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 عرشلا نايبب بانك نم نوعبرألاو عساتلا ءزجلا

 ليلجلا ةم العلا فيلأت عرفلاو لصألل عماجلا

 يادنكلا ناملس نب ميهاربا نب دمحم

 هنع هللا ىضر

 ققحملا لاق
 نايب باتك نم نيعبرأل او عساتلا ءزجلا ضارعتسا هلل دمحلاو ىهتنادق

 ىفو هي ال ا بج اول أ متيال امو هر ادقمو ق ادصلا ح اكحا ثحببو عرشل |

 فالتخ ا يفو مولعم ريع وأ مولعم ق ادص ريغ ىلع عقو ١ ذ ١ جيوزتل |

 اهقادصل ةأرملا ةيطع ىفو قادصلا هب لطبي اميفو قادصلا ىق نيجوزلا

 كلذ هبشا امو قادصلاب نامضلا يفو بلط ريغ وأ اهجوز نم بلطب
 ملسو هل و لمحم ان درس ىلع هللا ىلصو نيمل اعلا بر هللا دمحل و

 يثراحلا ناملس دمح نب ملاس ملقب

ه٥٠٤١ ةنس مارحلا ةجححلا يذ رهش





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا بابلا

 هرادقم و قادصلا دح يك

 يناملسلا نمحرلادبع قيرط نم ملسو هيلع هللا يلص يبنلا نع
 مكنم يسايلا اوحكناو لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر (١)بطخ لاق
 مهولهأ هيلع ىضارت ام لاق مهنم قئالعلا ام هللا لوسراي اولاق
 1 " قادصلا نع لئس هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو . تاقدصلا
 حاكن زاجأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع يورو . نولهألا هيلع ىضارت

 . ديدح متاخ ىلع حاكنلا زاجأ هنأ هنع ىورو . ملعأ هلاو نيع ىلع ةأرما
 تاقدصلا ىلع جيوزتلاو كلذ نم رثكأ امم هيلع اوقفتا ام قادصلاو
 هب تبثي جيوزتلا نم ركذ امو لخنلاو ديبعلا و منغلاب ة " اهلك ةلوهجملا
 قادص ىلإ تعجر قادص اهل مسي مل نم لكو . كلذ نم طسولا اهلو
 ىلعو . زئاجف لجأ قح ىلعو . زئاجف ريناندو مهارد ىلع جوزت ناو .لئملا
 لوسر قدصأ ناك مك هامأ اي ةشئاعل تلق ةملس وبأ لاق . زئاجف لجاع
 رمع نأ ليقو . ةيقو رشع ينتا تلاق . هئاسن ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ةيفص قدصأ رمع نبا نأو . مهرد فلأ نيعبرأب يلع ةنبإ موثلك مأ جوزت
 . مهرد فآلا ةرشع ىلع هتانب جوزي رمع نبا ناكو . مهرد فآلا ةرشع
 فلأ ةيراج لك عم ةيراج ةئام اهيلا لسرأف ةأرما جوزت نيسحلانأ يورو
 جوزتو . مهرد فالآ ةرشع ىلع ةليمش جوزت هنأ سابع نبا نعو . مهرد

 . زئاج ريثكو ليلقب قادصلاو مهرد فالآ ةرشع ىلع كلام نب سنأ
 دق ناك هنأ كلذو . قيناود ةعبرأ ىلع ةأرما جيوزت يلع نب يسوم زاجأو
 ةرشع حاكنلا زوجي ام لقأ لاق هنأ ىسوم نعو . ةقرف اوري ملف اهب لخد
 لاقو . عطقلا هب بجي ام لاق نم لاقو . بهذ نم ةاون لئاو لاقو . مهارد
 يتغلب نم لاقف سانلا بطخ . هللا همحر باطخلا نب رمع نع دمحم وبأ
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 هءاسن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قدصأ ام قوف هتأرما قدصأ نم هنأ
 نم ًادحأ الو هءاسن قدصأ ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأو . هتبقاع
 هللا صتخال ةمركم روهملا ءالغ ناك ولو . ةيقوأ ةرشع ىنثا نم رثكأ هتانب
 كيلا لعجي نأ هللا ىبأي سانلا نم ةأرما تلاقف . هيبن هيلا قبس امو . هيبن

 متدرا ناو . لوقي ىلاعت هللا نإف . هدلاو ىنعت باطخلا ىلإ الو كلذ
 . ائيش هنم اوذخأت الف راطنق نهادحا متيتآو جوز ناكم جوز لادبتسا
 دنع لاق رمع نأ رخآ عضوم ىفو . ريمألا اطخأو ةأرملا تباصأ رمع لاقف
 فلتخاو . ةأرملا ىتح رمع مصاخي لك رمع هللا محر اذه هل ةأرملا لوق
 لاقو . رانيد اتئامو فلأ موق لاقو . رانيد فلأ موق لاقف راطنقلا ىف سانلا

 دقعني ال دمحم وبأ لاق . امهرد نوعبرأ ةيقولاو . بهذ مث كسم الم موق
 سيل فالتخالاو ةجح قافتإلاو . مهارد ةرشع نم لقأب يدنع حاكنلا

 هللا لوسر لئس . قئالعلا تاقدصلا ىمستو . ىدهأ قافتالا ليلدو . ةجحب
 . مهولهأ هيلع ىضارت ام لاقف مهنيب قئالعلا ام ملسو هيلع هللا ىلص
 الو يلوالو قادص ريغب لجرلل اهسفن ةأرملا بهت نأ زوجتال ةبهلاو
 كلذب صخ هدحو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةبهلا تزاج امنإو .نيدهاش
 نا يبنلل اهسفن تبهو نا ةنمؤم ةأرماو ] ىلاعت هلوق كلذو هتمأ نود هدحو
 تناك اهناف . ( نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ اهحكنتسي نأ يبنلا دارأ

 يبنلا دهع ناك رباج تنب كيرش مأ اهل لاقي يؤل نبا رماع ينب نم ةأرما
 وبأ هل لاقي دسألا نم لجر دنع تناكو بابشو لامج تاذ ةكمب يهو اهب
 ةديس ةأرما تناكو تملسأف ةنيدملا ىلإ ترجاهف اهجوز بيصاف كيرش

 اهبطخف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسرأف . اهنع ثدحتيو يشغت

 املق قادص ريغب هللا لوسراي معن تلاقف ةكمب اهدهع امك اهنأ ىري وهو
 نسلا يف تلخدو تلخ دق اهآر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهاتا

 لحت ال نينمؤملا نود نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةصلاخ تناكو
 يبلكلا لاق . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل الإ قادص ريغب ةبه ةأرما
 ءاسن ىدحا تناكو ةكمب يهو تملسأ نيح كيرش مأ ثيدح نم ناك
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 تملسأ املف يسودلا كيرش يبأ تحت تناكو يؤل نب رماع ينب نم شيرق

 هيف نهبغرتو مالسالا ىلإ نهوعدتف ارس شيرق ءاسن ىلع لخدت تلعج
 كانلتقل كموق الول اهل اولاقف ةكم لهأ اهذخأف ةكمب اهرمأ رهظ ىتخ

 ءيش يتحت سيل ريعب ىلع ينولمحق تلاق . مهيلإ كريسن انكلو كب انلعفو
 تتأ املق تلاق . ىنوقسي الو ىنومعطي ال اثالث ىنوكرتو هريغ الو ءاطو ال
 اوناكف موي تاذ ًالزنم اولزنف هرصبأ ءيش ضرألا يف ام ىتح ةثلاث ىلع

 ينع اوسبحو لظلا يف مه اوناكف سمشلا يف ينوقتوأ ًالزنم اولزن اذإ
 دق مه امنيبف تلاق اولحتري ىتح يلاح كلذ لازي الف بارشلا و ماعطلا

 اذاف هتلوانتف يرهظ ىلع ءيش دربب انأ ذإ سمشلا يف ينوقتوأ ًالزنم اولزن

 مث ارارم كلذ يب عنصف عقر مث ًاليلق ائيش هنم تبرشف ءام اولدب وه

 اذإ اوظقيتسا املف يبايثو يدسج ىلع هرئاس بص مث تبرش ىتح تكرت
 ام تلق . ىتبرشف انأقس تللحأ اولاقف لاحلا ةنسح ىنوألو ءاملا يرثب مه
 كنيدل ةقداص تنك نئل هللاو اولاقف هب مهتثدحف اذكو اذك رمألا نكلو تلعف
 دنع اوملساف اهوكرت امك اهودجو مهتيقسا ىلإ اورظن املف اننيد نم ريخ
 ريغب هل يسفن تبهوف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ تلبقاف تلاق . كلذ
 . يليبس الخف ةريبك ينآرف رهم

 نا لاق كلذ ىلع تدهشأو لجرل اهسفن تبهو ةأرما نعو : ةلاسم

 نودب هنم ىضرت نأ الإ اهئاسن قادص لثم قادصلا هيلع بجو اهب لخد
 . كلذ

 نيسمخ ىلع ةينارصن ةأرما جوزت يلصم لجر نعو : ةلاسم
 . كلذب سأب ال لاق موت لصأ

 ثيدح يف ةديبع وبأ لاق ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ينثا نم رثكأ هئاسن نم ةأرما قدصي مل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ةاونلاو نورشع شنلاو امهرد نوعبرأ ةيقولا دهاجم لاق شنو ةيقو ةرشع

. شنلا نهر وهف ةوسن نم دشنأو . مهارد ةسمخ



 ىناثلا بابلا
 3 ادصلا يك

 نأ دارأو قادصلا نم اهقح هتجوز يفو لجر نعو يراوحلا يبأ نع
 تتبت ىتح كلذ يف ظفللاو اهنم ةداهشلا نوكت فيك تفوتسا اهنأ هل دهشت
 هلجآو هلجاع اهقادص تفوتسا دق اهنا هل تدهشأ اذاف ةداهشلا كلتب هل
 اهقادصب تمس ناو ةداهشلا هذهب تبث دقف هب ةفراع يهو اهل هيلع يذلا

 . تبثأ وهف وه مك
 لجرلا نأ مث دوهشلا ةداهشب اهسفن تجوز ةأرما نعو : ةلاسم

 تناك نا لاق . هضقني وأ هيضميف حاكنلا اهيلو غلبي نأ لبق اهقلط

 اهيلو ءاضر تطرتشا نكت مل ناو . اهل رهم الف اهيلو ءاضر تطرتش

 . رهملاب هكردت نأ ةقيلخ ىهف
 لاق اهقلط مث انامز اهنع سبحف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 . اهيلع ةدعالو لماك اهرهم هيلع

 فلاو ةكرت مهرد فالأ ةعبرأ نع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 . سأب الف اوضر اذإ لاق نيتئامب وأ ةئامب ةمحف مداخ فلأو اهزاهج
 مهرد فلأ ىلع امداخ طرشو هتنبا جوز لجر نعو : ةلاسم

 نذآ مل تلاقو جيوزتلا تيضر هتنبا غلب املف ةمركت فلأو فلأب اهزاهجو

 اهدلب لهأ عنص ام هركت نأ اهل سيل لاق . كلذ اهل له ائيش كرتي يبال
 . مهنيب زئاج كلذ ناك اذإ

 اهتطب ىلإ رظنف ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 وأ اهجرف ىلإ رظن نإف تلق . قادصلا فصن اهل لاق . اهقلط مت اهرعشو
 لماك اهقادص اهل لاق عماجي ملو اهقلط كلذ دعب مث هجرفب وأ هديب هسم
 . اهيلع ةدعالو

 ىلع اوضارتف ةأرما اوحكني نأ اودارأ موق نع هتلأسو : ةلاسم
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 عامسلا ىق اهبسحأ ال فيصو ىلع حاكنلا نوكي نا اوبحأ مت ةئامعبرأ

 حاكنلا لاقف فيصولاب امس هنأ ريغ هئامعبرأ ىلع حاكنلا لبق اودهشأو
 ىق سانلا هب دهش ام ىلع رهملا امنإو ةئامعبرألا تطقسو فيصرلا

 تقلط نا ةئامعبرألا ذخأت نأ اهل لهف تلق . حاكنلا هيلع دقعي وأ رهاظلا
 مل فيصو نم ريخ اهنأ ملع ولو . فيصو نم ريخ يهو اهاطعا نا
 امو قوسلا هملعت نأ اهيلع سيلو . اهاطعأ ام ذخأتل لاق هارن اميق اهطعي

 . اهيف فيصولا نمث
 اهقادص نع ةأرما عدخ لجر امنا هنإ انغلبي ناك دقو : ةلاسم

 دريلف اهقلطيل هطعت مل لوقي ءاهقفلا ضعب ناكف اهقلط مث اهايا هتطعاف
 . هتطعأ ام اهيلع

 تدلوف ةأرمإ جوزت لجر نع هتلأسو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم

 نيبو هنيب عقوف قادصب ةأرما اهدعب نم جوزتو ةأرملا تكله مت نيدلو هدنع
 يدلول وهف يل ناك لام لك نأ اودهشا لجرلا لاقف . ةرواتم هذه هتأرما

 هيدلو نم لاملا عزن هنأ ملعي ملو لجرلا تام مت امهتدلاول ىلع قحب نيذه
 ىذلا لاملا اذه الكأي نأ لوقلا اذهب هنم اعمس اذإ هيدلول له ًالام فلخو

 نمل وه لاق . ائيش امهتدلاو دعب يتلا هتجوز هنم انيطعي الو امهدلاو هفلخ

 مل نمل زوجي الو لاملا لكأي نأ ةداهشلا هذهب دهشي هدلاو امهنم عمس
 عمسي يذلا لكأي امناو لدع يدهاشب الإ لاملا اذه لكأي نا هدلاو عمسي
 . لاملا اذه نم هتصخ ةداهشلا هذهي دهشي هدلاو

 هذخأ اهدلاو نا مث ةأرما بطخ لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 . كلذ هل له اهتققنب
 اهوسكيو اهيلع قفني هعم نوكت هتأرما لجرلا اوطعي نأ اوعاش نا اولاقف
 اهتقفنب هوذخأ لجألا ىضقنا اذاف الجأ هل اوبرض اوعاش ناو اهيلإ يدؤيو
 . اهإدأو ذئمؤي

 نم اهاطعأو اهقلط هنا مث ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 تدعقو لجرلا بلقناو ءاسنلا تقاسف ةطمارقلا تاج مت ارانيد اهقادص
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 يبأ ريغ رخأ جوز اهلو بأ اهلو امالغ ادلو تفلخو اذه اهموي ىلإ ةأرملا

 ام يلعف ةدلو دلولاو كلذ نم هصالخام اهمأ لبق نم ةدج اهلو دلولا
 سيلو هيلع قحلاف لدع يدهاشب ةأرملا هذه توم حصي مل اذإف تفصو
 ةثرولا هل نذا نا ىرن انإ الإ توملا هرضح اذإ هب ىصويو ءىش ةثرولل
 ءاش نا كلذ نم أرب اهيبا يلإ هملسيف ةأرملا بأ ىلإ قحلا اذه ملسي نأ
 هل نذأي مل ناو «كيبأل كلامو تنأ» ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل . هللا
 هدلاو مه ةترولاو ةأرملا توم حصي ىتح ًائيش اهيبا ىلإ ملسي الف ةترولا
 هل يذلا قحلا ملسي نأ ءالؤه هل نذأ اذاف دالوألاو

 ةلخن ةئام ىلع كل اهجوز اهل لاقو تضرم ةأرما نعو : ةلسم
 . اهنم صالخلا بحأ لاق وأ اهيف يلعفت ام لاق وأ يرمأ يف يلعفت ام
 وأ قحب تلاق وأ كل قحب تلاق وأ يلع كل قحب كل اهتكرت دق ةأرملا تلاقف

 عيمج نم ءيش زوجي ال وأ هل اذه يف زوجي ىرت ام تلق . يلع دكمايقب
 ىلع اهقادص هل تكرت ناف . ابلط انهاه ىرأ سيلف تفصو ام ىلعف .
 .كلذب صلخت هنأ وجرنو هنم ءىرب دقف ىلوألا ةلأسملا يف كل 7

 . اهلام يف هتأرمال ضرعي نأ هل سيل لاق هنأ ءاهقفلا ضعب نع انغلب دقو
 أربي الو بلطلا لثم اذه لوقلا اذه ىلعف اذهل هنم ًاضيرعت كلذ ناك ناف
 . ءيرب دقف اهقادص كرت يف اهل هنم ًاضيرعت نكي مل ناو . كلذ ىلع هنم

 اهقادص نم ارب دق هل وجرنو بلطلا ةلزنمب كلذ . ىرن ال لوقلا ضعب يفو
 . ملعأ هللاو

 يف اهيلا بلط هتجوزل ةلخن ةئام هيلع لجر نعو هنمو : ةلأسم
 مل مث دلبلا ءاحلص نم رضحمب ةميقلاب ةلخن نيسمخ هنم ذخأت نأ اهتحص
 ىرت ام تلق وه تام وأ تتام ىتح هل تكرت اميف تعجر اهنأ جوزلا ملعي
 اهل ناك هتايح يف ةعجرلا تبلط نإف تفصوام ىلعف . اهقح نم أرب دق
 نكي مل تبلط مث تام نإو اهيلا هبلط دق هنأل امات اهقادص اهل ناكو كلذ
 ضاي ۔ دقف بلطت ملو ةأرملا تتام نا اضيأ ؛كلذكو . أرب دقو كلذ اهل
 ضعب يف هنأ يعمو هريغ لاق . جوزلا ةايح يف ةصاخ يه اهل لصالاب
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 الو . هيلع ةعجر اهتثرول سيلو هتثرو ىلعو هيلع ةعجرلا يه اهل نأ لوقلا
 . هتثرو
 الإ ال لاق . هيلع اهجوزتيا احرج الجر تحرج ةأرما نعو : ةلاسم

 . هثرأ ىلع اهجوزتي مث حرجلل مك ملعي نأ
 ام رادقم يف رابخألا تفلتخاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ىلص ىبنلا نع كلذ ىف تاياورلا تفلتخأو . قادصلا نم حاكنلا هب دقعني

 هتعاج ةأرما نأ يورو ديدح متاخ ىلع ًاحاكن زاجأ هنأ ملسو هيلع هللا
 لوسراي لجر لاقف توكسلا لاطأو اهلبقي ملف كل يسفن تبهو ينا تلاقق
 اهقدصت ءىش كدنعأ هل لاقف . ةجاح اهيف كل نكي مل نا اهينجوزف هللا

 ىلع اهكتجوز لاقف انايرع تيقب اهيلا هتعفد نا يرازا الإ يدنعام لاقف
 ىنعم موق لاقف لوقلا اذه ىنعم يف سانلا فلتخاف . نآرقلا نم كدنعام
 يف راصو لجرلا هملعي يذلا نآرقلا نأ ىلع ال نآرقلا ءارقل اميظعت كلذ

 هل نأو ءىش نم لدب نآرقلا نأ الو هل نمث ال نآرقلا ذإ اهقادص هردص

 نأ كلذ ىنعم ضعب لاقو . اهل ًاقادص مالسلا هيلع يبنلا هلعجف ًانمت

 لعجف هايإ مالسلا هيلع يبنلا هملع اممو نآرقلا نم هملعي ناك ام اهملعي
 اضوع كلذ ىلع هتماقاو هئانعل نأل كلذ اهايا هيملعت ىلع هدنع اهقادص
 هيلا بهذ ىذلا اذهو . هيلع اهل اقادص نوكي ضوعلا كلذو هقحتسي

 . روكذم قادص ريغب ةداقعلاو حاكنلا زاوج ىلع سانلا عمجاو . انباحصا

 ال جرفلا نأ اذه نأ ىلع لدف اهظم قادص اهلف تيضر نإ ةأرملا نأو
 دقع يف ىمسملا قادصلا نم تبثي اميق اوققتاو . قادص ريغب حابتسي

 زوجي ال كلام لاقو ىعفاشلا لوق وهو . نهنمث قحتسي ام موق لاقف حاكنلا
 لقاب فلتي ال وضع اذه نال قراسلا عطق ىلع اسايق مهارد ةتالث نم لقأ
 مهارد ةرشع نم لقا قادصلا نوكي ال هفينحوبا لاقو . مهارد ةتالث نم

 لقأ بويأ وبأ لاقف . اضيأ انباحصا فلتخاو قراسلا عطق ىف لاق كلذكو
 برعلا نأل مهارد ةسمخ وهو ةأون حاكنلا دقع يف ىمسملا قادصلا
 . مهارد ةرشع هلقأ رياج يبأ نب ىسوم لاقو . هاون مهارد ةسمخ يمست
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 اولاق كلذكو . رانيد عبر مهعم وهو . مهارد ةعبرأ هلقأ مهنم روهمجلا لاقو

 نب ىسوم نع دجويو . مهارد ةعبرأ نودب عطقي ال هنا قراسلا عطق يف

 يبأ نب يلع نع يورو هنع فقو نيمهرد ىلع ًاجيوزت قرفي مل هنا يلع
 دقع نم لكو هنمو . مهارد ةرشع نم لقأ ىلع ًاحاكن زجي مل هنأ بلاط

 اهل كلمي الو هسقن رمأ كلمي ال هيلع دوقعملا وأ هريغ ىلع احاكن
 ناف هسقن رمأ هيلع دوقعملا اهيف كلمي ًالاح اهباع اري ةدقعلا نأ ارايتخا
 نم ريبكو ريغص لك هتحت لخدي مالك اذهو خسفقفنا هدر ناو مت ىضمأ

 ةحص ىلع ليلدلا غلاب ريغ وأ ناك اغلاب كولمم وأ بئاع وأ ىثنا وأ ركذ
 تراتخاف ثيغم تحت يهو ةشئاع اهتقتعأ امل ةريرب يف ةيناثلا ةنسلا هذه
 نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأسف هتيحل ىلع هعومد ترج ىتح اهسفن

 تلاقف هيلا نيعجرتأ ةريربل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف هيلا عجرت
 ةرمجلاك يردص ىف ناك هنأكلو هللا و ال تلاقف عفشأ انأ امنإ لاقف كرمأب
 لك ىق . انباحصأ لوق ىلع ةلالد ةنسلا هذهف هانعم اذه ًامالك وأ هنم

 هللاو هسقن رمأ كلم اذإ رايخلا هل نأ هسفن يف هل يأر ال حاكن هيلع دوقعم
 . ملعأ
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 تلاثلا بابلا

 لقألا يك دوقنلا تفلتخا اذإا قادصلا يك

 كلذ هبشأ ام و تاقدصلا نم

 هيلع تقحتسا دقف اهجوز اهنع تام اذإ ةأرملا نأ كاياو هللا انملع ملعاف

 سيلو هلام يف ثاريملا اهلو اهب لخدي مل وأ اهب لخد ناك الماك اهقادص
 . . قلطملا لثم اذه ىق تيملا

 له . اهقادص لجآ اهجوز اهيلع ضرع اذإ ةأرملا هتلأسو : ةلاسم

 لاق هنا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ىوري لاق هذخأتو هلبقت نأ اهيلع

 ىف ربجت كلذ نم بجعتم يناو لاق اهقح اهل ضرع اذإ كلذ ىلع ربجت
 نأ وه ربجي ال هنأ كلذ لبق تظفح انا تنكو . هذخات نا لجآلا اهقادص
 . اهيلع ضرع اذإ هنم ذخأت نأ يه ربجت الو اهيلإ عفدي

 ناك ناف سراقب اهجوزت ناكو نامعب اهجوز اهقلط ةأرما : ةلسم

 . هنزوو هيف تقلط يذلا دلبلا دقن هيلعف طرش هيلع اهل
 قلطف اهقادص ىلوألا تبلطف هتأرما ىلع جوزت لجر : ةلاسم

 . ىلوئلل ءيش الف ىرخألا

 اهيلع جوزت اذإ اهقادصب ةأرملل يضقي ىسوم ناكو : ةلأسم
 ناكف هذخأت ملف اعبرأ هل هللا لحأ يلصوملا ركب وبأ لاقو . عيبرلا كلذكو
 . هنم تذخأ اهب لخد اذإ ريشب لاقو . تومت ىتح ذخأت ال لوقي

 هلام نم هينب ىضقي نأ داراف قادص هيلع هتأرمال لجر : ةلاسم

 ةأرملا تبلطف هينب ريغ يضقي نأ دارأ وأ هريغو قادص نم مهل هيلع نيدب
 نإ كلذ اهلف تئش نم ضقأ مث يقادصب كلام يل فقو لوقتو . اهقادص
 اهل فقو هيلع يتلا قوقحلا هذه نع زجعي ناك نإف لاملا فلتي نأ تقاخ

 لوزت ةلزنم ءيجت ىتح اهجوز لكوي هنإف اهل فقوي امف هلخن امأو اهتصحب

 .يضقلا عم (١)لخنلا اهل كلانهف تومي وأ اهيلع جوزتي وأ اهقلطي قالط نم
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 . كلذ اهل سيل يلع نب رهزأ لاقو
 لاق . هل لحت ملف جحلا دارأو هتأرمال قح هيلع لجر : ةلاسم

 طرش نإف ىمسم لجأ هل سيل هنأل تربج هذخأت نأ تبأ نإف اهقح اهيطعي
 . هطرش هلف هنم ءىرب انأف توملا ثدح يف ثدح ناف جحأ ينإ اهيلع

 ءاضقلا عم ةلغلا اهل هخسن يق )١(
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 عبارلا بابلا

 ركذب مل وأ قادص ريغ ىلع عقو اذإ جيوزتلا يق

 هجوز وأ هيق ءايلوألاو جوزلا فلتخاو الجآ الو الجاع

 ىلع وأ اهقادص نم لقأ ىلع وأ كلملا عبمج ىلع

 دودحم ءيش

 هتنؤمو هريغ نم اهدلو ةقفنو ةلخن نيعبرأ ىلع لجرب تجوزت ةأرماو
 دارا هلعل انفرع نم ضعب لوق ىلع تبات كلذف . كلذ تبثي له تلق هتوسكو

 . كلذ ريغ انفرعو
 نم لقأ قادصب اهيلو اهجوز ركب وأ بيث ةأرما نعو : ةلأسم

 دقف . كلذ اهل له اهئاسن تاقدص كلذ دعب نم تبلط مث اهتاهما تاقدص

 اهب زوجي ناك اذإ . اهيلو ضرفام الإ اهل سيل ليق اهيف كلذ يف فلتخا

 ىلع اهلثم قادص اهل ليقو . ةريبك وأ ةريغص ًابيث وأ اركب تناك جيوزتلا
 اهلف ًأبيث تناك ناو اهئاسن لثم قادص اهلف اركب تناك نا ليقو . لاح
 ضرق ام الإ غلابلل سيلو ةصاخ ةيبصلا يم كلذ ليقو اهيلو اهل ضرفام

 افورعم ىمسم ناك اذإ اهيلو ضرف ام اهل نوكي نأ ينبجعيو . اهيلو اهل
 جيوزتلاب تيضرف قادصلاب اهملعي مل هنأ ول تلقو حاكنلا هب زوجي امم
 كلذ اهل لهف . تريغف قادصلاب تملع اهب لخد املف اهسفن ىلع هتزاجأو
 . اذه ىلع باوجلا امناو لوقلا ىضم دقف

 اهتقفنو اهتوسك اهل طرشيف هتيراج جوزي لجرلا نعو : ةلاسم

 ام ىلعف . طرشلا اذه تبنيا اهب هجوزت يذلا قحلا ريغ جوزلا كلذب لبقو

 هعسي امم هيلع تبث اهجيوزت ىلع هسفن ىلع اهل نمض املف تقصو
 ةفرعم هل امم ةأرملل جيوزتلا يف طرش ام هنأ ليق دقو هريغ لاق . نامضلا

 . زئاج وهف ًالوهجم ناك ولو هتفرعم كردت وأ ةفصب
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 مهرد فلأ لثم فورعم طرش ريغ ىلع ناك جيوزت لكو : ةلاسم
 لاق وأ افصو ةرشع وأ رانيد ةئام وأ ةئام لاق وأ لجآ مهرد ىفلأو لجاع
 اذه وحن نم ناك امف ةنالف اهتخأ هتجوز دقف هتهرك ناف ةنالف هتجوز كل

 مت جوزلا زاج نإف فورعم طرش ىلع حاكنلا ديدجت مهيلعف زاوج نكي ملو
 لاق نم لوق ىلع اهئاسن تاقدص طسواك تاقدصلا نم ةأرمللو حاكنلا

 . ءاهقفلا نم

 ةلخن ةئام وأ ةاش يتئام ىلع هأرما جوزت لجر يف ليقو : ةلاسم

 لاقو . لثملا قادص اهل لاق نم لاقف ليواقأ ةسمخب اهيف ليقف اهب لخدو

 لاقو . رايخلا اهل لاق نم لاقف . لقألا اهل لاق نم لات . رفوألا اهل لاق نم

 . حاكنلا ضقن يق اوفلتخا مهنا ليقو . جوزلل را ه

 نهنم ةدحاو جوزف تانب سمخ هل لجر يف مشاه نع : ةلاسم

 ةخسن نذخأت ال لاق لجرلا ىفوت مث اهمسا دوهشلا ىسنو اهامسو ًالجر
 مل ناو يه انأ ةدحاو لك تلاق اذإ نهنيب ثاريملاو قصلا هلعل نذخأت
 . جيوزتب سيل كلذف يتانب ىدحا الإ جيوزتلا دنع اًمس نكي

 حاكنلا تبثي له كلمي ام لكب ةأرما جوزت لجر نع لئسو : ةلاسم
 نا هنأل تباث جيوزت هنأ ىنعم اذكه لاق . قادصلا نم ةأرملل نوكي امو

 تالاهجلا جيوزتلا يف اوتبثا دقف لوهجم قادص ىلع عقو دق جيوزتلا ناك
 اهجوزت يذلا تقولا يف كلامي ام لك اهل نوكي اذه ىلعو . هلوق ىنعم ىلع
 نم لوقلا رثكا هلعلو . لوقلا ضعب يف اذهو لاق . اهب لخد اذإ هيف
 تبث ءىش ىلع اقفتاو امماتت ناف لوهجم اذه نا لاق نم لاقو . انباحصأ

 كلذ يف افلتخا ناو . حاكنلا خسقنا زاوجلا لبق كلذ يف اوفلتخا ناو . كلذ
 يف لثم اهل ناك نا اهئاسن نم اهلتم قادص ىلإ تعجر زاوجلا دعب
 . هلوق ىنعس ىلع مات جيوزتلاو اهلثم قادصف الإو اهئاسن

 لك ىلعو هدي ىف يذلا هلام ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 بستكا دق لجرلا اذه ناك نا تفصو اَس ىلعف . تومي نأ ىلا هبستكا ام

 يذلا لاملاب ىضرت نأ تعاش نإف . ءيش بستكا اميف اهل نكي مل ًالام
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 اهئاسن تاقدص ىلإ تعجر هب ضرت مل نإف .هب اهجوزت يذلا هدي يف ناك
 اذه نكي مل ناو . لوألا اهقادص لتم اهلف اذه لبق تجوزت تناك ناو
 ةفراع ةأرملا تناك نإ اهجوزت موي هلام الإ اهل نكي مل الام بستكا لجرلا
 موي هلام تعاش نا كلذ يق رايخلا اهل ناك هلام ةفراع نكي مل ناو . هلام

 اهل ناك نا اهقادص ىلإ وأ اهئاسن قادص ىلإ تعجر تعاش ناو اهجوزت

 تناك ولو اهم قادص اهلو لوهجم اذه ديعس وبأ لاق . كلذ لبق قادص
 ىلع وأ هلام ىلع اوقفتي نأ الإ . اهظم قادص اهل امناف كلذ لبق تجوزت دق

 جوزلا لخد اذإو . اهلثم قادص اهلف الاو هيلع اوقفتا ام ىلع وهف ءيش

 اهتاوخا نهو اهئاسن تاقدص طسوأك اهل ناك اهقادص اهل ضرقي ملو

 هلثم اهلف قادص ىلع كلذ لبق اجوز تجوزت دق يه تناك ناو . اهتامعو

 . ريثك وأ ًاليلق ناك
 ةبقع نب حاضولاو ىلع نب دمحم لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 مث لجآ وأ لجاع قادص ىلع ةأرملا كلم اذإ لجرلا نا بوبحم نب دمحمو

 . لجآ الو لجاع هنأ ملعت ملو اذكو اذك قادص ىلع كجوزت انالف نأ تملع

 لجآلاو هنم لجاعلأ اهقادص ةفرعم ىلع ىضرتف لجآلاو . لجاعلا مك نيبتو
 اذك الجآو اذك الجاع قادصلا نم نأ دعب نم تملع مث كلذ ىلع تيضرق

 اهب لخد دق ناك ناو تهرك اذإ اهب لخدي ملام ضقنلاو رايخلا اهل نا

 لاقو. كلذ ريغ اهل سيلو لجآلاو لجاعلا نم اهيلو ضرف ام اهل ناك
 اذإ هريغ لاقو . تدارأ نإ اهب لخد اذإ هلك الجاع هذخأت لب مهنم لاق نم

 تقرع اذإ اهب لخدي مل ولو . اهدلب ةنس ىلع قادصلا اهلف جيوزتلاب تيضر
 . وه مك قحلا

 لجر يف لاقو شيرق نب ديعس نع خايشالا باتك نم : ةلاسم
 ةئام نأل اهئاسن قادص ىلإ عجرت اهنأ ةضف مهرد ةئام ىلع ةأرما جوزت

 ىلع اهجوزت ناو . كلذ ريغو رفن ةضفلا نوكت دق ةلوهجم ةضق مهرد
 ةئام ىلع اهجوزت ناو دلبلا زاوج مهرد ةئام اهل ناك مهرد ةئام قادص

 لاقثم ةئام ىلع اهجوزت ناو . طسو بهذ لاقثم ةئام اهل ناك بهذ لاقتم
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 لاملا نيع ءايشأ ىلع لمتشت نيعلا نأل اهئاسن قادص يلإ عجرت اهناف نيع
 ةئام ىلع اهجوزت ناو اهئاسن نم لثملا قادص ىلإ عجرتف قيرطلا نيعو
 . كلذ نم طسولا اهل ناك انيع ًابهذ لاقثم

 ةنس هسفن اهرجأي نأ ىلع ةأرما جوزت نمو ءايضلا نم : ةلأسم

 ةنس هسفن اهيركي ىتح ربص ناو . اهئاسن قادص هيلع اهلف اهب لخدو
 راد اهنكسي نأ ىلع اهجوزت نإف . نسح زئاجف اهب لخد مث اهيلا هميلستو
 ًازئاج نوكي نأ وجرأف تلبقف ةنس

 اهل ضرفي ملو اهتققنو اهتوسك ىلع ةأرما جوزت نمو : ةلاسم ٍ
 ناو . مات حاكنلاو اهئاسن تاقدص طسواك اهلف اهب زاج ناك ناف ًاقادص

 . ضقتنم حاكنلاف اهب لخدي مل

 ام اهل نوكت اهنإف لالح مهرد فلأ ىلع ةأرما جوزت نمو : ةلأسم

 اهجوزت ناف . زئاج تباث حاكنلاف مهدنع ًازئاج هاريو مكاحلا هب مكحي
 ام ملعت ال ليقاثملاو زئاج ح اكنلاف سنج يأ نم مسي ملو لاقثم ةئام ىلع
 نم طسولا يلإ عجرتو كلذ ريغو رد ليقاتمو رفص ليقاثم نوكت دقو يه
 نأل كلذ نم طسولا اهل ناك بهذ لاقثم ةئام لاق نإف . اهئاسن تاقدص

 ام اهنم فالتخا اهيف اضيا رقنلاو ةبورضم ريناندو ارقن نوكي دق بهذلا
 عجر افلتخم ناك اذاف . لقأب نوكي ام اهنمو . رشع ةسمخ لاقثملا ىوسي
 رثكألاو سانلا عم فورعملاف انيع ًابنهذ لاقثم ةئام لاق نإف . طسولا ىلإ
 ةئام لاق ناف . اهل طرش ام اهلو ةبورضملا ريناندلا يه امنا مهنيب اميق
 ىلع لمتشت نيعلا نأل ةلاهجلا تلصح دقف بهذلا ركذي ملو نيع لاقثم

 . لثملا قادص يلإ عجرتو قيرطلا نيعو . ريناندلا نيعو . لاملا نيع ءايشأ
 سانلا عم فورعم بهذلا وه ربتلاف تبات اذهف ًاربت لاقثم ةئام لاق ناف
 . كلذ يق فالخال ةبورضملا مهاردلا يه قرولاف قرولا نم اذك لاق ناف
 ةضفلا دقنلا نم اهريغو قرولا مسإ اهعمجي . ةضقفلاف ةضقلا نم لاق ناو

 . لثملا قادص يلإ عجرتو
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 سماخلا بابلا
 باوج نم و مولعم قادص ريغ ىلع عقو اذإ جيوزتلا

 يراوحلا يب

 مث اهتاهما تاقدص نم لقأب اهجوزو اهيلو وهو ةميتي جوز لجر نعو

 الا ىضرأ ال تلاقو كلذ تريغ تغلب املف اهغولب لبق جوزلا اهب راج
 ام الإ اهل ري مل هنأ بوبحم نب دمحم نعف تقصو ام ىلعف . هلك يقادصب
 دقو نايقس يبأ نب ناسغ ةنبأ يف كلذب مكح اولاقو . اهيلو اهل ضرف
 نب دمحم اهل ري ملف تريغ تغلب املف اهقادص نم لقأب اهيلو اهجوز

 ءاهقفلا نم هريغ لاقو . اهيلو ىلع مرغ الو . اهيلو اهل ضرف ام الإ بوبحم

 املف ةخسن يقو اهيلو ىلع مارغ الو . اهجوز ىلع اهئاسن تاقدص لثم

 لثم لاق نم لاقو . يلولا ضرف ام الإ اهل سيل موق لاق تريغ تغلب
 لوق ىلعف اهقادص نم لقا ىلع ةأرما جوزت نا كلذكو . اهئاسن قادص

 يق فلتخاو اهيلو ضرف ام اهل سيل كل تفصو ام ىلع بوبحم نب دمحم
 نإ امهدحا لاقف . انغلب اميف لضفملا نب رمعو نامثع نب ناميلس ك
 ضرف ام الا اهل سيلف ًابيث تناك ن . اهئاسن تاقدص اهلف اركب تناك
 نع لاست ال يحتست ركبلاو ًابيث 7 اذا كلذ نع لاست تناكو اهيلو
 رخآ لوقو ًابيث وأ اركب تناك اهيلو ضرف ام الإ اهل سيل رخآلا لاقو . كلذ

 ليق دق معن لاق هريغ نمو . ًابيث وأ اركب تناك اهئاسن تاقدص لتم اهل
 ملو يلولا يأرب جوز اذإ ليكولا يف ليق كلذكو . هانظفحو هانفرعو هلك اذه
 لثم ةأرملل ليكولاو . ليكولا ريغ يلولا نأ لاق نم لاقف ادح يلولا هل دحي

 لثم ليكولا نأ لاق نم لاقو . كلذ نم لقأ اهل ضرف اذإ اهئاسن تاقدص

 هل دجي نأ الإ يلو ليكولاو يلولا اهل ضرق ام الإ ةأرملل سيلو . يلولا
 كلذكو . دحلا دعب هرمأ زوجي الف هنود صقني نأ هيلع زجحي وأ أدح يلولا

 تاقدص نم لقأب اهجيوزت يلي يتلا هتمرح جوز اذإ يبصلا يف ليق
 كلذ لك لاق نم لاقو . غلابلا ريغ اذه يف يبصلا نأ لاق نم لاقف اهئاسن
 يف اضيأ اوفلتخاو ايبص ناك ولو اهيلو ضرف ام الإ اهل سيل ءاوس
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 ةيبصلا لاق نم لاقف اهئاسن تاقدص نم لقأب يبصلا اهجوز اذإ ةيبصلا
 . غلابلا اهجوز اذإ ةيبصلاك الو يبصلا جيوزت يف غلابلاك سيل هذه يف
 ريغب هسفن يلولا جوز نا امأو . فالتخالا يف ءاوس كلذ لك لاق نم لاقو
 ملو جيوزتلا هيلع تبث يذلا اهقادص وأ اهئاسن تاقدص نم لقأب ةأرملا ملع

 نم اهلثم قادص طسواك اهقادص هيلع اهل ناف اهيطو ىتح كلذب اهملعي
 . افالتخا كلذ يف ملعن ملو ًابيث 5 وأ اركب وأ ًاغلاب وأ ةبيص تناك اهئاسن

 نم لقأ قادصب اهيلو اهجوز اذإ ركبلا نع هتلأسو : ةلاسم

 امب ضرت ملف تملع مث اهجوز اهب زاج ىتح ملعت ملو اهئاسن تاقدص
 وأ اركب تناك لك ىلع اهيلو اهل ضرفام اهل لاق نم لاقف اهيلو اهل ضرف
 تناك ناو اهئاسن تاقدص طسوأك اهلف اركب تناك اذإ لاق نم لاقو . ًابيث
 ام لاق ركبلا يف تنأ كبجعي امف تلق . اهيلو اهل ضرقام الإ اهل سيلف ًابيث

 يراوحلا يبأ نع نسحلا وبأ خيشلا ينربخا كلذكو لاق . اهيلو اهل ضرف

 وبأ لاق . اهيلو اهل ضرفام الإ اهل سيل لاق هنأ بوبحم نب دمحم نع

 اهيلو اهل ضرفام الإ اهل سيلف ةيبص يهو ًايبص اهيلو ناك ولو نسحلا
 فلتخا دقو حاكنلا تبثيام اهيلو اهل ضرف يذلا ناك اذإ . قحلاب ملعأ هللاو

 ناك ناو . ًادعاصق ةنز وأ مهارد ةعبرأ نم هنأ انفرع ام طسوأو كلذ يف

 لاق نم لاقو . مهارد ةعبرأ اهل لاق نم لاقف ًائيش ناكو كلذ نم لقأ
 . اهئاسن نم اهلتم قادص نوكي

 هلعل ةقورعم لخن ىلع ةأرما جوزت لجر نع لئسو : ةلاسم

 اق جيوزتلا تبثي له ًالخن ةيرقلا يف دجوي ملف ةمولعم ةيرق يف ةمولعم
 اهيف نوكي نا نكمي الو . لخنلا اهنم ةفورعم ةيرقلا كلت تناك نا هنأ يعم

 جيوزتلاف لخن رحبلا يف نوكي نأ نكمي ال امك هوجولا نم هجوب لخن

 ىلع هيف ناجوزلا ايضارت نا مودعملا ىلع جيوزتلاو مودعم ىلع يدنع
 تناك ناو لاق . حاكنلا ضقتنا ءيش ىلع اقفتي مل ناو تبث اقفتاو . ءيش

 هوجولا نم هجوب لخن اهيف نوكي نا نكمي اهنم اهقادص اهل طرش يتلا ةيرقلا
 . هلوق ىنعم ىلع هسفن ىلع طرش امب اهل يفوي نأ هيلعو تباث يدنع جيوزتلاف
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 سداسلا بابلا
 كرن وأ اهقادص نم لقأ ىلع تجوز اذإ ةأرملا يق

 اتيش اهقادص نم

 مهرد فلأ ىلع امداخ طرشو هتنبا جوز لجر يق هللادبع وبأ لاق

 يبأل نذآ مل تلاقو جيوزتلاب تنبلا تيضرف هكرت فلأو مهرد فلأ اهزاهجو
 . . كلذ اهلف تهرك ناف . ًائيش كرتي نأ

 اهب لخدو ةلودلا هذه يف تجوزت ةأرما نا ديلولا وبأ لاقو : ةلأسم

 مشاه لاقو . اهرهم اهافوف ىسوم ىلإ كلذ عفرف اهرهم يلولا اهصقنف
 دعب ةأرملا تملع مث ةأرملا ملع الب هنود ةلخن وأ ةلسف طرش ىلولا نأ ول

 ةلخن ضرت مل اذإ اهل امنإو اهئاضرب الإ كلذ اهيلع زوجي ال هنأ الخام
 . ةضاق

 وأ اهرمأب الجر اهحكنأ ةأرما يلو يف ديلولا وبأ لاقو : ةلاسم

 نأ كلذو . كلذب اهكسمي ًاطورش اهيلع لخد اهيلو ناك اذإ اهرمأ ريغ
 دعب نم كلذ ملعت مث نيسمخ ىلع ملعت ال ثيح نم اهحكنف ةئام اهقادص

 ةلخنلا هنم ضبقي نا جوزلا لعجو ةلخن ةئامب اهحكناو ريغتف لوخدلا

 ريغ نم ةئاملا هنم لبقي نأ جوزلا لعجو . طورشلاب ملعت ال يهو ةلسفلاو

 اهل سيلف اهب زاج دق جوزلا ناك نا لاق كلذ هركتف اهيف يه يتلا اهضرأ

 اهب راجي نا لبق نم تملع تناك ناو . رثكأ وأ لقأ اهيلو ضرق ام الإ

 ام اهيلع زاج جوزلا زاج اذإو . حاكنلا اهيلع تبثي مل الإ اهرهمب تقحلا

 . اهضرأ ريغ نم ذخأي نأو ةلخن وأ ةلسف ذخأ نم اهيلو ضرف
 فلأو مهرد فلأ ىلع امداخ طرشو هتنبا جوز لجر نعو : ةلأسم

 لاق . ائيش لزني يبأل نذآ مل تلاق تيضرو جيوزتلا هتنبا غلب املف هكرت

 وبأ لاقو . مهنيب ًازئاج كلذ ناك اذإ اهدالب لهأ عنص ام هركت نأ اهل سيل

 . كلذ اهل هللاديبع

 هيلا اهرما لعجف همع تنب لجر ىلإ بلط لجر نعو : ةلاسم
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 اهب هلوخد دعب تملع املف اهقادص نودب اهيلو نم بيغم يف هسفن اهجوزف
 ام تملع ول هللاب نيمي اهيلعو اهل كلذ ىرأ لاق اهئاسن تاقدص تبلط

 . اهئاسن تاقدص لثم اهل مث تيضر
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 عباسلا بابلا
 يتلا يف كلذكو رهم اهل ضرفي مل نم

 قادصلا لقأ يفو ىضرت مل

 مث . ارهم هيلع اهل ضرقي ملو ةأرما جوزت لجر يف ىلع نب ىسوم لاقو
 الف تام ناو ةعتملا هيلعو . اهل قادص الف قلط نا لاق قلط وأ اهنع تام
 ثاريملا اهلو هيلع قادص

 تامق ارهم هيلع اهل ضرقي ملو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 ناكو . ارشعو رهشأ ةعبرأ ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهل لاق اهب لخد نكي ملو

 زع هللا لاق اهب لخدي ملو اهقلط نا كلذكو . اهل رهم ال لوقي ءاتعشلا وبأ
 وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال ) لجو
 يف اهل رهم الو هعتم اهل لاقو [ نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفت
 نومعزي ًاسانا نا ءاتعشلا يبأل تلق مامض لاق . توملا يف الو . قالطلا

 ول لاق قادصلا اهلو ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهل لوقي ناك سابع نبا نأ

 . هب انذخأل ةقث نع سابع نبا نع اهدجن

 اهيلع لاق اهب لخدي نأ لبق تامف ةأرما حكن لجر نعو : ةلاسم

 اهل ضرقي مل ناك ناو . ثاريملا اهلو الماك اهقادص اهلو ةلماك ةدعلا
 رهشأ ةعبرأ يهو ةلماك ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهلو اهل قادص الق . ًاقادص

 . ارشعو

 مث اهب زاجو تيضر تكردا املف ةيراجلا تجوزت اذإو : ةلاسم
 .اهل كلذف يئاسن تاقدصب الا ىضرأ ال تلاقف قادصلاب تملع

 اهحالص ىلع ةأرما جوزت لجر يف حور نب هللادبع لاقو : ةلاسم
 نا حد ن نب هللادبع لاق . اهحالصو مهرد فلأ ىلع وأ ًاقادص نومسي الو

 لخد ناك ناو حالصلا يف اوفلتخا اذإ 7 ضقتنا اهي لخدي مل ناك ن

 اهحالص هنم مهرد فلأ ىلع اهجوزت ناك ناو . اهئاسن قادص اهلف اهب
 . لجآ هنأ 7 طرش ام الإ هلك لجاع وهق
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 . ةعتم تقلط اذإ قادص اهل ضرفي مل يتلل نأ مشاه لاقو : ةلاسم

 . ربجي الو رمؤي لاق . ربجيا اهعتمي نأ لجرلا هرك نا تلق
 لبق نم اهقلط مث اقادص اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر : ةلاسم

 ةبشأ ام كلذكو . ةعتم الو هيلع قالطالو حاكنلا ضقتني لاق لخدي نأ
 . اذه

 قادص ريغب ةأرما جوزت لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلاسم

 قادص الو ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهل لاق اهب لوخدلا لبق افلتخاو ضرقي مل

 . اهل
 لبق نم اهقلط مث ًاقادص اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر : ةلاسم

 باصأ نكي مل نا قادص اهل هيلع سيلو ةعتم اهعتمي لاق اهب لخدي نأ
 . اهئاسن قادصف لعف ناك ناف سمل وأ هآر وأ امرحم اهنم
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 نماثلا بابلا
 مولعم قادص ريغ ىلع عقو اذإ جيوزتلا يق

 يلولا هيلع اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت الجر نأ ول دلخمو ىسوم لاقو
 دقو رهم الب ينجوز كێيلو نا لاق اهسمي نأ لبق نم اهيلع زيجأ املف ارهم
 اهل سيل نا امعزف كلذب تيضرف مهارد ةرشع يسفن ىلع نآلا تضرف
 رهم اهلق ءيش لوقلا اذه نم نكي ملو اهرشاب وه نأو ةرشعلا ريغ
 . اهئاسن

 ىلإ كلذ لاق . اهرهم يف مكحف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 لاقو اهئاسن رهم اهل راص ائيش مكحي نأ لبق اهب لخد ناك نإف همكح
 ةفظخم نهلزانم نأل دحاو تيب لهأ نهو رهملا ىف ءاسنلا لضافت دق هريغ
 . فورعملا ىلإ كلذ دري نكلو

 تيضرو ءيش ريغ ىلع ًاخرب ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . معن لاق كلذ اهل له لثملا قادص تبلط مت اهب لخدو

 اهل ضرفي ملو اهب زاجو ًاخرب اهجوزت اذإ لاق نم لاقو : ةلاسم
 تيضرو مهرد ىلع اهجوزت نإف هل تلق حاكنلا دسقو هيلع تمرح ائيش
 سيل ليق دق لاق . كلذ اهل له لثملا قادص بلطت تعجر مث اهب لخدو كلذب

 نب ىسوم نع ىوريو كلذ اهل هريغ لاق . هب تيضرام اهيلع تبثيو كلذ اهل

 وهو ليقو تاقدصلا لقأ اهل نوكيو كلذ اهيلع تبثي ال ليقو هللا همحر يلع

 ةعبرأ نم لقأ اهلامس يذلا ناك اذإ اهظم قادص اهل ليقو . مهارد ةعبرأ
 يهو اهب لخدو ءيش ريغ ىلع ةأرملا جوزت اذإ لجرلاف هل تلق . مهارد

 ال هنأ لاق ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعت له لثملا قادص تبلط مت ةيضار

 هنأ كلذ ليق دق وجرأف لاق . مهارد ةعبرأ اهل نوكيو لثملا قادص اهل نوكي
 لقأب جيوزتلا زوجيال يذلا قادصلا لقأف هل تلق . تاقدصلا لقأ اهل نوكي

 ليق دقو هريغ لاق . لوقلا ضعب يف كلذ ليق دق لاق . مهارد ةعبرأ هتن

 ةسمخ يهو بهذ نم ةاون لاق نم لاقو . قفاو ولو هيلع ايضارت ام ىلع
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 . مهارد ةرشع لاق نم لاقو . مهارد ةسمخو مهارد

 ةدقع ىف ًاعبرأ جوزت نمو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ركذ ناف فلتخا ناو ىمسم قادص ةدحاو لكل نوكي نأ بجو ةدحاو
 امهدحأ نالوق قادصلا يف ناكو حاكنلا حص ادحاو ًاقادص نهتعامجل

 يف قادصلا مسقيو . قادصلا زاوج يناتلاو . اهلثم رهم ةدحاو لكلو لطاب
 . نهلاثمأ روهم ردق

 جوزت لجر نع هللا هيضر ديعس نب دمحم ديعس وبأ لئس : ةلاسم
 نأ تملع اهب زاج ام دعب نمف امهنيب نوكي طرش ريغ نم ليلق قحب ةأرما
 نم اهل همزلي ام جيوزتلا تمتأو قادصلا كلذب ضرت ملف ليلق اهقادص
 ىلع يلولا اهل ضرف ام الإ اهل سيل لاق نم كلذ يف فلتخا لاقف . قحلا

 تناك نا لاق نم لاقو . لاح ىلع لثملا قادص اهل لاق نم لاقو . لاح
 هل ليق يلولا ضرف ام الإ اهل سيلف ًابيث تناك ناو . لثملا قادص اهلف اركب
 كلذب تيضرو مهارد ةرشع ىلع جيوزتلا لبق هنيبو اهنيب طرش ناك ناق
 له يلولا ضرفام تبلطو اهب اخد مث مهرد ةئامب هجوزف اهيلو ىلا بهذف

 تيضر يتلا ةرشعلا الإ اهل سيل ليقو . كلذ اهل نأ ليق دق لاق . كلذ اهل

 ضرفام يه تبلطو ءيطولا لبق افلتخا نإف هل ليق . جيوزتلا لبق اهب
 امب يضر لاق . مهارد ةرشع الإ اهل هيلع نوكي سيل وه لاقو . يلولا
 ىه ضرت ملو وه ضري مل ناو اهب لخد اذإ ةئاملا اهل هيلع ناك يه لوقت
 الإ كل يلع سيل هنأ زاوجلا لبق نم اهل لاق نإف هل ليق حاكنلا خسفقنا

 كلذب تيضرف لطاب كيلو يلع ضرف يذلاو كنيبو ينيب تناك يتلا ةرشعلا
 3 ` .. اهب تيضر ىتلا ةرشعلا الإ هيلع سيلف لاق

 مهارد ةعبرأ نم لقأ قادص ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإو : ةلأسم

 نب دمحم كلذب لوقي ناكو ءاهقفلا ضعب لوق ىلع ائيش مسي مل نمك وهف
 اهل امس نإ لاق نم لاقو . نيملسملا راثآ نم كلذ ريغو هللا همحر بوبحم

 ناكو . اهب لخدي مل وأ اهب لخد اهل امس ام الإ اهل سيلف مهارد ةعبرأب
 . هللا همحر يلع نب ىسوم كلذب لوقي
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 هيلع زوجي يذلا اندنع قادصلا لقأو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 . لوقلا رثكأ ةعبرألابو مهارد ةرشع لاق نم لاقو مهارد ةعبرأ حاكنلا
 نب يسوم تاباوج ضعب يف دجوي ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 وهو مهارد ةعبرأ اهل نأ ءيش ريغ ىلع اهجوزت نم هنأ . هللا همحر يلع

 قادصلا لقأ

 لئاو لاقو مهارد ةرشع رهملا نوكي ام لقأ يسوم لاقو : ةلأسم
 . بهذ نم ةاون

 تام ىتح ًاقادص اهل ضرف نكي ملو ةمأ جوزت لجر نعو : ةلاسم
 فصنو اركب تناك اذإ اهنمث سمخ اهل لاق نم مهنم فالتخا هيق لاق
 هل ليق . ركبلل رشعلاو تنبلل رشعلا فصن مهنمو . ًابيث تناك اذإ رشعلا

 هيف بجي ام روهملا لقأ نامتع وبأ لاق . راجتلا اولس لاق ةاونلا نوكي مك
 ىلع ايضارت ةأرما جوزت الجر نأ ول رينم لاقو . مهارد ةعبرأ عطقلا
 . زئاج ناك هيلع اهجوزتو مهرد

 لاق تام ىتح ًاقادص اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلسم

 دق تناك اذإ اهثرو يه تتام ناو ءىطو نكي مل اذإ اهل قادص الو هترت

 الو ةيمستلاب قادصلاو دقعلا تحت ثاريملا نأل تيضرو دقعلاب تملع
 هيلعف تيضر اهنأ وه اًعداو ىه تتام اذإو انباحصأ لوق ىف هيلع قادص

 عم اهلوق لوقلا ناك اجوز هتيضر اهنأ يه تعداق وه تام ناو ةنيبلا

 ىلع امم اهجوز تربأ ةأرما نأ ول رباج يبأ نب ىسوم لاقو . اهنيمي
 . مهارد ةرشع نم ربي مل هرهظ

 نم هيلع سانلا اضارت اميف لق ناو رهمب الإ حاكن زوجي الو : ةلاسم

 نم لقأب حاكنلا زوجي ال ءاهقفلا ضعب لاقو . زئاج وهف ريثك وأ ليلق
 . هلفق ةعبرأ مهضعب لاق . هلفق مهارد ةسمخ

 ضرف نكي ملو اهب لوخدلا لبق تام مث ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 اهيلعو ثاريملا اهل انباحصا لوق رثكا يف هنأ يعم لاق . ًاقادص ارهم اهل

 اهم قادص اهل نوكي اهنأ انباحصأ لوق ضعب يقو . اهل رهم الو ةدعلا
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 . ةدعلا اهيلعو ثاريملاو

 اقفتي وأ هيلع ايضارت ام ىلع ةأرملا جوزتي لجرلا نع هتلاسو : ةلاسم
 نم ءيشب ايضارتي وأ اقفتي نأ لبق جوزلا اهب لخديف . قادصلا نم هيلع
 . لثملا قادص اهلو تباث مات حاكنلا لاق . قادصلا يف افلتخا مث قادصلا
 ءىش ىلع اقفتا نا لاق . اهب لخدي نأ لبق قادصلا ىف افلتخا نإف تلق
 ` .. اهيلع ةدع الو حاكنلا خسفنا ءىش ىلع اقفتي مل ناو . حاكنلا تبث
 لاق هللا همحر باطخلا نب رمع نأ انغلبو رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 هناو هيبن هب صخل ةمركم ناك ول روهملا ءالغ نا سانلا اهيأاي هتبطخ يق

 نم رثكاب هتانب نم دحأ حكنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبن ملعي ام هللاو

 . امهرد نونامثو مهرد ةئامعبرأ يهو ةيقو رشع ىنتإ
 . زئاج كلذف هيلع ايضارت ام ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 . حاكنلا ضقتنا زاوجلا لبق افلتخا ناو . اهل وهف ءيش ىلع ايضارت ناو

 ايضارت دق ١ تعدا ناو اهئاسن تاقدص طسواك اهلف اقفتي ملو زاج ناو
 ايضارتي مل يه تلاق ناو تعدا امب ةنيبلا اهيلعف لقأ وه لاقو ءيش ىلع

 ك . اعًدا امب ةنيبلا وه ةيلعف ءيش ىلع
 مه لاقف . ةتالث وأ نيمهرد وأ مهردب ةأرما جوزت لجر نعو : ةلسم

 . هيلع اوضارتام ىلع

 زاج مث قادص الب اهيلو نذاب ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 اهملعأو اهب زجي مل نإف تلق . اهئاسن تاقدص ىلإ عجرت لاق جوزلا اهب

 يسفن ىلع كل تضرق دق نآلاو قادص ريغب اهب هجوز اهيلو نأ جوزلا
 انربخاو تيضر اذإ حاكنلا متي ميهاربا وبا لاقف . تيضرف مهارد ةرشع
 نم لقأ هريغ لاقو مهارد ةعبرأ قادصلا لقأ نأ بوبحم نب دمحم نع

 . كلذ

 ىلع ةأرملا جوزت اذإ لاقو هللا همحر ديعس يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 ىلع قاقتا امهنيب زجي ملو جيوزتلاب تيضر مت قحلا نم هيلع اقفتا ام
 لبق امهدحأ تام ناو يدنع لثملا قادص اهل ناك اهب لخد ىتح قادصلا
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 ًافالتخا كلذ يف ملعأ الو اهثرو ةتيملا يه تناك نإف . اقفتي نأ لبقو زاوجلا
 . لثملا قادص همزلي لاق نم لاقف . اهتترول هيلع لثملا قادص يف فلتخيو
 ثاريملا اهل امناو هنيعب ءىش حصي ىتح الإ كلذ همزلي ال لاق نم لاقو

 هتثرو جيوزتلاب اهاضر دعب تيملا وه ناك ناو جيرزتلاب اهاضر حص اذإ
 الو قادص هيلع يدنع اهل سيلف قادصلا امأو افالتخا كلذ يف ملعأ الو
 . انباحصا لوق يف افالتخا كلذ يف ملعأ

 ضعب اهطرتشي ىتلا ةلماكلا ةلحلا ىف هللادبع وبأ لاق : ةلسم
 طرش كلذ يف مهل دلبلا لهأ ناك نا لاق مهئاسن تاقدص يف سانلا
 ءيش مهنم كلذ يف نكي مل ناو مهطرش ىلع وهف بايثلا يف فورعم
 . ةفحلم باوثأ ةعبرا ةأرما ةوسك ةلماكلا ةلحلا هذه نأ ىرأ ينإف مولعم
 ىلع باوثأ ةتس ةأرملل تلعج امناو بايثلا نم اطسو ًارامخو ءادرو ًاعردو

 . ضيحلا نم اهل ثدحي ام لاحل اهجوز
 جوزت لجر .يف يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاق : ةلأسم

 امهنيبو لخنلا برضت ملو هل ةعطق يف ةلخن نيعبرأ اهقح اهل لعجو ةأرما
 دنع اهل طرش ناك نا لاق . اهب زاجو كلت اهلدعو اهريغ ةأرما جوزت مث

 اهبرضي مل ناو اهل وهف . ةعطقلا كلت يف اهقح اهل لعجو حاكنلا ةدقع
 يف ةعيابملا ةدقع دنع لاملا نم لعج ام كلذكو لاق . ءيش رخآلل سيلق

 . هبحاص ىضقي ىتح هيف عضو يذلا لاملا يف تباث وهف قوقحلا
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 عساتلا بابلا
 مولعم ءيش ريغ ىلع عقو اذا جبوزتلا يك

 . كلذ ةبشأ امو

 ىلع يكزإ لهأ نم امهالك ةأرما جوزت لجر يف يلع نب ىسوم لاقو
 اهل لاق . لجآ قادصلا نأ دلبلا ةنسو الجآ الو الجاع ركذي الو قادص

 لاقف الجآ مهضعبو ًالجاع دلبلا لهأ ضعب ناك نإف تلق . لهأ دلبلا ةنس
 . لجاع وه

 ةأرما جوزت لجر يف هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو : ةلاسم

 لاق لخدي مل وأ اهب جوزلا لخدو الجآ مهرد يفلأ وأ الجاع مهرد فلأ ىلع
 اهب لخدي مل ناك ناو اهئاسن تاقدص طسوأك اهل هيلعف اهب لخد ناك نا
 . ملعأ هللاو حاكنلا ضقتنا

 ةئام ىلع ةأرما جوزت لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 تاقدص لثم اهلف اهب لخد نإ لاقو ةاش ةئام وأ مهرد فلأ وأ ةلخن

 . حاكنلا ضقتنا اهب لخد نكي مل ناو . اهئاسن
 ةئام ىلع هتنبا جوز لجر يف ةفيذح يبا نب العلا لاقو : ةلاسم

 لعج امب جوزلا لبق دق هنأ الإ الجآ الو الجاع طرتشي ملو مهرد فلاو ةلخن

 مهق لخنلا نورخؤيو مهاردلا نولجعي اوناك نإ دلبلا لهأ لثم مهف هيلع
 . مهتم مهف لخنلاو مهاردلا نولجعي اوناك ناو . مهلتم

 مسي ملو اهحالص هنم فورعم قادصي ةأرما جوزت لجرو : ةلأسم

 اهنإف لجآ يقابلا نأ الو الجآ كلذ نم ائيش نا ركذي مل ناك ناف حالصلا
 ` .. يقابلا ذخأتو اهحالص يف تعاش ام لعجت هلك هب ىلوأ

 ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإ لاق بوبحم نب دمحم نعو : ةلاسم

 نأ لبق حالصلا ىلع اقفتي ملو افلتخاف . ًاقادص اهل ضرفي ملو اهحالص
 يلع يبأ لوق كلذو حاكنلا مت اققتي مل ناو . ضقتني حاكنلا نإف اهب لخدي
 تلق . معن لاق امهحاكن متيأ اهب لخدو اقفتا مث كلذ يف افلتخا امهيأف تلق
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 ريغب وأ قالطب هنم اهجورخ نوكيأ اقفتي ملو اهحالص يف افلتخا اذاف
 نوكي ناك ولو خسفني حاكنلا نألو قالط ريغب هنم جرخف لاق . قالط
 . قالط نكي مل حاكنلا خسفنا اذإ نكلو اتباث حاكنلا ناك . ًاقالط

 ملام حاكنلا ددج هتعلخ ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإ لاقو : ةلاسم

 نمو . لثملا قادص اهل ناك اهب زاج ناك ناو . مولعم قادصب اهيزجي
 ةلخن ةئام وأ ةاش يتئام ىلع ةأرما جوزت لجر يف ليقو رثألا نم هريغ

 اهل لاق نم لاقف . دجوي اميف ليواقأ ةسمخب اهعيف ليقف اهب لخدو
 لاق نم لاقو . لقألا لاق نم لاقو . رفوألا اهل لاق نم لاقو. لثملا قادص

 ضقتنا اوفلتخا مه نإف كلذ يق رايخلا جوزلل لاق نم لاقو . رايخلا اهل
 . حاكنلا

 نكي ملو كلذ يف جتحا مث هتعلخ ىلع ةأرما جوزت اذإو : ةلاسم

 قادص الو ةعتملا اهل هيلع امناف اهب لخدي نأ لبق اهقلط نإف ًائيش ىمس
 تاقدص طسوأك هيلع اهلف اهب لجر ناك نإو . ثاريملا هلام نم اهلو اهل
 . اهئاسن

 . ديع اهويأو لجر اهجوزت ةأرما نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ىرنف اهب لخد دقو اهوبأ تامف اهابأ يرتشي نأ هيلع طرشلا نم ناكو
 . هللادبع يبأ نع هنظأ اهجوز ىلع اهيبأ ةميق ةأرملل
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 رشاعلا بابلا
 قادصلا يق يلولاو ةأرملا جوزلا فالتخا يك

 فالتخا هيف لاق قادصلا يف جوزلاو بالا فلتخا مث هتنبا جوز لجر نعو

 يفق اهلوق لوقلاف اهيبأ عم ةأرملا تناك نإ لاق نم مهنم لوقي عيبرلا ناكف

 لاق نم مهنمو . قادصلا يف . هلوق لوقلاف اهجوز عم تناك ناو قادصلا

 نإ و لوقت ام فصن طعاو قلطف تئش نإ جوزلل لاقيو جوزلا لوق لوقلا

 . بألا لوقي ام كيلعو لخداف تئش

 الجاع طرتشي ملو فورعم قادص ىلع ةأرما جوزت نمو : ةلأسم

 يف عجرت لاق نم لاقو ًالع.اع وه لاق نم لاقو . تبات حاكنلاف الجآ الو
 اك ناو لجاع وهف . الجاع ءاسنلا تاقدض ناك نإف اهدلب ةنس ىلا كلذ
 . لجاع وهف كلذ يف دلبلا لهأ فلتخا ناو . لجآ وهف ًالجآ

 الو الجاع مسي ملو قادص ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم

 نهتاقدص ناك نإف اهدالب لهأ ةنسو اهئاسن لثم يه ليقف الجآ

 لجاع نهنم ناك ناو . لجآ وهف الجآ ناك ناو لجاع اهقادصفالجاع
 قادص ىلع اهجوزت هنأ نيدهاش وه ماقأ ناو لجاع اهقادصف لجآ نهنمو

 ىق هيلع وهف لجاع هنأ نبيلدع نيدهاش ىه تماقأو لجآ وهو اذكو اذك

 اهقادصو ىلوأ اهتنيبف لجآ اهئاسن تاقدص ناك ناو . لجاع عضوملا اذه
 اهقادص نوكي لاح ىف ناك اذاف . ةنيبلا هيلع امهنم ىعدملا نأل لجاع

 نوكي لاح يف ناك ناو . ىلوأ هتنيبف لجآ هنأ هنيب وه ماقأف الجاع
 ` .. هللادبع يبأ نع دجوي كلذ لعلو ىلوأ اهتنيبف الجآ اهقادص

 ءيش ىلع ةأرما كلم هنأ رينم نع مشاه نب دمحم ظفح : ةلأسم

 ملعن ملف ًامشاه كلذب ملعأو الجاع دجوي لاق ًالجآ الو الجاع مسي مل مهنم

 نم لاقو :2 نمو . ضقن هنأ ملعت ملو ةدعسم كلذب ملعأو . كلذ ضقن هنأ

 الجآ ناك ناو . لجاعفق الجاع ناك ن نإ تاقدصلا يف دلبلا ةنس . اهل لاق

 اذه لعلو . ذ اك لجاع يقابلاو الجآ هنم ءيشلا ناك ناو . لجآفق
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 بجو دقف اهب زاج اذإ لاق نم لاقو . هللا همحر ىلع ىيبأ نع لوقلا

 همحر رذنملا نب ريشب نع لوقلا اذه لعلو ذئنيح ًالجاع هيلع لحو اهقادص
 . هللا

 مسي ملو ءيش ىلع ةخسن يفو قادص ىلع جوزت ناو : ةلاسم

 ناو اهئاسن ةنس ىلع وهف ةنس اهل ناك ناو . لجاع وهف ًالجآ الو الجاع
 . لجاع قادصلاف تاقفلتخم نك
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 رشع ىداحلا بابلا

 دودحم ءيش وأ هلام وأ هكلم ىلع ةأرملا جبوزن يق

 ىرخأ ةرمخ لسف لجرلا نأ مث ةرمخ فصن ىلع ةأرما جوزتي يذلا امأو

 يتلا ةرمخلا هذه فصن ةأرملل امنإف . تدازف ةرمخلا هذه ىلإ اهنم رجو

 ىلع اهجوزت ناو . تتام وأ تييح تداز وأ تصقن . جيوزتلا اهيلع عقو
 وأ يح داز وأ لاملا كذ صقن جيوزتلا موي هلام فصن اهل ناك هلام فصن

 ريغب هعاب نإف اهلام نم عيبي نأ هل سيلف ائيش دافتسا اميف اهل سيلو تام
 . قحلا مكح نم كلذ يف بجي امل اهل ًانماض ناك قح

 ةرشع رهش لك اهل نأ هيلع تطرشو ةأرما جوزت لجر : ةلاسم
 اهل نأ تطرش ام الإ مولعم قادص ىلع جوزي ملو هتجوز تماد ام مهارد

 اهل تبثي ىرتأ كل تقصو ام ىلع جوزلا اهب زاجو مهارد ةرشع رهش لك
 نع . هريغ نمو ةلاسملا هذه يف تفرع ام . ال مأ طرشلا اذه جوزلا ىلع
 دق امل هسفن ىلع اهل ضرف اذإ هيلع كلذ توبث ىلإ بحا نيملسملا نم دحأ

 . قادصلا يف ةلاهجلا نم هيف اوزاجأ

 جوزت لجرو . ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع : ةلأسم
 ىلإ عجرت مأ هلام فصن اهل نوكيأ هلام فصت وأ هكلم فصت ىلع ةأرما

 نأ تفرع دقو . تبثيو ةلاهجلا هيف زوجت جيوزتلا نأ دجوي دقف اهلثم قادص
 فصن اهل ناك تعاش نا رايخلا اهل نا هيلع تجوز ام فرعت مل اذإ ةأرملا
 هلام فصنت اهل تبث نإ تيأرأ . ملعأ هللاو اهلتم قادص تعاش نإو هلام

 ةلاسملا هذه يف نأ تقرع دقق . بلطت موي وأ دقعلا موي كلذ نوكي

 مل ام ءاضقلا موي لوقي ضعبو دقعلا موي اهل نأ لوقي ضعيف . افالتخا
 . ملعأ هللاو فورعم ءيش ىلع دقعلا موي طرتشي

 عيمج ىلع ةأرما كلم لجر يف لاقو خايشألا باتك نم : ةلاسم

 اهغولب ىلإ فوقوم وهو هيف فرصتلا هل سيل لاق هيف فرصتلا هل له هكلم
 قادص ىلإ تعجر همتت مل ناو . كلذ ليبسف هتمتأو كلذ تيضرو تغلب نإف
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 . اهئاسنت

 جوزت لجر نعو هللا همحر حرقم نب دمحا خيشلا نع : ةلاسم

 ق ادص ىلع ىرخأ جوزت مت هللا ءاش ام اهعم م اقأف كلمد ام ىلع ة ارم ١

 نم ملعب هيلع اهجوزت يذلا لاملا نم ًالام اهلجاعب اهل عابف لجآؤ لجاع
 ام يلع اهجوزت يتلا تريغف تامو نينس ماقأو كلمي ام ىلع اهجوزت يتلا
 باوجلا . ال مأ ريغ اهل متيأ ىرخألا هتجوزل كلاهلا هعاب يذلا عيبلا كلمي

 ةروهقم نوكت نأ اهلعل اهنأل ريغلا اهل ليق . فالتخا هيفف تقصو ام ىلع

 هللاو هب لومعملاو لوقلا رتكأ وهو هبضغ ىشختو ريغلا نم فاخت اهلعلو
 ٠ باتكلا ىلإ عجر ٠ ملعأ

 ح اكنل اي تضرو اذك ةبرق نم هلام ىلع ة ارم ١ جوزت نمو : ةلأسم

 اذاف كلذب ىضرأ ال تلاق اذك ةيرق نم هلام ىلع اهجوزت هنأ اهغلب املف

 ضقتني لاق ضعبف لخدي مل ناو . اهيلو ضرف ام الإ اهل سيلف اهب لخد
 انأ لضفلا لاقو . اهيلو اهل ضرف ام الإ اهل سيلو مات ضعب لاقو . حاكنلا

 . اهب لخدي مل اذإ حاكنلا ضقني نم لوقب ذخآ
 لبق اهقلط مث اهتلغتساو اهيلا اهملسو لخن ىلع جوزت نمو : ةلأسم

 درت مل لخنلا تفلت ناق ةلغل فصنو لخنلا فصن هيلع درت اهنإف لوخدلا

 اريثك ًادالوأ تدلوف ةيراج اهاضق ناف . لخنلا نم ىقب ام درتو . ائيش

 ن اويحل نيي قرف نم مهنم فالتخا ةيقق . اعيمج اوت ام ق ] دحأ مهنم ت امو

 ةيراجلا لعج مهنمو . ةيراجلا ةميق در الإ اهيلع سيل لاقو لوصالاو
 . لصألاك

 هنأ مت عضوم يف اهق ادص هت رم ال طرش لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 يب | نع ظفح لاقف ةرضاحم يهو ىرخأ ة ارم اهاضق وأ عضوم ا كلذ ع اي

 ةرضاحم تناك ولو ًازئاج اهيلع كلذ ىري نكي مل هنا يلع نب ىسوم يلع

 . اهيلع كلذ زوجي هريغ لاقو . كلذ تمت دق اهنأ ملعت ىتح
 . كلذ مهفاق عيبلا يف لخدت امك ةلاهجلا هيف لخدت ءاضقلاو : ةلاسم
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 هكلم ىلع جيوزتلا يف

 نأ ىلإ هبستكا ام لك ىلعو هدي يف يذلا هلام ىلع ةأرما جوزت لجر نعو

 اهل نكي مل ًالام بستكا دق لجرلا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف . تومي
 يذلا هدي يف ناك يذلا لاملاب ىضرت نا تعاش نإف ءيش بستكا اميف

 لبق تجوزت تناك ناو . اهئاسن تاقدص ىلإ تعجر ضرت مل نإف اهجوزت
 نكي مل الام بستكا لجرلا اذه نكي مل ناو . لوألا اهقادص لثم اهلف اذه
 ةفراع نكت مل ناو . هلامب ةفراع ةأرملا تناك نا اهجوزت موي هلام الإ اهل
 تعاش ناو . اهجوزت موي هلام تاش نا كلذ ىف رايخلا اهل ناك هلامب

 . كلذ لبق قادص اهل ناك نا اهقادص ىلإ وأ اهئاسن تاقدص ىلإ تعجر
 كلذ لبق تجوزت دق تناك ولو اهلثم قادص اهلو لوهجم اذه ديعس وبا لاق
 ىلع ؤهف ءيش ىلع وأ هلام ىلع اوقفتي نأ الإ اهلثم قادص اهل ا امنإف

 . اهلتم قادص اهلف الإو هيلع اوقفتاام

 هاضق وأ هلكاف هتنبا دقن بألا ذخأ اذإو . ءايضلا نم : ةلأسم

 وبأ لاق اهدقن ذخأت ىتح كلذ تهركف هتنبا ىلع لجرلا زيجي نأ دارأو

 امب بألا جوزلا ذخأيو اهدقنب جوزلا ذخؤيو اهل كلذق يلع نب دمحم رباج
 نأ بألا مزليف اهدقن ضبق يف اهدلاو تلكو دق ةأرملا نوكت نأ الإ هاطعأ
 . اهدقن هتنيا ىلإ يدوي

 مهاردو ريناند يلولا ىلإ عفدو غلاب ريغ ةيبص جوزت نمو : ةلاسم

 بلطو جيوزتلا تركناف ةيراجلا تغليو يلولا ىرتشاف ابايث اهب يرتشيل
 رايثلا كل هلف ابايث اهب اورتشي نأ مهرمأ ناك نإف . مهاطعأ ام جوزلا
 . هريناند هلف مهيأرب مهاورتشاو ءارشلاب مهرمأي ملو ريناندلا مهيلا عقد ناو

 ةأرما جوزت نميف كلذكو هللا همحر حرفم نب دمحأ خيشلا نع : ةلاسم

 ال باوجلا . اهئاضرب الإ عيبي ال غأ هلام نم عيبي نأ هل له كلمي ام ىلع

 اذكو اذك ىلع اهجوزت نا تيارا تلقو . ملعأ هللاو اهئاضرب الإ هل عيبي
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 هللاو كلذ هل معنف . هيلا جاتحا اذإ هلام نم عيبي نأ هل له ةمهبم ةلخن
 اهئاضرب الإ عيبي الف اهامسو ةينالفلا ةيرق نم هلام نم لوقي نأ الإ . ملعأ
 هقلتي هخسن هعيبي ال نأ هلام هيلع رجحت نأ هتجوزل له تلقو . ملعأ هللاو

 ارذبم هفلتي نوكي نأ الإ هيلع لمعن الو كلذ اهل لوق لاقف اهقادص بهذيف

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو
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 رشع تلاثلا بابلا
 هىك طرنشب ملو انش هنج ور ىلا ملس اذإ جوزلا يك

 هيك افلتخا من اهرىخ وأ مهارد وأ بات لتم اطرش

 دقنلا ضعب اهدقنف ًألجآو ادقن قحب ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو
 هسفن يفو مهرد ةئام اهيلإ ملس كلذ دعب مت اهب زاجو رثكا وأ ةئام ىقبو

 . اهدقن ةيقبب قالطلا دعب هتبلاطف اهقلط مث اهيلع طرتشي ملو اهدقن نم هنأ
 نوكيبو هل اهارت له يلع طرتشت ثيت مل تلاق مهرد ةئام كيلا تملس دق لاقف

 نم ةيطع اهيلإ اهملس ائاف لاق . اهأفو ةئاملا تناك اذإ اهقح نم أرب دق
 ناك اذإ اهيلع طرتشي ىتح كلذ اهيلع سيل ليق دق هنأ ىعمق زاوجلا دعب

 نوكتأ تكسو اهايا اهاطعأ نإف هل تلق . ةيطع اهايإ اهاطعأ اذإ دعب نم
 هيلع اهنمتأيو هلام هتجوز عدوي لجرلا نأل هل يدنع يهف لاق . هل وأ اهل

 هل وهف هوجولا نم هجو وأ ةبه وأ ةيطع هيف اهل نيبي مل امو اهيلإ هملسيو

 ةيقب اهنم ذخأت نأ اهل زوجي له هلام نم مهارد اهعدوأ نإف هل تلق . اهعم
 كلذ اهل سيلف لاق . لصألا يف اهل ادحاج نكي مل اذإ هيأر ريغ نم اهدقن
 . ملظلاو هنم دوحجلاو ةجحلا دعب الإ

 هملس ام لك نأ اهيلع طرشو لجر اهجوزت ةأرما يفو : ةلأسم

 ائيش اهيلا ملس مت ائيش اهيلا ملسي لبق اهب زاجو مث اهقح نم وهف اهيلا
 لاق الو اهقح نم كلذ اهيطعي هنأ هعم وهو اهسفنل كلذ اهاطعأ هنأ نظت

 تبلطو اهجرخأ مت اهل اذه نأ لقت مل يه كلذكو اهقح نم كلذ نأ اهل
 اهل كلذ لعف هنأ لاقو ًاغوص اهل غاصو ابايث اهيلإ ملس هنأ اعداف اهقح

 وهق كلذ نم اهيلإ ملس ام ليق دقف كلذ هل له هسقن يف اهقح نم هنأ ىلع

 زاوجلا لبق اهيلا ملس امو اهيلع هطرتشي نأ الإ اهب زاج دق ناك اذإ اهل
 هلعق ناك اذإ هردص هنكي ام سيلو . كلذ مهفاف هيلع هطرتشت ىتح هل وهف
 ريغ نمو . ملعأ هللاو رسا ام عقانب اهل هنأ رمألا رهاظ يف هيلع اموكحم

 اهل ملس ام هنأ اضيأ هللا همحر ديعس يبأ نع كلذو لاق نم لاقو باوجلا
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 ىتح اهدنع ةنامألا ةلزنمب هل لام وهف اطرش هيف اهيلع طرتشي ملو لام نم

 . هيف رظنتو كلذ لدعب ملعأ هللاو اطرش هيف اهيلع طرتشي
 نم تزشن مت طرش ريغ نم هتجوز اسك اذإ لجرلا نعو : ةلاسم

 ىعمق هنم وأ اهنم ةوسكلا ناك هلوأ اهل اهيلع ىتلا ةوسكلا نوكت نمل هدنع
 وهف اذه نع اهاسك هنأ طرشالو مكاح نم مكحب اهسكي مل اذإ ليق هنأ
 ىتح ةوسكلا ليبس يلع وه ليق هنأ يعمو . اهيلع هطرتشي ىتح اهل
 . فراعتلا يق اذهو مكحلا يف يدنع لوألاو هيلع هطرتشت

 ًاباتك وأ انطق اهيلا ىدهأف ةأرما ذخأي نأ دارأ لجر نعو : ةلاسم
 بايثلاف تفصو ام ىلعف . بايثلا نمل لجرلا ذخأت نأ تبأ مث هتلمعو هتلزعف
 . لزغلا كلذ لثم سانلا لزاغتي امك اهلزغ رجأ ةأرملل هيلعو لجرلل

 اذإو . اياحضلاو ايادهلا ىف هللادبع ىبأ ىلع ةضورعم : ةلأسم
 كلذ هل يرأ الف جوزلا كلذ بلط اذإ اهلجاع نم هتجوز ىلإ لجرلا ىدهأ

 . اهيلع هطرتشي ىتح اهلجآ نم الو اهلجاع نم
 هتجوز ىلإ لجرلا اهادهأ اذإو اياحضلاو ايادهلا ىف لاقو : ةلاسم

 . اهيلع هطرتشي ىتح الإ اهلجآ نم الو اهلجاع نم كلذ ىرأ الف

 امم هتين يف هنأ الإ طرش ريغب هتجوز وسكي ناك لجر يف : ةلاسم
 له يرخأ ةوسك تبلطو مكاحلا ىلإ تعفر اهنأ مث ةوسكلا نم اهل همزلي
 ريغب ناك اذإ اهيلع سيل ليق دق هنأ يعم لاق . هيلع اهدنع ام در اهيلع

 ِ . اهل مكح الو اهيلع طرش
 اهريغ وأ اهل اتخا لجر ىلإ لجر بطخ اذإو ءايضلا نم : ةلاسم

 لهأ ىلإ محلو نمسو قيقدب بلاطلا ثعبف قادصلا ىلع اقفتاو هل معناف
 ماعطلا نم اوعزف لزنملا لهأ نأو ةفورعم ةليل يق جيوزتلل اوتيهتو ةأرملا

 كلم ريغ ىلع ماعطلاب اعدف ةيراجلا وخأ ماقف اوفلتخا مت لاجرلا اوعدو
 مه اوناك نإف ةيراجلا يخأ يأرب لاجرلا لكاف رخآ عضوم يف بطاخلاو
 وه اوناك ناو . هيلع هدر مهيلعف ماعطلا مهيلإ ثعبي نأ هيلا اوبلط نيذلا

 هنأل مهيلع دري ائيش مهيلع ىرأ الف هيلإ اوبلطي نأ ريغ نم هيأرب هتعب يذلا
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 . ثعايلا وه

 تغلب املق مهتنبا جوزتي نأ بلط اموق يداهي ناك نمو : ةلسم
 تناك نإف مهيلإ ىدهأ ام در لجرلا بلطو . اجوز هب ضرت مل ةيراجلا
 عيض وهو اهيلع مرغ الف ةيبص يهو كلذ هنم تضبق يتلا يه ةيراجلا
 اوضبق ام در مهيلع نأ ليق دقف تضبق يتلا يه مألا تناك نإو . هلام
 . ريثكو ليلق نم هنم

 ناك ناف سرافب اهجوزت ناكو نامعب اهجوز اهقلط ةأرما : ةلأسم
 . هنزوو هيف تقلط يذلا دلبلا دقن هيلعف طرش هيلع اهل

 مهيلا هنم نوكي اهجوزتي نأ ليقف ةأرملا بطخي لجرلا نعو : ةلأسم
 بوثلاو بحلاو محللاو ةاشلا لثم لبق هنم يرجي نكي مل مهيلا اهعفدي ائيش
 لبق ناقرتقي مث . اهب زاوجلا لبق نم اهجوزتي نأ دعب كلذكو مهاردلاو
 امهدحأ وأ اهيدلاو ىلإ وأ اهيلإ عفد ام هل لهف تلق . زاوجلا دعب وأ زاوجلا
 نوكي ام وأ تلق . كلذ ىلع اوقفتا نا اهدقنو اهقادص نم هل بسحيو
 امم مهيلا هنم ناك املك هنأ ليق دق هنأ ىعمف مهل نوكي امو كلذ نم مهيلع
 مهنيب ناك اميف هريغال ثداحلا جيوزتلا ىنعمل جرخ مهنيب هرمأ اوربتعا اذإ
 ليق دق هنأ يعمو اهقح نم ءيشب كلذ قحتسي نأ الإ هيلع دودرم كلذ لكف
 امو يوشملاو خوبطملا محللاو زبخلا لثم لومعملا ماعطلا نم ناك ام هنأ

 بحلا لثم كلذ ىوس ام دريو . در هيف سيلف كلذ وحنو هكاوفلا نم ناك
 ال ليق دق هنأ يعمو . اذه ليبس نم جرخت يتلا ايادهلاو اياحضلاو رمتلاو
 امو قحلاو قادصلا ليبس نم هنأ فراعتم ناك ام الإ كلذ نم هيلع دري
 . هيلع دودرم وهف قحلا نم الإ نوكي ال هنأ فراعتي امم كلذ لثم نم ناك

 طرش ام الإ ءىش هلك كلذ نم هيلع درت ال هنأ لاق اضعب نأ بسحأو
 هنسحأب هنم ذخؤيو هلك كلذ يف رظنيف فورعملا ىنعم ىلع هملسو هسفنل
 . قحلا قفاوي ءيش هيق ناك نا هللا ءاش نا

 غوضي مهل ةمرح موق ىلإ ابطاخ ناك لجر نعو : ةلاسم
 ناروشلا يرتشيو جسنت يتلا بايثلا يطعيو ناتكلاو بايثلا يرتشيو
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 نأ هل له اهقح نم وه هنيتاه ءيش لك نأ مهل لقي ملو نارفعزلاو
 . اهقادص اهتثرو بلطو تتام وأ نآربلا ةأرملا تدارا نا هيلع مهبساحي
 لبق نم هتضبقو ةأرملا هتلبقو مهيلا راص ءيش لكف تقصو ام ىلعق

 يتلا اياحضلا ىتح ريثك وأ ليلق نم كلذ عيمج مهيلع بسح لوخدلا

 اهيلع هل بسحي مل لوخدلا دعب ناك امو اهيلع هل بسحي هناف اهل احضي
 لبق ناك امو . اهيلع طرتشي نأ الإ اهعم ناكو هعم تناكو اهب تأي اذإ
 . هطرتشي مل وأ هطرش هل وهق لوخدلا

 هطرش طرش ريغب اهلحو هتجوز لجرلا اسك اميف ليقو : ةلاسم
 طرتشت ىتح جوزلل ةوسكلا كلتو يلحلا كلذ نأ مكاح نم مكح الو . اهيلع
 امأو كلذ ريغ وأ ةبهلا هجو ىلع ةأرملل جوزلا هب ىمسي وأ جوزلا ىلع ةأرملا

 . اهل هب يمسي ىتح هل كلذف ةيحتلاو ةوسكلا هجو ىلع
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 رشع عبارلا بابلا
 جوزلا نع قادصلا هب لطببام

 اهقادص لطبي مالسالا نع هدترملا نأ مهيفلاخم عم اوعمجأ اولاق

 . اهلعقب تناك امهنيب تلخد يتلا ةمرحلا نال هيلع مرحتو اهجوز نم
 اهنأل اهقادص لطبأو اسايق ةدترملا ىلع مهضعب اهدرف ةينازلا يف اوفلتخاو

 هل امم لعفت ال نا قالطلاب اهجوز فلح اذإ ةأرملا كلذكو . ةمرحلا تلخدا

 ةمرحلا نأل اهقادص لطبيو قلطت اهنأ تلعفف هيهن تبكتراف هنع اهعنمي نا
 ىلع اسايق هدز هبحاص نأ ىلع لدي لوق اذهو . هيلع اهتلخدا ىتلا ىه
 . ةدترملا

 ريغ نم اهسفن ةأرملا تلتق اذإ انباحصا لاقو ءايضلا نم : ةلأسم

 . اهنم ثاريملا اهجوزلو اهل رهم الف اهلقع بهذي نأ
 ال ةرحلا ةلزنمب اهنأ اهؤانز حصيو جوز اهلو ينزت ةمألا يف ليقو : ةلاسم

 الف انزلاب اهرارقا اماو . هدر اهديس ىلعف ضبق دق ناك ناو . اهل قادص

 .. اهجوزو اهديس اهقدصي نأ الإ اهديس لجأ نم اهنم كلذ لبقي
 اهل له كرشلا يف جوز اهلو تملسأ ةكرشم نع هتلأسو : ةلاسم

 تلخدأ يتلا يه سيلا تلق . معن لاق . كرشملا اهجوز ىلع قادص

 هنأف ىلاعتو كرابت هللا رمأب ةمرحلا تلخدأ يتلا يه ىلب لاق . ةمرحلا

 سيلو اهبرل ةعيطم تناكف رفكلا ىلع ميقتالو مالسالا ىلإ جرخت نآ اهرمأ
 ملسملا وه ناك ولف تلق . اهقح طاقسإل ةبجومب اهتلعف يتلا اهنم ةعاطلا
 دقو قادصلا اهل تلعج ملف تلق اهقادص اهلف لاق كرشلا ىلع ةمئاقلا يهو

 . اهب لخدو هتجوز يهو هسفن ىلع اهمرح هنأل لاق . كرشلا ىلع تماقأ
 له مالسالا نع تدترأ مث اعيمج املسأ نإ تيارأ تلق . هنم ءاج ميرحتلاو

 ناكف ةيواعم وبأ امأو . رثؤملا يبأ لوق وهو معن لاق اهقادص بهذي ناك
 . اهلهأ رفكب لوزت ال قوقحلا لوقي

٢ ٤



 اهل قادص الف ادمع هيلع تلخداو هتجوز ريغب لدب نمو : ةلاسم
 ةمرحلا ىلع ادمع اهسفن نم هتحاباو هتجوز ريغ تناك ناو . كلذ يف هيلع
 . اهل قادص الف

 اهل سلجاق ةشحافلا هنم تدارا ةأرمأ نم رحس نمو : ةلأسم
 . قادصلا همزلي الو عنص ام سئبف اهئطوف مالظلا يف الجر

 دعب ملع مث . هتجوز اهنظو اهئطوف ةأرما هشارق ىلع دجو نمو : ةلاسم

 اهل مهضعب لاق نالوق قادصلا يف انباحص األق هتجوز ريغ اهنأ كلذ
 `. اهل قادص ال نورخآ لاقو . قادصلا

 نيبو اهنيب اميف ةيصعم تلعف ةأرما لك نأ بحي ناك : ةلاسم
 تلخدأ اهنأل اهقادص ذخأت ال اهنأ ةقرفلاو ةمرحلا عقت ىتح اهجوز

 هلزنم نم جرخت ال وأ ائيش لعقت ال نأ اهقالطب فلح هنأ ولو . ةمرحلا

 ذخأت الق تقلطو تجرخف جرخت ال ناو . لعفت نأ اهل زوجي ال اميف

 رثكألا لاقو ذاش لوق وهو هذه لثمل قادص ال لوقلا ضعب ىلعو . اهقادص
 . ذخأن هيو قادصلا اهل نأ

 لاق اهجوز ىلع رهم اهل له اهسقن تلتق ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم
 وبأ لاق . ثاريملا هلو اهلقع بهذي نأ ريغ نم كلذ تلعف اذإ اهل رهم ال

 هريغ نمو . اهقادص لطبي ال اهسفن اهلتقو قادصلا هيلعو ثاريملا هل رثؤملا
 . ثاريملا هلو قادصلا هيلع رثؤملا وبأ لاق ام وحنك هللادبع يبأ نع

 يف اهحكنق اهب ينزيل اهجرف نم الجر ةأرما تنكمأ اذإو : ةلاسم

 تحابأ اذإف اهلبق نم ةمرح مظعاب اهربد سيلف رعشت ال يهو اهربد
 اهحكن مث اهلفاغق اهربد نم هتنكمأ ناق اهربد يق اهل ءيش الق اهجرق

 تناك نإو . اهل قادص الف اهنم ديري امم اهنم هتنكمأ اذاف اهلبق يف هجرفب
 هللاو اهقادص لطبي امم سيلف كلذ ىوس نم هتنكمو ءيطولا هيلع ترجح

 تناك ناو ءيطولاب هنم عنتمت وأ اهناسلب هيلع رجحت نأ رجحلا دحو . ملعأ
 اهلخداف هعبصا لاخدا نع هتهنو ءيطولا هتحابا نإف ةبيجم يهف ةنكاس

٤٢٣



 دحو . ربكأ هتحابا يذلا نأل اقادص اهل لعجأ نا مدقأ ام ملعأ هللاف

 نأ ةعواطملا دحو ينزا ينإ اهل لوقي ىتح وأ اهيلجر نم هنكمت نأ ةعواطملا

 ذخأ نإف اهئطو ىتح سملا دعب نم هعنمت ال مث هسمي اهجرف هل حيبت
 مل اذاف نيدخفلا نم هتنكم امنا تلاق اهحكن املف ًائيش هل لقت ملف اهيلجر

 اذه ىلع اهئطو اذإ اهل هيلع قادص الو ةعواطم يهف ناسلب الو ديب هعنمت
 . ةنونجم ريغ اهرازا تلح اذإ

 اهربد سمقف ةأرما كلم لجر يف . نرفي ينب فحصم نمو : ةلاسم

 . الماك اهقادص اضيأ همزلي مل اهقلط مث هجرفب وأ هديب
 لخدي نأ لبق انز مث ةأرما جوزت لجر يف ديعس يبأ نع : ةلاسم

 ليق هنأ يعم لاق . اهل همزلي ام امهنيب قرقو مكاحلا عم كلذ حصو اهب
 نأ لبق وأ اهجوزت نأ دعب حص مث اهجوزت نإف . قادصلا فصن همزلي
 همزلي ال هنأ يعمقف . امهنيب قرفو اهب جوزتي نا لبق انز ناك هنأ اهب لخدي
 . عقو نكي مل جيوزت اذه نأل ءيش اهل

 هنع متكنيو جوز اهلو ينزت ةأرملا يف انباحصأ فلتخا : ةلسم

 هشارف تطوأ اذإ أقادص اهجوز ىلع قحتست قحتست ال مهضعب لاقف . اهؤانز

 رتتسا اذإ هنع اهقادص لطبي ال مهضعب لاقو . اهجرف يف هتناخو

 آ نم قافتا وهو مالسالا نع ةدترملا قادص لاطبا ىلع اوقفتاو اهؤانز

 ةدترملا تناك امل لاقف . ًاسايق ةدترملا ىلع اهمكح در اهقادص لطبأ نمف
 ةلخدم ةينازلا تناكو اهلعقب اهسقن نم هتعنمف اهجوز ىلع همرحلا تلخدأ
 يف اهمكح يف ةدترملل ةيواسم تناك اهلعف وه يذلا اهانزب ةمرحلا ىلع

 هللا ىلص ينلا لوقب ةينازلل قادصلا بجوأ نم جتحاو . قادصلا نالطب
 نم اهيلإ هتقس .و يلام هللا لوسراي لاقف هتجوز نهعال يذلا ملسو هيلع
 تنك تبذك تنك ناو . اهنم تبصأ اميف تقدص تنك نا لاقف قادصلا
 غوسي لصأب قلعت لو دترملا ليبس اهليبس سيلو اولاق . دعبأ كلذ نم
 . ملعأ هللاو هب هل جاجتحالا

 الق لوخدلا لبق اهقراق مث الهج ةسماخب جوزت نمو : ةلاسم
 . اهل قادص

٤٤



 رشع سم اخلا بابلا

 امهريغو نيجوزلا نم قادصلا يق حلصلا

 نم اهلك تاقدصلا نأ . هللا همحر نسحلا يبأ نع دجوي امم

 ةأرمللو جوزلل اهيف زوجي حلصلا نإف ةرضاح نكت مل ولو منغلاو لخنلا
 . ةأرملا ةترو جوزللو جوزلا ةثروو

 هنم يه اذإف ةأرما جوزت لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ناك دقو املع انوكي مل امم هريغ وأ عاضرب اهجيوزت زوجي ال همرحب
 تبلطف كلذ دعب ةمرحلاب اوملع مث هبلطي امم اربو حلص ىلع احلطصا
 . ملعت ملو هتأربا هنأل هلك اهقح اهل ىرأ لاق اهقح

 قادص هيلع اهلو اهجوز كله ةأرما نعو هللادبع يبأ نعو : ةلأسم
 ةأرملا ىضق كلاهلا خأ دلولا مع نأ مث اليكو لكوي ملو نادلو اهنم هلو

 مث اهاضقف مكاحلا يأرب الو ليكوب وه سيلو كلاهلا كرت املك اهقادصب

 اهل لاملا نم نيثلا ىلع اهحلاصف عجرف ضقن كلذ هل ليقف كلذ نع لس
 اهحلاص يذلا لاملا لودعلا رظني لاق . ال مأ كلذ هلأ لاسيف نيمالغلل ثقلاو

 نم لضفأ ناك ناو اهل متأ اهقح ءافو لودعلا هآر ناف . نيمالقلا مع هيلع
 لاملا نم لضفأ مويلا لاملا ناك ناف هل تلق . لضفلا كلذ اهنم ذخأ اهقح
 موي . لاملا نا ملعي دحأ ناك نإ لاق . نود مويلا وهو ءاضقلا ناك موي

 لوالا ملع دحا ملعي مل ناو لوألا كلذب ذخأ لضف وأ نود هنأ ءاضقلا ناك

 لضفا لاملا ناك نا لاق ةلغلا يف ىرت ام ليقف . مويلا هيف رظن ناك فيك

 لضفلاب اهنم عزن ىقب يذلاو اهل يذلا يف ىرج مث كلذ يف رظن اهقح نم
 رثكأ وأ لقأ وأ رشع وأ سدس وأ سمخ لضفلا ناكف هازجا تقرع اذإفق

 ةعطق ىلع ناك حلصلا ناق هل ليق .. اهنم عزن ام ردقب ةلغلا نم هيلع تدز

 نكي مل تالخن ضرألا يقو . اهثلث نيمالغلاو اهيتلق تيطعأ ءاضيب ضرأ
 ىماتيلا نع اهحلاص وأ اهاضق يذلا ناك نا لاق . حلصلا دنع ركذ نهل

غ ٥



 ضرألا اثلث اهل امناو لخنلا ركذي ملو اهدودحب ضرألا كلت ين اهل نأ لاق

 ةعطقلا نم لخنلاف اهدودحب ةعطقلا لب اهل لاق ناك ناو لخنلا مه مهلو
 يف عقوف تالخنلا اومستقا مهناف هل ليق . لخنلا اثلثو ضرألا اث اهلف
 اقيرط اوجرخيف مهتالخن ىلإ اودوجيأ اوفلتخاو . تالخنلا ضعب اهضرأ

 دسفت ةيقاس الو قيرط ضرألا يف ىلع مهل جرخن ال يه تلاقو ةيقاسو
 يعم يذلا هريغ لاق . كلذ اهيلع سيل لاق ةرضملا ىلع جرخن الو يضرأ

 اهلو كلذ ضقتنا الاو اهيلع جرخا تعاش ناف ةرضم ةيقاسلاو قيرطلا نأ

 . اهقح
 ةئام هيلع اهقادص نأ ىلع ةأرما جوزت نمو ءايضلا نم : ةلسم

 اهدنع ماقاف اهدنع مهتوسكو اهتنيب ةنؤم ةلخن نيسمخ اهنم تكرتف ةلخن

 يطعتو اهدالوأ نام ام هل بسحيو لوهجم طرش اذهف اهقلط مت ارهش
 ةثالث دعب اهقلط ناف زئاج ناك اهينب ةقفن ىلع اهجوزت ول نكلو . يقابلا
 . ءيش مهرمأ نم همزلي ملو بهذ مايأ

٤٦



 كلذ ريغو دلولاو ةيجوزلاب رارقإلا يق

 ارقأو ةيجوزلا ايعادتف ةأرماو لجر مكاحلا ىلإ رضح اذإف هل تلق

 لاق . امهقدصيو كلذ ىلع امهرقي نأ مكاحلل له دحأ كلذب دهشي ملو كلذب
 امهيسفن ىلع نارقم نانوكيو نانومأم امهف ابارتسي مل اذإ امهنأ يعم

 ةيجوزلا مكح نم هسقن ىلع هب رقأ ام هبحاصل امهتم دحاو لك ىلعو
 زيجي يذلاف هل تلاق حاكنلاب هلعل رارقالا زيجي نم لوق ىلع رارقالا ىنعمب

 . يدنع اذكه لاق ءاوس ةحصلاو ضرملا يف كلذ نوكيأ حاكنلاب رارقالا

 ثاريملا ىنعم ىف فلتخي هنأ ىعم لاق ثاريملا هب تبثي كلذكو هل تلق

 اذاف هل تلق . ضرملا ىف وأ ةحصلا ىف كلذ ناك ةيجوزلاب رارقالا ىنعمب
 تبثي له هب اهجوزي مل هنأ اهدلاو ركنأو كلذب يه ترقأو هتجوز اهنأ رقأ

 ىنعم ىلع كلذ تبثي هنأ يعم لاق . ةيجوزلاب رارقالا تبثتي نم لوق ىلع
 له تتام مث ةأرملا هتثروو جوزلا تام نإف هل تلق . كلذ تبثي نم لوق
 يف كلذ ىلإ برقي لهو . اهجوز نم هتنبا تثرو امم ذخأي نأ اهدلاول
 هنأ ملعي مل اذاف هل تلق . امهبذك ملعي ملام كلذ هل نأ يعم لاق . مكحلا

 نوكي نأ نكماو لمتحا اذإ يعم لاق . كلذ يف امهقدص نكمي له اهجوز
 مث هريغ اهجوز نمم اهجيوزتب يضر وأ اهجوز نم لكوو يسن مت اهجوز
 ثاريملا ذخأ هل ناكو اذه يف ناكمالا ىنعم تبثي اذه يدنع ناك يسن
 ملو هنم مرحم تاذ اهنأ هعم حص مت لجرب اهجوز ناق هل تلق اذه ىلع

 اهدلاو اهروو يه تتامو جوزلا تام ىتح كلذ جوزلا عم الو اهعم حصي
 ةمرحلاب ًاملاع وه ناك اذإ كلذ اهجوز نم ثرو امم ذخاي نأ هل نوكي له
 ًاملع اذه نوكي له هدنع هنيب كلذب حص نإف هل تلق . يدنع اذكه لاق
 ىهف هنيب تناك اذإ لاق اهجوز نم يه تذخأ امم ثاريملا ذخأ هيلع رجحي

 اهنأ ةأرما هدنع تدهش هل تلق . مكحلا يق ةجحلا يف ملعلا نم يدنع

٤٧



 هيلع رجحي املع اذه نوكي له اتام ىتح كلذب امه املعي ملو اهتعضرا
 ةلدع تناك اذإ يدنع اذكه لاق . اهجوز نم تثرو امم اهنم ثاريملا ذخأ
 . عاضرلا يف هتداهش زوجت نمم

 مهرد ةئام قادص يتأرمال ئلع هضرم يف لاق لجر نعو : ةلاسم

 وبأ لاق . قادصلاب اهل هرارقا تبثي له اهقتعا هنأ حصي ملو هتمأل ينعي

 ليحتسم مالك اذه نأل يدنع كلذكو . زوجي هارأ ال لاق رثألا يف ديعس

 لوقي ىتح رثألا يفو يدنع ًالاحم اذه ناك ىتمأ هتأرمال لاق ول هنأ امك

 زوجيو هترتو . اهقادص نم هب اهل رقأ ام هلام يف اهل همزلي مث اهقتعا هنأ
 . هتجوز اهنأ هرارقا

 هنم اهعمو اهجوزت هنا هتأرما هيلع تعدا لجر نع تلأسبو : ةلأسم

 دقف تقصو ام ىلعف . هنم دلولا كلذ الو هتجوزب تسيل اهنا اهركناو . دلو
 لجرلا ركنأو . كلذ ىلع هنيب اهل نكي ملو اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذإ اولاق

 هيلع الو ةلبق ام كلذ دعب فلحي مث ةدحاو اهقالط ىلع ربجي لجرلا ناف كلذ
 امأو ةأرملا ىف اذهف قادص الو ةوسك الو ةقفن لبق نم قح ةأرملا هذهل
 نم قح ةأرملا هذهل هيلع الو هلبق ام نيميلا تناك عضري ناك اذاف دلولا
 ال دلولا ناك اذإو . عضري ناك اذإ اذهو ةوسك الو يبصلا اذه ةيابر لبق

 ةوسك يبصلا اذهل هيلع الو هلبق ام فلح ماعطلا لكأي نمم ناكو عضري
 . ةقفن الو

 ضرأ يفق هلعل هتجوزب رقأ لجر نع ةيواعم ابأ تلأسو : ةلاسم
 دقو اهل ثاريم الو قادصلا اهل ىرأق انأ امأ لاق . قادص اهل له ترمث
 ىف اندجو يذلا ديعس وبأ لاق . ال لاقف ةلاسملا هذه نع هللادبع ايأ تلأس

 اذإ ثاريم الو قادص اهل تيبثي ال لاق نم لاقف ليواقأ ةثالث ةلاسملا هذه
 الو قادصلا نم هب اهل رقأ ام اهل تبثي لاق نم لاقو . ضرملا يف اهب رقا
 نم هب اهل رقأ ام اهل تبثي لاق نم لاقو ةنيبلاب الإ ثاريم اهل نوكي
 ةنيبلاب الا اهل ثاريم الو قادصلا اهل نأ يناثلا لوقلاو . هثرتو قادصلا

٤٨



 ملعأ هللاو ذخأن هيو هي لومعملا انعم وهو رثكال ١ وه .. جيوزتل ١ ةحصي

 . باوصلا

٩



 رشع عباسلا بابلا

 هبلإ هميلستو قادصلل يلولا ضبق يق

 ًالجآو الجاع هيلع ضرفو الجر هتخأ جوز لجر نعو ىلع نب ىسوم باوج
 خألا عجريو اهقح تبلطو هتخا ىلإ هلصوي مل مث لجاعلا ضبقو اهيلو وهو
 هلوهف ينع بهذق هيلا هبلطأ ملو اهلجاعب يناتأ ذوخأم هنأ ملع امل لوقي

 وهف هتجوز ىلا هعفديل لجاعلاب هاتأ جوزلا نأب . ةنيب موقت نأ الإ مزال

 . اهجوز ىلع ةأرملا قحو جوزلل نيمأ
 نعو رقعج نب دمحم نب رهزألا ىلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . فرعت الو رهظت ال ةأرملاو اهقح عيمج اهيفوي نأ ىلع ةأرماب جوزت لجر

 يلو وأ بأ ناك ناف . صلختي فيك مأ يلولا ىلإ كلذ نم جوزلا ملسي تلق
 نوكي نأ الإ هللا ءاش نا ءىرب هيلا كلذ ملسف هجوز يذلا وهو ةقث ريغ
 . اهيلإ هملس دق هنأ ملعي ىتح أربي الف ةنامألا وحن وهو اهيلا كلذب هلسري

 لجاع ةأرملا يلو ىلا جوزلا عفد اذإو باتكلا ةيشاح نم : ةلاسم

 نامض الو هلدب جوزلا ىلع ناك عاضف هيلا عفد امب هل السرم اهقادص
 يذلا وه يلولا ناك ناو هتمرحل هضبقيل هيلإ هعفد اذإ كلذ يف يلولا ىلع

 . باتكلا ىلإ عجر . ملعأ هللاو جوزلا نع نامضلا طقس هنم كلذ يضتقي

 تبلط اهنأ مت ىمسم قادص ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 ضباقلا وه اهوبأ ناكو هل ًالام اهاضقو اهدلاو اعدف اهقح اهيضقي نا هيلا

 يذلاب جوزلا اهملعاو اهابأ تلكو هتجوز نأ قحلا هيلع يذلا ملعي ملو لاملل
 ةأرملا نكت مل اذاف تفصو ام يلعف ةهراك الو ةيضار اهنأ لقي ملو اهاضق
 الو هنيب كلذ ىلع هعم الو وه كلذ فرعي الو اهابأ تلكو اهنأ هعم ترقأ

 ةأرملا ىفوي نأ جوزلا ىلع اهقادص ةأرملل ناب ام هنألو ءاضقلا كلذ تمتأ

 دق بألا ناك نإف اهوبأ ىضتقا ام تمتأ دق اهنأ ةأرملا لوقت ىتح اهقادص
 اهيبأل عفد ام ةأرملل مرغي نأ جوزلا ىلع ناك هقلتأو ةأرملا قادص ضبق
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 ناك كلذ تلعف اذاف اهابأ مرغت نأ ةأرملل سيل اولاق دقو بألا جوزلا قحليو

 اذه نم جوزلا أربي الو اهابأ جوزلا قحليو . اهجوز ىلع اهقادص اهل
 . اهقادص نم اهوبأ ضبق يذلاب تيضر دق اهنأ ةأرملا لوقت ىتح قادصلا

 ىلع اعجار ءاضقلا ناك اهقادص ءاضق يف هلكوت ملو كلذ لقت مل اذاف

 ام ىلع الإ اهقادص نم جوزلا أربي الو ةأرملا قادص جوزلا ىلعو . بألا

 ىتح كلذب تيضرو اهوبأ ضبق امب اهاضرو ةأرملا لوبق نم . كل تفصو
 لاملاف كلذ هل لقت مل امف اهناسلب كلذ هل لوقت ةأرملا نم جوزلا كلذب ملعي

 . جوزلا ىلع عجار
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 رشع نم اتلا ب ايل ا

 هميلست جوزلا ىوعدو هضبقو قادصلا يك

 نأ اهب هلوخد لبق نم اهجوز ىلع ةأرملا تعقر اذإ هللادبع وبأ لاق

 تناك نا اهلجاع راضحا يف مكاحلا هلجأ اهب لخديو اهلجاع اهيلإ يدؤي
 لقأ ناك ناو رهشأ هتس هيف هلجآ ليقف رثكا وأ مهرد فلاو مهرد ةئامتس

 ىضقنا اذاف لجاعلا ردق ىلع ةثالث ىلإ رهشأ ةعبرأف مهرد ةئامتس نم

 نإف اهتوسكو اهتقفنب اهل هذخأ الاو اهب لخدو اهلجاع اهفرضحا ناف لجآلا
 نإف تلق . اهقلطي وأ اهيلع ققنيو اهوسكي ىتح هسبح الاو اهيلإ كلذ عقد

 هل كلذ سيل لاق . اهقلطي وأ اهيلع قفنيو اهوسكيو اهرشاعي نأ اهيلإ بلط
 . اهلجاع اهيلا عفدي ىتح

 اهعم وهو اهب لخدي مل هنأ لاقو هتأرماب لخد يذلا امأو : ةلاسم

 كلذكو . هيلع عقرت موي ذنم لجؤي هنإف كلذب رقي وهو رثكأ وأ ةنس ذنم
 ام ذنم لجؤي هناق ثكم نأ دعب ءادألاب هيلع نوعفري مث ةأرمأب كلمي يذلا

 كلذكو . ةنؤملاو ةقفنلا هيلع تضرفإلاو اهدقنب ءاج ناف هيلع عفري موي ثكم

 انيلع در موقلا لوقيف نينس اهلسقي ال اهكرتي مث ةعطقلا يلع موقلا لساقملا
 يف لجؤي هيلع عفري موي ذنم لجؤي هنأف مويلا اهب موقأ انأ لوقيف انتعطق
 . حلصيو لسقي ام ردقب كلذ

 ةالصلا رصقت ةرفاسم ةأرملاو ةأرما جوزت لجر نع لئسو : ةلأسم

 اذاف اهلجاع اهيلا يدؤي وأ اهب لخدي مل ام ارصق يلصت لاق يلصت ام

 . ةالصلا متي اهجوز ناك اذإ ةالصلا تمتأ اهلجاع اهيلا ىدأ وأ اهب لخد
 نا معن لاق اهلجاع اهيلا يدؤي نأ لبق نم اهدلب ىلإ جرخت نأ اهلف هل تلق
 اهلجاع يف لجؤي هنأل ال لاق كلذ هلأ وه كلذ اهعنم ناف تلق . كلذ تعاش
 . لجألا يضقني ىتح اهلجاع اهيلإ يدؤي مل اذإ اهوسكيو اهيالع قفني مت

 نوكت نأ اهيلع مكحيف تلق . اهتوسكو اهتقفنب اهل ذخأ لجألا ىضقنا اذاف
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 نأ ليق نم اهب كلم دق ام لوأ اهب لخد دق ناك ناف تلق . ال لاق هعم

 تلق . ًالجأ اهلجاع يف لجؤي لاق . اهلجاع تبلط مت اهلجاع اهيلإ يدؤي
 يف هلوق لوقلا ناك هتجوزب لخد دق ناك اذإ معن لاق هعم نوكت نأ رمؤتق
 هنأ ليق دقو هتقو لحي مل هنأل لجآلا ىف ايعدم ناكو هافوأ دق هنأب لجاعلا
 . . لجاعلا يف اضيأ يعدم

 اهل ضرف دقو اهيلإ قوسي ام دجي ملو لجر اهكلم ةأرماو : ةلأسم

 اهب لخديو . كلذب تيضر نإ معن لاق اهب لخدي نا هل اهلبق نم تزهجتف
 اهل ضرقي ملو ةأرملا جوزتي لجرلا نأ هللاو لاق مث . ائيش اهل لجعي مل ناو
 اهتاوخا وأ اهئاسن رهم لثم لخدي ربح همزليو هل زوجيف اهب لخد مت ائيش
 . اهل ضرف يذلا اهل زوجي نأ امه ردجأ اذهف

 ىرخألاب لخدي ملو امهادحاب لخدف ناتأرما هل لجر نعو : ةلاسم
 اهلف اهل يقب امب ةنيبلا تماق نإف اهب لخد يتل امأ لاق . لجرلا ىقوتق

 لخدي مل يتلا امأو اهب لخد دق هنال اهل ءيش الف ةنيبلا مقت ة مل ناو . كلذ
 رهمك اهرهمف وه مك ملعي مل رهم ىلع هتجوزت اهنأ ةنيبلا تماقا نإف اهب
 . قادص الف اهقادص مسي مل نإف سكو الو ططش ال اهتاوخا

 بلطيف تومت ةأرملا يف نامتع يبأ نع هللا ديبع نب حبسم : ةلاسم

 لبق هتفوتسا دقف لجاعلا امأ جوزلا لوقيف اهقادص اهجوز ىلا ةثرولا

 رهزأ معزو . اهقح مدهي ال هلوخدو . ءافولاب ةنيبلا اهجوز يلع نأ لوخدلا

 ةأرما جوزت لجر ىلع يلع نب ىسوم دنع هعم دهاش وه دهش هنأ يلع نب
 هتأرما ىلع لخد دق هنأ كلذ دعب امهدهشأ ىلولا نأو لجآو لجاع قادص ىلع

 . لجاعلا همزلي ملو لجآلا يلع نب ىسوم تبثاف هتأرما ىلع ةزاجا ةخسن

 تبلطف اهجوز تام مث تجوزت ةأرما يف يلع وبأ لاقو : ةلاسم

 تيطعأ الاو اهدقن اهيلا قاس دق هنأ ةنيبلا مهيلع ناك هتترو نم اهدقن

 اهيلعف اهركنأف اهقادص تبلطو اهقلطؤ ةأرما جوزت لجر نعو . اهدقن
 . نيمي هيلع اهلف ةنيبلا تزجعأ نإف هيلع قادصلا نم يعدت ام ىلع ةنيبلا
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 رشع عساتلا بابلا
 زاوجلا لبق اهقراف مث اهقادص تذخأ اذإ ةأوملا يف

 تانويحو ًالخن اهقادص هلعل هتأرما ىطعأ نمو رفعج نب عماج نمو

 ناويحلا امأف اهب زوجي نأ لبق نم اهقراف مث هب تبهذ ةحئاج هيلع تتأف
 امناف لخنلاو ضرألا امأو . اهيلإ عفد ام فصن هيلع درت نأ اهيلع ليقف
 امف نورخآ لاقو . لصألا نم اهدي يف ىقب ام فصن هيلع درت نأ اهيلع
 هريغو لصألا رثؤملا وبإ لاق . اهيلإ عفد ام فصن اهيلعو اهنمف بهذ
 فصن درتف ناويحلا امأ ةريغ لاق . فلت اممو ىقب امم فصنلا درت ءاوس
 يقب ام فصن درت ليقف هيف فلتخا دقف لخنلاو ضرالا امأو . اهيلإ عفد ام

 ةخسن يفو ةيراج اهيلا عفد ناو باتكلا نمو . اهيلإ عفد ام فصن ليقو

 تحبر ىتح اهيلا عفد امب ترجتاو ادالوا تدلوق ةيراج مهرد فلأب عفد

 هريغ نمو . اهيلا راصام لك فصن درت نأ اهيلعق اهقراق مث فصنا هيق
 ترجتا نا لاق نم لاقو . اهيلإ عفدام فصن هيلا عفدت امنا ليق دقو لاق

 باوج نم هنأ تدجو اممو باتكلا نمو . عيمجلا فصن اهيلعف ةقفص كلذب

 هلك ةيراجو مهاردو لخن قادص ىلع ةأرما جوزت لجر نعو هللادبع يبآ
 نم تبهذف لخنلا ىلع ةفآ تتأ ىتح اهب لخدي مل مث اهيلإ هعفدو لجاع
 اهقلط لجرلا نأ مت مهاردلا تقرسو . لخنلا تام وأ كلذ ريغ وأ لسف
 درت نأ اهيلع هل لوقأف اهيلإ هعفد يذلا قادصلا فصن هيلع درت نأ بلطو
 هيلع درت نأ اهيلعو اهريغ وأ ضرأ وأ لخن نم اهيلا عقد ام فصت هيلع
 لاق نم لاقو اذه ليق دق هريغ لاق . اذه اهقادص نم اهيلا عقد ام فصت

 لخنلا نأل لخنلا نم فلت ام نمضت الو لخنلا لوصأ فصن كردي امنا

 ىلع جيوزتلا نكي مل اذإ كلذكف ةيراجلاو مهاردلا امأو اهعضاوم ىفق اهلاحب

 { . اهنيعب مهاردلاو اهنيعب ةيراجلا

 اهنايعاب ةفورعم ةرعبأ ةرشع ىلع ةأرما جوزت لجور نعو : ةلأسم
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 نم اهقلط مث ةفآ اهيلع تتا ىتح اهب لخدي مل مث اهيلا اهعفدو اهئامسأو
 ليق دقو هريغ لاق . ةرعبألا هذه فصن درت نأ اهيلعف اهب لخدي نأ لبق
 درت نأ اهيلع سيل ليقو هريغ لاق . ةرعبألا هذه فصن درت نأ اهيلع سيل
 نم اهقلط نا تلقو . نهنيعب ةرعبألا ىلع جيوزتلا ناك اذإ كلذ نم ائيش
 ةرشعلا فصن هيلع درتأ تلسانتو لبالا هذه تجتاتن دقو اهب لخدي نأ ليق

 . تقصو ام ىلع عيمجلا فصن هيلع درت اهنأ انلوقف . عيمجلا فصن مأ

 اهاضق مث اهنايعأب ةفورعم ريغ ةلسرم ةرعبأ ةرشع ىلع اهجوزت اذاف
 فصنب اهيلع عجري نأ هلف اهب لخدي نأ لبق نم اهقلط مث تلسانتف ةرشع
 درت امنا ليق دقو هريغ لاق .اهلسن فصنو اهيلا اهعقد يتلا ةرشعلا

 اهقلطي نأ لبق نم اهلسن ىلع ةفآ تتا ناو نيلوألا ديبعلا نمت فصن
 . اهيلإ اهعفد ىتلا ىلوألا فصن الإ هيلع درت نأ اهيلع سيلف

 لاق . ةكرب نب دمحم نب هلل ادبع دمحم يبأ باتك نمو : ةلاسم

 اهيلا عفدف مهرد فلا ىلع ةأرما جوزت لجر يف يلع وبأ لاق . هللادبع وبأ

 اهب لوخدلا لبق اهقلط مث اهنم هضبقف هل هتبهوف اهب هلوخد لبق فلألا
 هذه ىفو اهيلإ هعفد ام هيلا راص دقو هل سيل لاق مهرد ةئامسمخ بلطو
 هل ىقابلا تنمضو دقعلاب هنم هتقحتسا ام هنم تضبق اهنأل رظن ةلأسملا
 قادصلا فصن وهو مهرد ةئامسمخلا اهدنع قحتسي مل اهقلط املف

 دقو هريغ لاق . ملعأ هللاو هيف تفرصت اهنأل يقابلا نمضت نأ يغبنيف
 فصنل ةنماض ىمه ليق لاقف افالتخا رقصلا نب نازع نع اهيف تدجو

 لوق . هيلا هيدؤت ىتح لوألا فصنلل ةنماض يه لوق هريغ لاق . هل فلآلا

 هبو لاق . ىسوم لوق ليق اميف وهو ءيشب اهقحلي الو ءيش اهيلع سيل

 هيف اهل نكي ملو هيلع كلذ تقحتسا تناك اهنا لوقي اهمزلي نم لوقو ذخأن
 . هل الو هيف اهيلع ةجح الو اهل وهام هتطعاف هعفدب هيلع اموكحم ناك ةجح
 ةقحتسم تناك اهنا نآلا انملع دق لوقي انامض اهيلع ىري ال نمو

 هيلا ملست نأ اهيلع ليقو . هيلا اهتدر دق ةيقابلا ةئامسمخلاو ةئامسمخل
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 . ملعأ هللاو هقحتسي ال امم هتطعا تناك ام فيك وهو ةئامسمخلا فصن.
 نع هتلأسو بوبحم نبا نع ةدايز نب ناورم عامس يفو : ةلاسم

 درت لاق اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث نينس اهتلكاف ًالخن هتجوز ىضق لجر
 . تينف دق لخنلا تناك ناو . لخنلا فضن هيلع درتو ةرمثلا فصن هيلع
 نا تيأرا تلق . ءيش لخنلا يف اهمزلي الو ضرالا فصن هيلع درت لاق
 لخدي نأ لبق اهقلطو ةيراجلا تتام مث ًادالوأ اهعم تدلوف ةيراج اهاضق
 ةيراج اهاضق اذإو . ةيراجلا يف اهيلع ءيشالو دالوألا فصن هل لاق . اهب

 هيلع درت نأ اهمزلي مل اهب لخدي نأ لبق نم اهقلط مث ةيراجلا تتامف
 لمع يف اهتلمعتسا نا نكلو . اهتلغ فصن درت نكلو . اهتميق فصن
 رجزت نأ اهترمأ اهنأك فلتلل اهتضرع اهنأل اهتميق فصن اهمزل هيف تتامف
 فصنو اهتميق فصن اهيلعف تتامف روثلا اهحطن وأ تتامف رئبلا يف تعقوف

 اهمزلي مل لخنلا تفلت اذإو . يقابلا فصنلا يف نامض اهيلع سيلو . اهتلغ
 سيل ام اعيمج اهيأريو هيأرب اهيل ا هعقد هنأل ةرمثل ا فصن الإ هيلع درت نأ

 . نامضلا اهمزلي ال ةتيمأ يه امناو اهب لخدي ىتح اهل هيلع
 مداخ ىلع ةأرما جوزت لجر نعو هللادبع يبأ ىلع ضرع : ةلاسم

 اهدلوو ةمألا موقت اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث اهدنع تدلوق مداخلا اهدقنق

 . ةميقلا فصن هيلع درت مت اهقلط موي هلعل مث

 هنأو مهرد ةئام قادص ىلع ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ىوسي ال ام ضرألا يف ماقو ةأرملا اهتلسقو اضرأ مهرد ةئاملاب اهاضق
 ىلعق . لاملا اذه ةأرملا تماقأو اهب زوجي نأ لبق نم اهقلط مث مهرد فلأ

 ةأرملل لخنلاو ضرألاو امهرد نيسمخ ةئاملا فصن لجرلل ناف تفصو ام

 اك ناو . عيبلا ةلزنمب اذهو . عيش لخنلا يف الو ضرألا يف لجرلل سيلو
 فصن هلق اهب لخدي نأ لبق نم اهقلط مث اهنيعب ضرألا ىلع اهجوزت

 لخنلا ةميق ةأرملا ىلع دريو اهلخنب ةأرملل ضرألا فصنو لخن الب ضرألا
 اهعلقتو اهلخن ذخأت نأ ةأرملا ديرت نأ الإ هيلإ تراص يتلا ضرألا ىف ىتلا

٥٦



 هجولا اذه ىلع اهتلسف دق تناك اذإ . كلذ ىف رايخلا ةأرمللو كلذ اهلق

 هنم اوضقتساف مهارد قادصلا ناك اذاف . قرف ضرألاو مهردلا نيبو
 درت امناف ضورع ىلع جيوزتلا ناك اذإو . مهارد هيلع درت امناف اضورع

 . ضورعلا فصن هيلع
 اغلب ىتح امهقاسف نيفيصو ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم

 ةنماض يه لاق > اهب لخدي نأ لبق ةأرملا قلط مث امهدحا تامق اهيلا

 يحلا ةميق فصن هيلع درت لوق ءايضلا يفو . ىقبام هيلع درتو فلت يذلل

 ناف تيملا يف اكيرش نوكيو يحلا ةميق فصن لوقو . تيملا ةميق فصنو
 هبلع درت ةنماض يه لاق تعاض اهنا تمعزفق ًأعاتمو مهارد اهقادص ناك

 . هنم تضيقام فصن

 اهيلا قاس دقو . اهب لخدي نأ لبق ةأرملا تقلط اذإو : ةلأسم

 تناك ناق . هيلإ ةيدؤت ىتح هل ةنماض يهو فصنلا هيلع تدر اهقادص

 . عاتملا نم فصنلا هلف رهجب اهيأرب دهاش وهو ًاعاتم هنم ترتشا
 اهيلا قاسف مهرد فلاب ةأرما كلم لجر ىف حبسم لاق : ةلأسم

 نأ معز مث اهقلط مث ىرأ ىتح كعم نوكي تلاقف اهايا هتطعا مث فلألا
 لثم ديلولا وبا لاقو اهكردي حبسم لاق . ءيشب اهكردي له ببهذ فلألا
 مهرد فلأ ىلع تجوزت ةأرما يفو . اهناخ ام هللاب نيمي هيلع اهلو كلذ
 ءىرب دق لاق . اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث هل اهتبهو وأ ةئامسمخ اهدقنف

 . هيلع اهل قح الو
 اهدقنق مهرد فلأ اهقدصأفق ةأرما كلم لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 تقدصت اهنأ مث الماك اهقادص اهدقنأ هنأ مث مهرد ةئامسمخ كلذ نم
 ةئامسمخلا هنم تبلطف اثالث اهقلط مث اهايإ اهضبق دعب هيلع مهرد فلالاب
 . ملعأ هللاو ةئامسمخلا هيلع درت لاق اهقادص نم اهاطعأ ناك يتلا

 تامق اهب لخدي ملو . اهقادص اهاطعاف ةأرما كلم نميف : ةلسم
 ام لوقو اهاطعأ امم فصنلا هيلع درت لاق اهقراف مث حيرلا هتعلق وأ هضعب
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 ام فصت هيلع درت اهيلع امنإف ءيش هنم فلت مث لوصألا نم اهاطعأ

 هيلع درت امنا تماصلا لاملاو ناويحلاو ضورعلا نم ناك ام امأو . ىقب
 يق كلذ سيلو تماصلا لاملا يف كلذ نأ لوقو . تضبق ام فصت

 هتفلتأو هتعيض نوكت نأ الإ يقب ام فصن درت نأ اهيلع امناو . ضورعلا
 كلذ لكو لاملا ىف ضورعلا ىف كلذو لوقو ةنامأ اهدي ىف وه امنا هنال
 اميف اهل كيرش وهف هيف ةنيما يهو فصنلا ىلع ديزي امم اهيلإ هملس اميق
 . . كلذ عيمج نم اهيلإ هملس
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 نورشعلا بابلا
 لجآلا اهادص نم ذخأن نأ ةأرملل زوجيام

 ال لاق اهيلع نيدل اهجوز ىلع يذلا اهقادص نم ذخأت نأ ةأرملل لهو
 اهلف اهدلاو ةقفنل تادارا ناف . كلذ اهلف اهدلاول وأ اهل امداخ تادارأ نإف

 ذخأت نأ اهلف اهريغ دلو امهل نوكي نأ الإ اهيلع يتلا اهتصح ردقب كلذ
 مدخت و جحت نأ اهل نوكي امناو اهجوز ىلع يذلا اهقادص نم ةقفن امهل
 اهيدلاو ةقفن نم ديرت ام ىلع ىوقت ام اهل نكي مل اذإ اهدلاو اهقادص نم

 ذخأت نأ اهل لاقو . اهيدلاو ةجح وأ اهجح وأ اهيدلاو ةمدخ وأ اهتمدخ وأ

 ىلع هب ردقت ام اهل نكي مل نا معن لاق . ةضيرفلا جحتو اهقادص نم
 وبأ ناك دقو . ال لاق هتقفن اهمزلي نم معطت نأ تادارأ ناف تلق جحلال

 مهمزلت ةثرو الو مهل لام ال ىماتي ادالوأ اهل ناك نا لوقي هللا همحر ىلع
 اهقادص نم ذخأت نأ اهلف ةبسكملا ىلع نوردقي ال راغص مهو مهتقفن
 نم ءيشل لجآلا اهقادص نم ذخأت نأ اهل سيل رثؤملا وبأ لاق . مهمعطتو

 مث . هنع تومت وأ اهنع تومي وأ اهقلطي وأ اهيلع جوزتي ىتح لجآ وهو اذه
 ةأرمللو هريغالو جحل لفاونلا نم ءيشل ذخأت نأ اهل الو هلك لحي ذئنيح

 لاق . اهديبع نعو اهنع رطفلا ةقدص لجآلا اهقادص نم ذخأت نأ اضيأ

 نم ذخأت نأ اهل سيلف ترسيا اذإو هريغ نمو . كلذ اهل سيل رثؤملا ويا
 . ائيش لجآلا اهقادص

 ذخأت نأ اهل سيل ةراقك وأ نيد اهيلع ةأرما ىف لاقو : ةلأسم

 . الجآ ناك اذإ اهنيمي ةرافك الو اهنيد ءاضقل اهجوز
 نع حلاص نب مهج لأس هنأ خيشلا لزانم نع دايز وبأ لاقو : ةلاسم

 ينباي معن لزانم لاقف جحلا اهيلع بجو وأ ةلخن ةئام اهجوز ىلع اهل ةأرما
 يلع وبأ لاقو . جحيو عيبيو لخنلا نم ذخآي ىتح ناطلسلا ىلإ عفريل
 ةريغ لاقو . امداخ يرتشتو اهنيد يضقتو اهقادص نم جحت نأ ةأرملل
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 . نيدلل ذخأت سيل

 ىلإ كلذ ليزي نأ ديري مث هتأرما لجرلا دقنيل اميف لوقتام : ةلأسم
 ميرغ ىلا اهقادص نم ًائيش ليزي ال نوملسملا لاق دقف هريغ ىلا وأ اهميرغ
 اناك اذإ نيدلاولا ةمدخ وأ ةضيرف وأ جحلا الإ هلابح يف تماد ام

 اهقادص نم ذخأت نأ ةأرملا ىلعو . لضف . باتكلا نمو : ةلاسم

 نم هتنؤم اهمزلي نم ةنؤمل وأ اهيلع ناك اذإ نيدلل وأ ةضيرفلا ةجحل لجآلا
 لام اهل نكي مل نا اهديبع نعو اهنع رطفلا ةقدصل وأ هريغ وأ دلو وأ دلاو
٠ هررع



 نورشعلاو يداحلا بابلا
 لجآزا اهقادص ذخأ قحتسن ىنم ةأرملا يك

 لجآلا لوقي ةديبع وبأ ناك . لجآو لجاع ىلع جوزت لجر نع لئسو
 ءالؤهف الاو تومت وأ مداخ ىلإ جاتحتوأ ىرستي وأ اهيلع جوزتي ىتح لجآ

 اهلجعي هيلع سيل نولوقي انباحصأ هللادبع وبا لاق . تومي ىتح لجآ
 ريشبو يبأ لوق هنأ تدجو لاق هريغ نمو . اهيلع يرست اذإ اهقادص
 اذاف ادح هل دح الو وه ام لجآلا مسي ملو اهب لخد اذإ ليق دقو . خيشلل
 اهلجآ نم ذخأت نأ اهل سيل لاق نم لاقو لجآلا ليجعت هيلع ناك اهب لخد
 لاجآلا الإ كلذو هريغ مداخ ىلا تجاتحا ولو لاجآلا هذه ىلا الإ ًائيش
 . ةلجؤملا

 نب مشاه لاق رفعج نب عماج نمو باتكلا ةيشاح نم : ةلاسم
 لاق . لجآلا اهقادص اهل لح دقف هتجوز ىلع لجرلا جوزت اذإ ناليغ
 ذخأت نأ ري ملو اعبرأ جوزتي نأ هل لعج ىلاعتو كرابت هللا يلصوملا ركبوبأ
 . باتكلا ىلإ عجر . اهيلع جوزت اذإ اهلجآ

 زوجي نأ لبقو رخآ جوزت مت ةأرملاب لجرلا جوزت اذإو : ةلاسم
 هتذخأ امل هنأو هل تلق . اهيلع جوزت اذإ اهب زجي مل ولو قادصلا اهلف ىلوالاب
 وبأ لاق . اهقادصب ذخؤي الو ىلوألا حارا دق هنأ ىرنف ىرخألا قراق

 قراف ولو اهقادص اهل نأ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . اذه ليق ذق يراوحلا
 لوألا ضبقي نأ لبق اهقراف ناف حبسملا نب دمحم لاق هريغ نمو . ىرخألا
 نمو بوبحم نب دمحم لوق وهو . لجاع قادص هل نكي مل اهقادص نم
 لجعم قادصب ىلوألل نكي مل ىرخألا قراف اذإ هنأ انعم اذهو لاق هريغ

 اهل قادص ال لاق نهل لاقو اذه ليق دقو لاق هريغ نمو . لجآلا نم نم

 هل تنذاف اهنذاب جوزت نإ لاق نم لاقو حابم كلذ نأل اهيلع جوزت اذإ هيلع
 اهنذإ ريغب جوزت ناو . اهيأرب جوزت هنأل هيلع قح الف جوزتف جيوزتلا يف
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 يف هل تنذأ ولو اهقادص نم لجآلا هيلع لاق نم لاقو . اهقادص هيلعف
 اهنيعب ةأرما جوزتي هل تنذأ ناف اهنيعب ةأرماب جوزتي نأ هل نأل جيوزتلا
 اهقادص لجأب اهل ذخؤي لاق نم لاقو . اهقادص لجأب اهل ذخؤي مل جوزتف
 وأ اهنيعب ةأرمال نذالا ناك اهنذا ريغب وأ اهنذآب كلذ ناك اهيلع جوزت اذإ

 يف اهدر مث ىلوألا قلط مث هتجوز ىلع ةأرما جوزت ناف اهنيعب ةأرما ريغل
 الو ةدعلا يف تدرو تقلط يتلا ىلوألل قادصلا لاق نم لاقف . ةدعلا

 ىرخذلل سيلو ةدعلا يف اهدر امناو جيوزتب سيل اذه نأل ةرخآال قادص
 ةرخآلاو ىلوألل لجآلاب ذخؤي لاق نم لاقو اهقادص ىلولالو . اهقادص ذخأ

 ةرخآلل نكي مل اهقلطي مل هنأ ولو حاكنلا ةلزنمب درلاو ىلوألا در دق هنأل

 اهدر اذا ىلوئلل لجآلاب ذخؤي الو ةرخآلل لجآلاب ذخؤي لاق نم لاقو .ءيش
 دحاو هيف فالتخالاف ةدعلا يف اهدر مث هيلا تعلتخا ىلوالا تناك ناو .
 اهقادص لجآب ىلوألل ذخؤي الو اهقادص لجآ ةرخآلل نوكي نأ دكأ اذهو

 مل ىلوأالو اضيأ ةرخآلا ىلع ةلخاد يهف تعجر مث اهسفن تكلم دق اهنأل

 تربت ةأرما در مث ةأرما جوزت نميف عضوم يقو . كلم اهسفن يف اهل نكي
 الف ةدعلا يف اهدر وأ ةدعلا ءاضقنا دعب اهجوزت وأ ادر اهدر نا هنا هنم

 . ليجعتلا ىلوئللف اهدعب وأ ةدعلا يف ًاجيوزت اهجوزت ناو . ىرخألل ليجعت
 جوزتي لجرلا نع هتلأسو هنع دجوي اميف نسحلا يبأ نعو : ةلأسم

 داع مت اهجوزت يتلا هذه جرخت ىتح اهقح لجآب هبلاطت الف هتأرما ىلع

 . هل ةجح ىرخألا جوزت نيح يف اهتوكس نوكي له هتبلاطف ةيناث اضيأ
 ةأرما هل مست ملو جوزتي نا هل تنذأ نإف تلق . اهقادص لجآ همزليو ال لاق
 نأ اهل لاق . اهنيعب ةأرما هل مست ملام اهقحب هبلاطت نأ اهل لاق . اهنيعب

 ةنالف ذخ تلاق ناف هل تلق كبلاطا ال انأو ةنالف جوزت هل لوقتو هبلاطت
 ال اناو ةنالف ذخ هل لوقت ىتح اهقادص لجآب هذخأت نأ اهل لاق .ءاوس
 . كيلاطا

 اهيلع جوزت مث اهب لخدي ملو ةأرما جوزت لجر نع لئسو : ةلأسم

٦٢



 اهقادص فصن الإ اهل سيل لاق هلك اهقادص ىلوألا تبلطف ىرخأ ةأرما

 كلذ امناو معن لاق ريغ نمو . هلك قادصلا هيلع اهل ناك اهب لخد اذاف
 اذإ ليق دقو ..هلك اهيلا هيدؤي ىتح اهيلع هل ليبس الف لجاعلا اماو لجآلا

 لوخدلا يجي سيلو هلحم كلذ نأل هلك قحلا يدؤي نأ هيلع ناك اهيلع جوزت
 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ نع

 نأ هتجوزل له غلبت مل ةيبص هتأرما ىلع جوزت نمعو : ةلأسم

 لجآ هيلا بلطت نآ اهل سيلف تفصو ام ىلعق . اهقادص لجآ هيلا بلطت
 اهل عقي جيوزتلاب تيضر اذإف جيوزتلاب ىضرتو ةيبصلا غلبت ىتح اهقادص
 . كلذ مهفاف لجآلا بلط

 اهب لخدو غلبت مل ةيبص جوزت لجر يف هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم
 ىتح هللادبع وبأ كلذ اهل ري ملف اهقادص لجآ تبلطو ةأرما اهيلع جوزت مث

 هيلا تبلطف ىرخأ ةأرما هل ترهظ مث ةأرما هل لجر نعو : ةلاسم
 ملو ىرخألا لبق ترهظ ينلا هذه جوزت هنأ جتحاف . اهقادص لجآ ىرخألا

 ىرخألا لبق اهجوزت هنأ نيدهاشب امهنم ةدحاو لك ىلع ناق . كلذ حصي

 ةنيب خرؤت ملو ةدحاو ةنيب تخرا ناف . لجآلا اهقادصب اهل ذخؤي مث
 . امهنم ىلوألا يه اهب اهجيوزت ىلع اهتنيب تخرا يتلا تلعج ىرخألا

 دجوي حلاص نب دمحم نب دمحا ركب وبأ لاق ةدايزلا نم : ةلسم

 امم جرخت ملو هعطت ملو هتفلاخو اهجوز ىلإ تبس اذإ ةجوزلا نأ رثألا يف
 اهل همزلي ال هنأ ليق دقف كلذ يف اهقحلي ررض ريغ نم هل اهيلع بجي
 هيلعف هتيب نم جرخت مل ام ليقو . اهسقن نم هفصنت ىتح ةقفن الو ةوسك

 نم ًافوخ ةيناث ةجوزب جوزتو تنعلا هسقن ىلع فاخ نإف اهتقفنو اهتوسك
 جوزتي وأ هعيطت نأ جتحا ولو . لجآلا اهقادص ىلرألل همزلي هناف تنعلا
 . ملعأ هللاو اهقادص ليجعت كلذ ليزي نلق هيلع اهل قادص الو اهيلع
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 نورشعلاو يناتلا بابلا
 ضعب ىلع نهضعب مدقن اذإ ءاسنلا تاقدص يك

 تاقذصلا نم تبتب امو

 . ةوحكنا كلذ ىلعو هلام عيمجب ىرخأ ةأرما اهيلع جوزت مث ةأرما هل لجر
 ىلع اهاضق ةرخآلا ناك نإ مشاه لاقو . ائيش ىلوألا كردت ال حبسم لاق
 تاقدص نم رثكأ اهؤاضق زاج كلذ نم لقأ وأ اهئاسن تاقدص ردق

 نم هلام اهاضق نإف اهل يذلا اهقح نم لضفلا اهتبحاص تيطعا اهئاسن
 لتم يعم هذه حبسم لاق . اهقح تبلط يلوألا تملع املف اهب لخد نا دعب
 ىلوألا يف هلوق لثم اضيأ هذه ىف مشاه لاقو تيضق ام اهل زوجي ىلوألا
 ةرخآلا هتضبق دق ًأقادص امسق ناسغ واثراو نأ مشاه لاقو . امهيأر وهو

 لعجو جرخ جوزلا ناكو . اهب لخدي مل ىلوألا تناكو يلوألا نيبو اهنيب

 ىلإ لاملا داعف اهيارب هوخا لبقف يلوألا تربت يه نا هيخأ ديب قالطلا
 لاقو ابئاغ ناك هنأل اهنع درف هبلطت ىلوألا تعجر مث هتضبق يتلا ةرخآلا
 ثراو ىأرام ىلعف مشاهل تلق . يب هرارضاو ينع هتبيغ لجأ نم تربت

 ىلإ لب لاق . ةرخآلا ىلإ مأ جوزلا ىلإ لاملا دوعي ىلوألا تربت اذإ ناسغو
 . عزن اهنم هنأل ةرخآلا

 جوزتي مث قحب ةأرما جوزتي يذلا نعو باتكلا ةيشاح نم : ةلاسم

 جوزت يتلا عم لوأ جوزت يتلا ةأرملا لخدت له تامو هلام عيمجب ةينات

 لام نم ثدح امو اهجوزت موي هلام عيمجب اهجوزت يتلل لاملاف هلام عيمجب

 . باتكلا ىلإ عجر ىلوألا قح يفو هل وهف ةرخآلا هجيوزت دعب

 لاق اهلام ىلوألا تبلطف ىرخأ كلم مث ةأرما جوزت لجر : ةلاسم

 نكي مل نإو اعيمج انذخأ امهل ءافو نكي ناف . اهيلع جوزت اذإ اهلام يفوت
 . اهتصحب ةدحاو لك تذخا كله ىتح ىلوألل عفري ملو ءافو هيف

 اهل لعجيو ةأرما جوزت لجر يف يلع نب ىسوم لاقو : ةلأسم
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 ةأرما جوزت مث اهنيبو لخنل ابرضي ملو هل ةعطق يف ةلخن نيعبرأ اهقحب
 حاكنلا ةدقع دنع اهل طرش ناك نا لاق . اهبراجو لخنلا كلت اهلّدعو ىرخأ
 . كلذ ةرخآلل سيلو اهب رضي مل ناو اهل وهف ةعطقلا كلت يف اهقح لعجو
 ىف تباث وهف قوقحلا ىف ةعيابملا ةدقع دنع لاملا نم لعج ام كلذكو لاق
 . ` .... هبحاص يضقي ىتح هيف عضو يذلا لاملا

 ثكمو ةلخن ةئام ىلع ةأرما جوزت لجر يف مشاه لاق : ةلاسم

 اهيلع زوجيو كلمي ام عيمج ىلع ىرخأ ةأرما جوزت مث هللا ءاش ام اهعم
 ردقب امهنم ةدحاو لك مهضعب لاقو . نافصن امهنيب مسقي اولاق لاق
 ناك ناق مك ملعي نكي ملو كلمي ام ىلع اهجوزت ناف . صصحلاب اهقادص
 ناك اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . اهعاسن تاقدصك اهلق اهقادص نم لقأ

 اذإ ليقو . كلذ الإ اهل سيلو . جيوزتلا زاج ادعاصف مهارد ةعبرأ ةميق هلام

 انيد ىلوألا قادص ناكو كلذ اهل زاج كلمي ام عيمج ىلع ةرخآلا جوزت
 . هبلع

٦٥



 نورشعلاو تلاتلا بابلا

 قلطن نأ لبق اهقادص ةارملا ةلازا يك

 قادصلا جوزلا نع لطبي اميقو

 ديرت مت هتأرما لجرلا دقني اميف لوقت امو . ةفيذح يبأ نب العلا باوج نمو
 نم ائيش ليزي ال نوملسملا لاق دقف . اهريغ ىلإ هلاوز وأ هعيب ةأرملا
 ةمدخ وأ ةضيرف جحت نأ الإ هلابح ىف تماد ام اهريغ ىلإ اهقادص
 لتم هيلا عجري لاح يتأي دق هنأل اذه نسح هريغ لاق . نيفعضلا نيدلاولا
 تناك اهيلا راص دقو لاملا هيلا عجرتف هريغ وأ انز نم ةمرح هيلع لخدي نأ
 اهيلع هقحتسا ام اهمزل اهيلع كلذ قحتسا نإف ءاشت ام هيف لعفت هب كلمأ

 ٍ ٍ ٍ . هريغ نمو كلذ نم
 رهظ ىلع ام اريغص اميتي اهل انبا تطعأ ةأرما نعو : ةلأسم

 نم ءاج ام الو . اهجوز رهظ ىلع ام يطعت نأ كلذ اهل سيل لاق . اهجوز
 نع ةبوثم دايز ركذ هلام تبهذا نكي مل هيلا تدتفا نا اهنأل اهنبال هدنع
 . اهجوز اهل قاس امم ادحا اهتيب ةثر ىطعت نأ ةأرملل سيل هنأ نامثع ىبأ

 ًاقادص اهل ىرت امف اهسفن تلتق ةأرما ىف ةدايزلا نم : ةلاسم .
 . ةثرولل قادصلا نأل قادصلا اهل لوقو
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 نورشعلاو عبارلا بابلا
 بلطب لجآلاو لجاعلا اهقادصل ةأردلا ةيطع ىق

 اهيلإ كلذ جوزلا .

 لاق . هلجآو هلجاع اهل هيبأ ىلع ىذلا اهل ادلو اهقادص تطعأ ةأرما نعو
 هنأل اهل وهف هيف تعجر ام امأو . تبثي الف لجآلا امأو تبثيف لجاعلا امأ
 ةثرولا بلطو تتام ىتح عجرت مل ناف تلق . اهل بجي مل ام هتطعا
 امأو مهل هيف كرد الف لجاعلا اما لاق . ةلوهجم ةيطع اولاقو . نوقابلا
 نا لاق . اغلاب هتطعا يذلا اهدلو ناك نإف تلق هنم مهثاريم مهلف لجآلا
 ناك نإو هل ناك لبقو هتطعاو هنم هتربأو هل هيلع يذلا لجاعلاب بألا هل لبق
 امأو . ةيطع هذه سيلف هنم هتربأ الو بألا هب لبقي ملو اذك هتطعا امنا
 .لاح لك ىلع هتيطع هل زوجي الف لجآلا

 دهشاف لجرل هتبهوف قادص اهجوز يلع اهل ةأرما نعو : ةلاسم

 لجآلا ةيطع . معن لاق كلذ اهل له هزرحي مل تلاقو تعجر مث هلبقو اهيلع
 . جوزلل الإ ءىش ال

 اذكو اذك لعفي نأ ىلع اهقادص اهجوز ةأرملا تطعأ اذإو : ةلأسم
 نأ لعفي ملو اذكو اذك لعفي ال نأ ىلع هتطعا ناق . ةزئاج ةيطعلا نأ لعفف
 . زوجت ال ةيطعلا

 ادب مث انامز اثبل مث اهجوز ىلع اهلامب تقدصت ةأرما نعو : ةلسم
 اهسفن لام نم الام هتطعاف اهجوز تضغباف ازوشن اهل كلذ دعب نم اهل
 ام اماو . هنم تبهذ دقف ةأرملا اما لاقف . اهل كلذ لعفف اهقلطي نأ ىلع
 يبنلا اهن دقو اهطعي ملام اهنم ذخأي نأ هل لحي الو اهيلا هدريق اهنم ذخآ

 ىلوألا اهتيطع هتطعأ اميف ةعجر اهل سيلو كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل هتطعأ امب سفنلا ةبيط يهو هتطعا ثيح
 ثيبخ وهو هئيق يف عجارلاك وهف اهيف عجر مث ةيطع ىطعا نم لاق ملسو
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 . ثيبخ ءىقلا ىنعي
 ىصوأ توملا هرضحأ املف اهجوزل اهقادص تكرت ةأرما : ةلأسم

 تباطق اهيلا هنم بلطمب اهجوزل اهقادص تكرت تناك ناف . اهقادصب اهل

 ةثرولا نم اهنأل اهل زوجي ال كلذف هضرم يف اهل هب ىصوأ مث اهسفن هب
 . توملا دنع ةيطع الو . ضرم يف الو ةحص يف ةتيصو اهل زوجي الو

 نم اهلام نم ائيش هتجوز ىلا بلط لجر يف لاقو : ةلأسم

 بلطمب هايإ هتطعأف هيلع اهل يذلا اهلام بلص نم وأ هيلع يذلا قادصلا
 تعجر مث هللا ءاش نم اهل الخف اهسفن كلذب ةبيط هايإ هتطعاف اهيلإ هنم
 ىوس اهلام بلص نم يذلاو هل تلق . هيف عجرت نأ كلذ اهل لاق هيق
 ائيش هيطعت نأ الإ . قادصلا ىوس اهلام نم يذلا . معن لاق قادصلا

 كلذب ةبيط اهيلا هبلطي نأ ريغ نم اهلام بلص نم ائيش وأ قادصلا نم
 . ةعجر هيف اهل سيل كلذف اهسفن

 اهجوز هيلا بلطف هتنبا تيفوت لجر يف هللادبع يبأ نعو : ةلاسم
 مث هلك هامس اذك وهو هتنبا قادص كرت دق هنأ لاقف اهقادص هل كرتي نا

 هنا لبق نم هكرت يذلا قادصلا يق عجري نأ هل نأ ةقلطم تناك اهنا حص

 ةئام هيلع اهقادص نأ ىلع ةأرما جوزت نمو ةقلطم تناك اهنأ ارقم نكي مل
 اهدنع ماقاف اهدنع مهتوسكو اهينب ةنؤم ةلخن نيسمخ هل تكرتف ةلخن

 ىطعيو اهدال وأ نام ام هل بسحيو لوهجم طرش اذهف اهقلط مث ارهش
 مايأ ةتالت دعب اهقلط نإف ةزئاج ناك اهنيب ةنؤم ىلع اهجوزت ول نكلو يقابلا
 هتأرما هتطعأ لجر يف خبسم لاقو . ءيش مهرمأ نم همزلي ملو بهذ

 قادصلا ةثرولا بلطف تتام ىتح كلذ ىلع ثبل مث ناسحالا ىلع اهقادص
 ناك هنأب ةنيب اوماقأ نإ حبسم لاق . طرش ىلع كتطعأ اولاقو جوزلا ىلا
 تلاقف وه تام ناو . ديلولا وبأ هعباتو هنم قادصلا اوذخأ اهيلا ائيسم

 اهل حبسمو ديلولا وبأ لاق . كذ نع تعجر دقو ناسحالا ىلع هتيطعأ هدعب

 تيأر ديلولا وأ لاقو . اهيلإ ائيسم ناك هنأ هنيب اهل موقت نأ دعب كلذ
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 ءيشب تسيلف ةنيب ريغ ىلع ةيطع ىطعا نم نأ العلا ىلإ بتكي ىسوم
 دعي اهقلط هنأ مت هتطعأف اهقادص هتأرما ىلا بلط لجر نعو : ةلسم

 اهجوز ةايح يف تبلط نا لاقف . اهيلا هبلط هنا دهشأو اهنع تام وأ كلذ
 اهيلا هبلط هنأ رقت نأ دعب اهقادص اهلف اهقلط وأ هتأرما تناك هيف تعجرو

 امنا اهنأ هنيب تماقأف لجرلا توم دعب هتبلط ناو . كلذب ةنيبلا يه مقت وأ

 ام هللاب انيمي فلحت نأ دعب اهقادص اهل ناك اهيلا هبلط نا دعب هتطعا
 بلطت ملو تتام ناف . هيأر وهو اهيلا ءيسي نإ هنم ةيقتالا اهقادص هتطعأ

 بلاطلا ناك هنأب ةنيبلا اوماقأ ولو ليبس هيلع اهتترول نكي مل ًائيش هيلا
 . اهيلا

 دنع هي تقدصت وأ اهقادص اهجوزل تكرت ةأرما نعو : ةلاسم

 . توملا ضرم يف كلذ زوجي ال لاق توملا
 يف اهقادص اهيلع در هنإو اهجوزل اهقادص تكرت ةأرما نعو : ةلاسم

 . كلذ زوجي الف توملا ةضرم

 يف ةأرما يف ىلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاقو : ةلاسم

 اهضرم نم موقتو حصت مت ةضيرم يهو اهقادص نم اهجوزل عدت ةأرما

 البإ ةيطعب سيلو ءيشب سيل لاق ةيطعلا كلت ركذت الو تومتو ضرمت مث
 . قحب هيطع هتطعأ قحب كلذ نوكي نأ

 اذكو اذكب خهل كرتا نا ىجوز تدعو ىنا لوقت ةأرما نعو : ةلأسم

 نا تلق . هل زئاج اندنع كلذف هل تكرت دقو ينجوزت كلذ ىلعو يقادص نم
 ناق هنعو . ةثرولا ىلع بجوي امف ينجوزت كلذ ىلع لقت ملو هتدعو تلاق

 يف ةعس هل ىرن الف مكحلا يف هل زوجي هجوب اهتوم دنع اهقادص هل تكرت
 .تلاق اميف تيذك اهنأ ملع اذا كلذ

 اهضرم يف تلاق يلع نب ىسوم لاق زرحم نب ديعس لاق : ةلاسم
 هدعو ىف هل تيفوأ دقو . قادصلا ىف ةدعاوم ىجوز نييو ىنيب ناك هنا

 . . . . ىلع وبأ كلذ زاجأف

٦٩



 وأ هتبهو اذإ هل زاج هتجوزل قادص لجر ىلع ناك اذإ لاقو : ةلاسم
 اهتوم دعب اهتثرو نم هل زوجي كلذكو . هنم هتأربأ وأ هترتشا وأ هتضياق

 لوقي ةجح هيف اهتترول الو اهل سيلف دودحم الو مئاق ريغ قادصلا ناك ناو

 زوجي هنإف هنيعب هفرعي وأ ضبقي مل امب انضياق وأ انبهو وأ انعب نولوقي وأ

 تكرت ةأرما نأ ولو ةلوهجم تاقدصلا لصأ نأل الوهجم ناك ناو مهيلع

 هرأ مل ام هتيطعأ ينإ تلاق مث . اهل هيلع وهو هايا هتطعأو اهجوزل اهقادص
 . كلذ زوجي ال هنأ ءاهقفلا نع ءاج دق هنأل اهل نكي مل كلذ يف تعجرو
 هيلع يذلا اهقادصب هتجوزل نيبوث عاب دق حنم لهأ نم لجر ناك دق لاقو
 . هزاجأف يلع نب نسحلا ىلإ كلذ عفرف لجآ اهل

 تلاق تام ائاف اهقادص اهجوزل كرتت ةأرملا يف اولاق لاقو : ةلتسن
 . تقرعام تكرت ام اهنيمي عم ةعجرلا اهل اولاقف فرعأ مل ام تكرت ينا

 موي ةفراع اهنأ ةنيب اهيلع موقت نأ الإ اهتجح عطقت الو اهقادص اهل مث

 هدالوأ دلاولا ىضقام لثم اذه سيلفأ تلقو اهقادص نم هل تكرتام تكرت

 تام نم نع ةجح بهذت هل اولاق مهاضق اذهو مهل تكرت دق هذه لاق

 لجرلا وه هتجح بهذت يذلا دلولاو . جوزلا تام ولو اهتجح يحت هذهو
 تومي مث هيلع هل معز قحب هلام نم هنم ءيشب هتحص يفق هدلول دهشي

 ينم أجلإ هل لاملا اذهب تدهشأ امنا ينا دلاولا جتحاف ةثرو فلحتو دلولا
 لاقف يلام ذخاو ةتترو ىلإ اهعفد ال اناف مهارد ةرشع ىلع هقح امناو هيلا

 ينا جتحا اذإ ةجحلاو ةعجرلا هل نوكت امناو ةفصلا هذه ىلع كلذ هل سيل

 ام اضق هنأ لدع ةنيب هيلع كلاهلا ةثرو عم ناك ناف . فرعأ مل ام هتيضق
 هل تلق . قحلا نم هب مهل رقأ ام مهاطعاو هلام ذخأ الإو مهل لاملاف فرع
 مث ةفصلا هذه ىلع هدالوأل لاملا اذهب دهشأ ناك نإف ةعجرلا هل تناك اذإف
 ىلع ةعجرلا هل نوكتأ مهيلع ةجحلا هذهب جتحا مث ةثرو هلو مهدحأ تام
 مهاضق هناب ةنيب مهعم تناك مهملعلو مهتجح تتامو اوتام دق مهنأل مهتثرو

. كل انفصو امك مهيلع ةجحلا هلف ءايحألا امأو . لاملا اذه نم فرع ام



 اهقادص اهجوز تطعأ ةأرما يف ىلع نب ىسوم لاقو : ةلاسم

 اهل خأ نم هتترو اهل الام ريغص وهو اهنبا تطعاو هل تدهشاو ملعي ال وهو
 لماح انأو يلا هبلط لوقب تلبقاو هب كسمت ىطعأ دق هنأ جوزلا ملع املف

 اهيلإ ةبلط نوكي نأ الإ ةتباث ةيطعلا نإ لاق . اهيلا هبلطأ مل لوقيوهو
 لاق نم لاق دقف اريغص ناك نا يطعأ ام هنب الو بلط هناب ةنيبلا اهيلعو
 . هويأ هل زرحي ىتح

 اهقلط مت هايإ هتطعأف اهقادص نم هتأرما عدخ لجر امأو : ةلأسم

 وبأ لاق . هتطعأ ام اهيلع دريلف اهقلطيل هطعت مل نإ لاق ءاهقفلا ضعب ناكف

 . اهيلإ هبلطي نأ الإ اهيلع دري نأ هيلع سيل هللادبع
 املف اهقادص هتجوز هل تكرت لجر نع حبسمو مشاه : ةلأسم

 اودهشاف ىنتطعاف اهقادص ىتأرما ىلإ تبلط تنك ىنإ لاق توملا هرضح

 . . . اهل وه الاقف اهيلع هتددر دق ينأ

 ىف اهقادص اهيلع در هناو اهقادص اهجوزل تكرت ةأرما : ةلأسم

 . . كلذ اهل زوجي ال لاق توملا ةضرم
 نب ىسوم ىلإ بتك هنأ بوبحم نب دمحم ينربخاو رثألا نمو : ةلاسم

 مث نيرشع هل تكرت مث ةلخن نيتس قادصب ةأرما جوزت لجر يق يلع
 لاق ةلخن نيرشع مأ تالخن رشع هذخأي مك اهب لخدي نأ لبق نم اهقلط

 يتلا نيعبرألا نم ةلخن نيرشع اهل نأ يلع نب ىسوم ينباجأق دمحم

 وأ اهدلاو وأ لجرل اهقادص تبهو ةأرما نعو نسحلا ويأ : ةلأسم

 ناق ىبنجأل اهقادص تبهو اذإ لاق . ةبهلاو رارقالا اذه تبثي له هب ترقأ

 قادصلا هل تبثيق بألا امأو . تبثي مل هب لبقي مل ناو تبث جوزلا هب لبق
 رارقالا اماو . لجآلا يبنجألل تبثي الو بألل فالتخا هيف لجآلاو . لجاعلا

 اهل لاقف تضرم ةأرما نعو . اهجوز كلذب رقأ نإ مهعيمجل تبثي هناف
 لاق وأ اهيف يلعفت ام لاق وأ يرمأ يف يلعقت ام ةلخن ةئام يلع كل اهجوز
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 وأ كل قحب تلاق وأ ىلع كل يه اهتكرت دق ةأرملا تلاقف اهنم صالخلا بحأ

 نم ءيش زوجي الو هل اذه زوجي ىرت ام تلق يلع كمايقب وأ قحب لاق

 صلخت هل تكرت نإف ابلط انهاه ىرأ سيلف تفصو ام ىلعف . اذه عيمج
 يق هتارمأل ضرعي نأ هل سيل لاق هنأ ءاهقفلا ضعب نع انغلب دقو . كلذب
 وه لوقلا اذه ىلعف اذهل هنم اضيرعت نكي مل ناو . كلذ ناك نإف اهلام
 كرت يف اهل هنم آاضيرعت نكي مل ناو . كلذ ىلع هنم أربي الو بلطلا لثم
 هنأ وجرأو بلطلا ةلزنمب كلذو أربي ال لوقلا ضعب يقو . أرب دقف اهقادص
 . ملعأ هللاو اهقادص نم ءىرب دق

 اهتحص يف اهيلا بلط هتجوزل ةلخن ةئام هيلع لجر نعو : ةلاسم
 ةأرملا تلكوف اهقادص ةيقب نم لحلا يف هلعجتو ةلخن نيسمخ هنم ذخأي نأ

 ملعي مل مث دلبلا ءاحلص نم رضحمب ةميقلاب ةلخن نيسمخ اهل ضبقي نم
 دق ىرتام تلق . وه تام وأ تتام ىتح هل تكرت اميف تعجر اهنأ جوزلا

 كلذ اهل ناك هتايح يف ةعجرلا تبلط ناف تفصو ام ىلعف اهقح نم ءىرب

 اهل نكي مل هتبلط مث تام ناو اهيلا هبلط دق هنأل امات اهقادص اهل ناكو

 ةعجرلا نأ ليق دقف بلطت ملو ةأرملا تتام ن ا اضيأ كلذكو . ءيرب دقو كلذ
 اهل لوقلا ضعب يف هنأ يعمو هريغ لاق . جوزلا ةايح يف ةصاخ يه اهل

 نع . هتثرو ىلع الو هيلع ةعجر اهتترول سيلو هتثرو ىلعو هيلع ةعجرلا يه

 ملسو هعابف اهلام نم ًائيش هيطعت نأ هتجوز ىلا بلط نمعو يراوحلا يبأ

 كسمت نإ تيأرا تلقو . ةعجر اهل نوكي لهف هيف تعجر مث . اهيلا نمتلا
 تقصو ام ىلعف . صلختي ىتح لاملاب جوزلا عنصي فيك لاملاب يرتشملا
 هفلتأ ىتح هيف عجرت مل مث اهلام نم ًائيش اهجوز ةأرملا تطعأ اذإ لوقنف

 ناف بلط الب وأ بلطب لاملا كلذ هل تبتو ةعجر هيف اهل سيلف هكلم نم لازو
 ةيطعلا تناك اذإ ةعجرلا اهل ناك اهجوز دي يف لاملاو اهتيطع يف تعجر

 هيف اهل نكي مل بلط الب اهلام نم ائيش هتطعأ ناو اهيلإ هنم بلطمي

 هعجر ٠
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 اهاخأ وأ اهابأ تطعأ اذإ ةأرملا يف ةرفص يبأ ظفح نمو : ةلاسم

 اهقح ناك اذإ معن هللادبع وبأ لاق . زئاج لاق رهم نم اهجوز رهظ ىلع ام

 الو اضيأ كلذ لوبق خألا ىلعو هتطعأ ام لوبق تالإ بألا ىلع سيلف ًالجاع
 ملو جوزلا رضحي مل ناف بألا امأو . هب هل رقيو جوزلا رضحي ىتح الإ مت

 رضح ناو هريغ الو بألل ةيطعلا زوجي الف لجآلا امآو هل زئاج وهف هل رقي
 . جوزلا

 نأ اهيلا بلط مث اهقح هتقلطم وأ هتأرما ىضق نميف : ةلاسم
 هتطعاف هتضبق نأ دعب نم اهيلا بلط ائاف ةحصلا يف اماف هدالوأ هيطعت
 اعمط هيطعت امنا اهنأ ملعي ناك نا ةقلطملا كلذكو . زئاجق اهسفن بيط نم

 ىلع مدقتي الف اهثري نمم هريغ نع هيلا هبحلتو هتيلب نم ًافوخ وأ هتعجرب
 الف ضرملا يف امأو . سأب الف هدلولو هل اهسفن بيط ملعي ناك ناو . كلذ
 . هريغل الو هدلول الو هل زوجي

 اهيلإ ثعبق اهقلط دقو . اقادص هل تناك ةجوزل هيلع نميف : ةلاسم
 مث هنم هتلحأو اهقادص هل تكرت دق اهنأ هربخأو هل اهلحتساف ةقت الجر

 هيلع اهقح نأ ىرن انإف كلذ تركنأو اهقادص تبلطف تعجر مت لجرلا تام
 تبلطو تركنأ مث ناتقت اهيلع كلذب دهش ناو دحاولا لوقب ىربي الو بجاو
 هللادبع لاق ءىش هيلع الو ناتقثلا هب هربخأ امب ءيرب دق هنأ لوقنف . اهقح
 امكف اهتدع تضقنا دق وأ نئاب قالط يف بلطملا اذه ناك نا دمحم نب
 لوق ىلع جوزلا ةلزنمب وهف اهتعجر كلمي ةدع يف بلط نا هريغ لاق . لاق
 امهنإف ةءاربلا ىف نيتقثلا نيثالا لوق امأو . جوزلا ةلزنمب هسيل لوقو

 نوكي امناف كلذ تركنأ اذإ مكحلا يف ةجح كلذب نانوكي الو امهلوق نايعدي
 وهف امهلعف ناركذي الو اهقح نم هتأربا اهنأ دهشي نأ الإ ةءعأربلا يف كلذ
 . لاق امك

 اهقح هل كرتت اهنا طرش ىلع اهجوزتي ةأرما بلط نميف : ةلأسم
 سيل هنأ . هيلع تعجر مث هل هتكرتق اهيلإ بلط اهجوزت املف جيوزتلا دعب هلك
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 . ةحصل و ضرمل ا يف 7 اوس اهضرم يف كلذ كرت اهيلعو . ةعجر اهل هبلع

 مث اهقادص فصنب هل تدهشاف اريخ يب يصوتسا هتأرمال لاق نمو

 كلذ ىف ةعجر اهل ىرأ ال هللادبع وبأ لاق . هب هل تدهشا ام بلطت تعجر
 . اهل هيلع يذلا اهقادص هل عدت ناو هنم ابلطم هلوق نكي مل اذإ
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 نورشعلاو سم اخلا بابلا
 اهتتروو ةأرملا نم هب رارقإلاو قادصلا عبب يف

 اهل هيلع يذلا اهقادص هتجوز نم يرتشي نأ لجرلل زوجي هللادبع وبأ لاق
 فقاو ريغ هنأ قادصلل ةلاهجلاب تجتحا ناف هايا هتطعا اذإ اهل زوجي امك

 .جوزلا هب نمضي مل ام هريغل هتيطع الو هعيب زوجيال لاقو . اهل ةجح الف
 كقادص يل يتكرتو كتجحأ تئش نا هتأرمال لاق لجرو : ةلاسم

 . اهجح اهلو هل وه سأبال لاق اهجحأف معن تلاقف

 هتجوز يلا بلطي لجرلا يف تركذو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 اذكو اذكب اهقح هل تعابأف ضرأو لخن اهل هيلع ناكو اهقح هل عيبت نأ
 ةعجر ال ال اتباث زئاج اعيب اذه نوكيأ اهفوي مل وأ نمثلا كلذ اهاف وأ ةلخن
 . تبات اذه تفصو ام ىلعف . اهل هيف

 اهجوز ىلع اهل ىذلا قادصلا نأ اهتحص ىف تلاق ةأرما : ةلأسم

 تبثي هنأ ىرتأ لجآ هضعبو لجاع هضعب قادصلاو ديزا وه نالف نب نالف
 هيف رارقالا رأ مل جوزلا ةمذ يق ابئاغ كلذ ناك اذاف . ال مأ هب هل رقأ يذلل

 نوكيأ ءافو هل وه سيلو ىلع هل قحب تلاق نإف تلق . ضوبقم ىق الإ تبثي

 هيف تبثي مل ةمذلا يف ًابئاغ ناك اذاف . ال مأ مكحلا يف تبثي رارقا اذه
 . قيفوتلا هللابو مكحلا يف تبثي ال مودعملا يف ءاضقلاو مودعم هنأل رارقالا

 وهو اهجوز ىلع يذلا اهقحب لجرل ترقأ ةأرما نع هتلاسو : ةلاسم
 لاق . اهقح نم هب رقأ ام هل تبثيا . ال مأ قحب هل رقا يذلاو تبثيأ بئاغ

 . معن
 تناك لجر نع تلأس هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 وه اهثروف . ةطنحو ةيراجو لخن قادص هيلع اهل ناكو تيقوتق ةجوز هل

 ملو هيلع ام عيمجو قادصلا نم اهثاريم اهتدلاو هل تعابف اهريغو اهتدلاوو

 ملو ًامنغو ارقب هل تعابأو نمتلا هنم تقوتسا دق اهنا تدهشاو ضبقي
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 هيلع يذلا قادصلا اماف تفصو ام ىلعف . نهيلع يه فقت ملو يه رضحت

 ملو هيلع قادصلا ناك اذإ قادصلا لك تفرع اذإ زئاج كلذ يف هيف اهعيبق
 افورعم ناك اذإ هيلع ىتلا ةطنحلاو هيلع ىتلا منغلا كلذكو . هنم اهضبقي
 دق اوناك ناف . زيم دق نكي ملام زئاج هيف عيبلا اذهف ةطنحلا ليكو اهددع
 . اهيلع فوقولا دعب نم الإ عيبلا زوجي الف ةطنحلاو لخنلاو منغلا اوزيم
 نم تثرو ام اماف . هيلع اهقادص ناك اذإ اذهو اهب ةفرعملاو اهيلا رظنلاو

 ىتح اهعيب زوجي الف هنيعب افورعم ناك اذإ كلذ ريغو لخنلاو ةطنحلاو منغلا
 مث هيلا رظنت ملو هيلع فقت ملو تعاب دق تناك ناف . هيلا رظنتو هيلع فقت
 منغلا كلت لكأ لجرلل لحي الف ضقنلا بلطت مل ناو كلذ اهلف ضقنلا تبلط
 ةفراع نوكي وأ هيلع فقت ىتح تثرو امم ءىش الو . ةطنحلا الو لخنلا الو

 ةاش ةئام وأ ةلخن ةئام ناك اذإ كلذو كيلا هب تبتك اميف قرفلا مهفاف . هب
 ناك اذإ امأو . كلذ نم اهثاريم هل تعاب اذإ زئاج هيف عيبلا اذهف هيلع يهو

 بسنو اهل راص دقو جوزلا ىلع ةئيسن لام وأ لخنو / منغ ةتيملا ةأرملل
 . هيلع فوقولا دعب الإ اذه عيب زوجي الف اهيلا

 هيلع اهل اهقادص مهرد فلأ اهجوز ىلع اهل نوكي ةأرما : ةلاسم

 هل زوجي له ىلع هل قحب نالفل كيلع يل يذلا فلألا اذه تلعج دق لوقتق
 7 . معت لاق . كلذ
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 نورشعلاو سداسلا بابلا
 زوجي الام و هلام يك قادص هبلع نمل زوجيام

 كلذ عاب هنأ مث عضوم يف اهقادص هتأرمأل طرش لجر نع هتلأسو

 يلع يبأ نع ظفح لاقف ةرضاحم يهو ىرخا ةأرما هاضق وأ عضوملا

 تناك ولو ًازئاج اهيلع كلذ ىري نكي مل هنأ هللا همحر يلع نب ىسوم

 . اهيلع كلذ زوجي هريغ لاق . كلذ تمتأ اهنأ ملعت ىتح ةرضاحم

 لاقف . هلام ىف قادص ىلع ةأرما جوزتي لجر ىف هللادبع وبا لاق : ةلاسم

 فورعم لام ىلع جوزت اذإ هيلع جرخت امناو ءاش ام هلام ىف لعفي نأ هل

 هتأرمال هيلع لجر يف حبسمو مشاه امهنا وجرأ الاقو : ةلاسم

 ةريغ وأ قادص نم مهمأل هيلع نيدب لام نم هينب يضقي نأ داراف قادص

 يل فق لوقتو اهقادص ةأرملا تبلطف هلام نم هينب ريغ يضقي نأ دارأ وأ

 لاملا فلتي نأ تفاخ نإ كلذ اهل الاق تئش نم ضقا مث كقادصب كلام نم

 . كلذ اهل سيل يلع نب رهزأ لاقو
 نود وهو قحب توملا دنع هلام هتأءرما ىضق لجر نعو : ةلأسم

 ءامرغلاو يه يه صصاحتي مث هلام ةميق اهقح نوكي لاق نيد هيلعو اهقح
 . فرعيف ائيش اهل مسي ملف اهقح نود هلوق اماف لاملا يف

 اهقادصب موقي لام هلو لخن هتأرمأل قادص هيلع ناك نمو : ةلاسم
 اهقحب اهيلإ هلام ملسي نأ يشخف . اهقح تبلطو هب تقلعت جحلا داراو

 هبيصي نأ يشخق . هلوع هيلعو هلامب كسمتيق هيدؤيف هرقس نم عجريو
 ` . اهقادصب لاملا اهدي يف نهري هناف شاعملا بلط يف صقن

٧٧



 نورشعلاو عباسلا بابلا
 قادصلا ءاضق يف

 ىصوأ الو لخنلا اهضقي ملو هيلع قادص نم لخن هتأرمال هيلع لجر نعو

 له . ضرأو لخن وأ لزانمو ضرأ وهو هيلع اهل قحب هلام اهاضقو اهب اهل

 هيلع يذلا قحلاب يصويو اهل يصوي ىتح هيلع يذلا قحلاو لخنلا نم ًربي
 أربي الف اهاضر نع كلذ نكي مل اذاف اذه لك يف يدنع امف تلق . هنيعب

 ءاضقلا كلذب ىضرت نأ الإ يلصألا اهقحب اهل رقي نأ هيلعو يدنع كلذ نم
 " . هنم تلبق اذإ هللا ءاش نا هيزجي كلذ ناف

 قادص هتجوزل هيلع لجرو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 تالخن اهاضق نأ ىلع يهو وه قفتاف رحبلا ىلإ جورخلا داراو لجآ

 نم هتأرباو نيدهاش وأ كلذ ىلع دهاش وأ ادهاش كلذ ىلع دهشأو اهقحب

 لخنلا رمتف هدلب ىلإ عجرو كلذ هل قفتي ملو راحص ىلإ جرخ مث اهقح

 هتيصو بتكو ىصوأو داهجلا ىلإ اهجورخ وأ ارفس دارأ مث هدي يف تناكو
 يهو انأ تقفتا دق لاقف . ةأرملا دوهشلا هل لاقف . ءيشب ةأرملل صوي ملو

 لوألا اهقح ةأرملا هذهل تبثي ام تامو كلذ دعب عجر مت جرخو اهتيطعا دقو
 هايإ اهاضق يذلا ءاضقلاف . اهايإ تيضق يتلا لخنلا وأ هيلع اهجوزت يذلا

 . ملعأ هللاو اهنع كلذ ديزمب هتجوز لام جوزلا زوح سيلو اهل تبات

 تعجر مث هب ضرت ملف الام هتجوز ىضق لجر يق : ةلاسم

 نا هب ضرت نأ دعب ءاضقلا كلذ تبثي لهو كلذ اهل تبثي له تلق . تيضر

 اهاضق يذلا ىلع بجي امف هب ضرت مل ناو هتذخاو هب تيضر تعجر

 نا دعب نم يضقملا هممتي نأ الإ ءاضقلا خسقنا هب ضرت مل نإف . لاملا
 ناو . ءاضقلا زاج كلذ دعب نم هب تيضر مث همتاف عجر ناف هب ضرت مل
 امنا ناك اذإو هيلع ةجح اهل نكي مل لودعلا يأرب اهل بجي امب ضرت مل

 تلق ايضريو كلذ ىلع اققتي ىتحف مكحي ال امهنم ضارت نع اهيضقي
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 مث هب ضري ملو هتثرو ريغي ملو تامو هضرم يف ًالام اهاضق نا كلذكو

 ضرت مل اذإ . ةثرولا اهيلع هريغت مل . اهل كلذ تبثي له هب تيضر تعجر
 ناو تلق ءاضقلا كلذب ىضرت ال اهنأ تلاق نا دعب . ءاضقلا تبثي مل هب

 تضر تعجر ولو ءاضقلا ضقتني تلق ءاضقلا كلذ اومتأ دق ةثرولا تناك
 رايخلا هيف اهلامب كلذ ناكف يضقملا توم دعب ءاضقلاب ضرت مل اذإف هب

 ةثرولا اهلاومتأ نإف نوفغلاب مهو ةثرولا اهل اومس ىتح اهنع ءاضقلا خسفنا

 اهل سيلو اهيلع تبث نيملسملا لوق يف رايتخا هيف سيل ءاضقلا ناك ناو مت
 . طخس الو ءاضر هيف

 هيلع يذلا اهقحب هل ةعطق هتجوز ىضق لجرف هل تلق : ةلأسم

 . ال مأ لحلا اذهب هيلع ةعطقلا لقتنت له اهقح نم هتلحأ مث لجآو لجاع

 اهل هيلع سيلو . هيلع عقو ام ىلع عقو امنا هنأل هيلإ لقتنت ال اهنأ يعم لاق
 لحي ال ام ىلع عقو ءاضق كلذ نأ لولعم كلذ نأ لئاق لاق ناف تلق قح
 الو ءاضقلا تبث دقف هيلع لحي مل ولو اهاضق اذإ هنأ يعم لاق . هيلع
 يف طرشلا ناك نإف هل تلق . ءاوس لجآ يمس اذإ فالتخا هيق ينرضحي

 طورشلا دحأ وأ اهيلع جوزتي وأ هنع تومت وأ اهنع تومي نأ ىلا لجآلا
 تبثي له طورشملا اذه نوكي نأ لبق اهاضق اذإ اذه ةبشيام ةدودحملا
 لوألا لثم تبث هيأرب اهاضق اذإ هنا يعم لاق . ال مأ لوألا لثم ءاضقلا
 . لجألا لوهجم لصألا نأل

 تام مث ةلخن ةئام قادص هتأرمال هيلع ناك لجر يف لاقو : ةلاسم

 كيطعن ةثرولا لاقو . رايخلا نم ةأرملا تبلطو ارارشأ وأ ارايخ الام فلخو

 رايخ لاملا نم لجرلل امنا تلق . لاملا طسو نم اطعت لاق . رارشلا نم

 لاملا نم ىطعُي مث لاملا طسو نم ةلخن موقي لاق طسو هل سيلو . رارشو
 طسو ارايخ ةلخن ةئام ةميقب يفوتست ىتح ةميقلا تغلب امم اهتميق ىلع
 . لاملا نم

 هلو اهذخأ تدارأف ارايخ ةلخن ةئام اهجوز ىلع اهل ةأرما : ةلاسم
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 . لعف كلو يأ رايخ لخن اهل يرتشي وأ هلام رايخ ذخأي ارايخب تسيل لخنب
 سيلف اهاققوأ اذإ اهل ىرتشا ءاش نإو هلام نم اهاطعا ءاش نازئاج وهف

 ةلخن ةئام يلع ةأرما جوزت لجر يف يلع نب ىسوم لاقو : ةلأسم

 ىلع نب ىسوم لاق . اهبتكو ةلخن نيسمخب اهل ىصوأ ةافولا هترضح املف
 هتأرمال هيلع نوكي لجر يف يلع نب ىسوم لاقو . ةنيبلا هيلع تلاق ام اهل
 دهشا توملا هرضح املف ةلخن نوسمخ حاكنلا ةدقع دنع دوهشلا ةداهشب

 توملا دنع مهبسنق اوبسني مل ديبع هيلع اهل ناك وأ ةلخن ةئام اهل هيلع نأ
 . تباث هرارقا لاق . اذكو اذك ىلع اهل نأ هنم رارقاب

 هذه يف رخآ تركذو كتمالس ملع ينرسو كباتك ينلصو : ةلأسم

 امأق . اهتوسكو اهتققنو اهليكوو اهقادصو اهيلع جوزت اذإ اهجوزو ةأرملا

 لودعلل تايعادلا امه اهليكوو اهجوز لخد ذإ هب ذخؤي هيلع نيدق قادصلا

 . هيأرب اهقحب ذخأت ىتح
 قادصلا نم اهقح هتجوز يفو لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 يف ظفللاو اهنم ةداهشلا نوكت فيك تفوتسا دق اهنأ هل دهشي نأ داراو
 اهقادص تفوتسا دق اهنأ هل تدهش اذاف ةداهشلا كلت هل تبثت ىتح كلذ

 ناو . ةداهشلا هذه تتبث دقف هب ةفراع يهو اهل هيلع يذلا هلجآو هلجاع
 . تباث وهف مك اهقادص تمس

 فصن ىل كرتت له هتأرمال لاقق ةافولا هترضح لجر : ةلسم

 نم هتأرباو قادصلا فصنب اهاضقف معن تلاقف هفصنب كيضقاو كقادص
 ام الإ اهل سيلق ىلا بلط تلاقو كلذ يف تعجرف ىفوت مث يقابلا فصنلا
. امهيأر وهو تضتق



 نورشعلاو نم اتلا بابلا
 قادصلا يق رايخلا طرش يف

 ءارشلا نم كلذ ريغ يف تبثي مل ام ءاسنلا تاقدص يف تبت دق هنأ ملعأو

 ةمهبم ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناف . كلذ ىلع تحكن دق ةأرملا نأل ءاطعلاو
 اهلق ًارايخ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو لودعلا يأرب طسو ةلخن ةئام اهلف
 يلع اهجوزت ناو . هنم يضقت يذلا دلبلا لخن رايخ نم رايخ ةلخن ةئام
 يضقت مث رايخ ةلخن ةئام لودعلا رظني ىلوألا لثم يهف هلام نم ةلخن ةئام

 رايخ ةلخن ةئام اهلف هلام رايخ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو . هلام نم اهم

 ءاوس وهف هلام رايخ نمو هلام رايخ هلوقو عضوم يفو . كلذ ودعت ال هلام

 ناك ناف . يفوتست ىتح ًائيش ًائيش لخنلا نم هلام رايخ ذخأتو رايخ اهلو
 ىقبال ىتح ةجرد ةجرد لاملا رايخ تذخاف الا وأ مل ءافو لوألا رايخلا يف
 ءاضقلا يف زوجي ال ام لاملا نم يقب اذاف . ءاضقلا يف زوجي ام لاملا نم
 وأ لخنلا نم هيلع تيضق مث هلام رايخ طسوأ ىلإ هرظن ءيش اهل ىقبو
 . لخن قبي مل نإ لخنلا ريغ نم ةميقب

 نم ديجلا ديج اهل طرشو لخن ىلع هتنبا جوز لجر نعو : ةلأسم
 لثم اندنع ديجلا نأل رايخلا نم رايخلا رايخ نوكي اندنع اذهف رايخلا
 . رايخلا

 يف لخنلا نم رايخلا نأ نيملسملا راتت ضعب يف ليقو : ةلأسم
 . . مركلا نم لضفأ تاقدصلا طرش

 يبأ باوج نم عومجملا باتكلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 رايخلا ىرتام هلام رايخ نم طرش اهل ناك نا لوقت امق تلقو . يراوحلا
 ةصيخر ضرزلا ةيلاغ مأ ضرألا ةصيخر ةميركلا ةميركلا ةلخنلا كدنع

 الو ضرألا صخر ىلإ رظنا الو عرفلا مرك رايخلا نأ لوقاق . عرقلا
 ةصيخر عرفلا ةميرك ةلخنلا هذه ذخأت اهل ليق نإ ةأرملا نأ الإ اهالغ
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 اهل ناك كلذ نم تاراتخا امف عرفلا ةصيخر ضرألا ةيلاغ مأ ضرالا

 . ةثرولل سيل ةأرملل رايخلاو لودعلا يأرب
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 نورشعلاو عساتلا بابلا
 نوكي مك نم و لخنلا نم قادصلا ءاضق يق

 نوكب نبا نم و

 انفرع يذلا لاق لخنلا نم تاقدصلا يضقت فيك هل تلق نسحلا يبأ نع
 نم لاقو . عضاوم ثالث نم هسأرب يضقي ام لجرلا لخن يف ناك اذإ هنأ
 كلذك نكي مل اذإو اهسؤرب لخنلا نم ةأرملا تيضق عضاوم ةعبرأ نم لاق

 ءاضقلا ىف زوجت ال امو ةناوعلا ةطقاسلاو ةميركلا تجرخاو كلذ ىف رظن
 كلذ نود ةلخنو ةطسو ةلخنو ةديج ةلخن لعجي مث ءاضق لودعلا هاري ال امم

 نع ةناودلا الو . اهسأر نع ةميركلا ىيضقنتالو تالخن ثالت نع نوكتف

 مث ةيضاق اهنأ نوري ةلخن ىلإ لودعلا رظن كلذك نكي مل اذإف . اهسأر
 يف نوزواجي الو عبرألاو ثالثلاو نيتلخن ناكم نولعجيف اهيلع نوضقي
 ةلخنلاو ةلخنلا ناكم نيتلخنلا نولعجيو . تالخن عبرأ نم رثكأ ةلخنلا
 ىنعم ىلع هنم تفرع اذه وحن ىلعو ةلخن ناكم عبرو ةلخنلاو فصنو
 . هلوق

 اهقادص يضقت ةأرملا نأ رثؤملا يبأ نع يراوحلا وبأ لاق : ةلاسم

 ناو . ثلث سكولا نمو ثلث طسولا نمو ثلت رايخلا نم عيضاوم ةثالث نم
 عضوملا كلذ لخن تيضق ادع دعت اهسؤرب ةيضاق لخن عضوم يف ناك

 دعي ام هيف سيل عضوم يف ناك ن او ءاضقلا اهيلع قرفي ملو يفوتست ىتح
 سكولاو طسولاو رايخلا نم ةميقلاب اثلث عضوم لك نم تيضق هسؤرب
 . انظقح اذكهو

 يف دجو اذإ طسولا تاقادصلا ءاضق يف هللادبع وبآ لاقو : ةلأسم

 هل نكي مل ةعبرأ وأ عضاوم ةتالث يف اهسؤر نع اصقن لخن لجرلا لخن

 ناو . ناصقن وأ ةدايز هيف امم عضاوملا هذه ريغ ىلا ءاضقلاب زواجي نأ
 قوف وه امم فصنلاو . لودعلا هاري امم يضقي نأ هلف كلذ دجوي مل
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 ىتح لودعلا هيلع ديزيو طسولا نود امم فصنلا لودعلا هيف ديزيو طسولا
 ىف لودعلا داز ولو . اهقادص لك طسولا نود ةأرملا ذخأت الو ىفوتست

 ناف اهسؤر نع لخنلا نم ىقب ام هلام يف ناك اذإ يحلا كلذكو لاق هتميق
 نأ لودعلل سيلو لاق . لودعلا يأرب يقب امم ءيش يف وأ ءافو هيف نكي مل

 . لمحيو لغي ام الإ قادصلا يف اوضقي
 هيلع اهل ًاقادص ةلخن ةئام هتأرمال هيلع ناك لجر ىف لاقو : ةلاسم

 لاق . كلاهلا لام ىوس نم ةيرقلا نم اهيضقي نأ ةثرولا داراف كله مث
 نم ةثرولا ءاش ثيح نم هلام نم طسو لخن كلاهلا اهجوز لام نم يضقت
 . لودعلا يأرب طسو لخت لام

 هدلب نم اهاضق مئاق يح وهو اهيضقي نأ داراو اهقلط ناو : ةلاسم
 . عضاوم ةعبرأ ىلإ لودعلا يأرب طسو لخن هلام ريغ نم ءاش نا

 لضفلا لهأ نم لودعلا كلذب ماق ءاضقلا رضح اذإو : ةلاسم
 ةلخن تناك تاذإ لخنلا عاونأ نم تناك ةلخن يأ نم اطسو ةلخن اهوضقف
 لام نم اهقحب ةأرملل دعي يذلا يقابلا يف انرظنو . نمثلاو رمثلا هل امم

 لك يف ةميقلا نوكت نأ يغبني امنإف ةميقلاب اهل دعي هب اولاق امو . اهجوز
 يف عضوملا ىوتسا نكلو . توتسأ لخنلا نا سيلف نمتلا ىوتسم عضوم

 اهنأ ىري اطسو ةلخن عضوم لك نم رظنيف ةصخر وأ هئالغو هسياقت

 عضوملا كلذ نم لخنلا نودعي مث اهعضوم يف اهنمت نورظني مث ةيضاق
 تداز ةلخن لكو اهسأر نع ىهف طسولا ةلخنلا كلت لثم تناك ةلخت لكلف
 ىلع اهل ةأرما نأ ول كلذ لثمو . اهتميقب اهيبسح تصقن وأ كلذ ىلع
 اهوأر لودعلا اهيلع فقو اذإ ةلخن ن.ورشع هلو ةلخن نورشع اهجوز

 ءاضقلا اهنم زوجي عضاوم يف اهلكف اهسؤرب ةيضاق اطسو ةيوتسم
 ةيرقلا نم عضوم يف اهنم رشع لك اذاف . اورظن مث . اهايإ اههضق
 سانلا نوبغري عون نم وأ بلاطلا هنمث يف ديزي سيفن عضوم يف رشعفق

 هذه نمت ناك هنم مركأ رخآلا عونلا ناك ناق . هنمث يف نوديزيو هيف
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 ىق دوجأو لضفأ لودعلا دنع ىهو رخألا رشعلا رظنو مهرد فلأ رشعلا

 يف اهنمث اورظنيف ىرخالا سفانتي امك سفانتي سيل اهنأ الإ ءاضقلا
 يتلا رشعلا يف مهل يغبني لهف. مهرد يتئام ىوست يه اذاف اهعضوم

 اوعجري نأ اهسؤرب ةيضاق اهؤأر نأ دعب نم ةسقانملا يف مهرد فلآ تغلب
 يتلا لخنلا هذهو قادصلا اضقي يذلا بلاطلا ىلع كلذ نم علط ام اولمحي

 نأ اهسيؤرب ةيضاق اهؤأر نأ دعب نم مهل يغبني له مهرد يتئام ىوست
 لخنلا ىلا ىصعل انا دصقي امنا هنأ لديام اذهف . اهيلع اوفعضي اوعجري
 مهارد الو ةميق مهل ال قادصلا هل نمو ةأرملاو . نمثلا ىلإ سيل طسولا
 فلتخت لخنلاو ضرألا نأل كلذ ىلإ اوجاتحا لودعلا نأ الإ لخنلا مهل امنإو
 طسولا نودجي الو لخنلا ضعي ةدايزو يلاقلاو اهنم نودلا يف مهيلع

 نأ اومزع يتلا ةطسولا لخنلا ةميق اوفرعو ةميقلا ىلا اوعجريف . اعيمج
 اورظن ناو مهتاردلا كلت ىلع قادصلا ةميق اوذخا مث . اهيلع ءاضقلا نوكي

 نهنمث اوعمج مت ىطسولا ةميقو ىلقسلا ةميقو لخنلا نم ايلعلا ةميق
 نع ليقو طسولا ةميق اوذخا دقو هجو انعم وهو هتلت اوجرخا مت . اعيمج
 لودنلا ىضقي نأ ىغبني امنا لاق هنا هللا همحر بوبحم نب دمحم
 تناك اذاف . لودعلا ةقفاوم يف داهتجالاب لخنلا نومدقي ةميقلاب تاقدصلا
 . ةيرقلا يف اهالغ و لخنلا ةحص ردق ىلع اهوموقف لاغ نمث اهل لخنلا
 الو . نوريام اهتميق نم اهوطح نمثلا ةعضتم ةطحنم لخنلا تناك ناو
 يف كلذكو ءالغلا يف الو صخرلا يف ةدحاو مهتميق نوكت نأ يغبني

 ضرألا صخر ردق يلع ةميقلا يف اورظن لخن نع اهوضق اذإ ضرألا
 ىذلا طسولا ةلخنلا نأ ريغ اذه ىلع ضعب انقفاو دقو . كلذ مهل اهئالغو
 يذلا لاملا امأو ةحيحص اهنا يلع موقي امنا قادصلا ةميق اهيلع نوكي
 ايلاغ وأ اضيرم وأ احيحص ناك مويلا كلذ يف هتميقب اضقي ب اهلف ةنماضلل

 ريخ رظني هناف رايخ لخن يجين ىلع ةأرملا هذهل ن ناك ناو . اصيخر وأ

 اهلف رايخ لخن اهل ناك ناو . هلام نم اهم يضقت ل ي ةلخن
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 ريخ رظني نأ وهو لدعأ كلذ نم طسولاو لضافتي رايخلا نأل رايخلا طسو

 ناك امو رايخ اهنأ لودعلا لوقب ارايخ ةينات ةلخن رظني مث اهدلب يف ةلخن

 مهعم اهنأ نولوقيو ةثلاث ةلخن ىلإ نورظني مت . رايخلا نم جراخوهو اهنود

 ىلفسلا ةلخنلاو . رايخلا رايخ نيب اميف رايخلا طسو مهدنع يهو . رايخ
 رظنلاب نكما نا ىطسولا ةلخنلا كلت ىلع يضقت مث رايخلا لفسا نم يتلا

 انا ليقو . تالخنلا ثالثلا كلت ةميق ثلث وأ ىطسولا كلت ةميق ىلعف الاو
 اودارأ ثيح نيملسملا ضعب لوق يف اهوضقي نإ ةثروللف اتيم جوزلا ناك
 عطق تيملل ناك نا ةعبرآ وأ ةتالت وأ نيعضوم نم كلذ نوكيو هلام نم
 اهعرشي ال لخن ىلا الو . دالبلا نم فرط ىلا جلي الو . اهنم كلذ نكمي
 . بئاغ عضوم ىلإ الو ءاملا

 كلاهلا كرتي ملو لخن قادص هتجوزل هيعو كله لجر نعو : ةلاسم
 . ًالخن يقادص ينوضقأ ةأرملا لوقتف ًالزنمو ًاياودو السفو اضرأ الا الخن

 لودعلا ىأرب هنم ذخأت اهجوز فلح ام الإ ةثرولا ىلع اهل ىرن سيلف
 مهل كلذ سيلف كل اهيرتشن ًالخن كيضقن ةثرولا لاق نإ تيأرا تلقو ةيميقلاب
 وبا لاق . لودعلا يأرب ةميقلاب اهجوز فلخ امم اهقادص ذخأتو اضيأ
 اهلام اهيلع اوقرقي نأ مهل سيل لاق نم لاق . كلذ يف فلتخا دق ديعس

 نم اهل اوقرقي نأ مهل لاق نم لاقو . اهقح اهل يفو اذا عضوم قوق
 نم رثكا ليق هنأ ملعن الو ةعبرأ لاق نم لاقو ةتالث لاق نم لاق . نيعضوم
 . ةعبرأ

 نعو ركب يبا نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . ضرأ هلو لام هل سيلو هلام رايخ ةلخن نيرشع ىلع ةأرما جوزت لجر
 هذهف تقصو ام ىلعق . تالخن سمخ هل ناك وأ كلذ ىق ىأرلا فيك تلق

 رايخ ةميق يلع يقابلا يضقت مث تالخنلا رايخ تالخنلا سمخلا ىضقن
 يضقت مث لضافتي رايخلا نأل نهرايخ رظن رايخ نهلك ناك ناو هلام

 . هلام رايخ ةميق ةميق ىلع ضرألا
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 اهل نكي مل نا طسو لاق ءاضقلا لخن ةفص يف ديعس وبأ : ةلأسم

 ةلخنلا ىضقتو لاق . رايخلا طسو اهلف رايخ طرشلا ناك ناو . ةنس
 ىوست تناك ناف . عبرأ قوف ودعت الو اهتميقب ثالث نع رايخلا ةميركلا
 . نامث نع نيتاهب تيضقو ثالت ىوست ةلخن اهيلا فيضا عبرأ نم رثكأ
 تيبلا ناتسب الو ةرومعملا نيتاسبلا نم ةلخن نم يضقت نأ هيلع سيلو لاق
 ًالخن ىرتشا ءاش ناو . اهنم ىضق ءاش ناف . كلذ الإ هل نوكتال نا الا
 نأ الا دضاوع ذخأت نأ يه اهيلع سيلو لاق . كلذب هيلع مكحيو يفاوق
 . كلذ ىضرت
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 نوتالتلا بابلا

 قادصلا ءاضق يكف يزجي ال ام و يزجي ام

 ءاضقلا زوجب ال ىنم و

 ناف تلق . لمحيو لغي ام الإ قادصلا يف اوضقي نا لودعلل سيلو لاق
 رثكا لمحت . الخن نوكت ىتح يضقت ال لاق ًاقذع ةلخن لك لمحت تناك

 . كلذ نم

 ةيناف ةناوع لخنلا نم اهل سيلق . لخن ىلع اهجوزت اذإو : ةلأسم
 ضرألا نم يديألاو باودلا اهلانت ةلوكام ةلسف الو ةحئاج الو

 قادصب هيلع مكح لجر يف نسحلا نب دمحم باوج : ةلأسم
 . ةتالث ىلا نيمهرد هتميق امم تالخن هبراقا هدفرأف لام هل سيلو هتأرمأل
 ةلخن نع نهلعجتفق ثالثلاو نيتلخنلاو ةلخنلا عمجت نأ زوجي له تلق

 هنم نوكي يذلا دلبلا لودع فقت معنف تقصو ام ىلعف . ةأرملا يضقتو

 قحتست امم اهوأر ناف لخنلا هذه ىلع لخنلا نم قادصلا اذه ءاضق
 ناف اهريخ ديعب ةلوكأم ةمرص الو اهل رمث ال . ةحئاج هناوعال ءاضقلا

 امم تناك ناو . اهوضق اهسبؤر نع لودعلا رظن يف قحتست امم تناك

 لدع نم كلذ ناك ةلخن نع عبرألاو ةلخن نع ثالثلا لعجت نأ هيق مزلت
 ةنس ىلع دلب لهأ لك يضقت امناو زئاج كلذف مهدلب يف مهعم . ءاضقلا
 لخن ىلا ءاسنلا تاقدص ء ءاضق يف رظنب امناو مهلودع رظنب مهدلب ءاضق

 امناو . اهعوذج ةميق اهنمت امناو اهل رمت ال لخن امأو ةرمثو ةلغ اهل نوكت
 رظنلا لدعلا لهأل ناك اهئودو لخنلا ةسخ ىلا قحلا بحاص هيق ىجتلي

 ةلخنلا ىلا مهرظن نسح نم نوملعي ام الإ ءارقفلا اوميقي الو كلذ يف
 ءاسنلا تاقدص نم ىضم دق ام ىلع مهدلب يف ءاضقلا رظنلا قحتست

 . مهعم
 نأ ميتيلا يصو دارا ةأرما نعو يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
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 كلذ يق عقي ملو لخنلا يف خضفلا ركذ دقو تيملا لام نم اهقادص اهيضقي
 . تقولا كلذ ىف ءاسنلا تاقدص ءاضق زوجي له ءىش خضفلا نم لاملا
 ىه خضفلا نوكي ىتح تقولا كلذ ىف تاقدصلا ءاسنلا ءاضق زوجي معنف
 . ' . ةأرملا ىضقت ىتلا ةلخنلا ىف رثكالا

 . ال لاق ةفورعم مهارد ةميق ةلخنلل لهف تلق : ةلسم
 فرع اذإ قادصلا ءاضق ةزاجا يراوحلا يبأ نع دجوي : ةلأسم

 نأ الا كلذ لثم يدنع مسقلاو خضفلا اهيلع بلغي ىتح اهناولاب لخنلا

 . كلذ ىق داسق الو زئاج كلذف كلذب اوضارتو نيغلاب ةثرولا نوكت
 نيعبراب هتجوزل ىصوأ نميف نسحلا يبا باوج ةدايزلا نم : ةلاسم

 يلع اهجوزت هنأ هنيبلا تدهشو . ءافوب اهل وه سيلو اهل هيلع قحب ةلخن
 ارايخ نيعبرألا هذه نوكت نا ةئاملا هل تكرت اهنا تمعزف هلسرم ةلخن ةئام
 . اهدلب ىف اهل دعب تاقدصلا ءاضق ىلع اهل ىصوأ امك ىضقت امنإف
 رقأ ام الا تاقدصلا ءاضق ىرجم يزجي الو قحب رارقا اذه هريغ نمو
 ليبس ىلع هلام يف ىطسو ةلخن نوعبرأ اهل نوكي نكلو قادصلا نم هتأ
 . تاقدصلا ءاضق ليبس ىلع ال تارارقالاو اياصولا
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 نوتالتلاو يداحلا بابلا
 لخنلل برشلا ةفص يك

 ةيحان نم برض نم نوكي هنأ لخنلل بارشلا ىف حبسمو رهزأ لاقو
 نب ناميلس لاق حبسم لاق . اهرودب عرذأ ةتالث ضرألا ةيحان ىلا ةلخنلا
 . هلثم ىطعتف دلبلا لهأ بارش طسوأ لودعلا رظني نامثع

 اذك جلف نم لخنلا بارش نأ حاكنلا طرش يف ناك ناو : ةلأسم
 رظن جلفلا كلذ ريغ نم اهبرش هنم تيضق يتلا لخنلا تناكو . اذكو
 اهعرشي يذلا جلفلا نم . برشلا نم لخنلا هذه هيلا جاتحت ام لودعلا
 نم هتميق تيطعا مث طرشلا هيلع ناك يذلا جلفلا نم كلذ لثم اهل ناكف
 تناك نا كلذكو . اهيقسي نأ نكمي ال رخآلا ناك اذإ اهعرش يذلا اذه
 ناكو ةجالقألا نم ءيش يف ءام لخنلا بحاصل نكي ملو اهبرشب لخنلا

 نوكي مث اهبرشب ةلخنلا ةميق نورظني لودعلا ناف . ينظت ام ًاماهس ءاملا
 هنم صقن دق لحم ناك ناف برشلا عطق دنع نورظنيو . كلذ ىلع ءاضقلا
 اهٹرو . اهبرشب تيضق ىنلا لخنلا ناف هيف ءاملا اغط دق بصخ وأ ءاملا

 اطسو ءاملا ناك اذاف . هلام يف كلذو اهاضق يذلا لخنلا بحاص لام نم
 يقست مث اهعذج رودي عرذا ةثالث ةلخن لكل جرخا مث تمضو كلذ نم
 كلذ دعب نم كرتت مث . اهضرأ تطوت دق اهنأ ملعي ىتح نيتبرش وأ هبرش
 فورعم تقو يف ءاملا اهيلا قاسي مث اهلثم يقست امو اهدآ ىلا برشت نأ
 ءاملا قاسيو لخنلا كلت عيمج اهنم برشت يتلا ةلاجألا نم ءاملا اهيلا بلقي
 لعج ءاملا ريثك جلف ناك ناف ةفلتخم جالقألا نوكت دقو . لخنلا لخدي ىتح
 لك نيب نوكيو لودعلا ىزي ام ىلع رتكا وأ تالخن ثالث ليجا لك يف
 ءاملا راد اذاق ليجأ يف ةلخنو ناتلخنف ًاليلق ءاملاوناك ناو . ةيقاس نيليجأ
 ليجألا طسو يف ءاملا برض اذإ لاق رنم نيملسملا نم ناف ةلخنلا ليجأب
 يلع نب ىسوم يأر وهو ادح هل لعجي مل نم مهنمو . لجرل يبعك ىلا
 نأ ىلا ايلعلا ةلاجالا نم ءاملا اهيلا بلق نم لودعلا ىأر ام الإ . هللا همحد
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 نم لاقو . اهبرش وه نوكيو . اهل كلذ عطقيق رثأ نم وه مك اهرخآ يوري
 . كلذ نم فصنلا يطعي مت راهن وأ ليل وأ نيبرش ىقست لاق

 ىلع ةأرما جوزت لجر نعو هنع دجوي اميف يلع يبأ نعو : ةلأسم
 ناف ىمسم رود نم ءاملا نم اهبرشو ةامسم ةعطق نم ةلخن ةئام قادص
 ىأرف ةعطقلا هذه نم اهب ىمس هنأ الا اهل اهدعي ملو ةكرتشم لخنلا نكت
 تامق اهل اهغرف دق ناك ناو . اهقح ءافو اهلو هنمف اهنم تام ءيش لك نأ
 امف نالدع هيف فقوي وأ راهن دآو ليل دآ ىقست اهناف برشلا اماو . اهنمف
 ناتبرشلا مضت مث ىقست كلذ ىلعف . لخنلا اهيضر لخنلا ير هنأ ايأر
 عطقي امناو . لخنلا برش وهف فصنلا تبثيو فصنلا كلذ نم حرطتف
 ىلع برشت يهو تدتعا اذاف دضارعلا امأو . اطسو ءاملا ناك اذإ برشلا

 هنع هيلع اوطرش نوكي نأ الإ اهل برش الف اهيلع حلصتو اهيفكت قاسم

 نأ الا بناج برش الإ هل سيلف بناج نم برشت ام اماو اهبرشب ددعلا
 . اهل ضوحي نأ هلف ضرألا ىلع ردقو اهيف هل ضوحب ضرأ هل نوكت

 يف نوكي مك متركذو . برشي عضوم يف ناك اذإ هبرش هلف لحفلا تركذو
 . كلذ نم لمتحي امو هتلقو جلفلا ةريثك يف رظني كلذ امنإف ليجأ لك
 نم تلأسو . ءاملا برض ىلا ءاملا برض نم عرذأ ةتالث ةلخنلا ضوحو

 اهطبريو ةلاجألا نم نوكيف برشلا نم لخنلا عطقي ام باسح نوكي نيأ
 نكي مل نا هتلأسو . هنع هفرصي مل نم ءاملا ةيطعي اهنم برشلا هيلع يذلا

 يتلا اهضايحب نوكيف كلذ نكمي نأ ىلا برشي ىقبي فيك برشلل عطقلا
 . عطقلا نكمي نأ ىلا لودعلا يأرب عطقلا اهنم نوكي نأ يغبني
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 نوتالتلاو يناتلا بابلا
 تاقدصلا برش سف

 ءاوسق . اهيرشب لخن ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإو رفعج نب عماج نمو
 ناك تفرعو لخنلا تدع اذاف ءاملا وه اهبرش نأل لقي مل وأ ءاملا نم لاق

 جوزت اذإ لاق نم لاقو . هنم برشتو اهعرشي يذلا جلفلا نم اهبرش اهل

 هريغ لاق . برشلا طرتشي مل ناو اهبرشب اهل يهو لخن ىلع ةأرملا لجرلا

 نيذلا انئاهقف نم ادحأ نأ ملعن ملو . ررضلا اهيلع لخدي الئل تدجو
 لقأ وأ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت اذاف ضرألا اماو . كلذب اوذخأ مهاندهش

 . فالتخا كلذ يف اندنع سيلو ضرألا طرتشي ملو اهضرأب يهف رثكأ ؤأ

 اهلاق نم لاقف ةلخن ةئام ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإو : ةلأسم

 الق برشلا امأو ضرألا اهل لاق نم لاقو . اهبرشو اهضراب ةلخنلا ةئاملا

 . اهبرشب ةلخن ةئام ىلع اهجوزتي ىتح
 تبثي الف اهبرشو لخنب اهيف دهشأ اذإ تاقدصلا يف ليقو : ةلاسم

 ال برشلاو . زئاج كلذ لاق نم لاقو . ءاملا نم اهبرش ىمسي ىتح برشلا
 . تياث وهو ءاملا نم الا نوكي

 ردقب نيطعي لاق ءاملا نم ءاسنلا تاقدص برش نعو : ةلاسم
 . لاملا ثاريمك ثاريم ءاملاف نهلاومأ

 نم اهبرشو عرزت ةيحياض هتارما ىضق نميف يلع وبأ : ةلأسم
 لاقو . اهلك ةنسلل ةيحاضلا برش ةأرملا تبلطف ةرشع سمخلا نم ءاملا

 ةيحاضلا برش اهلق تعرز اذإ ىحاوضلا ىقسك كل ىقست امنا ةثرولا

 ىلا ءاملا طقاس برش اهل عطقي نأ تبحا ناف . لجرلا اهاضق ام يلع
 كلذو هبذخأ كلذ فرعو عرزلا يف اهيقس ناك امكف لودعلا رضحو ةعطقلا

 جلفلا نم طسولا يف
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 نوثالثلاو يناثلا بابلا
 رتكا وأ تاقدصلا نم لقأ ناك اذإا بوشلا يف

 دضاوعلا لخنلا يتو

 بارش الا اهل سيلق ةلخن ةئام نع ةلخن بسمخ ةأرملا تيضق اذإو

 هذه ءاضقلا موي لودعلا اهيضقي نأ بجيو اهتيضق يتلا نيسمخلا
 ىتئام تيضق اذإ كلذكو . اهبرشب ةلخن ةئام نع اهبرشب ةلخن نيسمخلا
 ةلخن يتئاملا برش اهلف اهبرشب ةلخن يتئام تيضق ناف ةلخن ةئام نع ةلخن
 هب عنصت كلذك برشلا اهلف برشت ال ةلخن وأ ةيدضاع ةلخن تيضق نإو
 نأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي يراوحلا وبأ لاق تادارأ ام

 ىلع تناك اذإ دلبلا ءادآ ردق ىلع اهلصأ ىف ءاملا ناك اذإ ةيدضاعلا لخنلا
 ناك اذإو . برش اهل سيلو لخنلا هذه تيضق دلبلا دآ وهو مايأ ةينامث

 رظني ناهبن يل لاقو . اهبرش اهلف دلبلا دآ نم رثكأ اهلصأ يق يرجي ءاملا
 اهل لاقي اهتيضقف اهبرشب هيف يه يذلا لصألاب ةيضاق ناك نإف لودعلا
 اهيلع فعوض تعاش ناو . اهبرشب ةلخنلا نع ةلخنلا هذه يذخق يتئش نا

 اهلو رثكاو نيتلخن نع اهذخأت نأ تعاش ناق . لودعلا ىرتام لخنلا نم

 . اهل برش الو اهسأرب اهذخأت نأ تعاش ناو . اهبرش
 لجر نع مساقلا نب رمع تلاس . دمحم نب رمع لاق : ةلاسم

 نيعبرا اوفعاضق ءاضق هلام يق لودعلا دجي ملف ةلخن نيعبرا قادص همزل

 نيعبرألا برش لجرلا ىلعو . نيعبرا نع ةلخن نيسمخ اهوضق ىتح ةلخن
 يذلا هركو ةلخن نيسمخ برش ذخأتنأ لخنلا ىضتقا يذلا بلطق ةلخن

 ناكو ةلخن نوعبرأ همزل نا هنعو . ةلخن نيعبرأ برش ذخأ لاقو كلذ ىضق

 . اهمرك لاحل ةلخن نيعبرأ ناكم اهنأ لودعلا ىأر ةلخن نوتالت هلام يق

 يبأ يأر ناك وهو يعم يذلاف تالخن رشع برش ذخأي نأ لجرلا بلطف
 هيلع يذلا هركو اوعزانت اذإ ضقتنم ددع هنأ اذه لثم يف هللا همحر يلع

 يأرب ىضق اهبرشب نيعبرأ مهل دعي نأ هيلعف نيسمخلا يقسي نأ نوعبرألا
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 هوقعضو هددع ءيش لكلف لودعلا دنع اهسؤرب ًالخن دجي مل ناو . لودعلا

 رثكأ وأ لقأ وأ نيسمخ غلب ام . اهوضقي ىتح هبرشب هنأ اوطرتشي نأ

 نكلو برش الب لخن يضقت الو اهبرشب نيعبرألا ءافو اوريام ىلع اهبرشب

 نيعبرألا ىلع لدعو ءاقو هنأ اوري ام ىلع هبرش تيضق ام يضقي
 نيثالثلا هرك ناف ةلخن نيعبرألا نع ةلخن نيثالث ىطعا نا كلذكو . اهبرشب

 اهبرشب نيعبرأ يطعت نا امأ ضقتنم هنأ اهبرشب نيعبرألا نع اهبرشب
 لودعلا عجر مرك لخن الا نيعبرأ هل دجوي مل ناف لودعلا يأرب هيلا كلذف

 اهبرشيو نيعبرالا نم اودع ام برش رثكا وأ لقأ وأ نيثالث اوأر ام هل اودع
 همحر يلع يبأ يأر اذه طرشب نوكيو اوضق ام الإ برش هيلع دازي الو
 لوق اذه لاق هريغ نمو . اضيأ انأ ييأر وهو مساقلا نب رمع لاق . هللا

 لودعلا ىضق نيعبرألا برش هيلع لاق نم لاقو . راثآلا يف ريظن هلو نسح

 هيلع لاق نم لاقو . نيعبرألا برش هيلعف نيرشع وأ نيسمخ هلام نم
 نم رثكأ اريثك وأ ًاليلق ناك لودعلا ءاضق يف هددع جرخ ام برش
 وأ نيعبرألا نم رثكا ءاضقلا ناك نا لاق نم لاقو . لقأ وأ نيعبرالا

 نم لقأ ءاضقلا ناك ناو . ددعلا هيلع عقو ام برش هيلعف نيعبرألا

 . نيعبرألا برش هيلع ناك نيعبرألا

 اهضرأب ارايخ ةلخن ةئامب هتجوزل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 تبلطق اهب ىصوأ ىتلا ةئاملا نع ةلخن ةئامثالث لودعلا اهاضققف اهسؤرامو
 اهل سيلف بارشلا تطرتشا تناك نا لاق . كلذ اهل له ةئامثالثلا سؤر ام
 ىتلا ةئامتالتلا ءام قحتسي وهف اهسؤر ام ناك ناو ةلخن ةئاملا برش الإ

 نأ ةثرولا بلطف يرضاحو يداب هيف ةيرقلا لحت ناك نإف تلق . تيضق
 ` ...... معن لاق كلذ مهل له اهنم يدابلا ام هنع حرطي
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 نونالنلاو عبرلا بابلا
 لخنلل اعبت ءاملا ناك اذإ بارشلا

 ةئام قادص اهجوز يلع اهل حص ةأرمإ نعو بوبحم نب دمحم باوج

 اهجوزلو ابرش هل ذخأ لام هل راص نم ةميلا لتم دلب يف برش الب ةلخن
 دلبلا يف لخنلا يه تلاقو برش الب ًالخن ذخأت نأ مهيلو بلط اماتي دالوأ
 تركذو نمثلا تيضقو تالخن اهجوز لام نم تعاب تناك دقو اهبرش اهل
 ًأروث تعابو هوحصي ملو نيدلا لهأ ىوعدب اهجوز ىلع نيد يف هتضق اهنأ
 نم هنمث لضفأ مويلا وهو هيلع رجزو هلمعتسا دقو يرتشملا دي يف وهو هل

 روثلاب هل تلاق اهنأ اهيلع نوجتحي لخنلاو اهنم روثلا يرتشملاو هتعاب موي
 رخآل قادص ذئموي اهل حص ناك ناف اهقادص نم لخنلا نأو هيلع اهل قحب
 ناف ةلخن ةئام نع زجعي هلامو ناويد اهجوز ىلعو روتلا اهل حصالو هيلع
 نأ الإ اهعيب زوجي الف مكاحلا يار الب اهيارب روثلاو لخنلا تعاب تناك

 الإ اهعيب زوجي الف لخنلا امأو ناويحلل اهعيب زوجيف ىماتيلل ةتيصو نوكت
 نم فلت امب ضاقب سيلف اهنيد امأو اهريغل هنيد ءادأل ةيصو نوكت نأ
 ةلغ امأو . نيملسملا يأرب قادص نم اهل حص ام ىطعت مث درت هنكلو لاملا
 امأو . هيلع ةلغ الف ًانماض هل ناك هنأل هدر يرتشملا ىلع سيلف رونلا

 نويدلا مك رظني مث دلبلا ةميق موقي قادصلا لخنلا ناف نايدلاو اهصاحت
 اهجوز لام نم ًالخن هب تيطعأ قادصلل عقو اميف نوصاحتي مت ةيقابلا
 ةميلا لثم جلفلا ءام ناك اذإ اماف برشلا امأو . مهنويد نويدلا لهأ ذخأيو
 ءاملا كلذ امناف . ءاملا نم لخنلا قحتستام هل ناك لام هل ناكام لكف لاملل

 مهنم تذخأ ام مهيلع درت امناف لخنلاو روثلا مهل تعاب نيذلا اماق . لاملل
 . فلت موي هتميق تنمض فلت ناك ناق نمثلا نم

 اهقادصل عبت ءاملا جلف برش ىلع لخنب تجوزت ةأرما نعو : ةلأسم ٠.

 . اهل طرش يذلا اهلخن اهل ىرأ
 ىوزن رقعب هباون يبا جلف يقس نم قرشلا ىلا يهو رثؤم باب لفسا هميلا ١
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 نأ تعمس ينا رباج يبأ ىلا ناورم يبأ نم باوج يفو : ةلأسم

 دقو سؤرلا ىلع وهو لاملا ىلع مسقي سيل رهن نم برش هيلع طرش نم
 باوج نمو . عمسأ تنك اذكه لخنلا ةميق ثلث برشلا ةميق يرجي ناك

 ةأرمللو سؤرلا يلع مسقي جلف ىلع لجرلا الخن ناك نا تلقو . رخآ هنم

 يطعتو اطسو ءاملا ةميق نوكي موي يف ةتميق ءاملا موقي اوأرف هيلع برش
 . انيأر كلذكو ةأرملا

 هنم يضقي زوجي له . دوقعملا مرلا جلف نم ءاملا نع : ةلأسم

 اذه فلخو برشو لخنب ىصوأو تام اذا بارشلا نم ءاسنلا تاقدص

 هيلع طرش نم نا ناورم يبأ لوق . نيلوق هيف اندجو اذهق . اهقلط وأ لاملا

 هتميق يرجي ناكف سؤرلا ىلع وهو . لاملا ىلع مسقي سيل رهن نم برش
 سرلا ىلع مسقي جلف ىلع ةلخن ناك نإ رخآ باوج نمو . لخنلا نمث ثلث
 فرعي ال ًادوقعم ءام هديب فلخي نوكي نإ الا اطسو ءاملا نوكي موي هتميقف
 كلذب ىضرتو هنم اهبرش ذخأت نأ ةأرملا ىضرتو . ةترولا هقحتسيو لهأ هل

 ماهس هيف حصي وأ جلفلا صقن نم هب لوزي قح هيف حصيام تقولا ةترولا
 . انلوق كلذف رثألا نم كانفرع امف كلذب ةأرملا ضرت ناو ءايحألا نم دحأل
 ةنطابلاو ساسرلا لثم جالفا اهيف سيل يتلا دلبلا يف اضيا كلذ ليق دقو
 دحاو هيف فالتخالاو ةفصلا هذه ىلع وهف برشلا تاقدصلا يف طرش اذإ
 . ملعأ هللاو
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 نوتالتلاو سم اخلا بابلا
 عطقن نأ لبق لخنلا تبهذ اذإ برشلا يق

 لبق اهضعب وأ لخنلا تعقوف لخت قادص ىلع ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 لبق هيقسيو هعرزي نأ هل سيلو كلذ ناكم لسقي نأ هلف برشلا عطقي نأ

 . برشلا عطقي نأ
 نم اهيرشو . لج اع ةلخن ةئام يلع ة رم | جوزت لجر نعو : ةلأسم

 كلت حيرلا تقلا مت اهل اهيقسي ناكو . اذه اهقادص ةأرملل لجرلا دعق ءاملا

 لاق اهيقسيو اهلسفت نأ ةأرملا تادارأف احارب اضرأ تراصو . اهلك لخنلا

 . اهل اهيقسيو اهلسفي نأ اهلو اهل لخنلا عضوم عضوملا اذه برش هيلع
 ناف اهل اهيقسيو اهناكم لسقي نا تداراو لخنلا هذه ضعي طقس ناق

 اهل عطقي نأ الا كلذ ىرأ الف عرزلا اذه يقستو اهناكم عرزت نأ تادارا

 ًالخن لجر نم ىرتشا الجر نأ ولو . تعاش ام كلذي يه يقست مت ءام
 نأ الإ ضقتنم عيبلا ءاوس سيلف تطقسف ءاملا نم اهبرش هيلع طرشو

 يف زوجب الو ت اق دصل | برش يف ةل اهجل ١ زوجت امن او لوهجم برشل ١

 . عويبلا
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 نوثالثلاو سداسلا بابلا
 ءاضقلا نوكي نيأ نم برشلا ىوعد

 . برشلا تبلطق يرتشيو هؤام عابي جلف ىلع الخن اهجوز اهاضق ةأرما

 برشلا اهل يري ناك امناو ةيعدم اهنال . برشلا يف ةنيبلا اهيلع نأ
 . اهبرش ىلع ةنيبلا تفلكو يأرلا كلذ كرتف رباج يبأ نب ىسوم

 يف هلو لخن قادص هيلع اهلو هتجوز قلط لجر نع تلأسو : ةلأسم

 نم ىضقت لاق ىضقت نوكي نيأ نم سبيي ال رخآلاو سبيي امهدحأ نيجلف
 اهيلع مكحي مل ءيش اهل يقب نإف . ةلخن غرفت ىتخ سبييال يذلا دعلا جلف
 . سبييال يذلا جلفلا نم ءافولاب اهل لاتحيو سبي يذلا جلفلا نم ذخأت نأ
 سبيي امهدحأ نيجلق ىلع ًالخن كرتو لخن هتجوزل هيلعو تام اذإ امأو لاق
 ناف تريخ ءيش اهل ىقب ناف . سبييال يذلا جلفلا نم تيضق دع رخآلاو

 لخنلا ةميقب سبييال ي ذلا جلفلا ىلع هل يتلا هضرأ نم ىضقت نأ تبحأ
 ..ناك ثيح هلام نم تيضقالاو

 ناك نا تلقو . رفعج نب دمحم نب رهزألا يبأ باوج نم : ةلأسم
 جلف نم اهيضقي نأ ليكولل زوجي له لخنلا قادص هيلع اهلو نيجلف يفق هل
 هل ناك اذإ لوقاف . زوجي ال مأ يفوتست ىتح لخنلاو ضرألا نم دحاو
 ىرقلاو جالفألا نم تناك ام ثيح هلخن نم لودعلا يأرب اهيضقيلف لخن

 ةميقلاب ضرأبا نم تيضق اهقح ردقب لخن هل نكي مل ناف . يفوتست ىتح
 . يفوتست ىتح
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 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 هل بجب ام و يضق اذإ قادصلا ءاضق يف لخدب ام

 اعارذ رشع ةتس تاقدصلا يف يضقي امم نبيتلخن لك نيب ناك اذإو ليق

 . يضاقلل وهف اعارذ رشع ة ةتس ىلع داز امو ىضقملل كلذق

 نم رثكا وأ تالخن ةتالث وأ ةلخن عاب وأ هتجوز ىضق لجرو : ةلأسم

 لوصأ نأ ريغ عاب وأ ىضق يذلا ريغ لخنلا نم قبي مل لخن تناك ةعطق
 لوصأ سايقب ىطعت ال ىذلا ريغ لخنلا نأ لاق نم لاقق . هنيب لخنلا
 وأ نيتفلتم نيتلخن ناك ناو عرذأ ةثالث ةلخن لكل امناو تينف دق يتلا لخنلا
 . هل نهضراب تالخنلاق دحاو جتسر يق ثالث

 تض ةت ةأرما نعو هللا همحر يلع يبأ نع لئاسم يقو : ةلاسم

 عئابلاو هريغ وأ طرق وأ ردس نم رجش وأ غلبو جضن دق مرص اهيف لخن

 ىتح ةثرولل وهف غلبو جضن دق ةأرما هاضقت لخن يف مرص لكو كلذ لثم
 طرتشي نأ الإ لخنلا نم عيب ام كلذكو . رجشلا كلذكو هنوجرخي
 يف ىضق ىذلا وأ رجشلاو لسفلا تابثا عئابلا بلط ناف . يرتشملا
 ةأرما هاضاقت لخن يف مرص لكو . فيعض ءاضق اندنع وهف قادصلا

 عيبلاو . فيعض عيبو فيعض ءاضق اندنع وهف قادصلا يضق يذلاو
 . ضقتنم قادصلاو ضقتنم

 اهنأل دحاو بناج نم عرذأ ةتالثب برشت لخن تناك ناو : ةلأسم

 ةتس دحاو بناج نم اهضوح نوكي نأ تبلطق ريغ وأ ليج ىلا ةيجلم
 لاقف قادصلا ىف تيضق اذإ لخنلا نع هتلاسو . ملعأ هللاو اهل كلذف عرذأ

 / . كورتم يقابلاو برشلل عرذأ ةتالث اهل
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 نوتالتلاو نم اثلا بابلا
 نادلبلا نم اهقادص ةأرملل بجي نيأ

 اهل نمضو قاتسرلا لهأ نم وهو ىوزن نم ةأرما جوزت لجر يف لاقو

 جوزلا نأ يه تملع دقو ىوزن نم لخنلا نأ اهيلو طرتشي ملو ةلخن ةئامب
 ىوزن نم اهقادص ىطعت نأ ةأرملا تبلطف تام وأ اهقلط مث قاتسرلا نم

 لاق . قاتسرلا نم يلام نم كيطعأ جوزلا لاقو لجرلا اهجوزت ثيح نم

 ناك وأ مهطرش مهل ناك لخنلا هيطعي ىوزن نم اهيلو هيلع طرش ناك نا
 ملو طرش هيلع مهل نكي مل ناو ىوزن نم هلام نم مهاطعا ىوزنب لام هل
 ربجي لهف تلق . قاتسرلا نم هدالبو هلام نم مهاطعا ىوزنب لام هل نكي
 نم هلام نم مهيطعي لاق . اهب لام هل نكي مل اذإ ىوزن نم مهل يرتشي نأ
 . قاتسرلا

 نورشع اهجوز يلع اهل ةأرما يف يلع نب ىسوم لاق : ةلأسم

 اهلخنب اهوضقا لوقي وأ يكزا نم اهوضقا لوقيف حنم نم اهطرش ةلخن
 زادلا اهيضقت الو يكزا نم الإ اهيضقي ال ثراولا لوقيف . تومي مث يراد

 . هجولا اذه يف اهطرش الإ اهل سيلو مهيلا كلذف

 بلطتف ةكلاه ريغ وأ ةكلاهلا هتجوزل قادص همزلي لجر نعو : ةلأسم
 ةيرقلا يف لام ال وأ ةيرقلا نم لام جوزللو اهتيرق نم اهتترو وأ اهقادص

 ريغ ىلا وأ هدلب يلا هعبتن وأ لام اهيف هل نكي مل نا اهدلب نم اهل يرتشي
 اذإ هنم اهقادص اهيطعي نأ هيلعف دحاو امهدلب ناك نإف . لام اهيق هل هدلب

 هنم ذخأت نأ اهيلعف اهدلب ريغ هدلب تناك ناو امهدلب نم لخن هل ناك
 اهاطعا هدلب يف لام هل نكي مل ناو . لودعلا يأرب هدلب نم اهقادص
 نكي مل اذإ هنأ ليق دقو معن هريغ لاقو . لودعلا يأرب هدلب ةميقب اهقادص
 نم ءاضقلاو تاقدصلا ىف اهدلب ةنسب ءاضقلا ناك قادصلا ىف طرش

 دلب نم اعمتجا اذإو . هدلب نم ءاضقلاو . هدلب ةنس لاق نم لاقو . اهدلب
 ةنسب ىضق ًايح ناك اذإ لاق نم لاقو . اهدلب ةنسب ءاضقلا ناك دحاو
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 . تاقدصلا ىق هتنسبو اهدلب ةميقب لاق نم لاقو . ءاش ثيح نم هدلب
 ` .. هدلب يف ةنسبو هنم يضقت يذلا دلبلا ةميقب لاق نم لاقو

 ةأرما جوزت ءاربا لهأ نم لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 قادص اوذخأي نأ ةثرولا تبلطق ةأرملا تكلهف قادص ىلع ىوزن لهأ نم

 نم يلام مكيضقاو ءارباب يلام امنا جوزلا لاقو ىوزن نم مهتبحاص

 نأ هيلعق ىوزنب لام اهل سيل ةأرملا تناك نإف تقصو ام يلعق . ءاربا

 ناك لام اهل سيل ةأرملا تناك ناو ىوزنب اهلام نم ثرو امم ةتزولا يضقي
 نم هثاريم زجع نا كلذكو . ءاش ثيح هلام نم مهيضقي نأ جوزلا ىلع

 تناك اذإ اذهو ءاش ثيح هلام نم قادصلا ةيقب مهل متأ قادصلا نع ةأرملا
 هلام نم هسفن نع يضقي نأ لجرلل ناك ةقلطم تناك ناو ةتيملا يه ةأرملا

 ةأرملا تناك نا لاق نم لاقو . هنم اهيطعي ىذلا دلبلا ةميقب ءاش ثيح
 نم هلام نم اهاضق ءاربا لهأ نم وه وأ ءارباب هلام لجرلا اذه نأ فرعت
 نم لجرلا اهاضق ءاربا نم هنأ ملعت ال ةأرملا تناك ناو . ءاربا ةميقب ءاربا

 نم هنأ ةأرملا تملع لوألا لوقلاب ذخآ انأو . ىوزن ةميقب ءاربا نم هلام
 . ملعت مل وأ ءاربا

 اهل مسي ملو قادص اهل هيلعو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 جوزت اهيف يتلا ةيرقلا نم ىطعت لاق . ةقرفتم ىرق يف لام هلو عضوم يف
 نم صقن ام اهل متيو نكسي يتلا ةيرق نم الاو ءافو لام اهب هل ناك اذإ
 . ًالخن اهل يرتشي نأ داراو لام ال هناف هل تلق . اهيف جوزت يتلا ةيرقلا

 . هتيرق نم ءاضيب اضرأ هتيرق نم باصأ هنإف تلق هتيرق نم يرتشي لاق
 نم اهجوزتو داربا نم وه ناك ناف . اهتيرق نم وأ هتيرق نم اهيطعي لاق

 اهلام نم ثرو امم ةثرولا يضقي نأ هيلعف ىوزنب لام اهل ناك ىوزن لهأ
 ءاش ثيح نم لام نم ةثرولا ىضق ىوزنب لام اهل نكي مل نإو ىوزت نم
 تناك اذإ اذه ءاش ثيح نم مهل متيأ اهقادص نع اهنم هتاريم زجع ناو
 اهيضقي ىذلا دلبلا ةميقب ءاش ثيح نم اهاضق ةقلطم تناك ناو ةتيم
 ءاربا ةميقب ءاربا نم اهاضق داربا لهأ نم هفرعت تناك نا لوقو . اهنم
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 مل وأ تملع لوألا لوقلاب ذخآ انأو لاق . ىوزن ةميقب ءاربا نم اهاضق الو

 . .ملعت
 هلامو رخآ دلب نم اهجوز و دلب نم ةأرملا لجرلا جوزت اذإو : .ةلاسم

 هلام نم اهقادص اهل نأ لاق نم لاقف . لام اهدلب يف هل سيلو هدلب بف
 امبر هنأل اهدلب لخن ةميقب هلام نم اهقح ذخأت نأ نورخآ بحأو . هدلب يق

 تيضر نإ اهنأ ناهبن ا نع يراوحلا وبأ لاق .ىلغأ اهدلب يف لخنلل ناك

 ةبيرغ هذه تناك ناف . اهدلب ةميقب اهدلب نم تضقامو هالب ةميقب هدلب نم

 نيبيرغ اناك ناو . هيف تجوزت يذلا دلبلا نم اهقح اهلف نامع نم اهسيل
 وأ اهقح اهل بجو ثيحف ةمداخ وأ جوزلا تام مث نامع ىلا امدق نيعيمج

 نا نيتيرقلا يف نسح هريغ لاق . كلذ يف رظنيو هتذخا مكاحلا هب اهل مكح
 دق هريغ لاق . هيف اهجوزتي دلبلا ةنسب ءاضقلا بجو ثيح قحلا نوكي
 اهدلب يف هلو قلط اذإ ! لاق نم لاقف لخنلا نم ةأرملا قادص يق فلتخا
 هدلب نم هلام نم ىضقت لاق نم لاقف هدلب ريغ اهدليو لام هدلب هلو لام

 ءاش ثيح نم اهيضقي لاق نم لاقو هدلب ةنسب لاق نم لاقو . اهدلب ةنسب

 لاق نم لاقو . هدلب ةنسب لاق نم لاقو . اهدلب ةنسب اهدلب وأ هدلب نم
 . هنم ىضقت يذلا دلبلا ةنسب

 اهب جرخ مث . ةيرق نم ةأرما جوزت لجر يف يلع يبأ نعو : ةلأسم
 هنأ لوقأف لاق . ةلخن ةئام هيلع اهرهم ناكو كانه اهقلطو ىرخأ ةيرق يلا
 اهاطعأ اهدلي يف لام هل ناك ناف هيف اهجوزت يذلا دلبلا نم اهقح اهيضقي
 نم تناك نا طخلا لخن الا هدلب نم ىطعأ لخن اهيف نكي مل ناو . اهنم

 هتميقب هيف اهجوزت يذلا دلبلا نم اهيطعي نأ هيلع اضيأ ليقو . طخلا لهأ
 مل ناو . هدلب ةميق يلع هدلب نم اهيضقي نأ هلف اهدلب يف هل نكي مل ناو

 نع ليقو . هيف اهجوزت يذلا اهدلب ةتميق .اهلف هريغ الو هدلب يف لام هل نكي
 تايرقلا نم همزل نم نأ ىري ناك هنا ىلاعت هللا همحر بوبحم نب دمحم

 يأرب لاعس وأ دمس وأ ىوزن نم اهنم ءاش ثيح هيطعي نأ هلقأ قادص

 هيلا بولطملا ىلاو يوزن نم عزانت نم كلذ يف هيلا عزانت ىتح لودعلا
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 يأرف لاعس نم يضقي نأ داراو ىوزنب هل لام ال لاقو ىوزن نم لام
 هل نكي مل ناف لودعلا يأرب ىوزن نم ًالخن اهيضقي نأ هللادبع وبأ هيلع
 هب موقي امك اهقادص ةميق اهلف اهقادص ىوزن نم اهل هيلع طرتشي ملو لام
 يضقي نأ ىرأ تنك دق لاق مث . تاقدصلا نم طسولا ىوزن لهأ لودع

 تركفتو كلذ نع تعجر دقف تايرقلا نم ءاش ثيح ىوزن لهأ نم لجرلا

 لهأو دمس نم دمس لهأو ىوزن نم نوضقي ىوزن لهأ نأ تيأرق ةيق
 يتلا ةماسقلا لاعس لهأ الو ىوزن لهأ مزليال هنأ امك لاعس نم لاعس

 لهأ مزلت يتلا ةماسقلا دمس لهأو ىوزن لهأ مزلت الو دمس لهأ مزلت

 امنإو ىوزن لهأ مزلت يتلا ةماسقلا لاعس لهأو دمس لهأ مزلت الو لاعس

 ةرامع لاعس لهأ كلذكو مهدحو عماجلا مهدجسم ةرامع ىوزن لهأ مزلت

 عماجلا مهدجسم ةرامع مهمزلت دمس لهأو مهدحو عماجلا مهدجسم
 لهأ مزلت يتلا ةماسقلا يف نوكرتشي ال مهنا ليق اذكه هريغ لاق . مهدحو

 لهأ لك امناو عماوجلا مهدجاسم ةرامع يف الو تايرقلا هذه نم ةيرق

 . كلذ نم اهمزل امب اهدحو ةذوخأم ىرقلا هذه نم ةيرق

 نم اهلصأو ىوزن نم ةأرما جوزت لجر ناك ناو هنمو : ةلأسم

 تام نأ ىلا ىوزنب اهعم ناكو قاتسرلا لهأ نم هلصأ لجرلاو ةباقلا
 . ىوزن نم هلام نم اهقادص ىضقت نأ انيأرف ىوزنب ًالام كرتو لجرلا
 لهأ نم ةأرملاو قاتسرلا لهأ نم وهو قاتسرلاب الام هل نأ هتراو جتحاو
 ملف كلذ يف انرشاق قاتسرلا نم هلام نم ةأرملا يضقت نأ بلطق ةباقلا

 نم هلام نم ءاضقلا ىضمف قاتسرلا يف لاملا حصي ملو يأرب هيف قرفن

 هماقم ناك ثيح ىضقت يراوحلا وبأ لاق . لخنلا ريغو لخنلا نم ىوزن

 نم ةأرما جوزت يوزن لهأ نم اضيأ لجرو باتكلا نمو . هتجوزب انكاس
 هأجلا وأ ىوزن نم هلام عابف اهقادص تبلطف اهقلط وأ تام مث ىوزن لهأ
 تهركف لاعسب هلام نم اهيطعي نأ اهاعدو يوزتب لام هل نكي ملو
 نم ىضقت نأ ضعب ىأرف لاعس لخن نم ىلغأ ىوزن لخن نأ تجتحاو
 ىوزنو لاعس نأ اوأرو كلذ نع اوعجر مهنأ انغلب مث ىوزت ةميقب لاعس
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 لخن اهل امناو عضوم نم ىلغأ عضوم عضاوملا نوكت نأ مدعي الو ةيرق
 رن ملو هتلق وأ اهنمت ةدايز ىلإ رظنن الو تفوتسا دقف اهتذخا اذاف ةيضاق
 ىأر فيك ةلاسملا هذه هللادبع يبا نع اندجو دقو . اسا يأرلا اذه يق
 . ذخأن اذهب يراوحلا وبا لاق . هللا ءاش نا كلذ يف رظننو . ًارخآو الو

 اهنع تام وأ اهقلط مت هدلب ريغ نم ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 يذلا ناكف اهقلط اذإ امثف . اهقادص ءاضق نوكي نيأ نم هنع تتام ىأ

 نم ءاش ثيح نم يضقي ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف . هسفن نع يضقي

 كلذ لودع لودعلا يأرب ىرقلا نم دارأ ثيح نم اهدلب ريغ نم وأ اهدلب
 . باوجلا اذه ريغ يف لاقو . ذخان لوقلا اذهبو ءاضقلا هنم يذلا دلبلا
 . اهدلب يف لخنلا ةميقو اهدلب ةنس نم ءاش ثيح نم يضقي لاق نم لاقف
 هريغ لاقو . يضقت ثيح نم ءاضقلا ةنسو لخنلا ةميقب لاق نم لاقو
 اهدلب يف لام هل نكي مل ناو . اهدلب يف لام هل ناك اذإ اهدلب نم يضقت
 . اهدلب ىف ءاضقلا ىف لخنلا ةميقو اهدلب ةنسب ءاشت ثيح نم اهاضق
 يذلا دلبلا كلذ ىق تاقدصلا يف ءاضقلا يف لخنلا ةميقب لاق نم لاقو
 ناك نإف اهنع تام اذإ امأو . ةلاسملا هذه مامتب هباوج نمو . هنم يضقي
 متي مل ناو اهدلب لودع يأرب اهدلب نم الإ ءاضقلا نكي مل لام اهدليب هل
 يأرب اهقادص نم يقب ام هدلب نم تضتقا اهدلب نم اهقادصل ءافولا
 ناك . اهتثرو ءاضق جوزلا دارأو ةتيملا ىه ةأرملا تناك ناو . هدلب لودع
 هلام نم ءاضقلا ناكو . اهدلب نم لام اهل نكي مل نإف اهلام نم ءاضقلا
 هدلب نم ءاش ناو . اهدلب نم ءاش نإ هلام نم ءاش ثيح هسقن نع يضق

 سيلو هلام نم مهيضقي ليق دقو لاق هريغ نمو هلام نم ءاش ثيح وأ
 امأو اهريغ نمو اهنم ثرو اميق هلام ةلمج هيلع قحلا نأ الإ هتومك اهتوم

 لاقو . هلام يف هيلع قحلا نأل هلام نم الا اهؤاضق نكي مل وه تام اذإ
 . لاملا اودقنو اءاش ثيح نم هتوم دعب اهوضقي ةثرولا نأ اضيا لاق نم
 نا ةتيملا يه تناك نا وه هيلع نأ لاق نم لاقو . رتكألا وه لوألا لوقلاو

 لام اهل ناك ام ثيح نم هدعب نم مث اهدلب نم اهلام نم اهتثرو يضقي
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 . اهلام نم اوقوتسي ىتح اهدلب ىلا ىرقلا برقأ
 نع تظفحو . ةنط ايل أ لخن نم نبضقي ال ل ايجل ١ ءاسنو : : ةلأسم

 تعذز ان ة ةأرما ن ا م ١ هلل ١ همحر يلع ني ىسوم نع رشيم نيب درعمس ني رشيم

 نم اهقادص اهيضقي هنأ اهجوز لاقف قاتسرلا لهأ نم يهو اهقادص يف

 هل سيلو هت أرم ا قلط لجر .. يق ًاضي ١ ءاهقنل نم هريغ نمو . هيق تجوزت

 ايح ناك اذإ هدلب ةميق ردق ىلع يضقت ةت لوقاف اهدلب يف الو هدلب يق لام

 . لابجلا نم اهلف لابجلا لهأ نم يهو ةنطابلا لهأ نم وه نوكي نآ دل الا
 لهأ نم وأ ةنطابلا لهأ نم تناك اهدلب نم ةميقلا اهلف كلاه ناك ن

 يف ةميقلا ردقب تيطعا ايح ناكو نامع ريغ نم وه ناك ناو . زبلا

 . نامع ىق اهدلب
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 نوتالتلاو عساتلا بابلا
 لاع ريغ نم قادصلا ءاضق اودارأ اذإ ةثرولا يق

 قادصلا نع زجع وأ يضقب ام هبق ناكو كلاهفلا

 غرفت ىتح اهاضقتقف لخنلاب أدبي هنإف ةجوزلا قادص نع لخنلا تزجع اذإو
 ةميقلاب هباودو هرودو هضرأ مث لخنلا تبلط اذإ اهدلب ريغو اهدلب نم ةلخن
 ضرألا مت لسفلا مث لخنلاب أدبي هنأ ديعس وبا لاق . اهقح يفوتست ىتح

 قبي مل اذإ تناك ام ضورعلا كلذ دعب مت فوتست مل نا ءاملا ريغ لصألاو

 . كلذ يق هنع ظفح ام وحن ىلع ءيش لصألا نم

 ضرأ هلو لخن هل سيلو ةلخن ةئام اهجوز ىلع اهل ةأرماو : ةلأسم

 نإف ًالخن اهيطعنو اهذخأنو هضرأ عيبن نحن ةثرولا لاقف . كلذ ريغو رودو
 ضرأ نم ناك ام اهجوز لام نم ذخأت نأ اهلو . كلذ مهل سيلف تهرك
 ذخأيف عضوملا كلذ لخن نم اهقادص ةميق ىلإ رظنيو لودعلا يأرب اهريغو
 الإ اهوطعي نأ ةترولل سيل هنأ اذه ليق دق هريغ نمو . اهتميقب هضرأ نم
 اهجوز لخن يف ناك ناف . ةميقلاب كلذ ريغ وأ لخن ناك اهجوز لام نم
 نأ اهل سيلو ءاملا مث ضرألا مث لخنلا دعب نم لسفلا تذخأ الاو ءافو
 ال ! لخنلا ع دتو لسقلاو ضرألا ذخأت الو . لسفلاو ضرألا عدتو ءاملا ذخأت

 اهجوز لام ريغ نم ًالخن اهوطعي نأ ةثرولل سيلو . ةثرولا يأرو اهيأرب
 لام عابي نأ ًالخن تبلط نا كلذ اضيأ يه اهل سيلو . لاملا كلذ اودعيو

 لاق نم لاقو . ةميقلاب اهجوز لام نم ذخلت نا اهل نكي مل ىطعتو . اهجوز
 يه ديرت نأ الإ مهارد يطعتو لاملا عابيو مهارد هذخأت نأ اهل دقنلا نأ

 ذخأت نأ اهيلع سيل هنأ لاق نم لاقو . نوغلاب مهو ةثرولا كلذ ديريو كلذ
 نم ةترولا اهوضقيو ًالخن هب اهل يرتشيو لاملا عابيو اهجوز لام نم ًالخن
 الإ ذخات نأ اهل سيل كلذكو لخنلا ءاضق نم ةميقلاب ًالخناو ءاش ثيح

 لام يف دجوي مل ناو لخنلا تيضق لخن اهجوز لام يف دجو ناف ًالخن

 اهجوز لام نم ًالخن يضقتو لاملا عابيو لخن الإ اهل نكي مل لخن اهجوز
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 اميتي ناك ناو ًالخن اءاش ثيح اهوضقيو نيغلاب اوناك نا ةثرولا هيدفي وأ

 لام نم عابت ًالخن نوملسملا وأ يصرلا اهيضقيو اهل كلذ يف رايخ الق

 ىلع امأو . رخآلا لوقلا ىلع اذهو اهايا يضقت ًالخن اهل يرتشيو اهجوز
 ذخأت نأ اهيلع الو اهل سيلف نيغلاب وأ اماتيأ ةثرولا ناك ناف . لوألا لوقلا

 . ناك ام اهجوز لام نم
 ناكو هتجوز نع لجرلا تام نإف يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 قادصلل جيوزتلا دنع هيلع طرش ناق ناك امو ضرأو لخن لام اهدلب يق هل
 تذخأ اهيقوي الام لخنلا نم دليلا كلذ يف هل ناكو هنيعي فورعم دلب يق

 . لخنلا ةميقب لودعلا يأرب ضرألا نم اهقادص نم ىقابلا تذخأو لخنلا
 ثيح هلام نم اهدلب:ريغ نم ًالخن ذخأت نأ ةأرملا راتخت نأ الإ ءاملا كلذكو
 اهل طرش يذلا دلبلا نم اهقادص ىفوتست نأ تدارأ ناو . كلذ اهلف ناك
 . ءافو دلبلا يف نكي مل اذإ كلذ اهل ناك لخنلا ةميقب ءاملاو ضرالا نم هيف

 هل دجو ام اهدلب نم تذخأف هنيعب دلبلا يف اطرش اهل طرشي مل ناك

 نمو . ىرقلا نمو لخنلا نم هل ناك ام ثيح نم هلخن عبتت لا و

 برقألاف برقألاب هعبتت اهدلب يلا ىرقلا برقأ نم اهل ليق دقو لاق هريغ
 هل دجوي ماد ام ءام الو اضرأ ذخأت نأ اهل الو اهيلع سيلو يفوتست ىتح
 ءاملاو ضرألا ىلا تعجرو لخنلا تدارأ اذاف اهدلب ريغ وأ اهدلب ىق لخن

 أدبت مث ةغلابلا لخنلاب ادبتو ءاملاو ضرألا نم هل اهدلب يف ام تذخأو
 كلانه نكي مل ناو لودعلا يأرب يفوتست ىتح داملا مت ضرألا مت لسفلاب
 لاق هريغ نمو . ىرقلا نم ناك ثيح هءامو هضرأ تعبتا تعجر ءاقو

 . ضرألا ةلزنمب وه تاقدصلا ءاضق يف ىري الو لغم ريغ يذلا لسقلاو

 تذخاف اهتيرق ىلا تعجر ىرقلا عيمج نم ةلخن ةأرملا تغرفتسا اذاق
 ائيش اهدلب ريغ نم ذخأت نأ اهل الو اهيلع سيلو ءاملا مت ضرألا مت لسفلا
 اذاف اهدلب يف ءامو ضرأو لسف هل مادام ءاملاو ضرألاو لسفقلا نم
 برقأ يلا تعجر ءاملاو ضرألاو لسفلا نم اهدلب نم هلام تغرقتسا
 نم ءاملا مث ضرألا مث لسفلا نم اهقادص ةيقب هنم تذخاف هيلا ىرقلا
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 ىلع ةأرما جوزت لجر نعو هباوج نمو . يفوتست ىتح كلذكف . هلام

 باوجلاف . ءامو ضرأو لخن جلفلا كلذ يف هلو هنيعب جلف يقس نم قادص
 نم لخنلا نم هل نكي مل نا ىلوألا ةلئسملا يف باوجلاك ةلاسملا هذه يف

 نم ءاملاو ضرألا نم اهقادص ةيقب تمتتسا اهقادص اهيقوي ام جلفلا كلذ

 يقس ىلا زواجت نأ اهيلع سيلو . هيف قادصلا طرش ناك يذلا جلفلا كلذ
 ضرأ نم لام هل هيف اهطرش يذلا جلفلا اذه ىف دجوي مادام رخآ جلف
 جلفلا كلذ نم ءاملاو ضرألاو لخنلا عيمج نم كلذ تغرفتسا اذإف ءامو

 ضرألا كلذ دعب مث لخنلا نم ناك ثيح هلام عبتت تعجر هيف اهطرش يذلا
 ةأرملا تدارا ناو . هيف اهل يذلا جلفلا كلذ ةميقب لودعلا يأرب ىتح ءاملاو

 ةميقب لودعلا يأرب كلذ اهل ناك اهتدجو ثيح لخنلا عيبتو ضرألا عدت نأ
 اذاف دلبلا اذه يف ءاضقلا ناك ام طرشلا هيف اهل ناك يذلا جلفلا كلذ

 كلذ ةميقب دليلا كلذ لودع يأرب ءاضقلا ناك دلبلا كلذ ريغ دلب ىلا تزواج

 . باوصلل قفوملا هللاو ذخأن اذهبو اهقادص هنيعب هنم ىضتقن ىذلا دلبلا
 ناك ثيح نم اهقادص ةميقب ذخأت اهل نأ ليق دقو لاق : ةلاسم

 . هنم اهقح نأل طرشلا هيف اهل يذلا جلفلا كلذ ةميقب
 نأ بلطف لخنلا هنكمي مل قادص هتجوزل هيلع ناك اذإف تلق : ةلأسم

 يف لجؤي له لخنلا نمث يلع ةدايزب ءارش الإ دجي ملف لخن اهل يرتشي
 الإ هلام قفني مل يذلا لجؤي امك لجؤي هنأ سايقلا ىلع لاق . كلذ
 . نارسكب

 تومي لجرلا يف يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاقو : ةلأسم
 ضرأ هلو ةلخن نيسمخ هل دجويو ةلخن ةئام لخن قادص هيلع هتأرمألو

 اهل امنا ةدح نع اهل برش ىطعت الو مهارد اهبرشو لخنلا موقي نأ ىارف
 تبلط ناق لودعلا ةميق ةميقلاب ضرألا نم يطعت مث اهبرشب لخنلا ةميق
 ةأرملا قح ناك ناف ةادانم هيف سيل لودعلا يأرب كلذ اهلف لخنلا برش

 . مهاردلا تيطعاو هلام نم ديري نميق اهل عيب اهجوز ىلع مهارد
 الا لخن هل سيلو اهجوز ىلع ةأرملل يذلا قادصلا اماو : ةلاسم
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 يق اهل زوجت ال امم ةينافلاو ةمرصلا تناك ناف ةريغص ةمرص وأ ةيئاف

 امك ةيضاق لخن يرتشي نأ جوزلا ىلع مكحي هناف لودعلا رظن يف ءاضقلا
 مل ناو . ططش نم ررض ريغب دلبلا رعسب لخنلا تدجو نا لودعلا هاري
 ناو لودعلا يأرب هلخن نم ذخأت نأ تاش نا ةأرملل لبق لخنلا دجي

 ًالخن دجت نأ ىلا ترخأ تعاش نإو هيلع اقفتا ام ىلع مهارد ذخأت تعاش
 ةيزاج يهف ىطسولا ةلخنلا امأو . لودعلا رظن يف بجي ام ىلع ةيضاق
 . دلبلا ءاضق ةنس يف لودعلا رظن يف كلذ جرخ اذإ تاقدصلا ءاضق يف

 هيلع اهل ًاقادص ةلخن ةئام هتأرمال هيلع ناك لجر ىف لاقو : ةلاسم

 لاق . كلاهلا لام ىوس نم ةيرقلا نم اهوضقي نأ ةثرولا دارأف كله مث
 نم ةثرولا ءاش ثيح نم هلام نم طسو لخن كلاهلا اهجوز لام نم يضقت

 ناف يح وهو اهيضقي نأ دارأو اهقلط نإو . لودبعلا يأرب طسو هلام
 ةعبرأ ىلا لودعلا يأرب طسو لخن هلام ريغ نم ءاش نا هدلب نم اهاضق

 . ةريغضلا ةمرصلا الاو ةينافلا ةبرغلا لخنلا نم اودعي الو عضاوم
 حاضولاو رذنملا نب ريشيو بوبحم نب دمحم باوج يقو : ةلاسم

 اهل دعف لخن رهم هتجوزل هيلعو كله لجر نعو يلع نب دمحم ىلا ةبقع نب
 انأ ةأرملا تلاقف مهاردو باودو ضرأ هلو فوتست ملف لخن نم هل ناك ام

 انلخن نم كيطعن اولاقو ةثرولا كلذ هركو . لودعلا يأرب يجوز كرت ام ذخآ
 اهنأ ضعب لاقو لودعلا ةميقب ضرألا نم ذخأت نأ اهل نأ ضعب لاق دقف
 نم اهقادص ةثرولا اهاطعأ اذإ كلذ ىوسي امم هلام يف دجت مل اذإ اهل
 مل ناويحلا و ضرألا ذخأت نأ يه ترهرك ول كلذكو . لودعلا يأرب لخنلا

 مل ناف ًالخن اهل يرتشيو كلاهلا لام نم عابي ناك ناق . كلذ ىلع ربجت
 لثم اهيلعو دلبلا لودع ةميقب مهاردلا ذخأ نم اهل دب الق لخن اهل دجوي
 . يلا بحأ رخآلا يأرلا اذهو ملعأ هللاو اذه يف اهل يذلا
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 نوعبرألا بابلا
 طرش هيف ناك اذإ ءاضقلا يف

 ةتأرما نأ اهيلع طرتشاو اهاضقف ةتأرما ىلع جوزت لجر يف مشاه لاقو

 . تتام وأ ةلخادلا قلط مث هرهظ ىلع در هل امف اهقلط وأ تتام ةلخادلا
 . لطبي طرش اذهو اهلام لاملا لاق

 هللا اهمحر نامثع نب يراوحلا ىلا ميهاربا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 هدي ىف هلام نوكي هنأ ةيونثمو طرش ىلع اهقادص اهاضق هنا لاق ام امأف
 ءاضق اذه نأ هريغ وأ هللادبع يبأ نع انيأرو انعمس دقف . تومي نأ ىلإ

 . ةيونثمو طرش هيف عيب لثم وهو ةيونتم هيف تبجو فيعض
 اهقادص نم هتجوز يطعي نمعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلسم

 اهيضقي وأ هدالوأل هترمت نأ ىلع هترمت اهل سيل نأ ىلع هلام نم ائيش
 ىطعأ اذإف تقصو ام ىلعف . هلصأ ىف اهل ءىش الو هلام ةلغب اهقادص

 هترمث نأ ىلع هترمث اهل سيل نأ ىلع هلام نم ءاش امب اهقادص هتجوز
 لاملا تضبقو كلذب تيضر اذإ هلصأ ىف اهل ءىشالو لطاب اذهف هدالوأل

 نكي ملو . كلذ اهيلع تبت كلذ ىلع لاملا نم تضتقا ام تفرعو . كلذ ىلع
 . تباث طرشلا اذهو لاملا كلذ ةرمث الا اهل
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 نوعبرألاو يداحلا بابلا
 ةدايزلا هيف اوعدا اذإ قادصلا يق

 لاق مث هللا ردق ام الخف هدلو لام نم تالخن رشع هتجوز ىضق لجر نعو
 تلاقف . لخنلا نئارق ددعلا ىف ةدايز كعمو ىلام نم كاضقا امنا دلولا اهل
 لوقلا لاق . كقح ىلع كلضف وهو لاقو . نئارقلا لخن ىف تكرت انأ ةأرملا

 اهقح نم رثكأ ذئمؤي اهاضق هنا ةنيبلا نبالا ىلعو لاملا هدي يف نم لوق
 . كلذ نم لضفلا ذخأتو

 مث اذكو اذك ةيرقب الام اهقادص هتجوز ىضق لجر نعو : ةلاسم

 ىضق امب تكسمتو ىلام لضف ذخآ انأو اهقح قوف اهتيطعأ لاقف ىقوع
 بلطف تام ولو هضرم يف ىضق اذإ هلام لضف ذخأف لاق . هضرم يف
 . هلضف مهلو اهقح الإ اهل نكي مل اهقح ىلع ىقبام لضف اوذخأي نأ ةثرولا

 ىضق ىذلا امأف دمحا نب نسحلا يلع ىبأ نع بسحأ : ةلأسم

 يف رايخلا ةثروللو زئاج كلذف اهقادصب ضرملا يف هلام نم ًالام هتجوز
 ناك ناو . مهارد اهقادص ناك اذإ قادصلا ميلستو هضقن وأ كلذ مامتإ

 . ةثرولا ىلع لضفلا در لضف هيف ناك نإف . كلذ اهل تبث ًالخن
 دنع عزان هنأ هللا ديبع نب حبسم معزو رفصألا باتك نمو : ةلأسم

 نم هتأرمال ءاضق ببس هيف ىرج ناك قادص يف رباج يبأ نب ىسوم
 انعجرو هانخسف نأ ىلع اننيب حلصاف كلذ خسفق ةثرولا بلطق ريغ

 اهوذخأي نأ اودارأف قادصلا لخن ةرمث تلكأ ةأرملا تناك دقو . انيضتقاق

 ىسوم هيلإ يل بتكف ىسوم ىلا تجرخف هدعسم يأر كلذ ناكو ةرمنلاب
 ام اماف . كلذ هابشأو بصتغملا نم ةرمثلا هل ذخؤي امنإ كلذ مهيلع سيل
 ىسوم يأرب ذخأف . قدص لاق باتكلا دعسم ارق املف الف قح ببسب ذخأ

 . ءيشب مهل انذخأي ملو
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 نوعبرألاو يناتلا بابلا
 ةلاهجلا هيف اوعدا اذإ قادصلا ءاضق يف

 دهشأو هلام نم ةعطق اهل هيلع يذلا اهقادصب هتأرما ىضق لجر نمعو
 اهيلع يل يذلا يقادص فرعأ ال لوقت تعجر ةأرملا نأو ءافولاب اهيلع
 اذإ حبسم لاق تذخأ امم رثكا ريثك اهقادص نا اهحكنأ يذلا اهربخأو
 اهلق الإو اهملعأ هنأ ةنيبلا هيلعف تذخأ امم رثكأ اهقادص نأ ةنيب تماق
 زوجي ال هنأ لاقو . اهقادص ةملعم ىلع ردقي ال رهزألا لاقو . اهقح مامت
 يذلا اذه تضتقا اهنا فلحي نأ هيلعو هوجولا نم هجو ريغ ىف ءاقولا

 نأ هل لاقف لجر هاتأف كردأ اميتي نأ ول كلذكو . اهقحب هملعم نع هتضتقا

 عجر مث ادوهش هيلع دهشأو هقحب هافواف ينم يفوتساف اقح يلع كيبال

 يطعملا ىلعق قحلا لصأب ةنيب ماقأو هقح فرعي نكي مل هنأ معزب بلاطلا
 دعب نم كلذو هيبأل ناك قحلا نأل ةيبأل هيلع ىذلا قحلا هفرع دق هنأ ةنيبلا
 . كلذ نم رثكأ هقح نأ ةنيبلا ميتيلا ميقي

 ةأرما يف ناميلس نب دمحمو ةفيذح يبأ نب العلا لاقو : ةلاسم

 مقي ملو . تالخن وأ ةلخن اهاضقق نيقيصو وأ فيصوب الجر بلطت تناك
 ام تضتق اذإ ةعجر اهل سيلف ةأرملا تعجر مث تالخنلا الو نيفيصولا

 نم تالخنلاب تيضر مت يسامخ وأ يسادس فيصولا ردق تفرعو تقرع

 . . اهيلع مات وهف هيلع اهل يذلا فيصولا
 ةفراع ىهو اهقادصب هلام نم ةعطق هتأرما ىضق لجر : ةلأسم

 . . اهيلع زئاج كلذف تعجر مث ءاضقلاب تيضرو ةعطقلاب
 هجوز هل لجر نعو ديعس نب دمحم ديعس يبأ باوج نمو : ةلسم

 ينإف اهل لاقف ىلوألا ىلإ لصوو ةرخؤملا قرافو ىرخأ ةجوز اهيلع جوزتف
 نيلجر اهيلا رضحاف كقحب كل نهب دهشأ تالخن لئامسب يلو . اقح كتملظ

 سمخ دمحم تتب ةيفص يتجوز يلا تئرب دق ينا يلع او دهشا لاقو

 يف تيبو اهايإ اهتيضق دقو لئامسب يل ةرفح رشع سمخو ةلخن ةرشع
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 تفرعو تيضرو . تلبق دق ينإ ةأرملا تلاقو . اهقحب هبف ةنكاس يه اجيس

 مث هدي يف لاملاو اهجوز عم ةأرملا تناكف . اهئاضر ىلع ةنيبلا تدهشو
 ةرشع سمخ كيلا تملس دق اهل لاقو اهقح هيلا تبلطو نينس دعب اهقراف
 ام ينا تلاقفق . هب كل تدهش ام يذخ يبهذا ةرفح ةرشع سمخو ةلخن

 نع يلا يجلت كل تلقو . كل ةدعاسم تلق امناو تضبق الو لاملا كلذ تفرع

 يلام ضعب ىوسي ال لاملاو . امهرد نيسمخو مهرد فلا قحلاو ةبلاطملا
 ىلع ةنيبلا تدهشو فرعت ال اهنا ةأرملا تركناو لاملا فرعت ال ةنيبلاو
 الف هذه كتلأسم يف ترظن دقف . كلذ يف اهل بجي امف ةفرعملاب اهرارقا
 تيضق دق امب . ةلاهجلا تعدا اذإ ةأرملا ىلع تباث ءاضق اذه نأ يل نيبي

 دق اهلوق يف تضتقا ام ةفرعم هيلع ًابجوم اهنم رارقالا اذه نوكي الو

 يذلا لاملا تفرع اهنأ هب حصي ال تفرع دق اهلوق نأل فرعو تيضرو تلبق
 اهلوق نأل هتفرعو . هتيضق يذلا اذه تفرع دق لوقت ىتح هايإ تيضق

 ءاضقلاو . باوصلاب ملعأ هللاو تيضق ام ةفرعم ىلع كلذ عقي ال تفرعو
 الو كل تفصو ام ربدتو كلذ مهفاف عيبلا يف لخدت امك ةلاهجلا هيف لخدت
 . باوصلاو قحلا قفاو امب الإ ىلوق نم ذخأت

 نم لخنلا نم اهقادص ضبقب هريغ وأ اهايأ تلكو ةأرماو : ةلاسم

 اهلذخأف هتزجاو تيضر دقف يليكو لعف املك تلاقو هتثرو نم وأ اهجوز
 ءاضقلا يف زوجي ل زعلا هاري ًالام اهل ذخأو هسقؤرب ًاناوعو السف ليكولا

 تفصو ام ىلع كلذ يف انلوقف اهيلع زوجي له . تريغو كلذ ةأرملا تركناو
 . اهيلع زوجي هنأ

 مل ثيح اهقادصب هلام نم ةعطق هتجوز ىضق لجر نعو : ةلاسم
 ام تلبق تعاش نا ةريخم اهنا اوأر دقف تملع مث ىفوت يتح ملعت

 . رايخ ةترولل سيلو تدر تعاش ناو . اهاضق

 ىوسي ام هيلع اهل ًأاقادص اهجوز نم ةأرملا تضاقت اذإو : ةلاسم

 ناو اهل كلذف امهرد نيتالثلاب هتبلاطو تنغتسا مث امهرد نيثالث نع ةرشع

 اهل ادب مث هيلإ ةنسحم اهنا تلاقو امهرد نيثالثلا نع ةرشعلا ةميق تذخا
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 اهل زوجي الف ةملاع تناك اذإ اهنا انباحصأ لاق . اهل اضيأ كلذف ةعجرلا
 يه ًاقادص هنم تضبق نإف لاملا ةعاضا نع يهنلا يف تلخد اهنأل ةعجرلا

 ةدقعلا نأل كلذ اهلف ةلاهجلا تعدا مث هنم ءيشب ةملاعو هنم ءيشب ةلهاج

 ةلاهجلا لولحل مكحلا تبثي ملف لوهجمو مولعم نيئيش ىلع تلمتشا دق
 ءاضقلا تبثي ملو اهلوق لوقلا ناك عيمجلا ةفرعمب رقت مل ناو . امهيف
 اهيلا راص ام نمضتو اهيلع تبثي مل لاملا ضعب ترمث تناك ناو . اهيلع
 هنم تضتقا ناف ةلاهجلا نم تعدا امي نيميلا اهيلعو ءاضقلا تيثي الو

 نع كلذ تذخأ اذاف ينشغ تلاق مث اهل هيلع برش نع اهب ةلهاج ريغ ًالخن
 نم هيف نوكي نأ الإ اهيلع تبث يقابلا نم هتأرباو حلصلا هجو ىلع اهقح
 لاملا ةعاضإ قاقحتشا ىلا يدؤيو هلثم يف سانلا نباغتي الام نبغلا
 هنأ يدنعو لاق . عبرلاو رشعلا لبق مهنيب سانلا زواجتي يذلا نبغلا رادقمو

 . نبغلا رشعلا يف زوجي
 لقعلا ةحيحص اهنأ الا ةضيرم يهو هتأرما ىضق نميف : ةلاسم

 ةثرولا عجر تتام املف هب تيضرو فصنلا ىوست ًالخنو اضرأ اهقادصب
 . نبغلا هيف ناك اذإ كلذ يق اوعجري نأ مهلق

١١٤



 نوعبرألاو تلاتلا بابلا
 يلو لتم جوزلا ريغ نم هئاضقو قادصلا يك

 ةثرولا وا يبص وا

 نع تيضق تنك كنأ تركذو ناميلس نب مكحلا ىلا هللادبع يبأ باوج
 نم ةلخن نوتس قادص نم اهل ايقاب ناك يذلاو اهقلخ ةأرما قادص كيخأ

 ةيراجو بحو منغو رب وهو ةأرملا هتفرعف لام اهل ًايقاب ناكو اهقادص

 . ةميتي مهيفو ةثرولا ىلع ةميقلاب نيملسملا نم كعم نمو تنأ هتموقف
 يأر كفرعا نإ تببحأو ةثروللو ةميتيلل ىصحا متموق يتلا ةميقلا نأ تيأرو
 ةميتيلل كلذ يف طخلا متيار ناك اذاف . ةمالسلا نم هيف وجرأ اميف

 متغلاب اذإ ساب كلذ يف مكيلع نوكي ال نأ وجرأف كلذ يف متغلابو متدهتجاو
 كسفن ملعب ءاضقلا ىلت يذلا تنأ كنأ تلقو . كلذ ىف ةميتيلل ظحلا متوجرو

 كيلا ىصوأ دق وه ناك اذاف . مكاح عم ةنيب عامس ىلا ادحأ جوحت الو
 كلذ زوجي الف مكحلا ىف امأو . كلذ ىف كيلع سأب الف هب فراع تنأو كلذب

 . . . لدع ةنيب الإ
 ءاضق يف كيلا ىصوأو كله لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلسم

 اوموقي نا اهلودعو دلبلا ءاحلص ىلا جاتحا ىصولا ناو هتيصو ذاقناو هنيد

 هنم اوضقيو كلاهلا لام نم عبتيو كلاهلا ةأرما قادص اوموقي ىتح هعم
 كلاهلا ناك اذاف . كلذ نع مهسقنأ اوفعضتساو كلذ يلا هوبيجي ملف هنبد

 ىق هل رذع الو قادصلا ءاضق ىلع لودعلا ةرضح نم دب الف ًاماتيإ فلخ

 فرعي وه ناك نإف . لودعلا ةرضح نم مدعلا لاح يف راص اذاق . كلذ

 نكي مل كلذ رصبي نكي مل نإف لدعلاو قحلا ىرحتو كلذ يف دهتجا ءاضقلا
 . كلذ رصبي نمم لودعلا ةرضحب الإ كلذ يف لخدي نأ هل

 كرتو ىفوت لجرو هللادبع يبأ نعو ةيواعم يبأ عامس نمو : ةلاسم
 وأ هتجوزلو سانلل هيخأ ىلع نأ ملعي مع نبا وأ غلاب خأ هلو ًادالوأو الام
 نأ كلذ هعسي له هيلع يتلا قوقحلا هيخأ نع يضقي نأ يهتشيو اهريغل
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 زاجل كلذ زاج ولو . هل اعساو كلذ ىرأ ال لاق . قحلا ملع اذإ هيأرب يضقي
 دعب نم هلام نم هيضقي نأ ًانيد سانلا نم دحأ يلع نأ ملعي نم لكل
 . كلذ هل سيل اذإ هتافو

 ةميقلا يف لودعلا فلتخا نا تيأرا تلق رثؤملا يبأ نع : ةلأسم

 نكي مل نإف تلق . كلذ نم ىأر امب مكاحلا ذخأي لاق . ذخؤي نم يأرب
 ةقثلا لهأ نم اهب ةفرعملاو لاومألا ةميقب ملعلا لهأ يأرب ذخؤي لاق مكاح
 . ةنامأالو
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 نوعبرالاو عبارلا بابلا
 نيتأورم از ناك اذإ قادصلا ءاضق يق

 نم هنيد ءاضق يق اليكو لكوو ماتيأ فلخو كله لجر نع رثؤملا وبأ لئسو

 لك قادص زيمي ملو ةلمج نيقادصلا ليكولا ىضقف هيتجوزل هيلع نيقادص
 اتيضق اذإ لاقف ضقنلا بلطو ريغ نم ريغ مث ةدح نع امهنم ةدحاو
 ءاضق وهو ىماتيلا ىلع اذه زوجي الف ةيحان قادص لك زيمي ملو اعيمج
 لام رايخ نم ةدح نع ةدحاو لك ىضقت لاقف ىضقت فيك هولأسف لطاب
 أدبي لاق أدبي نميف هل اولاق عضاوم ةتالث نم هأدرأو هطسوأو كلاهلا

 ىف ناك اذإ هنأ نوملسملا لاق دقف ءافو لاملا ىف نوكي نأ الا ةيحلا ىضقت

 ناك اذإ ةيحلا ىضقت نأ يلا بحأو . اعيمج لاملا نادري امناف ءافو لاملا
 . . هدالوأل ةتيملا قادص

 نيتأرم ال نيقادصب يصويو تومي لجرلا يف اضيأ لاقو : ةلاسم
 ةيحلا يضقت لاق ةيح امهادحاو دالوأ اهنم هدنع ةتيم امهدحأ امهل هيلع
 دعي مل ءيش قبي مل ناف . ةتيملا نم هدالوأ ىضق ءيش لاملا نم يقب ناف

 لاق اهنم دالوأ هل نكي ملو هينب ريغ ثراو اهل ناك نإف تلق . هدلو قحب هب
 ىرخألا ىلع لضف امهادحأل سيل لاملا يف ءاعرش ةيحلاو ةتيملا ةثروف
 ردق ىلع اصصاحت امهتافو نع لاملا صقن ناو . ايفوتسي ىتح
 . امهيقادص
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 نوعبرألاو سم اخلا بابلا
 تاقدصلا يف كيلامملا يف

 لهأ نم ةأرما يف مكح رباج يبأ نب ىسوم نع انغلب هللادبع وبأ لاق
 نوضرفي مقيس لهأ ناكو نييسراف نيلجر قادص ىلع لجر اهجوزت مفيس
 لكل ةأرملا هذهل ىسوم مكحف ةلخن نيعبرأ لجر لكل مهئاسن تاقدص يف
 لثم لوقأ هللادبع وبأ لاق . اهدلب لهأ ةنس لثم ةلخن نيعبرا يسراف لجر
 امهقحتست موي سرفلا نم نيلجر ةميق الإ اهل سيل اولاقو خايشألا لاق ام
 لاق امك لوقأ اذكو هللادبع وبا لاق . اهدلب لهأ طرشي امك ذخأت الو
 . خايشألا

 ناف سرفلا نم فآلا ةعبرأ ىلع ةأرما لجرلا جوزت اذإ لاق : ةلسم
 وأ يسادس ىمسم وأ افصو وأ ًاكيلامم وأ اديبع وأ ءاسن وأ الاجر لاق

 سرف ةعبرأ ىلع اهجوزت امنا ناك نإف . تبات وهف رثكأ وأ لقأ وأ يسامخ

 ناو . تام اهجوز ناك نإ ائيش اهل ىرأ الف تفصو امك رسفي ملو ةلسرم
 هب ىمسي امب اهل ؛ هذخأف اهقادص مكرقي ىتح هتذخأ يح وهو اهقلط ناك

 ىلإ عجرت الو تلق . اريثك وأ ًاليلق ءاش امب ىمسي ىتح هنم لبقأ الو
 ملو قادص ىلع اهب هتجوز دق نا اهيلو دهشأ نإف تلق . ال لاق اهقادص

 انه امب اهل رقي يتح اهل هتذخأ ايح ناك نا لاق . اهب لخد دقو هب مسي
 اهل نوكي امناو ءيش اهل سيلف ًاتيم ناك ناو . اهل هب رقأ ام الإ اهل سيلو
 دقو لاق . ائيش اهيلو اهل ضرفي ملو اهجوزت اذإ اهئاسن تاقدص طسوأ

 تجوزت يه تناك ناو . اهتامعو اهتاوخا اهئاسن تاقدص طسوأك اهل ليق

 يه تجوزتام الإ اهل سيلف اهتامع وأ اهتاوخأ تاقدص نم لقأب ًالجز
 تاقدص طسوأك الإ اهل سيلف . كلذ نم رثكأ يلع تجوزت ناو . هيلع
 . اهئاست

 غلابلا درمألا موق جنر لاجر ةسمخ ىلع جوزت نم لاقو : ةلأسم
 لجر لكل هلك اذه نم ةميقلا ثلث ذخأ مث . ينافلا جلعلاو طسوألا جلعلاو
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 يسامخلاو يعابرلا مهنم جنز ةسمخ ىلع جوزت نمو : ةلأسم
 ذخؤي مث . ينافلا جلعلاو طسولا جلعلاو غلابلا درمألاو قهارملاو يسادسلاو
 . دحاو يجنز لكل عبسلا هذه نم

 اهل ناك مفيس لهأ نم ةأرما نا هيبأ نع مشاه نب دمحم : ةلأسم

 اهديبع يف اهئاسن ةنس تناكو اهقادصب ديبع الهب لهأ نم لجر ىلع
 نأ هيلا بتكف هلاسي ىسوم ىلا دشار بتكف لخنلا اوبلطف . لخن ءاضق
 ملق ىلع نب رهزأو ةرزعو سيق يبأ نبا همالف اهئاسن تاقدصك ءاضق اهل
 . عجري مل ليقو . عجر ليقو . عجر هنأ ملعن

 دنع زئاج وهف ضيبأ فيصو ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 ضيبألا فيصولا ةميقو . كلذ نم طسولا اهلو ةفنينح يبأ باحصأ
 فيصولا ةميقو . كلذ نم طسولا اهلو ةفينح يبأ لوق يف ارانيد نوعبرأ
 . ةفينح يبأ لوق يف رانيد نوعبرأ ضيبألا

 نأ اولاقف هنع اولاسف يسراف ىلع هتنبا جوز لجر نعو : ةلاسم

 . ًايدنس هناكم اولعجف . نامعب نونوكي سيل سرفلا
 وأ يسادس هيلع اهطرشو فيصوب الجر بلطت ةأرما : ةلاسم

 نمث اهيلع درف ًايسامخ اهاطعاف ًايسادس اهطرش ناك ناق . يسامخ

 اميف زئاج كلذ لكف هيلع تدرو اهطرش نم رثكأ اهاطعأ وأ يسادسلا
 . هيلع احلطصا

 . اهب لخد املق اهيلا هقاسو مالغ ىلع ةأرما جوزت لجر : ةلأسم

 . دبعلا ةميق اهقادص لاق . رح مالغلا نأ ةنيبلا تلاق
 جوزت لجر نعو هللادبع يبأ ىلع ضورعم هنأ دجوي اممو : ةلاسم

 موقي سنج لك نم رظني لاق . مهسنج اومسي ملو ءافصو ىلع ةأرما
 لاق . كلذ نم طسولا اهيطعي مث ضعب يف اهضعب مهنامثا برضي مهنامثأ
 . دلبلا لهأ مدخ نم بلغألا ىلع اوطعي هللادبع وبأ

 ءاسنلا تاقدص يف تبث دق هنأ ملعاو رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم
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 كلذ ىلع تحكن دق ةأرملا نأل ءاطعلاو ءارشلا نم كلذ ريغ يف تبثي ملام
 اهلو . جنزلا مهمدخ نامع نم تناك نإف ةيراج وأ مالغ ىلع اهجوزت نإف
 ناو . قيقرلا نمثب ةفرعملا لهأو لودعلا يأرب طسو يجنز وأ ةيجنز

 نإ هنأ الإ تومت ال ةيراج ايندلا يف ام هنإف تومت ال ةيراج ىلع اهجوزت

 اهناكم ةيراج اهل ةيلعف ةيراج اهدنع نم تتام املك ةيراج ىلع اهجوزت

 اهتبثا دقو ةلوهجم هذه اهطورش نأل تطرشام اهمرحي الو . لوهجم هناف
 تتام املك هنإف تومتال ةيراج ىلع اهجوزت اذإ معن ةريغ لاقو . نوملسلا
 ال ةيراج ايندلا يف سيل هنأل اهناكم ةيراج اهل هيلع ناك ةيراج اهدنع نم

 دقف ةلوهجم تناك ناو اهطورش نأل اهل طرش ام اهمرحي الو . تومت

 ام ةيراج عقدت لوقف ةيراجلا يف اوفلتخاو . ءايضلا يفو . نوملسملا اهتبثا

 نا لوقو . تتام نإ اهل لدب هيلع سيل مث . ةيجوزلا كلت يف اهلتم مدختسي
 ىف انفلاخو ةمداخ دعب ةمداخ اهيلاع كلمي ناب ةيجوزلل ةمدخلا ءاقب اهاقب
 ةطورشملا ةلاهجلل امهريغو ىعفاشلاو ةفينح وبأ هتحصو دقعلا اذه زاوج
 دوقعلا نم هريغك حاكنلا سيلو انباحصا لاق ام بجوي رظنلاو قادصلا ىق
 هلوق هليلد تبث هسفنب لصأ اذه نأل تدسف لوهجم ىلع تدقع ىتم يتلا

 ىلع هتنبال ىسوم بيعش جيوزت كلذكو نآرقلا نم ظفحت ام ىلع اهكتجوز
 ءادتقالاو الوهجم ةمدخلا ةدم ىف هلعجق نينس رشع وأ نينس نامث ةمدخ

 رثكا يف أطخلا هيلع زوجيو هيأر مهتي نأ بجي ام رظن نم ىلوأ ءايبنالاب
 وأ يسرافق مالغ ىلع اهجوزت ناو باتكلا نمو . قيفوتلا هللايو هداهتجا

 نمو . ضيبلا سانجألا نم مهريغ نم وأ دنهلا نم مالغ اهلق ضيبأ
 نم دودحم ءيش وأ ديبعلا وأ باودلا نم نس ىلع اهجوزت نإو باتكلا

 وبأ لاق هريغ نمو . كلذ نم طسولا ىطعتو اهطرش اهلف ضورعلا
 عبر لاق نم لاقف . هلوط مك مسي ملو مالغ ىلع اهجوزت اذإ يراوحلا
 يسادس ثلت اهل مت . يحتلم عبرو . درمأ عبرو يسادس عبرو يسامخ

 ثلثو درمأ ثلتو يسادس ثلت اهل لاق نم لاق . يحتلم عبرو درمأ عبرو

 . رثؤملا وبأ يل لاق اذكه . يحتلم
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 ريعب رشع ةسمخ قادص هيلع ىذلا ىف هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 نم فصنلا روكذلا نم لبألا نم طسولا ىطعت اهنأ ةلسرم هتجوزل ًاقادص

 نانسألا نم كلذ نودام عديو ةخسن . ثانالا نم فصنلاو عذجلا

 ىطعتو قهارملاو يعابرلا كرتي ءافصولا يف كلذكو لاق . اهقوقامو
 يسادسلاو يسامخلاو يعابرلا تموق تئش نإو يسادسلاو يسامخلا

 لاقو . فيصو لكل عبرلا ىطعتو ةميقلا هذه عابرأ ةتالث حرطت مث قهارملاو

 جلعلاو طسوألا جلعلاو غلابلا درمألا موق جنز لاجر ةسمخ ىلع جوزت نم
 ليق دقو لاق هريغ نمو . دحاو لكل اذه نم ةميقلا ثلث تذخا مث . يناغلا
 مث . يناغلا جلعلاو . طسولا جلعلاو ىحتلملاو غلابلا درمألا موقي هنأ اذه يف

 يحتلملا غلابلا ذخؤي لاق نم لاقو . ةميقلا عبر لجر لكل ةميقلا نم ذخأت
 غلابلا ذخوي لاق نم لاقو . ةميقلا كلت فصن هل نوكيف ىناقلا جلعلاو
 . ةميقلا كلت فصن دحاو لكل نوكي مث طسولا جلعلاو درمألا

 تتام املك هناف تومت ال ةيراج ىلع ةأرمأ لجرلا جوزت اذإو : ةلأسم

 ةيراج اهلدبأ هريغ لاق . اهناكم ةيراج اهل هيلع ناك ةيراج اهدنع نم

 مل ناو ةمذلا يف ناويح ىلع حاكنلا زوجيو ةفينح وبأ هريغ نمو . اهناكم
 ةأرملا ربجت اولاقو . زوجي ال ىعفاشلا لاق . طسولا اهل نوكيو فصوي
 اذإ هنا فوقوملا ناويحلا ىف ىعفاشلا لاق . اهل ءاج اذإ ةميقلا ذخأ ىلع

 نب دمحم هللادبع وبأ لاق هريغ نمو . اهذخأ ىلع ربجت مل ةميقلاب ءاج
 تومت ال ةيراج هتجوزل هسفن ىلع لجرلا طرتشا اذإ هللا همحر بوبحم
 لوزتو تومت هنأل ةدحاو ةرم اهيطعي نأ هيلع امناو . افيعض اطرش هارأق
 ضقتنا لوخدلا لبق كلذ ىف افلتخا ناف ثراو دعب ثراو ىلا هدي نم ةأرملا

 يبا نعو . ةدحاو ةرم هيلع امنإف هيلع امنإف لوخدلا عقو اذإو . حاكنلا
 املكو اهجوز ىلع اهل طرشلا اذه زوجي لاق هنا هنأ هللا همحر نسحلا
 . تاقدصلا ىف زوجت ةلاهجلا نأل ىرخأ ةيراج اهل هيلع ناك ةيراج تتام
 لدبأ تتام املك ىتلا ةيراجلا اهل تبثي يذلا نأ انعم يذلا لاق هريغ نمو
 انعم كلذ امناو اهطرش يف كلذ ناكو كلذ تطرش اذإ اهل ةيراج اهناكم
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 . هكلم ىف تمادام اهتايح ةدم

 نمم يه تناكو ةيراج قادصلا يف هيلع طرتشا اذإو : ةلاسم
 اهقادص يف هيلع تطرش يتلا ةيراجلا ىوس رخآ مداخ اهل هيلعف مدخت
 . . رفعج نب دمحم باتك ىف تيأر اذكه اهل كلت نأل

 تعدا نإف ءادوس ةيراج ىهف ةيراج ةأرملل طرتشا اذاو : ةلاسم
 ةنيبلا مهيلعف دنه وأ سرف ءافصولا نا اولاق وأ ةيدنه اهنأ اهتثرو وأ ةأرملا
 . كلذب

 هل دبع وهو ةعاضرلا نم خأ هلو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم
 .. ال لاق . هتأرما ىلإ هقوسيأ

 اهلام لجاع نم اهيلا قاسف ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 اهجوز يلا تعلتخا ةأرملا نأ مث دالوأو . امالغ تدلو ةيراجلا نأ مث ةيراج
 اهسأرب كتيراج كل امنإ ةأرملا تلاقو اهدالوأو . ىل ةيراجلا جوزلا لاقف
 . ىنتيطعا ام قوف ذخأت نأ كل سيلو

 ظفللا اذهب لاجر ةتالث ىلع ةأرما جوزت لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 ةنس يق كلذ ناك نإ هنإ يعم لاق . قادصلا نم اهل نوكيام اهب لخدو

 ةنسلا ليبس ىلع وهف لاجرلا كلت نوكي ام جيوزتلا يف مدقتم ليبس اهدلب
 نوكي نا ينبجعيق فرعي ال الوهجم كلذ ناك ناو لوقلا ضعب يف يدنع
 اهدلب ىف ةنسلا تناك ناق هل تلق . كلذ ىلع اهب لخد نا اهلثم قادص اهل

 ديبع اهل نوكي نأ ىنبجعي لاق . كلذ نم اهل نوكي ام ديبع لاجر ةتالت هنآ
 وأ جنزلا نم مهكالما هيلع عقي يذلا مهنم بلغألا نم اهدلب لهأ كالمأ نم
 يذلا مهتفص امف هل تلق . الاجر كالمألا نم مهريغ وأ شبحلا وأ دنهلا
 ام ىنعم يلع يعم لاق . قادصلا يق ءاضقلا نيقحتسم اهيق نونوكي

 . درمأ غلاب نانسا ةعبرأ نم ءازجأ ةعبرأ ىلع لاجرلا ازجتي ليق هنأ يدنع

 اهل نوكي مث مهنانساب ءالؤه موقي يناف جلعو طسو جلعو جلع يحتلم غلابو
 يفو لوقلا ضعب يق هعبر ءالؤه نم دحاو لك نم لاجرلا نم دحاو لكل

 اهل نوكيو يناف جلعو . درمأ غلاب اهل نوكي نأ يل عقيام يلع لوقلا ضعب
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 . درمأ غلاب عبر اهل نوكي هعبر دحاو لك نم نانسألا ةعبرألا نم ةميق
 اهجوزت ناف هل تلق . يناف جلع عبرو طسو جلع عبرو . يحتلم غلاب عبرو
 لخدي دبعلا نأ يعمف لاق . ءاضقلاب هقحتست يذلا ةفص ام دحاو دبع ىلع

 جرخي ام ىلع ليق دق هنأ يعمو . كيلامملا نم ريبكلاو ريغصلا مسا هيف
 ءالؤه نم اهل نوكيو درمأ غلابو يناف جلعو قهارمو يعابر ذخؤي هنأ يدنع

 جلعو يحتلم غلابو درما غلابو يسامخ ذخأ تئش ناو . هعبر دحاو لك نم

 ىلع جرخي هنأ عقي اذكه . هعبر دحاو لك نم ءالؤه نم اهطعاف طسو
 قهارملاو يسادسلاو يسامخلاو يعابرلا تذخا تئش ناو . ليق ام ىنعم
 نم اهطعاو . يناغلا جلعلاو طسولا جلعلاو يحتلملا غلابلاو درمألا غلابلاو

 ناو الاجر الو افيصو مسي ملو اكولمم وأ ادبع ىمس اذإ هنمث دحاو لك

 دح ام ءافصو ةعبرأ ىلع اهجوزت ناف هل تلق . درمألا تكرت تئش
 يسادسو يسامخو يعابر ءافصولا نانسا نأ يعم لاق . مهنانسا

 كلت نم اهل نوكيام ءافصو ةتالث ىلع اهجوزت ناف هل تلق . قهارمو
 نوكي نأ ليق هنأ وجرأ ام ىنعم ىلع يدنع جرخي هنأ يعم لاق . ةعبرألا

 مث ةميقلاب هعبر ءالؤه نم دحاو لك نم دحاو لك نع لوقلا ضعب يف اهل

 ىطعت نأ جرخي هنأ يعمو مهتميق نم كلذ غلب ثيح افيصو ىطعت
 ىلع يضقملا ءاش ناف كل تفصو ام دحاو نعو امهسأر نع نيتفيصو

 نش ناو ًاقهارمو ًايعابر نيفيصولا نع اهاطعا يدنع اميق ليق ام ىنعم

 نم اهل نوكيام نيفيصو ىلع اهجوزت نإف هل تلق . ًايسادسو ايسامخ
 نا كلذكو هل تلق . نينثالا يف هل فصو امك هنأ يعم لاق . ةعبرألا نانسأ
 ىلع اهجوزت اذإ غلابلا يف لوقلاك هيف لوقلا نوكيأ فيصو ىلع اهجوزت
 . طسو فيصو ىلع اهجوزت ناف تلق . يدنع اذكه معن لاق غلاب دبع
 نوكي نأ الإ طسو يدنع ءافصولا يف جرخي الف لاق دنع طسولا دحام

 نأل كلذ ىل نيبي الو ىسامخ ليق هنأ بسحأو . ءازجألاب كل تفصو امك
 ينبجعي هنكلو . يعابر هنود امناو يسامخلا قوف نينس يسادسلاو قهارملا
 يسامخلا تدجو ينأل فصنو يسامخ طسولا نم طسولا نوكي نأ
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 نم تضقناو افصن يسامخلا ىلع تدذف ءافصولا نم ًاطسو يسادسلاو
 جرخي وهو فصنو نانسا ةسمخ يدنع كلذ ناكو . ًافصن يسادسلا

 اذإ يراوخا يبأ نع دجوي هريغ نمو . ملعأ هللاو ءافصولا طسو يدنع
 عبرو يسامخ عبر لاق نم لاقف هلوط مك مسي ملو مالغ ىلع اهجوزت
 درمأ ثمو يسادس ثلث لاق نم لاقو . يحتلم عبرو درمأ عبرو يسادس

 وأ بوث ىلع اهجوزت نإ تيأرا تلق . رثؤملا وبأ لاق اذكه يحتلم ثمو
 لاق . اهقح نم ءاضقلاب هقحتست يذلا بوثلا كلذ دح ام اذكه نيبوث
 ءاضقلا ةلاهج ىلا بهذي اضعب نأ ليق هنأ يعم اميف جرخي هنأ يدنع

 اطسو لودعلا هاريام ىلع اهدلب لهأ بايث طسو اهل نأ يلا بهذي ضعيو

 هل تلق . بايثلا فونص نم مهعم اطسو وه ام فنص نم اهبايث نم

 ضورعلا نم كلذ هابشأ وأ سرت ىلع وأ فيس ىلع اهجوزت نإ كلذكو
 جرخي هنأ يعم لاق . كلذ يف لوقلا ام . نمثلاو ةميقلا يف لضافتن يذلا
 تادوجوملا تالوهجملا نم هنأل بوثلا ىنعم ىلع هلك اذه يدنع
 الإ لثملا قادص ىلا بهذي كلذ ةلاهج ىلا بهذي يذلاف يدنع تالضافتملا

 تالوهجملا تابثإيلا بهذي يذلا نأ يدنعو . فورعم ءيش ىلع اقفتي نأ
 يديأ يف كردم وه امم طسولا اهل نوكي هنم اذه نوكي تاقدصلا يف
 نا كلذكو هل تلق . مهنيب فراعتلا يف فنصلا كلذ نم اهدلب يف سانلا

 بهذيو ضورعلا يف ةلاهجلاب لوقي يذلا دافصو وأ لاجر ديبع ىلع اهجوزت
 ىدنع ىرعتي ال لاق . كلذ لثم ءافصولاو ديبعلا لعجي . لثملا قادص ىلا
 ةدسامخ وأ ةيسادس ةيجنزو مولعم قادص ىلع اهجوزت نإف تلق . كلذ نم

 تومت ال اهنا طرشلاب ةلاهجلا هلخدت الو اتباث اذه يرت له . تومتال

 تاقدصلا ىف ةلاهجلا لوخد تبث اذإ لاق . ىرخأ اهلدبأ تتام املك نوكتو
 ىنعملا نأل هلثم هوجولا كلت ىف يدنع فعض . ةهجو يف كلذب فعصو

 لطابلا نمو يدنع ةلاهجلا مظعا نم تومت ال يتلا ةيراجلا طرشو . دحاو
 املك اهناو اهنم اهقح تومي ال هنأ فراعتلا ىنعم ىلع الإ كلذ لاحملاو

 لاطبا ىلا بسحأ اميف بهذ نم ضعب بهذ دقو اهريغ اهلدبأ تتام
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 ةفورعملا ةيراجلا يف اهطرش ىلع اهتبتاو تومت ال ةيح اهنا اهيق طرشلا

 ديدجت مهنيب طرشلا اذه نم فراعتلا ناك نا هنا بهذ اضعب نأ بسحأو
 ناك نإ مهنيب ةيراجلا ةنسلاب مهنيب فراعتلا مكح تبت تتام املك اهل كلذ

 تعرتفقاو اهفعضتق اذإ ةأرملا تعرتفا لاقي لصف ةيراج اذه ىلع

 ارعش لاق . مهئاسن هديس تجوزت نالف ىنب تعرفت لاقيو . تضضتقا

 مركل ا موطرخو رغل ١ ةم اه لك او ينب نم ا ذع رس ت

 وبأ وه ملسو هرلع هللا ىلص ٦ ثيدح ىفو . ةبر اجل ١ ةرذع ةرتعل و

 . اهضاضتقا ىلو يذلا ينعي اهترزع
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 نوعبرألاو سداسلا بابلا
 هركلا ىلع ءطولاب قادصلا هعزلب نميق

 ةأرما ءعىطو لجر ىف هللا همحر ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ لاق

 يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلاو . قادصلاو دحلا هيلع لاقو . ةتيم يهو ةيبنجأ
 . انئايحأ ةمرحك . اناتوم ةمرح ملسو هيلع هللا ىلص

 وأ اهئطو ىتح ةأرما هرباكمب الجر رمأ لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 همالغ رمأ نم امإو . مثإلا رمآلا ىلعو رقعلا لعافلا ىلع لاق . اهجرف سم
 . رقعلا رمآلا ىلعف ائطو ىتح ريغص وهو هدلو وأ

 نأ اهجرف يف هعبصأ لخدأو ةأرما هركتسا لجر يف لاقو : ةلاسم

 ىلإ رظنف اهسفن ةأرما بصغ ًالجر نأ ول ةيواعم وبأ لاق . اهقادص هيلع
 رظنلاب . اهقادص هيلع بجي ليقو . اهقادص هيلع بجي مل هنيعب اهجرف

 امأو ءيطولا وأ سملاب اهقادص هيلع بجي لاق نم لاقو . اهجرف ىلا
 لاق نم لاقو . ديلا سمب همزلي الو ركذلا سمب هيلع بجي لوقو . الف رظنلا
 . ملعأ هللاو الف سملا امأو ءيطولاب الإ هيلع بجي ال

 . اهرقع هيلعق اهجرف سم ىتح ةأرما هركتسا نم لك لاق : ةلسم

 . يلا بحأ كلذو أطي ىتح هيلع قادص ال لاق نم لاقو
 نمك وهق ةسعان وأ ةنونجم ةأرما ءيطو نم لكو : ةلاسم

 . اهل قادص الف هعواطتو لقعي نم دح يف نوكت ىتح اههركتسا
 قادص الف ادمع هتجوز ريغ جرف رظن نمو . ءايضلا يفو : ةلأسم

 وأ سم نا يراوحلا وبا لاق . فالتخا هيفف سم نإف . فالتخا ريغب هيلع

 قادص الف رظن وأ سم نإ يلع نب ىسوم لاق لماك قادصلا ةيلعف رظن
 ملو ادمعتم رظن نإ ديعس وبا لاق . اهقادص ةيلعف رظن نإ لوقو . هيلع
 . افالتخا هيف ملعأ الو . قادصلا نم ءيش همزلي ال ليقف كلذ يلع اهبصغي

 لبق اهقلط مث كلذك اهرظنف هتجوز تناك ناو هيف فلتخيف بصاغلا امأو
 . ةيجوزلا ةحابإب اهرظن هنأل اهربجي مل وأ اهربج قادصلا هيلعف زاوجلا
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 اهقلط مث هيلا رظن وأ اطخ اهجرف سمفق ةأرما جوزت نميف : ةلأسم
 هسم الو هرظني ملو أطخ هنم كلذ ناك اذإ ينبجعي لاق . زاوجلا لبق
 ىتح هيلع تلاتحا نا كلذكو . قادصلا فصن الإ همزلي ال نأ ادمعتم
 فصنت الإ همزلي الف اهجرف ىلع هتلعجفق هندب نم ائيش وأ هدي تذخأ

 . ملعأ هللاو وه عباتي الو اهلعف نم كلذ ناك اذإ قادصلا

 نكي مل ركنأ مث اهسفن ىلع ةأرما هركتسا هنأ رقأ نمو : ةلأسم
 اهلف اهئطوف ةأرما هركتسا اذإو . اهقادص هيلع نكلو . دحلا هيلع

 وه اهيطعي نأ ريغ نم اهقادص لثم هلام نم تذخأ ناف ليق . اهقادص
 لجرلا ىلع كلذكو . دحلا هيلعو . اهل قادص الف هتعبات ناف . ءىرب دقف
 . هنع ةعنتمم وأ هل ةعواطم تناك دحلا

 تلاقو اهسمأ مل لاقف تيب يف اركب ةيراج عم دجو لجرو : ةلأسم
 . بصني اهمر اوأرو تضتقا دق تناك اذإ اهرقع هيلعف يسقن ىلع ينبلغ

 تناك ناو . اهسفن ىلع تبلغ دق تناك اذإ اهرهم لثم اهلف ًابيث تناك نإف
 ركبلا ىلعو . اهسقن ىلع تبلغ دق تناك اذإ اهرهم لثم اهلف جوز تاذ
 . امهسفنأ ىلع اتبلغ امهنأ ةنيبلا بيثلاو

 رهم لثم اهرقع ةيلعف ةيبص ةرذع ىبص ىضتقا اذإو : ةلأسم
 ءاوس وهف ةهراك وأ . ةعئاط تناك تدجو هريغ لاق . امهيلع دحألو اهئاسن
 . اهسفن يف اهل يأر ال اهنأل

 قادصلا اهيلعف اهعبصأب ةيراج تضتقا ةأرما يف رباج لاق : ةلأسم

 اهقادص ناف نونج هباصأ دقو ةأرملا ىلع نونجملا عقو اذإو : ةلأسم

 هدي تثدحا امو هلام يفف . هجرف وأ هيفب اهباصأ ةذل لكو هلام يف هيلع
 . ءاوس نونجملاو ملحلا غلبي مل يذلا يبصلاو . ةريشعلا ىلعف

 هنع مرغي مراغ هناف هعبصأب ةيراج ضتقا هيقس مالغ نعو : ةلاسم

 رظانلا نب + دمحأ لاقو . فورعملاب رهمو اهترذع نمث هلهأ
 حلمأ رقعلاب ءارذعلا نكل ادي بيث جرف يف تلخدا نارقع الو

 تباثف تجوزت دق يتلا بيثلا ليلخلا لاقو . اهترذع تبهذ يتلا ةأرملا بثيلا
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 ركبلا ةرذعلاو بابيث اهعمجو ركبلا دض بيثلاو هريغ نمو . ناك هجو يأب
 رقعلا ةضيبو اهسفن تبصتغا اذإ ةأرملا جرف ةيد رقعلاو . ءارذع اهعمجو
 اهنم كلذ يلمي امنا ةيراجلا نأل رقعلا ىلا تبسن كيدلا ةضيب اهل لاقي
 هسم عاطتسي ال كلذل الثم رقعلا ةضيب ررضتف اهنأش ملعيف . كيدلا ةضيب
 ال ةجاجدلا يف نوكت ةضيب رخآ رقعلا ةضيب هريغ لاقو . ًافعضو ةؤاخر
 دجويو خسانلا وهو هريغ لاق . هسنج نم ءيش لكل برضيف اهدعب ضيبت
 نا ركبلا اهربتخي يتلا ةضيب يه رقعلا ةضيب نأ سوماقلا باتك يف
 رقعلاو . باتكلا ىلا عجر . ةنيعب ظفللا ال ينعملا ىلع ضاضتقالاب تمهتا
 راص مث تئطو اذإ ركبل! نأل ترقع نم ذوخأم ءيطولاب ةأرملا ىطعت يذلا
 هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح يقو . ةيراجلا ةرذع ةرذعلاو . اضيأ بيثلل كلذ
 ءاسنلا نم رقاعلا ردصم رقعلاو . اهضتقا يذلا ينعي اهترذع وبأ وه ملسو

 اهبو رقاع ةأرملا لوقي ةقيلخ نكلو ربك نم الو ءاد نم لمحت ال يتلا يهو

 هنأل . نسحأ رقعتو رقعلا يهو ترقع لعفلاو . رقاوعو رقع ةوسنو رقع

 / : اهسفن لعق نمال اهب لزني ءيش

 . اهجرف يف هعبصأ لخدأ ىتح ابيث وأ اركب هركتسا نمو : ةلأسم

 ءيش هيلع ىرن امف هعبصاب اهضتقفي مل ناو اهرهم هيلعف ركبلا ضتفا ناق
 هعبصأ جلوا ىتح اههركتسا اذإ رثؤملا وبا لاق . رزولا الإ ًاقادص تبثي الو

 . مامإلا ىريام ىلع ةبوقعلاو اهقادص هيلعف اهجرف يف
 . تهركق كلذ دعب اهدارأ مث ةعئاط ةأرماب انز نمو : ةلأسم

 . ةعواطملا ىق اهل رقع الف كلذ لبق هعواطت تناك اهنأل ةداعلا ىلع اههركاف
 دنع كلذ لطبي الو ةمألاو ةرحلل رقعلا هيف اندنع هيلعف هاركتسالا امأو
 . ةرم دعب ةرم هاركتسالا يف همزلي ام كلذ لبق اهتعواطم

 اهنا مث ناسنا دنع ةميقم ةعواطم تناك اذإ ةنيالاف تلق : ةلاسم

 اهل لاق اهئطوو اهسفن ىلع اهرباكو هنم هتبلط ءيش لجأل هنم تعنتما
 لوألا قادصلا ملسي نكي ملام دحاو قادص اهل مهضعب لاق . قادصلا
 ةرم ةأرماب انز هنأ دوهش ةعبرأ هيلع دهش ول الجر نأ كلذ ىلع مهل ليلدو
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 لاق . كلذ لبق دحلا هيلع مقي ملام دحاو قادص الا هيلع نكي مل ةرم دعب

 . قادص هيلع اهلف اههركتسا املك نورخآ

 اهئطو ىتح ةأرما هركتسا لجر يف باتك يف ةلاسم اوفلاو : ةلأسم

 قادصلا هيلع لاق ضعيق اهيف اوفلظخافق . قادص اهل همزلي له ريدلا يف

 ٠ ق ادصلا هبلع نوكي ن أ ينبجعي ددعس وي ] لاق . ًأق ادص رد مل مهضعيو

 هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوب اميق هبلع ق ادص ال هن ] ب اتكلا ىفو

 . دحلا هيلع ىأرو . اق ادص هبلع ري مل هنأ

 تناك نا لاق اهعزتفاف ةيراج ىلع بثو لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 . اهنمث رشع هيلعف اركب ةمأ تناك ناو اهئاسن رهم لتم هيلعق ةرح

 اهب لخدو ةهراك يهو اهمع اهجوز ة أرما نع هتلاسو : ةلأسم

 اهسفقن هتعنم هتهرك نبح تعنتما تناك نا لاق . ةهراك يهو اهجوز

 . دساق حاكنلاو رهملا اهلق . اهسقن ىلع اهرياك

 ال ةيبص ةيراج ىلع عقو لجر يف يلع نب ىسوم لاقو : ةلاسم
 نكي مل وأ ينملا ناك هتوهش ىضق ىتح اهجرق ىلع هجرف يرجأق لقعت
 نب دمحم لاق . هذه نع لس . هيلع قدص الف كلذ لعق دق هنأ ريغ

 اهل ًارباكم بوثلا تحت نم هسم اذاف ةيمذ جرف سم لجر يف بوبحم
 لس ةمألا ىف همزلي الو ةرح تناك اذإ اهئاسن تاقدص لتم هيلع ناك

 . اهنع

 ة أرم ١ هركتس ١ حيحص و أ نونجم ىف هبو اعم وي أ ل اقو : ةلاسم

 ناو هلام يف اهرقعو هتلقاع ىلع اهتيد لاق هئطو نم تتامف اهئطو ىتح

 الو هتلقاع ىلع اهتيد نإ ةيد هب اهل بجي ثدح اهب ثدح وأ تتامق هتعواط

 اهسفن لتق ىلع هعواطت ملو زهملا لطبف ءيطولا يف هتعواط اهنأل اهل رهم
 نب لضفلا لاق كلذكو كلذب ملعأ هللاو كلذ نم دب الو اهتترول ةيدلاف

 ٠ يراوحلا

 اهل نكي مل اهقلط مت ةرك ذ تسمق ة رم ا كلم الجر ن أ ولو : ةلاسم

 . قادصلا فصن الإ

١٢٩



 ىتح ةأرما هركتسا هنا نادهاش هيلع دهش لجر نعو : ةلأسم

 . نافذاق امهنأل همزلي الف رقعلا اهل اهتداهشب اهل همزلي له اهئطو
 . ًأليقت ًاقادص هل تمسق ةأرما بلط لجر يف مشاه لاقو : ةلآاسم

 . الماك اهقادص هيلع لاقف. هيلا اههجو فرصنا ىتح اهلاقرتساف هيلع لقثف
 . اهدنع ماقملا هل زيجأ امف هب تيضر ىتح اهلاقرتساف هتهرك ناو لاق

 يف ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغاف ةأرما جوزت نمو : ةلاسم

 . اهئطو هنأ تعداف سمشلا بيغم لبق اهقلط مت . ناضمر رهش يق راهنلا
 هل زوجي ال ناضمر رهش يف هئطو نأل رفكلا هيلع تعدا اهنأل هلوق لوقلاف

 . هيلع مرحم وهو

 وهو اهقلطف مرحم وهو هتأرما هيلع تلخدا لجر نعو : ةلأسم

 اباب اهيلع قلغا دقو رهطت مل دعب ضئاح يهو هيلع تلخدا وأ مرحم ذئموي
 وأ هديب هسمل وأ اهجرف ىلا رظن هنا هيلع تعدا مث ارتس اهيلع ىخرأ وأ

 اهلوق لبقي ملو هيلع قدصت مل اهقلط مث امرحم ناك اذإ اذإ لاق . هجرقب
 هيلع تقدص ًاضئاح تناك ناو هجرفب وأ هديب هسمل وأ اهجرف ىلا رظن هنأ

 ناك نإ كلذكو . اهلوق لبقي مل اهئطو هنأ تعدا ناو . رظنلاو سملا يف
 . بوبحم نب دمحم باوج اذكه هيلع تلخداو ًافكتعم

 رتسلا ىخرأو اهتيب اهيلع لخد مت ةأرما كلم لجر نعو : ةلأسم

 قلغأ اذإ لاقق اهقلطف جرخ مت . اهلبقف اهتيب لهأ ضعب وأ اهتخا اهعمو
 اذإ كلذو هريغ لاق ةأرملا تلقام لوقلاف . ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع

 الو هديب يجرف سمام هللاو تلاق نإو . اهنيمي عم اهلوق لوقلا نإف حص
 هديب جرفلا سم دقل بذك تلاق ناو . قادصلا فصن هيلعف نيعب هيلا رظن
 . يلع نب ىسوم لاق كلذك . الماك قادصلا همزل هنيعب هيلا رظنو

 ىرخألاب لخدي ملو امهادحاب لخدف ناتأرما هل لجر نعو : ةلاسم

 كلذق اهل يقب امب ةنيبلا تماقأ ناف اهب لخد يتلا امأ لاق . لجرلا ىفوتق
 ناق اهب لخدي مل يتلا امأو . اهب لخد دق هنأل ءيش الف مقت مل ناو . اهل

 رهمك اهرهم ناق وه مك ملعي ملو رهم ىلع هتجوزت اهنا ةنيبلا هيلع تماقأ
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 وبأ لاق . قادص الق ًاقادص مسي مل ناو سكو الو ططش ال اهتاوخا

 رقأ ام الإ اهل سيلف ءىشب اهل رقأ اذإ امأو . قادصلا وه ركنأ اذإ هللادبع
 لدع يدهاش ميقي نأ الإ اهقادص هيلع اهل اهب لخد يتلاو هنيمي عم هب اهل
 تاقدص لثم لاق امك وهف تام ناو . اهقلط اذإ كلذو . اهيلإ هعقد دق هنأ
 . يلا بحأ هللادبع يبأ لوق . اهئاسن

 لاق اهقلط من مت انامز اهنع سبحق ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم
 نم ن ناو ) ىلاعت هللا لاق اهيلع ةدع الو ًالماك اهرهم هيلع

 [ متضرفام فصنق ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نا لبق
 اهجرف ىلا رظن نوكي نأ الإ قادصلا فصن اهل امنأ هللادبع وبأ لاق
 . بوثلا تحت نم هسموأ

 لوخدلاب اهل دهشأ مث 5 اهدقن اهافواو ةأرما كلم لجر نعو : ةلأسم

 اعيمج ةيرق يف اعيمج ةأرملاو لجرلا وأ ةيرق يف لجرلاو ةيرق يق ةأرملاو
 . قادصلا فصن اهل لاق . اهقلط مت اهب زاج هنأ ملعي ملو

 ةنيب اهل سيلو اهرهمب اهجوز اهل ىصوأ ةأرما يف لاقو : ةلأسم

 . اهئاسن روهم لثم اهل نايفس وبأ لاق
 رهم ال لاق . اهجوز ىلع رهم اهل له . اهسفن تلتق ةأرما : ةلاسم

 تدجو هريغ لاق . ثاريملا هلو اهلقع بهذي نأ ريغ نم كلذ تلعق اذإ اهل
 ىنعملا اذكه اهسفن اهلتق هلطبي الو . تبات هيلع اهرهم نأ رثآلا يف عفري

 . هنيعب ظفللا سيل
 اهل همزليآ اهئطوو كلذ دعب اهجوزت مت ةأرماب انز لجر : ةلاسم

 نيدت ةأرملا نوكت نأ الإ بجاو هيلعو مز ال هل قادصلا . ال مأ قادص

 هيلع اهقح اهل ىضقيو نطابلاب هيلع قادصالق انزلا دعب اهجوزت مث هميرحتب
 . قيفوتلا هللابو رهاظلا يق

 ىلع كلذ دعب اهجوزت مث ةأرماب انز لجر نعو نسحلا وبأ : ةلاسم
 . ال مأ هللا دنع هيلع بجاو . قادصلا اذه اهعدوو مدن هنأ مت مولعم قادص

 الو هيلع اهل قادصالو هيلع مارح اهب جوزت مت ةأرملاب انز يذلا نا باوجلا
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 . كلذ دعبي اهقسقفل ةمارك

 رظني مث ةأرما كلمي يذلا يف ليقو رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 لاقو . قادصلا فصن الإ اهل سيل نأ اهقلطي مت ءاملا لظ يف اهجرف ىلا
 ءاملا يف اهجرف لظ رظن اذإ يراوحلا وبأ لاق . لماك قادصلا لاق نم
 اهلف ءاملا يف يهو ءاملا يف جرفلا رظن ناو . لماك قادصلا فصنت اهلف

 . لماك قادصلا

 لبق اهقراف مت ةأرما جوزت نميف بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم

 اهجرف ىلع اهتعضوو هدي تذخاف سعان وهو هتعاج تناك دقو اهب لخدي نأ
 اهقادص فصن الإ همزلي ال نأ ىسعف اهعفدف هبتنا مث . بوثلا تحت نم

 . اهنم ءاج اذه نأل

 ةتس نم لقأ ىلع دلتف لجرلا اهجوزتي ةأرملا يف اوفلتخاو : ةلاسم

 تقحتسا دق اهنأل دلولا همزلي الو هيلع اهل قادص ال لاق نم لاقف . رهشأ
 دحلا اهنع أرديو ةهبش ىلع جوزت هنأل قادصلا هيلع لاق نم لاقو . ةمهتلا
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو . لاح ىلع همزلي الف دلولا امأو . ةهبشلل كلذب

 ألجر اهل سلجاف ةشحافلا هنم تدارأ ةأرما نم رخس نمو : ةلأسم
 . قادصلا همزلي الو . عنص ام سئبف مالظلا يق

 تناك قادص كلذ ىف همزلي له هعبصاب ةأرما ضتقا لجر : ةلأسم
 الا كلذ بجي ال ليقو هاركالا ىلع ناك اذإ كلذ ليق دقف . ًاغلاب وأ ةيبص
 دقو ًابيث تراص هلتاقت تماف تيحف اهرباكي ماق هنأ ول تلق . ءيطولاب
 دقام ىلع هلعف نم ناك اذإ كلذ ليق دقف . اهقادص همزلي له اركب تناك

 . ىضم
 نأ الإ هيلع اهل قادصالف اهسفن ىف اهجوز تناخ ةأرماو : ةلسم

 اذإ هيلع قادصلا اهلف كلذ دعب اهعم ميقيو اهقدصي الف ةنايخلاب هملعت
 . هتملعأ نأ دعب نم اهئطو

 اهركتسا نمك وهف هسعان وأ ةنونجم ةأرما ءعىطو نم لكو : ةلأسم
 . اهل قادص الف عواطتو لقعت دح يف نوكت ىتح
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 اهائطو ىتح ةأرما اهركتسا اذاف نونجملاو يبصلا امأو : ةلاسم
 اهلام يفق اهرقع لاق نم لاقو ةريشعلا ىلع امهتيانج لاق نم لاقف

 . ةصاخ

 هديب يذلا اوفعي وأ نوفعي نأ الا ) لجو زع هللا لاق : ةلاسم
 نع وفعتو ةأرملا ىه حاكنلا ةدقع ةديب ىذلا لاق نم لاقف [ حاكتلا ةدقع

 ةدقع هديب يذلا وه جوزلا هللادبع وبأ لاقو . اهل بجو يذلا فصنلا
 . ًامات قادصلا ىطعتق وفعي نا حاكنلا

 اهل ًايصتغم اهيلع لخدف هتهركف ةأرما كلم لجرف تلق : ةلأسم
 كاش انأ لاق مث . هيلع ىأر لب لاق تال مأ هيلع دحلاف تلق . اهقادص هيلع
 رأ مل حاكنلا اهيلع يل بجوي كلملا دقع نأ تنظ ينإ لاق نإ هنأل دحلا يف
 . ًأدح هيلع

 ىلع ةأرما جوزت هنأ لجر ىلع ادهش نيدهاش نع هتلأسو : ةلأسم

 . ًاعم ةنزو يف انوكي الو . مهرد يفلأ ىطعت لاقف نيترم مهرد فلأ قادص

 . ىرخأ دعب ةدحاو نكلو

 ةعواطم يهو غلبت مل يهو ةيراج جرف سم نم نعو : ةلأسم

 . هيلع بجي ال وأ قادص هيلع بجي له غلاب لجر وأ يبص سم يذلاو

 اهضتقي ىتح هيلع ءيش الف يبص سم يذلا ناك ناف تفصو ام ىلعف
 تناك ولو لوقنو . هلام يف اهرقع ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف اهضتقا اذاف

 ناو . سمللاب يبصلا ىلع سيلو اهسفن يف اهل يأر ال ةيبصلا نأل ةعئاط

 سملا يف رقعلا هيلع نأ ءاهقفلا ضعب لاق دقف غلاب لجر سم يذلا ناك

 هيلع بجو دقف اهجرف سم اذإ اهضتقي ملوأ اهضتقا قادصلا وه رقعلاو
 اهل ىأر ال ةبصلا نأل ةهراك وأ ةعئاط ةراجلا تناك نا لوقنو . قادصلا
 / . باوصلاب ملعأ هللاو اهسقن يف

 اهجرف يف الجر ةأرما تنكمأ اذإ ةفاضملا ةجدايزلا نم : ةلسم

 نم ةمرح مظعاب اهربد سيلف رعشت ال يهو اهربد يف اهحكنق اهب ينذيل
 اهربد نم هتنكم نإف اهربد يف اهل ءيش الف اهجرف تحابأ اذإف اهلبق
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 اهلفاغف اهجرف نم هتنكم ناف . اهقادص همزل اهلبق يف اهحكن مث اهلفاغف
 تناك ناو . اهل قادص الف اهنم ديري امم هتنكم اذاف هجرقب اهحكن مث

 . اهقادص لطبي امم كلذ سيلف كلذ ىوس نم هتنكمو ءعىطولا هيلع ترجح

 . ةبيجم ةنكاس تناك ناو . ءىطولاب هنم عنتمت وأ هناسلب هدح رجحلاو

 هيلع ترجح تناك اذإ ءيطولا ةلزنمب وهف اهجرف يف هعبصأ جلوأ ول كلذكو
 نا مدقأام ملعأ هللاف اهلخداف هعبصأ لاخدا نع هتهنو ءيطولا هتحايأ ناو

 . ربكأ هل هتحابأ يذلا نأ الإ ًاقادص اهل لعجأ

 اهبو هب ةقلعتم يهو ةأرما لزنم يق لجرلا دجو اذإ لاقو : ةلأسم

 ةقلعتم يهو هلزنم يف تدجو اذإو . قادصلا هيلعف اهئطو هنأ هيلع يعدت مد

 يهو هلزنم يف تدجو اذإو . قادصلا هيلعف اهئطو هنأ يعدت مد اهبو هب
 دحو . دحلا اهيلعو قادصلا اهلف اهئطو هنأ يعدت مد اهبو هب ةقلعتم
 نأ ةعواطملا دحو . ينرأ ينأ لوقي ىتح وأ اهيلجر نم هنكمت نأ ةعواطملا

 ملق اهيلجر ذخأ ناف . اهئطو ىتح سملا دعب هعنمت ال مث هسمي اهجرف حيبت
 الو ديب هعنمت مل اذاف نيدخفلا نم هتنكم امنإ تلاق اهحكن املف ائيش هل لقت

 . اهل هيلع قادص الو ةعواطم يهف ناسلب
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 نوعبرألاو عباسلا بابلا
 هدعب تئطو مت تقلط اذإ ةأرملا قادص يك

 ىذلا لوألا ناقادص اهل همزل رتكأ وأ ةرم اهئطو مث ثالث ةأرما قلط نمو
 . اهقلط هنأ تملع نكت مل وأ اههركتسا اذإ اهايا هئطوب رخآو هيلع اهجوزت
 اهئطوف اهيلع ردقف هنم تبرهف اهكرتو اهئطوف اهيلع ردقف هنم تبره ناو

 اهئطو مث لزنم يف اهرضحو اهذخأ اذاف قادص اهئطو ةئطو لكب ةيلعق
 اهجوزت يذلا اهقادص عم دحاو قادص كلذب همزلي هنإف ةرم دعب ةرم هيف

 . ةيلع
 مث اهئطو مث يردي ال ثيح نم هتجوز هيلع تمرح نمو : ةلأسم

 لوقل يناث قادص همرحلا دعب يناتلا ءيطولابو قادص ةيجوزلاب هيلعف ملع

 هيلعف هتجوز ريغ ءيطو اذهو قادص ةأطوم لكل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . ملعأ هللاو ىناتلا عىطولاب ىنات قادص

 نيجوزلا نيب همرحلا تعقو اذإ هللا همحر دمحم وبأ لاقو : ةلاسم
 .ايناث قادص هيلع اهل نأ ةلاهج ىلع اهئطوف اهالهاجتق

 اهيلع لخد مث ثنحق اهقالطب فلحو ةأرما كلم لجر نعو : ةلاسم
 رهملا فصن هيلع لاق ةنيبلا هيلع اوماقأو هومصاخ اهلهأ نأ مث اهاضتفاف

 هنأ نظي ةلاهج نم كلذ ناك اهنم باصأ امب الماك رهملا هيلعو اهقالطب
 فصنو ًالماك رهملاو دحلا ةيلعف ةلاهج ريغ نم كلذ ناك ناو . هل زئاج
 . رهملا

 بئاغ وهو هتأرما قلط لجر يف بوبحم نب دمحم لاق : ةلاسم
 هتأرما ىتاف هرفس نم عجر مت هرفس يف وهو نيلجر اهقالط ىلع دهشأو

 . هرقس نم مدقي نأ لبق تضقنا دق اهتدع تناكو اهعماجو كلذ اهمتكو
 انزلا دح همزل اهتدع تضقنا نا دعب نم اهئطو هنأ هسفن ىلع رقأ اذإ لاق

 . رخآ قادص هيلع اهلو

 هل ليق مث اهسمي نأ لبق اهقلطف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم
 ةأرملا ىطعتو امهنيب قرفي هنإف لوألا هحاكنب اهب لخدف كيلع مرحت ال اهنأ
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 اهايإ هتعماجمو اهب هلوخد نم رهمو . قادصلا فصن لوألا اهحاكنب
 الماك

 اهملعي ملو اهب لخدي نأ لبق اهجوزت ةأرما قلط لجر نعو : ةلأسم
 لاق ناك ام رهظاف كلذ دعب جرخف اهب لخد مث كلذ ىلع دهشي ملو اهقالط

 اهرهم لثم اهلو اهسمي نأ لبق اهايا هقالطف رهملا فصن اهل لاق . عيضو
 تقلط يتلا لثم سيل هذه لاق مث . فصنو لماك رهم كلذف لخد نيح

 . كلذ لثم اضيأ حون وبأ لاقو . اهقالط ىلع دهشأو اهقالطب تملعو
 اذاف اهأطي عجرو اهمتكو هتأرما قلط نميف نسحلا وبأ : ةلاسم

 هنأ اندجو يذلاف رقأ مث ًاناوز امارح اهئطو مث قالطلا دحج مث اهب لخد
 ةئطو لكل هيلعف . ةبلغ اهاطي ىتح اهسفن هتعنم اهئطو دارأ املك ناك
 دحاو قادص اهل هيلعف كلذ دعب هتعواط مث ةرم لوأ هتعنم ناو . قادص

 نيح يف ظفح اهيف انرضحي ملف اهمتك اذإ اماو . لوألا اهقادص اهلو
 تعنتم ال تملع ول تناك نا هذه سايق ىلع الإ باوجلا . اذه انباتك
 لوقو . قادص ةرم لكل همزلي نأ هيلع انفخ ملعت مل اذإ اهنا انيأرف اهسفن
 مادام لوقو . لوألا قادصلاو هلك ءيطولاب دحاو قادص الإ اهل هيلع سيل
 مث اهئطو كرت ىون اذاق . قادص كلذب اهلف اهئطو ىلع مزاع وهو اهأطي
 امتاك ناك اذإ كلذو . يناثلاو لوألا ريغ رخآ قادص اهل هيلعف اهئطوف عجر
 . اهل

 تمرحأ هتأرما قلط لجر يف لاقو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 ناركس نوكي نأ الإ ءيش نوكي ال نأ يسعف اهئطو مث ملعي الو . هيلع
 . هركس لاح يف اهقلط اذإ اتباث اهقادص هيلع نإف

 نإ اهديب هتأرما قالط لعج لجر نع دايذابأ تلاسو : ةلأسم

 لاق . كلذل ادمعتم اهئطو ىتح لوخدلا هتمتك مث تلخدف نالف راد تلخد

 . تعاساو ترصق دق دايز وبأ

 ةرم اهئطوف اهيلع لخد مث اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 اهلو لوألا اهقادص اهلو امهنيب قرفي لاق دعب اهدر دق هنأ لاقو ةرم دعب
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 مث اهكرت مث ارسق ةرم اهئطو نوكي نأ الا . اهايإ هئطوب يناث قادص
 . لوألا قادصلا ىوس قادص اهرسق ةرم لاكل هيلعف ىرخا ةرم اهرستقا

 عطقناو اهكرت مث اهئطوو اهيلع لخد مث قالطلاب اهملعي مل ناك نإ كلذكو
 . ملعأ هللاو قادص اذكه اهب لعف ةرم لكل هيلعف اهئطوف عجر مث

 ملو قالطلا موزل لهجو اهقلط هنأ ملعو هتأرما قلط نميف : ةلاسم
 الهاج كلذ ىلع اهئطو مت . قالطلا هب عقو يذلا ةظفل نم ناك امب اهملعي

 ملاع وهو اهاطي ىتح لوألا قادصلا الا هيلع اهل سيل هنا قالطلا بوجوب
 كلذ دعب اهمتك ناق . يناث قادص هيلع مث قالطلاب هنم تناب دق اهنأب
 قادصلا اهلو ءيطولا كلذل دحاو قادص الإ اهل سيلق ارارم اهئطوو

 . لوألا
 رظنف ةأرما جوزت لجر نع هتلاسو . قادصلا همزلي نميف : ةلأسم

 تلق قادصلا فصن اهل لاق . اهقلط مث كلذ دعب مث اهرعشو اهنطب ىلا

 لاق . عماجي ملو كلذ دعي مل هجرفب وأ هديب هسم وأ اهجرف ىلا رظن هناف
 . اهيلع ةدع الو لماك اهقادص اهل

 لبق هتجوز جرفل جوزلا نم سملا نأ لاق نم نع هتلأسو : ةلأسم
 ال لاق اذه عاسني وه هلك قادصلا هيلع قحتست ال هنأ اهقلطي مث لوخدلا
 . انباحصأ لوق يف كلذ يل نيبي
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 نوعبرألاو نم اتلا بابلا
 أطخ ةط وملا ةأرملا قادص يك

 ىلا مألا تبهذق هتجوز هيرت نأ هتأرما مأ ىلا بلطف ةأرما جوزت لجر نعو
 ال مألا تلاقف يبتخ اهيرأ ىتح كتنبا يعم يلسرأ اهل تلاقف اهل ةراج
 نوكأ انأ تلاقف كتنخ اهسمي نأ يتنبا ىلع فاخا كنتخ ىلا يتنبا لسرأ
 اهيلا رظن املف جوزلا ىلع اتلخدف اهعم اهتلسراف اهسفن تباطق اهدنع
 بابلا لجرلا قلغاف ةيقست يك تجرخف ءام ينيقسأ ةأرملا مأل لاقف هتبجعأ
 اهلوق ىلا تفتلي ملف لعفت ال كتأرما هذه تسيل هل تلاقف مألا تعجرف اهنود

 ريخ ال مهلك لاق . اهلوقب اهتنبا نع عفدت نأ ديرت اهنأ نظف اهئطو ىتح

 لثم اهرقع هيلع ىرأ هل نيبتسي ىتح فقي نأ لجرلا ىلع قحي ناك مهيف
 اهتنبا تلسرأ ام لجأ نم سبحتو اهمأ رزغتو اهئاسن دحأ وأ اهمأ رهم

 تمرح دق هتأرما نأ ىرأف اهنم مرحم يذ الو جوزب اهل سيل لجر ىلا
 ىلع تدسف دق يتلا اهتنبال رهلا فصن اهمأ مرغتو رهملا فصن اهلو هيلع

 . ابرض عجوتو سبحتو اهجوز

 ال وهو اهب عقوت هتأرما ةلجح يف ةأرما دجو لجر نعو : ةلأسم
 الف هركامت ملو ةأرملا ترقأف ليللا ةملظ يف اهيلع عقو نإ لاق . اهب رعشي
 وهو اهيلع عقو هنأ تمعز ناو . هنم وه أربيو بجاو اهيلع دحلاو هيلع دح

 هنيبي ملو هعامج تركنا نإو ةنيب كلذب تماق نا بجاو اهيلع دحلاف اهفرعي
 بذك هنأ ةأرملا تلاق ناو . هسفن ىلع هفارتعاو اهيلع هتيرقب دلجي هناق هل
 هيلع قدصت ال اهناف . ينهركاف هتأرما تسل يننأ ملعي وهو يلع عقو دقل

 . اهايإ ههاركاب هيلع اهقادص ناق اهسقن ىلع اهبلغ هنأ ةنيب موقت نأ الإ

 لجرلا كلذ نم ىفتناو ينتئطو تلاق ةأرما نأ ولو اهيلع دح الو طع دحلاو

 لاق . هتفذق امب دحلا اهيلعو اهقادص مرغي هناف هشارف ىلع تضتقا دقو

 هتأرما ريغ ةأرما هيلع دجوو هشارف ىلا ىوآ لجر يف يلع نب ىسوم
 هيلعف اهسفن ىلع اهبلغ ناك نا لاق هتأرما تسيل اهنأ ملع مث . اهئطوف
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 اهقادص

 هتأرما اهنأ نظف ةمئان ةأرما دجوق هلزنم لخد نمو : ةلأسم

 تناك ناو هيلع قادصلا اهلف ةسعان تناك نا لاق . همأ ىه اذاف اهئطوق

 . بألا ىلع تمرح دقو هيلع اهل قادص الف ةناظقي
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 نوعبرألاو عساتلا بابلا
 اهجوز رغت يتلا ةأرملا قادص يف

 دق غلاب ةأرما ةنالف نأ مكاحلا عم ادهش نيدهاش يف يلع نب ىسوم لاقو

 تريغ اهجوز اهب لخد املف اهجيوزتب مكاحلا رمأف ءاسنلا غلبم تغلب
 دقو جوزلا تهركو غولبلا اهرظتناف غلبت مل اهنأ اهرما نابتساو تعفرو
 :نع امهدعبيام لاق . قحلا نيدهاشلا ىلا بلطف قادصلا همزلف اهرشان

 . قادصلا ةمارغ

 ىتح ةرح اهنأ هوربخأو ةديلوب رغ لجر يف رباج لاقو : ةلاسم
 هرغ يذلا ىلع نوموقيو رارحا دالوالا لاق اهبابرأ ءاج مث دالوأ هنم تدلو

 نيذلا نم اهدالوأ نامثا ذخأتو اهاطعا ريثك وأ ليلق لك نم علخيو اهب

 لبق ملع نا هيلع سلد اذإ رايخلاب وه مهضعب لاق . اهب هورغو هوحكنأ
 اهقلطي نأ راتخا ناف لخد دق ناك ناو . دحأ ىلع دح الق لوخدلا

 ذخأيو اهجرف نم لحتسا امب اهقادص ضميو . يلولا ىلع. اهقادصف
 . سأرب سأر مهيدفي مت تدلو تناك نإ اهدلوو هتديلو لجرلا

 ةرح اهنأ تمعزو الجر ةمألا ترغ اذإ ةيواعم وبا اولاقو : ةلأسم
 اهب ملعلا دعب اهديسل اهرقع ناف ةمأ اهنأ ىلع علطا مث كلذ ىلع اهجوزتق
 . هل اهقادص نوكيو اهديسل اديبع نونوكي هدالوأ ناق

 اهنأ ملعي ال وهو لجر اهجوزتف ةرح اهنأ تمعز ةمأ يفو : ةلأسم
 اهظم ةمأ قادص اهقادص لاق هنم اهعزتناف اهالوم ءاجو اهي لخدق ةكولمم

 . اهقادص هنم ذخأيف هجوز نم ىلع عجريو
 مث ةكولمم اهنا ملعي ملو ةأرماب الجر جوز لجر يف : ةلاسم

 اهسبح نإف رارحا لجرلا كلذ نم اهدالوأ نأ . ةلداعلا ةنيبلاب اهقحتسا
 اهناف ملعلا دعب اهايا هسبح دعب مهدلت نيذلا اهدالواق كلذ دعب جوزلا

 كلذ ىلع هجوز ولو اهلثم قادص جوزلا ىلعو . اهديسل كيلامم ةكولمم
 . اهلثم قادص الإ سيلف
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 ىلع عفرف هتأرما ىلع الجر دجو الجر نأ ول مشاه لاقو : ةلاسم
 ناك . ارهم ذخأتو بسنلا كلذب هنم ةأرملا بسنلا كلذب جرخي ىتح لجرلا
 . هنم ذخأ ام لثم لجرلل مرغي نأ هدجو يذلا لجرلا ىلع

 الجر تجوزتف ةرح اهنأ تمعزف اضرأ تتأف تقبا ةمأ : ةلسم
 مهو لدع ةميق اهدالوأ موقيو اهل قادص الف اهيلاوم اهبلط مثأدالوأ تدلوف

 اعاش نإ اهيلاومل ةديلولا امإف . ةديلولا يلاوم ىلا مهتميق درتو رارحأ

 . اوكسما اوعاش ناو اوعاب

 اهل لقكق ةرح اهنأ نظو ةأرما جوزت لجر يف لاقو : ةلأسم

 ةكولمم اهنأ حص ةيراجلا نأ مت ادالوأ هنم تدلوف اهب لخدو ريثك قادصب
 دالوألا امأو ءامإلا نم اهلتم قادصك اهقادص لاق . لدع ىدهاش ةداهشب

 اهجوزل تلاق . ةيراجلا نإف هل تلق . هل اهنا مهتدلاو قحتسا نمل كيلاممق
 . مارح يهف هتملعأ ول لاق هترغو ةررح اهنأ اهجوزتي نأ لبق نم

 اهيلول لاقف ةأرما جوزت لجر يف حور نب هللادبع لاقو : ةلأسم
 ناف ءاشمغ وأ ءاجرع وأ يمجع وأ ارخب وأ ءايمع مكتبحاص نأ ينغلب
 يه لب يلولا هل لاقف اهيف يل ةجاح الف اذه ضعب نم ءيش اهيف ناك

 دجو اهب لخد املف هقدصو لجرلا اهجوزتف اهلك بويعلا هذه نم ةحيحص
 نأ الإ ءيش يلولا مزلي الو اهقادص جوزلا ىلع لاق . بويعلا هذه اهب
 نم ينمزل امق بويعلا نم ءيش اهيف ناك نإ يلولل لاق جوزلا نوكي
 لخد امناو كلذ هل نمض هنأل يلولا مزلي كلذ نإف كيلع وهف اهقادص

 .نامضلاب

 ةيمجع نم ىرخآلاو ةيبرع نم امهادحا ناتنبا هل لجر : ةلأسم
 نا لاق ةيمجعألا هتنبا هيلا تيدهاو هحكناف ةيبرعلا هتنبا لجر هيلا بطخق
 ناو . اهل رهم الو دحلا اهيلعو ةيناز يهف هتأرماب تسيل اهنا تملع تناك
 تباصأ امي لاق . قاس امي هيلا تدر هتأرما يه اهنأ الإ تملع نكي مل

 لخدي الو هلام نم اهقادص لثمب ىرخألا زهجي نا ىرخألا يبأ ىلعو هنم
 . رخآ ًالوق اهيف نأ بسحأ ينإف لس . اهتدع يضقنت ىتح جوزلا
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 اهيلا رظنأ ىتح لاقف معن اولاقف ةأرما موق ىلا بلط لجر : ةلأسم
 ريغ يه ذإ اهيلع اهولخدأ املف هوجوزف يضرف اهريغ ىرخأ ةأرما هورأف

 هنأل هل زجي مل اهعم ماقم دارأ نإو اهرهم اهطعيلف اهب لخد نإف ىأر يتلا
 . هذه نع لس . ىأر يذلا هجولا كلذ جوزت امنا

 املق هل اتنب الجر جوز لجر نع . يلع نب ىسوم باوج : ةلاسم

 نأ وجرأ ينإف ملعي ال جوزلاو هتأرما ريغ هل تنب ىلع هلخدأ لجرلا ءاج

 نم ىلع قادصلاو اهتدع ىضقنت ىتح ةأرملا نع كسميلو هتأرما كردي

 . . ملعأ هللاو هريغ

 اهجوزتف غلاب اهتنبا نا هل تلاقو الجر ترغ ةأرما يف ليقو : ةلاسم
 نم هيلع اهتنبا هتقحتنا ام هل نمضت اهنأ غلابب سيل يه اذاف كلذ ىلع

 نا ءيش اهيلع سيلف جيوزتلا ريغت مل ناو . جيوزتلا تريغ يه نإ قادصلا
 هتقحتسا ام عيمجب اهمأ تلبق نا هنأ ليقو . تغلب اذإ جيوزتلا تنبلا تمتا

 ام عيمجب هل تلبق اذإ هدجت ملو كلذ هل اهيلع نأ هريغت مل ولو هيلع
 هبلع هتقحتسا

 ةأرملاو لجرب هل اتخا جوز لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 اهي راج املق بيرغ جوزلاو ةدع يف ةأرملا نأ جوزلا يلولا ملعي ملو ةدع يق

 لجرلا قادص ىلولا مزليأ اهقادص اهاطعاو اهلزتعاف اهرمأب ربخأ جوزلا
 نأ الإ قادصلا ىلولا مزلي الف تفصو ام ىلعف . همزلي ال وأ هرغ ثيح
 لاق اذاف اهتدع تضقنا دق اهنأ هل لاقو اهتدع نع ىلولا لاس جوزلا نوكي
 نع اهلأس جوزلا ناك نا ةأرملا كلذكو . جوزلل مرغلا كلذب همزل كلذ هل
 ةأرملا تناك ناف كلذ نع اهلأسي مل ناك نإو اهل قادص الق هتبذكف ةدعلا

 الق كلذ نم ةقرعم ىلع تمدقف ةدعلا ىف اهيلع مرحم جيوزتلا نا ةملاع
 تمرح دقو . امهنيب قرفيو اهقادص اهلف كلذل ةلهاج تناك نإو اهل قادص
 . ادبأ هيلع

 اهنأ ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذإؤ نسحلا يبأ عماج نمو : ةلاسم
 الو ءامإلا نم اهلثم قادص ةيلعف ةمأ اهنأ حص مث ًادالوأ هنم تدلوو ةرح
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 قادص ىلوملا هنس ذخأتو حاكنلا خسفنيو هيلع جوزت يذلا قادصلا ةمزلي
 نم ىلع عجريو . مهدلاو مهذخأيو ديبع ةميق اودلو موي اهدالوأ ةميقو ةمأ
 مرغ يذلا قادصلاو دالوألا ةميق نم مرغ ام لثمب ةرح اهنأ ىلع اهب هرغ
 ىلع هدالوأ ةميق يف عجريو . قادصلاب عجريال موق لاق اهنم اهدالوأ ةميق

 ةرح يهف ةرح اهنأ ىلع اهب هجوز يذلا وه اهديس ناك ناو . هرغ نم
 . زئاج حاكنلاو اهل اهقادصو

 هل تدلوف اهب هرغو هل تسيل ةكولمم جوز لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ةرح اهنأ هربخأو ةكولمم اهنأ ملعي وهو اهب هجوز ناك نا لاق . دالوأ
 اهفرعأ تسلو كتجوز انأ لاق ناك نإو . دالوألا ةميق هجوز يذلا ىلعف

 ( . هنمث يدؤيف هدلو موقيو ءيش جوزلا ىلع سيلف
 اهكلمي نا دارأ ةأرما ىف اموق راشتسا لجر نعو : ةلسم

 اهذخأ ديري اهديس ءاج مث دالوأ اهنم هل ناكو اهكلمف ةرح اهنأ هوربخأف

 هريغ لاق . ديبع هتميق هدالوأ نمت مهيلع نإف . اهب هورغ موقلا نكي نإق
 . هلام يف ديبعلا ةميق اماو . نامضلا نم همزلام هل مهيلع ليق دقو

 ىتح كلمأ ال ينإ لاقف موق يلا بطخ لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 رضاح اهجوزو لزنملا يف مهعم لجر ةأرما هيلع اولخقف مق اولاقف رظنا

 يتلا ىرخألا هيلع اولخدأ لوخدلا دنع ناك املف هوجوزف تلبق دق لاقف
 ناف اهدري نأ هل لاق تيأر يتلا يتأرماب يه تسيل لاقف اهب هوربخأ اوناك

 لجاعلا قادصلا اهلف اهب لخد ناك ناو اهل قادص الف اهب لخد نكي مل
 ناو ادمع هل اهوسلد اوناك نا جوزملا هل مرغيو هرغ يذلا عبتيو لجآلاو
 يتلا ريغ هورأ مهنأ ةنيبلا نم ملع نمو مهيلع ريرغت الف نوملعي ال اوناك
 . ءيش مهيلع سيلف نوملعي ال اوناك ناو . اضيأ مرغ زجي ملف هوجوز

 اهزاوجب رمأو باغ مت هتنبا الجر جوز نمو ةدايزلا نم : ةلاسم
 نإف . هل نيبت مت اهدلوأو اهئطوف هتأرما اهنأ جوزلا مهوتو هتيراج اوزاجأق
 اهالومل ةيراجلا رقع هيلعو هيلا دريو لعف امب هيلع مرحت الو هتأرما ةأرملا
 نوقحلي دالوألاو اهب عتمتسا هنأل عجري ال لوقو . كلذب هرغ نم ىلع عجريو

\٤٢



 نم ىلع عجريو اودلو موي مهتميق ىطعيو انزلل دمعتي ملو طلغ ءىطو هنأل هب

 مهتميقب هرغ
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 نوسمخلا بابلا
 قادصلاب نامضلا

 ةحيحص ةأرما جوزتي نأ دارأ الجر نأ ول حور نب دمحم هللادبع وبأ لاقو
 هنأ الإ هل مسي ملو اذكو اذك اهقادص ىلعو اهجوزت لجر هل هلعل اهل لاقف

 نأ حور نب هللادبع لاق . اهب لخدو اهجوزتف اهقادص ىلعو اهجوزت
 وهق ًاقادص اهل امس ناك ناف . قادصلاب هل نمض هب رمآلا مزلي قادصلا
 قادص رمآلا مزلي امنإف ًاقادص اهل اًمس نكي مل ناو . همزلي هل امس امب

 | . اهم
 بألا كله مت غلبي مل ريغص هنباو ةأرما هنبال جوزت لجر : ةلأسم

 ناف . قادصلاب هسفن ىلع دهشأ بألا ناكو هتأرماب نبالا لخدي نأ لبق
 زاجأو . مالغلا غلب اذإ هنيد عم بسحيو هنمض هنأل بألا لام يف قادصلا

 لبقو هنبا جوز نأ عضوم يفو . كلذ ريغ مالغلا ىلع قادص الو حاكنلا
 زاج نا بألا ىلع ةلمج قادصلاف ضري مل يبصلا غلب املف قادصلاب

 نمضي ملو هنبا جوز ناو . قادصلا فصنف زجي مل ناو ةأرملاب يبصلا
 . ائيش بألا ىلع رأ ملو دساف جيوزتلاف نبالا ملف ًائيش

 هذه نأ هيلع طرشو هتأرمال الخن هدلو نع دع لجر نعو : ةلاسم

 ال مأ طرشلا اذه هيلع تبثي تلق . تم اذإ ىلام نم كبيصن نم لخنلا
 هنع ىدأ امل ًانماض نوكيو هيلع الو هل تبثي ال طرشلا اذه نأ ىعمق
 . . همزل امم نامض هيلعو هثاريم هلو كلذ ببسب

 ىلعف كلذ هنبا هركو رهملاب لبقتو ةأرما هنبا ىلع كلم لجر : ةلأسم

 . قالطلا دلولا ىلعو قادصلا دلاولا

 غلب اذإ لاقف ًابئاغ وأ اريبك وأ اريغص هنبا جوز لجر نعو : ةلاسم
 دلولا ىلع قادصلا ناكو ىضم حاكنلا ىضماق بئاغلا مدقو يبصلا
 . قادصلا فصن بألا مرغ ركنأ نإف . هتأرما ةآرملاو

 قادص مكل نأ طرشو هنبا اوجوزي موق ىلا بلط لجر : ةلاسم
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 ةثرولا ءاجو بألا تامف وحنلا اذه ىلع هوحكنأف مكضرأ يف مكتبحاص
 يق يذلا مكيبأ لام يف يقادص نأ ةأرملا تلاقف هلام اومسقيل هتثرو
 كجوز ىلع كقادص اولاقو كلذ ةثرولا هركف . هنم يرهم ينوطعثف يضرأ
 ال انإف كجوز ىقبو انوبأ تام اذإ امأف انيبأ ىلا تبلطل كجوز تام ولو
 يف يذلا لاملا اذه يف يرهم نأ تلاقف كجوز ىلع كرهمو هنم كيطعي
 يفوتست ىتح اهلامس يذلا لاملا نم اهطرش اهلو . اهقادص اهلف يضرأ
 . اهقادص

 جوزقف ىلع قادصلاو ديزب كتنبا جوز لجرل لاق لجر : ةلاسم
 قادص ىرت نم ىلع اهنع تام وأ اهقلط مث . اهب زاجو هتنبا اديز لجرلا
 اذإو . قيفوتلا هللابو هنمض نم ىلع قادصلا لاق . هب بلاطت نمو ةأرملا

 ال نماضلا نإف ةدعلا يف اعجارت ناو ءيرب نماضلا نإف ناجوزلا علاخت
 . جوزتملا ىلع نامضلاف ةدعلا دعب اهجوزت ناو . قادصلا هيلع عجريو أربي

 دقف اهدر مث اعلاخت مث قادصلاب هدلاو نمضو جوزت نمو عوضوم يفو
 . قادصلا نم دلاولا ءيرب

 قح لك لاق وأ ىلع كتققنو ةنالف جوزت لجرل لاق نمو : ةلأسم
 . هب هل مكحي هيلع نامض الو افلخم نوكي هفلخأ نإ هناف يلع وهف كتأرمال

 لبق بألا كلهف رهملا نمضو ىبصوهو هنبا بالا جوز اذإو : ةلأسم

 . هنمض هنأل هنيد عم نأل ا لام يف ةأرملا قادصقف يبصلا كردي نأ

 حاضو نب حلاص خيشلا باوج نمو باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم

 يتبا ةجوزل نماض ينا لاقو ةأرما هنبال جوزت لجر نعو هللا همحر

 اهلو هنبا ةجوز يهو ًايح ماد ام اهتوسكو ءاهتقفن هيلع باوجلا . همزليام
 الو زوم الو محل اهل مزلي الو اهتالاخو اهتامع نم اهئاسن لثم سرولا

 ىلا عجر ملعأ هللاو ةضق الو بهذ ةغايص اهل هيلع الو رطع الو ةهكاف
 . باتكلا

 مهتنبا موق ىلا بطخ نمعو هللادبع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم
 هلام صقن ناف يتبا اوجوز همأ تلاقف انتنبا قادص نع زجعي كلام اولاقف
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 ىلع امنا لاقف هلام عاب مالغلا نأ مث هوجوزف يلع وهف مكتنبا قادص نع
 مل ةفآ هلام ىلع تعقو نوكي نأ الإ جيوزتلا موي هلام هنع زجعام مامت مألا

 قحتست ىتح ال مأ هلام اهجوز ىلع فقوت نأ ةأرملل له تلق . هتافآ نكي

 رجحي نكلو لاق ائيش كردأ ال نأ فاخأ لوقت اهنأل هذخأتف اهقادص ذخأ

 . هيلع
 انالف ذخأت نأ ةأرما ىلا بلطي نميف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم

 وأ هنبا هنأل معن لوقيف . اهب مئاقلا وه هنأ اهانعم تنأ كذخآ امنا هل لوقتف

 . معن لاقف كيلع يقح هل اهلوق ناك نإف اهل حلصي الف هوذخأيف هيخا نبا
 بلاطلا مزلي انعم وهف معن لاقو هايا هتنمض اهنآ اهسقن لصأ نم كلذو

 ناك ناو . رخآلا ءيرب دقف هادأ امهيأو كلذ هل مزلي الو جوزلا ىلع قحلاو

 يغبنيو . اهجوز ىلع قحلاف همايقب انالف ذخأت نأ تنع امناو . هنمضي مل
 وأ هلامب ناسنإل دهشأف جوزلا ىلع قحلا ناك نإف . اهيلا يفي نأ بلاطلل

 هلام هيلا اجلا هنأ ملعي ام هل دوهشلا نيمي تبلطف يلع قحب لاق وأ هبرقأ
 . هيلا هلازأ نم ىلع نيميلا اهلف اهقح لاملا يف بلطت تناك ناف ًءاجلإ اذه
 ضعب يف لاوزلا كلذ هعفني الف لاملا لازأ مت اهجوز ىلع تعقر تناك ناو

 . اهل ءافو كرتي نأ الا لوقلا

 لاق هيلع وهأ هسفن ىلع قادصلاب نمضو اهيلو هجوز ناق : ةلأسم

 هل نمض امب يلولا بلاطي جوزلاو قادصلاب جوزلا بلاطت نأ ةأرمللو . معن
 . قادصلا نم

 ىلا قادصلاب هتدلاو تلبقو قادصب ةأرما لجر جوزت اذإو : ةلاسم

 اهقلطم ةدلاو توم ىلا الإ قادصلا اهل بجي ال ليقف جوزلا اهقلط مت اهتوم
 لجآلا ىلا اهقادص ردقب هتدلاو لام نم اهل فقوي نكلو طرشلا ناك امك

 . يراوحلا يبأ لوق مألل هتلكام نوكتو

 هلام ىف قادصلا نأ تنمضو ةأرما جوزت الجر نأ ليقو : ةلاسم
 تدارأف ىزخأ ةأرما جوزت لجرلا نأ مث . همامت اهيلعف هلام نم زجع امف
 ىلوألا قح نم يقبامو . امهنيب لجرلل يذلا لاملاف اهقح دتعت نأ ىلوألا
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 ذئموي هتقرع دقو ىنبا لام ىلع تلبق امنا مألا تلاق نإف مألا ىلع وهق

 اولاقف ىلع لقت ملو اذه هلام دعب هيلع يقب امب تلبق امنا موقلا لوقيو
 ىلع وهف كلذ هلام يف هيلع يقب امف ءاضقلا ديري موي هلام نم اهنإ يضقت
 اهيلع نوكي كلذ دنعف ىلع وهف اذه هلام دعب هيلع ىقبام لوقي نأ الا همأ

 / جوزت موي لاملا كلذ دعب
 يتنبال عمستأ اهتداو تلاقف ةيراج ةبطخ دارأ لجر نعو : ةلأسم

 ينيذخأت نأ ىشخأ ينإ اهل تلاقف . كيلع اهقادص ةئامسمخو مهرد فلاب

 . يلع كل وهف يتنبا هب كتكردأ ءيش لك ةدلاولا تلاقف . كتنبا قادصب
 . اهيلع هل تباث كلذ لاق ًادوهش هل تدهشأو يسقن يفو يلام يفو

 ةجوزلل سيلف هدلاو ىلع قادصلا نأ ىلع نبالا جوزت اذإو : ةلأسم

 . باوصلاب ملعأ هللاو دلاولا ىلع اهقحو دلولا ىلع عجرت نأ
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 نوسمخلاو يداحلا بابلا
 ميوزتلا دنع قادصلاب لجرلل ةارملا دعو يف

 طورشلا نم كلذ هيشأ ام و

 اهجوزتف مهرد فلا كل يلعو ينجوزت لجرل تلاق ةأرما يف ةيواعم وبأ لاق

 اهسفن ىلع هتلعج ام اهيلع هل لاق . اهتيطع نع تعجر مث هتدعو ام ىلع
 ىلع ةأرملا ىلع لجرلا طرش تبثي ال لوقو هريغ لاقو . قادصب اهجوزت اذإ
 مهرد فلأ كلذ ىلع ينقلط هل تلاق ناف لاقو . هبشأ لوألاو لاق حاكنلا

 العج هتأرما نم ذخأ نم لك نأل اهسفنب كلمأ يهو . تلاق ام اهيلع بجو

 . علخ اذه نأل اهيأرب الا هل ةعجر الف قالطلا ىلع
 تنك ينإ اهيلو لاقف اهيلو ىلا ةأرما بلط لجر نعو : ةلأسم

 نيسمخ ىلع انقفتا يهو انأ ينإ بلاطلا لاقف مهرد ةئام ىلع اهجوزأ

 ةأرملاب لجرلا لخد املف كلذ ىلع هجوزف هيلع اتقفتا ام ىلع ىنجوزف امهرد
 ام كقح جوزلا لاقو . مهرد ةئام يقح ةأرملا تلاقف . قادصلا يف اركاذت

 هيلع ضرفام الإ اهل سيلف اهب لخد دق جوزلا ناك اذاف . كيلو هب دهشأ
 اهب لخدي مل جوزلا ناك ناو . ىلاعت هللا ءاش نا حاكنلا ةدقع دنع اهيلو
 ضرفام تملع دق ةأرملا نأ . ةنيبلا جوزلا عم نوكي نأ الإ ضقتنم حاكنلاق

 نيسمخلا ىلع اقفتا امهنا اهيلول لاق دق هنأ جوزلا رقأ ناف اهيلو هيلع

 ةأرملا ناف نيسمخلا ىلع هقفاوت مل ةأرملا نا جوزلا ةنيبلا زجعأو امهرد
 . ىلاعت هللا ءاش نا اهئاسن تاقدص ىلا عجرت

 مولعم قادص ىلع ةأرما جوزت لجر ىق هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 لاقف . ةقفنلاو ةوسكلا هيلا تبلطف اهب لخدف ةوسك الو اهل ةقفن ال هنأ
 ًائيش اهداز ناك ناو . كلذ يف اهيلع هطرش لطبيو اهتوسكو اهتقفن همزلي
 قادص ةضيرف ريغ ىلع اهجوزت ناو . اهقادص اهل نوكيو هيف عجري نأ هلف
 هطرش لطبي لاق . مهرد فلا اهيلع هل نأ حاكنلا ةدقع دنع هيلع ضرفو

 اهب لخدي مل ناف اهئاست تاقدص طسورأك قادص اهلف اهب لخد اذإ كلذ
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 ناك نا لاق . حاكنلاب كسمتو حاكنلا هركو حاكنلا ضقن امهدحأ دارأف
 اهب لخد نكي مل اذإ ةضقتنم ةدقعلاف هب تيضرو طرشلا اذه ىلع اهجوزت
 لخدي نأ لبق تام ناو . ةعتم هيلع اهل ناك اهب لخدي نأ لبق اهقلط ناق

 اهلف اهب لخد ناو . هيلع اهل ةعتم الو هلام يف اهثاريم اهلف اهب لخدي
 تناكو اهب لخدي نأ لبق ىه تتام ناو . اهئاسن تاقدص طسواك قادص

 . اهتثرول هيلع ةعتمالو اهلام نم هثاريم هلف . حاكنلاب ةيضار
 الو لاجرلا قيطأ تسل تلاقف ةأرما جيوزت دارأ لجر : ةلاسم

 ىل ىرمعتو ىلام ىلع ىظفحتل كديرأ امنا ىنا لاقف كلذ ىف ىل ةجاح
 فورعملا اهقادص فصن هنع تمده نأ ىلع اقفتاف كلذل كديرأ الو . يراد

 هل تلاقق . اهنم باصأو اهيشغ اهجوزت املف حاكنب اهل ضرعي ال هنأ ىلع
 . اهقادص اهل متي نأ هيلع لاق . يقادص يل متأف تلعف اذإ امأ

 امف اذكو اذك ىلع بطخأ بهذا لجرلل ةأرملا تلاق اذإو : ةلاسم
 مكح ةنيب اهيلع تماق وأ كلذب ترقأ اذاف كيلع سيلف كلذ قوف كيلع عضو
 . ةقفانم ىمستو اهقادص اهل لاق نم لاقو . اهيلع

 اهجوزتيل لجر اهبلط ةأرما يف نامتع نب ناميلس لاقو : ةلاسم
 قوف كفلكأ ال هللاو ىلع كلذف لبقأ تلاقف ريثك قادصب اهل لبقي نأ هركو

 ةعس يق تنأو . كدنع تدجو ام تذخاو قالط وأ توم ثدحي موي كتقاط

 . فت مل نا ةقفانم يهو هيف تعجر اذإ اهقح اهل لاقف يقب امم
 يل تلاقق ةأرما جيوزت دارا لجر يف ةرزع نب يلع لاقو : ةلأسم

 وهف هيلع ردق نا لاق . اذكو اذك الإ هنم كيلع سيلق . اذكو اذك رهملا نم
 . هتقلخأ نا هل

 نأ لبق تدهشاو مهرد فلأ ىلع الجر تجوزت ةأرما : ةلاسم
 دعب هل بهت نأ الإ هل كلذ زوجي ال لاق . اهرهم فصن هل نأ ىلع اهكلمي

 . كلملا
 ينتجوزت اذاف مهرد فلأ ىلع ينجوزت ةأرما هل تلاق لجرو : ةلاسم

 وأ مهرد فلأ هيلا تعفدق كب قثأ ال ينا لاقف . هلك رهملا كل تبهو
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 نم رضحمب اهيلا فلألا عفد اهجوزت املف . لدع يدي ىلع اهتعضو
 يل نإ تلاقو تيضرف مهرد ةئام ىلع اهجوزتي نأ دارأ امناو . دوهشلا

 ةئاملا اهيطعي نأ بحأ نإ لاق مهرد فلأ نم لقأ ىلع ينجرزي ال ًايلو
 . هيلع اهجوزتي نا تيضر دق يتلا مهردلا

 حاكنلا نورهظي مث مولعم رهمب رسلا يف تجوزت ةأرما : ةلأسم

 لاقو . جيوزتلا وهو لوألا قادصلا لاق . لوألا رهملا نم رثكأ نورهظيف

 امهنيب لجآ ىلع لجر نم هتنبا لجزلا جوز اذإ بوبحم نب دمحم
 نإف لجاعلا ةأرملا تبلط مث ةعمسلل لجاع هنأ حاكنلا ةدقع دنع اودهشأو

 لجآ هنأ ىلع ساسألا نم اهدلاو نيبو هنيب ناك ام اهرضي الو اهل كلذ

 . لجآ هنأ اهمزلي مث هيلع هدقاعتو هب ىضرت اهيأرب كلذ نوكي ىتح
 قادصلا ةلزنمب وه حاكنلا دنع طورشلا ىف لاق نم لاقو : ةلأسم

 . هب سأب ال طورشلا كلت ضقني داري امب حلصلاو ةيصعم هيف براقت مل اذإ
 اهرشاب ءاش نا اهيلع طرشو ةأرما جوزت لجر يف لاقو : ةلأسم

 تيضرو اهيلع قفني مل ءاش ناو اهيلع قفنا ءاش ناو لعقي مل ءاش ناو
 لاقي ناك . هضقتني هللا باتك زوجت ال طورش كقلذ ناو لاق ةأرملا كلذب

 . قاتعلاو قالطلاو حاكنلا زئاج دجلاو نهيف بعللا ناف . ثالث يف بعللا

 هتنبا خا لكو لجر نع دايز يبا يلا هللادبع يبا باوج : ةلاسم
 كلذ ىلعو هيلا هتنب دقن دقنلا هتنبا جوز جوزلا ملسي نأ اهجيوزت يف اهمأل
 حاكنلا خسف بألا دارالو ةيراجلا يبا ىلا دقنلا جوزلا دؤي ملف ليكولا هجوز

 . هخسف ري ملو . مات حاكنلا نا لاقف
 الو اهيلع جوزتي ال نأ اهاطعاف ةأرما جوزتي نأ دارا لجر : ةلاسم

 ريغب اهلقن ناف قلاط يهف جوزتي يتلاو ةرح يهف اهارستي يتلاو ىرستي
 . قالطلا همزل اهكلم ام دعب اهاطعا ناك نا لاق . اهديب اهرماق اهاضر

 تلق . ءيشب سيلف اهتمصع كلمي مل ناكو . قالطلاب فالح ناك ناو
 فلح لجر وه تطرش ام ىقبو لعقي مل نا هيلع تنتتسا تناك نإ تيارأ
 . ءىش اهيلع سيل لاق . مهرد فلا كيلعق هتأرما
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 نأ حاكنلا ةدقع دنع يلولا دهشأو ةأرما جوزت لجر : ةلأسم

 ناق دغلا نم يلولا قلط مث . طرشلا كلذ ىلاع جوزلا لبقو هدي يف اهقالط
 فصنف لخدي مل ناو لخد نا امات قادصلا جوزلا ىلعو عقي قالطلا

 . قالطلا عقو يلولا قلطي ملو جوزلا قلط ناو قادصلا
 كلذ لبق رسا دقو . اهرهم ملعاف ةأرملا لجرلا جوزتن اذإو : ةلاسم

 رهظي يذلا رهملا نأ دوهشلا ملع اذإ آدوهش كلذ ىلع دهشاو هنود رهم
 جوزت مث اذكو اذك رهملا لصأ نأو اهب عمسي هعمس هنأو اذكو اذك وهق

 لاقو رهملا وه لوألا رهملا لوقي ةفينح ابا ناف جيوزتلا دقع يذلا قلعأق
 امنا ناك ناو وهف لوألا ناك نا رهملا وه حاكنلا هيف دمتعا يذلا عيبرلا

 . اهرهم وهق رخآلا اونلعا ىتح هوجوزي ملو مهنيب اميق ارس ًائيش اومس
 ىق هيلع قافتالا ناك ام الإ اهل سيل لاق نم لاقو . ةدقعلا دنع ناكام
 . ةريرسلا

 لك نا اهل دهشي ىتح هجوزت تبأف ةأرما بطخ لجرو : ةلأسم
 لاق . اهل اهرهمو اهديب اهقالطف اهيلع ارست ةيراج وأ اهيلع جوزت ةأرما

 نم اهاطعا ناك ناو . ءيشب كلذ سيلف كلمي نأ لبق اهل طرش ناك نا
 . . كلذ اهلق كلملا دعب

 اهجوز ريغ ىتم اهديب اهرمأ لعجو ةأرما جوزت لجرو : ةلأسم
 لوألا قالطلا تلاس هتأرماب لجرلا لخد املف كلذ ىف ىضقن اهديب اهرمأف

 . اثالث ىسقن قلطأ انأف تريغ نا ىرمأ تلعج تنك دق تلاقو اهيلع هركف
 اهل كالم دعب كلذ اهل ثدحي نأ الا رمألا نم ءيش زوجي الاو اهل سيل لاق
 . اهكلمي مل وهو كلذ اهل لعج امنا هنأل

 تجوزت نا كلملا دنع اهلهأل لعجو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 تطرتش امو . حاكنلا دعب الإ قالط ال لاق . قلاط يهف تيرست وأ اهيلع

 . الالح اهطرش ناك اذإ اهقادص نم وهف حاكنلا دنع اهجوز ىلع ةأرملا

 هتأرما قلطي نأ هللا دهع اهل لعجو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 لعف اذإ هدهعب يفي بحأ ال ينإ لاقف لعفي مل مث اهجوزتف هتيرس قرافي وأ
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 . هؤاسن نهو هللا باتك قبس دقف ىبا ناو

 نأ حاكنلا دقع يف هيلع اوطرشف ةأرما جوزت نمع مشاه : ةلاسم
 امازال هارتأ نيمي اهيلعو ةقدصملا يهف كيلع قالطلا تعدا نا اهقح نم

 يأرب ىرأ لاق اهجوزت امدعب اهل كلذ لعج نا تيأرا تلق . معن لاق . هل
 هيلع تعدا نا اهقح نم هنأ هيلع تطرش نا ءايضلا يقو . ملعأ هللاو همزلي

 . همزلي اذه ىرأ الق . ةقدصملا يهف

 لجر نعو . يلع نب ىسوم يلا بوبحم نب دمحم باوج : ةلأسم
 ةأرما جوزت

 مهنيب الو . حاكن هل سيلف ةنس ىلا اهدقنب ءيجت مل نا هيلع اوطرشو
 اوطرتشي ىتح مات حاكنلاو . لطاب طرشلا اذه نأ اندنع يذلاف . ءيش
 وأ قلاط يهف تقولا كلذ يلا اهدقنب مهتأي مل نإ حاكنلا ةدقع دنع هيلع
 خيشلا باوج يف تدجو انا كلذكو هريغ لاق . زوجي اذهف اهديب اهقالط
 . دمحم نب يراوحلا ىلا هللا همحر ناليغ نب مشاه

 اذكو اذك ىلا اهقادصب تئج نإ اولاقف موق هحكنا لجرو : ةلاسم

 لبق مهطرش ناك نا لاق . ةأرماب كل تسيلف ءيجت مل ناو . كتأرما يهف
 يف سيلو حاكنلا زاج دقف حاكنلا دنع كلذ هل اوركذي ملو هوحكنأ مث حاكنلا
 امك وهف كلذ ىلع هوحكنأف حاكنلا عم طرشلا ناك ناف . ءىش مهطرش

 لتم اذهو رخآ عضوم يف تدجو انأ هريغ لاق . اوحكنأ امك وأ اوطرش
 . . ةعتملا

 ةأرما بلط لجر يف يلع نب ىسومو حبسم انل ىورو : ةلأسم

 ينيطعت ىتح كب جوزتأ ال تلاقف لخن لهأ نم وهو ضيرم وهو اهجوزتي
 نأ حبسم معزف ةثرولا اهمصاخق هلك هلام اهزجناو اهجوزتف هلك كلام

 . ةثرولا ىلع ىقابلا درو اهئاسن تاقدص لثم اهاطعأ اديعس

 فصن ىلع ةأرما جوزت لجر . بابلا اذه ريغ نم ةلزسملا هذه : ةلاسم
 تام وأ ييح داز وأ لاملا كذ صقن جيوزتلا موي هلام فصن اهل ناك هلام
 . قحلا مكحلا كلذ يف دجي امل اهل ًانماض ناك قح ريغب هعاب نإف عيبي نأ هل سيلو
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 اهل ضرفي ملو اهسفن حالص ىلع ةأرما جوزت لجر : ةلاسم
 حاكنلا نإف اهب لخدي نأ لبق حالصالا ىلع اقفتي ملو افلتخاف ًاقادص
 كلذ يف افلتخا ناف يلع يبأ لوق كلذف امهنيب حاكنلا مت اقفتا ناو . ضقتني
 ملو اهحالص يف اقفتا اذاف . هللا ءاش نأ حاكنلا مت اهب لخدو اقفتا مث
 ناك ًاقالط نوكي ناك ولو خسفني حاكنلا نأل قالط ريغب هنم تجرخ اقفتي
 . قالط مث نكي مل حاكنلا خسفنا اذإ نكلو اتباث حاكنلا

 نم اهب ينكلما بهذا تلاقو مهرد فلأ الجر تطعا ةأرما : ةلاسم
 لاقو . هيف طرش ال ةيطع فلألا هيطعت نأ الإ كلذ زوجي ال لاق لعقف ىلهأ
 . اهنع لسو حاكنلا تبث مهارد ةرشع هدنع نم داز اذإ لاق نم

 ةنالفب نالف نب نالف تجوز دق ينا دهشأ ةأرما يلو يقو : ةلأسم
 لخدي ال نأ ىلع لخنلا قادص هنع مدهو مهرد ةئامثالث ىلع نالق تنب

 دنع طرشلا اذهو اهلام ىف هيلع لخدي ال نأ كلذب هنمأق اهلام ىف هيلع
 ال هضئارف لاق . اهنم هثاريم جوزلا بلط ةأرملا تكله املف . حاكنلا ةدقع
 كلذف . طرشلا اذه ضقن اهجوز وأ ةكلاهلا ةثرو بلط اذإ طورشلا اهضقنت

 اهقادص هنم اهتثرو ذخأيو هتجوز لام نم هتاريم ذخأيف جوزلا عجريو مهل
 جوزلا ىدهاش ةداهش اماو اهيلع تجوزت ىتلا اهتاقدص طسوأك لخنلا نم

 ال كلذف مهرد ةئامو نيرشع الإ هيلع اهقادص نم اهل سيلف هتجوز رارقاب
 نوكي نأ الإ طورشلل هضقنب هيلع قحتسي يذلا لخنلا قادص نم هيربي

 هنأ تدهشاق لخنلا نم اهقادص نم اهل همزليام تملعو اهتايح ىق هضقن

 كلذ دنعف مهرد ةئامو نورشع الإ قادصلا نم اهل سيل وأ هيلع اهل قثي

 . ىلاعت هللا ءاش نا هب ترقأ ام الإ هيلع نوكي الو اهرارقا اهل تبثي
 يتنبا عمسا اهتدلاو تلاقف ةيراج ةبطخ دارأ لجر نعو : ةلاسم

 ينيذخأت نأ ىشخا ينإ اهل لاقف كيلع اهقادص ةئامسمخو مهرد فلاب
 يف يلع كل وهف يتنبا هب كتكردا ءيش لك ةدلاولا تلاقق كتنبا قادصي

 مث لجرلا جوزتف كلذب اهسفن ىلع ادوهش هل تدهشأو يسقت يقغو يلام

 عجري هناف . مألا يلا جوزلا عجري له قادصلا عيمجب ذخاف تتام وأ قلط
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 . زجعأ نإ نيميلا اهيلع هلو هنيب كلذب تماقأ نإ هل تنمض امب اهيلع
 الإ اهتيأي ال اهيلع كلذ طرش ةيراهنلا جيوزت نع هتلأسو : ةلأسم

 اذه ىلع لجر جوزتي نأ اهسا الو سانلا عنص نكي مل اذه لاقف . راهن
 ىلع حاكنلا ةدقع ناك نإ تيارأ تلق . معن لاق هوركمفأ هل تلق . طرشلا
 طرش ريغ ىلع حاكنلا ةدقع لبق كلذ مهل اوركذ موقلا ناك دقو . طرش ريغ
 نإ تلاقف هب مهل اورقأو حاكنلا ةدقع لبق كلذ مهل اوركذ موقلا ناك دقو

 ةدقع لبق ناك يذلا نوكي الو راهنلاو ليللا نم اهبيصنب هتذخا تعاش
 لجرلا هل لاقف . حاكنلا ةدقع يف طرشلا نوكي نأ هركأو . ًائيش حاكنلا

 يتأرما عم نوكأ نأ اهيلع طرشو ةأرما جوزتي نأ لجرل وأ موقلا نم
 تناك ناو حاكنلا ةدقع ىف اطرش ناك اذإ هوركم اذه لاقف ارهش كدنعو
 اهبيصنب ذخأت نأ تعاش نا اهلف فورعملا سانلا جيوزت ىلع حاكنلا ةدقع
 حاكنلا ةدقع يف نكي مل اذإ ائيش ةدقعلا كلت نوكت الو . راهنلاو ليللا نم

 . هيق طرشلا اذه
 اهل لاقف اهراد اهل طرشو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 . معن لاق طرشلا اذه زوجي له تلق . حاكنلا ةدقع يف كلذ

 ىلع ةأرما جوزتي نأ دارأ لجرف تلق هللادبع يبأ نع : ةلأسم

 الإو هل نكمأ اذإ اهرشاعيو اهيتأي هنأ حاكنلا ةدقع دنع اهيلع طرشف هتأرما

 اهجوزت املف . اهسفن ىلع ىلع كلذ هل تطرشف ىلوألا هتجوز عم وهف

 اهل رضحم وهو اهترشاعم يف اهيلع لدعي نأ هيلا تبلط اهب لخدو

 طرش اميك اهيلع لضفي نأ هللا نيبو هنيب اميف هعسيأ اهتققنو اهتوسك
 لدعي نأ همزليو اهل كلذ نإف هل تطرش امع تعجر اذإ ال لاق . ال مأ اهيلع

 . اهيلع

 لجر نعو ىسوم نب ىسوم ىلا بوبحم نب دمحم باوج : ةلاسم
 جوزتف اهديب اهقالطف ىرست وأ اهيلع جوزت هنإ . حاكنلا دنع هتأرما ىطعا

 اذاف . اهدي نم قالطلا اهايإ هئطو جرخي له اهرشاب مت ىرست وأ
 ناو . هيلع اهل كلذف . حاكنلا ةدقع دنع اهل هطرش وأ هيلع كلذ تطرش
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 تقولا كلذ تزواج ناو تقلط ىرست وأ جوزت هنأ تملع نيح اهسفن تقلط

 العجي نأ الإ اهئطي مل ولو اهدي نم قالطلا جرخ دقف اهسفن قلطت ملو
 قلطت نأ اهل نوكي هنإف . اهيلع هيرست وأ هجيوزت دعب نم اهديب اهقالط

 يق هلعج قحب هنأل اهدي نم قالطلا اهايا هئطو جرخي مل اهئطو ولو اهسفن
 . اذكو اذك تقو يلا اهدي يف هلعج هنأ هلوق كلذ يف لوقلاو . اهدي

 جوزت نا حاكنلا دنع اهديب هتأرما قالط لعج لجر نعو : ةلأسم

 قلطت نأ تادارأ مث اهعجار مث ةدحاو اهسفن تقلطف اهيلع جوزت هناو اهيلع

 ةدحاو دعب قالطلا زوجي الو كرمأ ىضقنا دق جوزلا لاقف نيتيقابلا اهسقن

 . اهدي نم جرخي قالطلا ىرأ يناف

 نعو . دمحم نب يراوحلا ىلا ناليغ نب مشاه باوج : ةلاسم
 تقو ىلا رهملاب ءاج نا هيلع طرشو قادصلا هيلع ضرفو الجر جوز لجر
 . قلاط ىهف الاو لوقي نأ الإ لطاب طرشلاو تبات حاكن الف الإو اذكو اذك

 تئج نا حاكنلا ةدقع دنع هيلع اوطرشو ةأرما كلم لجر : ةلاسم
 ناك نا لاق . اهيلع كل ليبس الف ءىجت مل نإو كتأرما ىهف اذكو اذك ىلا

 دمحم لاق . ةعتملا لثم اذهو مهطرش مهلف حاكنلا ةدقع دنع طرشلا اذه
 اوطرتشي نأ الإ هتأرما يهو . لطاب مهطرش هللا همحر بوبحم نب
 . اقالط

 اذكو اذك ىلا جلأ مل نا مهل طرشو ةأرما جوزت لجر : ةلأسم

 تبات حاكنلا بوبحم نب دمحم لاق . مهطرش مهل لاق ةأرماب يل تسيلف
 . مهطرش مهلف قلاط يهف اذكو اذك ىلا جت مل نا هيلع اوطرتشي نأ الإ

 اذكو اذك ىلا رهملاب ءاج نإ هيلع تطرشفق ةأرما حكن لجر : ةلاسم

 هب جي مل وأ رهملاب ءاج هتأرما يه لاق . اهيلع هل ليبس الق !الو هتأرما يهف

 اذك ىلا رهملاب انتأت مل نا اولاق اوناك ناو هلبق ناك طرش لك حاكنلا مذه

 فصنت اهلو . هنم تناب دقف هيلع طرش امك لعفي مل ناف قلاط ىهف اذكو

 لخد ناك نإف اهب لخد نإف . اهب لخد نوكي نأ الإ اهيلع ةدع الو رهملا
 . ةدعلا اهيلعو لماك اهقادصق اهب
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 ةأرما جوزت لجر يف دمحم يبا نع دايز نب سابعلا : ةلاسم

 ناك نا لاق . اهعم نكسي نأ تهركف هيبأ عم نكست نأ اهيلع طرتشاو
 نكست نأ تهركف هيبأ عم نكست نأ ىلع اهقادص نم رثكاب اهجوزت

 اهجوزت ناك ناو ةريغ ًالزنم اهنكساو اهئاسن تاقدص ىلا تعجر . اهعم
 دايز لاقو . هوبأ هيف يذلا لزنملا ريغ دارأ ثيح هعم نكستلغ اهقادص ىلع

 . هيبأ عم نكست نأ اهيلع سيل حاضولا نب
 ةدقع دنع اهنكسي نأ اهراد اهجوز ىلع تطرش ةأرما ىق : ةلأسم

 مث لقتناف لزنملا كلذ ريغ ىلا ةلقنلا اهجوز اهيلا بلط تجوزت املف حاكنلا
 كلذ اهل هلعل لاقف هيلع تطرش يذلا اهلزنم ىلا كلذ دعب عجرت نأ اهل ادب

 كلذ مدهني نأ الإ كلذ اهل نأ مشاه نع ةقثلا لاقو طرشلا نم هيربت نأ الإ
 . هنع طرشلا

 اهراد يف اهكرتي نأ اهلهأل طرشو ةأرما جوزت لجر : ةلأسم

 . نافلأ اهقادصق اهلقن نإف . معن لاق نافلأف اهلقن ناف مهرد فلأ اهقادصو
 اهراد نم اهلقن نا مهرد يفلأ اهقادصو ةأرما جوزت لجرو : ةلأسم

 . ضقتنم ءوس جيوزت اذه لاقف . فلاف اهزجي مل ناو

 نأ الإ هيلع زئاج كلذق اهراد اهل طرشو ةأرما جوزت لجر : ةلأسم

 . ليوحتلاب ةأرملا ىضرت نوكت

 اهلقني ال نأ هيلع تطرشف ةأرما جوزت لجر يف رباج نع : ةلأسم
 لاق . هراد ىلا كلذ دعب نم اهلقني نأ هل ادب مث كلذ اهل طرشف اهراد نم

 لعج ناك ناو . كلذ اهلف تجوزت ىتح اهرهم يف هيلع كلذ تلعج تناك نإ
 . هرادو هلهأ ىلا اهلقن ءاش ناف . هسفن ىلع كلذ اهل

 ىنتجرخأ نأ ىلع الا حكنت ال تلاقف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم

 . . اهطرش اهل سيل لاق يقادص نم وهو يديب يرمأف يراد نم
 اضرأ اهب ىدعتي ال نأ اهل طرشو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم

 لاق كلذ نم لح ىف هتلعج ةأرملا نأ مث قلاط يهقف لعف ناف اهب اهل ىمس
 ةدقع دنع اهراد اهل طرشو ةأرما جوزت لجر نعو ةلئسم . كلذ اهل سيل
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 هل سيلف اهلوحي نأ كلذ دعب هل ادب مث اهرهم يف هيلع كلذ لعجي ملو حاكنلا
 . اهيأرب الإ كلذ

 ةأرما يف لاق نامثع نب ناميلس نع يلع نب رهزألا انربخأ : ةلاسم

 يلع كلذف لبقأ تلاقف ريثك قادصب اهل لبقتي نأ ةركو اهجوزتيل لجر اهبلط
 تدجو ام تذخأ قالط وأ توم ثدحي مث كتقاط قوف كقفلكأ ال نأ هللا يف

 ةقفانم يهو هيف تعجر اذإ اهقح اهل لاقف . يقب امم ةعس يف تناو كدنع

 . هل فت مل

 تكس مث هتأرما قلط لجر يف رباج نع ةديبعوبأ ركذو : ةلاسم
 اهجوزتف اهجوزتي نأ ىلع مهرد فلأ هل تلعجف اهتدع تضقنا ىتح اهنع
 ناو . ءاسنلا لاجرلا رهمي امناو الجر ةأرما رهمت ال لاق . مهرد فلأ ىلع

 اهرهم نم مهرد فلألا ضبقت نأ ةأرملا تعاش ناف ةضيرفب اهجوزت كي
 وحن نم لجرلا ىلع ةبجاو اهتضيرف ناف ةضيرقب اهجوزت مل ناو . تلعق

 . كلذ نودب ىضرت نأ الإ اهعماج اذإ . ىلوألا اهتضيرف
 قيطأ سيل تلاقف ةأرما جيوزت دارأ لجر ىف مشاه نع : ةلأسم

 يظقحتو يلام يل يرمعتل كديرأ امنإ لاقف . كلذ يف يل ةجاح الو لاجرلا
 نم قادصلا فصن تمده نأ ىلع اقفتاف كلذل كديرأ الو يراد يل
 اهيشغ اهجوزت املف حاكن يف اهل ضرعي ال هنأ يلع فورعملا اهقادص

 كلذ ديلولا وبا لاقف . ىقادص ىل متأف تلعف دق ذإ امأ تلاقو اهنم باصو
 تسل لاقو ةأرما بلط ريبك خيش هناف تلق . ًالماك اهقادص اهيطعي اهل
 . اهقادص فصنب اهبلطلف ىتشيعم حالصل كديرأ امناو حاكنلا ىلع ردقا

 املق تلعقف كجيوزت ىلع ردقي ال نيفصن اذك هعم تنأ امنإ اهلهأ اهل لاقو
 ةأرما جوزت لجر ناك دق لاقق . قادصلا مامت تبلطف اهنم باصأ اهجوزت
 ام اهعم ثكمف حاكنلا يلع كلذ دعب ردقي مل هنأ مث . ًادالوأ هنم تباصأف
 ينع ىطح لاقف ىرخأ ةأرما بلط مت تتام ىتح عيطتسي ال وهو هللا ءاش

 اهنم باصأف كلذ ىلع هتجوزتف حاكنلا ىلع ردقأ ال يناف قادصلا فصن
 الا لاق ناك هنأ جتحاف . قادصلا مامت هنم تبلطو كلذ يف ةوق هيلع تتأو
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 . قادصلا ةيقب هومزلأل لوقلا اذه مهدنع كردأ الولف . ًائيش هللا قوسي نأ

 . قدص لجر ناكو
 يف اهنع باغ نا هنأ حاكنلا ةدقع دنع هتأرمال طرش لجر : ةلاسم

 اهعجار مث اهعلخ لبقو هيلا تعلتخا اهنا مث . اهدي يف اهقالطق نيرهشلا

 قالطلا اهيلع عقي سابع نب حاضولا اهيف لاق . اهسفن تقلطف اهنع باقق
 الف اهسقن تقلط مث . كلذ دعب اهعجارو اهتدع تضقناو اهقلط نوكي نأ الإ

 . قالط اهيلع عقي
 ىتح كب جوزتأ ال ىنإ تلاقف اهجوزتي نأ لجر دارأ ةأرما : ةلأسم

 كلذ نإف هولعف نإف اهيلول الو اهل يغبني ال كلذ نإ لاقق كتارما قلطت
 . كلم نم متأو ضقتنم

 سأب الف تيضرو راهنلاب اهيتأي نا طرشو ةأرما جوزت نمو : ةلأسم

 . اهقلطي وأ اهل متيف تهرك ناو

 قتعيو هتأرما اهل نقلطيل هللا دهع اهل لعجو ةأرما حكن لجر نعو : ةلسم
 باتك قبس دقف ىبأ ناو هللا دهعب ىفو ءاش نا لاق . لعفي مل مت هتيرس

 . . هؤاسن نهو هللا

 اضرأ اهب ىدعتي ال نأ اهل طرشو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم

 لاق . كلذ نم لح يف هتلعج ةأرملا نأ مث قلاط يهقف لعف نإق . اهل اهامس

 . ١ . كلذ اهل سيل
 امف اذكو اذك ىلع بطخا بهذا لجرلل ةأرملا تلاق اذإو : ةلاسم

 مكح هنيب اهيلع تماق وأ كلذي ترقأ اذاف كيلع سيلق . كلذ قوق كيلع عضو

 ليق دقو لاق هريغ نمو . ةقفانم ىمستو اهقادص اهل لاق نم لاقو . اهيلع

 الف رهاظلا يف كلذب هيلع مكحي نأ الإ ةريرسلا يف هيلع ىقبام الإ اهل سيل
 جيوزتلا نأل اهيلو اهل ضرفام اهل لاق نم لاقو . هدر هيلعو كلذ اهعسي

 . كلذ ىلع عقو امنإ
 جوزت ي ذلا نعو رقعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلأسم

 امنا هنأو انيد هيلع نأ جيوزتلا لبق اهيلع طرشو فورعم قادص ىلع ةأرما
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 ام اهمزلي هنأ يدنعف كلذب تلبقو . هنيد دعب هلام نم ىقبام ىلع اهجوزت
 . ملعأ هللاو جيوزتلا لبق هيلع هت دقاع

 اهيلع طرشو اهايإ اهفرع لخن ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم
 . اهئاسن تاقدص ىلا عجرت لاق اهتلك ام

 ىلا كلذ لاق اهرهم يف مكحت ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 . اهئاسن رهم لثم اهل راص ًائيش اهل مكحي نأ لبق اهب لخد نإق همكح
 نورهظي مث مولعم رهمب رسلا يف جوزت ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 وهو لوألا رهملا قادصلا لاق لوالا رهملا نم رثكا نورهظيق حاكنلا
 | : جيوزتلا

 اذاف مهرد فلا ىلع ىتجوزت هتأرما هل تلاق لجر نعو : ةلأسم

 فلأ هيلإ تعفدق كب قثأ ال ينإ اهل لاقف هلك رهملا كل تبهو ينتجوزت
 اهيلا فلألا عفد اهجوزت املف لدع يدي ىلع اهتعضوو . مهرد

 تيضرف مهرد ةئام ىلع اهجوزتي نأ دارإ امنإو دوهشلا نم رضحمب
 لاق كلذ زوجي له . مهرد فلا نم لقأ ىلع ينجوزي ال ييلو نأ تلاقو
 . اهيلع اهجوزتي نا تيضر دق يذلا مهرد ةئاملا اهيطعي نا يلا بحأ

 يل تلاقف ةأرما جيوزت دارأ لجر يق ةرزع نب يلع لاقو : ةلاسم

 وهف هيلع ردق نإ لاق . اذكو اذك الإ هنم كيلع سيلو . اذكو اذك رهملا نم
 . هتفلخأ نإ هل

 ديعس نع بوبحم نب دمحم انربخأ لاق رثؤملا ويأ انربخأ : ةلأسم

 طرشو ةأرملا لجرلا جوزت اذإ لاق هنأ نامثع نب ناميلس نع زرحم نب
 فلخ ام الا قح هيلع اهل سيلف اهقادصل ءافو فلخي ملو تام نإ هنأ اهيلع
 الإ ءيش هيلع سيل هنا اهقادصل ءافو اهل فلخي ملو تامف كلذ هل تطرشف
 ىبأل تلق . اهقادص الإ اهل نكي مل اهقادص نم رثكأ فلخ ناو فلخ ام

 دعب فلخ ام الإ قادص هيلع اهل سيل هنا اهيلع طرش نإ تيأرأ رثؤملا
 تلق . زئاج وه لاق كلذ هل تطرشف نيذلا نم اذكو اذك ىلا هنير ءاضق

 ةدقع لبق اهنم ناك ةأرملا هب ترقأ اذإ طرشلا اذه تيارأ رثؤملا ىبأل
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 اذإ تلاقف هللا نيبو هنيب اميف اذه هل زوجي امنإ مأ مكاحلا هب مكحيأ حاكنلا
 ىلع مدقت امنا هنأل هل تطرش امك مكاحلا هب مكح امهنيب اميف اهب ترقأ

 ناكام الا اذه ىلع اهل ىرأ الو هعمس وه امنا اهيلو اهل ضرق يذلاو كلذ

 وأ مهارد ةعبراب اهجرف لحتسا نأ دعب طرشلا اذه وأ تلق . هنيبو امهنيب

 ىلع لب لاق . هاوس ائيش اهل ضرفي نأ الب طرشلا اذه ىلع مأ اهقوف ام
 ةئام فلخو تام اذإ هنأ ريغ . هاوس ًائيش اهل ضرفي نأ الب طرشلا اذه
 اذه ىلع اهل ضرق يذلا ناك دقو مهرد ةئام سانلل نيد هيلعو مهرد

 باحصأ اهب صصاحتي مهارد هعبرأ اهل تبرض مهرد ةئام وهو طرشلا
 الو ةعبرألا اهلف ةئاملا ىلع الضف مهارد ةعبرأ فلخي نأ الإ ةئاملا
 | . ءىشب ءامرغلا صصاحت

 ةأرما بلط لجر نع هتلآسو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 بلط اهجوزت املف جيوزتلا دعب هلك اهقح هل لزنت اهنأ طرش ىلع اهجوزتيل
 هل تكرتف هتدعو تناك ىذلا دعولا ىلع اهجوزت ىذلا اهقح هل كرتت نأ اهيلا

 اذإ لاق . ةجوزلا ىلا بلطملا ةلزنمب نوكيو كلذ اهل له هيلع تعجر مث كلذ
 امب هل تفو اذإ ةعجر يدنع اهل نكي مل كلذ يف دهعلاب ءافولا اهيلع تبث
 يدنع اذكه لاق . اذه يف هتدعو امب هل يفوت نأ اهيلعف هل تلق . هتدعو
 ءافوب ةبطاخم تناكو . لقعلاو طرشلاب قحلو جيوزتلا تبت ناك اذإ هنأل

 اهل ةعجر الو يدنع كلذ اهيلع تبثت هب اهاضرو جيوزتلا توبث دعب دهعلا
 دعب ءىطولا لبق كلذب ءافولا اهيلا بلط ءاوسو هل تلق . هلوق ىنعم ىلع
 ءافولاب ةبطاخم تناك اذإ يدنع اذكه لاق . ءيطولا دعب وأ جيوزتلا

 اهءاج ىتح اهيلا بلطي ملف جيوزتلا دعب اهب زاج نإ تيأرا تلق . دهعلاب
 يفق هل ةكرتف هتدعو تناك ام ىلع اهقح هل كرتت نأ اهيلا بلط مت ضرملا

 لاق . ةحصلا يف هل اهكرت لثم نوكيو اهنم كلذ هل تبثي له . ضرملا
 تلق ءاوس ةحصلاو ضرملا يف وهو دهعلاب ءافولا قيرط نم يدنع اذكه

 نأ لبق اهجوزت اذإ هل اهقح هل كرتت نأ دهعلاب يفوت نأ اهيلع لهف . هل
 ملو . هل هكرتت نا اهيلا بلطي مل ناف هل تلق . يعم اذكه لاق اهيلا بلطي
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 اوملعي مل ولو هتترول اهقح كرتت نأ اهيلع له . وه تام ىتح كلذب هل فوت
 هل تلق . دهعلاب ءافولا اهيلعو هتدعو دق اهنأل يدنع اذكه لاق هل اهدعوب

 دعب هلام نم اهقح تذخاف اهدهعب فوت ملو هل الو ةترولل اهقح كرتت مل نإف
 . دعولا فلخب ةبوتلا اهيلع نوكتو كلذ لكأ اهعسي له هتايح يقوأ هتوم
 ام ماكحا اهيلعو اهل لام وهف كلذب جيوزتلا دقتعا دق ناك اذإ هنأ يدنع لاق

 اهيزجت ما دعولاب ءافولل كلذ در اهمزليو هل تلقو . دعولا نمك اهيلاع قلعت
 وه هل تلق . نيعلا مئاق ناك اذإ . كلذ ىف اهيلع در الو دعولا فلخب ةبوتلا

 بلط نإف هل تلق . مث إلا . هفرعأ الو اهنع هليزي الو لصألا يق اهل قح
 ال نأ هعسي له هنم اهقح ذخأ تبلطو تعنتماف دعولاب هل يفوت نأ اهيلإ
 اهدعو نأ يدنع لاق . هتدعو ام لجأ نم اهعنم ىلع ردق اذإ هايإ اهيطعي
 ىلع اهيلإ هنم صالخلا هيلع ناك اهقح نم ربي مل اذإو . اهقح نم هيربي ال
 اهنأ لوقي نم لوق ىلعف هل تلق . اهدعو فلحب ةمثآ يهو قحلا هبجويام
 فلأب جيوزتلا يف اهل حمسيو مهرد ةئامسمخ اهقح نأ ىلع هتدعو اذإ
 الإ اهل سيل نأ فلألاب هيلع تكسمتو مهرد فلأ ىلع اهجوزتف مهرد

 ال لاق:. اذه لثم لكل كرت هتدعو اذإ نوكت لهف لوقلا اذه يف ةئامسمخ

 امب جيوزتلا هب تبثي ناك دق ءيش كلذو دعب نكي مل دعو اذه نأل يل نيبي
 هنا جيوزتلا لبق هتدعو ناف هل تلق . ةعمس رثكا اناك اذإو . هيلع اقفتا اناك

 اهقح هل نوكي له هل جيوزتلا هب عقو يذلا اهقحف جيوزتلا لبقو اهجوزت اذإ
 هلامق تام اذإ لوقي نم لوق ىلع جرخي ىسيع لاق . جيوزتلا لبق اذإ
 هيلع قحلا تبت اذإ يدنع هلثم اذهف هلام هل نوكي هنأ كلذ جرخي هلعلف نالقل

 تبثي ال هنأ جرخي هلعلو . جيوزتلاب اهئاضرب الا اهل هيلع قحلا تبتي الو اهل
 هنأل هتوم دعب هرارقاب هلام نالفل تبثي ال هنأ لوقي نم لوق ىلع كلذ هل

 قالطلا نم ىنتتسا ام الإ ءيش لك مدهي ءانثتسالاب طرشلاو ةطيرش

 هل هكرتت اهنا ىلع مولعم قح ىلع اهجوزت اذاف هل تلق . راهظلاو قاتعلاو
 اهتثرو يطعي ال نأ هل له ًائيش هل كرتت ملو تتامف هتدعوو اهجوزت اذإ
 يدنع أربي الف هيربت ىح أربي ال ناك اذإ لاق . يه اهدعو لجأل ائيش
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 هل اهيلعف اهجوزتي هنأ هتدعو نا تيارأ هل تلق . ةثرولا وأ ىه هيربت ىتح

 كلذ اهيلع تبثي ال هنأ اذه يف بهذي اضعب نأ يدنع لاق . مهرد فلآ
 فلألا دعب نم اهل دعب نم اهل ىقبي نإ هنأ كلذ يف بهذي اضعبو طرشلا
 . طرشلا اهيلع تبثي جيوزتلا هب تبثي اهقادص نوكي امم هيلع اهجوزت امم
 فلأ ىلع اهجوزتف مهرد فلأ هل اهيلع نأ اهطرش يف هل تلبق اذاف هل تلق
 هل اهيلع نوكيو ًاقادص نوكي ام ردقب فلألا هذه نم اهل كرتي له مهرد
 . هيلع اهجوزت ام اهل نوكيو لطبي اذه يف طرشلا نا يدنع لاق . يقابلا

 دعب اضوع اهل يفي نأ لوقي نم لوق ىلع الإ لوألا ريغ يدنع اذهو
 . هب تلبق يذلا طرشلا

 نب ديعس نع ديعس دمحم انربخا لاق رثؤملا وبأ انربخأ : ةلاسم

 ثلاثلا ءزجلا كمث . اهركذ مدقت ةلاسملا هذه نامثع نب ناميلس نع زرحم

 . عرشلا نايب باتك نم تاقدصلا يف حاكنلا نم
 . سنج يأ مسي ملو لاقثم ةئام ىلع اهجوزت ناف هل تلق : ةلأسم

 رد ليقاتمو رقص لرقاتم نوكت دقو يهام ملعي ال ليقاتملاو تباث حاكنلا لاق

 ةئام لاق نإ تيأرأ تلق . اهئاسن تاقدص نم طسولا ىلا عجرتف كلذ ريغو

 لاق نإ تيأرأ تلق كلذ نم طسولا اهل نوكي لاق . اهل نوكيام بهذ لاقتم
 لاق . كلذ نم اهل نوكيامو . اتباث اذه نوكي له ةنيع ابهذ لاقثم ةئام
 يهق . انيع ابهذ لاق اذر هنا مهنيب اميف رثكالاو سانلا عم فورعملا
 . انيع لاقثم ةئام لاق نا تيأرأ تلق . اهل طرشام اهلو ةبورضملا ريناندلا
 نيعلا نأل ةلاهجلا تلخد دقف بهذلا ركذي مل اذإ لاق . بهذلا ركذي ملو

 قيرطلا نيعو ريناندلا نيعو لاملا نيع لاقيام اهنم ىتش ءايشأ ىلع لمتشت

 يلا عجريو الطاب طرشلا نأك نيعلا مسا هيلع لمتش هلك اذهف يأرلا نيعو
 لاق اتباث اذه نوكي له اربت لاقثم ةئام لاق نا تيأرا تلق . لثملا قادص

 اذكو اذك لاق نإ تيإرأ تلق . سانلا عم فورعم بهذلا وه ربتلاو . معن
 . كلذ يف فالخ ال ةبورضملا مهاردلا يه قرولا لاق اهل بجيام قرولا نم

 نم اهريغو قرولا مسا اهعمجي ةضفلا لاق . ةضفلا نم اذكو اذك لاق ناو
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 ةيقفلا نع . ملعأ هللاو لثملا قادصلا يلا كلذ يف عجريو ةضفلا ةرقنلا

 مث ككسم يفسوي بهذ لاقتم اذك ىلع اهجوزت ناو حاضو نب حلاص
 اذك ىلع ناك ناو . ككسملا يفسويلا الإ اهل سيلف قلط وأ جوزلا تام
 غوصلا بهذ ىضتقت نا اهيلعو اهلف ةفصلا نيبي ملو بهذ لاقثم اذكو

 . ملعأ هللاو بيطلا بهذلا عاونا نم ككسلا ريغو ككسملا هحرهلاو
 غوص بهذ لاقثم هيلع هل تبث بهذ لاقثمب رقأ اذإو : ةلاسم

 . ريناند لاقثم وأ ريناند لوقي نا الا ريناند كلذب هل تبثي الو . روسك

 لوقتام تلقو هللا همحر حاضو نب حلاص خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . اهفصي ملو اهل يذلا اهقادص نم ًالاقثم نيرشعب هتجوزل رقأ لجر يف
 اهدلب لهأ هيلع جوزتي ام ليقاثملا نم اهل نأ هباوجف . اهل نوكيام تلق
 ناك ناو ابهذف ابهذ ناك نا كلذب ملعأ هللاو اهئاسن تاقدص لثم نوكيو
 تاقدص اهلف كلذ فلتخا اذإو افرصق افرص ناك ناو ةضقق ةضق

 . اهئاسن
 دمحأ نب هللادبع ىبأ نب نامثع هيقفلا طخب جاتلا باتك نم : ةلاسم

 نب دمحم نب هللادبع دمحم يبا نع اعوفرم تدجو لاق هللا همحر مصألا
 ىلا ةعبس نم يقادصلا بهذلا لاقثملا ةميق نا يلئومسلا رمع نب ميهاربا

 نأ هلوق نم اذكو . هعست لوقلا ضعب يفو . لوقلا ضعب ىلع ريناند ةينامث
 هذه يفو ةطسو نوكت اهناو مهاردلا ةميق اهيف ىري ال ةيقادصلا ةلخنلا
 ةلخنلا نأ حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا اهيق لاق . ةلأسملا

 امهرد رشع ةتالث غلبف اهتميق ثلث اهبرشو مهارد ةرشع اهتميق ةيقادصلا

 ملعأ هللاو هب لومعملا وهو يدنع ام حصأ اذه عماجلا يقو . مهرد ثلثو
 ىلوالا نيتظوفحم نيتخسن ىلع ءزجلا اذه ضرع ىهتنا دق ققحملا لاق
 ه٢٦٢٦١ ماع اهنم غرف يناميلسلا بلاط نب ديعس نب دمحا طخب

 ه٨٧٠١ ماع اهنم غرف لوهجم طخب ةيناثلاو
 يثراحلا ناملس نب دمح نب ملاس فيحصلا دبعلا فيرشلا ملعلا مداخ هبتكو

 ه ١٤٠٥ لورلا عيبر ٦٦٢ يفق
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 عرشلا نايب بانك نم نوسمخلا عزجلا

 ليلجلا ةم العلا فيلأت عرفلاو لصألل عماجلا

 يدنكلا ناملس نب ميهاربا نب دمحم

 هاضراو هنع هللا ىضر

 ققحملا لاق
 نايب باتك نم نيسمخلا ءزجلا حيحصتو ةعجارم هلل دمحلاو ىهتنادق

 ةرشاعم نم ضعب مهضعب ىلع جاوزالا قوقح ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا

 هتجوز لجرلا برض يفو اهجوزل ةأرملا لمع يقو ةقفنو ةوسكو ةمسقو
 يفو هنع اهرفسو اهنع هرفس يفو كلذ لاحلا بجوا نا اهبيداتو اهرجهو

 وأ هنع اهعانتماو هببسب اهجوز لتق ةأرملل لحي اميقو هبادآو ءيطولا
 نيب ةضوافملا يفو اطلغ اهئطوف ةشارف يف ةأرما دجو نميفو هنم ءادتقالا
 قيقوتلا يلو هللاو نيجوزلا

 ىثراحلا ناملس دمح ني ملاس هبتكو

 ه ٤.٦ ١ ةنس مرحم رهش
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لولا بابلا

 هنجوز ىلع جوزلا قح يق

 هللا يضر ركب يبأ قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةياور

 سانلاو هكئالملاو هللا ةنعل ىف ىهف اهجوز تصع ةأرما اميأ لاق هنأ هنع

 ةأرما اميأ باطخلا نب رمع نعو . عجرتو بوتت نأ الإ نيعمجأ
 عجرتو بوتت نآ الإ هللا طخس يف يهف تبأف شارفلا ىلإ اهجوز اهاعد
 كتفرع نم اريخ كنم رأ مل اهجوزل تلاق ةأرمأ اميأ لاق هنأ نامثع نعو

 ليللا موقتو راهنلا موصت تناك اهنأ ولو . احابص نيعبس اهلمع هللا طبحأ
 ةمايقلا موي ترشح هل ةملاظ اهجوز ترجه ةأرمأ اميأ لاق هنأ يلع نعو

 بوتت نأ الا رانلا نم لفسألا كردلا يف نوراقو ناماهو نوعرف عم

 اهجوز تيب نم تجرخ ةأرمأ اميأ لاق هنأ مالس نب هللادبع نعو . عجرتو

 ىضري ىتح رمقلاو سمشلا هيلع تعلط نم لكو هللا اهنعل الإ هيأر الب

 تناخ ةأرمأ اميأ لاق هنأ رساي نب رامع نعو . عجرتو بوتتو اهجوز اهنع
 . عجرتو بوتت نأ الإ ةمألا هذه فصن باذع اهلف . شارفلا يف اهجوز

 مدلا حيقلا اهناسلب تسحل ةأرما نأ ولو هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نعو

 ةأرما اميأ لاق هنأ دوسألا ني دادقملا نعو . هقح تدأام اهجوز نع

 رذ يبأ نعو نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل اهيلعف اهجوز تطخسا
 عبس قوف نم تنعل الإ اهجوز تنعل ةأرمأ اميأ هللا همحر يراقفلا
 ةحلط نعو عجرتو بوتت نأ الإ سنإلاو نجلا نم ءيش لك اهنعلو تاوامس
 الإ هللا طخس يف يهف اهجوز هجو يف تملك ةأرما اميأ لاق هنأ هللادبع نب

 ةدابع تدبع ةأرمآ اميأ لاق هنأ ماوعلا نب ريبزلا نعو عجرتو بوتت نأ

 كلت هللا لبقي مل اهجوز اهنع ضري ملو مالسلا اهيلع نارمع ةنبا ميرم
 يبنلا نع يورو عجرتو بوتت نأ الإ نيلخادلا عم رانلا اهلخدأو ةدابعلا
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 ترمأل دحأل دجسي نأ ادحأ ارمآ تنك ول لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ ول لاق هنأ ةريره يبأ نعو . اهيلع هقح مظعل اهجوزل دجست نأ ةأرملا

 اهجوز ىلإ هتمدقو ءاوش ىرخأالو ًاخيبط اهيدي ىدحإ يف تعضو ة ةأرما

 نأ الإ نيلخادلا عم رانلا تلخد نيع ةفرط هتصع يه ناو هقح تدأ ام

 اهجوز تذأ ةأرما اميأ لاق هنأ يراصنالا بويأ يبأ نعو عجرتو بوتت
 هللا ضري مل ةضفو بهذ نم ضرألا يف امب تدتفا اهنا ولف اهليبس يلخيل
 لوسراي يمأو يباب تلاق اهنأ ةشئاع نعو نيلخادلا عم رانلا اهلخدأو اهنع
 هللا ىلص لاقف . رجألا نم ءاسنلا ىلع لاجرللام ينربخأ ملسو كيلع هللا
 رشع هل هللا بتك الإ ائيش اهنم ديري هتأرمأ ديب ذخأ لجر اميأ ملسو هيلع

 ةئام هل بتك اهلبق ناف ةنسح نيرشع هل هللا بتك اهقناع ناف تانسح

 ءاملا سمي مل هلسغ ىلإ ماقو هتجاح اهنم ىضق نإف . ةنسح نيرشعو
 لكب هنع وحميو ةنسح ةرعش لكب هل هللا بتك الإ هدسج رعش نم ةرعش
 ةليللا هذه يف ماق يدبع ىلإ اورظنا ىلاعتو كرابت هللا لوقيو ةئيس ةرعش
 يبنلا ىلا تعاج ةأرما نع يورو هل ترفغ دق ينا مكدهشا هبر ىلإ ةزيزعلا

 يف بغر دقو باطخلا ةريثك ينا هللا لوسراي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلع هللا ىلص لاقف . هتجوز ىلع جوزلا قح نع كلاسأ كتئج دقو لاجرلا
 هللا طبحأ ةينات كوعدي ىتح ةيترخأ نإف ةوعد لوأ هبيجأف كاعد نإ ملسو

 نم ام معت لاق اذه ريغ لهف هللا لوسراي تلاق . ةالص نيعبس رجأ كنع

 موي هللا دنع اهل نزوي مل همسق ربت ملف اهجوز مسقيف المع لمعت ةأرما
 جرخت ةأرما نم ام معن لاق اذه ريغ لهف لوسراي تلاق ةرذ لاقثم ةمايقلا

 ةوطخ لكو رجشلاو . رذلا ددعب اهيلع هللا بتك الإ اهجوز نذا ريغب
 ريغ لهف هللا لوسراي تلاق كلذ ددعب تانسح اهنع وحميو تائيس اهوطخت
 ةمايقلا موي تثعب الإ اهجوز ىلإ رظنلا ءيست ةأرما نم ام لاق اذه
 ةأرما نم ام معن لاق اذه ريغ لهق هللا لوسراي تلاق . سأرلا ةخوسمم
 اعارذ نيعبس لوط ةمايقلا موي اهناسل هللا لعج الإ اهناسلب اهجوز يذؤت
 تلاق اههجو قرحت ًاران اهيتفش ةمايقلا موي دقوتتو اهقنع يق دقعت مث
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 اهجوز جاتحاق لام اهل ةأرمآ نم ام معن لاق اذه ريغ لهف هللا لوسراي
 اهمزلي ال اذهو هريغ لاق اهنيبو هنيب ام رتس هللا كته الإ هتعنمف اهل ام ىلإ

 كرت ىلع بذعي ال ىلاعت هللاو لضفتلاو ربلا ةهج نم وه امناو مكحلا يف
 معن لاق اذه ريغ لهف هللا لوسراي تلاق ملعأ هللاو رظن اذه يفو لضفتلا
 ةقدصلا كلت رجآ هللا بتك الإ اهجوز تيب نم تقدصت ةأرما نم ام

 ام معن لاق كلذ ريغ لهف هللا لوسراي تلاق . كلذب ًارزو اهيلع بتكو اهجوزل
 هللا لوسراي تلاق . اهجوزل اهمايص رجأ ناك الإ ًاعوطت تماص ةأرما نم
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق كلام نب سنأ نعو . ادبأ ىرمأ ىلع كلمي ال
 اهجرف تصحأو اهرهش تماصو اهسمخ ةأرما 7 ذإ ملسو هيلع

 عيطت نأ ةأرملا ىلعو . تعاش باب يآ نم ةنجلا لخدتلف اهجوز تعاطأو
 الإ جرخت الو هنذاب الإ ًاعوطت موصت الو ةيصعملا الإ ءيش لك يف اهجوز

 هب رمت ءيش لكو ءامسلا يف كلم لك اهنعل هنذإ ريغب تجرخ نإو هنذاب
 عجرتو بوتت نأ الإ سنإلاو نجلا نم كلذ ريغو ردم وأ رجح وأ رجش نم

 اهجوز ترجه ناو اهلمع هللا طبحأ الإ تبأف ةشارف ىلإ اهاعد نإو هيلإ
 قح عجر ةأرملا تجوزت اذإ لاقيو اهجوز اهنع ىضري ىتح اهل ةالص الف
 . جوزلا ىلإ نيدلاولا

 تتا ةأرما نأ نامع رابخأ باتك يف دجو ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلأسم

 ليللا موقي يجوز نإ نينمؤملا ريمأاي تلاقف هللا ىضر باطخلا نب رمع
 لوقا هللا ةعاطب لمعي وهو كيلإ هوكشأ نأ هركال ينإ هللاو راهنلا موصيو
 ديرتام مهفي ال رمع لعجف لاق . هللا ةمحرو مالسلا كيلع يرقاو اذه يلوق
 ريمأاي نامع لهآ نم ناكو يدزألا راوس نب بعك لاقق كلذ تددرو

 . بيصت هنم اهل سيل اهنأ معزتو اهجوز وكشت ةأرما هذه نإ نينمؤملا
 امهرمأ ىف بعك لاقف امهنيب ضقأف اهتصق لوا تمهق تنا بعكاي لاقق

 . . ارعش ةأرملا تلاقف . هيلا سلجف اهجوز ىلإ ثعبف لاق
 هددرت الو قحلاب ضقاو هدشرا ميكحلا يضاقلا اهتيأ

 هدبعت يعجضم يف هدهز هدجسم يشارف نهع يليلخ يملأ
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 هردكيهنيبجأشرتفقم هديعي نيقيلاب يبر فوخو

 هدمحأ ءاسنلا رمأ يف تسلو هدقري ال هليلو هراهن

 ارعش جوزلا لاقف

 لوطلا عبسلا يفو رونلا ةروص يف لزن دق ام ىنلجو ؤرما ينأ

 لجحلا يقو اهشرف يف يندهنز لقع نمل ظعاو نآرقلا يفو

 لعبلا رب نمو جوزلا ةعاط نم لمعلا ريخ ىلع اذاي اهثحف
 يضاقلا بعك لاقف

 لصقو ارهج قحلاب ىضق مث لدع نم نيمكاحلا ريخ نإ
 لقع نمل عبرأ نم ةليل يف لفعباي كيلع اقح اهل نا
 لجو ىلع اهموقو اهموصل لهم يف ثالثلا رمأ يف تنأو

 لمعلا عيضتو لوقلا عفني ال له تبتق اهقح لزانت الو
 ىنثم ءاسنلا نم هل هللا لحأ نينمؤملا ريمأاي لاقف همحر رمع ىلإ تفتلا مث

 دقف ابهذا مويو ةليل هنم اهلو ماتيأ نهموقي يلايل ةثالث هنم هللف عابرو ثالثو

 كتيلو دقف بهذا اهتصقل كمهف نم بجعأ امهنيب رمع لاقف امكنيب تيضق
 ىلإ تفيضا ةصقلا هذه فيضملاو باتكل فلؤملا ريغ لاق . هرصبلا ءاضق

 . باتكلا نم اهعضوم ريغ
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 يان انلا ب ايل ا

 هل اهمزلبام و هتجوزل جوزلا مزلي اميق
 كلذ ةبشأام و

 اهجوز تهرك اذإ ةأرملا يف هللا لمحر تركذ ديعس يبأ باوج نمو

 علخلا نآرب اهسفن اهل ربي نأ هيلع له اهقحب هنم ةيدفلاو نآربلا تبلطو
 فاخ عساولا يف امأو . هيلع كلذ يل نيبي الف مكحلا يف امأف اهتيدف لبقيو
 ال نأ اهل زوجي له لبقي مل نإ تلقو مثالا هنم اهيلع فاخ وأ مثإلا اهنم

 سياف هلا نيبو اهنيب اميف كلذ اهعسي لهو اهسفن اهل يدبي ىتح هرشاعت
 تلق . مزاللا نم اهل همزلي اميف اهل افصنم ناكام يدنع كلذ اهل

 ل هل اهضغب نم هيف هللا قحب موقت ال نأ ةنكاسم يف تفاخ

 كلذ يل نيبي الف اهسفن اهل ىربي ىتح هنكاست ال نآ هللا نيبو اهنيب اميف
 هل بحأ الو اهنع هللا جرفي ىتح هللا رمأل ربصتو اهل افصنم ناك اذإ اهل

 تهرك نا تلقو . هلبق نم مثأت نأ اهيلع فاخ اذإ كسمتلا اذه ىلع
 كلذ يف اهنكس يف اهنيد يف مثأت نأ تفاخو هايأ اهنكسأ يذلا نكسلا

 نم هريغ يف اهنكسي ىتح كلذو جرخت نأ اهل له . اهم نكس وهو لزنملا

 ناف . لزنملا كلذ ريغ يف اهنكسي نأ كلذ وه هيلع لهو ةيرقلا يف لزانملا
 ةنكاسم وأ هلصا داسفو لودعلا رظن يف مثا هيف اهمزلي ببس كلذ يف ناك

 اهيلع لحي ال نم اهنكس يف اهيلع لخدأ وأ ةنكاسم اهعسي ال نم
 نكي مل لعقي مل نإف هنم ًائيش وأ هلك اهنع كلذ فرص هيلع ناك هتنكاسم .-

 اهل لعقق كلذ هيلع نكي مل نإ تلقو . كلذ لك يف اهفصني ىتح اهيلع

 اهل موقي نأ هيلع له هداع وهو اهل ةدعاسم لزنملا كلذ ريغ يق اهنكاسو
 هاضرب كلذ ناك ول نإ هتجوزل جوزلا مزلي يذلا قحلا عيمجب اهنكاس دق ذا
 ىلع كلذ يف اهدعاس اذإ قحلا بجوت ةنكاسملا نأ عمق كلذ هيلع سيل مأ

 نوهركي ام مهلهآل نولمتحي دق سانلا نأل اهراك ناك ولو اهنم ربجلا ريغ
 سيلف هيلإ هنم ةرورض كلذ امنإو هتعاط ىلع اهنم اجورخ كلذ ناك نإو
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 اهل ام هيف سيل هتهرك ىذلا نكسلا كلذ ناك اذإ هل اهنم ةعاطل رذع هيلع
 . . هوجولا نم هجوب ةجحلا هيف
 اهجوزل ةأرملا مزليام عيمجل هل موقت نأ اهيلع لهف كلذب اهل مقي مل ناو تلق
 نأ يدنع اهيلع ناك كلذ ىلإ ةرورض هنم كلذ ناكو هل ةيصاع تناك اذإف
 لجرلا ىلع بجيام هيلع بجي كلانه مث هل اهمزلي اميف هتعاط ىلإ عجرت
 دحأ اهنكس يف اهعم نكس نا اهيلع سيل هنا ليق دقو . ةنوؤملا نم هتجوزل

 نم تاروعلا نايبصلا نم لقعي ال نمو هاوس لاجرلا الو ءاسنلا نم

 نع اهلزنم يف غرفتلا تبلط اذإ كلذب اهيلع مكحي الو ثانإلا نمو روكذلا
 هنكاست ال ىتح اهكرتي نأ هيلا تبلط نإ تلقو . هاوس تركذام عيمج
 اهمزلي الو . هتجوزل لجرلا مزلي امم ءيش همزلي الو اهتدلاو دنع نكستو
 اهعسي هنأ يعمف كلذ اهل لعف نا كلذ اهعسي له اهجوزل ةأرملا مزلي ام يه
 يعم سيلو . هاوس ءايشألا نم همزليام نع وأ هاضر نع ناك اذإ . كلذ

 اهمزلي الام اهيلع لعجي ملو اهفصنا اذإ مكحلا يف كلذ لعفي نا هيلع كلذ
 وهو اهنكسا يذلا لزنملا اذه ناك نا تلقو . ًاساب ةرشاعم الو نكس يف
 ىلا نولخدي مهلكو حوتفم باب مهنيبو هيدلاو لزنم برق اهم نكس

 اهنيحطو اهزبخو هلزنم ىلا نولخدي مهو هتدلاو دنع نونب هلو مهضعب
 اهدحو نوكت نا تبلطو كلذ يه تهركف هيدلاو دنع ةجوزلا ىنعا اهخيبطو

 ريغ يف اهنكاسي نا هيلع له هل حلصي ملو كلذ وه هيلع قشو لزنم يف
 ةلزنمب نذا ريغب اهلزنم اهيلع لخدي دحا وأ هادلاو ناك اذاف . لزنملا كلذ
 هيلعو يدنع كلذ اهيلع سيلف تاروعلا لقعي نمم هدالوأ نم دحا وأ نكاسلا
 سيلو . كلذ ريغ هيلع الف هنم رتسيال نمم ناك نا هلك اهنع كلذ فرص

 نمم تناك ناو . اهريغ ةلزنم يف اهسفنل الو هل زبخت الو نحطت نا اهيلع

 هنا يعمف . اهئثثم نكس وهو هنكست يذلا ةلزنم يف كلذ اهرضحاو زبخت
 هل الو اهل اهيلع كلذ سيل ليق دق هنا يعم . هل ال اهسفنل اهيلع كلذ ليق دق
 ليق ام ضعب يف اهرضحي نا هيلعو . كلذب اهاضر نع الا ينبجعي كلذو
 عيمج يف اهل همزلي اميف اهفصني مل اذاف . كلذ مهفاف هنماغو رقم اماعط
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 ناف كلذ هيلع ناك فاصنالا تبلط ناو . لضفقا ناك تربص ناق لاوحالا

 وأ فاصنإلاب يدنع ةنكاسملا الو ةرشاعملا يف ليبس اهيلع نكي مل لعفي مل

 مهنيب يذلا بابلا متخي نا تبلط ناو تلقو . كلذل اهنم ربصلاو ةلامحلا

 كلذ هيلع له . اهدحو اهتشيعم ةارادم يلتل ىحرلاو رونتلا اهرضحيو

 الو اهريغ نود هحاتفم كلمت قلغم باب وأ متخب كلذ فرص هيلع نا يعمف
 وأ هل زبختو نحطت نا تلعف اذإو . نكسي ال نذاب الا هيف دحا اهيلع لخدي

 . هل كلذ لعف يف هيلع لضفتو . اهنم ناسحا يدنع كلذف اهلزنم يف اهل

 لجا نم مهدنع نكست وأ اهونكاسي نا تهركف نونب هدنع ناك نا تلقو
 هنلاست ال نا تبلطف اهتينآ نوسمي نايبص مهنالةساجنلا نوقتي ال هينب نا

 . كلذ هيلع له. لزنملا كلذ ريغ يف اهب نكسي نا تبلطو . كلذ لجا نم
 نم هنم اهلدب ال امم ءىش ىق اهنيد ىف اهيلع فاخي ناك اذإ هنا ىعمفقف

 اوناك اهنع هيلع كلذ فرص ناك هتهج نم كلذ اهيلع لمحي مل اهروما
 هريغ اهنكاسو اهدعاس ناو تلق هتهج نم كلذ لاخدا ناك اذإو . اراغص

 هدوعت اهراج ىلاو اهتدلاو ىلا زربت نا اهل له هنم زربت نا اهيلع رجحف
 نم اهل همزليام عيمج ىف اهفصنا اذاف اهماحرا كلذكو . اضيرم ناك اذإ
 الا هلزنم نم جرخت نا اهل سيل ليق دق هنا يعمف ةنؤملاو ةرشاعملا رما
 مكحلا يف ءايشألا نم ءيشب اهنذاب هيف اهعم نكس وأ اهنكسا اذإ هنذاب

 اضوتل هنذر ريغب جلفلا ىلا زربت نا اهل له تلقو . هنم اهل دبال رمأل الا

 كلذ اهل نا يعمق . كلذ اهل سيل وأ هيصلا نم وأ ةساجنلا لسغتو ةالصلل

 اهيلع نوكي الو جورخلا نم اهيرجي ام اهرضحي نا الا هيلا تجاتحا اذإ
 وأ اهمأ وأ اهتراج دنع نحطتل زربت نا اهل له تلقو . ةرضم كلذ يفق

 اهل موقي نا اهيلع الو . كلذ اهل سيل نا يعمف . كلذ اهل سيل ما زبجت
 كلذكو تلق . ليق اميق هنم امغورفم اماعط اهتقفن اهرضحيو . كلذ عيمجب

 كلذ هل له اهناريج الو اهماحرا نم دحا اهيلع لخدي الا اهيلع رجح نا
 اهل سيل نا كلذ ليق دق هنا يعمف . نيملسملا مكح يف كلذ عنمت لهو اهيلع

 ارضاح ناك اذإ يدنع كلذ جرخيو هنذا ريغب ادحا ةلزنم هيلع لخدت نا
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 كلذكو هنكس هل وأ هل لزنملا ناكو هل ةنذوملاو لخادلل ةلخدملا يه تناكو
 هنكس عضوم يف هيلع لخدت نا اهل نكي مل اهعم هل انكاس ناكول ىدنع
 اذإ اماو هنكس يف اهب قلخلاب ىلوا وه هنذاب الا ارضاح ناك اذإ ادحا
 اهماحرا لوخد عنمي ليق دق هنا ىعمف . ةنكاس يه تناكو ايئاغ ناك

 ينبجعي اذكهو داسف وأ هسفنب مهتم لخادلا نكي ملام اهناريج الو اهيلع
 اذه ناك ناق لاق . ةلسملا هذه ىف ىلع تلطا دق كنا تلقو اذه لثم يف

 اذه نودف ًارش ناك ناو عفناو بيطا ناك عستاو لاط املكف كلو انل اريخ
 . نوعجار هيلا اناو هلل انا بئاصملا لاخدا نم ةيافك هيف

 لجرلا عنم اذإ لاق نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لصت مل نا مثإ يه اهمزلي الو امثآ ناك اهيدلاوو اهمحرل ةلصلا هتجوز

 نا ءيش مهيلا لسرتو مالسلاب مهلصتو ةلصلا هين عطقت ال نكلو اهسفنب
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ىلاعت هللا ءاش نا ةملاس ىهو هيلع تردق
 ةقفنلا يف اهفصتي مل هنا اهجوز ىلع ةأرما هيلا تعفر اذإ مكاحلا نعو
 ىلع جتحي الو دلبلا يف رضاح اهجوزو ةققنلا اهيلع بتكي ننا هيلا تبلطو
 جتحي ىتح بتكي هل زوجي ال مأ دعب الوا ائيش هيلع بتكي نا لبق جوزلا
 لطبي الو ةرضم اهيلع عقي ال ثيح ارضاح ناك اذإ كلذ يل نيبي الف هيلع

 نا بحا نكلو هيلع جتحي ىتح هيلع بتكي نا هيلع جتحي نا لبق قح اهل
 اهل هذخا الاو قح ةجحب جرخ ناف هيلع جتحيو . ةقفنلا تبلط موي اهل بتكي

 نأل يعم اميق كلذ نم ةجحب جرخي مل نا . هنم ةقفنلا هيلا تبلط موي نم

 هيلع بتكو ابئاغ جوزلا ناك نا تلقو . اهلاوز ملعي ىتح هتباث هيلع ةقفنلا
 ىلع له . همودقب مكاحلا ملعو هتبيغ نم جوزلا مدق مث بئاغ وهو . ةقفنلا
 هيلع مكحيو اهل كلذب هذخا دارا اذإ هنا يعمف . هيلع جتحي نا مكاحلا

 ةقفنلا هيلا تبلط موي نم ةقفنلاب هذخالاو اقح ةجحب جرخ ناف . هيلع جتحا
 مدق نم ةنس كلذل ىضم ىتح هيلع جتحي مل نا تلقو . ليق هنا يعم اميق
 بتك موي نم جوزلا ىلع عمجتسا دق امب ةأرملا هتبلاط مث رثكا وأ لقا وأ
 مل اذإ كلذ ءاداب هيلع مكحي نا مكاحلل زوجي له تلق . اذه اهموي ىلا هيلع
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 ىلا ةأرملا بلط تبث اذإ هنا يعمقف همودقب ملع نا دعب هيلع جتحا نكي

 تقو يف هنكمي ملو اهل هخراو مكاحلا هبتكف فورعم موي يف ةقفنلا اهجوز
 دق امم ةجحلاب جرخي نا هيلع جوزلا نا بلطلا يف اهتجح اهل تبثا ام
 لك هتجوزل ةتباث هيلع ةقفنلا نأل مويلا كلذ نم بلطلا ةجح هيف هيلع تبثا
 اهل مكحي ال امناو . اهيلا كلذ نم هجورخ حصي ىتح دبألا ىلع موي

 مل اذإ يضم اميف اهيلع قفني مل هنا حص ولو ىضم اميق اهتقفنب مكاحلا
 . بلطلا تبثي ملو . اهيلع قفني نوكي نا نكمي دق هنال بلطلا ةجح تبثت
 . مكحلا يف ةوسكلا كلذكو هيلا تبلط موي نم ةقفنلاب يدنع اهل ذخوي امناو

 هيلع ىري اضعب نا يعمف . اهفصني مل اذإ هيلع اميف هيلع كلذ موزل اماو
 افصنم ناك هنا ىعداف هيلع جتحا ناو تلق . لبقتسيو ىضم اميق كلذ

 هيلا تبلط دق ناك اذإ هيلع كلذ نا ىعمق كلذ ىلع هنيبلا هفلكي له هتجوزل
 هتباث ةقفنلاو يدنع اهيلع قفتاو اهفصنا هنا ملعي ىتح اهفصني مل هنأل كلذ

 ملعي ىتح هيلع تناك مهارد ةرشع اهل هيلع تبث ول امك اهلاوز ملعي ىتح
 اميف مكحلا يف جوزلا ىلع يدنع ةقفنلا توبثو يدنع ةقفنلا كلذكو اهلاوز

 له ةنيب رضحت مل ناو تلق . تبلط ذنم هنم اهل ذخويو . كلذ اهبلط ليق
 يف ةدم بلط ةقفنلا نم هيلع عمجتسا قحتست يف امب مكاحلا مكحي

 يف ةدملا بلط اذإ هنا يعمق . ةنيبلا زجعا وأ بلطي مل وأ ةنيب راضحا
 اميف ةقفنلاب اهل ذخا ىضم اميف اهل افصنم ناك هنا ةنيبلا راضحا
 جورخ يل نبي مل إلاو ةنيب كلذ ىلع حصا ناف ةدم كلذ يف ددمو . ليقتسي

 . هتجح تلطبو ةنيبلا زجع اذإ مكحلا يف كلذ هيلا تبلط نا دعب كلذ نم

 . اهل افصنم نكي مل هنا فلحي نا هتجوز ىلا نيميلا جوزلا بلط نا تلقو
 هنم لطب كلذب ترقا ول هنأل مكاحلا هاريام ىلع كلذ هل نا يعمف كلذ هل له

 فلحيف جوزلا ىلا نيميلا مكاحلا دري له فلحت مل ناف تلقو . كلذب مكحلا
 الو . هيلع كلذ ناك كلذ ىف نيميلا هيلا تدر ناف . اهل افصنم ناك دق هنا
 جوزلا فلحي مل ناو تلق . هيلا نيميلا درت نا اماو فلحت نا اما اهل دب
 طقسي له . اهل افصنم ناك هنا اهل فاحق جوزلا ىلا نيميلا مكاحلا درو
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 ما فلح موي ىلا يضاقلا هيلع بتك موي نم هيلع عمتجا ام عيمج هنع

 بتك موي نم هيلع تبثيو فلح موي ىلا هيلع جتحا موي نم هنع طقسي

 اهل تبث اذإ هنا يعمق . كلذ يف لوقلا فيكو . هيلع جتحا موي ىلا يضاقلا
 هتفلحو اهنيبو اهلك ةدملا كلت ىف اهل افصنم ناك هنا ىعداق بلطلا ةجح
 اهفصنا هنا يعدا ناو كلذ هنع لطب . مكاحلا هاريام بسح ىلع كلذ ىلع
 كلذ ىلع نيميلا نوكي هنا يعمو نيميلا نوكي كلذ ىلعف مايألا نم ائيش
 اهيف وأ ةدملا هذه نم ءيش يف اهيلع قفنا هنا كلذ يف امهاوعاد ظفل ىلع

 . يعدي يتلا ةدملا كلت يف ةقفنلا نم هيلع قحتسي د ام اهلك

 اهلجاع اهيفوي نا لبق هتجوزب لخد اذإ لجرلا نعو : ةلاسم
 ىتح هنكاست ال نا تبلط نا ىلا رجاشت كلذ دعب امهنيب عقو مث . اهاضرب

 اهل سيل ليق دق هنا يعمف . كلذ اهل له تلق . اهلجاع نم اهدقن اهيفوي
 تبتك تناك نا تلقو . كلذ اهل لاق ملعلا لها نم ادحا نا ملعا الو كلذ
 ىتح ةقفنلا يف اهفصني مل مث اهل همكح تبث يذلا مكاحلا دنع ةقفن هيلع
 اهتقفن اهيفويو هنكاست نا بلطو ناسحإلا اهيلع ضرع مث هيلع تعمتجا
 اهيلع قفنا اذإ هنا يعمف كلذب هل اهيلع مكحي له هدنع يهو . ةعمتجملا
 نيد يدنع ةيضاملا ةقفنلا كلت امناو اهيلع هل كلذ ناك ةنكاسملا مايا ةقفن
 له . كلذ اهيفوي ىتح هتنكاسم نع تعنتما نا تلقو . نويدلا َرتاَسك

 اهل هارن الق عامجالا يف اهيلع بجي ام تعنتما اذاف . ةملاظ كلذب نوكت

 الو كرتي وأ اهنم جوزلا أربي لهو تلق . اهل بجي رذعب الا ملظلا نم يدنع
 هنم عنتمت مل نا كلذ اهل لعج ادحا نا ملعا الف . ةيالو اهل تناك نا اهتي

 اهل هيلع قلعي يتلا قوقحلا نم ءيش الو اهل هيلع يذلا اهقح اهيفوي ىتح
 ةقفن يف كلذ نا لوقاو . ةقفنلاو ةوسكلا يف الا كلذ ملعا ملو انيد ريصيو
 ةقفن وا يضم اميف اهلاقح هيلع راص دق امل اهتعاسو اهموي ةوسكو اهموي
 عمتجم وهو . هترشاعم نم تعنتما اذإو / قوقحلا نم هريغ وأ قادص وأ

 نا كلذكو تلقو . يدنع ةءاربلاب ةقيقح يهف اهيلع هنا فالتخا ال امب اهيلع

 اهلجآ لح دقف اهيلع جوزت نأ اهجوزت نيح هيلع اطورشم ناكو اهيلع جوزت
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 وأ الخن اهل يرتشي ىتح هنكاست نا بلطق . لخنلا قادص نم هيلع

 لجآلا يف لوقلا نوكي له تعنتما نا كلذ هل له . هدنع ىهو اهيضقي
 اهيلع ناك نا تلقو . ىضمام لثم اذه نا يعمق . لجاعلا يف لوقلاك

 لا عضوم لك يف اهانكس اهيلع رجحف هدنع يهو اهقح اهيفويو ةنكاسم
 وأ كلذ ريغب اهلمعتسي نا دحأل له المع اهريغل الو اهسفنل لمعت الو هدنع
 الو اهلمعتسي نا كلذ هل نا يل نيبي الف مكحلا يف اماف هدنع اهنكسي

 لمتحي ىوعد الو ةجح اهل نكت مل اذإ كلذو . اهلطاب ىلع اهنيعيف اهنكسي

 عسي امب يه اهيلع مكحلا عقي دقف عسي اميف اماو . اهلطابو اهقح اهيف
 هيلع قيضي ال هنا اهيلع تبثي مكح هعنمي ملام هنا وجرا يدنعو اذه ريغ
 ريغلا ىلع ةجحب هلوق سيل مصخ انهاه جوزلاو . كلذل ةدلقتملا يهو . كلذ

 يل نيبي الو ةبوتلا ريغ هيلع يل نيبي الف هعسي الام كلذ لعف ناو . يدنع
 يف ةأرملا ىلع هل قح الف جوزلا اماو . ضعبتم قح الو لح جوزلل هيلع
 ةعونممو ةرشاعملاب ةذوخام ىه امناو . قلعتم اهريغل الو اهسفنل اهلمع
 بجو نم بطوخ امك لامعألا نم اهريغل لامعتسالاب هترشاعم كرت نع
 يرتشيو عيبيو يلصي نا ميقتسي ال هنأل ءارشلاو عيبلا كرتب ةعمجلا هيلع

 اذكه اهيف الو اهنم ال امم اهريغ كرتو ةالصلاب رماو . دحاو تقو يق

 الإ اهجوز رمأ ريغب اهريغلو اهسفنل ةرحلا ةأرملا لمع رجح ىنعم جرخي
 دبعلا يف كلذ روجحم امك هيجوزلا كلمب لمعلا رجح يدنع قلعتم هنا

 وأ لق كلذ نم ءيشب اهعفقادي نا يدنع جوزلل سيلو . هريغ ىلعو . هيلع
 . كلذ ردق هل مرغت وأ هلحتست نا اهيلع له كلذ نم تبات نا تلقو . رثك

 ةيصعم يأب اهجوز تصع اذإ ةأرملا كلذكو تلق . كلذ اهيلع يل نيبي الف

 اهيزجت ما كلذ ردق هل مرغت وأ اهجوز لحتست نا اهيلع له . تبات مث
 يدنع اهيلع امناف . هلام نم ءيش اهيلع قلعتي مل اذإ هنا يعمق . ةبوتلا

 دربلا يف هتجوزل همزلي له تلق لجرلا نعو . يدنع نسح لحلاو ةبوتلا
 الا ءاسنلا بجاو يف ركذ امم كلذ ملعأ الف . كلذب هتذخا نا ةالصلل رانلا
 . عضوملا كلذ يف فراعتلا يف كلذ نم ررضلا اهيلع فيخ نا يدنع هنا
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 يق راثالاو ةوسكلاو بارشلاو ماعطلا لثم كلذب الا اهل ماوق ال هناو
 نهل دب ال يتلا نهحلاصم عيمجب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلاف . ءاتشلا
 . دربلا ىق ءاملا راضحاب ىف ناخساب هتذخا نا كلذكو تلق . ىنعم اهنم
 هنم اهيلع ءاملا ناك اذإ هنا يعمف ءوضولل ءاملا اهل نخسي نا هيلع له
 دربي كلذكو تلق . ةرضملا هنم اهنع لوزت ىتح اهل هنخسي نا هيلعق ةرضملا

 انخس وأ ادراب ءا املا ناك كلذ هيلع ضيل مارحلا نامز يف بارشلل ءاملا اهل
 اهبارشل هب عقتنت ام اهرضح اذإ هنا يعمق . اعيمج نيهجولا يف

 . مكحلا يف هللذ ريغ هيلع نكي مل ةرضملا هيف اهيلع نا فرعي الو اهؤضوو
 بذجي نا هيلع له . رئب هيف نكست يذلا لزنملا يف اهدنع ناك نا تلقو
 يعمق . ءانالاو لبحلاو ولدلا الا هيلع سيل ما كلذب هتذخا نا رئيلا نم ءاملا
 هنا وجراو . ءاملا راضحإ همزلي مل لزنملا يف رئب اهعم ناك اذإ ليق دق هنا
 هلها نمو . كلذ ىلع ردقي نمم تناكو . ءاناو لبحلاو ولدلا اهرضحا اذإ

 مدخت نمم تناك ناو . كلذ ريغ هيلع سيل يعمق . مدخت نمم يه سيلو
 تلقو . هريغ مداخب اماو ةسفنب اما كلذ عيمج يف اهتمدخ هيلع نا يعمق

 يعمق . كلذ هيلع له . اهيلع بصي نا هتفلكف ةساجن اهندب يف ناك نإ

 وأ هسفنب كلذ هيلع ناك اهنيد يف ةرضم اهيلع كلذ كرت يف ناك اذإ هنا

 يندي نا هيلع له ءاملاو . لزنملا يق شيعلا اهرضحأ ناك اذإ تلقو . هريغب

 ۔ايإ اهرضحي نا الا هيلع سيل مأ برشتو لكاتل برشلل ءاملاو اهل شيعلا
 . ائيش هلك اذه نم هل لعقت نا هيلع لهو اهسفنل يندت اهيلعو . لزنملا يف
 اذإ اهسقنل كلذب موقت نا اهيلع ناك اهعم ارضاح كلذ ناك اذإ هنا يعمف

 ناك اذأ . هلك هيلع كلذ ناك مدخت نمم تناك ناو . مدخت ال نمم تناك

 يف هلك كلذ نم ءيش هل اهيلع نا ملعا الف يه اماو . هل لها اهنا افورعم

 ناك اذإ هيلع موقت وأ اهجوزل زمغت نا اهيلع له تلق ةأرملا نعو . مكحلا

 رحلا نم هحورتو . بارشلا هل دربتو ءوضولل ءاملا هل نخستو اضيرم

 سيل وأ راخب وأ ةدمك وأ اهبرشي ةناخس نم هيلا جاتحي ام عيمج هل لمعتو

 ائيش اهيلا بلط ناو تلق . هنم ائيش الو اهيلع كلذ ملعا الق . كلذ اهيلع
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 يف اماو . هملعأ الف مكحلا يف اماف . كلذ اهعسي له لعفت ملف كلذ نم

 ردقت يمو اهنم هيلع فاخي ةلاح يتأت نا الا كلذ نسحي الف قلخلا نسح

 ًاعوطت كلذب موقت نا يدنع اهيلعو كلذب . كلهتف هكرتت نا اهعسي الف . هيلع
 كلذ رجا يف اوكراشتيو اونواعتي ىتح كلذب موقي نم هب ملعت وأ ةرجاب وأ
 اهيلع سيل ما . راهنلاو ليللا يف همانم هل شرفت نا اهيلع له تلقو . هرذوو
 وأ هلل موصت نأ اهرما نا كلذكو . تلق . اهيلع كلذ يل نيبي الف كلذ
 كلذ ملعا الف كلذ اهعسي له لعفت مل ناو . كلذ اهيلع له هلفان يلصت

 هتصع اذاف . اهنم اربي نا هل له اهيلع نوكي اميف هتصع ناق تلق . اهيلع

 ةءاربلاب ةقيقح يهف كلذ نم بتت ملو عامجالا يف اهل هيلع بجي اميف
 تلق كلذكو . تسجنتا اذإ اهبايث هتارمال لسغي نا لجرلل له تلقو . يدنع

 هيلع ليق دق هنا يعمف . اهنم هدلو ناك اذإ اهابر ناقلخ لسغي نا هيلع له
 لمعت نمم تناك اذإ اهلسغل ءام اهرضحي وأ ةساجنلا نم اهبايث لسغ
 ال نوكي نا الا هيلع بجاوب سيل يدنع كلذف اهابر ناقلخ لسغ اماو . كلذ
 اذإ اهدلو يبرت نا اهيلع نا ليق دق هنا يعمق كلذب الا دلولل ةيبرتلا حلصت
 اهدلو يبرت نا اهيلع سيل ليق دق هنا يعمو . اهفصناو . هتجوز تناك

 تبلط نإ كلذكو تلقو . ةيبرتلا رئاس وه هيلعو . هعضرت نا الا اهيلع سيلو

 ىلوا وهو هدلوب مايقلا يدنع هيلعق . كلذ هيلع له . يلصت ىتح هلمحي نا
 يف اهعم دعقي نا تبلط نا كلذكو تلق . كلذ يف هتناعأ ام الا اهنم هدلوم

 ةالص نم هل ارذع اذه نوكيو كلذ هيلع له . ةعامجلا ىف ىلصي الو ليللا
 تناك اذإ اهنا يعمق . شحوتست الول اهدحو شحوتست تناك ةعامجلا
 هسفنب اهسنؤي نا هيلع ليق دق هنا يعمف . شحوتست وأ اهسفن ىلع فاخت

 مل كلذب هل موقي نم ىلع ردق ناف . كلذ يف هماقم اهل موقي نمم هريغب وأ

 . ارذع كلذ نوكي نا وجراق كلذ ىلع ردقي مل ناو . يدنع ةعامجلا عدي

 ام عيمج لمعيو تضرم اذإ هتجوز ىلع موقي نا هيلع له لجرلا نعو
 موقي نا هيلع نا يعمف . ىضرف بوجو هيلع سيل ما ضيرملا هيلا جاتحي
 هيف اهيلع فاخي هكرت نوكي امم . هنم اهل دبال امب اهرومأ عيمج نم اهل
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 كلذ اهعسي نمم هريغب وإ هسقنب اهل كلذب موقي نا هيلع نا يعمق . ةرضملا
 ليق دق هنا ىعمف . كلذ هيلع له اهعماجي نا تبلط نا كلذكو تلق . هنم

 . كلذ نم رثكا هيلع سيلو . مكحلا يف ةدحاو ةرم اهعماجي نا هيلع نا
 ال ام ردق ىلع اهعماجي نأ هيلع مكح كلذ هيلا تبلط اذإ ليق دق هنا يعمو
 هنا يعمو . ءاسنلا نم كلذ فراعت يف اهنيد يف ةرضملا هيق . اهيلع فاخي

 اهل ذخوي ليق دق هنا يعمو . ةرم هضيح لك رثا هيلع اهل مكحي ليق دق

 كلذب ديري هيلا تبلطام تقو يف لعفي مل ناو تلق عبار موي لك كلذب

 له . اهنآرب ليقف اهسفن اهل ارباف اهقح نم هيلا تاربتف ديري الوا اهرارض
 لوق ىلع سأب ال وجراف اهرارض دري مل اذاف مكحلا اماف . قحلا نم يربي

 هعسي اميق اماو . نيملسملا لوق دحأ قفاو اذإ كلذ هيلع سيل هنا لوقي نم
 فاخاق ةجاح نم كلذ بلطت امنا اهناو . اهب رارض كلذ نا هعم ناك اذاف

 مل اذإ كلذكو تلق . اهقح نم يربي الو اهيلا هنم ةءاسإ كلذ نوكي نا

 نا ءاش نا مكاحلا ىلا هيلع تعفرف . اهجوزت ذنم ةدحاو ةرم الا اهعماجي

 مكاحلا كلذب هيلع مكحي له . اهقح اهيطعيو اهجرخي نا ءاش ناو اهعماجي
 اذإ هيلع ربجي نا بحا الف قالطلا اماو . كلذ يف يدنع لوقلا ىضم دقف

 ىلع عامجلاب اهل ذخوي نا بحاف اهحلاصم يف اماو ةرم اهئطو دق ناك
 نهجاوزا ىلع نربصي ال جاوزالا تاوذ نم ءاسنلا ةماع نأ فراعتي ام

 اذاف . كلذ مكاحلا عسي له كلذب هيلع مكحي مل نإفقف تلق . ةدملا نم هيلع

 ام يدنع هيلع قيضي الف . نيملسملا لوق دحأ مكحلا كرت يف مكاحلا قفاو

 . يأرلا يف ناسحتسإلا هل زوجي نمم وهو . ررض ىلا كلذب دصقي مل
 ةوسكلا يف اهل فصنم هو اهجوزت ذنم ارايتخا اهعماجي مل ناق تلق
 له . اهعامج نع عنتما هناف . عامجلا الا هيلا جاتحت ام عيمجو ةقفنلاو

 كلذ ليق دق هنا يعمق . كلذ تبلط نا اهقرافي وأ اهعماجي نا هيلع مكحي
 نم يربي له اهنآرب ليقف هيلع مكحي نا لبق هيلا تاربت ناو تلق . هيلع نا
 يل نيبي الق كلذ نم تأربتقف عامجالا يف هيلع بجي ام اهعنم اذاف اهقح

 . مكحي مل وا كلذب هيلع مكح يربي هنا
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 هل ابرض اهندب رئاس يف هتجوز برضي ناك لجر نعو : ةلاسم
 اهبسيو يمديو اهريغو ضرالا نم اهندب لحسني ىتح اهبحسيو ةمالع
 اهيلا هميدقت دعب هيار ريغب هتيب نم جرخت يهو اهفلخو اههجو يف اهبرضيو
 امهدحا تامو هنع اهاهن رما لك يف هيصعتقف اهيلا جرخت ماوقا ىلا لصيو

 نا يعمف . جوزلا مزليام لثم . نايصعلا وأ ظايغلا نم جوزلل ةأرملا مزليأ
 قلعت هيف يل نيبي ال اذه هابشاو ةبسحلا نم ةبيغلاو ظايغلاو جوزلل نايصعلا
 دح نم جرخي امو هتجوزل لجرلا برض امأو لح الو ةصصاقمب قح
 . اهيلا هملسي وأ هنم هيربت نا الا هيلع نومضم وهف هب هل نونأملا بدألا

 نع فعض دق ريبك جوز اهلو ةريبك زوجع ةأرما نعو : ةلأسم
 دق ناك اذاف ال ما اهل كلذ نوكي اهل امب هنم جورخلا تبلطو اهتعماجم

 ريغت دق ناك نا تلق هنم جورخلا اهل سيلف ةدحاو ةرم جوزن ذم اهئطو
 ربصلا اهيلعو . كلذ اهل سيلف هنم جرختو اهقادص ع دت نا تاداراو هلقع

 . اجرف اهل هللا ردقي ىتح
 . ضرم وأ نم وأ هتجوز دنع ربكلا هسبح لجر نعو : ةلأسم

 ىلا هدوقتو بارشلا نم كلذ ريغو هماعطاو هءعوضول هب موقت نا اهيلا بلطف
 اهعسي له اهمايقل كلذ ىلع اهيطعي نا هنم بلطتو كلذ لعفت الف . ءالخلا
 اهفلك يذلا ناف تفصو ام ىلعف . كلذ هيلع لهو ارجا كلذ هنم ذخات نا
 كلذ اهل زاج هأركلاب الا كلذ هل لعفت مل ناق . كلذ اهيلع سيل هلك اذه نم
 ضعب لاق دقو . اهسفن هب تباطام الا كلذ ىلع اههركي نا هل سيلو إركلا
 اهل ناك هتجوز يهو هنم اه الو عضرت نارجألا هيلا تبلط نا ءاهقفلا
 اهدلو عاضر ىلع رجالا اهل ري مل هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو . كلذ
 . هتجوز تناك ام هنم
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 ثلاثلا بابلا
 عامجلاو ينكسلا يف ءاسنلا نيب ةمسقلا يق

 ميقي مك ىرخا اهيلع جوزتف ةأرما هل لجر نعو هللادبع يبآ نع دجوي اممو
 ماقأ اركب تناك ناف . ابيث وأ اركب تناك نهيب مسقي مث لوخدلا دعب اهعم

 مسقي مث ةليلو اموياهعم ماقا ايبث ناك ناو امهنيب مسقي مث مايأ هثالث اهعم

 م ايال ١ يف لدعف هت ارم ١ ىلع ة أرم ١ جوزت لجر نعو : ةلأسم

 هتين كلذ نكي مل اذإ تلق . هيلع ام عامجلا يف لدعي ملو . اهيلع روهشلاو
 هاوهل كلذ امنأو . هعامج يف ىرخأل ةرثإ اهيلع هنم اليثم اذه كرت الو
 نكي مل اذإ هيلع سأب الف . هل بلاغلا وه هبلق نال عاطتسي ال كلذ ناف اهيف
 ءاسنلا نيي اولدعت نا اوعيطتست نلو لوقي ىلاعت هللا نأل هتداراو هتين ليملا

 ةقفنلا يف ليملا امنأو ةقلعملاك اهورذتف ليملا لك اوليمت الف . متصرح ولو
 . مايالا ىف فاصنإلا كرتو عامجلا ىف هنم ةينلاو

 مكحي لاق نم لاقف اهجوز ىلا عامجلا ةأرملا تبلط اذاو : ةلأسم

 نم لاقو . هيلع مكحي مل ولو هيلع بجي كلذو ةضيح لك يف اهآطي نا هيلع

 سيلو . تقو يف اهأطي نا هلف يه تاماو . ةليل لايل عبرا هيلع مكحي لاق
 هنع هلل ا ىضر ب اطخل ١ ني رمع عمسو . لسفخل ١ نم اهسفن هعنمت ن ١ اهل

 ارعش لوقت يهو فاوطلا يف ةأرما

 ترقتسا نينمؤملا حاقل لكا ةمج ثداوحلاو يرعش تيلالا

 ترق كلذ دنع ملكتف حاقن دربم بذعب ىقست نم نهنمق
 ترف هللا هيشخ الوف جاجأ نجآ رضخاب ىقست نم نهنمو

 ةئامسمخ نيب هريخف مفلا ريغتم هدجوف اهجوز ىلا ثعبو اوكشت ام ملعف
 . اهقلطو هاطعاف مهرد ةئامسمخ راتخاف اهقلطي نا ىلع ةيراج وأ مهرد

 ناسغ كلام يبا نع هتظفح اممو دمحم يبا روثنم نم : ةلأسم
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 ءيجي لاق ىرخألا ىلا امهدحا نع لزعي ناتجوز هل لجر نع هللا همحر
 راد يق هبنذ ةبوقع نا ملعا هللاو دمحم وبا لاق هقرش الئام ةمايقلا موي
 ىلع لديل ةمالع كلذل لعجي وأ هيلع هللا هرهظي نيقولخملا نع هرتسو ايندلا
 هب قحتسا يذلا بنذلا ىلع ليلدلا هلثم نوكيو . بنذلا كلذ لهج لك نم
 . عجر . ملعا هللاو ةبوقعلا هذه

 . زئاجف . ةرح ىلع ةيمذ جوزت نمو : ةلأسم
 ةملسملا ةرحلا ىلع ملسملا اهجوزت اذإ ةينارصنلاو ةيدوهيلاو : ةلاسم

 عم نوكي نا هيلعو ةمألا يف اهل نوكي امك رايخلا كلذ يف ةملسملل نكي مل
 ملق عامجلا ىق اماو . ليللا ىف كلذكو اموي ةيمذلا عمو اموي ةملسملا
 كلذكو . كلمي ال امم نوكي نا الا ادودحم ًائيش كلذ ىف اهل هيلع نا عمسي
 ائيش امهدحا ديزي نا دارا ناف اهل هيلع بجي امم ةدحاو لك رضح اذإ
 نإف اهيلع اهجوزت ناك ناف ةرحلا عم اهعمج اذاف ةمألا امأو . سئب الف
 هللا ىلص يبنلا نعو ءايضلا باتك نمو هنم جرختو اهسفن راتخت نا ةرحلل
 الو كلما اميف يمسق اذه مهللا لوقيو لدعيف مسقي ناك هنا ملسو هيلع
 يلايللا هئاسن نيب مسقي ناكو . كلملا ينعي كلما الو كلمت اميق ينملت
 باتك ىلا عجرو . بابحتسا ال باجيالا قيرط نم هللا رمال الاثتما مايالاو
 لبق . اهئطو نم وأ هدنع ماقملا يف تبغر ناو . هنم جرخيو عرشلا نايب
 نم ناثلا ةيمذلاو ةملسملا ةرحلل نوكيو رايخ اهل سيلف اهسفن راتخت نا
 يف لوقت امو . دمحا نب نسحلا يلع يبا نعو . ثلا ةماللو ةنكاسملا
 يف ما راهنلاو ليللا يف نهعم نوكي نا همزليأ تاجوز هل ناك اذإ لجرلا
 راهنلاو ليللا يف نهنيب مسقي نا هيلع نا ليق دقف . راهنلا نود ليللا يف
 . ملعا هللاو

 هنا ىلع ةأرما جوزت ول ليقو ميهاربا ابا بسحأ هريغ نمو : ةلاسم
 هل زئاج كلذف ةمسقلا يف هتجوز نيبو اهنيب لدعي الو ةرشاعم اهل هيلع سيل
 . اهل كلذ همزل لدعلا هيلا بلط اذاق لدعلا هيلا بلطت مل ام

 هيلع نا ةيرق يف امهنم ةدحاو لك ناتجوز هل لجر يف ليقو : ةلاسم
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 ام ىلع امايا هذه عمو امايا هذه عم نوكيو . ةرشاعملاب امهنيب لدعي نا

 اررض كلذ يق هسفن ىلع لمحي نا هيلع سيلو . امهنيب لدعلا دقتعيو هنكمي
 امهرشاعي نا هنكمي ناك ناف ررض كلذ يف نيتأرملا دحا هيلع لخدي مل ام
 الو هيلع لخدي ررض الب ىرخألا هذه عم نوكي امكف نيرهش نم لقا ىلع
 وأ لدعلا الا هعسي الو . هلك كلذ يفغ لدعلا هيلعو ليق . امهيلع
 ةماماللاب ابوصنم نيدلا ىف اماما ناك ولو ليق امهادحا وأ امهعاضرتسا
 جرخا وأ امهادحا يضرتساو لدعلا الا هل نكي مل جورخلا هنكمي ملو
 . امهادحا

 نا جوزلا ىلع سيل نا ملعلا لها نم دحا لاق لهو هل تلق : ةلاسم
 . ةقفنلاو ةوسكلا ىف اهفصنأ اذإ كلذ ريغ الو ةرم الو الصأ هتجوز اطي

 . . هيلا تبلط اذإ كلذ ملعا الف لاق
 له . لقأ وأ رثكأ وأ ةنس هتجوز ءيطو كرت لجر نعو : ةلاسم

 اهكرتف عامجلا يه تبلط ناف عامجلا يه هيلا بلطت مل اذإ كاذ عسي
 رارض كلذب دري ملو اهكرت اذاف . كلذ هل زوجي له . لقا وأ رثكا وأ ةنس

 ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف اهجوز ىلا عامجلا تبلط ناو . كلذ هل زاج
 مكحي مل ناو . هيلع بجي كلذو . ةرم ةضيح لك يف اهأطي نا هيلع مكحي
 اذهف . ةرم ةضيح لك يف اهأطي نا عامجلا تبلط اذإ هيلع ناك كلذب هيلع
 سيلو . اهدارأ املك هتأرما أطي نا لجرللو . اذهف لوقلا نم انفرع يذلا
 هنم اهسفن ىلع فاخت درب وأ ضرم نم رذع نم الا اهسفن هعنمت نا اهل
 هلعلو اهيق ليق ام كتفرع دقف ةأرملا اماو لجرلا رما يف اذهف . لسقلا نم

 . اذه ريغ ليق دقو اذه ليق دقف . لايل عبرا لك نم اهل نا كلذ ريغ ليق دق
 . هللا ءاش نا باوص امهالك نوكي نا وجراو كتفرع يذلا لوألا لوقلاو

 نم رثكا اهكرتي نا هل زوجي الو . عامجلل اندنع ىوقا وه لوالا لوقلاو
 اهجوز ىلع اهسفن ضرعت نا ةأرملا ىلع سيلو . كلذ هيلا تبلط اذإ ةضيح
 . اهيلا كلذ بلطي مل اذإ

 يعجشألا ةرسيم نب رفعج نع تباث نب يلع انثدح لاق : ةلأسم
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 لحي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق . رمع ني ١ نع هيبا نع

 اهسفن ضرعت فيكو ليق . اهجوز ىلع اهسفن ضرعت ال ةليل تيبت ةأرمال
 . هدلجب اهدلج قزلت هشارف يف تلخدو اهبايث تعزن اذإ لاق

 نم ةريره يبا قيرط نم ةياور يفو ءايضلا باتك نم : ةلاسم
 صخي الو لئام هقشو ةمايقلا موي ءاج امهادحا ىلا لامف ناتارما هل تناك
 . افالتخا كلذ يف ملعا الو ةيمذ نم ةملسم

 رفعج نع تباث نب يلع انثدح لاق سنوي نب حيرش نعو : ةلأسم
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رمع نبا نع هيبا نع ةرسيم نب
 ىلإ هتأرما وعدي لجرلا لاق تافوسملا امو . ليق . تاقوسملا هللا نعل

 ن ا ةغللا ب اتك نمو م انبو ٥ انيع هيلغت ىتح فوسو . فوس لوقتف هش ارف

 دارا اذإ يتلا ةلسغملاف هفوسملاو هلسغملا نعل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . ةلوسغملا نم اذه لصاو ضئاح انا تلاق اهاطي نا اهجوز

 وهو هلوال ١ ع امج كرتق اهريغ هتجوز ىلع جوزتن لجرو : ةلأسم

 يق هراضم ىلا دصقي مل ام كلذ هل له . ىرخألا عماجي هنا الا هيلع ردقي
 نا الا ائيش هيلع اهل ملعا الو ليق هنا يعم اميق هل كلذ نا يعم لاق كلذ
 اهتعم اجم كرت يل ١ دصقي الو ةنؤمل و ةرش اعملا نم اهفصنبو اهرش اعي

 نكي مل اذإو . هتد ار و هتين يف كلذ لخدبو ىرخالل 4هسقت مجحي الو ار ارض

 اذاق هعسي امم هريغ وأ كل تقصو ام ىلع هل زوجي ىنعمل الا اهعامج كرت

 اهل ائيسم نكي ملام لوقي نم لوق ىلع هنا يعمف كلذ ىلع هيلا تعلتخا
 الا هل كلذ بيطي ال نم لوق ىلع اماو . كلذ يف ساب الف هل اهتيدف تزاج
 ةجاج يف تناك اذإ لوقلا كلذ يف هيلع فاخاف . ةرشابملا ىه نوكت ىتح
 . اذه ىلع ىري الو لوالا لوقلا ىنعم هقحلي نا هنم تبح ا ام ىلع ردقيو
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 عبارلا بابلا
 جاوزألا ةرشاعم يق

 يف اهفصني ملف امهدحأو ةقفنلاو ةوسكلا نم اهل بجي ام ةأرملا تبلط اذإ
 . هل ةرشاعم مكحلا يف اهيلع بجي مل . بجو ام ىلع كلذ

 .لاح يف مدعيو . لاح يف هتأرما فصني لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 مدع ىف هتعاط اهيلع نوكي الو اهفاصنا لاح ىف هتعاط اهيلع نوكت له
 يف اماو . مكحلا يف يدنع اذكه لاق . اهفصني نم دجت مل اذإ هلاح
 سيل ليق دقو هللا هظقح ىلعوبا لاق . اهسفن هعنمت نا بحا الق ناسحالا

 هنع لزتعتو . هيلع جتحت نا الا هلزنم ىف تناك اذإ اهسفن هعنمت نا اهل
 . . ملعا هللاو هلزنم ريغ ىلا

 لزعت لاقف هتأرما هنم فاختف البلا هبيصي لجر نعو : ةلأسم

 . هلام نم اهيلع قفنيو . هنع
 اماف . نهل ةريشعلاو ةريسلا ىق ءاسنلا ىق تركذو : ةلاسم

 اهوسكي هناف كلذ نم ضرقلا امأف ضرف ريغو ضرف هنمق ءاسنلل ةريشعلا
 اهل بجي يذلا هنم اهل دب ال امم هيلا جاتحت ام اهرضحيو اهيلع قفنيو
 اهعنمي الو اهسفن يف اهراضي الو اهيلع ةرضم الب اهب اقفار الزنم اهلزنيو
 . اهل اراضم اهرجهي الو كلذ هتلاس اذإ ةعماجملا دنع اهل بجي يذلا اهقح
 يق امهنيب ةيوسلاب نيتنثا اتناك ناو اهقح نم اهل بجي ام اهيقوي ناو
 امم كلذ نم بجي امق هلامو هسقن نم همسقلاو ةرشعلاو نكسلاو ةقفنلا

 بناجلا نيلو اهل هنم فطللاف ضرف ريغ يه يتلا ةرشعلا اماو كل تفصو
 ةيصعم ريغ يف ظيغلا مظكو يذالا لامتحاو رورسلا لاخداو . ناسحالاو
 هللا دنع مكرايخ » لاق هنأ ملسمو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو . هللا
 روما باوبالا هذه نم ءيش لكلو . مكئاسن مكريخو ءاقلو اقلخ مكنسحأ

 . اهفصو لوطي
 اهنم بلطيو اهيلع قفني الو هتجوز اوسكي يذلا نعو : ةلأسم
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 . ةقفنلاو ةوسكلا يف اهفصني مل اذإ اهعماجي نا هعنمت نا اهل له عامجلا
 . . تعاش نا هعنمت نا اهلف

 رثكي امم كلذو هتجوزل جوزلا مزلي ام كل بتكا نا تركذو : ةلآسم
 قفنيو اهم ةوسك اهوسكي نا هتجوزل جوزلا مزلي هب لوقا يذلاو هفصو

 ال اهب ًاقفار انكس اهنكسيو اهيرعي الو . اهعيجي الو اهلثم ةقفن زهيلع
 اهسفن يف اهراضي الو اهل قح لك اهيفويو اهرجهي الو . هيف اهيلع ةرضم
 هجوزلا مزليامو تلق . اهماحرأ نم ةالصلل لوخدلا اهعنمي الو اهلام الو

 الو اهدارا ىتم اهسفن هعنمت الو اهيلع بجي اميف هعيطت نا لاق اهجوزل
 نم جرخت الو . هركي نم هلزنم لخدت الو هلام يف الو اهسفن يف هنوخت
 . اهل بجي ام الا هلام نم ذخات الو . هيارب الا هتيب

 اهوسكي ملو هتأرما ىلع قفني مل اذإ لجرلا نع هتلاسو : ةلاسم
 مل اذإ اهسقن هعنمت نا اهل له كلذ ذف اهل املاظ وا كلذ نع ازجاع ناك
 ءاش ناو اهوسكيو اهيلع قفني ءاش نا هيلع تجتحا اهوسكيو اهيلع قفني
 هعنمت نا اهل زاج اهقلطي ملو اهيلع قفنيو اهوسكي مل ناف . اهقلطيلف
 ال لاق هيلع جتحي نا لبق نم اهسفن هعنمت نا اهل لهف هل تلق . اهسفن
 نا اماو اهيلع قفنيو اهوسكي نا اما اهفصنا هيلع تججحتسا اذإ اهلعل
 اهنا جوزلا اهيلع جتحا اهسفن اهجوز ةأرملا تعنم اذإ كلذكو لاق . اهقلطي
 هتعنتما اذاف ةوسك الو هيلع اهل ةقفن الف الاو اهسفن هعنمت الف تعاش نا
 دقو هتعاطو هتاضرم ىلا تعجر اذاف هل تلق . ةقفن الو هيلع اهل ةوسك الق
 اهرادقم هنع عفرت له هتعاط ىلع ةعنتمم تناك ام تقو يف هتوسك تسيل

 رادقم اهتوسك نم ربيو اهتوسك همزلت نكي ملام نيح يق هتوسك تسبل
 هل اهنايصع نيح يف هلام نم تلكا اذإ ةقفنلا كلذكو هل تلق . معن لاق كلذ
 كلذ نم هيلا صلختلا ىلع اهمزلي لهو . كلذ رادقم اهتقفن نم يربي له
 . معن لاق . كلذ نم هل الحتساو

 بجيام ةأرملا عنمي ناك اذإ لجرلا نا ملعلا لها ضعب لاقو : ةلأسم

 هعتمت نا اهل ناق . اهل هيلع بجي امو . ةوسكلا وأ ةقفنلا نم هيلع اهل
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 . اهيلع هل بجي ام الو اهسفن هعنمت مل اهفصنأ اذاف اهفصني ىتح اهسفن

 نم راطقإلا اهجوزل تبلط اذإ ةأرملا يف لاق نم لاقو : ةلأسم

 نا اهل رطفي نا هيلع مكحي هنا لاق نم لاقف ةلفان موصي ناكو موصلا
 رطقا نيتنثا اتناتك ناو . مايا هثالث موصيو عبار موي ةدحاو ةأرما تناك

 ماصو اثالث رطفا اثالث نك ناو . نيموي ماصو موي ةدحاو لكل نيموي

 موي نهنم ةدحاو لك عم ناكو اموي ماصو موي رطفا اعبرأ نك ناو . اموي

 نم رهط لك يف رطفي نا هيلع مكحي هنا لاق نم لاقو . موص مويو راطفا

 رمؤي وه امناو هب موكحمب سيل هلك اذه نأ لاق نم لاقو اموي هضيح
 ةأرما نا انغلبو يلع يبا ىلع ضرع اممو هريغ نمو . ملعا هللاو كلذب

 راهنلا موصي اهجوز نا تمعزفق هللا همحر باطخلا نب رمع ىلا تعاج
 مايأ ةعبرا لك يفو . ةليل لايل عبرا لك يف رمع اهل ضرفق ليللا موقيو
 دق هريغ لاق . نامع رابخأ باتك ىق حيلم ربخو ةنسح ةصق هلو اموي

 . ءزجلا لوا يف باتكلا ىلا ةصقلا هذه تفيضأ
 املك هتجوز أطي نا لجرللو يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 ىلع فاخت درب وأ ضرم رذع نم الا اهسفن هعنمت نا اهل سيلو اهدارا

 دق ام كتفرع دقف ةأرملا اماو . لجرلا رما يف اذهف لسغلا نم هنم اهسقن

 اذه ليق دقف ةليل لايل عبرا لك نم اهل نا كلذ ريغ ليق دق هلعلو اهيف ليق
 امهالك نوكي نا وجراو . كتفرع يذلا لوألا لوقلا وهو اذه ريغ ليقو
 نم رثكا اهكرت هل زوجي الو . عامجلل اندنع ىوقا وه لوألا لوقلاو اباوص
 . اهجوز ىلع اهسفن ضرعت نا ةأرملا ىلع سيلو هيلا تبلط اذإ هضيح

 أطي نا هل له ناتجوز هل يذلا يف ايركز وبا يضاقلا لاق : ةئأسم
 امهنم ةدحاو لكل لعج ناك اذإ ىرخألا عم نوكي يذلا مويلا يف امهيدحا
 هللادبع ىبا نع تظفحو . ىرخألا يأرب الا كلذ هل زوجي ال هنإ اموي
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناق كلذ زوجي هنا هللا هظغفح ميهاربا نب دمحم
 ريغ لاق . هيافكلا باتك نم هيف رظنا هلوق نم ىنعملا اذهو . كلذ لعف
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 يضاقلا لاقو هلوق نم ةلاسملا هذه نا هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا
 . ملعا هللاو كلذ ىلا فيضا امم اهلعلو باتكلا بحاص ريغ طخب اهتدجو
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 سماخلا بابلا
 ةوسكلاو ةقفنلا تبلط اذإ ةأرملا يف
 لزنملا يف هعم نوكت نا جوزلا بلطو

 ام اهل حلصي نا لجرلا لبق نا لوقت ام تلقو نسحلا نب دمحم نم باوج
 نوكت نا ىلع اهتوسك نم هيلا جاتحت امب اهيتاي نأو اهغوص نم رسك
 نا يه تبلطو هلزنم يف هعم نوكت نا يه تهركو هلزنم يف هعم هجوزلا

 نكست ذئنيح مث ةوسكلاب اهيتايو غوصلا حلصت نا ىلا اهيبا عم نوكت
 عم نوكت نا ةأرملا هذه تبلط اذاف تركذ ام ىلعف . اذه يف افلتخأ۔ . هعم

 ةجاتحم يهو . ةوسك هل اهدنع سيلو اهتوسكب اهجوز اهيتأي ىتح اهيبأ
 اهتوسك اهرضحي ىتح اهيبأ دنع هنم اهسقن عنمت نا تبحاو ةوسكلا ىلا
 وأ قح ةجحب اهجوز دنع نم اهجورخ ناك اذإ لدعلا مكح يف كلذ اهلف

 ىتح اهيبا عم تناك اهسكي ملف اهيف هيلع تجتحاو ةوسكلا نم تيرع
 يف هلوطو هتعس ردق ىلع ةوسكلا نم هم نم اهم قحتسيام اهرضحي
 نم رسكام اهل غوضي ىتح اهيبا عم اهسفن اهسبح امأو . اهلتم ةوسك

 . هلزنم يف اهجوز نوكت اهناف اذه ريغ ةجح اهل سيل تناك اذاف اهيلح
 اهل غوضي ىتح هنع لزتعت نا اهل سيلو اهيلح نم رسكام اهل غوضيو
 . اهرشاعو اهب زاجو هعم تناك دق تناك اذإ اهيلح

 اهتقفنب ذخأ اهدلاو نا مث ةأرما بطخ لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 اهيلع قفنب هعم نوكت هتأرما لجرلا وطعي نا اوعاش نا لاقف كلذ هل له
 لجألا ىضقنا اذاف الجا هل اوبرضاو ءاش ناو . اهيلا يدؤيو اهوسكيو
 اهئاداو ذئموي اهتقفنب هوذخا

 نع متلأسو ديعس نب يحي يضاقلا ايركز يبأ باوج نمو : ةلأسم
 تبلطو . هتيب ىلا تعجر رفاس اذاف هيار ريغب اهجوز تيب نم جرخت ةأرملا

 مل هل لاقف ةقفنلا تبلطو . اهيبأ تيب يف تسلجو تيب هل نكي مل ناو ةقفنلا
 هذه تزشن اذاف متفصوام يلعف . تيب كل سيل تلاقف يتيب ىلا عجرت
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 ىل ١ تعجر ب اغ املف هروضح يف هتعاط نم تجرخو اهجوز ىلع ة ]رمل ١

 تعجر نم اهتوسكو اهتقفن مدق اذإ هيلعف . هقح بجاو نم جورخلاو هتعاط
 هتيب ريغ وأ هتيب يف تناك هلام نم اهتقفن مكاحلا ىلا تبلطو . هتعاط ىلا

 . ملعا هللاو هعم كلذ حص اذإ

 ن اك لجر نعو هللا همحر درعس يب ١ نع بسحأ اميق : ةلأسم

 اهفصني هناو هب اهلماعي ناك امع عجرف اهبرضيو اهملظي هتجوز ىلا ائيسم
 اهسفن ىلع هتفاخو هب قثت مل اذاف اهسفن ىلع هتفاخو . كلذب يه قثت ملو
 اهدعو ناف تلقو . فوخلاو ملظلا ىلع اهسفن لمحت نا اهيلع لمجي مل
 يتلا هتلاح ىلع دعب ناك اذإ لاقف ناك ام ىلا عجري ال لاقو لبقتسي اميف
 كلذ رهظي وه امناو ملظلا كاهتناو عرولا ةلقو لالحتسالا نم اهي فرعي

 هلوق نكي مل هنم اهسقن ىلع اهنم نمأ ريغ نم هبولطم ىلا هبيجتل هلوقبو
 هتنمأو هنيد رما رئاس يف حالص هنم رهظ دق ناك ناو . اهيلع ةجح كلذ

 اهمزلي هنا يدنعف . هلوق ىلا تنأمطاو هنم رهظ دق امل اهسفن ىلع

 بجي اميف يضم دق امب نوذخؤي ال سانلا نأل اهفاصنا همزليو هترشاعم
 تفرعو مكاحلا ىلا اهرما عفر ناف تلق . نولبقتسي اميف قحلا نم مهل
 مكحي مل ةأرملا هب لوقتام قدص مكاحلل نيبي نا لاق هب اهلماعي ام مكاحلا

 مل اهلوق نم الا كلذ هل نيبت مل ناو . روجلاو ملظلا ىلع هترشاعمب اهيلع
 كلذ هنم ملعي مكاحلا ناك ناف تلق . ةيعدم اهن ال هيلع ةجح اهلوق نكي
 كلذ جوزلا نم فرع دق مكاحلا ناك اذإ هنا هبجعي هتيارو ملعا هللا لاق
 فاخي ام مكحلا يف اهيلع لمحي ال نا كلذ لثمب هفرع وأ ةأرملا هتعدا يذلا

 لدع دي ىلع اهلعجي نا جوزلا بلط ناو تلق . هلوق ىنعم ىلع هنم اهيلع
 . امهروما نم لدعملا هيلع علطي نا زوجيو نكميامو ةقفنلاو ةوسكلا يف
 اذإ كلذ هل ناك ررض كلذ يف اهيلع نكي ملو اهلثم نكس اهنكسا اذإ لاق
 ملو اهلثم نكس يف ناك اذإ ءاش ثيح اهنكسي نا هل نأل اهفصنا ناك

 اهسنوي نم اهعم ناكو . اهسقن ىلع تنماو اهفصناو.. ررض اهيلع نكي

 نكي مل اهلزنم وأ اهدلب نكست نا جيوزتلا دنع هيلع هتطرتشا نوكت نا الا
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 نم لودعلا تمدع اذاف . كلذب ىه ىضرت نا الا هنع لوحت نا اهيلع
 لدعلا هيف عضوم ىلا هدنع لوحت تاش ناق . هيف اهطرش يذلا اهعضوم
 ضعب امهضعبل مكاحلا امهذخاو اهعضوم يف تدعق تعاش ناو
 اهفصني مل اهجوز نا هدي ىلع تلعج يذلا لدعلا لاق اذاف تلق . ةفصنلاب
 ةوسكلا ىف اما لاق . هدحو هنم لبقي له ءاسا هناو ةقفنلاو ةوسكلا ىف
 اهاقوا دق هنا حصي ىتح اهب اهل موكحم اهتبلط اذإ اهنا يدنعف ةقفنلاو
 لدعلا كلذ لاق اذاف لدعلا كلذ لقي مل ولو . ميلستلا يف يعدي وهو اهايا
 مكاحلا هلعج اذاف اهمتشيو اهيذؤي هنا هلوق اماو ديكاتلا يق ةدايز كلذف
 هنا مكاحلا دنع حص اذاف تلق . هلوق ىلع هدحو هنم لبق هل هماقاو كلذل

 هناسلو هدي اهنع فكي نا اماو اهقلطي نا اما وه ربجي له اهمتشيو اهيذؤي
 نم هاري امب هبقاعيو اهايإ همتش وأ اهل هتيذأ هعم حص اذا هسبحي لاق .
 . هريغ وأ برض نم هبوقعلا
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 سداسلا بابلا
 اهتقفن مزلب ىتم و جاوزلا ةرشاعم يق

 مد الاو مداخلا يقو

 نهيلع فاخ اذإ هجاوزا يف لجرلا ىلع ةنسلا نم يعم ديعسوبا لاق

 كلذ ىلع دوعقلا نهيلع ضرعي نا ةقفنلاو ةوسكلا يف همدع نم ررضلا
 نهل ناك نإ هروسيم ىلا قحلا نم نهل نيديو نهجرخي وأ هيلع ربصلاو

 كلذب هيضار ريغ اهنا اهنم هل نيبت اذإ يدنع كلذو قادص وأ قح هيلع
 نع زجع اذإ اماو . ةنانمطا وأ مكحي كلذب اهنم ةجحلا هيلع تماقو
 اهئطو اذإ هنا انياحصا لوق ضعب يف هنا يعمف . ءيطولا يق اهترشاعم

 همزلي مل . ءيطولا كرتب اهرارضا ىلا كلذ دعب دصقي ملو اهجوزت ذنم ةرم
 زجع اذإ اماو . اهتقرافم هب هيلع بجوي امكح كلذ نم رثكا مكحلا يف اهل

 هسفن حلصا ناف ةنس لجؤي ليق دق هنا يعمف . ةرم لوا نم اهئطو نع
 فخي ملو كلذ هنم يه بلطت مل ناو هنم تبلط نا اهقالطب ذخا الو اهئطوو
 اذإ هعم اهكرت هعسي نا توجر . مثإ الو اهيلع لخدي تنع نم ررض اهيلع
 ال نا تقخ مثألا هيلع فاخ ناو . ءيطولا ريغ نم اهل همزلي امم اهفصنا

 اهيلع ررضلا فوخ يف يدنع ناكو كلذ ىه راتخت نا الا اهكاسمإ هعسي

 مث اهئطي ملو اهجوزت ذنم انامز هترشاع يه ناو . ةقفنلاو ةوسكلا يف
 الاو اهئطوو هسفن حلصا ناف . تبلط ذنم ةنس لجؤي هنا يعمق كلذ تيلط

 بلطت ذنم يدنع وه امنا لجألا نال كلذ لبق لجأ نكي مل اذإ اهقالطب ذخا
 يتلا اهتقفن نودب تيضر اذا ةأرملا يف ديعس وبا لاق . ' (ا)كلذ يف مكحلا
 مل ةيقت نع الا كلذ ىلا هل عجرت ال تناك اذاف مكاحلا اهب اهل مكحي

 كلذ يف اهيلع ةرضم ال هنا نيبت نا الا اهيلع هل نوكي نا كلذ ينبجعي

 اهيزجي امب اهحالص هيلع امنا هتمذ يف قلعتم ءيش اهل سيل هنال يدنع

 تلطه ولو اهقالطب اهل ذوخاف الاو عماجب كاذ اماع لجؤي . هناف ًاعامج عطست مل جوزلا اذإ خسانلا لاق ١

 عمادملا ةيتنجو
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 ليق دق هنا يعمو مكاحلا هب مكحي ام اهل نوكيف مكحلاب هذخايوأ كلذ نم

 بجيام ليبس ىلع هيلع اهل ضرفت يتلا اهتقفن اهجوز ىلإ ةأرملا تبلط اذإ
 نا تبلط ناو كلذ اهل ناك ماعطلا نم اهعبشب هنم لبقت ملو كلذ نم اهل
 يق يل نيبي الو يدنع هيلع كلذ اهل ناك . هنم انورقم اماعط اهرضحي
 وأ مكاحلا اهل ضرفي يتلا ةقفنلا تبلط اذإ اذه هل تلق . فالتخا هذه
 هل بجي ال امم جوزلا عنتما اذإو يدنع اذكه معن لاق لومعملا ماعطلا
 هنا يعمو . هعانتما لاح يف مثالا هيلع تقح هيف فلتخي ال امم هعانتما

 وأ مدخت نمم تناك اذإ اهمدخي نا هتجوز قح نم جوزلا ىلع بجي امم
 نم اهمدخي نم اهل نيعتسي وأ اهمدخي نم اهل رجاتسي وأ هسقنب اهمدخي
 اكولمم امداخ اهرضحي نا هيلع سيلو كلذ لثم يف همدختست نا اهعسي
 مثا هنا تقحو مزال نع اعنتمم يدنع ناك كلذ نم اهل بجي ام اهعنم اذإ
 يف كلذكو . كلذ نع زجع نا جارخألاو كلذ يف فاصنالا هيلع ناكو

 اهوسكي نا هيلع ناك كلذ نع زجعق اريرح اهتوسك تناك اذإ ةوسكلا
 ةمدخلا نم هيلع اهل بجي ام اهعنتما اذإو اهجرخي نا اماو اهم ةوسك
 يف اهلو ةققنلاو ةوسكلا نم اهلام يدنع ةجحلا نم كلذ يف هيلع ناك
 . مكحلا تمدع اذإ مكحلا يف اهلام هنيبو اهنيب اميف يدنع كلذ عيمج
 تعنتما اذاف هل ةجوزلا ةرشاعمب ةقفنلا جوزلا ىلع اهنا ليق دق هنا يعمو

 يمهو همزليام كرتب يئسم وهو ةقفن اهل هيلع ملعا امف . هترشاعم نع
 ىلع لاقف كلذ نع هتمهفتساف ةمزلي قحب كلذ ناك اذإ عانتمالا يف ةملاس

 هيلع هب اهل مكحي امم همزلي اميف اهفصني ىتح هعنمت نا اهل نا هلوق ينعم
 امم ناك نا اهل همزليام كرت يف مثآ وهو . ةلزتعم يهو هيلع اهل ةققن الو

 رايخلا اهل كلذ يف اهفصني نا الا هنع اهسفن عنم ناك امم هيف فلتخيال
 عنم اهل ناك يذلا كلذ اهرضحي ىتح اهيلع قفناو هترشاع تعاش نا
 رضحا اذإو . هب اهسقن عنم اهل ناك يذلا كلذ اهرضحا اذإو . هي اهسقن

 لسغو تجاتحا اذإ اهلسغو اهتراهطل ءاملا نم اهيزجي ام ةأرملا لجرلا

 رئب هيف انكس اهنكسي نا هيلع نكي مل اهم نكس اهنكساو اهبرشو اهبايث
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 هريغو ءاملا نم اهحلاصمب هيف ملقو اهم نكس نكسلا كلذ ناك اذإ رهن وأ
 هبلطت نا دعب ةعس كلذ يف هل سيلو قافتالاب همزليام اهقح نم كرت اذاف
 يفق هيلع فاخاف هيلا هبلطت مل ولو هكرت يف اهيلعو . هرضم هل نيبت وأ هيلا
 لودعلاب هسفن ىلع مكحي نا هيلع هنال كلذب اسقن هل بيطت نا الا مثألا كلذ
 اذاف كلذب هل سفن ةبيط اهنم ملعي وأ هنم هيربت نأل هيلا هبلطت مل ولو اهل
 ناكو كلذ ريغ يدنع هيلع نكي مل رظنلا يف ءاملا نم اهيزجيام اهرضحا
 اهيزجي ام راضحا وه هيلع ناك امك اهيزجي اميف داصتقألا يه اهيلع
 يلا هيف بجي ام عدت الو هيف فرشت نا اهل سيلو اهل همزلي ام عيمجب
 اهنكسي نا هيلع ناك ءاملا نم اهيزجي ام اهرضحي مل اذإ هنا يعمو . هريغ

 نمم تناك نا اهل يقتسيو رئبلا ةلآ اهرضحيو رهن وأ رئب هيقف لزنم يف
 هيلع كلذ ناك رجأ ريغب وأ رجاب هريغ لزنم يق الا كلذ هنكمي مل ناق مدخت
 مدخت نمم تناك اذإ هلكات ىتح اهل اماعط اهرضحي نا اضيأ هيلعو يدنع

 . ملعا هللاو لكالل تيبلا نم اهسفنل ماعطلا جرخت نا اهل سيلو

 لبقي ملو ةأرما جوزت لجر نعو هللادبع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم
 لخد اذاف كلذ اهل همزلي له . كلذ دعب امداخ هيلا تبلط مث . مداخب اهل

 . اهمدخي نا هيلعق كلذل ادحاو وه ناكو لبق نم مدخت نمم تناكو اهب
 . رثالا ءاج كلذكو

 مدخي نا هيلع لجرلا نا تفرع يذلا دمحأ نب نسحلا نع : ةلأسم

 اماماو هايا اهمدخي يذلا مداخلا ةقفن هيلعو . مدخت نمم تناك اذإ هتجوز
 . مهتقفن هيلع سيلف اهايإ هايا مهرضحاو جيوزتلا ىلع مدخلا نم ناك
 . ملعا هللاو ةقفنلا اهل همزليو

 اهتقفن اهجوز ىلا ةأرملا تبلط اذإو رفعج نب عماج نمو : ةلاسم

 مل ناق عوبسا لكلق قاض ناق . رهش لكل اهتقفن اهرضحي نا هيلع ناف

 دقو . موي لكل اهاطعا اهتنؤم موي لك يف ةخسن يفو موي لك الا هنكمي

 . اهعبشي نا هيلعف ةبيغر تناك ناف رمتلاو زبخلا نم اهعبشي لاق نم لاق
 نوضرفي اندنع ماكحلا هيلع ىضم يذلاف ةقفنلا يف اوقفتي ملو اوفلتخا ناف
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 هريغ نمو رمت نم انمو ابح عاصلا عبر موي لكل مهدنع ةفورعملا ةقفنلا اهل
 رمت نم انمو كوكم فصن ةرذلا هنطابلا بح نم هقفنلاو هللادبع يبا نعو

 اهيتأي نا تبلط ناو عماجلا نمو . رمت نم انمو نيسدس ريعشلا نمو
 امو ءاملا اهرضحي نا هيلعو اهل هيلع كلذف ءاشعلاو ءاذغلل لومعم ماعطب

 لسغو اهلسغو اهبارشو اهماعطل ءاملاو هب برشت امو ءاملا هيف نوكي
 نا الا يراوحلا نب لضفلا ىلا فاضملا باتكلا نمو هريغ نمو . اهبايث

 هيلعف اهماعط لمع ىلوت نأ تعنق ناو رئب وأ رهن نم ءام هيف اتيب اهنكسي
 نا اهل سيلو هيف لكاتو . هيف نجعي يذلا ءانإلاو بطحلاو رونتلا راضحا

 المع اهريغل الو . المع اهسفنل لمعت نا اضيأ يه اهل سيلو المع هل لمعت
 ناو . هيلع نوكت اريصح اهرضحي نا هيلعو هيأدبالا هريغ الو لزغ نم
 يه مدخت نمم اهمدخي ىثنا امداخ اهرضحي نا هيلعف مدخت نمم تناك

 ام نإ رثؤملا وبا لاقو . مداخلا ةقفن هيلعو اهؤاسن وأ لاق نم لاقو اهؤابآو

 اهئاسنت الو اهيوبا يف رظنأ الو مدخت نمم يه تناك اذإ اهمدخي نأ هيلع
 نإف عماجلا نمو . مداخ هيلع سيلف هيلا جاتحت ام عيمج اهرضحا ناف
 . زبخلاو نيجعلاو ءاملا رمأ نم كلذب موقي مداخلا ناق . مداخلا اهرضحا

 رهش لك يف مدآلا اهل هيلعو . مداخلا اهرضحي نا دعب هيلع كلذ سيلو
 تدجوو هريغ نمو . اهل مدأ الا لاق نم لاق . ماكحلا يري ام ىلع نهدلاو

 هريغ نمو . كلذ نع لئساف اسايك ةعمج لك يف نهدلا نم اهل هيلع نا
 ىلع نهدلاو مهارد ةثالث ىلا نامهرد رهش لكل مدآلا نسحلاوبا لاق

 سيل ناك نا رهش لك يق هيلع اهلو . لضفلا باتك نمو . مكاحلا هاريام
 نمم تناك ناو مهيلع نوضرفي اوناك كلذك اهنهدو اهمدآل نامهرد عسومب
 الا ىلع كلذو هتعس ردق ىلع هيلع ناك اعسوم ناكو كلذ نم رثكا لهاتست
 رذع نم الا اهسفن ههتمت الو هنذإب الا هلزنم نم جرخت الو . رارحالل رارح
 ال ةضيرفلا هذه نا ةجوزلا تجتحا ناف . اهسفن يف اهراضي نا هل سيلو

 ةضيرفلا هذهو . ةرورضلا ديرت اهلعلو كلذ ريغ اهل ىرا الف . اهعبشت
 ام اهعبشيو اهيفكي كلذ اوأر مهنا الولو يراش ةقفن نوملسملا اهرثا
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 تناك اذإ هلكات ىتح اهل اماعط اهرضحي نا اضيأ هيلعو . ائيش اهوصقن

 هللاو لكالل تيبلا نم اهسفنل ماعطلا جرخت نا اهل سيلو . مدخت نمم
 ةالولا ضعب ىلا هللا همحر يلع نب ىسوم باتك يفو عماجلا نمو . ملعا

 تبتك دقو ىلا تلصو دمحم تنب هديعس نأ ةأرما رما بق بسحا اميق
 ناف الو هيفام رظناف كلبق باتكلا ناك ناف . هضيرفلا رمأ يف اباتك اهل
 نب ىسوم باتك نمو هخسن يقو . ناعارذ ةوسكلا نم انعم اهتضيرف
 دمحم تنب ةديعس اهل لاقي ةأرما يف بسحا اميق ةالولا ضعب ىلا يلع

 باتك نم ناب ابلجو باتك نم ناعرد ةوسكلا نم انعم اهتضيرف ناف
 ةقفنلا اماو دازاو ةينامث ةنيل ةفحلمو دوسا ريرح نم رامخو نايسادس
 ةسمخ هينب الو ابح كيكاكم ةقفنلاو هخسن ىفو . ابح كيكاكم ةرشعف

 . ربلا اهلف ادبأ ربلا لكاي نمم اهانباو يه تناك ناق . ابح اكوكم رشع
 نم رثككا ىلا اجاتحا ناف انم نوثالث اهينب الو انم نوثالث اهل رمتلا اماو

 دحاو لكل اهينب الو مهارد ةتس رهش لكل اهل مهاردلا نمو . امهلف كلذ
 فصنو كيكاكم عبس الا يدنع اهل سيل رثؤملا وبا لاق . مهارد ةثالث

 عبس.اهمداخلو مدألا نم اهيفكيام اهلو رهش لك يف ارمت انم نوثالثو

 نا رثؤملا وبا لاق . ةضف نامهردو ارمت انم نوثالثو ةرذ فصنو كيكاكم
 تركذو . هئم مداك ةخسن يفو هم مداي امك هيفكيام مدألا نم مداخلل

 هيف اهيلع ةرضم ال اهب اقفار انسح انكس اهنكساف برح لزنم يف اهنأ
 هرهإو اهترشاعمب هذخف اهرشاعي الو اهيلا يواي الو . اهيتاي ال هنا تركذو
 هيلعو اهد البو اهلزنم ىلا عجرتلف اقح يه لوقت ام ناكو هرك ناف . كلذي

 هيلع جتحت نا دعيو اهتقفن هيلعو اهدالبو اهلزنم ىلا جتحت نا دعبو اهتقفن

 محرلا نم اهيلع لوخدلا اهعنمي هنا تركذو اهايأ هرجه كل نيبتسي مث
 نم الا اهيلا لوخدلا نم كئلوأ عنمي الف راج وأ فورعم بلاط وأ لئاسلاو
 الو فنأتسي اميفو . يضم اميف اهعم اهتقفن مداخللو . دسقي هنا تلمع

 اضيا اهمأ دخو دهاعتلاو ةدايعلاو ةلاصلل اهتنبا اهيلع لخدت نا اضيا عنمي

 . اهنم نوعنمي ال اضيأ اهعم اهمدخو ةخسن يقو اهنم نوعنمي ال
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 اهجوز ىلع ةأرملل ةضيرفلا بتكي امناف ةضيرفلا تركذو : ةلأسم

 تعفر اذإ اهل ضرفي ليق دق هريغ لاق . رحبلا بكر وأ اهنع يلوت اذإ
 . كلذ نم اهل مكح ةجح اهل حص ناف يعدت اميف رظنيو

 عقو ام نيركذت كباتك ىلا لصو دمحم نب ىسوم لوقي : ةلأسم
 امو كليكو كل لاق امو . كيلع جوزت اذإ كقحل كبلطمو كجوز نيبو كنيب
 كقح كيضقي نم نايعادلا امه كجوزو كليكوف ةقفنلاو ةوسكلا نم يتناس
 باوثأ هتس ةوسكلا اماو . نيحلاصلا دالبلا يف نيفورعملا لودعلا نم

 نم تناك نإ يعابس رازاو يسادسو يسامخ اناتك نابابلجو ناتك اصيمق

 رامخو نطق يعابس بوثف كلذ ريغ تناك ناو ناتك ةفحلم الاو راسيلا لها
 هيلع تدر ةنسلا ءاضقنا لبق بايثلا تقرخنا نإف ةنس لك ىف ريرح
 نم عبرلاو نملاف ةقفنلا امأو . بايثلا هذه لثم ابايث اهاسكو . ناقلخلا

 نامهرد مدالاو ةرذ ةرذلا نمزو اربربلا نمز موي لك عبر بحلا نمو رمتلا
 هانغ ردق ىلع ليق دقو هريغ لاق . مهارد ةئالثف ءيش هل ناك ناو فصنو

 اهرضحيو كلذ ريغ لاق نم لاقو ىلع نب دمحم لاتق . نامهرد كلذ لقاو

 اهرضحا نمم تناك ناو ءاملا هيف لعجي امو اماعط اهيف جلاعت ةينآ
 هيلا ىوآو مداخلا اهمدخا ناو اهعم مداخلا كرت نا مداخلا ةقفنو . امداخ

 هيلا يوا اذإ مداخلل هيلع ةقفن الو نيملسملا لسو ملعا هللاو لاق نم لاق دقف
 . مالسلاو

 ىرق ضعبب هو يلاولا ىلا اهجوز ىلع ةأرملا تعفرا ذا لاق : ةلاسم

 . هتجح جوزلل ينثتسيو هيلع اهل ضرفي نا يلاولا ىلهق . نامع
 نب ىسوم يدلاو نع تظقح ىسوم نب دمحم لاق : ةلاسم

 اهتقفن هتأرما هيلا تبلط لجر يف دمحم نب رمع نع تظفح لاق . دمحم

 رذحا اهجوز عم ةأرملاو اهتنؤمو اهتوسكو اهتنبا ةققنو . اهتنؤمو اهتوسكو

 يف ةضيرفلا بجت امناو ءاوس ةنابرلاو ةضيرفلا لاقو . كلذب كل اهجوز
 وأ ارابك نك ةضيرفلا نهلف ثانإلا اماو . روكذلا نم راقصلا دالوألا
 . اراغص
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 وأ مدخت نمم تناك اذإ هتجوز مدخي نا جوزلا ىلع ليقو : ةلأسم

 نم اهمدخي نم نيعتسي وأ اهمدخي نم اهل رجأتسي وأ هسقنب اهمدخي
 اكولمم امداخ اهرضحي نا هيلع سيلو كلذ لثم يف همدختست نا اهعسي

 همزلي ام كرت يف مثآ وهو هنع ةلزتعم يهو هيلع اهل ةقفن الو . هيلع هب اهل
 . هيف فلتخي ال امم ناك نأ اهل

 ةيحضلا اهل اهجوز مزلي له ةأرملا نعو نسحلا يبا نعو : ةلأسم

 ىلا اعجر اذإ جوزلا مزلي كلذ نا ملعن ملف هريغ نمو رطقلا يف ةبرصلاو
 . ملعا هللاو هيلع بجاوب كلذ سيلو . مكحلا
 نا تيارا تلق شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبز يضاقلا نع : ةلاسم

 يف اهنم نكمتي ملو ةرشعلاب اهل همزلت يتلا اهتوسكب اهجوز ةأرما تبلط
 ىذلا . هدنع ماقملاب اهيلع مكحي ما هنع اهسفن سبحت نا اهلا تقولا كلذ
 اهعسو اهئطو هتعنم ناو . اهل لضفأ ناك تربص نا اهنا اذه ىق تقرع
 . ملعا هللاو اهوسكي ىتح كلذ

 ةوسك يف نسحلا وبا لاق . ةفاضملا ةدايزلا نم هريغ نمو : ةلاسم
 . ابابلج وأ هعنقم رامخلا ناكم اولعجو مويلا تبهذ دق ةرمخلا نا ةأرملا
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 لصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب يلع نب دمحم ظفح نمو : ةلاسم
 اذاف . ةقفنلا يف نالف تنب ةنالفل نالف نب نالق ىكشقف نالف نب نالف يلا
 برضلا نم تكش امف نالق ةجوز ةنالف بلطم رظناف يباتك كيلا لصو
 اهيلا ةءاسا هنم فرعو اقاشت دق اناك ناف اهفصناو اهنع هرجزاف ةعاسألاو
 رهش لك يف انعم ةضيرفلاو . هضيرفلاب هدخف مويلا لبق هتكش دق تناكو
 ناك ناق فصنو امهرد وأ ارمت انم نوثالثو . بح فصتو كيكاكم ةعبس
 ادوهش اهل دهشاو اباتك اهل بتكاو هيلع ضرفاق مهارد ةتالثق ءيش هل
 هتجوز ىلع نا لدع يدهاش ةأرملا جوز كرضحا ناق ةوسكلا اوبلطو

 الرو هب يرتجي ام هتوسك نم اهعم ناكو اهدقن ريغ نم هدنع نم ةوسك
 رامخو نطق نم راذاو ناعرد انعم ةأرملا ةوسكو . اهتوسكب هذخف
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 ةأرملا فلحف كل تقصو ام يلع هنيب كرضحي مل ناف ةنسلا يف نابابلجو

 يف الجا هل لعجاو ةوسكلاب هذخ مث هتوسك نم ةوسك اهعمالو اهيلع ام
 يقابلا رضحيو ارامخو اعردو ابابلجو اراذإ رضحي رهش فصن ةوسكلا

 ارمت سانلا لكزي ام شم رمتلا نم اهرضحيلو . كلذب هذخف نيرهش ىلا
 نامز يقو . ةرذ ةرذلا نامز يف مهم لكاي امك بحلا نمو . ابيط
 ةءاسا هنم فرعت مل ناك ناو . لدع دي يلع اهلعجاف اققاشت ناو . اربربلا

 ال اهتيب يف هنا لودعلا كلذ ملع ةقفنلاو ةوسكلا نم احالص اهرضحاو

 عنمت الو اهلزنم يف كلذ نا كعم حصي مل ناو كلذ يف اهتجاح امنإف عنمي
 يف جرخن نا نيبو اهنيب لوحي الو . كل تفصو امك ةضيرفلاب هدخفق هنم
 بحا ناو . بطحلا هيلعو زبخلاو ءاقتسالاو نيحطلا نم هيلا جاتحت ام رما

 اميق هقلخو . هل كلذف اهلزنم نم جرخت الو امداخ اهرضحي نا اهجوز

 هللا انقفو اهفاصنا يف رظناو اهعاتم نم يعدت ام يفو برضلا نم تكش

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو كاياو
 اذإ ةأرملا ىف دمحم نب رمع نع دمحم نب ىسوم لاقو : ةلأسم

 اهل مكاحلا هذخأو هيلع مكاحلا ىلا تعفرو ةوسكلاو ةقفنلا اهجوز ىلإ تبلط

 سيل لاقف . ةوسكلا عم ةقفنلا تبلطو هنع يه تلزتعاو ةوسكلا يف هلجاو
 اهل سيلف الاو . ةقفنلا اهلف اهيأرب هيلا تعجر ناق هنع تلزتعا اذإ ةقفن اهل

 اذإ هيلع ةقفنلا اهل نوكي ذئنيح مث هيلا عجري مث ةوسكلا رضحي ىتح ةقفن
 . هعم تناك

 ىلع اهل مكح اذإ ةأرملا نعو نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 تلق . فورعم لجأ يلا ةوسكلاب مكاحلا هلجأو ةقفنلاو ةوسكلاب اهجوز

 ىلا اهتيب يق هنع يهو اهيلع قفني نا همزلي ةقفنلا يف مكحلا نوكي فيك
 نا ىلا اهيلع قفنيو هدنع نوكت نا يه اهيلع مكحيو ةوسكلا اهرضحي نا
 . اهب زاج دق هذه هتجوز تناك اذاف تقصو ام ىلعق . ةوسكلا اهرضحي

 يف يهو . اهتققفنو اهتوسك اهرضحيو هلزنم يف نوكت نأ اهيلع مكح
 ىتح ةوسك ريغب هعم ةنونيكلا ىلع ربجت ال اهنا ليق دقو هريغ لاق . هلزنم

٢..



 هترشاع ناف ةرشاعم الب اهيلع ةقفنلا ىلع ربجي وه الو ةوسكلا اهرضحي
 يتلا ةدملا ىلا هيلع اهل ةقفن الف هنكاست مل نإو اهتقفن هيلعف هعم تناكو
 . ةوسكلاب اهيق ددم

 هللا كظفح دمحم نب ىسوم لوقي ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ةلأسم
 ةأرملا هذه رمأ نم تركذو . كتمالس ملع ينرسو كباتك يلا لصو كملسو

 قادصلا اماف اهتوسكو اهتقفنو اهليكوو اهقادصو اهيلع جوزت اذإ اهجوزو

 ىتح لودعلل نايعادلا امهاهليكوو اهجوزو . لحا ذإ هب ذخوي هيلع نيدف
 لها نم ناك نا ناتك ةفحلمو رازا باوثا ةتي ةوسكلاو هيارب اهقح ذخات

 ابابلجو ناتك ناعردو نطق يعابس رازاف الاو ةمغنلا لها نم وهو . راسيلا

 . الزنم اهأوُب اذه اهرضحأ اذاف . ريرح رامخو ىسادسو ىسامخ ناتك

 جحت وا هشيعم ةماقا يف جرخت نا الا هيارب الا لزنملا نم جرخت الو
 نمم تناك ناو . ةشيعملا يلع مايقلا وه يلي نا الا اهل كلذف . ةضيرفلا

 يليف . هديس ىلا يوأيو اهمدخي نا الا مداخلا ةقفنو امداخ اهمدخأ مدخت

 نم يقبو ةقفنلا عم ةعبرأ بايثلا نم اهرضحا ناو . هعم هتقفن هديس

 ةمحرو كيلع مالسلاو . ملعا هللاو سئب الف اهف الجا هل لعجتف نانثا بايثلا
 . هللا

 نكست اهنا اهتيرق يف نكسلا اهل طرش اذإ ةأرملا نعو : ةلأسم

 . وه دارا ثيح اهنكسي نا اهجوزل سيلو . اهيأرب ةيرقلا نم تاش ثيح
 ثيح ةيرقلا نم وه اهنكسي لاق نم لاق نم لاقو اذه ليق دق هريغ لاق

 . كلذ يف لودعلا رظن يف اهيلع ةرضم ريغب اهم نكس ءاش
 ءاملا راضحاب هتجوزل هيلع مكح اذإ لجرلا نع هتلاسو : ةلأسم

 الا هتدورب نم ةقشملاب الا هب ىضوت مودت ال ادراب ءام اه رضحأف ءوضولل

 . هيلع سيل مأ اهل هنخسي نا هيلع له كلذ اهرضي مل هب تضوت نا اهنا
 ريغ هيلع نيبي الف ءوضولا نم عنمت ملو هنم شخت مل اذإ اهنا يعم لاق
 . كلذ

 هدلو وأ هتجوزل لجرلا ىلع ةضيرفلا تبثا اذإ مكاحلا نعو : ةلأسم
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 تصقن وأ تمت روهشلا فرعي ملو ضرف موي نم ةنس كلذ هل همزلي نم وأ
 ىلع يدنع وهو كشي ال امب مكح الاو كلذ يف نامضخلا رداقت نا لاق
 له رهشلا يلع ةضيرفلا تناك ناف هل تلق . كلذ ريغ حصي ىتح ناصقنلا
 هذخأ اهمامت الو رهشالا ناصقن حصي مل اذإ لاق . رهشألا ناصقنب مكحي

 ةينب الا هيف مكحي الو كلذ ىوس امع فقوو هيف كشي ال امب هيلع يذلاب
 نا مكاحلل يغبني لاقو ارهشا كلذ مامت ىلع كلذ يف نايعدم امهنال امهنيب
 ماكحالاا يف لخدي الو . كلذ ىلع فقيل ةلهزلا ةفرعمب مامته الا لمهي ال
 مهنأل ةلهألا يف نوقدصم نيطالسلا نا اولاق دقو . نيقي ريغ ىلع
 لبق ةلهألا دقفتي ةقث مكاحلا ماقا اذإو لاق . كلذ يف مايقلاو رمألا باحصأ
 . ةقثلا يف هثم هعم يناثب الا هدحو هنم لبقي مل همقي مل اذإو كلذ يف هلوق
 نيرهش مامت وأ نييلاوتم نيرهش يضقني هنا رابتعالا يف جرخيف هل تلق
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو كلذ نوكي ال ليق دق لاق نيلاوتم
 . اموي نورشعو ةعست وأ اموي نوثالث رهشلا لاق هنا

 جتحاو ةقفنلاو ةوسكلاب اهجوز يلع تعفر اذإ ةأرملا نعو : ةلاسم
 مكحلا نوكي فيك تلق كلذ ةأرملا تركنأو . اهتعماجم هعنمت امنا جوزلا
 جتحاو . اهتقفنو اهتوسكب اهجوز ىلع تعفر اذاف تفصو ام يلعف امهنيب
 هعنمت اهنا جوزلا جتحاو . اهتقفن نالطب كلذب ديري اهسفن هعنمت اهنا جوزلا
 كلذ ةأرملا تركناو اهتوسكو مويلا كلذ اهتقفن نالطب كلذب ديري اهسفن
 الف يضمام اماو . هيف هيلع تعفر يذلا مويلا كلذ ىلع امهنيب نيميلا تناك
 دارا ةققنو ةوسك هيلع اهل ضرف نوكي نا الا اهنيب انيمي هيف اهيلع يرا
 الاو هيف اركانتام ىلع كلذ يف اهنيب نيميلا هيلع تعفر ام تقو اهنالطب
 انفصو ام ىلع نيمي بوجو مكحلا يف نكي مل اذإ لدع ىدي ىلع العجف
 . ملعا هللاو

 . مكاحلا ىلا عفرو اهجوز تعنتما اذإ ةأرملا نع لئسو : ةلأسم

 ناف هل تلق ةنيبلاب كلذ ىلع ىعدي لاق . كلذ يف اهمزلي ام ةأرملا تركناو
 هيلع اهل نكي مل ترقاول اهنأل نيمي اذه يف اهيلع سيل لاق ةنيبلا زجعا
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 كلذ اهموي ىلا هعنمت تناك اهنا اهيلع حصو كلذب ترقأ ولف تلق . قح

 . ةبوتلا اهيعو ءيش اهيلع يل نيبيال لاق . اهمزليام
 ءاسنلا ةوسك ةطايخ نم ىلع تلاسو . لضق باتك نمو : ةلاسم

 اماماو صيمقلا ةطايخ جوزلا يلع ةطايخلا لعجف اهجوز اهرضحا اذإ
 اهمدخي نا هيلع ناك مدخت نمم تناك ناو . هحالصإ اهيلعف يه هتقرخ
 يه تناك اذإ مدخت يتلاو اهقادص نم اهل هيلع يذلا اهمداخ ريغ امداخ

 ىلع ةأرمللو . مدخي ناك نمم اهوبا ناك وأ اهاسن وأ مدخت تناك دق

 يف هراوج يف نانوكيو كلذ تبلط اذإ لدع يدي ىلع اهلعجي نا اهجوز
 ةخسن يفو اهسنوي اهعم نوكي نا هيلعف سنات مل ناو . هيف سنات نكس

 . اهنع باغ اذإ اهسنوي نم اهرضحيو
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 عباسلا بابلا
 هنجوزل جوزلا ةرشاعم يك

 انايحأ اهنومي ةأرما هل لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبا نع دجوي اممو
 ماق اذإ لاق اهنام امردقب وأ ةلمج بجاو قح اهيلع هلأ اهنومي ال انايحاو
 مل اهل هيلع بجي يذلا نع رصق ناو قحلا اهل همزل اهل همزلي يذلا اهقحب
 . اهل همزلي يذلاب موقي ىتح قح اهيلع هل نكي

 انباحصا لوق ىنعم يف جرخي هللا همحر ديعس وبا لاق : ةلاسم
 ردقت ال اهنيد يف مزال نم الا جورخلا نم هتجووز عنمي نا هل ملسملا نا

 . ءايشألا عيمج نم اهرضحي الو اهتيب يق هيلع
 ةقفنلاو ةوسكلا ىف اهل افصنم جوزلا ناك ناف هل تلق : ةلاسم

 يعم لاق . كلذ يف اهمزليام كلذ حصوأ كلذ لبق هعنمت تناك اهنا ترقاق
 ترقا اذاف هل تلق كلذ نم اهيلع بجي ام عييضت نم هللا ىلا بوتت اهنأ
 تبات اذإ اهنا يعم لاق . سبح كلذ يف اهيلع له اهيلع حصوأ كلذب
 لبقتسي اميف عانتمإلا ىلع تمزع ناو . سبح يدنع اهيلع نكي مل تعجرو
 اميف هتعاطو هللا ةعاط ىلا عجرت ىتح كلذ ىلع تسبح كلذب ترقأ وأ

 نوكي نا اهجوز تبلطف كلذ ىلع تسبح نا تيارا هل تلق . اهيلع بجي
 . اهلثم نكس كلذ ناك اذإ هنا يعم لاق كلذ هل له . سبحلا يف اهدنع
 سبحلا يف كلذ نكي ملو . اهلثم نكس لثم يف هيف هيلع بجي امب اهل ماقو
 هيف سبحلا ناك ناف هل تلق يدنع كلذ هل ناك . هتنكاسم اهعسي ال امم

 امهل رظني نا ابلط اذإ مكاحلا ىلع له هتنكاسم امهل وأ اهل زوجي ال نم

 سيل نا ىعم لاق هتنكاسم اهعسي ال نمم دحا هيف نوكي نا الا اسبح
 وأ ةرجإب تيب يف هدنع نوكي نا جوزلا بلط نا تيارا هل تلق . كلذ هيلع
 يف اهنأل كلذ هل نا يعم لاق كلذ هل له . اهمثمل اسبح نوكي امم كلذ ريغ
 نيح ىف هعنمت تناكف ةقفنلاو ةوسكلا يف اهفصنأ ناف هل تلق . وه هسبح
 له اهعانتما نيح يق هنم تقفنتساام ةميق اهنم بلطو اهنم فصتناو كلذ
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 اذإ هنا يعم لاق . اهيلع حص وأ كلذب ترقا نا مكجحلا يف اهيلع كلذ هل

 مكحب هنم ةقفنلا كلت تناكو مكاحلا مكحب هترشاعم اهيلع ضرق ناك

 ناو ةحصلا دعب نامضلاب ةذوخام يدنع تناك اهيلع كلذ حصو مكاحلا

 اهيلعو يدنع هنم عوطت كلذف . هيارب اهيلع قفنيو هيارب اهوسكي امنا ناك
 ىلع هربجت نأ الا نامض اهيلع يل نيبي الو اهمزلي اميف هتصع امم ةبوتلا
 فاخا يف بسحا يناف ةيقت اهنم يقتي وأ هتيصعم لاح يق ىهو كلذ

 اهيلع يل نيبي الف مكحلا يف اماو هللا نيبو اهنيب اميف نامضلا اهيلع
 مث اهوسكيو اهيلع قفني مل ول هنا امك مكحلاب كلذ نوكي نا الا نامضلا

 اميف . كلذب اهل هيلع مكحي مل حصوأ ىضم امل ةقفنلاو ةوسكلاب هتبلاط
 نيح يف تعنتماف مكاحلا مكحب اهيلع قفنا ناف هل تلق . مكحلا يف ىضم
 اميف . كلذ نم هيلا صلخت ةقفنلا نامض يه اهيلع له حصي ملو . كلذ

 هيلع ةقفنلاب اهل مكح اذإ هنا يعم لاق . ةبوتلا اهيزجت مث هللا نيبو اهنيب
 ىلع هب اهل مكح امم نامض اهيلع نوكي نأ تقخ هل ةرشاعملاب اهيلع مكحو
 اهيلع قفنا اذاف هل تلق . ةرشاعم ريغ ىلع هتفلتا اذإ ةرشاعملا ةطيرش
 تناكو هترشاعمب مكاحلا اهرمأي نا لبق يه هترشاع وأ مكاحلا مكحب

 اذه ىلع ءيطولا هتعنم اذإ ةقفنلا نامض اهيلع له كلذ نيح يف هعنمت
 بجوت ةقفنلا نأل مكحلاب ةقفنلا تناك اذإ اهيلع فاخا لاق . ىنعملا
 هل له . ةوسكلاو ةقفنلا يف اهفصني مل اذاف تلق . يدنع مكحلاب ةرشاعملا

 مثآ وه ما اهفصني ىتح هتعنم اذإ كلذ ىلع ردق اذإ ءيطولا ىلع اهربجي
 هل اهمزليالام ىلع اهل مثآ يعم لاق . كلذ نيح يف ربجلا ىلع اهئطو يف
 ةقفن الو اهتوسك ىلع ردقي ال ناك ناف هل تلق . اهل همزليام اهل هعنمو
 همزليام هتلأس اذإ اهنا يعم لاق . ىلوالا نوكت له ءيطولا ىلع اهربجف

 هيزجت لهف هل تلق . ءعيطولا ىلع اهل ربجلاب مثآ وهف يبأف اهقلطي الإو اهل
 اهل هيلع قلعتي نامض الب كلذ دعب اهفصنأ اذإ عنملاو ربجلا كلذ نم ةيوتلا
 هعسي ال ىذلا ربجلاب اهيف ثدحأام اهل نماض هنا لوقا لاق . كلذ نم

 ربجلا ىنعم ىلع ةقفنلا ىنعم ردق نمو . هيلع قلعتي شرأ نم هيف ربجلا
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 نيح يف ةوسكلاو ةقفنلا نم اهل همزليلم ةميق نم اهيلا صلختي نأ رمؤيو
 ال هنا ليق هنا يعمف . كلذ نم ىضم امل مكحلا يف اماو . كلذ اهل هعنم

 . كلذب هيلع مكحي
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 نماثلا بابلا
 اهتوسكو هتجوز ةقفن همزلي ىنم جوزلا يك

 مل اذاف . نهب اولخد اذإ ةنؤملا ءاسنلل جاوزألا مزلي امنا لاق نم لاق

 . نهتنؤم نهل مهمزل نهسفنا ىلع مهنزجي نأ نعنتمي ملو . نهب اولخدي
 ملف لجالا ىضقنا اذاف . الجأ اهلجاع راضحا يف جوزلا لجأ نهرك ناو

 ردق ىلع ةيدؤي اهلجاع هيلع ضرفو اهتنؤم هيلع تناك . اهلجاع اهرضحي

 مزليام عيمج اهل همزليو . اهلجاع اهيفوي ىتح اهيلع زاجي الو . هتقاط
 اهرضحأ داش نإو هلام عيبي ام ردقب لجأ لام هل ناك ناق . لخادلا

 . كلذ نم مزلام اهتنؤم
 مزلي امنإو يراوحلا نب لضفلا ىلا فاضملا باتكلا يفو : ةلاسم

 مهنزجي نا الا الف نهب اولخدي مل اذاف نهب اولخد اذإ ةنؤملا داسنلل جاوزألا

 جدزلا مزلي مل لوخدلا نهرك ناو . نهتنؤم نهل مهمزل نهسفنا ىلع
 يضقنا اذاف الجآ اهلجاع راضحا يفق جوزلا لجأ نهرك ناو . نهتققن

 هيدؤي اهلجاع هيلع ضرفو اهتنؤم هيلع تناك اهلجاع اهرضحي ملو . لجألا
 اهل همزلي امو اهلجاع اهيفوي ىتح كلذب ذخأو زجي مل ولو هتقاط ردق ىلع
 . لخادلا مزليام عيمج

 ىتح هعدت نا تبأو اهجوز اهب لخدي مل ةأرما نا ولو : ةلاسم
 لبق نم اذه يف عنملا نأل ةقفنلاب هذخاتو كلذ اهل ناك قادصلا اهيطعي

 قادصلاب ءاج ناف لجا هل برضي دمحم وبا لاق . قادصلا عنم هنال جوزلا

 لاق . هيلع ضرفو هل برض يذلا لجألا دعب نم ةقفنلا مزلا الاو كلذ ىلا

 نا انباحصأ لوق يف لاق هنا ديعس يبا خيشلا لوق نم ظفحن يذلا هريغ

 الو . هلك اهلجاع اهيفوي ىتح لوخدلا لبق اهجوز نع اهسفن عنمت نا ةأرملل
 لاق امك الجأ هل برض الاو اهقادصب اهعاج ناف . افالتخا كلذ يف ملعا
 ةوسكلا اهل تضرف الإو قادصلاب ىتا ناف هيلع اهل ةجح دمحم وبا

 نأ نم عنمف نجسلا يف جوزلا سبح ول ليقو هنمو . كلذب ذخاو . ةقفنلاو

٢.٧



 لبق نم ءاج عنم لكف دمحم وبا لاق كلذكو ةقفنلا هيلع اهل تبجو اهيتاي
 دحا لبق نم وأ ةأرملا لبق نم ءاج عنم لكو . ةقفنلا ةأرمللف جوزلا
 . دمحم وبا لاق كلذكو . ةأرملل اهيف ةقفن الف . اهي . هعنصي

 . اهيوبأ نم ةيراج كلم لجر نع هتلاسو راثآلا ضعب نم : ةلاسم
 ةيشاحلا يقو . معن لاق ةقفن ةقفن هيلع له هلهأب لخدي ال ام دجي ملو رسعأفق

 لجألا كلذ ىلا دقنلاب ىتا ناف لجا هل برضي هنا بسحا .. در هنا بسحأ
 . اجوز هب تيضرو تغلب اذإ اهيلع قفنأ الاو

 . جوزلا ىلع ةقفنلا تقحتسا اهسفن نم ه ةأرملا تنكمأ 7 ةلآسم

 اذإو . عاتمتسالا نع لدبلا هجو ىلع بجت ةجوزلا ةقفنو : ةلاسم
 . امهنيب قرف ةأرملا ةتفنب لجرلا رسعا

 تيب يف تمادام اهتقفن هيلع له ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 معن لاق . اهلهأ

 هل سيلو ندبلا حيحص وهو هتأرما ةقفن نع زجع لجر نعو : ةلأسم
 ةقفن الب يدنع ينوكت نا كبجعا ناف كتنؤم يلع ردقا ال ينا اهل لاقف لام
 يف كلعجا يناف هل تلاقف تلق . كتجرخاو كقح كتيطعا تئش ناو ةنؤم الو
 اهتقفن هنع تمده ناف تفصو ام ىلعف . ينجرخت الو يتنؤم نم لحلا
 نا هل زئاج هنأ انعمس دقف اهسفن كلذب تباطو ةفراع كلذب يهو اهتوسكو
 يدأ اذإ هل زئاج اضيا كلذف اهقح اهاطعا ناو اهجرخا نا كلذكو . ءاش

 . اهب هلعف يف اهملظي ملو . قحلا نم هيلع اهل بجيام اهل يف اهيلا
 تلمحق اهئطو مث ةأرما جوزت لجر نعو هللادبع يبا نعو : ةلأسم

 . لوخدلاب هل دهشي ملو اريسي الا اهدقن نم اهيلا دؤي ملو . لمحت مل وأ

 اهيفويو هل دهشي نا لبق نم اهئطو ثيح ةوسك وأ ةقفن ةأرملل همزلي له
 ال لاق . كلذ يف لوقلا فيك اهيفوي ىتح اهيلع هولخدي نا اهلهأ هركو دقنلا
 دقنلا امأو . اهيلع هوربجيو اهنيبو هنيب اولخي نا الا ةوسك الو هيلع اهل ةقفن
 . ةدم هيق ددميق

 ردقت ال اضرم تضرم مث اهجوز اهب لخد ةأرما نا ولو : ةلأسم

٢.٠٨



 . ةقفنلا اهل تناك . عامجلا ىلع هعم

 ال ىسوم نامز يف سانلا انكردأ لاق دايز يبا نعو : ةلاسم

 يدؤي مادام لاق نم لاقف . دقنلا يدؤي مادام ةضيرف لجرلا ىلع برضي

 يلوت اذإ اهجوز ىلع ةأرملل ةضيرفلا بتكت امناف ةضيرفلا تركذو . دقنلا

 اميف رظنيو تعفر اذإ اهل ضرفي ليق دقو هريغ لاق . رحبلا بكر وأ اهنع
 .. كلذ نم اهل مكح ةجح اهل حص ناق يعدت

 تئش نا امهدحأل لاقف ناتأرما هل لجر نعو رثألا نمو : ةلأسم

 وأ ةقفنلاو مايالا يف ىرخالا كيلع لضفاو ينميقت تئش ناو كقلطا

 الو تئشام لعفاف لا هركأ قالطلا نا الا ههركا امم كلذ تلاقف . عامجلا

 الو ائيش كيلع قفنا ال لاق نا لوقتام ىلع اهلضفي نا هلأ . ينقلطت
 اهل لاقف ةدحاو ةأرما تناك وأ ىنقلطتالو تئشام لعقا تلاقف . كوسكا
 الو ىلع كل ةرشاعم الو كوسكا الو كيلع قفنا ىميقت نا تئش نا اما كلذ
 نا الا هركا امم كلذ تلاقف كلذ اهل لاقف ةدحاو تناك نا كلذكو . عامج
 . ريقف وأ ينغ جوزلاو . ينقلطت الو . تئشام لعفاف يلا هركا قالطلا

 هعطقي نا بحا امف ةقفنلاو ةوسكلا يف اماو . ةوزاجأ دقف عامجلا اماف

 زئاج كلذ نا ليق دقو لاق هريغ نمو . مكحلا يف همزلي نا ىسعو . اهنع
 . اهقلطي نا حابم هلو اهكسمي نا متح هيلع سيل هنال كلذ تراتخا نا هل

 اهيلع قفني نا بجيام هجو نم تهرك ولو هتلحاو كلذب تيضر اذاف
 فورعملاب كسما ءاش نا هيلع ناك قحلاب هتذخا ول اهنأل هل كلذف . اسكتو
 ءىش نع نوفعي نا الا فاصناو ناسحاب حرس ءاش ناو . فلصنتألاو

 . . زئاج كلذف . نهل بحي
 اهيلو هركف لوخدلا داراو اهدقن اهافوأف ةأرما كلم لجر : ةلأسم

 لوخدلا نع هوعفد اذإ لاق . هسفن ىلع هلابقب ةأرملل لبقي ىتح لخدي نأ

 . اهل كلذ زوجي الف هب لبق امب الا

٢.٩



 عساتلا بابلا
 نهجاوزا ىلع ءاسنلا ضئارق يك

 اهرضحي نا هيلع ناف اهتوسكو اهتنؤم اهجوز ىلا ةأرملا تبلط اذاف
 ناك ناف رهش لكل اهتنؤم اهيطعي نا هلام ةعس ردق ىلع اهتققنل اهتنؤم

 موي لك يف الا هنكمي مل ناف. ةرم عوبسا لكل اهاطعا كلذ نع قيضي

 ارازا باوثا ةتس ةوسكلا نم اهل هيلعو . اهتنؤم موي لكل اهاطعا

 اذا ريرحلاو ناتكلا امهسابل نمم تناك ناف . رامخو نابابلجو ناصيمقو
 أدجاو ناكو نطقلاو ناتكلا سبلت نمم تناك ناو كلذ اهلف كلذل اعساو ناك
 ناك ناف ةنس لك يف اهتوسك اهرضحي نا هيلعو كلذ لثم اهاسك كلذل

 يصيمق اهاسك نطقلا ناصمق سبلت نمم يه تناكو نطق رازاف اريقف

 ناتكلا نم اهاسك كلذل دجاو ناكو ناتكلا هسابي نمم يه تناك ناو

 هيلعو فوص رامختق اريقف ناك ناو . يسامخو يسادس نيبابلجو نيصمق
 نا هيلعو رقعج نب عماج نم هريغ نمو . هيلع نوكت ةمس اهرضحي نا

 نا هيلعو باتكلا نمو . كلذ هبشا امو هيلع نوكت اريصح اهرضحي

 برشت حدقو اهؤام اهيف نوكي اهريغ وأ ةرجو اهيلع نوكت ةمس اهرضحي

 يف نكي مل نا هيف زبخت ارونتو هيف ءيضوتتو هيف لكأتو هيف نجعت انإو هب
 نا اهيلع هل سيلو . انيحط وأ ابح اهاطعا نا هب زبخت ابطحو ارونت لزنملا

 نا اهل سيلو . المع هل لمعت الو هل لزغت الو هماعط نم ائيش هل لمعت
 نم جرخت الو هريغ وأ لزغ نم المع هيارب الا اهريغل الو اهسقنل لمعت
 سيلو . رذع نم الا اهسفن هعنمت الو هيارب الا هلزنم ادحا لخدت الو هلزنم

 دبع ناك ناو . رطع الاو بايث غبص اهل سيلو اهسفن يف اهراضي نا هل
 . ةرحلا ةوسك اهتوسلو ةرملا ةنؤم اهتنؤم تناك هالوم نذاب ةرح جوزت

 رارحالك اناك نيرح اناك ناو . دبعلا ةبقر يف تناك الو ديسلا اهاطعا ناف
 . امهرما عيمج يف

٢١.



 اهلف ءاتشلا يف اهيفدت ةوسك اهجوز ىلا بلطت ةأرما نعو : ةلأسم

 . كلذ

 هيلع حص الجر سبح دق يضاقلا دمحا نب دمحم ناكو : ةلاسم

 نا هماحرا ضعب بلط هنا مث مايأ ةعبس نم وحن هسبحق قح هتجوزل
 ديعس ابا لاسف ائيش اهيلا ملس هنا يعدا دق ناك هنأل ةأرملا ىلا لسري

 متلعف ناف كلذ مكمزلي نا يل نيبي ال لاتقف . اهيلا لسري نا همزلي كلذ نع
 لاقف ةقفن اهجوز ىلع ضرفي نا يضاقلا داراف ةأرملا ترضحو . نسحف

 . ءيش ءيش لكلو دحاو عضوم اهنهدو اهمد ال اهل ضرقي ديعس يبأل
 ضعبف ديعس يبال انا تلق . اهنهدو اهمد ال دحاو عضوم كلذ لك نا لاق
 هل لاق . نهدلا نم دشا مد ألا نأل كلذك هنا يعم لاق امدا اهل ىري ال
 مث نيمهرد نوضرفي مهتيارام لقا لاق اهمداو .. اهنهدل يرت مك يضاقلا

 نم لقأ يف ةأرملا اوملكف كلذ نع زجعي هؤارف هيلع ضورفملا يف اورظن
 . مكحب ال يضرب يغبني ديعس وبا اهل لاق هعم اناو تيضر تلاقف كلذ
 . معن تلاق

 يف يهو ةيرق يف اهل لها ىلا جرخت نا تبلط ةأرما يفو : ةلأسم

 مل وا كلذ هركي ناك دقو اهبلط دنع كلذ ىلإ اهجوز اهباجاف جوز اهلو ةيرق
 له تلق . اهلهأ ضعب اهلمح وأ تبلط امك اهلها ىلا اهلمح هنا الا هركي

 معنف . اهلها ىلا هيلا تجرخ يذلا دلبلا يف ةنؤمو ةوسكو ةقفن هيلع بجي
 . هريغ وأ وه اهلمح هاضرب تجرخ اذإ اهل همزلي

 الو ةوسك هيلع اهل نكي مل رذع ريغل هرمأ ريغب تجرخ ناو : ةلأسم
 . هاضر ىلا عجرت ىتح ةقفن

 دعب ملع مث هجيوزت هل لحيالام ءاسنلا نم جوزت لجر نعو : ةلاسم
 دلولا نأل اهيلع قفني نا انيارف ةقفن اهل له لماح يهو امهنيب قرفق كلذ
 . هل

 ةقفن يف هلام عيبي نا هيلع امنا لجرلا نا ديعس وبا لاقو : ةلأسم

٢١١



 ةقفن يف هلام لصأ عيبي نا هيلع سيلو . ةصاخ رافصلا هدالواو هتجوز

 كلذ نم عيبي هناف هلايعو هتوفيام لضف نم الا هتقفن همزلت نمو . هتقلطم
 ةلزنمب امهنا لاق نم لاق دقف نادلاولا اماو ةقفن همزليام ىلع قفنيو لضفلا

 وأ ةجوزلا مكحب ناقحلي امهنا لاق نم لاقو . هلوع همزلي نمو ةثرولا رياس

 . بابلا اذه يف راغصلا هدال
 امدا وأ اهتقفن نم ارمت هتجوز طعي مل اذا لجرلا يف تلقو : ةلاسم

 هيلا كلذ بلطت ملام اهنا انفرع يذلاف كلذ يه بلطت ملو ابح اهاطعاو

 نا هل بحتسيف هللا نيبو هنيب اميف اماو . مكحلا يف كلذ هيلع سيلف
 . مدالا يف همزلأ نإ يوقأ امو اهيلا صلختي

٢١٢



 رشاعلا بابلا
 هجوزلا ةققن يك

 نم اهدنع لضفيام ىلع هتجوز نيمي بلطي يذلا اماو . هللادبع يبأ نع
 كلذ يف انيمي اهيلع يرا الف . ةنس لوح ىلا اهتقفن نم يتلا ةضيرفلا

 درت نا اهيلع هل سيلف تاقوألا ضعب يف اهلام نم لكات نا يه ىسعو
 . اهعبشت ال هضيرفلا هذه نا تجتحا ناف . ائيش هضيرفلا هذه نم هيلع
 نوملسملا اهرثا هضيرفلا هذهو ررضلا ديرت اهلعلو كلذ ريغ اهل ىرا الف
 . ائيش اهوصقن ام اهعبشيو اهيفكي كلذ ارار مهنأ الولو يراش ةقفن

 نب ىسوم هدلاو نع ىسوم نب دمحم ظقح امم اذه : ةلأسم

 نم هللادبع وبا هب كرما امبو اهل ةضيرفلا رما يف تركذام امأ دمحم

 هتجوز ةأرملا تناك نا كسقنل رظناف هلام ىف هل ةلاكولاو اهرماب مايقلا

 نم اهمدخي يذلل ةوسكلاو اهمداخ ةقفنو اهذلولو ةقفنلا اهلف هدلو دلاولاو
 كلام رمأل اهجوز لام نم كلذب اهل نيدت نا كيلع بج اولاق . اهجوز لبق

 لام يف اهقح تناك ليكو هل نكت مل ولف هليكو تناو اهنع باغ دق ناك اذإ
 كلام نم اهتنؤمو اهتقفن اهاطعا نا تلقو لدعلاو قحلا ىلع بئاغلا اهجوز

 كل زوجي ال امم كنيد باهذباهجوز لام نم اهايا كعاطعا نم كيلع نوها
 نا كنيد ةمالس نم هنا ريغ انايب الاو اباهذ كنيدل بهذت الف اهيلا ةميلست

 فاخنف اهتعنم اذاف اهمادخو اهدلوو اهتنؤمو اهتوسكو اهتقفن اهيلا ملست
 تناو كلام يف اهل قح الف كلام اماو كتملظ دق كنا.و كنيد باهذ كيلع

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياورلا تركذو . اهنم هب ىلوا
 نا نيملسملا يار يف اهل ةقفن ال هنا هيار ريغب اهجوز تيب نم ةأرملا جورخ
 كلذ امناو . ةقفنلا اهلف تعجر اذاف اهل ةقفن الف اهجوز نع تلوت اذإ ةأرملا

 لام نكي مل اذإ اهل هيلع تبتك ابئاغ ناك اذإ اماف ةجوزلاو جوزلا ةرضحب
 اهتوسك يف هلام نماهل نوملسملا عاب رضاح لام هل ناك اذاف رضاح

٢٢



 اهدلول تبلطو اهعم هجوزو اهجوز نم دلو اهل ناك اذاتف . اهتنؤمو اهتقفنو

 بتك نم كلذب بتك دقو . اهعم اهدلو ناكو اهنم هدلو ةقفنب اهل ذخا ةقفنلا
 ةقفنب دلاولا ذخاف اهدنع هدلوو ... اهجوز عم ةأرم ال نيملسملا ماكح نم
 هدلو ةيابرب اهل هدلاو ذخوي هما دنع عضرملا كلذكو . هتدلاو عم وهو هدلو

 هدلول بلط الاو هتعضرا نإف . لوقلا يف اهيلع دس هعضرت نا تبا ناق
 لوهجم طرش اذهف تقصوام يلعف . كلكو نم كربخا هنا تلقو . ةعضرم

 ةقفنق تبثيو فرعي يذلا اماو . امكيلا كلذف رمأ ىلع يهو تنا تقفتا ناف

 نمم تناك اذإ اهمداخ هنؤمو هتوسكو هدلو ةقفنو اهتنؤمو اهتوسكو ةأرملا

 نحنو نيملسملا يار كلذو ابئاغ ناك اذإ اهجوز لام نم اهل ذخؤي مدخت

 هيف كل امب نيملسملا يار عبتت نا كيلع بجاولا نا ريغ اماكح كيلع سيل
 هنا تلقو . ماعنألا يف ءاطعلا ليزجو ماقملاو ماودلا ثيح مامتاو ةاجنلا
 تانيب هيف كيلع سيل اذهف ةبيغلا يف كيلع مكحو ةقفنلاو ةوسكلا اهل ضرف
 ليكو كنا ملعت تنك ناف . ليدعتلاو دوهشلا نم ماكحلا يا فالتخا الو
 ةموصخ اذه يف سيلو اهل كمزلي يذلا اهيلا اذاف هدي نم لام كدي يفو
 كيلع مالسلاو نيملسملا يار كلذ كل ملسا هللا ءاش نا وهو ةموكح الو
 . هللا ةمحرو

 نع رارحالا نم زجع نمعو دمحم نب ىسوم باوج نمو : ةلاسم
 لثم اذه سيلو هل رذع الف قفني ىتح هل مزال اذهف اهتققنو هتجوز ةوسك

 . اهل همزلي امي اهل ذخويف ةجوزلا اماو . ردقيو رسوي ىتح لجألا هيف نيدلا
 ردقت ال اضرم تضرم مث اهجوز اهب لخد ةأرما نا ولو : ةلأسم

 اقترلا هلزنمب اهنأل دمحم وبا لاق كلذكو ةقفنلا اهل تناك عامجلا ىلع هعم
 ىنكسلا اهل نا اقتر نكت مل ول نا اهم عماجي يتلا اقترلا نا ىرت الا
 نكلو ىنكس الو اهل ةقفن ال الاقترلا دمحم وبا لاقو ةقفنلاو اهجوز ىلع
 . ةقفنلا هيلعف الجأ لجأ اذإ ءاسنلا ىلع ردقي ال يذلا نينعلا

 هتأرما نا مالك الو عامج ىلع ردقي الو جلافلا هباصا لجر : ةلاسم

٤ا٢



 ناف . اجرف هل هللا لعجي ىتح رظنيو هلام نم ىسكتو هلام نم اهيلع قفني
 اهقلط هرك ناف . ةأرملا قلطي نا هيلو رما ةقفن الو ةوسك اهل نكي مل
 . نوملسملا

 دمحا ركب يبا نع تفرعو يضاقلا هفلأ يذلا باتكلا نمو : ةلأسم

 نا همزلي الف ةقفنلا جوزلا ىلا بلطت مل اذإ ةجوزلا نأ دلاخ نب دمحم نب
 دنع بجت يتلا اهقوقح عيمجو ةوسكلا كلذكو . هسفن ءاقلت نم اهيطعي
 . اهريغو ةقلطملا كلذكو . ةرشاعملا

 ةقفن الف . اهعم جرخي ملو مالسالا ةجحب ةأرملا تجرخ ناف : ةلاسم
 . ةقفنلا اهل تناك جوزلا اهعم جرخ ناو هيلع اهل

 نم هتأرما تلوحت لجر نعو دايز نب ناورم عامس نمو : ةلأسم

 لصأب هتيب ىلا عجرت ىتح ةوسك الو اهل هيلع ةقفن ال لاق هيار ريغب هتيب
 . ةلاسملا هذه بوبحم نبا نع بسحا ةوسكلاو ةقفنلاب اهل هذخا مل جيوزتلا

 نب نازع هنع لئس امم رقعج ىبال باتكلا ىق تدجو : ةلأسم

 زبخلا نم اهعبشي ام لاق ةقفنلا نم اهل هيلع ام ةجوزلا تلق رقصلا
 . اهعبشي نا هيلعف . ةبيغر تناك ناو لاق ةبيغر تناك ناو تلق . رمتلاو

 لاق . كلذ اهسفن يه جلاعت وأ هنم اغورفم اهماعطب اهيتاي نا هيلعف تلق
 هتجلاعمب هذخأت نأ تعاش ناو تلعف اهسفنل جلاعت ىه تعاش نا اهيلا كلذ

 لاق هيلع ضرفي مكف ةقفنلا يف اوقفتي ملو اوفلتخا ناف تلق كلذ هيلعف اهل
 . ال لاق مدا هيلع لهف تلق . رمت نم نمو بح نم دم موي لك

 ةقفن ةضيرف هيلع تبجو نمع هتلأسو ديعس يبا ماكحا نمو : ةلأسم

 . عاص عاصلاب وأ سانلا نيب ةلماعملا كوكمب هيلع مكحي امب مكاحلا عم
 امناو . عاصلاب هيلع مكحي هنا يعم لاق . ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا
 ةأرمأل تبحو نا تيارأ تلق عاصلاب ضئارفلا يف تاققنلا يف ماكحألا

 هيلع بجي امنا هنا ملعي ملو . كوكملا اذهب اهيلا ملسف ةضيرف لجر ىلع
 نم اهيلا ملس امم ذخات نا اهل له هب الإ اهطعي مل ملع ولو عاصلاب

ها٢



 نم اهيلا ملسام هنم ذخات نا اهيلع قيضي ال هنا يعم لاق . اهتقفن

 ىلع كوكملا ةدايز اهاطعا نا دعب اهيلا بلط ول تيارا هل تلق . اهتقفن
 نم رثكا اهاطعا هنا حص اذإ هنا ىعم لاق . اهيلع كلذ هل له . عاصلا

 لذ هل ناك ةبهلا يعم جرختام ىلع كلذب هسفن ةبيط حصت ملو اهقح
 ملو اهل يذلا نم رثكا اهاطعا هنا هعم حص اذاف هل تلق . اهيلع يدنع
 . كلذل ةركنم يهو مكح ريغ نم وه اهيضاقي نا هل له يه اهعم حصي
 اهدنع نا يه ملعت ملو ىضم امل اهتقفن نع كلذ اهاطعا اذإ هنا يعم لاق

 قدص ملعت ىتح ائيش هل اهيلع نا يل نبي ملو اهيضاقي نا هل نكي مل الضف
 هللا يضر قيدصلا ركبوبا ناك ولو هاوعد لبقت نا اهيلع سيلو . لوقت ام
 عاصلاب هنا ملع ول هنا تفاخو اهسفن ىف عقو ناف هل تلق . عدم هن ال هنع
 اذإ اهنا يعم لاق . ملعت ملام هنم كلذ ذخأت نا اهل له هب الا اهطعي مل
 اهلحي نا الا يدنع كلذ اهل بلطت مل اهل همزلي امم رثكا تذخا اهنا تملع
 ةثالث غ اصلاو لاق . قحلا هوجو نم هقحتست هجوي هنم كلذ جرخي وأ هنم

 . شاملا وهو جنم ثث الا ناتما
 نامز يف لجرلا ىلع بتك اذإ ضئارفلا ةقفن نع لئسو : ةلاسم

 ربلا تقو نوكي ىتمو ةرذلا تقو نوكي ىتم ةرذ ةرذلا نامز يقو اربربلا
 نا يدنع نسحي هنا يعم لاق . هتقو يف كلذ ءادا هيلع ضورفملا مزلي ىتح
 يق هل ضورفملا ينعأ ةرما نم بلغ الا تقو يف دحاو لك مزلي كلذ نوكي

 هل ناك ضورفملا لاح فرعي مل ناو . طسولا ناك فلتخا ناف هلاوحا بلغا
 يف نولكاي اممو . مهتاققن يف سانلا طسوا نم بلغ الا هيلع ام لاح
 . هنع هعفري وأ طسوالا نع هطحي لاح هصخي نا الا مهتاقواو مهتنمزا

 هدلاو ىلع دلولا يق اماو هديس ىلع دبعلاو اهجوز ىلع ةأرملا يف اذهف
 مل ناف هرقفو هئانغ يف كلذ هلاح يف هدلاو لثم ةقفن كلذ نوكي نا ينبجعيق

 كلذ يف دلبلا لها نم ةماعلا هيلع امم . طسولاب يدنع ناك كلذ فرعي
 . عضوملا
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 ىلع ةأرملا ةقفنو مهيلاوم ىلع كيلامملا ةقفن نع لئسو : ةلأسم
 نامزلا لها هب نولماعتي يذلا عاصلاب مهيلع قفني هدلاو ىلع دلولاو اهجوز

 تبث اذإ هنا يعم لاق . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عاصب مهيلع قفني وأ
 نال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عاصب وه امناف . مكحلا ىنعم كلذ
 يبنلا عاصو هل تلق . فلتخت ال ماكحالاو . فلتختو صقنتو ديزت كيكاكملا

 الا نانما ةثالث ليق دق هنا يعم لاق هرايع نوكي مك ملسو هيلع هللا ىلص
 . شاملا وهو جنم ثظ

 ةيرق ىلا جرخا نا ديرا ينا اهجوز اهل لاق ةأرما نعو : ةلاسم

 ينب ةقفن نمو كتوسكو كتقفن نم لحلا يف ينلعجاف ريثك بيغا يلعلو اذك

 اهينب ةقفنو اهتوسكو اهتقفن تبلط جرخ املف هتعسوو هل تنذاف مهتوسكو

 . هتجح هل ىنثتسيو هيلع ضرفي معن لاق كلذ اهل له . مكاحلا ىلا
 تبلط اذإ لاقو . هللا همحر ديعس ىبا نع بسحا اميق : ةلاسم

 وهو ارمتو .. ازبخ اهيلع قفني نا قلطملا بلطو ةقفنلا لماحلا هقلطملا
 ةقفنلاب هيلع مكحي هنا عبرو نم نم لقا رادقملا يف نوكي هنكلو . اهعبشي
 اذإ كلذكو . كلذل اعساو ناكو كلذ يه تبلطو مكاحلا ىلا اهرما غلبا اذإ

 الا هيلع نكي مل اهعبشي ام اهيلع قفني نا تبلطف عبرو نم اهعبشي مل
 لهف تلق . اهب اهل موكحملا ةقفنلا اهلام ناف . هتجوز نكت مل اذإ ةقفنلا
 يتلا هلعلا امو تلق . كلذ ملعا الف لاق . لمحلا يف ةوسك اهل همزلي
 يف ةلعلا لاق ةيجوزلا لاح يف هيلع بتك دقو ةوسكلا موزل هنع تطقسا
 يف ةرشاعملاب ةجوزلل ةقفنلاو ةوسكلا توبث امناو هيجوزلا مكح لاوز كلذ
 لجو زع هلوقب طقف ةقفنلا لماحلا ةقلطملل تبثي امناو قافت الا مكح يناعم
 . نهلمح نعضي ىتح نهيلع اوقفناف لمح تالو نك ناو

 ابطر هتجوز ىلع قفني نا لجرلا ىلع سيل ديعسوبا لاق : ةلاسم
 , ةقفنلا همزل نم كلذكو ليكلاب ال انزو ارمت اهل همزلي امناو . ةضيرقلا نم
 ريخت اهنا يعم لاق . هءارش ىلع ردقي ملو رمتلا مدعا نا تيارا هل تلق
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 نا تعاش ناو هريغ وأ ءارشي رمتلا ىلع ردقي نا ىلا ريصت نا تعاش ناف

 . ر دهمم
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 رشع يداحلا بابلا
 تاقلطملا نم ةقفنلا هل بجنز نم و ةجوزلا ةقفن يك

 ةمرحب تانئابلاو تاتيمملاو تاعلتخملا و

 مدازا نم نهل بجيام و . كلذ وريغ وآ
 كلذ هبشا ام و نهل بجي الام و

 ةققت نم كبيري و كيلع امم كيريأ ان و ينقلط هتأرم اهل تلاق لجر نعو

 اهيتي ةقفن بلطت تعجر مث كلذ ىلع اهقلطف د الوأ هل اهعم ن اكو . ك دالوأ

 . معت لاق كلذ اهل له . لمحلا لبق نم اهتقفنو
 طرفت ىتح ةقفنلا هيلع له ةدحاو هتأرما قلط لجر نعو : ةلأسم

 . هيلع مدا الو اهتدع يضقنت ىتح اهنكسو اهتقفن معن لاق اهتدع

 مكح ريغب هتجوز ىلع قفني ناك اذإ لجرلا نع ديعس ابا تلاس : ةلاسم
 ىتم هيلع ةقلعتم اهتقفن نوكت له لكاي امم هعم لكات تناك اهنا الا

 يه يتلا ةقفنلا اهعنمي الو لكالا اهل اقلطم ناك اذإ هنا يعم لاق . هتبلاط
 ةقفن يضم اميف اهل همزاي مل مكحلا ةقفن ريغ اهنا الا ةقفن سانلا عم

 ىنعم ىلع عنتماف لبق نم هيلا تبلط نكت ملو كلذ هيلا تبلط اذإ . مكحلا

 . هلوق

 . اهيلع قفنيا هعس هل سيلو هتأرما قلطي لجرلا نع لئسو : ةلأسم
 ةققن الف ءيش ىلع ردقي ال ريقق وهو هتأرم ١ قلط لجر امي الاقو . ال لاق

 . هترسع يف اهتقفن اهل مرغي ال هناف . كلذ دعب ىنغتسا ناو هيلع اهل

 ن ا هللا همحر ب اطخلا ني رمع ىل ١ هعقري ه دريع يب ١ نع : ةلأسم

 . ةقفنلاو ىنكسلا اهل اثالث ةقلطملا

 هنا لجر ىلع نانثإ دهش ولو دايز نب ناورم عامس نمو : ةلأسم

 ام رظتني ىتح اهيلع لوخدلا نم جوزلا عنمف اهب لخدي ملو هتأرما قلط
 اناك نا نيدهاشلا نأل اهل ةقفن الف . ةقفنلا ضرف ةأرملا تلاسق ةنيبلا تلاق

٢٩



 جوزلا نأل اهل ةقفن الف نيبذاك اناك ناو ةقفن الو اهيلع ةدع الف نيقداص

 اماو . لاق امك وه معن لاق هريغ نمو . دمحم وبا لاق كلذك اهنم عونمم
 نم عنمو ةنيبلا تدهشو نينثا وأ ةدحاو قالطلا تعداو اهب لخد دق ناك نا
 اناك ناق ةدعلا ىف تمادام ةقفنلا اهل نأل ةقفنلا اهلف . رقم ريغ وهو اهئطو

 ةقفنلا نم دب الو هتجوز ىهف نيبذاك اناك ناو . ةدعلاب ةقفنلا اهلق نيقداص
 اثالث ةقلطملل لوقي نم لوق ىلعف اهب لخد دقو اثالث كلذ ناك نا اماو
 نم دب الف الماح تناك ناو . ةدعلا ماكحا يف تمادام ةقفنلا هيلعف . ةقفنلا
 . ةقلطم وأ ةجوز تناك لاح لك ىلع كلذ مهفاف ةقفنلا

 . ةدعلا يف تمادام ةقفنلا اهلف ةقلطملا اماو رثؤملا وبا لاق : ةلسم
 عيمجل ةقفنلا نا راثآلا ضعب يف تيارو لاق . مدا الو اهل ةوسك الو
 له تلق . هللادبع يبا نع دايز نب سابعلا ظفح كلذكو ةتيمملا الا لماوحلا
 ةقفن ال لاق . تام اذإ ةقفن اهجوز لام ىف هدحاو وأ اثالث لماحلا ةقلطملل
 . كلاهلا لام يف اهل

 لوطق . ائيش اهل كرتي ملو هتجوز نع لجر باغ ناق تلق : ةلأسم
 نم هتقحتسا ام اهيلا يدؤي نا هيلع له عجر مث رهشا ةثالث ردق ةبيغلا
 مكحي ال ليق دقف مكحلا يف اما لاق . ةبوتلا هيزجت ما هتبيغ يف هيلع ةقفنلا

 دق هنا يعمف اهتقفن تبلطو هيلع تعفر دق نوكت نا الا حص ولو كلذب هيلع
 بجي اميف اماو . هيلإ اهتقفن تبلطو تعفر موي نم اهتقفنب هيلع مكحي ليق
 دنع هيلع اقلعتم ناك هنأل كلذ نم هيأرب يل نيبي الف هللا نيبو هنيب اميف هيلع
 هنم هتربا ناف هل تلق . هنم هيربت نا الإ هللا دنع هيلع نوكي نأ فاخف هللا

 اهل نكي مل تعجر ناو . اهيلع كلذ تبثي له اهيلا هنم بلطمب هتلحا وأ
 مث هنم هتلحاو بلطمب اهيلا هبلطف اهل يدنع كلذ تبث اذإ لاق . ةعجر
 تبث دق ناك اذإ كلذ نم ةءارب هل لوقلا ضعب ىلع يل نيبي الف هيف تعجر

 مث هنم هتارباو اهلام هتجوز ىلإ بلط اذإ جوزلا نا ليق دق هنأل هيلع اهل
 ىق سيلو قادصلا يف كلذ امنا ليق هن ا بسحاو . كلذ هيلع اهل ناك تعجر
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 . قوقحلا رئاس
 تعداف هل ةأرما قلط لجر ىف لوقتام دمحم ىبأل تلق : ةلأسم

 ةجوز هلو ًامدعم ناك ناف تلق . معن لاق اهل ةقفنلا هيلع له لماح اهنا

 هلايع نم يه الب لاق . عفتني نم عم اهتقفن نوكت نيد هيلعو لايعو ىرخا
 . اهلمح نابتسا اذإ اهيلع قفنيو

 يف لوقت امف هل تلق رقصلا نب نازع هنع لئس اممو : ةلأسم

 . ةقفنلا اهل نوكتو اهلوق لوقلا نوكي له . لماح اهنأ تعدا اذإ ةقلطملا
 اهنا نلقي مل ناو . ةقفنلا اهلف لماح اهنا نلق ناف . ةوسن اهيلا نرظني لاق
 دقو الماح تنك ينا تلاقف دلوب تاج ناف تلق . اهل هيلع ةقفن الف لماح
 هيلعف لاق . ينقلط ذنم يتقفن ينوطعاق .. طعا ملف ةقفنلا تبلط دقو تدلو

 هبتشا نا لوقت امف تلق . لماح اهنا تعداو اهقلط ذنم اهتقفن اهيطعي نا
 ينا تلاقو ةقفنلا يه تبلطو لماح ريغ الو لماح اهنا نلقي ملف ءاسنلا ىلع
 ىلا لاق اهيلع قفني ىتم ىلاف تلق . معن لاق ةقفنلا ىطعت لهف لماح
 هدلو دلولاف نيتنس ىلا دلوب تعاج ناف ال لاق نيتنس نم رثكافق . نيتنس

 قفنا ام هيلع درتو نيتنس نم رثكا ىلا هب تعاج اذإ اهدلو دلولاف الاو

 دعب اهل سيلف لاق ينطب يف دلولا برض تلاقو هدلت مل ناف تلق . اهيلع
 امك هلعل يردي ال هنأل اهيلع قفنا امب اهيلا عجري الو ةقفن نيتنسلا ءاضقنا
 . ملعا هللاو اهنطب يف دلولا برض هنا لوقت

 ىرا نيقلطملا ىا ىلع تلقو هللادبع ىبا نع دجوي اممو : ةلأسم
 نم ءيش ىلع هتجوز حلاصملاو علاخملاو ةقفنلا يرا ال مهّيأ ىلعو ةقفنلا
 اهقلط مث اهعجار مث نيتنثا اهل قلطملا كلذكو . اهل هيلع ةقفن الف اهقادص
 وأ ةدحاو ةظفلب اثالث قلط نم ىلع ةقفنلا امناو . هيلع اهل ةقفن الف ةثلاثلا
 اهتدع يضقنت نا لبقو اهتعجر ىلع دهشا نا دعب ةدحاو دعب ةدحاو اهقلط
 كلمي ةقلطم ةقفن اهل لماحلاو . هتقلطمل .. ةقفن همزل نم يلع مدا الو
 ةقفن ال ليق دقو لاق هريغ نمو . ةعلاخم وأ ةعجرلا كلمي الول ةعجرلا
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 اثالث قلطملا لاق نم لاقو ةدحاو دعب ةدحاو الو ةدحاو ةملكب اثالث ةقلطملل

 ناكو ةققنلا اهل ىري بوبحم نب دمحم ناكو ةقفنلا هيلع ةدحاو ةظفلب
 مث اهقلط مث ةدعلا يف اهعجار اذإو ةقفنب اهل مكحي ال يلع نب دمحم
 لاق نم لاقو . هيلع ةقفن الف اثالث كلذ ىلع اهقلط ىتح اهقلط مث اهعجار

 ىلع وأ ضيحلا ىلع قلطي نا وهو قلطي نا الا ةقفنلا هيلعف كلذ لعفق ول
 هيلع ةقفن الف ةثلاثلا كلذ ىلع اهقلط اذاف ضيحت ال نمم تناك نا روهشلا

 كلذ يف ملعا الو الماح نوكت نا الا هجولا اذه ىلع ةثلاثلا دعب اهل

 . افالتخا
 تناك مدا اهتقفن يف ةقلطملل بجي ال لاق هللادبع يبا نعو : ةلأسم

 بجو ةقفنلا هل بجو نم لك ليق دقو لاق هريغ نمو . لماح ريغ وأ الماح

 . كولمم وأ دلو وأ ةبارق يذ وأ ةقلطم ةأرما نم مدالا هل
 يلع نب ىسوم يلع يبا ىلا هللادبع يبا باوج نم بسحا : ةلاسم

 تجرخ ناو ةقفن اهل لهف هنم تجرخف ضيحلا يق هتأرما رشاب لجر نعو
 اماو ةققنلا اهلف اهقارف ىلع ربجي ملو هيارب اهكرت . نكي نماف عاضر نع
 ةمرحلا تناك اذاف . هلبق نم الا يتوت مل هنأل هيلع اهل ةقفن الف عاضرلا

 .. هيلع اهل ةقفن الف اهلبق نم لخدت
 اهل ةقفن الف مدقتملا قالطلا رثكا ناك اذإ لاق رثألا نمو : ةلأسم

 لقألا هريغ لاق . ةقفنلا اهلف رثكالا اهعبتاو مدقتملا لقألا ناك ناو . هيلع
 . نيتنثا رثكالاو ةدحاو

 . ةققنلا هيلا تبلطف نيتنثا وأ ةدحاو هتجوز قلط لجر نعو : ةلأسم
 نمو ةدحاو مويلا وأ . نيتنثا مويلاو ةدحاو كلذ لبق اهتقلط تنك دق لاقف
 . ةقفنلا اهلف . كلذ ىه تركنا اذإ لاق لبق نم اهتددر تنك دقو نبتنثا لبق

 اذإ ةيواعم وبأ لاق . اهل ةقفن الف لدع ادهاش هب ماق وأ كلذب ترقا ناو
 . انخياشم نع انغلب كلذكو . ةقفنلا اهل ةيلعف . ةدحاو ةظفلب نيتقلطت اهقلط

 قلطي رحلا نع لئسو . ةيواعم يبا نع بسحا ةعقر نمو : ةلأسم
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 اهقلط ناف هل ليق معن لاق . ةقفن اهل هيلع له . ةقيلطت ةما يهو هتجوز
 , . ةقفنلا هيلع اهل سيل معن لاق . نيتقيلطت

 . لماح ريغ وأ ًالماح تناك ةقفنلا اهل اثالث ةقلطملاو : ةلاسم

 بوبحم نب دمحم نع انغلبو دايز نب ناورم عامس نمو : ةلاسم
 نم تخألا لثم ةمرحب ءاسنلا نم هتجوز هنم جرخت نميف ليحرلا نب
 يتلا كلذكو لاق . هنم دتعت اهنا الا ةقفنلا اهل لاق امهنيب قرفي . عاضرلا

 . ةقفنلا اهل نا امهنيب قرقيف ضيحلا يف ءيطوت
 مدا الو ةوسكلا اهل ليقو . مدا الو ةقلطملل ةوسك ال ليقو : ةلاسم

 . اهل ةوسك الو مدا الو ينكسلا اهل ليقو اهل
 ةمرح الو رايخ الو علخ الو قالطب جوزلا نم نياب لكل ةقفن الو : ةلاسم
 . هنم تلمح يذلا جوزلا ىلع ةقفنلا اهلف لماحلا الا

 هيلا بلطت لجر يف بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبا لاق : ةلأسم
 اهتدع نا ملعي تقو ذنم وأ لوا ماع ذم اهقلط دق هنا لوقيف اهتقفن هتجوز

 يفو هيلع ةقفن ال رثؤملا وبا لاق جوزت نا اهلو . قدصي هنا تضقنا دق
 . . ةقفنلا هيلعو قدصي ال هنا راثآلا ضعب

 مل تبلط مث هللا ءاشام الخ ىتح ةقفن ةقلطملا بلطت اذإو : ةلأسم
 . لبقتسي تالو الخ امل ةقفنلا اهلف لماحلا الا يضم امم اهل مكحي

 ةقلطملا يف لوقت امف هل تلق رقصلا نب نازع هنع لئس اميفو : ةلاسم

 ةوسك هيلع اهل لهف تلق . اهيلع قفني معن لاق . ةقفن هيلع اهل ةدحاو
 تلق . اهتوسك هيلع سيلو اهتقفن هيلع امنا ال لاق ةدعلا يف تمادام
 ةقفنلا اهل لاق نم لاقف . كلذ ىف فلتخا دق لاق ةقفن اهل له اثالث ةقلطملاف
 ةدحاو قلط وأ ةدحاو ةملكب اثالث قلط هل تلق . ةقفن اهل سيل لاق نم لاقو
 اثالث ةقلطملل ةقفن ال لوقأ لاق . تنا لوقت امف تلق . معن لاق ةدحاو دعب

 نيتلماح اتناك ناف . تلق . ةقفن امهل سيل لاق ةنعالملاو ةعلاتخمل امف هل تلق
 لهف تلق ًالماح تناك اذإ ةقفنلا اثالث ةقلطمللو اضيا ةقفنلا امهلف لاق

٢٢٢



 ةما اهيلع جوزتي يتلاف تلق . ال لاق ةدعلا يف مدام هيلع ةوسك ءالؤهل

 له اهسفن ةمأ اهيلع جوزتي يتلا راتخي وأ اهسفن راتختق قتعتق ةمأ نوكتوأ
 ةقفن الف نيلماح انوكي مل ناو . ةقفنلا اهلف نيتلماح اتناك نا لاق . ةقفن اهل

 . امهل

 برض دلولا نأو لماح يهو اثالث اهجوز اهقلط ةأرما نعو : ةلأسم

 ةعست ةنس اهيلع قفني لاق . اهتقفن قلطملا ىلع ىرت ىتم ىلا اهنطب يف
 نا اهل لهف تلق . هيلع اهل ةقفن ال مث . رهشا ةثالثو دلاولل ءاربتسا رهشا
 ادبا جوزت الف اهنطب يف برض مث ادلو اهنطب يف نا تملع اذإ لاق . جوزت

 وهو . اهقلط ذنم نيتنس اهيلع قفني هنا ليق دق ديعسوبا لاق . هدلت ىتح
 هللا نأل ةقفن هيف همزلي سيلف كلذ ىلع دازامو دلولا هيف همزلي يذلا تقولا

 . لوقلا رثكا يف لاق امك وهف جيوزتلا يف اماو . ءاشيام لعفي
 ةقفن اهل له . اهسفن تراتخاف اهجوز اهريخ ةأرما نعو : ةلاسم

 . اهتعجر كلمي هنأل معن لاق

 مزال اهتعجر كلمي يذلا قالطلا يف ةنسلل ةقلطملا ةقفنو : ةلاسم
 ةدعلا ىف اهل هيلع ىنكسلاو ىضقتت ىتح هنم ةدع ىف تناك ام قلطملل
 الو ةعلتخملا الو ثالثلا قالط ىف قلطملا ىلع ةقفن الو . ةدعلا ىضقنت ىتح
 كلذ ريغ الو ناعل الو نارب الو قالط الو . همرحب هنم نئاب لكل هيلع ةقفن
 هتيمملا الا اهقلطم وأ اهجوز ىلع اهل ةقفنلا ناف لماحلاو هتيمملا ةقفن الو
 . اهجوز ىلع هتيملل ةقفن الف

 ىق كلذكو هريغو مد الاو ةقفنلا يف ةجوزلا لثم ةقلطملاو : ةلأسم

 ةوسك الو ةدعلا يف تمادام ةقفنلا اهلق ةقلطملا اما رثؤملا وبا لاق . سبحلا

 لاقو . ةوسكلاو مدألاو ىنكسلاو ةقفنلا اهل ليق دقو هريغ نمو . مدا الو اهل
 . ةوسك الو اهل مدا الو ىنكسلاو ةقفنلا اهل لاق نم

 له اهدرط الو ةءاسا الب اهجوز تيب نم تجرخ اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 . هتيب ىلا عجرت ىتح اهل ةقفن ال لاق ةقفن اهل
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 ةقفن ال لاق ةقفن اهل له الماح هتجوز فلخو كله لجر نعو : ةلأسم

 نيب هلام نوكي مث وه ام فرعيو . اهلمح عضت ىتح فوقوم هلامو . اهل
 . هللا باتك لدع ىلع هتثرو

 تهركفق ىرخأ ضرأ ىل ١ لوحتل ا ل ر ١ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هيلع تطرش وأ ودع ضرا ىلإ نوكي نا الا هعبتت مل نا ةقفن اهل سيل لاق
 هيلعو اه اضرب ال ا اهجرخي ن اهل رسرلق 1 اهر اد اهل نأ ح اكنلا ةدقع دنع

 ٠ اهتقفن

 الف قارفلا هيلع ناك ءيش ىلع هتجوزل حلاصملا يف ليقو : ةلاسم

 ىف تمادام ةقفنلا اهل موق لاقف ةعلتخملا ىف فلتخيو : ةلأسم

 امهيف فلتخم ةنعالملاو اثالث ةقلطملا كلذكو . اهل ةقفن ال موق لاقو . ةدعلا

 يف تمادام ينكسلا اهل موق لاقق رخا ىنعم نم لماحلا يف فلتخاو

 دلب نم ةدحاو وأ اثالث لماحلا ةقلطملا تجرخ ناو اهل ينكس ال ليقو ةدعلا

 نهلق نهجاوزا لزانم ىلا نعجر ناق . ةقلطملا كلذكو اهل ةقفن الف اهجوز
 لاقو هدلب يف هتيب نم تاجراخ نكام اهل بسحي الو فنتسي اميق ةقفنلا
 تمادام . ةقفنلا اهل ناف ةدعلا يف يهو اهقلطم تام اذإ ةقلطملا يف موق

 . ةدعلا ىق
 ةققنلا اهل ل اق ىفوت مث اٹالٹ اهجوز اهقلط ىلبح ة رم ١ نعو : ةلأسم

 . اهدلو بيصن نم ةقفنلا اهلف . دلو م ا تناك ناف 7 اريم ١ نم اهبيصنت نم

 الق ء يش ىلع ر دقي ال ريقق وهو هتأرم ١ قلط لجر امي و : ةلأسم

 لاق . هترسع ىف اهتقفن اهل مرغي ال هناف كلذ دعب ينغتسا ناف . هيلع ةقفن

 ىتم اهيق لجأو ةقفنلا هيلع اهل ضرق مكاحلا ىلا هيلع تعفر نا رثؤملا وبا
 هيلع يذلل لاقف . هيلع لدع مث هيلع اهضرف دق هللا نأل اهيلا اهملس رسيأ

 ناف نيدلا هلزنمب اهتقفن ىرنف ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع ون ناك ناق نيدلا

٢٦٢٥



 ةجاحلاب تجتحا نا كلذكو . اهيلع ءيشالف ةدعلا يضقنت ىتح بلطت مل

 . اهل هجح الف ةقفن اهل نا ملعت مل اهنا
 هللا دبع يبا نعو . ةقلطملا ةقفن همزل نمل مدا ال ليقو : ةلاسم

 هريغ لاق . لماح ريغ الو الماح تناك مدإ اهتقفن يف ةقلطملل بجي ال لاق
 وأ ةبارق يذ وأ هقلطم ةأرما نم مد الا هل بجو ةقفنلا هل تبجو نم ليق دق

 . كولمم وأ دلو
 اقالط اهقلطف اهلزنم يف هتجوز عم نكسي لجر نعو : ةلأسم

 ةقفنلا اماف تفصوام ىلعف ةقفنو ةوسك اهل هيلع لهف تلق . اهتعجر كلمي
 ملعت الو ذاش لوق الا افالتخا كلذ يف ملعن الو اهتعجر كلمي ناك اذإ هيلعف
 اماو . هللا همحر نسحلا ىبا خيشلا لوق نم انظفح كلذكو هب ذوخأم هنا

 هيلع لاق نم لاقف . افالتخا كلذ ىف هللا همحر هلوق نم انفرع دقف ةوسكلا
 .هيلع ةوسك الو ينكسلاو ةقفنلا هيلع لاق نم لاقو ةقفنلاو ةوسكلاو ينكسلا
 هعم نكست نا اهيلع لسرا كلذب هتبلاط امل هنا تركذو . ذخان لوقلا اذهبو
 ثيح ىلإ وأ هلزنم ىلا اهلزنم نم لوحت نا اهيلع لهف تلق . هلزنم يف
 نكس ءاش ام ثيح اهتدع يف اهنكسي نا هلو كلذ اهيلع معنف . نكسي
 انفرع اذه بسح ىلاع ةجوزلا ةلزنمب يهو كلذ يف اهيلع ررض الب اهم
 . هللا همحر نسحلا يبا خيشلا لوق نم

 اهمزليام لاح ىق اهجوز اهسفن عنمت تناك اذإ ةأرملا نعو : ةلأسم

 هنم بلطتو كلذ هيلع لمحت تناك ناق . ةقفنلاو ةوسكلا در اهمزلي له هئطو
 اهوسكي ناك ناو ةنماض ىهق تام ىتح هنم اهربي ملو كلذ لاح ىف

 ىلع وهو . كلذ فرعت تناك اذإ اهيلع نامض الف هسفن ةبيطب اهيلع قفنيو
 اهيلا راص يذلا هجولا ىلع اهجوزب فرعأ يهف ربصلاو هنم ناسحالا هجو
 . ملعا هللاو كلذ

 ةدعلا يق تمادام ينكسلاو ةققنلا ةنعالملل نا عيبرلا لاق : ةلاسم
 اهلف هضرم يفق اهنعال ناف ةحصلا يف اهنع ال اذإ امهنيب ثاريم الو
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 . امهنيب ثاريم الف تام مث ةدعلا تضقنا ناو ةدعلا ىف تمادام ثاريملا

 نوكت نا الا ال لاق . ةقفن اهل له ةعلتخملا نع هتلاسو : ةلاسم
 . اهلمح عضت ىتح اهيلع قفنيف ًالماح

 مث . ةقفن اهل كرتي ملو اهجوز اهنع باغ ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم
 اهسفن يف هيلع تنادتسا دق تناك نا حون وبا لاق ةقفنلا هنم تبلطو مدق
 . ءيش هيلع سيلف مويب اموي هللا قزرامو اهلزغب تجرا ناك ناو . هيلع وهف
 . كلذ ىري روعألا ناك ناو

 ةرشع رهش لك اهل نيمالغ ةلغ تقفنا ةأرملا ناف تلق : ةلاسم
 تقفنا امنا اهسقن يق تون تناك نا روعألا لاق اهجوز مدق ىتح مهارد

 ةوسكلا همزلي ال نا قيلخ وهف اهجوز ىلع اضرق اهيمالغ ةلغ نم
 فلتخي هنا يغم لاق . ةقفنلا عم مدا اهل همزليف هل تلق . اهل هنم ةرشاعملاب
 رياج نا تعمس هريغ لاق . ءيش . ةقفنلا عم مدألا همزلي لاق نم لاق هيق

 . ملعا هللاو روعا ناك ديز نب

 قالط اهقلطي نا هل سيلف اهناسلب اهجوز ةأرملا تذا اذإو : ةلاسم
 يف اهقالط لعجي نا هنم تيضرو اهكاسما نم مثالا فاخ ناق ةنسلا

 قالطلا ىف ةنسلا ىه فلاخت ال نا ىنبجعيو . ىدنع كلذ هل ناك . اهدي
 اهسفن نع فرصت امنا تناك اذإ مثا حيحص كلذ يف يل نبي مل تلعف ناف
 اهسقن تقلطف اهديب اهقالط لعج ناق هل تلق . اهيلع ررضلا توبثل كلملا
 اذإ هنا يعم لاق . ةدعلا يف ةوسكو ةقفن اهل همزلي له . نيتنثا وأ ةدحاو

 هيلع يري ضعبو . اهل هقالط لثم يدنع وهق قالطلا يف اهتعجر كلمي ناك
 وهو ةوسك هيلع ىري الو ةقفنلا الا هيلع ىري ال ضعبو . ةقفنلاو ةوسكلا
 الو . ةقفنلا همزلت لاق نم لاقو . ةقفنلا عم مدألا همزلي امنإو . لوقلا رثكا

 تلق لوقلا رثكا وهو . مدا الو ةقفنلا همزلت يذلا نا يعمو . هيلع اهل مدا
 همزلت نم لوق ينعم ىلع جرخي هنا يعم ديعسوبا لاق نهد اهل همزليف
 تلق . ةجوزلل همزلي امك اهل همزليو اهل نهدلا همزلي مدالاو ةوسكلاو ةقفنلا
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 لثم يها همدعو هانغ ىنعم ىفق ةقلطملا ةقفن هيلع بجي يذلا دح امق هل

 نا هيلعف هل تلق . نيدلا يف كرتشت ال اهنا يعم لاق . نوها يه وأ نيدلا
 ةقفن هيلع بجي ال هنا دجوي هنا . يعم لاق هلام نم لصألا كلذ يف عيبي

 هيف عيبي نا هيف فلكي الو . همزاول نع هدي يف اَمع لضف نم الا ةقلطملا
 نع وأ هرهش نع وأ هموي نع لضفلا اذه نوكي امف هل تلق . هلام لصا
 ارهش هانغ ناك اذإو هموي نع لضفام ناك مويب اموي ناك اذإو لاق ةنس

 كلذ نوكيو هترمث نم هانغ ناك اذرو لاق هتنس نع وأ هرهش نع لضف امق

 . هتعنص وأ هتلاغ وأ هلام ردق ىلع

 هنا ليق دق هنا ىعم لاق ةقفن اهل له اثالث ةقلطملا نعو : ةلأسم

 مل ولو اهتدع ضقنت ملام ةدعلا يف اهتقفن هيلعف هعسي ال اقالط اهقلط اذإ
 كلمي ال هنأل هيلع ةقفن ال ليقو نامثع نب ناميلس لوق وهو الماح نكت
 ةقفن الف الماح نكت ملو هعسي اقالط ثالثلاب هنم تناب اذإ اماو اهتعجر

 . اهل
 ال يهو هلام نم هتوم دعب هتارما تلكاف لجرلا تام اذإو : ةلاسم

 . اهثاريم نم اهيلع بسحي هناف ملعت
 مك ىلا لماح يهو اهجوز اهقلط ةأرما نعو هللا همحر هنعو : ةلاسم

 هل تلق . اهلمح عضت ىتح لبق دق هنا يعم لاق . نامزلا نم اهيلع قفني
 روهشلاو نيتنسلا مك ىلاف اهقلط مث رهشا ةعست هعم اهل الخ ناك ناق

 يتأت وأ اهلمح عضت نا ىلا اهيلع قفني ليق دق هنا يعم لاق اهيلع قفنيو
 اذاف اهقلط ذنم نينسلا اضقنا هنا بسحاو دلولا اهيف همزلي ال ىتلا ةلاحلا
 اهنأ ول دارا هلعل هن ال هيلع ةققن ال ليق دق هنا بسحاف . ناتنسلا تضقنا

 . هقحلي ال وه اذإ لمحلا ةهج نم هيلع اهل ةقفن الف هقحلي مل دلولاب تاج
 اذإ ضيحت يتلا ةقلطملا نعو هللا همحر هللادبع يبا نعو : ةلأسم

 ناك نا تيارأ اهقلطم اهيلع قفني مك ىلا ضيح ثالث دعب ضحا مل تلاق

 قفنيو فلحت فيك ربك نم ضيحلا نم سايت نا ىلا اهيلع قفني نا هيلع
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 وأ لقا وأ ةرم رهش لك فلحتا روهشلاو مايالا نم فلحت مك ىلعو . اهيلع

 ىلا ضيحلا يف اهتدع يف اهنيمي عم لوبقم اهلوق . دح اهل سيل لاق رثكا
 تضاح ام اهنأ رهشا ةثالث ءاضقنا لك يف اهنيمي عم دودحم تقو ريغ

 يف لاق هنا دلاخ نب دمحم نب دمحا ركب يبا نع تظقحو . ضيح ثالث

 بجت ةقرفب ةنونيبلا تبجو اذإو . اهيلع نيمي الو . ةقدصم اهنا لوقلا ضعب
 ىتلا ةجوزلا ةلزتمب اهتدع ىف ةقلطملا تناك ةدعلا ىف تمادام ةقفنلا اهعم
 ةدعلا يف تمادام هذهلف كل تفصو امم ةقفنلا هيف ةجوزلل بجوام قلطت مل
 وأ نيد وأ هودري نا نجس يف سبح نم ةجوز يهو . ةقفنلا هيف تجرخامو
 . كلذ لثم دمحم وبا لاق ةنونيبلا هدعب تمرح كل تقصو ام ىلع كلذ وحن
 اهلمح ةمالعام .. اهلمح قلطملا ركناو ةقفنلا تبلط اذإ لماحلا ةأرملا نعو
 ةقفنلاب رما لماحلا دجت اهنا تلاق اذاف كلذ رصبت نمم ةلدع رظنت لاق
 درت نا تفلك اهقلط ذنم ناتنس اهل يضمت ىتح اهلمح عضت مل ناف اهيلع

 تقو مكاحلا بتك لماحلا ةلزنمب اهنا ةأرملا دهشت مل ناو ققنا ام هيلع
 ناكو اهيلع ةقفنلاب رما اهلمح نابتسا ناف ةنيبلا كلذ ىلع دهشاو اهقالط
 اهقلط ذنم لقا وأ نيتنسلا عضت ىتح اهلمح نيبتسي ناو كل تفصوام ىلع

 اهل ةقفن الف نيتنس دعب تعضو ناو . تعضو نا اهقلط ذنم اهتققفنب مكح
 اذه تدلو دق تلاقو نيتنس نم لقأل يبصب تعاج ناف تلق دلولا هقحلي الو

 نوكيو هبسن قحليو اهنم كلذ لبقي معن لاق . ةقفنلا همزليو اهنم كلذ لبقيا
 در الف لماح اهنا مكلحلاب اهيلع قفنا اذإ ليق دقو هريغ لاق . ةقفنلا اهل

:" 

 تدلو اهنا حصي نا الا اهلوق لبقي ال ليقو اهيلع قفنا ام عيمج هيلع تدر
 . ةلباقلا لوق نم لقأب كلذ حصي الو دلولا اذه

 ةقفن نع فعضي لجر نع ديلولا لاس هنا رفعج وبا ركذو : ةلاسم
 ال تلاقو . هيربت نا تهرك ناق تلق لاق . اهقرافيو هيربت لاقق . هتجوز
 يربت نا هل ىجري هناف هيربت لاق . ينقلطت نا اماو يلع قفنت نا اما كبيربأ

٢٦٢٨٩



 . اهلام اهاطعا رسيا وه ناف لاق . توملا دعب

 يبنلا اهيأاي ىلاعتو كرابت هللا لاق رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 ال مكبر هللا اوقتاو ةدعلا اوصحاو نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ

 نم لاقو . ةنيبم ةشحافب نيتأي نا الإ نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت
 نا ليقو هريغ لاق . اهجرخي نا هلف اهقلخ ءاسو هتذاو هتمتش اذإ لاق

 ينعي مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسا لاقو . انزب يتات وأ هفذقت
 اثالث ةقلطملل سيل لاق نم بلاقو باتكلا نمو . نيتنثا وأ ةدحاو ةقلطملل

 امك قلطي ىتح هبر يصع دقو ىلبح نوكت نا الا اهتدع يف ةقفن الو انكس
 اهتيب نم جرخت نا اثالث ةقلطملل تسيل ليقو . ةنسلا قالط ىلاعت هللا لاق

 ةجحلا ليقو ةقفنلاو ينكسلا اهل ليقو هريغ لاق . اهتدع ضقنت ىتح اضيا

 الو ةقفنلا اهل مومع هنأل [ فورعملاب عاتم تاقلطمللو ) ىلاعت هلوق
 هيلع هللا ىلص يبنلا نا ريشب تنب ةمطاف تور امل ىوقا لوالاو اهل ينكس
 . . ةقفن الو انكس اثالث ةقلطملل لعجي مل ملسو

 نذاب الا جرخت ال يتنثا وأ ةدحاو ةقلطملاو باتكلا نمو : ةلأسم

 ىلع ساب الو اهدرت ملام نذاب اهيلع لخديو . اهتيب نع تيبت الو اهجوز
 ال ةقلطملاو باتكلا نمو . دحاو تيب يف اعيمج اتيبي نا ءاهقفلا ضعب لوق
 اهيلع ىتلا الا جحت الو اهتيب نع تيبت الو . اهتدع ىف تناك ام فكتعت
 اهجوز اهنع تومي يتلا اماو تدالا اذإ جحت اهناف ةضيرقلا ةجح
 راتخت يتلا كلذكو . نهتويب نم نجرخي نهناف . ةنعالملاو .. ةعلتخملاو
 ناجرخي اضيا امهف اهسفن قلطتق اهديب اهرما اهجوز لعجي يتلاو اهسفن
 . قالطلا دنع امهتويب نم

 وأ ةيدف وأ قالطب لجرلا نم تناب اذإ ةأرملا يف تركذو : ةلاسم

 الاو ةوسكلاو ةقفنلا نم لجرلا ىلع اهل بجي مك تلق لماح يهو . ةمرح
 ةوسك الق ةوسكلا اماو ةقفنلا نهل انعم لماوحلا لكف تفصوام يلعف . مد
 اماو ةوسكلاو ةقفنلا انعم اهل ناف ةجوزلا الا اذه ريغ ليقو . انعم ةيدتفمل
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 ينكسلاو باوص كلذ لكو اهل مدالا هنأل كلذ ريغ ليقو . هنايب انعمف مدالا

 . هباتك لئواتب ملعا هللاو زعو لج هللا لاق امك لماوحلل انعم
 الو جحت ال لاق . جحت وأ فكتعت له . ةقلطملا نعو : ةلاسم

 ليللا يف جرخت هريغ لاقو . اهتدع ولخت ىتح اهتيب نم جرخت الو فكتعت
 . اهتدع يضقنت ىتح اهتيب ريغ يف تيبت الو قوقحلا ءادا يف

 معت لاق ةقفن اهل له اهقلطيف دبعلا تحت نوكت ةرحلا نعو : ةلأسم
 . ةقفن اهلف هتأرما يهو .. اهيلع قفني ناك نا

 نوكت ةمألاو . دبعلا تحت نوكت يتلا ةرحلا هذه نع هتلأسو : ةلاسم

 معن لاق . اعضي ىتح ةقفن اهل له . نالماح امهو . اهقلطيق دبعلا تحت

 . مهدنع نهو نهيلع نوقفني نهجاوزا نك اذإ
 اهل نا اثالث ةقلطملا يف لاق عيبرلا نا نالعلا نب معزو : ةلأسم

 وأ ةدحاو كلذ لبق اهقلط ولو هبر وه ةتيصعمب اهتقفن بهذت الو . ةقفنلا
 لوق وهو . ةدعلا يف تمادام . ةقفنلا اهلف ةثاثلا قلط مث اهدر مث . نيتنثا

 لوق وهو اهل ةقفن الف هريغل تدتعا اذإ ىسوم نع مشاه لاقو . ناميلس

 . رينم

 زرحم نب ديعس هخسن دمحم نب ىسوم طخب باتك نمو : ةلأسم
 لاق . قالطلاو ةدعلا ءاسنلا يف ةنسلا الاق امهنا دوعسم نباو يلع نع
 عدي دارا هنا يعم عدت نا لوسرلا ةنسو هي قلطت يتلا ةدعلل قالطلاو

 اذإ اهقلطي مث اهضيح نم لسفتو رهطت مث ضيحت ىتح هتأرما لجرلا
 هللا هرما ام اهقالط ىلع دهشيو كلذ ىلع ديزي الو ةدحاو هقيلطت كلذ دارا

 هيلعو زئاج هقالطو . ءاسا دهشي مل ناف مكنم لدع يوذ اودهشأو لوقي ذإ
 ًاليل دتعت تمادام اهلزنم نم جرخت نا اهلو ةدعلا يف تماد ام اهتقفن

 رسنق دقو هللا لاق امك . ةشحاقب يتأت نا الا اهجرخي نا هل سيلو . اراهنو
 اوبرقت ال ) لاق هللا نأل مارح عامج لك ةشحافلا نا نيرسفملا ضعب
 ءاسنلا نم مكؤابا حكن ام اوحكنت الوز( ةشحاف ناك هنا انزلا
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 لاقو [ ةشحاقلا نوتاتل مكنإ ) لاقو [ اتقمو ةشحاف ناك هنا

 . هلها ىلع اودبي نا وه مهضعب
 اهيلع قفني لاق لماح يهو هتأرما قلط لجر نع لئسو : ةلأسم

 . اهل ةقفن ال لاق اهقلط نا دعب اهنع تام ناف تلق . رغاص وهو
 نع زجعيف هتأرما قلطي لجرلا تيارا ديلولا يبأل تلق : ةلاسم

 نمو . هيار وهو معن لاق هيلع انيد نوكي له اهتدع يضقنت ىتح اهتقفن
 اذإو . هيلع انيد كلذ نوكي ال هنا نيملسملا ضعب نع ظفح نم ظفحو هريغ
 هروسيم ىلا هيلع ضرفي مل زجعلا نم ةضيرفلا هيلع بجت ال نم دحب ناك
 نم دحب ناك اذإ هلوع همزلي نمم هوجولا نم هجو يف . هيلع ًانيد نوكي الو
 اهتوسك ىلع ربجي هناف ةجوزلا الا هضيرفلا كلذ ةلاح يف هيلع بجي ال
 هيلع ضرفب هنا راثآلا يف كلذ دجويو لاق نم لاق دقو . اهقلطي وأ اهتقفنو
 . لوألا لوقلا ىلع اذهو هروسيم ىلا هضيرفلا همزلت نمل هضيرفلا

 اهقلطام دعب تدلو اذإ لماح اهنا تلاق اذإ ةقلطملا نعو : ةلاسم
 لمحلا يف قدصت لاق لقا وأ كلذ نم رثكا وأ نيتنسب وأ نيتنسب وأ ةنسب
 . . ملعا هللاو نيتنس ىلا

 وأ ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإو هللا همحر رثؤملا يبا نعو : ةلأسم
 اهتدع يضقنت ىتح ينكسلاو ةقفنلا هيلع اهلف اهتعجر كلمي وهو . نيتقيلطت
 تناك ناق . الماح نوكت نا الا ةقفن الو اهل ىنكس الف . اهعلاخ اذإو
 ذخأن يذلاو اهل ةقفن ال هنا لاق نم لاقو اهل ىنكس الو ةقفنلا اهلف الماح
 الماح نكت مل ولو ةققنلا اهل لاق نم لاقو هريغ نمو . ةقفنلا اهل نأ
 ظقللاو ىنعملا لوقلا ضعب نع انقرع اذكه ةعلتخملا ىنعا ةدعلا ىق تمادام

 نب دمحم ناكو . اهيف فلتخا دق ةدحاو ةظفلب اثالث ةقلطملاو . فلتخي
 اهل مكحي ال يلع نب دمحم ناكو ةقفنلا اهل ىري هللا همحر بوبحم

 . اهل ةقفن ال هنا انلوقو . ةقفنب
 هتارما قلط لجر ناورم يبا ىلا يلع يبا باوج نمو : ةلأسم
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 هنمو . اهيلع قفني الأ هب رمأن يذلاو فالتخا كلذ يفف . ةقفن هيلعا اثالث

 دقو ةريغ لاق . اهل ىنكس الو ةقفنلا اهلق . الماح اثالث ةقلطملا تناك اذإو
 اثالث ةقلطملا وأ هعلتخملا لماحلا تجرخ ناف ىنكسلاو ةقفنلا لماحلل ليق

 ةقلطملا تجرخ ناو . هيلع اهل ةقفن الف هيف اهقراف يذلا اهجوز دلب نم
 . لماح ريغ وأ تناك الماح اهل ةقفن الف اهجوز تيب نم نيتنثا وأ ةدحاو
 يذلا تقولا يف اهل ةقفن الو فنأتسي اميف ةقفنلا اهلف هتيب ىلا تعجر ناف
 ةعلتخملا وأ اثالث ةقلطملا تعجر اذإو اهجوز لزنم نم هيف ةجراخ تناك

 تناك ام اهل بجي الو فنآتسي اميف ةقفنلا اهلف اهجوز دلب ىلا لماحلا
 تام اذإو اهل ةقفن ال اهجوز اهنع يفوتملا لماحلاو . هدلب نم ةجراخ
 الف لماح ريغ وأ تناك الماح قالط نم هنم ةدع ىق هتارماو لجرلا
 . هلام ىف ةقفن الو اهل ىنكس

 له اثالث ةقلطملا نع هتلأسو نيملسملا راثآ نم هريغ نمو : ةلاسم

 لاق ةدعلا يف يهو كله ناف تلق . ةدعلا يف تمادام معن لاق . ةقفن اهل
 نوكي نا الا اهل ثاريم الو اهتدع يضقنت ىتح هلام يف اهتقفن نا يرا
 . ةدعلا يف تمادام ثاريملا اهل ناف هيف تام يذلا هضرم يف اهقلط

 وهو اهايا هقالط ناك اذإو لاق ةدعلا ىف تمادام ةقفنلا اهل لماحلاو
 تناك ةقفنلا اهلو هدع ريغ يفوأ تناك ةدع يف اهل ثاريم الف اثالث حيحص
 ةدعلا يف يهو تام مث نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط ناو لماح ريغ وأ الماح
 . ةدعلا ىف تمادام امهنيب ثاريملاق

 اهتدع تضقناف هتجوز قلط راصنألا نم الجر نا اومعزو : ةلاسم
 نم عاصب اهعتمي نا اهجوز رماف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تتاق
 لاق هذخا ام هللاو لاق ريعش نم عاصف لاق هدجا ام هللاو لاقف . ةطنح
 , عاص فصنق

 الا اهل ثاريم ال اثالث ةقلطملا نا ليق دقو لاق هريغ نمو : ةلاسم
 . ةدعلا يف ثاريملا اهلف ضرملا يف ارارض اهقلط نوكي نا
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 ني رمع ىل ا هعقر ة ديبع يب ١ نع يوري عيبرل ا ن اكو : ةلأسم

 وبا لاق . ينكسلاو ةقفنلا اهل اثالث ةقلطملا نا هنع هللا ىضر باطخلا

 . هريغل دتعت اهنأل ذخأن هيو اهل ةقفن ال لاق نم لاق دقو هللا همحر رثؤملا

 . اهل ةقفن الف هتمصع نم تناب دقو ةثراوم امهنيب سيلو
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 رشع يناثلا بابيلا

 ةيبصلا ةجوزلا ةقفن يف
 نوكتو لوقلا ضعب يف غلبت ىتح ةيبصلا جوز ىلع ةقفن ال هنا انفرعو
 اهتقفنب ذخا اهب لخد اذإ هنا لوقلا ضعبف . اهلام يف وأ اهدلاو ىلع اهتقفن
 مل ناو . هتجوز ىلع قفنا دق ناك اجوز هب تيضرو تغلب ناق . مكحلا يف
 نيبي الو اهقادص نم قحتست امم اهيلع ايبوسحم كلذ ناك اجوز هب ضرت

 موقتو هب ينغتسي دح ىلا ريصت نا ىلا اهتقفن نم اهدلاول ةعارب اذه ىل
 نكي مل وأ جوز اهل ناك اهتقفنب بطاخم وهف الو هوجولا نم هجوب اهدوأب
 دق يذلاو لوقلا اذه ىلع اهتقفنب اهجوز ذخوي نا يل نيبي الو . جوز اهل
 كل كلذ زواج اذاف . اهقح نم هيلع هقحتستام رادقمب الا هي ذخؤي هنا ليق

 نا ليق دقو . هلام يفو اهدلاو ىلع اهتقفن ناو مكحلا يف ةقفن هيلع نكي
 ال ىتح هلام يف هتقفن نا ليبقو . لام هل ناك ولو هدلاو ىلع يبصلا ةقفن
 . لام هل يقبي

 نع لئاس لآسو هللا همحر نسحلا يبا نع دجوي اممو : ةلاسم

 ريغتف غلبت مث هعم نكت مل و هعم يهو اهيلع قفنيف ةيبصلا جوزتي لجرلا
 بسح اهغولب دعب تريغ مث اهب زجي مل اذإ لاق. ةقفنلا كلت هل بسحي له
 ليق دقو هريغ نمو . ةقفنلا هل بسحت مل اهب زاج ناو اهيلع قفناام هل
 اهل ةقفن ال هنال ريغت مل وأ تريغ اهب زجي مل وأ اهب زاج اهيلع بسحي
 . اهيلع بسحي مل ريغت مل ناو تريغ نا اهيلع بسحي لاق نم لاقو . هيلع

 مل ناو اهيلع بسح تريغ مث مكح نم مكحب اهيلع قفنا نا لاق نم لاقو

 اهيلع بسحي مل مكاح نم مكح ريغب اهيلع قفنا ناو اهيلع بسحي مل ريغت
 ةقفن يف فلتخا دقو . اهب زجي مل وأ اهب زاج تريغ وأ جيوزتلا تمتا
 زجي مل وأ اهب زاج اهل هيلع ةقفن ال لاق نم لاقق . اهجوز ىلع ةيبصلا
 ةقفنلا اهل لاق نم لاقو . لام نكي مل وأ لام اهل ةريقف وأ ةينغ تناك . اهب
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 اهل تناك ناف لخد اذإ لاق نم لاقو . هريقف وأ ةينغ تناك اهب زاج اذإ

 اميف فالتخألاو ةقفنلا اهل هيلع ناك ةريقف تناك ناو هيلع اهل هقفن الف لام
 نا ليق دقو لاق هريغ نمو . افالتخا كلذ يف ملعن مل دحاو اهيلع بسحي

 اذإ هيلع درت مل مكحب اهيلع قفنا ناو هيلع تدر مكح ريغب اهيلع قفنا
 . تريع

 وبا لاقو . عامجلا غلبي ىتح ةريغصلا جوز ىلع ةقفن الو : ةلأسم
 ءاسنلا نم اهريغ مكحك اهمكح نوكيف غلبت ىتح ةريغصلل ةقفن ال رثؤملا
 هيلع اهل مكحو . هنع تلزعو هنع تزشن مث اهعماج ناف هب تيضر نا

 ملو هتجوز يهو اهقادص اهلف هب تيضر ناف غلبت ىتح ةقفنلاو ةوسكلاب

 امهنيب قرق هب ضرت مل ناو . اهاسكو . اهيلع ققنا ناك امم ءيشب اهعبتي
 . اقترلا كلذكو . اهيلع قفناو اهاسك ناكام هنع حرطو اهقادص تذخأو
 ةقفن اهل هيلع سيلف . اهسفن حالص ىف تلجا اذاف اقترلا اما رثؤملا وبا لاق
 ةقلطملا اماو . ةقفنلاو ةوسكلا هيلعف اهرشاعو اهب يضر ناو لجألا يف
 . مدا الو اهل ةوسك الو ةدعلا يف تمادام ةققنلا اهلف

 لخدو لجر اهجوزت هميتي نع هللا هيضر ديعس وبا لئسو : ةلأسم

 اهتنكاسمو ةميتيلا ذخا جوزلا بلطف ةميتيلا هنع تزشن مث اهغولب لبق اهب
 ليق هنإ يعم لاق . كلذ هل له اهقح نم مهيلا ملس ام اهلهأ هيلع دري وأ
 اهيلع تبث جيوزتلا تمتأ تغلبا اذاف . اهغولب ىلا فوقوم ةميتيلا جيوزت نا
 هب تجرخو هماكحا عيمجب اهنع خسفقنا جيوزتلا تريغ ناو هماكحأ عيمجب

 اهمزلي ال هنا ليق دقف اهيلع جيوزتلا فيقوتو اهئابص لاح يقو . قالطلا
 عتمت مل كلذ تادارا اذإو . تهرك اذإ كلذ ىلع ربجت الو جوزلا ةرشاعم

 جوزلا اهب لخد اذإو . ةرضملا عنمت اهناف ةرضم كلذ يف اهيلع نيبي نا الا
 هلوخدب اهقادص اهل ناكو . تجرخ اهغولب دعب جيوزتلا تريغو اهئابص ىف

 فوقوم وهف هنم ائيش وأ اهل اهقادص اهئابص يف ضبق دق ناك اذاف اهب
 نم نوكيام رظنيو غلبت ىتح كلذ هل سيلو جوزلا ىلع هدرب مكحي الو
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 هب ةمكحملا يه نوكي ىتح فوقوم هلاحب وهف هنم ضبق ام كلذكو . اهرما
 ىلإ ةجاتحم ةريقف ةميتيلا هذه ناف هل تلق . لوقلا نم ىضم ام ىلع

 اهب لخد جوزلا كلذ مزلي له . اهيلع قفني نأ جوزلا ىلا اهيلو بلطو ةققنلا
 اذاف . ةقفن اهل هيلع ملعأ الف اهب لخدي ملام هنا يعم لاق . اهب لخدي مل وأ
 تجاتحا اذإ اهنا قحلا يناعمب ههبشاو ليق ام رثكا يف هنا يعمف اهب لخد

 لوخدلاب اهل هيلع قحلا بجوو اهب لوخدلا ىنعم هيلع تبث دقو ةقفنلا ىلا
 ناق . كلذب هيلع مكحيو . كلذ ىلا تجاتحا اذإ اهيلع ققني نا نم دب ال نا

 . ليق هنا يدنع اميف هل هتجوز ىلع قفنا دق ناك تغلب اذإ جيوزتلا تمتأ

 هيلع يذلا قحلا نم اهيلع قفنا امب بساحي هنا ليق دقف جيوزتلا تريغ ناف
 لوقلا ضعب يفو . لوخدلاو . ءيطول ا ىنعمب هيلع هتقحتسا دق يذلا اهل

 ىلع ربجي ال امك ةفوقوم اهلك اهماكحا ناو ةققنب اهل ذخوي ال هنا
 الو ةرشاعملاب يه امنا ةقفنلا نأل اهيلع ةقفنلا ىلع ربجي ال كلذك هترشاعم
 ىف ربدلا ىق اهئطو جوزلا اذه نا ةيبصلا تعدا ناف تلق . اهب الا قحتست

 فيك تيضر وأ حاكنلا تريغف تغلب مث . كلذ جوزلا ركناو اهئابص لاح
 لاح يف ءيطولا نم هتعدا اذإ ام اهغولب دعب تعدا نا كلذ يق مكحلا

 حاكنلا اهنع خسفناو جيوزتلا تريغ نا اهنا يعم لاق . هعدت مل وأ اهئابص
 تناك ام تعداو جيوزتلا تمتا ناو . اهيلع هل ليبس الو كلذ ىضم دقف
 نا الإ هنيمي عم كلذ ىف هلوق لوقلا ناكو . ةيعدم تناك اهئابص يف تعدا

 ربدلا ىف اهئطو هنا رقأ اذإو اهعديو اهقدصي وأ فاحتف نيميلا اهيلا دري
 الا اهئطي مل ناك ناو . اتباث اقح همزلي هنا يل نبي مل اهئطو ناك دقو

 دجوي دقو . اهقادص هيلع قحتست اهنا يعمق . ربدلا يف ءيطولاب هرارقا
 همزلي مل اهربد ربدلا يف اهئطوف ةأرما بصتغاالجر نا ول لوقلا ضعب يف
 . هجوزلا يف كلذ يدنع هبشيو قادص اهل

 اهتدلاو تبلطو اهب زجي ملو ةميتي ةيبص جوزت لجر نعو : ةلاسم
 تناك نا ةوسكو ةقفن هيلع اهل نوكت اهغولب تقو ىلا اهيلع قفني نا هنم
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 الو فوقوم جيوزتلا لاق . اهب هزاوج دعب نم الا ةقفنلا همزلي ال ما ةريقف

 زاج دق ناك نا اولاق دق مهنا الا هب ىضرتو غلبت ملام ةوسك الو هيلع ةقفن
 ىلع قفني ناكف تيضر يه ناو . قادصلا نم كلذ بسحو قفتا اهب
 ةقفن الف زجي الف زجي ملام اماف اهقادص نم كلذ بسح تريغ ناو هتجوز

 حصي ىتح زاج ولو مزلت ةقفن الف ةينغلا اماو ةريقفلل وه امنا اذهو هيلع
 . غولبلا دعب ىضرلاب جيوزتلا

 لجرلا نع لئاس لأسو هللا همحر نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 ريغتف غلبت مث هيلا نبت مل وأ هعم ىهو اهيلع قفنيف ةيبصلا جوزتب هرركتم
 ام هل بسح اهغولب دعب تريغ مث اهب زجي مل اذاف ةقفنلا كلت هل بسحي له

 ليق دقو لاق هريغ نمو . ةقفنلا هل بسحت مل اهب زاج ناو اهيلع قفنا
 اهل ةقفن ال هنال ريغت مل وأ تريغ اهب زجي مل وأ اهب زاج اهيلع بسحي
 . اهيلع بسحي مل ريغت مل ناو تريغ نا اهيلع بسحي لاق نم لاقو . هيلع
 مل ناو اهيلع بسح تريغ مث مكاح نم مكحب اهيلع قفتا نا لاق نم لاقو
 تمتا اهيلع بسحي مل مكح ريغب اهيلع قفنا ناو اهيلع بسحي مل ريغت
 ىلع ةيبصلا ةقفن يف فلتخا دقو . اهب زجي مل وأ اهب زاج تريغ وأ جيوزتلا
 وأ ةينغ تناك اهب زجي مل وأ اهب زاج هيلع اهل ةقفن ال لاق نم لاقف اهجوز
 اهب زاج اذإ ةقفنلا اهل لاق نم لاق . لام اهل نكي مل وأ لام اهل ةريقف
 ةينغ تناك ناق اهب لخد اذإ ةقفنلا اهل لاق نم لاقو ةريقف وأ ةينغ تناك
 فالتخالاو ةقفنلا اهل هيلع ناك ةريقف تناك ناو هيلع اهل ةقفن الف لام اهل
 ليق دقو لاق هريغ نمو . افالتخا كلذ يف ملعن مل دحاو اهيلع بسحي اميف

 كلذق هيلع درت مل مكحب اهيلع قفقنا ناو هيلع تدر مكح ريغب اهيلع قفنا نا
 . تريغ اذا

 ىلع اهل تبث اذ إ ةقلطملا ةيبصلا ةقفن اماو ديعس يبا نع : ةلاسم َ

 نا توجر اهدلاو ىلا اهملس ناو اهقوقح رئاس لثم اهنا يدنعف جوزلا
 ناك اذإ هنم ةيحان وأ هعم تناك صالخلا نم اهجو نوكيو كلذ عسي
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 كلذ يف مهتا ناو . اهل ضبقي امم وأ هدنع نم اهتقفن يف اهل افصنم

 ميلستلا يف ءاوسو يه اهل مزال كلذ نال اهيلع كلذ يزجي نا ينبجعأ

 ملسي نا ينبجعي ال كلذ دعب هتنقحتسا دق تناك اذإ قرتفم وأ ةلمج يدنع

 تفصو امك انيد نوكي وأ اهل انيد راصو هتقحتسا دق ام الا اهدلاو ىلا
 ىدهاش لوقب حصي امنا مكحلا يفف ةيبصلا هذه غولب ةفرعم اماو . كل
 يتلا ةأرملا لوقب حصي نأ وجراف ةنانئمط الا يف اماو . كلذ رهشي وأ لدع

 . اهلوق ىلا بلقلا نئمطا اذإ كلذ لثم يف قدصت

 هتجوز ىلع قفني نا لجرلا ىلع سيل رثألا يف ليقو : ةلاسم
 . غلبت نا ىلا اهلام يف اهتقفنو لام اهل ناك اذإ اهأطي ناك ولو ةيبصلا

 يبا نع دمحم يبا خيشلا دييقت نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ترقنا اذإ اهوبا اهجوزي يذلاف تلق . ةيبصلا جيوزت يف هللا امهمحر كلام
 ةفلاخم لاق ةميتيلا يف ةفلاخم ما اهغولب تقو ىلا اهنع عنمي اهجوز نع

 . هيلا عوجرلا ىلع هركتو جوزلا ىلا درتو ةميتيلل
 دمحم هدلاو هضرع دمحم نب ىسوم ىلع ضرع امم : ةلأسم

 اهيلع قفناو هنع تلزع اهب زاج دق ناك ناف اهجيوزت ىري الف ةميتيلا اماو
 نم قفتاو . اهل بسح اجوز هب تيضر ولف تغلب اذاف اهغولب ىلا اهقح نم
 الف ةيبص يهو تتام ناو اهقح ةيقبب تذخا هب ضرت مل ناو . اهقح
 هتجوز ىلع قفنا دقف تغلب اذإ حاكنلا تمتا نا هريغ لاقو . اهنم هل ثاريم
 . اهقادص نم اهيلع بسح حاكنلا متت مل ناو بساحت الو

 غلبت مل ةيبص جوزت لجر نعو هللادبع يبا نع بسحأ : ةلاسم
 ركنا مث . اهيلا يوأي رهشأ اهلزنم يف اهعم ناكو . اهيلع اهدلاو هزاجاو
 . ةقفنلاو ةوسكلا تبلطو اهب هنم لوخدلا ةيراجلا تعداو اهلزتعاو . لوخدلا

 . حاكنلا مث هب تيضر ناف تغلب اذاف غلبت ىتح هيلع لبقي اهلوق يرا ال لاق
 همزلو هيلع اهلوق لوقلا ناك . هعم تناك يذلا لوخدلا تلزتعا ناو

 لوخدلا تعدا دقو هتهرك ناو . اههحاكن ىلع ناك هتراتخا ناف . قادصلا
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 مل نإو غلبت ىتح . ةقفن الو ةوسك هيلع اهل سيلو تجرخو اهقادص تذخا
 دقو ءيطولا تعدا نا تيارأ تلق ءيطولاب وه رقي نا الا لام اهل نكي
 هريغ نمو . ال لاق . قادص هيلع ةثروللأ غلبت نا لبق تتام مث هعم تناك
 قلغ وأ ارتس اهيلع يخرا دق ناك ناف هللا همحر يراوحلا يبا باوج نم
 كلذ تعدا ناف . عامجلا هيف نكمي عضوم يف اهب الخ وأ اباب اهيلع
 . اهنم هل ثاريم الو اهقادص هيلعو اهلوق لوقاف . هيلع ةيبصلا

 اهجوز اهيلا ملس اذإ ةيبصلا يف خيشلا نع تظفحو : ةلاسم

 اهيلع طرشي ملو اهيلا هملس ناف لاق . اهدقنو اهقادص نم ائيش غلابلا
 هنا اهملعأو هملس ناو . كلذ يف ءيش اهيلع سيلف هتلكا وأ هتفلتاف . ائيش

 لوقي نم مهنمو . كلذ اهيلع لوقي نم مهنم فالتخا كلذ ىفق . اهدقن نم

 ىلع كلذ ناكو . اهنم ةنايخ اهنوريال مهنأكو ةيبصلا ىطعاو هلام فلتا وه
 . هتقرس يه نكت ملو ميلستلا دح

 . دايز نب ناورم عامس نمو ناطحق يبا ماكحا نمو : ةلاسم

 مل وأ اهنع لزع وأ اهب لخدو لجر اهب جوزت اذإ ةقفن ةيبصلل له تلقو

 . اجوز هب تيضرف ةأرما تراصو تغلب اذإ ةقفنلا اهل ىرا معنف اهنع لزعي
 نم اهيلع قفناام ناك . اجوز هب ىضرت مل ناو . هتجوز يلع قفنا امناف
 . هيلع يذلا اهقادص

 هترشاعم نع تعنتما مث اهجوز اهب لخد اذإ ةيبصلا اماو : ةلاسم

 الو ةرشاعملا مكح هيلع بجو دق هنأل ةقفنلا هيلع بجوي اضعب نا بسحاف
 لاق . كلذ يف رظناف كلذ هيلع بجوي ال اضعب لعلو . ةيبصلا ىلع ةجح
 اهلام ىق اهتققنو ةقفن اهل نكي مل لام اهل ناك نا لاق نم لاق دقو هريغ

 ىلع قفنا دق ناك جيوزتلا تمتا ناف . ةقفنلاب اهل ذخا لام اهل نكي مل ناو
 . اهقادص نم اهيلع بسح جيوزتلا متت مل ناو هتجوز
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 رشع ثلاثلا بابلا
 اهنوسك يكو اقنر تناك اذإا ةجوزلا ةققن يك

 دوققملاو نونجملا وما يقو

 يف تلجا اذاف ءاقترلا اما رثؤملا وبا لاق . اهجوز ىلع اهل ةقفن ال ءاقترلاو
 اهرشاعو اهب ىضر ناف . لجالا يف ةقفن اهل هيلع سيلف اهسفن حالصا
 ةقفنلاو ةوسكلا هيلعف

 نينعلا نكلو انكس الو اهل ةقفن ال ءاقترلا دمحم وبا لاق : ةلاسم
 . ةقفنلا هيلعف الجا لجا اذاف . ءاسنلا ىلع ردقي ال يذلا
 عبرا كلذل تدتعاو هدقف حص اذإ دوقفملا ةجوز مكاحلا قلطي ليقو : ةلاسم
 نم كلذب ىلوا وهق دوقفملا يلو قلط ناو . اهقلطي نا هيلو هرك نا نينس
 . مكاحلا

 هيلا تبلطو لام اهل سيلو ةأرما نونجملل ناك اذإ ليقو : ةلأسم
 نونجملا ةأرما رثؤملا وبأ لاق . اهقلطي نا هيلو رمؤي اذهف . اهتقفنو اهتوسك

 هيلو اهوسكي نا الا يراوحلا وبأ لاق . اهلاح ىلع يهو دحا اهقلطي ال

 اهقلط لام نونجملل نكي مل ناق . هلام نم وأ نونجملا لام نم اهيلع قفنيو
 هيف اهل ناكف لام نونجملل ناك ناو . اهيلع قفنيو اهسكي مل اذإ هيلو

 يبا ناف هبسكو نونجملا لام نم اهيلع قفناو هيلو اهقلطي مل ةقفنو ةوسك
 . انظقح اذكه ناطلسلا كلذ لعق كلذ لعقي نا هيلو
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 رشع عبارلا بابلا
 كلذ هبشا ام و نجس وأ تنجس اذإ ةجوزلا ةقفن يك

 ثدح وأ تضرم وأ اهجوز لبق نم ءيشب نجسلا يف ةأرملا تسبح اذإو

 اهتوسكو اهتقفن موي كلذ لك يف هيلعف . اهعامج هنكمي مل ببس هدنع اهيلع
 ةقفن ال لاق نم لاقف هتثدحأ ثدح نم هريغ ببسب تسبح ناو نجسلا يق

 ةقفن الف . هريغ اهل هلعف نم وأ اهلبق نم ءاج عامجلل عنم لك كلذك . هيلع
 ىلع ردقت اهنأ ملعت ءيش ىلع تسبح اذإ حبسملا نب دمحم لاق . هيلع اهل
 هنع زجعت ءيش ناك اذإو . ةوسك الو . هيلع اهل ةقفن الف . هلعفت ملف هلعف
 لثم اذه ىق ةقفنلا اهل بجي ىتلا ةقلطملاو . اهوسكيو قفني نا هيلعف
 ` .. اهل ةقفن ال ءاقترلا كلذكو . هريغو مد الاو سبحلا يف ةجوزلا

 مل اهيلع نيدب نجسلا يف لجر ةأرما تسبح ول كلذكو : ةلأسم

 فلتخا دق لاق هريغ نمو . نجسلا يف تمادام ةقفن اهجوز ىلع اهل نكي

 يهو اهيلع زوجت لهو مالسألا يف اهمزلي قحب نجسلا يف سبحت يتلا يف
 ءيشل كلذ امناو هلعف نم الو اهلعف نم سيل كلذ نا لاق نم لاقف ةبوصغم
 مكح نم رمألا نأل نجسلا يف لاح لك ىلع اهتقفن هيلعف قحلا يف اهمزل
 . لاح لك ىلع اهنم عونمم هنأل اهل ةقفن هيلع سيل لاق نم لاقو نيملسملا

 نم ناك ناو اهتققن هيلع ناك هلبق نم اهل سبحلا ناك ناو لاق نم لاقو
 حص اذإ هنا انعم يذلاو . اهتقفن هيلع سيلق هريغ لبق نم وأ هتثدحا ثدح
 يف اهل ةمزالملا قوقحلا نم مالسالا يف هؤادا اهيلع بجي قح هل اهيلع

 ىنهو هؤادا اهل مزاللا قحلا اذهب هل مكاحلا اهسبحو كلذ دوت ملف اهلام
 ىتلا ىه اهلعف نم ناك املك كلذكو ةقفن هيلع اهل سيلف . هئادا ىلع ةرداق
 اهتقفن هلعف مكاحلا عم هب اهسبح امامأو هنم جورخلا ىلع هيف ةرداق نوكت
 هنم يه اهل جرخمال يذلا بدالا هيف نوكي امم كلذ ريغو مهتلا سبح نم

 اهسبح وه هنا الا اذه ىلع اهتققن هيلعف اهتقفن كاكف ىلع ردقت الو
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 نم ءيش ناك نا كلذكو . هيدؤيف هيف اهيلع قح الو سبحلل اهضرعو

 حصول هنأل اذه ىلع اهتقفن هيلعف . هب ةرسعم امنا ملعي وه ناكو قوقحلا
 اهسبحي نا وه هل زوجي الو ةرسعم تناك اذإ اهسبحي مل مكاحلا عم كلذ

 قوقحلا نم ءيش ىلع تسبح اذإ اولاق مهنا كلذو قحلاب ةرسعم تناك اذإ
 . ةقفن اهل نكي مل نويدلا وأ

 ةقفنلاو ةوسكلا ةأرملا هيلا تبلط اذإ لجرلا نع لئسو : ةلاسم
 هنا ىعم لاق . ةقفن سبحلا ىف همواقم ةدم ىف له هيلع سبحق كلذ عنتماف
 تبلط ناف هل تلق . هترشاعم نع ةعنتمم نكت مل اذإ ةقفنلا هيلع ليق
 لبق تبلط اذإ ةقفن هيلع له سبحلا يف يهو ةقفنلا بلطت ملو ةوسكلا
 يف يضم امل همزلي ال هنا يعم لاتق . سبحلا نم هجورخ دعب وأ هجورخ
 تلق . مكحلا يف ىلع اهل ةقفنلا هيلعف . تبلط ذنم امأو اهبلطم لبق مكحلا
 ال هنا يعم لاق . سبحلا يف هرشاعت نا هتجوز ىلا لجرلا بلط ناق هل

 ناك ناف هل تلق . اهلثم نكس وه سيل هنأل سبحلا يف هرشاعت نا اهمزلي
 همزلي يذلاب اهل ماقو اهفصنا اذإ هنا يعم لاق . اهمزلي له اهم نكس
 . كلذ اهيلع ناك

 ءيشب نجسلا يق ةأرملا تسبح اذإو . لضق باتك نمو : ةلأسم

 اذإو . سبحلا يف اهتوسكو .. اهتنؤم هيلعف تسبح هلو اهجوز لبق نم
 دمحم لاق . ةوسك الو ةنؤم سبحلا يف اهل همزلي مل هريغ ببسب تسبح
 ىلع ردقت اهنأ ملعي ءيش ىلع وه اهسبح اذاق سبحلا يف اماو حبسملا نب
 قفني هيلعف هنع زجعت ءيش ناك اذإو ةوسك الو هيلع ةقفن الف هلعفت ملو هلعف
 . اهوسكيو

 هيلع تبجو اهيتأي نا عنمف نجسلا يف جوزلا سبح ول : ةلاسم
 . دمحم وبا كلذكو ةقفنلا

 ىف تمادام ةقفنلا اهعم بجي ةقرفب ةنونيبلا تبجو اذإو : ةلاسم
 ةجوزلل بجو ام قلطت مل يتلا ةجوزلا ةلزنمب ةدعلا يف ةقلطملا تناك ةدعلا
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 هيف تمرحامو . ةدعلا يف تمادام هذهل بجو كل تقصو امم ةقفنلا هيف

 ىلعا اذه وحن وأ نيد وأ هدري نأ نجس يف سبح نم ةجوز ىهو ةقفنلا
 . كلذ لثم دمحم وبأ لاق . ةنونيبلا دعب تمرح كل تفصوام

 هدلو هيلع ضرع دمحم نب ىسوم ىلع ضرع اممو : ةلأسم

 اهتقفن اهجوز مزلي له نيد وأ مدب سبحلا اهمزل ةأرما نع تلاس . دمحم
 هعنمت مل ىه اهنال اهل كلذ همزلي معن لوقاف . ةرك نا اهتنؤمو اهتوسكو

 . نيملسملا عم اهمزل ىتح اهنيبو هنيب لاح امناو . اهسفن
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 رشع سم اخلا بابلا
 هنع تباغ وأ اهنع باغ اذإ ةجوزلا ةقفن يك

 مث ةأرما جوزت لجر نعو . رفعج نب دمحم رهزألا يلع يبا باوج نم

 يف اهل ضرفي له تلق . اهب زوجي نأ لبق نامع نم جرخو . رحبلا بكر
 ةقفنلاو . لجاعلا قحلا هلام يف اهل معنف . اهمدأو اهتوسكو اهتققن هلام

 نمو . هتبيغ لاحل ةجحلا هل لعجيو . اهل كلذ يف فصنيو مدالاوي ةوسكلاو

 . هتجح ةضيرفلا باتك يف بئاغلل لعجيلف بئاغ ىلع ضرف
 ىلا هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىرقلا ضعب ىلا اهبيغف اهجوز نم لجر اهبصتغا ةأرما نعو ناورم يبأ
 عجرت ىتح هيلع ةقفن اهل ىرأ الف . ةقفنلا اهل جوزلا ىلع له . اهجوز نع
 همزلت معنف اهتقفن همزلي له . نجسلا يف ةأرملا تسبح ناف تلق . هيلا
 . اهب لخد ناك اذإ اهتقفن

 هيلع ضرع هللادبع يبا نب دايز سابعلا يبا ظفح يفو : ةلأسم

 اهلثم ةقفن رهش لك ةقفن اهل ضرف لجر ةأرما نأ ولو انأ هتضرع اضيأ

 ةقفن اهل نكي مل اهدر مث رهشأ اهبيغف ةهراك يهو بهذق لجر اهب برهف
 . دمحم وبا لاق كلذكو اهنم عونمم جوزلا نأل زشان ريغ تناك ناو

 يذلا نع هتلأسو ناورم يبأ ىلا يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 تلقف اهتوسكو اهتقفن يف عفدتو اهنع عفدتو اهنع بيغي مث لجر اهكلمي
 بئافلل نا اندنع كلذك وهف . هيلع مكح نم باتك يف ةجحلا هل سيلأ
 نا هتأرمال ناف بئاغ وهو ةقفنلا اهجوز اهنع سبح ةأرما اميآو . هتجح

 اهجوز ىلع كلذ ناف فورعملاب اهريغ لام نم وأ اهلام نم هيلع ضرتقت
 . هتعس ردق ىلع

 رازإ لاق ةوسكلا نم اهجوز ىلع اهلام ةأرملا نع لئسو : ةلأسم
 ردق ىلع ءاتشلا يف اهافدو رامخ وأ ةخسن يقو رامخو بابلجو عردو
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 . هتعس

 ضرأ هلو ةقفن اهل كرتي ملو هتأرما كرتو بئاغ لجر نعو : ةلأسم
 . هلام ةلغ ىلع ردقت مل نا جوزلا لام لصأ نم عيبت نا اهل له . لخنو
 نم رضحمب كلذ تعاب الاو اهنم ابيرق ناك نا يضاقلا ىلإ عفرت لاقف
 . اتوم وأ اقالط فرعت ىتح قفنتستو مهاضرو لجرلا ءايلوأ

 يف بيغي لجر نعو ةيواعم يبأ نع در هيف دجوي اممو : ةلأسم
 نآ الا معن لاق . هيلع ةقفن اهلأ هلزنم نم جرختف هتأرما فلخيو . رقس

 مل هناف تلق . اهل ةقفن الف تجرخف يلزنم نم يجرخت الا اهيلع مدقت نوكي

 مث تلتعاف تيبلا سيف تيقبو يدحو تشحوتسا دق تلاق لاق . اهيلع مدقي

 ايزاغ جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع الجر نإ انغلب لاق

 هغلبت نا اهيلا لسرأف . اهوبأ ضرمق لاق . اهلزنم يف رقت نا اهرمأو
 هللا لوسر اهرماق هرمأتست ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تلسراف
 مث اهتيب نم جرخت الو هلزنم يف رقتو اهجوز عيطت نا ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تلسرأف اهيلإ لسراف . اهيبأب ضرملا دتش

 اهجوز عيطت نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهرمأف هرمأتست ملسو

 . هتزانج يف جرخت نأ اهيلا لسراف تام اهدلاو اهعاج مث هلزنم يف رقتو
 لوسر اهرماف هرمأتست ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تلسراف لاق
 . 'اهتيب يف رقتو اهجوز عيطت نا هللا

 نينسلا ماقأو باغ مث اهب لخدي ملف ةأرما كلم لجر نعو : ةلاسم

 نا الا بحا امق هيلع جتحت نا نكمي ناك ناف اهتنؤمو اهتقفن يف تعقرو

 ناف هرماب موقي نمو . هلهأ ىلع جتحا كلذ نكي مل ناو . هيلع جتحت
 مكاحلا اهفوأ اوهرك ناف كلذ الا اهل سيلف . اهتقفنو اهلجاع اهورضحأ
 نم رهش لك يف اهيلا ريصو اهتوسكو اهتقفن اهل ضرفو . هلام نم اهلجاع

 اهيبال ترقغ دق ينا مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ىلا ىحوا ىلاعت هللا نا ىوري اميف ناكو هياورلا هذه يف رظنا ١

 اهجوزل اهتعاطل
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 . هتجح يئاغللو هلام
 نم تقفناو . هتافوب ملعت ملو اهجوز اهنع ىفوت ةأرما نعو : ةلأسم

 نعو ةلاسم . اهقادصو اهثاريم نم اهيلع بسحي لاق . تملع ىتح هلام

 . كلذ تقو ام رثكا وأ ةنس ضحت ملف ضيحت نمم يهو هتأرما قلط لجر
 هيلعو . ضيحلا نم سيأت وأ ضيح ثالث ضيحت نا ىلات اهتقو لاق
 . ثاريملا اهنيبو . ةقفنلا

 نعو هللا همحر ديعس نب دمحم ميهاربا يبا باوج نمو : ةلأسم
 ناف كلذ هيلع بجي له . ةوسك الو ةقفن الب مهكرتو هلهأ نع باغ لجر
 لهأ نم نيملسملا نم دحأ اهل ضرفو هتبيغ يف كلذ تبلط هتجوز تناك
 ةضيرفلا تحصو كلذ ىلا ةجاتحم تناك اهنأ مويلا كلذ حصو كلذب ةفرعملا
 هنا تاباوجلا ضعب يف تيأر دقف اهل اوضرف نيذلا باقثلا ريغ نيل دعب
 ١ . مدق اذإ ةتجح اهجوزلو كلذ اهل تبثي

 اهجوز اهنع باغ ةأرما نعو اضيأ باوجلا نم اهنا بسحأو : ةلاسم
 نع ةضيرف هيف اباتك اهٹراو جرخاف تكلها نا ىلا نينسلا نم هللا ءاشام
 انلاسو نالف تنب ةنالف رمأب متهي نم انرضح هنا بوتكم دلبلا لها خياشم

 هللا كمحر ةلاسملا هذهف نالف نب نالف اهجوز ىلع هضيرق اهل ضرفي نا

 بلط هنا بتك امنإو . تبلط يتلا يه اهنا اوبتكي مل ثيح اهنم يسفن يف
 يف تيار دقف لاست نا بحاو . اهنع فقوي نا بحاف اهل كلذب متهي نم

 . رخآ ًالوق اهيف بتكلا ضعب
 ضعبب وهو يلاولا ىلإ اهجوز ىلع ةأرملا تعقر اذإ لاق : ةلأسم

 وهو هتجح بئاخلل ينثتسيو هيلع اهل ضرفي نا يلاولا يلعف نامع ىرق
 . هتجح جوزلا

 اهنع ىفوت مث ةأرما جوزت لجر يف لاقو هللادبع يبا نع : ةلأسم
 ةقفن هلام نم اهل ضرق الو اهوسكو اهيلع قفنا ناق ءايلوأ ىلع جتحي هنا
 . تيطعاو عيبو ةوسكو
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 هلو هتجوز نع باغ لجر نعو يراوحلا يبا باوج نمو : ةلاسم
 ناف . تفصوام ىلعف هتجوز ىلع قفنيو هلام نم عيبي نا مكاحلل له . لام
 هلانت ال عضوم يف ناكو رصملا نم لجرلا اذه ةبيغ هعم حص اذإ مكاحلل
 اذاق ةنس ىلا اهتقفنو اهتوسكب نادت نا مكاحلا رما مكاحلا كلذ ةجح
 بئاغلل ىنثتسيو كلذ ردقب بئاغلا لام عيبب مكاحلا رمأ ةنسلا تضقنا
 تتادا ام بئاقلا ءادنلاب لام نم مكاحلا عاب ةنس تضم املكف هتجح

 لام نم مكاحلا يدؤيف مكاحلا اهل ضرف يتلا اهتقفنو اهتوسك نم ةأرملا
 ةوسك بئاخلل اهعم ام ةأرملا نيمي بئاغلا يلر بلط ناف . كلذ ردقب بئاغلا
 . مكاحلا ىلع كلذ ناك كلذ يلو بلطي مل نا كلذكو . كلذ هل ناك ةقفن الو

 . هتجوز كرتيو رثكا وأ نيتنس وأ ةنس بيغي يذلا نعو : ةلأسم

 همزلي له . اهنع باغ يتلا نينسلا يف ةقفنلاو ةوسكلاب هتبلاط لصو املف
 نم يضم اميف انعم مكحلا يف كلذ همزلي الف . هب هيلع مكحيو كلذ

 اهب ارضم ناك ناو . اهيلع ررضلا لاخداو اهملظ يف مثآ وهو . نينسلا
 ناك دقو . مكحلا يف كلذ هيلع تبثي هنا لاق نيملسملا نم ادحا نا ملعن الو

 كلذ همزلي الو . هللا نيبو هنيب اميق كلذ نم هيربي ال هنع انفرع نم ضعب
 ماكح هكرتام هيلع تبثي انعم ناك ولو . قوقح ءادأل هيلع تبثي نامض موزل
 نسحا وه انعم لوقلا اذهو كلذب هيلع ماق نم يلوا مه اوناك و لدعلا لها

 قوقحلا نم هريغو قادصلا لثم اهل هيلع تبثي فورعم ءيش سيل هنال
 ذخأي نا هل نا اولاق مهنا ىرتالأ . هتعفنم اهحنمي نا همزلي ءيش وه امناو
 وه امنا هنا حصق . اهل سيل هل ةوسكلاو اهايا اهوسكي ىتلا ةوسكلا اياقب
 اهل املاظ ناك عفنلا اهنع لاز نأ املق اهل هلام نمو هلامب عفنلا لوصح
 . اهلام الو هلام اهلاعنام

 نب دمحم نب رمع صقح يبا دنع نم هترعتسا باتك نمو : ةلأسم

 مكحي ىتم نامع نم جرخ اهب لخدي نا لبقق ةأرما جوزت لجر . نيعم
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 بلطت موي نم اهل هيلع مكحي هنأ انأ تقرع ةوسكلاو ةقفنلاب مكاحلا هيلع
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 رشع سداسلا بابلا

 تناك اهنا حص مت تققنتسا اذإا ةأرملا يك
 .7 وأ ةةال

 هلام نم قفنتست يهو ةنس اهنع باغف ةجوز هل لجر يف لوقتام تلقو
 ذم اهتدع تضقناو اهقلط وأ ةنس ذم تام هنا اهعم حص نا ىلا يستكتو

 نا دعب نم هلام نم ةقفنلاو ةوسكلا نم تذخا ام مرغ اهمزلي له . ةنس

 اذه يف ال ا اهعم حصي مل اذإ كلذ اهمزلي ال ما قلط هنا حصو . هتوم حص

 وأ ةنس ذم اهقلط هنأ حص ذم ةدعلا اهيلع بجي ىتم كلذكو تلقو . تقولا

 يرجا اذاف ةوسكلاو ةقفنلا اماف . اهنع تام وأ اهقلط هنا تملعام تقو
 كلذ ىلع هضبقت تناكف قحلا مكح يق اهل زوجيام وأ قح مكحب اهيلع كلذ

 دق كلذ لك نال كلذ مرغ اهيلعق . ةنس ذم تام اهجوز نا تملع مث
 ةثرولا لام لكات تراصو . كلاهلا ةجح تضقناو هيف ةايحلا ماكحا تضقنا

 ةوسكلاو ةقفنلا نم اهيلع ىرجأ ىتح قالطلا اهمتكو اهقلط اذإ اماو .
 نا هيلع ناك هنأل هقالطب ملعت الو ايح مادام اهل كلذف هلام نم قحلاب

 اماو . هيلع ةجحلاو اهيلع ةجح الف هلام ترجتسا هنامتكي هن الو اهملعي
 ملعا هللاو انفرع كلذكو . تملع موي نم تام وأ قلط موي ذمق ةدعلا

 . باوصلاب
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 رشع عباسلا بابلا
 اهنع تام وأ اهجوز اهقراف اذإ ةجوزلا ةوسك يف

 ةنسل اهاسكف هتجوز ةوسكب مكاحلا هذخأ لجر يف هللادبع وبا لاقو

 ام ردقب جوزلا اهيلع عجري هنا ةنسلا نم الخ دق و اهقراف مث . ةلبقتسم
 ةوسكلا تناك ناو . مهارد اهيلا اهملسا ةوسكلا تناك نا ةنسلا نم يقب

 اهيلا اهملسو هتمزل يتلا ةوسكلا هيلع تدر اهقراف اذاف ابايث اهيلا اهملس

 ةأرمللو ةميق موقت اهناف . اهسبلت ملو ةأرملا اهتضبق ةوسكلا نوكت نا الا

 اهتسبلام نيمي اهيلعو اهقراف نا ىلا ةنسلا نم يضمام ردقب ةوسكلا نم
 مث . مكاح مكح الب هسفن لبق نم ةوسك هتجوز ىسك جوزلا ناك اذإ اماو

 كلذكو . اريثك الو اليلق ةوسكلا نم ءيش يف هتجوز ىلع عجري مل اهقراف
 بايثلا اهسقنل لزغت تناك امل اهناف . يراوحلا يبال تلق دايز وبا لاق
 اذك بايثلا نم اهدنع لاقف . مكاحلا ىلا ةوسكلا تبلطو اهقلط ناف عمجتو
 هل يهف هيار الب هلام نم بايثلا هذه تغبطصا تناك ناق يلام نم اذكو

 هذه تعبطصا تناك ناو اهلزغ يرك اهلو بايثلا هذه لبق نم هيلع اهانع
 ءيش هيف اهيلع درت الو هل يهو اهتوسك نم هل عفدت ال اهناف هيارب بايثلا
 هل عفدت ال دارا هنا انعم يذلا هريغ ومو . اهنع تام وأ تتام وأ اهقزاف نا

 هل وهف . مكح ريغب وأ مكاح مكحب اهاسكام ليق دقو اهل يهو اهتوسك نم

 . ملعا هللاو هيلع درتو
 اهجوز ةأرملا تذخا اذإ لاق هللادبع يبا نع بسحا: ةلاسم

 كلت نم يقب امف تام مث اهل مكاحلا اهب هذخأو هيلع اهب تعفرو اهتوسكب
 ناف تلق . هيلع درت نا اهيلعف يح وهو اهقلط ناف . هتثرول ثاريم ةوسكلا
 لاق اهتثرول عيمجل وأ ةصاخ جوزلل ةوسكلا كلت نم يقب امق يه تتام
 ةوسكلا كلت ةيقب هتثرو اهنم بلطق وه تام ناف تلق . ةصاخ جوزلل يه
 .ال لاق كلذب مهلا
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 يف ددمو هتجوزل ةوسك مكاحلا هيلع ضرف لجر نع لئس : ةلأسم
 ةوسكلا نم همزلي لاق مايا ةدملا نم يضم نا دعب اهقلط مث . كلذ

 ناف هل تلق . ةوسكلا نم ةنسلا ىف ةدملا نم ىضمام ردقب ةضورفملا
 . كلذ هل لاق ىضم ام ردقب ةوسكلا ةميق اهيطعي نا اوقفتا

 نم تتام مث هتأرما لجرلا يسك اذإ يراوحلا يبا نع : ةلاسم
 يارب اهاسك جوزلا ناك ناق ةوسكلا يف ةثرولاو وه فلتخاق اهنيح

 ىار ريغب اهاسك جوزلا ناك ناو . ةثرولا نود جوزلل ةوسكلاف مكاحلا
 . هثاريم اهيف جوزللو . ةأرملا ةثرول ةوسكلاف مكاحلا

 ةدم مكاحلا هددم يذلا اماو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 ردقب ةوسكلا نم اهل همزليف اهقلط ةدملا تضقنا املف هتجوز ةوسكلا ىف
 . ملعا هللاو ةنسلا نم مكاحلا هدم يتلا ةدملا

 نا هنم تبلطو مكاحلا ىلا اهجوز ىلع تعفر ةأرملا يفو : ةلأسم

 امهرد نيسمخ اهيلا ملسي نا ىلع اقفتاو ةوسك هدنع رضحت ملف اهوسكي
 اهجوز تنكاسو اهل ابايث يه تسيلو ةنسلا ةوسك نع ةمولعم ةدم ىلإ
 ما ءيش اهل همزليأ نيسمخلا اهيلا ملسي نا لبق اهقلط مث . هللا ءاشام
 يتلا ةدملا ردقب مهاردلا نم ةأرملل تبثي نا انبجعيف ةفصلا هذه ىلعق . ال

 . ةنسلا باسح نم اهقلط نا ىلإ اهجوز تنكاس
 اهنا هتجوز تعدافق اماتياو ءاقلب ةثرو فلخو تام لجر : ةلأسم

 نم لمعي فيك ةقفنلا ىلا جاتحم وه نم مهنمو . ةرمث لاملا يفو لماح
 . باسحلاب اهيلاع قفني هنا تفرع يذلا . لاملا هدي يف

 . اهتقفنو اهتوسكب اضراو الخن هتجوز يضق لجر نعو : ةلاسم

 نا هيلع له اهتققنو اهتوسك تبلطو تريغ مث هب تيضرو هتضبقو

 ىلا رظنيو هيلع اهتقفنو اهتوسك اهل معنف اهتقفنو اهتوسك اهرضحي
 اميق ةقفنو ةوسك اهل ىضم دق ناك نا ةقفنلاو ةوسكلا نم ىضمام

 ةميقلاب اهتقفنو اهتوسكل هتضبق يذلا لاملا نم كلذ ردقب يطعت دق يضم
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 جوزلا ىلا لاملا عجر ةقفنلاو ةوسكلا نم اهل ىضم نكي مل ناو لاملا نم
 . لبقتسي امل اهتقفنو اهتوسك اهرضحيو لاملا نم يقب امو

 ىلع نهرمخب نبرضيلو هللا لوق يف رظنا هللادبع وبا لاق : ةلأسم
 . ةدالقلا عضوم رتتسي ىتح رامخلا يخرت ةدالقلا عضوم ينعي نهبويج

 ةرسلا عضوم ىلا نطبلاو رهظلاو نيقفرملا نيبام رتست اهناف بابلجلا اماو
 . بابلجلا نم قيضا نوكي نا يغبني رامخلاو
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 رشع نماثلا بايلا

 كلذ ماكحاو ةجوزلا ةوسك يك بايثلا عبص يك

 رطعلاو غبصلاب لجرلا ذخوي ال بوبحم نبا لاق . هتدايزو باتكلا ريغ نم
 ىلع نامثع نب ناميلس لاقو . اهبطحو اهنهدل ءيش اهل ضرفي نكيو

 انا دايزوبا لاقو . ةوقلاب رسعملاو سرولاب اهبايث ةأرملل غبصي نا رسوملا

 اهل غبصلاب مكحي ال بوبحم نا ينغلبو ةوسكلا هيلع هللا ضرف امنا لوقا
 ناك ناو سرولابق اينغ ناك نا ءاهقفلا نم لاق نم لاق . يراوحلاوبا لاقو

 لاق هب لومعملا وه لوقلا اذهو اهل هيلع غبص ال ضعب لاقو . ةوقلابف اريقف
 .ذخان هبو

 ىري ال ىسوم ناكو عردلاو رازالا غبص هيلع ضعب لاقو : ةلأسم

 لاحل عردلا غبص هيلع نا نامثع نب ناميلس نعو . غبصلا نم ائيش هيلع
 . ضيحلا

 رطع هتجوزل جوزل ١ ىلع سيلو بسح ا اميق دمحم يب ١ نعو : ةلأسم

 . هنيعي لظخقللا سيل ىنعملا غبص الو

 نارقعزلاب يق سرولاب ابايث اهل عيضي رسوملا ىلع نا ليقو : ةلاسم
 . ةوفلاب رسعماو

 وأ ارسعم ناك ابايث اهل غبصي نا هيلع سيل لاق نم لاقو : ةلاسم

 . ارسوم
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 رشع عساتلا بابلا
 اهغبص نيجوزلا دحا هرك اذإ ةجوزلا ةوسك يف

 كلذ ماكحأو

 . هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم ديعس ىبا نع هنا بسحا امم
 ابايث اهرضحي نا جوزلا بلطو اضيب ابايث ةأرملا تبلط ناف تلق
 كلذ هيلع ىري غبصلا هيلع نا لوقي يذلا لاق .. كلذ هل له . ةغوبصم
 الا ذخاي نا اهيلع بجوي الف . غبصلا هيلع ىري ال نم لوق ىلعو يدنع
 اعيمج نيهجولا يف كدنع جرخي لوقلا اذهف هل تلق . هلوق ىنعم ىه اضيب
 اذإ هنا يعم لاق . ءيشل صاخ كلذ ما لبقتسم وأ ضام نع ناك اذإ

 . اضيب الا هنم ذخات نأ اهيلع نكي مل انيد هيلع تراص دق ةوسكلا تناك
 لاق نم لوق ىق ةلعلا امف تلق . هيف لوقلا ىضم دقف لبقتسملا ىف اماو
 ةوسكلا ىف بايثلا نم بظغأل اذإ كلذ ىف هلعلا نا ىعم لاق . ضايبلاب
 هيلع نا لوقي نم لوق يلعف هل تلق . بلغألا ىلع يدنع مكحلاو ضايب
 نأ ريقفلا ىلع اولاق مهناف دجوي يذلا امأ لاق . كلذ دح امف اهل غبصلا
 غبصيام غبصلاب لوقي نم لوق يلعف هل تلق . سرولاب ينغلاو ةوفلاب غبصي
 . كلذ ىف بلغالا ىلع اهظمل غبصي ام هنا ىعم لاق . اهل

 باوج نمو . اهغبصق ابايث اهجوز اهسبلأ اذإ ةأرملا يف : ةلاسم
 لاق . ةرفص وأ داوسي وأ ةرمحب هيار ريغب اهغبصت نا اهل زوجي لهفا تلق
 الب كلذ تلعف ناف تلق . هيارب الا كلذ اهل نكي مل هبايث تناك اذإ اهنا ىعم
 فيكو تلق هرما ريغب اهغتبص اذإ هبايثل ةنماض اهنا لوقا لاقاهمزليام هيار
 اهل متا ءاش ناف بايثلا لصال ةنماض اهنا لوقا لاق . نامضلا اذه نوكي
 اهاسكو اهذخا ءاش ناو ةنسلا ةوسك نم همزلي امم اهلاحب تناكو . كلذ

 ناك اهلاحب اهلعجيو . غبصلا نم اهصقن ام ةميق ذخ ءاش ناو . اهريغ
 هيلع تدر تعاس ناو . كلذ تلعف تعاش نا يدنع كلذ يق ر ايخلا اهل
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 اهتميق يف غبصلا داز ناف هل تلق . كلذ تقو يف ةديدج ةوسك اهاسسكو

 اهيلع دري نا الب كلذ هل له . اضيب ابايث اهرضحيو اهنم اهذخا بلطف
 امنإو . بايثلا هذهل هبصتغم نكت مل اذإ اهنا يعم لاق . اهيف داز ام ةميق

 ىلع اقفتا نا ةوسك اهل اهكرت ءاش نا زايخلا يدنع هل ناك ببس اهتغبص
 اهاسكو اهذخاو غبصلا نم اهيف دازام ةميق اهيلع در ءاش ناو . كلذ
 يضقنا اهل ةوسك اهلعجو غبصلا ةكميق اهيلع در ءاش ناو . ةديدج ةوسك
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 نورشعلا بابلا
 هتجوز روسكب نا لجرلا ىلع بجب اميق

 جوزلا ناك اذإ كلذ اهلق ريرحلاو ناتكلا سبلت نمم ةجوزلا تناك اذإو

 ولو مكحلا يف ةوسكلا نم ريرحلا سيل حبسملا نب دمحم لاق . كلذل اعساو
 . ناتكلاو نايللا وه امناو . اهيف ةياغلا تناكو انغلا ىف ناك

 نا تعداف اهجوز ىلع ةوسك اهل بجو اذإ ةأرملا نعو : ةلأسم
 لاق كلذ يف مكحلا ام . فوصلا اهتوسك نا اهجوز لاق . ريرحلا اهتوسك
 ناف امهب ةربخلا لهأ نم يعدي ام ىلع . ةنيبلاب امهنم دحاو لك ىعدي
 امهتنيب تماق ناو هل حص امب هبحاص ىلع هل مكح امهدحا ةنيب تماق

 يهو يعدملا ىلع ةنيبلا نأل امهنيب ةنيبلا نا يعمق . نايعدي ام ىلع اعيمج
 مكحي هناف . يعديام ىلع ةنيب امهدحا رضحي مل ناف ىلوا اهتنيبو هيعدملا
 هذخا كلذ مدع ناف . اهب ةربخلا لها لوق نم اهلاح نم هعم حص امب اهل

 نم هيلع امو . اهنامز لهأ نم ءاسنلا ةوسك نم ةوسكلا طسواب اهل
 . اهدلب لها نم ةماعلا

 هنا يعم اهجوز ىلا بلطت ةأرما نعو راثآلا ضعب نمو : ةلاسم
 .كلذ اهلق . ءاتشلا يف اهيفدت ةوسك دارا

 لجرلا مزلي لاق هللا همحر نسحلا يبا نع دجوي اممو : ةلاسم

 . رامخو بابلجو صيمقو رازا باوثا ةعبرأ ةنسلا يف ةوسكلا نم هتأرمال

 نوكتو . ابابلج وأ ةعنقم رامخلا لدب اولعجا تبهذ دق رمخلا مويلا لاق
 اناتكف اناتك ناك ناو ريرحق اريرح ناك نا ةأرملا هوسك ردق ىلع ةوسكلا

 همزلي لاق اهضعب لعلو . اهسابل ردق ىلع افوص ناك ناو انطق ناك ناو
 . باوثأ ةتس ةنسلا يف اهل

 عردو رازا لاق ةوسكلا نم اهجوز ىلع اهلام ةأرملا نعو : ةلأسم
 . هتعس ردق ىلع ءاتشلا يف اهاقدو رامخو بابلجو
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 رازا ةنس لكل باوثا ةعبرأ ةوسكلا نم هتجوزل هيلعو : ةلاسم
 سرولاب اهبايث اهل عبصي رسوملا ىلع ليق دقو . بابلجو رامخو عردو

 نايسادس نابابلجو ناصيمق باوثا هتس هريغ لاقو . ةوقلاب رسعملاو
 . ةينامث ةفحلمو رامخو

 هديعس رما يف بسحا اميف يلع يبا نعو هريغ نمو : ةلأسم

 اريقف ناك ناو هريغ نمو . دوسا ريرح نم رامخو ةينامث ةنيل ةقحلمو

 كلذ دعب قرخنا امف امهيطعي نيتللا نيصيمقلا هطايخ هيلعو فوص رامخف
 بهذف اذه وحن وأ فزغ وأ قرس وأ قرخ اهانغ ناو هحالصا يه اهيلعف
 همزلي ام اضيا اهرضحي نا هيلعف . ةقفنلاو ةوسكلا نم اهاطعاام هيف
 . اهاطعأ يذلا تقولا ىلا ةقفن الو ةوسك هيلع نكي مل يه هتفلتا ناو . اهل

 هيلع درتو معن لاق نهلدب هيلع لهف ةنسلا لبق نقرخنا اذاف تلق هريغ نمو
 نهريغ اهوسكي نا تيحاف ةنس نم رثكا ىلا نقرخني مل ناو . نهقالخا
 ةوسكلا هيلع تدر ىرخا ةوسك نهب اهلدبي نا تبلطو ةنسلا تلاح اذاف
 قفناو اهاسك يتلا اهتقفن وأ اهتوسك تقرس ناف . نهريغ اهاسكو يلوألا
 وأ تقرس مث اهيلا اهعفدف مكاحلا اهب هيلع مكح اذإ ةوسكلا اماف اهيلع
 . مكاح نم مكح ريغب اهاسك امنا ناك ناو اهل دب هيلع ىرا الف . تقرتحا
 نا الا ةيناث اهوسكي نا همزلا ال حبسملا نب دمحم لاق . اهل دب هيلعف

 ناو اهقادص نمف قادص اهل ناك ناف لام اهل نكي مل ناو لام اهل نوكي
 الو ةوسك اهل هيلع نكي مل يه هتفلتا ناف . اهسبل نم اهبنج ىلع هتقرخ
 هيلع ىراف ةقفنلا اماو . اهاطعا ام تقو يضقني ىتح ةنسلا لوح ىلا ةقفن
 اذإ يلع وبا لاق . ملعا هللاو مكاح نم مكحب اهيلع قفنا اذإ اضيا اهل دب

 مكحب اهيلع قفنا اهلدب هيلعف اهفلتت ريغ نم تقلت مث ةنسل اهتقفن اهيلا ملس
 نا همزلا ال حبسملا نب دمحم لاق هخست يفو ملعا هللاو مكح ريغب وأ
 قادص اهل ناكو لام اهل نكي مل ناف لام اهل نوكي نا الا ةيناثاهوسكي

 وحن وأ قرغ وأ قرس وأ قرخ ةجوزلا انع اذإ اما هريغ لاق . اهقادص نمق
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 قفنا اهلدب ةيلعف ةقفنلا اماف ةقفنلاو ةوسكلا نم اهاطعا ام هيف بهذف اذه

 وأ مكحب تناك اهلدب هيلع ليق دقف ةوسكلا امأو . مكح ريغب وأ مكحب اهيلع

 ريغب تناك ناو . اهلدب هيلع سيلف مكحب تناك نا لاق نم لاقو . مكح ريغب
 ال نا الا مكحب تناك اذإ اهلدب هيلع سيل لاق نم لاق . اهلدب هيلعف مكح
 اهتوسك تقرخ نا اماو . اهقادص نمق قادص اهل ناك ناف لام اهل نوكي
 اهل نوكيال نا الا اهلدب هيلع سيل لاق نم لاقف اهسبل نم اهبنج ىلع
 ةنسلا تلاح اذإ امأو . اهقالخأ هيلع درتو اهلدب هيلع لاق نم لاقو . لام
 ةوسكلا هيلع تدر ىرخأ ةوسك اهلدبي نأ تبلطو اهتوسك قرخنت ملو
 مل ةوسكلاو ةقفنلا تفلتأ يتلا يه تناك اذإ اماو . اهريغ اهاسكو ىلوألا
 ام ىلع هتبتك اذهو اهاطعا يذلا تقولا ىلإ ةوسك الو ةقفن هيلع اهل نكي

 . قحلا قفاو امب الا هنم ذخأت الو هيف رظنتف رثآلا نم ىل ناب
 اهيلع يتلا اهبايث ريغ ةوسك اهجوز ىلا تبلط ةأرما نعو : ةلاسم

 اهبايث امف تلق لعفي مل ءاش ناو . كلذ اهل لعف ءاش نا لاق . اهتيب يف
 . هتعس ردق ىلع لاق . اهوسكي ىتلا

 رفعج يبأ باتك نم تركذ اتميف ناطحق يبأ فيلأت نمو : ةلآسم
 اهل هذخأف اهتوسكو اهتقفنل هتجوز هيلع تعفر لجر نع هللادبع ابأ تلاس
 ىتح ةخسن يفو ةوسكلا اهيلا تعفد ىتح هيلع اهضرفو كلذب مكاحلا
 كلذ لاق . اهسبلت نأ تبلطو جوزلا كلذ هركف اهعيب تداراف اهيل إ اهعفد
 هذه اهيلا عفد موي ذنم ةنسلا تلاح اذاف اهعيب اهل سيلو اهيلع جوزلل
 اهوسكيو ءىش اهنم ىقب ناك اذإ ةوسكلا ةيقب اهنم ذخأي نأ هلف ةوسكلا
 ىتلا ةوسكلا هذه تسبل امبر تناك اهناف تلق . فنأتسي امل ةديدج ةوسك
 تلاحف اهلام نم ىرخأ اهل ةوسك تسبلو اهسبلت امبرو اهايإ اهاسك
 نأ هل معن لاق . اهذخأي نا هلأ ةديدج اهاطعا يتلا ةوسكلا هذه ةنسلا
 . اهنمث تذخاو اهتعاب ناف تلق . اهيلع كلذ هل معن لاق ةخسن يفو اهذخأي

 يهف اهفلتا اذإ لاق . اهسبلتو اهدرت نا وه بلطو اهلام نم يه تسبلو
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 ملف ةوسكلا هذه هنم تضبق ناف تلق . اهيلا اهعفد ذنم ةنس نع اهل

 ال لاق . اهنم اهذخأي نأ هل له . اهلاحب يهو ةنسلا تلاح ىح اهسبلت
 اريثك وأ اليلق اهتسبل دق تناك اذإ هيلع درت نا اهيلع امناو . اهل يه
 يتلا ةوسكلا هذه ةيقب هيلع درت نا اهيلعف اقرتفا اذإو لاق . لبق . كلذك
 اذإ ةقفنلا نم لضف ام هيلع درت نا اهيلع سيلو . مكاحلا اهب اهل هذخا
 درت نا اهيلع له . اهيلا اهعفد اذإ ةقفنلاف تلق ةخسن يفو . اهيلا اهعفد

 نا اهلو تعاش ام اهيف لعفت اهل ةقفنلا نإ ليق . ال لاق اهنم لضف ام هيلع
 . ةوسكلا لثم ةقفنلا سيلو . اهريغ نمو اهنم لكات

 نا هيلا تبلطو اصيمقو رازآ اهجوز اهاسك ةأرما نعو : ةلأسم

 نم اهيلا يدا ناك امم بابلج وأ ةعنقم ىلع اهلكوو ىبأف . ابابلج اهوسكي
 كلذ وأ ةعنقملا كلت سبلت نأ يه تهركو اهايا هتبطخ مايأ يف اهدقن

 يلعف رازاو اصيمق الا يل كدنع ام يفلخإ اهل لاقف امهتركنأ وأ بابلجلا
 اهل ىه بايثلا كلتف . اهدقن نم ابايث تضرتعا تناك اذاف تفصو ام
 ناك هنم اهتوسك تبلط ناف اهب زاج دق ناك اذإ هل بايثلا كلت سيلو . هنود
 اهنيمي ىلا لزنو ةوسك امهدنع هل امهدنع هل نا ىعدا ناق . كلذ اهل

 نم يه سيلو اهدقن نم اهل اهضرع ابايث الا ةوسك هل اهدنع ام تفلح
 بسح ىلع اهنيمي نوكيو كلذ يف تقدص اذإ ثنح اهيلع سيلو اهل هتوسك
 نال ىعديام ىلع اهب جرخي يتلا ظافل الا هذه نم هريغ ىلع وأ انركذام

 . وه ىعدي ام ىلع فلحي امناو . اهل وهف اهقح نم اهل ضرعام
 اهل لوقي هناف هتجوزل ةوسك لجرلا ىلع مكاحلا ضرف اذإو : ةلاسم

 اذه ىلعو اذه كموي نم ةيلبقتسملا ةنسلل ةوسكلا هذه هيلع تضرف دق

 ناصيمقو رازا باوثأ ةتس ةوسكلا نم هتجوزل جوزلا ىلعو : ةلاسم
 اعساو ناك اذإ ريرحلاو ناتكلا هسابل نمم تناك ناو . رامخو نابابلجو
 كلذل آادجاو ناكو نطقلاو ناتكلا سبلت نمم تناك ناو . كلذ اهلف . كلذل
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 ناك ناق . ةنس لك يف اهتوسك اهرضحي نا هيلعو . كلذ لثم اهاسك

 يصيمق اهتاسك نطقلا ناصمق سبلت نمم يمه تناك نا نطق رازاف اريقف

 .7 نم اهاسك كلذل ادحاو ناكو ناتكلا هسابل نمم تناك ناو . نطق
 يفو فوص رامخف اريقف ناك ناو . يسامخو نييسادس نيبابلجو نيصيمق

 . رب ريلا نامز يفو ةرذ ةرذلا نامز

 ىلع ةجوزلل مكف تلق . رقصلا نب نازع هنع لئس امم : ةلاسم
 رازا لاق نه امو تلق ةنس لكل باوثا ةعبرأ لاق . ةوسكلا نم اهجوز

 ليق دق لاق . اهبايث اهل غبصي نا اهل هيلع لهف تلق . بابلجو رامخو عردو
 لوقت امف تلق . ةوقلاب رسعملاو سرولاب هتأرمأل غبصي نا رسوملا ىلع نا

 . ارسوم وأ ارسعم ناك اهبايث اهل غبصي نا هيلع سيل نا لوقا لاق لاق . تنا

 لاق هضرعو ةوسكلا يف ةأرملا بابلج لوط نع لئسو :
 نوكي مك ادحاو هلعجي يذلاف تلق . + هنا يدنع
 عم كلذ هنس نوكي امك ضرعلا نا ليقو رفوألا اهل نوكي نا ينبجعي لاق
 . هل لامعلا

 تزشن مث طرش ريغ نم هتجوز ىسك اذإ لجر نعو هتلأس : ةلاسم
 وأ اهنم زوشنلا ناك هل وأ اهل اهيلع يتلا ةوسكلا نوكت نمل . هدنع نم
 هنا طرشب الو مكاح نم مكحب اهسكي مل اذإ ليق دق هنا يعمفق . هنم

 ىلع وه ليق هنا يعمو . اهيلع هطرتشي ىتح اهل وهف اذه ىلع اهاسك
 يف اذهو مكحلا يف يدنع لوألا هيلع هطرتشي ىتح ةوسكلا ليبس
 . فراعتلا

 ىضاقلا عم اهجوز ىلا ةوسكلا تبلطف ةأرما ترضح : ةلاسم
 هتس ليق هنا يعم لاق . نوكي مك كلذ نع ديعس ابا لاسف دمحا نب دمحم
 يف اما لاق . كلذ يف اذه ريغ ليق لهف هل ليق . باوثا ةعبرا ليقو باوثا
 . . . كلذ ملعا الق ريرحلا

 اهجوز ىلع ةوسكلا مكاحلا اهل ضرف اذإ ةأرملا نع لئسو : ةلأسم
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 وأ اهسفنل اهنمث ذخاتو اهعيبت نا اهل زوجي له . ةنسل مكحلاب اهتضبقو

 عيبت نا اهل سيلف هل لام اهنال كلذ اهل سيل نا يعم لاق . كلذ اهل سيل
 يذلا نمثلا درت نا اهمزلي تلعف دق تناك ناق هل تلق . هنذاب الا هلام

 نا رايخلا هل ناك عيبلا تبثي مل اذإ هنا يعم لاق . اهلثم ابايث وأ هب اهتعاب
 يف لثم اهل كردي ناك ناو بايثلا اهنمض ءاش ناو . عيبلا متاو نمثلا ءاش
 رظن يف اهتميق ءاش ناو لثم اهل كردي مل نا اهتميق وأ لودعلا رظن
 ملو جوزلا ةوسك نم اهنا اهنم يرتشملا ملعي مل ناف هل تلق . لودعلا

 لاق . عيبلاب يرتشملا اهيلع كسمت اذإ جوزلل اهمزليام .. كلذ يف اهقدصي
 سبحت لهف هل تلق . لوألا باوجلا يف ىضم ام ىلع رايخلا هل نا يعم
 لمعت نمم تناك اذإ اهنا ىعم لاق . كلذب ترقاو هيأر الب هتوسك تعاب اذإ

 . هلام عيبت اهنأل ةبوقعملاب ةقيقح تناك مشغلاو لهاجتلا ليبس ىلع كلذ
 نبي مل اهيلا تملس اذا اهل عساو كلذ نا تنظو ليحلاب فرعت ال تناك ناو
 نا هيلع له ةميقلا هبلع ناد ىف تدرا اذاف هل تلق ةبوقع اهيلع ىل

 يعم لاق . زئاجلا مكحلا يف بلطت مل وأ كلذ اهناكم اهوسك اهرضحي
 . تلعقام اهل متي ملو ضوعلا ذخأ اذإ اهرضحي هتجوز ةوسك هيلع نا

 ةيقاب ةوسكلا هذهو ةنسلا تمت مث ةنسلل اهتوسك اهرضحا ناق ناف هل تلق
 عيبلا نم هتلعف ام اهل متآف اهتعاب دق تناكو ةلبقتسملا ةنسلل ةوسك تبلطو
 نا هيلع نوكي له هذه لثم ةيقاب تناكل اهدنع دعب تناك ول نا رظنلا يفو
 هذه نم يقبام هل بسحي الو ةلبقتسملا ةنسلل ةيناث ةوسك اهرضحي
 رايخلا اهل ناك . ةيقاب تناك نا اهنا يعم لاق . اهتعاب يتلا ةلوألا ةوسكلا

 نأ رايخلا هل ناكو كلذب تيضر نا ةديدج ةوسك اهاسكو اهتدر تعاش نا
 دعي وأ ةنسلا يف اهتعاي نا كلذكو . ةديدج ةوسك اهاسكو اهذخا ءاش

 اهل اهلعجيو اهعيب اهل متي نا الا اهتوسك هيلعو اهتميق وأ اهنمث هلف ةنسلا
 اهاسك ةنسلا تلاح اذإو . امهل كلذ ناك اهتنس ةوسكب كلذ ىلع ايضارتيو
 امنا ةوسكلا هذه نا ةأرملا هذه تجتحا ناف هل تلق . كلذ ىلع امماتت اذإ
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 هذه نوكتو اهريغ .. نم يل يتلا يبايث سبلا تنك ينال ةنسلا دعب تيقب

 له ءيش اهنم يقب نكي ملو . اهدحو اهسبلا تنك ولو تاقوالا يف ةوسكلا

 اهريمت ىلع اهريغ تسبلام رادقمب بايثلا ةيقب نوكيو . ةجح اذه يف نوكي
 ىلع اهريغ تسبل ام رادقمب اهل بايثلا ةيقب نوكتو . كلذ اهنم لبقي ال ما

 . لوالا يف يضم امك لوقلاو هل بايثلا ةيقب نوكتو اهلوق لبقي ال ما اهلوق
 لحي مل اذاف . اهسبلت نا اهل امناو اهنود هل بايثلا تناك اذإ هنا يعم لاق
 تلق . اذه اهلوق اهنم لبقي الو . هل بايثلا يقاب ناك اهسابل نيبو اهنيب وه
 ريغب كلذ اهل له . اهسقن بايث يه سبلتو اهريغ اهسبلت نا تدارا اذاق هل
 تناك اذإ هنا يعم لاق. ليقتسي ذ مكحلاب هنم اهتذخا اذإ جوزل ١ يأر

 تلق يه اهتوسكب اهل نونأم امنإو اهريغ اهسبلت نا اهل نكي مل هل بايثلا
 وأ ةرفص وأ ةرمح هيار ريغب ةوسكلا هذه غبصت نإ اهل زوجي لهف هل
 تناك اذ ١ هنا ىعم لاق . اهريغ اه اسكو ةغوبصم ريغ اهتميقو ءادوس

 هيار الب كذ تلعف ناف هل تلق . هيارب الا كلذ اهل نكي مل هل بايثلا
 هل تلق . هرما ريغي اهتفبص اذإ هيايثل ةنماض اهنا يعم لاق. اهمزليام

 ناف يدنع بايثلا لصال هنماض اهنا يعم لاق . نامضلا اذه نوكي فيك
 ذخا ءاش ناو . ةوسكلا نم اهل همزلي امم اهلاحب تناكو كلذ اهل متا ءاش
 اه اسكو اهذخا ءاش ناو غبصلا بابسأ نم اهتصقنا ام ناصقن ردقي

 اهتميق يف غبصلا اهصقنا ام ةميق ذخأي نا بلط ناف هل تلق . اهريغ

 تلعق تعاش نا يدنع رايخلا اهل ناك لاق . اهلاحب اهتوسك نم اهلعجيو
 تلق . كلذ تقو ىف ةديدج ةوسك اهاسكو كلذ هيلع تدر تع اش ن و كلذ

 ءاضيب ابايث اهرضحيو اهنم اهذخا بلطف اهتميق يف غبصلا داز ناق هل
 اذإ اهنا يعم لاق اهيف غبصلا نم دازام ةميق اهيلع درت نا الب كلذ هل له

 ر ايخل ١ يدنع هل ن اك بيسي اهتغبص امنإو . ب اثل ا ه ذهل ةيصتقغم نكت مل

 ام ةميق اهيلع در ء اش ناو . كلذ ىلع اقفتا نا ةوسك اهل اهكرت ءاش نا

 ةميق اهيلع در ءاش ناو ةديدج ةوسك اهاسكو اهذخاو . غبصلا اهيق داز

٢٦٢



 اهلسغت نا ةأرملل زوجي لهف تلق . اهايا اهاسكو هل بايثلا تناكو غبصلا

 نم اهلسقت نا اهل نا يعم لاق . ةيصلاو ةساجنلا نم هيار ريغب
 مل ناف هل تلق . كلذ يف هرواشت نا ينبجعيف ةيصلا نم اماو . ةساجنلا

 اهل نذاي وأ اهلسغي وه هيلع مكحي لهف . ةيصلا نم اهلسفنت نا اهل نذاي

 كلذ لعلو . اهبايث لسغ هيلع نا كلذ ليق دق هنا يعم لاق . اهلسغب وه
 تلق . اهلسغ بجوي امم ةيصلا نم وأ ةساجنلا نم تناك ءاوس هل ىهذا

 هيلعامو سابللا لثم نوكي نا يعم لاق . ةيصلا نم اهلسغ بجوي امف هل

 يعم لاق.. هيار الب راز الا قترت نا اهل لهف هل تلق . سانلا نم طسولا
 ناك اذإ اهل كلذ نوكي نا ينبجعا ةوسكلا يف اهم لعف كلذ ناك اذإ هنا

 . هرضي ال

 ةأرملا ىلع نوكي اهتطايخو ةأرملا ةوسك عيطقت نع لئسو : ةلأسم
 ةرم لوأ ةطايخلاو عيطقتلا يرك نوكي ليق هنا يعم لاق . جوزلا ىلع وأ
 نم ةأرملا بابسا نم تقرتحا وأ بايثلا تقرخنا ناف هل تلق . جوزلا ىلع

 تناك يه اهتهج نم بايثلا باصأ ام هنا يعم لاق . كلذل ةطايخلا مزلي

 جاتحي امم قورخلا نم ءيش ناك ناف هل تلق . جوزلا نود .. اهيلع كلذ

 لاق . بايثلل اهسبل دعب ثدح ولو كلذ اهرضحي نا هيلع له ةعقرلا ىلإ
 . يه اهفلتت نأ ريغ نم اهلك تفلت اذإ ةوسكلا ىنعم هبشت اهنا يعم

 ليقو . ةوسكلا يف هيلع لدي الف اهفلتت نا ريغ نم تفلتا اذإ اهنا يعمو
 ناو . هيلع سيلف ةينغ تناك نا ليقو . اهفالتا ريغ نم تفلت اذإ لدبلا هيلع
 الف اهتاذ نمو اهلعق نم تفلت نا اماو . اهب رضي ال نأو هيلعف ةريقف تناك
 زجي مل كلذ يف ةرورضلا اهمزلو ةريقف تناك نا هنا الا اهلدب هيلع نا ملعا
 اهل ذخأو تفلتا ام نامض اهيلع ناكو . ةرورضلا اهيلع لمحي نا يدنع

 . تقلتا ام نامض اهيلع ناكو اهقلط ءاش ناو ءاش نا اهتوسكب

 اهتضبقو اهرضحأو ةوسكلا اهل تضرف اذإ ةأرملا نع هتلآسو : ةلسم

 ناف ةنامألا ةلزنمب نوكت اهنا يعم لاق . ةنومضم وأ ةناما اهدي يف نوكتأ
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 اهل زوجي الف . ةءاسا ريغ نم اهل فصنم وهو هدنع نم اهب تجرخ يه

 تجرخ نيحف هل تلق . اهتنكاسم نيح يف الا اهسبلت نا اهل زوجي الو كلذ
 اهمزلي هنا يعم لاق . اهنمضت له بايثلا تذخاو هتنكاسم وأ هلزنم نم

 ينعم همزل هب هل نذوي الام ىلا يدعت نمو ةيدعتم اهنال نامضلا ىنعم

 تبث كلذ ىلا اهيدعتب نامضلا ىتعم اهمزل اذاق هل تلق . ىدنع نامضلا

 لاق . تفلت اذإ كلذ اهمزلي امناو فلتت مل وأ تفلت اهثم وأ اهتميق اهيلع
 وأ هيلا اهدرت ىتح اهيلع ةنومضم يهف اهيلع ةنومضم تناك اذإ اهنا يعم

 اهيلا ائيسم ناك هنا ةءاسالا هيلا تعدا ىه نا لاق . هاضرب اهل اهعدي

 رضحا ناف . هنيبلاب يعد هنكاست ال اهنا وه يعدا ناو . ةنيبلا اهيلع ناك
 امهدحا رضح ناو كلذ نم هل نيبي امب امهنم دحاو لكل مكح امهدحا
 ىلع تبث افلح ناق . امهنم دحاو لك فلحتسا زجعا ناو اضيا هل مكح

 ناو . اهيلع فلح يتلا هنيميب قحلا نم هبحاصل همزليام امهنم دحاو لك
 تلق . هاوعد نم هيلع فلح امب هل مكحي كلذكف رخآلا فلحو امهدحا لكن
 برهت مويف هنكاست اهنا تلاق اذإ اهسفنب ًاليفك اهيلع جوزلا بلط ناق هل

 ملو اليفك اهيلع رضحي اهلام لاق . اهراضحا ليفكلا ىلع ناك جوزلا نم
 مكحلاب اهيلا يدا يتلا ةوسكلاب ليفك اهيلع لهف هل تلق . كلذ اهيلع دري

 اهنال كلذ يل نيبي ال لاق بايثلا راضحا ليفكلا ىلع ناكف هنم برهت مويف
 يمه امنإو ليفك ةنامألاب اهمزلي نا رظنلا بجوي اميف يل عقي الو ةناما يه
 اذكه لاق . ليفكلا اهمزلي اهنامض اهمزلي ام لاح يفف هل تلق . مويب موي
 نم اهيزبي لاح ىلا لوحتي ملام ةنومضم تناك اذإ يدنع هبشي يدنع

 . كلذب ىصوتو . اهدي يفو اهيلع بايثلا ةكرب وأ هيلا اهميلست نم اهنامض
 يضر هتوكس نوكيا يضر هنا هناسلب ائيش اهل لقي ملو تكس ناف هل تلق
 لاقف . كلذ يق هتعجارف . كلذ نع فقوو يردا اب لاق . اهنم نعزني ىتح
 اهل عقو ناف ةنانمطألا لاح اماو ناسللاب نايبالا يل نيبي الف مكحلا يق اما

 ىنعم ىلع اهل كلذ هكرتب نامضلا اهنع ليحتسي نا وجراف . نيبتو كلذ
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 . اهتوكس نم لوألا
 ةملاع يهو اريقق الجر تجوزت هينغ ةأرما نع هتلاسو : ةلأسم

 ىلا اهتقفنو اهتوسكب هيلع تعفر مث اهانغب ملاعوهو وه اهجوزتو . هرقفب
 ىلع مكاحلا هيلع مكحي امب ىه اهانغو هرقف مكاحلا عم . حصو مكاحلا

 ةوسكي اهل ذخوي هنا ليق هنا يعم لاق هرقف لاح يف وه هردقو ىه اهردق

 . اهلاح توبث نع اهل لحي الو اهم مداو اهردق يف اهلثم
 ةقفنلا وأ ةوسكلا جوزلا رضحا نإو . لضف باتك نمو : ةلأسم

 . اهريغ نم فرعي فلت وأ قرس وأ قرغ وأ بضغ وأ قيرح رادلاب عقوف

 ةوسك هيلع اهل نكي مل يه هتفلتا ناو اهتنؤمو اهتوسك اهرضحي نا هيلعف
 . اهاطعاام تقو ىضقني ىتح ةقفن الو ةنس لوح ىلا

 هيلع اهتوسك نا اهجوز ىلع تطرش اذإ ةأرملاو تلق : ةلاسم
 ملا ريقف ناك اذإ ال لاق . كلذ هيلع تبثي ريقف وهو . ربلا اهتقفنو ريرحلا

 هجاوزا يف لجرلا ىلع ةنسلا نم نا يعم ديعس وبأ لاق : ةلاسم
 نهيلع ضرعي نا ةقفنلاو ةوسكلا يف همدع نم ررضلا نهيلع فاخ اذإ
 نم نهل همزلي امب نهل نيديو نهجرخي وأ هيلع ربصلاو كلذ ىلع دوعقلا
 اذإ يدنع كلذو قادص وأ قح هيلع نهل ناك نا . ةروسيم ىلا قوقحلا

 وأ مكحب كلذب اهنم ةجحلا هيلع تماقو كلذب ةيضار ريغ اهنا اهنم هل نيبت
 . ةنانئمط

 اهوسكي نا هيلا تبلطق ريقف وهو . ةينغ ةأرما جوزت نمو : ةلاسم
 . كلذ هنم تبلط اذإ قارفلا ىلع مكاحلا هربج الاو لعف ناق . اهلثم ةوسك

 كلذ نا لاقق ينقلطت وأ يم ةوسك ىنوسكي نأ اما تلاقف كلذ نع زجعو

 لك ال لاق كلذ هل له ةدعلا يف اهدارا ناف دمحم يبال تلق هيلع اهل بجي

 رسيأ ناق هل تلق . ةعجرلا هيف كلمي ال نئاب وهف مكاحلا مكحب عقو قالط
 رسيأ مث هيلا تعلتخا اذإ ليق ةخسن اهقادص اهيطعي نا هيلعف كلذ دعب
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 . معن لاق اهقادص اهيطعي نأ هيلعف
 لوقتام تلقو . نظأ اميف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 هيلا جاتحت امب اهيتأي ناو اهغوص نم رسكام اهل حلصي نا لجرلل ليق نا
 نوكت نا يه تهركو هلزنم يف هعم ةجوزلا نوكت نا ىلع اهتوسك نم

 اهيتأيو غوصلا حلصي نا ىلا اهيبأ عم نوكت نا يه تبلطف هلزنم يف هعم
 امهضعبل اهمزلي امف تلق . اذه يف افلتخاو هعم نكست ذئنيح مث ةوسكلاب
 ةأرملا هذه تبلط اذإ اماف . اهيف كنفص نم تركذام بسح يلعق اضعب

 ىهو . ةوسك اهدنع سيلو اهتوسكب اهجوز اهيتآي ىتح اهيبأ عم نوكت نا
 اهرضحي ىتح اهيبأ عم هنم اهسفن عنمت نا تبحأو ةوسكلا ىلا ةجاتحم
 اهجوز دنع نم اهجورخ ناك اذإ لدعلا مكح يف كلذ اهلف اهلثم ةوسك
 اهيبا عم تناك اهسكي ملف هيلع تجتحاو . ةوسكلا نم تيرع وأ قح هجحب
 هلوطو هتعس ردق ىلع ةوسكلا نم هم نماهم قحتسيام اهرضحي ىتح

 رسكام اهل غوصي ىتح اهيبأ عم اهسفن اهسبح امأو . اهلثم ةوسك يف
 هلزنم يف اهجوز عم نوكت اذه ريغ ةجح اهل سيل تناك اذاف . اهيلح نم
 اهل غوصي ىتح هنع لزتعت نا اهل سيلو . اهيلح نم رسكام غوضيو
 . كلذ مهفاف اهرشاعو اهسفن ىلع هتزاجاو هعم تناك دق تناك اذإ اهيلح
 . ملعا هللاو اهل كلذ بوجو نم انفصوام ىلع اهتوسك نم كلذ اهلو
 امأ هيلع ناك كلذ نع جوزلا زجعف اريرح ةأرملا ةوسك تناك اذإو : ةلئسم

 . اهجرخي نا اماو اهم ةوسك اهوسكي نا
 . همزل مكح ريغ نم ةوسك هتجوز ىسك لجر نع لئسو : ةلأسم

 ةوسكلا اهنم ذخأي نا هل له اهاسكف اهتوسكب مكاحلا ىلا هيلع تعفر مث

 يعم لاق . اهعم يتلا ىلوالا ةوسكلا هيلع درت نأ يه اهمزلي لهو ىلوألا
 . هيلع مكح الو . اهيلع طرش ريغب كلذ ناك اذإ ادر اهيلع سيل نا
 الا سبلتال يهو ةنسح ابايث هتجوز سبلي نا بلط اذإ لجرلا نعو : ةلسم
 ابايث تسبل اذإ اهيلع كلذب مكحي سيلق . كلذ هل مزلي له . هيدر ابايث
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 . اهيراوتو اهرتست
 اهيلع هيلع اهل مكاحلا اهب مكحي يتلا بايثلا نقرخنا اذإو : ةلآسم

 اذإ ةوسكلا ىنعم هبشي هناف . ةعقرلا ىلا جاتحي امب قرخلا نم ءيش

 لدبلا هيلع ليقو . ةوسكلا يف ىلع لدب الق . يه اهفلتي نا ريغ نم تفلتا
 . اهفالتا ريغ نم تفلتا اذإ

 بايثلا اماو . اهل كلذف اهسفن بايث نم تراعا اذإ ةأرملاو : ةلاسم
 اهاسك اذإ كلذ هريغ لاق . هيأرب الا اهريعت الف جوزلا اهايا اهوسكي ىتلا

 كلذ ريغب اهاسك ام امأو مكاح مكحب وأ طرشب اهتوسك نم همزلي امع
 . ملعلا لهأ لوق ضعب يف اهل وهف

 . ءاتشلا يق اهئقدت ةوسك اهجوز ىلا بلطت ةأرما نعو : ةلاسم

 . كلذ اهلق
 اهل هيلع ضرفب نا دعب ةوسكلا ميلست جوزلا ىلع سيلو : ةلاسم

 . هنم ةوسكلا ذخا اهل بجي ذئنيحف هنانكسي ىذلا لزنملا ىلا لصت نا الا
 لوقتام حص ناف . ةيعدم تناك . ةوسكلا نم ءىش فلت ةأرملا تعدا ناف

 لاقو هيلع مكحيف حص اذإ كلذ لدب هيلع نا لاق نم لاقف ةوسكلا كلت نم
 . اهيف اهتوسك ىدأ دق ىتلا ةنسلا دعب الا هيلع ءىشال لاق نم

 ةوسكلا نم وأ بايثلا نم ائيش هتأرما ىلا لجرلا عفد اذإو : ةلاسم
 ىتمق ةأرملل كلذف مكاح ىأرب ناك الو اطرش كلذ يف اهيلع طرتشي ملو

 . اهاطعا ام هل بسحي الو . ةوسكلا اهرضحي نا هيلع ناك ةوسكلا تبلط

 اهجوز ىلع عقدت ةأرملا نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ةأرملا لوقتو ةوسكلا يف لجؤيف اذه هابشاو . اهدلول ةضيرفب وأ ةوسكلاب
 اذاف تقصوام ىلعق . ليفك هيلع اهل ذخؤي نا بلطتو برهي هنا فاخت اهنا
 ةوسكلا يف لجأ دقو برهي نا تفاخ دقو . اهجوز ىلع ليفكلا ةأرملا تبلط

 . كلذب مكح ناهبن تيأر دقو . هسقنب اليفك اهرضحي نا كلذ اهل ناك
 نم ىلع سبحلا امناو . سبح هيلع نكي مل ليفكلا ىلع ردقي مل نا لوقأو
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 ليفك هيلع ذحخؤي الف هيبا ىلع همال دلولا ةضيرف اماو ليفكلا ىلع ردقي
 . انظفح كلذك كلذب

 نم لاقو . عردلا ةأرملل غبصي نا جوزلا ىلع لاق نم لاقو : ةلأسم

 راثا نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو . رازالاو عردلا لاق

 غبصي ريقفلاو سرولاب هتجوزل غبصي نا ينغلا جوزلا ىلع نا نيملسملا
 . ةوفلاب هتجوزل

 ةنس لكل باوثأ ةعبرا هتجوزل ةوسكلا نم جوزلا ىلعو : ةلسم
 ناصيمق باوثا ةتس لاق نم لاق . بابلجو ةفحلمو رامخو عردو رازا

 ناك ناف . نيبكنملا يراوي نا وهف رامخلا اماف . ةفحلمو رامخو نابابلجو

 نوكي امك هضرم نا ليق دقف نابابلجلا امأو . فوص رامخ ناك اريقف
 لاق نم لاقو . ديلا فصن يراوي موق لاقو هل لامعلا دنع كلذ ةنس

 لاق نم لاقف ناصيمقلا اماو . يسادسو يسامخ لاق نم لاق نايسادس
 امأو قاسلا ةعصب ىراوت نا ىلا لاق نم لاق . نيبعكلا ىلا ةغباس نوكت
 . ةينامثف ةفحلملا

 هتوق نم مكاحلا هاريام ىلع ةأرملا ةوسك ىف لجؤيو : ةلاسم

 لجؤي مك تلاس هللادبع يبا نع ناطحق يب ا فيلآت نمو . هفعضو
 ةوسكلا ضعب يف لجؤي لاق . لجألا يف خسفي لاق ةوسكلا يف فيعضلا

 اذاف هريغ نمو . هيف هل حسفي يقابلاو اموي نيرشع ىلا رهش فصن
 . ارهش لجؤي هناف ةوسكلاب اهجوز ىلع ةأرملا تعقرا

 اهنا مث هنم ةءاسا ريغب هلزنم نم هتجوز تجرخ اذإ لجر نعو : ةلاسم
 اما لاق ةقفنلاو ةوسكلا تبلطو . هتنكاسمو هترشاعم ىلا ةعجرلا تبلط

 كلذكو . اهتقفنب موي لك اهل ذوخأم وهو ةدم اهيف يل نيبي الف ةقفنلا
 اهل ذخؤيو . اهيف هل ةدم ال لوقلا ضعب يقو . اهنع اهل ةيانغ ال ةوسكلا
 قوسلا نم اهؤارش هنكميام ردقب ددمي نا الا هنيح نم ةوسكلاب
 الب كلذ ىلا غولبلا قيطي يذلا عيبلا عوضوم عمتجملا وأ هل رضاحلا
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 . اهيلع ةرضم
 ةوسكلا يف الجأ هل لعجاو يلع نب دمحم ظفح نمو : ةلأسم

 ىلا يقابلا رضحيو ارامخو اعردو ابابلجو ارازا رضحي رهش فصن

 يف بابلجو رامخو نطق نم رازاو ناعرد اعم ةأرملا ةوسكو نيرهش
 . ةنسلا

 لجر نعو . ةكرب نبدمحم نب هللادبع دمحم يبأ نع : ةلأسم

 زجعو اهلثم ةوسك اهوسكي نا هيلا تبلطف ريقف وهو . ةينغ ةأرما جوزت
 بجي كلذ نا لاقف . ينقلطي وأ يم ةوسك ينوسكي نا اما تلاقف كلذ نع

 كلذ دعب رسيأ ناف تلق . قارفلا ىلع مكاحلا هربجالاو لعف ناف . هيلع اهل
 ديعسوبا لاق . معن لاق كلذ دعب رسيل اذإ اهقادص اهيطعي نا هيلعف لاق
 الا افالتخا كلذ يف ملعا الو لاق ام ىنعم يدنع جرخي اذكه هللا هدعسا

 هنأك يدنع اذهف . هتردق يبق اهلثم ةوسك هيلع امنا هنا ليق دق هنا

 اهل نا لئاق لاق ولو . هيلع هلعل اهيلع ررضلل بجومو لوقلا نم ليحتسم
 اسقن فلكي ال هللا نال ماكحالا يناعمب يدنع هبشا ناك هتردق ىلع ةوسك
 ىدنع ليحتسملاك اذهف هتردق ىف اهلثم ةوسك هلوق اماو . اهعسو الا
 اينغ اهلثم ةوسك اهل نا هللا همحر دعس يبا نع ىرخا ةلاسم يف دجويو
 ىلع ردق نا هتردق يف اهظم ةوسك اهل نا لوقلا ضعب يفو اريقف وأ ناك
 .لوالا لوقلا هبجعيو ةطسو ةقفنو ةطسو ةوسك نم امف الاو . اهلثم ةوسك
 ءاينغألا نم ةأرما يف ةرصتخم دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 اهب نا تقوع يذلا . ةنؤملا عيمجو ةقفنلاو ةوسكلا نم اهل اهجوز مزليام

 رهش لكل مدآلا نم اهلو موي لكل رمت نم انمو بح عاص عبر ةقفنلا نم
 ةتس ةنس لك يف ةوسكلا نم اهلو . كلذ يف لخد نهدلاو . مهرد ةتالث

 ةوسكلا نم ىنفلا ىلع ليق دقو . رامخو رازاو نابابلجو ناصيمق باوثا

 ماحلا هب مكحي امم سيل ريرحلا نا لوقي نيملسملا ضعيو . ريرحلا بايث
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 هيلعو حبسملا نب دمحم لوق وهو . 'نايللاو باتكلا وه امناو . ةوسكلا يف
 نمم تناك نا تيأرا . ملعا هللاو مداخلا ةقفن هيلعو . اهمدخي مداخ اهل

 هنكمي نمم وهو . ركسلاب ىولحلا اهتاولحو محللا اهماداو ربلا الا لكأتال
 تناك اذإ ةقفنلا اهل همزلت هنا تفرع يذلا . ال ما كلذب هيلع مكحيا كلذ

 هنا فرعا ملف محللاو ىولحلا امأو هيلع ربلاب هيلع مكح ربلا هماعط نمم
 . ملعا هللاو هتجوزل لجرلا ىلع هب مكحي امم

 ةوسك يف اهب مكحي يتلا صيمقلا يف ديعس وبا لاق : ةلأسم
 نا ىلا لاق نم لاق . نيبعكلا ىلا ةغباس نوكت لاق نم لاق هنا يعم ةأرملا

 اماو . نيبعكلا رتست نا ىلا اهلوطا نوكي نا بحأو قاسلا ةعضب ىراوت
 نيح عرذأ ةعبس هلوط ناك هنا لاقيف ةوسكلا يف هب نومكحي يذلا رامخلا

 هناكم اولعج نا نيملسملا رنم رظنلا بجوأ كلذ مدعا املق . هيلع ردقي نلك
 اهنال فصنو عرذا ةعبرا اهلوط نوكي نا يدنع هبشيف "'ىوسف هتمرح
 هذه نم هناكم اهولعج امنا هلعلو رامخلا ضرعك اهضرع نوكي نا هبشي
 اولاق هنا يعمف . ةوسكلا يف هب مكحي يذلا رازإلا اماو . ملعا هللاو ةهجلا

 لاق نم لاقو ايعابس نوكي يدنع لوقلا ضعب يفو نطقلا نم نوكي

 نوكي نا يدنع هبشيو ادح هيف تقرع ينا ملعا الف هضرع اماو . اينامث
 . ةينامث ضرع يف ةعبس نوكي نا سانلا نيب ةداعلا هب ىرجت امك

 نيللا بوثلا ينعت ةلعلو لصالا يف كل ١

 هب ملعا هللاو لوصالا يق اذك ٢
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 نورشعلاو يداحلا بابلا
 اهلجاع اهيلا عفدب مل اذإ ةأرملا يف

 قادصلاو ةققنلا تبلطو

 اولخد اذاف . نهب اولخد اذإ ةنؤملا ءاسنلل جاوزألا مزلي امنا لاق نم لاقو

 نهرك ناو . نهتنؤم نهل مهمزل نهسفنأ ىلع مهزيجي نا ىلا نيحاو نهب
 اهرضحي ملف لجالا ىضقنا اذاف . الجآ اهلجاع راضحا يف جوزلا لجأ

 الو هتقاط ردق ىلع هيدؤي اهلجاع هيلع ضرفو اهتنؤم هيلع تناك اهلجاع
 ناك ناو لخادلا مزليام عيمج اهل همزليو . اهلجاع اهيفوي ىتح اهيلع راجي
 نم مزلام اهتنؤم اهرضحا ءاش ناو . هلام عيبي ام ردقب لجأ لام هل
 . كلذ

 يبا ىلع ضورعم هللا مهمحر خايشالا نع باتك نمو : ةلاسم
 نا ةأرملا تبلطو لجاع مهرد فلاب ةأرما كلم لجر نع هللا همحر دايز

 هيلعف الاو دقنلا ىطعا نا لجألا ءاج اذاف ةدم ددمي لاق اهدقن ىطعت

 تيضرو ةأرما جوزت لجر نعو . دقنلا نم ذخؤي ال كرتو اهتوسكو اهتقفن
 نم هنكمت ال ةأرملا تلاقو . ائيش اهيلا يدؤي نا هنكمي ال هنا لاق مث .هب
 هتلق ردق ىلع هيلع يذلا لجاعلا يف لجؤي لاق . اهلجاع اهيفوي ىح اهسقن
 الو اهتقفنو اهتوسكب اهل ذخأ لجاعلا اهيفوي ملف لجالا ىضقتا اذاف هترثكو

 ةوسكلاب ذخؤيو كلذ يه ءاشت نأ الا اهلجاع اهيفوي ىتح اهيلا هل ليبس
 اهلو قلطي ءاش ناو قفنيو وسكي ءاش نا كلذ ىلع ربج اهزجعأ ناف
 اذ نا ليقو اعيمج لجاو اهلجاع نم ةروسيم ىلا هيلع قادصلا فصن
 يف هلام عيبيام ردقب لجؤي امناو اهلجاع يق هلام عيبي ام ردقب لجؤي لاملا
 ةوسكلا توبث لوصأ ىنعم يف اماو . هيلع هتقحتسا اذإ قحلا ءادأ ردق

 لجاعلا ناك اذإ هللادبع ىبا نع ليق دقو . ءاوس هريغو لاملا وذف ةقفنلاو

 رهشأ ةتس ةدملا ناك . هقوفام ىلا فلالا ىلا دعاصف مهرد ةئامتس
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 ةسمخلا ىلا رهش الا ةعبرالا نم مكاحلا رظن هيلع عقيام ىلع كلذ نودامو
 رهشا ةتس ادعاصق . ةئامتس كلذ يف تبث اذإ ينبجعيو كلذ نودام ىلا

 عقي امو اذه وحن ىلع رهشلا ردق ةئام لك يف كلذ ردق ىعاري نوكي نا
 ىنعم يف ةدملا تضقنا اذاف . اذه نم نسحا نم مكاحلا رظن هيلع

 ردق ىلع لجاعلا هيلع ضرفو كلذ ىلع ربجو امهب ذخا ةقفنلاو ةوسكلا

 نا ةقفنلاو ةوسكلا ىلع ربجي امك هيلع ربجي ملو . نويدلا ةلزنمب ةرووسيم
 اهيلا كلذ ناك هلوخد تبلطو ةأرملا ىلع لوخدلا اطبا ناف . قلطي وأ هيدؤي

 الا لوخدلا نم عونمم ةقفنلاو ةوسكلاب ذوخامو هروسيم ردق ىلع لجاعلاو
 . لجاعلا اهيفوي وأ اهاضرب

 نم هتنكماو لجاع قادص اهجوز ىلع ةأرملل ناك اذإو : ةلاسم

 هعم ىنكسلاب اهيلع مكحو اهلجاع راضحاب هيلع مكح اهب زاجو اهسفن
 اذاف هتباصا ردق ىلع اهلجاع اهرضحي ىتح لجاعلا ءادأ يف هل برضيو

 ىلع اهلجاع اهرضحي ىتح مكاحلا هسبح اهلجاع اهرضحي ملو لجالا غلب
 ةروسيم ىلا هيلع بتك لمع هيلع سيل ناك ناو هلمع نم هتباصا ردق
 . اهتقفنو اهتوسك اهرضحا اذإ هنع لزتعت نا اهل سيلو

 نعو ديعس نب ىيحي يضاقلا هفلا يذلا باتكلا نمو : ةلأسم

 اهجوز ىلع تعفر ةأرما يف سيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبا يضاقلا
 سبحت نا اهلا اهسفن ىلع هتزاج نأ دعب بايثلا نم اهدقن ةيقب هنم تبلطو

 بلط اهل هيلعو . هدنع ماقملاب اهيلع مكحي ما كلذ اهيفوي ىح هنع اهسفن
 اذإ اهنا كلذ يف تظفح يذلا . هنم نكمتو هدجو اذإ اهيلا هميلستو كلذ

 ليبس هليبس ناكو . اهلجاع ةيقب لجال هعنم اهل نكي مل اهسفن ىلع هتزاجأ
 . ملعأ هللاو هريغ ىلعو هيلع اهل بجت يتلا نويدلا

 اهجوز ىلع عفرا اذإ ةأرملا ىلو نع هتلاسو هريغ نمو : ةلأسم

 . كلذب هذخأي مكاحلا ناف لاق كلذ همزلي له . وسكيو قفني وأ لجاعلا عفدب
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 مدعا ناق . ةقفنلاو ةوسكلاب هذخا عفدي مل ناف لجاعلا راضحا ىف هلجؤيو
 . هلام نم ةقفنلاو ةوسكلا ذخا هلو نيملسملاب هيلع جتحا مكاحلا
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 نورشعلاو يناثلا بابلا
 ةجوزلا ىنكس يك

 اهدلب يف اهنكسي نا طرش ىلع هل اولاقف ةأرما جوزتي نا دارا لجر نعو
 نكست نا تادترا ةأرملا نا مث . كلذب مهل ليقف هيف تنكس تاش ثيح
 دنع هيلع اوطرش اذإ مهنا انظفح يذلاف هل حلصي عضوم يف ةيرقلا نم
 تلاق اذإ ظفح اهل ىعم سيلو . كلذ هيلع تبث دلب ىف اهنكس حاكنلا ةدقع

 تبثي فورعم دلب يف انكس هيلع تطرش نإ لوقاو . دلبلا نم تاش ثيح
 يف اهنكسا ناف تبثي اذه ىرأ ام . ملعا هللاف تاش ثيح اماو . كلذ
 رضم كلذ نا نيملسملا نا ىري نأ الا هيف اهنكس هيلع طرش يذلا دلبلا
 . ملعا هللاو اهراضي نا هل سيلق اهب

 اذإ كلذ اهل لاقف اهراد اهل طرشو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 . حاكنلا ةدقع يف طرشلا اذه زوجي له هل تلقف حاكنلا ةدقع يف ناك
 . معن لاقف
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 امهدحأ نذا ريغب هلعقت نا ةأرمللو لجرلل زوجيام

 هل سيلو اهجوز ىأر ريغب ةلفانلا موصت نا اهل زوجي ةأرملا نا خيشلا لاقو
 ولو . اهيلع هل بجيام اهيلع ضرعي نا هل نا الا فورعملا نع اهعنمي نا
 ضرتعي نا هل سيلف . ناضمر رهش لدب يف الا ةضيرف ةمئاص تناك
 . كلذ اهعنمي الو اهموص دسفي اميف اهيلع

 ةعمجلا موي موصت ىهو يخأ فاع مهللا تلاق ةأرما نعو : ةلاسم

 تماص ناف هنذاب الا مايص اهل سيلف . ةعمجلا موي موصت نأ اهجوز هركف
 . هللا ءاش نا اهمايص مت

 تارافكلاو روذنلا موصت نا اهل نا ليق دقو لاق هريغ نمو : ةلأسم

 هلدبو ناضمر رهشالا موصت الو كلذ اهل سيل لاق نم لاقو . هنذا ريغب
 . ضيحلا نم

 ىأر ريغب عوطتلا موصي نا هل له لجرلا نع هتلاسو : ةلاسم
 ئاضق يف اهب رضي كلذ هموص نكي ملام كلذ هل نا يعم لاق هتجوز
 ليق دق هنا يعم لاق . اذه اهقح امف هل تلق . اهل هيلع بجي يذلا اهقح

 نم هيلع بجيو . اهقوقح ءاضق يف فرصتلا نم اهل هيلع بجيام عيمج
 اهترشاعم نم ناصقن هسقن نم هل رهظ ماص امل هناف هل تلق . اهترشاعم

 رضي مل ام كلذ هعسي هنا يعم لاق . كلذ هعسي له هموص لبق ناك امع

 هل له . هسقن نم ناصقنلا هل ناب اذاف هل تلق . اهبرضي نا هل سيلو . اهي

 نع هسفن نم ناصقنلا هل ناب اذإ هل ينبجعي لاق اهيأر الب موصي نا
 اهيلع فاخي نا الا اهيأرب الإ كلذ لعفي ال نا اذه لثم ىف اهقح بجاو
 نا هيلعو . اهيأر ريغب الو اهيأرب كلذ لعفي مل ةرضملا هل نأب اذاف . ةرضملا
 يق اهيأر نع كلذ نوكي نا الا هل ةمزاللا هلاوحأ عيمج يف اهقحب اهل موقي

 ىأر ريغب عوطتلا موصت نا اهل له ةجوزلاف هل تلق . هل نيبت ةرضم ريغ
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 ناك وأ اهعم ارضاح ناك اذإ كلذ اهل سيل ليق هنا يعم لاق . اهجوز

 نا هعسيف هل تلق . هقح بجاو نم ءيش نيبو اهنيب لوحي كلذل اهموص
 لوحي ناك اذإ كلذ هل نا يعم لاق . عوطتلا موص نع هعنمت وأ اهعنمي

 بجاو نع هب عنمي ال كلذ ناك اذاف . قحلا نم اهيلع هل بجيام نيبو اهنيب
 ريخلا لعفو هللا ةعاط ىلع اهثحي نا ينبجعيو يدنع كلذ هل نكي مل هقح
 راهنلا يف اهترشاعم داراو عوطتلا ةمئاص تناك اذاف هل تلق تعاطتسا ام

 اهنم كلذ دارا نا هنا يعم لاق . راهنلا يف هعنمت نا اهعسي الو كلذ هل له

 يف اهموص لجأ نم قحلا نم هل اهيلع بجيام هعنمت نا اهل نكي مل
 اهل له . عوطتلا ةمئاص يهو راهنلا يف اهرشاع اذاف هل تلق . عوطتلا
 تماصو تلستغا ناو . راطفالاب ذلتت تادارا نا اراطفا اهموي متت تا

 اهل نذأي نا ىبأ ناف هيأرب ةضيرفلا جحتو يدنع لضفا كلذ ناك اهموي
 . مرحم ىذ عم مرحتو هيأر ريغب ةضيرفلا جحي نا اهل زاج
 يف هتأرما نذأتسي نا هيلع له اعوطت موصي وأ جحي لجر نعو : ةلسم
 ةالصلاو جحلاو موصلا يف كل نذآ ال هتأرما تلاق نا ينربخا لاق . كلذ

 اذإ اهنذاتسي نا نوملسملا بحتساف جحلا امأ لاق . كلذ اهل له . ًاعوطت
 امأو . اهحلصيام اهل عضو وه اذإ هعنمت نا اهل الو عوطتلل جحلاوناك

 نوكي نأ الا اهنذا ريغب يلصيو موصي نا هيلع سئب الف ةالصلاو موصلاو
 هل سيلف اهقح نم همزليام يدؤي الو . همايص ةرثكبو همايق لوطب يدؤي ال
 . كلذ

 نم راطفالا اهجوز ىلا تبلط اذإ ةأرملا يف لاق نم لاقو : ةلاسم

 نا اهل رطقي نأ هيلع مكحي هنا لاق نم لاقق ةلفأن موصي ناكو موصلا
 رطفأ نيتنثا تناك ناو . مايا ةثالث موصيو عبار موي ةدحاو ةأرما تناك
 ماصو اثالث رطفا اثالث نك ناو . نيموي ماصو اموي ةدحاو لكل نيموي
 موي نهنم ةدحاو عم ناكو اموي ماصو اموي رطفا اعبرأ نك ناو . اثالث
 ةضيح نم رهش لك يف رطفي نا هيلع مكحي هنا لاق نم لاقو . هراطفا
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 . كلذب موي امناو هب موكحم ريغ هلك اذه نا لاق نم لاقو . موي
 دارا اذإ لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع انل ركذو : ةلاسم

 جحلا دارا اذإ هنا لوقأ يذلاو . هلها نذاتسيلف ةبيغلا ليطي نا مك دحا
 ىرأ الف رثكا وأ لقأ وأ ةنس هيلا راسيام اديعبو هنم ابيرق جحلا نوكي دقف
 جرخي نا الا ةلفان وأ ةضيرف ةجح تناك جحلا يف هتأرما نذأتسي نا هيلع

 ديري نا الا ةلفانلا يف كلذ هل ىرا الف . اهب رضي نا ديري اهل امغارم
 . هيلع سأب الف هل تنذا ناف ةكم يف ميقا نا ديرا ينا اهل لوقيف ةرواجملا
 دارا ناو . عجريو جحيو قالطلا تبحأ نا اهقلطي نا ىرأف كلذ تهرك ناو
 ىتح جرخي الف . ةبيغلا هيف ليطي ديعب رفس وأ ةراجت يق جورخلا

 نا تهرك ناو هل عساو كلذف . اهقلطي الو جرخي نا تيضر ناف اهنذأتسي

 رثكا بيغي نا هل ىرا الو . ةبيغلا اهيلع ليطي الو اهقلطيف ةبيغلا اهنع ليطي
 لاق هيأر ريغب وأ هيأرب جحت ةأرملاف هل تلق . اهنذاب الا رهشا ةعبرا نم

 جرختو هيار ريغب ةضيرف جحت نا اهل زاج اهل نذاي مل وأ ىبأ ناف هيأرب
 يق هيلع ةوسك الو ةقفن الو هعم جورخلا اهل زوجي نميف مرحم يذ يعم
 . كلذ لاح

 الو اهجوز يار الب لوق ىلع اعوطت مايصلا ةأرملل عساوو : ةلأسم

 ال نورخآ لاقو . هيلع ءيش الو هل عساوف اهموص هرك نأو . اهسفن هعنمت

 يضقتو اهجوز نذاب الا اعوطت ةأرمات موصت ال ليقو . هيارب الا موصت

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن لاق يردخلا ديعس يبا نعو . هنذا ريغب ناضمر
 ىلص يبنلا نا ةريره يبا نع نهجاوزأ نذاب الا نمصي نا ءاسنلا ملسبو
 رهش ريغ هنذاب الا ادهاش اهلعيو ةأرملا موصت ال لاق ملسو هيلع هللا

 . هنذاب الا دهاش وهو هتيب ىفق الو . ناضمر

 رهدلا مايص ةجوز هل نمل هركي هللا همحر ةيواعم وبا لاق : ةلاسم

 . ابيصت هسقت نم هلهالا لعجي نا رمؤيو هلك
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 نورشعلاو عبارلا بابلا
 كلذ هبشأ ام و اهجورخو ةقلطملا ينكس يك

 . ةدحاو وأ قلط . اثالث ةدعلا ىضقنت ىتح ةقفنلاو ىنكسلا قلطملا ىلعو

 وحن انغلب ةملسم ةرح تناك اذإ ةارابملاو ةعلتخملاو ةنعالملاو ىلوملا كلذكو
 ةأرما وأ باتكلا لهأ نم ةأرما تناك ناو . باطخلا نب رمع نع كلذ نم
 اذإ هيلع ةقفن الو اهل ىنكس الف ةمألا اماو . ىنكسلاو ةقفنلا هيلعف ةريغص

 اهأوب دق ةمألا تناك ناو . هتيب يف هعم اهكرتي ملو اهالوم اهب بهذ
 ةقفنلا هيلعف اهتلاح ىلع ىهف جوزلا اهقلط مث جوزلا عم اتيب اهالوم
 ةققنلا هيلعف نيملسملا اهقلطي باتكلا لها نم ةأرملا كلذكو . ينكسلاو
 كلذ اهعنمي نا الا تاش نا هعم ميقت الو جرخت نا اهلو . اهل ىنكسلاو
 اهب لخد دق يتلا ةريغصلا اماو . اهيلع قفنا كلذ لعف اذاف . هءام نصحيل

 ينكسلا اهلف ةعجرلا كلمي اقالط اهجوز اهقلط اذاف . ضحت ملو اهجوز
 تيبتو جرخت نا ةريغصلل . ةرحلا ةريبكلا ةئيهك جورخلا يف تسيلو ةقفنلاو

 دودحلا اهيلع بجت ملو . بنجلا غلبت مل اهن ال اهجوز اهل نذا اذإ اهتيب نع
 مل وأ اهل نذا جرخت نا اهلف اهجوز اهنع يفقوت وأ انئاب اقالط ناك اذاف
 ىلع ءاركلاف هيف اهقلطو اهجوز عم أركب لزنم يف ةأرملا تناك اذإو نذأي
 نم ةعس يف يهو لزنملا لها اهجرخا ناف هدنع ةدعلا يضقنت ىتح اهجوز

 ناكف اهجوزل لزنملا ناك ولو . اهجوز اهنع ىفوتملا كلذكو . ليوحتلا
 نم ةعس يف تناك لزنملا لها اهجرخأف . اهيفكي لبام هنم اهيبصن
 باغ دقو . هيف اهقلط يذلا اهجوز لزنم يف ةقلطملا تناك ولو . ليوحتلا
 لزنملا ناك ولو . ةدعلا يضقنت نا ىلإ هيف ميقت نا اهيلع ناك اهجوز اهنع
 ةراجالإ يطعت نا اهل يغبنيب ناك ةراجإلاب لزنملا لهأ اهذخاف اهجوز ريغل
 يف ةقفنلاو ينكسلا يف لماحلا ريغ لماحلاو . ةدعلا يضقنت ىتح نكستو
 سيلو لزنم يف يهو . اهجوز اهنع باغ ةقلطم نا ولو . ءاوس قالطلا
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 يف تناك اهعاتم وأ اهسفن ىلع هفاخت فوخم وهو لجر الا دحا هيق اهعم
 فوخ اهيلع لخدف كانه اهجوز اهقلطو داوسلاب تناك ولو . هلقنلا نم ةعس

 اهجوز اهقلط ولو . ةرصبلا لوخد نم ةعس يف تناك هريغ وأ ناطلسلا نم
 دتعت ىتح اهجوز لزنم ىلا دوعت نا اهيلع ناك ةرياز هريغ لزنم يف يهو
 نا ريغ نم هريغ لزنم ىلا هلزنم نم اهجوزو يه تجرخ ولو . هيق

 اهلزنم ىلا دوعت نا اهيلع ناك . هيف اهقلطف هيف اولقتني وأ هيف اولوحتي
 ترفاس دقو اهقلط مث . اهجوز اهب رفاس ولو اهتدع يضقنت ىتح هيف دتعتف
 تعجر تعاش ناو . اهرفس ىلع تضم تاش نا رايخلاب تناك مايا ةئالث

 وأ اهدحو وأ هعم اهب اهذف . انئاب قالطلا نوكي نا الا هقرافت ال اهلزنم ىلا
 ىقوت وأ اهقلط ولو . محر ون اهعم سيل هنأل . ءاوس اهدحو وأ هعم اهعوج

 ىلا عجرتا اهيلع بجو كلذ نم لقا وأ موي ةريسم ىلع يهو اهجوز اهنع
 ىلص هللا لوسر نأل مايا ةثالث ةريسمك اذه سيلو . هيف دتعت ىتح اهلزنم
 محر وذ وأ جوز اهعمو الا مايا ةثالث ةأرملا رفاست نا ىهن .ملسو هيلع هللا

 يهن دق رقس هنأل ةئيجلاو باهذلا يف رايخلاب كانه . اهلعجف اهنم مرحم
 الو اهلزنم ىلا عجرت نا موي ةريسم يف اهرماو . تاج وأ تبهذ نا هنع
 اهنأ انعم يذلاو ةلاسملا هذهب ملعا هللا لاق هريغ نمو . رفسلا ىلع يضمت
 هيلع ركلاو اهدري نا هيلعو ةالصلا متي ناك ثيح اهجوز تيب ىلا عجرت
 كلانه نكسي نا اماو كلانه نكسي مل اذإ كلذو . هيارب اهجرخا وه هنال
 ام ثيح كلانه تيب ىق اهنكسا نا كلذكو . هلو كلذ اهلف هعم اهنكساو
 يق وأ رفسلا يق ناك زئاج كلذف كلذك وهف تيضرو هيارب اهنكسأو تناك
 اهنكسيل دلي نم اهجرخي نا اماو اهب رقسو ترقس دق تناك اذإ رضحلا
 . ملعا هللاف تنكس ناف اهعم هيف وه نكسي الو هيف

 . ةقيلطت قلطت ةأرملا يفو ةداتق نع ةفاضملا ةدايزلا نمو :ةلاسم

 الو اسار اهل ىري الو عنصتو هل شرفتو نذأتسيو ملسيو حنحنتي نا اهجوزل
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 باتك ىلا عجر انيار اذه لاق تيبلا يف اهعم ماني نكلو الجر الو انطب
 . عرشلا نايب
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 نورشعلاو سم اخلا بابلا

 . هتجوز ىلع لخدب نمل جوزلا ةيهارك يق
 كلذ ةبشا ام و اهعم و هريغ نم اهداإإزوا ينكس يكو

 اهدنع اهدالوا نوكي نا جوزلا هركو . لجرب تجوزت دالوا اهل ةأرما نعو
 هللادبع وبا لاق . ةركف كلذ يه تبلطف اهيلع اوملسي نا اهدالوأ تبلطو

 . مهيلا لخدت نا اهل سيلو . اهيلهع اوملسي نا اهدالوا عنمي نا جوزلل سيل

 . اهيلع نوملسيف بابلا ىلع مهما فقت نكلو هنذا ريغب هلزنم اولخدي الو
 . كلذ تدارا ىتم مهملكتو اهنوملكبو

 ينكست ال لاقف هريغ نم دالوا اهل ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم
 اونغتسي نم دحب اونوكي مل اذاف اهياع كلذ هل له تلق . يدنع كدالوا
 اوراتخي ملام اهدالواب يلوا ةأرملا نأل كلذ هل نكي مل . اهنع مهسفناب

 مل ناو هدنع اولعج اوراتخا امهمف اوريخ رايخلا دحب اوراص اذاف . اهريغ

 ريغ يف مهب موقتو اهبرقب نكسلا نوكي نا نكما نا الا اهريغ مهل نكي
 ناو . ةرضم اهدالوا ىلع نكي مل اذإ كلذ ليق دقف كلذ حلصاو اهنكس
 . مالسالا يف رارضا الو ررض الف ررضلا مهيلع فيخ

 هيلع تطرشو هريغ نم نونب اهلو لجرب تجوزت ةأرما نعو : ةلاسم

 املف . هيلع تدهشاو كلذ ىلع مدقتف يدنع نم ىنب ليزت نا كل سيل نا
 مل اهناف تلق . كلذ هل سيل لاق . اهنع اهدالوا لزعي نا دارا اهب لخد

 اهلف اهقادص نم هلعجت مل ناو لاق . اهقادص نم طرشلا هيلع لعجت

 ناك اهقادص نم هلعجت ملو نكسلا هيلع تطرش ول كلذكو لاق . اهطرش

 . نكسلا نم اهطرش اهل
 لاق دلب نكس اهجوز ىلع تطرش اذإ ةأرملا نع ةروثنم نم : ةلأسم

 فالتخا هيقف جيوزتلا دعب ناك ناو تبثي ال جيوزتلا لبق طرشلا ناك نا
 نمو . تباث وهف حاكنلا ةدقع يف ناك ناو . طرشلا تبثي ال لوقلا رثكاو
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 نب دمحا ركب يبا نع انا تظفحو يضاقلا هفلا يذلا باتكلا نمو هريغ
 امناف ةأرملا اهتطرش اذإ تيبثت ىتلا طورشلا نم ناكام نا دلاخ نب دمحم
 ملو ةدقعلا لبق ناك نا اماو حاكنلا ةدقع سفن يف طرشلا ناك اذإ تبثت
 . نورخآ هلطباو هنوتبثي موق لاق فالتخا هيفف ةدقعلا سفن يف كلذ ارهظي
 طورشلا كلذكو انملع فالتخا الب الطاب ناك ةدقعلا دعب طرشلا ناك ناو
 . جيوزتلا يف ةدقعلا يف نوكي نا الا عويبلا يف تيبثت يتلا

 نا جوزلا بلطف اهجوز ريغ نم دلو اهل ناك اذإ ةأرملا نعو : ةلأسم

 هل له يحدلاو دلولل ناك اذإ ةنكاسملا ليبس ىلع اهدنع دلولا نوكي ال
 نا مكاحلا نم رظنلا بجواو ةرضم اهجوز ىلع نكي مل اذإ لاق . كلذ
 . مكحلا نم همزلي امع عانتما جوزلل نكي مل اهدنع دلولا نوكي

 ءاشام ميقيف ةأرما كلم لجر نع هتلأسو ةيافكلا باتك نم : ةلاسم
 كلملا دعب هيلع نم كلذ طرشف اهراد نكس اهل اولعجي نا هيلا اوبلط مث هللا
 دق اهلهاو ةأرملا تلاقف كلذ هرك اهب لخد املف اهب لخدي نا ليق نم
 دعب مهل هطرش نم ناك امق هرك الو قح نع عفد الب نكسلا انل تطرش
 . هيف ةعجرلا هلف ةدقعلا

 نم نيجوزلا نيب اميف حاكنلا لبق طورشلا يف ديعسوبا لاق : ةلأسم
 يف نوكي نا الا هتبثي ال ضعبو هتبثي ضعب تالابقلاو نكسلاو قادصلا
 . جيوزتلا يف ةدقعلا

 لزنم نم ةجوزلا جرخت الو يراوحلا نب لضف باتك نمو : ةلأسم
 . هنذاب الا هلزنم ادحا لخدت الو اهجوز

 له كلذ جوزلا هركو اهعم اهتنبا نوكت نا تبلط ةأرما نعو : ةلأسم

 تراتخاف رايخلا دحب تناك هريغ هنبا يهو اهعم اهتنبا نوكت نا مكحي
 نم كلذ رظنلا بجوا اذإ هنا يعم لاق . رايخلا دحب نكت مل وأ اهما
 هل سيلو . اهما عم نوكت نا هيلع مكح ةرضم جوزلا ىلع نكي ملو مكاحلا
 . مالسالا مكح يق هيار
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 نا هركف هريغ نم دالوا اهلو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ال نم وأ اهنع هل ءانغ ال يذلا مهنم ريغصلا دلولا اماف اهدنع اونكسي

 اهدنع مانيو تلق . ملعي مل وأ مهب ملع هنيبو اهنيب قرفي الف هسفنب يفتكي
 نكلو اهدنع نكسي نا جوزلا ربجي الف هسفنب ىفتكا نم اماو . معن لاق

 . مهيلا بهذت نا مهنيبو اهنيب لاحي الو مهدهاعتو اهنم ابيرق مهنكست
 اهعنمي نا هل له هريغ نم نبا اهلو ةأرما جوز لجر نعو : ةلأسم

 رجأتستلف اهريغ نم عضري يبصلاو ةينغ نوكت نا الا ال لاق هعضرت نا
 . ارئيض هل

 ةأرملا عسي ال ةيواعم وبا لاق هيف اباتك أرقي ديعسوبا ناك : ةلأسم

 نم جرختو اروهشم .. سبلت نا اهل يغبني الو اهتيب نم جرختو بيطت نا
 كلذ لجال اهجورخ ناك اذإ كلذك هنا ىعم لاقف كلذ نع وه لئسو . اهتيب

 اهنكمي ةجاح اهل تناك ناف . اهنم اهل دب ال ةجاح يف نكت ملو بيطلا
 اهنع بهذي تقو ىلا هكرت اهل تببحا كلذ اهنع بهذي تقو ىلا اهكرت
 . كلذ

 ةدقع لبق اهجوز ىلع ةأرما تطرش ناو ءايضلا باتك نمو : ةلأسم
 ةدقعلا لبق طرشلا ناك ناق اهدالوأ عم اهدلبب اهماقم نوكي نا حاكنلا

 ءافولا هيلع بجيو جيوزتلا هيلع عقو كلذ نال موق هتبثف فالتخا هتوبث يفف
 نوكيف ةدقعلا عم طرشلا نوكيف . مكحلا يف نورخآ كلذ تبثي ملو دعو امب
 . هبلع اقح
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 نورشعلاو سداسلا بابلا
 همدخ يفو هريغو اهجوزل ةأرملا لمع يك

 هريغل اهم الكو ةأرملل لجرلا

 اهنا مث . بلطي مل وأ كلذ بلط ةميق هلامب اهجوز نيعت تناك ةأرما نعو
 . بلطت ملوأ اهيلا بلط امم هل تلمع ام نامض مزلي له كلذب هيلع تمرح
 نهجاوزا عم ءاسنلا هلمعتام ىنعمب جراخ وه امم ناك اذإ هنا ىعم لاق
 الف ةرهاظلا ةقفنلا نم ربجلا يناعم هبشيام الو كلذ ىلع ربج اهل نكي مل
 ناو . رجالاب هريغل لمعت نمم يه تناك ولو . رجأ الو ةعبت هيلع يل نيبي
 ىلع نهجاوزا عم ءاسنلا هلمعت امم هنا فرعلا لاح نم اجراخ ناك

 الا هريغل هلمعت ال نمم يهو . هيف اهلمعتساف عانتما هنم عقي ملام مومعلا
 ىلا مومعلا ينعم نم كلذ جرخ ذا رجالا ينعم يدنع هيلع تبث رجالاب

 كوسكا مل اذكو اذك لمعت مل نا اهل لاق ناف هل تلق . هلمع صخيام لاح

 عنم لك كلذ لثم جرخي هنا يعم لاق . اربج اذه نوكي له كيلع قفنا ملو

 نا تبا ول كلذكو . فالتخا هيف يل نيبي ال اذهف بجاو قح لك اهل هنم
 يدنع جرخ كلذ يف هل تداقناف . عانتمالا ىلع كلذب اهذخاف كلذ لمعت
 رمالا هجو ىلع ناك ناو . اهيلع ناطلس هنال جوزلا نم اربج اذه
 . يدنع يضمام ىنعم هقحل تلعف سفنلا بيط ىلع سانلا نيب. فراعتلاك
 مظعا نم ةءاسا اذه لاق كتقلط الاو اذكو اذك تلعف نا اهل لاق ناف تلق

 ىق سيل هنال جوزلا رما نم ةيقتلا عقوم عقي نا فاخأو . اهيلع ةعاسالا

 بطي مل كلذ لعفت نا اهيلا ةءاسالا هنم رهظ اذاف كلذ هل اهيلع لصألا
 . رجالاب هثمل لمعي اميف انعلا هيلع قلعتي نا ينبجعاو . هل لمعلا كلذ يدنع

 رجاب اهلمعتسي نا دحأل زوجي له ةجوزتملا ةأرملا نع لئسو : ةلأسم
 ىف كلذ زوجي نا ينبجعي هنا يعم لاق . اهجوز ىار ريغب رجا ريغي وأ
 اهتيب نم اهاعد ناف هل ليق . كلذ ينبجعي الق هزنتلا اماو . مكحلا
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 . هزنتلا قيرط نم كلذ ينبجعي ال لاق . اهلمعتسي

 نيح يف اهسقن نم ةبيطب المع اهجوزل تلمع هتأرما نعو : ةلأسم
 له ءيش اهل همزلي له هل تلمعام عيمج هيلع تمرح تداع اهنا مث لمعلا

 . اهسفن ةبيط نع ناك اذإ ليق اميف كلذ ملعا الف . اهل نوكي

 نكميو تلمعق ائيش هل لمعت نا هتجوز ىلا بلط لجرو : ةلأسم
 كلذ نا نكميو كلذ يدنع جرخيف مكحلا يف اماف كلذب هيقتت اهنا هدنع

 جرخيف مكحلا يف اماف . هيقتت اهنا ملعي ىتح املاس نوكي له اهسفن ةبيطب

 يدنع جرخيف زئاجلا يف اماو . هيقتت اهنا ملعي ىتح هب سأبال هنا يدنع
 هيقتت اهنا ملع ول نأ تيارا . هعم اهروما نم بلغالا نم هل عقيام ىلع هنا
 هيزجي هنا وجراف اربج كلذ يف اهربجي مل اذإ هنا يعمف كلذ يف همزليام

 ىلع هنا كلذ نابو اهربج ناو رجا اهل هيلع قلعتي الو ةبوتلاو رافغتسألا
 . اهترجا ردقب نامضلا هيلع فاخاف ربجلا هجو

 اهماحرا نم ادحا نيعت نا اهل زوجي له ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ال كلذ ناك اذاف اهجوز يار ريغب ةريثك وأ ةليلق ةعيضب مهريغو اهبراقاو
 هيف هتعاط اهمزلي اميف اهيلا جاتحيام تقو يف اهجوز ةعاط نع اهلغشي
 كلذ بجعي ملعي ال وهو ساب اهلمعتسا نم يلع لهو تلقو . اهل زئاج كلذف
 نا ملعي وأ كلذ يف اهجوز تيب نم اهجرخي نكي مل اذاف ال ما اهجوز
 هل بحا الو هيلع ساب الف كلذ هعنم اهمزليام تقو يف كلذ اهعنمي اهجوز
 . ةياربالا لاح ىلع اهجوز تيب نم هل هعيصل اهجرخي نا

 وأ اريثك وأ اليلق المع اهجوزل لمعت نا اهيلع له تلق ةأرملا نعو : ةلسم
 بحنف قلخئا نسح يف اماو كلذ اهيلع سيل مكحلا يفف كلذ يه بحت مل

 . كلذ اهل
 ريغ وأ اهل افصنم اهجوز ناك اذإ ةأرملا نع هتلاسو : ةلاسم

 هنا ىعم لاق لزقلا كلذ نوكي نمل هتلزغق انطق هدنع نم تذخاق فصنم

 هلقنب ببس كلانه نكي ملو ركب هل لزغت ال اهنا امهنيب فراعتلا يف ناك اذإ
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 وأ ةداعلا هب ىرجتام ىلع ءايشألاو لاق . ةنيعب هنطق هنال هل وهف هلام نم

 . مكحلا هب تبثي
 هراك جوزلاو . جوز اهل ةأرما ملكي نا لجرلل زوجي لهو : ةلأسم

 اهجوز نأش يفو اهروما يف سانلاب نيعتست يهو اهب يلوتم هنا ريغ كلذل
 سأبالو تفصوام يلعف . ةعزانملل هيلع ةلاكولاو هنم فاصنإلا تبلط اضيا
 هنا الا هركي مل وأ كلذ جوزلا هرك امرحم اهنم ري مل اذإ ةأرملا هذهل مالكلاي

 جوزلا نوكي نا الا جوزلا كلذ هركا اذإ اهجوزل وه لزنم يف اهيلع لخدي ال
 لخدف اهنم دبال يتلا يناعملا نم ءيش ىلا ةأرملا تجاتحاؤ اهنع ايلوم
 نم ملكت نا اهل زوجي ةأرملا كلذكو . كلذ هل زاج اهنذاب هلزنم نم اهيلع
 . اهحالصب مقي ملو اهل دبال يتلا اهيناعمل لاجرلا نم هيلا جاتحت

 المع اهجوزل تلمع اذإ اهديب اهلمعو ةأرملا لزغ نع هتلاسو : ةلأسم

 اذإ لاق . هتمكاح نا هيلع كلذ ةرجا اهل له . هيلع اهتطرش ةرجا الب
 الب هل لمعت نمم اهنأ مهنيب فراعتملا ناكو لمعلا كلذ هل تلمع اهنا ترقا
 ناك رجالاب هل لمعت اهنا فرعت نمم تناك اذإو رجا هيلع اهل نكي مل رجا
 يف حصي ملو كلذ هبتشا ناو رجا ريغب هل تلمع اهنا حصي ىتح كلذ اهل
 يل نبي مل هتجوز يهو لزغلا اذه تلزغ اهنا ترقاو . ءيش مهنيب فراعتلا
 . رجاب اهلمعتسا هنا اهل رقي وأ مهنيب فراعتلا حصي نا اهل ارجا همزلا نا

 اهلوق لوقلا ناك يل هتلزغ يه تلاقو لزغلا كلذ هل تلزغ اهنا وه رقا ناو
 هنا ىعداو هتلزغ اهنا رقاو . اهسقنل يه هتلزغ وأ هل نطقلا نا ترقا ناف

 مث هتلزغ اهنا رقا اذإ هنا انفرع يذلاو باوجلا متي مل هريغ لاق . هل هتلزغ
 . هل ءيش الف ةنيبلا حصت مل ناو ةنيبلا هيلعف هل هتلزغ هنا ىعدا

 ةرجالاي المع اهلمعتسي نا دحأل له ةجوزتملا نع هتلاسو : ةلأسم

 ريغ وأ ةعطاقمب تاراجالاب كلذ هابشاو نيحطلاو ةلاسفلاو لزغلا لثم

 تلصو اذإ اهنا مكحلا يف زوجي هنا يعم لاق . اهجوز يار ريغب ةعطاقم

 تلق . كلذ اهلمعتسا نمل زاج اهتيب ىلا لمعلاب اهيلا لسرا وأ كلذل هتبلاط
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 كلذ يف همزليام اهجوز يار الب اهلامعتسا دارا يذلا اهيلا لسرا ناف هل
 لاق . كلذ يف مثا همزليف هل تلق . كلذ يف نامض همزلي ال هنا يعم لاق
 اهل فصنم وهو كلذل اهراك جوزلا نكي ملام كلذ يف مثإ همزلي ال هنا يعم

 اهل زوجيال لاح يف ريصت ىتح ةنؤملاو ةقفنلاو ةوسكلاو اهل همزلي اميف
 اهزربا نا مث الا هيلع فاخا كلانهف كلذ هرك مث هنذاب الا هتيب نم جورخلا
 . هنذاي الا هتيب نم

 هللا ىقتت معن لاق . اهجوزل لمع اهيلع له ةأرملا نعو : ةلأسم
 . تردقام هنيعتو هعم لمعتو

 هل منغ نم ةزج وأ افوص ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 لاقف . هجاسن رجا تطعاو ابوث لمعي هتملساو هتلزقفف هتأرما هتذختاق

 كلذ اهيلع دري نا ءاش ناف ةجاسنلاو لزغلا رجا اهل هيلعو لجرلل بوثلا
 دقو . اهل بوثلاو هلثم فوص وأ هفوص نمث هلق يبا ناو هل بوثلا نوكيو
 . تلزغام هلف هتأرما ىلع لجرلا قفنا اذإ لوقي ءاهقفلا ضعب ناك

 نم ةينقتلا.لاح يف ةأرملا تناك اذإ يعمو ديعس يبا نعو : ةلاسم

 هل اهمزلي ال امم هب اهرماي امم هرما نع عانتمالا نيح يف هفاختو اهجوز
 هيلع فاخاق اهنم كلذ هل ناب دقو . رمالا هجو ىلع كلذ ىف اهلمعتساف
 لمعلا ناك كلذ ءاوسو كلذ ىف اهل انعلا ليبس ىلع هل تملع اميف نامضلا

 هيلع قلعتم يدنع وهف ربجلا هجو ىلع جرخ اذإ ريثك وأ اليلق كلذ يف
 . نامضلا

 اهجوزل لمعت نأ ةأرملا ىلع سيلو رفعج نبا باتك نمو : ةلأسم
 هريغ الو لزغ نم ًالمع اهريغل الو اهسفنل لمعت نا اضيا اهل سيلو . المع
 . هياري ال ا

 هنيعتو هللا يقتت معن لاق اهجوزل لمع اهيلع له ةأرملا نعو : ةلأسم
 . تردقام

 الو هماعط نم ائيش هل لمعت نا هتجوز ىلع لجرلل سيلو : ةلأسم
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 الا هريغو لزغ نم اهريغل الو اهسقنل لمعت نا اهل سيلو . المع هل لمعت
 . هيارب

 ىأر ريغب اهلمعتسي نا دحال زوجي له ةأرملا نع هتلأسو : ةلاسم
 ةرح تناك اذاف لاق . ةقث ريغ وأ ةقث تناك هتيب يف وأ هتيب ريغ يف اهجوز

 يف اهلامعتسا بحا الف عرولا يف اماو . مكحلا يف كلذ رجح يل نيبي الف
 ريغب .. اهلزنم ريغ يف اهلمعتسا ناف هل تلق . اهجوز يأرب الا اهلزنم ريغ
 . كلذ يف همزليام هركي ال هنا ملعاو كلذ هركي اهجوز نا ملع اهجوز يأر
 هلزنم يف اهلمعتسا ناف هل تلق . ةبوتلا كلذ يف يدنع همزليام رثكا لاق
 هارت له . هركي ال هنا ملع وأ كلذ هركي اهجوز نا ملع اهجوز يأر ريغب
 كلذ هعسي ال نا فاخاو . هركي هنا ملع اذإ كلذ هل بحا الق لاق هلاعساو

 اماو . هياربالا ائيش اهريغل الو اهسقنل لمعت ال نا اهيلع اموكحم ناك اذإ
 هرك اذإ لاح ىلع كلذ هل بحا الو كلذ هعسي نا وجراف اهيلع مكحي ملام
 ناف هل تلق . هعسي نا وجرأف . هيهارك هنم ملعي مل اذإ اماو . اهجوز
 ال نا اخيلع اموكحم ناكو اهجوز ىار ريغب هريغ وأ اهلزنم يف اهلمعتسا

 همزلي الو رافغتسالو ةبوتلا هيزجت هارتأ ائيش اهريغل الو . اهسفنل لمعت
 . يدنع اذكه لاق جوزلل كلذ يف نامض

 ال نا جوز اهل يتلا ةأرملا يف ينبجعي ديعسوبا لاق : ةلاسم

 دحب نكت ملو اهفصنا اذإ اهجوز ياربالا اهتيب نم اهجرخي دحا اهلمعتسي

 الا هيلع فاخأ كلانهف اهل همايق نم اهجوز تيب نم جورخلا هل زوجي ال نم
 هيلع يل نيبي الف نامضلا اماو . هنذاب الا اهجوز تيب نم اهزربا نا مث
 . لقعلا ةحيحص ةغلاب ةرح تناك اذإ لاح ىلع نامض

 وأ ةلخن ةئامب ةأرما جوزت لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم
 لمعت وأ اهسفن اهيلا بلط مث اهب زاجو جوزت مث مهرد فلاو . رثكا وأ لقأ
 يف هيصعت الو اهتيب يف دعقت وأ ةجاح يف هنيعتو ازبخ هل زبختو المع هل

 نكي مل اهب زاج دقو هلزنم يف هعم تناك اذاف . تفصوام ىلعق . اهسقن
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 اذإ هلزنم يف يهو اهدقن اهيلا يدؤيو هيارب الا هلزنم نم جرخت منا اهل

 . ةيارب الا جرخت الو هلزنم يف دعقت نا اهيلعو اهسفن ىلع هتزاجا دق تناك
 اهيلع سيلف كلذ هابشاو لزع وأ خيبط وأ زبخ يف المع هل لمعت نا اماف

 ناك اذإ اهسفن هعنمت نا اهل سيلو . اعيمج اهرهم اهافقوا ولو كلذ
 . اهنومي
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 نورشعلاو عباسلا بابلا
 هتجوز لجولا برض يك

 لتم هنم يه تكشو ةءاسإ هتجوز ىلا هنم ناك لجر يف نسحلا يبا نع

 اهنع فرصي ناو . ناسحالا ىلا اهاعد لجرلا نا مث ؟ كلذ ريغو . برضلا

 خيشلا مساقلا نب ورمع ىدي ىلع هيلا تعجرو اهجالصإ ىرجو هئيس
 ذخا هناو . يذالاو برضلا هنم تكشف تعجر مث هناسحال اهنم هعاجر

 املق اهيلا هنم تناك ةيكو هنا اولاقو اهعولض نم ائيش رسكو اهقلحب
 ناو هنم ناك امع هنع وفعت نا اهيلا بلطو ناسحالاب ليقف داع هنم تزشنا
 هفلخ نم مدقت دق يذلل هلوق قدصت الو هب قثت ال ةأرملا تلاقف . هيلا عجرت

 يلعف كلذ اهل لهف تلق . هبرض نم ناك يذلاب شرالاو فاصنإلا تبلطو
 لجرلا اذه دارا هنا انعم يذلا هريغ لاق . لجرلا اذه ةصق نم تفصو ام
 اهلو اهب كلذ حص اذإ شرألا اهلو فاصنالا اهل معنف . ةأرملا هذهو

 حيرست وأ ىلاعت هللا لاق امك ناك هل كاسم إلاو فورعملاب ةرشاعملا
 . هيلا كلذ تعدا اذإ هريغو برضلا نم تعدا اميق لوقتام تلقو . ناسحإب

 تناك اذاف . كلذ اهيف لعف هنا رقا اذإ ةيجولا نم همزليامو كلذ وه كنأو

 ترثا ناف اهجو هنا رقا نا معنف . اهجوزل ةراضم ريغ'نم هيل,. اهنم
 ناو . مهارد ةرشع اهشرإ يهف هجولا ريغ اهندب رئاس يف تناكو ةبجولا

 كلذ ركنا ناو . كلذ فعضف هجولا يف تناك ناو . مهارد ةسمخق رثؤت مل

 وه ركنأو ةنيب نكت مل ناو يعدملا ىلع ةنيبلا تناك هيلع كلذ يه تعداو
 ىلع تفلحق اهيلا نيميلا در ءاش ناو فلح ءاش نا نيميلا هل ناك اهاوعد
 دق هنا تكتشا اذإ اهفلح ذخا كلذكو تلق . اهريغو ةيجولا نم يعدتام
 اهقلحب ذخا نا اذهف رثا رهظ ناو كلذ نم اهيف رهظي رثأ ريغ نم كلذ اهملا
 رثأ الو . دحأ نع ظفح قلحلا ذخأ يف انعم نكي ملف . اعيجو املا تدجوو

 اهقلحب ذخأ نا كلذ ىلع لوقنف هريغ يف هاندجو ام سايق ىلعالا هعبتن
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 موسق رثؤت مل ناو . مهارد ةرشع هرثوم شرا هشرا انيأر اهيف كلذ رثأف

 نا لوقتام تلقو . باوصلاب ملعا هللاو هللا قيفوتب ملألا كلذ ناموسي نيلدع
 له تلقو . اهتعماجم هتعنم اذإ اهيلا ءيسيو اهبرضي امنا هنا لجرلا ىعدا

 اقصنتم اهل ناك ناف . اهيلع هاوعاد نم تركذام ىلعق كلذ يق رذع اهل

 احربم ابرض اهبرضي نا هل سيلف . هيف اهل رذع ال نيح يف اهسفن هتعنمو
 قحلا نم اهمزليام ىلا عجرت مل ناف . اهرجهيو اهظعي اولاق امناو .

 اهيف رثؤي ال ءيش لثمب وأ اهرجيام لثم كلذو . حربم ريغ ابرض اهبرض
 هعسي ال امب اهيلع هيدعت يف ةجح هل سيلف كلذ وحنو اهيكني امنا اهموي الو
 . اهبرض نم

 نهزوشن نوفاخت يتاللاو ىلاعت هللا لوق نع هتلاس : ةلاسم

 لاق برضلا اذهام . نهوبرضاو عجاضملا يف نهورجهاو نهوظعف
 برضلا لاق نم مهنمو . ناسللاب برضلا لاق نم مهنم كلذ يف فلتخا

 . ملقلابو كاوسلاب اهبرضي حربم ريغ
 لاق . تتامق اهبرضف اهسفن هتجوز هتعنم يذلا يف لاقو : ةلاسم

 نيلجرلاو نيديلا ىلع اهبرض ناو . دوقلا هيلعف لتقم ىلع اهبرض نا

 . اهتيد هيلعف اهنيح نم تتام ناف . هيلع سيلف حربم ريغ ابرض رهظلاو
 اوبدأ هباحصال لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىرفزلا : ةلاسم

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ غلبف نهوبرضي اولبقاق مكعاسن

 نم رثكا ةليللا دمحم لآ قرط دقل . مكئاسن برضلو مكلام هباحصال

 مكريخ ربخ يفو هئاسن مكريخ نا برضلا نيكشي نهلك ةأرما نيعست
 هيلع هللا ىلص لاقو . ملسو هيلع هللا ىلص يلهال مكريخ اناو . هلهال

 هل نيزتت امك اهل نيزتي نا اهيلع هل بجيام هتأرمال لجرلا ىلع بجي ملسو
 نا بحا امك ةأرملل نيزتأ نا بحا ال ينا سابع يبا نعو . مثام ريغ يف
 . لوقي ىلاعت هللا نال اهيلع يقح عيمج ىصقتسأ نا بحا امو . يل نيزتت
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 انمدق املف انعاسن كلمن ةكمب انك لاق هنارمع نع . ةجرد نهيلع لاجرللو
 . نهج اوزا نكلمي ءامست انيأر ةنيدمل ا
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 نورشعلاو نم انلا بابلا
 اهيآر ريغب وأ هنجوز ىأرب لجولا رفس يك

 كلذ يق اهنققنو هنع تباغ وأ اهنع باغ وأ

 ليطي نا مكدحا دارا اذإ لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع انل ركذو

 ابيرق جحلا نوكي دقف جحلا دارا اذإ هنا لوقا يذلاو . هلهأ نذأتسلف ةبيغلا
 يف هتأرما نذأتسي نا هيلع ىرأ الف رثكاو لقأو ةنس هيلا راسي ام اديعبو
 كلذب ديري اهلامعأ نم جرخي نا الا ةلفان وأ ةضيرف ةجح تناك جحلا
 ينا اهل لوقيف ةرواجملا ديري نا الا ةلفانلا يف كلذ هل ىرأ الف اهل ةرضم

 نا ىرأف كلذ تهرك ناو هيلع سأب الف هل تنذاأف ةكم يف ميقا نا ديرا

 وأ ةراجت يف جورخلا دارا ناو عجريو جحي وأ قالطلا تادارا نا اهقلطي

 جرخي نا تيضر ناف اهنذأتسي ىتح جرخي الف ةبيغلا هيف ليطي ديعب رفس
 الو اهقلطيلف . ةبيغلا اهنع ليطي نا تهرك ناو . هل عساو كلذف اهقلطي الو
 . اهنذاب الا رهشا ةعبرا نم رثكا بيغي نا هل ىرأ الو ةبيغلا اهنع ليطي

 . هتجوز ىأر ريغب رفاسي نا هل نوكي له لجر نع لئسو : ةلأسم
 هتعجر ردق ىلا اهينعيام اهل كرتو هل مزال يف هرفس ناك اذإ هنا يعم لاق
 . اريثك وأ اليلق ناك كلذ هرقس ناك اهتروشم هيلع نكي ملو كلذ هل ناك
 ام ردق ارقس رفاسي نا هل سيل ليق هنا يعمف مزال ريغ يف ناك اذإو

 الو . اهب رضي الام ردق ارقس ناك ناو اهاري الا اهنع هتبيغ يف اهبرضي
 اهل كرت اذإ اهيلع ةروشم كلذ يف هيلع نكي ملو ررض هيف اهيلع لخدي
 ال هنا يعم لاق . وه ام اهب زض رفاس اذإ يذلا دحلاف تلق . اهيزجيام

 ضعب يف دجوي دقو . اهرمأ صوصخمو اهلاوحا نم رابتعالا سف حصي
 . اهيآرب الا رهشا ةثالث نم رثكا مزال ريغ يف _ ةاسي ال هنا لوقلا ىناعم

 زوجي ال هنا يدنع نكلو هريغ هعسي الو هيلع هب مكحي اذه نا يل نيبي الو
 . رظنلا مكح يف اهب رضيام اهعدي نأ هل
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 مهلاسف لجر اهلمحف دلب ىلا رفس تدارا ةأرما نعو : ةلأسم

 وأ اناك ةقث كلذ ىلع ناقدصيأ ةعاضرلا نم ناوخا امهنا الاقف نوملسملا
 امهل ضرعي مل امهقدص نم كلذ يف امهبذك فرعي ال اناك اذاف . ةقث ريغ
 قيدصتلاب ىلوأ اناك ةقث اناك ناو امهوبقاعيف امهبذك حصي ىتح نوملسملا
 نوملسملا ذخأي امناو . امهلوق نم جرح سفنالا ىف ناك ةقث ريغ اناك اذإو
 . رتتسا امب ىلوأ هللاو رهظ امب

 هتجوز نع هرفس يف بيفغي نا هل له لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 الا ةيهارك امهنم فرعي مل اذإ كلذ هل زوجي له رثكا وأ لقأ وأ نيرهش
 هنا يدنعف . هيلع هللا بجوا اميف اما لاق هركت اهنا هركت اهنا مهوتيام
 كلذ يف سيلو هيلع هللا بجوأ ام يضقي نا ىلا كلذ عيمج يف جرخي

 اهل عدي نا دعب ريثك وأ ليلق نم هيلع هللا بجوا ام ءاضق نود ةياغ يدنع
 تارايتخالا جورخ يف اماو . هدعب اهيلع نمأي ثيح اهلعجيو . اهتيافك

 ةثالث نم رثكا بيغيف اهنع جرخي نا هل بحتسيو هنأ ليق دق هنا يعمف
 جورخلاب هل نذأت ملو تهرك ناف هل تلق . اهنذاب الا . رهشا ةثالث وأ رهشا

 هعسي نا ينبجعي لاق كلذ هعسي له اهنذا ريغب جرخف تارايتخالا يف
 . ةيهارك اهيف ملعي ام لثم رهشا ةثالث ىلا بيغي نا هعسيو هل تلق . كلذ
 يف رهشا ةثالث ىدعتي نا يدنعام بسح ىلع بحا الو ليق هنا اذكه لاق

 يف اهيلع قشيال كلذ لثم نا فرعي نوكي نا الا اهيأربالا مزال ريغ
 ناف هل تلق . هلام يف اهل افصنم ناك اذإ هسفن تاذ نم هل اهتقرافم
 نأ بسحا ضعب لاتق . امثآ هارت له هل تيبحاام ىلع رهشا ةثالث ىدعت
 ارارضا دري ملام هنا ىلا بهذ هنا بسحا اضعبو كلذ هل هركي اضعب

 رارض دري ملام هنا لاق نم لوق ىلع كلذب سأب الف اهيلع ةرضم نيبتستو

 هفلخ يذلا نا فاخو ةبيغلا لاطأ ناف هل تلق . سأب الف اهتعماجم كرتو
 هب قثي نم ىلا هبتكي باتكب يفتكي له . هعوجر ىلا اهيفكي ال ةقفلا نم اهل
 يف اما لاق ال ما كلذ هعسيو ةنؤملاو ةقفنلا نم هل بجي امب اهل موقي هنا
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 كلذ حصي وأ هسفنب كلذب موقي نا هيلعو كلذ يل نيبي الق يدنع مكحلا

 يق بتري مل اذإ كلذ هعسي نا وجراف ةنانئمطالا مكح يق اماو . ةنيبلاب
 يه ىضرت وأ هيلع بجيام هنع هب لوزيام اهيلا لصي هنا هبلق نأمطاو كلذ

 لوطف ائيش اهل كرتي ملو . هتجوز نع لجر باغ ناق هل تلق . كلذ نودب
 نم هتقحتساام اهيلا يدؤي نا هيلع له عجر مث . رهشا ةثالث ردق ةبيغلا

 ليق دق هنا يعمق مكاحلا اما لاق . ةبوتلا هيزجت ما هتبيغ يف هيلع ةقفنلا

 هنا يعمف اهتقفن تبلطو هيلا تعقر دق نوكت نا الا حص ولو . كلذب مكحيال

 اميف اماو هيلا اهتقفن تبلطو . تعفر موي نم اهتققنب هيلع مكحب ليق دق

 ناك هنال هتعارب كلذ نم هتأرب يل نيبي الف هللا نيبو هنيب اميف هيلع بجي
 تلق هنم هيربت نأ الا هللا دنع اهيلع نوكي نا فاخأق هللا دنع هيلع اقلعتم
 تعجر ناو اهيلع كلذ تبثي له اهيلا هنم بلطمب هتلحا وأ هنم هئربا ناف هل
 مث هنم هتلحأو بلطم اهيلا هبلطف اهل يدنع تبث اذإ لاق . هعجر اهل نكي مل
 تبث دق ناك اذإ كلذ نم ةءارب هل لوقلا ضعب ىلع ىل نيبي الف هيف تعجر

 مث . هنم هتربأف اهلام هتجوز ىلا بلط اذإ جوزلا نا ليلق دق هنال . هيلع اهل
 يف سيلو قادصلايف كلذ امنا ليق دق هنا بسحاو كلذ اهل ناك هيف تعجر
 . قوقحلا رئاس
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 نورشعلاو عساتلا بابلا
 اهجوز تيب نم جرخت ىتم ةأرملا يك

 اهجورخ يكو

 يعم لاق هيأر ريغب اهجوز لزنم نم جرخت نا اهل زوجي ىتم ةأرملا نعو
 نم هيلع اهل وهام اهعنم اذإ اهجوز لزنم نم جرخت نا ةأرملل زوجي هنا
 دعب كلذ اهل زوجي امناو . كلذ وحن وأ عامجلاو ةقفنلاو ةوسكلا نم مزاللا

 . هتنما اذإ هيلع ةجحلا

 نيتأي نا الا نهتويب نم نهوجرخت ال لجو زع هلوق نعو : ةلأسم
 وه اهيذؤي ؤأ اهناسلب هيذؤت نا اهنم لاقف ةشحافلا هذه ام ةنيبم ةشحافب
 ناف جرخت نا اهل ناك اهاذا ناو اهجرخي نا هل ناك هتذا ناف هناسلب

 تجرخ جرخت نا تعاشف اهيذؤي يذلا وه ناك ناو ةقفن اهل ربج تجرخ

 . هيلع ةقفنلا اهلو
 اهقحب اهل امئاق اهجوز نكي مل اذإ ةأرملا نا ديعس وبا لاق : ةلأسم

 تلق همالك نم اذه وحنو هل هلزنم نم زربت ال فيكف هترشاعم كرت اهل نا

 لاق . هيلع جتحت مل تناك ولو كلذ اهل زوجي وأ هيلع ةجحلا دعب كلذف هل
 نا يه اهل ناك . هيلع جتحي وأ هيلع جتحا هل امزال ائيش كرت اذإ يعم
 جتحت نا الا همزلي ال امم كلذ ناك ناو هيلع جتحت مل وأ هيلع تجتحا زربت

 . اهيلا كلذف هيلع جتحت نا يه ديرت نا الا هلم يه تناك هيلع

 اهدري نا هيلعف اهلها ىلا ةرئاز هرماب هتجوز تجرخ يذلا اماو : ةلاسم

 الب تجرخ نا اماو . ةقفنلاو ةوسكلا هيلعف اهدري مل ناق درلا تبلط اذإ
 ال نمو ءايلوألا نم اهلمحي نم دجي ال نا الا اهدري نا هيلع سيلف هيأر
 تبات اذإ اهعضوم يف اهيلع قفني وأ اهلمجي نا هيلعف اهتبحص هل زوجت
 . قحلا ىلا تعجرو

 ىلا هيأر ريغب وأ هيأرب اهجوز دنع نم تجرخ ةأرما نعو : ةلأسم
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 هعم اهل ةوسك اهرضحي ىتح تلاقف اهلمحي نا اهجوز تبلط مث اهلهأ
 يف تراص اذاف يعم جرخت اهناف جوزلا لاق ةقفنلاو ةوسكلا تبلطف ًايلحو
 فاخا يناف اهبايثب اهيلا لص وأ نمآ ال يناف اهبايث اهيلع تددر يلزنم

 هلزنم يف الا ةقفن الو ةوسك اهل همزلي الو ةجح هل اذهف قيرطلا يف بلسلا

 تبأف هلزنم ىلا اهدري نا اهيلا بلط دق ناك اذإ هيأر البو . ةيأرب تجرخ
 تلاق اركانت اذاف . اهنكسي ثيح ةقفنلاو ةوسكلا اهرضحي نأ هيلع امناف

 اهنا ةأرملا ىلع ةنيبلاف ييأر الب يتجرخ جوزلا لاقو هيأرب تجرخ ةأرملا

 . نيميلا جوزلا ىلعو هيأرب تجرخ
 ةءاسا ريغب هلزنم نم هتجوز تجرخ اذإ لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم

 يعم لاق . لبقتسي اميق ةقفنو ةوسك اهل همزلي له . هنم نذا الو اهيلا هنم
 هل اهمزلي اميف . هتعاط نم تجرخ اذإ ةوسك الو هيلع اهل ةقفن ال ليق هنا
 . هترشاعمو هتنكاسم نم هل اهمزلي اميف هتعاط ىلا عجرت ىتح ةعاطلا نم

 ةقفنلاو ةوسكلا تبلطو هتنكاسمو ةترشاعم ىلا ةعجرلا تبلط اهناف هل تلق
 اهيف نا ىل نيبي الف ةقفنلا اما لاق . كلذ هل له كلذ يف ةدملا وه بلطو

 . اهنع اهل ةيانغ الو ةوسكلا كلذكو اهتقفنب موي لك اهل ذوخأم وهو ةدم
 نا الا هنيح نم ةوسكلاب اهل ذخؤيو اهيف هل ةدم ال هنا لوقلا ضعب يفو
 عيبلا عضوم عمتجملا وأ هل رضاحلا قوسلا نم اهارش هنكميام ردقب ددمي

 نم تجرخ ناف هل تلق . اهيلع ةرضم الب كلذ ىلا عولبلا ىلا قيطي يذلا
 ةوسك اهل همزلي له ةعجرلا تبلط مث . ةدم اهل الخو هنم ةءاسا الب هلزنم
 اهل نذإ الو اهيلا هنم ةءعاسا الب هلزنم نم ةجراخ يهو . ىضم امل ةقفنو
 تامل ةقفنلاو ةوسكلا نم ءيشب هيلع اهل مكحيال هنا يعم لاق . جورخلاب

 نم هجوب اهجوز لزنم نم جرخت نا ةأرملل زوجي لهف هل تلق . ىضم

 ةوسكلا نم اهل همزليام اهعتم اذإ ليق دق هنا يعم لاق هيأر ريغب هوجولا
 . هنم ةرضم الو فوخ الب كلذ اهنكماو هيلع ةجحلا دعب عامج وأ ةقفنلاو
 . هوجولا هذه دحأ ىلع تجرخ ناف هل تلق . هلزنم نم جورخلاب اهل نذأو
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 اهل همزلي هنا يعم لاق هلزنم نم ةجراخ يهو . ةقفنو ةوسك اهل همزلي له
 ىضم اميف هيلع اهل مكحي ال هنا يدنعو هيلا تعجر اذإ ةقفنلاو ةوسكلا
 لبقتسي اميف كلذب اهل ذخؤي امناف . هيلع كلذ حص ولو ةقفن الو ةوسكب
 ةوسكلا نم هبلطت امم هللا نيبو هنيب اميق همزلي لهف هل تلق . مكحلاب
 هيلع هب مكحو ملاعلا همزل ال همزلي ناك ول هنا يعم لاق . ىضم امل ةقفنلاو

 بات اذإ مثآ ملاظ يدنع وهو ةرشاعملاب ةقفنلاو ةوسكلا مزلت امناو . مكاحلا
 دح اهل له اهل همزلت يتلا ةعماجملاف هل تلق . مراغ هنا لوقت الف . كلذ نم

 هيلع ةجحلا دعب هلزنم نم جورخلا اهل زاج الاو كلذب اهل ماق ناف . فورعم
 ةرم اهعماجا اذاف ةدحاو ةرم اهعماجي نا هيلع ليق هنا يعم لاق . كلذ يف

 . هيلع هنم اهجارخا بجوي مكح كلذ ريغب هيلع مكحي مل ةدحاو
 هتجوز لجرلا عنم يف اوفلتخاو فارشالا باتك نم : ةلأسم

 لوقي يعفاشلا ناكو كلذ هل سيل لوقي كلام ناكف ةيسنكلا نم . ةينارصنلا

 نا انباحصا لوق ىنعم يف جرخي ديعس وبا لاق . لوقن اذهبو اهعنمي
 هيلع ردقت ال اهنيد يف مزال نم الا جورخلا نم هتجوز عنمي نا هل ملسملا

 نم تسيل ةينارصنلل ةعيبلاو ءايشالا عيمج نم اهرضحي الو اهتيب يف
 هيلع بجوام كلذك ناك ولو اهيف الا اهيلع ردقت ال ىتلا اهنيد ىف ةعاطلا
 اهيلع موكحم اهنال هل جيوزتلا مكح اهيلع تبث اذإ مالسالا مكح الا يدنع
 . كلذ ىلع اهمصخ اهلمح اذإ هللا باتكب

 تداراف هقيلطت هتجوز قلط لجر فارشألا باتك ريغ نمو : ةلأسم

 تجرخ ناف تلق . مين لاق هيف ماقملا ىلع ربجت له لزنملا نم جرخت نا
 . ال لاق ةقفن اهل له اهرضحي ملو هراك جوزلاو
 دحا الو ءيش هل سيلو . لقعلا بهاذ هوتعم لجر نع هتلأسو : ةلئسم

 ةدلب ىلا اهلقني نا هتأرما يبال له اوعاض دق دلوو ةأرما هلو هيلع موقي
 . معن لاق . مهل وعيل ىرخا

 هنذاب الا هلزنم نم جرخت نأ لجرلا ةجوز ةأرملل لحي لهو : ةلأسم
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 هرلع سأب الق كلذ ىلع اهرجهي له تلقو . هنذ اي الا اهعمس كلذ ىرا الق

 . بوتت ىتح هيلع ةبجاولا اهقوقح نم هكرتي قح ريغ يف اهرجه نا
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 نوثالثلا بابلا
 تخالا لمحو اهلزنم نم اهليوحزو ةجوزلا لمح يك

 كلذ ةيشأام و

 امهرمأ راص نا ىلا ةموصخ هتجوز نيبو هنيب ىرج لجر نع هتلاسو
 اميف اهفصني هنا جوزلا لاقف . ةرشاعملا ىف فاصنالا ىلا ايعادت نا ىلا
 امه يتلا ةدلب ريغ ةيرق ىلا اهلمحيو ةوسكلاو ةرشاعملا نم اهل همزلي
 امب ةأرملل جوزلا ذخؤي هنا يعمف جوزلل كلذ ةأرملا مزلي له تلق . اهيف

 يف هترشاعو هتنكاس اذإ ةرشاعملا نسحو ةقفنلاو ةوسكلا نم اهل همزلي

 فاصتالاو لدعلا نم كلذب ضعب امهضعبل نا ذخؤيو . هيف امه يذلا دلبلا

 هل سيل ليق هناف دلبلا ريغ دلب ىلا اهل هلمح اماو . كلذ نودب نا رذعي الو
 هعم اهلامو اهسفن ىلع نمأت نم عم وأ نمأم يف اهلمحي نوكي نا الا كلذ
 قيرطلا يف مهعم اهلامو اهسفن ىلع اهنامأ يف كشال يتلا ةبحصلاو
 . رهاظلا فوخلا نم هيف اهلامو اهسفن ىلع نمأت دلب ىلا اهلوصو نوكيو
 لدعلا لهأ نم نيملسملا ماكح نم مكاح هيلا اهلمحي يذلا دلبلا يف نوكيو
 عيمج اهل هذخأي نا جوزلا اذه نم اهل فاصنالا ىلع رداقو اهيلع نموي
 باترت ال افورعم ارهاظ هلك رمالا نم كلذ نوكيو هنم اهفصنيو اهل همزليام
 جورخلا ةأرملا هذه ىلع لمحي مل الاو ةأرملا هذهو جوزلا اذه دلب نم هيق

 . قيفوتلا هللابو كلذ مهفاف هيف ىه ىذلا اذه اهدلب نم
 اهلوحي نا داراف قاقش ةأرما نيبو هنيب ىرج لجر نعو : ةلاسم

 كعم لوحتا ال تلاقف اهرماب نم اهيلا قاس امم ةوسك اهيلعو . لزنم ىلا
 امف يجرف هب تللحتسا امم ةوسكلا هذه كدنع نم ةوسكب ىنيتأت نا الا

 نا ليق دقو هريغ لاق . اهجوز ىلا لوحتت نا اهيلع نا الا ملعا هللاو ىرن
 اهيلع ناك هلام نم اهتوسك اهرضحا اذاف اهتوسك اهرضحي نا هيلع
 ةجوزلاب جوزلا ليوحت يف نا ملع اذإو اهم نكسم اهنكسا اذإ هترشاعم
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 . همزلي مل ةجاح ريغ ىلا رارض اهلزنم نم

 اهجوز داراق اهلام نم تومت نا اهسفن تباط ةأرما نعو : ةلآسم
 كلام نم ةوسكب ينيتأت نا الا كيحصا ال تلاقف اهناكم نم اهلوحي نا

 الا اهبلطمو اهقح اهلف تلوحت اذاف اهجوز عم لوحت نا ىرا اناف حالصو

 . هب ةجاح ريغ ىلا اهلزنم نم ارارض اهليوحت نا ملعي نا
 تبلطو اهب كلذ قشق دلب ىلا هتجوز لمح دارا لجر نعو : ةلاسم

 الب اهكرتف . ةوسك الو هيلع اهل ةقفن ال اباتك اهل بتكف اهلزنم يف اهكرت
 دلولا ةقفنب اضيأ تنمضف دلو اهنم هلو هيلع هتطرش الو اهل هلعجي لجأ
 ةنس هللا ردق ام اهكرت هناو اهتوسكو اهسفن ةقفنب تنمض امك . هتوسكو
 اهل لاق . اهدلولو اهل ةقفنلاو ةوسكلا تبلطف اهلمحي نأ تبلط مث نيتنس وأ
 اهلمحي الا هيلع تطرش اذإ هلبق نم رذعلا ناك اذإ هيلع ةوسكلاو ةقفنلا
 . اعيمج رايخلاب امهو اهدلول الو اهل ةقفن الف هيلع كلذ تطرش نكت مل ناو

 هل لجر يف ميهاربا يبا خيشلا نع يدامتعا رثكا باوج : ةلاسم

 نا وجري رخآ ىلا دلب نم جورخلا دارا هناو مزلي اميف هل هعيطم ريغ ةجوز

 بلطف هتجوزب الا جورخلا هنكمي ملو هشاعمب قفراو هب قفرا دلبلا كلذ نوكي
 اهنع كسمي نا لجرلا اذهل له تلق . تعنتماو تباق . هعم جورخلا اهيلا
 هانظفح يذلا نا هللا كمحر ملعاف . قحلا يف مزاللا نم اهل هيلع بجيام
 امناو . هيف لدع ال دلب ىلإ هعم جورخلاب اهيلع مكحيال هنا اذه لثم يف
 عم جرخت نا ةأرملا ىلع نومكحي نوملسملا ناك لدعلا مايا يف ناك كلذ

 هلهاو روجلا رهظو هماكحو لدعلا بهذ املق هل قفرا هنا لوقي ثيح اهجوز
 هب جتحي امم ليبسلا داسف اضيا كلذكو هدنع جرخت نا اهيلع اومكحي مل

 . هدنع جورخلاب اهيلع مكحي ناري مل نمم
 دلب ىلإ بيغي نأ دارأ لجر نعو ديعس يبا نم باوج : ةلاسم

 اهل همزلي له تباق هعم جورخلا هتجوز لآاسيف هققرو هقزر بلطي ةبرغ

 اذإ هنا نسحلا يبا خيشلا لوق نم انفرع يذلاف . اهنع بئاغ ةقفنو ةوسك
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 يف اهسفن ىلع نمأت ادلب اهب ديري ناكو هعم جورخلا هتجوز لجرلا لاس
 اذه اهجوز روج نم اهعنمي نم دلبلا كلذ يف ناكو دلبلا كلذ ىلا قيرطلا
 يف اهيلع نكي مل اذإ دارا ثيح ىلا هعم جرخت نا اهيلعف اهيلع راج نا

 هذه تناك ناو . ةوسك الو هيلع اهل ةقفن الف لعفت مل ناف . ررض كلذ
 نم اهعنمي نم دلبلا يف نكي مل وأ قيرطلا نم اهسفن ىلع نمأت ال ةأرملا
 عدي نا هيلعو . دلبلا كلذ ىلإ جرخت نا اهيلع سيلف اهيلع راج نا هروج
 فاخت تناك نا كلذكو . نحن لوقنو بيغي نا دارا نا اهتققنو اهتوسك اهل

 اهيلع سيلف . هريغ وأ روج نم اهسفن ىلع نمأت الو روجلا دلبلا كلذ نم
 نمأت ثيح اهنكسي نا هتجوزل لجرلا مزليام لصا يق نال هعم جرخت نا

 هللاو فوخلا ىلا نام الا نم جرخت نا اهيلع سيلف . روج نم اهسفن ىلع
 . ملعا

 يف ةجوز هل لجرو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع بسحا : ةلاسم
 وأ هيلع بكرا ارامح يل بلطا تلاقف دلب ىلا هعبتت نا بلطف هدلب ريغ دلب
 . ملعا هللاو هيلع كلذ نا تفرعام بسح يلعف . كلذ همزلي له نيلعت

 زوجي له عضوم ىلا وأ ةيرق ىلا اميتي لمح لجر نعو : ةلأسم
 . هعقنب دوعي امو هحلاصمل ميتيلا لمح زوجي معنف ميتيلا لمح

 نامع ىرق ضعب يف جوزت ةرصبلا لها نم لجر نعو : ةلاسم
 ىثنا ادلو كلاهلا كرتو نامع ىلا كلاهلا ةثرو لصوو تام مث ًالام عمجو
 عدت نا ةيراجلا تبلطو . غلاب ريغ وأ اغلاب ةيراجلا لمحي نا ثراولا بلطف
 اهل نكي مل وأ اهل ناك وأ لام اهل نكي مل وأ اهما ماحرا دنعو هلام يف
 نم عم ربجب جرخت له . دلبلا كلذ يف ماقملا يف تبغر اهنا ريغ ماحرا
 تماقاو ليبس اهئايلو ال نكي مل اغلاب تناك اذإ اهنا لوقاف اهلها ىلا لصو
 . ماحرا الو لام اهل نكي مل وأ ماحراو لام اهل ناك نامع نم تبحا ثيح
 نم عم جورخلا نيب تريخ ريخي نم دح يف تناكو غلبت مل تناك اذإ اماو

 نم عم جورخلا تراتخا ناو اهماو اهماحرا عم ماقملا نيبو اهلها نم مدق
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 اهل ناك اهماو . اهماحرا عم ماقملا تراتخا ناو تجرخ اهلها نم مدق
 وأ اهلها نم نومداقلاف . ريخي ال نم دح يف ةيبص تناك اذإ اماو . كلذ

 . ملعا هللاو يرا اهب يل

 تناكو هدلب ريغ اهدلبو . دلب نم ةأرما لجرلا جوزت اذإو : ةلأسم

 هيلعو . اهدلب ىلا اهدلوب ةعجرلا اهلف اهب جوزت نا ىلا ةالصلا رصقت يه
 دقو هدلب نم اهجوزت ناك ناو . اهعضوم ىلا ةضيرفلا اهيلا يدوي نا

 الو رخآلا اهدلب ىلإ هدلوب جرخت نا اهل سيلف اهقلط مث هيف ةالصلا تمتا

 يبا نع دجوي هنا كلذ عفري ةفرعملا لها ضعب لاقو . هيارب الا هريغ ىلإ
 نوكي نا الا هدلوب جرخت نا اهل سيلف . هدلب نم اهجوزت اذإ هنا هللادبع
 . لاق اذكه متت وأ هدلب يف رصقت ناك اهدلب نم اهجوزت

 ىلعو . كلذ اهيلغ لمحي مل رحبلا بوكر ةأرملا تهرك اذاف : ةلاسم

 . اهتوسكو اهتقفن جوزلا
 ةأرملل لاقو هللادبع ىبا ىلع ضورعم هنا دجوي امم : ةلأسم

 كلذ تبحا نا اهدلو اير اهلو عزنتو هلام نم لكات نا اهل دلولا يف لجرللام
 لك ىلا هب جرخت نا اهل لاقو . هعزن بالل سيلف تجوزت ناو . غلبت ىتح

 هب جرخت نا اهل سيل هللادبع وبا لاق . لاوخاو مامعا هيف نوكي نا دعي دلب
 اهلف اهقلطيف كلذ اهدلب ريغ يف نوكيو ارخا عضوم يف اهدلب نوكي نا الا

 . اهدلب ىلا جرخت نا
 نعو مهجلا نب مشاه ىلا ةفيذح يبا نب العلا باوج نمو : ةلأسم

 وه يذلا هدلب ىلا اهجرخي نا دارا هدلب ريغ دلب يف تخا هل تناك لجر

 ىق ةفوخم تناك ناق . هعم جرخت نا ىه تهركو . اهيلع فاخا لاقو هيق

 تغلب دقو فاخت الو مهتت ال نمم تناك ناو اهريسو هعم تجرخا اهسفن
 . اهلزنم نم اهجورخ ىلع ربجت مل ةأرملا

 نم ةأرما جوزت ىوزن لها نم لجر يف هللادبع وبا لاقو : ةلأسم

 ىلا تلمحو يكزا لها نم تجوزت مث اهقلط مث ادلو اهدلواو ىوزن لها
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 هلو كلذ اهل سيل هنا يكزا ىلا اهعم اهقلطم دلو لمحت نا تداراو يكزا

 لجرف تلق . معن لاق اريغص ناك ناو تلق تجرخ نا اهنم هدلو ذخأي نا
 تداراو دلو هنم اهلو اهقلط مث راحص لها نم ةأرما جوزت امد لها نم
 هنم اهدلو ذخأت نا كلذ اهل لاق . كلذ وه هركو اهدلوب راحص ىلا ةعجرلا

 راحص لها نم اهناف تلق . كلذ اهدلو ةضيرف ذخأتو راحص ىلا عجرتو
 امد نم لجرلا اهجوزت مث امدب تغلبو هيبص يهو امد ىلا تمدقو

 هركف راحص ىلا كلذ هدلوب جرخت نا تداراو اهقلط مث ادلو هنم تباصاو

 يمهو امد تمدق نوكت نا الا هدلوب جرخت الو كلذ اهل سيل لاق . كلذ وه

 جرخت نا اهل لاق اهقلط مث امدب اهجوزتف ةغلاب ةأرما يهو راحص لها نم
 اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . هدلاو نم ةضيرف ذخأتو راحص ىلا اهدلوب

 ىلا هدلب نم جرخت نا اهلف . دلو هنم اهلو اهقلط مث اهدلب نم اهجوزت

 جرخت نا تدارا مث هدلب نم اهجوزتف هدلب ىلا اهدلب نم تجرخ ناو اهدلب
 متي ناك نا لاق نم لاق . هدلب نم اهجوزت امنا هنال . كلذ اهل نكي مل
 اهل سيلف ةالصلا متت يهو اهجوزت مث هنم اهجوزت يذلا هدلب يف ةالصلا

 رصقت تناك ناو . راحص وهو هيف تناك يذلا اهدلب ىلا جرخت نا

 دلو هنم اهلو اهقلط مث امدب ةالصلا رصقت يهو امدب اهجوزتو امدب ةالصلا

 نم يه تناكو ىوزن لها نم ناك ول كلذكو . راحص ىلا عجرت نا اهلق
 اهلو اهقلط مث امد نم اهجوزتف امدب ةالصلا متت يه تناكو راحص لها
 . راحص ىلا هب جرخت نا اهل سيلو امد ىلا اهدلوب جرخت نا اهلف دلو هنم
 وهو امدب اهجوزتف . راحص لها نم يهو امدب ةالصلا رصقت تناك ناو

 اهدلب ىلا راحص ىلا عجرت نا اهلف دلو هنم اهلو اهقلط مث ىوزن لها نم
 تناك يذلا هدلب ريغ ىلا عجرت نا اهل سيلو ةالصلا هيف متت تناك يذلا

 تعاش ناو اهدلب ىلا عجرت نا تاش نا هيلع اهلام ناو ةالصلا هيف متت

 . هدلوب .. هدلي يف نكست

 نا تداراو اهقراف مث دلوب هنم تتاو هيداب جوزت نمو : ةلأسم
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 . دلبلا ىلا هلمحت نا دلاولا مزلي مل اهلها مهوو دلبلا ىلا هدلو لمحت

 مامعالا لاق دلب ىلا اهينب لوحت نا تدا را ةأرما نعو : ةلأسم

 نا الا معن لاق . رابك وأ اوناك اراغص تلق . مهل كلذ لاق اندالوا كرتنال

 . الف مهب برغتي امأو لاوخالا ىلا ابيرق اهتانب لوحي
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 نوثالثلاو يداحلا بابلا
 عامجلا يك

 ناكم يف هلها لجرلا عماجي نا لجرلل يغبني ال ليقو رفعج نب عماج نمو
 الا لعفي الف . سانلا نم دحا نوكي نا الا اسآب كلذب يرا الو حور ون هيف

 يبنلا ناك ليقو . ماين مهو ليللا يف وأ لقعي ال عضرم يبص نوكي نا
 هريغ لاق . ةفحلملا يف هلهاو وه رمغت هلها عماج اذإ ملسو هيلع هللا ىلص
 رمؤي اممو هتدوع بابسا نم هتروع رتسي نا ناسنإلا رمؤي هنا يعم
 هب تاج هنا بسحاو . رثألا يف اذه ءاج دقو هتجوزل هتعماجم هرتسب

 هيف تيب يف هتجوز لجرلا عماجي الا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةياورلا
 مزاللا ينعم ىلع ةياورلا جرخت امنإ هنا هجو نيهجو ىلع كلذ جرخيو حور .

 لقعي نمم حور يذ عم هتروعو اهتروع فشكيو . هتجوز عماجي ال نا
 يف صاخ انهاه امنا حور اذ نوكيو هيلع اروجحم يتا دق نوكيف تاروعلا
 بدالا ىنعم ىلع كلذ جرخي وأ هيلا هتروع يدبي نا هيلع اروجحم حور يذ

 يذ ىلا هتروع ناسنالا يدبي نا يهنلا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاج دقف
 هللا ىلص هنع ءاج دقو . رتسلا يف ةغلابملاو بدألا نسح نم كلذو حور

 ناك ولو . رذع ريغ نم ايراع ابصتنم ناسنالا موقي نا يهنلا ملسو هيلع
 ييح هللا نا رتسلا ىلع بجي اميف ملسو هيلع هللا ىلص هنع ليقو هدحو
 نا دبعلل هركي هنال كلذ ىف ىنعملاف هللا نم اويحتساق . نييحتسملا بحي

 مالسلا اهيلع ةشئاع نع يور اميقو . هدحو ناك ولو ينعمل الا هتروع يدبي
 تلاق اهنا ليقف . اهل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عامج نع تلئس اهنا
 كلذ ينعم جرخي . طق هتبكر نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فشكام
 ةروع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ترصبا ال اهنا ةياورلا ىنعم ىلع
 . قلخلا نسحو ءايحتسالا يناعم ىلع جرخي اذهو ةروع اهل رصبا هلعلو
 دنع جرفلا يف رظنلا نع يهنلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يوري كلذكو
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 بدألا ىلع يدنع جرخي هلك اذهو ةعماجملا دنع مالكلا نعو . ةعماجملا
 دحا لجخي ام ىلا رظنلاو مالكلا نم تاروعلا فشك دنع ءايحتسالاو

 ينعم ىلا هلك اذهب غلبي الو هوركملا هيلع لخدي اممو . هبحاص نم نيجوزلا
 هتجوز ةروع وأ هتروع يدبي وأ يهنلاب فافختسالا ىلع كلذ لعفي مل ام مثا

 كلذل نيلقاعلا نايبصلاو .. ءاسنلاو لاجرلا نم تاروعلا لقعي نم ىلا هلعفب
 هيلع هللا ىلص هنع انعمس كلذكو هريغ لاق . كلذ نم هل زوجي الام ىنعمب
 فشكي الو . ضرألا يف برض ناسنإلا ةجاح دارا اذإ ناك هنا ملسو

 وأ تصقن وأ تدز دق يلعلو ىنعملا اذهو ضرألا نم اوندي ىتح هبوث

 . كلذ يف رظنتفق مالكلا تقرح

 اهجوز اولعت نا ةأرملل زوجي له تلق عاقرلا باتك نمو : ةلأسم
 . ملعا هللاو ائيش كلذ يف مهيلع نا ملعا ال لاق . ال ما عامجلا يف

 املك لاق . ةمثاجو ةمئاقو ةلبقم اهعامج هل زوجيف هل تلق : ةلاسم

 .باودلاك نكي ملو . هللا رما ثيح جرفلا يف اهعامج ناك اذإ زئاج تقصو
 هلها عماجي نا دح ال ىغبني الو نسحلا ىبا عماج نمو : ةلأسم

 يف وأ عضرم يبص ناك نا اماق . هب رومأم رتسلا نأل سانلا ةرضحب

 هللا ىلص يبنلا نع يور دقو . هيلع ءيش الف هب نوردي ال ماين مهو ليللا
 نع يور دقو ةفحلملا يف هلهأ رمغت هلها دارا اذإ ناك هنا ملسو هيلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرف تيأرام تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع
 سيل اذهو . طق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرف ىلا ترظن ام وأ
 قطانب سأب الف هترظن وأ هتجوز جرف رظن نم نال بحسي وه امنا بجاوب

 . كلذ ىلع عامجإلاو باتكلا
 نا لجرلل يغبني ال ليقو هلوق اماو حرشلا باتك نمو : ةلاسم

 نوكي نا الا اسأب كلذب يرا الو حور ون هيف عضوم يف هلها عم عماجي

 ليللا يق وأ لقعي ال اعضرم ايبص نوكي نا الا لقعي الف سانلا نم دحا

 اسآب كلذب يرا الو لاق مث حور ون هيف ناكم يف عماجيال هلوق . ماين مهو
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 فرعا ال يناف . ماين مهو ليللا يفوأ لقعي الف سانلا نم دحا نوكي نا الا

 الو لاق حاورالا يوذ نم اولخت داكت ال اهلك نكامالا نال دارأ ام ينعم
 الا سانلا نم دحا نوكي نا الا هلوقو . هنم نسح يرمعلا اذهف كلذب سأب
 ريغصلا عيمجل يهف ةيناسنالل هيمستلا دارا ناف . اعضرم ًايبص نوكي نا

 ىلع نيفشكنم امهاريف ريبكلا ةرضحب عماجي ال هب دارا ناف ريبكلاو
 كلذل لعافلا نال لحي ال اذهف راتتسالا كرت عم عامجلا ةداع نم فرعيام

 ةيهاركلا ىنعم نيبي نأ بجيق ىلاعت هللا نم هلدعابم لعفلاو انوعلم نوكي
 الو يرعتلا حبقتسي ال ايبص دارأ ناف ايبص نوكي نا الا هلوقو . كلذل

 . هب سأبال كلذ نا يرمعلف . وه ام عامجلل اهلعف فرعي الو هنم حبقتسي
 زوجيال كلذ ناف اريبك وأ ناك اريغص يبص مسا هيلع عقي نم دارا ناو

 هلهأ عماج اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك هلوق اماو ليق . ملعا هللاو
 ريغ ناك ناو . كلذ لعفي ناك هنا هنع اذه يور دقف ةفحلملاب مهو وه رمغت

 مئاهبلا هبشيال ناك ناو لاعفالا مركو قالخالا نسح ىلع لدب اذهو بجاو

 اوعبات ةوهشلا مهتبلغو هيلا مهسفنا مهتعدو كلذ لثماو دارا اذإ عابسلاو

 هسفن ضذري ناكف . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اماو . مهيف ةركنملا عابطلا
 ناو بجاولا لعف ىلع اهرصقيو هيلع ابجاو نكي مل املف لاعفالا ميرك ىلع

 ىلعل كناو . هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا هفصو امك ناكو هيلع كلذ قش
 ملسو هيلع هللا ىلص لمو هيدي نيب هللا باتك مدق دق ناكو . ميظع قلخ
 . ةينيع بصن هتعاط

 يف اهجرز ولعت نا ةأرملل زوجي تلق عاقرلا باتك نم : ةلأسم ١4

 زوجيف تلق . ملعا هللاو ائيش كلذ يف مهيلع نا ملعأ ال لاق . ال مأ عامجلا
 ناك اذإ هل زئاج تفصو امك لاق . ةمثاجو ةمئاقو ةلبقم اهعامج هل
 نا امهل زوجيف تلق . باودلاك نكي ملو هللا رما ثيح جرفلا يف اهعامج
 نا ملعا ال لاق زوجي ال ما اقذقي مل وأ افذق اهجرفب ثبعيو هجرفب ثبعي
 . ىلا بحا هزنتلاو جوزلل ةحابم اهنال امثإ اهيلع
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 فذقي ىتح اهديب اهجوز جرف حسمت ةأرما نعو هنمو : ةلأسم
 الو هسقنب ثبعي نا زوجيال هنال اندنع كلذ عسيال لاق ال ما كلذ اهعسي

 نم نهوتآف ىلاعت هللا لاق امك حاكنلا كلذ ىلع زئاجلا نال هريغ هب ثبعي
 . هللا مكرما ثيح

 لهأ نوكيف تيبلا ىف ةليطتسم ةناكد هيف نوكي لزنملا نعو : ةلأسم

 هتيراج أطي نا لجرلل زوجي له . ةلبقلا يلي امم اهبناج ىلع نولصي تيبلا
 ذختي ملام كلذب سأب ال هنا يعمف قرشملا ىلي امم اهبناج ىلع هتأرما وأ
 . ىلصم

 . هتأرما جرف يف هعبصا لخدي نا لجرلل هركي ليقو : ةلأسم
 اهعماجيف اهلقع بيغي ىتح بلطلا اهينعي ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم

 تهبتنا اذاق هتأرما ريغ اهنا اهعماجي يتلا كلت ةملكتف كلذ نيح يف اهجوز

 ءيش هتأرما يف هيلع لخدي له لقعت مل اهنا تلاقف كلذ نع اهلآسو هتأرما
 . ةسوسولا قيرط نم هلعل جرخي اذهو ىوتق ىلا جاتحي ال اذه لاق .
 هلالح ىف هل ةضراعم كلذ نال كلذ ىف هيلع ةهبش لوخد ىل نيبيالو
 هذه نا سفن فلا ةئام لاق هنا ول امكو . هنيد يف هسفن دنع هل حضاولا
 لالحلا يف هتجحب اليزم مهلوق نكي مل . هتأرما اهنأ ملعي وهو هتأرما ريغ
 يف فعض اذه نال لاق . اذه يق لاؤسلاو مالكلا هركو هتيألو هملع يق

 . رمألا
 اهجرف ىف هعبصأ لخدا اهرشاب اذاف هتأرما ىتأ نمو : ةلأسم

 ضعب لاقو . ةفاضملا ةدايزلا نم . امهيلع كلذب سأب الف كلذب نيعتسي
 جرفلا يف ثدحاام شرا هيلعو . ديلاب ال جرفلاب حابم كلذ نال كلذ زوجيال
 . . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . ملعا هللاو هديب

 لسغ لاستغالا لبق ةعجارملا داراو هتأرما عماج نمو : ةلاسم
 . هللا ءاش نا مانيو ةالصلا ءوضو اضوتو هركاذم

 . ءاملا يف هتأرما لجرلا عماجي نا سئب الو : ةلاسم
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 . رهفلا نع ىهن هناو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىورو : ةلاسم

 ىرخا ىلا اهنع لوحتي مث هتأرما وأ هتيراج عماجي لجرلا وه ضعب لاق
 دحاو لسغب هءاسن أطي نا لجرلل اوزاجا دق يراوحلا وبا لاق . لزنيف
 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا كلذ اوعقرو

 ةبانجب ةرم دعب ةرم هتأرما عماجي نا لجرلل زئاجو : ةلأسم
 . ةدحاو ةبانجب نهتعماجم زئاجف ءاسن هل ناك نا كلذكو . ةدحاو
 ليلدلا ۔ زئاجف لعفي مل ناف . ةدواعملا دارا اذإ ىذألا لسغ هل بحتسملاو
 فوطي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام كلذ ةزاجا ىلع

 . ادحاو السغغ كلذل لستغي مث ليللا يف هئاسن ىلع
 قلعتي لصف طئاغلاو لوبلا ةباصا دعب عامجلاب سأب الو : ةلأسم

 لسغلا بوجوو . ةراهطلا صقن جرفلا يف ةفشحلا ةبوبيغب ماكحا ةرشع
 ضقنو مايصلا دنع ةرافكلا بوجوو قادصلا بوجوو دحلا بوجوو

 نم اهجورخو ءانبالاو ءابآلا ىلع ميرحتلاو . لوالا جوزلل اهتحاباو . مايصلا
 . جحلا داسقو . ءاليالا مكح

 نرثكي ال لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو : ةلاسم
 اهيشغ اذإ هلهأ جرف ىلا امكدحا رظني الو . عامجلا دنع مالكلا مكدحا

 يف يبصلا ىتح دحا دنع هتأرما لجرلا عماجي نا مالسلا هيلع ىهنو
 رما ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا اذه ىنعم نسحلا وبا لاق . دهملا

 اماف . دحا دنع تاروعلا ءادبا هلوسرو هللا مرحو . كلذ يف رتسلاو ءايحلاب
 ىهن هنا انركذ امك وه ام لثم لثم كلذ لقعي ناك ناف دهملا ىف ىبصلا

 ي هللا يللم يبلا ىهنو . اسنب لعافلا نلا امف . لقعي ال ناك نا
 هيف ىهن اذه نسحلا وبا لاق ةلبقلا لبقتسم هتأرما لجرلا عماجي نا ملسو

 وه امنا كلذ نا لاق نم مهنمو . مرحمب سيلو بيدأت يهت وهو . فالتخا

 قيرط نم هركي هنا يدنعف كلذ لعف نمو عضوم لك يف موق لاقو ةكمب

 تلاق اهنا ةشئاع نع ليقو . هيلع مثآ الو هلعف نم ىلع سأبالو . بدالا
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 لوسر نإ باودلا لاثمأك اونوكت الو مكئاسن نم اورتتسا لاجرلا رشعماي
 نا ليق دقلو . ائيش هل تيأرالو ائيش يل ىأر ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . ال مهللا تلاقف ةأوس يل تيأر له هتجوزل لاق . ةافولا هترضح امل ركبابا
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك ليق . كاوس دحا اهآر نظا تنكام ربكا هللا لاق
 حسميف اهايا هتلوان غرفا اذاف ةقرخ ذختا هلهأ عم مونلا دارا اذإ ملسو
 مالسلا هيلع لاقو . كلذ امهيبوث يف اتاب مث . اهنع تحسمو ىذألا هنع اهب

 درجتا درجتي الو ائيش اهزجعو هزجع ىلع نيقليلف هلهأ مكدحا ىتا اذإ

 رتتسي مل نا هناف رتتسيلف هلها نايشغ مكدحا دارا اذإ لاق . ريعبلا

 ناك دلو امهنيب ناك ناف . ناطيشلا رضحو تجرخو ةكئالملا تحتسا

 ةريره ابأاي ةريره يب ال ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . كرش امهيف ناطيشلل
 كتظفح ناف هلل دمحلاو هللا مسب لقف كنيمي تكلم امم وأ كلهأ تيشغ اذإ

 رفغ هبانجلا نم تلستغا اذاق . ةبانجلا نم لستغت ىتح تانسح كل هبتكت

 مهللا ميظعلا ىلعلا هللا مسب لقيلف هلها عماجي نا دارا نمق . كبونذ كل
 هتجاح ىضق اذاق ةمسن يبلص نم جرخت نا تردق نا ةبيط ةيرذ اهلعجا

 قلخ يذلا هللادمحلاو هيتفش اهب كرحي الو هسفن يف ارس هللا مسب لقيلف

 ثالث عامجلا نم هغارف دعب برشي نا عماجملل بحتسيو . ارشب ءاملا نم
 دوهيلا تلاق . هنم جرخام ديعب كلذ ناق ث هنيمي ىلع مانيو ءاملا نم عرج
 مكل ثرح مكؤاسن تلزنف لوحأ هدلو ءاج ةيبحم هتأرما يتا اذإ لجرلا نا

 كلذ نا ريغ ةيبحم ريغ ءاش ناو ةيبحم ءاش نا متئش ينا مكثرح اوتأف
 جوز هصقح . عامجلا دنع ةيمستلا لاق مكسقنال اومدقو دحاو مامض يف
 تلاقف مالسلا هيلع هيلا ةأرما تاج تلاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 مامص يق ناك اذإ سأبال لاقف ةربدم يهو اهيتأي اهجوز نا هللا لوسراي
 ما اي اهنع هللا ىضر ةشئاعل لاق ديز نب رباج نا ريشب نع مشاه . دحاو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نايتا نع اهلاسفقف لأسا هل تلق لاسا ينا نبنمؤملا

 . باودلا يتأت امك يتأي الو امئاقو امئانو ادعاق يتأي تلاقف . هءاسن ملسو
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 نوثالثلاو يناثلا بابلا
 لزعلا طرش ىلع جيوزتلاو لزعلا يف

 تئش ناو هشطعأف تئش ناف كثرح لاق . لزعلا يف سابع يبا نع

 دق ةفطن نا ول دوعسم نبا لاق . لزعي ناك هنا سابع نبا نعو . هورأف
 ىذلا هريغ لاق . هللا اهنشنأل ةرخص ىلع تعضو ولو اهقاثيم هللا ذخا

 ولو ادلو اهنم ىتأي نا اهقاثيم هللا ذخأ دق ةفطن نأ ول دارا هنا انعم

 هللا ملع يف ناكام دوعسم نبا قدصو . هللا اهاشنأل ةرخص ىلع تعضو
 امأ هريغ لاق . لزعلاب سأبال لاق سابع نبا نعو . نوكيسف نوكي نا
 امأو . افالتخا كلذ يف ملعنالو كلذ اوزاجا دقف نيميلا كلم نم ءامالا

 . هيلع قحلا كلذ يف اهل نال اهاضرب الا كلذ لعفي ال ليق دقف تاجوزلا
 اهنع لزعي هنا اهيلع حاكنلا دنع طرشو ةأرما جوزت نمو : ةلأسم

 جوزلل سيلو ضقتنا طرشلا كلذ ضقن تبلط نا ليقف . طرشلا كلذ تلبقو
 هتما اماو . ةمأ هتجوز تناك نا كلذكو لاق نم لاق . هتجوز نع لزعي نا
 . اهنع لزعي نا هلف

 نع ىورام الا ةمالا ءاهقف رثكا دنع زئاج ةرحلا نع لزعلاو : ةلأسم

 نبا نع ةياورلا اماو . كلذ اهرك امهنأ امهنع هللا ىضر رمعو ركب يبا
 ريغب ةمالا نع لزعلا زاجاو اهنذاب الا ةرحلا نع لزعلا نع ىهن هنا سابع
 .اهنذا

 نذأتسيو اسئأب هب ىري ال ناك هنا سابع نبا نع رباج نع : ةلأسم
 . تأمظا تئش ناو تيقس تئش نا كثرح سابع نبا لاقو ةرحلا
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 دحاو لحم يت هجاوزا لجرلا ءيطو

 ىلع فاط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا تبث فارشالا باتك نم
 ءاطع لاق هبو . سابع نبا نع كلذ ةحابا انيورو دحاو لسغ يف هئاسن

 ءوضو آاضوت دوعي نا دارا اذإ رمع نباو رمع لاق ىعازوالو كلامو
 نوكي ال نا اوجراف لعفي مل ناف ىلا بجعا أضوت نا دمحا لاقو . ةالصلا

 . دوعي نا دارا اذإ جرقلا لسغ نم دبال لاقو قاحسا لاق هبو . سأب هب

 هنا يعم ديعس وبا لاق . بجاوب كلذ سيلو نسحف اضوت نا ركبوبا لاق
 ىنعم ىلع الا يدنع كلذ جرخي الو انباحصا نع ىوري اميف اذه وحن

 دق ءيطو يف ةمرح توبثل الو ءيطولا رجح باب نم ال ةليضفلاو هزنتلا
 ءيطو دعب ةرحلا اطي ناك هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع بسحا ليق

 كلذب نكي مل انزلا يف هئطو رثا ىلع هتجوز ءىطو ول ليق دقو . ةيرسلا
 ٠ .. انزلا يف امثا ناك ناو ةقفنلا ىنعم يف سأب

 . تاضرعملا هللا همحر لوقي ناك فارشالا باتك ريغ نم : ةلأسم

 ىمه لاق . تاضرعملا امف هل ليق همالك نم اذه وحنو تايفاجتملا هللا حبقو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو لاق . هدلجب اهدلج قزلتو اهبايث حرطت نا

 ىنعم ىلع شغ كلانه نكي مل لاقو . اذه وحنو فحزلا يف اهنأك لوقي
 . هلوق

 مث دقار وهو همانم يق ملتحا لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 هتبانج نم لستقي نا لبق . بنج وهو هتأرما عماجق همانم نم ماق هنا
 ةبانجب ةرحلا عماجب اولاق دقو . اسأب كلذب هنع اوري ملف . كلذ هل زئاج
 دقق ةمالا ةبناجب ةرحلا عماجي الو ةرحلا ةبانجب ةمألا عماجيو ةرحلا

 . هتأرما هيلع دسقت مل كلذ لعف ناف . كلذ هل اوهرك

 ىنعملا فرعا ملو رسع هخسن يف ١
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 اهسقن ىلا هتجوز اعد نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : ةلاسم

 نمو . هللا ليبس يف هفيس رهش نم رجا اهل ناك هيلا تلبقاو هتباجاف
 . فحزلا نم ىلو نمك رزولا نم اهيلع ناك تربداف اهاعد

 دحاو لسغب امهعماجي نا هلا تلاسف ناتأرما هل لجر نعو : ةلأسم

 . لضفأ وهف رهطا ناك امو اسأب هب ىرن امف اضوتي الو
 هبشك عبرا ىلع هتأرما يتأي لجرلا نع رصن ابا تلاس : ةلأسم

 بوبحم لاقف فاوطلا يف ابوبحم اهنع لجر لاس رصن وبأ لاقف باودلا
 . هيلع سئبال

 لاق . اهعماجي ال هنا تعداف ةأرما جوزت لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 يف قدصت الو ةدعلا يف ءاسنلا قدصت امناو اذه يف لجرلا لوق لوقلا

 ينسمي مل ةأرملا لوقتو اهسما مل لجرلا لوقيف اعيمج اقفتي نا الا اذه
 وأ هديب هسمل وأ اهجرف ىلا رظن نوكي نا الا قادصلا فصن ذخأتف
 . هلجآو هلجاع هلك قادصلا ذخأت اهناف . هجرقب

 دحاو لسغب امهعماجي نا هلأ تلاسف ناتأرما هل لجر نعو : ةلأسم

 . لضفا وهف رهطأ ناك امو اسأب هب ىرن امف . آاضوتي الو

 رظنلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق نع ديعس ابأ تلاسو : ةلاسم
 هل ليق . هللا ركذ نع بلقلا ىسقي لاقف هنع ىهن هنا ليق امو جرفلا يف ىلا

 ةلبقلا لبقتسي ال اولاق نوكي نياف هتأرما عماجي نا ديري لجرلا ناك اذاف
 لجرلا ناك اذإ كلذكو لاق . هللا ركذب الا ملكتي ال كلذكو اهربدتسي الو

 لكل نوكيو كلذك هنا لاقف . يه كلذكو اهنود ءيشب ففختيق هتجوز عماجي
 . ةساجنلا ةهج نم كلذ نا يدنعو ديعس وبا لاق . هب ففحتيف ءيش دحاو
 ثدحي نا دحاو بوثب نيعيمج افقحتا اذإ فوختي هنا انا تفرع . هريغ لاق

 . ملعا هللاو ضغابتلا امهنيب
 ال نكلو زئاج هنا جرفلا نود اميف هتأرماب ثبعي يذلا يقو : ةلأسم

 . اهدسج ىلع قيرهي
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 ىتأ مث مارح جرفب انز لجر نعو ديعس يبا باوج نمو : ةلأسم
 له . لستغي نا لبق ماقملا كلذ ىلع اهئطوف انز ةبانجب بطر وهو . هتأرما
 اذه لثم يف نامع لهأ نم دحا لاق لهو . ءيش هتجوز سيف هيلع لخدي
 اهيف هيلع داسف الف كلذب هتجوز ملعت ملا اذإ هنا يعمف . ةيهارك وأ ميرحتب
 دق هنا يعمف ةيهاركلا امأو . افالتخا كلذ يف ملعا الو ةمرحلا قيرط نم
 فيكف اعيمج هل ًالالح تناك ولو ةمالا ةبانجب ةرحلا أطي نا كلذ هل هرك

 . انزلا ةبانجب
 لاق تتام ام دعب هتأرما ءيطو لجر ىف ديعس وبا لاق : ةلاسم

 يناث قادصو دحلا هيلع لاق نم لاق . فالتخاب اذه يف ليق دق هنا يعم

 لاقو . هيلع دح الو يناث قادص هيلع لاق نم لاقو . توملا دعب اهل هئطوب
 اهئطوف هل تلق . كلذ نم ةبوتلا هيلعو هيلع قادص الو دحال لاق نم
 رجح يدنع تبت دقو . يدنع اذكه لاق ةيبنجالا هتيملا ةأرملاك هيلع روجحم

 هل تلق . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةنسلا قيرط نم ىتوملا ءيطو

 تلق يدنع اذكه لاق . هيلع روجحم اهتوم دعب ةوهشل اهجرفب هسم كلذكو
 لاح بغ اهل سملا زاج امنا هنا يدنع لاق . اهرهطي نا هل زاج فيكف
 يف هل احابم ناك امهيلع روجحمو هيجوزلا مدقت ببسب تناك اذإ روهطلا

 اه توملاف هل تلق . ءيطولاو سملاو رظنلاب ةوهشلاو اهيف ذذلتلا نم اهتايح
 قالطلا نم ةنونيب . متا وهو يدنع اذكه لاق قالطلا ةلزنمب هنم اهنيب انه

 هل عجري نا نكمي ال اذهو اهكرتب وأ اهجيوزتب اهدر هل نكمي قالطلا نال
 لبق نم جوزتي نا هل زوجي تتام اذاف هل تلق . ايندلا ماكحا يف اهجيوزت
 نميق . هيلع ةدع الو زئاج كلذ نا ليق هنا يدنع اذكه لاق . ربقت نا
 اهتخا جوزتي نا هل زوجيال قالطلا نال قالطلا نم دشأ ناك انهاه

 دعب اهئطو نا تيأرا هخل تلق ١ ديا هنم تناي دق هذهو ةدعلا يف تم ادام

 مرحي نم لوق ىلع اهتخا هيلع مرحت له اهتخاب جوزت نا دعب توملا
 ىلعف هل تلق . ليق اميف كلذك هنا يدنع لاق ةيحلا تخالا ءيطوب ةجوزلا
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 مرحت له اهتوم دعب اهايا هيطوب اهب جوزت يتلا تملعو كلذ مرحي نم لوق

 الف دحلا هيلع لوقي نم لوق ىلع هنا يعم لاق ناز هنا قيرط نم هيلع
 نم ىلع مرح اذه ىنعم تبث اذاف ههبشي امو . انزلا نم الا دحلا نوكي
 هنا اوجراف دحلا هيلع تبثي الو لوق ىلعو . هحاكن ءاسنلا نم كلذ هنم ملع
 هل تلق . ةهبشلا ىف ةيجوزلا ليبس اهل هئطو اذإ . حاكنلا انعم هب دسفي ال
 لاق . اهتخا كلذب هيلع مرحت له اهجوزتي نا لبق ةأرملا لجرلا ءىطوا اذاف
 كلذب هيلع مرحت اهتخا نا لاق نم لاق فالتخاب اذه يف ليق دق هنا يعم

 هيلع دسفي ال لاق نم لاق . كلذ دعب وأ اهتخاب هجيوزت لبق ءيطولا ناك
 دعب ءيطولا ناك نا لاق نم لاقو . كلذب تخألا ملعت ملام لاح ىلع

 جرخي هنا يدنع اميف مرحت مل جيوزتلا لبق ناك ناو هيلع تمرح جيوزتلا

 زاج هتيملا هتجوز تخا لجرلا جوزت اذاف هل تلق . رظنيو انباحصا لوق يف
 . ليق هنا يدنع اذكه لاق . ةتيملا ربقت نا لبق اهئطو هل

 ىلا تبهذق اهسفن ىلع ةأرما دوار لجر يف دايزوبا لاق : ةلأسم
 عجر املف ينيملعاف كيلا عجر اذإ لجرلا ةأرما اهل تلاقف . اهتملعاف هتأرما

 تجرخو . لجرلا ةأرما بايث ةأرملا تسبلف اهتملعاف اهيلا تجرخ اهيلا
 . هتأرما يهو ةأرم ىلع عقوف لجرلا ءاج مث عضوملا يف هل تدعق ىتح

 نيملسملا اولاسف اهنم باصا يتلا ىه اهنا هتأرما هتربخاف ملعي ال وهو

 ديري جرخ لجر يف نولوقتام رشبملا نب ديعس لاقف اهمرح نم اهمرحف

 ملع مث اهلكأو . اهحبذف ةاش مهبرز نم ذخأو ةاش موق برز نم قرسي نا
 اورتام مارحلا ىلا دصق امناو اهحبذو اهذخا ىتلا ىه هتاش اهنا دعب نم
 مرحت ال ةاشلا هذه محل مرحي ال امكف لاق ال اولاق . مارح اهمحل هيلع
 . هتأرما هيلع

٢٧



 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 ةضاحسملا عبطو يك

 مث ةالصلل لستغت امك هل تلستغا اهأطي نأ اهجوز دارا اذإ ةضاحتنسملاو
 . اهل تلستغا ىتلا ةالصلا ربد ىف اهعماجي نا هل ليق دقو اهجوز اهعماجي
 لاق ةالصلا لسغ ربد يف الو ةالصلا لسغ هل لستغت ملو اهعماج ناف تلق
 . عنصام سئبو ةقرف ىلا كلذ امهب غلبي ال

 ناك اذإ لماحلا نا لاق نم لاقو رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 نم لاقو . ضئاحلا ةلزنم ىلع يهف لماح ىهو اهيتأيو اهل ةداع ضيحلا
 . ةضاحتسالا لاحل اهجوز اهأطي الو ةضاحتسملا ةلزنم ىلع نوكت لاق
 ةلزنمب يه لاق نم لاقو . ضئاحلا ةلزنم هيلع يه لاق نم لاقو
 يأرلا اذهو . لمح عم اضيح هللا لعج امو ءيش لك ىف ةضاحتسملا
 ةلزنمب مدلا اهعاج اذإ انعم لماحلا نسحلا نب دمحم لاق . ىلا بحا
 يف اهجوز اهيتأي نا ةضاحتسملل ءاهقفلا نم ةرك نم ةركو . ةضاحتسملا

 اذه يف بجي لاق نم لاقو . مدلا اهنع عطقنا اذإ نكلو . لئاسلا مدلا
 لثم اهجوزل ةأرملا فظنتت لاق نم لاقو . ةضاحتسملا نايتا نع هزنتلا
 يهو اهئطو ام فيكو . هب رمؤي يذلا اذه اهثطيو ةالصلل عنصتام

 . ضيحلا لثم ةضاحتسملا سيلو هيلع داسف الف ةضاحتسم
 جوز ءيطو يف اوقلتخاو فارشإلا باتك نمو : ةلاسم

 ريبج نب ديعسو ءاطعو بيسملا نباو سابع نبا حاباف اهايا ةضاحتسملا
 كلامو ىعازوألاو يتزملاا هللادبع نب ركبو ناميلس يبا نب دامحو ةداتقو

 تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع انيور دقو . اهئطو روث وباو ىعفاشلاو
 نيريس نب كلذ هركو مكحلاو يعخنلا لاق هبو . اهجوز اهيتأي ال ةضاحتسملا
 لوق اذه اهب كلذ لوطي نا الا اهيتأي ال اهجوز نا وهو ثلاث لوق هيفو

 انباحصا لوق يناعم يف يدنع جرخي ديعس وبا لاق . لوقن لوالابو دمحا
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 هرك نم هرك هنا الا ةضاحتسملا ءيطو ةزاجإ ىلع قافتالا يناعم هبشي ام

 وأ هل لستغت ىتح اهأطي ال هنا مهلوق ضعب يفو . مدلا ةرثك يف اهئطو

 هبشيام اماو . هزنتلا ىنعم ىلع يدنع كلذ جرخيو ةالصلا لسغ رثأ ىلع

 ماكحاب اهيلعو اهل موكحم هنال يدنع اهئطو ةحابإف . مكحلا يف زئاجلا
 الف . ينرضحي امم ماكحالا عيمجو ةدعلاو موصلاو ةالصلا نم رهاطلا

 . يدنع اهماكحا رئاس نم ءيطولا يف اهمكح جرخي ىنعم
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 نوتالتلاو سماخلا بابلا
 اهجوز هنا تنو لجر اهتطو اذإ ةأرملا يك

 كلذ ىلع تهركا اذإ

 لجر ةأرما ىلع ليللا يف لخد لجر نعو يراوحلا يبا باوج نمو

 دنع تحاص اهجوز ريغ هنا تملع املف اهجوز هنأ نظت ىهو . اهعماجف
 سيلف تفصوام ىلعف . ال ما اهقدصي نا هلف كلذب اهجوز تملعأو . كلذ

 اذه سيلو هتجوز هيلع مرحت مل كلذ ىلع اهقدص ناق . اهقدصي نا هيلع
 . انزلا ةلزنمب

 ءام سيل تلاقف اهسفن هتجوز ىلا بلط لجر يف تركذو : ةلاسم

 دق صل تيبلا يقو ءاملاب يتأي لجرلا بهذف مهنع ديعب ءاملاو . رضاح
 دق ةأرملل صللا لاق ءاملاب يتأي لجرلا بهذ املف . مهنيب ناك يذلا عمس |

 الف تفصوام ىلعف . اهسفن نم هتنكماف اهجوز هنا ةأرملا تنظو ءاملاب تيتأ
 الا رمؤي هنأ الا اهجوز ةأرملا ىلع دسفي الو هتأرما لجرلا ىلع دسفت
 نم اهتدع ناك امب وأ ضيح ثالث اهئطو يذلا نم دتعت ىح اهبرقي
 اهجوز اهبرقي الف الماح تناك نا كلذكو جوزلا لاح ىلع دلولاو روهشلا
 اذه ىنع دقو دحاو محر يف نيلجر ءام عمتجي ال نال اهدلوب عضت ىتح

 . انغلب لم ىلع دمس يف تفصو يذلا

 اهجوز ىلا تعجر مثو ودعلا اهابس اذإ ةأرملا نع هتلآسو : ةلاسم
 . معن لاق كلذ ىلع اهقدصي ءيطوب اهسمي مل هنا تركناق

 له اهئطو ىتح ةأرما هركتسا هنأ نادهاش هيلع دهش لجر نعو : ةلاسم
 . ناقذاق اهن ال همزلي الف . رقعلا امهتداهشي همزلي

 له هاركا ريغ نم الجر اهسفن تئطوا ةارما نع هتلاسو : ةلأسم

 . ال مأ مارحلا ءيطولا نم ةدعلا رادقمب ءيطولا نع اهجوز عنمت نا اهيلع
 عنم ريغ نم كلذ اهل نكما نا اهل بحتسي هنا ليق دق هنا يعم لاق
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 ريغ يهو كلذب هيلع موقت ةجح ال هنال قحلا نم اهمزلي ال حرصم
 . هسقن دنع كلذي هيلع ةروجحم
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 نوثالثلاو سداسلا بابلا
 ةأرملاو هسفنب لجرلا ثبعو حيبطولا يسك

 كلذ ةيشأام و اهسقنب

 وهو فذقي ىتح هركذب ثبعي لجر نع ردتقملادبع تلأس دايز وبا لاق
 نولصي الف الو ىهتنا ناف . كلذ نع هنوهني لاق هءالو نولصي له . مامإ
 لاقو رسلاب الجر ناك اذه نا دايز يبا نع ظفح رثؤملا وبا لاق . هءارو
 فنصملا لاق دشا كلذ لعفي وهو هينيع نيب ةأرما لعج اذإ لاقيو ردتقملادبع

 كلذ لعقي يذلا ردتقملادبع لاقو . هتما وأ هتجوز ريغ ةأرما ينعي هلعل

 نيملسملا بتك نم . هوبيتتسي نا مهيلعو دايز وبا لاق . هسقنب لعافلاك
 ىتح هركذب ثبعف ةنتفلا فاخ لجر نع هتلاسو هللادبع يبأ ىلع ةضورعملا
 هنا رثؤملا وبا لاق خايشالا باتك ىفو هريغ نمو . هيلع سأب ال لاق فذق

 ` .. سئب كلذب ري مل هنا عيبرلا نع هغلب
 يف هلل ةيصاع يه لاق . ال ما ةيناز اهجرفب ةثباعلا نعو : ةلاسم

 جاوزالا ىلع اهنومرحي مهرا ملو كلذب اهل ةهبشلا يف ملعا الو همثآو كلذ

 ينمأ ىتح هيلا رظنت يهو هتجوز مادق هركذب ثبع لجرف تلق . ملعا هللاو
 ام لعق هنال لعفلا كلذ يق هيلع اداسق كلذ يف ملعا ال لاق ال ما هيلع دسفت
 هنأل كلذب ملعا هللاو هسفنب لعافلاك وه مهضعب لاقو . هيلع مرحم ريغ وه

 يقتلا لجال هيقفلا تلاس خسانلا لاق يضقنا . اذه نم نوها وه ليق
 نع هللا همحر مصالا هللادبع يبا نب نامثع دمحم ابأ يكزلا عرولا يقنلا
 يف باجاف ال ما كلذ هل زوجي له . ينملا فذقي ىتح هركذب ثبعي يذلا
 . عجر ملعا هللاو ركذ اميف رغصالا انزلا هنا لاقو كلذ هل زوجي ال هنال كلذ
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 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 ربدلا يف ۔يطولا

 له . فذق ىتح ةوهشلا ادمتعم هتأرما ربد ىلع هركذ ىرجا لجر ىف

 الو اذه يف داسقب نامع لها نم دحا لاق لهو هتأرما هيلع مرحت
 هنا الا كلذ دارا الو ربدلا جلاو يف ةقطنلا لزني مل اذإ هنا يعمق . ةيهارك
 ملعا الف ةفطنلا لازنا الو جاليإ ريغ نم هتجاح وأ هتوهش يضقي نا دارأ

 ىف اطخلا فاخي نا ةرطاخملا قيرط نم الا ةيهارك الو داسف كلذ ىف
 . . أطخلاب دسفت اهنا لوقي نم لوق ىلع جاليا

 هجرقفب وأ هديب هتأرما ربد سمي لجر نع يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 . كلذب هتأرما هيلع مرحت الف تقصوام يلعف . جاليا هنم نوكي الو

 لعجف اضئاح هتأرما تناك لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 لاقو . اهربد ىف اهيلع زاج هنا ةأرملا تعداف نيكرولا نيربدلا ىف اهب:ثبعي
 دق ما كلذل دمعتي مل هنا نيمي همزلي له هل دمعتا ملو . كلذ درا مل لجرلا
 تملع دقو . هعم ماقملا ةأرملا عسي لهو عضوملا كلذ ىلا دصق اذإ دبمعت
 هيلع معنف هل دمعت الو كلذ داراام فلح دقو ربدلا يغف اهيلع زاج هنا
 هنا ةأرملا ملعت نا الا هعم ماقملا ةأرملا عسيو كلذ ركنا نا كلذ يف نيفيلا

 كلذ ىلع هعم ماقملا ةأرملا عسي الف كلذل دمعت دق هناو هنيمي ىف بذاك
 . تردق امب هنم برهتو اهل هيلع امم هنم يدتفتو

 ربدلا يف ةفشحلا جلواو ربدلا يف اطخ هتأرما ءيطو نمعو : ةلاسم
 ةفشحلا جلوا اذإ طول موق لمع نولمعي نيذلا كلذكو . لسغلا امهيلع ناك
 . حكانلا فذقي مل ولو . لسفلا اعيمج امهمزل

 ضعب جلوا الجر نا ول ةيواعم وبأ لاق ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 ةفشحلا جلوي ىتح هتأرما يف ميرحت هيلع نكي مل هتأرما ربد يف ةفشحلا

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر اهلك
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 هيلع سأبال هنا جلوي ملو اهربد يف هتجوز ءيطو لجر يف : ةلأسم
 فشن فرعي ملف اهربد ىلع ءاملا فذق ناف هل تلق . ةفشحلا جلي مل اذإ
 نا هتفرع يذلا هلوق ىنعم ىلع لاق . هتجوز يف هيلع له . ال ما ءاملا ربدلا

 جلوأ هنا ملعي ىتح هتجوز يف سأب هيلع سيلو . جرفلا لثم فشني ال ربدلا
 نودامو . هيلا ركذلا لوصوب ةجوزلا يف داسفلا ينعم هب عقيام عضوم ىلا
 دمعت اذإ هلك اذهو كلذ نود جلوا دق هنا حص ولو داسف ىل نيبي الف كلذ
 جلوا هنا هعم حص ولو هيلع سأب الف دمعتي مل اذإ اماو . ةفطنلا جاليإل

 لوقلا رثكا وهو دسفيال اطخلاب ربدلا سيف ءيطولا نا لوقي نم لوق ىلع
 . انعم

 جرفلا ديري هنا كلذو أطخ ربدلا يف هتجوز ءيطو نمو : ةلأسم

 ناو أطخلا يف هيلع داسف الف ملعام نيح نم عزن ناف ربدلا يف يطواف
 نمو . مارح ءاسنلا رابداو ادبا هيلع تمرح دقق ادمعتم ربدلا يف اهئطو

 انياحصا لوق رثكا يناعم يف جرخي هنا ربدلا يف ءيطولا يف تفرع هريغ

 ىلع ربدلا ىف ءىطولا دسفي امناو . ربدلا ىف أطخلا ءيطو دسفي ال هنا
 اطخ ربدلا يف ءيطولا دسفي هنا ليق دق هنا يعمو . هيلا دصقلاو دمعلا
 . احابم تقو يف نوكيف . ةميرحت مكح لقتني ال دبألا ىلع مرحم ربدلا نال
 دسقي امناو أطخلا ءيطوب اداسف مهلوق يف ملعأ الف ضيحلا يف اماو
 . دمعلا ءيطوب يدنع اميق مهدنع

 ام لاقف . طئاغلا جرخم نم اهربد يف هتأرما حكن لجر : ةلاسم

 اجوز تحكن ولو ًادبا اهحكني الو اهقرافي نا ىلا بحاو اهمرحا امو اهلحا
 . اهقلط وأ اهنع تام مث هريغ

 يف لاقو ىلاعت هللا لوق نعو هللادبع يبا نع بسحأ : ةلاسم
 متئيش نا مكثرح اوتعاف مكل ثرح مكؤاسن هللا لوق يق ةفرع موي همالك
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح دق رثؤملا وبأ لاقو . ربدلا الا متيتأ اميف

 لاق . رفك دقف اهربد يق ةأرما ىتا نم لاقو . نهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ
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 رثؤملا وبا لاق . هللا مرحام لحا الو مارح نهرابدا يف ءاسنلا نايتإ لاقو
 . ربدلا يف يطولل هيف ةحابا ال [ مكل ثرح مكؤاسن ] ىلاعت هللا لاق
 قادص الو هل ةرافك الف ادمعتم اهضيح يف ةأرما ءيطو نم رثؤملا وبا لاق
 اهئطو نا كلذكو . ساقنلا ىف كلذكو لاق . ادبا عامتجا الو قارقلا نكلو
 هللا ىلص هللا لوسر نأل لاق . ادبا عامتجا الو اهقراف ادمعتم اهربد يق

 ديز نب رباج نا انلركذو لاق اهساقن يف ةأرملا يتوت نا ىهن ملسو هيلع
 . مارح وهف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهنام لاق

 هتأرما ربد ىف هعبصا لخدا لجر نع هللادبع وبا لئسو : ةلاسم
 . هبر رفغتسيو ال لاق . هيلع دسفت له ادمعتم

 ىري وهو ربدلا يف هتجوز ءيطو لجر يف عيبرلا نع ليقو : ةلأسم
 عيبرلا ري ملف كلذب اهملع عم لالح كلذ نا ةأرملا تنظق جرفلا يف هنا

 . ملعرا هللاو ةقرف امهنيب
 يف وأ ضيحلا يف اهئطو هتأرما هل تلاق لجر نع تلأسو : ةلأسم

 لوقت تعجر اهنا مث . هنم تجرخ وأ اهفلحو هيلع تعقرو ملعي ال وهو ربدلا
 وه ملعي مل اذإ معن لاق كلذ اهل نوكي له ةبذاك اهناو كلذ هنم نكي مل هنا

 كلذ لوقت تعجر مث تجوزت ناف جوزت ملام كلذ اهل ناك اهلوق نم الا كلذب
 اهنا هل تلاقف اهتعجارم دارا مث اهقلط نا كلذكو تلق هيلع كلذ اهل نكي مل
 له ضقنت مل اهتدع نا تلاق مث هللا ءاشام تثبل مث اهتدع تضقنا دق

 . اهعجاري نا هل ناك اهمهتي مل ام معن لاق . كلذ دعب اهتعجارم هل نوكي
 هنم تناك نا تلاق اهربد ىف هتأرما ىشغ لجر نع لئسو : ةلأسم

 صخري مامض ناك دقف ةرم تناك ناو . هعم ميقت ال نا ترما ةداع ريغ
 . اهريغو ةرملل كلذ هركي ناكف ملسم اماو . ضئاحلا يقو اهيف

 اهقلطو اهربد يف هتأرما ءيطو لجر يف ديعس وبا لاق : ةلاسم
 لوق ىلعو ءيطاولا ىلع اهدسفي ال نم لوق ىلع لوألا اهقلطمل لحتال اهنا

 بلطي نا لجرلل سيلو ءيطولا كلذ اهلحي الف ءيطاولا ىلعه اهمرحي نم
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 وأ جح وأ بجاو مايص يف وأ ءاسقن وأ اضئاح تناك اذإ اهسفن ةأرملل

 ربدلا يف اهناتيا هل سيل كلذ لكو . عامج ىلع هعم ردقيال ضرم وأ هئم
 ىتا نم نوعلم لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هريره وبا ىور

 ال هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ةميرحت قيرط نم اهربد يف ةأرما

 يف رخآ عضوم يفو نهزاجعا يف ءاسنلا اوتات ال قحلا نم ييحتسي
 نيملاعلا نم ناركذلا نوتأتا لوقي ىلاعت هللا ناف لئاق لاق ناف نهرابدأ

 ءاسنلا رابدا كرت ىلع مهخبوق . مكجاوزا نم مكبر مكل قلخام نورذتو
 ىلع كلذ نم لادتسألا هجوو طلغ اذه ليق . ناركذلا رابدا مهرايتخاو

 امع مهقارصناو ناركذلا مهنايتا ىلع مهخبو ىلاعت هللا نأل هيلا انيهذام

 نود ثرحلا عضوم مهل قلخ يذلا وه اندجوو . ثرحلا عضوم مهل قلخ
 . مرح ام نود حيبا ام ركذ اهيف امناو . رابد الا ركذ ةيآلا يف سيلو هريغ

 نيملاعلا نم ناركذلا نوتأتا . ةيآلاب جتحاو نهرابدا يف ءاسنلا نايتإ زاجاو
 نم هاضري امل قيفوتلا هلاسن هللاو . مكجاوزا نم مكبر مكل قلخام نورذتو
 . لعقو لوق
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 نوتالتلاو نم انل بابلا

 ۔يطولا يك

 مايا ةثالث نود اميف هئطو نم تتامف هتأرما ءيطو لجر نع لئسو
 هنا دجويو . اغلاب تناك اذإ هيلع ءىش ال هنا دجوي هنا ىعم لاق . همزليام

 . هلام يق هيلع ةيد اهنا لوقلا ضعب يف هنا وجراو أطخ ةيد هتلقاع ىلع
 لوقلا ضعب ىق هنا ىعم لاق . كلذ ىف همزليام غلاب ريغ تناك ناق هل تلق
 . اهردها ادحا نا ملعا الو هتلقاع ىلع اهنا لوقلا ضعب يف ةيد هيلع اهنا
 هبرض نم تتامو غلاب يهو اهبرضف تعنتماف اهتعماجم دارا ناف هل تلق
 بدألا برض اهبرض اذإ هنا يعم لاق . كلذ يف همزليام مايا ةثالث يف

 ادمع هب هل نذا ام قوف اهبرض ناو هيلع دوق ال هنا ىعمف هب هل نونأملا

 يف دوقلا نيجوزلا نيب ليق دقف . لوقلا هيف بجي امف هبرض نم تتامق
 يف كلذكو . امهنيب صاصق ال هنا يعمف حورجلا يف اماو . سفنألا

 . يدنع اميف كلذ يف امهنيب صاصق ال حراوجلا

 حاكنلا عضوم طلخق هتجوز ءيطو لجر نع لئسو : ةلأسم
 . لوبلا تكسما نا ةيدلا ث اهل ليق هنا يعم لاق . اهنم لوبلا عضومو
 اهل ناك هجو يا نمف هل تلق . ةلماك ةيدلا اهلف ثدحلا يف كسمت مل ناو

 هجو يا نمف تلق ةذفانلا ةلزنمب اهنا يعم لاق تكسما تاذإ ةيدلا ثلث
 مل اذإ لوبلا نا يعم لاق . لوبلا كسمت مل اذإ ةلماك ةيدلا اهل ناك
 عمسلا باهذ لثم اهدسج يف عفانلا ءيشلا باهذ ةلزنمب وهف كسمتسي

 ءىش لكو كلذ هابشاو لجرلا نم عامجلا عانتماو . دلولا عانتماو رصبلاو
 طلخ ناف هل تلق . ةلماك هيف ةيدلاف امئاق ناك ولو هعفن بهذ دسجلا نم
 ملو ربدلاو عامجلا عضوم طلخ قتفلا ناك نا لاق طئاغلاو عامجلا عضوم

 اهنم مرحو . اهدسفا دقف ربدلا يف ىرجي عامجلا نوكي ىتح مأتلي
 كسمت مل ناو ةذفان ةيد ىهق مأتلا ناو ةلماك ةيدلا هيف ناكو عامجلا
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 ناتيد اهيف ناك عامجلا هب دسقي يذلا ربدلا طلاخ يذلا قتفلا عم طئافلا

 لجر حرج ناف هل تلق .. طئاغلا كسمت مل اذإ ةيدو . عامجلل اهميرحتل ةيد
 لاق ماتلا ناف هل تلق . ةيدلا ث هل لاق . هندب نم ءيش يف ةذفان اناسنا

 . ماتلي مل وأ ماتلا ةيدلا ث اهل
 . ريدلاو لبقلا نيبام طلخف هتجوز ءيطو لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 ةأرملا ةيدف لوبلا كسمتسي مل ناو . ةأرملا ةيد ثف لوبلا كسمتسا نا لاق

 هرك لاق اهئطو ىلا عجريو تلق معن لاق هتأرما يهف تلق . اهل هيلع ةمات
 . لبقلا طلخ دق هنال نبملسملا ضعب كلذ

 نم هريغ وأ اهوبا هجوز ةيبص جوزت لجر نع لئسو : ةلأسم
 تناك اذإ ليق هنا يعم لاق . هئطو نم تتامف جوزلا اهضتفقاف ءايلوالا

 نا لوقلا ضعب يقو هلام يف اهتيدف هئطو نم تتامف جوزلا اهضتفاف ةيبص
 نأل اطخ ةيد هلام يف نوكت نا ينبجعيو اطخ ةيد ةلقاعلا ىلع اهتيد

 تيارا هل تلق . كلذب لوقي نم لوق ىلع زئاجلا يف هل احابم ناك ءيطولا
 لوقي اضعب نا ىعم لاق . ىلوالا لثم نوكتأ اهلاحب ةلأسملاو اغلاب ةأرملا
 هنال هيف ةيد ال ليق هنا هئطو نم تتامف اهضتفاف اغلاب ةأرملا تناك اذإ هنا
 . هنأل هتيانج ةلزنمب اطخ ةلقاعلا ىلع هنا لوقلا ضعب يفو هل اقح كلذ ناك
 كلذ ناك ناو سقنلا فلت هلعف نم ثدح دقق ءيطولا احابم ناك ناو
 . اطخلا ةلزنمب
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 نوثالثلاو عساتلا بابلا
 اهأطب نم لتق هيق ةأرملل زوجب اميق

 يدتفت نا اهمزليام و

 يعم يذلاو . اهسقن ىلع اهبلغو لجر اهبصتغا ةأرما يف ديعس وبا لاق
 . ءيطولا نيح يف هلتق اهلف اهاطي ءاج اذإ الا هلتق اهل سيل نا ليق دق هنا
 كلذ ىلع اهيزاجيف هتكلم نمو . هنم عنتمت نا الا كلذ ريغ يف اهل سيلو
 . كلذ اهل زاج ةبراحملا نيح يف هتلتق ناف

 راهظلا ةرافك رفكي ملا اذإ رهاظملا يف يراوحلا يبا نعو : ةلسم
 دهاجت نا اهلو ةقلطملا نيبت امك هنم تناب دقف . رهشا ةعبرا يضقنت ىتح

 يف اماو . كلذ اهل ناك هلتقب الا هيلع ردقت مل ناو . تردق امب اهسفن نع
 اذاف ةئطو لوا اهأطي نا دعب نم الا هلتقت نا اهل سيلف . رهشا ةعبرالا
 مل ناو تردق امب دهاجت نا اهلو . ًادبا هيلع تمرح دقف ةئطو لوا اهئطو
 . الالح كلذ اهل ناك هلتقب الا ردقت
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 نوعبرألا بابلا .

 اهيلع ام و اهجوز دهاجن نا ةجوزلل زوجب اميق
 كلذ نم زوجب از ام و هبق يدنفت نا

 ثالثب هنم تقلط ةدحاو ةظفلب اثالث هتجوز قلط نمو نسحلا يبا نع
 اهقلط ناف . هنم برهتق اهدحج ناف ةنسلل هفالخ يف مثآ وهو . تاقيلطت

 ىلع اهرباكو اهعامج بلط اذإ هلتق اهلفا ىبا ناف . اهقادصب هنم دتفتف
 ةدحاو اهقلط ناو . مسلاب هلاتغت الو فنصملا يقو مسلاب هلاتغتو اهسفن
 . اهسفن نع هتعن امم اهلو هلتق اهل سيلف

 يف لبقلا يف اهئطو وأ اهجوزت مث لجر اهبانز ةأرما لكو : ةلأسم

 هيفاجو ةمرح امهنيب عقوا املكو . اهربد يف اهئطو وأ ادمع اهضيح
 الا اهعامج دنع اهداهج ىف هلتقتو اهجوز دهاجت نا ةأرملل سيلف فالتخا
 اذإ ليق دقو هريغ لاقو . اهدحو اهريغ نود هدهاجت اهناف اثالث ةقلطملا
 ةقلطملا كلذكو . هلتقتو . هدهاجت نا اهلف . كلذب ملعي وهو اهجوزت مث اهبانز
 هدهاجت ال لێق امناو ءاليالاب تناب اذإ كلذكو . اهدري نا الا نيتنثاو ةدحاو

 اماو ميهاربا يبا خيشلا نع . ضيحلاو ربدلا يف اهئطو يتلا يف هلتقتو
 قالطلا همزل اهقدص ناف رثكا وأ اثالث قالطلا اهعمسا هنا ىه اهؤاعدا

 اهيلعف ةنيبلا اهتزجعا ناف . اثالث اهقلط هنا ةنيبلا اهيلعف . اهقدصي مل ناو
 لبقي مل ناف . لام نم اهلامبو هيلع اهل يذلا اهقادصب هنم يدتفت نا
 هدهاجت نا اهيلعو اهسفن نم هنكمت الو هعم نوكتو هللاب انيمي فلح اهتيدف

 وأ هريغ وأ لتقب هرما هللا اهيفكي ىتح اهركناو اثالث قالطلا اهعمسا نا
 . هريغ يقو اذه يف باوصلاب ملعا هللاو اجرف اهل هللا لعجي

 هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما نعو يراوحلا يبا نع : ةلاسم

 ربدلا يف اهعماج هنا ملعام فلحي هنا لاق مث . وه ركناو ربدلا ىف اهعماج

 ناف . ادمعتم ريدلا يف اهمماجامك عطقلاب نيميلا هيلع ناف تفيموام يلمف
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 يق اهعماج هنا تلمع دق ةأرملا تناك ناف هعم ماقملاب اهيلع مكح فلح

 اهل سيلو لتقلا نود امب اهسفن نع هدهاجتو ماقملا اهعسي مل ادمعتم ربدلا

 اهيلع سيلو اهتيدف لبقي الف ةيدفلا هيلع ضرعت نا دعب نم اذهو . هلتقت نا
 قلطي يذلا اماو . ضيحلاو ربدلا يف اهأطي يذلا اذهو اهل هيلع امب الا
 اهتيدف لبقي مل اذاف اهلام عيمجب يدتفت يتلا كلتف . قالطلا اهركني مث اثالث
 هنا ةأرملا تعدا اذإ هنا ديعس يبا نع هريغ نمو . هلتق اهل لحو هتدهاج
 هيلا يدتفتف هيلع يعدت اميف ةقداص تناك ناف . وه ركناو اثالث اهقلط

 هنم برهتلف اهل هيلع يذلا اهقادصب اهتيدف لبقي مل ناو هكلمتام عيمجب
 اهسفن ىلع هتدهاج برهلا ىلع ردقت مل ناف . اهيلع ردقي الو اهاري ال ثيح
 نا هل لوقتو اهل ةعماجملا اهنم ديريام نيح نم كلذ ىلع هلتقت ىتح
 الو اهتيدف اهنم لبقي مل ناف اذه ىلع كلتقا نا يل اوزاجا دق نيملسملا
 اتلو ةليغ هلتقت الو هلتقت ىتح هتلتاق عنتمت مل اهملظ نع هتعفد اهنع عنتما
 . هللا ءاش نا كلذ مهفاف . اهملظ ديريام لاح يق الا نيحلا نم نيح يف

 ديرت ضئاح يهو اهجوز ترغ ةأرما يف يراوحلا يبا نع هريغ نمو
 لبق ناف هيلع اهل يذلاب يدتفت نا اهيلع نا ملعي الو وهو هنم جورخلا
 تضبق دق تناك ءيش هيلع اهل نكي مل نا كلذكو . كلذ هل زاج اهتيدف

 لجآو لجاع قادصلا نم هنم تذخاام هيلع درت نا اهيلعف . هنم اهقادص

 سيلو . هيلع اهجوزت يذلاب الا يدتفت نا اهل سيلو اهتيدف لوبق جوزلل لحيو
 هل زوجي ال اضيا جوزلا كلذكو . اهلام نم كلذ كلذ ريغب يدتفت نا اهيلع
 . هترغا اذإ كلذو هيلع اهجوزتام الا اهنم ذخأي نا

 هنا اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذإو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 اهنا هتملع نا دعب وأ ضئاح اهنا ملع نا دعب ادمعتم اهضيح يف اهئطو
 اذاف . ناناتخلا يقتليو ةفشحلا بيغت ىتح اهأطي هنا ءيطولاو ضئاح

 هنا مكاحلا عم هيلع تعداف مكاحلا ىلا اعفتراو اهركناو كلذ هنم تملع

 قرف كلذب رقا ناف . اهلوق نع مكاحلا هلاس ادمعتم اهضيح يف اهئطو
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 يلع وبا لاق هريغ نمو .. اهضيح يف اهئطو ام اهل هفلح ركنأ نأو امهنيب
 باتكلا نمو . ملعا هللاو ادمعتم ضيحلا يف اهئطوام هللاب فلحي هللا هظقح

 هيلع يذلا كقادصب هنم يدتفاف ةقداص تنك نا مكاحلا اهل لاق فلح ناف

 ىلع هيدهاجف كتيدف لبقي مل ناو . يجرخاف كليبس الخو كتيدق لبق نا
 نا اهل امناو هللا ةظفح يلع وبأ لاق هريغ نمو . هللا ىوقتب اهرمأيو كسفن
 يف اهئطو دا را اذإ اماو . هلتق اهل سيلو ةبلغلاب هدهاجتو اهسفن هعنمت
 ردقت مل اذإ كلذ ىلع هلتقتو اهسقن ىلع هدهاجت نا اهلف ادمعتم ضيحلا

 ةأرملا تناك ناو باتكلا نمو . ملعا هللاو ءيطولا لاح يق كلذب الا هيلع

 داسفلاق مدلاب ملع الو ضئاح اهنا رعشت ملو اهئطو ىتح اهضيح هتمتك
 اهنامتكب هملعتو اهقادصب هنم دتفتلف ةبوتلا تدارا ناف اهدحو يه اهيلع

 لبقي ملو اهقدصي مل ناو . ليبسف اهتيدف لبقو . اتهحرسو اهقدص ناف

 اهسفن اهجوز عنمت الو اهبنذ نم هللا ىلا بوتتو اهبر يه رفغتستف اهتيده
 درت نا هيلعق اهقادص هنم تضبق دق تناك ناو . اهملعك وه ملعي مل اذإ

 يذلاب الا يدتفت نا اهيلع سيلو . اهتيدف لوبق جوزلل لحيو تذخا ام هيلع
 يف اهئطو اذإ كلذكو . هنم رثكا اهنم ذخأي نا هل لحي الو . هيلع اهجوزت
 . ضيحلا يق انفصو امك مكحلا يف اهليبسقف كلذ اهركنا مث ادمعتم اهريد

 دتفتلق ةقداص ىهو امارح اهئطو داراو قالطلا اهركنا مث اهقلط اذإ اماو

 اهتيدقو كلذ ليبس اهحرسو اهتيدق لبق ناف فلحي نا دعب تكلم املكب هنم
 ىتح هتدهاج امارح اهاطي اهسفن دارا ناو ةقداص تناك اذإ مارح هيلع

 نا هل لوقيو كلذ لبق هيلع جتحتو . اهاطي نا دارا اذإ كلذو هلتقي وأ هلتقت
 وأ ىسقن نع كدهاجا نا ىلا نوملسملا زاجا دقف امارح ءىطو تدارا

 مل اذإ هلتقت نا اهعامج يف مادام عامجلا يف اهبلغ اذإ هلتقت امناو كلتقا
 يف ناك نا كلذكو . هلتقت الف اهنع لزتعا ناو . لتقلاب الا هعنمت نا ردقت

 . هلتقل دمعت الو هلتقت الو اهسقن نع دهاجتو هلتقت الف عامجلا لبق اهداهج

 همدق هيلع ةجحلا دعب اهأطي نا لبق اهسقن نع اهداهج يف هتلتق ناق
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 اهسفن نع هعفدت نا اهل زئاجف عامجلا عضوم اهنم راص اذإ اماو . رده
 هلتقت ال كلذكو . بات دق هلعل هلقت الف اهنع لوحت ناف . لتقلا ريغب وأ لتقب
 اهنيب اميف اهعسي هيلع ةجحلا دعب انفصوام ىلع لتقلا اذهو همست الو ةليغ
 مل اذإ هب تذخا هتلتق اهنا ايندلا مكح يف اهيلع حص نا اماو . هللا نيبو
 ربجلاب اهسم دارا هنا حص ناو مكاحلا ىلا كلذ عفترا اذإ اهل هملظ حصي

 دعب هيغب ىلع لتق اذإ يغابلا كلذك؛و . رده همدق كلذ ىلع هتلتقف اهل

 ناف هلتقل دمعتي الو سانلا نع . هملظ فكيل عفدلا لاتق هلاتقف هيلع ةجحلا
 هيلع ةجحلا دعب لاتقلا كلذ يف همدف هيلع ةجحلا دعب لاتقلا كلذ يف لتق

 اذإ هنا يعم اذهو يلعوبا لاق هريغ نمو . هلتاق ىلع هعبت الو رده همدف
 . ملعا هللاو تاقيلطت ثالث قالط دعب ناك
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 نوعبرألاو يداحلا بابلا
 مرحم تاذ ءيطو نم ىلع بجي اميق

 هريغ وا جبوزتب هنم

 اهتدج وأ هتأرم ١ م ا ىلع عقو ١ ذإ لجرل ١ ن ا هللا همحر يلع نب ىسوم نعو

 : . لتق . اهتخا ىلع وأ

 هحاكن هل لحي ال نمم هنم مرحم ت اذ ءيطو لجر امي او : ةلأسم

 لتقت لاق نم لاقو مجرلا اهيلعف ةعئاط ىه تناك ناف . لتقلا كلذ يف هدحف

 ( . اضيا
 لاق نهجيوزت هيلع هللا مرح يتلا ءاسن جوزت لجر نعو : ةلأسم

 . ةمرحلا نم امهنيب ام .. املع دق اناك اذإ ةأرملا لتقتو . فيسلاب لتقي لاق
 ن ١ نظ هنم الهج كلذ ن ١ ىعد اف هيبي ١ ةيراج ءيطو نمعو : ةلاسم

 الو لتقي نا ىرن امف . دحي م ١ لتقي ١ اهئطو هوي ا ن اك دقو . هل الالح كلذ

 . ملعا هللاو اغلاب اهئطوو هل تراصو اهكلم اذإ اندنع اذهو هريغ لاق . دحي
 نصحأ مجر مرحم تاذب انز لجر اميا لاق ديز نب رباج نع دجوي اممو
 هنم مرحم ناذب ينزي نم دح نا ليق دقو لاقو هريغ نمو . نصحي مل وأ

 . رضحي مل وأ نصح ] فيسل اي لتقلا
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 نوعبرألاو يناثلا بابلا
 يف وأ هشارق يق ةأرما دجو نميق

 اهنطوف هتلجح

 اهب رعشي ال وهو اهب عقوف هتأرما ةلجح يف ةأرما دجو لجر نع هتلاسو
 . هيلع دح الف هركانت ملو ةأرملا ترقأو ليللا ةملظ يف اهب عقو نا لاق

 نا بجاو امهيلع دحلاف اهفرعي وهو اهيلع عقو خهنا تلاق ناو اهيلع دحلاو
 ينأ ملعيوهو ىلع عقو دق بذك ةأرملا تلاق ناو . امهل ةنيب كلذب تماق

 اهبلغ هنا هنيب موقت نأ الا هيلع قدصت ال اهناف ينهركاف . هتأرما تسل

 الو هيلع دحلاو اهسفن ىلع اهايا ههاركلاب هيلع اهقادص ناف اهسفن ىلع
 تضتقا دقو لجرلا كلذ نم ىفتناو ىنئطو تلاق ةأرما نا ولو . اهيلع دح

 . هتف دق امب دحلا اهيلعو . اهقادص مرغي هناف ةشارف ىلع
 هتأرما تخا دجوف هتيب لخد الجر نا ولو ىلعوبا لاق : ةلاسم

 نا ىلا لقعلا ةبهاذ تناك ناف اهرشابف هتأرما اهنا بسحف هشارف ىلع

 اهريغو هتأرما تخاو اهل رهم الف هتنكماف تهبتنا ناو . اهرهم هيلعف غرف

 وأ اهب ينزي هتأر ناف هتجوز هرصبت ملو اهب انز اذإ ءاوس ءاسنلا نم اندنع
 . اديأ هيلع تدسق اهريغب

 جوزلا فرعت ال ىهو هب تيضرف جيوزتلا ةأرملا تفرع اذإو : ةلاسم
 ةداعلاو هبلق نوكسب هيلا ىدهي نيح اهفرع اذإ هناف اضيا اهفرعي ال وهو
 فرعي اذه نال اسامتي نا زاج كلذ يف فراعتلا نم سانلا نيب ةيراجلا
 دب يف فرعي الو اولازي مل نم سانلا لعف اذهو . سقنلا نوكسو ةداعلاب
 سيلو . نسحف امهسفنا نع اضعب امهضعب لآس ناف . اذكه الا رمألو
 فراعتلاب اذه فرعي امناو نيقيب سيل اهرارقا نال مكحلا قيرط نم كلذ
 هيلا ىدهت لجرلا نا سانلا ةداعو بتري مل اذإ سفنلا نوكسو ةداعلاو
 يف نيلخيو هنع نبهذي مث ءاسنلا نم ةعامج وأ ناتآرما وأ ةأرما هتجوز
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 اهلزنم اهيلع لخد ول كلذكو . هتجوز اهنا ىلا هسفن نكستف ةأرما تيبلا
 هذهو ازئاج اذه ناك هتجوز اهنا ىلا هسفن تنأمطأو هل تنكسف اهدجوف
 هوجو دحأ نم كلذ فرعتي نأ دب الف . باترا ناف بتري ملام سانلا ةداع

 . ملعا هللاو ريخب اماو سقن نوكسب اما ملعلا اهب هل عقي يتلا تالالدلا
 اهئطوف ةأرما هيلع اذاف هشارف ىلا ىتا لجر يف ليقو : ةلأسم

 دلوب تعاجف هتأرما ريغ اهنا حص مث لالحلا ليبس ىلع هتجوز اهنا هعمو
 نم لاقف اهب لخدو اهئطو دق جوز اهل ناك ناف اهئطو نم رهشا ةتس ىلا
 الو مارحلا هجو ىلع نكي مل ءيطولا نال اعيمج امهب قح ال دلولا نا لاق
 دحلا هب هبحاص نع أرد ءيطو لكو دحلا هنع ردي هنال رهاعلا مسا هقحلي
 ءيطاولا قحلي الو جوزلا دلو دلولا هقحليال هنا لاق نم لاقو . دلولا هقحل
 ةتسل دلوب تاجف اهب لخدي مل جوزلا ناك نا اماو . شارفلا وه جوزلا نال
 نا اهلثم قادص هيلعو ءيطاولا دلو دلولاف ءيطولا اذه عقو نم رهشا
 هتدعاس تناك ناو . اهب لتعت ةلعو ةجح اهل ناك وأ كلذب ملعت مل تناك
 ىتح جوزلا اهأطي الو . هيلع ءيش الو لجرلاب قح ال دلولاف كلذ ىلع
 . اذه اهلمح عضت نا اهتدع ءاضقناو . اهتدع يضقنت
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 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 هربختو هقدصتو اهيتايق اهيلو نم ةأرما جوزت نميق
 مارح هنا اهسفن نم هنكمتق اهدوارب وأ

 ملو اهسفن ىلع هتزاجاو هتقدصفق كايا ينجوز كيلو نا ةأرمال لاق لجر
 . اهل لاق يذلا ىلع هتقدص اذإ تعنص امسئي كلذ ىوس نم ةفرعم يغتبت

 ناف . روتسم ريغ روهشم حاكنلاب اهملعي نا ريغ نم اهسفن ىلع هتزاجاو
 هنا دقاف ارضاح اهيلو ناك ناف هلوقب اهسفن ىلع هتزاجأو كلذ لعفت مل

 كلذب ماقا وأ هيف اهئطو يذلا تقولا كلذ لبق نم نيدهاشب اهايا اتهجوز
 ادهاش هب مقي ملو . يلولا كلذ ركنا ناو . حاكنلا ضقنا مل لدع ادهاش
 . امات اهقادص هنم تذخاو امهنيب قرف لدع

 بلطف اهاتأف رخآ دلب يف ةبئاغ يهو ةأرما جوزت لجر : ةلاسم

 اهئطو امنا هنا ىرت يهو هتعواطف . اهل جوز هنا ملعت ملو اهسفن اهيلا
 هيلع تدسف دق نوكت نا فاخا لاق . الالح اهئطو هنا ىري وهو امارح

 لالحو ملع ىلع همدقتل اهرهم نم هيربت امو ةعئاط اهتمرح تحابا دق اهنال

 . ىضرت ال ما حاكنلاب ىضرتا اهلوق ملعت ىتح اهربخي نا هيلع ناك دقو هاري
 لاق . هتقدصف اهجوز دق اهيلو نا اهربخاف ةأرما ىتأ لجر : ةلأسم

 ناك هنا لجرلا لاقو ةنيب نكت مل ناو . كلذ دعب ةنيب ماق اذإ سأب ال

 هيلع دح الو امهنيب قرف ةنيب نكي مل ناف سانلا هب ملع دق ارهاظ اهجيوزت
 . دحلا اهيلعف هيلع علطي مل رما يف ابذاك لجرلا ناك ناو

 ينا لاقف ةأرما عدخ لجر يف ةبقع نب حاضولا لاقو : ةلاسم
 اهركنا مث اهسفن نم هتنكماو هتقدصف كايا ينجوز دقو كيلو ىلا تبهذ

 ءىرب دقف فلح ناق . ةنيب نكت مل نا نيمي هيلع لاق . هيلع تدعتساو كلذ
 اهناف تلقو . امهنيب قرفو . اهقادص هنم اهل ذخا نيميلا نع لكن ناو اهنم
 . اهيلع دحالو اهدلو دلولا لاق ادلو تدلو
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 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 نم اهماكحاو اهتيقيكو نيجوزلا نيب ةضواقملا يك

 هبلا ةفاضْسلآ ةدايزلاو باتكلا ريغ

 ىف اضواقت اذإ نيجوزلا نيب ةضوافملا نع هللا هيضر ديعس ابا تلاسو
 ما ضعب امهضعبل اهنم ةحابالا ةلزنمب ةضوافملا هذه نوكيام امهلام
 يف امهدحأ ةلزنمب اهنا يعم سيل لاق يطعملا دجي ملام ةيطعلا ةلزنمب

 يدنع جرخي اهنكلو ماكحالاب لخادو مالكلا يف هلك اذه نال ةيمستلا
 نم وه امناو . لاملا بر نم لعفلا قيرط نم تسيل اهنال لالدالا جرخم
 جرخم ةجراخ ىهف . ةلبق نم ةلح بولقلا ةنانئمطا جرخيام ىلع هكرت
 . عورفلاو لصالا ةلازا يف ةضوافملا عقتف هل تلق . ملعا هللاو يدنع لالدالا
 نم بولقلا ةنانئمطا مكح هيقو هيلع عقو املك لاق . لوصلا يف عقت سيلو
 جرخت اهنا ةلاسملا لوأ يف ةضوافملا جرخم جراخ وهف عرف وأ لصا ةلازا
 ةضوافملاف هل تلق بولقلا ةنانمئطا مكحب لالدالا عقي امناو . لالدالا جرخم

 كلذ امنا ما هب الا ةضوافملا امهل تبثي الو هيلا ناضوافملا هيلا جاتحي مالك .
 لحلاب يدنع نيينعم ىلع عقت ةضوافملا لاق مالك ريغب بولقلا هتانئمطا ىلا
 ةملاسملاو ةكراتملاب وأ لوقلا نم ةضوافملا ليبس ىلع يتأي لاحب ةحابالو
 . سقنلا ةبيط نمو ضعب مهضعب نم ءاجرلا ىلع بولقلا نكست ام ىلع
 يهو ةضوافملا دعب سانلا نم ادحا هتجوز لامب جوزلا ضراق اذاف هل تلق
 تتبث اذإ ىعم لاق جوزلا ضياقمل كلذ زوجي له ركنت الو ريغت ال ةرضاح

 وهف الاو كلذ زاج ةضوافملا مكح اهلام يف لعفام لثم اهلام يف ةضوافملا
 . سانلا نم ةريقك

 عيبي وهو جوز اهل ةأرما نع هتلاسو ةميدق ةروثنم نم : ةلسم
 دق ناكو تتام ىتح ركنت ملو هيلع ريغت ملو هتلاغ يف فرصتيو اهلام نم

 تتام ىتح ضعب ىقبو نمثلا ضعب ىفوتساو اهتايح يف اهلام نم عاب
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 ركناف لاملا كلذ نمث نم ىقب يذلا نمثلا ةيقب نم مهثاريم ةثرولا بلطو
 ريغت ملو ىلع ركنت مل اهتايح يف يتجوز ناو يل هذه نا لاقو كلذ جوزلا
 كلت نم جوزلل سيل نا قيفوتلا هللابو كذ باوج يلعفب ةيضار يهو تتامو
 ترقا ةأرملا هذه نوكت نا الا هثاريم ردقب الا لاملا نمث نم ةيقابلا مهاردلا

 مسق ىلع مهنيب وهف الو ةثرولا نود هل وهف لاملا نم ةيقابلا مهاردلا كلتب
 . ملسو هيلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو مهثاريم

 هتجوزو وه هتضوافمو جوزلا ةضياقمب ملع نمف تلق : ةلأسم

 ثاريم ؤأ ةجوزلل لاملا كلذ مكح نوكيام جوزلا كلهو هرمثيو هب ىمسيو
 حصي ىتح ةجوزلا لام نع لدب وهو ضوفملل لاملا مكح لاق جوزلا ةثرول
 امهضعبل نيجوزلا ةضوافمب ملع دق الجر جوزلا ضياق ناف تلق . كلذ ريغ
 له هب ضرت ملو ضايقلا كلذ ةجوزلا تركنا نيلاملاب اضياقت نا املف ضعب
 . مكحلا يف تباث ريغو ضقتنم وهف مكحلا يف اما لاق . ضايقلا ضقنتني
 هللا نيبو هنيب اميف كلذ زاج اهتضوافمب ضياقملا ملع اذاف لحلا يف اماو
 . ملسو هلآ ىلعو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ملعا هللاو
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 ءاعبرألا حابص يف عرشلا نايب باتك نم نوسمخلا ءزجلا مت ققحملا لاق
 ةنس رياني نم نورشعلاو ثلاثلا . ه٥٠٤١ ةنس ىلوالا ىدامج نم لوالا

 نب دمحم نب ملاس نب رصان طخب ىلوالاف نيتخسن ىلع اضورعم م ١٩٥

 نب ديعس طخب ةيناثلاو ه٢٧١١ ماع اهنم غرف يبيصخلا شيورد رماع

 نب ملاس ةبتكو ه٠٢٦٣٢١ ماع اهنم غرف يلع نب ىسوم دمح نب سيمخ

 يثراحلا ناميلس نب دمح
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 عرشلا نايب باتك نم 3٩ ءزجلا سرشق
 بابلا مقر

 لوألا بابلا
 يناثلا بابلا
 ثلاثلا بابلا

 عبارلا بابلا

 سماخلا بابلا
 سد اسلا ب ايل أ

 عباسلا بابلا
 نماثلا بابلا
 عساتلا بابلا

 رشاعلا بابلا
 رشع ىداحلا بابلا

 رشع يناثلا بابلا
 رشع ثلاثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا
 رشع سماخلا بابلا
 رشع سداسلا بابلا

 رشع عباسلا بابلا
 رشع نماثلا بابلا
 رشع عساتلا بابلا
 نورشعلا بابلا
 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ع» ضوملا

 هرادقمو قادصلا دح يف

 قادصلا يف

 ةبشأ امو تاقدصلا نم لقالا يف دوقنلا تفلتخا اذإ قادصلا يف

 كلذ

 ًالجآ الو الجاع ركذي ملو قادص ريغ ىلع عقو اذإ جيوزتلا يف
 نم لقأ ىلع وأ كلملا عيمج ىلع هتجرز وأ ءايلوألاو جوزلا فلتخاو

 . دودحم ءيش ىلع وأ اهقادص

 يراوحلا يبا باوج نمو مولعم قادص ريغ ىلع عقو اذإ جيوزتلا
 اهقادص نم كرت وأ اهقادص نم لقأ ىلع تجوزت اذإ ةأرملا يف

 قادصلا لقأ يفو ضرت مل يتلا يف كلذكو رهم اهل ضرفي مل نم

 مولعم قادص ريغ ىلع عقو اذإ جيوزتلا يف
 . كلذ ةبشأامو مولعم ءيش ريغ ىلع عقو اذإ جيوزتلا يف

 قادصلا يق يلولاو ةأرملاو جوزلا فالتخا يف

 دودحم ءيش وأ هلام وأ هكلم ىلع ةأرملا جيوزت يف

 هكلم ىلع جيوزتلا يف

 شم اطرش هيف طرتشي ملو ائيش هتجوز ىلا ملس اذإ جدزلا يف
 هيف افلتخا مث اه ريغ وأ مهارد وأ بايث

 جوزلا نع قادصلا هب لطبي اميف
 . امهريغو نيجوزلا نم قادصلا يف حلصلا

 . كلذ ريغو دلولاو ةيجوزلاب رارقالا يف

 . هيلا هميلستو قادصلل يلولا ضبق يف

 . هميلست جوزلا ىوعدو هضبقو قادصلا يق
 . زاوجلا لبق اهقراف مث اهقادص تذخأ اذإ ةأرملا يف

 لجآلااهقادص نم هذخأت نإ ةأرملل زوجيام

 . لجآلا اهقادص ذخأ قحتست ىتم ةأرملا يف

 ةحفصلا
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 عوشلا نايب باتك نم 2٩ ءزجلا سرضق
 نم تبثي امو ضعب ىلع نهضعب مدقت اذإ ءاسنلا تاقدص يف نورشعلاو يناثلا با

 . تاقدصلا

 جوزلا نع لطبي اميفو قلطت نأ لبق اهقادص ةأرملا ةلازا يف نورشعلاو ثلاثلا باب

 . قادصلا

 كلذ جوزلا بلطب لجآلا يقو لجاعلا اهقادصل ةأرملا ةيطع يف نورشعلاو عبارلا باب

 اهيلإ
 اهتثروو ةأرملا نم هب رارقألاو قادصلا عيب يف نورشعلاو سماخلا باب

 . زوجي الامو هلام يف قادص هيلع نمل زوجيام نورشعلاو سداسلا باب
 قادصلا ءاضق يف نورشعلاو عباسلا باب

 قادصلا يف رايخلا طرش يف نورشعلاو نماثلا باب

 نوكي نيأ نمو نوكي مك نمو لخنلا نم قادصلا ءاضق يف نورشعلاو عساتلا بابل
 ءاضقلا زوجي ال ىتمو قادصلا ءاضق يف يزجي الامو يزجيام نوثالثلا بابل

 لخنلل برشلا ةفص يف نوثالثلاو يداحلا بابل

 تاقدصلا برشلا يف نوثالثلاو يناثلا بابل

 لخنلا يفو رثكا وأ تاقدصلا نم لقأ ناك اذإ برشلا يف نوثالثلاو ثلاثلا بابل

 دضاوعلا

 لخنلل اعبت ءاملا ناك اذإ برشلا يف نوثالثلاو عبارلا بابل

 . عطقت نأ لبق لخنلا تبهذ اذإ برشلا يف نوثالثلاو سماخلا بابل

 كلاهلا لام نم ءاضقلا نوكي نيا نمو برشلا ىوع د نوثالثلاو سداسلا بابل

 . هل بجيامو يضق اذإ قادصلا ءاضق يف لخديام نوثالثلاو عباسلا بابل

 . نادلبلا نم اهقادص ةأرملل بجي نيأ نوثالثلاو نماثلا بابل

 ناكو كلاهلا لام ريغ نم قادصلا ءاضق اودارأ اذإ ةثارولا يف نوثالثلاو عساتلا بابل

 قادصلا نع زجع وأ يضقيام هيف
 طرش هيف ناك اذإ ءاضقلا يف نوعيأرلا بابل

 ةدايزلا هيق اوعدا اذإ قادصلا يف نوعبرألاو ىداحلا ايل

 . ةلاهجلا هيف اوعدا اذإ قادصلا يف نوعبرألاو يناثلا بابل

 ةثرول ا وأ يبص وأ يلو شم جوزل ١ ريع نم ةئ اضقو ق ادصلا يق نوعيرال او ثلاثلا ب ايل

 نيتأرمال ناك اذإ قادصلا ءاضق يف نوعبرألاو عبارلا بابل

٦٤ 

٦٦ . 

٦٧ 

٧٥ 

٧٨ 

٨١ 

ھ
 

 ٠

٩٢ 

٩٢ 

٩٥ 

٩٧ 

٩٨ 

٩٩ 

١.٦ 

١١ . 

١١١ 

١١٢ 

١٥ 

١١٧



 عرشلا نايب باتك نم٠0 و 3٩ ءزجلا سرشق
 نوعبرألاو سماخلا بابلا
 نوعيرأالو سداسلا بابلا

 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 نوعبرألاو نماثلا بابلا

 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 نوسمخل او ي ل احل ا ب ايل ا

 لوالا بابلا
 يناثلا بابلا
 ثلاثلا بابلا
 عبارلا بابلا
 سماخلا بابلا
 سداسلا بايلا

 عباسلا بابلا
 نماثلا بابلا
 عساتلا بابلا
 رشاعلا بابلا
 رشع يداحلا بابلا

 رشع يناثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا

 تاقدصلا يق كيلامملا يف

 هركلا ىلع ءيطولاب قادصلا همزلي نميف
 هدعي تئطو مث تقلط اذإ ةأرملا قادص يف

 اطخ ةاطوملا ةأرملا قادص ءاضق يف

 اهجوز رفت يتلا ةأرملا قادص يف

 قادصلاب نامضلا

 نم كلذ ةبشأ امو جيوزتلا دنع قادصلا يف لجرلل ةأرملا دعو يف

 طورشلا

 نوسمخلا عزجلا
 هتجوز ىلع جوزلا قح يف
 كلذ هبشأامو هل اهمزليامو هتجوزل جوزلا مزلي اميق
 عامجلاو ىنكسلا يف ءاسنلا نيب ةمسقلا يف
 جوزألا ةرشاعم يف

 هعم نوكت نا جوزلا بلطو ةوسكلاو ةقفنلا هنم تبلط اذإ ةأرملا يق
 مدالاو مداخلا يفو اهتقفن همزلي ىتمو جاوزالا ةرشاعم يف

 هتجوزل جوزلا ةرشاعم يف

 اهتوسكو هتجوز ةقفن همزلت ىتم جوزلا يف
 نهجاوزا ىلع ءاسنلا ضئارف يف

 ةجوزلا ةقفن يف
 تاعلتخملاو تاقلطملا نم ةقفنلا هل بجت نمو ةجوزلا ةقفن يف

 امو مدآلا نم نهل بجيامو كلذ ريغ وأ ةمرحب تانئابلاو تاتيمملاو
 كلذ هبشأ امو بجي ال
 ةيبصلا ةجوزلا ةقفن يف

 نونجملا ةأرما يفو اهتوسك يفو ءاقتر تناك اذإ ةجوزلا ةققن يف

 ةىتعملاو
 كلذ ةبشأ امو نجس وأ تنحس اذإ ةجوزلا ةققن يف

 هنع تباغ ؤأ اهنع باغ اذإ ةجوزلا ةقفن يف
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 عرشلا نايب باتك نم 0٥٠ ءزجلا سرضف
 رشع سداسلا بابلا

 رشع عباسلا بابلا
 رشع نماثلا بابلا
 رشع عساتلا بابلا

 نورشعلا بابلا
 نورشعلاو يداحلا بابلا

 نورشعلاو يتاثلا بابلا
 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 . نورشعلاو عبارلا بتابلا
 نورشعلاو سماخلا بابلا

 نورمشعل و سد اسيلا ب ايل ا

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 نورشعلاو عساتلا بابلا
 نوثالثلا بابلا
 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 نوثالثلاو يناثلا بابلا
 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 نوثالثلاو سماخلا بابلاو
 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 هتيمم وأ هقلطم تناك اهنا حص مث تقفنتسا اذإ ةأرملا يف

 اهنع تام وأ اهجوز اهقراف اذإ ةجوزلا ةوسك يف .

 هتدايزو باتكلا ريغ نم ماكحاو ةجوزلا ةوسك يف بايثلا غبص يف
 كلذ ماكحاو اهفبص نيجوزلا دحأ هرك اذإ ةجوزلا ةوسك يف
 ديعس يبا نع بسحا

 هتجوز وسكي نا لجرلا ىلع بجي اميق
 قادصلاو ةقفنلا تبلطو اهلجاع اهيلا عقدي مل اذإ ةأرملا يف

 ةجوزلا ىنكس يف
 امهدحا نذا ريغي هلعقت نا ةأرمللو لجرلل زوجيام

 كلذ هبشأامو اهجورخو ةقلطملا ىنكس يف
 نم اهدالوأ ىنكس يفو هتجوز ىلع لخدي نمل جوزلا هتيهارك يف

 كلذ ةبشأ امو اهعمو هريغ
 اهمالكو ةأرملل لجرلا ةمدخ يفو هريغو اهجوزل ةأرملا لمع يف

 هريغل

 هتجوز لجرلا برض يق

 تباغ وأ اهنع باغ وأ اهيأر ريغب وأ هتجوز يأرب لجرلا رقس يف
 كلذ يف اهتقفنو هنع

 اهجورخ يفو اهجوز تيب نم جرخت ىتم ةأرملا يف
 كلذ ةبشأ امو تخألا لمحو اهلزتم نم اهليوحتو ةجوزلا لمح يف
 رقعج نب عماج نمو عامجلا يق

 لزعلا طرش ىلع جيوزتلاو لزعلا يف

 دحاو لحم يف هجاوزا لجرلا ءيطو يف
 ةضاحتسملا ءيط يف

 كلذ ىلع تمركا اذإو اهجوز هنا تنظو لجر اهئطو اذإ ةأرملا يف

 كلذ ةبشأ امو اهسقنب ةآرملاو هسقنب لجرلا ثبعو ءيطولا يف
 ربدلا يف ءيطولا

 ءيطول ا يف

 يدتفت نا اهمزليامو اهأطي نم لتق هيف ةأرملل زوجي اميف
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 عرشلا نايب باتك نم 0٠ عزجلا سرشق

 نوعبرألا بابلا

 نوعيراأل او ىداحلا بابلا

 نوعبرالاو يناثلا بابلا

 نوعبرألاو عبأرلا بابلا

 الامو هيف يدتقت نا اهيلع امو اهجوز دهاجت نا ةجوزلل زوجي اميف

 كلذ نم زوجي
 هريغ وأ جيوزتب هنم مرحم تاذ ءيطو نم ىلع بجي اميف

 اهئطوف هتلجح يف وأ هشارف يف ةأرما دجو نميف

 اهدواري وأ هربحتو هقدصتو اهيتأيف اهيلو نم ةأرما جوزت نميف
 مارح هنا اهسقن نم هنكمتق

 باتكلا ريغ نم اهماكحاو اهتيفيكو نيجوزلا نيب ةضوافملا يف
 هيلا ةفاضملا ةدايزلاو
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