هللاو تبني الف لولعملا عيبلاو هخسن عيبلا الو لوهجملا طورشلل

 ءاسنلا نم نهريغ وأ مأو هل ناوخأ نيبو هنيب لجر نعو : ةلأسم
 فرعيو لاملا نفرعي ال نهو نهنم ءارشلا وأ همسقلا دارأو لام يف ةكرش

 نع الإ مسق الو عيب كلذ يف زوجيال هنأ ملعاف . لكلا نود ضعبلا

 مهعم سيلو تاقث هموق نأ امإو . لاملا ةفرعم ىلع فقي نهنم ليكو رمأ
 هفرعمب هدحاو لك رقت نأ الإ امات كلذ يف عيبلاو مسقلا رأ مل ليكو
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 هبذاك ترقأ نإو كلذ هل زجي مل ةبذاك ترقأ امنإ وه ملع ذإو اهلام

 . كلذ هل زاج كلذ يف اهبذك وه ملعي مل و

 اذإ ريشب لاق ةلأسم تمدقت دق دمحم نب ريشب لاق : ةلأسم

 هل تلق هنم يرتشي نأ زاج هلام عيب يف لجر نم ةلاكولا لجر اعدا
 نمثلا هيلا عفدي الو عفديو اذه ليق دق هريغ لاقو . معن لاق لصالا

 . هنيبلاب الا هقث ناك ولو هنم يرتشي ال ليقو

 هذه هل تعب دق لاقو لجرل هل اضرأ لجر عاب اذإو : ةلأسم

 ةدعس لثم رجش نم ءيشو الخن ضرألا يفو كلاه اهب ىصوأو ضرألا
 ىتح اهدحو ضرالا ىلع عيبلاو عيبلا وأ ةيصولا عقت امناف اهريغ وأ

 هناف ةعطقب يصوأ وأ ةعطقلا هذه هل تعب دق لاق نإو اهيف امب لوقي

 . هبف امب لوقي نا كلذ تبثاو رجشو لخن نم هيف امب تبني

 الام هتعطق كل عاب لجر نعو نسحلا يبل باوج نمو : ةلأسم

 وأ هل هلخنلا هذه تنا يردت ال بيرغ وهو هل اهنا لاقو هل ةلخن وأ

 كضراعف هتقدصف هسفنل هاوعد ىلعو هلوق ىلع اهتيرتشاف هريغل و ةعطقلا

 ةفصلا هذه يلعف تلق دحا كضراعي مل وأ كعزانو ضراعم كلذ ف

 تفصو ام يلعف . مارح هنأ ملعي ىتح ءارشلا اذه لكأي نأ لحي له
 تنأ ملعي ال نمف لاملا ءارش يف رثالا يف بسحا اميف اهيف اندجو دقف
 ضعبو كلذ ري مل ءاهقفلا ضعب لعلف كل هعيب يف هاوعدب الا هل هنأ
 اميف دي اوذ هنا عيب هناك كل عيب اميف هاوعد يالو كلذ زاجا ءاهقفلا

 عس وأ رخوملا لوقلا اذهو مارح هنأ وأ هريغل هنأ تنأ ملعت ىتح عيبي
 هاوعدب دياوذ وهف كلذ ارهاش ةيرق يف هاوعدب كل هعيب ناك اذإ هنال
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 . هريغو اذه يف لدعلاب ملعا هللاو كلذ ريغ كعم حصي ىتح

 هرمعو يرتشملا هلغتساف الام لجر نم عاب لجر نعو : ةلاسم

 امإو كلذ هل لاق عيبلا ضقن بلطو عاب امب ةلاهجلا اعدا عئابلا نا مث
 . هترامع ةميق هيلع يرتشمللو ءيش اهنم هل سيلف ةلغلا

 كلذ يف عجري ملف لصا نم هفرعيال الام عاب نمو : ةلأسم
 عجر ولو هعجرلا هل ناك هحصلا يف عجر ناو . تبث تام نا ىلإ

 رمع ام هل بسح رمعو ةلغ لغتسا يرتشملا ناك ناف نينس رشع ىلع

 . لغتسا ام هيلع بسوحو

 نع تلاسو رفعج نب دمحم نب رهزالا باوج نمو : ةلاسم

 ناف مارح ما كلذ لالح تلق . اعيمج هنافرعي الام لجرل عاب لجر

 سيلو لالح وهف كلذ ىلع ايضارتو كلذ ىلع اقفتاو عئابلل لاملا ناك
 . ضقتنم وهف ضقنلا امهدحا دارأ اذإو مارح كلذ يف

 فرع نا دعب نم الام لجر نم يرتشا لجر نعو هنعو : ةلأسم

 هنع اباغ نأو امهتف رعمب هيلع افقوو لاملا كلذ دودح يرتشملاو عئابلا

 عئابلا لاقف لاملا عيب عيبلا ةبجاو دنع كلذ هيلع ادهشاو امهعيب نيح يف

 ام ىلعف نمثلا ينيفوت نأ ىلإ يدي يف انهر لاملا اذه لعجا يرتشملل

 ىرا الف عيبلا ةدقع طرش يف الخاد نهرلا طرش ناك اذإف تفصو
 هقفص ءاضقنا دعب نم هنمثب لاملا اذه هنم نهتالا ناك نأو اتباث عيبلا اذه

 ليق دق هريغ لاق كلذ نيب اميف قرفلا مهفاف ازئاج كلذ تيأر عيبلا
 هبه الو هيف هل عبي ال هنأ ىلع لاملا هل عاب اذإ ازئاج هنأ اذه لثم يف
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 وأ هنم هضبقو هقحب هدي يف نهر هنا وأ هوجولا نم هجوب ةلازا الو
 زئاج كلذف هدي يف وهو هيلا هملسي مل

 هيلع اعيابت ام نمثلا لعجي نا ىلع اقفتا نأ تلقو هنمو : ةلأسم
 لاملا هيلع بجو نأ املف ةئيسن عيبلا امهنيب اميف ناكو افورعم الجا

 هدقعلا هيلع ترج ام ىلع عيبلاف . الجأ باجيالا ةدقع يف نمثلا لعجي مل
 ريغ نمثلا نأب عيبلا هدقع لبق ةدعاوم امهنيب ناك ولو هب مكحلا ي
 نم فلخالا هذه يف هدعاوملا يف تبني الف مولعم لجأ ىلإ هنأ و لاح

 عيبلا يف شغلا لحي الو شغلاو عادخلا نم اذه نا ريغ هدعوب يفوي

 ىلع نيملا شغلا يعدمللو هنيبلا هب تدهش ام تبنيف ةموكحلا يف اماو

 خلا هب هلع ديشت مام هيلع تم تبني امم ائيش وأ اشغ هيلع اعدأ نم

 امب ءافولا كلذ يف عدخ نم ىلعو تباث عيبلاو عيبلا ةدقع يف
 . مل نأ لاق نأ تلقو شغلاو عادخلا نم همالسلا هب هل نوكي امبو
 عئابلا طرش اذإف كل ىش الو يلام لاملاف اذكو اذك تقو ىلإ نمنلا

 ىلإ عيبلا ناك 7 اذه تبثي الف عيبلا دقع يف يرتشملاو طرشلا اذه

 عيبلا اذه تبثي الف ًالاح منلا ناك وأ نمنلا لحم يف فورعم لجا

 . طرشلا اذه ىلع

 عجر مث الام رخالا ىلع امهدحا عاب نيلجر نعو هنعو : ةلأسم
 ركناو ضقنلا هيف بجوت هجحب هيف جتحاو كلذ يف عئابلا وأ يرتشملا

 ىلع نيملا ىلإ كلذ يف ىرتف عيبلا تبنت ثت ةجحب هيف جتحاو كلذ رخالا

 يرتشملا دي يف لاملا ناك اذاف تفصو ام ىلعف هنيبلا نم ىلعو نيمبلا نم

 ناك ناو هفلح ءاش نإو فلح ءاش نإ يرتشملل نيمبلاف هضبق دق
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 فلح ءاش نإو فلح ءاش نأ عئابلل نيملاف لاملا ضبقي مل يرتشملا

 اعدا ذإو هنيبلا امهنم رخالا يلعف نيملا هل تناك امهياو . همصخ

 يرتشملا ىلع هنيبلاف عئابلا كلذ ركناو لاملا هضبق دق عئابلا نأب يرتشملا

 لوقلاف زاح دق يرتشملا دي يف لاملا ناك ناو . كلذ يف عئابلل نمياو

 ركني ال عئابلاو عئابلا نم ملعب لاملا زاح دق هنأ حص اذإ يرتشملا لوق

 قحلا قفاو ام الا يلوق نم ذخأت الو هب كتبجا ام عيمج ديزت . كلذ
 نم لاق دق هنأ ملعاف هلأسملا هذه يف ىرخأ ةعقر نمو . باوصلاو

 ردقي مل و كلذ بهذو ادساف عيبلا لصا ناك اذإ هنأ سانلا نم لاق

 اذه نال كلذ ريغ اذه هارا نكلو ابياطت اذإ كلذ يف لحلا زاج هيلع

 هبحاصل نوكي نا كلذ نم بحا يذلاف عابملا نمت ينعا هنيعب مئاق

 . باوصلاب ملعا هللاو كلذ نم هانع اذهلو لوالا

 تبنت لاق ريغيال دهاش هبحاصو ءامو الام عاب لجر : ةلأسم

 . كرد هيلع سيل هعيب هيلع

 لجر نع هتلأسو نسحلاو رباج يبلا ىأر هنأ دجوي اممو : ةلأسم
 هيلع سيل هعيب تبثي لاق . دهاش وهو ريغي ال هبحاص لامو هلام ع اب

 امأو هيف فلتخا دقف عيبلا توبث يف مكحلا يف امأ هريغ لاق . هل در

 . هرماب الا كلذ هل زوجي الف عئابلا

 لماو الام ىرتشا لجر نعو هللا همحر نسحلا يبا نع : ةلأسم
 اضرق اهلمأتي ل و ميتيل هدنع هعوضوم مهارد نم هيرتشي نأ هسفن يف

 هبجوتسا مث عيبلا ةبجاو لبق نم كلذ لماو . هبلق يف كلذ دقع الو

 ىلعف . مهاردلا در الا هيلع له تلق مهاردلا نزوو كلذ دعب نم
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 كلذ ىلعو . هسفنل لاملا كلذ ءارش ءارشلا دقع ناك اذإف تفصو ام

 مهاردلا در الا هيلع سيلف . متيلا مهارد نم لاملا نمث نزو مت هبجوتسا

 ىلع ءارشلا دقعي مل و ةحفاكم مهاردلا هذهب لاملا اذه ىرتشا ناك نأو

 . لاملا ءاش نأو مهاردلا ءاش نا غلبا اذإ رايخلاب متيلاف هسفنل هسفن

 تعب دق لاملل عئابلا لاق اذإو دمحم يبا باوج نمو : ةلأسم
 لوق لوقلاف . هفرعملا ىلع ارداغت عيبلا دنع انوكي مل و فرعا ملام كل

 فراع ريغ تناو عيبلا اذه كل تعب انا عئابلا لاق ناو . هنيمي عم عئابلا

 . هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلاف هب فراع انا لب يرتشملا لاقو . هب

 نعو هكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يبا باوج نمو : ةلأسم
 ىلع عئابلا بجواف امهدحا وأ اعيمج هنافرعي ال ام لجرل عاب لجر

 ىلإ ةميقو مهرد نم هنالف ةيرقب هل لام لك هل عاب دق هنأ يرتشملا
 ابر هيف نوكي نأ فاخاو زوجي ال اذهف اهتميقو مهرد فلأ ةئام غلبم

 اهتميقو مهرد فلأ هئام ىلإ هل لام لك هل عاب هنال طرشلا اذه ىلع

 هل عاب نأو . مارح هنأ يعمو مهاردب مهارد عيب هيف نال ابر اذهف

 لاملاب لهاج امهدحاو هضفلاو بهذلاو ريناندلاو مهارد ريغ هل لام لك

 . هللا ءاش نإ مت اماتت نإو . ضقتنم اذهف

 ينا لاق مث هثرو الام عاب لجر نعو يداوحلا يبا نع : ةلأسم

 لاملا ىلع دوهشلاو يرتشملاو وه فقي ل و هتعب يذلا لاملا فرعا ال

 هب فراع وهو لاملا عاب دق هنأ هسفن ىلع دهشا هنأ ريغ هعاب يذلا

 يرتشملا كلذكو . هيلع تبثي له عابام فرعي ال لصألا يف هنأ الإ
 هارتشاو اذه هعاب يذلا لاملا فرعت هنيبلا تناك اذاف تفصو ام ىلعف
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 جتحا اذإ ضقنلا امهدحال نكي مل لاملا ةفرعمب يرتشملاو عئابلا رقأو اذه

 فرعيال رخالا نأ ملعي امهدحا ناك اذإو هفرعملاب رقأ دق ناك اذإ ةلاهجلاب

 ع اب ام ف رعيال عئابلا نأ ملعي ناك اذإ يرتشملا كلذكو يرتشا ام

 كلذ هل لحي الو هيلع كسمتي نا رخآلا عسي مل ةفرعملاب لهاجلا عجرو

 تناك اذإ هنيبلا دنع ةفرعملاب رقأ دق ناك اذإ هيلع مكح همكاح ناو

 . هتفرعمب اذه رقأ يذلا لاملا دحت

 هل هدحو هدلب ريغ دلب يف الام لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 مل نإو عيبلا كلذ زاج لاملا كلذب افراع يرتشملا ناك ناف هفصلاب

 عيبلا ىلع ارداقت ام ضقنلا هل ناك ضقن مث لاملا كلذب افراع نكي

 لاملاب افراع نكي مل نإو هعيب زاج لاملاب افراع ناك نا عئابلا كلذكو

 . انهاه تفصو ام ىلع تبثي ال قيدصتلاو هعيب زجي ل

 نا هلف هالغتسا ثيح هدري نأ دارأو الام ىرتشا نمو : ةلأسم

 فرعي مل وأ هدودح نم هنم ائيش فرعي مل وأ هفرعي مل اذإ هيف عجري

 هلف هريغل هيلاوي يذلا دحلا ىلإ يرتشا ام دودح نم ءيش يهتني ثيح

 لاقو .' كلذ همزل هفرعملاب هسفن ىلع دهشا ناو هعجرلا اذه لك يف

 رقي مل و اهارتشا يتلا ضرألا هذهب فراع هنأ دهشا اذإ هنأ لاق نم

 . ةعجرلا كلذ يف هلف دودحلاب فراع ريغ هنأ جتحا ش اهدودح ةفرعمب

 مث نالفل هلك هلامب وأ نالفل اذكو اذك ضرا نم هلامب رقأ نم امأو
 انفلاخ دقو رارقأ هنأل كلذ يف هل ةجح الف هلامب فراع ريغ هنأ جتحا
- 

 دهشاو الام لجر نم عاتبا لجر نع هللادبع ابا تلأس : ةلاسم
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 هدودح عيمج وأ هد ودحب فراع هنأ هسفن ىلع امهنم دحاو لك ىلع

 هدودح نم يشب وأ هد ودح وأ لاملا اذهب لهاج هنأ امهدحا جتحا ت

 ينأ يرتشملا لاقو دودحلا هذه ريغ ىلع تناك امنإ هتفرعم نأ جتحاو

 هدودح يف هنأ حص امم رثكا عضوملا اذه ىلإ لاملا اذه نأ ىرا تنك
 دقو عضوملا اذه ىلإ لاملا اذه دح نأ فرعي ناك امنإ هنأ عئابلا جتحاو

 انه سيل لاقف جتحا ام ىلع ضقنلا امهدحا بلطو رثكا اذه نأ حص
 هدودح عيمجبو لاملا اذهب نافراع امهنإ رقأ دقو عيبلا ضقنت هجح امهل

 لاق . امهيلع تباث عيبلاف لاملا اذه دودح ىلع لدع ادهاش دهش اذاف

 عيمجب فراع هنأ رقأ مث امالغ لجر نم ىرتشإ الجر نأ ول كلذكو
 هرهظ يف تيأر لاقو اهار نكي مل بويع هيف هنأ جتحا مث . هبويع

 لبقت مل . هنيع يف هضايبلا هذه رأ مل و نيتقصالتم هيعبصا تيأرو ًابدح
 هيف رهظ بيع لكو . هبويع عيمجب فراع هنأ رقأ دقو هجحلا هذه

 رقاو لجرل الام لجر عاب اذإ نكلو هار هنأ هب رقا اميف لخاد وهف
 وأ يرتشملا جتحا مث هدودحب نافراع امهنإ الوقي مل و هب نافراع امهنا
 هنيبلا رخآلا ىلعو ةجحلا هلف هدودح عيمجب افراع نكي مل هنأ عئابلا

 ضقتنا هنيبلا زجعا ناف لاملا اذه دودحب فراع ةلاهجلاب جتحملا اذه نا
 اذه دودح عيمج فرعي مل هنأ هللاب هنيمي عم هضقنل بلاطلا ىلع عيبلا

 . عيبلا دقغ لبق نم لاملا
 امهدحا اعدا مث فورعم لامل عيبلاب رقأ اذإ امهنا ليق دقو لاق هريغ نمو

 هب ديري ام عدم هنال عيبلا هيلع تبثيو كلذل عدم وهف هل هلاهجلا

 . ضقنلا
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 هتفرعمب لهاج امهدحا الام لجر عاب نإ تيارأ تلق : ةلأسم
 ةلاهجلا ىلع متت ال ع ويبلا نا ليق دق هنأ يعم لاق . ال ما عيبلا اذه زوجيا

 ولو . هلاهجلإ اعداو كلذل ضقنلا امهدحا بلط اذإ نيعيابتملا دحأ نم

 بلطب هلاهجلا ىنعمب عيبلا ضقتني امنإ لاق نم لاقو عيبملاب افراع ناك

 عيبلا ماكحأ نم بجوي قافتالا ىنعم يف عيبملل امهنم لهاجلا نم هضقن
 ضقن بلطب امهدحا ةلاهج حصت ىتح زئاج هتلمج ىلع مئاق عيبلا نال

 عساولا ةيضام ع ويبلاف الاو كلذ يف قحلا بجوي نمم امهدحا نم عيبلا
 . ملعا هللاو اهضقي ام يتاي ىتح سانلا نيب

 لصأ نم هفرعي ال الام عاب نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هل ناك هحصلا ىف عجر ناو تبث تام نا ىلإ كلذ يف عجري ملف

 رمعو ةلغ لغتسا يرتشملا ناك نأف نينس رشع ىلإ عجر ولو هعجرلا

 نايب باتك ىلإ عجر لغتسا ام هيلع بسوحو رمع ام هل بسح
 . ع رشلا

 ىرتشأو فرعي ام عاب لجر نع هيواعم ابأ تلأس : ةلأسم
 معن لاق ًامات ًاعيب اذه نوكي له ًاعيمج كلذب ارقأو هفرعي ام يرتشملا
 ىتح هعيب زوجي ال هناف ناويحلا الإ ههابشأو ضرألا لثم يف مات اذه
 بئاغلا يف عيبلا زاجأ نم زاج دق معن لاق هريغ نمو . عيبلا دنع فقوي

 ناك اذإ لوصألا يف كلذ زوجي امنإ لاق نم لاقو . ناويحلا يف الا
 . ناصقن الو ةدايز هيف ثدحت ال ام ردق هب امهملع

 ليسلا هلمح مث نينس هلغتسأو الام يرتشأ لجر نعو : ةلأسم

 له عيبلا ضقن بلطو ءارشلا لبق هدودح فرعي نكي ل هنا جتحاف
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 ع

 . كلذ بلط اذإ هضقن هل نأ رثألا يف دجوي يذلاف . كلذ هل

 طخب هتدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 هدودح فرعي ال لزنم هل لجرو ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا
 . معن لاق اذكو اذكب لزنملا كلذ يل عيبت هل لاقف رخأ هيلا ءاجف
 هدنع نم هذخاف اهلك هدودحب هفرعي ال عئابلاو هب فراع يرتشملاو

 لاق املف هدنع يرتشملا نأل دودحم ءيشب هل لاقف ةيناث هيلا عجر م

 ماقف يرتشملا ىلإ كلذ بلط الو هسفن يف عيبلا متي ملف هايا هفرعو هل
 فلخو تام ًأليتح انامز هنكسو اذه ةرضحب لزنملا رمعو يرتشملا

 لزنملا اذه رمأ يف همزلي ام لاؤسلا اذه بلط مث نيغلاب وأ ىماتي ةثرو

 الإ هدح فرعي الو عيبلا مويب يرتشملا هدح الو عيبلاب ىضري مل اذإ
 اضعب نأ يعمف اذه ىلع ناك هنأ كلذ حص اذإ هنأ يعمف كلذ دعب

 ليق هنا يعمو ضقنلا نم يرتشملا ىلع هل ام هثرولا ىلع هل نإ لوقي
 وه امنإ ناك اذإ ىلع ءارشلا تبثو هتجح تتام دقف يرتشملا تام اذإ

 مويلا ىضر نا تلقو . هدودح نم وأ هنم ءيشب ةلاهجلا قيرط نم
 امهل ازئاج كلذ نوكي له لزنملا كلذب مويلا لبق يضر ردق ناك وأ

 امهل ازئاج كلذ نوكي له لزنملا كلذب يضر اذإ هنا يعمف . اعيمج

 مكح عقو دق نكي مل ام همتاو عيبلا كلذب يضر اذإ هنأ يعمف . اعيمج

 ول تلقو . نمثلا ذخأ يف كلذ هعسي نأ اوجراف اعيمج امهنيب هضقن
 كلانه هل نا هفرعي هنأ الا مك هفرعي ال امهريغ وأ ةلخن لثم كلذ ريغ ناك
 لاقف اذكو اذك عضوم يف كل ناك ام عيبي لاقف هيلا ءاجف هدجيال ائيش

 هنمثب وأ هنمث نم لقاب هذخاف هل هنا هفرعي يرتشملاو هيلع هعابف معن
 اهب هلاهجلا يعديو يرتشملا ريغي مل ام ازئاج وأ امات اذه نوكي له
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 اوجراف كلذ ىلع يمانت ناو مكحلا يف زوجي ال كلذ نا يعمف . اعيمج

 ملعي ناك ول عئابلا نا ملعي يرتشملا ناك نا تلقو . كلذ امهعسي نأ
 زئاج مات عيبلا مأ هملعي نأ هيلع له نمثلا كلذب هعبي مل يرتشملا ملعك
 ناك نا تلقو . هفصلا هذه ىلع هملعي نأ بحأف امهدحا ضقني مل ام
 عيبلا اذه نوكي له . ال ما كلذب هعيبا ملعي وأ هب فراع هنأ ملعي ال

 لهاج هنأ ملع اذإ بحاف ضقنلاو هلاهجلا عئابلا عدي مل ام ازئاجو اتباث

 فصيو هملعي ىتح كلذ بيطب الا عيبلا نم هعدخلا ةلزنمب ناكو كلذب

 . كلذ هعسي نأ وجراف كلذب ملعي مل اذإ امإ كلذ هل

 ال هدودح فرعي ال ةصح عاشملا لاملا نم ءارشلاو : ةلأسم

 . زوجي

 نالف نم هثاريم نم همهس لجرل عاب لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 عبر وأ سدس لاملا كللذ نم هل 1 فرعي ال هنا ريغ لاملا فرعي وهو

 هنأ دهشاف ضئارفلا يوذ نم وأ هبصع وهو رثكا وأ لقا وأ نمث وأ
 تبثي له فورعملا لاملا اذه نم نالف نم هثاريم نم هتصح هل ع اب دق

 ال لاق عيبلا ىلع اودهشي نأ دوهشلل لهف تلق . ال لاق . عيبلا اذه
 تلق يرتشملاو عئابلا هف رعي الو هنوفرعي الام ىلع اودهشي نا مهل سيل

 لاملا اذه عبر هل عاب دق هنأ دهشاف عبرلا هل ناكو اجوز ناك ناف

 عيبلا اذه تبثي له عبرلا هل عاب هنا ريغ عبرلا هل نا ملعي ال وهو

 ناف تلق عبرلا هل نأ ملعي ىتح لاملا اذه يف هلامب لهاج اذه ال لاق
 تبنيا عبرلا هل نا ملعي وهو فصنلا ل عابف عبرلا هل نا ملعب ناك
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 ايضريو كلذ دعب نم اماتتي نأ الا عيبلا ضقتني لاق نم لاقو . هتصح
 . هتصح عيب هيلع تبثي هنأ هبهذم ناك هنأ اوجراو كلذب

 طرشو اضرأ لجر نم ىرتشا لجر يف يلع يبا نع ليق : ةلأسم

 عيبلا ضقتنيو لوهجم هنال زوجي ال كلذ نأ ةفورعم يوط نم اهبرشب
 وأ اسماخ وأ اعبار يوطلا يذه نم هعيابب نأ الا هيف ةلاهجلا لوخدل

 اهدر وطرش ول كلذكو . هجولا اذه ىلع تباث كلذ ناف افورعم ائيش

 ىوطلا اذه نم اسماخ وأ اعبار هنم ىرتشا ول ليقو . كلذ زجي

 ءيش يف الو بصملا يفالو ءيش بخلا نم هل نكي مل افورعم ائيش وأ

 بصلا يف الو بحلا هل سيلو ءاملا عبر هل ل نوكب امنإو ىوطلا رياود نم

 بحاص ىلع كلذ طرشي ىتح هريغ طرتشي ىتح ءيشب يراجملا يف الو
 اهيراجم و اهبصم عبرو اهبخ عبرو يوطلا عير هنم يرتشيو ىوطلا
 ىرتشا اذإو ليق . كلذ تبني مل الاو كلذ عيمجب نيفراع نانوكيو
 بخلا بحاص يارب الا رجزي نأ هل نكي مل يوطلا هذه عبر هنم

 يوطلا دعبب نيلهاج عئابلا وأ يرتشملا ناك اذإو ليق يرجملاو بصملاو
 امم ءيشب وأ كلذ برقب وأ اهحرتمو اهبخ دعببو ءاملا نم اهزرغب وأ
 هيف لخدت امم ءيش وأ كلذ هيف تبثي الف اهرما نم هلاهجلا هيف لخدت

 اقفتي ىتح يرتشملاو عئابلا لع . كلذ هيف تبني الف اهرما نم هلاهجلا

 ناف ةداعقلاو هيف عيبلا امهيلع تبثي ذئنيحف هاملعي و هلك كلذ ىلع افقي

 عئابلا طرتشا ول كلذكو . كلذ امهيلع تبثي مل كلذ ىلع افقي م
 تبني مل عيبلا توبثل طايتحا يه امم رثكا ريبلا نادعقملاو هخسن دعتقملاو
 . ةداعقلاو عيبلا تبثي ذئنيحف يه امب رئيبلا فصي ىتح كلذ

. ٤٢٣



 كلذف ءاملا نم اهبرشبو هفورعم اضرا الجر عاب اذإو : ةلأسم
 لوقي نا الا تاقدصلا يف الا اذه لثم زوجي الو عيبلا زوجي الو لوهجم

 وأ فورعم موي نم فورعم رودب فورعم جلف نم ءاملا نم اهبرشب
 وأ عبر وأ ةليلو / موي . سدس ءاملا نم اذكو اذك وهو ةفورعم ةليل
 دسفي الو زئاج عيب اذهف ةليلو موي نم رثا اذكو اذك نم رثأ وأ ثلث
 . ءاملا عيب لطبلا اذه دسفول هنال هعيب

 اهبرشو ةلخن نيرشع لجر نم ىرتشا نم دمحم وبا لاق : ةلأسم
 ضقتنم عيب اذهف دلبلا لهأ هب اقاستي ام ىلع اذك جلف نم ءاملا نم

 نب دمحم خيشلا وهو خسانلا لاق . ملعا هللاو هفرعيو ءاملا دحي نا الا

 دلبلا لهأو لاومألا هذه برش نوكي نأ الا هللا همحر دارم نب هللادبع

 . ملعا هللاو هيف ضقن الو زئاج كلذف ةاقاسم وه امنإو راثآلا ىلع سيل

 هللا هظفح هللادبع يبا نب ناثع دمحم يبا باوج نمو : ةلأسم

 كلذ هل له . هضقن نيعياتبملا دحا دارا اذإ رايخلا عيب نع هلأس نم ىلإ
 هيلع اعيابت امب املعي مل نيعيابتم لك نا باوجلا . ال ما الهاج ناك اذإ

 اهلف هلاهجلل عاب وأ ىرتشا امبو عاب امب امهدحأ ملعي مل وأ هلاهجلل

 هدقعلاو هقفصلا نال عطقلا عيب وأ رايخ عيب عيبلا ناك هلاهجلل ضقنلا

 وبأ كلذ ىلع هفقاوو هضقتنم يهف ملعلا ريغ ىلع تعقو اذإ قيثاوملاو
 . يلاعسلا دشار نب دمحم نب ميهاربا دمحم

 ىلاعسلا دشار نب دمحا نب دمحم هللادبع يبا باوجب نمو : ةلأسم

 امهدحا عجر مش امهدحا عجري مل طرش ىلع الام عاب نميف هللا هظفح

 كتفرع اميف رظناف ببسب لخاد هنال يرتشملل ةلغلاف . هلغلا نوكت نمل

٤٤



 . باوصلاو قحلا قفاوام الا هنم ذخأت الو

 هللا كمحر تركذو ديعس نب دمحم نع باوج نمو : ةلأسم
 لاملا ناكو متي هكيرش لام نم هتصح لجر نم يرتشا لجر يف

 نيب مكحلا نوكي فيك تلق . مسقلا ضقن ميتيلا غلب املف اموسقم
 مسقلا ناكو مسقلا كلذ نم هل عقو ام هل عاب اذإف . يرتشملاو عئابلا
 كلذ نم عئابلا ةصح تيبثت هنأ لوقلا ضعب يفف متيلا هضقنف اضقتنم

 . كلذ مهفاف نمنلا در هل عئابلا ىلع ناك الإو كلذ دارأ نأ هنيعب لاملا

 ءاشي نأ الا ضرع الو جا ضرقلا يف سيل ليقو : ةلأسم
 يف سيل ليقو ضرعلاو لجآلا هيفف لصألا عيب امإو ضرقلا بحاص
 هيف سيل كلذكو لجا ىلإ نوكي نأ الا ضرع الو لجأ لصألا عيب

 لجالا هف لصألا عيب يف لاق نم لاقو لاملا بر ءاشي نأ الا ضرع

 . ضرعلاو
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 عباسلا بابلا

 صالخلاو يورشلا يف

 كلذ ىلع ردقي ملف كردي مل صالخلاو يورشلا طرتشا نمعو
 . نمثلا در هيلعف ردقي ل ناف كلذب ذخؤي لاق

 طرشو ءاكرش لاملا يفو هلو الام عاب لجر نعو : ةلأسم
 هيلع ىرأ الف عئابلا ريغل لاملا نأ ملعي يرتشملا ناك نأ لاقف يورشلا

 هلاكو عئابلا يعدي نأ الا نمثلا در الا هيلع سيلو اصالخ الو يورش

 . يورشلا هيلعف لاملا بحاص نم

 نعو . حبسمو ناليغ نب مشاه نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 عئابلا ىلع يرتشملا طرتشاو مهرد ةئامب ايبص ادبع يرتشا لجر

 موي هاورشب هيلع عجري ديلولا وبا لاق . غلابب وا يبصب هيلع عجري

 . هدي نم ذخأ

 اهلسف مث يورشلا طرتشاو اضرأ يرتشا لجر نعو : ةلأسم
 يورشلا نم عئابلا ىلع ام اهنمث ىلع تفعضا دقو اهيف كردا مث يرتشملا
 هنال يرتشملا رمع ام ةميق دري نأ ضرألا يف كردي كلذ ىلع لهو

 احارب ضرألا يورش عئابلا لجرلا ىلع لاقف . ضرالا حلصاو لسف
 اهيف لجرلا رمع ام ةميق دري نأ كردملا ىلعو امهبحاصل امهيار كلذ

 . هجرخيلف هجارخا ىلع ردقي مرص ناك ناف
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 ةئامب هاطعاف مهرد ةئامتالثب همالغ لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم

 هيلع دري ام اينث ريعبلا راص دقو بيع نم مالغلا در مت ضاخم نبا ريعب
 . مهرد ةئام در هيلع امنإف اينث وأ ضاخم نبا عئابلا

 يف يرتشملا كردا ممت الام لجر نم يرتشا لجر نعو : ةلأسم
 ىلع ردقي مل ناف . صالخلا عئابلا ىلع ناف قحب هنم عزتناف لاملا كلذ

 صالخلاب نمض ناك هبحاص ىلع لاملا هب عاب يذلا نمثلا در صالخلا

 ل وأ صالخلاب نمض ناك هبحاص ىلع لاملا هب عاب يذلا نمثلا در

 طرتشي نإ الا هيلع بجي الف يورشلا امإو هل مز ال هناف هب نمضي

 هللاو هب هل نمض ام ىلع يورشلا همزل هب هل هنمضو يرتشملا هيلع
 . ملعا

 نع تلأس هللادبع يبا نم يلع نب ىسوم يلع يبا ىلإ : ةلاسم

 يورشلا هل طرشو ةيرقلا لهأ نيب مر يه ضرأ نم همهس عاب لجر
 يورش الف مر اهنإ ملع ناك نإاف . ضقتنا عيبلا نأ م : هل ضرا ةعطق ىيف

 نوكي ال نأ ينبجعي ديعسوبا لاق يورشلا هلف 0 نكي نإو . هل

 تناك اذإ امإو ع ويبلا ضقن ريغ نم قاقحتسالا يف الا تبثي يورشلا

 مكحلا ىيف اعيمج يرتشملاو عئابلا ىلع لخد كلذف ةدساف و هضقتنم

 . ملعي مل وأ ملع يورش هيف نوكي نأ ينبجعي الو
 نعو هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 صالخلا هعئابلا ىلع طرتشاو مهرد هئام اضرأ وأ المج يرتشا لجر

 مل ناف . صالخ همزلي هناف صالخ همزليا . رثكا وأ لقا وأ فلأ ىلإ

 ةباد وأ اضرأ عاب لجر نع هتلاسو . هنمث ةتميق در صالخ ىلع ردقي
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 نأ الا اهتميق وأ اهاورش هيلعف تقحتسا نإف اهاورش ىلعف تفرتعا اذإ

 . اهاورش ىلع ردقي

 يورشلا هل نمضو اضرأ عاب لجر نعو هريغ نمو : ةلاسم
 يورش اضرأ عئابلا هيطعي امناف تكردأ مث الخن تراصو اهلسفف
 هلغلا هلو ضرأ ريغب لخنلا نمث ضرألا ذخأ يذلا ىلع نوكيو . هضرأ

 هدي نم ضرالا تعزتنا نمل سيلو اهلغتسا هخسن اهلمعتسا نم ىلع

 ةلغلل يرتشملا ىلع د ر ال ليق دقو لاق هريغ نمو . ةلغ ع اب يذلا ىلع

 . عيب ببسب لغتسا امنإ ناك اذإ كردملا ىلع

 باغو لاملا بر باغ ش هلام ف الجر لكو لجر نعو : ةلأسم

 ليكولا نإو لجر نم هلام عابف هرفس نم لاملا بر عجر ممت ليكولا

 عيبب ملعي مل و يورشلاب هل نمضو لاملا هل عابف عيبلا يف لجر هضراع
 نمض يذلاف تلق . لوالا عيبلا لاق ىلوأ كعم عيبلا ياف لاملا بر
 . نمض امك يورشلا همزلي لاق همزلي ام يورشلاب

 يرتشملا طرتشا اذإ هنأ يورشلا يف ناورموبا لاقو : ةلأسم

 يرتشملل سيلف عئابلا هربجف طرتشي مل اذإ امأو . هطرش هلف يورشلا
 . كسما ءاش ناو در ءاش نأ كلذ الا

 طرش و السف اهيف لسفو اضرأ يرتشا لجر نع لئسو : ةلأسم
 لسفلا راص دقو لاملا قحتساف هيلع قحتست موي يورشلا عئابلا ىلع

 نم لوق ىلع تقحتسا موي لخنلاو ضرألا ةميق عئابلا مزلي له الخ
 عئابلل لهف هل تلق كلذ انعم هبشا ىنعم تبث اذإ لاق يورشلا تبثي

 اذكه لاق تلسف يتلا لخنلا ةميقب ضرألل قحتسملا يرتشملا قحلي نإ
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 ةلزنمب هل ثدحملا نكي مل و هل حالصلا نال كلذب هقحلي نأ ينبجعي
 . بصتغملا

 الف . يورشلا يرتشملل طرشو الام رومأملا عاب ناو : ةلأسم
 . هيلع تبثي هناف طرشو كلذ يف هلاكولا اعدا نوكي نأ الا همزلي

 لجر نم يرتشا لجر يف انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم

 ةيراجلا تدلو دقو اهيف كردأو يورشلا هيلع طرتشاو ةباد وأ ةيراج
 تعزتنا يذلا نإف . اهدالواو اهبحاص اهذخاف هبادلا تجتن وأ دالوأ

 اهتميقب هنم عزنت موي ةيراجلاو ةبادلا يورشب عئابلا ىلع عجري امنإ هنم
 دق جتانلاو دلولا نال . جتانلا الو دلولا ةميقب عئابلا ىلع عجري الو
 . هدنع ثدح

 يورشلا طرتشا نم نعو ممت نب نازع مامالا باتك نم : ةلأسم

 ىلع الو ادبا يورش ىلع عئابلا ردقي الف عيبلا يف كردي مت صالخلاو
 نوكي نأ يسعف ردقي مل نإو صلخي نأ هيلعف . ردق نأ ىرأف صالخلا

 . هيزجحح نمنلا د ر

 يرتشملل يورشلا طرشو هل سيل الام عاب نم ليقو : ةلأسم
 هعاب وأ هل هبهو وأ هعيب يف هلكو لاملا بحاص نأ لاق عئابلا ناك ناف

 يورشلاب عئابلا ىلع يرتشملا عجريو . هلام ذخأي لاملا بحاص ناف هنم
 ذخأي امنإو يورشلاب هكردي مل كلذ هل لقي مل ناك ناو هل هطرش امك
 ىلع ةلغلا در اضيا عئابلا ىلعو . يرتشملا هيلا هعفد يذلا نمثلا هنم

 متيلا غلب املف متيلا لام عاب نم يداوحلا يبال تلق . لاملا بحاص
 ليكو هنأ لوقي نأ الا يورش عئابلا ىلع سيلف قحب هعزتناو هلام بلط
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 لام نم لغتيسا ام هلغب يرتشملا ذخؤيو يرتشملل يورشلا هيلعف متيلل
 متيلل رايخلاف ءانب هيف انبو لاملا اذه يف لسف دق يرتشملا ناك ناف متيلا

 وا ءانب نم ثدحا ام جرخي هل لاق ءاش نأو هتيزر هيلع در ءاش نا

 . جارخ ميتيلا ىلع هل سيلف هجارخ تيطعا يرتشملا لاق ناف . لسف

 يورشلا تبثي ناك هنأ ىسوم نع رشبملا نب ديعس نع تدجوو

 . ايركز يبا عماج يف اهتدجو هيرقلا بحاصل اهتبثي الو بيرغلل

 هنأ ملعي وهو لجر نم ادبعوأ ةبادو الام يرتشا نمو : ةلأسم
 ارمخ عاب ول هنال كلذ هلف يرتشملا ىلع عجري نا دارأ مث . هل سيل

 ىتح عجري مل ناف مارح رمخلا نمت نال يرتشملا ىلع عجري نا هل ناك

 هيلعف . نمضي مل وأ ناك يورشلاب نمضو اليكو ناك ناف هيف كردا

 لاقو . ليكو ريغ ناك نإو قحتسي موي هلثم وأ هتميق وهو يورشلا

 يورشلاب نمض نإو نمثلا در هيلعف صالخلا نمضا اناو نالف ينبل اذه
 الو يورشلاب نمضي مل ناف صقن وأ العا هنمث ناك قحتسي موي

 . هريغ لاق نمثلا در هيلع امناف صالخلاب

 يورشلا طرش يف ديعس ينا خيشلا لوق نم انفرع يذلا : ةلأسم

 تبني لاق نم لاقف . افالتخا عيبلا يف طرش همزلي نم ىلع صالخلاو

 لوصألاو ناويحلا يف هلثم وأ عيبملا ةميق وهو يورشلا طرش اك
 لاق نم لاقو . صالخلا تبثي كلذكو هلثم هل كردي امو ضورعلاو

 تبثي لاق نم لاقو هريغ يف تبثي الو ةصاخ لوصالا يف كلذ تبثي

 الو يورشلا تبثي لاق نم لاقو . ناويحلا يف تبثي الو ضورعلا يف
هيلع تبث صدالخلا هيلع طرتشا نم لاق نم لاقو . صالخلا تبثي



 ردقي ال نأ الا صالخلا تبثي لاق نم لاقو . صالخلا لطبو يورشلا
 تبثي ال لاق نم لاقو . نمثلا در هيلع ناك هيلع ردقي مل اذاف هيلع

 عيبملا قحتسا اذإ نمثلا در الا هيلع سيلو صالخ الو يورشلا هيلع
 عابي هنأ هب لومعملاف ىماتيلا نالف ىنبل لاق اذإو هنمو يرتشملا دي نم

 . زئاج هنا ضعب لاقو ءادنلاب

 قحب هيف كرداف الام لجرلا عاب اذإ لوقي يلع وبا ناكو : ةلأسم
 . هلك عيبلا ضقني ل و لودعلا ةميقب يرتشملا دي يف هنم يقب ام تبثي

 . دسف عيبلا عيمج ىلع ةرضم هيف نوكي ءيشب كردأ اذإ كلذكو

 هلف عيبلا يف يورشلا طرش نمو رفعج نب عماج نمو : ةلاسم

 . عيبلا يف كردا اذإ هاطعا ىطعا

 صالخلا طرشو الام لجر ىلع عاب لجر نع لئسو : ةلأسم
 عئابلا ىلع له قحب يرتشملا نم عزتنا لاملا نا مث . عيبلا دنع يورشلاو
 تبثي هنأ ملعا الف صالخلا امأ لاق . هل نمض اك هاورش وأ هصالخ
 ال هنأ مهلوق رثكا امإو اذاش الوق نوكي نأ الا انباحصا لوق يف هيلع

 فالتخاب هيف يدنع ليق دقف يورشلا اماو . كلذ ينبجعي اناو . تبثي

 ءيشب عيبلا دنع يورشلا طرش نوكي نإ الا هتبثي ال ضعب و هتبثي ضعبف

 لاح ىلع يورشلا تبثي نأ ينبجعيو تبثي هناف لوصالا نم دودحم

 . يرتشملا نم عزتنا ام ةميقب لوصالا نم نوكيو

 ءارش لجر نم ىرتشا لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلاسم
 هيلعف لطابب وأ قحب هنم عزتني نا هيلع طرشو ناويح وأ اضورع الام
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 فيك هصالخ ىلع ردقي ملو قحب كردا مث ناهو زع امب كلذ صالخ
 . صالخلا طرش نولطبي اوناك مهناف تفصو ام ىلعف كلذ يف لمعلا

 عزتنا ىتم يورشلا هلف يورشلا طرش نوكي نأ الا نمثلا در هيلع امنإو
 ناف لطابب وأ قحب هنم عزتنا نأ صالخلا هيلع نأ هلوق امإو قحب هنم

 مهنال ضقتنم عيبلا اذهو . طرشلا اذه هيلع تبثي مل لطابب هنم عزتنا

 هملس يذلا نمثلا هنم ذخا هلام هيلع در اذاف الوهجم اطرش هيلع اولخدا

 . لطابب لاملا هنم عزتنا اذإ عئابلا نم نمثلا ذخأي نأ هيلع سيلو هيلا
 قحب كردأ نأ هسفن ىلع طرش نأ تلقو . هنم ذخا اك هلام دري ىتح
 ةئام ينويسب قحتسا يذلا لاملا ناكو . مهرد فلأ يرتشملل هيلعف

 سيلونلطاب طرش اذهف تفصو ام ىلعف فلالا ذخأ هل زوجي له مهرد
 يورشلاو يورشلا هيلع طرتشي نأ الا هاطعا امم رثكا هنم ذخأي نأ هل
 راد وأ هضرا لثم اضرا وأ هلخن لثم الخن هنم عزتنا ام لثم هيطعي نأ

 هنيبلا حصي نا كلذو قحتسي موي هتميق وأ هتباد لثم ةباد وأ هراد لثم
 . باوصلاب ملعأ هللاو هيعدي يذلا اذهل هلداعلا

 الام عاب نميف لوقتامو دمحأ نب نسحلا يلع يلا نع : ةلأسم

 ةعطق ىنعي هعطقلا هذهف لاملا اذه يف تكردأ نأ هل طرشو الجر ىلع
 طرش نا تفرع يذلا ال ما هيلع تبنيا لاملا اذه يورش هلام نم
 هللاف طرشلا اذه امإو . كلذ تابثب لوقلا رثكاو فالتخا هيف يورشلا
. ملعا هللاو هتابث بحا امو ملعا



 نماثلا بابلا

 ضرألا عيب يف

 فلحلا لثم رجش اهيف اضرا عاب لجر يف . هللا همحر يلع يبا نعو
 مث دح ىلإ دح نم هخسن دحا ىلإ دحأ نم لجرلا اهعابف لسالاو

 طحا مل اطعم ائيش كتعب ينا عئابلا جتحا ترهظ املف يرتشملا اهقرحا

 هيف بارخ اهعمو عرزت ةرومعم اضرا هل عاب نا تلقو . املع هب
 اهرمعف اهبارخو اهرامع فورعم نمثب دحأ ىلإ دحأ نم هعابف ةراجح

 نمل ىرت امف رامعلا لثم بارخلا لاملا كلذ نم جرخأو يرتشملا كلذ
 اهدودح فرعو ضرالا ةلمج ىلإ رظن اذإ ةجح اذه لثم يف جتحا

 لثم يف ةجح هل ىرن الف يرشلا دعب نم نوحلصيو سانلا رمعي دقو
 . ملعأ هللاو اذه

 هذه كتفص يعف دمحأ نب نسحلا نع هيشاحلا نمو : ةلأسم
 هطرتشي ىتح عئابلل ناوملا نأ ليق دقو بارخلا نم هيليام لام لكل نأ
 لوقلا اذهب لوقا اناو عئابلا هطرتشي ىتح يرتشملل هنأ ليقو يرتشملا
 . ملعأ هللاو يرتشملل هنأ

 ريغب كرت نأ دحب راص دق ثرح اهيف اضرأ عاب نمو : ةلأسم
 وهف جضنو غلب دق هارأ هاضاقت لخن يف ناك مرص لكو . غلب ىقس
 . رجشلا كلذكو هنوجرخي هثرولل

 يرتشملا ناف هريغ وأ زوم ةعارز اهيفو اضرا ىرتشا نمو : ةلأسم
 عج رتسا هللا ءاش نإو هترمث دصحي نا ىلإ عئابلا ىلع ربص ءاش نأ رايخلاب
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 نم رايتحا الب كلذ هل له ضرألا عئابلا عجرتسا ناف هل ليق . هنم
 . ال لاق يرتشملا

 ضرألا يف ناك اذإ لوقبلا نم هوحنو لوبنتلا يف لاقو : ةلأسم
 ناو . يرتشملا لوق هيف لوقلاف . ركذي ل ناف ضرألل عبت هنأ تعيبو

 لاقو . عئابلل وهف ارابك ناك ناو يرتشملل وهف راغص ريعش اهيف ناك

 ضرالا ىلع عيبلا عقو امناو هعبتم ريغ لخن اهيفو اضرأ يرتشا نميف
 لوقلاو عيبلل عبت وهف لالخ اهيف الخن ىرتشا ناو . دساف عيبلا ناف

 . يرتشملا لوق هيف

 هدسي له ليسلا اهيف يرجي اضرأ يرتشا لجر نعو : ةلأسم
 . هريغ ىلع ثدحي الو . معن لاق

 دق ضرأ نم ةرفح ةئام لجرل عاب لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ضبقي مل و نمثلا عئابلا ضبقو عرزلا نم ةرفح لكل 1 افرع دقو اهفرع
 لاق تبثي مل تلق ال لاق امات اعيب اذه نوكي له ضرألا يرتشملا

 امهناف تلق . فلتخي عرذلا نال لاق هيف هلاهجلا امف تلق لوهجم هنال

 نال . ال لاق تبثي له عيبلا تقو يف هافرع دق عارذ ىلع اقفتا دق

 . ضقنلا لنحع تباث ريع عيب اذهو توعيو لوزي عارزلا بحاص

 . مت هيلع اماتت نا

 عاب لجر نعو هللا همحر ناليغ نب مشاه باوج نمو : ةلأسم

 اهبلط مث تام ىتح ضرألا عئابلا لكأ مث كلذ ىلع دهشاو اضرأ لجرل
 . ضبقي مل عيب لك نأ انعمس لاق ىرتشا هناب ةنيبلا رضحاو يرتشملا

 . عيبب كلذ سيلف هلكاي عئابلا دي يف وهو
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 ءارشلا نأ ةعارز اهيف اضرأ ىرتشا نم لاق نم لاقو : ةلأسم

 تناك ام ضرالل اعبت اهار نم مهنم فالتخا اهيف هعارزلاو حيحص

 ءارك يرتشملل هيلعو عئابلل عرزلا لاق نم مهنمو اهرغص دح يف

 . هعرز جورخ ىلإ ضرألا

 نيلجر نع هللا همحر تلأس يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 عئابلل لاق يرتشملا نأ كلذو . طرش ىلع مهرد ةئامب ضرأ يف اعيابت

 كلف ةرذ ضرألا هذه تعرزو جلفلا جرخ نأ يرتشملل عئابلا لاق وأ
 جرخي مل نإو . فيصلا ىلإ امهرد نورشعو ةرذلا ىلإ امهرد نوثالث ىلع

 ىلإ نورشعو فيصلا ىلإ امهرد نوثالث يلعف ةرذ عرزت مل و جلفلا
 تفصو ام ىلعف . ةلاح اهنإ ىلع امهنيب ناك امهرد نوسمخو ضيفلا
 يبنلا ىهن دقو . دساف عيب اذهف اهرخا ىلإ اهلوأ نم هلأسملا هذه يف
 اهبحاصل ضرألاو . دساف عيبلا اذه يف لصألاف عيب يف نيطرش نم هكف
 ابح هيلع در ابح ذخا ناك نأ هنم ذخا ام يرتشملا ىلع دريو لوالا

 ىلع ضرألا هذه عرز يرتشملا ناك نإو . هبوث لثم ابوث وأ هبح لثم
 رذي نم اهيف مرغام هيلع دريو هانع يرتشمللو عئابلل هعارزلاف عيبلا اذه
 ةعارزلا هيارب ملسي نأ عئابلا ديري نأ الا عئابلل ةعارزلا نوكتو 5 ءامس وأ

 دريو هل ةعارزلاف عئابلا اهعرز ناو كلذ هل ناك اهتمارغب يرتشملا ىلإ
 تفصو ام ىلع عيبلا ناك اذإ اذهو نمثلا نم هنم ذخا ام يرتشملا ىلع
 ةلغلا ضقتنملا عيبلا نال ضقتنملا عيبلاك دسافلا عيبلا سيلو كباتك يف
 . نامضلاب يرتشملل

نم اضرأ يرتشا لجر يف رفعج نب دمحم باوج نمو : ةلاسم



 عيبلا هب دري امم كلذ نوكي له اهل ءام ال وأ ءاملا ةحلام اهباصأف لجر
 . اهدودح فرعو اهفرع يذلا يرتشا اذإ . ملعأ هللاو كلذ ىرأ الف

 ةعطق لجرل عاب لجر نعو نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 وأ ةكردم ةعارزلاو يرتشملا الو عئابلا اهطرتشي مل ةعارز اهيف ضرا
 هنا اعيمج اداقتو اهبلطو هسفنل امهنم دحاو لك اهاعداو ةكردم ريغ

 يهف ةكردم هعارزلا تناك ناف تفصو ام يلعف . طرش امهنيب رجي مل

 يرتشملل يهف ةكردم ريغ تناك ناو يرتشملا اهطرتشي ىتح عئابلل
 تلقو لدعلاب . ملعا هللاو اذه ىف انفرع اذكه عئابلا اهطرتشي ىتح

 هنأ امهدحا اعداو ةكردم ريغ وأ ةكردم هعارزلا هذه تناك نأ تيارأ

 ام يلعف . كلذ يف لوقلا ام رخآلا ركناو عيبلا دنع هسفنل اهطرش

 كلذ ليزي طرشب اعدا نمف انفصو ام ىلع يرجي اهمكحف تفصو
 ىلع امهنيب ناميألاف الاو كلذ ىلع هنيب امهنم يعدملا عم ناك ناف مكحلا
 . امهطرش نم هيف ابلط ام

 اهيف غلبي ملف هعورزم اضرأ عاب لجر نعو هريغ نمو : ةلأسم

 لاق يرتشملل وهف . بحلا نمل هعارزلا عئابلا هيف ينثتسي مل و بحلا
 يرتشملل وهف بحلا جضني مل رضخا ع رزلاو اهارتشا ناك اذإ رثؤملا وبا
 هطرتشي نأ الا عئابلل وهف داصحلا غلب دق ناك نإو عئابلا هطرشي نأ الا

 . يرتشملا

 اضرا لجرل عاب لجر نعو نسحلا يبا باوج نمو : : ةلأسم
 يرتشملا وأ عئابلا عجر ممت مهاردلا نم اذكو اذكب كوكم رذب ىلع

 تفصو ام يلعف كلذ يف ةعجر امهدحال نوكي له تلق . سايقلا لبق
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 كوكملا سايق افرعو اهافرعو امهنم هعياب يتلا ضرألا ىلع افقو اذإف

 هلوط نم وه مك كوكملا هب هل ساقي يذلا حرلا افرعو حر نم وه مك
 هفرعي مل و كلذ افرعي فرعي مل ناف اتباث اعيب انفصو ام ىلع اذه انيار
 . هلهج اميف ضقنلا هل انيأر هلاهجلاب جتحاو امهدحا

 مهجلا نب مشاه ىلإ هفيذح يبا نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 لاقف اهضعبب يرتشملا كرداف الخنو اضرا لجرل عاب لجر نع تلأس
 هلعل يعيب ىل متأ اما ال يرتشملا لاقف كنم ذخأ ام لثم كل ىلع عئابلا

 ةدحاو ةلمج عيبلا ناك ناف يمارد ىلع درداف اماو عيب ل متا امأ

 لبق ءاش ناو عيبلا در ءاش نأ هضعب يف كردا دق اذإ رايخلاب يرتشملاف
 هضعب ىيف كرداف فورعم نمثب اقرفتم عيبلا ناك ناو هل هوعدي ام هنم

 لاقو اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو . يقابلا كلذ دسفي مل هنمث يأ
 نا هنمث وأ هب كردا ام يورش هل امنيو يرتشملل كلذ سيل لاق نم

 ةيقاس وأ قيرطب لاملا ةلمج يف كردا نوكي نأ الا يورشلا قحتسي ل

 يف تفصو ام ىلع كلذ يف رايخلا هل ناف ررض لاملا ةلمج ىلع نوكت

 . ىلوألا هلأسملا

 يرتشملا ناكو لجرل اضرأ لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 ىلع ينقفوي مل لاق مث اهبحاص ىلإ اهنمنت يدؤيو اهعرزيو اهلمعي
 زوجيفا افراع تنك دق كنكلو اهيلع كفطأ مل . معن لاق . اهدودح

 هفطي مل ولو اهدودح فرع ناف . اهدودح ىلع هفيطي ىتح مأ هعيب

 لكاي ناك دقو تعب ام فرعا مل عئابلا لاق ناو . عيبلا زاج دقف اهيلع

 . هنم كلذ لبقي مل هعرزيو لاملا اذه
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 اقرفتم لجر نم الام ىرتشا لجر يف دايزوبا لاقو : ةلأسم
 نم يرتشا ام ةميقب دري نأ يرتشملا دارأف هعفشلاب ءيش هنم ذخاف
 هدري نأ يرتشملل سيل لاقف هذخاي نأ عئابلا ةدكف عئابلا ىلع لاملا

 يف اذهو معن لاق هريغ نمو . لاملا ةلمج نم هتميقب بجاو هيلع وهو
 ريغب ءيش لاملا نم قحتسا ول اماو افالتخا كلذ يف ملعن الو هعفشلا

 نم لاقو . لاملا دري نا هل نا لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف هعفش

 يرتشملا قحليو نمثلا نم ةميقلاب لاملا ةميقب هيلعو كلذ هل سيل لاق
 قيرط وأ ةيقاس لاملا يف كردي نا الا نمثلا نم هب كردا ام ةميقب عئابلا

 . ةيقاسلاو قيرطلا هيف يذلا لاملا رئاس يف ابيع كلذ نوكيف

 نوكي له ةراجح هيفو الام لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 قتالا لثم ضرألا يف اتباث ناك ام هنأ يعم لاق . ضرالل اعبت ةراجحلا

 ىتح عئابلل وهف تباث ريغ ناك امو عئابلا اهطرتشي ىتح يرتشملل يهف
 . يرتشملا هطرتشي

 وأ عئابلل نطقلا نمل نطق اهيف اضرأ عاب لجر نعو : ةلأسم
 نوكي نأ امأ نيينعم دحال نوكي نأ نطقلل دبال يعم لاق . يرتشملل

 ناك ناف . قاسلا تاوذ راجشالا نم نوكي نا اماو تاعارزلا نم

 عئابلل يهف اهرتكأ كردا وأ ةعارزلا تكردأ اذإ ليق دقف تاعارزلا نم

 ىتح يرتشملل يهف اهرتكا كديو كردت مل اذإو يرتشملا اهطرتشي ىتح
 امنإو تاعورزملا ريغ نم راجشالا نم نطقلا ناك نإو . عئابلا اهطرتشي
 هقاس لمحو قوسلا تاوذ نم راص اذإ ليق دقف سرغلا مسا هيلع عقي

 قوسلا تاوذ نم نكي مل ناو . يرتشملا هطرتشي ىتح عئابلل ناك
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 ةعارز الا نطقلا يدنع جرخي الو عئابلا هط رتشي ىتح ي تشملل : وهف

 . هلاوحا نم بلغالا ىيف الاح هنال هلعل هل نال

 ثرحلا ناك ناف ثرحلا اهيفو ضرألا عاب يذلا اماو : ةلأسم
 . يرتشملل وهف عيبلا موي كردي ل ناو . عئابلل وهف كردا دق عيبلا موي

 . يرتشملل وهف عيبلا موي كردم ريع ناك ناو

 فلحلا لثم رجش اهيف اضرأ عاب نميف يلع يبا نعو : ةلاسم

 اضرأ هعاب وأ يرتشملا اهقرحا مث دح ىلإ دح نم اهعابف لسالاو

 جرخاو يرتشملا رمعف هراجح هيف بارخ اهعمو اهيفو عرزت ةرومعم

 مل اطغم ائيش كتعياب ينا عئابلا جتحاو ةرامعلا لثم بارخلا كلذ نم
 ضرالا ةلمج ىلإ رظن اذإ هجح اذه يف جتحا نمل يرن الف املع هب طحا
 . اهدودح فرعو

 ريغ اهدودح فرعي ال وهو هل اضرأ عاب لجر نعو : ةلاسم

 دق هنأ يعم لاق . عيبلا اذه تبثي له . اهدودح فرعي يرتشملا نأ

 ضقنب هلاهج هذهف امهدحأ وأ يرتشملاو عئابلا اهدودح لهج اذإ ليق

 ضرأ لجرل تناك نأ كلذكو هل ليق . امهنم لهاجلا نم عيبلا اهب
 يرتشت نأ زوجي له ضرألا هذه دودح امهيلع سبتلاو ضرا يف ةلخاد
 اهيقس الو اهدودح اعيمج نافرعي الو هضرا يف ةلخاد نالفل ضرا لك

 مكحلا يف امأو . كلذب اسفن اباط اذإ عسي اميف زوجي هنأ يعم لاق

 ليق .اعيمج كلذب نيفراع انوكي ىتح اضقانت اذإ يدنع كلذ تبثي الف

 بئاغ وأ ميتيل ضرأ هضرأ دودح ضعب يف هيلي ناك نا كلذكو هل

 هذه هضرأ لجرلا عابف بئاغلا نالف ضرأ نم هضرأ دودح فرعي الو
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 تبني له دحلا نافرعي ال امهو بئاغلا نالف ضرأ اهدحو هل بسنو

 لوهجملا عيبلا يف يضم دقو لوهجم عيب اذه نا يعم لاق . عيبلا اذه

 هذه يف هل ضرا لك ىرتشا ول كلذكو هل ليق . يدنع عيبلا ىنعم

 يعم لاق عيبلا اذه تبثي له ضعب امهضعب ىلع اضقني ملو ضرألا
 لوهجم عيب وهف دودحو نم ءيش وأ اعيابت اميف نيلهاج اناك اذإ امهنإ
 فرعي ام هل عاب نأ كلذك هل ليق اذه يف يدنع لوقلا ضم دقو

 الو ضرالا هذه يف هل ضرأ لك هل بهوو هدح هفرعو هضرأ نم
 ام هيلع تبثي هنا يعم لاق . هبهلا هذه تبثت له . اهدودح فرعي

 ام امأو هدودحو هيلع اعيابت اهافرع اذإ هايمس دق يذلا نمثلاب هل عاب

 . كلذ هعسي نأ اوجرأف هبحلا هل متأ ناف هب لهاج وه امم هل بهو

 . ةلاهجلا نم ليق دق اميف يدنع ةعجرلا هلف كلذ يف هيلع عجر ناو

 رسبلاو عئاعبلل وهف شق دق نطق اهيفو اضرأ عاب نمو : ةلاسم

 نكي مل و نطق اهيف لجرل اضرأ عاب لجر نع هتلاسو هلاسم يرتشملل
 اذإف لاق عئابلل وأ يرتشملل هرمثلا نوكت نمل هرمثلا يف طرش امهنيب

 يرتشملل وهف كرديو ناك نإو عئابلل وهف كردا دق نطقلا ناك

 شقم ءيش ورسب ءيش وهو نطقلا نم كردم نوكي فيك هل تلق
 ششقملا ناك اذإ لاق ءاوس شقملاو . رسبلا وأ شقملا عئابلل نوكي ام

 عئابلل شقملا نأ هب ذخأن يذلاو . عئابلل وهف رثكا كردملا رسبلاو رثكا

 . يرتشملل رسبلاو

 اهلفسا نم لجر ىلع ضرأ نم ةعطق عاب لجر نعو : ةلأسم
 عضوم نم برشت اهلك ضرالا لوالا ف ناكو ىقسم اه اوط رشي و
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 يعم لاق . هضرأ ىلإ اقسم يرتشملل ملسي نأ عئابلا ىلع مكحي له
 تلق لوالا يف برشت تناك ام ىلع اقسملا اهل تبثيو كلذ هيلع نأ

 ليقف فالتخالا ينعم هبشي هنأ يعم لاق عيبلا ضقتني له افلتخا ناف
 الب اقسملا ملسيو . لوالا يف ناك ام ىلع اقسملا تبثيو عيبلا تبني

 اذإ عيبلا ضقتني لاق نم لاقو لودعلا رظن يف امهدحأ ىلع ررض

 ءاكرشلا مسق اذإ مسقالا ىنعم اذه كدنع هبشي اذهف هل ليق . افلتخأ

 تلق . كلذ ىنعم هبشي لاق اقيرط الو اقبسم اوطرتشي مل و مهنيب الام

 اذه ىلإ لخدي عئابلا ناك هلزنم يف ناتسب لجر ىلع عاب لجر نم

 ىلإ قيرط هل جرخيو . قيرطلا كلت عطقي نأ هل له هلزنم يف ناتسبلا

 نأ يعم لاق يرتشملا ىلع ررض هيف سيل عضوم ىلإ وأ زئاج قيرط
 لاقف فالتخا هيف ناك هرضم كلذ يف يرتشملا ىلع نكي مل ام كلذ هل

 . هلام ىلإ اقيرط هل جرخي نأ عئابل ىلع كلذ يرتشملل نإ لاق نم
 اقيرط هل جرخأو عيبلا هل متأف تئش نأ عئابلل لاقي هنأ لاق نم لاقو

 ىلع عيبلاب ضراف تئش نإ يرتشملل لاقيو عيبلا ضقنافإلاو . هلام ىلإ

 كلذ ىلع ناربجيو عيبلا ضقناف تئش نإو عئابلا نع قيرطلا هذه فرص

 . هرضم كلذ يف ناك اذإ امهل هربج زوجي نم

 نم اهفصن لجرل عاب ضرأ ةعطق هل لجر نع هتلأس و : ةلأسم
 ىرجي هيلع سيلا اهئام ىرجم الو اهقوقحب هنم اهرتشي مل و اهاقسم رخا
 عضوم نم هضرأ يف هلوحي نأ هل لهو اهيلا هنم هضرأ لوأ ىف اهئام
 هريغل الو هضرأ ىلإ هيف يرجي هنيعب هل يرجم هل جرخي وأ عضوم ىلإ
 هيلع تناك ام ىلع اقنسملاو قيرطلا ضرألل تبث عيبلا تبث تبث اذإف . هريغب
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 ثيح قيرطلاو اقسملا جرخأ اذإ كلذ يف ررض هيلع سيلو عئابلا ىلع

 مل كلذ طرشي مل اذإ ليق دقو يرتشملا ىلع ررض الب هلام نم ءاش
 . الإ ضقنلا هل ناك كلذ ضقن يرتشملا دارأ ناف عئابلا ىلع تبثي

 هلام نم هلخن عاب لجر نع هللا همحر هللادبع ابأ تلأس : ةلأسم

 ةعطقلا يف ةمئاق ةيقاس نم برشت لخنلا تناكو هل لخن ةعطق طسو

 هذه كل تعب امنإ لاقو قيرطلاو ةيقاسلا اهنع عطقي نأ عئابلا دارأف

 ولو كلذ هل سيل لاقف اهيلا اقيرط الو هيقاس ىلع طرشت مل و هلخنلا

 ىلإ هلام نم برشت تناك ثيح نم هلخنلا برشو لاق طرتشي مل

 . اقسملا عضوم ىلإ اهيلا كلسيو اهعاب نأ

 عارذلا ىلع ضرأ ىلع ناعيابتملا عيابت اذإو ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 عيبلا نأ لوقي ضعبف افالتخا كلذ نا افورعم اعارذ طرتشي مل و عارذب
 ضقتنم عيبلا نأ لاق نم لاقو . طسو عارذب تباث

 اندعم اهيف دجوف اضرأ يرتشا نمو هفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 نم هفرع امنإو رهاظ ريغ اندعم ناك ناف يرتشملا الو عئابلا هب ملعي مل

 ناك ناو ضقتنم عيبلاف اروفحم ارهاظ ناك ناو مات عيبلاف نداعملا فرعي
 دساف عيبلاو كلذ لحي الو ناخ دقف عئابلا ملعي مل و هب ملع دق يرتشملا
 ايمالسا ناك ناو هدجو نمل وهف ايلهاج ازنك ناك نإو . ملعأ هللاو

 تبني نمل الا يرتشملل الو عئابلل ال ةطقل زنكلاو اهيرتشمل رادلا تناك

 . عرشلا باتك ىلإ عجر . ملعا هللاو حيحص رماب هل

 مل ةعارز اهيفو اضرأ عاب لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 ضرالا عاب اذاف متفصو ام يلعف كلذ زوجيا عيبلا يف تلخد كردت
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 تناك اذإ اهطرتشي مل وأ يرتشملا اهطرتشا ضرالل عبت هرمثلاف هرمنلاب
 . يرتشملل ضرالاف تكردا دق هرمثلا تناك ناو . كردت مل ةرمنلا

 امب ضرالا عاب اذإ كلذكو . يرتشملا اهطرتشي نأ الا عئابلل ةرمثلاو

 . ةكردم ريغ وأ ةكردم هرمثلا تناك عيبلا زاج هرمثلا نم اهيف

 يه سيل بارخ هرومعم ريغ اضرأ يعدي لجر نعو : ةلأسم

 ةقث ريغ وأ ةقث وهو هريغ دحا اهيعدي الو ةرامع اهيف هل الو هدي يف

 دقف تفصو ام ىلعف . ضرالا كلت نم ائيش هنم يرتشي نأ هعسي له
 مل اذإ اهيف امو ضرألا كلت هنم يرتشت نأ كل زئاجو عيبلا هللا لحا

 . باوصلاب ملعا هللاو هريغ دحأ اهيعدي الو هريغل اهنإ ملعت
 اهتعقب افرعو اهادح دق اضرأ لجرل عاب لجر نعو ةلأسم

 مث حر نم اهيف مك افرعي مل و اذكو اذكب رلا ىلع ضرألا هذه هعابف
 . حر نم اهيف جت مكو اهسايقب هلهجب ةلاهجلاب عيبلا ضقن امهدحأ دارأ
 فرعو اهفرع اذإ هنإ يدنع جرخي هنإ يعم لاق . كلذ هل له تلق

 هترثك وأ هتلق نم اهسايق الا لهجي مل و عيبلا هب يذلا حمرلاو اهدودح

 هل نوكي نأ ينبجعيو هضقنو كلذ مامت يف فالتخا يدنع جرخي هناف

 . كلذ

 هل تعب دق لاقو هل اضرأ لجر عاب اذإو عماجلا نم : ةلأسم

 رجش نم ءيش وأ لخن ضرألا يفو كلاه اهب ىصوا وأ ضرألا هذه
 اهدحو ضالرآلا ىلع عيبلا وأ هيصولا عقت امناف اهريغ وأ ةردس لثم

 ةعطقب ىصوا وأ ةعطقلا هذه تعب دق لاق نإو . اهيف امب لوقي ىتح

 كلذكو . اهيف امو لقي مل ولو رجش وأ لخن نم اهيف امو تيبغت اهنأف
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 نأ كلذ تبثاو . رجش وأ لخن نم هيف امب تبثي ةش ر هناف ناتسب ناك نأ

 . هيف امب لوقي

 نم هضرأ رجا جرخأ لجر يف شيرق نب ديعس لاقو : ةل اسم

 م عيبلا اذه تبنيا اهل رجأتسملا ةرجأ يف يهو اهعاب اهبر نأ مث لجر

 امل رجأتسملا وه يرتشملا نوكي نأ الإ عيبلا كلذ تبني ال هنأ . ال

 دسف ضبقلا رذعت نأو هيلع ضبقلا رذعتي لوألا نإل تباث كلذف
 ضقن الف هداقعلا ةدمب ملاع يرتشملا ناك اذإ ليق دق هريغ نمو . عيبلا

 . ملعأ هللاو ضقنلا هلف ةدملاب ًاملاع نكي مل و دقعلاب املاع ناك نإو هيف

 ضرألا بحاص نإ ش اضرأ لجر نم دعتقإ لجر نعو : ةلأسم
 ىتح هعرز نمل ع رزلا نإ يرتشملا ىلع دعتقملل بجي ام هضرأ ع اب

 ىلإ ىرتشا موي نم ضرألا يف ةرجألا نم يرتشمللو ةرمثلا دصحي
 ناف دصحي ىلإ عرزلا موي نم عرزلا ةدم يف هتصح ردقب داصحلا موي

 . هلف رثكا وأ لقأ وأ ةرجألا فصن ناك

 نثتسي مل و لجرلا اهعاب مث لجرل ةنس هراد رجأ نمعو : ةلاسم
 . هضقن عيبلا متا ءاش نا رايخلاب يرتشملاف لاق . ةنسلا مامت يرتكملل

 هداعقلا ةدمب املاع يرتشملا ناك اذإ هنأ لاق نم لاق دقو لاق هريغ نمو
 . ملعأ هللاو هيف ضقن ال نأ

 لخد وأ اهعرز املف لجر نم اضرأ دعتقي لجر نعو : ةلأسم

 تلق تعرز وأ تمضر يه نم يه اهبحاص ضرألا هل عاب اهلمع يف
 كردت نأ لبق نم اهعاب اذراف . عئابلا ا وأ يرتشملل هداعقلا نوكي نمل

 تكردا دق تناك نأو عئابلا اه ي نأ الا يرتشملل ةداعقلاف ةرمنلا

س ٦٤



 . ملعأ هللا و يرتشملا كلذ طرتشي نأ الا عئابلل يهف

 دقو اضرأ لجرل عاب لجر يف ليقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ضرألا هذه برش عئابلا ىلع تبني ةر ال هنأ عئابلا رئب نم ب رشت تناك

 ليق لق ام ىلع اتباث اط رش هيلع ط تش ل ١ ذإ كلذ ريخب ال و نمنل اب

 . كلذ ىف

 رئبلاف رئب نم رجزت اضرا لجر نم يرتشا يذلا اماو : ةلأسم
 عجر . اذك ضرالا ىلع عيبلا عقو اذإ يرتشملا اهطرتشي ىتح عئابلل

 عرشلا نايب باتك ىلإ

 وأ هلخن اهيف هلو اضرأ لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 املف ضرالا نم ائيش نهل نثتسي مل و عابو تالخنلا ينثتساو تالخن

 جتحاو . هيقاسو احالص تالخنلا هذهل جرخي نأ بلط عيبلا عطقنا

 هنأ ضرألا بحاص جتحاو . حالص نم هلخنلل دب الو ينثتسي مل هنا

 . احالص لخنلل هرتشي ل و تقحتسا ام عيمجب ضرالا هذه ينتعي اب دق

 لك دريو عيبلا ضقتنا دقف عيبلا اذه يف افلتخا اذاف تفصو ام ىلعف

 كلذف طرش ىلع امهنيب اقفتي نأ الا هنم ذخأ ام هبحاص ىلع امهنم دحاو

 رخأ لجرل لخنلا بحاص عابو ائيش هسفنب بلطي مل نأ تلقو امهيلا
 هيقاس وأ اذه ضرأ يف احالص لخنلا هذهل جرخي نأ يرتشملا بلطو
 دراو رخالا عيبلا ضقناو ضقتناو لوهجم عيب اذهف هتلخن يقسي اليجأ وأ

 نا دعب نم اهحالص هلخنلا بحاص بلط ناو اهبحاص ىلع هلخنلا
 مل و . لوالا عيبلا تممتا لبق نم كلذ بلط نكي مل و هريغل اهعاب

 الو هيقاس اهل طرتشي مل و اهانثتسا دق اذإ الا احالص ةلخنلل جرخا
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 ناف لوالا يرتشملا ىلع هتلخن حالص رخألا يرتشملل سيلو احالص

 . هل اهعاب نم ىلع اهدر ءاش نإو هتلخنب كسمت رخألا يرتشملا ءاش

 ديعس ىلإ هللا همحر رباج يبا نب ىسوم ىلع يبا نعو : ةلأسم

 نارمع ريغو نارمع رخا نم اضرأ ىرتشا الجر نأ تركذو رشبم نب
 نإاف نارمعلا ريغو نارمعلا يف امهدالوأ ع زانتو عئابلاو يرتشملا تام من

 دهشو ضرألل نم باتكلا ىف يف يمس امف دوهشلا هيف بتك كص ناك

 رمع امف دوهش الو كص نكي نأو يرتشملل وهف دوهشلا هب

 هل سيلف ضورعلا نم هيلع رمعي مل امو هل وهف عئابلا ىلع يرتشملا
 هنيبلااوزجعا ناف مهيبا عيب نم ضرعلا نأ هنيبلا يرتشملا ةثرو ىلعو عبت
 اوفلتخا اذاف مكيبا عيب نم ضرعلا نإ انملع ام نيملا عئابلا ةثرو ىلعف

 . ضرالا بحاصل ضرعلاف اوفلتخا

 يرتشملا يلعف كلذ يف اعزانت مث اضرأ عاب لجر نعو : ةلأسم
 يرتشملل الو عئابلل سيل ضرعلا نأ ضعب لاقو نيمبا عئابلا ىلعو هنيبلا
 عئابلا هطوحي ناك اذه نوكي نأ الا ضرالا نم بارخلا وه ضرعلا نال

 ضقي ناك يلع نب ىسوم نا ليقو . هعاب هنأ حصي ىتح هل وهف هيعديو
 . هلاحب فقوي لاق نم لاق دقلو لاملا قحتسا نمل ضرعلاب

 يف هيف قحتسي تاوم هل الام عاب نميف دجوي ليقو : ةلأسم
 عبت هنأ لوقلا ضعب يف هنأ اوجراف تاوملاب لوقي نم لوق ىلع ينعملا

 هطرتشي ىتح عئابلل هنأ لوقلا ضعب يفو عئابلا لاملا هطرتشي ىتح لاملل

 . يرتشملا
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 هيقاسلاو هلام العا نم الام لجرل عاب لجر يف ليقو : ةلأسم

 هنأ برشلا طرتشي مل و اذه نم لفسا هل لامل عئابلل يرتشملا ىلع رمت
 ءاش ثيح يقسيو ىقسم يرتشملا ىلع عئابلل سيل هنأ لاق نم لاق
 يرتشملا ىلع هل كلذ نأ لاق نم لاقو يور اميف يراوحلا يبا لوق
 . ملعأ هللاو يقسي ناك ثيح نم يقسي نأ
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 عساتلا بابلا

 اذه رابكو راغص مرص اهتحتو ةلخن لجرل عاب لجر نع هتلأسو
 وهف علقلا غلب دق مرصلا نم ناك ام امأ لاق عئابلل مأ يرتشملل مرصلا

 ناو . يرتشملل وهو اهل اعبت ناك كردي مل ريغص نم ناك امو عئابلل
 . هطرتشا نمل ناك كلذ يف طرش ناك

 هتاهما تحت هكرتف هريغ وأ أمرص لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 يهف ديزت ىتح تكرت اذإ عويبلا نأ باوجلا . مرصلا لمحي نأ ىلإ

 . ضقتنم عيبلا ليق دقف اموي نيعبرا ىلع دازف مرصلا كرت ناف هدساف
 . لقاف رجشلا امأو اموي نوعبرا مرصلا عيب ضقن يف ةدملا لاقو

 اهتحتو ةعيقو اهطرشو ةلخن لجر ىلع عاب لجرف ليق : ةلأسم
 هل ليق هلخنلا الا يرتشملل سيل نأ يعم لاق . ضغو جيضن مرص

 ضرألا تناك اذإ ضرألا بحاص ىلع نع مرصلا ةلازاب مكحي لهف
 ةلخنلا بر ىلع ررض مث ناك نأ ينبجعي لاق . هلخنلا بحاص ريغل

 هلخنلا ىلع ررض هيف نكي مل ناو هعيقو تتبث اذإ كلذ اهنع فرصي نأ
 . هلام نم كلذ ةلازاب ذخؤي نأ ينبجعي مل

 اهطرتشا ةلخن اهيفو اضرأ لجر ىلع عاب لجرف هل ليق : ةلاسم
 لاق . مرصلا مكح نوكي ام كردم ريغو كردم مرص اهتحتو ةعيقو
 . يرتشملل وهف كردم ريغ ناك امو عئابلل اكردم ناك ام هنأ يدنع
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 اهتحتو ةعيقو اهطرشو ةلخن لجر ىلع عاب لجر نعو : ةلأسم
 مكحي لهف هل ليق عئابلل مرصلا نأ يدنع لاق . مرصلا نوكي نمل مرص

 هتلازا هيلع نوكي نأ ينبجعي لاق . ةلخنلا نع مرصلا ةلازاب عئابلا ىلع

 هلخنلل ليق دق هنال لودعلا رظن يف هلخنلا ىلع ررض هكرت يف ناك اذإ

 الو اهيف لسفي نأ ضرألا برل سيل اهب راد امم عرذأ ةثالث ةعيقولا
 اميف ةعيقو ةيناث ةلخنلا نوكت نأ الا يدنع عزانت الو اثرح اهيف ثرح

 يتلا رثألا عيبي د نأ ضرألا بحاصل يدنع هناف ع رزت ضرألاو ىضم

 تعقو ناف هل تلق كلذك تبنيو اهل عئابلا وه نكي مل اذإ هلبق تناك

 . هلخنلا هيلع ةمئاق تناك يتلا ةلقلا عضومب اهبحاصل مكحي له هلخنلا

 . ضرأ اهل سيل هعيقولاف هعيقو تتبث تبث اذإ هنأ يعم لاق
 كردم ريغ مرص اهسايق يفو هلخن ىرتشا لجرف هل ليق : ةلأسم

 اكردم ناك ناف هلخنلا سايق يف لخاد وهو ةجحب سيل مرصلا نا لاق

 . غلابلا مرصلا نيبو ةلخنلا نيب سايقلا ناك

 عئابلا هيلع طرشو ةمرص لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 نم يرتشملا اهعلقي مل نأ لاقف . اهل مأ الوأ اهمأ تحت همرصلاو اهعلق

 هل ناك عئابلا عجري ىتح ةدايز اهل نيبي نا لبق نم اهارتشا ام نيح

 نم تعلق وأ همرصلا تتام اذإ امأو يرتشملل نوكي كلذكو . كلذ

 يرتشملل عئابلا لوقي نأ إلا عئابلا لام نم يهف يرتشملا اهضبقي نأ لبق
 يهف تتام وأ همرصلا تقرس ىتح يرتشملا ىناوتو ىدامت ناف اهعلقا

 نمو عئابلا هعنمي مل و اهعلق ىلع ردقي يرتشملا ناك اذإ يرتشملا لام نم
 نيبيو همرصلا ديزت نأ الا امهدحال ضقن ال هنأ ليق دقو لاق هريغ
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 مث ضقنلا دح يف همرصلا تناك اذإف ضقنلا كلانه نوكيف اهتدايز

 اهضبقب عئابلا هرما اذإ يرتشملا نيب لحي مل و عئابلا لام نم يهف تفلت
 ىلع نا لاق نم لاق دقو . اهجارخاو اهذخا نم ةردقم ىلع ناكو

 يرتشملا ىلع لاق نم لاقو ةلخنلا لصا نم هل اهجارخا عئابلا

 . اهجارخإ

 معن هل لاقف ةلسف لجر ىلإ بلط لجر يف تركذو : ةلأسم

 هاطعاو قعلب ةلسف هاطعاف ضرف ةلسف ينيطعتو قعلب ةلسف كيطعا

 عببلا هجو ىلع كلذ ناك ناف تفصو ام ىلعف اهعلقف ضرف ةلسف اذه
 امهنم دحاو لك فقو دق ناكو عيبلا هجو ىلع هلسفب ةلسف هاطعاف

 زئاج كلذف ةلسفلا هذهب ةلسفلا هذه هل عابو اهعضوم يف هتلسف ىلع
 ضرقلا هجو ىلع ناك نأو . كلذ يف داسف الو ضايقلا ةلزنمب اذهو

 ةعفنم رج ضرق هنال زوجي ال كلذف ضرف ةلسفب قعلب ةلسف هضرقاف
 يف ناجاتحي اهلو زئاج كلذف ةأفاكملاو هيطعلا هجو ىلع كلذ ناك نأو

 . اهعضوم يف هلسفت امهعضوم يف ناتلسف زوجي دقو ديب دي ىلإ كلذ
 سيلو . هعضوم يف ديلاب ديلا وه كلذ نال نأ ةلخنب ناتلخن كلذكو

 نيتلسفب ةلسف هل عاب وأ هاطعأ نأو ديلاب ديلا هيلع عقي امم لوصألا

 ال و نيترضاح ريغ نيتلسفب ةلسف هيطعي نأ زوجي ال كلذف . ناعولقم

 لثم عيب قيرط نم ابرلا هيف لخدي امم اذه نال امهعضوم يف نيتفورعم
 . هعضوم يف هيلع افقو دق نكي مل وأ ارضاح كلذ نكي مل اذإ نلثمي
 ناك لضفا ضرفلا ناكو ضرف ةلسفب قعلب هلسف هضرقا نأ كلذكو
ضرف ةلسفب . قعلب ةلسف هل عاب نأو . كل تفصو اك زوجي ال كلذ



 تبثي ال عيب اذهف قعلبلا ةلسف ىلع افقوو ضرفلا ةلسف ىلع اقفي مل و
 مهفاف الوهجم كلذ ناك اذإ قلعبلا ةلسف نم هيطعي نا ىلع اماتت نا الا

 . هللا ءاش نأ كلذ

 مرص هلخنلا تحت ةلخن اهيف ضرأ هل لجرف هل تلق : ةلأسم
 هعيقو ةصاخ ةلخنلا طرتشاو اهلك ضرألا عاب كردم ريغ وأ كردم
 ناك ام هنأ ليق دق هنأ يعم لاق . مرصلا نوكي نمل مرصلا ركذي مل و

 ضرالا بحاصل وهف كلذ نود ناك امو عئابلل وهف كردم مرصلا نم

 . عئابلا هطرتشي ىتح امهل يرتشملا

 نمل مرص اهتحنو ةعيقو رخا ضرأ يف لجرل ةلخن نعو : ةلأسم
 ضرالا بحاصل وهف ضرالا يف ناك ام هنأ يعم لاق مرصلا نوكي

 لازيو اهلو اهنم همكح ناك ةلخنلا عذج يف ناك امو هلخنلا نع جرخيو

 . يدنع هثؤدحب اهنع جرخيو ضرألا نع

 وهو ضرالا يف همكح مرص اهتحت هعيقو ةلخنف هل ليق : ةلاسم
 وهف ضرألل اعبت رهاظلا يف همكح ناك ام لاق . ةلخنلا لصا نم
 بحاصل وهف ةلخنلا نم رهاظلا يف همكح ناك امو ضرألا بحاصل
 لازي هنأ يعم لاق . ال مأ هجارخا ةلخنلا بحاص ىلعف هل ليق . هلخنلا

 . هلثم وه امو بجحلا نم اهنم دلوت ام عيمج هنع

 ريغب هكرت نإ دحب راص دق ثرح اهيف اضرأ عاب نمعو : ةلأسم

 وهف جضنو غلب دق هارما هاضاقت لخن يف ناك مرص لكو غلب ىقس

 مرص اهيفو لخنلا نم عببام كلذك و ةرجشلا كلذك و هنوجرخي هثرولل
 يرتشي وأ يرتشملا هطرتشي نأ الا ةعطقب عئابلل وهف غلب دق رجش وأ
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 رجشلاو لسفلا تابثا عئابلا بلط ناف ءيش نم هعطقلا هذه ف ام عيمج

 عيبو فيعض ءاضق اندنع وهف لسفلا اوتبثي نأ قادصلا ضق يذلاو

 ضقتنم عيبلا دالو نوكي لل اوكرتي نأ اوبلطو وأ اودارا اذإ

 . اوط رتشا

 ةلخن ع اب لجر هللا همحر هللادبع يلا نع هنا دجوي اممو : ةلأسم

 نكمي سيل ام هريغص تناك نأ لاق . امهدحا اهنثتسي مل و همرص اهيفو

 . اهجارخا هيلعو عئابلل يهف ةريبك ناك نإو يرتشملل يهف هلسف

 عئابلا ىلع ررض كلذ يف لخد نأ ليق دقو هريع نمو : : ةل اسم

 الا عيبلا رضقتني و عئابلل يهف ةني رق تناك ناو عيبلا ضقتنا يرتشملاو

 . عيبلا متيو هل كلذف عئابلا اهجرخي نأ

 تحتو هعيقو اهطرشو هلخن لجرل عاب لجر نع لئسو : ةلاسم
 تلقو عئابلل هنأ يعم لاق . نوكي نمل امهدحا هركذي مل مرص هلخنلا

 ينبجعي لاق . ال ما يرتشملا ةلخن نع هتلازا مرصلا بحاص يلعف هل

 لودعلا رظن يف هلخنلا ىلع ررض هكرت يف ناك اذإ هتلازإ هيلع نوكي نأ

 ضرألا برل سيل اهب راد ام عرذا ةثالث ةعيقولا ةلخنلل ليق دق هنال

 ةلخنلا نوكت نا الا عرزي الو اثدح اهيف ثدحي الو ائيش اهيف لسفي نا

 رثآلا عبتي نأ كلذ هل زوجي هناف عرزت ضرألاو ضم اميف ةعيقو هتباث

 ناف هل تلق . كلذك تبثي و اهل عئابلا وه ناك اذإ هلبق تناك يتلا
 هيلع ةمئاق تناك يتلا ةلقلا عضومب اهبحاصل مكحي له هلخنلا تعقو

 . ضرأ اهل سيل هعيقولاف ةعيقو تتبث اذإ اهنإ يعم لاق ةلخنلا
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 رشاعلا بابلا

 رجشلا عيب يف

 لجر نعو امهنع هللا ىضر ناورم يبا ىلإ يلع يبا باوج نمو
 يطعي اذام هطرق وأ هردس ادح اهضرا يف هل دحي مل و لجرل ةرجش عاب

 اهلصوي نأ عئابلا ىلع يرتشملل نأ ملعا هللاو لوقاف . عئابلا ضرالا نم

 اهرمث عيضي ال ىتح ضرألا يف اطقسم اهرمثل لعجيو اهانج ىلإ
 . عئابلل طقسملاو

 يبا نع ناسغ نب دمح هللادبع وبا ظفحو هريغ نمو : ةلأسم

 ال هنأ بيع اهلخاد يف رهظ تعطق املف ةرجش يرتشا نميف رثؤملا
 ضقتني ليق دقو لاق هريغ نمو . اهارتشا نمل ةمزال يهو عيبلا يف ضقن
 . هيف ضقن الف عيبلا دعب بيعلا ثدحي نأ نكمت نوكت نأ الا عيبلا
 ةبياع ةمئاق اهتميق نم ضقن ام عئابلا عطاقلا ىلع ناك عيبلا ضقتنا اذإو

 . هيلعف ضقن امف هعوطقم ةبياعو

 هبئاع تجرخف ةردس لجر نم يرتشا راجن نع لئسو : ةلأسم
 تناك اذإ ليق دق هنا يعم لاق كلذ هل له ضقنلا بلطف اهعطق نأ دعب

 . ءاش نا بيعلاب اهدري نأ هل ليق دقف هبئاع

 لثم ادح اهضرا يف هل دحي مل و لجرل ةرجش عاب نمو : ةلأسم

 اهترمثل لعجيو اهايم ىلإ هلصوي نأ عئابلا ىلع يرتشمللف ةطرق وأ هردس
 . عئابلل طقسملاو اهرمث عيضي ال ىتح ضرالا يف اطقسم

 ممه
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 وأ رمت ةرجش هرمث يرتشاو اتيب يرتشا لجر نعو : ةلأسم
 وا كلذ عطقنا مث ههابشاو بنثالاو فاغلا وأ ردسلا لثم رمثت سيل

 لصأ بلطو تيبلا ناكم عئابلا بلطو مدهنا اذإ تيبلا كلذكو عطق
 هرجشلا اماو . تيبلل عبت ضرالاو تيبلا اماف تفصو ام ىلعف هرجشلا

 اذهف اهيقبتسيل اهارتشا امنإ يرتشملا لاقو بشخلا عاب امنإ عئابلا لاق اذاف

 ناف تعطق وأ تعلقنا اذإف يرتشملا ىلع نمثلا عئابلا دريو ضقتنم عيب
 دري يرتشملا ىلع ناك ةعولقم وأ ةعوطقم اهنيعب همئاق هرجشلا تناك

 . عئابلل بشخلا نوكيو اهلصا ىلع ةمئاق اهتميق نم صقن ام عئابلا ىلع
 در يرتشملا لام كلم يف لاملا نم بهذو فلت دق بشخلا ناك ناو

 ىلع نكي مل ائيش اهنم رمثأ در دق يرتشملا ناك ناف عئابلا ىلع ةميقلا

 ال نماض هنال عئابلا ىلع ةلغلا در يرتشملا

 دمحم يبا نع خايشالا باتك نم ةفاضملا هدايزلا نم : : ةلأسم

 ضرألا ىف ام امأو اهنم رهاظلا هل امناف اهعطقيل ةرجش ىرتشا نم

 . اهبحاصلف

 ترظن مث ةرجشلا يرتشملا عطق اذإو فنصملا باتك نم : ةلأسم

 عئابلل راظنلا ناك فراعتلا يف اهلثم عطقي ثيح نم اهتعطق اذإ ينبجعيف
 وه ذإ عئابلل راظنلا ناك فراعتي ال ام اهنم عطق نإو هضرأ يف وه ذأ

 اهيلا عجري يقب امنإو اهعطق هنأ فراعتيال ام اهنم عطق نإو هضرأ يف
 ءايضلا باتك نمو اهيف يعم ةدايز اهراظنو ةرجشلا مكح همكحف ديلا

 ناك امف اهلصا رظنو اهعطقف اهعلقي نا ىلع لجرل ةرجش عاب نمو
 هكرتي نأ الا لجرلا لام نم هعطق هيلعو يرتشملل وهف لصالا نم

٥ 
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 عئابلل كلذف عيبلا هيلع عقي مل امف ضرالا وأ قورعلا نم رظن نإو . هل
 . ي رتشملل قح ال و

 انطا لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبال باوج نمو : ةلأسم
 دجو اهفرخي نأ داراو اهعلط املف ضرألا نم اهرصبأو ةلخن لجر نم
 دارأ اذإ ةعجر امهدحال نوكي له . ةموصو وأ اسرخ وأ اجلغ اهيف

 ناك اذإف ضرألا نم اهارصبا امهنا الا بيع اهب نكي مل ولو . كلذ
 نأ ضقتنم ءانطلا اذهف ءانطلا لبق ناك هنأ ملعي جلغلا وأ سرخلا اذه
 ثدح امنإ ناك ناو . ضقنلا هل ناك كلذ دارا امهيأو هضقن اودارأ

 نم كلذ فرعي ال ناك ناف ةموصولا امإو مات ءانطلاف انطلا دعب نم

 كلذف ضرألا نم كلذ فرعي نأ نكمي ناك نإو . بيع وهف ضرالا
 لاق . هموصولا فرعي مل هنأ ركنا اذإ هلوق لبقي الو ىنطملا ىلع تباث
 مات ءانطلاف ءانطلا دعب هثودح ركمي ناك اذإف جلغلاو سرخلا امأ هريغ

 ءانطلا لبق هكلم يف ناك كلذ نأ ملعي ام هنيمي عم ينطملا لوق لوقلاو

 مل وأ اهتفرعم نكما اذإف ةموصولا امإو بيع وهف نكمي ال ناك ناو
 فراع هنأ ءانطلا دنع رقي نإ الا اهرصبي مل هنإ ىنطملا لوق لوقلاف نكمي

 . اهب

 رمع نب يلع نسحلا يبا نع هنأ بسحا باوج نمو : ةلأسم
 لاقف ةجح هل له ةمصو اهنأ لوقي عجر مت هلخن ىنطا لجر يف لاقو

 . ملعا هللاو دودرم ءانطلاف الاو ضرألا نم رظنلا اهلاني امم ناك نأ

 سؤر يف اقوزع الجر انطا نم نعو يراوحلا يبا نع : ةلاسم
 قوذعلا عطقي نأ لاملا بحاص بلط ىنطملا دي يف تراص املف لخنلا

. ٢١٧٥



 ناك اذاف تفصو ام يلعف سانللام ل لاقو ءانطلا بحاصاباف هلخن نم

 هرمثلا عدي نأ ءينطملل ناك ءانطلا لح نا دعب نم امهنيب ءانطلا اذه

 . اهنيح نم اهعطقي نأ هيلع سيلو اهداصح تقو ىلإ لخنلا سؤر يف
 دساف ءانطلا اذه ناك ءانطلا لحي نا لبق نم امهنيب ءانطلا اذه ناك نأو

 لخنلا ةرمت نم هل ع اب نأ كلذكو اهنيح نم اهعطق ىلع اقفتي نأ الا

 اهنيح نم لخنلا ةرمت نم يرتشا ام عطقي نأ هيلع ناك اهكارد لبق نم

 لخنلا سؤر يف ةرمثلا ديزت ام ردقب ائيش كلذ دعب نم اهكرت ناف
 قوزعلا يف ناصقن وأ لاملا يف طلغ مهل نيبت نأ كلذكو عيبلا دسف

 هيلع تبثي سيلو ناضقنلاو طلغلا ردقب لخنلا بحاص ءينطملا ىلع در

 . نايسنلاو طلغلا ردقب هيلع د ري

 نأ هل نأ لخنلا ينطي لجرلا يف رقصلا نب نازع لاق : ةلأسم

 ينطتسملل سأيلا روزلاو اهلصأ نم هقسعلا عطقي الو ة واسعلا عطقي

 . ملعأ هللاو . ءينطتسملا هطرتشي نأ الا
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 رشع يداحلا بابلا

 اهريغو لخن نم كردت نأ لبق راثلا عيب يف

 بوبحم نب دمحم نب هللادبع دمحم يبا ىلإ ديعس يبال باوج نمو

 الو رسبلا عطق اوطرتشي مل و رضخأ رسب يهو لخنلا ةرمث عيب يفو
 وأ ارمت ريصي نإ دعبو اوعيابت ام تقو هومتأ اذإ اذه تبثي له هكرت
 لوق نم انفرع ام رتكا يف انعم كردت نأ لبق هعيب زوجي الف اخضف

 ةعطق ىلع عيبلا تبث ةعطق طرتشا ناف ةعطق طرتشي نا الا ملعلا لها

 رضتنن داز ىتح لخنلا يف يرتشملا هكرت ناف هعطقب يرتشملا دحاو
 هل تبث نأ دعب عئابلا هل نذا ناف ةدايزلا دعب هيلع اماتتي نأ الا عيبلا

 كلذ . تبثو . ةياغ ريغل وأ ةياغل هلخن يف هعدي نأ هل هعطقي نا ىلع

 هجارخا هنم بلطو هيلع عجر ىتمف هيلع هيف عجري مل ام هل زئاج
 ةرمثلا كلتب لاوحالا تعفادت ناف لاح لك يف هيلع كلذ ناك هعطقو

 ىلإ هلام يف اهكرتيو يرتشملا كلذ متأ ناف عئابلا لام يف تكردأ يتح

 ال لاق نم لاقو زئاج كلذ نأ ملعلا اه , لاق دقف اهرمثي نأ

 تناك اهيف ةاكزلا بوجوو ةرمثلا كاردا نأ دعب نم اماتت ناف كلذ زوجي

 دعب هنم اهعيب تبثي امنإو اهقحتسم وهو تكردأ اهنال عئابلا ىلع ةاكزلا

 لاق دقو اندجو ام حصاو انفرع ام رثكا اذهف اهكارداو ةاكزلا بوج و
 طرتشي مل و اهكاردا لبق نم ةرمثلا عاب اذإ هنأ انموق ءاهقف نم لاق نم

 تباث عيبلا نأ اهرمثي ىتح اهعدي نا طرتشي مل وأ اهكارد ىلإ اهكرت

 مل و هلام يف هل اهكرت نإو كلذ هل ناك هلام نم اهجارخ أب هبلاط ناف
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 اهرمث اهمتيل وأ اهكارد تقو ىلإ اهيرتشي نا عيبلا عم ساسا امهنيب نكي
 ط رتشي ل اذإ هنأ كلذب لاق نمم بهذ نم بهذو اهكارد تقو لاإ

 اهعيب تبني ام قح يف اهعطقو اهعيب بجو اهكرد تقو ىلإ اهكرت
 رتشي مل و هلخنلا تحت نم يرتشملا هطرتشا اذإ هلسفلا عيب تيبثي اك

 اهكرت ط رتشي يي مل اذإ اهعطقب ذخؤيو اهعيب تبثي لاق نم لاقف اهعلق

 هيف عقي ل ام فيعض ضقتنم كلذ لك لاق نم لاقو اهعضوم ىف 8

 اميف رفعج نب دمح رباج وبأ ةعف ري ام لوقلا اذه اندجو دقو ط رشلا

 نمو مهنع ةيوري امم هريغ ركني امك هركني مل و كلذ ىري هدحي مل و هفلا
 ءارشلا دصقي مل و ليبسلا اذهو هينلا هذه ىلع بهذملا اذه ىلإ بهذ

 يف غلبي ال نأ وجراف ءارشلا اذه ببسب ءارشلا اذهب ةرمثلا هذه رمثيل

 لك ام ىلإ دصقو لطابلاب قحلا سيل نمو مارح ىلأ الو ابر ىلإ كلذ
 ىون ام هل ناك ءايرلاو عمسلا يف ىف ابرلاو عيبلا يف عدخلا راهظاو اب رلا

 هللا لاق دقو هيلإ دمتعاو هيلإ دصق امع هلئاس هللاو ىون ام هيلعو

 ام ءىرما لكلو هورزحاف مكسفنا يف ام ملعي هللا نأ اوملعاو

 . روجف نم رش وأ ريخ نم هيلا رجاه ام هلف ءيش ىلإ رجاه نمو
 . ملعأ هللاو رب

 مهاردو رمتب اهمارص غلب دق الخن ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 كلذب سأب الف ديب ادي اهترمثب اهلصا نم لخنلا يرتشا ناك نأ لاق

 . ادقن و آ هئيسن

 هيلع بجي له الالخ هتلخن ةرمت ع اب لجر نع لأس : ةلأسم

 . ال لاق ةوكز لالخلا كلذ نمث ىف
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 تلق . معن 9 اق هلبنس ف ريعشل ١ عيب زوجع له لئس : ةلاسم

 كردم ءيش هيف امرك لجر دنع نم ينطي لجر نعو : ةلاسم
 اذإ اذه زوجي ال لاق اتباث نوكيو اذه زوجي له كردم ريغ ءيش هيفو

 . ةكردم ريغ اهلمحب ةم رك مركلا ف ناك

 عنم ىنعم يال لخنلا ةرمت ةرمنلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلاسم

 عقوم كلذ عقي ذأ ررضلا فرصل هنأ يعم لاق . اهكارد لبق اهعيب

 نكت مل اذإ ءيش اهنم باصي ال هب لاحلا يتأي دق هنأو ررغلا ررضلا

 . ةكردم

 ركذ وأ اجنرتا لجر نم ىنطا لجر يف هللادبع وبأ لاق :: ةلأسم

 عئابلا ىلع دساف اذه لاق . ديزي ام راثلا نم كلذ هابشا وأ هلمحف ائيش

 دريلف لاق . هدري نأ هل نكمي ل و يرتشملا هعاب ناف تلق يرتشملاو

 ام ردقب يرتشملا ىلع هدري نا عئابلا ىلع لاق رسخ ناف تلق حبزلا

 . رافغتسالا مهعزجحو رسخ

 رظني ال وهو رزج نم ةعطق فرج لجر يف لاقو : ةلأسم
 عم قورعلا ينثتساو مثعلا ىرتشا ناف تلق . دساف اذه لاق قورعلا
 ىلعو . نادساف امهف طلتخا اذإو ملعي اميف لوهجملا طلخ لاق مثعلا
 اذإ رسخ ام يرتشملا ىلع دري نا عئابلا ىلعو حبرلا دري نأ يرتشملا

 هيف نأ اذه يف نسحلا وبا لاق . هنيبلاب كلذ فرعو رسخ اميف هقدص

 يبأ خيشلا ىلإ كلذ عفرو لاق نم لاقو اذه لاق نم لاقف . نيلوق
 سيلو لوالا عيبلاب هنامض همزل كلذ نم ذخأ ام هنأ هللا همحر يراوحلا
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 هضبقي مل و كردا امو ائيش دادزي وأ دزي نأ هل الو ائيش دري نا هيلع

 عيبلا نم هنال زوج ال حمرتإلا عيبو هفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . زوجتال هبحلا و هيف حصت ةءاربلاو ةءاربلا الو همانملا هيف زوجحم الو ررغلا

 هلبنس يف ربلا عيب زوجي الو هلبنس يف ريعشلا عيب زئاجو : ةلأسم

 ناك اذإف ةرذلا امإو ناعاصلا هيلع يرج يتح هعيبي الو نخذدلا الو

 اهتفصو اهمسا ملعيو رثكا وأ ةبحلا فصن اهنم يرتشملل نيبتي امم ةديج

 باتك ىلإ عجر . زئاجلا وهف لاحلا كلذ ىلع اهلك اهنإ هعم حصتو
 . عرشلا نايب

 عيبلا متيا يهرت نا لبقإ رضحخ يهو هلخن ةرمت عبي نمعو : ةلاسم

 ىلإ ةرمثلاو الالح نمثلا نوكت تلق وهزلا دعب يرتشملا وه مماتي الوأ

 ىتح امارح ةرمثلاو نمثلا نوكي مأ . الالح اضيا هل يرتشملا اهلكاي

 نم اهكارد لبق راثلا عيب نا ليق دق هنأ يعم لاق . اللاحتيو 7

 ابرأ دقف ابجأ نم لاق هنأ كلقع يبنلا نع كلذ يوريو . مرحملا وبرلا

 كلذ يف زوجي ال هنأ اوبر ابرأ نميف ليقو اهكارد لبق راثلا عيب كلذو
 زع هللا لاق اك ددارتلاو ةبوتلا الا سيلو هصصاقملا الو لحلا الو همماتملا
 . :4نوملظت الو نوملظت ال مكلاوما سؤر مكلف متبت نأو لجو

 ءيش لكو نامرلاو ح رتالا عيبو رفعج نب عماج نمو : ةلاسم

 كلت ةرمث نم جرخي ام هل نأ ىلع هانطا اذإ دساف ديزي امم راثلا نم

 يذلا كلذ ذخأي نا الا تقولا كلذ يف هخسن تقولا كلذ ةرجشلا

 رخأ تقو ىلإ هكرتي عئابلا هل زاجا ناف هعطقي نأ ىلع هنيعب هنم رهظ
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 نمف ةلخاد قورعلا نال دساف رزجلا ةعطق عيب ليق كلذكو سأب الف
 ناك نإو هحبرب هل وهو عئابلا ىلإ هنمث نمثلا دري هيلعف اذه لثم ىرتشا

 يفو هقدصو كلذ فرع اذإ يرتشملا ىلع دري نا عئابلا يلعف . نارسخ

 هعابف هلك رزجلا علق اذإ يراوحلا وبا لاق هقدصو كلذ فرع اذإ ةخسن

 دجويو . انظفح اذكه حبر وأ رسخ نمثلا در هل نكي مل و هيلع تبث

 ارمت هعاب وأ هل ضرأ يف اليصق لجرل عاب لجر يف هفينح يبا نع
 ُباَبقأ يرفكلاو رضخالا رسبلا حلبلاو يرفك وأ حلب وه وأ هل لخن يف
 وأ تكردا راثلا هذه نم ائيش هعاب اذاف عرزلا ليصقلاو ضيغلا

 يف عيبلاف . كردي نا ىلإ هعدي نا عئابلا ىلع يرتشملا طرتشاو كردت

 تكس و هطرتشي ي مل وأ هعلقي نا طاو هارتشا نإو . دساف هلك كلذ

 عيب نم ناك ام هنأ يعم هللا همحر ديعس وبا لاق زئاج كلذ ىف يف عيبلاف

 نم داسفلا هلخديف كاردلا لبق اهداصح ىنعم ىلع اهكاردا لبق راغلا

 قيرط نم داسفلا هلخديف بئاغ هنأ الا اكردم ناك امو ابرلا قيرط
 ةماتملا هيف زئاج هلك تاضقتنملا نم ابرلا قيرط نم ال ةلاهجلاب ضقنلا

 هعدي نا طرتشا اذإ دسفي امنإو زاج ضقني مل ام لوقلا ضعب يف لحلاو

 لضفلاب قدصت ماملا تقو ىلإ دصحتسي ىتح هكرت نإو كردي نأ ىلإ
 نوكي نأ الا دساف كلذ عيمج يف عيبلا ىليل يبا نبا لاقو . ةرمثلا ىلع

 ىلإ هعدي نأ طرتشا نأو هعيب زوجي هناف هضعب رمحا وأ رفصا دق رمت

 ىليل يبا نبا لوقب ذخا انا يراوحلا وبا لاق . زئاج وهف فورعم تقو
 يراوحلا وبا لاق دساف وهف اتقو ولو هعدي نأ طرتشا اذإ هفينح وبا لاقو

 طرش هيف نكي مل نإو طرش هيف ناك اذإ . دساف وهف ديزي ناك ام

 ناو عيبلا ضقنو يرتشملا ىلع نمثلا در ءاش نأ رايخلاب عئابلاف دارم
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 طرتشا اذإ تباث وهف هارتشا مم هتدايز تمت دق تناكو ناو . هل متا ءاش

 ناك هعطق عئابلا بلطو اعيب ناكو انقو هيلع طرتشي مل نإو تقو هيلع

 نم لاقو اذه ليق دقو هريغ نمو يرتشملا ىلع هخسن يفو كلذ هل
 اذهف كردت ىتح اهكرتي نأ طرش ىلع اهكارد لبق هرمث ىرتشا اذإ لاق
 كردت مل هرمث عاب ناو همماتم هيف زوجي الو دساف عيبو دساف طرشا

 رايخلا كلذ ىف عئابلاف تداز ىتح اهكرتف هنيح نم اهعطقي نأ ىلع

 هرجاب عئابلا لام يف اهكرت ناف . هضقن ءاش نإو كلذ متا ءاش ناف

 . هتيزر هلو زوجي ال دساف عيبلا لاق نم لاقف . كردت ىتح كلذ هل متأو

 يرتشملا وأ عئابلا هضقن ءاش ناو كلذ متأ ءاش نا ضقتنم لاق نم لاقو
 هعطق طرتشا هنأ الا هعطقي نا طرتشا ناو زئاج عيبلا لاق نم لاقو

 نارايخلاب عئابلاف ةرمثلا تداز ناف فورعم لجأ ىلإ فورعم تقو ىلإ
 كارد نود طرشلا ناك نأ كلذكو . هضقن ءاش نإو كلذ مت ءاش

 زوجي الو دساف كلذف هرمثلا هيف كردت نوكي ام هطرش ناك نإو هرمنلا

 . همماتم هيف

 كلذ هايشاو بنعلاو حنرت الاو نيتلا نم ةرمث انطأ نمو : ةلأسم
 . هعيب دساف كلذف هنيح نم هعطق طرتشي ي مل و ءارشلا دعب دازف

 راثلا عيب نم ناك ام هنأ يعم هللا همحر ديعس وبا لاق : ةلأسم

 قيرط نم داسفلا هلخديف كاردلا دعب اهداصح ىنعم ىلع اهكارد لبق

 ضقنلا قيرط نم داسفلا هلخديف بئاغ هنأ الا اكردم ناك امو ابرلا

 همماتملا هيف زئاج هلك تاضقتنملا نم ناك امو ابرلا قيرط نم ال ةلاهجلاب

 . زاج ضقتني مل ام لوقلا ضعب يفو لحلاو
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 نيلجرلا نعو ديعس يبا باوج نم هفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اضرق مهاردلا ينطملا عفديف عيبلا دقعي مل و كردت مل هلخنلا رمث ناعطقي

 حلصي له تلق اعفارتو ءانطلا ىلع اقفتا لخنلا تكردا اذاف ةعيدو وأ

 ىل نبي مل انطملل عطق ريغ نم هولعف ناف اذه ينبجعي ال لاق كلذ
 عجر شحوف لالحلا يف امإو هتزاجا مكحلا يف توجرو داسف كلذ يف

 . عرشلا نايب باتك ىلإ
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 رشع يناثلا بابلا

 اهفرخو هرمنلاب ضايقلاو بنعلاو لخنلا ءانط يف

 اهينطي نأ ءعينطملل زوجي له ةلخن لجر نم ءانطا لجر نع لأسو

 بحاص يارب الا زوجي ال هنأ انباحصا نم عمسا تنك دق لاق هريغ

 ديعس ييا نع رثالا يف تدجو ينأ مث كلذ يف رظنأ تنكو ةلخنلا
 بحاص دارأ نإ الا ةلخنلا بحاص رواشي نأ هيلع سيلو كلذ هل نأ

 . ملعأ هللاو كلذ هلف هعفشلاب اهيف دري نأ هلخنلا

 دق الخن لجر نم انطأ لجر نع ديعس وبا لأسو : ةلأسم
 يف اتناكا لجرلا كش مث نيتخضفم ريغ ناتلخن لخنلا يفو تخضفأ
 ىتح تباث هنأ مكحلا يف لاق ضقتني مأ ءانطلا تبثيا انوكت مل وأ ءانطلا

 ناتلخنلا انوكي لهف تلق . لاق كلذ نكما اذإ هيف اتلخد امهنا ملعي

 ملع اذاف لاق . ال ما هفصلا هذهب امهلكا هل زوجيو انطلا يف نيتلخاد

 لاح ىلع ناتلطاب امهف امهانط زوجي الام لاح يف تناك هقفصلا نا

 كلذ لالح هدنع المتحا نأو امهلكا هل سيلو . الخدت مل وأ اتلخد
 دعب امهبر نم كلذ لالح هدنع المتحا نإو امهكاردا دعب امهبر نم

 لمتحي ببسب هل اتراص دق امهنإ افرعو هوجولا نم هجوب امهكاردا
 لبق تعقو هقفصلا نا ملع ناف هل تلق هجولا اذه نم هل زاج هلالح

 ناضقني ما هلك ضقتني ءانطلا اذه نوكي ام لخنلا دنع امهت رمتو اهكارد

 . امهئاش نأ

 ليقو هلطاب اهلك ةقفصلا نإ ليق دقف هقفصلا ةلمج يف اتناك اذاف لاق
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 نمثلا لخنلا ةلمج نم كردي مل ام لطبيو زئاج وهف اكردم ناك امنإ
 دق لاق . اهترمث ردقب ارمت وأ مهارد اهتميق هيلع دريف هل تلق . هتميقب

 . اهترمن رادقمب ليق

 لام نع هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 داراف هريغو ضرف لخن لثم كردت مل هرتكاو تكردا دق مادق لخن هيف

 ىقابلا كردا اذاف هلك لاملا نمثب كردا ام هنم ىنطي نا لاملا بحاص

 زوجيا تكردا اذاف اهايأ هبهو وأ اهذخا يتلا مهاردلاب هلك هايا هانطأ

 رخؤيو . هنمثب كردا ام هنيطي لب كلذ زوجي الف باوجلا . ال ما كلذ

 لقاب كردملا هانطا نا كلذكو . ملعأ هللاو هايا هنيطيو هكارد ىلإ يقابلا

 همهارد ذخاو هنمثب كردملا هانطاو كردا اذإ يقابلا هنيطي نأ ىلع هنمت نم

 كلذ زوجيا اهذخا يتلا مهاردلاب هانطا كردا اذإ امهنيب همزلاو اهلك

 ىلإ يابلا رخأو هنمثب كردا ام هانطا اذإ زئاج معنف باوجلا . ال .مأ

 . ملعأ هللاو هانطاو هكاردا

 يرشوبو جان نم اهيف نوكي لخنلا نع دمحم وبا لئسو : ةلأسم

 نم كلذ هبشا امو . ىشورع ودازا اهيفو مادقلا نم كلذ هبشا امو
 لق الاف رثكالا اهنم نيبت اذإ لاق . اهؤانط كلذ نوكي فيك ريخاوملا

 . انطلا زاجو هل عبت

 هل لخن ةرمث عيبي نأ ديري لجرلل هيف هليحلا لحتال اممو : ةلأسم
 دارأو اهناولأب تفرعو اهميداقم كردا دقو اهناولأب تفرع الو كردت مل

 اهميداقم يهو تالخن ثالث ةرمت هعابف كلذ يف هليحلا عئابلاو يرتشملا
 ةيقابلا هلخن ةرمث هل بهوو لقا وأ امهرد نيثالث يوست امنإو مهرد فلأب
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 ع هللا لوسر ىهن دقو اهناولأب فرعت مل ارضخ ةلخن ةئام ةرمث يهو

 عيبي الو هليحلا هذه لحتال وأ وهزتو كردت ىتح لخنلا رامث عيب نع
 ىلع مارح كلذ بوبحم نب دمحم لاقو ةفصلا هذه ىلع ةرمثلا هذه

 ةرمث رخالل بهي نأ هسفن بطت نكت مل عئابلا نال يرتشملاو عئابلا
 هسفن بيطت يرتشملا ناك الو نمثلا هرمثلا نم هافوا ام الولو هلخن ةئام

 امهرد نيثالث يوست امنإو تالخن ثالث ةرمثب مهرد فلأ هيطعي نأ
 ىهن نم ىلع هليحلاب كلذ امهل لحي الف رمثلا هذه نم هل بهو امب الا

 . دل هللا لوسر هنع

 طرتشي ءارضخ يهو لجر نم هل لخن ةرمن عاب نمو : ةلأسم
 سفن تباطو كردت ىتح اهسبح يرتشملل ادب مت كلذ هموي نم اهعطق

 عيبلا اذهب اديري مل اذإ زئاجف هلخن ىلع ةرمثلا هذه عدي نأ هل عئابلا

 . كلذب املكتو امهنيب هليحلا

 جرفم نب دمحا خيشلا باوج نم باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم
 ينطي نأ لاملا بحاص داراف هريغو ضرف لخن هيف لام نعو هللا همح ر

 يتلا مهار دلاب هايا هانطا ىقابلا كردا اذاف هلك لاملا نمثب كردا ام هنم

 الف باوجلا . ال مأ كلذ زوجيا تكردا اذإ هرمثلا هبهو وأ هنم اهذخا

 هنيطيف هكاردا ىلإ يقابلا رخؤيو هنمثب كردا ام هينطي لب كلذ زوجي
 هينطي نأ ىلع هنمث نم لقاب كردملا هانطا نأ كلذكو ملعأ هللاو هايا
 همذلا و كلذب هلام انط مهارد ذخاو هنمثب كردملا هانطا و كردا اذإ ىقابلا

 . ال مأ كلذ زوبيا اهذخا يتلا مهاردلاب هانطا كردا اذإ امهنيب

 هانطاو هكارد ىلإ يقابلا رخاو هنمثب كردا ام هانطا اذإ زئاج معنف باوجلا

 . ملعأ هللاو
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 ديب دي بحلاب لخنلا ءانطو يراوحلا يبا باوج نم : ةلأسم
 زئاج كلذ لاق دغلاب هنم ضبقو مويلا اذه هانطا ناف هل تلق زئاج

 نمو اذهب اذه هل لوقيو بحلا هيلا عفدي ىتح لخنلاب ضرعتي ال نكلو
 نم هريغو بحلاب انطلا نوكي امنيو كلذ زوجي ال لاق نم لاقو هريغ
 امنإ انطلا يف ضبقلا نال ميلستلاو انطلا نوكي اعم ماعطلا نم لوكأملا

 مل و انطلا ىلع عيبلا عقو ىتمف ديلاب ديلا وه كلذو عيبلاو ميلستلا وه
 تعقو اذاف هبجاولا انطلا ضبق نال ديب ذي ىلع عقو دقف عيبلا عم ملسي

 ىتم هنأ هتجح نم لوقلا اذه لعلو كلذ زوجي ام ريغ ىلع هبجاولا
 الو لخنلا ىنطملا ضبقي الو اعيب يمسي الف لطاب ىلع عقاو عيبلا ناك
 . كلذ ىلع امهتمماتم و انطلا نمب ىنطملا ضبق انهاه عيبلا امنإو اهب ضرعي

 لجر نم ىنطأ لجر نعو يراوحلا يبا ٬باوج نمو : ةلأسم
 صوخلاف هيف افلتخا اذإ لخنلا صوخب ىلوا نم ىمسم نمثب الخن
 عقو اذاف . هنيعب افورعم اصوخ ىنطملا طرتشي نأ الا لخنلا بحاصل

 ىلع طرشلا عقو ناو . طرشلا تبث هنيعب فورعم ءيش ىلع طرشلا

 نأ ضقتنم انطلاو لطاب طرشلاف لخنلا بحاص هفرعي ال لوهجم ءىش

 صوخلا لخنلا بحاص طرتشي نأ الا كلذ هل ناك . امهدحا هضقن
 اذإ لوهجم وأ فورعم ءيش ىلع طرشلا ناك مات ءانطلاو مات طرشلاف

 هئانثتس ال ىنعم ال نال معن هريغ لاق . لخنلا بحاصل طرشلا ناك

 . طق عيب هيلع عقي مل لصالا يف هل وه ام

 اهرصباو هلخن ءينطا لجر نعو رخا هل باوج نمو : ةلاسم
 وأ اسرخ وأ اجلغ اهيف دجو اهفرخي نإ داراو اهعلط املف ضرالا نم
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 بيع اهب نكي مل ولو كلذ كردا اذإ ةعجر امهدحال نوكي له ةموصو
 هنأ مدعي جلغلاو سرخلا اذه ناك اذإف . ضرألا نم اهارصبا امهنا الا
 كلذ دارأ امهيإلو هضقناو دارأ نأ ضقتنم ءانطلا اذهف ءانطلا لبق ناك

 امإو . مات ءانطلاف ءانطلا دعب نم ثدح امنإ ناك نأف ضقنلا هل ناك

 نكمي ناك نإو بيع وهف ضرألا نم كلذ فرعيال ناك ناف ةموصولا
 هلوق لبقي الو ءينطملا ىلع تباث كلذف ضرألا نم كلذ فرعي نأ
 اذإف جلغلاو سرخلا امإ هريغ لاق . هموصولا فرعي مل هنأ ركنا اذإ

 هنيمي عم ينطملا لوق لوقلاو مات ءانطلاف ءانطلا دعب هثودح نكمي ناك
 بيع وهف نكمي ال ناك نإو ءانطلا لبق هكلم يف ناك كلذ نأ ملعي ام

 لوق لوقلاف نكمي مل وأ ضرألا نم اهتفرعم نكما اذإف هموصولا امإو
 هريغ لاق . اهب فراع هنأ انطلا دنع رقي نأ الا اهرظني مل هنأ ءينطملا

 هموصولا امإ يحرضلا يولهبلا رقصلا نب مساقلا وبا خيشلا ظفحو
 ثدحي امم سرخلاو جلغلاو شاشخلا امإو ينطملاا دنع ثدحيال امم يهف

 وهو هتلخن لجر ىنط اذإ هنأ هللا همحر رمع يبا نع ظفحو ىنطملا دنع

 اقوحس اهعدج دجوف هنع رتتسم بئاغ اهعذجو اهلامح الا رظني ال
 نوملسملا لاق دقف ةقشمو ىنطملا ىلع ررض كلذ نابو ششخب اركاذ وأ

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هعجرلا ىنطملل نأ

 فرعت نأ اهوهزو وهزت ىتح هلخنلا ءانط لحي الو : ةلأسم
 رسكنا اذإ هلخنلا ةرمثلل ءانطلا تاقوا نم بجت ام لضفاو اهناولاب

 لضفاو اهناولاب تفرع اذإ ضعب لاق دقو . فشحي مل و بطرأ وأ قذعلا
 افورعم فقوزعلا رثكا ناك اذإ ضعب لاقو . ءانطلا تاقوا نم بجع ام
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 ام نيح نم عطق اذإ زئاجف لخنلا هرمث عيب اماو هلخنلا سنج نوكي

 هعيب لحب الو باودلاو سانلل رضحخالا رسبلا و لالخلا لكأ لمل يرتشي

 . ديزي ىتح هلخنلا يف كرتلا ىلع

 هعيبف زوملا امإو هعيب زاج بنعلا دوسا اذإ بوبحم لاقو : ةلأسم

 ءاملا هيف جردا اذإ ضيبالا بنعلاو هيف ىتلا هجالفا تفتخا اذإ زئاج

 نطب ءيج يذلا قبنلاو ءاملا هيف ج رد اذإ اومالاو ضماحن سيل راصو

 خوخلاو ابنالا كلذكو هذخاي هتعاسب رضاحلا هعيب زوجيف نطب دعب
 يف ضعب لاقو يرتشملل وهف كردي مل امو كردا ام عئابلا هنم ذخاي
 . ملعأ هللاو هنم خاخشلا بهذ اذإ هكإارد نوميللا

 هل الخن لجر ىلع مزج لجر نعو يداوحلا يبا نعو : ةلأسم

 هعسي له هنع تكس و هيرجا هرشعب هذه ىتلخن كيلع تمزج دق لاقو
 ذخأي نا هل تفصو ام ىلعف . ايضارت اذإ ةيرجا هرشع هنم ذخأي نأ

 مزاجلل زوجي ال ءيش اذهو رمثلا نم لخنلا نم ءاج ام لثم الا هنم

 ةلخن ةرمت لثم ارمت الا لخنلا رمتلا بحاصل سيلو هيلع موزجملل الو
 هنأ ىري ام هنم ذخا رمتلا نم اهنم بيصأ مك افرعي مل و رمتلا كله ناف

 بحاصل نكي مل هفاب لخنلا تبهذ ناو كلذ يف ناللاحتيو هقح نود

 . هرمثم ريغ وأ ةرمثم لخنلاو مزجلا كلذ ناك ءيش لخنلا

 مهرد فلأب لخن ةرمث الجر ىنطا لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 بلطو نزولا دنع افلتخاف سدس وأ نمث ةصح هرمثلا كلت يف ىنطمللو
 ضقن الاو اهنم هتصح عفري نأ يرتشملا بلطو اهلك فلألا ضبق عئابلا
 هتصح ذخأي نإ عئابلا متأ اذإ هنأ يعم لاق كلذ يف مكحلا ام عيبلا
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 . عيبلا ضقتنا الاو مهرد فلالا نم

 دقف هذه ىتلخن تكردا نأ لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم
 اذإ هذه يتلخن كتينطا دق لاق وأ امهرد اذكو اذكب اهايا كتينطا

 نا ليق هنأ تحضفأ الو كردت مل دعب يهو تضاق اذإ وأ تكردأ

 نم لاقو . انطلاو عيبلا عقو تكردا ام ىتم هناف مات ءانطو عيب كلذ

 تلق اذه وحنو هرمثلا كارد لبق عقو طرشلا نال عقي ال كلذ نأ لاق

 نا اهلعل هنال كلذ زوج ال هنأ كردت موي يتلخن كتينطا دق لاق ناف

 هتجوز قلط ول هلوقب اههبش و هلوأ ءانطلا طرش عقيو راهنلا رخا كردت
 مرحت اهنإ هلوا اهئطو ناك دقو راهنلا رخأ نالف مدقف نالف مدقي موي

 نمف نالف مدقي نأ ىلإ اهأطي نأ هلف نالف مدق ىتم اهقلط ناف . هيلع

 لوأ يف اهئطو ولو . قالطلا اهيلع عقوو اهئطو هل زوجن الف مدقي نيح

 . قالط اهيلع عقي مل راهنلا رخآ يف نالف ءاجو راهنلا
 لاقف 6هيجح اهيف ةلخن لجر ءانطا نأ تيارأ تلق : ةلأسم

 مل و هلخنلا كتينطا امنا ىنطملا لاقو هبجحلا عم هلخنلا تينطا ءينطملا
 نكي مل و هلخنلا كتينطا لاق نأف ىنطملا لوق لوقلاف لاق هبجحلا كنطا
 لاحل هلخنلا دهشت اهانجرخا الو ءانطلا يف اهانلخدا الو ركذ ةبجحلل
 . ضقتنا اقفتي مل اذإ لاق هبجحلا

 هلاهجلا اعداو كلذ ضقتني نأ بلط م الخن انط نمو : ةلأسم

 هلاهجلاب كلذ هل له ءانطلا دنع هيلع فقي مل هنأ لخنلا قوذع لخاد يف
 رهاظ نم رهظ ام نع اريغتم جرخي مل اذإ هنأ ءانطلا يف جرخي هنأ يعمف

 زاج هيمسي هنطابلا لهأ ےخعب ه ني رقل ( ١ ) ١
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 مل امف كلذ ةفرعم ىلإ هب غلبي ارظن قوذعلا رهاظ رظن دقو قوذعلا
 قوذعلا لخاد ىنطملا شتفي مل ناف هل تلق تباث وهف رييغت هيف غلبي

 يف دجو مث بيعلا هيف ثدحي ام رادقمب مايأ دعب الا هانطا ام نيح يف
 م

 جرخي يعم لاق . كلذ ثودح نكما اذإ انطلا همزلي له رييغتلا اهلخاد

 ضعب فرخ ناف هل تلق ءانطلا لبق ناك هنأ حصي ملام هتوبث يناعم

 ملعي مل و لخنلا كلذب يضرف رييغتلا اهيف دجوف ءانطلا نيح يف لخنلا
 ضقني نأ داراف قوذعلا لخاد نم اهلك هبئاع يه اذاف رظنف ًابيع اهيف نأ
 هضعب يف تبثيو ةلمج ءانطلا ناك اذإ هنأ يعم لاق كلذ له هلك ءانطلا

 يضر يذلا هيلع تبني الو هل تلق . هلك هدري نا هل ناك هب دري بيع

 يدنع هيلع تبثي الف دحاو ينعم وه بيعلا ناك اذإ هنأ يعم لاق . هب

 بيعلا ناك ناف هل تلق كلذ هاضر هيلع تبثي الو عيمجلا در هلو

 يعم لاق يقابلا در هلو هب يضر ام هيلع تبني له نوللا يف نافلتخم
 ضعب يف ناكو ةقرفتم وأ هفلتخم ءايشا يف ةقفص ءارشلا ناك اذإ ليق هنأ

 هنأ نمثلا نم ةميقلاب كلذ در يرتشملا داراف هب دري امم بيع كلذ

 ءاش نا لاق نم لاقو . ةميقلاب كلذ هل لاق نم لاقف كلذ يف فلتخم

 تلق . بيعلا شرإ هنع طحيو هلك هب كسمت ءاش نأو هلك عيبلا در
 متيلل ابستحم هل ينطملا ناكو كلذ لاق نم لوق ىلع هدر دارأ اذراف هل

 يرجي مكحلا نا يعم لاق . ءاوس اذه يف هريغو ميتيلاف كلذ هل له

 الا فالتخالاو قافتالا ىنعم ىلع غلابلا ىلع يرجي ام لثمب متيلا ىلع

 تلق . مكحلا ىلإ عجر اذإ متيلل رظنلا يف داهتجالا مكاحلل يغبني هنأ

 نع حرطيو هتابثا هل له حلصا ميتيلل عيبلا تابثا مكاحلا ىأر ناف هل

 . يدنع اذكه لاق . بيعلا شرا يرتشملا
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 ج رفم نب دمحأ خيشلا نع هيشاحلا نم هفاضملا هدايزلا نم : ةلأسم

 نع فقوو غلب اذإ ملظعلاو تقلاو ركسلا عيب امإو هللا همحر دادم

 تباث وهف هتفرعمب فرتعاو هب طاحاو هرظنو يرتشملا هلخدف هدايزلا

 عبب لثم ررغلا نم وه سيلو هفرعملاب هفارتعا دعب هل ةعجر الو زئاج
 اذإ امإو . ملعا هللاو رهاظ اذهو ضرالا يف ضماغ رزجلا نال رزجلا

 ىعدا مت هارتشا يذلا هتفرعمب ملظعلاو تقلاو ركسلا يرتشملا فرعي مل

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ملعأ هللاو هنيمي عم هلوق لوقلاف هلاهجلا

 ىنطملا امأو ركب يبا نب دمحم نب دمحأ ركب يبا نع : ةلأسم
 . ال مأ كلذ همزليا تلق صخلا اهنم رسك اهداصح دارأ املف لخنلل
 مل ام مثالا نم ملاس وهو نومضم لاومالا يف اطخلا نأ تفرع دقف
 . ملعأ هللا و كلذل دمعتي

 ىمسم بجحب هلخن قوذع ءانطا نمعو يداوخحلا يبا نع : ةلأسم
 زاج ارضاح بحلا ناك اذاف مهاردب نوكي ىتح وأ كلذ زوجي له
 . هرظن بحلاب انطلا كلذ زجي مل ارضاح بحلا نكي مل نإو ءانطلا كلذ

 لخن ةعطق يف خضفلا رهظا اذإ ليق دق هللادبع وبا لاقو : ةلأسم

 اهؤانط زوجيف اهتعامج يف رهظي مل نإو اهتماع يف رهظا اذإ اهؤانط زاج
 نع هلاس هنأ هللادبع يبا توم دعب هساير نب دمحم ينربخاو . اهلك

 هل لاقف كلذ هل له ضقنلا ءينطملا بلط ناف هل لاقو هلأسملا هذه

 ريغ رسفي مل و هانط زاج ام ءانط تبثيو اهنم هانط زوجي ال ام ضقن
 . اذه

 اهناولاب فرعت مل رثكا وأ هلخن هيف ناك اذإ طئاحلا نعو : ةلأسم
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 ناك اذإ لاق . كلذ هل له ضقنلا امهدحا بلط نإو اهؤانط زوجي له

 امهدحا بلط نأ ضقتني الو اهءانط زاج هرمحلاو هرقصلا اهيف بلاغلا

 نع ن هللا لوسر ىهن هللادبع وبا لاق عئابلل نوكت ةرمثلاو . كلذ

 . اوهزت ىتح لخنلا رامث عيب

 نأ داراف الام مرتخم لجرلاو لجر ىلع نيد هل لجر نعو : ةلأسم

 هنم هنأ هفرع اذإ كلذ هل لحي الف . ال ما لحيا لاملا كلذ نم هيفوي

 . ملعأ هللاو

 نوكت نمل اهناولاب تفرع دق ةرمث اهيف ةلخن لجر عاب اذإو : ةلأسم
 . عئابلل هرمثلاف هرمثلا

 دوسا اذإ بوبحم نب دمحم لاقو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 اهضعب الحا اذإ ةبنعلا ءانط كلذكو ءايضلا نمو هعيب زاج بنعلا
 هزجي مل نم مهنمو هزاجا نم مهنم مهنيب فالتخا هيفف ضماح اهضعبو

 ةبنعلا لامح رظتني ىتح لاقو كلذ نورخا لاقو . لكلا ولحي ىتح لاقو
 هلل دمحلا بوبحم نب دمحم ىضاقلا لوقي ام اذه همالك نمو . هلك

 دمحم ىلع هللا ىلصو ماعنالا غبسمو ماهوالا ملاعو مالسالا عراش يذلا
 عابتاو هللا مكحب ىضرلاو هللا ىوقتب هللا دابع مكيبح وأ مالسلا هيلغ

 دهع دق هللا نأ نيملسملا رشاعم اي اوملعا ممت . دل هللا لوسر ةنس

 اهكرتن نأ مكلو انل سيل ادودح مكلو انل دحو ًادوهع مكيلاو انيلا

 هللا بجوأ اممو الافس اهنع طبهي الو الاغيا اهيف اوملعت الو . الالض

 ام كرتو هب رمأ امب لمعلاو هع هللا لوسر ةنس عابتا مكيلعو انيلع

 كاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتا اموؤث لئاق نم زع لاقو . هنع ىهن
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 لثع هنع ىهن اممو . ه“إباقعلا ديدش هللا نأ هللا اوقتاو اوهتناف هنع
 امف ملعلا لها نم ليوأتلا لها لاقف كردت ىتح راثلا عابتا نع ىهن
 اوهزت ىتح لخنلا ةرمث عابت ال نأ اذه نم هلقع هللا لوسر هنع ىهن

 نوكيو هرمحلاو هرفصلا نم اهحالص اهيف رهظيو اهناولاب فرعت وأ
 نوعيابتي اسانا نا ينغلب دقو . كلذ لبق اهعيب لحي الو اهيلع بلاغلا

 ةيهزم ريغ يهو هذه انمايا يف لخنلا يف لخنلا نم هرمثلا هذه ىلع
 تدراف اهحالص اهصالخ رهظي الو . هرمحلاو هرفصلا اهيلع تبلغ الو
 اومدقي ال نأ مهرماو مهيلع مدقتاو كلذ يف لالحلا لهج نم فرعا نأ
 هوعيطاو هلوسرو هللا اوعيطاو هللا اوقتاف . هنع هلوسرو هللا مهاهن ام ىلع

 هرمثلا نوكت ىتح يرتشملاو عئابلا ىلع مارح اذهو نينمؤم متنك نا
 اوعيطاو هللا اوقتاف اهحالص روهظو اهترمحو اهترفص نم اهناولاب هفورعم
 ام مكب لزني نا لبق نم قاثيملا اوفواو نينمؤم متنك نإ هلوسرو هللا
 نم مهتلجأ يتلا هنتفلا نم قافالا لها نم مهريغو قارعلا لهأب لزنا

 وأ ةرمث عاب دحأ ىلع مكنم علطا نمف مهرارق نم مهتجرخاو مهرايد

 كلذ اوضقناف مكل تفصو ام ىلع اهعيب تقو لولح لبق نم اهارتشا
 لاق كم هللا لوسر نا ليق هناف هوركناو هيلع اومقناو هوريغو
 كرارش مكيلع هللا نطلسيل وأ ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نورمأتل»
 هرمأ ةفلاخم نم مكاياو هللا انافاع «مهل باجتسي الف مكرايخ اوعدي م

 مالسلاو ةع يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو هركم لولحو هرجز باكتراو
 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 ررغلا عيب نع ىهن كفع يبنلا نأ انغلب هللادبع وبا لاقو : ةلأسم
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 ةللادبع وبا لاقو اهنابإ لبق راجشالا عيب لاق ررغلا امو هللا لوسراي ليق

 امإو اذه لثمو ضرألا يف لصبلاو ضرالا يف وهو رزجلا عيب ررغلا
 هعاسلا كلت هجرخي نا ىلع جرتالا عيبو جرتالاو رهاظ هنال زئاجف لقبلا

 بنعلا لثمو بنعلا كلذكو امماتت اذإ ساب الف كلذ دعب هكرت ناف

 . ىقب ام هل بهيو

 كردم ءيش هيف امرك لجر دنع نم ينطي لجر نعو : ةلأسم

 زوجيال اذه لاق . اتباث نوكيو اذه زوجي له كردم ريغ ءيش هيفو

 ةكردم ريغ اهتلمجب همرك ماركلا يف ناك اذإ

 اوهزت نأ لبق نم لخن نم ةقيدح ةرمت انطا لجر نعو : ةلأسم

 هلصا نم دساف عيبلا لاق . اهكرت الو هرمثلا هذه عطق ط رتشي ل و

 ىتح اهكرت مث . هنيح نم اهعطق ءينطملا طرتشا نإو اعيمج امهيلع
 نم لاقو . كلذب سس اب الف ةقيدحلا بحاص سفن تخس و تكردا

 هارتشا ام دعب نم دازف ههابشاو جرتالاو بنعلاو نيتلا نم هرمت انطا

 لاب امف تلق . هعيب دساف كلذف هنيح نم هعطق طرتشي مل و يرتشملا

 ةلخنلا لاقف ارمت مث ابطر نوكتف ديزت مث تهزا دقو اهترمث انطت ةلخنلا

 . اهؤانط لح دقو هلخن هرمث لجر انطا نأ تيارأ تلق . رثالا اهيف ءاج
 بحاصل سيل لاقف ىتلخن نع كترمثت عطقا ةلخنلا بحاص هل لاقف

 مارصلا لاح يف ريصتو هلخنلا عبرتت ىتح كلذ ةلخنلا

 ةلخن ءينطي نمعو نئاهرلا باتك نم هفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 رتكا وأ لقا وأ نينتا وأ دحاو الا ركذلا علطي ل و مهارد ه رشعب اركذ

 امل بيطي ال لاق . ال مأ امهل كلذ امهل تبنيأ كلذ دعب علطي م م
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 عيبلا نمو هيلع ىهنلا عقو يذلا ررغلا عيب نم هنال اذه زوجي الو كلذ

 يف ليق دقو اريثك وأ اليلق هنم بيصي ام يردي ال هنال اضيا لوهجملا

 . امهتعيابم دعبركذلا ادبا ام بهوتسي هريغ

 دايز نع حلاص وبا ركذ فنصملا باتك نم هدايز هذه : ةلأسم ُ

 نع . اهعذبجب زوملا قوذع عيب زيجي ناك هنأ ناثع يبا نع هبوثم نب

 هب اعاريو لخنلا لثم هكارد يف نوكيأ مركلا نع هتلاسو ديعس يلا
 ةتوافتم نكت مل و ةدحاو ةرمثو ادحاو ًالمح اهلك هترمث تناك اذإ لخنلا
 مازلاف تلق . رارغ رخآلاو لوألا لمحلا نم جرخي اتوافت لمحلا يف
 اذه ريغ نيتلا نأ ليق هنأ يعم لاق . نيتلاف تلق كلذ ليق يعم لاق

 وهف حافتلاف هل تلق . كلذك هولعجي مل و ءيش دعب ائيش لمحي هنأو

 ةرم رظنلا يف لمحي يذلا رجشلا نم ناك ام هنأ يعم لاق نيتلا ةلزنمب

 اذإ كاردلا يف توافت ولو ماركلا لثم نوكي اذهو هب يعور هدحاو

 تلمح هنيت نأ ولو اولاق . لخنلا هب اعريو ءيش دعب ائيش هكارد ناك
 اذاف ناف هل تلق . كلذ ريغب اهيلع مكحا مل هدحاو ةرم يف هلك اهلمح

 ارخ اتسم اهلمح ناك ممت مايا ةعبس وأ مايا ةرشع يفاوت هلك اهلمح ناك

 لاق . مركلا ةلزنمب اذه نوكي هنأ هلوق نم ىنعملا ناكف ءيش دعب ائيش

 تقو يف ةدحاو ةبرض يف يدنع هلك لمحي ال نوكي دق مركلا نال

 جرخ ناف لاق ةدحاو ةرمث نوكت ال هردسلا نا ليق دقو لاق . دحاو

 كلذ هبشا لاق . هدحاو ةرمث هنأ رظنلا يف نوكيف ابداقتم اذه يف ءيش

 ءينطي هنأ يعم لاق زوجي له ةنيتانطا ناف تلق هب هبشلا هقحلو هانعم

 فعض ًال وهجم ناك نأ هنأ يعم لاق الوهجم ناك ناف تلق اهنم كردا ام

 هريغو رزجلاو رجشلا نم لوهجملا عيب نا لاق دقو ةلاهجلا قيرط نم
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 هلعجي ضعبو ةمماتملا هيف ه زوجت ال الوهجم هلعجي ضعبف هيف فلتخم هنأ

 كردت دق ةلخنلا نال هريغك اذه يف نوكي ال ردسلا لاق مم ابرلا ةلزنمب

 كردت مل دعب اهنإ ريغ هدايزلا يف اههبشي اهتحت نوكي امو اهنم هرسبلا
 كلذك وه بنعلا كلذكو ءيش دعب ءيشب يتاي هللا نم لضف كلذ امنإو
 ءايضلا باتك نم . هدايزلا يف توافتي هنال كلذ ريغ هناكف ردسلاو

 لام نم اهناف ةمئاج اهيلع تتا مث اهحالص ودب لبق هترمت عاب نمو

 ىلع اهعاب ناو . اهيف عببلا داسفلا اهنع لقتني م هكلم نال تفلت عئابلا

 نم تفلت ةفآب تفلت نأف احيحص عيبلا ناك اهب . رومأملا طورشلا

 تناك اذإ هلخنلا نا تدجوو . اهنع عئابلا كلم لاقتنال يرتشملا لام

 نأ هب درت بيع كلذ نأ اهترمث بصت يأ برهت وأ ثوهت وأ جلغت
 دمحم يبا نعف تعقوف هلخنلا علط اذإ ينطملا امأو . كلذ يرتشملا دارأ

 دق لاق نمو هنمضي سبايلا صوخلا امأو هلخنلا هنيمضت نع فقو هنأ

 نوكي الو ظفللا اذه تبثي الف ىنطملا ليقف مهرد ةئامب يلام تبنطا

 ليقف مهرد ةئامب انالف يلام تينطا دق لوقي نأ الا ءارشلا مكح همكح

 ظفللا ىلعف هرمثلا يف هدي لاخدا دعب اضقانت ناو . هيلع تبني هناف نالف

 ينطملا ىلع دريو هلاس تناك نأ اهذخأي اهبرل هرمنلاو تبني ال لوالا

 ةفورعم نوكت نأ الا اهتميق فلتملا يلعف تفلت دق تناك ناو هنم ذخا ام

 هيلعف اضقلا تقو يف ةميقلا ىلع ناقفتي وأ لثملا هلف نزولاو ليكلاب

 . ةميقلا

 بحاصو هلخن الجر ينطي نأ دارأ لجر نع لئسو : ةل اسم

 اماف لاق . ال ما مهمالعإ هيلع له ةرفرقم وأ هجلغم اهنإ ملعي هلخنلا

 ينبجعي كلذكو لامجلا ىنعم نم جراخ هنال بيع هنأ يدنعف دفرقلا
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 يتاي ام ىلع يتأي الو لخنلا كارد يف كردي ال بيع هنأل جلغلا يف
 اذإ ةلخنلا نأ ليقو . اذه ىلع بيع يدنع وهف ةحيحصلا لخنلا هيلإ

 . هرمنلاو لصألا يف هب دري بيع هنأ جلغت تناك

 دازف ههابشاو بنعلاو جرتالاو نيتلا نم ةرمت ءعينطأ نم لاقو : ةلأسم

 تلق . هعيب دساف كلذف هنيح نم هعطق طرتشي ب مل و هارتشا ام دعب نم

 . ارمت مث ابطر نوكيف ديزت مث تهذا دقو اهترمث انطت ةلخنلا لاب امف

 . رثالا اهيف ءاج دق هلخنلا لاق

 فرعي مل و يرتشا اذإ يرتشملا يف فلتخا دقو هريغ نمو : ةلأسم
 دق اميف كردا اذإ هنأ لاق نم لاقف قرس وأ بصغب دساف هنأ لصألا
 يف هيلع ءيش الو هنيعب ءيشلا دري امنأف ائيش هنم لغتسا دقو هارتشا

 هنال ءارشلا ببسب لغتسا امنإ يرتشملا نالو نامضلاب ةلغلا نال ةلغلا

 حص ثيح نم بصتغملاو قراسلا ىلع كردملا عجري امنإو بصتغمب سيل
 نمثلاب يرتشملا هيلع عجريو ةلغلاب بصتغملا هيلع عجري لاملا فلتا هنأ

 قحتسملا ذخا بصغلا حص اذإ لاق نم لاقو يرتشملل ةلغلا تبثيو
 هيلع فلتا هنال عئابلا ىلع يرتشملا كلذبو عجريو اهلغتسا نمم ةلغلا

 هنأ هل لاق نوكي نأ الا ةلغلاب هيلع عجري ال لاق نم لاقو . كلذ

 يف عئابلا ىلع نامض الف كلذ لقي مل اذإ امأو . هعيبب رمأ هنأ وأ هل
 دحاو ىلع سيلف ةلغلا امإو لصألا كردملا كردي لاق نم لاقو هلغلا

 نامض همزلي امنإو ةلغلا فلتي مل و لصألا فلتا امنإ عئابلا نال امهنم
 نم لصالا كردملا كردي امنإو نامضلا يرتشملا مزلي الو فلتا ام

 ةلغلا يف نامضلا نوكي نا ينبجعي اناو . كلذ ريغو ناويحلاو لوصالا

 يرتشملل نوكي نكلو هلغلا فلتا نم ىلع اقلعتم بضعلا حص اذإ
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 اذاف قحتسملل ىقب ام نوكيو فارش ببسب ذخا هنأل انعو قفنا ام
 قحتسا امب هيلع يرتشملا عجر هعيبب رما وأ هل كلذ نأ لاق عئابلا ناك

 . ملعأ هللاو كلذ نم هيلع

 هلخن ةرمثب هلخن ةرمث الجر ضياق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ةرمثلا تناك اذإ كلذ زوجي له ىرخألا نم ةرمث رثكا امهادحاو
 افقي مل امهنا ريغ نيترمثلاب نيفراع اناك ناف هل تلق معن لاق . ةكردم

 اذكه تريغت اهنا يردا مل كلذ دعب امهدحا لاقف ضايقلا نيح امهيلع

 نأ الا معن لاق ضقنلا هيف لخدي امم اذه له . ناصقنلا اهيف لخدو

 . عيبلا وأ ضايقلا دعب نم امماتتي

 فرخ وأ اهفرخف هلخن لجر نم انطا لجر نع هتلأس : ةلأسم
 ىلع ةحجح كلذ نوكي له هريغ لجرل ةلخنلاب رقا ىنطملا نأ مم اهنم

 نوكي ال لاق هذه يتلخن امنإو تطلغ ينا لاق اذإ ىنطملا رارقا ىنطملا

 اهب هل رقأ يذلا نالفل اهنأ ةنيب موقت نا الا ءينطملا ىلع ةجح كلذ

 همزلي له هرارقا ىلإ عجرو ىنطملا قدصي ىنطملا ناك ناف تلق . كلذ

 هانطا ام لثم هل همزلي هرارقا ىلإ عجر اذإ همزلي ال لاق هب هل رقا نمل

 . ةلخنلا نم ينطملا فرخ امب رقأ نمل ينطملا همزليو . هتميق وأ

 امأو وسعلا ينطملل امنإ لاق الجر انطا لجر نعو : ةلأسم
 هنأ ءاهقفلا نم لاق نم لاقف لخنلا ءانط اماو ينطملل سيلف قسعلا

 بلاغلا نوكي ىتح ءاهقفلا نم لاق نم لاقو اهناولأب تفرع اذإ زئاج
 رسكنا اذإ دح ىلإ ةلخنلا ريصت ىتح لاق نم لاقو . خضفلا هلخنلا ىلع

 ذخا ءار الا يأبو هانط زوجي مث قشحي ملو دسفي ملو رمتا اهنم قذعلا
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 رشع ثلاثلا بابلا
٠ 

 ءاملاب رارقإلا نم ءيشو هضايقو هعيبو ءاملا ءانط يف

 كلذ ماكحاو

 نأ هل سيلف ىمسم لجا لإ بح ءام الجر ءانطا لجر نعو

 . بحلا الا ذخأي

 لك ةنسلا ءام نم نيرثا لجر نم ينطي لجر نعو : ةلأسم
 مث هيلع رضحيو ءاملا ىلع ينطتسملاو ينطملا عرزيف مولعم ءيشب رئا
 وأ ةدايزلا دنع هعجرلا امهدحال له ناصقن وأ ةدايز ءاملا يف ثدحت
 هيف زوجي امم اذهف تفصو ام يلعف . اهدعب وأ هعارزلا لبقو ناصقنلا

 هرفاعملاو ناصقنلا هيلع كلذكو ينطمللو ينطتسملل هدايزلاو هلاهجلا
 ثدح جلفلا يف ثدح نوكي نأ الا ينطملا وهو لصالا بحاص ىلع
 ءانطلا ضقتنا كلذ يف افلتخا اذاف ءانطلا اذه دعب نيط وأ مده نم
 جلفلا اذه يف ثدح ام حالصب ماق ءاش نإ ىنطتسملل كلذ يف رايخلاو

 ام باسح هيلعو هحالصب موقي ام ىلع هبحاص ىلع ءاملا در ءاش نإو
 نيطلاف نيطلا يف افلتخا ناف ءاملل بحاص ىلع هدري نامزلا نم اقبيام اقس
 ىلع ءانطلا دنع اطراشت ناف ينطتسملا عم ثدح هنأ ملعي ىتح ميدق
 . ةلاهجلا هيف زوجت اذه نال تباث طرشلاف رفحلا

 اسباي جلفلا ناك اذإ ءاملا عيب نع اضيا ديعس وبا لئسو : ةلاسم

 ناك تبني . ال ءاملا عيب نا لاق نم لاق دقو لاق معن لاق زوجي له

 . لوهجم هنال اسباي وأ اميدق جلفلا
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 زوجي الو يرتشملل كلذ زوجي لاق ءاملا عيب نع لأسو : ةلأسم
 . عئابلل

 ةداب انطا نمعو رفعج نب دمحم نب رهزالا نع بسحا : ةلأسم
 لاقف اهب اقتسا اهقسا هل اولاقو بجلا مهاطعأف بج نم يرجي ءام

 . نيبرج ىلإ هدابلل ءانطلا داع ىتح اهب قتسي ملف كلذ ىلإ تجتحا اذإ

 هيلع كلذ نأ يدنعف كلذ هتقو كرتف فورعم مويل ءام ءانطا ناك ناف

 كلذكف دارأ ىتم ىقسي نأ ىلع فورعم مويل افورعم ءام ءانطا ناك ناف
 نمو كلذب ىلوأ وه ناك اذإ ملعأ هللاو مهنيب ناك يذلا ءانطلاب هلوه
 نم هداب هنم انطا امنإ ناك امماتي مل ناو امماتت نأ كلذو معن لاق هريغ
 لخدي هنال لوهجم كلذف اتقو الو ًارهش الو هفورعم ةنس ركذي مل ءام
 . هلقلاو هرئكلاو صخرلاو ألغلاو هلاهجلا ءاملا

 دقعب دعقب فورعم نم ءام ءانطا نم كلذكو هل تلق : ةلأسم

 نوكت هنأ ينبجعي لاق ءاملا بحاصل نوكي ام هب اقسف انطلا هيف تبني ال

 يدنع عقي ال ءاملا يف لثملا نال هرجالا ليبس ىلع ناك اذإ ةتميق هل

 . يقسي موي هتميق هل نوكت نأ ينبجعيو . فلتخيو

 ينطملا لاقف ءام لجر دنع نم ينطي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم
 ةروبخ هل اهامس دق ةيرق جلف نم ءاملا نم اذكو اذك كتينطا دق ىنطملل

 . اتباثو امات ءانط ءانطلا اذه نوكي له تلبق دق ىنطملا لاقف نالف ينب

 تباث دعقب ناكو ىنطملاو ينطملا دنع انطلا اذه افورعم ناك اذإ لاق
 هلخدي مل نأ دعقلا تباث هنأ اوجراف هفصلا هذه ىلعو يدنع ازئاج
 . هلاهج انعم
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 نسحلا يبا نع خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ناك اذإ افالتخا هيف ملعا سيل لاق فالتخا راهنالا ءام عيب يفف تلق
 افورعم ءام ناك اذإ ءام نم هل ناك امو رثأ نم رهنلا يف هل ءام عيبي

 ال زئاج مولعم نمثب مولعم رهن نم مولعم فورعم داو فورعم رودب
 ابا خيشلا نأ الا تبغيال لوهحم هيلع اعيابتم نوكي نأ الا افالخ ملعن

 باتك ىلإ عجر ملعأ هللاو الوهجم هؤانطو ءاملا ضايق لوقي ناك دمحم

 . عرشلا نايب
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 رشع عبارلا بابلا

 ءاملا عيب ف

 ةامسم ةروبخ قثغلا جلف نم ءام لجر نم ىرتشا لجر نعو

 نكلو ضقتنم عيبلا اذه ناف يرتشملا لاقأ ممت ارمت ءاملا نمث نم هاضقو
 اذه نوكي له تلق نمثلا نم كيلا رباو ءاملا نم ىل أربت نأ لوعي

 . زرحا اذإ تباث وهو هيطعلا ماقم موقي ناربلاف اعيمج امهيلع اتباث ناربلا

 الو معن لاق ارهش يراجلا ءاملا عيب هركي له لئسو : ةلأسم
 . هئارشب ساب

 كلذف ءاملا نم اهبرشب هفورعم اضرأ لجر اضيا عاب اذإو : ةلأسم
 لوقي نأ الا تاقادصلا يف الا اذه لثم زوجي الو عيبلا زوجي الو لوهجم

 ةفورعم ةليل وأ فورعم موي نم رودب فورعم جلف نم ءاملا نم اهبرشو
 رثا وأ ثلث وأ عبر وأ . هليل وأ موي سدس ءاملا نم اذكو اذك وهو

 هنال هعيب دسفي الو زئاج عيبلا اذهف هليل وأ موي نم رثا اذكو اذك نم

 . ءاملا عيب لطبلا اذه دسف ول

 ناو عرزلاو ءاملا عيبر وهركي ءاهقفلا انخايشا ناكو : ةلأسم
 . ضرالا هعم سيلو ءاملا مهدحا عيبي نوعيبي مويلا ءالؤه

 هل لاقف ةاقاسم رثاب رثا ءالا ضرق نع لئاس هلاسو : ةلأسم

 لاق لصأ نيرث ابا رثا هضياق لئاسلا هل لاق . ال لاق كلذ زوجي له
 . زئاج كلذ
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 هل ناك نمعو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع بسحا : ةلأسم

 كلذ هيلع تبثي له اهعابف هروبخ يا يف يردي ال جلف يف ءام رثا
 هللاو ةفرعملا دعب كلذ ىلع امماتتي نإ الا تبثي الو لوهجم عيب اذهف

 . ملعا

 نم جلفلا رسك اذإ ءاملل ءينطملاو بسحأ اميف هنعو : ةلأسم
 كلذ نال ءاملا بحاص كلذ مزليف ءاملا بحاص وأ ىنطملا مزلي نم هما

 ءىنطتسملا ىلع وهف نيطلا عطق اماو هيلصألا ءاملا بحاص ينعا هيلع

 ذخات الو هب كتبجا ام عيمج يف رظنا هليصألا بحاص ىلع افصلا عطقو

 . هللا ءاش نا باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم

 له هميلا جلف نع هتلأسو هللا همحر يراوحلا وبا نع : ةلأسم
 ءاملا عاب ناف هل تلق . لاملل عبت ءاملا نال ال لاق هؤارشو هعيب زوجي
 ضقتنا اوضقن ام ىتم هنأ الا زئاج هناف هدي يف يذلا لاملا هدي يف يذلا

 ضقتنا يرتشملا وأ عئابلا ضقن نأ كلذكو هل تلق جلفلا ضقن ام
 لضفلا ناك ناف ءاملا ءانط ردق ىلع ىقس ام ردقب يرتشملل بسحيو
 ردقب فوتسي مل يرتشملا ناك ناف هؤام الا عئابلل نكي مل يرتشملا عم

 . كلذ باسح ىلع يرتشملا ىلع عئابلا در ةئام

 . زوجي ال لاق رثاب رثا ءاملا ضرق نع هتلأس و هيشاحلا نم : ةلأسم

 نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم راثالا عيب يف : ةلأسم
 مأ همسق نوكيو ءارشلا اذه هل حصي هل رئب فصن لجرل عاب لجر

 همولعم دودحب نيمهس نم مهس وهو رئبلا مف فصن هل عاب اذإ لاق . ال

 نم اذه ريغ ىلع زوجي ال وأ زئاج عيبلا ناك يرتشملاو عئابلا اهفرعي
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 افلتخا ناف تلق لوهجم ريغ امولعم ناك اذإ عيبلا حصي امنإو تالوهجملا

 يرقب نم ىوقا كرقب نال يولد نم ربكا كولد تنأ عئابلا هل لاقف
 الا هتوبث دعب عيبلا ضقتني . ال ىعم لاق . ال ما امهنيب عيبلا ضقتني

 حصي فيك تلق ضقتنم وهف كلذ يف امهنيب ناك الوهجم اعيب نوكي نأ

 رجز وأ امولعم اتقو امهنم دحاو لك رجز اقفتا نا لاق امهيقس امهل

 . حصو كلذ زاج رئبلا نم بناج يف امهنم دحاو لك

 اهركذ رجرت رئب اهيف اضرأ هل عاب اذإ كلذكو رثألا نم : ةلأسم

 زرغو اهقمعو اهيقاوسو اهبصمو اهبونج عيمجب اهفصوو باتكلا يف
 عيبلا تبثي مل هفصلا هذه ىلع اهدحي . اذإ هناف اهريثكو اهليلقو اهئام

 نا هانعم ربدتيو كلذ ىف ف ف رظنيف قحتست ة امو رئبلا ىيف ف هلاهجلا ببسب

 . هللا ءاش

 ةئام نم عاب لجر يف تركذو رفعج نب عماج نمو : : ةلأسم
 يرتشملا تام مغ يبام نم تئش ام ذخ يرتشملل عئابلا لاقو ائيش

 ام تلق ا ىماتي ةثرو فلخو ائيش ءاملا نم ضبقي نأ بق ن نم

 اذاف يل تفصو ام ىلعف . هعاب يذلا ءاملا اذه يف عئابلا اذه لمعي

 دا نم فورعم موي نم ةئام نم هايإ هفرع دقو اتباث اعيب اذه ع اب
 مايا نم هعاب نا امإو . ةثرولل كيرش وهو تباث عيب اذهف فورعم
 ناك نأو مكحلا هيلع عقي ام هل دحي مل اذإ ضقتنم عيب اذهف هقرفتم
 عيبلاف هتايح يف ضبقي ناو هتثرول كلذ مت دقف هتايح يف ضبق دق

 نم لاقف كلذ يف نوملسملا فلتخا دقو ةيمستلا هيلع عقيال ضقتنم

 ضقتنملا نم ناك اذإ عئابلا توم كلذكو عيبلل تبثي يرتشملا توم لاق
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 عئابلل و ضقنلاو نم يرتشملاو عئابل ام هثرولل لاق نم لاقو . لوهجملاب

 . ملعأ هللاو مهفاف يرتشملا ىلع هل ام هثرولا ىلع

 مويب هل ىصوا وأ لجرل لجر رقأ اذإ ليقو ءايضلا نم : ةلأسم

 ريغ هل سيلو دحاو موي الا ءيش كلذ نم هل نكي مل رئبلا هذهو نم
 ىوطلا هذهو نم اموي اذكو اذك نم اموي يمسي ىتح مويلا كلذ

 اذه نم ائيش وأ نيموي وأ اموي هنم ىرتشا نأو هامس ام هل تبني مش

 مايا نم موي نم كلذب ىمسي ىتح ءيش هل نوكي الو كلذ تبني مل
 . هفورعم

 اهب ىقسو ءامو نم ةداب دعتقا انطتسا نمع تلأسو : ةلأسم
 نأ ملعاف ال ما مات هب دعقا ام دعاقلل له جلفلا سبي مت هللا ءاش ام
 ةداعقلا اذإ ىقب ام دعتقملا نع طحيو ضم ام باسح باسحلا ىف هل
 هلاهجلاو ملعا هللاو اذه الو اذه نم ال هللا لبق نم قأ ءيش اذهو ةرجا

 . هيف هلاح

 تناكو قحتست امب تعيب اذإ ىوطلا نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم

 . عيبلا يف ضرألا نوكت له اهحالص ىلع فقو ضرأ اهل
 ان ليف ا ق لخدي له يوطلا حلاصمل رجش اهل ناك نأ

 ىهف اهحالصل رتبلا هذه ىلع افقو . اهب ًاصوم ناك اذإ اهلاب ضرالاف
 اهيلع افقو رجشلاو ضرألا تناك رئبلا تلاز ام ثيحو فقو اهلاحب

 ضرألا تناك رئبلا تبرخ ناف رعبلاو رجشلاو ضرالا ينفت نأ لا
 . ملعأ هللا و ضرالا نم لصالا ع ابي الو اهحالص ىف
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 اذكو اذك عضوم نم هيوط هعاب ذا امإو ديعس يبا نع : ةلأسم

 ىتح رئبلاو ضرالا ىلع لمتشي مسا ىعم اذهف نافراع اهب امهو
 كلذك وهف اذكو اذك عضوم نم هرئب لاق ناك ناو عئابلا اهطرتشي

 فراعتلا يف كلذب دارأ اذإ ةغللا يف ضرالا ىلع لمتشي اذه نال يدنع

 تدرا امنإ عئابلا لاقف يرئب وأ يوط كلتعب دق هلوق يف اعزانت ناو امهنيب
 اهدحو ضرالا تدرا لاق ناو . ةجحلا كلذ يف هل ناك اهنيعب يوطلا

 ل كلذ هل يرتشملا لاق نا كلذكو . ةجح اذه يف يدنع نكي ل

 ليق دقف اهئام يفو يوطلا هذه يف ضقنلا امإو . هجح يدنع هل نكي

 يف رظني نا كلذ يف افلتخا نا بحن نحنو هريثك ءايشاب كلذ يف

 امهعضاوم ىف سانلا روما نم بلغ الا هيلع يرجي ام ىلع امهفالتخا

 ع رشلا نايب باتك ىلإ عجر كلذ يف امهيلع يرجيف

 ينطي مأ هلها نم دارا نم دارأ رثاد جلف نع تلأسو : ةلأسم

 ام ىلعف . هلعف نمل كلذ زوجيا جلفلا ضرأ نم اهحاسم ةروبخ هنم
 ضرالا نم اهحاسمو ةروبخلا هذه انط ىلع ةابجلا تعمتجا اذاف تفصو

 حالص كلذب داري ناك اذإ نأ كلذ زاج ام احيس ضرألا تناك ناف
 كلذكو اهلها يأرب الا كلذ زجي ل الوصأ ضرألا تناك ناو جلفلا
 هل ام ردقب دري جلفلا باحصا نم دحأ داراف الوصأ ناك اذإ جلفلا

 ةئام ينطي نا زجي مل هراجالا نم هيلع بجي ام ردقب يطعيو ءاملا نم
 . كلذ هل ناكو

 يف اوفلتخاو لوصالا يف كلذ زوجي ال لاق نم لاقو هريغ نمو
 . مومرلا يف كلذ
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 هنأ ىلع رثا لك هنسلا ءام نم نيرثا ءىنطي لجر نعو : ةلأسم
 . ثدحي مث هيلع رضخيو ءاملا ىلع ىنطملا عرزيف مولعم ءيشب

 هرسك اذإ اذهو رسكي رفظ ىلع يداو يف يرجي جلفلاو : ةلأسم

 ام ىلعف رفظلا لمع ينطملا طرشو ءام جلفلا اذهو نم ينطيف ليسلا

 رفظلا لمع ينطملا مزلي لهو ءانطلا اذه تبثي له تلق . يل تفصو
 لطبي طرشلا اذهف ينطملا ىلع زفظلا اذه لمع نادلبلا ةنس يف ناك اذإف

 ةنس ىلع وهو طرشلا هضقني الو هيلع وهف ينطملا ىلع ناك ناو ءانطلا
 ةنس ىلإ اعجر كلذ يف افلتخا اذإ انطملاو ىنطملا ىلع كلذ يف دلبلا لهأ

 تقولا كلذ يف هنال هئام حالص ىنطملا يلعف كلذ فرعي مل ناف دلبلا

 . هحالص هيلعف هؤام

 جلفلاو ءام هدنع نم انطا وأ الجر ضرقا لجر نعو : ةلأسم
 ذخا انا ضرقلا وأ انطلا بحاص لاقف كلذ دعب نم ربك مث ريغص

 . موي جلفلا رادقمب الا كيطعا ال ضرقملا لاقو . ةلمج هلك جلفلا

 اف كلذ يف يرت ام تلق ينتضرقا كتضرقا موي وا ينتينطا كتينطا
 ردقب هل نوكيو ضقتني انطلا نأ ءاملا لطبي ًاناصقن ءينطملا انطلا ام

 ةئام لثم . الا ضرقملل سيلف ضرقلا اماو . انطلا كلذ هنم ىقس ام

 . لثمي الثم وأ اليكب اليك

 ضرع مث احيحص ءءانط ءام هنم انطا نأ كلذكو تلقو : ةلأسم

 مث هحيحض ةرجا ةرقب هنم رجتا وأ ةعارزلا لطعف جرخو فوخ هل
 يف رذع هل له ءادلاب ةعارزلا تبهذ وأ ةعارزلا لطعف رمأ هل ضرع

 مم
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 انط اذإ اماف ءاملا انطو هرقبلا هرجا وأ هداعقلا هتباث وأ كلذ نم ءىش
 امو هيلع تباث وهف هفورعم ةمولعم رهشأ وأ ةنس احيحص مءانط ءاملا

 كلذ لطبي الف فوخ هل ضرع نا كلذكو ينطملا ىلعف ةفآ نم ناك

 . ءاملل ءانطلا هنع

 ماهس سانلاو نم ذخأي لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 اذهف تفصو ام ىلعف حبرب نيرخا اسانا اهينطيو اهركتحي ءانطب ءاملا

 . ءاملا ءانط ريخي نم لوق ىلع حبرلا هلو زئاج
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 رشع سماخلا بابلا
 لزانملا عيب يف

 هقوقحب وأ قحتسي ام عيمجب الزنم لجر ىلع عاب لجر نع لأسو
 عيبلا يف هلخاد نوكت له ةماز وأ هردس لثم ةرجش تيبلا يف ناكو

 قوسلا تاوذ نم تناك اذإ يرتشملا اهطرتشي ىتح عئابلل اهنإ يعم لاق
 تلق عئابلا اهطرتشي ىتح يرتشملل يهف اهقاس لمحت مل تناك ناو
 اهنمو . ريغصلا اهنمف ةفلتخم قوسلا نأ يعم لاق قاسلا دح امو هل

 تقحل قوسلا تاوذ نم اهنإ رظنلا يف تجرخ اذاف قوس اهلكو ريبكلا
 . اهمكحب تقحل كلذ نود رظنلا يف تجرخ ناو . اهمكح

 يرتشملا ىلع طرتشيو هتيب عيبي نميف هللا كمحر لوقت ام : ةلأسم
 اطرش اذه ناك عيبلا دقع عم طرشلا ناك اذإ لاق . هتايح هنكسي نأ

 لاقو هيف لخد يذلا طرشلاب ضقتنم عيبلا نأ لاق نم لاقو . الوهجم

 امماتتي نأ الا ىلإ بحا لوالا لوقلاو عيبلا تبثيو طرشلا لطبي لاق نم
 هعاب اذإ لاملا كلذكو . عيبلا ضقتناف الاو امهيلإ كلذف نكسلا ىلع

 نينس لاملا ةلك ام طرتشا نا امأو . اضيا كلذك وهف هتلكأم طرتشاو

 فالتخا اضيا كلذ يفف هفورعم نينس هنكس تيبلا كلذكو هفورعم

 هنا لاق نم لاقو طرشلاو عيبلا تبثي لوقلا رثكاو طرشلا عضومل

 . عيبلا ضقنتني

 . اهطرتشي الو ةرجش هيف الزنم يرتشي نمع هتلأسو : ةلأسم
 اهجارخا هيلعو عئابلل ةرجشلا ديعس وبا لاق عئابلا اهينثتسي الو يرتشملا
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 تاوذ نم تناك اذإ ضقتني هنا لاق نم لاقو . مات عيبلاو لزنملا نم

 . عئابلل اهلاحب ليقو قوسلا

 لزنملا كلذ زاوج هيلع طرتشاو الزنم عاب لجر نعو : ةلأسم
 لوهجم اذه لاق رئاجلا قيرطلا ىلإ ضرأ يف لزنملا زاوج طرتشاو هخسن
 . عيبلا ضقتنا فلتخا ناف

 ريغو هلوفقم لافقا اهيفو أراد يرتشا نم ديعس وبا لاقو : ةلأسم

 . يرتشملا اهطرتشي ىتح عئابلل اهنإ هلوفقم

 ملسو مهرد فلاب لجر نم اراد ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 . هيلع عجري هارا الف نمنلاب عئابلا ىلع يرتشملا عجريا يرتشملا دي

 تاذ اراد عاب لجر ن نع هللا كمحر تلأ اس هباوج اذهف ١ نيملسملا نم

 ضرألا بد نم ةيراعب يوك وأ هريغل ضرأ ىلع هحتفم باوبأ امل فرغ

 عئابلا لاقف كلذ بلطو ملع املف . هيراع اهنإ يرتشملا ملعي نكي و

 تئش ناو ذخف تئش ناف كلذ لقي مل وأ تيسن كتملعا نكا مل

 نكلو هضقنا الو عيبلا درأ تسل يرتشملا لاقف عيبلا ددراو كلام ذخف

 ناف ناورم يبا لوق اماف يوكلاو باوبالا شرا ينطعاو عيبلا كسما

 هلف هدري نا ءاش نإو ملعا وهف هيف ام ىلع عيبلا كسما يرتشملا ءاش

 كلذ ري ملو هيف ام ىلع مات عيبلا لاقف ميهاربا نب ملسم امأو . كلذ

 يورشلا يرتشملا طرتشا اذإ يورشلا يف ناورم وبا لاقو هيف عيبلا دري

 ناو در ءاش نأ كلذ الا سيلف عئابلا هريخف ط رتشي تي مل اذإو هط رش هلف
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 هيلع طرشو الزنم لجر ىلع عاب لجر نع لاسو : ةلاسم
 ليق هنا يعم لاق . ال ما امات اعيب اذه نوكي له ايح ماد ام هنكسم

 . هلوهجم هتايح نال اضاقتي اضقانت نأ عيبلا ضقتنيو لوهجم طرشلا نا

 طرشلاو عيبلا تبني ليقو طرشلا ضقنتنيو عيبلا تبثي ليق هنا يعمو

 انينس نكسلا يف طرشلا ناك ناف هل تلق . زوجي ال الطاب نكي مل ام

 . كلذ ليق دق هنأ يعم لاق . كلذ تبني له هفورعم

 ناك امف هريغو شخلا اهيفو رادلا عيبي يذلا يف ليقو : ةلأسم

 وهف اهيف احورطم ناك امو هيلع انبم ناك اذإ عيبلا نم وهف اهيف اتباث

 اراد لجرل ع اب لجر نعو هللادبع يبا نع دجوي اممو : ةلأسم

 هردسلا بلطو عئابلا تام ت يرتشملا الو عئابلا اهركذي ل ةردس اهيفو

 . ءارشلا يف تلخد نوكت نأ الا مهل يه .لاقف هتنرو

 يلعف تبثي تلق هتوم ىلإ هيف ىنكسل ا ط رتشي و اتيب عيبي نميف تلأس و

 . زئاج عيبلاو لطاب طرشلاو نا ليق دقف تفصو ام

 فيعض عيبلا نأ ضعب لاقو . هرمع يردي الو عئابلا توم ىلإ نكسلا

 . باوصلاب ملعا هللاو امهدحأ هضقن نأ ضقتنم عيب اذه نا لوقنو

 اهاركذي ةردس رادلا يفو اراد لجرل ع اب لجر نعو : ةلأسم

 ةثرول هردسلاف ٥هردسلا هتثرو بلطف عئابلا تام ش يرتشملا ال و عئابلا ال

 .ءهارش يف هردسلا لخدا ءارشلا موي يرتشملا نوكي نأ الا عئابلا
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 ال زنم ىرتشا نمو ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 عئابلل ال طرش اهيف رجي مل هلخن وأ هرجش هيفو هدودحو هقوقح عيمجت
 . ءارشلل اعبت تناك هقوقحب لاق اذاف يرتشملل الو

 ارارج اهيف دجوف اراد يرتشا يذلا امإو ديعس يبا نع : ةلأسم
 ةراجحلا امأو يرتشملا هطرتشي ىتح عيبلا هيلع عقي ال كلذف ًاسورخ وأ

 ضرألا طسو يف وه ام وأ اهوحن وأ اروفظ ضرالاب هقزال نكت مل اذاف
 ءانبللو حلصي امم رهاظ وه امم هلعل اروف حلصي امم رهاظ وه ام اماو

 رابكب سيل ناك امو يرتشملا هطرتشي ىتح عيبلا هيلع عقي ال كلذف

 يف دجو امو عئابلا هطرتشي ىتح عيبلل عبت كلذف لامعتسالل حلصي

 وهف ضرالا تاوذ نم كلذ ريغ وأ ديدح وأ رفص نم ضرألا لخاد

 ملعلا دعب عيبلا يف طرتشي ىتح هل ناك نمل هماكحاو عيبلا نم جراخ
 يدنع اذهف عئابلل وهف اذهو نم اهنم جرخ ام نأ ىلع هنم اهارتشا نأو
 . امهيلا كلذف كلذ ىلع امماتت ناو امهدحا وأ هاضقن نأ ضقتنم عيب

 فالتخا رئبلا يف نأ يعمف رادلا يف ف يتل رئبلاو هنمو : ةلأسم

 اهنا يعمو ةرامع اهنال يرتشملا اهطرتشي رتشي ىتح عئابلل اهنإ لاق نم لاقف
 رادلل هب دارملاو رادلا تاوذ نم اهنال عئابلا اهطرتشي ىتح يرتشملل ليق

 ال هنال هللا ءاش نا نسح لوقلا اذهو رادلا يفو رادلا نم رتبلا امنإو

 رادلا عيب يهف رادلا نم يه امنإو ادبا رادلا نم رئبلا جرخي نا عيطتسي

 لجر نع هيلا بتك نم ىلا ديعس يبال باوج نمو . لزنمللو تيبللو
 نالفل قحتست امب يراد تعب دق ينا اودهشا لاقف اراد لجرل ع اب

 نوكت تلق ديدحو بشخ لافقاو تويبلا ىلع هبكرم باوبا رادلا يفو
 ركذ اهل رحي ملو عيبلا يف ةلخادو رادلا يف هتباث لافقالاو . باوبألا
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 هتباثلا لافقالاو تويبلاو رادلا ىلع هقلغملا هبكرملا باوبالا اماف مهنيب

 اهئانب نم ءيش مدهب الا اهعضا وم نم اهجارخا عيطتسي ال يتلا

 نم بهذيو ءيجي ناك اماماو . تيبلل عبت يدنع كلذف اهتالامعو

 نم ج رخ يذلا ديدحلا كلذكو هرامع مده ريغ نم بشخلا لافقا

 امو عئابلل كلذف هريغو بشخلا نم حيتافملاو بهذيو ءيجعو بابلاو

 ديدحلا نم ةتباثلا لافقالا نم اهريغو نيفازرلا نم باوبالا يف اتباث ناك

 يرتشملل يهف اهيف هتباث يهو باوبالا نم جرخي ال يذلا بشخلاو

 . عيبلا نم سيلف دامسلاو شرفلا اماو عئابلا اهطرتشي ىتح

 دامس هيف اتيب عاب لجر نعو يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 ناك ناف تفصو ام ىلعف نوكي نملف يرتشملاو عئابلا هطرتشي مل و

 ريغ وأ ابارت ناك يرتشملا هطرتشي مل اذإ عئابلل دامسلاف اعومجم دامسلا

 ابارت ناك اذإ يرتشملل دامسلاف عومجم ريغ بارتلا ناك ناو بارت

 . عئابلل وهف فنيكلاو رعبلا لثم بارت ريغ ناك ناو

 لزنم امهنيب نيلجر نعو بسحا اميف نسحلا يبا نهو : ةلأسم
 نم ائيش هيلا ملسف لزنملا صلختي رخالا نم صلختي نا امهدحا داراف

 هل لاقف توملا عيبلا بحاص رضح نا ىلإ عيبلا عقو نكي مل و نمنلا

 كدالو ال سيل نالف اي هل لاق هتضرم يف هتصح ءارش دارا يذلا اذه

 تفصو ام ىلعف ءيش كتيب يف يدالوأل سيل معن لاق ءيش يتيب يف
 نا نكمي هنال ءيشب اذه سيلف لزنملا اذه هتحص هعياب نكي مل اذاف

 لباقلا هكلمي يذلا هلزنم ينعي يش كتيب يف يدالو ال سيل نوكي

 متي نأ الا هايا هعيابي مل ناك اذإ مهاردلا نم هيلا عفد ام هيلع هلو هل

 . نيغلاب اوناك اذإ مهيلا كلذف مهاردلاو لاق ام هثرولا
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 رشع سداسلا بابلا

 تاساحنلا عيب ف

 نأ يعم لاق . اهؤارشو اهعيب زوجي له هصلاخلا هرذعلا عيب نعو

 هراهطلا نم ءيشب هطلتخم وأ تناك ةصلاخ هرذعلا عيب زيجي ال اضعب
 زوجي الو ةراهطلاب اهنم اطلتخم ناك ام كلذ نم زوجي هنا لوقي اضعبو

 ىدحا ىلع جرخي يدنع وهو لاق ءارشلاو عيبلا ىنعم يف اهنم صلاخلا
 زوجي ال اماو طيلخلاو اهنم صلاخلا اهؤارشو اهعيب زوجي نأ امأ نيينعم
 جرخي مل و لاملل حالصلا جرخم جرخي اهارش ناك اذإو لاق . امهدحأ

 . هلوق ىنعم ىلع كلذو زوجي نأ ينبجعيف لاملل اعايض كلذ
 ليق دق لاق زوجي له ةصلاخلا ةرذعلا عيب نع لأسو : ةلأسم

 ىلع يدنع اهؤارش زوجي الو لاق اهئارش زوجيف هل تلق كلذ زوجي ال
 اهنمت لكاو عئابلا اهعابف يرتشملاو عئابلا كلذ لهج ناف هل تلق ليق ام

 اهؤارش ناك اذإ امارح نوكي نا ينبجعي الف لاق ام ارح لكأ دق نوكيا

 هيف حبرف اهنمثب رجت نا كلذكو هل تلق كلذب امهنم ملع ىلع ةعفنمل

 لاق يرتشملا ىلإ هدري نأ هيلع مأ هل لاملا سأرو حبرلا نوكيا احبر

 ملع ىلع ةعفنم ىنعمل لصالا يف اهعيب ناك اذإ هل نوكي نأ ينبجعي

 اهب يوادي وأ اعرز اهب دمسيل اهيرتشيل امنإ هناف هل تلق كلذب امهنم
 اهؤارشو اهعيب نوكيو ةعفنم اذه نوكيأ هب ىوادي نا حلصي امم ائيش

 ينبجعي الف قالطإلا ىلع اهؤارشو اهعيب اماف لاق . ازئاج اذه ىلع
 نوكي نا ينبجعي الف زوجت ةعفنم ينعمل عقو اذإ امإو لاح ىلع كلذ
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 ام لك عيب كلذكو هل تلق . يرتشملا ىلع الو عئابلا ىلع امارح اهنمت

 لثم هيف لوقلا نوكيو هعيب زوجي ال عامجالا يف امرحم وأ اسجن ناك
 قرفلا امو هل تلق ادحاو انعم هلك يدنع كلذ سيلف لاق . هرذعلا

 لثم يدنع وهف اهناملعي هعفنم لصأ ىلع عيبلا ناك اذإ كلذ يف امهنيب

 . كلذ يف هب عافتنالا لالح زئاج ىلع عقت يدنع هعفنملا ناك اذإ هرذعلا

 ىنعمل ناك اذإ يدنع اذكه لاق سجنلا نهدلا هلزنمب كدنع ىهف هل تلق

 هلعلا الام تلق ىنعم ريغ يف لاملا لاطبا يدنع زوجي ال هنأل ةعفنم

 . عيبلا دعب نمثلا مرحي ملو هرذعلا عيب زجت مل يتلا
 رثالا ءاج دق هرذعلا نأ انعم يذلاو اباوج دجن مل هريغ نمو

 اهعيب زوجي نيملسملا ضعب لاقو هعفنمل ناك اذإ اهعيب يف فالتخالاب

 تراص هريغ وأ لاملا لاطبا زوجي ال هنال هعفنملا اهب ديرا اذإ كلذ ىلع

 ةرزعلا عيب زوجي ال لاقو نم لاقو هب عفتني ام ةلزنمو ضورعلا ةلزنمب
 ريزنخلا نا كلذب لوقي نم لوق ىلع يعم جرخيو مارح اهلصا نال
 هنمث ميرحتب ةيفع يبنلا نع هنسلا تءاجو رح وهف هللا همرح دق

 نم كلذ ميرحت لصح دقف اهئارشو اهعيب نع ةع يبنلا ىهن كلذكو
 . ةنسلا

 نأ يعم لاق اهغيب زوجي له هصاخلا هرذعلا عيبر نع : ةلأسم

 ضعبو ازئاج اهب عافتنالا ناكو عافتنالا ىنعمل ناك اذإ اهزيجي اضعب

 هصلاخلا ةرذعلا نعو رهاط هلصا يذلا بارتلا عم ةطولخم الا اهزيج ال

 . هللا ءاش نأ زئاج هنأ ىعم عرزلا اهب دمسي نا زوجي له
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 اذإ نمسلا عيب يف اوفلتخاو فارشالا باتك نم : ةلأسم
 هوعملل لاق هنأ يرعشالا ىسوم يبا نع انيورف هرافلا هيف تطقسا

 زاجاو ىراصنلاو نم عابي ثيللا لاقو . ملسم نم اوعيبت الف اوعيبتو
 باتكلا لها نم هنوعيبي قاحسا لاقو . كلذ هل نيبت اذإ ملسم نم هعيب

 لاق لبنح نب دمحاو يعفاشلاو كلام هعيب عنم ملسم نم هنوعيبي الو

 فالتخالا نم اذه وحن انباحصا لوق يناعم يف يعم جرخي ديعس وبا

 يعمو هساجنلا مكح هيلع بلغي مل ام ةراهطلا نم سجنتسملا عيب يف
 ملعاو لاحل عفني هنأو هب عفتني ال هنأ رابتعالا يف جرخي مل ام لك نأ

 لصالا يف سيل هنال ةرجح يعم تبثي الف هضراع يذلا بيعلاب عئابلا

 كلذكو لاملا ةعاضال هعيب لطبيف هب عفتني امم وه سيلو تامرحملا نم
 . هرظنلا ىنعم يف هب عافتنالا تبث اذإ لك الا ىنعم ريغل هب عافتنالا
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 رشع عباسلا بابلا

 نطقلاو لينلا عيب يف

 طلاخلا ناك و . هنم دوجأ لين يف انود لين طلخ لجر نع لأسو

 دق لاقف كلذب يرتشملا ملعي نأ لينلا بر ىلع له لينلا بر ريغ
 . كلذ يف لاملا بر ىلع سأب ال هنأ توجرف ةلأسملا هذه يف تركف

 ام ىري يرتشملاو يقابلا عيبيو هنطق رايخ يقتني نمعو : ةلأسم
 لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف ليق دقف كلذ زوجي له تلق يرتشي
 دعب كلذ متكيف لأسي ىتح كلذ هيلع سيل ليقو يرتشملا كلذب ملعي
 | . لاؤسلا

 لجر نم يرتشي لجر يف تركذو نسحلا يبا نعو : ةلأسم
 صقن امف سبي اذإ هل هنزي نا ىلع بطر وهو نيمهردب لين نم انم
 ةعجر ال اتباث اعيب اذه نوكي له تلق نيمهردلاو نم صقن نملا نم
 . ملعا هللاو ةعجرلا هل ناك امهدحا عجر وأ مت اماتت نأ لوقأف هيف

 نوكي بطرلا لينلا ىلع اعيابت اذإ نيلجرلا نع لأسو : ةلأسم

 الوهجم ناك نإو مات وهف افورعم ناك اذإ هنأ يعم لاق . ال مأ امات اعيب

 نملا ىلع بطر وهو لينلا اذه ىلع اعيابت اذاف هل تلق . ضقتنم وهف
 جتحاو عئابلا ةليقي بلطي يرتشملا عجر ممت اقرتفاو لينلا نزتاو نيمهردب
 نم ةعجر هل ملعا ال لاق لينلا اذه يف هعجر هل له لينلا ناصقنب

 هل تلق تباث وهف هيلع اعيابت فورعم بيع لكو لينلا ةبوطر قيرط
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 كلذ د ىلع عيبلا عقوو ادحاو اشقف هنم رسكف لينلا نم اشوقف هعياب ناف

 تبني امنإ هنأ يعم لاق شوقفلا عيمج ىلع عيبلا تبثي له دحاولا شقفلا

 هعيمج ىلع لدتسي ال ناك اذإ دحاولا شقفلا كلذ شوقفلا عيب نم

 سنج نم ناك ولو هحتفب الا بارجلا ىلع لدتسي ال اك هرسكب الا

 هنم ىرتشاو دحاو شقف هنم رسك اذإ ليق دقو هريغ نمو . دحاو
 كلذل افلاخن جرخي ىتح زئاج عيبلا نأ شقفلا كلذ ةيؤر ىلع هعطقلا
 ةبرجأ هنم ىرتشاو هشقناو ابارج هعاب اذإ بارجلا كلذكو شقفلا

 افلاخم يقابلا جرخي مل ام زئاج عيبلا نأ بارجلا كلذ ةيؤر ىلع ةريثك

 . ملعأ هللاو لوالا بارجلا نم شقن امل

 قفني نا ديريو يوتشلاو يرحلا ملظعلا طلخي يذلا اماو : ةلأسم
 اريخ امهدحا ناك اذإ ليق اميف يدنع كلذ هل سيلف . ضعبب هضعب

 . رخألا نم .

 لجر نم ىرتشا لجرنع هللا هيضر ديعس ابا تلأسو : ةلأسم

 هدري نأ بلط وأ ريغتم جرخ لينلا نأ ىعدا مم دلب ىلإ هلمحو الين

 دق رضاح ءيش ىلع عقو اذإ هنأ ىعم لاق . كلذ عئابلا مزلي له هيلع
 يدنع كلذ هنم لبقي ل هرييغت يرتشملا اعداو يرتشملا هب باغ مم هافرع

 هداسفو لينلا ريغت حص اذإف هل تلق . كلذب عئابلا رارقاب وأ هنيبلاب الا

 هيف يذلا دلبلا نم عئابلا هضبقي نأ يرتشملا بلطو كلذب عئابلا رقأو

 لاق عئابلا ىلإ هراضحا يرتشملا مزلي ال مأ كلذ هيلع نوكي له لينلا
 لينلا هل ناك عضوم ىلإ هلمجب يرتشملل نذا دق عئابلا ناك اذإ هنأ يعم

 هسفن رمأب هلمح يرتشملا ناك ناو هيف عيبلا ضقتناو هداسف حص ثيح
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 هل تلق . عئابلا ىلإ هدري ىتح هل نماض هل وهف هل اذه رمأ ريغب وأ

 اعداو كلذ يف هداسف حصو عئابلا يارب هلمح يرتشملا عئابلا ناك اذاف

 لاق . لينلا اذهل ءاركلا عئابلا مزلي له ءارك هيلع همزل دق هنأ يرتشملا

 . هنؤم الو ءارك اذه يف هيلع نوكي ال هنأ يعم

 سانلل غبصي مث ديجلا لينلاب نودلا لينلا طلخي نميف : ةلأسم
 اهلمعتساو لزغلا هسفنل غبص ناو كلذب مهفرعي نأ الا كلذ زوجي ال هنأ

 . ملعأ هللاو كلذب فرعي نأ هيلع سيلو كلذ هل زئاج هنأ اهعابف ابايث

 رشع نماثلا بابلا

 زبخلا عيب يف

 شع راحلا ف د رابلا ليق هنأ يعمف د رابلا هيفو زبخلا عيبي يذلاو

 زبخ يدنع كلذكو يدنع كلذ زج ل راحلاب درابلا عيبي نأ دارا اذاو

 . ريعشلا اهيف ةرذلا وأ ربلا اهيف ةرذلاو ةرذلا زبخ هيف طلخ اذإ ربلا

 لإ دصقلا و بيع هن اتكف ضعبب هضعب حلصي و هف رع و هب ربخ ١ ول نا

 نم هنأ هنيعب ائيش هيف طرتشي مل و داسف هيف سيل وأ هل حالصا وهو

 . هب سأبال يدنع كلذف نيفنص نم وهو ةصاخ كلذ نم فنص
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 رشع عساتلا بابلا

 ةرفص يبا عماج نمو نمسلا عيب يف

 نم عاتبا لجر نع حيرش نع نيريس نبا نع ماشهو بويا نع
 ناكم هل حيرش لاقف ابر اهيف دجوف هكرح نمس هكرح نمس ةكع لجر

 امماتت نأ ينبجعيو يرتشملا هضقن نأ عيبلا ضقتنيو بيع هنأ ج رخ هنأ

 حرطو برلا نمض كلذ يرتشملا كلهتسا نإو مت كلذ نم ءيش ىلع
 نمسلا ةميق نم نمنلا ةلمج نم رادقملا كلذ قحتسي ام ردقب هنع

 . (ب رلا ةميق نم هب صصاقي

 ةثالث هدنعو نمس نم ايحن لجرل عاب لجر نعو باتكلا ريغ نمو
 اهيف هل ةيباخ ف هبص ش نينثا ف ام يرتشملا لاتكاف ة رشعب ال وأ ءاحنا

 هيباخلا يف هبصو فصن وحن ثلانلا يحنلا نم يرتشملا لاتكا ش نمس

 يذلا يحنلا ناك اذإف تيمراف هيف اذإف تللانلا يحنلا فصن بص ش

 نمسلا كلذ داسف عئابلا نمضي نأ يسفن يف اولحي يذلاف اعيمج نمسلا

 . باوصلاو قحلاب ملعا هللاو هلبق نم هداسف ناك نيح هبياخلا يف يتلا

 . داهتجالا مكيلعو انيلع امنإف كلذ يف رظناف هيف كرتشم يازلاو

 فصن ىل كرتا يدانملا لوقيو نمس ىلع يداني نميفو : ةلأسم

 ءاعولا يف هل بقعاو يرتشا نا ل بجا عمسي نمسلا بحاصو نم

 لوألا لثم يدنع انهو ديعس وبا لاق تق بصقلا ناكم هل لاق . ابصق هيف دجوف اتق عاتبا لجر يف لاقو )١(
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 نمسلا بحاص كلذ م اذإ زئاج معنف . كلذ زوجع ال مأ نم فصن

 . ملعأ هللا و يرتشملل ةلماعم يدانملا نم ملعي ل و

 له نزوي امم هريغ وأ انمس يرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هل بسحي ال ناحرط سايق كلذ نم لكل نزولا يف حرطي نأ زوجي
 كلذب هنسلا ترج دق ناك اذإ هنأ يدنع لاق . كلذ زوجي له نمت
 نم هيف لخدو كلذ فرع نم ىلع زئاج هنأ يدنعف عوضوملا كلذ ىف

 هيلع تبني تبثي نا بحأ الف هتعلس عيبي نمم كلذ لهج نم اماف نيعيابتملا

 عابو فرع اذإف عضوملا ةنس ةعلسلا ةعيب لبق نم فرعي ىتح كلذ

 عضوملا ةنس هيلع تبني هنأ يعمف كلذ ىلع هتعلس نم حرطو كلذ ىلع

 كلذ ىلع لخد اذإ

 ىلع دسفا ام عئابلا نمضيو ايركز يبا عماج نمو : ةلأسم
 ءيش هيف رهظيف ههبشا امو نهدلاو تيزلاو لسعلاو نمسلاو يرتشملا
 مث رخا هل ءيش يف هحرط ناو ساجنالا نم ءىش وأ هتيم نم هدسفي
 ام عئابلا نمض كلذ حص وأ هارتشا يذلا نم هتساجنو هداسف رهظ

 هنيبلا يرتشملا ىلعف حصي مل و يرتشملا كلذ اعدا ناو هلسعو هنمس دسفا

 ملعي مل و هعاب دقل نيمبلا عئابلا ىلعو عئابلا نمس يف داسفلا اذه ناك هنأ
 لاقو باتكلا نمو . هنمس نم داسفلا نا ملعي الو . داسفلا اذه هيف

 . اتق بضقلا ناكم هل لاقف ابضق دجوف اتق لجر نم عابتا لجر يف

 نمس عاب يذلاو باتكلا نم . لوالا لثم يدنع اذهو ديعسوبا لاق

 ىلع يرتشملا هطلخو كلذب ملعي مل و هساجن هيفو ناهدالا نم هوحن وأ
 . كلذ نم دسفا امل نماض عئابلاف هل يذلا
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 باتك نم ركب يبا يضاقلا نع ةيشاحلا نم ةدايز : ةلأسم
 داز اذإ هيلع تبني عيبلا نأ قوسلا يف ءادنلا ىلع ديزي يذلاف فنصملا

 . تباث ريغ هنأ لوقو . ةعلسلا هيلع تيقلاو
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 نبجلا ءارش يف

 نكي مل ولو هلكأيو بطرلا نبجلا يرتشي تأ سأب ال ليقو
 يرتشي ال لاق نم لاقو انومضم نوكي ىتح الف سبايلا امأو انومضم

 . ابطر وأ اسباي ناك انومضم نوكي ىتح

 انومضم انبج هل يرتشي نا هب قثي نمم الجر رما نمو : ةلأسم

 لاق هريغ نمو . هلوق لبقي هناف انومضم هارتشا هنأ معزو هل يرتشأف
 لبق هل لقي مل ولو هلوق لبق نومضم هنأ لاقو ةقث لوسرلا ناك اذإ

 ريغ امإو كلذ دعب هلأسي مل انومضم هل يرتشي نا هل لاق اذاف كلذ

 نأ هيلع مدقت اذإو . هنم لبقي مل كلذ لبق هيلع مدقتي مل اذإ ةقنلا

 لوقي نأ هنامض ليقو . هلوق لبقو كلذ دعب لأسي مل انومضم يرتشي
 ايدوهي هل عئابلا ناك نأو نيباتكلا لهأ وأ نوملسملا هلمع هنأ هعاب يذلا

 لاق نم لاقو هريغ نمو الف الاو هلمع وه هنأ لوقي ىتحف اينارصن وأ
 لها لمع نم هنأ و نيملسملا لمع هنأ لاق اذإ يدوهيلا هلوق . لبقي

 نيملسملا نم وأ باتكلا لها نم هل عئابلا ناك اذإ كلذكو . نيباتكلا

 . هنم هوارش زاج نومضم هنأ لاقف

 الو هلكف ةقث ناك ناف انبج ىدهف كيلا ىدها ناف : ةلأسم

 . هلأست ىتح ةقثلا ريغ امإو هلأست

١٢٤



 دلبب فورعملا وهف هنع لاؤسلاب هب روماملا نبجلا امإو : ةلأسم

 هضعب نيكاكدلا ىف 7 هدجي يذلا هميظعو نبجلا رابك وهو ناهبصأ

 لاؤسلاب رومأملا سنجلا اذهف هرفصلا ىلإ بهذي هنول يري ضعب ىلع
 هللا و هنع لاؤسلاب رومأم ريغف نبجلا نم كلذ ىوس امو هنامض نع

 مهيديا نم هؤارش زئاجف باتكلا لهأ نم هعياب ناك ناف . ملعأ

 لحا دق هللا نال ىلع نب ىسوم لوق ىلع كلذ يف ءاوس نوملسملاو

 هؤارش زاج نومضم هنأ اوربخاو هنامض نع مهلاس اذاف مهماعط

 نيباتكلا لمع نم وأ نيملسملا لمع نم نبجلا اذه لوقي نأ مهلاؤس

 نيملسملا نأ نبجلا يف نامضلا ىنعمو لاؤسلاب دارملا وهف معن لاق اذإف

 هتلاس اذإ ساجنالا لها نم مهريغ نود هتراهط نامضو هلمع اولوت

 لاقف هتراهط نع هتلاس اذأ سانجالا لها نم مهريغ نود هتراهط نمض

 . ملعا هللا و هريهطتو

 هقحلي امم الك مهيديأب هوسم ام لكأ زوجي ملف يلع نب ىسوم ريغ اماو

 . مهماعط نم هريغ نود حبذلا ف اهلعجو هي الل ليوأت مهيديا ةبوطر

 نم وه اولاق نا لاق نبجلا نولمعي ىراصن موق نعو : ةلأسم

 لبقت مل و لكؤي مل انريغ يراصن لمع نم وه اولاق ناو . لكأ انلمع
 مهلوق زوجي لاق نم :لاقو اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو . مهتداهش
 . ةمزلا لهاو لاق نم لاقو ةالصلا لها لمع يف
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 يونم ىلع يداني يدانملا دجيف قوسلا ىلإ ءيجي نميفو : ةلأسم
 فراع نبجلا بحاص نكلو نانمأ ةثالث نالصي نا دياز ناونملاو نبج

 يوسي ىتح ينبج ىلع دز يدانملا هل لوقيو هتدايزب ملاعو دياز هنبج نا
 ةفورعم ةنس كلذ راص هنأ ملعاف ال ما هفصلا هذه ىلع هل لحي انم
 نطقلا يف نافقلا ةرايزك كلذ زاج ةدايزلا نافرعيو يرتشملاو عئابلا عم

 . هريغو ركسلاو

 لكأت ال لاق ينامعلا نبجلا نع هتلاسو هللادبع يبا نعو : ةلأسم

 هركي امنإ سيلا تلق ىراصنلا وأ دوهيلا وأ نولصملا لمع ام الا هنم

 تناو كلذ لجا نم هركي امنإ . معن لاق هتيملا ةحفنأ هيف لعجي نأ

 . يسوجملا بلح ام برشت

 لأست الف ينامعلا نبجلاو نيملسملا راثآ نم ةروثنم نم : ةلأسم

 بلج نبج لك كلذكو نيملسملا لمع نم فورعم هنال هنيمضت نع
 رئاس نم بولجملا نبجلا اماو . لاؤس ريغب عساوف نيملسملا نادلب نم

 نوكي نأ فوختتو نوملسم و نوكرشم سانلا صالخا اهيف نادلبلا

 اج ورخ و اطايتحا هنامض نع لاؤسلاب انباحصا رمأف نيكرشملا لمع نم
 بكر امل اطايتحا وأ دهزت بئاغلا نم مارحلا اوقفاوي نأ افوخ ةهبشلا نم
 انيلع بجاوب سيلو نيدلا يف طايتحالاو بهذملا يف هدشلا نم مهيف

 ميرحتب مهماكحا يرجت ثيحو سانلا يديا يف هدجن امع لأسن نأ

 . قيفوتلا هللابو مكحلاب رهاظلا ىلع نكلو مهقاوسا يف تامرحملا
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 هتلأسو يراوحلا يبأ ىلع اضورعم ريشب نع دجوي امم : ةلأسم
 تلق . انومضم نوكي نأ الا الاق نيملسملا نم نبجلا يرتشي نمع

 زوجي الف الاو نوملسملا هلمع لوقي ىتح لاق انومضم نوكي فيكو
 لاق اذإو كلذ هازجا نومضم وه لاق اذإ يراوحلا وبا لاق . هؤارش

 نع انظفح كلذك كلذ زاج نيباتكلا لها نم وأ نيملسملا لمعو نم

 دارم نب هللادبع نب دمحم خيشلا وهو هلأسملا هذه يف رظانلا لاق ءاهقفلا
 يذلاو هريغو نيح نم باتكلا لها تابوطر زوجي ال هنأ هللا همحر

 انئاملع نع هانظفح و هب لمعن يذلاو نيملسملا لاوقا نم لوق وه ركذ

 باتك ىلإ عجر ملعأ هللاو اهلكا زوجي ال باتكلا لهأ تابوطر عيمج نا

 . عرشلا نايب
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 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ضعبب امهضعب امهطلخو بحلاو رمتلا عيب يف

 لاقف مالعا هيلع له زونكم طاقل رمت عيب دارأ لجر نع لئسو
 هصقني لاح رمتلا يف جرخي نأ الا مالعإ هيلع سيل نا هلوق ىنعم ىلع
 . رمتلا لاح نع

 له ًامدقو اثيدح ارمت عيبي لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم
 جرخي هنإ يدنع لاق . ميدقلا نم ثيدحلا رمتلاب يرتشملا ملعي نأ هيلع

 نأ هنأ لوقلا ضعب يفو . لاح ىلع مالعإلا هيلع نا لوقلا ضعب يف
 ثيدحلا بلغالا نكي مل ناو مالعالا هيلع نأ ثيدحلا وه بلغألا ناك

 لأسي نأ الا لاح ىلع مالعا هيلع سيل لاق نم لاقو مالعا هيلع سيلف
 رمتلا لثم بحلا لك كلذكو هل تلق ثيدح هنأ وه لوقيو كلذ نع

 مث هيعوالا قيضل ابح طلخ ولف تلق يدنع جرخي اذكه لاق هذه يف

 تيارأ هل تلق كلذ هيلع سيل هنأ يدنع لاق . مالعإ هيلع نوكيأ هعاب

 مالعإ هيلع له هعاب مث ةينلا كلت نع عجر مث شغلا هب دارأو هطلخ نأ
 تيارأ تلق . ليق اميف كلذ هيلع سيل نا يدنع لاق . طولخم هنأ

 لاق . مالعإ الب هبوتلا هعست له عيبلا عقي ىتح ةينلا نع عجري مل نأ
 محتاف هملعا ناف هل تلق كلذب ملعي نأ الا كلذ هيزجي ال هنأ يدنع

 . شغلا نم داز ام رادقمب هيلع نوكي الو كلذ تبثي له عيبلا يرتشملا

 . يدنع اذكه لاق
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 صعب نم لضفا اهضعب ةنهدالاو زرالا ىرتشا نميفو : ةلأ اسم

 لاق . كلذ هل له اشغ كلذب ديري الو ضعب ىلع اهضعب طلخيلف

 هضعب هطلخي امنإو هطلخ ءيشلا كلذ صالخل هدار أ نكي م مل اذإ معن

 عونلا نم هدح ىلع اهنم عون لك لعي ةيعوأ هل دجي ال هنأل ضعب ىلع
 نمثلل رفوأ كلذ نا ىري ناكو ضعبب هضعب طلخ نأ امإو . رخالا

 . طولخم اذه نأ يرتشملا رجاتلا ربخأ ولو كلذ هل سيلف

 ناكو هفلتخم لخن نم طلتخم رمت بارج هعم ناك نمعو : ةلأسم

 سيل هنأ لوقنف كلذب مهملعي نأ ريغ نم نزو ءازجآلا طلخيو هنم عيبي
 مل ولو هل مت كلذ مهنم لبق نمف هنورظني اوناك اذإ مهملعي نأ هيلع

 نأ هيلعف هخسن هيلع سيلف املاس هعاب نإ امأ و . همزلي ل هدرو هلبقي

 . هيف امب مهملعي

 عئابلا هيلع اهدعو ةزونكم ابرج ىرتشا لجر نع لئسو : ةلاسم
 مث لجأ ىلإ اهعابو هرصبي ملو رملا يرتشملا شقني ملو ابارج ابارج
 لقا وا اهارتشا امم رثكاب لجر ىلع اهعاب وا الجر اهاضق يرتشملا نا

 هرصبا مل و رمتلا رقنا مل عئابلا لاق يرتشملا ىلع مهاردلا لجأ لح املق
 ناف هرصبي مل و رمتلا رقني مل هنأل الوهجم اعيب هارأ لاق لوهجم عيب كلذ
 هب هارتشا يذلا ىلع داز يرتشملا هعاب يذلا هرمت نمت ذخا عئابلا ءاش

 . هرمت لثم ارمت ذخا ءاش نإو صقن وا

 كمحر تلأس حور نب دمح هللادبع يبأ باوج نمو : : ةلأسم

 ىرتشاف رمت نم ابارج اهب هل يرتشي مهارد لجر ىلإ ملس لجر نع هللا
 ىلع يرتشملا فقي مل و بارجلل هتعنو عئابلا ةفص ىلع ابارج اهب هل
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 لوهجم عيب هناب جتحاو . عيبلا كلذ متي مل عئابلا نإ مت هري مل و بارجلا

 يف . هارملا هب عئابل عش دقو عئايل زرلي امو يرعشل مزلي امف
 عئابلا ىلعو هبوتلا امهيلعو كلذ يف مثالا يرتشملاو عئابلا يلعف تفصو ام

 يرتشملاو هرمأ نم ىلإ كلذ در يرتشملا ىلعو يرتشملا ىلإ مهاردلا در

 سيلو . عيب قح ريغب عئابلا لإ اهملسو هتنامأ ناخ ذإ نماض انهاه
 يسيلف باصتغالاو بلسلا نم مظعاب اذه سيلو همهارد در الا رمالل

 . هنم بلس امم رتكا بضاغلا بلاسلا ىلع بوضعملاو بولسملل

 نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يبا باوج نمو : ةلأسم
 يرتشملا ضبقي مل و نمثلا نم هدقنو رمت نم ابارج لجرل عاب لجر
 اذإ نأ هلماع رمأو رخا دلب ىلا جورخ عئابلا رضحو باغو بارجلا

 بارجلا دسفو ةنسلا تلاح ىتح عجري ملف هبارج هطعاف نالف ءاج

 ىلا لسرت تنك تبغ امل كنأ عئابلا ىلع جتحاو هنمث يرتشملا بلطو
 بارجلا كسما عئابلا ناك نأ لوقاف كبارج ذخ عئابلا لاقو ينفرعتف

 در هيلع سيلو عئابلا لام يف وهف بارجلا دسفف نمثلا ةيقب افوي ىتح

 هيلع هكسمي مل ناك ناو ىقب ام يرتشملا ىلع الو نمثلا نم ضبق ام
 ةيقب عئابلل هيلعو هلام نم وهف دسف ىتح هكرت هيارب يرتشملا ناك نإو
 يف عيبلا ناك نإو . حيحص عيبلاو بارجلاب نيفراع اناك اذإ نمثلا

 ام در هيلعو عئابلا هبحاصل بارجلاو ضقتنم وهف ةلاهج هيف لصالا

 . ملعأ هللاو هنمث نم ضبق

 ديب ًادي رمت نم بارجب بارج نعو هللادبع يبا نعو : ةلأسم

 الف اهعيمج نكي مل ن !و . ريعبب ريعب و اهعيمجب نكي نا و س اب الف
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 نا ةلأسملا هذه نع لس هريغ نمو هارظنو هايضر دق اناك اذإ سأب
 الثم ناك اذإ هنأ اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو حصت ىتح هللا ءاش

 رضحي ىتح ًاضايق يمسي ىتح زوجي ال هنأ لاق نم لاقو زئاج هنأ لثمب
 . انفرع ام حصأ اذهو ءاهو ءاه ديب ادي نوكيو ًاعيمج نيعونلا

 نعو دلاخ نب دمحم ىلإ يلع نب ىسوم يبا باوج نمو : ةلأسم

 امهارتشا ملظم تيب يف وهو رمت نم نيبارج لجر نم ىرتشا لجر

 سيل لاقف رمتلا ىلإ رظن املف يقابلا لمحيل عجرو ةيضرف امهدحا لمحو
 ءاش ام هعم ثكمف هب بهذو بارجلا لمحف رخآلا لثم بارجلا اذه

 هتلمحو هتيضرو هيلا ترظن دق رمتلا بحاص لاقو هدري نأ دارأ م . هللا

 نوكي وأ داسف رمتلا ىف نوكي نأ الا ه در هيلع ىرت امف كنم هلقأ الف

 . يأر ام نود هدعب ام دجو مث ءارشلا دنع هلوأ قش دق

 عضوم نم رمتلا ىلإ رظنو ابارج ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 هيلع جرخ بارجلا حتف املف نمثلا اطعاو بارجلا لمحف ابيط هدجوف
 لكا اذإ ىتح هلكا يف ىدامتو هنيح نم هد ري ملف يدر رمت ايدر ارمت

 ىتح كلذ لزي ملف بيطا بارجلا نم ىقب ام نأ عمطي وهو هعبر وحن
 بارجلا نم هلكأ ام نأ لوقاف هدري نأ دارأ مث رمتلا داسف هيلع رثك

 ىقب ام ملعي فيكة هريغ تلأسو . هبحاص ىلع دري يقابلاو هيلع وهف
 نأ هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو . هنمت وأ ابيط هلثم دريو نزوي لاقف

 هدري مل و هنم لكاف بارجلا رمت ىأر دق نأ دعب يدر رمت هيلع جرخ
 هيلع جرخي نأ الا هدر هل سيلو بيعلا نم ىأر امب هنم اضر كلذف
 نوكي اذه ىلعو ثلاثلاو يناثلا كلذكو . لوالا بيعلا ريغ رخا بيع
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 ردقب هدر عئابلا ىلإ هدر قحتساف . هنم ءيش ىقبو ائيش هنم لكا اذاف

 بارجلا هلمج نم ىقب ام ردق ىلع ءازجالاب بارجلا نمت ةلمج نم . هتميق

 ىقب اميف لوقلاو هنيمي عم هلوق نمثلا نم يرتشملا مزلي اميف لوقلاو
 يذلا بارجلا نم هنأ رمتلاو نم ىقب اميف لوقلاو هنيمي عم هلوق نمثلا نم

 عم كلذ ىيف هلوق هنم هنأ رقي ل اذإ عئابلا لوق هل هعاب يذلا هل هعاب

 . كل هتعب يذلا بارجلا نم رمتلا اذه نأ ملعي ام هنيمي

 بارج زنك نميف تركذو هللا همحر نسحلا يبا نع : ةلأسم

 ىرخا ةلخن نم ىحصملاو هلخن نم رفغملاو ىحصم هنمو رفغم قعلب
 هربخي ل ناو يرتشملا ربخي نأ هعاب نأ هيلعأ تلق ادحاو ابارج هزنكو

 هارن الف شغلا هب دري مل اذإ امزال هربخي نأ هيلع سيل وأ هشغ دقف

 نوكي نأ الا رفغملا ديري ال يرتشملا ڵلعل يرتشملا عئابلا ربخي نكلو اشاغ

 هيلع ىرن الف ةدحاو ةلزنمب ىحصملا وهو رمتلل هرضم هيف سيل رافغا
 . هللا ءاش نأ كلذ

 ءيش هنم جرخ مت هنم لكاف لجر نم ارمت ىيرتشا نمو : ةل اسم
 . رمتلاو نم ىقب ام دريو هتميقب لكا ال نماض هناف هدر بج ءيدر

 لكأ اميف نيميب يرتشملا مزلي وأ اديج هتميقب يرتشملا ىلع عئابلا دريو

 هلوق لوقلاو اذكو اذك نم رثكا نوكي ال هنأل هدنع هتميق ناك نأ

 عئابلا ىلع هدري نأ الا يرشم لع ءاركلاف هدر دارأ اذإو . هنيمي عم

 عئابلل مكاحلا .هب مكح اذاف ماكحلا ضعب ىلإ وأ هنم هضبق ثيح نم

 ءاركلا همزل هدر يرتشملا مزل اذف هدارأ ثيح هلمحو هؤارك عئابلا ىلعف

 ولو هعضوم نم برقا عضوم نم هضبقي وا عئابلا ىلإ هلصوي نا ىلإ
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 . ملعأ هللاو ءىدرلاب هررغل دمعت دق عئابلا ناك

 لجر نم ىرتشا لجر نعو ديعس يبا باوج نمو : ةلأسم
 مث فورعم رهش لجا ىلإ لالح دقنلا مهارد هرشعب رمت نم نيبارج
 يعم لاق . هرمت لثم رمت هل امنإو دقنلا نم هل بجع امف دقنلا ىف افلتخا

 نم ءيش ىلع اقفتا ناف لوهجم دقنلا يف لالحلا طرش نإ ليق دق هنأ

 ناو . هضقن امهيأ امهنع عيبلا ضقن افلتخا ناو تبث عيبلا تبثاو كلذ

 نا يعمف بارجلا نم لكأ ام يرتشملا لكأ نأ دعب امهنيب عيبلا ضقتنا

 . هنيمع عم هل وق لوقلا

 باسح بح كوكم لجرل عاب لجر نع هتلاسو : ةلأسم

 نأ ريغ نم تبتي تبثي له مهارد ة رشعب ريقفلا دارأ هلعل ه رشعب كوكملا

 تبثي ال هنا هنع تفرع تنكو تباث لاق افورعم ائيش مهاردلل يمسي

 مهارد هسمخو اذكو اذك يف ةسمخ مهارد ةرشع هفلسأ نأ كلذكو

 . تباث لاق اذه تبثي له كل ىه وأ ضرق كيلع ىه
 لاقو مهارد ةرشعب يرجلا عيب ىلع اقفتا نيلجر نع : ةلأسم

 تدرا ام ذخف كبجعا نأ ا رصبأ بهذا يرتشملل بحلا بحاص

 لاتكاو هيضرف بحلا رصبا بهذف نيرج تئش ناو ايرج تئش ش نأ

 ال ديعس وبا لاق . ال مأ اذه تبثيا هيلع اقفتا يذلا نمثلا ىلع هنم

 تلق اماتتي ل اذإ تيثي ةي الو لوهجم ىلع امهقافتا عقو هزأل اذه تبتي

 امماتت اذإ معن لاق . دارأ ام نمثلاب ضرتعي نأ زوجيو متي امماتت ناف هل
 ىلع اتباث اعيب ها ري صعب و لاق . نمخلا هيلع ناكو 7 هيلع اقفتا ام ىلع

١٢٢٣



 . هيلع اقفتا يذلا ساسالاو فراعتلا

 لاق هنأ بوبحم نب دمحم هللادبع يبا نع يورو لاق : ةلأسم

 . تدقع هيلع ام ىلع هريغ لاقو . تسسا هيلع ام ىلع ع ويبلا

 بارج يرتشا نمو ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 اديج رمتلا ام يردا الو فصخلا اذه كعيبا ينا هيلع عئابلا طرشو رمت

 هثالث نم هقرخ ناف همهارد ذخاو هيلع هدر هلف ايدر ج رخف ايدر الو

 رمتلاو ايدر ناك نأ هدر هلف فلاخم ءيش نيقرخلا نيب نم ءاجف هنكمأ

 . رمت وهف لكأتسي ناك اذإ

 يش همزلي الف تبني ملف رذب هنأ ىلع ابح عاب نمو : ةلأسم

 نم داز ام نامض هيلعف همهواو هرغف تبني ال هنأ ملعي نوكي نأ الا

 ةميقلا لضفا هيلع دري تبني ال يذلا بحلا ىلع تبني يذلا بحلا نمت

 يف ىنعو مرغ ام همرغي نا يارلاف ىلع مل نأ تبني هنأ طرتشا ناو

 . هتميق لثم هيلع دريو دساف عيبلا هللادبع وبا لاق رذبلا كلذ

 لاق نم لاقو هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 نم لاقو جرخي مل وأ اريغتم جرخ كلذ ريغ تبثي الو لاتكا ام تبني
 ناكوكملا تبثي لاق نم لاقو مهاردلا نم نزو ام ردقب تبثي لاق

 ضبقي مل وأ ضبق كلذ ءاوسو هباسح ىلع عيبلا هيلع عقو يذلا يرجلاو
 هذه كنم تيرتشا دق لاق اذإ هنأ كلذ يف انعم يذلاو نزي مل وأ نزو

 وأ نطقلا وأ هالعا ىلع افقو يذلا بحلا اذه وأ ربلا اذه وأ هبصلا

 هلك عيبلا ضقتنا اريغتم جرخ ناف اريغتم جرخي نأ الا تباث كلذف رمتلا

 كنم تيرتشا دق لاق نأو نزي مل وأ نزو ضبقي مل وأ ضبق لاح ىلع
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 هضبقو بحلا اذه نم لاتكا امف اذكو اذكب بحلا اذه نم يرج لك

 ضقنلا هيفف ضبقي مل امو تباث كلذف ًاريغتم جرخي مل ام عيبلا ىلع
 ءيش هنم ريغت ناو نزي مل وأ نمثلا نزو كلذ ضقني الو امماتتي نأ الا
 تيرتشا دق لاق نأو ضبق ام هلو هيلع تبني هناف ضعبلا ضبق ام دعب

 عجر هضبقي مل وأ هضبق هنيعب كلذ تبث اذكو اذكب اذكو اذك كنم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ

 هللا همحر نامثع نب يراوحلا ىلإ ميهاربا يبا باوج نمو : ةلأسم
 مث زبخ نم ةئامب ارانيد ازابخ مدقي يذلا زبخلا ةلأسم امأو . امهيلع

 وجراو عيبالو فلس ال وه ذا ىش هنم ىسفن ىفف ال واف ال وأ هذخاي

 نمثلا هيطعي نأ هيف يدنع هجولاو ملعأ هللاو مرحي الف امماتت اذإ هنأ

 ازبخ هيلع نوكيو زبخلا زابخلا يرتشملا ضرقي مث هلمح زبخلا هل نزيو
 . ملعأ هللاو ضرقلاب

 دارم نب هللادبع نب دارم خيشلا طخ هبسحا ه ريع نمو : ةلاسم

 امهرد زابخ ىلإ عفد لجر نعو باتكلا هيشاح يف بوتكم هللا همحر
 ذخ زابخلا لاقف ازبخ يونم موي لك هيطعي نأ ىلع نانما ةسمخب

 ال عيب اذه لاقف ال مأ مهاردلا بحاص ىلع كلذ هل بجي كمهارد

 ميدقتلاو هيلع تبنيف افلس نكي مل و بئاغ زبخب امهرد هاطعا هنال متي

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر زوجي ال اذه لثم يف

 هيلع هل قحب هل ارمت الجر ضق لجر نعو هريغ نمو : ةلاسم
 نأ هيلع ناقفتي ام تقو يف رعسلا نا تقولا كلذ يف نمثلا اطقي مل و
 مل و احس ناك ناف هرت لثم ارمت هيلع دري نأ هيلعف اقفتي مل ناو اقفتا
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 ليكلا ناك نأ ليق دقو لاق هريغ نمو . اليكب اليك هيلع در احس دحي

 سمخ وهو هثالث هرشعلا نم صقناو زانكلا لكب حسلا مدعاف احس

 . اذه ىلع ليكلا ليقو سمخ فصنو

 اهيلا رظن دقو عبرلا يف ابارج ىرتشا لجر نع لئسو : ةلأسم

 ناك ىتح هلك اهرمت ىلإ رظني مل و اهرمت ضعب ىلإ رظن وأ اهرمت ىلإو
 ايدر اهرمث تبصأ لاقو يرتشملا هرك ةعبراو رهشأ ةثالثب كلذ دعب

 . اهترمث ةءادر نم لوقي ام فرعي نأ الا مزال هل . هعيبف

 لجرل عاب لجر نعو هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو : ةلاسم
 دجو نا هنا يرتشملل هسفن ىلع طرشو مولعم تقو ىلإ حبرب ايارج
 اديج رمتلا يرتشملا دجوف هد ريف ايدر هدجو نأو هذخايف اديج رمتلا

 ناف تفصو ام ىلعف . الالح اعيب اذه نوكي له تلق همتأو هيضرو

 . ضقتنا اضقانت نإو هللا ءاش نأ مت عيبلا اذه .ىلع امماتت

 رمت بارج يف زنك نميف تركذو اضيا هنع دجوي اممو : ةلأسم
 نوكي الف . ال ما شغلا نم اذه نوكيأ تلق . نافرصو شقو قعلب

 بارج يف زنك نأ كلذكو تلقو شغلا هب ديري ىتح شغلا نم كلذ
 هارتشا يذلا ربخي مل و هعاب نأ ءيش نم دوجأ ءيش هيف رمتلا نم اعون

 الا شغ وهف هب شغي هطلخي ناك نأ معنف . اشاغ هارتا تلق ىدرلاب

 ناك نمو . هفرعيو هاري ىتح يرتشملا ىلع كلذ تبثي الو هب ربخي نأ
 مهربخي نأ نيملسملا ىلب شغلا لمع نم هتبوتف هتبوت ام تلق هلمع اذه
 ىلع مدنيو هبر رفغتسيو شغلاب مهلاوما نم ذخا امع مهلحتسيو كلذب
 . كلذ نم بوتيو كلذ
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 مث نافرص وأ شق رمت يف قعلب رمت طلخ نم تركذو : ةلأسم
 طلخ نمف تفصو ام ىلعف كلذ زوجي له ائيش يرتشيل رجاتلا ىلإ هلمح
 . شغلا ديريو ديجلاب يدرلا قافن كلذب ديري ديجلا رمتلاب نودلا رملا

 يدرلا رمتلا طلخي نم قافنلا نم هنأ رثالا يف دجوي كلذ نأ بسحاف

 هملعي ىتح رجاتلا ىلإ هملسي الو باوصلاب ملعا هللاو هيبريل ديجلاب

 نافرصلاو نافرصلاب قعلبلا طلخي ناك ناف ءيدرلاب ديجلا طلخ هنأ

 نم كلذكو تلق . هللا ءاش نأ هيلع ساب الف شغلا دري مل و شقلاب
 يدرب اديج طلخ هنا هدنع نم يرتشا يذلا ربخا ت ءىدرب اديج طلخ

 هب ربخلا دعب ف شغلا هب دارأ ناكو هربخ اذاف كلذ ريغ هيلع له

 ةبطخ ىف يع يبنلا نع يوري هنال هللا ىلإ شغلا هين نم هبوتلا الا

 مهنال ىراصنلا و دوهيلا عم رشحي انم سيلف انشغ نم لاق هنأ عادولا

 . بوتي نأ الا ملسم لكل سانلا شغا

 فرعي لجر هيلإ يجيف رمتا عيب .ي نميف تركذو هنعو : ةلأ اسم

 اذيبن هخبطا نأ ديرأ انا يرتشي , ىذلا لوقيف ذيبنلا برشي يرتشي هنأ

 . س أب الف الالح هخبطي نأ ديري ناك نأ . معنف هعيابي نأ هل زوجي له

 ناك اذإ مارحلا بارش ىل هنيعي الف امارح هخبطي هزأ ملعي ناك ناو

 . ه ملعأ هللا و امارح هب رشي هزأ ملعي

 ارمت لجر نم يرتشا لجر يف لوقت ام تلقو هنعو : ةلأسم
 اقفتاف بارجلا ىلإ رظنلاب هتيضر دق هنأ الا هرصبي مل وأ هرصب ًازونكم

 رمتلا فلت ىتح نمثلا نزي مل و رمتلا لمحي ملف هبجوتساو نمثلا ىلع
 رمتلا رصبا مل انا يرتشا يذلا لاق كلذ عقو املف قرس وا باصتغاب
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 ابئاغ ائيش تيرتشاو ينيبجعاف برجلا ترصبا امنإ هاضرا ال وأ هيضراف
 ام تلق كيلع رمتلاو كل هنأ ىلع دعبا مل يرمت تكرت امنإ اذه لاقو

 ىلعف هيلع نمثلاو رمتلاو . ىلوا لوالا هبحاصل وه رمتلا اذه يف ىرت
 همحر يراوحلا يبا خيشلا باوج نم اذه ,يف انفرع يذلاف تفصو ام

 بارجلا رظن امنإو هسفن رمتلا ىلإ رظني مل و رمتلا اذه ىرتشا ناك اذإ هنأ هللا

 اعيمج امهل لاق هللا همحر بوبحم نب دمحم نع عفرف فورظلا ىلع نم
 انلوق كلذكو كلذ هلف يرتشملا وأ عئابلا عجر امهيأ كلذ يف ةعجرلا

 ناك نأ اماو . مكحلا يف اذهو عيبلا هيلع تبثي مل رمتلا رظني مل اذإ هنأ

 بحاص ملعي نأ كسماف رمتلا اذه يف ضقنلا هل نأ ملع دق لجرلا اذه

 ضقنلا سملا امنإو كلذ هعيب ىلع نمثلا ذخا همرحي ناكو كلذب رملا

 هكاسماب لخد دقف هعيب داسف نع اعوجر هسمتلي ل و رمتلا فلتا اذإ

 كلذك و كلذ ما نم هيربيامو لجرلا ىلع ررض فلت ىتح لجرلا رمتلل
 يف هتعجر ىلع هعلطي مل و داسفلاو ضقنلا هلخد ىتح هسبح ناك نأ
 . ملعا هللاو كلذ مثإ هيلع انفخ هل هعيب نيح

 لعلو هعوجر يف مثاب سيل هنأ لوقلا ضعب يف اندجو دق انا بسحاو
 . باوصلاب ملعا هللاو افلت الو اضقن هيف هل هسبحب لخدي مل اذإ كلذ

 نئاهرلا باتك نم هفاضملا ةدايزلا نميراوخا يبا نعو : ةلأسم

 تراص دق لاقو . اهيلع فقوو ابرج لجر نم يرتشي نمع هتلاس و
 لوقي ىتح لاق . عيبلا ةحص بجوي اذه له هيلع نمثلا دقعو يلام

 يرتشملا لوقيو نملا نم اذكو اذكب اذكو اذك كل تعب دق عئابلا

 رهظ امل افلاخم رمتلا زرب ناف رمتلا ارصبأ يرتشملاو عئابلا ناكو تلبق دق

 رصبي مل ناف تلق . كلذ هلف ضقني نا يرتشملا داراف عيبلا عم هنم
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 ىلع يرتشملا ذخا ناف عيبلا تبني تينثي ال لاق . تبثي له عيبلا دنع رمتل

 لوهجملا ف عيبلا كلذ امهلف عجر ناف هنمت هاطعا هكلهتساو هفصلا هذه

 . زوجي ال هريغو رمتلا يف

 جرخف رمت نم ةئام لجر نم ىرتشا لجر نعو هنمو : ةلاسم
 " ال لاق ال ما ءيش هقحلي قشح وأ مجع نانمأ ةرشع رادقم هنم

 رمتلا يف نوكي نا نكمي امم فشحلا ناك اذإ كلذ يف ءيش هقحلي هنأ

 . شغلا نم كلذف هعابف هرثكيل افشح وأ ىون هيف لعج ناك ناو
 . هنع لسو ملعأ هللاو يرتشملل هتميق

 لك هبرجا ةسمخ لجر نم ىرتشا نمو ءايضلا نم : ةلأسم

 ىلإ ءاج مث هنم اهضبقو امهرد نيسمخ هل نزوف مهارد هرشعب بارج
 عئابلا لاقو اهيضرو يرتشملا اهفرعو رمت ةبرجا هسمخ هل دعف دضنلا

 رمتلا يف اوفلتخا دق مهنا ناسغ نب كلام نعف اهلمحا لصا نا ىلإ اهعد

 فورظلا يف ارتتسم " اعيابت امهن ال ضقن هنأ لاق نم مهنمف دوضنملا

 هضرعو هلوط رظنف بارجلا ىلع فقوف افورعم اعون هعاب اذإ ضعب لاق و
 اذكو اذك اهرمت نأ ىلع هبرجالا هذه وأ بارجلا اذه هنم ىرتشاف

 عيبلا هيلع عقو ام ريغ رمتلا نم ءيش هطلاخي : كلذ ىلع رمتلا جرخف

 . هبحاص ىلع عجري نأ امهدحأل سيلو تباث عيب وهف

 بارجلا لكا املف هنمث افوتساو ابارج عاب لجر نعو : ةلأسم
 لبقي الف تفصو ام ىلعف كل هتعبو يل وه سيلف بارجلا هل لاقف هيقل
 حص اذاف قورسم هنأ لدع هنيب كلذب حصي نأ الا زئاج عيبلاو هلوق
 هعفد يذلا نمثلاب قراسلا قحليو هباحصال بارجلا ناك قورسم هنا

 . هيلا
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 لكأي من ادساف هدجيف بارجلا يرتشي يذلا يف ليقو : ةل اسم

 ترصباو تلكأ دق عئابلا لاق عيبلا در ديري مث لكا ام كلذ دعب هنم

 الو رمتلا نم تافا ام نع يطعيو ىقب ام دري نأ هل ليقف كليقا الو

 لكا اذإ همزلي ءاهقفلا نم لاق نم لاقو لكا ام لاحل ىقب ام همزلي

 دعب داسف هيلع ج رخ نا يراوحلا وبا لاق . ادساف هار نأ دعب هنم

 ام الا داسفلا رمتلا نم جرخي مل ناو هدر هلف هار امل افالخ يأر يذلا

 . هدر هل سيلف هنم لكاو ىأر

 هاردب بحلا كلذ ع اب هنأ ش بح نم ريشق 7 بح نم فذحا

 بحلا بابرأل كللذ نم رف وألا مدقي هن اف تفصو ام ىلعف هب وتلا دارا مش

 يف هسفن نم فاصنالاب مل هنونيدلا هيلعو كلذ ىيف هيلع رايخلا محلو

 دهجلا نم رتكا كلذ يف هيلع سيلو مهملعي مل وأ مهملعا كلذ
 لصي مل ولو هللا ءاش نأ هللا دنع صلخ دهتجاو قدص نمو قدصلاو

 ال و قحلا كلذ هيلع هل نم لإ قح نم همزلي 11 ءادالا لإ هداهتجاب

 مرغب هيلع مكحي الو مارح لام لصا نم حب رب كسمتي نأ ملسمل بحن

 هيف كرتشاو ابارج لجر نم ىرتشا لجر يف ليقو : ةلاسم
 هبيصنب مهصعب كسمتف ادساف رمت ا ا ودجو ه ومسق املف هثالث وأ نالج ر

 ىلع هتصح دري هل ءاهقفلا ضعب لاقف . هتصح دري نأ مهضعب دارأو

 يف ليقو هنم ىرتشا يذلا ىلع هدري نأ هكراش يذللو هك راش يذلا

 مت لكا ام كلذ دعب هنم لكاي مت ادساف هدجيف بارجلا يرتشي يذلا
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 هل ليقف كليقا الف ترصباو تلكا دق عئابلا لاقف . عيبلا در ديري

 لاحل ىقب ام همزلي الو رملا نم تافا ام نع يطعيو ىقبام دري نا

 . كلذ ريغ اذهو لكأ ام

 تلأس هللا همحر حور نب دمحم هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 طلخي نأ هل ادب مث سانلل هعيبي بح هعم ناك لجر نع هللا كمحر
 هنم عيبي نأ لبق نم كلذ ىلع مدن مث شغلا كلذب ديري ايدر ابح هيف

 هدنع نم يرتشي نم ملعيو هنم عيبي دوعي نأ هل لحي له تلق ائيش
 ملعا نمو كلذ هل زوجي معنف تفصو ام ىلعف بحلا كلذ شغ دق هنأ

 زوجي ال دقو معن لاق هريغ نمو . شاغ ريغ وهف عيبلا ةدقع لبق هشغب

 لجر نعو هنمو هريغ نمو . كلذ ريغ هنكمي الو هبوتلا دعب الا كلذ هل

 كلذ هيلع عاب نم ملعي عجرو كلذ ىلع مدن مث هساجن هيف ابح ع اب
 هذه ىلع بحلا كلذ نم يرتشملا هلحاف هلحتسيو سجنلا بحلا

 يرتشملل عئابلا نم هنونيد ىلع هعسو اذاف هفصلا هذه ىلعف . هفصلا

 ريغ نم لحلل يرتشملا نم ارايتخا هايا هلالحا عم كلذ يف هل همزلي امب

 هللا ءاش نأ ةبوتلا قدص عم كلذ يف هيلع ةهبش الو ءيش همزلي نأ

 كلذ يف همزلي ام مهل عاب نيذلا عيمجلا ىلع عئابلا ردقي مل ناف تلق

 هلف اهضرف همزل دق يذلا اهيلع ةردقلا نكمي مل ةضيرف لك نإ ملعاف
 اسفن هللا فلكي الو دوهجملا صالخاو هنونيدلا قدصب هللا دنع رزعلا

 يصاعلا ردقي ال ذإ هبوت صاعل ناك ام كلذك كلذ الولو اهعسو الا
 يتلا ضئارفلا كلت ميقي نأ اهيف هبر ىصع يتلا هيضاملا مايالا در ىلع
 هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا نكلو اهعيضو هتمزل مايالا كلت يف تناك

 لكب وهو هعاط وأ ةيصعم نم نولعفت ام ملعيو تائيسلا نع وفعيو
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 ىلع قرف كلذ كردي مل اذإ ليق دقو معن لاق ةريغ نمو . ميلع ءيش
 . سجن هنأ ملع ول نأ ةعلسنلا نمث نم صقتني ام ردقب ءارقفلا

 همسقب مزلا مرلا لهال مر يف ةعبت همزل نمو هنمو : ةلأسم
 دقو كلذ يف هلوط غلب امب قدصلاب هنم كلذ نم صالخلاو هنونيدلا

 رذعالو هللا ءاش نا رذعلا هيف ماق ضرف نم هيف زجع ام لك نأ كتملع

 . عادخ دنع رذع الو صالخاو قدصب الا

 ارب الو عابيو يدر بهذب اديج ابهذ طلخي ال ليقو : ةلأسم
 ربلا نأ لاقف ربلا تركذو هدح ىلع دحاو لك عب تئش نأو ريعشب

 نيبيف لاق دسف ءاملا هب طلخي مل نأ ءامب طلخي الخ تركذو طلخي ال

 فاخي ناك اذإ ام ًافاشغ نكي مل اذإ كلذب سأبال لاق عيبلا دنع كلذ
 . اضماح الخ نكيل و دسفي ىتح هؤام رثكي ال نكل و داسفلا هنم

 نم ابارج لجر نم يرتشا لجر يف هللادبع وبا لاق : ةلأسم

 هلدبيو مات عيبلا نأ عيبلا ضقن بلطو نافرص رمت هيف دجوف قعلب رمت
 نافرص رمت هرتكا ناك اذإو تلق قعلب رمت نافرصلا رمتلا كلذ ناكم

 ريغ هيف دجو دق سيل وأ تلق نافرص رمت هلك نوكي نأ الا معن لاق

 . رثألا ءاج اذكه لاق هطرتشا ام

 بارخ دملا لوأ رصباف ارمت لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 ناك ناف . ادر كلذب نوكي لهف اسق هرخا ءاج هلمح املف هيضرو

 عم رمتلا اطبا ناك نإو . هيلع دودرم وهف عئابلا عم سسقلا كلذ
 ناو يرتشملل مزال رمتلاف سسقلا كلذ ىلإ ريصي نأ نكمي ام يرتشملا
 عم ن اك داسفلا كلذ نأ ملعي ىتح يرتشملل مز ال وهف كلذ هبتشا
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 ىلع عيبي لجرلا ف هللا همح ر ديعس وبا لاقو عماجلا : ةلاسم

 لكاي نأ يرتشملا نأ نافرص جرخيف قعلب هنأ ىلع رمت بارج لجرلا
 زوجي الو ضقنتنم لوقلا ضعب ىيف اذهو عئابلا هيلع ضقتني ىتح بارجلا

 ام مزع هيلعو هريغ لام لكا دقف هلكا ناف هيلع امماتتي ىتح هلكا .هل

 سانلا هيلع امل انيلا بحا لوالا لوقلاو لثملا مدع نأ هتميق وأ لكا

 يرتشا اذإ هنأ ينبجعي هريغ لاقو . مهعويب يف مهنيب اميف فراعتلا نم

 لضفأ سنج نم هارتشا يذلا سنجلا فالح ج رخف رمتلا نم سنج نم

 . ملعا هللا و هنم هارتشا نمم همتتسي ىتح هلكاي ال نأ هنم

 ءيش نود اهنم ءيش ةفلتخم ابوبح طلخ لجر نع لئسو : ةلاسم

 مث شغلا كلذب دري مل هنأ الا كلذ ريغ ىنعمل وأ هيعوالا قيض ىنعمل

 سيل لوقي اضعبو مالع الا هيلع لوقي اضعب نأ بحلا كلذ عيب دارا

 امو بوبحلا يف اذهف شغلا ريغ ىلع هتين ساسا ناك اذإ مالعا هيلع

 ناكام اماو ضعب هضعب نم فرعي ال اطالتخا ضعبب هضعب طلتخي

 اذه لثم يف مالعا همزلي ال هنأ يعمف طلح اذإ صعب هصعب نم فرعي

 . هلوق ىنعم ىلع
 . ديج ربب دساف رب طلخي الو عيبلل ريعشلاب ربلا طلخي الو : ةلأسم

 عضوم نم رمتلا ىلإ رظنو ابارج ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 هيلع ج رخ بارجلا حتف املف نمنلا اطعا و بارجلا لمحف ابيط هدج وف

 هعبرا نم ابيرق لكأ ىتح هلكا يف ىدامتو هنيح نم هدري ملف ءيدر رمم

 رثك ىتح كلذك لزي ملف بيطا بارجلا نم ىقب ام نا عمطي وهو

 بسحي بارجلا نم لكا امنإ لوقا لاقف هدري نأ دارا ممت رمتلا داسف هيلع
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 ىقب ام ةيقب نع بوبحم نب دمحم تلاس هبحاص ىلع دري يقابلاو هيلع

 . هنمت وأ ابيط هلثم دريو نزوي ل اق هنم

 هيف عجرف رمتلا الغ مث رمت نم نارخدم عاب نم نعو : ةلأسم
 ةئام وحنك اريثك رمتلا ناك ول كلذكو اكسمتم يرتشملا ناكو عئابلا

 مل و رمتلا اذه ىرتشا ناك اذاف دضنلا نم هارتشا امنإو رثكا وأ نارخدم

 نعف فرظلا العا نم بارجلا ىلإ رظن امنإو . هسفن رمتلا ىلإ هيلا رظني
 امهيا كلذ يف هعجرلا اعيمج امهل لاق هنأ هللا همحر بوبحم نب دمح

 . كلذ هلف يرتشملا وأ عئابلا عجر

 رفعج نب دمح نب رهزالا نع هبسحا باوج نمو : ةلأسم

 يف هركي كلذ دوسالاب ضبيبالاو ثيدحلاب ميدقلا بحلا طلخ يذلاوا

 . سأب الف ةفرعملا دعب هنم يرتشيف يرتشملل كلذ نيبي نأ الا عيبلا

 ةرذلاب نخدلا وأ نخدلاب ةرذلا طلخي نمع تلأسو : ةلأسم
 عيبيو د راحملا ف ىوهسلاو ريعشلا ف ةرزلاو ءاضيبلاب ءارمحلا ةرذلاو

 عيبلل هطلخ نا هنأ ملعاف . ال م زوجأ هريغ وأ قوس ف بوبحلا كلت

 هطلخ ناو «انم سيلف انشغ نم» هةْيقَع يبنلا نع هياورلل كلذ زوجي الف
 اشغ نكي مل هطلخ نال زئاج كلذف هعاب مث هلكأ نع لضفو هلوكامل

 . كلذ يف قرفلا مهفاف

١٤٤



 نورشعلاو يناثلا بابلا

 هيقاب عيبيو ديجلا هنطق وا هرمت وا هبح نم يقتني نميف

 ىلإ هب رميف هنطق وأ هبح وأ يدرلا رمتلا نم يقتني نميف تركذو
 ما اشغ اذه نوكي امف تلق . هربخي الو هتجاح هب يرتشيف رجاتلا

 نكي مل اذاف بحلا اماف . هب ىرتشاو هنم ىقن نأ بحلا كلذكو ال

 اضيا زئاجف رمتلا امإو كلذب ساب الف بحلا نم جراخ _ سوس هيف
 نودلل هتيقتن امإو هبيع ىلع هلديف بيعلا نم ءيش هيف نوكي نأ الا

 . كلذ رضي الف هنم

 نم مهريغ وأ ودبلا هيطعيو بحلا للجي نمع تلأسو : ةلأسم
 ىلإ عجري كلذ نال زوجي الف هشغ نأ امإو زئاج كلذف جارخلا

 . نيملسملا

 فيعض بحب كمسلا يرتشي نمع تلأسو هريغ نمو : ةلأسم
 نال زوجي معنف . ال ما زوجي ةرذلا ةيفصن نم يقتني يتلا سورلا لتم

 ةلالجلاب يرتشيف هبح للجي نمع تلاسو . هرصبي ام ذخاي كامسلا

 مل ضعبو كلذ زاجأ ضعب فالتخا هتزاجا يفف . ال ما كلذ زوجي

 . ملعا هللاو زبخ
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 نورشعلاو ثلانلا بابلا

 عيبلا بلط اذإ دبعلا يف

 ههرك و عيبلا هنم بلطو كديرا سيل هالومل لاق اذإ دبعلاف تلق

 امب هلمعتساو هوسكلاو هقفنلاب هفصنا اذإ وأ هعيب ىلوملا مزلي هعطي مل و

 هفصنا اذإ هعيب همزلي مل و هتمدخ و هتعاط همزل همدخلا نم هيلع ردقي
 هعيب ىلع ربجي الو هفاصنا ىلع ربجي ليق هنأ ىعمف هفصني مل اذإ امإو

 ناف تلق _ هعيب ىلع ربج كلذ يف ىدامتو هيلع هروج نيبت نا ليقو
 يعمف همدخي ىتح هبرض هل له همدخي ملف هفصنأ اذإ هعيب مزلي ال ناك

 . بدالا نم هريغ وأ برضلا نم هلمتحي ام ىنعم ىلع هبدأ هل ليق هنأ

 هنأ ع يبنلا نع ىوريو . هل هللا حتف امب هعيبيو كلذ هل سيل ليقو
 . هللا قلخ اوبذعت الو رعش نم طيخب ولو اوعيب لاق

 هديس ءاشي نأ الا هديس هعيبي نا هل سيلف دبعلا امإو : ةلأسم

 هل رمأ هقفنلا الو هوسكلاب هفصني ال هديس نأ دبعلا ىكش ناف كلذ
 ثيح هعاب هدبع عيب ديسلا دارأ ناف كلذ ىلع ربجو هب هل ذخاو كلذب

 ثيح هعابو هل اصلاخ دبعلا ناك اذإ لخدم كلذ يف دبعلل سيلو ءاش
 . هدلب ريغو هدلب ىف ءاش

١٤٦



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةيرحلا اوعدا اذإ ديبعلا عيب ف

 اريغي ملف ناغلاب امهو امهنم رضحمب هما وأ ادبع ىرتشا لجر نعو
 هدم هدنع ادعقو يرتشملا امهارتشا نأ املف ةيدوبعلا ركني مل و كلذ

 امهريجي نأ يرتشملل زوجي له هيرحلا ايعدا اهارتشا نا دعب ةمالا ءيطوو
 نأ الا مكحلا يف هكلمملا ىلع امهربجي نأ هل سيل يعم لاق هكلملا ىلع

 امهارتشا و عيبلا نيح ىف عئابلل ةيدوبعلاب رقا ناف هل تلق . هيدوبعلاب ارقي

 الاقو هيرحلا ايعدا كلذ دعب اعجر ممت هكلملاب امهرارقا دعب هنم يرتشملا

 تفتلي الو هكلملا ىلع امهربجي نأ يرتشملل له ةيقت ةيدوبعلاب انررقا امنإ
 يرتشملل ناك ةيقت هل سيل امهل عئابلا ناك نا لاق ال مأ مهلوق ىلإ

 هيقتلا هل نمم عئابلا ناك نأو هكلملا ىلع امهربجي هنأ عساولا يف يدنع

 امهرارقا تبث ناو . هجح يدنع هيقتلل امهرارقا نكي مل كلذ نيبتو

 ك احلا رضح لجرف هل تلق امهاوعد يف رظن ىوعد كلذ دعب ايعدا م

 ابلط اذإ نيمي امهنيب له رح هنأ لوقي دبعلاو هل هنأ يعدي دبع هدنعو

 هيلع امهنم يعدملاو نايعادتم نامصخ امهنا ىعم اذكه لاق . كلذ

 . نيمبلا هيلع اعدملاو ةنيبلا

 هعاب مث كولمم هنأ لجرلا رقاو هدبع هنأ الجر اعدا نمو : ةلأسم

 لاق هنال هنمثب هيلع يرتشملا عجريو رح وهف رح هنأ هنيبلاب حص م
 يرتشملا هارتشاو ءيشب رقي مل ناو هنمث اطعا ىتح هرغو هدبع هنا

 نمثلاب هل عاب يذلا يرتشملا قحليو رح وهف رح هنأ حص ممت عئابلاونم
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 . نامضلا هيلعو هرغ دقف هدي يف وهو هركني مل اذإ ليق دقو هريغ نمو

 ناف رح هنأ هنيبلا هيلعف ةيدوبعلاب رقا يذلا مالغلا امإو : ةلأسم

 هرارقاب هل همرغي لجرلا هب هارتشا يذلا هنمث هيلعف كلذب هنيب هل تماق

 اذإ ديبعلا ءارش زوجي ال هنأ رباج نع تفرع ينا اوجرأ هيدوبعلاب هل

 لاقو . هللا ءاشو نا كلذ يف رظنيف هعاجملا تقو يف مهؤابا مهوعاب

 مهدالوا عيب برحلا لهال زوجي لاق هنأ رباج نع دجوي يذلا هريغ

 . ةعاحملا دنع

 لاقف رح هنأ هنع ربخا مث ادبع ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 يذلاب هبتاكيلف كولمم ينا لاقف هارتشا ىتح عيبلا نيح هلاس ناك نأ

 هقتعيلف هخسن هثدحي مل و هلاسي مل ناك ناف . هعيب زجي مل و هارتشا

 كلذ وه ءاش نإ الا هقيدصت هل ليق دقو هريغ نمو . هنمت بسحيلو

 نمل كولمم هنأ رقا دق ناك اذإ كلذو رح هنأ هنيبلاب حص اذإ اذه امنإف

 . هيرتشي نا هل لاقو هعاب

 عئابلا نأ اعدا مث لجر نم ادبع ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 وأ هل دبعلا نأ نالف لاقف نالفل ادبع وأ ابصتغم ادبع وأ ارح هعاب

 وأ نمثلا نزوو دبعلا يرتشملا ضبق دقو كلذ ركني عئابلاو . ركنا
 نمثلا ناف هضبقي مل ناو ناف حيحصلا عيبلا ىلع ارداقت اذاف هضبقي مل

 يرتشملا رقا نأف هنيبلاب الا عئابلا عيبلا ىلع هلوق لبقي الو يرتشملا ىلع

 رمؤي عئابلا ناف سانلا نم لجرل هنأ رقا نأ كلذكو دبعلا قتع رح هنأ

 هقدص اذإ هب هل رقا نم ىلا هميلستب يرتشملا رمؤيو يرتشملا ىلإ هميلستب
 . يعدي ام ىلع هنيبب حصي نا الا ءيشب عئابلا ىلع عجري الو هل رقملا
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 هنأ يعدي وهو عئابلا عم ناك بيع هب رهظ اذإ هنعو : ةلأسم

 اماف هركني وأ كلذ ىعدي نالفو نالفل ادبع وأ ابصتغمو ارح هعاب

 عئابلا ىلع يرتشملا عجريو قتعي رح دبعلا ناف رح هنأ يرتشملا لاق اذإ
 شراب عجر هيلا هملسو تبث دحال رقأ اذإ كلذكو . بيعلا شراب
 . بيعلاب هدر يرتشملا دي يف دبعلاو هقدصي مل هل رقملا ناك نأو بيعلا

 اهنا تعدا مم ارهشا هدنع تناكو ةما ىرتشا نأ هنعو : ةلأسم

 تماقا ناف اهيلع قفنا امب اهيلع عجري له هنيبلا كلذ ىلع تماقاو ةرح

 مل و ائيش كلذب لقت ملف اهارتشا موي ةرح اهنا ةملاع تناك اهنا هنيب

 هنيب كلذب مقت مل ناو اهيلع قفنا امب اهيلع عجري نأ هلف عيبلا ركنت

 هللا دمحلاو ءيشب اهيلع اهيلا عجري نأ هل سيلف كلذب يه رقت مل و
 . ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر

 هنا ىعدي لجر ءاج مث ادبع ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 رقملل دبعلاب مكحي هل يعدملا لجرلا دبع هنا دبعلا رقأو هنم قرس هدبع

 اذه نأ هل دهشت هنيب يرتشملا عم نوكي نأ الا من لاق هدبع هنأ هل

 . هدبع هنأ هل رقملل دبعلاب مكحي هل يعدملا لجرلا دبع هنأ رقا دبعلا

 هنأ رقأ دبعلا اذه نأ هل دهشت هنيب يرتشملا عم نوكي نأ الا معن لاق

 . هدي يف يذلل وأ هل عئابلل كولمم

 دبع لئس اذإو ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اريغص تيبس ينال نابس نم يردا ال لاقف . هابس نمو هسنج نع

 لاق ناف ادبع رداص هجو يأ نمو هلصا ملعي ىتح هؤارش زوجي الف

 ناطلس نم وأ مهحلص نم ناك نإو هارشي سأب الف يب رح ينابس دبعلا
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 . هأرش يف ريخ الف هلصا ملعي مل اذإ ريبكلا كلذكو يرتشي الف مهرهق

 قورسم هناف ينيرتشت ال دبعلا لاقف ادبع بلج نمو : : ةل اسم

 ينعابو قراس ينقرس وأ اذه ينقرسو رح لاق نإو هنم لبقي ال هنأف
 تماق اذاف ةيرحلا عدي مل و قورسم هنأ لاق نأ اماف هنم يرتشي ال هناف

 . يرتشي ل قورسم هنأ ةنيبلا هل

 زوجحما هعيب يف الجر هال وم لكو اذإ قب آلا دبعلا نعو : ةلأسم

 هعاب اذإ بوصخلملا دبعلاف تلق كلذ زوجع ال لاق . ال مأ عيبلل ةلاك ولا

 . زوجت ال لاق . ال مأ زوجي هديس

 زوجيف ةنانئطالا ذ امإو هدبع هنأ . ذ تبني ال هنأ ىعم لاق . ال ما

 اذه رارقا عمس نمل زوجيف هل تلق هرارقإ ىنعم ىلع هدبع نوكي نأ
 ىعم لاق هدبع هناب هب هل رقا نمم هيرتشي نأ كلذ ىلإ نأمطاو يبصلا
 لاقف يبصلا اذه غلب اذإف هل تلق هنانثطالا ىلع هيرتشي نأ زوجي هنا

 مل و ابصلا لجال هرارقا ناك امنإو رح هنأ ابصلا

 حصت ىتح رح وهو هلوق لوقلا نا يعم لاق هيلعو هل بجي ام فرعي
 ديبعلا ىلعف هل تلق ابصلا لاح يف هكلملاب هرارمأ هرضي الو هيدوبعلا هيلع

 رح هنأ هللاب انيمي فلحي ناميالا مهيلع لاق . ال ما هكلملاو ركنا اذإ ناميا

 هيرحلل يعدملا در ناف هل تلق هكلملا قيرط نم اقح هيلع اذهل ملعي مل و

 . هكولمم هنأ فلحي لاق فلحي فيك هكلملا هيلع ىعدملا ىلإ نملا

 ىف هدبع هنأ رقأ يذلل
ممه



 لاقف هتس مهدج و ش ديبع ةسمخ يرتشا لجر نعو : ةل اسم

 دحاو لك ديبعلا تلاقف ف رصنيلف ه رتشا ل نزم مكنم ناك نم مهل

 ءارشلا مهل حصي نأ الا مهنم دحا كلم هل نكي مل مهاوعد هذه تناكو

 نم مهارتشا هنأ ةنيبلا هل تحص ناف هل تلق مهاوس نم هديبع فرعي

 مهارتشا هلي نمو ليز لي ف مهو لديز نم مهارتشا هنا ةنيب حصا ناف هل

 . هل مهيلع حصي امم اذه سيلو . مهل وق لوقلاو رارحا 2 يعم لاق

 مهيعدي ديز دي يف اوناك ديبعلا ءالؤه نأ ةنيبلا تحص ناف هل تلق

 نولوقي ديبعلاو لجرلا اذهل مهعاب نأ ىلإ نوركني الو نوريغي ال مهو
 مهنا حصي نا الا اذه ىلع ديبع مهنا ليق هنا ىعم لاق . رارحا «

 . رارحا مهنا ليقو رارح
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 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ديبعلا عيب يئ

 زاجل عيبيو هيف يرتشي نيملسملا قوس يف دقف ادبع نأ ول ليقو
 مكح هيف مكاحو هيلع كلذ ركناو هديس ءاج اذاف هل عيبلاو هنم ءارشلا

 هل نذا اذإف نيدلاب هرمأيو هديس هميقي نأالا هيلع نيدلا زوجي الو هل

 . دقنلاب هؤارشو هعيب زاج ةراجتلا ف

 نورشعلاو سداسلا بابلا
 كلذ بلط اذإ اهدلوو ةمالاو ديبعلا عيب يف

 ناويحلا يف كرتشملا عيب كلذكو اكرتشم ناكو

 كلذ ءاكرشلا دحا بلط اذإ

 اهدح و اهعيبي الو اهكسميو هدح و اهديس هعيبي الو اريغص ناكو اكولمم

 تفتلي الو عيضي هنال اهنع ءافتكالا دح يف اهدلو ريصي ىتح ةكسعيو

 ىلوا هنال هل كلذ ناك اهعيب داراف هنم اهدلو ناك اذإ نكلو هالوم هيلا

 . هللا ءاش نأ هعيضي الو هدلوب

 امهنيب وأ نيتيرق يف امه وأ ةيرق يف نيكيرش نيدبع نعو : ةلأسم
 هاعيبي نأ بلطف ةدحاو ةي رق ف امهو نيلجر نيدبع ناك اذإ لاقو هباد
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 هعيب ىلع ناربج ال امهناف هعيب اهركو رخالا نم امهدحا هيرتشي وأ

 لمعلا نم هنافلكي الو هيلا ناسحالاب نارمؤيو ةصحلاب هنامدختسيو

 اهيف لزني ةيرق يف امهنم دحاو لك هاديس ناك اذإ امإو هقيطي ام الا
 نارمؤي امهنا ليق دقف رخالا نم امهدحا هيرتشي وأ هاعيب نا.دبعلا بلطف
 نم امهيلا فلتخي نأ هفلكي الو هبحاص نم امهدحا هصلختسي وأ هعيبب

 امهدحا بلطف ةباد امهنيب ناك اذإ امإو لاق . هيرقلا هذه ىلإ ةيرقلا هذه

 هيلع ناف اهنم هتصح عيبي نارخالا هركو هدحاو ةيرق يف امهو اهعيب
 الام لمعلا نم اهافلكو اهاعيض اذإ وكشت ال ةبادلا نال عيبي نأ كلذ

 هوفصني ىتح نيملسملا ىلإ امهنم هلاع اذإ كلذ وكشي دبعلاو قيطت

 . امهنم

 لمعي يذلا هبشخو امالغ لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 كرتاو دبعلا ذخا انأ يرتشملا لاقف فرعي ال لوهجم اذه عئابلا لاق مت هب

 رايخلا لاق نم لاق فالتخا هيف اضيا اذهو امات نمثلا كيطعاو بشخلا

 ىرتشا امب لهاج هنال كرتي نا ءاش ناو هذخاي نأ ءاش نأ يرتشملل

 ناك اذإ عيبلا لصا لاق نم لاقو . عاب ام ملاع هنال عئابلل رايخ ال و

 يف هلوق نع هللادبع ابأ تلاسو . ضقتنم وهف هلاهجلا ىلع امهدحا نم

 لهج ام كرتيو عئابلا فرع امب ذخأي نأ يرتشملا ىضر اذإ لاقف كلذ

 ائيش هنم هنمث ضقني الو هلهجي هنأ عئابلا هيف جتحا ام كرتيو امات نمنلاب

 . هل كلذ يف لوقلاف

 همالا نيب قرفي ال لاقو هللا همحر عيبرلا نع بسحا : ةلأسم
 اهكسميو هدح و اهديس هعيبي الو اريغص ناكو اكولمم ناك اذإ اهدلوو
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 هنال اهنع ءافتكالا دح يف اهدلو ريصي ىتح هكسميو اهدح و اهعيبي الو

 اهعيب دارأف هنم اهدلو ناك اذإ نكلو هالوم هيلع تفتلي الو عيضي

 . هللا ءاش نأ هعيضي الو هدلوب ىلوأ هنال كلذ هل ناك

 رتشي الو اهدلو اهعم و هما ىلع ناعيابتي ناذلا امإو : ةل اسم

 نم جراخ هنال عئابلل دلولاف اطرش كلذ يف اطرتشي مل اذاف امهدحا
 نع ىنغتسي ال اريغص اهدلو ناك اذإ ةمالا هذه يف عيبلا امإو . همالا

 يف يبصلا ىلع ىلع هرضم كلذ يف نال دساف عيبلا نأ ليق دقف هسفنب هما

 يف رظناف تبني الو مالسالا يف هرضملا زوجت الو هما نيبو هنيب قيرفتلا
 . كلذ

 هدلو ما هتما عيبي نا هل زوجي له لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ةهج نم هدلو مأ عيبي نا هل هركي لاق نم لاقو كلذ زوجي . معن لاق

 نيبو اهنيب قرفيو هدلو مأ عيبي نأ هل زوجي ال لاق نم لاقو مركتلا
 . اهدلو

 كلم ال هنا اريغص هيبرت دلو اهعم و لجرلا اهعيبي همالاو : ةلأسم

 هنأ رقأ نأو هيلع تبث ةيدوبعلاب رقأ يبصلا غلب اذإف هغولب ىلإ هيلع

 اهدلو هناو هما اهنأ رقأ اذإ لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دقف ةمالا دلو

 . ةيدوبعلاب رقي ىتح قرلا هيلع تبثي ال لاق نم لاقو . قرلا هيلع تبن

 دنع هنأ ىلع هتعيض نم ءيش يف يبصل ا ةمالا بر لمعتسا هل تلق

 هل زوج له

 ىلع دبعلا ركني الو هيعديو همدخي دبع هدنع لجرلا يف : ةلأسم

 نم لاقف كلذ دعب ةيدوبعلا ركنا مت هيلع كلذ ركني الو هعابف لجرلا
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 هيلع تبني الو ةيدوبعلا ركنا اذإ ةيدوبعلا هيلع تبنيال ال رح هنا لاق
 ريكنلا كرت اذإ لاق نم لاقو هدبع هنأ عئابلا نم ةنيبب الا هتوكسب قرلا

 ىلإو رفعج نب دمحم عماج يف لوألا لوقلاو قرلا هيلع تبثي عيبلا دنع
 . كلذ هبجعي ديعس ابأ تيارو رفعج نب دمحم بهذي ناك اذه

 كيرشلا ربجي له متيل ةباد وأ دبع يف هتصح هل لجرو : ةلأسم

 هل نكي ملو هوسكو هقفن ىلإ جاتحي هنأل ميتيلا لاحل هتصح عيب ىلع
 ءارش ىلع الو دبعلا نم هتصح عيب ىلع ربجي ال متيلا كيرش ناف هريغ

 جرخا امب عابيو ديزي نميف ميتيلا ةصح ىلع يداني نكلو ميتيلا ةصح
 . هريغ وأ كيرشلا يرتشي ديزي نميف اهلك عابت اهناف ةبادلا امإو
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 كلذ زوجي فيكو مهئارشو ديبعلا عيب يف

 نمثلا ضعب هدقنف هما وأ دبع عيب ىلع اعضاوت نيلجر نأ اولاقو

 نمثلا ةيقب هيلا عفدي ىتح هيلا امهعفدي نأ ةمالا وأ دبعلا بر هرك م

 امهنمت نم ىقب امب نهر امهنا امعزف امهعاب يذلا عم ةمالاو دبعلا تامف

 . هيف امي نهرلا بهذو

 ىرتشا لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 نأ ىلع ريعبلا عئابلا عم ناكو ًاريعب هاطعاف هئالث وأ نيريعبب ابئاغ ادبع

 عاب يذلا لجرلا ىلع عقو مث هل ىقب ام ذخأيو دبعلا لجرلل ملسي
 اذه ناك ناف تفصو ام ام ىلعف ريعبلا اوذخأو هولتقف هللا ءادعا دبعلا

 قب آلا دبعلا عيب نع ع يبنلا ىهن دقو دساف عيب اذهف ًاقبآ دبعلا

 ناف ريعبلا كلذ مرغ عئابلا ةثرو ىلع سيلو هريعب ريعبلا بحاص ذخايو
 ضبقو عيبلا تقو يف ةعاسلا كلت باغ هنأ الا عئابلا دي يف دبعلا ناك

 هريعب يرتشملا لع اودر اودارأ نارايخلاب هثرولاف ريعبلا اذه عئابلا

 ةيقب اوذخاو يرتشملا ىلإ دبعلا اوملس اودارأ ناو مهدبع اوذخاو

 . مهقح
 قزب وأ رمخ نم قزو مهرد ةئامب ادبع ىرتشا نمعو : ةلأسم

 قزو مهرد ةئامب هارتشا يذلا اماو عيبب كلذ سيلف هقتعا ش رمخ نم

 ةئام ىلع دبعلا ةميق يق لضفب عئابلا هيلع عجريو قتعي دبعلا ناف رمخ نم

 . مهرد
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 عيبي وهو هتيراج دبعل عا لجر يفو هللادبع يلا نعو : ةلأسم

 هل . اهعابو ةراجتلا ىيف ه هل نوذامو يرتشي شي الو عيبي ال وأ يرتشيو

 كلذ يف مكحلا ام ادالوأ اهدلواو اهيطوف هريغل اهعاب دبعلا نا ممت هئيسنب

 بحاص عئابلا عجريو ضقتنم عيبلا نأ تفصو ام ىلع ملعا هللاو لوقاف

 هنم ذخايو ءاش نإ اهتميق هيلع دريو هدي يف ىه نمم اهذخاي ةيراجلا
 مهدلاو مهدالوا مهذخأيو هنم اهنم هدالوأ ةخسن اهدالوا ةميقو اهرقع

 سيل ام قتعا هنال اهقتعا نأ دبعلا نم امهل يرتشملا نم اهقتع عيضيو

 بحاص ىلع مهتميق دريو اهدالوا ذخا هل نوكي امنإو لصالا يف هل

 اميف لاق كلذكو . اهعاب وه هنال دبعلا نم اهعاب نأ يذلا ةيراجلا

 عاتملا دجوف نيملسملا نم دحأ هنم ىرتشاف نيملسملا لالم نم ودعلا منغ

 ادالوا هنم تدلوو هيراجلا عىطوو انينس هلغتساو دبعلا قتع دقو هدي يف
 يف هنيعب كلذ دجو اذإ هنم ذخأ ام كلذ هنم ذوخاملل نأ اهقتعا مش

 يذلا ناك ناف لودعلا يارب هذخاي موي هتميق هيلع دريو يرتشملا دي

 هدي يف مهكردي موي هدروا ةميق هيلع هلف اهدلو وأ ةيراجلا ىرتشا

 هنال ةيراجلا قتع عيضيو اهرقع اهئطو نمم ذخأيو هدالوا هنم ذخايو

 اهقحتسا نمف اهصيلخت ىلع ردق نأ لوقاو هريغل اهلصاو اهقتعا
 . اهقتع متيو عيبلاب هنم اهذخايلف

 لاقف هآر دق افيصو لجر نم ىرتشا لجر نع هتلاسو : ةلأسم
 هنأ لجرلل رهظأو هيضرف قلطناو هتيضر نأ ةئام ثالثب يل ناك دق

 نأ اذه ينبجعي ام لاق امهرد نيرشع هل عضوف هعضوتساف هيضري مل

 ثدح ضرمل هيلع ناك امع ريغت هدجو ناك نا لاقو هيضر دق ناك

١٥٧



 ضقتنا عيبلا نأل ةئام ثالثب هاضرت تنك نأو هعضونسن نأ كلف هل

 . ضرملاب

 كل وه لاقف هري هل اغيضو الجر عئاب الجر نأ لاقو : ةلأسم
 سيلف رايخلاب كيلع اضيا انأ لاقف مدن مث ةعاس هنع راسو هتيضر نأ

 دعب هيلا رظنف هاري نا لبق هعابف هفيصو ري مل نوكي نأ الا كلذ هل

 اماف طق هتيار نكا مل و ىرا ام نود يفيصو بسحا تنك لاقف كلذ

 . كلذ هل يرا ال لاقف هعيب كل ضما الف ىرا اك ناك اذإ

 الو قبآلا دبعلا عيب زوجي ال ىلع وبا لاق هيشاحلا نم : ةلأسم

 ال مارح عيب هنأو هلاضلا ةاشلا الو روفنلا رامحلا الو دراشلا لمجلا

 قبلا دبعلا يف ليكولا عيب زوجي ال هنأ تدجو دقو لاق ةمماتملا هيف زوجي

 . هانعم

 لجر يف ناليغ نب مشاه هيبا نع مشاه نب دمحم نع : ةلأسم

 كتمتك ابيع اهب نا لاقف كلذ دعب عئابلا هاتا مث ةيراج لجر نم ىرتشا

 همزلت اهنإ بيعلا رهظف اهئثطو مث تمدن كلعل كقدصأ ال لاقف هايا
 عيبلل دقعلا دعب همالعا نأ ليق دقو لاق هريغ نمو . بيعلا شرا هلو

 ناك هنا بيعلا حص اذإ يرتشملا ىلع كلذ تبثي الو هيف هب قدصي ال

 . اهب

 نم بيرق رادبب يراوتم ادبع عاب لجر نع لئسو : ةلاسم

 77 صمتنم ةتنم اذه نا يعم لاف
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 زوجتا هعيب يف الجر هالوم لكو اذإ قب ألا دبعلا نعو : ةلأسم

 هعاب اذإ بوصغملا دبعلاو تلق كلذ زوجي ال لاق . ال ما عيبلاو هلاكولا

 دمحم خيشلا وهو خسانلا لاق . كلذ زوجي لاق . ال ما زوجتا هديس

 بصاغلا دي يف بوصغملا عيب زوجي ال هللا همحر دارم نب هللادبع نب

 . ملعأ هللاو ضقتنم عيب اذهو هعبي مل هدي يف ناك ولو هديس هعاب ولو

 له لجر هديب لجر نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو : ةلاسم
 هسفن نع ريغي نمم ايبص وأ اغلاب ناك اذإ لاق هعيب دارأ اذإ هؤارش زوجع

 الف هسفن نع ربعي ال ايبص ناك اذإ امإو كلذ ريغي مل اذإ هوارش زاج

 ىلع مكحلا يف كلذو هسفن نع ربعي نم دجت نوكي ىتح هوارش زوجي
 يف بتري مل ذإ هنانئمطالا مكح يف امإو ليق هنأ يدنع الام بسح

 . هسقن نع ريغ اذأ هتجح هلو هؤارش زوجي هنأ وجراف كلذ

 نم قبآلا عيب نع ديعس ابا تلأس هفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 زوجي ال هنأ اولاق لاق ابهاذ ناك اذإ تاناويحلا عيمج كلذكو ديبعلا

 يبنلا ىهن دقو ررغلا عيب نم كلذ نال دراشلا رامحلاو قب ألا دبعلا عيب

 ردقي الام يرتشي هنأ كلذو مارح هنأ اولاق دقو ررغلا عيب نع هكقَع
 رامحلاو قب ألا دبعلا دجو يرشلملا ناف هل تلق هرطاخم وهو هضبق ىلع

 نوكيا كلذ دبعلا بحاص متأو يرتشملا هعابف هيلع اعيابت يذلا دراشلا

 دبعلا ريصي ىتح ةمهاتملا هيف زوج ال دساف عيب كلذ معن لاق اب رلا نم

 ابوتيو نمثلا يرتشملا ملسيو هنم ةردق ىلع ريصيو لوألا هديس ىلإ
 وأ نمثلا كلذب كلذ دعب هيلع اعيابتي نأ دارأ نإ كلانه مث كلذ نم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر رثكا وأ لقاب
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 نم مهأ ىراصنلاو دوهيلا نم نيباتكلا لهاف هل تلق : ةلأسم

 نم اندنع مهو برعلا ريغ نم اندنع مهف لاق . برعلا ريغ وأ برعلا

 مهنم لبقت مل و نايدالا نم نيد ىلع اورقي مل برعلا نأ لاقو . مجعلا

 نم برعلا ريغ نم ناك نم لكو هل تلق . فيسلا وأ هلمجلاب ناميالا

 مجعلا نم مهريغو طبقلاو مورلاو دنهلاو دنسلاو سرفلا نم مجعلا
 لاق اديبع مهف نونوكيو برعلل مهدابعتساو مهوارشو مهوابس زوجي
 نايبصلا ءارش زوجي لهف هل تلق مهابس زوجي نم ةلزنمب اولزن اذإ معن
 ريغي ال وهو هل دبع هنأ هعيبي نم اعدا اذإ نيكرشملا نمو نيملسملا نم
 معن لاق هفصلا هذه ىلع ىبصلا ءارش دحال زوجي له هركني الو كلذ
 يبصلا ناك اذإ زوجيف فراعتلا يف اماو كلذ زوبي الف مكحلا يف امإ

 ريكن الو كلذ يف ريغت هنم نكي ملو اهنع عفديو هسفن نع ربعي نمم
 يرتشم ال و عئابل هجح هيلع تبثت ل ةيدوبعلا ركن اف ام اموي غلب ناف

 هيلع تبثي مث هنيبلاب هيلع حصتو أرقي ىتح مكحلا يف هب ىلوأ ةيرحلاو
 هنمثب عجري نأ يرتشملل له ةيدوبعلا ركناف غلب ناف هل تلق مكحلا
 امإو . هنيبلاب هاوعد هل حص اذإ ىعم اذكه لاق . هيلع هعاب نم ىلع

 يرتشملا نال در عئابلا ىلع تبثي نأ ينبجعي الف هاوعد حصت مل اذإ

 امنإو ةجح هيف هل هلعل ام ع اب عئابل او هنم ملع ىلع هجح ريغب ىرتشا

 هجح هيلع مقت نكت مل هنال رهاظلا مكح يف يبصلا نع عفادلا بلطي

 ةيدوبعلا ركنا ناف هل تلق . ًامارح لصالا يف هعيب نكي مل و مكحلا ثيف

 نوكي الو فراعتلا ىلع هؤارش زوجي له ءارشلا دنع هئابص لاح يف
 الو يدنع هنيب ريغب ةجح هلوق لاق غلبي ىتح عيبل ا دنع هل هجح هلوق

 . اهنع عفديو هسفن نع ربعي نمم ناك اذإ ةيدوبعلا ركنا اذإ هؤارش زوب
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 نورشعلاو نمانلا بابلا

 مهءارش يفو همذلا لهأل مالسالا لهأ ديبع عيب يف

 ريهز نب كلام يبلا نع ةملسم انربخا لاق ريهز نب كلام انربخا
 اذإ همذلا لها ىلع هدبع ملسملا عيبي نأ اسأب ىري ال ناك هنأ ربزهلا

 لاقو . هنيدو هوعدي ناو ةالصلا نيبو هنيب اولوحي ال نا مهيلع ط رتشا

 عيبي نأ ملسمل سيل حبسملا نب دمحم لاقو هركناو اذه فرعن ال مشاه
 ةقط هللا لوسر هنسو مهنيب قرف هللا باتك نال همزلا لهال ايلصم
 4 اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعبي نل ا لاعتو كرابت هللا لوقل
 هللا لاقو « امهاران ائارتي ال نيمؤملاو رفاكلا » كفع هللا لوسر لاقو
 هملسم ىهو ةما جيوزت هدقعب دهشي نأ نهلها نذاب نهوحكناف اط

 نأ الا لقاو كلذ نم رثكاو . م اليبس امهيلع هللا لعبي ملف ملسمو
 تعيب يمذ لجر دي يف تناك ةما لك لوقي ناك بوبحم نب دمحم

 مهعاب كلذ اوبلط ناف روكذلا امإو كلذ لعفيو قوسلا يف هدي نم
 . مهكرت اوتكس نأو

 هنم لزنيو ملسملا دبعلا يرتشي ال كرشملاو هريغ نمو : : ةلأسم
 ىلص ناك نأ يلابي ال ناك نأ ىسوم لاقو هنمت اطعيو هدبع ناك نإ

 . هدي يف كرتي نا سأب الف ىلصي مل وأ

 دبعلا نأ معزو هللا همحر ديز نب رباج نع دجوي امم : ةلأسم

 لها نم الا هعبت ال سانا لوقيو كرشلا لهأ نم هتعب تئش نأ كرشملا
 . كرشلا لها نم هعيبي نأ ملسم ىلع مارحف ملسملا دبعلا اماف ةالصلا
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 نأ دعب بارعالا يف عيب دبعلا دترا اذإ هنأ ليق دقو لاق هريغو نمو

 هلصا ناك اذإ كرشلا لهال عابي الو بوتي الف هيلع دشيو ناتتسي
 عابي سيلف برحلا ضرا نم نوملسملا هبلج ام كلذك و دترا ممت املسم
 دلو ام ديبعلا نم ةمذلا لهال عابي الو همذلا لهال الو كرشلا لهال
 كرشلا لهأ هبلج ام نكلو مالسالا لها هبلج ام امأو . مالسالا ىلع

 . مالسالا ضرأ ىلإ

 لاق ًاكرشم ًادبع كلمي ىلصملا لجرلا نعو رثالا نمو : ةلأسم
 هركيف هريغو يسوجملا امأو . س أب الف اينارصن وأ ايدوهي دبعلا ناك اذإ

 اذإ هكسمي الو بارعالا يف هعبيلف هب ىلتبا ناف هكلمي وأ هيرتشي نأ هل

 . هكاسماب س أب الف هكلمي ام دعب ةالصلا لبق ناف ةالصلا لبقي نأ ابا

 مهرد فلا نيد هيلعو تام لجر يف ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلأسم
 ةئامسمخ ىلصم هب ىطعاو مهرد فلا يمذ هب ىطعا ادبع الا هل سيلو

 لاقو ةمذلا لهال مالسالا لها ديبع عابي الو يلصملل عابي لاق مهرد

 نيبو مهنيب اولوحي مل اذإ روكذلل مهدحاب اسأب ري مل ملعلا لها ضعب
 . مهنيد

 ليقو هخسن يفو هنسلا تضم دقو رفعج نب عماج نم و : : ةلاسم

 . دهعلا لها نم الو برحلا لها نم ملسملا دبعلا عيب ل ال هنأ

 اوذخأ أي نأ -ہملسملل ناف قيقرو عاتمو نيملسملل لام مج ۔ذيا ف ناك

 ف ىف هوك رتي الف قيقرلا اماف مه هوك رتي نا الا كلذ نم . اودجو ام

 . مهت ديا
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 الف يسوجملل دبعلا ملسملا عيب اماو عماجلا ريغ نمو : ةلأسم

 لاق نم لاقو ىثنا وأ ناك اركذ لوقلا ضعب يف دودرم وهو زوجت
 . ىثنألا يف كلذ امنإ

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 كرشلا لهأ ىلع ةمالاو نيلصملا ديبعلا عيب يف

 الو اركذ نيلصملا ديبعلا نم همذلا لهأ يديا يف كرتي ال اولاقو

 ريجي يلصملا نأ يمزل يلصم هل ادبع عاب يلصم لجر يف اولاقو ىثنا
 . يمذلا نم هدبع دري نا ىلع

 ىري ال ناك هنأ ريهز نب كلام يا نب ملسم انربخا و : ةلأسم

 اولوحي ال نا مهيلع طرشا اذإ همذلا لها نم هدبع ملسملا عيبي نا اساب

 هركناو اذه فرعن ال مشاه لاقو هنيدو هوعدي ناو ةالصلا نيبو هنيب

 ىسومو نافع يبا نبا ربخي هدهش دايز نب ديعس نأ مشاه اهركذو

 اهعابف دايز نب ديعس كلذ غلبف يدوهيل تناك هيلصم ةما نأ رضاح

 ىلإ يدوهيلا جرخف حنمب كلذ ناكو ملسم لجر اهارتشاف ديزي نميف
 نافع يبا نبا لاقف يدوهيلا ىلإ اهدرف اديعس ىسوم رماف هملعأو ىسوم
 هتكولمم يهو . اهنم هعنمي نم اهيلجرب ذخا نأ ىلع اباي كلتيارأ هلل انأ

 ةكولمملا تناكو مشاه لاق . ريمحلا لثم مزلا ءالوه امنإ ىسوم لاقف

 ريمحلا نم اهسيل بوبحم نب دمحم لاق حبسملا نب دمحم لاقف هرسيب
 لها نم دحا لقي ل و باقعلا هيلعو باوثلا هل نمم مدا ىنب نم مهو

 . هلاقملا هذه لثم مالسالا
١٦٢٣



 نوتالثلا بابلا

 هئارش يفو الهاج وأ هتيرحباملاع ناك هقتعأ نمل هتمدخو رحلا عيب يف

 كلذ ىف ف دبعلا مزلي امو

 يرتشملا ىلع دري لاق همزلي ام هبوتلا دارأ مث ارح عاب لجر لاقو

 دق ناك نا كلذكو . مادختسا نم ةرجا رخأ ىطعيو هنم ذحا يذلا

 نمثب قدصتيو هنم الدب ادبع قتعي تام دقو هدجو نأ امإو . قتعا

 . مدختسا ام ةمدخ

 عئابلا داراو يرتشملا هقتعاف ارح لجر نع مشاه لأسو : ةلأسم

 وه لاق يرتشملا هرك ناف ليق . يرتشملا ىلع نمثلا دري لاق . هبوتلا

 . ي رتشملل هتمدح لثم هيطعي نأ هيلع ىرا و قتعملل

 رضاح وهو لجرل هعاب رح لجر يف عيبرلا نع ىوريو : ةلأسم
 دبعا لاقف هي رتشي ب يذلا هلأ اس ش فورعم نمتب رخ الل هعيبي ذا عمسي

 ىلع لاق رح هنأ هنيبلا تماق ت هنمت هاطعاو هارتشا ش . معن لاقف تنا

 ناو هارتشا يذلا ىلع هنع در عمسي وهو ىرتشاو دبع هنأ رقأ يذلا

 ىتح ائيش وه لقي مل و رح وا تنا دبعا هلاسي مل و عمسي وهو هارتشا
 هرضي ال و عمسي وهو ىرتشا يذلا ىلع در ال هناف هنمت هاطعأو هارتشا

 . هتوكس

 يرتشي نأ دارأ لجر نعو ءاثعشلا يبا نع دجوي اممو : ةلأسم

 هي رتشي ىتح تكس ناف هي رتشي ةرال لاقف رح هنأ لاقف ادبع لجر نم

 . هريغ نمو هنيبب الا قدصي مل رح هنأ معز محش

١٦٤



 هيرحلا ناف رح هنأ هنيب هل تماق مم كولمم هنأب رقأ ولو ليق دقو لاق

 نكلو رقي مل اذإ اماو هب هارتشا يذلا نمثلا يرتشملل نمضيو ىلوأ

 لاقف . هيرحلا هل حص مث يرتشملا هارتشا ىتح هركني الو كلذ ريغي مل

 كلذو هسفنب هرغ هنال نامضلا هيلع لاق نم لاقو هيلع مرغ ال لاق نم

 ركني مل و ريغي ملف هدبع هنأ هسفن ىلع ىعدا ول هنا لوقي نم لوق ىلع
 الو ديبعلا يف ىوعدلا زوجت ال لاق نم لاقو . هل هيلع تبث كلذ نا

 ىوعدلاك ديبعلا ىلع ىوعدلا سيلو ةنيبلاب الا ديبعلا نم رارق الا زوج

 . هلام يف لاملا يذ ىلع

 ملعت ىهو اهل قحب ةيراج اهجوز اهاضق ةرما نأ لاقو : ةلأسم

 كلذ نع تلاسف موق نم اهعابف هيلا كلذ دعب نم اهتدر مث هرح اهنا
 تلاس مث كيلع ساب الف هيلا اهتدر مث هنم اهتذخا امنإ لاقف هديبع ابا

 كنال اهيقتعتو اهيرتشتف يجرخت نا كل بحا لاقف كلذ نع عيبرلا
 تنتا تلاقو اهترتشاف تقلطناف اهعابف اهيتددر اذإ اهرمأ يف هيتكراش

 ىلا اهعم جرخت وأ ماقملا اهيلع تضرع دقو قتعب كيلع رمآ اميدق ةرح
 . اهدلب

 هقتعاو هل ادبع هل بهو هدلاو نا اعدا لجر يف رثالا نم : ةلأسم
 يف فلتخي هنأ تامو دبعلا دلولا عابف هل هبهو هدلاو نا هاوعد د دعب

 نم لاقو يرتشملا نم هكف دلولا مزلي لاق نم لاقف يرتشملا نم

 لاقو هدلاو لام ريغ يف همزلي الو هدلاو لام نم هكف دلولا مزلي ن

 . هدلاؤ هملظ امنإو هملظي مل هنأل كلذ همزلي ال لاق نم

 بهو هابا نأ معز لجر نعو يراوحلا يبا ىلع ضورعم : ةلاسم
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 لجرلا نأ مم هنيب هيلع هدنع نكي مل و كلذ هوبا هركو هقنعاف امالغ هل
 وه يتلا ةيرقلا يف مالغلا عاب بالا ناك دقو هيبا هثرو ةكرتو كله

 يش وه هيلع سيل لاق نم مهنم هيف فلتخا دقف كلذ يف همزلي ام اهيف
 نم ثرو امب ةيدفي لاق نم مهنمو هوبا هملظ امنإو هملظي مل وه هنال
 نأ الا هخسن بحتسا كلذك دبعلا نمت . هثاريم غلبي ال نأ الا هيبا

 هيلع ءيشال هنا لوالا لوقلا ينبجعي ديعس وبأ لاق . هثاريم غلبي ال

 هيف ينبجعيف رح وهو هعاب هابا نارقي نأ الا كلملاب كيلا ريصي نا الا

 . رخالا لوقلا

 ىلإ هلمعتساو هدبع قتعا لجر نع ديعس وبا لئسو : ةلأسم
 هلمعتسا ام نامض همزلي هنأ يعم لاق ديسلا مزلي ام دبعلا تام نأ

 نامضلا نوكي هنا يعم لاق ةثرو هل نكي مل ناف هل ليق دبعلا ةثرول

 هب ىلوأ نونوكي له هسنج نم ىلاوم هيلاومل ناك ناف هل ليق هسنجل

 . كلذ يف فلتخي هنأ يعم لاق . هسنج نم مهريغ نم

 ةرجالاب همدختسي نأ دارأ مش ادبع قتعا لجر نع لأسو : ةلأسم
 اهريغ الو هرجالاب كلذ هل سيل ليق هنأ ىعم لاق كلذ هل له هريغك
 ايندلا رمأ نم ريثك الو ليلقب هنم عفتني الو هللا هجول هقتعا ناك اذإ

 ةحلصم كلذ ناك اذإ هنأ جرخي هنأ يعمو . هللا هجو هب دارأ دق ناك اذإ

 ول هنأ جرخي لهف تلق سأب الف كلذ ريغ وأ هل ةرجالا ىنعمل قتعملل
 هنأ يعم لاق دبعلا ىضرب ناك اذإ كلذ هل زاج هرجا ريغب هلمعتسا

 اتعجر اذإ يدنع امهيف فلتخي هاكزلاو هقدصلاف هاكزلاو هقدصلا هبشا اذإ

 عافتنالا هل زوجي ال هنا بجوي ىنعملا لعلو لاق ىكذو قدصت يذلا ىلإ
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 نوكي نأ يدنع هبشي وهف الاو كلمتلا ىنعم ىلع ريثك الو ليلقب هنم

 . ملعأ هللاو رارحألا رئاسك

 هب وتلا عئابلا دارأو يرتشملا هقتعأف ارح ع اب لجر نعو : ةلأسم

 وه لاقف يرتشملا هرك ناف هل تلق . يرتشملا ىلع نمثلا دري لاق

 راثا نم هريع نمو يرتشملا هتمدحخ لثم هيطعي نأ هيلع ىراو قتعملل

 . نيملسملا

 امهذقنتسي لاق هت رافك ام امهنم ىضرب هتارماو هنبا ع اب لجر نعو

 لك نع قتعا امهيلع ردقي مل ناف . لعف امم هللا ىلإ بوتيو هيف امه امم

 نا ولف رح امهدحا نادبع هعم الجر نأ ول ريشب لاق : ةلأسم

 ىرتشا نا كلذكو همدختسي نأ هلو امثآ ناك امهدحا ىرتشا الجر

 نا ولف امهدحال ةيرحلا حصت مل هنال اذه لثم ناكل رخا لجر يقابلا

 يف اعيمج انوكي ىتح يرتشملا نم رخالا ىرتشاف عجر نيرتشملا دحا
 ملظ كلذ لعف نأ هنال امهلمعتسي الو امهمدختسي نأ هل زجي مل هكلم

 . رح هنال امهدحأ

 ةيراج عاب لجر نع لئسو هريغ نمو هللادبع يبا نع : ةلاسم
 ناف هل ليق اهدر الا هبوت هل ىرا ال لاق همزلي ام هبوتلا دارا ت هرح

 ةب وت هل ىرا ال لاق تتام دق ما ةيح يردي ال و اهيلع ردقي ملف اهبلط

 اهبلط يف وهو تومي وأ اهدجي ىتح رحبلاو ربلا يف اهبلط نع رذعي الو
 ليق اهلثم قتعي نأ همزليو . روذعم وهف اهبلط يف وهو تام نا هناف

 نمنلا اهتثرو لا عفدي وأ اهلثم قتعي لاق تتام دق اهنا هعم حص ناف هل
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 يذلا نمنلا اهيلا عفدي لاق تقتع دق اهدجو ناف تلق هب اهعاب يذلا

 ىه اهيدفي نأ همزليا ادالوا تدلو دق اهدجو ناف هل تلق . هب اهعاب

 سيلو اهلثم قتعي مل و اهبلط يف وهو تام ناف تلق . معن لاق اهدالواو
 . ال لاق رذع هل له لام هل

 امالغ رح يمالغف انالف تملك نا تلاق ةارما نعو : ةلأسم
 ىهو قتعملا مالغلا ملعي ال ارهش تيقب مث انالف تملكف هتمس دق

 اهقر نم هجرختو هملعت مل اذإ اهيلع اذام مالغلا تام ىتح همدختست

 . هتلمعتسا ام هتثرو ىطعتو هلثم هبقر قتع اهيلعف دبعلا تام ىتح

 امالغ قتعا لجر نعو يلع يبا نع بسحا دجوي اممو : ةلأسم
 فلا رشع انثا مالغلا ةيد همزلي لاق دبعلا تلام نأ ىلا همدختسا ش

 لاق ةثرو هل نكي مل ناف هل تلق . هتثرول لاق ةيدلا نملف تلق مهرد

 ام ةرجاو هلثم هبقر قتع هيلع ليق دقو لاق هريغ نمو . هسنجل هيدلا
 هيلعف لمعلا نم تام ناك نأ لاق نم لاقو . قتعلا دعب هتثرول هلمعتسا

 هيدلا هيلعف هيف بطع لمعب هلمعتسا ناك نا لاق نم لاقو . ةيدلا

 . قتعلاو هتثرول ةيدلاو رجالاو قتعلاو

 اهفرعي هرح ةأرما لجرل لجر نم عاب لجر نعو : ةلاسم

 ةيد اعيمج امهيلع هيدلا لاق يرتشملا دي يف تتامف اضيا اهفرعي عئابلاو
 . اهلهال ةرحلا

 عيبيو هقتعا يذلا هنم يرتشي له لجرلا زرحم نعو : ةلأسم

 عفتني الو هلم ]عتسي ال نكلو سأب الف نمنلا افو اذإ . معن لاق هنم
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 ل حلصي له هتجوز ىضرل هتيراج قتعا لجر نعو : ةلأسم
 . هللا ءاش نأ اهجوزتيلف هللا هجو ريغل اهقتعا اذإ معن لاق اهجوزتي نأ

 هتارمال لوقي كلذ لجرلا لعفي دقو حلصي الف هلل اهقتعا ناك ناو

 هجول ةرح ىه لوقيف . معن لوقتف هللا هجول يتيراج قتعا نأ كيضريا
 هرح يه لوقيف معن لوقتف هللا هجول يتيراج قتعا نأ كيضري الف هللا
 ساب الف هللا ريغل قتعا ام اماو اهجوزتي نأ هل حلصي الف هللا هجول

 . حلصي الف هلل قتعا ام اماو هب

 قتعلا همتكو غلاب ريغ وأ اغلاب هل امالغ قتعأ لجر نعو : ةلأسم
 هلثم هبقر قتع هيلع امنإ لاق هيد هيلع هلمع يف تام ىتح هلمعتساو

 فلتل دبعلا ضرع نوكي نأ الا دبعلا ثراو ىلإ هنم هلمعتسا ام ىدؤيو

 رئبلا يف ىدرت وأ هلخنلاو نم عرصف اهرفحي رئب وأ اهايا هعلطأ هلخن

 . هتثرو ىلإ هلمعتسا ام يدؤيو هبقر قتعيو ةيد همزلي كلذف تامف

 هلمعتسي نأ هل سيلف هللا هجول ادبع قتعا نم ليقو : ةلأسم

 . اريثك الو اليلق كلذ دعب ءيشب

 لاق رحلا عيبي يذلا يف هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم

 نب هبيتق ركذو هيدفي ىتح هبلط يف سانلاب نيعتسيو عيب ثيح هعيبي
 دقو هكفي ىتح هبلط يف جرخي ىتح هورذعي مل نيملسملا نأ لاقف مهدا
 جرخي ىتح هنم اولبقي ملف وه نيأ فرعي ال هنأ مهيلا رذتعا دق ناك

 لاقف لجرلا هثرو هعابف همالغ قتعب ىصوا لجر نعو : ةلأسم
 . هوقتعيف هلثم اورتشا الاو هوقتعيف كلذ ىلع اوردق نأ هورتشي نأ مهيلع
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 نأ مش هدلاول امالغ قتعا هدلاو نارقا اذإ لجرلا نعو : ةلأسم
 ءادف دلولا ىلع نوكي له دلولا هثروو دلاولا تامو مالغلا عاب هدلاو

 هبشي يدنع اذه نا يعم لاق . رح وهو هعاب هدلاو نأ ملع اذإ مالغلا

 اهاضق هنا ملعي مل و هدلاو مزلت اهنإ ملعي يتلا قوقحلا لثم فالتخالا هيف

 اهاضق هنأ ملعي ىتح هلام يف هيلع اهنإ لوقلا ضعب يفف تام ىتح

 مل هنع اهلاوذو هتايح يف اهنم هجورخ نكما اذإ هنأ لوقلا ضعب يفو
 يتلا قوقحلاف تلق كلاملا كلذب ىصوي نأ الا ءيش وه هيلع نكي

 مل و هتمزل دق اهنا ملع دقو كلذ نم مزل امو تارافكلاو جحلا لثم هلل

 نيدلا لثم دابعلا قوقحو نم هريغك هذه نوكي هنع تلاز اهنأ ملعي

 نم لوق ىلع هلام يف ىهو ءاوس اهنإ لوقي اضعب نأ يعم لاق هريغو
 سأر نم اهنإ لوقي نم لوق ىلعو ثلثلا نم يهف ثلثلا يه لوقي
 كلانه مث كلذب ىصوي ىتح لوقلا ضعب يفو لاملا سأر نم يهف لاملا

 تلق ..لاملا سأر نم وأ ثلثلا نم هبوجو يف فالتخالا هيف يرجي
 اذإ ءاوس نوكي له هللا قوقح نم هنأ هب رقا يذلا كلذ ناك ناف هل

 اذه نأ يعم لاق هوجولاو نم هجوب هلاوز نكمي مل و كلذب ىصوي م
 ذا دابعلا قوقحو هللا قوقح نيب قرفلا امو هل تلق هيف فلتخي امم
 دابعلا قوقح يف فالتخالا قحلي مل و هللا قوقح يف فالتخالا قحل

 اك هللا قوقح ءاداب مكحلا يف ذوخام سيل ذإ يدنع كلذ هبشي لاق

 هلام يف اضيا مكحي مل تام ذإو هتايح يف دابعلا قوقح ءاداب ذوخام

 اذإ اهذخا ىلع اوربجي ةاكزلا تناك ناو هتايح يف هيلع مكحي امب الا

 . دابعلا قوقح ءادا ىلع هريحك كلذ سيلو اهلها اوناك
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 يف دبعلا راصو هعاب م امالغ قتعا لجر نع لئسو : ةلأسم
 هبلط يف دهتجي هنأ يعم لاق . همزلي ام هيلع ردقي الو هفرعي ال دلب

 هنأ ىعمف هيلع ردقي مل و تام ناو هقتعأو هنيعب هكتفا هيلع ردق ناف

 يذلا نمنلاب هيدفيف هل تلق رافغتسالاو كلذ دعب هبوتلا هيلعو هلثم قتعي

 هبقر هب يرتشي وأ مهيلع هعاب دق نيذلا ىلع هدري هنمث نم هضبق دق

 يرتشملا ىلع نملا دري هنأ ىعم لاق كلذ ريغ هيلع سيلو هناكم اهقتعيو
 تلق . هتثرو وأ يرتشملا ىلع هدر هيلعو مارح هنمثو لطاب لصالا نال

 لاملاك هنأ ىعم لاق ءارقفلا ىلع هقرفي يرتشملا ىلع ردقي ملأ ناف هل

 لاق يرتشملا هلمعتسا ام ةرجا هيلع هل تلق هدر ىلع ردقي ال يذلا

 هل عئابلا ىلع هدعب نم هتثرول وأ قتعملل هرجالا هذه نأ يعم اذكه

 . ال مأ ةيدلا هل عئابلا مزلي هيلع ردقي مل و دبعلا اذه تام ناف هل تلق

 نوكي نأ الا ةيدلا همزلت ال ليقو .هيدلا همزلي ليق دق هنأ يعم لاق
 انهاه ةيدلا هيلع ليقف ليقو هببسب وأ هيف تام لمعب يرتشملا هلمعتسا

 تلق . تام لامعتسالا ببسب ناك اذإ هيف فلتخي ال اذه نأ يدنعو
 مزلي هل يرتشملا هتارما قلطف عيب يذلا قوتعملا دبعلا اذه ج زت ناف هل

 ببس نم ناك ناف كلذ يف رظني هنأ يعم لاق . ال مأ اهقادص هل عئابلا

 همزلي امم يدنع ناك هيلع لوتي امم هل هعيب ببس نم هيلع لخدا ام

 ىدنع هيلع نكي مل كلذ ريغ ىلع هنامض قلعتي امنإ ناك ناو نامضلا

 . نامض
 ع

-. 

 يذلاو يدبع هنأ لوقي وهو الجر عاب لجر يف ليقو : ةلاسم

٠ 
 هيلع عجري رح اذهف رح هنأ هنيبلا كلذب تماقو رح هنا عيب يذلا م .
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 هرغو هعاب يذلل مالغ هنأ رقأ هنال هنمث يف اهاطعأ تلا همهاردب يرتشملا

 الو رح وهف رح هنأ حص مث تكاس وهو هعابو ءيشب رقي مل نأو
 . هل هعاب يذلا كردي يرتشملاو ءيش هقحلي

 نا ولف رح امهدحا نادبع هعم الجر نا ول ريشب لاق : ةلأسم
 ىرتشا نأ كلذكو همدختسي نأ هلو امثا ناكل امهدحا ىرتشا الجر

 نا ولو امهدحال ةيرحلا حصي مل هنال اذه لثم ناكل رخا لجر ققابلا

 يف اعيمج انوكي ىتح يرتشملا نم رخالا ىرتشاف عجر نيرتشملا دحا
 كلذ لعف نأ هنال امهيعستسي الو لاق امهمدختسي نأ هل زجي مل هكلم

 هل دبع لاحم ال امهدحاو معن لاق هريغ نمو رح هنال امهدحا ملظ

 فرعي مل ناو امهدحا الو امهيعستسي نأ هل زوجي الف رح امهدحاوو

 نأ الا اعيمج امهيلع يرجت هقفنب هيلع مكحيو هدبع امهدحاف امهنم رحلا

 . هاضر نع الا امهدحا همدختسي نأ هل زوجي الو امهنم دبعلا قتعي

 امهنم دبعلا قتعب مكحي الو امهدحا الو امهثري مل لام امهل ناك ناو

 حص اذإ يرتشملا اذه نذاب الا امهدحا جيوزت زوجي الو هفصلا هذه ىلع

 اجوزت ناف ههبش كلذ نال . امهدحا يأ فرعي الو دبع امهدحا نأ

 ةهبشلا نم جورخلاو هزنتلا كلذ يف يغبنيف امهدحا وأ اهقلط مث ىضرب
 . جورفلا يف
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 نونالنلاو يداحلا بابلا

 مراحماو ةعاضرلا نم خالا عيب يف

 هل ناك وأ هبتاكف ةعاضرلا نم هوخأ وهو كولمم هل لجر نعو
 هنم هبحاصل هتصح امهدحا عابف هيف هكيرشل خأ كولمملاو هيف كيرش

 همعبي وأ هكيرشل هعيب وأ هبتاكملاب هنمت لكاف هنيح نم هقتعأ نملة هعاب وأ

 كلذ نأ لوقأف عنصي فيك لعف امم هبوتلا دارأ ش هنيح نم هقتعا نمل

 عيب كلذو زوجي الف هكيرشل هعيب امإو هنيح نم هقتعأ نملو هل زئاج
 هيلع دريو هعاضرلا نم اضيا كيرشلا كلذ خأ دبعلا ناك نأو دودرم

 عيبي الو هلاح ىلع امهل امهنيب مالغلا نوكيو نمثلا نم هنم ذخأ ام

 ردق ناو دودرم اضيا عيبلاف عيضرب سيل هيف هل كيرشل هعاب ناف هيف

 ءاسا دقف هب هجوت نيا ملعي مل و هيلع ردقي مل ناف هنم يرتشملا ىلع

 رفكي نأ وجرأ يناف . هيلا بوتيو كلذ نم هبر رفغتسيو عنص اميف
 هللادبع يبلا نع راثآلاو بتكلا ضعب يف تيأرو هللا ءاش نأ كلذ هنع هللا
 عيبلا ضقني ل هعاضرلا نم هوخا وهو هعاب نأف هعيب هركي هنأ اضيأ

 . ملعا ةهتلاو

 لاق يراوحلا يباو هللادبع يبا ىلع ضورعم هنأ اندجو امم هريغ نمو
 . دري ال ضام عيبلاو ءاهقفلا ههرك ءيش وه امنإو ضام عيبلا

 هعاضرلا نم اخإ عاب نم نأ انعمس دلاخ نب دمحم لاق هريغ نمو
 هنيب تماق ناف كلذب ملع مت هكولمم وهو هعاضرلا نم هل امرحم وا

 هدري نأ هارتشا نم ىلع مكح هعاضرلا نم مرحم وأ هوخا هنأ ةلداع
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 زوجت الف ةصح دبعلا يف مهل نوكي نأ الا هل هتوخا ةداهش زوجيو

 هنيب مقت مل ناف ةعاضرلا نم اعيمج انوخا هنأ اولاق اذإ كلذو مهتداهش

 ةبوتلا عئابلا ىلعو درلاب يرتشملا ىلع مكحي الو هلوق ىلع قدصي الف
 . اقتع الو هرافك هيلع ملعن الو رافغتسالاو

 نعو هللا همحر ح ور نب دمحم هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 هل زوجي له اثاريم هدلاو هيلع هكرت هعاضرلا نم خا هل نوكي يذلا

 . هلام عيمجب طيحي نيد يف يف الا هعيب هل زوجي الف هعيب

 هتعضرأ تناك دقو اهمالغ تعاب ةأرما نعو هريغ نمو : ةلأسم
 . اهدلو ةلزنمب هناف هقتعت مث هيرتشتف تردق ناف لاق هنمث تلكأف

 هعاضرلا نم عيب در هنأ هللادبع يبا نعو رثالا نمو : ةلأسم

 هيلع وه سيلو محرلا لجأ نم هنم لكأي نأ هركا امنإ ةيواعم وبأ لاقف
 . مارحن

 اهديس نبا تعضرا ةأ رما نع هتلاس و ةميدق ةروثنم نم : ةلأسم

 زئاج معن لاق ةمالا كلت عيب دلولا مال لهو اهعيب اهدينل له تلق
 كلم نم اهجرخي ال اهديس دلول اهعاضر نأ لاقو همأل دلولا مأ عيب
 . اهعيب هلو اهديس

 نم هاخا عاب نمعو هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 ىلعف كلذ يف همزلي ام تلق ةحاكن هيلع مرحي نمم كلذ ريغو هعاضرلا

 نأ دودرم عيبلا نأ هعاضرلاو نم خالا عيب يف اندجو دقف تفصو ام

 ءاسا دقف هجوت نيا ملعي مل و هيلع ردقي مل نأو هنم يرتشملا ىلع ردق
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 هللا رفكي نا وجرا يناف هيلا بوتيو كلذ نم هبر رفغتسيو عنص اميف
 هللاو انلوق وهو رصبلا لها نع رثالا يف اندجو اذكه هللا ءاش نأ هنع
 قتع هارتشا ول نم لثم هحاكن هيلع مرحي نم امأو . باوصلاب ملعأ

 نا بلصلا تخا لثم هكاكف يف دهتجيو هعيب زوجي ال كلذف هءارشب

 ةبوتلاف يه نيا ملعي مل وأ تتامو اهيلع ردقي مل ناو اهيلع ردق

 اذهو ةعاضرلا نم خالا يف لوقلا لثم كلذ يف لوقلا نوكي نأ اوجرنف
 ملعا هللاو هعاضرلا نم خألا يف سايقلا ليبس ىلع الإ ظفح ريغ نم

 خالاب اسايق بسنلا نم تالاخلاو تامعلا سيل ملعأ هللا لاق هريغ نمو

 نم هحاكن لحال نم لكو هيلع قتع هكلم اذاف بسنلا نم هحاكن

 نم هحاكن لحيال نم لكو هعاضرلا نم خالا ىلع سايق وهف عاضرلا
 اماو هحاكن هل لحي ال امنإو هكلمو هعيب هل حابم كلذف هنوتخلاو رهصلا

 نم هحاكن لحي نم لكو . باوصلاب ملعا هللاو هل لحيف هكلمو هعيب
 الا هعيبو هكلم هل حابم كلذف هعاضرلاو راهصالاو بسنلاو ماحرالا

 مح رلا هعيطق لجا نم لاخلا ينبو معلا ينب عيب هرك نم هرك دق هنا

 . كلذ هيلع مرحي الو

 هدلو يرتشا نم لاق نم لاقو راثالا نم هريغ نمو : ةل اسم

 هتلاح وأ هتمع وأ همع وأ هتخا وأ هاخا وأ هما وأ ٥ اب ١ وأ هدل و دل و وأ

 نأو هينب ينب وأ اولع ناو هتدج وأ هدج وأ هتخا ةنبا وأ هيخا هنبا وأ
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 سيلو رارحا مهو اوقتع دقف بسن نم هحاكن هل لحي ال ام لكو اولفس

 هتمع ينب وأ همع ينب ىرتشا ناف . هيلع زئاج عيبلاو كلذ يف ةعجر هل
 اوذ وهو بسنلا نم هحاكن هل لحي نم وأ هتلاخ ينب وأ هلاخ ينب وأ

 هل هركيو هحاكن هل لحيال نم قتعي امنإ زئاج كلذو همدخ مهف ةبارق

 هريغ نمو . هيلع بجاو كسن ءاضق وأ نيد يف الا هتبارق يوذ عيب
 مهمدختسي لاق نم لاقو مهعيبي الو مهمدختسي ليق دقو معن لاق
 نم هحاكن هل لحيال نم لكو . ءاش ام فيكو ءاش اميف مهعيبيو
 . مهعيبو مهتمدخو مهكلم زئاج كلذف تانوتخلاو راهصالا

 ةعاضرلا نم مهتاوخا ديبعلاو ديبع مهل ةوخا نع هتلاسو : ةلأسم

 دقو لاق هريغ نمو . مهنوعيبي ال نكلو مهنيب ةميقلاب مهنومسقي لاق

 كلذ زاج ةميق ريغب مهومسق نأو مهنومدختسي نكلو مهنوموقي ال ليق
 . نوموقي الو

 كسن ءاضق وأ نيد يف الا هتبارق يوذ عيب هل هركيو : ةلأسم

 . هيلع بجاو

 نأ هل له هعاضرلا نم هوخا وهو دبع هل لجر نعو : ةلأسم

 لقن مل هعاب وه ناف هعيب هركي لاقف . هضيرفلا ةجح هب جحي و هعيبي

 . امارح تعب كنا

 تعض را هءارما نعو ناورم ا لإ يلع 1 باوج نم : ةلأسم

 دحاو ةدحاو ةميق مالغلا موقف اهونب مالغلا ثروو تكله ممت امالغ

 عجريو هعيب هل را ملف اهب لخدو مالغلا اهاضق و ةارماب ج وزتف مهنم

 . هعيب هل زوجي الو هتميق وأ هاورش هتجوز يطعيو هيلا
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 ل و نيد هيلع ناكو هعاض رلا نم 2 ناك نم ليقو : ةلأسم

 زوجي الو هقتعي نمل عابيو نيدلا يف هعيب هل زاج هاوس لام هل نكي
 . كلذ ريغل

 كلذكو نيد نم جرخأ ولو ربدملا عابي ال مشاه لاقو : ةلأسم
 هنيبو هنيب سيل نم مهس ىيف عقو ناو قتع لصالا يف ةوخا اوناك نا

 نم خالا هللا همح ر يراوحلا وبا لاق هعيب هلو هل وهف عاض الو محر

 . هيخا ةصحب هنيح نم قتعيو مسقي ال بسنلا

 نم هل تخا يهو ةما ةيراج هل لجر نع لأسو : ةلأسم
 الو اهمدختسي ليق دق هنأ يعم لاق . اهعيبي نأ هل زوجع له ةعاضرلا

 يعم لاق . اهوعيبي نأ مهل له نينب فلخو كله ناف هل تلق اهعيبي
 . اهعيب ىف هلثم مهنا

 هبتاكف هعاضرلا نم هوخا وهو كولمم هل لجر نعو : ةلاسم
 زوجي هنأ لوقاف اضيا هيف هكيرشل خا كولمملاو هيف كيرش هل ناك وأ

 الف هكيرشل هعيب امإو . هنيح نم هقتعي نمل وأ هسفنل كولمملا اذه عيب
 زوجي الف خأ ريغ وأ عاضرلا نم كولمملا اذهل اخا كيرشلا ناك زوجي

 اضيا هللادبع يبا نع راثالا ضعب يف تيارو دودرم عيب وهو هل هعيب
 هللاو عيبلا ضقتني مل هعاضرلا نم هوخا وهو هعاب ناف هعيب هركي هنأ
 . ملعا

 يباو هللادبع يبا ىلع ضورعم هنأ اندجو امم هريغ نمو : ةلأسم

 ال ضام عيبلاو ءاهقفلا ههرك ءيش وه امنإو ضام عيبلا لاق يراوحلا
 . هدرن
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 ةعاضرلا نم خالا عابي الو هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 نم خألا عابي ال لاق عيبرلا نعو هريغ نمو . هديدش ةجاح نم الا

 . نوملسملا كلذ هرك دقف هتعضرا نم عيب تركذو هعاضرلا

 هتدلاو كلم نميف دمحا نب نسحلا ىلع يبا نع بسحا : ةلأسم

 الو مادختسالا يف هوخالا ليبس امهليبس نوكي هدلاو وأ هعاضرلا نم

 . ملعا هللاو تفرع ام ىلع دحاو مهلك مهليبسف كلذ ريغ مأ اعابي

١٧٨



 نونالنلاو يناغلا بابلا

 دلولا مأ عيب يف
 اولاقف ىونالاب سانأ هيقلف جرخ رمع نب هللادبع نأ عفان ينثدح

 تام اذاف شاع ام ةعتم هل ىهو ثروت الو بهوت الو ع ابت ال اهناف

 . ريبزلا نبا لاق ام انباحصأ بهذم هريغ لاق . هرح ىهف

 باطخلا نب رمع نع هناوخا ضعب نع بلهم انل ىورو : ةلأسم
 ج وزت امالغ نأ اوركذ مهنال كلمت نأ ىغبني ال دلولا مأ يف لاق هنأ
 اما لاق هريغ نمو . رمع كلذ هرك انهاه نمف . هما اهدجوف دلو ما
 لعلو نيملسملا لوق يف اهنيح نم قتعت اهناف دلو اهلو اهديس تام اذإ
 كلذف اهعيب كرتو كلذ ريغل اهقتع امإو نيملسملا عامجا كلذ ىلع يتاي

 . نيملسملا لوق يف مارحب سيلو قلخلا نسحو ةورملا نم

 هل لجر يف لوقت ام تلقو نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 هيلع نيد الب اهعيب ىلإ جاتحا مث ًادالوأ هنم تدلوف اهارست ةيراج
 هللادبع يبا نع عفري امع اندجو دقف تفصو ام ىلعف . هعم دالوالاو
 هبحن يذلاو هللا ءاش نأ اهعيبي نأ هل نأ هللا همحر بوبحم نب دمحم

 مل هتسم هجاح يف وأ هيلع نيد يف اهعيب ىلإ جاتحا نا كلذ نم نحن

 دلولاو هدلو مأ ىهو كلذ نع ىنغتسا نأو اهعاب كلذ نم ادب دبي
 . باوصلاب ملعأ هللاو اهدلو نيبو اهنيب قرفي الف هعم
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 عدتبن الو عبتن نأ انل يغبني امنلو نحن انتبحم نم ىلوا نيملسملا لوقو
 . همأ نع هل ةيانغال اريغص دلولا ناك اذإ هلك اذهو معن لاق هريغ نمو

 انباحصا نيب سيل هنأل . كلذ يف ةيهارك الف اريبك ناك نأ امإو

 مأ عابت ال لوقي امنإو نيدلا ريغو نيدلا يف دلولا مأ عيب يف فالتخا
 . باوصلاب ملعا هللاو انموق نم نوهقفتملا دلولا

 تدجو هللا همحر دارم نب هللادبع نب دمحم خيشلا وهو خسانلا لاق

 مهضعب لاقو نينس ينامث وأ نينس عبس غلب اذإ مهضعب لاق ءافتك الا نأ

 هبوث سبلو هسفنب ىجنتسا اذإ نورخا لاقو . هما نع ىنغتسا اذإ

 . مهوصاب هبشا همأ نع ىنغتسا اذإ لاق نم لوق نأ يدنعو
 .مت ًادالوأ هنم تدلوو ةمأب جوزت لجر نع هتلاسو : ةلأسم

 هتمأ اهنال مكحلا يف اهعيبي ليق هنأ يعم لاق . اهعيبي نا هل له اهارتشا

 . هدلو عيبي هنال اهعيبي ال هناف هنم الماح نوكت نأ الا
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 ن وتالنل او ثلاثلا بابلا

 كلذ ريغو بيعب اهدر دارا مث اهنطو اذإ ةمألا عيب يف
 ههبشأ امو

 ىلا بهذ مث نزي مل وأ نمثلاا نزوو ةيراج ىرتشا لجر نعو
 ىلع اهدري نأ دارا مث جرفلا ىتح دارا ام اهنم رصبأو اهدرجف هلزنمل

 هرظن نم هبر رفغتسيف لجرلا اهيف هلاقأف بيع ريغ وأ بيعب اهبحاص

 يف اهموان وأ ساب كلذ يف ملراه اهتطو ناك نأ تيارأ تلقو . هيلع

 صم دقو لوالا لثم ىهف اهعماجبي ل اذاف اهعماج ل و دحاو بوت

 بيعلاب اميلع ناك ناف هيلع اهدري نأ هل سيلف اهئطو ناو . باوجلا

 ءىطو ىتح بيعلاب ملعي مل ناو نمثلا همزلو هتمزل دقف ءيطولا لبق

 هتسل تدلو ناف اهاربتسي نأ لبق اهئط و ناك نا هللا لا ةب وتلا هيلعو

 هل يغبني نكي مل و هدلو دلولاف نيتنس ىلإ رثكاو وأ اهئتطو ذنم رهشا
 . اهئط و لدعب نم اهلبقتسي نا

 باودلاو ءامالاو ديبعلا نم ناويحلا يرتشي لجر نعو : ةلأسم

 وأ هعفشلاب كردي ش ءامالا ءاطي و ةقفن اهيلع قمنيو ةلغ اهنم لغتسيو

 قفنإ اميفو لغتسا اميف يأرل ام تلاس عئابلا هليقي وأ بيع اهيف رهظي
 لغتساو ةقفن هيلع قفنا دقو عيبلا يف كردا اذإ اماف . ءامالا هئطو يفو
 هتقفن ىلع لضف ةلاغلا يف ناك ناف هلاغلا نم هل حرطت هقفن ناف ةلغ هنم
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 امإو . اهب هل كردملا ةمالاو دبعلاو ةبادلا بحاص ىلع لضفلا كلذ در

 قفنا ام اطعي الو لغتسا ام دري ال هنأف بيعب كلذ نم ائيش در اذإ

 . كلذكو هلام نم هيلع فلتلاو هل ناك دبعلاو همالاو هبادلا نال

 امإو . هيناث هعيب هلاق الا نال يرتشملل هلاغلا نوكت هلاقالا يف كلذكو

 عجري هناف اهتبقر اهتقو يف كردب اهيف كردا مث يرتشملا اهئطو اذاف همالا
 همالا رقع ءيطاولا ىلعو همالاب هل نم عاب نم ىلع نمثلا نم اطعا امب

 يرتشملا اهئطو ناك دقو بيعب عئابلا ىلع اهدر اذإ امإو . اهب هكردا نمل

 همالا هل عئابلا قحلي هنكلو اهايا هئطو دعب بيعلاب اهدري نأ هل سيلف

 لخنلا يف ىأرلا ام تلقو . هدي يف ةمالا تبثتو بيعلا كلذ شراب

 هلاقالا نم تفصو ام وحنك اهنم لغتساو اهيلع قفنا اذإ ضرألاو
 ناكل فلت ولو انماض ناك هنال هلغلا هل نأ هل ليق دقف بيعلاو كردلاو

 . داشرلاو قيفوتلا هلأسن هللاو لام نم فلت ام

 يرتشملا اهئطوف هتما اهنأ ىلع لجرل ةمأ لجر عاب اذإو : ةلأسم
 هنم اهارتشا نم ىلع عجري هناف هيلع تقحتسا م ادالوأ هنم تدلوو

 رارحا مهو ديبع . ةميق مهتميقب اهنم هدالوا ذخاي نأ هلو نمثلا كلذب

 قراسلا اماو اهرقع اهقحتسا يذلا اهديس ىلع دري نا هيلع سيلو

 اهدالواو اهذخاي اهديس ناف ادالوا هنم دلتو اهأطي مث ةمألل بصاغلاو
 تاهعاب اذإ امإو بصاغلاو قراسلا نم اهرقع ذخاي نأ هلو هديبع مهو
 بصاغلا ىلع اهل يرتشملا عجري هناف اهديس اهقحتساف لجرل بصاغلا
 ةمألا اهل يرتشملا نم اهديس ذخايو ديبع ةميق اهنم هدالوأ ةميقو اهتميقب

 نم مهذخاي نأ هل سيلو . ديبع ةميق اهنم هدالوا ةميق هنم ذخأيو

 ىلع عجري نأ يرتشملل سيل اضيا ليقو رثالا ءاج اذكه ليقو . مهيبا
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 هنم ءاضق كلذ نال هتذخا يذلا اهرقعب ةمالا هل عاب يذلا بصاغلا

 اهرقعب بصاغلا و قراسلا ىلع عجري هللا همحر يراوحلا وبأ لاق . هتمهتل
 . اهرقع يرتشملا نم ذخا ةمألل قحتسملا ناك اذإ

 ادالوأ هل تدلوو اهئطو ةما بصغ وأ لجرلا قرس اذإو : ةلأسم

 . هل اديبع نونوكيو اهدالوأو اهرقع ذخايو اهذخاي نأ اهديسل ناف
 نأ اهديسل ناف ًادالوأ هل تدلوو لجرل بصاغلا اهعاب نأ كلذكو

 هل سيلو ديبع ةميق اهنم هدالوا ةميق هنم ذخايو يرتشملا نم اهذخاي
 ةميقو اهتميقب بصاغلا ىلع امل يرتشملا عجريو مهيبا نم مهذخاي نأ

 بصاغلا ىلع يرتشملا عجري هنأ يدنع هريغ لاق . ديبع اهنم هدالوا

 ليقو باوجلا نمو . هدالوا ةميق نم مرغ امبو هيلا هملس يذلا نمنلاب
 يذلا اهرقعب ةمالا هل عاب يذلا بصاغلا ىلع عجري نأ يرتشملل سيل

 همحر يراوحلا وبا لاق هريغ نمو هتمهتل هنم ءاضق كلذ نال هتذخأ
 ذخا ةمألل قحتسملا ناك اذإ اهرقعب بصاغلاو قراسلا ىلع عجري هللا

 هنم اهارتشا اذإ هنأ ليق دق هنأ كلذو . هريغ لاق اهرقع يرتشملا نم
 نم ىلع دري نأ هيلع سيلف اهل بصتغم هنأ ملعي مل و هتما اهنأ ىلع
 بصاغلا ىلع عجري نأ هل سيلف لوقلا اذه ىلعف . اهرقع اهقحتسا

 نأ هل سيل ليقف هنم ذخاة نأ امإو . ائيش هنم ذخوي مل هنال اهرقعب
 عجري لاق نم لاقو . هتمهتل هنم ءاضق كلذ نال بصاغلا ىلع عجري

 ملعأ هللاو اهرقع هنم ذخا اذإ بصاغلاو قراسلا ىلع هب

 دالوالاو رقعلاو ةمالا هنم ذخوت هناف قراسلاو بصغلا امأ هريغ لاق

 ىرتشا اذإ ةمالل بصاعلا نم يرتشملا امإو ةمالا ديسل اديبع نونوكيو
 هدالوا امإو همألا هنم ذخوت هناف بصتغم هنأ ملعي مل و هتما اهنا ىلع هنم
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 اهديسل سيلو ارارحا نونوكيو ديبع ةميق مهتميق هنم ذخؤي امناف اهنم
 امإو بصتغملا ىلع مهتميق نم هنم ذخا امب يرتشملا عجريو مهذخاي نا

 ملعأ هللاو لوقلا ضعب يف هلعلو ديسلا ىلإ هملسي نأ هيلع سيلف رقعلا
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخات الو كلذ يف رظنا

 صيمق مالغلا ىلعو امالغ عاب لجر نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 لاقو يل ةمامعلاو صيمقلاو نافخلا عئابلا لاق . نافخو همامعو
 سابل هيلع يذلا كلذ ناك اذإ هللادبع وبا لاقف . يل وه لب يرتشملا

 لاحل ةدايز بايثلا تناك ناو عئابلا هنثتسي مل ذا يرتشملل وهف هلثم

 . عجر يرتشملا اهينثتسي نأ الا عئابلل ىهف هلثم سابل اهسبلو هقافن

 هسفنل اهرشتسا اهعاب عئاب نم ةيراج يرتشا لجر نعو : ةلأسم
 اهكلام لصوو عئابلا ريغل تناك اهنإ حص م ادلو تدلو ىتح اهئطوو
 ام وأ اكولمم دلولا اذه مكح ام تلق . اهذخاف هل تحصو اهبلطي

 ببسب ءيطولا ناك اذإ ليق دق هنأ يعم لاق . هدلاول هب مكحي لهو وه

 . ادبع هتميقب هيدفيو ارح نوكيو هدلو دلولاف هشارف ىلع دلوو ءارشلا

 هنأ يدنع اميف هب مكحي موي لاق نم لاقو . دلو موي لاق نم لاقو

 لوق نم يدنع جرخي اميف ليبسلا اذه ىلع دلولا قرتسي الو ليق
 . انباحصا

 لاجرلا هرظني ال ثيح انطاب ةيراجلا يف بيعلا ناك ناو : ةلأسم
 . كلذ يف نهلوق لبق بيعلا نيار اذاف ءاسنلا نم هب قثي نم اهرظنيف

 رهظ ممت يرتشملا اهئطو اذإ ةيراجلا يف لاق نم لاقو : ةلأسم

 تناك نإ ضاضتفالا نم اهضقن ام عئابلا ىلع دريو اهدري نأ هلف بيعلا
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 اهصقني الف بيغلا امأو ركبلا يف رشعلا فصن دري لاق نم لاقو . اركب

 لاقو . بيعلا شرا ذخاو اهكسما ءاش ناو بيعلاب اهدريو 7

 كلذو . بيعلا شرا هلو اهدري نا لاح ىلع هل سيلف اهئطو اذإ لاق نم

 . انيار

 ادلو تدلوو نونجملا اهئطوف نونجم ةيراج عاب لجر يف : ةلأسم

 الو هل اهعاب يذلا اهديس ىلا ةيراجلا درتو نونجملا نبا وهو رح دلولاف
 . هلام عيض هنال رهم الو نمت الو نونجملا ىلع هل ءيس

 ىرتشا لجر يف دمحا نب نسحلا يلع يبا نع بسحا : ةلأسم
 اهقتعاو نيناثب يرتشملا اهعابو رخآ لجرل ةصح اهيفو مهرد فلأب ةما
 هذه ىلع اهيف هل لهو هل بجي ام هتصح بلطو كيرشلا ملعو ريخالا
 يذلا . قتعلا دعب هعفشلاب عزتنت مأ نمثلا لضف بلطيا قح هفصلا

 لطبي ضعبف هدحاو هقفص هريغلو هل اكرتشم ائيش عاب نم نأ تفرع
 هدحو يتلا ةصحلا تبثي ضعبو . كلذ كيرشلا متي نأ الا هلك عيبلا

 يف دجويو فلت قتعلاف يرتشملا قتعا نأ امإو كيرشلا ىلع تبني الو
 كلذ ينبجعي الو قتعلا دعب هعفشلاب عزتني كيرشلا نأ راثآلا ضعب

 هيلع اهفلتا يتلا ةمالا نم هتصح ةميق هل نماض عئابلاو . قتعلا دعب

 . ملعأ هللا و ةميقلا ءاش نأو هب تعيب يذلا نمثلا ءاش نأ رايخلا هلو

 مث اهلمح تعضوو لماح ىهو هيراج ىرتشا نمو بسحا اميف هنعو
 ناكو ةيراج ىرتشا نأ تيارأ اهدر هل له . هب درت امم ائيش اهب دجو

 اهدري هنأ هتيب يف ناكو يرتشملا دنع كلذ حصو انز وهو بيع اهب
 علطا مث اهلمح تعضو اذإ اماف اهدر هل له تنز اهنا هدنع حص من
 . ملعأ هللاو اهدر نم كلذ هعنمي مل اهيف بيع ىلع
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 هل ناك اهال وم دنع هيناز تناك اهنإ حصو هدنع تنز نإ كلذكو

 ٠. ١ ملعأ هللا و اهدر

 هيراج لجر ىلع عاب لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلاسم
 تلبحو اهئطوو اهارتشا ىتح اجوز اهل نا يرتشملا ملعي مل و جوز اهل
 اهعاب يذلا اهال وم هل لاقف هتأرما نع لأسف ةرصبلا نم ج وزلا مدقو

 هتارما ىلإ نكسي نأ ديري ةيراجلا ىلوم ىلا ج وزالا ءاجف نالفل اهتعب دق

 ءاهقفلا لوق نم انظفح يذلاف تفصو ام ىلعف .. ال مأ اهجوز ىلع

 همحر بوبحم نب دمحم نع اندجو دقف دلوب تءاج ناف ادبا اهديس ىلع

 «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» كفع يبنلا لوقل جوزلل دلولا نأ هللا
 ملع ش اجوز اهل ملعي ال و ةمالا هذه ىرتشا دق يرتشملا اذه ناك اذاف

 ضقتنم عيبلاف بويعلا نم اذه نأ اولاق دقف اجوز اهل نأ كلذ دعب

 يرتشملا اهئطو ناف كلذ هل ناك عئابلا ىلع اهدري نأ يرتشملا دارا ناف

 وأ اهارتشا امثيح ج وزلاب ملع ادبا اهديس ىلع تمرح دقف جوز اهلو

 هناخ دق هنأل قادص اهل جوزلا ىلع ناك نأ جوزلا ىلع هل قادص الو

 ىلح هيلعو هل امداخ عاب لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم
 دقو مداخلا لاقتسا عئابلا ناو يلحلا نهد يرتشملا نأ مث هطرتشي مل

 ام ىلعف ىرتشا يذلل وأ لاقتسا يذلل يلحلا نمل ىلحلا فلت فلتا
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 مداخلا هلاقا هلاق اذاف يرتشملا هطرتشي نأ الا عئابلل ىلحلا ناف تفصو

 مداخلا هلقي مل ول كلذكو يلحلا نم هيلع ناك امب مداخلا هيلا هيلع عجر

 هظرتشي نأ الا عئابلل ىلحلا ناكل مداخلا ىلع يذلا يلحلا عئابلا بلطف

 . يرتشملا

 درت اهناف دعب تدلوف بيع اهب ةيراج ىرتشا لجر : ةلأسم
 . بيعلاب

 عئابلل هوسكلا نوكت نمل هل هما عاب لجر هيشاحلا نم : ةلأسم
 اهلثم ةوسك اهيلع ناك نأ بحا اناو فالتخا اهيف لاق يرتشملل وأ

 اممو اهلثم ةوسك ريغ ناك نإو عئابلا هطرتشي ىتح يرتشملل يهف وهف

 . عجر يرتشملا هطرتشي ىتح عئابلل ناك هب نيزت

 لاق عئابلا نأ مش ةيراج لجرل عاب لجر نع لئسو : ةلأسم

 اهنم كتاربا دقو اهتضبق دق يرتشملا هل لاق كتيراج ضبقإ يرتشملل

 الاهنمث كيفوأ ىتح انهر كدي يف اهتلعج دقو اهذخا نم هردقم ىلع وهو

 . كلذ يف همزلي ام هدنع نم تفلتف نهرلا بسح ىلع عئابلا اهضبقف
 ناويحلا نهر سيلو ةيراجلا نمت يرتشملا ىلع لاق نم لاق ديعس وبا لاق
 اذإ لاق نم لاقو . ضبق انعم اذه نال هنامألا ةلزنمب ىه امنإو ءيشب

 ءيش همزلي الو هيف امب نهرلا بهذ دقف اذه ىلع عئابلا دي نم تفلت

 اهتميق ناك ناو تفلت موي اهتميق يرتشملل عئابلا مزلي لاق نم لاقو
 . ءيش هيلع سيلف رثكا

 قلطناف هل ةيرراج عيبي نأ الجر رمأ لجر يف لاقو : ةلأسم

 لجر نم روماملا اهعابو عيبلا لبق نم ديسلا اهقتعا مت روماملا اهب
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 عيبلا لبق قتعلا ىلع ةنيبلا تماق مث اهئقطوو يرتشملا لجرلا اهارتشاو
 ىرا امف اهرقع بهذيف هل ليق ائيش يرتشملاو عئابلا ىلع ىرا ام لاقف
 هنأل اهلثم هب رهمي ام لثم اهيطعي سبللا اهيلع لخدا نم ىلع الا كلذ

 . اهقتعا مث اهعيبب رمأ

 مث لجر نم ةيراج يرتشا نميف هللادبع وبا ظفحو : ةلأسم
 نمثلا عئابلا هيلا بلطو ءارشلا دحج ممت الام يرتشا وأ ءارشلا دحج

 فلحو هنيب عيبلا دنع نكت مل اذاف ائيش هنم رتشي مل هنأ ركناو هدحجف

 ناك نأ عيبلا كلذ نم عئابلا ءربي نأ ىلع ربجي هناف ءارشلا هيلا اعدملا

 . هنم ىرتشا

 هيراج ىرتشا لجر نعو يراوحلا يبا نع ةيشاحلا نم : ةلأسم
 اهدلوا ام دعب نم اهارتشا نم دي يف تفرتعا ةيراجلا نأ مث لجر نم

 قحليو هلداعلا هنيبلاب اهبجوتسا نمل ةيراجلا ناف تفصو ام ىلعف . أدالوأ

 ةيراجلل قحتسملا قحليو هب اهارتشا يذلا ةيراجلا نمثب عئابلا يرتشملا
 قحل اهل ابصتغم ةيراجلا ع اب يذلا ناك ناف مهيبا ىلع دالوالا ةميقب

 نكي مل ابصتغم نكي مل ناو دالوالا ةميق نم همزلي امب عئابلا بالا

 برل هدالوا ةميق بالا ىلع نوكيو هب اهعاب يذلا ةيراجلا نمث الا هل

 . ةيراجلا

 اهدلوو ةمالا نب قرفي نأ هركيو رفعج نب عماج نم و : ةلأسم

 . سأبالف نيذه ريغ امإو اهنع ىنغتسي ال ناك اذإ

 دعب ابيع اهيف دجو مث اهئطوف ةيراج ىرتشا نمو هنمو : ةلأسم
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 بيعلاب ملع نأ دعب اهئتطو نأو بيعلا شرا هلو اهئطو اذإ هتمزل كلذ
 . بيعلا شرا اضيا هل سيلف

 نم ةيراج ىرتشا لجر نع هتلاسو عماجلا ريغ نمو : ةلاسم
 هدي يف تفرتعا ةيراجلا نأ م ادالوا هنم تدلوف اهئطوف لجر

 مهنامتا اهتالوم ىلع درتو هنم اهدالوا موقي لاق هلداعلا هنيبلا تقحتساف

 عجرتو هدالوا نمت نم هنم ذخا امب هنم اهعاتبا يذلا ىلع وه عجريو
 يذلا اذه ىلع ةيراجلا عاب يذلا اذه ناف هل تلق . هيراجلا نمثب هيلع

 ىلع مهنم دحاو لك عجري لاق رخا لجر نم اهارتشا هدي يف تفرتعا
 . هيلع اهعاب يذلا هبحاص

 لجر نم ةيراج ىرتشا لجرف هل ليق ةيواعم يبا نع : ةلاسم
 تلق . كلذ هل سيل لاق . اهدري نأ دارأو ابيع اهب رصبا مث اهجوزف

 له اهدري نأ داراف اهتعجر كلمي ال ًاقالط اهقلط اهجوز ناك ناف هل

 اهقلط مث اهجوزف اركب ةيراجلا تناك ناف هل ليق . معن لاق . كلذ هل

 . ال لاق كلذ هل له اهدري نأ داراف ةعجرلا هيف كلمي ال اقالط ج وزلا

 . ال لاق اهدري نا داراف اهئط و دق وه ناك ناف هل ليق

 اهعاب مث هنم تلمحو اهديس اهجوز اهئطو ةما نعو : ةلأسم

 الو ضقتني عيبلا لاق . ركنا كلذ ديسلا غلب املف بئاغ وهو هليك و

 . رح اهنطب يف ةما عيب زوجي

 اهنطب يف ام طرتشاو ةيراج عاب لجر نعو هريغ نمو : ةلاسم
 . حورلا هيف تخفن تناك اذإ كلذ هلف اهنطب يف ام طرتشاو اهقتعاو
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 نونالنلاو عبارلا بابلا

 رويطلاو باودلا عيب يف

 يذلا لبحلا هل عابف هباد لجر ىلع عيبي نأ دارا لجر نع هتلاسو

 عيبلا دقع اممإ و هبادلا ىلع دوقعلا و هدار الاو ساسالا ناكو هب داقت

 وأ عابملا ىلع در نوكي ثدح ةبادلا يف ثدحي نا افوخ لبحلا ىلع

 يدنعف مكحلا يف اما لاق . عساولا يف وأ كلذ مكحلا يف هل تباث له

 الاو لوقلاب ساسالا ناك اذإ كلذ بحا الف زئاجلا يف اماو تباث هنأ

 نم لجز ىرتشا اذاف هل تلق . ةلغلا هبش اهنال هبادلا عيب ىلع هدار

 ةلالا نم كلذ ريغ وأ هب داقت لبح وأ قاك وأ جرس اهيلعو ةباد لجر

 لاق . يرتشملل وا عئابلل هب مكحيأ يرتشملا الو عئابلا كلذ نثتسي مل و

 عقتو ةداعلا هب ىرجت ام ىلعف زئاجلا يف امإو مكحلا يف عئابلل هنأ يدنعف

 . كلذ ىيف ةنانئمطالا هيلع

 نأ شيرق نب ديعس مساقلا وبا لاق هفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 عابسلا نم كلذ ريغ امإو زئاج بارغلاو بلاعثلاو رونسلاو مخرلا عيب
 . زوجي الف
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 نوتالنل او سماخلا بابلا

 ذخاو هدر مت عيبلا هجو ىلع ناويحلا نم ائيش ذخأ نميف

 كلذ هبشأ امو هفلع نأ دعب هدنع نم

 يرتشملا اهفلعف عيبلا ليبس ىلع ةباد لجر نم ذخا لجر نع لئسو
 هفلعب عئابلا ىلع هؤانع هل نأ يدنع لاق . هدي نم عئابلا اهذخا مم انامز
 كلذ هل بجي ملف عيبلا هل متا ةاشلا بحاص ناف هل ليق . اهيف انع امو

 يرتشملا نم ناك اذإ كلذ ىنبجعي الف لاق . همزلي ام هتاش هيلع درو

 ضعب يف كلذ هل نوكي نأ فالتخالا يدنع مدعي الو ةعجرلاو كرتلا
 . لوقلا
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 نونثالنلاو سداسلا بابلا

 هنم جرخ امو ضعبب عضعب ناويحلا عيب يف

 تناك اذإ لوقنف كلذ زوجي له ةاشب تاكممس عاب لجر نعو

 تناك ناو كلذب ساب الف افورعم انس اهل لعجو ةلجالا يه ةاشلا

 كمس نم تاكمسلا ايمسو لجا ىلإ تاكمسلاب هعوفدملا ىه ةاشلا

 انزو ايمسي مل اذإو هللا ءاش نا كلذب ساب الف فورعم نزوو فورعم
 هريغص هناولا يف فلتخم هنال كلذ زبي مل افورعم اكمس الو افورعم

 . هريبك و

 هئسن نيتاشب همحل عيبي نأ هلا هل ريعب ارحن لجر نعو : ةلاسم

 يل نيبي الو اذه ليق دق معن ديعس وبا لاق . حلصي ال لاق ةاش وأ

 . اذه ريغ

 هرضاح نانسأ ناويحلاب ناويحلا عيب زوجي له تلاق : ةلأسم
 لاق نم لاقو زئاج هنأ لثمي الثم ناك اذإ هنأ يعمف ةيئسن هبئاغ نانساب

 زوجي له تلقو زوجي الف نيلثمب الثم اماو . لاح ىلع كلذ زوبي ال
 هنال انباحصا لوق يف كلذ ةزاجا يل نيبي الف هئيسن محللاب محللا عيب

 هنأ ىعمف هئيسن كمسلاب محللا عيب زوجي لهو تلقو . ماعطب ماعط

 امولعم اديص طرشا اذإ زوجي هنأ لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف ليق

 ال لاق نم لاقو ليكلا يف ةرضملا هيف لخدي ال امم امولعم انزو وأ

 حلاملا يف كلذ زوجي لهف لوقلا ضعب يف زوجي ناك نأ تلقو . زوجت
 . ملعا هللاو هلثم يعم وهف هئيسن محللاب
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 عيبرلاو نيريس نبا نع بويا نع هرفص يا عماج نمو : ةلأسم
 مهارد هرشعو ةاش نيسمخب ريعبلا لجرلا عيبي ناب ساب ال اولاق مهنإ

 هئيسن مهاردلاو ناويحلاو هلجعم رقبلاو ريعبلاو منغلا تناك اذإو لاق

 يف ريخ الف ريخاتلاب ناويحلاو هلجعم مهاردلا تناك اذإو ساب الف

 . كلذ

 ناويحلا هركي امنإو فلتخم كلذ نال هئيسن ريعبلاب سأب ال هريغ لاق

 ريعبلاب سأب ال هللادبع وبأ لاقو . ادحاو ًافنص تناك اذإ هئيسن ناويحلاب

 زجي مل اضعب نأ ىعم ديعس وبا لاق ناعونلا فلتخا اذإ هئيسن هاشلاب

 . هبتشا وأ فلتخا ناك عاونالا يأ نم هئيسن ضعبب هضعب ناويحلا عيب

 ةرقبلاو نيترقبلاب ريعبلا لثم فلتخا اذإ هب ساب ال لاق اضعب نأ ىعمو
 اذإو . ددعلا يف ةدايزلا نم اوقفتا ام ىلع اذه ىلع داز ام وأ نيتاشلاب

 نع نسحلا نع هداتق نع باتكلا نمو . نافنصلاو ناعونلا فلتخا

 هئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع ىهن ع هللا لوسر نأ بدنج نب هرمس
 وهف هكلع هللا لوسر لاقامو دحاو عون نم ناك اذإ هللادبع وبا لاق

 نيريعبب ريعب عاب ايلع نا هللادبع نب ديزي نع قاحسا نب دمحم نع قحلا
 قرافت ال يلع لاقف نيريعبلا كعيبا ىتح ريعبلا ىلا عفدا لجرلا لاقف
 سوواط نع رانيد نب ورمع نع . نيريعبلاب يتأت ىتح هماطحخ يدي

 تلقف هب ساب ال لاقف ديب ادي نيريعبب ريعب نع رمع نبا تلاس تلاق

 نع رمع نبا تلاس لاق هللادبع يبا نب ديمح نع . ال لاقف هئيسنب هل

 ديب ادي نيريعبلاب ريعبلا نعو هب سأب ال لاق ديب ادي نيبوثلاب بولا
 لطر يف ىرت امف تلق اضيا هرفص ييأ عماج نمو هب سأب ال لاق
 نم لطر نبللا يف سيل نأ ملعي وهو نبل نم لاطرا هسمخب نمس نم
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 يقب امب نمسلا لضف نوكي كلذب هخسن يفو هب سأب ال لاق . نمس
 نم نبللا يف ام ملعي مل ناف تلق . نمسلا هنم جرخي ام دعب نبللا نم

 ديب ادي ناك اذإ لاقو . هيف ريخ ال لاق رثكا وأ لقا نوكيا نمسلا

 هللاو دقنلا يف انباحصا لوق يف هملعن ال اذه ديعس وبا لاق سأب الف
 نبلب منغلا نبلا يف ىرت امف تلق باتكلا نمو . اذهب دارأ ام ملعا

 ةدحاوب نينثا منغلا نمسب رقبلا نمس يفو حاقللا نبلب رقبلا نبلو رقبلا
 فلتخي مل ولو ديعس وبا لاق هريغ نمو . فلتخم هنال هب ساب ال لاق

 ديب ادي نيلثممب لثم دحاو فنص نم دحاو نبل نم ناك ول هعيب يف
 منغلا محلف تلق باتكلا نمو يدنع اميف انباحصا لوق يف هب سأب الف

 ديب ادي دحاوب نينثا نم دحاو روزجلا محلب رقبلا محلو رقبلا محلب
 رقبلا محلو منغلا محلب رقبلا محلف تلق هخسن يفو . هب سأب ال لاق

 نب عماج نمو . هب ساب ال لاق ديب ادي دحاوب نينثا روزجلا محلب
 . نزوي املك هركي كلذكو هئيسن لخلاب محشلاو نمسلا هركو رفعج
 كلذ زوجي الف لخلاب نمسلاو محشلاب هلوقب انع ناك نأ لاق هريغ نمو

 مارحب سيلو . هوركم لاق امكف لخلاب ناك نأو كادوالا نم كلذ نال

 . نيملسملا ضعب لوق يف زئاج وهف

 كلذ زوجي له لجا ىلإ ريعبب باوثأ ةثالث يطعي نمعو : ةلأسم
 نأ كلذكو هل تلق . فورعم نسب ناك اذإ زوجي كلذ نأ ليق دقف

 ةرشع ةدايز وأ لجأ ىلإ ىسادس بوث ةدايزو ديب ًادي ريعب اريعب هاطعا
 لاقو اذه ليق دق هريغ لاق . كلذ زوجي الف كلذ زوجي له مهارد
 هئيسن مهاردلا وأ بوثلاو ريعبلاب ريعبلا ناك اذإ ازئاج كلذ نا لاق نم

 . انظفح اذكه
١٩٤



 نمو اذكو اذكب رهش لك هاشلا نبل عيب هركو هنمو : ةلأسم
 ررغلا نم كلذ نال مارحلاب قح الو هوركم كلذ نأ لاق نم لاقو هريغ

 . مارحلا نم وهو ررغلا عيب زوب الو

 تناك لجر نعو هللا همحر يلع يبا نع هبسحا اممو : ةلأسم

 لجرلا دي يف ةبئاغ ىهو لجر نم اهعابف رخا دلب يف لجر عم ةباد هل
 اهعفدي نأ هبادلا هدي يف يذلا هرك لجرلا دنع نم اهذخا دارا املف

 ناو ةبادلا ضبقو لوالا عيبلا نم رثكا نمثب هنم اهيرتشي نأ الا هيلا

 سيل لاق . كلذ هل له رتكا هنال رخالا عيبلاب كسمت هبادلا بحاص

 لوالا عيبلا نال كلذ هل ليق دقو لاق هريغ نمو لوالا نمثلا الا هل

 يرتشملا ىلع مات يناثلا عيبلاو يرتشملاو عئابلا نع هبادلا ةبيغل زوجي ال

 عيبلا نأ لاق نم لاقو . لوالا هبادلا بر كلذ متأ اذإ هبادلا ةرضحب

 . يناثلا عيبلا زوجي الو امهدحأ هضقني مل ام عيبلا وه لوالا

 الجر بلطي لجر يف نسحلا نب دمحم باوج نم : ةلأسم
 يف يل هرقب ىرت لاقو نويدملا مدعاف اهب هاداتساف هيلا لصوف مهاردب

 قحلا نم ىلع امب اهذخف بهذا امهنع هقبئاغ ىهو هفصو دق عضوم
 اهدجو ناف اهيلا ضمي هنأ ىلع ةبادلا هبحاصل نيدلا بحاص لاقف
 هيلع قحلاو لوالا اهبحاصل هبادلاف هبجعت مل ناو هقحب اهذخا هتبجعاو

 هقحب اهلبقو اهدجوف اهب ملاع وهو هرقبلا ىلإ قحلا بحاص ضمف
 ةرقبلا هدي يفو يرتشملا ىقلي عئابلا ناكو هل اهنأ هعم ذا انامز اهفلعو

 بحاص ضقن رثكا وأ رهشا ةعبرا كلذل ضم املف كلذ ركني الو
 ىلعف كلذ يف قحلا بوجو ةفرعمل بلطو يرتشملا كسمتو لوالا هبادلا
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 يف عيبلا نأ قيفوتلا هللابو كملعنف هلأسملا هذه ةصق يف تفصو ام
.٥ 

 هيلع نيعيابتملا دنع هنيعب فقي ىتح تبني تبني ال باودلاو قيقرلاو ناويحلا

 نم لاقو . ضقتنا عيبلا كلذ ضقن ام اف هتبوبيغ ىلع هيلع اعيابت ناف

 نع ًاريغتم يرتشملا هدجي مل م هب نافراع امهو هيلع اعيابت اناك اذإ لاق
 هيف اهفرع يتلا هلاح نع ادياز عئابلا هدجو الو هيف اهفرع يتلا هلاح

 وهو ناويحلا ىلع اعيابت اذإ امهنأ لوالا لوقلاب ذخان نحنو تباث ره

 ىلع د ريف عئابلا ضفن ناف كللذ هل ناك ضقن امهيأف امهنع بئ

 هفرعملا نم لدعلا لها ةميقب اهفلع نم ةبادلا ىلع مرغ ام ةميق 5"

 ىلع هلأسملا هذه يف انظفلو . باوصلاب 7 او نمثلا دريو كلذب

 هئيسن رقب محل نم ننيمب منغ محل نم زوجي ال لاقو : ةل اسم

 لاق نم لاقو هئيسن محللاب ناويحلا عيب زوجع ال لاق نم لاق كلذكو

 مهارد ةرشعب ةاش ىرتشا لجر نعو هفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مهسا ةرشع نم امهس ةاشلا نم مهنم دحاو لك ذخاف لاجد ه رضحف

 امحل مهنيب اهنومسقيو اهنوحبذي مهنأ ىلع هارنتشا يذلا نمثلا هلاون زوو

 نمثلا مهنم نزتا م اهارتشا ناك اذإ لاق لجرلا دنع هاشلا تتامف

 نماض وهف هيلوتلا هجو ىلع نمنثلاب اهايا مهيلويو مهل اهوحذيل مهاردلا
 ةيح ىهو اهايا مهالو ناك ناف مهنم ذخا ام مهيلع د ري نأ هيلع و اهل

 يف مهيارب اهوكرت وأ مهيلا اهملس ةيلوتلا ليبس ىلع نمثلا مهنم نزتاو
 مام نم يهف مهيلا هنم اهميلستو اهذخا ىلع مهنم هردقلا دعب هدي
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 نمثلا نزتاف اهيف هؤاكرش مهنا ىلع لصالا نيح يف اهارتشا ناك نأو

 الو هدي يف ةناما ىهف مهعم كيرش وهو ةكراشملا ليبس ىلع مهنم
 . ع رشلا نايب باتك ىلا عجر .. هيلع نامض

 هئيسن نمسلاب هاشلاو هئيسن نمسلاب جماكلا يف عيبلا اماو : ةلأسم
 ناو هئيسن محللاب محللا امإو يدنع جرخي اميف هيف فلتخي هنأ يعمف

 . لاح ىلع انباحصا لوق يف زوجي ال هنأ يعمف هسانجا تفلتخا

 نع يع هللا لوسر ىهن ليقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 بوثو نيرانيدب رانيدو نيتاشب ةاشو نيرامحب رامحو نيلمجب لمج عيب
 سابالف ديب ادي ناك امف ديب ادي ينعي ءاهو ءاه الا لاق ت . نيبونب

 رثكالاو نينئالاب دحاولا زوجيو رثكاو لقاو هيلثمو هلثمب ادحاو نوكي نأ
 رقب وأ منغب وأ رامحب ريعب لثم ناعونلا افلتخا اذإ ناويحلا يف هئيسن

 دنع ناك ناو ديب ادي الا زوجي الف دحاو عون نم ناك اذإف اذه وحنو

 ناو . ساب الف هئيسن وأ هلجعم تناكو مهارد لضف نيع ونلا دحا

 ع ون نم ناك اذإ زوجي الف ناويحلا نم ءيش رخاتساو مهاردلا تلجعت

 . ناعونلا فلتخا ولو ههرك نم اضيا ههرك دقو دحاو

 ناو اهنطب يف ام ينثتسي نأ هل زاج ةاش عاب نمو هنمو : ةلأسم

 لاق نم لاقو هريغ نمو . كلذ زبي مل محش نم اهنطب يف ام ىرتشا
 لوهجم هنأل زوجي ال كلذ نأ محش نم اهنطب يف ام ينثتسا اذإ هنأ
 اهجاتن ينثتسي امنإ ناك نأو زوجي ال اذهو . مولعم نم الوهجم ىنثتسيو

 هفعض نم عيبلا كلذ فعضو هزاجا نم كلذ زاجأ دقف اهنطب يف يذلا

 عيبلا موي تناك نإ هنأ انعم يذلاو عيبلا متأو هضقن نم طرشلا ضقنو
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 كلذ نكي ل ناو عيبلاو ط رشلا تبني : حررا هيف تخفنو تلمح دق

 . ملعا هللاو عيبلا تبثيو طرشلا كلذ تبثي :ي الف ح ورلا هيف خفني ام ردقب

 اهنطب ف ام ينثتسي نأ هل ز اج هاش ع+ نم اي .. نمو ىرخ ١ ف و : ةل اسم

 كلذ نا محش نم 7 ف ام ىنثتسا اذإ لاقو نم لاقو هريغ نمو

 حبذت نإ لبق نم محش نم اهنطب يف ام ىرتشا ناو هنمو . زوجي ال
 . كلذ زجي مل

 هرعبا ةعبراب هلحار ىرتشا هللادبع نأ عفان ينثدحو : ةلأسم

 ليق دقو لاق هريغ نمو هيلع نماوض نهنا هل طرتشاو هذبرلاب هترعبأو

 . ملعأ هللاو كلذ زوجي الا اذه
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 نونتالنلاو عباسلا بابلا

 باودلاو نأضلاو منغلا عيب ق

 كوكم موي لك يف بلحت اهنإ لاقو هاش لجرل عاب لجر نعو
 مأ امهنيب عيبلا ضقتني . رثكا وأ لقأ تبلحف كلذ ىلع اهارتشاو نبل
 . ملعا هللاو اضقنا ملعا الو ضقتني ال عيبلا نأ ليق دق لاق ال

 خيشلاوهو خسانلا لاق . هداعلاب فرعي امنإو نيعلاب رصبي ءيش وه

 طرشو هبادلا يرتشملا ىرتشا اذإ هللا همحر دارم نب هللادبع نب دمحم

 كلذ نم لقا حص ناف نبل كوكم بلحت اهنا ىلع اهذخا ينا عئابلا ىلع

 لوقي عئابلا ناك ناو طرشلا فالخ حص اذإ ةدودرم كلذف در ىهف

 طرتشي ىتح عيبلا ضقتني الو هنم ربخ كلذف رثكا وأ اكوكم بلحت اهنإ
 . ملعا هللاو كلذ هسفن ىلع عئابلا

 اهلبح ملسو هباد لجر ىلع عاب نمع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 لاق عئابلل وأ يرتشملل لبحلا مكح نمل . هب اهدوقيل يرتشملا دي يف
 . :7 ابلل هنا يعم

 اهعيب ديري هباد معطي نمع هخسن لجر نع لئسو :

 هنأ يعم لاق . كلذ هل زوجي له قفنتو لمحتل كلذب ديري اهعبتتيو

 . يدنع اذكه لاق ادودرم عيبلا نوكيف انا هل تلق كلذ هل زوجي ال

 هللاو يعم دودرم اهعيبف عيبلل تييح اذإ اهنبل نيحي يذلا كلذكو لاق
 . ملعأ

 لمح بتق لثم ةادا اهيلع ةباد لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
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 ام هل كلذ لاق . كلذ يف يأرلا فيك رامح لبح وأ ارامح ةادا وأ

 . فراعتلا ىلع اذهو هيلا هبلطي م

 لوصالا نود اميف ضورعلاو ناويحلا يف رثألا ءاج دقو : ةلأسم

 ىعدا اذإ هريغل فرعي وأ هريغل هبرقي ناك ولو هدي يف نمم ىرتشي هنأ
 اذإف هعيبب رما وأ ةبه وأ هريغ وأ ثاريمب هيلا لاز وأ هارتشا هنأ هيف

 هل وه يذلا هضراعي مل ام كلذ ىلع هذخا هل زاج كلذ ىلع هارتشا

 هنأ هيلع ىعداو كلذ يف هضراع ناف هل اذه نأ هملعا وأ هل رقا دقو

 نوكيو زوجي ال كلذ نأ لاق نم لاقف . هعبي مل هنأ وأ هعيبب هرمأي مل

 بذك حصي ىتح زئاج كلذ نأ لاق نم لاقو . لاملا بر لوق لوقلا

 يف سانلا دحأ نم . فراعتملا وه كلذ نالو هدي يف ناك هنال ىعدملا

 ةجحلا كلذ يف هل نوكي نا بجا اناو كلذ هابشاو ناويحلاو ضورعلا

 ائيش كلذ يف هل لعج هنإ هب رقي مل ام كلذ يف هلوق لوقلا نوكيو
 . بابسألا نم

 لاق هريره يبا نع دايز نب دمحم نع هرفص يبأ عماج نمو : ةلأسم
 نأ رايخلاب وهف ةارصم اهدجوف ةاش ىرتشا نم ةيفع هللا لوسر لاق
 رمت نم عاصب درت ةارصملا نأ عيبرلا لاقو . رمت نم اعاصو اهدر ءاش

 نبللا ةميق دريو اهدر ءاش نأ يراوحلا وبا لاقو اهنبل نم بلح امل

 ءاج دقو ليق دق اميف هينملا اندنع هارصملا ديعس وبا لاق . ناك ام

 ضعب لاقف . رمت نم ًاعاصو ءاش نا اهدري نا يرتشملل نأ اهيف اذه

 يف اصاخ ناكو مويلا كلذ نبللا ةميق ناك رمتلا عاص لعل ملعلا لها
 يذلا نبللا ةميق دريو ءاش نأ اهدري هنأ هلوق بسح ىلع لوقتو هذه
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 اهدر اذإ هيلع ءيش الف اهدرو اهبلحي مل ناو اهبلح نأ اهنم هكلهتسا

 هنيحلا ىه هارصملا نارثؤملا يبا نع اندجوو ةارصم اهنإ حص اذإو اهنبلب
 نب هللادبع نب دمحم خيشلا وهو خسانلا لاق . هملكلا هذه رسف اذكه
 عاصب هيلع در الو نبللا هلكا يف يرتشملا ىلع ةميق ال هللا همحر دارم

 . نامضلاب ةلغلا لاق هنأ ةفع هللا لوسر نع ةياورلل ريغو رمت نم

 عئابلا هيلع دهشأو امنغ ىرتشا لجر نعو هيشاحلا نم : ةلأسم

 هجاح الو فاجع ىهو منغلا بسحا مل ينا جتحا مت ىضرلاو عيبلاب
 منغلاب لجرلا لزي مل و اقرتفي مل و عيبلا فقوم يف كلذ ناك ناف اهب ىل
 ردص دق ناك ناو عيبلا نم جرخ فقوملا يف اذه لاق امنإو اهب فقيو
 وه امك رعشلاو فوصلا عيبي يذلا نعو باتكلا ريغ نمو هتمزل اهب
 تلق . هنيح نم هزجي نأ ىلع ناك اذإ زئاج لاق باودلا روهظ ىلع
 ةفزاجم هارتشا ناو مولعم نزو ىلع هعاب اذإ عئابلا لاق هزازج نم ىلع
 هعاب ناو اذه وحن ناك امو . بصقلاو تقلا كلذكو . هزجي يرتشملاف

 هبحاص ىلع تفصو ام يلعف . فورعم نزو وأ عاون وأ رامضا ىلع

 . هزجي يذلا يرتشملا وهو هزجي هبحاصف ةفزاجم هعاب نأو هرازج
 مهارد ةرشعب ادساف اعيب ةاش لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم

 هل نوكي له عئابلا اهبلطو امهرد نيرشعب اهمحل عابف يرتشملا اهحبذف
 هتسلا هل امنإ وأ هرشعلا هل له مهارد ةتسب اهل عاب نأ تيارأ نورشعلا

 ىارب هتاش ةميق ذخا دارأ نارايخلا ةاشلا بحاصل لاق . مهاردلا
 هلف اهمحل نمت غلب ام ذخأي وأ ةحوبذم اهذخأي بحا نأو لودعلا
 نا كلذ يف هؤانع يرتشمللف محللا نمت ذخا عئابلا راتخا ناو . كلذ

 . هللا ءاش

٢٠١



 اهنإ ركذي هللادبع با نب ناع طخب ج اتلا باتك نمو : ةلاسم

 هنأ اهسفن عص رت تناك اذإ هاشلا ف لاقو د وواد نب نسحلا يبا نع

 . هرقبلا كلذك و هريغ لاق هب درت بيع

 رخا دلب يف رخا لجر عم ةباد هل تناك لجر نعو : ةلاسم

 لاق اهضبق دارا املف لجرلا دي يف هبئاغ ىهو رخا لجر نم اهعابف
 نمثب هنم اهعابف ىنم اهيرتشت نأ الا كيلا اهعفدا ال هدي يف ىه يذلا

 سيلف همزلي نينمنلا يأ تلاس اهبحاص هب هعاب يذلا نمثلا نم رثكا

 ال ناويحلاو اضقانتي مل ام يراوحلا وبا لاق . لوالا نمثلا الا همزلب

 . هيلع فقوي ىتح عابت

 اهيلع رجزي نأ هيلع طرش و ةرقب لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 ترسك بخلا ىلع تراص املف اهدر اهضري مل نإو اهذخا اهيضر ناف
 اهبعتا هنأ لدع ادهاش دهشي نأ الا ائيش اهذخا يذلا ىلع يرا الف

 . ملعأ هللاو ءيشب اهتقاط قوف

 دجوف ةاش ىرتشا لجر يف لاقو رفصألا باتك نمو : ةلأسم
 هل ىهف اهفرع نأ حبسم لاق . متاخلا عئابلل نأ بهذ متاخ اهنطب يف

 هطقللا ولزنمب ىه ليق دقو لاق هريغ نمو . ةطقل ىهف اهفرعي مل ناو
 . هريغ ةلزنمب اهل عئابلاو

 منغلا نابلا عيب نع هتلأس و هللا همحر هيواعم يبا نعو : ةلأسم

 يف نبللا عيب نأ انعم معن هريغ لاق . كلذ زوجي ال لاق اهعورض يف

 كلذ دعب تاي مل ام عيب و تامماتملا هيف زوجيو تالوهجملا نم ع ورضلا

 . هنم دساف وهو ررغلا نم عورضلا يف نكي مل اذإ
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 ال لاق اهروهظ ىلع روعشلاو فوصلا عيبف عل تلق : ةلأسم
 كلذ نأ ليق دقو لاق هريغ نمو هتعاس نم هزجي نأ الا كلذ زوج

 تيم هنال زوجي ال كلذ نأ لاق نم لاقو . هزجي نأ طرش اذإ زئاج

 لاقف رعشلا زجي نميف افلتخا اذاف تلق هنعو . زوجي ال كلذف يح نم

 لب منغلا بحاص لاقو . كمنغ نم رعشلاو فوصلا يل زج يرتشملا
 ىلعف مولعم نزو ىلع هارتشا ناكو نا لاق اهزج كيلعو هزبت تنا

 نزو الب ةفزاجم هارتشا ناك نإو رعشلاو فوصلا زج منغلا بحاص

 تقلاو مونلاو لصبلاو لقبلا كلذكو تلق . هزج يرتشملا ىلعف
 فورعم مزح ىلع وأ عاونا ىلع هنم ىرتشا اذإ لاق . ةرذلاو ناروشلاو

 همحر يراوحلا يبا نع دجوي دقو لاق هريغ نمو . زازجلا عئابلا ىلعف

 عئابلا ىلع هنا هنيح نم اهشعقي نا ىلع هتمرص لجرل عاب نميف هلا
 نا هلوق ىلع سايقلا نوكي كلذك . يرتشملا ىلإ اهميلستو اهجارخا
 كلذ ريغ وأ مزحوأ نزو وأ ليك ىلع ناك زازجلاو عئابلا ىلع نوكي
 . باوصلاب ملعأ هللاو

 تخلس دق هاش نطب يف امحش عاتبا لجر نع لئسو : ةلأسم
 اهنطب ينثتسا اذإو بئاغ ءيش هنأل محشلا عيب هركي لاق . قشت مل و

 ال كلذ نا ليق دقو لاق هريغ نمو . سأب الف دلو نم اهنطب يف وأ
 . اضيا زوجي

 نيلجر يف تركذو هللا همحر هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 ناويحلا كلذ ناويحلا نم هريغ وأ ريعب لثم ناويحلا نم ءيش ىلع اعيابت
 عيبلا هدمع بئاغلا ناويحلا كلذ ىلع امهنيب ىرج ام ناح ف بئاغ

 .ه
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 كلع هللا لوسر نع انغلب هناف تفصو ام ىلعف كلذ زوجي له تق
 نم دبعلاو قبالا دبعلا عيب نع ىهنو بئاغ وهو ناويحلا عيب نع ىهن
 ناعيابتملا ناك ولو ابئاغ ناك اذإ زوجي ال اندنع ناويحلا عيبو ناويحلا

 امهدنع ناويحلا هرضح دعب كلذ يف . عيبلا زوجي امنإو هب نيفراع هيلع

 هيلع نادرجي وأ امهدنع هترضحب ناويحلا كلذ ىلع عيبلا كلذ ناممتي م

 وهف ناويحلا يف ضايقلاو لدبلا كلذكو امهدنع هترصح دعب اتباث اعيب

 عيبلا لثمك ناويحلا يف ضايقلا نال كل تفصو ام ىلع عيبلا لثمك
 هنأ الا نيملسملا لوق يف عيبلا نم ضايقلا نال كل تفصو ام ىلع

 هعفش ال يتلا عويبلا نم هريغ يف ةعفش ال اك ضايقلا يف ةعفش ال
 دعب نم امهسفنا يف هلدابملاب وأ عيبلاب ناعيابلا ضر نأ تلقو . اهيف
 تبني الو عيب زوجي ال هنأ انعم يذلاف كلذ زوجي له ناويحلا رضح نأ

 مكحي سيلو ضرلاب لوقلا راهظا نود هدحو سفنلا ضرب هب هدقع
 ريغ عيبلا ةدقع ىلوتي نأ الا لوقلا نود هدحو سفنلا ضرب عيبلاب

 هريغ عيبي ضرف هريغ هعيبب هلام عيب دق لاملا هل يذلا نوكي وأ ىضرلا

 هدقع تبثت الف عيبلا ةدقع وه ىلوت اذإ امإو . كلذ هيلع زاج هل ام

 هدقع توبث هلوق نم هب نوكي امب وأ كلذب ضرلاب هلوق راهظاب الا عيبلا

 سانلا ىلع تبثي الامو . هللا ءاش نأ اذه يف زييمتلاو قرفلا مهفاف عيبلا
 ىلع نيعلا يعدملل امنإو مهيلع هاعدا نمل هيف مهيلع نيمي الف مهاضر نم

 هنأ هيلع اعدا اذإ رضح اذإ دعب ناويحلا عيب نم ضرلاب هيلع ىعدملا

 هل مامتالاو عيبلا كلذل ضرلا هب هيلع بجوي امم اطقل هناسل نم عمس

 اذه لثم يف امهدحا نم ىضرلا تبثي الو كلذ يف نيمبلا هيلع هل امناف

 كمحر نيبت لوقلاب امهنم ىضرلا رهظيو اعيمج هب ايضري ىتح عيبلا
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 نم هيافكلا هيف كل توجر امب المحم كتبجا يناف كل تفصو ام هلا
 الا يلوق نم لمتعت الو كللئاسم ف كل تركذ ام عيمج ف باوجلا

 يف قحلاب هفرعملا لها نم يريغ ةعلاطم نود باوصلاو قحلا قفاو ام
 . كلذ

 ثلث لجرل عاب لجر نعو بسحا اميف نسحلا يبا نع : ةلأسم
 عئابلل ىه تسيل هبادلاو مهردب نينم ىلع اهثلث هل نزي نأ ىلع هباد

 نالجرلا اقفتا املف اهيف اهعفني نأ دارا امنإو . ليسب هنم ةأرمال ىه

 عاب دق هنأ اهربخاو اهار اذإو هبادلا هبحاص ةأرملا ىلع راشا عيبلا ىلع

 اذه ىلع هبادلا تحبذو هأرملا كلذب تيضرو اذكو اذكب اهتباو ثلث اهل

 ةفص نم همهفا نأ يل هللا ردق ام تمهف دقف يل تفصو يذلا عيبلا
 نالا يدنع تبني ال هناف همئاق ةبادلاو عيبلا اذه نأ ملعاف عيبلا اذه

 ىلع محللا رظنو تحبذ نأ دعب اقفتا دق ناك اذإ هبادلا حبذ دعب نم

 اذه ريغل هبادلا نأ يرتشملا ملع دقو مهردب نينم ىلع اهثلث هل نزي نا

 محللا ىلع عيبلا تبث دقف اهملع دعب كلذ ىلع عيبلا هأرملا تمتاو عئابلا

 داعو اضيا ةارملا ىارب لوالا عيبلا هلاقا ناك ناف . امحل راص نا دعب

 هفزاجملا ىلع يناثلا عيبلا تبثي اضيا ةارملا يأرب ةفزاجم ًايناث ًاعيب هل عابا

 ىارب نكي مل و هسفن ىارب هل عاب امنإو لوالا عيبلا هلقي مل ناك ناف

 سيل اعيب ناك اذإ لوالا عيبلاف ةأرملا يأرب لوالا عيبلا هلاقا الو ةأرملا

 امهدح ال هجح نكت مل اذإ نزولا ىلع هل متيو تباثلا وهف هلاهج هيف

 عيبلا ناك اذإ هأرملا ىارب هايا هلاقا اذإ لوالا عيبلا لطبي امنإو هلاهجلاب

 الا لوالا عيبلاو هلاقالا الو يناثلا عيبلاو هلاقالا نوكت الو امهيارب

 تبث اذإف حبذلا دعب تبثي امنإ محللا ىلع عيبلا اذه نأ ملعاو . امهيارب
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 امنإ ةبادلا تناك ناو . باوصلاب ملعأ هللاو هلاقإلاب الا لطبي مل عيبلا

 ءارشلا لطبت ةجحب عئابلا جتحاو اهثلث نزي نأ ىلع يرتشملا ىارب تحبذ
 تناك نأو هصقن ناك نأ حبزلاب اهنمث صقن ام كلذ نم يرتشملا مزلي مل
 هنمث جرخي اهثلث ناك ناف رظن هلاهجلاب حبذلا دعب يرتشملا نم ةجحلا

 ناو اهبحاصل ةاشلا تناك اهنم جرخ ةيح تناك ول اك حبزلا دعب نم

 نمت رظن حبزلا دعب نم هنمث نم اهثلث صقنو يرتشملا يارب حبزلا ناك
 يرتشملا مزل ةمئاق اهثلث نمت نم صقناف هحوبزم اهنمت ثلثو ةمئاق اهنلث
 رظناف فصولا هيف عستي اذهو هلاهجلاب جتحا م اهيارب تحبذ تناك اذإ

 امهنيب اللاحت نأ نيلجرلا نيذهل يغبنيو . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ يف
 حيحص عيب هيلع بجوأ نأ دعب نم يرتشملا ىلع عجر عيبلا ناك نأ

 هبادلا تناك نأ يرتشملا كلذكو كلذ نم جرخيو هلحتسي نأ هل يغبنيف

 الا حيحص ريغ وأ حيحص عيب نزولا ىلع محللا ىرتشاو هيارب تحبذ

 الو قحلاب هيف لخد امم جرخي نأ هل يغبنيف اهكرت مث هيارب تحبذ اهنإ

 . قحب الا لطاب نم اجورخ نوكي

 يرتشي نميف تركذو هللا همحر نسحلا يبا باوج نم : ةلأسم
 ال اتباث عيبلا اذه نوكي فيك تلق . امهرد اذكو اذكب هباد فصن

 زئاج كلذ معنف . هبادلا ةرضح ىلع عيبلا ناك اذإ هلاقالاب الا هيف ةعجر
 هبادلا يف رهظي بيعب وأ هلاقالاب الا ةعجر هيف سيلو هبادلا ةرضح ىلع

 نال زوجي ال كلذ نا ليق دقو معن لاق هريغ نمو . عيبلا هب دري ام
 ررضلا كلذ يف نوكيو اهحبذ دعب الا ةبادلا نم هتصح ذخأ ىلإ غلبي ال

 هعيب ىلع اربج امكاحت ول نأ مكحلا يف ناكو ررضلا هيف ناك املكو
 فرعي الو ضعبلا نود ضعبلا ذخا ىلع ناردقي الو امهدحال هصيلختو

٦٢٠٦١



 كلذ زوجي الف ءارشلا لاح يف مسقني ال وهو يرحتلاو نييعتلاب فصنلا
 . باوصلاب ملعا هللاو ررغلاو تالوهجملا نم وهو

 هعم هاش نم يساوي لجر يف تركذو يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 اهمحل مهبجعي مل ةفجاع ىه اذإف هاشلا وحبذ املف مهارد ذخأيو اسانا
 اهورصبي مل وأ هاشلا اورصبا اوناك مهاردلاب مهل نزي هنأ لاقام ىلع

 لجرلا اذه ىلع هعجر مهف له رصبي مل نم مهنمو رصبا نم مهيف وأ
 نأ هورمأ اوناك ناف تفصو ام ىلعف . هاشلا هذه محلاو ديري مل نأ

 اهحبذف . فورعم رعس ىلع اهمحل نم اوذخأي نأ ىلع مهيارب اهحبذي

 نأ هل مهيلعو لوهجم عيب اذهف هوضري مل اهمحل رهظ املف مهيار نع

 ىلع ةيح اهتميق تلضف ناف هحوحبذم ريغ موقتو هحوبذم هتاش موقي
 اهحبذب مهضعب هرما ناو هتاش هلو ءيش مهيلع سيلف ةحوبذم اهتميق

 كلذ ىلع اهحبذب رمأي رضاح وأ اهنع بئاغ مهضعبو اهرصبا دقو
 . فورعم رعسب اهنم ذخاي نأ ىلع اهحبذب هرما نمو كلذ همزلي مل

 رصبملل بئاغلا لعجو اهرصبا نم اهرصباو اهنع باغ نا كلذكو
 ىلع اومماتت اؤاش ناو اهتميق نم صقن ام مهيلع ناك كلذ يف هيار

 اهمحل جرخف اهورصباو اهورضحو هيار نع وه اهحبذ ناو اهتكميق
 نمو . هنم اهورتشي مل اذإ كلذ مهمزلي مل رهاظ نم اهاوس امع اريغتم

 ريغتم ريغ وأ اريغتم اهمحل جرخ همزلي ال نا ىرحا وهف اهرصبي مل
 نم هنال صقنلا هيفو محللاا ىلع هوعياب امنإ اوناك اذإ لوهجم عيب هنال

 . رهظ اذإ ةعجرلا هيفف عيبلا عم رصبي ال هنال تالوهجملاو
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 هلب هناريخي نأ هيلعو شغلا نم اذه نوكي له ءاملاب هلبيف هيلع سبييف

 سانلل هعيبي الف شغلا هب داراو نسح وأ لقنيل هب ديري ناك اذإ معنف

 كلذب هللا هديزي الو بذكلا ريغ قدصلاو ءاملاب هلب هنأ مهربخي ىتح

 . شغلاب هكمس ىرطي كلذب ناك نأ انارسخو انا وهو امغر الا

 نم هاش عاب لجر نعو وجرا مشاه نع دجوي امم : ةلأسم
 اهيف دجوي ملف اذكو اذكب ىهف محش نم اهيف ناك مأ هنا ىلع لجر
 هناش نم عاب ام باصقلا نم ذخايلف دساف عيب اذه لاق كلذ نود الا

 . كمس وأ محش وأ محل نم

 نأ الجر موق دعو اذإف ميهاربا وبأ لاق هيشاحلا نم : ةلأسم
 هتباد لجرلا حبذف مهرد اذكو اذك ىلع هتاش وأ ةلمج محل هنم اورتشي

 رظني ال محللا نال هلاهجلا ىل عقي اذه نأ مهوتا يذلاف هيلع اوعجر م
 رخأ الو هيلع اولواقت اوناك امع هعجرلا مهل نا يدنعو رهظي مل و هيلا

 رظناف ظفح ريغ نم هتباد حبذ مهيارب ناك اذإ هبادلا كلت نمت مهمزلي نأ

 . كلذ يف

 لاق رانلا يف اهنوحرطي سوجملل هاش عاب لجر نعو : ةلأسم
 نيبي الو رانلا يف اهنوحرطيف اهعيب زوجي ال هريغ لاق كلذب سأب ال
 . اذه ريغ ىل

 ةرشعب هاش لجرل عيبي لجر نعو هفاضملا هدايزلا نم : ةلأسم
 لاق ناف تلق . ال لاق كلذ زوجي له محل نم نانم اهنم هلو مهارد

 لاق زوجي له مهارد هرشعب محل نم نينم الا ةاشلا هذه كلتعياب دق

 نم ناحجري وأ ماظع ريغب ناحجري نانملا ناذهو لئاقة هل لاق معن
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 . ملعأ هللا و محللا ةمسق نم ناحج ري لب لاق . همسقلا

 . ملعا هللاو همماتملاب الا كلذ توبث يل نيبي ال فيضملا لاق

 اهيفو كومسملا نم ائيش عاب نمعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم '
 . تيبثت ل تقلط اهرعش اهيف و كوسملا ف يرتشملا عضو املف اهرعش

 لبق نم تقلط اذإ مات عيب اذهف اهلخاد عيبلا ضقتني ىرت ام تلق
 عيبلا ضقتنا عئابلا ةعم تناك اهنإ فرعو قرخ اهيف ناك ناو ىشعالا

 هيف لاقا مث ناويحلا نم ىرتشا نميف هللادبع يبا نع : ةلأسم
 . دبعلا وأ هبادلا رضحت نأ الا هتباث هلاقالا نوكت ال هنارضحي نأ ريغ نم

 نم ناويحلا رضحي مل ولو هزئاج هلاقالا نأ ليق دقو لاق هريغ نمو
 عيب هلاق الا دارم نب هللادبع نب دمحم خيشلا وهو خسانلا لاق هيشاحلا

 ملعأ هللاو هدي يف ىه نم لام نم تناك تتامو هبادلا رضحت مل نإو

 . عجر

 سأب الف اهكسم هل طرشو ةاش ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 . كلذب

 اهنطب يف ام يل يرتشملل لاقو ةاش عاب لجر نع لئسو : ةلاسم

 ينثتسا نأ تيارأ تلق كلذ هل لاقف تجتن ام قانع اهنم يل لاق وأ
 نأ لاق نم لاقو هريغ نمو هطرش هل ناف عيبلا انع ولو اهنطب يف ام

 . لطاب طرشلاو زئاج عيبلا لاق نم لاقو . ضقتنم عيبلاو زوجي ال كلذ
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 ىلع طرش و اضيرم ريعب عاب الج ر نأ هداتق نعو : ةلاسم

 اضقف حيرش ىلإ اومصتخاف حص ريعبلا نأ مث هطقاوسو هساد هبحاص

 عيبلا هللادبع وبا لاق ءاساب كلذب ىرن ام لاق هطقاوسو هسار يورش

 . دساف

 هدنع اناو هللا همحر نسحلا نب دمحم لئاس لاسو لاق : ةلأسم

 له اهب الا ىرتكملا ضري الو اهعيبي مث رجزلل هترقب ىركي لجر نع
 ىتح الا هتباد عيبي نأ نكي مل ةعطاقملا تعقو اذإ لاق عيبلا اذه ضعي

 اريخ وأ هتباد لثم ةباد هرضحا اذاف هل لاق . ع رزلا بحاص ينغتسي

 هعطاقملا اهيلع تعقو يتلا هبادلاب الا ىضرا ال ع رزلا بحاص لاقف اهنم

 الا اهنم اريخ رضحا ولو اهعيبي نأ هل زوجي سيلو كلذ هل سيل لاق
 لاق عيبلا تبثي لهف لئاق هل لتاقو . عرزلا بحاص كلذب ضري نأ
 . هبحاص ىضري ىتح تبنيو ل هعطاقملاب ملع دق يرتشملا ناك نأ

 ءاد اهب ناكو لجر نم ةباد ىرتشا لجر نع لأسو : ةلاسم

 اهدري نإ لبق نم اهارتشا يذلا دنع تتام نأ لاقف . لوألا اهبحاص عم

 ناك اذإ هنع حرطيف اهؤاد غلب ام رظنيو تتام هنمف لوالا اهبحاص ىلع

 اذإو لوالا اهبحاص عم ىهو اهب ناك ءادلا كلذ نإ سانلا فرع دق

 . هيلع اهلك اهتميق كلذ ملعي ال ناك

 نم اهمهس لقي مل و ةاش فصن عاب نمع هتلاسو : ةلأسم
 فصنلا نع صقنام الا يناحورلا ناويحلا يف زئاج كلذ لاق نيمهس

 اهعيب تبثي الف لاومالاو امهس اذكو اذك نم مهس هعيب يف ركذي هناف

 نم اعبر وأ اثلث عاب ناف تلق اماهس اهزيمي ىتح ثلث الو فصن ىلع
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 هماتملا دنع متي لاق امهس اذكو اذك نم امهس ركذي ل و ناويحلا

 . هضقانملا دنع صمتني ةتني و

 لاقو اهنمث هلو هباد لجر نم ىرتشا لجر نع لأسو : ةلأسم

 اهضرا مل نأو نمثلا كلذ ىل تبجو اهتيضر ناف امايا امل رظنا ينا هل

 دجوف هبادلاب لجرلا قلطناف . معن هبادلا بحاص هل لاق كيلع اهتددر

 حبرلاف اهذخاي هنا ىلع عمجاو اهيضر دق ناك نأ لاقف اهعابف احبر اهب

 ىهف اهدري نا لبق نم هدي يف هبادلا تتام ناو لوالل ىهف الاو هل

 هذه كلتباد نم رصبا لاقو انمث اهل مسبب مل ول تيارأ تلق . هلام نم

 اهتددر الاو كنم اهتيرتشاو نمت ىلع اهمسق اهتميق كتيتا اهتيضر ناف
 . ءيش هيلع له هدي يف تكلهف كلذ ىلع هبادلاب لجرلا قلطناف كيلع
 . هيلع ءيش الف انمث اهل مسي مل اذإ لاق

 بايثلا لثم هيلع ردقي وه امم يرتشملا ىرتشا ام عيمجو : ةلأسم

 ةردقم ىلع وهو اهضبقي مل و يرتشملا اهيلا رظن اذإ ةعتمالاو ديدحلاو
 هردقم ىلع يرتشملا ناك اذإ يرتشملا لام نم ىهف تبطعف اهضبق نم
 ناك نأ امإو . اهضبق نم ةردقم ىلع يرتشملا لام نم ىهف اهضبق نم

 اهضبق ىلع ردقي ال ةباد لثم ىرتشا ام ضبق ىلع ردقي ال يرتشملا
 ىتح عئابلا لام نم ىهف تقلت مث هرشاب هبادلاو اهدرطي ىتح الا

 ىهف اهنم ىرب تناو اهعد عئابلل يرتشملا لاق ناف . عئابلا هيلا اهملسي

 . يرتشملا لام نم

 لجرلا لسراف ةباد وأ بوثب الجر مواس لجر نعو : ةلاسم
 عاتملا كرتو برهف ودع هيشغ اذإ هبلقي انيبف هب يتواف الوسر لجرلا هيلا
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 . هيرتشي نأ هيلا لسرأ يذلا ىلع نامض لاق . ودعلا هباصاف

 عئابلا لاقف نزوي وأ لاكي امم اعيب عاتبا لجر نع لئس : ةلأسم
 كدقنا ىتح كنم دجا ال لاق يندقناف هنمث ترسيتسا اذاف كعيب ذخ

 وه لاق . عيبلا كلهف هضبقيف هعيب ىلإ هوعدا ينا عئابلا هيلع دهشاف
 وهف عئابلا هنهتراف عاتبملا هضبق ناف عاتبملا هضبقي مل ام عئابلا لام نم

 . عاتبملا لام نم وهف هدنع كلهف عاتبملا هعدوتسا ناو . اضيا هلام نم

 اذإ اذه هللا همحر دارم نب هللادبع نب دمحم خيشلاوهو خسانلا لاق

 . هيلع نامض الف ليكلا حصي مل امو هليك حص دقو هعدوتسا

 لجر نم ىرتشا لجر نع لئسو يلع يبا باتك نمو : ةلأسم

 اهناف ءيش اهنم صقن وأال اهيدي تعطق وأ تتامف اهيلا رظن دقو ةيراج
 تناك ناو يرتشمللف تداز ناو رخآلا اهضبقي مل ام لوالا لام نم

 اهناصقنو يرتشملل اهتدايز نأ معزو يرتشملل دلولاف تدلوف ىلبح
 . ضبقت مل ام عئابلل

 لجأ ىلإ مهرد ةئامب اماعط عاب لجر نعو هريغ نمو : ةلأسم

 اج هل ىرتشاف اذكو اذك مهاردلاب يرتشاف لجالا رضح اذإ هل لاقو

 يرتشي هيطعي مش همهارد ضبقي ىتح يغبني ال اذه لاق عاتملا عاضف هرما

 . هتباد نم همهارد ذخاي نأ ىرأف هل
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 نوتالنلاو نمانل ا بابلا

 وأ عئابلا دي نم هدعب وأ ضبقلا لبق فلت اذإ عيبلا يف
 يرتشملا

 ىلإ عئابلا هملسي نأ لبق فلت عيبب لكو رفعج نب عماج نمو

 ىتح اهذخأ ةجلاعم يف اناكف كتباد ذخ هل لاق وأ نمثلا ةيقب يفوتسي

 . يرتشملا دي نم فلتي ىتح عئابلا ىلع هلثمو كلذ لكف تفلت

 ردقي لولذ هبادلاو ةبلد لجر نمر لجر ىرتشا اذإو : ةلأسم

 لاق اذإ يرتشملا لام نم ىهف تبطع ىتح عئابلا دنع نم يرتشملا
 ىلع سيلف اهنم هارباو اهعد يرتشملا لاقو كتباد ضبقا يرتشملل عئابلا
 هبادلا يرتشملا ىلع عئابلا سبح اذإ امإو ةبادلا هذه يف يرتشملل عئابلا

 . نهرلا ةلزنمب ىهو عئابلا لام نم ىهف هبادلا تبطعف اهنمت هيفوي ىتح
 فيسلا لثم هيلع ردقي وه امم يرتشملا ىرتسا ام عيمج كلذكو

 ىلع ردقي وهو اهضبقي مل و يرتشملا اهيلا رظن اذاف ةعتمالاو ديدحلاو
 نم ةردقم ىلع يرتشملا ناك اذإ يرتشملا لام نم ىهف تبطعف اهضبق
 هارتشا ام ضبق ىلع ردقي ال يرتشملا ناك اذإ امإو . ىرتشا ام ضبق

 تفلت محش ةزشان ةبادلاو اهدرطي ىتح الا اهضبق ىلع ردقي ال ةباد لثم

 اهعد يرتشملا لاق ناف عئابلا هيلا اهملسي ىتح عئابلا لام نم ىهف

 ةلوهجملا ع ويبلا يف هثرولل لاقو . يرتشملا لام نم ىهف اهنم ءىرب تناو
 ام يرتشملا هثرولو عئابلل ام عئابلا هثرول يرتشملاو عئابلل ام ةضقتنملا
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 عئابلا هيلع امماتت نأ عيبلا ناك اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . يرتشملل
 ضقن الو زئاج عيبلا ناف امهدحا تامف ابرلا نم نكي ولو مت يرتشملاو

 . ةثرولل
 عاض ىتح هكرت مث هري مل ائيش يرتشا يذلا نعو : ةلأسم

 . هاري ىتح همزلي ال لاق

 وأ ضورعلا نم ائيش لجر نم ىرتشا لجر يف لاقو : ةلأسم
 ضبقي نأ لبق نم يقب نمثلا نم اريسي ائيش الا نمثلا ملسو ناويحلا

 يرتشملا لبق وأ عئابلا لبق نم كلذ ناك امو . عئابلا نم ىرتشا ام

 ينثت يرتشملل عئابلا مزلي ال هنأ عئابلا دي نم ءارشلا كلذ فلت مم
 ناك و نمثلا نم ىقب امب يرتشملا عئابلا قحلي الو نمثلا نم هيلا ملس امم
 ىقب ام ناكو نمثلا ملس دق هنأل يرتشملا لام نم فلت يذلا كلذ

 نمثلا نم ىقب ام لطب عيبلا فلت امل نهرلا ةلزنمب يرتشملا ىلع نمثلا نم
 نم ناكل عئابلا دي يف عيبلا فلتو يرتشملا ىلع هلاحب نمثلا ناك ولو
 . باوصلاو قحلاب ملعا هللاو يرتشملا نع نمثلا لطبو عئابلا لام

 هيف انع اذإ هؤانع هل له ادساف اعيب عاتبا عاب نميف : ةلأسم

 . هلثم ءانع هل معن لاق هداسف ةهج نم هدر ش

 نامضلا يف فلتخاو نامضلاب ةلغلا كفع يبنلا نع ليقو : ةلأسم
 درت يتلا ع ويبلا يف وه امنإ انهاه نامضلا نأ لاق نم لاقف انفرع اميف

 نم وه امنإ وأ ابرلا ةهج نم سيل هنال ةلاهجلا اهيف نوكيو بويعلاب
 اميف هيلع عمتجملا وه بابلا اذهو اهيلع همماتملا مهعسيو ةضقتنملا ع ويبلا
 هنأ لاق نم لاق هدسافلا ع ويبلا نم هوحنو ابرلا يف اوفلتخاو . انفرع

٤ ٢١



 هل وهف لغتسي امو هلام نم فلت . فلت ناف يرتشملا دي يف نومضم

 اهرادقمب ةلغلا نم هلو فلت نأ هل نماض وه لاق نم لاقو نامضلاب

 هيلعو مرغ ام هلو هل ءانع ال لاق نم لاقو . هبرل يقابلاو مرغو انع
 نامض ال ةنامأ هدي يف ابرلا نأ لاق نم لاقو . لصالا فلت نأ نامضلا

 نوكي امنإ هنال عامجالا ىلع لوقلا اذه يف هل هلغ الو فلت نأ هيلع
 ءانعلا هل هنأ الا هل ةلغ الف نامض هيلع نكي مل اذإف نامضلاب ةلغلا

 . هلاهجب لخد امنإو بصغ ببسب لخدي مل هنال

 ةاش يبارعا نم ىرتشا ناليغ يبا نبا فقوم نأ ركذو : ةلأسم
 اهنم بلحتا لاقو اكوكم اهنم بلحا تنك ينا هل لاقو اهايا هحدمب

 ىسوم نب يلع ىلإ همصاخف كلذ بلحت ال ىه ذا اهبلح املف اكوكم

 تلقف اكوكم بلحت تناك ىسعف هرزع نب ىلع هل لاقف . هيلع اهدرف

 عئابلا ىلع ىرن الف اهايا هحدم اهارتشا امنإ هنا ىرتالا ديلولا يبال انا

 ىلعو هرزغ نب يلع ىلع ددراف لاق هدنع كلذ بلحت تناك اهنا هنيبلا

 اميف بلحت اهنا ىلع اهارتشا اذإ امأ هريغ نمو عجرف ىسوم نب يلع
 تناك اهنا ىلع لاق اذإ امإو . عيبلا ضقتني ليق دقف اكوكم لبقتسي

 نأو هيلع ةنيب الو كلذب سأب الف اقداص عئابلا ناك ناف اكوكم بلحت
 ىرتشملا ملعي نأ هيلعو هيلع الو كلذ هعسي الو هيلا كلذف ابذاك ناك

 . كلذب ملع اذإ رايخلاب يرتشملاو

 تناك اذإ هرجا نم ىلع رجاتسملا عجريو عطقنم اهلوأ : ةلأسم
 ملعي مل نأو هل اهماكحاب هبادلا يرتشملا كلم دق عئابلا نال ةلوهجم

 مامتا يرتشملا دارأ ناف بيع كلذف هرجالا تحص مت هرجالاب يرتشملا
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 عيبلا ضقنو كلذ دري مل ناو هيلا كلذف فرع دق ام ىلع عيبلا كلذ
 ام هنال لوقلا ضعب ىلع ضقنلا عئابلل اضيأ كلذكو . كلذ هل ناك

 يرتشملل ضقنلا لاق نم لاقو . هلثم عئابللاف ضقنلا يرتشملل هيف ناك
 بحاص دنع ةبادلا كرتب يرتشملا ىلع مكحي لهف هل ليق . عئابلا نود

 انعم يذلا لاق هريغ نمو . معن لاق عيبلا لبق ةعطاقملاب ملع اذإ عرزلا

 ةرجإلاف اهعاب م هتباد رجاو اذإ هنأ انعم يذلا وأ رظن ةلأسملا هذه يف نأ
 وه هنم رارقاب امإو وه هنم رارقا ريغب ةرجالا تحص نأ هيلع ةزئاج

 ةرجالاب ملع دق يرتشملا ناك ناف يرتشملا ىلع كلذ تبني الف ةرجالاب

 تباث عيبلاف فورعم تقوو فورعم دح ىلإ هتباث ةرجالا تناكو

 الا ةبادلا ضبق ىلا هل ليبس ال هنأ يرتشملا ملع دقو هتباث ةرجالاو

 نم ناك تفلتف اهل رجاتسملا ىلا اهملسو ةبادلا ضبق ناف كلذ دعب

 وأ اهضبقب هرما نأ كلذكو . يرتشملا لام هلام

 كلذكو اهضبقف هريغ اهضبقي نا نم رما وأ اهلامعتساب رجأتسملا رمأ

 مل ناو اهذخا نم ةردق ىلع وهو اهل هنم ضبقلا دح ىلع اهكرت نأ

 عئابلا لام نم تكله تكله نأ ىلإ اهضبقي مل وأ اهضبق ىلع ردقي
 . هسبح ىف اهنال

 عيبلا نأ هريغ دي يف انوهرم هريغل وأ هل ًادبع عاب نمو : ةلأسم

 زوجي ال رجاتسملا دبعلا عيبي كلذكو . هيلا هيلع ملستلا رزعتب لطاب

 دقعب يرتشملا كسمت ناف نهرلاك هبحاص هكفيو ةرجالا ةدم يهتنت ىتح

 . ملعأ هللاو امهملسي ىتح امهديس ىلع امهنامض ناك امهيف ءارشلا

 طرش و هاش ىرتشا لجر ف لاقو رفصالا باتك نم و : ةلأسم

٢١٦١



 ءيش اهيف دجوي ملف ىلع در ىهف محش نم اهيف نكي مل نأ عئابلل هل
 هنع ح رطي و حبسم ل اق . نمنل ١ ىطعأ محلل ١ لكأ ن اف د و د رم عبي ال اقف

 اهيف دجو ضمقتنم عيب هنأ ليق دق و 9 اق هريغ نمو .. محشل ١ نم نمت

 نم لاق و نمنل ا هيلع لاق نم لاقف محلل ا لكا ناف دجوي ل وا محش

 . ةميقلا هيلع لاق

 هيلا رظنا لاق امالغ لجر نم ذخا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ىلع هذخاف . هتددر الاو هتيرتشا ثيح هتيضر نافدغ نيبو ىنيب ام

 الو توم نم دارأ نأ يعم نماض هل سيل لاق . انمت ركذي مل و كلذ

 . قابا

 يف الاق امهنا عيبرلاو دامح نع ةرفص يبا عماج نمو : ةلأسم

 ىتح بوثلل نماض وه الاقف بوثلا ع اضف طرشب ابوث ىرتشا لجر

 بونلاو ط رشلا مده لقف عيبلل هض رع نأ عيبرلا لاقو . هبحاص لإ هد ري

 كعيابأ ىتح لاعتف كبجعا ناف بهذا هل لاق نإو دامح لاقو . ءىش

 هيضر اذإ هيلع اعيابتي نأ ىلع هضبق امنإو هيلع اقفتا ام ليبس ىلع ىعم

 عيبلا احطق ناو هدي يف نومضم ريغ هنأ ىعمف . اقفتا اذإ وأ هرظن اذإو

 ىنعم هيف طرش وأ هبرجتلا وأ رايخلاب هيف وه وأ هرظني نأ ىلع نمنلاو
 . هدي نم فلت اذإ نومضم وهف فلتف يناعملا نم

 نع دلاخ نب دمحم ينربخأ لاق نسحلا نع هريغ نمو : ةلاسم
 انزو وأ اليك دعب وأ نزوي وأ لاكي امم ائيش ىرتشا نم لاق هنآ كلام
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 لام نم وهف افازج ىرتشا ناو ا لاما نم وهف ,كلهف اددع ٢

 . عئابل لام نم وه هفينح او اطعو ا رمعم لاق لاق

 نمنلا عطقو ةباد وأ لجر نم امالغ ىرتشا لجر نعو : ةل اسم

 قيرطلا صعب ف ناك املف هامس لجر هر وشم عئابلا ىلع ع اتبملا طرتشاو

 همزلي اندنع وهف رايخلاب ناك دقو نمثلا همزليأ هبادلا تتام وأ دبعلا قبا

 . هضبق اذإ

 ىلع طرشو ىمسم نمثب ابوث لجر نم عاب لجر نعو : ةلأسم
 بوثلا فلت دقو . هيلا عجرف هيلع عجريو لجر ىلع ريشي نأ عئابلا
 . نمثلا نم هيربي امف هضبق دق يرتشملا ناك ناف ءيشب ع اتبملا مزليا

 بحاصلام مهرد حبرب هعاب دق هدج وف هيلا عجر نأ تيارأ تلقو

 هلازا ثيح بوثلا ةميق هل مأ اهدحو هرشعل ملا حبرلاو هرشعلا بونلا

 لجرلا ىضرب ملعي ىتح أحبر كلانه يرتشملل ىرن امف هبجوتسي مل و
 ىتح عيبلا لصا تبني تبني ال هنأ انعم يذلاو لاق هريغ نمو . هطخس نم

 بوثلا بحاصلو نماض وهو يرتشملاو عئابلا كلذ ىلع ايضارتي
 . بوثلا ةميق ةميقلا ءاش ناو نمثلا ءاش نارايخلا

 هفرعي هنأ ريغ بئاغوهو لجرلا هيرتشي عيبلا نع هتلأسو : ةلأسم
 وه لاق . هضبقي نأ لبق هب باصيف كلذ هابشا وأ هباد وأ هلام سار

 لاتكي ىتح نزويو لاكي اميف نوكي الو هارتشا ام دعب بيصا اذإ هنم

 وأ انيد ناك اذإ هتميق ذخأيو هموقي ىتحف الاو هليك فرعيو يرتشملا
 ذخأيف هليكي ىتح كلذ حلصي ال اليك اذكو اذكب هزاج وأ ًاعارك
 . ذئم وي ءاش نأ هب ءاش ام هتميق
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 نوتالنلاو عس اتلا بابلا

 ةضف هيف وأ هيلع ناك امو الحلا ريغو الحلا فيسلا يف

 كلذ هبشإ امو

 الحلا فيسلا يرتشي لجرلا تيارأ تلق هرفص يبا عماج نمو
 ريخ الف اهلثم وأ مهاردلا نم رتكا ةضفلا نم هيف ناك اذاف مهاردب

 هئيسنلاب هخسن هئيسن هعيبب ال نمثلا نم لقا هضفلا نأ ملعي ىتح هيف

 لاق لجأ ىلإ اهضعب لعجو اهضعب نم هيف امم رثكاب هارتشا ناف تلق
 كلذب ساب الف رثكا وأ فيسلا يف ام لثم مهاردلا نم هدقن ناك نأ

 نا الا اذه زوجي ال هللادبع وبأ لاق . هيف ريخ الف لقا ادقن ناك ناو

 وهف هخسن نمث نم رخات امو انمث هضفلل لعج هايا هدقنا يذلا نوكي

 ناف تلق زوجي الف هرسفي مل و كلذ لسرا اذإ امإو هديدحلا نمت نم

 لصنلا در وأ هنيعب لصنلا در وأ هنيعب لضفلا در ابيع فيسلاب اندجو

 تزجا مل تلق . هلك فيسلا در ةضفلا نمثب مسي مل ناف لاق هتيلحب

 هئيسنلاو وهف دقنلا نم ءيش داز نأو لثمب لثم دقنلا مهاردلا تناك نا

 نمث نم ىقبي ام ملعي ال اذه نال اذه زئاجف فيسلا نم ىقب ام نمتا

 عيبلا ناف ةضفلا نمت نم لقا دقن اذاف ديب ادي ادقن وه الا ءيش هضفلا

 . هئيسن ءيش اهنمت نم ىقب دق هنال دسفي

 يعمف دقنب هيلحلا هيفو فيسلا عاب اذإ ديعس وبا لاق : ةلأسم

 مهرد فلأ يوسي وهو مهرد فلا ةيلح هيلعو مهردب هعاب ول هنأ
 ناك ولو هئيسنب هعاب ناو ابرلا يف لوقلا قيرط نم ازئاج كلذ ناك
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 لجع ناو . الطاب ناك مهارد ةرشع يوسي وهو مهرد فلآ ردق هيف

 ةيلحلل دقنلا ىمسي ىتح زوجي ال ليق دقو زئاج ليق هنأ يعمف نمثلا نم
 هفوي مل ام اهنم رثكا وأ هيلحلا نمث ىلع ديزي ام هدقن ولو كلذب هصخيو
 فيسلا ىلع هقفصلا تعقو اذإ دساف عيبلاف طاريق هنم رخات ولو هلك
 . ملعأ هللاو نيبأ يعم لوقلا اذهو فيسل يف هيلحلاو

 هنيعب لصنلا دري ابيع فيسلاب دجو اذإ نأ تيارأ تلق باتك نمو

 لطبيو نمثلا نم ذخا امب عئابلا ىلع دريو هتيلحب وه اك فيسلا درت مأ
 . هلك هدر ةضفلا نمت زيمي مل اذإ هللادبع وبا لاق هئيسن نم ناك ام هنع
 ةلزنمب تركذ امج امه ضضفملا ءانالاو هضضغملا هقطنملا تيارأ تلق

 . فيسلا

 فرعي ال وهو مهارد ةرشعب افيس عاب لجر نعو : ةلأسم
 هيف ضقتني نأ بلطو مهرد ةئام ىوسي وه اذإف هوام الو هرهوج
 هلاهجلا قيرط نم ًاضقن اذه لثم يف هل ملعا ال لاق . كلذ هل له عيبلا
 فقاو فقو ولو هفرع نمل هبيع رهاظو هفرع نمل هرهوج رهاظ اذه نال
 هنأ ملع هارتشا املف بيع هنأ فرعي مل و عويبلا نم ءيش بيع ىلع

 هيف مزلي ام لهجو هآر دق يذلا بيعلا كلذب عيبلا در داراف بيع

 . يدنع كلذ هل نكي مل

 فيسلا يف نأ حص مث رخآ نم فيسلا ىرتشا يذلا امإو : ةلأسم
 يرتشملا اعدا ناف يرتشملا هب ضري مل اذإ دودرم وهف ما؛مرن هديدح

.-- 

 ديجلا ديدحلا ذالوفلاو يدرلا ديدحلا مرنلا )١(
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 مرن هنأ حصي ىتح هدر عئابلا مزلي مل اروف هنأ عئابلا اعداو مرن هنأ
 . مرن فيسلا ديدح نأ ملعي ام نيمبلا عئابلا ىلعو

 ةضف وأ بهذ هيلح هيف افيس عاب لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 فيسلا ىلع عيبلا هقفص تعقوو هضعب رخاتو نمثلا ضعب هدقنف
 ىعم لاق متيأ ومماتت ناو ضقتني ما عيبلا اذه دسفي له زييمت الب هتيلحو
 اذإ مات عيبلا نأ عيبلا ةقفص عم هيلحلا نمث ردقب هدقن اذإ ليق دق هنأ

 نآ ىعمو . نمثلا ةلمج نم فيسلا ةميق جرخي نمترلا نم يقابلا ناك
 انمث اعطق هدقانت يذلا دصقي ىتح هنم رخأت ام دساف هنأ لوقي اضعب
 . اذه ينبجعيو فيسلا نمت نمف يقب امو هيلحلل
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 نوعبرالا بابلا

 ضرقلا يفو ءاضقلا دعب نيدلا عيب يف

 ابايث الو مهارد هنمث ذخا هل زجي مل رمت وأ بح نيد هل ناك نمو

 نم هنال هبحاص نم هضبقي ىتح ال وصأ الو اضورع الو باود الو

 ضرقلا يف اولاق ام الا اهملعي نأ لبق اهعيب زوجي ال ىتلا تالوهجملا

 ةفرعملاو ملعلا هب طاحا دق امل هنمث ذخا زاجا ءاهقفلا ضعب ناو كلذ نم
 ذخايو هعيبي نأ زئاج لوقلا اذه بحاص دنع ضرقملاو ضرتفملا نم
 هايا هضرقا نم ريغل هنمت ذخايو هعيبي نا امإو هايا هضرقا يذلا نم هنمع

 . لوهجم يدنع وهو كلذ ملعي ال يرتشملا نأل زوجي الف

 ريغ نم رب بح لجرل هيلع لجر نع ديعس ابا تلأس : ةلأسم
 نأ هل زوجي له ابر نم الو لجا ىلإ هئيسن عيب الو فلس الو ةرجا
 معنف ربلا نم هيلع امب ةرذلا نم هيلع اقفتا ام ىلع هرذ بح هب ذخاي

 ةعبرالا هذه ريغ نم بحلا اذه هيلا راص ناك وه ناو . كلذ هل زوجا

 كلذ هابشاو ابرلاو بصغلا لثم مارحلا هجو ىلع هذخا امم ناك و هوج ولا
 ىلع الام فلتأف روزب دهاشلا دهش وأ قحلا ريغب مكح اذإ مكاحلا لثم

 لاقو . هيلع اوقفتا ام ذخاي نأ اذه يف هل زوجي هنأ لاق نم لاقف اذه

 مارحلا قيرط نم اذه نال هلام سأر الا ذخأي نأ هل زوجي ال هنأ لاق نم

 زوجي هنأ انيلا بحا لوالا لوقلاو ميلستلاو ةبوتلاو مارحلا ماكحأ همكحف

 مارحلا نم ناك ام امإو هيلع اقفتا ام هجولا اذه نم ناك امب ذخاي نأ

 ذخا الا زوجي الو لحلا هيف زوجي الف تحسلا وأ ابرلا هيف لخدي امم
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 ملعت ىلع طرتشملا ملعملاو ةحيانلاو ةينازلا رجأ لثم كلذو هلام سأر

 روزلا ةداهش لمع ىلع لعجتسملاو ماكحالا ىلع ءاشرلا لكاو نارقلا

 . هريغ ائيش هب ذخاي الو لحلا هيف زوجي ال اذهف اذه هابشاو

 نمنلا ىنم ذخف اربالا ذخآ ال ضرتقملا لاقف ضرقلا يف : ةلأسم

 صخر ىتح هيلع ردقي ملف نمثلا بلط مث هرعسب نمثلا هيلع ضرعف
 كلذ ضرقملا هركف ينتضرقا يذلا كرب ينم ذخ ضرتقملا لاقف ربلا

 لاقو ربلا هل هريغ لاقو . همهارد هل .ديعس وبا لاق . مهاردلا بلطو
 اموق نأ هللادبع وبأ لاقو ءيش ال اعنص يذلا كلذو . رب هل مشاه

 ام ىلع ربلا هلف هنمت رخات ناو زئاجف هنمت هنيح نم هاطعاو ربلا نمت

 . لبق نم ناك
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 نوعبرالاو يداحلا بابلا

 كلذ ريغ ذخاي نأ هل له نمثب ائيش عاب نميف

 ذخاي نأ هل له لح املف لجأ ىلإ بحب هعلس عاب نم نع لئس و
 . ملسل ا لثم يدنع وهو يدنع كلذ زوجي ال لاق . هتميقب مهارد

 نذخأي الف لجالا ءاجف لجا ىلإ تعب اذإ عيبرلا لاقو : ةلأسم

 . تعب ام ىوس تئش ام هنم ىرتشاو هنم تعب يذلا فصنلا هنم

 كلذ نم هيلع اوقفتا ام هنم ذخأي نأ زوجي ليق هنأ ىعمو هريغ نمو
 نأ كلذ زاج هسفنب هنم هارتشا يذلا ىلع اقفتا ولو هريغو فنصلا
 . هللا ءاش

 حي رش نع مها ربا نع دامح نع هرفص يبا عماج نمو : ةلاسم

 تريغت دقو لجالا ءاجف لجا ىلإ اريعب تعب اذإ اولاق مهنأ عيبرلا نعو

 يذلا هريعب ىوس ءاش ام همهاردب ذخأي بوبحم لاق اهلاح نع قوسلا
 كلذ رعسب اوذخاي نأ ءاهقفلا ضعب زاجا دقو هللادبع وبأ لاق . عاب

 يذلا هنم نم هعاب يذلا هريعب ذخ ااي نأ س اب ال هل وق ىنعم ف ج رخ

 ريعبلا ريغ ىف كلذكو مويلا كلذ رعس نم هيلع اقفتا ام ىلع هب هعاب

 ءاش ام ذخاي لاقو كللذ هرك صعب و ناورحلاو ضورعلاو علسلا نم

 اذإ لاق هنأ مهاربا نع دامح نع باتك نمو . هنيعب وه الا هنمت نم

 وأ اضورع تيطعا ام ذخف لجالا ءاجف لجأ ىلإ ًاعيب تعب تعبتا

 تعبت اذإ عيبرلا لاقو . رخا لجا لإ مهاردلا كلتب هنم نعاتبت الو هريغ
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 تعب يذلا فنصلا هنم ذخأت الف لجالا ءاجف لجا ىلإ اعاتم لجر نم

 . اندنع رسأب الو هزاجا اضعب و ههرك اضعب نأ اذه لثم يف لوقلا

 نم لجرلا عاتبا اذإ اولاق مهنا دامحو دوادو ديمح نع باتكلا نمو

 هيضقيل اعاتم هنم عيبي الف هاضاقتنف لجالا ءاجف لجا ىلإ اعيب لجر

 . هنمث نم

 اعيب ع اب نم ءاهقفلا صعب لاقو رفعج نب عماج نمو : : ةلأ اسم

 اذاف ةخسن يفو لجألا ءاج اذاف لجأ لإ مهاردب ناويح وأ ماعط نم

 ضعب لاقو هل ناك يذلا ع ونلا ىوس دارأ ام هقحب ضرتعا لجالا لح

 هارتشا ناك يذلا ع ونلا كلذ نم اضيا همهاردب ضرتعي نا هل ءاهقفلا

 صقنف ماعط نم ارك عاتبا لجر نع لاسو هريغ نمو يلا بحا كلذو
 لاقو كلذ هركف نيزيفقب زيمفق ناكم ارمت وأ اريعش هناكم ذخأي نأ هلا

 كلذ لعف نأ هنال معن لاق هريغ نمو . مهارد ءاش نأ هتيقب ذخأيل
 . هل ًانيد اضيأ عابو ضبقي ل ام عاب دق ناك

 هريغ وأ محلا نمت هرذ لجر ىلع هل ناك لجر نعو : ةلاسم
 نسحا اذهف ارب كلذب هاطعاو ة ةضف هرذلا تبسح وأ ارب هرذلاب هاطعاف

 نوكي ال نأ وجراف العفي ل نأو هرذلا ةميقب ربلا هيطعي نأ ىلإ بحاو

 . امارح

 ءيش نمت وأ هراج وأ فلسب بلطي لجر نع تلأ اس و : ةلأ اسم

 بحب هرجاتسا كنكلو هوركم كلذف قحلا كلذب هرجاتسيف بح كلذو

 فلسلا اما لاق هريغ نمو . كيفويو لكل هليكي حت هل هلك ت ىمسم
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 عويب نم بوبحلا نم ناك ام كلذكو زوب ال كلذك وهف هزاجإلاو
 بحلا عوبيو ضرقلا نم ناك ام امأو . زوجي ال كلذ لكف لجأ ىلإ
 هرج اتسي نأ زئاج كلذف تاراجالاو ابرلاو فلسلا ريغ نم كلذ وحنو

 . كلذ نم اقفتا ام ىلع

 عيبلا ةدقع دنع مهاردلاب هعاب اذإ امإو نسحلا يبا نع : ةلأسم
 ابح علسلا نم ائيش هنم ضتقاف مهاردلا مدعاف لجالا رخف لجا ىلا

 . كلذ اوزاجا دقف مهاردلا كلتب ضورعلا نم هريغ وأ

 نم كوكم لجرل هيلع ناك نمعو يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 هيطعي نا بلطف ءاتشلا يف رمت ىونم هيطعي نأ ىلإ هاعدف بهذف بطر

 لوقيف هبحاص هبلطي ام تقو يف دجويال ام كلذكو . بطر كوكم
 بطرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف . كلذ هلأ هتميق ىنطعا نويدملا

 اققتي مل ناف ءاش ام ىلع اقفتي نأ امهل ناف هراج الاو فلسلا ريغ نم

 مودعملا ءيشلا كلذ ةميق الا ءيشلا كلذ بحاضل نكي مل ءيش ىلع

 ىلإ هرظني وأ همدع يف هتميق سيل هتقو يف لودعلا ةميقب بطرلا نم
 هراجإلا امإو هلام سأر الا هل سيلف فلسلا اماو . ءيشلا كلذ ءيج

 كلذو مودعملا يشلا كلذ ةميق سيل لودعلا ىرب امب ةيانع ردقب هلف

 . ضقتنم سانلا يديا يف ىقبي ال يذلا ءيشلا يف فلسلا نأ اولاق مهنأ

 يزنكا ام الا يطعي الو اهتميق يطعت الو عابت ال هزاجالا يف اولاقو

 . اهضبق دعب الا اهعيب زوجي الو نزولاو ليكلا نم هب

 هرشع لجرل هيلع لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم
 اهعفرت نأ كل زوجيا كيكاكم هسمخب هادس هيلع تحرطف كيكاكم
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 لح دق فلسلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف هيطعت ضبقت ىتح وأ كل
 الا اهب ذخوي نأ زوجت ال بحلاب تاراجالا نال كلذب صاصقلا زاج

 بحلاب فلسلا ناك اذإ بح الا هب ذخؤي ال فلسلا كلذكو بح
 فلسلا ناك ناو فلسلا لح اذإ كلذ يف صاصقلا زاج اذكه ناك اذإف

 . كلذ يف صاصقلا زجي مل لح مل

 ذخأي نأ هل نكي مل ريناند الجر لجر ضرقا اذإ لاقو : 7

 . فرصلاب ريناند ذخأي نأ هل ناك مهارد هتضرقا اذإو ريناند الا

 . فلسلاب فلسلاو ضرقلاب ضرقلا ةصصاقملا نعو : ةلأسم
 وبا لاق . كلذك فلسلاب فلسلاو زئاجف ضرقلاب ضرقلا اماف

 لاق . كلذك فلسلاب فلسلاو زئاجف ضرقلاب فلسلا امإو يراوحلا
 الف ةلاح ةرجالا تناك هرجالاب وأ ضرقلاب فلسلا اماو يراوحلا وبا

 . كلذ زوج

 ىتح هايا يضقا هل لوقيف قح لجرل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 قحلا اذه هاضقا اذإف هايا هاضقا اذإ هايا هعيب زوجت له تلق كل هعيبا

 زوجي الو ءيشب ائيش ناك نأ هاضق الو هيف عيبلا زوجت الف هل هعيبي نأ

 . هعيب الو هايا هاضق

 لجالا لح املف لجا ىلإ بح ةعلس عاب نمع لئسو : ةلأسم
 يدنع وهو يدنع كلذ زوج ال لاق هتميقب مهارد ذخاي نأ هل له

 بحلاب هصصاقي نأ هل له بخن اريجا رجأتسا ناف تلق ملسلا لثم

 اذه يف لوقلا ضعب يف زوج اولاق مهنا ىعم لاق . بونلا نمم نع

 مبغا لوالا لوقلا يف ةلغلا نمو . كلذ زوجت ال لاق نم لاقو عضوملا

٢٢٧



 نمف لثمب لثم ناكف دحاو ءيش امهضعب ىلع امهل ادقتعم ناك نأ اولاق

 هيلع امم بح كوكم هرجتا ناف هل تلق . هراجالا هيف نسح كلانه

 كلذ نيبي ال لاق ةصصاقملا هب زاجا نم لوق ىلع كلذ زوج له هل

 امو تباث ضوع يدنع هرجالاف هريغ اضوع هب ذخاي ال نم لوق ىلع

 تلق . هريغ ضوع هب ذخوي نأ تبني اذإ كلذب هرجالا يدنع دقعت

 لثم ابح كلذ هلمع نم بجوتسا المع لمع ضرقتسملا ناك ناف هل
 ايرج ضرقلا ناكو ايرج كلذ هلمع نم باصاف اعرز هل عرز هنأ

 ع رارزلل يذلا بحلا اوموقو مهارد ضرقلا اوموقف رثكا وأ لقأ وآ
 الا كلذ زوج ال لاق . اذه زوجي له كلذ باسح اصصاقتو مهارد

 ناف زئاج وهف ليكلا دعب هضبق اذاف هيلع هليكيو ابج هنم يرتشي نأ

 . هدر ءاش ناو ٥هذحخا ءاش

 اب وت لجرل لمع لجر نع حاض ولا نب دايز تلاس : ةلاسم

 ءاضقنا اوفرع و فيصلا لح املف مهنيب افلس اه وبسح ش مه ارد هسمخ

 . هل ابح مهاردلاب ذخأي نأ هل له هتلأسف ابح مهاردلا هاطعاو فلسلا
 . سلجم يف كلذ اوعطق اذإ ساب ال معن لاقف . 6 ٠ - ٣ ء . -.

 ىلع اقفتاف ٥ ر ذ ک رج لج ر ىلع هل لج ر نع لئس و : ةل اسم

 لاق . زوجي له هرذ نيترج وأ ىرج وأ ارب كياكم سمخ هيطعي نأ
 لاقو . قافتالا ىلع هزاجالاب هيف لاق اضعب لعلف هيف فلتخت هنأ يدنع

 كللذ زوج ال لاق نم لاقو . هرذلا هميق رادقمب الا زوج ال لاق نم

 كلذك وهف ضرقلا هقفص دنع ةعفنملا رج اذإ اك ةعفنم رج ضرق هنأل
 . ملعأ هللاو زوج الو هعفنملا رج دق ةعاسلا

 . نيدلاو ايندلا روما يف داشرلا هلاسنو قيفوتلا هب و
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 باتك نم نوعبرالاو ثلاثلا ءزجلا اذه نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىهتنا دق

 غ رف يخامشلا رماع طخ ىلوالا نيتخسن ىلع اضورعم ع رشلا نايب

 ١٢٦٧٤ ماع اهنم

 هبتك و ١٩ ماع انم ع رف يرسبدملا سيمخ نب ل اس طخ ةيناثلا و

 ىنراحلا ناميلس لمح نب ل اس هققمحح

 عويبلا نم ىتش فونص يف نوعبرالاو عبارلا ءزجلا هولتيو
 ه١ ٤٠٤ ةنس ةجحلا يذ ٢٥ ةليل

 . ١٩٨٤/٩/٦ه
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 عرشلا نايب باتك نم نوعبرألاو عبارلا ءزجلا
 ليلجلا ةمالعلا فيلات ع رفلاو لصالل عماجلا

 يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم خيشلا

 هاضراو هنع هللا يضر

 ققحملا لاق

 عبارلا ءزجلا ضارعتسا نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىهتنا دق
 ع ويبلا ماكحأ ءزجلا اذه ثحييو ع رشلا نايب باتك نم نيعبرالاو

 يليفطلاو رومأملاو ليكولاو لامعلا عيب يفو هريغ لامو هلام عاب نمك
 يرتشملاو عئابلا فالتخا يفو عئابلا نامضو عيبلا راكنا يفو يبصلاو
 ناك اذإ عيبلا يفو عيبملا يف بويعلاو شغلاو نبغلا يفو نمنلا يف
 كلذ يناعمو كلذ لبق هامتا وأ يرتشملا وأ عئابلا تام مث اضقتنم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

 ه ٥ ٠ ٤ ١ ةنس ن ابعش
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 لوألا بابلا
 هريغ لامو هلام ع اب نميف

 الزنم لجر ىلع تعاب ةأرمإ يف ةقفص

 اهدالوا ىلع تعق اهنا تلاقو ارابك وأ اراغص مهو اهدالوالو اهل

 صالخلا اهسفن ىلع تطرش اهنا يرتشملا ىعداو . مهلزنم عيب يف
 سيل بئاغ مهوبأو . اهدالوألو اهل هنأ فورعم تيبلاو ىورشلاو

 لاق . فاصنالاو ىواعدلا عطقو مهنيب مكحلا اولأسو رقتسم هل فرعي

 اهعيب حصي نأ الإ اهدالوأ لام عيبل تبني ال ةأرملا هذه عيب نأ يعمف

 هتعاب يذلا لزنملا نم نم يه اهلامف الاو مكحلا ىنعمب كلذ حصي قحب هل

 ليق دق هنأ يعمو . اهيلع تباث هنأ لوقلا ضعب يفف اتباث اعيب ناك اذا

 اذهل حصي ل اذإو © ادحاو هلك عيبلا ناك اذا ةقفص عيبلا ذا تبثي ال

 ناكو دالوالا ىلع يدنع ةجح هل نكي مل لزنملا اذه ءارش يرتشملا

 ةلاك ولا تعدا دق تناك نإف يه امأو . مهتصح ىلع مكحلا يف اعونمم

 ىورشلاب تلبقو عيبلا نيح اتيم ناك نإ مهدلاو لبق نم ةيص ولا وأ

 عم ةنيب وأ رارقاب اهيلع حصيو كلذ تبثي طرشب ةلاكولل اهاوعد عم

 هنأ ليق دقف صالخلا امأو اهيلع تبني ليق هنإ يعمف ىورشلا طرش
 . عيبلا دنع هيف طرشلا تبني ال
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 يناغلا بابلا

 ركني الو ريغيال رضاح وهو هريغ لام عاب نميف

 ركني الو ريغي ال رضاح وهو لجر لام عاب لجر نع لئسو
 لاق نم لاق . فالتخا هيف هنا يعمف . ال وأ مات ًاعيب اذه نوكيأ
 لوق ىنعم ىلعف هل تلق . زوجي ال هنأ لاق نم لاقو .زئاج عيب هنا

 هنإ يعم لاق . يرتشملا هملسي نم ىلا نمثلاف زئاج عيب هنأ لوقي نم
 اذا ىوعدلا هجو ىلع هعاب نإف هل تلق . لاملا بر ىلا هملسي ليق

 عيبلا اذه زوجي ركني الو ريغيال رضاح رخالاو هل هنا لاملا اذه ىعدا

 نمثلاو زئاج عيبلا نأ ليق هنأ يعم لاق . نمثلا يرتشملا ملسي نم ىلا

 لاق . لوالاك فالتخالا ىنعم هلخدي هنأ كعمف هل لق . هل عئابلل

 فالتخالا ىنعم هلخدي هنأ يعمف ىعدملا دي يف لاملا نكي مل اذإ هنإ يعم

 . يدنع عيبلا توبث يف نمنلا عفد ف

 ريغ نم هتأرما لام عاب لجر يف . ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم

 كلذ ريغت مل و اهلام عيبب تملعو كلذب هترمأ الو اهل ليكو هنأ ملعت نأ

 لاقف اهلام تبلطو تريغ مث نينس يرتشملا دي يف لاملاو هركنت مل و
 اهلام يف عجرت نأ اهلف ائيش ج وزلا نم تفاخ و ةروهقم نوكت نأ اهلعل

 تيضر الإو اهيأر نم ناك الو اهلام عيبب اهترمأ ام نيمي اهمزليو هذخأتو

 ملع اذإ لاملا بر ىلع زوجي كلذ نأ هريغ نمو . تملع ذإ دعب هعيبب
 ًاج وز عئابلا ناك هتجح بلطي دقف هركني مل و كلذ ريغي مل و هلام عيبب
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 رييغتب ةنيبلا هيلع ناكو كلذل ايعدم ناك ةيقتلا ىعدا نإاف . هريغ وأ
 هارتشا نمم وأ هلام عابف هنم ةيقت أ رهاش كلذ ريغي مل امنإ هنإو كلذ

 امهنأ كلذ حصو ةيقتلا ةلزنم يف يرتشملا وأ عئابلا ناك هنأ رخا لوقو

 يف ةعجرلا هلو هتجح هلف لاملا بر هيقتي نمم ةيقتلا ةلزنمب امهدحا وأ

 ابلا وأ وه تمي ملام لاح ىلع ةعجرلا هل لاق نم لاقو © هلام
 عيبلاب وه ملع دقو يرتشملا وأ عئ دابلا وأ وه تام نإف . يرتشملا

 عيبب . ا ملع اذإ ليق دق هنأ يعمو هريغ لاق . هجولا اذه ىلع عيبلا

 هيلع تبني ال ليقو . مكحلا يف هيلع تبث ريغي مل و غ ولبلا دعب هلام

 ةغولب دعب يرتشملا تومي وأ ريغي الو غ ولبلا دعب هيلع يعدي نأ الإ
 . كلذ ريغي مل و عيبلاب هملعو

 يف الام لجر ىعدا اذإ هلوق نم ىنعملا ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 رضاح لاملا بحاصو مولعم نمثب لجر ىلع هعابو هل هنا لجر دي
 عئابلل نكي مل ناف . لاملا بحاص ىلع عيبلا تبث ركني الو ريغي ال

 لاملا بحاصل نمثلا ناكو عيبلا تبث لاملا يف هيعدي ام ىلع ةجح

 ركني مل و لاملا بحاص ريغي مل و هعدي ملو هعاب نإف هل ليق . لوألا
 لاملل يعدملا عيب تبث ةلع ىألف تلق تبني ال عيبلا نأ رضاح وهو

 هنم ءاعدا ريغب عئابلا عيب تبني مل و كلذ ركني ال وهو هبحاص ةرضحب

 ريغب تبثي ببسب الا نوكت ال هسفنل ىوعدلا نأ يعم لاق . لاملل

 اميف تبث هاعدا اذإف . لاملا يف يعدملل نوكت يتلا ديلا وهو . هاوعد

 ريغيال رضاح وهو هيلع ريغلل مكح هريغل هعيب عم هل هنأب هاوعد و . ليق

 . هسفنل ىوعدلا يف ىعدملل نكي مل اذإ ريكنلا كرتو ركني الو
٢٢٥ 
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 “١-  7-ا . . [ .١ا\ا<
 كلدب ةملاع ىه و هتج ور لام ع اب لج ر نع هت اس و . ةلاسم

 تللق . معن لاق . هريغت ل اذا كللذ اهيلع زوج له هركنت ال و هريغت ال

 سلجملا نم اوقرتفا ىتح كلذ ريغت مل اذإ لاق © كلذ يف اهرايغ دح امو

 يف اهجوز ناك نإف هل تلق . اهيلع تبث دقف عيبلاب هيف تملع يذلا

 ىه لاق . هبمقت كلذ ريغت ل و تتكس امنا اهنأ تعداو هيقت ع وصوم

 عضومل كلذ يف رايغلا تكرت امنإ اهنأ ةنيبلا اهيلعو مكحلا يف كلذل ةيعدم
 اميف هل تلق . يرتشملل عيبلا تبث ةنيب كلذ ىلع مقت مل ناف . ةيقتلا
 عض وم ف ناك نإ لاق . لاملا كلذ لكأي نأ ل زوجب هللا نيب و هنيب

 . ةيقتلا عضوم يف ناك اذإ لاملا كلذ لكأي نأ هل بحا الف ةيقتلا
 .مه

 مه

 لاق . عئابلا مزلي ام يرتشملا عنتماو هلام ذخا داراو لاملا بر ريغ ش

 . نبتميقل ا لضف أ هيلع ن اك ببس ريغب ابصتغم هانعم ج رخ اذ ١ ل اق . هيل ١

 رخال لام ع اب لجر ف . هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 لفكو اراد ىرتشا لجر يف هقفلا لهأ نم لاق نم لاقو : ةلاسم

 ع زان و هل رادلا نأ ليفكلا ىعدأ ئ كرد نم اهيف كردأ ام اليفك هل

 . عيبلل ملست هتلافك نأ ليقف اهيف

 لجر لام ىلع عقوت لجر يف . هللا همحر رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم

 هعيب لاملا بر غلبف رمأ الو ىوعد هيف عدي مل و رخا لجر نم هعابف

 لاقف ةعجرلا دارأ يرتشملا نأ مث . كلذ ىلع دهشأو عيبلا زاجأف هايإ
 متأ اذإف . عيبلا هل تممتأ دق لاملا بحاص لاقف الام يل تعب امنإ
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 يرتشملل سيلو . مات عيبلاف يرتشملا عجري نأ لبق عيبلا لاملا بحاص

 دعب نم متأ مث لاملا بر متي نأ لبق يرتشملا عجر نإو لاق . ةعجر
 كسمتو عئابلا عجر نإو لاق . ضقتنم عيبلاو يرتشملا ءىرب دقف كلذ
 . عيش عئابلا عوجرب سيلو مات عيبلاف لاملا بحاص متأ مث يرتشملا

 ًألام عاب لجر يف . هنع انفرع ام ىلع ديعس وبا لاق : ةلأسم

 هتجوز قلط وأ هيأر ريغب هل ادبع قتعا وأ ةلاكو الو هرمأ ريغب لجرل
 لعافلا .: تبثي امم مكح تابث وأ ةلازإ نم هكلم يف لعف وأ هيأر ريغب

 تايطعلاو تابهلاو ع ويبلاو ةقاتعلا لثم هلعف ول نأ هلعف هل زوجيو هلام يف

 همزليو 3 هلعف لعافلل زوجي امم كلذ هبشي امو . هل جيوزتلاو هل ءارشلاو
 يتلا ءايشالا هذه نم ءيش يف لجرلا لعف غلب املف . هلعف ول نإ

 ملكتي مل ولو . هيلع زئاج هناف هبلقب هزاجأو هسفن يف يضرف اهانفصو
 ال ديعس وبأ لاق و كلذ هعسي الو كلذ دعب ةعجر هل سيلو هناسلب

 الف مكحلا رهاظ يف امأو . هيلع تباث هنأ الإ افالتخا اذه يف ملعأ

 هاندنف ىنعملا ىلع اذهو هرارقا نم هيلع حصو هناسلب هرهظأ ام الإ همزلي

 ءاش نإ هضرعيو باوصلاو قحلا قفاو امب الا هنم ذجؤي الو هيف رظنيف
 . هيلع هللا
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 ثلاغلا بابلا

 ةلاكو الو رمأ الب هريغ لام عاب نميف

 ةدحاو ةقفص هريغ لامو هلام عاب وأ

 رخا لجر نم هعابف لجر لام ىلع عقوت لجر يف رثؤملا وبأ لاق
 دهشأو عيبلا زاجأف هايإ هعيب لاملا بر غلبف ارمأ الو ةلاكو هيف عدي مل و
 كلمت الام يل تعب امنإ لاقو ةعجرلا دارأ يرتشملا نأ مث . كلذ ىلع
 عيبلا لاملا بحاص متأ اذإف . . عيبلا هل تممتا دق لاملا بحاص لاقو

 عجر نإو . ةعجر يرتشملل سيلو مات عيبلاف يرتشملا عجري نأ لبق
 يرتشملا ءىرب دقف كلذ دعب متأ مث : لاملا بحاص ممتي نأ لبق يرتشملا

 بحاص متأ مث يرتشملا كسمتو ا عجر نإو لاق . ضقتنم عيبلاو
 ١ . ءيشب عئابلا عوجر سيلو . مات عيبلاف لاملا

 يرتشملا عجرف هل سيل لاملاو لجرل الام ع اب لجر نعو : ةلأ اسم

 عجري نأ لبق عيبلا تأ ناف . لاملا بحاص عيبلا تأ ذق و كلذ نع

 كللذ ضقني نأ لبق عيبلا يرتشملا ضقن نإو . مات عيبلاف يرتشملا

 . ملعا هللاو ًاضقتنم عيبلا ناك لاملا بحاص

 ع اب ةصح هيف هل ًأك رتشم الام ع اب لجر نع لئسو : ةلأ اسم

 ةصح و هتصح ف عيبل ا اذه تبنيا هريغ ةصح و هتصح نم عيمجل ١

 لاق نم لاقو . هتصح عئابلا ىلع تبثي هنإ يعم لاق © ال م هئاك رش

 ةقفص نال هكيرش ةصح عيب تبثي مل اذإ هتصح عيب هيلع تبني ال
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 ةصح هيف لاملا اذه ناك ناف تلق . زوجيال امو زوجي امب ةكرتشم عيبلا

 يعم لاق . ال مأ زوجيأ متيلل حلصأ هعيبو اعئاض لاملا اذه ناكو متيل
 عيبلا تبث حلصأ هعيب ناكو ميتيلا لام نم هعيب زوجي امم ناك اذإ هنإ
 ةصح كلذب تبثتو نمنل ا هيلع ن اك و يرتشم ١ ىلع هتصح ف متيلل

 . هلك عيبلا تبث دق هنأل . ًاعيمج لاملل عئابلا

 هعابو هل هنأ رخآ هاعداف هدي يف لجر لام ناك ولو : ةلأسم

 تبثو عيبلا بجو دقف هركني مل و هريغي ملف لاملا بحاص نم رضحمب
 هبحاص ملعو هل هنأ هعدي مل و هعاب اذإ امأو . ملعأ هللاو هارتشا نمل

 . لطاب عيب وهو زوجي ال كلذ ناف . كلذ ريغي ملف عيبلاب

 وأ الصأ لجرل الام عاب لجر يف . ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 لاقو . عيبلا تبثي ضعب لاق دقف ركني الو ريغي ال رضاح هبرو هريغ

 عئابلل نمثلا نوكي نمل هتبثي نم لوق ىلعف هل تلق . تبني ال لاق نم
 . ليق اميف يعم . لاملا برل هنأ لوقأ لاق . عئابلا نود لاملا برل وأ

 الو عئابلا نود لاملا بر ىلإ الإ نمثلا عفد يف رييخت يرتشملل سيلو

 ىلا وأ عئابلا ىلإ نمثلا عفد يف رييختلا يرتشملل نوكي نأ يدنع دعبي
 الو ريغي ال رخالاو هعابو . هل هنا هاعدا ناف هل تلق . لاملا بر

 هقحلي هنا يعمف هل ىعدملا دي يف لاملا نكي مل اذإ هنأ يعم لاق . ركني

 . يدنع عيبلا توبث يفو نمثلا عفد يف فالتخالا يناعم

 لج رل ل ام لجر ع اب ١ ذإ امأ و رفعج نب دمحم ب اتك نم : ةلأسم

 زوجي ال كلذ ناف كلذ ريغي ملف عيبلاب هبحاص ملعو هل هنأ هعدي مل و
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 اهكلمي ال ةعلس عيبي لجرلا يف اوفلتخاو . هريغ نمو . لطاب عيب وهو
 عيبلا روث وباو يعفاشلا لاق . عيبلا زيجيف اهكلام غلبيف اهعيب لكوي مل و

 . زاج عيبلا ةعلسلا بر زاجأ اذإ قحساو نامعنلاو كلام لاقو . دساف

 يرتشملا عجري نأ هللا همحر ديعس وبأ لاقو . هلك زئاج ديعس وبأ لاق

 بر همتأ نيح كلذ مت نأو عيبلا لطب لاملا بر متي نأ لبق ءارشلا نع

 هكلمي الام عيبي هنأل عيبلا لطبي نأ كلذ بحأو فالتخا هيفف لاملا

 الف عيبلا حص نآلا هنأل كلذ دعب يرتشملا همتي مث . عئابلا متي ملام

 يرتشملاو عئابلا ىضر نع الإ نوكي

 ملكتي ال رضاح اهبحاصو عابت ةعلسلا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 . هتوكسب اهنع هكلم لوزي نولوقي بوقعيو نامعنلاو يعفاشلا ناكو

 ديعس نب دمحم ديعس وبأ لاق . عيبلاب رارقإ هتوكس ىليل يبأ نبا لاقو

 عئابلا هيعدي ىتح هيلع تبني ال هنأ رخا لوق هيفو . زئاج نيلوقلا الك
 اذإف . هعيبي مث هيلإ هلازأ هنأ هوجولا نم هجوب هيلع هيعدي وأ هل هنأ

 . ةيقت نيبن مث نوكي نأ الإ افالتخا كلذ يف ملعن الو تبث كلذك ناك
 تام اذإ رخآ لوقو . ىوعدلاب الإ ادبأ هيلع تبني ال هنأ رخآ لوقو

 تومي ىتح عيبلا تبثي ال هنأ رخا لوقو . عيبلا ت تبث يرتشملا وأ عئابلا

 لوقو مكحلا ىيف عيبلا تبث لاملا بر تام اذاف . ع ويبملا لاملا بر

 هنم حصي و انفصو ام ىلع ىوعدلاب الإ لاح ىلع كلذ تبني ال رخا

 . كلذب رارقإ وأ ىضر

 ىعدا اذإ هكيرش لام ءاكرشلا دحأ عيب زوجي ال لاقو : ةلأسم
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 اذإ ةنانئمطالا .يف امأو . ةحصلاب الإ مكحلا يف هعيبب هرمأ هكيرش هنا

 هؤاكرش ناكو كلذ هل زيجا هنا لاقو هقدصو هلوق يف كشي ال ناك

 عسوت ام ىلع قضي ملو كلذ يف هلوق قدص نكمي نيغلاب نيرضاح
 يف ناك اذإو . ةكراشملاو ةيطعلاو عيبلا نم تركذ امم ءيش كلذ يف

 امب هل عابام نع الدب متيلا ضوعي هنا لاقو متيلل ةصح لاملا اذه

 اذإ ةنانئمطالا يف امأو . مكحلا يف كلذ زوجي الف كلذ نم هقحتسي

 نم زوجي ميتيلا لام عيب هيف زوجي ببس هرمأ نم نيبتو ةقث عئابلا ناك
 يف كشي مل و بابسالا نم ببسل وأ هل تضرع ةصاخ هيف متيلا لام

 نأ امأو رئاجلا قيرط نم كلذ يدنع هيلع قضي مل كلذ يف هقيدصت
 زوجي الف انمث وأ الصأ كلذ نع ًالدب هيطعيو هتجاحل ميتيلا لام عيبي نأ
 اذإو . ميتيلل حلصي ام ىلا الإ هل لقاني الو عابيال متيلا لام نال كلذ

 يف نكي مل و هركني مل و هريغي مل و اذه هلام عيبب ملعو ميتيلا اذه غلب
 لوق امأو هجولا اذه ىلع هيلع هعيب توبث يف فلتخي هنأ يعمف ةيقت دح
 . يدنع مكحلا يف كلذ زوجي الف هغولب دعب عيبلا هل متأ دق هنأ عئابلا

 هيلع قدصت نمل زاج هقيدصت يف كشي ال ةيقت ناك اذإف زئاجلا يف امأو

 . ةنانمطالا مكح يف ةيقت

 راوج عبرو امالغ فلخو ةعقو يف لتق لجر يف ليقو : ةلاسم
 ةدمو نامز كلذل ىلخ ىتح لاملاب نهيلع ىعسي لاملاب مئاقلا مالغلا ناكو

 الف ديري ام لاملا يف لمعي مالغلا ناكو ةيرقلا يف لاملاو ةأدب اوناكو

 نم ائيش اهاضقو ةأرما مالغلا جوزت ىتح ال مأ هتوخا يأرب هنأ ملعي
 نأ مث لجرلا تام ىتح نركنأ الو نريغ هناوخأ نا ملعي الو لاملا
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 اذه لجرلا ةجوز ةأرملا تلاقف لاملا نم نهتصح نبلط لجرلا تاوخا

 ةايح يف ةدم يدي يفو يكلم يف راصو يقح نم هب ينجوزت يل لاملا

 نكفرعأ سيلو ًأقح ادحأ هيف عدي ملو يجوز تام نأ ىلإ يجوز
 هيلع ريغن ردقن مل و هنم انفخو رهقلاب انم هذخأ تاوخألا نلقف لامب
 دعب رايغ نهل زوجيأ لوقت ام تلق . انلام بلاطن نحنف تام نأ ىلإ

 ام ىلعف . ةدملا هذه دعب لاملا نم ءيشب ةأرملا نكردي لهو هتوم

 نركني مل و نريغي مل و لاملا اذهل نهيخأ ءاضقب نفرع نك اذاف تفصو
 ناو . لاملا اذهل هاضق تبثو هتجح تتامو تام دقف تام نا ىلا

 نهيأربا ملعي الو كلذب نهل موقي ناكو هتلمجب ًاعاشم لاملا اذه ناك
 لاملاو نهعم ام ملعن الو نهتبيغ يف لاملا طوحي هنأ الإ نهيأر ريغي وأ

 مسق نهنأ ملعي مل و لاملا كلذ هتجوز ىضق نأ ىلا مسقي مل عاشم
 كلذ يف انعم ةجحلا نهلف . كلذ نريغي ملف كلذب نملع مهنأ ملعي مل و
 ىرج هنأ ملعن الو ءالؤه عيمجل ناك لاملا اذه نأ ةأرملا عم حص اذإ

 ناو . هجولا اذه ىلع كلذ يف ةجحلا نهلف مويلا اذه ىلإ مسق هيف

 ىلع كلذ نيعدي ام الإ ةصح هيف نهل لاملا اذه نأ ةنيب نهل مقت مل

 يرج لاملا اذه نأ حص نإ كلذكو . نهل كلذ يف ةجح الف ةأرملا

 تناك ةصحلا هذه نأو نهئالكو نم وأ تاوخألا نم ةرضحب مسق هيف
 هتوخال نأ نوملعي الو ةأرملا هذه ىضق نأ ىلإ مسقلا دعب نهيخأ دي يف

 كلذ ىيف ةأرملا ىلع تاوخألل ةجح الف خألا تام نأ ىلإ ىوعد هيف

 مويلا اذه ىلإ قح وأ ةصح هيف نهل لاملا كلذ نأ ةنيبلاب حصي نا ىلا

 لكف لاملا اذه يف قح ةأرملا ىلع حصي مل اذإو . كلذ يف قرفلا مهفاف
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 حصي ىتح لالح هج و نم هاعدا اذإ هب ىلوأ وهف ءيش هدي ف ناك نم

 ج وزلا نم لاملل ءاضقلا ةأرملا تعدا ناو . هتجح ليزي ام ها وعدب هيلع

 كلذ تبني ال ائيش خألا نم نثري تاوخألا نكو تاوخألا كلذ ركنأو
 هاضق هنأ اهرارقإ نال ةلداعلا ةنيبلاب امهل كلذ حصي ىتح اهاوعدب ةأرملل

 ءاش نإ كلذ مهفاف هيف اهيلع تاوخألا ةجحو . هب هل اهنم ارارقإ هايإ
 كلذ عيمج نم ذخأت ال و افرح افرح كل تمصو ام يخأ ربدت . هللا

 . ةدشرو هباوص كل نابام الإ

 ضرألا يف ناكيرشلا امأو . دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نع : ةلأسم
 كلذ زجي مل اهعيب دارأو هيلا تلز دق هكيرش ةصح نأ اهدحأ ىعدا اذإ

 ركنا ناف . كلذ قيضي الف هنانئمطإلا زئاجلا يف امأو . مكحلا يف

 . ملعا هللاو ةحصب الا هيلع هكيرش لوق لبقي الف كلذ كيرشلا
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 عبارلا بابلا

 ةجح الب هريغ لام عاب نميف باب
 ةفاضملا ةدايزلا نم هيلا لاملا كلذ عجر مش

  

 . عيبلا اذه زوجي ةجح ريغب الام عاب لجر يف . دمحم وبأ لاقو

 ضقن بلطي عجرف هعبي مل ول نإ ثاريم ببسب هيلا لاملا كلذ لقتنا مث

 ينمزلي سيلو هعيب يل زوجي ةجح ريغب هتعب ينأ جتحاو . عيبلا كلذ
 ةعجرلا هل زجي مل نم مهنم فالتخا كلذ يف لاقف . تذخأ ام در الإ

 ةعجرلا هل نأ ناع نب ناميلس لاقو لاق . مات عيبلا لاقو كلذ يف

 اكلم ريصي نأ لبق لاملا عاب اذإ هنأ يعم ديعس وبأ لاقو . كلذ يف

 لاملا بر همتأ اذاف . هتوم لبق لاملا بر همتي نأ الإ لطاب عيبلاف هل

 لاملا بر متي نأ لبق عيبلا نع عجر دق يرتشملا ناك نإف هتوم لبق

 يرتشملا عجري مل نإو . فالتخالا ىنعم هقحلي هنأ يدنعف . عيبلا

 . يرتشملا ىلع هتوبث يف فلتخي ال هنأ يعمف . عيبلا لاملا بر متأ ىتح

 هنم ثاريملاب عئابلا ىلا لقتناو عيبلا مامتا لبق لاملا بر تام نإ امأو

 نال فالتخا كلذ يف يل نيبي الف هتوم لبق عيب وأ هبر نم ةبهب وأ

 لطابلا ىلع هل عيبلا دعب هيلا هلاقتنا سيلو هنم الطاب هلصأ ناك عيبلا

 هللاو فالتخالا عضوم يدنع هبشي ال اذهو لطابلاب هعيب هيلع بجومب

 ريغب هعاب نأ دعب لاملا هيلا لقتنا هجو يأب يدنع ةعجرلا هلو . ملعأ

 . لاملا هيلإ راص نأ دعب عيبلا متي نأ الإ قح ةجح
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 هثراو مهو الام لجرل اوبصغ موق يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم

 يدنع لاق . لوألا عيبلا كلذ متي له هوثروو تام مث لجر ىلع هوعابف
 نوكيو ببسب عرز نمك نوكي لهف هل تلق . هومتي نأ الإ متي ال هنأ

 يدنعف بوصغملا تومي نأ لبق هلغتسا ام يدنع لاق هتقفنو هؤانع هل

 توم دعب هلغتسا ام امأو . مهملعك ملع اذإ بصاغلا ةلزنمب هنأ

 اومتا ناف هل تلق . ببسب عرز نمك نوكي نأ ينبجعيف بوصخغللا

 ءاش نإ متي مل هنا يدنع لاق . متي له هوعاب موي لوألا عيبلا كلذ هل

 . هلوق نم ىنعملا اذهو هللا
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 الام لجرل عاب نميف باب
 ةفاضملا ةدايزلا نم هريغل هعاب ش

 ىلع عئابلا اهعاب م هنيبو هنيب اميف اضرأ لجر نم ىرتشأ نمو

 نم ءيش لكأ لوألا يرتشملل سيلف . ًادوهش كلذ ىلع دهشأو رخآ

 ملعي ال يناثلا يرتشملا ناك اذإ دحأ هب ملعي مل نإو . ةريرسلا يف اهترم
 ملع ناك نإ اماف . بصاغب سيل يناثلا يرتشملا نال . لوالا عيبلاب

 عئابلاو هناف لوألا ءارشب هنم ملعب لوألا ءارش دعب نم ءارشلل دمعت م

 لكأي نأ لوألا يرتشملل زياجف ملعب ىرتشا مث هناملعي ام ىلع اعيابت
 ضرألا هذه يعدي نأ لوألا يرتشملل زئاجو . هلام هنأل كلذ نم

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . هدي يف يه نم ىلع هاوعدو . ةينالع

 يرتشملا ضقنيو هرمأ هنأ لوقيو هريغل ائيش ع اب نمو : ةلاسم

 هعيبب هرمأ وأ هعيب ف هلك و هنأ حصي نأ الإ هللادبع وبأ . هضقني لاق

 . تبثي هن اف عيبل ١ لبق نم

 ىلع اهعاب م . ًارس اضرأ لجرل عاب لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 زوجي له ريخألا يرتشملا اهعزوو لودعلاو مكاحلا عم ارهج رخآ لجر
 زوجي ال نسحلا وبأ خيشلا لاق . ئيش اهنم لوانتي نأ لوألا يرتشملل
 نوكي نأ الإ لوألا ءارشلا كلذ نم ءيش ذخأ ةريرسلاب ىرتشا نمل

 ملاظ هنأل اهنم ذخأي نأ لوألل زئاجف لوألا ءارشب ملع ريخألا يرتشملا

 هل .
٢٤٦



 سداسلا بابلا

 هريغل هنأ رقيو ًائيش عيبب نميف باب

 لجر نع هللا كمحر تلأس . هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو
 نم يرتشت نأ زوجي له نالفل ةعاضبلا هذه لاقف اهعيبي هععاضبب مدق

 اذإف تفصو ام ىلعف . اهعيبب نالف ينرمأ لقي مل و هدي يف ىهو هدنع

 لثم مهيديأ ىلع قاوسألا يف سانلا اهنوعيبي يتلا ءايشألا هذه نم ناك

 . هدنع نم ءارشلا زاج اذه هابشأو لصبلاو لقبلاو نطقلاو رمتلاو بحلا
 رقبلاو لبالا لثم ناويحلا لثم ناك ناو .اهعيبب نالف هرمأ لقي مل ولو
 هرمأ انالف نأ لوقي ىتح هدنع نم ءارشلا زجي مل كلذ هابشو ريمحلاو
 اهبحاص ءاج نراف هدنع نم ءارشلا زاج كلذ لاق اذإف . هل اهعيبي نأ

 عئابلا عم نوكي نأ الإ هنيمي عم اهبحاص لوق لوقلا ناك كلذ ركنأف

 . عيبلا زاج كلذ ركنيف اهبحاص حبي مل ناف . اهعيبب هرمأ هنأ ةنيب

 اهبحاص ىلا يرتشملا ملس ناو نمثلا عئابلا ىلا ملسي كلذكو
 زوجي ال اولاق دقف لوصالا امأو كلذ هل زاج اهب هل عئابلا رقأ يذلا

 ةلاكولا ىلع ةلداعلا ةنيبلاب . اهبابرأ نم ةلاكولا ةحصب الإ اهؤارش

 . هانظفح يذلا اذهف

 ينرمأ نالفل هذه لاقف اهعيبي ةاشب مدق لجر نعو هنمو : ةلاسم

 ام ىلعف . ءيش يدنع نالفل سيلو يل ىه لاقف عجر م اهعيبأ نأ
 نأل اذه ىلع هدنع نم ةاشلا هذه ءارش زجي مل اذه لاق اذإف تفصو

٦٢٤٧



 هرمأ انالف نأو هل اهنأ حصي ىتح ةاشلا هذه يف هبذك نابتسا دق اذه

 ىلا هجو لوقي لجر يف تركذو . نسحلا يبأ نعو : ةلأسم
 . هلوق ىلع هدنع نم يرتشت نأ كل زوجيأ هل هعيبأ اذكو اذك نالف

 امم هدنع نم يرتشي معنف تفصو ام ىلعف . ال مأ ةقث ريغ ناك نإو

 هلوق ىلع هدنع نم تيرتشا نأ تيأرأ تلقو . ضورعلا نم هدي يف
 هيلإ ههجو امنإو هعيبب هرمأي مل هنأ عيبلا ركنأف ةعلسلا بحاص ءاج م
 تلق . اذه لثم يف مكحلا نوكي فيك تلق هتعلس عيبيو هلوصو ىلا

 تفصو ام ىلعف . قح وأ هعيب ةعلسلا بحاصل يرتشملا مزلي لهو
 ملس و هلوقب ضورعلا نم هدي يف امم اذه دنع نم ىرتشا دق ناك نإف

 هيلع هعبت الف هعيبب هرماي م هنا هل لاق يذلا قدصي مل و نمثلا هيلا

 هتعلسب هبلاط اذإ ةعلسلا بحاصل عئابلا مزلي امو تلق . هللا ءاش نإ

 ءاش نإ رايخلاب اهبحاصف . اهبحاص ىأر ريغب اهعاب عئابلا ناك نإف
 اذإ هنأ ليق دقو لاق . هريغ نمو . هل تعيب يذلا ءاش نإو . هتعلس

 تناك اذإ . زئاج اهل هعيبف اهعابو يه نمل رقأو هريغل ةعلسلا نأ رقأ

 لاملا بر كلذ ريغ نإف . هل اهعيبيل هرمأ هنإ لاقو . ضورعلا نم

 ىلع هتعلس نم هيلا جورخلا يرتشملا ىلع ناك و عيبلا ضقتنا كلذ دعب

 . كلذ مهفاف باصتغالا ليبس ىلع ال ببسب كلذ نم ذخأ نم ليبس

٦٢٤٨



 عباسلا بابلا

 لجرل ًاعاشم هلام عاب نميفو عاشملا عيب يف

 ءام وأ ضرأ وأ لخن تناك اذإ ليقو مسقي نا لبق ىسأن ال وأ

 موسقم ريغ ًاعاشم كلذ نم ءيش نم هتصح مهدحأ عابف رئابخ يف

 لاملا اذه عيمج نم هتصح عاب وأ كلذ نم ءيش يف هتصح تيقبو

 اذه لودعلا لدعي نأ ىرأ نإف . ائيش مهنم دحاو لكل ىتش سانال

 . ءاكرشلا ءالؤه ماهس ىلع اهنومسقي مث ةميقلاب رئابخلا هذه نم لاملا
 . هعيب مث هعاب يذلا عضوملا يف فيلأتلاب هتصحل عئابلا مهس عقو نإف
 اذه هعيب ىرأ ينإاف هعاب يذلا عضوملا كلذ ريغ يف همهس عقو ناو

 دحاو لكل فلويو هنومسقي نوعجريو هئاكرش ىلع ررض هنأل ًاضقتنم
 . لزانملاو لخنلاو ضرألا يف كلذكو عضوم يف هتصح

 ءاكرشلاف تلق خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 اعاشم هتصح عيبي نأ ءاكرشلا نم دحأل زوجي له ديبعلاو باودلا يف

 لاق دقو . كيرشلا ىلع اهعيبي نأ الإ كلذ زوجيال لاق . موسقم ريغ

 اهنمث اومسقو تعيب ةميقلا يف اهمسق ىلع اوقفتي مل اذإ ءاهقفلا ضعب
 . ةصحلاب نومدختسي موق لاقف . ديبعلا الإ ذخأ ءاكرشلا نم ءاش نمف

 . هريغ وأ كيرشلا ىلع ةعاشم هتصح عيبي كيرشلل زئاج نورخا لاقو
 هبشأ امو نافجلاو عاصقلاو لالملا لثم تويبلا ةيناو ةثرلا كلذك تلق

 ًاعاشم هنم هتصح عيبي نأ ءاكرشلا دحأل زوجي له ديدحلا رئاسو كلذ

٦٢٤٩



 هتصح وه عاب اذإ زئاج كلذف كيرشلا ىلع الإ ال لاق . موسقم ريغ

 . تبني مل ريغلا ىلع اوعاب اذإ امأو . تبث ناملاع اهب امهو هكيرش ىلع

 عيب اوفلتخا نإو زئاجف ةميقلاب دحاو لك ذخأو ةصحلاب اومسق نإو
 عجر . كلذ هبشأ امو لالملاو نافجلاو عاصقلا يف اذهو هنمث مسقو

. عرشلا نايب باتك ىلإ



 نمانلا بابلا

 كرتشملا هيلع عابي نأ زوجي نميف

 هقحلي ءاكرشلا ملظف لحتسمل هتصح لجر عاب نإ تيأرأ هل تلق

 وهو هءاك رش ملظي نم ىلع عيبي نأ كلذ هل زوجي ال لاق . ال مأ تإ

 . نماض

 ةأرماو لجر نيب ةلخن نع هتلأسو . يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ةلخنلا ةرمثل ضرعتي نأ لجرلا بحي مل و نامع نم تجرخ ةأرملا نأ م

 هدفرأ وأ ةلخنلا نم هتصح هدفرأ وأ ةلخنلا نم هتصح لجرل عابف

 . هتصح هدفرأ امنإو . ةلخنلا كلت يف ةصح ةنالفل نأ هملعأو هتصح

 ةأرملا ةصحو هتصح لكأي هلعلو ةقثب سيل لجر ةلخنلا ىرتشا يذلاو
 ديري ةلخنلا يف ةصحلا هل يذلا لجرلا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف

 ةلخنلا سأر يف ةأرملا بيصن عديو ةلخنلا ةرمث نم هتصح ذخأي نأ
 هزنت لجرلا اذه ناك نإو . كلذب ذخا اناو رثؤملاوبأ كلذ زاجأ دقف

 ةلمج ىلع يتأي نأ همهتيو هب قثي نم ىلا هتصح ملسو ةلخنلا نع
 هللاو اذهب ذخا انأو كلذ زجي مل هنأ ىلع نب ىسوم نع انغلب دقف ةلخنلا

 . باوصلاب ملعأ

٢٥١



 عساتلا بابلا

 لماع لمع هيف الام عاب نميف

 دي يف تناك دقو ًالخن لجرل عاب لجر يف هللادبع ابأ تلأس

 يتلا لخنلا كلت لمعي لماعلا كلذ نأ هيلع طرتشي مل و اهلمعي لماع

 تراص املف . اهل لماعلاب هملعأ الو . اهترمث لخدت ىتح هنم اهعاب

 هذه لماعلا لاقو . لماعلا كلذ دي يف اهكرتي نأ هرك يرتشملا دي يف

 لاقف . اهترمث لخدت ىتح يدي يف نوكتو اهلمع يف تلخد دق لخن
 لماعلا لمعف ةكردم ريغ ةرمت اهيفو اهارتشإ لخنلا هذه يرتشملا ناك نإ

 عيبلا ضقن و اهلمع يف لماعلا يضمي نأ يرتشملا هرك ناف تباث مات اهيف

 تباث لماعلا لمع ناف كسمت نإو . عئابلا كلذ طرتشي ملام هل كلذف

 . عيبلاب كلذ قحتسا امنإو . اهترمث كردي مل الخن ىرتشا امنإ هنأل هيلع

 لجرل ًالام لمعي لجر نعو . هللا همحر يلع يب باوج : ةلأسم
 لماعلاف . لاملا ذخأ يرتشملا دارأف طرتشي مل و هلام عاب لاملا بر نأ من

 طرش هترمت لكأي ىتح هيف لخد دق ذإ هدي نم جرخيال و هلمعب ىلوأ

 عيبلا ضقن ىرتشأ يذلا دارأ ناف . اطرتشي مل وأ يرتشملا وأ عئابلا

 . يرتشملا ىلع كلذ ىنثتسا عئابلا نوكي نأ الإ كلذ هل نوكي نأ ىسعف

 لماعلا امأو . عيبلا يف ةجح يرتشملل نوكي ال نأ ىسعف لماعلا هفرعو

 . لاح لك ىلع هلمع هلف

٢٥٢



 هلخن لاملا بحاص عاب مث الخن لجرل لمعي لجرو : ةلأسم
 هلمعب لخنلا عيبي لماعلاف تابنلا عم يرتشملاو لماعلا فلتخاو

 نأ ملعي مل يرتشملا ناك نإف لماعلا هب هقحل امب عئابلا عيبي يرتشملاو
 يقسلاو لمعلا لماعلا ىلعو كلذ هل انيأر عيبلا ضقن دارأو ًالماع اهل
 . ةرمنلا ينغتست ىتح

 لاملا يف تباث هلمع لاق لماع هل ًالام عاب يذلاو : ةلأسم

 . هل كلذف ضقنلا يرتشملا دارأ نإو . لاح ىلع

 رشاعلا بابلا

 لماعلا عيب ف

 زوجي له تلق . الام دحأل لمعي لجر يف هللا كمحر تركذو

 ريغب اهريغ وأ ةيحاضلا نم ناجنذابلا نم ائيش هدنع نم يرتشت نأ كل
 فراعتملا كلذ ناك اذإ ليق دقف ةقث ريغ وأ ةقث ناك لاملا بحاص رمأ

 كلذف لاملا بحاص رمأب هيف فرصتيو كلذ عيبي لماعلا نأ سانلا نيب

 كلانه محش ةقث نوكي ىتح كلذ زوجي الف افورعم كلذ نكي مل نإو زئاج
 عضوملا نم كلذ ناك اذإ الف ءاضقلا يف امأو . ةنانئمطالا مكح يف زوجي

 . سأب الف كلذ باغ اذإ امأو . لاملا نم هسفن

٢٥٢٣



 رشع يداحلا بابلا

 امهل عيبلاو كولمملاو يبصلا عيب ف

 امهدنع نم ىرتشيو امهل ع ابي له تللق . كولمملاو يبصلا نعو

 مهارد ةسمخ نم رثكاب لوصأ وأ اضورع وأ اناويح هريغ وأ قوس يف
 ءيش هلك كلذ نم زوجي ال ليقف فالنخاب كلذ ليق دقف . اهتميق وأ
 قاوسألا يف كلذ نأ ليقو . بألاو ديسلا نذأب الإ لطاب وهو

 هديس عم هب هلسري وأ كلذ دبعلا كلمي هنأ فراعتي اميفو تيناوحلاو

 عيبلاب دلبلا يف ةفورعملا عضاوملا يف كلذ ريغ زوجي الو يبصلا كلذكو
 كولمملاو يبصلا نأ فراعتي اميف كل تفصو ام لثم يف ءارشلاو

 سانلاو . يبصلا ةحلصم كلذ ف يرجيو هايإ ناكلمي وأ هب نالس ري

 مهاردلاب لسريو كلمي نم ديبعلا نمف مهلاوحأ فلتخت اذه لثم يف

 لثم يف عئابلا جاتحيو هتقفن قوف كلمي ال نم مهنمو . ةريثكلا ريناندلاو
 عيبلا لالحب ملعو . هديس نم دبعلا عوضومب ملع نيملع ىلا اذه

 ال نوكي امبرو ريثكلا كلميو لسري امبر يبصلا كلذكو . همارحو

 . بابلا اذه مهناف يشب لسري

 نم ةجاح هل يرتشي هتيراج وأ همداحخ لسري نمع و : ةلأسم

 الإ هدر هل زوجع الف . هدريل هلسريف ءارشلا كللذ هبجعي الو قوسلا

 . يرتشملا هب ملعي مل بيع هيف رهظي نأ

٤ ٢٥



 ءالؤه نم ءارشلا زوجأ تللق . كلملادبع باوج يفو : ةلأسم

 اوجرخأ اوناك اذإ لاقو . عئاضبلاب باوبألا ىلع نوزربي نيذلا نايبصلا
 وأ كلذل اوجرخأ ملعأ ال يناف تلق . مهنم ءارشلاب سأب الف كلذل

 . هللا ءاش نإ . مهنم ءارشلاب سأب الف ارهاش مهرمأ ناك اذإ لاق . ال

 هيلا بلطو هتافاو ءارش ىرتشا كولمم وأ يبص نعو : ةلأسم

 هديس هل نذأ دق نوكي نأ الإ ءيش هيلع سيلف كولمملا مأ لاق . قحلا

 ءيش هيلع سيلف يبصلا امأو ةبيرضلاب جرخي جرخي وأ . ءارشلاو عيبلا

 الام هب ىرتشأ وأ هالبأ ىتح هسبل وأ ىرتشا ام لكأ نأ ملعي نأ الإ

 . هلام نم هل ذخؤي لودعلا ىأرب عابام ةميق عئابللف

 كمحر تلأسو . دمحم نب رهزألا ىلع يأ نع بسحأ : ةلأسم

 تددح .ينأ ملعأ تسلف ينع كفلب امو هءارشو كولمملا عيب نع هللا

 يف يبصلا كلذكو هؤارشو هعيب زوجي هنأ تعمس امنإو ًادحأ كلذ يف

 نيذلا مه يبصلاو كولمملا نأ هب نولماعتيو سانلا نيب زوجي ام لثم
 كلذكو . قاوسألا نم بابسألا هذه نم هوحنو كمسلا نورتشي

 . اذه لثم نوعيبيو نوفوطي

 يتأي يبصلا يف هللا همحر نسحلا يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 يل عب هل لوقيف يبصلا هيف عيبي نأ هل زوج ام عضوم يف رجاتلا ىلإ
 دق امهب تحمس دق نيعون رمتلا اذهب وأ مهاردلا هذهب وأ بحلا اذهب

 هيطعي نأ رجاتلل ناف عون لك نم هيطعي مك ىمسي الو يبصلا امهب يمس
 ثلثلاب رجاتلل يبصلا لوقي نأ الإ اذه نم فصنو اذه نم فصنلا

٢٥٥



 كللذف يقابلاب رخآلا نمو . عون نم رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ عبرلاب وأ
 عب هل لاق ناف . لوقي ام ىلع عيطعي نأ رجاتلل زوجيو . يبصلا ىلإ

 هريغ كلذكو زرألا كلذكو . ةفلتخم نامثأب ةفلتخم بوبح هعمو ابح ىل
 هيطعي هناف ةفلتخم نامأب و ةفلتخم عاونأ هنمو . رجاتلا عم نوكي امم

 لضفأ نمف طسو نكي مل نإف . نمثلاب كلذ نم هعم ام طسوأ نم

 رجاتلل كلذف هنم هعيابي نأ كلذ نم عون نم بلطي مل نإف . هعمام

 فشخ هيف رمتب يبصلا ءاج ناك نإف لاقو . بلط امم هيطعي نأ

 هيأر ريغب وأ هيأرب هئاعو يف هل هعضيو فشخلا يقتني نأ رجاتللاف

 دبعلا كلذكو لاق . هيأر ريغب وأ هيأرب هئاعو ءارش هل لعجي كلذكو
 رجاتلل نإف زوجي ال ام اهيف مهاردب دبعلا وأ يبصلا ءاج نإ كلذكو لاق
 نءاف لاق . امهيلإ هملسيو اهيلإ زوجيال ام دريو زوجي ام اهنم ذخاي نأ

 ايتأ امم قاب امهعم هل يقب وأ امهقح نع امهصقنا ءيشب امهعم طلغ
 نأ هل سيلف هل امهعم طلغ امو . امهيلع هدري هنإف باسحلا ىيف هب

 يذلا رقأ اذإ كلذ بلطي نأ هلف نيلسرم انوكي نأ الإ هب امهبلطي

 هتفاوط يف يبصلاو كولملل عيبي نأ فاوطلل زوجي ال لاقو مهلسرأ

 لهأ عم هركذ رهش دق ةراح يف رجات وأ قاوسألا يف يبصلل عيبي امنإ

 قاوسألا يف كولمملاو يبصلل عيبلا هل ليق دقو . هريغ لاق . دالبلا

 هناكلمي ام لثمي اهريغو تيناوحلا نم عيبلاب تفرع يتلا عضاوملاو

 . هب نالسريو

 اوغلب دق هبارتا نوكي يذلا غ ولبلل قهارملا مالغلا نعو : ةلاسم

٢٥٦



 هنا ىعمه . هتيطعو هؤارشو هعيب زوجي له ءارشلاو عيبلا سحي وهو
 ناكو هنم رغصأ رمأ وأ هبارتا غلب اذإ لوقلا ضعب يف كلذ ليق دق

 . كلذ دجب

 يف دبع ىلع اوبرأ لجر . رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 سأرو هديس ىلع دبعلا لام سأر دري هنأ يبص ىلع وأ هل هعاب عيب

 يأرب يبصلاو هديس يأرب دبعلا ع اب ناك ناف . هدلاو ىلع يبصلا لام

 نكي مل نإو يبصلاو دبعلا ذخأ ام در ديسلاو دلاولا ىلعف هدلاو

 ديسلا امأو هدلو ذخأ ام در دلاولا ىلع سيلف كلذ فلت دقو . امهيأرب

 . ع رشلا نايب باتك لإ عجر . ملعأ هللا و درلا هيلع لاق هنأ اوجرأف

 يف لاقو . نسحلا نب دمحم نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 رجاتلا طلغي مث ائيش هنم نايرتشيف رجاتلا ىلإ نايتأي كولمملاو يبصلا

 ةعلسلا كلت نم امهيطعيو امهيلع هدر طلغ ام اماف امهيلع وأ يبصلا عم

 امم امهل يقب ام ردقب امهيلع دري وا امهل يقب ام ةميقب امهل عاب يتلا

 الوقي نأ الإ كلذ يف امهيلع هل قح الف امهعم طلغ ام امأو . امهل وه

 سيلف لسرملا ركنأ نإو امهلسرأ يذلا كلذب رقيو . نالوسرم امهنأ
 امهلسرأ هنأ نايعدي يذلا نيمي دارأ نإو . دبعلاو يبصلا ىلع قح هل

 نأ هيلعف هلسرأ وأ ةراجت يف هجرخأ دبعلا ديس نوكي نأ الإ كلذ هل
 ام ضقن كلذ دعب بلط نإاف. كلذ نم حص امب وأ هيلع حص امب هيدفي

 ناف . لوسرم هنا رجاتلل لاق يبصلا ناك ناف . رجاتلا دنع نم ايرتشا

 هيلع هدر اذإ يبصلل ع اب ام در هيلع سيلو يبصل ا ىلع تبثي عيبل ١

٢٥٧



 يذلا ركنأ نإف . هدنع نم ضبق ام ىبصلا ىلا رجاتلا ملسيو . يبصلا

 هلبق ام نيميلا هيلع ناك . هنيم رجاتلا دارأو هلسرأ هنأ يبصلا لوقي

 هؤارشو هيلا اذه هدلو ةلاسر نم هيلع يعدي ام لبق نم قح اذه نالفل

 هيلع يعدي هنأل ملعلاب فلحي هنأ انعم يذلا لاق . هريغ نمو . هنم

 . هريغ لعف
 لاق . مهل عابيو مهنم يرتشي له نايبصلا نع هتلأس و : ةلأسم

 نم ناك ام قاوسألا يف مهنم ىرتشأ قاوسألا ىلا اوبلج اذإ لاق

 ءاج ناف تلق . مهريغل ال راجتلل كلذ امناو مهل عيبلا زاجو ضورعلا

 ىباف رجاتلا ىلع اهضرعف رجاتلا دنع دعاق نأو رجات ىلا ةعلسب يبص

 ةعلسلا كلت يبصلا نم انأ يرتشأ نأ يل زوجي لهف اهيرتشي نأ رجاتلا

 يرتشت نأ تدرأ ناف . كلذ زوجي ال لاق . رجاتلا ىلع اهضرع يتلا

 اهضرع يتلا ةعلسلا كلت كل يرتشي نأ رجاتلا ترمأ يبصلا نم

 ريغ يف نايبصلا نم ءارشلا زوجي ال كلذكو . رجاتلا ىلع عيبلل يبصلا
 ةراجتلاب نيفورعملا راجتلا لثم اهيف عابت يتلا لزانملا ريغ يف الو قاوسألا
 عيبلا لوقلا ضعب يف زوجي . هريغ لاق . نيكاكدلا يهو تيناوحلا يف

 زوجي ام ردقب هريغو رجاتلل عيبلاب ةفررعملا عضاوملا يف كيلامملاو نايبصلل

 ىله ةيرقلا يف مهسوؤر ىلع نوفوطي نيذلا نايبصلاف تلق . كلذ نم
 اوناك اذإ هوعاب ام مهنم ىرتشأ كلذب اوفرع اذإ لاق . منهم ىرتشي

 . نوفرعي كلذب

 هسفن هالوم هرجأ اذإ دبعلا نعو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 زوجي له هيلإ يدؤيو هسفن ىلع لمعي هكرتو مهارد ةسمخب رهش لك
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 زوجي تفصو ام ىلع معنف . دقنب وأ ةئيسنب رمتلاو بحلا هل عابي نأ
 نوذاملا براضملا ةلزنمب اذهو . ةئيسنلاو دقنلاب رماتلاو بحلا هل عابي نأ

 يف هل برضي نأ ةراجتلا يف هل نذأ دق هديس ناك نإ ةراجتلا يف هل

 الو . نيادي ال هنأل ىلوألا لثم اذهف لكأيو هسفن ىلع لمعيو دالبلا

 يطعيو رجتيو هنم يرتشي كلذك و . دقنلاب هل عابيو ةئيسنب هل عابي
 . هديس نذإب الإ ءارك الب ءيشب لمعتسي ال هنأ الإ ةرجألا نم هلام

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 ةلماعملاو ءارشلاو عيبلا نعو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 نأ دلبلا لهأ ةنس كلذ ناك اذإ لاق . كيلامملاو ءاسنلاو نايبصلا عم

 مهصقني الو ساب الف ءارشلل يبصلاو كولمملاو ةيراجلا نوثعبي يلاوملا
 بحأو لاق اك وه اضيأ مهضعب لاق مث . هبسك امب يذلا ريبكلا عيبي انع

 لكوي امم نمت ريثك هل سيل كيلامملاو نايبصلا نم عيبلا اذه نوكي نأ

 رطخ اهل يتلا ءايشالاو باودلا عاتملا نم كلذ ريغ امأو . كلذ هابشأو

 . نايبصلا ءاباو كيلامملا يلاوم يأرب كلذ نوكيف اهل مهؤارش ركثتسيو

 الو مهيلاومرمأب الإ دبعلل عيبلا زوجي ال ليق دقو . معن لاق هريغ نمو

 كلذ زوجي ال لاق نم لاقو . ريثك الو ليلقب مهئابا يأرب الإ نايبصلا

 بلقلا هيلا نئمطي ام ردقب عيبلاب ةفورعملا تيناوحلاو قاوسألا يف الإ

 . ملعأ هللاو هيلاوم وأ هلهأ نم كولمم وأ كلذب لوسرم هنأ

 مهم ءارشلاو ديبعلاو نايبصلل عيبلا ءاهقفلا صعب زاجأو : ةلأسم

 عيبي ةيرقلا نم رجاتلا ناكام ثيح كلذكو . نيملسملا قاوسأ يف

 . ذخأن اذهبو ديبعلا يلاومو ءابآلا ىأر ملعي ولو ديبعلاو نايبصلل
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 رشع ىناثلا بابلا

 رمآلا ءارشلاب ضري مل اذإ ءارشلاب رومأملا

 هريغ وأ رامح نم ةباد هل يرتشي نأ الجر رمأ لجر نع هتلأسو
 . فلتف هدرو هب ضري ل هيلا اهب لصو املف هيلإ اهب ثعب و . هل ىرتشاف

 . لوسرلا نودو يرتشملا ن ود رمالا لام نم وه لاق

 امهنايعاب نيدبع هل ىرتشيل الجر رمأ لجر نعو : ةلاسم
 عجر دارأ نإو دبعلا ذخأ دارأ نإ رمأ يذلل رايخلا لاق امهدحأ ىرتشاف

 يف هل رايخ الو هل مزال وهف امهايعاب امهيرتشي نأ الإ هيلع هل ناك امب

 مهرد فلأب نيدبعلا نيذه رتشا لاق نإ تيأرأ هل تلق ءارشلا دعب كلذ
 ةيقبب رخالا ىرتشأو مهرد ةئاتسب وأ مهرد ةئامسمخب امهدحأ ىرتشاف

 رايخلا كلذ

 الف ىورشلا ي يرتشملل طرش و الام روم املا ع اب نإو : : ةلاسم

 . هيلع تبثي هناف ةطرشو كلذ يف ةلاكولا ىعدا نوكي نأ الإ مزلي

 ةعاضب اهب هل يرتشيل مهارد الجر ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 . هيلع نامض ال لاق مهاردلا تعاضف عطقي و اركب اهلمحو

 . اذكو اذك كلام نم عب هل لجرل لجر لاق ول كلذك : ةلأسم

 هيلع تبثي له لاملا بر كلذ هركف عابو ىضمف كل يأرلا هل لاقف

٢٦٠



 هللاو كلذ تيبثتل مدقأ الو فيعضلاك نذإ لاق . كل يأرلا هل لاق ذإ

 أ

 ليكولا يف لوقت امو . دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نعو : ةلأسم
 هلكو نإ كلذكو . ىوعدلا نوكت فيك هلكو نمل عفري نأ دارأ اذإ

 هاوعد نوكيف . ظفللا نوكي فيك عيب يف هل لبقي وأ هل يرتشي نأ

 اذه يل تعب دق لاق ناو ءارشلا كلذكاو . هسفنل ال هلكو يذلل

 تبني هل وه لبقو معن عئابلا لاقو اذكو اذكب نالف نبا نالفل ءيشلا

 دق لاقو اهيف هلكو اذإ ةلاقالا كلذكو . ريثك ظافلالا اذه ريغو كلذ

 . ملعأ هللاو كلذ تبث عيبلا اذه كلتلقا
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 رشع ثلاثلا بابلا

 ءارشلاب رمألاو ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا

 ليكولا نأ مث هعيبي هل دبع عيب يف الجر لكو لجر نع هتلاسو

 هعيبب نأ ليكولل له . لعب نم هارتشا ش هعيبب رمأ يذلا دبعلا ع اب

 . هل ةمرح جيوزت يف هلكو نإ كلذكو تلق . ال لاق ىلوألا ةلاكولاب

 ىلوالا ةلاكولاب ايناث اجيوزت اهجوزي نأ ليكولل له اهجوز لكوملا نأ م
 لكوملا نأ ش هلام نم ائيش نهري نأ هرمأ نا. كلذكو تلق . ال لاق

 ةيناث ةلاكوب الإ . ال لاق هنهري نأ ليكولل له دعب نم هادف مت نهر

 هعزتني و هنيعب ءيش ف هلكو دقو كلذ زجحي ل تلق . ناث رماو

 نا لاق . هلكو امب هدي ىيف ةاقبم ةلاكولا نوكت الو ال املو ةلاكولا نم

 ىلا هدي نم كلملا لاز دق لكوملا انيأر املف ليكولا لاح رييغت انربتعا

 اذإ فرصت هيف هل قبي هنأ انملع لاملا نهر وأ دبعلل هعيب لثم هريغ

 كلذك كلذ ناك نإ املف . فرصت يف هل سيل .هنيعي دبعلل كلاملا ناك

 نكي مل لكوملا نأ امك ةيناث ةلاكوب الإ رمأ هيف هل سيل ليكولا نأ انملع

 . ناث ىللم دعب الإ فرصت هيف هل

 عيب يف ليكولا امأو . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم

 ىلع تبثو هدنع نم ءارشلا زاج هدودح فرعيو هفرعي ناك اذإ لاملا

 . ملعأ هلاو هلامب الهاج لاملا بر ناك ولو لاملا بر

 رمأ لجر نع هتلأسو . رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
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 نب اغتي ال امي اهعابف ء اش امي اهعيبي نأ هل ن ذأو هير اج هل عيبي نأ الجر

 اذإ معن لاق . كلذ زوجي له شحاف نبغ هنأ حصو . هلثم يف سانلا

 . ءاش امب اهعيبي نأ هل نذأ

 ىطعأ لجرو . ناليغ نب مشاه نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 بهذ ش هل ىرتشاف دقنب ل رتشا هل لاقو ائيش هل يرتشي ني مهارد الجر

 يذلل مرغ هيلع له تلأس تبهذ دق مهاردلاب اذاف مهاردلاب ءيجيل

 ميهاردلا عبض ه نوكي نأ الإ امرغ هيلع ىرأ امف . مهاردلا هاطعأ

 هنأ كلذو . نسح لوق اذه معن لاق هريغ نمو . عايض نم تبهذف
 هل يرتشي نأ هيلع طرش ولو اهب هل يرتشي نأ هيلع طرتشي مل اذإ

 اهب يرتشي نأ هيلع ناك كلذ هل لاق اذإ هنأل نامضلا هيلع ناك اهب

 عقي الو . مهاردلا تعاض اذإ فلاخم وهف كلذ لعفي مل نإف . ةقفص

 ذخاي نأ بجي الإ ءاش ام هيف لعفي ءارشلا همزلي يرتشملاو عيبلا مسأ هل

 هل لاق ولو هيلع نامض ال هنأ ليق دقو هريغ لاقو . هل ىرتشأ ام

 وأ ادقن يمسو ىرتشا ام انعم دقنلاو . ملعأ هللاو اهب هل يرتشي نأ

 هرمأ اذإ هنأ دجوي دقو . دقن وهف تقو ىلإ ةئيسن مسي مل و هل ىرتشا

 رضحي مل و هنيح نم دقني مل و ىرتشاف لاملا هاطعأو . ائيش هل يرتشي نأ

 اذإ هنأ انعم هريغ لاق . ملعأ هللاو نماض هنأ مهاردلا تبهذف مهاردلا

 ةقفص اهب هل ىرتشاف اذكو اذك اذهب ىلرتشا هل لاقو مهارد هاطعا

 ىلع كلذ هل ىرتشا ناف . كلذ يف انعم فالتخا الو تباث كلذ نأ

 لعف اذه نأل هيلع زئاج كلذف . مهاردلا دقني نأ هتينو ةقفص ريغ

 . ملعا هللاف مهاردلا تفلت ناف . سانلا

٢٦٢٣



 لجر ىلا عفد لجر نعو . يلع نب ىسوم يلع يبأ نع : ةلأسم
 ام ىلا تفتلا مث هب هرمأام ىرتشاف . هريغ وأ مداخ ءارش يف مهارد

 مهاردلا بحاص ىلع سيلف عاضو بهذ دق كلذ اذإف يرتشملا هاطعأ

 تبهذ دق ذإ هدنع نم نزيو هل ىرتشا ام ذخأي نأ بجي نأ الإ ءيش

 مزال وهف هل هارتشا يذلا ءارشلا ذخأي نأ هرك نإو . هل كلذف همهارد
 . هدنع نم بهذ اميف هيلع ةعبتالو . ءاش ام هيف عنصي هارتشا يذلل

 اهب يل نطأ هل لاقو مهراد لجر ىلا عفد لجر نعو : ةلأسم
 وأ نالف نم ينطاف نالف نم ىنطت الو دحأل ائيش اهيف طلخت الو ًانط
 هانطأ ءيش لك امأف . بطع ام هنم بطع وأ لاملا بطعو هريغل طلخ

 ينطملل مزال وهف مهاردلا بحاص هيلع مدق يذلا لجرلا نم ينطملا

 . ملعا هللاو انامض هيف هيلع ىرت امف طلخ ام امأو .

 انم الجر يطعي لجر يف تركذو . نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 ايلاغ ناروشلا لجرلا دجوف نيمهردب يل هعب هل لوقيو ناروش نم

 ًناروش هيلع دري نأ بلطو كلذ هرك هربخأ املف . مهارد ةعبرأب هعابف

 ىرن الف هللا نيبو هنيب ام امأف . ال مأ كلذ همزليأ تلق هناروش لثم
 نمو . لدعلاب ملعا هللاو ةعبرألا يف نامهردلا لخد دق هنأل كلذ هيلع

 دق ناكو . كلذ يف هرمأ فلاخ اذإ كلذ نمضي ليق دقو لاق هريغ

 الو كلذ نم لقأ ال نيمهردب هل هعيبيف نيمهردب هل هعيبي نأ هل تقو

 مرغ الف مهارد ةعبرأب هل هعابف نيمهردب يل هعب هل لاق اذإو . رثكأ
 نم رثكأب هعابف نيمهرد نم لقأب هعبت ال هل لاق نإ كلذكو هيلع
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 . هيلع نامض الف نيمهردب وأ نيمهرد

 ءارش يف مهارد لجر ىلإ عفد لجر نعو . يلع ييأ نع : ةلأسم
 يرتشملا هاطعا ام ىلا تفتلا م هب هرمأ ام هل ىرتشاف هريغ وأ مداخ

 ءيش مهاردلا بحاص ىلع سيلف عاضو بهذ دق كلذ وه اذاف . هل

 تبهذ دق ذإ هدنع نم نزيو ىرتشا دق ام ذخاي نأ بحي نأ الإ

 هب رمأ ام ليبس ريغ ىلع ءارشلا ناك اذإ هنأ يعم هريغ لاق . همهارد

 نامض الف رمالا فلاخي وأ رومأملا عيضي مل ام رايخلا هل يرتشمللف
 . رمالا ىلع ءارشلا تبثي رمالا رمأ ام ىلع ءارشلا ناك اذإو . هيلع

 الجر ىطعأ لجر نعو . يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 دقنلاب بوثلاو ةئيسنب لجرلا هعابف دقنلاب بوثلا اذه عب لاقو باوث
 بونلا بحاص ءاجف . امهرد نيرشعب اذه هعابف مهارد ة رشع ىوسي

 هنمث كيطعا انأ عئابلا هل لاقف كلذ هيلع يبأف ةئيسنلاب هعاب هنأ هربخأف

 اقفتاف لجألا لح اذإ مهاردلا لجرلا نم ذخآ انآو ىوسي مك ةعاسلا
 تفص) ام ىلعف . مهاردلا هذه هل زوجتأ هنمث هل نزوو دقنلاب هنمث ىلع

 . هبحاص رمأ هيف فلاخ امل بوثلل نماض هنال كلذ هل زئاج معنف

 كلذف ريثك وأ ليلقب هعابف هدبع هل عيبي الجر رمأ نمو : ةلأسم

 فرعيو . هلثم يف سانلا نباغتي ال امه شحاف نبغ هيف نوكي نأ الإ زئاج

 زوه ال ليقف ضرعب هعابف هلام عيبب هرمأ نإو . زوجي الف راضم هنا
 بحاص متي نا الإ ةئيسن عاب نإ كلذكو . ريناندلاو مهردلاب الإ كلذ

 الو دقنلاب هعيب طرتشي نأ الإ مات عيبلا يراوحلا وأ لاق . كلذ لاملا
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 هرمأ نإو . بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع تظفح اذكه ةئيسنب هعيبي
 هفصن هل ىرتشاف ادبع هل يرتشي نا هرمأ وأ هفصن عابف هدبع عيبب
 ليقو . هب هرمأ ام هل متي نأ لبق هيف عجر اذإ رمآلا ىلع كلذ زوجي الف

 لاقف ادبع اهب يل ذخ هل لاقو مهارد لجر ىلا عفد لجر يف ًاضيأ

 هملسي مل و هدنع نمثلا ناك ناف . قدصي هناف . تامو تذخأ هل

 الإ قدصي مل تام دق دبعلا نأ ىعداو . نمنلا ملسي نأ بلطو

 . ةحصلاب

 لئاس لأسو . هللا همحر نسحلا يبأ نع دج وي اممو : ةلأسم

 اذك هنم يرتشاف نالف ىا يبهذا اهجوز اهل لاق ةأرما نع هدنع انأ و

 ىضق هنأ ملعت مل و يفوت ةأرملا جوز لجرلا نأ مث . ىلع نمنلاو اذكو

 اولاقف . هدنع نم هيرتشت نأ اهرمأ يذلا ءيشلا كلذ نمث لجرلا كلذ

 نم هترتشا يذلا ءيشلا كلذ نمث لجرلا ىلا ملست نأ ةأرملا مزلي ال

 . هيلع تردق نإ ءيشلا نمت ردقب اهجوز لام نم يفوتست نأ 7 هدنع

 هتقدصو ءيشلا كلذ نمث لجرلا ىضق دق هنأ اهل لاق جوزلا ناك نإو

 كلذ ايرتشا ناك ناو . هيلع مهوتي ال امم ناك نا كلذ اهعسو هتأرما

 ملعت و اهجوز تام ش . ةدحاو ةقفص ف اهجوزو يه ءيشلا كلذ

 ةأرملا ىلع سيلف . هتصح يف همزلي ام ءيشلا باحصأ ىضق هنا

 عيب يف لجر نم ةلاكولا لجر ىعدا اذإ هنأ ريشب لاق : ةلأسم
 دقو هريغ نمو .. معن لاق لصألا تلق . هنم يرتشي نأ زاج هلام
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 ناك اذإ زوجي ليقو . ةقث ريغ وأ ةقث يعدملا ناك كلذ زوجي ال ليق
 لوصألا يف كلذو . ةقث نكي مل اذإ زوجي الو ةقث

 لاقو . ًاحضو مهارد لجر دنع لعج لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ةعلسلا يمهاردب تدجو نإ هل لاقو ةعلس مهاردلا هذهب يل يرتشا هل

 . مهاردلا هذه تنأ ذخو اهرتشاف اهنود مهاردب اهتدجو انأو يلرتشاف

 . زئاج اذه لاق

 هذهب يل رتشا هل لاقو . مهارد الجر ىطعأ لجر : ةلأسم

 يرتشا وأ ريرح مالعا هيفو . نطق بوث هل ىرتشاف نطق بوث مهاردلا
 بايث ىنعم نم ةيمستلا يف ةجراخ ةطوفلا نكت مل اذإ لاق . ةطوف

 تناك نإو . هيلع تبثي هنأ يدنعف . كلذ يف ةلخاد تناكو نطقلا

 كلذ يف ةلخاد تناكو نطقلا تابث ىنعم نم ةيمستلا يف ةجراخ

 ام الإ هيلع تبنت الف اهنم ةجراخ تناك نإو . هيلع تبني هنأ يدنعف

 كلت تناك نإف ريرح مالعأ هيف يذلا نطقلا بوثلا امأو . طرتشا

 ةلزنمب يدنع وهف هسابل لجرلل زوجي الام ردقب مالعألا كلت مالعألا
 يرتشملا ملع نإف . يرتشملا ىلع هدر يدنع رمالا ىلع نوكيو . بيعلا

 هل ناك بيعلاب ملعي مل نإو . هيلع تبث كلذ ىلع هارتشاو بيعلاب

 ابوث هل ىرتشا ناف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع عئابلا ىلع اضيأ درلا

 لاق . هيلع تبلث وه مأ عيبلا ذري نأ رمالل نوكي له ابيع هب نأ الإ
 بيعلاب ملع يرتشملا ناك نإف . كلذ هيلع تبني ال رمالا نأ يعم

 بيعلاب ملعي مل نإو . رمالل انماض ناكو . هيلع تبث ملعلا دعب هارتشاو
 بيعلاب ملع يرتشملا نأ عئابلا ىعدا ناف تلق . عئابلا ىلع هدر هل ناك
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 اذإ هنأ يدنع اذكه لاقت . نيمي همزلي له يرتشملا ركنأو عيبلا لبق

 . نيملا همزلي هنأ كلذ ركنأف قح هب هل همزل هب رقأ وأ ائيش هيلع ىعدا

 ملف عابتل ةعلس لجر هيلإ دقنا لجر نع تلأسو : ةلأسم

 نوعيبت وأ اذه متعب ول هلزنم لهأل لاقف هلزنم ىلا تراصو اهضبقي

 اهل ضباقلا لثم نوكتو ةعلسلا هذه همزلي له تلق هوعابف اذه

 اهنوعيبت ول لاقو هلزنم يف تناكو هيلا ثعبي مل ول كلذكو . نماضلاو
 نم ىلع كلذ نامض وأ ليبسلا اذه ىلع اهنامض همزلي له . اهوعابف
 لزنملا برل تسيل ةعلسلا نأ ملعي عئابلا ناك اذاف . هعابو هيف لخد

 ضرعي نأ وه هل يغبني الو . كلذل نونماض مهف كلذب مه ضرعملا

 رفغتسي اذهو نامضلل هلزنم لهأ ضرعي الو . فلتلل لجرلا ةعلس
 هل يغبني ال امل ةعلسلا ضرعيو هلزنم لهأ ىلع سيلدتلا اذه نم هبر

 . هلهأ ىلا هنم صالخلاو هعابو هفلتأ نم ىلع كلذ نامضو هلعفي نأ

 وهف ةعلسلا ببس لزنملا لهأ فرعي الو هدي يف كلذ ناك اذإ امأو

 . هلك كلذب ملعأ هللاو لزنملا لهأ ىلع هسيلدتل كلذ يف امرج دشأ

 ملف ًايجنز هل يرتشي نأ الجر رمأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 رومأملل نمثلا هيلعو رمآلل مزال يجنزلا لاق . هارتشا يذلا نمثلا هضري
 ىرتشاف هاطعأ ناك نإو . نمثلا هطعي مل و هل يرتشي نأ هرمأ ناك نإ

 يرتشملا نوكي اك ضقن اذه يف هل سيلو . ًاضيأ هل مزال عيبلاف هل

 هل ناك هضري مل و هرصبأ اذاف . هرصبي الو ءيشلا يرتشي يذلا

 سيل . رمالل يجنزلا نال هقتع زجي مل هل يرتشملا هقتعأ نإو . ضقنلا
 . كلذ هقتع زوجي الو رومأملا يرتشملل
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 مهارد لجر ىلا ملس لجر لئسو . ةفاضملا ةدايرلا نم : : ةلأسم

 كلتب هل ناكو لجر دنع نم بح ىلع لواقف .ابح اهب هل يرتشيل
 بحلا بحاص ىلا رومأملا عفدو عيب ةقفص نكي ملو ابح مهاردلا
 نمضي الو اذه زوجي له . مهاردلا بحاصل بحلا ضبقو . مهاردلا

 لاومأ يف زوجي ال اذه نإ يعم لاق . كلذ نم م ةبوتلا الإ ائيش روم ًأاملل

 اتباث ءارش الإ يرتشي د نأ هل زجي هل يرتشي د نأ هرمأ اذإو . سانلا

 ىلعو . يدنع اهل عفادلا ىلع ةنومضم مهاردلاو ًاضقتنم عيبلا ناكف الاو

 . هملع دعب لاملا بر كلذ متي ىتح عفادلل هل ةعوفدملا

 رمأ لجر نعو . ميهاربا يبأ نع خايشألا باتك نم : ةلأسم

 بايث نم ناك ام وأ ةقش وأ ءاسك هل ىرتشأف ابوث هل يرتشي الجر

 نأ الإ هيلع تباث وهو زئاج كلذ نإ فوصلا وأ ناتكلا وأ نطقلا

 افوص وأ ًاناتك هل يرتشيف نطقلا نم وأ بايثلا نم ًائيش هيلع طرتشي
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . هرمأ فلاخي امم كلذ ريغ وأ

 ةرشعب هل هعيبي ابوث لجر ىلا عفد لجر نع لئسو : ةل اسم

 نكلو ءيش هنم عئابلل سيل لاق . ةئيسن رشع ةسمخب هعابف ادقن مهارد
 هنم ذخأ ءاش نإو . هبوث نمت ذخأ ءاش نا رايخلاب بوثلا بحاصل

 بوثلا بحاص ليق دقو لاق هريغ نمو . هبوث هيلع دري وأ مهارد ةرشع
 ءاش نإو . عئابلا عابام ىلع هل نمثلا ناكف عيبلا متأ ءاش نإ رايخلاب
 لجرللو هل نمثلاف هنمض هعاب نيح هنال عئابلل نمثلا ناكو هبوث ذخا

 . بوذنلا كلذ بحاص راتخي نا دعب هبوث
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 رشع عبارلا بابلا

 ةيلوتلاو ةكرشلا

 لجر ىلا يتأيف اهنمث هدنع نوكي الو ةعلسلا يرتشي لجر نعو

 لاق . هل كلذ زوجي له كنيبو ينيب ىهو اهنمت ينع دقنا لوقيف رخا
 . ةعفنم رج ضرق اذه نأل اذه زوجي ال

 يرتشا لاق لجر يف . هللا همحر ىلع نب ىسوم لاقو : ةلأسم
 لاقو رمآلا عجرو . رومأملا هارتشا املف هيف ككيرش انأو اذكو اذك

 هل ليق . ةلاهجلاب رذعي الو هل هعجر ال لاق . اذه غلبي هنأ ملعأ ل

 اعطاقت دق ءيش امهنيب نوكي نأ الإ فصنلا لاق ةكرش نم همزلي كو

 . هيلع

 كراش ريغصلا ةديبع وبأ وهو مساقلا نب هللادبع نأ انغلب : ةلأسم

 اوحبرف اوعاب نيح اوحدمو اورتشا نيح اومذف هنورتشيل ءارش يف اموق
 سأر لع اودر لاقف . ةراجتلا لمع اولاق . اذه ام لاقف اريثك ًائيش

 . حبرلا نم ذخأي مل و يلام

 تكرشأو هتيرتشا عيب نعو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 لاقف . حبرب هتعب مث ةكرشلا دحجف ناصقنلا فوخت هنأو الجر هيف
 هيلعو حبرلا نم هتصح هل هللادبع وبأ لاق . هدحج نيح هنم ءىرب دق

 . عيبلا اذه نم يبيصن كل تلعج دق لوقي نأ الإ ةعيضولا نم هتصح
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 ييأر كلذكو . كيرشلل وهف هكيرش كلذ لبقو . كيلا هنم تئربو
 نيكيرشلا ىلع هللا دي لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ليقو هنمو

 هدي هلا عفر هبحاص امهدحأ ناخ اذاف . هبحاص امهدحأ نخم ل ام

 . مبنع

 ككيرش انأ يرتشملل لاقو اعيب لجرلا عاب اذإ لاق هنمو : ةلأسم

 هريغ نمو . فصنلا امهنم دحاو لك نمضيو هفصن هنم عئابللف هيف
 لاقو هنمو . لاق اك وهف اذه ىلع يرتشملا ليق اذإ كلذو معن لاق

 لجر هيف هكرشتسا مث هليك فرعو اماعط ىرتشا نميف لاق نم
 ةتكرش تبنت ال هنأ هنمث ىتح هامسقي مل و نمثلا هنم ضبقو هكرشأف

 كرشلا تبث هافرعو هايأر اذإ هللادبع وبأ لاقو نزو وأ ليكب همساقي ىتح
 ةفرعملا يف عيبلا ىرجم يرجيو عيب ةكرشلا ءاهقفلا ضعب لاقو . هيف
 هتصح كيرشلا ىلإ يرتشملا ملست نأ لبق ةعاضبلا تفلت نإف . ملستلاو

 نأ الإ ةدساف ةكرشلاف عيبلا لبق هكرشأ نإو يرتشملا لام نم يهف

 . هريغ نمو كلذ ىلع هل هارتشاف هنيبو هنيب كلذ يرتشي نأ هرمأ نوكي

 يرتشملا ةعاضبلاب ملع نأ دعب كلذ يف هكرشأ اذإ هنأ لاق نم لاقو

 تفلت مث . هب هكرشأ يذلا نمثلا هكيرش لبقو هكرشأف اهيلع فقوو
 حبرلا هلف ًانمث هل مسي مل و ةعاضبلا يف هكرشأ نإو . ًاعيمج امهنم ناك

 يرتشملا لام نم يه امنإو هلام نم سيلف تفلت نإف . هيلع ةعيضو الو
 اهيف هكرشي نأ هيلا بلط اذاف . عيبلا ىرجم يرجت يه ةكراشملاو

 فلتلاو . امهيلع ةعيضولاو حبرلا اعيمج امهلام نم يهف نمثلاب ةكرشلاف
 . ةفرعملا دعب الإ ةكراشملاو ةيلوتلا زوجي الو اعيمج امهنم
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 هرضح لجر هل لاقف ةعلس ىرتشا لجر يف لاقو هنمو : ةلأسم

 اهيف ككيرش انأو رخا لاق مث . معن لاقف . اهيف نالفاي ككيرش نأ

 ناك ناف لاق . معن لاق اهيف ككيرش انأو رخا لاق مم . معن لاق

 ين اثلل و ةعلسلا فصن ال وأ هكرشأ ي ذللف مهك رشي نأ لبق ةعلسلا ضبق

 ضبق لبق ةكرشلا تناك نإو . نمت يرتشملل ىقبيو اهنمت ثلاثللو اهعبر
 ءارشلا لبق كلذ ىلع نودقاع اونوكي نأ الإ ةلطاب ةكرشلاف ةعلسلا

 . مهددع ىلع يهف مهنيب اهنأ ىلع ىرتشا ش

 دج وف ةعلس ف كرتشأ ةخسن يفو كرشأ نمو هنمو : ةلأسم

 . هكرشأ يذلا ىلع بيعلاب كلذ دري نأ هلف ابيع اهيف

 تيب يف هعنصيو هلاتكي مت ارمت عاتبي لجر نع لئس : ةلاسم

 تيبلا يف هنأ رقيو . نمثلا هنم ضبقيو هكرشيف فلجر هيف هكرشتسي ت
 ىتح ةك رش تبثي ال لاق . نمنل ا امسقي ىتح هامسقي ال و هاعيبي ىتح

 هليك افرعو هايأر اذإ هللا همحر هللادبع وبأ لاق . نزو وأ ليكب هامسقي

 هكرشأو هايإ هالوأ اذإ اذهو . معن لاق هريغ نمو . هيف ةكرشلا تبث

 باسح ىلع ليكلا ليبس ىلع هيف هكرشأ نإ امأو . فازجلا ليبس يلع
 . لوألا لاق اك وهف اذكو اذك

 ىرتشا لجر يف تركذو . يلع نب رهزالا باوج نمو : ةلاسم
 لاقف كئارش ردق ىلع ةاش نهنم يل هريغ وأ عئابلا هل لاقف هايش رشع
 وهف ناتاش اهنم بهذ ىتح يرتشملا عم منغلا تذثبلف معن يرتشملا هل

 اميف ةميقلاب اهنيعب هتاش فرعي مل ام يقب اميفو بهذ اميف هكيرش
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 يهو منغلا هذه نم هايش رشع عاب اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . امهنيب
 هذه رشع ع اب نإو امماتتي نأ الإ زوجحم ال لوهجم عيب كلذف هاش ةئام

 . كلذ عيمج ف رشعلا هل ناكو كلذ زاج هاش ةئاملا

 انأو كل يه لوقيف ةعلسلا عيبي لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 فصن عيب امأو . لطاب ريغ هارأو اذهام يردأ ام لاق . اهيف ككيرش

 هلأس مث هل تبث اذإ ىتح هعيبي نأ امأو . سأب الف اهثلث وأ ةعلسلا

 . اذهب سأب الف

 ايرتشا مهرد فلأ امهنم دحاو لكل نيكيرش نع هتلأسو : ةلأسم

 ينوكرشأ لاقف مهرد فلأب كلذ دعب لجر ءاجف ًاعيب امهيفلأب
 ينبجعي الو اذهب ىرأ ال لاق . هؤاكرش نوكيف ًاعيب يفلأب يرتشيو

 ريصيف مهكراش مث فلألا يثلثب مهعيب ثلث ءاش نإ مهنم يرتشي نكلو
 هنم اهوذخأ يتلا مهاردلاب مهنوخي مت هيف مهدحأل ام لثم ذئنيح هل

 هل مهاردلاب اضيأ مهكراشيف هعم تيقب يتلا مهاردلالاب وه ءيجو

 عيمجلا يف ءاكرش نوريصيف اوءاشام اهب نورتشيف ناثلثلا امهلو ثلثلا

 مهكراش مث اهنلثب اهنم ىرتشاو اهثلث همهارد نم يقب هنأل ةّيوسلاب كانه
 يرتشي نأ الإ ةكراشم نوكت ال كلذكو . ثالنأ ةثالث راصف كلذ يف
 امه نانوكيو لاملا فصن هل ريصي هنأل مهرد فلأب عاتملا فصن امهنم

 نوكي الو . هفصن امهلو عاتملا فصن وه هل نوكيو فلألا يف نيكيرش

 . اهب ىرتشا امو مهاردلا يف اكيرش
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 راصمألا نم رصم ىلإ جرخي نأ دارأ الجر نأ اولاقو : ةلأسم
 تلعج دقف اذه يلام نم هيف ترجا ءيش لك رخالا لاقو ةرابت يف

 جرخي اذه نأل طرشلا كلذب يدنع كلذ تبثي الف . هثلث وأ هرشع كل

 لك لاق نإف هل تلق . ةعفنم هيف لئاقلل سيل يذلا طرشلا قيرط نم

 لاق . كلذ تبني له هثلث وأ هرشع هيف كلف ىلام نم هيف ترجت ءيش

 تبني الف ةكراشملا ىنعم كلذب دارأ نإو . رارقإ كلذ نأل يدنع اذكه
 ثلثلا وأ رشعلا هيف كل تلعج دقف ىلام لك لاق نإف هل تلق . يدنع
 يدنع يف تبثيو ةيطعلا ىنعم هبشي اذه نأ يعم لاق . كلذ تبثي له

 . ىطعملا لاملا يفو يطعملا نم ةيطعلا يف تبني ام

 نزوي ءيش وأ ماعط امهنيب نيكيرش نيلجر يف ىسوم نع : ةلأسم
 . مسقي نأ لبق هبحاص نم يرتشي له باود وأ عاتم وأ ليك وأ

 هنإف عاتمو باود نم ناك ام امأو . الف نزوي وأ لاكي ام امأ لاق

 . هل زئاج كلذ يرتشي

 بلط مث مهاردب ائيش لجر نم ىرتشا لجر نع لئسو : ةلأسم
 يذلا وه ىضق مم هالوف هارتشا يذلا كلذ ثلث هيلوي نا لجر هيلا

 هالو يذلا ءاج مث همهاردب ةرذلا نم ًابح ةعلسلا كلت هدنع نم ىرتشا
 هذخاي نأ هل زوجيأ ةعلسلا كلت نم هل عقي ام نمث نم هيلا رب بحب

 . مهاردلاب ةرذلا بح هاضق امنإ هنأل كلذ زوجي معن لاق ةرذ هاطعأ دقو

 . هيلع عقي امب مهاردلاب ربلا بح اذه نم ذخأي كلذكو
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 رشع سماخلا بابلا
 هعاب ام نمث ضرتقا اذإ هريغل عئابلا يف

 ضبقو لجرلا اهعابف هل اهعيبي ةعاضب لجر عم ثعب لجر نعو
 لجرلا ضرتقاف هدلب نم درأ ةعاضبلا هيف عاب يذلا دلبلا مهاردو نمنلا

 يردي ال ائيش اهنم بهذأو . مهاردلا بحاصل ةعفنم مهاردلا نمتؤملا

 لجرلا مهاردلا تبلسو هوبلسو صوصللا هيقلف هدلب ىلا جرخ مث وه مك

 دقو مرغلا هيلعف اضرق ىلع اهسبح اذإ لاق . مرغ هيلع له هدنع نم

 نمتتثأ لجر يف اذه نم نوهأ وه اميف حون وبأو ةديبع وبأ فلتخا

 نماض وه حون وبا لاق مهاردلا تفلت ش ائيش اهنم ضرتقاف مهارد ىلع

 ذخأ ام نامض هيلع ىأرف ةديبع وبأ امأو . اهبحاص ىلا اهدري ىتح اهل
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 رشع سداسلا بابلا

 ائيش هل يرتشي نأ رخآ ىلا بلطي لجرلا يف
 وأ هدنع نم هعيابي نأ هريغ رمأي وأ هريغ نم هل عيبيف
 نمخنل اب هريغل هعيبي امف ذخأ نا فل ذكو . هيلع هل قح نم

 يل يرتشا كل لاقو مهارد ائيش كيلا عفد لجر يف تركذو
 لجر ىلا هتملسف كدنع هبلط يذلا ءيشلا كلذ ناكو . اذكو اذك

 . هارتشا نم ةبيغ يف هيف يرتشملا كرواش و تلق . هيلع هعبي نأ هتأرماو

 تلق امناو هل اشغ كلذ دري مل و هتميقب هريغ نم حلصأ هنإ هل تلقو

 نم تنأ هتعيابف هل يرتشي لاق نإ كلذك تلقو . كدنع حيحص ام

 هتملعأو هضبق ام دعب نم الإ هملعي مل و هريغل عيبلا ليبس ىلع كدنع
 وه ناكو هل اشغ كلذب دري مل اذاف تفصو ام ىلعف . كلذ متأو

 كرواش نيح هل تلقو . كتعلس عيبب هترمأ نم دنع نم يرتشملا

 امأو . هللا ءاش نإ كلذ زاج تلق اك وهو هرعسب هريغ نم حلصأ هنأ

 ءاش نإ زاج كل متاف كلذ دعب هتفرعو هفرعت مل و كدنع نم هتعياب اذإ

 . نزوي وأ لاكي امم ائيش وأ ةعلس كيلإ ملس نإ كلذكو تلق . هللا

 تملسو غلب ام هتذخأ مم هيف تيضقتساو هتضرعف يل هعب كل لاقو

 معي له تلق . عيبلا كل متأو كسفنل هتذخأ كنأ هتفرعو نمثلا هيلا

 امم كلذ ناك اذإ فالتخاب كلذ يف ليق دقف تفصو ام ىلعف . كلذ

 . هريغل عيبي اك هسفنل ذخأي نأ هل زوجي هنأ ضعب لاقف . نزوي وأ لاكي
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 لوصألا امأو . ةعلسلا بحاص يأرب الإ كلذ زوجي ال ضعب لاقو

 . ًافالتخأ كلذ يف ملعأ الو كلذ زوجي الف نزوي الو لاكي ال امو

 يقوس وهو مهرد ةئام هيلع يل لجر نع امشاه تلأسو : ةلأسم

 يل يذلا لجرلا نم هتيرتشاف ًاعاتم يل يرتشا يل لاقف لجر ينءاجف
 يل لاق يذلا لجرلا ربخأ مل و يسفنل مهاردلا تبسحو ةئاملا هيلع
 الغلاب كبحاص نم ذخأت ل و تححص اذإ لاق . ًاعاتم ل يرتشا

 يسفنل مهاردلا سبحأ انأو مهارد هيلع يل نأ هل يرتشت شت يذلا 1 تملعأو

 يرتشي نأ هل له ةراجتلل هدبع جرخأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 الو سانلل هدنع نم يرتشي نأ هل سيل لاق سانلل هدنع نم عاتملا

 نأ دارأف مهارد ل فلسي وأ , ًاعاتم عيبب د اليكو و لجر نعو

 ذخأي سانلا فلسي اك زئاج هل فلسلاف . هسفنل كلذ نم ذخأي

 وأ لاكي ءيش ناك اذاف عاتملا عيب , امأو . هسفن ىلع دهشيو . هسفنل

 . سانلا ذخأي اك هذخأي نأ هلف نزوي

 بح لجرل هعم لجر نعو . يراوحلا يبأ باوج نم : ةلاسم
 نارحخدم ل يرتشا لاقو هبحاص ىلإ ىصوأف بئاغ بحلا بحاصو

 . بحلاب رمتلا عابيام لثم هبح نم ذخأو هدنع نم لجرلا هاطعاف ارمت
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 زاج كلذ زاخأ نإف رمتلا بحاص مالعا نم .رم دبالف تفصو ام 7

 زجي مل ميش هيلا راصو بحلا ضبق دق ناك نإو هزجي مل هزجي مل ن

 نإ كلذو . هتارخدم نم ذخأو هبحاص ىلع بحلا در كلذ لعب ٢

 زئاج وهف. هريغ نم هل هارتشا اذإ امأو . هسفنل هارتشا

 ىطعأ لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : : ةلاسم

 نم ىطعأ مث رعسلا نع يطعملا لأسف هريغ وأ ابح هل يرتشي الجر
 دقف تفصو ام ىلعف . ال وأ هل زوجي كلذ هملعي مل و رعسلا لثم هدنع

 لاكي امم ناك اذإ ءاهقفلا نم هزاجأ نم هزاجأو ءاهقفلا ضعب كلذ هرك

 كلذك ليق دقو لاق هريغ نمو . رثكألا وه لوألا لوقلاو . نزوي وأ
 ريغب هريغل عيبي اك نزويو لاكي امم ناك اذإ هعيبي نأ هرمأ امم ذخأي
 . اضيأ هرمأب الإ كلذ نوكي ال لاق نم لاقو . هرمأ

 هعم ناك لجر نعو .. هللا همحر لع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىلع هسفنل اري وه عاب مث هسفنل اهذخأف ارب كيكاكم ةرشع لجرل

 مث لجأ ىلإ عاب يذلا هبح نم لجرلا ةرشع لعجو لجأ ىلإ لجر
 تعش نإو كرب تئش نإ هريخو ةرشعلا بحاص كلذ لعف يذلا ملعأ

 الو . هل ناك ام عاب امنإ هنال هرب الإ هل ىرن امف . كل تلعف يذلا

 كلذب يضر ناك نإ هريغ لاق . عنص ام .ل ىضمأ ولو كلذ هل زوجي

 تبثي نأ امأو . كلذ زاج هضف نيح كلذ . ىلع امماتتو هرب نع الدب
 . نيدب نيد هنأل الف ضبقلا لبق
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 . ناليغ نب مشاه نب دمحم نع يراوحلا يبا باتك نم : ةلأسم

 هيلا هثعبو هسفن نم هارتشاف ًادبع هل يرتشي نأ الجر رمأ لجر نعو
 دبعلا ناك نإف تلق . همهارد هنم ذخأي نأ ىرأ لاق . دبعلا تامف

 . هسقن نم هل هارتشا هنأ كلذ دعب ملعو تام ش هدي يف راصو لصو

 . ملعأ هللاو اضيأ هيف ىرأ كلذك لاق

 رشع عب اسلا بابلا

 عيبلا راكنإ ي

 ركنأ نمثلا هيلا بلط املف هريغ وأ ابوث وأ ادبع لجرل عاب نمو
 مكاحلا هذخأ هيلع كلذ حص نإف . عئابلا دي يف وهو عيبلا يرتشملا

 عئابلا هيلع جتحا ةحص هل نكي مل نإو . نمثلا دقنو هئارش ضبقل

 عئابلل ناك الإو هاطعا ناف . ينطعت مل نإ يقح ىفوتساو هعيبأ ينإ

 لعب ءيش نمنلا نم لضف ناف هنم هقح يفوتسيو عيبلا كلذ عيبي نأ

 نم لاقو . اذه ليق معن هريع نمو .. يرتشملا ىلع هدر همح ءافو

 كلذ ىلع ربجأ هارتشا ناك اذإ عيبلا كلذ هلبقي نأ عئابلا بلط نأ لاق

٢٧٩



 رشع نمانلا بابلا

 هاباحاو عيبلا نمت ضبق ف

 فلتلاو كلذل راكنإلاو عيبلا ضبق ينو

 نأ عئابلا ىلعف ًائيش ىرتشا نم لكو . رفعج نب عماج نمو

 عاتبا الجر نأ ليقو . نمثلا دقنيو ضبقي نأ يرتشملا ىلعو ملسي
 ال يرتشملا لعجف نمثلا كتدقنأ ينتيفوأ اذإ هل لاقو اماعط لجر نم
 ةيراسلا هذه ىلا هوطبرأ حيرش لاقف حيرش ىلا عئابلا همصاخف ضبقي

 نمو . هنمث ىفويو ىرتشا ام ضبقي نأ ربجي نأ انيأرو يفوتسي ىتح

 . نمثلا ىفوي ىتح ضورعلا نم عيبلا ميلستب مكحي ال لاق نم لاق هريغ
 لاق نم لاقو . ءارشلا ضبقي ىتح نمثلا ميلستب مكحي لاق نم لاقو
 نأ عئابلا رمؤي دعب الو لبق ال اعم نمثلا ملستو ءارشلا ميلستب مكح

 . ملسي نأ يرتشملا رمؤيو ملسي

 دحاو لكل نيلجرل نيريعب عاب لجر نعو هريغ نمو : ةلأسم
 ءيش لك لاقف نمثلا نم ةعيضولا هيلا بلط امهدحا نأ ممت ًاريعب امهنم

 هركو هبحاصل عضو هنأو هلثم كلف كبحاصل تعضو ءيش لك لاقف

 مكحلا يف ًابجاو ًائيش هيلع ىرن الو مثأو فلتخأ دقف .يناثلل عضي نأ

 حصي نأ عئابلا ىلعف عئابلا نم ضبقلا يرتشملا ركنأ اذإو : ةلأسم

 . هل ع اب ام هيلا عفد دق هنأ
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 ريناند ةرشعب لجر دنع نم هعلس ءارش ديري نمعو : ةلأسم
 يدانملا اهيطعأ ينارتف رثكأ ديرأ ينأ ةعلسلا بحاص لاقف ةيزومره

 ينأ عيبلا ىلع هلواق يذلا لجرلا لاقف . اهموسأ ينارت وأ اهيلع يداني

 . ةقولطم ينع نوكتو يتاباح يتدايز نوكت نأ ىلع ةعلسلا ىلع ديزأ

 رشع ىنثا نوكتل ارانيد تددر ًايزومره ارانيد رشع دحأ . تغلب نإف

 لاقو دحأ كلذ دعب داز نإو . رشع ذخآلا ملست ىلع نوكيو ارانيد

 نوكتو رشع ةسمخ وأ ارانيد رشع ةعبرأ انأ تلق . ارانيد رشع ةثالث

 ةعلسلا بحاص لاقف لجرلا اهداز يتلا ارانيد رشع ةثالث ملست ىلع
 ةدايزلا كلت لجأل عيبلا كلذ لحيو كلذ زوجيأ كلذ .ىلع انقفتاو معن
 سانلا نم هريغ اهذخأ ةعلسلا نأ تيأرأ . ىرتشأ نإ لجرلا اهديزي يتلا

 هيربي هنأ نئمطم هبلق نأل نيرانيد رخالا هداز دقو اهذخأو رشع ةتسب

 نم تبني امف نمثلا كلذ هل لحيأ ةدايزلا كلت نم ةعلسلا بحاص

 نع ةعدخ لجأل ةعلسلا تداز اذإ هنأ يل ناب اميف باوجلا . كلذ
 هللاو يرتشملا ىلع ةدودرم ةدايزلا نوكتف ركملاو عادخلا اذهف اهنم

 . ملعا

 نم ائيش وا اضرا وا اس رت وا افيس عيب لجر نعو : ةلاسم

 يرتشملاو عئابلا نأ ريغ ناويحلا ريغ نم هنم هتبيغ يئ يف ضورعلا عيبي

 ام ىلعف . ا تيإ تبني له اهدودحب ضرألاو سرتلاو فيسلا ناف ,عي

 ضرألاو سرتلاو فيسلاب نيفراع عئابلاو يرتشملا ناك اذاف تمصو

 الإ نمثلا بجي الف ضورعلا امأف . ةعجر امهدحأل سيلو مات عيبلاف
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 لوصألا امأو . هريغو ضرألاو سرتلاو فيسلا لثم ميلستلا دعب نم
 تعقو اذاف . تباث عيبلاف ةفرعملا ىلع عيبلا ناك اذإ لخنلاو ضرالا لثم

 نيفراع اوناك اذإ ةبجاولا وه لوصألا ميلستو نمثلا بجو دقف ةبجاولا
 لبق نم ىنعملا ناك نإف ىنعم لوصألا نع نإف . اهدودحو لوصألاب

 هللاو يرتشملا نم ناك عجبلا دعب نم ناك نإو . عئابلا نم ناك عيبلا

 فلتلا ناك ملعي مل نإ ضعب لاقو . نيملسملا لوق نم ددزأو . ملعأ

 عيبلا دعب ناك هنأ حصي ىتح عئابلا لام نم ناك هدعب وأ عيبلا لبق نم

 . ملعا هللاو
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 رشع عساتلا بابلا

 هريغل ًائيش هل عيبي نأ رخآ ىلإ بلطي نميف

 ةرشع ديزل ابح ينعب لاقف لجر ىلا لصو لجر نع لئسو

 عئابلا مزي مأ اديز مزلي مأ يرتشملا مزلي نمنلا نوكيأ مهرد ةئامب ديزل

 ديز ناك اذإ ديز نم ءاش نأو يرتشملا نم كلذ ذخأ ءاش نإ رايخلاب

 يرتشملا فرتعاو ةفصلا هذه ىلع ناك اذإ هنإ يعم لاق . كلذب ًافرتعم
 دحج نياف تلق . هقحب ذخأ ءاش امهيأ رايخلا هل ناك هل عيبلا نأ هل

 نماض هل يرتشملاو يدنع اذكه لاق . نمثلا يرتشملا مزليأ هل يرتشملا

 امب ءارشلا ىنعم هيلع تبثيو كلذب هرمأ دق اقح ناك اذإ يرتشملل

 يرتشملا لاقف ابح هل يرتشي نأ هرمأ نإف هل تلق . ةجحلا هب هيلع بجحي

 مزليو يرتشملا لوق لوقلا نوكي له هفلت ىعدأو هل ىرتشأ دق هنأ

 يعم لاق . هب هل ىرتشا دق هنأ يرتشملا لاق يذلا نمثلا ءارشلاب رمآلا

 اذإ فلت ولو همزلي هنإف ةنيبلاب ءارشلا حصي نأ الإ همزلي ال ليق هنإ

 . ليق هنأ يدنع اميف هرمأ دق ناك

 لجر ىلع اهعابف هل ةباد عيبي نأ الجر رمأ لجر يفو : ةلأسم
 هقدصو مهارد ةسمخ اهيف نأ لاقو ةرص هدنع نم ضبقو مهارد ةسمخب

 زوجي له تلق . هيلع اهدقنأ الو نزوب هنم اهضبقي مل و كلذ ىلع
 هريغ لام ىلع هقيدصت زوجي ال هنأ يعمف . هريغ لام ىلع هقيدصت
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 اهضبق اذإ مهارد ةسمخ هل ًانماض نوكيو وه هيلع هقيدصت زوجي نكلو
 عئابلا ةبادلا ىلع نمتؤملا اذه رظن نا كلذكو تلق . قيدصتلا ىلع هنم

 يرتشملا هنع باغ نأ دعب اهعاب يتلا ةبادلل نمث ىه ه ىل مهاردلا يف

 هلدبي نأ بلطو يرتشملا ملع اهدر املف افويز اهيف اذاف مهاردلا يف رظن

 كيلا اهتملس يتلا مهاردلا هذه نأ ملعأ ال ةبادلل يرتشملا لاقف اهب

 اهتملس يتلا مهاردلا نم اهنا فلحاف كنم اهتيرتشا يتلا ةبادلا نمث نم

 نمتؤم وهو نيمي همزلي له تلق . يلإ اهتعب يتلا ةبادلا نمث نم كيلإ
 ىعدا نا كلذكو تلق . هيلا نيملا دَر نإ كلذ همزلي هنأ يعمف .

 رخآلا ركنأو همهارد نم فويزلا مهاردلا هذه نأ يرتشملا ىلع عئابلا

 ةبادلا نمث نم هيلإ اهملس يتلا مهاردلا نم اهنأ ملعي ام هفلحي نأ هل له

 نأ يعمف . لوألا لاملا بر ىأر ريغب هفلحي نأ هل له هل اهعاب يتلا

 سيل امل هقيدصت يف هلعفب كلذ نامض همزلي يذلا وه هنال هل كلذ

 يرتشملا نيبو هنيب ىوعدلاو عيبلل نماضو لاملا برل نماض وهف هل
 يرتشملا دنع نم ةبادلل عئابلا ضبق نإ كلذكو تلقو . امهنيب ناميالاو

 ثعبو اهنزو يف هقدص هنأ الإ مهاردلا رظن الو نزو الب ةبادلا نمت

 ةبادلا بر ىلا ةقث ريغ عم وأ ةقث عم ةبادلا بر ىلا مهاردلاب عئابلا

 عئابلا ىلا اهب ثعبو افويز اهنم جرخأو مهاردلا ةبادلا بر دقتناف

 اهملس يتلا مهاردلا نم يه سيل مهاردلا هذه نأ يرتشملا اهركنأو

 دقو ةبادلا هذهل يرتشملا مزلي امو مهاردلا هذه يف نيمآلا مزلي امف هيلإ

 الإ مهاردلا ةبادلل عئابلا رصبأ الو نزو الب مهاردلا هدنع نم تضبق

 ةبادلل عئابلا نيمألا ىلع تباغو مهاردلا هذه تدر دق مث هقدص ام
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 مزلي امو عئابلا مزلي امف ف اهريغ نم وأ هيلإ تملس يتلا مهاردلا نم اهنأ

 نم مهاردلا عئابلا ضبق اذإ هنأ يعمف . مهاردلا هذه يف يرتشملا

 مكحلا يف كلذ هيلع بجو اهل نزوللو مهاردلل قي وةيدصتلا لع يرتشملا

 دنع مكحلا ين كلذ تشثبيو مهرادلا رظني نأ لبق كلذ ىلع هقراف اذإ

 دق اميف اقداص عئابلا ناك ناف . ةنيبلاب كلذ حص نا كلذب هرارقا

 سيلو كلذ هعسي الف الإو اهنزو ةحصو مهاردلا ةحص نم هل لاق

 يرتشملل نامضلا عئابلا يدنع مزليو بذكلاب هنمضي الو هنوخي نأ هل

 يرتشملا قدصي نأ نيمألا عئابلل زوجي ناك لهو هل تلق ةبادلا برلو
 نإو اهرصبي نأ الب مهاردلا ةدوج يف هقدصيو نزو الب ةبادلا نمت يف

 هنأ يعمف . ًافويز مهاردلا نم در اذإ ةبادلا برل مزلي امف كلذ لعف

 هيف رظناف هيف لوقلا يدنع ىضم دقف لعف دق ذإو كلذ هل نكي مل

 نمثلا هنم ضبقو مهارد ةرشعب ابوث لجرل عاب لجر نعو هنعو .
 اهملس يتلا مهاردلا نم اهنأ لاقو مهاردلا هيلع در مم هيلع دقتني مل و

 يعمف نيمي اذه يف همزليام تلق . كلذ رخالا ركنأو بوثلا نمث نم هيلا

 وأ ملعلاب كلذ يف نيملا نوكت فيكو تلق كلذ يف نيملا همزلي هنأ
 نمث هيلا ملس نإ كلذكو لاق . ملعلاب نيملا نوكت هنأ يعمف . عطقلاب
 لثم هريغ وأ اخينرز كلذ دعب هيلع هدر مث هيلع اهدقتناو مهارد هبون

 نأ هيلع له همهارد نم كلذ نأ ملعو ضعب هدريو ضعب هزيجي ام
 يعمف . همهارد نم هنأ ملع دقو ًافويز اخينرز هدري يذلا ناك هب هلدبي

 ضعب عم دريو ضعب عم دلبلا دقن يف زوجي امم دودرملا ناك اذإ هنإ
 هضبق دق هنأل . يدنع هيلع تبث دقف هذخأو دقنلا ىلع اذه هضبق دقو
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 لاح ىلع دلبلا يف زوجي ال امم ناك اذإو . هيلع بجو هضبق اذإو .
 نوكي نأ الإ كلذب هلدبي نأ هيلع هنأ يعمف همهارد نم هنأ ملعو
 ىلع هذخأو ىلع هذخأو هيضرو زوجي ال يذلا كلذ نم هنأ هملعأ

 تفصو ام ربدتو كلذ يف رظناو . يدنع كلذ هيلع تبث هلبقو هبيع
 . باوصلاو قحلا قفاو امب الإ يلوق نم ذخأت الو كل
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 نيد عئابلل هيلع نم ىلع فلسلاو عيبلا يف
 هيلع هعاب مث هاضق اذإ كلذكو كلذ هبشأ امو قح وأ

 بولطملا ذخأف اليكو هيلع لكوف نيدب الجر بلطي لجر نعو
 كلذب ىرأ الف .ينيضقت يك كتعياب امنإ لاقو هاضقو ليكولا دنع نم

 . هميرغو قحلا بحاص نيب كلذ هرك امنإو ليكولا ريغل قحلا نأل ًاسأب

 لجرل بح هدنعو انيد لجر ىلإ بلطي لجر نعو : ةلاسم
 طرش ريغ نم هل عاب اذاف هسفنل هاضاقتو هنم هل عابف عابي عوضوم

 هل ح :د نأ سأب الف هايإ هيطعي نأ ىلع هنم يرتشي هنأ امهنيب نوكي

 عابف لام عيب يف الجر لكو لجر يف ةلادبع وبأ لاقو : ةلأسم
 عئابلا لاقف . يرتشملا عم مهاردلا نكت مل و مهاردب لجرل لاملا كلذ

 اذه نمث نم مهاردلا هذه ينيضقأو كفلسأ انأ لاملا عيب يف ليكولل هل

 . هريغل قحلا ناك اذإ سأب الو زئاج اذه نأ هاضقو هنم فلستساف لاملا
 . كلذ زوجي الف هل ناك اذإ امأ و هب

 الح ر ىطعأ لجر نعو . نيملسمل ا ء املع نع لح وي امم : ةل اسم

 لاقو . مزال هل وه لاق . الجاع هتيب نم هيطعي نأ ىلع ربب مهارد

 جاتحأ مث لجأ ىلإ رب كوكم ةئامب مهرد ةئام لجر نم فلسي لجر يف
 ةئامب امهرد نيسمخو ةئام هنم فلس ر ناك يذلا نم 7 ةو هللا
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 بلط لجرو . ًاسأب اوري ملف امهنيب ناك يذلا لجألا يف ارب كوكم
 مهارد ةرشع لجر نم بلاطلا ضرتقاف دجي ملف هيلع انيد لجر ىلا

 لاق . هنم اهاضتقا مم متيلل اهب دهش أو هفلس مت هدي ىلع ميتيل اهفلسيل

 . ًادساف ه ار أ خيشلا

 نعو . هللا همحر حور نب دمحم هللادبع ييأ باوج نمو : ةلأسم

 هل عيبي نأ هيلإ بلط . ءاعو يف ابح هل لاكف لجرل نيد هيلع لجر
 نم هل هلاك يذلا بحلا ىلع ةسمخلا هلاكف لجأ ىلإ حبرب ةزفقأ ةسمخ

 هفرعو هيلع هضرقأ مث بحلا نع عضوم ىلا هبح لجرلا لزع مث نيدلا
 لجأ ىلإ ًامهرد اذكو اذكب ىه بحلا ىلع هل هلاك يتلا ةسمخلا هنأ
 هذه ىلع هعاب يذلا بحلا ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع عيبلا اذه زوجي له
 يذلا بحلاب اطلتخم ةفصلا هذه ىلع هعاب يذلا بحلا اطلتخم ةفصلا

 ةرضح نم نابئاغ امهو عيبلا هتقفص و ةعطاقملا تناك ممت . نيدلا نم لاك

 صقن بحلا نأ يرتشملا جتحي ملام زئاج عيب اذه نأ اوجرأف . بحلا

 ىرأ الو هانفرع ام ريغ ثدح هيف ثدح بحلا نأ وأ ليكلا نع

 امناو هل هب هبيغمو بحلل هضبق دعب نم كلذ يف هلوق لوبق يرتشملل
 بحلاب باغ اذإو . ملعأ هللاو بحلاب بغي مل مادام يرتشملا ةجحلا

 ثدح بيعلا كلذ نأ ملعي ام عطقلاب ال ملعلاب عئابلا ىلع نيميلا هل تيأر

 بحلا نآل ملعأ هللاو هليك نع صقن بحلا كلذ نأ ملعي الو هريغ هيلع

 موي يف امأو . ةدم لوط ىلع الإ ناصقنب فرعي الو ةدايز فرعي ال

 ةفا هيلع لزني نأ الإ كلذ يف ناصقنب فرعي الف ثالث وأ نيموي وأ

 كلذ عيب زاج دقو راقعلاو رايدلاو لخنلا نم لوصألاب لزنت دق تافالا
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 وهو ناويحلا عابي ال هنأ رثألا ءاج امنإو هنع بيغتلا نيح هب ةفرعملا دعب
 . بئاغ

 تيأر امناو . هللا همحر هللادبع نب دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 لقي ملو ابح يل عب هل لاقف قح لجرل هيلع ناك لجر يف ةيهاركلا
 مث ةئيسنب ابح هعيابف كيضقأ ىتح الو كيضقأ ىتح الو كيضقأل هل
 هاضقو ةيناث ةرم هنم هارتشا داع نإو . زئاج هنأ اولاق دقف هايإ هاضق

 هريغ نمو . باوصلاب ملعأ هللاو ةيناثلا ةرملا يف هركي يذلا وهف هايإ

 طرش كلانه نكي مل ام ارارم هل هعاب ولو كلذب سأبال ليق دقو لاق

 ةدحاولا ةرملا يف ضعب هزجي مل و ةدحاو ةرم يف هرك نم كلذ هركو
 طرش كلانه نكي ملام ةئيسنبو دقنب ضعب هزاجأو . ةئيسن الو دقنب

 الو دقنلاب زوجي ال كلذف هيضقي نأ طرشلاب امأو . ارارم وأ ةرم

 ةئيسنلاب امأو . دقنلاب هب سأب ال كلذ نأ لاق نم لاق دقو . ةئيسنلاب

 . باوصلاب ملعأ هللا و زوجي الف

 ت اضرق بح نم يرج لجرل هيلع ناك لجر نعو : ةلأسم

 غلبي تقولا كلذ يف يرجلاو حبرب لجأ ىلا ةئيسنب ىرج عيب بلطي

 له لجألا ىلا سانلا ةلماعم يف رثكأ وأ لقأ وأ امهرد نيرشعو ةسمخ
 لجأ ىلا ةئيسنب ىرج عيب هيلا بلط املف . هرعس نودب كلذ زوجي
 . ائيش كعيابأ اف هايإ ينيطعت مل ضرق يرج يل كدنع تنأ هل لاق

 . لجأ ىلإ ضرقلا يرجلا عم مهارد هبسحاو ايرج يلإ ملس هل لاقف
 امهرد نيسمخب يرجلا اذه كعيابأ ينكلو زوجي ال كلذ عئابلا هل لاق
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 ىلعف . كلذ طرتشي نكلو اعيمج نييرجلل اعيمج امهنيب ناك ةينلا نأ الإ

 تناكو نيسمخلا هنم ذخأيو _ ىرجلا هنم ذخأي ناك ناف تفصو ام

 كلذف بحلا نيب يف هلثم يف سانلا نباغتي امم كلذ نيح ىيف نوسمخلا

 هللاو زوجي ال كلذف آعيمج نييرجلا نع نيسمخلا ذخأي ناك نإو زئاج
 نأ ضعب لاقو . اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو . باوصلاب ملعا

 ءاش نإ هبح يف رايخلا هلو نييرجلل مهاردلا طرتشي مل اذإ زئاج اذه

 . هنم هلحأو هكرت ءاش نإو هب ذخأ

 لجر يف لوقت ام تلق همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 هيلع يذلا لوقي مث مهارد وأ ىمسم نيد نم بح لجرل هيلع نوكي
 ناقفتيف كضقأ ىتح ةباد وأ بوث لثم اذكو اذك ىنم رتشا نيدلا

 ناك اذاف تفصو ام ىلعف . هيلع يتلا مهاردلاب هعفاري مث نمثلا ىلع

 هيلا عفري مث مهاردب هنم ى.رتشا اذإف فلسلا ريغ نم نيدلا اذه

 ةعلسلا كلت هل ضرعي نأ كلذ بسحأو كلذ زاج هل هيلع امم مهاردلا

 . نيتليك نم دب الف بح هل هبلعو هيلعو بحب هعياب نإ امأو . همههاردب

 مهاردلاب هئيجيف ىمسم بح لجر ىلع لجرل ناك امبر كلذك و تلق
 نم ناك اذاف . ال مأ اذه زوجيأ كيضقأ يكل ًابح يل عب هل لوقيف

 . نيتليك نم دب الو زئاجف بحلا هل عابف فلسلا ريغ

 لجر نعو . .. دمح نبا رهزألا هبسحأ هباوج نمو : ةلأسم

 لع هبسحأ عئابلا لاقف نمثلا يرتشملا زجع أف دقنب ًابح لجرل ع اب

 نم اعبش رضحا اذإ نكلو زوجي ال اذهف . كلذ زوجي له ةئيسنب ًانمت
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 هأربي و زئاج كلذف اهيلع ناقفتي ةدم ىلا كلذ وحنب هل هعابو بحلا

 نب مشاه ىلا ديمح نب كلملا دبع مامالا باوج نمو : : ةلأسم

 هيلإ بلطو مهارد قحم الجر بلطي ناك لجر نع تلأس . مهجلا

 نم ضرتقا مهارد يعم سيل لاقف كقح كيضقأو ينفلس لاقف هقح
 هيف فلس اذهف هفلس و هقح هاطعاو لجرلا نم ضرتقاف كفلساو نالف
 قحلا هل يذلا نأ ول تيأرأ تلق . ضقتنم انعم وهو هدسفي ساسأ

 هفلسأ ينأف قحلا هيلع يذلا ينعي انالف ضرقا ضرقملا لجرلل لاق

 . هلثم انعم وهف كقح كيضقيو

 مهارد لجرل هيلع ناك لجر نعو . يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 يضقأ و كفلسأ انأ بلاطلا هل لاقف مدعاف كلذ ريغ وأ ةرذ وأ رمت نمت

 طرتشي مل ناك ناف . دساف فلس وهف اذكه ناك اذاف هاضقو لعفف

 . مات فلسلاف . ينيضقتل كفلسأ هل لاق الو هيضقي نأ هيلع

 مدعاف افلس ارب بح ىرج لجر ىلع هل لجر نعو : ةلأسم
 رب بح ىرج فلسلا هل يذلا هل عابف فلسلا هيلع يذلا بحلا

 يذلا هذخأ فلسلا هيلع يذلا هضبقو بحلا ىرجلا لاك املف مهارادب

 يل كيلع امب هذخأ بحلا ىرجلا اذه لاقو رهقلا هجو ىلع فلسلا هل
 تبث اذإ هنأ يعم لاق . كلذ هل زوجع له رهقلا هجو ىلع فلسلا نم

 رذع هيف هل سيلف كلذ ميلست هيلع ابجاو ناكو بحلا ق قحتساو عيبلا

 ريغ نم ةبلغلا هجو ىلع هنم هذخأف عانتمالا هعسي ال امب عانتمالا الإ
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 اذإ نامض هيلع يل نيبي الو هقح ىلإ لصو دقو اثدح هيف ثدحي نأ
 . مكحلاب فاصنالا ىلع ردقي مل

 ةلاح رانيد ةئام لجر ىلع هل نوكي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نكلو يدنع يه ام هللاو هيلع يه يذلا لجرلا لوقيف اهايإ هلأسيف
 امهو ةنس ىلا احمق هعيبيف ةنس ىلا هكيف وأ انومضم ًاحمق ىنم رتشا

 يف امهنيب نكي مل نإو اهايإ هاضق ريناندلا هيلا عفد اذإ هنا نارمضم

 يتلا ةسلادملا هذه ناو كلذ زوجي ال لاق . كلذ زوجي له طرش كلذ
 قحلا هيلع يذلا لجرلا نوكي نأ الإ اهيف لخدي نأ دحأل يغبني ال

 الو . اهنم دحاو نم نامض كلذ يف ف سيلو لجأ ىلإ احمق هنم عاب
 . أاسأب هيلع ىرأ الف طرش

 نمت نم رب بح ىرج لجرل هيلع لجر نع هتلأ اسو : ةل اسم

 هيلع ناك ناف تلق ًافالتخا اذه يف ملعأ سيلو لاق . ال لاق . هب

 بح ىرج هل هيلع كلذكو لاق . ضعب هزجي مل و ضعب كلذ زاجأ دق

 . ال ما هب هصصاقيأ فلس بح ىرج هل لج رلا ىلعو ةراجإ لبق نم

 . هزجح ل ضعبو هز اجأ ضعب اضرأ هيف فلتخا دق ا ذه و ل اق
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 نورشعلاو يداحلا بابلا

 كلذ نم زوجي امو هكرت وأ نمثلا ضعب عئابلا ضبق يف

 هعابف هل هعيبي ابوث لجر ىلا عفد لجر نعو . بوبحم نب دمحم

 نمضي له ضعب يقبو نمثلا ضعب ضبقو فورعم نمثب لجأ ىلا
 هناف دقنلاب هعيبي نأ هرمأ نوكي نأ الإ نامض هيلع سيلف . يقب ام

 ردق هنم ضبق ناك نإف . رثؤملا وبأ لاق . لجا ىلا هعاب اذإ هنمضي

 . هبحاصل يقب ام نوكيو يقب اميف هيلع نامض الف ًادقن هنم

 نعو . هنع ةلئسم رثأ ىلع هنأل نظأ ايف اضيأ هنعو : ةلأسم

 مل و . رومأملا اهعابف هل اهعيبي نأ هرمأو ةعاضب لجر ىلا عفد لجر
 هعابف هل هعيبي نأ جنزلا دالب وأ دنهلا دالب ىلا هيلا هثعب وأ نمثلا ضبقي

 هعفد يذلا هعاتم نع هلاس نامع ىلا لجرلا مدق املف نمثلا ضبقي مل و

 نمضيأ نمثلا ضبقب ينرمأت مل و ينترمأ امك هتعب دق لاقف هيلا هثعب وأ هيلا

 هسفنب جرخي وأ هقح ضبق يف لكوي نا قحلا هل يذلا ىلعف . ال مأ هل

 هيلع ناك هرك ناف هئامرغ نيبو هنيب عمجيف جرخي نأ هعاب يذلا ىلعو

 رومأملا نأ ول لوقت ام . نمثلاب هيلع مكحي الو . جرخي ىتح سبحلا
 دالب نم لجرلا مدق املف . هدي نم نمثلا عاض مث نمثلا ضبقو هعاب
 . نماضب وه سيل لاق . نمثلا ضبقب كرما مل هل لاق نامع ىلا دنهلا

 هيلا ءاجف ديب ًادي وأ لجأ ىلا ةعاضب عيبي لجر نعو : ةلاسم

 بلطي ليفكلا ءاج مث . سانلا ىلع اهقرفف ةعاضبلا كلتب هل لفكف لجر
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 اضيأ ةعاضبلا بحاص ءاجو . اهيف مهكرشأ نيذلا سانلا ىلا نمثلا

 ليفكلا ىلا اوعفد نم ىلاف تفصو ام ىلعف . سانلا ىلا هقح بلطي

 . ةعاضبلا كلت نمث نم مهيلع امم اوئرب دقف ةعاضبلا بحاص ىلا وأ

 سانلا ىلع اهعاب مث هسفن ىلع ةعاضبلا كلت ىرتشا ليفكلا نوكي نأ الإ

 . مهيلع اهعاب يذلا ليفكلا ىلا عفدي نمثلا نإف

 نيب لام ناك اذإو تلق . هللا همحر نسحلا يبا نع : ةلأسم
 هكيرش همنمأ دعب نمو نيلجرلا دحأ ةبادلاو لاملا كلذ عاب ةباد وأ نيلجر

 ىلا عئابلا ملسي مل و هكيرش نود عئابلا ىلا نمثلا ملسي يرتشملا نأو
 . بجي نم ىلع كيرشلا اذه قح تلق . هايا هدحجو ًائيش هكيرش

 كيرشلا اذهل لاملا اذه نأ ملعي يرتشملا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 نم ءارشلا متتساو اذه هكيرش نم هارتشاو بيصن هخسن ءيش هيف
 هملسف هكيرش ىلا نمثلا نم هبيصن ملسي نأ هرمأي ملو رخآلا كيرشلا
 ناك ناو . اذه هكيرش ةصحل نماض وهف . لوألا عئابلا ىلا يرتشملا
 هيلإ ملسو هنم ىرتشاف هل عاب يذلل لاملا اذه نأ الإ ملعي ال يرتشملا

 هلكو وأ عيبلاب هرمأ ةكرشلا بحاص نأ كيرشلا اذه يعدا وأ نمنلا

 كيرشلا متأو ةلاكو ةحص الب نمثلا هيلا ملسو كلذ ىلع هنم ىرتشاف

 متأو يرتشملا نم نمثلا ضبق دق هنأ ملع دق نأ دعب يعدملا اذه عيب

 اذهل يغبني ناك امو عئابلا ىلع هتصحف . عيبلا كلذو ضبقلا كلذ وه

 نذإ دعب رمالا هتلمج يرتشيف ةكرش هيف كيرشل هيف الام يرتشي نأ

 تحص دق هنأ الإ ةكرش هيف اذهل نأ يرتشملا ملعي مل نإو . هكيرش

 ةصح عيب اذه متأ مث نمثلا ضبقو رخالا هعاب نأ دعب ةكرش هيف هل
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 اذهو عئابلا يرتشملا قحليو يرتشملا ىلع هتصح نمثف . يرتشملل
 . ملعا هللا و هيف لوقلا عستي

 نع هتلأسو . هللا همحر ديعس يأ نع هنأ بسحأ اممو : ةلأسم

 عاضف نمثلا ضبقف هل هعابف رخآ ىلع هل هعيبي ابوث الجر ىطعأ لجر
 هجرخي مل اذإ نامضلا هيلع نأ يدنع لاق . نامضلا همزلي له نمنلا

 ميلست يف يدنع فلتخا دقو . ضبقلا يف ءاضق مكح الو فراعت مكح
 . هريغل لاملا نأ يرتشملا ملع اذإ يرتشملا نم هريغ ةعلس عئاب ىلا نمنلا

 . عئابلا ىلإ ءاش نإو ةعلسلا بر ىلا عفد ءاش نإ رايخلا هل لاق نم لاقف

 لاملا نأ ملع اذإ عئابلا ىلإ كلذ ملست يرتشملل زوجي ال لاق نم لاقو

 هلثم يرتشملا نوكي نأ يدنع هبشأ عئابلل كلذ زجي مل اذإو . هريغل

 نامضلا نم أربي ل عاضنف هبر نم ةجح الب اذه ىلع لاملا ضبق نأو .

 فلتف هبر ىلإ هملسيل هيلا نمثلا هيلا ملس يرتشملا ناك نإو . يدنع
 نيمأ هنأل نامض يدنع همزلي ل يرتشملل دعب نمثلا ناكو كلذ

 نأ يرتشملا ملعي مل اذإو . ةلاحب يرتشملا ىلع نمثلا ناكو يرتشملل
 ىضم دقو . يرتشملا ىلع ءىيش الف نمثلا عئابلا ضبقو عئابلا ريغل لاملا

 نإو . هضبقب لاملا بر هرماي مل اذإ فلت اذإ عئابلا مزلي اميف لوقلا
 كلذ يف هلوق لوقلا ناك فلتف . هضبقب لاملا بر هرمأ عئابلا ناك

 هعابف ىمسم رجاب هل هعيبي بوثلا هاطعأ ناك نإو . هيلع نامض الو

 هنأ يدنعف عئابلا ريغل لاملا نأ يرتشملا ملعي ل و فلتف نمثلا ضبقو

 ضورعلا نمث ضبق زيجي ال نم لوق ىلع فالتخالاب لوقلا ىضم دق
 سيل بونلا عيب ىلع تعقو امنإ ةرجالا تناك اذإ اذهو . يرتشملا نم
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 . مهاردلا لمحو بوثلا عيب ىلع ةرجألا تناك نإف . مهاردلا لمح ىلع
 نأ ملعأ الو ةرجألاب لمعي نم هل نيمي وهف مهاردلا فلت حص نإف
 الإ كلذ يف هرذع حصي مل نإو . فلتلا حص اذإ انامض همزل ادحأ

 عانصلا نم ةرجالاب لمعي نم ىلع نأ انباحصأ لوق يف هنإ يدنعف هاوعد

 اوعدا اذإ نامضلا مهيلع مهوحنو جاسنلاو دادحلاو غابصلاو غئاصلا لثم

 يدنع اذه نال كلذ يف انامض هيلع نأ لوقأ الف انأ امأو . فلتلا

 . هنيمي عم كلذ يف هلوق لوقلاو برقأ نيمألا هبش ىلا لصألا يف

 دقنلا مهاردب ةعلس لجر نم ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . كلذ هل له ًابهذ هفرصب هيطعي نأ دارأ ءيش يقبو هضعب هاطعاف
 ةبيغل كلذ زوجي ال لوقي اضعب نأ يعمو . كلذ ليق دق هنأ يعم لاق
 نوكي ال فرصلا نأل فرصلاب كلذ اوهبش مهنأل . هيلع يتلا مهاردلا
 اهضبقي امنإو نومضم هنأل . يدنع جرخي لوالا لوقلاو . رضاحب الا

 نأ دارأف مهاردب لجأ ىلا عيبلا ناك نإ كلذكو هل تلق . هيلع امم

 لاق . فالتخالا يف هلثم نوكيأ ًابهذ اهتميقب لجألا لحم دعب هيطعي

 عيبلا عقو ناك نإ كلذكو . هل تلق . قرف كلذ يف يل نيبي ال يعم

 له لجأ ىلا وأ دقنب ضورعلا نم ءيشب وأ ضورعلا نم ءيش ىلع
 هنإ يعم لاق . لجألا لح اذإ ابهذ وأ مهارد كلذب ذخأي نأ زوج

 فلسلا لثم يدنع وهف لجأ ىلإ عيبو ةفصلاب كردي ًازئاج ًائيش ناك اذإ

 هريغ فلسلا يف ذخأي نأ زوجي ال ليقو . لجأ ىلإ ضورعلا نم ءيشب
 دقنب عيبلا ناك اذإو . اذه يف فالتخا انباحصأ لوق يف يل نيبي الو

 نأ وجرأو هيف فلتخي هنأ يدنعف . هب عيبلا تبثو لجأ ىلا سيلو .
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 وهو لجأ ىلإ هعيب زوجي امم ناك ناف هل تلق _ كلذ زوجي اضعب
 نم عيبلا هيلع عقو يذلا دقنلاب هيضقي نأ زوجي له ةفصلاب كردي امم

 لوق يف كلذ ةزاجإ يف يل نيبي ال لاق . هلحم لبق ضورعلا نم هريغ
 . فلسلا ةلزنمب ناك اذإ انباحصأ

 ةب رجأ ةرشعب دبع عاب لجر نع يراوحلا ابأ تلأس : ةلأسم

 نكلو بح يعم سيل يرتشملا لاق . يقح ينطعأ هل لاق املف بح
 ذخأي نأ عئابلل زئاج اذه نوكي له دلبلا رعس عيب ىلع مهارد نم ذخ
 ةرشعب هعاب ناف هل تلق . ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ دقف . هبحب مهارد

 لاق هقح بلطي لجرلا ءاج لجالا لح املف مولعلم لجأ ىلإ ةبرجأ

 نوكي له دلبلا رعس ىلع مهارد ينم ذخ نكلو . بح يعم سيل
 . زوجي ال اذه نأ لاق نم لاق دق لاق . زئاج اذه

 بلط املف بحب ادبع عاب نم نأ يراوحلا ابأ نع دجوي : ةلأسم

 دلبلا رعس ىلع مهارد ينم ذخ نكلو بح يعم سيل لاق بحلا عئابلا
 كلذ نإف لجأ ىلإ هعياب ناك نإو . ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ دق هنأ

 . زوج ال

 ملف حاحص مهارد ةرشعب ةعلس لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 امهرد رشع دحأ ذخأي نأ هل زوجي له هل تلق حاحصلا نويدملا رضحي
 وه نيد نم هل هيلع ام لاقو كلذ زاجاف مهارد ةرشعلا نع اروسك

 . هنيدب
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 جارخلا نأ ملسنو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رثألا ءاج ليقو : ةلأسم
 لاقف كلذ يف اوفلتخأو . ةلغلا وه جارخلا نأ كلذ رسفف نامضلاب

 اهلصأ نوكت يتلا عويبلا نم ناك اميف نامضلاب جارخلا نأ لاق نم

 وهو تاصقانملاو لجألا لحم لبق بويعلا نم اهيف ثدحي ام ال أزئاج

 اذإف . بابلا اذه يف نامضلاب ةلعلا نوكي امنإف هب اكسمت ولو تباث

 نامضلاب جارخلا ناك عئابلا عيبلا عجر مث هلع لغتشاف اذه ىلع عيبلا ناك

 نم لاقو . عئابلل ةلغلاف ابرلا وأ مارحلا نم ًادساف عيبلا ناك اذإ امأو .

 نم لاقو . بصتغملا ةلزنمب وه سيلو ىنعو قفتا ام يرتشملا نأ لاق
 بصتغملا ةلزنمب وهو يرتشملل ءانع الف ًادساف امارح عيبلا ناك اذإ لاق

 كلذ نأ هرجأ وأ همدختساف .ادبع لجر بصتغا ول هنأ لاق نم لاقو
 نم ءاج ام هنأ اوعمجأو . نامضلاب ةلغلاو ًانماض ناك اذإ بصتغملل
 ًادساف ناك عيب يأب كلذ ريغ وأ رقبلا وأ لسانتت منغلا لثم هسفن عيبلا
 كلذ نأل لسن امو هل نوكي هنأ عئابلا ىلإ عيبلا عجر اذإ هنإ ًاضتنم وأ

 نوكي نأ الإ ةمألا كلذكو . " نم كلذو . ةلغلا نم سيل
 نونوكيو هيلع نوموقي هدالوأ ناف ةمألا ءيطو يذلا وه يرتشملا

 7 مهقحتسي موي لاق نم لاقو . اودلو موي هيلع نوموقي ارارحأ

 دالوأ نأ ًافالتخا ملعي الف ضقتنملاو دسافلا عيبلا يف . ةمألا

 يف ليق دقف بصتغملا امأو . ارارحأ نووكيو هيلع نوموقي يرتشملا
 . نوقرتسيو ًاديبع نونوكي هدالوأ نأ لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ

 . هيلع نوموقيو نوقتعي لاق نم لاقو
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 ايرج لجر نم ىرتشا لجر نعو . يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 امهنيب ناك يذلا تقولا ءاج املف فيصلا ىلا مهارد ةرشعب رب نم

 هدنع سيل يرتشملا لاقف يرتشملا نم هقح عئابلا بلط لجألا لبق

 ىلع ارب همهاردب هيضقي نأ اقفتاف . أرب كمهاردب كيضقؤ مكلو مهارد

 وهف تفصو ام ىلعف . زئاج اذه ىرتأ مهردب كئاكم ةثالث باسح

 يذلا هنيعب يرجلا اذه هنم ذخاي نأ هل هرك نم هرك دق هنأ الإ زئاج

 . هل هعاب

 بح يرج لجرل هيلع لجر نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 ابر نم الو لجأ ىلإ ةئيسن عيب الو فلس الو ةرجأ ريغ نم ارب نم
 امب ةرذلا نم هيلع اقفتا ام ىلع ةرذ بح هب ذخأي نأ هل زوجي له

 بحلا اذه هيلا راص دق ناك نإو . كلذ هل زوجي معنف ربلا نم هيلع

 لثم . مارحلا هجو ىلع هذخأ امم كلذو هوجولا ةعبرألا هذه ريغ نم
 دهش وأ قحلا ريغب مكح اذإ مكاحلا لثم كلذ هابشاو ابرلاو بصغلا

 نأ اذه يف هل زوجي لاق نم لاقف . اذه ىلع الام فلتأ لوزب دهاش
 سأر الا ذخأي نأ هل زوجيال هنأ لاق نم لاقو . هيلع اقفتأ ام ذخأي
 ميلستلاو ةبوتلاو مارحلا ماكحأ همكحف مارحلا قيرط نم اذه نأل هلام
 هجولا اذه نم ناك امب ذخأي نأ هل زوجي هنأ انيلإ بحأ لوألا لوقلاو
 تحسلاو ءاشرلا هيف لد امم مارحلا نم ناكام امأو . هيلع اقفتا امب

 رجأ لثم كلذو . هلام سأر ذخأ الإ زوجي الو لحلا هيف زوجي الف
 ىلع اشرلا لكأو 7 ملعت ىلع طرتشملا ملعملاو ةحئانلاو . ةينازلا
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 ال اذهف . اذه هابشأ و روزلا ةداهش لمح ىلع لعجتسملاو ماكحألا

 . هريغ ائيش هب ذخأي الو لحلا هيف زوجي

 بوثلا عيبي لجر يف . يراوحلا نب لضفلا نع ريشب لاق : ةلأسم
 اوعمتجا نأ لاق . لجر هارتشاف هل هعيبي نأ هرمأ رخا لجرل هنأ رقيو

 . نمثلا اضيأ بوثلاب هل رقأ يذلا بلطو نمثلا عئابلا بلطو مهتثالنب
 يذلا ىلا نمثلا عفدي نأ رقملا ىلع مكحيو نمثلاب ىلوأ بوثلل عئابلا نأ

 ءاش اذإ رايخلاب يرتشملاف ةموكحلا عقت مل اذإ امأو لاق . بوثلاب هل رقأ

 هريغ لاق . بوثلاب هل رقأ يذلا نمثلا عفد ءاش ناو ىلا نمثلا عفد

. هيلإ عفدي نأ ىلوأ عئابلا



 نورشعلاو يانلا بابلا

 نمثلا نم عيبلاب رومأملا نمضي اميف

 هلام نم ائيش وأ ةعلس هل عيبي نأ الجر رمأ لجر نع لئسو

 سانلا لاومأ لطمب فرعي نم ىلع وأ دبع وأ سلفم ىلع رومأملا هعابف
 الإ هعيبي ةعلسلا بحاص هرمأ ولو كلذ نمضي عئابلا نأ مهملظ وأ
 . اهنيعب تافصلا هذه ىدحإ ىلع هعيبي هرماي نأ

 نم يدنج ءاجف هل هعسي ابح الجر ىطعأ لجر نعو : ةلاسم

 نإ املف هل نري نأ ىلع هعيابف نمثلاب بحلا عيب بلطف ةربابجلا عابتأ

 عئابلا اذه نمضي له برضلاب هدهف هنمث هطعي ل هدنع بحلا راص

 رجأب سانلل عئابلا نأ ليق دق هنإ يعم لاق . ال مأ بحلا بحاصل
 هل اونذأي نأ دعب مهلاومأ نم عاب ام نمث جرخي مل اذإ رجأ ريغب وأ

 ملعيو سلفملا عاب نوكي نأ الإ هيلع نامض الف هيلع اوزجح ل و اهعيبب

 سانلا لاومأ لطمب فرعي نمل وأ عيبلا يف هل نوذأم ريغ دبعل وأ هسالفإ
 دق هنأ يدنعف ءالؤه دحأل عاب اذاف . ةلماعملا يف مهءايشأ مهملظي و

 ناك اذإف هدنع ناك يدنجلا اذه ىنعم فرعأ الو نامضلا هيلع ليق

 اهدحأ ىلع نكي مل اذإو . هريغ مزل ام همزل هوجولا هذه دحأ ىلع

 رئاجلا ناطلسلا نأ يدنع لاقو . هريغل ام مكح هل ناك اههبشي ام وأ

 صصخم ىتح مهماكحأ رهاظ ف دابعلل ملظلاب نوموسوم مهناوعاو

 كلذ هل حصي مكح ف وأ ةنانئمطا ىنعم كلذ نم هيربي ىنعم مهدحأ
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 نمثلا هنم نزتا نإف هل تلاق . ةنانئمطالا ىنعمب الإ مهيف كردي داكي الو

 بحلا ذخأف عنتماف هديزي نأ بلطف عيبلإ ليبس ىلع بحلا هل لاكو

 مكحلا هب تبني عيب عقي ملو هل هنم ةبلغلا ىلع هل اهنزو يتلا مهاردلاو
 اذإف مكحلا يف امأ لاق . رايخلا هذخأ ام نامض هيلع له . ظفللا يف

 امل فلاخم وهف عيبلاب هل نذأ امنإو . تبثي عيب الب هريغ لام هيلا ملس

 عيب ينعم ىلع ناك اذإف ةنانئمطالا يف امأو . يدنع نمضيو هب رمأ

 هل عابملل ملظلا قيرط نم نامض هقحلي ال انعم هريغ لاق فراعتلا

 . اهملسي مل و ةنامأ نم هدي يف ام ذخأ يف هملظ نم ملاظلا تذخأ ام الإ

 . هجولا اذه ىلع نامض هيلع يل نيبي الف اهظفح يف طرفي مل و

 ناك هنأل دمح ييأ نع بسحأ . تاباوجلا ضعب نم : ةلأسم

 لجر ىلا عفد لجر نعو .. يراوحلا يأ نب دمحم نبا هللادبع طخ

 لجر ىلع هعابو نيمألا جرخف نمثلاب هل يتأيو هل هعيبي نأ هرمأو ابح
 هنإ هللا مكحر ملعاف . هايا هركنأو بحلا نمث لجرلا هيلا ملسي مل و

 دقنب هعاب ناك نإو هرمأ يدعت هنأل مرغلا همزل لجأ ىلا هعاب ناك نإ
 ىلع دقنلاب كلاهلا لام نم عاب اذإ يصولا يف رثألا يف تدجو دقف

 تكله وأ ةنيب هذه حصت مل و يرتشملا كله مث هل نزو نكي مل و يقو
 اذه سيلو . مرغلا همزل يفو ريغل عاب ناف مرغ هيلع سيلف . ةنيبلا
 دهشي مل و هعاب نوكي نأ الإ . كلاهلا يصو لام نم دشأب يدنع

 عطقي فورعم نمل هعاب وأ يفو ريغل هعاب وأ مرغلا هيلع نما مل ةنيب هيلع
 . ملعا هللاو سانلا لاومأ
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 اذه يل عب هل لوقي ًابح وأ اعاتم الجر ىطعي لجر : ةلأسم

 هعيبيف . ةئيسنب ال و 7 ل عب هل لقي ل و عاتم ا اذه ل عب وا بحل ١

 عيب نال ةئيسنب هعاب نيح روماملا ىلع نامض ال لاق ةئيسنب روماملا

 . لإ بحأ لوألا لوقلاو نماض هنأ ليق دقو . ةئيسنبو دقنب سانلا
 الو سلفم هنأ ملعي ال وهو . دبع وأ سلفم ىلع ائيش هنم عاب نإف

 . لجرلا لام فلتأ دق هنال دبع وأ سلفم ىلع عاب اذإ نماض وهف دبع

 ائيش هنم عيبيف ائيش هل عيبي الجر يطعي نمع هتلأس و : ةلأسم

 نأ هل لقي مل ناف هل تلق . ةئيسنب هعيبي نأ هرمأ اذإ مرغ هيلع سيل

 ةئيسنب هعيبي نأ هرمأي نأ ال إ كلذ مرع هيلعأ ةئبسنب ال و دقنب هعيبي

 حيسي ش ةئيسنب عيبي نأ هيلع زجح نأ الإ هيلع مرغ ال لاق نم لاقو

 وأ سلفم هنأ ملعي وهو سلفم وأ يبص وأ دبع ىلع عيبي وأ ةئيسنب

 . هفلتأ هنأل كلذ نامض هيلعف هيطعي ال ملظلاب فورعم ىلع
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 عئابلا فلتخا اذإ نمنلا يف

 نمثلا نم كلذ ريغو ةثرولا وأ يرتشملاو

 تيرتشإ ينإ نيدهاش دهشأو ءارش لجر نم ىرتشا لجر نعو
 بلط املف نمثلا مسي مل وأ نمثلا نم اذكو اذكب اذكو اذك نالف نم
 لا عفداف هيلع كتعياب ام ضبقأ مل يرتشملا لاق نمثلا عئابلا

 هيلإ عفد دق هنأ نيدهاش عئابلا ىلع نأ انعم يأرلاف . نمثلا كيطعأو

 . هل عابام

 ىرتشا لجر يف رثألا نم كلذ ىكحو ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 مهرد ةئامسمخ اهنم هل نزوف كلذ حصو مهرد فلأب ًالام لجر نم

 يرتشملا ىلع ايقاب دهشأ ةافولا عئابلا ترضح املف لاملا هيلإ ملسو

 دقف .. ىفوأ دق هنأ يرتشملا لاقو . لاملا كلذ نم مهرد ةئامسمخ

 ةنيبلا مهيلعو نوعدم ةثرولا نأ رثألا يف ام ىنعم ىلع كلذ يف فلتخا

 لوق لوقلا نأ ليق هنأ يدنعو ديعس وبأ لاق . يرتشملا لوق لوقلاو
 اهنم هافوأ دق هنأ حصي مل و مهرد فلأ عئابلل هيلع حص دق هنأل ةثرولا

 نأ بهذي لوألا لوقلا اذه بحاص نأ يدنعو . مهرد ةئامسمخ الإ

 مل اذإو . هبر نود هزاح دقو لاملا يف دياز راص هنال هلوق لوقلا

 لجرلا يف اولاق امك اعم نمثلا ضبقب الإ هيلإ هميلست عئابلا ىلع بجي نكي
 ايعدم ناكو لجاعلا اهافوأ دق هنأ هلوق لوقلا ناك هتجوزب لخد اذإ
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 وهو لجاعلا يف اضيأ ع دم هزأ ليق دقو . لح ل هنأل لجالا يف

 . لوقلا رثكأ

 لوقي لجر يف لوقت امو تلق . ديعس يبأ باوج نمو : ةلاسم
 قحلاف رثكأ وأ لقأ وأ مهردب الإ اذكو اذك نالف نم يل رتشا لجرل

 نمنلا ملسيو هل يرتشي نأ رمأ يذلاو هنم يرتشي د نأ هرمأ نمل بجاو

 هنم هل يرتشي نأ هرمأ يذلا ىلا نمثلا ملسي وأ هل ىرتشا نم ىلإ

 نأ هرمأ اذإ هنا يعمف . نمثلا عفدي نأ . هبلعأ بجي امهيا ىلاف تلق

 هرمأ اذإ نالفل نماض وهف نالف نم هل ىرتشاف نالف نم هل يرتشي

 . هنم يرتشملل نماضتم ناك نالف نم دحي ملو . هنم هل يرتشي نأ
 . عئابلل هيلع نامض الو

 ةرشعب ءارش لجر نم ىرتشا لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ةسمخ يل تعفد هئابلا لاقف . دساف ءارش وه اذإو هيف رظن هنأ مث مهارد

 ةرشع كيلإ تعفد رخالا لاقو . ىتعلس لع درو اهذخف مهارد

 هنأل عئابلا يدنع وهو نماضلا لوق لوقلا نأ جرخي نا يعمف . مهرد

. قحلا هبجوي ام قح ىلع هنيمي دارأ نإ هنيمي عم امهنم نماضلا وه



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 هلمح عئابلا ىلع يرتشملا طرش اذإ عيبلا يف ِ

 نمثلا نم هب عاب ام ذخا يفو طورشلا نم هريغ وا

 عئابلا نأ ىلع فورعم نمثب ةعلس عيب ىلع اقفتا نيلجر نعو
 طرشلاو عيبلا اذه تبثي له فورعم عضوم ىلا يرتشملا ىلا اهلصوي

 افورعم هيلا لمحي يذلا عضوملا ناك اذإ فالتخا هيف جرخي هنأ يعم لاق

 . طرشلا عضومل ضقتنم هنإ لوقلا ضعب يفف يرتشملاو عئابلا هفرعي
 . تباث وهو فورعم ءيش ىلع ةرجالا عيبو ةرجأ هنا لوقلا ضعب يفو

 الجر نأ ول لاقو . طرشلا لطبيو عيبلا تبثي لوقلا ضعب يف لعلو
 امهو يكزإ لا هل هلمحي نأ عئابلا ىلع يرتشملا طرش و ابح لجرل عاب

 ًاصقتنم هاري اضعبو ءابرلا نم اذه ىري اضعب نأ يعمف . ًاعيمج اهنافرعي

 لجر نم ىرتشا لجرف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع عبب يف ناطرش امهنأل
 . ًادساف اذه نوكي له ًابح ءيشلا نمث هنم ذخأي هنأ ىلع ائيش رخآ
 اضعب نأ يعمف تبثي ساسأ ناك وأ ةدقعلا دنع طرشلا ناك نإ لاق

 هنأ لوقي ضعبو عيبلا دسفي اذه ىلعف . سسأ ام ىلع عيبلا نأ لوقي

 يعمو . ضقتنا اضقانتو رعسلا ىلع اقفتي مل نإو مت امماتت ناف ضقتنم

 تباث عيبلاف عيبلا ةدقع دنع نكي مل اذإ طرشلا نأ لوقي اضعب نأ

 هنم يرتشي نأ ىلع ةدقعلا دنع اطراشت ناف تلق . لطاب طرشلاو

 وأرب بح نم ازيفق هنمث نم ذخأي نأ ىلع مهارد ةرشعب ءيشلا اذه
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 وه مك بحلا زيفقل هل مسي مل و مهارد كيطعأ هلوقك نوكي له ةرد
 تلق . بحلا رعاستي ملام ءاوس هنأ يعم اذكه لاق ًابح ذخأي ام ىلع
 اذه نوكي ام اذكو اذكب بح زيفق ينم ذخأي نأ ىلع هل لاق نإف هل

 هنولعجيو مهدنع دشأ اذه نأ يعم لاق . ةدقعلا دنع ناك اذإ عيبلا

 نأ يعم لاق . هيف فلتخي اذه نأ كدنعف هل تلق . ابرلا نم ًادساف
 لوقيو . هلك فورعم هنأل تباث عيبلاو طرشلا اذه نأ لوقي اضعب

 . ضقتنم هنأ لوقي ضعبو . مهطورش ىلع نوملسملا

 لجر يف تركذو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : : ةلأسم

 وأ أنار وش نمثلا نم ذخ اي نأ هل زوجي له . بحب ةباد لجرل عاب

 . كلذ زوجي ال لاق نم لاق دقف . ضورعلا نم ائيش وأ ابوث را ةضف
 هزأ ليق دقو لاق هريغ نمو . اضورع ذخ ي الو ا الإ ذخ أي الو

 فلسلا ةلزنمب عيبلا كلذ نوكيف ىمسم لجأ ىلإ عيبلا نوكي نأ الإ زئاج

 . هلام سأر وأ بحلا الإ ذخأي الو

 يدؤي هيلع طرشو ًالنن وأ اضرأ رخال عاب لجر نعو : ةلأسم

 طرشلا اذه نأ ىعم لاق . عيبلا تبثي له اذك و اذك جارخلا يف

 . طرشلاو عيبلا لطم ي ضعبف . هيف فلتخي عيبلا ةدقع دنع ناك اذإ

 اهلطبي ضعب اهلك ةلطابل طورشلا كلذكو . طرشلا لطبي ضعبو
 نإف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع عيبلاو يه اهلطبي ضعبو . عيبلا تبثيو
 لاق . ءاوس نوكي له ةدقعلا دنع نكي مل و عيبلا لبق طرشلا ناك

 ال يذلاو . هدنع ءاوس وهف تسسا ام ىلع عيبلا لعجي يذلا يعم
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 ح

 ائيش ساسألا ىري الو ةدقعلا دنع تناك اذإ الإ ةتباث طورشلا ىرن

 رمأ لطاب وه ذا جارخلا طرش لطبي امنإف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع

 قيرط نم وه ملظلا جارخ ناك اذإ هنإ يعم لاق ةلهجلا قيرط نم وه

 هيلع طرش ناف هل ليق . هلوق ىنعم ىلع لطابلا طرش زوجي الو لطابلا
 نينسلا هل دحي مل و مهارد ةرشع ةنس لك يف هيلا يدؤي نأ ةدقعلا دنع

 سيل ةلاهجلا قيرط نم هضقنو لوهجم طرش اذه نأ يعم لاق . يه مك

 ىلع نيملسملا نأ لوقي نم لوق ىلعف هل تلق . لطابلا قيرط نم
 ملعأ ال لاق . ةدساف نكت مل اذإ ةلوهجملا طورشلا تبنت ىله مهطورش

 لوقي ضعب ةفورعملا طورشلا يف كلذ امنإو . انباحصأ لوق يف كلذ
 لوقي ضعبو . طرشلا هيف ناك اذإ عيبلا زوجي ال هنأل ةضقتنم اهنأ

 . هلوق ىنعم ىلع مهطورش ىلع نوملسملا

 .هللا همحر هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا باوج نمو : ةلاسم

 اضيأ ةرخسلاو ناطلس لبق نم ريثك جارخ هيلعو لام هعم لجر نعو
 رايخلا عيبب هلام فصن هيلع عيبي نأ الجر هيلع لواقف ناطلسلا لبق نم
 بهذ لاقثم ةئام ىوسي لاملاو . يرصم بهذ يلاقثمب عطقلا عيب وأ

 نم لاملا اذه يرتعي ام جارخلا فصن هيلع نوكيو رثكأ وأ لقأ وأ
 لاملا مايق ينعأ مايقلا فصن ًاضيأ هيلعو هلك جارخلا هيلع وأ جارخلا

 يذلا جارخلا لجأ نم . رادقملا اذه هعاب اميأ لجرلاو هريغو دامس نم

 نإ عطقلا عيب وأ رايخلا عيبو يرتشملل لحيو عيبلا كلذ زوجيأ هيلع
 لواق يرتشملا ناك نإ تيأرأ . ناطلسلا لبق نم يذلا جارخلا ملس
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 وأ ملسي ملو هلك جارخلا هنع اوقلطأف ناطلسلا مدخ وأ ناطلسلا

 ةمماتملا دنع زوجيو كلذ هل لحي له ضعبلا ملسو هفصن هنع نوقلطي

 مايقلا فصن ملسم هنأ لجأ نم هل كلذ زوجي له مأ لاملا مايق ملس نا
 لجأ نم كلذ يرتشملل زئاج لالح عيب اذهف . باوجلا . لاملا يف

 . طرش كلذ امنإو لاملا ةميق نم جارخلا كلذ سيلو عيبلا ةقفص

 كلذو ىوسي تفصو ام ىلع لاملا ناك نإو . مهطورش ىلع نوملسملاو

 اذه نأو هصخر دقو . ريثكلا جارخلا نم ةمالسلا نمز يف ىوسي
 . ملعأ هللاو ةمماتملا دنع مات وهف لوهجم طرشلا

 لاملا فصن لجرلا اذه ذخأ نإ كلذكو ًاضيأ هنعو : ةلأسم

 اذه نوكيأ مدقت ام طرشلا نم هيلعو عطق عيب الو رايخ الو عيب ريغب
 نا اذه اقرف امهنيب نأ يل ناب اميف . باوجلا . قرف امهنيب مأ ءاوس

 هلثم هل هيلعف لسي مل نإو . ملس امب كلذ هل لح تركذ ام ملس
 نإو . هيلا هميلست هيلعو هب هدعقأ هناك اذه لاملا بحاصل هملسي نأ

 . ملعأ هللاو جارخلا يوذ ىلا ملسي م

 لاقف هل هعيبي ائيش رخآ ىلع ضرع لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 وأ اح كنم ذخا انأ عئابلا هل لاق . مهارد يعم سيل عئابلل يرتشملا

 نوكي له هنم ىرتشا كلذك هل لاق املف . ضورعلا نم هريغ وأ رمت

 لوقي اضعب نأ يعمف اذه ىلع امهطرش ناك اذإ هنأ لاق . ًاضقتنم اذه

 ضقتنم هنا لوقي ضعبو . ضقتنا اضقانت ناو عيبلا مت مت ءيش ىلع امماتت نأ

 امهضعبل كلذ يف اضرع امه امنا ناك ناو لاق عيبلا يف طرشلا توبنل
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 ماقم يدنع ضيوعتلا انعم موقي الف طرش كلانه نكي مل و ضعب
 نأ عئابلا نم اذه يف طرشلا ناك امهدحأ يأ نمف هل تلق . طورشلا

 وهف كلذك هيطعي هنأ يرتشملا نم وأ ضورعلاو رمتلاو بحلا ذخأي
 . اوس امهأ يدنع اذكه لاق . ءاوس

 ىلعف اقرتفي مل ام رايخلاب ناعئابلا كفع يبنلا نع ليقو : ةلأسم

 عيبلا ةبجاو دعب طرش لكو لوقلاب وه امنإ قارتفالا نأ لوقي نم لوق
 طرشلا ناك اذإ هنأ يعم لاق . ةحيحص ةبجاولا نوكتو الطاب نوكي

 . هلطبأ هلطبي طرشلا ناك نإو . ةحلصأ هحلصي ناك نإ

 دهشأ م الام لجرل عاب لجر يف يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 نكي مل و نمثلا هنم تيفوتسا دقو مهرد ةئامب يلام انالف تعياب دق ينأ

 سيل يرتشملا لاق نمنلا عئابلا بلط املف . نمثلا هيلا عفد يرتشملا

 ام ىلعف. نمثلا ينم تيفوتسا دق كنأ تدهشأ دقو ءيش لع كل

 ىفوتسا دق هنأ مهدهشأ عئابلا نأ ةنيب يرتشملا عم ناك ناف تفصو

 نمت هافوأ دقل هللاب نيملا هيلع لاق . هللاب نيملا عئابلا بلطف نمثلا هنم

 ةنيب يرتشملا عم نكي مل ناف . ءيش نمت نم هل هيلع امو لاملا اذه

 . ءافولاب ةنيبلا يرتشملا ىلعو عئابلا لوق لوقلا ناك

 نم اذكب لقي مل و ةعلس نالف نم ىرتشإ هنإ رقأ نمو : ةلأسم
 عئابلا رضحي ىتح هيلع ءيش ال هناف . ءيش يلع هل سيل لاق مث نمثلا

 عفدلاب ةنيبب رضحي نأ الإ نمثلا نم اذكو اذك هيلع هل نأب ةنيبب
 . ملعأ هللاو
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 عاب لجر يف . خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 اذهف . تومي نأ ىلإ هل لخنلا ةلك ام نأ يرتشملا ىلع طرتشأو هل الخن

 يف يرتشملا هتبثا نإف تلق . ملعأ هللاو امهنيب امماتتي ال فيعض تيب

 تام اذإ بحاف ضقنلا هدعب نم هثراو بلط مث . تام ىتح ةيانج

 باتك ىلا عجر . ضقن هثراول نوكي ال كلذ ىلع يرتشملاو عئابلا
 . عرشلا نايب
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 نورشعلاو سماخلا بابلا
 هلمج طرشو ع ويبملا ءيشلا لامح ف

 ىمسم نمثب اماعط ىرتشا لجر نعو . رفعج نب عماج نمو
 الإ كلذ هركأ ملعلا لهأ ضعب لاقف ةرصبلا ىلإ هنالمح عئابلا ىلعو

 . اذكو اذك ءاركلا وأ اذكو اذك نمثلا يرتشملا لوقي نأ

 اماعط لجر نم ىرتشا لجر نع يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 هلمحي هطرش عئابلا ىلع هلف ةرصبلا ىلا هل هلمحي نأ عئابلا ىلع طرشو

 عيب كلذ ليق دقو لاق هريغ نمو . اهيف رظن ١ و هسفن ىلع ط رش ك هل

 . عيبل ا تبثيو طرشلا ضقتني لاق نم ل اقو . نيطرش هيف نال زوج ال

 نأ ىلع ب ونل ا هعيبي نأ وهو عيب يف ن اطرش هرك هنم : ةلأسم

 هلمح نأ ىلع م اعطل ١ هعيبي وأ كل ذ وحن وأ اصيمق وأ ء ابق هل هعطقي

 . اذكو اذك عضوم ىلا هل

 الياقت مث رمت نم ًابارج لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 لمحيو عيب ةلاقالا نأ ليق دقف باوجلا يرتشملا ضبق نأ دعب عيبلا يف

 عيبلا ناك نإ تلقو . هسفنل بارجلا لمحي نأ لوألا عئابلا ىلع كلذ

 نمو . هدري بارجلا لمح دق يذلا نوكي نأ كلذ ىلا بحأف ًادساف

 . ءاش ثيح هلمح عئابلا ىلعف عئابلا يأرب هلمح اذإ ليقو دقو لاق هريغ

 ادساف عيبلا ناك هنم هلمح ثيح عئابلا ىلا هدر هيلعف هيأرب هلمح ناك نإو

 . ةيناث ةعيب ةلاقإلا نأل لاق امكف ةلاقإلا امأو . ًاضقتنم وأ
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 ىلعو ىمسم نمثب اماعط لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 اذكو اذك نمثلا لوقي نأ الإ اذه هركأ لاق . ةرصبلا ىلإ هنالمح عئابلا

 . هماعط سبحي هلعل يردأ ال ينأل اذكو اذك ءارك و

 نذأ نإ لاقف . هنم دري بيعب هدر دارأف ارمت هعياب اذإو : ةلأسم

 ناك هيأرب يرتشملا هلمح نإو ., هذخأي جرخي هيلع ناك هلمحي نأ هل
 . ملعا هللاو هدر هيلع

 بارج لجرل عاب لجر نع هتلأسو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 لاق . كلذ هل له ةيرق ىلإ هلمح دارأو دلبلا لهأ نم يرتشملاو رمت

 ىلإ هلمحف هل نذأ نإف هل تلق . عئابلا يأرب الإ رملا لمح هل سيل

 عئابلا ىلا هدر هيلع نوكيف هل تلق . عئابلا ىلع يرتشملا ضقن م هتيرق

 لاق . هعضوم يف هكرتب هل نذاي مل و هبلطي مل وأ عئابلا كلذ بلط نإ

 نم هلمح ناف هل تلق . هدر هيلع نكي مل عئابلا نذأب هلمح ناك اذإ

 هدرو هلمح ءارك هيلع ىرتأ دلبلا لهأ نم يرتشملاو عئابلا نذإ ريغ
 نم يرتشملا ناك نإ تيأرأ تلق . يدنع اذكه معن لاق . عئابلا ىلا

 عئابلا نذإ ريغ نم رمتلا لمحف ىرقلا ىلا لمحلل نورتشي نيذلا ءابرغلا

 . هدرو رمتلا لمح ءارك يرتشملا ىلع ىرتأ عيبلا اضقن مث ةيرقلا ىلإ
 نم هنأل هدر ءارك هيلع سيلو هلمح ءارك هيلع نأ ىل نيبي يذلا لاق

 ىلإ عئابلا يأرب هلمح نإف هل تلق . لمحلل هيرتشي امنإ هنأ فراعتملا

 ىرتأ عيبلا اضقنف هطرتشا الو عئابلا هفرعي مل دلب ىلإ وأ ةفورعم ةيرق

 هعضوم يف عئابلل وهو هدر هيلع سيلو معن لاق . يرتشملا ىلع رمتلا لمح
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 تباث هريغ .وه امم هل عابام لمح يرتشملا عنمي نأ عئابلل لاقو كلذ

 ينعأ هيف وه يذلا دلبلا نم عيبلا ضقن امهادحأل وأ امهلو امهيلع عيبلا

 . ةعجرلا هيف امهدحأل و هلام هلمح يف ررضلا هيلع لخدي هزأل عئابلا

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 مل نإ هنأ ىلع مهرد ةئامب اروث لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 عئابلل يرتشملا ىلعو عئابلل رونلاف رهشأ ةسمخ ىلإ مهرد ةئاملا هطعي

 فلتخم عيبلا اذه لاقف . رهشألا كلت يف روثلا ةرجأ بح ةبرجأ ةرشع

 هاطعأ ناف لجألا ىلا طرشلا اذه تباث مات وه لاق نم لاقف . هيف

 . عيبلا لطبي طرشلا اذه نإ لاق نم لاقو . عيبلا خسفنا الاو كلذ ىلا

 . ةرجالا تبثي طرشلا تبثي يذلا لاق . ةرجألا يف لوقت امف هل تلق

 ةرجألا يرتشملا ىلعو عئابلل روثلاف اذكو اذك تقو ىلا هطعي مل نإف
 ةرجالا تبثي الف عيبلا ضقنيو طرشلا تبثي ال يذلاو . ةامسملا

 ةرجألاو ضقتنم عيبلاو هروث لثم ةرجأ يرتشملا ىلع عئابلل نوكيو
 هعاب نإ لوقت امف هل تلق . هلثم ةرجأ الإ لوقلا اذه ىلع هضقتنم

 هنكمي ن وأ مهاردلا هطعي م نا هنأ ىلع لجأ ريغ ىلا وأ لجأ ىلا

 . عيبلا كلذ زوجي له اضورع وأ اماعط كلذب هاطعأ مهاردلا

 . عاب لجر يف لوقت امف هل تلقو . دساف اذهو عيبلا اذه زوجنال

 لجر هعيابي غئاص وأ غابص وأ جاسن لثم هنمثب هلمعتسي هنأ ىلع ًاعيب
 . زوجي ال دساف عيب اذه لاقف اهنمثب هل لمعي هنأ ىلع ةعلس

 مكئرش دنع اضورع اوط رتشت ة نأ مكل .زوجع له تلقو : ةلأ اسم
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 مكنيب طرشلا ناك اذإف . بايثلاو لاملا ك دنع ضورعلا نإ تلقو بحلل

 ىرأ يناف مهاردب بايثو الام مه وطعي نأ ىلع بحلا ىلع ةعيابملا دنع

 يبنلا نع يهنلا ءاج دقو . دحاو عيب يف نيطرش ىرأ الو . ًادساف اذه
 . دحاو عيب يف ناطرش زوجي ال هنأ ه

 . ةعفنم رج ضرق هرك هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 تيرتشإ نإ هيلع طرتشاو عيب لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 طرش اذه لاق . كلذ دعب نم هارتشاف كنود يل وهف نالف لام تنأ

 هيلع دري لهف تلق . ال مأ هي رتشيأ يرديال ام طرش هزأل زوجي ال

 . ال لاق . هطرش لطب اذإ هنم عاب يذلا هلام

 لجر نعو . دمحم نب هللادبع دمحم يبأ باوج نمو : : ةلأسم

 يدنع نم ذخأت تنك نإ يرتشملل لاقف ةباد لجر نم يرتشي نأ دارأ

 لوقي نأ الإ هزاجأف اذه لثم نع يراوحلا ابأ تلأس دقف اهتذخأ بحلا

 . دساف عيب انعم اذهف كلذ ىلع اقفتاو بحلل فورعم رعسب هل

 بح لجرل هيلع لجر نعو . نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اقفتاو لخنلا ىلع افقو مم ءانط ةلخن بحلاب كيطعأ لاقف بح هنكمي مل و

 بحلا نكي مل اذإ كلذ زوجي له هيلع يذلاب ءانطلا .ىلع امهتعاس نم

 اماو . ةلخنلا بحاصل بحلا ليك نم دبالف تفصؤ ام ىلعف . ًافلس

 نإو هللادبع وبأ لاق كلذ زوجي ال لاق نم لاق دقف هيلع امب هعفاري نأ

 ةلخنلا بحاصل بحلا هل يذلا هل ليكيو ةلخنلا هنم ذخأي نأ دارأ

 مث بحلا نم هيلع يذلا ةلخنلا بحاص ضبق اذاف . امهنيب طرش الب
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 نأ ط ,ث ريغ :رم هايا هاضق داع بحلا هيضقي دوعي نأ ئللذ دعب دارأ

 نم بحلا اذه نوكي نأ الإ هدسفي امهنيب طرشلا ناف هيضقي و هينطي

 هعفاريو تنأ تفصو اك هينطي نأ زئاج هنأ لاق نم لاق دقف ضرق لبق

 هللادبع وبأ لاق ام ىلع ةصاخ ضرقلا يف كلذو بحلا ليك ريغ نم
 ضرقلا يف كلذ زوجي هنإ اذه يف هللا ءاش نإ انلوق وهو هللا هظفح

 مهفاف ءانطلا عم بحلا لاكي ىتحف نويدلا نم هريغ يف امأو . ةصاخ

 نم هلامب ذخاي نأ زوجي هنأ لاق نم لاق دقو لاق هريغ نمو . كلذ

 لجأ ىلا وأ عيبلا وأ فلسلا نم الإ هريغو ءانطلا نم اضورع ضورعلا
 كلذ رج امو تحسلا نم ناك امو ابرلا نم ناك ام وأ تاراجالا وأ

 ةصصاقم هيف نوكي الو هقح الا هب ذخأي نأ زوجي الف باوبألا هذه نم
 ىلع ذخأ امو . ةلاحلا ع ويبلاو ضورعلا نم كلذ رئاس امأو . هريغب

 لجأ ىلا نكي مل اذإ ابرلا ريغ ةضقتنملا ع ويبلا وأ ةلادلاب تانامضلا دح

 ًاضورع هب ذخأي اذه لكف ضرقلا هجو ىلع تفلت اذإ تانامألا وأ

 هتميق هب ذخ ايو ضورعلاو مهاردلا نم هل هيلع امم هب صصاقيو ضورعب
 . باوصلاب ملعأ هللاو هيلع اقفتا ام ىلع اضورعو ريناندو مهارد

 لجر نم عاب لجر نعو .. هللادبع يبأ نع دجوي امم : ةلأسم

 نوكي نأ الإ ًاضقتنم عيبلا ىرأ ينإف . اهحكني ال نأ ىلع ةيراج
 لاقو . طرشلا لطبو عيبلا تبث اهيطو اذاف ةيراجلا يطو دق يرتشملا

 لوقلاو . اهايإ هيطو لبق نم لطاب طرشلاو تباث عيبلا نأ نورخآ
 . ذخان هبو انيلإ بحأ لوألا
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 ال نأ ىلع ًالام وأ امالغ لجر نم عاب لجر نعو : ةلأسم
 لاقو لطاب طرشلاو زئاج عيبلا نأ لاق نم لاق دقف . دحأ نم هعيبي

 . ذخأن هبو ضقتنم ميبلا نأ نورخآ

 ال نأ ىلع هلام نم ةعطق لجر نم عاب لجر نعو : ةلأسم
 . ل 1 او مالغلا ء ارش ف ل وقل ١ لثم اهيف لوقل اف . دحأل هنم اهيف هيطعي

 تركذو هللا همحر نسحلا يبأ باوج هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 اذه كيلع بسحأ هل لوقيف بح نم ًايرج الجر يطعي لجر يف

 لضف نم ناك امف هعيبتو هزبختو عابي اك اذكو اذكو اذكب يرجلا
 كلذ زوجي الف . ةفصلا هذه ىلع زوجي له كنيبو ىنيب وهف كلذ دعب
 نإ تيأرأ تلقو . هدسفي طرشلا نأل طرشب عيبلا باسح ىلع انعم

 نوكي ام طرشلا اذه ىلع هعابو بحلا اذه زبخ دقو ًادساف طرشلا ناك
 اذه نم ةبوتلاف هلمع اذه ناك نم ةبوت ام تلق عيبلا بحاص ىلع هل

 بحلا بحاص ذخأ امو هبحاص ىلع هنيعب بحلا در هلعل هنيعب هدري نأ

 يذلل نوكيف كلذ يف ناددرتي هيلع در زبخلا بحاص نم مهاردلا نم

 بحاصل نوكيو زبخلا نمث نم حبرلا نم بحلا بحاص ىطعأ ام زبخ
 . باوصلاب ملعأ هللاو هبح بحلا

 رخآ دلب لهأ نم يرتشملاو ةباد لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 ينعأ ىتح هلحم ىلا يقحب ينيتأت مل نإ كنأ يرتشملا ىلع عئابلا طرتشاف

 اطرش هارت له يقح يفوتسا ىتح يتقفنو يفارك كيلع نياف كيلا
 ةقفن الو يرتشملا ىلع ءارك الو طرشلا اذه تبثي ال مشاه لاق . اتباث
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 . حبسم ل اق كل ذكو . عن ةابلل

 يرتشملا ىلع طرشو ةلخن لجر ىلع عاب لجر نع لئسو : ةلأسم
 ةلخنلا نأ ةثرولا تجتحا تاماملف تومي ىتح هتايح اهلكأي نأ

 يرتشملل نوكيو تباث اعيب اذه نوكي له اهنمثب عئابلل اورقأو مهبحاصل
 يعمو . ضقتنم عيبلاو لوهجم طرش اذه نأ يعم لاق . ال مأ هتلخن

 . امارح وه سيل الالح اطرش ناك اذإ تباث هنأ ليق دق هنأ

 لجر نعو . هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اقفتا فورعم نمثب ةباد وأ اضرأ وأ الخن وأ الام لجرل عاب

 ىإ نمثلا تملس نإ يرتشملا ىلع عئابلا طرشو امهنيب هيلع
 امهدحأ دارأ م . يدنع كل عيب الو يلام لاملاف الإو ةدملا هذه

 نم لاق دقف تفصو ام ىلعف . كلذ هل نوكيأ لجألا لبق ةعجرلا
 تناك عيبلا اذه يف ةعجرلا بلط امهيأو ضقتنم عيبلا اذه نأ لاق

 لاقو . نمثلا ضبقي ملام لجألا دعبو لجألا لبق هل ةعجرلا .

 الإو لجألا كلذ ىلإ نمثلاب ىتأ نإف لجألا كلذ ىلا مات عيبلا لاق نم
 تأي مل و لجألا ءاج اذاف . لوقلا اذه ىلع تباث طرشلا و هل عيب الف
 ذخأ نإو زئاج عيبلاف امماتتي نأ الإ عئابلا هبحاص ىلإ عجار لاملاف نمثلاب

 . باوصلاب ملعأ هللاو نيملسملا لوق نم امهالكف لوألا لوقلاب

 لجأ ىلإ ةحراط مهاردب ًاعيب هتعب لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هداقن يدنع نكلو ةحراط يدنع سيل لاق . هتيضاقت املف تلحف

 كيطعاف هداقن ىلإ تددر كمارد لثم تلمك اذإ ىتح ينم اهذخف
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 تلح ام دعب هنع تعفدنا دق كارأ ًاسأب كلذب يردأ ام لاق . ةحراط
 هذه ىنضرقأ نأ ىلع هنع ترح ام تلق . لضفلا نم تنأ بيصت ام و

 كحنمأ الو كضرقأ ال هللاو لاق هنأ ولو . كلذب سأبال لاق . هداقنلا
 . سأب كلذب نكي مل بسحأو يدنع تعفدنا كنإ

 ىرتشا لجر نع لجو زع هللا همحر خيشلا تلأسو : ةلأسم
 رضحي مل و الالح فصنلاو أحاحص اهنم فصنلا مهارد ةرشعب ًابوث
 دحأ عئابلا ىلإ عفدي نأ بوثلا يرتشملا دارأو ةلع الا مهارد يرتشملا

 له عئابلا كلذب يضرو بوثلا نمث نم همزلي ام نع هلع امهرد رشع

 نم مهاردلا ضبق امل يرتشملل عئابلا لاق ولو ةغصلا ىلع اذه زوجي
 ةرشعلاب مهاردلا هذه تلبق دق لاق وأ كيلع امم كتاربأ دق يرتشملاو

 همزلي امم هبحاص امهنم دحاو لك أربأو كلذ ىلع اقفتاو . يل كيلع يتلا

 لاق . هبحاصل همزلي امم امهنم دحاو لك اربيو ازئاج اذه نوكي له

 دقنب ىرتشا امنإو ةلغلا هذه الإ مهاردلا نم يرتشملا دنع نكي مل اذإ

 فرصلا يف حاحصلا عقي ام بسح لالح فصنلاو حاحص فصنلا

 افرعو فرصلا ىلع اقفتاو ةلعلا هذه نم فرصلا يف لالحلل عقي امو

 نم كلذ غلبم فرعو لالحلل عقي امو ةلغلا نم حاحصلل عقي ام

 اذكب مهاردلا هذه كتضرقا دق لاق فرصلا ىلع اقفتا اذإف . ةلعلا

 لاق ينإو . لالحلا نم امهرد اذكو اذكو حاحصلا نم امهرد اذكو

 كلذ زاج لالح وأ حاحص نم كل يلع امف مهاردلا هذه كتض رفأ

 باسح ىلع ةلغلا نم لالحلل عقي امو حاحصلل عقي ام اناك اذإ

 بوثلا كلذ نمثب مهاردلا هذه بوثلل يرتشملا لاق ناف . فرصلا

 فصنلاو حاحص فصنلا بوثلا نمت ناكو كدنع نم هتيرتشا يذلا
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 له فرص ىلع اقفتا الو افرص ابسحي مل وأ اذكه هل لاقف . لالح
 اقفتا الو فرصلا ايمسي مل امهنال ازئاج اذه ىرأ ال لاق . اذه زوجي

 دقنلا نم هارتشا ام ىلع بوثلا نمث يرتشملا دنع نكي مل نراف . هيلع

 . بوثلا نمث نم هل هيلع ام عئابلا يفوي نأ هيلع ناك الاو عئابلا هلاقأ ناف

 نم هيلع اقفت ام وهف مهاردلا ىلع كلذ دعب اقفتا مثو عئابلا هلاقأ ناف

 . دقنلا

 ةيراج لجر نم عاب لجر نعو . يروحلا يبأ نعو : ةلاسم
 لطاب طرشلاو تباث عيبلاف تفصو ام ىلعف اهأطي ال نأ هيلع طرتشاو

 . اهارتشا اذإ اهأطي نأ هلو

 هجارخ هيلع طرشو لجر لام رتشم لجر نعو : ةلأسم
 عئابلا بذعيو . هركنيف هطرشب هبلاطيو لاملا كلذ جارخب عئابلا بلاطي و

 همزلي له تلق . هيلع عاب ام جارخ ىلع ناطلسلا نم هوركملا هقحليو
 ةقفص عم جارخلا هيلع طرش اذإ هنإ يعم لاق . ءيش يرتشملا ينعي

 ناف . لطابلا طرش هيف نال اضقتنم عيبلا ناك ةفصلا هذه ىلع عيبلا

 كلذف هيلع ناحلطصي ام ىلع امماتت ناو كلذ هل ناك عيبلاب هيلع عجر

 مهضعب ىلع نيملسملا نيب ررض هيف بجي ال امب ءافولا الا يغبني الو امهيلأ

 يضاقلا ىلإ يرتشملا ىلع عئابلا عفد اذإو تلق . ضعب مهضعبلو ضعب
 له يرتشملا هب هل رقأو هيلع هطرش دق هنأ ىعداو . هعاب دق ام جارخ

 همزلي له كلذ هركنأ نإو ىرتشا ام ىلع هيلإ جارخلا عفد يرتشملا مزلي
 . هيف لوقلا ىضم دقف جارخلا طرش إلا عدي مل نإ هنأ يعمف . نيملا

 . هيلع تبثي ام هيلع ناك تباث طرش قح كلذ يف هيلع تبث ناو

٢٢٠



 كلام ذخو نمثلا ىلع در كيلع عجرأ انأ لاقو طرشلاب رقأ نإ تلق

 لهو تلقو . كلذ يف لوقلا ىضم دق هنإ يعمف لاق . كلذ همزلي له

 الإ هيف وأ هلبقوأ عيبلا دعب ناك اذإ عيبلا ضقني جارخلا طرش نوكي

 امهدحأ هضقن اذإ ضقتني له جارخلا طرش هعاطقناو همامت ىنعم نأ
 . لوقلا ىضم دقف جارخلا طرش ىلع الإ عيبلا مامت نكي مل اذإ هنإ يعمف

 دقو عيبلا ضقتني ناك نإو تلقو . يدنع اميف عيبلا ضقتني هنإ ليقو

 يرتشملا اهب رماف ةلغ داصح برق دق وأ هنم لمعتساو يرتشملا هرمع
 دق هنإ يعمف . ةيضاملا ةلغلا نوكت نمل وأ ةلغلا كلت نكت مل اهرمعو

 هؤانع يرتشملل نأ ليقو نامضلاب يرتشملل اهنأ اذه لثم يف ليق

 لوقلاو . ىضم اميف لوألا لوقلا ينبجعيو . عئابلل يتابلاو هصرغو
 لهف تلقو . عيبلا يف ضبقلا نيح نمثلا نم لاملا يف كردأ اميف يناغلا

 ىري يذلا نأ يعمف . لاملا كلذ يف يرتشملا همرغ اميف عئابلا مزلي

 . هلام فلتأ يذلا وهو نامضلاب ةلغلا نأل ًامرغ هل ىري ال ةلغلا هل

 كلذ ىيف ةرمثلاو . يدنع هبشيف عئابلا ةرمثلاف هءانع هل ىري يذلاو

 ناك اذإو . هيلع ضوقنملا وه ناك اذإ مرغ اميف همزع هل نوكي نأ

 وأ هضقن ءاوس ليق دق هنإ ىعمو . هيلع مرغ ال ليق دقف ضقانلا وه
 . كلذ ىنعم ىلع فالتخالا يف لوقلا ىضم دقو . هيلع ضقن

 المع هل لمعي نأ ىلع ائيش عناص لجرل عاب لجرو : ةلأسم
 وأ ضقنلا لبق نم كلذ نوكيأ ًادساف ناك نإو . عيبلا اذه نوكي ام
 اذهف . هتميق وأ هئيش لثم هل نوكي ام افلتخا نإو . رجحلا لبق نم

 يذلا هئيش هل ناك اضقانت ناو كلذ رجح يل نبي مل امماتت ناو ضقتنم
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 هللاو عيبلا دقعب الصوم ءانثتسالا ناك اذإ لثم هل ناك نإ هلثم وأ هعاب
 . ملعأ

 امهرد اذكو اذكب الام الجر ىنطأ لجر نع تلأسو : ةلأسم
 نينس ثالث امهرد اذكو اذكب ًاجارخ ةنس لك يدؤي نأ هيلع طرشو
 ام هعم يطعي نأ ينإ مث كلذ ىلع هانطأو كلذ لبقف نينس عبرأ وأ

 اذه نآل كلذ همزلي ال لاق . ال مأ كلذ همزليأ جارخلا نم هيلع طرش

 ةعارز اعرز نإ كلذكو . زوجي ال قحلا يف لطابلا طرشلاو لطاب طرش
 وهف ةعارزلا هذه ىلع ناطلسلا انمزلأ ام نأ ضعب امهضعب ىلع اطرش و
 هجرخ ءيش نيكيرشلا ذخأ ناطلسلا بلط مث معن لاقف . كيلعو لع

 له يبأف هعم يطعي نأ ةكيرش ىلا بلطف امهنيب يتلا ةعارزلا كلت ىلع
 . ملعا هللاو همزلي لاق نم لاقو . همزلي ال لاق نم لاقف . كلذ همزلي

 يرتشملا ىلع طرتشيو هتيب عيبي نميف هللا كمحر لوقت ام : ةلأسم
 اطرش اذه ناك عيبلا ةدقع عم طرشلا ناك اذإ لاق هتايح هنكسيأنأ

 لاقو . هيف لخد يذلا طرشلاب ضقتنم عيبلاا نأ لاق نم لاقو الوهجم
 امماتتي نأ الإ يلإ بحأ لوألا لوقلاو عيبلا تبثيو طرشلا لطبي لاق نم
 هعاب اذإ لاملا كلذكو . عيبلا ضقتنا الاو امهيلإ كلذف نكسلا ىلع

 لاملا هلكأم طرتشا نأ امإو اضيأ كلذك وهف هتايح هتلكأم طرتشاو

 هنأ لوقلا رثكأو طرشلا عضومل فالتخا اضيأ كلذ يفف ةفورعم نينس
 . عيبلا ضقتني هنإ لاق نم لاقو . طرشلاو عيبلا تبثي

 مل اذاف نيعيابتملا يف هللا همحر نسحلا ينإ باوج نمو : ةلأسم
 عيبي اك هيضقي نأ ةدسفملا طورشلا نم دسفي ساسأ امهنيب كلانه نكي
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 1 وأ هفلسي وأ هفلس اك هيضقي وأ هيضجقي اك هيلع هعيبي وأ . هيلع
 تحضو ةدسافلا طورشلا نم . ائ رب اذاف . تقو لإ هدنع نم يرتشي

 . ءاضقلاو عيبلا يف ىف زئاج كلذف امب-لماعم

 ةعلسلا لجرلا نم يرتشي لجرلا يف . ديعس نب دمحم : ةلأسم

 دقو لاق هريغ نمو . هطرش هل نإ ةعلس هنم ضرتعي نأ هيلع طرتشيو

 ىمسم عيب وأ مولعم رعس ىلع ةعلس هنم ضرتعي نأ طرتشا نأ ليق
 لاح ىلع زوجي الو دساف كلذ نأ عيبلا طرش يف كلذ ناكو مولعم

 رعس اعطقي مل و نمثلاب هنم ضرتعي نأ طرش اذإ امأو . هيلع امماتت ولو
 امماتت نأ هطرش هل لاق نم لاقو . دساف هنإ لاق نم لاقف . ضرعلا

 ضقتنيو عيبلا تبثي الو . عيبلا ضقتنا ءيش ىلع امماتتي مل ناو ءيش ىلع
 . اعيمج ناضقتني نكلو طرشلا

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 ىنكس هل نأ ىلع ًالخن وأ راد وأ ةمأ وأ ةباد لجرل عاب لجر نعو
 هل اماعط اهيلع لمحي وأ ةبادلا بكري نأ ىلع وأ ةنس اهتلغ وأ رادلا

 ةرمث هل نأ ىلع وأ ةنس مداخلا همدخت نأ ىلع وأ هترمث اهيلع رجزي وأ

 رادلا ىنكس هيلع طرتشا اذإ امأ لاق . عيبلا زوجيا ةنس لخنلا هذه

 هيلع طرتشا اذاو . ةزئاج ةنس مداخلا ةمدخ كلذكو . زئاج وهف ةنس

 امأو . زئاج وهف مولعم عضوم ىلإ امولعم ائيش ةبادلا ىلع لمحي نأ

 وهو دساف وه لاق نم لاقو هيف عيبلا ضقتني لوهجم وهف ةلغلاو رجزلا

 نم يرتشملا اهجرخي نأ طرش ىلع هل ةيراج عاب ول لوقت امو . لوق
 لجر نعو ضقتنم اذه لاق اهدر مم اهجرخأ وأ اهجرخي ملف نامع
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 دعب هعاب نإ يرتشملا نأ طرش ىلع مهرد فلاب ًافيس لجر نم عاب
 . دساف عيب اذه لاق . نمخنل ا كلذب عئابلل وهف

 ل اق لج ر نعو .. يلع نب ىسوم ب اتك ةخسن نمو : ةلاسم

 ىرتشاف نالف ىلع هعيبت ال نأ ىلع معن لاق اذه كلام ينم عيبي لجرل

 نإ هعيبل لاقف . هنع هاهن يذلا نم هعيبي نأ اذهل أدب مت كلذ ىلع هنم

 نالف نم هعيبي ال نأ ىلع نمثلا نم هل كرت ام لوألا ىلع دريو ءاش
 نمثلا ىفوتسا دق ناك نإو نمثلا نم ائيش هل كرت ناك نإ هنم عابف

 . عيبلا ىضم دقف

 لجأ ىلإ ةباد لجرل عاب لجر نعو . يلع يبأ نعو : ةلاسم
 عبف الاو لاهتيرتشا ناف يل اهضرعي نأ لجالا غلب اذإ نأ هيلع طرتشاو

 كلذ ىلع امماتت نا لاق طرشلا عم زئاج عيبلا ىرنف . ىقح ينطعاو

 . زئاج وهف

 ف الياقت رمم نم ابارج لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 ليق دقف . بارجلا در نم ىلع بارجلا يرتشملا ضبق نأ دعبي عيبلا

 . هسفنل بارجلا لمحي نأ لوألا عئابلا ىلع كلذ لمحيو عيب ةلاقإلا نأ
 يرتشا يذلا ىلع نوكي نأ كلذ ىلع بحأف ًادساف عيبلا ناك نإ تلقو
 . هنم ىرتشا يذلا ىلع هدري نأ ىلإ هلمحي بارجلا

 ءيش هنم جرخ ممت هنم لكاف لجر نم ارمت ىرتشا نمو : ةلاسم

 نمثلا نم ىقب ام دريو هتميقب لكأ امل نماض هناف هدر بجي ءيدر

 عم هلوق لوقلاو اذكو اذك نم رتكأ نوكي ال هنال هدنع هتميق ناك
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 ثيح ىلا عئابلا ىلع هدري نأ الإ يرتشملا ىلع ءاركلافر ههي_اذإو هنيم
 عئابلا ىلعف عئابلل مكاحلا هب مكح اذإف . ماكحلا ضعب ىلا وأ هنم هضبق

 نأ ىلإ ءاركلا همزل هدر يرتشملا م زلأ نإو . دارأ ثيح هلمحو هؤارك
 عئابلا ناك ولو هعضوم نم برق أ عضوم ن ٠‘م هضبقي وأ معل عئابلا هلص وي

 , ملع هللا و ءيدرلاب ر رغلا لذدمعت دلق

 ملعي وهو قعلب ءاعو لجرل عاب نميف نسحلا يبأ نعو : ةأاسم
 ىلع هءارك نأ اشق هدجو هتيب هلصو نأ ىلإ يرتشملا هلمحف شق هنأ

 هدر بجو زوجي ال ررغلا ناك املف زوجي ال ررغلاو هرغ هنأل هبحاص
 قيفوتلا هللابو هل لماحلا زع امل همزل اركب
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 عيبلا يف نبغلا

 نمع لجر هلأسف بوبحم نب دمحم دنع ادعاق تنك رثؤملا وبأ لاق

 مهرد فلأ ىوسي لاملاو مهرد ةئامسمخب ةأ رما دنع نم الام ىرتشا

 وهو لاملا فرعت ال ةأرملاو مهرد فلأ ىوسي هنأ اهربخأ هنأ بسحاف

 . تتام ىتح ائيش بلطت ةأرملا عجرت مل و .اذه ىلع هارتشاو اهنع بئاغ

 . تومت ىتح عجرت مل اذإ مات عيبلا بوبحم نب دمحم لاقف

 تاذ ةديبع وبأ ج رخ نايفس وبأ لاق . رخا باتك نمو : ةلأسم

 نم رايخ نم راطعلا قباس ناكو راطعلا قباس هعمو ةكم ىلإ ةرم
 ةيبارعأ مهيلع تعقو اذإ لزانملا ضعب يف لوزن مه انيبف لاقو تكردأ

 يدجلاو نبللاو نمسلا راطعلا قباس ىرتشاف لاق نمسو نبل اهعم
 جرخا لاقف لاق ةديبع يبأ ىلإ نبللاب ءاج مث ةدالقو قولخ ةروراقب
 نمت مك قباساي كعيو لاق . ةديبع ايأ اي مل و لاق قباساي كنبل انع

 . هوحن وأ قناد لاق ةروراقلا نمث مكف لاق هوحن وأ قناد لاق ةدالقلا

 هلعل مهرد مهردلا وأ ةسمخ وأ نينثا ةرشعلل نبغلا ناف كحيو لاق

 ةيبارعالا ىلا قباس لسراف لاق لاق اذه لثم اماف مهاردلا ةسمخ وأ

 . اندنع هل نمت ال تلاق مكدنع نبللا نمت مك ةديبع وبأ اهل لاقف تءاجف

 نامهرد تلاق يدجلا نمث مكف لاق نامهرد تلاق نمسلا نمث مك و لاق

 كلنبل مله ةديبع وبأ لاقف اهيلإ عفدف مهارد ةعبرأ قباس ج رخاف لاق

 . قباساي نالا
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 نايبصلا ىلع زوجي ال هنأ شحافلا نبغلا يف ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 اذه نأ يعمو لاق . نيغلابلا ىلع الو هعيب زوجي نم ةلزنمب مه نيذلا

 ناعيابتملا ناك اذإ تباث عيبلا نأ لاق نم لاقو . لوقلا ضعب يف ج رخ

 نال تباثلا لالحلا ىف عيبلا ناك و رارحالا نم لقعلا يحيحص نيغلاب

 . امهنيب ءاضرلا كلذ بجويو . امهلام ةحابإ بجوي امهنيب ىضارتلا

 نباغتي امم جرخ اذإ يعم هنأ لاق . شحافلا نبغلا دح امف هل تلق

 هنأ هيف ليق له مسقلاف هل تلق | كلذ يف مهنيب كلذ هلثم يف سانلا

 مهسلاب مسق اذإ هنإ كلذ يف ليق دق هنإ يعم لاق . اذه يف ,7

 مهسلا بحاص مزلي ال هنإ مهسلا رشع رشعلاو نبغ مهسلا يف

 دق هنأ يدنعف شحاف نبغ هيف ناكو رايخلاب مسقلا ناك اذإو . 7

 ناك اذإ مسقلا يف هنإ تعمس يناف هل تلق . فالتخاب كلذ يف ليق
 ليقف يدنع نويدلا يف كلذ امنإ اذه يف كلذ ملعأ ال لاق عبرلا نبغ

 لاق نم لاقو . ثلثلا لاق نم لاقو . عبرلا نبغلاب هل ام عابي ال هنأ

 . نيدلا يف كلهتسم هنال قفتا ام فيك عابي هنإ

 داراو نبغلا ىعدا مث ةباد لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم

 اذإ نبغلاب درت ال لوقلا ضعب يف هنأ يعم لاق . كلذ هل له اهدر

 ليقو . ةدقعلا يف ف اتباث عيبلا ناك و هعيب زوجي نمم يرتشملاو عئابلا ناك

 ىضر نإ رعسلا . نم لدعلا لإ ادودرم ناك شحاف نبغ هيف ناك اذإ هنأ

 هيف ناك اذإ عيبلا ضقتني هنإ ليقو . عيبلا ضقن الاو كلذب يرتشملا

 دحي مل هنإ ىعم لاق . نوكي مك شحافلا نبغلاف هل ليق . شحاف نبغ

 رشعلاو . نمثلا يف ةدايز هيف ناك اذإ هنأ يعمو . ائيش كلذ ىف

 ةدايزلا يفو هلثمب سانلا عيابتي ال نمثب عيبلا ناك اذإو . ليلق يدنع
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 . ضقنلاب لوقي نم ىنعم ىلع عيبلا ضقنيو نبغ يدنع ناك ناصقنلاو

 . شحاف نبغ يدنع وهو

 ةلوقنم دارم نب هللادبع نب دمحم خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ضقنلا موي وأ عيبلا موي نوكيأ نبغلا يف لوقت امو تلق . هدي طخ

 باوجلا . نيملسملا رثأ نم لوق يف نبغلا لطب عيب ذنم ةنس تضم اذإ

 ًاغلاب ًالقاع عئابلا ناك اذإ عيبلا تابثاب مكحي يذلاف فالتخا كلذ ىف

 حص اذإ القاع وأ غلاب ناك ءاوس نبغلاب مكحي يذلاو ازيمم احيحص

 ولغتو صقنتو ديزت ءايشالا نأ سمخلا وأ رسعلا عيبلا موي هيف نبغلا
 عبرلا نبغ امإو . ضقن الف عيبلا موي نبغلا حصي مل اذاف . صخرتو
 نسحلا يلع يبا نع فنصملا يف هتدجو اذكه ضورعلا يف وهف ثلثلاو

 نبغ الف ةنس الخ اذإ اماو . هللا همحر ناثع نب دمحم نب دمحأ نبا

 . فنصملا يف اضيأ هتدجو لوق وهو كلذ دعب

 ةئامئالثب روث دلج لجر نم ىرتشا لجر نع لئس : ةلأسم
 . ًافصنو امهرد ىوست يه اذإف ه رصبأ املف . ىضمو ةئيسن مهرد

 هنإ يعم لات . ينلقأف الاو ينع طح تعش نإ عئابلل يرتشملا لاقف

 . دودرم وهف شحاف نبغ عيبلا اذه يف ناك اذإ

 تلق . ملسم نب ةملس رذنملا يبأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 باتك ىلا عجر . نيغلا حتفب نبغ وه لاق . نبغ وأ نبغ وأ نبغ لاقي
 . عرشلا نايب

 عئابلا هيلع ماتساف ًابوث يرتشي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم
 ىرتشاف هعيب رصبي ال يرتشملا اذه نأ عئابلا ملعف امهرد رشع ةسمخب
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 لاقف عيبرلا لأس هنإ ةرصبلا لهأ ضعب نع ينغلبو . مهارد ةرشعب هنم

 ةرشعب هتيرتشاف امهرد نيرشع ىوسي بوث ينءاج قوس لجر
 ح دق سيل وأ ورمع ابأ اي لجرلا لاق هيرتشي ر ال عيبرلا لاق . مهارد

 . هريع لاق . هل رصب ال هنأ عيب رلا لاق . ابرلا مرحو عيبلا هللا

 ذ كلذك وهف نارسخلا نم نبغلا فرعي ال هنأ هنم اذه هل ناب اذإ

 نبغلا فرعي ناك اذإ امزو هؤارش . هعيب زوجت ال ةلبالا نأ انظفح

 لجرل لجر ع ا ول لاق . هللا همحر 7 نب دمحم :نمحرلادبع ابأ ك

 اميف شحاف نبغ ناك اذإ لاق نم لاقو . كلذ زاج مهرد فلأب ةباد
 . زوجي الف هيف سانلا نباغتي ال

 . هللا همح ر ناع نب دمح نب دمحأ نب نسحلا نع : ةلأسم

 لوقلا رثكأ لوصألا يفو . عبرلا ليقو ثلثلا ليق ضورعلا يف نبغلاو

 ديزت ءايشألا نأل عيبلا موي ناك نبغلا نأ حص اذإ سمخلا ليقو رشعلا

 . ملعأ هللاو صقنيو نمثلا ديزيو ضقنتو

 عاب لجر نعو هللا همحر حور نب دمحم باوج نمو : : ةلأسم
 ناملعي امه و كلذب امتاخ وأ افيس وأ الغب هل ضرع ش مهرد ةئامب الام

 كلذ ناك اذإف . امات اذه نوكي له ًامهرد ىوسي ءيشلا كلذ نأ

 ةميقلاب لهاج ريغ ةميقلاب ملع ىلع لقع ناصقن ريغب يرتشملا نم ةبغر
 محل لكأ اهيف هل لحي ةلزنمك يرتشملا ىلع ةرورض ريغ نم كلذ تبث
 نم اذهو مارح عيب اذهف . اهتميق نم رثكاب هلكأ يرتشيف ريزنخلا
 زاج هتميق نم رثكأب كلذ ذخأ راتخاو رطضي مل اذإ امأو . رجحلا
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 يفلأب ةدحاو ةلخن قفانم نم ىرتشا حالحدلا ابأ نأ ليق دقو . كلذ
 لهج اذإ امأو . كقْيَع هللا لوسر دهع ىلع كلذ تبنف لخنلا نم لصأ

 شحافلا نبغلاو شحاف نبغ هيف ناك اذإ عيبلا تبني تبني مل كلذ يرتشملا

 . اذه فيكف اذه نود وه ام

 هيلع يعدملا ىلع نيعلاف الاو ةنيبلا هيلعف نبغلا ىعدا نمو : 7

 . ملعأ هللاو

 هريغ وأ بح نم ايرج وأ ةباد لجرل عيبي لجر نعو : ةل اسم

 فلأ وأ مهرد فل اب هيلع هعاباف مهارد ةسمخ ةميق كلذ ةميق غلبت

 حازملا ليبس ىلع كلذ ناكو هب ىضرو عيبلا كلذ لجرلا لبقف رانيد
 تبني الف تفصو ام ىلعف هب هبلاطو عيبلا كلذب هبحاص هيلع كسمت ش

 ناف . هلثم ىف سانلا نباغتي الام اذهو . تفصو ام ىلع عيبلا كلذ

 هلثم هيلع دري وأ هعيب موي يف هتميق ردق هيلعف يرتشملا هفلتأ دق ناك

 . با وصلاب ملعأ هللا و
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 عاتملاو ضورعلا يف شغلا يف

 . عابيو ميدقلا بحلا يف ثيدحلا بحلا طلخي نأ هوركم رثؤملا وبأ لاق

 نم داز ام طحي لاق ءادنلا دازم اماعط لمح يذلا نعو : ةلأسم

 . يرتشملل رابعلا وأ رطملا

 هعابو رب يرج يف ةرذ كوكم طلخ لجر نع لئسو : ةلأسم
 يرتشملا هذخأو ةرذ كوكم يرجلا اذه يف طلخ دق هنأ يرتشملا ملعأو

 كلذ هل سيل هنأ يعم لاق . كلذ هل له ةعجرلا بلط مث كلذ ىلع
 ىلع ةعجرلا هل نأ يعمف . هروب مأ اديج اهنول ىري ال نوكي نأ إلا

 ك ربخي مل و . ةرذ بح هيف طلخ نإ تيأرأ هل ليق . ةلاهجلاب اذه

 هل ليق . كلذ هل نأ يعمف . ةلاهجلاب ةعجرلا يرتشملل له هيف طلخ

 كبح هل لاقف بطر وهو لاتكي يرتشملا ءاجف هعيبي يذلا بطر هناف
 له ةعجرلا دارأ مث . كلذ ىلع يرتشملا هذخأف هتبطر انأ لاق . بطر
 ةعجرلا ناك فلتخي مرو ناك اذإ كلذ هل نأ يعم لاق . كلذ هل

 . ةلاهجلاب

 رمت قوسلل بلج لجر نعو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . ال مأ كلذ هعسيلا دئاز رعسب هعابف هلخدأ مث هنول نسحيل هلسغف

 بالقنا وأ ةروصلا رييغت شغلاو شغلا نم كلذ سيلو كلذ هعسي لاق
 هريغي كلذ ناكو شغلا هب دارأ ناك نإو . هيلع وه ام ريغ ىلع نوللا
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 نم داز ام نامض هيلعو شغلا نم ناك هيلع وه يذلا هلاح نع هل

 اشغ كلذ ةدايز ناك لسع اذإ اضيأ لقثي ناك ناف . شغلا يف نمثلا
 اذإ اضيأ لقثي ناك نإف . شغلا يف نمثلا نم داز ام نامض هيلعو
 هلسغ ناف تلق . داز ام نامض هيلعو ًاشغ كلذ ةدايز ناك لسع
 باوجلا ىضم دق لاق . ال مأ هل زئاج هعابو هنول نسحف ةساجن نم

 نزولا يف ةدايز الو شغلا هب دارأ ًاشغ كلذ نكي مل ام زئاج هل هنأ

 كل تفصو ام شغلاو شغب سيلو عيبلل ابيترت اذه لثم نوكي دقو

 ءاملاب ًالوسغم ًاريصح عاب نميفو . هبلع ىه ام ىلع ةروصلا رييغت نم
 . ال مأ شغ اذه لثم نوكي قر سبي املف ظلغو ًانشخ - راص ىتح

 . ملعأ هللا و عيبلا هب دري شغ اذه ىلع يدنع اذهف

 نوكي سوس وأ ىصح وأ بارت هيف ابح عيبي لجر نعو : ةلأسم
 ادمعتم هيف كلذ لعجي نأ الإ ًاشغ اذه نوكي ال لاق . ال وأ ًاشغ كلذ
 هارتشاف هيف ارهاظ كلذ يرتشملا ىأرو هيف كلذ ناك اذإو . هب هرتكيل

 . تفصو ام ىلع زئاج هيف هل عئابلاو هنم نمنلا ذخأ هل زاج كلذ ىلع

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هب رتكيل هيف كلذ وه لعجع نأ شغلاو

٢٢٣٢



 نورشعلاو نماثلا بابلا
 بيعلاب عيبلا در ف

 مهاردب ةقفص ةريثك أناويح لجر ىلع عاب لجر نع لئسو

 . لودعلا ةميقب بيعملا د ري هنأ يدنع لاق . عيمجلا دري مأ هدحو

 دجوف ةدحاو ةقفص يف نيدبع ىرتشا لجر يف لاقو : ةلأسم

 ناك نإو . هدحو هدري نأ هلف ضبقلا دعب دجو نإف . ًابيع امهدحأب
 . امهكسمأ وأ ًاعيمج امهرد ضبقلا دعب دجو

 دجوف دحاو لك هرسع ةرشعب ابايث ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 . ةميقلاب هدري هناف راوع اهنم بوث يف

 ناك نإو هآر نإ رايخلاب هيف وهف عئابلا هري مل عيب لكو : ةلأسم
 ثدحي امم سيلو هار نكي مل ابيع وأ ًاراوع دجي نأ الإ هيلع زاج هآر دق
 . دودرم انهف

 رهظف ةدحاو ةقفص يف نيدبع ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 لوق يف ذخؤي يذلا لاق . كلذ هل له هدري نأ دارأف بيع امهدحأب
 بيعلا بحاص دري نأ هل نأ ضعب لاقف كلذ يف فلتخي هنأ انباحصأ

 امهذخأي نأ ءاش نإف كلذ هل سيل نأ لاق نم لاقو . رخآلا ذخأيو

 ضعب لاقو . ًاعيمج امهدري نأ ءاش نإو . بيعلا شرأ ذخأيو اعيمج
 دري نأ هل سيلف ضبق دق عئابلا ناك نإ هنأ انموق لوق يف هنأ يعمو
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 نكي ل ضبقي ل ناك نإو . امهدر ءاش نإو . بيعلا شرأ هلو امهدحأ

 . نسح لوق هنأ ليعس وبأ لاقو . اعيمج امهدحأ وأ امهد ر الا هل

 . هب يرتشملا ىلع دسفأ ام نمضيو عويبلا يف ىف دري اممو : ةلاسم

 ءيش هيف رهظيف هبشأ امو . نهدلاو تيزلاو بئاذلا لسعلاو نمسلا

 رخآ هل ءيش يف هحرط نياف . ساجنألا نم ءيش وأ ةتيم نم هدسفي
 عئابلا نمض كلذ حصو هارتشا يذلا نم هتساجن وأ هداسف رهظ ش

 ىعدا نإو هلسعو هنهدو يرتشملا نمس نم هلسعو هنهد و هنمس دسفأ ام

 بيف ناك داسفلا اذه نأ ةنيبلا يرتشملا يلعف حصي مل و يرتشملا كلذ
 الو داسفلا اذه هيف ملعي امو هعاب دقل نيملا عئابلا ىلعو عئابلا نمس

 باودلاو قيقرلا يف بويعلا عيمج كلذكو . هنمس نم داسفلا نأ ملعي

 ىلعف . عئابلا ركنأو بيعلا يرتشملا ىعدا اذإ اهلك ءايشألاو ةعتمألاو
 عئابلا ىلعف زجعأ نإو عئابلا عم وهو هب ناك بيعلا نأ ةنيبلا يرتشملا

 سانلا ملعي يتلا بويعلا الإ هيف بيعلا اذه ملعي امو هعاب دقل نيملا
 هيلع ىعدملا نأ انباحصأ لوق يفو تقولا كلذ لثم يف ثدحت ال اهنأ

 نيملا نع لكن نإو . هل مكحيو فلحي نأ هيلعف يعدملا ىلا نيملا در اذإ

 . ءيش هل نكي مل

 ملعي مل و ةساجن هيفو ناهدألا نم هوحن وأ ًانمس عاب اذإو : ةلأسم

 . كلذ نم دسفأ امل نماض عئابلاف هل يذلا ىلع يرتشملا هطلخو كلذب

 هلمعتسي نأ عئابلا ىلع طرتشا و ائيش ىرتشا لجر نعو : ةل اسم

 هعيب ممت بيع هيف رهظي مل نإو . همهارد ذخأ هدر بيع هب رهظ نإف
 ام ردق همزلي له بيعلاب يرتشملا هدرو بيع ءيشلا كلذ يف رهظف

٢٢٣٤



 رهظ مث عيبلا ةهج نم هل هلامعتسا ناك اذإ ليق هنأ يعم لاق . هلمعتسا

 لاقو . هل دارلا وه يرتشملا ناك نإ هلمعتسا ام همزلي هنأ بيع هيف

 . لاح ىلع ءيش هيلع سيل لاق نم

 ادجوف أدبع ايرتشا نالجرو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 نم لاقو . اعيمج هادري ىتخ لاق نم لاقف هدر امهدحأ دارأف ًابيع هيف
 اناك نإ يراوحلا وبأ لاق . إ نيلوقلا بحأ وهو هتصح دري لاق

 ءاش نإ و هلك هدترا ءاش نإ عئابلا ىلا كلذف ةدحاو ةقفص يف هايرتشا
 اعاب ناكيرش كلذكو . انظفح اذكه ضقنلا بلط يذلا نم دترتا

 دري لاق نم لاقف ابيع هيف يرتشملا دجوف امهدحأ باغ مت امهل ًادبع

 جتحيو بئاغلا رضحي ىتح لاق نم لاقو . رضاحلا عئابلا ىلع بيعلاب
 هارتشا ناك نإ هارأ انأو اذه و اذه ليق دق يراوحلا وبا لاق . هيلع

 لك نم ىرتشا ناك نإو . اعيمج ارضحي ىتحف ةدحاو ةقفصب امهنم
 . هبيصنب رضاحلا ىلع عجري امنإف هبيصن دحاو

 عابف دحاو نمثب نيدبع يرتشملا ىرتشا نإو هنمو : ةلأسم
 كلذك و هتميقب هدري نأ هلف بيع يقابلا يف رهظ ممت تام وأ امهدحأ

 هدري نأ هلف رخآلا كسميو هدري نأ هل ادبف دحاو يف بيعلا رهظ نإ

 كسميو هدري نأ هل ادبف دحاو يف بيعلا رهظ نإ كلذكو . هتميقب

 لاقو اذهو اذه ليق دقو لاق هريغ نمو ةميقلاب هدري نأ هلف رخآلا

 اعيمج امهدر ءاش نإ رايخلا هلو ةميقلاب امهدحأ دري نأ هل سيل لاق نم
 امهدحأ عاب وأ باغ وأ تام ناف . بيعلا شرأ ذخأو كسمأ ءاش ناو
 . امهنم يقابلا در هل سيلو بيعلا شرا هل ناك
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 نمثب مسقني ال ائيش وآ ادبع وآ ابوث ىرتشا اذإ ليقو : ةلاسم

 رهظ ت هريغ هيف كرش وأ ادحأ هنم لو ش ةدحاو ةقفص وأ دحاو

 ءيش اذه نأل كلذ هل سيلف هبيصن در كيرشلا دارأف بيع كلذ يف

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو . دحاو لجرل ةدحاو ةقفصب دحاو

 هيف رهظ مث يرتشملا عم ناويحلا يف ثدح بيع لكو : ةلأسم

 بيعلا نم صلختي ىتح هدر يرتشملل نكي مل عئابلا عم ناك بيع
 ثدح وأ هيف يرتشملا هثدحأ كلذ ءاوسو يرتشملا عم هل ثدح يذلا

 ضرملا وأ بيعلا شرأ عئابلا يرتشملا يطعي لاق نم لاقو . هلعف الب هل

 بحأ لوألا يأرلاو هيف ناك يذلا بيعلاب هدريو هدنع هب ثدح يذلا
 . لا

 ىتح هدري مث هب هدري نأ دارأف بيعلا يرتشملا ىأر نإو : ةلأسم

 لواطتي نأ لا هب صري وأ هلمعتسي ل ام هدر هلو سأب الف مايأ تضم

 ةروثنم ف تدجو هريغ نمو . ىضر كلذ نأ ليق هنإف رثكيو كلذ هب

 لثمك ةدملاو لجألا نم بيعلا در يف هل نأ هللا همحر دمحم يبا خيشلا
 . ملعأ هللاو مايأ ةثالث ةعفشلا

 اهلك هبويع فرع دق هنأ هسفن ىلع يرتشملا دهشأ نإو : ةلأسم

 ىتح يراوحلا وبأ لاق . عيبلا كلذ يف بيع لك مكحلا يف هيلع تبث

 دمحم نع ناهبن نع تظفح اذكه يرتشملا هيريو بيعلا ىلع هدي عصي

 يرتشملا عم دبعلا يف ثدح يذلا ناك ناو . هللا همحر بوبحم نب

 ي رتشمللف كلذ وحن وأ ةماجح وأ هسأر قلح نم بيعب هسيل ء يش
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 ةيراج نوكت نأ الإ كلذ هعنمي الو بيعلا نم هيف رهظ امب هدري نأ
 . اهيف بيع اهقلحم روعشلا تابحاص نم

 بيعلا هيف رهظ نأ دعب يرتشملا عم دبعلا تام اذإو : ةلأسم

 عئابلا نإف . هنم صلختي ل بيع هل ثدح وأ . هب هدري نأ دارأ يذلا

 . هدبع ف ناك يذلا بيعلا كلذ ش را يرتشملا ىلع دري
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 نورشعلاو عساتلا بابلا

 اهيف ناميألاو بويعلا يف ماكحأ يف

 ال ناك اكيرش نأ يبعشلا لاق جاجحلا لاق . ةرفص يأ عماج نمو

 اهعاتبا هنإ يرتشملا ىلع ةنيبلا . نولوقيو الجأ ءادلا نم ءيشل لعب
 ءادلا اذه ملعي امو اهعاب دقل هللاب عئابلا ىلع نيميلاو اهب ءادلا اذهو

 ىلعو امالغ لجر نم ىرتشا الجر نأ يبعشلا نع جاجحلا نع . اهب
 امكتحاف علصا وه اذإف هيلا رظن تيبلا ىلإ هب بهذ املف ةمك هسأر

 هنأ ةنيبلا مقأ هل لاقف . علصا وهو مالغلا اذه ينعياب لاقف حيرش ىلإ

 هللاب هتيميق الاو علصا وهو هعاتبا ةخسن يفو علصا وهو كنم هعاب
 هنأ كيلع يفخي اموأ يرتشملا لاقف علصأ هنأ ملعي امو كنم هعاب دقل

 ةنيبلا دهاشو امكاح نوكأ نأ ديرتأ حيرش لاقف ةليل يف ثدحي ال
 نكلو ةعاس يف ثدحي ال اذه هللادبع وبأ لاق . هيلع نيمبلاو . كيلع
 لاقو . باتكلا نمو . يرتشملا عم ثدحا اذه نأ ةنيبلا عئابلا ىلع

 هنم دري هناف ةليل يف ثدحي ال هنأ ملعي ام امأ عدجألا نب قورسم
 ام هنأ ليق دق هنإ يعم . ديعس وبأ لاق . نيمبلا الو ةنيبلا هيف سيلو

 ةقفص دعب نم يرتشملا دي يف اهثودح نكمي ال يتلا بويعلا نم ناك

 بسحأو . يرتشملا لوق هيف لوقلا نأ هيف كش ال امم فراعتلا يف عيبلا

 نكي ام امأو . هيلع نيمي ال لاق ضعبو . نيملا هيلع لاق اضعب نأ

 يرتشملا نأ ليق دق هنأ يعمف اهلك بويعلا نم ىرتشملا عم هثودح

 دقل هللاب عئابلا ىلع نيملا تناك اهزجعأ ناف ةنيبلا هيلعو كلذ يف ع دم
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 دق هنأ يعمف يرتشملا ىلإ نيملا در نإف ءادلا اذه هب ملعي امو هعاب

 نأ ىعدا نأ ءادلا اذه هبو هارتشا دقل هللاب فلحي هنأ ليق دق هنأ ليق

 تناكو هاوعاد يف رظن كلذ عدي مل ناو هارتشا موي هب ناك بيعلا كلذ

 نيميلا هذه نم يسفن يفو . كلذ نم مكاحلا ىري ام ليبس ىلع نيملا
 يحي نعو باتك نمو . ملعأ هللاو كلذ نم مكاحلا ىري ام ليبس ىلع
 لجر نم امالغ عاب نمع نارمع نب هللا ديبع نب ملاس نع ديعس نب
 ىللإ همصاخف ءاوس ةخسن ىفو ءاد هب دجوف هنم ةءاربلاب مهرد ةئامناهب

 ملعت امو هتعب دقل هللاب فلحأ رمع نبال ناورم لاقف مكحلا نب ناورم
 كلذ دعب هعابف رمع نبا ىلع مالغلا درف فلحي نأ ىبأف ءادلا اذه هب
 . مهرد ةئامسمخو فلأب

 ادبع عاب لجر نعو هللا همحر يلع يبأ باوج نمو : اسم ا
 ينتعب عئابلل يرتشملا لاقف يرتشملا عم اقرس وأ اينز وأ اقبأ مث ةمأ وأ

 يرتشملا دجوو . دعب ثدح لب عئ 7 لاقف ةبيعم ةمأ وأ ًابيعم ادبع

 لثم همأللو قبا اي قراس اي يناز اي دبعلل لوقي ناك عئابلا نأ هنيب
 دهشي نأ الإ همزلي هنأ لوقن امف . كلذ همزليأ هكلم يف امهو كلذ

 جتحا دق هنأ تركذو متشلا ةلزنمبف اذه امأو . العاف ناك هنإ هيلع

 . كلذب

 بيعب هيلع عفد مث ًادبع لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 رخأو همالغ لجرلا ضبق مث ك احلا ىلا امهنيب بتكف دبعلا يف هدجو

 ىسوم ىلا مصاخ لجر ناك دق لاق . امهنيب قافتاب ةدم ىلإ هيلع نمنلا

 ناكو بيعلا كلذب عئابلا ىلع رامحلا ىسوم درف هارتشا رامح يف بيعب
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 رامحلا ةلغ لجرلا ىلع دري نأ هرمأف كلذ لبق رامحلا ىلع لمح يرتشملا
 . فصنلا هئانعب رخ اللو . كلذ نم فصنلا

 بيعب دبعلا يرتشملا در ناو رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 . اذه يف ةنيبلا يرتشملا ىلعو هلوق لوقلاف عئابلا هركناف

 يرتشملا ىلعف عئابلا ركنأو بيعلا يرتشملا ىعدا اذإو : ةلاسم

 نيميلا عئابلا ىلعف زجعأ نراف . عئابلا عم وهو هب ناك بيعلا نأ ةنيبلا

 ال اهنأ سانلا ملعي يتلا بويعلا الا هيف بيعلا اذه ملعي امو هعاب دقل

 عيبلا در عيبملاب ترهظ اذإ هيف هارتشا يذلا تقولا اذه لثم يف ثدحت

 نمو . اهب هملعأ وأ عيبلا دنع يرتشملا اهارأ عئابلا نأ حصي ىتح اهب

 عئابلا ىلع ناك ةعاس يف ثدحي ال بيعلا ناك اذإ هللادبع وبأ لاق هريغو

 ملعن ام امأو قورسم لاقو يرتشملا عم ثدح بيعلا اذه نأ ةنيبلا

 . هريغ لاق . نيمي الو ةنيب هيف سيلو هنم دري هنإف ةليل يف ثدحي ال هنأ

 ال امم وهو يرتشملا عم ثدح بيعلا اذه نأ ةنيبلا عئابلا ىعدا اذإ

 ملعي ام فلح هنيبلا زجعأ اذإ هنيمي عئابلا بلط نإف ثدحي نأ نكمي

 ناك اذ امأو هيلع در ممت . هنم هارتشا نأ دعب هب ثدح بيعلا اذه نأ

 . عئابلا عم بيعلا كلذ ناك هنإ هنيبلا هيلعف هعم ثدحي نأ نكمي

 . بيعلا اذه هب ملعي امو اذه هل عاب دقل عئابلل نيمبلا ناك ةنيبلا زجعأ

 امو هيف ناك بيعلا اذه نأ هللاب ًانيمم فلح 7" ىلا نيملا در نإف

 ىلوألا ةلأسملا ىف يف فلحي هنإ لاق نم لاقو . هنم هارتشا ذنم هعم ثدح

 اذإ هارتشا نأ دعب هعم ثدح امو بيعلا اذه هبو هارتشا دقل اضيأ

 . هثودح نكمي ال يذلا بيعلا يف ناك ولو نيملا عئابلا هنم بلط
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 ن وتالنل ا بابلا

 امو بيعلاب هدر يفو عيبلا ف حص اذإ بيعلا مكح ين ف

 كلذ هبشأ

 هفرعي ملف رارفلا هتداعو نم ناكو ادبع عاب لجر نع هتلأسو
 . امهنيب مكحلا ام كلذ همتك هنأ يرتشملا دنع حص مت دبعلا قبأو كلذ

 قبأ اذإ بيعلا شرأ هل مهضعب لاقف كلذ يف انباحصأ فلتخا لاق

 وبا لاقو . هل يذلا ذخأي و ناك. ام ثيح هدري .نورخا لاقو . دبعلا

 شرا يرتشملا نع حرط دبعلا ىلع ردقي مل نإ لاق نم لاقو يراوحلا
 يذلا وه عئابلا نوكيو نمثلا ذخ اي نورخا لاقو . ذخأن هب و قابإلا

 . همتك هزأل هدبع بلطي

 بيعلا هيف رهظ نأ دعب يرتشملا عم دبعلا تام اذإو : ةلأسم

 عئابلا ناف . هنم صلختي ل بيع هب ثدح وأ هب هدري نأ دارأ يذلا

 . هدنع ناك يذلا بيعلا كلذ شرا يرتشملا ىلع دري

 دحاو لك دبع وأ ةباد يف بيعب نادهاش دهش اذإو : ةلأسم

 بيع ىلع اقفتي ىتح كلذ زوجي الف رخألا هب دهشي ال بيعب دهشي

 . دحا و

 ىلع يرتشملا علطا ش هقتعاف ًامالغ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 لاقف . بيعلا ردقب عئابلا ىلع عجري له هقتعأ يذلا مالغلا ف بيع

 شرأب هيلع عجري ليق دق هنإ يعم ديعس وبأ لاق . ائيش هيلع دري ال

 . بيعلا
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 هعيب دارأف قابألاب فرع دق دبع هل لجر نع لئسو : ةلأسم

 بويعلا دشأ نم وهو يدنع اذكه لاق . يرتشملا ربخي نأ هيلع له
 . لأسي مل وأ اهنع لأس يرتشملا اهب ربخي اهلك بويعلا نأ ليق دقو
 . فرعي جوز اهعم نكي مل و دلوب تءاج ةمأ هدنع تناك نإاف هل ليق

 فرعي نكي مل ناف تلق . بيعب سيل هنأ يعم لاق . بيع اذه له

 هيلع بيع اذه نوكي له هعاب مث ةدحاو ةرم الا قلبالاب دبعلا اذه

 له كلذب يرتشملا ربخي مل ناف هل تلق . يعم اذكه لاق . همالعا

 مزالب هملع دعب بيعلا ناك ىلا دصق نإ هنإ يعم لاق . امنا نوكي
 ليق دقو . شغلا ىنعمب يدنع ج رخ هنال كلذ مثا هيلع نما الف كلذ

 ةلقع أربي الف ةءاربلا هانعم اذهو . انم سيلف انشغ نم ةفع ىبنلا نع

 هيف ناك نإف هل تلق . ماع الو صاخ يف ةريبك هباكتراب الإ دحأ نم
 هايإ هيري نأ هيلع نأ يعم لاق . كلذب هملعي نأ هيلع له رهاظ بيع

 هبيع فرع دق هنأ ملعي نأ الإ كلذب اهيلع لدتسي ةغصب هل هفصي وأ

 هيزجي له بئاغ دبعلاو بيعلاب هربخا ناف هل تلق . هيلع فقوو
 ه رصبأ دق هنأ ملعي وأ هايإ هيري نأ الإ هيزجي ال هنأ يعم لاق . كلذ

 دري يذلا بيعلا امف تلق . هنم اهب اف ر اع نوكي ةفص هل اهفصي وأ

 قبالاو قرسلا نم عيبلا يف ةمألا هب درت ام عيمجب دري لاق . جيورتلا هب
 . كلذ هابشأو

 رارفلا هتداعو نم ناكو ادبع عاب لجر نع عماجلا يفو : ةلأسم
 مكحلا ام كلذ همتك هنأ يرتشملا دنع حص م دبعلا قباف كلذ هفرعي ملف

 بيعلا شرأ هل مهضعب لاقف كلذ يف انباحصأ فلتخا لاق . امهنيب
 . دبعلا قبأ اذإ
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 همتكو هقابا ملع دق ًأقبآ ادبع لجر نم عاب لجر نعو : ةلاسم

 ردقي ملف قباف دبعلا قلطناف نمثلا دقناو لجرلا هارتشاو هقايا نبي مل و
 له هنع همتكو هقابأ ملع دق ًاقبآ ناك هنأ ةلداعلا ةنيبلا تماق و هيلع

 همالغ وه قحليو همهارد هيلع دري دايز وبأ لاق . دبعلا نمت هيلع دري

 نأ رخآ لوق هيف دايز وبأ لاق . ذخأن اذهب رثؤملا وبأ لاق . هرغ هنأل
 دايز وبأ لاقو . نمثلا ذخأي مث هبحاص ىلا مالغلا دري نأ يرتشملا ىلع
 حرط هيلع ردقي ملف هبلط يف دهتجا اذإ هنأ رخآلا لوقلا اذه يف هيارب

 . قابالا شرا هنع

 نمثب عئابلل يرتشملا لاحاو ةباد لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 لاتحملا كسمتو اهيف بيعب عئابلا ىلع ةبادلا در يرتشملا نأ مث ةبادلا كلت

 يذلا وه معن لاق ةبادلا در دقو ءيش همزلي له هبحاص ىلع مهاردلاب

 . ةبادلا بحاص ىلع وه عجريو هقح مهاردلاب هل لفك يذلا يطعي

 هملعي مل و قابالاب فرعي ادبع رخآل عاب لجر نعو : ةلأسم
 ناك اذإف . دبعلا رضحي ىتح وأ ةعجر هيلع هل له يرتشملا دنع قباف

 ىلع ردقي مل نإف هب دري بيع اندنع وهف هملعي مل و كلذب فرعي
 . بيعلا شرا هيلع در هراضحا

 نم دبعلا بره مث لجر نم ادبع ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 هعيابو عئابلا دنع نم بره دبعلا اذه نأ يرتشملا ىعداف يرتشملا دي

 هيلع نوكي له هنيمي بلطف كلذ عئابلا ركنأف قبآ هنإ هفرعي مل و هايا
 نيملا نوكي فيكف هل تلق . نيمبلا هيلع نأ يعم لاق . كلذ يف نيمي

 هنافصيو ًاعيمج هنافرعي ًافورعم ادبع ايعادت اذإ امهنإ يعم لاق اذه يف
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 دبعلا اذه انالف تعب كنأ انيمي فلحي نأ عئابلا ىلع ناك هب نارقم امهو

 . هايإ همتكو اقابا هنم ملعي امو نافراع وهو تنأ يذلا

 هلمعتساف مهرد فلأب ًامالغ لجر عاب نم لاق نم لاقو : ةلأسم
 يرتشملا هدرف عئابلا دنع ناك ابيع هيف دجو مث ةنس نيرشع يرتشملا

 ناك اذإ . عئابلل مالغلا ةلغو هل كلذف هدر موي مهرد ناتئام هتميقو

 . اهيف رظنيو ةخسن يفو كلذ يف رظنيو بيعلاب هدر يذلا وه يرتشملا
 بلط نإو . يرتشملل هلغلاف ضقنلا عئابلا بلط نإ يروحلا وبأ لاق
 دري الو هدري هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو عئابلل هلعلاف ضقنلا يرتشملا

 كلذو بيعلاو ضقتنملا عيبلا يف كلذو يرتشملا وأ بلاطلا وه ناك ةلغلا

 ةلاغلا نأ يع يبنلا نع كلذ يوري بوبحم نب دمحم نع رثألا ءاج هنأ
 ةلاسملا هذه يف در ىرخأ ةخسن يفو . ةلغ هيلع دري الف نامضلاب

 ناك نإ لاق نم لاقو . يرتشملل ةلغلا نأ ليق دقو هريغ نمو وهو
 عئابلا لبق نم ناك ناو . عئابلل ةلغلا تناك يرتشملا لبق نم ضقنلا

 . يرتشملل ةلغلا تناك

 اهلك هبويع فرع دق هنأ هسفن ىلع يرتشملا دهشأ نإو : ةلأسم

 ىتح يراوحلا وبأ لاق . عيبلا كلذ يف بيع لك مكحلا يف هيلع تبث
 ناهبن نع تظفح اذكه يرتشملا هيريو بيعلا ىلع هدي عئابلا عضي

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع

 اذإ ةزئاج بويعلا نم ءاربلا نوري قارعلا لهأ نأ ليقو : ةلأسم

 عئابلا هفقوي مل ولو هيف بيع لك نم كلتأربأ دق عئابلل يرتشملا لاق
 زوجي ال كلذ نأ نولوقيف كئلوأ ريغ امأو . اهرظني مل و بويعلا ىلع
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 كلذو هب هدري نأ هفرع نكي مل يذلا بيعلا رظن اذإ هلو يرتشملا ىلع

 يرتشملا هيريو بيعلا ىلع هدي عئابلا عضي ىتح يراوحلا وبأ لاق . انيأر

 . بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع تظفح

 نم هيف نأ عئابلا هل لاقف ادبع لجر ىرتشا اذإ ليقو : ةلأسم

 نأ مث . كلذ عمسي يرتشملا رضاح رخا لجرو اذكو اذك بويعلا

 كلت ىلع هفقوي مل و يرتشملا نم دبعلا ىرتشا عمس يذلا لجرلا كلذ
 سيل اولاقف . كلذ نم ءيشب هدري نأ دارأو اهايا هفرع الو بويعلا

 عئابلا عضي ىتح يراوحلا وبأ لاق . اهب فرع دق ناك هنأل هدري نأ هل

 . يرتشملا هيريو بيعلا 7 هدي

 فرعي مل و عويبلا نم ءيش يف بيع ىلع فقو ولو :
 يذلا بيعلا كلذب عيبلا د ر دارأف بيع هنأ ملع هارتشا املف . بيع هنأ

 . يدنع كلذ هل نكي مل هيف همزلي ام لهجو هار دق

 امالغ ىرتشا الجر نأ ول كلذك و لاق هللادبع يبأ نع : ةلأسم
 اهار نكي مل بويع هيف هنأ جتحا م : هبويع عيمجب فراع هنأ رقأ م

 هذه رأ ل و نيقصالتم هعبصأ تيأرو ًابدح هرهظ ىف تيأر لاقو

 هبويع عيمجب فراع هنأ رقأ دقو ةجحلا هذه لبقت مل و هنيع يف ةضايبلا

 . هار هنأ هب رقأ اميف لخاد وهف هيف رهظ بيع لكف

 نهف بيع ىلع علطاف امداخ وأ ابوث ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 لاق . هل شرألا همزلي لاق . مداخلا مدختساو بوثل ثرو هاشلا زجف

 ءيش نمخلا نم هنع حرطي الو همزلي ءاهقفلا ضعب لاق يراوحلا وبأ
 هيف ثدحي مل و . دبعلا مدختسي مل بيعلا ىلع علطأ ال هناف هل تلق
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 يل تعب اميف بيع ىلع تعلطا دق هل لاقو . عئابلا ىلع عجرو اعبش

 هدرف تئش ناو . هنيعب هذخف تئش نإ عئابلا لاق . شرالا ينطعاف

 . هنيعب هذخاي نأ امإو دري نأ امإ كلذ هل لاق . لع

 هاطعأ و هفرعي ناك دق لجر نم ادبع ىرتشا لجر نعو : ةل اسم

 يرتشملل ادب ناف بره دبعلا نأ عئابلا معز نمثلا دارأ املف نمنلا

 دبعلا ىلع ردقي مويو هلاحب وهف عيبلاب كسمت نإو . كلذ هلف ىطعأ ام

 بهذي عئابلا لام نمف هضبقي نأ لبق ثدح دبعلاب ثدح نإف . هذخأ

 ناو عئابلا لام نم هذخأي نمثلا نم هاطعأ ام ذخأي نأ يرتشمللو

 . نيمي هيلع هلف هرتسو دبعلا ناكمب ملعي هنأ عئابلا مهتا
 هلمعتساف لجأ ىلإ نمثب امالغ لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم

 ةقفنلا هل ةلغلا دري لاق هدرف هيف بيع ىلع علطأ مم هللا ءاش ام يرتشملا

 . قفنا يتلا

 : مش ًاحيب لجرل عيبي لجر يف هللا همحر هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 ةصح اهيف هل ضرأ نم اذكو اذك بيع عيبلا اذه يف لوقيف هيلا عجري

 لوقيف قبأي وأ قرسي هنأ لوقيف دبع وأ بيع اهيف لوقي ةباد وأ دحأل
 همكاحف هايإ هربخي دعب كلذ حص نراف . عيبلا دعب كقدصأ ال يرتشملا

 هملعي مل اذإ ًاعفان الو دعب ًاراض ربخلا كلذ نوكيو بيعلا كلذب هدر
 . عيبل ا دنع

 ريغ وأ ران مسو لثم بيع اهيفو ةباد ىرتشا نمعو : ةلأسم
 اهدري مل ناف تلقو . كلذ دعب ملع مت يرتشملا هب ملعي مل و كلذ

 دعب اهب عفتني مل ام اهدري نأ هل وأ هيلع تبث بيعلاب ملع ام نيح نم
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 اهيلع لماح رفس يف وهو بيعلاب ملع نإ تيأرأ تلقو . بيعلاب ملعلا
 دلبلا ىلا ةعاضبلاب لصي ىتح وأ هنيح نم اهعدي ةريغل وأ هل ةعاضب

 نم اهلمعتسا ناف بيعلاب ملع اذاف تفصو ام ىلعف . هيلا جرخ يذلا

 نأ دعب نم اهسبح نا كلذكو عيبلا هيلع تبث بيعلاب ملع نأ دعب

 لاغشا نم رذع نم اهبسحي نوكي نأ الإ عيبلا هيلع تبث بيغلاب ملع
 اهلمعتسي نأ الإ هيلع عيبلا بجوي امم كلذ سيلو اهيف روذعم هل ضرعت
 لزني ناف ةعاضب اهيلع لماح وأ اهيلع بكار وهو بيعلاب ملع نإف
 تقو ناك ناو . هيلع عيبلا تبث اهيلع نم لمحلا حرطي و هنيح نم

 تبث هلمح ىلعو هبوكر ىلع ىضمف لمحلا حرط الو لوزنلا هنكمي ال
 . بيعلا شرأ هنع حرطو عيبلا هيلع

 دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 لوزنلا هنكمي ال ةراغم يف هل ابكار رامح ناك ول كلذكو هللا همحر

 نإ هناف بوكرلا ىلا رطضم وهو رامح ىلع حرس وأ هب ةلعل هنع
 ةدملاو لجألا نم بيعلا در يف هلو هبيعب همزل كلذ هلاح ىيف هلمعتسا
 ليق . ةيواعم يبأ نعو . باتكلا ىلا عجر . مايأ ةثالث ةعفشلا لثمك

 نكي ملو هعاب مث ادبع لجر نم ىرتشا لجر ناك نا ىرت امف هل
 نم بيعلا كلذ شرأ ذخأي نأ دارأف بيع هب رهظ مث هيف بيعب ملع

 ىلا راصو هعاب دق ناك اذإ ال لاق . كلذ هل ىرت له لوألا عئابلا

 مل و قابالاب فرعي ادبع رخآل عاب لجر نعو . كلذ هل رأ مل و هريغ
 . دبعلا رضحي ىتح وأ ةعجر هل هيلع له يرتشملا دنع قبأف هملعي
 ردقي مل نإف هب دري بيع اندنع وهف هملعي مل و كلذب فرعي ناك اذاف
 دقو . معن لاق . هريغ نمو . بيعلا كلذ شرا هنع طح هراضحا ىلع
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 . دبعلا رضح ل ولو نمنلا در هيلع و نماض عئابلا نأ ليق

 ىلع يرتشملا علطأ مم هقتعاف امالغ يرتشا لجر نعو : ةلأسم
 يذلا بيعلا شرا لع .ددرأ يرتشملا لاق . هقتعأ يذلا مالغلا يف بيع

 ناكف ىسوم امأ . ملعأ هللا مشاه ينعي خيشلا لاق . كمالغ ىيف ناك

 . عئابلا ىلع شرأ الف ةبادلا تتام وأ تام وأ دبعلا قتعا اذإ لوقي

 فقوم نأ ركذو . شرالا بهذي ال نولوقيف نامزلا اذه لهأ امأو
 تنك ينإ هل لاقو اهايإ هحدمب ةاش يبارعا نم ىرتشا ناليغ يبأ نب

 بلحت ال ىه اذإ اهبلح املف ًاكوكم بلحت لاق وأ ًاكوكم اهنم بلحأ
 ةرزع نب ىلع هل لاقف . هيلع اهدرف ىسوم نب يلع ىلا همصاخف كلذ

 نع ىسوم نبا عجرف ةرزع نب هدرف هدنع اك وكم بلحت تناك ىسعف

 انأ تلقف اكوكم بلحت تناك دق ىسعف ةرزع نب لوقل عيبلا ضقن

 عئابلا ىلع ىرت الفأ اهايإ هحدمب اهارتشا امنا هنأ ىرت الأ ديلولا يأل
 ىسوم ىلع ةرزع نب يلع در امف لاق هدنع كلذ بلحت تناك اهنأ ةنيبلا

 اك وكم لبقتسي اميف بلحت اهنأ ىلع اهارتشا اذإ امأ هريغ لاق . عجرف
 نإف ًاكوكم بلحت تناك اهنأ ىلع تناك اذإ امأو . ضقني ليق دقف
 كلذف ًابذاك ناك نأو . هيلع ةنيب الو كلذب سأب الف اقداص عئابلا ناك
 ملع اذإ رايخلاب يرتشملاو يرتشملا ملعي نأ هيلعو كلذ هعسي الو هيلا

 . كلذب

 ىلع يرتشملا علطأ مش هقتعاف امالغ ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 بيعلا اذه ردقب هيلع د ري ليق دقو لاق هريغ نمو ءيش هيلع د ري ال

 . الف عيبلا امأو توملاو قتعلا لاق نم لاقو . عيبلاو توملاو قتعلا يف
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 وأ صيمقلا كتعياب امنإ يرتشملل عئابلا لاق نم لاقو : ةلأسم

 لاق . بيعلاب هدري نأ يرتشملل زوجي ال كلذ نإاف اذه وحن وأ لبحلا
 عاب اذإ بوبحم نب دمحم لاقو . ىسوم نع اذه ليق دق يراوحلا وبأ
 يل ليق اذكه ةبادلا يف ضقن هل نكي هل مل هبادلا عبي مل و لبحلا هل

 . بوبحم نبا نع

 دحاو لك دبع وأ ةباد يف بيعب نادهاش دهشا اذإو : ةلأسم

 بيع ىلع اقفتي ىتح كلذ زوج الف رخألا هر مل 6 ي ال بيعب ١ 2 ر

 . دحاو

 مث ةدحاو ةقفص ًأدبع نيلجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 دبعلاب رهظ ش نيضوافتم ريغ وأ ناضوافتم امهو نيعئابلا دحأ باغ

 دارأ امهيإ فلحتسي هناف . رضاحلا عئابلا فلحتسي نأ هل له بيع

 نأ ءاش نإ مث بيعلا اذه هب ملعي مل و دبعلا اذه نم هتصح عاب دقل

 . كلذ هلف كلذ دعب رخالا فلحتسي

 هقابا ملع دق اقبآ ادبع لجر نم عاب لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 قبأف دبعلا قلطناف نمثلا هدقناو لجر هارتشاف هقابا هل نيبي مل و همتكف
 همتك و هقابا ملع دق ًاقبآ ناك هنإ ةلداعلا ةنيبلا تماقو هيلع ردقي ملف

 يرتشملا ىلع نأ انعمس لاقو . همالغ وه بلطيو هنمت دري اولاقف هنع

 وبأ لاق . كلذ دعب نمثلا دري نأ هيلع ممت عئابلا ىلع مالغلا دري نأ
 . بيعلا شر ا هلو فلت نإ يرتشملا لام نم فلتي نأ لا بحأ ليعس

 نإ لوالا لوقيأ بحأ ينأ الإ نمنلا هل ناك هدر ىلع ردقو هدر نإف

 رارقاب كلذ حصو كلذ ملعي وهو هعابو بيع كلذ نأ ملعي عئ ءابلا ناك

 هيف عقي امم بيعلا نأل نمثلا در هيلع نوكي نأ بحاف ةنيب وأ هنم
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 . لصألا كله قابالا عقو اذإ هلك لصألا كالهتساب كالهلا

 ىعداف هب دري امث بيع هيفو ًادبع ع اب لجر نع لئس : ةلاسم

 . نم لوق لوقلا يرتشملا كلذ ركنأف بيعلاب يرتشملا ملعأ هنأ عئابلا
 مكح نإف هل ليق . ةنيبلا عئابلا ىلعو هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا لاق

 لمع ةلغ يرتشملا مزلي له كلذل بلاطلا وه يرتشملا ناك درلاب امهيلع
 . فالتخا هيفف درلل بلاطلا وه يرتشملا ناك اذإ هنا يعم لاق . دبعلا
 يرتشملا مزل اذإو . كلذ يرتشملا مزلي الف بلاطلاوه عئابلا ناك ناو

 اقبا دبعلا ناك اذاف هل ليق هتنؤمو هاسكو هيلع قفتا ام هل عفد ةلغلا

 يرتشملا ىلع لاق نم لاقف . فالتخا هيف نأ يعم لاق . هددر مزلي نم

 لوقي نم لوق ىلعف هل ليق . هيف بيع وه ذإ عئابلا ىلع لاق نم لاقو
 ردقب عئابلا ىلع عجري نأ هل ىرت له دبعلا ةلغ در يرتشملا مزلي ال هنإ

 نإف ليق . كلذ هل سيل نأ ىعم لاق .. هتقفنو هتنؤمو دبعلا ةوسك

 بيغلاب ملعي نأ لبق هحرج أ هيف رثأف دبعلا برض دق يرتشملا ناك

 حرج دبعلا يف يقب نإ لاق . كلذ شرأ همزلي له هدرو ملع عجر من
 كلذ نم ءيش هيف نكي مل نإو . كلذ ةميق هيلعف كلذ نم رثأ وأ
 يف هنا ىعمو لوقلا ضعب يف ىعم اذكه . شرأ همزلي الف ءىرب دقو

 ٠ . ةلغلا در همزل اك لاح ىلع كلذ همزلي هنأ لوقلا ضعب

 يرتشملا عئابلا ملعي مل و ًاقبآ ادبع عاب نم دايز وبأ لاق : ةلأسم

 نم مهنم لاق . هدي نم دبعلا قبأ يرتشملا هضبق املف قبا دبعلا نأ

 اذإ هدبع وه بلطيو ةمهارد يرتشملا ىلع دري دبعلا بحاص نأ لوقي
 ذخأيو هدبع هيلع دري لوقي نم مهنم لاق قابأ دبعلا نأ يرتشملا ملعي مل

. همهارد



 نوثالنلاو يداحلا بابلا

 باودلا ف بيعلا ف

 مسايملا لثم رهاظ بيع اهيفو ةباد عيب دارأ ول كلذكو هل تلق

 تلق . يعم اذكه لاق . لاح ىلع كلذب مالعالا هيلع ناك اهريغو

 اذكه لاق . ابيع نوكي له همسر ىقبو ءىرب دق ناك اذإ مسيملاف هل
 اهب ملعت يتلا تامالعلا الإ بويعلا نم رانلا راثا ناك ليق هنأ يعم

 ءىرب .دق مسيملا ناك ناف هل تلق . ىنعم ريغل كلذب فرعتل باودلا

 دق تناك اهنأ مالعا هيلع له اهعيب ةبادلا بحاص دارأ رثأ هل قبي مل و

 رابتعالا يف نطابلاو رهاظلا نم كلذ لاز دق ناك نإ لاق تمعسر

 هترضم و رهاظلا نم ًامئتلم وه ناك ناو . بيعلا لاز دقف رايتخالاو

 عجريو ديزي ال مسيملا نأ يل عقيو . بيع يدنع وهف نطابلا يف ةنمكم
 ىنعم ىلع دلجلا يف ةرضم ىقبي نأ دب الو مسيملا لبق ناك امك هناكم

 . هلوق

 . اهبويع عيمج ف راع هنأ طرش و ةباد ىرتشا نمو لاق : ةلاسم

 . بويع نم اهيف امب هتمزل

 ةباد ىرتشا لجر يف لوقت هل تلق . هللادبع يأ نع : ةلأسم

 يرتشملا لاقو باودلا نم اذه هابشأ وأ ةاش وأ ةرقب وأ المج وأ ًارامح
 اهدر هل ادبو بيع اهب هل رهظ نإف اهبويع عيمجب فراع انأو اهتذخأ دق

 ةفرعم ةفرعملاب هسفن ىلع دهشأو اهذخأ اذإ ال لاق . كلذ هل له

 . هل ةعجر الف . اهبويع
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 سيل مهضعب لاقو . باودلا يف هب دري بيع جلفلاو : ةلأسم

 باودلا يف لاكولا بيعو . نيمدقلا نيب دعابت مجلاب وهو بيعب

 . ملعأ هللا باودلا فلخ رخأتلا بحت ةبادلا نوكت نأ لاكولاو

 هيفو مداخلا وأ ةبادلا عيبي لجرلا يف ديعس ييأ نعو : ةلأسم
 مصاخ نأ هل ادب ش . اهلك اهب ويع تيأر دق ينأ يرتشملا لوقيف بويع

 هيريو اهيف بيع لك ىلع هدي عضي ىتح ءيش كلذب سيل لاقف . اهيف
 . هايا

 وأ اهبويع عيمجب ملاع هنأ يرتشملا رقأ اذإ ليق دقو لاق : ةلأسم

 ةموصخ الو رارقا كلذف . هبويعب ملاع هنأ وأ اهبويع عيمج ىأر دق هنأ

 يرتشملا هأرب اف هبويع عيمج نم عئابلا ءىرب اذإ كلذك و . كلذ دعب هل

 يف لوألا لوقلاب لاق نم لاقو . هل ةموصخ الف كلذ عيمج نم
 و

 . اعيمج نيهجولا

 ضاضعلاو ضاكرلاو راثعلاو راعدلا ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ابيع وه سيلف رافنلا امأو . ةبادلا يف بيع اذه لك صامقلاو ضابرلاو
 راقنلا ف لاقي امف لاق . ةرطيبلا باتك نمو .. ليق هنإ يدنع اميف

 ملعأ لاق . صقنتلاو هلعفلا ةلقو ةدجلا ىلع لدي وهو هنم باعي امو

 يف هفقوي امبرو . هبحاص روفنلا لتق امرو بويعلا رثكأ نم رافنلا نأ
 نع دص اذإ ةنتفلا ف راعلا هبحاصل بسكي امبرو هنع رفن ام رثكأ

 ام رشو بيع راثعلا هنمو هدص يذلا هبكار نا سانلا رظنف حالسلا

 . يرجلا يدنع نوكي
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 باودلا يف يكلا نعو . هللا دبع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 يك نم ناكام امأف ديبعلا كلذكو ع ويبلا يف دري له ةمالعلاو ءافشلل
 لبق نم ناك ام امأو ادر هارأ الو بيعب سيل هنإف باودلا تامالع
 ديبعلا كلذك و . ملعأ هللا و يدنع ع ويبلا هب دريو بيع هفنإف عاجوألا

 سيلف تامالعلاو يزلا نم مهدالب يف يكلا نم مهيف ناك املك ءامالاو

 دالب يف برعلا مهيف هفصوو يوادبلا لبق نم ناك ام امأو بيعب

 . اندنع هب ةدودرم ع ويبلاو بويعلا نم وهف نيملسملا

 الصأ هلكأي مل اذإ ىونلا لكأي مل اذإ رونلا يف بيعلاو : ةلأسم

 وه ام لكأت ال ةباد لكو شيشحلا لكات ال تناك اذإ ةاشلا كلذكو

 . ملعأ هللاو عب دري بيع وهف اهسنج نم

 اهنأ ملع اهءارش بجوأ املف ةاش ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 هيلع عيبلا نأ ىرن انإف . عيبلا هيلع تبثي له اهديرأ ال لاقف قوقع

 . تبات

 هذه لوقيف هاش عيبي لجر نعو يلع أ نع بسحأ : ةلأسم

 يرتشملا دي يف تراص املف . نبل نم ًاعاص بلحت وأ ىونلا لكأت
 هنم ربخ اذه امنإو مات عيبلاف ًاعاص بلحت الو ىونلا لكأت ال يه اذإف
 ىه اذإف ةينث لاق نإ كلذكو . عيبلا دنع كلذ هل طرش نوكي نأ الا

 . هكنىسمه

 لجر نعو . هللا همحر يراوحلا يبا نع دجوي اممو : ةلاسم
 . هب درت امث ابيع كلذ رن ملف بطرلا فاطملا لكأت يه اذاف ةاش ىرتشا
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 دارأ مم هنم اهضبقو رخا نم ةرقب ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 يعم لاق عيبلا هب دري . ًابيع نوكي له رجزت نأ تبأف اهيلع رجزي نأ

 مل نإو . ابيع كلذ ناك عئابلا عم رجرت ال تناك اهنأ حص اذإ هنإ

 . يدنع ابيع اذه نوكي الو رجرت ال مث رجزت نأ نكمي دقف كلذ حصي

 يل نيبيال لاق . اذه يف كدنع رجزلا لثم وه سيهلا كلذكو هل تلق
 نأل هريغ نمو . رجزتو سيه ال دق رقبلا نأل رجزلا لثم سيهلا نأ

 رجزلا اهرومأ رثكأو عضوم لك يف رجرت اهنأ رقبلا رومأ نم بلغألا

 نوكي له ىونلا لكأت ملف ةاش ىرتشا لجر نع لئسو :. ةلأسم
 هل تلق . عببلا هب دري بيعب سيل اذه نأ" يعم لاق . هب دري بيع

 هب دري ًابيع نوكي له ترتجا اذإ هحلفتو ىونلا لكأت تناك نإف

 امنإ ىونلا ةاشلا حلفو ًابيع كلذ نوكي نأ يدنع هبشي لاق . عيبلا

 . كلذ اهيف نوكت يتلا عضاوم صوصخم يف يدنع جرخي

 وأ ضابرلا وأ راعذلا وأ راثعلاب ةبادلا تفرع اذإو : ةلأسم
 اهب درت يتلا بويعلا نم اذه لكف ضاكرلا وأ ضاضعلا وأ صامقلا

 . ليق اذكه بيعب سيلف رافنلا امأو اذه ليق دقو . معن لاق اهريغ نمو
 ليق اذكه بيعب سيلف رافنلا امأو اذه ليق دقو معن لاق اهريغ نمو

 يدنع اميف بيعب وه سيلف رافنلا امأو اذه يف تفرع اذك هريغ نمو
 ليق دقو هريغ نمو . هللا همحر ديعس يبأ نع دجوي اذكه ليق هنأ
 . ملعأ هللاو دجوي اذكه بيع رافنلا نأ

 ةاشلا يف لاقو دوؤاد نب نسحلا يبأ نع جاتلا باتك نم : ةلاسم

 كلذكو ديعس يبأ نعو . هب درت بيع هنأ اهسفن عضرت تناك اذإ
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 . ارعش ايركز يبأ يضاقلا طخب تدجو . ةرقبلا
 ضاكرلاو سمشتلاو راثع تعيبأ اذإ باودلا بيع نمو

 ضا برلاو رعذو نارحاو ترمتسا اذإ طارخلاو ظعو
 ضاضعلاو ًاضيأ ءادلا مسوو بيع نهب حاطنلاو صمقو

 همتكف هؤاد ملع دق انذم هل ريعب عاب لجر نع تلأس و : ةلأسم

 كلذ نم قفن هنأ ةنيبلا تصاقف ءادلا كلذ نم ريعبلا قفنف هنيبي مل و

 نأ زوجي الو . هبحاص ىلع نمنلا عئابلا دري اولاقف هب ناك يذلا ءادلا

 ىلعف كلذ نم تام هنأ نادهاشلا نيبي مل نإو . هئادب يرتشملل سلدي

 كلذ نم ناك اذإ اذه ينبجعي ديعس وبأ لاق . بيعلا شرأ در عئابلا

 كلذ نم حص ناك نإ امإو . هنم حصي مل و كله اذكه هسفنب ءادلا

 ينعأ بيعلا شرا هيلع نوكي نأ ينبجعيف هلثم بيعب ضرم م ءادلا

 ىنعم نأ تفرع اذك هريغ لاق . يرتشملا لام نم نوكيو عئابلا ىلع

 . رعاشلا لاق . تام قفن

 قفن لق نكلو تام لقت ال تيم مهنم تامام اذإو : لمرلا نم

 . ملعأ هللاو رشبلا يف سيل ةصاخ باودلا يف كلذ لاقي امنإ خسانلا لاق

 نميف لوقت امو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 اهدر وأ اهبحاص ىلا اهبكرف اهدر دارأو ابيع اهيف دجوف ةباد ىرتشا

 ريمحلا يف راثعلاو . اهدر هل نكي مل بيعلاب ملعلا دعب اهبكر اذاف اهيقسيل

 ةصقانلا نانسالاو لاقعلاو ضاضعلاو ضابرلاو ضاكرلاف تلق . بيع

 . معن لاق ًابويع اذه ىرتف اهعضاوم ريغ يف ةفقاولاو ةدئازلاو
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 عاب لجر نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مت ةدم هنم كلذ بهذف ضعي وأ ضكري وأ حطني ناك رون لجرل

 هلف حاطنلاب افورعم ناك اذإ لاق . ال مأ ةعجر هيلع هل حطني عجر

 وهو ةعجرلا هل اذهف حطني ال ًاتقوو . اتقو حطني نأ نكمي هنأل هدر
 . ةبادلا يف بيع

 ةاشلا ىأر امل هل لاقو ةاش لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 اهدجوف يرتشملا اهحبذف ةركنتسم اهنأ هل لاق ةرماض اهارأ يلام

 كلذ نأ حص اذاف . كلذ يف لوقلا ام تلق . رمحأ اهمحلو ةبورضم

 ىلعف كلذ نكمي امب يرتشملا دي يف ثدحي مل و عئابلا دي يف ناك بيعلا
 نم ةحيحص موقت اهتميق نم بيعلا كلذ ضقتنا بيعلا شرا عئابلا
 . بيعلا ةميقب عئابلا يرتشملا قحلي مث ةبويعم يصو ةيحو ةيح بيعلا
 عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 نم ربيو ةعلسلاو دبعلا عيبي لجرلا يف فلتخا ليقو : ةلأسم

 اذإ هيربي كلذ نأ لاق نم لاقف . بيعلا يمسي الو . اهيف بيع لك
 أربي ال لاق نم لاقو . اهبويع نم ةءاربأ و كلذ ىلع يرتشملا هارتشا

 اذإف اذكو اذك نم تئرب لوقيف هنيعب بيعب ىمسي نأ الإ بويعلا نم
 أرب نإو يزجي ال لاق نم لاقو . ةءارب كلذ ناكو كلذ هازجأ ىمس

 . بويعلا نم أربي كلانه مث . هب هنأ ملعي ىتح يرتشملا هأربأو كلذ نم

 ىمدسو ًابيع اهب ملعي ال وهو بويعلا نم نم أرب نإ لاق نم لاقو
 هملعيو هايإ هري مل و هنم أربف ًابيع اهيف نأ ملع ناو هيربي كلذف هنيعب ًابيع
 ناو . هنيعب بيعلا كلذ نم هأربي ال كلذف يرتشملا هأربأو هنم أرب امنإو
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 نوكيو هيربي الو هيزجي ال كلذف بيع هيف هنأ كلذ دعب حصف ملعي ناك

 نم لاقو . اهب هتملع ابيع كتمتك ام عئابلا ىلع هجولا اذه يف نيمل

 تناك نإ هنإ يرتشملا سفن يفو بويعلا نم اذكو اذك نم رب نإ لاق
 نكي مل ناو أربيو . زئاج كلذف كلذ نم هأربا دقف بويعلا هذه هيف

 لاقو . هيزجي الف ملعي ال امم وه امنإو ملعي مل و يرتشملا سفن يف كلذ
 فلتخت دق هنال هنيعب هأربأ وأ لاح لك ىلع هملعب هيزجي ال لاق نم

 . ةفصلا نم اهرمأ حصأ نوكي ةيؤرلا دنعف تيمس ولو بويعلا

٢٥٧



 نونالنلاو ينانلا بابلا

 ديبعلا يف بويعلا يف

 يصخلا امأ و . بابيعب كلذ سيلف انينع هدجوف ادبع ذخأ نم ليقو

 ٠. هحراوج يف ٥ ناصقن هزأل بيع كلذف بوبحجملاو

 اهدري بيع اذهف ملعي مل و جوز اهلو ةيراج ىرتشا اذإو : ةلأسم

 لهأ دنع بيع وهف هب ملعي ملو دلو اهلو تعيب ناو . هللا ءاش نإ

 قارعلا لهأ امأو ىحي وبأ لاقو . فلخ نب ملسم لوق وهو هيوري ةكم
 امهنيب قرفي نأ زوجيال امم دلولا ناك نإ هريغ لاق بيعب سيل اولاقف

 . بيعب سيلف همأ نع ينغتسي ن اك نإو بيع وهف همأ نع ينغتسي ال و

 عيبلا هب دري له دبعلا يف ةفلقلاو ةقرسلاو ابرلا نعو : ةلأسم
 فرعيو نتتخي ال نم دح ىيف دبعلا نوكي نأ الإ هب دري بيع اذه لك

 . ًابيع كلذ د ىري الف ةفلقل اب هلثم

 نع جاجحلا نع بويأ نع ةرفص يبأ عماج نمو : : ةلأسم

 ةنيبلا ماقاف هدنع نم قباف ًامالغ لجر نم عاتبا لجر يف لاق . رش
 لاقو . يراوحلا وبأ لاق . هتقاب هدري حيرش لاق . عئابلا دنع نم قبأ هنأ

 هبو قابالا شرا يرتشملا نع حرط دبعلا ىلع ردقي مل نإ لاق نم
 . عيبلا يف هب دري بيع دبعلا يف قابالا نأ انعم ديعس وبأ لاقو . ذخأن
 دري بيع دبعلا ىف ؤ قبألاو باتكلا ريغ نمو . مكحلا رهاظ يف اذهو

 . عيبل ا هب

٢٣٥٨



 هرمالا قبألاب دبعلا اذه فرعي نكي مل نإف هل تلق : ةلأسم
 . يعم يدنع اذكه لاق همالعا هيلع أبيع اذه نوكي له هعاب مث ةدحاو

 اهعم نكي مل و دلوب تءاج همأ هدنع تناك نإف هل تلق : ةلأسم
 . بيعب سيل هنأ يعم لاق . بيع اهيف اذه له فرعي جوز

 رتشم اهرتشا نأ دعب جوز ةمألل حص اذإف هل تلق : ةلأسم
 ركذلا كلذكو هب درت بيع هنأ يعمف . هب درت ابيع اذه نوكي له
 هنإ يعم لاق . ديعلا هب دري ا ًابيع اذه نوكي له ةجوز هل حص اذإ

 . هب دري ًابيع اذه نوكي نأ ينبجعيو هيف فلتخي

 نأل مالغلا هب دري ًابيع ةجوزلا سيل دمحم وبأ لاق : ةلأسم

 هديس ىلع دبعلا نمث يف قادصلا نوكيو هدبع ةجوز قلطي نأ يرتشملل
 مل هقفلا يف جرخ ام باودلاو ديبعلا بويع يف ديعسوبأ لاق . لوألا
 يبأ نع ىور امك ةماعلا ىلا در هقفلا يف جرخي امو ةماعلا ىلإ دري

 دمرلا نأ اوأر نإف نيساخنلا نم قيقرلا باحصأ اولس لاق هنأ ةديبع

 ىونلا لكأت نكت مل و تعيب اذإ باودلا كلذكو كلذك وهف بيع

 نم ةعقب يف صاخ كلذو ابيع ناك بيع هنأ عضوملا يف ناك نإف
 . عرشلا يف اذه زاجم مهيلعو ضرألا

 بيعب دري الو اهيف عطقي ال هديس لام نم دبعلا ةقرسو : ةلأسم

 كفي وأ ةديس تويب بقني نأ الإ هريغ لام هقرسب دري نكلو كلذ نم
 نم هديس لام نم قرس انإ دري ال . هب دري ام اذهف هدالوأ يلح

 لاق . هقرس اذإ رمت وأ بح لثمو هلكأ ماعط لثم هيلع نمتؤم وه ءيش
 . حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نع هتدجو اذكه خسانلا

٢٣٥٠٩



 شارفلا يف لوبلاو . هب دري بيع وهف دبعلا يف اشعلاو : ةلأسم
 نأ دجويو . كلذك ركذلا لوب نأ موق صعب يفو بيع ةمألا نم

 . رسعألا عيب در حيرش

 دجوو مالغلا تامف مالغب ةيراج لدبأ لجر نع هتلأ اسو : ةلأسم

 . مداخلا شرلا مهل لاقف . ابيع ةيراجلا ف

 بيع كلذ نأ ا جوز ال ناك اذإ ةمألا نأ دايز وبأ لاق : ةلأسم

 7 بيعلا 7 بيعب سيل دبعلا ىف ف ١ ةجوزلا نأ ليق دن دقو لاق هريغ

 نأ ىرتشملل نال مالغلا هب دري ابيع ةجوزلا سيل دمح وبا لاق ةمألل

 . لوالا هديس ىلع دبعلا نمث يف قادصلا نوكيو هدبع ةجوز قلطي

 هارتأ ةيناز ةيراج ىرتشا لجر نعو هللادبع يبأ نع : ةلأسم

 انز دلو ىرتشا نأ كلذكو تلق ملعي مل اذإ معن لاقف . هب درت ابيع

 . معن لاق . ادر نوكيأ

 ال و اه وعيبي نأ اهلهأ بحأو تنز ةمأ نع هتلأس و : ةلاسم

 . كلذ اونيبيلو اهوعيبيل معن لاق اهودلجي

 سيل ليقف هتيحل جرخت ملف درمأ وهو دبعلا يرتشا اذإف : ةلأسم

 . بيعب كلذ

 هلأسو . ذيعس يبأ نع مامز نب دمحم نب هللادبع حمس امم : ةلاسم

 دتدهنت ل و ضيحملا تغلب اذإ ةبيلجلا ءادوسلا ةمألا نع هتلأس و هنع

 . عيبلا ىف هب درت ابيع كلذ نوكيأ نهغولب دنع ءاسنلا دهنت امك نيب

٢٣٦١٠



 تلمح نإف هل تلق . تفصو يتلا يف بيعب سيل كلذ نأ يعم لاق

 نأ هب درت ابيع نوكيأ عئابلا كلذب ملعو نبل اهب نكي ملو تدلوو
 تناك ناف هل تلق . يعم اذكه معن لاق . يرتشملا عئابلا فرعي مل

 مل اذإ ابيع كلذ نوكيأ ءيطولل نيرتشي يتلا روعشلا تاوذ نم هذه

 نمم تناك اذإ هب درت بيع هنإ يعم . معن لاق ءاسنلا دهنت اك دهنت

 . اهتفصو اهنول يف اهلثميو اهب افورعم كلذ ناكو ةيرسو اشارف ذختت
 هلثم هنأ اهسأل رعش رج يف اولاق ءامإلا نم رعشلا تاذ نأ ىرت الأ

 قرف انه نمف اهرعش ططقلا ءادوسلا ةمألا يف كلذ اولوقي مل و هنوبيعي
 يتلا روعشلا باود يف ابيع كلذ تلعجف تفصو يذلا كلذ يف امهنيب

 . ىرست

 عيبلا هب دري بيع وهأ ديبعلا يف نشحنلا نع هتلأ اس و : ةلاسم

 ليق لق هنإ يعم لاق . ناركذلا نود ءامالا ف مأ ناركذلاو ءامالا ف

 ناركذلا نيب عيبلا يف يعم قرف الو ديبعلا يف عيبلا هب دري بيع هنأ

 ىتح نيح عئابلا ملعي مل و رهش وا نيمويب وا مويب هئارش دعب يرتشملا
 نم هدري نأ عئابلا مزلي له هدر يرتشملا دارأو نشخ هب ناك هنا هعاب

 ةفرعم كلذ يف هل نمم لودعلا رظن ي هرمأ ربتعي هنأ يعم لاق . يرتشملا

 عئابلا دي نم هلاوز دعب هثودح نكمي هيف حص دق يذلا لثم ناك. نإف

 ملعي امو هعاب دقل ليق هنإ يعم اميف هنيمي عم هيف عئابلا لوق لوقلاف

 دودرم وهف يرتشملا دي يف ثدحي نأ نكمي ال ناك ناو . بيعلا اذه هب
 عئابلا لوق لوقلا ناك اذإو هل تلق . عئابلا دي يف ناك هنأ ملع دق هزأل

٢٣٦١



 معن لاق عئابلا دي يف وهو هيف ناك بيعلا نأ ةنيبلا يرتشملا ىلع ناك

 ةنيبلا يرتشملا مدع نإف هل تلق . اذه وأ اذه نكمأ اذإ يدنع اذكه

 هنإ يعم لاق . كلذ دارأ نإ فلحي فيك يرتشملا ىلإ نيملا عئابلا درف

 قرس اذإ دبعلاو حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نع : ةلأسم
 . ملعأ هللا و هب دري بيعلا وه سيلف رمتلا و بحلا

 دبعلا يف ثينأتلا تدجوو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ١ . هب دري بيع

 وبأ لوقي كلذبو هب دري بيع دبعلا يف بيشلاو : ةلأسم

 | . كلام

 سيلو هدر هلف بيع هب .رهظ مث هيطوف اركذ ناك ناو : ةلأسم
 . ىننالاك وه

 باغو هن ومدختسي هلهأ ىلإ هغفدف ًادبع ىرتشا نمو : ةلأسم

 مدق املف هيف بيعلا اوأر نأ دعب هومدختساف ميدق بيع دبعلاب رهظف
 سيلو بيعلاب هدر هلف كلام وبأ لاق . هار وأ بيعلاب ربخأ يرتشملا

 . همادختسا ارك يرتشملا ىلع عئ

 اهب ناك بيع ىلع علطا ش اهنطوو ةمأ ىرتشا نمو : : ةلاسم

 عجر ` فيعلا شرأ دري نأ عئابلا لع ليقف .. تنأ اهذخف تئش نأو

٢٦٢



 لاق انز اهنا هملعي مل و لجرل هديلو عاب لجر نعو : ةلاسم

 بيعب سيل انزلا دلو ليق دقو لاق هريغ نمو . يرتشملا ءاش نإ اهدري

 . بيع انزلا نكلو

 لاقو ةديلو لجرل عاب لجر نع هتلأسو . رثألا نم : ةلأسم
 اهعيبي نأ لبق تدلو تناك دق كلذ دعب لجرلا اهدجوف طق دلت مل اهنا

 . بذكو أطخا لق رخالا نكلو اهدري نأ ىرأ ال لاق . رخالا

 بيع هزأ نشخنلا دبعلا ف هللا همحر ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 يرتشملا عم هثودح نكمي ال امم هنأ لودعلا رظن يف جرخ نإف هب دري

 نع لكني نأ الإ هذخأ يرتشملا مزلو هنيمي عم عئابلا لوق لوقلا ناك
 ًاشخن نوكي نأ جرخي ىتمف هل تلق هدنع ثدح هنأ حصي وأ نيملا

 . كلذك هنأ هانعم نم ناكف . مايأ ةنالث هلالح اذإ مايالا نم كدنع

 ايناز دجوف ادبع ىرتشا نمو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 بيع انزلا نإ ضعب لاقو . هب دري بيع وهف عئابلا عم رمخ براش وأ
 انز نوكي نأ الا لإ بحأ لوألا يأرلاو روكذلا يف سيلو ةمألا يف
 بيع وهف قابألاو ةقرسلا امأو . انز كلذ سيلف غلاب ريغ يبص وهو
 . ًاريغض ناك ولو عئابلا عم كلذ ناك اذإ

 لاقو . هب دري ابيع كلذ ناك جوز اهل ناك اذإ ةيراجلاو : ةلأسم

 . ةجوز هل تناك اذإ دبعلا كلذك لاق نم

 لاجرلا هرظني ال ثيح ًانطاب ةيراجلا يف بيعلا ناك نإو : ةلأسم

٢٦٣



 . كلذ يف نهلوق لبق بيعلا تيأر اذراف . ءاسنلا نم هب قثي نم اهرظنيف

 . ةحارجلا رثأو رانلا قرح ناويحلا يف اضيأ بويعلا نمو : ةلأسم
 يتلا راثآلاو لبالا اهب فرعت يتلا رانلا نم نوكي ام الإ رانلاب مسولاو

 مهسفناو مهدالوأ اهب نونيزي يتلا رانلاو ديدحلا نم قيقرلا يف نوكت
 . اضيأ بيعب سيل كلذ نأ ليقف

 كلذب فراع يرتشملاو ًادمر وأ اضيرم ادبع عاب نمو : ةلأسم

 . اذه ليق دقو لاق هريغ نمو . كلذ نم هانيع تضيبا ولو زئاج وهف
 يرتشملل ناك ضرملا نم وأ ءيش دمرلا نم ثدح اذإ لاق نم لاقو

 ضرملا نمو دمرلا رجامو دمرلا نم عئابلل يرتشملا ًربي يتح كلذ شرأ
 . ضرملا رجامو

 مئاهبلا امأو . هب درت بيع وهف الماح تناك اذإ ةيراجلاو : ةلأسم

 . ناصقنب سيلو اهيف ةدايز اهنأل كلذب درت ال اهنأ ليقف

 كلذ نأ ليقف ضيحت الو اهلثم ضيحت ةيراج تناك اذإو : ةلأسم
 وه سيل لاق نم لاقو . اذه ليق دق يراوحلا وبأ لاق . بويعلا نم

 . ذخ ان هبو بيعب

 راصف هرغصل هنانسا جرخت مل ايبص ىرتشا نم ليقو : ةلأسم
 ليقو . هب دري بيع وهف هنانسأ جرخت و هنانسأ جرخت نم دح للا

 بوبجملاو يصخلا امأو . بيعب كلذ سيلف انينع هدجوف ادبع ذخأ نم

 ىصخ نم يراوحلا وبأ لاق . هحراوج يف ناصقن هنأل بيع كلذف
 . دبعلا قتع دقف هبج وأ هدبع

٢٣٦٤



 نونالنلاو ثلاخلا بابلا

 بايغلا عيبو باينلا ىف ؤ بويعلا يف

 فرعي ىتح هعيب زوجي ال لاق . هعابو هرصق مث هبوث سبل لجر ىف
 نأ هيلع سيلف ريغتي مل اذاف . غابصلا كلذكو . هسبل دق هنأ يرتشملا

 هب فرعي نأ عئابلا يلعف رهظي ال امه بيع لك كلذكو . هربخي

 . يرتشملا

 هلسغي لاسغ ىلإ هحرطف ابوث عيبي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم

 كلذ ناك اذإ شغلا نم هنأ يعمف ابيع كلذ نوكي له تلق . ضيبلاب

 امنإ و كلذ فالخ ناك نإو . هيف دشيو ظلغ هتحفص ىف ديزي امم

 . ابيع يدنع نكي م هنسحو هضايب ىيف ديري

 . ابيع اذهف ملعي ل و جوز اهل و ةيراج يرتشا اذإو : ةلأ اسم

 ناو . شغ كلذ نا يجوس وهو رصق اذإ بولا لاقو : ةلأسم

 . شغب كلذ سيلف لوسغم وهو رصق

 ملعي ل و اسجن اب وث عاب لجر نع ديعس وبا لئسو : ةلاسم

 نإف هتيساجنب يرتشملا ملعي نأ هيلعو هب دري بيع هنأ لاقن هتساجنب

 يدنع ةلعلا لاق . كلذ ف ةلعلا ام هل تللق . هدر هل ناك الاو هب يصر

 لسغلا قلعت زو قلعت و ةراهطلا ف تاساجنلا ثودحب كلذ ف يعم ج رخ اميف

 . هساجنلا نم ةساجنلا نم بوثلل

 وأ هاعرا زتف هريغل وأ هل اب وث لجر نم عاب لجر نعو : ةلاسم

٢٦٦٥



 هيلع له تلق امهدحأ وأ هل امهعرذ يف قرغخناف عئابلا وأ يرتشملا هعرذ

 هعرذف امهنم عرذلا لبيبس ىلع ديري ال بوثلل ع رذلا ناك اذاف نامض

 ىلع كلذب دارأ اذإو .: هيلع نامض الف بؤنلا بحاض يتأ رب وأ امهيأرب

 هي رتشي نأ .هل سيلأ نماض وهف كلذ نم بوثلا قرغخغاف ع رذلا ليبس ريغ

 اذأ ع رذلا ريغبو ع رذلاب هي رتشي نأ هلف . روجحم ريغ حابم هل عرذلاو

 . يرتشملاو عئابلا هيلع فقو

 دجوف دحاو لك ةرشع ةرشعب ًابايث ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 . ةميقلاب هدري هتاف راوع امهنم بوث يف

 لجر نم يرتشا لجر نع لئسو . ةيواعم يبأ نع : ةلأسم .
 امنإو ال لاق . كلذ هل له هدري نأ دارأف ارا وع هيف ىأر هغبصف اب و

 . . راوعلا شرأ هل

 فئاطقلا انل لمعن انك لاق هللا همحر رثؤملا وبأ ركذ : ةلأسم
 يف لح دق لاق اهعيبن مث اهغبصن مث نيتنسلاو ةنسلا نايبصلا اهيدتريف

 نع هللادبع ابأ تلأسف شغلا لبق نم نوكي نأ ءيش كلذ نم يسفن
 زوجي الف اهبويع اورتستل اهنوغبصت امنإ متنك نإ هللا دبع وبأ لاقف كلذ
 . اسأب كلذب ري ملف ةغوبصم الإ فقت ال ل اهكلو ال هل تلق . كلذ
 كلذكو . زوجي ال كلذ نأ ملعلا الهأ ضعب , لاق دقو لاق هريغ نمو

 ت . كلذ وحن وأ درجني ىتح سبل مث رصق اذإ بولا يف ىف فلتخا دق

 لك ىلع زئاج كلذف ةلاسغلا امأف . لسغلا دعب عابيو ةيناث رصقي

 . كلذ زوجي لاق نم لاقف سبللا دعب هراصقلا دعب ةراصقلا امأو . لاح

 نم سانلا فراعتي امه سيل كلذ نأل . كلذ زوجي ال لاق نم لاقو

٢٦١٦١ . مهلعف



 ابوث لمع لجر نعو . حور نب دمحم هللادبع يبأ نع : ةلاسم
 مزلي له طلتخم نشخ نطقو ناتك نطق بوثلا كلذ يفو هعيبي نا ديري
 همزلي نأ ىرأ الف . كلذك بوثلا كلذ نأ يرتشملا فرعي نأ عئابلا
 . ىورم طلخ هيف نأ ملعي نأ هيلعف نشخ هنأب ىمسي نأ الإ كلذ
 هملعي مل ناو نشخ طلخ هيف نأ ملعي نأ هيلعف ىورم هنأ لاق كلذكو
 . اشاغ هارأ الف نطق هنأ الإ

 ةينامث هدقناف مهارد ةرشعب ابوث ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 دعب بوثلا تاف دقو بوثلا يف بيع رهظ مث نامهرد ىقبو مهارد

 هنأ يعم لاق . ال مأ هريغ وأ انيمي ءيش عئابلا مزلي له بيعلا يتا نأ

 . ءيش بوثلل عئابلا مزلي مل بيعلاب هلمع دعب بوثلا فلتأ اذإ

 . عويبلا نم ءيش .بوثلا يف بيع ىلع فقاو فقو ولو : ةلأسم
 كلذب عيبلا در داراف بيع هنأ ملع هارتشا املف بيع هنأ فرعي مل و

 . يدنع كلذ هل نكي مل هيف همزلي ام لهجو هار دق يذلا بيعلا

 ًايسادس هذخأي وأ ًايسادس دجيف اينام ًابوث ىرتشا نمو : ةلأسم

 امهدحأ هضقن اذإ ضقتنم وهف ىرتشا امل افلاخم ناك اذإف ًايعابس هدجيف

 هعياب ناك نإ لاق هريغ نمو . هنيعب بوثلا كلذ هعياب نوكي نأ الإ

 كلذ ىلع اعيابت نإو . زئاج وهف افورعم اعرذ هل ملسي مل و بوثلا كلذ
 . عيبلا ضقتنا طرش امل افلاخم جرخف هعرازملاب بوثلا

 شرأ هل امناف بيع هب رهظ مث هسبلف ابوث ىرتشا نمو : ةلأسم
 امإو هنيعب هذخ امإ عئابلا لاق نإف . عئابلا عم ناك هنأ حص اذإ بيعلا

 هللاو مكحلا كلذ يف لاق امك وهف . كل شرأ الو نمثلا ذخو هدر
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 نم كلذ يرتشملا كلهتسا نأ يراوحلا يبأ نع فنصملا لاق . ملعأ
 ناك بوثلا نمث صقني امم داسفلا ناك نإف داسفلاب عئابلا ملعي نأ لبق

 عئابلا ىلع ناك بوثلا نمث نم صقن ام يرتشملا ىلع دري نأ عئابلا ىلع
 مل ناو . داسفلا كلذب بوثلا نمث نم صقن ام يرتشملا ىلع دري نأ
 . ملعأ هللاو كلذ نم ةبوتلا هيلعو ادر ىرأ الف هصقني نكي

 هدنع ناك نمو . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . يرتشملا فرعي نأ هيلع له راوج لزغ وأ فيعض وهو هعيبي لزغ
 هيلع ناك هصقن كلذب فرع نأ ناك هنإ الإ ًائيش كلذ يف ظفحأ ملف
 نمثلا يف ةدايزلا اهب داري بايثلا غبص نع هتلأسو . ملعأ هللاو فيرعتلا

 ناك ناو . كلذ زوجي الف اهبويع رتسي غبصلا ناك اذإ لاق زوجي له

 اذاف ةقيقر نوكي اهناف تلق . هب سأب الو زئاج كلذف اهبويع رتيسي ال
 كلذب سأب ال لاق . سملاو رظنلا يف اهروجأ تناكو تظلغ تغبص

 نسحجلا وبأ انل لاق لاق هنأ يعم اميف هلوق نم ىنعملا لوقي هتعمسو

 مهرمأي ناك هنإ هنع عفري اميف رثؤملا يبأ نع لوقي نسحلا وبأ ناك وأ
 وراصق ىري ال ناك هنأ بسحأو اهغبص نم تصقن اذإ يبارزلا غبصب

 ىري ال ميهاربا وبأ ناكو لاقو . ةيناث ةرم اهتراصقو اهلسغ دعب بايثلا
 . اساب بايثلا ةراصقب

 رجح وأ ةلافط ىلع ةب وتكم لزغ ةبك ىرتشا يذلا امأ و : ةلأسم

 يعمف . كلذ ىلع اهارتشاف هقدصي مل و كلذ عئابلا هملعأ و ةبشخو وأ

 هتفخ وأ هرغص نم كلذ هل فرعي الو بيعلا ىلع فقي ناك اذإ هنأ

 لاح ىلع هنأل فقي نأ لبق وأ فقو اذإ بيعلاب درلا هل ناك هلقث نم
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 . بيعلاب رقم عئابلا كلذ ةفرعمب ةلاهجلا

 بوث هدنع ناك لجرو . دمحأ نب نسحلا يلع يأ نع : ةلأسم

 يذلاف . هسبل هنأ يرتشملا فرعي نأ هيلع هعيب دارأ مث هللا ءاش ام هسبل

 يوطم ابوث رفعج نب دمحم هيلا ملس هنأ ميهاربا يبأ خيشلا نع ذخؤي
 هللاو فيرعتب رمأ هنأ ملعأ مل و هسبل دق رفعج نب دمحم ناكو هل هعيبي

 . ملع
 جاسن بشخ ىلع ًألزغ لجرل عاب لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ىلع اعيابتو رصملا هل جرخأ وأ عارذ وأ ربش ردق هيف لمعو هطسب دق

 عيبلا يف نأ الخدي مل ام زئاج لاق . امهرد اذك و اذكب نارصبي ام

 . جاسنلا ىلع نيد وهو

 هيف يذلا بوغلاو . ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 فرع مث هب يلصي ال هنأ يرتشملا فرعي مل اذإو بيعب وه سيل ريواصت

 يلصي ال ريواصتلا فرعي ناك ناو , عئابلا ىلع هدر هل نكي مل يرتشملا

 . ابيع نكي مل ءارشلا دعب نم اهآر مث ريواصت بوثلا يف ري مل و اهب

 دارأ ناف هل سبال وهو ابيع هب دجوف أب ون ىرتشا نمو : ةلأسم

 همزل لعفي مل نإو . هتعاس نم هسفن نع هيقلي نأ هيلعف بيعلاب هدر

 ىلع هقفنيو سانلاب ىرعتي نأ هل زجي مل وه الإ هيلع نكي مل نإف هبيعب

 هل نأ بسحأ و فنصملا لاق . كلذ همزل دقو هدر هل سيلو هسفن
 . ملعأ هللا و هلامعتسا ىف رذعلل بيعلا شرأ

==- 
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 سبل رفعج نب دمحم ناكو هل هعيبي اي وطم اصيمق هيلا ملس رفعج

 . ًاسأب هب ري ملف ةدم صيمقلل

 سيلف دمسلاب غ وبصم وهو هل ابوث عاب لجر يف هنعو : ةلاسم

 . "لاسي ىتح ربخي نأ هيلع

 مل و مهارد ةرشعب ابوث لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 . ابح مهاردلا ةرشعلاب هنم ىضتقاف هضرع الو هلوط فرعي مل و هرشني

 هقح ذخاي نأ ىلإ عجرف بيع هيف رهظو هضري ملف بوثلا رشن املف
 هاطعأ ك بح هل نوكي امف صخر وأ ءالغ رعسلا ف ثدح دقو

 ام ىلع وهف دسافلا عيبلاو ةصقانملا ىلع ناك اذاف . اعيابت اك مهارد وأ

 عيمج كلذكو . هنم ذخأ ام عيمج هيلع دري جاسنلا رمأ ف تمصو

 نمنلا ضبق ةدسافلا تاراجالا و ةدسافلا ع ويبلاو اب رلا نم هبشي ام

 . ضبقي مل وا

 ةرهاظ قرخ هيف اب وث عيبي نأ دارأ لجر نع لئسو : ةلأسم

 هتعلس بيع ىلع هاخأ لدي نأ هيلع نأ يعم اذكه لاق . مالعا هيلع له

 هيلع له بوثلا يف ناك اذإ رهاظلا كوزلاف هل تلق . ةرهاظ تناك ولو
 عئابلا ىلعو . بيع ضايبلا بايثلا يف هنأ لوقأ لاق . كلذب مالعا

 هغبصف هعيب هبحاص داراف سبل بوث يف لوقت امف هل ليق . هب مالعالا

 ةراصقلاو غبصلا ناك نأ هنأ يعم لاق . مالعا هيلع له هعابو هرصق وأ
 ناك نأ اماو . مالعالا همزليو شغ يدنع اذهف بوثلا يف ابيع رتست

 كلذب رتتسي مل و عيبلا ىنعمل رصقلاو غبصلا عضوم ريغ يف هرصق و هغبص
 هرصق وأ هغبص نإف هل تلق اذه يف فلتخي هنأ يعمف بوثلا يف بيع

٢٧٠



 هغبص نكي مل اذإ لاق ءاوس نوكي له هعيب دارأ مث هعيب ديري نكي مل و
 بيع بونلا يف ناك الو عيبلا ىنعمل هتراصقو هغبص نكي مل و هرصق وأ
 لوقي نم لوق قيرط نم الإ لاق . مالعا هيلع يل نبي مل كلذب رتتسيل
 ىنعم الا بيع هب نكي مل و لاح ىلع كلذب ملعأ آسيبل ناك اذإ هنأ

 الو شغلا هب ديري نكي مل هنأ الإ بيع هبو هغبص ناف تلق . سابللا
 تبث اذإ ءاوس هنأ يعم اذكه لاق . هعيب دارأ اذإ ءاو نوكي له عيبلا

 سايملا نم رهاظ بيع اهيف ةباد عيب دارأ ول كلذكو هل تلق . بيعلا
 . يعم اذكه لاق . لاح ىلع كلذب مالعالا هيلع ناك اهريغو

 ابوث عيبي نأ دارأ لجر يف . ميهاربا يبأ نع ظفحو : ةلأسم
 . سبل دق بوثلا نأ يرتشملا ربخي نأ هيلع له تلق هسبل دق ناكو هل

 هيلا ملس رفعج نب دمحم نأ مهاربا وبأ انربخأو لأسي ىتح ال لاق
 سبل دق رفعج نب دمحم ناكو هل ناكو هل ناكو هل هعيبي ايوطم اصيمق

 وهو هل ابوث عاب لجر يف اضيأ هنعو . ًاسأب ري ملف ةدم صيمقلا
 . لاسي ىتح ربخي نأ هيلع سيلف دمسلاب غ وبصم
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 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 اهريغو عويبلا يف كردلا

 وأ هيف كردأف لجرل الام لجرلا عا اذإ لوقي يلع وبأ ناكو اهريغو
 ل و لودعلا ةميقب يرتشملا دي يف هنم ىقب ام تبثا قحب هنم ءيش ل ف

 ضقتي هنإف ةيقاس وأ قيرط هب د اميف نوكي نأ الا هلك عيبلا ضقتني
 عيبلا عيمج ىلع ةرضم هيف نوكت يشي كردأ اذإ كلذكو . هلك لا

 . هدسفأ

 كلذ وحن وأ اديبع وأ ابايث لجر نم ىرتشا نم ليقو : ةل اسم

 ةميقب عئابلا ىلع عجر هنم ءيش يف كرداف دحاو نمثب أزجتيو مسقني امم
 نإف . اهنم ءزجب كرداف ةلخن وأ دبع لثم ادحاو اعون ناك ناو . يلا
 . أزجتيال و مسقني ال اذه لثم نأل عيبلا ضقني نأ هل

 قحتسا مث رمعو اهيف لسفو اضرأ ىرتشا لجو نعو : ةلأسم
 قحتسملل سيلو اهقحتسا يذلا اهذخ أي لاق . اهلغتسا دقو هدي نم

 كلت قحتسمللف ةرمت اهيفو اهارتشا يرتشملا نوكي نأ الإ ءيش ةلغلا نم

 قحتسملل سيلف كلذ دعب تلغا امو اهارتشا موي اهيف تناك يتلا ةرمثلا

 هيلا هعفد يذلا نمثلاب هعاب نم ىلع يرتشملا عجريو ءيش كلذ نم

 اهقحتسا يذلا ىلع هدي نم ضرالا تقحتسا موي هترامع ةميق هلو
 نأ عئابلا سيلو عئابلا كلذ ءاشي نأ الإ رامعلاب ذخأي نأ هل سيلو

 يرتشملا كلذب ىضري نأ الإ هتميق ةرامع ذخأي نأ هرمأي
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 مهضعب تامف ادال وأ تدلوف همأ ىرتشا لجر نعو : ةلأ اسم

 . هدي نم تقحتسا ش ةلغ اهدالوأ نمو اهنم لغتساو مهصعب ىقب و

 عجريو اهدالوأ نم يقب نم ذخايو قحتسملا اهذخاي نكلو يش

 نم ءيش عئابلا ىلع سيلو هيلا هعفر يذلا نمنلاب عئابلا ىلع يرتشملا
 . دال وألا لبق

 لجر نعو . خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ىلع عجري نأ هنم تقحتسا مث اهرمعو ءانب اهيف ىنبف اضرأ ىرتشا

 هئانب ةميق هلو اهيف هيلإ هعفد يذلا نمثلا هنم ذخأيو هل اهعاب نم
 . هريغو لسف نم اهيف رمع امو هءانب ذخأي نأ رايخ هل تلق هترامع و

 اهتميق وأ مرص ةميق اهلسف موي لخنلا ةميق ذخأي امف هل تلق ال لاق

 ناف هل تلق . هنم تقحتسا موي اهتميق ذخأي لاق هنم قحتست موي
 لاق . كلذ هل لهف كلئانبو كتلخن ذخ ضرالا قحتسا يذلا هل لاق

 اذه نأل ررض هيلع لمحي نأ زوجي سيلف ررض كلذ يف هيلع ناك اذإ

 باحصأب رضي امم كلذ ناك نأ لاق كلذ هل له اهيف ينب ام جرخيو
 الف . اهصقنا اهنم جرخا اذإو ضرألا ريغ دق لسفلا ناكو ةقحتسملا

 نايب باتك ىللا عجر . ضرأ الب هلخن ةميق هلو ررضلا مهيلع لمح

 . عرشلا

 اهتلغ لكأف الخن لجر نم ىرتشا لجر نعو رثالا نم : ةلاسم
4 

 لاق . هعيب عيبيو ةلغلا يرتشملا هيلع دري لاق . قحب اهيف كردأ مت انامز
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 اهوجتنا دقو اهوقرس دق موق دنع تدجو سرف نعو : ةلأسم

 نإ اهتقفنب هدنع تدجو نملو اهجاتنبو هسرفب اهبحاصل ىضقف نيرهم
 امنإ اهيلع قفني مل هنأ تيأرأ لجر هل لاق ملعي مل و اهقرس وه نكي مل
 هريغ لاق . اهل ةقفن الف كلذك ناك نإ لاق . بشعلا لكأت تناك
 بصخب دساف هنأ لصألا فرعي مل و ىرتشا اذإ يرتشملا يف فلتخا دقو

 هنم لغتسا دقو ىرتشا دق اميف كردأ اذإ هنأ لاق نم لاقف . قرس وأ

 نامضلاب ةلغلا نأل ةلغلا يف هيلع ءيش الو هنيعب ءيشلا دري امناف ًائيش
 عجري امنإو بصتغم ريغ هنأل ءارشلا ببسب لغتسا امنإ يرتشملا نألو

 عج هف لاملا فلتا هنأ حص ثيح نم بصتغملا قراسلا ىلع كردملا

 ةلغلا تبثيو نمنلاب يرتشملا هيلع عجريو ةلغلاب بصتغملا هيلع
 نمم ةلغلا قحتسملا ذخأ بصغلا حص اذإ لاق نم لاقو . يرتشملل

 ااقو . كلذ هيلع فلتأ هنأل عئابلا ىلع يرتشملا كلذب عجريو اهلغتسا
 . هعيبب رمأ هنأ وأ هل هنأ لاق نوكي نأ الإ ةلغلاب هيلع عجري ال لاق نم

 لاق نم لاقو . ةلغلا يف عئابلا ىلع نامض الف كلذ لقي مل نإ امأ و

 فلتأ امنإ عئابلا نأل . مهنم دحاو ىلع سيلف ةلغلا امإو لصألا كردي
 يرتشملا مزلي الو فلتا ام نامض همزلي امنإو ةلغلا فلتي مل و لصالا

 كردي امنإو نامضلاب ةلغلا نالو ببسب لغتسا هنال ةلغلا يف نامضلا

 نأ ينبجعي انأو . كلذ ريغو ناويحلاو لوصالا نم لصألا كردملا
 ةلغلا فلتأ نم ىلع ًاقلعتم بضغلا حص اذإ ةلغلا يف نامضلا نوكي
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 هعيبب رمأ هنأ وأ هل كلذ نأ لاق عئابلا ناك ناف . قحتسملل يقب ام

 . ملعأ هللاو كلذ نم هيلع قحتسا امب هيلع يرتشملا عجر

 رامحب ًارامح الجر لداب لجر تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 رامحلا هيلع دري لاق هيطعي ناك ام مئاق رخألاو امهدحأ قحتسا مم هلثم

 ةميق هيلعف رامحلا فلتأ اذإ لاق رامحلا فلتأ نإف تلق . هب هلداب يذلا

 7 رخالا ر امجحلا قحتساف هعاب نإ تيأر ا تلق . قحتسملا رامحلا

 رامحلا ةميق رامحلا اذه هنم قحتسملا اذه نوكي ام هنم لدب وه

 " اذه نم لدب هجرخأ يذلا رامحلا رامحلا ةميق وأ هنم قحتسا

 . هتميق هيلع دري هنم قحتسم هنال هنم قحتسملا رامحلا لاق . قحتسملا

 نم ائيش يرتشا نميف دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نعو : ةلأسم

 عئابلا ىلع عجريال هنأ هدي نم قحتسا مث كلذ ريغ وأ ناويحلاو لؤصألا

 عم لدع ةنيبب هدي نم قحتسم هنأ مكاحلا دنع ةنيبلا رضحي ىتح ءيشب

 نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو نمثلا هيلع عجري مث لدع مكاح

 . ع رشلا
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 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ةلاقالا لبق يتلا ةلغلا يفو فلسلاو ع ويبلا ف ةلاقالا ف

 ىلع ردقي وهو هللا ءاش ام اهلتغاف ةعطق ىرتشا لجر نع هتلأسو
 ينطعأ ةعطقلا بحاص هل لاق اريثك الخ املف هبحاص لطمي وهو كلذ

 ذخف تئش نإو . ينرظناف تئش نإ مهارد يعم سيل لاق . مهارد

 لاق . ةلغلا نمل اهتلاغ ينطعا لاق مث يتعطق تذخأ دق لاق كتعطق

 ةلغلاو . هقح هيطعي ح اهعرزي هعدي ال عئابلا ناك يرتشملل ةلغلا

 . ملظ ينغلا لطم ةت يبنلا نع ةياورلا نأل ردقي وهو هلطم يف مآ هل
 . هلاقإ اذه هلوق ىرتف تلق رافغتسالاو ةبوتلا لاق . همزلي امف تلق

 . تلبق دق ةعطقلا بحاص لاق اذإ معن لاق

 نع تجتن مت ةباد لجر نم ىرتشا لجر نع هتل أسو : ةلأ اسم

 نوكي لاق جاتنلا نوكي نمل يرتشملا نم اهل عئابلا اهلاغتساو يرتشملاد

 . ةبادلل لبقملا هطرتشي مل ام اهل ًاعيب

 . عيب ةلاقالاو ةيلوتلا نأ بوبحم نب دمحم ركذو : ةلأسم

 هعم تجتنو لجر نم ةرقب ىرتشا لجر يف تلقو : ةلاسم

 . عيب اهنأ ليقو عيبلل خسف اهنإ ةلاقالا يف ضعب لاقو . عئابلا اهيف هلاقأ من
 . يناث عيب ةلاقالاو : ةلاسم

 ضوعب ليقي نأ ةلاقالا دنع طرش نميف فلتخا دقو : ةلأسم

 . ضعب كلذ زبي مل و هزاجا نم كلذ زاجاف ةلاقالا ىلع
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 هعم تجتنو لجر نم ةرقب ىرتشا لجر يف تلقو : ةلأسم
 عبمجل دري هنأ يدنع رظنلا يف جرخي هنأ يدنعف . عئابلا اهيف لاقأ مش م

 اضرأ ىرتشا ول تلقو . عيبلا هيلع عقو ام دري ليق دق هنأ يدنعو

 نأ يدنعو . دحاو يدنع لوقلاف يرتشملا هلاقأ مث اهلسفو لجر نم

 . كلذ ريغ اذه

 افلتخا مم ةباد ناسنإل عاب لجر نعو . يراوحلا يأ نع : ةلأسم

 كسمتو ةبادلا رضحت ملف هللا كلاقأ دق يرتشملل عئابلا لاقف نمنلا يف

 تفصو ىلع ىلعف . رضحت مل ةبادلاو ةلاقالا كلت نوكت لهف يرتشملا

 الا رضحت وأةبادلا ترضح ةلاقالا تعقو دقف عيبلا هلاقأ دق ناك اذإف

 ةلاقا اذه لوقي نم مهنمف فالتخا كلذ يف هللا كلاقا دق هلوق يف هنأ
 اذه ىيف هللا كلاقا دق لاق اذإ كلذو . ةلاقإ اذه سيل لوقي نم مهنمو

 كلذ يف ملعأ الو ةلاقاب اذه سيلف هللا كلاقأ لاق اذإ امأو . ًافالتخا
 . هللا كلاقا دق يف فالتخالا امناو افالتخا

 ابوث عاتبا لجر يف ليقو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 . هوركم كلذف كبوث ذخو مهارد ةرشع كيطعا هبحاصل لاقف مدن

 . كل وهف كلذ نع لضف امو رانيدب بوثلا اذه عب هل لاق نأ كلذكو

 مهارد ة رشع لك نم كل لوقي ىتح اضيأ هرك نم كللذ هرك دقف

 ةخسن يفو . اذكو اذك ءاركلا نم كلو اذكو اذك كلذ وحن وأ مهرد

 . اذكو اذك كلذ وحن وأ مهرد مهارد ةرشع لك نم كل لوقي ىتح

 هريغ نمو . اذكو اذك ءاركلا نم كلو اذكو اذكب هعب هل لوقي وأ

 ىلع هل لعجي نأ ةلاقالا رمأ يف زوجي ال كلذ نأ لاق نم لاق دقو لاق

٢٧٧



 هارتشا يذلا نمثلاب هعيبي بوغلا هل عيبي نأ الإ ةلاقالا ريغ ًائيش ةلاقالا
 ذخأي نأ اماو . اديدج ًاعيب هل عاب دق نوكيف ةرشعلا هيلع ديزيو هب

 نال . كلذ زوجي الف ةلاقالا ىلع وه امنإو عيب ريغب مهارد ةرشع هنم

 . كلذ ددري نأ هيلعو ةرجأ نمت الو ةقدص نم ال و عيب نم ال كلذ

 . زوجي ال كلذو

 دعب نم هبوث هيلع دري نأ هيلع نكي مل هنأل زئاج كلذ لاق نم لاق
 ناو ءاش ام ذخأيو ةلاقأ ءاش نإف ديري امب الإ ادبأ هيلع هقحتسا نأ

 . انيلا بحأ لوألا لوقلاو هلقي مل ءاش

 . رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ةلاقالا بلط ةعلسلا بحاص نأ مث ةعلس لجرل عاب لجر يف تركذو
 ىلع هلاقاف معن هل لاقف يل وهف هعلسلا نم فلت دق امو كليقأ هل لاق

 . هللا ءاش نا كلذ زوجي معنف . كلذ زوجي له تلق . كلذ

 لجر نع تلأس . ةفيذح يأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 اذك ينديزت نأ ىلع لاقف ةلاقالا هيلا بلط مث ءارش لجر نم ىرتشا

 . ةلاقالا يضمتو هذخأي نأ ليقملل زوجيال ام كلذف . هدازف اذكو

 ةلاقالا عئابلا ىلا يرتشملا بلط اذإو ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 يرتشملا لام نم وهف عئابلا ىلا هلصوي نأ لبق يرتشملا دنع كلهف هلاقاف
 رخآلا لاقو هيف كتلقأ دق لاق اذإ هتاف لام لثم نوكي نأ الإ لوألاو

 . ملعأ هللاو عئابلا لام نم وهف كيلا هتملسا دق

 اهلبقأ لاقف مدن مث لجر نم ةعلس ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 نوكي تأ دعب ًاسأب كلذب ىرأ ال لاق . امهرد نورشع كلو ىنم
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 لاق . كلذ ينبجعي ال لاق اهنمضي مل ناك ناف تلق نمضو ضبق دق

 ةزاجاب ليق دقف ةلاقالا ىلع دئازلاو كلذ بلاطلا وه عئابلا ناك نإ هريغ
 دئازلاو دارلا وه يرتشملا ناك ناو . افالتخا كلذ يف ملعن الو كلذ
 . فالتخاب كلذ يف ليق دقف

 ف ينليقت نأ بحأ لاق لجر نعو يراوحلا ييأ نع : ةلأسم

 مث فلسلا كنع تخسفو كلتلقا دق لاق ينتفلسأ يتلا مهاردلا كلت

 يقح ينطعأ لاق ةرمثلا تءاج املف ائيش هطعي ل و كلذ ىلع اتكس

 ىلعف . كيلع عجار انأو ينطعت مل و كلتلقأ لاق ينتلقأ تنأ رخآلا لاق

 هلام سأر الإ هل سيلو فلسلا خسفنا دقو ةمات ةلاقإ هذهف تفصو ام

 . باوصلاب ملعأ هللا و

 نع هللا كمحر تلأسو . يراوحلا يبأل باوج نمو : ةلأسم

 عئابلا بلط مث بصق وأ نبت لثم فلع وأ ارمت وأ ابح لجرل عاب لجر
 ناكو هنم تبهذأ امف ينيربت نأ الإ كليقأ ال يرتشملا هل لاقف ةلاقالا

 تبهذأ انع كتأربا دق ينإف عئابلا لاقف لق وأ هفصن هنم بهذأ دق

 نم بهذأ ام يرتشملا نم بلط عئابلا عجر مث . لح يف تنأو هنم
 تفصو ام ىلعف . ينتأربأ دقو ءيش ىلع كل سيل يرتشملا لاقف هتعاضب

 ناف بهذأ ام هفرع دق ناك اذإ هيلع عئابلل ءيش الو يرتشملا أرب دقف

 ملعأ مل لاقو هنم بهذأ ام هيلا بلط نإف هنم بهذأ ام هفرع نكي ل

 ىلع نوكيو يرتشملا ىلإ عاتملا عجريو ةلاقالا تضقتنا هنم بهذأ ام

 عجري الو هنم يقب ام عئابلا لبقي نأ الإ عئابلا ىلع نمثلا مامت يرتشملا
 . هلاقأ اذإ كلذ هلف ءيشب يرتشملا ىلع
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 دري نأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملاو تفصو ام ىلعف . يرتشملا ىلع كلذ
 اذه هيلع طرش عئابلا نأل هئارشب كسمت ءاش ناو هليقيو بلط ام هيلع

 طرش ام يرتشملا ىلع تبث طرشلا اذه ىلع هلاقأ اذإف . ةلاقالاب طرشلا

 ىلا ةلاقالا بلط يذلا وه عئابلا ناك نا تيأرأ تلقو . هسفن ىلع

 لاقف . هئام ءانطو هتباد نم لغتسا ام هيلع دريو هليقي نأ يرتشملا

 ءانط الو كتباد تللغتسا ام ءارك كيلع درأ الو كليقأ انأ يرتشملا

 اذهف . كلذ يرتشملل نوكي له هرك وأ كلذ ىلا عئابلا باجاف كلئام

 . كلذ ىلع اقفتا نا لوالا لثم

 لجر نم اضرأ ىرتشا ول تلقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ريغ اذه نأ يدنعو . دحاو يدنع لوقلاف . يرتشملا هلاقأ مت اهلسفو

 . عرشلا باتك ىلا عجر . اهلسفو ضرألا هل ليق هنأ يدنعو . كلت

 هيلع مكحي ال هنأ ببسب هلكأ لق ل ام هنم ققحتس ١ نم لك 9 اق . هلل ١

 نم هريغ لاق دقو لاق . طق بصتغملا هدنع كلذ مزلي امنإو ةلغلاب

 همحر هللادبع يبأ نعو . بصتغملا ريغو بصتغملا مزلي كلذ نأ انباحصأ

 لغتسف باودلاو ءامالاو ديبعلا نم ناويحلا يرتشي يرتشملا نعو . هللا

 هيف رهظي وأ عيبلاب كردي مث ءامالا أطيو ةقفن اهيلع قفنيو ةلغ اهنم
 يف هب كردأ ام اماف . كلذ يف يأرلا ام تلاس عئابلا هليقي وأ بيع

 ىلع لضفلا كلذ در ةقفن نع لضف ةلغلا يف ناك نإف . ةلغلا نم

 كلذ نم ءيش در اذإ امأو . اهب هل كردملا ةمألاو دبعلاو ةبادلا بحاص
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 ةمألاو دبعلاو ةبادلا نأل قفنأ ام ىطعي الو لغتسا ام دري ال هناف بيعب
 ةلغلا نوكت ةلاقالا يف كلذكو . هلام نمو هيلع فلتلاو هل ناك
 كردأ مث يرتشملا اهئثطو اذإ ةمألا امأو ةيناث ةعيب ةلاقالا نأل يرتشملل

 هل عاب نم ىلع نمثلا نم ىطعأ امب عجري هنإف اهتبقر يف كردب اهيف
 عئابلا ىلع اهدر اذإ امأو . اهب كردأ نمل ةمألا رقع ءيطاولا ىلعو ةمألا
 هئطو دعب بيعلاب اهدري نأ هل سيلف يرتشملا اهئطو ناك دقو تعيب

 يف ةمالا تيبثتو بيعلا كلذ شراب ةمألا هل عئابلا قحلي هنكلو اهايإ

 اهنم لغتساو اهيلغ قفنا اذإ ضرألاو لخنلا يف 7 كلذكو . هدي

 هنأل هل ةلغلا نأ ريق دقف بيعلاو كردلاو ةلغلا نم تفصو ام وحنك

 . باوصلاب ملعأ هللاو هلام .نم فلتا ام ناكل تفلت ولف ًانماض ناك

 ىلع هدرو بيعب يرتشملا ضقن ; اذإ . يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 كلذ هنع حرط امهل ينط نإ كلذكو . ضرالاو ءام امل ىنط ناف لخنلا

 ضقنلا بلط يذلا وه عئابلا ناك نإو . لضفلا دريو ةلغلا نم اضيأ

 . انظفح اذكه ةلغ هل نكي مل

 نأ امهل ا دب ت اعيب ع اب لجر نعو . نسحلا يب أ نعو : ةل اسم

 له تللق . معن ل اق عيبل ا اذه انلي اقت دق رخ ال امهدح أ ل اقف ده احي ال

 ناك اذاف تفصو ام ىلعف . هغصلا هذه ىلع عيبلا اذه الياقت انوكي

 ىلع امهنم قافتاب كلذ زاج ةلاقإلا ىلع امهنم قافتاب كلذ امهظفل
 دق عيبلا عقو نأ دعب نم نيعيبلا دحأ لاق نإ كلذكو تلق . ةلاقألا

 ضقتني الف مكحلا يف امأف تفصو ام ىلعف معن لاق . عيبلا اذه انضقن
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 كلذب ناديري اناك نإاف امهنيب اميف امأو هانضقن دق امهلوقب تباث عيب

 . هللا ءاش

 مهاردب هيلع لمحف اريعب لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلاسم
 كرتت ىتح كليقأ ال يرتشملا لاقف هليقي نأ يرتشملا لا عئابلا بلط ش

 ناك نإ تيأرأ . كلذ زوجحم له هل لعفف . كريعب ىلع تبصأ ام ل

 ناك ام ىلع درت ىتح كليقأ ال عئابلا لاقف ةلاقالا بلاطلا وه يرتشملا

 يذلا رخالا اذه امأ و . ةلغلا ىرتشمللف لوألا امأف يريعب ةلغ نم

 ام ىلع در عئابلا لاقف هليقي نأ عئابلا ىلا بلاطلا وه يرتشملا ناك

 . هيلع دري نأ كلذ هلف يريعب ىلع تبصأ

 بلط مث لجأ ىلا ريخاتب ةعلس لجر نم عاب لجر نعو : ةلاسم
 ظفحأ ال لاق اضيأ لجأ ىلا ريخأتب هنم هيرتشي لهف هركف ةلاقالا هنم

 دق معن لاق هريغ نمو . اضيأ ريخأتب هعيبي نأ هركأ نكلو ائيش هيف

 طرش كلذ يف امهنيب نكي مل اذإ لاق نم لاقو . هوركم هنأ كلذ ليق

 . سأب كلذ يف سيل دقنب وأ ةئيسنب هل هعيبي تأ زئاج كلذف
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 نونالنلاو سداسلا بابلا

 بجت نم ىلعو ادساف وأ اضقتنم ناك اذإ عيبلا ةرمت يف
 ةاكزلا هيف

 نأ ىلإ هتاهما تحت هكرتف هريغ وأ ًامرص لجرل عاب لجر نعو
 اذإ عويبلا نأ باوجلا لاق . يرتشملا وأ عئابلل هلامحف مرصلا لمحي

 ةرمثلا نأ نيملسملا ضعب لاق دقو . ةدساف ىهف ديزت ىتح تكرت

 عيبلا عئابلا مأ نإ اضيا لاقو . ءارقفلل ىهو يرتشملل الو عئابلل ال
 . عئابلل ةرمثلاف عيبلا ضقن ناو . يرتشملل ةرمثلاف

 نعو هللا امهمحر حبسم و مشاه باوج نمو هربع نعو : ةلأسم

 ةاكذلا هيف الاقف ةاكزلا هيف غلبو كرداف هباودل افلع اعرز ىرتشا لجر

 نوكي ءيش هنم يقب نأ هنأ يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي نأ الا عئابلا ىلع

 كردأ دق رمثلا ناك ناو لاق ىلع يبأ نعو . هتاكز كيلعف ةرمثلا هيف

 . يرتشملا ىلع ةاكذلا نإف اكردم نكي مل نإو . عئابلا ىلع ةاكزلاف

 دومحم باتك نم هطخ هللا همحر دايز يبأ باتك نمو : ةلأسم

 ذختيل ةمئاق ةرجش ىرتشا لجو زع هللا همحر عيبرلا تلأس هللا همحر

 ينأ يرتشملا طرتشا نإ لاق ترمثأ ىتح اهعطق نع لعشف ابطح اهنم

 اضيأ يه الو ةرمنلا عئابلل سيلو هوركم اذهف كضرا يف اهعدأ
 عئابلا يضرو طرتشي مل ناف تلق . ءارقفلل لاق نملف تلق يرتشملل
 تلق . ةرجشلا بحاصل ةرمثلا نإف لاق . ترمثأ ىتح اهل هكرتب
 لاق نم لوقب ذخآ انأ يراوحلا وبأ لاق . معن لاق كلذ لثم ةبطرلاو

 . ضقتنم عيبلا و عئابلل ةرمنلا نأ
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 نونالنلاو عباسبل بابلا

 نوكي نم لام نم فلت اذإ عيبلا

 نمثب ةباد لجر نم ىرتشا لجر نع هتلاسو يراوحلا يبأ نع
 املف . اهنم عئابلا هيلا أربو يرتشملا اهيضر دقو ةرضاح ةبادلاو مولعم

 تكله اذإ نم لام نم تتام وأ اهطابر نم ةبادلا تقبإ يرتشملا ءاج

 ىهف عئابلا هيلع لهسبح نوكي نأ الإ يرتشملا لاق نم لاق . ةبادلا

 نأ ملعي وهو هل اهعاب ام نيمي عئابلا ىلع لهف تلق . عئابلا لام نم
 . نيمي هيلع هل . معن لاق . اضرم اهيف

 نأ يرتشملا يبأو دقنب اماعط لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 يرتشملا كرت اذاف . فلت ىتح ماعطلا ملسي نأ عئابلا يبأو نمثلا ملسي

 نمثلا يرتشملا ىلع ناك ماعطلا فلت مث هسفن أرب عئابلا عم ماعطلا

 نمثلا يرتشملا ىلع ناك ماعطلا ملست يرتشملا بلطي مل نإ كلذكو
 نم اهذخأي عجري نأ هل نكي مل يرتشملا ىلا هعلسلا عئابلا ملس نإف
 . نمثلاب هبلاطي نأ هل امناو يرتشملا لام

 اضقتنم ناك اذإ عيبلا نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 عيبل يف هليقي نأ عئابلا ىلا بلطو هضقن يرتشملا لهجف لصالا يف

 الا زي ملف هدنع نم اهذخأي ال و عيبلا ف هليقي نأ يأف هتعلس ذخأيو

 ىلإ اهب ىتأ يذلا وه عئابلا ناكو هعلسلا تكله نآ ىلإ كلذ ىلع

 وأ عئابلا لام :نم . ليبسلا اذه ىلع . كلهت نم لام نم يرتشملا
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 هنامض ىف اهنأل يرتشملا لام نم يدنع هبشأ و . ىنعم يدنع اذهف

 عيبلاو كلذ ف قحلا بلط يف اناك ناف هل تلق . ءيش ىلع اقفتي نأ الإ

 تتام وأ ةاشلا تجتن نأ ىلا كلذ ىلع الازي ملف ضقتنم لصألا يف
 اذإ هنأ يعم لاق . يرتشملا ىلع ةاشلا نامضو عئابلل جاتنلا نوكي له

 عئابلل يدنع ج اتنلاف هضبق عئابلا ناكو لصألا ىف ًاضقتنم عيبلا ناك

 لاق . نامضلاب ةلغلا نوكت لهف هل ليق . يرتشملا ىلع ةاشلا نامضو

 وأ ترسكناف اوذخأيل اوءاجف ةبعص ةباد ىرتشا نمو : ةلأسم

 ةردقم ىلع اهذخأ نم يرتشملا نوكي ىتح عئابلا لام نم يهف تفلت

 نمثلاب يتايل ىضمف هضبقي مل و دبع يف عياب نمو . هلام نم نوكت م
 . عئابلا لام نم هناف فلت دق دبعلا دجوف

 نمتب هذحخاف هي رتشيل اعبش رخا لدنح نم ذخأ لجر يفو : ةل اسم

 ل وألا نمنلاب هذخأ كلذ هل حص ناف ه رظني هنأ ىلع باجا ريغ نم

 بابسا ىلع هذحا اذإ هنأ يعم لاق . هنامض هيلع له هدنع نم فلتف

 وأ هرظني نأ لبق نم هدي نم فلت اذإ هيلع نومضم هنإ يعمف عيبلا

 . يدنع ءاوس هلكف كلذ لعب

 . عاض ىتح هكرت ش هري اعبش ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 . هاري ىتح همزلي ال لاق

 ذح اي نأ يرتشملا ىلع ط رتشي تي مل و ةرظن ًاعيب ع اب نمو : : ةلأ اسم

 هعاب ام هعنم وأ ةقثوتلا وأ ليفكلا بلط مح ائيش هل قثوي وأ ًاليفك هنم

 فلس يف كلذ ناك ناف يرتشملا ىلع عئابلل كلذف . كلذ هيطعي ىتح

٢٣٨٦



 . فلسلا لحم دعب الا زوب ال فلسلا يف نهرلا الإ اضيأ كلذك وهف

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 سار هفرعي هنأ ريغ بئاغ وهو لجرلا هيرتشي عيبلا نعو : ةلأسم
 بيصأ اذإ هنم وه لاق . هضبقي نأ لبق باصيف كلذ هبش وأ ةباد وأ

 ناف . يرتشملا لاتكي ىتح لاكي اميف كلذ نوكي الو ىرتشا ام دعب

 ىتح ءاضقلا دنع نمت ماقي الو عئابلا لام نم ناك كلذ لبق بيصأ

 اذك يف انيد ناك اذإ هتميق ذخأيف هميوقت لحي الإو هليك فرعيو لاكي

 هتميق ذخأيف هل ليكي ىتح كلذ حلصي ال اليك اذكو اذكب ةزاجاو

 . ذئموي ءاش نأ هب عاتبا ام

 ىلع اهلعجو نمثلا دقتناو هتيراج عاب لجر نع لئسو : ةلأسم
 ىلا اهملسي ىتح عئابلا لام نم يه لاق تتامف ضيحت ىتح لدع دي

 . يرتشملا

 عئابلا لاقف اهنمث دقنو ةيراج ىرتشا لجر نع لئس : ةلأسم
 الإو اهتذخأ مايأ ةرشع ىلا يسفن اهتعبت ناف يسفن اهعبتت نأ فاخأ ينإ

 يه لاق مايأ ةسمخ يف تتامف نيمأ دي ىلع اهعضوف كتيراج ةيراجلاف

 ةيراج اهب عاتبيل مهرد فلأ هعم ثعب لجر نع لئس : ةلأسم

 لاق . مهرد ةئامسمخ درو . مهرد ةئامسمخ ةيراج اهب ع اتباف لجرل

 وهف لاق . هيلع اهب مدق ىتح لجرلا اههرك وا ثدح اهب ثدح نإ

 . همهارد هيلع در اههرك نأو . هل كلذف اهذخأي نأ بحأ نإ رايخلاب
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 ىتح يرتشملا لام نم يهف مهاردلا بحاص اهضبقي نأ لبق تتام ناو
 . هب هرمأ ام يرتشي

 ةبادلا تتامف لجر نم فورعم نمثب ةباد ىرتشا نمو : ةلأسم

 . اهدري نأ لبق هدي يف تتام اذإ يرتشملل مزال اهنمتف لجألا لبق

 رايخلا هل لعجو هضبقو امالغ ىرتشا لجر نع لئس : ةلأسم
 يرتشملا اللام نم وه لاق . مايالا ةثالثلا كلت ىف يف تامف .مايأ ةثالث لا

 . عئابلا لام نم وهف نمثلا اعطق انوكي مل ناو . نمنلا ًاعطاق ناك نإ

 يرتشملا لاقف لجر نم ةباد ىرتشا لجر نع لئسو : ةلأسم

 تفلتاف لاق معن ز لاق اهضبقاف لاق اهلبقأ انأف هل لاق . ءوس ةباد ينتعب

 ضعب هدقناف ذ لجر . نم اعاتم م عاتب 7 نع لئسو : ةلاسم

 رسيلو ضبق ام عئابلل لاق ة عالا ع اضف . :" ةيقب كدقتا ىتح ال

 نوكي نأ الإ عئابلا لام نم ةيقبلاو هدقنأ ام ريغ ءيش يرتشملا ىلع

 هلف كلذ لعف ناك نإف . ةءاربلاب هنم هيلع دهشأو هيلإ هنم رب عئ : الا

 نأ هيلع دهشأ ناك نإ يرتشملا ىلع ىقب امو دقتنا ام هلك هعاتم نمت

 رتشاف بهذا نالف اي هل بحاصل لاق لجر نحع لئس و : ةل اسم

 حبرلا لاق . نمنلا هدقناو هنم ىرتشاف بهذف كنيبو ينيب نالف مالغ

 . هارتشا يذلا لام نم وهف تام نإف يرتشملا ىلع ةعيضولاو امهنيب

٢٨٨



 هريغ وأ يلع يبأ باتك نم وأ يلع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 ةئامسمخ هنمث لاقف اس رف هنم يرتشي نأ ديري الجر قأ الجر نأو

 كلذب هتذخأ دقف مايأ ةسمخ ىلا هتيضر ناف هنم رظناف بهذا لاق مهرد

 هنمث لجرلا ىلع بجي لاق . مايأ ةسمخ لبق هعم سرفلا تامف . نمنلا

 نإ هناف هنمث هملعي مل اذإ امأو . نمثلا سرفلا بر هملعأ نيح كلذو

 . هنمضي ل هدي ىف تام

 ةئام هنمث لاق كريعب ينعب لاقف الجر ىتأ لجر نعو : ةلأسم

 ينيب نمت ىلع كتمواس هتيضر نإف يعم نوكيف هذخا لاقف مهرد

 . هيلع نامض الف هجولا اذه ىلع تام نإف . كنيبو

 ىرتشا لجر نعو حبسمو مشاه نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 نإ دبعلاو ةبادلا نأ يرتشملا طرتشاو هدلب نم ةباد وأ ادبع لجر نم

 ةبادلاب ثدح نإ تيأرأ . كلذ زوجي له كنم وهف يدلب لصي ل

 نأ ديلولا وبأ لاقف . وه نم لام نم لصي نأ لبق دبعلا وأ ثدح

 دبعلا وأ اهعاب يذلا اهبحاص دي يف ةبادلا تناك ناف زوجي ال عيب اذه

 ىلع ءيش الف ةبادلا باهذ وأ قابإ وأ توم ثدح امهب ثدحف

 ةبادلاب ثدح نإف دبعلا وأ ةبادلا ضبق دق يرتشملا ناك نإف يرتشملا

 امهب ثدحلا ناك ناو . هيلع امهف يرتشملا عم توم ثدح دبعلا وأ

 اهبحاص دي يف تناك تأ اهنا ريغ مرغي ال هناف ةبادلل باهذ وأ قابا

 اهمرغ يرتشملا عم توم ثدح اهب ثدح ناو يرتشملا ىلع ءيش الف
 كلذ يف كشف ةبادلا تبهذ وأ دبعلا قبا نأ يردأ ال لاقف عجر مم

 ثدح ناو . يرتشملا ىلع ءيش الف اهبحاص دي يف ناك نإ اهنا ريغ

٢٨٩



 قبا وأ ةبادلا تبهذ نإ يردأ ال لاق اهفرع . يرتشملا عم توم اهب

 ثدحلا ناك نإف . ممت نإ زئاج عيب هنأ حبسم لاقو يرتشملا دي نم دبعلا

 نم بهذ نإو . هلام نم وهف بهذ مث عئابلا دي يف ةبادلا وأ دبعلاب

 . مراغ وهف هريغ وأ تومب يرتشملا دي

 ةبادلا تتامف لجأ ىلا فورعم نمثب ةباد ىرتشا نمو : ةلأسم
 . اهدري نأ ابق هدي يف تتام اذإ يرتشملل مزال اهنمثف لجألا لبق

 ليكب هارتشا دامس ىلع لجر و وه قفتا لجر نع لئسو : ةلأسم
 هلاتكا ىتح ةيحاضلا ىلإ هلمحأ دامسلا بحاصل يرتشملا لاقف فورعم

 هليكي مل و يرتشملا هلمح وأ ةعطقلا ىلا دامسلا بحاص هلمحف كنم

 يعم لاق ءيش كلذ يف يرتشملا مزلي له دامسلا لمحف ليسلا ءاج م

 عيبلاو ليكلا نوكي نأ ىلع دامسلا بحاص يأرب دامسلا لمح اذإ هنإ

 لبق فلت اذإ نامض هيلع يل نبي مل ةعطقلا ىلا راص اذإ ةيحاضلا يف

 . ضبقلاو ليكلا

 دساف اذهف اهبقثي نأ ىلع ةؤلؤل لجرل لجر عاب اذإو : ةلأسم

 ءيش اهنمت نم يرتشملا ىلع سيلف بقثلا يف ترسكنا ناو . زوجي ال

 . هكلم نم جرخت مل و هسفنب اهبقث يذلا وه عئابلا نأل

 لك نمت نأ ىلع باوثأ ةثالث رجات نم ذخأ لجر نعو : ةلأسم
 كلت نم هراتخي مهارد ةرشعب دحاو هلو . مهارد ةرشع نهنم دحاو

 ةثالثلا نمت ثلث ثلث نمضي ليقف هدي نم باوثألا تفلتف باونألا
 . هيف نيمأ هنأل يقابلا نمضي الو باوثألا

٢٠٠



 لجر نزم ةاش ىرتشا نمو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 املف . اهارصبأ و عيبلا لبق : لبق ةاشلا ىلع افقو لق اناك و نمنلا هل نزوو

 تبهذف كيلإ عجرأ نآ ىلإ كعم نوكت ةاشلا هل لاق نمثلا هل نزو

 . عئابلا لام نم ىهنف يرتشملا اهضبقي اهضبقي مل اذاف . ةاشلا

 مهاردب ةاشلا عيب نم تركذ ام امأ و ديعس يأ نع : ةلأسم

 تتام ىتح عيبلا ضقتني مل و ةاشلا دري مل نإف . ضقتنم عيب هناف لالح

 هنمثب هنمضي هناف فلت اذإ عيبلا لاق نم لاقف . عئابلا اهنمض دقف ةاشلا

 ناك نأ ةميقلاب لاق نم لاقو . دلبلا دقن هل ناك هنمثب هنمض اذإف

 اهنمضي نأ ةلأسملا هذه يف بحأ انأو لثملا لاق نم لاقو . لحلا نم سيل
 اهدري هناف ةمئاق تناكو تضرم نأ امإو . دلبلا دقن هل نوكيو نمنلاب

 ضبقو ناسللاب لوصألا عيب ضبق بوبحم نبا . اهتميق نم صقن امو
 . ةنياعملاو ديلاب نهرلا
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 ن ونالنل ١ و نم اثلا ب ابلا

 عئابلا ىلع يرتخلملا عجري م نمنلا ملس دقو قحتس ةسا اذإ عيبلا يف

 هؤلؤل اهتميقو هفدصلاو هاشلا عيبو

 اعاتم فلاب هل ضرعف مهرد فلاب ادبع لجر نم ىرتشا نعو
 دق عاتملاو ضورعلاو يرتشملا دي نم دبعلا قحتسا مث . اضورعو
 ص رع وأ مهارد هيلع دري ام اهنيعب ةمئاق ىه وأ عئابلا دي ف تكله

 لجرلا كلذكو . مهرد فلأ هيلع دري هنأ لوقن اناف . هلثم وأ هعاتم وأ

 ةقرف امهنيب يضقي م اماعطو اعاتم يدهيو مهرد فلأ ىلع ةأرملا ج وزتي

 . هلثم اماعطو اعاتم كيلع درن لب نولوقيو مهرد فلأ ىلع اودر لوقيف

 ةقرفلا نوكت نأ الإ مهارد هيلع ن ودري امناف مهارد رهملا لصأ ناك اذاف

 لاق هريغ نمو .. مهطرش مهلف ًاعاتم اودري نأ ىلع مهنيب ترج امإ

 مهاردلاب ىطعاف مهارد ىلع اتباث و زئاج جيورتلاو عيبلا ناك اذإ امأ

 ىلع نمنلاب عجري ش هوج ولا نم . هج وب عيبلا هدي نم قحتسا ش اضورع

 امب عج ري امإ لاق نم لاقو . عفد امب عجري امناف لاق نم لاقف عئابلا

 نأ را لوقي يذلاو . هسفن ىلع هب ىضر دق ءاضقلا نأل هسفن ىلع دقع

 يف ملس ام قحتسي ب امنإ هنأل انيلا بحأ وهف ضبق ام دري نأ هيلع

 وهف جيوزتلا لصأ لطبي ملو ًازئاج جيورتلا ناك نإ كلذكو . عيبل
 امب عجري امنإف الطاب جيورتلاو الطاب عيبلا ناك اذإ امإو اضيأ كلذك

 . افالتخا كلذ ف ملعي ال و هلثم :م وأ ضورعلا نم عفد

 ةرشع ةئاملاب هاطعاف مهرد ةئامب ةباد ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

٢٩٢



 وأ اهيف كردأ ةبادلا نأ ش . مهارد ةرشع نع بارج لك رمت ةبرجا

 در لاقف امهرد نيرشعب بارجلا راص دقو اهدرف اهيف بيع ىلع علطأ
 هللادبع وبأ لاق . ىرت ام مهرد ةئام كيلع درأ عئابلا لاقف . يرت لع

 . ديلولا وبأ هعباتو همهارد الإ هل سيل

 ةئامب اريغص ًادبع لجر نم يرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 الجر دبعلا راص نأ دعب نم يرتشملا دي نم ع زتنا دبعلا نأ ش مهرد

 وأ هارتشا ناك امي عئابلا يرتشملا كردي امب مهرد فلأ نامتا نم وهو

 عزتنا موي هنم هيلعف ىورشلا هيلع طرش ناك نأ لاق . عزتنا موي هنمنب

 يذلا نمثلا هيلع عجر يورشلا هيلع طرتشي مل ناك ناو . هلثم دنع وأ

 . لاملا كلذكو هارتشا

 رانيد ةئامب ةيراج رخآلا عاب لجر يف انموق لئاسم نمو : ةلأسم
 اهدر نإو . مهرد فلأ هيلع دري لاق . تقحتسا ش مهرد فلأ اهذخاف

 اضورع هنم ذخأ نإو . عيبلا اهيلع عقو يتلا ريناندلا ذخأ بيع نم

 . ريناندلا در تقحتسا م ريناندلاب

 لوسر نأ رمع نبا نع عفان ينثدحو باتكلا ريغ نمو : ةلاسم

 اقرتفي مل ام رايخلاب امهنم دحاو لكف نالجرلا عاتبا اذإ» لاق ع هللا
 ىلع اعيابتف رخالا امهدحأ ريخ ناف رخألا امهدحأ ربخي وأ اعيمج اناك و

 نيهجو ىلع انعم قارتفالا هريغ نمو . عيبلا بجو دقف عيبلا امهنم
 كلذ ناك عيبلا عطقو لوقلاب عيبلا ابجوأ ناف ةمواسملاب عقت ةعيابملاو
 اضبق و عيبلا ىلع اقرتفا ناو . عيبلاو عيبلا كرت نيب قرفلاو قارتفالا وه
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 ًاقارتفا ناكو كلذ تبث . عيبلاب ضارت نع كلذ ىلع عيبلا وأ نملا
 . عيبلا نع

 ائيش لجرلل عيبي لجرلا يف ىري هنأ ناليغ نب مشاه : ةلأسم
 ناقرتفيف هسلجم نم موقي نأ لبق امهدحأ ضقن نإ لاق . هل بهي وأ

 ةلخن لجر نم ىرتشا هنآ يلع نب رهزألا انل ىورو ةبه الو عيبي الف

 امصتخاف لجرلا كسمتف قرتفن نأ لبق نم هل تعجر مث هل اهتعب لاق وأ
 هعمسأ ملف يدلاو كلذ تملعاف لاق عيبلا بجوي ملف ىسوم نب يلع ىلا
 عيبلا ناثع وبأ لاقو . مشاه ديلولا وبأ لاق . ضار هنأك هيلع باع

 . ناميلس لوق لثمي رشبم نب ديعس نع كلذ انغلبو . زئاج كلذ يف

 هتابثاب لاق نم لوق انببحأ ناسللاب ةبجاولا ةقفصب عقو نإ هريغ لاق

 عجر ىتح اقرتفي مل و ءاضرلاو ضبقلاب عيبلا املاست ناو . اقرتفي مل ولو
 عيبلا بابسأ ىلع ىضرلاو ميلستلا ىلع اقرتفا ناو . هضقن انببحأ امهدحأ

 . ةعجر امهدحأل نوكت ال نإو كلذ تابث انببحأ

 «اقرتفي مل ام رايخلاب تاعئابلا» . يبنلا نع ليقو : ةلأسم

 ةبجاو دعب طرش لكف لوقلاب وه امنإ قارتفالا نأ لوقي نم لوق ىلعف
 ناك اذإ لاق هنأ يعم لاق . ةحيحص ةبجاولا نوكتو الطاب نوكي عيبلا
 . هلطبأ هلطبي طرشلا ناك ناو هحلصأ هحلصي ناك نأ طرشلا

 ىمسم بحب اعيب لجر ىلع عاب لجر ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 تفلت نإو . هتعلس هل نوكي لاق . هل نوكي ام ببسب عيبلا ضقتنا م

 . ضورعلا نم ائيش مهاردلا هذهب ذخاي نا هل سيلو مهارد اهتميقف

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر
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 كولم اذكو اذكب ةاش لجرل عاب لجر نع لئسو : ةلأسم
 هجو ىلع ناك نأ هنأ يعم لاق . اتباث نوكي له ةئيسن ملظع قروو
 وهف ةمدقتلا هجو ىلع ناك ناو . زئاج وهف ىمسم لجأ ىلا فلسلا

 ناكو ملظعلا نم اذكو اذكب ناك ناو هومتي نأ الإ يدنع ضقتنم

 تلق . ًازئاج هيف عيبلا يعم ناك سانلا يدي يف اكردم ًافورعم ليكلا
 لاق . مالكلاب الإ يزجت ال مأ مالكلا نود ةنيبلاب ةماتلا يزجت لهف هل
 . ماكحألا يف ةمماتملاب الإ زوجيال ناك اذإ مالكلاب الإ نوكي ال هنإ يعم

 ةاشلا ةلزنمب هنأ يعم لاق . ةئيسن ملظع قروب بارج زوجي لهف هل ليق

 زوجي ال هنأ لوقيف لوقلا ضعب يف هيف فلتخي هلعلو ءاوس هيف لوقلاو
 فورعمو ءيش مظعلا ناك اذإ لاق . كلذ نم كبجعي امف تلق . ةئيسن

 ةاشلا نم عيبلا هب تبثي نأ ينبجعأ سانلا يديأ يف تبثيو هليك

 انعمف 1 تلق ديب ادي دي عابيو . ةئيسنلاب هب عابي الف اهريغو بارجلاو

 . سانلا يديأ يف تتبث يتلا راجشألا نم وأ ةصاخ هسنج نم هلثم

 ناك امو . ديب ًادي الا فالتخا هيف يل نيبيالف هسنج نم يذلا امأ لاق

 . فالتخالا هيف يرجي هلعلف هسنج نم سيل امم ههبش

 محل ًانم نيثالثب ارانيد باصق ىلإ .ملس لجر نع لئسو : ةلأسم
 يعم لاق . اتباث اذه نوكي له ادحاو ًانم موي لك هنم ضبقي نأ ىلع

 ًافلس هايمسي و هاف رع دق ام ىلع امهاتت نإ اف مكحلا ىيف تبثي ال هنإ

 . تباثو مات وهف

 هما تحت نم الجع لج ر نم ى رتش ١ لج ر نع لئس و : ةلاسم

 عئابلا داراف داز ىتح همأ تحت لجعلا كرتو نمثلا هدقناو فورعم نمنب
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 نكي مل اذإ كلذ هل سيل نأ يعم لاق . كلذ هل له عيبلا ضقني نأ
 . لجعل ١ ةد اي ز ال ١ ببسب

 يرتشملا اهحبذف ةاش رخآلا عاب لجر نع لئسو : ةلأسم
 ةلزنمب نوكت اهنا يعم لاق . ريناندلا هذه نوكت نمل ريناند اهيف باصأف
 ةكمس هل عاب نإف انأ هل تلق . ةاشلا تاوذ نم تسيل اهنأل ةطقللا
 لاق . فالتخاب كلذ يف ليق هنأ يعم لاق نوكت نمل ةرد اهيف باصأف
 رخال لاق نم لاقو . الوأ ةكمسلا ذخأ يذلا ضباقلل كلذ نأ لاق نم

 ةاشلا نم ريناندلا نأ ليق لهف هل تلق . اهباصأف اهارتشا رتشم
 يه سيل اهنأل ةحص اهل ىرأ الو كلذ ملعأ ال لاق . يرتشملل
 . هتصح

 زوجأ تلق لجأ لإ اليك وأ نزو محللا عسي نمعو : ةلأ اسم

 . هيف فلتخي امم كلذ نأ يعم لاق ال ما كلذ

 نوكي نأ ىلعو امهرد اذكو اذكب ةاش لجرل عيبي نمعو : ةلأسم

 ىعم لاق . الالح نوكيو اذه زوجأ تلق . اهمحل موقي اك مهرد هل

 71 دسافلا نم نوكي الو قفني ام هنأ وجرأو زوجي ال ليق دق هنأ

 . امماتت اذإ

 اهكسمو اهسأر يلو لوقيو ةاش عيبي نميف تركذو : ةلأسم

 ائيش اهنم ىنثتسا مث اهلك اهعاب اذه نال زوجي ال اذهف تفصو ام ىلعف
 اهسأر ال لاقو اهعاب نإ تلقو . كلذ زوجي الف ناطرش هيف عيب اذهف

 هنأ لوقي يذلاو . ضقتنم هنإ ليقو . زئاج هنإ ليق دقف . اهكسمو
 مهفاف يح نم اتيم طرتشا هنأل ضقتنا اضقانت ناو اضقانتي مل ام مات

 . كلذ
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 لجرلا اهحبذف ًادساف اعيب ةاش لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 نوكي ام ةس اهمحل غلب نإ تيارا نيرشعلا بلطو نيرشع اهمحل غلبف

 ناو . لودعلا يأرب ةاشلا ةميق دارأ نإ رايخلا ةاشلا بحاصل لاق . هل

 حباذللو كلذ هلف اهمحل ذخأي نأ دارأ نإو . ةحوبذم هتاش ذخأ دارأ
 . هؤانع

 محل نوكي ال لاق لجأ ىلا هايش عبراب لمح محل نعو : ةلأسم
 . لجأ ىلا ناويحب

 حبذف ماعنألا نم ائيش وأ ةاش ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نم هحبذ اذإ يرتشملل وأ عئابلل وه نمل ارانيد هفوج يف دجوف كلذ

 دعب هبستكت نأ لمتحي مل اذإ عئابلل هنأ ليق هنإ يعم لاق . هارتشا نيح

 لاح ىلع ةطقللا ةلزنمب اهنأ لوقي اضعب نأ يعمو . هدي نم اهج ورحخ

 يرتشا نمل رانيدلا نأ ليق هنأ كدنع لهف هل تلق اهتاذ نم سيل هنأل

 هنأ لوقي نم لوق ىنعم ىلع هنأ يعم لاق . كلذ غاسني لهو ةب ةبادلا

 يف نكمأ اذإ يرتشملل نوكي نأ دعبي الف هثودح نكمي مل اذإ عئاب

 له هكلم نم هنأ نكمي مل و هثودح نكمأ اذإو تلق . هكلم نم :

 مأ هقحليو هل وهف هثودح نكمأ اذإ هنأ لوقي نم لوق ىلع هل نوكي
 يعم لاق هكلم نم هثودح نوكي نأ نكمي ىتح فالتخ الا هقحلي ال
 هنأل هكلم نم هثودح نوكي نأ نكمي مل اذإ هل نوكي نأ غاسني ال هنأ
 . اهباستكا نم وه امنإو اهتاذ نم كلذ نوكي نأ فراعتلا نم سيل

 . يدنع هل ًاكلم نوكي نأ دعب دقف هكلم نم هل اهباستكا نكمي مل اذاف
 يدنع هل اكلم نوكي نأ دعب دقف هكلم نم هل اهباستكا نكمي مل تلق
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 . يدنع اذكه معن لاق اذه يف يرتشملا لثم وه عئابلا كلذكو هل تلق

 يهأ ةاشلا يف دجو ام اهيف دجوف ةكمس ىرتشا نأ كلذكو هل تلق
٥ 

 نوكي نأ الإ يل نيبي ال لاق . قرف امهنيب مأ فالتخالا يف ةاشلا لتم

 عضوم يف اهفوج يف ناك اذإ ةطقللا ةلزنمب ةكمسلا هذه يف رانيدلا اذه

 اهتوم و امل كلاملا كلم لعب نم اهيف ةرضم الو هل اهباستكا هنكمي ال ام

 كلاملا كلمو اهتوم دعب اهيف كلذ ريصي نأ فراعتلا يف نكمي ناك نأو

 . ةاشلا ةلزنمب اهيف يدنع وهف اهل

 هل وأ هدلج هلو مهارد ةثالثب ارئ ع اب لجر نعو : ةلأسم

 نمثلا عم طرشلا يرتشملا هاطعاو محل انم هيف هل وأ هشير وأ ةداوس

 ليق دق هنأ يعم لاق . زوجي ال مأ لالح وهو عيبلا اذه زوجي تلق

 ةلاهجلل ضقتنملا هجو نم يدنع كلذ جرخيو هلثم زوجي ال اذه نأ

 . مارحلا هجو نم هداسف يل نبي مل هيلع امماتت ناف

 نأضلاو منغلا رهظ ىلع رعشلاو فوصلا عيب ف ليقو : ةلأسم

 لاقف زجي نميف افلتخا ناف تلق . هتعاس نم هزجخ نأ الا زوجي ال

 ىلعف مولعم نزو ىلع هارتشا ناك نأ لاق . اهزج كيلعو زجحت تنأ

 نزو الب ةفزاجم هارتشا ناك ناو . رعشلاو فوصلا زج منغلا بحاص

 ناروشلاو تقلاو موثلاو لقبلاو لصبلا كلذكو . هزج يرتشملا ىلعف

 . رازجلا عئابلا ىلعف فورعم مزح وأ عاب ىلع هنم هارتشا اذإ ةرذلاو

 . ملعأ هللاو زازجلا يرتشملا ىلعف افازج هارتشا ناو

 ةؤلؤل اهيف دجوف قنادب ةكمس ىرتشا لجر يف ليقو : ةلأسم
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 نأ كلذكو . يرتشملل اهنطب يف امو ىهف هريغ وأ رانيد ةئام ىوست
 ىهف مهرد فلأ ىوست ةؤلؤل اهيف دجيف مهردب ةفدص ىرتشا

 نكمي اهنأل يرتشملا ينعأ اهذخأ هل زاج امنإو لاق هريغ نمو يرتشملل
 بجام اهيف بجيو ةطقللا ةلزنمب نوكتف لبق نم كلم اهيلع يرجي ال نأ
 كلملا لاوز لاتحا لصأ نم حابملا مكح اهيلع عقو نأ املف ةطقللا يف

 سمخلا هيف بجي ام ةلزنمب اهنأ ليق دقو يرتشملل نوكي نأ نسح اهل
 ىلع اذه انبتك امنإو سمخلا اهنم جرخيو . ةيلهاجلا زونكو ةمينغلا نم
 . قحلا قفاوي نأ الإ هب ذخؤي ال انعمس امنا وجري ام بسح

 يئاب هل اهعاب اهنورصبي ةاش لجرل عاب لجر نعو : ةلاسم

 امهس رشع ةتس ىلع اهنومسقي نامرد اهيف يل هل لاقو امهرد رشع
 امهس رشع ةتس نم ىل اهيف نيمهرد ىنثتساو ةاشلا ع اب يذلا لاقف

 ةعبرأ لك يف يلو رشع ىنثا نم نيمهرد ىلع وأ كلذ بسح ىلع ًامهرد
 يل لاق اذإ محللا دريو ضقتنم عيب وه لاق . سدسلا فصنو مهارد

 . لطاب طرشلاو تباث عيبلاف نيمهردب اهيف يل لاق اذإو نامهرد اهيف

 كوكمب محل نم لك لجأ ىلا بحب ةاش محل عاب نمعو : ةلأسم

 ءاهقف كلذ زاجأ دقف . كلذ زوجي له اذكو اذك لجأ ىلا بح نم
 نم هسيل اذهو ةرظن لجأ ىلإ ماعطلاب محللاو كمسلا عابي نيملسملا
 ةرظن ماعطلاب ضرألا تابن نم ماعطلا عيبي رثألا ءاج امنإو ضرألا تابن

 اوزاجأ دقف ةرظن ماعطلاب ضرألا تابن ريغ نم ناك امو كلذ زوجي الو
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 ش الام بصتغا نمع هللا همحر يراوحلا ابأ تلأسو : ةلأسم

 يذلا لاملا كردملا عجري هناف قحب لجرلا نم ع زتناف لجرل هعاب

 عبتيو ةلاغلا در يرتشملا ىلع سيلو بصاغلا ىلع ةلاغلاب هنم بصتغا

 نم يرتشملا ناك ناف هل عاب يذلا وه هنأل نمثلاب بصاغلا يرتشملا

 عجر السف هيف لسف وأ رمع وأ هارتشا يذلا ىيف قفنأ دق بصاغلا

 نراف اهلغتسا يتلا ةلاغلاو نم هل بسحيو . بصاغلا ىلع كلذ ةميقب

 وأ رمع وأ قفنا امل يقب امب بصاغلا ىلع عجر ءافو ةلغلا يف نكي مل

 هنم قفناو هيلع هقحتساو بصاغلا دي يف سيل ام كردا نأو لسف

 هنم ذخأ ةلاغ لاملا نم بصاغلا لغتسا دقو لسف وأ رمع وأ بصاغلا
 ءانب نم قفنا ام ةميق هيلع دري نأ ءاش نأ رايخلاب لاملا بحاصو ةلاغلا

 ةميق هاطعأ نأو . لسف وأ رمع ام ذخأي هل لاق ءاش نأو . لسف وأ
 كلذ هل سيلف كردأ موي امأو . لسف موي لسفلا ةميق هل امنإف قفنا ام

 يرتشملا عجر اذإو . هلسف موي هلسف لثم ًالسف هيلع دري نأ ءاش نأ
 يرتشملل ناك لسف وأ ءانب نم رمع امم قفنأام ةميقب بصاغلا ىلع
 بصاغلا ىلع كردملل ناكو كردأ موي هيف كردأ ام ةميق بصاغلا ىلع

 هلسف لثم السف وأ هتميق وأ يرتشملا ىنب ام هيلا عفد ءاش نأ رايخلا

 نأ امأو . كلسف وأ كءانب ذخ هل لاق ءاش ناو . يرتشملا هلسف موي

 ىلع يرتشملل ناف ىنبو لسفو رمع دقو هارتشا لام يف لجر كردأ
 . بصاغلا ريغ اذهو . هيف كردأ موي لسفو ىنبو رمع ام عئابلا

 لجر نعو . هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبلأ نعو : ةلأسم

 مث مهارد ةرشعب ًافيس هنم ضرتعاف امهرد نيرشعب ًارامح رخآل عاب
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 درب رمأو رامحلا درب هرمأف . يرتشملا اهري مل هيف بويعب رامحلا در
 كلذ هل ري ملف ةلاقصلا نمث بلطو هلقص دقو هب ءاجف هنيعب فيسلا
 هضرتعا نمل فيسلا نوكي ال فيك هللادبع ينأل ليقف . هللادبع وبأ

 لصأ نأل هتميقف هيلع ردقي مل ناو . هنيعب فيسلا هل نوكي ال لاق

 ءارش فيسلا هنم ىرتشا نوكي نأ الإ هلك كلذ ضقتناف ةدساف ةعيابملا

 كلذكو تلق . مهارد ةرشع رخالا ىلع دريو هل وهف مهارد ةرشعب

 . ةراصقلا ءارك هل نوكي الف عيبلا ضقتنا مث اهرصقف ابايث ىرتشا يذلا
 . معن لاق

 نب حبسمو ناليغ نب مشاه نع ىتلا لئاسملا يفو : ةلأسم
 ةيرجا ةرشع اهب هاطعاف مهرد ةئامب ةباد ىرتشا لجر نع . هللادبع

 كلذكو مهرد ةئاملا الإ هل سيل الاق بيعب اهدر وأ ةبادلا يف كردا م
. عفشل ا ىف



 نونالنلاو عساتلا بابلا

 عئابلا وأ يرتشملا تام مث اضقتنم ناك اذإ عيبلا يف

 يرتشملا تام اذإ تمن تمتأ ول نإ ةضقتنملا ع ويبلا يف فلتخا دقو

 رايخ ةثروللو سيلو عيبلل توبث هتوم لاق لاق نم لاقف . مامتالا لبق
 ام ةثروللو كلذ تبنيال لاق نم لاق . همامتا الو كلذ ضقن يف
 ريغ يتلا ةضقتنملا عويبلا يف اذهو . هضقنو كلذ مامتا يف يرتشملل
 . ةدساف

 ىلع افرصناو رمت برج ىلع اعيابت نيلجر نع لئسو : ةلأسم
 مث هنم ائيش وأ هفلتاف هنم يرتشملا ضبقو ةلاهجلا ىنعمب تباث ريغ عيب

 ليق هنأ يدنع لاق . عيبلا تبثي له يرتشملا وأ عئابلا امهدحأ تام

 هضقن نأ ضقتنم كلذ نأ لاق نم لاق . عيبلا توبث امهدحأ توم نأ
 ضبق امم ءيش يرتشملا دي يف يقبو عئابلا كلاهلا ناك ناف تلق هثرولا

 نوكت هفلتأ امف هل تلق . يدنع اذكه لاق كلاهلا ةثرو ىلا هدر هيلع

 ليق دق لاق . ىوسي اك ةميقلاب مأ عيبلا ليبس ىلع كلذ ةميق هيلع
 . هتلاس نإ باوص كلذ لكو اذه

 عئابلل ام ةضقتنملا ةلوهجملا عويبلا يف ةثرولل لاقو : ةلأسم

 نمو . يرتشملل ام يرتشملا ةثرولو عئابلل ام عئابلا ةثرول يرتشملاو
 مل و مت يرتشملاو عئابلا هيلع امماتت نأ عيبلا ناك اذإ ليق دقو لاق هريغ

 . ةثرولل ضقن الو زئاج عيبلا ناف امهدحأ تامف ابرلا نم نكي
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 نوعبرألا بابلا

 هب لهاج وهو هتبيع ىف ًائبش ع اب نميف

 فرعي ام يرتشملا ىرتشاو فرعي ام عاب لجر نع ةيواعم ابأ تلأس
 لاق امات اعيب اذه نوكي له ًاعيمج امهنع بئاغ عيبلاو . كلذب رقأو
 هعيب زوجي ال هناف ناويحلا الإ ههابشا و ضرألا لثم يف مات اذه معن

 بئاغلا يف عيبلا زاجأ نم زاجأ دق معن لاق هريغ نمو . فقوي ىتح
 لاق نم لاقو لوصالا يف كلذ زوجي امنإ لاق نم لاقو . ناويحلا الإ
 . ثدحي ال ام ردق هب اهملع ناك اذإ لوصألا يف

 كلذف عيبلا دنع تباغ وأ ترضح ع ويبلا نم ءيش لكو : ةلأسم

 ىعدا ناف . هضقن مهل سيلو امهتفرعمب يرتشملاو عئابلا رقا اذإ زئاج
 هنإ ملعي ام نيمي عئابلا ىلع هلف هب لهاج وهو ةفرعملاب رقأ هنأ رتشم

 الا يرتشملا ىلع عئابلل كلذكو . فرعي ال هب لهاج وهو هنم هارتشا
 رضحي ىتح تبثي ال هعيب نأ ليق دقف باودلاو قيقرلا نم ناويحلا
 هنأ اضيأ كلذ يف لاق نم لاقو . ةفرعملاب رقأ ولو عيبلا دنع فقيو
 عئابلا هدجي وأ هفرع ناك امهنع اصقان يرتشملا هدجي نأ الإ هافرع اذإ مات
 ةفرعملا هب طيحي ال امم ءيش لكو هل كلذف ضقنلا امهدحأ بلطي وأ ًادئاز

 ىلع يرتشملاو عئابلا فقوف ةيعوألا يف ةبوبصملا ةمعطألا لثم هعيمجخ

 ام فالخ هنم 7 نأ الإ زئاج عيب كلذف كلذ نم رهظ ام ةفرعم

 برجلا عيب كلذكو . كلذ ضقن ضقنلا بلط نمف رشأ وأ لضفأ رهظ
 زئاج وهف رصبأ ام فالخ جرخي ملو ائيش اهنم رصبأ اذإ ةزونكلملا
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 افلاخم هنم رتتسا ام جرخي نأ الإ هعيب زوجي بوبكملا لزغلا كلذكو

 . رهظ امل

 ارمت لجرل عيبي لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 كلذكو اعومج هآر امنإو يرتشملا هضبقي مل و هلكي مل و دامس وأ ابح وأ

 ةجح ريغب وأ ةجحب امهدحا ضقن مت حاطصملا ىلع رهلا وأ أب وبصم بحلا

 ع ونلا اذه ىلع اعيمج افقو دقو افازج هل هعاب ناك اذإف تفصو ام ىلعف

 رهظي نأ الإ مات عيبلاو . هبحاص ىلع ةعجر امهدحأل سيلف هيلا رهظو
 ةجحلا امهل نوكي كلذ دنعف هنم ارهاظ ناك ام فالخ هلخاد نم هيلع
 كعيبأ لاقو مولعم ليكب هل عاب ناك نإو مامتالاو ضقنلا نم كلذ يف

 امهدحأل سيلو مات عيب اذه نأ لاق نم لاق دقف اذكو اذك ىلع اذه

 يف ةعجرلا اعيمج امهلف هلكي مل ام لاق نم لاقو . هبحاص ىلع ةعجر

 اذه نأ ليق دقو معن لاق هريغ نمو انيلا بحأ لوألا لوقلاو
 ىرج هنأ تننظ لوقيو ليكلاب كلذ مك فرعي ال هنأل ضقتنم عيب
 لاق نم لاق لقأ وه اذاف كلذ نم رثكأ هنأ تننظ وأ رثكأ وه اذإف

 هيلع اقفتي مل ام تبني ال لاق نم لاقو . نمثلا نم دقن ام الإ تبنيال

 نوكي ام عيب يف ءاج دق يهنا نا لاق نأ امأو باوجلا نمو . ليكلاب

 اذه هل . ليكلاو نزولا نوكي ىتح الإ نازيملا وأ لايكملاب هضبق

 نازيملاو لايكملاب هضبق نوكي اميف و هفرعي اميف يبنلا ءاج امنإو . ةجح
 ال يهنلا ءاج كلذكو نزوي ملو لكي مل ام حبر هل سيل ةحبارملا يف
 كلذ هابشأ وأ رمتلا وأ بحلا ىرتشا اذإ كلذكو نمضي مل نمل حبر

 امناف هنزيو هلاتكي نأ لبق نم حبرب دحا نم هعاب مث نزويو لاكي ام
 . ملعأ هللاو اذه يف يهنلا فرعي
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 فقي مل و فورعم ءي ش ىلع ا ابح > ىرتشا لجر يف ليقو :
 ءاش ناو همتأ ءاش نإ هار ذإ رايخلاب وه ليقف بحلا ٧ يرل

 همحر يلعو نب ىسوم يبأ نع كلذ ىوري رايخ عئابلل سيلو .
 . اعيمج هيلع اقفتي ىتح يرتشملل ام عئابلا نأ هللادبع يبأ نعو .

 ائيش لجرل عاب لجر نعو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 عئابلا عجرف . ىرتشا امب لهاج يرتشملاو عاب امب فراع وهو هلام نم

 تنا يرتشملا لاقو وه هفرعي ل ام هيلع ع اب هنا جتحاو يرتشملا ىلع

 له تلق . هب تيضر دقو فرعأ مل ام تيرتشا انأو فرعت ام تعب

 اذه يف اندجو دقف تفصو ام ىلعف . ضقتنم وه وأ عيبلا اذه تبني

 ام لثم فراعلل لاق خيشلا نع هاندجو امم هب ذخان يذلاو . افالتخا

 . معن لاق هريغ نمو . بوبحم نب دمحم لوق ىلع ضقنلا نم لهاجلل
 ملعلا دعب لهاجلا هب يضر وأ هضبقو امهنم لهاجلا هار اذإ ليق دقو

 ذئنيح همتأ ناف هفرعيو , زهاجلا هاري ىتح ل اعلل ضقن الف ضقتني م و

 نرم هيلع امهاتتي , ام اعيمج ضقنلا امل لاق نم لاقو . ضقتنا الاو

 لهاجلا هفرعي نأ دعب كلذو ضقن هيف امهدحأل نوكي نأ الإ دعب

 كلانه هزأل هل لهاجلا ءاضر لعب اضرأ ل اعلا كلذب ىضري ت هاضريو

 . عيبلا تبني

 زئاج ع ويبلا نم ءيش لكو رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم

 عئابلا ىلع هلف هب لهاج وهو ةفرعملاب رقأ هنأ رتشم ىعدا ناو . هضقن
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 عئابلل كلذدكو . هفرعي ال هب لهاج وهو هنم هارتشا هنأ ملعي ام نيمي

 . هفرعي الو هب لهاج هنأ ملعي امو هتفرعمب رقأ هنأ يرتشملا هل فلحي نأ

 تبني ال هعيب ناف باودلاو قيقرلا نم ناويحلا الا عيبلا متي مث هعاب نيح

 لاق نم لاقو . ةفرعملاب اورقأ ولو عيبلا هدقع دنع فقيو رضحي ىتح
 يرتشملا هدجي نأ الإ مات وهف هيلع اعيابت ام افرع دق نيعيمج اناك اذإ

 ًادئا ز عئابلا هدجو نإ كلذك و . ةعجرلا يرتشمللف هفرع انع ريغتم

 ةفرعمب اورقي مل و اودهشي مل و ناويحلا ريغب اعيابت نإو . ةعجرلا هلف
 وهو هارتشا وأ هعاب هنأ هنيمي عم هلوق لوقلاف هب لهاج هنأ ىعدا امهيأف
 اذإ لاق نم لاقو . هدودح نم ءيش وأ هب فراع هنأ ريغ هب لهاج

 يرتشملا . ت ع اب ام اف راع عئابلاو ىرتشا امب الهاج يرتشملا ناك

 رايخلا» ل يبنلا نع ءاج ال ضقن نإو . عئابلا ىلع عيبلا تبنيا يضرف

 هيفو ثيدحلا هذه ىف عئابلا ركذي ل و !ىرتشا ام رظني ىتح يرتشملل

 لاقو . هضقن نمثلا هيلع مرحي هعيب ناك اذإ عئابلل هضقن نأ رخا براب

 ام ةفرعمب يرتشملا رقأو عاب ام ةفرعمب عئابلا رقأ اذإ حبسملا نب دمح

 امب لهاج وهو ةفرعملاب رقأ هنأ لاقو . ضقنلا عئابلا بلطو ىرتشا
 لاقو ضقنلا عئابلا بلطو ىرتشا ام ةفرعمب عاب ام يرتشملا رقأو . عاب
 . مات عيبلا ناف يرتشملا يضرو عاب امب لهاج وهو ةفرعملاب رقأ هنأ
 لاقو يرتشملا ضقن نإو . عاب ام ةفرعمب رقأ هنأل . هضقن هل سيلو

 ىلع سيلو تباث عيبلاو ءارشلاو هضقن هل سيلف ءارشلا ةفرعمب تررقا
 بلط ناو هافرع ام ايرتشا وأ اعاب امهنإ ارقأ اذإ هبحاصل نيمي امهدحأ
 دهشاو يل عاب يرتشملا لاقو فرعي ًالام عاب هنإ لاقو ضقنلا عئابلا
 هنأ يعم عئابلا ىلع ناك تفرع ام انأ تيرتشاو عاب امب فراع هنأ ىلا
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 ناف . ع اب ام ةفرعمب هسفن ىلع دهشأ هنأ ةنيبلا يرتشملا ىلع ناك دارأ

 ادهاش هل دهش ام يرتشملا هل فلحتساو هيلع تبث لدع هنيب هيلع دهش
 يرتشملا دنع نكي مل ناو ءارشلا اذه لبق نم قح هل هلبق نأ الو لطابب

 اذه هل عاب دقل فلحي نيمي يرتشملل هيلعف هل عاب ام ةفرعمب ةنيب هيلع

 ل ام تيرتشا ينإ يرتشملا لاق ناو هعاب نيح هب فراع وه امو لاملا

 ناو هيلع تبث ىرتشا ام ةفرعمب ةنيب هيلع تدهش نإف هركنأو فرعأ

 امهنأ ملعي امو هادهاش هل دهش دقل هللاب انيمي هل عئابلا فلح هنيمي بلط

 نيملا هيلعو يرتشملا لوق لوقلاف . ةنيب ءيجت . ناو . لطابب هل ادهش

 دق معن لاق هريغ نمو . هل لهاج انأو لاملا اذه كنم تيرتشا دقل

 ةلاهجلا امهدحأ ىعداو عيبلا ىلع ادراقت اذإ لاق نم لاقو . اذه ليق
 لاق هنأ دهشت ةنيب يتأي نأ الإ هلوق لبقي الو عيبلا ضقنل ايعدم ناك

 الاو . هب لهاج هنأ اعطق ةنيب هل دهشت وأ هملعي ال هنإ عيبلا عقو نيح

 يبأ نع يراوحلا وبا لاق هنمو . لبقت ال ةلاهجلل هاوعادو زئاج عيبلاف

 اتيش ىرتشا لجر ن ا مهيلع هللا ةمحر بوبحم نب دمحم نع رثؤملا
 ام عئابلل نأ ضقنلا بلط عئابلا نأ مث هب فراع عئابلاو هري مل و

 ناف هيف عجار انأف يرتشملا فرعي مل ام تعب عئابلا لاق اذإ يرتشملل
 عيبلا يرتشملا ضبقي مل اذإ اذهو ضري م وأ يرتشملا يضر ةعجرلا هل

 اذإ حبسملا نب دمحم اضيأ لاقو . ةعجر امهدحأل نكي ل ضبق نإف

 يتلا ضرألا ىلإ ءاج ش تضبق دف لاقو فرع ام لجرل لجر عاب
 اذهو ءيش عئابلا ىلع سيلف اضرأ اهنم ذخأ دق لجر اذإو . هنم ىرتشا

 ىلع هل سيلو . هضرأ ىف هيلع ىدعت يذلا ىلا هقح بلطيف بصتغم

 نم شب لهاج هنأ يرتشملا وأ عئابلا ىعدا ناو ليق . ءيش عئابلا
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 حبسملا نب دمح لاق . عضاوملا ذخأي وأ هنم فزج وأ هد ودح ءارشلا

 . هب فراع هنأ هنم هارتشا نيح يرتشملا رقأ دقل عئابلا فلحي نيملا هيف

 عئابلا رقأ دقل يرتشملا هل فلحي يرتشملا ىلا نيملا عئابلا در اذإ كلذكو

 . هب فراع هنأ هل عاب نيح

 فرعو نيعضوم يف هل الام لجر نم ىرتشا نم ليقو : ةلأسم
 بلط ولو . ضقتنم عيبلا نأ رخآلا فرعي مل و نيعضوملا دحأ يف يذلا

 مل رخآلا كرتيو نمثلا ةلمجب هفرعي يذلا عضوملا ذخأي نأ يرتشملا
 ةدقعلاو هضعب يف ةلاهجلا تلخد ثيح دساف لصألا نأل كلذ هل نكي
 ضقنلا نوكي امنإو فالتخالا اذه لثم يف ناك هنا ليقو . ةدحاو

 ممأ اذإ هل ضقن الف ملاعلا اماف . يرتشملا وأ عئابلا امهنم لهاجلل

 لوق ىلع ضقنلا نم لهاجلل ام فراعلل زاوآ وبأ لاق . لهاجلا

 قيرط نم ناك امو . ةماقتسالا باتك نمو . بوبحم نب دمحم

 يرتشملا هفرعي الو عئابلا هفرعي امم ابرلا ريغ نم تابيغملاو تالاهجلا
 نود يرتشملل كلذ يف رايخلا لاق نم لاقف . فالتخإلاب هيف ليق دقف

 بحأ وهو رثكأ لوقلا اذهو يرتشملل ام عئابلل لاق نم لاقو . عئابلا
 . انيلإ
 - ع

 هريغ نمو . رفعج نب عماج باتك نم ةخسن نمو : ةلاسم

 زرلاو رمتلاو بحلا لثم هعيمجب رظنلا طيحي ال ع ويبلا نم ءيش لك ليقو
 الا زئاج هعيبف هرهاظ يأرف ءاعو ىف وأ بوبصم ناك كللذ هبشأ امو

 هاضقني نأ امهلف هنم ريخأ و هنم رشأ هرهاظل افلاخم هلخاد جرخي نأ

 رصبأ ام فالخ جرخي مل و ائيش اهنم رصبا اذإ ةزونكملا ررجلا كلذكو
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 رتتسا ام جرخي نأ الإ هعيب زوجي توبكملا لزغلا كلذكو زئاج وهف

 . رهظ امل افلاخم هنم

 هليك فرعي ال ارمت وأ ًاب وبصم ًابح هنم ىرتشا ناو : ةلأسم

 . تباث وهف ًابارج اذكو اذك هنم يرتشاف

 هرمعو يرتشملا هلغتساف الام لجر نم ع اب لجر نعو : ةل اسم

 كلذ هل لاق . عيبلا ضقن بلطو عاب ام ةلاهجلا ىعدا عئابلا نإ مش

 . هترامع ةميق هيلع يرتشمللو ءيش اهنم هل سيلف ةلغلا امأو

 عيبي لجر ىلع دهشأ نإ زوجي تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هللاو زئاج هنأ تفرع يذلا لاق ال مأ ةفصلا ىلع دهشأ امنإو ابئاغ ادبع
 . ملعأ

 بئاغ هنع وهو هفرعي ناك دقو الام ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 نكي مل اذإ لاق نم مهنمف افالتخا كلذ يف انعمس لاق هرظن نيح هركف

 عئابلل سيلو رايخلاب يرتشملا لاق نم مهنمو . هيلع زاج لاح نع ريغتي

 نايب باتك ىلا عجر . رايخلاب امهالك لاقف ىسوم امأو . رايخ

 . ع رشلا

 وه ام عئابلا عاب اذإ يرتشملاو عئابلا يف فلتخا ليقو : ةلأسم
 نم ل اعلل لاق نم لاقف . هب لهاج وه ام يرتشملا ىرتشاو هب فراع

 هار اذإ لاق نم لاقو . بوبحم نب دمحم لوق ىلع لهاجلل ام ضقنلا

 ملاعلا ىلع تبث دقف ملعلا دعب لهاجلا هب يضرو هضبقو امهنم لهاجلا

 الف ضقتني مل و عيبلاب يضر اذاف لهاجلا هفرعي مل ولو لاق نم لاقو
 لاقو . ضقتنا الاو ذئنيح همتأ ناف هفرعي و لهاجلا هاري ىتح ل اعلل ضقن
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 نوكي ال نأ دعب نم . هيلع امماتتي مل ام ضقنلا اعيمج امهل لاق نم

 كلذب يضر ت ىضريو لهاجلا هفرعي نأ لعب كلذو ضقن هيف امهدحا

 . عيبلا تبثي كلانه نأل لهاجلا يضر نأ دعب اضيأ مل اعلا

 كلذ انظفح و رثألا ءاج هنإ هللا هظفح ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 لاكي امم ماعطلا نم ءيشب لجرلا مدق اذا لجرلا نأ هنع انذخأ نمع

 بحلا نأ الإ ءارشلا ىلا هب ادصق امإ و ًافلس كلذ ايمسي ل و نزوي وأ

 سا ن نم اذه نأ اولاقف . ماعطلا نم هريغ كلذكو . ارضاح نكي /

 كلذ ىلع رظنلا هخسن ضبقلا عقيو هيلع ناقفتي ام
 ضقتنم هنأ نيعيابتملا دحأ نم كلذ ملع نميف اوفلتخاو : ةلأسم

 ضقتنم هنأ هبحاص ملعي ىتح الا عيبلا اذه ضقتني ال لاق نم لاقف

 هملعي مل و عيبلا كلذ ضبقي نيح همماتت ناو هيف كشال ًابيط كلذ ناك
 . زئاج رمألا رهاظ يف وه ام ذخأ دقف ضقتنم هنأ

 همتي ل هب املاع ناك ول هنإ هدنع نوكي ام ةمتكي نأ هل يغبني الو

 امارح ذخا هنأ لقي الو ةعيابملا يف بيعلا ناتك هبشي ءيش اذه نأل هل
 ذه يف هيلعو هلامو همزلي امب لهاج هبحاص نأ ملعي نأ الإ هملظ الو

 هيف الخد ام هبحاص ةلاهج ملع اذإ نيينعملا شحفأ اندنع اذهف عيبلا

 انعم هيلع ناك اذه ىلع هذخأ اذاف . هلام نم مانتغالا هجو ىلع هذخأو

 ضقني هيف كل ناك يذلا رمألا كلذ نأ هملعي نأ دعب نم همماني نأ
 نيح نم هممات دق ناك اذإ همماتي نأ كلذب هيلع مكحي الو هضقن ول نأ

 ناك اذإ اذهف نيملسملا بهاذم ضعب ىلع هل انببحأ اذه نأ الإ ضبقلا
 همات دق ناك اذإ امأو . ضقنل ضقنلا هل ناب هملعأ ول هنأ اذه عم
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 ضقنلاب ًاملاع ناك ول هنكلو كلذب هتلاهج ىلع هعم ناكو ضبقلا نيح
 الو زئاج انعم اذهف هفصلا هذه ىلا اذه بلق نأمطاو هيلع ضقني م

 اذهف ضبقلا نيح ةمماتم ريغ ىلع هضبق اذإ امأو . هللا ءاش نا هيف ةهبشي

 كرتيف هضقأني هيلع عجري مل ناف همماتي عجري نأ لوقلا ضعب يف هيلع
 ةمماتم ريغ ىلع هضبق ولو لاق نم لاقو . فنأتسي ام حلصيو ىضم ام
 هيلع ناك يذلا ليبس ىلع هربخي نأ ريغ نم كلذ هيلا ملس دق هنأ الإ

 ناك يذلا ساسالا ىلع هلام ملست ةمماتم هذهف . امهنيب ناك امم ضقنلا

 ةمماتم نوكي نأ هطسوتن يذلاو . هضقني مل و كلذ ريغي مل اذإ امهنيب

 ىضم ام كرتيف هيلع عجري مل و كلذ لهجو همماتي مل ناف هل ضبقلا دنع

 اهيف لخدي ال يتلا ةضقتنملا عويبلا يف اوفلتخاو . فنأتسي ام حلصيو

 ول نأ اهضقن ىلع عامجالا ناكو ضقنلا هجو نم يه امنإو . ابرلا

 عئابلل سيل لاق نم لاقف . تمتأ ول نإ اهتمماتم ىلع عامجالاو تضقن
 بيطي الو همامت ةحص ملعي الو عيبلا اذهب كسمتي نأ يرتشملل الو

 نم لاقو . كلذ هل متيف هبحاص مماتي نأ الإ هيف ضقنلا ملع اذإ هل

 . اذه ملع اك هضقنب هبحاص ملع وأ ابرلا قيرط نم سيل وه اذإ لاق
 هيف لخد دق امب هبحاصب ملع ول نأ هتمماتمو هملع عم هبيط لمتحيو

 اذه ىلع اذه نإاف . هضبق ىلا ليبسلا هل لعج وأ هيلع زاجو هلام نم

 هل ًاضقن هبحاص نم ملعي ىتح امهنم عيبلاب كسمت نمل زئاج بهذملا
 ملسي نأ هيلع ناك عامجإلا هيلع هبجوي ًاضقن هبحاص نم ناك اميف
 نم عامجالا هيلع مكح نم هنأل هل هسفن ىلع امكاح نوكيو هلام هيلا
 امم نيملسملا نم فالتخا عيبلا يف ناك ناو اجوجحم ناك نيملسملا

 لبق عئابلا نم ضقنلا عقو ولف . مهضعب همتيو نيملسملا ضعب هضقني
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 هنأل هضبق ىلع عئابلا زيجي نأ يرتشملل نكي مل يرتشملا هضقني نأ
 ذخأب كسمت ام هرذع عوطقم الو جوجحم ريغ نيملسملا لوقب كسمتم

 ةيعرلا ىلع همكح زوجي لدع مكاح كلذب هيلع مكحي وأ نيملسملا لوق
 لعج و ماكحألا ذافنا مامالا هل لعج دق ماما يضاق وأ بوصنم ماما نم
 هيلع مكح اذإ هناف يأرلا تارايتخا نم هسفنل لعج ام كلذ يف هل

 مكاحلا عم هل نكي مل و . ةعاطلاو عمسلا هيلع ناك ءيشب مكاحلا اذه

 بجاو مكاحلا اذهل يأرلاب مكحلا نأل نيملسملا نم دحأ يأرب عسوت
 جرخي مل ام همكحب ءاضرلاو كلذ يف هل هعاطلاو عمسلا ةيعرلا ىلع

 نم وأ ع هللا لوسر ةنس نم وأ لجو زع هللا باتك نم همكح

 نوكي نم ريغ نم مكاح كلذب هيلع مكح نأ امإو نبيملسملا عامجا
 هنال ةجح كلذ يف هيلع سيلف ضرفلاب ةيعرلا ىلع ةعاطلاو عمسلا هل

 . ةيعرلا دحاك

 وأ هللا باتك نم مكح هيف نوكي امب الإ ةيعرلا ىلع ةجح هل سيلو

 مصخلا اذه ناك امم نيملسملا عامجإ نم وأ يع هللا لوسر ةنس نم

 هيلع مايقلاب ردقو هيلع ماق نمم مكاحلا اذه هيلع مئاقلا ناكو ًاجوجحم
 هيلع ناكو ةجح هيلع ردقو مكاحلا اذه هيلع مئاقلا ناكو هيلع ةجح

 ديلا هل نوكي امب راكنالا ىلع ردق نم نكلو راكنالا هجو ىلع اذه

 ناك ناو . هيلع كلذب ماق نم ىلع ةجح راكنالا ىلع ةردقلاو راكنالاب

 ميلست يف ةجح هيلع عئابلل سيلف ءارشلا كلذ ضبق ىلا يرتشملا راص دق
 هيف لوقلا ناكو نيملسملا لوق نم ءيشب عسوت اذإ هلام نم ضبق ام

 . باوصلاب ملعأ هللاو ملسي مل ام عئابلا رمأ يف ةجحلا نم ىضم امك
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 ن وعبرال ١ و يد اجلا ب ايل ١

 ريغلا دعب عيبل ا م امتا يف

 كلذ دعب تداع ممت هيلع تريغ مم هتدلاول ةيجنز عاب لجر نعو

 اذإ لاق . عيبلل امامتا اذه نوكي له هتبهذأو ائيش نمثلا نم تذخأ

 اهربخأ اذإ اهيف ةعجر اهل ىرأ الو عيبلل مامتا اذهف ًائيش نمثلا نم تضبق

 . اضرق يسفن ىلع هتبسح ينإ تلاق ناف تلق اهنم نم اهاطعأ يذلا نأ

 . اهاطعأ يذلا اهضرقي نأ الإ كلذ اهل سيل لاق

 نوعبرلاو يناغلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ةؤلؤل اهيف دجوف ةكمس ىرتشا نميف

 ةؤلؤل دجوف ةكمس لجر ىرتشا اذإو . دمحم يبأ عماج نمو
 ةجردم تناك ناو . ةطقللا مكح اهمكحف ةبوقثم تناك ناف . ةنمثم
 اهنأ كلم ةمالع اهيلع الو كلم اهيلع مدقتي مل و كلمت مل اهنأ ملعي ام

 ىلع عئابلل اهنأ يدنع بج وي رظنلاو انباحصأ لوق يف ةكمسلا يرتشم
 يرتشملا اهملعي الو اهيلع عقي مل عيبلا نألو هكلم اهنإو . فصولا اذه
 اهملعي الو اهيلع عقي مل عيبلا سنج نم يه الو عيبلا لاح يف عئابلا الو
 اعبت نوكتف عيبلا سنج نم يه الو عيبلا لاح يف عئابلا الو يرتشملا
 . همالس هللا ردق نأ كلذ يف مهلوق هجو بلطن نحنو . ملعأ هللاو هل

 لوق يف يرتشملل اهيف امو يهف ةؤلؤل اهيف دجوف ةفدص ىرتشا ناو
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 عيبلا نأل ارظن اهيف نأل ةلأسملا هذه نم اضيأ يسفن يفو . انباحصأ

 ريغ وأ اريثك الام يواست دق ةؤلؤللاو سيسخ نمثب ةفدصلا ىلع عقو
 مل ةولؤللاو اهدحو ةفدصلا ىلع عيبلا عقوأ عئابلا و يرتشملل ةمولعم

 دح ىلا جرخيو هلثمب سانلا نباغتي ال 5 هن اف اضيأ و عيبلا يف لخدت

 زاوج لمتحا ناو . ملعأ هللاو هنع وع ىبنلا ىهن يذلا لاملا هعاضا

 ةكمسلا عيب يف اهلوخد زاوج نم ىهف ةفدصلا عيب يف ةؤلؤللا لولح
 اهيرتشي ةكمسل اك اه عبت وه امم يه الو اهسنج نم سيل اهنأل دعبأ

 عيبلا اهيلع عقو امل اعبت يرتشملل نوكتف ةكمس اهنطب يف دجيف يرتشملا
 عبت هنإ ادلو اهنطب يف دجيف ةمالا يرتشملا كلذكو . هسنج نم وه

 اذإ عيبلاو . مكحأو ملعأ هللاو اهسنج نم اهدلو نأل عيبلا يف همأ

 يبنلا يهنل هل زجي مل هزواجيو هلثم يف سانلا نباغتي ام دح نم جرخ
 يبنلا يهل يواسي ضوع ريغب لاملا جارخا يفو لاملا ةعاضإ نع دن

 رباجل لاق هنأ كفع يبنلا نع يور دق لئاق لاق نإف كلذ نع هلع
 لاقف . حت يلا يبأف كل هبها لب لاقف كريعب ينعب ) هللادبع نب

 ىتح امهرد دل يبنلا هدزي لزي ملف كلذب هيلع هعبي ملف مهردب ينعبف

 نأل رظن هيف ربخ اذه هل لاقي . امهرد نوعبرأ ةيقولاو ةيق وأب هارتشا

 ىهن دقو هيف لخدي مث ءيش نع يهني نأ زئاج ريغ هيع هللا لوسر
 بلطي نأ نم غلبأ ةعيدخلا يف سيلو ةعيدخلا نع ىهنو لاملا ةعاضإ نع
 اذه حص ول و :و مهردب امهرد نيعبرأ يواسي ام ناسنالا نم

 امع لأسي ال كقيَع ىبنلا نأ الإ رايتخالا قيرط هقيرط ناك ثيدحلا
 لمعتسي له ملعيل ةلأسملاب ضرعتيو هتيعر ربتخي نأ ماماللو هنع ىهن

 دحاو مهردب هارتشا ول ةجحلا هل تناك امنإو . لمعتسي الوأ هب رمأي ام
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 عيضي ال نأ ىلع تبني دقف ًازئاج ناك اذإف . .ارد نيعبرأ يواسي وهو

 وهو ًاعيضم هب ىمسي ال يذلا هجولا ع يبنلا ىلع ضرعو الام
 دجي مل كيم هللا لوسر هرمأ ام عيبلا يف لمعتساو هنم كلذ يبأف ةبهلا
 هانلق ام هقيرط ناك كلذك كلذ ناك اذإو . هيلع ركنيف ًافالخ هنم
 ارباج لاس ةفع هللا لوسر نوكي نأ تركنأ ام لاق نإف . ملعأ هللاو

 رمخلا ىنعب هل لوقي نأ زوجي ال هنأ ىرت الأ رايتخالا هجو ىلع ال
 كلم زجلا نأ كلذو . ةدساف ةضراعمو طلغ اذه هل ليق ريزانخلاو

 رمخلا نإف اضيأو . نيملسملا كلم نم اسيل ريزانخلاو رمخلاو نيملسملا
 ادحأ دن يبنلا لأسي نأ زوجي الف ريزانخلا ليقو اهتقاراب انرمأ دق

 نع ىور دقو . هنع هدجي ال امو هكلم يف سيل ام عيبي نيملسملا نم
 لأس ةصخ رتشاف هل يرتشاف ءيش ءارشب رمأ اذإ ناك هنأ ُْقَع ىبنلا

 ال لاق ناو . هدر معن لاق ناف ىرتشا نمل عئابلا فرع له لوس رلا
 ملعأ هللاو ليوأتلا اذهو ةياورلا هذه مالسلا هيلع هب قيلت فيكف هلبق

 . ةيادهلا هلأسن
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 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو هيف هقح لعجو ائيش عاب نميف

 قحلا اذه لاقو قادصب ةأرما هجوز وأ ًاعيب لجر نم عاب لجر
 هيلع يذلل كلذ نوكي له كلذ ىلع دهشأو كلام يف ةقث كيلع يذلا
 سيل لاق . ةقثلا هيلع تبني امم لوقلا اذه نوكي وأ هلام ليزي نأ قحلا
 . ةقث نوكي ذئنيحف قحلا اذهب ةقث كلام لوقي ىتح ءيشب لوقلا اذه

 نم كلام يف اذه يقح هل لاقو اعيب لجرل عاب نمعو : ةلأسم

 ىتح ءاضق الو ةبه الو عيبب هتيفت نأ كل سيل يذلاو اذك عضوم

 ةيطع وأ ميرغل وأ هتجوزل ءاضق بولطملا هيف ثدحأ مث يقح ىنيفوت

 لاق . هلعج امك هيف لجرلا ق قحو تفصو امم ءيشب هتيفي نأ ىرت امف

 . ءابرغلا اهيف ع رشي ةقثلا نأ الإ معن رثؤملا وبأ

 كلام يف يقح نأ يرتشملا ىلع دهشأو اعيب عاب نمعو : ةلأسم

 ةيطع لاملا يف ثدحأ مث . اذكو اذك عضوم وأ اذكو اذك ةيرق نم

 دحي مل و ةقث ةلزنمب وأ هنهر كلمي مل و ًانهر نوكي نأ تلأسف اعيب وأ

 انرظن انك دقف ىلامو ىسفن يف كقح لوقي نم ةلزنمب نوكيأ ادح هل

 ىلع ناك اذإ لاملا كلذ يف هقح نأ انيأرف لوألا كباتك اذه لثم يف
 لعج امك وهف اذكو اذك عضوم نم هلام يف هقح لعجو هعياب كلذ
 ءاوس ةقثلاو اندنع وهف نهرلا امأو اندنع هيف ةيطع الو هل خب ال و هل

 قحلا بحاصل اندنع وهف نهرلا ضبق اذإ امأو . نهرلا ضبقي مل اذإ

 ةيطع الو . لاملا بحاصل عيب الو هيلع ةكراشم الو . يفوتسي ىتح
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 قح نم هيلع ام كلذكف يلامو يسفن يف هلوق امأو . يفوتسي ىتح

 . نهرالو ةقث اندنع اذه هلوق سيلو هلامو هسفن يف هيلع وهف

 لجر يف هباجأ هللا همحر يلع ابأ نأ ناورم وبأ ركذو : ةلأسم

 سيل كلام عبمج عضوم يف اذه يقح نأ هيلع طرشو اعيب لجرل عاب

 هلام يف هقح ىسوم لاقف . يقح يفوتسا ىتح بهت الو عيبت نأ كل

 . ءامرغلا نم هب قحا وهو

 الو هيف نمثلا لعجو ناويح وأ لصأ نم ًاعيب عاب نمو : ةلأسم

 اذكب كعيبأ عئابلا لاق نإ كلذكو . نمثلا يدؤي ىتح يرتشملا هعيبي

 يلع وبأ لاقف نمثلا ينيفوت ىتح ةبه الو هيف كل عيب ال نأ ىلع اذكو
 . طرشلا اذه ىلع عيبلا فعضو كلذ هرك ضعبو . زئاج كلذ نا
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 ةقنلا ىف

 نب ىموم نع هللا همحر هللادبع وبأ ظفح رباج يبأ باتك نم

 لعجيو ناويح وا لصا نم ائبيش لجرل عيبي لجر يف . هللا همحر ىلع
 هلو زئاج هل وهو عئابلل كلذ نأ هقح هيفوي ىتح عاب اميف هقح عئابلا

 يذلا ىشلا كللذ نم تامملاو ايحملا ف ءامرغلا نم هريغ نود ءاف ولا

 عئابلل ناك هيف هقح لعج يذلا يشلا كلذ فلت نإف هيف هقح لعج

 . هقح ردقب يرتشملا لام ف ءام رغلا صصاحب نأ

 لام نم ءيش يف ةقث هلعجو ًاعيب لجرلا عاب اذإو : ةلأسم
 هيف مهلك ءامرغلا و عئابلاو هيف نوعراشي مهلك ءام رغلا ناأ يرتشملا

 . اوس

 هيف عيب ال نأ يرتشملا ىلع طرتشيو ًاعيب عيبي لجرلاو : ةلاسم
 نم ءام رغلا ن ود ءاف ولا هل و هط رش هل لاق . هقح هيف وي ىتح ةبه ال و

 يذلاو . هعم اذه هللادبع وبأ لاق . هيف طرش و هعاب يذلا ىشلا كلذ

 . ءامرغلا نود .عئابلل ءاوس امهنأ هقح هيف لعجنو ائيش عيبي

 هباجأ هنأ هللا همح ر ىلعو نب ىسوم نأ نورم وبأ ركذو : ةلأسم

 سيل كلام عيمج يف اذه يقح نأ هيلع طرش و اعيب لجرل عاب لجر يف
 هلام يف هقح .ىسوم لاقف . يقح يفوتسأ ىتح بهت الو عيبت نأ كل

 امأو . يلع يبأ لوق اذه . يراوحلا وبأ لاق . ءامرغلا نم هب قحأ وهو
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 هيف هقح لعج يذلا هضبقي مل ام ءاكرش هيف ءامرغلا لاقف هللادبع وبأ

 . نهرلا ةلزنمب

 هئام ىقبو ةئام هاطعأف نيتئام ةيراج ىرتشا لجرو : ةلاسم

 تتام دقو اهب ءاج و بهذف ةيقابلا ةئاملابف ءيج ىتح عئابلا هيلع اهبسحف

 . ةيناثلا ةئاملا عئابلل ال هيلع ءيش ال امهنم دحاو لك نأ ةيراجلا

 اهسبحا نا ليق دقو معن لاق هريغ نمو . ةيلاحلا ةئاملا يرتشمللو

 . كلذب ًانهر اهعدي نأ اقفتي نأ الإ ةيقابلا ةئاملا هلو اهتميق هيلعف تفلتف

 لجر ى أف هل هعيبي رمت بارج لجرل هدنع لجر نعو : ةلأسم
 بلطو امهرد رشع ةسمخ هيلا عفدف ًامه رد نيرشعب بارجلا هنم يرتشاف

 ءافوب الإ هيطعي نأ عئابلا ىبراف نمثلا ةيقبب هيت أي نأ لا بارجلا ذخأ

 هيلع بلغ وأ هقرس نم بارجلا ىلع عقوف هيلع هكسمأو امهرد نيرشعلا
 امب يضمي نهرلا لثم وهو هيلع نامض الف . نامض هيلع له بهذف

 لاقو . فالتخالا اهيف اهلبق يتلا لثم يهو معن لاق هريغ نمو . هيف
 كيلإ هعفدأ ال عئابلا لاقف لجر نم ءارش لجر يرتشا نإ لاق نم

 ءيش الف ءارشلا كلهف نمنلاب يت ايل يرتشملا بهذف نمنلاب يت أت ىتح

 نمثلل وهف عئابلا نم سبح ريغ نم هكرت يرتشملا ناك ناكو هئال
 اهاريو اهضبقي نأ لبق اهنم عئابلا أربأو اهارتشا ناك ناف هل ليق مراغ

 فقو اذإ يرتشملا لام نم اهبسحأ لاق . ءيش اهباصأف عئابلا تاوذ يف

 ام لاق . اهضبق نم ةردقم ىلع ناك اذإ اهضبقيو كلذك وهف اهيلع
 يذلا لاملا يف تباث وهف قوقحلا يف ةعيابملا ةدقع دنع لاملا نم لعج

 ىلع امالغ لجر نم عاب لجرو . هبحاص ىضقي ىتح هيف قحلا لعج
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 امهنيب عيب الف هطعي مل نإ هنأ ىلع وأ هيف هقحو ةبه الو هيف عيب ال هنأ

 ىرن امف هبحاصل وه وأ دبعلا يف ءامرغلا عرشي له لجرلا سلفأ م
 قح قحلا ءافو هنمث غلبي مل نإ تلقو يفإوتسي ىتح ءيش هيلع الو مهل

 . يقب اميف مهصصاحب هناف . هريغ يف ءامرغلا صصاحي له لجرلا

 بهذي هقح ىرن امف . لجرلا قح بهذي له دبعلا تام نإ تلقو
 . هدي يف تام دبعلا نأل

 هلام نم ائيش يرتشملا يرتشي لجأ ىلإ اعيب عيبي يذلاو : ةلأسم
 كلذ ناك نإف . ءامرغلا هعم لخدي نأ افوخ هقح ةحص كلذب ديري

 ائيش هنم ضبقي نأ هل لحي ملو دسفي مل ًاطرش نكي مل ناو دسف طرش
 . هتدم لحت ىتح

 ائيش يرتشملا نم يرتشي مث لجأ ىلإ اعيب عيي نمعو د ةلأسم

 . يرتشملا ىلع ءامرغلا لخدي نأ اف وخ هقح ةحص كلذب ديري هلام نم

 رصبأ ال رثؤملا وبأ لاق . هدقع ىلع عيب لكو . ًاسأب كلذب ىرن ام لاق

 يرتشملا ىرتشا اذإ هنإ لوقي يذلا نأ ريغ ةلأسملا هذه باوج لدع

 كلهتسي وأ يرتشملا سلفي نأ عئابلا فاخ مث لجأ ىلإ ًاعاتم عئابلا نم

 لجألا اذه ىلا كلام نم : ينم عب هل لاقف . هلام عيمج :امل

 نمم يف اعرش هنوكراشي ءامرغلا نإف . لجألا ءاج مت هعطقلا هنم عابف

 هيلع رجح دق مكاحلا نوكي نأ الإ اهب ىلوأ وهف ةعطقلا امأو . ةعطقلا

 . زوجي ال عيبلا نإف هلام

 اذك عضوم يف اذه يقح لاقو لجرل اعيب عاب نمو : ةلأسم

 . اهيف لوقلا موقي ةبه الو . عييب هنيغت نأ كل نأ كل سيل اذكو

٤٢٠



 لإ رامح لجرل عاب لجر نع يلع نب ىسوم لئسو : ةلأسم
 . ريثك نيد وه اذاف ع اتبملا ىلإ هقح عئابلا بلط لجالا رضح املف لجأ

 ع اب يذلا لاقف رامحلا كلذ ىوس لام هل سيلو هيلع ءامرغلا عفدف

 رامحلاو كلذ هل سيل لاق . ءامرغلا هركو هذخأ نأ ةذخأ انأو رامحلا

 تيأرأ تلق . هتصح هعاب يذلا رامحلا بحاصل امنإو نايدلا نيب ةصح

 هعيبي نأ سيل رامحلا اذه يف يمهارد طرش رامحلا عاب يذلا ناك نإ

 ىتح ىلوأ وهف كلذك ناك اذاف لاق يقح يفوتسا ىتح ةبهي الو

] ٢١



 نوعبرالاو سماخلا بابلا

 عئابلا وأ يرتشملا تام مث اضقتنم ناك اذإ عيبلا يف

 لبق يرتشملا تام اذإ تمعا ول نأ هضقتنملا ع ويبلا يف يف فلتخا دقو

 كلذ ضقن يف ةثرولل سيلو . عيبلا توبث هتوم لاق نم لاقف مامتالا

 مامتا يف يرتشملل ام ةثروللو كلذ تيبثي ال لاق نم لاقو . همامتا الو
 . هدساف ريغ يتلا هضقتنملا عويبلا يف اذهو هضقن وأ كلذ

 ىلع افرصناو رمت برج ىلع اعيابت نيلجر نع لئسو : ةلاسم

 مث هنم ائيس وأ هفلتأف هنم يرتشملا ضبقو ةلاهجلا ىنعمب تباث ريغ حبب
 دق هنآ يدنع لاق . عيبلا تبثي له يرتشملا وأ عئابلا امهدحا تام

 نا ضقتنم كلذ نأ لاق نم لاقو . عيبلا توبث امهدحا توم نأ ليق

 يش يرتشملا دي يف ىقبو . عئابلا كلاملا ناك ناف تلق . ةثرولا هضقن

 امف هل تلق يدنع اذكه لاق . كلاهلا هثرو ىلا هدر هيلعأ ضبق امم

 . هللا ءاشنإ باوص كلذ لكو اذه ليقو اذه ليق

 عئابلل ام هضقتنملا ةلوهجملا عويبلا يف ةثرولل لاقو : ةلأسم

 و . يرتشملل ام يرتشملا ةثرولو عئابلل ام عئابلا ةثرول يرتشملاو
 نكي مث يرتشملاو عئابلا هيلع امماتت نأ عيبلا ناك اذإ ليق دقو لاق هريغ

 . ىهتنا ةثرولل ضقن الو زئاج عيبلا ناف امهدحا تامف ابرلا نم

٤٢٢



 نب يناث نب ديعس طخب ىلوالا نيتخسن ىلع ص رع ح دقو ققحملا لاق

 بيبح نب حلاص طخب ةيناثلاو ه١٨٢١ ماع هنم غ رف يكيربلا لهام

 ءزجلا هيليو ه١ ٤ ٢١ ماع اهنم غ رف يوزنلا دوعسلاب زيزع نب رماع نب

 نيملاعلا بر هللا دمحلاو

 ه٤١ ٠.٥ هنس مرحم رشاع يف
 مه

٤٢٢٣



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عرشلا نايب نم نوعبراو ثلاثلا ءزجلا تسرهف

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 ل وأل ١

 يلانلا

 ذلانلا

 عبارلا

 سد اسلا

 عب اسلا

 عس اتلا

 رش اعلا

 رشع يداحلا

 رشع ثلانلا

 عوضزللا

 ............. دمحم ينا عماج نم طورشلا ىيف لئاسم

 ...... هعئابل هنأ حصي ال ام عيبو لوصالا عيب يف

 .............................. هعئابل حصي ل ام لوصالا عيب

 . اهل مهئارش يفو نيكرشملا نم لوصالا ءارش يف
 ................................................ اهئارشو لخنلا عيب يف

 ...كلذ ريغو ةلاهجب هيف جتحا حص اذإ لاملا يف
 .................................................. صالخلاو يورشلا ين

 ................................................................ ضرألا عيب ف

 ....................................................... هماكحاو مرصلا ق

 .. ............................................................ رجشلا عيب يف

 . اهريغو لخن نم كردت نا لبق راثلا عيب يف
 اهقرخو هرمثلاب ضايقلاو بنعلاو لخنلا ءانط يف

 املاب رارقالا نم ءيشو هضايقو هعيبو ءاملا ءانط يف

 دد.......ي.................................................. كلذ ماكحاو

 ةحفصلا



 نورشعلاو يداحلا بابلا

 نورشعلاو يلاثلا بابلا
 نورشعلاو ثلانلا بابلا
 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابلا

 نوتالثلا بابلا

 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 نوثالثلاو يلاثلا بابلا

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 نونالنلاو عبارلا بابلا

 ............................................ عيبلا بلط اذإ دبعلا ف

 !! هيرحلا وعدا اذإ ديبعلا عيب يف

 .... يي.............................................. كلذ ءاكرشلا دحأ

 . كرشلا لها ىلع همالاو نيلصملا ديبعلا عيب يف

 هتيرحب املاع ناك هقتعا نمل ةمدخو رحلا عيب يف

 === مراحملاو هعاضرلا نم خألا عيب يف
 ع !!... دلولا ما عيب

 ريغو بيعب اهدر دارا مث اهئطو اذإ همالا عيب يف

 ...... ةهبشا امو كلذ

 = رويطلاو باودلا عيب يف
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 عوضومل ١

 هدر مث عيبلا هجو ىلع ناويحلا نم ائيش ذخأ نميف نوثالثلاو سماخلا بابلا

 .. كلذ هبشا امو هفلع ونا دعب هدنع نم ذخأو

 ...... هنم جرخ امو ضعبب هضعب ناويحلا عيب يف نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ,. باودلاو نأبضلاو منغلا عيب يف ذنوئالثلاو عباسلا بابلا

 عئابلا دي نم هدعب وأ ضبقلا لبق فلت اذإ عيبلا يف نوثالثلاو نماثلا بابلا

 .................................................................... يرتشملا وأ

 هيفو وأ هيلع ناكامو الحلا اذ ريغو الحلا فيسلا يف نونالثلاو عساتلا بابلا

 .. ي.............................................. لذ ةبش أ ام و هضف

 ...... ضرغلا يفو ءاضقلا دعب نيدلا عيب يف نوعبرالا بابلا

 كلذ ريغ ذخاي نأ هل له نمثب ائيش عاب نميف نوعبرالاو يداحلا بابلا

٤٢٦ 

 ةحفصلا

١٩١ 

١٩٩ 

١٩٩ 

٢١٢ 

٢١٩ 

٢٢٢ 

٢٦٢٤ً 



 لوألا بابلا
 يناثلا بابلا

 تلاثلا بابلا

 عبارلا بابلا

 سم اخا بابلا

 سد اسلا بابلا

 عب اسلا بابلا

 نماثلا بابلا

 عساتلا بابلا

 رشاعلا بابلا
 رشع يداحلا بابلا

 رشع يناثلا بابلا

 رشع ثلاثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا

 رشع سماخلا بابلا

 رشع سداسلا بابلا

 ع رشلا نايب نم نوعبرالاو عبارلا زجلا

 ةقفص هريغ لامو هلام عاب نميف

 عرضزلا

 ركني الو ريغي ال رضاح وهو هريغ لام عاب نميف
 لامو هلام ع اب وأ ةلاكو رمأ الب هريغ لام ع اي نميف

 ةدحا و ةقفص ه ريغ

 لاملا كلذ عجر مث ةجح الب هريغ لام عاب نميف

 نم هيلإ

 ةف :اضل ١

 هريغل هب رقيو ائيش عيبي نميف

 .............. ةفاضملا ةدايزلا

 نم هريغل هعاب ش الام لجرل عاب نميف

 كرتشملا هيلع ع ابي نأ زوجي نميف

 لماع لمع هيف الام عاب نميف
 .................... لامعلا

 . رخآلا ءارشلا ضري مل اذإ ءارشلاب رومأملا يف
 ءارشلاو رجألاو عيبلا يف ةلاكولا يف

 ................. ةيلوتلاو
 هعابام نمت نم ضرتقا اذا هريغل عئابلا يف

 ةكرشلا يف

 عيبيف ئيش هل يرتشي نأ رخآ ىلا بلطي لجرلا يف
 وأ هدنع نم هعيابي نأ هريع رمأي وأ هدنع نم هل

 هريغل هعيبي امف هذخأ نإ كلذكو هيلع هل قح نم

 نمللاب
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 رشع عباسلا بابلا
 رشع نماثلا بابلا

 رشع عساتلا بابلا

 نورشعلا بابلا

 نورشعلاو يداحلا بابلا

 نورشعلاو يلاخلا بابلا

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابلا

 نوذثالنلا بابلا

 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 نوتالثلاو يناثلا بابلا

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 نوثالنلاو عبارلا بابلا
 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 عرضزلا

 .............................. عيبلا راكنإ يف

 راكنالاو عيبلا ضبق يفو هاباحملاو عيبلا نمث ضبق يف
 .................................... كلذل

 . هريغل ائيش هل عيبي نأ رخآ ىلا بلطي نميف
 وأ نيد عئابلل هيلع نم ىلع هيلع فلسلاو عيبلا يف
 هعاب مث هاضق اذا كلذكو كلذ هبشا امو قح

 ....................................... هيلع

 نم زوجي امو هكرتي وأ نمثلا ضعب عئابلا ضبق يف
 ....................................... . كلذ

 ....... نمثلا نم عيبلاب رومأملا هب نمضي اميف

 ريغو ةثرولا وأ يرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ نمثلا يف
 ........................................ كلذ

 هريغ وأ هلمح عئابلا ىلع يرتشملا طرشأ اذإ عيبلا يف

 . نمثلا نم عابام رشع ذخأ يفو طورشلا نم
 .......... هلمح طرشو ع ويبملا يشلا لامح يف

 ............................ عيبلا يف نبغلا يف
 . ................. عاتملاو ضورعلا يف شغلا يف
 .......................... بيعلاب عيبلا در يف

 ............... اهيف ناميالاو بويعلا ماكحأ يف

 امو بيعلاب هدر يفو عيبلا يف حص اذإ بيعلا مكح
 ................................... كلذ هبشا

 .......................... باودلا يف بيعلا

 ......................... ديبعلا يف بويعلا ىيف

 ......... بايثلا عيب يفو بايثلا يف بويعلا يف

 .................... اهريغو عويبلا يف كردلا

 لبق يتلا ةلغلا يفو فلسلاو عيبلا يف ةلاقالا يف

 ....................................... ةلاقالا

٢٧٩ 

٢٨٠ 

٢٨٢ 

٢٨٧ 

٢٩٢ 

٣٠١ 

٣٠٦ 
٣٦١٢ 
٣٢٦ 
٣٣١ 
٣٢ 

٢٣٨ 

٣٤١ 

٣٥١ 

٢٥٨ 

٣٦٥ 

٣٧٢ 

٣٧٦ 

 



 ع رض ومل ١

 ىلعو ًادساف ناك وأ ًاضقتنم ناك اذا عيبلا ةرمث يف نونالنلاو سداسلا بابل
 .......................... ةاكزلا هيف بجت نم

 ............ نوكي نم لام نم فلت اذا عيبلا نوثالثلاو عباسلا بابلا
 عجري مث نمثلا ملس دقو قحتسا اذإ عيبلا يف نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ........................... عئابلا ىلع يرتشملا

 ...... هب لهاج وهو هتبيغ يف ائيش عاب نميف نوثالثلاو عساتلا بابلا
 كلذ هبشأ امو ةؤلؤل اهيف دجوف ةكمس ىرتشا نميف نوعبرألا بابلا
 ........... هيف هقح لعجو ًائيش يرتشي نميف نوعبرألاو يداحلا بابلا
 ً هرييغت دعب عيبلا مامتا يف نوعبرألاو يناثلا بابلا
 كلذ هبشأ امو هيف هقح لعجو ًائيش عاب نميف نوعبرألاو ثلاثلا بابلا
 ................................... ةقنلا يف نوعبرألاو عبارلا بابلا
 عئابلا وأ يرتشملا تام مث اضقتنم ناك اذإ عيبلا يف نوعبرألاو سماخلا بابلا

 س ;هفل لا تمع
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