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 نوعبرألاو عباسلا ءزجلا

 عرشلا نايب باتك نم
 عرفلاو لصالل حماجلا

 خيشلا ليمجلا ملاعلا فيلأت

 يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم
 هاضرأو هنع هللا يضر
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 ققحملا لاق

 نم نيعبرألاو عباسلا عزجلا ضارعتسا نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىهتنا دق

 حاكنلا دقعي نم ةفصو حاكنلا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا نايب باتك

 هجيوزت زوجي نميفو جيوزتلل اهلوبقو ة أرملا ىضر يفو جيوزتلا طورش يفو

 جوزت نميفو ةيبص ة رما جوزت نميفو رظنو سمل نم اهلحيو ة رملا مرحي اميقو

 يفو هماكحأو عاضرلا يفو همأب وأ اهمأب جوزتي نأ هل له ةيبص وأ ايبص

 ةأرملا يفو اهب ىنز نمب ةينازلا جيوزت يفو تخألاو خألا ةنبأو ةمعلا نيب عمجلا

 .. هريغل جوزت نميفو جوز نم رثكأب تجوزت اذ ا

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس : ملقب

ه٤١. ٥ لاوش



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 حاكنلا ينف :لوألا بابلا

 هب داع امو هقحو هللا ةمحر نم نأ اوملعاو : رباج يبأ عماج نمو
 نيبو امالسإ مهل عرشو . اماركإ مهلضفو . اماعنأ مهالوأ نأ هقلخ ىلع

 مهل هللا نم ةمحر . اماحرأو مهسفنأ نم اجاوزأو . مارحو لالح مهل

 ةطيحم قئاثوو . ةطيرشو دهع ىلع . ارارحأ مئارك مهكلم نأ . ارايتخاو

 نم لقاعلا ذخأ امو . رصبلا لهأل رونلا اهحضوأو . روسلا اهتنيب دق

 ايندلا يف اهب وهف اوهلا اهنع هب لمي ملو ءاوس اهعبت نمف . رذي امو كلذ

 ادحأ ةلعلا ريخ اهيف ىدعت نم امأو . ميعنلا تانج اهيلع هلو . ميلس

 . ادرو رانلا هل تناك

 ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ىلاعتو كرابت هللا لاقو

 ال رشعو نامث ءاسنلا نم مهدحأ تحت ة ناك هنا كلذو . عابرو ثالثو

 امو ىماتيلا ةطلاخم نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اولأسف نهني لدعي
 ةيآلا تلزنف ءاسنلا رمأ نم مظعأ وه امع هولأسي ملو كلذ نم مهل لحي

 ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ىماتيلا يف اوطسقت الأ متفخ نإف)

 تكلم ام وأ لاق مث . (ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف عابرو ثالثو ىنثم

 كلذ دئالولا نم اوذختاف ةدحاو يف اونسحت الأ متفخ نإف ينعي مكناميأ

. اولوعت الا ىندا



 نم نهجوزتيو عبرأ نم رثكاب حوزتي ن لجرل ا ىلع كل ذ دنع مرحف

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ الإ . باتكلا لهأ ءاست نم وأ رئارحلا تاملسملا

 نم نهب لدت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحي ال) : هيلع لزنأ ليق ملسو
 هلو . اذهب هللا هرمأف . (كنيمي تكلم ام الإ نهنسح كبجعأ ولو جاوزأ

 . جاوزألا نم عست

 دارأ نإ يبنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو) : اضيأ هل هللا لاقو

 يبنلل تزاج امنإ ةبهلاف . (نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ اهحكنتسي نأ
 هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ نأ كلذكو . ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص

 . هريغ ىلع ادبأ امارح نك ملسو

 ىلع كلذ دتشاف هدعب نم نهذخأ مهنم ركذ نم ركذ هنا : ليقو
 اوذؤت نأ مكل ناك امو) : ىلاعت هللا لزنأف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هللا نع ناك مكلذ نإ ادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكنت نأ الو هللا لوسر

 . ( اميظع

 . نيملسملا ننس نم حاكنلاو : ةلئسم

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور : لاق رقصلا نب نازع

 . ريسيلاب عنقأو اماحرأ قتنأو اهاوفأ بذعأ نهنإف راكبألا اوجوزت

 . ٧١" عامجلا وه عضبلاو .ريسيلا عضبلاب عنقاو هريغ نمو : ةلئسم

 )١( لالحلا : ةخسن .



 (اهكانجوز رطو اهنم ديز ىضق املف) : ىلاعت هللا لاق : ةلئسم

 بطخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملعأ هللاو ىنعملا يبلكلا لاق

 ىلص هللا لوسر ةمع ةنبأ يهو ةيدسألا شحج تنب بنيز ةثراح نب ديزل

 اي يسفنل ىضرأ ال تلاقف بلطملا دبع تنب ةميمأ اهمأو ملسو هيلع هللا
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . شيرق ءاسن متأ انأو هللا لوسر
 نمؤمل ناك امو) ةميركلا ةيآلا هذه هيلع هللا لزنأف . تبأف كل هتيضر دق

 (مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو
 هدنع تثكمنف . هايإ اهحكنأف هللا لوسراي كديب يرمأ بنيز تلاقف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهرصبأف ارئاز هللا لوسر هاتأ مث هللا ءاشام

 .بولقلا بلقم هللا ناحبس هللا لوسر لاقف هتبجعأف رامخو عرد يف ملسو

 بنيز تركذف ديز عجرو تسلج بنيز هللا لوسر نم كلذ تعمس املف
 يف يل نذأإ هللا لوسراي لاقف اهاوه دق هللا لوسر نأ ديز ىأرف ديزل كلذ

 كسما هللا لوسر هل لاقف . اهناسل ينيذؤت اهناو اربك اهيف ناف اهقالط
 اهتدع تضقنا املف . اهقلط مث اريسي كلذ دعب ديز كسمأف كجوز كيلع

 ذإو : لجو زع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اهحاكن هللا لزنأ
 كيلع كسمأ قتعلاب هيلع تمعنأو مالسإلاب هيلع هللا معنأ يذلل لوقت

 سانلا ىشختو اهبح نم هيدبم هللا ام كسقن يف يفختو هللا قتاو كجوز

 . يبلكلا لوق اذه . اهجوزتف هاشخت نأ قحأ هللاو

 اي لاقف مالسلا امهيلع ينلا ليربج ىتأ : لاق هنأ يرهزلا نعو
 ملف هسقن يف يفخأ يذلا كلذف ى شحج تنب تنيز كجوزي هللا نأ دمحم
 دق ىلاعت هللا نأ هربخأف ليربج هاتأ اهتدع تضقنا املف . ادحأ هب ربخي
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 كلذ دنع اعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ن أ اومعزف بنيز كجوز
 ديز قلطناف . اهينجوز دق ىلاعت هللا نأ اهربخأف بنيز تأأ هل لاقف اديز

 وه نم تلاق . ينم ريخ وه نم يب هللا كلدبأ دق لاقو . كلذ اهربخأف

 ةدجاس تّرخف لاق . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديز لاقف كل ابأ ال

 دق نتنا اما : لوقتو نينمؤملا تاهما ىلع رختقت تناك اهنا انغلبف هلل

 دعب تام نم لوأ يهو . هيبن هللا ينجوزف انأ امأو نكؤايلوأ نكجوز
 يف تتام نيح شعنلا اهل عنص ام لوأ يهو . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . هللا همحر رمع ةفالخ

 نايبلاو فشكلا) باتك نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 يبلعثلا ميهاربا نب دمحم نب دمحأ خيشلا فيلأت (نآرقلا ريسفت نم

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأش يف اهركذ مدقتملا ةيآلا هذه ريسفت يف يرقملا

 الو نمؤمل ناكامو) : ىلاعت هللا لاق . هتجوزو ةثراح نب ديزو 0 ملسو

 بنيز يف تلزن (مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم

 ةيدسألا نادوذ نب منغ نب ةرم نب ةرمض نب رمعملا نب بابر نب شحج تنب
 يبنلا ةمع بلطملادبع تنب ةميما ةنبا تناكو شحج نب هللادبع هيخاو

 هالوم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهبطخف ملسو هيلع هللا ىلص

 يف اديز ىرتشا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ةثراح نب ديز
 يف ىلوم ةيلهاجلا يف هل انبأ ىعدي هانبتو هقتعأف ظاكع نم ةيلهاجلا
 تأرو تيضر بنيز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بطخ املف . مالسإلا
 تبأ ديزل اهبطخي هنأ تملع املف . هسفن ىلع اهبطخي هنأ تنظو

 لوسراي لعفأل نكأ ملف كتمع ةنباو شيرق ءاسن متأ انأ تلاقو تركنأو
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 ءاضيب بنيز تناكو هللادبع اهوخأ لاق كلذكو . يسفنل هاضرأ الو هللا

 (ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو) : ىلاعت هللا لزنأف . ةدح اهيف تناكو ةليمج

 مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ) هتخأو شحج نب هللادبع ينعي

 لئاحلل لاق ةديبع وبأ هراتخاو ءاتلاب بويأو ةفوكلا لهأ أرق ( ةريخلا

 أرقو . ماشلا لهأ نع مشاه نع يور كلذكو . لعفلاو ثينأتلا نيب

 ع اخلا رسكب ةريخلا ةماعلا أرقو رايتخالا مهل يأ ةريخلا مهل ءايلاب نوقابلا

 مهرمأ نم . ناتغل امهو ءايلا نوكسب عفيمسلا نب لاقو . ءايلا حتفو

 ةيآلا هذه تلزن املف . انيبم الالض لض دقف هلوسرو هللا صعي نمو

 هللا ىلص هللا لوسر ديب اهرمأ تلعجو . هللا لوسراي تيضر دق تلاق
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهحكنأف اهوخأ كلذكو . ملسو هيلع
 ريناند ةرشع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلإ قاسو اهب لخدو أديز

 ماعط نم آدم نيسمخو ًارازإو عردو ةفحلمو ًارامخو امهرد نيرشعو

 تنب موثلك مأ يف ةيآلا هذه تلزن : ديز نبا لاقو . رمت نم ًاعاص نيثالثو

 اهسفن تبهوف ءاسنلا نم ترجاه نم لوأ تناكو طيعم يبأ نب ةبقع
 ةثراح نب ديز اهجوزف تلبق دق لاقو . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل

 هللا لزنأف هدبع اهجوزف هللا لوسر اندرأ امنإ الاقف اهوخأو يه تطخسنف

 كيلع كسمأ هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ يذلل لوقت اذإو ةيآلا هذه

 هللا ىلص هللا لوسر نا مث انيح ديز دنع تثبل بنيز نأ كلو ةيآلا كجوز

 رامخو عرد يق ةمئاق اهرصبأف ةجاحل موي تاذ ًادبز ىتأ ملسو هيلع

 راصبألاو بولقلا بلقم هللا ناحبس لاق هبلق يف تعقو اهنأكف هتبجعأف
 . تقولا يف هيلإ تهركو ديز نطفف هل تركز ديز ءاج املف . فرصناو

۔ .١٢



 هللا ىلص هللا لوسر يتأف اهقارف دارأف اهتيهارك ديز سفن يف ىقلأو

 ؟ ءيش اهنم كبارأ كلام لاق . يتبحاص قارف ديرأ ينإ لاقف ملسو هيلع

 . اهفرشب ئلع مظعتت اهنكلو أريخ الإ اهنم تيأر ام هللا لوسراي لاقف
 كيلع كسمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف . اهناسلب ينيذؤتو

 دعب اهقلط ديز نأ مث . هيدبم هللا ام كسفن يف يفختو هللا قتاو كجوز

 ام ديزل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اهتدع تضقنا املف كلذ
 ديز لاق . ىلع اهبطخاف بنيز تا كنم يسفن يف قثوا ادحأ دجأ

 ام يتح يسفن يف تمظع اهتيأر املف ًانبيجع زبخت يه اذإف تقلطناف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تملع نيح اهيلإ رظنأ نأ تعطتسا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ يرشبأ بنيزاي تلقف . يرهظ اهتيلوف اهركذ
 يبر رمأوأ ائيش ةعناصب انأ ام تلاقو كلذب تحرفف كبطخي ملسو هيلع
 ىلص هللا لوسر اهجوزتف (اهكانجوز) نآرقلا لزنو اهدجسم ىلإ تتأف
 . اهيلع ملوأ ام هئاسن نم ةأرما ىلع ملوأ امو اهب لخدو ملسو هيلع هللا

 :ىلاعت هلوق كلذف . راهنلا دتما ىتح محللاو زبخلا سانلا معطأو ةاش حبذ

 ديز وهو» قتعلاب هيلع تمعناو مالسإلاب هيلع هللا معنأ يذلل لوقي ذإو)
 ةنبا تناكو . شحج تنب بنيز ينعي» كجوز كيلع كسما «ةثراح نبا
 كسفن يف يفختو « اهيف هللا قتاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمع

 . («اهتجوزتل اهقراف ول نأ » هيدبم هللا ام

 نبا ل اق 6 سانلا ىشختو ‘ اهقلط اهنأ دو اهبح : سابع نبا لاقو

 الجر رم اولوقت نإ سانلا ةمئل فاخت ليقو . مهييحتستو نسحلاو س ابع

 رمع نبا لاق . هاشخت نا قحا هللاو . اهقلط نبح اهحكن مث هتأرما قالط

١٣



 هللا ىلص هللا لوسر ىلع هيآ هللا لزنأ ام : نسحلاو ةشئاعو دوعسم نباو

 دمحم نب نسحلا ينربخ أو . ةيآلا هذه نم هيلع دش أ يه ملسو هيلع

 نبا لضفلا سابعلا وبأ انربخأ يدنكلا لضفلا نب لضفلا انربخأ يفقثلا

 نب دوا د نع ةيواعم وبأ انربخأ ن اميلس نب دمحم انربخأ يروب اسلا ليقع

 ىلص يبنلا متك ول : تلاق ةشئاع نع قورسم نع يبعشلا نع دنه يبأ
 يف يفختو) ةيآلا هذه متكل هيلإ هللا ىحوأ امم ائيش ملسو هيلع هللا

 . (هيدبم هللا ام كسفن

 هللادبع وبأ ينربخأ ام ةيآلا هذه يف نيدباعلا نيز نع يور دقو
 نب ركب وبأ انربخأ بوقعي نب دمحأ نب هللادبعو دمحم نب ةحلط انربخأ
 انربخأ يندلا رمع نب ىيحي نب دمحم انربخأ نارهم نب انربخأ دهاجم

 هديعيو هبدني ناعدج نب ديز نب يلع نم انعمس : لاق هنييع نب نايفس

 يفختو) لجو زع هلوق يف نسحلا لوقي ام نيسحلا نب يلع ينلأس : لاق
 : تلق (هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا ىشختو هيدبم هللا ام كسفن يف

 ينإ هللا يبن اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ديز ءاج امل لوقت

 لاقف هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ لاقف كلذ هبجعأف بنيز قلطأ نأ ديرأ
 نوكتس اهنأ هملعأ دق لجو زع هللا ناك . كلذك سيل : نيسحلا نب يلع
 قلطأ نأ ديرأ يتإ : لاق ديز ءاج املف . اهقلطيس ديز نأو هجاوزأ نم
 بنيز قلطأ نا لوقي : لاق (هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ ) : لاقف بنيز
 كيلع كسمأ تلق ملف : لوقي (هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ) لاق . لاق
 قباطي ليوأتلا اذهيو . كجاوزأ نم نوكتس اهنا كتملعا دقو كجوز
 فلخي ال هللاو هافخأ ام ادبأ ملعاو مكحأ لجو زع هللا نأ كلذو .ةوالتلا

۔ ١٤ ۔



 لوقي جيوزتلا ريغ ىلع هنأش نم رهظأ لجو زع هدجي مل مت داعيملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمضأ هرهظأ يذلا ناك ولف (اهكانجوز)
 نأ هدعو عم هنامتك هللا ىلع زوجي ال ناكل اهقالط دارأ وأ اهتبحم نم

 كيلع كسما هلوق ىلع بتوع امنإ مالسلا هيلع هنأ ىلع كلذ لدف هرهظي

 ثيح هناحبس هللا هربخأ ام هنامتكو .هتجوز نوكتس اهنأب هملع عم كجوز

 . ملعأ هللاو يتأرما نوكتس بحت يذلا ديزل لوقي نأ ايحتساو عشبتسا

 يبنلا لاح يف حدقي ال رخالا لوقلا ناك ناو ىضرملا نسح لوق اذهف

 لثم نم هبلق يف عقي ام ىلع مولم ريغ دبعلا نا ملسو هيلع هللا ىلص
 اهنم ديز ىضق املف) لجو زع هلوق مثآملا هيف دصقي مل ام ءايشألا هذه

 ءاسن ىلع رختفت بنيز تناكف اهكانجوز اهحاكن نم هتجاح يأ (ًارطو
 نكجوز اريفس نكمركا ايلو نكمركا : لوقتو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . لجو زع هللا ينجوزو نكبراقا

 دمحأ انربخأ يلوعدلا سابعلا وبأ انربخأ يفدرحلا ركب وبأ انربخأو

 رفعج نع اعيمج دارهف نب هللادبع نب دمحمو باهولادبع نب دمحم نبا

 : لاقف شحج نب هللادبع نب دمحم نع نافرع نب العملا نع نوع نبا
 يجيوزت يف لزن يذلا انأ تلاقف امهنع هللا يضر ةشئاعو بنيز ترخافت

 نبا ىنلمح نيح هباتك يف يرذع لزن يذلا انأ ةشئاع تلاقف ءامسلا نم
 تلق : تلاقف اهيبكرت نيح تلق امو بنيز تلاقف . ةلحارلا ىلع لطعملا

 . نينمؤملا ةملك تلاق . ليكولا معنو هللا يبسح

 نب دمحم نع هربخ أ ايركز نب اف اعملا نب دمحم نب ليقع ين ابن او

۔ ٥١۔



 تناك يبعشلا نع ةريغم نع ريدح انربخأ دمحم نبا نب انربخأ ريدح

 نم ام تالثب كيلع لدال نإ : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل لوقت بنيز
 ء امسلا نم هللا كينحكنا يناو دحاو كدجو يدج نهب لدت ةأرما كئاسن

 مهئايعدأ جاوزأ يف جرح نينمؤملا ىلع نوكي اليكل ليئاربج ريفسلا نأو

 نسحلا لاق . نهنع اوتام وأ نهوقلطو حاكنلاب ارطو نهنم اوضق نيذلا
 نيب هللا زيمف محرلا كابتشاك ةكبتشم ىنبتملا ةمرح نأ نظي ثراحلا ناك

 كلذك . مهيلع ةمرحم ريغ ء ايعدألا لئالح نأ مهارأو محرلا نيبو ينبتملا

 هللا رمأ ناكو ليقف (مكبالصأ نم نيذلا مكء انبأ لئالحو) هناحبس لاق

 ىلص هللا لوسر اهجوزتي نأ بنيز يف ىضق دقو . ةلاحم ال نئاك الوعفم
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملسو هيلع هللا

 اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلئسم
 حكن ام اوحكنت الو) لوقي لجو زع هللا نأل . ال لاق جوزتي نأ هنبال له
 عضوملا اذه يف حاكنلاو هلعل حاكنلا يف ةلسرم (ءاسنلا نم مكؤابآ
 . جيوزتلا

 نأ لجرل زاج اهريغ نم ةنبا هلو ةقلطم لجرلل ناك اذإو : ةلئسم
 . اعيمج امهجوزتي

 . اهتوانبو ةأرملا جوزتي ن أ لجرللو : ةلئسم

 هعل لجر نعو : نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 ءاج دق لاق ؟ ال مأ اهجوزتو اهبخي نأ هريغل زوجي هتباجأف ةأرما بطخ
 اذ او . عدي و أ جوزتي ىتح هيخ أ ةبطخ ىلع دح أ بطخي ال هن أ يهنل ا

۔ ٦١۔



 : لوقي ثيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يهنل هباكترا يف امثآ ناك جوزت

 . هعيب ىلع عيبي الو نمؤملا هيخا ةبطخ ىلع نمؤملا بطخي ال

 : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو : خايشألا باتك نم : ةلئسم

 ملوأ ةيفصب جوزت امل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ليقو (ةاشب ولو اوملوأ)

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . قيوسو رمتب

 مكنم ىمايألا اوحكنأو) : ىلاعتو كرابت هللا لوق نع هتلأسو
 ولي نم اوحكني نأ اورمأ ءايلوألا يف اذهأ . (مكدابع نم نيحلاصلاو

 لوقلا ضعب يف جرخي هنأ يعم : لاق . كلذ ريغ مأ ءاسنلا نم هجيوزتأ
 كرابت هللا لوق نأل كلذ ىنعم هبشي ةوالتلا يف رمألا رهاظ يف وهو كلذك

 هذهو فلألا لصوب (ىنثم ءاسنلا نم مكل بلاط ام اوحكناف) : ىلاعتو

 . ءايلا حتف حكني حكن لوألاو . حكني . حكنأ . اوحكنأو

 اذه نا لوقلا ضعب يف هنأ يعمو ءايلا حتفب هنأ ىنعم : هريغ لاق

 امنإ ىمايألا نأل ءاسنلا نم هل جوز ال نمل جيوزتلا ةحابإ يف لاجرلل قالط

 كلذ ىنعم تبث اذإو . ابيث وأ تناك اركب هل جوز ال نمل ليق اميف هانعم

 هل تلق . فلألا حتفب (مكنم ىمايألا اوحكنأو) ةءارقلا تناك

 يف جرخي هنأ يعم : لاق ؟ كلذ ىنعم ام (مكدابع نم نيحلاصلاف)

 هنأ يعمو . ءامإلا نم هل جوز ال نمم ءامإلاو ديبعلا هب دارأ هنأ ليوأتلا

 الإ هانعم هنأل حاكنلا هب مرحي يذلا انزلا نم ءافعألا نيحلاصلا يف جرخي

 . نيحلاصلا نهنم حكني نأ رمأف حافسلاب انزلا ليبس نهيلع رهتشي نإ ام

 : لاق . (هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي نإ مكئامإو) هلوقو : هل تلق

۔ ٧١۔



 نأ هلوقو . مالكلا مامت وه حاكنلا هانعم يف مكتنامإو هلوق نأ يعمو

 نم هللا مهينغي نا هللا مهدعو اميف يناث مالكو ءانثتسا وه ءارقف اونوكي

 اذهب ام (احاكن نودجي ال نيذلا ففعتسيلو) هلوقو : هل تلق . هلضف

 رمأ نم يصاعملا نع ففعتسي هنأ جرخي هنأ يعم : لاق . فافعتسالا

 . حكانملا نم لالحلاب هلضف نم هللا هينغي ىتح هنمدلوتي امم هريغو انزلا

 اذإ ةمألا يف لوقت امف : هل تلق . قزرلا نم كلذ يف هيلع هللا هينغي امو

 اهعيبي نأ اماو . اهجوزي نأ اماو . اهارتستي نأ امأ اهديس ىلإ تبلط

 تبث اذإ هنا يعم : لاق ؟ كلذ نع عنتما اذإ كلذ دحأب هيلع مكحي له
 مكنم ىمايألا اوحكنأو) : هلوق يف حاكنلا رمأ يف ىنعملا اذهب

 نأب رمألا يف كلذ ىنعم مهيلع ىرجي (مكئاماو مكدابع نم نيحلاصلاو
 ىلع فاخي ام هانعم . امهيلع فيخو كلذ ابلط اذإ هتمأو هدبع حكني

 نأ هيلع نا لوقلا ضعب يف جرخي يدنع اذهو . راضملاو تنعلا نم رارحألا

 نأ هيلع سيلو . هتمأ جوزي نأ هيلع لاق نم لاقو . هتمأو هدبع جوزي

 كلذ نأل هتمأ الو هدبع جوزي نأ هيلع سيل لاق نم لاقو . هدبع جوزي

 . توملا نم هيلع فاخي رارطضا سيل

 هيلع هللا ىلص يبنلا نعو نيملسملا ننس نم حاكنلاو : ةلئسم

 ءاسنلاو مايصلاو ةالصلا : عبرأ مكايند نم ًئلإ ببح لاق 7

 ثالث مكايند نم ًئلإ بّبح : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . بيطلاو

 هللا ىلص هللا لوسر لاقو . ةالصلا يف ينيع ةرق لعجو ءاسنلاو بيطلا

 ربخ يفو اماحرأ قترأو اهاوفأ بذعأ نهناف راكبألا اوجوزت : ملسو هيلع

 . لمحلا ةعرسو دلولا ةرثكل وهو اماحرأ قتنأو

۔ ١٨



 دودولاب مكيلع : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو
 ىلص لاقو . عايض اهدلوو ءالب اهتبحص ناف ىقمحلا اوحكنت الو دولولا

 ربخ يفو . ءافكألا يف الإ اهوعضت الو مكفطنل اوريخت : ملسو هيلع هللا

 . ساسد قرعلا ناف كدلو عضت نيا رظنا : رخا

 سانلا اهيأاي : لاقف سانلا بطخ هنأ هنع هللا يضر رمع نع

 لجرلا ةمل . لاجرلا نم اهتمل ةأرملا حكنتلو ءاسنلا نم هتمل مكنم نحكنيل

 تجرخ اهنا مالسلا اهيلع ةمطاف ثيدح هنمو . نسلا يف هلثم ءاسنلا نم

 ةباشلا خيشلا حكني ال نأ رمع دارأو . اهلويذ ىطوتت اهئاسن نم ةمل يف

 ببس ناكو . هلكشو هيرتو هنرق دحاو لك حكني نأو زوجعلا باشلا الو

 . هتلتقف اخيش تجوزت ةباش نا ةبطخلا هذه

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنأ مالسلا اهيلع ةشئاع نعو

 . مّيألا اوحكنأو ءافكألا اوحكناو مكفطنل اوريخت : ملسو هيلع

 تيضر اذإ : لاق جوزتي ن أ يصخلل زوجي له هتلأسو : ةلئسم

 ردقي ال هنأ هفرعت ءىرما ىلع تمدقت دقو . حاكنلا زاج يلولاو ةأرملا

 لاق اهعامج ىلع ردقي ملو اهقلط مث ةأرما جوزت ناف : تلق عامجلا ىلع
 اهيلع قلغأ نكي مل نإف . هديب هسم وأ اهجرف ىلإ رظن ناك نإ قادصلا
 اهعماجي مل هنأ تلاق نإو . قادصلا فصن اهلف ارتس اهيلع يخرأ الو اباب
 ءاملا لزنأ عامجلا نم ةدعلا امنإ . اهيلع ةدع الف اهنم كلذ ىع ردقي ملو

 اهلف ةدعلا يضقنت نأ لبق تام مث ةدعلا اهتمزل اذإو لاق . لزني مل وأ
 . ثاريملا

۔ . ١٩



 هريغ دبع وأ هتنبا هدبع جوزي نأ لجرلل زوجي له هتلأسو : ةلئسم

 جوز ناف : تلق . كلذ زاج هريغ دبعب اهجوز نإو هركيف هدبع امأ لاق .

 ال لاق . كلم هيف اهل راص دقو اهجوزل لحي له بألا كله مث هتنبا هدبع

 ديدج حاكنب اهجوزتي نأ هل ناك هتقتعا ناف هيلع تمرح هكلمت نيح ىتح

 . ديدج رهمو

 تناك اذإ اهب سأب ال لاق . انز دلو ةأرما جوز لجر نعو : ةلئسم

 جوزي نأ هركي ناك هنأ باطخلا نب رمع نعو . اريخ الإ اهنم ملعت ال

 . يصخلا ةنصحملا

 هركي ل اق . بطخي رخ آ ء ىجيو ه ةأرم ١ بطخي لجر نعو : ةلئسم

 . عيبلاو ةبطخلا يف هاخأ ملسملا ضراعي نأ

 نأ لبق اهيلع عقي نأ هل له لجر اهكلم ةأرما نع هتلأس : ةلئسم

 عقي نأ ةأرملا تهركو اهقادص اهل ضرف دق ناك نإ معن لاق . ائيش اهدقني
 . كلذ اهل لاق اهدقني ىتح اهيلع

 ام انملع دق ىلاعتو كرابت هللا : لاق ديعس ىبأ نعو : ةلئسم

 هللا همحر رثؤملا يبأ نع ىوري امم اندجو دقف .مهجاوزأ يف مهيلع انضرف

 لوبقو ىمسم ق ادصب يلول ١ جيوزت مهج اوز ١ يف ميلع ضرف ام : ل اق هنا

 . انعم كلذك وهو اندجو ام اذهف . جيوزتلل ةارملا ىضرو جيوزتلل جوزلا

 مل حاكن لك : لاق هن أ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبث دقو

 و ] حوزتمو نيده اشو يلو . حافس وهف ةعبر أب نكي مل و أ ة هعبر هرضحي

. جوزلاو لاق



 ىلع حاكن تبثي ال : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع تبث كلذكو
 كلذب مكح دقف . هريغ وأ بأ ناك اهنم ىضرب الإ اهيلو اهجوز ولو ةأرما
 الو . هيف انعم كشال حيحص ءيش اذهف . انغلب اميف ملسو هيلع هللا ىلص
 . نيملسملا نم دحأ نيب قالتخا هيف ملعن

 مكنم ىمايألا اوحكناو) : ىلاعتو كرابت هللا لاق : لصف

 ال ةأرما لك ىمايألا : دمحم وبأ لاق . (مكئامإو مكدابع نم نيحلاصلاو
 ٠ ر ارحأل أ يف كل ذكو . 1 . ابيث و أ تب زاك اركب ةريبك و أ ة ةريغص نم اهل جوز

 نهلو مهل جاوزأ ال نيذل 7 :اسنلاو لاجرل ١ نم ىم ايأل ا : ةديبع يب ] نعو

 . اضيأ ميأو ةمأ ةأرم و ميأ لجر لاقيو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع بلاط يبأ نب يلع نع : لصف
 يبأ ىلإ ترص نأ ىلإ مالسلا هيلع مدآ ندل نم دلاو يندلو ام) : لاق هنأ
 لاق هنأ يورو . حافس ريغ نم مالسإلا حاكنك حاكنب الإ يندلو يذلا

 . حافس ريغ حاكن نم تجرخ : مالسلا هيلع

 اونلعأ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو : لصف
 انباحصأ زاجأو . فافدلا هيلع اويرضاو دجاسملا يف هولعجاو حاكنلا
 يف اوفلتخاو . كلذ ريغ ال نيترض وأ ةبرض حاكنلا ةدهشل فدلا برض

 ناك عيبرلا نا ليقو . مهضعب هركو فرعتلل مهضعب هزاجأف زوجلا نايب
 حاكنلاو ايندلا كرت : لتبتلاو . اديدش ايهن لتبتلا نع ىهنو ههركي
 الو ق ارخ الو م امز ال : ملسو هلع هللا ىلص ل اقو . ةد ايعل ١ يف عاطقنال و

 يف باتكلا لهأ ضعب هلعفي ناك اذهو . مالسإلا يف ةحايس الو تبت

۔ ١٢۔



 مامزلاف .هتمأ ىلع كلذ ملسو هيلع هللا ىلص رظحف .ةدابع لوألا نامزلا

 . هسأر يف ةقلح يهو ريعبلا قنع يف لعجي مامزلا لصأو . مهفونأ مهمز
 ةقلح يهو . همازح عمج مازحلاو . مهغولب دنع مهيقارت مهقرخ قارخلاو

 محللا لكأ كرتو عماوصلا موزل ةينابهرلاو . ريعبلا فن يف لعجت

 دهشي ال ثيحب سانلا نم درفتلاو دالبلا فارطأ ىلإ جورخلاو ةحايسلاو
 :لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع يورو لاق . هتعامج رضحي الو هعمج

 هللا ىلص يبنلا نعو . رئارحلاب جوزتيلف ارهاط هللا ىقلي نأ بحأ نم
 يف ينيع ةرق لعجو بيطلاو ءاسنلا ىلإ ببح : لاق هنأ ملسو هيلع
 . ةالصلا

 نأ اهيلول سيلو . اهيلو نذإب الإ ةأرملا حكنت ال ليقو : ةلئسم
 جوزملاو جوزلا ةعبرأ نم جيوزتلا يف دبال ليقو . اهاضرب الإ اهحكني
 . نيدهاشلاو جّوزملا ةثالث نم لقأ نوكي الو . نيدهاشلاو

 اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيأاي) : ىلاعتو كرابت لاقو : ةلئسم

 يبنلا باحصأ نم ةرشع عمتجا ليق هنأ كلذو (مكل هللا لحأ ام تابيط

 نب نامثع راد يف دوعسم نباو رمعو ركب وبأ مهنم ملسو هيلع هللا ىلص
 . داهزلا نم اونوكي نأ ىلع مهي أر قفتاو اوكبو ةمايقلا اوركذف نوعظم

 اوعطقي نأ اوَمهو . عامجلاو سابللاو ماعطلا تابيط مهسفنأ ىلع اومرحو

 ىلص يبنلا كلذ غلبف ى ضرألا يف اوحيسيو حوسملا اوسبليو مهريكاذم

 لاقف . اوقرفت اوناك دقو نوعظم نب نامثع لزنم ىتأف . ملسو هيلع هللا
 نامثع نع ينغلب ام قحأ . نامثع ةأرمال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

۔ ٢٢۔



 ىلع يدبت وأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بذكت نأ تهركف هباحصأو

 هللا ىلص يبنلا لاقف . قدص دقف كربخا نامثع ناك نإ تلاقف . اهجوز

 يلصأو مان أو برشأو لكآ ينإ كءعاج اذإ كجوزل يلوق ملسو هيلع

 ء اج املف . ينم سيلف يتنس نع بغر نمف . ءاسنلا يتآو رطفأو موصأو
 هذه تلزنو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هرك يذلا نع اوعجرف هتربخأ

 اودتعت الو . مكل هللا لحأ ام تابيط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيأاي) ةيآلا

 . ريكاذملا اوعطقت الو الالح اومرحت ال لوقي . (نيدتعملا بحي ال هللا نا

 سامتلالا وأ جيوزتلا لضفأ ام هل تلقو لفنلا باب نمو : ةلئسم

 جيوزتلاف تنعلا هسفن ىلع فاخ اذإ هنأ يعم : لاق . ربصلاو ةيوزعلا وأ

 هترخآ رمأ ىلع ردقأ كلذ نع هغرفت ناكو ةمالسلا ىجر نإف . لضفأ
 . لضفأ كلذ ناك

 هتين عطقي نأ نمؤملل زوجي ال هنأ تعمس ديعس وبأ لاق : ةلئسم
 . ةنسلا نم هنأل كلذ يف ةينلا عطق نم رافغتسالا هيلعو جيوزتلا نع

 وه ةقرف تلاقو . هسفن عامجلا وه مهضعب لاق حاكنلاو : ةلئسم

 يمست برعلا نأل لوقلا وه اذهو . حاكنلا دقع وه جيوزتلاو جيوزتلا

 وبأ لاقو . ببسملا مساب ببسلا ىمسف حاكنلا حيبأ هنأل احاكن دقعلا

 دقعلا دعبو . عىطولا نود جيوزتلا ىلع عقي مسا دقعلا لبق حاكنلا دمحم

 . عامجلا ىلع عقي
 يفو . ةنس جيوزتلا هنع تدجو اميف نسحلا وبأ لاقو : ةلئسم

 هللا ىلص يبنلا نعو . بدن وه امنإو ضرفب سيل حاكنلا نأ هنع عامجلا

۔ ٣٢۔.



 . كنيد يثلن نصح أ دقف جوزت نم : ل اق ملسو هيلع

 مظعأ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تاياور : ةلئسم

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .ارهم نهصخرأو اهوجو نهنسحأ ةكرب ءاسنلا
 تاذب مكيلعف . نيدو لامج لاملا : لاصخ ثالثل ةأرملا لجرلا جوزتي
 اهنيدل لاصخ عبرأل ةأرملا حكنت : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . نيدلا

 ريخ يطعأ دقف اثالث ىطعأ نم ليقو . اهنسح وأ اهلام وأ اهلامجو

 ام ريخ لاقو . ةحلاص ةجوزو ركاذ ناسلو حصان ندخ . ةرخآلاو ايندلا

 لاقو . حاكنلاب ىنفلا اوبلطا لاقو . حلاصلا ةجوزلا ايندلا يف دبعلا يتوأ

 . اهيلصأ نأ اهتقو تء اج اذإ ةالصلا يدنع نهل ةانأ ال ثالث : فنحألا

 لاقو . اهجوزأ نأ اهؤفك ءاج اذإ ىميأو . هيراوأ نأ تام اذإ يتيمو

 . ال لاق ةجوز كلأ ليضف اي : ليضفلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .هنيرق تنأف نيرق ناطيشلل ناك نإ ليضف اي لاق . ال لاق ةيراج كلأ لاق
 فاكع اي . عادو نب فاكعل لاق هنأ ملسو هيلع هلا ىلص هنع ربخ يفو

 حيحص تناو : لاق . ال لاق : ةيراج كلفا لاق : ال لاق ؟ ةجوز كلا

 نم نوكي نأ امأ نيطايشلا ناوخإ نم نذإ تنأف لاق : معن لاق . رسوم
 . حاكنلا انتنس نم ناف انم نوكت نأ امأو . مهنم تنأف ىراصنلا نابهر

 ركذو انخلا نم نورهظطملا نوؤربملا كئلو ] نوجوزتمل او مكبازع مكرارش

 يبنلا ناف ينوجوز هرصب بهذ دق ناكو سوا نب دادش لاقو . ثيدحلا
 ` ... ابزع هللا ىقلأ ال نأ يناصوأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ردق نم لوقي ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر تعمس عيخن نب ا لاقو

۔ ٢٤ ۔



 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو . انم سيلف حكني ملف حاكنلا ىلع

 تدرأ نا هتأرمال ةفيذح لاقو . ةنجلا يف هتجوز ايندلا يف هتجوز نمؤملا
 رخآل ةأرملا ناف يدعب يجوزتت الف اهيف انعمتجا نا ةنجلا يف ينوكت نأ
 نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ هللا مرح كلذلف . ايندلا يف اهجاوزأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اي : ةبيبح م أ تلاقو . هدعب نجوزتي

 لاق . نوكت امهيأل اهاجوزو . ةنجلا لخدتف ناجوزلا اهل نوكت انم ةأرملا
 ايندلا ريخب قلخلا نسح بهذ ايندلا يف اهعم ناك اقلخ امهنسحأ رتخت

 ٠ ةرخالاو

 جيوزتلا لبقف اهيلو اهب هجوز ة أرما جوزت لجر نعو : ةلتسم

 دقف جيوزتلا لبق اذإ لاق رايخ هل له مايأ ةثالث ىلإ رايخلا هل نأ ىلع

 اذاف ةأرملا امأو . لطاب هطرش كلذ رايخ كلذ يف هل سيلو جيوزتلا تبث

 رايخلا اهل ناف لاق . مايأ ةئالث ىلإ رايخلا اهل طرشو لجرب اهيلو اهجوز
 مايألا ةثالثلا يف هتضقن ناو مت هتمتأ ناف تباث حاكنلاو مايأ ةثالث ىلإ

 مايأ ةثالث ىلإ رايخلا امهدحأ طرشو اعلاخت اذإ ناعلاختملا امأو . ضقتنا

 ملعأ هللاو جوزلل الو ةأرملل ال رايخ امهدحأل نكي ملو علخلا عقو

 . باوصلاب

 الو حاكنلا يف نيمي ال ليق دق هنأ يعم ديعس وبأ لاقو : ةلئسم

 هنأ يعم بسنلا كلذكو . هلوق ىنعم ىلع ةنيب وأ رارقاب الإ هيف مكحي

 اهجوز هنا لجرلا ىلع ةارملا تعدا اذاف هل ليق . ناميإ هيف سيل ليق

 ىلع ربجي له . اهقلطي نأ اماو رقي نأ اما ةأرملا تبلطو كلذ وه ركنأو

۔ ٢٥



 رقي مل ناف هل ليق : ليق هنا يعم اذكه لاق . كلذ ةأرملا تبلط اذإ كلذ

 سيلو سبحي هنا يعم لاق . قلطي وأ رقي ىتح سبحي له قلطي ملو

 ىلع ىعدا اذإ لجرلا كلذكو لاق . رقي وأ قلطي نأ الإ ةياغ يدنع هسبحل

 . ةنيبلا هيلع نا يعمف كلذ يه تركناو هتجوز اهنا ةأرملا

 نم ريخ دولو ءادوس : لاق هنأ . ملسو هيلع هللا ىلص هنا يورو
 مكيلع : ذاعم لاقو . دلو الف دلي مل نم : لوقت برعلاو . رقاع ءانسح

 لوقت : لوقت برعلاو . ءاهد يأ ءابخ لقأو ءايح رثكأ نهناف راكبألاب

 نم ىنغلا سمتلي نمم زجعأ تيأر ام : رمع نعو . دلو الف دلي مل نم
 . (هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي نإ) ىلاعت هلوق دعب هابلا ريغ

 ديزل لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو . ةوهشلا ةرثك :هابلا

 الو ةربهن الو ةربهل الو ةربهش جوزت ال لاق . ال لاق تجوزتا ةثراح نبا

 : لاق . ائيش تلق امم فرع ال ين ا هللا لوسر اي لاق . اتوفل الو ةردنه

 امأو . ةلوزهملا ةليوطلاف ةربهللا امأو . ةيذبلا ةقرزلاف ةربهشلا امأ

 اتوفللا امأو . ةميمذلا ةريصقلاف ةردنهلا امأو . ةربدملا زوجعلاف ةربهنلا

 : كلذ ىنعم يف يخيرلا كرابم نب هللادبع لاقو . كريغ نم دلولا تاذف

 ةربدمتيناناهناف زوجعلا حاكن كايإ

 ةربقملا يفابدجلاالهلاو تللبقااذإعبضلاا هنأك

 ةردرنهالو كنع قلعم رياطاهبلقتاتوفلالو

 ةربهل ةربهن ةربهش الو ايبوضغ و أ ايوقر الو

۔ ٦٢۔



 هرحرحاهبردصلاجلاوو لانقلا اهنم اباش ازوجع سيب

 هرحرحلاهبشلاعستاذ اهحبق يف تالفسلااهنأك

 هربنتكحضمةتكحاض ابوعك ابوعل تئش اذإ حكناو

 هرخآل يف هللا ب اذع نمو رومع روجع نم يبر ذاعم

 بوضنفلا بوقرلاو كايإ ينب اي : هنبال ميلس ينب نم خيش لاقو
 ةأرملا ليقو . هلام ذخأتف تومي نا هبقارت يتلا يه بوقرلاو . بوطقلا

 ثيدلا يفو . عرابلا لامجلا نوهركي اوناكو . ةنامهرقب تسيلو ةناحير

 لامجلاو كايإو جوزت هل لاقف جيوزتل يف اميكح رواش الجر نا ىكح

 : لوألا لاق امك لاق يعرملا امأو لجرلا لاق . يعرم هنأف عرابلا

 لوكأم راثآ هب تدجو الإ ادبأ اعرمم يعرم قداصت نلو

 يف همهف بارتلا نم لجرلا قلخ : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو
 هيلع هللا ىلص هنعو . لجرلا يف اهمهف لجرلا نم ةأرملا تقلخو . بارتلا

 ةياورلا . ملعأ هللاو رئارحلاب جوزتلف ارهاط هللا ىقلي نأ دارأ نم ملسو

 رارشو . اهبازع يتمأ رارشأ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 نعو . انخلا نم نؤربملا نورهطملا كئلوأ نوجوزتملاو . اهبازع يتمأ تاومأ
 تقفنا تقفنا نا ماعطلا ةبيطلا مكئاسن ريخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ةلماعو هللا لامع نم ةلماع كلت فورعمب تكسما تكسما ناو فورعمب

 ءاسنلا نم ةنامألاو نيدلا تاذب مكيلع لاقو . مدنت الو بيخت ال هللا

 بيطلاو ناتخلاو كاوسلا : نيلسرملا ننس نم عبرأ لاقو . نهوحكناف

۔ ٢٧ ۔



 عاطتسا نم بابشلا رشاعم : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو . حاكنلاو

 . جرفلل نصح او فرطلل ضضغ أ هناف جوزتيلف ةع ابل | مكنم

 : يخبرلا كرابم نب هللادبع لاقو
 جوزتف انناوخا نم تنك ناو انب ابزعأ نكف انم نكت مل اذإ

 جوحتي مل سفنل أ ينغ ن او ىنفل ١ قذي مل سفنل | ريقف ن اف

 . يصخل ١ وه ء اجول او . ء اجو هل م ايصل | ن اف مصيلف عطتسي مل ن اف

 عامجلا بهذي ىتح ةراجحلاب لمحلا يوتنا برضت تناك برعلا نا وهو
 جيوزتلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هنم بيغرت حاكنلا نا ىلع لدف . هنم

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ىتح جرفلا ناصحاو ففعتلاو هيلع ثحلاو
 هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع يورو . ممألا هب مكب رثاكأ يناف اوجوزت

 . اورثاكت اوحكانت : لاق

 ذوخأم حاكنلاو . جيوزتلا حاكنلاو عضبلا حاكنلا : لصف

 حكانت نم قتشم حاكنلا مسا نا تدجوو . ملعأ هللاو عامجلا نم همسا

 هابلاوةعضابملا عامجلا يف لاقيو . ضعب يف اهضعب لوخد يا ناصغألا

 نع ةيانك اضيأ مضاو . عامجلا نع ةيانك سمللاو نايشفلاو ةرشابملاو

 . هلهأ لجرلا ةبعالمو . حاكنلا ةلعابملاو لاعبلاو . عامجلا
 الإ اهنساحم فصوتي نا ةأرملا بطخ اذإ لجرلل هركيو : ةلئسم

 ةفصلا نم كلذ ىوس امو . ندبلا ةمعان يهو نسح اهفناو اهنيع لوقي نأ
 . انباحصأ ضعب كلذ هرك يذلاو هوركم

۔ ٢٨



 نا يورو . اهجيوزت دارأ ذإ ةأرملا رظني نأ لجرلل زئاجو : ةلئسم
 رظنلف ةأرملا جوزتي نأ مكدحأ دارأ اذإ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نوكي نأ ىنعمب مدؤي هلوق . امكنيي مدؤي نأ ىرحأ هناف اههجو ىلإ
 تاوذ مكيلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو . قافتالاو ةبحملا امهنيب

 ناجوزلا عمتجي ال لاق كام نب سنأ نع . ادالوأ بجنأ نهناف زاجعألا

 ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يفو ةنالفل انالف نا ءامسلا نم يدانم يداني ىتح

 اهضراوع يش لاقف اهيلإ رظنت ةأرما ىلإ ميلس مأ ثعب ملسو هيلع هللا
 اذإ هنا لاقي . اهدسج نول فرعتلو ةحئار روست دارأ اهبقع ىلإ يرظناو

 ليقو . هجولا يف رظنلا كلذ رمأ ىف دارملا نأ نظأ . اهدسج رئاس دوسأ

 اهيتأي بطلا ناك دلقم تنب ةجراخ مأ ىمست ةيلهاجلا يف ةأرما تناك

 ما حاكن نم عرسا : الثم تبهذف حكن ا هل لوقتف بطخا اهل لوقيف

 . هجر اخ

 : ارعش . برعلا مالك نمو : لصف

 كاعصلا يراوجلاب مكيلع تلقف السارم لام تاذ جوزت اولاقو

 ىتأ اذإ هنأ ملسو هيلع هللا ىلصو يبنلا نع يورو : ةلئسم

 ام ريخو اهريخ كلأسأ ينإ مهللا : لاق مث اهتيصانب ذخأ هئاسن نم ةأرملاب

 . هيلع تلبج ام رش نم كب ذوعأو . هيلع تلبج

 يبارعألا حكني ال : لاق سابع نبا نع ةمركع نع : ةلئسم

 نا نسحلا نع لصاو نب ورمع نع . ةرجهلا ضرا نم اهجرخي ةرجاهملا

 يبارعألا فلخ ةرجاهملا يلصت نا ىهت ملسو هيلع هللا ىلصو هللا لوسر

۔ .٢٩



 نمو . ةيب ارعألا يرجاهمل ا جوزتي نكلو . ةرجاهملا يبارعألا جوزتي نأو
 هنا بسحأ امف اهجزتي نأ امإف . بدأ يهن نوكي نأ دارأ هلعل . هريغ

 ال نأ كلذ امنإ معن : لاق هريغ نمو . ةمرح الو ةقرف ىلإ كلذب غلبي

 هتمرح لزني نأ ملسمل سيلوافجلا ركني هنال ودبلا ضرأ ىلإ ةرجاهملا جرخت
 ودبلا ىلإ راصمألا نم اهجرخي نأ اهقح بجاو نم كل سيلو ودبلا يف
 . افجلاو

 ال : لاق باطخلا نب رمع نع ينربخأ لاق ةورع نب مشاه : ةلئسم

 . نوبحت ام َنبحي نهناف حيبقلا لعبلا لجرلا ىلع هتنبا مكدحأ نهركي

 هللا لوسر نأ يبأ ينربخأ لاق ةورع نب مشاه نا هنمو : ةلئسم

 وأ : عيكو لاقو . نينس تس ةنبا يهو ةشئاع جوزت ملسو هيلع هللا ىلص
 ثبلو : لاق كلذ لثم ءاطع نعو . نينس عست ةنبا يهو اهب لخدو عبس

 ينامث ةنبإ يهو ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر يفوتو نينس عست اهعم
 . ةنس ةرشع

٣٠ .



 بلط دارأ نمل يل ولا د ر يف : يناثلا بابلا

 ميما ربا نب دمحص طح نم همرح جيوزت

 هتخأ رخآلا ىلإ امهدحأ بلطو ةموصخ امهنيب ترج نيلجر نعو
 عنمي نأ يلولل نا انعمس دقف ينيذؤي نم يسفن ىلع لخدأ ال لاقو هركف
 . ملعأ هللاو الجر

 تبلط اذاو : رقعج نب عماج نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 . اهجوزي نا اهيلو ىلعف هسنج نم تناكو هديس نذإب دبعب جوزت نا ةارملا

 تبلط اذإ َئلإ بحاو ادحاو دري نأ يلولل .لاق نم لاقو : ةلئسم

 نم يلولا اهجوز الإو . اهجيوزتب اهيلو ذخؤي نأ اهؤفكب جيوزتلا ةأرملا
 . اهجوز اهؤفك اهبلط اذإو ادحأ دري ال : يراوحلا وبأ لاق . هدعب

 نوكي ام اهجوزي ملو هتمرح لجر ىلإ بلط ناف هل تلق : ةلئسم

 ءاش نإو . داعملا نسح ىلإ هلزنأ هيلو ءاش نا ةيالو هل تناك اذإ هتلزنم
 الو ادحاو دري لاقو لاق . ملاظ وهف ةجح هل نكي مل ناق كلذ نع هلأس

 . اوقك ناك اذإ بلاطلا دري نأ هل سيل لاق نم لاقو . دحاو نم رثكأ دري

 عجري مث بوتي لاق . كلذ نم هتبوت ام ةبوتلا دارأ مث لعف هنأف هل تلق

 ملف بلاطلل كلذ لوقي نأ هيلع سيلو . اهعنم ام اهل لعفي هنا اهل لوقي
 درت لهف تلق . ةأرملل قحلا امنإ لاقو . بلاطلل كلذ لوقي نأ هيلع َرن
 بلاطلل كلذ لوقي نأ هيلع ري ملو قادصلا نم ديري ام لقي مل اذإ بلاطلا

۔ . ٣١



 اهل قحلا امنإو قح كلذ يف وه هل سيل لاق . كلذ نودب ةأرملا تيضر اذا

 اوفك بلاطلا نوكي ىتح هنا وجرأ هريغ لاق . ةجح كلذ يف هل سيلو يه
 . ةأرملا كلذ بلطتو

 نأ هيلإ تبلطو تخأ هل لجر ينايبلا نسحلا يبا نع : ةلئسم

 لاق . جيوزتلا نع اهعنمي نأ خألا عسي له هعرو ةلقل لجرلا هركف اهجوزي
 هفطعي هللا لعل اهجيوزت نم عنمي الو اهعنم خألا عسي الف اؤفك ناك اذإ

 . مالسلاو هريغو بجاولاب موقيف اهيلع

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا ءاطع . ءايضلا نم : ةلئسم

 له لاق . هللا لوسر اي يدنع نه لاق . كتانب نلعف ام باطخلا نب رمعل
 صقن الإ جيوزتلا نع نهنم ةأرما سبحت نل كناف لاق . معن لاق . نضح
 هيلع هللا ىلص يبنلا دنع نم رمع جرخف لاق . طاريق موي لك كرجأ نم
 يبنلا مالك نم ناك ام نهربخأ هتانب ىلع لخد املف لقثم وهو ملسو

 هللا ىلص هللا لوسر نعو . تئش ام لعفا هل نلقف ملسو هيلع هللا ىلص

 ةنس ةرشع يتنثا ةنبا هل تغلب نمو ةاروتلا يف بوتكم : لاق ملسو هيلع
 نم ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . هيلع كلذ مثاف امثإ تبكرف اهجوزي ملف
 فلا ةرشع يتنثا لجو زع هللا هاطعا هنبا وا هتنبا جيوزت ىلع امهرد قفنا

 . ةرمعو ةجح هتقفنب قناد لكب هل بتكو . ةنجلا يف ةنيدم

 هعنمت نأ اهلأ . اهجوزتيل لجر اهبلط اذا ةأرملا نع هتلأسو : ةلئسم

 ال لاق . هعنم نا يلولل روجي ال فيك : هل تلق . كلذ اهل معن لاق ١

 اذإ انهاه ىنعملا امنإف : هل تلق . كلذ يه تدارأ اذإ هعنمي نا هل زوجي

۔ ٢٣۔.



 بلطت الو يأر اهل سيل نمم تناك ناف هل تلق . معن لاق كلذ يه تدارأ

 بلطت ىتح هعنمي نأ هل زوجيأ اهيلو ىلإ بلاط اهبلطو جيوزتلا كلذ يف
 ناك ليقو لاق . اهيلع ريشي لاق اهيلع ريشي ىتح هدرت الو هيلإ يه
 مث مهعم دعقن ء اج هتانب دحأ جوزي نأ دارأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 اهتوكس اولاقو لاق اهتدارإ رظني ىتح لوقي هنأك ةنالف ركذي نالف لاق
 . ىضرلاب ملكتو ىضرت ىتح بيثلاو اركب تناك اذإ اهاضر

 تفرع يذلا هتمرحب اقفانم جوزي نأ نمؤملل زوجي له : ةلئسم
 . اناسنإ ناسنإلاو ةأرما ةأرملاو ةمرح ةمرحلا تيمس ملو كلذ هل هركي هنا

 هيلع مدآ وهو ءرملا نم تقلخ اهنأل ةأرما تيمس امنإ ليقف ةأرملا امأو

 . ملعأ هللاو هنايسنل ليقو هسنال ليق ناسنإلاو . مالسلا

۔ ٣٣



 ثلانلا بابلا

 حاكنلا دقعي نأ زوجي نميق

 يأ لاق . كلذ وه ىلوتي وأ هريغ ىلوت اهيلو اهبطخ ةأرما نعو

 . ةنيبلا نم رثكيلو سأب الف لعف كلذ

 ب اتكل او ةنسلا هيف فلخ جيوزت لك دير نب رب اج ل اقو : ةلئسم

 . عامتجا ال مث ةقرفلاف

 وهو اهيلو نذاب جوزت ةملسم ةأرما نع ةديبع وبأ لئسو : ةلئسم
 اهيلو لعجي نكلو هل ةمارك الو يلوب اهل وه سيلو . ال لاق كرشم

 . اهجوزيف نيملسملا نم الجر

 هركأ لاقف . نيرخآ موق ةمأ ارح الجر حكنأ لجر نعو : ةلئسم

 . كلذ

 لاقف . اهيلو وه ةأرما نم هسفن لجرلا جوزي له مشاه : ةلئسم

 نادهاشلاو جوزلاو يلولا : ةسمخ نم دبال هنال هجوزيف هريغ لكويل

 كلذ لعف ناف لاقف . وه اهيلو وه ةارما نم هسفن جوزو لعف ناف . ةارملاو

 . فيعض رما وهو هضقن اوهرك

 اهب هسفن كلمب هلأ اهيلو وهو همع ةأرما بطخ لجر : ةلئسم

 يناف لعفي مل ناف هريغ الجر كلذ يلوي نأ يلإ بحأ لاق نيدهاش ةداهشب
 . دوهشلا يف ديري نأ بحأ

۔ ٣٤ ۔



 يلوتو حاكنلا دقعت ال ة أرملا نا ةبقع نب حاضولا لاقو : ةلئسم

 . اهجوزي نّم اهتمأ رمأو اهرمأ

 حاضولا نب دايز تلأس ىسوم نب دمحم نب رمع لاقو : ةلئسم

 . زوجي ال لاق . اهسفن تجوز اذا ةأرملا نع
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 حاكنلا ناف اهب لخدي مل اذإ امأف . حاكنلا خسف ىلع مدقتا مل جوزلا

 . يلولا ٥هددحيو لطاب

 اهقلط لجرلا نا مث دوهشلا ةداهشب اهسفن تجوز ةأرما : ةلئسم

 تطرتشا تناك نا لاق . هضقني وأ هييضميق حاكنلا اهيلو غلبي نا لبق

 تطرتشا نكت مل نا اهل رهم الو رهملاب هكردت نا ةقيلخ يهف اهيلو ىضر

 . اهب لخدي ملو اهقلط اذإ اهيلو ىضر

 جيوزت روجي له بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأل تلق : ةلئسم

 ناف . اهجوزي نم لكوي نا بحا لاق . اهيلو وهو ةأرما جوز اذإ ىمعألا

 ةارما جوزتي نا وه زوجيف تلق . هحاكن ضقنا مل لكوي ملو وه اهجوز
 . معن لاق . هيلع جوزتي نم لكوي الو

 ةأرما يف ميكحل ا نب ناميلس نع رهزألا نب دمحم نعو : ةلئسم

 ترما اهب لخدي مل ناو زاج اهب لخد نا لاقف لجر نم اهتما تجوز

 زاج دقف هل تدهشا اذإ حاضولا لاقو . جيوزتلا اهل ددجف الجر ةديسلا
 . ظفحب حاكنلا

۔ ٣٥



 ال ةأرملا نإ ءاهقفلا ضعب لاقو : رفعج نبا عماج ,زم : ةلئسم

 اذإ . كلذ ريغ الو اهتانبل الو اهتمأل الو اهسفنل حاكنلا ةدقع دقعت

 نا ءاهقفلا ضعب لاقو . الجر كلذ يلوتو كلذ يف ةيصولا يه تناك

 ال نا اهجيوزت يف ةيصولا يه يتلا ةأرملا وأ اهتنبأ وأ اهسفن يه تجوز
 اذإ يراوحلا وبأ لاقو . يلإ بحأ وهف الجر كلذب ترمأ ناف كلذ ضقتني

 اهلكو نإو . امهنيب قرف اهيلو نم ةلاكو ريغ نم اهسفن يه تجوز

 تكلمأ وأ تحوز دق جوزملا لاق اذإ . كلذ زاج اهسفن يه تجوزو اهيلو

 نع كلذكو دكوأ كلذف تجوز دق لاق ناو . زئاج كلذ لكف تبطخأ وأ

 . بوبحم نب دمحم

 جيوزت تدارأ اذإ بطخت تناك اهنا ةشئاع نع ىوريو : ةلئسم

 تلاق ةبطخلا نم تغرف اذاف . كلذ يف ةليكو تناك اهنال اهيخأ تانب

 نا اهل زاج اهيلإ ىصو اذإ ةأرملا كلذكو نحكني ال ءاسنلا ناف حكنأ لجرل

 لعفتو لكوت نا اهل سيلف . حاكنلا يف تلكو اذإ امأو . جوزي نم لكوت
 . ملعا هللاو يه

 ءاسنلا نم دحأ ىلا وأ هتيصو هتجوز لجرلا لعج اذإ : ةلئسم

 نم نرمأي نكلو نهسفنأب جيوزتلا نيلي نا نهل نكي مل هتانب جيوزت يف

 . نهجيوزت يف هتيصو اهلعج يذلا لجرلا تانب جوزي نم لاجرلا

 الو ةأرملا ةأرملا حكني ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو : ةلئسم
 . اهسفن ةأرملا

۔ ٣٦ ۔



 نم ترمأ اهدبع وأ اهتمأ جوزت نأ ةأرملا تدارأ اذاو : ةلئسم

 . كلذ يه ىلوتت الو امهجوزي

 دحأل الو اهتانبل الو حاكنلا ةدقع اهسفنل دقعت ال ةأرملاو : ةلئسم

 رمأ لعج رمع نا : يرهزلا . ةيصولا يه تناك ولو اهتاسن الو اهتانب نم
 نب هللادبع ترما نهضعب جوزت نا تدارا اذإ تناكو ةصقح ىلإ هتانب

 . جوزي يذلا وه نوكيف باطخلا نب رمع

 اذإ يبصلا يف لوقت امو 8 دمحأ نب نسحلا يلع يبا نع : ةلئسم
 جيوزتلا نسحا اذإف . تبثي ال ما هجوزت تبشيا غلبلا نيب جيوزتلا دقع

 . ملعا هللاو تباث هجيوزتف

 . اهيلو وه ةأرماب هسفن لجرلا جيوزت يف سانلا فلتخا : ةلئسم

 ةيفص قتعا . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اوجتحاو موق هزاجأف

 هيلع هللا يلص هب ءادتقإلا سانللو . اهقتع اهقادص لعجو اهجوزتو

 نم هتمأ نود هب صوصخم هنأ اهنم حص ام الإ هلاعفأ عيمج يف ملسو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هناسل ىلع وأ تايآلا

۔ . ٣٧



 عبارلا بابلا

 اركش هلل دمحلا : قف ةأرماو لجر نيب احاكن دقعت نأ تدارأ اذاو

 هتيبوبرب رارقإ هللا الإ هلإ الو . هتمظعل اعوضخ هللا ناحبسو همعنل

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ىلع هللا ىلصو . هتينادحوب اقيدصتو

 . هتمتاخو باتكلا ةحتاف دنع

 ةالص اهب دقعنتو ةعمجلا اهب حصت ةبطخ لقأو : ىرخأ ةبطخ
 . نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا : يه حاكنلا اهب متيو نيديعلا

 ٠ نييبنلا متاخ دمحم ىلع هللا ىلصو . نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو

 . نيملسملا عيمجلو انل رفغاو

 هللا الإ هلإ الو هيدايأو همعنأل اركش هلل دمحلا : ىرخأ ةبطخ

 . هيضحتو هفلوت ةالص دمحم ىلع هلا ىلصو هيضرتو هغلبت ةداهش

 هب طيحت الو . راصبألا هكردت ال يذلا هلل دمحلا : ىرخأ ةبطخ
 لدعلا . راهقلا دحاولا وهو راكفألا هردقتالو راتسألا هبجحت الو . راكفألا

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هئاطع يف داوجلاو هئاضق يف

 هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو . هتيبوبرب رقم هتينادحوب صلخم ةداهش

 غلبف . ارينم اجارسو هنذاب هللا ىلإ ايعادو اريذنو اريشب قحلاب هلسرأ

 نيقيلا هاتأ ىتح هبر ليبس يف دهاجو هسأل حصنو ةنامألا ىدأو ةلاسرلا

۔ ٣٨



 . اميلست ملسو هيلع هللا ىلص

 ليق ةجيدخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جيوزت يف : ىرخأ ةبطخ
 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل بلطملادبع نب بلاط وبأ بطخ
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جيوزت يف . اهنع هللا يضر ةجيدخ هجيوزت

 ليعامسا عرزو ميهاربا ةيرذ نم انلعج يذلا هلل دمحلا نا لاقف . ةجيدخ
 .اجوجحم اتيبو امرح انمآ دلب انل لعجو . نيعمجأ امهيلع هللا تاولص

 هب نزاوي ال يخأ نب هللادبع نب دمحم نا مث سانلا ىلع ماكحلا انلعجو

 ناك ناو ًالبنو آادجمو القعو امركو الضفو ارب هب حجرأل ا شيرق نم ىتف

 دليوخ تنب ةجيدخ يف هلو ةعجرتسم ةيراعو لئاز لظ لاملاف لقأ لاملا يف
 نم ةبطخلا هذهو . يلعف قادصلا نم متببحأ امو كلذ لثم هيف اهلو ةبغر
 . ةيلهاجلا بطخ لضفا

 اعوضخ هللا الإ هلإ الو هتيبوبرب رارقا هلل دمحلا : ىرخأ ةبطخ
 ريخ دمحم ىلع هللا ىلصو هتمتاخو لوقلا ةحتاف دنع هلا ناحبسو هتمظعل
 . هتمأ

 اقيدصت هللا الإ هلإ الو هتمعنل ركش هلل دمحلا : ىرخأ ةبطخ
 يداه دمحم ىلع هللا ىلصو هتمظعل اعوضخ هللا ناحبسو هتينادحوب
 . هتمأ

 ىلصو . نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا : ىرخأ ةبطخ
 . نيفطصملا هدابع ىلع مالسلاو نييبنلا متاخ دمحم ىلع هللا

۔ ٣٩



 ناودع الو نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا : ىرخ أ ةبطخ

 مهيلعو هيلع ملسو نييبنلا مت اخ دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاظلا ىلع ال ا

 . نيعمجا

 قلخلا عدتبم لاضفألاو معنلا يذ لاعتملا هلل دمحلا : ىرخأ ةبطخ

 هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأو لاثم الب

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو
 رارقإلا هتدابع لضفا نم لعج ىذلا هلل دمحلا : ىرخأ ةبطخ

 . ملسو دمحم هيبن ىلع هللا ىلصو هدمح نم بجي ام هنك نع زجعلاب

 الو هتفص عيمج نوفصاولا غلبي ال يذلا هلل دمحلا : ىرخأ ةبطخ
 هللا ىلصو توربجلاو ةزعلاو توكلملاو كلملا يذ هتمظعو هتردقب نوطيحي

 . ملسو هلآو دمحم ىلع

 ريكفتلاو ماهوألا فياطل هيوحت ال يذلا هلل دمحلا : ىرخأ ةبطخ

 ماودلاب دحوتم ةياغ ريغ ىلع مدقلاب وهف ريدقت الو دح هب طيحي الو

 نيعم ىلإ جاتحا الو هتقيلخ ءاشنإ يف دحأ هكرشي مل درفتم دمأ ريغ ىلإ

 . ديدن الو هل لثم ال هناب ديهش هيلع قلخ ام عيمجف هتيرب ريدقت يف

 هللا ىلصو هلك رمألا عجري هيلإو عيش لك توكلم هديب يذلا ناحبسف
 . ملسو هلاو دمحم هيبنو هدبع ىلع

 دمحلا لاقف ةمطاف بلاط يبأ نب يلع بطخ لاق : ىرخأ ةبطخ

 هيضرتو هغلبت ةداهش هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو . هيدايأوهمعنأل اركش هلل

۔ . ٤٠



 هعفنت ةداهش هلوسرو هدبع ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ دهشأو
 . هيضرو هب رمأ ام حاكنلاو . هيف نذأو هللا ردق امم انعامتجاو . هيظحتو

 ةئام عبرأ ىلع ةمطاف هتنبإ ينجوز دق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اذهو

 . اودهشأو هولأساف تيضر دقو مهرد

۔ ١٤۔



 سماخلا بابلا

 هيم تيثيامو جيوزتلا ظفل ىضف

 بطاخلاو حكنملا وه هنأل حاكنلا يف لجرلا مساب أدبي نأ بجاولا

 . هوزاجأ دقف هنالف نم لاق اذإف . ىلوأ ناك هنالفب لاق اذإو . جوزملاو

 ام فالخ هنال كلذ بحا الف لجرلا لبق جيوزتلا يف ةأرملا مساب أدب ناو

 . نيملسملا لوق هيف يلوقو قارفلا ىلع مدقأ الو ةعيرشلا هب تء اج

 اودهشا لاقف ةأرما الجر جوز لجر نع رثؤملا ابأ تلأس : ةلئسم
 لاق وأ تحكنا لاق وأ . اذكو اذك قادص ىلع هنالفب انالف تكلم دق ىنا
 ناف تبطخأ هلوق امأو . تباثف تكلمأو تحكنا هلوق امأو 4 تبطخأ

 ددجي نأ يلا بحاف اهب زاج نكي مل ناو امهنيب قرفا مل اهب زاج ناك
 . حاكنلا

 ةأرملا تيفوتف كلذ ىلع دهشاو لجرل هتنبا بهو لجر : ةلئسم
 تام ناو اهل قادص الو اهثري لاقف قادصب اهل مسي ملو اهب ينبي نا لبق

 اهئاسن رهم لثم اهل بجيف . اهب ىمسي نا الإ اهل قادص الو هتثرو
 . لاح لك ىلع رهملا اهل بجي نولوقي سانو

 نا لاق . كلذ ىلع تدهشأو لجرل اهسفن تبهو ةأرما : ةلئسم

 نودب هنم اوضري نا الإ اهئاسن قادص لثم قادصلا هيلع بجو اهب لخد
 . اهيلو حاكنب الا زوجي ال هللادبع وبا لاقو . كلذ

۔ ٢٤۔



 ةنبا وأ هتنبا بهو نمو : ء ايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 حاكنب اذه سيلف اهب لخدو ةأرملا لجرلا لبقف لجرل هحاكن يلي نم وأ همع
 هل لحت الو امهنيب قرفيو بهوي ال جوزلاف . ةبهلا ىلع دوهشلا دهش ولو

 ىلص يبنلل ةبهلا تناك امنإو اهب لخد اذإ اهئاسن تاقدص اهلو . ادبأ
 . ملسو هيلع هللا ىلص . ةصلاخ ملسو هيلع هللا

 حكنا لجر يف يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاق : ةلئسم
 ةنالف ىلإ ىدأ دق انالف نأ اودهشا لاقف هجيوزت نسحي ملف ةأرما الجر

 ةنالف هل انبهو دق وأ ةنالف هانيطعأ دقو .اذكو اذك هرهظ ىلعو اذكو اذك

 وهف ةنالف ىلع هانزجأ دق لاق ناو : لاق . زئاج وه لاق . ةأرملا مسا

 دق ةأرملل جوزملا لاق نا هللادبع وبأ لاقو \ كلذ نم يسفن يفو كلذك

 نا معزو زئاج كلذ لكف كتحكنأ وأ كتبطخأ وأ كتكلم وأ كتجوز

 . دكوأ وه كتجوز

 كتحكنا دق نالف اي بعال وهو لاق لجر نع لئسو : ةلئسم

 | زاجأ دق لاق تلبق دق لجرلا لوقي اهحاكنو اهرمأ كلمت ةأرما ةنالف

 لوقي ءادردلا وبأ ناك لاق . زاج ابعال قلط لجر وأ نيبعال اناك نأ اهيلع
 . قالطلاو . قتعلا هيلع زاج نهنم ءيشب ملكت نم بعللا نم ثالث

 ٠ حاكنلاو

 لجر لاق . يتنبا هجّوزأ مكيأ لاقف اموق ىتأ لجر نعو : ةلئسم
 ةمارك الو ال لاقف هتعاس نم مدن مث اهكتحكنا دق معن لاق .اهينحكنا

 . نيدهاش نم رضحمب اذه لاق اذإ .معن هللادبع وبأ لاق . هتأرما يه لاق

۔ ٣٤۔



 ةدحاو جوزف تانب سمخ هل لجر نعو . مشاه نعو : ةلئسم

 نم ذخأت ال لاق . لجرلا يفوت مث اهمسا دوهشلا يسنو . اهامسو نهنم
 نكي مل نإو . يه انا نهنم ةدحاو لك تلاق اذإ نهنيب ثاريملاو . قادصلا

 . جيوزتب سيل كلذف . يتانب ىدحا الإ جيوزتلا دنع ىمس

 سلجم يف امهو . كتنبا ينجوز لجرل لاق لجر نع : ةلئسم

 . كلذ امهسلجم نم اماق ىتح كلذ ىلع اتكسف كتجوز معن لاقف ضرع
 مل حاكن لك نا انغلب . كلذ دعب دهشيو أرقي ىتح . ال لاق حاكن بجيأ

 نم هيفسو . دودرم لطاب وهف نادهاشو بطاخو يلو : ةعبرأ هرصحي

 . هعنص

 تيطعأ دق ينا اودهشأ لاق نمو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 حاكن هنا ليقف تلبق دق لجرلا لاقو . يتنبا حاكن ةمصع بطاخلا انالف

 . باتكلا يلإ عجر . عتم قلط ناو زئاج

 لاق لجر نع هتلأسو . دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم : ةلئسم
 لاقف اذكو اذك ىلع نالف نب نالفب هنالف تنب ةنالف تجوز دق ينا اودهشا

 رثألا اوكرتو ةنسلا اوئطخا دقو زئاج ضام حاكنلا ناف تلبق دق جوزلا

 هللا ىلص دمحم ىلع اولصيو هيلع اونثيو هللا اودمحي نا سانلل يغبنيو

 . اوجوزيو 4 ملسو هيلع

 ىلاعت هللا لوقل جيوزتلا تبثي تبطخا دق جوزملا لوقو : ةلئسم
 تكلما دق كلذكو . ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع اميف مكيلع حانج الو

 ام الإ) : ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لجو زع هللا لاقو . جيوزتلا بجوي

۔ ٤٤۔



 ىلاعت هللا لاق . جيوزتلا تبثي تحكنا دق هلوق كلذكو . (كنيمي تكلم

 لاق . جيوزتلا تبثي تجوز دق هلوق كلذكو . (تانمؤملا متحكن اذإ

 (كجاوزأ ةاضرم يغتبت) هركذ لج لاقو . (كجوز كيلع كسما) ىلاعت

 .كلذ توبثب اهلك ظافلألا هذهب ةلدألا تعاج دقو ( اجاوزأ نورذيو) لاقو

 دق جوزي نأ دارأ اذإ لاق نمو . بوبحم نب دمحم لاقو : ةلئسم

 دق لوقي نا زاجأو هبحتسن يذلا اذه نالف نب نالف نالف تنب ةنالف تجوز

 . زئاج هلك كتحكناو كتجوز دق جوزملا لوقو . تبطخأ دقو تكلما
 تجوز دق : لوقي جوزي ن أ دارأ نم : يراوحلا وب أ لاقو . دكوأ كتجوزو

 (نيع روحب مهانجوزو) ىلاعت هللا لوقي . نالف تنب ةنالقب نالف نب نالق

 كلذف لجرلا مسا لبق ةأرملا مساب أدب ناو . جيوزتلا اذكه نوكي ليق دقف
 ناو . هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع دمحم يبا نع كلذكو . زئاج

 نم نالف تجوز دق وأ نالف نب نالف نم نالف تنب ةنالف تجوز دق لاق
 تنب ةنالفب نالف نب نالف تجوز دق هب رمؤي يذلاو . زئاج هلكف ةنالف
 . نالق

 فرعي الو اهفرعي ال يتلا ةأرملا جوز اذإ دمحم وبأ ناك : ةلئسم

 لوقيو . نالف تنب ةنالفب اذه نالف نب نالف تجوز يلولل لوقي اهيلو

 لاق اذإف . معن تلبق دق لوقي وأ تلبق دق جوزلل لوقي مث . معت يلولا

 نا رضح نم كبلع دهشيو كيلع دهشا لاق . لبق دق هنا لاق وأ معن
 . ةفاضملا ةدايزلا نم .. قادصلا اذه كيلع

 لاق نا ىلع داز امف احاكن دقع هنا رمع نبا نع يورو : ةلئسم

۔ ٤٥



 . ناسحإب حيرست و ا فورعمب كسمت نا ىلع كتحكنا دق

 دق ينا اودهشا نيدهاشلل جوزملا ةأرملا يلو لاق اذإو : ةلئسم

 لاق . تيكو تيك قادص ىلع نالف تنب ةنالفب نالف نب نالف تجوز

 لاق اذإ جوزملا نأل لوبقب سيل معن هلوق نآلا اذهب اجاوز نكي مل معن جوزلا

 نع باجأ هنأل . الب لاق ول كلذكو . اودهشا معن جوزلا لاقف اودهشا

 دق معن لوقي وأ قادصلا اذهب يل ةجوز اهتلبق دق معن لوقي ىتح معن هلوق
 . اهتجوزت دق معن وأ اهتلبق

 دقع يف لقأ وأ ءاسن عبرأب الجر يلولا جوزي نا زئاجو : ةلئسم
 ةنالفو ةنالف تلبق دق جوزلا لاق ناو . لوبقلا كلذكو دحاو ظفلب دحاو

 حاكن تلبق لاق ناو . امهيف حاكنلا حص ةنالفو ةنالف حاكن نع كسماو

 ةيناثلا يف لطبو ىلوألا يف حاكنلا حص اهب هجوزي مل ةنالفو ةنالفو ةنالف

 . اوغل ناكو

 مامأ ةبطخلا نا مالس نب مساقلا ديبع يبأ نع دواد نع : ةلئسم
 هللا دمحب هيف دبي ملو رمأ لك : مالسلا هيلع هلوقل ةبجاو حاكنلا دقع
 نأ جوزملل يغبني يذلا دمحم يبا خيشلا نع بسحا تدجو . رتبأ وهف

 مث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ىع يلصيو هيلع ينثيو هللا دمحي

 دق هلوق ىع دزي ملف هل ىلوم جوز رمع نبا نا يور دقو . جوزي
 دقو . ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسما نم هللا رمأ ام ىلع اهكتجوز

 ملو نآرقلا نم كعم ام ىلع اهكتجوز دق مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . ةبطخلا ركذي ملو حافس وهف ةعبرأ هرضحي مل حاكن لك لاقو بطخي

۔ ٦۔



 ابطاخ يحلا يتأي ةيلهاجلا يف لجرلا ناك ثيدحلا يفو : ةلئسم

 دق يأ حكن هل نولوقيف ابطاخ تئج يأ تبطخ لوقيف مهيدان يف موقيف
 . ازئاج امهنيب اذه ناكو . كانحكنا

 . دشار نب ىقشمد ىلإ هللا همحر ديعس يبا باوج نمو : ةلئسم

 تنب ةنالف ينم تجوزت دق جوزتملل جوزملا لاقف الجر جوزي ن أ دارأ لجرو

 تلق اذه ىلع ةأرملاب لخدو . معن جوزتملا لاق . مهرد اذكو اذك ىلع نالف

 اذه ناك نال جيوزتلا اذه ىلع اهب لخد ناك ناف جيوزتلا اذه نوكي ام

 قرفي الف جيوزتلا ىلإ مهنم دصقو جوزملا نم ميلستو جوزتملا نم رارقإ

 لجرلا كلذ ملكتف هتمرح جوزي الجر يلولا رمأ نا كلذكو تلق . امهنيب
 لاق اذكو اذك ىلع اذه ةنالفب اذه انالف تجوز دق تنا يلولل لاقف رومأملا

 ىلع كل ةجوز ةنالف تيضر دق تنأ هل لاقف جوزتملا ىلإ تفتلا مث . معن

 اذه ىلع جيوزتلا ىلإ دصق اذإف معن لاق قحلا اذه ىلع وأ اذكو اذك

 ديدحتب رمأ اهب لخد جوزلا نكي مل نإو . امهنيب قرفي مل جوزلا لخدو
 . ههجو ىلع حاكنلا

 عضوم ىلإ لصو اذإف جيوزتلا دقعي لجر يف تركذو : ةلئسم
 ةتكس تكسف ةأرملا مسا نع ىهسو نالف تجوز ينأ اودهشا لاقف دقعلا

 يف نوكسلا دسفي ال هنا يعمف . دقعلا اهيلع متي مث اهمسا ركذي ىتح
 بلط يف هريغ وأ مسا نم هنم ىنعمل مهفتلا ىنعمب حاكنلا يف مالكلا للخ
 . ملعأ هللاو مالكلل اكرت توكسلا نكي مل ام هركذ

 حوزتي نأ هيلا لسرأ وأ لجر ىلإ بتك لجر نع لئس : ةلئسم

۔ ٧٤۔



 هيلا بوتكملا دهشي فيك لوسرلا وأ هيلا باتكلا لصوف نالف تنب ةنالف
 نب نالف تجوز دق ينا اودهشا ةأرملا جيوزت يلو دهشأ لاق . هيلا لسرملا وا
 وأ هيلا بوتكملا لوقي مث . اذكو اذك قادص ىلع نالف تنب ةنالفب نالف
 هيلإ ربخلا لصو اذإف . هيلع قادصلاو هل تلبق دق ينا اودهشا هيلا لسرملا
 الف هرك ناو هيلع قادصلاو هيلع حاكنلا تبث قادصلاب لبقو جيوزتلا متأف
 . هيلع تبثي جيوزت الو هيلع قادص

 نم ةداهشلا نوكت نأ هل بجي ناسنإ ىلإ جوزتي يذلاو : ةلئسم
 اذكو اذك قادص ىلع نالف تنب ةنالفب نالف نب نالف تجوز دق ينا دهشملا

 . كلذب دهشأ قادصلاب نمض ناف نالف نب نالف هل جوزتملاو

 بسحا اميف ركب يبا نب ديعس نب دمحم ميهاربا يبا نع : ةلئسم

 لوقي لاق ؟ لوقي فيك ربلاب اهجوزي ًالجر ةأرملا ترمأ نا لوقت أم تلق
 نأ كلذ نم حلصاو لاق . نالف تنب ةنالفب يسفن تجوز دق ينا اودهشا

 . ءاهقفلا اهيف ددش ةروتسم لئاسملا هذهو لاق . اهب هجوزي نم رمأي

 رخآ دهاش عمو مويلا دهاش عم هسفن جوزف دوهشلا مدع نا لوقت ام تلق

 نإ زئاج كلذق نيتارماو لجر ناك ناف لاق . زئاج لاق . مويلا كلذ دعب
 . هللا ءاش

 اذإ لاقو دمحم يبا روثنم نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 دهشي نا جوزملل سيلف هيلع ةعامجلا دهشيل همهفتساو الجر لجر جورت

 يبأ نع تدجو فيضملا لاق . ىرخأ ةرم هسفنل همهفتسي ىتح هيلع

 ظفللا يف هسفن لزع وأ اصوصخ هريغل مهفتسا دق ناك اذإ كلذ نا ديعس

۔ ٤٨



 ماهفتسا هيلع سيلف نورضاحلا وأ رضح نم كيلع دهشي لاق نا اماو
 تجوز دق لاق لجر نع لئسو هريغ نمو . باوصلاب ملعا هللاو ينان
 ىلع امماتت نا دقعني . حاكنلا تبثي له اهقادص ركذي ملو ةنالفب انالف

 ناو . حاكنلا خسفني هنا لوقلا ضعب يفف افلتخا ناو . فورعم قادص

 يف ملعا الو حاكنلا تبثيو اهلثم قادص اهل ناك افلتخي ملو اهيطو

 . ةعتملا هيلع ناكو قالطلا عقو اهقلط ناو افالتخا يطولا دعب هتوبث

 تجوز دق جوزملا لاق اذإو . رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم
 . دكوأ كلذف تجوز دق لاق ناو . زئاج كلذ لكف تبطخا وأ تكلماو

 . بوبحم نب دمحم نع كلذكو
 هجوزأ مكي أ لاقف اموق ىتا لجر نع دهاش اناو لئسو : ةلئسم

 ال لاقف هتعاس مدن مث اهكتحكنا معن لاقف اهينحكنا لجرلا لاقف يتنبا

 . هتأرما يه لاقف . ةمارك الو

 يف طلغف ةأرما جوزتي نأ دارأ لجرو نسحلا يبا نعو : ةلئسم

 زئاج جيوزتلا اذهب نوكي له تلق . ىرخأ ةأرما ىمسف دقعلا دنع اهمسا
 زوجي ال تفصو ام ىلعف هزجي مل وأ ةأرملاب جوزلا زاج كلذ ءاوسو الالح
 ةأرما ىلا دصق اذإ هنا ليق دقو . زجي مل وأ جوزلا زاج انعم جيوزتلا اذه

 اهريغب ًأطخاو دقع هيلعو كلذ نوملعي دوهشلاو اهل هداقتعا ىفو اهنيعب

 ناك مسالا اهيلع عقو يتلا هتمكاح ناو هللاو نيبو هنيب اميف زئاج كلذ نا
 دق مكحلا يف هنأل قادصلا فصن اهيطعيو اهقلطي نا حاكنلا لبق اذإ هيلع

 . هتأرما يه اهجيوزت دارأ يذلاو أطي نا زوجي الو اهيلع حاكنلا عقو
 . بوبحم نب دمحم نع يور دقو

۔ . ٤٩



 نب نالف تجوز دق جوزملا لاق ناف خايشألا باتك نم : ةلئسم

 وأ جيوزتلا اذهب تلبق دق لاق وأ معن جوزتملا لاقف . نالف تنب ةنالفب نالف
 هلوق الو . بجوي هرأ ملف معن جوزلا لوق اما لاق . حاكنلا اذه تلبق

 رأ ملو . لعف جوزتملا نا لمتحي معن كلذكو ىضر ام نيبي ىتح تيضر
 تبث دقف حاكنلا اذه وأ جيوزتلا اذه تلبق هلوق امأو . مكحلا يف متي اذه

 لاقف كل ةجوز اهتلبق هل ليق ولو . تبثل جيوزتلا اذهب تيضر دق لاقو
 . تبث معن

 . تباثف تلبق دق وأ تلبق لوبقلا دنع لاق ناو . هنمو : ةلئسم

 هنا وجرأف معن لاقف جيوزتلا اذه ممتم تنأ هل ليق اذإ : ءايضلا يفو
 اذهف معن لاقف قادصلا اذهب كل ةجوز ةنالف تلبق دق هل ليق ناو . تبان

 . تباث جيوزت

 ةأرملا هذهب لجرلا اذه تجوز دق ىنا اودهشا لاق نمو : ةلئسم

 نيرضاح اناك ناف حاكنلا دقع دنع ةأرملا مسا الو لجرلا مسا ركذي ملو
 . دبعلا كلذكو . امهنيب قرفي مل دقعلا عم امهيلإ راشاو امهاري

 عم كلذ رهشو اهيلو هجوز ةأرما لجرلا جوزت اذا لاقو : ةلئسم

 . هللا همحر هنعو . اهيزبحت ةرهشلاو اهيضرتسي نا هيلع سيلف ناريجلا

 له هللا ءاش نا نالف تنب ةنالفب نالف نب نالف تجوز دق لاق لجر نعو

 ٠ تبثي هنا يعم لاق 6 تبثي

 ريغ رهاش مسا وأ بقلب فرعت ةأرملا وأ بقلي لجرلا نعر : ةلئسم
ناك ا ذا لاق . هب ةفورعملا مسال ا اذه جوزمل ا ركذيو جوزت مث لصالا مسا



 سدامملا فادنلا

 اهيلو اهايإ هجوز نالف تنب ةنالف نالف نب نالف هيلع جوزت ام اذهو

 هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو اهجوزت هللا ب اتك ىلع نالف نب نالف

 اهقحب م ايقل او . اهدنع ةبحصل ليمجو اهل ةرشعل نسح ىلعو . ملسو

 اذك قادصلا نم اهل هيلع نا ىلعو اهل هيلع ضرتفملا نم اهيلإ جورخلاو
 «امنغو البا وأ ةخسن » اديبع وأ ةرقب وأ لخن وأ ارانيد وأ امهرد اذكو

 فوصوملا اهب ملعي يتلا ةفورعملا ةافصلاب سانجألا هذه فانصا ركذيو

 نم لجاعلا بتك لجآ وأ الجاع هيف ناك ناو اهب مكحي نا مكاحلا نكميو
 عيمج بتكي مت ‘ اذكو اذك وهو يقب ام هنم لجآلاو اذكو اذك كلذ

 ع ارب ال امزال أبج او اقحو أتب اث ًأني د ح اكنل ا ةدع هيلع عقو امو مه ار دلا

 هنم عيش نم الو باتكلا اذه يف . روكذملا قحلا اذه نم نالف نب نالفل
 ىلإ وأ نالف تنب ةنالف هتجوز ىلإ كلذ ءادأب الإ هريغ الو توم تودحب

 اذهب ماق نم اهتافو دعبو اهتاويح يف اهقحيو اهماقم كلذ يف موقي نم
 دهش هضبقو هيف ام ءاضتقا هيلاو هب مايقلا قحتسي قح رمأب باتكلا

 بتكي مث . باتكلا رخآ ىلا هسفن ىلع هداهشاو نالف نب نالف رارقا ىع

 . اديهش هب ىفكو هللا دهش

 . جوزلا نم ىلوأ وه ةأرملا يلو ىلإ ملسي جيوزتلا كصو : ةلئسم
 هدنع باتكلا نوكي ناسنال هسفن ىلع بتك نم سانلا فراعت يف سيلو

7-



 طق كصلل لاقب . هدنع نم ناك نا ساطرقلاب تباط دق جوزلا سفنو

 انل لجع انبر اولاق) : ىلاعت هللا لاق . طق باتكللو طق ةفيحصللو

 . باتكلا ظفل ‘ (باسمحلا موي لبق انطق

 يل تسيلف اذكو اذك ىلإ جا مل نا طرشو جوزت نمو : ةلئسم

 اوطرتشي نا الإ تباث حاكنلا هللادبع وبا لاق . مهطرش مهل ليقف هرمأب
 . مهطرش مهلف قلاط يهف اذكو اذك ىلإ جي مل نا هيلع

 نا حاكنلا دقع لبق اهجوز ىلع ةأرما تطرتشا ناو : ةلئسم

 هتوبث يفف دقعلا لبق طرشلا ناك اذإ . اهدالوأ عم اهدلبب اهماقم نوكي

 دعو امب ءافولا هيلع بجيو جيوزتلا عقو كلذ ىلع نأل موق هتبثف فالتخا

 نوكيف ةدقعلا عم طرشلا نوكي ىتح مكحلا يف نورخآ كلذ تبثي ملو
 . هيلع اقح

 ال نأ اهيلع كلذ طرشي ةيراهنلا جيوزت نع هتلأسو : ةلئسم

 لجر جوزتي نأ رهتشا الو سانلا عنص اذه نكي مل لاقف . اراهن الإ اهيتأي
 ناك نا تيأرا هل تلق . معن لاق . وه هوركمفا هل تلق . طرشلا اذه ىلع

 هدقع لبق كلذ مهل اوركذ دق موقلا ناك دقو طرش ريغ ىلع حاكنلا ةدقع

 راهنلا نم اهبيصنب هتذخأ ةأرملا تع اشام يتم لاقف .هب مهل اورقأو حاكنلا

 نوكي نأ هركأو ائيش حاكنلا ةدقع هدنع ناك دق يذلا نوكي الو . ليللاو

 ةأرما جوزتي نأ لجرلفأ موقلا نم لجر هل لاقف حاكنلا ةدقع لبق طرشلا

 اذه لاقف رهش كدنع نوكأو ةنس يتأرما عم نوكأ ينأ اهيلع طرتشيو
 حاكنلا دقع لبق ناك ناو حاكنلا دقع يف اطرش ناك اذإ هوركم اضيأ

.٥٢۔



 هذخأت تعاش نا اهلف فورعملا سانلا جيوزت ىلع حاكنلا ةدقع تناكو

 يف نكي مل اذإ ائيش ةدقعلا كلت نوكت الو راهنلاو ليللا نم اهبيصنب
 . هيف طرشلا حاكنلا ةدقع

 اهل ركذي ملو اهيبأ دنع انكس اهل ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 تفصو ام ىلعف . اهوبأ نكس ثيح اهنكس اهل تبني ةي له افورعم ادلب

 هوجوز كلذ ىلع طرشلا اذهب حاكنلا ةدقع دنع ناك اذا تباث طرش اذهف

 . اذه يف زوجت ةلاهجلاو هيلع كلذ تبثي اهب

 ميكح نب دمحم اندهشا . ميحرلا نمحرلا هللا مسب : كص ظفل

 مشاه مأ جوزت دق هنا هرمأ نم زاوجو هندبو هلقع نم ةحص يف هسفن ىلع

 وأ فورعمب كاسما ىلعو هلوسر ةنسو هللا ةنس ىلع مركم نب ميهاربا تنب

 ةئام ثالث كلذ نم لجاعلاف . لجاعو لجآ قادص ىلعو ناسحإب حيرست

 هسفن يف هيلع اهل قادص اهب رشو اهضرأب لخن نيثالث لجآلاو ادقن مهرد

 اهيلإ هيدؤي ىتح هنم ءيش نم الو هنم هل ةءارب ال هتاممو هايحمو هلامو

 هاري ام ىلع اهل هايإ هتبلاطمب اهرمأب موقي نم ىلإ وأ هقوقح عيمجب
 قادصلا اذه ىلع مهيأرب هيلع نوقفتيو مهتنسو مهماكحأ يف نوملسملا

 نب ميهاربا تنب مشاه مأ ميكح نب دمحم جيوزت باتكلا اذه يف ىمسملا

 ام ىلع امهنيب حاكنلا ةدقع هيلع تبثي هبو اهيطو لحتسا هبو مركم

 هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باتك مكح ىلع هجوز موي اهيلو هجوز
 تنب مشاه مأ هتجوزل زل ميكح نب دمحم نم ةداهشلا هذه تناكو . ملسو

 ام عيمج ةفرعمبو همهفب همهفب رقأو . همهفف باتكلا اذه أرق نا دعب نم ميهاربا

۔ ٥٢٣



 اموي نيرشعل سيمخلا موي كلذو ميكحلا نب دمحم هسفن ىلع هتبنثأف هيف
 هللا الإ هلإ الو ةنس ةئام ثالثو ةنس ةرشع عبس ةنس مرحملا رهش نم تلخ
 دهشو . اديهش ىفكو هللا باتكلا اذه يف امب دهش هل كيرش ال هدحو

 ةعازخ نب هللادبع نب ديعس دهشو . هديب بتكو يبرع نب حور نب دمحم

 ةقفالغ لزانلا نسحلا نب دمحم دهش كلذكو . هرمأب هل ميهاربا هل بتكو

 دهشو . يلاعسلا لضف نب دمحم دهشو . هرمأب هل ميهاربا هل بتكو

 . ثراو نب ىسوم نب يلع دهشو . يدمسلا تاتحلا ديعس نب دمحم

 دمحأ نب ميهاربا دهشو ميكح نب قروم دهشو . ناميلا نب دمحم دهشو

 . هطخب بتكو

۔ ٥٤ ۔



 عم امسلا فانلا

 حاكنلا ىضف تامدصلا طورشم ىض

 نعو 4 حور نب لمحم هللادبع يبأ باوج نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 مه اردو ضر أو ءامو لخن لجاعو لجا قادص ىلع ة رم جوزت لجر

 نا ملعاف . كلذ يف ةداهشلا نوكت فيك . ةأرملا نكس عضومو ةيراجو

 مداخلاو ءاملاو لخنلاو ضرألا نم نيهجو ىلع نوكي هلجآو هلجاع قادصلا

 اذه ناك ناف . الوهجم افوصوم نوكي امهدحأو امولعم امهدحأ نوكي

 لثمك هدودحو هعض اومب كلذ فصو ن اك هنيعب مولعمل دو دحملا نم ق ادصل أ

 ةفصل أ يف هر ١ دقمب ن اك الوهجم افوصوم ن اك ن او ل 0 أ عيب ك اكص

 هس أ لس ء | دوس ةير اجو مهر د فل و ةلخن ء ام لوقي ن أ لثم ةيمستل او

 رادقملا ةفص يف ةمولعم ا ةقفصلا نم اذه هبشب امو . جنزل ا نم ههراف

 . جيوزتلا ةدقع نيح يف راصبألا هنياعت ةلوهجملا

 جوزت انالف ناب ةداهشلا نوكي ن جيوزتلا يف يدنع تباثلا نمو

 وأ الجاعو الجآ ادقن اذكو اذك اهل هيلع نا ىلع نالف اهيلو رمأب ةنالف

 اذك هيلع نا ىلعو هرهظ ىلع اقادص الجأ اذكو اذك اهل هيلع نا ىلع

 اذك عضوم ىنكسلا اهل نأ ىلعو .اذكو اك هتفص امداخ هيلع اهل اذكو

 نالف جوزت انفصو ي ذلا اذه عيمج ىلعو انرك ذ يذل ا اذه عيمجبو | ذكو

 هلعجو ذهب اهتمصع كلمو نالف تنب ةنالف هذهب هتجورت اذه نالف نب

۔ ٥2



 ناكو . هتوم دعبو هتايح يف هلامو هسفن يف امزال اتباث اقح هسفن ىلع

 ناو اذكو اذك ةنس نم اذكو اذك رهش نم اذكو اذك موي جيوزتلا اذه ةدقع

 جوزت انالف نأب ةداهشلا تناكو . دودحم مولعم ءيش ىلع جيوزتلا ن اك

 اذك دلب نم اذكو اذك عضوم نم اذكو اذك ةعطق ىلع نالف تنب ةنالف

 الوهجم بارشلا ناك اذإ ءاملا ىمسي الو اذكو اذك ءاملا نم اهبرشو اذكو

 اذك رود ىلع بارشلا ىلع اذهو . اذكو اذك جلف نم نيهجولا ىلع لوقيف

 دودح ةفص مولعملا دودحملا اذه يف تبثي مث جلفلا اذه نم اموي اذكو

 تمكح اذإ ةأرملا هذه لجرلا اذه جوزت دق يتلا عضوملا نم ةعبرألا ضرألا

 برشيو هيف ام عيمجبو دو دحملا عضوم ا اذه عيمجب تبتكو دودحلا ةفص

 كلمو نالف ةنا ةنالف هذهب هتجوز نالف نبا اذه نالف جوزت فوصوملا اذه

 اهل اتباث هنود هلام نم اهل هيلع اهجوزت يذلا اذه راصو اهحاكن ةمصع

 . اتباث اذه ىرأ ةفصلا هذه ىلعف . هتافو دعبو هتايح يف

 لطاب حاكنلا يف طورشلا نا انفرعو اندجو دقو لاق : ةلئسم

 مدهي ام اوطرتشي نأ الإ لوقلا رثكأ كلذك تباث حاكنلاو ءانثتسالاو
 فاخ اذإ حاكنلا مدهي كلذ ناف رهظلاو ءاليإلاو قالطلا لثم حاكنلا

 . ءاليإلاو راهظلاو قالطلا لطبي الو هيف حاكنلا

 قادصلا ةدقع دنع طرشي طرش لك لاق يلع يبأ ىلع ضرع اممو
 ناك ام ال ١ همدهي حاكنل ا ناف حاكنل ا لبق طرش لكو 0 ق ادصلا نم وهف

 . زئاج وهف ح اكنلا ةدقع دنع

۔ ٥٦



 ةأرملا نيب طورشلا نم هيلع ىرج ام ليق دقو لاق : هريغ نمو
 كلذ ركذي مل ولو اهجوزت هيلعو حاكنلا ةدقع لبق كلذ ناك ولو جوزلاو

 رخآلا اذهو لوألا لوقلاب ليق دقو . هيلعو هل تباث وهف ةدقعلا دنع

 . رثكألا

۔ ٥٨٧



 نماثلا بابلا

 دوهش ريغب وآ جيوزتلا ىلع دوهشلا يف

 وأ ةملسم ةأرمل اواهب لخدو نييدوهي ةداهش ةأرما جوزت لجر يف لاقو

 اذإف لاق . نيدبع ةداهشب وأ ةلبقلا لهأ نم نيقساف ةداهشب اهجوزت
 قرف اهب لخد دق ناك ناف . لطاب حاكنلاف نييدوهي ةداهشب اهجوزت

 ةداهش كلذكو . اهل قادص الف اهب لخد نكي مل ناو اهقادص اهلو امهنيب

 ةلبقلا لهأ نم نيقساف ةداهشب اهجوزت اذإ امأو . ءاوس اذه يف نيدبعلا

 . هللا ءاش نإ تباث حاكن وهف

 كلذ ىلع دهشو ةأرما كلم يف ىعدا لجر يف ليقو : ةلئسم

 لخد ناف . اهب لخدي مل نإ اهل قادص الو خسفنم حاكنلا لاق . نايبص

 مكاحلا ىلإ كلذ عفري مل ناف . حاكنلا لطبو اهقادص اهل هيلع ناك اهب

 . نيلدع اناك نإ امهتداهش تزاج كلذب دهشف نايبصلا غلب ىتح

 عمتجاف هنبا ىلع بطخ لجر يف يلع نب ىسوم لاقو : ةلئسم
 حكنملا ةيراجلا وبأ ناكو . مهريغ دوهش نكي مل ةيراجلا دلاوو مالغلا دلاو

 ىرن الف اغلاب مالغلا ناك نا لاق . ةيراجلا مأو مالغلا يبأ عم دهاشلاو

 . ءاسنلا يف دوهشلا لقت نأ هركن نحنو زئاج الإ هحاكن

 هل تدلوو اهب لخدف ةنيب ريغب هتنبا جوز لجر يف لاقو : ةلئسم

۔ ٥٨



 . ةنيبب الإ حاكن يغبني الو امهني قرفي نا ىرنو .. ادح امهيلع ىرت الف

 دهشأ مث الجر دهشاو لجر نم هتخا و أ هتنبا جوز لجر : ةلئسم

 هوضقني ملو هوزوج دقو معن ؟ حاكنلا اذه زوجي له . رخآ الجر كلذ دعب
 . نيلدع اناك اذا

 نكت ملو جيوزتلا يلولا ىضم مث ة أرملا لجرلا جوز اذإو : ةلئسم
 نيلجر ةداهشب الا جيوزتلا زوجي الف . جوزت يذلا لجرلاو دحاو ةداهش الا

 . يلولاو
 نيدبع وأ نييذوهي ةداهش ىلع ةأرملا جوزتي لجرلا نعو : ةلئسم

 غلبي وأ نادبعلا قتعي وأ نايدوهملا ملسي ىتح اهب لخدي الف نييبص وأ

 نا ةأرملا تدارأ ناو لاق . مات حاكنلا لاق . دعب اهب لخدي مث نايبصلا

 زوجي لاح يف نادهاشلا نوكي نا لبق ةدقعلا كلت نم اهسفن خسفت

 وه دارأ نإ كلذكو . امهنع خسف كلم وأ ابص وأ كرش لبق نم امهتداهش
 ةداهش جوزت نم نا ءايضلا باتك يفو فيضملا لاق . هنع كلذ خسف

 يطو ناف . تبثي ال حاكنلاف اودهشو اوغلب ىتح اهب لخدي مل مث نييبص

 . نييدوهيلا كلذكو . امهنيب قرف

 ىتح لخدي مل من نييبص ةد اهشب ة أرم جورت لجر نعو : ةلئسم

 .نييدوهيلا كلذكو .امهنيب قرف يطو ناف تبثي ال حاكنل اف اودهشو اوغلب

 ملو . ني دودحم نيلجر ةد اهشب ة ًأرم | جوزت لجر نعو : ةلئسم

۔ ٥٩



 سنوي ملو اهب لخدي نأ لبق اوملع وأ لخد ىتح نادودحم امهنا اوملعي
 . جيوزتلا لبق نم نادودحم امهنا اوملع ناو . ةبوت الو ادشر امهنم

 يمذو دبع و نيدبع ةداهشب اهجوزت و اوملع دقو جيوزتلاب امهودهش أو

 نم نادودحم نيدهاشلا نا جوزلا ملعو مهنم ةلاهج ريغص مالغو دبع وأ
 تملعو اهب لخدي مل وأ اهب لخد مث ةأرملا الو يلولا ملعي ملو جيوزتلا لبق
 نم اهب لخد ىتح جوزلا ملعي ملو نادودحم نيدهاشلا نا يلولاو ةأرملا
 ىضرو يلولا نذاب حاكنلا يف ةريسلا يف نا انلوقف . اهب لخدي نأ لبق
 ملعي ملو . نيدودحم ةداهش ىلع اهجوزت ناق . لدع يوذ ةداهشو ةأرملا

 اناف اهب لخدي مل ناو اقارف ىرن الف اهب لخد ناف ريخ دحلا دعب امهنم

 دبع وأ نيدبعلا ةداهش امأو . امهريغ ةداهشب حاكنلا ددجي نأ بحن

 دقو . اهب لخدي مل وأ اهب لخد حاكنلا ضقنن اناف يبصو دبع وأ يمذو

 . هقحو كلذ لدعب ملعا هللاو اوعنص اميف اؤاسا

 يلوو لدع يدهاش . ةعبرأب الإ حاكنلا زوجي الو : ةلئسم

 . بطاخو

 لاق . ابيرغ الجرو هتوخاو هنبا الإ دهشي ملو جوز لجر : ةلئسم
 . كلذ ملعيلو امهحاكن ىضمو عنص ام سئب

 يف ىتفأو 4 يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاق : ةلئسم
 لخد مث ادوهش اودهشي ملو اهيلو وه كلمملاو اهاضرب ةأرما بطخ لجر
 لوخدلاب ادوهش كلذ دعب هل اودهشا مث اهرشابو ةريرسلا يف ةارملا ىلع

. هيلع مارح اهنأ ىأرف



 عج ارو و ا نيواثنخ ةداهش ىلع ة أرم ا جوزت لجر نعو : ةلئسم

 ةداهشك ةداهشلا عيمج يف ىثنخلا ةداهش نا ملعاف امهتداهشب هتارما

 لجرلا دهش نيلجر يف بوبحم نب دمحمو ةبقع نبا حاضولا لاقو . ة أرما

 . زوجت ال هتداهش نا اهجيوزت ديري امهدحاف اهيلو هنأب ةأرماو

 ةقسفو يمعلا ةداهشب ةعجرلا تبثتو حاكنلا دقعني لاقو : ةلئسم

 يمعلا الو حاكنلا امهب دقعني ال فلقلاو روزلا لهأ ةداهشو ةالصلا لهأ

 تبثي ال. . اوركانتي مل ام روزلا ةداهشو ةالصلا لهأ نم ةقسفلاب دقعنيو
 يبصلاو . كرشلا لها الو كيلامملا الو نيناجملا الو نايبصلا ةداهش كلذ

 اوريصي ىتح ةدقعلا خسفني مل ناف حاكت مهب تبثي ال كرشملاو دبعلاو

 تبثو حاكنلا دقعني لاقو . اضيأ ةدقعلا تلطب مهتداهش زوجت لاحب
 الإ نيجوزلا نيب ةعجرلا زوجي ال . هريغ لاق . ةالصلا لهأ ةقسفب ةعجرلا
 لاقو . (مكنم لدع يوذ اودهشاو) : ىلاعت هللا لاق امك لدع يدهاشب

 (ةنمؤم ةبقر ريرحتف) .: يلاعت هللا لاق امك لدعلاب رارقا يوذ هانعم موق
 . ملعأ هللاو . ةقدصم يأ

 جيوزت ىلع اودهش اذإ ىراصنلاو دوهيلا ةداهش نعو : ةلئسم
 راضحا جوزلا ىلإ ةأرملا تبلطف اوملسأ ىتح ةأرملاب جوزلا لخدي ملو
 لاق . ةمات اجيوزت هارت له اهجوزت دق هنأب اودهشف اهجوزت هنأب دوهشلا

 نا ليق دق هنا يعمف:. مهكرش لاح يف مهتداهش ىلع ةدقعلا تناك اذاف
 لوخدلا لبق اوملسا لخدي مل وأ اهب لخد لطاب وهو . زوجي ال جيوزتلا

.۔٦١۔



 ىلع ةدقعلا ناك اذإ مهريغ ةداهش وأ مهتداهشب حص اوملسي مل وأ

 .مهتداهشب اهب لخدو ةأرملاو لجرلا لهج ناف هل تلق . ةصلاخ مهتداهش

 بهاذم يف ليق اميف ادبا هيلع دسفتاهنا يعم لاق ؟ هيلع مرحت له
 كلذ ىلع ءعىطولا حص اذإ كلذ يف دحلا مهيف سيلأ هل تلق انباحصأ

 اولهج اذإ دهشلاب دحلا امهنع أردي دق هنا ىعم لاق . ةأرملاو جوزلا ينعا

 امات اجيوزت هارت له نيدبع ةداهش ىلع اهجوزت نا كلذكو تلق . كلذ

 يف هنا يعمق لاق . امهديس يأر ريغب ناك اذإ لخدي مل وأ جوزلا لخد

 نم نأ يعمو لخدي مل وأ اهب لخد دساف جيوزتلا نا انباحصأ لوق رثكأ
 زاجا دقو جيوزتلا تبث نيملسم اوناك اذإ ديبعلا ةداهش ةزاجا ىلا بهذي
 ديسلا يأرب ناك ولو كلذكو هل تلق . ملعلا لهأ ضعب نع ليق اميف كلذ

 ىري ال نم لوق يف كلذ عقيو يدنع ةلعلا امف تلق . معن لاق ءاوس هلك

 . (مكنم لدع يوذ اودهشأو) : ىلاعت هللا لاقو . ةزئاج ديبعلا ةداهش

 . لودع ريغ اوناك اذإ رارقالا لهأ ةداهشب جيوزتلا نوملسملا زاجأ دقو

 امنإو لقتنت كالمأو لاومأ مهنا لجأ نم مهتداهشزوجي ال هنا يعمف لاق
 داهشالا نم ائيش نوكلمي ال كيلامملا نال رارحألل اذه يف ةبطاخملا تناك

 دقو . نيملسملا نم رارحألا نم وه امنإ مكنم لدع يوذ اودهشاو لاقف

 ال اولاقف . (عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف) لاق

 قالطالا ىلع تسيل ةبطاخملا نا حصف هديس نذاب الإ دبعلا جيوزت زوجي

 ناك نا تيأرأ هل تلق . نيملسملا نم رارحألل صوصخلا ىلع يه امنإو

 امهتلاكوو . امهجيوزت زوجي ةلبقلا لهأ نم نييبص ةداهشب عقو جيوزتلا

۔ ٢١٦۔.



 لخدي مل وأ جوزلا لخد اتباث احاكن هارت له اهمادق اهجوزتف جيوزتلا يف
 . رارقالا لهأ نم نيفلاب انوكي نأ الإ زوجي ال ليق دق هنا يعمف لاق

 ملو جيوزتلا يف امهتلاكوو . امهجيوزت زاج اذإ كدنع قرفلا امف هل تلق

 نا يعم لاق . اتباث امهجيوزت ىري نم لوق يف جوزتلا ىلع مهتداهش زبحت

 نم اوزاجأ دقو امهرمأ نم ةحلصملا عقوم عقو امهل ناك اذإ جيوزتلا

 وأ ءايصوألا وأ مهل نيبستحملا نم مهحلاصب عقو ام نايبصلا رومأ
 عقوم عقيف ءاسنلا نم هجيوزت دري مل يبصلا جيوزت امأو . ءايلوألا

 ىلع دقع امنإو هل ال ةارملل وه امنإ قحلا نال ةارملا لعف نم يدنع ةلاكولا

 هلام عيب يف ايبص لجر لكو ول مهلوق يف هنا يعمو . هسفن ىلع ال هريغ
 يف يدنع كلذكو . هيلع تبث كلذ لعفف زوجي امف هفالتا نم ءيش وأ

 نودبعتملا بطوخ امناف ةداهشلا امأو . هتبثي نم بهذم ىلع جيوزتلا اذه
 مه مهو (مكنم لدع وذ اودهشأو) : لاق . نيغلابلا نم ضئارفلاب

 لخد ناف هل تلق مهلاح نم جرخ نمف . مهريغ ال دوهشلا مهو نودهاشلا

 ريغ ىلع اهجوزت اذإ يل لاق . هيلع مرحتا نايبصلا ةداهش ىلع اهب
 . هبهذم ىلع هيلع اهمرحي هنأكف . هيلع مرحت سيلأ ةداهش

 هب ربخأو جرخ مث دوهش ريغب اهيلو اهجوز ة أرما نعو : ةلئسم

 . ةداهشلاب الإ زوجي جيوزتلا ملعأ ال : هريغ لاق ۔ زئاج لاق هب نلعأو

 ل اقو لجر ىل ا لجر ء اج اذ ا ديمحل دبع نب دمحم ل اقو : ةلئسم

 رخآلا ىلإ بهذ مث لجرلا اذه نم يتخأ وأ يتنبا تجوز دق ينا دهشا

۔ ٣٦۔



 اذإ زئاج هنا لجرلا اذه نم يتخأ وأ يتنبا تجوز دق ينأ دهشا هل لاقف

 دهشي ىتح هتأرما أطي الو نيقرفتم اناك ناو حاكنلا ىلع نالجر دهش

 . نيلجر

 نمف ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 مث تام دهاشلا كلذ نا مث سلجم يف دحاو دهاش عم امهجيوزت يلي

 مات اذه لاق . جيوزتلا اذه نوكي ام لوألا توم دعب رخآ دهاش عم اهجوز

 . تبثي الف مكحلا يف امأو . هللا نيبو مهنيب اميف

 نأ ديرأ لوقيف سولج نحنو انيتأي لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 مأ ةداهشلل سلجأ اهجيوزتب ينلكو اهابا نال نالف هنبا.لجرلا اذه جوزأ
 : هريغ نمو . مامإلا عم وأ كعم ىتح ال لاق . كلذ يعم حصي ىتح

 ىلإ بولقلا ةنينأمطلو ةقث ةلعل ناك اذإ هنا ديعس يبأ نع لاق نم لاقو

 يف مكحلا يف امأو ةنانئمطالا مكح يف هللا ءاش نا زئاج كلذ ناف كلذ

 نع تظفح اذكه . بوبحم نب دمحم لثم ناك ولو زوجي الف ءاضقلا
 ١ ذيعس ىب .

 له . ليللا يف نيدهاش مادق الجر جوز لجر يف لوقت ام : ةلئسم
 روكذملا قادصلا ىلع ةداهشلا امأو . لالح هنا يدنع لاق . جيوزتلا زوجي

 الإ اعطق مكح يف هيلع دوهشلا دهشي نا يدنع حصي الف جيوزتلا دنع

 . ربجلا ىنعم ىلع

 نيدهاش اناكو امهالك وأ ىمعأ نيدهاشلا دحأ ناك اذاو : ةلئسم

۔ ٦٤



 اهقادص اهلو دساف جيوزتلا نا ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف جيوزتلا ىلع

 . مات جيوزتلا نا بوبحم نب دمحم نعو . امهنيب قرفيو اهب زاج ناك نا

 اذهيو . قادصلا جوزلا ركنا اذإ هيلع امهتداهش زوجي الف قادصلا امأو

 . جوزتلا يف كل تفصو ام ىلع درلا يف لوقلا كلذكو ذخأت لوقلا

 ةداهشب جوزت نم نا : ءابضلا باتك يفو فنصملا لاقو : ةلئسم

 قرف يطو ناف تبثي ال حاكنلاف ادهشيو اغلبي ىتح لخدي مل مث نييبص

۔ . ٦٥



 عساتلا بانلا

 دوهش ريغب جيوزتلاو جيوزتلا ىلع دوهشلا يف

 جوزلا . ةعبر أ نم جيوزتلا يف دبال ليقو . رفعج نبا عماج نمو

 مل ناو نادهاشلاو . جوزمل ا ةثالث نم لقأ نوكي الو نيدهاشلاو جوزتمل و

 ةالصلا لهأ نم ناتأرماو لجر وأ نارح ناملسم نالجر نادهاش نكي
 بحاو زئاج كلذف هسفنل دهشاو يلولا وه جوزملا ناك ناف . دساف حاكنلاف

 ليقو . ح اكنلا ةرهشو دوهشل ةرثك بحتسيو هجوزي نم لكوت ن | انيل ١

 . فدلا برض حافسلاو حاكنلا نبب ام قرف

 اعيمج نيدهاشلا يلولا دهشي مل اذإ حاكنلا يف فلتخاو : ةلئسم

 سلج مث سلجم يف دحاو عم جيوزتلاب دهشاو دحاو سلجم يف حاكنلاب

 حاكنلا لاق نم لاق . يناثلا دهاشلا عم جيوزتلا دهشاف رخا سلجم يف

 لبق نيدهاشلا دهشأ يلولا ناك ناو . زوجي ال هنا لاق نم لاقو . دساف

 ةأرملا ىضر نم دبالو هضقن الو هداسف ىلع مدقأ مل اذه ىلع زاج مث اوجلا

 . كلذ اهل ناك جيوزتلا دعب تركنأ مث كلذ لبق نم تيضر ولو جيوزتلا دعب

 هب ربخ ا جرخ مث دوهش ريغب اهيلو اهجوز ة أرم ا نعو : ةلئسم

 الإ زوجي جيوزتلا ملعأ ال هريغ لاقو . ملعأ هللاو زئاج لاق هنلعأو
 عم اهجيوزت يلي نمم ةأرما جوز لجر نع هتلأسو : هريغ لاق . ةداهشلاب
 رخآ دهاش عم اهجوز مث تام دهاشلا كلذ نا مث . سلجم يف دحاو دهاش

۔ ٦٦۔



 اميف مات جيوزت اذه لاق . جيوزتلا اذه نوكي امف لوألا دهاشلا توم دعب

 . تبثب الف مكحلا يف امأو هللا نييو مهنيب

 نا زوجي له هسفن جوزي نا ليكولل زاج اذإف هل تلق : ةلئسم

 جيوزتل ا ىلع نب له اشل ا دحا نوكيو . هلكو ي ذل ١ يلول أ م ١ دق هسقن جوزي

 ىلع هتداهش زوجت نمم يلولا ناك اذإ هللا ءاش نا زئاج كلذ نا يدنع لاق

 . جيوزتلا

 هتكتالمو ىلاعت هللا ةداهش ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 اهقادص اهلو تبثي ال مارح حاكن وهف دابعلا نم ادحأ كلذب دهشي ملو
 دلولاو اهئاسن قادنصو اهتاقدص نم طسو قادص اهب لخد ناك نا هيلع

 . هيلع قادص الف اهل زوجي ال كلذ نا يه تملع ناف . هدلو

 لح او دهاش و أ نييم ذ و أ نيبيبص ةد 7 ة ًأرم ا جوزت نمو : ةلئسم

 . ءالؤه ةداهشب جيوزتلا زوجي الو هيلع دسفت اهنا يعمف . اهيطوو

 لهأ نم نيتقث ريغ وأ نيتقث نيدبع دنع ةأرما جوز لخد : ةلئسم
 نا ليقو . تبثي ال هنا لوقلا رثكأ يفف . جيوزتلا تبثي له تلق . ةلبقلا
 . ةزئاج ديبعلا ةداهش

 ناك اذإ هبسن فرعي ال لجر جيوزت ىلع ةداهشلا امأو : ةلئسم

 رضاحلا صخشلا ىلع دهشي امنإو سأب الو هركي امم يدنع اذه سيلف ارضاح

 هنا دهشي الو . قادصلا كلذب جيوزتلا اذه لوبق نم هسفن ىلع بجوأ امب

۔ . ٦٧



 ةنيبلاب كلذ حصي نأ الإ هريغ ىمس وأ هسفن ىمس امك نالف نب نالف وه

 ةحصب ةبجوملا يناعملاو ةيدؤملا رابخالا يطاوت نم كلذ هبشي ام وأ ةلداعلا

 بحأف هيلع ةداهشلا تناك اذإ جيوزتلا ىلع ةداهشلا امأو . هدنع هملع

 اوجري وأ كلذ هل حصي ىنعم ةداهشلا يضم نع هسفن لزعي نأ بحأ نم

 يف هل ناك وأ هفاخي ىنعم نم هيلع دلوتي اميف جورخلل ةمالسلا هيف
 نأ هل يغبني ليق دق هنأ يعمف . ةداهشلا كلت نع ىنعم هسفن ةلزع
 هنودمتعي هلعل هنال اهلمحي الو ةداهشلا نع هسفن لزعي هنا كلذب مهربخي

 . يناعملا نم ىنعمل ةداهشلا نم جورخلا دقتعاو كلذ لعفي مل ناف كلذ يف

 ملو هيلإ نولصاولا مه اوناكو جيوزتلا اذهب موقي نم ةرضحلا يف ناكو

 .هيلإ هوعدي نأ نم برقأ ليق اميف يدنع لضفلا اذهف هل نوعاملا اونوكي
 رضح اذإ لاح ىلعو . مهل هنامتك يف هيلع قيضأ ناك ايعدم ناك اذإو

 ىلع كلذ هعسي نأ وجرأف رمألا رهاظ يف دوهشلا نم هب موقي نم جيوزتلا
 الإ ريخلا نم ءيش نع هسفن لزعي نا يغبني الو . ليق هنا يعم ام يناعم

 ىلع فاخي وأ . ةمالسلا بلط نم هنم لضفأ وأ هلثم هنأ وجري ىنعمل

 زوجت ال ةداهشلاو جيوزتلا ىنعم ناك اذإ امأو . كلذ يف لوخدلا نم هسفن

 رسلا يف هلازتعاو هكرت لك ىلعو لاقم هيف سيلف قافتالا ىنعم يف
 اذه ىلع ناكو مهملعي مل نإو َئلإ بحأ ناك مهملعا ناو . ةينالعلاو

 اقح ناك نا هل نيرضاحلا ةحص لامتحا نم هركذ ىضم دق يذلا ليبسلا

 هعسي نأ اوجراف هوفرع دق مهملعأ ام لهج دق يذلا اذه نع باغ اميف

 هنا لثم زوجي ال جيوزتلا اذه ناك نا اماو . اضيأ لصفلا اذه يف كلذ

۔ ٦٨



 ال هجو نم و ا هدع يف حاكن و أ هحاكن زوجي ال نم حاكن لثم مرحم

 هيف نيلخادلا ىلع راكنالاو هنم لازتعالا ةضيرفقلاف هباوص لمتحي

 . رييغتلاو راكنالا نم كلذ نكمأ امب هيلع نيدهاشلاو

 حاكن لك لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو : ةلئسم

 جوزملا وه بطاخلاف . نادهاشو يلوو بطاخ حافس وهف ةعبرأ هرضحي مل

 زئاج حاكنلاو هباجيإو هعاقيإ عيش لك ةدقعو . جيوزتلا حاكنلا ةدقعو

 جوزملاو جوزلا . ةعبر أ نم جيوزتلا يف دبال ليقو نبت رماو لجر ةداهشب

 نكي مل ناف نادهاشلاو جوزملا ةثالث نم لقأ نوكي الو . نادهاشلاو

 . دساف حاكنلاف ناتأرماو لجر وأ ناملسم نارح نالجر

 يف اعيمج نادهاشلا دهشي مل اذإ حاكنلا يف فلتخاو : ةلئسم

 دهشاو سلجم يف دحاو عم جيوزتلاب دهشاو دحاو سلجم يف حاكنلا

 ناك نا زوجي هنا ليقو دساف حاكنلا ضعب لاقف رخآ سلجم يف ينانلا

 هداسف ىلع مدقا مل اذه ىلع زاج مث زاوجلا لبق نيدهاشلا دهشا يلولا

 . هضقن الو

 دهشأ مث ادحاو ادهاش كلذ ىلع دهشاو هتنبا جوز نمو : ةلئسم

 دهشي ىتح ةارملاب جوزلا لخدي ال هنا ىلع زئاجف رخآ ادهاش كلذ دعب

 ابأ نا ليقو . زئاجف رخآ دغ دهشاو دحاو مويلا يف دهشا ناو ينانلا

 دهاشلا تام ولو زئاج هنا تدجوو . بوبحم هزاجاو كلذ لعف ةرفص

 . يناثلا عم اهجوز مث لوألا

۔ ٦٩ ۔



 كلذ روجي الف اهيلو امهدح أ نيلجر ةد اهشب جوزت نمو : ةلئسم

 . حكني حوكنمو حك انو نيدهاشو يلوب الإ

 ل اق هتوح أو هنب ا ال ١ دهشي ملو هتنب جوز لجر نعو : ةلئسم

 . نلعي نأ يلإ بحاو زئاج جيوزتلا

 سئب لاق . ابيرغ الجرو هنبا دهشاو هتنبا جوز لجر نعو : ةلئسم

 . كلذ ملعيلو امهحاكن ىضمو عنص ام

 حاكنلا دقعنيو دمحم وبأ لاق . يراوحلا نب لضفلا : ةلئسم

 ال فلقلاو روزلا دهاشو ةالصلا لهأ ةقسفو يمعلا ةداهشب ةعجرلا تبثيو

 ام روزلا دهاشو ةالصلا لهأ ةقسفب دقعنيو يمعلاب الو مهب حاكنلا دقعني

 الو كيلامملا الو نيناجملا الو نايبصلا ةداهشب كلذ تبثي الو اوركانتي مل

 بلطب مهتداهش زوجت لاحب !اوريصي ىتح ةدقعلا خسفت مل ناف كرشلا لها
 . اضيا ةدقعلا

 اوملع دقو نيدودحم ةداهشب جوزت نم هللادبع وبأ لاقو : ةلئسم

 مل وأ جوزل ١ لخ د دقو . جوزت نأ لعب وأ جيوزتل | لبق نم ن ادودحم امهنا

 . نيملسملا مكاح ىلإ اومكاحت ولو نيدودحملا ةداهشب ضقتني ال هنأ لخدي

 جوزف لجرب هتنبا جوزي ن ] الجر لكو لجر نع هتل 7 : ةلئسم

 . ال مأ جيوزتلا اذه زوجيأ جيوزتلا ىلع رخآ لجرو بألا دهشو ليكولا
۔ نا لاقو . ههركو كلذ يف ددش نسحلا نب دمحم نا ديعس نب دمحم لاق



 نب يراوحلا نا لاق رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع نا لاقو هزاجأ اضعب
 وبأ بجعتف . امهنيب قرفي هنا ةيواعم يبأ نع دجو هنا هربخأ نامثع

 . كلذ نم دمحم وبأو نسحلا

 مهدحأ اهجوزف ءايلوأ ةثالث اهل ةأرما نع ديعس وبأ : ةلئسم

 اذه زوجي له جيوزتلا كلذ ىلع نيدهاش نارخآلااهايلو ناكو لجرب

 امهدحا لكوف نايلو اهل ناك ناف تلق . زئاج اذه نا يعم لاق . جيوزتلا

 له . جيوزتلا ىلع نيدهاش نييلولا ينع أ امه اناكو هسفن جوزف جوزلا

 اضعبو . هيف ددشي اضعبو . اذه زيجي اضعب نا يعم لاق . كلذ زوجي

 ىلإ كلذ ًاجلاو نيدهاشلا دحأ ناك امنإو ةعبرأ هيف متي مل اذه نأل هدسفي

 يلو ةعبرألاو . حافس وهف ةعبرأ هرضحي مل حاكن لك ليقو . هريغ
 جوز مث جوزل ا اهيلو لكو ناف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع جوزو ن ادهاشو

 يعم لاق . لوألا لثم نوكي له . يلولا ريغ نيدهاش مادق هسفن جوزلا
 هسفن جوزف هسفن جوزي نا هل لعجو اهجيوزت يف اهيلو هلكو اذإ هنا

 ناك اذإ ةيهارك هيف ملعأ الو زئاج حاكن اذهف يلولا ريغ نيدهاش ةرضحب
 ناو ىنعملا يف ةعبرأ هرضح دق جيوزت اذه نأل هسفن جوزي ن أ هل لعج دق

 نادهاشو يلوو جوز جوزلا نأل ىنعملا يف ةعبرأ مهف ددعلا يف ةثالث اوناك

 ملو اهجيوزت يف هلكو اهيلو ناك نا اماو لاق . هلوق ىنعم ىلع هدنع

 يلولا ريغ نيدهاش ةرضحب اهب هسفن وه جوزف هسفن جوزي نا هل لعجي
 ناف هل تلق . ليق هنا يعم اميف هزيجي اضعب كلذ هركي اضعب نأ يعمف

 . اهلبق يتلا لثم هذهب نوكي له ءاش نم جوزي نأ هل لعجو يلولا هلكو

۔ . ٧١



 ال هنا هسفن الإ ءاش نم جوزي نأ هل نوكي نأ لوقلا ضعب يف هنا يعم لاق

 جوزي نا هل زوجي هنا لوقلا ضعب يفو . هرم أب ال إ هسفن جوزي نا هل زوجي

 لوقلا ضعب يفو . سانلا نم ادحأ وأ هسفن يلولا هيلع ينثتسي الإ هسفن

 نع عنملا قيرط نم الإ مهرمأ ريغب سانلا مرح ىلع همدقتل كلذ هل هركي

 هسفن جوزي ال نأ هيلع طرشو اهجيوزت يف هلكو ناف هل تلق . ةزاجإلا
 نا ملعأ ال لاق . ال مأ فالتخالا يف زوجي له . اهئاضرب اهب هسفن جوزف

 نأ دعب كلذ عنمي وأىلوملا همتي نأ الإ افالتخا اذه يف ملعا الو زوجي كلذ

 . هيلع ةجحلا دعبو همزل

۔ ٢٧۔



 اهديب اهقالط نأ طرش ىلع جيوزتلا يف

 حضوم يضف اهنكس ناو اهيلع جوزتي اللو

 اذإ اهطرش اهل لاقف اهديب اهقالط نا ىلع ةأرما جوزت لجر نعو
 . اهقح نم كلذ لعج

 ثيح لزنت نا هيلع تطرشو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 اهيلع اهجوزت ةأرما لك نا اهل طرش ناو . ءيش ال اهطرش لاق تءاش
 نأ الإ اهل همزلي ال كلذ لاق . اهديب اهيلع اهجوزت يتلا ةأرملا كلت رمأف

 لاق . كلذ همزلي ال هللادبع وبأ لاقو . حاكنلا ةدقع دنع اهديب هلعجي
 ال ليقو . كلذ زاج حاكنلا ةدقع دعب اهل كلذ لعج نا ليق دقو : هريغ

 . اهدي يف اهقالط لعج يتلا جوزتي نا دعب اهل هلعجي ىتح كلذ زوجي

 . حاكن لبق قالط الو كلذ موي اهقالط كلمي ال هنأل

 نم نا حاكنلا ةدقع دنع هيلع طرش نمو ءءايضلا نم : ةلئسم

 هللاو همزلي اذه ىرأ الف ةقدصملا يهف اهقالط هيلع تعدا اذإ نا اهقح

 الف ةقدصم وأ ةقداص يهف قالطلا تعدا ىتم اهنا تطرش نا . ملعأ

 . تقلط تقدص دقف لاق ناو . قلطت

 نا حاكنلا دقع دنع يلولا طرتشاو ةأرما جوزت لجر : ةلئسم

۔ ٣٧۔



 قالطلا ناف يلولا قلط مث طرشلا كلذ ىلع جوزلا لبقو هدي يف اهقالط
 قادصلا فصنف لخدي مل ناو اهب لخد نإ امات قادصلا جوزلا ىلعو . عقي

 . قالطلا عقو يلولا قلطي ملو جوزلا قلط ناو

 . اهديب اهقالط نا حاكنلا ةدقع دنع ةأرملا تطرتشا ناف : ةلئسم

 . زئاج وهو اهل كلذف اهسفن تقلط مث هللا ءاش ام هدنع تثكمف

 قادص الف هلبق تتام نا ةأرملا ىلع جوزلا طرتشا ناو : ةلئسم

 الو اهتوم دعب اهتثرولو اهل قادصلا همزلي هناف طرشلا اذه ىرأ الف اهل
 اهل هيلع قادص الف اهلبق تام وه نا اهيلع طرش ناو . طرشلا اذه تبثي

 قادصلا يف اهل ليبس الو اهقادص نم يربيو نام اذإ اهمزلي كلذ ناف

 ام الإ هيلع اهل سيلو اهلبق تام نا لاق نا كلذكو . هلام يف هتثرو ىلع

 . هريغ نمو . هلام يف تدجو

 ةأرما بطخ لجر نع تلأس يراوحلا يبأ باوج نم : ةلئسم

 تئش ىتم كقرافا نا ىلع هسفن ىلع طرشف . اهل ايواه ناكو هنم تبأف

 ىلع هتجوزتف كقح نم يربت وأ كسفن كل يربأ لاق وأ كقادص كيطعاو

 . لطاب طرشلاو مات جيوزتلاف تفصو ام يلعف . طرشلا كلذ

 اهلف بيث يه اذإف اركب اهنا ىلع ةأرما جوزت نمو : ةلئسم
 قادص همزليف ركب اهنا هل تطرتشا يتلا يه نوكت نا الإ امات اهقادص

 اهنا رقت مل ام اهعم ماقملا هعسيو ةدايزلا هنع طحتو تابيثلا نم اهلثم

 يف لوقلاف . هل تطرش تناك ولو اهيلع ىعدا امب يه رقت مل اذإف تنز

۔ ٧٤



 جوزلا تام ناف اهل قادص الف انزلاب ترقا ناو نيميلا اهيلعو اهلوق كلذ

 ريغ اهناو ركب اهنأب هل تطرتشاو اركب اهنأب ترقا ناف اهب لخدي نا لبق
 ركبلا قادص نم تضقتنا تلكنف كلذ ىلع نيميلا ىلإ تيعدو ركي

 ةأرملا تناك ناف . اهجوز نم ثاريملا اهلو اهلثم بيث قادص ىلإ تدرو

 هيلعو مت دقو حاكنلا ضقني ال طرشلاف ركب اهنا اهسفن ىلع تطرش

 ىلإ عجرت لوق يلعف . بيثلا نم رثكأ ركبلا قادص نوكي نأ الإ قادصلا
 مزال هلف ءاوس هلك ناك ناو ركبلاو بيثلا نيب ام هنع طحنيو بيث قادص

 ركب ريغ اهدجوف ركب اهنا دحأ هل هطرش كلذ ناك ناو . اهقادص عيمج

 اهلهأ نامضو طرش نم ىلع هل عيش سيلو تباث جيوزتلاو . مزال قادصلاف
 رثالا يف دجويو . هركذ مدقت ام ىلع تنمض اذإ كلذ امنإ ائيش هعفني ال

 اهدجوف ركب اهنا جوزلل طرشو اهجوزف ميأ اهنا ملع اذإ ةأرملا يلو نا
 تلتعا ناو . ركبلاو ميألا نيب ام قادصلا لضف يلولا ىلع اهنا جوزلا

 نم للعلا ضعبب وأ هيلع تدعق ءيشب امأو اهديب امأ اهتباصا ةلعب ةأرملا

 قدصتو مهتت ال نمم تناك اذإ ليقو . هي هيلع مرحت الف لاجرلا ةلع ريغ

 الف هجرفب وأ هديب اهباصأ الجر نا تلاق ناو . ءاسنلا بيصي امم كلذو

 اهلأسي نا هيلع سيل يراوحلا وبا لاق . اهكاسما هل لحي الو اهل قادص
 هللاو .. ذخأن اذهو اهب نظلا نسحيو كلذ هعسو اهعم ميقي نأ دارأ ناف

 . ملعأ

۔ ٧٥



 رشع يداحلا بابلا

 اهل ةيطع ىلع ةأرملا جيوزت يف

 اهاح وزل يم اينيطع وأ امهدلاو

 ام نيح نم ريبزلل اتنب جوزت ةعتلب نب بطاح نا انل ركذ : لاقو

 . تدلو

 عجر مث اهدل او نم هتجوزل ةيطع ىلع ٥ ةأرم | جوزت نمو : ةلئسم

 ىلع تدر يتلا يه ةجوزلا تناك ن او ةعجر هل سيلف هتيطع نع دلاولا

 يف اهيلع ناصقن الو ةجح كلذ يف جوزلل سيلو زئاج كلذف دلولا

 . اهتادص

 نأ ىلع مهرد فلأ ىلع ةأرما جوزت لجر يف . رثألا نمو : ةلئسم
 زئاج اهطرشو . لطاب اهيلع هطرش نا لوقلا ضعب يفف رانيد ةئام هيطعت
 رانيد ةئاملا ةميق ناك نا لاق نم لاقو . لطاب ءاسنلا ىلع لجرلا طرش نأل

 . مهارد ةعبرأ وهو تاقدصلا لقأ هيلع اهلف . ءاوسو مهرد فلأ نم رثكأ

 . اهلثم قادص هيلع اهلف مهرد فلأ نم رثكأ رانيد ةئاملا ةميق ناك ناو
 . نوكي اذه ىلعف

 لجر ىلإ عفدت ةأرما يف ليقو . رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 اهجوزتيل هتطعأ تناك ناو سأب الف هل اهتبهو اذإف اهب اهجوزتي مهارد

۔ ٧٦ ۔



 نم ءيشب اهجوزتي ملو . اهلام ىلع اهب اهجوزتف اهايإ وه هطعت ملو اهب

 قادصك قادصلا اهلف اهب زاج ناف قادص ريغب ةارما جوزتي نمك وهف هدنع
 . اهئاسن تاقدص اهتاقدص نم طسو

 تملس ة ًأرم او . دمح أ نب نسحل بسح يلع يب أ نع : ةلئسم

 اهلام ىلع اهجوزت اذإ لاقف هيلع اهجوزتيل اهلام نم ائيش لجر ىلإ

 اهجوزتي مل هنأكف اهلام ىلع اهجوزت اذإ لاقف هيلع اهجوزتي مل هنأكف
 . اهلثم قادص اهلو . ءيش ىلع

 تلعج وأ اهجوزتي نأ ىلع اهلام الجر تطعا ةأرما : ةلئسم

 هل سيل لاق كلذ ىلع اهجوزتف اهجوزتي نأ ىلع مهرد فلأ اهسفن ىلع

 . كلذ اهمزلي الو هيف تعجر اذإ تنمض امم ءعيش

 بهذا تلاقو مهرد فلأ الجر تطع أ ة ارم أ نعو : ةلئسم

 فلألا هيطعت نأ الإ كلذ زوجي ال لاقف لعفف يلهأ نم اهب ينكلماف
 . اهيف طرش ال ةيطع

 ىلع ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 اهلام تلازأ جوزلا ىلإ تراص املف اريثك الام اهل نا ىلع ريثك قادص

 ىلإ درت لاق . ريثك قادص ىلع اهذخأ ناكو جوزلا لجأل اهسفن نع

 تجوزت يذلا اهقادص اهل لاقف زقف اهل ثدح ناف هل تلق . لثملا قادص

 . هيلع

۔ . ٧٧



 دارأ لجر نعو . هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج نم : ةلئسم
 وأ هضعب وأ هلك مكلام اهوطعت ىتح اهجوزتأ ال لاقف ةأرما جوزتي نأ

 اهجوزت كلذ ىلعو حاكنلا ةدقع عم ةيطعلا تناكو اولعفف ةمولعم اضرأ
 ةثرو هلو هيلع نيد ال وأ نيد هيلعو اهدلاو تام ىتح ةأرملا ضبقت مل مث

 الو عجري مل وأ ةيطعلا يف عجر بألا ناك دقو . يه تتام وأ اهاوس

 ىلعو حاكنلاو دقع طرشلا اذه ىلع ناك اذإ لوقأ ينإف . ةأرملا تضبق

 مل وأ اهتضبق ةيراجلل ةتباث ةيطعلا ىرأ يناف . لجرلا اهب جوزت كلذ
 وبأ . اهيبأ ىلع درت نأ الإ ةثرولا نودو ءامرغلا نود اهل يهو . اهضبقت
 بجوي هفالخ يف نأل نسح لوق وهو اذه زوجي ليق دق هنأ يعم ديعس
 ةيطعلاك اذه ىلع ةيطعلا نا لوقلا ضعب يف نا بسحاو . رذعلا ىنعم

 اهتيطع تبثي نم ىلع اهتيطع تتبث ةأرملا تزاج ناف طرش ريغ ىلع
 نم هجوب تضقتناو ةيطعلا يف اوعجر ناو . هطورش ىلع جوزلا مثو هيلع

 قوف اهداز ناك ناف طرشلا تبثي مل ىنعم ىلع جيوزتلا عقو دقف هوجولا

 ىلإ تعجر ةيطعلا لجأ نم اهب افورعم ناك يذلا اهقادص وأ اهلثم قادص
 وأ اهلثم قادص قادصلا ناك ناو افورعم ناك يذلا اهقادصو اهلثم قادص

 . هيلع وه ام ىلع تبث هنود

 نم كل هذه اهل ليقف ةيده هتبيطخ ىلإ لجر ىدهأ اذإو : ةلئسم

 دنع نم ةيده هذه اهل ليق اذإ اماو . اضر كلذ ناك اهتلبقف كبيطخ نالف

 . ىضر كلذ نكي ملف نالف كتبيطخ
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 مهرد فل أ اذك ىعو ينجوزت لجرل تلاق ة ًأرم ا نعو : ةلئسم

 اذإ اهسفن ىلع ال تلعج ام اهيلع نا لوقأ لاق . تعجر مث اهجوزتف
 طرش تبثي ال لاق نم لاقو اذه ليق دق هريغ لاق . قادصب اهجوزت
 . هبشأ لوألاو حاكنلا ىلع ةأرملا ىلع لجرلا

 حاكنلا يف زوجت ال ةثالث لاق هن أ يلع نب ىسوم نعو : ةلئسم

 اهنع لزعي وأ هلام يف اهل ثاريم ال نا اهيلع طرشو ةأرما جوزت لجر
 قح اذه نا قادصلا ىطولا يف اهيلع هطرش يدنع كلذك رظانلا لاق)

 لبق هللا طرشف هيلع ةقفن ال وأ عامجلا دنع (امهنيب اهل هللا هبجوأ

 . هطرش

 اهلبق وأ حاكنلا ةدقع دنع هتجوز ىلع جوزلا طرش اذإو : ةلئسم

 اهسفن اهملستب اهل نوكيو لطاب طرشلاف ةوسك الو هيلع اهل ةقفن ال نا
 كلذ نم هل اهءاربإف كلذ بجوي حاكنلا دقع نأل ةقفنلاو ةوسكلا هيلإ

 امنإو اهيلع تبثي ال اهب لوخدلا لبق هقحتسي هخسن هبجوتسي مل قح وهو

 هتعفش ىرش زاج اذإ عيفشلا كلذكو . اهل بجو دق امم هايإ اهتارب اهمزلي
 اهقحتسا اذإ اهبلط هلو هتزاجإ هيلع تبثي ال عيبلا ناف اهقاقحتسا لبق

 نا كلذكو . ملعا هللاو يرجي اذكه همكحو هانعم اذه امو عيبلا دعب

 يطولا دارأ نمو . لطاب رشلاف أطي ال نا هبحاص ىلع امهدحأ طرش

 هناكلميي امهناو هبجوي حاكنلا دقع نال هل ناك امهنم دارأ نمو . امهنم
 لزعي نا اهيلع طرش نا كلذكو . دقعلاب كلمي ام ليبس هليبسو ةدقعلاب

۔ . ٧٩



 ةأرملا هتبلاطف أطي ال نأ طرتشا ناو . ملعا هللاو هيلع تطرش وأ اهنع

 هعفني الو . فورعملاب اهرشاعيو اهأطي نا كلذ همزليو كلذ اهلف ءىطولاب

 ىتح أطي نا همزليو عامجلا ىلع ردقي ال هنا اهيلع تطرتشا ولو هطرش
 . كلذ ىلع ردقي ال هنا هنم ملعي

 الأ اهيتأي ال نا اهيلع طرشو ةكم نم ةأرما جوزت نمو : ةلئسم
 اهيلع زوجي نأ قيلخ هذه يف ىسوم لاق . نامع لهأ نم وهو مسوملا مايا
 . ملعأ هللاو

۔ .. ٨



 رشع ىناثلا بابلا

 ىضر ىلع ةأرما جوزت نميف

 جيوزتلاب ةأرملا ىضر ينفو دحأ

 حكانملا دلجيو عامتجا الو قارفلاو . زوجي ال يبنجألا جيوزتو لاق
 ىلع ةأرما جوز نميف نوملسملا فلتخا امنإو لاق . دوهشلاو حوكنملاو
 مت جوزلا اهب لخدي نا لبق اهيلو متأ نا لاق نم لاقف . اهيلو ىضر
 متأ نا لاق نم لاقو . امهنيب قرف اهب لخد ىتح متي مل ناو جيوزتلا
 . مات وهف لخد ام دعب وأ اهي'لخدي نا لبق يلولا

 ادب مث تركنا اهغلب املف اهاضر ىلع هتخأ حكنأ لجر : ةلئسم

 رضحي مل ناو ادوهش اودهشأ ىضرو تيضر نا لاق تيضر مايأ دعب اهل

 . حاكنلا ديدجت بحأ هللادبع وبأ لاق ى ىضر دق يلولا ناف يلولا

 كلذ غلب املف دوهشلا ةداهشب هتنبأ وأ هتخأ جوز لجر : ةلئسم

 اهيأرب الإ حاكن سيل لاق . اهحاكن زوجيأ كلذ تهركو تركنأ ةأرملا

 . حاكنلا ددجي نأ سأب الف تركنأ امدعب تيضر ناف

 سيل لاق كلذ تهرك اهغلب املف الجر هتنبا حكنا لجر : ةلئسم

 . امهنيب قالط الو هرك اهيلع

 ىلع ةأرما جوز يبنجأ لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلئسم

 هل سيل لاق هركي وأ ىضريف يلولا ملعي نا لبق جوزلا عجرف اهيلو ىضر
 .. كل يلولا متأ اذإ مات حاكنلاو ةعجر

 اهيلو ىضر ىلع ةأرما جوز لجر نع مشاه لئسو : ةلئسم

.٨١۔



 اهجوز يذلا اهجوزف اهرمأ يلوم وه لاخ اهل نكلو اهتيرشع نم جوزملاو
 يلولا مدق مث يلولا ىضر لبق اهب لخد لجرلا نا مث . اهيلو ىضر ىلع
 لوخد دعب نم يلولا ىضر ناف هل لاقف . دساف حاكن هنا ىأرف ضري ملف
 نع رغصألا ةديبع يبأ نع يور ةدعسم نا مشاه لاقف ةأرملا ىلع لجرلا

 عمجا دقو حاكنلا ضقتني مل اهب لخد دقو ىضر اذإ هنا مساقلا نب هللادبع

 ىلع لوقلا اذه هسفن يف الح لضفلا نب رمع تيأرف كلذ ىلع ةدعسم

 لاق تنأ لوقت ام مشاهل ليقف . سيسخ حاكن وهو رمع لاقو . ةدعسم
 لوقو . دساف يلولا نم ىضر ريغ ىع ءيطولا لصأ نأل امهنيب قرفأ انأ
 . انيلإ بحأ مشاه

 .طرتشيو ةأرماب الجر كلمي لجر يف يلع نب ىسوم لاقو : ةلئسم
 . لج ,لا كلذ ىضر ملعي نأ لبق ةأرملا لجرلا رشابف سانلا نم لجر ىضر
 . ةارملا هيلع دسفت لاق

 اهلادب مث تركنا اهغلب املف اهاضر ىلع هتخأ حكن لجر : ةلئسم

 يلولا رضحي مل ناو ادوهش دهشأ يضرو تيضر نا لاق تيضر مايأ دعب

 . حاكنلا ديدجت بحأ هللادبع وبأ لاق " يضر دق يلولا ناب

 بيثلاو . اهتامُص اهاضر ركبلا نا ثيدحلا يف لجر ءاج : ةلئسم
 . ملعت ركبلاو . رمأتست بيثلاو . نيبت ديري اهناسل اهنع برعت

 اورمأتسا : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ليقو : ةلئسم

 . نذأتست ركبلاو رمأتست ىتح حكنت ال بيثلا ناف نهرمأ يف ءاسنلا

 نع برعت بيثلا : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو . اهتوكس اهنذأو

۔ ٢٨۔.



 فيفختلاب برعت هللادبع وبأ لاق . اهسفن يف رمأتست ركبلاو . اهناسل
 تججتحاو مهنع تملكت اذإ موقلا نع تبرع لاقي . ليقثتلاب ارفلا لاقو
 ناك امنإ هللا الإ هلإ ال لوقي الجر لتق يذلا لجرلا يف ثيدحلا هنمو . مهل

 .فيفختلاب برعي وه لاقو ةبيتق نبا هاكحو . هناسل هبلق يف امع برعي

 مالكلا يف بارعإلاو . هنع نيبت يأ . ريمضلا ىلع برعت ناسللا لاقيو

 لوسر تلأس تلاق ةشئاع نع بتكلا ضعب يفو . ةنايإلاو حاصفالا وه

 لاقف . ال مأ رمأتستأ اهلهأ اهحكني ةيراجلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلع لاقف تكستو يحتست اهنا تلقف رمأتست معت مالسلاو ةالصلا هيلع
 . تتكس يه اذإ اهنذأ كلف كلذف مالسلاو ةالصلا

 حكنت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نسحلا : ةلئسم

 ال لوقتف بيثلا امأف . نذأتست ىتح ركبلا حكنت الو رمأتست ىتح بيثلا
 . اهتوكس اهنذأف ركبلا امأو . معن وأ

۔ ٣٨۔



 طرش ىلع جيوزت يف

 هرايخ ىلع وأ هريغ ىضر

 تام هاضر طرتشلملا نا مث اهيلو ىضر ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإو

 نأ الإ جوزلا ىلع ةأرملل ءيش الو خسفنم حاكنلا ناف هاضر ملعي نا لبق
 ناكو ادبأ هيلع تمرح هاضر ملعي نأ لبق اهب لخد ناف . اهب لخد نوكي
 نا اهجوزتي نا هلو . اهل ءيش الف اهب لخد نكي مل ناف اهقادص هيلع

 . تاقيلطت تالث ىلع هعم نوكتو . ديدج رهمو ديدج حاكن ىلع اقفتا

 لبق جوزلا تامف نالف ىضر ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإو : ةلئسم

 يف اهثاريمو اهقادص ةأرملل ناك حاكنلاب نالف ىضرو نالف ىضر ملعي نأ
 اهل ءيش الف جوزلا توم دعب هاضرأ طرتشملا كلذ متي مل ناو كلاهلا لام
 . كلذ نع لسو ملعأ هللاو كلاهلا لام يف

 ىضر ىلع ةأرما كلم لجر يف يلع نب ىسوم لاقو : ةلئسم

 اهيخأ نم ملعي ىضرلا نا لاق اهوخأ ىضري نأ لبق نم اهقلط مث اهيخأ
 اهل بجي مل اهوخأ ضري مل ناو قالطلا عقو مث حاكنلا مت ىضر ناف
 ىضري نا لبق جوزلا تام نإو . احاكن كلذ رت مل خألا تام ناف قادص

 جوزلاتام اذإ عيشب سيل كلذ ناف جوزلا توم دعب خألا ىضر ناف خألا
 . حاكنلا لطب

۔ ٨٤



 هلوأ مايأ ةثالث رايخلا اهلو ةأرما كلم لجر يف لاقو : ةلئسم

 لاب هيف هطرشو . هل رايخ الف جوزلا امأ لاق . ثالثلا لبق امهدحأ تامف

 . ثالث نم رثكأ وأ اثالث رايخلا اهل ناف ةأرملا امأ

 جورخلا دارأ مث اهيلو ىضر ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإو : ةلئسم

 همزل اهقلط ناف . جورخ هل سيلف هاضرو يلولا ملعي نأ لبق نم اهنم
 امهنيب قرفو هيلع تمرح هاضر ملعي نا لبق اهب لخد ناو اهقادص فصن

 . ةلجاعو هلجآ هيلع اهقادص اهلو

 لبقو جوزلا ىضرو اهيلو ىضر ىلع ةأرما جوزت اذإو : ةلئسم
 ملعي ملو هب ىضرأ الو حاكنلا اذهب تخسف دق جوزلا لاق مث جيوزتلا

 هل سيلو رهملا جوزلا ىلعو . تباث جيوزتلاف ، ىضرف ملع مث يلولا ىضر

 ةأرملا تيضرو اهيلو ىضر ىلع ةأرما جوزت الجر نا ول نكلو حاكنلا خسف
 تبثيو كل هلف هب ىضرأ الو حاكنلا اذه تخسف دق جوزلا لاق مث جوزلاو

 . هذه نع لس هيلع

 ىضر ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذا رقصلا نب نازع لاق : ةلئسم

 ناك حاكنلاب نالف ىضر مث نالف ىضر ملعي نا لبق جولا تامو نالف

 دعب هاضر طرشلا متي مل ناو . كلاهلا لام يف اهثاريو اهقادص ةأرملل

 نع لسو . ملعأ هللاو كلاهلا جوزلا لام يف اهل ءيش الف جوزلا توم
 . اذه

۔ . ٨٥



 رهش ىلإ رايخلا هلو هيلع اودقعو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . لطاب طرش اذهف ضقن ءاش ناو ممت ء اش نا

 ىضر ىع ةأرملا لجرلا جوزت اذإ رقصلا نب نازع لاقو : ةلئسم
 خسفنم حاكنلا ناف هاضر ملعي نا لبق نم تام هاضر طرتشلملا نا مث اهيلو

 لبق اهب لخد ناك ناف . اهب لخد نوكي نا الإ جوزلا ىلع ةأرملل ءيشالو
 اهب لخد نكي مل ناو اهقادص هلع ناكو . دبأ هيلع تمرح هاضر ملعي نأ
 ديدج رهمو ديدج حاكنب كلذ ىلع اقفتا نا اهجوزتي نأ هلو اهل ءيش الف
 . تاقيلطت ثالث ىلع هعم نوكتو

 تيضرو هيب أ ىصر ىلع هتخ أ جوز لجر يف اضب أ ل اقو : ةلئسم

 اهلو هيلع تمرح لاق . ىضر هل ملعي ملو بألا تامو جوزلا اهئطوو ةأرملا
 . هلجآو هلجاع اهقادص

 اهيلو ىضر ىلع ة أرما جوزت لجر نع . مشاه لاقو : ةلئسم

 نا فاخأ لاق يلولا ىضر ملعي نأ لبق اهسبالو ةأرملا تيضرف اهاضرو

 ىوقن ال نمم اناف كلذ لبق اهسبال دقو يلولا زاجأ ناف هيلع تدسف نوكت

 . امهنيب قارفلا ىلع

 كلمي ال ةأرماب الجر جوزي ال لجرلا نا العملا نبا لاقو : ةلئسم
 جوزلا تامف اهيلو ىضر ىلع اهب كتجوز دق لاق ناف هل ليق . اهتيالو

 . ملعأ هللاو ائيش كل يردأ ال لاق طخسي وأ ىضريف يلولا ملعي نا لبق

۔ . ٨٦



 يلولا ىضرف اهيلو ىضر ىلع اهسفن تجوز ة أرما نعو : ةلئسم

 . هوزاجأ دق لاق

 نا لبق جوزلا عجرف نالف ىضر ىلع ةأرما جوزت نمو : ةلئسم

 نالف يضر اذا م ات ح اكنلاو ةعجر هل سيلف هركي وا ىضريف انالف غلبي

 هيلع ردقي ملف باغ وأ نالف تام نإو ، ىضرف انالف غلب اذإ ةخسن يفو

 . همامتإ ىلع مدقتي الو فيعض حاكن اذهف هاضر ملعم

 ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإو . هللا همحر ةيواعم يبأ نع : ةلئسم

 توم دعب ىضر مث نالف ىضر ملعي نا لبقت جوزلا تام مث نالف ىضر

 دعب نالف ضري مل نإو جوزلا كلذ نم اهثاريمو اهقادص ةأرملل ناك جوزلا
 هريغ لاق . رخآ لوق اهيفو . كلذ نع لسو اهل ءيش الف جوزلا توم
 ىلع كلذو هيلع نالف ىضر تبثي ملو جوزلا تام اذإ رخآلا لوقلاو .معن
 عجري ىتح هيلع تبثي ةي مل جوزلا ةايح يف نالف ىضر اذإ هنا لوقي نم لوق

 جيوزتلاب ىضرلا هيلع تبثت لاق نم لاقو . نالف ىضر دعب ىضرب
 هبشأ ىعم اذهو ةعجر هل سيلو نالف ىضر اذإ طرشلاب

 ام اوكسمأ مث اهدلاو وأ هدلاو ىضر ىلع جوزت نمو : ةلئسم

 رمألاب اونتعي ملو تدلوو اهب لخدف رخآ نم يلولا اهجوز مث هللا ءاش
 رخآلا نم اهقادص ذخأتو امهنيب قرفي هناف لوألا كلملا ركذ مث ائيش لوألا

 ىرن الف ناك ام هومتك وأ هيلع اوسيل اوناك ناو ةلاهج ىلع رمألا ناك نا
 يف مهرمأ ناك نا لوألا اهجوز دنع تناك اهتدع تضقنا اذاف اقادص اهل

 . ةلاهج ىلع رخآلا

۔ . ٨٧



 رشع عبارلا بابلا

 لوبقلاو جيوزنلاب ىض رلا ىف

 . جيوزتلا يف لوقلا تبث نأ دمحأ نب نسحلا هبسحأ يلع يبأ نع

 . قادصلا اذهب جيوزتلا اذه تلبق دق جوزلا لوقي نا لاقف

 يف تلاقف لجر جيوزت اهلابب رطخ اذإ ةأرملا نع هتلأسو : ةلئسم

 اهب جوز هنأ ملعت نأ ريغ نم هب تيضر دقف ينجوت دق نالف ناك نا اهسفن
 دعب اهاضرو اهلاب روطخ ناكو اهب جوزت دق هنا حض مث اهيلإ بلط الو

 تبثي الو كلذ اهل له جيوزتلا تريغ تملعو جيوزتلا حص املف هجيوزت

 بهذ ام ضعب يف هنا بسحا لاق . جيوزتلا ةحص دعب الإ ىضرلا اهيلع

 اهعم كلذ ةحص دعب ىضرلاب الإ اهيلع تبثي ال هنا بهذ نم ضعب هيلإ

 اذه هبشي امو مكاح نم مكح وأ اهيف كشي ال ةرهش وأ لدع يدهاشب

 مث اهاضر دعب تيضرف ناك نمم ربخلا اهغلب اذإ اهنا لاق اضعب نا بسحاو

 يدنع لابلا رطاخف مكحلا يف اذه تبث اذإو . اهيلع تبثي ناك هنا حص

 اهيلع اميف تبث نا اذهو . ملعأ هللاو يبصلا وأ ةقث ريغ يذلا ربخلا لثم

 امأو . ملعأ هللاو يدنع اهيلع مرحيو اهل لحي اميفو اهسفن يف يه
 تيضر ول نا اهيلع مكحلا يف تبثي ام الإ اهيف تبثي بحأ الف ماكحألا
 اهسقن ىع رقت نا الإ مكحلا هب تبثي امب كلذ اهنم حصي ىتحف تعجر مث

 ىلع كلذب رارقالاف ةجح نكي مل ولو اهيلع اتباث ملعلا لهأ هاري امم ءيشب

۔ ٨٨



 هل تلق . كلذ ىف اهقدص لمتحا اذإ اهيلع مكحلا يدنع بجوي اهسفن

 اهل نوكي الو جيوزتلاب اهيلع ةجح جوزلاو يلولا لوسر ربخ نوكي لهف

 . معن لاق اهلوسر ربخب ةعجر

 غلب املف دوهشلا ةداهشب هتنبا وأ هتخا جوز لجر نعو : ةلئسم

 الإ حاكن هل سيل لاق اهحاكن زوجيف كلذ تهركو تركنا ةأرملا كلذ

 . حاكنلا ددجي نا سأب الف تركنا امدعب تيضر ناف اهاضرب

 ناك لاق تركنا اهغلب املف الجر هتنبا حكنا لجر نعو : ةلئسم

 . اهرامئتساب رمأي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لوقي ةمركع
 . حاكن هل تبثي ملو قالط هل نوكي فيك لاق . قالط هل لهف تلق

 سيل لاق تهرك اهغلب املف الجر هتنبا حكنا لجر نعو : ةلئسم

 . امهنيب قالط الو هاركإ اهيلع

 اهغلب املف اهاضر ىلع الجر هتخأ حكنا لجر نعو : ةلئسم

 اودهشأ ىضرو تيضر نا لاق تيضرو مايأ دعب نم اهل ادب مث تركنا
 بحأ هللادبع وبا لاق ىضر دق يلولا نال يلولا رضحي مل ناو ادوهش

 . حاكنلا ديدحت

 اهسفن ىلع هتزاجا ناو اهناسلب اهاضر فرعي بيثلاو : ةلئسم

 كتوكس اهل لاقي ركبلاو ى تيضر دق اهنال امهنيب قرفي مل ائيش لقت ملو

 متي لوقن ام لوأو اهيلع نوملسملا كلذ زاجأ دقف ركنت مل ناف . كاضر
 ضقتناو دعب نم اهاضر عفني مل حاكنلا ىضرأ ال تلاق نا اهيلع كلذ

۔ ٨٩



 ددج دعب نم ىضرت نأ تدارأ ناو مات وهف تيضر دق تلاق ناو . حاكنلا

 اذإ اهنا رباج يبا نب ىسوم يار نم ناكو ةهبش هيف نوكي ال ىتح حاكنلا
 .ح اكنلا مت كسمتسم جوزل او تيضرو تعجر

 تريغف تعجر مث تيضرف جيوزتلا لبق ةأرملا تملعأ اذإو : ةلئسم

 ل اقو . تبثب الو ;م خسخن جيوزتل | ن | رن ;ةل | يف دجوي ام رثكأف . . صرت ملو

 امنإ اهنأل لدعأ يدنع رخآلاو ٠ الوأ هب اهاضرب اهيلع تبث دق نورخآ

 دعب ىضرت امن ا هذهو . ةّيجوز مكح هب هب اهيلع تبشي تبثي مل امب الو تيضر

 عم تبث عيبلا دقع عقو اذأف . دقعلا دعب تبثي امنإ عيبلاك دقعلا توبث

 . اهنم يضارتلا

 دقف تتكسف جيوزتلاب تملعأو تجوز اذإ ركبلا امأو : ةلئسم

 . هب تملعو اهعم حصو جيوزتلا تنقيتسا اذإ اهاضر اهتوكس نا ليق

 مالعا نأ ليقو ةني ةداهش وأ ةرهشلاب الإ اهيلع ةجحلا موقت ال ليق دقو
 اهيلع ةجح نوكي اهل ةغلابلا ةرتاوتملا رابخالا نم كلذ ريغو اهل يلولا

 ىتح هنا لوقلا ضعب يفو . اهتوكس اهاضرو جوزتلا حصو ريفت مل اذإ

 يهو كلذب اهيلع دهشيو كاضر كتوكس نا يملعا اهمالعا عم اهل لاقي

 هللا نيبو امهنيب اميف اهعسيو اهمزلي اميف امأو . مكحلا ىنعم يف يعم
 كلذ ناك تتكسنف اهتنانئمطا يف هتققحتو كلذ تنقيتساف اهغلب ملع يأبف

. اهمزلي اميف اهيلع ةجح



 وأ لجر لوقب كلذ اهغلبف لجرب تجوز ةأرما نا ول ليقو : ةلئسم
 جيوزتلاب تيضرف اهعم حصت ةرهش وأ ةنيبب كلذ اهعم حصي ملو . ةأرما

 عجرت نأ اهل كلذ نا كلذ تريغ هب تجوز هتجوز اهنا اهعم حص نا املف
 تجوز اهنا اهعم حص نا دعب نم جيوزتلاب تيضر نكت مل ام كلذ نع

 تملع املف . كلذ اهعم حصي نا لبق نم جيوزتلا تريغ نا كلذكو .هب

 حاكنلاو ىضرلا اهيلع تبثي امنإو كلذ اهل اج جيوزتلا تمتأ حصو كلذب
 . جيوزتلا ةحص دعب

 مث ةيهاركلا ترهظاف اهب تجوزت ول كلذكو هل تلق : ةلئسم

 يعم لاق . ةيهاركلا لبق أجوز هب تيضر دق تناك اهنا تلاقف تعجر

 ول تيأرأ تلق . ةيهاركلا لبق هب ىضرلاب اهسفن ىلع ةرقم نوكت اهنا
 اهنا مث هنم ةيقت هتكرتو يطولا يلع اهربج ةيهاركلا ترهظا نا امل هنأ

 ىلع ةرقم نوكت اهنا يعم لاق . ةيهاركلا لبق هب ةيضار تناك تلاق

 تاقرولا هذه : فيضملا لاق . هلوق ىنعم ىع ةيجوزلاو ىضرلاب اهسفن

 ءزجلا هيف نم اوقلتخاو مولعم ريغ ىلع عقو جيوزتلا باب نم تسلا
 . حاكنلا نم يناثلا

 اهجوز اهيلع لخد املف اهقادصب ملعت مل ةأرما يف ليقو: ةلئسم
 ناك يلع ن ىسوم نا ليقف . يئاسن قادصب الإ ىضرا ال تلاقف تملع

 اهيلو ضرف ام الإ اهل سيل لاقف نامثعوبأ امأو اهئاسن قادص اهل ىري
 اركب تناك نا يراوحلا يبأ نعو . حاكنلا تزاجا امل تلأس تءاش ولو

.۔٩١۔



 . اهيلو اهل ضرف ام الإ اهل سيلف ابيث تناك ناو . اهئاسن تاقدص اهلف

 . رثؤملا وبأ لاق اذكه

 ةعبرأ نم لقأب وأ قادص ريغب ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 ةأرملا تناك ناف . ناثراوتي معنف تفصو ام يلعف . ناثراوتي له مهارد

 . اهثريو اهقادص جوزلا ىلع لاق نم لاقف زاوجلا لبق كلذ ناكو ةتيملا

 قادصلا هيلعف اهب زاج دق ناك ناو . هيلع قادص الو اهثري لاق نم لاقو
 قادص الف . هتثرو تام يذلا لجرلا اذه ناك ناو . اهنم ثاريملا هلو .

 اهلو اهل قادص الف اهل ىمس نكي مل ناو . هخسن اهل ىقس ام الإ اهل

 مسي مل نمك وهف مهارد ةعبرأ نم لقأب اهل ىمس ناك ناو هنم اهثاريم

 همحر بوبحم نب دمحم كلذب لوقي ناكو . ءاهقفلا ضعب لوق ىلع ائيش
 ةعبرأب اهل ىمس نا لاق نم لاقو . نيملسللا راثآ نم كلذ ريغو . هللا

 لوقي ناكو . اهب لخدي مل وأ اهب لخد اهل ىمس ام الإ اهل سيلف مهارد
 . هللا همحر يلع نب ىسوم كلذ

 ةأرمال لاق لجر يف هللا همحر يراوحلا يبأ نع تظفحو : ةلئسم

 قادصب يلولا هجوزف . كلذ ىلإ هتباجأف هيلع قادص الب اهجوزتي هنا
 لاقو . راثآلا ضعب يف تدجو دقو . يلولا ضرف ام اهل يراوحلا وبأ لاقف

 ملو اهجوز وأ قادصب اهيلو هجوز قح الب هذخأت نا تيضر اذإ ضعب

 . مهارد ةعبرأ اهل نا ائيش اهل ضزفي
 يبأو رذنم ١ ىبأو دايز ىبأو هللادبع يبأ باوج نمو : 4 7 ١

.٩٢۔



 انالف تجوز دق ينا دهشا ةأرما يلو يفو . يلع نب دمحم ىلإ سابعلا
 لخدي ال نا ىلع لخنلا قادص هنع مدهو . مهرد ةئام ثالث ىلع ةنالفب

 دنع طرشلا اذهو . اهلام يف هيلع لخدي ال هنا هنمأف اهلام يف هيلع

 امنإ ثراولا جتحاف اهنم هثاريم جوزلا بلط ةأرملا تكله املف حاكنلا دقع

 ديرت تنك ناو . ثاريم اهلام يف انيلع لخدي ال نأل قادصلا كنع تمده

 تلق دق ينا جوزلا جتحاو . كثاريم ذخو انقادص انطعاف هبلطتو ثاريملا

 ىلع اهجوزت دقو لوهجم طرش كلذ اهلام يف مكيلع لخدا ال ينا مكل
 ةنالف نا ادهش نيدهاش اضيا جوزلا رضحاو اهقح وهو مهرد ةئام تالث

 نورشعو ةئام الإ نالف اهجوز ىع اهل سيل نا انتدهشاو نالف ةجوز

 يلا اهقادص نم مهاردلا هذه الإ قح هيلع اهل يذلا اهقادص نم امهرد

 هيلع اهل يذلا اهقادص نم اهجوز ىلع اهل قبي مل ةأرملا تلاقو . هيلع
 ال هللا ضرف ناف اهنم ةحص يف كلذو . امهرد نورشعو مهرد ةئاملا الإ

 كلذف طرشلا اذه ضقن اهجوز وأ ةكلاهلا ةثرو بلط اذاف طورشلا هضقني

 هنم اهتثرو ذخأتو هتجوز لام نم هثاريم ذخأيف جوزلا عجريو مهل

 ةداهش اماو . هيلع تجوزت يذلا اهتاقدص طسوأك لخنلا نم اهقادص

 نورشع الإ اهقادص نم هيلع اهل سيل نا هتجوز رارقاب جوزلا يدهاش

 طرشلا هضقني هيلع قحتسي يذلا لخنلا اهنقادص نم هيربي ال كلذف ةئامو

 اهقادص نم اهل همزلي ام تملعو . اهتويح يف هتضقن دق نوكي نا الإ

 الإ قادصلا نم هيلع اهل سيل وأ هيلع اهل قبي مل هنا تدهشاو لخنلا نم
 . هللا ءاش نا اهرارقا هل تبثي كلذ دنعف مهرد ةئامو نورشع

۔ ٩٣



 لخدو حاكنلا ةدقع يلولا هل دقعو لجر اهجوزت ةأرماو : ةلئسم

 اهب لخدي نا لبق نم قادصلا يف افلتخا ناف ضورفم قادص الب اهب
 نم ةحاو قادص لثم اهلو حاكنلا تبث دقف اهب لخد ناو . حاكنلا ضقتنا

 نم طسولا اهلف نهتاقدص تفلتخا ناو اهتامعو اهتاوخأ نمو اهئاسن
 نم لقأ ىلع اهجوز لبق نم اجوز تجوزت دق يه تناك ناو كلذ
 لوألا اهتادص لثم الإ اذه اهجوز ىع اهل سيل اولاقف اهئاسن تاقدص

 ناك ناو اهئاسن تاقدص لثم ىلإ درت الو يه هيلع تجوزت تناك يذلا

 بحن امف اهئاسن تاقدص نم رثكأ هيلع تجوزت تناك يذلا لوألا اهقادص

 نم لودعلا عم يه نوكي نأ الإ اهئاسن تاقدص لثم اهل نوكي نا الإ
 لبق نم هيلع تجوزت يذلا قادصلا لثمل اهردق يف ةقحتسم اهب ةفرعملا لها
 ىوأ اهردق نال اهئاسن تاقدص ىلع ادياز ناك ناو كلذ مرحت نا بحن امف

 تجوزت يذلا اهقادص هيلع اهل يراوحلا وبا لاق . اهئاسن ردق نم اهب

 : هريغ نمو . هللا همحر ناهبن يل لاق اذكه . اريثك وأ اليلق ناك هيلع
 .اهئاسن تاقدص ىلإ رظني الو اهردق يف اهلثم قادص اهل ليق دق لاق

 نم طسولا اهلف كلذ فلتخا ناف .اهئاسن تاقدص لثم اهل لاق نم لاق

 لاق نم لاقو .اهئاسن نم اهلثم قادصك لاق نم لاقو .اهئاسن تاقدص

 اهل ناك قادص ىلع اجوز كل لبق نم تجوزت تناك ناو . اهمأ قادصك
 قادص اهلف الإو هيلع تجوزت يذلا ردقلا لاح يف تناك نا كلذ اهقادص

 . اهتاقدص نم كلذ نم طسولا اهل ناك ةفلتخم تاقدصلا تناك ناو اهلثم

 جوزت لجر نعو . هللا همحر يراوحل يب باوج نم : ةلئسم

 جوزلا اهب زاج مث اهتاهما تاقدص نم لقاب اهجوزتو اهيلو وهو ةميتي

۔ ٩٤



 . هلك يقادصب الإ ىضرأ ال تلاقو كلذ تريغ تغلب املف . اهغولب لبق

 ام الإ اهل ري مل هنا هللا همحر بوبحم نب دمحم نعف تفصو ام ىلعف

 دقو نايفس يبأ نب ناسغ ةنبإ يف كلذب مكح اولاقو . اهيلو اهل ضرف
 نب دمحم اهل ري ملف تريغ تفلب املف اهقتادص نم لقأ اهيلو اهجوز
 نم : هريغ لاق . اهيلو ىلع مرغ الو اهيلو اهل ضرف ام الإ بوبحم

 ةخسن يفو اهيلو ىلع مرغ الو اهجوز ىلع اهئاسن تاقدص لتم ء اهقفلا

 نم لاقو . يلولا اهل ضرف ام الإ اهل سيل موق لاق تريغ تغلب املف

 اهقادص نم لقأ ىلع ةأرما جوز نا كلذكو . اهئاسن قادص لثم لاق

 اهل ضرف ام الإ اهل سيل ك تفصو ام ىلع بوبحم نب دمحم لوق ىلعف
 . انغلب اميف لضفملا نب رمعو نامثع نب ناميلس كلذ يف فلتخاو . اهيلو

 سيلف ابيث تناك نإو اهئاسن تاقدص اهلف اركب تناك نا امهدحأ لاقن

 ركبلاو ابيث تناك اذإ كلذ نع لأست تناكو اهيلو اهل ضرف ام الإ اهل

 تناك . اهيلو ضرف ام الإ اهل سيل رخآلا لاقو كل نع لأست الو يحتست

 . ابيث وأ اركب تناك اهئاسن تاقدص لثم اهل رخآ لوقو ابيث وأ اركب

 يف ليق كلذكو . هانظفح انفرعو هلك اذه ليق دق معن لاق : هريغ نمو

 يلولا نا لاق نم لاقف أدح يلولا هل دحي ملو يلولا يأرب جوز اذا ليكولا
 نم لقأ اهل ضرف اذإ اهئاسن تاقدص لثم ةأرملل ليكولاو . ليكولا ريغ
 اهل ضرف ام الإ ةأرملل سيلو يلولا لثم ليكولا نا لاق نم لاقو . كلذ
 ليكولاو يلولا اهل ضرف ام الإ ةأرملل سيلو يلولا لثم ليكولاو يلولا
 هرمأ زوجي الف هنود صقني نا هيلع رجحيو ادح يلولا هل دحي نا الإ يلو

۔ ٩٥



 اهجيوزت يلي يتلا هتمرح جوز اذإ يبصلا يف ليق كلذكو . دحلا دعب نود

 . غلابلا ئلع اذه يف يبصلا نا لاق نم لاقف . اهئاسن تاقدص نم لقأب

 ناك ولو اهيلو اهل ضرف ام الإ اهل سيل ءاوس كلذ لك لاق نم لاقو

 . اهئاسن تاقدص نم لقأ يبصلا اهجوز اذإ ةيبصلا يف اوفلتخاو ايبص أ

 الو يبصلا جيوزت نم غلابلاك سيل اذه يف ةيبصلا نا لاق نم لاقف
 فالتخالا يف ءاوس كلذ لك لاق نم لاقو . غلابلا اهجوز اذإ ةيبصلاك

 وأ اهئاسن قادص نم لقأب ةأرملا ملع ريغ هسفن يلولا جوز اذإ امأو
 اهئطو ىتح كلذب اهملعي ملو جيوزتلا يف هيلع اهل تبثي يذلا اهقادص

 وا ةيبص تناك . اهئاسن نم اهلثم قادص طسوأك اهادص اهل هيلع ناف

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو بيث وأ اركب وأ اغلاب

 ناف اهقادص مسي ملو ةأرما جوزت نم نا ةمألا تعمجأ : ةلئسم

 ركذ ريغب تباث حاكنلا نأ ىلع ليلدلا اهلثم قادص اهلو تباث حاكنلا

 اوضرفت وأ نهومست مل ام ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانج ال) هلوق رهم

 . (ةضيرف نهل

 لوخدلا لبق افلتخاو . ضرت ملف قادص ريغب جوزت نمو : ةلئسم
 . اذه هبشا ام كلذكو ةعتم الو هيلع قادص الو ضقتني حاكنلاف

 لخدف مه ارد ةعبر ا نود و لق أ وأ مهرد ىلع جوزت ناو : ةلئسم

 اهب لخدي مل ناو . اهئاسن تاقدص طسوأك اهلو . مات حاكنلاف اهب

 ريغ ىلع ةأرما يلولا جوز ناف هل ليق ديعس يبأ نع . ضقتنم حاكنلاف

.۔٩٦۔



 لوخدلا لبق جيوزتلا هب زوجي قادص ىلع ةأرملاو جوزلا قفتا مث . قادص
 اهجوز ناف هل ليق . يلولل سيل ةأرملل قادصلا يف ىضرلاو جيوزتلا نا

 قحلا ركذت مل اولاق جيوزتلا نم اوغرف املف اقادص اهل ضرفي ملو يلولا

 جوزلا اهب لخدو جيوزتلا هيلع زوجي قادص اذكو اذك اهقح جوزلا لاقو "

 هل تلق . لثملا قادص اهل نوكي لاق . اهل نوكي ام قحلاب ملعت نا لبق

 اهب لخدي نأ ىلع هب ةأرملا تيضرو قادص ريغ ىلع اهجوزت نا تيأرأ

 نوكي له . كلذب تيضرو اقادص اهل ضرف ملو لخدف قادص ريغ ىلع
 :ديعس وبا لاق . لثملا قادص ناك اهب لخد اذا هنا يعم لاق الالح اجيوزت

 نم لاقو . اهلثم قادص اهل لاق نم لاقف كلذ يف انباحصا فلتخا دقو

 نم لاقو . اهئاسن تاقدص لاق نم لاقو . اهئاست نم اهلثم قادص لاق

 نم اهئاسن تاقدص نيب قرفلا امف : هل تلق . اهئاسن تاقدص طسوأ لاق

 اهنم نود وأ اهنم لضفأ اهؤاسن نكي دق هنا قرفلا لاق . اهلثم قادص
 فلتخا كلانه نمف اهردق يف اهنم لقأ وأ اهنم رثكأ نهتاقدص نوكتو
 اهنع صقني الو اهودعي ال اهلثم وه اهلثمو اهئاسن قادصو اهلثم قادص

 ىلع نوعمجي مهنأ يعمف انموق امأ لاق . اهلاوحأ نم لاح الو اهردق يف

 . لثملا قادص

 جيوزتلاب اهملعأو اهيلإ لصو مث ةأرما جوزت نمو : ةلئسم
 قارفلاب هيلع اهل مكحف ىضرأ ال تلاق وأ كلذ دعب تريغ مث هب تيضرو
 مل ناف اهعجاري نا جوزلل سيلف اهجوز اهقلط مث هريغ اجوز تجوزتو

 ردق اهسفت يف هب تيضرف جيوزتلا اهغلب نكلو . جوزلا اهملعأ نكي

۔ ٩٧ ۔



 تريغ ناف كلذ دعب ريغت نا اهل لحي الو جيوزتلا اهمزل دقف نيع ةفرط

 نا اهلف اهقراف وأ اهنع تام مث . هريغ اجوز تذخأ مث قارفلاب مكحف
 . هيلع مثإ الو ةمثآ نوكتو جيوزتلا اذه ىلإ عجرت

 فرعت ال يهو هب تيضرو جيوزتلا ةأرملا تفرع اذإو : ةلئسم

 هبلق نوكسب هيلإ يدهت نيح اهفرع ذإ هنإ . اضيأ اهفرعي ال وهو جوزلا
 اذه نال اسامتي نا زاج كلذ يف فراعتلا نم سانلا نيب ةيراجلا ةداعلاو

 فرعي الو اولازي مل ذم سانلا لعف اذهو . سفنلا نوكسو ةداعلاب فرعي

 نسحف امهسفنأ نع اضعب امهضعب لأس ناو اذكه الإ رمآلا يديأ يف

 فزراعتلاب اذه فرعي امنإو نيقيب امهرارقا نال مكحلا قيرط نم كلذ سيلو
 هيلا ىدهت لجرلا نا سانلا ةداعو باتري مل ذإ سفنلا نوكسو ةداعلاو

 ةارما تيبلا يف نفلخيو هنع نبهذي مث ةعامج وأ نيتأرما وأ ةأرماب هتجوز

 اهدجوف اهلزنم اهيلع لخد ول كلذكو . هتجوز اهنأ اهيلإ هسفن نكستف
 ام سانلا ةداع اذهو ازئاج اذه ناك هتجوز اهنا هسفن تنأمطاو هل تنكس

 عقي يتلا دلبلا هوجو دحأ نم كلذ فرعتي نا دبالف باترأ ناف بتري مل
 ىمعألا كلذكو . ملعأ هللاو ربخي اماو . سفن توكسب امأ ملعلا اهب اهل

 الو . سانلا نيي فراعتلاو ةداعلاب كلذ فرعي ءاوس كلذ يف هريغو وه

 . أطخ عقي ملو سفنلا تنكس اذإ ةنيب ىلإ جاتحي

 مل وأ تكحض اهيلع تبث ريغت ملو تملع اذإ ركبلاو : ةلئسم

 اهناسلب ملعتو ىضرت ىتح ىضر اهكحض نوكي ال بيثلاو ‘ كحضت
 . ملعأ هللاو

۔٩٨۔



 . اجوز هب ةأرملا ىضري نيدهاشب لجرلا ءاج اذإو : ةلئسم

 دوهش نم ىلوأ ىضرلا دوهشف تركنأ دق اهنا نيدهاشب يه تءاجو

 . ىضرلا لبق راكنإلا نأ اودحي يتح راكنإلا

 ملو جيوزتلا تدرف ةأرما جوزت لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلئسم
 ليق دقف هعنمت ملو ريغت ملو اهئطو ناف . هيلع مرحت اهنا اهئطوو هب ضرت

 اهل نكي مل كلذ دعب تركنا نا اهنا يدنع جرخي اميف انباحصأ لوق يف
 اهلف تلق . جيوزتلاب اهملع دعب اهنم ريكنلا كرت توبثل رييغت الو ريكن

 لحي الو هل تلق . كلذ يل نيبي ال لاق . لالحلا هجو ىلع هدنع ميقت نا
 هنع عنتمتو كلذ يل نيبي ال لاق . اهيلع عقو اذإ يطولا ىلإ هبرقت نأ اهل

 لطبيو هل لحت ال اهنا هربختو ةجحلا هل نال هملؤت الو هيلع تردق امب

 نم يسفن يفو . يدنع هيلع اهل ةجح ال هنأل هيلع نم كلذب اهقادص
 اميف هيلع اهل سيل اهنال كلذ نم صلختلا اهل بحأو ةقفنلاو ةوسكلا
 . اهيطو هل احابم ناك هنال اهنم اهل هذخأ نم اهنم يسفن يفو . اهدنع

 اهيلع قفناو كلذ دعب اهاسك مث اهقدصي ملف كلذب هتربخأ اذإ ينبجعيو

 . هيلإ كلذ در اهيلع نوكي ال نا

 وأ اهب زوجي نا لبق تتام مث ةأرم ا جوزت لجر نعو : ةلئسم
 ثاريملاف جيوزتلا اذهب تيضر دق ةأرملا تناك اذاف . ناثراوتي له وه تام

 هب تيضر مث جوزلا تام ىتح جيوزتلا كلذب ةأرملا ملعت مل ناق . امهنيب
 ول نا هللا نيمي اهيلعو لماك قادصلاو هنم ثاريملا اهل ناك هتوم دعب نم

 . هثرت مث اجوز هب تيضرل ايح ناك

۔ _ ٩٩



 نم كل هذه اهل ليقف ةيده هتبيطخ ىلإ لجر ىدهأ اذإو : ةلئسم

 نم ةيده هذه اهل ليق اذإ امأو ، ىضر كلذ ناك اهتلبقف كبيطخ نالف
 . ىضر كلذ نكي مل نالف كتبيطخ ةبيطخ دنع

 ناف اقادص مسي ملو ةأرما جوزت نم نا ةمألا تعمجأ : ةلئسم

 ركذ ريغب تباث حاكنلا نا ىلع ليلدلاو . اهلثم قادص اهلو تباث حاكنلا

 وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال) : ىلاعت هلوق رهم

 حاكنلا نا لد قالطلا هناحبس ىلاعت تبثا املف . (ةضيرف نهل اوضرفت

 . تباث حاكن يف الا عقي ال قالطلا نال . تباث

 هلوقل ةعتملاف زاوجلا لبق قلط مث قادص ريغب جوزت نمو : ةلئسم

 ةدع نم نهيلع مكل امف نهوسمت نا لبق نم نهومتقلط ناو) : ىلاعت

 . (اليمج احارس نهوحرسو نهوعتمف . اهنودتعت

 لبق تام مث . اقادص اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت نمو : ةلئسم

 لبق اثالث اهقلط ناو . اهل رهم الو ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهلف اهب لوخدلا

 متقلط نا مكيلع حانج ال) : ىلاعت لاق . عاتملا اهلو اهل رهم الف لوخدلا

 يف عاتملا اهلف . (نهوعتمف ةضيرف نهل اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا
 تام ناو . (اليمج احارس نهوحرسو نهوعتمف) : يلاعت لاقو . قالطلا

 اهئاسن تاقادص وأ اهتاقادص طسوأكاهلف عيش ريغ ىلع اهجوزت دقو

 . ةعتملا اهلف زاوجلا لبق تام ناو

 مث اهب لخدي ملو اقادص اهل ضرفي ملو تكلم يتلا اماو : ةلئسم

۔ .. ١٠



 يأر وهو اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهيلعو ثاريملا اهلو اهل رهم الف تام

 اهل قادص الف تامو رهم مسي ملو لوخدلا لبق قلط نمو . ءاثعشلا يبأ
 اهقلط نوكي نا الإ اهعتميو هللادبع وبأ لاق . اهيلع ةدع الو ثاريم الو

 اهلف . ةقلطملل ةدعلا ردقب جيوزتلا نع اهسفن تسبح اذاف . ضرم يف
 ملو لوخدلا لبق نم اهنع وه تام نا كلذكو . اهل قادص الو ثاريملا

 . ةعتم الو اهل رهم الو تاريملا اهلف . ارهم اهل ضرف نكي ملو اهقلطي

 ناك ناو . قادصلا فصن اهلف لوخدلا لبق اهقلطو اقادص اهل ىمس ناف

 وبأو رباج لاق اقادص مسي ملو تام نمو . لماك قادصلا اهلف اهب لخد
 . اهل قادص الو ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهل : عيبرلاو ةديبع

 تام مث فورعم قادص ريغ ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإو : ةلئسم

 . ثاريملا اهل نكلو قادص هلام يف اهل سيلف زاوجلا لبق

 اهئاسن تاقدص نم لقأب اهيلو اهجوز اذإ ةأرملاو : ةلئسم

 هنا ليق دق هنا يعمف ، تريغ كلذب تملع املف قادصلا ملعت ملو اهزاجو

 نكت مل اذإ اهلثم قادص اهل ليقو . اهيلو اهل ضرف ام الإ اهل سيل

 هسفن يلولا جوز نا امأو . قادصلا ريغت ملو حاكنلاب تيضرف تملع

 قادص اهلف كلذب ضرت مل ام ليقدق اهل بجي يتلا اهتاقدص نم لقأب
 يدنع دعبي الو كلذ يف رظنيو هدعب وأ زاوجلا لبق كلذ تريغ اذإ اهلثم
 اهسفن رمأ نع لأست مل ام جاوزألا نم هريغل ام هل نوكي نا كلذ لثم يف
 . اهقادصو

۔ .١ ١٠



 يف بسحأ اميق تاتحلا دمحم نب ديعس مساقلا وبا لاقو : ةلئسم

 كتجوز يلولالاقفزاوجلا لبق اركانت مث اهيلو اهب هجوز . ةأرما جوزت لجر
 جوزلل لاقي لاق امهرد نيسمخب اهينتجوز جوزلا لاقو . مهرد ةئامب اهايإ

 ام هيلع ناكو اهب زاج ءاش ناو . هب رقأ ام فصن اهاطعاو اهقلط ءاش نا

 لوق لوقلا ناك ركانت مث اهب زاج دق ناك نإو . يه هتعدا وأ يلولا هاعدا

 ةئام ىلع الإ اهجوزت ام هنا اهفلحي نأ دارأ ناف هل ليق . هنيمي عم جوزلا

 . نيميلا اهيلع لاق هنا وجرأف اهكسميو تعدا امك مهرد

 نم لقأ قادصب اهيلو اهجوز اذإ ركبلا ة أرملا نع هتلأسو : ةلئسم

 ملو تملع مث . اهجوز اهب زاج ىتح تملع الو ملعت ملو اهناسن تاقدص
 لاح ىلع اهيلو ضرف ام اهل لاق نم لاقف . اهيلو اهل ضرف امب ضرت
 طسوأك قادص اهلف اركب تناك اذإ لاق نم لاقو . بيث وأ تناك ركب

 هل تلق . اهيلو اهل ضرف ام الإ اهل سلف بيث تناك ناو اهئاسن تاقدص
 كلذكو لاق . اهيلو اهل ضرف ام يف لاق ركبلا يف تنأ كبجعي امف
 مهمحر بوبحم نب دمحم نع يراوحلا يبأ نع نسحملا وبأ خيشلا ينربخأ

 ناك ولو نسحلا وبأ لاقو . اهيلو اهل ضرف ام الإ اهل سيل لاق هنا . هللا
 قحلاب ملعأ هللاواهيلو اهل ضرف ام الإ اهل سيلف ةيبص يهو ايبص اهيلو
 كلذ يف فلتخا دقو . حاكنلا هب تبثي ام اهيلو اهل ضرف يذلا ناك اذإ

 نم لقأ ناك ناو . ادعاصف هنزو وأ مهارد ةعبرأ نم هنا انفرع ام طسوأو

 نم لاقو . مهارد ةعبرأ اهل نوكي لاق نم لاقو . اريسي ائيش ناكو كلذ
 ( . اهئاسن نم اهلثم قادص اهل نوكي لاق
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 ةأرما جوزت الجر نا لاق نم لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 كيلو نا لاق اهسمي نا لبق اهيلإ زيجأ املف ارهم هيلع يلو اهل ضرفي مل

 تيضرف مهارد ةرشع يسفن ىلع نآلا كل تضرف دقو . رهم الب ينجوز
 . مهارد ةرشع ريغ هيلع اهل سيل نا لاقف . كلذب

 نيمهرد ىلع ايضارت اذإ نيجوزلا يف يلع يبا نع ليقو : ةلئسم
 اندنع قادصلا لقأو ايضارت اذإ كلذ ضقتني مل هنا كلذ ىلع جوزلا جوزتو

 . مهارد ةرشع لاق نم لاقو . مهارد ةعبرأ حاكنلا هيلع زوجي يذلا

 ريغ ىلع وأ كلذ نم لقأ ىلع جيوزتلا ناك ناف . لوقلا رثكأ ةعبرألايو
 جوزلا اهب لخد ناو . لوخدلا لبق امهدحأ ضقن اذإ ضقتنم وهف قادص

 ىلعاهجوزت دقو جوزلا تام نإو . مات وهف هوضقني ملو جيوزتلا اذه ىلع

 ةخسن يفو . تتام ناو اهئاسن تاقدص طسوأك اضيأ اهلف عيش ريغ

 قادص الف دارأ هنا يدنع اهب زوجي نأ لبق تتام دارأ وأ اهتاقدص هلعل

 هل يتلا هذهف اهب زوجي نأ لبق اهقراف ناو اهل عيش الف ةخسن يفو . اهل
 دق ىسعو امهرد نبسمخب عتم هللا همحر ديز نب رباج نا ليقو . ةعتملا

 نوكي نأ بحأو . فورعم ءيش كلذ يف سيلو نييوث هريغ عتم ليق
 : ىلاعت هللا لاق . ةأرملا ردقو لجرلا ةعس ردق ىلع كلذ يف رظنلا

 نا لبق اهقراف اذإ امأو . (هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع نهوعتمو)

 اهقراف اذإ اماو . قادصلا فصن هيلع اهل فورعم قادص اهلو اهب زوجي

 نع ادمع اهسفت تسبحف تام ناو . اهيلع ةدع الف اهب زوجي نا لبق
 موق لاقو . قادصلا فصنو اضيأ ثاريملا اهل نا ليقف ةدعلا ردقب جيوزتلا

۔ ١.٠ ٣۔.



 هلك قادصلا اهل لوقلا ضعب يف ىسعو : ةخسن يفو هلك قادصلا

 وبأ لاق . اهل ثاريم الو قادصلا فصن اهلف تجوزت ناو . ثاريملاو
 نكي ملو هتحص يف اهقلط اذإ امأف هضرم يف اهقلط اذإ اذهو : يراوحلا

 يهو تام ولو . قادصلا فصن الإ اهل سيلو . اهيلع ةدع الف اهب لخد
 اهلو اهب زوجي نا لبق اهنع تام ناو . اضيأ اهل ثاريم الف ةدعلا يف

 يبأ نعو . ةتيملا ةدع اهيلعو . ثاريملاو هلك قادصلا اهلف ضورفم قادص

 ولخي نأ لبق نم جوزت نا تدارأ ام هللاب نيمي اهيلع لهف تلق : هللادبع
 ىرأ ام لاق . اهب لوخدملا لثم ةدعب اهسفن تسبح دق اهناو . اهلثم ةدع
 . ملعأ هللاو انيمي اهيلع

 نم لق أ ىلع حاكنل ا نا هللا همحر يلع نب ىسوم لاقو : ةلئسم

 نم لقأ ىلع اهب جوزلا زاج نا هنا هللادبع يبأ نعو . زئاج مهارد ةعبرأ
 . اهلثم تاقدص نم طسو قادص اهل ناك مهارد ةعبرأ

۔ ١٠٤



 رتح سماخلا دابلا

 هل ل وبقلاو حبوزتنلاب ىض رلا يض

 نيح همتت ملف جيوزتلاب تملعف لجرب تجوز اذإ ةأرملا نع لئسو
 . فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا يعم لاق . رييغتلا دعب هتمتأ مث تملع

 . جيوزتلاب تملع نيح ضرت مل اذإ لاح ىلع متي ال هنا لاق نم لاقف

 دقف مهسلجم نم اوقرفت دق دوهشلا نكي ملو هتمتأ اذإ اهنأ لاق نم لاقو
 نأ لبق نم هتمتأ اذإف مهسلجم نم دوهشلا قرفت ولو لاق نم لاقو . مت
 ملو اهسلجم نم تماق ولو اهنا لاق نم لاقو . مت اهسلجم نم موقت
 . ملعأ هللاو هلوق ىنعم ىلع مت هتمتأ امف همتت

 نم هيلع اقفتا ام ىلع اهجوزي ناو ديعس يبأل تلق : ةلئسم

 . جيوزتلا اخسفي ملو امهسلجم نم اماقو . قحلا ىلع افلتخا مث قحلا

 هنا يعم لاق . قادصلا ىلع كلذ دعب اقفتا اذإ اتباث جيوزتلا ىرت له

 اهغلب اذإ ةأرملا لعل هنا يدنع ليق ام جرخي وأ ليق هنا وجرأ ام ىلع

 نم حاكنلا خسفي اضعب نأ بسحاف كلذ دعب تيضر مث تريفغف جيوزتل

 بهذي اضعب نا بسحاو . ديدج جيوزتب الإ همتت عجرت الو ريغت ام لوا

 جيوزتلا نع عجرت ملو . كلذك دوهشلاو حاكنلاب اكسمتم جوزلا مادام ن

 هبشي دق هنا يدنعو . هلوق ىنعم بسح ىلع متي هلعل هنا تيضر ىتح

 دوهشلا دحأ عجر ناف تلق . هوحن ىلع هيف لاق وأ كلذب ههبش نم اذه

-



 اققتا مث كسمتم جوزلاو .امهفالتخا دعب نم قادصلا ىلع اقفتي نا لبق

 ريضت الو كلذ زيجي نم لوق ىلع جوزتلا متي له . دوهشلا ةعجر دعب
 اكسمتم جوزلا مادام هنا ليق ام ىنعم ىلعف لاق . دوهشلا ةعجر

 ضعب ىلع متي هلعلف تيضر ىتح ةداهشلاب نيكسمتم دوهشلاو جيوزتلاب

 . كلذ ىوس امب ملعأ هللاو انفرع طرشلااذه ىلع لوقلا

 ةيده هتبيطخ ىلا لجر ىدهأ اذإو . ءايضلا باتك نم : ةلئسم

 اذإ امأو . ىضر كلذ ناك . اهتلبقف كبيطخ نالف دنع نم هذه اهل ليقف

 . ىضر كل نكي مل نالف كبيطخ دنع نم ةيده هذه اهل ليق

 هب ةيضار تنك ينا تلاق مث حاكنلا ةأرملا تريغ اذإو : ةلئسم

 خسفني ال نا بحاف . هب ةيضار انأو قادصلا تللقتسا ينال تريغ امنإو

 فصن اهلو اهقلطيف جوزلا هرك ناف ىلإ بحأ اذه ىلع هتابثو حاكنلا
 ىرا امف ىضرلاب اهنيمي جوزلا بلط ناف حاكنلا ددحي نا لضفألاو قادصلا
 . ىلاعت هللا ءاش نا هنم تعدا ام ىلع فلحت نأ اسأب

 نوكي نأ الإ ىضرأ ال تلاقف جيوزتلا ربخ ةأرملا غلب اذإو : ةلئسم

 متي ال حاكنلا ناف تيضر دقف اذكيقادص ناك نا تلاق وأ اذك يقادص

 لبق اهب لخد ناف . اهقادص نم ءيش ىلع دقعلا دعب نم ىضرت ىتح

 لطبو ةمرحلا تعقو دقف ةيهاركلا اهراهجا عم هدقعلا دعبو ىضرلا

 . ملع أ هللاو هريغ اهوبأ اهجوز جيوزتلا

 نعو . رقعج نب دمحم نب رهزأل يب أ نع دجوي اممو : ةلئسم

۔ ١٠ ٦۔.



 قادصلايو جيوزتلاب اهملعاو اهب اهيلو هجوزف لجر اهيلإ لصو ة ارما

 تام مث . قادصلا اذهب ىضرأ الو هب تيضرو حاكنلا تمتأ دق . تلاقف
 ءاهقفلا ضعب لاق . ليواقأ ةثالث اذه لثم يفف . اهب زجي ملو امهدحأ

 ضقتنم حاكنلا ضعب لاقو . يلولا ضرف ام الإ اهل سيلو مات حاكنلا

 تريغ مث جوزلا زاج نا ضعب لاقو . ناك ام ىلع ةأرملا هب ىضرت ىتح

 نكي مل ناو يلولا ضرف ام الإ اهل سيلو مات حاكنلاف قادصلا يف ةأرملا

 يبأ نع لوقلا اذهو . هلك حاكنلا ضقتنا قادصلا يف تريغو زاوج

. هللا همحر هللادبع



 رفشتح سد امملا د ايل ١

 جيوزتلا تريغ اذإ ةأرملا جيوزت يف

 اهاض ر يفو تيضر من

 نم اهنا لاق نم لاقف تركنا مث ةأرماب جوزت لجر يف رثؤملا وبأ لاق
 اهسلجم يف تمادام اهنا نورخآ لاقو . حاكنلا ةدقع تلحنا تركنا نيح

 ناو م ات حاكنل اف اهسلجم نم موقت ن ا لبق تيضر ناف اهنودواري مهو

 اهاضر سيلو . حاكنلا ضقتنا دقف دعب نم تيضر مث اهسلجم نم تماق
 اولاق يأرلا لهأ ضعب نا ةبقع نب حاضولا نب دايز ينثدح دقو . ءيشب

 اكسمتم جوزلا مادام هنا بسحأو ةداهشلاب نيكسمتم دوهشلا مادام
 لخدي مل نا هنا هب لوقأ يذلاف . مات حاكنلاف تيضر مث ةدقعلاب اضيأ

 تيكح دق يتلا ليواقألا هذه ضعب ىلع لخدف قبس ناو حاكنلاو ددجيلف
 . ميرحت ىلع مزعأ الو قارف ىلع ردقأ مل يأرلا لهأ نع

 تلاقف تداع مث رايغلا ترهظأف ةأرما كلم لجر نعو : ةلئسم

 اهل لاق . تريغ ىتح تربجو ترهق ينكلو رايغلا لبق ةيضار تنك لب

 نا لاق . هل نوهراك يتوخأو يتوخأ عم ييأر تلاق نآلا نيلوقت مكاحلا

 هب تناك اهنا ةنيبلاب الإ اهرارقا الو اهلوق لبقي مل هريغ كيلم هل ناك

 اهيلع تباث اهرارقإف لوألا ريغ جوز اهل نكي مل ناو رايغلا لبق ةيضار
. هتارما يهو



 ترمأ ةأرملا اذإ لاق ابوبحم نا دمحم نب يراوحلا لاقو : ةلمم

 .نأ حاكنلا دعب تهركف اهجوزف بهذ مث تيضرو لجرب اهجوزي نا اهيلو
 . هتأرما يهو اهيلع زاج دق رمألا

 ن اهيلو ترم أ اذ { ة أرمل ا نا بوبحم نع ىراوح معزو : ةلئسم

 لهأ لوقب هتربخأف لاق . ةعجر اهل سيلف اهجوزو هتيضرف الجر اهجوزي

 . كلذ نم بجعتي ناكو ةعجرلا اهل نا نامع

 اهسفن يف رمأتست ىتح ةأرملا حكنت نأ ةأرملل هركيو : ةلئسم

 . اهسفن نع برعت بيثلاو توكسلا ركبلا ىضرو بيث و أ تناك اركب

 تتكسن اهاملعأف نادهاشلا اهاتأف لجر اهكلم ةأرما يف مشاه لاقو

 ىتح اهتوكس اهاضر نولوقي نامع لهأ انكردأ انأف ركبلا امأ لاقف

 ناف تيضر كنأب كيلع اندهش انا نادهاشلا اهل لوقي رجاهم ابأ تعمس
 لاق . كلذب مويلا سانلا ذخأف . اهل ناك تركنا ناو ىضرلا وهف تتكس

 . اهناسلب ملكت نا الإ اهل سيلف بيثلا امأو مشاه

 كلم لجر يف مش اه نب دمحمو زرحم نب ديعس لاقو : ةلئسم

 ةأرملا ترضحاو ةيضار اهنا نيده اش جوزلا رضحأف تريغ مث ةارما

 نع ةبقع نب حاضولا لاقو . ىلوأ ىضرلا ادهاش لاقف . رايغلاب نيدهاش

 ىسوم نا حاكنلا حصو ىضرلاب هتين نكت مل مث جوز اذإ يلع نب ىسوم

 . ةزئاج ىضرلاب يلولا ةداهش لاق

۔ ١٠٩



 دوهشلا ىضم مث ةأرما كلم لجر يف هللادبع وبأ لاقو : ةلئسم

 فصن هيلع لاق . اهاضر ملعت نا لبق اهقلطف ىضرلاب اهيلع اودهشيل

 تيضرل اهقلطي نأ لبق اهب هجيوزت اهغلب ول هللاب نيمي اهيلعو . اهقادص
 . اجوز هب

۔ ..١١



 رتح عباسلا بابلا

 حيوزنلا تقو ايض ري مل اذإ ةجو زملاو ج وزملا يضف

 لذ هبتنأ امو تلذ دعم ىض ر مخ

 نع لوبقلا رهظت ملف ةأرما جوزت لجر نع لئسو : ءايضلا يفو
 هلوق لوقلا نوكي له ىضرلا رهظأ كلذ دعب نم هسفن يف ىضرو جيوزتلا
 تقو يف جيوزتلاب ضري مل ناف هل تلق . معن لاق . حاكنلا متيو

 لاق . ةأرملا عجرت مل ام متي له . ىضرو همتأ كلذ دعب نم مث .جيوزتلا

 . متي هنا يعم

 دعب ةأرملا ىضر نم دبالو . رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 اهل ناك . جيوزتلا دعب نم تركنا مث كلذ لبق نم تيضر ولو جيوزتلا

 بيثلا تجوز اذإو . اضيأ ملعت ركبلاو اهجوزت يف نذأتست بيثلاو كلذ
 مل ناف . جيوزتلاب ملعتو كاضر كتوكس اهل لاقي ركبلاو . اهاضر فرع

 لوأ نا ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . اهيلع كلذ نوملسملا زاجأ دقف هركنت
 عفني ملو حاكنلا ضقتنا ىضرأ ال تلاق نا اهيلع متي كلذ نم لوقت ام

 ناك نإ لاق نم لاقو . حاكنلا اهمزل تيضر دق تلاق ناو دعب نم اهاضر

 تيضر ىتح اهوملكيو مهسلجم يف جيوزتلاب اهوملعا نيذلا دوهشلا
 ال الوأ تلاق اذإ اهنا نامثع يبأ يأر نم ناك هنا انغلبو . مات وهف

 تعجر اذإ هنا رباج يبأ نب ىسوم يأر نم ناكو حاكنلا ضقتنا ىضرأ

۔ ١١١۔.



 يبأ يأرب ذخأي يلع نب ىسوم ناكو . حاكنل ا مت كسمتم جوزلاو تيضرو

 يأر ىلإ عجرو مهنيب قارفلا نع نبجف . كلذ لثم تدجو ىتح نامثع

 ضرت ملو الوأ تهرك ا ذإ اذه لثم يف بحنو . رباج يبأ نب ىسوم هدج

 حاكنلا ىلع اهب زاجو هوددحي مل ناف حاكنلا ددحي نا تيضرو تعجر مث
 . مات هنا اولاق دقف لوألا

 حاكنلاب تملع مث اهيأر ريغب اهيلو رمأي ةأرماجوزتاذإو : ةلئسم

 يعمف اهناسلب كلذ ريغت ملو اهسفن يف كلذ ريغت ملو اهسفن يف تهركف
 ملعو هوجول نوكت دق ةيهاركلا نال رييغت ةيهارك نكت مل اذإ سأب ال هنا

 اذإ ىتح تهرك ام هنم تهرك ولو حاكنلاب اكسمتم ناك اذإف ىوهو
 . ىلاعت هللا ءاش نا زئاج يدنع وهف هنم ىضرلا ترهظا

 ترهظأو اهسفن يف تيضرف لجر اهكلم ةأرما نعو : ةلئسم

 لاق . يسفن يف ةيضار تنك ينأ دعب نم تلاق مث . لجرلا اهئطوف هركلا

 . سفنلا يف امب ذخؤت امنإو هتجوز يه

 ىلع يلولا ةداهش نا ىسوم نع ةبقع نب حاضولا لاقو : ةلئسم

 . ةزئاج حاكنلاب ىضرلا

 فصن وحن كلذل الخو لجر نم يلو اهجوز ةأرما نعو : ةلئسم

 غلب املف جيوزتلا اذه ةريغم ينا ةنيبلل تلاق مث . رثكأ وأ لقأ وأ رهش

 امنإ دعب نم تلاق اهنا مث اهقح نم حيرتسي نأ بحأو كلذ يف بغر جوزلا
 وحنب جيوزتلا تريغ ةنالف نا ةنيبلا جوزلا رضحأو ىضرلا دعب نم تريغ

.۔١١٢۔



 ام يلعف . تيضر ام دعب نم تريغ اهنا ةأرملا تجتحاو رهش فصت نم
 دعب نم حاكنلل ةأرملا هذه رييغت ىلع ةلداعلا ةنيبلا تدهش اذإف تفصو

 ءاهقفلا ضعب لاق دقف جيوزتلاب ىضرلاب كلذ دعب نم تعدا مث . ةدقعلا
 دق تلاق اذإ اهنا الإ كلذ دعب نم اهلوق لبقي الو خسفنا دق حاكنلا نا

 هيلع قادص الو جاوزألل لحتل اهقلطي نا جوزلا رمأ رييغتلا لبق تيضر
 . اهل

 يلولا نم لوسر اهربخأ اذإ ةأرملا يف لوقت امف هل تلق : ةلئسم

 وأ جيوزتلا ىلع دوهشلا دح أ وأ جوزلا نم لوسرب و ا ديزب اهجوز هنأب

 اجوز هب تيضر نا ةجح اهيلع هلك اذه نوكي له جوزلا وأ يلولا ربخب
 نا لوقلا ضعب يف دجوي ام يناعم ىلع يدنع ليق دق لاق . ربخلا دعب
 كلذ حص اذإ كلذ دعب راكنا اهل سيلو . اهيلع ةجح نوكي امم اذه

 ةجحب سيل كلذ نا ضعب لوق يناعم يف دجوي ام ضعب يفو . تعجرو

 تبثي ام ىنعمب لدع يدهاشب اهنع جصي وأ جيوزتلا دهشي ىتح اهيلع
 هل تلق . ةجح اذه نود ام ربخب اهيلع سيلف الإو ءاضقلا يف مكحلا يف

 مث لوألا ىنعملا يف تفصو امم دحاولا ربخب تيضر يه نا لوقلا اذه ىلعف

 له هب اهاضر لبق جيوزتلا ناك دق هنأب مكحلا يف حص مث كلذ نع تعجر

 . ينعملا اذه ىلغ يدنع هبشي اذكه لاق . كلذ اهل

 لاقو اهيبأ ىلإ رهملا عفدو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 الو . كاضرأ ال ةأرملا تلاق لخديل جوزلا ءاج املف اهيلع لخدأ .بألا

۔ ١١٣



 تلاق تيضر ىتح اهب اولازي ملف كتهرك دق يناف يلع لخدت نأ كل لحي

 . تيضر اذإ زئاج لاق . لوألا حاكنلا كلذ زوجيأ ئلع لخدا جوزلل

 اذإ ةأرملا يف هللادبع يبأ نع نيملسملا ضعب ىلإ ظفحو : ةلئسم

 اذإو ث ىضرلاب قطنت مل ناو ىضر هنا اهسفن يف تيضرف لجر اهجوزت

 . ةيهاركلاب قطنت يتح ةيهارك سيلف اهسفن يف تهرك

 اقفتا ام ىلع ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو هريغ نمو : ةلئسم

 نم اماق نا دعب اقفتا مث قادصلا يف افلتخا مث قادصلا نم هيلع

 نم هتنكماف اهيلإ ءاجف اهجوزتف بهذف مولعم قادص ىلع امهسلجم

 اهل لاق كلذ دعب وأ ءىطولا نم غرف املف جيوزتلاب اهربخي ملو . اهسفن
 اذإ اهقيدصت هل له . معن تلاق ءىطولا لبق يناثلا جيوزتلاب ةيضار تنك

 نكس اذإ ةنانئمطالا مكح يف كلذ يف هل وجرأ لاق . كلذ ىلع اهنمآ

 . اهنم كلذ ىلإ هبلق

 سيل لاق كلذ تهرك اهغلب املف الجر هتنبا حكنأ لجر : ةلئسم
 . امهنيب قالط الو هرك اهيلع

 نعو . مهجلا نب مشاه ىلإ يلع نب ىسوم باوج نمو : ةلئسم

 ملو هب اهاضر ىلع ةنيب دهشت ملو هب اهاضر هعم حصو ةأرما كلم لجر

 انيلإ بحأف اهاضرب ةنيب مقت ملو . هتهرك اهنا مث اهاضر ىلع ةنيب دهشت
 لبقي الو . ةيهاركلاب امهنيب اوقرفي ىتح ناطلسلا ىلإ امهرمأ عفري نأ
 نا جوزلا رمأ رييغتلا لبق تيضر دق تلاق اذإ اهنا الإ كلذ دعب نم اهلوق

۔ ١١٤ ۔



 نادهاش هعم نوكي نأ الإ هيلع اهل قادص الو جاوزألل لحتل اهقلطي

 اهقلطي ىتح اهتخأ نيرقي الف اهتخأ جيوزت دارأ هنا تركذو ى ىضرلاب

 اذإ لاحلا اذه ىلع جوزتي نأ هل لحي الف اهجيوزت يف تركذ يتلا امأو

 . هب تيضر دق تناك

 لزت ملف تهركو ة رما كلم لجر نعو . حبسمو مشاه : ةلئسم

 . ائيش كردت له نآلا هب تيضر دق تلاق مث لجرلا يفوت ىتح كلذ ىلع

 ملو كلذ دنع ىضرلا يلولا رهظأو تيضر اهنا يعدي جوزلا ناك نا الاق
 نآلا تلاق مث . ىضرلا يه تدحجو اهكلم اذإ اهيلو امنإو اهاضر حصي

 ةيضار تناك اهنأب نيدهاش ميقت نأ الإ اهل سيلف ىضرلا كلذب رقأ ينا

 . دوحجلا لبق

 مث اهاضرب اهيلو اهايإ هكلمأ ةأرما لجرلا كلم اذإو : ةلئسم

 اهتثرو ىعدا مث اهيلو ىضر ملعت نا لبق نم يه تتام وأ تام وأ قلط

 وا ةارملا تومت وا كلاملا تومي نا لبق نم لدع يدهاشب حاكنلل اهاضر

 اهل ملعن ال ةثرولا لاق اذاف حاكنلا تبثي ثي الف اهب لخد نكي ملو قلطي

 دوهش تماق ناف .4 جيوزتلا هب ا هب تبشي ؛ب سيل امم اذهف ةيهارك الو ىضر

 اوخرؤي ملو اهيلو ةيهاركو اهتيه اهتيهاركي دوهشلاو اهيلو ىضرو اهاضرب

 زوجي دق هنال اوخرؤي مل اذإ ة ةيهاركل ا دوهش نم ىلوأ ىضرلا دوهشف

 دعب ةيهاركلا ىلإ تفتلي الو ةيهاركلا نوكت مث ىضرلا نوكي نا
 . ىضرلا

۔ .١١٥



 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا لاق سابع نبا نع انغلبو : ةلئسم

 تيوه ةأرما اميأ : لوقي ناكف . نهركي ام ىلع ءاسنلا اولمحت ال : لاق

 سيل اؤفك اهل نوكي نأ دعب اهاوهب قحلتف هريغ الجر اهوبأ ىوهو الجر

 . قسافب

 ترهظأو اهسفن ىف تيضرف لجر اهكلم ةأرما نعو : ةلئسم

 يف هلعل يسفن يف ةيضار تنك ينأ دعب نم تلاق مث لجرلا اهئطوف هركلا

 . سفنلا يف امب ذخؤي امنإو هتجوز يه لاق يبلق

 جوزب ىضرلا ةأرملا تركنأ اذإو . رفعج نب عماج نمو : ةلئسم

 تلبق ىضرلاب ةنيبلا اهيلع ميقي عجر مث هب تيضر ام اهفلختساو اهجوزت

 كلذ نع لسو . لاومألا لثم سيل جورفلاو . اهنيمي نم ىلوأ يهو هتنيب
 . يراوحلا يبأ لوق وهو

 اجوز هب ةأرملا ىضرب نيدهاشب لجرلا ءاج اذإو . هنمو : ةلئسم

 راكنإلا دوهش نم ىلوأ ىضرلا دوهشف تركنأ دق اهنا نيدهاشب تء اجو

 . ىضرلا لبق ناك راكنإلا نا اودحي يتح

۔.١١٦۔



 رش[حع نماثلا فايلا

 زوجي ال نمو ءاسنلا نم هجيوزت زوجي نميف

 هل زوجي لاق نم لاقف اهتخأ جوزتي نأ دارأ مث. ةأرماب انز نمو
 . اهجيوزت هل زوجي ال لاق نم لاقو . اهجيوزت

 هركي لاق ملعي ال نمف نحكني له انزلا تانب نعو : ةلئسم

 . انزلا تانب جيوزتب سأب ال. ةيواعم وبأ لاق . كلذ ءاهقفلا

 ةمع حكني نا لجرلل )٧' هركيو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 . عاضرلا الو بسنلا نم هدلاو ةلاخ الو هدلاوو هتدلاو

 لاق هتجوز ةيراج جوزتي ن أ زوجي له لجرلا نع لئسو : ةلئسم

 عضوم يل نيبي الو هريغل ةكولمن يهف رمألا رهاظ يف امأف . ملعأ هللا

 . جيوزتلا رجح

 تسبل فتبرس و أ اهيب أ ة ًأرم او ٥ ًأرم أ جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . اسأب كلذب يردأ ال لاق اهمأب

 . امهعمجيو اهيبأ ةقلطمو ة أرما جوزتي ن ا لجرللو : ةلئسم

 نا لاق . اهجوزتي نا دارأ مث ةأرما لبق لجر نع هتلأس : ةلئسم

 هأ .. ميرحت ةهارك هذه )١(

 ۔ ١١٧

 



 هتعفادو هتعنم تناك نإو . اهجوزتي نأ هل هرك هتدهشأو هل ترقأ تناك

 : .... . اهجيوزت هل هركي مل اهسفن نع

 ن اميأل ا نع جرحتي ال قساف جوز اهل ناك ةأرم ا نع هتلأس : ةلئسم

 . اسأب كلذب ىرأ ال معن لاق . اهجوزتي نأ الجر عسيأ ةظلغملا

 اهنأ فرعي الو ادلو تعضو ةأرما . عاقرلا باتك نم : ةلئسم

 هب تنز اهنا ملعي مل ام زئاج لاق . ال مأ لجرب اهجيوزت زوجيأ تجوزت
 مأ ةنعالم جوزتي نا لجرل زوجي تلق . انز ريغ نم نوكي نا نكي هنال

 نا لجرل زوج تلق . بسنت ةنازب تسيل ةنعالملا نأل كلذ زئاج لاق .ال

 زوجي الف انزلا ىلع ةدودحم تناك نا لاق . ال مأ هدودحم جوزتي

 اسآب هب ملعأ الف كلذ ريغ ىع ةدودحم تناك نإو . دودحمب الإ اهجيوزت

 . ملعأ هللاو

 ىرستي نا هل زوجي أ ت اجوز عبر أ هل لجر نعو . هنمو : ةلئسم

 . هللا ءاش نإ زئاج كلذ لاق . ال ما ةيراجب

 هتاجوز دحأ تخأو تاجوز عبر أ هل لجر نعو هنمو : ةلئسم

 . ءاهقفلا دنع زوجي ال هذهو اضيأ لاق .المأ اهب ىرستينا هل زوجي ةكولمم

 هل زوجيأ كله هاخأ نأ هعم رخآ لجر وه هش لجر نعو : ةلئسم

 تلحو تام ةأرملا جوز نأ دهش نيلدع نادهاشلا ناك ناف . هتأرما حاكن

 نأ لبق حاكن ناك ناو . زئاج وهف امهدحأ كلذ دعب ةأرملا تبلطو ةدعلا

 . حاكن الف ةدعلا يضمو لجرلا تومب نالدع نادهاش دهشي

۔ ١١٨



 دعب هتأرما يهو هتأرما ةيراجب جوزتي يذلا يف انعمسو : ةلئسم

 سيلو اهتيراجو ةأرملا نيب عمجي نا زوجي ءاهقفلا ضعب لاق . فالتخا
 نم تاوخألا لاح نم ةجراخ اهنأل ةلاخلاو ةمعلاو تخألا ةلزنمب كلذ

 دقو . تادجلاو تامعلاو تانبلاو تالاخلاو تاهمألاو . عاضرلاو بسنلا

 ءارو ام مكل لحأو) : ءاسنلا نم مرحي ام هركذ دعب ىلاعت هللا لاق

 بحاص عم ةلع كلذ يف ملعن الو كلذ زوجي ال لاق نم لاقو .(مكلذ

 يلع نب ىسوم نع كلذ يف فالتخالا يور دقو . ملعأ هللاو لوقلا

 ةأرملا نيب عمجلا زوجي امهدحأ لاقف . هللا امهمحر بوبحم نب دمحمو

 انفرع انا انعمو كلذ زوجي ال امهدحا لاقو . ةيجوزلا يف اهتيراجو

 انأ اندنع ام ىلع اعامس ملعلا لهأ نم هنع انذخأ نمع كلذ يف ةزاجإلا
 ام ىلع ارثأ هانلعج انأف هلك كلذ لدع يف رظنيو . ملعأ هللاو انفرع

 . هنيعب ظفللا ال انعمس

 ءىطاولل زئاجف ًاطلغ ةأرمال لجر نم ناك ءعىطو لكو : ةلئسم

 . زوجي الف انزل او ةمرحلل هب دمعتملا ء ىطول | نم ن اك ام ال ا اهجيوزت

 اهجوزتي نا هل زاج اهئطوف هتأرما ريغ ةأرما اطخا نمو : ةلئسم

 تدمعت ام نكلو هب متأطخا اميف حانج مكيلع سيلو) ىلاعت هللا لوقل

 . (مكبولق

 زئاجف تجوزت اهنا ملعن الو ادلو ةأرملا تعضو اذإو : ةلئسم

 . انز ريغ نم نوكي نا نكي هنال تنز اهنا ملعتي مل ام اهجيوزت

۔ ٩١١۔



 جيوزت د ار و هيلع تيفخ مت ة ًأرم اب ةيرق يف انز نمو : ةلئسم

 انز يتلا هل زوجي الو زئاج اندنع وهو فالتخا هيفف ةيرقلا كلت نم ة أرما

 . اسأب هب ملعن الو اهجيوزت زئاجف اهوبأ فرعي مل اذإ ةأرملاو . اهب

 جوزتت ن أ زئاجف ىرخا ةارم ا هتارف ةارم جرف سم نمو : ةلئسم

 اهنأ ىلع دحأ اهجوزتف هتجوز نع باغ لجر نع لئسو : ةلئسم

 دعب ناك يطولاو جيوزتلا نا حص مث كلذ ىلع اهب لخدو بئاغلا ةجوز

 نا ينبجعيف انأ امأ لاق . كلذب هيلع مرحت له . هتافو نم ةدعلا ءاضقنا

 اهنا مهبهاذم ضعب ىلع يدنع جرخيو اتباث اجيوزت نوكيو هيلع مرحت ال
 هتجوز يه اذإف هتجوز ريغ اهنأ ىلع هتجوز ءىطو يذلا لثم هيلع مرحت

 ةينلا ىلع ءىطولاب هيلع دسفت اهنا لاق اضعب نأ يعمف لصألا يف
 . هيلع اهدسفي مل اضعب نأ يعمو ةدسافلا

 هتنب أ همأ بسنلا لبق نم مرحيو 4 باتكلا ريغ نمو : ةلئسم

 كلذكو . ملعأ هللاو ةوسن عبس نهو هتخأ تنيو هتلاخو هتمعو هتخ أو

 تنبو هدلو ةأرماو هتأرما مأو هيبأ ةأرما رهصلا لبق نم عبرأ هيلع مرحي

 نمف الجر ةرشع عست ةأرملا ىلع مرحي كلذكو . اهب لخد ناك نا هتأرما

 ءالؤهف اهتخا نباو اهيخأ نباو اهلاخو اهمعو اهوخأو اهنباو اهوبأ بسنلا

 نم اهلاخو ةعاضرلا نم اهوخأو ةعاضرلا نم اهوبأ عاضرلا نمو . ةعبس

 وبا رهصلا لبق نم ةعبراو . ةعبس ءالؤهف ةعاضرلا نم اهمعو ةعاضرلا

۔ ..١٢



 . اهتنبا لعيو اهب لخد ناك نا اهمأ لعيو اهلعب نباو اهلعب

 نيبو اهنيب ىرج ةأرما نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو : ةلئسم

 يف نآرب ريغ وهو نآربلا عقو دق هنا امه انظف نآربلا هبشي مالك اهجوز

 . هنم تلمحو لوألا ريغ اجوز ةأرملا تجوزتو كلذ الهجف نيملسملا يأر
 هب تع اج اذإ هنا يعم لاق . رخآلل مأ لوألل دلولا نوكي نمل هعم تدلوو

 وهف كلذ نم لقأل هب تء اج نإو رخآلل دلو يدنع وهف ادعصقف رهشأ ةتسل

 ليق هنا يدنع لاق . لوألا ىلع دسفت لهف هل ليق . اجوز ناك اذإ لوألل

 اذه لثم ىلع ناك ام امأو تحفلا انزلا الإ اهجوز ىلع اهدسفي ال ةأرملا نا

 . عقو دق قالطلاو عقو دق نآربلا نا مهنظ نم ةهبشلا ىلع جيوزتلا نم

 حص اذإ رخآلا ىلع مرحت اهنا يدنعو لوألا ىلع مرحت اهنا يل نيبي الف

 . هلوق ىنعم ىلع انباحصا لاق ام ىلع لوألا ةجوز اهنا

۔ ١٢١۔



 زنتحع عساتلا بابلا

 هجيوزت زوحي الل نمو هجيوزت زوجي نميف

 مكتاهمأ مكيلع تمرح) : ىلاعت هللا لاقو . رفعج نبا عماج نمو
 يتاللا مكتاهمأو تخألا تانبو مكتالاخو مكتامعو مكتاوخاو مكتانبو

 مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو ةعاضرلا نم مكتاوخاو مكنعضرأ
 مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو مكئاسن تاهمأو ةعاضرلا نم

 لئالحو . مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل ناف نهب متلخد يتاللا
 نإ فلس دق ام الإ نيتخألا نيب اوعمجت ناو مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ

 .. (اميحر اروفغ ناك هللا

 اهقراف مث ةأرما جوزت نمو . بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحيو

 تاهمأو لاق هنأل اهمأ جوزتي نأ هل زوجي الف اهب لخدي مل وأ اهب لخدو
 يتاللا مكءعاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئايرو لاقو . ةمهبم مكئاسن

 ةأرما جوزت نمف . مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل ناف نهب متلخد
 تمرح مألاب زاج ناف اهتنبا جوزتي نأ هل زاج اهب زوجي نا لبق اهقراف مث
 مرح اهب زاج ناف ةأرما جوزت اذإ هنا ليق كلذك : هريغ لاق .. دبأ اهتنبا

 اهمأ امأو . اهتنبا هيلع مرحت مل اهب زاج نكي مل ناو اهتنبا جيوزت هيلع
 تاهمأو) : لاق ىلاعت هللا نأل اهب زجي مل وأ اهب زاج هيلع مارحف
 .. هريغ نمو . (مكئاسن

۔ ٢٢١۔.



 ةقلطم جوزتي ن أ د ار نمعو . يراوحلا يب أ باوج نم : ةلئسم

 . عجر ٠ ذخأن لبو ء اهقفلا ضعب كلذ زاجأ دقف فبيبير

 اهب لخد يتلا هتبيبر ةأرما لجرلا جوزتي نا هركيو : باتكلا نمو

 كلذكو . هيلع مرحت مل هتبيبر ةأرما جوزي نأ : يراوحلا وبأ لاقو . اضيأ

 اذإ بألا ىلع نبالا ةأرما جيوزت مارحو . همأ جوز حكن نم جورتي بيبرلا

 : ىلاعت هللا لاق . لخدي مل وأ نبالا اهب لخد .اهنع تام وأ نبالا اهقلط

 ءابآلا ىلع ءانبألا ءاسن مارح ينعي (مكبالصأ نم نيذلا مكئانبا لئالحو)

 ءاسن مارح كلذكو . بألا ىلع مارح يهف لخدي مل وأ نبالا اهب لخد

 دق ام الإ نيتخألا نيب اوعمجت ناو) : ىلاعت هللا لاق . ءانبألا ىلع ءابآلا

 ام مهل ىفع امنإ : ديعس وبأ لاق . ميرحتلا لبق ىضم دق ام ينعي (فلس

 ناك ولو امرحم كلذ ناك ميرحتلا عقو املف . ميرحتلا عقي نا لبق ىضم
 ناك ولو . ميرحتلا كلذ نيح دسفي كلذ ناف . كلذ لبق عقو امإ جيوزتلا

 . كلذ لبق اهجوزت دق

 دقو اهنبا ةأرماو ةأرملا نيب عمجي نأ لجرلل هركيو : باتكلا نمو

 وأ جوزتي نأ لجرل هركي ليق كلذكو . امارح هوري ملف لعف نم كلذ لعف
 نيب عمجي نأ هركي كلذكو . هرصبن مارح الب همأ جوز أطو وأ جوزتام أطي

 هركيو . هوركني ملف ءاهقفلا رصع يف لعف نم لعف دقو اهتبيبرو ةأرملا
 : يراوحلا وبأ لاق . هيبأ ىبأ الو همأ ابأ هدج ةكيرت حوزتي نأ لجرلل

 . امهنيب قرفم مارح هيبأ يبأو همأ يبأ هدج ةكيرت جوزت نم ىلع مارح

 . اذه يف حصأ يراوحلا وبأ لوق: ديعس وبأ لاق

۔ ١٢٣



 اهب جوزت ةأرماب لجرلا جوزتي ال لضفلا دمحم وبأ لاقو : ةلئسم

 . هن ابآ نم هنأل هم وب أ هدج

 لاق . انزلا دلو ةأرما جوزتي نا هل له لجرلا نع هتلأسو : ةلئسم

 . اريخ الإ اهنم ملعي مل اذإ كلذب سأب ال

 ءيطو ام أطي وأ لجرلا جوزتي نا زوجي لهو : تلق : ةلئسم
 . كلذ هل زوجي ال هنا يعمف همأ وبأ هدج

 نم هتنباو لجرلا ةأرما نيب عمجلا يف ملعلا لهأ فلتخا : ةلئسم

 فلتخمو . رفعج نب هللادبع كلذ لعفو مهرثكأ زاجأف حاكنلاب اهريغ
 اضيا اوفلتخاو . هريغ نم اهتنبا ةنبا حكنيو ةأرملا حكني لجرلا يف اضيأ
 .ههرك ديز نب رباج نا ليقو . مهرثكأ كلذ زاجأف معلا تانب نيب عمجلا يف
 نطب دلو نم لسن ام كلذكو .الَع ولو هدج بلص دلو نم لسن ام امأو
 ةنباو معلا ةنباو لاخلا ةنباو ةلاخلا ةلزنمب كلذ هل لالح وهف تلع ولو هتدج

 نا هل لحي ال كلذكو . ىضريو بحي امل قيفوتلا هلأسن ىلاعت هللاف ةمعلا

 كلذكو . اولسانت وأ اوناك ام ادبأ بيبر وأ هل هتبيبر دلو نم لسن امب جوزتي

 لحي الو . انركذ دق امم لجرلل لحي ال امم هلك اذه نم اهل لحي ال ةأرملا

 الو هئابآ نم ادحأ ذخأت نا اهل لحي الف هب تيضرو الجر تجوزت اذإ اهل

 نأ اهل لحيالفهلوسن نم ناك امم ذخأت الو اولع ولو اوناك ام هدادجأ نم

 ةلزنمب ةبيبرلا دلو نأل اولسانتو اوناك ام هدلو دلو نم الو هدلو نم ادحأ ذخأت

 هدادجأ دلوو هدادجأ نم لسن امو هتوخأ دعب نم اهل لحيو بيبرلا

 . اذه يف بألاو بألا دلو ةلزنمب دجلا دلو نال هتادجو

۔ ١٢٤



 نم نيينازلا حاكن ميرحت يف ةلعلا لاقو . ةيشاحلا نم : ةلئسم

 . عجر . طقف رمع قيرط

 ءانبالا نهب لخد ءابآلا ىلع ءانبالا ءاسن جيوزت مارحو : ةلئسم

 (مكبالصأ نم نيذلا مكئانبا لئالحو) : ىلاعت هللا لوقل لخدي مل وأ

 دئالولاو رئارحلا ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو) : ىلاعت هلوقو

 . ميرحتلا لبق ىضم دق ام الإ ينعي (فلس دق ام الإ

 مكئانبأ لئالحو) : ىلاعت هللا لوق نع سابع نبا لئس : ةلئسم
 سابع نبا لاقف لخدت مل وأ اهب لخدأ نيبي ملف (مكبالصأ نم نيذلا
 .لخدي مل وأ نهب لخد مارح ءانبألا ىلع ءابآلا ءاسنف هللا مهبأ ام اومهبأ

 ءاوس مارحلا يف نهلكو . لخدي مل وأ نهب لخد ءابآلا ىلع ءانبالا ءاسنو

 . نهيلع عقاو تاجوزلا مساو ارابكوأ نك اراغص

 ال كلذكو اهمأب لخد اذإ اهجيوزت زوجي ال ةبيبرلا : ةلئسم
 تنب جيوزت زوجي الو اهلثم وهف اهنم لسانت امو تنب اهنال ةبيبرلا زوبحت

 هل زوجيال هنال هتبيبر هنبا كلذكو . هتبيبر هنبا جيوزت زوجي ال هنال هبيبر

 . هتبيبر ةنبا جيوزت

 يه ةبيبرلاو اهب الوخدم مألا تناك اذإ ةمرحم ةبيبرلاو : ةلئسم

 ةبوبرم اهلصأو . اهيبري هنال ةبيبر تيمس امنإو . هريغ نم ةأرملا تنب
 . هيلعف ىلإ هلوعفم نع فرصف

 لوقل اهمأ جوزتي الف اهب لخدي ملو ةأرما جوزت نمو : ةلئسم
 مل وأ زاج ةجوزلا مسا اهيلع عقو دقف (مكئاسن تاهمأو) : ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا لوقل اهتنباب جوزتي نأ هلف اهب لخدي ملو مأل ا جوزت ناو . زجي

۔ ١٢٥



 مل ناف نهب متلخد يتاللا مكناسن نم (مكروجح يف ينآللا مكبئابرو)
 3 . (مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت

 اهب لخد نكي ملو تتامف ةأرما كلمي نميف يلع يبأ نعو : ةلئسم
 . اهتنباب جوزتي نأ هلف اهثروف

 نا هنبال زوجي الف اهب لخدي ملو تامف ة أرم اب جوزت نمو : ةلئسم

 . اهجوزتي

 دقو هبيبر ةأرما لجرلا جوزتي نأ بوبحم نب دمحم هركو : ةلئسم

 هيلع مرحت مل هتبيبر ةأرما جوزت نا يراوحلا وبأ لاقو . بيبرلا اهب لخد
 . همأ جوز حكن نم جوزتي بيبرلا كلذكو

 جوز همع دنع تناك ة ارما جوزتي نا لجرلل هركي كلذكو : ةلئسم

 . مارحب كلذ سيلو هما

 لبقي ملو رّيغ كلذ هغلب املف هرمأ ريغب هيبال جوزت نمو : ةلئسم

 ضري ملو ركناف نبالل بألا جوزت ناف . هنبا اهجوزتي نا سأب الف جيوزتلا
 لبق قلط من : هيبأ نذاب نبالا جوزت ناف . بألل تلحو تبثي مل جيوزتلاب

 جيوزت هل لحي ال نبالا كلذكو بألل لحي مل ىضرلاو ح اكنلا حصو زاوجلا

 مألاب بألا زاج هيبأ ةبيبر نبالل زوجيو . زاوجلا لبق اهقلط اذإ بألا ةأرما
 . زجي . وأ

 هل له . اهجوز اهقلطف اهبحي هنا لجر ةأرمال لاق لجر :
 لوق يف امهنيب قرف لعف ناو . ال لاق اضي أ اهجوز اهنع تام "7 اهذخأ

 . يراوحلا يبأ

.١٢٦۔



 نو رشعلا بابلا

 حيوزم يفو ةأرما ج رف هرظن وآ لج رلا سم يف

 فلد هيشنأ امو ة ريك وأ هينيص تمتناك ةا رسلا

 وه جوزتي له . هديب هسم و أ ادمعتم ة أرم جرف ىلإ رظن لجر نعو

 الو اهتنبا ةنبأب الو اهتنباب الو اهتدجب ال . اهمأب الو . ال ليق ؟اهب

 . اهب جوزتي نأ هنبال زئاجف اهتنبأو اهمأ امأو اهب هنبا جوزتي

 ةيبص جرف ىلع هجرف عضو لجر نعو . دايز يبأ نعو : ةلئسم

 امهني قرفي هنا ظفح ركذ مث اهيلإ زاجو تغلب نيح اهجوزت مث لقعت ال
 . هجيوزت لبق اهجرف هسب رخآ قادص همزلي لاقو . هيلع اهقادص اهلو

 هل زوجيأ ادماع اهصيمق تحت نم ةيبص جرف سم لجر : ةلئسم
 . اهحاكن هل لحي الف هب اعتمتسم هسم اذإ : باوجلا ؟ ال مأ اهجوزتي نأ

 سمو هركذب غلبي مل ةيبص جرف ىلع طامأ لجر نعو : ةلئسم
 مل اذإ اهجوزتي نا هل لحي له . كلذ نع بات مث جلوي ملو ناتخلا عضوم

 الف . كلذ هل زوجي ال مأ رظنو اهنم سم ام لجأل اهجوزتي نا هتين نكي
 ادحأ نا ملعا لهو : تلقو . هب لومعملا رئاسلا انباحصأ لوق يف يل نيبي
 اصن كلذ ملعأ الف هتيالو كرتت له اهجوزت ناو هيف صخر نيملسملا نم

 ناو . ةصخرلا لاح نم جرخي ال نأ وجرأ نكلو . انيقي ةلئسملا هذه يف

۔ .١٢٧



 . قيفوتلا هلأسا هللاو هتيالو

 نيأ جرفلا عضوم فرعي ملف ةأرما جرف ىلإ رظن يذلاو : ةلئسم

 نأ هل لحي الف بوثلا تحت نم جرفلا بونج نم ائيش رظن اذإ لاق . وه
 . اهجوزتي

 فصوتي نأ هل لحيأ ةأرملا بطخي لجرلا نع هتلأسو : ةلئسم

 ةمعان يهو . نسح اهنيعو اهفنأ لاقي نأ الإ كلذ هركي لاقف . اهنساحم
 . هوركم ةفصلا نم كلذ ىوس امو . ندبلا

 ىتح اهجوزتأ ال لوقيف ةأرملا بطخي لجرلا نع هتلأسو : ةلئسم
 لاق . اهيلإ رظنيو اههجو ههجو حمليو رتتسي ن لحي له . اهيلإ رظنا

 ال ىتح ءادر بابملا قوف نمو تيلجحتو ترمتجاو اهبايث تسبل يه اذإ

 نم ءيش يف يه دعقت الو كلذ سأب الف اههجو الإ ائيش اهنم ىري

 . هل اهدسج فصي بايثلا

 نعو . مكحلا نب ناميلس ىلإ يلع نب ىسوم باوج نمو : ةلئسم

 نأ دارأ مث ةمئاق يهو جرفلا ىلإ رظنو ةنايرع ةأرما ىلإ رظن لجر
 مل ناك نإو . هيلع تدسف دقف جرفلا سفن ىلإ رظن ناك ناف . اهجوزتي

 دسفت الف هبناوج نم رهظ امو رعشلا عضوم الإ هسفن جرفلا ىلإ رظني
 . ىلاعت ءاش نا هيلع

۔ ١٢٨



 وأ هديب بوثلا قوف نم ةأرما جرف سم نميف تلقو : ةلئسم

 دق هنا يعمف . ال ما اهجيوزت هل زوجي له . كلذ نم ىنما ىتح هجرفب
 نم وأ بوثلا تحت نم هسم ناك ءاوس جرفلا هنا سم ام فرع اذإ ليق

 نم هسمي مل ام صيخرتب كلذ يف ليق دقو . اهجيوزت هل زوجي الو هقوف

 . هلدع لهجي الو هلضف ركني مل ام جورفلا يف ةقثلاب ذخألاو بوثلا تحت

 حتست مل ىرت ةيبص جرف يلإ رظن لجرو . ديعس يبأ نع : ةلئسم
 ناك ناو ةوهشلاو ةرظنلا كلتل اهذخأ اذإ هل لحت ال ليق دقف . هل لحت له

 : نايفس وبأ لاق نايفس يبأ ثيدح نمو . هيف فلتخا دقف كلذ ريغل
 ابأ اي انلقف ةديبع يبأ ىلع كلملادبعو انأ تلخد ناسح نب حيلملا ينربخ

 سملف اهبايث تحت نم هدي لخداف ةارما ىلع لخد لجر يف تلق ام ةديبع
 لاق . ال لاق اهجوزتي نأ هلأ ةرحلا راكنا تركنأو ةأرملا تضبقتف اهجرف

 لاقف لاق هلأسي نم انلقف ناهدلا حلاص حون وبأ لخد ذإ هدنع نحن امنيبف

 نا هلام اهطعيو اهجوزتي نأ هل معن لاق : لضفلا هلأسف لاق انا لضفلا

 وبآ لاق . ال ةديبع وبأ لاق . ىلب حون وبأ لاق . ال ةديبع وبأ لاق . ءاش

 هنا رباج نع ينربخأ هنا لاق . معن لاق جرعألا نايح تكردأ له حوت

 ابا اي جورفلا اهناف ةديبع وبا لاقف لاق . ءاش نا هلام اهطعيو اهجوزتي

 مكاهنأ ينا لاق وأ مكهنأ ملأ نايتفلا رشاعم اي لاق مث تقدص لاق . حون

 . ارضاح ةديبع وبأ ناك اذإ ينولأست نا

 اهجرف سملف ةأرما بايث تحت نم هدي لخدأ نمو : ةلئسم

۔ .١٢٩



 حون يب أ لوق وهو اهجوزتي نا هل سيلف ةرحلا راكنا تركناو تضبقتف
 . رباج نع جرعألا نايح نع هعفري ناهدلا

 ضقنو ةأرملل جرف وه له ةأرملا نم لوبلا جرخم نعو : ةلئسم

 . هيف رظان انأف . هيف يطولا يف دحلا بجيو جيوزتلا مرحي وأ ءوضولا
 ع اهقفل صعب هركو اهجوزتي مل ة ًأرم | ربد سم نمو : ةلئسم

 الو قادصلا فصنف اهقلط مت اهربد سم نمو . ام ارح هورب ملو اهجيوزت

 . لبقلا لثم ربدلا ىرا

 ضغو هسفن قش رظنف دمع ريغب ةأرما جرف رظن نمو : ةلئسم

 هرظن عقو اذإ هذه جيوزتب هيلع سأب الف رظنلا عبتي ملو هدعي ملو هرصب

 رظنف اهيلع هرظن عفد مث اهيلإ رظنلا دمعتي مل ناو . دمعت ريغب اهيلع

 الف اهيلع هرظن عقو ام نيح نم ضغي ملو هرصب نكمأو هسفن قشلا

 ناو . ةرسحلا ثروتو ةوهشلا عرزت هرظن رظنلا عابتا اولاق مهنأل اهجوزتي

 هيلعف كلذل دمعت ناو اهجيوزت سأب الف نيجرفلا ريغ اهنم هرظن ناك
 ( . ادمعتم اهندب ىلإ هرظنل رافغتسالاو ةبوتلا

 امو نالبقل او ءاسنل او ل اجرل ا ت اروع عيمجل مس | جرفل | : ةلئسم

 . جرف هلك هلوح

 بوثلا قوف نم ةأرما يطو نم نعو . يراوحلا يبأ نع : ةلئسم
 . اهب جوزتي نا هل سيلف . ايظلغ وا اقيقر بوثلا ناك اهب جوزتي نا هل له

۔ .١٣ ۔



 فرع اذإ اهب جوزتي ن أ هل سيلف بوثلا قوف نم اهجرف سم ول كلذكو

 يطو دقف ضئاح يهو بوثلا قوف نم هتجوز يطو نم كلذكو . سم ام
 . هيلع تدسف دق وأ اضئاح

 هل نابتسا اذاف ةأرما ىلإ رظن ناك ناو . يراوحلا يبأ نع : ةلئسم

 اهمأ هيلع تمرحو ادبأ هيلع تمرح راهنلاب ادمعتم هيلإ رظنو قشلا
 . اهتنباو

 اهديب تبرض تناك دقو اهقراف مث ةأرما كلم لجر نعو : ةلئسم

 هنا يعم ديعس وبا لاق . هزنتلا نسحا امف . اهتنباب جوزتي له هركذ ىلع
 نم اهل هسم لثم هل اهسمب داسفلا ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي

 ىنعمب اهتاهمأو اهتانب داسفاو هتجوزب تسيل تناك نا اهحاكن داسفا
 لعجي الو . هب دسفت الو كلذ ىلإ بهذي ال اضعب نا وجرأو هل اهسم

 . اهل هسمك هل اهسم

 ةيبص جرف ىلإ رظن غلاب لجر نعو . ديعس ابأ تلأسو : ةلئسم

 لاق . تغلب اذإ اهجوزتي نا هل له ةوهشل ادمعتم يحتستو رتتست نمم
 هل تلق . ةرظنلا كلت ريغل اهجوزت اذإ هل زئاج كلذ نا ليق دق .هنا ىعم

 الو اهعم ماقملا هعسي له هنم كلذ ملعو ةرظنلا كلتل اهجوزت نا تيأرأ
 اهعم ميقي ال نا ةرظنلا كلتل هجوزت ناك اذإ ينبجعي لاق . امهنيب قرفي
 ناكو اهعم ماقا ناف هل تلق . داسف ىنعمبو دساف ساسا ىلع لخد هنال

 ليق دق هنا يعم هنال هتيالو كرت يل نيبي ال لاق . هتيالو طقست له ايلو

۔ . ١٣١



 اهجوزت ءاوسو هل تلق . اهل غولبلا دعب رظنلا نكي مل ام اهجوزتي هنا

 .يدنع اذكه لاق . اهغولب دعب وأ ابصلا لاح يف اهب لخد وأ اهغولب لبق
 نع ىوري هنا غولبلا دعب ادمعتم اهرظن ول هنا ديعس يبأ نع تظفح دقو
 دسفي ال كلذ نأ لوقلا ضعب يف جرخيف فالتخا هيف كلذ نا كلام يبأ

 سملا كلذكو . غولبلا دعب ناك اذإ دسفي لاق نم لاقو . هيلع اهجيوزت

 نا ديز نب رباج نع يور دقو . كلذ تركنأو ةهراك يهو اهسم اذإ

 هنا نسحلا يبأ نع يورو . زوجي ال هنا ةديبع يبأ نعو . زوجي اهجيوزت
 . هيلإ بهذي اميف ةرظنلا كلتل نكت مل ام اهجوزتي

 يبص وهو هتأرما تخأ جرف ىلإ رظن لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 ادمعتم هنيعب جرفلا ىلا رظنو تفغلب دق تناك ناف ءيش يبصلل سيل لاق

 . هتأرما هيلع تدسف دقف

 ىأر ناك نا لاق . اهأطي ملف ةأرما جلاع لجر نعو : ةلئسم

 . سأب الف الإو اهجوزتي الف هديب سمل وأ اهتروع

 اهجوزتي نأ هل له . هيلإ رظنو ةأرما جرف سم لجر نعو : ةلئسم
 . اهجوزتي ال نيملسمل ا ء اهقفل ضعب ل اق دق ل اقف

 . ال لاق . اهأطي نأ اهديسل له . تنز همأ نع هتلأسو : ةلئسم

 نا هل له ةريغص ةيراج جرف سم لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 . معن لاق . اهجوزتي

۔ ٢٣١۔



 نب حيلم ينش ددح . ليحرل | نب بوبحم ن ايفس وب أ ل اقو : ةلئسم

 'بدنج نب لضفلا مهيفو ةديبع يبأ ىلإ هعم ةعامج عم لخد هنا ناسح

 هدي عضوف ةمنان ةأرما ىلع لخد لجر نع ةديبع ابأ انلأسف حيلملا لاقف

 تطخو تنزو تمتشو تبضفف ةأرملا تهبتناف بايثلا تحت نم اهجرف ىلع
 . اهجوزتي ال ةديبع وبأ لاقف اهجوزتي نا هل له . ةرحلا راكنا تركناو
 حلاص نذاتسا من ل لاق ة نيأ نم نم ائيش دحأ هلأسي ملو انتكسف ز حيلملا لاق

 لاقف هلأسف ف اهنع هلأسا انأ بدنج نب 1" لاقف ةلئسملا هذه نع حون ابأ

 . اهجوزتي ال ةديبع وبأ لاق . ءاش نا هلام اهل بهيو اهجوزتي حون وبأ
 حون وبأ لاق مث . لوقلا ددري .. اثالث وأ نيترم اهجوزتي ىلب حون وبأ لاق

 ناف . حون وبأ معن لاق ؟ جرعألا نايح فرعت تنك له : ةديبع ابأ اي
 وبأ لاق . ءاش نا هلام اهل بهيو اهجوزتي لاق هنا رباج نع ينربخأ نايح
 ملأ : بابشلا رشعم اي حون وبأ لاقف . جورفلا اهنا حون ابأ اي ةديبع
 يه هديبع وبأ قدص . دهاش ةديبع وبأو ءيش نع ينولأست ن ١ مكهنأ

 . جورفلا

 فوج يف ةأرما ىقل لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلئسم
 ةيرقلا كلت نم جوزتي نأ هل نا هديب وأ هجرفب اهجرف سمف اهذخأف ليللا
 جوزتي الف نالف نب نالف تنب انا ةأرملا هل تلاق ناو . اهنم اهذخأ يتلا

 . هتنبا اهنا تلاقو هتمس يذلا كلذ ةنبأب

۔ .١٣٣



 ةيبص جرف ىلإ رظن لجر نعو . ديعس يبأ باوج نمو : ةلئسم

 كلذ هل زوجي له تلق . اهجوزتي نأ دارأ ةوهش ريغل وأ ,ةوهشل ادمعتم

 نا هل زوجي له لوقلا اذه ىلغو . ةرظنلا كلت ريغل اهجوزتي نأ دارأ اذإ
 كلت ريغل اهذخأ هل زاج اذأف اهتانب نم ادحأ وأ اهتدج وأ اهمأ جوزتي

 ةوهش ىلع تناك اذإ بحاو . اهيف فلتخي هنا يعمف يه امأف ةرظنلا

 تانبلاو تادجلاو تاهمألا امأو . كلذ نع هزنتي نا ةرظنلا كلت تناك

 ىلع جرخي هنا يعم امف . فالتخا كلذكو . هنم ةوهشلا ىلع يعم سيلف

 نم لوق ىلع فالتخالا نم ىرعتي ال كلذ لعلو . هب لمعلا بحأ ام

 نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت . أطخ وأ ادمع اطي وأ سمي ىتح لوقي

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ يلوق

 اهسافن وأ اهضيح لاح يف ةأرملا ىلع دقعي نأ لجرللو : ةلئسم

 زوجي الو اهنع سافنلاو ضيحلا لوزي ىتح يطولا هل نكي مل دقع اذاف

 حص مث كلذ لعف ناف زوجي ال لماوحلا حاكن نأل لماح ةأرما ىلع دقعلا

 هيلع بجي اهيطو دق نوكي نأ الإ هيلع اهل ءيش الو امهنيب حاكنلا خسف

 ميرحتب تعقو اذإ ةقرفلا نال قالط الب ناقرتفيو يطولا قادصلا اهل

 . ملعأ هللاو . اقالط نكي مل اهب خسفلاف حاكنلا

 هل زيجي ضعبف فالتخا هيفف أطخ ةأرما حرف سم نمو : ةلئسم

 فالتخا هيفف ادمعتم سم ناو . اهجيوزت هل زيجي ال ضعبو اهجيوزت

 اهربد سم ناو . اهجيوزت هل زيجي ال ضعبو اهجيوزت هل زيجي ضعبف

 . زيجي ال ضعيو زيجي ضعبف . فالتخا اهب هجيوزت يفف ادمعتم

۔ ١٣٤ ۔



 ضعبف ٠ فالتخا اهب هجيوزت يفف ةيبص جرف رظن نمو : ةلئسم

 اهذخأو ةوهشل اهرظن نوكي نا الا لوقي ضعبو . زيجي ال ضعيو زيجي
 ةوهشلا كلتل اهذخأ ولو لوقي اضعب نا يدنعو . زوجي الف ةوهشلا كلتل

 مل ةيبص جرف ىلع لجر طامأ ول ليق دقو . اضيأ اهجيوزت هل زئاجف

 دقو . اهجيوزت هل زوجي ال هنا جلوت ملو ناتخلا عضوم سمو هركذ غلبت

 . ةصخرلا لاح نم جرخي ال نا وجري هنا ضعب لاق

 عضوم وه حاكنلا هب دسفي يذلا جرفلا دح نا ليقو : ةلئسم

 ىلا رظن اذا هنا ليقو . قشلا الإو نيتفدلا ىقتلم عضوم وه سيلو عامجلا

 هيلع دسف جرفلا بناوج رظن اذا ليقو . اهجيوزت هيلع دسف قشلا

 بناوج نم رهظ امو . رعشلا عضوم الإ رظني مل نا ليقو . اهجيوزت

 هيلع دسفي مل جرفلا رهاظ سم نم ليقو . اهجيوزت هيلع دسفي مل جرفلا

 . هنطاب سمي ىتح اهجيورزت

 قوفو رعشلا ىلع ةأرما جرف ىلع هجرف ىرجأ نمو : ةلئسم

 هنا مث عيش ةفشحلا سار نم نيعارصملا نيب لخدي نا الب نيعارصلملا

 يف هيلع سأب ال هنا رهزأ يلع يبأ نع ميهاربا وبا لاق . اهجوزت
 هينيع رظن وأ هجرفب وأ هديب اهجرفو اهندب سم يف مثآ وهو امهجيوزت
 . ملعأ هللاو

 ةفطنلا تلاس مث لزنأ ىتح اهنطب يف ةأرماب ثبع نمو : ةلئسم

 هيلإ رظن الو جرفلا سم نكي مل ناف اهجيوزت دارأ مث . جرفلا تلخد ىتح

۔ ١٣٥



 كلت نم تلمح دق نوكي نأ الإ اهجوزتي نأ سأب الف بوثلا تحت نم
 . اهجوزتي الف ةفطنلا

 دارأ مث لقعت ال ةيبصب ثبع غلاب لجر يف بوبحم لاق : ةلئسم
 . اهجوزتي نأ هل نا هديب وأ هجرفب هسم وأ اهجرف ىلإ رظن دقو اهجيوزت
 هركذب تذخأو ريغص يبصب تثبع ةأرما يف بوبحم اضيأ لاق كلذكو
 كلذ نأ كردأ امدعب اهجيوزت دارأ مث لقعي ال وهو . اهجرف يف هتلعجو

 . اهيلع ساب ال زئاج

 الف ءاملا يف ادمع راهنلا وأ ليللاب ةأرما جرف رظن نمو : ةلئسم

 يف ةرزع نب يلع نع هللا همحر ةبقع نب حاضولا نع انغلب دقو .اهجوزتي
 هؤوضو ضقتنيو اهحاكن هل لحي ال لاق ادمع ءاملا يف ةأرما رظن لجر

 هل لحي مل ةآرملاب ةأرما جرف رظن نم هنا انعمسو كلذ . هموي مايصو

 . اهحاكن

 اهجيوزتب هيلع سأب الف ليللا يف ةأرما جرف رظن نمو : ةلئسم

 ليللاب اهمأ جرف رظن نمو . رجفلا عولط ىلإ قفشلا باغ اذإ ليللا دحو

 هللا نال رمقلا يف ناك ولو سابل ليللا نأل اهتنبا جيوزت هيلع مرحي مل
 . ارمقو امالظ هيف نا ملع دقو أسابل ليللا لعج دق ىلاعت

 ..هل زجي مل ةوهشل هجرفب وأ هديب ةأرما جرف سم نمو : ةلئسم

 بحا الو اهجيوزت هل زوجي نا وجرأف بوثلا قوف نم هسم ناو اهجيوزت

 . اهل ةداع اذه ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع ةأرما ذخأ هل

۔ .١٣٦



 مهضعب اهمرحف اطخ ةأرملا جرف سم يف انباحصأ فلتخا : ةلئسم

 ادمع وأ أطخ ناكأ ردي مل مث رظن وأ سم نمو . نورخآ اهمرحي ملو
 كلذل دمعت هنا ملعي ىتح رظنلا يف اهجيوزتب سأب الو سملا يف فلتخمف

 . ةهبش ىلع مرحت الو

 اهجوزت يف هيلع سأب الف ةأرمأ جرف رهاظ سم نمو : ةلئسم

 . فالتخا هيفف اهربد سم ناو هنطابو هرهاظ سمي ىتح

 مث هدسج ضعبب و أ هتبكرب وأ هلجرب ةأرما جرف سم نمو : ةلئسم

 وأ هديب سم نم دمحم وبا لاقو . اهجوزتي نا هل ىرأ الف اعيمج ابات
 هركأ يناف . كلذ دعب اهجوزتي مث ةبشخب هسم نمو . ءاوس هلكف ةبشخب

 . اهجوزتي نأ هل زاج همدقب اهجرف سم ناو . كلذ هل

 نا لجر اهرهتناف ةباد ىلع نم عرصت نا ةأرما تّمه ناو : ةلئسم

 ءايشأ يف ةأرملا لعف نال . اهجوزتي الف اهجرف ىلع هدي تعقوف عقت ال
 هجرف ىلإ ةأرما ترظن الجر نا ول اولاقف هلعفو اهلعف نم اوقرف دق ةريثك
 دسفي الو كلذب هيلع دسفت مل ةوهشل سملا ناك ولو كلذب ملعو ةدمعتم

 اهنا هنم كلذ ناك ول هنا انباحصأ يأر يف عيمج مهلوق يفو . اهيلع

 هسمت ملو اهندب نم ءيشب وأ اهديب هجرف تسمل ول اولاقو . اهيلع دسفت
 ضعبو . اهجيوزت دارأ نا مهلوق رثكأ يف هيلع دسفت ال اهنا اهجرفب
 هنم كلذ ناك ول هنأ مهلوق نم انفرع اميف اوفلتخي ملو هيلع اهدسفا

 ةوهش ريغل وأ ةوهشل دمعتلا ىلع هندب نم ءيشب وأ هديب اهجرف سمف

۔ ١٣٧



 مهدجي ملو اذه ريغ لوقلا نم ذاش يف ليق دق ناك ناو . هيلع دسفت اهنأ

 . هب نولمعي

 وهو اهجوزت مث جرفلا الإ اهندب ة أرم ا نم سم نمعو : ةلئسم

 رقغتسيو هتجوز يهو . اندنع اهجيوزت هيلع دسفي امم كلذ سيلف اهعم

 . هتلزنم ىلع وهو سملا كلذ نم هبر

 لجر يفو يراوحلا وبأ خيشلا لاقو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 هنا ملعي هنا ريغ هسمي مل وأ هسم ملعي ملف ةأرما جرف ىلإ هدي دم هنا ملعي

 دجوي يذلا امأو . اهب جوزتي الو ههبش اذه لوقي ناكف جرفلا ىلا هدي دم
 رظن وأ جرفلا سم هنا ملعي ىتح زئاج كلذ نا كلذ يف رفعج نب دمحم نع
 خيشلا طخ نم ةلوقنم . معن لاق . باوص كلذ لكف هل تلق .ادمع هيلإ

 همحر نسحلا نب دمحم لاقو . هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللادبع يبا

 كلتل اهجوزت امنإ ناك نا ةيبصلا جرف غلابلا رظن يف هب ذخأن يذلا هللا

 اذإ يبصلا امأو . سأب الف ةرظنلا كلت ريغل ناك ناو اهجوزتي الف ةرظنلا

 هركذب اهجرف سم ولو اغلب اذإ اهجيوزت هيلع دسفي الف ةيبص جرف سم

 سأب ال لاق نم لاقف اهجيوزت يف فلتخا دقف جلوأ ناف جلوي ملو
 . اهجيوزت هيلع دسفي لاق نم لاقو . اهجيوزتب

 ةريغص هير اج جرف سم لجر نع هتلأسو 6 رثأل نمو : ةلئسم

 . كلذب سأب ال لاق . تغلب يه اذإ اهجوزتيأ

 جوزتو اهكرتف هنم اطخ اهتدع يف ة ًأرم ا كلم لجر نعو : ةلئسم

۔ ١٣٨



 ىوقأ ام مشاه لاق . جرفلا ريغ سم ام تنبلا نم سم نأ دعب نم اهمأ
 . امهنيب قرفا نا ىلع

 مل غلب امل اههرك مث اهجرف سمو ة أرما يبصلا كلم اذإو : ةلئسم

 الو هل لحي الف هتجوز ريغ ةأرما جرف سم نم لك كلذكو هيبأل لحت
 . هيبال

 . اهجيوزت زاج ةوهش ريغل ةيعابر ةيبص جرف سم نمو : ةلئسم

 هسمو دمع ث ًأرم جرف رظن نمو 0 رقعج نب عم اج نمو : ةلئسم

 . أدبأ اهجيوزت هل لحي الف ادمع

 ام دمعتلا ىلع سملاو رظنلا اهدسفي ال هنا لاق نم لاقو : ةلئسم
 . ملعأ هللاو ةوهشل نكي مل

 ءوضولا ضقني يذلا جرفلا دح نا ليقو . رثألا نمو : ةلئسم

 ناتخلا عضوم وهو . عامجلا عضوم وهف حاكنلا هب دسفي يذلاو . هتجوزل

 عضوم بقثلا عضوم وه امنإ قشلا الو نيتفدلا ىقتلم عضوم سيل

 . عامجلا

 ادمعتم ة ًأرم جرف ىل ١ رظن نمو . رقعج نب عم اج نمو : ةلئسم

 وأ ادمع اهمأ جرف سم نا كلذكو . ادبأ اهجيوزت هل لحت الف هسموأ

 مت رظن ناو اهجوزتي ن ا سأب الف أطخ رظن و ا سم ناو اهجوزتي الف هرظن

 هللا همحر بوبحم نب دمحم نع تظفحف ادمع وأ اطخ كلذ ناكأ ردي مل

۔ ٩٣١۔



 . ادمع اهجرف رظن هنا انيقي ملعي ىتح اهجوزتي نا سأب ال هنا

 ليق دقف ادمع ةيبص جرف ىلا رظن اذإ غلابلا لجرلا هنمو : ةلئسم

 هيلع اهحاكن مرحي ملو صخر نم مهنمو ددش نم مهنم فالتخا كلذ يف

 هل يغبني الف اهنم رظن امل اهجيوزت ىلإ هتعد هسفن نوكي نا الإ تغلب اذإ
 . سأب الف كلذب ذخأ نمو اهجيوزت

۔ ..١٤



 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 هتأرما ةنبا ج رف هرظن وآ لج رلا سم يف

 كلذ هبشأ امو هتخاو اهابأ و اهمأو

 له . ةوهشل هسم وأ ادمعتم هتنبا جرف ىلإ رظن لجر نع هتلأسو

 تناك ناو هتأرما هلع تمرح ةغلاب هتنبا تناك نا لاق . هتأرما هيلع مرحت

 ناو . هتأرما هيلع تمرح ةوهشل هيلإ رظن وأ جرفلا سم ناف ةيبص هتنبا
 . هتارما هيلع مرحت لاق نم لاقف ةوهش ريغل ادمعتم هيلإ رظن وا هسم

 هتأرما نا يناسارخلا هللادبع نب مشاه ىلإ ثيدحلا اوعفرو ىور نم ىورو
 ادمعتم هتنبا وا هتبيبر جرف سم اذإ . ذخأن لوقلا اذهبو هيلع دسفت ال

 دايز وبأ ناك دقو . هتأرما نيبو هنيب قرفأ مل ةيبص يهو ةوهش ريغل

 ةودع تنبلا نا اولاق نيملسملا نا نالوقي هللا مهمحر ةبقع نب حاضولاو

 هيلع تدسف هسم وأ اهجرف رظن نأ نونعي مهنأ بسحا . تيبلا يف اهيبأ
 هتنبال لجرلا لسغيف تلق . اذهب ذخأن هللادبع نب مشاه لوقيو . هتأرما

 . هتارما نييو هنيب قرفي مل لعف ناف . كلذ هل بحتسي ال ,لاق . اهجرف

 هتأرما هيلع دسفت له ةوهشل هيلإ رظن وأ ةوهشل هتنبأ رباد سم ناق تلق
 . هتجوز نيبو هنيب قرفي مل لعف ناف . كلذ هل بحتسي ال لاق

 دمعتلا ىلع ةيبص يهو هتنبا جرف ىلإ رظن لجر نعو : ةلئسم

 دمعتلا ىلع كلذ ناك اذإ لوقي اضعب نا يعم لاق . اهمأ هيلع دسفت له

۔ ١٤١۔



 تناك اذإ ةوهشل دمعتلا ىلع نوكي ىتح لوقي اضعبو اهمأ هيلع تدسف

 ىلع غلابلا جرف ىلإ هرظن ناك اذإ هنا يعمف اغلاب تناك اذإ امأو . ةيبص

 اذه يف يل نيبي الو ةوهشل نكي مل ولو . اهمأ هيلع دسفت دمعتلا
 غلابلا هتنبا جرف ىلإ رظن ناف تلق . ملعأ هللاو انباحصأ لوق يف فالتخا

 ىلإ اطخلا رظنب هيلع دسفت اهنا ملعأ ال لاق اهمأ هيلع دسفت له أطخ

 رظن ناف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع افالتخا كلذ يف ملعأ الو . اهجرف

 جرفلا ىلإ هرظن عقوف جرفلا ىلإ رظنلا دري ملو هفرعيل ادمعتم اهسابل ىلإ
 هبشي ال اذه لاق . اطخلا ةلزنمب كنع اذه مأ دمعلا هبشي امم اذه نوكي له

 نم رهظ ام ىلإ ادمعتم رظن اذإف هل تلق . اطخلا هبشيو دمعلا يدنع

 اهمأ هيلع دسفت هتنبا نم نيتفدلا ىقتلمو رعشلا تبنم لثم جرفلا بناوج

 نيتفدلا ىقتلمو رعشلا تبنم نا يعم لاق . جرفلا جلاو ىلإ رظني ىتح مأ
 . هلوق ىنعم ىلع اجرف هسيل رهظ امم

 وأ أطخ هتأرما مأ جرف سم نمو . رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم
 هتارما ما جرف ىلإ رظني ىتحف رظنلا اماو . هتارما هيلع تمرح ادمع

 نمو . كلذب مرحت الو أطخلاب سأب الو . هتأرما هيلع مرحت مث ادمع

 سيلو . دمعت ولو اهيبأ ربد ىلإ رظنلاب هتأرما هيلع دسفت الو : باتكلا

 اهدلاو جرف ىلإ رظنب هتأرما هيلع دسفت الو اهمأ لثم هتأرما دلاو يف
 لحي الف لبق نم هربد يطو ناو .4 هتأرما هيلع تدسف هعماج ناو هسمالو

 الو . اهجرفك سيل هتأرما مأ ربد كلذكو : باتكلا نمو . هتنبا جيوزت هل

 . دمعت ولو اهمأ ربد ىلإ رظنلاب هتأرما هيلع دسفت

۔ ٢٤١۔



 ناو . هتأرما هيلع مرحت مل اطخ هتأرما مأ جرف رظن نمو : ةلئسم

 هيلع تمرح أطخ و أ ادمع هسم ناو . هت ًأرم اهيلع تدسف ادمع رظن

 ىلإ رظنلاب هتأرما هيلع مرحت الو اهجرفك سيلف اهربد يف امأو . هتأرما
 دسفت الو اهمأ لثم هتأرما دلاو سيل كلذكو . كلذل دمعت ولو اهمأ ربد

 هيلع تدسف هعماج ناو . هسم ولو اهدلاو جرف ىلإ هرظنب هتأرما هيلع
 . هتنبا جيوزت هل لحي الف لبق نم هعماج نم كلذكو هتارما

 . هنبأل الو هيبأل لحت الف ادمع ةأرما جرف ىلإ رظن نمو : ةلئسم

 ىلع كلذ اهدسفي مل هنبأ ةأرما جرف ىلإ دلاولا رظن اذإو : ةلئسم

 . بألل هركي وهو ةخسن كلذ بألل هركيو هنم مرحم تاذ اهنأل دلولا

 . هابأ كلذ رضي مل ادمعتم همأ جرف ىلإ رظن اذإ كلذكو

 هيلع تمرح ادمع وأ أطخ هتأرما ما جرف سم نمو : ةلئسم

 ىلإ هرظنب هتأرما هيلع دسفت الو اهمأ لثم هتأرما دلاو سيلو . هتأرما

 . هسمالو اهدلاو جرفلا

 ةأرما كلم ناك حامج نب هللادبع نا نامثع يبأ نع ليقو : ةلئسم

 دقو نيتمئان اهماو اهدجوف . رادلا رادج ةخسن . رادجلا اهيلع روستف

 اهيلإ داع مث عجر مث اهب مهو اهجرف ىلإ رظنف اهمأ نع بايثلا ترسحنا
 عيبرلا لأسف لاق . ائيش عنصي ملو . حبصلا هكردأ ىتح كلذك لزي ملف

 رظن نم نوكي اميف ساب ال اندنع كلذكو سابل ليللا لاقف . كلذ نع

 هيف نوكي نا ملع دقو اسابل ليللا لعج دق هللا نأل ارمق ناك ولو . ليللا

۔ ٣٤١۔



 الف ادمع ءاملا يف وأ راهنلاب وأ رانلاب رظن نم امأو . ارمقو امالظ

 ةرزع نب يلع نع هللا همحر ةبقع نب حاضولا نع انغلب دقو . اهجوزتي

 ضقنيو اهحاكن هل لحي ال لاق ادمع ءاملا يف ةأرما جرف رظن لجر يف

 مل ةارملاب ةارما جرف ىلا رظن نم نا انعمسو . كلذ هموي مايصو }٥ءع وضو

 لظ يف اهجرف ىلإ رظني مث ةارما كلمي يذلا يف ليقو . اهحاكن هل لحي
 قادصلا لاق نم لاقو . قادصلا فصن الإ اهل سيل هنا اهقلطي مث ءاملا

 قادصلا فصن اهلف ءاملا يف اهجرف لظ رظن نا يراوحلا وبأ لاق . لماك

 . هلماك قادصلا اهلف ءاملا يف يهو ءاملا يف جرفلا ىلإ رظن اذإو

 ىل ١ هللا همحر ديعس نب دمحم ديعس يب أ باوج نمو : ةلئسم

 نم أطخ هتنبأ وأ هتبيبر جرف سم لجر يف تركذو . دشار نب يقشمر

 نم لاق . فالتخاب كلذ يف رثألا ءاج دقف تفصو ام ىلعف . بوثلا قوف

 سفن سم ولو . ةمرحلل بجومب سيل بوثلا قوف نم جرفلا سم لاق
 الا سمل | سيلو هل هرتاسو جرفلل سابل بايثلا نال كلذ ىلع نقيتو جرفلا

 امب سملا ماكحأ عقو دقف سم ام فرع اذإ هنا موق لاقو . بايثلا تحت نم

 امأو . دمعلا يف كلذو اهتاهمأو اهتانبو ةأرملا يف سملا نم ةمرحلا بجوي

 ةنبألا هيلع تمرح ًاطخ وأ ادمع جرفلا سم اذإ لاق نم لاقف اطخلا يف

 وأ دمعلا ىلع اطي وأ دمعلا ىلع سي ىتح لاق نم لاقو . اعيمج مألاو

 . ءاوس اذه يف مألاو ةنبإلا نا هللا همحر خيشلا لوق نم انفرعو . أطخلا

 امم دشأ وه هتأرما مأ جرف سم اذإ ينعي تنبلا نم دشأ مألا لاق نم لاقو

 ىلع جرفلل سملا اماو . دحاو انعم كلذ يف لوقلاو . هتارما ةنبا جرف سم

۔ ١٤٤



 نب دمحم هللادبع يبأ نع ىوري امم رثألا يف ءاج دقف هتأرما اهنا

 جرفلا سم ىلإ أطخا اذإف . رفتغم كلذ يف اطخلا نا هللا همحر بوبحم

 اهنا ىلع ندبلا نم ءيش ىلإ دصق امنإو جرفلا ىلإ هنم دصق ريغ نم

 اذإ امأو . كلذب سأب الو أطخلا كلذف اهمأ وأ اهتنبا يه اذإف هتأرما

 وه اذهف اهمأ وأ اهتنبا يه اذإو هتأرما اهنا ىلعهسفن جرفلا ىلإ دصق

 اطخلاب سملا دسفي ال لاق نم لاق دق هنا كتملع دقو . دسفي يذلا أطخلا

 نم كلذ انفرعو أطخلا وأ دمعلا ىلع يطولا وأ دمعلاب سملا نوكي ىتح

 هنا هللا همحر رثؤملا يبأ نع اندجوو . هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا لوق

 ىلإ دصق ول هنا هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع ظفحي

 دسفي كلذ نا اهجرف سمف اهتنبا يه اذإو هتجوز اهنا ىلع جرفلا سم
 . باوصلل قفاوم هلك هنا وجرنو اذهو . اذهب ملعا هللاو هتارما هيلع

 . جورفلا يف كالهلا نا ليق دق كلذ يف هنإف . هللا كمحر كلذ يف رظناف

 تعقو اذإ ءيش جورفلا يف يتفي نكي مل ءاهقفلا ضعب نا ليق دقو

 . باوصلاب ملعا هللاو . جورفلا يف ةلزانلا

 ادمعتم ةريغص يهو هتبيبر وأ هتنبا جرف سم نمو : ةلئسم

 مث ةوهش نم ةيبص ةيراج جرف سم نمو . هتأرما هيلع تدسف ةوهشل
 هيلعو اهكاسما الو ةيبصلا هذه مأ جيوزت هل لحي الف اهمأب جوزت
 : رظنلا نب دمحأ خيشلا لاق .. اهتقرافم

 حتقتي هترصب ولو حانج 4ب المع جوزل م أ رسب د يفو

۔ ١٤٥



 هيلع دسفت الف هتجوز ٣ أ ربد ىلا جوزل | رظن اذ ١ ةجوزل أ د رأ جوزلا م |

 . ةجوزو جوز ه ةأرملل لاقي . هتجوز

 .اهاهتشاو هتنبا ىلإ رظن نمع بوبحم نب دمحم تلأسو : ةلئسم

 . ةوهشل تنبلا ىلإ رظني ىتح هيلع دسفت ال لاق

 تدسف ل اق تغلب دقو هتنب جرف سم لجر نع هتل ًأسو : ةلئسم

 تناك اذإ اضيأ هيلع دسفت لاق هتبيبر جرف سم ناف تلق . هتأرما هيلع

 . اغلاب

 نهو نهجورف هتانبل لسغ نمو : هللا دبع وبأ لاقو : ةلئسم

 هتأرما هيلع دسفي ال كلذ وجرأف نهلسغ دنع ةوهش هرضحت ملو راغص

 هبر رفغتسيلف كلذ لعف نمو . كلذ لعفي نا هل سيلو

 هيلع تمرح ناتغلاب امهو هتبيبر وأ هتنبا جرف سم نمو : ةلئسم
 . اهما ينعي . هتارما

 ةوهشل ادمعتم ةيبص يهو هتبيبر وأ هتنبا جرف رظن نمو : ةلئسم

 ناف ادمعتم ةيبص يهو هتنبا جرف رظن وأ سم نمو . هتأرما هيلع تمرح
 لاقف . فالتخا هيقف ةوهش ريغل ناك ناو اهما هيلع تدسف ةوهشل ناك

 اهجرف اهل لسغ ول ليق دقو . دسفت ال لاق نم لاقو . دسفت لاق نم

 هدي ىلع لعجي نا بحتسي ليقو . هتأرما نيبو هنيب قرفت مل ةيبص يهو
 . ةقرخ

۔ . ١٤٦



 مل ةوهشل هيلإ رظن وأ ةوهشل هتنبا ربد سم ول ليقو : ةلئسم
 ٠ -. ٠  1.ه . -. ٠ 1

 هتارما نيبو هنيب قرفي ليقو . هتارما نيبو هنيب قرفي .

 جرف سم دار لجر نع تلأسو . ديعس يبأل باوج نمو : ةلئسم

 هعمجي نا هل زوجي ال نم وأ اهتخأ وأ اهمأ وأ اهتنباب ًاطخاق هتأرما

 هيلع دسفت له تلق هتجوزب هلوخد دعب اهحاكن هل لحي الو . اهعم
 لفس امو اهتانبو هتأرما ةنباو . ادعاصف اهتدجو هتأرما مأ امأف . هتأرما

 ضعب ىلع تفصو ام ىلع ءالؤه سمب هتأرما دسفتو دحاو انعم كلذف

 اهتالاخو هتأرما تامعو هت ًأرم ا تاوخأ امأو . عامجالا ىلع ال لوقلا

 دارأ نا تلقو . افالتخا كلذ يف ملعن الو . هتأرما هيلع دسفت ال كلذف

 يف يل تفصو نم وأ هتبيبر وأ هتنبا جرف ىلع هدي تعقوف ءيش ذخأ
 دقف اهتانبو اهتاهمأ امأف . اهتخاو يه هيلع مرحت له . ىلوألا ةلأسملا

 ملو ضعب كلذ دسفأف اطخ نهنم دحا جرف سم اذإ فالتخاب كلذ يف ليق

 يف لاق ادحأ نأ ملعن الف تالاخلاو تامعلاو تاوخألا امأو . ضعب دسفي

 . ملعأ هللاو أطخلا يف داسفب كلذ

 وه ام فرعي ملف هتجوز تعضو لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلئسم
 جرفلا سم ىثنا يه اذاف وه ام فرعيل جرفلا ىلإ هدي ىدهأ ىثنأ وأ اركذ

 ليق دقو . سملا يلإ دصقو يردي ام لعف هنال معلا هبشي اذه نا يعم لاق

 ال هنا ضعب لاق . فالتخاب ةيبصلا نم ةوهش الب دمعلا ىلع سملا يف

 امف هل اميف تلق . ةيبصلا نم دمعلا ىلع ةوهشل نوكي ىتح دسفي

 اذاف هل ليق . انأ يباجعا نم تبثا مهلاوقاو مهراثآ لاق كلذ نم كبجعي

۔ ١٤٧



 هنا لاق . جرفلا سم دق نوكي له . عامجلا عضوم ريغ نم قشلا سم

 . ةصاخ عامجلا عضوم وه جرفلا نا لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ يف ليق

 كلذكو هل ليق . جرف وهف قشلا نم ناتفدلا هيلع ىقتلا ام لاق نم لاقو

 تدجو دق : فنصملا لاق . كلذك هنا هلوق يف ىنعملا ناكف سملا اذه لثم يف

 دارأ ولو كتنبا جرف يف ام يرظنا لاق ولو دمعتي مل هنا هلوق لوقلا نا

 . نيميلا هيلع ناك هيلع اهل ادسفم ناكل هب رقأ ول ام ىلع هنيمي هتجوز

 وأ ةغلاب هتنبا جرف رظن لجر نعو . يراوحلا يبأ نع : ةلئسم
 اذاف تفصو ام ىلعف ةمئاق يهو يشيو فشي صيمق تحت نم هرظن ةيبص

 هيلع تمرح ادمعتم هيلا رظن اذاف غلاب يهو هيلا رظنو قشلا هل نابتسا
 ىلإ هرظن نوكي ىتح اهمأ هيلع مرحت مل غلاب ريغ ةيراجلا تناك ناو اهمأ
 ولو دمعتي مل هنا هلوق لوقلا نا تدجو دقو : فيضملا لاق . ةوهشل اهجرف

 هب رقأ ول ام ىلع هنيمي هتجوز تدارأ ولو كتنبا جرف يف ام يرظنا لاق
 هتنبا جرف سم نا تيأرأ تلقو . نيميلا هيلع ناك . هيلع اهل ادسفم ناكل
 ادمع هسم ناو اهمأ هيلع مرحت مل أطخ اهل هسم ناك ناف اطخ ةريبكلا

 اهمأ هيلع مرحت مل غلاب ريغ تناك ناو اهمأ هيلع تمرح غلاب ةيراجلاو
 هل نابتسا اذاف ةأرما ىلا هرظن ناك ناو . ةوهشل هجرفل هسم نوكي ىتح
 ىلإ رظن اذإ اهتنباو اهمأ هيلع تمرح راهنلاب ادمعتم هيلإ رظنو قشلا
 . ادمعتم جرفلا

 نم الع امو ةبيبرلاو تنبلاو مأل ا جرف سم دسفي ليقو : ةلئسم

 جرف ىلإ رظن اذإ ةبيبرلاو تنبلا تانب نم لقسو . مألا تاهمأ نم كلذ

۔ ١٤٨



 . ةوهشل ادمع نهتانب وأ تانبلا جرف ىلإ رظن وأ ادمع تاهمألا

 . همأب وأ هتخأب جوزت مث امالغ حكنت لجر يف ليقو : ةلئسم

 . م ارح اهجيوزتف مأل ا ام و . اهجيوزت يف هيلع سأب الف تخذل امأف

 . مالغلا تنب تنبلا كلذكو

 هتنبا الو مالغلا مأ جوزت هل لحي الف امالغ حكن نمو : ةلئسم

 . اهجيوزت هل زئاجف هتخأ امأو

 ىلع اهتعضوف هدي هتأرما مأ تذخأف اسعان ناك نمو : ةلئسم

 ء اج اذه نأل اهتنبا هيلع مرحت الف اهعفدف هبتنا مث بوثلا تحت نم اهجرف
 . اهمأ نم

 نب نازع نع دايز وبأ انربخأو . رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم
 تضبقف اهدي تلخدأف هتأرما مأ هتنتخ تءاجف اسعان ناك لجر يف دشار

 مث ةروعلا الخ ام اهدسج سمف هدي لخدأف فذق نيح هبتناف هجرف يف

 . اهعم مويلا وه مث . ابيجي ملو اقفوف ابوبحمو نامثع نب ناميلس لأس

 سمو هتأرما مأ مض لجر يف اضيأ لاقو . هيلع مرحت ال هللادبع وبا لاق
 لاق . لزنأ ىتح بوثلا قوف نم جرفلا ىلع جرفلا عضوو جرفلا ريغ اهنم
 . هيلا كلذف هزنتي نأ دارأ ناو . هيلع اهمرحي ال هللادبع وبأ

 . لزنأ ىتح لجر جرف تسم ةأرما يف يلع يبأ نعو : ةلئسم
 نا يراوحلا وبأ لاق . هلازناو هتعواطم لاحل ملسأ اهجيوزت نم ةمالسلاف

 . انظفح اذكه هيلع مرحت مل اهجوزت

۔ .١٤٩



 هيلع دسفت مل اطخ و أ دمع هت ًأرم ١ م أ ربد سم نمو : ةلئسم

 رظن ن او . هت ًأرم | هيلع تمرح 1 دمع و أ أطخ اهجرف سم نمو . هت ًأرم |

 . هتأرما هيلع مرحت مل اطخ رظن ناو . هتأرما هيلع تمرح ادمع اهجرف

 وأ ةغلاب هتنبا جرف رظن لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلئسم

 اذاف تفصو ام ىلعف . ةمئاق يهو فشي صيمق تحت نم هرظن ةيبص

 هيلع تمرح ادمعتم هيلا رظن اذاف غلاب يهو هيلا رظنو قشلا هل نابتسا
 هرظن نوكي ىتح اهمأ هيلع مرحت مل غلاب ريغ ةيراجلا تناك ناو . اهمأ
 ناك ناف أطخ ةريبكلا هتنبا جرف سم نا تيأرأ تلقو . ةوهشل اهجرف ىلإ
 تمرح غلاب ةيراجلاو ادمع هسم ناو . اهمأ هيلع مرحت مل أطخ اهل هسم
 هسم نوكي ىتح اهمأ هيلع مرحت مل غلاب ريغ تناك ناو . اهمأ هيلع
 ادمعتم هيلا رظنو قشلا هل نابف ةأرما ىلا رظن ناك ناو . ةوهشل اهجرفل
 . ادمعتم جرفلا ىلا رظن اذإ اهتنباو اهمأ هيلع تمرحو هيلع تمرح راهنلاب

 هنا ىلع جرف سم ىلا دصق لجر نع ديعس ابأ تلأسو : ةلئسم

 ملع مث هتأرما ريغ اهنأ ملعي ملو هسمف هتأرما مأ يه اذاف هأرما جرف

 دمع هنا لوقي ضعبف . فالتخالا هيف يرجي هنا يعم لاق . هتارما دسفتا

 هتأرما جرف هنا ىع هسفنب جرفلا سم ىلا دصق اذإ هتأرما هيلع دسفتو

 داسف الف هذه ىلعف . اطخلا ةلزنمب نوكي هنا لاق نم لاقو . هريغ وه اذإف

 ريغ جرف هنا سمي نا لبق ملعي وهو ادمع جرفلا سم ىلإ دصقي ىتح هيلع

 ريغ اهنأ ملع مث لسغلا بجوي ام نود اهعماج ناف هل تلق . هتأرما جرف
 يطولا بوجو عقي مل ام هنا يعم لاق هتأرما هيلع دسفتأ عزنف هتأرما

۔ ... ١٥



 هل تلق . سملا مكح هقحليو أطي ىتح سام وهو سملا لاح نم جرخي الف
 ملعلا دعب كش مث عزنف ملع مث جرفلا ةفطنلا تلخدو اهجرف ىلع فذق ناف

 ةلزنمب فالتخا هقحلي نأ اذه يف يل نيبي ال لاق . فالتخالا هقحلي له

 مكح تبث اذاف . سملا ةلزنمب سيل ٠. يطولا ةلزنمب ةفطنلا لوخدو سللا

 . أطخلاو دمعلا يف دسفي ىطولاف . يطولا

 اولاق دقف ةريغص تناك اذا هتنبا جرف لسغي لجر نعو : ةلئسم
 هتنبال لسغ ناف هب رمؤي يذلا اذهف هتنبال لسغيو ةقرخ هدي ىلع عضي

 . ةوهشل هتنبا جرف سمي ىتح هتأرما هيلع مرحت مل ةقرخ عضي ملو
 ةريغص يهو هسم وأ هتبيبر وأ هتنبا جرف رظن نمو : ةلئسم

 ةارما هتبيبر وا هتنبا تناك نإو . هتارما هيلع تدسف ةوهشل ادمعتم

 ةوهشل نكي مل ولو هتأرما كلذب هيلع تدسف ادمعتم اهجرف رظن مث ةغلاب
 مث ادمعتم ةريغصلا هتنبا جرف يلا رظن ناك ناف بوبحم نب دمحمل تلق

 رظنلا نوكي ىتح هتأرما هيلع دسفت ال لاقف . دعب نم ةوهشلا هتبلغ

 ام رخآ نا هللا همحر بوبحم نب دمحم يل لاقو . اعم ةوهشلاو دمعلاب

 ىلإ رظن نم ىلع ساب ال هنا . هللا همحر يلع نب ىسوم يأر نم ناك
 ةوهشل هرظن نوكي نأ الإ اهمأ هيلع دسفت الو ادمعتم ةريغصلا هتنبا جرف

 كلذ ىلإ عجرف هملعب كلذ ريغ ىري يلع وبأ ناكو لاق . اهمأ دسفتف
 . يلع يبأ نع دمحم نب رمع يل ظفح كلذكو . يأرل

 نا هنبال لحت له ادمع ةأرما ةروع ىلإ رظن لجر نعو : ةلئسم

 هيلإ رظنف اهتمصع كلم دق ناك ول رهملا بجوي ءيش لك لاق . اهجوزتي

 . اهجيوزت هنبال هركي هناف هسم وا

۔ ١٥١



 نو رشعلاو يناثلا بابلا

 ةيبص ةارما يبصلا وأ لج رلا ج وزت اذإ

 اهلهأ نم دحأ ج وزتي نا هل زوجي له

 هنباو هيبآ ة رما مأب جيوزتلا يفو

 جوزتي نا هل له اهب زاج نكي ملو اهقراف مث ةأرماب جوزت لجر نعو
 تيضر نكت مل ناو . اهمأ هل لحت مل هب تيضر ةأرملا تناك نا لاق . اهمأب
 . اهمأب جوزتي نأ هلف جيوزتلاب

 اهغلب املق لجرب اهجوزي نا اهيلو ترمأ ةأرما نع لئسو : ةلئسم
 ترمأ اذإ اهنا ليق هنا يعم لاق . هنبا جوزتت نا اهل له . هتريغ جيوزتلا

 امأو . جيوزتلا اهيلع تبث جيوزتلا دعب تيضرو اهجوزف اهجوزي نأ اهيلو

 جيوزتلا دعب ضرت ملف تريغ مث اهجوزف جيوزتلاب اهيلو ترمأ اذإ

 ال هنا لاق نم لاقو . اهيلع تبثي هنا لاق نم لاقف كلذ يف فلتخمف

 وه حاكنلا اهيلع تبث اذإو لاق . جيوزتلا دعب ىضري ىتح . اهيلع تبثي
 تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي) : ىلاعت هللا لوقل جيوزتلا ةدقع

 ةدقع وه حاكنلا نا ىلع ليلد اذهف . (نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث
 . (ءاسنلا نم مكؤابآ عكن ام اوحكنت الو) : ىلاعت هللا لاقو . جيوزتلا

 لاق . ضعب امهضعب ءاسن جيوزت يف ءاوس اذه يف نبالاو بألاف هل ليق

 . هنبا ىلع تمرح دقف ةدقعلا عم بألاب ةجوزلا تيضر اذإ يعم اذكه

۔ ١٥١٢



 عم ةجوزلا هب تيضر اذإ نبالا كلذكو . اهب لخد بألا نكي مل ولو

 هنأل اهب لخد نبالا نكي مل ولو هيبأ ىلع تمرح دقف حاكنلا ةدقع توبث

 وه ليق لتالحلاو (مكبالصأ نم نيذلا مكئانبا لئالحو) : لاق ىلاعت

 . هلوق ىنعم ىلع ةأرملا نم هب ىضرلاو حاكنلا ةدقع توبث

 مث اهب زجي ملو جيوزتلاب تيضرو ة أرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 اهب لخدي مل اذإ هنا يعم لاق . اهتنبا جوزتي نأ هل له اهقلط وأ تت

 هللا لوقل اهتنبا جوزتي ن أ هل زاج رظن وأ سم نم ائيش اهنم لني ملو

 . نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو) : ىلاعت
 . (مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت ناف

 . اهتوانبو ة أرملا ةنبا ذخأي نأ هل زوجي له لجرلا نعو : ةلئسم

 مأ اهتوانيو يه اهذخأي نأ زوجي لهف هل ليق . زئاج هنا يعم اذكه لاق

 . كلذ ملعأ الف ةمرح ىنعم امأو . هوركم اذه ن ا يدنع ل اق . ال

 اهكرت مث هنم أطخ اهتدع ٣5 ًأرم ا كلم لجر نعو: ةلئسم

 ام مشاه لاق . جرفلا ريغ سم ام تنبلا نم سم نأ دعب اهمأ جوزتو

 . امهنيب قرفي نا ىلع ىوقا

 مل غلب امل اههرك مث اهجرف سمو ةأرما يبصلا كلم اذإو: ةلئسم

 الو هل لحت الف هتجوز ريغ ةأرما جرف سم نم لك كلذكو . هيبأل لحت
 . هنبال

۔ ١٣



 لجرلا نع هللا همحر نسحلا نب دمحم نسحلا ابأ تلأسو : ةلئسم

 اهمأ جوزتي نا هل لحي له . اهب لخدي مل ولو هب تيضرو ةأرملا جوزت اذإ
 هيلع تمرح دقف هب تيضرو ةأرملا لجرلا جوزت اذإ لاق اهتادج نم دحأ وأ
 اهيبأ تاهمأ نم تناك ام اهيبأ مأو تلع ولو تناك ام اهمأ مأو اهمأ

 ام مألا لبق نمو بألا لبق نم اهتادج عيمجو اهمأ يبأ مأو اهيبأ يبأ مأو

 أدبأ هل لحي ال اهتامو اهايحم يف مارح هيلع ءالؤه نولعو تادجلا نك
 اوناك ام اهدادجأ نمادحأ دلو امو لاق . اهتاهمأ الو اهتادج نم دحأ

 دح بلص نم تجرخ ةأرما وأ اهتادج نم هدج نطب نم تجرخ ةأرما لكف

 اهل ةلاخ يهو اهمأ مأ دلو ةلزنمب ةأرملا كلتف اولعو اوناك ام اهدادجأ نم

 تجرخ ةأرما لك كلذكو . ةلاخلا ةلزنمب يهو امهنيب عمجي نا هل لحي الو

 نال اهيبا يبا اهدج ةنبا اهتمع ةلزنمب يهف . اهدادجا نم دج بلص نم

 امك . تاهمألاو ءابألا دلو ةلزنم مهف اولعو اوناكام تادجلاو د ادجألا دلو

 دلو نم لسن لسن اذإف . بألاو مألا ةلزنمب ةمرحلا يف اوناك دادجالا نأ

 لاخلا دلو ةلزنم تراصو ةمرحلا تلاز دقف . هسفن دجلا دلو نكي ملو دجلا

 ةنباو اهلاخ ةنبا نييو ةأرملا نيب عمجي نا هوركمو . ةمعلاو معلاو ةلاخلاو
 امأو لاق . لالح وهو مارحب كلذ سيلو اهمع ةنباو اهتمع ةنباو اهتلاخ
 امنإو . اهتنبا مأ مأ ريغو اهمأ مأ ريغ اهتمع وأ هتأرما ةلاخ مأ تناك اذإ

 دقف ءاسنلا نم هتأرما وبأ حكن نم ةلزنمب كلتف هيبأ لبق نم هتلاخ مأ

 نم نكت مل اذإ ءاسنلا نم اهوبأ حكن امو ةأرملا نيب عمجي نأ اوزاجأ
 . تادجلا نم تاحوكنملا نكت ملو دادجألا حكن ام كلذكو . اهتادج

۔ ١٥٤



 اهدادجأو اهوبأ حكن ام نيبو اهنيب عمجي نا سأب الو مارحب سيل كلذف

 ةوخالا تانيو خألا تانب امأو . اهتادج نم الو اهتالاخ نم نكت مل اذإ

 الف ىثنا وأ لسنلا ناك ركذ بلص نم اولسانتو اوناك ام ةوخألا ينب اونيو

 تانب نم الو اهتاوخأ تانب نم دحأ نيبو ةأرملا نيب عمجي نأ هل لحي

 ةنبا ةلزنمب وهو مارح كلذو اولسانتو اوناك ام مهينب تانب نم الو اهناوخا
 هتاوخا تانب نم ادحأ حكني نا لجرلل لحي ال كلذكو . خألا ةنباو تخألا

 هل لحي ال كلذكو . دبأ ولسانتو اوناك ام مهينب ينب الو هتوخا تانب الو

 الو اوناك ام ادبأ همأ لبق نم الو هيبأ لبق نم هتادج نم ادحأ حكني نا

 كلذو . غلب ام اغلاب ادبأ هل ةدج بلص نم تجرخ ةأرما حكني نأ هل لحي

 ام عاضرلا نم هلك اذه يف مرحيو . بسنلا يف هتمعو هتلاخ ةلزنمب مارح

 . بسنلا نم مرحي

 ةجوزب لجرلا جيوزت نع هللا همحر نسحلا اب أ تلأسو : ةلتسم

 نبالا جيوزتو هنب ةبيبرب بأل جيوزتو اهتبيبر جوزب ة أرمل جوزيو هبيبر

 ةأرماب لجرلا جيوزتو اهيب أ ةأرما اهتمع جوزب ة أرملا جيوزتو هيب أ ةبيبرب

 . مارحب سيلو هوركم هلك اذه لاق . همأ ريغ يه يتلا همأ جوز همع

 ام اهتلاخ مأ وأ اهتلاخ نيبو ةأرما نيب عمج نميف لوقت امف هل تلق

 اوناك ام اهيخأ تنب نيبو ةأرما نيب كلذكو . بسنلا يف اولعواوناك

 ةنباو اهمأ مأ تناك ام اهتلاخ مأو مارح كلذ لاقف . بسنلا يف اولفسو

 . عمجلا يف هيلع اهتخأ ةنبا لثم اهتخأ دلو نم . اولفسو اوناك ام اهتنبا

 بسنلا يف اولع ناو اوناك ام اهتمع مأو ةأرما نيب عمج نم كلذكو هل تلق

۔ . ١٥٥



 اهتمع مأ لاق . اوناك ام اولفس ناو اهتخأ ةنباو ةأرما نيب عمج وأ

 ناو .لفسف اهوخأ دلو امو .اهتلاخ ةلزنمب هيلع مارح اوناك ام ادعاصف

 . مارح وهو عمجلا يف اهتخأ ةنبا ةلزنمب بسنلا يف اودعب

 اهتمعو ةأرملا نيب لجرلا عمجي نا سأب ال هنا راثآلا يفو : ةلئسم

 . مارحب سيلو هوركم كلذو اهيب أ ةأرما

 ةلاخ نيبو اهنيب عمجلا نا ليق دق هنا يعمو هريغ لاق : ةلئسم

 . ةمعلاو ةلاخلا لثمك اهيبأ ةمعو اهيبأ ةلاخو اهمأ ةمعو اهمأ

 بيبرلا ةجوز نعو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم
 هيف فلتخم اذه لاق . هبيبر تنب جوزتي نأ مألا جوزل زوجي له هتانبو

 . كلذ بحأ الو موق هيف صخرو . اميرحت يهن ضعبو . ًاهيركت يهن ضعب

 زوجت ال اهلثم زوجت ال بيبرلا تنبف زوجت ال ةبيبرلا تنب تناك اذإ

 . ملعأ هللاو اهجيوزت
 هركف بيبرلا ةجوز امأو بيبرلا ةنبا زوجت ال رظانلا لاق : ةلئسم

 مث اهب لخدي ملو ةريغص ةيراجب لجر جوزت ولو ملع أ هللاو ميرحت الب

 ىلاعت لاق . هوبأ اهحكن دقو هتمع اهنال اهجوزتي نأ هدلول زجي مل اهقلط
 . (مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو)

 له اهب لخدي ملو غلبت مل ةيبص جوزت لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 زوجي نا لبق مراحملا تاوذ نم هل زوجي ام اهمأ نم رظني نأ هل زوجي
 له حاكنلا تريغف تغلب ناف هل تلق . كلذ يل نيبي الف لاق . اهتنباب

۔ ١١٦ ۔



 حاكن زيجي ال نم لوق ىلع كل يعمف لاق . اهمأ ذخأي نأ هل زوجت
 حاكن زيجي نم لوق ىلعف هل تلق . كلذ اوممتيو اوغلبي ىتح نايبصلا
 اذإ مراحملا تاوذ نم هل زوجي ام اهمأ نم رظني نأ هل هل زوجيأ نايبصلا

 يهو اجوز هب تيضر اذإ كلذ يدنعف لاق . ةيبص تناك اذإ اهب زجي مل
 يهو تيضر اذإ لوقلا اذه يفو هل تلق . اضرلا لقعت تناكو . ةيبص

 يف كلذ اهل نكي مل حاكنلا تريغف تغلب نإ ىضرلا لقعت تناكو ةيبص
 نايبصلا حاكن زيجي ال لوق ىلعف هل تلق . يدنع اذكه لاق . لوقلا اذه

 تاوذ نم رظني ام اهمأ نم رظني نا هل زوجيأ ةيبص يهو اهب لخد نا
 نم لوق ىلع يدنع اذكه معن لاق . غلبت مل ام اهئابص لاح يف مراحملا

 هل تلق . ابصلا يف اهيطو زوجيو هب تيضرو تغلب اذإ اهحاكن زيجي

 اذكه لاق . اهئابص لاح يف اهيطو هرك نيملسملا نم ادحأ نا كدنعف

 . هزجي ملو ههرك هنا . يدنع

 نا هل زوجي له ةأرما جوزت لجر نعو . يراوحلا يبأ نع : ةلئسم
 ملو هيبأ ةبيبر نبالا جوزتي كلذكو. زئاج كلذ معنف . اهمأ ةنبا جوزتي
 . هيبأ ةجوز مأب نبألا جوزتي كلذكو . كلذ هرك نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن

 . اهب لخدي ملو غلبت مل ةيبص جوزت لجر نع تلأسو : ةلئسم

 لوق ىلع هنا يعم لاق اهمأب جوزتي نأ هل زوجي له . تريغ تغلب املف
 جوزتي نا هل زوجي هناف غلبت ىتح تبثي الو فوقوم ةيبصلا جيوزت نا

 . اجوز هب ىضرتو . غلبت ىتح لوقلا اذه ىلع ةجوزب تسيل اهنال اهمأب

۔ ١٥١٧



 اهابص يف جيوزتلا اهيلع دقع اذإ ةيبصلا جيوزت تبثي نم لوق ىلعو
 . ةجوز اهنال اهب لخدي مل وأ اهب لخد اهمأب جوزتي نا هل سيلف

۔ ١٥٨



 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 الج ر وأ ايبص حكن نميقف

 صضعحم نم امهضعم ج و زتم نا له

 بيفت ًايطو هيطوو اغلاب يبصلل حكانلا ناك اذاف ايبص ءيطو يذلاو

 يبصلا تانب حاكن هيلع دسفت كل نا ليق دق هناف هربد يف ةفشحلا

 حكانلا تاهمأ هحاكن يف فلتخي هنا يعمف حوكنملا يبصلا امأو هتاهمأو

 . كلذ يف رظناف هتانيو

 هترصبأو هحكني اهجوز ىلع الجر تكردأ ةأرما نعو : ةلئسم

 ام ىلعف . ال مأ هتأرما هيلع مرحت له تلق . لحكملا ةلحكملا يف امك

 . هتأرما هيلع مرحت اهنا نيملسملا يأر نم انفرع يذلاف تفصو

۔ ١٩



 نو رشعلاو عبارلا بابلا .

 ج رف رظن وأ يبصلا سم يضف

 اهلمأ ضعب وأ اهمأ و ةغلاب ةيبص

 نأ هل له ادمعتم هيلا رظن وأ ةيبص جرف سم يبص نع هتلأسو
 : لاق اهب جوزتي نا هل له اهضتفاف اهيطو ناف تلق . معن لاق اهب جوزتي
 نا ثيدحلا يف ىلإ عفرو ءاوس هعبصأو يبصلا ركذ دلاخ نب دمحم لاق

 هركأ اهب زاج اذإ لوقأ . لاق تنأ لوقت امف تلق . ههرك زرحم نب ديعس
 ىلع مدقأ ال لاق . ةقرفلا امهمزلي له اهجوزت ناف تلق . كلذ هل

 . نبيبص اناك اذإ امهقارف

 نع يلع نب ىسوم يلع ابأ تلأسو رفعج نب عماج نمو : ةلئسم

 املف هركذب اهلان وأ ةوهش ريغل وأ ةوهشل ةيبص جرف ىلع هديب برض يبص
 كلذب ىرن الف نييبص اناك ام يلع نب ىسوم لاقف اهجوزتي نأ دارأ اغلب
 نم هريغ انل لاقو . غلبي ىتح يبص لاق يبصلا دح امو تلق . اسأب

 يراوحلا وبأ لاق . جرفلا يف يبصلا جلوي نا الإ كلذ يف داسف ال ءاهقفلا

 ءاهقفلا ضعب نع رثؤملا وبأ يل لاق اذكه . هيلع مرحت ال اهنأ جلوأ ولو
 سأب الف هعبصأك يبصلا جرف نسحلا نب دمحم لاقو . ذخأن اذهبو
 كلذ يف ليق دقف ادمع ةيبص جرف رظن اذإ غلابلا لجرلا امأو .امهجيوزتمي

 نأ الإ تغلب اذإ هيلع اهحاكن مرحُي مل نم مهنمو ددش نم مهنم فالتخاب
 نمو اهجيوزت هل يغبني الف اهنم رظن امل اهجيوزت ىلإ هتعد هسفن نوكت
 . سأب الف كلذب ذخأ

۔ .. ١٦



 اذ ١ نييبصل جيوزت بوبحم نب دمحم زجي مل هريغ نمو : ةلئسم

 . أدبأ اهجوزتي ال لاق . جلوأو يطولاب اهيلا ىضفأ دق ناك

 رجت مل امهنال امارح نكي مل اهجوزت نا ةيواعم وبأ لاق : ةلئسم

 . مالقأل ا امهيلع ربت ملو م اكحألا امهيلع

 زنت اجف نبغل اب ريغ امهو ةيبصل | ء يطو | ذ ١ يبصل او : ةلئسم

 . اهتنبا وأ اهجوزتي نا غلب اذإ يبصلل

 دسفي ال كلذ ليقدقف ةيبص عىطو يذلا يبصلا امأو : ةلئسم

 يهتشي اقهارم ناك اذإ لاق نم لاقو . اهجوزتي نا هلو اهحاكن هيلع

 ال اهح اكن هيلع دسفي ال يذل او ‘ اهح اكن هبلع دسف اهيطوو ح اكنلا

 هيلع دسفي اهحاكن هيلع دسفي يذلاو اهتانيو اهتاهمأ حاكن هيلع دسفي
 . كلذب اهتانبو اهتاهمأ حاكن

 امهو فاحل يف ة ًأرم عم تيبي ناك لجر نع لئس هتعمس : ةلئسم

 نا لاق . كلذ دعب اهجوزتي نأ هل له . اعيمج اقهار دقو . اعيمج نايبص
 امهبارتأ غلب اذإو . الف اغلب دق اناك نإو . سأب الف نيغلاب انوكي مل اناك

 دق يهو ةأرملا ضحت مل امبرو لجر وهو ادبأ مالغلا ملتحي مل امير هناف اضيأ

۔ ١٦١۔



 نو رشتعحلاو سماخلا بايلا

 اهرظن وأ ةأرملا سم يف

 كلذ هبتنأ امو لج رلا

 اهل لحي ةدمعتم هيلا ترظن وأ لجر جرف تسم اذإ ةأرملا نع هتلأسو

 . معن لاق . هب جوزتت ن ا

 قوف نم اهجرف هجرف سمو اهسمو ةأرما مزل نمع لئس : ةلئسم
 نا هل زوجي له . وه هسمي ملو بوثلا تحت نم هيلإ رظني ملو بوثلا

 ام هريغل لعفت نا ةفاخم اهجوزتي نا ءاهقفلا هرك دق لاق . اهجوزتي

 . اهمهتي مل ام اسأب هيلع رت مل اهجوزت ناف هل تلعف

 هتجاح ىضقو اهندب رئاس سمو ةأرما نياع لجر كلذكو : ةلئسم

 نأ دعب اهجوزتي نأ دارأو هبر رفغتساو كلذ ىلع مدن هنا مث اهندب رئاس يف
 يف انفرع دق . ال مأ جيوزتلا هل لحيأ . تفصو ام ىلع اهندب رئاس سمل

 لعفي نا فخي ملو هسفن اهتلبق نا هيلع مرحت ال اهنا ةلئسملا هذه لثم
 ام الإ هنم ذخأن الو . كتفرع اميف رظناف هل هتلعف ام هكلم يف هريغل

 الو اهجرف سمل نكي مل اذإ اذهو . ىلاعت هللا ءاش نا باوصلاو قحلا قفاو

 . جرفلا ىوس اهندب رئاس اهجرف سمل امنإو هنيعب هيلا رظن

 املف اهجرف ىلع غلبي مل مالغ جرف تعضو ةأرما نعو : ةلئسم

 اهاطعا كلذ هتربخا اذإ اهقدص نا لاق . اهب لخدو هتجوزت الجر غلب

۔ ٢٦١۔.



 ام يدتفتلو هعم ميقت نا اهل سيلف اهقدصي مل نإو امهنيب قرفو اهقادص

 هعم م اقملا يه اهل لحي الو اهقارف ىلع وه ربجي الو هيلع تردق

 ٠ هيلع تردق ام يدتفتلو

 اهديب لجر جرف تسم ةأرما نعو .رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 سم ريغ ةأرملا سم نأل اهجيوزت هل زوجي معنف . اهجيوزت هل زوجيأ
 .اهجرف ىلإ هتدهأو هجرف تذخأف سعان وهو هيلا تءاج ناف . لجرلا

 . اهجيوزت هل زوجي الف هنع اهعفدف هبتنا مث اهجرف هجرف سمف

 مث ةأرما كلم نميف هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو: ةلئسم

 هدي تذخاف سعان وهو هتءاج تناك دقو اهب لخدي نا لبق اهقراف

 نأ ىسعف هسفن نع اهعفدف هبتنا مث بوثلا تحت نم اهجرف ىلع اهتعضوف
 كلذ تلعف نا كلذكو . اهنم عاج اذه نال اهقادص فصن الإ همزلي ال

 اهسم يف فلتخا دقو . اهمأ نم ءاج اذه نال اهتنبا هيلع مرحت الف اهما

 . هسمك اهسم سيل لاق نم لاقو . هسمك اهسم لاق نم لاقف . هركذل

 لزنأ ىتح لجر جرف تسم ةأرما يف يلع يبأ نعو : ةلئسم
 نإ يراوحلا وبأ لاق . هلازناو هتعواطم لاحل ملسا اهجيوزت نم ةمالسلاف
 اهسم ري مل هنا نامثع يبأ نع . انظفح اذكه . هيلع مرحت مل اهجورت
 . هسمك اهسم لاق ىسوم نا ردتقملادبع معزو هسمك

 سعان وهو تءاج مث اهب لخدي ملو ةأرما كلم لجرو : ةلئسم
 هتعضوف اهديب هركذ تذخأف ةخسن يفو . اهجرف ىلع هدي تعضوف

۔ ١٦٣



 ىسعف . اهقلط مث هسفن نع اهعفدف هبتنا مث بوثلا تحت نم اهجرف ىلع
 ما تءاج نا كلذكو . اهنم ءاج اذه نال اهقادص فصن الإ همزلي ال نا

 هبتناف بوثلا تحت نم اهجرف ىلع هدي تعضوف سعان وهو هتارما
 . هتأرما كلذب هيلع مرحت الف هسفن نع اهعفادف

 اضعب نأ وجرأف هنبا وأ اهجوز يبأ جرف ةأرملا تسم اذإو : ةلئسم

 داسف نم داسفلا عضوم يف دسفت ال هناو لجرلا سمك اهسم ري مل

 نبالاو بألا داسف يف جرخي يدنع كلذكو . جيوزتلا لبق هيلع سوسمملا
 كلذ تبث اذإ اهجوز نم اهل نبالاو بألا نم دسفي ام عضوم يف ناك اذإ

 . افالتخا كلذ يف نا وجراو

 اهجوزتي نا هل له لجرلا ركذ تسم اذإ ةأرملا نع لئسو : ةلئسم

 . كيلإ بحأ امف هل تلق . هزيجي اضعبو كلذ زيجي ال اضعب نا يعم لاق

 . اهجوزتي نا هل نا انباحصأ لوق نم رهاظتي يذلا نا يعم لاق

۔ ٤٦١۔



 نو رشعلاو سدامملا بابلا

 عاضر امهنيب هانعم ةحلام نم لجرلا نيب لاقي ةفاضملا ةدايزلا نم
 . هل تعضرأ اذإ نالفل ةنالف تحلم دق لاقي

 ام عاضرلا نم مرحي) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : ةلئسم

 وأ اليلق حاكنلا هنم مرحي بسنلا نا ربخلا اذه لدف . (بسنلا نم مرحي

 اذ و . ةدحاو ةصم ولو هريثكو هليلق عاضرل ا نم مرحي كلذكو . اريثك

 . عاضرلا مكح بجو هقلح يف نبللا راص

 عقو دقف صمو هبذجو بيثلا يدث يبصلا مقلأ اذإو : ةلئسم
 ةهبشلا نأل هب ىوأ عاضرلاو . عضري مل وأ انبل عضر ردي مل ولو ةهبشلا
 الإ كبيري ام عد) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأل ةكورتم ةهوركم
 . (كبيري ال ام

 نبل اهنم عضرأ ملعت ملو ايبص تعضو اذإ ركبلا ةأرملاو : ةلئسم
 دق تناك اذإ اعاضر كلذ نوكي مث انبل اهنم عضر هنا ملعي ىتحف ءام وأ

 يش هيف ءام اهنم جرخ ناف نبل اهيدث نم جرخف هعضري نأ لبق هتبلح
 سيلف يفاص ءام اهنم جرخ ناو عاضر وهف اهعضرف هب طلتخم ضايب نم
 سيل قيقر ءاسنلا نبلو عاضرب سيلف ظيلغ ءام اهنم جرخ ناف عاضرب

۔ . ١٦٥



 ءام اهنم عضرف ايبص اثنخلا لكشملا ةيراجلا تعضر اذإو : ةلئسم

 . اضعب امهضعب اجوزت غلب نا سأب الو . عاضرب وه سيلف رثؤملا وبأ لاق
 . اهجوزتي نأ هل ىرأ الف نبل عضر اذإو

 اهعضر ةأرملا تلاق اذإ امهدحا نيهجو نم حصي عاضرلاو : ةلئسم

 اذإ يناثلاو ، عضارلا مف ىلإ اهيدث نم بلحني وهو نبللاب تسحأو

 كلذو ديزلاك هيتفش يفرط يف رهاظ نبللاو اهعضري ناك هنا ةنيبلا تدهش

 سيلف اهيف نبل الو هتعضرا ناو . عاضرلاب ةداهشلا ىلع لالدتسالا وه

 . عبصألا صمك نوكيو عاضرب

 نم همأ : ةوسن عبس عاضرلا نم مرحي ليقو : باتكلا ريغ نمو

 عاضرلا نم هتخأ تنيو عاضرلا نم هتخأو عاضرلا نم هتنباو عاضرلا

 .. ةعاضرلا نم هتلاخو . عاضرلا نم هتمعو . عاضرلا نم هيخأ تنبو
 . ملع أ هللاو

۔ ٦٦١۔



 نو رشعلاو عباسلا بابلا

 زوجيامو عاض رلا يه

 مرحي ال امو حاكنلا هب مرحي امو

 يتاللا مكتاهمأو) : ىلاعت هللا لاق . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو . (ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ

 ةأرما جوزتت نا لجرلل يغبني الف ، بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي
 نم هدادجأ ضعب الو هنبا ةأرما الو هدلو دلو ةأرما الو ةعاضرلا نم هنبا

 ولو اريثك وأ اليلق اعاضر هتعضرأ ةأرما جيوزت هل لحي الو . ةعاضرلا

 ةعاضرلا نم هتخا لحت الو اروجو وأ اطوعس وأ نبتصم وأ ةصم تناك

 هتمع لحت الو هنبلب تعضرا يذلا اهجوز تنب الو هتعضرأ يتلا تنب الو

 هيخأ تنب الو هنبلب هتعضرأ يذلا اهجوز تنبو هتلاخ الو ةعاضرلا نم

 نبإ تنب وأ تنب تنب تناك هتعضرأ يتلا دلو نم ةأرما الو هتخأ تنب الو

 الو ادبأ هنبلب تعضرأ يذلا لجرلا دلو دلو نم ذخأ هل لحي ال كلذكو

 هذه تخأ جوزتي نا سأب الو اهنبلب هتعضرا يتلا هنبا م أ جوزتي ن ا سأب

 هلادب نم هاخأ تعضرا يتلا جوزتي نأ سأب ال مالغلا وخأ كلذك . ةأرملا

 عمجي الو . اهنيبو هنيب عاضرال هنال هنبلب هاخأ عضرأ يذلا لجرلا دلو نم

 نم اهتلاخ وأ اهتمع وأ اهتخا تنبو ةأرما ني الو ةعاضرلا نم نيتخألا نيب
 . بسنلا ةلزنمب يه اهنم ةعاضرلا نم مرحم تاذ ةأرما لكو . ةعاضرلا

 رحلاو ربدملاو . بتاكملاو ةمألاو دبعلاو ةعاضرلا نم هتنبا جوزتي الو

۔ ١٦٧



 ريغ نم هدلو نم ءيش جوزتي نا لجر نبلب عضرأ يبصل لحي الو . ءاوس
 دلو نم دحأل لحي مل ةيراج عيضرلا ناك ول كلذكو . هتعضرأ يتلا ةأرملا

 ةعاضرلا نم هنبا تخأ جوزتي نا لجرلل زئاجو . اهجوزتي نا لجرلا كلذ
 ةعاضرلاو . ةعاضرلا نم ةدع يف ناتخالا لحي الو . هنبا ما لثم يهو

 لحي ال ةعاضرلا نم ناتخألا ناتمألا كلذكو . ءاوس اذه يف بسنلاو

 نم اهيخأ تنباو اهتخا ةنباو اهتلاخو اهتمعو ةمألا كلذكو . امهيطو
 امهدحأ جرخي ىتح هللادبع وبأ لاق . يطولاب امهنيب عمجي ال ةعاضرلا

 . بسنلا يف كلذكو . اهجوزي وأ ةكلم نم

 مأ لضفأ ردت مل اهنبل نم يبص مف يف ةأرملا تبلح اذإو : ةلئسم

 ههبش اهدارأف اهتنبا جوزتي نأ دارأ يناث دلو هرثأ ىلع دلو دق هنا ريغ ال

 . اهجوزتي نأ هل ىرأ الو

 اهدارأف اهجرف ىلإ رظنف ةيراج لجر ةأرما تعضر اذإو : ةلئسم

 . ةوهشل رصبأ اذإ ملعأ هللاو هتنبأك

 اهمأو اهيبأ نم خأ ةعضرمللو ةأرما ةأرملا تعضر اذإو : ةلئسم

 ةنبا اهنال هتخأ اهتعضرأ يتلا ةيراجلاب جوزتي نا هل لحي الف بسنلا نم
 . ةعاضرلا نم اهلاخ ناك نا كلذكو . عاضرلا نم هتخأ

 امالغ موقل امهادحأ تعضرأف ناتأرما هل تناك نمو : ةلئسم

 اهحكانتي نا ةيراجلاو مالغلل زوجي الف ةيراج موقل امهدحا تعضراو

 الو تانبلا تانب الو تانبلا زوجي الو . لحفلل نبللا نأل بألل ةوخأ امهو

۔ ١٦٨



 الو . ةعاضرلا نم اذه هبشأ امو هتاوخأ الو تاوخألا الو ةوخألا تانب

 . ةزئاج ةعاضرلا نم تالخلا تانبو تامعلا تانبو . هتلاخ الو هتمع

 تعضرأ مث نيلوح يف ةيبص وأ ايبص ةأرملا تعضرأ ناو : ةلئسم

 ىرخألا ةيبصلا جوزتي نا لوألا يبصلل زوجي الف نيرخآ نيلوح يف ايبص

 نم تانب عضر نم جوزتي ن أ زوجي الو . ة أرملا كلت نبلب ةوخأ مهنأل

 . ةارملا جوز تانب الو هعضرا

 اريثك انايبص تعضراف موق ةلحم ةأرما تلخد اذإو : ةلئسم

 جيوزت زئاجف عاضرلاب اوملع دق مهنأ ريغ ةلحملا لهأ ىلع كلذ ىفخف
 كلت عاضر نم رخآلل خأ هنأ ملع نم الإ ضعبب مهضعب اوغلب اذإ ءالؤه

 . هب ذخأن ملو ضعب كلذ نم عنم دقو انلوق يف ةأرملا

 ةنبالاف ةميدق ةروثنم نم اهنا ركذي ةيشاحلا ىف اهتدجو : ةلئسم
 ام بيثلاو . انبل هتعضرأ ينا لوقت ىتح عاضرلا اهنم حصي ال ركبلا

 الف تلاق امع تعجر مث تعضرأ ةأرملا تلاق اذإو .اعاضر نوكي تعضرا

 مأ هتجوز اهتعضرأف لصفت نأ لبق ةيبص جوزت نمو . عجر . اهنم كلذ لبقي

 لخدأ نم وه عبتيو جوزلا ىلع قادصلاف كلذب وه ملعي نا ريغ نم هدالوأ
 ةرخؤملا ميرحتو فالتخا ىلوألا ميرحت يفو . همزلي ام هنم ذخأيلف ةمرحلا هيلع

 تلخدا يتلا قادصو اتمرح اعيمج امهب زاج ناو اعيمج نامرحت ليقو

 .اهل وهو اهلهأ رفكب لوزت ال قوقحلا نا لاق نم مهنم هيف فلتخم ةمرحلا
 . قيفوتلا هللابو هيلع ةمرحلا اهلاخداب اهقادص طقسي لاق نم مهنمو

۔ ._١٦٩



 اهيلع تدهشف ةأرما ىلإ بلطف ةأرما هتمغا نمو : ةلئسم

 هل ىرأ يناف . اهتعجارم دار و هنم ناك ام ىلع مدن مث اهقر افو عاضرلاب

 اهتدع تضقنا ناو تجوزت هتأرما نكت مل ام اهسفن تبذكأ ناف اهتعجارم

 ةأرملا ىلإ الو ليبس ةدهاشلا ةأرملا ىلع هل نكي مل تجوزت دق تناك ناف

 مث دلولا اذهب اهدلو تعضرأ اهنا ةأرما ترقأ اذإو : ةلئسم

 . رخآلا اهلوق اهنم لبق هعضرأ مل تلاقو كلذ اهلوق نع تعجر

 اهجوزتيل ةأرملا بطخي لجرلا يف ةيواعم وبأ لاق : ةلئسم

 ىلع اهجوزتي نا هل هركي هنا اهتعضرأ اهنا لوقتف ةقث ريغ ةأرما عيجتف

 لاق . امهنيب قرفي مل اذه ىلع جوزت ناف عقي ميرحت ريغ نم هزنتلا ليبس

 بوبحم نب دمحم نب ريشب نع كلذ ىوريو . اهلوق لبق ةقث تناك اذاو

 . هللا فمحر

 مث ةأرما جوزت لجر يف بسحأ اميف هللادبع يبأ نعو : ةلئسم

 تناك ناو اهقدصي ال لاق امكتعضرأ ينإ هتأرما تلاقف ىرخأ ةأرما كلمي

 اهناف جوزلا اهكلمي نا لبق نيلدع دنع كلذ تلاق هتأرما تناك ناف هلدع

 . ةلدع تناك نا قدصت

 . يلع نب دمحم نب ىسوم ىل ١ هللادبع يب أ ب اوج يفو : ةلئسم

 عاضرلاب اهيلع تدهشف ةأرما ىلإ بلطف ةأرما هتمغ لجر نع تلأسو

 له هتجوز ةعجارم دارأو هنم ناك ام ىلع مدن مث هتجوز لجرلا قرافو

۔ .. ١٧



 عجاري نا هل ىرأ يناف تفصو ام ىلعف اهسفن ةأرملا تبذك نا كلذ لحي

 تجوزت دق ناك ناو اهتدع تضقنا ناو ة تجوزت دق نكت مل ام هت ًأرم

 . ليبس هتأرما ىلإ الو جوزلل تدهش يتلا ةأرملا ىلع هل نكي مل

 نعو : ةميدق ةروثنم نم اهنم ركذي ةيشاحلا يف اهتدجو : ةلئسم

 ناك ملعي ملو ةأرماو لجر نيب عاضرلاب تدهش ةأرما نعو . يراوحلا يبأ
 ام ىلعف . هيلع مرحتو اعاضر نوكيأ كلذ دعب وأ نيلوحلا يف عاضرلا
 هنا ملعي ىتح عاضر وهف عاضرلاب تدهش ةارملا هذه تناك ناف تقصو

 . عجر . لاصفلا دعب ناك

 كلام نب تلصلا ىلإ بوبحم نب دمحم نم باوج يفو : ةلئسم

 هب تأي ملو رثألاب هقحلا ءيش يف هيأرب لاق يلع نب ىسوم نا كربخأو

 نأ ملعلا لهأ هلمحو رثألا هب ءاج يلاف تدهش اذإ ةعضرملا يف كلذو رثألا

 ىسوم لاقف مهتت ال ةيسوجم تناك ولو عاضرلاب اهتداهش لبقت ةعضرملا

 داسفلا اودارأ اذإ اولعج دقو رثك دق عاضرلا اذه نا . هللا همحر يلع نب

 هل رهظ ام نامزلا اذه يف لبقأ ال لاقو عاضرلاب تدهشف ةأرما اورضحأ

 نم هرصع لهأ هيلع يتأي ملف ةلدع الإ حاكنلا ةدقع دعب داسقلا نم
 . هنع ذخأم كلذ راصف اجرف نيملسملا ىلع هب هللا لخدأو نيملسملا

 دارأ لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلئسم

 ديري يذلا اذه نالف مأ اهل تلاقف ةأرما اهيلإ تلصوف ةأرما جيوزت

 6 تفصو ام ىلعف . ال م أ اع اضر نوكي أ كتعضر أ ن أو ينعضر أ كجيوزت

۔ . ١٧١



 هذهو كتعضرأ انأو لجرلا اذه مأ ةنالف نا لوقت ةأرملا هذه تناك ناف

 اهنأك هذه تعضرأ يهو ةعاضرلا نم اهوخأ لجرلا اذه نا يعدت ةدهاشلا

 اهنال جيوزتلا هيلع مرحي ةداهشب هذه سيلف ةعاضرلا نم هيخأ تنب
 . اضيأ تنأ كتعضرأو انالف تعضرأ انأ لوقت ىتح اهريغ لعف يعدت

 لبقي امنإو ىنعملا مهفاف اهلوق لبقي امناو ىنعملاف اهلوق لبقي اذه ىلعف

 مأ ينتعضرا تلاق اذإ اهلوق لبقي سيل انالف تعضرأ اهنا تلاق اذإ اهلوق
 . باوصلاب ملعأ هللاو ةلداغلا ةنيبلاب الإ نالف

 هتجوزل لاق لجر نعو هللا همحر يلع يبأ نع دجوي اممو : ةلئسم
 نا تببحاو هتقدص ناف يتخأ كنا ينتربخا يتدلاو نا تركذ ينا يملعا
 هعم ماقملاب اسأب اهيلع ىرأ الف كقدصا ال تلاق ناو . اهيلإ كلذف جرخت

 هتدلاو لاق يذلاو يراوحلا وبأ لاق . اهقح همزل نيملسملا عم كلذ رقأ ناو

 تلاق اهتدلاو نا لاق اذاف امهنيب قرفو اهقح همزل اهتعضرأ اهنا تلاق

 . امهنيب قرفي الف اهنم عاضرلاب مسي ملو هتخأ اهنا

 دحأ نبل نم اهريغ دلو ايبص تعضرأ ةأرما نع لئسو : ةلئسم

 يذلا يبصلا اذهل اهعاضر لبق نيذلا اهدالوأ نوكي له اهدالوأ نم

 ةوخأ هدعب اهدالوأو هتعضرأ يذلا يبصلل ةوخأ هدعب اهدالوأو هتعضرأ

 تلق . هل ةوخأ مهلك مهنا ليق هنا يعم لاق . مهمأ هتعضرأ يذلا يبصلل
 مهتربخأ الو يبصلا اذه تعضرأ مهمأ نا ةعضرملا هذه دالوأ اوملعي مل ناف

 مالغلا وأ ةيراجلا هذهب تعضرأ مهمأ نا ةأرما مهتربخأو كلذب مهمأ

 نم مهوخأ ةيراجلا وأ يبصلا اذه نوكيو مهتربخأ امم ةأرملا هذه اوقدصيأ

۔ ١٧٢



 الإ عاضرلا يف ةجح ةحاولا ةداهش نوكي ال ليق هنا يعم لاق . ةعاضرلا

 يف اهتداهش لبقي نمم تناك اذإ اهتداهش لبقي هنا ليق دقف اهسفن ةعضرملا

 يعم لاق . عاضرلا يف ةجح انوكي له ناتأرما مهتربخا ناو تلق . كلت

 نا كلذكو هل تلق . لدع ةنيبب الإ ةجح ةعضرملا ريغ نوكي ال ليق هنا

 اهلوق لبقي ال مهمأ اهتعضرأ يتلا ةيراجلا وأ يبصلا مأ مهل ةربخملا تناك

 . يدنع اذكه لاق

۔ ١٧٣



 نورشعلاو نماثلا بانلا

 عاضرب سيل وهامو عاضر وه ام

 : ىلاعت هللا لاق . ناتنس همامتو ماطفلا وهو لاصفلا عاضرلا دحو

 نعضري تادلاولاو) : ىلاعت لاقو 0 (ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو)

 نهو ىلع انهو همأ هتلمح) : هركذ لج لاقو . (نيلماك نيلوح نهدالوأ
 نورشعو ةعبرأ عاضرلاو رهشأ ةتس لمحلا نأ حصف . (نيماع يف هلاصفو

 دعب عاضر ال» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا نع يورو . ارهش

 .. «نيلوح

 مطقي ملو عضري وهو نينس ثالث نبا يبصلا ناك اذإ : ةلئسم

 ىزتخا اذإو . هنم اهيلع ءيش الف ءاذغ عاضرلا ناكو ةأرما هتعضرأف

 ةأرما يبص عضر ناو هل عاضر الف هؤاذغ نبللا نكي ملو ماطفلاب يبصلا

 وأ ةأرما نبلب لجر طعتسا ناو . اهجوزتي نا هيلع سأب الف مطف امدعب

 يبصلا لمع اذإو . اضيأ سأب الف هتجوز هتعضرأ ناو . سأب الف اهعضر
 لجر دنع ناك ناو اسباي ءاودلا ناك ناو عاضر وهف هبرشف ةأرما نبلب ًء اود

 اهنبل نم تعضرأف كلذ ركني ال . هتجوز ةخسن . هتأرما اهنا لوقت ةأرما

 نم ةأرما تبلح ولو لحفلل نبللا نال جوزلا دلاو وهو عاضر وهف رخآ ايبص

 . سأب الف وه ام يردي الو هيرشف اهجوز ءاجف ءيش يف هتلعجف اهنبل
 . لاصف دعب عاضر ال لاقيو

۔ ١٧٤



 ةالصلا هيلع يبنلا لوقل زئاجف هتأرما نبا عضر نمو : ةلئسم

 عضرت ةأرما عضرأ اريبك اخيش نا ولو . لاصف دعب عاضر ال مالسلاو

 . = اذغ سيل نبللا نال ةيراجلا جيوزت هل زاجل ةيراج

 هنذأ يف رطق وأ نبل هيف ءاودب وأ نبلب ىبص طعتسا اذإو : ةلئسم

 هذه نال عاضر هلك اذهف هنم برشو قيوس يف عضو وأ هنم ءيش يف وأ

 هنيع يف هب لحك وأ هلبق وأ هربد يف نقح ناو . قلحلا ىلإ يدؤت عضارمل
 ةفينح يبأ باحصأ لاق . لاق . افالتخا هيف انموق نيبو . عاضرب سيلف
 كلذ بجوي ال دواد نبا لاقو . بحن يعفاشلا لاقو . ميرحتلا بحن ال

 . اميرحت

 همأ نع لصفي ملو نيلوح دعب ايبص ةأرما تعضرأ اذإو : ةلئسم

 ال ناك ناو . عاضرب سيلف عاضرلا نع هب ىفتكاو ماعطلا ىلع دمعت ناف
 ةعبرأ ديري ىتح عاضر وهف عاضرلا نع هب يفتكي الو ماعطلا ىلع دمتعي
 سيلف كلذ دعب عضر امف رهشأ ةعبرأو يلوح الخ اذاف هيلوح دعب رهشأ
 عضريو لكأيف ماعطلا ىلع دمعت ناك ناو همأ هلصفت مل ولو . عاضرب
 وهف ةفصلا هذه ىلع نيلوحلا لبق ةأرما هتعضرأف نالوح ىضي نأ لبق

 اذه سيلف عاضرلا نع هب ىزتجاو ماعطلا ىلع دمتعا اذإ نكلو . عاضر

 . نالوح هل ولخي مل ولو عاضرب

 انبل وأ ءام يدثلا نم ةربدملا ةأرملا نم يبصلا عضر اذإو : ةلئسم

 . عاضر وهف

۔ ١٧٥



 برش امالغ وأ اباش الجر نا ولو . لاصف دعب عاضر الو : ةلئسم

 اهدلو دلو نم دحا الو . ةارملا كلت هيلع مرحت مل هتطعس وا ةارما نبل نم

 نيلوح) : ىلاعت هللا لاق . نيلوحلا يف ناك ام عاضرلاو عاضرب سيل هنال

 رهشأ ةتس ىلإ نيلوحلا دعب ام كلذكو . (ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك

 لوق كلذ يفو .ةفينح يبأ لوق كلذ يفو . عاضر وهف ةفينح يبأ لوق يف
 هللادبع وبأ لاق . عاضرب سيلف نيلوحلا ىلع ادحاو اموي داز اذإ هنا رخآ

 وهو لوقلا اذهب ذخا اناو نيلوحلا دعب رهشا ةدايزو ضعب لاقو . هللا همحر

 . نيلوحلا دعب ماعطلاب عاضرلا نع ىفتكا دق نوكي نأ الإ عاضر

 عاضرلا امنإو نبل مهنم جرخ نا لاجرلا نم عاضر الو : ةلئسم
 . ةأرملا نم مرحي يذلا

 هنا ةأرملا تلاق اذإ امهدخأ نيهجو نم حصي عاضرلاو : ةلئسم

 اذإ يناثلاو . عضارلا مف ىلإ اهيدث نم ردحني وهو نبللاب تسحأو اهعضر

 كلذف دبزلاك هيتفش يفرط يف رهاظ نبللاو اهعضري ناك هنا ةنيبلا تدهش

 سيلف اهب نبل الو هتعضرأ ناو . عاضرلاب ةداهشلا ىلع لالدتسالا وه
 . اهوحنو عبصألا صمك نوكيو عاضرب

 امهجيوزت زئاجف نيلوح يف ةاش نايبص عضرأ اذإو : ةلئسم
 نم الإ نوكي ال عاضرلاو ةاشلا هذه لكأ امهل زوجيو عاضرب سيلو
 هولبقي مل ذاش لوق الإ انيفلاخم نع كلذكو . الف باودلا امأو ءاسنلا

 . اضيأ

۔ ٦٧١۔



 وهف . ماعطلا يف امئاق نبللا ناك اذإ هللادبع وبأ لاق : ةلئسم

 دق نوكي نأ الإ . كلذ هابشاو محللاو زرألا هب خبطي نبللا لثم عاضر

 ولو دسفي ال كلذف نبللا ىري الو نبللا ىلع بلاغلا ناكو ءام هيف طلخ

 ةلزنمب نكي مل يبص هنم لكأ مث رانلاب زبخو ةأرما نبلب . نيجع نجع
 ردقلاب زبخ هنم لمع مث . ةأرما نبل . نبللاب نجع ول كلذكو . عاضرلا
 اذه سيلو ءيش هنم ىري ال ىتح نبللا لسعلا بلغو لسعلا هيف طلخو

 ملو ءام هيف عضو مث قيوس يف ةأرما نبل عضو ول كلذكو . عاضرلا ةلزنمب
 بلغف ءام نم زوك يف ةرطق ترطق ولو هب سأب الف عيش نبللا نم ري
 كلذ ليلدو . عاضرلا ةلزنمب نكي مل يبص هنم برشو ةرطقلا كلت ءاملا

 هب طعس وأ يبص هنم رُجأف ءاود يف لعج اذاف هب يصوتلا زاوج ىلع

 . عاضر وهف بلاغلا نبللاو

 مالسإلا راد يف هتئيهك كرشلاو برحلا راد يف عاضرلاو : ةلئسم
 نم زاجو . نيملسملا ىلع مرحي ام كلذ نم مهيلع مرح موقلا ملسأ اذاف
 . مهيلع زوجي ام كلذ

 نم مرحي ام رادقم يف قارعلا لهأو انباحصأ فلتخا : ةلئسم

 . تاصم رشع نم لقأ عاضرلا نم مرحي ال زاجحلا لهأ لاقف عاضرلا

 . لوقلا اذه باحصأ دنع كلذ نود ناك ام زوجي الو سمخل مهضعب لاقو

 ىلع نادهشي لاجرلا نم لدع يدهاشب الإ مرحي ال قارعلا لهأ لاقو
 ليلدو ارادقم هل نولعجي الو اتقو كلذب نوتقوي الو عاضرلا يناعم

 وه اذهف هيتفش ىلع نبللا روهظو نبللا صم وه عاضرلا ىلع انباحصأ
 نال عاضرلا بجوي الو نبللا صم نود امأو . مكاحلا هب مكحي يذلا ملعلا

۔ ١٧٧



 الإ مكحي ال مكاحلاو ةهبشلا عضوم اذه نبل هل ردحني الو صمي صللا
 نبللا صمو اهنم نبللا رادحناب اهلمع نع زيجت ةعضرملا نوكت وأ ةحصب

 ةلدع تناك اذإ هلوق مكاحلا لبقيو هب ربختو كلذ ىلع دهشت نا اهلو هايإ

 باهذو مهلوق ةحص يف مهيفلاخم ىلع انباحصال ليلدلاو . اهنيد يف

 كلذ يف دصقلا نع مهتفلاخم باهذو مهلوق ةحص يف مهتفلاخم

 هيلع هللا ىلص يبنلا هلوق هريغو صملا ددع نم هونقو اهيف ةماقتسالاو

 بجوي بسنلا ناك املف . (بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي) ملسو

 عاضر مسا هيلع عفد ام هلثم عاضرلا نوكي نا بجو ريثكلاو هنم ليلقلا

 . ميرحتلا بجوي وهف رثك وأ لق

 انبل هتعضرأ ينا لوقي ىتح عاضرلا اهنم حصي ال ركبلاو : ةلئسم
 لبقي الف تعجر مل هتعضرا تلاق اذإو . اعاضر ناك تعضرا ام بيثلاو

 نم ءاملاو نبللاو . عاضر اهنم سيل ءاملاو عاضر ركبلا نم نبللاو اهلوق
 اذإ انزلا نم ةأرملا نبلو عاضر ربادلا ةأرملا نم ءاملاو . عاضر بيثلا

 صخي ملو زبخلاو باتكلل كلذب همأ ريصتو عاضر وهف ايبص هتعضرأ
 . عاضر نم اعاضر

 ام عاضرلا نم مرحي) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : ةلئسم

 وأ ليلق حاكنلا هنم مرحي بسنلا نا ربخلا اذه لدف . (بسنلا نم مرحي

 راص اذاو ةدحاو ةصم ولو هريثكو هليلق عاضرلا نم مرحي كلذكو . ريثك

 اذإ عاضرلا مامتو لاصف دعب عاضر الو عاضرلا مكح بجو ةقلح يف نبللا

 ال موق لاقو . لاصف دعب عاضر ال موق لاق . سانلا فلتخاو يبصلا لصف

۔ ١٧٨



 رهشأ ةتس فالخلا لهأ ضعب لاقو . رهشأ ةعبرأو نيلوحلا دعب عاضر ال

 عاضر لاق نم مهنمو . نينس عبرأ ىلإ لاق نم مهنمو . نيلوحلا دعب

 نيلوحلا دعب ناك امو . فالخلا لهأ ضعب لوق كلذ مرحي امم ريبكلا
 ةمرحلا هليلق بجوي بسنلاك ةمرحلا هريثكو هليلق بجوي عاضرلاو عاضرب

 دارأ نمل نيلماك نيلوح) : ىلاعت هللا لوقل نيلوح عاضرلا دح بجوي دق
 مامت نال هاهتنم ىهتنا دقف امات ىلاعت هللا هامس امو (ةعاضرلا متي نا

 هبجوم نع ةلالد هليزي نا الإ هئازجأ نم ءزج رخآ لوصحب لصحي ءيشلا

 نا عيمجلا عامجا نيلوحلا يف الإ امرحم نوكي ال عاضرلا ىلع ليلدلاو

 مل نيلوحلا دعب هب تبلاط اذاف . نيلوحلا ىلإ عاضرلا ةقفنب بلاطت نا مألل
 كلذ نكي مل نيلوحلا دعب عاضرلاب وه اهبلاط ول كلذكو . اهل مكحي

 ةعاضر لجرلا ىلع هيلع مرحت ال نا ىلع عامجالا ركذ دقو .اهيلع

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هتارمال

۔ ١٧٩



 نو رشعلاو عساتلا بابلا

 اهجوزتي نأ هل لم ةأرما

 دعب نم اهعضر اذإ لاق . اهب جوزتي نا هل له ةأرما عضر لجر نعو

 . اهجيوزتب هيلع ساب الف مطف ام

 اهب عضرم يهو ةأرملا جوزت اذإ لجرلا يف ديعس يبأ نع : ةلئسم

 . اهجوزت دق رخآلا اذهو ايبص نبللا كلذ نم تعضرأف هريغ جوز نم نبل
 هنا يعم لاق . هل نبللا اذه نوكيو رخآلا جوزلا اذه نبا عضرملا نوكي له

 الف يبصلا اذه تعضرا نا ىلا ةأرملا هذهب لخدي مل رخآلا جوزلا اذه ناك نإ

 يف ملعا الو ةعاضرلا نم هنبا عضرملا نوكي الو . رخآلل نبللا اذه نوكي

 اهب لخد دق ناك اذإ امأو . اهب لخد رخآلا جوزلا نكي مل اذإ افالتخا اذه

 ناك رخآلا اهب لخد اذإ هنا لاق نم لاق . هيف فلتخيف رخآلا جوزلا ىنعأ

 اذه يف هل نوكي ال رخآلا نا لاق نم لاقو . هيف ناكيرش امهنيب نبللا

 ذئنيح مث هلوخد دعب نبللا يف ةدايز نيبتسي نا الإ لوخدلاب ءيش نبللا

 تتبثو لخد ولو لاق نم لاقو . نبللا اذه يف نيكيرش رخآلاو لوألا نوكي

 هنم ةأرملا لبحت ىتح كرش هيف هل نوكي الف . هلوخد دعب نبللا يف ةدايزلا

 ةعطقب امهنم لوألا نع نبللا مكح عطقني هنا لوقي ضعبف هنم تلبح اذاف

 ولو اضيأ هيف ناكيرش امهنا لوقي ضعبو هدحو رخآلل نوكيو لمحلا

 عضت نأ ىلإ هدحو لوألل وه نبللا نا لوقلا ضعب يف نا يعمو . تلمح

۔ .. ١٨



 راص . جوزلا اذه نم اهلمح تعضو اذاف رخآلا جوزلا اذه نم اهلمح ةأرملا

 . هلوق ىنعم ىلع هدحو هل نبللا

 . لاصف دعب عضرال لاقف وه مك عاضرلا دح نع هتلأسو : ةلئسم

 لاق نم لاقو . (ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو) : هباتك يف ىلاعت هللا لاق

 نأ بحأ انأو . نينس ثالث لاق نم لاقو . نينس عبرأ ىلإ عاضرلا دح نا

 . نينس ثالث ىلإ نوكي

 ام ىلعف هتأرما نبل عضر لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلئسم

 كلذ لالحأب ء اهقفل ١ نع رثأل ا ء اج دقو . كلذ يف هيلع سأب الف تقصو

 . هل

 له .ايبص تعضرأ ركب ةأرما نعو يراوحلا يبأ نع : ةلئسم

 لثم نوكي له . ايبص تعضرأ اذإ ربدملا كلذكو . اعاضر كلذ نوكي

 اذإ اهنا اولاق دقف ركبلا امأف . دلت ملو تجوزت دق يتلا كلذكو . ركبلا

 سيلف ءام ناك ناو . عاضر هنا اولاقف نبل اهيف ناكو ايبص تعضرا
 وبأ لوقي ناك كلذبو . عاضرلا نم نبللاو ءاملا لاق نم لاقو . عاضرب

 . كلذك نبللاو عاضر اهنم ءاملا نا ليق دقف بيثلا امأو . ذخأن هبو رثؤملا

 دق يتلا لثم يهف دلت ملو تجوزت يتلا امأو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو
 . باوصلاب ملعأ هللاو .. عاضر اهنم نبللاو ءاملاو تدلو

۔ ١٨١۔



 نوتالنلا بالا

 عاض رلا نم هجيوزن زوجي نميف

 نم هتنبا تخأ جوزتي نأ لجرلل زوجي له تلقو نسحلا يبأ نع
 ددزاو هنبل ريغ نبل نم اهتعضرأ امنإ ناك اذإ كلذ هل زوجي معنف . عاضرلا

 . رصبلا لهأ لاؤس نم

 اعضر ناذللا نايبصلا امأف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلئسم

 الو رخآلا مأ جوزتي نا امهنم دحاو لكل زئاجف اهمأ ريغ ةأرما نبل نم
 . اميرحت كلذ يف ملعأ

 ناف نبل اهيف سيلو هدلو دلو تعضرا يتلا امأو هنعو : ةلئسم

 سيلف كلذ نم ءيش نكي مل نإو عاضر وهف ءام وأ انبل اهنم عضر ناك
 هتوخأ نود هدحو هتعضرا يذلا ىلع نوكي امناف ةمرحلا امأو . عاضرب

 . ملعأ هللاو ادحأ اه دالوأ دالوأ نم ذخأي نا هل سيلو

 اذإ ركبلا يف نيملعتملا ضعب نع عفر خايشألا باتك نم : ةلئسم

 كلذ دعب اضيأ رصع مت ايبص تعضر مث نبل هنم جرخف اهيدث ترصع

 . عاضر هنا نبل هنم جرخف

 . كل لحت الف مع تنأف ةيراج كيخأ ةأرما تعضرأ اذإو : ةلئسم

 اعاضر نوكيأ ايبص تعضرا اذإ ركبلا ةأرملا نع هتلأسو : ةلئسم

 فلتخمف اهنم ءاملا امأو . عاضر ركبلا نم نبللا نا ليق دق هنا يعم لاق

۔ ٢٨١۔



 تلق . اعاضر نوكي ال لاق نم لاقو . اعاضر نوكي لاق نم لاق . هيف

 ءاملا نا يعم لاق . ال مأ ةفصلا هذه ىلع ركبلا لثم نوكت بيثلاف هل

 تلق . افالتخا كلذ يف ملعأ الو . اعاضر نوكي بينلا نم نبللاو

 لاق . عاضرلا ةفص يف دلت ملو اهب لخد يتلا مأ تدلو يتلا يه بيذثلاف

 يتلا اماو . يدنع اهيف فلتخي الو تدلو دق يتل يه ليق دق هنا يعم

 . عاضرلا يف ركبلا ةلزنمب اهنا لوقي اضعب نأ يعمف دلت ملو اهب لخددق
 يف ةدايزلا تلق ولو ةدايز يطولاب اهنم نيبتي نا لوقلا ضعب يف نا يعمو

 اهنم نيبتي مل ناو بيثلا ةلزنمب تناك بيثلا نم عاضرلا هب بجي ام ىنعم
 . دلت ىتح ركبلا ةلزنمب تناك كلذ نم ء يش لوخدلا ىنعمب

 نع ىنغتساو نيلوحلا لبق مف اذإ يبصلا . ديعس وبأ لاق : ةلئسم
 فالتخالا ىنعم هلخدي هنا يعمف ماطفلا دعب نيلوحلا لبق عضر مث عاضرلا

 . نيلوحلا لمكت مل هنال عاضر وه لاق نم لاقف . نيلوحلا نود ناك ام
 هل تلق . محللا تبثا ام وه عاضرلا نال عاضرب سيل لاق نم لاقو

 يف عضر اذإ اعاضر نوكي له دعب عضري وهو نيلوحلا ىفو نا كلذكو
 هيف فلتخي هنا يدنع لاق همأ عضر يذلا هوخأ نوكيو . هريغ لاحلا كلت

 . نيلوحلا ىفو اذإ

 هعاضر لثم نوكي له نبللا يبصلا طوعس نع هتلأسو : ةلئسم

 لاق عاضر هنا تبث نيا نم هل تلق . عاضر ليق دق هنا يعم لاق . ال مأ

 عاضرلا يف ةهبشلا نا ليق دقو ةهبشلا ىنعمل الإ يدنع جرخت سيل

 هل تلق . مراحملا يف بيرلا نم جورخلل عاضرلا يف اهيلع موكحم

۔ ٣٨١۔



 ال رثألا يف دجويو . ملعأ هللا لاق . ال مأ اعاضر نوكي نبللاب ةنقحلاف

 الجر تعضرا اهنا تلاق ةأرما ىف لوقت امف هل تلق . اعاضر نوكي

 يف اهلوق لبقي له امهعضرت مل اهنا تلاقف كلذ دعب تعجر مث ةأرماو
 . ال ما اهلوق نع ةلئاقلا تعجر اذإ ةأرملا جوزتي نأ لجرلل زوجيو . كلذ

 . يدنع لوبقم اهلوق ناك اهتداهش نع تعجر اذإ اهنا يعم لاق

 هيلع له اهديس تعضرأ اهنا تلاق اذإ ةمألا نع لئسو : ةلئسم

 لوقي هريغ اهعمس ناف هل تلق . كلذ همزلي ال هنا يعم لاق . اهقدصي نا

 اهنا يعم لاق . كلذ هل له اهعمس يذلا اذه رمأ اذه اهالوم نا مث كلذ

 . اهديس ىلع كلذ يف ةيعدم

 له . انايإو هللا كمحر تلأسو . يراوحلا يبأ نم باوج : ةلئسم

 . هتأرما فالخ ةأرما نم ةعاضرلا نم هنبا تخاب جوزتي نا لجرلل زوجي

 . هنبا ما نم زئاج اذهف تفصو ام ىلعف

 يف نيقرفتم امالغو ةيراج تعضرا ةأرما نع لئسو : ةلئسم

 جوزتي نا مالغلا يخأل له . بسنلا يف امهدحأ مأ يه سيلو بسنلا

 . زئاج هنا يعم لاق . هذه هيخأ ةعيضر ةيراجلاب

 يف لبقي الو ةأرما نع ةأرما عاضرلاب دهشي نا زوجي الو : ةلئسم

 ةدحاولا ةداهش لوبق يف رثألا ءاج امنإو . ةأرملا نع لدع يدهاش الإ كلذ

 ةأرما تدهش نا لاق نم لاقو . تعضرا يتلا يه اهنا تدهش اذإ ةعضرملا
 نع ةبئاغ تدهش دق يتلا تناك ناف هتأرماو لجر نيب عاضرب ةلدع

۔ ١٨٤



 ةملاع ةرضاحم تناك ناو تقدص تلاق تملع نيح ىتح جيوزتلا

 . قدصت مل دعب نم تلاق مث ائيش لقت ملو ةأرملل لجرلا كلذ جيوزتب
 ال هنا كلذب هيهلت اهيدث ايبص تمقلا انبل اهيف نا ملعي مل ةأرما يف ليقو

 جوزتي نا سأب الو ائيش اهنم عضر دق هنا ملعي ىتح اعاضر كلذ نوكي

 تتام مث اهيدث نم انبل ةأرملا تبلح ناو هاخأ تعضرأ يتلا ةأرملا لجرلا

 عضر وأ اهتوم دعب نم تبلح ول كلذكو . عاضر وهف ايبص نبللا كلذ ىقسف
 وأ ةاش نبل نم اعضر نييبص نأ ولو . عاضر وهف ةتيم يهو اهنم يبصلا

 هالكأ ماعطلا ةلزنمب وه امنإو . اعاضر كلذ نكي مل باودلا نم اهريغ

 . دحاو ءانإ نم اعيمج

 يبأ باوج نم باتكلا ريغ نم اهنا ركذي . ةيشاحلا نم : ةلئسم
 وأ هكيلامم دحأ عيبي نا لجرلا دارأ مأ مهلو كيلامم هل لجر نعو . يراوحلا
 وا ةرح تناك اهلوق لبقي له اعيمج مهتعضرأ اهناف مهمأ هل تلاقف اطي
 لبقي له ءىطو دق ناك نا تيأرأ تلقو . ةنومأم ريغ وأ ةنومأم ةكولمم

 لوبقم اهلوق ناف ءعىطولا يف امأف تفصو ام ىلعف . كلذ يف اهلوق
 دعب وأ ءيطولا لبق تلاق . ةنومأم ريغ وأ ةنومأم ةمأ وأ ةرح تناك

 ةرح تناك ةنومأم ريغ تناك نا اهلوق لبقي الف عيبلا يف امأو . ءىطولا

 لوقي نا الإ ةكولمم وأ ةرح تناك اهلوق لبق ةنومأم تناك ناو . ةكولمم وأ
 . ةنومأم ريغ وأ ةنومأم ةكولمم وأ ةرح تناك يضام عيبلا ناف عيبلا دعب

 . عجر

۔ ١٨٥



 نبل نم يبصلا نطب يف زاج ءيش لك عاضرلا يف لاقو : ةلئسم
 وأ . اطوعس هنطب هتلخداو . لصفي مل يبصلا ناك اذا عاضر وهف ةأرملا

 ء ام يف نبللا رطق اذإو يبصلا نقح اذإ عاضر ريغ هناف لفسأ نم الإ هريغ

 يراوحلا يبأ نع اندجو يذلا نسحلا نب دمحم لاق . ءاملا كلذ برش مث

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ ىلا هعفري ناهبن نع هعفري

 وبأ لاق . اعاضر ناك اهنم برشف رئب يف ةرطق ةأرما نبل نم رطق ولو
 امو عاضرب سيلف ءاملا نم نبللا رثأ بهذ اذإ هنع اندجو اميف يراوحلا

 . باوصف هللادبع يبا نع حص

 ناك اهجوزل ةبيطخ تعضرأ ةأرما يف هللادبع وبأ لاق : ةلئسم

 قادص ةأرملا نمضت لاق . هتكردأ اذإ مرحت اميك ادمع عضرت يهو اهذخأ

 . جوزلا نع يبصلا

 . سأب ال لاق اهجوزتي نأ هلأ هدلو تعضرأ ةأرما نعو : ةلئسم

 جوزتي لجرلا لاقو . ةعاضرلا نم هنبا تخأ يهو اهتنبا جوزتي نأ هل لاقو

 . هيخأ تخأ

 يهو ةأرملا جوزت اذإ لجرلا يف هللا همحر ديعس وبأ لاقو : ةلئسم

 نبللا كلذ نم تعضرأف . هريغ جوز نم نبل اهبو عضرت ةخسن . عضرت

 رخآلا جوزلا اذه نبا عضوملا اذه نوكي له اهجوزت دق رخآلا اذهو . ايبص

 لخدي مل رخآلا جوزلا اذه ناك نا هنا يعم لاق . هل نبللا اذه نوكي لهو

 الو . رخآلل نبللا اذه نوكي الف يبصلا اذه تعضرأ نأ ىلإ ةأرملا هذهب

۔ ١٨٦ ۔



 نكي مل اذإ افالتخا كلذ يف ملعا الو . ةعاضرلا نم هنبا عضرملا نوكي

 رخآلا جوزلا ينعا اهب لخد دق ناك اذإ امأو . اهب لخد رخآلا جوزلا

 نبللا ناك رخآلا امأو . اهب لخد اذإ هنا لاق نم لاقف . هيف فلتخيف

 نبللا اذه يف هل نوكي ال رخآلا نا لاق نم لاقو . هيف ناكيرش امهنيب
 ذئنيح مث اهب هلوخد دعب نبللا يف ةدايز نيبتست نا الإ لوخدلاب ءيش

 اهب لخد ول هنا لاق نم لاقو . نبللا اذه يف نيكيرش لوألاو رخآلا نوكي

 لبحت ىتح كيرش هيف هل نوكي الف هلوخد دعب نبللا يف ةدايزلا تنّيبتو
 لوألا نع نبللا مكح عطقني هنا لوقي ضعبف هنم تلمح اذاف هنم ةأرملا

 امهنا لوقي ضعيو . هدحو امهنم رخآلل نوكيو . لمحلا هعطقي امهنم

 لوألل وه نبللا نا لوقلا ضعب يف يعمو . تلمح ولو اضيا هيف ناكيرش
 اهلمح تعضو اذاف رخآلا جوزلا اذه نم اهلمح ةأرملا عضت نا ىلا هدحو

 . هلوق ىنعم ىلع هدحو هل نبللا راص رخآلا جوزلا نم

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع انغلب باتك يف تدجو : ةلئسم
 نأ لجرلل يغبني الف . (بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي) : لاق هنأ
 ثيدحلا اذهل ةعاضرلا نم هيبأ ةأرما الو عاضرلا نم هنبا ةأرما جوزتي

 لحت الو ةعاضرلا نم هدادجأ ضعب وأ هدلو دلو ةأرما كلذكو . ءاج يذلا

 يذلا اهجوز ةنبا وأ هتعضرأ تناك يتلا هتنبا الو ةعاضرلا نم هتخأ هل

 يتلا دلو نم ةأرملا لحت الو . هيخأ تنب الو . هتخأ تنب الو هنبلب عضرأ

 هنبلب عضرأ يذلا لجرلا كلذكو . نبا تنب وأ تنب تنب تناك نا هتعضرا

 جوزتي نا ةأرملا دلو نم لجرل لحي الو . ادبأ هدلو دلو نم دحأ هل لحي ال

۔ ٧٨١۔



 دلو الو ةيراجلا كلت دلو نم ءيش الو ةيراج تناك نا اهنبلب عضرأ يتلا

 لحت الو . اهنيلب ةيراجلا هتعضرأ يذلا لجرلا دلو نم لجرلا كلذكو اهدلو

 ١ . ادبأ اهدلو نم ءيش الو ةيراجلا

 سأب الو هتعضرا يتلا هنبا م أ لجرلا جوزتي نا سأب الو : ةلئسم

 يتلا جوزت نا سأب ال مالغلا وخأ كلذكو ةأرملا هذه تخا لجرلا جوزتي نا

 ال هنأل هنبلب هوخأ عضرأ يذلا لجرلا دلو نم هل ادب نمو هاخأ تعضرا

 ةعاضرلا نم همع تنب عضرا يذلا نباب سأب الو . اهنيبو هنيب عاضر

 . هلاخ ةنباو هتلاخ ةنباو هتمع ةنباو

 ةعاضرلا نم نيتخألا نيب عمجي نا لجرلل يغبني ال هنمو : ةلئسم

 كلذكو . ةعاضرلا نم اهتلاخ وأ اهتمع وأ اهيخأ ةنباو ةأرما نيب الو

 . بسنلا ةلزنمب يه اهنم ةعاضرلا نم مرحم تاذ ةأرما

 رثأ ىلع لئاسملا هذهو . هنع هللا يضر هللادبع وبأ لاق : ةلئسم

 لاق هتبيبر اهتعضرأ ةأرما جوزتي نا لجرلل زوجي له لئسو هنم لئاسم
 . ال

 جوزت مث دالوأ اهنم هلو هتجوز تكله لجر نع لئسو : ةلئسم

 هباصأف . ةكلاهلا اهتخأ نم دلو هل ناكو . رهشأ ةتس دعب نم اهتخأ

 اهجوزت يتلا ةأرملا هذه هتلاخ هتعضرأف . ءاسنلا نبل هل فصوف ضرم

 . ةريغص يهو رخآ لجر ةنبا اضيأ يه تعضرأو اهنبل نم برشو هدلاو

 لاقف هتلاخ نبل نم اعيمج ايرش دقو ةيراجلا هذهب جوزتي نا مالغلا اذهل له

۔ ١٨٨



 يتلا ةيراجلا كلتو . هدلاول لحفلل نبللا نال .الالح اهب هجيوزت ىرأ ال

 . ملعأ هللاو ةعاضرلا نم هيبأ نم هتخأ يه نبللا كلذ نم تيرش

 نا دعب ايبص ةأرما تعضرأ اذإو تلق . باتكلا نمو : ةلئسم

 ادمتعم ناكاذإ لاق . ال مأ عاضر وهأ . همأ نع لصفي ملو نالوح هل الخ

 ال ناك ناو . عاضرب هل ةأرملا هذه . عاضرلا نع هب يفتكيو ماعطلا ىلع

 ىتح هل عاضر عاضرلا اذهف عاضرلا نع هب يفتكي الو ماعطلا ىلع دمتعي
 عضر امف رهشا ةعبراو نالوح هل الخ اذاف هيلوح دعيو رهشا ةعبرا ديزت

 ىلع دمتعي ناك اذاف تلق همأ هلصفت مل ناو عاضرب سيلف كلذ دعب

 لبق نم ةأرما هتعضرأف نالوح يضمي نا لبق نم عضريو لكأيف ماعطلا
 ىلع دمتعا اذا نكلو . معن لاق عاضر وهأ ةفصلا هذه ىلع نيلوحلا

 هل لحي مل ناو عاضرب اذه سيلف . عاضرلا نع هب ىزتجاو ماعظطلا

 . نالوح

 ةأرملا م و عاضرلا نم هنبا تخا جوزت لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 نوكت ىتح اهايإ هجيوزتب سأب ال لاق . هنبا تعضرأ يه اهجوزت يتلا
 . اهنم اهدلو نبل اهل ةعضرملا يه هتأرما

 هب تدارأو رانلاب خبط زرأ يف اهنبل نم تبلح ةأرما نعو : ةلئسم

 لاق . اعاضر نوكي له . هئام نم برش وأ عضري يبص هنم لكأف كلذ
 فجي نا الإ كلذ تطلاخ دق ههبش هناو عاضر كلذ نا لاق نم لاق دق

 ريغت اذإ لاق نم لاقو . نبللا كلذ نم ةيوطر هقحلي ال افوقج زرألا كلذ

۔ .١٨٩



 اذإ نبللا مكح كلذ هل نكي مل زرألا مكح كلذ راص زرألا هلمتحاو نبللا

 تاهبشلا نم دعتلاو جورفلا يف طايتحالا بحأل يناو . نبللا نيع تبهذ

 رئب يف ةأرما نبل نم ةرطق ةرطق ول هنا تالاغملا ضعب يف ليق دقو . اهيف

 ءام يف ةرطق نوكي نا لاحمو . اعاضر نوكي كلذ نا يبص اهنم برشف

 بحاص ذخأ ةهبشلا عضومل نكلو نول موقي وأ نيع اهل نوكي وأ رئب يف
 نبللا نيع تكلهتسا اذإ لاق نم لاقو . طايتحالاب جورفلا يف لوقلا اذه

 لاق نم لاقو . اعاضر نكي مل هنيع ىلعو ءاملا هنول ىلع بلغو هنولو

 نم كتلئسم جرخت ام رظناو . اعاضر نكي مل نبللا نم رثكأ ءاملا ناك اذإ

 . باوصلل قفوملا هللاو ىلوأ تاهبشلا نم دعبتلاو اذه

 اذإ ةَّمأ ىف . ديعس نب ىيحي ايركز وبأ ىضاقلا لاق : ةلئسم

 دارأ اذإ امأو . اهتانب الو اهيطو هل لحي ال هنا اهديس تعضرأ اهنا تلاق

 . ملعأ هللاو اهتانب عيبي نا هل زوجي الو . كلذ هل ناك يه اهعيب

 لاق . نبل وأ ءام هتجوز نم عضري لجرلا نع هتلأسو : ةلئسم

 . مثأ كلذ يف سيل

 لاق . كلذ هل زوجيأ هتأرما نبل عضري لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 لوقل هتأرما يه همأ يه سيل يل لاق . لاق . همأ حكنيف تلق . معن

 اخيش نا ولو لاق . (لاصف دعب عاضر ال) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 وه سيل نبللا نال ةيراجلا جيوزت هل زئاج ناك . ةيراج ةأرما عضر اريبك

 . هؤاذمغ

۔ .. ١٩



 لجر نيب عاضرلاب تدهش ة ًأرما نعو يراوحلا يب أ نعو : ةلئسم
 مرحتو اعاضر نوكي له . كلذ دعب و هلوحلا يف عاضرلا ملعي ملو ة ًأرم او

 ىتح عاضر وهف عاضرلاب ةأرملا هذه تدهش اذاف تفصو ام ىلعف . هيلع
 . لاصفلا دعب ناك هنا ملعي

 جوزتي نا لجرلل زوجي له . تلقو نسحلا يبأ نعو : ةلئسم
 نم امهتعضرأ امنإ ناك اذا كلذ هل زوجي معنف . ةعاضرلا نم هتنبا تخأ

 . ةريصبلا لهأ نيملسملا لاؤس نم ددزاف هنبل ريغ

 ناذللا نايبصلا امأو . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلئسم

 رخآلا مأ جزتي نأ امهنم دحاو لكل زئاجف امهمأ ريغ ةأرما نبل نم اعضر
 . اميرحت كلذ يف ملع االو

 يبنلا لوق نم هلوق يف ىنعملا . هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلئسم

 نم هلوق يف ىنعملا ناكف ماطف دعب عاضر ال ملسو هيلع هللا ىلص
 هنا ليق لاقف . نيتنسلا نود اميف مطف اذإ يبصلا نا هعم اميف ليواقألا

 مظطفي ملو ناتنسلا ىضم اذإو نيتسلا مامت ىلإ ةهبش نيتنسلا مامت يف نوكي

 رهشا ةعبراو نيتنس ليقو ةهبش وهف كلذ يف نيتنسلا ىلع داز ام ليقف

 . نينس عبرأب ليقو

 وه لاقف . هعسد مث ةأرما نبل نم عضر يبصلا نع : ةلئسم

 . عاضر

۔ ١٩ ١۔



 رجف لجر يف يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاق : ةلئسم

 هير ل ١ كلت جوزتي ن أ لجرل كل ذ د ارأف 7 اج أرمل | كلت تعضرأف ٥ أرم اب

 . هل لحت ال اهنا لاقف

 مأ يه اذإ اهب لخد املف ةأرما جوزت لجر يف لاقو : ةلئسم
 هتأرما اعيمج هيلع نامرحي اولاق ةعاضرلا نم هتأرما ةنبأ وأ هتأرما

 ناكو اعيمج اتجرخ ةرخآلاب لخدو ىلوألاب لخدي مل اذاف . ةرخآلاو ىلوألا

 . قادصلا فصن ىلوأللو اهرهم ةرخآلل

 امالغ موقل تعضرأ امهدحأ ناتأرما هل لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 ال لاق . احكانتي نأ ةيراجلاو مالغلل زوجي ةيراج موقل تعضرأ امهادحاأو

 . لحفلل نبللا نال بألا نم ةوخأ مه

 تدهش نا دلاخ نب دمحم نب دمحأ يضاقلا نع تظفح : ةلئسم

 اذاف هلدع ريغ تناك .اذا كلذ يف اهلوق يف فلتخمف جيوزتلا لبق ةعضرملا

 امهنيب قرفي هناف . ةلدع نوكت نا الإ ةأرما ةداهشب امهنيب قرفي الف جورت

 لدع يدهاش ةداهشب الإ امهنيب قرفي ال نورخآ لاقو . ةلدعلا ةداهشب

 ىلع اهتداهش زوجت ةمذلا لهأ نم ةعضرملا نا لاق نم لاقو . ملعأ هللاو
 ملام ةعضرملا ةداهش زاوجب رثألا ءاجو .هيلع عمتجي ال امم كلذو نيملسملا

 . مارح ىلع عمجت وأ لالح نع قرفي نأ مهتت نأ اهتمهتو ةمهتم نكت

 نم لاقو . ةلدع تناك اذإ ةيمذلاو ةيسوجملاو ةمألا ةداهش زوجي ليقو

 . نيملسملا ىلع كلذ ناك اذإ ةلبقلا لهأ يف الإ كلذ نوكي ال لاق

۔ .٢ ١٩



 مأ هعاضر لثم نوكي نبللا يبصلا طوعس نع هتلأسو : ةلئسم
 نوكي ال نبللاب ةنقحلا نا رثألا يف دجويو . عاضر هنا ليق دق لاق .ال

 . عاضر هنا هيف لاق ادحأ نا ملعأ الف نذألا يف ةرطقلا كلذكو اعاضر

 تعضرأ اهنا تلاق اذإ ةأرملا يف لوقت ام : تلقف هتلأسو : ةلئسم

 سيل دحب امه وأ عاضرلا دحب امهو امهتعضرأ حصفت ملو ةنالفو انالف

 تبيرتسا اذإ يدنع هجولاو . اعاضر ناك برتست مل اذا لاق . عاضرلا

 . كلذ نع صحفت نا اعاضر نوكي امم ناك ىتم عاضرلا يف

 له انالف تعضرأ اهنا تلاق ةأرما نع لئاس هلأسو : ةلئسم

 . ةمهتم نكت مل ام معن لاق . لجرلا كلذ نجوزتي نأ اهتانبل زوجي

 هلعل اهسفن يف ةمهتم ةم أ يف ديعس يب أ ب اوج نمو : ةلئسم

 الجر نيذه تعضرا اهنا تلاق اهنا كلذو ةأرماو لجر ني عاضرب تدهش
 يف ةمهتملاو . ةمهتم نكت مل ام ةأرملاب جوزتي نا لجرلا دارأ اهنبلب ةأرماو
 اذا لاق نم لاقو . لالح نع قرفي وأ مارحلا ىلع عمجت نا مهتي نا كلذ

 له اهسفن يف ةمهتم ةرح تناك نا امتلقو ةمهتم يهف اهسفن يف تمهتا

 الإ لبقي الف جيوزتلا عقو اذاف . جيوزتلا لبق ةمهتملا ةمألا ةلزنمب نوكي

 . باوصلاب ملعا هللاو لوقلا ضعب يف ليق كلذك . ةرحلا ةلدعلا لاوقأ

 يف ليق دقف . ال مأ اهتلزنمب يهأ بذكلاب ةمهتم تناك نا تيأرأ امتلقو

 وأ لالح نع قرفي نأ اهتمهت نا عاضرلا ىلع ةداهشلا يف ةصاخ اذه

 ةمهت كلذف انزلاب اهسفن يف تمهتا اذإ اهنا ليق دقو . م ارح ىلع عمبن

 . عاضرلا ىلع ةداهشلا يف انقرف اذه بسح ىلعف اضيا

۔ ١٩٣



 . لأست مل ولو ةزئاج ةعضرملا ةداهش لاق . ةيشاحلا نم : ةلئسم

 سيل عاضرلاب ةدهاشلا نا اضيأ لاقو . لاومألا يف ةداهشلاك يه سيلو

 ديعس نب ىيحي ايركز يبأ يضاقلا نع اهنا ليق تعجر اذا ةعجر اهل
 ةأرماب جوزت لجر نعو : يراوحلا يبأ نع . باتكلا ىلإ عجر هللا همحر
 تءاج مث كله مث اهب زاجو اهجوزت رخآ الجر نا مث . اثالث اهقلط مث
 نم رخآلا اهجوز تعضرأو اهتعضرأ اهنا تلاقف ةبئاغ تناك ةلدع ةأرما

 ةأرملا لوق نا تفصو ام ىلعف . اهقلطم ىلإ تعجرو تدتعا نا دعب

 ىتح هل لحي ال طلغلا نم اذهو اهجوز نيبو ةأرملا هذه نيب قرفيو .لوبقم

 تام يذلا ريغ تجوزت اذإ هيلع مرحت اهنا لوقن سيلو هريغ اجوز حكنت
 هتدر ائيش هنم تثرو تناك ناو . عاضرلاب امهنيب ةارملا تدهشو اهدنع

 . ةثرولا ىلإ

 نيب عاضرلاب تدهش ةأرما يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلئسم

 ميقا الو اهقدصا نا جوزلا لاقو . ةلدعب سيلو ةدقعلا دعب هتجوزو لجر

 امهنيب ةداهشلا هذه اضيأ يه تقدص ناف . اهب لخدي مل ةهبش ىلع

 اهيلإ كلذف . اهقادص هنم ذخأت ملو ةهبشلا نم جورخلا تدارأو عاضرلاب

 ماقملا دارأ ناو قادصلا فصن اهيلإ عفديو اهقالطب هتمزل هتمكاح ناو

 . ةلدع ةدهاشلا كلت نوكي ىتح هيلع اهمرحأ مل اهقلطي الو اهعم

 موقل تعضرأ امهادحأ ناتأرما هل لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 . احكانتي نا ةيراجلاو مالغلل زوجيف ةيراج موقل تعضرا امهادحاو امالغ

 . لحفلل نبللا نأل بألا نم ةوخأ مه ال لاق

۔ ١٩٤



 نوثالثلاو ىداحتا بابلا

 هل ةراحجاللاو عاض رلا يم

 نعضري تادلاولاو) : لجو زع هللا لاقو . ءايضلا باتك نمو

 قلطي لجرلا وهو . (ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ

 ءاش نمف ةضيرفب سيلو اهريغ نم اهدلوب قحأ يهف دلو هنم اهلو هتأرما

 هل دولوملا ىلعو) : ىلاعت لاق مث . هنود كلذ قوفو . نيلوح عضرأ
 ةدلاو راضت ال) . فورعملاب نهتوسكو مألا قزر ينعي بألا ينعي (نهقزر

 اهدلو عزنيف اهراضي ن هتجوز قلط اذا لجرلل لحي ال لوقي ( اهدلوب

 ثري نم ىلعو ينعي كلذ لثم تراولا ىلعو لاق مث . كلذ ديرت ال يهو

 ةقفنلاو ةوسكلا نم بألا ىلع ام لثم ىنعي ميتيلا بأ تام اذإ ميتيلا
 نكي مل اذإ بألا ةلزنمب وه اهدلوب مألاو ثراولا راضي الو ايح ناك ول

 الاصف ادارأ ناف : ىلاعت هللا لاق . نيوبألا ىلإ عجري مث لام ميتيلل

 امهيلع حانج الف . نيلوحلا نود امهنم ضارت نع دلولا لصفي نا امهنم
 تاهمألا ينعي نعضرأ ناف : ىلاعت هلوقو . هبحاص امهدحأ راضي مل ام

 رسي ردق ىلع ةوسكلاو قزرلا ينعي : نهروجأ نهوتآف . جوزلا ينعي مكل

 ملو . ةقلطملا ةأرملاو جوزلا ينعي ترساعت ناو : ىلاعت لاق مث . لجرلا

 هدلول جوزلا ىنعي عضرتسف اهريغ اهدلو عضرتست نا ةأرملا تيضرو اقفتي
 عضارملا ةقفن يف ىنعي اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال هتعس ردق ىلع ةأرما

 دعب ىنعي . ارسي رسع دعب هللا لعجيس اهاطعأ ام ىنعي اهاتأ ام الإ

 ١ ` . ةعسلارسعلا

۔ ١٩٥



 اهاطعأف هتبلط مث هيبأ ىلع اهدلو ةقلطملا تحرط اذإو : ةلئسم

 كلذ هيلع هل تطرش ناو ةيابرلا اهل ناف هيلع ةيابر ال نا طرش ىلع هايا

 اهريغ لبقي ام تلبق اذإ هب قحأ يهف اهيلا دلولا در هرك ناف . هتبلط اذإ

 عاضرلا هيفكي دحأ وأ ةيراج ناك ناف . ةيابرلا يف طتشت ناو ةيابرلا نم
 انا وه لاقف . هتبلط مث لاصفلا دعب هتدر تناك ناو هب قحأ يهف هتبلطو

 ىتح ةيابرلا يف طتشت ملام هب قحا يهف هعاضر ىضقنا دقو يدلو معطأ

 . لصفيو لقعي

 . اهعيبي نأ هلف ادالوأ هل تعضرأ ةمداخ هل تناك نمو : ةلئسم

 هنيب سيل مهس يف اوعقو ناف هلاوراص اذإ اهدالوأ نم ءاش ام عيبيو

 . نسحأ دق لعف ناف مهارش هيلع بجاوب سيلف عاضر مهنيبو

 نأ مألا ىلعف هل ءيش الو امدعم بألا ناك اذإ ليقو : ةلئسم

 مدعم بألاو ةرسوم تناك ناو ضعب لاق . ةريقف تناك ناو اهدلو عضرت
 ناو هعضري نم رجأتست نأ اهيلعف نبل مألاب نكي ملو تيم وأ هل ءيش ال

 ٠ ةعاضرلا ىلع ةثرولا ربجيف اهريغ ةثرو هل نوكي نا الإ ةرسوم تناك

 يف لوقي ىلاعتو كرابت هللا نال هثاريم نم اهبيصت رذقب كلذ نم اهيلعو

 . (كلذ لثم ثراولا ىلعو) : عاضرلا

 يف هدلو مطفي ناوه دارأف تدلو دقو هتأرما قراف نمو : ةلئسم

 نيلوحلا نود همطفي نا هل سيلف هعاضر لمكتست ىتح مألا تلاقو . ةنس

 الاصف ادارأ ناف) : لوقي لجو زع هللا نأل كلذ ىلع اعيمج ايضارتي ناالإ

۔ .١٩٦



 نع الإ كلذ لعجي ملو (امهيلع حانج الف رواشتو امهنم ضارت نع
 اهقلعي دلوب اهدلو ةأرملا تدارأ نأ اهيلع بألل كلذكو . رواشتو ضارت

 . اهلام نم ءيشب هزنت نأ بحنف لام اهلو

 نا درب ملو هعاضر ىلع هدلو مأو لجرلا فلتخا اذإو : ةلئسم

 كالهلا دلولا ىلع فاخي نأ الإ عاضرلا اهمزلي مل هقلطم يهو هعضرت

 ذئنيحف اهاوس دلولا لبقي ال وا هعضري نم هل دجي ال وا اهريغ نم.

 نهب وهليو تاعضرملا نابلأ لبقي دلولا ناك نا امأو . هعضرت نا اهمزلي
 نم كلذ ىلع مهقفاو نم عم انباحصأ لوق ىلع هعضرت نا بجي مل اهنع
 : ىلاعت هللا لاق . عامجاب هنا اضيأ ينظ ىلع بلغيو لاق . مهيفلاخم

 اهدلو ةيبرتب ةقلطملا ىلع مكحي الو (ىرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو)
 بألا ىلعو هتعاضرب اهيلع مكح ةعضرم هل دجوي ال نا الإ تعنتما اذإ

 زاجأو اهمزل تعنتما ناو اهدلو يبرت نا اهيلعف ةجوزلا امأو . ةرجألا
 . افالتخا كلذ يف ملعا ملو . عاضرلا ىلع ةراجإلا انباحصأ

 الإ اهجوز نذاب الإ عيش ةأرملا نبل نم ذخؤي نا زوجي الو : ةلئسم

 ىلع ناك اهدلو عضرت مل اهنا ولو نبللاب ىلوأ يه ضعب لاق . ءاودلا
 اذإ عضرملاو اهدلو عضرت اهنا لوقلا رثكأو . هدلول اهنم هيرتشي نا جوزلا
 اهنال لسغلا لبق اهدلو تعضرأ نا سأب الف . عامجلا نم لسفلا اهمزل
 اهيدث ةملح لسغت نا اهل بحتسي هنا ءاهقفلا ضعب نعو . هسجحن ريغ
 . هعضرت مث هعضرت نا لبق

۔ .١٩٧



 ن أ اهعنم هل سيلف هريغ نم دلو اهلو ة أرم ١ جوزت نمو : ةلئسم

 اذه ًرئظ هل رجأتسلف اهريغ نم عضري يبصلاو ةينغ نوكت نأ الإ هعضرت

 اهدالوأ اهعنمي نا هل سيل ءاهقفلا ضعب لاق : يراوحلا وبأ لاقو . لوق

 . هللادبع يبأ نع اندجو اذكه لاق . مهسفنأ اوفكي ىتح راغصلا

 لجو زع هللا اهركذ يتلا ةوسكلا يف يراوحلا وبأ لاقو : ةلئسم
 ةقلطم تناك ناو . ةقفنلاو ةوسكلا اهلف ةجوز تناك اذإ اهنا هعضرملل

 . ةقفن الو اهل ةوسك الو ةرجألا اهلف

 . كل لحت الف مع تنأف ةيراج كيخأ ةأرما تعضرأ اذإو : ةلئسم

۔ ١٩٨



 نوثالثلا و ىناثلا بابلا

 جيوزت يمو هتأرما تحخام جوزت نمض

 كلذ هبشا ام و اهتخا نم ةدع ىضف

 تمرح ل اق اهب ر اجو دمع هت ًأرم تخأب جوزت لجر نع هتلأسو

 . ادبأ هل لحت الو ىرخألا نيبو هنيب قرفيو هتأرما هيلع

 لجر يف ناميلس نب دمحمو ةفيذح يبا نب العلا لاق : ةلئسم
 نأ اوأر ءاهقفلا نا الاقف كلذ دعب نم الإ ملعي ملو هتأرما تخأب جوزت

 هلجاع اهقادص اهلف ةرخآلاب لخد دق ناك ناف . ىرخألا نيبو هنيب قرفي
 هعم ميقتو . اهل قادص الو اهنيبو هنيب قرف هب لخد نكي مل ناو . هلجآو

 دق ناك نا اهنيبو هنيب قرف يتلا ةدع اولخت ىتح اهأطي الو ىلوألا
 اتدسف اهب لخدو هتأرما تخأ جوزت اذإ بوبحم نب دمحم لاق .اهئطو

 حاكن هيلع دسفتو هعم اهلاحب هتأرماف ىرخألاب لخدي مل ناو . اهيلع
 . ىرخألا نيبو هنيب قرف اعيمج امهب لخد اذإ لاق نم لاق دقو . ىرخألا
 . يلإ بحأ لوألا لوقلاو

 نيتخأب جوزت نم لوقي ناك ىسوم نا لضفملا نب رمع لاقو : ةلئسم

 ىلوألا هعم ىقبتو ةرخآلا هنم جرخت لوقي ناك ىسوم نأ امهب لخدو أطخ
 . اعيمج امهجارخإ ييارو ىسوم نوعباتي مهلك ءالؤه ناف رمع لاق

۔ ٩٩١۔.



 طساو لخد مث اهب لخدي ملو ةرصبلاب ة أرما جوزت لجرو : ةلئسم

 . اهب لخدو ةأرما جوزتف دادغب لخد مث اهب لخدي ملو . ةأرما جوزتف

 تلاقو . جوزت يتلا هتأرما يه اذاف رظنف طساوب اتخا يل نا ةأرملا تلاقف
 بويأ وبأ لاقف . جوزت يتلا هتأرما يه اذاف . رظنف ةرصبلاب اتخا يل نا

 جوزت يتلا ىلوأللو الماك رهملا اهب لخد يتلا ةأرملل بويأ نب لئاو
 مل اذإ عيش طساوب اهجوزت يتلا ىطسولل سيلو . قادصلا فصن ةرصبلاب
 ةدقعو قادصلا فصن اهلف ةتباث ىلوألا حاكن ةدقع نأل اهب لخد نكي

 . اهب لخد اذإ الماك اهقادص هيلع تقحتسا امنإ ىرخألا نال لطاب ةيناثلا

 ىلوألاف لاق . نهنم ةدحاوب لخدي مل ناف تلق . نهثالث نيبو هنيب قرفيو
 دادغبيو طساوب جوزت يتلا نيبو هنيب قرفيو هتأرما ةرصبلاب جوزت يتلا
 . رهم امهل سيلو

 اهتخأ جوزت مث اهب لخدي ملو ة أرما كلم لجر يف لاقو : ةلئسم

 لخدي مل يتلا ىلوأللف . اعيمج هيلع اتمرح لاق . اهب لخدو اهدعب نم
 . هلك قادصلا اهب لخد يتلا ةرخؤمللو . قادصلا فصن اهب

 نم هتأرما تخأ يه اذاف اهب لخد املف ةأرما جوزت لجر : ةلئسم

 اهل قح الو تجرخ ةرخآلاب لخدي مل ناف . اعيمج نامرحت لاق . ةعاضرلا

 ناكو اعيمج اتجرخ ةرخآلاب لخدو ىلوألاب لخدي مل ناو ىلوألا تبثتو

 . قادصلا فصن اهل ىلوألاو . امات اهرهم ةرخآلل

 سلجم يف ةدحاو ةبطخ يف نيتأرما بطخ لجر نعو : ةلئسم

۔ ٢۔ ..



 اتدسف لاق . ناتخأ امهنا كلذ دعب نم ملع مث امهادحأ ءعىطوف دحاو

 ةدحاو لك نيتأرما جوزت لجر يف رفعج نب عماج نمو : ةلئسم

 هجيوزت ناكو . امهب لخدي مل وأ امهدحأب وأ امهب لخدف قادص ىلع
 مل وأ كلذ ملع مث . ةدقع يف امهنم ةدحاو لك وأ ةدحاو ةدقع يف امهب
 ناتخأ امهنا لدع يدهاش ةداهشب حصو تام مث ىلوألا تناك امهيأ ملعي

 ةدحاو ةدقعب امهب هجيوزت ناك نا لوقأف . هنم ةلاهجب كلذ ناك هنأ الإ

 ناو . امهيلع ةدع الو ثاريم الو هنم امهل قادص الف . امهب لخدي ملو

 مل امهنأل هنم امهل ثاريم الو هيلع اهقادص ةدحاو لكلف امهب لخد ناك

 نأ امهنم ةدحاو لك ةدعف نبتلماح اتناك ناف ةدعلا امأو . نيتجوز انوكي

 تالث امهنم ةدحاو لك ةدعف نيتلماح انوكي مل ناو . اهلمح عضت

 نيتجوز انوكي مل امهنأل رهشأ ةثالثف ضيح ال نمم اتناك ناو . تاضيح

 اهقادص اهب لخد يتللف ىرخألاب لخدي ملو امهنم ةدحاؤب لخد نا كلذكو

 جوزت ناك ناو . اهب لخدي مل يتلل هلام يف قادص الو اهايإ هيطوب هنم

 هيلع اهقادص ىلوألل ناف تام مث . امهب لخدو ةدحاو دعب ةدحاوب

 اهل ةيناثلاو . اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو هلام يف اهثاريمو

 ٠ ىلوألاب لخدي ملو ةرخآلاب لخد ناك ناو . هنم اهل ثاريم الو اهقادص

 ثاريم الو . امهنم ىلوألل ثاريملاو هنم اهقادص امهنم ةدحاو لكل ناف

 جوزت دق هنا الإ لبق جوزت امهيأ ملعي مل ناو . ةقلطملا ةدع اهيلعو ةرخآلل

 ثاريملاو . اهقادص ةدحاو لكلف امهب لخد ناك ناف ةدحاو لبق ةدحاوب

۔ ٢٠ ١۔.



 اميف دحاو قادص امهلف ةيناثلاب لخدي ملو ةدحاوب لخد ناك ناو . امهنيب

 همحر يراوحلا وبأ لاق . اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اعيمج امهيلعو امهنيب

 . مات قادصلا اهل اهب لخدي مل يتلاو . مات قادصلا اهل اهب لخد يتلا هللا

 ناك ناو . ىرخألا لبق كلم امهيأ ملعي مل اذإ اذهو امهنيب ثاريملا امهلو

 ةدحاوب لخد دقو مهرد يتئام ىرخألا قادصو مهرد فلأ ةدحاو قادص

 اهب لخد يتلا ملعي ملو تام مث اهب ةخسن يفو امهن لخدي مل وأ امهنم
 اهقادص يتلا وأ مهرد فلأ اهقادص يتلا يه وأ ةرخؤملا مأ ىلوألا يه
 قادص امهلف امهب لخدي ناك نا انيأرف كلذ يف انرظن دقف مهرد اتئام

 نأ انببحاو امهنيب هنا هردق فرعي مل هنا الإ امهنم ىلوألا قادص وهو دحاو

 ةرخؤملا نأل رثكألا وه ىلوألا قادص نأ ملعي ىتح نيقادصلا لقأ وه نوكي
 يراوحلا وبأ لاق . رثكألا وه اهقادص لعلو عضوملا اذه يف اهل قادص ال

 فلألا ةبحاصل مهرد ةئامتس كلذف لقألا فصنو . رثكألا فصن امهل

 . امهنم ةدحاوب لخد دق ناك ناو . ةئام نيتئاملا ةبحاصلو مهود ةئامسمخ

 ملعت ىتح ادحاو اقادص الإ امهل رصبن ملف ةرخؤملا مأ ىلوألا يهأ ملعي ملو

 نم ىلع اذهو . امهل اعيمج تاقدصلا نوكيف ةرخؤملا يه اهب لخد يتلا
 اهتخأ تناكو امارح وأ اطخ ةأرما يطو اذإ لجرلا نأب ىأر نم يأر

 وبأ لاق . ذخأن يأرلا اذهبو . هتجوز هيلع مرحي ال كلذ نا هتجوز
 ملعي ملو . امهنم ةدحاوب لخد اذإ مات اهقادص امهنم ةدحاو لكل يراوحلا

 ناتئاملا اهل يتلا الو فلألا اهل امهيأ ملعي مل اذاف ةرخآلا نم ىلوألا امهيأ

 نيفصن امهنيب امهتمسق مث نيقادصلا تعمجو . امهنيب نيقادصلا تمسق

 . فلألا ةبحاص اهنا لوقت امهنم ةدحاو لك تناك اذا

۔ .٢ ٢



 ام الإ نيتخألا نيب اوعمجت ناو) : ىلاعت هلوق يف ليقو : ةلئسم

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بوقعي كلذ يفليقو ميرحتلا لبق (فلس دق

 ىرغصلا ليحارو ىربكلا ايلو هلاخ اتنبا امهو ليحارو ايلإ نيب عمج

 هيلع فسوي مأ يه ليحارو ىرخألا لبق ىرغصلا نوحكني ال اوناكو

 مالسلا هيلع ىسوم هللا ثعب نا ىلإ نيتخالا نيب نوعمجي سانلا ناكو

 هتنبا هلاخ ىلإ بطخ بوقعي نا ةبيتق نبا نعو . ةاروتلا ىلاعت هللا لزنأو
 ىعرف نينس عبس هل ىعري نأ طرش ىلع اهب هجوزف ىرغصلا يهو ليحار
 ايل ىربكلا هتنبا هيلا عفد طرشب هافاو املف نينس عبس بوقعي هل

 يف وهو =اجف . هل طرش ام ريغ دجو حبصأ املف . ًاليل هيلع اهلخدأو

 نينس عبس يلمع تللحتساو . ينتعدخو ينتردغ لاقف هموق يدان

 كلاخ ىلع لخدت ملو يتخا نبا اي هلاخ هل لاقف يتأرما ريغ يلع تسلدو

 لبق ىرغصلا نوجوزي سانلا تيأر ام كدلاوو كلاخ وهو ةّبسلاو راعلا
 عبس ىعرف . اهتخأ كجوزأو ىرخأ نينس عبس ينم ذخأت ملهف ىربكلا

 طابسألا نم دالوأ ةعبرأ بوقعيل ايل تدلوف ليحار هيلإ عفدف نينس
 نيماينب هوخ أو فسوي ليحار هل تدلوو . يوالو نوعمش و ا دوهيو لييور

 . امهل تاوخأو

 دحاو دقع يف نيتخألل حاكنلا دقع نا ملعلا لهأ عمجأ : ةلئسم
 يرست نأ اوعمجأو . (نيتخألا نيب اوعمجت ناو) : ىلاعت هلوقل زوجيال

 . زئاج ريغ نيتخألا نيتمألا

۔ ٢.٣



 لخدي مل ناك ناف . ملع مث ملعي ملو نيتخأب جوزت نمو : ةلئسم
 امهنا لدع يدهاشب حص اذإ ةجوزب تسيل ةرخآلاو هتجوز ىلوألاف امهب

 ملو ةدحاوب لخد ناو . ادبا هيلع اتمرح امهب لخد ناك نإو . ناتخا

 مل وأ اهب لخد هتجوزب تسيل ىرخألاو هتجوز ىلوألاف ىرخألاب لخدي
 ناو . اهب زاج ناك اذإ قادصلا اهلو ةزئاجب تسيل ةدقعلا نأل لخدي

 امهل تاريم الو هيلع قادص الف امهب لخدي ملو ةدحاو ةدقع يف امهجوزت

 دعب ناك ناو اطخ هجيوزت ناك نا هيلع دح الو امهيلع ةدع الو تام اذإ

 دقو . مرحم تاذب اتسيل امهنأل ملعأ هللاو دح باجيا هب اندنع امق ملعلا

 . لاح ىلع اهحاكن هل زوجي

 وأ اهتمع وأ اهتخا جوزت مث اهقلط مث ةأرما لجر نعو : ةلئسم

 دمتعا وأ هب سأب ال كلذ نا نظف ةدعلا يف دعب يهو اهيخأ ةنبا وأ اهتلاخ

 جوزت اذاف تفصو ام ىلعف . زجي مل وأ نهزاج دق ناك دقو كلذ ىلع

 هيلع مرحت لاق نم لاقو . اعيمج اتمرح لاق نم لاق دقف . ادمعتم اهتخا

 رثؤملا وبأ خيشلا ناكو . نيتخأ جرف يف = ام عمجي نا هل هركيو ةرخآلا
 جيوزت يف ليق ذق هنا يعم : هريغ لاق . ميرحتلا ىلإ بهذي هللا همحر
 . باتكلاب مرحم كلذ نال تخألا لثمك ةسماخلا

 هيلع مرحت الو امهنيب قرفي هناف ةلاخلاو ةمعلا امأو : ةلئسم

 ىلع امهجوزت اذإ ةمعلاو ةلاخلا مرحت امنإو . افالتخا اذه يف ملعأ الو ىلوألا

 يف جرخي هنا ليق دق هنا يعمو : هريغ لاق . ىلوألا مرحت الو اهيخأ تنب

 . قافتالاو ةنسلاب ناتمرحم امهنال ةسماخلاو تخألا لثم ةمعلاو ةلاخلا

۔ ٢.٤



 سيلف . لوخدلا دعب اهقلطي مث ةأرما جوزتي يذلا امأو : ةلئسم

 الف اهب لخد نكي مل ناو . هنم اهتدع يضقنت ىتح اهتخأب جوزتي نا هل
 كلذكو . اهتالاخو اهتامعو اهتخأ تانبو اهيخأ تانب كلذكو . سأب

 . ةقلطملا ةدع يضقنت ىتح ةسماخلا جوزتي نا ةعبارلا قلط اذإ هل سيل

 ىتح جوزتي نا هل نكي مل نهب لوخدلا دعب نهلك عبرألا قلط ول كلذكو

 . نهنم ةدحاو ةدع وأ ددعلا يضقنت

 لاقف .ادمعتم اهتدع يف اهتخأ جوزت مث الجر قلط اذإو : ةلئسم

 ن أ هل هركيو ةرخآل ١ هيلع مرحت ل اق نم ل اقو . اعيمج هيلع اتمرح ل اق نم

 . ميرحتلا ىلا بهذي رثؤملا وبا خيشلا ناكو . نبتخا جرف يف هع ام عمجي

 اهتخأ جوزت مث ةأرما جوزتي يذلا يف ميهاربا يبأ نعو : ةلئسم

 رظن وأ ىلوألاب وأ ةرخآلاب لخد وأ اعيمج امهب لخد مث ملعي ال وهو

 هنم جرخت ةفصلا هذه لك يفف ىلوألا وأ ةرخآلا ىلإ وأ اعيمج امهيلا

 جوزت لجر نعو . ةيواعم ي نع تدجو : فيضملا لاق . امهنم ةرخآلا

 تضقنا دق هنا نظ امدعب وه جوزتو اهتدع يف تجوزتف اهقلطو ة أرما

 يف ةعجر اهيلع هل نكي مل كلذ ناك اذإ لاق . كلذ ملع مث اهتخأب اهتدع

 هتارما هعم تبثتو . امهنيب ثاريم الو . اهتخأب جوزت اذإ اهتدع ةيقب

 اتمرح اهب لخد ناك ناف ةرخآلا نيبو هنيب قرفي هللادبع وبأ لاق . ةرخآلا
 ىلإ عجري مث هنم اهتدع ىلوذلا متتو اهقادص هيلع ةرخؤمللو هيلع

 اذاف امهني قرف ةرخالاب لخدي مل ناك ناو ديدج حاكن تء اش نا ةرخؤملا

 ناك ام ديدج حاكنب ةرخؤملا ىلا عجري نا هلف اهتدع اهقلط يتلا تلمكا

۔ ٢.٥



 مل ناك ناو . ةعجرلا ىلع اقفتا ناو . ةدعلا يف امهنم طلغ اهب هجيوزت

 ناف تلق . كلذ هلف هنم اهتدع ةيقب يف ىلوالا دري نا دارأف ةرخآلاب لخدي

 اهجوز نيبو ىلوألا هتأرما نييو هنيب قرف مث اهتدع تضقناو ةرخآلا قلط
 نكي مل ام معن لاق دهش اذإ اهكرديأ اهلع هل تيقب تناك يتلا ةدعلل

 . ةوسن عبرأ يف لاقي كلذكو . قلط يتلا نم ةدع ةيقب هيلع

 لخ مث لخدي ملو ةرصبلاب ة أرما جوزت لجر نع تلأسو : ةلئسم

 اهب لخدو ةأرما جوزتف دادغب لخد مث اهب لخدي ةأرما جوزتف طساو
 . جوزت يتلا هتارما يه اذاف اورظنف طساوب اتخا يل نا ةارملا تلاقو

 وبأ لاق . جوزت ىتلا هتأرما يه اذاف .اورظنف ةرصبلاب اتخا ىل نا تلاقو

 يتلا ىلوأللو . الماك رهملا اهب لخد يتلا ةأرملل بويأ نب لئاو بويأ
 ءيش طساوب جوزت يتلا ىطسولل سيلو . رهملا فصن ةرصبلاب جوزت

 . نهتنالث نيبو هنبي قرفيو

 . اذه لوقي اضعب نا يعم ديعس وبأ لاق . هريغ نمو : ةلئسم
 ىلع ةرخآلا يطوب دسفت ال ىلوألا اهحاكن حيحصلا ةأرملا نا لاق ضعبو

 ناو . حابم حاكنلا نأل اهتخأ اهنا ملعي مل اذإ أطخلا هبشي اذهو . أطخلا

 جرخي عضوملا اذه نا يعمف اهيطوو اهجوزتف ةمرحلا لهجو اهتخأ اهنا ملع
 امهعمج ىلع دمعت اذإ كلذكو . هيلع دسفت اهنا انباحصأ لوق يناعم ىف

 الإ فالتخا مهلوق يف يل نيبي الف دمعتلا ىلع امأف ةمرحلاب هملع دعي

 فالتخالا يناعم نم يدنع ىدعتي الف لهجلا ىلع امأو . هيلع دسفت اهنأ

 . أطخلا يف كلذ تبث اذإ

۔ ٦٠٢۔.



 ىلوالاف . لاق نهنم ةدحاوب لخدي مل ناك ناف تلق : باتكلا نمو

 دادغيو طساوب جوزت يتلا نيبو هنيب قرفيو هتأرما ةرصبلاب جوزت يتلا
 . رهم امهل سيلو

 زوجي له تخ أ اهلو هت رم ١ تيفوت لجر نع هتل اسو : ب اتكلا نمو

 ال هنأل اهب لخديو هتعاس نم ءاش نا اهجوزتي لاق . اهتخا جوزتي نأ هل

 . هتتيم ىلع الو هيلع ةدع

 تجوزت هتبحاص ينعي ةنالف تكله نا لاق لجر نعو : ةلئسم

 اهدعاوي نكي مل اذإ ال لاق . عيش امهيلع له ىلتباف اهتخا ينعي ةنالف

 . اهئايلوأ نم ادحأ الو

 يلع سبحا هتأرما تخأ يلول لاق لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 . اهجيوزت هركي هتأرما تخأ ينعي ةنالف

 تمرح لاق هتحت يهو هت ًأرم ا تخأب انز لجر نع هتلأس : ةلئسم

 . هتأرما هيلع

 معن لاق . اهتخأب جوزتي ن أ هل له ةأرماب انز لجر نعو : ةلئسم

 . اهب انز يتلا ةدع تضقنا اذإ

 اذإو . ةفاضملا ةدايزلا نم اهركذ ىتلا ةلأسملا در اذهب : هريغ لاق

 دعب اهتخأ وه جوزت ناف لطاب اهجيوزتف أطخ ةدعلا يف ةأرملا تجوزت
 كلذف ةدعلا تضقنا دق اهنا ىلع هتأرما تجوزتو أطخ ىه اهجيززت
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 . نالوق هيفف ةرخآلاب لخد ناف . اهتخأ نم ةدعلا يف هنال لطاب جيوزت
 ةرخآلا هيلع دسفت لاق نم لاقو . ىلوألاو ةرخآلا هيلع مرحت اهنا امهدح أ

 ملعاف . ةرخآلا الو ىلوألا دسفت ال لاق نم لاقو . ىلوألا هيلعدسفت الو

 دسفي هناف . هيلع نادسفي امهنا لوقي يذلاف . ةرخآلا يطو يف كلذ

 تءاش مث . لوألا نم اهتدع ةيقب ىلوالا دتعتو . اعيمج نيجيوزنتلا

 لوقي يذلاو . هتكرت تءاش هلعل : فيضملا لاق . ءاش ناو ىرخألا تجوزت

 يف اهدر ناف لوالا نم اهتدع ةيقب دتعت لوالا ناف ىلوالا دسفت ةرخآلا نا

 نم دتعتو رخالا نم اهتدع يضقنت ىتح اهأطي الو كلذ اهل ناك ةدعلا

 رخآلا نم اهتدع تضقنا اذاف لوألا اهدري ام نيح نم لوألا اهدر نا رخالا

 اذاف لوألا ةدع ةيقب تدتعاو لوألا اهدري مل ناو كلذ دارأ نا لوألا اهيطو

 امهنا لوقي يذلاو ءاش نا هجوزتي نأ رخآلل ناك لوألا نم اهتدع تضقنا
 يف لوآلا ىلوألا در ناف لطبي هلك حاكنلا ناف لوألا ىلع اعيمج نادسفي ال
 ةرخآلا هل تلح هجوب ىلوألا هنم تناب ىتمف هتأرما تناك اهتدع نم ةيقب

 هيلع دسفت الو هيلع دسف ةرخآلاب لخد اذإ هنا اندنع لوقلا رثكأو .

 ىلوألا

 ملعي ملو دلب يف كله مث نيتخأ نيتأرما كلم لجر نعو : ةلئسم

 اماو . ثاريملاو قادصلا اهلف ىلوألا امأف . امهمسي ملو ناتخأ امهنأ

 ةرخآلل سيل يراوحلا وبأ لاق . اهل ثاريم الو . قادصلا فصن اهل ةرخآلا
 د
. ع ىس



 اهتخأ جوزت مث ةأرما جوزتي يذلا يف يلع يبأ نعو : ةلئسم

 امهيلإ رظن وأ ىلوألاب وأ ةرخآلاب لخد وأ اعيمج امهب لخدف ملعي ال وهو
 ةرخآلا جرخت ةفصلا هذه لك يف ناف ٠ ىلوألا ىلا وأ ةرخآلا يلا وأ اعيمج

 . هنم اهتخأ ةدع يضقنت ىتح جيوزتلا يف تخألا ملكت ال ليقو . امهنم

 . اهب هحاكن داسف ىلإ كلذ هب غلبي مل لعف ناف

٩ ¡- 

 مث ةأرما جوزت لجر نعو يراوحلا يبأل باوج نمو : ةلئسم

 نا نظو ةدعلا يف دعب يهو اهيخأ تنب وأ اهتمع وأ اهتخأ جوزت مث اهقلط
 تفصوام ىلعف .زجي مل وأ نهب زاج كلذ ىلع دمتعا وأ هب سأب الف كلذ

 .اعيمج هيلع اتمرح لاق نم لاقف . ادمع اهتخا ةدع يف اهتخا جوزت اذاف

 نيتخا جرف يف ع ام عمجي نا هل هركيو ةرخالا هيلع مرحت لاق نم لاقو
 ةمعلاو ةلاخلا امأو . ميرحتلا ىلا بهذي هللا همحر رثؤملا وبأ خيشلا ناكو

 افالتخا اذه يف نا ملعا سيلو ىلوألا هيلع مرحت الو امهنيب قرفي هناف

 . ىلوألا مرحت الو اهتخا ةنا ىلع اهجوزت اذإ ةمعلاو ةلاخلا مرحت امنإو

 اهب زاجف ة أرم ا جوزت لجر نعو . رخآ هنم باوج نمو : ةلئسم

 ملع وأ ةدعلا يف هنم أطخ كلذ ناكو . اهيخأ تنب وأ اهتلاخ نم ةدع يف

 لاق دقف تفصو ام ىلعف . ءيش كلذ يف هيلع لخدي هنا ملعي ملو ةدعلاب

 الو زئاج ةلاخلا حاكنلاف . زجي مل وأ ةلاخلاب زاج مات حاكنلا نا لاق نم

 مل أطخ ناك نا لاق نم لاقو . الهج وأ ادمع وأ اطخ ناك هيلع دسفت

 ادمع اهجوزت اذإ ةلاخلا حاكن هيلع دسف ادمع ناك ناو ةلاخلا هيلع دسفت

 ةنبا امأو . لوقلا اذه ىلع ةلاخلا هيلع تدسف دقف اهتخا ةنبا ةدع يف

۔ .٢.٩



 ةلاخلا حاكن تابثب لاق نمو . اهيلإ ةعجرلا دارأ نا هيلع مرحت الف تخالا

 اهبرقي ال هنأ الإ زجي مل وأ ةلاخلاب زاج ادمع وأ كلذ أطخ ناك انيلإ بحأ

 . اهتخا ةنبا ةدع يضقنت ىتح

 دارأو هتجوز قلط نمو : ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 هل سيلف ضيحلاب دتعت نمم يهو اهتدع ءاضقنا تمتكف اهتخأ جيوزت
 نمم ربخ وا كلذ ملعب اهلوقب اهتدع ءاضقنا ةحص دعب الإ اهتخا جيوزت

 هتأرما تخأ ءيطو نمو . اذه يف نيمي الف هربخت مل ناو توي وأ هب قشي
 ثالث تضاح دق اهتخأ نأ ملعي نأ لبق نم هتأرما ءعىطو ناف اطلغ

 ناف انزب اهيطو اذإ امأو . فالتخا الب هتأرما هيلع تمرح تاضيح
 ري مل نم مهنمو ءاربتسالا هيلع ىأر نم مهنم . فالتخا هيف ءاربتسالا

 تاضيح ثالث تضاح دق اهنا هتربخا نا اطلغ اهيطو يتلاو . كلذ هيلع

 هتيراج ءعىطو لجر نعو هللادبع يبأ ىلع ضرع اممو : ةلئسم

 نيملاع كلذب انوكي مل اهجوزو ةأرملاو نيح دعب هتأرما تخأ اهنأ هل نابساف
 هيلع كلذ ناق ىقي اميف ةيراجلا برقي الو . ىضم اميف امهيلع سأب الف
 . انايسنو ةلفغو اهنم ةلاهج كلذل هنيبت ملف تملع ةأرملا ناف تلق . مارح

 ملع وه ناك ناو . هيلع اهل رهم الو ةمرحلا ترج يهو هيلع تمرح لاق

 اهيفويف . ةمرحلا تءاج هلبق نمو . هيلع تمرح دقف ىسن وا لهجب
 . لاوحألا نم لاح ىلع اهيلع عجري الو . اهقادص

۔ ١٢.۔



 نونالتلاو ثلاثلا بابلا

 مألا ىلع ةنبالا جيوزت يم

 كلذ هبتنأ امو ةنبالا ىلع مألاو

 ءىطوو اهتنباب جوزت ىتح اهب لخدي ملو ة أرم اب جوزت لجر نعو

 فصن اهلف اهمأ امأو . هلك اهقادص اهلو اهنيبو هنيب قرفي لاق . ةنبالا
 جوزت امنإ ناك ناو . ةمرحلا اهيلع لخدا يذلا وه هنأل اهقرافيو قادصلا

 كسييو اهمأ قرافيلف كلذ دعب مألاب جوزت مث اهيطو مث مألا لبق ةنبالاب
 . اعيمج اهما يطو اتبهذ اهما يطو ناك ناو اهيطو نكي مل نا اهتنبا

 ىتح اهمأ اهنأ ملعي ملو اهمأ جوزت مث ةأرما جوزت نميف : ةلئسم
 لماك رهملاو اهب لخد ناك نا ةرم لوأ جوزت يتلل ثاريملا ىرأ لاق . تام
 ناك ناو . اهب لخد دق ناك اذإ اهل ثاريم الو رهملا ةرخآللو هلجآو هلجاع

 رهملا ىلوأللا تام ىتح ةبارقلا نم امهنيب ام ملعي ملو ىلوالاب لخدي مل

 لخد يتللو . رهملا فصن اهل ىرأو . ثاريملا اهل ىرأ ام لاق . تاريملاو
 ىسع لاق . ثاريملاو رهملا اهل لوقي حون ابأ نا تلق . الماك قادصلا اهب
 مل اذإ لاق . ثاريملاو رهملا اهل نوكي نأ تام ىتح اهمأ اهنأ ملعي مل اذإ

 حون وبأ لاق امك ثاريملاو رهملا اهل نوكي نأ تام ىتح اهمأ اهنأب ملعي
 لخدي ملو ىلوألا دعب اهجوزتو اهب لخد يتلا يف رظن اهيفو . ملعأ هللاو
 امهب لخد يتلا امأف . هتوم دعب امهنيب ام ملعف تام ىتح ىلوألاب

 دقو . ةرخآلل ثاريم الو ثاريملا ىلوأللو هلجآو هلجاع رهملا نهلف اعيمج

۔ .٢١١



 دق هتيأر ىتح اهيفهدواعألزأ ملف اذه ريغ ءيشب ةلئسملا يف ينباجأ ناك

 هلك رهملا اهلق ةرخآلاب لخد اذإ : هريغ لاق . اهانبتك ام ىلع اهيف ماقتسا

 امهنيب قرف هنال رهم الو اهل ثاريم الف اهب لخدي مل ناو . ثاريم الو
 الو رهملا اهلف اعيمج امهب لخد ناك ناو . ايح ناك ول . قالط ريغب

 اعيمج هعم اتناكف امهتنبا نيبو ةأرما نيب عمج هنال اعيمج امهل ثاريم

 . اهنيبو هنيب قرف ايح ناك ولف . امارح

 اهب لخدي ملو ةأرما جوزت لجر يف رقصلا نب نازع لاق : ةلئسم

 اهلف اهمأ امأو . اهقادص اهلو اهنيبو هنيب قرفي لاق . اهتنبا جوزت مت

 جوزت ناك ناو ةمرحلا اهيلع لخدأ يذلا وه هنال اهقرافيو اهقادص فصن

 مألا ناف اهب لخدي ملو كلذ دعب مألا جوزت مث اهيطوو مألا لبق تنبلا
 هيلع اتدسف مألا ءيطو دق ناك ناو اهتنب كسميو اهل ءيش الو جرخت

 . اهقادص امهنم ةحاو لك تذخأو اعيمج

 مث اهب نبي ملو ةرصبلاب ةأرما ةمصع كلم لجر نعو : ةلئسم
 لخد ناك نا لاق . اهفرعي ال وهو ةفوكلاب اهمأ جوزتف ةفوكلا ىلإ بكر
 تمرحو اهب لخدي مل هنأل هيلع اهتنبال رهم الو اهتنبا هيلع تمرح اهمأب
 . اهرهم هنم تفوتساف اهما هنم

 ال ثيح اهمأ اهيلع جوزت مث ةأرما جوزتي يذلا امأو : ةلئسم

 ناك نا ةرخآلاو ىلوألا هيلع دسفت هناف ةرخآلاب لخد ناك نا هنا يعمف ملعي

 ةرخآلا هنم تناب ةرخآلاب لخد نكي مل ناو . اهب لخدي مل وأ ىلوألاب لخد

 . هتجوز ىلوألا تناك نإو

۔ ٢١٢.۔.



 . اهب زاج نكي ملو اهقراف مث ة رمأب جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . اهمأ هل لحت مل هب تيضر ةأرملا تناك نا لاق . اهمأب جوزتي نا هل له
 . اهمأب جوزتي ن أ هلف جيوزتلاب تيضر نكت مل ناو

 مث ةأرملا جوزتي لجر يف ليقو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 اتمرح ةرخآلاب لخد ناك ناف . ملعي ال وهو اهتنبا وأ اهمأ اهيلع جوزت
 اهقادص لاق نم لاقف . اهب هلوخدب اهقادص ةرخآلل ناكف . اعيمج هيلع

 لبق ىلوألاب لخد ناف . اهلثم قادص لاق نم لاقو . هيلع اهجوزت يذلا

 ةرخآلا عىطو نأ دعب داع ناف . اهل هضرف يذلا اهقادص ىلوأللف ةرخآلا

 قادص لاق نم لاقو . يناث قادص هيلع لاق نم لاقف . ىلوألا ءعىطو

 . لهجلا ليبس ىلع اوناك اذإ دحاو قادص اهل امنإ لاق نم لاقو . اهلثم

 عجر مث . ةرخآلا ءعىطو ىتح اهأطي مل ناك نا اماف ةيجوزلاب اهيطو امنإو

 اهلو . ةمرحلا اهيلع لخدأ هنال ةيجوزلاب قادصلا فصن اهلف اهيطوف
 ناف لثملا قادص لاق نم لاقو . يناث قادص لاق نم لاق اهايإ هيطوب

 ولو . امارح اهايإ هيطوب دحاو قادص الإ اهل سيلف اهب لخدو داع

 قادص الإ جيوزتلاو يطولاب اهل سيل لاق نم لاق دقو . ارارم اهيطو

 الإ اهل سيلف ةرخآلا امأو . ةيجوزلا ببسو ةلاهجلا ىلع كلذ نال دحاو

 لاق نم لاقو . لثملا قادص لاق نم لاقف . لاح لك ىلع دحاو قادص

 امهل تاريملا لاق نم لاقف كلذ دعب تام ناف . اهل ضرف يذلا اهقادص

 لاق نم لاقو . ىلوألل تاريملاو ةرخآلل ثاريم ال لاق نم لاقو . اعيمج
 لهجلا عفني الو امهنم ةدحاو نيبو هنيب ةيجوز الو تام هنال اهل ث اريم ال

۔ ٣١٢۔



 ثاريم الف ملعي مل وأ ةمرحلاب ملع ءاوسو كلذ ىلع تام نا الإ كلذ يف

 لدعلا لوق رخآلا لوقلاو امهادحأل الو امهل ةيجوز ال هنال امهنم ةدحاول

 لخدي ملو تام ىتح ىلوألاب لخدي ملو ةرخآلاب لخد نا امأو . ذخأن هبو

 قادص ةرخآلل لاق نم لاقو . قادصلا ةرخآللو . قادصلا فصن ىلوأللف

 مات اهقادص ىلوأللف تام ىتح امهنم ةرخآلاب لخدي مل اذإ امأو . لثملا

 . ةمرح اهيلع لخدي ملو هتجوز اهنال اهب لخدي مل وأ اهب لخد ثاريملاو
 . تنبلا ىلع مألا تلخد وأ مألا ىلع ةنبالا تلخد ءاوس لاق نم لاقو

 هيف فالتخالاو اذكه اهيف لوقلاف ىلوألا يه ةنبالا تناك نا لاق نم لاقو

 يهو ةرخآلا جوزتي نا لبق اهب لخد ناك ناف ىلوألا يه مالا تناك ناو

 اهب لخدو تنبلا جوزت ىتح مألاب لخدي مل ناو اذكه هيف لوقلاف تنبلا

 هتجوز يهو ةنبالا جيوزت تبثو اهتنباب هلوخدب ىلوألا هيلع تمرح دقف

 ءىطوف عجر ناو قادصلا فصن اهلف ىلوألاب هلوخد لبق كلذب ملع ناف

 اهب هلوخدب لثملا قادصو جيوزتلاب قادصلا فصن اهلو ىلوألا يهو مألا
 هيلع اتمرح دقو اهجوزت ام ىلع يناث ق ادص لاق نم لاقو . ةمرحلا دعب

 اهلف ةيناث ةرم ةنبالا يهو ةرخآلاب لخدو داع ناف امهب هلوخدب اعيمج
 هيلع اتمرح دقو لثملا قادص لاق نم لاقو . لوألا ريغ يناث قادص

 لاق نم لاقو . ةنبالا يهو ةرخآلاب زوجي نأ لبق كلذب ملع ناف . اعيمج
 مل هنال ةرخآلا هب تيضر اذإ ىلوألا حاكن حاكنلا دسفتو ةرخآلا تبثت

 هب ىضرتو . تنبلا جوزت ىتح مال اب لخدي مل ناف مأل يهو ىلوأل اب لخدي

 فصن مألل ناكو مألا حاكن لطبو . لوقلا اذه ىلع اهجيوزت تبث دقف

۔ ٤١٢۔



 اذه ىلع تنبلل ثاريملا ناك تام ناو . تنبلا جيوزت تبثو قادصلا

 نا لبق تام وأ كلذب ملع اذإ لاق نم لاقو . مألل تاريم الو .لوقلا

 ةرخآلل ثاريم الو ىلوألا يهو هتجوز يه مألاف . امهنم ةدحاوب لخدي

 جيوزت دقعني الو مأل ا ىلع طق عقي اهجيوزت نال قادص الو تنبلا يهو

 لخدي ملو هكلم يف مألا تمادام تادقع الو ةدحاو ةدع يف اهتنب او ةأرم

 . ذخان هبو باوص رخآلا لوقلا اذهو . اهب

 هنبال جوزت لجر نع ناميلس نب رضخل ا دمحم اب أ تلأسو : ةلئسم

 هيبأل له . ملحلا غلبي نا لبق يبصلا تام مث غلبت مل ةيراجب يبص وهو

 . ةهبش كلانه نال اهجوزتي ال لاق . اهجوزتي نا

۔ ٢١٥



 نونالنلاو حبارلا بابلا

 هتأرما ةمعب لج رلا جيوزت يف

 لذ هبشا امو اهتمع تنبو اهتلاخو

 لاق . هتأرما هيلع مرحت له اهتلاخب وأ هتأرما ةمعب جوزت لجر نعو

 هنيب قرفو . هتأرما نييو هنيب قرف ادمعتم اهتلاخ وأ هتأرما ةمع جوزت نا

 نع رفعج ابأ تلأس . اهتلاخوأ اهتمع تناك اذإ اهيلع جوزت يتلا نيبو
 جرخت مأ اعيمج اهنيبو هنيب قرفي اهتمع وأ اهتلاخ ىلع ةأرما جوزت لجر

 اهنيبو هنيب قرفي لاقف اهنع دايز ابأ تلأسو . ةرخآلا جرخت لاق . ةرخآلا
 يف لاق نم لوق ىلع لاقف بوبحم نب دمحم اضيأ اهنع تلأسو . اعيمج

 لوقي نم لوق ىلعو . اعيمج ناتاه جرخت . اعيمج ناجرخي امهنا نيتخالا
 لاق . تنا لوقت امف تلق . نيتاه نم ةرخآلا جرخت امهنم ةرخآلا جرخت

 . اعيمج اهنيبو هنيب قرفي لوقأ

 اهتلاخ وأ اهتمع ىلع ةأرما جوزت نمو رفعجوبأ لاقو : ةلئسم
 ىلعو . اعيمج اهنيبو هنيب قرفي دايز وبأ لاقو . ةريخألا هيلع تمرح

 . اعيمج ناجرخي امهنا نيتخألا يف امهنم ةريخألا جرخت لوقي نم لوق
 نم نيتخألا يف ةريخألا جرخت امهنم ةريخألا جرخت لوقي نم لوق ىلعو
 . اعيمج امهنيبو هنيب قرفي لوقأو لاق . نيتاه

۔ ٦١٢۔.



 نع يور امل اهتلاخ الو اهتمع ىلع ةأرملا جوزتي الو : ةلئسم
 الو اهتمعو ةأرملا نيب عمجت ال : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . ءاوس ةمرحلا يف اهتمعو ةأرملا ةلاخو . اهتلاخ

 ةنبا الو اهيخأ ةنبا اهيلا عمجي الف ةجوز هل ناك نمو : ةلئسم

 جوزتي نا هل زاج اهقلط اذإ كلذكو . نيتاه دحا هل زاج تتام ناف اهتخا
 . ةدعلا ءاضقنا دعب امهادحا

 قرفو هيلع تمرح اهب لخدو هتأرما ةلاخب جوزت نمو : ةلئسم

 قلط لجر نعو : انهاه اهتبتكف ةيشاحلا يف اهتدجو : ةلئسم

 قلط يتلا ةدع ءاضقناب هنم الهج اهتدع يف اهتخا ةنبا جوزت مث هتجوز

 اذإ اديدج اجيوزت اهجوزتي نا هل ىرت م أ ةريخألا ةجوزلا هيلع مرحا

 . قلط يتلا ةدع تضقنا

 نع كسمتف تخالا ةنبا ةرخآلاب زجي مل ناك اذإ هنا اهيف : باوجلا

 مرحت الو تخألا ةنبا جوزتي مث . ةلاخلا ةدع يضقنت ىتح أطي الو اهجوزت

 ةالصلا هيلع لوسرلا ىهن امنإ ىلاعت هللا ءاش نا تركذ يذلاب هيلع

 . الاقم هيف لعلو زاج ناك ولو . جيوزتلا يف امهنيب عمجي نا مالسلاو

 تفصو امب مرحت الو . قيفوتلا هللابو ةمرح هيف نكي مل زجي مل اذا امأف

 . عجر 7 جيوزتل | يف امهنيب عمجي مل | ذهو . قيفوتل ا هلل ابو

۔ ١٢ا٧.



 لخدو اهتمع وأ اهتلاخ ةدع يف ة أرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 قرف اهب لخد ناك نا هنا يعم لاق . كلذ يف مكحلا ام لخدي مل وأ اهب

 وأ اهتلاخ ةدع يضقنت نا يلإ اهلزتعا اهب لخد نكي مل ناو . امهنيب
 كلذكو تلق . كلذ اودارأ نا ةدعلا ءاضقنا دعب حاكنلا مهل ددحو . اهتمع

 اذإ اذهو . ىلوألا لثم اهنا يعم لاق . اهتخأ ةدع يف اهجوزت ناك نا

 . هيف اهتعجر كلمي هنم قالط نم اهتمع وأ اهتلاخ وأ اهتخأ ةدع يف ناك
 ال هنا يعمف . اهيلع ليبس الف ةيربتو ثالثب هنم تناب تناك نا امأو

 . فالتخالا هيف ىزجي امم كلذ لعلو . قافتالا ىنعم يف اذه هبشي

 لجر نع تلأسو . رقعج نب دمحم رهزأل ب اوج نمو : ةلئسم

 . كلذ لعفي الف اهتخأ نبا ةنبا هتأرما ىلع جوزتي نأ دارأ

 ةلاخ جوزت نمو : ء ايضلا نم ةف اضملا ةدايزلا نم : ةلتسم

 . امارح هارأ ال هللادبع وبأ لاق . اهتخا ةنبا هتقلطم ةدع يف هتقلطم

 وأ اهتمع وأ اهتخأب جوزت مث اهقلط مث ة أرما جوزت نمو : ةلئسم

 هب سأب ال كلذ نا نظو هنم ةدعلا يف دعب يهو اهتخأ ةنبا وأ اهتلاخ
 جوزت اذاف تفصو ام ىلعف . زجي مل وأ نهب زاج ناك نا كلذ ىلع دمعاو

 . اعيمج هيلع اتمرح دق لاق نم لاق دقف ادمعتم اهتخأ ةدع يف اهتخأ

 .نيتخأ جرف يف س ام عمجي نا هل هركيو . ةرخآلا هيلع مرحت لاق نم لاقو
 قرفي هناف ةمعلاو ةلاخلا امأو . ميرحتلا ىلإ بهذي رثوملا وبأ خيشلا ناكو

 . افالتخا اذه يف نا ملعأ تسلو . ىلوألا هتأرما هيلع مرحت الو . امهنيب

۔ ٢١٨



 . ىلوألا مرحت الو . اهتخا تنب ىلع اهجوزت اذإ ةمعلاو ةلاخلا نمرح امنإو

 هوركم كلذ نا ملعي ملو هتأرما مع ةنبا جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . ملعي مل وأ ملع ءيش هتأرما يف هيلع لخدي سيل لاق . اهب ىنب ىتح
 . اهمع ةنبا ىلع ميقي نا هركي هنا ريغ امهيلع ماقملاب سأب الو

 قرفي لاق . ملعي ال وهو هتأرما ةلاخ جوزت لجر نعو : ةلئسم
 . هرمأ رخآ جوزت يتلا نييو هنيب

۔ . ٢١٩



 نوثالثلاو سسصاخلا بابلا

 ةمألا ىلع ةرحلاو ةرحلا ىلع ةمألا جيوزت يف

 هدعم وآ ايقتع لض ةم .1 حيموزتو

 ناتليل ةرحلل نوكيو . معن لاق . ةكولمم ىلع ةرح جوزتي لهف تلق

 . ةليل ةكولممللو

 لاق . همألا جوزتي نأ هل له . ملسملا لجرلا نع لئسو : ةلئسم
 ىلع همألا جيوزت هل زوجي ال لاق نم لاقف . كلذ يف فلتخي هنا يعم

 نأ هل زاج رئارحلا حكني نا الوط عطتسي مل نم نا لاق نم لاقو . لاح

 مل رئارحلا جيوزت ىلع ردق اذإو . هسفن ىلع تنعلا فاخ وأ ءامإلا جوزتي

 ةهج نم هسفن ىلع تنعلا فاخ نا لاق نم لاقو . ءامإلا جيوزت هل زجي

 جيوزت ىلع ردقي ناك ولو ءامإلا جوزتي ن أ هل زاج ةمألا يف هتبغر

 . رئارحلا

 عطتسي مل نمق) : ىلاعت هللا لاق . رفعج نب عماج نمو : ةلئسم

 نم مكناميأ تكلم ام نمف تانمؤملا تانصحملا حكني نا الوط مكنم

 نذإب نهوحكناف ضعب نم مكضعب مكناهيإب ملعأ هللاو تانمؤملا مكتايتف
 همأ جوزتي نا هلف ةرح جوزتي نأ ملو تنعلا هسفن ىلع فاخ نمف .(نهلهأ

 رحلا جوزتي الو كلذ نم رثكأ ءامإلا نم جوزتي الو نيتمأ وأ اهديس نذإب
 . باتكلا لهأ ءامإ نم دبعلا الو

۔ .. ٢٢



 ءامإلا جيوزت امأو باتكلا لهأ ءامإ جيوزت زوجي الو : ةلئسم

 حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمف) : ىلاعت هللا لاق دقف تاملسللا

 مث . (تانمؤملا مكتايتف نم مكناييأ تكلم ام نمف تانمؤملا تانصحلل

 نهوحكناق) لاق مث . اذه ةديلو اذه جيوزت (ضعب نم مكضعب) : لاق

 مكل صخر ذإ ينعي (مكنع ففخي نأ هللا ديري) لاق مث . (نهلهأ نذاب

 ( افيعض ناسنالا قلخو) ةرح جوزتي نا ةعس دجي مل نمل ءامإلا جيوزت يف

 :بوبحم نب دمحم لاقو . هكرت دنع فعضيو عامجل ا ىلع ربصي ال ينعي

 رايخلا ةرحلل لعجو ةرحلا جيوزت ىلإ لوطلا دجي مل نمل زئاج ةمألا جيوزت
 ملو . اهيلع ةلخادلا يه تناك اذإ اهقادص ذخأ عم جورخلاو ةماقالا يف

 اهيلع جوزت اذإ هدنع اهل رايخ الو ةمألا ىلع اهجوزت اذإ رايخلا اهل لعجي

 عيطتسي ال وهو ةمألا لجرلا جوزت اذإو . هدنع اهدقع ةحص عم ةرحب
 ليقو . ةمألا نييو هنيب قرفي ال هنأ ةرحلا جيوزت عاطتسا مث ةرحلا جيوزت

 جوزتي نا سأب الف تنعلا هسفن ىلع يشخو ةمألا جيوزت ىلإ رطضا نم
 . لاح يف ةرحلا ىلع ةمألا جيوزت زوجي ال يلع نب ىسوم لاقو . ةمألا

 هللا لوق كلذ يف لوأتو ةرحلا جيوزت ىلإ لوطلا مدع دنع اهجيوزت زوجيو

 نمف تانموملا تانصحملا حكني نا الوط مكنم عطتسي مل نمق) : ىلاعت

 هذهل ةمألا جيوزت زجي ملف . (تانموملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم ام

 تحابأ يتلا ةيآلا نا هدنعو . ةرحلا جيوزت ىلإ الوط دجي مل نمل الإ ةيالا

 . ةرحلا جيوزت يف لوطلا مدع دعب الإ اهجيوزت حبت مل ةنمؤملا همألا حاكن

 ال نا بجي ناك دقف طرشلاب حيبأ امنإو . هدنع امرحم اهجوزت ناك ناف

۔ ١٢٢۔.



 يف نيطرشلا نال انزلا وهو تنعلاو لوطلا نيطرشلا دوجوب الإ اهحيبي
 . انزلا تنعلاو . ملعأ هللاو . همألا

 : رعاشلا لاق

 تنعلا بكترا نيدلا يف ةبير وخأ يننأك ىتح دحلاب ينددهت

 تند الو اهنم برقل اب تسن اتس | الو ةبير طق تعب يسقن ام هلل اوف

 عطتسي مل نمف) : ىلاعت هللا لوق ىنعم نا ملعأ هللاو يدنع يذلاو

 نم مكناييأ تكلم ام نمف تانمؤملا تانصحملا حكني نأ الوط مكنم
 هبجوي رظنلا نال باجيالا ىلع ال بيدأتلا ىلع (تانمؤملا مكتايتف

 ةرحلل حابأ ىلاعتو كرابت هللا انيأر اناف اضيأو . هديؤت لقعلا ججحو

 هللا عسو ام عم لاجرلاو رحلا جيوزت ىلا لوطلا تدجو ناو دبعلا جيوزت

 ىلع ةردقلا عم همألا اوجوزتي نأ الوأ مهيلع قّيضو جيوزتلا يف مهيلع

 . ملعأ هللاو ةرحلا جيوزت

 جوزتي الو نيتمأ وأ اهديس نذاب ةمأ جوزتي نأ رحللو : ةلئسم
 الو ء امالا نم اعبرأ جوزتي نا كولمملل زوجي الو كلذ نم رثكأ ءامإلا نم

 الو . ةرحو ةمأ وأ نيترح وأ نيتمأ جوزتي نا هل زوجيو . رئارحلا نم

 . هديسل هلامو وه هنال نيمي كلمي ارستي نا هل زوجي

 نا هظفحب هادأ الإ بسحا امو . دلاخ نب دمحم لاقو : هريغ نمو

 امهعم همأ ال نيترح نيب عمجي وأ نهعم ةرح ال ءاما عبرأ نيب عمجي دبعلا

۔ ٢٢٢.۔.



 نيتنثأ رئارحلا نمو اعبرأ ءامإلا نم جوزتي نا هل دبعلا يف ةرفص يبأ نعو

 اعبر جوزتي ن ا هل ضعب لاقو . نيتكولممو نيترح حوزتي ن أ هل موق لاقو

 . ع امالا نم ء اش ناو رئارحلا نم ء اش نا

 هنا يعمف . دلاولا كله مث هدبعب هتنبا جوزي يذلا امأو : ةلئسم

 . حاكنل | خسفني هناف هلك هتكلم و أ ائيش اهجوز نم تثرو اذا ليق دق

 لخدو دبعب تجوزت اذإ ليق هنا يعمف . اثالث اهقلطو جوز اهل ناك ناف

 . ملعأ هللاو اهلحي ال ليق هنا وجرأو . لوألا اهجوزل اهلحأ اهب

 نأ عيطتسي وهو همأ ذخأي نأ لجرلل زوجي ال لاقو : ةلئسم
 . ةرحلا حكني

 حالص دارأ نم : برعلا مالك نم . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 . همأبف هلام داسف دارأ نمو . ةرحب جوزتيلف هلاح

 . همأ هدنع نا اهمتكو ةرح جوزت مث همأ هتحت ناك نمو : ةلئسم

 ال ليقو : رفعج نب عماج نمو . بقاعي الو ارغاص هنم عزنت عيبرلا لاق

 حاكنلاف مهيأرب نكي مل ناف .امهتاداس نذاب الإ دبع الو همأ جيوزت زوجي
 حاكنلاف حاكنلا متأف ديسلا ملع مث هديس يأر الب دبعلا جوزت ناو . دساف

 لاقو .ذخأن اذهب يراوحلا وبأ لاق . كلذ لبق زاج دق دبعلا ناك ولو مات

 ريغ حاكنلاف ريغي ملو ضري ملف ديسلا ملع ناو . زوجي ال ءاهقلا ضعب

 نا لبق دبعلا قتعا ناو : ليقو . يراوحلا وبا لوق وهو ، ىضري ىتح مات

 كلذكو حاكنلاب كسمتو دبعلا قتعا اذإ متي حاكنلا نا ليق دقف هديس متي

ع



 ملو قتعلاب تملع ناف . رايخلا اهلف رحلا وأ دبعلا عم يهو تقتعا اذإ
 اهل رايخ الف اهيطو ىتح اهسفن رتخت

 . اهيلع مرح دقف هنم ائيش وأ اهجوز ةأرملا تكلم اذإو : ةلئسم

 نيب دبعلا ناك اذإو . حاكنلا خسفنا دقف اهنم ائيش وأ اهكلم اذإ كلذكو

 مهي أرب نوكي ىتح دساف حاكن وهف مهلك مهي أر الب دبعلا جوزتف ءاكرش

 . خاكنلا كلذ اومتي وأ مهلك

 هدبع الو هتمأ جوزي نا ميتيلا يصول سيل لاق نم لاقو : ةلئسم

 . هدبع جوزي الو هتمأ جوزي لاق نم لاقو . كلذ زوجي لاق نم لاقو

 ماقملا اهل لحي مل هديس نذإ ريغب هتأرما دبع جوزت نمو : ةلئسم
 ىلإ هعفريلو هركني ال نأ كلذب ملع املسم عسي الف تماقأ ناف هعم

 .مات وهف دبعلا يطو نأ دعب ديسلا همتأ نا ليق دقو . ناطلسلا وأ نبملسملا

 يفو . سأب الو دبعلا ىلإ رمألا راص دقف هجيوزتب ملعي ملو هقتعا ناو

 وهف هالوم نذإ ريغب جوزت دبع اييأ) : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربخ
 . لطاب وهف رمع نبا قيرط نمو . رهاع وهف ربخ يفو . (ناز

 هنال هتمأ هدبع جوزي نأ لجرلل زوجي ال كلام وبأ لاق : ةلئسم
 نم مهنم نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف دمحم وبأ لاقو . هلامب هلام جوز

 هللادبع يبأ لوق وهو . كلذ ري مل نم مهنمو هتيراجب همالغ جوزي نأ ىأ
 نا كلذ يف ةلعلاو . ملعأ هللا لاقو لضفلا كلذ نع فقوو . بسحأ اميف

 نم هقحتسي قادصلا ناك ناو قادصب الإ هلعل جيوزتب الإ دقعني ال جيوزتلا

۔ ٢٢٤ ۔



 هيلع هل قح حصي الو هيلع وهف هرمأب هلمحت نيد نم هدبع ىلع امو هتم أ

 . هلعفو هزاجأ دمحم ابأ نا ليقو . لمعلا هيلع اذهو . هسفن نم

 سيلف حاكنلا اهركو هتيراجوأ همالغ لجرلا جوز اذإو : ةلئسم

 ىلع ردقي ال اكولمم ادبع) ىلاعت هللا لوقل تباث حاكنلاو . رايتخا امهل

 كلذكو ديسلا يضر اذإ هيلع تباث وهو رايخ اذه يف دبعلل سيلف (ءعيش .

 . هديس يأرب الإ زوجي ال دبعلا علخ كلذكو . همألا

 ال هناف اصقش دبع وهو اهجوز نم ةأرما تكلم اذإو : ةلئسم

 ناف . كلذ يف عزانت الو . حاكنلا لطاب هلك هتكلم نإ كلذكو . اهل لحي

 تاقيلطت ثالث ىلع هدنع تناكو زاج هب تجوزت مث هتقتعاو هلك هتكلم

 . اهل لحي مل هقتعت مل اذإو نيتقيلطت : هريغ لاقو

 حاكنلا لطب دبعلا اهجوز ةجوزلا تكلم اذإ كلذكو : ةلئسم

 يناف يلع قفنا اهجوزل تلاق ول ةأرملا هذه نال اهيفانتو ماكحألا داضتل

 عضوم ىلإ رفاس لوقت وأ كدبع يناف يلع يقفنا لب اهل لوقيف كتجوز
 تفانت املف . يتجوز كنال يعم يرفاس لوقيف . يدبع كنال اذكو اذك

 امهاوقال امهفعضا نالطب بجو نيرمألا قافتا ىلا ليبس ال ناكو ماكحألا

 ةيراج يرتشي نا هدبعل ىلوملا نذأ اذإو . كلملا تبثو حاكنلا لطبق

 ٠نيمي كلم وأ جيوزتب الإ ةأرما هل لحي ال هنال كلذ هل سيل ليقف اهارستي

 . نيمي كلم دبعلل سيلو

 نمم كلم هل سيلو جيوزتب ال ا 1 دب أ اطب ن ١ دبعل سيلو : ةلتسم

۔ ٢٢٥



 ال هنأ ىلع ليلد ثري ال هنا مهعامجا يفو . ثرول كلمي دبعلا ناك ولو

 ىلع ردقي ال اكولمم ادبع الثم هللا برض) : ىلاعت هللا لاق دقو . كلمي

 . (عيش

 كلم دبعلل سيلو نيمي كلم وأ جوزتب الإ ةأرما لحت ال : ةلئسم

 لصحت ال ةحابتسال نا كلذو . هالوم هل نذأ ولو ىرستي نا دبعلل سيلو

 مل اذاف . هالوم هل نذأ ناو . كلمي ال دبعلاو نيمي كلمم وأ حاكنلا دقعب الإ

 . ىرستي نا زجي مل كلمي

 ام كلذ دعب هم أ اهن ا نيبت مت ة ارم | جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . كلذ ريغ ملعا سيلو . ءعىطولل اهقادص همزلي هنا يعم لاق . همزلي

 . الطاب هلصأ ناك حاكنلا نال اهلثم قادص لاق نم لاقو

۔ ٢٢٦ ۔



 نوثالثلاو سداسلا بانلا

 جيوزتلا دعب امانز يفو ةينازلا جيوزت يف

 انز لجر ايأ) : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع بتكلا ضعب يفو
 ةالصلا هيلع هنعو . (ةمايقلا موي ىلإ نايناز امهف اهجوزت مث ةأرماب
 هلوأ سابع نبا لوقل جحتب جتحا ناف . (حافس دعب حاكن ال) مالسلاو

 انز كرشم يف كلذ سابع نبا لاق امنإ هل ليق . حاكن هرخآو حافس

 هنال ى سابع نبا لاق امك لالح زئاج اذهف مالسالا يف اهجوزت مث ةكرشمي
 . انزلا نم مظعأ هللاب كرشلا نم هيف ناك ام

 دجوي دق لاق ةدع اهيلع له تنز اذإ ةأرما نع هتلأسو : ةلئسم

 اهمكح تبثي ةدعلا نا لوقي نم لوق ىلع كلذو . ةدعلا ىنعم اهيلع نأ
 يضقنت نا لبق تجوزت نا اهنا يراوحلا يبأ نع دجويو . يطولا نم

 ال هلعلو هريغ نع صيخرت دجوي دقو . ادساف حاكنلا كلذ نم اهتدع

 نم لوق ىلع اذه لعلو ةدعلا لامك يف ترصق اذإ كلذب حاكنلا دسفي

 مهنأل لالح حاكن دقع يطو دعب نم الإ اهمكح تبثي ال ددعلا نا لوقي
 نأ رمأ كلذب جوزلا تملعاو يطولا ىلع تهرك اذإ ةأرملا يف اولاق دق

 تبثي ال ددعلا نا لوقي نم لوق ىلع اذه لعلو . ةدعلا رادقم اهكرتي

 تهركأ اذإ ةأرملا يف اولاق دق مهنال لالح حاكن دقع دعب نم الإ اهمكح

 ء اربتسال ةدعلا رادقم اهكرتي نأ رمأ كلذب جوزلا تملعاو يطولا ىلع

 مهنا ملعا ملو ليق اميف هيلع مرحت مل ةدعلا لامك لبق اهيطو ناف . محرلا

۔ .٢٢٧



 . ىلوألا لثم اهداسفب اولاق

 ذيبنلا برشو جربتلا رهشيو اهنم رهظي ةأرما يف تركذو : ةلئسم

 زوجي له . اهب ىنزي اهنا هيف يذلا دلبلا ينلأس رثكأ لوقيو . نتست الو
 ال يناعم نم هنم ملعب كلذ هعم حصي مل ام هنا يعمف . اهجوزتي نا دحال

 مهتداهش زوجي لودع ةعبرأ ةداهشب وأ انزلا جرخم كلذ يف اهل لمتحي
 مرحت الف . دحلا هيلع بجي نم ةحص كلذ اهيلع حصيو انزلا يف اهيلع

 ىواعدو افذق جرخي امنإ اورثك ناو هلك كل لوقي نم لوق نال جاوزألا ىلع
 الو زوجت ال ىوعدلا ةرهش كلذكو . ةجحلا هب موقي ال لطاب فذقلا ةرهشو

 قدص ناو تلق . هوجولا نم هجوب مكحلا يف حصي ىتح ةجحلا اهب موقت

 قيدصت هل زوجي ال هنا يعمف . كلذ عم اهب جوزتو لاقي اهب يذلا لوقلا
 هومتعمس ذإ الول) : ىلاعت هللا لاق دقو . لطاب كلذ نال هسفن يف كلذ

 وه كفإلاو (نيبم كفإ اذه اولاقو اريخ مهسقنأ تانمؤملاو نونمؤملا نظ

 نم ةيوتلا هيلعف لعف الو داقتعا يف بذكلا قيدصت زوجي الو بذكلا

 الف . ةيناز اهجوتا يتلا يتأرماف تجوزت نا لاق نمو : ةلئسم
 . اير رققتسيو سأب

۔ ٢٢٨



 نوثالثلاو عباسلا بانلا

 اهجوز عم يهو تنز اذإ ةأرملا يضف

 كلذ هبشأ امو نيينازلا جيوزت ينفو ج وزف نآ لبقو

 اهيلع له . جيوزتلا تدارأو تبات مث ارس تنز ةأرما نع هتلأسو

 . ةدعلا اهيلع ناك تهركتسا ول اهنأل اهمحر ءعىربتسي معن لاق . ةدع

 اعساو ناك اهانز رتتساف . جوز اهلو تنز ةأرما نأ ولو : ةلئسم

 اهيلعو هتناخ دق اهنأل اهقادص هنم ذخأت نأ اهل لحي الو هعم ماقملا اهل

 وأ هيبأب تنز اهنأ ولو . تاضيح ثالث اهمحر يربتست ىتح هعنمت نا
 . اهجوز عم ماقملا اهعسي مل اهجوز دعب هحاكن اهل لحي ال نم وأ هنبأب
 مل ناف هريغ نم كلمت امبو هيلع ناك يذلا اهلامب هنم يدتفت نا اهيلعو

 هللا رتس ام نلعت نا اهل اهيلع سيلو اهاري ال ثيح هنم برهتلف لبقي

 يذلا رمألا نم اهنم ناك امب هملعتو امهنيب ةريرسلا هل نلعتلو اهتروع نم
 . هعم ماقملا اهيلع قاض

 هلام عيمج ذخأي لاق اهجوز تكرت اذإ ةموجرملا نعو : ةلئسم

 تكرت اذإ ةشحافلا نم لوقت ام تلعف دق ناك نا ىلإ بحأ هلام بحأ

 قادص ةموجرملل سيل دلولا وبأ لاقو . انيلإ بحأ رثؤملا يبأ لوق الام
 ضعب يف ىرن دقو . هثرت الو اهقادص تذخأ وه مجر ناو اهثري الو
 . كلذب ذخأن ملق هترت اهنا بتكلا

۔ .٢٢٩



 هل نوكتو اهجوزل تاريم ال لاق مجرتو ينزت ة أرملا نعو : ةلئسم

 هرهظ ىلعو هيلع ردقي مل ناو . هيلع ردق نا اهيلإ قاس يذلا قادصلا

 . هرهظ ىلع امف ءيش

 . ةينازلل قادص ال لاق . تنز مث ةأرما كلم لجر : ةلئسم

 دعب ملع مث ةيناز اهنا ملعي ملو ة أرم اب جوزت لجر نعو : ةلئسم

 لبق اهنم انزلا ناك اذإ اهقادص لطبي نأ بحأ امف . اهقرافف لوخدلا

 . ملعأ هللاو اهل قادص ال هنأ بوبحم نب دمحم نع يور دقو . جيوزتلا

 كلذ دعب نم تبات تناك دقو . اهانزب ملع هدودحم ريغ تناك نا هنعو

 . اهيلع ماقملا هل زوجي الف . ال مأ اهيلع ماقملا هل له

 له جوزتت نا تدارأ مث تنز ةأرما نع ديعس وبأ لئسو : ةلئسم
 ناف هل ليق . دتعت نأ اهيلع نا ليق هنا يعم اذكه لاق . دتعت نأ اهيلع

 اهيلع تبث اذإ هنا يعم لاق . جيوزتلا اذه نوكي ام تجوزتو دتعت مل

 نا اهل نكي مل . هداسف تبث اذإو لصألا يف ادساف اهجوزت ناك ةدعلا

 نم اهنكمأ ام فيك هنم جرخت نا اهيلع نا يعم لاقو . دساف ىلع ميقت
 ام در يدنع اهيلع ناك هلام تذخأ ىتح هترغ تناك ناو هريغ وأ بره

 زئاج كلذ نا نا نظتو كلذب ةلهاج تناك نا امأو . ةرغلا ىلع هنم تذخأ

 اهقادص هيلع قحتست اهنا يعمف جورخلا تدارأو تملع مث اهيطو ىتح

 نا يدنع هبشيو . انباحصأ ضعب لوق يف يطولاب هيلع اهجوزت يذلا
 . هلوق ىنعم ىلع دسافلا جيوزتلا يف اهلثم قادص اهل لوقي اضعب

۔ . .٢٣



 ملو الجر تجوزت مث تنز ةأرما نع هللدبع ابأ تلأسو : ةلئسم
 يطو دق ناك ناف تلق . معن لاق دريأ احيحص ناكو ملع مث لجرلا ملعي
 الو . ةبوت اهنم فرعي مل وأ احالصاو كلذ دعب ةبوت ةأرملا نم ملع دقو

 قادصلا اهلو اهعم ماقملا هل لحي ال هذه لاق . ال مأ رهم اهلأ احالصإ

 . هيلع

 ء ابصلا يف . معن لاق ةشحاف تيتأ له ةأرما هتلأس نمو : ةلئسم

 . كلذب سأب الف

 هتأرما هيلع مرحت له هتأرما مأب انز لجر نع هتلأسو : ةلئسم
 قوف نم هفشحلا تباغ اذا لاق بوثلا قوف نم ناك ناف تلق . معن لاق
 ال . هل لحت الف ةأرماب انز نم لاقو . بوثلا تحت نم لثم وهف بوثلا

 . هتأرما هيلع مرحت له هتأرما تخأب انز ناف تلق . اهتاهمأ الو اهتانب

 . ال لاق . هتأرما هيلع مرحت له هتأرما ىخأب لجر انز ناف تلق . ال لاق

 اهنأ الإ ىري ال وهو أطخ هتأرما تخأ يطو لجر نعو : ةلئسم

 رقع هيلعو هتأرما ءعيطو نع كسي لاق . هتأرماب لخد نكي ملو هتأرما
 . هتأرما قرافيو اهئاسن رهم لثم يطو يتلا

 نب دمحم ىلإ بوبحم نب دمحم باوج هنا دجوي اممو : ةلئسم
 امف هتأرما هعم ميقت له . امتغ هل ةيراج يطو لجر نع هتلأسو . العملا

 عسي رمأ اذهو انزلا ةلزنمب اذه سيلو اسأب هعم ماقملاب هتأرما ىلع ىرأ

 ةالصلا مهنوملعي ىتح متغلا اوئطي ال نأ سانلا رمؤي دقو . هيف هل لهجلا

 . ةبانجلا لسغو

۔ .٢٣١



 لاق . هتأرما هيلع مرحت له هتأرما ةمأ يطو لجر نعو : ةلئسم

 نياعت نا الإ هتأرما هيلع مرحت ال ليق دقو : هريغ لاق . هتأرما هيلع مرحت

 . كلذ هنم

 ضرمب تلتعا ناف ارذعب سيل اهجوز اهدجو ةأرما نعو : ةلئسم

 نم سيل لمعب اهيلع ثدحي رمأ كلذ هابشاو دتو ىلع دوعقب وأ ةرتبب وأ

 مقي مل . لاجرلا ببس نم ءيشب تلتعا ناو ءاش نا اهكسمأ لاجرلا ببس
 وأ اهسفن ىلع اهبلغ ادحأ نا تلاق نا ليق دقو : ةريغ لاق . اهيلع

 دسفت ملو اهعم ماقملا هل زاج انزلا ريغ ببسب تلتعا وأ ةمئان يهو اهيطو
 اهقدص ءاش ناف هيلا كلذ ناك انزلاب ترقا نا امأو . كلذ حص ولو هيلع

 . هكلم نم جرخت نأ ديرت اهنال اهكسمأو اهبذك ءاش ناو اهكرتو

 اهانزب هتملعاو تبات مث الجر تجوزت مث تنز ةأرما نعو : ةلئسم

 . قحلا هيلعو هتجوز يهف اهبذك ناو . هيلع قادص الو اهقراف اهقدص ناف

 هتملعأ نا ديعس وبأ لاق . تمثأ هملعت مل ناو امهدحأ ىلع سأب الو

 نا اهمالعإ نمو انزلا نم ةيوتلا اهيلعو . تملس هملعت مل ناو تمنأ

 . هتملعأ

 ةأرماب انز لجر .: خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 امهنيب لعجيلو دبأ اهجوزتي ال ديز نب رباج نع . اهجوزتي نأ دارأ مث
 انز لجر اميأ : تلاق اهنأ ةشئاع نع ثيدحلا ءاج دقو . رضخألا رحبلا
 نب ءاربلا نع انل ركذ دقو . اعمتجا ام نايناز امهف اهب جوزت مث ةأرم ب

۔ .٢٣٢



 امهف اهب انز ام دعب نم اهب جوزت مث ةأرماب انز لجر ايأ : لاق بزاع
 ةأرماب انز لجر اميأ : لاق هنا دوعسم نبا نع انل ركذ دقو . ادبأ نايناز

 ضعب معز دقو . ابحطصا ام نايناز امهف اهب انز ام دعب نم اهب جوزت مث
 كلذو . اهب انز يتلا ةينازلا حكني نأ ينازلل نا ةلضملا ةلاضلا ءاوهألا لهأ

 لوسر باحصأ نم ملعلاو هقفلا لهأ همرح ام اولحأ ذإ قسفو مهنم طلغ

 . ليوأتلاب ملعأ وه نم مهدعب نمو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لاقو . همأب وأ هتنباب جوزتي له لجرب انز لجر نعو : ةلئسم

 لحيو هت اهم أ الو حوكنمل ا ت انب حك انلل لحي ال بوبحم نب دمحم ل اق

 . هتاهمأو حكانلا تانب حوكنملل

 له كل ذ نود ام يف و أ هربد يف لجر ىت أ لجر نعو : ةلئسم

 هتنبا وأ همأ امأو ٠ سأب الف هتخأ امأف . هتنبأب وأ هتخأب وأ همأب جوزتي

 جوزتي نا سأب الف كلذ نود ناك ناو . امهب جوزتي الف ربدلا يف ناك ناف
 . ع اش امهيأب

 : ةلئسم

 لاق . اهب جوزتي ال نا اهب انز اذإ لجرلا ىلع ةأرملا ميرحت يف ةلعلا

 . ادبأ هيلع اهميرحت يف امهنيب فالخ الو كلذ ىلع ءاهقفلا عامجا ةلعلا

 هتجوز ىمر اذإ لجرلا نا هباتك يف لجو زع هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو

 ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قرفيو امهنعالف مكاحلا ىلإ كلذ عفريو انزلاب
 امم ةمرح دشأ ناك اهمأب انز اذإ كلذكو . ادبأ هيلع تمرح هتقدص ناو

۔ ٢٣٣



 ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا) : ىلاعت هللا لوقو . هريغب امهفذقي
 اذإ كلذو (نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو

 دودحم الإ نيملسملا نم دحأ اهحكني نأ زوجي الف . نيدودحم اناك

 . ةمألا قافتاب اهلثم

 ملعي ملو اهجوز ىلع تنز اذإ ةأرملا يف ديعس يبأل تلق : ةلئسم
 هبلاطتو هلام نم ةقفنلاو ةوسكلاو هعم ماقملا اهل زوجي له . اهانزب وه

 دق لاق . هتجوز جوزلا ىلع اهل بحي ام عيمج ذخأ اهل لحيو قادصلاب

 هلك كلذ اهل ليق دقو . اهيلع هللا رتس ام رتستو هلك اهل هنا كلذ ليق

 نزت مل اذإ اذهو . اهانزب ملعي مل ام يلإ بحأ لوألا لوقلاو . قادصلا الإ

 الو لاق . دلو نبا وا هل دجوا دلو وا دلاو نم هب اهانزب اهيلع مرحي نمب

 ةتباث يه لب . ةوسكلاو ةقفنلا اهل بجوي ال هنا لاق ادحأ نا ملعأ
 . هل اهنم ةرشاعملاب

 ىلع اهيلع هئابص يف ةأرملاب انز اذإ يبصلا نع هتلأسو : ةلئسم
 لاق كلذ اهلو . هل زوجي له . اهجوزت دارأ غلب املف هتنكمأ وأ كلذ

 كلذ هل زوجي ال هنأ يدنع جرخيف ءاسنلا يهتشي اقهارم ناك اذإ هنا يعم

 وا اغلاب نكي ملام زئاج هنا ليق ام يناعم ضعب ىلع هنا بسحاو

 ىلع اهبلغ اذإ نونجملا كلذكو : هل تلق . غولبلا ماكحأب هيلع موكحم

 كلذ هل زوجي له .اهجيوزت دارأف قافأ مث اهب انزو هنونج يف اهسفن

 هل تلق . كلذ امهل زوجي ال نا انباحصأ لوق يناعم ىلع كلذ لاق .اهلو

 وأ اهسفن ىلع اهبلغ ةملسم يهو . كرشم وهو اهب انز اذإ كلذكو

۔ . ٢٣٤



 تلق . كلذ يل نيبي ال لاق . كلذ اهل وأ جوزتي نأ هل له ملسأ مث هتنكمأ

 . كلذ اهل وأ اهجوزتي نأ هل له . املسأ مث ناكرشم امهو اهب انز ناف هل
 نيملسملا ماكحا هيلع تبثي ال نممو برحلا لها نم اناك نإ امهنا يعم لاق

 ليق دق هنا امهنيد يف كلذ ميرحتب نانيدي الو هيف اينز يذلا امهتقو يف
 اذإ نادسقي امهنا ليق دق هنا بسحاو . امهضعب ىلع نامرحي ال امهنا
 لهأ امأو . هب انيدي مل وأ هب اناد نأ ءاوسو دبعتملا يف امارح لصألا ناك

 هتقو يف مالسالا ماكحأ هقحلي نمو انزلا ماكحأب نيدي نمو باتكلا

 امهنيب لح يل نيبي الف . هدحو همكح هيف هقحلي ام هيف كلذ يتأي يذلا

 لهأ نم يهو ملسم وهو اهب انز ناف : هل تلق . انباحصأ بهاذم يف
 ماكحأ هيلع يرجت نمم وأ باتكلا لهأ نم وه ناك وأ نيكرشملا نم برحلا
 اذإ امهيف لوقلاك كلذ يف لوقلا نوكي له . ملسأو تملسأ مث نيملسملا

 مزلي هنا يعمو . كل يل نيبي ال : لاق . نيكرشملا نم برحلا لهأ نم ناك
 1 9 نيدي امب نيدي ال رخآلا ناك ولو هسفن يف هيلع بجي ام امهنم دحاو لك

 لحيأ جلوأ ىتح عردلا قوف نم ةأرما عماج لجرف تلق : ةلئسم
 . ال لاق . اهجوزتي هل

 ال امهو ةيبصب انز يبص نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلئسم

 اهجوزتي نأ لجرلا بحأ اغلب املف . لالحلا الو مارحلا الو ةوهشلا نافرعي
 ناك اذإ نيملسملا ضعب لاق دقف تفصو ام ىلعف . كلذ هل زوجي له

 اميف اذهو . كلذ دعب اهجيوزت هل زجي مل اهعماج اذاف عامجلا عيطتسي

 اسأب كلذرري مل هنا ءاهقفلا ضعب نعو . بوبحم نب دمحم لوق انغلب

۔ .٢٣٥



 نا هل لالحو هيلع مرحت الو هعبصأ لثم يبصلا ركذ لاقو . ملتحي ىتح

 . انيلإ بحأ لوقلا اذهو . اهب زاج ولو جوزتي

 هوجوزف موق ىلإ بطخ مث دحلا هيلع ميقأف انز لجر نعو : ةلئسم

 . اهب لخد اذإ الماك اهرهم اهلو امهنيب قرفي لاقف اوملعي ملو

 ائيش اهيلإ قسي ملو اهب انبو ةأرما كلم لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 . ةينازلل قادص ال لاق . تنز مث

 اهنم اوملع اسانأ نا مث انزلاب تيمر ةأرما نع هتلأسو : ةلئسم

 اقح اهيلع ليق ام نوكي نأ فاخأ لاق . اهجوزتي نأ لجرلل له اريخ
 . اهريغ ىلإ لوحتيلف

 الو اهتانب الو ادبأ هل لحت مل ةأرماب لجر انز اذإ ليقو : ةلئسم

 . مارح كلذو اهتاهمأ

 نم ءيشب جوزتي نا لحي مل ةأرماب لجر انز اذإ لاقو : ةلئسم
 . اهتانب الو اهتاهما

 دنع انزلاب تيلب ةأرما نعو . يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلئسم

 ماقمل ا اهعسي كلذ هابشأو هيبأ وأ هنبا لثم اهجوز لبق نم مرحم يذب اهجوز

 ملعت يهو اهسقن هتأطو أ دقو . لم اح يهو هتوسكو هتقفن لكأو . هعم

 ةأرمل ا هذه نا ليق دقف تفصو ام ىلعف . ملعت ال وأ هريغ نم لماح اهنا

 هدلو دلولاو هيلع اهل قح الف اهليبس الخ ناف اهنم ناك دق امي جوزلا ملعت

۔ . ٢٣٦



 سيلو اهسفن ىلإ هبرقت الو هنم برهت نأ ةأرملا ىلع ناك كلذ نع ابآ ناو
 اب برهتو تردق امب اهسفن هعنمت نأ الإ ائيش اهنم هسمت الو هلتقت نأ اهل
 ناف اهسبحو . برهلا ىلع ردقت مل اذاف اهقدصي نا هيلع سيلو تردق

 هل سبلت الو . هتقفن هل لكأت نأ اهل سيلف هنم هسيل دلولا نا ملعت تناك

 . هسبح يف تمادامف هريغ نم وأ هنم دلولا نمم ملعت ال تناك ناو ةوسك

 نم هنا ملعت ىتح هنم دلولاو هتوسك نم سبلتو هتقفن نم لكأت نا ابلق
 اذه هتنكمأ تناك ناف اهأطي ناك اذإ هعم ماقملا يف اهل رذع الو . هريغ

 ىلع تتام ىتح جوزلا اذه اهأوبت ناف كلذ ىلع هتعواطو اهل ءىطولا

 يهف مرحملا اذه اههركتسا ناك ناو . ةكلاه تتام نوكي نأ انفخ كلذ

 تردق ام برهتو اهقدصي ملف جوزلا تملعا اذإ رذعلا لاح يف اندنع

 هعنمتو هللا رتس ام رتستف مرحم يذ ريغ نم تنز اذإ امأو . ملعأ هللاو

 اهسفن ىلع اهبلغ نا امارح ءعىطو يذلا نم اهتدع يضقنت ىتح اهسفن
 . هدنع تماق اذإ اذه يف اهيلع سأب الف ةدعلا يف اهيطوو

 ملو .اهتانيو ةأرما كلم لجر نع هتلأسو : هريغ نمو : ةلئسم

 . ةينازلل قادص ال لاق تنز مث ائيش اهيلإ قشي

 مث جاوزأ نهل نكي ملو ودعلا نهابس ءاسن نع هتلأسو : ةلئسم
 جوزتي ن أ لجرلل يغبني له نيطو نهلعل نوردي الو نيملسملا ىلإ نعجر

 . نسحأ دقف لجر نهنع هزنت ناو معن لاق . ائيش نهنم

 اسانأ نأ مث انزلاب تيمر ةأرما نع هللادبع وبأ لئس : ةلئسم

۔ ٢٣٧



 ليق ام نوكي نا فاخأ لاق . اهجوزتي نأ لجرلل له . اريخ اهنم اوملع
 مل ام اهجيوزتب سأب ال هللادبع وبأ لاق . اهريغ ىلإ لوحتيلف اقح اهيلع
 . انزلا ىلع هدودحم نكت

 كلذ هل سيل ل اق ة دودحم حكن لجر نعو .4 مش اه نعو : ةلئسم

 ماقا ناو . هبنذ نم بات دقف اضرتو بات مث ةلاهجب حكن امنإ ناك ناف

 درف هيلع ام هوملعأو اهقارفب نوملسملا هرمأ امدعيو هيلع ةجحلاو ملعلا دعب

 اهقارف ىلع هركيف دمحم يبال تلق . هنم اؤرب اهيلع ماق و مهلوق مهيلع

 . معن لاق

 اهسفن ةأرمأ تطوأ ناو : ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 . اهجوز ىلع تمرح ةباد اهسفن تطوأ ناف . اهجوز ىلع مرحت مل ايبص

 لجرلا دنع ترقأ اذإ ةأرملا نع هتلأسو ديعس يبأ نع : ةلئسم

 ملعأ ال لاق اهجوزتي نا هل زوجي له . كلذ نم تبات دق اهناو تنز اهنا
 نع تعجرو كلذ نع اهسفن تبذكأ نا تيأرأ هل تلق . مهلوق يف كلذ

 دحلا اهنع أردي ال يذلا نا يدنع لاق . اهجوزتي نأ هل زوجي له اهلوق
 لجرلا كلذكو هل تلق . اهجيوزت هل زوجي الو اهلاح ىلع يهف ةعجرلاب
 اهضعب تبتك يدنع اذكه لاق هسفن بذكأ مث كلذب اهدنع رقأ اذإ

 . اهيقاب تكرتو

 زع هللا هيضر ديعس ابأ تلأسو : ةيافكلا باتك نمو : ةلئسم

 جيوزتلا دقعي نا هل زوجي له . اهيلو وه ةأرماب انز لجر نع . لجو

۔ ٢٣٨



 لاق . امثآ نوكيأ لعق ناق هل تلق . كلذ هل بحأ الف لاق . اهجوزيو

 مات اهب جيوزتلاف هل تلق . هيلإ بوتيو كلذ نم هبر رفغتسي نا ينبجعي
 ىلوأ يلو يأو هل تلق . هدسفت ةلع يل نيبي ال هنال مات هنا يعم لاق

 ىلع اهجيوزت نع يتأي ن ينبجعي لاق . هدعب يذلا يلولا جيوزتب

 اهيلو اهجوز ناف . همزلي امم عانتمالا ىلع ال ةمالسلا بلط داقتعا

 . اهجيوزت يف هلوخد نم يلإ بحأ كل ناكو . هللا ءاش نا زاج يناثلا

 . البلا نم ةيفاعلا هللا لأسن لاق . اهب انز يذلا اهوبأ ناك ناف هل تلق

 هدعب نم اهجوزيو . الملاو الخلا يف دعبيو القلاو ضغبلا ىلإ جاتحي اذهو

 اب ناطلسلا هذخأي نا الإ الخدم اهجيوزت يف هل ىرن سيلو . الكولا
 . كلذب ذخأ اذإ مكحلا يف لكوي نأ هيلع بجوي هناف اهجيوزت نم همزلي

 ةأرما يف تركذو يدنع اميف هللا همحر ديعس يبأ نع : ةلئسم

 ينلأس رثكأ لوقيو رتتست الو ذيبنلا برشو حربلا رهش هلعل اهنم رهظ
 مل ام هنا يعمف . اهجوزتي نا دحأل زوجي له . ينزت اهنا هيف يذلا دلبلا
 نم جرخف كلذ يف اهل لمتحي ال هيناعم نم هنم ملعي كلذب هعم حصي

 كلذ اهيلع حصيو انزلاب اهيلع مهتداهش روحت لودع ةعبرأ ةداهش وأ انزلا
 كلذ لوقي نم لوق الإ جاوزألا ىلع مرحت الف دحلا هيلع بجي نم ةحص
 هب موقت ال لطاب فذقلا ةرهشو يواعدو افذق جرخي امنإ اورثك ناو . هلك

 مكحلا يف حصت ةجح اهب موقت الو .زوجت ال ىوعدلا ةرهش كلذكو ةجحلا

 . كلذ عم اهب جوزتو لاقي يذلا لوقلا قدص ناو تلق . هوجولا نم هجوب

۔ . ٢٣٩



 هللا لاق دقو . لطاب كلذ نال هسفن يف كلذ قيدصت هل زوجي ال هنا يعمف

 اريخ مهسفنأ تانمؤملاو نونمؤملا نظ هومتعمس ذإ الول) ىلاعتو كرابت
 بذكلا قيدصت زوجي الو . بذكلا وه كفإلاو . (نيبم كفإ اذه اولاقو

 . كلذ قيدصت نم ةبوتلا هيلعف لعف الو داقتعا يف

 نأ هل سيلف انز رخآ نم ملع لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلئسم
 نا ينبجعيو . كلذ زوجي لاق نم لاقو . لوقلا ضعب يف هتمرح هجوزي

 ناف تلق . انزلا يه ملعت ىتح ةأرملل زئاج حاكن لصألا نأل كلذ زوجي

 ةأرملا تتام مث هريغ يلو هب اهجوز ةأرملا هب تجوزت مث هانزب يلولا ملع
 تذخا امم اهثري نا هل له . اهثاريمب ىلوا وه هانزب ملع يذلا يلولا اذهو

 هقحلي دقو ينبجعي اذكه لاق . ثاريم وأ قادص نم اهجوز نم
 هزجي مل ضعبو . كلذ ةزاجإ ىلإ ضعب بهذف انباحصأ لوق يف فالتخالا

 هتارما انزب جوزلا ملع ناف تلق . ةجح هيلع هملعف هانز ملع دق يلولا نال

 هنا يعم لاق . ثاريم رخآلل له ينازلا تام مث اهجوز انزب ةأرملا تملعو

 . ينازلا تري ال يحلا نا انباحصا لوق ضعب يف

 مئاهبلا يتأي ناك لجر يف ركذو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلئسم
 فرعي ام باودلا هذه نم هتفطنت لزني اهنمو اهنوطب يف ةفطنلا لزنيو

 ةيوتلا هئزجت له تلق . ةيوتلا دارأ مث هيلع بهذ دق ام اهنمو اهبابرأ

 لوق نم عفري ام ىلعف تفصو ام ىلعف . هيلع مرغ الو رافغتسالاو مدنلاو

 اذه ىلع مرغ الف اسأب ةبادلاب عافتنالا ري مل هنأ رباج يبأ نب ىسوم

 مكاحلا مكح ناف ةبادلا لتق ىري نم لوق يلعو . مدنلاو رافغتسالا هئزجيو

۔ ٤٢.۔



 . مرغلا هيلع ناك اهل اذه يطوب هملع دعب اهبحاص اهلتق وأ ةبادلا لتقب .

 ةبوتلا هيلعف مكاحلا ىلإ امهرمأ راص الو كلذب اهبحاص ملعي مل ناو

 ام هيلع مرغ ال هنأ بحن : هريغ لاق . باوصلاب ملعأ هللاو رافغتسالاو

 . نمضي مل اهبر اهلتق ولو اهلتقب مكاحلا مكحي مل

 ىلع ليللا يف لخد لجر نعو يراوحلا يبأل باوج نمو : ةلئسم

 تحاص اهجوز ريغ هنأ تملع املف . اهجوز هنأ نظت يهو اهعماجف ةأرما

 ىلعف . ال مأ كلذب اهقدصي نأ هلف كلذب اهجوز تملعاو لجرلا كلذ ىلع
 هيلع مرحت مل كلذ ىلع اهقدص نأو اهقدصي نأ هيلع سيلف تفصو ام
 . انزلا ةلزنمب اذه سيلو هتجوز

 ةلازإ يف لاتحي نأ هعسيأ تنز هتأرما نا لجر ملعف تلق :: ةلئسم

 اهعسي انز هنا يه تملع ناف تلق . معن لاق . هنم اهجارخإو هنع اهقح

 ىلع تعلطا اذإ معن لاق . هنم اهجورخو هنم اهقح ذخأ يف لاتحت نأ

 . كلذ

 حكني ال ينازلا) ىلاعت هللا لاقو : رفعج نب عماج نمو : ةلئسم
 ىلع كلذ مرحو كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ
 ال ةدودحملاو . ةدودحم الإ حكني ال انزلا ىلع دودحملا ليق . (نينمؤللا

 جوزتي ليق امنإو ديعس وب أ لاق : هريغ نمو . دودحم الإ اهحكني

 هل زوجي الو اهب انز يتلا ريغ انزلا ىلع ةدودحم انزلا ىلع دودحملا

 ملع نم جيوزت هل زوجي ال كلذكو . اعيمج ادح ولو اهب انز يتلا جيوزت

۔ ١٤٢۔



 ىلع ةدودحم جيوزت هل زوجي امنإو انزلا ىلع ادح ولو . ءاسنلا نم هانز
 ىلع مارح كلذ نال اهانز وه نياعي ملو . اهانز وه ملعي مل اذإ انزلا
 . نينمؤملا

 ةأرما ىلع رخآ عقو لجر يف ليقو : باتكلا نمو : ةلئسم

 عضت ىتح اهأطي نأ اهجوزل لحي الف تلمحف كلذل ةهراك يهو اهيطوف

 هللا لاق . اهيلع دسفتأ اهلمح عضت نأ لبق نم اهيطو ناف تلق . اهلمح

 . هيلع دسفت ال نأ وجرأو . ملعأ

 اذإ اهب جوزتي نأ هلف املسأ مث كرشلا يف ةأرماب انز نمو : ةلئسم

 . املسأ

 انز الجر ىأر نميف اوفلتخا دقو : نسحلا يبأ عماج نمو : ةلئسم
 اذإ موق لاقو . هتمرحب هجوزي الو هجيوزت دهشي الو هجوزي ال موق لاقف

 هتبوت نأل هتزانج ىلع ىلصو هتمرحب هجوزو هالوت حلصأو بات مث هآر
 ةملسملا جوزتي نأ هل زئاج بئاتلا نأ ىلع لدي اذه لوقو . كلذ ىلع يتأت

 الإ انباحصأ دنع هدع جوزتي ال دودحملا امأف . ةدودحملا ريغ ةرحلا

 . كلذ يف مهدنع بات ولو ةدودحمب

 هللا لوق نعو . رفعج نب دمحم رباج يبأ باوج نمو : ةلئسم

 اوبهذتل نهولضعت الو . اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال) لجو وزع
 نب دمحم نع تلقو . (ةنيبم ةشحافب نبيتاي نا الا نهومتيتا ام ضعبب

 لعلو . كلذ انعمس دقف . اهجوز ىلع اقادص تنز يتلل ري مل هنا بوبحم

۔ ٢٤٢۔



 نهتويب نم نهوجرخت ال) تاقلطملا يف هلوق امأو . انزلا انهاه ةشحافلا

 نم لاقو . اضيأ انزلا لاق دقف (ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نجرخي الو
 . ىذألاب اهناسلب هل شحفت لاق

 اهب جوزتي نأ هلف املسأ مث كرشلا يف ةأرماب انز نمو : ةلئسم
 ةالصلا لهأ نم ناز الإ اهحكني ال باتكلا لهأ نم ةينازلاو . املسأ اذإ

 هذه ريسفت اذه . نينمؤملا ىلع كلذ مرحو . اهنيد لهأ نم كرشم وأ

 . ةيآلا

 ةغللا يف انزلا يف سانلا فلتخا دمحم يبأ عماج نمو : ةلئسم
 اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكنيال ينازلا) ىلاعت هللا لوق

 نا مهضعب لاقف . نيلوق ىلع (نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ ناز الإ
 حاكنلا دقع وه ةيناثلا ةقرفلا تلاقو . هسفن عامجلا هب دارملاو كلذ ىنعم

 يمسف حاكنلا حيبي هنأل احاكت دقعلا يمست برعلا نال لوقلا وه اذهو

 دقو . رخآلا حصو امهدحأ دسف نيلوق ىلع ةمألا تناك نإو . ببسملا مساب

 هركذ لج هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا . عامجلا نود دقعلا وه اذاف انرظن

 دق ينازلا ناك امل . باطخلا يف مومع اذهو . (ةيناز الإ حكني ال ينازلا)

 نأ انملع مونلاب اهلقع ىلع ةيولغملاو ةنونجملاو ةيبصلاك ةيناز ريغب ينزي
 دري ملو درو اذإ مومعلا نال انوفلاخم لاق ام هب دري مل باطخلا اذه

 اذه انصصخ ولو . همومع ىلع هؤارجإ بجاولاف ليلدب هنم صيصخت
 بذكلا ىلاعت هللا رابخأ ىلع انزجأ دق انك اصيصخت هانلمحو مومعلا

 نكي مل اربخ ناك ولف رابخا وه امنإ باطخلا اذه ىلإ اوبهذ انيفلاخم نال

۔ ٢٤٣



 يف ركنمب سيلو ربخلا هنمضت ام ضعب جورخ ىلع ليلدلا مايقل اقدص
 ىرت الأ . رمألا هب دارملاو رهاظلا يف ربخلا دروو . باطخلا دري نأ ةغللا

 اذه رهاظف (ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو) ىلاعت هللا لوق ىلإ

 مكنم نكي نا) لجو زع هلوق كلذكو . مازلإلاو رمألا هب دارملاو ربخ

 لاتقلا دنع ةبلغلا نوك نع ربخلا هرهاظف (نيتئم اوبلغي نورباص نورشع

 حكني ال هلوقف . ريثك نآرقلا يف اذه لثمو مازلإلاو هب ضرفلا هب دارملاو
 مرحو) لجو زع هلوق كلذ ىلع لديو ةينازلا ريغ جيوزت نع ىهن ةيناز الإ

 امهانعم كلذو اذه نأب ملعأ هللاو روكذملا اذه ينعي (نينمؤملا ىلع كلذ

 زع هلوق ىنعم يف نوكي نأ نوركنت ام لئاق لاق ناف . ةغللا يف دحاو
 لجرلا نا كلذو هيلإ متبهذ ام هب ديري ال (نينمؤملا ىلع كلذ مرحو) لجو

 امهنيب ةمرحلا عقت مل اهجوز ملعي ملف تنز وأ هتجوز ةبيغ يف انز ول

 ناك ولو . هيلإ متبهذ ام ىلإ ةيآلا مكح هجوتي ال نأ متركنأ امف . مكدنع

 رخآلا ىلع مرحي ن أ نيجوزلا نم انز نم مزلي ن أ بجول احيحص مكليوأت

 دق هل ليق . نينمؤملا نم نوكي نأ انزلا هلعفب مرح دق هنأل هسفن دنع

 انز رتتسا اذإ اهيلع مرحي الو هتجوز هيلع مرحت ال اهنا ةمألا تعمجأ

 عم سايقلل ظح ال ذإ سايقلا نع انعنم عامجإلاو رخآلا نع امهدحأ
 هل ليق انزلا وهو ميرحتلا بوجو يف ةدوجوم ةلعلاف لاق ناف . فيقوتلا

 هلمتشي ام ضعب عامجإلا صخي دقو كلذ عنم دق عامجالا نا كانفرع دق

 ركنمب سيلو مسالا تحت لخد ام ةلمج نم جرخ دق همكح نوكيف مسالا

 زوجي له امهئانز نم ابات اذاف لاق ناف . قيفوتلا هللابو ءاملعلا عم كلذ

۔ . ٢٤٤



 . حاكن ريغب وأ ديدج حاكنب اهيلإ دوعيو نينمؤملا مكح ىلإ اعجري نا

 ىلإ عجري نأ نع نعالملل نكي مل امك اهيلإ عجري نأ هل سيلف هل ليق
 مل دودحلا نم ادح ناك وا ةبوقعلا ىرجم ىرج اذإ بذك ناو هتجوز

 يتلا ةقحملا ةقرفلا هذه نا اضيأو . ملعأ هللاو هلثم اذهو . ةبوتلاب عفتري

 نود قحلا اهتباصا يف ء اج اهايأ ىلاعت هللا قيفوتب هتياصاو قحلا اهدي يف

 هللا باطخ . .باطخلا ىنعم اهيلع يفخو هنع تدس يتلا ىرخألا ةقرفلا

 دق ةمألا تناك اذإو . ةبوتلا ريغو ةبوتلا عم ةعجرلا هل زجحت مل . ىلاعت

 باصأ نيلوقلا دحأ ىلإ بهذ نم ًأطخاف نيلوق يف مكح ىلع تفلتخا
 اذإو . اعيمج مهيديأ نم جرخ قحلا نوكي نأ زوجي الو . يناثلا قيرفلا
 هذه نا متلق ل لاق ناف . هدحو ةمألاك وه ناك قحلا هدي يف ضعبلا ناك

 اهلوق ناك سانلا نم اهريغ نود مكحلا اذهل ةبيصم تناك امل ةقرفلا

 نم ابولطم ناك اذإ مكحلا نا انلق دق هل ليق . ناكم لك يف هب اموكحم

 ةبيصملا ةفئاطلا ناك قحلا نع هباهذو هضعب أطخ ىلع ليلدلا ماق ةمألا
 هللا ناك ناو . اهلوقب جتحي نأ زاجو ةمألا يه تناكو ةمألا عامجإك
 اقفتا اذإ نيجوزلا نيب ةقرفتلاب لاق نم بيوصت عامجالا نا ربخأ ىلاعت

 عيمجلا يف ناك اذإ هنم جرخي ال قحلاو ةجحلا وه ضيحلا يف يطولا ىلع

 نا زاج هلثم ةجحلا مه اوناك اذإو ةجحلا مه مهنم يناثلاو ةجحب سيل نم

 يف يطولا يف نولوقت امف لئاق لاق ناف . قيفوتلا هللايو عامجالاب جتحي

 لاق ناف . مهل رصبلا ةهج نم دمعلا قيرط يف ىرن دقو هل ليق . ضيحلا
 ناف مكحلا باب يف ءاوس اندنع امه هل ليق . ربدلا يف يطو نم كلذكو

۔ ٢٤٥



 ةغللا لهأ نا لبق نم هل ليق . هب لاق نم دنع كلذ زاوج هجو امف لاق
 نيلخاد ضيحلاو ربدلا يف يطاولا انيأر املف انز قيضملا يف لوخدلا نومسي

 نيبو هنيب قرفي ينازلاو انزلا مسا اقحتسا دق امهنأ امهيلع قيضملا يف
 ىلع ليلدلا امو لاق ناو ةلئسملا لوأ يف انلوق نم مدقت ام ىلع . هتجوز

 : رعاشلا لوق هل ليق ةغللا يف عضوم يأو مكلوق زاوج

 ابحرلا قلخلاو شيعلا عاسو بحأ يننأل قيضم يف نازب سيلو
 : رخآ لاقو

 نافجألانمةملظمريغ اهرعقانزيف تفذق اذإو

 وهو مكدحأ يلصي ال) : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةياورلاو
 يذلا كلذب ينعي . نقاحلا ملعأ هللاو ديري نونلا ددشم ريغ دودمم (انز

 يف لوخدلا يمست برعلا تناك املف . قيضي ىتح هتناثم يف لوبلا عمجي

 يئاسكلا لاق . ملعأ هللاو هيلع انزلا مكح يرجي نا بجو انز قيضملا

 لاق . عضوملا هيلع قيضيف هتناثم يف هلوب عمجي يذلا وه : ديبع وباو
 يبنلا لوقل جرفلاب ناك ام دحلا بجوي يذلا انزلا نأل قيضلا انزلا : لصاو

 (ناينزت نالجرلاو ناينزت ناديلاو ناينزي نانيعلا) : ملسو هيلع هللا ىلص

 وهف هيلع قيض يف هجرقب لخد نم لكف . جرفلا هبذكيو كلذ قدصيو
 . هليلد ماق ام الإ هيلع بجاو دحلاف ينازلا مسا قحتسا نم لكو . ناز

 دق ةمألا انيأر امل انا انلق ام ةحص ىلع لدي سايقلا قيرط نم ليلدو

 ملف ةيناثلا لاحلا يف هيلإ هلام ريصي نمم دمعلا لتاق نامرح ىلع تعمجأ

۔ .٢٤٦



 ضيحلا يف يطاولا كلذكو . كلذ لعف نع ىهن ام باكترا ىلإ عرست
 هقحتسي ناك يذلا بدألا عنم لعفلا نم هلعف نع ىهن ام بوكرل دمعتملا

 ةنسم تناك املو . ضيحلا يف يطاولا نم هلعف نع ىهن امم بكر ام كرتب

 ىرت الأ . امهيلع سايقلا بجو اهب لمعلاو اهلوبق ىلع سانلا عمتجا دق
 سنأ نب كلام لاق كلذبو . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور ام

 اهجيوزت هل لحي ال هنا دمعلا قيرط نم اهتدع يف ةأرما بطخ لجر يف
 ناك ام هتيصعم مرحم ادبأ اهجيوزت هيلع مرحتو اهتدع ءاضقنا دعب نم

 . ملعأ هللاو تابوقعلا ىرجم ىرجي دق اذه وحنو اهكرتي هل ًاحابم

 لاق . اهلتقي وأ اهجوزتي له عبض ةأرما ي أر لجر نعو : ةلئسم

 اهيلع مرحت له جوز عم يهو تنز ة أرما نع هتلأسو : ةلئسم

 ال لاق . اهقادص هنم ذخأت نأ اهل لحي وأ اهانزب ملعي مل اذإ اهجوز

 اهجوز ىلع ةأرملا مرحت مل امك اهنم كلذب ملعي مل اذإ اهجوز اهيلع مرحي
 اهل زوجي ال لاق نم لاقف قادصلا امأو . انز هنا يه ملعت ملو انز اذإ

 زوجي هنا لاق نم لاقو . هتناخ دقو ملعي ملو تنز اذإ هنم اهقادص ذخأ

 لاق . اهايإ هيطوب لبق نم اهل بجو ناك دق هنأل هنم اهقادص ذخأ اهل

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو تاريملاو ةوسكلاو ةقفنلا اهلو

 ن ا هل له كرشل يف ة ارم اب انز لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 . كلذ هرك هنا رباج نع يور دق لاق . مالسإلا يف اهجوزتي

۔ ٢٤٧



 اهمرحي ال لاق . انز ةدلو تنأ هتأرمال لاق لجر نعو: ةلئسم

 . دحلا هيلعو هيلع كلذ

 اهجوزل ثاريم ال لاق . مجرتف هتأرما ينزت لجر نعو : ةلئسم

 ىلعو هيلع ردقي مل ناف هيلع ردق نا اهيلإ قاس يذلا قادصلا هل نكلو

 . هرهظ ىلع اممف ءيش هرهظ

 ًأرديو اهجوز ىلع مرحت مل ءاسنلا عم يت تناك ا ذا ةأرمل او : ةلئسم

 . دحلا اهنع

 هللاو اهجوز ىلع مرحت مل ةأرماب تجوزت اذإ ةأرملاو : ةلئسم

 . ملعأ

۔ ٢٤٨



 نونالثلاو نماثلا بابلا

 جوز اهلو ةأرملا جيوزت بلط يف

 فك هل تلاقف ةشحاف ةأرما نم دارأ لجر يف بوبحم نب دمحم لاق

 اهجوزتف اهجوز تامف اهجوز ينعي انالف هللا تيمي نأ وجرأ يناف ينع
 دق ناك ناف امهنيب قرفيو . اهعم ميقي نأ يغبني ال هنا اهب لخدو لجرلا
 . اهل عيش الف اهب لخدي مل ناو اهقادص اهلف اهب لخد

 جرخت نأ ةأرمال لاق لجر يف هللادبع يبال باوج نمو : ةلئسم

 وهو هل لحت ال لاق هريغل وأ هل لحتأ تجرخف اهذخأي وهو اهجوز نم

 يذلا كلذكو . اهجوزتي نأب هيلع سأب الف هريغ امأو . اهدعاو يذلا
 اهب سأب الو هل للحملل الو لحملل لحي ال هناف قلطملل ةلحت ةأرما جوزتي

 . يلإ بحأ اهريغ جوزت ناو لاقو . امهريغل

 تعمسو هتأرما تذخأ نالف تام اذإ لاق لجر نع لئسو : ةلئسم

 ليق هنا يعم لاق . اهجوزتي نأ لجرلا اذهل له اهجوز تام مث هلوق ةأرملا
 تجرخ ناف هل تلق . اذه لثم يف اهجوزتي ال هنا انباحصا لوق ىنعمو

 لاق . اهذخأي نأ بلاطلل له هوجولا نم هجوب لجرلا اذه نم ةأرملا هذه
 نا هل سيل لاق هنا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ليق هنا يعم

 نا اذهلف . هنع نيبتو اهنعاليو . لوألا جوزلا اهفذقي نأ الإ اهجوزتي
 ال لاق كلذ ىلع دحو انزلاب جوزلا رقا ناف هل تلق . كلذ دعب اهجوزتي

۔ ٩٤٢۔



 هنا يعم لاق قرفلا امف هل تلق . انزلاب اهل هفذق لثم هنا كلذ يل نيبي

 اذهو . انز هنا هدنع نوكي ام ليبس ىلع ةركنتم اهسفن هيطوت نا نكي

 ةهبشتم ةركنتم يهو اهسفن هتطوأ ناف هل تلق . اهمرحي نم لوق ىلع

 . هيلع مرحت ال اهنأ لوقلا رثكأو هيلع مرحت اهنا يعم لاق . اهريغب

 وأ اهجوزتي نا بحي هنا لجر ةأرمال لجر لاق اذإو : ةلئسم

 مدقت دقو وه اهجوزتي الف اهقراف وأ اهجوز تام مث كلذ يف اهل ضرع
 . هنع اهيلا كلذ

 ناو . هنم تنايو اهجرخأ دق اهجوز نا لوقت ةأرما نعو : ةلئسم
 كلذ يف رظنا هل لوقي وأ معن لوقتف لجر اهبلطيف تضقنا دق اهتدع
 تناك اهناو جوزلا نم اجورخ نكي مل كلذ نا حص مث ديز ىلع ريشأو

 ىلع كلذ ىلإ دصق امنإ ناك نا هنا يعمف اهنع تومي وا اهجرخي مث هتجوز

 زئاجلا يف هل نوكي كلذ نأ اوجرأف مكحلا يف اهل كلذ حصي ملو اهقيدصت

 . هتجوزل ضيرعت الو ةدعاوم ىلإ كلذ يف هدصق نكي مل هنأل

 جرخت نا ةأرمال لاق لجر يف هللادبع يبأ باوج نمو : ةلئسم
 وهو هل لحت ال لاقف . هريغل وأ هل لحتأ تجرخف اهذخأي وهو اهجوز نم
 جوزتي يذلا كلذكو . اهجوزتي نا سأب الف هريغ امأو . اهدعاو يذلا

 امهريغل اهل سأب الو هل لحملل الو لحملل لحت ال هناف قلطملل ةلحت ةأرما
. يلإ بحأ اهريغ جوزت ناو لاقو



 اذكو اذكب كتنبا يتجوز اهل لاقف ةأرما يقل لجر نعو : ةلئسم
 لاق . انأ اهتجوزتل كلذب اهيجوزت كنا تملع ول اهل لاقف معن هل تلاقف

 نم نيبت نأ الإ اهجيوزت هل لحي ال هنا ةلئسملا اذه يف ليق دق ديعس وبا

 نا اهسفن تراتخاف ةمأ اهيلع جوزت نا هنا انا ينبجعيو . ناعلب اهجوز

 نا تيأرأ تلق . هدحو هنم ناك ببسلا نال كلذو . اهجيوزت هل زوجي
 ناك دق نوكي نا نكمي اولاق مهنال زوجي ال لاق هسفن تاذ يف هنم قالطلا

 . ببس كلذ يف اهل

 ملعي ال وهو جوز اهلو اهسن ةأرما ىلإ بلطي لجر نعو : ةلئسم
 هل بحن الف . اهجوزتي نا اهبلط يذلل نوكي له اهقلط وأ اهجوز تامف
 الهاج ناك اذا اهجوزتي نا هل زوجي ليق دق : هريغ لاق . اهجوزتي نا

 . ةيجوزلاب ملاع ريغ

 كتأرما قلط لجرل لاق لجر يف يلع نب ىسوم لاقو : ةلئسم
 لاق . امهنيب قرفي الف اهجوزت ناف . هسفنل اهدارأو اذكو اذك يعم كلو

 لاق . كلذب سأب ال ليقو . اهجيوزت زوجي ال ليق دق هنا يعمو : هريغ
 مل اهجوزتي نا ديري وهو كتأرما قلط هل لاق اذإ ليق دقو . نسح هريغ
 . اهجيوزت ديري هنا هملعي نا الإ هل زجي

 هذه رخآلل امهدحأ لاقف نيلجر ىلع ةأرما ترم اذإو : ةلئسم

 بهذف اهتذخأ اهنع تام وأ اهجوز اهقراف نا لاق . معن لاقف ةجوزتم
 اهملعي مل ناو اهذخأ هل سيلف اهجوز نم تجرخو هلوقب اهملعاق لجرلا
 . اهذخأ هلف اهجوز نم تجرخو هلوقب

۔ ٢٥0 ١ا..



 نوثالثلاو عساتلا بانلا

 جوز اهلو ةأرملا جيوزت بلط يف

 كجوزتأ انأو كجوز نم يجرخأ لجرلا اهل لوقي يتلا يف لاقو

 توب وأ قلطت مث جوز دعب اجوز هريغب تجوزتو اهجوزتي ملف جرختف

 . اهجوزتي ال هنا هلوق نم تيأر يذلاف . اهجوز

 هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلئسم

 تلاق . ةنالف كتنبا يتجوز ةأرمال لاق لجر نعو يراوحلا ىلع ضورعم
 اهنيطعت كنأب تملع ول لاقف . اذكو اذكب تلاقف . اهيتجوز مكب لاق معن

 ال لاق اهاراب وأ اهقلط ةأرملا جوزت يذلا نا مث . اهب تجوزتل صخرلا اذه
 نا دحاو باب نم الإ ادبأ اهب جوزتي نا لوقلا كلذ لاق يذلا اذهل لحت
 اهجوزتي نا هلف ناعللا ىلع هنم تنايو هعم تناك يه يتلا اهجوز اهنعال

 . ناعللا باب نم الإ اهجوزتي نا هل سيلف الإو

 ناك ةيراج نع بوبحم نب دمحم هللادبع ابأ تلأس : ةلئسم

 ولف ةنالف واه ينا ةأرمال لجرلا لاقف . اهيوه رخآ الجر نا مث لجر اهكلام
 ىتح .اهجارخا يف اولمعف اهلهأ ىلإ لوقلا كلذ غلبف اهتبطخل ةيلخ تناك
 لاق .اهجوزتي نا لجرلل لحي له . دعب غلبت مل يهواهجوز نم اهوجرخأ

 دمحم نب هللادبع باتك نمو . ملعأ هللاو اميرحت هب غلبأ الو كلذ هل هركا

 كجوز تام ناف كبحأ انأ جوز اهل ةأرمال لجر لاق اذإو لاق . ةكرب نبا

 اذهب اهل لئاقلا اهجوزت مث اهنع تام وأ اهقلط مث كب تجوزت كقلط وأ

۔ .٢ ٢٥



 نا هل هركي ناك دقو هارن الف قارفلا امأ لاق . امهنيب قرفي له . لوقلا
 ناك نا تيأرأ تلق . هارن الف قارفلا امأو . هيزنتلا ةهج نم اهجوزتي
 يلو اهقلط نينس عبرألا تلخ املف لوقلا اذهب اهل لاق دقو ادوقفم اهجوز

 . معن لاق كلذ زوجي له . ةدعاوملا كلتب اهجوزت مث تدتعاو دوقفملا

 الإ امهل هوركم امهالك لاق . لوألل هتهرك ام لثم اذهل هركت مل هل تلق

 بئاغ دوقفملا نال . دوقفملا نم اهيركت دشأ ارضاح اهجوز ناك يتلا
 امم اذه هبشي امب ملعأ ال ديعس وبأ لاق . هيركتلا يف برقأ ناك كلذلف

 انكردا نمم هانفرع امم الو مهنع رثألا هب ءاج امم انباحصأ لوق نم جرخي
 وا هتدعاوم وا اهبحي هنا اهل اذه هلوقب هنا قافتالا يناعم هبشي لب مهنم

 اهجوز اهقلط هل لحي ال هنا ىنعملا يفو . اهجيوزتب رمؤي ال امهدحاب

 نأ الإ هل لحت ال هنا يعمو . لتق وأ هنع تفلتخا وأ اهنع تام وأ كلذ

 هنم تنابو اهنعالو اذكه ناك ناف . اهنعالو انعالتف انزلاب اهفذق نوكي

 هنا يعمو . اهجوزتي نا لوقلا اذه بسح ىلع يعم اهيف هل زاج ناعللاب

 لحت ال اهنا اهنعالي ملو اهقلط وأ اهنع تامف هدعب اجوز تجوزت ولو ليق

 الو . ةنعالملا دنع هل لحت ذإ . ببس كلذ نم ىسفن يف ناك دقو . هل

 وأ تام ىتح هتمس اهلعل كلذ يف مهلوق نمو . ةنعالملا ريغ يف هل لحت

 ىلع هيلع مرحت ال لصألا ناك نا املف اهاراب وأ اهقلط ىتح هيلع تلاتخا
 نا اهزنتو اطايتحا اهجوزتي ال نا مهلوق نأ هبشأ لاح لك ىلع دبألا
 ىلع ناكو . مهليوأت يف اهنم كلذ نكي مل اذإو اولاق امل اهنم كلذ نوكي

 ةمرحم تناك ول اهنا هزنتلا ىنعم ىلع يدنع اذه جرخ كلذ زاج هنعالملا

۔ ٢٥٣



 رمؤي مل امنإ تناك نا املو هنم هجو يأب دبألا ىلع لحت مل لصألا يف

 هنم ةنعالملا ىنعم يف ناكو كلذ تلعف نوكي نأ ةبيرلا لجأ نم اهجيوزتب

 لاحتسا ام امرحم ناك ولو امرحم لصألا نكي مل اهل لئاقلل اهتحابا اهل
 هيف اهمزلي ام حصي مل اذإو . ليوأتلا ىنعم يف اهزنت اذه ناكو هجوب

 اذه هزنت ناف هيف كشال ليلدب الإ لالحلا رجحلا حصي ملف تلعف اهنا بيرلا

 مهلوق ليوأت ىنعم يف بيرلا نم جورخلاو هزنتلاب ءاهقفلا ذخأ امك لئاقلا
 ناف . اهجوزتي ال وأ اذه وحنو هل لحت ال اهنا ىنعم ىلع ايرحت جرخي مل
 ىنعم ىلع جراخ هتنعال اذإ اهايإ عونمم ال هنا هيزنت عم مهلوق ليوأت

 لالحلاو اهبير ىلع ةماقالل طوحأ جورفلا رمأ يف هزنتلاو ةيهاركلاو هزنتلا

 نا نكميف حيحص ليوأتب امرحم همكح جرخي ىنعم حصي مل اذاف . عساو

 هتمرح حصت مل ءيشب كسمت نمو هزنتلاب يأرلا هجو ىلع امرحم نوكي

 ناك دقو اندنع هيلع قضي مل عامجالا هبشي امب لقع ليلد الو عامجإ

 ناف تلق : باتكلا نمو . هيف هتيقل وأ اذه لثم هيف تكردأ ول ينبجعي
 نا امهنيب قرفيو كلذ زوجي ال لاقف لوقنملا نم قالطلا ةدع يف اهدعاو
 اهنع ىفوتملا ةدعو جوزلا نم قالطلا يف ةدعاوملا كلذكو تلق . اهجوزت

 اذه ليق دق هنا يعم ديعس وبا لاق . معن لاق . ءاوس هلك اذه يف اهجوز

 ةدعاوملا تناك اذإ لوألا نم دشأ اذه نم يدنع بجعلاو ههبشي امو

 ةيجوزلا نا يعمو سضعب دنع ةدعلا ىف اهنم نوهأ ةيجوزلا يف ضيرعتلاو

 ةيجوزلا ىنعمل ةدعلا يف ةدعاوملا عنم ىنعم تبثي امنإ هنال ةدعلا نم دشأ

 ةيجوزلاو ةدعلا يف اهنم نوهأ ةيجوزلا يف يدنع نوكي نا ميقتسي الف

۔ ٢٥٤



 يف ليق هنا يعمو . جوزلا كلم بابسأ نم ببس ةدعلاو جوزلا كلم ليبس
 ةدعلا يف بسحاو . دسفي الو هوركم وهف يه اهدعاوي مل ام هنا ةدعلا

 . ةدعلا يف هتدعاو ولو قيرفتلا نم هسفن يف هنا يلع يبا نع ءاج هنا

 حص ول الإ هل ةنونيد داقتعا ىلع نيملسملا نع ءاج ام ميلست ينبجعيو

 نا ليق ام لصأ امنإو . قيرفتلاب نيذلا لوصألا دحأ نم تبثت ةجح

 ةيصعملاب امهرمأ أدب لاق هنا سابع نبا هلعل لوق نم اذه اوذخأ انباحصأ

 اعمتجي ال نا بحأف . امهل هللا يهن ىنعم يف ةدعاوملا ىنعم ىلع هنأك

 ديلقتلا زوجي الو ةيصعملاب امهرمأ أدب اذإ سابع نبا لوق نم اذه وحن
 ليطبت الو . لطاب بيوصتل داقتعا الو نادملا يف لطاب لوبقل نيدلا يف
 . تاياورلا ىنعم ىلع ءاج امل ملسملاو . هلك اذه نع لئاس هللاو هباوص

 دق يتلا جورفلا نيب قيرفتلاو . هباوصب الو كلذ لطاب عطاقلاك سيلو

 عامجالاب الإ اهنم قيرفتلا ينبجعي ال حاكنلا دقع وهو عامجالاب تققتا
 وأ ةنسلاو باتكلا هب ءاج ام ىلع تباث علخ وأ جوزلا نم قالط وهف

 رظنلا داهتجا ىلع ماكحلا نم مكاحلا وأ نادملا لصأ نم اهيف كشال ةمرح

 يف لدعلا لها لوق نم هل رايتخالا زوجي ام دحا راتخيف دابعللو هلل هنم

 كرت يف فاخي يذلا سانلا رومأب ىلتبملا ملاعلا ةلزنمب لزن نم وأ يأرلا
 مهيلع ةنتف لوخد تافلتخملا نم يناعملا دحأب مهل علطتلاو هرظن داهتجا

 يناعم ضعب مهضعب نم اوطاعتي نا ضعب مهضعب يف مهعسي ال ام دحأب

 هنتفلا كش يف ضعب مهضعب نع ججحلا عطق كلذ يف اودهتجا اذإو ملظلا

 فوخ داهتجالا اذه دنع بحأف . كلذ هنم نولبقي مهنأ رهاظتي امل هكش

۔ ٢٥ د٥.



 حالصلا ىلإ دصقلاو ىلاعت هللا ىلع لكوتلا ىلع دابعلا ىلع لاحلا اذه

 وأ ملاع نم ةلزنملا هذهب نكي مل امو داسفإلاو داسفلا نود حالصإلاو

 نم قحلاو روجلا نم لدعلا يناعم هل لئاسلل فصي نا ينيجعيف مكاح
 نم دلقتي ملو كلذ ملع ىلإ غلب ناف قافتالا نم فالتخالا يناعمو لطابلا

 نيدلا نم ناك ام الإ يأرلا نم هب عطقلا هجو ىلع ءيش نود ائيش كلذ

 . قيفوتلا هللايو . هعم هلدع كلذ نم ناب ام الإ هريغ عسي ال يذلا

۔ ٢٥ ٦.۔.



 جوزاهلو ةجوزنملا جيوزت يضف

 ملو قلطي ملو تي ملو جوز اهلو تجوزت ةأرما يف رثؤملا وبأ لاق

 نيبو اهنيب قرفي اهناف كلذ ركناو اهجوز ءاج مث اجوز اهل نا يناثلا ملعي

 لوألا نيبو اهنيب قرفي هنا ىوريو . هترغ اهنال هيلع اهل قادص الو يناثلا
 اهيطو رخآلا نا يطولاب ترقأ ناو . هتناخ اهنال هيلع اهل قادص الو
 كلذ ريغ ءيشب رذتعي ملو جوز اهلو جيوزتلا ىلع تدمتعا اهنا ترقأو
 ءىرد تام هنا تبسح وأ ينقلط نا تننظ لاق ناف . مجرلا اهيلع ىرأف

 يل لحي هنا تننظ ينا تلاق ناو نيقادصلا دحأب قدصي ملو مجرلا اهنع

 ركذ دق هنال اهدح ىلع مدقأ الف ةوسن عبرأ لجرلل لحأ امك جاوزأ ةعبرأ

 ٠ هللا همحر باطخلا نب رمع ىلا تعفرف اهمالغ اهب جوزت ةأرما نا انل

 مكناميأ تكلم ام مكل لحيل مكيأ هللاف تلاقف هب تلعف يذلاب اهذخأو

 . انل ركذ اميف دحلا رمع اهنع أردف انناميأ نكلم ام انل لحي ال نحنفأ

 . هذه دح نع انأ فقو كلذكو

 ام هلو مجرلا اهيلعف رخآ جوز اهلو ةأرملا تجوزت ناو : ةلئسم
 نم اهل رهم ال لاق دايز وبأ لئس . هنيعب اهاطعأ امم دجو امو هرهظ ىلع

 . اهب الخد دق اناك اذإ اعيمج امهيلع تمرح دقو رخآلا نم الو لوألا

 . لوألا ةجوز يهف اهب لخد رخآلا نكي مل ناو

۔ ٢٥ ا٧.



 هتأرما تدتعاق قلط وأ تام لجرلا نا ةنيب تماق اذإو : ةلئسم

 نا الإ اهنم باصأ امب هلك اهقادص اهل لاق لوألا اهجوز ءاج مث تحكن مث

 . اهل وهف تهرك ناف تعاش امع زواجي

 اهل جوز ال هنا تمعز ةأرما لك حبسمو مشاه لاقو : ةلئسم

 ترغ اهنال رخآلا ىلع الو لوألا ىلع اهل قادص الف جوز اهلو تجوزتف

 . اهل ءيش الف لوألا تناخو رخآلا

 هلتقو هطقس لبق نم هدلو و أ هدل او ربخ هيل | لصو نمعو : ةلئسم

 هثاريم يف بلطو عفار عفر مث تجوزت مث هتأرما تدتعاو امثأم اوذختاف

 نيبو هتأرما نيب قرفيأ لتق وأ تام هنا لدع يدهاشب هتوم حصي ملف

 . امهنيب قرفي معن لوقأف . ال مأ جوزلا

 نم نيبت ملو ورمعب تجوزتو ديز نم تزشن ة أرم ا نعو : ةلئسم

 . ةنئاخ يهو نيعيمجلا ىلع رهم الو . نيعيمجلا ىلع مرحت اهناف لوألا

 لوألا اهجوز هتمتكو رخآ تجوزتو جوز ة أرملل ناك اذ او : ةلئسم

 رخآلا نم الو لوألا نم اهل رهم ال هنا دايز يبأ نعف . كلذ يناثلا ملع مث

 مل رخآلا ناك ناو لاق . اهب الخد اناك نإ اعيمج امهيلع تمرح دقو

 . لوألا ةجوز يهف اهب لخدي

۔ ٢٥٨



 نوعبرألاو ىداحلا بابلا

 دحاو نم رثكأ تح وزت اذإ ةأرملا ىف

 نسحلا نب نمحرلادبع ىلإ تتأ ةأرما نا دمحم نب زرحم انل ىورو

 ترقأف نمحرلادبع اهلأسف اهجوز هنا ىعدي مهلك لاجر ةثالث اهيلع هعفر

 مث لوألا ينجوزت تلاق . كتصق تناك فيك اهل لاقف جاوزأ مهلك نا

 وا نينس عبرا هدعب نم تثبلف هيعن ينع اج مث انامز تثبلف رحبلا بكر

 ثبلف هيعن ينءاج مث انامز ثبلف رحبلا بكر مث رخآ ينجوزت مث رثكأ
 دق تلاق . ةنيبلا كدنعأ هلعل لاقف تلقف رخآلا اذه ينجوزت مث انامز

 اهل لاق . نوكلمملاو مهلك اوتام دق مهلعلو ةنيبلا يدنع تناك

 ةنيبلا نا اعداو ريخألا تراتخاف . مهنم يتئش ام يراتخا نمحرلادبع

 . اوتامو ةاضقلا عم اوماق

 نع انايإو هللا كمحر تلأس يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلئسم

 اهقلط لوألا اهجوز نا تعداو اجوز هدعب نم تجوزتو اهجوز باغ ةأرما
 ناف تفصو ام ىلعف .رخآلا اهجوز نيبو اهنيب قرفي له . ائيش عدت مل وأ
 اهقلط لوألا اهجوز نا تعدا اذإ رخؤملا اهجوز نيبو اهنيب قرفي ةأرملا هذه

 وأ اهقالط رقيف لوألا رضحي ىتح جيوزتلا ىلا برقت الو كلذ عدت مل وأ

 اذإ رخآلا اهجوز نيبو اهني قرفي امنإو . لوألا اهجوز توم حصي وأ ركني
 . اقارف امهنيب ملعي ملو اهنع باغ ىتح اهجوز ناك لوألا اهجوز نا حص

۔ ٢٥0 ٩۔.



 نيبو اهنيب عقو ة أرما يف هللا همحر ديعس وب أ لاقو : ةلئسم

 نا نيملسملا اولأس امل اوملع مث كلذب عقو دق قالطلا نا اونظ مالك اهجوز

 يف فلتخي هنا يعمف . رخآلا جوزلا لخد دقو قالط هب عقي ال كلذ

 ىلع عقو حاكنلا نال هيلع دسفت ال لاق نم لاقف . لوألا ىلع اهداسف

 دسفت ال اهنا يدنع لوقلا رثكأو هيلع دسفت لاق نم لاقو . دساف حاكن

 رخآلا يطو نم دتعت ىتح اهلزتعيو لوألا حاكنلاب اهيلإ عجريو . هيلع

 اهدارأو اهقراف وأ لوألا اهقلط ناف اهب هلوخدب رخآلا ىلع اهقادص اهلو

 توبث ىلع اهايإ هيطول هيلع اهداسف يف فلتخي هنا يعمف . رخآلا

 رثكأو هيلع دسفت ال لاق نم لاقو . هيلع دسفت لاق نم لاقف حاكنلا

 دارأ نإ لئاق هل لاق . دسافلا يطولل دبأ هيلع دسفت ال اهنا يدنع لوقلا

 الف كلذ هل له . دوقفملا لثم اهنم نيقادصلا لقأ ذخأيو اهكرت لوألا

 طلغ ببسب عقو يطو لك نا يعم لاقو . اذه ريغ دوقفملاو كلذ يل نيبي

 ىلع جيوزتلا عقوو زئاج هنأ لعافلا نظ قالط وأ ةدعلا يف ةلاهج وأ

 نيجوزلا ىلع ةأرملا داسف يف فلتخي هنا يعمف . اذه لثم نم دساف ىنعم

 جوزت هنا لثم زوجي ال جيوزتلا ىلع يطاولا نكي مل ام رخآلا وأ لوألا
 اوملع مث هل زئاج كلذ نا نظو دحاو دهاش وا نييمذ وا نييبص مادق ةارما

 يف ملعأ الو رخآلا جوزلا ىلع اذهب دسفت اهنا يعمف . كلذ يف هجولا

 . انباحصأ لوق نم افالتخا كلذ

 اهجوز اهيلإ ىعني ةأرملا يف هللا همحر هللادبع وبأ لاقو : ةلئسم
 ناك هنا نيلدعب حص نا لاق اجوز تجوزت دقو اهجوز مدقي مث . جوزتتف

۔ .. ٢٦



 رخآلا نم اهقادص اهلو . هنم اهثاريمو لوألا ىلع اهقادص اهلف اهيلا يعن
 نم تاريم الو اهل قادص الف نيلدع ةداهشب اهيلإ يعن هنا حصي مل ناو

 يعن هنا حصي ملف لوألا مدق نا كلذكو . رخآلا ىلع اهل قادص الو لوألا

 يعن هنا حص ناو ٠ رخآلا ىلع الو قادص لوألا ىلع اهل نكي ملو اهيلا

 قرفيو . اهقلطف اهقادص اهاطعأ ءاش ناو اهكسمأ جوزلا ءاش ناف اهيلا

 حصي ىتح اهتقفنو اهتوسك لوألا لام يف اهل ناكو رخآلا نييو اهنيب
 . ةقفن الو ةوسك هلام يف اهل نكي مل اهيلا يعن هنا حصت مل ناو هتوم

 اهيلا يعن ةأرما نع لئسو هللا همحر ديعس يبأ نعو : ةلئسم

 ةايح حصو ريخأل جوزل ا نم تدلوو تجوزتو تدتعاو توملا يعن اهجوز

 لوألا مكح ليق دق هنا يعم لاق . ةدلولا مكح نوكي نمل مدق وأ لوألا

 اهجورخ دعب اهتعجارم جوزلل لحت لهف هل تلق . رخآلل دلولا دارأ هلعل
 نم ىرعتي ال هنا يدنع لاق . اهتدع تضقنا اذإ قالط وأ تومب لوألا نم

 يف لوقت ام لاقو . هل لحت ال نا ينبجعيو . انباحصأ لوق يف فالتخالا

 اهيطوف اهجوز ريغ ىلإ امهنم ةدح :او لك تقرف نيوخأ هل نيتنبا جوز لجر

 تبثي هنا يدنع لاق . دلوب تءاج نا دلولا مكح نوكت نمل اهلزتعاو

 تضقناو هريغ وأ قالطب اهجوز نم تناب ناف تلق . يطاولا نم همكح
 ال هنا يدنع لاق . ىلوألا لثم يه مأ اهجيوزت يطاولل لحي له اهتدع
 فالتخالا نم ىرعتي الو ىلوألا نم دشأ يدنع اذهو . كلذ نم دعبي

 . ي دنع

۔ ١٦٢۔



 اهنا ىع رخآ اهجوزتف هتأرما نع باغ لجر نع لئسو : ةلئسم

 دعب ناك يطولاو جيوزتلا نأ حص مث كلذ ىلع اهب لخدو . بئاغلا ةجوز
 نا ينبجعيف انا اما لاق . كلذب هيلع مرحت له هتافو نم اهتدع ءاضقنا

 اهنا مهبهاذم ضعب ىلع يدنع جرخيو اتباث اهجيوزت نوكي هيلع مرحت ال

 هتجوز يه اذإو هتجوز ريغ اهنا ىلع هتجوز يطو يذلا لثم هيلع مرحت
 . ةدسافلا ةنيبلا ىلع يطولاب هيلع دسفت لاق اضعب نا يعمف 0 لصألا يف
 نا لبق كلذ ىلع تام ناف هل تلق . هيلع اهدسفي مل اضعب نا يعمو

 . كلذ هيلع فاخأ لاق اكلاه نوكت له بوتي

 ترصتخا ام اذه : فيضملا لاق . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 يبأ نع بتكلا ضعب يف اهتدجو ةليوط ةلأسم نم ىنعملا ىلع هيف
 رخآلا نا ملع اذإ هريغب اهجيوزتب اهجوز ىلع مرحت اهنا ةجوزلا نا هللادبع

 لوق لوقلا لاق اهب زجي مل رخآلا نا تركنأ اهناف هل لبق اهب زاج دق
 اهيلع قلغأ اذإ انعم كلذو معن لاق : هريغ نمو . يطولا ىعدا اذإ جوزلا

 اهب زاوجلا مكح نوكي ام لاح يف اهب الخ وأ ارتس اهيلع ىخرأوأ اباب

 يف لوخدلا يف هيلع ةقدصمو اهدرل لوخدلا يف اهيلع اقدصم نوكيو
 اهنا مكحلا يفف اهب لخدي نكي مل هنا اقداصت نا امأو قادصلا لامكتسا

 لوق ةماع يف ةدعلا اهمزلت اهنال ميرحتلا مزليو . كلذ يف ةقدصم ريغ

 اهيلع رخآلا قلغت مل امأو . لوخدلا نم الإ نوكت ال ةدعلاو ملعلا لهأ

 مكحلا رهاظ يف اهيلع سأب الف اهب لخي ملو ارتس اهيلع خري مل وأ اباب
 يف هيلع قدصت الو اهب لخد هنا يه رقت نا الإ كلذ دعب اهجيوزت يف

۔ ٢٦ ٢۔



 لخد هنا هلوقب دسفت ال كلذك . لوخدلا يف اهيلع هل ةجح ال هنال لوخدلا

 هيلع مرحت ال ليق دقو ارتس اهيلع خري مل وأ اباب اهيلع قلغي مل اذإ اهب
 كلذ يف اهنم ةهبش ىوعد الب دحلا اهيلع بجي ةيناز هب نوكت امب الإ

 لك نا لوقلا ضعب يفو . ةينازلا الإ مرحت ال هنال دحلا اهسفن نع اهب ليزي

 نوكي نأ الإ جاوزألا ىلع مرحت الف امارح لصألا يف ناك ولو ةهبش يطو
 . كلذ يف ةهبش لوخد الب دامتعالا ىلع انز

 . هيف ةأرملاب جوزلا الخ اذإ دسافلا حاكنلا نا ليق دقو : ةلئسم

 ضعب يف ليق دقو . قحلا بوجول لوخدلا يف هيلع ةقدصم نوكت الف
 تلح اهب الخ وأ ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب رخآلا اهيلع قلغأ اذإ هنا لوقلا

 اهنم رارقاب اهب لخد هنا ملعي ىتح ليقو اهيلع ةدع ال هنال لوألل اهتخأ

 . هنم ىوعد وا

۔ ٢٦٣



 نوعبرألاو يناثلا بابلا

 هريغ ىلع جوزت نميف

 ةبئاغ وآ ابتاغ ج وزت وآ

 يفل ىلع هجوزف مهرد فل ىلع هجوزي ن ىلع الجر ثعب لجر

 . فلألل نماض وهف لعف ناق هجوزي نا هل سيل لاق مهرد

 هل كلمي ىوزن ىلإ الجر لسرأ يكزإ لهأ نم لجر لاقو : ةلئسم
 هل اهكلمي نأ لبق نم لسرملا تام مث لجرلل ةأرملا كلمف لجرلا جرخف ةأرما
 لجرلا نال كلمب هسيلو كل انه كلم ال لاق هدعب نم لوسرلا اهكلم من
 يذلا تام مث كلملا دقعو هل اهكلم ناف . ةأرملا هل كلمي نا لبق نم تام

 . قادصلا اهلو هثرت يهو هتأرما يه لاق دعب نم ةأرملا هل تكلم

 ءاج املف بئاغ وهو ةأرما هنبا جوز لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 . هيلع وهف هب لبقتو اهقادص ضرف ناك ناف . اهيف يل ةجاح ال لاق هنبا

 ضرأ ىلإ اهضرأ نم تلمح نوكي نأ الإ عيش هيلع سيلف لبقتي مل ناو
 اهجوزتي نا سأب الو اهضرأ ىلإ درت ىتح اهيلع قفني نا هيلعف ىرخأ

 رمأ هنبا ناك ناف ةأرماب هنبا جوز نوكي نأ الإ ديدج رهم ءاش نا بألا
 . هل لحي الف هجوزي نا هابا

 وأ ينلسرأ نالف لاق ناف بئاغ لجر ىلع جوزت نمو : ةلئسم

 ركن | مت رمآل ق ادصلا اولعجو اذه ىلع هوجوز ن اف هل جوزتن ن ينرم

۔ ٤٦٢۔



 الو اهقالط ىلع ربجي هناف هرمأ هنا لدع ةنيب هيلع مقت ملو . كلذ جوزلا

 امنإو هلسرأ هنا لقي مل ناو عيش اضيأ لوسرلا مزلي الو . قادص همزلي

 قادصلا فصن اهل بلاطلا جوزتملا ىلع ناف رخآلا ركنأو هيلع وه جوزت

 جوزتي يذلاو . هرم أ نوكي نأ افوخ اضيأ اهقالط ىلع رخآلا ربجي ليقو
 نالف نب نالف تجوز دق ينا دهشملا نم ةداهشلا نوكي نأ بحن ناسنا ىلع

 ناف نالف نب نالف هل جوزتملاو . اذكو اذك قادص ىلع نالف تنب ةنالفب

 . كلذب دهشأ قادصلاب نمض

 يل ةجاح ال نبالا لاقف بئاغ وهو هنبال بالا جوزت اذإو : ةلئسم

 هيلع ءيش الف هب لبقي مل ناو هيلع وهف قادصلاب لبقي بألا ناك ناف اهيف

 اهيلع قفني نآ هيلعف ىرخأ ضرأ ىلإ اهضرأ نم تلمح ةأرملا نوكي نأ الإ

 هرمأ نبالا نوكي نأ الإ ءاش نا اهجوزي نأ بأللو اهضرأ ىلإ اهدري ىتح

 . هل لحت الف هل اهجوزتب

 وأ اريغص هنبا جوز لجر نعو : رفعج نب عماج نمو : ةلئسم
 ىضم حاكنلا ىضماف بئاغلا مدقو يبصلا غلب اذإ لاقف . ابئاغ وأ اريبك

 اذإ يراوحلا وبأ لاق : هريغ نمو . قادصلا فصن بالا مرغ ركنا ناو هب

 نمضو اريغص هنبا جوز اذإو هنمو . قادصلا فصنت مزع قادصلاب نمض

 هنيد عم بألا لام يف ةأرملا قادصف يبصلا كردي نأ لبق بألا كلهف رهملا

 ٠ هنمس ّ هن ال

 ىلع دقعو جيوزتلاب ملعت مل ةبئاغ ةأرما لجر جوزت ولو : ةلئسم

۔ ٢٦ د



 . همزلي قادصلا ناك . اهقلط مث ملعت ملو اهيلو نم اهل جيوزتلا هسفن

 اذكو اذك ىلع ةأرما كل تجوزت دق لجرل لاق لجر نعو : ةلئسم

 اهيف يلع وبأ لاقو . كلذ زوجي ال لاق . تيضر دق لجرلا لاقف قحلا نم
 ' ملعأ هللاو زئاج كلذ نا

 نمضي هناف بئاغ لجر ىلع لجرلا جوزت اذا ليقو : ةلئسم
 هرمأ ملعي نا لبق ثدح بئاغلاب ثدح ناف قادصلا بئاغلا ىلع جوزتملا

 ميتيلاو يبصلا ىلع جوزتي يذلا كلذكو . قادصلا اهيلع جوزتملا مزل
 دح يف ناك اذإ هسفن ىلع جوزتي يذلا وه ميتيلا نوكي نأ بخن يذلاو

 . هتمرح جوزي نا زوجي نم

 انالف نإ موقلل لاقف هيلع جوزتي الجر لجرلا لسر أ اذإو : ةلئسم

 اوهركت ناو مكل تلبق هتلاسر نعف هوجوز ناف هيلع جوزت ا نا ينلسر

 نيمي لسرملا ىلعو لوسرلا ىلع ءيش الف لسرملا ركنأف هوجوزف ملعأ متنأف
 لوسرلا ناك ناو . قلطي نا لسرملا ربجيو هيلع جوزتي نأ هلسرأ ام هللاب
 هنا رخآلا لاقو . لسرملا ركنأ مث هيلع جوزتو ينلسرأ انالف نا لقي مل
 . هلسرأ ام هللاب نيمي لسرملا ىلعو . قادصلا فصن لسرملا ىلعف . هلسرأ

 نا الا ركنأ مث هلسرأ هلعل هنا لجا نم قلطي نا هيلع جوزت يذلا ربجيو

 . ةنيبلاب ذخؤيف هلسرأ هنا هيلع لدع ةنيب لسرملا عم نوكي

 يل ةجاح ال لاق هنبا ءاج املف ةأرما هنبا جوز لجر نعو : ةلئسم

 سيلف هب لبقي مل ناو هيلع وهف هب لبقيف اهقادص ضرف ناك ناف اهيف

۔ ٢٦٦ ۔



 اهيلع قفني هناف ىرخأ ضرأ ىلا ضرأ نم تلمح نوكي نأ الإ عيش هيلع

 هنبا نوكي نأ الإ ديدج رهمب ءاش نا بألا اهجوزتي نا سأب الو اهدري ىتح
 نعو : هريغ نمو . هيبال لحي الف هجوزي نأ هابأ رمأ هنبا ناك ناف هرمأ

 ةأرما جوزت يبنجأ وأ دلاو اميأ ينع ظفحأ لاق . هللا همحر ناورم يبأ

 جرختو قادصلا فصن بئاغلل جوزتملا ىلع نا هل جوزتملا هرك مث لجرل
 كلت جوزتي نا هلسرأ بئاغلا نا جوزتملا يبنجألاو دلاولا لاق ناو لاق ةأرملا

 ال هنا جيوزتلاب ضري ملو ةلاسرلا ركنا بئاغلا كلذ غلب املف هوجوزف ةأرملا

 هيلعف ىضرأ ال لاق مث هلسرأ هنا هل رقأ ناف قادصلا نم عيش جوزتملا مزلي

 . قادصلا فصت

 رمآلا باغ مث هل جوزتي نأ الجر رمأ لجر نع هتلأسو : ةلئسم
 نوكي فيكو قادصلاو جيوزتلا يف ظفللا نوكي فيك رومأملل هرمأ حصو

 تجوز دق جوزملا لاق ناف هل تلق . ملعأ هللا لاق . رمآلل رومأملا لوبق
 اذه تلبق دق رومأملا لاقف قادصلا نم اذكو اذكب نالقب بئاغلا نالف

 ناف هل تلق . تباث ليق هنا يعم لاق . اتباث اذه نوكي له نالفل جيوزتلا

 . اتباث جيوزتلا اذه نوكي له نالفل تلبق لقي ملو تلبق دق رومأملا لاق
 داراو جيوزتلا اذه تلبق دق لاق اذإ هنا يعم لاق . تلبق دق رومأملا لوقي
 . هرمأ وأ ةلاكو تحص اذإ فراعتلاو ةنانئمطالا مكح يف زئاج هنا كلذ

 تلبق دق لاق نا كلذكو تلق . نالفل لبقي ىتح ينبجعيف مكحلا يف امأو

 اذكه لاق . كلذ دارأ اذإ ةنانئمطالا مكح يف لوألا لثم نوكيأ ءاوس

 لبقي ملو بئاغل جيوزتلاب جوزملا دهشأ اذاف هل تلق . كلذ دارأ اذإ يدنع

۔ ٢٦٧ ۔



 . هضقني وأ همتيف بئاغلا مودق ىلا افوقوم جيوزتلا نوكي له . دحأ هل

 جوزملا عجر نا هيلع هفيقوت يل نيبي الف دحأ هل لبقي مل اذإ هنا يعم لاق

 هللا ىلص يبنلا ينع ليق امل كلذ مامت اودارأ نا الإ ىنبجعي الو كلذ نع

 ‘ ةعبر أ هرصحي مل جيوزت لك هنا هنع ىوري هن | ي دنع اميف ملسو هيلع

 انموق راثآ يف نا بسحاو حافس لاق هنا بسحاف جوزتمو نادهاشب يلو

 راثآ امأو رمأ نع وأ هل ليكو وأ جوزلا هرضحي مل اذإ جيوزتلا نوبلطي

 الو كلذ يف رظناف كلذ ينبجعيو اضيأ هيف كلذ نا ملعأ الف انباحصأ

 ناف هل تلق . هيف هلوق نم باوصلاو لدعلا قفاو امب الإ يلوق نم ذخأت

 بئاغلا مدق ىتح جيوزتلاب تكسمو ةارملا تيضرو جوزلا مامتإ يلولا عجر

 وا يلولا ةعجر لبق تيضر ةارملا ىضر عفني الو ءاوس هلك نوكي له هقمتاو

 ىلعف . باوصلا ىلع جرخي كل تفصو امب يل عقي ناك اذاف كلذ دعب

 عجري مل ناف هل تلق . تباث جيوزت ريغل ريصي الو ة ًأرمل ا عفني ال هبسح

 يذلا لثم اذه نوكيأ جيوزتلا مئاق بئاغلا مدقو ةأرملا تيضر ىتح يلولا

 . يدنع اذكه لاق لوألا يف كل عقو

 الجر رمأ لجر : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 رثكأ وأ كلذ نم لقأ ىلع جوزتف مولعم قادص ىلع ةأرما هل جوزتي نأ

 ةأرما هل جوزتي نأ هرمأ نا كلذكو تلق . ال مأ حاكنلا تبثي هرمأ فلاخو

 لاق . ال مأ كلذ تبثي رمآلا كلذب يضرف اهريغب هل جوزتف ةامسم اهنيعب
 نم جرخ فلاخ اذإ ليكولا نا هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا نع دجوي يذلا

 ملعأ هللاو مت لعف ام لكوملا هل ىضمأ اذإ هنأ ضعب لاقو لاق . ةلاكولا

۔ ٢٦٨



 ملف ةأرما هل جوزتف هل مسي ملو ةأرما هل جوزتي نا هرمأ ناف تلق . كلذي

 ملعا هللاو هل مزالو هيلع تباث كلذ نا تفرع يذلا لاق . ريغو ضري

 كلذب ملعأ هللا لاق . ال مأ هيلع تبثي ةكولمم هل جوزت ناف تلق . كلذب

 . ظفح ريغ نم هيلع تبثي ال هنا هنظأ يذلا

 هنأ اهملعي ملو اهب لخدو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 تيضرف يطولا دعب اهملعا مث مارح هنا ىلع يه هتنكمأو اهجوزي
 ال لاق . ضعب امهضعب دنع كلذ ىلع هلو ماقملا اهل لحي له جيوزتلاب

 اهل همزليف تلق . يدنع اميف انباحصأ لوق ىناعم ىلع كلذ يل نيبي

 نيبي الو اهتادص اهل نا ليق دق هنا يل عقي يذلا لاق نينثأ وأ دحاو قادص

 يعمو . دحاو ىنعمب جيوزتلا ليبس يلع اهيطو امنإ ناكاذإ يذلا ريغ يل

 ليبس ىلع اهسفن نم هتنكمأ اهنأل اهل قادصلا توبث نع فقو اضعب نا
 ةينازلا مكح يف اهنال قادص ماكحألا يف اهسفن دنع اهل دقعني الف انزلا

 نم هتنكماو ينازلا تعواط اذإ ةينازلا نا افالتخا ملعأ الو اهسفن دنع
 فعض انهاه نمف مارح اهل كلذ ىلع رخآلا ناو اهل قادص ال هنا اهسفن

 نا تيارا هل تلق . كلذك ناك نا يدنع قادصلا توبث كلذ رصبا نم دنع

 اهجوزت دق وهو مارح هنا اهعمو ةبلغلا ىلع اهيطوف اهسفن ىلع اهرباك

 ناف تلق غيطولاب دحاو قادص هنا يعم لاق .نانثأ وأ دحاو قادص همزلي

 غرف املف اهملعي مل هنا الإ اهجوزت دق هنا ةنانئمطا عم اهسفن نم هتنكمأ

 الو جيوزتلا متي له تيضر دق تلاقف اهجوزت دق هنا اهربخأ يطولا نم
 هتطوأ امنإو ناك ول نا جيوزتلاب هتيضر تناك اذاف لاق . امهنيب قرفي

۔ ٢٦ ٩۔.



 اهنظ يف عقي ام ىلع ناك نا هب ةيضار اهناو جيوزتلا ةنانئمطا ىلع

 دعب اهلأس نا هل تلق . هتأرما يدنع يهف اهجوزت دق ناكو قحلا تقفاوف

 ينا تملع ول نا كأطا نا لبق جيوزتلاب ةيضار تنك اهل لاقف . يطولا

 ال ناك نا يعم لاق ٠ كلذ ىلع اهقدصي نا هل له معن تلاق . كتجوزت

 . ةنانئمطالا مكح يف هعسي هنا كلذ يف اهمهتي الو اهقادص يف كشي

 ةأرما كيلع تجوزت دق نالف اي لجرل لاق لجر نعو : ةلئسم
 جيوزتلا كلذ تبثي له تيضر دق لجرلا لاق قادصلا نم اذكو اذك ىلع
 اذه تبثي الف تفصو ام ىلعف . ةأرملا جوزتملا فرع جوزملا نكي مل اذإ

 ةنالف كل تجوزت دق لاق اذاف . جوزلل ةأرملا جوزتملا يمسي ىتح حاكنلا

 ةأرملا فرعي ال ناك ولو . ةيمستلا دعب تيضر دق جوزلا لوقيف نالف تنب

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع انغلب هنال ةيمستلا دعب ةعجر هل سيلف اهابأ الو

 . مسي مل ام جيوزت نع ىهن هنا ملسو
 .ابئاغ وأ اريبك وأ اريغص هنبا جوز لجز نع هتلأسو : ةلئسم

 مرغ ركنا ناو . ىضم حاكنلا ىضمأو بئاغلا مدق وأ يبصلا غلب اذإ لاقف

 فصن مرغ قادصلا نمض اذإ : يراوحلا وبآ لاق . قادصلا فصن بألا

 . قادصلا

 هنبأ ملع املف هجوزف هنبأ ىلع ةأرما بطخ لجر نعو : ةلئسم
 نم ناك امنإو . هيلع بضغ نا هابأ رمأ هنبا نكي مل نا لاق . هركو هركنأ
 نأ هرمأ هنبا نا هوبأ ىعدأ اذاو . قادص هيلع سيلف حاكن الف هيبأ ىأر

۔ .. ٢٧



 . قادصلا فصن هنم ذخؤيو قلطي نا نبالا ىلع ناف هيلع بطخي

 غلب اذإ لاقف ابئاغ وأ ريبك وأ اريغص هنبا جوز لجر نعو : ةلئسم

 دلولا ىلع قادصلا ناكو . ىضم حاكنلا ضماف بئاغلا مدق وأ يبصلا

 . قادصلا فصت بألا مرغ ركنأ ناو هتأرما ةأرملاو

 رهملا نمضو ريبك و اريغص هنبا جوز لجر نع هتل 7 : ةلئسم

 ةأرملا قادص ليق دقف يبصلا كردي نا لبق بألا تامف . لجاعلاو لجآلا

 . هنيد يف بسحيو هنمض هنال بألا لام يف

 بألا دقفف نابئاغ امهو الجر هتنبا جوز لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 رهملاب فيك لجرلا كلذ نم اهجوز دق اهابأ نا ملعت نأ لبق جوزلا تامو
 هنم اهجوز اهابأ نأ تملع ول ىلاعت هللاب ةأرملا فلحت لاق تاريملاو

 . ثاريملاو قادصلا اهلف تفلح اذاف ى تيضرل

 جوزتي نا هيلا لسرأ وأ لجر ىلإ بتك لجر نع لئس : ةلئسم
 وأ هيلا بوتكملا هشي فيك لوسرلا وأ هيلا باتكلا لصوف نالف ةنبا ةنالف
 نب نالف تجوز دق ينا اودهشا ة أرملا جيوزت يلو دهشي لاق . هيلا لوسرلا

 وأ هيلإ بوتكملا لوقي مث اذكو اذك قادص ىلع نالف تنب ةنالفب نالف
 هيلا ربخلا لصو اذاف . هيلع قادصلاو هل تلبق دق ينا اودهشأ هيلا لسرملا

 الف هرك ناو . هيلع قادصلاو هل حاكنلا تبث قادصلا لبقو . جيوزتلا متأف

 يدهاش دهشأ ناك نا تيأرأ تلق . هيلع تبثي جيوزت الو هيلع قادص
 لصي نا لبق لكوملا تام مث هل جوزتي نا ةلاكولاب هيلا بتك يذلل لدع

۔ . ٢٧١



 ليكولا نمضو هل كلم نا تيأرأ تلق . هيلع قادصلا لاق . ربخلا هيلا

 قادصلاب نمضي ملو حاكنلا لكوملا هرك هيلإ ربخلا لصو املف قادصلاب

 . قالطلا ىلع لكوملا ربجيو قادصلا فصن لكوملا ىلع

 ناف لسرملا تام مث هيلع جوزتي الجر لجر لسر أ اذإو : ةلئسم

 اهل ناك ةدقعلا دعب تام ناو كلذ همزلي مل جيوزتلا دقع عقي نا لبق تام

 رمأ لسرملا ناك ناو . كلذب هرمأ هنأ حص اذإ هلام نم اهثاريمو اهقادص

 نماض وهف كلذ ىع دازف قادصلا نم هل هدح ءيش هل جوزتي نا لوسرلا

 . ةدايزلا كلتل

 لجر ىلع ةأرما لجر جوزت ناو . نسحلا يبأ عماج نمو : ةلئسم

 لجرو رفعج نبا عماج يفو . مهل كلذف حاكنلا خسفاو دارأ مث هنذا ريغب

 ىلع اوقفتي نا مهلو هل ادب مث هلسري نأ ريغ نم ةأرما لجر ىلع كلم
 . مهل كلذف كلذ ملع هيلع كلم يذلا ىلإ لصي نا لبق نم حاكنلا خسف

 كلملاب ملعي نأ لبق نم قلاط يهف هل ةارما لك هيلع كلم يذلا لاق ناو

 ناو . كلملا دعب كل لاقو . هيلع جوزتيل هلسرأ نوكي نأ الإ قلطت ال اهناف
 نا نيميلا هيلعو . اهثري هناف اهب يضرف هغلبف هغلبي نا لبق ةأرملا تت

 وبأ لاق . هثرت ال اهناف هغلبي نا لبق وه تام ناو . يضرل كلملا هغلب ول
 جيوزتلاب ةأرملا تيضرف هيلع جوزتي نا هلسري مل ناك نا . هللا همحر ديعس
 الو هيلع اهل قادص الف . اهاضر ملعي نا لبق هيلع جوزتملا تام مث
 حاكنل ا وه هغلبف جيوزتل اب تيضر دقو يه تتام ن او هنم اهل ثاريم

 ةيح يهو حاكنلا هغلب ول نا ىلاعت هللاب نيمي هيلعو اهنم ثاريملا هلف همتأف

۔ .. ٢٧٢



 اذاف تام امهدحأ يأف هيلع جوزتيل هلسرأ ناك ناو . ةجوز اهب يضرل

 . ثاريملا هنم رخآلل ناك جيوزتلاب ةأرملا تيضر

 هجوز دق اهيلو نا اهربخأف ةأرما يتا لجر نع هتلأسو : ةلئسم
 لاقو . ةنيب نكي مل ناو كلذ ةنيبلا تماق نا سأب ال لاق . هتقدصف

 ةنيب نكي ملو سانلا هعمس دق ارهاظ ائيش ناك ناف تنيب تتام لجرلا

 دحأ هيلع علطي مل رمأو باذك لجر ناك ناو . هيلع دح الو امهنيب قرف

 . ملعأ هللاو دحلا اهمزل

 دد د ٭×٭

۔ .٢٧٣



 .. ققحملا لاق

 باتك نم نوعبرألاو عباسلا ءزجلا وهو حاكنلا نم لوألا ءزجلا مت

 نم ١٤٠٥ رفص رهش نم يناثلا تبسلا موي يف مت (عوشلا نايج»
 ريوتكأ رهش نم نورشعلاو عباسلا قفاوملا . ةكرابملا ةيوبنلا ةرجهلا

 نب ملاس نب بيلك نب ديعس طخب ىلوألا نيتخسن نم اضورعم . م ٩٥٤

 نب فسوي نب بوقعي طخب ةيناثلاو . ه١٧١١ ماع اهنم غرف بيلك
 .. ه ١٢٥٧ ماع اهنم غرف . يرحبلا بوقعي نب هللادبع

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس : هبتكو

۔ ٢٧٤







 نوعبرألاو نماثلا ءزجلا
 باتك نم

 عرتلا نايب
 عرفلاو لصألل حماجلا

 فيل ات

ي دنكلا ميه ارب ١ نب دمحم / خيشل ا ليلجلا ةمالعلا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نوعيرأزاو نماتلا ءزجلا تسرهف

 عرشلا نايب باتك نم
 هحفص

 ريغو ؤفك ريغب تجوز اذإ ةأرملا يفو ءافكألا يف : لوألا بابللا ٤

 . جيوزتلا ء ايلوأ

 وأ يراصنأ هنا لاقف موق ىلإ ىتأ نم جيوزت يف : يناثلا بابلا ٢
 هنأ لاق وأ . مهريغ نم وهو يرضم وأ يشرق

 . هوجوزف وه سيلو فيرش لجر

 ٤ جيوزتلا يف ةلاكولا يف : ثلاثلا بابلا .

 وأ مهرمأب وأ نايبصلا ةلاكوب جيوزتلا يف : عبارلا بابلا ٩

 دقع دنع ائيش هسفنل طرتشا اذإ يلولا ىف : سماخلا بابللا ٣

 . جيوزتلا

 . ءايلوألا يف يلو نود يلو جيوزت يف : سداسلا بابلا ه

 .٣٤ ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزت يف : عباسلا بانلا .

 ٩٦ هل يلو ال نم مكاحلا جيوزت يف : نماثلا بابلا .

 ٩ جيوزتلل يصولا يف : عساتلا بابلا .

۔ . ٢٧٩



٣٦٢ 
٣٧ 

٣٨٧ 

٣٩١ 
٣٩٢ 
٣٩٤ 

٣٩٧ 
٣٦٩٨ 

٤٤٤ 

٥٣ 

٤٦٠ 

٤٦٢ 

 . يبنجألا جيوزت يف : رشاعلا بابلا

 يفو اهسفن جيوزت يف ةأرملا ةلاكو يف : رشع يداحلا بابلا
 يفو ةلاكولا ةأرملا ىوعدو ةلاكولل لجرلا ىوعد

 . ةلاكولا

 دعبو اهكلم يف ةَّمألا جيوزتب ىلوأ نميف : رشع يناثلا بابلا
 . اهتيرح

 . نيطالسلا جيوزت يف : رشع ثلاثلا بابلا

 . سرخألاو نونجملا جيوزت يف : رشع عبارلا بابلا

 . ناركسلا جيوزت يف : رشع سماخلا بابلا

 . ىمعألا جيوزت : رشع سداسلا بابلا

 . ضيرملا جيوزت يف : رشع عباسلا بابلا

 . نايبصلا جيوزت يف : رشع نماثلا بابلا

 . هماكحأ نم كلذ ريغو فلقألا جيوزت يف : رشع عساتلا بابلا

 . هعيبو مجعألا جيوزت يف : نورشعلا بابلا

 . نيدترملا جيوزت يف : نورشعلاو يداحلا بابلا

 وأ نيكرشملا نم ايابسلا حاكن يف : نورشعلاو يناثلا بابلا
 . نيملسملا

۔ .٢٨



٦٣ 
٦٤ 
٨٣ 

٤٩٧ 

٣. ٥ 

٧. ٥ 

٥٠٨ 

٥١٢ 

٥٤ 

٥١٦ 

٥٢٨ 

٥٣٣ 

 . ايابسلا عىطو يف : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 . ءامإلاو رئارحلاو تاكرشملا حاكن يف : نورشعلاو عبارلا بابلا

 . بويعلا نم جيوزتلا هب دري ام : نورشعلاو سماخلا بابلا

 . نينعلا يف : نورشعلاو سداسلا بابلا

 هنأ حص مث جوزت اذإ لجرلا يف : نورشعلاو عباسلا بابلا

 . كولمم

 هل تدلو نا طرش ىلع جيوزتلا يف : نورشعلاو نماثلا بابلا

 امو طورشلا نم كلذ ريغو عماجي ال هنا وأ هنم
 . كلذ هبشا

 . اهجوزت ىتح ةأرمال ىقر نميف : نورشعلاو عساتلا بابلا

 . ةسماخب جيوزتلا يف : نونالثلا بابلا

 . راغشلا حاكت يف : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 . ةعتملا يف : نوثالثلاو يناثلا بابلا

 . ةعتملا جيوزت يف : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 . هيخأ ةنبأ وأ همأ وأ هتخأ جوزت نميف : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 وأ مارح ىلع عقو اذإ جيوزتلا يف : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 . هريغ لامب ناك اذإ كلذكو مارح هيف ناك

۔ . ٢٨١



٥٣٤ 

٥٣٨ 

٥٤٢ 

٥٥٤ 

٥٥٨ 

 . قلطملل ةلح جيوزتلا : نونالنل او سداسل بابل |

 . جاوزأب تجوز اذإ ةأرملا يف : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 . اهجوز ىلع ةجوزلا هب مرحت ام : نوثالثلاو نماثلا بابلا

 وأ انزلاب هتجوز عم رقأ اذإ لجرلا يف : نونالثلاو عساتلا بابلا

 . انزلاب اهامر وأ كلذ هبشأ ام وأ هعم رقأ

 . اهجوزتيل ةأرما قالط بلط يف : نومبرألا بابلا

۔ .٢٨٢



 نوعبرألاو نماثلا ءزجلا

 عرشلا نايب باتك نم
 عرفلاو لصألل حماجلا

 خيشلا ليلجلا ملاعلا فيلأت

 يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم
 هاضرأو هنع هللا ىضر

% 

 ءزجلا حيحصتو ةعجارم نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىهتنا دقل .. ققحملا لاق

 ءافكألا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو (عرشلا نايب) باتك نم نيعبرألاو نمانلا

 كلذ ريغ هنا نيبتو يبرع هنا لاقف موق ىلإ ىتأ نم جيوزت يفو حاكنلا يف

 يلو جيوزت يفو اطرش هسفنل طرش اذإ يلولا يفو جيوزتلا يف ةلاكولا يفو

 يفو جيوزتلا يف ةلاكولا يفو ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزت يفو يلو نود

 جيوزتل ا هب دري امو هعيبو مجعأل او فلقألاو ىمعال او ناركسلاو نونجملا جيوزت

 ىقر نميفو كولمم هنا نيبت مث جوزت اذإ لجرلا يفو نينعلا يقو بويعلا نم

 قلطملل ةلحت جيوزتلا يفو ةعتملا حاكنو راغشلا حاكن يفو اهجوزت مث ةأرمال

 . اهجوزتيل ةأرما قالط بلط نميفو انزلاب هتأرما عم رقأ اذإ لجرلا يفو
 .. قيفوتلا يلو هللاو

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس : هبتك

 ه٤١ . ٥ مارحلا ةدعقلا يذ

۔ . ٢٨٢٣



 ةأرملا يفو ۔افكآالا ىف : لوألا بابلا

 جيوزتلا ۔ايل وأ ريغو ؤفك ريغب تج وز اذإ

 دري نم الإ معن : لاق . ضعبلا اهضعبل ءافكأ اهلك برعلا : تلق
 . جاسنلا : لاق ؟ مه امو : تلق . لامعألا نم رثألا هيف ءاج امب هحاكن

 ءافكا اعيمج يلاوملاو : تلق . طيقللاو . ىلوملاو . ماجحلاو . لاقبلاو

 . معن : لاق ى ضعبل

 هركو ىلوم جوزتت نأ تدارأ ةأرما يف نايفس وبأ لاق : ةلئسم

 سأب الف اهاضرب نيملسملا نم لجر اهجوز نإ نايقس وبأ لاق . كلذ اهلهأ

 . ناطلسلا رمأب الإ جوزتت ال نأ يلإ بحأو

 ئيلو اهابأ نأ تمعزو كولممب ةيبرع ةأرما تجوزت اذإو : ةلئسم

 ام ىلع اهل ناك ناف . اهحاكن اهوخأ ركنأو اهجيوزت هتوم لبق الجر

 اهجيوزت ملع دق دلاولا ناك نا تيضر اذإ اهحاكن ىلع اكرت ةنيب تيعدا

 . اهحاكن ضقنيو اهعزني نأ اهيخألف الإو كلذ زاجأو كولمم

 ولو اهتليصق نم لجر ركنأف ةييرع كلم ىلوم يف لاقو : ةلئسم
 ام كلذ هلف اهتليصف ىقلي هنأ الإ اهتليصف ريغ ةليصف نم ناك ولو دعب
 نأ الإ امهنيب قرفي مل اهب لخد نإو . امهنيب قرفيو جوزلا لخدي مل

۔ ٢٨٤



 . اهيلو دعب اهب سانلا ىلوأ كلذ بلطي

 نم ةرح جوزتي نأ نيملسملا نم دبعلل زوجي لهف هل تلق : ةلئسم

 دبعب اهجوزي ال نا اهيلو عنتما ناف هل تلق . معن لاق . باتكلا لها

 نم ءايلوألا ةلزنمب اهيلو نوكيو اهيلع كلذ اهيلول له . هب ةيضار يهو

 اذا ملسملا حاكن دري هنا انفرع امناف لاق . هنع فنأ اذإ فنألا نم نيملسملا
 اذا حاكنلا اهب دري يتلا لاصخلا دحا نم ءيش هيف وأ ىلوم وا ادبع ناك

 اهيلول سيلف برعلا ريغ نم تناك اذإ امأو . برعلا نم ةأرملا تناك

 : تلق . هب تيضر اذإ اهل لحي وأ هل لحت نمل اهجيوزت يف فنأ اندنع

 ريغ مأ : خ» وأ برعلا نم مه ىراصنلاو دوهيلا نم نيباتكلا لهأف
 نا لاقو . مجعلا نم اندنع مهو برعلا ريغ نم اندنع مهف لاق . «& برعلا

 وأ ةلمجلاب ناميإلا الإ مهنم لبقي ملو نايدألا نم نيد ىلع اورقي مل برعلا

 دنسلاو سرفلا نم مجعلا نم برعلا ريغ نم ناك نم لكو هل تلق .فيسلا
 مهداعتساو مهؤارشو مهابس زوجيو برعلا نم مهريغو طبقلاو مورلاو دنهلاو

 . مهابس زوجي ةلزنمب اولزن اذإ معن لاق . اديبع مهل اونوكيو برعلل

 تفصو ام ىلعف هللا همحر نسحل | نب دمحم نع دجويو : ةلئسم

 مرحلل اؤفك وه سيل . معنلل رفاكلا نا راربألا عم رايتخالا مكح يف امأف

 هب ءاج امو رثألا يف ءاج دقف حاكنلا زاوج امأو . ممذلاب هردغل انيمأ الو

 . ضعبلا اهضعبل ءافكأ برعلا نا
  

 ةخسن = خ

۔ . ٢٨٥



 ةأرملا جيوزت زوجي ال لاقو . رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 نوكت نا الإ دبعلا الو لاقبلا الو ماجحلا الو جاسنلا الو ىلوملاب ةيبرعلا

 وا هدي كلذ لمعي يذلا وه ناك اذإ اهب جوزلا زاج ولو دودرم كلذو هلثم

 الف اهب زاجو وه لمعي الو هدلاو هلمعي ناك اذا اماو . لبق نم هلمعي ناك

 دبعلاو رفاكلا جيوزت الإ كلذ ضقني ال لاق نم لاقو . حاكنلا ضقني

 دري نمو هسنج نم يه نكت مل اذإ دودرم دبعلا جوزت ءاهقفلا ضعب لاقو

 . ةريشعلا دحأ كلذ بلط اذر همامت ةأرملا تبلط ولو هدري وهف ءالؤه حاكن

 اذإ زئاج لالح ىلوملاو جاسنلاو لاقبلاو ماجحلا جيوزت : يراوحلا وبأ لاق
 نم تناك اذإ كلذ هل ناك امهنيب قرفي نا هريغ يلو بلط ناف يلولا جوز

 يلئومسلا رظنلا نب دمحأ خيشلا لاقو . اهقالط ىلع جوزلا ربجو برعلا
 : هللا همحر

 حرجف بيغ درلا يف مجحم ىخأ الو كئاح الو لاقبل سيلو

 حمز نوللا دوسأ دبعو ىلومف مهدعبو ىلوأ قيرفتلاف زاج ولو

 يذلا فينعلاو ميئللا لجرلا ليقو . فيعضلا لجرلا هنا ليق حمزلا

 ىلوملاف . ةريثك هوجو هيف ىلوملاو . ريصقلا لجرلا ليقو ٠ قفر هب سيل

 وهو . ديسلا وهو . معلا نبا وهو . معلا وهو ء ايلوألا يلاوملاو يلولا وه

 . ديقعل او . تبح اصل او ميقل او ‘ رهصل او . ر 8 او . قتعم | وهو .4 دبعل

 : ىلاعت لاق امك . ءعىيشلاب ىلوألاو . ةلالكلاو . ةبصعلاو . فيلحلاو

 . مكب ىلوأ يه : ىأ (مكالوم يه رانلا مكاوأم)

۔ . ٢٨٦



 : هللا همحر رظنلا نب دمحأ لاق

 حبيوهالو درالف زاجو هنود كلذ اجلاع هاوبأ ناق

 حتقوأ نيدلا رفاك نيعل دري امنإو دري ال ضعب لاق دقو

 هللا همحر بوبحم نب دمحم لاق . ءايضلا باتك نمو : ةلئسم
 هذه نم فنص لك جوزتي نأ بحأ لاق . يسرافلاو جاسنلاو ماجحلا يف

 ريغ . ملعأ هللاف رخآلا ىلإ امهدحأ جوزت ناف . هنم وه نم ىلإ فانصألا

 امهرأ مل يسرافلا وأ ىلوملا هيلا جوت اذاف برعلا نم نوكي دق جاسنلا نا

 حاكن لاقو . اؤفك هرأ مل برعلا نم وه سيل يذلا جاسنلاو . نيؤفك هل
 . جاسنلا حاكن دري الو يضاقلا هدري ال ىلوملا

 جوزت هابأ نأ الإ برعلا نم هنا فورعملا يبرعلا لجرلاو : ةلئسم

 ءاسنلا نيبو مهنيب رفي ال نيذلا برعلا نم وهف . قتع مث هتدلوف ةكولمم

 الف ايسراف جوزت نم : رفعج نبا لاق . برعلا يف هحاكنو هبسن تبثيؤ

 دلو نم اهنكس نم لوأ نأل سراف تيمس امتإ ليقو . هدلب سراف امنإ سأب

 تيقبف هب سراف تيمسف . حون نب ماس نب ذوال نب راف مالسلا هيلع حون

 . مويلا ىلإ هب مهروهمج ىدل

 هنع اولأس مث هوجوزف يبرع هنا معزف ةأرما بطخ لجر : ةلئسم

 انغلبو . رباج نع كلذ انغلب مهرغ ناو زئاج هحاكن لاق . ىلوم وه اذاف

 هللادبع نب ناسغ مامإلا لاق هبو . شيرق يف لالب جوزتو جوزت ناملس نع .

۔ .٢٨٧



 . اهنيبو هنيب قرقيو كلذ زوجي ال نيملسملا نم ءاهقفلا نم مهريغ لاقو

 اهلف هيلإ رظن وأ اهجرف سم ناو . لماك اهقادص اهلف لخد دق ناك ناف
 قادص الو اهنيبو هنيب قرف اهب لخدي مل ناك ناو . لماك اضيأ قادصلا
 . امهنيب قرفي نأ ىرأ ال ةيواعم وبأ لاق . هيلع اهل

 ناك امو لاقبلاو ىلوملاو دبعلا جيوزت زجي مل نمل ةجحلا : ةلئسم

 برعلا لازت ال : هللا همحر باطخلا نب رمع لوق هجيوزت تبشي ال امم
 باحصأ رمأ هنأو . ءافكألاب الإ نجوزي ال هانعم .اهؤاسن تعنم ام ايرع

 مهدنع نك يتاللا تايدوهيلا قلطي نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .رافكلا يف ىلاعت لاق امك رانلا ىلإ نوعدي مهنأو مهرادقأ طاطحنا لاحل

 دري مل نم لوأتو . زوجي ال ام ىلإ ةلوليملا هتبحص يف نوكي امير هنال
 مهضعبل ءافكأ مالسإلا لهأ) : مالسلا هيلع يبنلا لوق رفاكلا ريغ جيوزت

 هولعفت الا هوجوزف هتنامأو هنيد نوضرت نم مكاتأ اذإ) : لاقو . (ضعب

 . (ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت

 ىلع ءىش الف يودبب رضحلا لهأ نم ةأرما تجوت اذإو : ةلئسم

 زئاجف هوبأ فرعي مل نمو . نيملسملا نم اؤفك ناك اذإ دوهشلاو يلولا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا ناسغ نبا نع . املسم ناك اذإ هجيوزت

 ةأرما اممأ) : لوقي ناكو . (نهركي ام ىلع ءاسنلا اولمحت ال) : لاق

 الجر نا ليقو . (اهاوهب اهوبأ قحليلف هريغ اهوبأ ىوهو الجر تيوه
 اهنأ هيلإ تكشف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تتأف الجر هتنبا حكنأ

۔ ٢٨٨



 تجوزتف . نهركي ال : لاقو اهجوز نم اهعزتناف ةهراك يهو تحكنأ

 لوسر تتأف ةهراك يهو اهوبأ اهحكنأ ةأرما نا : ليقو . رخآ كلذ دعب

 نا كيبأل تلق له . هللا كدشنأ) : اهل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 (حاكنلا بجو دق لاق . معن : تلاق . هينحكناف احلاص الجر يل تدجو

 وأ اهربد يف اهأطي هلعل ؤفكب رفاكلا سيل : رذنملا نب ريشب خيشلا لاق

 . اهضيح يف

 باشلا حكني الو . خيشلا ةباشلا حكني ال نأ رمع دارأو : ةلئسم

 نا ةبطخلا هذه ببس ناكو . هلكشو هنرق دحاو لك حكني نأو . زوجعلا

 . هنس يف آلإ احاكن زيجي ال رمع ناكو . هتلتقف اخيش تجوزت ةباش

 اولعجت ال) : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع : ةلئسم

 (اهملظي مل اهضغبأ ناو اهمركأ اهبحأ نإ هناف نيد يذ دنع الإ مكمئارك

 نيد اذ حكنا : تلاق اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةشئاع نعو

 . (محرلا عطقت قفانملا جيوزت) : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو . عروو

 دقف اهيفس هتمرح جوز نم) : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ثيدح يفو

 لوقن الف رجافب هتمرح جوز نم) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . ( اهقع

 هنا ملعي وهو قسافب هتمرك جوز نم) : ثيدحلا يفو (اهقع لب اهرب هنا

 نمأي ال هنأ هريسفتو . اهنم هدلو ةبارق يأ (اهمحر عطق دقف قساف
 ريغل اهنم هدلو نوكيو . حافس ىلع اهعم ريصت وأ اهقلطي نأ قسافلا

 . محرلا عطق كلذق هدشر

۔ ٢٨٩



 ارفلا انحكنأ دق) برعلا لاثمأ نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 ارقلاو ةبقاعلا نوكت فيك ملعنسف هيف ريخ ال نم انجوز دق يأ .(ىرنسف
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ٠ يشحولا رامحلا ةروصقم

 جاسن هنا ملعي ملو هديب لمعي يذلا جاسنلا جوزت اذإو : ةلئسم

 جسنت ناو . لخدي مل وأ اهب لخد امهنيب قرفي ردتقملادبع لاق . اهب لخو
 اهب لخدي مل ناو . امهنيب قرفي مل اهب لخد ناك ناف وه جسني ملو هوبأ
 . امهنيب قرف

 . ءافكألا نم الإ ءاسنلا نعنمأل : هللا همحر رمع لاقو : ةلئسم

 يأ يلابأ ال ينأ ريغ ةيلهاجلا رمأ نم ءيش يف يقب ام : لاق هنا هنعو
 تلصو ارما نا يور : دمحم وبأ لاق . تحكنأ مهيأو تحكن نيملسملا

 هريغ نم يل عوطأ يمالغ نا : هللا لوسر ةفيلخ اي تلاقف ركب يبأ ىلا
 هل تلاقف رمع ىلإ تلصوف رمع ىلإ يبهذا اهل لاق . هب جوزتأو هقتعأف

 : لاقو طوسلاب اهقحلقف هب جوزتأو هقتعأف هريغ نم يل عوطأ يمالغ نا

 ام ايرع برعلا لازت ال : ربخ يفو . اهمرحب تفنا ام ايرع برعلا لازتال

 زجي مل نم ةجح هذهف . ءافكأب الإ نجوزي ال هانعم . اهعاسن تعنم
 يبنلا نا يورو . هجيوزت تبثي ال ناك نم لاقبلاو ىلوملاو دبعلا جيورت

 اهبسحلو اهلامل لاصخ عبرأل ةأرملا حكنت) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص

 ربخلا اذه يقف . (كدي تبرت نيدلا تاذب ترفظ ناف . اهلامجلو اهنيدلو

 مالسلا هيلع هلوقو . جيوزتلا باب يف ءافكأ مالسإلا لهأ نا ىلع ةلالد

۔ .. ٢٩



 نإ) : ىاعت هللا لوقو . كلذ ىلع لدي . مهؤامد ًافاكتت نوملسملا

 نأ ىري ةيواعم وبأ ناكو . انلق ام ىلع لدي (مكاقتأ هللا دنع مكمركأ

 يف فلاخي انباحصأ نم رثكألاو . جيوزتلا باي يف ءافكا مالسإلا لهأ

 انباحصأ رثكأو . ملعأ هللاو . رظنأ اذه يف ةيواعم يبأ لوقو . كلذ

 ناك ناو . لاقبلاو جاسنلاو ىلوملاو ماجحلا الإ برعلا يف ءافكألا لعج
 تيضر اذإ زئاج ءالؤه جيوزت انباحصا ضعب لاقو . برعلا نم ءالؤه

 . رافكلا جيوزت الا دري الو املسم لجرلا ناكو ةأرملا

 الو هسنج نم ةأرملا نكت مل اذإ دودرم هجيوزت دبعلاو : ةلئسم

 دحأ كلذ بلط اذإ همامتا ةأرملا تبلط ولو ءالؤه حاكن الإ دري الو ةكولمم

 . ةريشعلا نم

 دلب يف اهيلوو . مكاحلا ىلإ جيوزتلا ةأرملا تبلط اذإو : ةلئسم

 ىتح يلولا ىلإ جرخي نا جيوزتلا بلاط ىلعف رخآ دلب يف جيوزتلا بلاطو

 . هجوزي

 اذإ لاق . ةيبرع ةأرما جوزت ىلوم لجر نع هتلزسو : ةلئسم

 ىلوم هنا مهملعي مل ناف تلق . زئاج حاكنلاف جوزو يلولا يضرو تيضر

 رهملا اهلف اهب لخد دق ناك ناو . دساف حاكنلاف لاق . هسفن نم مهرغو

 . عيش اهل سيلف اهب لخد نكي مل نإو

۔ ١٩٢۔.



 م وق ىلإ ىتآ نم جيوزت يضف : ينانلا بابلا

 نص وهو ي رضص وا يشرق وا يدر اصنأ هنا لامف

 هوجوزف وم هسيلو فيرش لج ر هنا لاق وأ مهريغ

 نالف انأ لاقف موق ىلإ ىحتنا لجر يف ليقو . رفعج نبا عماج نمو
 موقلا هجوزف . لجرلا كلذ وه سيلو فيرش لجرل يراصنألا نالف نبا

 قرفيو هنم جرخت اهناف . ةأرملاب زجي ملو شيرق نم وه اذاف مهتمرحب

 لاق نم لاقو .اهب زجي مل اذإ هيلع ءيش ال لاق نم لاقو .امهنيب مكاحل
 لجر ىلا بستني ملو راصنألا نم لجر ينإ لاق ناو . قادصلا فصن هيلع
 هللا ءاش نإ حاكنلا دسفي الف شيرق نم ناكو . راصنألا نم فيرش

 انأ لاقف شيرق نم فيرش لجر ىلإ بستنا نا كلذكو . زئاج حاكنلاو

 ةلئسملا يف انلق ام لثم وهف . راصنألا نم وه اذإو يشرقلا نالف نب نالف

 راصنألا نم وه اذاف كلذ ىلع هوجوزف شيرق نم ينإ لاق اذإو . ىلوألا

 هسفن بسن وأ رضم نم وأ ةعيبر نم هنا ليق اذإ كلذكو . زئاج حاكنلاف

 كلذ سيلف كلذ ىلع هوجوزو برعلا نم اهريغ ةليبق نم وهو ةليبق ىلإ
 نم وأ راصنألا نم ينا لاقف موق ىلإ لجر ءاج اذإو . هحاكن دسفي امم
 هيلع دسفي الف رضم نم وأ ةعيبر نم وه اذإو كلذ ىلع هوجوزف ةبلاهملا
 . هللا ءاش نإ هحاكن

كآگ



 بستناو مهتمرح جيوزت موق ىلإ بلط يبرع لجر نعو : ةلئسم

 لاق وأ . يشرق وه اذإو . يراصنأ وأ يرازن وه اذإو ينمي ينإ مهل لاقو
 هبشأ امو يراصنأ وه اذإو يشرق هنا لاق وأ . يرضم وه اذإو يعيبر هنا

 هنا لاق نا امأو . هحاكن دسفي الو زئاج هجيوزتف كلذ ىلع هوجوزف اذه

 اذإو كلذ ىلع هوجوزف لجرلا كلذ ريغ وهو . افيرش الجر هب ينعي نالف

 مكاحلا قرفيو هنم جرخت اهناف ةأرملاب زجي ملو . لجرلا كلذ ريغ وه
 هيلع لاق نم لاقو . اهب زجي مل اذإ هيلع ءيش ال لاق نم لاقو . امهنيب
 . قادصلا فصن

 اهجوزتيل مهتمرح جيوزت موق ىلإ بلط لجر نعو : ةلئسم

 ام لثم اهريغ ةليبق نم وه اذإو برعلا لئابق ضعب نم هنا مهل بستناو
 ينادح وهو يدمحي وا يدمحي وهو ينادح هنا وا يراصنا هنا لوقي

 نا «بستنا» مهل لاق نا امأو . زئاج حاكنلاف كلذ ىلع موقلا هجوزف
 موقلا هجوزف لجرلا كلذ وه نكي ملو افيرش الجر ينعي نالف نب نالف

 نم لاقو . امهني مكاحلا قرفيو هنم جرخت اهناف ةأرملاب زجي ملو كلذ ىلع
 . اهب زجي مل اذإ هيلع ءيش ال لاق نم لاقو . قادصلا فصن هيلع لاق

آگ



 ثلاثلا بابلا

 جيوزتلا يفو ةلاك ولا يف

 مهرد فلأ قادص ىلع هتمرح جيوزت يف الجر لكو لجر نع هتلأسو

 ملعي الو . اهرمأب قحلا نم هيلع اقفتأ ام ىلع اهجوز نأ ليكولل له
 له تيضرو اهجوز ناف هل تلق . يدنع كلذ هل سيل لاق . كلذب يلولا
 لخد نا لاق . لاح ىلع جيوزتلا عقي ال مأ ريصقتلا هقحليو جيوزتلا عقي

 اهجوزي ال نأ ىلع هيلع طرش نكي مل ام جيوزتلا تبثي نأ ينبجعأ اهب

 مهرد فلأ ىلع اهجوزي نأ ىلع هلكو ناك اذاف هل تلق . اذكو اذكب الإ

 دق هنا يدنع لاق . جيوزتلا عقي له مهرد ةئامسمخ ىلع اهاضرب اهجوزف

 . زئاج اهاضر ىلع جيوزتلا نا لوقلا ضعب يفف . فالتخاب كلذ يف ليق
 مل اذكه لاق اذاف مهرد فلأ الإ اهجوزي ال نأ ىلع هل لاق نوكي نأ الإ

 يفو . لوقلا اذه ىلع ال نأ ىلعو نأ ىلع هلوق نيي اوقرفو .جيوزتلا عقي
 ىلع جتحي هنكلو يلولا رمأ فلاخ دق هنال عقي ال جيوزتلا نا لوقلا ضعب

 مل نإو . هنود رمألاب زتبا دق نكي مل لعف ناف تبلط ام اهجوزي نا يلولا

 نم وأ تبلط ام ىلع اهوجوزي نأ هدعب ءايلوألل زاجو هتجح تعطق لعفي

 . قحلا هبجوي ام ىلع ءايلوألا ماقم موقي

 ليكولل زوجي لهف تلق : اضيأ ديعس يبأ نجع : إ ةيافكلا باتك نمو

 بلطي نأ ريغ نم سانلا نم يلي امم ةلبقلا لهأ نم ه نيلجر مادق اهجوزي نأ

۔ ٢٨٩٤



 يف دهتجي نا هل يغبني لاق . قادصلا ىلع مهتداهش لبقت نا وجري اتاقتث

 مادق اهجوزو لعف ناف هل تلق . اهعضاوم غلبأ يف اهلعجي ىتح هتنامأ
 . ال مأ ةنايخلا ىنعم هقحليو امثآ كلذ يف نوكيأ ةلبقلا لهأ نم نيلجر

 نم ملسي ال نا تفخ هتناما عييضت ىلإ كلذب دصق نا هنا يدنع لاق

 ةداهش زوجي نم لوق ىلع هعسي ام ىلإ دصق ناك نإو . قحلا ةفلاخم
 مل ناو هل تلق . هللا ءاش نا كلذ يف هيلع سأب ال نأ وجرأف ةلبقلا لهأ ٠.

 . كلذ يف نامض هقحلي له اهقادصب ةداهشلا قيرط نم ةجح ةارملل مقت

 يف نامض يدنع هقحلي الف كلذ يف اهلام فالتإ ىلا دصقي مل اذإ لاق

 اذاف يلول زجي مل تاقثلا الإ ليكولل زجي مل نا لاقو . هللا ءاش نإ كلذ

 بهذي هتيأرو . سانلا ىلع كلذ قاض كلذ زجي مل اذاف يلولل زجي مل

 اوناك اذإ اوناك نمم زئاج ةلبقلا لهأ مادق جيوزتلا نا لوقي نم لوق

 . سانلا ىلع كلذ ةلوهسل نيدحوم

 : هل تلق ةيافكلا باتك نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 له هسفن جوزي نأ هرمأو ليكولا هلكو يذلا يلولا حاكنلا ىلع دهش ناف
 الو حاكنلا ةدقع ىنعم يف زئاج كلذ نا يدنع اذكه لاق . كلذ زوجي

 هجيوزت يلي نم جيوزت يف الجر لكو ناف هل تلق . افالتخا كلذ يف ملعأ
 هسفن جوزف اهئاسن تاقدص نم لقأ قادص ىلع هسفن جوزي نأ هرمأو

 يلولا جيوزت ةلزنمب كلذ نوكي له قادصلاب ةأرملا ملعت ملو لخدو كلذك
 تيأرأ تلق . كلذك هنا يعم لاق . كلذ يف فالتخالاو قادصلا ىنعم يف

۔ ٢٩٥٠4



 'نأ ليكولل زوجي له اديز اهجوزي هتمرح جيوزت يف الجر لجر لكو نا

 نم جرخي ام ىلع يدنع كلذ هل سيل لاق . هسفن جوزي اديز لكوي

 . هسفن جوزي نأ هل لعجي ملو اديز جوزي نا هل لعج امنإ هنال لوقلا يناعم

 نأ ليكولل له كلذ ريغ لقي ملو اهجيوزت يف اليكو هلعج ناف هل تلق

 امم اذه نأ يدنع لاق . هسفن جوزيف اهاضرب اهجوزتي نأ دارأ نم لكوي
 لوقلا ضعب يف لعلف . هيف لوقلا يناعم نم جرخي ام ىلع هيف فلتخي

 دح دق يلولا ناك ناف هل تلق . كلذ هل زيجي ال ضعبو . كلذ هل هنا

 كلذ نم لقأب ليكولا اهجوزتف مولعم قادص ىلع اهجوزي نا ليكولل

 قحلا كلذ تيضر اذإ يدنع اذكه لاق . جيوزتلا زوجي له ة أرملا تيضرو

 يف لخدي نأ ليكولل زوجي لهف هل تلق . يلولل سيل اهل كلذ يف
 تيضر ناف . ةأرملا اضر ىلع يلولا هرمأ ام لقأ ادصب اهجوزي جيوزتلا
 نم جرخي ام ىلع زئاج كلذ نا يدنع اذكه لاق . هزجي مل الإو كلذب

 يف قح هل سيل انهاه يلولا نال هيف نسحي وأ ليق هنأ وجرأ ام يناعم

 : هل تلق اضيأ ديعس يبأ نع هنمو . ةأرملل كلذ يف قحلا امنإو قادصلا

 بلط مث ةرم هب اهجوزف هنيعب لجرب اهجوزي اهجيوزت يف هلكوأ اذاف
 ٠ ىلوألا ةدقعلا كلت نم هبلق يف لخد ءيشل حاكنلا هل ددجي نا جوزلا

 نم ملع ريغب يلولا نم ةلاكولا كلتب جوزتلا هل ددجي نأ ليكولل له

 ريغ هيف يل لقي ملو كلذ زاجأ هتيأرو دعب ليكو هنا يدنع لاق . يلولا
 . ىضقنا .. تملع اميف اذه

۔ ٢٩٦



 الجر لكو لجر نع لئسو : اضيأ ةيافكلا باتك نمو : ةلئسم

 دلاولا عزتناف ليكولا هيف يذلا ريغ دلب ىلإ دلاولا جرخو هتنبا جيوزت يف

 دلب يف ة أرملاو رخآ الجر ليكولا جوزو لجرب هتنبا جوزو لكوملا نم ةلاكولا

 اذإ ليق دق هنا يعم لاق . ةأرملاب ىلوأ نيجوزلا يأ . اهيبأ عم وأ ليكولا
 هب تيضر نيجوزلا يأف دلاولا نمو هتلاكو يف ليكولا نم جيوزتلا عقو

 تيضر ناف هل تلق . ىلوأ هجيوزتو اهجوز وهف رخآلا لبق اهجوز ةأرملا
 يعم لاق . اهب ىلوأ امهيأ جيوزتلاب تملع ال اعم اعيمج نيجوزلاي ةأرملا
 دسفي دق هنأ يعمو . اهب قح أ وهو ىلوأ امهنم لوألا جيوزت ليق دق هنا

 الطاب ناك كلذب اهاضر نأل . اعم اعيمج امهب اهاضر ناك اذا اهحاكن

 . ىضقنا اهجوز ناكو اتباث هحاكن ناك نمم امهدحأب تيضرقف تعجر ناف

 لجر ىلإ بلط لجر نعو . نيملسملا راثآ ضعب نم : ةلئسم

 ىلا اهنع بتكي نأ هترمأو قادص ىع اقفتاو اهتدلاو ىلإ ةأرما جيوزت

 هجوزو يلولا هقدصو كلذ نودب بتكو اقفتا ام ىلع هجوزي ن أ اهيلو

 ناف كلذ لكب ةأرملا ملعي نأ يغبنيف اهب زجي مل ناك نا لوقأف . كلذ ىلع

 ناك ناو . يلإ بحأ ضقنلاف هتضقن ناو مت ناك كلذ ىلع حاكنلا تقمأ

 ناو كلذ اهل لاقف اهدلاوو جوزلا قفتا امي الإ ةأرملا ضرت ملو اهب زاج دق
 اهيلإ كلذف لعف فيك جوزلا اهل نيبي نأ دعب نم يلولا هب دهشا امب تيضر
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

۔ . ٢٨٩٧



 نأ هل زوجي له هسفن جوزي نأ ليكولل زاج اذاف هل تلق : ةلئسم

 . جيوزتلا ىلع نيدهاشلا دحأ نوكيو هلكو يذلا يلولا مادق هسفن جوزي

 ىلع هتداهش زوجت نمم يلولا ناك اذإ هللا ءاش نا زئاج كلذ نا يدنع لاق

 . جيوزتلا

 ةأرما جوزت يف اليكو لكو لجر يف لوقت ام هل تلق : ةلئسم
 اودهشي نأ مهل زوجي اهيلو هنا ةنيبلا ملعت ملو اهيلو هنا ملعي ليكولاو
 لوق ىلع دقعلا ىلع اودهشي نأ مهل زوجي لاق . ال مأ اهجيوزت ىلع
 رخآ اليكو ليكولا لكوف اهجيوزت يف اليكو لكو اهيلو ناف تلق . ضعب

 ليكو جوز نا لاق . ال مأ اذه تبثي ليكولا ليكو يناثلا ليكولا اهجوزف
 جيوزتلاو اورضح اذإ لوألا ليكولا لعف وهف لوألا ليكولا ةرضحب ليكولا

 ىلع تبثي مل لوألا ليكولا باغ ناو . فالتخا هيفو لوق ىلع تبان
 . لوقلا رثكأ

 وأ هل ةمرح جوزي نا الجر رمأ لجر يف ديعس وبأ لاقو : ةلئسم

 دحي مل ام ةيناث اهجوزي نا هل له ةرم اهجوزف اهجيوزت يف اليكو هلعج

 نا لوقلا ضعب يفف . فالتخالا ىنعم كلذ يف جرخي هنا يدنع لاق . هل

 تومي ىتح هل دحي مل ام رمألاو ةلاكولاب جوز دعب اجوز اهجوزي نا هل

 ضعب يفو . ةدحاو ةرم الإ اهجوزي نا هل سيل لوقلا ضعب يفو . يلولا

 هل سيلو . ةلاكولا يف هل دحي مل ام ةرم دعب ةرم اهجوزي نا هل نا لوقلا

۔ ٢٩٨



 هل تلق . يدنع جرخي ام وحن ىلع ةدحاو ةرم الإ اهجوزي نا رمألا يف

 ةيناث اهقلطي نا هل له . ةدحاو اهقلطف لجر ديب هتجوز قالط لعج اذاف
 الإ لعفي ال هنا تالاكولا يف بهذي يذلا نا يدنع لاق . هل دحي مل اذإ
 دعب ةرم عقي هلعف نا ىلا بهذي يذلاو . ةيناث اهقلطي نا هل سيلف ةرم
 دح نكي مل ام ةثلاثو ةيناث اهيلع هقالط عقي نا هبشأ هل دحي مل ام ةرم

 نوكي نا ينبجعي الو ةرم الإ تبثي ال نا ينبجعيف رمألا امأو . أدح هل

 هتيأر ام ىنعم ىلع اضيأ فالتخالا نم ىرعتي ال هلعلو . فالتخالا هيف

 . هللا ءاش نإ باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخؤي الو بهذي

 يف الجر لكو لجر نع هللا همحر ديعس ابأ تلزسو : ةلئسم

 جوزي ن ا ليكولل زوجي له هنيعب ادحأ اهجوزي هل دحي ملو هتمرح جيوزت

 لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف يدنع جرخي لاق . هريغ لكوي الو هسفن

 لاقو . سأب الف لعف ناف . هوركم كلذ نا لاق نم لاقو . زئاج كلذ نا

 املك هنا يدنع لاقو . كلذ زيجي هتيأر ينأكو كلذ هل سيل لاق نم

 اريقف وهو ءارقفلا ىلع اهقرفي مهارد نم ءايشألا نم رمألا نم هيلا ضوف

 . كلذ وحنو جيوزت يف ةلاكو و أ نزوت وأ لاكت امم يهو ةعلس ىطع أو

 . دحاو ىنعم يدنع اذهف مهاردلا نم ذخأي وأ كلذ نم ىرتشا دارأ اذاف

 مادق هسفن جوزي نا زوجي له هسفن جوزي نا ليكولل زاج اذاف هل تلق

 نا يدنع لاق . جيوزتلا ىلع نيدهاشلا دحأ نوكيو هلكو يذلا يلولا

 تلق . جيوزتلا ىلع هتاهش زوجت نمم يلولا ناك اذا هللا ءاش نا زئاج كلذ

۔ .٢٨٩٩



 ةدقع توبث ىنعم يف يدنع ءاوس هلك لاق . ادلاو يلولا ناك ولو هل

7:25" 

 ةيهاركلا هلخدت مأ كلذ هل له هسفن جوزي نا يلولا رمأو (ةأرملاب ةخسن)

 كلذو . هسفن جوزي نا يدنع هلو لوألا ريغ يدنع اذه لاق . لوألا لثم

 ةأرملا هذه ليكولا جوز اذاف هل تلق . افالتخا كلذ يف ملعأ الو هل زئاج

 دوعي نا ليكولل زوجي له جيوزتلا ةدقع يف جوزلا كش مث . يلولا نذاب
 تلق .يدنع اذكه لاق .ةمدقتملا ةلاكولاب يلولا يأر ريغ ةيناث هجوزي نا

 لاق . الوأ جيوزتلا هيلع عقو ام الإ قادصلا نم جوزلا ىلع دقعني الو هل
 ىلوألا ةدقعلا تناك ناف قالط بوجو ريغ نم جيوزتلا ددج اذا هنا يعم

 هيلع عقو يذلا قادصلاب جوزلا ىلع دقعني امنإ جيوزتلا ناك تبثت مل
 دقعلا اذه رضي مل لوألا جيوزتلاب حاكنلا تبث دق ناك ناو .رخآلا جيوزتلا

 ناو . ناقادصلا قفتأ اذإ يدنع هتجوزب جوزت امنإو ، يدنع ائيش رخآلا

 قادصلا همزلي هنأ يدنعف اتباث لوألا حاكنلا نكي ملو رثكأ رخآلا ناك

 نم همزلي الو هيلع لوألا قادصلا ناك اتباث لوألا حاكنلا ناك ناو رخآلا

 وأ لوخدلا لبق ةأرملا جوزلا قلط ناف تلق . اطايتحا ناك اذإ ءيش اذه

 نا هرمأو يلولا هلكو يتلا ىلوألا ةلاكولاب هجوزي نا ليكولل له هدعب
 يفف . فالتخالا ىنعم هيف ىرجي امم يدنع كلذ نا يدنع لاق . هجوزي

 هل دح يلولا نكي مل ام ةرم دعب ةرم هجوزي نا زئاج كلذ نا لوقلا ضعب

 هل تلق . هجوزي نا زوجي ال كلذ نا لوقلا ضعب يف لعو . ةدحاو ةرم يف

رمأ ليكولل له تام وأ اهقلط مث هريغ تجوزتو اثالث جوزلا اهقلط ناف



 نا يعم لاق . اهب هجوزي نا هرمأ يلولا ناك نم اهجوزي نا ةلاكولا يف
 لاق . فالتخالا يناعم يف اهدحو ةرم يف هل دح نكي مل ام دحاو ىنعملا

 دوعي ال مث ةرم يف هل دحي ملو اذكه اهجيوزت يف هلكو ول يدنع كلذكو

 لاق نم لاقو . ةلاكولا هل يلولا نم ديدجتب الإ ةلاكولا كلتب اهجوزي

 ليكولا مادام جوز دعب اجوزو ةرم دعب ةرم تيضر نمب اهجوزي نا زوجي

 . هنم ةلاكولا عزني ملو ايح

 ليكولا اهجوزتف هتنبا جيوزت يف الجر لكو لجر نعو : ةلئسم

 عم نكت ملو ادحأ لكوي مل هنا ةيراجلا دلاو ركنأ مث اهب زاجو هسفنب
 ةلداع ةنيب ليكولا عم نكي مل اذا تفصو ام ىلعف . لدع ةنيب ليكولا

 اهقالط ىع ربجيو هتجوزو لجرلا اذه نيب قرف ةلاكولا دلاولا ركنأو

 . اهقح اهيطعيو

 وأ الداع ناك اهجيوزت يف ةأرمل ناطلسلا ةلاكو امأو : ةلئسم

 مل ام هب صوصخملا دحاولا جيوزتلا عقوم يدنع كلذ عقي امناف .رئاج

 لزي ملو ةديؤم ةلاكو ناطلسلا هل ىمس اذاف ةديؤم ةلاكو هل ناطلسلا مسي

 تلطب كلذ هل لعج يذلا ناطلسلا لاز اذاف هلاحب يدنع وهف هناطلس

 الإ مقي مل يذلا همكح لوزي هلاوزب نال ةديؤم تناك ولو ةلاكولا يدنع

 . هب

 يهو قاتسرلاب يلو اهل ةأرما نعو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم
 يف يذلا اهيلو ىلا اباتك ىوزن له أ ثعبف جيوزتلا تد ارأف ىوزنب

۔ .٣4١



 دق ينا هباتك باوج هيلا درف اهتلاكوو اهجيوزت يف هعلاطي قاتسرلا

 لهو . كلذب ىفتكي له . ةنالف جيوزت يف (اليكو ةخسن) يليكو كتلعج

 زوجي ال ةلاكولاب جيوزتلا نأ ملعاف . جيوزتلا ىلع اودهشي نا دوهشلل
 ىلا ةيعرلا نم لبقي الو همكح تبثي نمم مكاح نم الإ مكحلا يف باتكلاب

 ىلع امأو . دوهشلل الو جوزلل الو ليكولل كلذ زوجي الو ضعب مهضعب

 ىلإ عجر . بتري مل اذإ أطخا هنا لاقي الف كلذ يف لخد نمف ةنانئمطالا

 . عرشلا نايب باتك

 وأ هتخأ ةمرح جيوزت يف الجر لكو لجر يف ليقو : ةلئسم

 اليكو هماقا دقو اهجيوزت يف هلكو دق هنا لاق اذإ زئاج كلذ نا هيتنبا

 كلذ نا اهجوزي اليكو همامقأ دق وأ اهجوزي نا هل زئاج كلذ نا اهجوزي
 يف يلولا هيلع عجري مل ام دارأ نمب هدارأو تدارأ ام لكب هل زئاج

 دحاو لجر جيوزت يف وأ ةدحاو ةرم جيوزت يف ادح هل دحيوأ ةلاكولا

 . ةيناث ةلاكو نع الإ كلذ هل زوجي ال كلانهف هنيعب

 اهجيوزت يلي ة أرما جوزي ن أ الجر رمأ لجر يف ليقو : ةلئسم

 كلذ نا اوملعي مل مث هجوز دقو لجرلا كلذ نع اوباغ مث لجرب اهجوزف

 لجرب اهجوزي ديري يلولا ءاج نأ ىلإ اهنع تام الو ةأرملا قلط لجرلا
 سيل هنا لاقف . كلذ يف مهرمأ ناك ام اهجوزي يذلا اذه فرعي الو رخآ

 كلذ يف لخدي نأ لجرلل زوجيو نيلجرب ةأرما اوجوزي نأ سانلا لاعف نم

۔ ٢٠٣۔.



 نا سانلا لاعف نم سيل هنال مهرمأ نم كلذ دسفي ام ملعي ىتج جيوزتلا

 . هل زئاج كلذو نيلجرب ةأرما اوجوزي

 ةمرح جوزي نأ الجر رمأ اذإ يلولا نع ديعس وبأ لئس : ةلئسم
 كلذ ليق دق لاق . هنم ةلاكولاك هرما نوكي له اهجيوزت يف ليكو وهو

 بألا ريغو بألا لاق نم لاقو . ءايلوألا نم هريغ نود ةصاخ دلاولا يف
 . ءاوس

 جيوزت يف كتلكو دق لجرل لاق لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلئسم

 جوزي نا ليكولل زوجي له . يه تعاش نمب وأ تئش نمل اهجوز يتنبا
 مل ناف هل تلق . كلذ ليق دق هنا يعم لاق . يلولا رمأ ريغ نم هسفن

 ةظفللا هذه يتنبا جيوزت يف كتلكو دق لاقو تئش نمب اهجوز اهوبأ لقي
 دق هنا يعم لاق . يلولا رمأ ريغ نم هسفن جوزي نا هل زوجي له اهدحو

 لكوي نا ليكولل زوجي لهف هل تلق . جيوزتلاب ةأرملا تيضر اذإ كلذ ليق
 ليقو كل ليق دق هنا يعم لاق . اعيمج نيتلأسملا يف هريغ جوزيل هريغ
 اهجوزت ةنالف جيوزت يف كتلتكو دق يلولا لاق ناف تلق . كلذ هل سيل

 هريغ جوزيل هريغ لكوي وأ يلولا رمأ ريغب هسفن اهجوزي نا هل زوجي له
 لكوي نأ هل سيلو كتفص ىلع اهجوزي هل نا يعم لاق . يلولا رمأ ريغب
 ناف هل تلق . يلولا رمأب الإ هريغ جيوزت يف الو هسفن جيوزت يف هريغ
 لاق . يبنجألا جيوزت ةلزنمب نوكي أ هريغ جوز و أ ليكولا جوزو هريغ لكو

 ةلاكوو وه اهجوزي نا هل دح امناف اهجوزي هل لاق اذإ هنا يعم

۔ ٣.٣



 فلاخم رومأم اذه نال وه جوزي هل دح اذإ تبثت ال يدنع هريغ ةلاكوو

 لاق ، تيضر اذإ هسفن اهجوزي نأ هل زوجيف هل تلق . يدنع هب رمأ ال
 هل دحي ملو اهجوزي نا هل لعج دقو . اهل جيوزت كلذ نال كلذ هل هنا يعم

 هريغ وأ هسفنب اهجوز دقف سانلا نم اهجوز نمف دحأب هل يمس الو اح

 له . ةنالف جوزت كتلكو دق لاق ناف هل تلق . يدنع هب رمأ ام لعفو

 هل تلق . كلذ هل نا يعم لاق . يلولا رمأ ريغب هسفن جوزي نا هل زوجي

 .كلذ يعم سيل لاق .هريغل الو هسفن جيوزتل هريغ لكوي نا هل زوجي الو

 هل زوجي له هظفل اذكه ةنالف جوز نالف اي لجرل يلولا لاق ناف هل تلق
 فورعم ريغ يف ناك اذا هنا يعم لاق . يلولا رمأ ريغ نم هسفن جوزي

 اذإ هنال هريغ جوزي امك هسفن جوزي .نا هل نا ماع رمأ وه امنإ سانلا نم

 اهجيوزت يف هلكو ناف هل تلق . هسفنل يدنع تبث هريغ جوزي نا تبث

 يل نيبي ال لاق . هسفن جوزي نا ليكولل زوجي له هنيعب لجر يف هل دحو

 هريغ الو هسقت نم هريغ ال هل دح نميف الإ هنيعب لجر يف هل دح اذإ كلذ

 نال كلذك هنا يعم لاق . يبنجألا جيوزت ةلزنمب كلذ نوكيأ لعف ناف تلق

 نا هجوزي نا ليكولل لح يذلا ىبا ناف هل تلق . ملع ىلع دعتم اذه

 نا هل لح يذلا هقح ردقب هريغ وأ هسفن جوزي نا ليكولل له اهجوزتي

 نا يبنجألا ةلزنمب نوكيو هل تلق . كلذ يعم هل سيل يعم لاق . هجوزي

 له اهجوزف اهجوزي ادبع لكو ناف هل تلق . يدنع اذكه معن لاق . لعف

 هديس يأرب ناك اذإ هنا يعم لاق . يلولا ةلاكوب دبعلا نم جيوزتلا تبثي

 ال هنا بسحاو لوقلا ضعب يف ليق دق هنا بحأ ام ىلع زوجي كلذ نا

۔ . ٣٠٤



 لوقلا نوكيأ هديس رمأ ريغب ناك ناف هل تلق . لوقلا ضعب يف زوجي
 هنا ليق دق هنا بسحأو . كلذك هنا يعم لاق . ءاوس هيف فالتخالاو

 انماض نوكي هنا يعمو . هديس رمأ ريغب وأ هديس رمأب ناك اذإ فلتخم `

 اهيلو يأرب دبعلا اهجوز اذإ هريغ لاق . دبعلا لمعتسا ام ردقب ديسلل
 دبعلا لمعتسا يذلا ىلع ناكو . اندنع جيوزتلا بث هديس يأر ريغبو
 ظفلب عقو اذإ جيوزتلا لطبت ةلع انل نيبت الو . هلمعتسا ام ةميق كلذب

 اهجوزف هجيوزت زوجي ايبص لكو نا كلذكو هل تلق . ملعأ هللاو تباث
 زيجي ال اضعب نا بسحاو . كلذ ليق دق هنا يعم لاق . كلذ زوجي له

 ناك نا هلمعتسا ام ردق يبصلل انماض ناك كلذ تبث اذإ هنا يعمو . كل

 اهجوزف اّيمذ لكو ناف هل تلق . لودعلا رظن يف لمعو . هيلع انع يف
 ال اذه نا كعمف هل تلق . زوجي ال ليق هنا يعم لاق . جيوزتلا تبث له

 كلذ يدنع جرخي هنا بسحأ لاق . نيملسملا نم ملعلا لهأ هيف فلتخي
 ةيالو اهيف هل سيلو ةملسم تناك اذا وه هتنبا جيوزت كلمي ال وه هنال

 جوزلا لخد دق ناك ناف هل تلق . اهريغ جيوزت كلمي نا يدنع دعبيف

 دق ببس كلانه نال كلذ ينبجعي الف لاق . امهنيب رقيأ يمذلا جيوزتب

 يلي ةأرما وأ ةملسم يهو هتنبا يمذلا جوز ناف هل تلق . يلولا هل هلعج

 نوكي نأ الإ تبثي ال هنا يعم لاق . جيوزتلا تبثي يه ةلمسم اهجوزت
 ال هنا ملعلا لهأ لوقلا ضعب يف هلعلف اهب لخد نا .هنا بسحأف اهب لخد

 انأ امأو . امهنيب قرفي هنأ لوقلا ضعب ىلع يعم جرخيو . امهني قرفي

 'ملسم يلو اهلو ملسم يبنجأ لجر اهجوز ناف هل تلق . كلذ ظفحأ الف

۔ ٣٠٥ ۔



 جرخي هذه نا يعم لاق . هدعب وأ زاوجلا لبق جيوزتلا تبثي له كرشمو
 . بألا ريغ يلو اهلو يبنجأ اهجوزي يتلا يف جرخي امك اهيف لوقلا

 ةقثلا ريغ اهجيوزت يف لكوي نأ ةأرملا يلول سيلو : ةلئسم
 ناو (جيوزتلا : ةخسن) حاكنلا ددجيلف جولا زجي ملو لعف ناف اهجوز

 . امهنيب قرفي مل اهب لخد

 اهجيوزت يلو وه ةأرماب ينزي يذلا يف ديعس وبأ لاقو : ةلئسم
 نم لكوي نا هيلعو . كلذ ىلع دهشي الو اهجوزي نا هعسي ال ليق هنا

 يلو اهل نكي مل اذإ كل يف هنم لبقي الو هملعك اهيف ملعي ال نم اهجوزي

 ال نمم اهجوو اهجيوزت يلو ناف جيوزتلا رمأ يف اهقح لطبي ىوعد هريغ

 . امهعسي اميف ةأرملاو جوزلل اتباث يدنع جيوزتلا ناك هملعك اهيف ملعي

 هلكوف لجر هاتأ نمعو . يلخنلا لضفلا نب ةدجن نعو : ةلئسم

 يف اهنا الو اجوز اهل نأ يردي ال هنا ريغ فراع اهب وهو هتخأ جيوزت يف
 هل سيل ناك ناو اهجوزي نأ هل له جوز نم لماح اهن أ الو جوز نم ةدع

 وأ اجوز اهل نا هل نيبت اذإ كلذ يف همزي ام كلذ وه لعف دقو اهجوزي نا

 زوجي ال هنا انعم امنإو . زئاج كلذ نا تفرع يذلاف . جوز اهل سيل

 اذإ جوز نم ةدع يف يه الو جوز اهل سيل اهنا ملعي ىتح ة أرما جيوزت

 زئاجف هلكو وأ يلولا وه فرعي ناك اذإ امأو . هسفنل اهجيوزت وه دارأ
 ةدقعلا ىلع دهشي نأ زوجيو لكوتي نا زوجي الف يلولا فرعي ال ناك ناو
 . ملعأ هللاو

۔ ٣٠٦



 لكو لجر نع لأسو هللا همحر ديعس يبأ نع رثألا نمو : ةلئسم

 كلذ يف اليكو لكوي نأ ليكولل زوجي له هتنبأ وأ هتخأ جيوزت يف اليكو

 هللا همحر بوبحم نب محم نع انغلب هللا همحر يراوحلا وبأ لاق . ال لاق

 يف اليكو هلعج اذإ هللا همحر ديعس وبأ لاق . ذخأن هبو كلذ زاجأ هنا

 وأ هتمرح جوزي اليكو هلعج اذإو ء هريغ لكوي نأ هل زاج هتمرح جيوزت

 . هريغ لكوي نأ هل نكي مل هتمرح جوزي نأ رمأ

 هرمأ نا امأو نظأ اميف هللا همحر ديعس يبأ باوج نمو : ةلئسم

 اوزاجأ دقف . هسفن جوزف هنيعب ادحأ اهجوزي نا مدقتي ملو هتمرح جوزي نا
 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو هسفن جوز نا كلذ

 يف كتلكو دق لوقيف لجر ىلإ لصي لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 يه مع ةنبا وأ اتخأ هل نا فرعي ناك نا لاق . نالف نم يمع ةنبا جيوزت
 نوكيو بطخي نا هلف هل تلق . كل هل زوجي الف الإو اهجوزي نا هلف كلت

 نم يتنبا جوز لاق ناف تلق . معن لاق . حاكنلا ةدقع يلي يذلا وه يلولا
 يتنبا جز لاق ناف تلق . زئاج كلذ لاق . ةنبا هل نا ملعي ال وهو نالف

 جوزي نا هل زوجي ال لاق . ةنبالا الو بالا فرعي ال وهو ةنالف اهمساو

 نالف ةنبا ةنالف ىلع حاكنلا دقعني الئل بألا فرعي ىتح نالق ةنبا ةنالف

 انأو ينلكو دق اهيلو نا لاق ناف تلق . هريغو هتنبا ريغ ىع نوكيف

 ناف هل تلق . يلولا هلكو نمل الإ زوجي ال لاق . كلذ هل زوجي له كتلكو

 بتكأ نأ يل له كلذ ملعأ ال انأو اهجيوزت يف اهيلو ينلكو دق لاق

۔ . ٣٠٧



 كلذف ليكو هنا هدنع حص دق هنا جوزلا لاق اذإ لاق . بطخأو كصلا

 نا كلذ زجي مل يدنع حصي مل جوزلا لاق ناو . امهيلع دهشي نا زئاج

 ال لاق . رهملا ضعب ضبق دق هنا يلولا لاق ناف تلق . كلذ يف لخدي

 تضبق دق وأ مهرد فلأ اهقادص لوقي نأ لثم اذكو اذك الإ هيلع بتكي

 اهجوز نم ةنالف تضبق دقو بتكأ نأ زوجي له . مهرد ةئامسمخ هنم
 اهنا ملعت ال تنك اذإ لاق . مهرد ةئامسمخ اهل يقبو مهرد ةئامسمخ

 يف بتك دق هتيارو . ملع ريغب اهيلع بتكي نا كلذ زوجي الف تضبق
 اهجوزت يذلا اهقادص ةيقب وهو . ركذو اهلجاع تفوتسا دق ةأرما كص

 . باتكلا يف همسري ملو لجاعلا مسي ملو هيلع

۔ ٣٠٨



 ةناك وب جيوزتلا يف : عبارلا بابلا

 مهلعصم وا مه رمم وا نانسصلا

 ايسادس ناكو همأ جيوزت ىلع اندهشاو لكو يبص نع هتلأسو

 تلقف ديري ام ىلع اندهشي فرعي مل هنأ الإ القاع هاندجوف . هانقطنساو

 لاقف . يهيأ لاقف ةنالف كمأ جيوزت يف انالف تلكو دق كنا كيلع دهشن

 جيوزت يف هلوقو . هللا ءاش نا ةزئاج هتلاكو لاق . معن لاقف معن لق لئاق

 يعمو : هريغ لاق . هللا ءاش نا زئاج اذه لك . جيوزتيو جيوزت ىلع وأ
 ةداهشلا تناكو تلق . جيوزت يفو جيوزتب هلوقك وهف جيوزتل لاق اذإ هنا

 دق يناف تلق . فرعت ىتح دهشت ال لاق . مالغلا فرعأ ال انأو ليللا يف

 نا الإ كلذ كيلع سيل لاق . مهملعاو ةداهشلا مهيلع ضقناف تدهش

 تدهاش دقو لاق . دهشت الف . ادهاش كوعدو ةلاكولا كلتب جوز نا لجرلا

 نب دمحم هل لاقف جيوزت يف لكوي مالغب ىتأ دق بوبحم نب دمحم
 وأ نيعبسلا مدق ملعأ هللا نيعستلا وأ نيعبسلا رثكأ ام مالغ اي بوبحم

 الو كلذ ىلا بوبحم نب دمحم تفتلي ملف . نيعبسلا مالغلا لاقف اهرخا

 نود وهو لقاعلا يبصلا جيوزت زوجي له رثؤملا يبال تلق . هجيوزت ى أر

 يلو ةأرملل نكي ملناف تلق . يسادسلاب نولوقي مهانكردأ لاق . يسادسلا

 لكويو الجر اولكويو نيملسملا نم ةعامج عمتجي نا بحأ لاق . هريغ
 دالبلا يف ناك ناو . دالبلا .يف مكاح نكي مل اذإ اذه . اضيأ ليكولا مالغلا

۔ ٣٠٩ ۔



 . اضيأ مالغلا هلكوو مكاحلا اهجوز مكاح

 وهو اهنبا اهجوز لاعس لهأ نم ةأرما نا مشاه معزو : ةلئسم
 احاكن هري ملو . ريشب كلذ ركنأو ىسوم كلذ ىضمأف يسادسلا وحن

 . هزاجأف عيبرلا كلذ نع لئسو

 زوجيأ رابشأ ةتس غلب مالغ نعو يلع نب ىسوم باوج : ةلئسم

 . ىضريف كردي ىتح هيلع زوجي الف جوز نا امأف . جوزي وأ هجيوزت
 ةداهشلا نسحأو ايسادس تركذ امك ناكو هلهأ نم ادحأ جوز نا امأو

 . هنسحأو كلذ لقع اذإ زئاج كلذ ناف جوزي نم لكو وأ طرشلاو حاكنلاو

 ءيش زوجي الف هئاطعو هذخأو هئارشو هعيب نع تلأسو : ةلئسم

 . كردي ىتح كلذ نم

 وأ رابشأ ةسمخ ةسمخ ردق يبص نعو بوبحم نب دمحم نع : ةلئسم

 ركنأو جوزلا لخدو هتمع وأ همأ وأ هتخأ جوزي الجر 7 ةعبرأ وأ ة هتس

 . ةبصع نكي مل نا تيأرأ تلقو . مع نبا وأ مع وأ ةبصعلا ضعب كلذ

 . زئاج حاكنلا وأ سبحلاب هيلع بقاعيو كلذ خسفني له يلولا كلذ غلبو
 . امهنيب قارفلا ىلع مدقتأ مل جوزلا اهب لخد اذإ تفصو ام ىلع لوقأف

 لخد نكي مل ناو امهنيب قارفلا ىلع مدقتأ مل جوزلا اهب لخد نكي مل نإو
 يلو نكي مل ناف . حاكنلا هل ددجي نا يبصلا دعب غلابلا يلولا رمأ اهب

. ناطلسلا يأرب اضيأ ديدجتلا ناك يبصلا اذه ريغ



 لاجر ةوخأ اهلو ملتحي مل قهارم وهو اهنبا اهجوز ةأرما : ةلتسم

 .اؤفك ناك اذإ زئاج اهجيوزت لاق . نوهراك مهو

 اهب جوزتي تبلط ةأرما نعو . نسحلا نب دمحم نعو : ةلئسم

 اهدلو لكوف ىبأو كلذ نع عنتماف هب اهجوزي نأ اهيخأ ىلا تبلطف لجر

 . كلذ زوجي له تلق . لجرلا كلذ اهجوزف الجر ملتحي مل يبص وهو

 فرعيو رابشا ةتس هلوط وهو اهدلو يبصلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ناف . هجيوزت زجي مل كلذك نكي مل ناو . هجيوزت زاج رثكألا نم لقألا

 . امهنيب قرفي مل ةأرملاب جوزلا زاجو يسادسلا نم لقأ وهو يبصلا جوز

 . بوبحم نب دمحم نع يراوحلا يبأ خيشلا باوج يف كلذ اندجو

 هنا جيوزتلل ايلو نوكي نا زوجي يذلا يبصلا يف ليقو : ةلئسم

 ىتح هجيوزت زوجي الو . غلبي ىتح جيوزتلل ايلو نوكي ال لاق نم لاق

 ضرألا نم ءامسلاو هلامش نم هنيمي يبصلا فرع اذإ لاق نم لاقو . غلبي

 الو ربكلا نم دح كلذ يف هل سيلو . هجيوزت زاج صقني امم ديزي امو

 نم ءامسلا وأ هلامش نم هنيمي فرع اذإ لاق نم لاقو . ةفورعم رابشا
 ناكو .رابشألا يف دح هل سيلو .نيذه دحأ فرع اذإ هجيوزت زاج ضرألا
 ريخ اذإ ءايضلا باتك يفو : فيضملا لاق . ذخأن هبو جيوزتلا يف ايلو

 هجيوزت زئاج ءاهقفلا ضعب لاق دقف رانيدلا راتخاف رانيدو نيمهرد نيب

 - . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . نورخآ هنمو

۔ ١١٣ا.



 ةوخأ اهلو ملتحي مل قهارم وهو اهنبا اهجوز ةأرما نعو : ةلئسم

 . اؤفك ناك اذإ زئاج اهجويزت لاق . نوهراك مهو لاجر

۔ .٢ ٣١



 ط رتشا اذإ يل ولا ينف : سماخلا بابلا

 حيبوزتلا دقع دنع انيت هسضنل

 تلق . زئاج لاق . مهرد فلأ هلو مهرد فلأب هتنبا جوزي لجرلا نعو

 ائيش هسفنل طرتشي نا دحأل زوجي ال لاق . كلذ وحن ىلع هتخأ جوز ناف

 لب لبقو اهلو هسقنل طرتش ا ام ن اك ائيش هسفنل طرتش ىتمف . دل اول ا ال ١

 . ءيش وه هل سيلو . هلك ةأرملل جوزلا

 لاق . اذكو اذك يناطعأ نم الإ يتنبا حكنأ ال لاق لجر : ةلئسم
 ىمسف هتنبا حكنا لجر . اذه نع لس . هتنبأ هبيطت نا كلذ هل سيل

 لاق . يدلاو نم ةوسكلاب قحأ انأ تلاق هتأرماب جوزلا لخد املف قادصلا

 . قادصلا نم كلذ امنإو اهلامب قحأ ةيراجلا

 وهو ةأرما جوزي نا هيلا بلط الجر نا ول ىسوم ظفح : ةلئسم

 . ةارملل وه . ئيش اهجيوزت ىلع لاجرلا نم ىشتراف اهيلو

 ىلع طرش ىلع هتنبا حكنا لجر يف ديز نب رباج لئسو : ةلئسم

 كلذ نم عتمتي دلاولا نا لاقف . كسمأف طرتشي مل وأ هل قادصلا نا

 ن او . يلإ بحا وهف كلذ نع فعيف جتحي مل ن او جاتحا ١ ذإ فورعمل اب

 مع نبا وأ امع وأ اخأ ناك نا تيأرأ هل تلق . كل سانلا عنص دقف كسمأ

 . ةأرملا سفن بيطت نأ الإ ال لاقف

۔٣ ٣١ .



 ىشنتراف اهيلو وه ةأرما جيوزت هيلا بلط لجر يف ليقو : ةلئسم

 وبأ لاقو . ةأرملل ىشترأ يذلا كلذ نا ليقف . اهجوزي نأ ىلع جوزلا نم
 وهف اهصقني مل ناو اهل وهف ائيش اهقادص نم اهصقنا ناك اذإ يراوحلا
 . اهصقني مل وأ اهصقنا اهل وهف ةجوزلا نم ىشترأ ناك ناو . جوزلل

 نا ىبأف اهجوزي نأ اهيو ىلإ ةأرملا تبلط اذإ امأو : ةلئسم

 العج كلذ ىلع هتطعأ وأ العج كلذ ىلع هل تلعج ىتح اهئفكب اهجوزي

 نا اهلف اهيلع هدري مل ناف اهيلع هدري نأ هيلعو . هيلع مارح كلذ نا
 كلذ دري نا تجتحا اذإ هيلع تردق ثيح ةريرس هلام نم كلذ ذخأت

 جوزلا نم لبق ام اضيأ دري نأ هيلع هنا ليق دقو . هدري نأ ىبأف اهيلع
 نأل رئاجب هل سيلأ رجأ كلذ ىلع هاطعأ ىتح هجوزي نأ ىبأ نا كلذ ىلع

 ذخأ ناف ارجأ كلذ ىلع ذخأي نأ هل سيلو هب تيضر نمب اهجوزي نأ هيلع
 هنا مزاللا ىلع رجألا يف ليق دق هنأل امارح كل هيلع ناك ارجأ كلذ ىلع

 ابأ نوكي نأ الإ كلذ در يلولا ىلع لاق نم لاقو . زئاج الو تباثب سيل

 كلذ يف رظنف رثآلا يف دجوي امنإو . ةأرملل ابأ ناك اذإ هدر هيلع سيل ناف

 . باوصلاو قحلل اقفاوم نوكي نأ الإ هب ذخأت الو

 اهجوز ىلع تطرتشا ةأرما يف هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلئسم

 اذه هيلع تبث هنا يعمف . هريغ نم مهو . اهدالو أ ةقفن جيوزتل ا دنع

 . نيفورعم اوناك اذإ هب لبق اذإ طرشلا

۔ ٣١ ٤۔



 جيوزن يض : سداسلا بابلا

 ۔ايل وألا يفو يلو نود يلو

 جوزي نأ لجرلا ىبأف لجر ىلإ بطخ لجر نع ىسيع ابأ تلأسو
 عمسف هيبأ رمأ ريغب لجرلا اذه نم هتخأ جوزف ةارملا خأ ءاجف هنم هتنبا

 تسيل ةارملاو ةارملاب لخد دق لجرلاو \ كلذ زيجا الو ىضرا ال لاقف هوبا

 نأ بألل سيل زئاج حاكن وه اذهف اؤفك لجرلا ناك نا لاق . ةهراكب

 بألا رّيغ مث يح اهوبأو هتنبا ةنبا جوز لجر نع هتلأس : ةلئسم

 . ال لاق . جيوزتلا تبث له

 لضفلا عامس نم هنا بسحأ هللادبع يبأ ىلع ضورعم : ةلئسم

 لحي ال لاق . يلو ريغب حاكن زوجي له هللادبع ابأ تلأس يراوحلا نبا

 له تلق . بألا لاق ةأرملا كلمم ىلوأ نمف تلق . نيدهاشو ىلوب الإ حاكن

 بأل و يلو حاكن زوجي ال لاق . بألا نود يح بأل او يلو حاكن زوجي

 .مهمكح هلاني ال ثيح نيملسملا رصم نم اجراخ بألا نوكي نأ الإ يح

 لخد امهنيب قرفي بألا هركف يح بألاو بألا نود يلو جوز ناف تلق

 دق لاق خأ وأ نبا ناك ناف تلق . معن لاق . اهب لخدي مل وأ اهب جوزلا
 ةأرملا تيضرو جوز امهيأف تلق 4 مركأ خألاو ىلو أ نبالا ريشب نع ليق

۔ ٣١٥



 . ةبصعو مع نباو معو خأ نباو خأ ناك اذاف تلق . معن لاق هحاكن زاج

 رمؤي هناف هتأرماب جوزلا زجي مل ام امأ لاق . دعبألا جوزف هدع وه نمو
 تلق . مات وهف اهب زاج اذإ امأو . جوزلل حاكنلا ددجي نأ ىندألا يلولا

 يذلا يلولا جوزف ىبأف بلط الإ ناطلسلا ريغ ىلإ يلولا ىلع جتحأ اذاف

 زاجو ةريشعلا نم لجر جوز نا تيأرأ تلق . معن لاق هجيوزت زوجيأ هدعب

 نوكي نأ الإ ضقني مل زاج اذإ لاق . ضقتني وأ حاكنلا متيأ ةأرملاب لجرلا
 نونوكيأ مألا لبق نم ماحرألا ةبصع نكي مل اذإ تيأرأ تلق . بأ مث

 تلق . هجيوزتب ىلوأ ناطلسلاف هل ةبصع ال نم ال لاق . نوجوزي ءايلوأ

 ءاسنلا نم هل يلو ال نمب هجيوزت زئاج رئاجلا ناطلسلاو لدعلا ناطلسلا

 اهؤايلوأ اهمأ ةبصعأ ةطيقللا تيأرأ تلق . معن لاق . ةبصعلا لبق نم
 جيوزتلا يف امأو . اهتبصع اهمأ ةبصع نا ليق دق لاق . ناطلسلا وأ

 اتملسأ اذإ ةينارصنلاو ةيدوهيلا تيأرأ تلق . ىلوأ يدنع ناطسلاف

 اذاف تلق . نيكرشملا نم امهب ىلوأ نوملسملا لاق نوكرشم ءايلوأ امهلو

 امهتبصع لاق . ناكرشم امهدلوو امهدلاوو ةبصع يلو امهل ناك

 . اهيبأ نم امهجيوزتب ىلوأ نوملسملا

 ملسم لجر اهبطخف كرشم بأ اهل ةأرما نع لئس : ةلئسم
 رمأب تعاش نم جوزتلق ىبأ ناف رمأتست لاق . اهجوزي نأ اهوبأيبأف
 ناك اذإ نيملسملا نم الجر اهرمأ ىلوي وأ نيلصم نيملسملا نم اهئايلوأ
 . اؤفك بطخي يذلا

۔ ٣١٦ ۔



 وهو اهيلو نذاب جوزت ةملسم ة أرم ا نع ةديبع وب لئسو : ةلئسم

 لجر اهيلو لعجي نكلو هل ةمارك الو يلوب اهل وه سيلو ال لاق . كرشم

 . اهجوزيف نبملسملا نم

 رضاح اهوخأو اهجوزي ةأرمال مع نبا لجر يف لاقو : ةلئسم

 قرف اهب لخد نكي مل ناو كلذ زاج اهب لخد دق ناك ناف . كلذ ركنأف

 نبا اهجوزو ارضاحم اهوخأو اهمع نبا اهجوز ةأرما : ةلئسم
 نال حاكنل ا درن ال انأف دهاش هيبأو همأل اهيبأ يخأ اهمع ناو اهيبأل اهمع

 اهمع ناو ءابآ ةرشع ىلإ اهتمع نبا اهجو ناف . ءايلوألا نم يلو اذه

 ءابآ ةسمخ ىلإ اهمع نبا دعب يلو اهل ناك ناف رضاحم ءابآ ةسمخ ىلإ

 هللاو يبنجألا جيوزت ةلزنمب اندنع وهف ةرشغلا بحاص نم برقأ ةبصع
 وهف ةسمخلا دعب ةرشعلا نم برقأ مع نبا امهنيب سيل ناك ناو . ملعأ
 . لوألا يف انلق امك هيف لوقلاو يلو دعب يلو

 اهوخ أو فمحع هنب أ حو الجر ن ١ ول رمعو ىسوم ل اقو : ةلئسم

 . ضقن اهب لخدي مل ناو هحاكن ضقنا ام اهاضر ىلع اهب لخدو رصملاب

 ريغص دلو هلو توملا دنع هتانبب اليكو لكو لجر نعو : ةلئسم

 نأ يخأ تنب وأ يتخأب ىلوأ انأ لاق دلولا وأ خألا كردأ املف ريغص خأو.

 دجلا ىوس امو ءاوس دجلاو ليكولا هللادبع وبأ لاق . ليكولا نود اهجوزا

۔ .٧ ٣١



 . جيوزتلا زاج جوز امهيأ

 اهمأو اهيبال اهوخأو اهيبأل اهوخأ اهجوزي ةأرما نعو : ةلئسم
 دري الف يلو نود يلو وهو زئاج حاكنلاف . ائيش كل يف لقي ملو دهاش

 . حاكنلل ضقان كل ىرن الف . صقتني له صقن نا تيأرا تلقو . هحاكن

 ال انأف . دهاش اهمأو اهيبأل اهوخأو اهمأل اهوخأ اهكلم نا تيأرأ تلقو

 مل ناك نا حاكنلا ةدقع ددجي نأ بألل خألا رمأنو ايلو مألل خألا ىرن

 يف اميرحت الو اقارف ىرن ال اناف اهب لخد دق جوزلا ناك ناو . اهب لخدي
 باوصلاب ملعأ هللاو اذه ىلع قرفيو مارح هنا سانلا ضعب لاق دقو .اذه

 . كلذ يف لدعلاو

 دوهشلاو كرشم يصو نم ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 نم جوزي املسم رمأيو رضحي نكلو كرشملا زوجي ال لاق . نوملسم

 . جوزي نا ديري

 نم يصو اهل ناكو اهدج اهجوز ة ارم يف مش اه نعو : ةلئسم

 . اهيصو وأ اهدج اهجوزي نأ زئاج هنا اهدلاو لبق

 ىلإ ىصوأو باغ لجر نع ىسوم تلأسو مشاه لاق : ةلئسم

 دجلا لاقف جوزي نأ يصولا دارأف هتانب ىحإ تبلطو هدلوو هلام يف لجر

 . كلذ زاج جوز امهيأ ىسوم لاق . كنم ىلوأ انأ

۔ ٣١٨



 مع نب أ هوب أ لجر اهجوز ة ًأرم أ يف مش اه نع ح اضرولا : ةلتسم

 يف لاق لاقف . هاضمأف اهل مع نبا كلذب ملع مث اهجوز اهب لخدو اهيبأ
 . يلع نب ىسوم هزاجأو قارفلاب ىلع نب رهزأ كلذ

 لاق هنأ يلع يبأ نع ركب يبأ نب ديعس نع هللادبع وبأ : ةلئسم

 نع دايز نب سابعلا ظفحو . بأل ا الإ زئاج يلو نود يلو لك جيوزت

 زئاج يلو نود يلو لك جيوزت لاق يلع يبأ نع كلام نب تلصلا مامإلا

 . دلاولا الإ

 ةأرما جوز نع لجر انل ًأسو تيفحب انررم ةدعسم لاق : ةلئسم

 انلأس ىتح انفقوف كنضب اهؤايلوأ لاق وأ . ةريشعلا نم وهو تيفحي
 اهب لخد ناك نإ ةديبع وبأ لاقف . رغصألا ةديبع ابأ مساقلا نب هللادبع

 . امهنيب اوقرفت الف

 اذإ معلا نعو يلع نب ىسوم ىلإ ناليغ نبمشاه باوج : ةلئسم
 ال لاق . ال مأ امهنيب قرف ارضاح خألا نبا وأ خألاو جوزلا لخدو كلم

 . ةيضار ةأرملاو اؤفك لجرلا ناك اذإ كلذ رصبأ

 اهجوز ةأرمال مع نبا لجر يف مشاه لاقف دايز وبأ ظفح : ةلئسم

 مل نإو . كلذ زاج اهب لخد دق ناك ناف . كلذ ركنأف رضاح اهوخأو

 . امهنيب قرف اهب لخد نكي

۔ ٩١٣۔.



 ىوزنب هيخأ ةنبا جوز الجر نا بوبحم نب دمحم لاق : ةلئسم

 اهجيوزت ةيضار يهو ةأرملاب جوزلا لخدو ابئاغ قاتسرلاب اهوبأ ناكو
 .حاكنلا تزجأ دق ينأ ريغ اهجوزت يف هلكوأ ملف انأ امأ لاقف بألا مدقف

 اوبهذف زرحم نب ديعس رفعج يبأ ىلإ اوبهذا مهل تلقف ينولأسف ينوتأف
 مدقأ الف انأ امأ رفعج وبأ لاقف كلذ يف انرظانتف رفعج وبأ يناتأف هيلإ

 لاقف رفعج ابأ تعباتف اضيأ انأ هتببحاو هللادبع وبأ لاق . هداسف ىلع

 . يقلاخ نم يلابأ امف عيش ىلع ينقفاو اذإ رفعج وبأ

 نم ءيشب اهلصي ناكو اهب زجي ملو ةأرما كلم نمو : ةلئسم
 كلذ دعب ناك املف اهلهأ يطعيو اهيطعيو كلذ هابشأ وأ بايثلاو ماعطلا

 هلك كلذ عيمج هل نا اولاق . هلصوأ ام عيمج هيلع درت نأ بلطو اقرتفا

 ناق . اهب لخد نكي مل اذإ كلذو اهيوبأ ىلإو اهيلإ ملسأ ام هيلع درت
 مل ناف نآربلا دنع طرتشا امو ىنثتسا ام هيلع درت امناف اهب لخد دق ناك

 ناكو دقعلا عقو نكي مل اذإ كلذكو . هيلع ام الإ نكي مل ائيش طرتشي

 مهناف ةدع كلانه نكي مل وأ امهرمأ خسفنا مث ةبطخلا عم مهل ىدهي

 وأ هلبق نم جيوزتلا ىري ناك ةيده نم مهل ىدهأ ام عيمج هيلع نودري

 نم مهيلع دورم وهف ةبطخلا بابسأ نم مهيلإ هادهأ ءيش لكو مهلبق نم
 . اذه يف تظفح كلذكو يراوحلا وبأ لاق . ريثك وأ ليلق

 كاه هل تلاقف مهر د فل أ هتطع أو ة ًأرم جيورت د ار أ نمو : ةلئسم

۔ . ٣٢٠



 عفدو فلألا ىلإ مهرد فالآ ةرشع هدنع نم لعجف فلألا اذهب ينجوزت

 املف مهتنبا جوزي نأ مهيلإ بلط اموق يداهي ناك نمو . كلذ زئاجف اهيلإ
 تناك ناف . مهيلإ ىدهأ ام لجرلا بلطف اجوز هب ضرت مل ةيراجلا تغلب
 مألا تناك ناو . هلام عّيض وهو اهيلع مرحي الف تضبق يتلا يه ةيراجلا

 . ريثكو ليلق نم هوضبق ام در مهيلع نا ليق دقف تضبق يتلا يه

 ةدعسم ينثدح يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاق : ةلئسم

 جوز لجر نع انلأسف لجر اناتأ ماوتب انك املف اجاجح انجرخ لاق ميمت نبا
 ةكم اوتأ ىتح امهنيب اوقرفي نا اوزيجي ملف رضاح اهدلاوو هل اتخأ

 يلع نب ىسوم ىتفأو .امهنيب اوقرفي ملف نيملسملا خايشأ ضعب اولأسف
 ةباغلا لهأ نم رضاحم اهدلوو اهدلاوو هلعل جوز لجر يف كلذ لثم يف
 لاق يلع نب دمحم لاقو . هلاحب امهرمأ كرتو امهنيب قرفي نأ ري ملف
 ىضمأ مدق املف موي ةريسم هنع هدلاوو هيخأل هنبا جوز لجر يف ىسوم

 لاق دمحم لاق . ضهيي مل هريغو كلذ ركنأ ناف . ضام هنا ىأرف كلذ

 مدق املف بيرق ةيرق يف اهّمعو اهمع نبا اهجوز ةأرما يف ىتفاو ىسوم
 نأ ىوقأ ال لاقو ازئاج هارأ يناف ةأرملا اضرب ناك اذإ لاق . كلذ ريغ معلا

 . امهنيب قرفي

 انررم لاق هنا ميمت نب ةدعسم نع ةبقع نب حاضولا ظفح : ةلئسم

 اهب لخدو اهتريشع نم لجر اهجوز دق تيفحب ةأرماو ماوت ىلع اجاجح

 باوج كلذ يف انعم نكن ملف انولأسف هيلع جتحا مل لاق . كنضب اهيلوو

۔ ٣٢١ ۔



 . قرفي ملف ةديبع ابأ انلأسف ةكم ىلإ انلصو ىتح

 لهأ نم هب قثأ نم ينربخأ ةبقع نب مساق نب رمع لاق : ةلئسم

 تنب يراوحلا مأ اهل لاقي ةأرما جيوزت دارأ رفعج نب دمحم لاقي يكزإ

 نأ هركف هيلإ بلطف مكحلا نب رمع هل لاقي خأ اهلو هللادبع نب مكحلا
 خألا ةيهاركب هربخأف ىسوم يلع يبأ ىلإ لصو هنأ دمحم لاقف اهجوزي
 دلو نم ناك نم ىلإ بلطاف الإو كجوز ناف هيلإ لسرأ ىلع وبأ هل لاقف
 اهكلمي نأ هيلإ بلطف ةوخأ اضيأ هلو اهمع نبا وهو ساسج نب هللادبع
 كجوزي نأ ةملسم يخأ رم نكلو رمع ينيذؤي نأ فاخأ ركب وبأ لاقف
 ينكلو كلذ ىرأ انأو ككلمأ اذإ انأ لاقف هنم كلذ لبقي مل دمحم ناكو

 دمحم دلو نم ملك نم ملكف رمع هيذؤي نأ هركف ةموصخ بحاص سيل
 خألا مهيلع مدق مث هللادبع ينب نم ينباجأ نم ينباجأف لاق هللادبع نبا
 هللادبع دلو نم ناك نم هرك نأ ىسوم نب يلع هل لاقف هوعباتف مهملكف

 نم دحأ ككلمأ ناف ساسج دلو نم ناك نم ملكف مهنم دحأ كجوز نا

 . ةرزع ىلإ بأ دعب ابأ مهل فصي مهقوف نم مه نيذلاف ساسج دلو

 نب دمحم نب ناميلس هكلمأ نأ هرمأ رخآ نم ناكف ءابآب كلذ دعب ةرزعو

 ديري يكزإ ىلإ ناسغ مامإلا لصوو خألا غرف املف ركب يبأ نب هللادبع
 ىلإ خألا لصوف دمحم لاق . نامثع نب ناميلس هعمو قلطنا ")ءامد

 زئاج رمأ اذه نا ناميلس مهل لاقف كلذ نع هولأسف هعم لصو نمو ناميلس

 )١( ةيرق وأ لحم .

 ۔ . ٣٢٢



 هنا دمحم نب ركب هربخأ نكلو ناميلسل مهمالك دهشي مل ادمحم نأ ريغ

 لجر ىلإ لصو هنا ناميلس مهل لاق مث لاق . ناميلسل موقلا مالك رضح

 لقي ملو ىريغ لجر اهجوز يتخأ نا ةديبع ابأ اي هل لاق ةديبع يبأ ىلإ
 كتخأ كلمت نأ تهرك عنصأ ام ةديبع وبأ لاق . هيلإ ىكشو لاق مع نبا

 مدهأ ال كل لوقي يضاقلا ناف يضاقلا ىلا تبهذ ناف . كريغ اهكلمأف

 ىلع هللادبع تنب ةديبع كلهم نب افاعم جوزت لاقو . هللا هانب اتيب

 ضعب ناكو اهب هجوزي ن هركف اهب هجوزي ن أ اهيخأ ىلإ بلطو هتجوز

 ىتح اهب هجوزي نا ديعس نب دمحم دلو نم دحاو هركف ءايحأ همامعأ

 حلاص لجر سيق يبأ نب سيق يبأ نب رفعج نب ديعس هل لاقي لجر هجوز

 يبا نب ديعس نب دمحم نب هللادبع تنب ةديبع يهو نيملسملا بحصي ناك

 . خايشألا ةايح يف اذهو . سيق

 وأ رضاحم اهدلاوو اهوخأ وأ اهمع نبا اهجوز ةأرما : ةلئسم

 ةأرملاو جوزلاو لخدي مل وأ جوزلا لخد دقو حاكنلا ضقن ملع املف بئاغ
 . زجي مل وأ زاج حاكنلا زوجي الف نامعب بألا ناك ناف حاكنلاب ناكسمم

 اهوخأو اهمع نبا اهجوز ةأرما نعو نايفس يبأ نع : ةلئسم

 نبا ناك اذإ نايفس وبأ لاق . مامإلا ىلإ عفري ملف اهجوزي نأ هرك رضاحم

 . حاكنلا ضقتن ال ؤفك:نم اهجوز اهمع

 ةأرما نعو . بوبحم باوج هنا لضفملا نب رمع معز : ةلئسم

۔٣٢٣۔



 اوملعي ملو اورواشي مل دلبلا يف اهؤايلوأو اهيلو ريغ وأ اهلاخ اهجوز
 تناكو اؤفك جوزلا ناك اذإ لاخلا جيوزت امأ . ةأرملاب جوزلا لخد ىتح

 اهيلوو محر يذ الو يلو ريغ اهجوز اذإو . ضام حاكنلاف ةيضار ةأرملا

 هضقن ناو ىضم حاكنلا ىضمأ ناف اهيلو ىلإ رمألاف رمأتسي مل بيرق
 سيلف مالسإلا يف ؤفك جوزلاو ةيضار تناك نا ةأرملا ىلا كلذو ضقتنا

 نا هلف ؤفكب سيل جوزلاو ةهراك ةأرملا تاك ناو . ضقتني نا يلولل
 . حاكنلا ضقتني

 ءالؤه دحأل له مأل خأ وأ لاخ الإ ةريشع اهل سيل ةأرما : ةلئسم

 . ناطلسلا نود امهل زوجي الف . ناطلسلا نود اهجوزي نأ

 غلب املف يبنجأ وأ اهوخأ اهكلم ةأرما كلم لجر نع : ةلئسم

 ةأرملا تبلطو جوزلا تام وأ اركنم بألا تام مث كلذ ركنأ كلملا اهابأ

 لاق . ةيضار هب ان أو ضار يب وهو يجوز ىفوت تلاقو اهقادصو اهثاريم

 . بألا ضقن ببسب ضقتنم حاكنلا حبسمو مشاه

 لهف لخنب يتخأ ةبصع نا نامثع يبال تلق نسح لاق : ةلئسم

 اهب ىلوأ اهتبصع نا نامثع وبأ لاق لاقف اهمأل اهوخأ انأو اهجوزأ نأ يل
 . كلذ زئاج اهتجوز وأ اهجوز ناك ناو

 . نيموي ةريسم. اهيلوو اهمأل اهوخأ اهجوز ةأرما نعو : ةلئسم

 الإ اجيؤزت بحأ تنك امو حاكنلا زاج اهب ىنيو حاكنلا ىضمأ اذإ لاق

 . ابيرق ناك اذإ اهيلو رمأب

۔ ٣٢٣٤



 ريشب نع كلذكو مركأ خألاو ىلوأ دلولا مشاه لاقو : ةلئسم

 . يلوأ خألا نامثع وبأ لاقو

 لخ دو ة ًأرم ا جورت لجر يف ةفيذح يب أ نب ء العلا ل اقو : ةلئسم

 نا ةقرف ىرأ الف . كلذ ضمي ملو ريغف اهمع ءاج مث اهمع نبا هجوز اهب
 حاكنلا كلذ ضقن اهب لخد نكي مل ناو اهب لخدو . اهيلع زاج دق ناك نا

 . اؤفك بلاطلا ناك نا كلذ ىلع ربجيو اهمع اهجوزف

 . جوزتلاب اهيلو نوكي له كرشم اهوبأ ةملسم ةأرما : ةلئسم

 . بألا كلذ دهشيلو املسم الجر اهرمأ يلوي معن لاق

 . اهجوزي ن أ اهوب أ ىبأف ملسم لجر اهبخ ةملسم ة ًأرم | : ةلتسم

 وأ نيملسملا نم اهئايلوأ نذاب تعاش نم اهجوزيلف ىبأ ناف هرمأتستل لاق
 . نيملسملا نم الجر اهرمأ ىلوت

 همحر يلع نب ىسوم ل اقو ليق رقعج نب ١ عم اج نمو : ةلئسم

 املف تيضرف بيرق ةيرق يف اهمعو اهمع نبا اهجوز ةأرما يف ىتفاو هللا
 قرفي ملو ازئاج هارأف ةأرملا ىضرب كلذ ناك اذا لاق . كلذ ريغ معلا مدق

 . لخدي مل وأ اهب لخد امهنيب

 كلذكو . بآلا الإ زئاج يلو نود يلو لك جيوزت ليقو : ةلئضنم

 نم يلولل زوجيف نامع نم اجراخ بألا نوكي نأ الإ يلع نب ىسوم نع
 ضقتنم حاكنل اف هيأر الب هريغ جوزو ن امعب بأل ن اك ن و . جوزي نأ هدعب

۔ ٣٢٥



 مات هنا اندنعف حاكنلا متأف بألا غلبو هريغ جوزلا ناف . جوزلا زاج ولو

 وبأ لاق . نيملسملا ضعب لاق كلذكو . بألا مامت لبق جولا زاج ولو
 ارضاحم بألا ناك اذإ اذهو . ذخأن هبو مارح وه مهضعب لاقو يراوحلا

 . بألا الإ زئاج يلو نود يلو لك دجوي اميف ليقو هريغ نمو . دلبلا يف

 بألا يف كلذ لاق نم لاقو . هريغو يلع نب ىسوم نع كلذ دجويو

 هحاكن دري الف ائيش لقن مل دهاش بألاو مألاو بألل خألا جوز اذإ هريغو

 . هللا همحر ببحم نب ذمحم نع دجوي اذه انعمو . يلولا لدعب يلو وهو

 لعفي مل ناف كلذ ىلع ربج هتنبا جوزي نأ بألا هرك اذإو : ةلئسم

 . هنود يذل | يلول جوز ةخسن يفو هدعب يذل يلول | جوز

 ة رم | تبلط ذ ا بتح أو اضيب أ رقعج نب عم اج نمو : ةلئسم

 . هدعب نم يلولا اهجوز الإو اهجيوزتب اهيلو ذخؤي نأ اهئفكب جيوزتلا

 جوز و أ هنم ىلو ] وه يذل يلو نود يلو جوز اذإو هنمو : ةلئسم

 قرفيو كلذ زوجي ال لاق نم لاق دقف بألا ريغ رضاح يلولاو يبنجألا
 ضقتني مل جوزلا زاج اذإ لاق نم لاقو . زجي مل وأ اهب جوزلا زاج امهنيب
 امم وهو يلإ بحأ يأرلا اذهو رضاح بأ نكي مل اذإ مات وهو حاكنلا

 يفو .رييغتلاو ريكنلا مهنم هيف نوكيو هلعف نم ىلع ناطلسلا هيف ددشي
 ىلع كلذ يف رمألاب ىتؤي ىتح مهل يغبني كلذكو . ريرقتلاو ةخسن
 . ههجو

۔ ٣٢٦ ۔



 اذإ كلذ زئاج يلو نود يلو جوز اذإ يراوحلا وبأ لاق : ةلئسم
 اذإو . متي مل وأ متي هدعب نم وه يذلا يلولا ءاش نا جوزلا اهب لخد

 هيلع تمرح دقف يلولا متي نا لبق نم جوزلا اهب لخد مث يبنجأ اهجوز
 هبو انظفح اذك . متي مل وأ زاوجلا دعب نم يلولا متأ . امهنيب قرفيو ادبأ
 . اهقادص ذخاتو ذخان

 يلو نود يلو اهجوزف رضاح ب أ ةأرملل نكي مل ا ذإف : ةلئسم

 . اهب زجي مل وأ اهب جوزلا زاج امهنيب قرفيو كل زوجي ال لاق نم لاقف
 نا كلذكو . مات وهو حاكنلا ضقتني مل جوزلا زاج اذإ لاق نم لاقو

 اهب جوزلا زاج امهنيب قرفيو . كلذ زوجي ال لاق نم لاقف يبنجأ اهجوز
 . مات وهو حاكنلا ضقتني مل جوزلا زاج اذإ لاق نم لاقو . اهب زجي مل وأ

 زاج امهني قرفيو كلذ زوجي ال لاق نم لاقف يبنجأ اهجوز نا كلذكو
 حاكنلا ضقتني مل جوزلا زاج اذإ لاق نم لاقو . اهب زجي مل وأ اهب جوزلا
 زاج جوزل ا اهب لخدو يلو اهجوز نا يراوحلا وبأ لاق هريغ نمو . مات وهو

 اهب لخدو يبنجأ اهجوز ناو . متي مل وأ هدعب نم وه يذلا يلولا متأ كلذ

 . متي مل وأ زاوجلا دعب نم يلولا متأ ادبأ هيلع تمرح جوزلا

 ةنبا جوز لجر يف هللا همحر ناورم يب نع تظفحو : ةلئسم

 ملو تام نأ ىلإ موقلا ىلإ لخدي مل كلاملا يقبو رضاحم اهوخأو هيخأ
 كلذ ىضمأ الو اهجوزي مل ةأرملا اخأ نا هؤايلوأ لاقف ةأرملاب لخد هنا ملعي
 ايضار ناك هنا اهوخأ لاقو . ةيضار اهنا ةأرملا تلاقو . كلاهلا ةايح يف

۔ . ٣٢٧



 لاق . هعم ردي ملو لأسي مل هنأ الإ كلاهلا توم لبق همع عنص يذلاب

 تناك نا نيمي اهيلعو . هنم اهثاريمو كلاهلا ىلع اهقح اهل نا ناورم وبأ
 يف حاكنلاب ايضار ناك هنا نيمي اهيخأ ىلع سيلو هتايح يف هب ةيضار
 امل اهراك ناك خألا نا نادهاش ةثرولا عم ناك ناف . نادهاش الو . هتايح

 ناف تلق . ثاريم الو هنم اهل قح الف ىضرلاب لوقي نأ لبق همع عنص
 اهل ثاريم الف تيضر كلاهلا تام املف هركأ ملو ضرأ مل ينا خألا لاق

 اذإ يراوحلا وبأ لاق . كلاهلا ةايح يف حاكنلاب ضرت مل اذإ قادص الو

 جوزلا تام ناف . رايغ اهيخأل نكي مل جيوزتلاب تيضرو اهمع اهجوز

 . يضر وأ خألا هرك اهقادص اهيلعو ثاريملا هنم اهلف هب تيضر نأ دعب
 . انظفح اذكه

 هل (تخأ ةخسن) ةنبا جيوزت يف الجر لجر لكو اذإو : ةلئسم

 نم أربتو كلذ دعب ليكولا عجرف رحبلا بكر مث كلذ هيلا تبلط دقو
 يف لكوملا ناك ناف . اهجوزي نأ ربجيو كلذ ليكولل سيلف . ةلاكولا
 نكي مل اذإ كلذو اهيلو ىلإ كلذ ةأرملا تبط ليكولا أربتو نامع دودح

 . ليكو الو هريغ يلو اهل

 ىلإ وأ اهسفن ىلإ هجيوزت يلي نم جيوزت لعج نمو : ةلئسم

 تزاجأو . لدع يدهاشب اهسفت تجوزف نلكوي نا نهل لقي ملو اهتدلاو

 نهيلوي نا هب رومأملاف . اهيلع تزاجأو اهتدلاو اهتجوز وأ اهسفن ىلع

 نجوز ناف نلكوي نا نهل لعجي مل ولو نهل زئاج كلذق نهجوزي الجر

۔ ٣٢٨



 . لالح وهو هللا ءاش نا قارف ىلع مزعن مل نزجأو

 دشار نب ىقشمر ىلإ هللا همحر ديعس يبأ باوج نمو : ةلئسم

 ال وهو . جيوزتلا هتنبا تدارأ مصز وأ ىمعأ لجر يف لوقت ام تلقو

 اهجوزي نا زوجيأ تلق اهجوزي نم رمأيف اهجيوزت يف هيلع راشف عمسي
 ةروشملا عمسي اهدلاو نكي مل اذاف تفصو ام ىلعف . ال مأ هدعب نم يلولا

 دعب نم اهيلو ينع أ . هدعب نم يلولا اهجيوزت يليف اهجيوزت يف هيلع

 . كلذ مهفاف . تيملا ةلزنم ةفصلا هذه ىلع اندنع اذه اهدلاوو . اهدلاو

 ةحص فرعي الو ةرهشلاب اهيلو هنا هعم ةأرما جوز نمو : ةلئسم

 اهفرعي ةرهشلا كلت نوكت نأ ريغ نم اهل يلو هنا هعم رهش ام الإ بسنلا
 ال نمم دحأ سيلو . ضعب نود ضعب عم ةرهش يه امنإو دلبلا ةفاك لهأ
 دنع رهش دق ام ريغ بسنب بحأ اهيف ىعدي الو اهركني ةرهشلا فرعي

 وأ كلذ يف اوركانتي مل ام اهيلو وهو حيحص جيوزت اذهو رهش دق نم
 ام هب ىلوأ ماحرألاف ثاريملا امأف . ةرهشلا كلت ىلع بسنلاب ةحص حصي

 . مكاحلا عم نالدع اهب دهشي ةرهاش ةرهش كلانه نكي مل

 اهجوزف اهيبأ وخأ مع اهل ةأرما نعو يراوحلا يبأ نع : ةلئسم
 مل زاوجلا عقو اذاف . اهمع ىلع ةجح الب كلذ نم لفسا وا اهمع نبا نبا

 نأ معلا ىبأ ناف ةدقعلا معلا ددج زاوجلا عقو نكي مل ناو . امهنيب قرفي
 يف ءاج كلذكو . كلذ زاجو هنم لفسأ وه يذلا يلولا جوز ةدقعلا ددجي

 لاق نم لاق دقف يهتني ام ىلإ يلولا دعب يلولا جيوزت يف تركذو . رثألا

۔ ٩٢٣.۔.



 اذاف معلا دعب معلا نباو خألا دعب معلاف مع نباو خأو مع لثم ناك اذإ هنا

 مل اذإ لاق نم لاقو . امهنيب قرفي ليق دقف معو خأ كلانهو معلا نبا جوز
 اذه يفو امهنيب قرفي مل زاوجلا عقوو بسنلا حص امف بأ كلانه نكي

 . ءاهقفلا نم ريثك فالتخا

 بألا ناك اذإ ءايلوألا نم دحأ جيوزت زوجي ال هنا ليقو : ةلئسم

 نم خألا جوز اذإ لاق نم لاقو . جوزي نأ بألا عنتمي نا دعب الإ ارضاح
 نكي مل اذإ امأو . جيوزتلا زاجو حاكنلا ضقتني مل بألا ريغي ملو بألا

 يلو نود الو يلو دعب يلو جيوزت زوجي ال هنا لاق نم لاقف . ارضاح ابأ

 هيلي نمل زاج جيوزتلا نع مهنم عنتما نم لكو لوألاف لوألل جيوزتلا امنإو
 اذإ هنا يدنع كلذ ريسفتو يلو دعب يلو جيوزت زوجي هنا لاقو ٠ جوزي نا

 هنال زجي مل معلا نبا جوز ناو ازئاج ناك خألا نبا جوز ناف خأ نباو خأ ناك

 ارضاح ابأ نكي مل اذإ لاق نم لاقو . يلو دعب يلو وه سيلو ثلاث يلو
 نا بسحاو . ةأرملا ةبصع نم ناك اذإ هجيوزت زاج ءايلوألا نم جوز نمف
 ء ايلوألا نم هريغ قحلي ام فالتخالا نم بألا قحلي هنا لوقلا ضعب يف

 يف ةأرملل وه امنإ قحلا مهيلعو مهل ةجحلا بوجو يف ءاوس مهلك مهنأل
 جيوزتلاب ذوخأم امنإ هريغو بألا نم يلولا ناو . جيوزتلا توبث ىنعم

 . هريغل قحلاو

 خأل او معلا نبا اهجوز . مع نباو خأ اهل ةأرما نع لئسو : ةلئسم

 لاق نم لاق . ليواقأب كلذ ليق دق هنا يعم لاق . حاكنلا متي له رضاح

۔ . .٣٣



 الإ زوجي ال لاق نم لاقو ارضاح وأ ابئاغ خألا ناك لاح لك ىلع زوجي

 ناو . حاكنلا ددج جوزلا زجي مل نا لاق نم لاقو . ابئاغ خألا نوكي نأ

 . حاكنلا زاج دقف زاج

 نأ اهيلول سيلو . اهيلو نذاب الإ ةأرملا حكنت ال ليقو : ةلئسم

 . اهاضرب الإ اهحكني

 ىضرت نمب جوزت ىتح اهجيوزت يف نذأتست بيثلاو : ةلئسم
 . اضيأ ملعت ركبلاو

 زوجي الو بألا جيوزتلاب ىلوأو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 نا لاق نم لاقف . خألاو نبالا هدعب نم مث هيأرب الإ رضح اذإ هريغ جيوزت
 نا مهضعب لاق ديعس وبأ لاق . يدنع ىلوأ نبالاو مركأ خألاو ىلوأ نبالا

 خألاو . ةبصعلا نم ءايلوألل جيوزتلا امنإو ةبصع هنأل مركأو ىلوأ خألا

 ال اريغص يلولا ناك ناو . اهثاريمب ىلوأ نبالاو اهجيوزتو اهمدب ىلو ]

 نم هنيمي فرعيو هصقني امو هديزي ام لقعي ناك ناو . هل جيوزت الف لقعي

 وأ مألاو بألا نم ةوخألا هدعيو زئاج هجيوزتف ضرألا نم ءامسلاو هلامش

 . اهجيوزتب ىلوأ وهف برقأ ناك نم اهتبصع مث مهدعب نم مهونبو بألل

 لعجو هتانب جيوزت يف ىصوأ اذإ بألاو عماجلا يفو : ةلئسم
 جيوزت يف يصوي ن أ دحأل سيلو . زئاج كلذف كلذ يف يصوي ن أ هيصول

 ءايلوألا نم باغ نم لكف ءايحألل ةلاكولا امأو . بألا الإ هتمرح

 . زاج كلذ يق لكوو

۔ ٢٣١ ۔



 نأ هيصول لعجو هتانب جيوزت يف ىصو أ اذإ بألاو : ةلئسم

 بآلا مهل لعج ام دحاو دعب دحاو يصوي نأ زئاج كلذف كلذ يف يصوي

 جيوزتب يصوي ن أ دحأل سيلو . زئاج كلذف مئاق يصولاو بالا جوز ناو

 . بألا الإ هتمرح

 كلذ يف رمؤي ليقف ةملسم هتنبا تناك اذإ يمذلاو : ةلئسم

 ناك اذإ يراوحلا وبأ لاق . وه اهجوزي الو اهجوزي املسم رمأي نأ رمؤيو
 وبأ لاق . اهيبأ نم اهجيوزتب ىلوأ وهف مع نبا وأ خأ نم ملسم يلو اهل

 ملسم يلو اهل نكي مل ناف رضحي مل ناف رضحي نا اهوبأ رمؤي رثؤملا
 . جيوزتلا زاج بألا رضحي مل ناو اهيبأ ةرضحب ناطلسلا اهجوز

 هيلا بلطت لجرلا يف ظفح هنا لاق ابوبحم نأ لاقو : ةلئسم

 كلذ نودب يه ىضرتو ؤفك لجرو ريثك قادصب الإ اهجوزي نا هركف هتنبا

 . ىضرت نمب اهمع اهجوزيف قادصلا

 هيف تبغرو ةأرما جيوزت بلط لجر نع ًامشاه تلأسو : ةلئسم
 نوكي نأ الإ يضاقل ا هجوزي لاقف . هجوزي نا اهوبأ هركف اهل ؤفك وهو

 . رشلاو ةموصخلاب افورغم ناك اذإ اهسفن ىلعو اهيلع هرش فاخي اهوبا

 . يضاقلا اهجوزي مل كلذك ناك اذاف

 نكي مل اذإ غلبت مل ةيبص جوزي نأ يضاقلل يغبني الو : ةلئسم

 . يلو اهل

۔ . ٣٣٢



 هنا ىعمف انباحصأ لوق ةماع يف امأ ديعس وبأ لاق : ةلئسم

 دعب الإ ارضاح ايح ناك ام بألا ىلع يلو جبوزت زوجي ال هنا جرخي
 فالتخالاب ءايلوألا نم بألا ريغ يف ليق دقو . هعانتماو هتجح عطق

 يلو نود يلو جيوزت زوجي ال هن ا لوقلا ضعب يف بسحاو . يدنع اميف

 لاقو . بألا ةلزنمب عيمجلا نم ءايلوألا لزنأ وأ ارضاح لوألا يلولا ناك ام

 يلو جيوزت زوجي الو 4 بألا الخ ام يلو دعب يلو جيوزت زوجي لاق نم

 دق هنا يعمو . يبنجألا ةلزنمب هدعب امف ثلاثلا يلولاو ىناثلا يلولا دعب

 نم ايلو ناك ام ءايلوألا نم ناك نم يلو نود يلو جيوزت زوجي ليق

 نم بألا قحلي هنا لوقلا ضعب يف نا بسحاو . بألا عم الإ اهتبصع

 هبشي يدنع وهو . ءايلوألا نم هريغو ءايلوألا رئاس قحلي ام بالتخالا

 ال نأ امأو . هلثمك ء ايلوذلا نم هريغو ء ايلوألا نم هريغك نوكي نأ لدعلا

 ن أ ام أو . هريغو بال عم يلو نود يلو الو يلو نود يلو جيوزت زوجي

 مهيلعو مهل ةجحلا بوجو يف ءاوس مهلك هريغو بألا عم كلذ زوجي

 توبث ىنعم يف ةأرملل وه امنإ هيلع هيوجو قفتي ام عيمج يف قحلاو
 . هريغل قحلاو جيوزتلاب ذوخأم وه امنإ هريغو بألا نم يلولا ناف جيوزتلا

 زع هللا لوقب ءايلوألا نذاب اطورشم حاكنلا هللا لعج : ةلئسم

 يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقو . (نهلهأ ناب نهوحكناق) لجو
 . يلوب الإ حاكن ال : رابخألا رتاوتم

 ةأرماب جوزتي نأ دارأ لجر نع ميهاربإ ابأ خيشلا تلأسو : ةلئسم

. ٣٣٣



 تبغرو لجرلا كلذب ةأرملا تيضرو لجرلا كلذ اهجوزي نأ اهوبأ ىبأف
 تبغرو اهجوزي بألا عنتما ناف اهجيوزت ىلع اهدلاو ربجي لاق .هيف

 اهلو بأ اهل نكي مل ناف تلق . مكاحلا اهجوز لجرلا كلذ يف ةأرملا
 زوجيو لاق مكاحلا اهجوز اهوجوزي نأ اوبأ ناف مهيلع جتحت لاق ءايلوأ
 نأ الجر ةأرملا تلكو نأ لوقت امف تلق . بألا ال إ يلو نود يلو جيوزت

 ليكولا اهجوز الإو اهوجوز ناف ءايلوألا ىلع جتحت لاق . لجرب اهجوزي

 . هتلكو يذلا

 هنم العأ يذلاو هئاسن نم ادحأ جوزي نأ ىثنخلل سيلو : ةلئسم

 . ةبصع فصن هنأل زاج وه جوز ناف . هنم جيوزتلاب ىلوأ ءايلوألا نم

 ةأرما جوزتي نأ دارأ لجر نع تلأس ديعس نب دمحم لاق : ةلئسم

 نيملسملا نم ةعامج هيلع جتحاف اهجوزي نأ ىبأ اهدلاو ناو دلاو ةأرمللو
 نعو كلذ نع ىلوت مث رهش ىلإ اهجوزي نأ ىلع ةدم ددمتف اهجوزي نا
 لجرلا اذه ةبيغ تناك اذاف تفصو ام ىلعف . ةنس وحن باغو اهجيوزنت

 هوددمو نيملسملا ةعامج هيلع مكح دق يذلا مكحلا نع ايلوتم جرخ امنإ

 ايلوتم جرخ دقو . رذع هل ملعي الو كلذ نع ىلوتف هذه هتنبا جيوزت يف

 مكاحلا مهرمأيو بألا ريغ اهيلإ ءايلوألا برقأ اهجوزي ةأرملا هذه ناف

 ناف ثلاثلا يلولا اورمأ يناثلا يلولا ىبأ ناف نيملسملا ةعامج وأ كلذب

 ناك ناو . نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا اهجوز اهوجوزي نأ اهؤايلوأ ىبأ
 جيوزت يف همزل دق مكح نع لوت ريغ نع هجئاوح يف جرخ لجرلا اذه

۔ . ٣٣٤



 رصملا نم وأ نامع نم اهدلاو بيغي ىتح هذه هتنبا جوزت الف هذه هتنبا

 كلذ مهفاف بألا ريغ اهئايلوأ ىلإ اهجيوزت نوكي كلانه مث هيف يه يذلا
 ىلع كلذ يف لجعي الف لجرلا اذه ةبيغ يف ةهبش كلانه تعقو ناو

 هللا ءاش نإ دلاولا رذع عطقنيو اهيف ةجحلاب نيبت ىتح ةأرملا هذه جيوزت

 هيلع جتحا هتمرح جوزي نا يلولا عنتما اذإ ليقو . باوصلل قفوملا هللاو

 اهجوزي نم رمأي وأ اهجوزي نأ ىلإ هسبح عنتما ناف كلذب هرمأو مكاحلا
 تركذو : باتكلا نمو . هيلع ردقو ارضاح ناكاذإ هليبس ىلخي ذئنيح مث

 .اهجوزي نأ هدعب نم يلولل زوجيأ جيوزتلا هتنبا تدارأ دوقفم لجر يف

 يف دوقفملا نا لاق نم لاق افالتخا كلذ يف انفرع يذلاف تفصو ام ىلعف

 لاقو . رصملا نم هجورخ وأ هتوم حصي نأ الإ هتنبا جيوزت زوجي ال رصملا

 هيلع مكحي ماكحألا يف رصملا نم بئاغلا مكح همكح دوقفملا نا لاق نم

 زوجي ام هيلع زاج هنم كلذ حص اذإ وه نيأ فرعي يلا بئاغلا ماكحأب

 . باوصلاب ملعا هللاو رثكا انعم وه لوقلا اذهو .رصملا نم بئاغلا ىلع

 لجر نع تلأس . يلاعسلا نسحلا ابأ هنع تلأس امم اذهو : ةلئسم

 يف اولخدي نأ جوزملاو دوهشمل له اهيلو هنأ ىعدي ةأرما جوزي نأ دارأ اذإ
 لاق هنا انفرع يذلاف هللا همحر يراوحلا وبأ خيشلا امأ لاق . جيوزتلا اذه

 يف اوفلتخاو . يتنبا تجوز دق جوزملا لوقي ىتح جيوزتلا يف لخدي ال

 ىلع ةداهشلا تزاج يتخأب انالف تجوز دق لاق اذإ لاق نم لاقف تخألا

 لوقلا اذه وحن وأ مألا نم هتخأ نوكت اهلعل زوجي ال لاق نم لاقو . كلذ

۔ ٣٣٥



 . جيوزتلا ىلع ةداهشلا زوجت ال لاق نم لاق دقف . نيذه ىوس امو لاق

 لجرلا اذه نأ اوملعي ىتح جيوزتلا اذه يف لخدي نأ جوزملل زوجي الو
 ةنيبلاب كلذ يف مهعم حصت ةحصب وأ كلذب مهنم ملعب ةأرملا هذه يلو
 نا ةأرملا ترقأف اعيمج ارراقت اذإ لاقف يراوحلا وبأ امأو لاق . كلذ ةفرعم

 كلذ يف لوخدلا زاج كلذ يلولا لاقو هريغ ايلو يل ملعا ال يلو اذه

 ال يتلا ةرراقملا يه لاق . ةرراقملا هذه امو هل انا تلق . دوهشلاو جوزلل

 ريغ كلذ دهشت ال تنأو ةيرقلا يف امهاوعد نوكت نا لثم بولقلا اهعفت
 اموق ناف لئاق هل لاق . كبلق هيلإ نئمطي ام ىلع دحأ هعفدي ال كلذ نا

 مهنم ملعي وهو كلذ ىلع مايأ ةرشع اودعقف اذه نوعدي ةيرق يف اولزن
 هنا انفرع يذلا لاق . كلذ زوجي له . جيوزتلا اودارأ مث كلذل ىوعدلا

 نإ كلذ زاج مهرراقت ىلإ سوفنلا تنأمطا اورراقت ناف اورراقت اذإ لاق

 نا هللادبع وبأ لاقو لاق . هللا ءاش نا كلذ حصي ىتحف الإو . هللا ءاش

 لاق . كلذ فيكو هل تلق . يلو هنأ يلولا ىوعد ىلع نودهشي دوهشلا
 . فيكو تلق ىوعدلا ىلع اودهشا مهل اولاقف كلذ مهانع ناك هنا بسحأ

 نب نالف اهجوز نالف تنب ةنالف نا دهشت اولاق اودهشتسا اذا نودهشي لاق

 اذا نالف نب نالف ةجوز اهنا نودهشي الو تلق . اهيلو هنا لاقو نالف

 نالفب نالق تنب ةنالف جوز نالف نب نالف نا نودهشي ال لاق . اودهشتسا

 امأو . جيوزتلا يف اولخد اذا كلذو لاق . اهيلو هنا لوقي وهو نالف نبا

 ناف هل تلق . ةحصلا دعب الإ هيف اولخدي الف جيوزتلا يف اولخدي مل ام

 . ملع امم مهنم لك دهشي امنإ لاق . اودهشتسا اذا نودهشي فيكف اورراقت

. ٣٣٦



 ةأرملا هذه رمأ وأ جيوزتلا اذه رمأ ىلع ةداهشلا مهنم بلط اذإ هنا كلذو

 نالف لاقف . نالف تنب ةنالفو اذه نالف نب نالف انرضح هنا نودهشي امناف

 اذه نالف نب نالف اهجوزو كلذب ةأرملا ترقأو ةنالف يلو هنا اذه نالف نبا

 يلو وه ةأرما جوزي نأ دارأ اذإ يلولا ىلع لهو تلق . اذه نالف نب نالفب

 اذه نم ءيش مهل نيبت ىتح ءيش نع هولأسي ملف دوهشلا رضحو اهحاكن
 يلولا وه اذه ملع اذإ جوزلا كلذكو تلق . ال لاق . كلذ ىلإ هوعدي الا

 كلذكو تلق . ال لاق . يلولا يف مهملع نع دوهشلا لأسي نا هيلع
 هيلع له ةأرملا هذه يلو وه لجرلا اذه نا ملعي نم مهنم ناك اذإ دوهشلا

 صوصخم اذه يف لك ال لاق . مهملع نع دوهشلا رئاسو جوزلا لأسي نا
 كلذ ملعي نكي مل هنا مهدحأ نم نيبت ناف تلق . كلذ نيبتي نأ الإ هملعب

 ام ىلعو يلولا ىعدا ام ىلع اودهش كلذ ملعي مهنم دحأ نكي مل اذإ لاق

 جيوزتلا نوكيف هل تلق . نايبلا دعب الإ كلذ هل بحن نكي ملو عمسي

 جيوزت مكح اذه مكح ناك كلذ حصي مل ام اتباث نوكي معن لاق . تبان

 الإ ةارملا هذه يلو لجرلا اذه نا جوزلا ملعي مل نا كلذو تلق . يبنجألا
 اذه ىوعدب الإ اهيلو اذه نا ملعت ال ةارملا كلذكو . وه هنم ىوعدب

 لبق نم نيملسملا يأر اوملع مث جيوزتلا يف اولخد مث اهيو هنا لجرلا
 لوق اوملع اذإ لوقيف . كلذ يف مكحلا فيك لوخدلا دعب نم وأ لوخدلا
 مامإ ناك ناو نيملسملا ىلإ ةأرملا هذه جيوزتف جوزلا لوخد لبق نيملسملا
 ةعامجف مامإلا لبق نم رمألا يلي نم الو مامإ نكي مل ناو . مامإلا ىلاف

 ملو زاوجلا عقو ناو . نيرمأ يف نولخديو جيوزتلا ددجيو نيملسملا نم

۔ . ٣٣٧



 هللاو . جوزملا اذه ريغ يلو اهل حصي نأ الإ كلذ ىضم دقف يلو اهل حصي

 . باوصلاب ملعأ

 عنتما اذإ هنأ ينبجعيو ديعس يبأ نع اهنأ بسحا : ةلئسم

 اضيأ الجر لكوتو اهسفن جيوزت يف ةأرملا لكوت نا جيوزتلا نم ءايلوألا
 اهتريشع رئاس نمف الإو فرع نا ذاخفألا نم اهيلإ اهتريشع ىندأ نم
 نم ةعامج وأ اهترضحب لدع ناطلس نكي مل اذإو اذه اهجيوزت يف
 ال نم جوزي نا زوجي لاق نم لاقف روجلا ناطلس يف فلتخاو . نيملسملا
 اذإ يبنجألا يف فلتخاو . زوجي ال لاق نم لاقو . ءاسنلا نم هل ىلو

 نيجوزلا نيب قرفي لاق نم لاقف . جوزلا زاجو رضاخ بأ نكي ملو جوز

 الو كلذ عيمج يف رظنا . باوصلاب ملعأ هللاو قرفي ال لاق نم لاقو
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت

 ىلإ تبلط اذر ةأرملا نع هللا هيضر ديعس ابأ تلأسو : ةلئسم

 اميف هيلع اهجاجتحا اهيزحي له اهجيوزت نع عنتماف جيوزتلا اهيلو

 نأ دعب الإ نوملسملا اهجيوزت يلي ال مأ نوملسملا اهجوز الإو لعف ناف اهني
 نوملسملا ملعي مل اذإ يعم لاق . ناطلسلا ىلإ وأ مهيلإ اهرمأ عفرت

 دق اهنا اوملعي ىتح مهعسي الو يدنع اميف كلذ يه اهعسو اهجاجتحاب
 لسرأف نيملسملا ىلإ اهرمأ تعفر نا تيأرأ هل تلق . هيلع تجتحا

 نأ مهل له مهيلإ بجي ملو مهنع رتتساف هيلع جتحل اهيلو ىلإ نوملسملا
 هتجح اوفرعي مل ام مهنأ يعم لاق . هنم اعانتما اذه نوكيو اهوجوزي

 نا دعب ةجحلا هل انتدلب ىلإ دلب نم جرخ ناف هل تلق . كلذ مهل سيلف

۔ ٣٣٨



 اوجتحي ىتح اهجيوزت يف لوخدلا نيملسملل نكي مل نوملسملا هيلع جتحا
 نأ نيملسملا ىلعف هل تلق . مهنم ةجحلا هلانت تناك اذإ اذكه لاق . هيلع

 نود ةأرملا ىلع كلذ مأ هيلع جتحي نم هيلإ اوثعبيو هيلإ اوجتحي
 ذفني لام تيب مهل نوكي نأ الإ كلذ مهيلع سيل هنا عم لاق . نيملسملا

 يه اهلبق نم ةجحلا نوكي نا الإ مالسإلا حلاصم هنم موقتو ماكحألا هنم

 لهف هل تلق . مهلبق نم جاجتحالاو اهب ةلاسرلا مهيلع نوكت نأ بحأف
 هيلع سيل مأ اهنودو نيملسملا نود اهيلو ىلإ ةأرملا جيوزت بلط يذلا ىلع
 . كلذ هيلع سيل لاق . كلذ

. ٣٣٩ .



 عداصلا تابلا

 ۔اسنلا نم هل ىل و ال نم جيوزت يف

 نبا لثم هل تلق . زئاج لصألا نم يذلا ناطلسلا جيوزت يف لاقو

 . معن لاق . هدي تحت نم وأ سابعلا يبأ لثم تلق . ال لاق ةيادلا

 هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا رثؤملا وبأ لاق : ةلئسم

 ال نم يلو ناطلسلاو بألا لبق نم ةبارق اذ ينعي (يلوب الإ حاكن ال) لاق

 . هل يلو

 نأ مكاحلا دارأ اهل يلو ال ةأرما يف ةيواعم وبأ لاقو : ةلئسم

 سيلف يضاقلا امأو . زاج هسفن جوز ناو هجوزي نم رمأي نا هل نا اهجوزي

 يف مامإلا هل نذأي ملو هل يلو ال نم جوزي نأ ىضاقلل له تلق . كلذ هل

 هجيوزت زوجي الف كلذ يف هيلع مدقت مامإلا نوكي نا الإ معن لاق . كلذ

 . كلذ امهل سيل لاق . راحص يلاولو دودحلا ميقي نأ يضاقلل له هل تلق

 اهحاكن يلو يلو ةأرملل نكي مل اذإ لوقي رباج ناكو : ةلئسم

 ضعب يف ةأرملا تناك اذإ لاقو . ةينالع كلم ناكو ةريشعلا نم فيرع

 . ةينالع نوكيو يلاولا اهحاكن يلو . يلو اهل نكي ملو ىرقلا

 ال اهنا ةأرما هدنع تعدأ مكاح يف رقصلا نب نازع لاقو : ةلئسم

 نع لأسي ملو مكاحلا اهجوزف كلذب ادهش نيدهاش هترضحاو اهل يلو

۔ .. ٣٤



 وأ امهنيب قرفيأ جوزلا اهب لخد نأ دعب يلو اهل حص مث اهيدهاش ةلادع
 كلذ يف ةنسلا كرتو قحلا ريغب مكح دق مكاحلا نا لاق . زئاج امهحاكن

 امهنيب قرف ولو 0 لوخدلا دعب اذه يف قارفلا ىلع سانلا ضعب نبجي دقو
 . كلذل الهأ امهحاكن ناكل

 تنك لاق هنا ناسغ مامإلا نع ةفيذح يبأ نب ءالعلا : ةلئسم
 تركذو لجر نم اهجوزأ نأ يلإ بلطت ةأرما تءاج ذإ راحص ىلع ايلاو
 ذإ لجر نم اهتجوزف كلذ ىلع نيدهاش ينترضحاو نامعب اهل يلو ال نا
 نيدهاشلا تلسرأ كلذ تملع املف لخن ةيحان نم ناك ةأرملا دلاو ءاج

 ملو راحص ريغ نامع نافرعي ال امهنا اجتحاف امهنم ناك امب امهتذخأو
 هلأسأ ثراو مامإلا ىلإ تبتكف امهلازتعاب ترمأف ايلو نامعب اهل ملعن
 ىلع امهف حاكنلا ىضمأ ناف دلاولا ىلع كلذ ضرعأ نا ينباجأف كلذ نع

 . قادصلاب نيدهاشلاو مامإلا ذخف حاكنلا ضقنو هرك ناو امهحاكن

 ابيرغ يلول ا ناكو ناطلس الو يضاق الو جوزت لجر : ةلئسم

 . امهنيب قرفي لاق هوملعي نا اوهركو

 يأف يلو نذاب الإ حاكن ال هللا همحر ديز نب رباج لاقو : ةلئسم

 ال ةأرملا نوكت نأ الإ هيلع علطا اذإ كلذ رّيغي يلو نذإ ريغب تحكنا ةأرما

 اهرمأ ىلوُي وأ زوجي كلذ ناف حكنتف نيملسملا يضاق يتأتف اهل يلو

۔ ٣٤٢١ ۔



 لق ناو . رهمب الإ حاكن نوكي الو ةنيبلاب رهملاب ىضرت نم اهحكنيف الجر

 . زئاجف ريثك وأ ليلق نم هيلع سانلا ىضارت امف

 جوز نا نامثع وبأ لاقو . ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . حاكنلا زاج مألل خألا

 اهجوزي نأ زوجيأ تلق اهل يلو ال يتلا ةأرملا يف تركذو : ةلئسم
 رثألا ءاج دقف تفصو ام ىلعف . كلذ نوكي فيك وأ ناطلسلا نم دحاو

 كلذ نال ةلبقلا لهأ دنع حيحص كلذو هل يلو ال نم يلو ناطلسلا نا

 هل يلو ال نم يلو ناطلسلا لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىوري

 الو لدعلا ناطلس وه ناطلسلا لاق نم لاقف . كلذ يف سانلا فلتخا مث

 ال نم ناطلسب سيلو رابج كلذ امنإو . (رئاجلا : ةخسن) روجلا ناطلس

 كرابت هللا لوق كلذو قحلا هل ناك نم ناطلسلا لصأ امنإو هل ناطلس

 ةربابجلل ناطلس الو اقحو ةجرد يأ ( اناطلس هيلول انلعج دقف) : ىلاعتو

 نيملسملا ةعامج عمتجيو رئاجلا ناطلسلا نم ىلوأ نوملسملاو مهل ةجرد الو

 ةيالو ىلإ تعجر نيملسملا تمدع نإو .اهنوجوزي ادعاصف نينثا نم

 ذئنيح رئاجلا ناطلسلا اهجوز ناف .اهجوزي الجر لكوتو كلذ يف اهسفن

 ناطلسلا لب لاق نم لاقو .نييبنجألا نم هريغك انهاه ناطلسلا ناك اهيأرب
 هل يلو ال نم يلو رئاجلا ناطلسلاو لداع ناطلس نكي مل ناف ىلوأ لداعلا

 ناطلسلاو هل يلو ال نم يلو ناطلسلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل

 نكي مل ناق لداع ناطلس نكي مل اذإ نيملسملا نم ىلوأ اذه يف رئاجلا

۔ .٣٤٢



 نم الجر اهرمأ ىلوتف نوملسم نكي مل ناف . نوملسملاف مئاق ناطلس
 لاق نم لاقف رئاجلا ناطلسلا يف اضيا سانلا فلتخاو . اهجوزي سانلا
 . هيأرب وأ هلك رصملل ربكألا كلاملا ىلإ الإ هل يلو ال نم جيوزت سيل

 رمأ ىليو . لاجرلاو ليخلا كلمي يذلا كلاملا ىلإ اضيأ كلذ لاق نم لاقو

 نكي مل ولو رسلا يف دئاقلاو فوجلا يف دئاقلا لثم ةروكلا يف ةيعرلا

 دلب يف ناطلسلا رمأ يلو نم لاق نم لاقو . هلك رصملل كلاملا يأرب كلذ
 ناطلس كلذف دلبلا كلذ يف ناطلسلا ماقم كلذ يف ماق نادلبلا نم

 فرع دق ةراحلا يف افيرع ناك ولو لاق نم لاقو . ناطلسلا بحاصو

 يلو ال نم جيوزت نم ناطلسلل زوجي اميف ةراحلا كلت يف هرمأ زاج اهيلع
 ةروكلا رمأ يلي يذلا دئاقلا ىلإ رمألا نوكي نأ كلذ يف ينبجعيو . هل

 نأل . قرشلا يف قرشلاو رسلا يف رسلاو فوجلا يف فوجلا ذئاق لثم
 ناطلسلا وهو . ةكلمملا ريبدتو ةكلمملا يف كلذ مدق دق ربكألا ناطلسلا

 قفوملا هللاو كلذ يف فالتخالا كل تنيب دقو . ةروكلا كلت يف ربكألا

 . باوصلل

 باحصأ جيوزت نا رباج وبأ لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 اندجوو . يهنلاو رمألاب ىرقلا يف نيرهاظلا كلذب ينعي زئاج تافارعلا

 مل جوزلا زاجو اهيأرب ةأرما جوز ايبنجأ الجر نأ ول يلع نب ىسوم نع

 صخر أ اذهف . اهل حاكنلا ددج زجي مل ناو . اتباث اجورت هآرو هضقني

 اهجوز ةأرما حاكن قرفي مل هنا مساقلا ةديبع يبأ نعو . هانعمس ءيش

۔ ٢٤٢٣



 ىلإ عجر . كنضب اهيلوو اهجوز اهب لخدو تيفحب اهتريشع نم لجر

 . عرشلا نايب باتك

 زوجي له رئاجلا ناطلسلا نع يراوحلا يبأ باوج نم : ةلئسم
 هل يلو ال نم جوزت يف ءاوس كلذ يف لداعلاو رئاجلا ناطلسلاف . هجيوزت
 ٠ ىماتيلل ءالكولا ةماقا يفو

 اهل فرعت ةريشع الو يلو اهل نكي مل اذإ ةأرملا نعو : ةلئسم
 تبلط اذإ كلذ يف انفرع يذلاف . اهل ؤفك هنا لوقي لجرب جوزت نا تبلطو
 كلذ ىلع اهوعدي مكاحلا ناف . اهل يلو ال هنا تعداو جيوزتلا ةأرملا

 ال مهنأ لدعلا ةنيبلا كلذ يف ةأرملا ترضحأ اذإ كلذ يف مكحي الو ةنيبلاب

 لوخدلا مكاحلل ناك ةنيبلاب اذه حص اذاف . جوز نم ةدع يف اهنا نوملعي

 لثم ءاسنلا نم هل يلو ال نمل جيوزتلا هل زوجي نمم ناك اذاف اهجيوزت يف
 لوقي نا كلذ يف لوقلاو . اليكو ةأرملل ميقي هناف يلاولاو يضاقلاو مامإلا

 دق وأ هذه نالف تنب ةنالف جيوزت يف اليكو انالف تلعج دق وأ تمقأ دق
 نالق تنب ةنالف جيوزت وأ نالف تنب ةنالف جيوزت يف نالف نب نالف تلكو

 . هللا ءاش نا زئاج اندنع ظفللا اذه لكف . نالف تنب ةنالف جيوزتل وا

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 يف اهل يلو ال هنا كعم ةحص ريغب تلاق ةأرما نعو : ةلئسم
 ىرأ مكو ليكولا ةماقا يف ظفللا نوكي فيك . تلق جوزت نا تبلطف دلبلا

۔ ٣٤٤



 مل نا ةأرملا هذه جوزي اليكو ميقي نا زوجي لهو تلق . هب قثي نمم رضحي
 ىلوأ تنأ وأ يلاولا نوكيأ تلق . تاقث هل رضحي مل وأ ةقث ن

 جيوزتلا تبلط اذإ ةأرملا امأف تفصو ام ىلعف . امكريغ وأ جيوزتلاب

 ةلداع ةنيب رضحت نأ الإ كلذ يف قدصت ال اهناف اهل يلو ال هنا تلاقو

 نوملعي الو اجوز اهل نوملعي الو نامعب ايلو اهل نوملعي ال مهنأ نودهشي

 يه تقفتاو جيوزتلا تبلطو اهل ةنيبلا تماق اذاف . جوز نم ةدع يف اهنأ

 اذه نالقب جيوزتلا بلطت اهنا ةنيبلا اهيلع تدهش وأ كلذ ىلع جوزلاو
 نا لاق نم لاق دقف ةفصلا هذه ىلع ناك اذاف قادصلا نم اذكو اذك ىلع

 ىلإ كلذ نا لاق نم لاقو . ءاسنلا نم هل يلو ال نم جوزي نا يلاولل

 جيوزتلا ةجاتحم ةارملاو مامإلا نع انئاب عضوملا ناك نا لوقنو . مامإلا

 كلذ زاج يلاولا ةرضحب كلذ يف يلاولا هماقأ نم وأ مامإلا يلاو اهجوزو

 ميقي نأ هعم ماكحألا ذافناب يلاولا هلعج نم دلو يلاولا ميقي نأ بجي الو

 دق هنا لقأ مل كلذ لعف ناف . هرمأ فلاخي هلعلف ةقث ريغ اليكو ةأرملل

 مل ناك نا لعفي الو ههجو ىع رمألاب ليكولا ىتأ اذإ هل زوجي ال ام لعف
 مك كلوق امأو . هريغ نو هل هللا اهلعج يتلا هتنامأ نم هذه نال لعفي

 ةرضحب مكحلا ذفني مكاحلاف مكاحلا دح يف تنك ناف تاقثلا نم كرضحي

 تنك ناف دحأ هرضحي نأ هيلع نكي مل ذحأ رضحي مل ناو . هرضح نم
 كل تفصو ام حص اذاف نيملسملا نم ةعامج ةأرملا هذه جوزي امنإ لاح يف

 نا نيملسملا نم لاق نم لاق دقف هالوتت نمم يناث كعم ناكو اهرمأ نم

۔ ٣٤٥



 ةسمخ نورخآ لاقو .ادعاصف ةثالث لاق نم لاقو .ادعاصف نانثا ةعامجلا

 نوحلاص الإ ةعامجلا نوكي الو هب لومعمو باوص كلذ لكو .ادعاصف
 . باوصلاب ملعأ هللاو .كلذ مهناف

 اهل يلو ال ةأرما نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأسو : ةلئسم

 نيملسملا ىلع ةروشم ريغب اهجوزي نأ هل زوجي له . اهمأ نم اهوخأ الإ
 ال ليقو . زئاج هنا كلذ ليق دق هنا يعم لاق . يه كلذب تيضر اذإ

 بحأو . كلذ يف لوخدلا مهنكمأ وأ اونكمأ نإ هنم ىلوأ نوملسملاو زوجي

 كلذكو هل تلق . اعيمج نائيشلا عمجي ىتح خألا ينعأ . وه هولكوي نأ
 مألا نم خألا يف كلذ تبثي هنا يعم لاق . مألا نم خألا لثم وهأ مألا بأ
 تبث كلذ هيف تبثا اذاف . ةبصعلا نم سيلو ماحرألا نم وه هنا عامجالابف

 ماحرألا نم يعم مألا بأ دجلاو برقألاف برقألا يف يعم ماحرألا رئاس يف

 لاح لك ىلع مهنم ىلوأ نوملسملاو ماحرألا يف تبث اذإ يدنع اذكه لاق

 ىلوأ وهف نبملسملا مدع دنع مهنم ناك نمو .4 مهلوخد نكمأو اونكمأ نا.

 نم اهسفنب ىلوأ يهو محز الو ةبصعب ةبارق هل سيل يذلا يبنجأل ا نم

 ماحرألا نم ناك نم ماحرألا لكوت نأ بحأ ينأ الإ يدنع ماحرألا عيمج

 نم اهجيوزت يف برقألاف . مهنم برقأ ناك نم نيملسملا مدع دنع

 نم الو اهماحرأ نم ادحأ لكوت ملو اهسفن يه تجوز ناف تلق . ناركذلا

 هنا ليق هنا يعم لاق . لخدي مل وأ جوزلا لخد امات احاكن هارتأ نيملسملا

 . جيوزتلا ددجي ىتح نيملسملا ىلإ كلذ اوعفري نأ اورمأ اهب لخدي مل نإ

۔ ٦٤٣۔



 ناركذلا نم مهنم دحأ ناك ماحرألا يف كلذ اولعفي نأ بحأ نا كلذكو

 جوزلا لخد نإو . اهرمأب جيوزتلا اهل ددجيو نيملسملا مدع دنع هلكوتو

 مل اذإ زئاج هنا ليق دق هنأ يعمف . اهسفن يف اهتلاكوب اهجيوزت ىلع
 اهتجوز نا كلذكو هل تلق . رصملا يف رضاح ةبصع الو يلو اهل نكي

 لثم نوكيأ ناركذ اماحرأ اهلو ثانالا نم اهماحرأ نم دحأ وأ اهتخأ

 ناو . فعضأ هنا يعم لاق . لخدي مل وأ جوزلا لخد اهسفن اهجيوزت
 الو زئاج جيوزتلا نا ليق دق هن يعمف جيوزتلاب يه تيضرو جوزلا لخد

 يتلا تناك نا كلذكو هل تلق . كلذ يف دشيو يلو اهل نكي مل اذإ ضقني

 معن لاق . ءاوس هلكأ جيوزتلاب يه تيضرو جيوزتلا زاجو ةيبنج أ اهتجوز

 وأ اهماحرأ نم ةأرما وأ اهسفن يه تجوز ناف هل تلق . يدنع اذكه

 ىلإ كلذ عفتراو نيملسملا ىلإ اهرمأ عفرت ملو ناركذ م احرأ اهلو ةيبنجأ

 جوزلا ينعأ ريزعتلا وأ سبحلا وأ دحلا مهمزلي له مكاحلا وأ مامإلا

 مامإ ىلإ وأ مئاق مامإ ناك. اذاف لاق . كلذ مهيلع سيل مأ ةأرملاو ةجوزملاو

 نيملسملا لبق مهيلإ كلذ عفريو نيملسملا نم ىلوأ كلذ ناك ماما يضاق وأ

 امك كلذ اولعف ناف مكاح نكي مل اذإ مكاحلا ماقم نوموقي نوملسملا امنإو

 اضعب نا بسحاف جوزلا زاجو مهترضحب مهو ماكحلا ىلإ اوعفري ملو تفصو

 الو مه هلثمل اوعجري ال ىتح مهلع كلذ يف ددشيو . حاكنلا مامتب لاق

 : يف ةلاهجلاب اوفرع اذإ ريزعتلا كلذ يف ىار اضعب نا بسحاو . مهريغ
 ىضم اميف اوفرعي مل اذإ اماو . اههجو ريغ ىلع رومألا ماشتغاو كلذ |

۔ ٣٤٧ ۔



 يف ةأرملا ىضرب جوزلا لخد اذإ حاكنلا ضقني الو هيف ددشو كلذ يف مدقت

 ىلإ اهرمأ اوعفر نا تيأرأ هل تلق . ةبصعلا نم يلو نكي مل ام جيوزتلا
 اهجيوزت يف اليكو هوماقأو اهجيوزت يف اهاخ أ نوملسملا لكوف نيملسملا

 يف اليكو هوماقا نا مهنا يعمف لاق . اهجوزي هريغ لكوي نأ هل زوجي له
 زجي مل اهجوزي اليكو هوماقا ناو . كلذ زاج اهجوز نم لكوف اهجيوزت

 معن لاق . مألا نم خألا لثم وهأ ايبنجأ ناك نا كلذكو هل تلق . كلذ

 ايبنجأ ناك لبقتسملا يف لاح ىلع كلذ لعفي نأ هل بحأ الو يدنع اذكه

 يف هولكو هريغ لكوي الو نيملسملا ليكو ينع وه جوزيو امحر و

 اهجيوزت يف لكوي نا كلذ هل اولعجي ن أ الإ اهجوزي هولكو وأ اهجيوزت

 نا كلذب سأب الف زوجي ام عضوم يف ةلاكولا لعجو كلذ لهأ نم ناكو
 نوملسملا هماقأ دقو ايبنجأ ليكولا ناك نا كلذكو هل تلق . هللا ءاش

 . اهاضرب هسفن جوزي ن أ هل زوجيأ اهجوزي هوماقأ و أ اهجيوزت يف اليكو

 يف اليكو وأ اهجوزي اليكو ناك ءاوس هل تلق . يدنع اذكه معن لاق

 . تيضر اذإ يدنع ءاوس هلك معن لاق . اهجيوزت

 نم ةعامج يف ترفاس ةأرما يف ءاهقفلا ضعب نعو : ةلئسم

 معن لاق . مهدحأ اهجوزي له يلو مهيف اهل سيلو تضرمف نيملسملا
 . محر اهل سيلو ناطلس اهي سيل ةيرق يف اهناف تلق . مهلضفأ اهجوزي

 نسحلا نب دمحم لاق . مهلضفأو مهلحصأ نيملسملا نم لجر اهجوزي لاق

 ناطلس اهدلبب ناكو اهجيوزت ىلوتي يلو ةأرملا هذهل نكي مل نا هللا همحر

۔ ٣٤٨



 نولوتي ةيرقلا كلت نم نيملسملا ةعامجف اهجيوزت ىلوتي رئاج الو لداع

 امك ناك اذإ اهجيوزتب ىلوأ مهو نانثا دهشيو دحاو جوزي ةثالث كلذ
 . انفصو

 هجوز نم ترم أ وأ اهسقت هتجوز ة أرم اب جوزت لجر نعو : ةلئسم

 سانلا رئاس نم لجر وأ اهمأ نم اهوخأ وأ اهتلاخ وأ اهمأ هتجوز وأ اهب

 بيطيأ زاوجلا دعب حاكنلا يضماف يلو اهلو اهب لخدو اجوز هب تيضرو
 قارفلا ىلع الو هميرحت يلع مدقتأ ال يناف تفصوام يلعف . مارح مأ اذه

 . هنم ىلإ بحأ اذه ريغو امهنيب

 زاجو هرواشت مل نامعب اهيلوو اهمأ اهجوزت ةأرما نعو : ةلئسم
 يف رظنأف قارقلا ىلع فقو ضعبو . امهني قرفي ضعب لاقف . جوزلا اهب

 . كلذ

 عنتماف اهؤفكب جيوزتلا ةأرملا تبلط اذإ هنأ يدنع يذلا : ةلئسم

 ةجحلا مايق دعب اهجوز لدع ناطلس ناك ناف . هب اهجيوزت نع اهؤايلوأ
 نوموقي نيملسملا ةعماجف لدعلا ناطلس مدع ناف اهبلطمو مهعانتماب هعم

 نولوتي نونوكي نيذلا ادعاصف نيملسملا نم ةثالثلا مهو كلذ يف هماقم

 لوقلا ضعب يف امهماقم ناموقي نانثاف ةثالث نكي مل ناق .اضعب مهضعب

 دقف نيملسملا نم ةعامجلا مدع ناف . فالتخا اهل روجلا ناطلس جيوزت يفو

 مكحي نا هفاصنا نع همصخ عنتماو مكحلا مدع اذإ قحلا بحاصل نا ليق

۔ ٣٤٢٩



 عنتماو مكحلا تمدع اذإ يدنع ةأرملا هذهلو . مكاحلا هب مكحي امب هسفنل

 . جيوزتلا ندقعي ال ءاسنلا نال اهجوزي نم رمأت نأ اهجيوزت نع اهؤايلوأ
 نا نيملسملا ةعامج وأ لدع ناطلس نم مكحلا مدع اذإ نوكي نأ ينبجعيو

 اهئايلوأ ىلإ نيملسملا نم ةقن الوسر جيوزتلل بلاطلا وأ ةأرملا لسرت

 نم ادعاصف ةرشعلا ىلإ ةسمخلا نم ةرهشلا مهب موقت نمم ةعامج ةرضحب
 ةرهشلا هب حصت نمم مهريغ نمف الإو . نكمأ نإ فافعلاو رتسلا لهأ

 ةعامجلا هعم نوكتو اهئايلوأ نم اهجيوزتب ىلوألا ىلإ لوسرلا لصيف
 بلطيو كيلإ ينلسرأ انالف نا هعم نيذلا ةعامجلا ةرضحب لوسرلا لوقيف
 دق ةنالف ناو ةنالفب هجوزت نا اذه . كلذ هبشأ ام وأ كلأسي وأ كيلإ

 مالكلا اذه نوكيو هب اهجوزت نأ كيلإ ينتلسرأو هب اهجيوزت يف تبغر
 يف ةلاكو نم يلولا رمأ نم نوكي امب ةرهشلا موقتل ةعامجلا ةرضحب
 جتحا اهجيوزت نع ىندألا يلولا عنتما ناف جيوزت نع عانتما وأ جيوزت
 جتحا اوعنتما ناف يلولا اذه دعب اهجيوزتب قحأ مه نيذلا ءايلوألا ىلع

 ةجرد يف اوناك ءايلوأ لكو . ًالوأف آلوأ مهنولي مه نيذلا ءايلوألا ىلع

 زاج اهجيوزت نولي نيذلا اهئايلوأ عيمج عنتما اذاف مهعيمج ىلع جتحا
 اهتريشع نم لجر ناك نإ اضيأ ينبجعيو . اهجوزي نم لكوت ن أ ةأرملل

 دق هنال اهجيوزت .يف وهو يه لكوت نأ بأ ىلإ اهبسنو هبسن حصي مل ولو
 بسن ةحصب مهنم يلو اهل حصي ملو ةليبق نم تناك اذإ ةأرملا نا ليق

 يدنع تناك اهجيوزت نع اهؤايلوأ عنتما اذإ ةأرملاو . مهنم دحاو اهجوز

۔ ٣٥٠ ۔



 بلاطلاو ةأرملا عم حص ول هنا هلك اذه دعيو . يلو اهل حصي مل نم ةلزنم

 .نا امهل زاج مكحلا تمدعو اهجيوزت نع اهئايلوأ عانتما اهجيوزتل

 مايقب اهتجح عطقنت ملو امهلطايو امهقح لمتحا ام اضعب امهضعب اجوزي

 ال هنأل ريكنلا مهل نوكي امبو ريكنلا مهل نوكي ثيح اهئايلوأ نم ريكنلا
 عطقنم هللا نيد رهاظ ماكحأ يف الطبم نوكي ءيش لعف ناسنإلل زوجي

 يف تدجو اذكه ةكرب نب هللادبع دمحم يبا نع دجوي دقو . ةجحلا هيف

 حصي ملو تجوزتف اهجوز توم اهعم حص دق هنا تعدا اذإ دوقفملا ةأرما

 ةنمتؤم يه لاق . هتجوزت يذلا نييو اهنيب فرصي له نيملسملا دنع كلذ

 وهو رشبملا نب ديعس رصع يف ةلأسملا هذه تعقو لاق مق . كلذ ىلع
 هيلإ دوقفملا اهجوز ةثروو ةأرملا تعفتراو ةمئألا ضعبل ضاق ذئموي

 ىتح جيوزتلا اذه ضقنب مكحأ ال لاقو يح مهبحاص نا ةنيبلا مهفلكف

 لح يغبني ال هنأل قحلا لوصأ نم لصأ هنا يدنع اذهو لاب هنا يعم حصي

 حصي مل ةدقع ىلع ةدقع الو اهلطاب حصي ىنتح تدقعنا دق ةدقع

 يف لوخدلاك اهلالحنا حصي مل ةدقع ىلع ةدقعلا يف لوخدلاف اهلالحنا

 ةايح ةحص ملعي ملو . جيوزتلا اذه تبث املف اهلطاب حصي مل ةدقع لح

 لطابلاو قحلا هل لمتحي رمأ هل تبث نمو هلطابو هقح لمتحا نيقيلاب لوألا

 يف يدنع اذهو . اهلك ىواعدلا رومأ نم هلطاب حصي ىتح هلاحب وهف
 لصألا ىلع لمعلا ىلإ بهذي نم ماكحلاو ءاملعلا نم نأل لوقلا ضعب
 ءاملعلا نمو . رخآلا توبثو لوألا لاوز حصي ىتح ثداحلا لاطباو لوألا

۔ . ٣٥١



 نم جرخي امب لعف الو مكح الو دقع لاطبا ىلإ بهذي ال نم ماكحلاو

 نم ةعامجلاو . هيف لامتحا ال امب كلذ لطاب حصي ىتح اهلك يواعدلا

 مهف هيف اولخد ام مكح اورصبأ اذإ مهيأر فعضو مهملع لق ولو نيملسملا
 نبا ةلزنمب اوناك ولو مهمدع دنع ملعلا نيريثكلا ءاملعلا نم مهريغك

 ريغ مهنيد ىلع نونمتؤم ضرألا نم فرط لهأ لكو . ملعلا يف سابع
 مايقلا يف نيفلكم الو مهنع باغ نم ةبيغل مهمزل امب مايقلا نع نيروذعم

 مهيلعو مهل مهمزل اميف ةمئاق هللا ةجحو مهنع باغ نم ةرضح مهمزل امي

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت الو كلذ يف رظنا . ملعأ هللاو

 دايز يبأ عامس يف اندجو ام بسح ىلع ديعس وبأ لاق : ةلئسم
 هنأ اندجو ام بسح ناكو فيرظلا نينحلا هل لاقي لجر ناك هنا هللا همحر

 لخنب يلو اهل ناكو همأ نم تخأ هل تناكو نيملسملا فاعض نم

 دحأ اهوخأ لأس هنأ بسحاف جيوزتلا تلأسو . جيوزتلا ىلإ تجاتحاف

 اهجيوزت نع هللا همحر نامثع وبأ هنا بسحاو نامزلا لهأ نم ءاهقفلا
 . جيوزتلا ىلإ اهتجاحو اهتفعض عضوم اهجيوزت نامثع وبأ هل زاجأف

 الو هل يلو ال نم جيوزت نع نسحلا نب دمحم نم باوج : ةلئسم
 وأ ناك ارئاج هل ىلو ال نم يلو ناطلسلا نا رثألا يف دجنو ءاسنلا نم بأ

 اندجو كلذكف تفصو ام ىلعف . فالتخالا نم يور امل كلذ لقنو .الداع

 يلو ناطلسلا نا هللا همحر يراوحلا يبأ خيشلا لوق نم انفرع كلذ ىلعو
 مكاح دلبلا يف ناك نا نحن لوقنو . الداع وأ ارئاج ناكو هل يلو ال نم

۔ ٢٥٣۔.



 كلذل هماقا يذلا ناك ولو لدعلاب مكحي نمم نيملسملا ماكح نم

 لهأ نم نيملسملا نم ةعامج وأ كلذب ىلوأ هانيأر روجلا ناطلس مكحلا

 . كلذب ىلوأ وهف مكاحلا ماقم نوموقي مهنا رثألا مهيف ءاج نيذلا رصبلا

 ليبس ىلع كلذ لعف اذإ ارئاج ناك ناو كلذ يلي ناطلسلاف كلذ مدع ناف

 انظفحو رثألا ءاج كلذكو لدعلا ناطلس مدع اذإ لدعلا لهأ مكح يف هلع

 . رصبلا لهأ لوق نم

 هيف يه يذلا دلبلا يف يلو اهل سيل ةأرما نع لئسو : ةلئسم
 هنا يدنع لاق . نيملسملا نم لجر اهجوزي نا اهل له ناطلس هيف سيلو
 هديو دلبلا يف ناطلسلا هل نمم دلبلا لهأ نم رمألا يلوأ ىلإ اهرمأ درت

 يدنع مدعي الو دلبلا ةيعر رئاس نم ةباجإلا هلو هاوس نم ىلع ةقلطم
 لهأ رئاس ىلع هعضوم يف ةردقلا هل تناك نم ناطلسلا امنإو . ناطلسلا

 . هلوق ىنعم ىلع نامزو لاح لك يف هدلب

 نال اهب ةربخلا لهأ نم نيدهاشب ىعدت هنا ليق كلذكو : ةلئسم

 اهب ةربخلا لهأ نم لدع يوذ ناك اذاف نوملعي ال اهب ةربخلا لهأ ريغ
 ايلو اهل ناملعي ال امهنا ملعلا ىلع الإ ةداهشلا نافلكي ال ليق هنآ وجرأف
 اهنا.ناملعي الو اجوز اهل ناملعي الو مكاحلا ةجح هيف غلبت يذلا رصملا يف

 . جوز نم ةدع يف

 لجرلاو نادحلا نم ةأرملاو ةأرماب لجر هكلمأ لجر نعو : ةلم

۔ ٣٥٣



 الف نامع لثم رصملا يف ارضاح بألا ناك نا لاق . اهنيد نم تسيلو

 هللا همحر يلع وبأ لاق دقف نامع يف بأ نكي مل ناو . هحاكن زوجي

 حصي يلو اهل نكي مل اذإ كلذو ديعس وبأ لاق . امهنيب قرفي ال نا هركي
 نم امهريغو دمحيلاو نادحلا لثم نا ليق دقف يلو اهل ناك نا امأو

 نادحلا نم ريزه ينب لثم نكلو ءايلوألا ماقم موقي ال ةريبكلا ذاخفألا

 . دمحيلا نم يرحب ينبيو ةدنك نم رايس ينيو نادحلا نم روعألا ينيو

 نم اهنا حيحصلا بسنلاب يلو ةأرملل حصي مل اذاف . ةبيرق لئاصف هذهف
 نم اهل ايلو لئاصفلا هذه نم ناك نم ناك اهلاثمأو لئاصفلا هذه دحأ
 يلوب اندنع كلذ سيلف ةدعابتملا ذاخفألاو ةريبكلا لئابقلا امأو . جيوزتلا

 . بسنت مهنيب حصي نأ الإ جيوزتلا يف ينجألا ةلزنمب وهو

 الجر برض هللا همحر باطخلا نب رمع نا ينغلب لاقو : ةلئسم

 املف ةقفرلا يف اهيلوو اهيلو ريغ هب اهجوز ةكم قيرط يف ة أرما جوزت

 . ةأرملاو جوزتملا اعيمج طوسب ايرضف امهرمأف رمع ىلإ كلذ عفر اوعجر

 ناطلسلا لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور : ةلئسم

 ربخلا رهاظو . ةرئاج الو الداع ركذي ملو ءاسنلا نم هل يلو ال نم يلو

 ءاسنلا دقع ىلع ةيالولا هيلاف ناطلسلا مسا حتسا نم لك نا ىلع لدي

 ال ةأرما هسقن جوزي نأ ناطلسلاو يضاقلل زئاجو . نهل ءايلوأ ال يتاوللا

 جوز ن او . نسح ا وهف هجوزي نم لكو ناو . يلول ا لثم وهو اهل يلو

 . . كلذ هل زاج هسقن

۔ ٣٥٤



 يلو ةأرملل حصي مل اذإ نيملسملا نم لاق نم لاقو : ةلئسم
 اهنم ةفورعم يه يتلا اهتليصف نم اهجوز نم اهجوزي نأ زاج بسنلاب

 . اهبسن حصي ملو

۔ ٣٥٥



 نماثلا فالا

 هل يت و ال نم مكاحلا جيوزت يف

 ةنالف نا مكاحلا عم ادهش نيدهاش يف هللا همحر يلع نب ىسوم لاق

 اهب لخد املف اهجيوزتب مكاحلا رمأو ءاسنلا غلبم تغلب دق غلاب ةأرما

 تغلو . غولبلا اهب رظتناف غلبت مل اهنا اهرمأ نابتساو تريغ اهجوز
 الف قحلا نيدهاشلا ىلإ بلطو قادصلا همزل اهرشاب دقو جوزلا تهركو

 . قادصلا ةمارغ نع امهدعبن

 يف لوقت .ام رقصلا نب نازعل ليق . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 هل ليق . معن لاق . هسفن اهجوزي نأ مامالل له نامعب اهل يلو ال ةأرما
 باتك نمو . اهب يضاقلا جوزي نم رمأي مامإلا الإ ال لاق . يضاقلاف

 وهو . اهل يلو ال ةأرما هسفن جوزي نا ناطلسلاو يضاقلل زئاجو : ءايضلا

 . كلذ هل زاج هسفن جوز ناو . نسحأ وهف هجوزي نم لكو ناو يلولا لثم

 هل لاقي ءاسنلا نم هل ىلو ال نمل نيملسملا نم ةلاكولاو : ةلئسم

 ىلع ءافكألا نم هب تيضر نمب اهجوزتل نالف تنب ةنالفل اليكو كتمقأ دق

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . قادصلا نم هيلع اقفتا ام

 عفدو غلاب ريغ ةيبص جوزت نمو : ءايضلا باتك نمو : ةلئسم

 تفلبو يلولا ىرتشا ناف . ابايث اهب ىرتشا ريناند وأ مهارد يلولا ىلإ

۔ .٣٥٦



 نا مهرمأ ناك ناف مهاطعأ ام جوزلا بلطو جيوزتلا تركنأف ةيراجلا

 مهرمأي ملو ريناندلا مهيلا عفد ناو . بايثلا كلت هلف ابايث اهب اورتشي
 . ريناند هلف ابايث مهئارب اورتشاف ءارشلاب

 هجوز ىتح جيوزتلا يف جوزلا نم يلولا ىشترأ ناو : ةلئسم
 اهتبهو اذاف اهب اهجوزتي مهارد لجر ىلإ ةأرما تعفد ناو . ةأرملل كلذف

 اهايإ وه اهطعي ملو اهب اهجوزتي هتطعأ تناك ناو . سأب الف هل
 هدنع نم عيش ىلع اهجوزتي ملو اهل ام ىلع اهجوزت دقف اهب اهجوزتف

 طسوأ قادصك اهلف اهب لخد ناف . قادص ريغ ىلع جوزت نمك وهف
 . اهئاسن تاقدص نم قادص

 هل السرم اهقادص لجاع ةأرملا يلو ىلإ لجرلا عفد اذإو : ةلئسم

 اذإ كلذ يف يلولا ىلع نامض الو هلدب جوزلا ىلعف . عاضف هيلإ عفد امب

 نامضلا طقس هنم كلذ يضقي وه يلولا ناك ناو . هتمرح هيضقيل هعفد

 . ملعأ هللاو جوزلا نع

 اهقادص لجاع عفدف لجآو لجاع قادص ىلع جوزت نمو : ةلئسم

 لوسر هيلإ وه هعفد وأ كلذ يلولا هلامب اهل ضياق هنأ ىلع اهل يلو ىلإ

 نع دجوي اذكه . هدنع هضبقب رقت نا الا نامضلا ىلع وهف اهيلإ هل

 هميلست نا يدنعو .ةبصع وه يلو وأ بأ وه بأ نيب اوقرفي ملو انباحصأ
 هدلو ىلع ةمات ةيالو هل بالا نال ةءاربلا هب عقت بأ وه يذلا يلولا ىلإ

۔ ٣٥٧



 | 3 _ يذل | وهو ء ايلوأل | نم هريغل كل سيل , ه أ ٥ انرتخ ١ ز لوقب هبش أ هلام ىد

 وهو ل و ىا { ضبقل هل ىذل ! ؛ انب احص أ ٠ يلول ١ اوركذي مل ١ ذ ١ مهلوصأ ولع : ِ : ىذلا ز 1 _

 ٠ ملع ١ هلل او ٠ ٠ هريغ و أ ب أ

۔ ٣٥٨



 عساتلا بانلا

 حيوزتلل يصولا يف

 يف يصوي نا هل لعجو هتانب جيوزت يف لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو

 يف اضيأ يصوي نا هيلإ ىصوي يذلل لعجي نأ هل لعجو . نهجيوزت

 . جيوزتل او ل ا يف زئاج اذه ل اق . نهجيوزت

 نم رضح اذإ معن لاق . ةأرملا جوزتي له يصولا نعو : ةلئسم

 . جوزي يضاقلا ناف اوهرك ناو . اؤفك ناكو ةريشعلا

 يف هتجوو همع ىلإ ىصوأ لجر يف يلع يبأ باوج يف : ةلئسم

 . حاكنلا ةيراجلاو مألا تركناف هيخأ ةنبا جوز معلا ناو . هدلوو هلام

 ناك نا تلقو . اهغولبو ةيراجلا ىضرو معلا حاكنب ةنّيبلا جوزلا ماقأف
 مث تغلب دقو . ةيراجلا تيضرو يصو ريغ وهو معلا جوزو ايبنجأ يصولا

 يف انرظن دقف . حاكنلا اضقنو يصولاو مألا تهركو راكنإلا ىلإ تعجر

 . زئاجف دجلا جوز نا لاق هنا يسوم نع انغلب دقف دجلا امأف انرواشو كلذ
 دعب هيهارك يلع معلا حاكن نوكي نا انوجر دقو . زئاجف ليكولا جوز ناو

 يصولا نم جيورتلاب يلوأ يصولا نا ليق دق هنا يعم هريغ لاق . يضرلا
 . ملعا هللاو مألا هيهاركل ينعم الف ةيراجلا تيضرا اذاو

۔ ٣٥٩



 هلعجو لجرلا يلا يصوأ نميف رباج يبأ نب يسوم لاق : ةلئسم

 امهيا لاقو . زئاج كلذ نا اهدج اهجوزف هتنبا جيوزت يف هتوم دعب هيصو

 لعجو هتانب جيوزت يف يصوا اذا بألاو . اعيمج امهل زوجيو باصا جوز
 مهل لعجام دحاو دعب دحاو يصوي نا زئاجف كلذ يف يصوي نا هتيصول

 جيوزت يف يصوي نا دجلا سيلو . زئاجف متأف يصولاو دجلا ناو . بألا

 ءايلوألا نم باغ نم لكف ءايحأللف ةلاكولا امأو . بألا الإ هتمرح

 هتافو دعب هتانب جيوزت يف هليكو هدبع لعج نمو . زئاجف كلذ يف لكوو

 . جوزي نا هلف

 اذا معن لاق . نوهراك اهؤايلوأو ةأرملا جوزي يصولا نعو : ةلئسم
 . جوزي يضاقلا ناق اوهرك ناو اؤفك لجرلا ناكو ةريشعلا نم رضح

 يف اهيبأ يصو ةأرملا جيوزت يف يلوأ نم نع لئسو : ةلئسم

 . يلولا جوز ناف هل تلق . يلوأ يصولا نا يعم لاق . اهيلو وأ اهجيوزت

 ددج مهرمأ اوعفر يتح جوزلا لخدي ملام يعم لاق . حاكنلا زوجي له

 انهاه يلولاف هل ليق . لوالا حاكنلا تابثا بحا ملو جيوزتلا يصولا

 يصولا ريغو يلولا جوز ناف هل ليق . يدنع اذكه لاق . يبنجالا هلزنمب

 . بألا ةلزنمب انهاه يصولا نأ هلئسملا ةذه يف هلوق ينعم نم ناكف

 يف يصوأ نا تيأرأ تلق . رثالا نم باتكلا ريغ نم : ةلئسم

. ال مأ لاملا ةلزنمب هنم ةيصولا هذه عزتنا نئاخ قساف لجر يلا هتانب جيوزت



 سيلو هريغ نم هتانب جيوزتب يلوأ وهو . هدي نم اذه عزني نا يرن ال لاق

 وأ نههركا وأ هنسلا فالخ يلع جوز ناف جيوزت وه امنا هنايخ اذه يف

 يضرو ؤفكب ةنسلا يلع نهجوز ناو . مكاحلا كلذ ضقن ؤفك ريغ جوز

 معن لاق . كلذ زوجيأ تاميتي نهو نهجوز ناف تلق . متو كلذ زاج
 . باتكلا يلا عجر يلو اهجوز اذا ةميتيلا جيوزتك افقوم جيوزتلا نوكيو

 دوهشلاو كرشم يصو نم هأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 نم جوزي املسم رمأيو رضحي نكلو كرشملا جيوزت زوجيال لاق نوملسم

 . جوزتي نا ديري

۔ . ٣٦١١



 رشاعلا بابلا

 يبنجألا حيوزت يف

 اذا معن لاق . امهنيب قرفي له جوزلا اهب زاجف همرح جوز لجر نعو

 . ايبنجأ جوزملاو ارضاح يلولا ناك

 بألا ريغ مث جوزلا زاجو الجر يلولا جوز ناف تلق : ةلئسم

 زوجي ال بوبحم نب دمحم لاق رثوملا وبأ لاق . معن لاق . امهنيب قرفيأ
 . بألا عم : ةخسن 4 بألا يلع دحأ جيوزت

 زاجو ةأرماب الجر جوز اذا يبنجالا نع رثوملا ابأ تلأس : ةلئسم

 نكي مل يلع نب يسوم نا انل ركذ لاق . امهنيب قرفي له ةأرملاب جوزلا
 نب رباج يلا ثيدحلا عفري هنا لئاو نع انل ركذو . اهب زاج اذا قارقلا يري
 قارقلاف دوهشلاو حوكنملاو حكانلا دلج يبنجالا جوز اذا لاق ارباج نا ديز

 . دح دلج ال زيزعت دلج دلجلا نا لوقنو . ادبأ عامتجأ الو

 . بالا ريغ مث يح اهوباو هنبا ةنبا جوز لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 . ال لاق . جيوزتلا تبث له

 نم م امالا يلا عفرف هب تيضرو ة ارما جوز يبنجا يفو : ةلئسم

 هددجأ ال يلولا لاق .ةدقعلا ددجي نا يلولا رمأف اهب جوزلا لوخد لبق

 ال ةأرملا تلاقو . اذه نم رثكا رهم يلع اديدج اجيوزت هجوزا ينكلو

۔ .٢ ٣٦



 يلع ديدج حاكن يلع هجوزي امنا لاق . هب تيضر نا دعب رهملا اذهب يضرأ

 . لوخدلا لبق ةضقتنم هدقع اهنال هيلع ناضارتي ام

 هنم تسبل ة ًأرم أ كلم لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلئسم

 انلوقف . يضمأ ال جوزلا لاقف جيوزتلا يضمأ يلولا غلب املف ءيش يف

 حاكنلاف يلولا مامتا لبق ضقن نا جوزلا نا اندنع لوقلاف (لاق : هخسن)

 سيل جوزلا ضقنو . زئاج حاكنلاف يلولا مامتا دعب هضقن ناك ناو لطاب

 علطا مث اهجوز اهب لخدو اهيلو ريغ اهكلمأ ةأرمأ نعو : ةلئسم

 . حاكنلا كلذ مامت رصبأ ال لاق . ركنأف يلولا

 مث اهيلو ريغ نم ةأرما كلم لجر يف هللا دبع وبأ لاقو : ةلئسم

 . ةيضار ةأرملا تناك اذا زئاج حاكنلا نا زاوجلا لبق حاكنلا يلولا متأ

 قرف يلو نذا ريغ نم تجوزت ة أرما اميأ رباج لاقو : ةلئسم

 مل ناف . لخدو اهب انب دق ناك اذا ادبأ لاح يلع اعمتجي مل مث امهنيب

 نا تلحو . اهجوزتي نا هل لحو ءايلوالا يلا كلذ در اهسمي ملو لخدي

 لئسو . كلذ كلمي هليبقلا ضرعف اهل يلوالا ةدقع نم ناك امو . هوجوز

 نأ يرسي دقو نلعملا حاكنلا دعب مارح هنا معزيام لاقف . كلذ لهج نمع

 سابع نبا معز دقو . ةقرف ريغ نم ءايلوالا لاجرلا دقع يلا هيف عجري

. ٣٦٢٣



 عم حاكنلاو ةعجارملا يف نيتأرملاو لجرلا ةداهش عم كلذ لهج عسي هتأ

 ىرخأو هيف ةصخر ال ام اهنم هبتشم ليبس يلع رومالا نوكت دقو يلولا

 تاهبشلا نوهركيو رومألا نم افص ام نوبحتسي ملعلا لهأو . صخر هيف
 . اهيلع اهلها متشيالو امارح هنا لوقن الو هركي نوكي دق هتا ريغ

 الو ضاق الو يلو ريغب ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 انغلب لاقو .امهنيب قرفي لاق .هوملعي نا اوهركو ابيرق يلولا ناكو ناطلس

 لخد اذا اياغبلا عينص يلو ريغب ءاسنلا جيوزت لوقي ناك ءاثعشلا ابأ نا

 . ةدعلا اهيلعو هلك قادصلا همزل اهب

 ملو امهنيب قرف اهيلو نذا ريغب تجوزت ة أرما ايأو : ةلئسم

 كلذ در اهسيي ملو اهب لخد نكي مل ناف . اهب لخد ناك نا ادبأ اعمتجي

 ال ةدقع نم ناك امو . هوجوز نا تلحو اهجوزتي نا هل لحو يلولا يلا

 . كلذ كلمي ةليبقلا ضرعف اهل يلو

 اهلو جوزلاب تيضرو يبنجا اهجوز ة أرما نع لئسو : ةلئسم

 ءايلوالا ريغ اذا لاق . اوريغ ءايلوألا ملع املف مهيلع جتحي مل ءايلوأ

 ءايلوالا ريغ اذاو . افالتخا كلذ يف ملع الو حاكنلا دسف ةأرملا يضر لبق

 هيبصلا نم ءايلوا اوناك اذا ضقتنم هنا ةأرملا يضر دعبو زاوجلا لبق

 . ةدقعلا دنع نيرضاح

۔ ٣٦٤



 لاقف . جوزلا اهب لخدو اهيلو ريغ اهحكنا ةأرمأ نعو : ةلئسم
 رضاح بأ ديعس وبا لاق .رضاح بأ نوكي نا الا امهنيب قرفي ال يلع وبا
 . هريغ جيوزت زجي مل رصملا يف ناك اذاف رصملا يف

 نيملسملا نم لاق نم لوق يف ةلعلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلئسم

 متا امهنيب قرفي ال هنا جوزلا لخدو رضاح اهلو يبنجأ اهجوز اذا ةأرملا نا
 نيدهاشو يلوب الا حاكنلا زوجي ال هنا ةنسلا يف ءاج دقو . رّيغ وأ يلولا

 الا انباحصأ نم ةلع كلذ يف ملعأ ال لاق . يمسم قادصو ةأرملا يضرو

 دلج يلا بهذ دق هلعلو . امهنيب قرفي اضعب نا يدنعف اذه يف مهفالتخا

 ديشيو . اهب لخد دق ناك نا ادبأ عامتجأ الو دوهشلاو حوكنملاو حكانلا

 ءاسنلا نم روجفلا لهأ لاني ال يتح دهجلاو ةقاطلاب كلذ يف ناطلسلا

 لعلو قرفي الو هركيو قارفلا نع نبجي اضعب لعلو . مهتامهتا لاجرلاو

 ءايلوألا توافتو ةأرملا ىضرو لوخدلا ىنعمل هب سأب ال بهذي اضعي

 نم حاكنلا اذه تبثأ ادحأ نا عقي الف لوخدلا لبق امأو . ةهبشلا لوخدو

 ةأرملا تيضر نا هجوزي نا يدنع يلولا رمؤي لب رظنلا نسح ىلع انباحصأ

 نوكي نم وأ ماكحلاو هب نوملسملا اهجوزي كلذ نيحف يلولا عنتما ناف
 . اهل يلو

 تبثي له اهاضرب يلو اهلو يبنجأ ةأرملا جوز اذاف هل تلق: ةلئسم

 لوق يف يل نيبي الف زاوجلا لبق امأ لاق . زاوجلا دعيو زاوجلا لبق جيوزتلا

۔ ٥ ٣٦ ۔



 دق هنا بسحأف زاوجلا دعب امأو . يلولا متي مل اذإ كلذ توبث انباحصأ

 كلذ زيجي ال اضعب نا يعمف يلولا متي مل اذإ فالتخاب كلذ يف ليق

 دق هنأ وجرأو . كلذ هركي اضعبو قرفي الو كلذ يف ددشي اضعبو قرفيو

 ابأ ناك ناف هل تلق . بألا نود يلولاو جوزلا زاج اذإ كلذب سأب ال دجوي
 كلذ فرعأ الف انباحصأ لوق يف امأ لاق . فالتخالا هقحلي هنا كنع له
 انهاه قحلا ناك امنإو ءايلوألا نم هريغو بألا نيب قرفلا امف هل تلق

 ىلع كل تفصو ام ىلع انباحصأ كلذ يف قرف دق لاق . بألل ال ةأرملل

 . ةمهتلاب ىلوأ نحنو ةنامألاب ىلوأ مهو كلذب ملعأ هللاف مهنع دجوي ام

 . ءايلوألا نم هريغو بألا نيب قرفلا يف كدنع كلذ يف ةلعلا امف هل تلق

 نم نا يعمو . اولاق ام الإ ةلع مهلوق نم اقرف كلذ يف فرعأ ملف لاق

 هناو وجرأ اميف ةمألا عامجإ يف دحأ همدقي ال بألا ناك اذإ كلذ يف ةلعلا

 مهل تباث هلعل هنود ءايلوألا نم اهل ناك ولو هتنبا جيوزتب سانلا ىلوأ

 جارختسالل يدنع هيلع عمتجي امم اذهو كلذ رمأ يف مهضعب ىلع مدقتلا

 هل ام ءايلوألا رئاسل سيل هناف ءايلوألا رئاس نيبو هينب نيب قرق هنا ةلعلل

 اذإ اهعم ماقملاب اسأب ىري ال نم لوق يف ةلعلا امف هل تلق . هدعب الو هعم

 دنع جيوزتلا يف لبق نم يبنجألل نكي ملو يبنجألا جيوزتب جوزلا لخد

 جرخي امف هل تلق . هنيبم مهلوق نم ةلع كلذ يف فرعأ الف لاق . يلولا

 رايخ ليق دق هنا يعم جرخي لاق . هيف ةلعلا نم كلذ يف تنأ كدنع

 . ةبقاعلا لبقت نا كل ىرأ تلصح اذإ رومألا

٣٦٦



 قرف جوزلا زاجو يبنج جوزملاو رضاح يلولاو جوز نمو : ةلئسم

 . ريزعتل ١ لح دوهشل او حكنم او حك انل ١ رزعيو موق ل اقو . امهنيب

 ةأرما نعو نسحلا يبأ نب دمحم نسحلا يبأ نم باوج : ةلئسم

 ةأرملاب جوزلا زاجو دوهشلا اودهش أو اهيأرب لجر اهجوز وأ اهلاخ اهجوز

 ام ىلعف . ءيش جوز يذلاو دوهشلا مزلي لهو حاكنلا كلذ متي له تلق

 نم ريثك فالتخا اذه يفو جيوزتلا يف رثألا ءالؤه فلاخ دقف تفصو

 وأ ناطلسلا ىلإ اهجيوزتف يلو اهل ملعي ال ةأرملا هذه تناك ناف ءاهقفلا

 دحأ اهجوزو كلذ تلعف ناف اهجوزي نم رمأت نأ اهل سيلو نيحلاصلا ىلر

 نب دمحم خيشلا نع باوج يف تدجو دقف . جوزلا اهب زاجو اهي أرب

 يلو اهل ناك ناو . زاوجلا عقو اذإ امهنيب قرفي ال هنا هللا همحر بوبحم

 كل دعب اهيلو ضري ملو اهيلو ي أر الب جوزلا اهب زاجو اهجوز نم تلكوو

 دوهشلا ءالؤه ناك ناو . اهقادص اهلو اهب زجي مل وأ اهب زاج امهنيب قرف
 مهمزلت ءالؤهف هيأر ريغب اهوجوزف ايلو ةأرملا هذهل نا اوملع جوزملا اذهو
 جوزت الو مهتلاهجب هيف اولخد امم ةيوتلا مهيلعو نيملسملا دنع ةبوقعلا

 . اهيلو يأرب الإ ةأرما

 اهب هجوز ةأرما جوزت لجر نعو يراوحلا يبأ نم باوج : ةلئسم

 دعب جيوزتلا يلولا غلبو جوزلا اهب لخدو اهيلو ىضر ىلع يبنجأ لجر
 ام ىلعف . بآ ريغ وأ ابأ يلولا ناك امات جيوزتلا كلذ نوكي له زاوجلا

 دقف بوبحم نب دمحم نعف . يلولا مامتإ لبق نم زاوجلا عقو اذاف تفصو

۔ ٣٦٧



 . بأ ريغ وأ ابأ ناك متي مل وأ يلولا متأ امهنيب قرفيو ةمرحلا تعقو

 اذهف امهنيب قرفي مل زاوجلا دعب نم يلولا متأ اذإ هنا يلع نب ىسوم نعو
 هللاف (بألا يف ىسوم نع امأو : ةخسن) يبنجألا جيوزت يف انعمس يذلا

 انعم يذلاو يبنجألا ريغ يلولا يف الإ سيل وأ بألا يف لاق كلذك . ملعأ

 . ءاوس ىسوم لوق ىلع بألا ريغو يلولاو بالا نا

 امهني قرفي مل جوزلا زاجو ةأرما جوز يبنجأ نأ ول ليقو : ةلئسم
 هبو هللا همحر يلع نب ىسوم لوق كلذ نا ليقو . بأ اهل نكي مل اذإ
 يلولا رّيغو يبنجأ نم جيوزتلا ناك اذإ امهنيب قرفي هريغ لاقو . ذخأن
 . امهنيب قرف جيوزتلا

 ةجوزملا ةأرمللو مألل خأل ا جيوزت نعو يراوحلا يب أ نعو : ةلئسم

 لبق رّيغ اذإ ةدقعلا تخسفنا يلولا ريغ ناك اذاف اهمأو اهيبأ نم خأ

 ء اهقفلا ضعب لوق ىلع امهنيب قرفي مل زاوجلا دعب نم رّيغ ناو . زاوجلا
 اوريغ دق ءايلوألا ناك اذاف يبنجأ اهجوز يتلاو . بأ اهل نوكي نأ الإ

 كلذ خسفنا دقف ريغ دق بأ كلانه ناكو يبنجأ اهجوز امنإو جيوزتلا اذه

 نكي مل ناو . هدلو دلولاو اهقادص هيلعو . اهنم هل ثاريم الو جيوزتلا

 تري امك اهنم هثاريم جوزللف ةأرملا تتام ىتح بألا الو ءايلوألا ريغ

 زاوج عقو نكي مل ناو زاوجلا عقو دق ناك اذإ اذهو . هتجوز نم لجرلا

 كلذكو . ءايلوألا رّيغ اذإ لجرلا نم اهل ثاريم الف يبنجأ اهجوز امنإو
 مل اذإ اهل ثاريم الف بأ كلانهو يبنجأ اهجوز دقو ريغي مل ولو لوقأ

۔ ٣٦٨



 متأ ولو اهيلع ةدع الو . اهل قادص الو لطاب جيوزت كلذو اهب زاج نكي

 . لطاب مامتإ كلذف توملا دعب نم جيوزتلا بألا

 ؤفك لجرب اهجوزف ايبنجأ تلكو ةأرما حبسمو مشاه نع : ةلئسم

 حاكن هناف . اضقتنم حاكنلا ىرت له . جوزلا لخدو اهيو يأر الب
 وبأ لاق . احبسمو امشاه ينعي هنا يدنع اعيمج كلذ الاق ضقتنم

 عقو اذإ قرفي مل هنا بوبحم نبا نع ناهبن لاقو اذه ليق دق يراوحلا
 . زاوجلا

۔ ٣٦٩



 رتح ىداحلا بابلا

 ىوعد يفو اوسفن جيوزت يف ةأرملا ةلاكو ىف

 ةلاك ولا يفو ةلاك ولا ة رملا ىوعدو ةناك وللن لج رلا

 هتنبا جيوزت يف نالف هلكو دق هنأ ىعدي لجر انيلإ ىتأ نإف هل تلق
 اهابأ نا ةأرملا تلاق نا لاق . دهشتأ اهرضحي ملو ةلاكولا انرضحي ملو

 اودهشت ال لاق . ةرضاح ةأرملا نكت مل ناف تلق . ةداهشلاب سأب الف هلكو

 لوقب ةداهشلا تزجأ امنإو لاق . ةرهاش ةلاكولا نوكتو ةلاكولا حصت ىتح

 ولو رثؤملا يبال تلق . هجيوزت زاج اهجوزي نا هترماو يلو انالف نا ة أرملا

 وأ يمع وأ يبأ وأ يخأ لوقتف ىمستو يلو نالف لوقت ىتح ال لاق مست مل

 هلك كلذ لبقي ال دق هنا يعمو هريغ لاق . هلبق يل يلو الف يبأ وخأ

 ليقو . انيب اذإ ءالولا امهيعادت زوجيو حصي ىتح ليكولا ةأرملا ىوعدب
 يف الجر لكو الجر نأ ولف تلق . ةحصلا وأ ةنيبلاب الإ هلك كلذ لبقت ال
 هل دهش وأ هدحو هلكو هنا جرخي هنا يعم هريغ لاق . ادحاو هتنبا جيوزت

 لاق . زوجي له .جوزلا زاجو ةنيبلا كلذ ىلع دهشو لجرلا جوزت مث دحاو

 مكاحلا ىلا عفرو اهوبأ ريغ ناو . جيوزتلاب سأب الف اهوبأ ريغي مل نا معن

 . قارقلاو دوهشلاو حوكنملاو حكانلا مكاحلا دلج ةنيبلا ليكولا رضحي ملو

 . دلجلا اذه امف تلق . اهب هلوخدب اهقادص ةأرملا تذخأو ادبأ عامتجا الو

 الف ليكو هنا انل لاق هنا اولاقف مهسفنأ دوهشلا أرد ناف تلق . ريزعت لاق

۔ .. ٣٧



 لبقتف تلق . مهرزعي نأ مكاحلل سيلو اذه ىلع ًآريزعت مهيلع ىرأ
 مثإ جوز يذلا ىلعف تلق . معن لاق . اودهش نا اذه ريغ ىلع مهتداهش

 نكي ملو لاق . مكاحلل هضرعو هيلع عجر مث هلكو نم ىلع مثآلاو ال لاق

 . ةلاكولا حصت ىتح هلوقب اودهشي نأ دوهشلل يغبني

 اهجيوزت نوكي له . اهجوزي نم تلكو اذإ ةأرملا نعو : ةلئسم

 زجي مل رضاح يلو اهل ناك اذإ لاق . اهب زاج اذإ امهنيب قرفي لهو ازئاج

 . كلذ ىلع اهجوزت يذلا نييو امهنيب قرفو كلذ

 هيف ناطلسال دلب يف اهجوزي نم لكوت ةأرما نع هتلأسو : ةلئسم

 . كلذ زوجي له اهل يلو الو انموق الإ نيملسملا نيدب نيدي امم دحأ الو

 . كلذ هل هركأ لاق . هسفن جوزف اهجيوزت يف ةتلكو اهنأف تلق . معن لاق

 .اهب لخد ناك نا قارفلا يلع مدقأ مل تيضر اذإ لاق .امهنيب قرفيف تلق

 يف هتلكو اهناف تلق . اهجوزي هريغ لكوتف اهب لخد نكي مل نإو

 اهجيوزت يف هتلكو اهناف تلق . زئاج لاق هسفن جوزي هنأ يلع اهجيوزت
 ال لاق . امهنيب قرفيأ اهجوز اهب زاجف مالسإلا نيدب نيدي نم ةيرقلا يفو

 ام امهيلع ىرأ لاق ؟ ىرتام جوزلا اهب زاج يتح اهيلو ناك ناف تلق .

 . ادأ عامتج أ الو قارفلاو حوكنملاو حكانلا دلجب ديز نب رباج ى أر

 لهف يبأيف اهيلو يلا جيوزتلا بلطت ةأرمأ نع ةتلأسو : ةلئسم
 ناطلسلا يلإ اهرمأ عفرتلف اهيلو عنتمأ اذإ لاق اهجوزي نم لكوت نأ اهل

۔ . ٢٧١



 ناف اهيلو يلع اوجتحي نيملسملا نم ةعامج ىلاف ناطلس نكي مل ناف

 اهجيوزت يف نيملسملا ةلاكو عم اضي ] يه لكوتو اهجوزي نم اولكو عنتم

 نيملسملا ةعامج نكي مل ناف سفنأ ةسمخ لاق . نيملسملا ةعامج مكو تلق

 . اهجوزي نم لكوتلف

 رضحي ملو ةلاكولا يعدأو ةأرمأ جوز لجر نع ةتلأسو : ةلئسم

 . جيوزتلا كلذب اودهشي نأ مهل له ةقث هسيلو ةتلاكوب نيدهاش دوهشلا
 ةتلاكو نوكت نأ الا ةقث ليكو هنأ لدع يدهاش مهرضحي يتح ال لاق

 اودهشي نأ مهل بحأ ام رثؤملا وبأ لاق . كلذب سأب الف سانلا يف ةرهاش

 مهلف اذه تلاق اذاف . يجيوزت يف يلو هلكو لجرلا اذه ةأرملا لوقت يتح

 الو ائيش دوهشلا يلع يرأ الف جيورتلاب اودهشو اذه ركنأ ناو اودهشي نأ

 امهنيب قرف كلذ لاق اذاف هلكوأ مل يلولا لوقي نأ الإ اقارف امهنيب ىرأ

 . مهيلع دلج الو اهقادص تيطعاو

 املف مولعم قادص يلع اهجوزو الجر تلكو ة رمأ نعو : ةلئسم

 . حاكنلا كلذ خسف دارأ جوزلا ناو اضمأو هزاجأ حاكنلا يلولا غلب

 عجار انأو نوملسملا ههركي ائيش انلعف دق انك انإ لاقو . هنع عوجرلاو

 ناف . كلذ دارأ نإ ةعارب هل لهف . يلولاو ةأرملا تهركو جيوزتلا اذه نع

 لبق اهب هلوخد ناك اهقادص قح اهيطعيو اهقرافيلف اهب لخد دق ناك

 مامت اوبحأو اهب لخد نكي مل ناك نإو ٠ يلولا ىضر دعب وأ يلولا ىضر

۔ .٣٧٢



 اهيلإ هل سيلف اهب لخد دق ناك ناو . اديدج اجيوزت يلولا هجوز حاكنلا

 لخدي مل وأ اهب لخد قالطب اهايإ هجارخا نوكي نأ بحأو . ادبأ ةعجر
 . اهب

 رخآ اليكو ليكولا لكوف ةأرما جيوزتب لكو لجر نعو : ةلئسم
 مأ ةأرملا هذه يلو يلولا ريغ ةلاكوب ناك اذإ جيوزتلا اذه متيأ ةأرملا جوزي

 ناف اتباث هري مل ضعبو نيملسملا لوق ضعب يف تباث جيوزتل ا اذهق . ال

 لوزيو حصيل جيوزتلا ددجي نأ هل بحنف ةأرملاب زاج جوزلا نكي مل
 . فالتخإلا

 نأ اهل سيل لاق . حاكنلا يف الجر اهرمأ تلو ةأرما : ةلئسم

 . اهيلو اهجوزي نكلو اهجوزتي يذلا لجرلا اهرم يلوت

 لاقو . ناطلس وأ يلو نذاب الإ حاكن ال مهضعب لاقو : ةلئسم

 . اهحاكنب سأب الف الجر ةأرملا تطلس اذإ هريغ

 لعج لجر نع بوبحم نب دمحم هللادبع ابأ تلأسو : ةلئسم
 هخسن) نهل زوجي له اهتدلاو ىلإ وأ اهسفن ىلإ هجيوزت يلي نم جيوزت
 ىلع تزاجاو لدع يدهاشب اهسفن تجوزف نلكوي نأ (نهل لقي ملو
 نيلوي نا هب نرمؤي يذلا لاق . اهيلع تزاجأو اهتدلاو اهتجوز وأ اهسفن
 نهجوز ناف نلكوي نا نهل لعجي مل ولو نهل زئاج كلذف . نهجوزيو الجر

 . لالح وهو هللا ءاش نإ (قارف ىلع مدقن مل هخسن) مدقأ مل نزجأو

٣٧٣



 نيملسملا نم الجر تلكو ةأرما يف نايفس يبأ نعو : ةلئسم

 معزف مامإلا ىلإ اهرم عفرت ملو اهجوزت ةبصع اهل سيلو اهجوزف اهرم

 ةبير هيف سيو اهجوزف نيملسملا نم الجر اهرمأ تلكو اذإ اهنا نايفس وبأ

 . زئاج كلذ نا

 اهجوزف يبنج أ الجر تلكو ة ارم | يف حبسمو مش اه ل اقو : ةلئسم

 . ضقتنم حاكنلا : الاق . جوزلا لخدو اهيلو يأر ريغب ؤفك لجرب

 لخد جوزلا ناو يبنجأ لجرلاو اهجوزف تلكو ةأرما نعو : ةلئسم
 ىلع ىوقأ امف ةأرملا تيضرو اؤفك جوزلا ناك اذإ لاق . يلولارّيغ مث اهب
 ددجي لاق . ريغف جولا لوخد لبق يلولا ملع ناف تلق . امهنيب قارفلا

 . (كلملا امهل يلولا ددجسي ةخسنت) يلولا امهل حاكنلا

 ريغو اهيلو نذإ ريغب اهسفن تحكنا ةأرما نعو : ةلئسم
 تلق هرمأتست نا اهعنم ام لاقف (هنم ىلوأ هريغو ةخسن) هنم اهؤايلوأ

 لاقف هيفسب سيلف تلق . امهيلع سأب الف اهيفس ناك نا لاق . لعفت مل
 . كلذ هركف سأب هب سيل رخآلاو هنم اهيإ بحأ تلو يذلا لاقف . كل

 نوكي وأ اهل ؤفك نم اهعنميف هرمأتست نأ الإ لقعت نا كلذ اهل سيل لاقو
 . يضاقلا كلذ يف رظني لاق . اهنيب قرفيأ تلعف دق اهناف تلق . اهعنم

 وأ يلولا هيف نعطي ال ًاؤفك نا لاق . امهنيب قرفي نا ىبأي يلولا ناف تلق
 بضغ هنال امهنيب قرفي نأ ديري امنإو بذاك هنا ملعو يلولا هيف نعط اؤفك

۔ ٣٧٤



 كلذل الإ امهنيب قرفي نأ ديري الو . كلذل الإ بضغي مل هرمأتست مل ذإ

 كرمأتست مل ذإ كنلمحي الو .هللا قتا لوقيو كلذ يضاقلا ىبأي نأ ىسعف

 . ىرأ ام ىلع بضفلا كنلمحي الو يلو اهحكنا دقو اذه درت نا

 دهش اف دح اهبلط ن اهتنب رم أ هت رم | ىلو لجر نعو : ةلئسم

 نكلو اذه زوجي ال لاق . هيلع تضرفو الجر تجوزف ةأرملا تقلطناف .اهل

 . هب ترمأ اذإ حاكنلا زوجيف اهتنبا حكني نأ هرمأيو الجر يلوت

 ةريشعلا ضرع نم تلكو نامعب اهل ىلو ال ةأرما نعو : ةلئسم

 ناطلسلا ىلإ اهرمأ تعفر ول لاق . اهب لخدو لجرب اهجوزف سانلا نم وأ
 . امهنيب قرفأ امف اهب لخد اذإ امأف . يلإ بحأ ناك

 دقعت الف . هتانب جيوزت يف ةأرما ىلإ لجر ىصوأ اذإو : ةلئسم

 نا بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاقو . الجر كلذ ىلوتو حاكنلا ةدقع

 . قارفلا ىلع وقأ مل تجوز

 اهدلاو اهلكو ةأرما يف ةفيذح يبأ نب ءالعلا لاقو : ةلئسم

 ناف اهليكو لكوت لاق . اهسفن جوزت نأ اهل زوجي اهدي يف اهرمأ لعجو
 . اهجوزي هريغ لكوتلف الإو اهجوز

 اهيلإ اهرمأ اهوبأ لعج ةأرما يف نايفس وبأ لاقو : ةلئسم

 نايفس وب أ لاق . اهجوز اهب لخدو اهجوزي الجر لكوت ملو اهسفن تجوزف

 . اهجيوزت ضقتني هن أ الجر تلكو ولو نهسفنأ نجوزي نأ ءاسنلل سيل

۔ ٣٧٥



 ارفس رفسي نأ ليكولا دارأف هتانب يف الجر لكو لجر : ةلئسم
 ي أرب ال إ اليكو لكوي ن أ ليكولل بحأ امف . اليكو تلكوو مهم أ لكوف

 . كلذ زاج هل نذأ اذاق دلاولا

 غلبت نأ عيطتست ال نامعب اهيلو ناك اذإ ةأرملاف هل تلق : ةلئسم

 قيرطلا فوخ نم وأ يشملا نع اهفعض نم وأ اهلمحي نم مدع نم هيلإ

 ىلإ اهرمأ عفرت ن أ ريغ نم اهيأرب اهجوزي نم رمأت نأ اهل زوجي له

 نوملسملا ناك اذإ هنا يعم لاق . الالح اتباث اجيوزت نوكيو . نيملسملا

 نمم ماكحلا نم دحأ وأ اهيلو نم هتجح عطق وأ اهفاصنا ىلع نوردقي

 ىلع نوردقي ال اوناك اذإو . كلذ اهل زجي مل هيلإ اهرمأ عفر ىلع ردقي
 كلذ ىلع اهدعاسو . مكحلا يف اهيلو نم فاصتتنالاو راظتنالا ىلع كلذ

 اهغولب نع اهتجح عاطقناو اهرذعب مهنم ملعب دوهشلاو جوزلاو ليكولا

 ماكحأ يف ةفصلا هذه ىلع كلذ نأ وجرأف . نيملسملا نمو لدعلا لهأ نم
 . زئاجلا

 لاق هنأ ثيدحلا ءاج دقو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 لاق كلذ ىنعم يف اوفلتخاو . اهسفنب ىلوأ بيثلا : ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلو ا يه نورخآ لاقو . هب تيضر نمم اهجوزي نم رم أت ن ا ىلو يه موق

 اهجوزي نم رمأت نأ ىلوأ يه موق لاق كلذ ىنعم يف اوفلتخاو . اهسفنب

 نمم اهسفنل رايخلا نأل اهسفنب ىلو يه نورخآ لاقو . هب تيضر نمم

 تجوز ترم أ اذاف رمأتست اهن ىري الو ] يلولا اهجوزو هب تجوز هتراتخا

۔ . ٣٧٦



 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . جوزت مل رمأت مل نإو

 هل يلو الو ريغص اهدلوو جيوزتلا تبلط ةأرما نعو : ةلئسم

 سنؤيو ايسادس ناك نا ءاهقفلا ضعب لاق دق لاق . اهجوزي نم هريغ

 نيذلاو . موق هزجي ملو نورخآ هركو . زاج اهجيوزت يف لكوف هدشر
 ناطلسلا نأل ناطلسلا اهجوز لقعي ال ناك نا نولوقي يبصلا جيوزت اوزاجأ
 نم مهنمف اهسفنل اهتلاكو يف اوفلتخاو . ءاسنلا نم هل يلو ال نم يلو

 . هلحأو هزاجأ ضعبو . فقو ضعبو قرف ضعبف تلعف ناف . كل زجي مل
 نم الجر ترمأف يلو اهل نكي مل اذإ ةأرملل ءاهقفلا نم ريثك زاجأ دقو
 يتلا بيشلا يف كلذ اوصخرو مهدنع كلذ زئاج هنا اهجوزف نيملسملا

 نأ اهل زاجأ نم مهنمف . يلو اهل ناك اذإ بيثلا يف اوفلتخاو . تفصو
 جوزلاب تيضر اذإ اهيلو يأر ريغب اهجوزي نم اهسفن جيوزت يف لكوت
 ىلص يبنلا نع ةعوفرملا ةياورلاب كلذ زاجأ نم مهنمو . اهل اؤفك ناكو
 . ملعأ هللاو اهيلو نم اهسفنب ىلوأ بيثلا : لاق هنا ملسو هيلع هللا

 . مكحاو

 غلبو جوزلا اهب لخدو اهجوز الجر تلكو بيث ة أرما : ةلئسم

 ال مأ جيوزتلا خسفني هرك ناف تلق . ال مأ حصي جيوزتلا متأف ربخلا اهيلو

 نم مهنمف . هيف لوقلا كل مدقت دق بيثلاب جيوزتلا يف فالتخالا لاق

 دعب هاضر اوزاجأ نورخآو . اهب زاوجلا لبق يلولا متي ىتح كلذ يف ددش

 هرك اذإ اوفقو نورخآو . يلولا هرك ناو اهجيوزت اوزاج أ نورخآو . زاوجلا

۔ ٣٧٧



 رثكأو . قرفي مل زاج ناو . جيوزتلا دج زجي مل اذإ اولاق نورخآو . يلولا

 هرك ناف : تلق . هللا ءاش نا هنع لسو كلذ لدع يف رظناف هتكرت اذه نم

 . بيثلا يف فالتخإلا كتفرع دق لاق . ال مأ جيوزتلا خسفني اهوبأ

 اهل يتلا جيوزت زيجي ال اضعب نال مهدنع دشا با اهل يتلاو اضيا ركبلاو

 اضيأ دشأ ركبلاو . كل تفصو امك بيثلا يف صخر ضعبو هيأرب الإ بأ

 عقو اذإ امهنيب فالتخالاو ركبلا جيوزت بألا يأرب الإ مهدنع زوجي الو

 . ملعأ هللاو . قرف ضعيو زاوجلا

 اهيلو وهف ةأرما جوزي نا يلو نود يلو جيوزت يف ليقو : ةلئسم

 زوجيو زئاج كلذ نا دلبلا يف رضاح لوألا يلولاو . هريغ رخآ يلو دعب

 ام دلبلا يف رضاح لوألا ليكولا ناك ولو جيوزتلا ىلع اودهشي نا دوهشلل

 . رصملاب بألا مادام كلذ زجي مل ابأ ناك ناف . ابأ يلولا كلذ نكي مل

 مل ادبع يلولا ناك اذإ ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 ةرفاك تناك اذإ هتنبا جوزي نا ملسملل زوجي الو . عامجاب جوزي نا زجي
 مهضعب نعو هنمو . ملسملل رق اكلا الو رف اكلل ايلو نوكي ال ملسمل اف

 رثأ يفو . اهيلو وه لاق . ةرح تنب هل دبع يف ملعأ هللاو لضفلا هنظأو

 ىلإ عجر . كلذيرمؤي الو امهنيب قرفي مل اهب جوزلا زاجو هتنبا جوز نا

 . عرشلا نايب باتك

 ترضحأف اهيلو ملعي ملو ة أرما جوزتي ن أ ديري لجر نعو : ةلئسم

۔ . ٣٧٨



 هنأ اضيأ وه لاق اذإ اهقدصي نأ هل زوجيأ ىيلو اذه تلاقو الجر هيلإ

 بر نم قيفوتلاو نيملسملا ضعب لوق ىلع زئاجف كلذ اهجزو اهيلو

 . نيملاعلا

 اهتلاكو اهاطعأ اهيلو نأ تعدأ اذإ ةأرملا كلذكو تلق : ةلئسم

 اذهو فالتخاب كلذ يف ليق دقف . ةقث ريغ وأ رقث تناك قدصت له

 . ةيالولا ىوعد نم دشأ يدنع

 ناطلس ال دلب يف اهجوزي نم لكوت ةأرما نع هتلأسو : ةلئسم

 كلذ زوجي له اهل يلو الو انموق الإ نيملسملا نيدب نيدي دحأ الو هيف

 . كلذ هل هركأ لاق . هسفن جوزف اهجيوزت يف هتلكو ناف تلق . معن لاق

 . اهب لخد ناك نا قارفلا ىلع مدقأ مل تيضر اذإ لاق امهنيب قرفيف تلق

 يف يه هتلكو اهناف تلق . اهجوزي هريغ لكوتف اهب لخد نكي مل ناو

 قرفيأ اهجوز اهب زاجف نيملسملا نيدب نيدي نم ةيرقلا يفو اهجيوزت

 . رثؤملا يبأ نع لئاسملا هذه . ال لاق . امهنيب

 زاجو هسفن جوزف اهجيوزت يف الجر تلكو ةأرما نعو : ةلئسم
 الف رذع ريغ نم كلذ ناك اذإ لاق . كلذب اوملعي ملو . نورضاح ءايلوأ
 تناك اصيخرت كلذ يف انباحصأ لوق يناعم يف ملعا الو كلذ زوجي

 . ابيث وأ اركب

 ؤفك لجرب اهجوزف ايبنجأ تلكو ةأرما حبسمو مشاه نع : ةلئسم

۔ ٣٧٩



 ضقتنم حاكن هناف . اضقتنم حاكنلا ىرت له جوزلا لخدو اهيلو يأر الب
 نبا نع ناهبن لاقو اذه ليق دق يراوحلا وبأ لاق . اعيمج كلذ الاق

 . زاوجلا عقو اذإ قرفي مل هنا بوبحم

 راحصب تناك وأ برغلاب يهو قرشلاب اهدلاو ناك ةأرما : ةلئسم
 الالح جيوزتلا اذه نوكيأ اهب زاجو اهيأرب لجر اهجوزتف فوجلاب اهدلاوو

 ناف . ةجحلا هلانت ثيح رصملا يف ناك اذإ زوج ال جيوزتلا اذهف . امارح مأ

 . ملعأ هللاو فالتخا اضيأ هيفف زاوجلا دعب دلاولا متأ

 امأو ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحا : ةلئسم

 . هجيوزت يلي نم جيوزت يف هلكوي هنا لاقف هفرعت ال لجر كيلإ لصو اذإ

 يف هل لكوتي نمل زاج هتخأ وأ هتنبا ةأرملا نا لكوملا لاق اذإ هنا تفرع دقف

 نيملسملا ضعبف فالتخالا هقحلي هلعلف تخألاو تنبلا دعب امأو .اهجيوزت

 ارراقت اذإ لوقي ضعيو . كلذ يف بتري مل ام ىعدملا نم ةلاكولا زاجأ

 زجي مل نيملسملا ضعبو ليكولا نم لكوتي نمل زاج ةأرملاو ليكولا ةلاكولا
 نأ دوهشلل زوجي هنا ملعلا لهأ ضعب نع لاق نم لاقو . ةحصب الإ كلذ
 ام بذك لولا ملعي ىتح يلولا اوملعي مل ولو . جيوزتلا ىلع اودهشي
 مل ام لالحلا نم هيف اولخد ام ىلع نونمتؤم سانلاو . جوزملا هيف لخد

 . ملعأ هللاو لدعلا لهأ لوق نم كلذ جرخي الو كلذ ريغ ملعي

 تدهش او اهسفن ة ًأرم ١ هتجوز لجر نعو ير اوح | يب ١ نع : ةلئسم

۔ .. ٣٨



 اذاف تقصو ام ىلعف . ال مأ حاكنلا اذه زوجيأ اهب جوزلا زاجو دوهشلا

 انغلبو . امهنيب قرقيو دساف جيوزت اذهف نوفورعم ءايلو أ ةأرملا هذهل ناك

 اياغبلا نم نهسفنا ءاسنلا جيوزت لاق هنا هللا همحر ديز نب رباج نع
 ةأرملا هذه تناك ناو . دحلا ينعي الو ريزعتلا ينعي حوكنملاو حكانلا دلجأ

 كلذ اندجو . امهنيب قرفي مل جوزلا اهب زاجو نوفورعم ءايلو أ اهل سيل

 . ءاهقفلا نع

 اهل يلو الو هايإ اهتلاكوب ةأرماب هسفن جوز نم : ةلئسم
 . زئاجف اهنوفرعي ال دوهشلاو

 اهيبأ نم ةلاكولا تعدا اذإ ةأرملا يف ديعس وبأ لاقو : ةلئسم

 لوبق زوجي الو جوزلا دنع الو . دوهشلا دنع يدنع ةجحب اهل كلذ سيلف

 اهلوق يف كشي نكي مل نا ةنانئمطالا قيرط نم . قيدصتلا دنع الإ اهلوق

 يف مألا نم خألاب اهرارقا امأو . اهل يدنع كلذ تبني الف مكحلا يف امأو

 مدع نمف ماحرألا نم وه امناف . ةبصعب مألا نم خألا سيلف جيوزتلا رمأ

 اهجيوزت يناعم عجر نيملسملاو ناطلسلا نم مهماقم موقي نمو ةبصعلا

 خألا اذهب اهرارقاو . يدنع اهيأر عم ماحرألا نم اهب سانلا ىلوأ ىلإ

 نم ةنانئمطالا يناعم تبثو كلذ يف تقدص ناف رارقإلا ىوعد جرخي

 ىنعم لصح اذإ يدنع مكحلا قيرط نم ال زوجي اذه قيرط نمق اهلوق

 جيوزت نم ىلو ا يدنع رمألا ولو أو نوملسملاو ناطلسلاو . هيلإ اهجيوزت

 ىلإ ةجاحلا ىلإ ىنعملا لصح اذإو . ماحرألا عيمج نمو مألا نم خألا

۔ ٣٨١ ۔



 تناك امك ىلوأ مهنم يدنع برقألا برقألاف . جيوزتلا يف ماحرألا

 ىلوأ ناك محرلا يف اهيلإ برقأ ناك نم لكف . برقألاف برقألا ةبصعلا
 لبق نم م احرألا نم ناك امو اوناك ام مهونبو تانبلا ونبو . اهجيوزتب

 ينب نم ىلوأ يدنع مألل خألاو . مألل خألا نم يدنع ىلو أ مه نينبلا

 ىلوأ يدنع خألاف بألا نم مهنم ناك نمو . مألاو بألا نم تاوخألا

 ةوخألا ينب نم ناك نمو . محرلا ىلإ ةجردب برق أ يدنع خألاو . مهنم

 ينب نمو هينب نمو لاخلا نم يدنع ىلو ] مه مهروكذ نمو م احرأل ا نم

 مدع عم هريغ مدعو مهنم هيلإ جيتحا نمو جيوزتلا رمأ يف تالاخلا

 ةردقلا يف ناطلسلا هسيل نمم رمألا يلوأو ناطلسلاو ةبصعلا نم ءايلوألا

 لاوحألا يف مهلزانمو كلذ مهريداقم يف اولضافت ناو نامزلا لهأ نم

 نع لاخلا لزن اذإ بحأو . ماحرألا نم ىلوأ لاح لك ىلع يدنع مهناف

 مكاحلا وأ رئاجلا وأ لداعلا ناطلسلا نم مكحلا ةحص هب بجوت يذلا رمألا

 نم مهبراقي نم وأ نيملسملا ةعامج وأ مهنم دحأل وأ مهل بوصنملا

 لاخلا لزن اذإ بحأف . مهمدع دنع مهلزانم هبشيو نيروتسملاو نيففعتلملا

 ماحرألاو مه ةردقلا يلوأ نم لزانملا هذه ىوس ام نوكي لزانملا هذه نع
 مهدحأ دارفنا ناف . اعيمج نيئيشلا هيوقتل ةأرملا هذه جيوزت يف اوعمجي

 نم اهجو يدنع كلذ ناك لزانملا هذه مدعو . اهاضر عم اهجيوزت يف

 ىفتكي ام هذه كتلأسم يف ىضم دق هنأ وجرأو . هللا ءاش نا اهجيوزت

 ال لجر جيوزت ىلع ةداهشلا امأو . هللا ءاش نا اباوصو الدع ناك نا هب

۔ . ٣٨٢



 امنإو سأب الو هركي امم يدنع اذه سيلف ارضاح ناك اذإ هبسن فرعي

 جيوزتلا اذه لوبق نم هسفن ىلع بجوأ امب رضاحلا صخشلا ىلع دهشي
 هريغ هامس وا هسفن ىمس امك نالف نب نالق هنا دهشي الو . قادصلا كلذب

 رابخألا ؤطاوت نم كلذ هبشي ام وأ ةلداعلا ةنيبلاب كلذ حصي نا الإ

 جيوزتلا ىلع ةداهشلا امأو . هدنع هملع ةحصب ةبجوملا يناعملاو ةيدؤملا

 ةداهشلا ىنعم نع هسفن لزعي نا بحأ نم بحأف هيلع ةداهشلا تناك اذإ

 ىنعم نم هيلع دلوتيامم جورخلل ةمالسلا هيف وجري وأ كلذ هل حصي ىنعمل
 ليق دق هنأ يعمف ةداهشلا كلت نع ىنعم هسفن لزع يف هل ناك وأ هفاخي

 اهلمحي الو ةداهشلا كلت نع ةسفن لزعي ةنأ كلذب مهربخي نا هل يغبني

 نم جورخلا دقتعاو كلذ لعفي مل نأف . كلذ يف هنودمتعي ةلعل هنال

 اوناكو جيوزتلا اذهب موقت نم ةرضحلا يف ناكو يناعملا نم ينعم ةداهشلا

 ليق اميف يدنع لصفلا اذهف هل نيعادلا اونوكي ملو هيلإ نيلصاولا مه
 مهل هنامتك يف هيلع قيضا ناك اعدم ناك اذإو هيلإ هوعدي نم برقا

 . رمألا رهاظ يف دوهشلا نم هب موقي نم جيوزتلا رضح اذإ لاح يلعو

 لزعي نأ يغبني الو . ليق هنأ يعم ام يناعم يلع كلذ هعسي نأ وجرأف

 بلط نم لضفأ وأ هلثم هنأ وجري ينعم الإ ريخلا نم عىش نع ةسفن

 ينعم ناك اذإ امأو . كلذ يف لوخدلا نم هسفن ىلع فاخي وأ ةمالسلا

 لك يلعو . لاقم ةيف سيلف قافتالا ينعم يف زوجي ال ةداهشلاو جيوزتلا

 ليبسلا اذه يلع ناكو مهملعي مل نإو ةينالعلاو رسلا يف هلازتعأو هكرت

۔ .٣٨٣



 اميف اقح ناك نإو هل نيرضاحلاب هتحص لامتحا نم هركذ يضم دق يذلا

 يف كلذ هعسي نأ وجرأف هوفرع دق مهلعل ام لهج دق يذلا اذه نع باغ

 لثم مرحم هنأ لثم زوجي ال جيوزتلا اذه ناك نأ امأو . اضيأ لصفلا اذه

 ةضيرفلاف هباوص لمتحي ال هجو نم وأ ةدع يف هحاكن زوجي ال نم حاكن
 كلذ نكمأ امب هيلع نيدهاشلاو هيف نيلخادلا يلع راكنالاو هنم لازتعالا

 الداع ناك اهجيوزت رييغت ييف ناطلسلا ةلاكو امأو . رييغتلاو راكنإلا نم

 ناطلسلا مسي ملام هب صوصخملا جيوزتلا عقوم كلذ عقي امناف . ارئاج وأ

 يدنع وهف ةناطلس لزي ملو ةديؤم ةلاكو هل يمس اذاف . ةديؤم ةلاكو هل

 يدنع تلطب . كلذ هل لعج يذلا ناطلسلا ناطلس لاز اذاف . ةلاحب

 امأو . هب الإ مقي مل يذلا همكح لوزي هلوازب نأل ةديؤم تناكولو ةلاكولا

 ةحصب جيوزتلا تبلط اذا ةأرملا بلاطي نأ مكحلا ينعم يف هيلعف ناطلسلا

 ناطلسلا مكح غلبي ثيح رصملاب ايلو اهل نوملعي ال مهنأ ةنيبلاب اهرمأ
 اورصق ناف جوز نم ةدع يف اهنا نوملعي الو كلذ يف عضاوملا نم لدعلاب

 جوزلاو ليكولاو يه تملع اذإو . يدنع مهسفنأ يف اورصقف كلذ يف

 يدنع مهعسو ةلاكولا ناطلسلا نم اولانو كلذ نم مهعسي ام دوهشلاو

 هل ناك اموأ كلذ يف رصق دق ام هلو ناطلسلا يلعو مهعسي اميف لوخدلا

 . كلذ يف قحلا لمتحم يف رذع

 لكو دق اهيلو نأ تعدأ اذإ ةأرملا نع ديعس وبأ لئسو: ةلئسم

 نأ يعم لاق اهنم كلذ لبقي له كلذب ليكولا رقأو اهجيوزت يف الجر

۔ . ٣٨٤



 لبقي ال لاق نم لاقو . ةقث ريغ وأ ةقث ناك لاح يلع كلذ زاجأ دق اضعب

 تناك اذا اهنم لبقي لاق نم لاقو . ةقث ريغ وأ ةقث تناك لاح ىلع اهنم

 . ةينبلاب الإ اهنم لبقي مل ةقث ريغ تناك اذإو . ةقث

 جوزف اهل يلو الو هسفنب اهجيوزت يف ة أرم إ ةتلكو نمو : ةلئسم

 زئاجو . تبثي حاكنلا نأ يلإ عفر دقف اهنوفرعيال دوهش ةرضحب اهب هسفن
 ةحصب الإ كلذ يف هوقدصي نأ مهل نكي ملف دوهشلا امأف كلذ هل

 . ةلاكولا

 قادص ريغب لجرلل اهسفن ةأرملا بهت نأ زوجت ال ةبهلاو : ةلئسم
 هدحو ملسو ةيلع هللا يلص يبنلل ةبهلا تزاج امنأو نيدهاش الو يلو الو

 تبهو نأ ةنمؤم ةأرمإو) : يلاعت هلوق كلذو . ةتمأ نود كلذب صخ

 لاقي يؤل نب رماع ينب نم تناك ةأرمإ اهناف . (ةيآلا ... يبنلل اهسفن

 بابشو لامج تاذ ةكمب يهو اهب يبنلا دهع ناك رباج تنب كيرش مأ اهل
 ترجاهف اهجوز بيصأف كيرش وبأ هل لاقي دسألا نم لجر دنع تناكو

 لسرأف اهدنع ثدحتيو يشغت هديس ةأرمإ تناكو تملساف ةنيدملا يلإ

 تلاقف . ةكمب اهدهع امك اهنأ ىري وهو ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر
 هللا لوسر اهاتأ املف قادص ريغب ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسرل انأ معت

 ناك يبلكلا لاقف . نسلا يف تلخدو تلخ دق اهآر ملسو هيلع هللا يلص

 نم شيرق ءاست دحأ تناكف ةكمب يهو تملسأ نبح كيرش مأ ثيدح نم

۔ . ٣٨٥



 يلع لخدت تلعج تملسأ املف كيرش يبأ تحت تناكو يؤل نب رماع ينب

 اهرمأ رهظ يتح هيف نهبغرتو . مالسإلا يلإ نهوعدتف ارس شيرق ءاسن
 . مهيلا لدتسن نكلو كانلتقل كموق الول اولاقف . ةكم لهأ اهذخأف ةكمب

 ينوكرت مث هريغ الو يطو الو ءىش يتحت سيل ريعب يلع ينولمحف تلاق
 يف ام ىتح ةثلاث ىلع تتأ امف تلاق . يننوقسيالو ينومعطي ال انالن
 ينوقثوأ اولزن اذإ اوناكو . موي تاذ الزنم ينولزنأف هرصبأ عيش ضرألا

 امنيبف . بارشلاو ماعطلا ينع اوسبحو لظلا يف مه اوناكو ، سمشلا يف

 هتلوانتف يرهظ ىلع دربب انأ اذإ سمشلا يف ينوقثوأو الزنم اولزن دق مه

 كلذ يب عنصف عفر مث . اليلق ائيش هنم تبرشف ءام نم ولد وه اذاف

 املف يبايثو يدسج ىلع هرئاس تببص مث تبرش ىتح تكرت مث ارارم
 انعاقس تللح اولاقف لاحلا ةنسح ينوأرو ءاملا ىرثب مه اذاف اوظقيتسا

 نئل اولاقف هب مهتثدحف اذكو اذك رمألا نكلو تلعف ام تلق . هنم تيرشف

 امك اهودجو مهتيقسا ىلا اورظن املف . اننيد نم ريخ كنيدل ةقداص تنك

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيتأف تلاق . كلذ دنع اوملسأف اهوكرت

 . يليبس ىلخف ةريبك ينآرف قادص الو رهم ريغب هل يسفن تبهوف

۔ . ٣٨٦



 رشع يناثلا بابلا

 ةمألا جيوزتب ىلوأ نميف

 اهني رح دعبو اهكلم ىض

 ضقتنيأ اهالوم يأر ريغب هدلو ةيراجب لجر جوز ول كلذكو تلق
 . مات وهف جيوزتلا متأ ناو يلوملا ريغ نإ معن لاق . حاكنلا

 مهقتع أ نم لاق مهجيوزتب ىلوأ نم يلاوملا نع هتلأسو : ةلئسم

 خأ وأ بأ وأ نبا لثم بسن نم يلو نهل نكي مل اذإ مهيف ةيالولا هل نمو
 نيذلا نهيلاوم نم ىلوأ ناطلسلا نا لاق نم لاق دقو . رارحأ مع وأ
 لاق . نهجوزي نمف ءالؤه نم دحأ نهل نكي مل ناف تلق . نهوقتعا

 . نهنوجوزي نيملسملا نم ةعامجف نكي مل ناف ناطلسلا

 م ناطلسلا اهجيوزتب ىلوأ نم ةقتعملا تيأرأ تلق : ةلئسم

 نم لاق نم لاقو . ىلوأ ناطلسلا ىرأف انأ امأ لاق . اهتمعن ءايلوأ
 . ىلوأ اهتمعن ءايلوأ نيملسملا

 نيذلا اهجوزي ةقتعملا نا بوبحم نب دمحم لاقو : ةلئسم
 نيذلاف قتعا يذلا وه اهوبأ ناكو ةقتعملا يه نكت مل ناف اهوقتعأ

 ةرح ةنبا هل كولمم يف اضيا لاقو . اهجوز ناطلسلاف الإو اهابا اوقتعا

 . ناطلسلا لاق نم لاقو . اهيلا وه لاق نم لاق . اهحاكنب ىلوأ نم

 زوجي نا لبق نم اهوبأ قتعأ مث اهالوم اهجوز ناف تلق . زئاج كلذ لكو

۔ ٣٨٧



 ١ حاكنلا ضتقتنيأ متت ل ناف تلق . معن لاق . هيلإ رمألا عجريا جوزلا

 اهيبأ يلاومل اهالو عجريأ قتعا ام دعب نم اهوبأ تام ناو تلق . معن لاق

 . معن لاق

 اهل ناك نا لاق . اهجوزتي نأ دارأ هل ةيراج قتعا لجر : ةلئسم

 ل بحتسي دقو . اهيلو اهقتعا يذلاف الإو اهيلو وهف محرلا لبق نم يلو

 ةارملا يلو وه لجرلا ناك اذإ كلذكو تلق . رهملا نم ائيش اهل يمسي نأ

 . معن لاق . هسفن اهجوزي نأ هل زاج اهجوزتي نأ دارأف (ةأرما : ةخسن)

 . اهينجوز هل لوقيو . هريغ الجر اهرمأ يلوي ن أ هل بحتسيو

 ةرحلا هتنبا جيوزتب ىلو أ دبعلا ديسو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 . قارفلا ىلع كلذ يف مدقتن مل اهب لخدو كولمملا اهوبأ اهجوز ناف . هنم

 نا اهمأ يلاوم اهجويو جيوزتلا يف ةيالو هتنبا يف ىلومل سيل ليق دقو
 نا ليق دقو . اهجيوزتب ىلوأ اهمأ ةبصعو يلاوملا نم اهمأ تناك

 . يلاوملا نم ىلوأ ناطلسلا

 نا ليقف ةرح هتنبا تناك اذا دبعلاو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 هنا ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف وه اهجوز ناو . اهجيوزتب ىلوأ اهديس
 ىلإ اهؤالوف ةرح اهمأ تناك اذإ يراوحلا وبأ لاقو . ضقتني ال حاكن

 بألا قتعي مل ناف . بألا قتعي نا الإ اهجيوزتب ىلوأ مه اهمأ يلاوم
 يذلا ريغ اهقتعا تناك ناو . اهمأ يلاوم ىلإ اهؤالوف اكولمم تامو

 نكي مل ناف . اهجيوزتب ىلو ا وهو اهقتعا ن أ ن نم ىلإ ! اهؤالوف اهم ا قتعا

۔ ٣٨٨



 نم اهجيوزتب ىلوأ ناطلسلاف اهمأ قتع وأ اهقتع لبق نم ءايلوأ اهل
 يلاوم ىلإ اهؤالو لوحت ارح تامو بألا قتعا ناف . اهيبأ يلاومو اهيبا

 . اهمأ قتعب تقتعا امنإ تناك اذإ اهيبأ

 نم و ا اهقتع أ نم اهجوزتب ىلو أ ةقتعمل او عم اجل أ نمو :: ةلئسم

 . زئاجف ناطلسلا اهجوز ناو . اهؤالو هيلإ ناك نمو اهابا قتعا

 له . اهريغ نم نبا هلو اهجوز كله ةأرما نع هتلأسو : ةلئسم
 نبا نم اهجيوزتب قحأ يلاوملا لاق . يلاوم اهلو اهجوز نبا اهجوزي
 . اهجوز

 وأ ءادوس ةأرما هدنعو مكاحلا ىلإ رضح لجر نع لئسو : ةلئسم

 له . اهجيوزت دارأو هل اهنا اضيأ يه ترقأو هتمأ اهنا اهاعدأف ءاضيب

 تبث اذإ لاق . توبتلا ىنعم يف . كلذ اودهشي نأ دوهشلا وأ مكاحلل

 يف كلذ اودهشي نا دوهشلل زاجو هتمأ جوزي نأ ديسلل زاج كلملاب رارقالا
 كلملاب رارقإلا ىنعم تبثي اهنم لوقلا اذهف هل تلق . رارقإلا توبث ىنعم
 بجوي يدنع اذه ناك اذه وحن وأ هل اكلم وأ هل اهنا تلاق اذإ لاق . هل

 مكاحلل له كولمم دبعب اهجوزي نأ تدارأ اذاف هل تلق . هل اهنم رارقرلا

 اهجوزت يف دبعلا ديس نذإ ملعي ملو . جيوزتلا اذه اودهشي نا دوهشلاو

 . هرمأ وأ كلذب ديسلا نذإ اوملعي نأ الإ كل مهل نا يدنع سل لاق . ال مأ

 يف عسيو مكحلا يف كلذ امنإ وأ مكحلاو ةنانئمطإلا يف كدنع اذهف هل تلق

 مكح يف زجي مل هديس نذإ ريغب كلذ ناك اذإ هنا يعم لاق . ةنانئمطإلا

۔ . ٣٨٩



 نم اذه ال لالدالإ ينعم ينع كلذ يف زوجي الو يدنع ةنانئمطا يف الو

 . جورفلا ةحابإ

 اهجوزو ءاكرش ةثالث نيب همأ يف لوقت امف هل ليق : ةلئسم

 اذه متي له . جيوزتلا ىلع نيدهاش نارخآلا ناديسلا ناكو مهيأرب مهدحأ

 نادهشي امنإ نيدهاشلا نال زئاج حاكن اذه نا يل نيبي ال لاق . حاكنلا

 اهجوز ول كلذكو هل ليق . هلوق ىنعم ىلع ناديس امه اناك اذإ امهسفنال

 لاق . لوألا لثم وهأ نيدهاش هعم يبنجأ لجرو مهدحأ ناكو . امهدحأ

 امنإ هنأكو . هتداهش تبثت ال ديسلا نال اذه ريغ يل نيبي الو يعم اذكه

 ةرضحب الإ حاكنلا زوجي الو يبنجأل ا وهو دحاو دهاش ةرضحب جيوزتلا

 . نوكي ام لقا نيدهاش

۔ .. ٣٨٩



 نيطالسلا جيوزت يف

 " ةأرمإ جوزتي نا دارأ اذإ رابجلا نع تلأسو رفعج نبأ دمحم لاق

 امارح اهب عقو و أ اهلتق اهسفن هجوزت مل نا لاقف . تهركو اهبلطو

 تراتخأ اهنخأ يلع رابجلا مزع امل ةأرملا هذه تناك ناف .ههراك يهو هب تجوزتف

 وجرأو اهثاريمو اهرهم اهلف اهسفن نم هيهاركلا يلع اجوز هب تيضرو لالحلا

 الا اجوز هب ضرت مل تناك ناو . مثآ وهو اهيلع امارح هئطو نوكي ال نا

 هل اهنأ رصبا امف ةيضار ريغ يهو . تيضر اهنأ تلاق يتح اهربج هنأ

 اهيلعو هيلع مارح يهو هيلع اهقادص اهلف يطولا يلع اهربج ناو . ةجوزب

 هنم تبره اجوز هب ضرت مل اذا رثوملا وبأ لاق . هنم اهل ثاريم الو اضيأ
 وهف . اهسفن يلع هبولغم يهو اهئطوو اهعرص ناف اهسفن نع هتدهاجو

 هلتقت نا يه اهل له رثوملا يبأل تلق . هللا ءاش نا يه اهيلع مثإ الو مثآ

 تناك اذا كلذ ىلع هلتقتو اهسفن نع هدهاجحت لاق . هدقعلا هذه تناك دقو

 هربخت مل ناو . اهأطي نأ لبق هب يضرتال اهناو ةهراك اهنا هتربخأ دق
 كلذ يلع هلتق اهل ىرأ الف اهئطو يتح هيلا تلخد نا دعب اهتيهاركي
 ناف رئاجلا ناطلسلا اذه اماو . رفعج نب دمحم لاق . هنم برهت اهنكلو

 . كلذك رثؤملا وبأ لاق . زئاج هجيوزتف اهيأرب اهل يلوال ةأرما جوزت

 اهل يلو ال ةأرما هسفن يضاقلا وأ ناطلسلا جوز اذاو : ةلئسم

 هسفن جوز ناو . نسحأ وهف هجوزي نم لكو ناو . يلولا لثم وهو زئاجف

۔ . ٩١



 . هل كلذ زاج

 رشع عبارلا بابلا

 سرخألاو نونجملا جيوزت يف

 اسرخأ ناك اذا لاق . جوزتي فيك جوزتي نا دارأ اذا سرخالا نعو

 يتح اوملعي مل نونجم وهو موق يلا جوزت لجر نعو . هيلا راشي لقعي

 . هنع اوقلطي يتح ءايلوأ اوذخأي نا مهل لاق . اهب لخد

 مل نونجم وهو هوجوزف موق يلا بطخ لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 . هنع اوقلطي يتح ايلوأ ذخأت نا اهل لاق . هنونجب اوملعي

 لاح يف جوزت اذإ هوتعملا امأو هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلئسم

 مرحتو هريغ نم وأ هئاحصأ دعب كلذ ممت كلذ تبثي مل لخدو هلقع ناصقن

 اذإ هل هيلو جيوزت يف ليق دق هنأ الإ ادبأ هل لحت الو . أطولا كلذب هيلع

 دسفاو كلذ ةزاجاب انباحصا ضعب لاقف . فالتخاب هيلع جيوزتلا لبق
 جيوزتلا يلولا لبق اذا كلذ زيجي نم لوق ىلع هنا يعمو . ضعب كلذ

 طرتشي مل ناو يدنع رش امك كل تبثي . هوتعملا لام يف هطرشو قادصلاب

 جيوزتلا لبق نم ىلع قادصلا تبث هوتعملا لام يف هنا جيوزتل هلوبق دنع

 مجعألا امأو . قادصلا نم هلام يف ءيشب هوتعملا ىلع عجري الو نمضو

 . ءاميإلاب هنم لقعي ناك اذإ هجوزت يف فلتخي هلعلف

۔ .٣٨٩٢



 نا ىجر اذإ ةهوتعملا ةأرملا نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو : ةلئسم

 . جوزت نا زوجي له . ءاهفسلا نع اهب جوزلا مازلال اهل حلصأ جيوزتلا
 ناك اذإ يصولاو هيلو هيلع جوزتي نونجملا نا لوقي نم لوق ىلع هلعل لاق

 ليق . ىنعملا اذهل اهجوزي نا ةهوتعملا هذه يلول زوجيو مهل حلصأ كلذ
 اذإ هنا يعم لاق . كلذ فيك مأ يلولا هب ىضر ام ىلع قادصلا نوكيف

 يف هب ىضر ام ىلع قادصلا نوكي يدنع كلذكف اهيلع جوزتي هنا تبث

 . هلوق ىنعم ىلع هداهتجا

 لخد ىتح اهملعي ملو ةأرما نونجم وأ موذجم جوزت ناو : ةلئسم

 مل ام رايخلا اهلو . اهب لخد اذإ اهل رايخ ال بوبحم نب دمحم لاق . اهب

 . هيلع اهل قادص الف هنم جورخلا تراتخا ناو . اهب لخدي

 ملع مت نيترم و أ ةرم رهشل يف عقت ةنونجم جوزت نمو : ةلئسم

 . اهحاكن أشي مل نا اهحاكن همزلي ام لوخدلا لبق

. ٣٩٣



 نا لبق هنع خسفنيو هيلع زوجي ال لقعي ال يذلا ناركسلا جيوزتو

 تاقدص نم رثكا قحتست الو . حاكنلا زاج اهب لخد ناف . اهب لخدي

 حاكنلاو .وحصت ىتح ءيشب اهاضر سيلف ةناركسلا ةأرملا امأو .اهئاسن

 زاج مث تحص نا دعب نم تيضر نوكي نا الإ جوزلا اهب زاج ولو ضقتنم

 . هيلع تدسف ةناركس يهو اهب زاج ناو هللا همحر ديعس وبا لاق . اهب

 . زوجي ال ةناركسلا ىضر نال اهلثم قادص اهقادص اهل ناكو

 مل هسقن ىلع ناركسلا جوزت اذإو ءانيضلا باتك نمو : ةلئسم

 جيوزت يف جتحا نمو . كلذ زجي مل يلو ىلع جوزت ناو . هجيوزت زجي

 امل هنا ليق دقف ناركس ناك اهيلو ناو ةجيدخب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . ملعأ هللاو كلذ تمتأ دق ميرك ؤفك لاق عنص امب ربخأو ىحص

 دق رخآلل امهدحأ لاقف امهلوقع تبهو نالجر ركس اذإو : ةلئسم
 لصوو تلبق دق رخآلا لاقو . كتناب ينبا تجوز دقو يتنباب كنبا تجوز

 اضقتف نيوبألا نع ركسلا بهذ مث نتيراجلا ايضرو البقف نيمالغلا ربخلا
 . زوجي ال جيوزت وهف ةنيب نكت مل ناف . جيوزتلا

 ناركسلا جيوزت زاجأ ادحأ نأ ملعأ مل دمحم وبأ لاقو : ةلئسم

۔ ٣٩٤



 قالطلا ني مهقيرفت يف انباحصأ لوق هجو ملعأ ملو هؤارش الو هعيب الو
 عم عمجلا يف رهاظلا مكح ءاوتسا عم ءارشلاو عيبلاو حاكنلا نم هريغو

 ناركسلا نسحلا وبا لاقو . هعم ةين ال ناركسلاو ةينب الإ عقي ال نا مهلوق

 اهلو . تبث دقف ةارملاب زاج ناف هيلع هجيوزت زوجي ال لقعي ال يذلا

 زئاج ناركسلا جيوزت اولاقو لاق اضيأ هنعو . اهئاسن تاقدص طسوأك
 ىذلا ركسلا امأف . ةدايزلا تبثت الف قادصلا قوف ديزي نا الإ هيلع

 دعب تيضر ااف ةأرملا امأو . تبثي هارأ الف هبحاص قيفي ال توملاك نوكي

 نال هجيوزت الو ناركسلا عيب زوجي الو . اهلع تبشيف جيوزتلاب ركسلا

 اذإو . لدبلا هب زوجي عيبلاك حاكنلا نال تاعابملا ىرجم يرجي جيوزتلا
 ناف . عيبلا ىرجمهارجم ناك اذإ همزلي مل الوهجم ادقع هسفن ىلع دقع

 امنإ قالطلا نال قالطلا هب عقو قلط اذاو . دقعلا كلذ همزل ىضرو ىحص

 .لحنا دقف اناركس وأ ايحاص هلح ناف هتبثي وأ هلحي نأ هل بجي دقع وه

 اضيأ مزلي ال هنأ تركنأ امف قادصلا هب بجي قالطلا نإ لئاق لاق ناف

 لوخدلابو دقعلاب بجي قادصلاف هل ليق . حاكنلا يف اهبيصي يتلا ةلعلل

 يلع هعم ةيقاب نوكتو اهقادص ةتجوز يلإ ملسي لجرلا يلإ ىرت الأ
 هميلست بجي ال ناكل . قالطلاب الا بجي ال قادصلا ناك ولف جيوزتلا

 . اهعم ماقملا هل لحي مل هملس ناو اهيلا

 دارأ ناف رهملا همزل عىطو ناف زوجي ال ناركسلا جيوزتو : ةلئسم

 لوأ سيلوأ بوبحم نب دمحمل لضفلا لاق . سأب الف كلذ دعب ماقملا

۔ ٣٨٥٠4



 غلب مث ءعىطوف ةأرما جوزت ايبص نأ ول تيأرأ ىلب لاق ادساف ناك هحاكن

 ناركسلا عضوم ناك ول تيأرأ كلام يبأ خيشلل ليق . زوجي ناك سيلأ
 مل مل هل ليق . زوجي ال لاق . زوجي ناك له يطولا دعب تيضرف هناركس
 نا كلذو مزلي ال اذه لاق . ناركسلاو ةيبصلاك هل لقع ال نمك هلعجت

 ينثتسم غلابلاو . ةنسلاب صوصخم ىضر الب زئاج اهجيوزت ةيبصلا
 ةنسلاو حاكنلا يف ةأرملا ملسو هيلع هللا يلص يبنلا لوق ةنسلاب اهاضر

 نالصا ناذهف ةيبص يهو ةشئاعب ملسو هيلع هللا يلص يبنلا جيوزت يلوالا

 سايقلا قيرط نم رخآلا يلا امهنم دحاو لك دري ال هسفنب مئاق لصأ لكو

 اذكه اذه ناك اذاو . امهعمجت هلعل هب قوطنملا يلا هنع توكسملا دري امنإو

 . قيفوتلا هللابو دئازلا لطب

 كلذف لقعي نكي ملو ةتجوز ءىطو اذا ناركسلا نعو : ةلئسم

 ليواقالا نم ضيحلا يف ءاج دق هنال قالطلا لثم نوكي ال يدنع

 يتح داسق ال هنا ضيحلا يف لصالاو . قالطلا يف ءاجام ريغ فالتخالاو

 ال اهنأ اذه ليق دق ديعس وبأ لاق . ملعأ هللاو ادمعتم ضيحلا يف اطي

 هذهو هتايانجب ذوخأم هنال هيلع دسفت اهنأ لاق نم لاقو . هيلع دسفت

 . يلوا اهيف ةقثلاب ذخألاو جورف

۔ ٣٩٦



٠ 
 -ه

 رشح سداممصلا باقلا

 يمعالا حيوزن

 يمعال جوز ن اف . كلذب سأب الو جوزتيو جوزي ن ا زوجي يمعأل او

 زئاج مهجيوزتف زجي مل نم مهنمو . مهئاسنب زاجا نم مهنمف ةعامج

 اذا قادصلا مهيلعو جيوزتلا تبث دقو مهنيب قرفي الو . يمنعالا جيوزتي

 يمعألا نع لئسو : باتكلا نمو . لاجرلل نيجوزتملا فرعي يمعألا ناك
 . هسفنل جوزتيو جوزي هنا يعم لاق . هتانب جوزي نا زوجي له

۔ . ٣٨٩٧



 رتح عباسلا بابلا

 ضيرملا جيوزت يف

 اهداز ناك ناف . زئاج هجيوزتف هضرم يف ةأرملا جوزت اذا ضيرملاو

 . اهئاسن تاقدص طسوأك الإ اهل سيلف . اهقادص يف

 ىلإ تعجر اهقادص ىلع اهداز ناف زئاج ضيرملا جيوزتو : ةلئسم
 تام ناو . قادصلا فصن اهلف زاوجلا لبق اهقلط ناو . اهئاسن تاقادص

 . هنم تاريملا اهل ناك

 . هثرتو اهثري هناف ةضيرم ة أرما جوزت نمو : ةلئسم

 لاق . هل لام الو لمعلا ىلع ردقي ال يذلا ضيرملاف تلق : ةلئسم

 ميدقتلا ايطعأ دق ناك نا تيأرأ تلق . قلط ءيش ىلع ردقي مل ناف لجؤي

 لخدي نا ةأرملا تبلطو عامجلا ىلع ناردقي الو اذه سبحو اذه ضرم دق
 قفنيو هتأرما يهف ردقي مل ناو اهيلع زاجي هناف ضيرملا امأف . قلطيو

 مل ناو قلطي نا هيلع مكحي مل اسكو قفتا اذإ سوبحملا كلذكو . وسكيو

 . قلطي نا مامإلا هرما قفني

 رهمو مهر د فل أ اهرهمف هضرم يف ة ًأرم جوزت لجر نعو : ةلئسم

 مل ناو . اهلثم رهم الإ اهل سيلف رارض هنا ملع نا لاق . مهرد ةئام اهلثم

 . لاح لك ىلع زئاج حاكنلاو ثاريملا اهلو اهل زاج رارض هنا ملعي

۔ .٣٩٨



 ةضواعم دقع حاكنلاو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 ارسيتو ت اوهشل يهتشت امكو ضيرمل | نم ز اج امك حيحصل | نم زئ اجف

 . هتلعل ءافش ةتجوزل ضيرملا يطو نوكي دقو

 نا مالك الو عامج يلع ردقي الو جلافلا هب اصأ لجر نعو : ةلئسم

 اهل هللا لعجي يتح رظنيو هلام نم يسكتو هلام نم اهيلع قفني ةت ارم |

 هرك ناف ةأرملا قلطي نأ هيلو رمأ ةقفن الو ةوسك اهل نكي مل ناف . اجرف
 . نوملسملا اهقلط

 وهو اهجوزتي ة أرم ا بلط لجر يف يسومو حبسم يور : ةلئسم

 هلك كلام ينيطعت يتح كب جوزتأ ال تلاقف لخن لهأ نم وهو ضيرم

 ديعس نا حبسم معزف ةثرولا اهمصاخف هلك هلام اهزجنأو اهجوزتف

 باتك يلإ عجر . ةثرولا يلع يقابلا درو اهئاسن تاقدص لثم اهاطعا

 . عرشلا نايب

 لزعت لاق . هتارمأ هنم فاختف البلا هبيصي لجر نعو : ةلئسم

 . هلام نم اهيلع قفنيو هنم اهيلع فيخ اذإ هنع

 هلقع هعم ناك اذإ لاق ضيرم وهو جوزت لجر نع لئسو : ةلئسم

 هللا دبع وبأ لاق . هجيوزت زاج ىطعيامو ذخأيام ملعيو ةالصلا ظفحي

 .. اهئاسن تاقدص طسواك الإ اهل سيلف اهئاسن قادص يلع اهداز نإ

. ٩٩.



 ناببصلا جبوزت يض

 ناك غلبت نأ لبق تام مث اهب لخدو ةيبصلا لجرلا جوزت اذإو
 نيمي اهيلعو حاكنلا تمتأو تغلب اذا اهثاريم اهلو هلام يف امات اهقادص

 نكي مل . حاكنلا متت ملف تغلب ناو . اجوز هب تيضرل ايح ناك نا هللاب

 لبق تامو اهب لخدي مل ناك نإو . اهقادص اهل ناكو تاريم هنم اهل

 نيمي اهيلعو حاكنلا تتأو تغلب اذا اهثاريمو اهقادص اهل ناك اهغولب
 . ثاريم الو اهل قادص الف حاكنلا كلذ متت مل ناو . كل تركذ امك هللاب

 ةأرما جوزت ملحلا غلبي مل مالغ يف رقصلا نبا نازع لاقو : ةلئسم

 هل لاق . حاكنلا هرك غلب املف هغولب لبق اهب لخدو مولعم قادصب اغلاب

 اهعم ماقملا هرك ناو . اهقادص هيلعو هتجوز يهو اهعم ماقأ ءاش نا كلذ
 نا الإ قالط ريغب جرختو ةدع اهيلع سيلو هيلع اهل قادص الو كلذ هلف

 قالطب الا هنم جرخت الو قادصلا هيلع ناف . هغولب دعب اهعماج دق نوكي

 قالطلا اهقحلي الف لاق . اهب لخد امدعبو هغولب لبق اهقلط ناف تلق

 يتح مالغلل قالط الو هتجوز يهف اهعم ماقأ ناف غلب اذاف اهنع لزعيو
 اهب الخ هنا ةنيب هيلع تماقأ وأ هغولب لبق اهب لخد هنا رقأ ناف . ملتحي

 امدعب رقا ناو . زوجي ال مالغلا رارقا نأل اهقادص كلذب بجوتست ال اهناف

لاق امالغ نا ولو . قادص هيلع نكي مل يبص وهو اهب لخد هنا غلب



 الجر لتق هنا ولو . اهتادص هيلعف يبص وهو ةأرما رستقأ هنا غلب امدعب

 يلع قدصي الو هلام يف ةيدلا هيلع ناف غلب امدعب رقأ مث يبص وهو
 . ةلتاعلا

 املف اهوب أ اهجوز 4فميتي يف يسوم نع مش اه ل اقو : ةلئسم

 سيل اهيلا قيس ام اهل امنإو جرخت لاق . هضمت ملو حاكنلا تركنأ تكردأ

 . هريغ اهل

 ريغ ةيبص جوزت لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلئسم

 هل مزال اهقادص لاق . جيوزتلا تريغف تغلب مث اهجرف ىلا رظنف ةكردم

 وأ اهجرف رظن اذإ اهرهم اهل هيارب حبسم لاق هريغ نمو . اهيلإ رظنلاب
 . مه فقوو . ىارب يسفن يف عقي كلذ لاقو . هسم

 نا لبق تتامف ةيبص جوزت لجر يف رقصلا نب نازع نعو : ةلئسم

 ال هنا بوبحم نب دمحم نع دجوي كلذكو . اهل عيش ال لاق اهب لخدي

 . اهل قادص

 مث غلبت مل ةيبص جوزت لجر يف رقصلا نب نازع لاقو : ةلئسم

 حاكنلا تمتأف تغلب اذإ قادصلا فصن اهل لاق . اهب لخدي نا لبق اهقلط

 . اهل عيش الف حاكنلا متت ملف تغلب نا

 هناف اهبارتأ ضاحو ةيسادس ةيراجلا تغلب اذإ ريشب لاقو : ةلئسم

 نع عيبرلا لئسو . كلذ لاق عيبرلا نا معزو . ضحت مل ناو اهحاكن زوجي

۔ا٤٠١۔



 لح كلذ ناك اذإ لاقف . ضحت ملو اهبارتأ ضاح دقو ةميدق ةيراج

 اهلوق لبق اهبارتأ غلب اذإ بوبحم نب دمحم لاقو ى ضحت مل ناو اهحاكن

 وأ حاكن مهل له ماتيألا يف يلع نب ىسوم لاقو . تغلب دق تلاق اذإ

 ىتح مهبلع زوجي كلذ نم ائيش ىرن ام لاق . ءارش وأ عيب وأ ةيطع
 . اوغلبي

 نأ اندرأ لاق هللادبع نب حبسم نع ةبقع نب حاضولا لاق : ةلئسم

 كرحت دق لاقف نامثع نب ناميلس انلأسف لاق بيبح نب ناميلس تنب جوزي

 اذإ لاق . ةيراجلا يف نامثع نب ناميلس نع مكحلا نب ناميلس ركذف اهيدن

 جيوزت ىري ال ديز نب رباج ناكو . اهحان زاج اهبارتأ غلب وأ اهيدث كرحت

 حكنت ةيراجلا نا لاق نم لاقو . اورمأتسي وأ اوغلبي ىتح ائيش راغصلا

 . ةسدسملا ىسوم لاقو . ريعبلا ةرعب لثم اهيدث ناك اذإ

 بألا جوز اذإ لوقي يلع نب رهألا تعمس حاضولا لاق : ةلئسم

 . هتزجا ةيسادسلا

 تلاقو . ةيراجلا بارتأ غلب اذإو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 . اهجيوزت زاجو اهلوق لبق كلذ دح يف ناكو تغلب دق اهنأ

 م ات ريغ وهف . ضعبب مهضعب ر اغصلا جيوزت ام و هنمو : ةلئسم

 هسقن مزل أ ام هيلع تبث اغلاب مهدح أ ناك ناو . مهغولب دعب هومتي ىتح

 ةيبصلا امأو .ةمتيلا جوزت نأ يغبني الو .غلب اذإ اهنم يبصلل رايخلا ناكو

۔ ٤.٢



 . تغلب اذإ رايخلا اهلو ءاهقفلا كلذ زاجأ دقف اهجوزف ايح اهدلاو ناك اذإ

 باتك ىلإ عجر . رايخ اهل سيلف اهدلاو اهجوز اذإ يدنعو خسانلا لاق

 ليقو . تجوز ةيسادس ةيراجلا تناك اذإ لاق نم لاقو . عرشلا نايب

 تس تنب يهو ركب يبأ تنب ةشئاع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوزت

 نايسبلا نسحلا يبأ خيشلا ةروثنم نم باتكلا ريغ نم : ةلئسم

 كسمتسم جوزلاو تريغ تفلب املف اهوبأ اهجوز ةيبص نعو هللا همحر
 جورخ اهل سيل نورخآ لاقو . قالط الب هنم جرختو . اهرييغت تبث
 . اهيلع زاج دق بألا لعفو

 اهنظأ نيملسملا راثآ يف ةبوتكم اهتدجو هريغ نم : ةلئسم
 له . تريغو تفليو اهوبأ اهجوز اذإ ةيبصلا نع هللا ءاش نا ةحيحص

 دمحأ خيشلاو ديعس نب دمحم خيشلاو مالسلادبع خيشلا لاق . اهريغ متي

 نب دمحم نب هللادبعو فيفعلا دمحم نب ميهارباو فيفعلا ميهاربا نبا

 بعي ملو مهنامز يف كلذب اولمع دقو رييغت اهل سيل نا نامثعو ديعس

 نع ىوزن لهأ طخب ابوتكم هتدجو خسانلا لاق . مهرصع يف دحأ مهيلع
 . هلا مهمحر ىوزن نينكاسلا نيملسملا خياشم

 نعو هللا همحر ينايسبلا نسحلا يب ا خيشل ا ةروثنم نمو : ةلئسم

 . قادص هيلع لهو . ثاريم اهنم هل له اهب لخدي ملو ةيبص جوزت لجر

.۔٤.٠٣۔



 هل تاريم الو هيلع هيلع قادص الف هب ىضرلاو غولبلا لبق تتام اذإ لاق

 هيفو قادصلا هيلعو ثاريملا اهل لوق ىلعف . اهجوز بأ اهل نوكي نأ الإ
 ال مأ ثاريم هلو قادص هيلع نوكيأ تام مث اهب لخد ناف تلق . فالتخا

 اذإ هل تاريم الو ءعىطولاب قادصلا هيلعف اهب زاج دقو تتام اذا لاق

 عجر . لوق ىلع ثاريملا هلو قادصلا هيلع بأ اهل يتلاو . ةميتي تناك
 . عرشلا نايب باتك ىلإ

 نا لبق تتامف ةيبص جوزت نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 لاذإف وه تام نإو . هيلع ءيش الو اهنم هل ءيش الف اهاضر ملعيو غلبت

 نالف نب نالف ناك ول هللاب انيمي فلحت نأ اهيلعف هنم ثاريملا تبلطو تغلب
 هسفن ىلع تيملا هطرش يذلا اهقادص اهل مث اجوز هب تيضرل ايح
 . ةأرملا تتام مث ةغلاب ةأرما كلم اذإ يبصلا كلذكو . هلام يف اهثاريمو

 مث ٠ هل ةجوز اهب يضرل ةيح تناك ول نا غلب اذإ هللاب نيمي يبصلا ىلعف
 . هب ةيضار ةارملا تناك اذإ كلذو اهثري

 . غلبت مل ةيبص جوزت لجر يف هللادبع وبأ لاقو نمو : ةلئسم

 وبأ اهل كلذ ري ملف اهقادص لجآ تبلطو ةأرما هيلع جوزت مث اهب لخدو
 اهلام يف اهتقفنو غلبت ىتح ةقفن اهل ري ملو . غلبت ىتح هيلع هللادبع
 . اهب لخد اذإ اهتقفن همزل لام اهل نكي مل ناف . لام اهل نوكي ال نأ الإ
 ام ناك اجوز هب ضرت مل نإو. هتأرما يهف اجوز هب تيضرف تغلب اذاف

 . اهقادص نم اهيلع قفنأ

۔ ٤.٠٤ ۔



 تحت نم اهجرف ىلإ رظنف ةيبص كلم نميف ليقو نمو : ةلئسم

 هنا تلاقف تغلب اذإ . لماك قادص هيلع اهلف اهقراف مث هسم وأ بونلا

 هتهرك ناو . كلذب هللا نيمي اهيلعو . اهل اجوز هب تيضرل اهقلطي مل ول

 نكي مل نإو . ملعأ هللاو اهجرف ىلا رظنلاب اهقادص هيلع ناف اهغولب دعب
 مل ول هنأ تغلب اذإ تفلحو ةيبص يهو اهقراف مث هسمالو اهجرف ىلإ رظن
 دعب هتهرك ناو . اهقادص فصن هيلع اهل ناك اجوز هب تيضرل اهقلطي

 يراوحلا وبأ لاق . ملعأ هللاو اهجرف ىلر رظنلاب اهقادص هيلع ناف اهغولب
 دق ناك اذإ تفلب اذإ نيم اهيلع سيلو اهقراف موي ذم مات اهقادص اهل

 هديب هسم الو اهجرف ىلإ رظن نكي مل ناف . هديب هسم وأ اهجرف ىلإ رظن

 فصت اهل نوكي مث جيوزتلا كلذ ةممتم اهنأ تغلب اذإ نيملا اهيلعف

 . انظفح اذكه قادصلا

 اهوبأ اهجوز ةريغص ةيراج نعو يلع وبأ لاقو هنمو : ةلئسم

 رغ جرخت اهناف . اهقالط ىلع ربج له تركنأو تغلبو جوزلا اهب لخدو

 الإ امرغ اهيبأ ىلع ملعن الو اهنم باصأ امب هيلع اهتادص اهلو . قالط
 . هرغ نوكي نأ

 مل غلب امل اههرك مث اهجرف سمو ةأرما يبصلا كلم اذإو : ةلئسم

 الو هل لحت الف هتجوز ريغ ةأرما جرف سم نم لك كلذكو . هنبال لحت
 غلب اذإ اههرك اذإ اهل قادص ال لاق نم لاقف . هديب يبصلا زاج ولو هنبال

 . اهسفن نم هتنكمأ يه اهنأل

.٤.0٥



 الف اهيأرب اهغولب دعب ةيبصلاب لجرلا لخد اذإ هنمو : ةلئسم
 لبق كلذ اهلف هتهرك ام ىتم اهب لخدي مل ناف . كلذ دعب اهل ةيهارك

 الو قالط الب هنم تجرخ لوخدلا لبق غولبلا دعب هتهرك اذإو ة ىضرلا

 تالث يلع هعم تناك ديدج حاكنب دعب نم اهجوزت ناف . قادص الو ةدع

 تاقيلطت

 تتامف اهيلو هجوز ةيبصب لجرلا جوزت اذا ليقو هنمو : ةلئسم

 اذإو . ةيبص اهنا ملع اذإ هلام يف اهتيد هيلعف لجرلا ءعىطو نم ةيبصلا

 تتام اذإ ةغلابلا ةأرملا كلذكو . هتلقاع ىلع اهتيدف ةيبص اهنا ملعي مل

 . هتلقاع ىلع اهتيدف هئطو نم

 ناك تريقغف رييغتلاب اهلهأ اهرمأ اذإ ةيراجلا نا لاقو : ةلئسم

 نا لاقو . مارحلا ىلع ريخألا دنع تناك تجوزت ناو لطاب رييغت كلذ

 نم لاقو . كلذ دعب رييغت اهل سيلو مدلا ناذ نيح رييغتلا اهل ةيراجلا

 ىتم رييغتلا اهلف الإو اهجوز اهؤطيو ةضيحلا كلت نم رهطت مل ام لاق

 زاج دق ناك اذإ اذهو لاق . ليواقألا هذه نم لدعألاب ملعأ هللاو تدارأ

 ضرت مل ام ةنس ةئام تثبل ولو رييغتلا اهلف اهب زجي مل اذإ امأو . اهب
 . باوصلاب ملعأ هللاو

 ىضري الف غلبت مث اهعم الخف ةأرملاب يبصلا جوزت اذإو : ةلئسم

 يلا لجرلا يف لبقي امنإو اهلوق لبقي الف اهب لخد هنا ىعتف ةجوز اهب

.٤.٦۔



 . ماكحألا هيلع ىرجت

 ىتح ةريغم يهف تغلب مث تجوز اذإ ةيبصلا نا لاقو : ةلئسم
 . ةيضار اهنا ملعت

 همزليأ غلبت ملو تتامو غلبت مل ةيبص جوزت لجر نعو : ةلئسم
 قادصلا امأو . اهلام نم هل تاريم الف ثاريملا امأف . اهثريو قادص اهل

 اهقادص هيلعف هيلإ رظن وأ بوثلا تحت نم جرفلا سم وأ اهئطو ناك ناف
 همزلي مل بوثلا تحت نم هيلإ رظن الو اهجرف سمالو اهيطو نكي مل نإو

 نا لبق نم تتام مث ةيبص يهو اهقلط ناف تلقو . ملعأ هللاو قادصلا

 هيلا رظن الو اهجرف سمالو اهب لخد نك مل ناف . اهقادص همزلي غلبت
 . ملعأ هللاو قادص اهل همزلي مل بوثلا تحت نم

 ةيبص جوزت لجر نع هللا همحر نسحلا نب دمحم تلأسو : ةلئسم

 مل وأ اهب لخدو اهغولب لبق رخآ اهجوزت مث اهب لخدي ملو اهنع تام مث
 نم اهل نوكي ام تلق . اهنع ىفوت يذلا جوزلاب تيضر تغلب املف لخدي

 : خ) ثتاريملااهل لهو اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلع لهو قادصلا

 اهقادص اهلف اهنع تام يذلا لوألا لجرلا جيوزتب تيضر نا لاق (تاريم

 نا اهتعجارم رخآلا اهجوزل لهف تلق . تاريملا اهلو ةدعلا اهيلعو الماك

 دقو لخدي مل وأ اهب لخد اهتعجارم هل سيل لاق . اهب لخدي مل ناك
 ةعجارم نع لس . هريغ اجوز تحكن ولو ادبأ هل لحت الو هيلع تمرح..

.۔.٤٠٧۔



 تمتأ اذإ مات رخآلا جيوزتو لوألا نم ثاريملا اهل ليق دقو . اهل جوزلا

 يعم : هريغ لاق . اجوز هب تيضرل ايح ناك ول نا تفلحو لوذلا جيوزت

 الف احاكن نكي ملو هل تبثي يذلا حاكنلا لاح يف اهب لخدي مل اذإ هنا

 . ةدقعلاب هيلع مرحت

 اجوز هب تيضرف غلبت مل ةميتي جوزت لجر نع لئسو : ةلئسم

 غولبلا دعب تنأمطا ناو . اهقادص اهلف غولبلا دعب هتهرك مث اهب لخدو

 اذإ هريغ نمو . غولبلا لبق اهطخسو اهاضر امأو . راكنإ اهل ىرت الف

 باتك نمو .رييغت اهل سيل ليق دقف تريغف تغلب مث لاجرلا لمحت تناك

 اهحاكن زوجي جوزلا تلمح اذإ ةيراجلا نا العملا نبا معزو : رفصألا نبا

 جوزت لجرو : هريغ نمو . عيبرلا نع هاورو اهلعجو اهقادص يف اهحلصو

 ليق دقف .تريغ مث اهؤطي ناكف رابشأ ةتس نم رثكأ يهو غلبت مل ةيبص

 . غولبلا دعب الإ متي ال ليقو . ادعاصف ةيسادسلا ىلع متي

 غولب لبق امهدحأ توميف ةيبصلا جوزتي لجرلا يفو : ةلئسم
 . اهنم اهجوزل تاريم الف تتام يتلا يه ةيبصلا تناك نا لاق . ةيبصلا

 قادصلاب هيلع مكح غلاب وهو اهب لخد ناك ناو . ايبص وأ اغلاب تناك
 اغلاب ناكو تيملا وه جوزلا ناك ناو . تاريم اهنم هل نوكي الو اهتثرولو

 تفلحتسا ثتاريملاو قادصلا تبلطو اضرلا تعدا ناف غلبت ىتح اهب رظتنا

 قادصلاب اهل ىضقي مث اجوز هب تيضر دقلو . ايح ناك ول هب تيضر دقل
 اهب لخد نوكي نأ الإ اثاريم الو اقادص ضقت مل فلحت مل ناو . تاريملاو

۔ ٤٠٨



 ىبصلا ىلع ىرأ الو . اهنم هنكمأو اهيلع هزاجا يذلا ىلع اهقادص ناك

 لوقي هللا همحر بوبحم نب دمحم ناك دقو . اههركتسي مل هنال اقادص

 يف اهقادصف اهّضتفي ىتح اهسفن ىلع اهبلغف ةيبصلا يبصلا هركتسا اذإ

 اهرقعف هعبصأب اهّضتفا ناو ناو . عيش كلذ نم ةلقاع ىلع سيلو هلام

 . ةنيبلا كلذب تدهش اذإ هتلقاع ىلع

 وبأ خيشلا لاق اهوبأ اهجوز غلاب ريغ ةيبص جوزت نمو : ةلئسم
 اهيلع دقع ام وأ جيوزتلا خسف تغلب اذإ رايخلا اهلف هللا همحر كلام

 اهل رايخ ال هناو اهيلع بألا دقع توبثب ءاهقفلا ضعب لاق دقو . اهوبز

 هجيوزتو . مالسلا هيلع يبنلا لعف لوقلا اذه بحاص ةجحو تغلب اذإ

 وأ حيحص ريغ ناك ول اهايإ هجيوزت ناو غلاب ريغ يهو اهيبأ نم ةشئاع

 راتخي ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك هنم مثا اهريغ وأ اهغولب هب رمأ

 ىلإ افوقوم اهجيوزت ناك ةميتي تناك ناف لاق صقنا وه يذلا هسفنل

 الو ةدقعلا هذه خسفنا هتريغو جيوزتلا تركناو تغلب اذاف اهغولب لاح

 مث اهب لخد ناك ناف . اهب لخد نكي مل اذإ هريغ الو قادص اهل همزلي

 اهل ري مل يتلا قادصلا هيلع اهلف هب ىضرت ملو جيوزتلا تركناف تغلب

 اهلو ةينغ تناك ناف اهئطو نا دعب هنع ترفن لخد امل تناك ناف . اهيأر
 ةيهارك اهل نوكيف اهغولب لاح ىلا هيلع اهل ةن الف هيلإ عجرت شاعم

 هنيب لاحيو اهنع عنمي لب هيلا درت الف هنع ترفن ناف ىضر وأ جيوزتلاب

 اهجوز نع ترفن اذإ اهوبأ اهجوز يتلا امأو . اهغولب تقو ىلا اهنيبو

.٤.٩۔



 تيضر ناف . ةميتيلل ةفلاخم يهو هيلا عوجرلا ىلع هركتو . اهنع عنمي مل

 تراتخاو اهئطوو اهب لخد ناك دقو تهرك تناك نا دعبو اهغولب دعب هب

 ءاهقفلا رثكأ زاجأ دقو . فالتخا جوزتب هيلا اهعوجر يفف هيلا عوجرلا
 ال امهنا ىورو . هللا همحر ديز نب رباج اهتعجارم زجي مل نممو . كلذ

 ناك يطو اذه ناو زوجي ال نايبصلا جيوزت ىري تناك هنال ادبأ ناعجارتي

 هدنع نوكي امي الإ نوكي ال هدنع جيوزتلاو جيوزتلا نم زاوج ريغ ىلع

 مث ةميتيلاب جوزت اذإو . مهعم ىضر ال نايبصلا ناو ةأرملا نم ىضرلا
 اهغولب ىلا بسحيو اهيلع قفني ةقفنلا هيلع اهلف اهنع عنمو هنع ترقن

 هقفنا ام اهنع طقس غولبلا دعب جيوزتلا تراتخا ناف اهقادص رادقم ىلاو

 نم بسوح جيوزتلاب ضرت مل ناو . هتجوز ىلع قفني ناك و أ اهيلع

 لاق . لام اهل نكي مل ولو هيلع ةقفن الف اه لخدي مل ناو . اهقادص
 نم يسفن ىلا قيشأ افوقوم هولعجو جيوزتلا اوزاجأ نيذلا ةعامجلا لوقو

 هنال قالطلا عقو فوقوم حاكنلاو جوزلا اهقلط ناو لاق . ديز نب راج لوق

 تغلب اذاف . قاب وهف هاقبأ اذإو لحنا هلح اذاف اهل ادقع هسفن ىلع دقع

 هب ىضرت مل ناو . فلحت نأ دعب قادصلا فصت اهل ناك اجوز هب تيضرو
 رايخلا عي ليبس اذه ليبسو بجي ناك اممو اهقح نم هتأربا دقف اجوز

 .كلذ ضقن كلميو .طرشلا هل نوكي نمم خسفلا وأ ىضرلا مامتلا هب اعارم

 ىرتشملا غولب هب اعارم ناك هنمث ىمسو بئاغ لجرل لجر عاب ول كلذكو

هسفن ىلع دقعو جيوزتلاب ملعت ملو ةبئاغ ةأرما جوزت ول كلذكو . هاضرو



 اذهف . همزلي قالطلا ناك اهقلط مث ملعت ملو اهيلو نم اهل جيوزتلا

 . اذه يف انباوج ةحص ىلع لدي امم هوحنو

 ايضارت مث هتهرك تغلب املف اهب لخدو ةيبص جوزت ناف : ةلئسم

 مث اهجوزت اذإ ادبا اهيلإ ةعجرلا هل ىرا الف . ةعجرلا ىلع كلذ دعب

 تهرك مث اهغولب لبق بوثلا تحت نم هسم وأ اهجرف ىلإ رظن وأ اهئطو
 هحاكنب تيضر ولف . ملعأ هللاو ادبأ هيلع اهدسفي كلذ ىرأف تغلب امل

 كلذب ءاج دقو . اهحاكن متيو هتجوز يهف اهئطو ناك دقو . اهغولب دعب

 امل مارح اهغولب لبق اهايإ هئطو لصأ نا لوقأ الو . ءاهقفلا نع رثألا
 اهيلا عجري نأ هل ىرأ الو . تيضرف تفلب اذإ مامتلا نم رثألا هب ءاج

 نم هسم وا اهجرف ىلإ رظن وا اهئطو ناك دقو هتهركو تغلب اذإ ادبا

 . ملعأ هللاو بوثلا تحت

 . هتهركف تغلب وأ غولبلا لبق تتامف ةميتي جوزت نمو : ةلئسم

 جوزتي هنأ رخآ لوق هيفو . اهمأ جوزتي نا زجي مل اهب لخد نكي ملو

 . اهماب

 مث غلبت ملو ةيراج جوزت لجر نعو هللادبع يبأ نعو : ةلئسم
 ال مأ كلذ هعسي له اهمأب جوزتو اهغولب لبق نمو اهب لخدي نا لب اهقلط
 ناك يتلا هذه اهتنبا غلبت ىتح اهبرقي الو اهنع فوقولاب رمؤي لوقأف .
 اهيلع بجوتست اهناف اجوز هب تيضرف تغلب اذاف اهقلط مث اهجوزت
 نيو هنيب قرفو ىضرلا ىلع هللاي اهنيمي عم اهجوزت يذلا اهقادص فصن

۔ ١١٤۔.



 همزلي مل اجوز هب ىضرت ال اهنا تلاقف تغلب ناو . ادبأ هيلع مرحتو اهمأ
 . اهب لخد نكي مل وأ مألاب لخد دق ناك اهمأ ىلا عجري نا هلو قادص اهل

 نأ ىلا جيوزتلا اهغلبي مل ةبئاغ اهنا ريغ اغلاب ةنبالا تناك ناف تلقو
 بجي لوقأق . اهقادص تبلطو هب تيضر تغلب املف اهمأب جوزتو اهقلط
 قرفيو هب ىضرلاب هيلع اهجوزت يذلا اهنيمي عم اهقادص فصن هيلع اهل

 هيلع اهلف مألاب لخد ناك ناو . مألا ادبأ هيلع مرحتو اهمأ نيبو هنيب
 الو بوثلا تحت نم اهجرف سمالو اهب لخد نكي مل ناو . لماك اهقادص

 . هيلع اهل ءيش الف بوثلا تحت نم هيلا رظن

 يبصلا جيوزت يف ليق دق هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلئسم
 هنا لاق نم لاقو . لطاب هناو لاح ىلع تبثي ال هنا لاق نم لاقف فالتخاب

 نم لاقو . هيلع تبثي مل خسف ناو حاكنلا مت متأ نا هغولب ىلا فوقوم
 ليق اميف هجيوزت زوجي نممو هلقعي نم ةلزنمب ناكو هلقع اذإ تباث هنا لاق
 فالخ همكح قهارملا نال يدنع اذكه لاق . اقهارم نكي مل ولو هل تلق

 لوقي نم لوق ىلعف . غلابلا ةلزنم قهارملا اولزنأ مهنال مهدنع يبصلا مكح
 زيجي صقني امو ديزي امو ريثكلاو ليلقلا فرع اذإ هجيوزت زوجي هنا

 . رابشألا نم ءيش لوط غلبي نأ ىلإ هدح يف رظني الو هلو جيوزتلا هيلع
 لقع اذا هجيوزت زوجي هنا لوقي نم لوق ىلعف تلق . كلذك هنا يعم لاق
 له . كلذ لوقي نم لوق يف ةسمخ وأ رابشأ ةتس ىلا لوطلا نم راصو

 لاق . يبصلا ىلع جيوزتلا تبثأ نم لوق يف هلو جيوزتلا هيلع تبثي
 هلامش نم هنيمي فرع اذإ هنا لوقي نم لوق ىلع هيلع تبثي هنا يعم

.! ٤١۔



 اذإ هنا ىري نم لوق يف فالتخالا ىلع كلذ دجأ ضرألا نم ءامسلاو

 ىلع جيوزتلا هيلع تبثي له ضرألا نم ءامسلاو هلامش نم هنيمي فرع
 كلذ نال اذه يعم سيل لاق . يبصلا ىلع جيوزتلا تبثا نم لوق يف اذه

 عفن فرعي ىتح عقي ال يدنع هسفنل هلعفو هسفنل هلعف اهو هريغل هلعف

 كلذكو هل تلق . هرمأ يف لودعلا نم رظنلا عقي اميف هيلع هرضو هل كلذ

 اكه لاق . دحاو امهيف لوقلاو جيوزتلا يف يبصلا ةلزنمب يه ةيبصلا

 جيوزتلا تبثا نم ةلع امف هل تلق . ليق هنا يدنع ام ىنعم ىلع يدنع

 . كدنع ماكحألاو دودحلا امهيلع تبثت ال امهو . ةيبصلاو يبصلا ىلع

 امهلو امهيلع تباث امه ذإو امهل حلاصملا عقوم عقي وه ذإ هنا يعم لاق

 مدع دنع هالقعو مئاق هب امهل ماق وأ كلذب ماق ذإ امهرمأ نم حلاصلا

 عقوم عقو اذإ حلاصملا مظعأ نم يعم جيوزتلا كلكو . كلذب امهل مئاقلا

 ىلا فوقوم هنا لاق نم لوق يف ةلعلا نم كدنع امف هل تلق . حلاصملا

 ةلع هلك كلذل يعم سيلف لاق . . غولبلا ىلا تبثي تبثي ال هنا لاق نمو . غولبلا

 يعمو . ىنعملا زاجم ىلع الإ اهفرعأ الو اهظفحأ ةلع يعم تلق ام الو

 هوتبثأ ذإ هنال اضيأ حلاصملا ىلإ اوبهذ امنإ نيرخآلا يأرلا باحصأ نم نا

 انالتا كلذ ناكو ةوسكلاو قادصلا يف ماكحألا هيلع تلخد يبصلا ىلع

 هعفن ىجري ام فرصب هيلع ررضلا لاخدإ اونمأي مل هنع هولطبأ اذإو هل امل

 هعدي الئل فراصلا هنع هفرصو هل رظنلا يف اداهتجا هغولب ىلا هوفقوأف

 فرصب هرهظ ءارو نم ماقو هسفنو هلام عيضيو هرمأ عيضيو هلام فلتي

 يف رارض الو هنيد يف اتنع رظنلا يف هيلع فخي مل اذإ هنع هلك كلذ

۔ ٤١٣



 ناو جوزت ءاش نا هغولب دنع هسفنب ىلوأ وه ناكو ءاسنلا رمأ نم هسفن

 لوزن دنع هرظن دهتجي مهنم لكو ماتيألل ماوقلا مه نوملسملاو كرت ءاش

 ةوسكلاب هتجوزل هيلع مكيف هل تلق . مئاق وأ ملاع وأ مكاح نم هتيلب
 لوق ىلع هشارف ىلعو هعم تناك اذإ هتجوزل لجرلا ملي ام عيمجو ةقفنلاو

 رظني الو هل ةحلصم كلذ ناك اذإ كلذك هنا يعم لاق . حاكنلا تبثا نم

 باخ ىلاعتو كرابتمهللا نال حالص كلذ يف هل رظنب الإ هلك اذه يف

 لبق ام نع لوئسم مهنم لكو طسقلاب مايلاو ىماتيلل حالصالاب نيملسملا

 نم هيلع هلا بجوا ام بسح ىلع كلذ نم هيلع ردقي ام نعو كلذ نم
 ةجوز ىلع مكحي لهف تلق . ىلاعت هلل قدص داقتعا وأ لعفوأ لوق

 يبصلل حاكنلا تبثأ نم لوق ىلع هدنع ةنونيكلاو هل ةرشاعملاب يبصلا

 تبث اذإ هنا يعمو . ملعأ هللا لاق . هغولب ىلا هلزتعت نا تبلط ولو

 عقن ىنعمل كلذ بلطو غلابلا لثم تيسكو هلام نم اهيلع قفناف حاكنلا

 لوقي نم لوق ىلع اهيلع تباث كلذ نا يدنع جرخيف رظنلا يف هل تبثي
 متأ غلب املف هئابص يف ضيحلا وأ ربدلا يف اهئطو ناف هل تلق . كلذ
 هللا لاق . كلذ ىلع اهبلغ وأ هتنكمأ تناك هعم ماقملا اهعسي له جيوزتلا

 . ملعأ

 لخدو ناطلس وأ نيملسملا ةعامج نم ةميتي جوزت نمو : ةلئسم

 نوكي اهتادصف . محر الو ةبصع نم اثراو فلخت ملو غولبل ا لبق تت مت اهي

 ةيجوزلا نال ةميتيلا ىطو نم رافغتسالا هيلعو اهنع ءارقفلا ىلع ةقدص

 . قادصلا عم ةبوتلا هيلعف ىضرلا هنم ملعي مل نم ءيطو دقو حصت مل

۔ .٤١٤



 الف ضيحملا غلبت مل ةيبص جوزي نا يضاقلل يغبني الو : ةلئسم

 الو لوألا جوزلا اهقلط نا لبق رخأ لجر اهجوتيف اهئابص يف هب ىضرت

 اذه متي له تلق . رخآلا جوزلاب تيضر تفلب اذاف اهب زوجيف تغلب

 . مات جيوزت رخآلا نا كلذ ليق دق معنف . لوألا جيوزت خسفنيو جيوزتلا

 املف اهب زاجو ريخألا اهجوزت نا تلقو . خسفني اذه ىلع هجيوزت لوألاو

 ال مأ ةدع هنم اهيلعأ ريخألا اذه اهب زاج دقو لوألا جيوزتلا تمتأ تغلب

 نيبي الو . همزليف قادصلا امأف . اهقادص همزلي لهو تلق . هيلع ةدع

 دعب لوألا جوزلا اهأطي ال نا بحأف ةدعلا امأو . فالتخا كلذ يف يل
 . اهمحرل ءاربتسا ةقلطملا ةدع دتعت ىتح رخآلا يطو

 جوزتملا نمضي هن اف بئاغ لجر ىلع لجر جوزت اذإو : ةلئسم
 مزل هرمأ ملعي نا لبق ثدح بئاغلاب تدح ناف قادصلا بئاغلا ىلع

 يذلاو . ميتيلاو يبصلا ىلع جوزتي يذلا كلذكو . قادصلا هيلع جوزتملا

 نم دح يف ناك اذإ هسفن ىلع جوزتي يذلا وه ميتيلا نوكي نا بحن
 . هتمرح جوزي نا زوجي

 نعو بابلا اذه يف نسحت يهو ةعتملا باب نم اهتلقن : ةلئسم

 غلبي مل ريغص اهل يلو اهجوزي ةأرما نع رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ

 حاكنلا دقع نيبو قادصلا ضرف ىتح نطفو ملع هنا ريغ قهاري ملو ملحلا

 لاق نم مهنمو . اغلاب جوزملا نوكي ىتح ازئاج هري مل نم نيملسملا نمف
 هللا ىلصو هلل دمحلاو هجيوزت زئاج يسادس قهارم وهو لقعي ناك اذإ

۔ ١٥



 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . اميلست ملسو هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع

 تءاش نا رايخلا اهسفن يف اهلأ ميتيلا اهب جوزتي ةأرملاو : ةلئسم

 جيوزتلا لو ا يف تيضر ناف . ضرت مل تعاش ناو تكسمتو تيضر

 تيضر ناف كلذ يف هتدارإ مامتو هيأر ملعيو غلبي ىتح هيلع تكسمأ

 ناكو جيوزتلاب ةيضار تناكو ثح ةجوزتملا ة أرملاب ثدح ناو تبث جيوزتلاب

 وبا لاق . ةيضار تناك اذإ اهلام يف ثاريملا هل بجو ايبص اهل كلاملا

 ةيح تناك ول نأ هللاب انيمي فلح اهتوم دعب نم ميتيلا غلب ناف يراوحلا
 هيلع نوكي مث هب ىضرو جيوزتلا اذه متأ دق هناو ةجوز اهب يضرل
 اغلاب جوزلا ناك ناو انظفح اذكه . اهنم ثاريملا هل نوكيو . قادصلا

 تيضرو تغلب اذاف ةلاحب جيوزتلاف يح اهدلاوو ةيبص وا ةميتي ةجوزلاو

 غلبت مل يهو تام ناو . حاكنلا خسفقنا تهرك ناو حاكنلا تبث اجوز هب

 . اجوز هب تيضرل ايح ناك ول هنا تغلب اذا نيمي اهيلع هتثرولو هتثرو

 مث اجوز هب تيضرو غلابلا ةأرملا يبصلا جوزت اذإو : ةلئسم
 ىضرلاب لدع ادهاش اهيلع ماق اذاف ىضرلا تركناو هريغ اجوز تجوزت
 ادلو تدلو ناف تلق . اعيمج امهل لحت الو اهقادص تذخاو امهنيب قرف

 تلق . بألل دلولا يراوحلا وبا لاق . ثري دلو وأ هدشر ريغل دلولا نوكيف

 اهيلع نا عمسو هريغ وأ يبصلا اذهب اهجيوزتب اضيأ جوزلا اذه ملع ناف
 بلطو غلب ىتح دحأ يبصلا رمأب مقي ملو يبصلا جيوزب ىضرلاب ةنيب

 ناو رخآلل الو لوألل لحت الو هنيبو امهني قرف اهب جيوزتل اب ىضرو هتجوز

 . هركي وأ ىضري مث غلبي ىتح قالطلا هيلع زجي مل يبصلا قالط

.٤١٦۔



 بأ ال يتلا ةريغصلا جيوزت ةيهارك ىلع انباحصأ قفتا : ةلئسم

 اهتزاجا ىلع فوقوم حاكنلا ناف اهئايلوأ ضعب اهجوز ناف غلبت ىتح اهل
 ىوس تغلب اذإ امهنيب اوقرفي مل هعم تنكسف جوزلا لخد ناف . تغلب اذإ

 يبنلا جيوزت نا نا ىريو . نايبصلا جيوزت ىري ال ناك هناف ديز نب رباج

 ةلدألا مايقل يدنع لدعأ انباحصأ لوقو . هب صوصخم مالسلا هيلع

 لاح ىلا اهنع خسفنم ريغ اهب عقاو دقعلا نا ىلع . ليلدلا ةحص ىلع
 مث اهرمأ كلمت ال يهو اهديس اهجوز اذإ ةمالا ىلع ةمألا عامجا اهغولب

 ىلع فوقوم حاكنلاو تقتعا اذإ رايخلا اهل نا اهرمأ تكلمف تقتع

 ةريغصلا كلذكو خسفلا وأ ةماقإلا راتخت نا ىلا قتعلا دعب اهاضر

 نا يار اهل راصو اهرمأ تكلم اذإ اهنا اهل ىرأ ال لاح يف اهيلع دوقعملا
 نوكي نأ نم ةميتيلا ولخت له لئاق لاق ناف . ملعأ هللاو اهل رايخلا
 لاح ىلا هومتفقوو اهيلع دقعلا زاج ملف زئاجريغ وأ ازئاج اهيلع دقعلا
 متلعجو فوقوم هن متلق ملف ازئاج ناك ناو . اهاضر هب متيعارو اهغولب

 دقعلا هركن انا مالكلا نم مدقت اميف انلق دق هل لبق . تغلب اذإ رايخلا اهل

 نا يف اهيلو اهل رظن ناف . اهسفنل اهرايتخا لاحو اهغولب لاح ىلا اهيلع
 دوقعلا رئاسك فوقوم حاكن اذه انلق . الام كلذب اهبسكاو اهل دقع

 ىلع لديو اهكلام رمأ ريغ تعقو اذإ اهكلمي نم ةزاجإ ىلع هفوقوملا
 رمأ تكلمو تقتعا اذإ ةمألا رايتخا ىلع عامجإلا نم انركذ ام كلذ

 هتدر تع اش ناو هتراتخا تء اش نا اهاضر ىلع فوقوم اهحاكن نا اهسفن

 ثلثلا نم رثكأب هتيصو زوجت ال ىضوملا نا تعمجأ ةمألا نا رخآ ليلدو

.٤١٧۔



 . كلاملا ةزاجإ ىلع ةفوقوم ةيصولا تناكو زاج ثراولا زاجأو لعف اذاف

 كلاملا هل هحيبي من هرمأ ريغب هريغ لام نم لكأي لجرلا نا رخآ ليلدو

 زاجأف هكلام رمأ ريغب ب هريغل الام عاب ول كلذكو . هتزاجاب هنم أربيف

 فوقوم وهو اعتاو ناك عيبلا نا ىلع ىلع لدي اذهف هعيب زاج ٠ كلاملا

 اعيب ناك ولو اعيب ةزاجإلا نكت مل اعقاو نكي مل ولو كلاملا ةزاجإ ىلع

 تبثو كلاملا زاجأ املف كلاملا زجي مل ناو . احيحص ناكل ةزاجإلا لبق

 اهيلع دقع اذإ ةأرملا كلذكو . هتزاجإ ىلع افوقوم ناك هنا انملع عيبلا

 ناف اهتزاجا ىلع افوقوم ناك . ةريبك وأ تناك ةريغص اهرمأ ريغب
 . خسف تركنا ناو تزاج تزاجا

 ضعبلا زاجأ دقف بأ اهل يتلا ةيبصلاب لجرلا جيوزتو : ةلئسم
 هيلع هللا ىلص يبنلا لعفب جتحاو ةعجر اهل ري ملو هتبثأ ضعبو ريغلا
 هنأ لاق نم امأو . نينس تس تنب يهو اهجوزتف ةشئاع جيوزت يف ملسو

 نا هتجح ناف رييغتلا اهلف تريغ ناو مات ف كلذق تقمأف تغلب ناف زئاج

 يهو تريغ اذإ جيوزتلا اهيلع تبثي مل اهسفن تكلم اذإ ةمألا جيوزت

 اهل ناك ضرت ملو اهيأر نكلم اسلف هسفن يف يأر هل نكي مل نم لثم

 تكلمو تقتع نيح ةريربل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف امك رايخلا

 ناك احاكتن اهيلو اهيلع دقع اذإ كلذكو .اهجوز نم تجرخو اهيأر
 غلبت نأ ىلا اهئطو نع كاسمإلاب جوزلا رمؤيو اهغولب ىلإ افوقوم
 الو ءيش اهل نكي مل تتام ناو . اهيلع مت تتأ ناف ضقنت وأ هب ىضرتف

 لبق تام ناو . اهيلع الو اهل تبثي الف تريغو تغلب ناو . هيلع ءىش

۔ ٤١٨



 دنعف اجوز هب تيضرل ىيح ولو ةيضار تناك اهنا تلاقف تغلبف زاوجلا
 اهب زاج ناف . ةدعلا اهيلعو قادصلاو ثاريملا ىطعتو فلحت اهنا انباحصأ
 امب قادصلا هيلعو قالط الب هنم تجرخ ترّيغف تغلب مث ىبصلا لاح يف
 . اهنم لان

 اجوزي نأ معلاو خألل زوجي ةفينح يبأ باحصأ لاق : ةلئسم
 ناو . نوعضم نب ةمادق ثيدح يفو . زوجي ال يعفاشلا لاقو . ةريغصلا

 يتنبا جوز ةمادق نا تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا تءاج مألا

 الإ جوزت ال اهناو ةميتي اهنا ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ةهراك يهو

 هجوف . اهب فصوي ال يبصلا نال نيغلابلا يف الإ نوكي ال هاركالاو اهتذاب
 الإ هلوقو . ليلد وهو ةميتي اهنا هلوق اهدحأ ظافلأ ةثالث ثيدحلا يف

 نوكي نا زوجي ةميتي لوقو . اهب قلعتلا طقسو تضراعتف انل ليلد اهنذاب

 . (مهلاومأ ىماتيلا اوتآو) ىلاعت هلوقك متيلاب طق ادهع برقأب يمس

 فالتخالاب انباحصأ لوق يف نايبصلا جيوزت يف ليقو : ةلئسم
 ولو . غولبلا لبق تبثي الو ع يشب سيل نايبصلا جيوزت نا لاق نم لاقف

 ةيبص وأ ةيبصل غلاب وأ ةيبصل يبص نم جيوزتلا ناك غولبلا دعب اوضر

 ىتح جيوزتلا ماكحأ غولبلا لبق ةدقعلا كلت عقت الو لطاب كلذف غلابل

 جيوزت نا لاق نم لاقو . جاوزألا نم يبصلا غولب دعب جيوزتلا نوكي
 نييبص نيعيمج اناك نيجوزلا نم يبصلا غولب ىلا فوقوم هلك نايبصلا
 غولبلا ىلا فوقوم جيوزتلاف هئايلوأ رئاس وأ هوبأ يبصلا جوز امهدحا وأ

 ءاوسو خسفنا ههرك ناو . مت جيوزتلا متأف نيجوزلا نم يبصلا غلب ناق

.۔.٤١٩۔



 نيجوزلا نم غلابلا قلط ناف . امهدحا وأ نييبص اعيمج ناجوزلا ناك كلذ
 نم جوزتلا ماكحأ ذئنيح عقوو كلذ هلف جيوزتلا متأف يبصلا غلب مث

 ننجوزلا نم يبصلا جوز اذا لاق نم لاقو . قالطلا عوقوو ت اريملا بوجو

 كلذ هركف غلب ناو هنع خسفني الو تبث هيلع همتأو هل كلذب ىضرو هوبأ
 هسفن جوز وأ هئايلوأ رئاس يبصلا جوز اذاو . هيلع هماكحا نم كلذ تبن

 هب ىضريو هسفن ىلع كلذ تبشيو غلبي ىتح هيلع بجاوب كلذ سيلف
 تبثي امنإ لاق نم لاقو . انفصو امك فيقوتلا ماكحا اذه يف هماكحاو

 تبثي الف ناركذلا امأو . نايبصلا نم ثانالا هيبا جيوزت يبصلا ىلع

 جيوزت نا لاق نم لاقو ٠ تانإلا ىلع تبثي ام مهئابآ جيوزت نم مهيلع

 ىلع كل تبثي الو ثانإلا نم مهئايلوأ رئاسو مهئابآ نم تباث نايبصلا
 كلذ عقو اذإ يبصلا ىلع هلك زئاج كلذ نا ليقو . ءابآلا نم الإ ناركذلا

 . لالحلا نم حالصلا عقوم .

 لجرو نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا نع بسحا : ةلئسم

 . اهقلط مث اهب زاجو هريغ اجوز تجوزت مث اهقلط مث اهب زاجو ةيبص جوت

 ةفصلا هذه ىلعف . ديدج حاكنب لوألا اهجوز اهعجاري نا زوجيأ تلق
 ريخألا اهجوز نم قالطلا دعب ةيبصلا هذه عجاري نأ لوألا جوزلل زئاجف
 . ملعأ هللاو

 تركنا تغلب املف ةريغص ةيراج جوزت لجر نع هتلزسو : ةلئسم

 جيوزت زوجي ال لاق . همع وأ اهوخأ وأ اهوبأ اهجوز ناك ناف تلق

 يهف تيضر ناو اهسفنب كلمأ يهف تغلب نيح اهسفن تراتخا ناف راغصلا

۔ ٤٢٠



 اهسفن تراتخاف تكردأ اذإ لاق .اهئطو دق لجرلا ناك ناف تلق . هتأرما

 تراتخا ناو . هلجآو هلجاع اهقادص اهلو هنم تعزن اهئطو ناك دقو

 . اهل قادص الو هنم تعزن اهسم نكي ملو اهسفن

 لجرل يغبني ىتم انباحصأ فلتخا لاق كلام يبأ نعو : ةلئسم

 نيهتش يراوجلا نم اهلثم ناك اذإ مهضعب لاق . ةريغصلا هتنبا جوزي نا

 لثم اهيدث ريصي ىتح مهضعب لاقو . (عامجلا يهتشت : ةخسن) لاجرلا

 ركب يبأ تنب ةشئاع لثم نينس عبس ةنبا يهو موق لاقو . ريعبلا ةرعب

 نينس عبس تنب يهو ةشئاع جوزت مالسلا هيلع هنع يور امل هنع هللا يضر

 . نينس عست تنب يهو اهب لخدو

 ىلع لهف ةيراجلا تهركف هيخأ هتنبا كلمأ لجر نعو : ةلئسم
 . هيبأ ىلع قالط ال لاقف قالط هيبأ

 متأف غلب مث غلاب يهو هتجوز ءيطو اذإ يبصلا نا ليقو : ةلئسم

 كلذ سيلو قادصلا فصن هيلع اهل نوكب امنا هنا اهقلط مث جيوزتلا

 دق هنال هلك قادصلا هيلع نا لاق نم لاقو . ءيش هنم همزلي يطولا

 . كلذ لبق لخد دقو جيوزتلاب يضر

 تغلب اهنا رهش مث اهدلاو اهجوز اذإ ةيبصلا نع لئسو : ةلئسم

 نأ ءايلوألا نم هريغ وأ اهدلاو دارأ لوألا جوزلاب ىضر اهيلع حصي ملو
 اوملعي مل اذإ اهجيوزت ىلع اودهشي ن أ دوهشلل له رخآ لجرب اهجوزي

 دعب لوألا جوزلاب ىضر اهيلع حصي مل اذإ هنا يدنع لاق . تريغ اهنأ

۔ا٤٢١۔



 يدنع فراعتلا يف اهجيوزت ىلع اودهشي نا يدنع دوهشلل زاج غولبلا

 اهنم هل نكي مل اهجيوزتب اهاضر ةحص لبق تتامو تغلب ول اهنال
 مل مث اغلاب ةأرما جوزت ول كلذكو . يدنع هيلع اهل قادص الو ثاريم

 الو ثاريم اهنم هل سيلف اهاضر ملعي ملو تتامو هجيوزتب اهاضر حصي

 . جيوزتلاب تيضر اهنا حصي نا الإ هيلع قادص

 وأ اهدر هل له اهقلط مث ةيبص جوزت نمو نسحلا يبأ نع : ةلئسم

 زوجيو درلا زوجي ال زاوجلا لبق لاق . ةميتي ريغ وأ ةميتي اهجيوزت
 بأ اهل يتلاف زاوجلا دعب امأو . ديدج جيوزتب بأ اهل يتلا ةعجارم
 اهيف هل جوزلاو اهكلمي بالا نال زئاج لوق ىلع ةعجارملايو زئاج جيوزتب

 ريغ لوألا اهجيوزت نال زوجي ال ةعجارملايو زئاج جيوزتلاب ةميتيلاو . قح

 ملف يهو اهجيوزت نم تبثي ام هسفن نع علخ قلط اذاف غلبت ىتح مات

 ةيناث جيوزت داع ناف هدي نم دقعلا كلذ جرخف اهيلع جيوزت مث دعب نكي

 . غلبت ىتج اهأطي ال نا رمؤيو لوألاك ناك

 اذإ مهضعب لاقف تغلب مث تجوز اذإ ةيبصلا يف اوفلتخاو : ةلئسم

 .رييغت كلذ دعب اهل سيلف مدلا ىرت (موي : ةخسن) ةرم لوأ يف ريغت مل

 نا (لبق نم : ةخسن) ةضيح لوأ يف رهطت مل ام رييغتلا اهل نورخآ لاقو

 ةنس تثبل مث تغلب اهنا ول اولاقو . تغلب اهب يتلا ةضحلا كلت نم لستغت
 هللاو . اهلوق لوقلا ناك تيضر امو ةهراك يناف تغلب ذم ينا تلاق مث

 . ملعأ

.٤٢٢۔



 هجو نا كلذكو جيوزتلا لبق يذلا وهف يبصلا جوزت اذإو : ةلئسم
 ' ملعأ هللاو اضيأ جيوزتلا لبقي يذلا يبصلاف . قادصلاب نمض وأ هوبأ

 . هغولب دعب نم ةجوز اهب يضر ام نيمي هيلعف ضري ملف يبصلا غلب اذإو

 مل ايبص اهوجوزي نأ نيملسملا ىلإ تعفر ةأرما يف لاقو : ةلئسم

 نوكي نا الإ يبصلاب اهجوزي نا ىلع اهيلو نوربجي ال نيملسملا نا غلبي

 هيلع نوجوزتي دلاو هل نكي مل اذإ ءايلوألا نم هريغ وأ يبصلا دلاو

 لبق نم كلذف يبصلا جوزي نا يلولا ربج كلذ ناك ناف قادصلا نونمضيو
 ىلع ناك هنامض همزلي نم قادصلا نمض اذاف زوجي هل يبصلا نامض نا

 . اهجوزي نا يلولا

 لبق تتام مث ةيبص كلم لجر يف يلع نب ىسوم لاقو : ةلئسم
 . هيلع ءيش الو هل ءيش ال لاق . غلبت نا

 ىلع هتنبا هجوزف ميتي خأ نبا هل ناك لجر يف لاقو : ةلئسم
 لخدو .هتنبا ىلع زاجاو هجوزف ريغص مالغلاو ةغلاب هتنباو مولعم قادص

 (اقادص : ةخسن) اهقادص اهيطعأ الو اهديرأ ال لاق غلب املف مالغلا اهب

 هنا مالغلا رقاو اهجوزتو اهب زاج دق هناف تلق .قادص هيلع اهل سيل لاق

 هزاجا دق اهابا ناف تلق .هيلع زوجي ال ملغلا رارقإ لاق .اهجوزت دق

 ىخرأو اباب اهيلع قلغأ ولو لاق . ارتس اهيلع ىخرأو اباب اهيلع قلغأو

 .اهعم وهو تام دق ناف تلق . هيلع كلذ زجي مل يبص وهو ارتس اهيلع

 . اهب هاضرو هحاكن متيو غلبي ىتح هثرت ال لاق

۔ ٤٢٣



 هدلاو هنع نمضو ةقغلاب ة ًأرم | جوزت لجر يف لاقو : ةلئسم

 له يبصلا غلبي ملو تكله ةأرملا نا مث هللا ردق ام تثكمف قادصلاب

 قادصلا اهلو اهثرو جيوزتلاب يضر ناف غلبي ىتح مالغل ا رظني لاق .اهثري

 . اهثري الو اهل قادص الف هرك ناو

 دعب اهيلو وهو . لجرب ةميتي ةيراج كلمأ لجر نعو : ةلئسم

 حاكن انعم اذهف . رخآ لجرب يبص وهو ةيبص يهو اهيلو اهكلم أو اهيلو

 تهركو اهيلو اهكلمأ يذلاب تيضرف تغلب اذاف ةأرملا غلبت ىتح فوقوم
 اهجوز يذلاب تيضرو تهرك ناو حاكنلاب ىلوأ هب تيضر يذلا ناك رخآلا

 . حاكنلا ددجي نا اهيلو رما اهيلو دعب يذلا يلولا هب

 تركناو تغلب ىتح جوزل ا اهأظي ملو هتنبا جوز نمو : ةلئسم

 مهضعب لاقف راكنالا اهل نوكي ىتم اهيف اوفلتخاو . اهل كلذف يح بألاو
 اهب يتلا ةضيحلا كلت نم لستغت نا لبق مهضعب لاقو . هيف غلبت موي لوأ

 ترقأ مث ةركنم يهو غولبلاب رقت ملو . ةغلاب يهو ةنس تثبل ناو تغلب
 الو مات اهراكناف اهأطي مل لجرلاو جيوزتلل راكنالا ىلع يهو كلذ دعي

 . اذه لثم يف تغلب اذإ يأر اهيلع بألل نوكي

 كلذ لعف دقو زئاج كلذف ةريغصلا هتنبا جيوزت دارأ نمو : ةلئسم

 الف بألا جوز اذا ليقو . اهل كلذف تغلب اذا تريغ ناو ةشئاعب ركب وبأ

 . كل تبث دقو اهل ةيهارك

 جيوزتل ا تركناف تغلب مت اهب لخدو ةيميتي جوزت نمو : ةلئسم

۔ ٤٢٤



 الف ديز نب رباج امأو . ديدج حاكنب اهيلا دوعي نا اهجوزت ناك يذللف

 . ادبأ اهتعجارم هل ري مل ضعب فالتخا هيفو اهتعجارم ىري

 املف ارضاح ناك وأ اهنع رفاس مث ةريغص جوزت نمو : ةلئسم
 ال وأ ةجحلا هلانت ثيح ابئاغ جوزتملا ناك نا هناف . حاكنلا تركنا تغلب

 جيوزتلاب اهل مكحي نا هل يغبني ال هناف . مكاحلا ىلإ اهرمأ تعفرو هلانت

 نع هتجح تباغ دقو اهغولب دعب اجوز لجرلاب تيضر دق ىسع هنال

 اهغولب دعب لدع يدهاش تدهشأف جيوزتلا يه تدارأ نا امأو . مكاحلا

 . جيوزتلا نيبو اهنيب مكاحلا لحي مل تجوزت مث اجوز هب ةيضار ريغ اهنا

 . ملعا هللاو . مدقي موي اهيلع هتجح بئاغلل تناكو

 كلذ زاجأف كردأ مث هيبأ نذا ريغب ايبص جوز نمو : ةلئسم
 . زوجي هناف حاكنلا

 مث ةيبص يهو هتجوزب الخ لجر يف ديعس وبا لاقو : ةلئسم

 تغلب ناف هل تلق . كلذ يف قدصت ال اهنا يبصلا لاح يف يطولا تعدا

 عم اهلوق نوكي له ابصلا لاح يف يطولا تعداو جيوزتلا تريغو

 لبقي ال لاق نم لاقو . انباحصأ لوق رثكأ وهو كلذ ليق دق لاق .اهنيمي
 نم ةلدع اهترذع رظنت نا زوجي لهف تلق . ةيعدم يهو اذه يف اهلوق
 ال لاق نم لاق .فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا يدنع لاق . ةلدع نيملسملا

 كلذ ريغ امأو .رضلا اهنم فاخي ةلع نم الإ جورفلا ىلإ رظنلا يف زوجي
 نم ةلدع اهرظنت نا زئاج كلذ نا لاق نم لاقو . زوجي الف ماكحألا نم

۔ .٤٢٥



 ةدحاو اهترظن اذإ . عبرأ لاق نم لاقو . ناتلدع لاق نم لاقو . نيملسملا

 تناك اذإ اهلوقب مكاحلا مكحو . اهلوق لوقلا ناك كلذ لوقي نم لوق يف
 يدنع اذكه لاق . هسم زيجي جرفلا ىلا رظنلا زيجي يذلاف تلق . ةلدع

 . هسم زاج هيلا رظنلا زاج ءيش لك نا

 جوزت لجر يف تركذو يمدكلا ديعس نب دمحم باوج : ةلئسم

 نا كلذكو تلق . اهؤطو هل زوجي له تلق اهوبأ اهب هجوز غلبت مل ةيبص
 دقف تفصو ام ىلعف . اهؤطو هل زوجي له اهب اهيلو هجوز ةميتي تناك

 كلذكو لاجرلا لمحت تناك اذإ اهأطي نأ هل زئاج كلذ نا كلذ يف انفرع

 ربج ريغ ىلع اهيف كلذ هل زاج لاجرلا لمحت ةضيرع ةيسادس تناك اذا

 غلابلا هتجوز ىلع لح امب ةعواطملا ىلا كلذ يف اهيلع سيلو . اهل هنم
 مل هنم تعنتما ناو كلذ نع عنمت مل هيلإ ترم نإ ليقو . ةرشاعملا لاح يف

 هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا لوق نم انفرع اذه بسح ىلع كلذ ىلع ربب

 نا لاق نم لاق هنأ الإ قرف اذه يف دلاو اهل يتلاو ةميتيلا نيب سيلو
 كلذو تغلب اذإ جيوزتلا ريغت نا اهل نكي مل اهوبأ اهجوز اذإ ةيبصلا
 نم انفرع اذكه ةميتيلا ريغو ةميتيلل كلذ نا لاق نم لاقو . ةميتيلل

 ةيبص يهو هتجوز جوزلا ءعىطو اذاو. هللا همحر نسحلا يبا خيشلا لوق

 كلذ يف ملعن ال زئاج اهؤطوو اهل هيلع ضرف ىذلاو قادصلا اهل ىرأف
 هيف فلتخي امم اذه نا ديعس يبا نع ظفح نم ظفحو هريغ نمو . افالتخا

 يهف . جيوزتلا تمتأف تغلب ناف . باوجلا يلا عجر . مدكب كلذ هنع ظفح

 هنم تنابو حاكنلا خسفقنا دقف اهب زاج دقو . جيوزتلا تريغ ناو هتجوز

.۔٤٢٦۔



 مرحت ال اهنا لاق نم لاقف ديدج حاكنب اهجوزتي نا دارا ناف . قالط ريغب

 لاق نم لاقو . هللا همحر يلع نب يسوم يلع وبا كلذب لاق نممو هيلع

 بوبحم نب دمحم هللادبع وبا كلذب لاق نممو هل لحت الو هيلع مرحت اهنا

 باوص كلذ لكو . هللا همحر نسحلا وبا خيشلا يلا عفر اذكه هللا همحر

 اذه يف هب لومعملاو هللا همحر بوبحم نب دمحم لوق لوقلا رثكا اولاقو

 ثالث ىلع هعم نوكتو زئاج كلذ نا هللا همحر ىلع يبا لوق انعم

 قحلا قفاو ام الا يلوق نم ذخأت الو . كل تفصو ام ربدت تاقيلطت

 يهو هتجوزب جوزلا زاج اذاو . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو باوصلاو

 بألا يلع سيلو الماك اهقادص اهل هيلع ناك حاكنلا تريغ مث ةيبص

 . نوملسملا هزاجا دق كلذ نأل ئيش كلذ يف يلولاو

 اهجوز ةميتي ةيبص جوزت لجر نعو خايشالا باتك نم : ةلئسم

 له اجوز هب تيضرف تغلب نا يلا هدنع تناكو اهيطوو اهب زاجو يبنجا

 الو هبحا ال تركذ ىذلا اذه لاق . امهنيب قرفي لهو جيوزتلا اذه زوجي

 امأف . تيضرف تفلب دقو اهب لجرلا زاوجو اهاضر دعب قارفلا يلع مدقتا
 ضعبو زاجأ ضعبو قارفلا ىأر ضعب لاح ىف اوفلتخا دق مهنأف ءاهقفلا
 . فقو

 اهجيوزت نوكيو ىلولا اهجيوزت ىف لخدي امنا ةميتيلاو : ةلئسم

 غلبت ىتح اهجيوزت ىرن الف ىلو اهل نكي مل اذاف . اهغولب ىلا افوقوم
 اوجوزي نا مهل سيلو بلط نمل نوملسملا لكوي امناو نيملسملا ىلا بلطتو

 . تافلابلا نم بلط نمل اليكو اوميقي نا مهل زوجي امنا

۔ .٤٢٧



 اذا ميتيلا ىبصلا نعو ديعس ىبا خيشلا باوج نمو : ةلئسم

 تقاف ةيبصلا تغلب مث هابص يف تامو اهب زاج مث هميتيلا ةيبصلا جوزت

 ريقف اغلب نا لوقت امو تلق . ةيبصلا تتام نا لوقت ام تلق جيوزتلا
 .قادصلا ىف مكحلا ام تلق . هابص ىف اهئطو دقو امهدحا ريغ وا حاكنلا

 وا اهنع تام مث . اهئطوف ةيبصلا جوزت اذا يبصلا اماف تفصو ام ىلعف

 هنم اهيلع سيلف تغلب اذاف هاضر ملعت نا لبق اهنع تام ناف هنع تت

 دقو ىبصلا اهنع تام اذا غلابلا ىف هللا همحر خيشلا لاق ام ىلع هدع

 هتجح تتامو تام دق ىبصلا نأف قادصلا اماو هاضر ملعت ملو اهئطو

 اماو . باوصلاب ملعا هللاف تيملا وه ناك اذا (هتجح هيف تتامف هخسن)

 جيوزتلاب ىضري ىتح اهايا اهئطوب ىبصلا يلع اهل قادص الف غلابلا
 نا اولاق دق مهنا الا ائيش اهيف ظفحا الف ةيبصلا امأو . انظفح اذكه

 هذهف ىلباف سبلو هجرفب رشابو همفب لكا ام الا هلام يف هيلع ىبصلا
 نم لاقو . ةصاخ هلام ىف هيلع نهنا نيملسملا نم لاق نم لاق دق ثالثلا

 اهئطو نم ىتلا ةيبصلا يف افرع دقو . هتيانج عيمج هتلقاع ىلع لاق
 نم انفرع اذكه اهقادص هيلعف انزلا دح ىلع نيغلابلا نم ةعئاط ىهو

 ةعواطملاو كلم اهسفن ىف ةيبصلل سيل هنأ هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج

 اذاف كلذك ناك اذاف قادصلا باجيا يف هغلابلا نم هاركتسالاك اهنم

 هاركتسالا ناك اذا هنال هتعواط اذا غلابلا ةلزنمب ىهف اضيا ةيبصلا تعواط

 قادصلا ليزت هل اهتعواطمو اهل هيلع قادصلا بجوي هفغلابلل غلابلا نم
 اهتعواطمو هلام ىف هيلع بجاو غلابلل ههاركتسا ىبصلا كلذكو . هنع

 تام دق ىبصلا ناك اذاف ءاوس اذه ىف غلابلاو وهف قادصلا هنع ليزت هل

۔ ٤٢٨



 لبق تام دق هنال هيلع سيل نا لوالا لوقلاب تذخا هيح ىه تناكو

 . قادص لوقلا اذه ىلع هيلع سيلو غولبلا دعب فالتخالا امناو . غولبلا

 الف اهجيوزتب ىضرف غلب ناف اهب لخد دقو ىحلا وهو ةتيملا ىه تناك اذاو

 هغولب دعب جيوزتلاب ىضر اذا اهل هيلعف قادصلا امأو . اهنم هل ثاريم

 مث اهب لخد اذا ةقلطملا يف هللا همحر خيشلا لوق ىلع اهب لخد ناك دقو

 كلذكو قادصلا هيلع بجوأف اهب لخدي نا لبق اهقلط مث هغولب دعب ىضر
 مث اهب لخد اذا (اهنا : ةخسن) اذه ىف هللا همحر ىراوحلا ىبا نع اندجو

 قادصلا هيلعف اهب لخدي نا لبق اهقلط مث هغولب دعب جيوزتلاب ىضر

 هابص ىف اهب لخد ناك دقو . جيوزتلاب ىضر اذا كلذك ىدنع هذهف الماك

 دعب اهب ضري مل اذا اماو . لوقلا اذه بسح ىلع الماك قادصلا هيلعف

 رشاب ام همزلي نم لوق ىلعف اهئطو دق ناك دقو تتام دقو . هغولب

 لوق ىلعو . اهتثرول هلام ىف قادصلا اهل هيلعف هصاخ هلام ىف هجرفب
 كلذ همزلي نم لوق بحا اناو . كلذ همزلي ال هيلع كلذ بجوي ال نم

 ىعواف لكأو ىلبأف سبل ام هيلع نا هللا همحر خيشلا لوقي ناك كلذك
 فلتا امم كلذ رئاسو هلوق ىنعم ىلع امازلا كلذ همزلي ناك هجرفب رشايو

 ةيبصلا نال ةيبصلا هذه ىطو عسي الو هنم صلختي نا هل بحنتق لاوما نم
 نإ هلام ىف اهقادصف ةيبصلا ىلع ىبصلا نم ةيانج هذهو . اهسفن كلمت ال

 ىضري نكي مل اذا جيوزتلا موزلب سيل ىطولاب لوقلا اذه ىلع هللا ءاش

 هللا همحر ىلع نب ىسوم كلذب لاق نم متفرع دقف لوقلاب ذخأ نمو اهب

 هللا دبع ىبا لوق اذه . اندجوو افرع ام ىلع هللا همحر زرحم نب ديعسو

.٤٢٩۔



 ضعب ىف هللا همحر خيشلا ناكو . انظفحو اضيا اندجو ام ىلع هللا همحر

 لوقي انايحاو . سانلا لاوما نم فلتا ام عيمج هيلع نا لوقي نيياحالا

 خيشلا نع تظفح دقو . كلذ همزلي نأ الب اهنم صلختي نا هل بحي
 وا اهقادص نم ائيش غلابلا اهجوز اهيلا ملس اذا ةيبصلا ىف ىف هللا همحر

 هتلكاو هتفلتأف ائيش اهيلع طرتشي ملو اهيلا هملس نا لاق نم لاقف اهدقنا

 ىفف اهقادص نم هنا اهملعاو اهيلا ملس ناو عيش كلذ ىف اهيلع سيلف
 هلام فلتا وه لوقي نم مهنمو . كلذ اهيلع لوقي نم مهنم فالتخا كلذ

 ميلستلا دح ىلع كلذ ناك اذا اهنم ةيانج اهنوري ال مهناك ةيبصلا هاطعاو

 هتلكاف ةيبص ىلا هلام ملس لجر ىلا ىخأ رظناف هتقرس ىه نكت ملو
 ناك ةفصلا هذه ىلع هتلباف هتسبل ول كلذكو هتلكا اذا ةيانج اهيلع لعجف

 نم ليواقألا لكو لوقلا اذهب تدارأ ام اماو لوقلا يلع اهقح نم اهيلع

 نم ذخأي مب هلأسا ملو هللا همحر خيشلا لوقي ام ىلع نيملسملا لوق

 اهنم زجتحي مل اذا امهب ذوخأم امهالك نيلوقلا هلعل نا ريغ ليواقالا

 نا ةيبصلا ىف انفرع ام سايق ىلع اذه ىف تلق امنا كلذ مهفاف ائيش

 هجرفب رشايو هركتسا ام هيلع نا انفرعو . ءاوس اهتعواطمو اههاركتسا

 وأ ظفحن مل ام عيمج ىف نيملسملا لوق انلقو انقلعت هبو انلق اذه ىلعف

 ام ناك اذاو هانعفر ظفح انعم ناك اذاف . انفرع وا فرعن مل ام وا انظفح

 . باوصلل قفوملا هللاو .انعاطقناو انفعض عضوم هب انقلعت قحلا هبشي

 ىلع اهيف لوقلاف ضرت مل وأ جيوزتلاب ىه تيضرف اعيمج اغلب اذا كلذكو
 ناك دقو جيوزتلا موزلب سيل هئطوب قادصلا هيلع انبجوا امنا نا الا اذه

۔ . ٤٣٠



 ىلع كلذ ىف فالتخا الف دعب جيوزتلا ىضرف غلب مث ةيبص ىهو اهئطو

 هذه تيضر غلابلا ىف هولاق ام بسح ىلع اهقادص هيلع نا اندجو ام

 كلذ ىف فالتخا الب لماك قادصلا نأف ضرت مل وأ جيوزتلاب ةيبصلا
 ةدع الف . جيوزتلا تريغف يه تغلب مث (جيوزتلاب وه ىضر ناف : هخسن)

 ام ىلع هيف لوقلاف غلب نيح جيوزتلاب ضري مل وه ناو . كلذ نم اهيلع
 . باوصلاب ملعا هللاو هب ذخألا بجي ام انلق دقو . فالتخالا نم انفصو

۔ ١٣٤۔



 رخآ باب

 نايبصلا حيوزت ىق

 نيملسملا نم رقن عمتجاف ىلو اهل سيلو ةريقف ةميتي : ةلئسم

 ملو هب تيضر تغلب املف . اهب جوزلا زاجو اهئافكا نم لجرب اهوجوزو

 ةماقا ىف هجحوه نمم ةعامجلا ناك اذا ال مأ زئاج اجيوزت كلذ نوكي ريغت
 هوركم اهب لوخدلاف . اهجيوزت ىف اليكو اهل اوماقاف ماتيالل ءالكولا

 . قيفوتلا هللابو . لوق ىلع حيحص جيوزتلاو
 اهجيوزت مث كلذ ىف اهدنعام ملعي ملو ةميتيب جوزت اذاو : ةلئسم

 تهرك اذاف . جوزلل ةيهاركلا اهنم رهظ مث تغلب ام دعب نم ايناث اجيوزت

 نا اجوز هب تيضر ام اهنا نيميب جوزتملا اهكرديو لطبو جيوزتلا خسفنا

 . كلذ دارا

 افقاو اهرما ناكو اهيلو اهجوز ةميتي جوزت لجر نعو : ةلئسم

 ملعي ملو قادصلاب ةيناث اهل دهشاف ىلولا عجرو . اهل زهجتو تغلب ىتح
 ترهظا مث بايثلا تضبقو . دقنلا تضبق اهناو اهطخس الو اهاضر

 مل نا لوقاف . هتهج ىلع هل ىذلا هيلع درت نا لجرلا بلطو ةيهاركلا
 ىذلا ىلع درت نا اهيلعو اهل كلذف . ةيهاركلا ترهظا ىتح اهاضر حصي
 ىلع عاتملاو بايثلاو بهذلاو . مهاردلا نم اهيلا هريص ءىش لك كلمأ

 لمعف رما وه هنا حص ام الا هلثم هيلع تدر كلذ نم تفلتا امو هتهج

 . كلذ ىلع هيلع دري وهف لاق ام هيف

۔ ٢٣٤۔.



 اهجوزي هل لاقف . لجر ىلا ءاج ةميتي ىلو نا ول ليقو : ةلئسم

 زئاج كلذ ناك . جوزلا زاجو اهجوزو كلذ لعف ناف . كلذ هل نكي مل

 اذا غلابلا جيوزت ةلزنمب كلذ ناكف قادصلا جوزلا ىلع ناكو جيوزتلا زاجو

 . جيوزتلا تمت

 املف . اهب زجي ملو ةميتي جوزت لجر ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم
 يراوس ىنيطعت نا الا ىضرا ال تلاقف . اجوز ينيتيضر اهل لاق تغلب

 الا هارأ ام . فصولا اذه ىلع هل ةجوز نوكتا تبلط ام اهاطعاف بهذ

 اذاف نيراوسلا ميلستب اجوز هب اهنم ىضرلا تقلع دق اهنال امات احاكن

 . ةيجوزلاب ىضرلا مكح اهيلع لمتشا دقف ميلستلا عقو

 مل نيملسملا نم ةميتيلا جيوزت ىف لخد نمو ءايضلا نم : ةلئسم
 كنوتفتسيو) : باتكلا ىف ءاج دق هنال غولبلا هب اعارم وهو كلذب بعي

 ىف باتكلا ىف مكيلع ىلتي امو (نهيف مكيتفي هللا لق ءاسنلا ىف
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . ءاسنلا ىماتي

 مث هئابص ىف اهئطوو ةريبك ةأرما جوزت اذا ىبصلا اماو : ةلئسم

 ضري مل وا غولبلا دعب اهأطي مل هنا لوقلا ضعب ىف هنا ىعمف . غلب
 ىف اماو . هعسي اميف ىدنع كلذكو . جيوزتلا ريغي نا كلذ هلف جيوزتلاب

 اهيلع ىخراو اباب اهيلع قلغاو اهب الخو هغولب دعب اهرشاع اذاف مكحلا

 هيلع جيوزتلا مكح توبث همزلي امم . كلذ ناك هغولب دعب اهب ايلاخ ارتس
 حصي مل ام . ىبصلا لثم يدنع ىهف ريغت ملو تضاح اذا ةيبصلا كلذكو

 كل تفصو امك اهب هتولخو جيوزتلل اهترشاعم وا جيوزتلا ىف اهاضر

۔ ٤٣٣ ۔



 ضرت مل اذا اهعسي اميفو . مكحلا ىف رييغتلا لوقلا ضعب ىف ىدنع اهلف
 . كلذ ىف رظناف جيوزتلاب ىه

 اجاوزا اهجوزي نا اهيلول زوجي له . ةيبصلا نع هتلأسو : ةلئسم
 اذا تء اشام مهنم راتختف فوقوم هنا لوقي نم لوق ىلع اهئابص ىف ةدع

 كلذ نع ىهنيو جاوزالا ةأرملل زوجي الو ىدنع كلذب رمؤي ال لاق . تغلب
 له مهب اهجوزو كلذ ىلولا لعف ناف هل تلق . ليق هنا ىدنع اميف ىلولا

 تيضر نم نوكتف اهغولب ىلا اهابص لاح ىف اهؤطو مهلك جاوزألل زوجي

 . كلذ ىف ىأرلا فيك ما رخآ وا اهجوزت نم لوأ وه ناك اهجوز وهف هب
 اهئطوب مهنم دحا رمؤي الف كلذ عقو اذا فوقوم هلك كلذ نا ىعم لاق

 وه ليق دق هنا ىعمف اجوز هب تيضر نمف . غلبت ىتح كلذ ىلا برقي الو

 ناو . حاكنلا خسفني ليق دق هنا ىعمف . مهلك مهب ضرت مل ناو اهجوزو

 نيرخآلا حاكن ىدنع لطيو . ةدقعلا ىف لوألا ىدنع تبث مهلك مهب تيضر

 اهابص لاح ىف اعيمج اهوئطوف ةدع اجاوزا تجوزت اذا ةيبصلاف هل تلق

 اوملعو اهابص ىف اهوئطو دقو مهنم اهجوزت نم رخآب تيضر تغلب املف

 اهل نيرخآلا ءعىطوب هملع دعب اهعم ماقملا اهل زوجي له مهئطوب اعيمج
 اذا عىطولاب كلذ مهيلع نا ىعم لاق . ء ابصلا لاح ىف اهل وه هؤطو ناك

 ىف امهدحا اهئطوف ابصلا ىف نانثا اهجوزت ناف هل تلق ةهبشلا ىلع ناك
 ؤطو هرضي الو هحاكن تبثي له اهأطي مل ىذلاب تيضر املف ىبصلا لاح
 تيضرو هحاكن تمتا نمل حاكنلا تبثي تبثي هنا ليق دق هنا ىعم لاق . نيرخآلا

 ' دنع دحاو لاح ىف اعيمج امهب تيضر ناف هل تلق . رخآلا وا لوالا ناك هب

۔ ٤٣٤ ۔



 ىلع ىعم اذكه لاق . رخآلا لطبيو امهنم لوالا حاكن تبثي له اهغولب

 لاح ىف رخآ اهجوزت ىذلا ناك ناف هل تلق . ىدنع جرخي ام ىنعم
 حاكن تبثي له اعيمج امهب تيضر تفلب املف اهل ءيطاولا وه ىبصلا
 . اهجوز لوالا نا ىعم جرخي لاق . رخآلا لطبيو امهنم لوألا

 اهجوز اهنع تام اذا ةيبصلا ىف ديعس ىبا نع تظفحو : ةلئسم

 املف ةافولا ةدع لوالا اهجوز نم دتعت نا لبق اهئابص ىف هريغب تجوزتف

 اهيلعو تيملا نم اهثاريم اهل نارخآلاب ضرت ملو تيملاب تيضر تغلب

 ىجوزب تيضر ىنا فلحت اهنا ىعم لاق . فلحت فيكو هل تلق هدعلا

 عقي لاق اهغولب نيح ىف اعيمج امهب تيضر نا تيأرا هل ليق .اجوز تيملا

 ىف تبثي لوالا حاكنلا نا دحاو تقو ىف اعيمج امهب تيضر اذا اهنا ىل

 مل ناو اهب الخد دق اناك اذا قادصلا امهيلعو ىدنع حاكنلا بيترت

 ىف تجوزت ناف هل ليق . ىدنع رخآلا ىلع قادص الف امهدحا الو الخدي

 امهب تيضر تغلب املف تيملا نم اهتدع ءاضقنا دنع رخآلاب اهعابص

 ةجوز نوكتو تيملا نم اهثاريم اهل نوكيو امهحاكن تبثي له اعيمج

 ىف تغلب اذا امهب تيضر ولو اعيمج امهحاكن تبثي هنا ىعم لاق . رخآلا

 دق اهنال رخآلا ةجوز نوكتو تيملا نم ثاريملا اهل نوكيو دحاو تقو

 نا تيأرا هل تلق . تيملا نم ةافولا ةدع ءاضقنا دعب ةنسلا ىلع تجوزت

 خسقفني له دحاو تقو ىف اعيمج امهب تيضر تغلب املف نيجوزب تجوزت

 تجوزت دق تناك نا لاق . دارفنالا ىلع امهدحأب ىضرت ىتح اهحاكن

 دحاو دعب ادحاو ناك ناو . امهتدقع ىدنع خسفنا ةدحاو ةدقع ىف امهب

۔ . ٤٣٥



 حاكنلا بيترت ىنعم ىلع تبثي لوالا نأ ىعمف . اعيمج امهب تيضرف
 . ىدنع

 نا مهل زوجي له جاوزا ةعبرا اهجوزت ةيبص نع هتلأسو : ةلئسم

 لاق . اهجوز ناك مهدحأب تيضر تغلب اذاف اهغولب لبق اعيمج اهؤطي

 اوملعو اعيمج اهوئطوو اولهج نا تيأرا هل تلق . كلذ مهل زوجي ال هنا ىعم

 اهعم ماقملا هل لحي له امهدحأب تيضر تغلب املف اهل مهئطوب اعيمج
 اهعم ماقملا هعسيو هعم م اقملا اهعسي هنا ىعم لاق . هنم كلذ اهل لحيو

 لاح ىف اعيمج مهب تيضر نا تيأرأ تلق . غولبلا دعب هب تيضر اذا
 ىعم لاق . نورخألا لطبيو حاكنلا هل دقع نم لوا اهجوز نوكي له دحاو

 رجح نا تيأرأ تلق . ىعم جرخي اميف اهجوز وه اهجوزت ىذلا لوالا نا
 نا ىلا اعيمج اهوئطوف اهغولب ىلا مهيلع اهفقواو اهئطو مكاحلا مهيلع

 اهعم ماقملا هعسي له مهدحاب تيضر تغلب املف كلذ مكاحلا ميلع رجح
 ىلع اهعم ماقملا هعسي ال نا فاخأو اعيمج مهيلع دسفت نا فاخأ لاق

 زوجيا اهئطو نع اهب مهجيوزت نم هيقفلا اولأس نا تيأرأ هل تلق . كلذ
 اهوئطوف غولبلا دعب هب تيضر نمل الا اهأطو هيقفلا مهل زجي ملف كلذ مهل

 ال لاق . مكاحلا مكح لثم هيققلا لوق نوكي له . هيقفلا رجح دعب اعيمج

 هعسي نا وجرا لاق .اهعم ماقملا هب تيضر نم عسي هل تلق . كلذ ىل نيبي

 . اهيف فالتخالا نم جورخلاو جورفلا ىف هزنتلا بحاو هللا ءاش نا كلذ

 نا اهل له اهب لخدي نا لبق تام مث ةيبص جوزت لجر : ةلئسم

 لاق . ةتيمملا ةدع ىضرلا تعداو تغلب اذا اهيلع لهو اهغولب لبق جوزت

۔ ٤٣٦ ۔.



 ةدع رادقم رادقم اهلها اهسبحو اهل الخ اذا اهغولب لبق جوزت نا اهل

 دعب ىضرلا تعدا اذاو . غلبت مل ناو تجوزت ارشعو رهشا ةعبرا ةتيمملا

 ةدعلا الا اهيلع سيلو ةثرولا لاحل ىضرلاب نيميلا دعب قادصلا اهلف غولبلا

 . ىلوالا

 ملحلا غلبي مل ىبص نع هتلأسو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم
 هتشي ملورتتسي مل ايبص ناك اذا لاق . اهجوزتي نا هل له ةأرما عىطو
 رتتسي نمم ناك ناو اسأب ىرأ الف ركب ىهو اهيلا ضفي ملو ءاسنلا

 اهيلا ضفي ملو لجر اهب ثبع مث ةيبص تناك اذا كلذ لعفف ىهتشيو
 نوكي ال نا ىسعف ديرت الو ىهتشت ال يبص ىهو اركب اهلاح ىلع تناكو

 . سأب اهجيوزت ىف اهيلع

 هنا لاقف اهقلط مث اهب الخو ةيبص جوزت اذا لجرلا نعو : ةلئسم

 كلذ ىف قدصي ال هناف ةيبص ىهو هيلا رظن الو اهجرف سمالو اهب زجي مل

 تقماو تغلب ناو . ةيبصلا غولب ىلا فوقوم كلذو . مكح هيلع نوكي الو

 قادنصلا فصن اهل ناكو قالطلا اهيلع عقو اهأطي مل هنأ ترقأو حاكنلا

 هديب هسم وا اهجرف ىلا رظنلا وا هنم ءعىطولا تعداو حاكنلا تقمتا ناو

 ناو قالطلا اهيلع عقيو لماك قادص اهل نوكيو اهنيمي عم اهلوق لوقلاف

 قالطلا مكح اهيلع عقي ملو قالط ريغب تجرخ همتت ملو حاكنلاب ضرت مل

 مل هنا هتقدص ناف غولبلا دعب اهئاضرب الا تبثت هيجوز مث نكت مل نال
 الو قادص ريغب تجرخ هيلع اهقادص بجوي ام اهيلا هنم نكي ملو اهأطي

 ةسفنا حاكنلا تريغ دقو قادصلا بجوي ام هيلع تعدا ناو . فصن

۔ . ٤٣٧



 هذه تتام ناف . اهنيمي بلط نا اهنيمي عم قادصلا اهل هيلع ناكو حاكنلا

 ىف ىتأي نا الا مكحلا ىف الماك قادصلا هيلع ناك اهغولب لبق ةيبصلا
 ىلع لدع ىدهاشب الا كلذ نم هل جرخم الو قحلا جراخم نم جرخمب كلذ

 مل اهعابص ىف اهأطي ملو ىعدي ام ىلع هناقدصي اهغولب دعب اهرارقا

 هللاو اهسفن ىلع اهرارقا زوجي ال هنا قادصلا بوجو هنع ليزمب كلذ نكي

 ( . باوصلاب ملعا

 هيلا تأربت اهنا مث ةيبص جوزت لجر نع هتلأسو رثألا نم : ةلئسم

 نآرب اهأربا مث هريغ تجوزت مث طرش ةءارب اهقح نم ءىرب ام اهأرباو
 مث اضيا ةيبص ىهو اضيا طرش نآرب اهأريو اثلاث تجوزت مث اضيا طرش
 انآرب كلذ نا اونظو اجوز هب تيضرو تفغليو رخآ هريغ اجوز تجوزت

 كلذ ىف اهمزلي امو ةأرملا هذه لاح نوكي امف نيرخآلا جاوزألا نم اهئربي
 اهجاوزا نيب تريخ نآلا تغلب ول نا اذه اهتقو ىف ةأرملا هذه لأست لاق
 ىن اهرايتخا ناكو تراتخا ناف راتخت تناك ام تناك ىذلا اذهو هثالثلا

 اهجاوزا نيب تريخ ول اهنا اهغولب نيح ىف (اهداقتعاو :هخسن) اهداقتعا

 مهلك مهيف رايخلا اهل ناكو مهجيوزت فوقومو اجاوزا مهلك اوناك ةعبرالا
 ةثالثلا ناك ناو ةثالثلاب اهجيوزت خسفناو كلذ اهل ناك لوألا تراتخا ناف

 دحاو لك مهنم اهب لخد نم ىلع اهقادص اهل ناك اهب لخد دق مهدحا وأ

 عبارلا وا ثلاثلا وا ىناثلا تراتخا نا كلذكو . قادصلا نم هيلع ناك ام

 رايخلا اهل نا ملعي مل اذا امأو . نيرخآلا حاكن خسفنيو كلذ اهل ناف

 كلذ ناو اهمزلي كلذ نا تنظو اهنم لهجلا ىلع هدنع ىه ىذلاب تيضرو

۔ .٤٣٨



 ىفو اهسفن هتأطواو هدنع ىه ىذلا اذهب تيضرف اهمزليو اهجرخي نارب

 مهنيب تريخو ثلاثلا وا ىناثلا وا لوألا ةأرما تناك ول اهنا اهسفن

 ىلع اهسفن هتأطوا ىذلا اهجوز نييو اهنيب عقوي كلذ ناف مهدحا تراتخا

 جوزلا ىلع سيلو لاق . اهسفن نم كلذ تملع اذا هريغ ةأرما ىهو اذه

 تريخ ول اهنأ اهلوق ىلع اهقدصي نا هب تيضر دقو هعم ىه ىذلا
 اهقادص هثالثلا نيرخالا نع لوزيو لاق . نيرخالا جاوزالا دحا تراتخال

 نأرب اهلوبق رخآلا جوزلاب اهاضرو عبارلا جوزلاب تيضر اهنال مهيلع
 ىف اولاق كلذكو لاق . رهاظلا مكحلا ىف ثلاثلاو يناثلاو لوألا جاوزالا

 اهع اضرل اقح مهيلع اهل ري ملو اهجوز نآرب اهلوبق اهجيوزت نا ةأرملا
 اذا اماو . ةطيرشلا نآرب ناك اذا كلذو اهلوق ىف اهقدصي نا عبارلاب

 اهئربي نا قالطلا نآريو ثلاثلا وا ىناثلا وا لوالا ناك قالطلا نآرب اهأربا

 نم هتأربأ ام وأ اهقح نم ءىرب نا وا اهقح نم هتأربا نا طرتشي الو

 اهيلع عقي قالطلا ناف هلثم وأ اذه نآربلا نع طرش نكي مل اذاف . اهقح

 . اهقادص هيلع بجيف اهنيح نم

 ىلا رظن ناك دقو اهقلط مث ةريغص هأرما جوزت نمو : ةلئسم
 هيلعف ءىطو وا سم ناف . هيلع اهل قادص الف اهب لخدي ملو اهجرف
 . قادصلا

 تعنتما مث اهب جوزلا زاجو ةريغص هل ةنبا جوز نمو : ةلئسم

 عنتماف نادلبلا ضعب ىلا اهب جرخي نا اهدلاو بغرو جوزلا نم ةيبصلا

 نأل نادلبلا ضعب ىلإ اهب اجرخي نا اهل نا ىراوحجلا ىبا نع . جوزلا
 . تباث ريغ انه اه جيوزتلا

.٤٣٨٩۔



 جوزت اذا يبصلا نع هللا كمحر تلأس ديعس ىبا باوج نمو : ةلئسم

 نأ لبق اهقلطو ةجوز اهب ىضر غلب املف هابص ىف اهئطوو غلاب ةأرماب

 اهل بجي هنا كلذ ليق دقف هلك قادصلا اهل بجي له تلق . اهأطي

 ملعا الو هغولب دعب ء ابصلا ىف اهقلط اذا ءابصلا ىف هئطوب هلك قادصلا

 ىف اهئطوف غلبت مل ةيبص ىبصلا جوزت نا تيأرا تلقو . افالتخا كلذ ىف
 . ةجوز اهب ىضر ىبصلا غلب املف غلبت نا لبق ةيبصلا تتام مث امهابص

 الو ةثرولل قادصلا هيلع بجي معنف . مات اهقادص هيلع بجي له تلق

 امهابص ىف اهئطو ناك دقو جيوزتلاب ضري ملو غلب نا تلقو . هل تاريم

 اذاف . ءىشب ةثرولا هقحلي ملو حاكنلا خسفني له امهابص ىف تتامو

 كلذ توبث بحأو فالتخا كلذ ىف ءاج دقف . جيوزتلا هجو ىلع اهئطو

 ىلع هجرفب ىبصلا ثدحأ ام هنا لوقي نم لوق ىلع لثملا قادص هيلع
 هيلع تبث دقو اهيلع الو . اهنم هجح ال ةيبصلاف هلام ىف تبث راستقالا

 كلذ خسقنا دقو هتبثي نم لوق ىلع ثادحألا نم هريغ نود هجرف تدح
 هيلع هتوبث انمزلأ راستقالا ىف هتبثي نم لوقب انقلعت اذاو هخسف نم هلك

 ىلع هابص ىف اهجوزت ناك نا تيارا تلقو . جيوزتلاب هصاخ ةيبصلا ىف

 . اجوز هب تيضر تغلب املف تام مث اهابص ىف اهيطوف اهقادص لوا

 تبث اذا تلقو . لثملا قادص ىلا عجرت ما اهل ضرف ام اهل له تلق

 اهنع ىفوت نا ةافولا ةدع اهيلع له ىطولاب قادصلا اذه ىلع ةيبصلل

 ىف اهنع تام وأ اهغولب دعب اجوز هب تيضر تناك اهقلط وأ اهجوز
 غولبلا دعب اجوز هب تيضرو هابص ىف تام اذاف . اهئطو ناك دقو هابص

 كلذ نال ةدع اهيلع تبثت الو .اهل ضرف امب قادصلا ىف مكحلا هيلع تبث

۔ ..٤٤



 . ثاريملا توبثو ةدعلا توبث موزل ىف جيوزتب سيل

 اهيلع هلخداو غلاب هل هنباب اميتي هيخا نبا جوز نمو : ةلئسم

 اهئطو ناك ولو قادص اهل همزلي الف هركناو جيوزتلاب ىضري مل غلب املف
 . هثرت ال اهناف اهعم وهو تام ناف . هيلع اهل قادص الف غلبت نا لبق

 . اهب هاضرو هحاكن متيو علبي ىتح

 ةيبصلا جيوزت ىف نيملسملا نع رثالا ىف تدجوو : ةلئسم

 ىلا افوقوم جيوزتلا نوكي . مهضعب لاقو . زوجي ال مهضعب لاق افالتخا

 لوسر ةنس نم هجح لوق لكلو حاكنلا ضقتنا الاو تيضر ناف اهغولب

 زاج ناف هميتيلا جيوزت ىف اديدشت اندجوو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نيملسملا لوق رثكاف غولبلا دعب ةأرملا ريغت ملو ىناعملا هذه دحا ىلع جوزلا

 لاقو . ضقتنم وهف غولبلا دعب حاكنلا تريغ ناف تباث جيوزتلا نا

 لبق ءىطولا عقو اذا امهنيب هعجرلا زجحت ملو جوزلا ىلع اهميرحتب مهضعب

 اذاو . ديدج جيوزتب هعجرلا امهل نا رثكالا وهو مهضعب لاقو . غولبلا

 اهيلع قلغا وأ ارتس اهيلع ىخراو هتيب ىلا اهلقنو ةيبصلا لجرلا جوزت
 قادصلا هيلع نا انباحصا راثآ ىف اندجو ام رثكاف ءىطولا ركنا مث اباب

 تعدا اذا ةيبصلا ىف ديعس ىبا خيشلا نع اندجوو . هب هيلع موكحمو

 ال مهضعب لاق . افالتخا كلذ وه ركناو هولخلا دعب جوزلا ىلع ىطولا

 تحص اذا هيلع كلذ لبقي مهضعب لاقو . اهغولب دعب الا اهلوق لبقي
 هدابع اهب هللا دبعت ىتلا ةرهاظلا ماكحالا ىف اذه لوقلا رثكا هلعلو ةولحلا

 هديب اهجرف سمل الو اهب زاج جوزلا نكي مل اذا هللا نيبو امهنيب اميف امأو

.۔.٤٤١۔



 ولو اهقادص ذخأت نا ىه اهعسي الو . هيلع اهل قادص الف هجرفب الو
 رصبلا لهأ نع هانظفحو رثألا نم ىل ناب ام اذه . ملعا هللاو هب اهل مكح

 لاق . هللا ءاش نا باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم اوذخأت الو هنع اولأساف

 اهنيعب ةلئسملا تدجو ىنا ريغ خيشلا ركذ ام ىلع فالتخالا تدجو دقو

 دمحم هبسحا هللا دبع يبا باوج ىفو . ملعا هللاو اهنيعب اهعفر تدرأف

 ىعدت مث اهب اولخيو ةيبصلا جيوزتب لجرلا ىف هللا همحر بوبحم نبا

 . غولبلا لبق تتام اذاف غلبت ىتح ىوعد اهل نوكت ال اهنا ىطولا هيلع
 سيلو غولبلا لبق تتام اذا عىش هيلع اهتثرول سيلف ىطولا تعدا دقو

 غلبت نا لبق تام ناف ىراوحلا يبا باوج نمو . عىشب اهابص ىف اهاوعد

 نا لبق تتام ناف تغلب اذا اهنيمي عم اهلوق لوقلاف هيلع كلذ تعدا دقو

 هل ثاريم الو اهقادص هيلعو اهلوق لوقلاف هيلع كلذ تعدا دقو غلبت

 . مكحاو ملعا هللاو رثالا ىف هتدج ام اذهف اهنم

 الو . اهل قادص الف تتام مث غلبت مل ةيبص جوزت اذاو : ةلئسم

 اهقادص اهلق تتام مث غلبت مل ةيبص ىهو اهب لخد ناو . امهنيب ثاريم
 . هل ثاريم الو

 مث اهب الخو ةيبصب جوزت لجر نع هللا كمحر تلأس : ةلئسم
 تفصو ام ىلعف . ءىطولاب رقأ نا اهتنرول قادص اهجوز مزلي له تتام
 هيلعف . اباب اهيلع قلغا وا ارتس اهيلع ىخرا هنا هيلع هنيبلا تماق اذاف

 هنيب حصت مل ناو . اهنم هل ثاريم الو رقي مل وا عىطولاب رقا اهقادص

 نيميلا هيلعف هسم الو اهجرف ىلا رظن ام هنيمي اهتثرو بلطو كلذب هيلع

 . كلذب

.٤٤٢۔



 ولخيو ةيبص جوزتي لجرلا ىف هللادبع ىبا باوج نمو : ةلئسم

 تغلب اذاف غلبت ىتح ىوعد اهل نوكت ال هنا يطولا هيلع ىعدت مث اهب
 تناك جيوزتلا تمتا ناف . اهلوق لوقلا ناك غولبلا دعب ىطولا تعدا ناف

 اهب الخ دقو . غولبلا دعب جيوزتلا تريغ ناو . اهقادص اهل ناكو هتأرما

 ناك غولبلا دعب نم ىطولا تعدا مث ارتس اهيلع ىخراو اباب اهيلع قلغاو
 اماو . مات اهقادص اهلف تريغ وا جيوزتلا تمتأ قادصلا ىف اهلوق لوقلا

 نم اهل همزلي اميف ىطولا ىف اهلوق لوقلا نوكي الف اهع ابص لاح ىف
 اهاوعد سيلو . غولبلا لبق تتام مث يطولا تعدا اذاف يطولاب قادصلا

 اهيلع ىخرا رق ناك ناف ىراوحلا ىبا باوج نمو . ءىشب اهءع ابص ىف

 ناف عامجلا هيف نكمي عضوم ىف اهب الخ وا اباب اهيلع قلغا وا ارتس
 غلبت نا لبق تتام ناف تغلب اذا اهنيمي عم اهلوق لوقلاف هيلع كلذ تعدا

 . اهنم هل ثاريم الو اهقادص هيلعو اهلوق لوقلاف هيلع كلذ تعدا دقو

.٤٤٣۔



 رتح عساتلا بابلا

 فلتتقألا حيوزت ىف

 هماكحأ نم تلذ ريغو

 لاقف ةأرما كلم فلقا لجر ىف لضفملا نب رمع نب ةبقع نب حاضولا
 تيارأ تلق . هللا ءاش نا نتتخا اذا زئاج هجيوزت لاق . نتتخاف نتتخا انأ

 . امهنيب قرفي لاق فلقا وهو اهب لخد نا

 ىعم لاق . هتانب جوزت هل زوجي له ىمعالا نع لئسو : ةلئسم
 ال ما اذه لثم نوكي له ملسملا فلقألاف هل تلق . هسفنل جوزتيو جوزي هنا

 امك ةلبقلا لها نم هئاسنل هحاكن الو فلقالا جيوزت زوجي ال هنا ىعم لاق

 . سيقا امهيأف رئارحلا هتانب جوز اذا دبعلاف هل تلق . مهل هحاكن زوجي ال

 عنمو فلقالا هبشي هلعلف ائيش كلمي ال هنال امهدحاب هبشي ال هنا ىعم لاق

 لاق . قافتالاب ءاسن فلقالا جيوزت عنمف هل تلق . كلملا ىنعمل جيوزتلا

 ىنعم هيف جرخيف رظنلا ىلع امأو هءاسن جوزي الو جوزي ال هنا ىعم

 افالتخا كلذ ىف ملعا ال امب ةلبقلا لها نيبو هنيب ةثراوملا ىنعمل فالتخالا

 ىف ليق دق هنا ىعم ديعس وبا لاق . هيف فالتخالا لوخد ىدنع هبشا

 ىنعم ىف هسفن عم رهاط هنا ناتخلا كرت ىف ارذع هل ناك اذا اضيأ فلقالا

 فلقالا اذه لخد اذاف هل تلق . ةالصلا لثم اهنم هل دبال ىتلا تارورضلا

 نال همارحا ىلع وهو نتتخي نا الا هل متي ال لاق . همتي نا هل له جحلا ىف

 رهاطب سيل انباحصا دنع هماكحا فلقالاو ةراهطلاب الا زوجي ال فاوطلا

۔ ٤٤٤۔



 ارهطت ىتح ءاسفنلا الو ضئاحلا فاوط زوجي ال امك هفاوط زوجي ال
 نا زوجي له همد رقي ملو نتتخا ناف لاق . نتتخي ىتح فلقالا كلذكو

 هفاوط زوجي هنا ينبجعي لاق . ءامدلا رئاس كلذكو . هفاوط متيو فوطي
 كرتي نا هنكمي ناك دقو تئاوقلا نم لدبلاو ةرضاحلا ةالصلا هل زوجت هنال
 ةلزنمب مدلا ىف ىدنع ناك هنع ةفلقلا مكح لازا اذاو رهطي نا ىلا تئاوفلا
 تلستغا اذا فوطت يدنع ةضاحتسملاو . ضئاحلا ةلزنمب ال ةضاحتسملا
 . سافنلاو ضيحلا الا فاوطلا نع اهعنمي الو ةضاحتسملا لسغ

 هنا ىعم لاق . هتالص زوجت ىلص اذا فلقالا نع لئسو : ةلئسم
 ىلب لاق . هموص زوجي لهو هل ليق ةداعإلا هيلعو هتالص زوجت ال

 ىنعم ىف ةراهطلا ىنعم ريغب ةالصلا حصت هنال هموص زوجي نا ىنبجعي

 هقحلي امب ىدنع هموص داسف ىنعم ىف هقحلي دقو ةالصلا هب زوبحتال ام
 الا موصلا امهل دقعني ال هناو لسغلا توبث ىف بنجلاو ضئاحلا هبش نم

 هل زوجي نا فلقالا ىنعي ىنبجعي ىلب لاق اضيا دجويو . لسغلا دعب
 نم هيلع دودرم امناو . ةراهطلا ىنعم ريغب موصلا حصيال هنال هموص

 . ةراهطلا هيف ناك امو جحلا نم ةراهطلا ماكحا هيف ناك ام هلامعا

 لاق . اسجن هندب نوكي له غلابلا فلقالا نع هتلأسو : ةلئسم

 . هندب هساجن ىنعم انباحصا لوق ىف جرخي هنا ىعم

 لكؤت ال فلقألا نا سابع نبا نع ديز نب رباج نع : ةلئسم
 . ةالص الو جح هل لبقي الو هتداهش زوجحتالو هتحيبذ

 ناك اذا ةلبقلا لها نم غلابلا فلقالا ىف ديعس وبا لاقو : ةلتسم

۔ ٤٤٥



 . هتيالو زوجتو هيلع ىلص كلذ ىلع تام هنا اذا هناتخ كرت ىف رذع هل

 تدارا ناف هل تلقف . هريغل الو هل هتحيبذ زوجت الو . هينيع نبب لبقيو

 كلذ ىف سيل . تومت اهعدي ادحا دجي مل اذا اهحبذ هلأ تومت نا هتباد

 هتالص زوجتف هل ليق . هجح زوجي ال لاق . هجح زوجيف تلق . رارطضا
 ةالصلا عطقي لهف هل ليق . كلذ هيلعو همات ليق دق هنا ىعم لاق . ال ما

 ليق . كلذك هنا ىعم لاق . دجسملا لخديف هل ليق . كلذك هنا ىعم لاق

 نم هنال كلذك هنا ىعم لاق . اهجيوزت ىلي هل همرح جوزي نا زوجيف هل

 اوملع مث هلامش وا هنيمي نع اولصف عضوم ىف ىلص ناو لاق . ةلبقلا لها
 . لدبلا مهيلع ناك فلقا هنا كلذ دعي

 هحيبذ لكؤت ال لاق هنا سابع نبا نع ديز نب رباج نع : ةلئسم
 ىلص نا ديمح لاقو . هفلخ ىلصي الو هتداهش زوجت الو جوزي الو فلقالا

 ناو سأب الف اهب لخدي نا لبق نتتخاو جوزت ناو . هتالص دعيلف هفلخ
 ادبا ناعمتجيالو امهنيب قيرفتلا ىري عيبرلا ناكف نتتخي نا لبق اهعماج
 ىتح حاكنلا عقي ال ليق دق هنا ىعمو هريغ لاق . الماك اهقادص ذخأتو

 . هنانتخا دعب حاكنلا اوددجي ىتح زجي مل نتتخا مث جوزت اذاف نتتخي

 رذع هل ناك اذا فلقالا ىف اضيا لاقو ديعس ىبا نع : ةلئسم
 هسفن ىلع نمأي نا الا اهيف روذعم هنا . نتتخا اذا هسفن ىلع فاخي
 ةالصلا عطقي هنال هفلخ ىلصي الو هتداهش زوجتو هيالولا ىف نوكيو

 ۔ هتحيبذ لكؤتالو . نينتتخملا فص ىف فصي الو ةالصلا هرمم عطقي كلذكو

 هيف هل نكي مل ام لكو كلذ ىلا هل رارطضا هيف سيل اذه نال حكاني الو

.۔.٤٤٦۔



 الو هل رذع ال يذلا فلقالا ماكحا هرذع لاح ىف هماكحاف هيف رارطضا

 ىف ةرهاطلا عاقبلا ىف ىلصي نكيلو ءاسنلا مادق فصي الو دجسملا لخدي

 . دجاسملا ريغ

 نم ءىش ىلع انيمأ نوكي الو فلقالا ةداهش زوجت الو : ةلئسم
 لكؤتالو فلقالا ءارو ىلصي الو حبسملا نب دمحم لاق . ماكحالا رومأ

 . فلتالا حكاني الو هتحيبذ

 لها نم ناك نم هنا نيملسملا نم ءاهقفلا نع رثألا ءاج : ةلئسم

 مل فلقا وهو (ةالصلا لها نم ناك اذا لجرلا نا : ةخسن ىفو) ةالصلا

 لكؤت الو هتحكانم لحت الو هتداهش لبقت الو ةالصلا زوجحت ال هنا نتتخي

 . هيلع لصي مل تام ناو . هتحيبذ

 ضئاحلا ءاملا مهرهطي ال ةثالثو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 انباحصا بهذ دقف فلقالا امأ ةكرب نبا دمحم وبا لاق . فلقالاو نرقملاو

 سابع نبا هل لعجف لكؤت ال هتحيبذ فلقالا نا سابع نبا نع ىورام ىلا

 ةيكذتلا هنم حصي ال نم مكحو نيملسملا نم ثراوي نم مكح نيب امكح
 هموص اوتبثف اضيأ هماكحا نيب اوقرف دق انباحصأ نا ريغ نيكرشملا نم
 روذعم هولعجو كلذ ىلع ةردقلا لاح ىف نانتخالا كرت اذا هتالص اولطبأو

 هجو ىف رظان اناو نانتخالا لاح ىف دربلا ةدش هسفن ىلع فاخ اذا

 . قيفوتلا هللابو هودقتعا اميف مهل ةجحلا نيسمتلمو هيلا اوبهذام

 هنراوم ىف رثالا ىف تأي ملو لاقو هللا دبع ىبا نعو : ةلئسم

۔ ٤٤ا٧۔



 نتتخي نا لبق نم هذه هتلاح يلع تام اذا هنا ليق دقف ءىشب فلقالا

 ملو هنم هثاريم هلف مهنم دحا تام ناو . ةالصلا لهأ نم هتثرول هثاريمف

 ' وأ ىسوجملا ملس اذا ليق دقو لاقو . كلذب ذخآ انأو مهنيب ثاريملا اوعطقي

 هناف تقولا كلذ ىف نتتخا نا هسفن ىلع فاخف ءاتشلا ىف ىنارصنلا

 . ىلصي نكلو هناتخ هيف نكمي ىذلا تقولا ىلا ناتخلا رخؤي نا هل زوجي
 لاق . هتالص هيلع عطقيأ اذه هرذع لاح ىف ىلصملا ىدي نيب رم اذاف تلق

 ةجح نع زوجيالو هتجح زوجت الو هتحيبذ لكؤت ال فلقألا لاقو . معن

 . بطر وهو هسم ام سجنيو هضيرقلا

 وه اذاف اهب لخدو ةأرما جوزت لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلئسم
 دق هنا ىعم لاق . ضعب امهضعب دنع ماقملا امهل زوجي له نتتخا مث فلقأ

 كلذب هيلا رظن وا اهجرف سموا كلذ ىلع اهب لخد اذا زوجيال ليق
 نكي مل وا هناتخ ىف رذع هل ناك ناف هل تلق . دساف جيوزت هنال جيوزتلا

 نيأ نمق هل تلق . ءاوس هيف لوقلا نا هريغ لاق . ءاوس هيف لوقلاف رذع هل

 وأ ةنسلا نم فلقأ وهو اهئطو اذا امهيلع ماقملا مرحيو كلذ رجح تبثي

 مهنيب ملعا ال نيملسملا نم انباحصا عامجا نم هنا ىعم لاق . عامجالا نم

 ىف زوجت ال هتحيبذ كلذكو هل تلق . مهنع ليقام كل تلق امناو افالتخا

 هل تلق . كلذ ىف افالتخا ملعا ال ىدنع كلذك هنا ىعم لاق . مهعامجا

 الو ثروي هنأ مهلوق نم هنا ىعم لاق . تام اذا هيلع ىلصيو ثرويف

 امف تلق . كرشلا لهأ نم ثروي الو ةلبقلا لهأ نم ترويو هيلع ىلصي
 ةلزنمب ةالصلا ىف ةولزني ملو ةلبقلا لها ةلزنمب ثاريملا ىف هولزن اذإ ةلعلا

۔ ٤٤٨



 ملو كلذ ىف ةلعلل بلاط انأو ملعا هللاف لاق. ةلبقلا لهأ نم نيقفانملا

 لها قحلم هوقحلا مهنا كلذ ىف ىل نيبي ام هبشا هنا الا هنيعب ائيش ظفحا

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىوري امل تاساجنلا ىف كرشلا"

 هل نكي ملف . نرقملاو ضئاحلاو فلقالاو كرشملا ءاملا مهرهطي ال ةعبرا

 ىدنع قحليو نرقملا الو عىشب ضئاحلل اهبشم هدجأ الو هبش مهعم
 ىلصي الف تاساجنلا رمأ ىف كرشملا هبشاو اذه تبث اذاو اذه ىف كرشلملاب

 قحلم قحليو كرشملا ةلزنمب وه ىتلا تاساجنلا نم رهاطب سيل نم ىلع
 هل تلق . ةراهطلا ىف ةدايزو ةراهط ىه امنا ةالصلا نأل ههبشا اميف كرشملا

 نا ىل نيبي الف لاق اضيا اذه ىف كرشملا ةلزنمب وه ما هيلع ملسي لهف

 هنيعب ائيش هيف ظفحا الو هيلع ملسي نا ىنبجعيو . ميلستلا رجح هقحلي
 ملسي ال هنا اولوقي ملو هيلع ىلصيال انزلا ىلع موجرملا نا اولاق مهنال

 مل ناو مالسالاب رارقالا لهأ نم مالسالا لهأ عمجت ةيالو ةالصلا نال هيلع

 اذهو مالسالا لهال ىنعملا يف ةيالو ةالصلا امناف هل ةيالو هنيعب اذه صخت

 مالسالا مكح هلبقي لاح ىف نكي ملام رمالا رهاظ ىف مالسإلا لها نم

 هنع لازو مالسالا مكح نم رمالا رهاظ ىف جرخ مالسالا مكح هلبق اذاف
 ال هولاقام ىنعم ىع ىدنع كلذو . رمالا رهاظ ىف مالسالا لهأل تبثام

 اذه نا الا اهل سمتلمو اهل بلاط اناو ةجحلل الو هلعلل ىنم ظفح ىلع

 فلقا حكان كل يلو نا ولو هل تلق . اذه بجوي ىذلا ىنعملاب هيبش ىدنع

 نكلو لاق . هنم أربتفا هل تلق . هتيالو كرتا لاق . فلقأ هنأب ملع امدعب

 ىري ىذلا لاق . سجن فلقألا رؤسف هل تلق . هطيرشلا ىلع هنم أربا

.٤٤٩۔



 لوقي لسفلا هيلع ىريال ىذلاو سجن هرؤس نا ىري نتتخا اذا لسفلا هيلع

 اذاف هل تلق . مهلوق ىنعم ىلع ىدنع جرخي اميف سجني ال هرؤس نا
 لخدي مل وا جوزلا لخد جيوزتلا متي له اهجيوزت ىلي ةأرما فلقالا جوزت
 هنا كلذ ملع وا نيملسملا ىلا كلذ اوعفر ىتح اهب لخدي مل نا هنا ىعم لاق

 ىعمف اهب لخد ناو . نيملسملا وأ اهئايلوا نم هريغ اهوجوزي نا نورمؤي
 . ليقام ىنعم ىلع زئاج هنا ىدنعو امهنيب قرفي ال هنا

 امهنيب قرف ةأرما فلقالا جوزت اذا ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 ال نتتخا ناو . هيلا رظن نا كلذكو . ادبأ هيلع تمرح اهجرف سم نإو

 ناك ناو هنبا الو هوبا اهب جوزتيالو اهتنبأب وا اهمأب جوزتي نا هل زوجي

 صاصق الو . هفذق ىف دحيالو حاكنلا زجي مل حاكنلا ىلع نيدهاشلا دحا

 : هخست) هطاسب ىلع الو هتويب ىلع ىلصي الو نيملسملا نييو هنيب

 . دجسملا لخدي الو هيلع ملسيالو (هطاصب

 نا هسقن ىلع فاخف ءاتشلا ىف ىدوهيلا ملسا اذاو : ةلئسم

 هنكمي ىذلا تقولا ىف ناتخلا رخؤي نا هل زوجي هناف تقولا كلذ ىف نتتخا

 ىف هنم روذعم وه ىذلا تقولا اذه ىف هتأرما ءعىطو ناف هناتخ هيف

 عطقيو . هيلع اهميرحت ىلع مدقتا امف . نتتخي نا لبق ناتخلا ريخأت

 . ةحيبذلا دسفيو ةالصلا

 له ةلبقلا لها نم فلقالا ىف هل باوج ىف ديعس وبا لاق : ةلئسم
 ادكؤم الوق كلذ ىف ملعأ الف . باتكلا لها نم ةيمذلا جوزي نا زوجي

 ىنع دعبيالو فالتخإلا ىنعم هقحلي نا ىنبجعي نكلو ملعلا لها لوق نم

۔ ٤٥٠



 سوجملاب هبشتم هيف لصالا نال ةيباتك الو ةملسم جيوزت ىلا برقي ال نا
 . سوجملا لاح ىلع وه هل زوجي الو . باتكلا لهأب ال نيكرشملا نم

 لها جيوزت نم ىدنع عنملا هيف نسح دقف مالسالا نيد ىف هل لحيالو
 دق هنال لضفأ اذهف مهريغب هبشلا نم هب جرخام ىنعمل تاملسملاو باتكلا

 جرخيو . مهنم وهف موقب هبشت نم: ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ليق

 نم باتكلا لها هيف ىذلا نال باتكلا لها جيوزت هيلع رجحيال نا يدنع
 جيوزت ةلبقلا لهال هللا قلطا دقو هفلقلا نموه هب امم دشأ دوحجلاو كرشلا

 هقلطاو ةلبقلا لها نم ىنازلا تانمؤملا ىلع هللا مرح دقو باتكلا لها

 مرحم انزلاف ةلبقلا لها نم ةينازلا وأ ةيناز نكت مل ولو ةيباتكلل
 ةينازلا الا ةلبقلا لها نم ةأرملا ىلع ةلبقلا لها نم ىنازلا نم باتكلاب

 ةيناز تناك ولو ةيناز ىه نكت ملو ايناز ناك ولو ةيباتكلا هل قلطمو

 ىدنع كلذكو . اهل اقلطمو هل ةقلطم تناك ةلبقلا لها نم ةدودحم

 دودحملل ةقلطم اذه ىف كلذب ىنعملاو ةدودحملا باتكلا لها نم ةينازلا

 كلذكو . انزلا ىنعم ىلع ةدودحم ةكرشم تناكولو . ةلبقلا لها نم

 نكي مل ولو هل ةقلطمو ىباتكلا اهل قلطم باتكلا لهأ نم دودحملا
 هجيوزت ةلبقلا لها نم ىنازلاف . نينمؤملا ىلع كلذ مرح امنا وا دودحم

 هل قلطمو . هلثم ةدودحملا الخ ام ةلبقلا لها نم ةأرملا ىلع روجحم

 ىباتكلاب ىدنع انزلاف . ةدودحم ريغ تناك ولو اهل قلطمو ةيباتكلا

 نم هيلع قفتيال هلعلو انباحصا لوق نم قافتالا ىنعمب فلقالاو مرحم

 هيف جرخيو . ىنازلا نم دشأب ىدنع ميرحتلاب فلقالا سيلف . انموق لوق

۔ . ٤٥١



 رجحيو . ناتخلاب نيدي ال نم باتكلا لها ءاسن نم هل قلطي نا ىدنع

 وا ىراصنلا نا ليق دقو . ناتخلاب نيدي نم ءاسن باتكلا لها نم هيلع

 :لحي نا هنيد ىف هبشا وه ناتخلاب نيديال نمف . ناتخلاب نيدي ال نم مهنم

 لثم ىف قرتفي نا ىنبجعأف مكحلاب هل لحا نم لصالا ىف هب هبشي نم هنم
 نونيدي ال اوناك نا ىراصنلا مكحو ناتخلاب نونيدي مه ذا دوهيلا مكح اذه
 اذا مهلاجر ماكحا نم عبشي ىرج امنإ مهئاسن لالحتسا لصأ نال ناتخلاب

 مهانعمبو مهب قحل نهماكحا نأ تبثف نآرقلا اوأرقي مل ولو باتكلا اوعرق

 نم فلقألا و مهو ةيباتكلاب ةلبقلا لهال مهحاكن قلطم لصالا ىف مهف
 لهأ نم دوهيلاو ةلبقلا لهأ فلاخ اهب يتلا ةفلقلاب نوهبتشي ةلبقلا لهأ
 . ةلبقلا لها ةلملا لها نم ةنسلا فلاخ اذا ةملسملا نع اهب رجحو باتكلا

 فلاخ نم مهنم نكي ملف هكرتف ناتخلا ىلع ةعمجم اهلك ةلملا تناك اذاو

 . هبشلاب مهنم كلذ ىنعم هقحلي ىدوهيلا كلذكو . مهتلم لها عيمج

 نيملسملا نم ملعلا لها ىلع هضرعاو هيف رظناو كل تفصوام ىناعم مهفاف

 نا بحاف اربخ هيف تعمس وأ رثأ كلذ ىف تئطو دق تنك ناو مهرانآو

 ناف ةماقتسالا لها ءافعض نموأ ةماعلا نم هتعمس ولو كلذ ىنديفت

 . باوصلل قفوملا هللاو قحلا ىنعم هبشت ىتلا ةيغبلا دجت نا ىه ةدئافلا
 ريغ ىف ةمج لئاسم بابلا اذه ىف هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق

 . لقنلا ىف فلقالا ماكحأ نم جرخ تال تناك ناو اهعضوم

۔ ٤٥٢



 نو رشعلا بابلا

 هحدمو محعالا جيوزت ىضف

 لوقي هللا دبع وبا ناك لاق . جوزي نا هل زوجي له مجعالا نعو
 اذاف قالط هل سيل نا ةأرملا ريختو حاكنلا ةدقع ىليو . هيلو هيلع جوزتي

 . زئاج وهف هتيضر

 هتيطعو هئارشو مجعالا عيب نع لئسو هللا دبع ىبا نع : ةلئسم

 نوكي نا الا هيلع زارحا الو هل زاج ائيش ىطعا نا اماو . زوجيال لاق
 . زارحالا هيلعف عمسي ناك ناف عمسي

 هتعيض ىف مجعالا نيعتسي نمعو ىراوحلا وبا لاق : ةلئسم
 ناك اذا كلذ هل زوجي معنف . كلذ هل زوجي له جئاوحلا ىف هنيعتسيو

 هيفويو هلماعيو هرجتأي نمل زاج رجالاب لمعي ناك نا كلذكو . القاع اغلاب
 ىف ضايقلاو ءارشلاو عيبلا مهفي ناك نا كلذكو . القاع ناك اذا هرجأ

 كلذكو ىطعيامو ذخأيام فرعي ناك اذا هللا ءاش نا كلذ زاج هريغو ءاملا

 . هللا ءاش نا كل تفصو امك ةيراعلاو ضرقلاو هنيادملا ىف

 هلامعتسا زوجي ليق دق هنا ىعمف مجعالا امأف : ةلئسم

 هب هنم فرعيام ءاممالاب هنم لقعي ناك اذا لامعالا ىف هب ةناعتسالاو

 ناك اذا ةرجالا نم ةنوعملاو عانتمالا نم ةدعاسملاو ةيهاركلا نم ىضرلا

۔ ٤٥٣



 كلذ ىف ةمواسملاو حبرلا نم رايتخالا ىناعم هنم مهفي ناكو دلبلا رعسب

 ناك هنع لقعيو كلذ لقعي ناكو كلذ هنم فرع اذا لاجرلا نم هريغك

 . كلذب هتفرعم ىلع لدتسا اذا ءاوس كلذ لك مهسب وأ رجأب لمعلا

 اذا لاق . جوزتي فيك جوزتي نا دارا اذا سرخالا نعو : ةلئسم

 . هيلا راشي لقعي سرخا ناك

 هيطع دحا امهاطعا اذا هوتعملاو مجعالا نا ليقو ةلئسم: ةلئسم

 سيل نا ةيطع امهدلاو امهاطعا نا كلذكو . زارحا امهيلع سيل نا

 ىف امهو كلذ زجي مل ةيطع امهدلاو امهاطعا نا كلذكو . زارحا امهيلع

 نوكت اميف يبصلا ةلزنمب اهماكحأ نأ ليقو غبي مل يذلا ىبصلا هلزنمب كلذ

 . ماكحالا هيف

 كيلع مالس ناسغ نب كلام ىلا ىراوحلا ىبا نم باوج : ةلئسم
 ىسوم ابا نا تركذ امعنم كيلع هللا لازالو امئاد احالص هللا كحلصا

 هيلا اناو هلل اناف انعجواو كلذ انع زجا دقف تام ىسوم نب دمحم

 ىهو كتخا تنب ىهو هنبا ةنباو هتنبا ةثرولا نم فلخ هنا تركذو نوعجار

 نا تيأرا تلقو هب تأموا ام الا مالكلا اهنم مهفت سيلو ءامجع ةأرما

 اهل ماقي ءامجعلا ةأرملا هذهف . هيف لوخدلا مهل زوجي فيك لاملا مسق ودارأ
 هذه تناك ناو . بئاغلاو ميتيلا ةلزنمب انعم هذهو اهمهس دهشيو ليكو

 ىلا تأمواف هب مكيلا ءىموتام متا نومهفتو هب اهيلا ءعىمويام مهفت ةأرملا
 تأموا ناو . هللا ءاشنا زئاج كلذف اهلام مسق ىف اهماقم موقي نا اهجوز

 اذه لثم ىف مجعالا ءايياو كلذ مكل عساو وهو كلذكف اهجوز ريغ ىلا

۔ ٤٥٤



 الا هيلع كلذ زوجي الف هسفن ىلع هب رقي اميف الا اذه هابشاو زئاج وهف

 هب ءىمويام مهفي ناك اذا مسقلاو ءارشلاو عيبلا لثم ىف امأو . مالكلاب

 . هللا ءاش نا زئاج كلذف هب هيلا ءعىموي امو

 ىف اوفلتخا مهنا ىعم ديعس وبا لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 لاح ىلع هجيوزت زوجي ال لاق نم لاقف . ىدنع اميف مجعالا جيوزت

 امو ءارشلاو عيبلا لثم كلذ هنم لقع اذا ءاميالاب زوجي لاق نم لاقو

 جيوزتلا لبقيو هيلو هل جوزتي نا الا زوجي ال لاق نم لاقو . كلذ هبشي

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . كلذ زوجي الف الاو هيلع

 له تلق . ىلو اهل نكي مل اذا ءامجعلا ىف تركذو : ةلئسم

 ىف فالتخالا ءاج دقن تفصو ام ىلعف . اهوجوزي نا نيملسملل زوجي
 دجويو . لاح ىلع ءامجعلا جيوزت زوجي ال لاق نم لاقف ءامجعلا رما

 زوجي لاق نم لاقو . هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبا نع كلذ

 كلذ نوهقفي نيذلا اهنع لقعي امب كلذ ىف اهاضر نم فرعي امب اهجيوزت

 ال لاق نم لاقو . اهلام نم لوصالا نود اميف اهعيب زاج امك اهئاميإ نم

 اممو اهحالص نم كلذ اوأر ناف اهئايلوا رظنب الا اهئاميا نم كلذ زوجي
 اهلام عيب ىف طسقلاب اهب مايقلا مهل زوجي امك كلذ ىلع اهوجوز اهعفني
 رمأ فالتخا ىف هلك اذه امناو كلذ اولأس اذا مكاحلا ىأرب هنم لوصالا

 نم ىلو ناطلسلا دعب نوملسملاو اهل جيوزتلا موزلو جيوزتلاب ىه اهاضر
 هباصال هللا مهقفوي نا وجراو طسقلاب كلذ ىف نورظانلا مهو هل ىلو ال

 اورواشتو داهتجالا مهل هللا لعج نمم اوناكو كلذ ىف اودهتجا اذا قحلا

۔ ٤٥0٥



 . قحلا ةباصال دهجلاب ةروشملا مهل هللا لعج اميف

 هنم لقعي ناك اذا هجيوزت ىف فلتخت هلعلف مجعالا اما : ةلئسم

 . ءاممالاب

 هب هجوزتم مجعا تحت تناك ةأرما ىف لوقت امف هل تلق : ةلئسم

 هنم كلذ نا تفرعو ء ايالاب قالطلا هنم تمهفو اهقلط هنا تلاق اهنا مث

 . فقولا نوكي ام لاق . اهتلاح نوكي ام ةيالولا لها نم تجوزتو اقالط

 . ء اميالاو ةراشالاب سرخالا رارقا زوجي ال : ةلئسم

 لوصالا نود امّيف هنمو مجعالا ىلع ءارشلاو عيبلاو : ةلئسم

 لقع وا ءاممالاب كلذ هنم فرع اذا هلو هنم كلذ زوجي ليق دق هنأ وجراف

 ىنعم فرعيو نبغلا نم كلذ ىف ىبأيو نبغ اذا كلذ ىف نبتغي ال هنا هنم

 هنا بسحاف لوصألا اماو . مالكلا هنم مهفي مل ولو ءاميإلاب نبغلا نم حبرلا

 ةرضحب وأ مكاحلا لبق نم ليكوو هرمأب نوكي نا بحتسي هنا ليق دق

 ةلغلا لاملا بر ىلا مجعالا ميلست ىدنع كلذكو . ليكو نكي مل نا هيلو

 رامثلا داصح ىف بيغيو هلام ىف هل لمعي ناك اذا تركذ ام عيمج نم

 نا الا ءعىموي ال وأ هلام ةلغ نم هنأ كلذب هيلا ىمويف كلذب هيتأيف هنع

 ةداعلا هب ىرجت ام ىلع هلام هلغو هلام هرمث نم كلذ نا نئمطم هبلق

 . ةداعلاو فراعتلا ليبس ىلع زئاج كلذ لكو . كلذ ىف مهنمو مهنيب

 هنم مهفو ءاميإلاب كلذ مهف اذإ زوجي ليق دق هنا ىعم هنم لحلا كلذكو

 . ء اميإلاب باوجلا

۔ ٤٥٦



 مجعألا بلط ناف . عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 ىف هيلع دقعلا عقي لاق . هيلو ىلع مأ هيلع دقعلا عقي نم ىلع جيوزتلا

 ىلعو . جيوزتلا هل لبقيو هل دقعي امنا هيلو نال هجيوزت زاجا نم لوق

 مث هيلو نود قادصلا همزلو هاضر فرع دقف ءىطو اذا قادصلا مجعالا

 هبلط حصو ىلو نكي مل ناف تلق . هتوم وا اهتومالا هنم اهقالط نوكيال

 لاق . ملعا هللاو جوزي مل حصي مل ناو . ناطلسلا وأ مكاحلا هجوز جيوزتلا
 ةارملا ىلو ناف مجعالا جيوزت زاجا ىذلا نا رثالا ىف تدجو دقو : فنصملا

 هنالفب مجعالا نالف نب نالف تجوز دق ىنا اودهشا هللا دمح دعب لوقي

 نبا نالف هوخا وأ هوبا هل جوزتلاو قادصلا نم اذكو اذك ىلع نالف تنب
 ىلو لاق كلذ لاق اذاف . نيدهاشلا نم هيلع اونوكف لبق اذاف نالف

 زاج اذاف . قحلا اذه ىلع مجعالا ىبال اهتلبق دق ينا اودهشا مجعالا

 هللاو ليبس نم قالط ىلا سيلو قادصلا هيلع بجو دقف ةأرملاب مجعالا
 . ملعا

 مل اذا مجعالا قادصب نماضلا ىف ليق دق ءايضلا نم : ةلئسم

 . قادصلا فصن وهو هب نمض نم مزلي لاق . مزلي نم زجي

 اهب لخد اذاف هيلو هل جوزتي مجعالا دمحم وبا لاق : ةلئسم

 زئاجو اهقلطي نا هيلول سيلو . مجعالا لام ىف قادصلا همزل مجعالا
 قادصلا همزلي الو هجوز هل حلصا كلذ نا ىار اذا هجوزي نا مجعالا ىلول

 'ءىطو اذا اماو . هيلع قادص الف اطي نا لبق تام ناف ىطولا دعب الا

 . هلام ىف قادصلاف

۔ ..٤٥٧



 نوجوزي مه ارن انك ىر اوحلا نب | لضفل ا لاق ريشب لاق : ةلئسم

 ريشبل تلق كلذ نوركني نيملسملا رن ملو ءاسنلاو لاجرلا نم مجعالا

 ` .. عرشلا نايب باتك ىلا عجر . معن لاق . وه اهتوكس ءامجعلا ءاضرو

 لاجرلا نم مجعالا ةعيابم نع ىراوحلا ىبا باوج نمو : ةلئسم

 اذا عئابلاو هنم ىرتشملا ىزتجيا ءاميالاب الا افرح هقفي ال ناك اذا ءاسنلاو

 فرعيال هنم ىرتشلملاو هل عئابلا لعلو . هيلا ءعىموي دوع دق نم دنع هفرع

 ناك اذاف تفصو ام ىلعف . ائيش هنم فرعي هلعل وا ائيش مجعالا ءاميبا نم

 هنم ىرتشي الف ائيش هئاميا نم نوفرعيال هنم ىرتشملاو مجعالل عئابلا

 امم هل عيبي وا هنم ىرتشي ىذلا ناك ناف . ةقث هئاميا نع ربعي نا الا ائيش

 زاج ىطعيامو ذخأي ام فرعيو كلذ هقفي مجعالا ناك اذاف . نزويو لاكي

 نزوي الو لاكي ال امم ناك اذا اماو . كلذ هل عيبيو كلذ هنم ىرتشي نمل

 ام مهفي هل ىرتشملاو هل عئابلا ناك اذاف عاتملاو بايثلا لثم ضورعلا نم

 هل عيبلا زاج هقث هنع ربعي وا نمثلا نم ريثكلاو ليلقلا نم هب هيلا عىموي
 لثم ىرتشيو عيبي امم لوصالا نم ناك نم اماو . كلذ هنم ءارشلاو

 نا دعب هيلو نم رضحمب الا كلذ هنم ىرتشي الف رودلاو لخنلاو نيضرالا

 ةيهاركلاو ىضرلا نم هيلا ىمويام فرعيو مجعالا هيلا ءعىمويام فرعي

 ناطلسلا ماقأ ءايلوا مجعالل نكي مل ناو . هئايلوا روضحب كلذ نوكيو

 ءايلوالا ىأرب وا ليكولا ىأرب ىرتشملا لبقيو مجعالا عيب رضحي اليكو هل
 نم اهيلو كلذ ىليأ زربت ال ةأرملا تناك ناف ءاسنلا كلذكو . لوصالا اذهف

 نمم مجعالا ناك ناف هل ةداعس . ةنيبلا عم ءاميالاف اهيأرب نوكي نا دعب

۔ ٤٥٨



 ليكو ىأرب كلذ نوكي لاقو ةنؤملا نم ءىش ىلا جاتحاو هقفيالو مهفيال

 عبي الو ميتيلا لام عيبك ليكولا عيبيف ةقث ليكو هل ماقي ناطلسلا نم

 ةجحلا دعب ليكولا عاب كلذ اوهركف اوهركو ءايلوالا نمرضحمب الا ليكولا

 مهنم ءارشلاو ديبعلاو نايبصلل هعيب زوجي ىذلا اذه . ءايلوالا ىلع

 ديبعلاو هنم نايبصلا نم ءارشلا زوجي ىذلا اذه ءالقابلا لثم كلذو

 ضبقو ىطعأ اذا كلذ ىف هنم ءارشلاو هل ةعيابملاب سأب الف مهل ةعيابملاو

 . مجعالا نم ءاميالاب هنم ىرتشيو عيبي ىذلا مهفيالو فرعيال ناكولو

.٤٥٩۔



 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 نيدترملا حيوزت ىف

 مث برحلا لهأ ىف تجوزتو ةأرملا تدترا اذاو رفعج نبا عماج نمو
 مل هتجوز جوزلا كرداو رخآلا لبق ملسا امهياو امهحاكن ىلع امهف املسا

 جوزلا جوزتي ملام ةريثك نونس كلذل الخولو امهحاكن ىلع امهف جوزت

 . كرشلا ىف ةتأرما تخاب جوزتي وا اعبرا

 ىلا عجر مث كرشلا ىف ةتأرما تخاب جوزت اذا دترملاو : ةلئسم

 تخسنفناو ىلوألا ةمصعلا هذه تضقنا دقف ىلوالا جوزتي ملو . مالسالا

 اذا ديدج حاكنب ىلوالا جوزتيو اهقرافي نا الا اهتخاب جوزت ثيح اهتدع

 . ةرخآلاب لخد اذا اذهو ىراوحلا وبا لاق . تخألا ةدع تضقنا

 برحلا لها ىف جوزتف همالسا دعب رفك لجر نع هتلأسو : ةلئسم
 ناف . ال لاق . ليبس اهيلع هل له هئاسن نم ةأرما تجوزتامو بات مث
 ةدحاو برحلا لها ىف جوزت دق هنا ريغ نيتنثا وأ ةوسن ثالث كرت امنا ناك
 ملام نهب قحا وهف جوزتي مل ناك ناو . نهنم ءىش ىلع هل ليبس الف

 . جوزتي

 كرشلا ىلا لجرلا دترا اذا ليقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 دقف كلذ قوف امف ةدحاو كرشلا ىف جوزت مث ةوسن عبرا مالسالا ىف كرتو

 ىف نيتخالا ىف كلذكو . ةوسنلا نابأ دقو . ملسا ولو هنم نهتمصع عطقنا

_ .٤٦۔



 ملسا مث ةوسن عبرا كرشلا ىف هل ناك اذا لاق نم لاقو. عبرألا لثم كلذ

 نملسا مث نهتدع تضقنا مث نهقلط مث ةوسن عبرا مالسالا ىف جوزتف

 هتدع ىف وأ ءعىش نهنم هعم قابو نملسا ناو . حاكنلا ىلع نهف عبرألا

 لوالا لاق نم لاقف . مالسالا ىف ىتلاب ةوسن عبرا هل امناف نهنم ءىش

 اثالث ءاشام نهنم راتخت لاق نم لاقو . كرشلا ىف ىتاوللا نم لوالاف

 نهنم هلف عبرألا نملسا مث ةدحاو جوزت نا كلذكو . هكلم ىف ىتلا ىلا

 . ناتنثا نهنم هلف نملسا مث نيتنثا جوزت ناف . ليبسلا اذه ىلع تالث

 لوقلا ىلع نهيف لوقلا ىرجي وحنلا اذه ىلعف اثالث جوزت نا كلذكو

 دقف هنم ةدعلا ىف نهو لئاوالا نملسا مث نهقلط اعبرا جوزت ناو. رخآلا

 . لوالا حاكنلاب هل نللحي الو نهتمصع عطقنا

 ىف هل ناك دقو ءاسنلا نم ءاشام مالسالا ىف جوزت اذاو : ةلئسم

 نهنم جوزتي هناف . كلذ دعب نملسا مث هل ناك ام وا ةوسن عبرا كرشلا

 ام هيلع دسفي الو ديدج حاكنب مالسالا ىف اعبرأ عمجي نا دعب ءاشام

 تملسا اذإ كرشلا يف ءاسنلا نم هكلم يف ناك ام مالسإلا يف جوزت

 ةدحاو جوزت اذا فالتخالا ىلع ىلوالا ةمصعلا عطقنت امناو ديدج حاكنب

 حاكنب اماف . حاكنلا رما ىف فالتخالا نم انركذام ىلع كلذ قوف اموا

 . كلذ ىف فلتخت الف ديدج

۔٤٦١۔



 نو رشعلاو ىناثلا بابلا

 نيملسملا وا نيك رتملا نم ايابسلا حاكن ىضف

 ىبسو ىلومل تر اصو برحل ا له أ نم ة ًأرم أ نوملسم ىبس اذ او

 ىبس اذاو . تدارا نا اهديس ىلا كلذ ىف رمالاف اهداراق اهوجوز

 . هيلا وهف كلذ هرك ناو همتا امهحاكن امهل متي تدارأ نا نوملسملا

 وه هوبس مث هيرس وا ةجوز هل نوكرشملا ىبس نم ليقو : ةلئسم

 ىف هوكرشي نا ةفاخم كلذ هنكما نا اهؤطو هل هركي لاق نم لاقف . اضيا

 . دلولا

 لاق . ءعىطولا ىلع هركتف ىبست ةأرملا ىف ىلع وبا لاقو : ةلئسم

 اهأطي مل ءابسلا نم هَمأ ذخأ نمو سأب الف اهوجوز ردقي مل نا مهرح

 ةناعلا قلحو ةبانجلا نم لسغلاو ةالصلا اهملعيو مالسالاب رقت ىتح

 نم ضيح ال نمم تناك ناو نيتضيحبا لاق نم لاقو . ةضيحب اهئربتسيو

 . اموي نيعبرأب اهأبتسا رغص وا ربك

 كلتف جوز اهلو نوملسم اهمنغي ىتل ةكرشم ا ام او : ةلئسم

 . جوزب اهل سيل كلذو . اهديس اهأطي

 ريغب ةقرف ىهف بابلا اذه ىف كل تفصو ةقرف لكو : ةلتسم

 اذا اهب لخدي مل وا اهب لخد ناك نا ءىش رهملا نم جوزلا مزلي الو قالط
 . نيجوزلا دحا ىنثتسا

۔٤٦٢۔



 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ابابسلا ۔ىيطو ىف

 هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ليقو رفعج نبا عماج نمو

 هنبال هللا همحر باطحلا نب رمع لاقو . ءعىفلا نم الايحلا ءىطوت نا ىهن

 عقت ىتح ةأرما أطي نا لجرل زوجيالو . مئانغلا نم ءابس ءعىطت ال ىنزت ال

 . هناعلا قلحو ةبانجلا نم لسغلا اهملعيو اهمحر ىربتسي ىتحو همهس ىف

 وا ايابس نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسو هنمو : ةلئسم

 ءىطو نعو نعضي ىتح لماوحلا ءعىطو نع ىهنف ءامالا نم ساط

 لاح دعب الاح ضيحلا اهيتأي ىتلا ىه لياوحلاو نضحي ىتح لماوحلا
 . ملعا هللاو

 ىذلا ربخلا ىف لوقت امو دمحأ نب نسحلا ىلع ىبا نع : ةلئسم

 ىتلا ءاسنلا نم لياوحلاف . لياوحلا ام لياوحلا ء ىطو زوجي ال هنا دجوي

 نيميلا كلمو ءابسلا ىف اذهو ضيحلاب اهتدع نوكتف لمح اهنطب ىف سيل

 . ملعا هللاو

۔ . ٤٦٣



 نو رشعلاو عبارلا بابلا

 ۔امالاو رمتارحلا نم تاك رتملا حاكن ىف

 ىلاعت هللا نال ةئباصلا الو ةيرماسلا الو ةيسوجملا جيوزت زوجيالو

 نم سيل ءالؤهو تايباتكلا نهتلمج نم حابأو تاكرشملا حاكن مرح

 . تايباتكلا

 ىن ارصنل او ى دوهيل ١ ىف هللا همحر هللا دبع يب أ نعو : ةلئسم

 هيحاص نع امهنم دحاو لك بيغيف ةينارصن وا ةيدوهي ةجوز هل نوكت

 معن لاق . جوزتتا ملسي مل وا ملسا اهجوز ملعت الو ةأرملا ملستف نيكرشم
 ناف هل تلق . جوزتت اهناف ملسأ هنأ ملعت ملو اهتدع تضقناو تملسا اذا

 تضقناو تملسأ ن أ دعب تجوزت دقو تملس أ ن أ دعب ملس أ هنأ تملع

 لاق . اهتدع تضقناو تملسا نا دعب (جوزتت نا لبق : ةخسن ىفو) اهتدع

 كلذكو . ذا اهملعي نا هيلع نال لوالا ىلا درت الو اذه ىف اهجيوزت متي

 اهتدع تضقناو تملسا مث ةأرملا ملست نا لبق لوالا اهجوز ملسا ول

 (لوال مالساب ملعت ملو ةخسن ىفو) لوالا اهمالساب ملعي ملو . تجوزتو

 ةأرملا ملعي ملو لجرلا ملسا اذا كلذكو هل ليق . اهب ىلوأ رخآلا ناك لاق

 هحاكن متي هناف لبق تملسا تناك اهنا ملع مث اهتخا جوزتف تملسا

 لها ريغ نم نيكرشم اناك اذا اذهو ىراوحلا وبا لاق . ملعت مل اذا اهتخاب

 جوزتي نا هل سيلو اهب ىلوا وهف ةتأرما ملست ملو جوزلا ملساف باتكلا

۔ ٤٦٤



 اوناك اذا اذه اهقلطي نا الا اهب ملعي مل وا تملسا ةتأرما نا ملع اهتخا

 اذه ىف سيل ةمألاو . لاق امك وهف برحلا لها نم باتكلا لها نم

 ملعي ىتح عبت مل تملساو باغ مث ةلثم ةيمذ ةمأ ىمذلل ناك اذا ةرحلاك

 تدر ملسا لوالا اهديس ناك دقو اهئطوو ىلومل تعيب ناف . كرشم هنا

 نا دعب مامالا اهعاب اذا ىراوحلا وبا لاق . دعب نم ملسا نا كلذكو . هيلا

 . ملسي مل وا دعب نم ىدوهيلا ملسأ عيبلا ىضم دقف كرشم هنا حص

 . ضعب نم مهضعب جوزتي نا ةمذلا لهأ نيب لاحي الو : ةلئسم

 جوزت ال اهناف تملسا ىتح اهب لخدي مل وا ةكرشم كرشم لجر جوزت ناو
 ىف اهما جوزتي ال ملسا اذإ وه كلذكو . مالسالا ىف هيبأب الو هنباب
 . مالسالا

 هرشع هل نوكيو اكرشم نوكي ىذلا ىف لاق نم لاقو : ةلئسم

 نهنم لئاوالا عبرالا كسمي نا هل ناف . اعيمج نوملسي مث كرشلا ىف ةوسن
 ليق كلذكو . هتوسن نم اعبرا نهنم راتخي لاق نم لاقو . ىقاوبلا عديو

 . ةتأرما ىلوالا لاق نم لاق . اعيمج اوملسا مث ناتخا هتحت ىسوجم ىف

 . اعيمج هيلع اتمرح لاق نم لاقو

 املسا مث ةتأرما قلط اذا ىسوجملا يف ىراوحلا ىبا نعو : ةلئسم

 ليق دق هنال كلذ ىف رظنيو هريغ اجوز جوزتت مل ولو اهجوزتي نا هل نا

 'يراوجلا وبا لاق هيلع زاج مهنيد ىف ازئاج قالطلا كلذ ناك اذا اضيا

 . هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت مل مهنيد يف ازئاج قالطلا كلذ ناك اذإ

۔ .٤٦٥



 . باتكلا لهأ ءاما جوزتي نا رحلل الو دبعلل زوجي الو : ةلئسم

 اهجوزتي له اهقلط مث مهنم لجر اهجوزت باتكلا لهأ نم ةأرما اماو

 مهئاسن جيوزت هللا لحا دق معنف . اهتدع ءاضقنا دعب نيملسملا نم لجر

 . رئارحلا لاق . نه ام تانصحملا تلق . تانصحلملا

 لوسر تنب بنيزب جوزت ناك عيبرلا نب صاعلا نا انل ركذ : ةلئسم
 تاملسملا حاكن ذئموي ناكو . كرشم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلا بنيز تجرخ ةرجهلا هللا لزنأو ردب ةعقو ناك املف لالح نيكرشملاب
 ةنس ثبلف تانمؤملاب نيكرشملا حاكن هللا مرحو ملسو هيلع هللا يلص يبنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا عيبرلا نب صاعلا جرخ مث انل ركذ اميف

 . لوألا حاكنلاب هيلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهدرف نمآف

 لها نم ناز الا اهحكني ال باتكلا لها نم ةينازلاو : ةلئسم
 . نينمؤملا ىلع كلذ مرحو اهنيد لها نم كرشم وا ةالصلا

 مث رمخ نم قاقزأ وا ريزانخ ىلع كرشمب تجوزت ةكرشم : ةلئسم
 ناكم ةديبع وبأ لاقف . املسا ىتح هنم تضبق ةأرملا نكت ملو املسا

 ةيواعم وبا لاق . لخ نم قز رمخ نم قز لك ناكمو ةاش وا شبك ريزنخ

 . كلذ لحتسي نم دنع ريزانخلاو رمخلا ةميق اهل

 اذا قالط ريغ نم جرخت دترملا ةأرما نا ةيواعم وبا لاق : ةلئسم

 ةأرملا تلصف ىدوهي تحت ةيدوهي ةأرما . هلام نم اهقادص ىطعتو دترا

 . مالس إلا اهمرحي نا الا بجاو اهقادصف هنيد ىلع وهو اهجوز تكرتو

۔ .٤٦٦



 اهجوز ىبأو ةأرملا تملساف ةينارصن هتحت تناك ىنارصن : ةلئسم

 مل ناو اهب لخد ناك نا لماك اهرهم اهلو امهنيب قرفي لاق . ملسي نا
 نا لاق نم لاقو . كلذك عيبرلا لاقو . اهيلا ىدأ ام تدر اهب لخد نكي

 جي مل هنال اهل قادص الف اهجوز اهب لخدي نا لبق ةينارصنلا تملسا

 . هلبق نم قالطلا

 رهملا لاق . ملست مل ةأرما هلو ملسا باتكلا لها نم لجر : ةلئسم

 نا الا رهم اهل هيلع سيلف لجرلا اهب لخدي ملو ةأرملا ملست مل ناف هيلع
 . هيلع رهملاو هتأرما نوكتف . اعيمج املسي

 ناتخا ناتأرما هل كرشم ىف بوبحمو بويأ وبا لاقو : ةلئسم
 اهب جوزت ىتلا ىلوالاف امهب لخد نكي مل نا الاق . اتملساو لجرلا ملسأف
 ناك ناو . أدبا هل نالحي الف اعيمج امهئطوو امهب لخد ناك ناو . ةتأرما
 نب دمحم لاقو . اعيمج هيلع اتدسف هكلم يف ىرخالاو ةدحاو ءىطو

 امنا ناك ناو اعيمج هيلع اتدسف اريخأ اهجوزت يتلا ءىطو اذإ بوبحم

 نوكتو . اهل رهمالو . ةرخآلا نيبو هنيب قرف ةرخآلا أطي ملو ىلوالا ءعىطو

 . هتجوز ىلوالا

 ملع املف ةلبقلا لها نم ةأرما جوزت ىنارصن لجر نعو : ةلئسم
 ابرض برضيو أدبا هل لحت الو امهنيب قرفي لاق . ىلص هل حلصت ال اهنا
 ميقا هتعواطواهب انز ناو . نوملعي ال مهو ةلاهجب هولعف اوناك ناو اديدش

 ذخأتو بوبحم نب دمحم لاق . لتقاهسفن اهبصغ ناو دحلا اهيلع

۔ . ٤٦٧



 ال لاق موث لصأ نيسمخ ىلع ةينارصن جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . كلذب سأب

 قادص ال لاق لخدي ملو ملسا مث ةيسوجم جوزت ىسوجم : ةلئسم

 ليقو مالسالاب ابطاخم ناك وه هنال كلذ ليق دق فيضملا لاق . هيلع اهل

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ةمرحلا لخدا هنال قادصلا فصن هيلع

 تبأو اهب لخدي نا لبق ملسا مث ةيسوجم جوزت ىسوجم : ةلئسم

 مل اهب لخدي مل ناو قادصلا همزل اهب لخد اذا لاق نم لاقف ملست نا
 . ء ىش همزلي

 ملس ١ مت تملسا ةين ارصن ىف بوبحم نب دمحم ل اقو : ةلئسم

 نوكتو اهكردي لاق . دعب جوزتت ملو رثكا وأ لقأ وا ةنس دعب نم اهجوز
 هيلع اهل نكي ملو اهب لخد ناف . تجوزت نكت ملام لوالا اهحاكن ىلع

 . باوصلاب ملعا هللاو اهلثم قادص اهل نوكي هناف ريزانخ وا رمخ قادص

 تحت نوكت ةينارصنلا ىف ةديبع وبا لاق نايفس وبا لاق : ةلئسم

 هنم اهقادص اهل نا اريخ الا اهديزي ال مالسالا ناف ةأرملا ملستف ىنارصنلا

 . هذخأت نا اهل لحي ال هناف ريزانخ وأ ارمخ نوكي نا الا الماك

 اهل مامض لاق .اهب لخدي ملواهجوز لبق تملسأ ةينارصن : ةلئسم
 . يلإ بحا ةديبع يبا لوقو. اهل قادصال ةديبع وبا لاقو . قادصلا فصن

۔ ٤٦٨



 ىدوهي اهوجوزو تملسا اذا ةيدوهيلا ىف لوقت امف تلق : ةلئسم
 معن لاق اهايا هيطوب قادص اهل هيلع له ءىطو دق ناك ناف هنم نيبت لاق

 مل ىهو اهكردا اذا لاق . هتجوز ىهفا تلق اهدعب وه ملسا ناو تلق

 هتأرما ىهو اهكردا دقف احيحص لوالا جيوزتلا ناكو نينس ىلا ولو جوزتت
 . ىن ارصنل او ى دوهيل او كرشم ا كل ذكو تلق . هنم تن اب دقف تجوزت ن او

 . ع اوس كلذ ىف مهلك لاق

 ىف ام كرت ىلع هيب اتكل | هتجوز ٥ ارك | لجرلل سيلو : ةلئسم

 ىلع مهل تبث دق دهعلا نال اهتلم ىف بجاوب سيلام نايتاو اهتعيرش

 . مهتلم ىف مهيلع بجاوب سي لام اومزلي الو مهتعيرش ى فام كرت

 جوزت لجر نع هتلأسو ىدنع اميف ةرفص ىب أ عم اج نم :: ةلئسم

 كلذب نايري ال اناك امهنا نسحلاو ةداتق نع باتكلا لها نم ةوسن عبرا

 . ذخأن لبو اسأب

 ن اهجوز ىب أو تملسا هين ارصن و هب دوهي نع هتل ًأسو : ةلئسم

 ناك ناف . امهنم هدحاوب لخدي مل ناك نا اهل قادص ال عيبرلا لاق . ملسي

 . هلجاو هلجاع اهقادص اهلف اهب لخد

 . ملسأف ىنارصن جوز اهلو تملسا ةينارصن نع هتلأسو : ةلئسم

 نم رثكا وأ نينس رشع اهيلع ىتأ ولو هريغ جوزتت مل ام اهب قحأ وه لاق

 . كلذ

 ملسا باتكلا لهأ نم لجر نع هتلأسو باتكلا نمو : ةلئسم

.٤٦٩۔



 اهب لخدي ملو ةأرملا تملسا ناو . هيلع رهملا لاق . ملست مل ةأرما هلو

 . هيلع رهملاو هتأرما نوكتف اعيمج املسي نا الا . رهم اهل سيلف لجرلا

 ةأرماب جوزت ملسم لجر نع هتلأسو باتكلا نمو : ةلئسم
 ءىرد زوجي ال هنأ ملعا ملو كلذ تلهج لاق مث ىراصنلا ةداهشب ةينارصن
 . برضي ملو دحلا هنع

 اهنع تام ةينارصن ةأرما نع هتلأسو باتكلا نمو : ةلئسم

 رهشا هعبرا دتعت نا اهورما نيملسملا ىلا اهماكحا تعفر نا لاق اهجوز
 ماكحاب اهتدع ىضقنت ىتح اهجوزي نا ملسمل زوجي سيلو ارشعو

 .نيملسملا

 مث هيخا ةنباب جوزت ىدوهي نع هتلأسو باتكلا نمو : ةلئسم

 . امهنيب قرفي لاق . ملسا

 هتنباب وأ هماب ىسوجملا جوزت اذاو ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلئسم

 قرفي الو . امهلاح ىلع ناكرتي امهناف . هنم مرحم تاذ وا هتخأب وأ

 هللا باتكب امهنيب مكحي هناف نيملسملا ىلا كلذ ىه بلطت نا الا امهنيب

 . امهنيب قرفيو

 ملع .املف ةلبقلا لهأ نم ةأرما جوزت ىنارصن نع هتلأسو : ةلئسم

 اهب انز ناك ناف ادبا هل لحت الو امهنيب قرفي لاق . ىلص هل حلصت ال هنا

 ناو . ادلج نيركب اناك ناو . نينصحم اناك نا دحلا اهيلع ميقا هتعواطف

 . لتق اهسفن اهبصتغا

۔ ..٤٧



 ىلع ةينارصنلاو ةيدوهيلا لجرلا جوزتي له هتل اسو : ةلئسم
 . كلذب سأب ال لاق ةملسملا

 اوهركتسا اذا ىسوجملاو ىنارصنلاو ىدوهيلا نع هتلأسو : ةلئسم

 . نولتقي لاق . اهسفن ىلع ةملسم

 لجر اهبطخ كرشم اهوباو ةملسم ةأرما نع هتلأسو : ةلئسم

 تءاش نم جوزتلف ىبا ناف رمأتسي لاقف . اهجوزي نا اهوبا ىبأف ملسم

 . نيملسملا نم الجر اهسفن ىلوتو نيملسملا نم اهئايلوا نذاب

 طرتشا لاق . ةينارصنلاو ةيدوهيلا جيوزت نع هتلأسو : ةلئسم

 بيلصلا قلعت الو رمخلا برشت الو ريزنخ محل لكأت ال لاصخ عبرا اهيلع

 . ةبانجلا نم لستغت ناو

 نيدهاعملا نم ىهو ملسملا اهجوزيأ ةيدوهيلا نع هتلأسو : ةلئسم

 اذكه لاق . هل اهحاكن خسفني له مهنم تناكو برحلا لهأب تقحل من

 جيوزتلا لبق تناك .ول نا اهجيوزت هل زوجيال دحب تراص اذا ىدنع

 له | ىل برحل له نزم تعجر ن اف هل تلق . جيوزتل ا دعب هيلع تدسف

 ناك اذا اهنا ىعم لاق . لوالا حاكنلا ىلع نانوكي له اهداراو دهعلا

 ةلملا هجو نم هب دسفت ام ىلا تلوحت مت احيحص لصالا ىف اهجيوزت

 اهتمع الو اهتخا الو اعبرا جوزي الو كلذ لاح ىف ىه جوزتت ملف بهذملاو

 . اهل لحيام ىلا تعجر ىتح هوجولا نم هجوب هيلع تدسفو اهتلاخ الو
 ن اف هل تلق لوال حاكنل | ىلع هعم نوكتو هل لحت ن ١ ىنبجعيف هل لحتو

۔ ١٧٤۔



 يتلا قلط دهعلا لهأ ىلإ تعجر املفاهأطي ملو اهتمع وأ اهتخأ جوزت

 ىتلاب لخدي ملام لوألا حاكنلا ىلع نانوكي له يه اهدارآو اهجوزت
 اهتمصع عطقي هيلع اهدسفي نمب جيوزتلا نا ليق دق هنا ىعم لاق . اهئطو

 لاح ىلع عقو ناك اذا اهحاكن لح ءىش هنأك هنال جيوزتلا تبث اذا هنم

 لالحلا اذه ىلع لخاد هنأك حاكنلا كلذ ناك اذاو . ىناثلا حاكنلا ىنعا

 . لاحلا نم لاح ىف

 ىلع لجر نعو عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 لها ةعيرش اهفرعو هبهذم ىلا اهاعدف ةارماب جوزت نيملسملا بهذم
 ذوعا لاق . ال ما هقفانم ىهو اهنعلي نا هل زوجيف لبقت نا تبأف ةيالولا

 اهلعلف هللا ىصع نم ىلع ةنعللا بيت امنا . نيلهاجلا نم نوكا نا هللاب

 نيب ةيقتلاو هبهذم هلعل كبهذم ءىطختو هب نيدت بهذم ىلع ىه

 . ةزئاج نيجوزلا

 دوهيلا نم باتكلا لها نم وهو ملسا لجر نع هتلأسو : ةلئسم
 ىف جوزتي نا هل لحيأ ةوسن عبرا هلو برحلا لها نم وهو ىراصنلا وا

 نا الا نهتمصع تعطقنا دقف برحلا لها نم ناك ناف ملسا ام دعب ةدعلا

 لها نم نهو . ءاسنلا نم باتكلا لها نم ناك نم اماو . نملسي
 لها حاكن هل لحي ملسملا نال لوالا حاكنلا ىلع هؤاسن نهف باتكلا
 هتحتو لجرلا ملسا اذا برحلا لها نم ةدعلا اماو . ءاسنلا نم باتكلا
 جوزتي كلذكو . هنيح نم جوزتيو نهنم هيلع ةدع ال ليق دقف ةوسن عبرا

 ىتح جوزتي الو ةدعلا هيلع لاق نم لاقو . اهنم هيلع ةدع الو تخالا

۔ . ٤٧٢



 . ءاسنلا نم ءاشام مالسالا ىف جورت اذاو . تخالا ةدعو نهتدع ىضقنت

 نهنم جوزتي هناف . كلذ دعب نملسا مث هل ناكاموا ةوسن عبرا هل ناك دقو

 هيلع دسفي الو ديدج حاكنب . مالسالا ىف اعبرا عمجي نا دعب ءاشام

 حاكنب كرشلا ىف ءاسنلا نم هكلم ىف ناك ام . مالسالا ىف جوزتام

 ام وأ ةدحاو جوزت اذر فالتخإلا ىلع ىلوألا ةمصعلا عطقنت امنإو ديدج

 حاكنب امأو لوألا حاكنلا رمأ يف فالتخالا نم انركذ ام ىلع كلذ قوف

 وا نهنم جوزتي نا هل نا نملسا اذا هنا كلذ ىف فلتخت الف ديدج

 مالسالا حاكن نم هل زوجي ام ىلع ءاسنلا نم اعبرا عمج اذا نهوجوزتي

 . كلذ مهفاف

 هلو هكرش نم ملسا لجر نعو هللا دبع ىبأ نع دجوي امم : ةلئسم

 مل دعبو . تملسا مث اهتدع ىف اهجوز مالسا دعب تجوزتف ملست مل ةأرما
 اهيف تجوزتف ةدع اهل اهتقو ىف تناك ناف . تضقنا دق وا ةدعلا ضقنت
 ىلع اهب كسمت ءاش نا تملسا اذا رايخلاب وهو لطاب حاكن كلذ ناف

 كرشم وهو ىه تملسا اذا كلذكو . اهلالخ ءاش ناو لوالا اهحاكن

 ناك اذا هريغ لاق . كلذ لثم اهيف لوقلاف اهتدع ىف ىه تجوزتف
 الا هنم نيبت الو ليق ام ىلع لوآلا امهحاكن ىلع امهف الطاب جيوزتلا

 ىدنع جوزلل سيل ليق دقو . اهجوز نم ةأرملا جرخي امم هريغ وا قالطب

 . اثراوت تام وا تتام ىتح ربخي مل ولو قالط دعب اهكرتي نا دارا هنا

 ىف زئاج حاكن ىلع كلذ ناك اذا ةملسملا ىهو كرشملا وه ناك نا كلذكو

 . مهنيد

۔ .٤٧٣



 نا لبق ملسي مث ةيسوجملا جوزتي ىسوجملا ىف ليقو : ةلئسم
 . ةمرحلا اهيلع لخدا هنال قادصلا فصن همزلي لاق نم لاقف . اهب لخدي

 سيل جيوزتلا كلذو كلذب ابطاخم ناك هنال ءىش هيلع سيل لاق نم لاقو
 اهل لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ ىف ليق دقف ىه تملسا ناو . ءىشب

 . همرحلا تلخدا ىه اهنال اهل ءيش ال لاق نم لاقو قادصلا فصن

 لها نم ناك اذا اماو . باتكلا لهأ نم دهعلا لهاو برحلا لها كلذكو

 وهو ىه تملسا اذا اماو . امهجيوزت ىلع امهف جوزلا ملسا مث باتكلا

 لاق نم لاقف . اهب لخدي نا لبق تملسا اذا فالتخا كلذ ىفف هكرش ىلع
 اهل ءيش ال لاق نم لاقو . مالسالاب هبطاخم اهنال قادصلا فصن اهل

 . ةمرحلا هيلع تلخداو هل لحت ال اهنال

 كرشلا ىف ناتخا ناتأرما كرشملل ناك اذا عيبلا لاقو : ةلئسم

 امهب لخد نكي مل ناو . امهقرافيلف امهب لخد ناك ناف اتملساو ملسأف
 . ىلوالا كسميلف

 ناف اهب جوزتي نا هلف ملسا مث كرشلا ىف ةأرماب انز نمو : ةلئسم

 املسا مث رب دلا ىف وا ضيحلا ىف اهئطوو ناكرشم امهو . اهجوزت ناك

 هل اهارأو كرشلا ىق اهب هانزك نوكي نا ىسع لاق هنا بوبحم نبا نعف

 . الالح

 هلوق حيحص كرشلا لها ح اكن نا ىلع ةلالدلا نمو : ةلئسم

 . هتأرماو هللا لقي مل احاكن نكي مل ناو (بطحلا ةلامح هتأرماو) ىلاعت

۔ .٤٧٤



 كل ذكو اربج تملسا اذا ةيسوجم جوزتي ن | ملسمل سيلو : ةلتسم

 . هب جوزت نا ةملسمل لحي مل مالسالا ىلع ربج اذا ىسوجملا

 اهحاكن لحي مل ةيسوجملا ىلا تلوحت اذا ةيباتكلا ةأرملاو : ةلئسم

 جوزت نمو . اهحاكن لح هب يذلا باتكلا نم تئرب دق هكرشم اهنال

 . اهموص ىف اهأطي نا هل سيلف ةينارصن

 . ضعب ىف مهضعب جوزتي نا ةمذلا لها نيب لاحي الو : ةلئسم
 نم دحأ كلذ هركف ةيسوجمب ىدوهي وا ينارصن جوزت اذاو هللادبع وبا لاقو

 دق ناك ناو اهجيوزت هوعنم نيملسملا ىلإ كلذ عفرو ىراصنلا وا دوهيلا

 . باتكلا لها نم ىسوجم جوزتي نا زوجيال هنال امهنيب قرف اهب لخد

 ةيدوهي جيوزت ىسوجم دارا اذا ىناسرخلا ىلع وبا لاقو : ةلئسم .

 مهنال اهجوزي نا ىلع هنوربجي نيملسملا ناف كلذ اهوبا هركو هب تيضرو

 اهنيب نوملسملا لحي مل نثو ةدباعب جوزتي نا مهنم دحا دارا ولو كرش لها
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . هب تيضر اذا هنيبو

 ناتخا ناتأرما هتحت برحلا لها نم كرشم نع هتلأسو : ةلئسم

 اعيمج امهب لخد ناك نا لاق . امهدحأ ىلع ميقي نا هل له اتملساو ملسأ

 ىلوالا كسما اهأطي مل ةرخآلا تناك ناو . هيلع اتدسف كرشلا ىف اعيمج

 جوزتي نا هلف اهقلط اهحاكن هل زاج تتام ناف . ةرخآلا هيلع تدسفو

 جوزت اذا سوجملاو يراصنلاو دوهيلا كلذكو . اهئطو نكي مل ىتلا اهتخا

 ءىطو ناك ناو . هيلع اتدسف اعيمج امهئطو مث . نيتخا مهنم دحاو

۔ ٤٧٥



 . ةريخألا نيبو هنيب قرفو ىلوألا

 تملسا برحلا لها نم لجر نع هتلئسو باتكلا نمو : ةلئسم

 . لوالا حاكنلاب جوزت ملام اهب قحا وه لاق اهدعب وه ملسا مث هلبق ةتأرما
 . ليبس اهيلا هل سيلف تجوزت ناو جوزت نا اهلف اهتدع تضقن ا ناو

 املسا مث ةينارصن ةأرماب انز ىنارصن لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 سوجمل او دوهيل ا كل ذكو . كلذ ء اهقفل | هركي ل اق . اهجوزتي ن ا هل له

 لاق . املسا اذا اهجوزتي نا هل هرك ةأرماب انز نم اعيمج كرشلا لهاو

 . كلذ هركي

 هيلع دح الف كرشلا لها نم همالسا دعب انزلاب رقا نمو : ةلئسم

 . اركب وا هكرش ىف ناك انصحم

 ملو لصم اهيلوو ةينارصن ة أرما جوزت لصم لجر نعو : ةلئسم

 . امهنيب قرقيو دساف امهحاكن لاق . كلذ ىلع اودهشي

 . ال لاق اهموص ىف اهأطي نا هلأ ةينارصن جوزت لجر نع : ةلئسم

 لاقو . ةدحاو ةقيلطت ةينارصنلا لاق هنا ةديبع ىبا نعو : ةلئسم

 . تاقيلطت تالث عيبرلا نع

 برحلا لها نم وهو باتكلا لها نم لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 نا جوزتي لاق . هتأرما تخاب جوزتيو دغلا نم جوزتيا ةوسن عبرا هلو ملسا

 . لخد اذا مارح هنا تلقام لعف ولو هتأرما تخا هركال ىناو دغلا نم ءاش

۔ ٤٧٦ ۔



 كرت ىتلا هؤاسن نملسا مث ملسا ام دعب جوزت ن اف نهلثم تخالاف عبرا هل

 نا دعب جوزتي مل ناو . هيلع نمرح دق نهيلا هل ليبس الف برحلا لها ىف

 . جوزتي ملام نهب قحا وهف ملسا

 نينثا وأ ةأرما جوزتو ملسا برحلا نم لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 ليبس اهيلع هل له هئاسن نم ةأرما تملساف برحلا لهأ ىف ةوسن عبرا هلو

 اثالث وا ةدحاو تناك ناف برحلا ىف ىتلا عبرالا عاطقنا دعب جوزت اذا لاق

 ىف هعاسن ن اف تلق . نهب قحا وهف نملسا مت هدحاو مالسال ىف جوزتف

 . ثالثلا هيلع تدسف لاق نينثا جوزتو ثالث برحلا لهأ

 مل ةأرما هلو ملسا باتكلا لها نم لجر ىف اضيا لاقو : ةلئسم

 . اهب لخد ناك نا هيلع اهقادص اهل لاق . ملست

 ملسا مث ة أرما جوزت ىسوجم لجر ىف ةيواعم وبا لاق : ةلئسم

 فصن اهلف اهب لخدي نا لبق نم ملسا اذا لاق نم لاقف اهب لخدي نا لبق

 . اهل ء ىش ال لاق نم لاقو اهق ادص

 ىلصت نا طرش ىلع ةيسوجم ةأرما كلم لجر نعو : ةلئسم

 اذا كلذ دعب اهجوزتي الو امهنيب قرفي لاق تلصو امدعب اهعماجو تلصف

 . ةيسوجم ىهو اهكلم ناك

 ىراصن اهحاكن ىلع هدوهشو ةينارصن جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قرقي لاق . اهعماجو

.٧!٤٧۔



 اموق هح اكن ىلع دهش او هين ارصن جوزت لجر نعو : ةلئسم

 حاكنلا لاق . ةينارصنلا ىلع طرتشا ام اهيلع طرتشي مل هنا ريغ نيملسم

 تبأ ناو . اهكسما هب ترقا ناف طرشلاب اهربجي هتأرما ىهو زئاج
 . اهقراف

 نب ريشبو بوبحم نب دمحمو ةبقع نب ح اضول أ ل اقو : ةلئسم

 اهنا تملسا مث رحبلا ءارو اهجوز اهنع باغ ةيدوهي ةأرما يف رذنملا

 تضقنا نا ديعس وبا لاق . اكرشم جرخ ناك اذا اهجوز رظتنت الو جوزتت
 . كلذك هنا يعمف . اهب لخد ناك نا اهتدع

 وهو اهدنع نم جر اخ اهجوزو تملسا ةين ارصن نعو : ةلئسم

 نع عفدي نم لاقف . جوزت نا تداراف . عجري ملو نونس هل الخ ىتح بئاغ
 تلخ اذاف ملسا هنا ملعت ىتح لاقف . ملسا اهقراف نيح هلعل ىنارصنلا

 . تجوزت هنم اهتدع

 ةيدوهيلا وا ةينارصنلا جوزت اذا ملسملا لجرلا نع هتلأسو : ةلئسم

 لوق ضعب ىفف لاق . ىلو ريغب اهدري نا زوجي له ةدحاو اهقلط مث

 ىفو ةرح اهنال ضيح تالث اهتدعو تاقيلطت ثالث اهقيلطت نا انباحصا
 نيملسملل ام ثلث اهل نال ةضيح اهتدعو ةدحاو اهقالط نا مهلوق ضعب

 الو اذه ىنبجعيو ةدعل او قالطل | نم اهيلع ام ثلث اهيلع كل ذكو ةب دل او

 مث اهب لخديو هريغ اجوز جوزت نا دعب ديدج جيوزتب الا اهدري نا بحا

 ةما جوزتي نا رحلا ملسملا لجرلل زوجي لهف هل تلق . اهقلطيو اهنع توهي

۔ ٤٧٨



 نم كلذ ميرحت نيا نمف هل تلق . كلذ زوجي ال لاق . باتكلا لها نم

 ىلع اهلك تاكرشملا مرح هللا نال باتكلا نم لاق ةنسلا نم ما باتكلا

 عامجالاب ريسفتلا عقوف باتكلا لها نم تانصحملا ىنثتسا مث مومعلا

 ةلمج ىف ءامالا ىف ميرحتلا تبثو ءامالا نود رئارحلا نم هنا انعم

 لها نم ةرح جوزتي نا نيملسملا نم دبعلل زوجي لهف هل تلق . تاكرشملا
 . معن لاق . باتكلا

 ىتح ةيمذلا ملسملا جوزتيال ليقو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم
 الو ريزنخلا محل لكأت الو رمخلا برشت ال . لاصخ سمخ اهيلع طرتشي

 نا تهرك ناو . هناعلا قلحت ناو هبانجلا نم لستغت ناو بيلصلا قلعت

 . ملسملا اهجوزتي الف لاصخلا هذهب هل نمضت

 مالسالاب رقت ىتح اهأطي مل ءابسلا نم همأ ذخأ نمو : ةلئسم

 . ةضيحب اهئربتسيو ةناعلا قلحو ةبانجلا نم لسغلاو ةالصلا اهملعيو

 اهأربتسا ربك وا رغص نم ضيحت ال نمم تناك ناو . نيتضيحب اولاقو
 . اموي نيعبراب

 ىبس اذا اهب لخد ناك نا ءىش رهملا نم جوزلا مزلي الو : ةلئسم

 . .نيجوزلا دحا

 امهدحا وا ايبسي نا ريغ نم هتأرماو جوزلا ملسا اذاو : ةلئسم

 هذخأت اهناف رهم جوزلا ىلع ةأرمللو رخآلا ملسا مث مالسالا راد ىلا جرخف

 لوأ ملسا ىذلا وه جوزلا ناكو اهب لخد نكي مل ناو اهب لخد ناك نا هب

۔ .٤٧٩



 . مالسالا نع تبأ ىتلا ةأرملا لبق نم تء اج ةقرفلا نال هيلع رهم الف ةرم

 . رهملا فصن جوزلا ىلعف ةرم لوا تملسا ىتلا ىه ةأرملا تناك اذاو

 تدلوف هديس نذا ريغب ىدوهي هما جوزت اذا دبعلاو نعو : ةلئسم

 كلذ ىلع ربجي معنف . هتما دالو عيب ىلع ىم ذلا ربجي له دالو

 لها ءاما اجوزتي ن ًأرحلل الو دبعلل زوجي الو ديزي نميف نوعيابيو

 زوجيالو . ب اتكلا له أ ريغ نم ت اكرشمل | جيوزت روجي الو . ب اتكلا

 . باتكلا لها ع امإ جيوزت

 اوحكنتالو) لجو زع هللا لاق دمحم ىبا عماج نمو : ةلئسم

 صخ مث ةيآلا ةذه مومعب تاكرشملا عيمج مرحف (نمؤي ىتح تاكرشلملا
 تانصحملاو) لجو زع هلوقل تايباتكلا تاكرشملا حاكن مرحام ةلمج نم

 صخ (مكلبق نم باتكلا اوتوا نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم
 كلذ وحنو تاكرشملا نم مرحام عيمج رئاس نم تاكرشلملا تايباتكلا

 اميرحت اذه ناكف كعم سيل ام عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهنام
 ملسلا هتلمح نم صخ مث هكلم ىف سيل ءىش عيب ناسنالل زوجي ال اماع

 . هعم سيل ام عيب وهو

 اهجوزت برحلا لها نم ةأرما نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 اهناف برهف اليبس دجو مث مهعم ماقأو ةينارصنلا رهظاو نيملسملا نم ريسا

 عوجرلا تداراو ملست نا تبا ناو . ةيبرح اهنال تملسا ناو ادبا هل لحت ال

 . اهوعنم نا نيملسملل سيلق اهدالب ىلا

..٤٨۔



 ناف نبملسملا ماكحا هماكحاف دلو اهنطب ىف ناك ناو اهنمأ دق اهجوز نال

 . لتق رفكو ملحلا كردا

 تحت نوكت ةينارصنلا ىف اوفلتخاو . فارشإلا باتك نم : ةلئسم
 باتك ىف ىعفاشلا لاقو لاستغالا ىلع ربجت ال كلام لاق . بنجت ملسملا
 نم لاستغالا ىلع ربجت اعيمج الاقو . ربجت ال باتك ىف لاقو ربجت

 لاق كلذك ضيحلاو ةبانجلا نم لاستغإلاب اهرمأي ىعازوالا لاقو . ضيحلا

 جوزتيال ملسملا نا انباحصا لوق ىف جرخي هنا ىعم ديعس وبا لاق . كلام

 طرتشي امم ةبانجلاو ضيحلا نم لسفلا اهيلع طرتشي ىتح ةينارصنلا
 يف ةبانجلا نم لستغت نا اهيلع نا مهعم تبث كلذ ىنعم تبث اذاو اهيلع

 الو اذه ىلع ةروبجم اهنا جرخي الف ىه اهيلع دبعتلا ىف اماو مكحلا

 ىف هل اهمزليام ىناعم ىف امأو مهباتك ىف كلذ نوكي نا الا اذه ىلع

 كلذ تبث ضيحلا نم (لستفت : ةخسن) لسغت نا بلط اذا نيملسملا مكح
 اذه ىف مكحلاب ةذوخأم ىهف هب الا اهؤطو مارح هنال باتكلا مكحب اهيلع

 . ملعا هللاو . اهيلع هنا قافتالا ىناعمب جرخي ىدنع اذهف

 دمحا نب نسحلا ىلع ىبا نع باتكلا ريغ نمو : ةلئسم
 اهب اولاق ىتلا لاصخلا اهب هجيوزت دنع ملسملا اهيلع طرش اذا ةيدوهيلاو

 ىري مل ضعبف . جيوزتلا اذه نوكي ام اهجوزتف كلذب هل لبقت ملف
 نال كلذ ىف صيخرت ذخؤي هنا بسحاو . كلذب هل لبقت مل اذا اهجيوزت

 كرشلاو اطرش كلذ ىف طرتشي ملو باتكلا لهأ جيوزت زاجا ىلاعت هللا

 . كلذ نم مظع أ

۔ا٤٨١۔



 هنعالم امهنيب له اهفذق مث ةينارصن جوزت لجر نعو : ةلئسم
 باتكلل فلؤملا ريغ لاق . اهبيرقت الف اقداص تنك نا هل لاقيو . ال لاق

 "اهتبتك اهعضاوم ريغ ىف همج لئاسم هنف اضيا بابلا اذهو هيلا فيضلملاو
 . اهتدجو امك

۔ . ٤٨٢



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 بويعلا نم جيوزتلا هب د ريام

 ةأرم ا جوزت لجر نعو ىلع نب ىسوم ىلا بوبحم نب دمحم باوج

 وا ءامص وا ءايمعوا نينيعلا ءاروع وا ءاشخن وا ةيذؤم ةحرق اهب دجوف

 الو اهجوزتام ىلع مات اهحاكن لوقنف . ةدعقم وا نيديلا ءالش وا ءامجع

 بلط اذا اهب لخدي مل ام نا هب درت اهناف شخنلا الا تفصو امم ءىشب درت

 . درت الف اهب لخد اذا امأو حاكنلا در

 وا لوخدلا لبق جيوزتلا ىف ءاسنلا نم دري نميف هنعو : ةلئسم

 هب دريام اما . اهيف ىذلا بيعلا كلذب ملعي مل وا اهيف ام جوزلا ملع هدعب

 ءالفعلاو . صربلا ةشحافلا ءاصربلاو ةموذجملاو ةنونجملا ىهف ءاسنلا نم

 جوزلا اهب لخدي نا لبق نم بويعلا هذه نم ائيش اهب حص اذاف ءاشخنلاو

 اهيف نا علطا مث اهئطو وا بوثلا تحت نم هسمي وا اهجرف ىلا رظني وا

 كلذف اهعم ميقي نا ءاش ناف اهدري نا هل نكي مل بويعلا هذه نم ائيش

 ال تناك نا تيارا تلقو . الماك اهقادص اهل عفديو اهقلطيف هرك ناو هيلا

 سيلف ضيحت الو اهل ىدن ال ىتلا امأف . ءاقتر وا ضيحت الو اهل ىدن
 ىلا اهوجلاع ناف اهلها ىلا عفديف ءاقترلا امأو . اهحاكن هب دري امم كلذ

 تضقنا ناو . هيلع اهقادصو ةتأرما ىهف حاكنلل تحلصو اهنولجؤي هنس

 ىلع جوزلا ردقي ىتح اهسفن حلصت ملو اهيف مكاجلا اهلجؤي يتلا هنسلا

 هسمب قادص اهل همزليالو اهلها ىلا اهدريو اهنم جرخي نا هلف اهحاكن

۔ ٤٨٣



 اهجوزت ةأرما ىف رباج نع هديبع وبا عفري . اهجرف ىلا هرظنب الو اهايا
 ىهف اهتعماجم قاط ناف اهنم قشتو ىوادت لاق . ءاقتر اهدجوف لجر
 . معن لاق هلجآو هلام لجاعا تلق . امهنيب قرفو هلام ذخا الاو ةتأرما

 الا ىه لهو لاقف . اهجرف ىلا هرظنو اهنم باصا ام فيكو هل تلق

 نم وه ءىش نم اهيلا لصي مل مث اهجرف ىلع علطا اذا . ءاوس ةرخملاو

 مث اهسمل وا جرفلا ىلع علطا اذا اهل رهملا نوكي امنا اهل رهم الف اهلبق
 ىتوا امنإ ناك اذا اماو . هلجآو هلجاع رهملا كلذ دنع اهلف هلبق نم ىتوا

 . قادص اهل سيلف اهلبق نم

 لخدا لاقف ءاصرب وا ةروحسموا ةنونجم جوزت لجر نعو : ةلاسم

 الو لجرلا ءاش نا امهنيب قرفي لاق . اهب لخدي مل تلق . لخدي مل وا اهب
 ىلع زوجي لاق مث ةتأرما ىه لاق . اهب لخدي دق تلق . دحا ىلع ذخا

 . اذه ىف ء امالا ىلع زوجي امك رئارحلا

 ةرم رهشلا ىف عقت ةنونجم جوزت لجر نعو مشاه : ةلئسم

 زاج ناو . ءاشي مل نا اهحاكن همزلي ملف لوخدلا لبق ملع مث نيترموا
 . قادصلا هيلعو كلذ همزل

 نكي ملو الجر ةأرما كلم لجر ىف حبسمو مشاه لاقو : ةلئسم

 جرخي نا دارا نا الاق . هركف ملع مث كلاملا اهب لخدف ةنونجم اهنا ملعي

 . ضقتنا كلم ناك ناو مقيلف ميقي نا دارا ناو اهرهم اهطعيلف

 اهجرف ىلا رظنف ةأرما كلم لجر ىف هللا دبع وبا لاقو : ةلئسم

۔ ٤٨٤



 . مشاه فقوو اهرهم اهل لاق . ةنونجم اهنا ىلع علطا مث هسم وا

 وا ماذج وا صرب نم بيعب اهيف ربخاف ةأرما حكن نمو : ةلئسم

 ضقني بطلا نم ههبشو نونجلاو ماذجلاو شحافلا صربلا ناف . ديدش بط

 . اهلام همزل اهيلع لخد اذاف . اهيلا رحي ملام حاكنلا

 نا الا حاكنلا ىف درت امم ةروحسملا نا ملعا ال ديعس وبا لاق : ةلئتسمو

 . نونج اهقحلي

 درت ام دري لاق . جيوزتلا هب دري ىذلا بيعلا امف تلق : ةلئتسم

 نم جيوزتلا هب درياممو . كلذ هابشاو قابألاو قرسلا نم عيبلا ىف ةمألا هب

 . هنونجملاو ءالفعلاو هشخنلاو ءامذجلاو صربلا ةشحافلا ءاصربلا كلذ

 صرب وا ماذج وا نونج اهيف ناكو ة أرملا لجرلا جوزت اذاو : ةلئسم

 نع هريغ نمو . معن لاق . لجرلل نوكيام كلذ ىف ةأرملل نوكيا شحاف
 هب دري هنا لاقو . لاح لك ىلع هب دريال هنا كلذ ىف ليق هنا ديعس يبا

 . جورخلا ةأرملا تبلطو لخد ول هنا ليقو . دري مل لخد اذاف لخدي ملام

 . اهقح اهلو تدعق تءاش ناو . اهل قح الو تجرخ تءاش نا اهل ليق

 ثدح كلذ نا تعداف اهب هلوخد لبق بويعلا هذه نم ءىش اهيف رهظ ناو

 ىدهاش جوزلا ميقي نا الا اهنيمي عم اهلوق لوقلاف اهكلم نا دعب نم اهب

 . اهكلمي نا لبق اهيف ناك بيعلا اذه نا اهيلع لدع

 ءالفع و أ ةشخن و ةموذجمو ا ةنونجم لجرل جوزت ذ او : ةلئسم

 ء اش نا رايخلا هل ناك اريثك اشحاف صربلا ناك اذا . ء اصرب وأ ء ارخب وا

۔ ٤٨٥0 ۔



 . اهكرت ءاش ناو اهكسما ءاش نا ء اقترلا لثم ىهو . اهكسما ءاش ناو

 ةأرملا اماو . هيلع تبث جيوزتلاب ىضرف اهب ىذلا بيعلاب ملع اذا اما
 . جيوزتلا ىف درت الف ءايمعلا

 ءالفعلا لثم ىه سيلو حاكنلا ىف درت ال ءايمعلاو : ةلئسم

 . كلذ هبشا امو ةنونجملاو

 وا موذجم وا نونجم وه اذاف ة أرم ا جوزت لجر نعو : ةلئسم

 اهب لخد اذا اماو . ملعا مل هيف ىل ةجاح ال ةأرملا تلاقو اهب لخدو صربأ

 دقف اهب لخدي مل اذا امأو . اهقالط ىلع لجرلا ربجي الو اهل هجح الف
 لاق نم لاقو . قادص الب هنم جرخت اهيلع ىذلا لثماهل نا لاق نم لاق

 اولاق امناو . ىلا بحا لوالا لوقلاو . لاح لك ىلع هنم جرخت نا اهل سيل

 دعب رايخلا اهل نا ليق دقو معن لاق هريغ نمو . اشحاف ناك اذا صربلا ىف
 نم لاقو . اهقادص اهلو تدعق تء اش ناو . قادص الب جرخت نا لوخدلا

 ريغ اذا اولاق دق مهنا كلذو اهقح اهلو ماقملاو جورخلا نيب رايخلا اهل لاق
 . اهقادص اهل ناك لوخدلا دعب هحاكن دري نميف يلولا

 املف ملعي ملو ءاد اهب وا ةنونجم ةأرما لجرلا جوزت اذاو : ةلئسم

 مل هل لاقف اهيلو ىلا كلذ ىف بلطف ءادلا كلذ ىلع علطا اهب لخد

 اهعم ميقي نا دارا نا ليقف . تلعفف كجوزا نا تبلط امناو كربخأف ىنلأست

 ناكو . اهب لخد دق ناك اذا اهرهم هيلعف اهكرت دارا ناو . هيلا كلذف

 هل همزليو هرغ دقف همتكف ىلولا لأس ناف اهنع ىلولا لأسي نا هيلع
 . اهل همزليام

۔ ٤٨٦ ۔



 وا ءالفع وا ةموذجم ىه اذاف ةأرما لجر جوزت اذاو : ةلئسم

 . نهنم هدحاوب لخدي نا لبق نم ملع مث ملعي ملو صربلا ةشحاف ءعاصرب
 اهل ءىش الو اهنم جرخ ءاش ناو . اهعم ماقا ءاش نا رايخلا هل ناك

 . نهكسما ءاش ولو. تناك دق ةدقع كلانه نأل قالطب الا هنم نجرخيالو

 وا نونج ىلع رهظي مث ةأرما حكني نميف سانلا فلتخا : ةلئسم

 اهقراف لوخدلا لبق هب ملع ناف رايخلا هل موق لاقف . اهيلع صرب وا ماذج

 ىعفاشلاو كلامو ديز نب رباجو ىلعو رمع نع كلذ ىورو اهل رهم الو
 ماذجلا ىف كلام لاقو . كلذ لثم ءالفعلا ىف ديز نب رباج لاقو مهريغو

 . امهنيب قرفيال صربلا ىفو . امهنيب قرقي

 . بيعلاب (جوزلا ةخسن) ةجوزلا ىلو مالعإ ىف فلتخا : ةلئسم

 حبسملا نب دمحم لاقو . هوملعي نا ءايلوألا ىلع بوبحم نب دمحم لاق

 اذاو . اهنيعب هربخي نا اهديس ىلعف ةكولمملا امأو ةرحلا نع لأسي نا هيلع
 ال هل ليقف حاكنلا ىف ءاسنلا اهب دري ىتلا بويعلا نم بيع اهب له لاق
 له لوقي ىتح كلذ هئزجيال لاق نم مهنمو . كلذب ءعىزتجيو لأس دقف

 وه اذهف همساب بيع لك ركذي قتر وا لفعوا شخن وا ماذج وا صرب اهب

 امب ىلولا ىلع وه عجريو ةأرملا در هل ناك كلذ ىلولا ةمتك اذاف لاؤسلا

 ملع ىلع ىلولا ناك نا ةداتقو ىرهزلا لاقو رمع لوق هنا ىورو . هرغ

 . جوزلا ىلع وه مث . ملع ام هللاب فلحتسا الاو مرغ

 اهب له ةأرملا نع ىلولا لجرلا لأس اذا بوبحم نبا لاقو : ةلئسم
 . حاكنلا نم هب دري امم بويعلا نم كلذ ريغ وا ماذج وا صرب وا نونج

۔ . ٤٨٧



 الف اهب كلذ ملعي مل ناو . نماض وهف اهب كلذ اهب ملعي وهو همتكو

 الف ملعي مل ناو هيلع نامض الف هلأسي ملو اهب كلذ ملع ناو . هيلع نامض

 الا هنم دري الف صربلا ام أو . امهنيب قرف جوزل ا لخدي مل ناو هيلع ءىش

 ء الفعل او ء الول او ء اروعلاو ء اجرعلا ىف ىنغلبي ملو شحاف ءىش نم

 لأسب نا هيلعو كلذ اونيبي نا مهيلع نا ء امسعلاو فنألا ةنتنملاو ء ارخبلاو

 هذه نم الا اهيف امب . مهتبحاص اوبيعي نا مهيلع سيلو كلذ نع ثحبيو

 وهف لخدي مل نمو . رهملا همزل لخد نمو . اهتركذ ىتلا لاصخلا ثالثلا

 . قادصلا فصن ىطعاو قلط ء اش ناو كسما ء اش نا رايخلاب

 بئاغوهو ىخا كتنبا جوز لجرل لاق لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 انفصوام وحن كلذ هابشا وأ صربأ وأ رخبا وه اذا لجرلا مدق هجوز املف

 ماذجلاو نونجلا ىف الا ناك هنإ كلذ تملعام لاق . رايخلاب ةأرملا ىف

 هيف امم ءىش زوجي الو ةارملا ةلزنمب اذه ىف لجرلل سيلو شحافلا صربلاو
 لاصخلا ثالثلا هذه نمالا

 اهب ناك نا ابيع نيبي نا هيلع له ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . بيعلا يلع لأسي نا بطاخلا ىلع لاق بيع

 مهو مازجلا هبو هوجوزف موق ىلا بطخ لجر نع هتل ًأسو : ةلئسم

 لاق . هب اوملعي ملو كلذ هابشا وا لجرلا وا ديلا عوطقم وه وا نوملعي ال

 . ملعت نا دعب كلذب ةأرملا ىضرت نا الا حاكنلا كلذ دري

 اذاف هلزنم يلا اهلوح املف ةأرما جوزت لجر نع تلأسو : ةلئسم .

۔ ٤٨٨



 سيلو قلط ء اش ناو . كسما ءاش نأ هلا كلذ لاق . شارفلا ىق لوبت ىه

 اوبذكو هورغ دقف كلذب اوملع دق اهلها ناو . ةمألا ةلزنمب اذه ىف ةرحلا

 . اومثأو

 اهقشف ء اقتر اه دجو ن اف تلق . عاقرل | ب اتك نمو : ةلئسم

 كلذ ناك نا لاق . همزليامو كلذ هل زوجي اهعامج هل حلصو ةديدحب

 نسحا اذا هل زئاجو هيلع ءىش الف قترلا لثم هب جلاعي نسحي اممو اهرمأب

 جالع نسحي نم اهجلاعي اولاق دق مهنال هريغ نم ىلوا وهو كلذ جالع

 ءىش اهندب ىف داز وا اهل اربج كلذ هنم ناك ناف . هريغ وا ىسومب كلذ

 هتجوز ىهو اهل هرقعو كلذ شرا هيلعف قترلا قوف ىلع . ديدحلا عطق نم

 . عامجلا دعب قادصلا هيلعو

 ىذلا . هتفص ام حاكنل ا هب درت ىذلا لفعلاو هريغ نم : ةلئسم

 دوجو نم ءىطاولا ناعنمي ءعىطولا عضوم ىف نامظع امهنا تيقلت
 . ءاقترلا نم اهريغك ةجلاعم هذه ىف سيلو عاتمتسالا

 نع هتل ًأسو هللا همحر هللا دبع ىب | نع هبسح أ اممو : ةلئسم

 ذخأت نا اهل لحيا اهنع تام نا ىلا اهب ضار اهجوز اهعم ىذلا ءاقترلا
 سم هناف تلق . ءاقتر اهنأ ترقا اذا اهل لحي ال لاق . اهقادص هنم

 لمعي الو ةافصلا لثم ليق ىه امنا اهسم ولو لاق . هجرفب وأ هديب اهجرف
 . اهنع تام اذا ثاريملا اهلو لاق . ءعىش اهيف

 ء اقتر اهن ا ملع ن اف تلق ةيو اعم ىب ١ نع دجوي اممو : ةلئسم

۔٤٨٩۔



 اهلهأ اهجلاعي نا اما لاقو . هرك مث اهب ضار هعم ىهو كلذ دعب تنكم

 هتوهش ىضقيو هيلا رظنو جرفلا سمل ناك دقو اهل قادصالو جرخت نا اماو

 مل اذا لاق . تجرخ اذا قادص اهل هيلعف حلصت ملف تجلوعف ءاقتر ىهو
 . حاكنلل حلصت

 سمي يتح ءاقتر ىهو لجر اهرباك اذا ءاقترلاف تلق : ةلئسم

 . ةبوقعلا هيلعو هيلع اهل رهم ال لاق . هيلا رظني وا اهجرف

 لاقف ةأرملا نع ىلولا لأس لجرلا ناك اذا نسحلا وبا لاقو : ةلئسم

 ملع مث جوزتف . نونج الو لفع الو ماذج الو شخن الو شحاف صرب ال

 هرغ نم ىلع عجريو قادصلا هيلعف اهجرخأف هرك ناو هتجوز ىهف ىضرف

 ىورو . هيلع قادص الف هترغو ةتمتك ىتلا ىه تناك ناو . ءايلوالا نم

 ملو . كسما ءاش ناو قلط ءاش تارايخلاب وه لاق هنا ء اقترلا ىف ىلع نع

 نا بحن مهضعب لاقو . اهكرتي نا هل انباحصا لاقو . حسفي نا هل لعجي

 . اهنم ءاج بيعلا نال مهدنع رظنو سم امب هيلع قادص الو قالطب نوكي

 ىلع اهكسما هنا ولو قلطي نا هلف خسفلا ريغب اهنم صالخلا كلمي ناك اذاو
 قالط ريغب جرخت ال ةجوزلاو هتجوز اهنا كلذ لدف مرحي مل ىضرو كلذ

 ولو هيلع قادص ال انباحصأ ضعب لاقو . اهب ىضرلاو دقعلا هحص دعب
 اهعامج نع هعنم ىذلا ءادلا نم عنملاب هطقسا امناو .اهجرف سم وأ رظن

 نم ءاج ىذلا يطولاب عنملاب ةمرحلا هب بجوت ىذلا انزلاو دادترالاب عنملاك
 قادصلا فصن تاجوزلا ىف ىلاعت هللا بجوا دقو . ملعا هللاو ةيجوزلا

 ىذلا عنملا ىنعمل اقادص اهل اوبجوي ملف هذه اماف . جاوزلا لبق قلط اذا

۔ ..٤٩



 نينعلاك ةلعلا نم اهبام جوزلاب ناكولو اهب هترغ ىتلا ةلعلاب اهنم عاج

 هنم ءاج زجعلاو هلعلا نال قادصلا هيلعف جورخلا دارأ ناف اهجرف سم دقو

 يف جوزلا تام وا لجالا ىف تتام ول اهنا ةيجوزلا توبث ىلا ىرت الا

 ةدع اهيلعو امهنيب ثاريملا نا انينع جوزلاو . ءاقتر ىه تناك ةدملا كلت

 جلاعت نا لبق اهقلط ول اضيأ لاقو اهلبق وه تام نا اهجوز اهنع ىفوتملا

 اهجرف رظن ناك ناو قادصلا فصن نأ اهل لعج ىتلا ةدملا ىف اهسفن
 نا بحنو هتجوز اهنا ىلع كلذك كلذف . لجع هنال قادصلا اهلف هسموا

 . بلاط ىبا نب ىلع نع ىور امك قالطب الا هنم جرخت ال

 كلذ انسحي مل ناف اهتخا وا اهما ءاقترلا ىوادت ىذلاو : ةلئسم

 ىلوا وهف كلذ نسحا نا اهجوز الا لجر اهيواديالو . ةيبنجا ةارما اهتواد

 ىوادت ام ىلع داز ناف تتام ىتح تفزنف اهاود نمو . تخألاو مألا نم

 هللاو رجا ريغب وا رجاب اهيوادي ناك ناو . نامضلا همزلي نا تفخ ء اقترلا

 اهسيل ىه تلاقو . اهيلا لصي مل هناو ءاقتر اهنا جوزلا لاق اذاو . ملعا

 اهاطعاو . قلط ءاش ناف اهنيمي عم اهلوتق لوقلاف ىلا لصو دقو ء اقترب

 يخرا الو اباب نكي مل ناو ارتس يخراو اباب قلغا دق ناك ناو قادصلا

 نا ةارملا تلاق اذا كلذكو . قادصلا فصن ىطعأو قلط ءاش ناف . ارتس

 ىلا لجأ اهقدص ناو هينمي عم هلوق لوقلاف كلذ وه ركناو . نينع ىجوز
 هرظنب اهقادص تذخاو هنم تجرخا الاو اهعامج ىلع ردق ناف ةنس

 ىف امهدحا تام ناو . قالطب هنم جرختو بوثلا تحت نم هسم وا اهجرف

 ىلع هعم ميقت نا ةأرملا تبحا ناف امهنيب قرفي ملام ناثراوتي امهناف ةنسلا

.٤٩١۔



 : ارعش رظنلا نب دمحا لاقو. عرشلا نايب باتك ىلا عجر . اهل كلذف كلذ

 عحسفنتءاشخنوءامنجو نجت ىتلاو صربلاو لفعلا دري اممو

 لفعلا حرطي سيل اهتعماج اذا كيلع اهرقعو رقع ترصبا امل سيلو
 ةردالاو ةردالا هبشي ةقانلا ايح ىف جرخي ءىش وهو مسالا وه ةلفعلاو

 ربدلا ىلا ركذلا نيب ام لفعلا : نيعلا باتك ىفو . ةريبكلا لجرلا ةيصخ
 نع باتك ىف تدجوو . دوعقلا نم عنتما خفتناو عضوملا كلذ نمس اذاف

 جرخت ةمحل لفعلا نا لوقي نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا ىلع ىبا

 ةأرملا جرف ىف هيلدتم ةمحل ىهو . ةريغصلا ةنيطقيلا هبشت ةأرملا جرف ىف
 حير اهفنا نم جرخت ىتلا ءاشخنلاو . ةجلاعم اهيف سيلو عامجلا عنم
 ىهو ءاوس رقعلاو رقعلاو اهسفن تبصع اذا ةأرملا جرف ةيد رقعلاو . ةنتنم
 . ةرذعلا

 ىلع سيلو ةتأرما ىهف ملعي ملو ءالفع ةأرما جوزت ن نمو : ةلئسم

 رئارحلاو . اذه نم نهدري ءامالاك رئارحلا سيلو اهلفعب هوربخي نا اهلها

 7 اذه نم مهتبحاصبام اوربخي نا سانلا ىلع ناك ولو . هنم نهدري

 لجر نم مكو . كرت ءاش ناو جوزت ءاش ناف . ىوه ءاسنلا نكلو . نهب

 سيلو . اهجوزت ام ءاخسر وا نيقاسلا ةقيقد اهبلطي ىتلا ةأرملا نا ملع
 الا ضقني الو . اهنع لأسي ال هتأرما ىهو كلذب هوربخي نا اهلها ىلع
 رهمالو هحاكن ضقن ءاش ناف لخدي ملام نونجلاو شحافلا صربلاو ماذجلا

 ءاش ناو قلط ءاش نا هيلع رهملا بجو ءىطو ىتح ملعي مل ناو . هيلع

 . كسما

.٤٩٢۔



 اهكرت د ار ١ ن اف ء ارخب اهن أ هنع حص مث ة ًأرم أ جورت نمو : ةلئسم

 نبا ىلع تدهش لاق هيبا نع ىلع نب ديز نع هياور : ةلئسم

 اهب ىنوجوز هذه نا نينمؤملا ريمأاي لاقف ةأرماب لجر هاتأ دقو بلاط ىبا
 ىنم عمسا نينمؤملا ريمأاي تلاقف ةنونجم ىه اذاف ةحيحص اهنا ىلع
 مق يلع لاقف . ىسفن نم كلما الام ىنذخا ىنيشغ اذا هنا الا نونج ىبام

 يشفي ىتلا ىهو اخوبر هذه ىمستو . لهأب اهل تنا امف اهديب ذخف

 . ةقرخملا ىمستو اخوبر تخبر هذه لوقت ةسمالملا دنع اهيلع

 جيوزتلا همزل زاج اذاف . زاوجلا لبمت ةشخنلا درت ليقو : ةلئسم

 . اهنم باصا امب اهقادص اهيطعيو اهجرخيو كلذ هلف اهكرت دارا ناف
 لبق ةنونجملا درت انباحصا لاق دقف مئاوقلا ةسباي وا هنونجم اهباصا اذاو

 . هشخنلا ىف تفصوام ىلع قادصلا هيلعو . كلذ همزل زاج اذاف . زاوجلا

 ىف درت كلت نا انباحصا نم ملعا مل . ملعا هللاف مئاوقلا ةسباي اماو

 . درت اهنا ملعا مل ةشخنلا ريغ ةحئارلا ةبحاصو رخبلاو لاق . جيوزتلا

 حاكنلا ىف ءاسنلا نم درتو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم
 . اريثك اشحاف صربلا ناك اذا ءاصربلاو ةنونجملا

 نونجلا حاكنلاو عيبلا ىف نزجي مل عبرا سابع نبا لاق : ةلئسم

 . سباحلا لفعلاو . شحافلا صربلا لاقي ناكو لفعلاو صربلاو ماذجلاو

 صربألا لسن ىف قحلي صربلا نأ ءابطالا ضعب ركذ لاق : لصف

۔ ٣٩٤۔



 . هلثم نوكي دوسال ١ دلوو . هلثم نوكي رمح الا دلو ن امك

 لدع ىدهاشب حص مث ةأرما جوزت اذا لجرلا نع هتلأسو : ةلئسم

 ةحيحص ةنس نيرشع كلذ دعب تسبل مث نونج نم ةرم تعرص تناك امنا

 لخد جوزلا نكي مل اذا اهحاكن هب دري امم اذه نوكيا اهيلا كلذ عجري مل

 ةرم كلذب تفرع دق ناك اذا اهحاكن هب دري اذه نا لوقأ معن لاق . اهب

 . هلح او

 ال ءايمعلاو حاكنلا ىف درتا رخبلا لاق هللا دبع ىبا نعو : ةلئسم

 اولوقيف بويعلا نع مهلأسي نا الا ءايلوالا ىلع عجري الو حاكنلا ىف درت

 تجرخ زجي مل ناو الماك قادصلا هيلعف اهب جوزلا زاج ناو اهيف بيع ال
 ليقو اهكسما ءاش نا اضيأ ءاقترلا لثم ىهو . جوزلا اهرك اذا قادص الب

 ائيش نوكي نا الا هجيوزت لبق اهب ناك هنا هنيبلا هيلعف اهب كلذ ىعدا اذا
 حاكنلا ةدقع دعب كلذ نم ثدحامو . كلذ لبق ناك هنا هيف كشي ال امم

 هب ىه درت امم ءىش هب ناك اذا لجرلا ىلع ةأرملل كلذكو . جوزلل مزال وهف
 هجيوزت اهمزل دقف كلذب تملع نا دعب اهب زاج ناف هحاكن اهيلع تبثي مل

 . اهسفنب كلما ىهو اهقادص هيلعف هتهرك نا دعب اهيار الب اهب زاج ناو

 نا اهلف هيف ىذلا ءادلاب تملع نكت ملو اهئطو نا دعب هتهرك نا كلذكو

 . قادص الب جرخت

 جوزلل تباثلا هلعلاب حاكنلا ىف ةدودرملا ةأرملا ىف هنعو : ةلئسم

 ناكو اهدر هب تبث اهب ىتلا ةلعلا لثم جوزلاب ناكو . اهأطي نا لبق اهدر

۔ ٤٩٤



 كرتب حاكنلا خسف راتخت نا اهل نا ليق دق هنا لاقف . اهئطو دق جوزلا

 ناف . ةلعلا ىنعمب ىطولا لبق اهل رايخلا توبث ىلع سايق وهو اهقادص
 تناك ول نا ىطولاب حاكنلا توبث ىنعمب اهنع لاز دق رايخلا نا لئاق لاق
 امكح ةأرملا ىلع كلذ بجوي ىطولا ملعن ال هل ليق . ةأرملا ىف ةلعلا
 امنا انهاه ءىطولا ناو حاكنلا ةدقعب هل اتباث ناكم ريغب لام الو جوزلل

 رايخلا ةلمج لصأ ىلع ةأرملا تناك ةأرملا نم لعف ال جوزلا لعف ىنعمب عقي
 ىنعمب رايخلا ةأرملل تبث اذاو لاق . جوزلا ىف ىتلا ةلعلاب اهل مدقت ىذلا

 ىطولا دعب جوزلل رايخلا ةزاجا اندنع دعبي مل ىطولا دعب هانركذ دقام
 رايخلا تبثو زاج اذاف هل ليق . ةرخآلا اذه ىف رظنيو قادصلا عفدو

 دعب حاكنلا خسفو . امهيف اهركذ مدقت ىتلا ةلعلاب ىطؤلا دعب نيجوزلل

 اهيلع جوزت اذا ةجوزلا نم رايخلا ىنعمل اهبشم نوكي له امهيلع هتوبث

 . ال لاق . ةنئاب ةقيلطت اهرايخ نا لوقي نم لوق ىف ةما

 ليلق صرب اهب ىتلا ءاصربلا نع هتلأسو باتكلا نمو : ةلئسم
 فنألا هنتنملاو ءارخبلاو ءالفعلاو ءاروعلاو ءاشخنلاو . ةشحافلا ءاصربلاو

 حاكنلا ةدقع دنع هونيبي ملامم كلذ هبشا امو ءاجرعلاو ءاشمقلاو ء ايمعلاو

 نا هل ناف شحافلا صربلاو لفعلاو ماذجلاو نونجلا امأ لاق . كلذ لبقوا
 ىلولا ىلع عجري مث . لماك رهملا اهب لخد نا هيلعو هرغ نم ىلع عجري

 ء اروعلا ىف انغلبي ملو . هل مزالف ليلقلا صربلا امأو . مرغ ام همرغيف
 اونيبي نا مهيلع نا ءاشمغلاو فنألا ةنتنملاو ءارخبلاو ءايمعلاو ءالوحلاو

 مهتبحاص اوبيعي نأ مهيلع سيلو كلذ نع ثحبيو لأسي نا هيلعو كلذ

۔ ٤٩٥



 همزل ةأرماب لخد نمو . كل تيمس ىتلا لاصخلا عبرالا هذه نمالا اهيف ام

 ىطعاو قلط ءاش ناو كسمأ ءاش نا رايخلاب وهف اهب لخدي مل ناو اهرهم
 . رهملا فصن

.٤٩٦۔



 نو رنشتىعلاو سداسلا بانلا

 نتنلا ىقش

 . اهاشغا انا لب لوقي وهو اهشغي مل اهجوز نا معزت ىتلا ةأرملا نع
 اذا اتقو اذه ىف ملعا الو . اورظنيف كلذ ىف اورظني نا اوعاطتسا نا لاق

 . اهاشغا نا عيطتسا ام تقدص لاق ناف تلق . اهاشغا ىنا لوقي ناك

 اهاشغي نا عطتسي مل ناف هب صبرتي ودبي هنكلو اتقو اذهل نا ملعا ال لاق
 . كلذ ىلع تعاش نا هكرتت ملام

 نيترم وأ هرم اهب لخدو . هلهأب ىنبف جوزت لجر نعو : ةلئسم

 سانلل سيل اذه لاقف . لجأ هل برضي وأ هنأش ىف رظنيا مهنع سلج مث

 . الجأ هل اوبرضي الو هرمأ ىف اورظني نا

 جارخا ىلع ربجي مل لجرلا نم جورخلا تبلط اذا ةأرملاو : ةلئسم

 ةرم ولو اهعماج دق ناك اذا عامجلا ىلع ردقي ال هنا تكتشا اذا هتجوز

 . ةدح او

 ىلع ردقي ملو ةأرماب زاج نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلئسم

 ىلع ردقي ملو ةأرماب زاج نمو نسحلا ىبا عماج ىفو . ةنس لجا اهحاكن
 ىلع ردق ناف . ةنس لجأ هنم كلذ بهذا ببسل وأ هيف ةلعل اهحاكن

 اهلو اهقرافيو كلذ تدارأ نا هنم جورخلا اهلف الإو هتأرما ىهف اهحاكن

 ةرم اهعماج دق ناك ناو . هيلا رظن وأ اهجرف نم سم امب لماك اهقادص

۔ .٤٩٧



 علتخي وأ هيأرب وه اهقرافي نا الا هنم جورخ اهل سيلف هنع كلذ بهذ من
 . كلذ ىف هدم الو

- 

 زجعل وأ ةلعل عامجلا ىلع ردقي ال ىذلا لجرلا ىمسيو : ةلئسم

 الو ركذلا ظعني ال ردخلا لثم وهو ةنعلا ةلعلا مساو . نينعلا ببسل وأ

 . ردخل ا وهو ن انعلا نم هقاقتش او نين انعو نونع هعمجو رشني

 ةلعل اهعامج ىلع ردقي ملو اهب زاجو ةأرما جوزت نمو : ةلئسم

 ىهو كلذ هلف اهحاكن ىلع ردق ناف هنس لجا هنع كلذ بهذا ببس وأ هيف

 هذهل هنم جورخلا اهلف اهحاكن ىلع ردقي ملو ةنسلا تضقنا ناو هتجوز

 ءاج زجعلا نال هيلا رظن وأ اهجرف نم سم امب لماك اهقح اهلو . ةلعلا
 هنا مهريغ وأ ءافلخلا وأ ىنم كشلا ةباحصلا ضعب نع ىور دقو هنم

 . سم امي اهل قادصلا بجوأف هنم ءاج زجعلا امنا لاقو . كلذب مكح

 اهقرافيو كلذ تبلط اذا اهقارفب مكحي نا كلذ ىلع انباحصا قفتاو

 هنعلاب خسفني حاكنلاو رظن وأ سم نم اهنم لان امب اهقادص ذخأتو
 باهذ ىف هفآلا نال ةدملا دعب كلذ ةأرملا تبلط اذا حاكنلا نع زجعلاو

 هناف عامج هيف هنم نكي نلو هيف كلذ حص اذا نينعلاو . هنعلاك حاكنلا

 كلذب ملعا هللاف ةنس اهنا اولاقو . اهيف ددم ىتلا ةدملا دعب امهنيب قرفي

 . قيفوتلا هيو

 هدر اهلف كلذ نم ءىش هب ناك اذا لجرلا لثم اهل هأرملاو : ةلئسم
 . قادص الب جرختو أربتت تءاش نا زاوجلا دعيو زاوجلا لبق هتهرك نا

۔ ٤٩٨



 الخ نا دعب هتجوز هتهركو ماذجلا لجرلا باصا اذاو : ةلئسم

 اب ماق اذا امهقارفب هيلع مكحي الف ارهشا وأ (ةخسن : خ) نونس اهعم

 مل اهيلع زاوجلا ىلع ردقو قح ريغب هتهركو هتضغبا ناو . اهل همزلي

 فاخي نا الا هنم هبلطت اميف ةمثآ ىهو ءاشي نا الا اهقارفب هيلع مكحي

 اميف امهيلع حانج الف هللا دودح اميقي الو ةءاسالا ىف هللا ىصعي نا

 . هب تدتقا

 لوقلاف كلذ وه ركناو نينع ىجوز نا ةأرملا تلاق اذاو : ةلئسم

 تجرخ الإو . اهعامج ىلع ردق ناف ةنس لجا اهقدص ناو هنيمي عم هلوق

 هنم جرختو بوثلا تحت نم هسم وا اهجرف هرظنب اهقادص تذخاو هنم

 قادصلا موق لاق . اهقادص ىف فلتخمو . انموق لوق رثكا وهو قالطب

 امهنا ةنسلا ىف امهدحا تام ناف . قادصلا فصن نورخآ لاقو . لماك

 كلذف كلذ ىلع هعم ميقت نا ةأرملا تبحا ناو . امهنيب قرفي ملام ناثراوتي

 اضيا ةرمغو ةقيض يهو لاجرلا ديرت ال ىتلا ءاسنلا نم ةنينعلاو . اهل

 . رمغلا لاجرلا نمو

 دعب ردقي مل مث نيترم وأ ةرم اهب لخدف ةأرما جوزت نمو : ةلتسم

 ال نا هعسيو امهنيب قرفي الو هتأرما اهناف كلذب رقأ وأ اهعماجي نا كلذ
 اهب لخدي نا امأف كلذب رقأو اهتعماجم ىلع ردقي نوكي نا الا اهجرخي
 . اهجرخي نا امأو

 اهل رايخ الف ةتأرما عىطو نع ريبكلا خيشلا زجع اذاو : ةلئسم

 . ربصتلف تيلتبا ةأرما اميا لاق هنا ىلع نع ىوري

.٤٩٩۔



 اذا . اهيف لجرلل امك رايخلا ةأرملل له انل لئاق لاق ناف : ةلئسم

 ناف . كلذك انلق . اهب كلذ ناك اذا ةأرملا هب درتام ءاودالا نم لجرلاب ناك

 قفتم لصا ىلع الا نوكي ال سايقلاف . متلق سايقبا كلذ متلق مل لاق

 ىلع اسايق كلذ انلق . هل ليق . هيلع قفتم ريغ ءاصربلا حاكن درو هيلع

 اهانددرو ءعاصربلا در ىلع ليلدلا ماق املف نينعلا وهو هيلع قفتم لصا

 نينعلا ىف قفاو نم مزلي اذهف نينعلا ىلا صربألا انددرو . ءاقترلا ىلا
 هللا همحر ىلع نب ىسوم نظاو لاق . قيفوتلا هللابو انفلاخ نمم ء اقترلاو

 سانلا هفاعت امم امهريغو ةموذجملاو ءاصربلاب ةشخنلا قاحلا ىلا بهذ

 وندلا دارأ نم اهحيرب اضيأ عنمت اهنال سايقلا قيرطو عامجلا نم عنميو

 نم مزليو . سايقلا قيرط نم هل زوجي اذهو هيلا بهذ امب ملعا هللاو اهيلا

 لئاسلا مزلت ةجحلا نال هفلاخ نم مزلي الو اهريغو ةموذجملا در ىف هقفاو

 هيلع بجيف ةجحلا بيجملا مزلي امك قافتالا ثيح نم عاطقنالا همزليو
 لوقي هل ليق حاكنلا ىف اقح ةأرملل نا تلق مل لئاق لاق ناف . نوكسلا

 دحاو لكل لعج املف (فورعملاب نهيلع ىذلا لثم نهلو) ىلاعت هللا

 . ملعا هللاو ةرشاعملا يف اقح امهنم

 ىهف تطلتخاو تقترا مث اهب لخدو ة رما جوزت نمو : ةلئسم

 . ناثراوتيو اهكسما ءاش ناو اهقادص اهاطعاو اهقلط ءاش نا هتأرما

 هلف ءاقترلا امأو ربدلاب جرفلا ةطلتخملا يطو هل سيل ءاهقفلا ضعب لاقو

. كلذب ىضر اذا ةتارما ىهو اهدسج رئاس ىف هتوهش ىضقي نا



 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ت ولمم هنا حص من جوزت اذا لج رلا ينه

 نابتسا هنا مث اهب زاجو هل ةيراجو لجر ىلا جوزت لجر نع هتلأسو

 . معن لاق . جيوزتلا ضقتني له دبع هنا كلذ دعب

 كولمم هنا رهظ مث رح هن ا لاقو . ةكولممب جوزت لجر نعو : ةلئسم

 نم لاق قادصلاف تلق . هديس متي نا الا معن لاق . جيوزتلا ضقتني له

 نع ليقو . اهل قادص ال لاق نم لاقو . دبعلا هبقر ىف اهقادص لاق
 متا نا لاق. تكسو رح هنا لقي مل ناف تلق . اهلثم قادص اهل نا ىسوم

 . مهرغي مل هنال اهل قادص الو ضقتن 7 مل ناو مت جيوزتل ا هالوم

 نا مت ةرح ةأرم | هوحكنأف رح هن ا مهبذكف اموق يتأ دبع : ةلئسم

 ىضمي نا الا عىش اهل سيلو مهدبع مهلف . مهمالغ اوذخا دبعلا ىلاوم
 مهدبع مهلف هيلاوم هرك ناف اهاطعا ام اهل ناف ةأرملا بحتو هحاكن هيلاوم

 . ةمارغ اهيلع سيلف بهذ ام الا اهاطعا ام

 معزو اهجوزتف ةرح رغ ادبع ن أ ول رقصلا نب نازع لاقو : ةلئسم

 قتع ناف قتعي نا الا هيلع اهل قادص الو هديسل وهف هيلع علط ارح هنا

 . انغلب كلذك هديس ىلع ء ىش الو ..همزلي اهقادص ناف

 حاكنلا لاق . ةرح جوزتف هما جوزتي نا هدبعل ن ذا لجر : ةلئسم

. لطاب



 هيلاوم لاقف . هوجوزف رح ىنا لاقف موقل هسفن سلد دبع : ةلئسم
 هيلاوم ملع ناف اهب لخدي مل وأ اهب لخد ةتأرما نيبو هنيب اوقرفي نا
 هوزاجأ اذا هحاكن زاج دقف . مهنذا ريغب جوزت ناك دقو هل اوزاجأو هوكرتف

 ىلع علطي ملو قتع اذا هيلع سيلف هحاكنب ملعي نا لبق دبعلا قتع ناف
 . سأب هتأرما ىلع هتماقاب هحاكن

 هنا اوملع مث ةأرما هوجوزف رح ىنا موقل دبعلا لاق اذاو : ةلئسم

 . تقراف تءاش ناو تماقا تء اش ناف رايخلاب ىهف دبع

 وهف هنبا تام ناف شاع ام هنبال همالغ لاق لجر نعو : ةلئسم

 دبع وه زئاج لاق . ةرح ةأرما جوزتف رح هنا نظ هنبا تام املف . رح
 . هتقراف تءاش ناو هعم تماقا تءاش نا رايخلاب هتأرماو نبالا ةثرول

 . ةيناث تررك

 ام دعب نم تملع مث ملعت ملو ةرحب جوزت دبع ىف ليقو : ةلئسم

 يهف هعم تماقأ تءاش نا رايخلاب ىهف هديس نذاب ناك ناف . اهب لخد

 قرف هديس نذا ريغب ناك ناو . هتبقر ىف قادصلا اهلف تءاش ناو هتجوز

 ال هللا دبع وبا لاقو . قادصلا نم ناسمحلا اهل لاق نم لاقو . امهنيب

 هديس همتي ملو هديس رمأ ريغب جيوزتلا ناك نا ديعس وبا لاقو . اهل قادص
 لاقف قادصلا اماو . امهنيب قرفي قرفي امهنا ليق دقف كلذب ىه ملعت ملو
 ام اموي قتعا نا هيلع هنا لاق نم لاقو . ةيانجلا ةلزنم هتبقر ىف لاق نم

 لاق نم لاقو . هريغ ىف الو هتبقر ىف ءىش كلذ نم هديس ىلع زوجي الو

 . اهسفن نم هتنكما اهنال هيلع اهل قادص ال
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 نورشعلاو نماثلا بانلا

 هنا وأ هنم تدلو نا ط رش ىلع جيوزتلا ىف

 كلذ هبشقشاامو طورشلاو كلذ ريغ و حعماح الك

 اذكو اذك اهرهمف هنم تدلو نا اهيلع طرشو ة أرما جوزت لجر نعو

 الا اهل طرش امم رثكالا اهقادص الو اهل زوجي ال طرش اذهف كلذ نم لقا

 ىتح هنم تدلو نا اهئاسن تاقدص طسوأ نم رثكاب اهل نمض نوكي نا

 حاكنلا ةدقع نع اهيلع طرش نا تلقو . (هيلع اهقادصف ةخسن) اهقلط

 اهتقفن همزلتو اهيلع تبثيال طرش كلذف اهتوسكو اهتقفن اهيلع نا

 . اهتوسكو

 ىلع ردقيال هنا اهيلع طرشو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 نا اهلف اهقادص نم ائيش اهضقنا ناك ناف . اهعماج اهجوزت املف عامجلا
 . عماجي نا ردقيال هنا لاق امل هنم هنع تطح تناك اذا الماك هنم هذخأت

 دارا مث هيف حاكن ال هنا ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . اهل امامت هيلعف كلذل اهقادص نم اهضقنا ناك ناو . كلذ هلف حاكنلا

 نا ىلع اهجيوزت ديري ةأرما عطاق الجر نا ول ليقو : ةلئسم

 ملام ملاس وهو هل زئاج كلذ ىلع اهجوزتف ةقفن الو ةوسك هيلع اهل سيل

 كلذ هيلع ناك ةقفنلاو ةوسكلا هيلا تبلط ناو ةقفنلاو ةوسكلا هيلا بلطت

 :الو ةرشاعم اهل هيلع سيل نا ىلع ةأرما جوزت نا كلذكو ليقو . اهل .
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 لدعلا هيلا بلطت ملام هل زئاج كلذف . ةمسقلا ىف هتجوز نييو هنيب لدعي
 . رح لدعلا هيلا تبلط اذاف اهل كلذ همزل

 لقا وأ ةلخن ةئام اهئاسن قادصو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم
 ىلزنم ىف ىل نوكت نأ اهديرا امنا ءاسنلا ىلع ردقا ال ىنا لاقف رثكا وأ

 فصنلا قادصلا نم هل اومضهف حاكن بحاصب سيلو ىتشيعم ىل لوازتو
 اهل ضرفام الا هيلع سيلو لالح هل كلذف اهجوزت اهب ىنب املف ثلثلا وأ
 لاق هريغ نمو . اهئطو اذا مات هيلع اهقادص نا ءاهقفلا ضعب لاق دقو
 هل هللا حتفب ىنعي ائيش هللا حتفي وأ ىل هللا ءاش نا الا اذه ليق دق معن
 نا الا لاق اذا هنا نسحلا نب دمحم نع ديعس وبا لاق كلذكو . حاكنلا
 دنع اهل ضرف ام الا همزلي مل طرش اذاف اذه وحن وأ عماجأ ىل هللا حتفي
 . حاكنلا دقع

 هيلع طرش وأ اقادص هيلع ضرفو الجر جوز لجر نعو : ةلئسم

 اذهو اتباث حاكنلا ىرا لاق . حاكن الف الاو اذك تقو ىلا رهملاب ءاج نا

 . قلاط ىهف الاو لوقي نا الا لطبي طرش

 ىف اهكرتي نا اهلها ىلع طرشو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم
 اهلقن نا زئاج لاق . نافلا اهقادصف اهلقن ناف مهرد فلا اهقادصو اهراد

 . نافلا اهقادصف

 ناو اهلقن نا مهرد فلا اهقادصو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . ضقتنم اذه لاق . مهرد فلاف اهلقني مل
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 ةأرما جوزت لجر نع دايز ابأ تلأس ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 افلا هيلع اهرهمف اهريغ ةأرما هل تناك نا ىهو اهؤايلوأ اهيلع طرشو

 مهطرش مهل لاق . مهرد فلا اهرهمف اهريغ ةأرما هل نكي مل ناو . مهرد

 تلق . هيلع اوطرتشاو هوجوز كلذ ىلع ناك نا ةتباث حاكنل ا ةدقعو

 . هديرا ال تلاقف اهب لخد نكي مل ةأرما هل متدجوف هنع متلأس نا تيأرا

 كلذ اهل سيل لاق . طورشلا نم هنيبو ىنيب ناك امع هعجار اناو

 ىف اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو . هيلع اهطرش اهلو تباث جيوزتلاو

 لاق نم لاقو . تالوهجملا هيف زوجتو ةلوهجم حاكنلا طورش نأل حاكنلا

 ملعت مل ناو . ةعجرلا اهيلعف لوخدلا لبق كلذب تملع ناف ضقتنم هنا

 اذا . لثملا رهم امهلقا لاق نم لاقو . نيقادصلا رثكا اهلف اهب لخدي ىتح

 اضيا فلتخاو ليقو . طرش ريغ ىلع وأ تباث رهم ىلع جوزت نكت مل

 ةيراج تدلو ناو مهرد فلأف امالغ تدلو نا اهنا ىلع اهب هجيوزت ىف
 تتام ناو . تباث جيوزتلاو تباث طرشلا نا لاق نم لاقف . مهرد ةئامف

 ضقتنم اذه لاق نم لاقو . اهب لخد اذا اهلثم قادص اهلف دلت نا لبق

 رثكلا اهل لاق نم لاقو . اهلثم قادص زواجت ملام لقلا اهلف اهب لخد ناف

 ىلا عجر . لثملا قادص اهل لاق نم لاقو اهلثم قادص نم رثكا نكي ملام

 . عرشلا نايب باتك

 نا اهيلع طرشو ةأرما جوزت لجر ىف هللادبعوبا لاق : ةلئسم

 اهتوم دعب نم اهتثرول قادصلا همزلي هنا هيلع اهل قادص الف هلبق تتام
اهل قادص الف اهلبق وه تام نا اهيلع طرش اذاو طرشلا اذه تبثي الو



 قادصلا ىف اهل ليبس الو اهقتادص نم أربيو تام اذا اهمزلي كلذ ناف

 اهل ءىش الف اهلبف تام نا لاق اذا كلذكو تلق . هلام ىف هتثرو ىلع

 . معن لاق لام نمآ هل تدجو ام الا هيلع

 تييح نا حاكنلا ةدقع دنع طرشو ةأرما كلم لجر نعو : ةلئسم

 اهيلع كل ليبس الف جت مل ناو كتأرما ىهف تقولا نم اذكو اذك تقو ىلا

 . هعتملا لثم اذهو مهطرش مهلف حاكنلا ةدقع دنع طرشلا اذه ناك نا لاق

 اذك ىلا ىلا جا مل نا مهل طرشو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . مهطّرش مهل لاق . ةأرماب ىل تسيلف اذكو

 هنا ىلع ةأرما جوزت نمو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم

 اذهف مهرد فلاف اهيلع جوزتي مل ناو مهرد افلا اهقادصف . اهيلع جوزت

 . ملعا هللاو هيلع تبثي طرش

 كقرافا نا كلف ىنتذخأ نا كنا هسفت ىلع اهل طرش نمو : ةلئسم

 . كلذ ىلع هتجوزتف كسفن كل ىرباو . كقادص كيطعاو تئش ىتم

 نا جوزلا ىلع ةأرملا تطرش نا كلذكو . لطاب طرشلاو مات تباث جيوزتلاف

 هلزنم نم جورخو هريغو عامج عيمج ىف هي أر مدقت اهسفن ىف اهي أر

 لك . تكرت تدارأ امو تلعف تدارأ ام جوزلل ةأرملا ىلع بحيام عيمجو

 لاجرلل ام لجرلا كلذكو . نهلام اهلو ءاسنلا ىلع ام اهيلعو لطاب كلذ

. مهيلع ام هيلعو



 نورشعلاو عساتلا بابلا

 اهجوزت ىتح ةا رمال ىقر نميف

 فرص ةأرمال ىقرتسا لجر ىف لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو
 هيلع اهقادص ليقف . اهلثمل نوكي امم لقأ قادصب تيضرو هيلا اههجو
 اهعم ماقملاب هرمآ ال لاق نم لاقف هب تيضر ىتح ىقرتسا ناو . لماك
 نم لقا ىلا تباج اذا ىتح لاز دق هئاقرب اهلقع نا ملع نا ىارو . اهدنع

 الو قادصلا نم هيلا تعجر ام هل زوجي الف هب تيضر ىتح وأ اهقادص

 مل ناو . جيوزتلا اذهب (اهدنع ماقملا هل زيجا الو ةخسن ىفو) اهدنع ماقملا

 كلذ تلعف امك لقعلا ةحيحص تناكو (كلذ دعب هخسن) كلذب ملعي

 ةارملا هذه تناك نا ىراوحلا وبا لاق هريغ نمو . ءعىشب كلذ هلعف سيلف

 اهيلع زئاجف تباث اهلقعو مايصلاو ةالصلاو . نبغلا نم حبرلا فرعت
 سيلو لطاب انعم (ةبلقلا : خ) ةبلقلاو اقرلا اذهو . اهسفن ىلع تضرفام

3 
. عىشب



 نونالنلا بابلا

 ةسماخ جم و زتلا ىض

 وأ ادمعت ةسماخلا جوزت مث ةوسن عبرا هتحت ناك لجر ىف ليقو

 نمرح ةلاهجب وأ ادمع اهل هجيوزت ناكو ةسماخلاب لخد اذا لاف . ةلاهجب
 مث ةلاهجب وأ ادمعت ةسماخلا كلم اذاو . نهتاقدص نهاطعاو نهلك هيلع

 . تالوألا هجاوزا ىف هيلع سأب الف اهب لخدي نا لبق اهقراف

 هب ةنسلاو عبر أ نم رثكا جيوزت رضح ىلع ةمالا تعمج أ : ةلئسم

 ةوسن عبرا نم رثكا هتحتو ملسأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ةدراو

 . اعبرا نهنم رتخيلف

 (هدنعو : ح ) هتحتو ةسماخب لجرل جيوزت زوجي الو : ةلئسم

 قلط ىتلا ةدع ىضقنت ىتح جوزتي نا ةعبارلا قلط اذا هل زوجي الو . عبرا

 هنم اهتدع ىضقنت ىتح اهتخ جيوزت زجي مل هتجوز قلط (نمو : خ) ناو

 . اهتخا جوزتي مث

 نمرح ةسماخ جوزت مث تاجوز عبرأ لجرلا دنع ناك اذاو : ةلئسم

 ىتح كسما مث نهادحا قلط ةسماخ جوزتي ن دارا اذاف اعيمج هيلع

 . ذئنيح جوزتي مت قلط ىتلا ةدع ىضقنت

 ةسماخ جوزتي نا هئاسن نم ةعبارلا قلط اذا لجرلل سيلو : ةلئسم

 دعب نهلك عبرالا قلط ول كلذكو . ةقلطملا قلط ىتلا ةدع ىضقنت ىتح
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 . نهنم ةدحاو ةدع وأ ددعلا ىضقنت ىتح جوزتي نا هل نكي مل نهب لوخلا

 قلط مث ةوسن عبرا هل ناك لجر نعو ىراوحلا ىبا نع : ةلئسم

 ىتلا هيلع مرحت له ةدعلا ىف دعب ىهو ةسماخب جوزت مث نهنم ةدحاو

 وأ زئاج هنا نظو كلذ طلغ ناك نا نهلك هؤاسن هيلع مرحت وأ اهب جوزت
 هيلع تمرح دقو ةسماخلا جرخت هناف تفصو ام ىلعف . كلذ ىلع دمتعا

 . اهب زاج دق ناك اذا هتلاهجب رذعي الو ادبا

 امأو ركب ىبا نب دمحم نب دمحأ ركب ىبا نع بسحا : ةلئسم

 امو هلاح ام تلق (تاجوز : ةخسن) ةوسن عبرا هدنعو ةأرما جوزتي ىذلا

 اهمرح نيملسملا ضعبف ةسماخلاب زجي ملام هنا ىدنع ىذلاف . هيلع بجي
 نهلك نهمرحي نيملسملا ضعب نا ىدنعف اهب زاج ىذلا امأو . اهدحو
 . ملعأ هللاو ةسماخلا داسف الا ىر يال ضعبو

 نيكرشملاب نهادحا تقحلو ةوسن عبرأ هتحت لجر نعو : ةلئسم
 تناكو مالسالا نع تعجر تناك ناو . اهتدع رظتنيالو ءاش نا جوزتيلف

 . اهتدع ىضقنت ىتح جوزتي الف ودعلاب قحلت ملو . رهملاب

 لوقلا فيك ةسماخ جوزت ةوسن عبرا هل لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 عبرالا كسمأو ةسماخلا نييو هنيب قرف ةسماخلا اطي مل نا لاق . كلذ ىف

 . اعيمج هيلع تدسف اهئطو ناو ء اش نا

 جوزتو ةدح او ةدقع ىف ةوسن تالتب جوزت لجز نعو : ةلئسم /

 نكي ملو تام مث كلم ىتلا هئاسن ىدحا قلط مت ىرخا ةدقع ىف نيتأرما
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 هجيوزت نم نيتدقعلا ىا الو تقلط ىتلا ملعي ملو نهنم ةدحاوب لخد

 ةدع اعيمج سمخلا ىلع نا كربخأف . ىرخالا لبق تناك نيتنثلا وأ ثالثلا

 اعيمج سمجلا نيب انمث وأ ناك اعبر هنم ثاريملا نهلو اهجوز اهنع ىفوتملا
 هل دقع نم حاكن دسفو ةرخالا ةدقعلا تلطبف سمخ نهناف نهتاقدص امأو

 نم ةريخألا ةدقعلا نم ةدحاو راتخي نا هل سيل هنال نيتنثلاو ثالثلا نم

 انيطعأف . ةدسافلا ىه نوكتف ةرخؤملا نيتدقعلا يأ ملعي ملو . ةدقعلا دعب

 . ةثالث ىلع نهنيب قادص عبرو اقادص ةدقع ىف ىتلا ةوسنلا ثالثلا

 كل رسقاو امهنيب اميف قادص عابرا ةثالث ةدقع ىف نيتللا نيتنثلا انيطعأو

 ةدحاو لك قادص ناك ول نا انلعجف ةوسنلا ثالثلا امأف . هللا ءاش نا كلذ

 ىف نوكي نا نهلاوحا نسحأ ىلع ارانيد رشع انثا نهل ناكا ريناند ةعبرا
 اهل ىقبف نهنم ةدحاو ىلع قالطلا عقو دقو ةحيحصلا ىلوألا ةدقعلا

 ىلا تعجر مث ريناند ةرشع نهيديا ىف ىقبف نارانيد اهنع طقسو نارانيد

 نم نهل نوكي الف ةريخالا ةدقعلا تابحاص نه نكي نا نهلاح اوسا

 ىهو ريناندلا ةرشعلا فصت نهانيطعأ كلذ سبتلا املف . عىش قادصلا

 ثلث نهنم ةدحاو لكل قادص عبرو قادص وهو . نهنيب ريناند ةسمخ

 اضيأ نيتنثلا ريسفتلا اذه ىلعو . تفلتخا وأ نهتاقدص تقفتا قادص

 طقسف امهدحأ ىلع قالطلا عقوو لاوحالا نسحا ىلع ريناند ةينامث امهل

 نا لاوحالا أوسا ىلعو ريناند ةتس ىقبو قادص فصن وهو نارانيد اهنع

 ةثالث ىلا امهانددرف ءىش امهل نوكي الو الطاب اعيمج امهحاكن نوكي
قادص عبر ةدحاو لكل امهنيب كلذف قادص عبرو قادص فصن وهو ريناند



 . هللا ءاش نا اذه ىلع وهف فلتخا وأ قادصلا ىوتسا قادص عبرو فصنو

 ثالثلاو . ةدقع ىف نيتللا نيتنثلا فرعي مل اذا اذهو ديعس وبا لاق

 ةدحاو ةدقع ىف ىتاوللا فرع اذا اماو . نهرما يمعو ةدقع ىف ىتاوللا

 ثاريملا ىف اماو . لاق امكف قادصلا ىف اماف . ةدحاو ةدقع ىف نيتللاو
 امهنيب نمثلا فصن وأ عبرلا فصن ةدقع ىف نيتفورعملا نيتنثلل نوكي هناف

 نهنيب نمثلا فصن وأ عبرلا فصن ةدقع ىف ىتاوللا ثالثللو نافصتن

 امكف ةدعلا ىف اماو . كلذ نهل ناك ضعب نهضعب نيمي ندرا ناو اثالثا

 هاتجوز امه نيتاه نوكت نا كشال هنا اندجو انا كلذو ةهبشلا موزلل لاق

 ثالثلا نوكي نا امأو . لطاب نهحاكن لكف هل تاجوزب سيل ثالثلاو

 . ةلاحم ال امهحاكن لطاب ناتنثلاو هتاجوز نه

۔ ١١٥۔.



 نوثالثلاو ىداحلا بانلا

 راخشلا حاكن ىضف

 نا قادص الب ةأرملاب ةأرملا حكنت نا كلذو راغشلا حاكن نع ىهنو

 ىهن ةيلهاجلا لمع كلذ لاقف ىتخاب كتخا ىنحكنا لجرلل لجرلا لوقي
 . قادصب الا مالسالا ىف هنع

 هتنبا رخآلا هجوزي نا اهرهم لعجو هتنبا الجر جوز لجر : ةلئسم

 قادصك الماك امهقادص بجو دق لاق . امهنم دحاو لك ءىطوف

 . امهتاهما

 هجوزي نا ىلع لجر نم هتخا لجرلا جوزي نا وه راغشلاو : ةلئسم

 . كلذ وحتو هترغاشف نالف ىنرغاش لاقي . امهل هنالعجي . رهم الب هتخا

 الو . بنج الو بلج الو راغش ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو هنمو
 كتخاب ىنجوز لجرلل لجرلا لوقي نا راغشلا رثؤملا وبا لاق . داعس

 نوضرفي الو اهحاكن هتخا قادص امهنم دحاو لك لعجيو ىتخاب كجوزاو

 هذه قادصب هذه قادص نوكي دمحم وبا لاق . كلذ ىوس اقادص امهل

 ليخلا قابس وهو ناهرلا وه بنجلاو . فنألا مرخ وه بلجلاو زوجي ال اذهف
 . مارح هلك اذهو . هنولعجي ءىش رامقلا هل ناك هسرف هسرف قبس نمف

 سان مهعم ىكب ةبيصم تيبلا لهأ تنع اذا اكبلا ضراقت وه داعسلاو

۔ ٥١٢



 اذهف لاق . مهعم اوكبف ءالؤه مهوضق ةبيصم كئلوأ تنع اذاف نورخآ

 . ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىهن دق

 ىلص هنع ىهن ىذلا راغشلا حاكنو ءايضلا باتك نمو : ةلئسم

 نم اهيلو وه ةأرما جوزت ةيلهاجلا ىف ناك لجرلا نا وهف ملسو هيلع هللا
 قادص ريغب اهيلو وه ةأرما رخآلا هجوزي نا ىلع قادص ريغ ىلع لجر
 نا ىلع كتخا ىنرغشا امهدحا لوقي ىرخألا قادص هذه قادص نولعجي

 ىورو قادص ريغ ىلع ةأرماب ةأرما ةلدابم وهو ىتنبا وأ ىتخا كرغشا
 ىف راغش ال لوقي ناك ملسو هيلع هللا يلص ىبنلا نا كلام نب سنأ

 ىنكف لوبيو هلجر عفري نا وهو بلكلا رغش نم رغشلا لصأو . مالسالا
 نم راغشلا ىمس ىبيتقلا لاقو . هل املع هلعجو مسإلا اذه نع كلذب
 . عامجلاو ةعضابملا دنع ةأرملا لجرلا راغشا

 حاكنلا لاق راغشلا حاكن نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلئسم
 هنم لاجرلل سيلو ءاسنلا ىلع راغشلا دريو زوجي الف راغشا اماو . زئاج

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ءىش

۔ .٣ ٥١



 نونالثلاو ىناثلا بابلا

 ال مكاحلا نا لوقاف . ال ما مكاحلا اهيلع سانلا ربجي له ةعتملا نعو

 كلذف ربج ريغب لعف ناف كلذ ىف هللا لزنا امم ربجي نكلو اهيلع ربجي

 . ربجي الف لعفي مل ناو هل زئاج

 ملو اهب لخدي نا لبق ةتأرما قلط لجر ىف نايفس وبا لاق : ةلئسم
 لخدي ملو ةرمع ةتأرما قلط ءاثعشلا ابا نا معزف . رهم اهل هيلع ضرفي
 هريغ عتم دق لاقو امهرد نيسمخب . اهعتمف ارهم اهل ضرفي ملو اهب

 ردق ىلع وه امنا . تقؤم ءىش هيف سيلو جاجحلا نمز ىف امهرد نيسمخب

 سيلف دجي مل اذاف ريقفلا اما لاق . عاتملا لقأ نوكي مك لئسو . ةعسلا

 ىف فورعملاب مهماعطو سانلا طاسوأ نم ائيش دجي ناك اذاو . ءىش هيلع

 . فحلمو ارازإو آرامخو اعرد اهاسك اهؤرق ىضقنا اذاف اهئورق مايا

 هللا لوسر تتاف اهتدع تضقناو ةتأرما قلط راصنالا نم الجر نا اومعزو

 هدجا ام لاقف ريعش نم عاصب اهعتمي نا اهجوز رمأف ملسو هيلع هللا ىلص
 . عاص فصتف لاقف

 ملو اهب لخدي نا لبق اهقلط من ةأرما كلم لجر نعو : ةلئسم

 اهل رهم الو اهتعجر ىلع دهشي الو اهيلع ةدع ال لاقف . ارهم اهل ضرفي
 ىسعو . امهرد نيسمخب رباج عتم دق مامض لاقو . فورعملاب اعاتم الا

 نوكي نا بحاو فورعم ءىش كلذ ىف سيلو . نيبوثب هريغ عتم ليق

۔ ٥ ا٤.



 : ىلاعت هللا لاق ةأرملا ردقو لجرلا ةعس ردق ىلع كلذ ىف رظنلا

 . (هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع نهوعتمو)

 ناف اقادص مسي ملو ةأرما جوزت نم نا ةمالا تعمجا : ةلئسم

 ريغب تباث حاكنلا نا ىلع ليلدلا . اهلثم قادص لثم اهلو تباث حاكنلا

 نهوسمت ملام ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانج ال) : ىلاعت هلوق رهم ركذ

 . (أليمج احارس نهوحرسو نهوعتمف اهنوذتعت ةدع نم نهيلع مكل امف

 اهل مسي ملو ةفينح ىنب نم ةأرما جوزت راصنالا نم لجر ىف تلزن لاق
 ملسم هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف . اهسمي نا لبق اهقلط مث ارهم
 الهف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ةقفن دجا مل ىنا معن لاق اهتقلطا

 لثمب اهعتم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف ال لاقف ائيش اهتعتم
 ةنسلا ىيحا نا تببحا نكلو ائيش ىوست ال اهنا اما كيلع ىتلا كتلمش

 ةأرما جوزتف كلذ دعب نيبوث اسك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا مث

 . امهدحا اهرهمأ

۔ .. ٥١٥



 نونالثلاو ثلاثلا بابلا

 ةعنصملا جيوزت ىف

 حانج الو) هباتك ىف ىلاعتو كرابت هللا لاقو . رفعج نبا عماج نم
 مهل لحا مالسإلا لوأ ىف ليقو (ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع
 اذكب ةأرملا لجرلا جوزتي ناكو . ةعتملا حاكن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 اهل ضرف ىذلا اهرجا اهاطعا لجالا مت اذاف ةفورعم مايا طرش ىلع اذكو

 م ايألا ىف ىنيديزتو ةرجالا يف كديز اهل لاق مايالا نم هديزت نا بحا ناف

 هيلا اهجوزت ىذلا لجالا مت اذا اوناكو . كلذ تلعف ةارملا تعاش ناف

 لاقو . ةعتملا تخسن ثتاريملاو ةدعلاو قالطلا ةيا نا لاق نم لاقو . اهكرت

 وبا لاقو . اهب لمع نمل زئاجو لالح اهناو ةخوسنم تسيل ةعتملا لاق نم

 ىل لاقو . زئاج ةعتملا جيوزت نا بوبحم نب دمحم نع ناهبن ىراوحلا

 ةعتم جيوزت دجأ ول لاق هنا ةرفص ىبا نع ديعس نب ناميلس نع ناهبن

 ىذلا لجالا نم نايمسيو نيدهاشو ىلوب انعم ةعتملا جيوزتو . تجوزتل

 ىف ةعتملاب نيجوزلا دحأ تام ناو هللا همحر ديعس وبأ لاق . هيلع قفتا

 . اهقلط اذاو . قالطلا عقو اهقلط ناو . اضعب امهضعب اثرو ةيجوزلا مايا

 اهيلعف ةيجوزلا مايا ىف تام اذا اماف ةقلطملا ةدع اهيلعف تقولا ىضقناو

 ماكحا ةيجوزلا مايا ىف ةعتملا جيوزت ماكحاو . اهجو اهنع ىفوتملا ةدع

 . نيجوزلا نيب ةيجوزلا

 مارح ةعتملا حاكن نيملسملا ضعب لاق ءايضلا باتك نمو : ةلئسم

.٥١٦۔



 تسيلف ماكحالا هذه نم جرخ اذاف ةدعلاو قالطلاو ثاريملا ةيآب خسن هناو

 ءدب ىف ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا تاياورلا ضعب ىفو . ةجوزب

 جيوزت ميرحت لبق مهل نيكرشملا ءاسن ضرعتف ةرمع رمتعا دق مالسالا
 نا مكنم دارا نم هباحصال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىورف تاكرنشلملا

 اهمرح مايا ةثالث دعب ةكم نم جرخ املف لعفيلف ءاسنلا هذه نم عتمتسي

 لحا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةياور اندجوو . ىهنلا دشا اهنع ىهنو

 كسفن ىنيعتما لوقي نا وه ةعتملا حاكنو . انيلع اهمرَح مث اثالث ةعتملا

 ناكو ةعتم تناك لجأ ىلا اهيلا دقع اذاف . لجرلا اهب جوزتيو اذكو اذكب

 ناو اهرهم اهل ناك هيلع كلذ رظحي لهجلا عم اهب لخد ناف ادساف دقعلا

 لجرلا ةباثمب ةأرملاو اهل رهم الو ايناز ناك كلذ رظحي ملعلا عم اهب لخد
 رثؤملا ىبا نع اذهو هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو . كلذ ىف

 ىنغلب ىتح هعتملا ىف سانلا عزانت دقف دعب اما ةعتملا ىف رثؤملا ىبا باوج

 نب دمحم ناك امو ناك امو اهلحا بوبحم نبا دمحم نا ىعدي مهضعب نا

 نا نم رثالل اطوأ ناك دقلو ليوأتلا لدعب الو ليزنتلاب الهاج بوبحم
 نم اطاوت ام عم امهنع هللا ىضر ةشئاعو باطخلا نب رمع همرحام لحي

 ثيداحالو لاق هنع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ثيداحالا

 ءدب نا انغلب اميف ناكو اخوسنمو خسان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقف ةبزعلا هباحصا هيلا اكش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةعتملا

 اهالو الإ مايا ةثالث ةارما نم لجر نكمتسي الف ءاسنلا هذه نم اوعتمتسا

 ام مكل لحاو) : لاقف ءاسنلا نم مرحام كلذ دعب هللا لزناو لاق . ربدلا

۔ ١٥ا٧.



 هب متعتمتسا امف نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاوماب اوغتبت نا كلذ ءارو
 نم نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو ةضيرف نهروجا نهوتأف نهنم
 انل ركذ اميف ةعتملا تناكو لاق . (اميكح اميلع ناك هللا نا ةضيرفلا دعب

 اذكب مايالا نم اذكو اذك كنم عتمتسا اهل لوقيف ةأرملا ىلا ىتأي لجرلا نا

 نكي ملو قالطلاب تناب كلذ ىلع هقفاوتف . معن هل لوقتف رجالا نم اذكو

 كلذ هللا خسنف لاق . ةدع الو لاق نم لاق هنا بسحأو ثاريم امهنيب

 خسن اممو لاق . نيجوزلا نيب تاريملا ةيآو ةدعلا ةيآو قالطلا ةيآ لزناو

 تكلمام وأ مهجاوزا ىلعالا نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو) هللا لوق ةعتملا

 . (نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف . نيمولم ريغ مهنإف مهناميا

 ء ادتعا وهو انز وهف نيمي كلم الو جيوزت ريغ خاكن لك نا انملع دقف لاق
 قالط ال مث نيدهاشو ىلوب الا اهنم عتمتسمب سيل هنا لئاق لاق ناف لاق

 ةجوز ريغ ما ىه ةجوز ةارملا هذه امف هل ليق ةدع الو ثاريم الو امهنيب

 . نيميلا كلمو جيوزتلا ريغ حاكن لك هللا مرح دقف ةجوزب تسيل لاق ناف

 ةدع الو اهل تاريم ال اهب لخد ةجوز ىاو هل ليق ةجوز ىه لب لاق ناف

 كرتام فصن مكلو) لاق . نيجوزلا نيب نيثراوملا هللا نيب دقف اهيلع

 نم نكرت امم عبرلا مكلف دلو نهل ناك ناف دلو نهل نكي مل نا مكجاوزا
 دلو مكل نكي مل نا متكرت امم عبرلا نهلو . نيد وأ اهب نيصوي ةيصو دعب
 ضرف دقو لاق . (نيد وأ اهب نوصوت ةيصو دعب نم متكرت امم نمثلا نهلف
 اوصحاو نهتدعل نهوقلطف ء اسنلا متقلط اذا ىبنلا اهيأ اي) لاقف ةدعلا هللا

 . ضيحملا غلبت مل ىتلا ةيراجلاو لماحلا ىف ةدعلا هللا رسف دق مث . (ةدعلا

۔ ٥١٨



 تاقلطملاو) لاقف . ضيحت ىتلاو . ضيحملا نم تسيآ دق ىتلا ةسيؤملاو

 ةثالث نورخآ لاقو . ضيح ثالث لوقي (ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي

 نم نسئي ىتاللاو) لاقو . ضيح ثالث نه لب كلذب ذخأن انسلو راهطا

 نضحي مل ىتاللاو رهشا ةثالث نهتدعف متبترا نا مكئاسن نم ضيحملا
 ةتيمملا ىف لاق دقو لاقو . (نهلمح نعضي نا نهلجا لامحالا تالوأو

 رهشا ةعبرا نهسفنأب نصبرتي اجاوزا نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو)

 ثاريملا نم ةجوزلل ام اهلف ةجوز ةعتمتسملا هذه تناك ناق لاق . (ارشعو

 اهقحليو نكسلاو ةدعلا نم ةجوزلا ىلع ام اهيلعو ةوسكلاو ةقفنلاو

 جيوزتلاب الا حاكن لك هللا مرح دقف ةجوز نكت مل ناو . قالطلا

 لاق . (نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف) هلوقل نيميلا تكلمامو

 ال هنا مهجاوزا ىف مهيلع انضرفام انملع دق هللا لوق ةعتملا خسن اممو

 نيب عمجي نا هل لحي الو . ةضيرفو نيداهشو ىلوب الا جيوزت الو حاكت

 نيب عمجي نا لجرلل له ةعتملا لحي ىذلا لئسو لاق . عبرا نيب الا ءاسنلا

 لاق ناو . هلطباو هلوق مده دقف ال لاق ناف . نهنم عتمتسي ةوسن ةرشع

 مهناو فيعضلا ىأرلا لها هللا قتيلف لاق . هللا مرحام لحا دقف معن

 لضفلاب نيقباسلا ءاهقفلا ءارآو نأرقلا ليوأت لدعو ةنسلاب نولهاجلا
 نيملسملا ءاملع ضعب نع فعضلا لها ضعب هبتك دق اباتك مهدخا

 وه سيلف بوبحم نب دمحم اذه لاق ناك ناف وه فيك لصالا فرعيال
 ةنئاب الا نوكت ال مث . قادصلاو نيدهاشلاو ىلولاب جيوزتلا لصا ىلع الا

 سابع نبا نا انغلب دقو لاق . اهيلع ةدعلاو قالطب الا لجالا ءاضقنا دنع

 اي هللا هللا راصنألا نم لجر هل لاق ىتح اهيف لداجيو ةعتملا تبثي ناك

. ٥١٩.



 نا انغلب دقو لاق . رطضملل ةتيملا تلحا امك ةصخر تناك امنا سابعلا ابأ

 هللا لوسر انل نذا لاق . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصا نم ناك الجر

 ىلص ىبنلا تيتا مث هللا ءاشام انثبلف . ةعتملا ىف ملس. هيلع هللا ىلص

 عجر هنا سابع نبا نع انغلب دقو . لاق اهنع ىهني وهو ملسو هيلع هللا
 ثيراوملاو ةدعلاو قالطلا ةيا اهتخسن ةخوسنم ىه لاقو . اهب ايتفلا نع

 هللا باتك ىف ملعن ال تلاق اهنا هللا اهمحر ةشئاع نع انل ركذ دقو لاق

 الا نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو) هللا لوق تلت مث ىرستلاو جيوزتلا الا

 كلذ ءارو ىغتبا نمف نيمولم ريغ مهناف مهناميا تكلماموأ مهجاوزا ىلع

 زرب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا انل ركذ دقو لاق . (نوداعلا مه كئلوأف
 ةعتملا مرح دق هللا ناو الا ةعتملاب مكترمأ دق تنك ىنا لاقف هباحصا ىلع

 نا اولاق ناف لاق . اهليبس لخيلف ةارما هعم ناك نمف . ةمايقلا موي ىلا

 دقف ةتباث نيدلاولل ةيصولا لب ال اولاق ناو . نآرقلا الا هخسنيال نآرقلا

 . (اوهتناف هنع مكاهنامو هوذخف لوسرلا مك اتآ امو) هللا لوقلو اورفك

 نم مرح اميف لاق دقو . تازجعمو قئاقحب دابعلا هللا بطاخ دقو اولاق

 يذلا دلولا هللا تبنأ دقف (مكبالصا نم نيذلا مكئانبا لئالحو) ءاسنلا

 ام عاضرلا نم مرحي : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو . بلصلا نم

 بسنلا تاوذ نم ءاسنلا نم مرح ام دعب لاق دقو لاق . بسنلا نم مرحي

 نم مكلذ دعب ام مكلذ ءارو ام مكل لحأو عاضرلاو هنوتخلاو رهصلاو
 ىلع ةأرما حكنت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو لاق . ءاسنلا

 سأب الو نآرقلا الا نآرقلا خسني ال اولاق ناف لاق . اهتلاخ ىلع الو اهتمع

۔ ..٥٢



 هنع مكاهنامو هوذخف لوسرلا مكاتأ ام هللا لوقب اورفك دقف . امهعمجب
 ةأرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجي نا مارح لب اولاق ناف . اوهتناف

 ىف ريثك اذه لثمو لاق . نآرقلا ريغ ةخسن نآرقلا نا اورقا دقف اهتلاخو
 نينمؤملا هللا رما اميفو . ةوبنلا ثيراوم ىف ةرجهلا خسن ىف هللا باتك

 نوغتبي نيذلاو) هلوق . مهناميأ تكلم امم باتكلا ىغتبا نم نوبتاكي
 هذه تناك ولو (ءافو مهيف متملع نا مهوبتاكف مكناميأ تكلم امم باتكلا

 باتكلا مهيلا اوبلط اذا مهديبع اوكسمي نا نينمؤملا عسو امل مزع رما ةيآلا

 لاق . اولعفي مل اوعاش ناو اولعف اوع اش ناف . مزعب سيلو نذا رما هنكلو

 رما ناك ولف لاق . ضرألا ىف اورشتناف ةالصلا تيضق اذاف هلوقك وهو

 . مزعب سيل نذا رما هنكلو ةالصلا ءاضقنا دعب اوثبلتي نا مهعسو ام مزع

 ةئيشم الو اوع اش ثيح اوفرصنا اوع اش ناو دجسملا ىف اوثكم اوع اش ناف

 لاق . (هللا ءاشي نا الا نؤاشت امو) هللا لاق امك هللا ءاش نا الا دحال

 وأ ارهش ةأرما لجرلا جوزت اذا لاق نييناسارخلا ضعب نا انل ركذ دقو

 نذاب ةأرما لجر جوزت اذا هب لوقن يذلا نا ريغ . لطاب حاكن اذهف نيرهش

 لقا قادصلا ناك ناف . نيرهش وأ ارهش ىمسم قادصو نيدهاشو اهيلو

 زوجي هنا ءاهقفلا لاق ام لقا ىلا تعجرو حاكنلا تبث مهارد ةعبرا نم

 اهيطوف تماقاو تتكسف لجألا ىضقنا اذاف . مهارد ةعبرأ وهو هب حاكنلا

 بلطت ملف هيلع اهمرحي امم لجألا ءاضقنا سيلو هتجوز ىهف كلذ ىلع

 اهل سيلف اهئطو ىتح لجألا ءاضقنا دعب ائيش بلطت ملف تتكسو ائيش
 اذهب كتذخا امنا هل تلاق لجالا ىضقنا امل ىه ناو لاق . مهارد ةعبرا الا

7-٢



 فالآ ةرشعب الا ىضرا الف ىنكسمت تنك ناف لجألا اذه ىلا ليلقلا قادصلا

 اهلو ةدعلا اهيلعو . اهقلطي نا هيلعو قالطب الا نيبت الف اهكرت وه ناف

 امناف كسمتي نا دارا وه ناو . ةدعلا ىف تناكام ناثراوتيو نكسلاو ةقفنلا .

 اهلثم قادصكف ءاسن اهل نكي مل ناف . اهئاسن تاقدص طسوأك هيلع أ

 ىف ةلخاد ةعبرألا نوكتو هيلع درت نا اهلو كلذ نم اهضقني نا هل سيل

 قلط ناو لاق قالطب الا هنم جرخت الو ناثراوتي هتجوز نوكتو اهقادص

 اهيلا هملسي كلذ نم رثكا هيلع سيلو مهارد ةعبرا الا هيلع نكي مل لجألا
 تام ناو . ةدعلا ىضقنت ىتح نكسلاو ةقفنلا هيلعو ةدعلا اهيلعو

 ةأرما لجرلا جوزت اذا كلذكو لاق . اثراوت ةدعلا ىف ىهو امهدحا

 ىنكسلاو هقفنلا هيلعو تدتعا اهقلطف ةنس اهلالخ ناف ةنس ىلا اهقتادصب

 اهيلا ملسو ةدعلا ىف ىهو امهدحا تام نا ناثراوتو ةدعلا ىف تمادام

 ىهو تباث حاكنلاو لطاب طرش كلذف اهكسما وه ناو لاق . اهقادص
 قادص ىلع ةأرما جوزت لجر ىف لوقأ كلذكو . هيلع قادصلاو ةتأرما

 لاقف لطاب طرش كلذ اذاف . ترظنف هثرت الو اهثريال نا ىلع مهارد ةرشع

 اذه ناك اذاف ىنثرت ال نا ىلع مهارد ةرشع قادص ىلع كب تجوزت امنا

 . هنم تدتعا اهنيح نم اهقلط ناف اذه ىلع كعم ميقا الف لطبي طرش

 ىهو امهدحا تام نا ناثراوتيو ةدعلا يف تمادام ىنكسلاو ةقفنلا هيلعو

 ناو لاق . اهب اهجوزت ىتلا مهاردلا ةرشعلا اهقادص اهيلا ملسيو ةدعلا ىف

 تباث حاكنلاو اهئاسن تاقدص طسوأك هيلع اهلف اهقلطي ملو اهسبح وه
 طرش كلذ نا تملع ىه ناو لاق . اهلثم قادصكف ءاسن اهل نكي مل ناو

۔ ٢٢٥.۔.



 هتجوز ىهف هعم تماقأو ءىش نع هلأست ملو تتكسنف ثاريملا ىف تبثيال

 كلذكو لاق . ائيش بلطت مل اهنال قادصلا نم ضرف ام الا اهل ىرا الو

 مهارد ةعبرا قادص ىلع نامزلا نم ارهش ةأرملا جوزتي لجرلا ىف لوقا
 هدنع تماقاو تتكسو ائيش بلطت مل رهشلا ىضقنا املف كلذب تيضرو

 مهارد ةعبرا وهو قادصلا نم اهل ضرفام الا اهل ىرأ الو تباث حاكنلاف

 ال تبلط ىه ناو لاق . ائيش بلطت ملو لجالا ءاضقنا دعب اهئطو اذا

 تلاق لجألا ىضقنا امل تبلط ىه ناو لاق . ائيش بلطت ملو لجألا ىضقنا
 ىضرا ال انأف ىنسبحت نا تدرا ناف . مهارد ةعبراب ارهش كب تجوزت امنا

 مهارد ةعبرا الا هيلع نكي مل لجالا ىضقنا امل قلط وه ناف ىقادصبالا

 ىف ةدعلا ىف تمادام نكسلاو ةقفنلا هيلعو ةدعلا اهيلعو لوالا قادصلا

 اهب كسمتو اهسبح وه ناو ةدعلا ىف ىهو امهدحأ تام نا ناثراوتيو ةدع

 قادصكف ءاسن اهل نكي مل ناو . اهئاسن تاقدص طسوأك هيلع اهلف

 نعو . ىضقنا . طرشلا كلذ لطب دقو تباث حاكنلا وا هتجوز ىهو اهلثم

 ملحلا غلبي مل ريغص اهل ىلو اهجوزت ةأرما نع رقصلا نب نازع ةيواعم ىبا
 . حاكنلا ةدقع نيبو قادصلا ضرف ىتح نطفو ملع هنا ريغ قهاري ملو

 لاق نم مهنمو . اغلاب جوزملا نوكي ىتح ازئاج هري مل نم نيملسملا نمف

 ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو هجيوزت زئاج ىسادس قهارموهو لقعي ناك اذا

 . عرشلا باتك ىلا عجر . اميلست ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر

 عتمتيو ة رم ا جوزتي لجرلا ناك . جيوزتلا ةعتم تقبس : ةلئسم

 مايا ةثالث نيملسملل كلذ هللا لحأ طرشلا ىلع اهليبس ىلخي مث امايا اهب

۔٥٢٢٣۔



 ةمايقلا موي ىلا كلذ مرح مث . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اوجح نيح

 . اهميرحت ىأر نم لوق اذهو

 لهأ نم اهيف فالتخإلا ءاج دقف . ةعتملا جيوزت اماو : ةلئسم

 نا ىلا مالسالا ءدب ىف ةزئاج تناك اهنا لاق نم لاقف . نيملسملاو ةلبقلا

 امنا ةعتملا جيوزت نا لاق نم لاقو . ةدعلاو ثاريملاو قالطلا ةيآ اهتخسن

 ىبنلا اهازغ ةوزغ ىف . مايا هثالث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلحأ

 زمأ مهيلع قشو ءاسنلا ىلا اهيف نوملسملا جاتحا ملسو هيلع هللا ىلص

 ةكم ىلا مهجورخ ىف هنا بسحاو اهيف اؤطبا مهنا بسحأو . ةيبوزعلا

 لبق لحت ملو مايأ ةثالث دعب ىهن هنا ليق مث ثيدحلا اذه ىف . ليق اميف

 ول لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىوري هنا ىتح كلذ دعبالو كلذ

 كرابت هللا لوقل ةخوسنم ريغ ةتباث ىهو . لالح ةعتملا رمأ ىف تمدقت

 ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نا مكلذ ءاروام مكل لحأو) ىلاعتو
 متعتمتسا امف) . انزلا ةحفاسملاو . جيوزتلا وه ناصحالاو . (نبحفاسم

 نيدهاشو ىلوب اهجوزتي نا كلذو . (ةضيرف مهروج نهوتاف نهنم هب

 نينس وا ةفورعم رهشاو . ةفورعم امايا فورعم لجا ىلا فورعم قادصب

 لح اذاف كل تفصو امك فورعم قادصب نيدهاشب ىلولا هجوزيف ةفورعم

 نا اهل ثاريمالو قالط ريغب هنم تناب ىلولا هدح ىذلا دودحملا لجألا

 اهيلعف ةدعلا امأو . رثألا ءاج كلذب تتام نا اهنم هل ثاريمالو . تام

 ىف ةجوزلاك ىه سيل . اهب عتمتي ةعتم ىمه امناو ةقلطملا ةدع ةدعلا

 ابا خيشلا نا كلذ ىف كاش انأو ملعا هللاو بسحاو . ثاريملاو قالطلا

۔ ٥٢٤



 ىف تام نا اهثروي جيوزتلا اهل تبثي نم هنا لوقي ناك هللا همحر نسحلا

 . قالطلا اهيلع عقو اهقلط ناو. اهنم هثرويو . ةجوز اهنأل مايألا كلت
 . جيوزتلا ىف كلذ توبثب لوقي نم لوق ىلع انعم نيلوقلا ىلوأ وه اذهو
 . ىلولا اهدح ىتلا ةدعلا ىف هديزتو قحلا ىف اهديزي نا اعيمج ادارا ناق

 . لاملا نم اذكو اذك قحلا ىف اهداز دق هنا نيدهاشوزلا كلذ ىلع دهشأ

 اموي اذكو اذكو ةنس اذكو اذكو ارهش اذكو اذك ةدعلا ىف هتداز نا ىلعو

 كلذ دعب دارأ ناف كلذب ىضرلاب كلذ ىلع دهشتو . كلذ ىه هديزتو

 امهل كلذف . امه اهادح ىتلا ةدعلا ىف امادام هديزتو . اهديزي نا اضيأ

 نم ءاهقفلا نع رثالا ءاج كلذبو . كلذ ىلع نادهشيو امهل نادهشيو

 هللا دبع ىبا نعو . هللا همحر سابع نبا نع كلذ ىورو . نيملسملا

 ىبا نعو ليحرلا نب بوبحم نع بسحاو هللا همحر بوبحم نب دمحم
 ىبا نع عفري هللا همحر ىراوحلا ىبا نع اندجو ةرفص نب كلملا دبع ةرقص

 جيوزت نا بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبا نع نامثع نبا ناهبن هللا دبع

 هنع اندجو اميف ىراوحلا وبا لاقو . ةعتملا ةيآ ةخوسنم ريغ لالح ةعتملا

 ىبا نب زرحم نع بسحأ ديعس نب ناميلس نع نامثع نب ناهبن انربخا

 ةعتم جيوزت دجاول لاق هنا هللا همحر ةرفص ىبا نب كلملا دبع ةرفص

 هللا همحر نسحلا ىبا خيشلا نع ىدييقت ىف تدجو اميفو . كلذ تلعفل

 . ةعتملا جيوزت ىف انفرع ىذلا اذهف . خوسنم ريغ لالح ةعتملا جيوزت نا

 اميف الو . اذه انرصع ىف نيملسملا نم دحأ كلذ لعف له كلوق اماو

 نع نيملسملا نع ىراوحلا وبا عفر امع كانربخأ دقام ريغ كلذ لعف ىضم

۔ ٥٢٥



 . ىلاعت هللا ءاش نا ةيافك اذه ىفو ةرفص ىبا لوق

 ةعتملا لحأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب : ةلئسم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهازغ ةوزغ ىف ايندلا نم مايا ةثالث

 نب ىلع نع انغلب . اهنع ىهن مث ةيبوزعلا اهيف نيملسملا ىلع كلذ دتشا
 . ةعتملا نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ركذ هنا بلاط ىبا

 انغلب . تمجرل اهيف تمدقت تنكول لاق هنا باطخلا نب رمع نع انغلبو

 . ثاريملاو قالطلاو ةدعلا ةيآ اهتخسن لاق هنا دوعسم نب هللا دبع نع

 قالطلا اهيلع عقي الو. ةجوزلا ثرت امك ثرت ةجوزب تسيل ةأرماب فيكو

 هباتك ىف ىلاعتو كرابت هللا لوق ىلا ىرت الا . ءاليالا الو راهظلا الو

 مهناف مهناميا تكلمام وأ مهجاوزا ىلع الا نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو)

 عيمج ىف ةجوزلا لاح اهلاحف ةجوز ةأرملا هذه تناك ناف . (نيمولم ريغ
 لاق . نيمي كلمب تسيل اهنال هل لحي الف ةجوز ريغ تناك ناو . اهلاوحأ
 ركذام خوسنمب سيل هعتملا حاكن نا لاق نم لاق دقو هللا همحر نسحلا وبا

 ةعتملا حاكن نا ليق دق هريغ لاق . هللا دبع ىبا يأر نم سيل ةعتملا نم

 قادصو نيدهاشو ىلوب انعم زئاج حيحص وهو خوسنمب سيل تباث حيحص

 ناثراوتيو علخلاو ءاليإلاو قالطلا كلذ يف اهقحليو لجأ ىلا ةأرملا ىضرو

 لجالا ةنونيبلا ىف اهتدع لجؤملا لجألل قالط ريغب نيبتو لجالا كلذ ىف
 تناكف هتثرو ىضقنت نأ لبق لجالا ىف اهنع تام ناو . ةقلطملا ةدع ىف

 وهف لجا ريغل جيوزتلا حص اذاو . رثالا ءاج كلذك ءافولا ةدع اهيلع

 لاجآلا ىلا ةرجالاو . ةرجالا عقوم عقي هنال تبثأو زوجاو حصأ لجألل

.٥٢٦.



 اهنع ىهن ىتلا ةعتملا نا ليقو اندجو امناو . لاجآلا ريغ ىلا اهنم تبنا

 دق ناكو ةأرملاو لجرلا كلذ ىلع قفتي امناو جيوزت ريغب تناك تخسنو

 الا كلذ ميرحتو هخسن ةنسلا ىف تبثوهنع ىهن مث ليق اميف كلذب لمع

 . دوهشلاو ةأرملا ىضرو ىلولا حاكني
 ميملا مضب جحلا ىف ةعتملاو ميملا رسكب جيوزتلا يف ةعتملا : ةلئسم

 ديز نب رباج عتم ليقو مامض لاقو . ةجح ىلا ةرمع لجرلا مضي نا وهو

 ءىش كلذ ىف سيلو نيبوثب هريغ عتم ليق ىسعو امهرد نيسمخب
 ىلاعت هللا لاق ةأرملا ردقو لجرلا ةعس ىلع كلذ نوكي نا بحأو فورعم

 . (هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلعو)

 . ةفحلمو بابلجو رامخو عرد ةعتملا طسوأ ءاطع نعو : ةلئسم

 . مداخ هعفرأو . بوث هعضوأ ليقو . اهلثم قادص فصن موق لاقو

 متقلط نا مكيلع حانج ال) لجو زع هلوق ةأرملا هذهل ةعتملا ىلع ليلدلاو

 هردق عسوملا ىلع نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفتوأ نهوسمت ملام . ءاسنلا
 ىلاعت هلوق هوجو نم ليلد ةيآلا ىفو . (ةيآلا .. هردق رتقملا ىلعو
 اقح لاق هنالو تابجاولا ىف الا نوكيال ريدقتلاو ردق هنال رما نهوعتمو

 ظافلا نم ىلعو نينسحملا ىلع لاق هنالو بوجولا يلع ةرابع قحلاو

 ىلع اقح فورعملاب عاتم تاقلطمللو) ىلاعت هلوق هيلع لديو بوجولا
 لوخدلا لبق قلط ناو . هيلع بجي لذب نم ولخيال عضبلا نالو . (نيقتملا
 . ارهم اهل يمس ول امك

۔ . ٥٢٧



 نونالثلاو عبارلا بابلا

 هبح ١ ةنم ١ وأ همآ وأ هتحا 7 زخ نمضف

 اهب لخدي نا لبق نم ةأرملا نييو جوزلا نيب قرف دساف حاكن لكو
 قرف ول كلذكو . ارهم اهل مسي مل وأ اهل ىمس هعتم الو رهم اهل سيلف

 نم هتخا اهنا ملعو اهب الخ اذا ةيواعم وبا لاق . ةولخلا دعب امهنيب

 دق هنا تلاق نا اهلوق لبقيالو ةمرحلا نم كلذ هبشا اموأ بسنوأ ةعاضرلا

 امهنيب يتلا ةمرحلا اهملعي مل اذا اماو . كلذل ركنم وه ناك اذا اهب زاج

 رثألا ءاج دق معن لاق هريغ نمو . ةأرملا تلاق ام لوقلاف . اهب الخ يتح

 ةولخلا دعب نم هب ملع دساف حاكن لك هنا لاق نم لاقف فالتخاب كلذ ىف

 . هلوق لوقلا لاق نم لاقف اهب لخدي ملوه لاقو اهب لخد هنا ةأرملا تلاقف
 لبق نم مرحم تاذ وأ اتخا وأ اما تناك اذا اهلوق لوقلا لاق نم لاقو

 لخدت ةمرح وأ اهيف اهجوزت ةدع لبق نم تناك اذا امأو . عاضر وأ بسن

 جوزت اذا كلذكو . ةمرحلاب ةلاهجلا ىلع كلذ هابشا وأ حاكن ةدع لبق نم

 سيل لاق نم لاقف ادساف ةأرما قفاو وأ ادساف احاكن هنم مرحم تاذ ريغب

 بسنلا نم مرحملا تاذ ريغ هذه لاق نم لاقو . ءىطولاب الا عىش اهل

 لالح هل هنا ىلع رظنو سم دق هنال رظنلاو سملاب قادصلا هذهلو رهصلاو

 . رهصلاو بسنلا نم مراحملا تاوذ يف اضيأ كلذ هيلع لاق نم لاقو

 اهقادص نم رثكاب ةأرما جوزت لجر لك هللا دبع وبا لاق : ةلئسم

 عجرت اهناف اهريغ وأ عاضروأ بسن ةمرح امهنيب نا حص مث اهيف ةبغر

۔ ٥٢٨



 . اهئاسن تاقدص ىلا

 تدلو ىتح هعم تثكمف . هيباو همال هتخا جوزت لجر : ةلئسم

 ٠ ادلو هنم تدلوف اهدعب نم ةأرما جوزت مث كلذ ىلع اورهظ مث نيدلو هنم

 اهل قالط الو هلجآو هلجاع اهل اهقادص نا لاق نم لاق لجرلا تام مث
 اخا امهوبا ناك اذا ثاريم هنم اهل سيل ءاملعلا ضعب لاقو ةدعلا اهيلعو

 . ملعا هللاو امهما

 اهل لاق . هتخا ةتأرما نا نالجر دهشف ىفوت لجر نعو : ةلئسم
 محرلا لبق نم الا اهل ثاريم الو . اهجرف نم لحتسا امب الماك قادصلا

 . ةبارقلاو

 نم هتخا اهنا ملع مث نينس اهعم ماقاو ةأرما جوزت لجر : ةلئسم

 له اهقادص تذخأف . امهنيب قرفف هحاكن هل لحيال نمم وا ةعاضرلا

 كلذ نم ءىشب اهيلع عجري الف . اهاسكو اهيلع قفنا امب اهيلع عجري
 . هسبح ىف تناك اهنال

 لك نا ىسوم نع ظفح رمع نارمع نع ديعس وبا ظفح : ةلئسم

 قيسام اهل امنا اهنا ةهبشوأ عاضر ةمرح رمأب اهجوز نم تجرخ ةأرما
 ناورم وبا ضقنو . اهرهم اهنوطعي مهاهف ءالؤه اماف رمع لاقو . اهيلا

 لجر وهو نالمش نب ناميلس وهو راحص ىف راجه ىلاو همكح امكح

 ىلاو ىأرف اهتنبا نبلب اهيتخا تعضرا ىتلا اهما تدهشف ةيراج جوزت
 لب ناورم وبا لاق . اهمأ تدهش نيح اهل قادص الو مارح ةيراجلا نا راجه

۔ .٥٢٩



 كلذ ركنا ناك ناو الماك اهقادص اهلف اهب لخد دق ناك نا اهقادص اهل

 . الماك قادصلا اهلف ارتس ىخرا وأ اباب قلغا هنا نيدهاش ةأرملا تماقأف

 هلدع تناك اذا اهل قادص الف اهب لخد نكي ملو . هنيب مقي ملو ركنا ناو

 زوجت ال امنا لاقو ةزئاج اهتنبل عاضرلاب مالا ةداهش نا ىأرو قادصلا لطيو
 . ةزئاج اهتداهشف مالا امأو هدلول بالا ةداهش

 اهنا ملع مث اهجرف سم مث ةأرما كلم لجر ىف لاقو : ةلئسم

 اهئطو ناف اهأطي نا الا ائيش هيلع اهل ىرا ال لاق . ةعاضرلا نم هتخا

 ملو قادصلا اهلف اهعماج اذا مشاه هللا دبع وبا لاقو . اهقادص اهل ناك

 سمي اضيا قادصلا اهل نورخا لاقو . عامجلا ىف الا اقادص تخالل اولعجي

 . جرفلا

 . اهب لخ دف ةع اضرل نم هتنب | و أ هتخا جوزت لجرو : ةلئسم

 . هلام ىف تباث اهرهمو اهل ثاريم ال لاق . تام مث هنيبلا هيلع تماقو

 كلذ ناملعي امهو . ةعاضرلا نم اهيخأب تجوزت ة ًأرم ا : ةلئسم

 كلذ نا نابسحيال امهنا ريغ ةعاضرلا نم رخآلا خأ امهدحا نا اعيمج

 . كلذ لهجب نورذع يال سانلا نال هيلع اهل رهم ال لاق . امهيلع مرحي

 ةثالث دتعت لاق . هما هتحت ىتلا ةتأرما نا هل نابتسا لجر : ةلئسم

 . اهجرف نم لحتسا امب قادصلا اهلو . مألا ذخأت امك ثاريملا ذخأتو ءورق

 كلذ دعب هم اهن نيبت مث اهيطوو ْ رم | جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . كلذ ريغ ملعا سيلو . ىطولل اهقادص همزلي هنا ىعم لاق . همزليام

۔ .. ٥٣



 . الطاب هلصا ناك حاكنلا نال اهلثم قادص هيلع لاق نم لاقو

 . سموأ عاضر امهنيب حص مث اهب لخدو جوزت اذا لاقو : ةلئسم

 قرفيو اهئاسن تاقدص ىلا عجرت جوزتي نا لبق هيلا رظن وأ اهما جرف

 اهب لخدف ةعاضرلا نم هتنبا وأ هتخا جوزت لجر نعو : ةلئسم
 هلام ىف تباث اهرهمو . اهل ثاريم ال لاق . تام مت ةنيبلا هيلع تماقو

 اهجرف سملف ةعاضرلا نم هيخا ةنبا جوزت لجر نعو : ةلئسم

 . لماك اهرهم هيلع لاق . هيخا هنبا هنا كلذ ذعب ملع مث . هديب

 وأ هتنبإ جوزت نمو هللا دبع وبا لاق خايشألا باتك نم : ةلئسم

 ةلاهجب هلصأ مارح حاكنب اهجرف ىلا رظن ىتح اهربجف ةعاضرلا نم هتخا

 اذه لاق اهتدع نم ةيقب يف اهجوزت ناك ناف تلق . هيلع قادص ال لاق

 . قادصلا هيلع

 نكي مل ةيرق ىف وأ تيب ىف تلخدف تخا هل تناك نمو : ةلئسم

 نم اهريغ نم هتخأ نايبب الا ةأرما تيبلا وأ ةيرقلا كلت نم جوزتي نا هل

 قفاو ناو . اكلاه ناك هتخا قفاوف لعف ناف ةيرقلا وأ تيبلا كلذ ءاسن

 مهضعب هل حاباف انباحصأ نيب فالتخا ةلئسملا هذه ىفو . امثآ ناك اهاوس

 لوقلاو مهلوصال قفاومب لوقلا اذه سيلو . اهنيعب هتخا ملعي ىتح جيوزتلا

 هتخأ ةفرعم هل عقيو لاق . سايقلا باب ىف رظناف مهلوصأب هبشا لوألا
 ةأرم هتخا نوكت نا اهدحا هوجو نم تيبلا وأ ةيرقلا كلت ءاسن ةلمج نم

۔ ٥٣١ ۔.



 ةريبك ةأرما جوزتيف ةيبص هتخا نوكتوأ ةيبص ةريغص ةأرما جوزتف ةريبك

 لئالد هذهف . ةرمع اهمسا ةأرما جوزتف بنيز هتخا مسا نوكي وأ نسلا

 مل اهاوس نم اهتفرعم هيلع هبتشا ناف . اهاوس نم هتخأ ةفرعم ىلع هلدت

 . ملعا هللاو نيقيب الا هل حيب أام ريغ ىلا ىدعتي نا هل نكي

۔ . ٥٣٢



 نونالثلاو سماخلا بابلا

 ناك وأ مارح ىلع عقو اذا حيوزتلا ىف

 هريغ لامب جوزتاذا كلذكو .مارح هين

 رمخ قز ىلع وأ رمخ قزو مهارد ةرشع ىلع ةرشعب ة أرما لجر نعو

 ىلع اهجوزت ىتلا قادص نوكي نأ إلا اهلثم قادص اهلو . تباث حاكنلاف
 سيلو ةيفاو ةرشعلا اهلف مهارد ةرشع نم لقأ رمخ قزو . مهارد ةرشع
 . اهيلع ناصقن الو ةدايز اهل

 هنذإ ريغب جوزتف . ةراجت ىف هلسرا هيبأ لامم جوزت لجر : ةلئسم
 ال لاق . فورعم لاملاو . اهجرف هب لحتسا دقو هلام ذخاو . هاضر الو

 . مهيلا هعفد ناك نا هضبق عيطتسي

۔ .٥٣٣



 ن ونالنلاو سداسلا بابلا

 قلطملل هلحت جوزتلا

 . هل اهلحا نمل لحت الو . اهقلطمل تلحأ ةقلطم لحت الو

 ةلحت ةأرما جوزتي ىذلا كلذكو . هللا دبع ىبا نعو : ةلئسم

 لاقو . امهريغل هب سأب الو . هل لولحملل الو لحملل لحت ال هناف قلطملل

 . ىلا بحا اهريغ جوزت نا

 هلحت رخآ ادحاو ذخأت اهنأ ادعاوت مث ةتأرما قلط لجرو : ةلئسم

 هسقن عم كلذ نع وه عجرو اهسفن عم كلذ نع تعجر مث هيلا عجرتو . هل

 له هيلا تعجرو اهقلطو هريغ تذخا مث هربخت ملو ءىشب اهربخي ملو

 ناك ةجوزلا نم ةلحتلا ريغ ىلع جيوزتلا ناك اذا هنا ىعم لاق . كلذ امهل

 ىلع ناك جيوزتلا نا لوألا ملعي مل اذو . لوزلا ىلا عجرت نا اهل ةزياج

 ىلع سيلو هل تلق . مارح هنا ملعي ىتح ىدنع لالح جيوزتلاف ةلحتلا
 هلوق ىنعم ىلع لاق . ال ما تعجر ةنيبلا كلت نع ةجوزلا لأسي نا جوزلا

 هنأكو اهب سأب الو . اهنع عوجرلا امهيلع ةينلا نأل كلذ مزلي ال هنأ
 . مارحلا ملعي ىتح لالحلاب مهيلع مكحي

 هللا ىضق نا اهل لاق مث . اثالث ةتجوز قلط ىذلا امأو : ةلئسم

 ةلحت ديرت نكت مل نا ىعمف . اهنع تام وأ هنم تناب مث اجوز ىنتجوزتو
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 زاجو . اهل زئاج ىنعمل جيوزتلا ىلا تدصق امناو كلذ ىلا دصقب اهقلطمل
 تدارا امنا ناك ناو . لوألا اهجوزلو اهل الحم كلذ ناك ريخألا جوزلا اهب

 ىه دصقت مل اذا لوقلا كلذ عم رضي الو . زوجي الف اهجوزل ةلحت كلذب

 . ةلحتل جيوزتلا

 ملو . لوألل اهلحيل . لجر اهجوزتف هت ارم ا قلط نمو : ةلئسم

 . كلذ ىف هقدصي الف ءاش ناف كلذب ملعي

 ثالث قالطب هتأرما هنم تناب لجر نع ديعس ابا تلأس : ةلئسم

 رمأي نا قلطملا لجرلا اذهل زوجي له . اهجوزتي لجر اهبلطف . تاقيلطت
 هل نا ىعم لاق . ةلحتلا دري مل ام اهجيوزت ىف لخديو اهجوزي اهيلو .

 ىون نإ تيارأ تلق . ىدنع اهجيوزت ىف لوخدلا هيلع رجحي الو . كلذ
 تناب مث ةأرملاو جوزلا ىلا كلذ رهظي ملو هل ةلحتلا اهجيوزت ىف هلوخدب

 ىدنع اذكه لاق . هتين هرضتالو اهيلا ةعجرلا هل زوجي له . جوزلا نم

 اذا ةارملاو جوزلا نم ةينلا دسفت امناو هيلع دسفي امم ىدنع وه هتين سيلو

 هل تلق . امهاوعدب الا كلذ ارهظي مل اذا مكحلا ىف وه هرضي . كلذ ادارا

 ىلع اهب جوزلا لخدو قلطملا دنع رهاظلا ىف ةلحتلا اداراو كلذ رهظا ناف

 امه امهيلع كلذ مثإ نوكيو اهيلا عجري نا هل له جوزلا اهقلط مث . كلذ
 هل تلق . امهمنثؤي اميف الخد اذا امهيلع كلذ مثإو . كلذ ىل نيبي ال لاق

 قلطملا ملعو كلذ ىلع اهجوزتو ةلحتلا ةأرملا وأ جوزلا دارا نا تيارأ

 قلطملا ملعو جيوزتلا دعب لوخدلا لبق كلذ نع اعجر مث امهتداراب
 جوزلا اهقراف مث . حاكنلا ديدجت نم كلذ ىلع اهب لخدو . امهتعجرب

۔ . ٥٣٥



 اذا امهنا ىعم لاق . اهيلا عجري نا لوألا قلطملل له اهتدع تضقناو

 كلذ دعب اهب لخدو اهنع ىهنملا ةمرحملا ةينلا نع اباتو كلذ نع اعجر

 نوكتو ةماقالا ىف امهيلع سأب ال هنا جرخيف ةنسلا ىلع حاكنلا عقو

 ىف لخد اذا دسافلا طرشلا ىدنع رضي الو . اهل اجوز نوكيو هل ةجوز

 اناك اذاو . ءانثتسا الو طرش حاكنلا ضقني ال ليق هنأل حاكنلا ةدقع

 ىف ىنبجعي اميف نيقلطملا نم هريغل الحم جوزلا نم ىطولا ناك نيجوز
 نع اعجري نا لبق اهب لخد اذا امأو . كلذ تدجو دق ىنا وجراو . كلذ

 ىدنعف . ةلحتلا ىلا دصقلا نم جيوتلا ةدقع ىف عقو ىذلا دسافلا طرشلا

 لوق نم افالتخا كلذ ىف ملعا الو هب اهقلطمل لحت الو مارح ىطولا كلذ نا

 هللا ىلص ىبنلا ىهنلو قلطملل ةقلطملا ليلحت ميرحتو . مهلوقل نيملسملا
 . ملعا هللاو كلذ نع ملسو هيلع

 ةلأسملا هذه هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق : ةلئسم

 اهسفن ىلا ةأرما جيوزت بلط لجر نع يراوحلا يبا تاباوج نم اهتدجو
 ملو اهملعي مل وأ كلذب اهملعا اهل قلطمل اهلحي نا دارا وأ اهيلو ىلا وأ

 كلذ ريغل ةأرملا كرتو هبر رفغتساو كلذ ىلع مدن مث جوزتي مل وأ اهب زجي

 دقف اهب زاج ناك ناف تفصو ام ىلعف . جيوزتلا كلذ دعب نم هل لحت له
 دق ةأرملا تناك نا اضيا كلذكو . هريغل اهلحيل اهذخا اذا ادبا هيلع تمرح

 ىلع هريغ اجوز جوزت نا الا حاكنلا كلذب لوألا اهقلطمل لحت الف تملع
 نا ديري اما هنا اهملعا دق ناكو اهب زجي مل ناك ناو . ليلحتلا هين ريغ

 . كلت هتين نع عجر دق هنا اضيا اهملعأو . ةينلا كلت نع عجر مث اهلحي

= ٠ ٦ ٣ ٥



 نا ريغ نم اهب زاج ناو . كلذ هل زاج ديدج حاكنب اهيلا عجري نا دارا ناف

 امهنيب قرفي مل كلذب اهملعاو . كلذب هتين نع عجر دقو حاكنلا هل ددجي

 نع عجري مث اهب جوزتي مل ناك ناو . حاكنلا كلذ ميرحت ىلع مدقتن ملو

 دق ةأرملا تناك نا اهنا الا اهملعي مل وأ كلذ دعب نم اهجوزت مث كلذب هتين

 كلذب لوألا اهجوز ىلا عجرت نا اهل سيلف ليلحتلا كلذل ذخاي هنا تملع
 اهجوزتي نا لبق نم كلذ نع عجر دق هنا تملع دق نوكت نا الا حاكنلا

 . ةينلا كلت ىلا عجرتو رخآلا اهجوز عم ىهو كلذب تملع نكت مل ناف

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

۔ . ٥٣٧



 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 جاوزاب تج وز اذا ةأ رملا ىف

 نم ميقملا اهجورف ميقم رخآلاو بئاغ امهدحا ناوخا اهل ةأرما نعو
 ناف . اؤفك ناك اذا امهنم لوألل جيوزتلا لاق . رخآ لجر نم بئاغلاو لجر

 . ةأرملا تيضر اذا ؤفكلل جيوزتلاو جيوزت هل سيلف ؤفكب سيل لوألا ناك
 رهملا هيلعو امهنيب قرفي هناف اهب امهنم رخآلا لخد دقو نيؤفك ناك ناف

 ىتح لخدي الو هتأرما ىهف اهدارا ناف لوألل جيوزتلاو اهنم لحتسا ام
 فصن هنم تذخاو اهقلط لوألا اهدري مل ن ف . اهئطو ىذلا نم دتعت

 الو ديدج رهمو ديدج حاكنب اهجوزت امهنم رخآلا اهدارا ناو . قادصلا
 رخآلا اهدري مل ناو . اهب لخدي ملو . اهدري مل هنال لوألا نم اهيلع ةدع

 . اهيطو ىذلا نم اهتدع ءاضقنا دعب تء اش نم تجوزت امهنم

 . اهجوزي نا الجر ىصوأف ةنبا هلو ارفس دارا لجر نعو : ةلئسم

 ناف . جرخ ثيح بالا اهجوزو . دلبلا ىف ىصولا اهجوز بالا جرخ املف

 ناف . ضقان جيوزتلاف دحاو موي ىف اهجوزت ناف . امهنم لوألل جيوزتلا

 . امهنم رخآلا اهب لخدو دعب نم ىصولا جوزو لوألا جوز دق بالا ناك

 اهلو اهنييو اهب لخد ىذلا نيبو اهنيب قرفيو امهنم لوألل جيوزتلاف

 لوألا اهب لخديو . هنم دتعتو اهجرف نم لحتسا امب الماك اهقادص

 لاق . اهيلع ميقي نا يبأ لوألا جوزلا ناف تلق . حكن دق ىذلا هحاكنب

۔ ٥٣٨



 . مشاه نع كلذكو قادصلا فصن هيلع

 نم اهجوزف هتلكوو الجر اهجيوزت رما ةأرملا تلو اذاو : ةلئسم

 ضري ملو . دهاش اهيلوو ح اكنلا لبقو . هجيوزتب هترما ىذلا لجرلا

 نالجرلاو ةأرملا تتامو . ريخالا اهب ىنيو تيضرو رخا نم اهيلو اهجوزو

 لوألل ثاريم الو ريخألل ىهو . لطاب لوألا حاكنلاف . اهثاريم نم ابلطي
 . ملعا هللاو هيلع قادص الو

 هتنبا جوزي اليكو لكوو باغ لجر ىف مشاه نعو : ةلئسم

 . امهيلك امهب تيضرو رخآ نم ليكولا اهجوزو لجر نم اهوبا اهجوزف

 . قادصلا هيلعو قارفلا ىأرف . رخالا لخد ناف تلق . لوألا جوزلا لاق

 ارفاسم جرخ لجر نع نع بوبحم نب دمحم لئسو : ةلئسم

 لجرلا اهجوز راحصب اهدلاو راص املف هتنبا جيوزت ىف لجر ىلا ىصوأو

 املف لجرب راحصب اهدلاو اضيا اهجوزو اهب لخدو هب تيضرو ىصولا

 تومي ىتح زوجيال ىصولا جيوزت لاق . اهجوز اهعم دجو اهيل ك لصو

 وهو . تباث جيوزت اذهف . اهجيوزت ىف اليكو هلعج نوكي نا إلا اهدلاو

 امهنيب قرفيو . زوجيال كلذف ةتياصوب هجوز امنا ناك ناو رخآلا نم ىلوأ
 . مات وهف . حاكنلا كلذ اهدلاو متا نإو اهدلاو كلذ ريغ اذا

 دلاولا جرخو هتنبا جيوزت ىف اليكو لكو لجر نع لئسو : ةلئسم

 جوزو لكوملا نم ةلاكولا دلاولا عزتناف ليكولا هيف ىذلا دلبلا ريغ دلب ىلا
 . اهيبا عم وأ ليكولا دلب ىف ةأرملاو رخآ الجرب ليكولا جوزو. لجرب هتنبا

۔ ٥٣٩



 ىف ليكولا نم جيوزتلا عقو اذا هنا ىعم لاق . ةأرماب ىلوأ نيجوزلا ىأ
 وهف رخآلا لبمت اجوز ةأرملا هب تيضر نيجوزلا ىاف دلاولا نموهتلاكو

 ال اعم اعيمج نيجوزلاب ةأرملا تيضر ناف هل تلق . ىلوأ هجيوزتو اهجوز
 لوألا جيوزت لبق اذا ليق هنإ ىعم لاق . اهب ىلوأ امهيأ جيوزتلاب تملع

 امهب اهاضر ناك اذا اهحاكن دسفي هنا ىعمو . اهب قحأ وهو ىلوأ امهنم
 ناك امهدحاب تيضرف تعجر ناف . الطاب ناك كلذب اهاضر نأل اعيمج

 . اهجوز ناكو . اتباث هحاكن

 هب تيضر ىذلا حاكنف . نيلجرب اهيلو اهجوز اذا ةأرملاو : ةلئسم
 نأ اعيمج امهرمأ ناو . بالا وه نوكي نا الا . رخآلا حاكن نم ىلوأ الوأ

 هب تيضر ىذلا اهب لخد ناف . اهب ىلوأ الوأ هب تيضر ىذلاف . اهاجوزي
 اهأطيالو . ىلوألا ةدقعلاب اهيلا عجري نا لوأللو . ادبأ هيلع تدسفا رخآ

 ناو نيتخسن ىف تهرك ناو . اهب لخد ناك ىذلا نم اهتدع ىضقنت ىتح

 اهسفن ىلع ريخألا ةزاجإ ىف رذع اهل نكي مل الوأ هب تيضر ىذلا اهرك
 رذعت ةجح اهل تناك ناو . هيلع اهل قادص الو . اهقالط ىلع لوألا ربجو

 ىبا نع كلذكو . قادصلا فصن اهاطعأو اههرك اذا لوألا اهقلط اهب

 . الماك قادصلا اهب لخد ىذلا ىلع اهلو هللادبع

 تيضرف اهل خا نبا يأرب ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلئسم
 ال لاقف . اهب الخدو امهب تيضرف لجرب اهكلمأ رخآ اهل اخأ نا مث كلملاب
 ىلب لاق . دح اهيلع لهف تلق . رخآلا ىلعالو اقادص لوألا ىلع اهل ىرأ

 اهل سيلو كلذ ىف امهل رذع ال لاق . زئاج هنأ ابسحو الهج ناك ناف تلق

۔ . ٥٤٠



 لخدو هتهركف ةأرما كلم لجرف تلق . رخآلا ىلع الو قادص لوألا ىلع

 ىلي لاق . ال مأ هيلع دحلاف تلق . اهتادص هيلع لاقف . ابصتغم اهيلع

 دقع نا تننظ ينا لاق نإ هنأل دحلا ىف كاش انأ لاق مث دحلا هيلع ىرأ

 . أدح هيلع رأ مل حاكنلا اهيلع بجوي كلملا

۔ .٥٤٢١



 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 اهجوز ىلع ةجوزلا هب مرحت ام

 اهئطو مث اثالثوأ ةدحاو هتأرما قلط لجر اميا ىف ءاهقفلا عمجأ دقو

 . ادبا هل لحت الو هيلع ةدعلا ءاضقنا دعب وأ ةدعلا ىف

 نم هتأرما تخاب انز لجر ىف ريشب لاق مشاه لاق : ةلئسم

 تخالا لاق نامثع يبا نع ىوريو لاق . هتأرما هيلع مرحت اهنا ةعاضرلا

 . ءاسنلا نم اهريغ لثم

 ةهبشتم : تتم ة کكنتم . يهو اهجوز اهسفن ) ة رم ا ت اطو أ ن اف : ةلئسم م

 . هيلع مرحت ال اهنا لوقلا رثكاو . هيلع مرحت اهنا ىعم لاق . اهريغب

 انز لجر نعو . هيل ١ بتك نم ىل ١ ديعس ىب ١ ب اوج ىفو : ةلئسم

 فالتخاب كلذ ىف ليق دقف . اهتخا ذخأي نا هل زوجي لع تلق ةأرماب

 انز مث اهب زاجو اهتخاب جوزت دق ناك نا كلذكو تلق . هل زوجي نا بحاو

 مرحت ال نا بحاو فالتخاب كلذ ىف ليق دقف . ال م أ هيلع مرحت اهتخاب

 . هيلع

 هل لحيأ هتأرما قفاوف انز اهنا ىلع ةأرما أطي لجر نعو : ةلئسم

 دسفت الف هتأرما اماو . ةينلا كلتب ىطولا كلذ هل لحي الف . ال ما كلذ

 هيلع اماو . هيلع دسفت اهنا ليق دقو نيملسملا لوق رثكا ىف . هيلع

 . اهنم دبالف هبوتلا

۔ .٥٤٢٧٢



 انز اذا ءاسنلا نم اهريغو هتأرما تخاو ىلع ىبا نع : ةلئسم

 تدسف اهريغب و اهب ىنزي هت أر ناو . سأب الف هتجوز هرصبت ملو اهب

 . أدبأ هيلع

 ىهو اهلبق ىف وأ هتأرما ربد ىف ةشفحلا ضعب جلوأ نمو : ةلئسم

 . اهلك ةشفحلا جلوي ىتح كلذب مرحت مل ضئاح

 ىلع اهئطوف ةتأرما هتتأف ةشحافل ةأرما دعاو لجر نعو : ةلئسم

 دق ىعم لاق . هتأرما كلذب هيلع مرحت له اهدعاو ىتلا ةأرملا ىه اهنا

 . هيلع دسفت ال اهنا لوقلا رثكا

 اضعب نا ىعم لاق . هتجوز ةيراج جوزت لجر نعو : ةلئسم

 هتجوز ةيراج ءعىطو نمف هل ليق . هجو ى نم كلذ رأ ملو كلذ ىف ددشي

 الو كلذ لوقي اضعب نا ىعم لاق . ملعت مل ولو . هتجور هيلع دسفت له

 دسفي هجو ىا نم ملعا سيلو اهريغك نكت مل نا كلذ هجو ىا نم يردا

 ىتح اهؤطو هل زوجي هنا . نالف ىضر نا هتجوز ةيراج جيوزت هيلع

 . ملعا هللاو نالف ىضري

 ىلعف . هتأرما نبل عضري لجر نعو . ىراوحلا ىبا نع : ةلئسم
 لالحاب ءاهقفلا نع رثالا ءاج دقو كلذ ىف هيلع سأب الف تفصو ام

 . كلذ

 ءارذع اهنا ىلع ةأرما جوزت لجر نعو ىراوحلا ىبا نع : ةلئسم

۔ ٥٤٢٣



 نا ليق دقو . اهعم ماقملا هعسيا ائيش هربخت ملف اهلأسف كلذك اهدجي ملف

 ريغ عامج نم نوكي نا نكمي دقو عامجلا ريغ بابسأب بهذت ةرذعلا

 . روجف

 ْ ًأرم اب رجقت هتجوز نب اع لجر نعو ىر اوحل | ىب ا نع : ةلئسم

 جلوت ال ةأرملا نال ةأرملاب لجرلا انز لثم سيل كلذ نأل هتجوز هيلع مرحتا
 . ائيش ةأرملا ىف

 ىف اهجوز حكني الجر ت أر ةأرما نعو ىراوحلا ىبا نع : ةلئسم

 كلذ تنياع اذاف تفصو ام ىلعف . اهجوز اهيلع مرحيا كلذ نود وأ هربد

 فرعن ىذلا اذهف اهجوز اهيلع مرح دقف اهجوز ربد ىف لجرلا جرف تأرو
 نيملسملا لوق نم

 لخد نيحف ةيراج جوزت لجر نع حبسملا نع رايخ انثدح : ةلئسم

 ةكرشم تنك ىنتكلم نيح ةيراجلا هل تلاق اهنم باصاو اهنع فشكو اهب

 . ادساف اهحاكن ناك اهب لخدي نا لبق نم تلاق اهنأ ولو . تبذك لا

 هتيراج ءىطو لجر نعو هللا دبع ىبا ىلع ضرع اممو : ةلئسم

 نيملاع كلذب انوكي مل اهجوزو ةارملاو نيح دعب هتارما تخا اهنا هل نابتساف

 هل تلق . مارح هيلع كلذ ناف ةيراجل ا برقيالو ىضم اميف امهيلع سآأبالف

 تمرح لاق انايسنو ةلفغو . اهنم ةلاهج كلذل هقتت ملف تملع ةأرملا ناف
 وأ ىسنف ملع وه ناك ناو . هيلع اهل رهمالو ةمرحلا ترج ىهو هيلع
 عجري الو اهقادص اهيفويف ةمرحلا تء اج هلبق نمو هيلع تمرح دقف لهج

۔ . ٥٤٤



 . لاوحالا نم لاح ىلع اهيلا

 امهعماجف نيتخا نيتيراح لجرلا ىرتشا اذا رثالا نمو : ةلئسم

 . امهكسميالو امهعيبيلو ادبا هل نالحتالو اعيمج هيلع اتمرح دقف اعيمج
 هعم ميقتالو هقرافتلف اهجوز اهيلع مرح دقف كلذ ىلع هتأرما هتأر ناو

 . هتأرما هيلع دسفتال هللا دبع وبا لاقو . هنم اهسفن دفت وأ برهتلو

 ءيطاو وه امناو نازب سيل اذه نال هتجوز هيلع مرحت ال ةيواعم وبا لاق

 اهب انز ىتلا هتنبا ما ريغ ةأرما هتحتو هتنباب انز لجر نعو هنمو ههبش
 داسف الف هتأرما نيبو هنيب قرفي لاق . هتحت ىتلا هتأرما هيلع مرحا

 . هلثم ةيواعم وبا لاقو . امهيلع

 اهجوز نبا جرف وأ اهجوز ىبا جرف ةأرملا تسم اذا لاقو : ةلئسم
 ادبا هل لحت الف اهجوز اهيلع مرحو . اهجوز ىلع اهسفن تمرح دقف

 . ةلاهجلا ىف امهيلع سأب ال هللا دبع وبا لاقو . ادبا ناعمتجيالو

 ةبارق اهنييو اهنيب ةأرمال ادبع تجوزت ةأرما نعو : ةلئسم
 . اهل ةبيرق اهنال اهدبع ةأرمال هنم سمخب تصوأف دبعلا هالوم تيفوتف

 لهف هل تلق . ائيش هنم تكلم اذا هتأرما هيلع تمرح دق هنا ىرا لاق

 لاق . اهجوز نوكي مث هنم اهبيصن عيبت وأ هنم اهبيصنو معن لاق . هقتعت
 اهيلع ةدع الو هتجوزت تءاش ناف باطخلا ىف كلذ دعب اهبطخي نكلو ال

 . هجوزت نا تدارا نا هنم

 لجرب هتما جوز نم نعو ىنايسبلا دمحم نب ىلع نع : ةلئسم

 ال ما هتجوز هيلع مرحت اهأطي هتجوز هتكرداو هريغ ةجوز يهو اهئطو مث

۔ . ٥٤٥



 . انز وهو اجوز اهل نا تملع اذا معن لا

 لهو هيلع مرحت له اهماب انز هنا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلئسم

 مرحت اهنا لوقي اضعب نا ىدنع لاق . هرارقاب هدنع ةماقالا اهيلع مرحت
 ىلا هبرقتال هنا الا اهيلع مرحيال هنا لوقي ضعبو . هرارقاب ادبأ هيلع

 انز هنا هلوقو . انزلاب رقا نمك هنا ىدنعو هسفن بذكي يتح هعنمو اهسفن

 . اهيلع هنم ىوعد هنا اهماب

 ةأرماو حون ةأرما ىف ىلاعت هللا لوق ىف ديعس وبا لاق : ةلئسم

 نهسفنا ىف سيل ىدنع نيدلا ىف تناك ةنايخلا هذه نا هيآلا رخآ ىلا طول

 نم ايبن لبي مل ىلاعت هللا نا ىوري اميف تعمس ىنال نهجورف ىف الو

 . نورهطم كلذ نهو اهجرف ىف هنوخت ةأرماب هلسر نم لوسرالو . ءايبنالا

 دنع ترقا اذا ةأرملا نا هللا همحر ديعس ىبا خيشلا نع : ةلئسم

 ال لاق . اهجوزتي نا هل زوجي له . كلذ نم تبات دقو تنز اهنا لجرلا
 تعجرو كلذ نع اهسفن تبذك نا تيأرا هل تلق . مهلوق ىف كلذ ملعا

 دحلا اهنع أردي ىذلا نا ىدنع لاق اهجيوزت هل زوجي له اهلوق نع
 لجرلا كلذكو هل تلق . اهجيوزت هل زوجيالو اهلاح ىلع ىهو ةعجرلاب

 ناف هل تلق . ىدنع ىذكه لاق . هسفن بذكا مث كلذب اهدنع رقا اذا

 مث اهجوزتف اهجيوزت هل زوجي هنا نظو كلذ نم تباتو انزلاب هل ترقا

 جيوزتلا ىدنع هبتشي لاق لاق جيوزتلا تبثي له . اهسفن تبذكا مث ملع

 دعب جيوزتلا هل ددجي نا دارا ناف هل تلق . روجحم ىلع عقو هنال عقيال

۔ .٥٤٢٦



 ناك نا كلذ دعب نم لاق مث . ىدنع اذكه لاق . كلذ هل له اهبيذكت

 ىف اولاق دقو . هتوبث دعب هلحي نا هبشي كلذكو دقعلا عنمي انزلاب رارقالا

 ىلا هبرقت الو جيوزتلا لحيال كلذ نا انزلاب هتجوز دنع رقا اذا جوزلا

 ملو هيلا تفلب اذا دح كلذل لهف هل تلق . هسفن بذكي ىتح اهسفن
 ىلا عجر هسفن بذكا ىتمو كلذ ملعا ال لاق . هيلع تمرح هسفن بذكي

 نا لبق امهدحا تام ناف هل تلق . كلذب لوقي نم لوق ىلع ةيجوزلا لاح

 ناك ول لاق مث . رظنلا ربدتو كلذ ىف ركفت ناثراوتي لاق هسقن بذكي
 ملو . ةيجوزلا لاح ىلا عجري هسفن بذكا اذا نكي مل ثاريملا عنمي كلذ

 بذكاو مارحلا مكحو هلعف نم رجحلا تبث اذا ماكحالا نم ءىش ىف ملعن

 ىأر ديدحلا نا رثالا لاقو اذه ىف اولاقام الا لالحلا ىلا عجرو هسفن

 ةمرحلا توبث دعب ادبا ةجوز عجرت مل اهمرحي لوقلا اذه ناك ولو ههبشلاب
 لالح دقع ىلع تعقو ةمرح ناك ول هنا ىدنع هبشيو هسفن بذكا اذا اما

 لوقلا اذه ىلع ثاريملا هل نا ىدنع هبشي اذه ىلعف . هلولح دعب تبثي مل

 مرحت اهنا ملعلا لهأ نم لاق نم لاق دقو . اهنم هل امل هنم اهلو . اهنم
 نم لاقو . هسفن بذكا ولو . انزلاب اهل هنم رارقألا سفنب لاح ىلع هيلع
 اهعنميام اهيلع عدم هنال هسفن بذكي مل ولو لاح ىلع هيلع مرحت ال لاق
 . جاوزالا نع ةدعلاب اهسبحو ةوسكلاو ةقفنلا نم ةيجوزلا قح هب

 لحي ال . هدج و أ هنبا و أ اهجوز ىب اب تنز ة ًأرم نعو :: ةلئسم

 سيلو هيلع ردقت ءىش لكب دتعتلو هنم برهتلو اهجوز عم ماقملا اهل

 هيف تعقو امو هنيبو اهنيب اميف هملعتو اهيلع هللا هرتسام نلعت نا اهيلع

۔ .٥٤٢٧



 اهاريال ثيح نم هنم برهتلف لبقي مل ناف . ءالبلا نم

 هتأرما أطي نا دارا اذاف هل ةراج بحي ناك لجر نعو : ةلئسم

 نعف . رشني مل هتراج ركذي مل اذاف لزني يتح هتأرما أطي وهو هتراج ركذ
 هيلع دسفت امهدحا لاقف هذه ىف افلتخا ىسومو اريشب نا ناليغ نب مشاه

 اهدسفا امهيا مشاه ظفحي ملو هتارما هيلع دسفت ال رخآلا لاقو . هتأرما

 سانلا ذخاو . هيلع اهمرح ىذلا وه ىسوم نا هللا دبع وبا لاق . هيلع

 . ذخأن هبو ريشب لوقب

 اهاتأف رخآ دلب ىف هبئاغ ىهو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلئسم
 هيلعا الالح اهئطوف هتعوأطو اهل جوز هنا ملعت ملو . اهسفن اهيلا بلطو

 امف . رهم هيلع اهل لهف اهعم ميقي نا هل نكي مل ناف سأب اهعم ماقملا ىف
 هيربن امو ةفئاط اهتمرح تحابا اهنال هيلع تدسف دق نوكت نا انفوخا

 . هاري لالح ىلع همدقتل اهرهم نم

 لاق اهثريو هثرت له هتأرما ىلع ةأرما كردا لجر نعو : ةلئسم

 . معن

 لقعي ملو . ضت اح ىهو هتجوز ء ىطو اذا ن اركسل نعو : ةلئسم

 ليواقألا نم ضيحلا ىف ءاج دق هنال قالطلا لثم نوكيال ىدنع كلذف

 ىتح داسف ال هنا ضيحلا ىف لصالاو . قالطلا ىف ءاجام ريغ فالتخالاو

 ال اهنأ اذه ليق دق ديعس وبا لاق . ملعا هللاو دمعتم ضيحلا ىف أطي

 جورف ىهو هتايانجب ذوخأم هنال هيلع دسفت اهنا لاق نم لاقو هيلع دسفت

۔ ٥٤٢٨



 ةقثلاب ذخالاو

 اهعسيا ةمرح امهنيب نا هتجوزل لوقي لجرلا نع هتلأسو :: ةلئسم

 ىتح اهسفن ىلا هبرقتال لاقف . ةمرحلا هذهام هلأست ما كلذب هنم جورخلا

 نيبي ىتح اهسفن ىلا هبرقتال اهنا الا هتأرما ىهو ةمرحلا هذهام اهل نيبي

 هنم تناب امارح نيملسملا عم ناكو . ةمرحلا اهل نيب ناف ةمرحلا هذه اهل

 . هتأرما ىهف امارح نيملسملا عم كلذ نكي مل ناو

 اهجرف ةخسن اهلبق سمو هتأرما ما ىهو هتنتخ لبق لجر ىف لاقو ةلئسم

 بوثلا تحت نم سمي نا الا هتارما هيلع دسفيال كلذ نا . بوثلا قوف نم

 اهنا ملع اهنم غرف املف اهب رجفي نا ديري هأرما ىتا لجر نعو ةلئسم
 دسفتال هللا دبع وبا لاقو . هتأرما هيلع دسفت لاق نم مهنمف هتأرما

 . هتأرما هيلع

 هنا كلذب اهجوز ملعيالو ىنزت ةأرما ىف ديعس وبا لاق : ةلئسم

 اهيلع هللا رتسام رتست نا اهيلع حصالو كلذب اهجوز ملعي مل اذا

 اهلو اهدنع اميف ناثراوتي هتأرما ىهو كلذب اهجوز اهيلع دسفيالو

 ذخا اهل زوجيال لاق اضعب نا الا اهتقفنو اهتوسك هيلعو هترشاعم
 قادصلا ىف اهيلع سأبال لاق ضعيو . اهجرف ىف هل اهتنايخ اهقادص

 اهريغو ىدنع هأرملا هذهف ةبوتلا اماو . لالحلا ىطولاب هتقحتسا دق هنال

 مظعا اهجوز ىلع ةينازلا نا ىدنع ليق دق هنا الا ءاوس هل جوزال نمم

 ناو اهينغي.نم اهعمو تنز اذا اهنا كلذ ىف ىنعملا لعل امثا دشاو امرح

۔ .٥٤٢٩



 . اهريغ الو جور تاذل كلذ ىف رذع ال ن اك

 عقو اذا لجرلا نعو بوبحم نب دمحم نع رثألا نمو : ةلئسم

 أطي نا جوزلا عسي له تلمحف كلذل ةهراك ىهو اهئطوف هتجوز ىلع لجر
 ناو . اهلمح عضت ىتح اهؤطو هل لحي الف . هريغ نم ةلماح ىهو هتأرما
 ديعس وبا لاق . ملعا هللا لاق . هيلع دسفتا اهلمح عضت نا لبق اهئطو

 . ملعا هللاو هيلع دسفت لاق نم لاق بسحا اميف

 رئاس نم مهريغو أدنج هتجوز بصتغا ىذلا اماو : ةلئسم

 حصي ىتح كلذب هيلع دسفت ال اهنا ىعمف . رظني وهو تئطوف تاقولخملا
 لمتحا امس انزلا هيف اهيلع بجي ةدعاسم ىطولا كلذ ىف تدعاس اهنا

 تعنتماو ةهراك تناك اذاو . مكحلا ىف هتجوز ىهف كلذ نم اهجرخم

 تهرك ناف . انزلا مسا موزلو مثالا نم اهجرخي امم كلذف ةيهاركلا عانتما

 ىلع تبلغف تعنتماو ةيهتشم تناك ناو . اهتيهارك اهعفنت مل تدعاسو

 ىنعم ىفو . اهتقلطب تعنتما اذا ةوهشلا نم هب تيلب ام اهرضي مل كلذ

 ( . مسالاو مثالا نم مزليام

 تقفاو ةأرما نع هتلأسو بسحا اميف ةيواعم ىبا نعو : ةلئسم

 مرحت الو ال لاق . هدنع م اقملا اهيلع مرحي له هدلول ةيراج أطي اهجوز

 ضعب ىلع هيلع مرحت اهناف اهأطي دلولا نوكي نا الا دلولا ةيراج هيلع

 هلام عازتنا هل ىري نم دنع لوقلا ضعب ىلعو . اهمرحي مل ضعبو لوقلا

ىلع دهشي لاق ضعيو . هيلع مرحت هتجوز نا اعازتنا هل ىريال نم دنعو



 . اهأطي مث ةيراجلا عازتنا

 هنم تدلو مث هتجوز ةيراجب انز لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 ركناف اهجوز تلأسف كجوز نم تدلو تلاق اهدلو نع هتأرما اهتلأسف
 لوق دعب هعم ميقت نا اهل لهو هتأرما عم ميقي نا هل له .دلولا كلذ

 بات اذا هتأرما نع عنتمي الو هنم ناكام رهظي نا هيلع سيل لاق . ةيراجلا

 وأ هيناز هتأرما تناك ناو . هل مزالب ةيراجلا لوق سيلو عجرو كلذ نع
 . هيلع مقت مل هانزب تملع

 مرحتا اهتلاخ وأ هتأرما ةمع ىلع عقو لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 . ةدحاو ةلزنم امهلزني مل هناكو هيلع مرحت ال اهنأشو لاق . هتأرما هيلع

 اهتلاخوأ هتأرما ةمع ىلع عقو نمو ءايضلا باتك نمو : ةلئسم
 كلذ نياعت نا الا مرحتال هللا دبع وبا لاق . هتأرما هيلع مرحت ضعب لاق .

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . هيلع مرحت اهناف هتارما هنم

 تمرح لاق هتحت ىهو هتأرما تخاب انز لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 هتأرما هيلع

 ىف باوجلا . هنم اطلغ هتأرما تخا ءعىطو اجر نعو : ةلئسم

 نم هتأرما ءعىطو ناو . ضيح ثالث هتأرما تخا ىربتسي نا هيلع كلذ

 الب هتأرما هيلع تمرح ضصيح ثالث تضاح اهتخا نا ملعي نا لبق

 ىار نم مهنم فالتخا هيف ءاربتسالا ناف انزب اهئطو اذا اماو . فالتخا

 اهنا هتربخا نا اطلغ اهئطو ىتلاو . كلذ ري مل نم مهنمو ءاربتسالا هيلع

.ا٥٥١۔



 . هتأرما أطي نا هلو كلذ هل ناب دقف ةقث هربخا وأ ضيح ثالث تضاح دق

 رتتساف جوز اهلو تنز ةأرما نا ول هللا دبع وبا لاقو : ةلئسم
 هتناخ دق اهنال اهقادص ذخأت نا اهل لحيالو هعم ماقملا اهل اعساو اهانز

 وأ هيباب اهنأ ولو . ضيح ثالث اهسفن ءعىربتست يتح هعنمت نا اهيلعو
 . اهجوز عم ماقملا اهعسي مل اهجوز دعب هحاكن اهل لحيال نم وأ هنباب

 مل ناف هريغ نم كلمت امو هيلع ناك ىذلا اهل امب هنم ىدتفت نا اهيلعو

 رتسا امب نلعت نا امب نلعت نا اهيلع سيلو اهاريال ثيح هنم برهتلف لبقت

 نم اهنم ناك امب هملعتو امهنيب ةريرسلا ىف هل لقتلو اهتروع نم هللا
 . هعم ماقملا هيلع ناك ىذلا رمألا

 ناك هنا هل تلاق كلذ دعبو هأرما جوزت لجر ىف تركذو : ةلئسم

 . اهجارخا نا ىلع لاتحت ىه امنا لاق . لجرلا كلذ ركناو امارح اهئطو دق
 تعدا اذا تفصوام ىلعف . نيمي همزلت لهو نيذه نيب مكحلا فيك تلق

 هتعاس ىلا هتجوز هذه هنالف نا هللا نيمي اهل هيلعف كلذ وه ركناو مارحلا

 ىلع فلح اذا اهب هجيوزت لبق امارح اهئطوألو ةمرحب هنم تنابامو هذه

 كتيدف لبق ناف . تردق امب هنم دتفاف ةقداص تنك نا اهل ليق . كلذ

 لاق هريغ نمو امارح كئطو دارا اذا كسفن ىلع هيدهاجف الاو كحرسو

 اهنا ملعيام ةعاسلا هذه ىلا هتأرما اهنا انهاه نيميلا هيلع امنا انعم ىذلا

 امارح اهب هجيوزت لبق اهل هئطو نم يعدتام لبق نم همرحب هنم تجرخ
 وه ملعيالو كلذ ىه ملعتو اهنيعب اهنيعب اهملعي الو اهاطي هنا نكمي دق هنال

 . ءعىطو ىتلا ىه اهنا ملعي يتح اهجيوزت حابم هنا كلذ .كلذ

۔ ٥٥٠٢



 ملعي ال وهو جوز اهلو اهسفن هأرما ىلا بلط ىذلا نعو : ةلئسم

 نا هل بحن الف . اهجوزتي نا اهبلط ىذلل له اهقلط وا اهجوز تامف

 . اهجوزتي

 له تلق ةهراك ىهو اهئطوف هأرما ىلع عقو لجر نعو : ةلئسم

 . هيلع دسفت له اهئطو ناو هريغ نم لماح ىهو اهأطي نا جوزلل عسي

 اهاطيال نكلو هيلع مرحت مل ةبوصغم اهناو اهتيهارك ملع دق ناك اذاف

 . هيلع مرحت ال ىسعف اهئطو ناف . اهلمح عضت ىتح

 اهجوز عنامت اولاقف تمدن مث اهجوز عم تنز ةأرما نعو : ةلئسم

 مل ناف اولاق . دلولا لاحل عىطولا كلذ نم اهتدع ىضقنت ىتح اهئطو
 كلذ ىف مهيلع غلبيال هنا باوجلا ىف هنا بسحاف تئطوو هعنامت اهنكمي
 ال اهجوز عم ىنزت ىتلا نا ءاهقفلا نم هللا ءاش نم لوق ىفو . داسف

 رتس ام رتست لاق ىلع ىبا نعو . هذخأت نا اهل لحي الو هيلغ اهل قادص
 . ثاريملا الو قادصلا اهيلع مرحي الو هللا ىلا بوتتو هللا

۔ ٥٥٢٣



 نونالنلاو عساتلا بابلا

 وآ انزلاب هتجوز عم رقا اذا لج رلا ىف

 انزلاب اهامر وأ تلذ هبشا اموأ هعم ترتا

 اهفرعيال وهو انزلاب هتأرما فذق لجر نع ىراوحلا ىبا نع بسحا

 الو كلذ نارتسي امهنا انعمس لاقف . هبر رفغتساو هسفن بذكا مث كلذب

 . هتأرما هيلع تدسف لاق هناف ىسوم لوق الا امهيلع سأبالو هناعفري

 لاق . ىطولا ىلع هركتف ىبست هأرملا ىف ىلع وبا لاق : ةلئسم

 نا (ريخأتو ميدقتب ريدج هلعلو انيديأ نيب يتلا خسنلاب اذك) : ديرح لاق
 رقا اذا لاق . ال ما كلذ اهعقاو لئس هنا ركذو . سأب الف اهجوز ردقي مل

 ناف هل تلق . هسفن بذكي ىتح اهأطي نا هعنمت اهل امناف انز هنا اهعم

 . ال لاق كلذ ىلع هعم ماقملا اهعسيا كلذ ىلع تعلطاو انز هنا تملع

 . معن لاق . هعم ماقملا اهعسيا هسفن بذكي ملو اهعم رقا ناف تلق

 حصفي ملو انز هتجوزل ضرع لجر نع ديعس ابا تلأسو : ةلئسم

 هسفن بذكي نا هيلع له . هحيولت ىلع تفقو دق اهنا سحي هنا الا

 رارقاب حصفي مل اذا هنا ىعم لاق . ةفصلا هذه ىلع هتجوز ىلع دسفالاو

 ىف سأب ىه اهيلع نكي مل ظفللا كلذ حص ول نا دحلا هب هيلع بجي
 . هسفنل بذكا هيلع وهو هيلع الو مكحل

 ن ىب او انزل اب هت ارم ١ ىمر نم نعو ىر اول | ىب أ نع : ةلئسم

۔ ٥٥٤



 هيلع مرحت له هسفن بذكي مل اذا هتأرما هيلع مرحت له هسفن بذكي

 ىتح اهسفن هعنمت نا هأرملا هب رمؤت ىذلاف هسفن بذكي مل اذا هتأرما

 ىلا الصي مل ام هيلع مرحت مل اهسفن ىلع اهبلغ ناف . هسفن بذكي
 اهبذكي هناف انزلاب هدنع ىه ترقاو انزلاب اهدنع رقا نا كلذك . مكاحلا

 هتبذك هسفن بذكي مل ناف هسفن بذكي ىتح اهسفن بذكت هارملا كلذكو

 . اهسفن ىلع اهبلغ نا

 اهدالوأ ىنعت كلوغن ىنع يحن هتأرمال لاق لجر نعو : ةلئسم

 . اسأب امهيلع ري ملو هللا رتسام اورتس ارباج لاقف ارباج الأسف . هنم

 هل تناك نا لاق . ناز اي اهجوزل تلاق هأرما نع هتلأسو : ةلئسم

 . هتأرما ىهف اهعفري ملو اهنع افع ناو دحلا اهدلج مكاحلا ىلا اهعفرو ةنيب

 لمح هتأرما ىف سيلو رفس ىف جرخ لجر نع هتلأسو : ةلئسم
 ىلع لجر ىنبلغ تلاق دلولا اذه ام اهل لاقف دلو اهعم اذا مدق املف

 اذه ترقا نا لاق . اهعنم ميقي نا هل زوجي لهو . دح اهيلع له ىسفن

 اهنيب اميف كلذ ناك ناو ليلع ميقي نا هل سيلو . دحلا اهمزل مكاح دنع

 ام رتست نا اهلو اهيلع ميقي نا ىهن هنع عجرت مل كلذ ىلع هتباث هنيبو

 اهجوز تمهتا ه أرم ا نع هتلأسو . اهتدع تضقنا نا هريغ جوزتو هللا رتس

 . ةنياعم هارت نا الا عىشب سيل لاق

 ىف . معن لاق هشحاف تيتا له هتأرما هتلأس نمو : ةلئسم

 . كل ذب داسف الف . ءابصلا

. ٩٥٥



 سأب الف . هيناز تنك كنا الف ىنربخا هتجوزل لاق نمو : ةلئسم

 . هتجوز ىف هيلع

 بذكا نا لاق . ةيناز اي هتأرمال لاق لجر نع هتلأسو : ةلئسم ٠

 مت ناو . هيلع ميقي نا كلذ اهلق . كلذك تسل هللا رفغتسا لاقو . هسفن

 ركنا اذا اهدلج هنيب اهل تناك نا لاق اميف قداص هنا معزو هلوق ىلع

 اهنعال ةيناز اهنأب مامالا ىدي نيب هلوق ىلع مت ناو . امهنيب قرفو ةيرفلا
 ىلا اهعفر ناو . افع اهنع وفعي نا بحا نا لاق . نازاي هل تلاق ناف تلق
 تدلج مكاحلا دنع كلذب ترقا وأ هايا اهفذقي نيدهاش اهيلع ماقاو مكاحلا

 . امهنيب قرفو دحلا

 همالسا دعب هتأرما دنع نيكرشملا نم رقا نم نع هتلأسو : ةلئسم

 لهأ رارقا هبشي ال هنا ىدنع اذه لاق . كرشلا ىف انز هنا ةملسم ىهو

 . ملعا هللاو هيلع مرحت اهارأ امو انزلاب مهسفنا ىلع ةالصلا

 اهب رجفت ةأرما ىلع ةبكار هتأرما يأر لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 امهنيبو هتأرما ىه جاوزألا ىلع هب مرحي امم ءاسنلاب ءاسنلا سيل لاق

 . ملعا وهف اهيلع ميقي نا هسفن وخست ال نا الا ثاريملا

 هتأرما عم هتيب ىف دجوف هتيب ىلا لخد لجر نع لئسو : ةلئسم

 دحلا بجويام اهنم ىأرو اهب ىنزي امهدحا عم هتيب ىف الجر دجوو هأرما
 ىنزت تناك ىتلا ىه هتأرما ىف هيلع ىرتام ىرخالا نم هتأرما فرعي ملو
 . هتأرما هيلع مرحت ذئنيحف انزلاب لودع ءادهش هعبرأ هعم موقي وأ لجرلاب

۔ .٥٥٦



 ىف لاتحي نا هعسيا تنز هتأرما نع لجر ملعف تلق : ةلئسم

 اهعسيا انز هنا ىه تملع ناف تلق . معن لاق . اهجارخاو هنع اهقح ةلازا

 كلذ ىلع تعلطا اذا معن لاق . هنم اهجورخو هنم اهقح ذخا ىف لاتحت نا

 نا هعنمت نا اهل امناف . انز هنا اهعم رقا اذا لاق . انز هنا اهعم رقا ناف تلق

 كلذ ىلع تعلطاو انز هنا تملع ناف تلق . هسفن بذكي ىتح اهاطي

 هسفن بذكي ملو اهعم رقا ناف تلق . ال لاق كلذ ىلع هعم ماقملا اهعسيا

 . معن لاق هعم م اقملا اهعسبا

 نا لبق انز هنا هتأرمال رقا لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلئسم
 نا لبق هنم كلذ ناك هسفن بذكت يتح اهسفن هعنمت اولاق دقف . اهجوزتي

 بذكي نا لبق نم اهسفن ىلع اهبلغ ناف . اهجوزت ام دعب وأ اهجوزتي
 . هيلع مرحت مل هسفن

۔ . ٥٥٧



 نوعب رالا بابلا

 اهج وزتيل هتآ رما قالط لج ر نم بلط نم ىف

 . جوزلا لعفف وه اهجوزتيل هتأرما قلطي نا لجر ىلا بلط لجر نعو
 نا اوركذو . (اهجيوزتب ةخسن ىفو) اهجيوزت ىف هيلع سأب ال ليق دقف
 تلاق ىتح مالك امهنيب عقو ىتح نيدلا ىف اركاذت الجرو ناطح نب نارمع

 كنا نارمع هأرملا تيقل مث اهجوز بضغف نارمع كجح اهجوزل لجرلا هأرما
 اهسفن تقلطف كيلا كلذف لاق معن تلاقف . كقلطا نا ىلا هيتلسرا

 ةارمال لاق اذا اماو . ةرمح اهل لاقي ىتلا هتارما ىهو نارمع اهجوزتف

 فوأ اهجوز تام مث كلذ ىف اهل ضرع وأ اهجوزتي نا بحي هنا لجرلا

 . هنع اهيلا كلذ مدقت دقو وه اهجوزتي الف اهقرا

 قلطا نالفاي لجرل لاق لجر ىف ىلع نب يسوم لاقو : ةلئسم
 امهنيب قرفي الف اهجوزت ناف . هسفنل اهدارأو اذكو اذك ىعم كلو كتأرما

 . كلذب سأب ال ليقو اهجيوزت زوجي ال ليق دق هنا ىعم هريغ لاق

 ىناف ىنع فك تلاقف ةشحاف ةأرما نم دارأ لجر نعو : ةلئسم

 اهجوزتف اهجوز تامف كب جوزتاو اهجوز ىنعت نالف هللا تيمي نا وجرا

 دق ناك ناف امهنيب قرفيو اهعم ميقي نا ىغبني ال هنا . اهب لخدو لجرلا

 . اهيلع ءىش الف اهب لخدي مل نار . اهقادص اهلف اهب لخد

 كبحا هلوقب دارأو كبحا ىنا لجر ةأرمال لاق لجر نعو : ةلئسم

۔ . ٥٥٨



 لثم اهل لاق نا كلذكو ىلوألا لثم ىهف ههبشا امو جيوزتلل اهسفن بح

 . انركذام لثم اهناف اهتدع ىف ىهو ةدحاو هقلطم ىهو ةلاقملا هذه

 ىغبني ال هناف اهتدع ىف ىهو كلذ اهل لاقو اثالث ةقلطم تناك نا كلذكو

 اجوز تجوزت ولو ادبا هل لحت ال اهناف امهنيب قرف كلذ ىلع اهجوزت ناف

 هقلطم ىهو اهل لاق ناو . هلوقب هيلع امرحم ناكام اهل لاق دق هنال هلبق
 ءاش نا كتدع تضقنا اذا كجوزتا ىنإ اهجوز عم ىهو . اثالثوأ ةدحاو

 لاق ناف . اهب لخدي مل وأ اهب لخد امهنيب قرفي اهلثم اهدنع يهف . هللا
 تعجر دق ىنا هذه اي ةدعلا ءاضقنا دعبو اهتدع ىف ىهو كلذ دعب اهل

 نا الا اهجوزتي نا ىغبني ال هناف . كجيوزت يف ىل ةجاح الو كل تلق امع

 ىف هيلع سأب الف اهقلط وأ ىناثلا جوزلا تام ناف . هلبق اجوز حكنت
 هذه بحاصل ىغبنيال هناف ىناثلا اهجوز نع ازشان تناك ناف . اهجيوزت

 اندنع اهوركم كلذ ناك اهجوز اهنع افوتم ةأرمال هيلع ةدسفملا ةلاقملا

 امل كلذو . امهنيب قرفي مل كلذ ىلع اهجوزت ناف اهجوزتي نا هل بحن الو

 . اهجوز اهنع ىفوتملل ضيرعتلا ىف هللا صخر

 اجوز اهل نا ملعي ملو ةأرما ىقل لجر ىف لوقتام هل تلق : ةلئسم
 اجوز اهل نا ملع مث كذخآ نا ديرأ ىناف كتجوزت ول ىدو ىلع اهل لاقف
 هوجو دحاب اهجوز اهقراف نا هل لحت له لاق امم هبر رفغتساو اهيلا عجرف

 . ملعا هللا لاق . قارفلا

 نكسلا اهل طرشو هتمرح جوز نمو ءايضلا باتك نم : ةلئسم

 دمحم نيريشب اماو ءايضلا باتك نمو . تباث وهف اهدنع وأ ةدقعلا لبق

.٥٥٩.۔



 . افيزم ناك اذا هلطباو مهارد ةعبرا ىلع قادصلا زوجف بوبحم نبا

 لام هلعل هيبأ ىلع قادصلا نا ىلع نبالا جوزت اذاو : ةلئسم

 نمضو نبال | جوزت اذاف . دلول | ىلع هلعل هيلع اهقحو . عجري ن أ سيلف

 تعجر صقن امو هيلع قادصلاف ءافو بألا دنع ناك ناف . قادصلاب بألا

 . امهنم تذخأ تءاش نمف بألا نمض اذاو . دلولا ىلع

 ىلا عفدو غلاب ريغ ةيبص جوزت نمو ءايضلا باتك نمو : ةلئسم

 ةيراجلا تغلبو ىلولا ىرتشاف ابايث اهب ىرتشا ريناند وا مهارد ىلولا

 اهب اورتشي نا مهرما ناك ناف . مهاطعا ام جوزلا بلطو جيوزتلا تركناف
 ءارشلاب مهرمأي ملو ريناندلا مهيلا عفد ناو . بايثلا كلت هلف ابايث

 . هريناند هلف ابايث ارا رتشاف

 موزل لهجو اهقلط هنا ملعو هتأرما قلط نميف ليقو :

 دق اهنا ملاع وهو اهأطي ىتح لوألا قادصلا الا هيلع اهل سيل هنا .
 امتاك ناك ناف ناث قادص هيلع اهل ناك كلذب ملع اذاف قالطلاب هنم تناب

 قادص الا اهل سيلف كلذ ىلع ارارم اهئطو ىتح اهأطيو كلذ ىلع اهل
 . لوألا قادصلا اهلو كلذ هئطوب دحاو

 .تراك شش ركشت

۔ ..٥٦٠



 ققحملا لاق

 عرشلا نايب باتك نم نوعبرألاو نماثلا ءزجلا مت

 نم٥٠٤١ ةنس رفص رهش نم نيرشعلاو نماثلا سيمخلا موي ىف كلذو

 ةنس ربمفون رهش نم نورشعلاو يناثلا قفاوملا ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلا

 ديبع نب ديعس نب دمحم طخب ىلوألا نيتخسن ىلع اضورعم . م ٩٤

 نب دوعسم نب رمع طخب ةيناثلاو ه٩٠٢١ ماع اهنم غرف يعويطملا
 .. ه٩٢١١ ماع اهنم غرف يرذنملا رمع نب دوعسم نب دعاس

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يتراحل ا ناميلس نب دمح نب مل اس : ملقب

۔ ١٦٥۔.
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